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- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – 

ΚΥΠΡΟΣ: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ  

Στις 5 Ιουνίου 2012, ο Δώρος Πολυκάρπου, Εκτελεστικός  Διευθυντής της αντιρατσιστικής ΜΚΟ ΚΙΣΑ, 

αθωώθηκε από την κατηγορία της οχλαγωγίας κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Rainbow το 2010 στη 

Λάρνακα. Η απόφαση αυτή είναι τελική και δεν μπορεί να εφεσιβληθεί.  Ο δικαστής έκρινε τις  μαρτυρίες 

που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή αναξιόπιστες. 

Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει την άποψη του ευρύτατου συνασπισμού διεθνών ΜΚΟ: Ότι δηλαδή οι 
κατηγορίες ήταν πρόδηλα ψευδείς και αποτελούν την πιο πρόσφατη από πολλές απόπειρες  των 
κυπριακών αρχών να φιμώσουν την ΚΙΣΑ, μια οργάνωση που εδώ και 14 χρόνια αγωνίζεται κατά της 
ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην Κύπρο. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι οι κατηγορίες δεν 
αποσύρθηκαν πριν από μια τέτοια μακρά δικαστική διαδικασία. 

Αποδοκιμάζουμε έντονα το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας προ το Γενικό Εισαγγελέα 

και το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχει διεξαχθεί καμιά ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα στη Λάρνακα, 

ιδιαίτερα σε σχέση με την κατ’ επίφαση αποτυχία της αστυνομίας να προστατεύσει τους συμμετέχοντες στο 

Φεστιβάλ.  Περισσότερο από ενάμισι χρόνο μετά, κανένας δεν έχει κατηγορηθεί για τα εγκλήματα που 

διαπράχθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς  και νοσηλεία σε νοσοκομείο 

συμμετεχόντων στο Φεστιβάλ. Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι εκείνοι που επιτέθηκαν στο Φεστιβάλ 

παρακινούνταν από την ξενοφοβία και το ρατσισμό. 

Η υπόθεση αυτή είναι εμβληματική της επαγρύπνησης που χρειάζεται για αντιμετώπιση του αυξανόμενου 

αυτού φαινομένου στην Ευρώπη και της στήριξης εκείνων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 

προσφύγων και μεταναστών. Η Κύπρος πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ τον Ιούλιο και 

αναγγέλλει ως προτεραιότητές της ένταξη των μεταναστών και το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. 

Συνιστούμε όπως η Κυπριακή κυβέρνηση διασφαλίσει ευνοϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι ΜΚΟ και 

άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μπορούν ναεπιτελούν την αποστολή τους.  

Καλούμε τις Κυπριακές αρχές να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία της αθώωσης του Δώρου Πολυκάρπου ως 

απαρχή μιας νέας αρχής συνεργασίας μεταξύ της κυπριακής πολιτείας και των υπερασπιστών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 
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