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Donations for the Purchase of Multifunction
Printer-Scanner
https://liberapay.com/cyprusmovementsarchive
[Greek Text Follows]
The Cyprus Movement's Archive (movementsarchive.org) began in 2016 in an attempt to make the
history of the Cypriot radical movement throughout the island available, as it is recorded through its
publications. Since then, we have digitized an enormous amount of material, from leaﬂets and
magazines to posters and stickers, in parallel to converting scanned images to typed text, as well as
translating texts between Greek and English. We are also locating and archiving a diverse variety of
already digitized material, including DIY music and books. True to our principles, the Archive is
available without any restrictions or conditions, and all eﬀorts in the maintenance, expansion and
accessibility of the archived material are made on a strictly voluntary basis.
We are currently asking for donations in order to improve the quality of our capacity to archive new
material and thus to expand the project. Our goal is to purchase a multifunction printer that would
include a scanner able to scan pages of an A3 size. Our current A4 scanners limit our capacity to scan
magazines fast and eﬃciently enough, reducing our capacity to expand the Movements' Archive. A
portion of the material was also published in sizes over A4, making it impossible to archive with our
current equipment.
The cost for such a multifunction printer ranges between 450 to 500 Euros, depending on availability
and model. If we manage to either collect more than enough funds, or ﬁnd a suitable device at a
better price, excess funds will be used to pay for the Archive's server -our major annual cost- and the
cost of our domain name. Our plan is to keep the device at the home of one of our contributors, an
individual who has an extensive physical archive of leftist and other extra-parliamentary Cypriot
material in need of scanning. This will guarantee both its safety and longevity, as well as reduce the
need to move archival material extensively from one location to another.
You can donate by visiting the following link: https://liberapay.com/cyprusmovementsarchive
Note: For those who want to donate a single time, select the options “per year” and “Manual
renewal”.
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https://liberapay.com/cyprusmovementsarchive
Το Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (movementsarchive.org) ξεκίνησε το 2016 σαν μια προσπάθεια να
καταστεί διαθέσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού χώρου σε όλο το νησί, μέσα από την
καταγραφή των εκδόσεων του. Έκτοτε έχουμε ψηφιοποιήσει ένα τεράστιο όγκο υλικού που
περιλαμβάνει από φυλλάδια και περιοδικά μέχρι αφίσες και αυτοκόλλητα, ενώ παράλληλα
μετατρέπουμε τις σκαναρισμένες σελίδες σε δακτυλογραφημένο κείμενο και μεταφράζουμε υλικό
μεταξύ ελληνικών και αγγλικών. Επίσης εντοπίζουμε και αρχειοθετούμε μια μεγάλη ποικιλία από είδη
ψηφιοποιημένο υλικό που περιλαμβάνει από DIY μουσική μέχρι βιβλία. Πιστό στις αρχές μας, το
Αρχείο είναι διαθέσιμο χωρίς κανένα περιορισμό ή προϋπόθεση και όλες οι προσπάθειες συντήρησης,
επέκτασης και προσβασιμότητας προς το αρχειακό υλικό γίνονται αυστηρά σε εθελοντική βάση.
Στην παρούσα στιγμή ζητούμε εισφορές ώστε να βελτιώσουμε ποιοτικά την δυνατότητα μας να
αρχειοθετήσουμε νέο υλικό και κατά συνέπεια να επεκτείνουμε το Αρχείο. Στόχος μας είναι η αγορά
ενός εκτυπωτή-πολυμηχανήματος που θα διαθέτει σκάνερ που να υποστηρίζει σελίδες μεγέθους Α3.
Τα σκάνερ μεγέθους Α4 που ήδη έχουμε μας περιορίζουν όσο αφορά την αποτελεσματική και γρήγορη
ψηφιοποίηση των περιοδικών και κατά συνέπεια περιορίζουν την δυνατότητα επέκτασης του
Κινηματικού Αρχείου. Μερίδα του υλικού επίσης έχει δημοσιευτεί σε μεγέθη μεγαλύτερα της σελίδας
Α4 και με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το αρχειοθετήσουμε.
Το κόστος ενός τέτοιου πολυμηχανήματος ανέρχεται στα 450-500 ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο και
την διαθεσιμότητα. Στην περίπτωση που καταφέρουμε να μαζέψουμε μεγαλύτερο ποσό εισφορών ή
μια καλύτερη τιμή για την συσκευή, τότε το υπόλοιπο των εισφορών θα χρησιμοποιηθεί για να
καλυφτεί το μεγαλύτερο ετήσιο έξοδο του Αρχείου, το ενοίκιο για τον server που φιλοξενεί την
ιστοσελίδα και το ενοίκιο για το όνομα χώρου (domain name). Σχεδιάζουμε η συσκευή να φιλοξενηθεί
στο σπίτι ενός από τα άτομα που συνεισφέρουν ως αρχειοθέτες, όπου υπάρχει μεγάλη συλλογή
αριστερού και άλλου κυπριακού εξωκοινοβουλευτικού υλικού που πρέπει να αρχειοθετηθεί. Αυτό θα
εγγυηθεί την ασφάλεια και διατήρηση της συσκευής ενώ επίσης θα μειώσει την ανάγκη να
μετακινείται έντυπο υλικό από τοποθεσία σε τοποθεσία.
Μπορείτε να συνεισφέρετε ακολουθώντας τον ποιο κάτω σύνδεσμο:
https://liberapay.com/cyprusmovementsarchive
Σημείωση: Για όσες/όσους θέλουν να συνεισφέρουν ένα συγκεκριμένο πόσο για μία μόνο φορά (άπαξ),
επιλέξτε τις επιλογές “per year” και “Manual renewal”.

