ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
«Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει
δουλειά πολλή.» Ας βάλουμε,
λοιπόν, όλοι μαζί το λιθαράκι
μας και ας δείξουμε σε αυτούς
που μας ξέγραψαν, ότι η
νεολαία της Κύπρου είναι εδώ,
έτοιμη να διεκδικήσει τα δίκαια
της πατρίδας μας. Αυτό είναι το
καθήκον και το καθήκον είναι
τιμή μας.
>> σελ. 4

ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ
>> σελ. 12

«Η Κύπρος είναι ελληνική που
να φακκάτε κουτρουμπέλλες»

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ!
>> σελ. 2-3, 6-10

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΙΣ ΥΒΡΕΙΣ
>> σελ. 16

Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β.
ΥΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟΥ
>> σελ. 19-20

Τη λύση την δείχνει η ελληνική
ιστορία και πολιτισμός του
νησιού μας και η ανάγκη
επιβίωσης του Ελληνισμού στο
νησί που κρατήθηκε Ελληνικό
παρά τις προσπάθειες των τόσων
κατακτητών του, να διαφθείρουν
την εθνική συνείδηση των
κατοίκων του............>> σελ. 15-16
ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΟΛΕ ΜΑΡΞ, ΜΗΝ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΞΗΓΕΙΣ >> σελ. 13
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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ:
1) Φοιτητική ταυτότητα (Βρετανικού Πανεπιστήμιου)
2) Διαβατήριο ή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο πιστοποιητικό
κυπριακής υπηκοότητας

Χωρίς ΑΥΤΑ δεν ψηφίζεις!
Καμιά χαμένη ψήφος:
ενημέρωσε ΤΩΡΑ τους φίλους και
συναγωνιστές σου!

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/pos-psifizo2011.html

ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ:
Μάθε ποιο είναι το εκλογικό σου κέντρο (Λονδίνο ή Leeds), με βάση την εκλογική σου περιφέρεια.
Πλήρης κατάλογος: http://www.metopo.org.uk/Eklogika-Kentra2011.pdf

Λονδίνο:

Leeds:

Royal National Hotel,
38-51 Bedford Way,
WC1H 0DG
Underground: Russel Square (Piccadilly Line)

University of Leeds,
LS2 9JT
αίθουσα “Refectory”
Λεωφορείο από το Leeds Rail Station: 95

>> σελ. 12-14

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/pou-psifizo2011.html
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ:
 Έγκυρα σημεία:



ή



ή

+

 Σε κάθε στήλη βρίσκονται οι συνδυασμοί των δεκαπέντε υποψηφίων
της κάθε παράταξης. ΜΟΝΟ ένα συνδυασμό, μία παράταξη δηλαδή,
θα μπορείτε να ψηφίσετε. (πράσινο  στο παράδειγμα). Αν επιλέξετε
δύο συνδυασμούς, το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο.
 Μπορείτε να ψηφίσετε όσους υποψηφίους του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ
επιθυμείτε (πράσινο  στο παράδειγμα), ΑΛΛΑ κανένα άλλο
υποψήφιο άλλης παράταξης, γιατί τότε το ψηφοδέλτιο θα
καταστεί άκυρο.
 ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ οτιδήποτε άλλο επάνω στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τα
έγκυρα σημεία στα σωστά κουτιά, αλλιώς το θα καταστεί άκυρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση μη τήρησης των
κανονισμών (πχ ψήφους σε δύο
ή περισσότερους συνδυασμούς)
το ψηφοδέλτιό σας καθίσταται

ΑΚΥΡΟ!
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Νικόλας Ζαννέττος
Αντιπρόσωπος Sheffield
n.zannettos@metopo.org.uk
Η αναξιοκρατία, τα ψέματα και
οι επικοινωνιακές τους ατάκες,
οδήγησαν την νεολαία μας στην
εποχή
του
ωχαδελφισμού.
Δεκαπέντε περίπου χρόνια από
την θυσία του Ισαάκ και του Σολωμού, ήταν
αρκετά για να μετατρέψουν την νεολαία της
Κύπρου μας, σε απαθή δέκτη της σημερινής
κατάστασης, που επικρατεί στην πολύπαθη νήσο
μας.
Όταν τους πήραμε χαμπάρι, αυτοί προσπάθησαν
«να μας παντρέψουν με άδρωπο». Γι’ αυτό και
πολλοί τους άφησαν στο έλεος τους, να αλωνίζουν
και να αποφασίζουν για το μέλλον το δικό μας
και των παιδιών μας. Άφησαν τα οδοφράγματα να
«ριζώσουν» και φρόντισαν τις καφετέριες να
γεμίσουν. Άφησαν την πατρίδα μας λαβωμένη
στα χέρια των κατακρεουργητών της. Αυτών που
ανέκαθεν
αποδείχθηκαν
ανάξιοι
να
κυβερνήσουν. Αυτών που διδάσκουν στην
νεολαία μας το μίσος, τα ψέματα και την
ηττοπάθεια. Αυτών που ακόμα πιστεύουν, πως το
κλειδί για τη λύση του Κυπριακού έχει ο
εκάστοτε πολιτικός αττιλάρχης.
Τις δύσκολες αυτές ώρες, μια φοιτητική
παράταξη, με σαφείς προσεγγίσεις και απόψεις
για το κυπριακό πρόβλημα, δίνει στέγη σε
αυτούς που ακόμα πιστεύουν. Δίνει φωνή και
σθένος σε αυτούς, που βρίσκονταν κλειδωμένοι
στα σπίτια τους και προβληματισμένοι για την
κατάντια του τόπου μας. Τους δίνει τη

δυνατότητα να αγωνιστούν στο πλευρό των
υπολοίπων αδελφών μας, που ακόμα πιστεύουν.
Το πιο σημαντικό, όμως, έδωσε το μήνυμα σε
όσους βιάστηκαν να ξεγράψουν την νεολαία της
Κύπρου, ότι είμαστε εδώ, έχουμε άποψη, δεν
ξεχνούμε και αγωνιζόμαστε. Χωρίς κανένα είδος
εξάρτησης από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, με
αγνές αξίες και ιδανικά, χωρίς τσιμεντώματα και
λαϊκισμούς, είμαστε εδώ.
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου
Βασιλείου, είναι η μοναδική παράταξη που
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για
λύση
του
εθνικού
μας
προβλήματος,
αντιτασσόμενη στο προσβλητικό για την
δημοκρατία, μοντέλο λύσης της Διζωνικής
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Είναι η μοναδική
φοιτητική παράταξη που δεν προσβλέπει στο
μελλοντικό εκλογικό όφελος από τα στελέχη και
τους ψηφοφόρους της, αλλά την διεθνοποίηση
του προβλήματος μας και την αφύπνιση της
νεολαίας μας.
Δεν χρωματίζουμε και δεν «ταμπελώνουμε».
Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε στα
οδοφράγματα, στις πλατείες των πόλεων του
Ηνωμένου Βασιλείου, στις ενημερώσεις που
κάνουμε για το κυπριακό πρόβλημα και στις
εκδηλώσεις μας.
«Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή.» Ας
βάλουμε, λοιπόν, όλοι μαζί το λιθαράκι μας και
ας δείξουμε σε αυτούς που μας ξέγραψαν, ότι η
νεολαία της Κύπρου είναι εδώ, έτοιμη να
διεκδικήσει τα δίκαια της πατρίδας μας. Αυτό
είναι το καθήκον και το καθήκον είναι τιμή
μας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΟΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής LLM International Law στο University of Surrey από την Λευκωσία. Υπηρετεί το Κίνημα από τη
θέση του Προέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Πέμπτη συνεχής χρονιά του ΜΕΤΩΠΟΥ στις επάλξεις του φοιτητικού κινήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και η
πορεία του είναι, πραγματικά, αξιοζήλευτη. Ασταμάτητη δράση, τόσο στους δρόμους όσο και σε τοποθετήσεις, έχει
αφήσει για τα καλά το στίγμα της στα φοιτητικά δρώμενα. Τρίτη κατά σειρά χρονιά, που το Κίνημά μας κατέρχεται
στις εκλογές της ΕΦΕΚ ΗΒ, αλλά και για μένα. Αυτή τη φορά από ένα διαφορετικό, γεμάτο ευθύνες πόστο.
Έχοντας την ομόφωνη εμπιστοσύνη των συναγωνιστών μου μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Οκτώβρη, θεωρώ
πως είναι υποχρέωση μου να ηγηθώ αυτής της νέας προσπάθειας για αναρρίχηση του ΜΕΤΩΠΟΥ.
Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός αδέσμευτου, υπερκομματικού, μα πάνω από όλα ενός Κινήματος που λειτουργεί με
γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της πατρίδα μας, του Κυπριακού Ελληνισμού και του Κύπριου φοιτητή, που φοιτά στο
Ηνωμένο Βασίλειο, φάνηκε από την πρώτη στιγμή της εισόδου μας στην ΕΦΕΚ ΗΒ. Είναι πλέον γεγονός ότι στην ΕΦΕΚ
επικρατούν δύο πολιτικές. Από τη μια, αυτή των κομματικών παρατάξεων που λειτουργούν ως φερέφωνα των μητρικών τους
κομμάτων, που έχει ως «φάρο» την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και κατ’ επέκταση, την άνευ όρων παράδοση της πατρίδας μας
στους ξένους και την εξάλειψη του κυπριακού ελληνισμού και, από την άλλη, αυτή του ΜΕΤΩΠΟΥ, μια πολιτική αντίστασης στην
κατοχή μέχρις εσχάτων και της διατήρησης της αξιοπρέπειας μας. Αυτή, που με προμετωπίδα τον Κυπριακό Ελληνισμό, δεν πρόκειται
να συμβιβαστεί στην ιδέα της υποδούλωσης μπροστά στο βάρβαρο κατακτητή της πατρίδας μας.
Φέτος, η ανανέωση της εμπιστοσύνης σας στο πρόσωπο μου και κατ’ επέκταση στο Κίνημα που εκπροσωπώ, είναι εξαιρετικής
σημασίας. Είναι το πρόσταγμα για νέους αγώνες διαφύλαξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ελληνισμού της Κύπρου. Η πατρίδα
μας περνά δύσκολες ώρες και η ψήφος σας είναι ικανή να μας δώσει το κουράγιο και τη δυναμική να συνεχίσουμε να παράγουμε
περισσότερο έργο τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.»
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Πρωτοετής φοιτητής BA Business & Management στο University of Salford από τη Λεμεσό. Στους συμφοιτητές μας
λέει…

