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Αν ζούσες σήμερα, Γιώργο 
Σεφέρη, θα ήσουνα προφήτης 
της παρατεταμένης κατά-
στασης άμυνας που βρι-
σκόμαστε, έναντι όλων αυτών 
που πυροβολούν καθημερινά 
το εθνικό μας «είναι».           
                                      >> σελ. 4 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΣΥΖΗΤΑ» 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ  

Παραθέτουμε όλα τα στοιχεία 
που χρειάζεσαι για να απο-
κρούσεις τους υποβολιμαίους 
ψίθυρους και τα ατεκμηρίωτα 
ψεύδη αυτών δεν τολμούν να 
μας αντικρούσουν με πολιτικά 
επιχειρήματα. 
....................       ..........>> σελ. 10 

ΛΑΣΠΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ!  >>  σελ. 2-3, 5-9 

>>  σελ. 12-14 

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΣΤΕ! >>  σελ. 11 

>>  σελ. 16 
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ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ: 
Μάθε ποιό είναι το εκλογικό σου κέντρο (Λονδίνο ή Leeds), με βάση την εκλογική σου περιφέρεια. 
Πλήρης κατάλογος:  
http://www.metopo.org.uk/Eklogika-Kentra-Leeds-Londino.pdf  

Λονδίνο: 
University College London (UCL) 
Gower Street, WC1E 6BT 
Underground: Euston Sq, Euston, Warren St  

Leeds: 
University of Leeds,  
LS2 9JT 
αίθουσα “Refectory” 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ: 
 
>> Φοιτητική ταυτότητα (Βρετανικού Πανεπιστήμιου) 
 
>> Διαβατήριο ή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας  
ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο πιστοποιητικό  
κυπριακής ιθαγένειας 
 
 

Χωρίς ΑΥΤΑ δεν ψηφίζεις!  
 

Καμιά χαμένη ψήφος:  
ενημέρωσε ΤΩΡΑ τους φίλους και 

συναγωνιστές σου! 
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ:  

• Έγκυρα σημεία:    ή    ή  + 
• Ψηφίστε μόνο ένα συνδυασμό βάζοντας ένα από τα 

έγκυρα σημεία στο αντίστοιχο κάτω τετράγωνο  
(πράσινο  στο παράδειγμα) 

• Τοποθετήστε έγκυρο σημείο στους υποψήφιους  
της προτίμησής σας (1 μέχρι 15 επιλογές) από τον 
συνδυασμό που ήδη επιλέξατε  
(κόκκινο  στο παράδειγμα) 

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

ΑΚΥΡΟ! 
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Μικαέλλα Λοΐζου 
Αντιπρόεδρος 
m.loizou@metopo.org.uk  

 
Ήτανε 1954. Όταν ο αγώνας της ΕΟΚΑ βρισκόταν στο «ψήσιμο» και οι 
παππούδες μας ετοιμάζονταν να θυσιάσουν την ζωή τους την ίδια, για 
δει ο τόπος ετούτος τον ήλιο της Ελευθερίας να ανατέλλει. Ο 
νομπελίστας των στίχων και των ψυχών Γιώργος Σεφέρης, απαντώντας 
στο κείμενο «Έλληνες και Άγγλοι - Σκέψεις εξ αφορμής του 
Κυπριακού», του λογοτέχνη της Γενιάς του 30 Γιώργου Θεοτοκά, 
τοποθετήθηκε κριτικά:  

 
«...Υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 400 χιλιάδες 
ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια 
Ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν 
από τις πραγματικές τους ρίζες και να τις 
κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου. Σ’ αυτή τη 
γωνιά της γης δουλεύει μια μηχανή που κάνει 
τους Ρωμιούς σπαρτούς-Κυπρίους-όχι-Έλληνες 
που κάνει τους ανθρώπους μπαστάρδους, με την 
εξαγορά και την απαθλίωση των συνειδήσεων, 
με τις κολακείες των αδυναμιών ή των 
συμφερόντων (το Κυπριακό ζήτημα είναι πριν 
απ’ όλα ζήτημα καλλιέργειας, ζήτημα 
“κουλτούρας” με την πλατύτερη έννοια που 
έχει η λέξη), και ονομάζει τη φυσιολογική 
παιδεία αυτών των ανθρώπων “πολιτική 
προπαγάνδα”. (...) Απόκριση σ’ αυτό το αίτημα 
της συνείδησης περίμενα να βρω στο άρθρο σου, 
Γιώργο. Θα μου πεις: δεν ήταν το θέμα μου – 
έπρεπε να είναι κι αυτό». 