First Full Typing of a Printed Issue (Traino
10) - Πρώτη Πλήρης Δακτυλογράφηση
Έντυπου Τεύχους (Τραίνο 10)
Ολόκληρο το Τεύχος 10 του Περιοδικού 'Τραίνο στην Πόλη' έχει δακτυλογραφηθεί και μπορεί να
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βρεθεί εδώ. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη δακτυλογράφηση από το αρχείο, ενός τεύχους
από έντυπο περιοδικό.

All of Issue 10 of the magazine 'Traino stin Poli (Train in the City)' has been typed on the Greek
version of the site and can be found here. This is the ﬁrst time we have fully typed an issue of a
printed magazine.

Η Συζήτηση-Αντιπαράθεση Μεταξύ Χ. Ηλιάδη
και Εργατικής Δημοκρατίας για το Κυπριακό
(1988-89)
Το Αρχείο παρουσιάζει δακτυλογραφημένη ολόκληρη τη συζήτηση-αντιπαράθεση μεταξύ του Χ.
Ηλιάδη και της πολιτικής ομάδας Εργατική Δημοκρατία πάνω στο Κυπριακό, η οποία εξελίχτηκε από
το τεύχος 30 (1988) μέχρι και το τεύχος 41 (1989) του περιοδικού Εντός των Τειχών. Πρόκειται για
μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου μια θεωρητική και πολιτική αντιπαράθεση της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς αναπτύχθηκε δημόσια σε συστηματική βάση.
Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με ένα κείμενο-παρέμβαση που έγραψε ο Χ. Ηλιάδης (τεύχος 30) σχετικά με
το κείμενο Παρέμβαση σε Δύο Μονολόγους του Νίκου Περιστιάνη & Μάριου Λυσιώτη, που
κυκλοφόρησε στο τεύχος 26 του περιοδικού και σχολίαζε το διάλογο μεταξύ του Άρη Πολίτη και του
Οζκέρ Οζκιούρ που εξελισσόταν μέσα από τις εφημερίδες Επίκαιρη και Γενί Ντουζέν.
Ως απάντηση στο άρθρο του Χ. Ηλιάδη, η Εργατική Δημοκρατία δημοσιέυσε στο τεύχος 31 το
κείμενο-κριτική Ακόμα Ένας Ελληνοκύπριος Σοσιαλπατριώτης, αρχίζοντας μια ανταλλαγή κειμένων
που συνεχίστηκε ουσιαστικά μέχρι το το τέλος της κυκλοφορίας του Εντός των Τειχών. Η Εργατική
Δημοκρατία προσέγγισε το Κυπριακό μέσα από το πρίσμα του επαναστατικού ντεφαιτισμού, ενώ ο Χ.
Ηλιάδης ακολούθησε μια γραμμή πιο κοντά στην κυρίαρχη Ελληνοκυπριακή αντίληψη της περιόδου.
Στη πιο κάτω λίστα μπορείτε να βρείτε τα άρθρα οργανωμένα με την σειρά κατά την οποία
παρουσιάστηκαν και ανάπτυξαν τις απαντήσεις και τα επιχειρήματα τους.
Λίστα Άρθρων
1. Τεύχος 26 - παρέμβαση σε δύο μονολόγους (Περιστιάνης & Λυσιώτης)
2. Τεύχος 30 - για μια άλλη προοπτική (Χ. Ηλιάδης)
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3. Τεύχος 31 - ακόμα ένας ελληνοκύπριος σοσιαλπατριώτης - μερικές παρατηρήσεις με ευκαιρία
το άρθρο του Χ. Ηλιάδη (Εργατική Δημοκρατία)
4. Τεύχος 33 - διεθνισμός-αυτοδιάθεση ή ισοπέδωση χωρίς όρια; μια απάντηση στην εκδοτική
ομάδα «Εργατική Δημοκρατία», Μέρος Α (Χ. Ηλιάδης)
5. Τεύχος 34 - διεθνισμός-αυτοδιάθεση ή ισοπέδωση χωρίς όρια; μια απάντηση στην εκδοτική
ομάδα «Εργατική Δημοκρατία», Μέρος Β (Χ. Ηλιάδης)
6. Τεύχος 34 - Ο κύριος εχθρός είναι η «δικιά μας» αστική τάξη - ξανά για τον
σοσιαλπατριωτισμό (Εργατική Δημοκρατία)
7. Τεύχος 36 - ένας αλλοιθωρός διεθνισμός - Όταν η ΕΔ κακοποιεί τις Λενινιστικές αρχές για να
στηρίξει τη διχοτόμηση, Μέρος Α (Χ. Ηλιάδης)
8. Τεύχος 37 - ένας αλλοιθωρός διεθνισμός - Όταν η ΕΔ κακοποιεί τις Λενινιστικές αρχές για να
στηρίξει τη διχοτόμηση, Μέρος Β (Χ. Ηλιάδης)
9. Τεύχος 39-40 - "τα αυτονόητα του σοσιαλ-πατριωτισμού" - η ελληνοκυπριακή άκρα αριστερά,
Μέρος Α (Εργατική Δημοκρατία)
10. Τεύχος 41 - "τα αυτονόητα του σοσιαλ-πατριωτισμού" - η ελληνοκυπριακή άκρα αριστερά,
Μέρος Β (Εργατική Δημοκρατία)
11. Τεύχος 41 - "οι στρουθοκάμηλοι της «νότιας κύπρου» (Χ. Ηλιάδης)
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Συνέντευξη του Αντρέα Παναγιώτου στο
"Χωρίς Πλαίσια", 1992 / Interview of Andreas
Panayiotou at "Horis Plesia", 1992
Η συνέντευξη του κοινωνιολόγου Αντρέα Παναγιώτου στην εκπομπή του Τάκη Χατζηγεωργίου “Χωρίς
Πλαίσια” στο ΡΙΚ το 1992, όπου δήλωσε ότι δεν είναι Έλληνας, αλλά Κύπριος. Είναι επίσης μάλλον η
πρώτη φορά (και ίσως η μόνη) που ένας αναρχικός προσκλήθηκε για να μιλήσει στη Κυπριακή
τηλεόραση, και παρουσιάστηκε ως τέτοιος.
Υπάρχει διαθέσιμο και στο Internet Archive.
—