«Κατέρχομαι υποψήφιος με το αυτόνομο και πατριωτικό Κίνημα, ΜΕΤΩΠΟ, γιατί θεωρώ πως η κυπριακή
νεολαία έχει την ανάγκη ενός τέτοιου αδέσμευτου και υπερκομματικού Κινήματος, που έχει σαν γνώμονα το καλό
της πατρίδας μας. Με σύνθημα το «ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις
και με την ψήφο εμπιστοσύνης σας, δεσμεύομαι ότι θα σας εκπροσωπήσω επάξια».

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ

Τριτοετής φοιτητής BEng Civil Engineering στο University of Brighton από την Λευκωσία. Εκπροσωπεί το Κίνημα από
την θέση του Εκπρόσωπου Τύπου και είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές
μας λέει…

«Αγαπητοί συμφοιτητές, μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο το κύριο θέμα συζητήσεων γύρω από τις φοιτητικές
εκλογές να ήταν η ημικατεχόμενη μας πατρίδα. Μακάρι να είχαμε πιο ασήμαντα προβλήματα να ασχοληθούμε.
Δυστυχώς όμως η έλλειψη ικανών πολιτικών ηγετών, η ακατανόητη αγάπη των πάντων για την καρέκλα, η
ευκολία με την οποία αρχές και ιδανικά ξεχνιούνται ή πωλούνται στο βωμό κάποιων συμφερόντων, δεν μας
αφήνει άλλη επιλογή από αυτή της αυτόνομης αντί-δράσης.
Σε μια εποχή που αριστεροί και δεξιοί έμπλεξαν τα μπούτια τους και δεν ξεχωρίζεις ποιός ανήκει που, οι φοιτητές
χρειάζονται κάτι ξεκάθαρο. Μια φωνή που απλά να επιζητεί μια δίκαιη και σωστή λύση. Αυτήν του ΜΕΤΩΠΟΥ
Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου».
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ΚΑΪΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Τριτοετής φοιτητής BA Economics, στο University of Central Lancashire από την Αθηένου και Αντιπρόσωπος του
ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Προβληματισμένος με τις εξελίξεις στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου μας και με πίστη στις
δυνατότητες του Κύπριου φοιτητή, κατέρχομαι υποψήφιος με το αυτόνομο και υπερκομματικό ΜΕΤΩΠΟ
ΚΦΗΒ, στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Έλληνας της Κύπρου όχι μόνο έχει το
δικαίωμα, αλλά και την ευθύνη, να μπορεί να σκέφτεται αυτόνομα, φοιτητικά και ελεύθερα! Ο προβληματισμός,
αποτελεί το κίνητρο μου για να εργαστώ ακατάπαυστα προς την επίλυση, τόσο των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο φοιτητόκοσμος του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και των εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων της
ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Πρώτιστος στόχος μου είναι η δραστηριοποίηση της ΕΦΕΚ ΗΒ γύρω από το κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα εκφράζει μια πραγματικά
φοιτητική, νεανική φωνή, που θα απαιτεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού προβλήματος. Η ΕΦΕΚ έχει τη
δύναμη να ασκήσει ουσιαστική πίεση, αλλά τα κομματικά φερέφωνα που μεταφέρουν το σάπιο κομματικό κατεστημένο εδώ στο
Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν καταντήσει την ΕΦΕΚ ένα ανενεργό φοιτητικό σύλλογο.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, στις 19 Φεβρουαρίου 2011, ζητώ τίμια τη ψήφο σου, πάντα με σεβασμό στο πρόσωπο και στις προσδοκίες σου, η
οποία θα μου δώσει την ευκαιρία να αγωνιστώ για τα δίκαια σου και τα δίκαια της πατρίδας μας.»

ΚΟΒΑΛΕΝΚΟ
ΙΒΑΝ

Δευτεροετής φοιτητής BA Economics στο University οf Leicester από το Παραλίμνι και Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ
στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Το ΜΕΤΩΠΟ είναι μια αυτόνομη παράταξη η οποία ιδρύθηκε το 2006 από μια ομάδα φοιτητών. Μέσα από το
ΜΕΤΩΠΟ, εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συμφοιτητές μου, βρήκαμε τη χαμένη φωνή που ψάχναμε. Μια φωνή
αυτόνομη, ανεξάρτητη και προπάντων φοιτητική. Το ΜΕΤΩΠΟ αγωνίζεται με άξονα εμάς, τους ίδιους τους
φοιτητές και με πυξίδα τη Κύπρο μας. Είμαστε μια ενεργή παράταξη με πολλές δραστηριότητες. Τα λόγια δεν είναι
αρκετά για εμάς και γι’ αυτό δεν μένουμε μόνο σ’ αυτά. Τα έργα μας και η παρουσία μας σαν Κίνημα μέσα στα
τέσσερα χρόνια ζωής του, διαφαίνονται μέσα από πορείες, εκδηλώσεις, πολιτικές τοποθετήσεις και αρθρογραφία
των μελών του. Ο κύριος αγώνας του Κινήματός μας είναι για το εθνικό μας πρόβλημα, που είναι ένα πρόβλημα
εισβολής και κατοχής. Πέραν αυτού, σαν ΜΕΤΩΠΟ, αγωνιζόμαστε ως απλοί και αγνοί νέοι της Κύπρου. Αναλύουμε και κρίνουμε
κατά τη δική μας άποψη, διάφορα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά συμβάντα, τα οποία αφορούν άμεσα και έμμεσα
εμάς τους φοιτητές.
Σ’ αυτές τις φοιτητικές εκλογές, κατέρχομαι υποψήφιος με το ΜΕΤΩΠΟ, όχι για προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά για την ιδεολογία, την
αυτονομία και την ανεξαρτησία, που χαρακτηρίζουν το υπερκομματικό Κίνημα του ΜΕΤΩΠΟΥ. Βρες και εσύ τη χαμένη σου φωνή
στο ΜΕΤΩΠΟ.»

ΛΙΑΣΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ

Τριτοετής φοιτητής BSc Computer Science στο Oxford Brookes University, από την Λεμεσό. Υπηρετεί το Κίνημα από τη
θέση του Ταμία και είναι Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Σήμερα, η πατρίδα μας βρίσκεται σε δυσμενή θέση, στην οποία μας έφερε η ανικανότητα και η ανευθυνότητα
των κυβερνώντων, οι οποίοι αποδεικνύουν συνεχώς την έλλειψη αρχών και πατριωτισμού. Ο ρόλος του φοιτητή,
πρέπει να είναι πιο δυναμικός και πιο διεκδικητικός. Πρέπει να συνδράμουμε ΟΛΟΙ ώστε η Εθνική Φοιτητική
Ένωση Κυπρίων να εκφράζει τις απόψεις των φοιτητών, και όχι το σάπιο κομματικό κατεστημένο. Να μπορούν
οι Κύπριοι φοιτητές, μέσω της ΕΦΕΚ, να απαιτήσουν τα δίκαια της πατρίδας μας και να αντιμετωπίσουν την
τουρκική προπαγάνδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια ΕΦΕΚ που θα μπορεί να επιλύει αμερόληπτα τα προβλήματα
των φοιτητών.
Με αυτές τις σκέψεις πήρα την απόφαση να διεκδικήσω μια θέση στην ΕΦΕΚ ΗΒ, με το αυτόνομο και
υπερκομματικό ΜΕΤΩΠΟ ΚΦΗΒ, που είναι πρωτοπόρο στον αγώνα για απελευθέρωση και αντίσταση στην ταπεινωτική και μη
λειτουργική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η οποία βάζει σε κίνδυνο τον Κυπριακό Ελληνισμό. Με το ΜΕΤΩΠΟ
ψηλά, πρέπει να σταματήσουμε την εθνική μας ολίσθηση, που γίνεται από τις πολιτικές ηγεσίες μας και να διεκδικήσουμε τα δίκαια
μας. Για μια Κύπρο ελεύθερη και ελληνική. Για μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική Κυπριακή Δημοκρατία.».
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ΜΑΡΚΟΥΛΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ

Τριτοετής φοιτητής LLB Law στο University of Leeds, από τους Στύλλους Αμμοχώστου και διαμένει προσωρινά στο
Παραλίμνι. Υπηρετεί το Κίνημα από την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ
στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι εμείς είμαστε η νέα γενιά αυτού του τόπου. Αυτοί που θα χαράξουμε το
μέλλον της Κύπρου. Ο ρόλος που θα διαδραματίσουμε κρίνεται εξαιρετικά σημαντικός, αναλογιζόμενοι την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας. Από εμάς θα εξαρτηθεί αν τα παράνομα τουρκικά κατοχικά
στρατεύματα, θα παραμείνουν επ’ αόριστον στο νησί μας. Αν οι παράνομοι «κουβαλητοί» Τούρκοι έποικοι, θα
πολιτογραφηθούν ως νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν τα «κοτσιάνια» της κατεχόμενης γης των
πατέρων μας, θα θεωρούνται ως αναμνηστικά. Αν οι αγνοούμενοι, θα γίνουν «αγνοημένοι». Όλα από εμάς
εξαρτώνται: Αν θα ξεχάσουμε ή αν δεν θα ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη λευτεριά.
Για να μην ξεχάσουμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να αντιστεκόμαστε στις όποιες ξένες επιβουλές. Να έχουμε ένα κοινό όραμα:
την απελευθέρωση. Και ένα κοινό κόμμα: την πατρίδα μας».

ΜΙΤΣΙΓΚΑΣ
ΔΩΡΟΣ

Μεταπτυχιακός φοιτητής ΜΑ European Studies στο University College of London από τη Λεμεσό. Εκπροσωπεί το Κίνημα
από την θέση του Γραμματέα Αποδήμων και Διεθνών Σχέσεων. Είναι International Officer στο Orthodox Society, ενώ
παλαιότερα διετέλεσε Ταμίας του Cypriot Society στο University of Surrey (2009-2010). Το 2008-2009 συμμετείχε στο
πρόγραμμα Erasmus στην Κοπεγχάγη. Στους συμφοιτητές μας λέει...

«Αυτή τη στιγμή όπως και στις 19 Φεβρουαρίου, μια στιγμή ιστορίας μας διαπερνά. Ανέκαθεν ο στόχος των
αυτόνομων, ρομαντικών και ιδεαλιστών ανεξάρτητων φοιτητών ήταν η ανύψωση της εναλλακτικής και
απαιτητικής επαναστατικής φωνής, η οποία θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, την
ελευθερία και την ανεξαρτησία του.
Ως Έλληνες Κύπριοι αγωνιζόμαστε σθεναρά ενάντια σε κάθε αδικία και εκμετάλλευση, και επιθυμούμε την
δικαιοσύνη στην Κύπρο. Ως νεολαία, επιδιώκουμε να είμαστε ενωμένοι, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και
συμφέροντα, με απώτερους στόχους την επανατοποθέτηση του Κυπριακού, ως προβλήματος εισβολής και κατοχής, την
καταπολέμηση του ρατσιστικού μοντέλου λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, καθώς και την προώθηση των εθνικών
συμφερόντων μας, την σωστή εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων και την μόρφωση και ευημερία του λαού.
Οι στόχοι αυτοί είναι και ρεαλιστικοί και εφικτοί. Εμείς πιστεύουμε στην δύναμη της κυπριακής νεολαίας, να σταθεί στο ύψος των
περιστάσεων, να αντισταθεί στην αδικία που διαπράττεται εδώ και χρόνια και να κτίσει το δικό της ‘55, το δικό της Πολυτεχνείο, την
δική μας Πράγα και Βουδαπέστη.
Έχουμε καθήκον λοιπόν να αφήσουμε το στίγμα μας σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Κύπρου, εάν όχι για τους
εαυτούς μας, τότε για να αφήσουμε παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές του τόπου να αγωνίζονται για την ελευθερία, την δικαιοσύνη,
τα ιδανικά και την ανεξαρτησία τους.»

ΠΑΡΕΛΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Φοιτητής IFY Mechanical Engineering στο University of Salford από τη Λευκωσία και Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ
στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει...

«Μια πατρίδα έχω και προσπαθούν να την πουλήσουν. Ένα μέλλον έχω και προσπαθούν να το καταστρέψουν.
Ένα Έθνος ξέρω και προσπαθούν να το σκοτώσουν. Αυτό δεν θα γίνει με την δική μου υπογραφή, γι 'αυτό θα
προσπαθήσω με κάθε τρόπο να αντισταθώ. Όσο περνάει απ' τα δικά μας χέρια δεν θα περάσει η Ομοσπονδία. Έτσι
απλά, Αυτόνομα, Φοιτητικά, Ελεύθερα, για μια Κύπρο ελεύθερη.»
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Δευτεροετής φοιτήτρια BSc Management Studies στο University of Nottingham, από τη Λεμεσό και Αντιπρόσωπος του
ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό της. Στους συμφοιτητές μας λέει...

