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ΑΝΗΘΙΚΑ ΚΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μόνο ανήθικη και ύπουλη μπορεί να χαρακτηριστεί η επίθεση που δέχτηκε, 
τόσο το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών, όσο και στελέχη του σε προσωπικό 
επίπεδο από την φοιτητική παράταξη Πρωτοπορία. Γνωρίζουμε ότι η λάσπη 
είναι αναπόσπαστο μέρος του «πολιτικού» τους «λόγου», αλλά δεν 
περιμέναμε ποτέ πως, για ψηφοθηρικούς λόγους, θα κυλιστούν τόσο βαθιά  
μέσα στο βούρκο.                                                                                        >> σελ. 2-3 

Γ. ΙΟΡΔΑΝΟΥ: Η ΣΙΩΠΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΧΗ Προσπάθεια αποσυμφόρησης του 
ιδεολογικού αλαλούμ που 
επικρατεί στο κρανίο του 
...«σοσιαλιστή» Προέδρου του 
«Αγώνα Η.Β» 

>> σελ. 5 

Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ: «Ο ΦΟΒΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΚΟΛΑΣΗ!» 

Σταθμός Συντονισμού 
Προεκλογικού Αγώνα: 

www.metopo.org.uk/ekloges2009 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ  

2009 
>> σελ. 9 

ΠΕΡΣΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ  –  ΦΕΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ   (;) Αυτοί που πέρσι πραξικοπηματικά 
ακύρωσαν τις εκλογές, τώρα 
θυμήθηκαν ότι τους κτύπησε 
κεραυνοβόλος έρωτας με τη 
δημοκρατία                     >> σελ. 4 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ» 

>>
 σ
ελ

. 6
 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 
 Το 2004 υπήρξε συναγωνιστής στελεχών 

του Μετώπου; 
 Ήταν δεδηλωμένος αντιομοσπονδιακός; 
... και τώρα ξεδιάντροπα κατηγορεί το 

Μέτωπο ως αντιομοσπονδιακό!; 

ΟΡΓΙΟ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΙΣΜΟΥ!  >> σελ. 7-8 
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Όλοι γνωρίζουμε, λίγο ή πολύ, την ιδιοφυή αλληγορία του 
σπηλαίου, που εμπνεύστηκε ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος 
Πλάτων, κατά τη συγγραφή της «Πολιτείας» του. 
Υποψιαζόμαστε μάλιστα ότι μπορεί να την γνωρίζουν μέχρι 
και η ηγεσία της Πρωτοπορίας, υπό την προϋπόθεση ότι τους 
επιτρέπει το ανανικό ΔΗΣΥ τους να ασχολούνται με τα όσα 
είπαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, μιας και το να θυμόμαστε ότι 
είμαστε Έλληνες δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του διζωνικού 
ομοσπονδιακού τους ονείρου. Αν δεν την γνωρίζουν είναι 
εποχή να την μάθουν, γιατί ο Πλάτων έχει ακόμη πράγματα να 
τους διδάξει… 

Από νεαρή ηλικία, μικρά παιδιά πολλές 
φορές, βρίσκονται σε ένα σπήλαιο κάποιοι 
άνθρωποι φυλακισμένοι, λέει ο Πλάτωνας. 
Είναι δεμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
μπορούν να βλέπουν μόνο ευθεία μπροστά 
τους ένα τοίχο και να μην γυρίζουν το 
κεφάλι τους. Πίσω τους καίει φωτιά, ενώ 
μεταξύ των φυλακισμένων και της φωτιάς 
περνούν συνεχώς κάποιοι που κρατούν 
ξύλινα και πέτρινα ομοιώματα κάθε λογής: 
ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων. Οι 
φυλακισμένοι δεν μπορούν να δουν παρά 
μόνο τη σκιά των ομοιωμάτων, όπως 
σχηματίζεται στον τοίχο απέναντί τους, με 
αποτέλεσμα να τα εκλαμβάνουν ως τον «πραγματικό 
κόσμο». Τα ομοιώματα είναι  η αντικειμενική τους αλήθεια, 
μιας και είναι η μοναδική «αλήθεια» που ξέρουν.  