Video

—
The interview given by sociologist Andreas Panayiotou at the program of Takis Hajigeorgiou “Horis
Plesia” at RIK (CyBC) in 1992, where he stated that he is not a Greek, but a Cypriot. It is also probably
the ﬁrst (and perhaps only) time that an anarchist was invited to speak and presented as such on
Cypriot television.
Also available on the Internet Archive.

Αρχειοθέτηση Ηλεκτρονικών Άρθρων /
Archiving of Digital Articles
English Text Follows (Includes 1 Translation & 1 Turkish Text)
—
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Αρχειοθέτηση Ηλεκτρονικών Άρθρων
Ως μέρος της διαδικασίας αρχειοθέτησης έχουμε πλέον αρχειοθετήσει ηλεκτρονικά άρθρα από τις
ιστοσελίδες των ακόλουθων ομάδων/σελίδων:
Επιτροπή για μια Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (ΕΡΑΣ)
Αριστερή Παρέμβαση
Αγκάρρα
νεκατώματα

Archival of Digital Articles
As part of the archiving process we have archived digital articles on the Greek version of the site of
the following groups/sites:
ERAS
Leftist Intervention
Agkarra
nekatomata
As part of the process we have translated the article 'The End of ERAS as a Potentiality' by Leftist
Intervention.
We have also uploaded the Agkarra article 'ELAM SİZİN ÇOCUĞUNUZDUR! O “UNUTMAZ”' on the
Turkish version of the site.

https://movementsarchive.org/
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Material Added on Turkish Version
Arşivlenen Materyaller
1 Mayis Emekçi Bayrami, 2017 (KKE Kibris)
Biz kimiz? (Dayanışma)
ELAM SİZİN ÇOCUĞUNUZDUR! O “UNUTMAZ” (Agkarra)
İki Toplumlu Mayday Broşürü (Imzasız)
Kültürel Merkezimiz (Occupy Buﬀer Zone)
Kıbrıs Sorunu Üzerine (Imzasız)
Kıbrıs Sorununa ve Çözümüne Yönelı̇k Duruşumuz (stasis)
Kıbrıs'taki Mevcut Durumun Anarşistler Açısından Değerlendirmesi (Kıbrıs'ın Anarşist Çekirdeği)
Hade (Dergi)
Hade - Sayı 0
Hade - Sayı 1
Hade - Sayı 2
Hade - Sayı 3
Hade - Sayı 4

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο - New Additions
in the Archive
Το ακόλουθο υλικό έχει προσθεθεί στο Αρχείο - The Following
Documents have been added to the Archive (in the Greek language
section):

Προλάτης, Τροτσκιστικό Κυπριακό περιοδικό του 1945. / Prolatis, a Trotskyist Cypriot magazine
from 1945.
Μία μπροσούρα του Κομμουνιστικού Κύκλου, Τροτσκιστικής ομάδας της δεκαετίας του 1980. /
One brochure of the Communist Circle, a Trotskyist group from the 1980s.
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Επίσεις δακτυλογραφήθηκαν τα ακόλουθα κείμενα στα Ελληνικά - In Addition, the following articles
have been typed in Greek:
ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΜΑΝΑΡΙ ΜΟΥ / Netherlands, Babe
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ / FEDERATION OR DEATH

The Archive Now has a Facebook Page
The Archive now has a facebook page, to be found at https://www.facebook.com/movementsarchive.
The page will be used mainly to make the archive more widely available and will not replace the
archive itself, nor will be the carrier of original content. Important updates will continue to be ﬁrstly
published on the current blog.

New Entries on the Archive (09/06/20)
Due to the large number of the new material, the following lists are only a brief summary. In addition,
we would like to announce here that the Detailed Search Option (Λεπτομερής Αναζήτηση) is again
functional on the Greek version of the Archive.
Typed Texts/Translations in English
Resistance Against the Plans of the Dominators (Leaﬂet)
International Joint Statement on Cyprus (Online Article)
The murders are neither an isolated incident nor just the actions of a psychopath serial killer
(Leaﬂet)
Collective announcement in response to the minister of interior's statement on the solidarity
demonstration at the Pournara detention center (Online Article)
Now It's our Turn to Speak (Online Article)
Unsigned, Unknown or not Otherwise Archived Material.
The End of ERAS as a Potentiality (Online Article)