 
Έπρεπε αυτό να ήταν το θέμα μας, Γιώργο 
Σεφέρη, κάθε μέρα, από τις 28/12/1954, 
που έκανες την παρέμβαση, μέχρι σήμερα. 
Μέχρι σήμερα που οι 400 χιλιάδες ψυχές 
σχεδόν διπλασιάστηκαν και η μανία να τις 
ξεντύσουν από την ατόφια εκείνη 
Ρωμιοσύνη τους, σχεδόν διπλασιάστηκε 
μαζί τους. Πλέον έχουνε, Γιώργο Σεφέρη, 
πριόνια ηλεκτρικά και μεγάλους 
εκσκαφείς και με λύσσα προσπαθούνε να 
μας αποκόψουνε τις ρίζες. Προσπαθούνε, μεγάλε ποιητή, να μας 
πείσουνε ότι εμείς οι νέοι ήδη γεννηθήκαμε λουλούδια θερμοκηπίου κι 
αυτές οι ρίζες, για τις οποίες μιλάς, ανήκουνε στη σφαίρα της 
φαντασίας και στα παραμύθια της γιαγιάς. Πως δεν είναι η εθνική μας 
ιστορία, πως δεν είναι η εθνική μας υπόσταση, πως δεν είναι η εθνική 
μας παρακαταθήκη. Πως είναι κάτι μετέωρο και άνευ ουσίας, μια 
επίσημη «αντιπολίτευση» στο «καλό μας».  

 
Η μηχανή δεν σταμάτησε να δουλεύει, Γιώργο Σεφέρη, παρά τις 
προειδοποιήσεις σου. Στο χειρισμό της αλλάζουνε βάρδιες διάφοροι, 
αναλόγως συμφερόντων. Συνειδήσεις, μεγάλε ποιητή, εξαγοράστηκαν 
πολλές, σε σημείο που κάποιοι από μόνοι τους τρέχουνε να βγάλουν 
τις δικές τους στο ξεπούλημα. Η «κουλτούρα» την οποία τόσο σωστά  

διέβλεψες, ονοματίζει σήμερα όσους τολμούν να μιλήσουν σαν 
εσένα «καπηλευτές της πατρίδας» κι όσους τολμούν να 
προτείνουν μια στοιχειώδη αντίσταση «απορριπτικούς, 
αρνητικούς και επικίνδυνους». Τους έχει τοποθετήσει σε ένα 
στενό περιθώριο και τους κτυπά με λάσπη ανελέητα, 
προσπαθώντας να τους κάνει να μετανοήσουν. Δεν είναι, βλέπεις, 
προς το συμφέρον της η καθάρια παρουσία τους και με όλες της 

τις δυνάμεις μάχεται να τους «λερώσει».  
 
Αν ζούσες σήμερα, Γιώργο Σεφέρη, δεν θα 
ήτανε τα αηδόνια που δε θα σ’ αφήνανε 
να κοιμηθείς στις Πλάτρες, θα ήτανε η 
αγωνία πως, 55 χρόνια μετά, θα ήσουν πιο 
σύγχρονος από ποτέ, θα ήσουνα προφήτης 
της παρατεταμένης κατάστασης άμυνας 
που βρισκόμαστε, έναντι όλων αυτών που 
πυροβολούν καθημερινά το εθνικό μας 
«είναι». Μα εμείς θα σου προσφέραμε ένα 
νανούρισμα, εκεί που είσαι, να 
ξεκουραστείς. Σου γράφουμε, μεγάλε 
ποιητή, για να το ξέρεις, ότι κάποιοι 
αγωνίζονται εναντίον της πολιτικής 
υπεκφυγής, ότι τα εγγόνια του μεγάλου 
αγώνα, τώρα δίνουνε με τα δικά τους 
όπλα τον δικό τους. Σε διαβεβαιώνουμε, 
Γιώργο Σεφέρη, ότι σε κάθε γωνιά του 
Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουνε αυτή τη 
στιγμή περήφανοι Έλληνες της Κύπρου, 
που δεν υπέκυψαν στην πολιτική 
προπαγάνδα, που αρνήθηκαν να 
«μπασταρδέψουν» και να γίνουνε 
λουλούδια θερμοκηπίου, που τις 
συνειδήσεις τους δεν τις βγάζουν στο 
ξεπούλημα, μα τις αξιοποιούν για να 
αναμοχλεύσουν τις συνειδήσεις εκείνων 
που βρίσκονται στο λήθαργο.    
 