Ένας φυλακισμένος, μια μέρα, καταφέρνει να ελευθερωθεί 
από τα δεσμά του και να στρέψει το κεφάλι του. 
Απορημένος, γίνεται μάρτυρας αυτού του ιδιότυπου θεάτρου 
σκιών και προσπαθεί να αντιληφθεί αν τα ίδια τα αντικείμενα 
που βλέπει μπροστά του είναι τα πραγματικά ή αν οι σκιές 
τους είναι η πραγματικότητα. Όποτε έστρεφε το βλέμμα προς 
το φως, συνηθισμένος στο σκοτάδι ως ήταν, τον έτσουζαν τα 
μάτια του και το απέφευγε. Ήθελε να βλέπει μοναχά τις σκιές, 
που μπορούσε να τις διαχειριστεί η όρασή του και, εν τέλει, ο 
νους του. Τότε κάποιος τον τραβά και τον βγάζει έξω από τη 
σπηλιά, στον κόσμο τον πραγματικό. Το φως του ήλιου τον 
τυφλώνει εντελώς και για ώρα πολλή δεν μπορεί να δει τίποτα 
από όλα όσα βλέπουν όλοι αυτοί που δεν είναι φυλακισμένοι. 
Το πρώτο πράγμα που μπορεί να διακρίνει είναι τις σκιές της 
φύσης, γιατί σ’ αυτές είναι μαθημένος. Έπειτα σιγά σιγά, 
καταφέρνει να δει και τα υπόλοιπα, με τελευταίο τον ίδιο τον 
ήλιο, την πραγματική πηγή του φωτός. Ο «κόσμος» του 
σείστηκε τόσο πολύ, που ζήλεψε όλους τους άλλους 
φυλακισμένους, που δεν βίωσαν ποτέ την «κατάρα» να μάθουν 
την αλήθεια.   Κι αν ποτέ ξανακατέβαινε στη σπηλιά, δε θα 
έλεγε στους άλλους φυλακισμένους τι είδε, για να γλιτώσει τον 
εξευτελισμό αυτού που έφυγε για λίγο από την 
«πραγματικότητα» και επέστρεψε από τον «άλλο κόσμο» με 
μάτια χαλασμένα…  

Η φοβία του φυλακισμένου μοιάζει πολύ με τη φοβία που 
τρέφει η Πρωτοπορία για τους ανεξάρτητους νέους, που δεν 
είναι δεμένοι από μικρή ηλικία με τα κομματικά δεσμά και 

μπορούνε να λειτουργούν αυτόφωτα, γιατί δεν τους πονάνε τα 
μάτια τους όταν τα στρέφουν προς τον ήλιο. Η φοβία της 
Πρωτοπορίας για τους ανεξάρτητους φοιτητές, εκπηγάζει από την 
ανικανότητά της να διαχειριστεί την αλήθεια τους- μια αλήθεια 
που δεν την κατασκευάζουν τρίτοι, πλασάροντάς την υπό μορφή 
ομοιωμάτων, μία  αλήθεια που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
πραγματικού κόσμου. Η φοβία της Πρωτοπορίας είναι αποτέλεσμα 
της αγάπης της για τα δεσμά, της εμπιστοσύνης που έχει στους 
«σκηνοθέτες» της πραγματικότητάς της, του τρόμου μήπως και 
χαλάσουνε τα μάτια των μελών της, αν μόνοι τους πορευθούν στον 
έξω κόσμο.  

Με έκτακτη ανακοίνωση (Φεβ. 2009), η 
Πρωτοπορία  ουσιαστικά καταδίκασε το 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου ότι «δήθεν» δηλώνει αυτόνομο 
Κίνημα! Το κατηγόρησε, λίγο ή πολύ, ότι 
εφαρμόζει την ιδρυτική του διακήρυξη, 
ανοίγοντας τα χέρια προς άλλες 
κατευθύνσεις και δεν επιλέγει  να 
απορρίπτει κάθε τι μη δικό του. Ανίκανη 
να διαχειριστεί το γεγονός πως τα 
αυτόνομα κινήματα δεν δέχονται εντολές 
από κανένα για τις συναναστροφές τους, 
αποφάσισε να κατηγορήσει το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β. γιατί από την ημέρα της ίδρυσής 

του καλούσε κι άλλους να συμπορευθούν μαζί του στην αναρρίχηση 
και κάποιοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.  

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. θα ήθελε να ευχαριστήσει την Πρωτοπορία, 
που διαφημίζει εκ μέρους μας το γεγονός πως παραμένουμε πιστοί 
στα «πιστεύω» μας. Που χρησιμοποίησε τη λίστα επαφών της για 
να διαλαλήσει στους πάντες ότι εμείς δεν είμαστε κλεισμένοι στο 
καβούκι μας αλλά, ανεξάρτητα και ελεύθερα, κρίνουμε και 
αποφασίζουμε από μόνοι μας με ποιους να συναναστρεφόμαστε, 
χωρίς να χρειαστεί να μας διατάξει κάποιος για να το πράξουμε. 
Που γραπτώς ανακοινώνει στους πάντες ότι το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. 
ακολουθεί την ιδρυτική του διακήρυξη και δεν παραπλανά τον 
κόσμο με ψέματα και απάτες.  