Groups, Spaces, Websites (Greek Section)
Pages for the following groups, websites and spaces have been created in the Greek version of the
archive:
Kaymakκιν (Χώρος)
Queer Cyprus Association (Ομάδα)
Ramona, Συλλογικότητα (Ομάδα)
Αερικό στα βουνά του Τροόδους (Ομάδα)
Αλληλεγγύη (Ομάδα)
Ανασύσταση του Κ.Κ.Κ. (Κόμμα)
https://movementsarchive.org/
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Ανάφεντος (Ομάδα)
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία (Ομάδα)
Δρόμος, Αντιφασιστική Συλλογικότητα (Ομάδα)
Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομάδα)
νεκατώματα (Ιστοσελίδα)
Εξ Υπαρχής, Εκδόσεις (Ομάδα)
ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου (Ομάδα)
Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (Ιστοσελίδα)
Οικολογία, Εκδόσεις (Ομάδα)
Ουτοπία (Ομάδα)
Πρωτοβουλία Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό (Ομάδα)
Στεκι Σαπφούς (Χώρος)
Typed Texts in Greek
An extensive increase in typed material, mainly from the following magazines and groups as well as
under the sujects of 'Ecology (Οικολογία)', 'public spaces (δημόσιοι χώροι)' and "right to the city
(δικαίωμα στην πόλη)':
Εντός των Τειχών (Περιοδικό)
Τραίνο Στην Πόλη (Περιοδικό)
Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
Πρωτοβουλία Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό (Ομάδα)
Τροτσκιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
antifa λευkoşa (Ομάδα)
Ανυπόγραφο, Άγνωστο και μη Αρχειοθετημένο με Άλλο Τρόπο Υλικό.
Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (Ιστοσελίδα)
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία (Ομάδα)
Δρόμος, Αντιφασιστική Συλλογικότητα (Ομάδα)
Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομάδα)
νεκατώματα (Ιστοσελίδα)
Αερικό στα βουνά του Τροόδους (Ομάδα)

New Entries on the Archive
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Groups (English Section)
Pages for the following groups have been created in the English section of the archive:
Cypriot Anarchist Kernel
XORKO Collaborative Arts Movement
Workers' Democracy
ERAS
Leftist Intervention
Kontrasusta

Groups, Spaces (Greek Section)
Pages for the following groups and spaces have been created in the Greek section of the archive:
ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου
Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Λεμεσού
Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λεμεσού
Αγράμματα

New Material (English Section)
- Kontrasusta
Is there a non-colonial language in Cyprus? And if yes, should we all speak Eteo-Cypriot? (Online
Article)
- Cypriot Anarchist Kernel
Resistance Against the Plans of the Dominators (Leaﬂet)
- XORKO Collaborative Arts Movement
Producing localities: Cultural Endeavours, towards a Cypriot paradigm (Leaﬂet)
Vol. 1 (Poetry-Photography Compilation) (Brochure)
- Workers' Democracy
International Joint Statement on Cyprus (Leaﬂet)
The position of the Cypriot Workers' Democracy Group (Ergatiki Dimokratia) about Cyprus
Indymedia (Leaﬂet)
Translations by the Archive
- Workers' Democracy
Those who Killed Doros also Killed Others (Leaﬂet)
https://movementsarchive.org/
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- Chrysallida
The Hooligans, the Stingies, the Starved People and the Bad Asses (Leaﬂet)
- Trotskyist Party of Cyprus
The program of Pavlos Modinos (Trotskyist Party of Cyprus), candidate in the municipal
elections of 1949 in Limassol (from the newspaper ‘Worker’ [Εργάτης], 14/05/49) (Leaﬂet)

New Material (Greek Section)
-ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου
Να σταματήσει τώρα η αιματοχυσία του λαού της Παλαιστίνης (Φυλλάδιο)
Εργατική Πρωτομαγιά 2017 (Φυλλάδιο)
- Πλατύπους Λευκωσίας
Προς μια μαρξιστική προσέγγιση του κυπριακού προβλήματος σήμερα (Ηλεκτρονικό Άρθρο)
- antifa λευkoşa
Η Πανδημία, η Καραντίνα & Εμείς: σημειώσεις πάνω στη συγκυρία (Μπροσούρα)
Σώματα Φτηνά/Σώματα ξένα: Η Κρατική Στρατηγική της Μετανάστευσης - 3η Έκδοση
(Μπροσούρα)
No Human is Illegal (Τρικάκια)
Αντί-Εθνικιστικά Τρικάκια (Τρικάκια)
- Island Anarchy
Secure Web Point (Φυλλάδιο)

Cyprus Movements Archive: A First
Presentation
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The Movement's Archive is an attempt to make the
history of the Cypriot radical movement throughout the
island available, as it is recorded through its
publications, with an emphasis on past decades; but
without ignoring recent publications. Read more about
our goals here.

On the 3rd of January we will present, at social space Kaymakκιν at 18:30, the work that has been
done so far, how the archive works, and the ways you can help.
Whispered translation in English will be available.

Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο: Μια Πρώτη
Παρουσίαση
Το Κινηματικό Αρχείο είναι μια απόπειρα να γίνει προσβάσιμη η ιστορία του κυπριακού ριζοσπαστικού
κινήματος σε ολόκληρο το νησί, όπως καταγράφεται μέσα από τις εκδόσεις του, με έμφαση στις
προηγούμενες δεκαετίες χωρίς να αγνοούνται οι σύγχρονες δημοσιεύσεις. Διαβάστε περισσότερα για
τους στόχους μας εδώ.
Στις 3 Γενάρη θα παρουσιάσουμε, στον κοινωνικό χώρο Kaymakκιν η ώρα 18:30, την δουλειά που
έγινε μέχρι τώρα, τον τρόπο λειτουργίας του Αρχείου και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να
βοηθήσετε την προσπάθεια.

espiv.net and the Need for Continuous and Decentralized
Archiving
A note on the necessity of archiving.

https://movementsarchive.org/
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(Greek follows)
On the 21st of May, 2020, the server of espiv.net, which hosts a plethora of websites and blogs of
political groups, went oﬄine, due to reasons outlined in the trilingual text (Greek, English, Spanish)
shared by the espiv.net collective which we reproduce in solidarity below. Websites and blogs with a
rich accumulated material of historical signiﬁcance disappeared overnight, with unclear prospects for
their full or partial recovery. From the perspective of our archive, we have now lost access to the
websites of antifa λευkoşa, Skapoula and faq, with our only access remaining the material archived in
the Wayback Machine (links to the Wayback Machine captures exist on the Movements' Archive page
for each group).
Taking these sad news as a pretext, we would like to remind the signiﬁcance of the continuous and
decentralized archiving of our political activity and history, including websites, as the preservation
and collecting of material online, without the creation of website security backups, entails the
weakness of having a “single ﬂaw” (as is, for example, the cases of Geocities, Wordpress and the
websites with rented URLs), constituting in many occasions websites as more vulnerable than printed
material.