Υπάρχουνε ακόμη νέοι άνθρωποι, Γιώργο Σεφέρη, που δεν 
βούλιαξαν. Που υψώνουνε το ανάστημά τους και καθημερινά 
δραπετεύουν από το περιθώριο που τους τοποθέτησαν. Που ξέρουνε 
πολύ καλά πως η Ρωμιοσύνη είναι διαχρονική και δεν σβήνεται με 
πυροτεχνήματα,  επικοινωνιακά τεχνάσματα ή επιβολή. Και που 
γνωρίζουνε πως αν είναι κάτι που κράτησε τους Έλληνες σε ετούτη τη 
γη, που τους στέριωσε και έφτασαν οι ρίζες τους πολύ βαθιά στο 
χώμα, είναι η ανάγκη τους για Ελευθερία. Γι’ αυτήν αγωνιζόμαστε 
τώρα, μεγάλε ποιητή, κι ας το ονομάζουνε αυτό «ακροδεξιές 
συμπεριφορές». Κοιμήσου ήσυχος, εκεί που βρίσκεσαι, κι οι Έλληνες 
της Κύπρου θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπο. Σε όλες τις προσπάθειες 
ομαδικού βιασμού της –διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία τον 
ονομάζουνε τώρα, για να έχει εύηχο όνομα-η Ελευθερία των Ελλήνων 
θα έχει εμάς για σωματοφύλακες.  
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Τριτοετής φοιτητής LLB Law στο University of Essex από την Λεμεσό. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. 
και τώρα υπηρετεί το Κίνημα από τη θέση του Προέδρου. Υπήρξε Πρόεδρος του Λυκείου Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό το 
2003-4 και Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΣΕΜ Λεμεσού μεταξύ 2002-2004. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Σε συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές είναι δύσκολο να αποτυπώσω τις σκέψεις μου σε χαρτί. Είναι αδύνατο σε μερικές 
λέξεις να συμπεριλάβω όλα όσα αισθάνομαι, ειδικά αναλογιζόμενος το πως αρχίσαμε αυτό τον αγώνα και σε πιό σημείο 
βρίσκεται σήμερα. Μια χούφτα ιδεολόγοι φοιτητές, φίλοι ή και άγνωστοι μεταξύ τους, που βρέθηκαν την ίδια στιγμή στον 
ίδιο χώρο. Όλοι εμείς, που μας διαπέρασε το ίδιο ρίγος όταν ψάλλαμε τον εθνικό ύμνο μπροστά από την πρεσβεία της 
κατοχής και της παρανομίας στο Λονδίνο, μαζευτήκαμε και δημιουργήσαμε ένα αυτόνομο φοιτητικό κίνημα. Σ'αυτά τα 
δυόμισι χρόνια δώσαμε πολλούς αγώνες, παρ' όλα τα εμπόδια και την λάσπη που δεχτήκαμε. Αποδείξαμε όμως πως έχουμε 
ιδεολογία, στόχους και όραμα. Γι' αυτό και καθιερωθήκαμε, γι' αυτό και μας αγκαλιάσαν οι φοιτητές σ' όλη τη Βρετανία. Σε 
λίγες ώρες δίνουμε ένα νέο αγώνα, εκλογικό. Αυτοσκοπός δεν είναι η έδρα στην Ε.Φ.Ε.Κ, καθώς ποτέ δεν μας συγκίνησαν 
οι καρέκλες. Πιστεύουμε όμως ότι, αφενός έχουμε πολλά να προσφέρουμε στο φοιτητικό συνδικαλισμό, και αφετέρου, στους 
χαλεπούς καιρούς που διάγουμε ως έθνος, η αυθεντική πατριωτική φωνή οφείλει να βρεί στέγη και να ακουστεί σε Κύπρο 
και Βρετανία.»  

 

 
Τριτοετής φοιτητής BSc Psychology στο Leeds Metropolitan University από την Λεμεσό. Είναι ο Αντιπρόσωπος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Leeds Metropolitan University και τοπικός υπεύθυνος για τις εκλογές. Στους συμφοιτητές μας 
λέει… 

 «Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, στην εποχή που ζούμε, ο Κύπριος νέος έχει εξελίχθη σε ένα σύγχρονο Ευρωπαίο 
Πολίτη, ξεχνώντας όμως τι ήταν ουσιαστικά που του πρόσφερε αυτή την εξέλιξη: η Πατρίδα. Ο λόγος που με 
ώθησε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο είναι για να ακουστεί η φωνή μου και οι θέσεις του ΜΕΤΩΠΟΥ σε σχέση με το 
Κυπριακό. Όραμα μου η είναι αφύπνιση του Κύπριου φοιτητή, πράγμα που ευελπιστώ να επιτύχω με την πιθανή εκλογή 
μου στις προσεχείς εκλογές».  