Ευχόμαστε ότι κάποτε και οι δέσμιοι της Πρωτοπορίας του ΔΗΣΥ 
και των υπόλοιπων κομματικών μηχανισμών θα ξεθαρρέψουν. Πως 
θα ξεπεράσουν τη φοβία τους για το φως του ήλιου, πως θα 
αντισταθούν στο τσούξιμο των ματιών. Πως κάποια μέρα θα 
απαρνηθούν τις σκιές που τους πλασάρουν και θα μάθουν να 
εμπιστεύονται το δικό τους μυαλό και τη δική τους κρίση και θα 
δουν τον κόσμο με τα δικά τους μάτια. Μέχρι τότε, εμείς με χαρά 
τους παραχωρούμε το δικαίωμα να μας κατηγορούν ότι είμαστε 
οι μόνοι που το πράττουμε.  

Το ΜΕΤΩΠΟ επιμένει Ελληνικά,  
επιμένει Ελυτικά:  
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Πάρτε θέση, θα δούμε θέατρο. Τα κακοκουρδισμένα όργανα 
άρχισαν, οι μονολόγοι άρχισαν να γίνονται ατελείωτοι και οι 
δραματικές ανακοινώσεις που αγγίζουν τα όρια της 
φαρσοκωμωδίας έχουν πλέον γίνει καθημερινό φαινόμενο. Όπως 
άλλωστε αναμενόταν σε μια προεκλογική περίοδο, και εν 
ελλείψει πραγματικών πολιτικών επιχειρημάτων, άρχισαν τα 
κονταροκτυπήματα μεταξύ Πρωτοπορίας και 
Προοδευτικής, τα οποία σκοπό έχουν να 
μονοπωλήσουν το εκλογικό ενδιαφέρον και να 
οδηγήσουν, με τα ομόσιτα παιγνίδια τους, το 
πολιτικό ενδιαφέρον των φοιτητών σε ένα άτυπο 
διπολισμό. Δυστυχώς για τους συμφοιτητές μας, που 
αποτελούν φερέφωνα του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, οι 
υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ υποκριτικής 
έχουν ήδη καθοριστεί και είτε συμπεριφέρονται ως 
πραγματικοί ηθοποιοί, είτε σαν καθοδηγούμενες 
κούκλες σε κουκλοθέατρο, η πολιτική πενία τους δε 
θα επιβραβευθεί.  

Αυτοί που πέρσι πραξικοπηματικά ακύρωσαν τις 
εκλογές, τώρα θυμήθηκαν ότι φέτος όχι μόνο 
ανυπομονούν να διεξαχθούν, γιατί τους κτύπησε 
κεραυνοβόλος έρωτας με τη δημοκρατία, αλλά 
και να ανοίξουν δεύτερο εκλογικό κέντρο στο 
Leeds. Ξαφνικά αποποιούνται την δικτατορική 
και προσβλητική τους συμπεριφορά και 
κόπτονται  να αποδείξουν  ποιος είναι ο πιο 
δημοκρατικός,  με αποκορύφωμα την 
κοκορομαχία, για το ποιού κατόρθωμα είναι το 
άνοιγμα εκλογικού κέντρου. Οι μεθοδευμένες 
κινήσεις και των δύο, με αφίσες και 
ανακοινώσεις, δεν ξεγελούν όμως κανένα. Η 
αλληλοπαθής προσπάθειά τους να 
μονοπωλήσουν την προεκλογική συζήτηση με 
σκοπό να μοιράσουν τις ψήφους ανάμεσα 
στους δύο πόλους είναι προφανής και φυσικά καταδικαστέα από 
όλους.    
  
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β χαιρετίζει το άνοιγμα 
δεύτερου εκλογικού κέντρου στη Βόρεια Αγγλία, καθώς θεωρεί 
πως οτιδήποτε το εκσυγχρονιστικό πρέπει να προωθείται και να 
υλοποιείται για το καλώς νοούμενο συμφέρον της φοιτητικής 
κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, είχαμε προειδοποιήσει τόσο για την 
εγκυρότητα όσο και για την λειτουργικότητα μιας τέτοιας 
απόφασης, που λήφθηκε μάλιστα μόλις ένα μήνα πριν τις 

εκλογές, θέτοντας κάποια σημαντικά ερωτήματα. Καταρχήν πώς 
νομιμοποιείται οποιοσδήποτε να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις  την 
στιγμή που δεν υπάρχει Ε.Φ.Ε.Κ.; Πώς είναι δυνατόν αυτοί που 
διέλυσαν το φοιτητικό σύλλογο να παίρνουν σήμερα αποφάσεις για 
το μέλλον του, χωρίς να έχουν τη λαϊκή εντολή; 

Επιπλέον, πώς, ενώ ισχυρίζονταν ότι σε διάστημα 
τεσσάρων μηνών πέρσι ήταν αδύνατο να 
διοργανωθούν εκλογές, λόγω οργανωτικών 
δυσκολιών, τα ίδια άτομα παίρνουν το 2009 
αποφάσεις εξπρές και υλοποιούνται ως δια μαγείας;  
   