Ο espiv.net και η Ανάγκη Συνεχούς και Αποκεντρωμένης
Αρχειοθέτησης
Μια σημείωση για την ανάγκη της αρχειοθέτησης.
Στις 21 του Μάη του 2020 ο server της σελίδας espiv.net, η οποία φιλοξενά μια πληθώρα σελίδων και
blog πολιτικών ομάδων, έπεσε, για λόγους που καταγράφονται στο τρίγλωσσο κείμενο (Ελληνικά,
Αγγλικά, Ισπανικά) που ανέβασε η κολεκτίβα του espiv.net και το οποίο αναπαράγουμε πιο κάτω ως
ένδειξη αλληλεγγύης. Σελίδες και blogs που συσσώρευαν πλούσιο υλικό ιστορικής σημασίας
εξαφανίστηκαν σε ένα βράδυ, με ασαφείς προοπτικές σχετικά με την πλήρη ή μερική αποκατάστασή
τους. Από τη σκοπιά του αρχείου μας, έχουμε πλέον χάσει την πρόσβαση μας στους ιστότοπους των
ομάδων antifa λευkoşa, Σκαπούλα και faq, με μόνη μας πρόσβαση που παραμένει να είναι το υλικό που
αρχειοθέτησε το Wayback Machine (links στα captures του Wayback Machine υπάρχουν στη σελίδα
της κάθε ομάδας πάνω στο Κινηματικό Αρχείο).
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Με πρόφαση τα θλιβερά αυτά νέα, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την σημασία της συνεχούς και
αποκεντρωμένης αρχειοθέτησης της πολιτικής μας δραστηριότητας και πολιτικής μας ιστορίας,
συμπεριλαμβανομένων και των διαδικτυακών σελίδων, καθώς η διατήρηση και συλλογή υλικού
διαδικτυακά χωρίς τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ιστότοπου εμπεριέχει την αδυναμία του
“ένός μοναδικού σημείου βλάβης” (όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις του Geocities, του
Wordpress καθώς και των σελίδων με ενοικιασμένα URLs), καθιστώντας το πολλές φορές πιο
ευάλωτο από το έντυπο υλικό.

Ακολουθεί το τρίγλωσσο κείμενο της κολεκτίβας του espiv.net όπως αυτό ανέβηκε στη σελίδα τους,
στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ισπανικά.
The text of the espiv.net collective follows, as it was presented on their website, in Greek, English and
Spanish.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ ESPIV
Την Πέμπτη 21/5 και μετά απο προφορική εντολή και πρωτοβουλία της πρυτάνεως του Παντείου
στην Δ/νση Μηχανοργάνωσης, ο server του espiv.net βγήκε εκτός λειτουργίας. Αφορμή αποτέλεσε
μια καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, η καταγγελία αυτή
αφορούσε δύο τίτλους βιβλίων τα οποία ήταν ανεβασμένα σε μορφή pdf σε ένα από τα εκατοντάδες
blogs που φιλοξενεί ο server.
Απο την πρώτη στιγμή, ως συλλογικότητα διαχείρισης του espiv, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε
με την πρυτανεία και να βρεθεί λύση, κρίνοντας ότι η υπάρξη και η πρόσβαση στο περιεχόμενο των
blogs το συντομότερο δυνατό είναι άμεση προτεραιότητα μας.
Ο server, στον οποίο φιλοξενούνται 850 blogs -η πλειοψηφία των οποίων αποτελεί βασικό
ηλεκτρονικό μέσο έκφρασης πολιτικών συλλογικοτήτων, συνελεύσεων γειτονιάς και εργατικών
σωματείων- βρίσκεται στην Πάντειο απο την αρχή λειτουργίας του εγχειρήματος το 2008 έως
σήμερα, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
Οι επανειλλημένες προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε και να έχουμε μια σαφή απάντηση από την
πρυτανεία έπεσαν στο κενό. Θα έπρεπε κανείς και καμία να είναι πολύ καλόπιστος ή αφελής για να
υποθέσει ότι όλο αυτό οφείλεται σε αυξημένα ακαδημαϊκά καθήκοντα. Άλλωστε η εντολή για το
κλείσιμο του server δόθηκε εντυπωσιακά γρήγορα. Την Πέμπτη 28/5, μία εβδομάδα μετά, λάβαμε
τηλεγραφική ενημέρωση ότι η Πρύτανης θα παραπέμψει το θέμα μας σε επόμενο συμβούλιο της
συγκλήτου του Παντείου, με άγνωστη ημερομηνία. Προφανής στόχος η νομιμοποίηση της
καταστολής του εγχειρήματος πίσω από κλειστές ηλεκτρονικές πόρτες τηλεδιασκέψεων. Φαίνεται
πως με τις σχολές κλειστές και μετά απο ένα δίμηνο lockdown οι συνθήκες θεωρήθηκαν ευνοϊκές για
να προστεθεί άλλη μια κινηματική υποδομή στον μακρύ κατάλογο των καταλήψεων και
εγχειρημάτων που έχουν κατασταλεί τελευταία. Επιλογή που επεκτείνει την καταστολή στο πεδίο
του internet, επιβάλλοντας την κανονικότητα των social media, της ψηφιακής ρουφιανιάς και της
καταγραφής και επιτήρησης της κάθε πληροφορίας που διακινείται στο διαδίκτυο, δείχνοντας ξανά
ότι το ρόλο του μπάτσου μπορούν να παίξουν κάλλιστα οι κάθε λογής πρυτάνεις και κρατικοί
υπάλληλοι. Η επιλογή να κατασταλλεί μία υποδομή που στηρίζεται και αποτελεί τον διαδικτυακό
τόπο έκφρασης δεκάδων συλλογικοτήτων του ανταγωνιστικού κινήματος, δεν μπορεί παρά να μας
https://movementsarchive.org/
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βρει απέναντί τους. Απευθύνουμε κάλεσμα σε πρωτοβουλιακές δράσεις αντιπληροφόρησης και
αλληλεγγύης από τις ομάδες και συλλογικότητες που φιλοξενούνται στον espiv, ενάντια στην
καταστολή άλλης μίας κινηματικής υποδομής.
ΚΑΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΜΩΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ!
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ!
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ(ΣΤΟΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 4/6/2020 12:00

