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Πλατεία Φανερωμένης (Χώρος)

Πλατεία Φανερωμένης (Χώρος)
Η Πλατεία Φανερωμένης (γνωστή στον αναρχικόαντιεξουσιαστικό χώρο και ως πλατεία του Μανώλη) είναι
δημόσια πλατεία στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η
οποία δρούσε ως χώρος συνάθροισης, πολιτικοποίησης,
εναλλακτικής διασκέδασης και αναπαραγωγής υποκουλτούρων.
Ενώ ο χαρακτήρας της πλατείας ως χώρος εναλλακτικής
κοινωνικοποίησης διαμορφώθηκε από την δεκαετία του 1980, η
παρουσία έντονης και συστηματικής εναλλακτικής και
ριζοσπαστικής πολιτικοποίησης θα μπορούσε να περιοριστεί στην
περίοδο 2008-2013. Ως δημόσιος χώρος, η πλατεία Φανερωμένης
έπαιξε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και διαμόρφωση αναρχικών
και αριστερών ομάδων την συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και στην
ανάπτυξη της νεανικής υποκουλτούρας της περιόδου, μέσω
συστηματικής χρήσης της πλατείας από νεολαία και μέσω της
διεξαγωγής αντί-καταναλωτικών πάρτι δρόμου (street parties).
Κάποιες από τις ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν στην πλατεία
ήταν η Αυτόνομη Δράση Αντιεξουσιαστών, το Πλανόδιο Στέκι
Δρόμου, η Κίνηση Πολιτών Alert, οι Φάλιες, η Ανώνυμη Μαθητική
Ομάδα η Ένωση Αναρχικών, η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία, η
μαθητική ομάδα Σκαπούλα και η Συμμαχία Ενάντια στο Μνημόνιο.
Η πλατεία λειτουργούσε οργανωτικά, τουλάχιστον για κάποια
περίοδο, μέσω άτυπης γενικής συνέλευσης.

Πλατεία Φανερωμένης

Περιοχή:
Περίοδος
Δράσης:
Πολιτική
Τοποθέτηση:

Λευκωσία
2008-2013 (πιο
έντονα)
Ελευθεριακές
Ιδέες

Με την ανάπτυξη (gentriﬁcation) της εντός των τειχών Λευκωσίας και της πλατείας Φανερωμένης
από το 2012, η πλατεία σταδιακά σταμάτησε να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός χώρος. Η
ονομασία πλατεία του Μανώλη πηγάζει από το όνομα που δόθηκε στο δέντρο που βρίσκεται στην
πλατεία.
Στην παρών σελίδα αρχειοθετείται υλικό το οποίο εμφανίστηκε στην πλατεία και δεν υπογράφεται
από κάποια πολιτική ομάδα ή υπαρκτή συλλογικότητα.

Φυλλάδια
(09/09) Ο Μανώλης Ζει
(10/09) Street Party Plateia Faneromenis
(11/09) Κείμενο Σχετικά με Άρθρο της Εφημερίδας Πολίτης (Άτιτλο)
(12/09) Ένα Χρόνο Μετά: Κανένας δεν Ξεχνά, Τίποτα δεν Ξεχνιέται, Όλα Συνεχίζονται 6/12/08
(05/11) Ανοικτή Επιστολή προς τη Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας
(05/11) Καμιά Ανοχή στους Φασίστες
(??/1?) «Μπονσάι» η αλλιώς «Phenazepam»
(??/1?) Συλλογική Κουζίνα Φανερωμένης (Άτιτλο)
(05/1?) Ανταλλαγή για Αλλαγή
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Αφίσες
(05/11) Φεστιβάλ Φανερωμένης
Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Χρειάζεται Ιστορικό Σημείωμα ή/και Ταυτότητα, Χώροι, Δεκαετία
2000-2009, Δεκαετία 2010-2019, Λευκωσία (νότια), Ελευθεριακές Ιδέες
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