Στις 21 Φεβρουαρίου τιμωρούμε αυτούς που το 2008 
δικτατορικά στέρησαν το δικαίωμα στους φοιτητές -
και κυρίως τους πρωτοετείς και τους μεταπτυχιακούς- 
 να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να 
αντιπροσωπευθούν. Τιμωρούμε το διπολισμό και τις 
αρνητικές, για τη νεολαία και την πατρίδα μας, 
προεκτάσεις του. Τιμωρούμε αυτούς που εργολαβικά 
προσπαθούν να αποκρύψουν τα ύπουλα και 
αντιδημοκρατικά "επιτεύγματα" τους το 2008 και 
υπερηφανεύονται για τις ψηφοθηρικές τους ενέργειες το 
2009. Τιμωρούμε αυτούς που βγάζουν καθημερινά στο 
σφυρί την πατρίδα μας, με την αποδοχή της πολιτικής 
ισότητας, της εκ περιτροπής προεδρίας, της παραμονής 
των εποίκων, της αποδοχής του σχεδίου Ανάν, της 
διάλυσης της Εθνικής Φρουράς, του ξεχαρβαλώματος της 
ιστορίας, της αμέτοχης στάσης έναντι στις τουρκικές 
προκλήσεις, της προώθησης της "ταλατικής 
συντροφικότητας" και άλλων παρομοίων ενεργειών που 
αποσκοπούν στην ουσιαστική κατάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την παρθενογένεση και θεωρούν ότι 
«αποκρύπτουν» τις ανθελληνικές τους ροπές με παρτάκια 
και διαγωνισμούς χαρτοπαιγνίου.  
 

Στις 21 Φεβρουαρίου οι φοιτητές καλούνται να επιβραβεύσουν 
εκείνους που ακόμα αγωνίζονται στα οδοφράγματα, αυτούς που 
ελεύθερα συλλογούνται, αυτούς που διαφωτίζουν την ξένη κοινή 
γνώμη για το Κυπριακό και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό. ΄Γιατί 
καλοί οι αγώνες για τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού, τους 
υποστηρίζουμε και ‘μεις, αλλά είναι και η Κύπρος μας που 
αιμορραγεί. Στις 21 Φεβρουαρίου, σε καλούμε να  
ψηφίσεις το ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 
  
Η Μετωπική προέλαση έχει ξεκινήσει! Γίνε και εσύ μέρος της! 
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Λάμπρος Γ. Καούλλας 
Γραμματέας Αποδήμων & Διεθνών Σχέσεων 
l.kaoullas@metopo.org.uk  
 
Ο Γιώργος Ιορδάνου τυγχάνει Πρόεδρος του «Αγώνα» Ηνωμένου 
Βασιλείου, της φοιτητικής παράταξης που πρόσκειται στην ΕΔΕΚ. 
Διατηρεί παράλληλα και το καλαίσθητο ιστολόγιο www.iordanou.org.  
 
Ο ηρωικός Δώρος Λοΐζου στον «Λεύτερο» προειδοποιούσε ότι «θα 
‘ρθουν οι φωτισμένοι να μου αλλάξουν τα φώτα γιατί είμαι πιο φωτισμένος απ’ 
αυτούς». Και να τους που ήρθαν: Ο «φωτισμένος» κ. Ιορδάνου μέσα 
από το ιστολόγιο του, στις 23/02/2008 και 22/03/2008 προσπάθησε το 
εξής εκπληκτικό: να συσχετίσει την φιλοναζιστική «Χρυσή Αυγή» με το 
δημοκρατικό «Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου»!  
 
Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είχε εσφαλμένη πληροφόρηση και 
υπέπεσε σε λάθος. Δυστυχώς όχι. Διότι έχουμε τοποθετηθεί 
συγκεκριμένα επί του θέματος (‘Πολίτης’ 20/08/2008, ‘Κυπριακό Ποντίκι’ 
25/08/2008) και το γνωρίζει, αφού του είχαμε στείλει τρεις 
φιλικότατες επιστολές ζητώντας του ευγενικά να αναιρέσει τους 
εσφαλμένους χαρακτηρισμούς του. Και, προσβάλλοντας πρώτα τον 
εαυτό του, αρνήθηκε να ανασκευάσει. Η συμπεριφορά αυτή δεν τον 
τιμά, αφού παρουσιάζεται να μην αντέχει τον διάλογο, να κρύβεται 
από την αλήθεια και να αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει τα 
σφάλματα του. Σημαντικά ελαττώματα για άνθρωπο που τυγχάνει 
ηγέτης μερίδας φοιτητών.  