ENGLISH
Hello, comrades:
We would like to inform you about the latest developments on the shutdown of the server.
The information we received is that the server went out of order after an oral command of the rector
of Panteion University to their computerisation section on the occasion of a complaint about digital
piracy.
More speciﬁcally, this complaint concerned two book titles that were uploaded in pdf format to one of
the hundreds of blogs hosted by the server. We immediately tried to contact the rectorial authorities
and work out a solution, wanting to regain access to the content of the blogs as soon as possible.
The server, which hosts 850 blogs, has been located in Panteion University since the beginning of
Espiv project in 2008. From time to time issues have arisen, and so far we have managed to
overcome them and keep the server in place, at a public university in Athens (Greece).
We understand that many things have changed over the last 12 years, and from time to time we have
discussed the real conditions under which Espiv project continues to operate. However, it is our
intention and desire to keep the server in place, with all political and labour collectives,
neighbourhood assemblies and self-organised projects hosted on it.
Our repeated attempts to receive a clear answer from the rectorial authorities fell on deaf ears. On
Thursday, 28 May 2020 (a week after the shutdown), we received information that the rector will refer
our issue to the next council of the senate of Panteion University, which is unknown when it will take
place. One should not be too superstitious or naive to assume that all this is due to increased
academic duties. After all, the command to shut down the server was given impressively quickly. With
universities still closed and after a two-month lockdown, conditions were considered favourable to add
another movement’s infrastructure to the long list of squats and projects recently suppressed. A
choice that expands repression in the ﬁeld of internet, imposing the normality of social media, digital
snitching, and recording and surveillance of any information circulated on the internet, again showing
that the role of the cop can be played well by all sorts of rectors and state employees. The choice to
suppress an infrastructure that supports the expression of dozens of collectives within the antagonist
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movement can only ﬁnd us against them.
We will let you know of any further developments and mobilisations.
No political gagging left unanswered.
Not a step back.
The administration crew of espiv.net

SPANISH
LLAMADO A MOVILIZACIÓN APOYO Y SOLIDARIDAD CONTRA LA POLÍTICA DE
AMORDAZAMIENTO DE ESPIV
El jueves 21/5, luego de orden verbal e iniciativa de la Rectora de la Universidad Panteio hacia la
Dirección de Informática, el servidor de espiv.net quedó fuera de funcionamiento. El motivo fue una
denuncia por violación de derechos intelectuales. Concretamente, esta denuncia se refería a los
títulos de dos libros los cuales estaban subidos en formato .pdf en uno de los cientos de blogs que
hospeda el servidor.
Desde el primer momento, como colectivo de administración de espiv, intentamos comunicarnos con
la rectora para encontrar una solución considerando la existencia y el acceso al contenido de los
blogs lo antes posible, es nuestra prioridad.
El servidor, en el cual se aloja 850 blogs -la mayoría de los cuales constituyen medio electrónico
básico de expresión de colectivos políticos, asambleas barriales, y asociaciones de trabajadores- se
encuentra en la Universidad Panteio desde el comienzo de la iniciativa en el 2008 hasta hoy, una
universidad pública en Atenas, Grecia.
Nuestros repetidos intentos de comunicarnos y tener una respuesta clara del rectorado cayeron en
saco roto. Tendría que ser cualquier/a muy crédulo o muy ingenuo para suponer que todo esto se
debe a un aumento de de los deberes u obligaciones académicas. Por otro lado, la orden para el
cierre del servidor se expidió asombrosamente rápido. El jueves 28/5, una semana después,
recibimos una comunicación telegráﬁca que la Rectora derivará el tema al próxima reunión del
Consejo Académico del Panteio, con fecha aún desconocida. Objetivo evidente, la legalización de la
represión sobre la iniciativa tras las cerradas puertas electrónicas de una teleconferencia.
Se nota que con las universidades cerradas, y luego de dos meses de “lockdown” las condiciones se
estimaron favorables para agregar otra infraestructura ligada a movimientos sociales al largo
catálogo de okupaciones y proyectos que han sido objeto de desalojos y mano dura últimamente.
Elección que extiende la represión al ámbito del internet, imponiendo la normalización de las redes
sociales (social media), de la intriga y la delación digital, del registro y la vigilancia de cada
información que circule por la red, mostrando una vez mas que el rol de policía, puede jugarlo
perfectamente cualquier rector y empleado estatal.
La opción de suprimir una infraestructura que se apoya en y constituye lugar de expresión en la red
para decenas de colectivos del movimiento antagonista, no puede sino encontrarnos enfrentándolos.
Dirigimos el llamado a iniciativas, acciones de contrainformación y solidaridad por parte de los grupos
y colectivos que se hospedan en espiv, en contra de la represión de otra estructura mas de los
https://movementsarchive.org/
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movimientos sociales.
NINGÚN AMORDAZAMIENTO POLÍTICO SIN RESPUESTA!
NI UN PASO ATRÁS!
CONCENTRACIÓN EN SOLIDARIDAD FRENTE AL RECTORADO DE LA UNIV. PANTEIO - ATENAS
JUEVES 4/6/2020 - 12:00

