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ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΤΠΡΑΙΟ 
 

 

 

Τνλ Ινύλην ηνπ 2011, ν Μαλώιεο Κππξαίνο, δεκνζηνγξάθνο, βξέζεθε ζηελ 

πιαηεία Σπληάγκαηνο, ζηελ Αζήλα, γηα λα θαιύςεη ηηο δηαδειώζεηο ελάληηα ζηα λέα 

κέηξα ιηηόηεηαο πνπ ζα εηζήγαγε ε ειιεληθή θπβέξλεζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδειώζεσλ, ν δεκνζηνγξάθνο είδε αζηπλνκηθνύο λα 

ξίρλνπλ ρεκηθά θαη ρεηξνβνκβίδεο θξόηνπ ιάκςεο ζε εηξεληθνύο δηαδεισηέο θαη λα 

ηνπο ρηππνύλ βίαηα κε γθινπ. Όπσο αλέθεξε ν ίδηνο, όηαλ είπε ζηνλ επηθεθαιήο ηεο 

κνλάδαο ΜΑΤ -ν νπνίνο ηνλ ξώηεζε γηαηί έβγαδε θσηνγξαθίεο- όηη είλαη 

δεκνζηνγξάθνο, ηνλ έβξηζε θαη ηνλ έδεημε ζε έλαλ άιιν αζηπλνκηθό ηεο κνλάδαο ηνπ.  

Μέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα, ν αζηπλνκηθόο έξημε κηα ρεηξνβνκβίδα θξόηνπ 

ιάκςεο κπξνζηά ηνπ, ε νπνία εμεξξάγε πεξίπνπ 50 εθαηνζηά καθξηά. Ο Μαλώιεο 

Κππξαίνο έπεζε ζην έδαθνο θαη, όηαλ θαηάθεξε λα ζεθσζεί κε ηε βνήζεηα θάπνησλ 

δηαδεισηώλ, ζπλεηδεηνπνίεζε όηη δελ κπνξνύζε λα αθνύζεη. 

Λίγν αξγόηεξα θαη ελώ πεξπαηνύζε πξνο ην λνζνθνκείν, είδε κηα νκάδα 

αζηπλνκηθώλ λα πεξηθπθιώλνπλ εηξεληθνύο δηαδεισηέο θαη λα ηνπο επηηίζεληαη κε 

γθινπ. Ο Μαλώιεο Κππξαίνο παξελέβε γηα λα πξνζπαζήζεη λα πξνζηαηεύζεη έλαλ 

έθεβν, θαιύπηνληάο ηνλ κε ην ζώκα ηνπ. Ωο απνηέιεζκα, δέρηεθε ν ίδηνο αξθεηά 

ρηππήκαηα. Μεηά από κεξηθά ιεπηά, νη αζηπλνκηθνί έθπγαλ θαη ν Μαλώιεο 

Κππξαίνο πξνζπάζεζε θαη πάιη λα πάεη ζην λνζνθνκείν. Όηαλ ηα θαηάθεξε, νη 

γηαηξνί ηνλ ελεκέξσζαλ πσο θαη ηα δύν απηηά ηνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξά ηξαύκαηα 

θαη πσο είρε ράζεη εληειώο ηελ αθνή ηνπ πηα. 

Σηηο 9 Απγνύζηνπ, ν Μαλώιεο Κππξαίνο ππνβιήζεθε ζε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε εκθπηεπκάησλ πνπ παξέρνπλ κηα αίζζεζε ήρνπ ζε 

έλα θσθό άηνκν. Σε πεξίπησζε επηηπρίαο, ζα κπνξνύζε λα αλαθηήζεη έλα κηθξό 

κέξνο ηεο αθνήο ηνπ ζε έλα από ηα απηηά ηνπ (ην δεύηεξν απηί είλαη κόληκα θαη 

εληειώο θαηεζηξακκέλν). Εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπ θαη ηνπ ςπρνινγηθνύ ηνπ 

ηξαύκαηνο, ε θαξηέξα ηνπ σο δεκνζηνγξάθνπ έρεη νπζηαζηηθά ηεξκαηηζηεί. 

 

Απαιτούμε: 

 

 Η πνηληθή έξεπλα γηα ηελ ππόζεζε ηνπ Μαλώιε Κππξαίνπ λα είλαη άκεζε, 

ελδειερήο, ακεξόιεπηε θαη απνηειεζκαηηθή  θαη λα νδεγεζνύλ νη ππεύζπλνη 

ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο, 

 Να ιεθζνύλ πεηζαξρηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ αζηπλνκηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ απίζηεπηε βία, 

 Να απνδεκησζεί ν Μαλώιεο Κππξαίνο γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηε ιακβάλνληαο 

ππόςε όιεο ηεο ζπλέπεηεο από ηελ απώιεηα αθνήο, 

http://www.olme.gr/


 Να ηεξκαηηζηεί ε ρξήζε δαθξπγόλσλ νπζηώλ, ρεηξνβνκβίδσλ θξόηνπ ιάκςεο 

θαη άιισλ ρεκηθώλ ελαληίνλ εηξεληθώλ δηαδεισηώλ.  

 

 

 

 
 