Η προσπάθεια του κ. Ιορδάνου φανερή. Αφού προβάλλεται ως 
«ρεαλιστής», δεν μπορεί να χωνέψει ότι ένα Κίνημα αυτόνομο και 
υπερκομματικό είναι ταυτόχρονα βαθύτατα δημοκρατικό, εθνικά 
υγειές και κοινωνικά μάχιμο. Μάλλον «έχει παρεξηγήσει τον ρεαλισμό», 
όπως θα έλεγε και ο ιδρυτής του κόμματος του Βάσος Λυσσαρίδης, 
διότι «αν ρεαλισμός σημαίνει αποδοχή αναξιοπρέπειας, δουλείας, υποτέλειας 
και εξευτελισμού, τότε η ανθρωπότητα θάταν μια τεράστια φυλακή 
νεοουργουοελιανής φαντασίας» (30/07/2006, Μνημόσυνο Μακαρίου, 
Κύκκος).  

Δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι η μάχη μας κατά του ρατσισμού 
εμπερικλείει τον αγώνα κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Εμείς αρνούμαστε, όπως αρνείται και ο σύντροφος του 
Κάστρο, του Αραφάτ και του Μαντέλα, να «προσυπογράψουμε τη 
πλαστογράφηση της ιστορίας και των παραδόσεων μας και να μετατραπούμε σε 
νεόδουλους σ΄ένα πολυκηδεμονευόμενο μεταποικιοκρατικό μόρφωμα, με ξένους 
προστάτες-δυνάστες, με ξένους στρατούς, με Μπουντουστάνς με βάση τον 
εθνοτικο-φυλετικό διαχωρισμό» (03/09/2008, Λαμία).  

Ξεροκαταπίνει ο «συνετός της πολυθρόνας» όταν του υποδεικνύουμε 
ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα περνούν μέσα από την 
εθνική και την λαϊκή χειραφέτηση. Μα όπως λέει ο θεμελιωτής του 

κυπριακού δημοκρατικού Σοσιαλισμού,  «οι Παφλέσσηδες ήσαν μωρο-
καλόγεροι, ο Μακρυγιάννης αλαφροϊσκιωτος, οι Αυξεντίου, οι Μάτσηδες, οι 
Δώροι περιθωριακοί ονειροπόλοι. Όμως αυτοί οι περιθωριακοί 
περιθωριοποίησαν τους βουτυροσπόνδυλους συνετούς της πολυθρόνας 
εδραίωσαν έθνη και δάμασαν την ιστορία. Η εμμονή σε ηθικοπολιτικές αξίες 
προβάλλεται ως γραφικότητα από γραφικούς οπαδούς «συνετής» παράδοσης 
σε ξένα κέντρα αποφάσεων» (17/06/2006, Δήμος Καλλιθέας).  

Καταρρέει το είναι του αντιλαμβανόμενος ότι οι προοδευτικές 
πολιτικές μας θέσεις θρυμματίζουν την προσπάθεια ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ 
να νομιμοποιήσουν τα προϊόντα του φασιστικού πραξικοπήματος 
και της βάρβαρης εισβολής. Εμείς, όπως λέει και ο Γιατρός, «δεν θα 
προσκυνήσουμε κατοχικές σημαίες και συρματοπλέγματα» (08/03/2004, 
Λονδίνο) διότι «ο πανάρχαιος Ελληνισμός της Κύπρου, αναπόσπαστο 
τμήμα του έθνους δεν παραμένει απλώς ζωντανός, δε κρατάει μονάχα 
άγρυπνος τις σύγχρονες Θερμοπύλες αλλά οδεύει πιστός στις αθάνατες 
παραδόσεις για λευτεριά και δικαίωση» (08/11/2005, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών). 

 

 

 

 

 

 

«Αν», κ. Ιορδάνου, «το ν’ αγωνίζεσαι για εθνική επιβίωση, για 
αξιοπρέπεια, για ελευθερία είναι εθνικισμός», τότε και εμείς «δηλώνουμε 
ένοχοι» (12/11/2008, Πολεμικό Μουσείο).  

Για υπενθύμισε τον Γιατρέ τι είπες στις 30 Αυγούστου 1974, με το 
αίμα του Δώρου Λοΐζου να στάζει ακόμα από το πουκάμισο σου: 
«Οι Ιδέες δεν σκοτώνονται. Αυτοί που δοκίμασαν να με δολοφονήσουν, 
δοκίμασαν να δολοφονήσουν μιαν Ιδέα».  

Εξήγησε του Γιατρέ πως οι καυτές σφαίρες μπορούν και 
θανατώνουν βιολογικά τον Ιδεοφόρο, αλλά καθιστούν Αθάνατες 
τις Ιδέες του. Και όταν, κ. Ιορδάνου, ούτε καν τα θανατερά βόλια 
του έξαλλου φασισμού δεν καταφέρνουν να δολοφονήσουν μιαν 
Ιδέα, πώς θα τα καταφέρουν -αλήθεια- μερικές αβολίδοτες, άκαπνες, 
ύπουλες και μικρόψυχες ύβρεις τιποτένιων «βουτυροσπόνδυλων»;

 
 
 
 

 
«Μανώλη Γλέζο, στο 'πα 
και την περασμένη φορά.  