Archive Regarding Fascist, Racist,
Xenophobic and Migrant/Refugee
Exploitation in the Republic of Cyprus
(1993-2019 - 6th Edition)
The following link contains a PDF ﬁle we received archiving incidents of Fascist, Racist, Xenophobic
and Migrant/Refugee Exploitation in the Republic of Cyprus in the period 1993-2019 from various
sources.
Φασισμός, Ξενοφοβία, Εκμεταλλευση και Ρατσιστική Βία στην Κύπρο - Έκτη Έκδοση
Language of Sources: Greek, some English. Language of Title - Table of Contents: Greek,
Greek/Englsih.

Νέες Προσθήκες στο Αρχείο (09/06/20)
Λόγω του όγκου του καινούργιου υλικού, οι πιο κάτω λίστες είναι περιληπτικές. Επίσης,
ενημερώνουμε εδώ πως η Λεπτομερής Αναζήτηση είναι ξανά σε λειτουργία στο Ελληνικό τμήμα του
Αρχείου.

Ομάδες, Χώροι, Ιστοσελίδες (Ελληνικό Τμήμα)
Σελίδες για τις ακόλουθες ομάδες, ιστοσελίδες και χώρους έχουν πλέον δημιουργηθεί στο Ελληνικό
τμήμα του αρχείου:
Kaymakκιν (Χώρος)
Queer Cyprus Association (Ομάδα)
Ramona, Συλλογικότητα (Ομάδα)
Αερικό στα βουνά του Τροόδους (Ομάδα)
Αλληλεγγύη (Ομάδα)
Ανασύσταση του Κ.Κ.Κ. (Κόμμα)
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Ανάφεντος (Ομάδα)
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία (Ομάδα)
Δρόμος, Αντιφασιστική Συλλογικότητα (Ομάδα)
Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομάδα)
νεκατώματα (Ιστοσελίδα)
Εξ Υπαρχής, Εκδόσεις (Ομάδα)
ΚΚΕ Κ.Ο. Κύπρου (Ομάδα)
Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (Ιστοσελίδα)
Οικολογία, Εκδόσεις (Ομάδα)
Ουτοπία (Ομάδα)
Πρωτοβουλία Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό (Ομάδα)
Στεκι Σαπφούς (Χώρος)
Δακτυλογραφήσεις στα Ελληνικά
Μεγάλη αύξηση του δακτυλογραφημένου υλικού, κύριος από στα πιο κάτω περιοδικά και ομάδες,
καθώς και στις θεματικές 'Οικολογία', 'δημόσιοι χώροι' και 'δικαίωμα στην πόλη':
Εντός των Τειχών (Περιοδικό)
Τραίνο Στην Πόλη (Περιοδικό)
Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
Πρωτοβουλία Ενάντια στον Κοινωνικό Ρατσισμό (Ομάδα)
Τροτσκιστικό Κόμμα Κύπρου (Κόμμα)
antifa λευkoşa (Ομάδα)
Ανυπόγραφο, Άγνωστο και μη Αρχειοθετημένο με Άλλο Τρόπο Υλικό.
Κυπριακό Κινηματικό Αρχείο (Ιστοσελίδα)
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία (Ομάδα)
Δρόμος, Αντιφασιστική Συλλογικότητα (Ομάδα)
Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομάδα)
νεκατώματα (Ιστοσελίδα)
Αερικό στα βουνά του Τροόδους (Ομάδα)
Δακτυλογραφήσεις/Μεταφράσεις στα Αγγλικά
Resistance Against the Plans of the Dominators (Leaﬂet)
International Joint Statement on Cyprus (Online Article)
The murders are neither an isolated incident nor just the actions of a psychopath serial killer
(Leaﬂet)
Collective announcement in response to the minister of interior's statement on the solidarity
demonstration at the Pournara detention center (Online Article)
Now It's our Turn to Speak (Online Article)
Unsigned, Unknown or not Otherwise Archived Material.
The End of ERAS as a Potentiality (Online Article)
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Για τον Κωστή Αχνιώτη / For Costis Ahniotis
[English Text Follows]
Ο Κωστής Αχνιώτης έφυγε σαν σημερα το 2017.
Πολιτικοποιήθηκε μέσα στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά σαν φοιτητής στη Γαλλία, ενώ με την
επιστροφή του στην Κύπρο άρχισε να δραστηριοποιείται ενεργά μέσα στην Κυπριακή
εξωκοινοβουλευτική αριστερά, το κίνημα επαναπροσέγγισης και τους πολιτικούς κύκλους της εντός
των τειχών Λευκωσίας. Συμμετείχε στο περιοδικό ‘Δελτίο Συζήτησης’, μέσα από το οποίο έγιναν οι
πρώτες γραπτές συζητήσεις της άκρας Αριστεράς στην Κύπρο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 δραστηριοποιήθηκε μέσα στον Κομμουνιστικό Κύκλο
συνεχίζοντας τις εκδόσεις με την έκδοση του περιοδικού Εντός των Τειχών την περίοδο 1985-1990,
το οποίο αποτέλεσε βασικό έντυπο των θεωρητικών ανησυχιών και διάλογων της ευρύτερης
αριστεράς. Εκείνη την περίοδο είχε καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία της ομάδας ‘Φίλοι του Ακάμα’
με σκοπό την διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος της χερσονήσου του Ακάμα.
Αργότερα, λαμβάνει μέρος στην έκδοση του δικοινοτικού περιοδικού Χάτε (1998-2001), μιας από τις
ποιο αξιοσημειωτες προσπάθειες αυτόνομης επικοινωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και
Τουρκοκυπριακής κοινότητας πριν το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Την ίδια περίπου περίοδο εξέδιδε
μαζί με άλλους το περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου ‘Εξ Υπαρχής’ (1999-2004).
Το 2004 στήνει μαζί με συντρόφους του την Πλατφόρμα Αριστερών για το Ναι και μετ’ έπειτα
οργανώνεται μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς στην Κοινή Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών
Ενωμένη Κύπρος, ενώ εκδίδει το περιοδικό του ελληνοκυπριακού τμήματος της πλατφόρμας, Το
Καλέμι (2008-11).
Την περίοδο της έντασης της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008, δραστηριοποιήθηκε μαζί με
άλλα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς στην ΕΡΑΣ, ενώ μετέπειτα ήταν υποψήφιος στις
ευρωεκλογές του 2014 με τον δικοινοτικό συνδυασμό Δράσυ-Eylem, τον πρώτο δικοινοτικό εκλογικό
συνδυασμό που έλαβε μέρος σε εκλογές στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μεταξύ
2014-2016 πήρε μέρος στην προσπάθεια συγκρότησης της σελίδας εναλλακτικής ενημέρωσης
Platforma News ενώ στους τελευταίους μήνες της ζωής του συμμετείχε και στην Αριστερή Κίνηση –
Θέλουμεν Ομοσπονδία.
Το 11ο τεύχος του περιοδικού Εντροπία εμπεριέχει αφιέρωμα στον Κωστή Αχνιώτη, ενώ το
ντοκιμαντέρ Tongue καταπιάνεται με την ζωή του σε σχέση με την Κυπροκεντρική
εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Υπάρχει επίσης και η ηχογράφηση της συζήτησης του Κωστή μαζί με
τον κοινωνιολόγο Αντρέα Παναγιώτου με θέμα τις ‘Ριζοσπαστικές Αφηγήσεις για το Κυπριακό που το
1970 τζιαι μετά: Η Άνοδος της Κυπριακής Συνείδησης τζιαι του Δικοινοτικού Κινήματος’, που
οργανώθηκε το 2017 από την Συσπείρωση Ατάκτων.
Πρόσφατα δακτυλογραφήσαμε το κείμενο ’κυπριακή συνείδηση’, το οποίο έγραψε ο Κωστής το 1988.