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΛΕΑΝΑ

«Κάποτε με πνίγει η απελπισία. Πώς γίνεται κάποιοι να βλέπουν την αλήθεια και να γυρίζουν από την άλλη; Πώς γίνεται να
επιλέγουν να αγνοήσουν τους δίκαιους αγώνες, απλά και μόνο γιατί δεν βολεύει να τους σκέφτονται; Μεγάλωσα μαθαίνοντας
να εκτιμώ την πατρίδα, να την θέτω πάντα ανάμεσα στις προτεραιότητές μου. Και με πνίγει το άδικο όταν βλέπω άλλους νέους
να σφυρίζουν αδιάφορα στο κάλεσμά της. Σε αυτές τις εκλογές, καλώ τους συμφοιτητές μου να απαρνηθούν την αδιαφορία, να
ψηφίσουν την αφύπνιση. Να ψηφίσουν εκείνους που απέδειξαν ότι νοιάζονται, που όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να
ενημερώσουν, να διαφωτίσουν, να καταρτίσουν, τόσο τους συμπολίτες μας, όσο και τους ξένους, που πέφτουν θύματα της
τουρκικής προπαγάνδας.
Κατέρχομαι υποψήφια με τον συνδυασμό του ανεξάρτητου ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. γιατί θεωρώ ότι πλησιάζει η ώρα της νέας
επανάστασης. Ένα νέο 2004 έρχεται και πρέπει να βρει την νεολαία έτοιμη να ξαναδείξει τα δόντια της στα ξένα συμφέροντα. Να βρει την νεολαία
«σαν έτοιμη από καιρό» να αντιστέκεται, προστατεύοντας τα δίκαια και τα δικαιώματά της. Να βρει την νεολαία έτοιμη να επιδείξει την δική της
κρίση και όχι να αναμασήσει για άλλη μια φορά διαταγές.
Πόσο ακόμη θα δεχόμαστε τα ψέματα; Πόσο καιρό ακόμα θα γυρίζουμε την πλάτη και θα υποκρινόμαστε ότι τίποτα δεν πάει λάθος; Είναι καιρός να
μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή. Η πατρίδα μας και το μέλλον μας, χρειάζονται ανθρώπους δυναμικούς, πρόθυμους να τα υπερασπιστούν.
Συμφοιτητή, ζητώ τη ψήφο σου, με τη δέσμευση ότι θα κάνω το παν, ώστε η αδιαφορία να ανατραπεί. Ζητώ την συναίνεσή σου, ώστε να βάλουμε
μαζί ένα τέλος στο νεανικό λήθαργο».

ΤΟΦΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τριτοετής φοιτητής BSc Accounting and Finance στο Canterbury Christ Church University, από το Παραλίμνι. Είναι ο
Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του και Αντιπρόεδρος του Hellenic Society. Στους συμφοιτητές μας
λεει...

«Αναλογίζομαι τα όσα διαδραματίζονται γύρω μας, όλα όσα συμβαίνουν και το μόνο που βλέπω είναι γεγονότα που
τραυματίζουν τον τόπο μας, με δυσμενείς συνέπειες σε εθνικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Ως νέος αυτού του
τόπου που οραματίζομαι ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας, δεν μπορώ να πιστέψω, δεν μπορώ να αποδεχθώ και να
συμβιβαστώ με φτηνές, προσωρινές λύσεις, με πολιτικές πρακτικές και σκοπιμότητες, που ξεπουλούν την αδιάλειπτη συνοχή
τούτου του ελληνικού και ιστορικού τόπου. Αυτός είναι μάλιστα και ο λόγος, που αποφάσισα να εμπλακώ στο αυτόνομο και
πατριωτικό ΜΕΤΩΠΟ, το οποίο διατηρεί μια ελεύθερη και ανεξάρτητη προσέγγιση των προβλημάτων που βασανίζουν τον
τόπο μας.
Σ’ αυτές τις φοιτητικές εκλογές, σας καλούμε και πάλι να κράτησε το χέρι μας. Να νιώσετε το παλμό της μελωδίας μας, που εξυμνεί την ελευθερία
και την δημοκρατία, και να μας ακολουθήσετε στο δρόμο της διεκδίκησης του δικαίου μας. Σίγουρα, είναι δύσκολος δρόμος, αλλά είμαστε έτοιμοι να
παλέψουμε γι’ αυτά που πιστεύουμε και να προφυλάξουμε τον τόπο μας από μια άδικη και ρατσιστική λύση-διάλυση Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας.
Δεν θέλουμε εύσημα, δεν θέλουμε χειροκροτήματα. Δεν είναι χάσιμο χρόνου, δεν είναι τρέλα τις στιγμής. Το ΜΕΤΩΠΟ είναι μια ανάσα ζωής για το
διψασμένο ετούτο τόπο, είναι μια ασπίδα, ικανή να δώσει τα πάντα για να υπερασπιστεί με κάθε δυνατό τρόπο το πολύπαθο νησί μας.»

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

Δευτεροετής φοιτητής MΕng Electrical and Electronic Engineering στο University of Manchester, από τη Λεμεσό. Στους
συμφοιτητές μας λεει...

«Στη σημερινή συγκυρία των φοιτητικών εκλογών, πέντε χρόνια από την ίδρυση του ΜΕΤΩΠΟΥ, βρισκόμαστε όλοι μαζί
ενωμένοι και ανανεωμένοι για νέους αγώνες και νέες διεκδικήσεις. Περνώντας μέσα από τις προηγούμενες εκλογικές
αναμετρήσεις μεγαλώσαμε, εδραιωθήκαμε. Είμαστε ΔΥΝΑΤΟΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ, με νέο και σύγχρονο λόγο
στην φοιτητική μας κοινότητα και την κυπριακή κοινωνία.
Σ’ αυτό το περιβάλλον μοιράζομαι κι εγώ μαζί σας τις σκέψεις, τα οράματα, τις αγωνίες σας για το κοινό μας μέλλον και θέτω
στην κρίση σας και τη δική μου υποψηφιότητα. Δεσμεύομαι να συμβάλω κι εγώ, για να είμαστε όλοι μαζί σταθεροί,
διεισδυτικοί, δημιουργικοί, συνεπείς και αξιόπιστοι. Πάνω απ’ όλα μας ενώνουν οι κοινοί μας οραματισμοί και στόχοι για το
μέλλον της πολύπαθης Κύπρου μας. Για τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση του τόπου μας. Για μια πατρίδα
ενιαία, ελεύθερη, ελληνική μέσα από μια λύση δίκαιη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή. Μια καθαρή λύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς τους
ρατσιστικούς διαχωρισμούς της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Η κοινωνία της Κύπρου μας, μέσα στη δύνη των πολλαπλών προβλημάτων της, εναποθέτει τις ελπίδες σε εμάς τους νέους. Μας θέλει
μπροστάρηδες, με ήθος και αξιοπρέπεια, για να φέρουμε νέες ιδέες και νοοτροπίες στον τόπο μας, αφήνοντας πίσω τις παλιές κατεστημένες πρακτικές
της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής.»
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Πρωτοετής φοιτητής BEng Automotive Engineering with Motorsport στο Hertfordshire University από τη Λευκωσία.
Στους συμφοιτητές μας λέει...

«Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες, της διζωνικής σύμπλευσης της κυβέρνησης με την «αντιπολίτευση», οι οποίοι
μας πουλούν τα παραμύθια για «δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση». Αν είχαν έστω και το παραμικρό ίχνος
ηθικής αυτογνωσίας, τότε δεν θα έκαναν εκστρατείες προσπαθώντας να πείσουν τον κόσμο για την βιωσιμότητα
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι πολιτικοί ηγέτες διαθέτουν το μυαλό να
αντιληφθούν ότι αυτή η λύση θα είναι καταστροφική για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το κομματικό
συμφέρον και ο καρεκλοκενταυρισμός είναι πιο ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων τους, με αποτέλεσμα το εθνικό
μας πρόβλημα και η επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού να περνούν σε δεύτερη μοίρα.
Κατέρχομαι υποψήφιος με το αυτόνομο ΜΕΤΩΠΟ, διότι θεωρώ πως ως νέοι της Κύπρου πρέπει να έχουμε ελεύθερη άποψη και να
μην γινόμαστε πιόνια του κομματικού κατεστημένου. Δηλώνω πρόθυμος να υπερασπιστώ τα ιερά ιδανικά της ελευθερίας και της
δημοκρατίας στην πατρίδα μας».
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τριτοετής φοιτητής LLB Law στο University of Leicester, από τη Λάρνακα. Υπηρετεί το Κίνημα από τη θέση του
Αντιπροέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει...

«Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες , στη σημερινή Κύπρο, όπου οι κομματικές σκοπιμότητες χειραγωγούν
τα πάντα, αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος στις φοιτητικές εκλογές, αντιπροσωπεύοντας το ΜΕΤΩΠΟ
Κ.Φ.Η.Β. Την απόφαση αυτή, την πήρα σαφώς επηρεασμένος από το τρίπτυχο το οποίο αντιπροσωπεύει το
ΜΕΤΩΠΟ: ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ . Δηλαδή μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και
εντολές και πάντα με γνώμονα το φοιτητή, τα αιτήματά του και την μοιρασμένη μας πατρίδα.
Η ΕΦΕΚ ΗΒ, η οποία χρόνια τώρα είναι ταλαιπωρημένη από την εκμετάλλευση που τυγχάνει από άτομα τα
οποία έχουν ως απώτερο σκοπό την ανάδειξη τους στο κομματικό σκηνικό και τη διεκδίκηση κάποιας καρέκλας,
χρειάζεται ικανούς και ενεργούς νέους, πρόθυμους να εργαστούν για το φοιτητή αλλά και για τη διεθνοποίηση του προβλήματος που
ταλανίζει εδώ και 36 χρόνια την πατρίδα μας. Χρειάζεται άτομα τα οποία, χωρίς να έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, θα σταθούν στο
πλευρό του φοιτητή, προσπαθώντας να βελτιώσουν την ποιότητα φοίτησής του. Άτομα που θα πολεμήσουν για να περάσουν το
μήνυμα ότι οι νέοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτούν μια λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική χωρίς εγγυήσεις, στρατό
κατοχής και εποίκους, και όχι όπως προνοεί το σημερινό μοντέλο λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Εάν λοιπόν τα όσα προανέφερα αντικατοπτρίζουν τις δικές σου απαιτήσεις από την ΕΦΕΚ, σε καλώ με την ψήφο σου, να μου ανοίξεις
την πόρτα, για την προάσπιση τόσο των δικών σου δικαιωμάτων και ιδεών αλλά και του φοιτητικού σώματος γενικότερα».
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΣΕΜΕΛΗ

Δευτεροετής φοιτήτρια LLB Law στο Middlesex University London, από τη Κερύνεια που διαμένει προσωρινά στη
Λευκωσία. Συμμετείχε στο Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και υπηρετεί το Κίνημα από
την θέση της Γραμματέως Εκδηλώσεων. Στους συμφοιτητές μας λέει…