Όταν θα μιλάς για 
Θερμοπύλες και Αρκάδια, 
σε παρακαλώ ψιθυριστά,  

γιατί οι νεοσοφοί μας 
ακούνε» 

  
Βάσος Λυσσαρίδης, 

17/03/2007,  
Συνέδριο ΕΔΕΚ 
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Αίσθηση προκαλεί η στάση της Προοδευτικής, της παράταξης του 
ΑΚΕΛ, έναντι του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β., η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις, εντελώς αστοιχείωτα, επιδίωξε να συνδέσει το Κίνημά 
μας με διάφορα ακραία στοιχεία, με τα οποία όχι απλά δεν 
συνταυτιζόμαστε αλλά διαχρονικά πολεμούμε. Αν και η μέχρι τώρα 
παρουσία μας ουδέποτε έδωσε τροφή για τέτοιους συσχετισμούς, η 
Προοδευτική επιμένει να λασπολογεί εναντίον μας, πιστεύοντας ότι 
έτσι θα κλέψει λίγες από τις θετικές εντυπώσεις που δικαιολογημένα 
κερδίζουμε με την αξιοπρεπή μας στάση.  
 
Η Προοδευτική που ξεχνά να καταδικάζει την συνεχιζόμενη κατοχή 
της πατρίδας μας από τον τουρκικό στρατό, η Προοδευτική που 
ξεχνά να καταδικάσει τις καθημερινές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας, η Προοδευτική που ξεχνά να 
καταδικάσει τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις, θυμάται να 
καταδικάσει το ΜΕΤΩΠΟ για…. ακραία συνθηματολογία. 
Ενοχλείται από την στάση μας να κατεβαίνουμε στις αντικατοχικές 
εκδηλώσεις και να τιμούμε τους ήρωες μας, φωνάζοντας «Σολωμέ-
Αναστάση το οδόφραγμα θα σπάσει», γιατί είναι εκτός του 
«πλαισίου» και συνεπώς μεταφράζεται ως «ακραία». Είναι ακραίο, 
για την παράταξη του ΑΚΕΛ, να έχεις εθνική μνήμη και σεβασμό σε 
αυτούς που χάθηκαν για να βρεις το δίκαιό σου. Είναι ακραίο, για 
την παράταξη του ΑΚΕΛ, να φωνάζεις συνθήματα του τύπου «Δε 
θέλω επενδύσεις, δε θέλω μετοχές, μονάχα της Κερύνειας 
ελεύθερες ακτές», γιατί δεν σε διέταξαν κάποιοι τρίτοι να το 
πράξεις και το έκανες γιατί το αισθανόσουν. Είναι ακραίο, για την 
παράταξη του ΑΚΕΛ, το ΜΕΤΩΠΟ να εκφράζει την πίστη του στη 
διαχρονική ιδέα της ελευθερίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Η 
καρδιά κι αν σπάσει, θα μπούμε στο Καρπάσι, το κορμί κι αν λιώσει, θα 
μπούμε στο Βαρώσι», γιατί δεν προέβλεψαν αυτή τη θέληση του 
φοιτητικού κινήματος εκείνοι που σχεδίασαν την «αντίδρασή» του.  
 
Η Προοδευτική πέφτει στον λάκκο που μόνη της σκάβει. Ακραίοι 
είναι εκείνοι που επιθυμούν να καταπιέσουν το ανθρώπινο 
δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Ακραίοι είναι αυτοί που 

θεωρούν ότι η έκφραση των αντικατοχικών μας συναισθημάτων 
θα πρέπει να γίνεται μέσα από προκαθορισμένα πλαίσια και όχι 
μέσα από την ψυχή μας. Ακραίοι είναι εκείνοι  που αντί να 
σέβονται τον ελεύθερα σκεπτόμενο φοιτητή, τον καταδικάζουν 
που δεν βάζει το νου του σε καλούπια.  
 
Ακραίοι είναι αυτοί που ενώ κατηγορούν όλους τους υπόλοιπους 
για «φασισμό» και «ακροδεξιές» τάσεις, ξεχνούν ποιες είναι οι 
δικές τους «ιδεολογικές» τοποθετήσεις και τα ατέλειωτα σλάλομ 
γύρω από τις αρχές και πιστεύω τους:  
 
α) υποστήριξη της ρατσιστικής, τουρκικής εμπνεύσεως 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
β) νομιμοποίηση του εγκλήματος του εποικισμού, με την a 
priori αποδοχή 50,000 εποίκων 
γ) αποδοχή της δικτατορικής εκ περιτροπής προεδρίας 
δ) αποδοχή της αντιδημοκρατικής χειραγώγησης της 
πλειοψηφίας από  την μειοψηφία με την αποδοχή της «πολιτικής 
ισότητας των 2 συνιστώντων πολιτειών» 
ε) την παραχάραξη της σύγχρονης Ιστορίας 
στ) τη διάλυση της Εθνικής Φρουράς με αντίπαλο τον πάνοπλο 
ιμπεριαλιστή Αττίλα 
 