 

 
 
 

Τριτοετής φοιτήτρια BSc Information Technology  στο Middlesex University από την Κερύνεια, που διαμένει προσωρινά 
στη Λεμεσό. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και τώρα κατέχει τη θέση της Γραμματέως Εκδηλώσεων. 
Υπήρξε Πρόεδρος του Greek Society του University of Derby. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Οι λόγοι που αποφάσισα να κατέλθω υποψήφια είναι για να αποκτήσει το Μέτωπο την φωνή που του αξίζει στην 
Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. και να σταματήσει πλέον η Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β να είναι να είναι το παιχνίδι κάποιων παρατάξεων, που αντί 
πρωταρχικός τους στόχος να είναι τα προβλήματα του φοιτητή στη Αγγλία και το Κυπριακό, είναι να την αξιοποιήσουν ως 
πλατφόρμα για την προώθηση των κόμματων τους και σαφώς των προσωπικών τους φιλοδοξιών. 

 Οι στόχοι που έχω εδώ και χρόνια και που θα έχω μέχρι θανάτου μου είναι ότι δεν θα περάσει ο φασισμός της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Δεν θα περάσει οποιαδήποτε άδικη και ανεδαφική λύση του Κυπριακού, που θα 
εγκυμονεί κινδύνους όσον αφορά την κρατική μας υπόσταση και δεν θα περάσει γιατί εμείς οι νέοι της Κύπρου μας θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτό. « Η Κύπρος δεν είναι μια λεπτομέρεια, ένα απλό νησί στην άκρα της Μεσόγειος 
Θάλασσας, έχει γίνει σήμερα το μοιρόγραφτο κέντρο όπου παίζεται η ηθική άξια του σημερινού ανθρώπου», είπε κάποτε ο 
Νίκος Καζατζάκης. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα αμύνομαι της ηθικής αυτής αξίας».  

ΕΛΛΗΝΑΣ  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΑΛΕΞΗΣ 
(Pepinio) 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΦΑΙΔΡΑ 
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Τριτοετής φοιτητής BΑ Sociology & Criminology στο University of Essex από το Παραλίμνι. Είναι ιδρυτικό στέλεχος 
του ΜΕΤΩΠΟΥ, υπηρέτησε ως Εκπρόσωπος Τύπου και τώρα εκπροσωπεί το Κίνημα από την την θέση του Γραμματέα 
Αποδήμων και Διεθνών Σχέσεων. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Όταν τα τουρκικά μαχητικά πετάνε πάνω από το Αγαθονήσι και την Λεωφόρο Μακαρίου και το τουρκικό πολεμικό 
ναυτικό σημαδεύει τους φρεντοκαταναλίσκοντες στην αμμουδιά του Sunrise, ανησυχώ. Όταν η πολιτική πτέρυγα της 
ΕΟΚΑ-Β' χειροκροτεί τον «αντιχουντικό» ηγέτη μας μέσα στον Ναό της Δημοκρατίας, ανησυχώ. Όταν οι 
«αντιιμπεριαλιστές» αφρίζουν υπέρ των Βρετανικών Βάσεων και υποδέχονται τα υποβρύχια της σαρκοβόρας 
Υπερδύναμης στο λιμάνι Λεμεσού, ανησυχώ. Όταν οι φοιτητές κάνουν πολιτική με μπουκάλες βότκας, οδηγίες από 
έμμισθους κομμάτων και μαύρα λεφτά κάτω από το τραπέζι, αντί να στήνουν Πολυτεχνείa, ανησυχώ. Όταν οι 
«αντιφασίστες» βαφτίζουν την αντίσταση στον τουρκικό φασισμό και την αντίθεση στη συνομοσπονδιακή Διχοτόμηση 
φασισμό, ανησυχώ. Όταν η δημοκρατική αυτοάμυνα σε «κάθε σπίτι και κάστρο» διαλύεται από τον δήθεν σύντροφο του 
Κάστρο, ανησυχώ.  