«Επέλεξα να κατέλθω υποψήφια με το ΜΕΤΩΠΟ, διότι πολύ απλά δεν θα μπορούσα ποτέ να αρνηθώ να
υποστηρίξω τα μόνα παιδιά, που μακριά από οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον και με μόνο γνώμονα τα
σκιρτήματα της καρδιάς τους, κρατούν ριζωμένα βαθιά μέσα τους ό,τι ευγενικότερο και ό,τι αγνότερο αναδεύεται
στα σπλάχνα της δουλωμένης γης μας- τη δίψα για δικαίωση, την ανάγκη για Ελευθερία. Αυτή η δίψα και αυτή η
ανάγκη, είναι αυτό που έδωσε σάρκα και οστά στο ΜΕΤΩΠΟ, έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας τρια χρόνια
πριν… κι αυτό λέει πολλά.
Μεγάλωσα σε μια πατρίδα την οποία έμαθα να αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο, ανάμεσα σε
«400 χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη». Στην Κύπρο του Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου, του Ισαάκ, του
Σολωμού. Στη γη των αδέσμευτων, αγονάτιστων ηρώων. Την ίδια Κύπρο που τώρα κάποιοι επιχειρούν να πουλήσουν.
Όμως, με όπλο την αυτονομία μας, εμείς αρνούμαστε να υποκύψουμε. Υποσχόμαστε πως όσο οι άλλοι μιλούν για επαναπροσέγγιση
και όχι για εισβολή, όσο ξεχνούν τι έγινε στις 20 Ιουλίου του 1974, όσο τολμούν να μιλούν για συμβιβασμούς και όχι για ιστορικό
χρέος απέναντι στην πατρίδα, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους, εμάς που ονειρευόμαστε μια Ελληνική Κύπρο και μιλούμε για
αλύτρωτες και όχι για χαμένες πατρίδες. Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα ανεχτούμε κανένα οδυνηρό συμβιβασμό και
κανένα ξεπούλημα. Γι’ αυτό και παραμένουμε ανεξάρτητοι.».
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καταδικάζει την θρασύδειλη και ύπουλη επίθεση κατά των πολιτικών
αντιπάλων του καθεστώτος Χριστόφια, Πέτρου Ευδόκα και Σόλωνα Αντάρτη. Για μια ακόμη φορά, άνθρωποι που
δημοκρατικά διαφωνούν με την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, γίνονται θύματα οργανωμένων τραμπούκων που
πρόσκειται ιδεολογικά στην κυβέρνηση. Τα μέλη του Κινήματός μας έχουν μείνει άναυδα με την απόλυτη σιωπή που επικρατεί
στα ΜΜΕ και στην κοινή γνώμη, σχετικά με την βίαιη φασιστική επίθεση παρακρατικών κατά των δύο εκ των διαχειριστών του
Κυπριακού Indymedia, του Πέτρου Ευδόκα και του Σόλωνα Αντάρτη. Συγκεκριμένα, τους δύο ακτιβιστές, αφού αποχώρησαν
από διαδήλωση έξω από την Πρεσβεία της Αιγύπτου, τους ακολούθησε τριμελής ομάδα για μερικές εκατοντάδες μέτρα, και
τελείως απρόκλητα και θρασύδειλα τους επιτέθηκαν πισώπλατα, κτυπώντας τους στα κεφάλια με δοχεία γιαουρτιού, με
αποτέλεσμα τον μικρό τραυματισμό του ενός.
Το Κίνημά μας, με πολλές ανακοινώσεις του, αφίσες και παρεμβάσεις, έχει τονίσει πως επί διακυβέρνησης Χριστόφια έχει γίνει
μια άνευ προηγουμένου διάβρωση των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ επιδεικνύεται ανοχή σε κάθε λογής ιδεολογικούς
τραμπούκους, απλώς και μόνο διότι είναι οπαδοί της διζωνικής διχοτόμησης. Υπενθυμίζουμε πως η πνευματική τρομοκρατία
είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της πέρσι, όταν στις 6:30 το πρωί της 6ης Μαΐου 2010, αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του
δικηγόρου και νεαρού πατέρα Ξενή Ξενοφώντος και κατέσχεσαν τους υπολογιστές αυτού και της συζύγου του, διότι τον
θεώρησαν ως τον ένοχο διαχειριστή ιστολογίου. Εκτός αυτού, στην διάρκεια αυτής της κυβέρνησης είχαμε ξυλοφόρτωμα
ανθρώπων υπό τα απαθή βλέμματα της αστυνομίας, πληροφορίες για επανασύσταση του τμήματος Δ' της ΚΥΠ και διάβρωση
από την Επαγρύπνηση, συλλήψεις πολιτών που διένειμαν φυλλάδια, απαγορεύσεις κλπ.
Αν αληθεύουν οι πληροφορίες που επικαλείται το Κυπριακό Indymedia, τότε οι
δράστες πιθανότατα να είναι συνδεδεμένοι με το διζωνικό παρακράτος που
“ανέλαβε” να κάνει τις “βρωμοδουλειές” της κυβέρνησης. Φαίνεται πως
"πνευματικός" μέντορας τέτοιων ομάδων είναι κάποιος Γρηγόρης Ιωάννου, ο οποίος
στις 11 Δεκεμβρίου 2010, μιλώντας σε «Αντιφασιστική Ημερίδα», αποφάνθηκε πως
«το κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον φασισμό για πολλούς
λόγους», και αφού το κράτος του Χριστόφια δεν τα καταφέρνει, κάλεσε στην
δημιουργία παρακράτους για να το συνδράμει. Συμβούλευσε τους οπαδούς του
πως «Χρειάζεται αντιφασιστικό κίνημα. Ένα κίνημα μαζικό, δυναμικό και
διαθετημένο να ανακόψει την ανοδική πορεία του φασισμού και να αντιμετωπίσει
τις φασιστικές δυνάμεις και μέσα στην πολιτεία, και μέσα στην κοινωνία, και στο
δημόσιο λόγο και στον δρόμο». Ο Γρηγόρης Ιωάννου μίλησε ανοιχτά και ξεκάθαρα
πως είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα παρακρατικό κίνημα για να αντιμετωπίσει
"την ακροδεξιά", και αυτό σε αυτό θα συμμετέχουν άτομα «από την φιλελεύθερη δεξιά μέχρι και τον ριζοσπαστικό και
εναλλαχτικό χώρο» (αλήθεια, τι έχει να πει ο «φιλελεύθερος δεξιός» ΔΗΣΥ επ' αυτού;).
Στο πιο πάνω κάλεσμα του, ο Γρηγόρης Ιωάννου αναφέρθηκε σε πολλές δημοκρατικές συλλογικότητες τις οποίες εντελώς
αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά βάφτισε "ακροδεξιές", παρά τις μεταξύ τους τεράστιες ιδεολογικές διαφορές, με απώτερο
σκοπό, προφανώς, να τις καταστήσει δικαιολογημένους στόχους του παρακρατικού «αντιφασιστικού» κινήματος που
οραματίζεται. Σε εκείνη την ομιλία του, που ουσιαστικά αποτελεί μια πρώιμη μορφή λίστας προγραφών, αναφέρθηκε
ονομαστικά και στο ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, όπως και στο Κυπριακό Indymedia. Χωρίς να
γνωρίζουμε αν ήταν οργανωμένο και σε πιο βαθμό, σίγουρα πρώτη πράξη αυτής της παρακρατικής ομάδας ήταν η βίαιη
επίθεση κατά των Πέτρου Ευδόκα και Σόλωνα Αντάρτη.
Επισημαίνουμε τον κίνδυνο όσο ακόμα είναι νωρίς, και καλούμε την Αστυνομία και την Γενική Εισαγγελία να διερευνήσουν με
πάσα σοβαρότητα το ζήτημα και να αντισταθούν σε τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις για κουκούλωμα. Επίσης, απορούμε με την
εκκωφαντική σιωπή ΜΜΕ, κομμάτων και οργανώσεων, και τα καλούμε, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές τους προσεγγίσεις,
να καταδικάσουν και αυτά, χωρίς καθυστέρηση, την θρασύδειλη αυτή επίθεση των τραμπούκων. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο
μας όπλο. Διότι χτες ήταν ο Ξενής, σήμερα ο Πέτρος και ο Σόλωνας, αύριο για ποιον από μας κτυπά η καμπάνα;
Γραφείο Τύπου
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι διάφορες παραφυάδες του, όπως η «Προοδευτική», δεν χάνουν ευκαιρία για
να κατηγοριοποιήσουν το λαό. Όχι, δεν πρόκειται για διαχωρισμό σε «προλετάριους» και «μπουρζουαζία». Το
«φάσμα» που πλανάται πάνω από την Κύπρο, επί διακυβέρνησής τους, δεν είναι ταξικό. Είναι ανησυχητικά
ρατσιστικό. Ο ΑΚΕΛικός νους δεν διαχωρίζει μόνο τις περιουσίες, που με τόσο κόπο απέκτησαν οι παππούδες μας
στα κατεχόμενα, σε «χωράφι άκτιστο» και «χωράφι κτισμένο». Ο ΑΚΕΛικός νους πάει ένα βήμα παρά πέρα. Χωρίζει
ανθρώπους. Τσουβαλιάζει ανθρώπους. «Αυτοί είναι φασίστες, αυτοί ακροδεξιοί, αυτοί σωβινιστές, αυτοί έτσι,
αυτοί αλλιώς». Όλοι είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι ξένο. Άρα όλοι είναι εχθροί της μοναδικής αλήθειας
που γνωρίζουν, η οποία προσπαθεί να διακρίνει το παρόν μας, μέσα από τα παραπετάσματα του παρελθόντος.
Στο ΑΚΕΛικό μυαλό υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων: Οι δικοί μας
–οι καλοί- και οι άλλοι –οι κακοί-. Λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο στη
βάση αυτής της λογικής, αρνούμενοι επιδεικτικά να αποδώσουν στον
κυπριακό λαό που τους εξέλεξε, το σεβασμό που του αξίζει. Όλοι οι δυισμοί
είναι, κατά τρόπο μεθοδικό, το γιν στο γιάνγκ του ΑΚΕΛ. Το μαύρο στην
αδιαμφισβήτητη λευκότητά του. Το λάθος στην απέραντη ορθότητά του. Και
η κινητήριος δύναμη της αθεράπευτης αλαζονείας του. Κατηγορίες
ανθρώπων, με κοινή συνισταμένη την έλλειψη «κουμμουνιστικών»
καταβολών. Κατηγορίες που επιβεβαιώνουν, κατά τρόπο εντελώς
διεστραμμένο, πως «πας μη ΑΚΕΛικός βάρβαρος εστί». Κατηγορίες που
δείχνουν την αδυναμία του Προέδρου Χριστόφια και των ακολούθων του, να
ενσπείρουν, να διατηρήσουν και να εμπεδώσουν την ενότητα, αφού συνεχώς την πυροβολούν με αδικαιολόγητους
χαρακτηρισμούς και ψυχροπολεμικό μίσος.
Οι… προοδευτικοί νοσταλγοί των φασιστικών καθεστώτων μιας άλλης εποχής δεν ξέρουν άλλο δρόμο. Βλέπουν
μονάχα την ευθεία τους, προοδευτικά να τους κυκλώνει και να τους αποκλείει από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Απομονώνουν και απομονώνονται. Περιθωριοποιούν και περιθωριοποιούνται. Εκφωνούν λόγους «αντίστασης και
πάλης», τροφοδοτώντας το κατεστημένο. Θεωρούν πρόοδο την απραξία, πράξη την απροθυμία για αλλαγή.
Ανορθώνουν τείχη, αντί λαούς, εργάζονται για το άμεσο περιβάλλον τους αντί για το συλλογικό καλό.
Κύριε Κάρολε Μάρξ, μην τους παρεξηγείς. Ο αέρας της εξουσίας πνίγει συνειδήσεις. Όταν τα αποθέματα οξυγόνου
είναι λίγα και δεν υπάρχουν πια ιδέες να τα ανανεώσουν, μαραίνονται… Αργά αλλά προοδευτικά…
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Σεμέλη Χριστοφορίδου
Γραμματέας Εκδηλώσεων
s.christophorides@metopo.org.uk

Έγραψε ο Ευριπίδης κάποτε
πως «Όλβιος όστις της Ιστορίης
έσχε Μάθησιν». (είναι ευτυχής
όποιος γνωρίζει ιστορία). Λαοί
που δεν γνωρίζουν την ιστορία τους είναι
καταδικασμένοι σε αφανισμό. Γι’ αυτό εμείς
οφείλουμε να θυμόμαστε.
Ανέκαθεν η ιστορία της Κύπρου υπερέβαινε κατά
πολύ το μικρό μέγεθος της. Στο κέντρο του τότε
γνωστού κόσμου, ο πολιτισμός της Κύπρου έχει
ηλικία 11 000 χρόνων. Οι Αρχαίοι Έλληνες, που
άρχισαν να εγκαθίστανται στο νησί, καθόρισαν
αποφασιστικά την πολιτιστική του ταυτότητα.
Δυστυχώς, όμως, η γεωγραφική θέση της Κύπρου,
στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ήταν μεγάλης
στρατηγικής σημασίας, κι έτσι αποτέλεσε το
«μήλον της έριδος» για πολλούς επίδοξους
κατακτητές.
Κατακτημένοι από τους Πέρσες, οι Έλληνες της
Κύπρου εξεγέρθηκαν και με την βοήθεια των
Ελλήνων
Ιώνων
προσπάθησαν
να
απελευθερωθούν. Και με τον Ονήσιλο το 499πΧ
και με τον Ευαγόρα το 411πΧ. Μάταια όμως.
Αυτός που τελικά απελευθέρωσε την Κύπρο από
τους Πέρσες ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος το 332πΧ.
Αργότερα, η Κύπρος περιήλθε κάτω από την
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τον 3ο αιώνα μΧ
περιελήφθη
στο
ανατολικό
τμήμα
της
Αυτοκρατορίας, μετέπειτα γνωστό ως Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Οι ρίζες της σημερινής κυπριακής
παραδοσιακής μουσικής και χορών πηγάζουν από
την εποχή εκείνη, γεγονός που πιστοποιείται από
τις ομοιότητες με κρητικούς και μικρασιατικούς
ρυθμούς.