Θα ανέμενε κανείς από την παράταξη που θεωρεί ότι έχει 
«κοτσιανιάσει» την επανάσταση να επιδείξει λίγο σεβασμό προς 
αυτούς που έχουν το θάρρος να πολεμούν τα κατεστημένα. Θα 
ανέμενε κανείς από εκείνους που θεωρούν ότι η αντίσταση τους 
ανήκει, να χαιρετίζουν αυτούς που επιλέγουν  να αντιστέκονται 
σθεναρά στην παράταση των λαθών των κυπριακών πολιτικών 
ηγεσιών. Θα ανέμενε κανείς από αυτούς που πιστεύουν ότι η 
νεολαία οφείλει να είναι ριζοσπαστική, να αναγνωρίσουν την 
ρηξικέλευθη και εναλλακτική λύση που προσφέρει το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β. Όμως η Προοδευτική ζηλεύει όταν της κλέβουν τις 
«αποκλειστικότητες» και προσπαθεί να σπιλώσει το όνομα 
αυτών που το πράττουν.  

 

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ «ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΖΩΝΙΚΗΣ ΞΑΝΑΚΤΥΠΟΥΝ 

Προοδευτική Άποψη, Νοε-Δεκ 2008 Δελτίο Τύπου Μετώπου, 17/11/2008 

Εμείς 
παραμένουμε 
ΣΥΝΕΠΕΙΣ 

στην 
ιδεολογία μας. 
ΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ; 

Για τον τουρκικό φασισμό 

γιατί 
δεν βγάζετε τσιμουδιά; 

Εμείς πάντως, όσο και αν σας πονάει, 
δεν σιωπούμε! 
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1. Ποιος Πρωτοπόρος ; 
 Το 2004 υπήρξε συναγωνιστής στελεχών του 

Μετώπου; 
 Ήταν δεδηλωμένος αντιομοσπονδιακός; 
 ... και τώρα ξεδιάντροπα κατηγορεί το Μέτωπο 

ως αντιομοσπονδιακό!; 
 
2. Ποια παράταξη ; 

 Αρνήθηκε επίσημα να συμμετάσχει στο 
μνημόσυνο Ισαάκ-Σολωμού; 

 Ενώ δεν είναι «ενωτική», συμμετείχε για 
δεκαετίες σε Ε.Φ.Ε.Κ. της οποίας το Καταστατικό 
περιείχε πρόνοιες που αναφέρονται σε Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα; 
 
3. Ποια παράταξη; 

 Κοιμάται και ονειρεύεται πως στο Καταστατικό 
της Ε.Φ.Ε.Κ. Ηνωμένου Βασιλείου περιέχονται 
πρόνοιες υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας; 

 Ψευδώς κατηγορεί το ΜΕΤΩΠΟ ότι υπάρχει 
ασυμβατότητα μεταξύ των αρχών του και των 
αρχών της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β ; 

1. Αυτός ο Πρωτοπόρος: 
 Γιώργος Λυσανδρίδης, «σκιώδης» Πρόεδρος 

Πρωτοπορίας 
 Γιώργος Λυσανδρίδης, υπεύθυνος 

επιμέλειας έκδοσης ενημερωτικού δελτίου 
Πρωτοπορίας 

 Γιώργος Λυσανδρίδης, αρμόδιος (;) print-
screen από facebook Πρωτοπορίας 
 
2. Αυτή η παράταξη: 

 Πρωτοπορία Αθήνας, «αυτόνομη» 
παράταξη του ΔΗΣΥ 

 Πρωτοπορία Αθήνας, ομοσπονδιακή 
παράταξη του ΔΗΣΥ 
 
3. Αυτή η παράταξη:  

 Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου 
 Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου 

 
 

ΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ»  ΜΙΛΑ ΜΕ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

και όχι με ψέματα 

Γυρίστε σελίδα και για τα υπόλοιπα που  
δεν θέλουν οι ποιμενάρχες να δείτε! 
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Η πολιτική αξιοπιστία του Γιώργου Λυσανδρίδη:

2004 Ισχύς – 2009 Πρωτοπορία

Μερικές από τις κατά 
καιρούς 
τοποθετήσεις τις 
«Ισχύος» κατά της 
ντενκτασικής 
Διζωνικής 
Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, την 
οποία με πάθος 
σήμερα υποστηρίζει 
η Πρωτοπορία, μαζί 
με την Προοδευτική.  

ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ ΚΟΣΚΙΝΟ 

ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ 
Δείτε τι έγραφαν για το ΜΕΤΩΠΟ στις  
2 Φεβρουαρίου 2009: 

Ας δούμε όμως τι στ’ 
αλήθεια λέει το 
Καταστατικό της 

ΕΦΕΚ! 
 
Που είναι η αναφορά σε 
«λύση Ομοσπονδίας»!!;; 
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελε να ενημερώσει και επίσημα τον κυπριακό φοιτητόκοσμο της χώρας ότι σε 
αυτές τις εκλογές θα δώσει δυναμικά το «παρόν» του. Το «νέο πρόσωπο», με το καθαρό μέτωπο, αναμετράται και στις κάλπες με το 
σάπιο και διόλου τιμητικό παρελθόν του φοιτητικού συνδικαλισμού της χώρας. Οι φοιτητές  του Ηνωμένου Βασιλείου απέκτησαν 
επιτέλους την εκλογική επιλογή που τόσα χρόνια ανέμεναν: το πολυδύναμο εκείνο ψηφοδέλτιο, που περιέχει ενεργούς φοιτητές και όχι 
μελλοντικά κομματικά στελέχη. Το ψηφοδέλτιο εκείνο που συνοψίζει τις σύγχρονες φοιτητικές έγνοιες και όχι την ανάγκη για 
κινητοποίηση για τις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Το ψηφοδέλτιο που νοιάζεται για τον φοιτητή ως άτομο και όχι για το εκλογικό 
βιβλιάριο της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέχει. 

Υπό το διαχρονικό μας σύνθημα «ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. διακηρύσσει εκ νέου την ανάγκη της 
ανεξάρτητης φωνής του φοιτητή στο εκφραστικό του σώμα και όχι την κακοφωνία των κομματικών φερέφωνων και των διάφορων 
μικροπολιτικών τους συμφερόντων, που ουδεμία σχέση έχουν με τα πραγματικά συμφέροντα του φοιτητή και της πατρίδας. Με όπλο τις 
δημοκρατικές αρχές που διέπουν το Κίνημά μας, το οποίο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παρατάξεις, που πέρσι στέρησαν με χαμηλού 
επιπέδου δικαιολογίες στον φοιτητή τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. δεσμεύεται να είναι άξιος 
αντιπρόσωπος των φοιτητών. Το Κίνημά μας θα αποτελέσει τον προασπιστή των φοιτητών εκείνων που επιλέγουν να σκέφτονται και να 
δρουν από μόνοι τους, χωρίς την έγκριση των πολιτικών τους ποιμένων, γιατί το ΜΕΤΩΠΟ αγαπά την δημοκρατία και όχι τις καρέκλες.  

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. έχει ξεκάθαρη ιδεολογική βάση. Η δημιουργία του ήρθε να καλύψει το κενό της ληθαργικής στάσης που 
επικρατούσε αναφορικά με την προάσπιση των συμφερόντων του νησιού μας και της διεθνοποίησης του Κυπριακού προβλήματος από την 
ίδια την Κυπριακή νεολαία του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι η εναλλακτική επιλογή για όλους όσους έχουν βαρεθεί τα κούφια λόγια και 
προτιμούν τις πράξεις. Είναι η καθαρά νεανική επιλογή. 

 

 

 

 

Φίλες και φίλοι, 
 
Όλοι μαζί, καλούμαστε να γυρίσουμε σελίδα, καλούμαστε να τιμωρήσουμε την ολιγωρία και την κοροϊδία, καλούμαστε  να 
επιβραβεύσουμε την ειλικρινή προσφορά στο φοιτητή και την πατρίδα, καλούμαστε να βροντοφωνάξουμε πως όσο και να 
προσπαθούν:  

• Δεν ξεχνούμε το «Δεν ξεχνώ» 
• Μεταφράζουμε ως κόμμα μας την πατρίδα μας 
• Ανταποκρινόμαστε στο υπερκομματικό - πατριωτικό κάλεσμα : «από αριστερά μέχρι δεξιά, όλοι στον αγώνα για την λευτεριά» 

Στις 21 Φεβρουαρίου, από το Λονδίνο και το Leeds, ψηφίζουμε ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β, ψηφίζουμε για το φοιτητή και την 
Κύπρο.  

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. είναι το μοναδικό Κίνημα που, προς διευκόλυνση των φοιτητών, έχει δημιουργήσει ειδικό διαδικτυακό τόπο για τις 
εκλογές, το http://www.metopo.org.uk/ekloges2009, στον οποίο μπορούν όλοι να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις. Σύντομα θα 
αναρτηθεί και πλήρης οδηγός εκλογών, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες Λειτουργεί επίσης ο πανβρετανικός αριθμός τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησής μας, το 07599377430, για οποιεσδήποτε διευθετήσεις χρειάζεται ο φοιτητής. Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας και στο 
info@metopo.org.uk, καθώς και στο γκρουπ μας στο facebook.  
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