Costis Ahniotis passed away three years ago, a day like today.
As a student in France, he was politically active in the extra-parliamentary left, and with his return to
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Cyprus he became actively involved with the Cypriot extra-parliamentary Left, the rapprochement
movement and the political circles of the walled city of Nicosia. He participated in the magazine
‘Discussion Bulletin’ [Δελτίο Συζήτησης], through which the ﬁrst written discussions of the Cypriot farleft developed.
In the beginning of the 1980s, he was active in the Communist Circle, continuing publications with the
publication of the magazine Within the Walls between 1985-1990, which constituted a key text for the
exposition of the theoretical concerns and dialogue of the broader left. In that period he had a key
role in the formation of the group ‘Friends of Akamas’, with the aim of the preservation of the natural
environment of the Akamas peninsula.
He further participates in the publication of the bi-communal magazine Hade (1998-2001), one of the
most note-worthy attempts for an autonomous channel of communication between the Greek and
Turkish Cypriot communities, before the opening of the checkpoints. During the same period he was
part of the publishing team of the social and political dialogue magazine ‘From the Beginning’ [Εξ
Υπαρχής] (1999-2004).
In 2004 he forms, together with other comrades, the ‘Platform of Leftists for YES’ and organizes
afterwards, alongside other teachers, the G/c and T/c Teachers' Platform "United Cyprus", while
publishing the magazine of the Greek Cypriot section of the platform, Kalemi [Το Καλέμι] (2008-11).
During the period of the intensiﬁcation of the economic crisis that started in 2008, he organized,
together with other members of the extra-parliamentary left, in ERAS, while afterwards he was a
candidate in the European parliamentary elections of 2014 with the bi-communal electoral list of
Δράσυ-Eylem, the ﬁrst bi-communal electoral list that had ever participated in an election in the
history of the Republic of Cyprus. Between 2014-2016 he participated in the attempt of forming the
website of alternative information Platforma News, while in the last months of his life, he participated
in the Leftist Movement – We Want Federation.
The 11th issue of the Entropy [Εντροπία] magazine features a tribute to Costis Ahniotis, while the
documentary Tongue focuses on his life in relation to the Cyprocentric extra-parliamentary left. The
audio recording of Costis’ discussion with sociologist Andreas Paanayiotou also exists (in Greek), on
the subject ‘Radical Narrations of the Cyprus Problem from the 1970s onwards: The Rise of Cypriot
Consciousness and of the Bi-communal Movement’, organized in 2017 by Syspirosi Atakton.
We have recently translated his 1988 text ’cypriot consciousness’, making it available in English for
the ﬁrst time.
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