παραστατικά περιγράφει ο ιστορικός Άγγελος
Γάττος. Έτσι ξεκίνησαν τα σκληρά χρόνια της
Τουρκοκρατίας. Ο καταπιεστικός οθωμανικός
ζυγός οδήγησε σε μείωση του πληθυσμού και η
τουρκική διοίκηση άρχισε την μεταφορά Τούρκων
από
άλλες
περιοχές
της
Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ένα ποσοστό Κυπρίων έγιναν
Mουσουλμάνοι ή εξισλαμίστηκαν δια της βίας,
μετά την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης το
1821. Αυτοί ονομάζονταν «λινοπάμπακοι» και μαζί
με τους Τούρκους έποικους αποτέλεσαν τον
πυρήνα των σημερινών Τουρκοκυπρίων. Μάλιστα,
όταν
ξέσπασε η κατά
τόπους
ελληνική
επανάσταση, έτσι και οι Έλληνες της Κύπρου
προσπάθησαν να επαναστατήσουν. Η επανάσταση,
όμως, πνίγηκε στο αίμα. Οι Τούρκοι απαγχόνισαν
τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και αποκεφάλισαν
αρκετούς άλλους κληρικούς του νησιού. Εν
τούτοις,
πολλοί
Κύπριοι
μετέβησαν
στην
επαναστατημένη Ελλάδα και έδωσαν το αίμα τους
για την λευτεριά του Έθνους.
Το 1955, οι Έλληνες Κύπριοι, ιδρύοντας την
ΕΟΚΑ, αγωνίστηκαν με τα όπλα για την αποτίναξη
του αγγλικού ζυγού και την «Ένωση της Κύπρου
με τη Μητέρα Ελλάδα», ύστερα από μια μακρά,
αλλά
ανεπιτυχή
ειρηνική
πολιτική
και
διπλωματική προσπάθεια να επιτύχουν την
απελευθέρωσή τους. Η αποικιακή κυβέρνηση
προήγαγε την ιδέα της διχοτόμησης της Κύπρου
ως αντίμετρο προς το ελληνοκυπριακό αίτημα.
Κατά τη διάρκεια του αντιαποικιακού αγώνα, η
Τουρκία ενθάρρυνε τους Τουρκοκύπριους ηγέτες
να συνασπιστούν με την αποικιακή κυβέρνηση, σε
μια προσπάθεια να εμποδίσουν τον αγώνα για
αυτοδιάθεση του λαού της Κύπρου. Τότε
δημιουργήθηκε η τουρκοκυπριακή τρομοκρατική
οργάνωση ΤΜΤ, η οποία προκαλούσε επεισόδια
ανάμεσα στις δύο «κοινότητες».

Κατά την παρακμή του Βυζαντίου, η Κύπρος
κατακτήθηκε από πολλούς άλλους λαούς.
Συγκεκριμένα, από τους Άγγλους, τους Γενουάτες,
τους Άραβες και τους Ενετούς. Παρ’ όλ’ αυτά, οι
Έλληνες της Κύπρου διατήρησαν την εθνική
πολιτιστική τους ταυτότητα δια μέσου των αιώνων.
Το 1570 οι Τούρκοι Οθωμανοί εισέβαλαν στο νησί
και μετά την 11μηνη πολιορκία της Αμμοχώστου
με υπερασπιστές Έλληνες και Ενετούς, όπως
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Οι
Έλληνες
όμως
της
Κύπρου
ήταν
αποφασισμένοι ή να εκπληρώσουν τον προαιώνιο
πόθο τους, την Ένωση με τη μάνα Ελλάδα, ή να
πεθάνουν. Πολλοί αγωνιστές της ΕΟΚΑ πέρασαν
στο πάνθεον των ηρώων στον επικό και άνισο
εκείνο ένοπλο τετραετή αγώνα. Η ψυχή του
Έλληνα νίκησε για ακόμα μια φορά. Οι Άγγλοι
εφαρμόζουν απάνθρωπες μεθόδους για να
κάμψουν το φρόνημα των Κυπρίων. Με λιγοστά
πολεμοφόδια αλλά με το ύψιστο εφόδιο που
μπορεί να έχει κανείς, την αγάπη για την Ελλάδα,
πολεμούσαν
οι
αντάρτες
την
πάνοπλη
αυτοκρατορία. Οι προδότες όμως, που πάντα
υπάρχουν στους κόρφους του Ελληνισμού,
πρόδιδαν μερικές φορές τις θέσεις τους. Και τότε
οι αντάρτες αναμετριόντουσαν με τον θάνατο στα
μαρμαρένια αλώνια.
Το αίμα όμως των αγωνιστών δεν εξαργυρώθηκε
στον πολιτικό στίβο λόγω αδέξιων χειρισμών. Από
το καλοκαίρι του 1974 μέχρι σήμερα, η «Γραμμή
Αττίλα» διαμελίζει τεχνητά το νησί. Οι Τούρκοι
μέχρι σήμερα εξακολουθούν να κατέχουν
παράνομα το 37% του κυπριακού εδάφους. Η
τεράστια τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο
υπενθυμίζει καθημερινά στον κάθε ενσυνείδητο
Έλληνα της Κύπρου τον στόχο και την επιδίωξη
που δεν είναι άλλος παρά η εκδίωξη των

κατακτητών από τις πατρογονικές μας εστίες. Την
άσβεστη φλόγα της επιστροφής και το αγωνιστικό
φρόνημα των νέων της Κύπρου επιβεβαίωσαν δύο
νέοι το καλοκαίρι του 1996, ο Τάσος Ισαάκ και ο
Σολωμός Σολωμού.
Η θέληση των Ελλήνων της Κύπρου να
απελευθερώσουν την γη τους δεν μπορεί να
δεσμευτεί από καμία πολιτική συμφωνία. Η
διζωνική-δικοινοτική ομοσπονδία, που πρόσφατα
πήρε τη μορφή του Σχεδίου Ανάν, δεν είναι η
επιθυμητή λύση στο πρόβλημά μας. Τη λύση την
δείχνει η ελληνική ιστορία και πολιτισμός του
νησιού μας και η ανάγκη επιβίωσης του
Ελληνισμού στο νησί που κρατήθηκε Ελληνικό
παρά τις προσπάθειες των τόσων κατακτητών του,
να διαφθείρουν την εθνική συνείδηση των
κατοίκων του. Επειδή κανείς δεν θα νιώσει ποτέ
τον Εθνικό Ύμνο όπως τον νιώθει ο Έλληνας
Κύπριος που στερείται την Ελευθερία του εδώ και
37 μαύρα χρόνια. Η φωνή μας αιώνες παλιοί που
δεν χάθηκαν –τ’ όνειρο μας αιώνες που θα ‘ρθουν.
Η δική μας ιστορία δεν αφήνει περιθώρια. Η
μνήμη μας, η συνείδηση μας, το μέλλον μας, το
κορμί μας, η υπόληψη μας, δεν μας επιτρέπουν
να λυγίσουμε στις προτροπές των βολεμένων
πολιτικών
μας.
Είμαστε
Έλληνες,
δεν
προσκυνάμε.

‘Κοιμούμαι μ' ένα όνειρο ξυπνώ με μια ελπίδα,
πως θε να δώ μια μέρα φως, Ελεύθερη Πατρίδα.’
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«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», λέει ο λαός μας. Ο Γιώργος Ιορδάνου, σημερινός Αντιπρόεδρος της κομματικής παράταξης
Αγώνας ΗΒ, απέσυρε τελικά τα υβριστικά δημοσιεύματα του κατά του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών ΗΒ.
Συγκεκριμένα, εδώ και λίγο καιρό, ο Αντιπρόεδρος του Αγώνα έχει διαγράψει από το προσωπικό του ιστολόγιο
(www.iordanou.org) τα δύο επίμαχα δημοσιεύματα (23/02/2008 και 22/03/2008), όπου ψευδώς "συνέδεε" το
δημοκρατικό ΜΕΤΩΠΟ με την φιλοναζιστική Χρυσή Αυγή.
Υπενθυμίζουμε πως το ΜΕΤΩΠΟ, για
ένα σχεδόν χρόνο το 2008, ζητούσε
ευγενικά από τον κ. Ιορδάνου, μέσω
επιστολών
και
τηλεφωνικής
επικοινωνίας, όπως αναιρέσει τους
υβριστικούς χαρακτηρισμούς του και,
στην καλύτερη περίπτωση, να
διαγράψει τα όσα αβάσιμα είχε
γράψει. Συγκεκριμένα, ο ίδιος είχε
προτείνει: «να δημοσιεύσει μια άλλη
- διορθωτική αν θέλετε - καταχώρηση που να αναιρεί την ταύτιση με τη Χρυσή Αυγή και να εστιάζει μόνο στους
λόγους που είχε πρόβλημα με την παράταξη μας». Εντούτοις, παρά τις υποσχέσεις του πως θα έκανε κάτι τέτοιο,
ωστόσο, μέχρι και πολύ πρόσφατα, δεν είχε κάνει τίποτα. Λόγω αυτού, στις 06/02/2009 και 25/02/2009 στελέχη του
ΜΕΤΩΠΟΥ απάντησαν προσωπικά και με σαφήνεια στον κ. Ιορδάνου, διαλύοντας με επιχειρήματα τα
λιβελλογραφήματά του.
Έστω και καθυστερημένα λοιπόν, χαιρετίζουμε την σιωπηλή κίνηση διαγραφής των λιβελλογραφημάτων εκ μέρους
του κ. Ιορδάνου, καθώς θεωρούμε πως αποτελεί, έστω και μετά από τρία σχεδόν, παραδοχή πως τα όσα έγραφε τότε
ήταν ψευδή και αβάσιμα, και δεν αποτελούσαν επιχειρηματολογία ανθρώπου με δημοκρατικό ήθος.
Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Ιορδάνου δεν έχει διαγράψει μόνο τα δημοσιεύματά του που αναφέρονται
στο ΜΕΤΩΠΟ, αλλά έχει επίσης διαγράψει και ό,τι ο ίδιος είχε γράψει τα τελευταία χρόνια, αφού εκτός από τα
κείμενα και τα σχόλιά του στο www.iordanou.org, έχει εξαφανίσει και τα κείμενα και τα σχόλια του στο
georgis.livejournal.com, το οποίο διατηρούσε παλαιότερα. Ωστόσο, και διότι «τα γραπτά μένουν», ενημερώνουμε τον
κ. Ιορδάνου πως έχουμε αποθηκεύσει τα όσα είχε ψευδώς γράψει παλαιότερα κατά του Κινήματός, σε περίπτωση
που μελλοντικά τα διαψεύσει. Αν και δεν μας αφορά άμεσα, εντούτοις ενδιαφέρον έχει να τονισθεί πως με τις
μαζικές διαγραφές παλαιότερων κειμένων του (που πήγαιναν μέχρι και το 2004), ο κ. Ιορδάνου έχει διαγράψει, εκτός
αυτών που καταφέρονται κατά του ΜΕΤΩΠΟΥ, και πολλές άλλες "ζουμερές" και "ενδιαφέρουσες" απόψεις του για
την ΕΔΕΚ, την Εθνική Φρουρά, τους δεινόσαυρους, το Σχέδιο Ανάν, τον Χριστόφια, τον Μητσοτάκη κλπ.
Προς το παρόν, για μια άλλη φορά, ευχαριστούμε τον κ. Ιορδάνου που παραδέχεται έστω και σιωπηλά το λάθος του
και αναιρεί, επιτέλους, τα ψέματα που έγραφε για το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.
Γραφείο Τύπου
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου
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Η  Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Η.Β. 
υπό το μικροσκόπιο του
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΥ…
Προεκλογικές δεσμεύσεις της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορίας Η.Β., τον Φεβρουάριο του 2010:
 Κυπριακό Πρόβλημα:
Δέσμευση για «διεξαγωγή εβδομάδας διαφώτισης ... με σκοπό την ενημέρωση
των ξένων φοιτητών, αλλά και ακαδημαϊκών για το Κυπριακό πρόβλημα.»
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Τους ενημερώσατε καλά για τα γκρικκ ππάρτυ...
Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ

 Διαφύλαξη της ελληνικότητάς μας:
Δέσμευση για «διατήρηση της μνήμης των πεσόντων και αγωνιστών που συμμετείχαν στους ηρωικούς αγώνες της
Κύπρου».
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Οι αγώνες πιλόττας και μπιρίμπας μετρούν;

 Αεροπορικά ναύλα:
Δέσμευση για «επαναφορά όλων των ωφελημάτων του φοιτητικού ναύλου».
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Για αιτήσεις αποταθείτε στην Γιουροσίπρια...

 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής:
Δέσμευση για «καθιέρωση επιχορήγησης για αγορά Η/Υ για όλους ανεξαιρέτως τους Κύπριους πρωτοετείς
φοιτητές».
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Αχαχούχα! Για μπαταρίες του mouse μπορεί...

 Φοιτητική Ένωση – ΕΦΕΚ
Δέσμευση για «καλύτερη τύχη» και «μεταχείριση» από την Πρωτοπορία, «της οποίας τα πολυάριθμα στελέχη
συμμετέχουν με αξιώματα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς»
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Α, γι’ αυτό το λόγο στέλνουν ένα στέλεχος μόνο στην ΕΦΕΚ! Οι υπόλοιποι είναι απασχολημένοι στο
Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, στις Συνόδους Κορυφής του ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ και στους G20.
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 Νέα εκλογικά κέντρα:
Δέσμευση για άνοιγμα εκλογικού κέντρου στο Μάντσεστερ, αντί στο Ληντς.
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Φαίνεται ότι στην ψηφοφορία συγχύστηκαν και υποστήριξαν και πάλι το Ληντς …

 Κάρτα μέλους της ΕΦΕΚ ΗΒ:
Δέσμευση για την κάρτα μέλους, έτσι ώστε «να καταστεί εκπτωτική κάρτα ωφελημάτων για τους
Κύπριους φοιτητές του Η.Β.»
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Oι πληροφορίες λένε ότι είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Harrods…

 Πολιτιστική δράση:
Δέσμευση για «διοργάνωση έκθεσης τέχνης κατά την οποία Κύπριοι φοιτητές θα έχουν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους» και «εκπαιδευτικής εκδρομής στις Βρυξέλλες».
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Χμ, έχει ωραία παμπ και κλαμπ στις Βρυξέλλες...
Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ

 Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις:
«Αυτές μπορεί να είναι βραδιές Έντεχνης Ελληνικής μουσικής, καθώς και βραδιές σε νυχτερινά κέντρα.»

ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Αυτό μάλιστα! Όταν η Πρωτοπορία βρίσκεται στο στοιχείο της, τηρεί τις δεσμεύσεις της! ΜΠΡΑΒΟ!
 Γιατι μπόρουμε:
Δέσμευση «να χρησιμοποιήσουμε όλες τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, καθώς και όλα τα δημοκρατικά μέσα και
τους θεσμούς που μας παρέχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός».

ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: «Αυτόνομες» παρατάξεις χωρίς τασάκια όμως, δεν λέει...
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΥ: Μετά από ενδελεχή μελέτη, είμαι σε θέση να ανακοινώσω με σιγουριά, τι πραγματικά
σημαίνουν τα αρχικά Φ.Π.Κ.:

Φοιτητικά Πάρτι σε Κλαμπ!
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