Και διότι ανησυχώ, κατέρχομαι ως υποψήφιος. Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών έχει σπάσει τα στεγανά του 
συστήματος. Έχει συσπειρώσει αριστερούς, κεντρώους και δεξιούς φοιτητές στην μάχη κατά του αγγλοτουρκικού 
διζωνικού ιμπεριαλισμού. Η Πλατφόρμα «Πραξικοπήμα-Γλυκό Καρυδάκι» πανικοβάλλεται στην πρωτόγνωρη αυτή 
δυναμική. Γίνε μέρος της: Κάθε ψήφος στο ΜΕΤΩΠΟ σημαίνει ένα πετραδάκι λιγότερο από τα σάπια 
θεμέλια του μεταποικιακού Ακροδεξιού-Ιμπεριαλσταλινικού κυκλώματος που λυμαίνεται την Κύπρο μας.» 

Μεταπτυχιακός φοιτητής LLM International Law (Διεθνές Δίκαιο) στο University of Surrey από την Κερύνεια, που 
διαμένει προσωρινά στη Λευκωσία. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και υπηρέτησε το Κίνημα από τις 
θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου. Υπήρξε  μέλος του Δ.Σ. του "Orthodox Student Union of Great Britain" (OSUB) 
και Επικεφαλής Αντιπροσωπίας Η.Β. του Οργανισμού Κυπρίων Φοιτητών και Νέων Επιστημόνων "ΙΣΧΥΣ" το 2005-06. 
Διετέλεσε επίσης  Ταμίας University of Surrey Cypriot Society. Στους συμφοιτητές μας λέει... 

 «Λένε ότι «ένας λαός αξίζει όσο η νεολαία του» και η νεολαία της Κύπρου έχει αποδείξει ότι όταν θέλει μπορεί να κάνει 
πολλά.  Η Κύπρος αξίζει, επειδή ακριβώς υπάρχουν νέοι ακόμα που αγωνίζονται για την Πατρίδα τους και για την 
πραγματική δικαίωση της.  Ένα κομμάτι αυτής της εθνικά και κοινωνικά αφυπνισμένης νεολαίας αποτελεί 
και το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β., μια φωνή αυθεντική, νεανική, που έρχεται να προσθέσει το λιθαράκι της 
στους αγνούς αγώνες της Κυπριακής νεολαίας για ένα καλύτερο αύριο. Λαμβάνοντας διδάγματα από το παρελθόν αλλά 
κοιτάζοντας κατάματα και το μέλλον, οι φοιτητές καλούνται να ορθώσουν το ανάστημα τους και να στείλουν μηνύματα σε 
όλους αυτούς που σχεδιάζουν το μέλλον μας χωρίς εμάς και όχι να φοβούνται «όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς 
εμένα», όπως λέει το τραγούδι.   
 
Η ενεργή μου ενασχόληση με το μαθητικό και φοιτητικό συνδικαλισμό, μέσω αυτόνομων και ανεξάρτητων πολιτικών 
ομάδων, επιβεβαιώνουν το αγνό των προθέσεων μου και η Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. προσφέρεται ως ακόμη μια πλατφόρμα 
για να εκπροσωπήσω τους συμφοιτητές μου  και να διοχετεύσω τις ανησυχίες μας για την επιδιωκόμενη μορφή λύσης 
του Κυπριακού, καθώς και για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικό-οικονομικών θεμάτων που αφορούν τους νέους. Το ΜΕΤΩΠΟ 
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των Κυπρίων φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου μας, έρχεται να 
αποτελέσει τον αντίποδα των κομματικών φερέφωνων και να προσφέρει μια καθαρή, νεανική επιλογή στον 
φοιτητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ας αποδείξουμε, λοιπόν, στις 21 Φεβρουαρίου, ότι η νεολαία μας αξίζει πραγματικά, 
ότι η νεολαία είναι ελεύθερη, ότι αποτελεί το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και ότι δεν ανεχόμαστε πλέον τα παχιά 
λόγια και τα χιλιοσερβιρισμένα πιάτα». 
 
 
Πρωτοετής φοιτήτρια BA Music στο University of East Anglia, Norwich από την Λευκωσία . Είναι η Αντιπρόσωπος 
του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Norwich. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Αποφάσισα να κατέλθω υποψήφια γιατί πιστεύω πως η νεολαία είναι ό,τι πιο σημαντικό έχει η Κύπρος αυτή την 
στιγμή. Οι νέοι είναι το μέλλον της πατρίδας μας και είναι καιρός να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα λάθη των 
προηγούμενων γενιών, που προσπαθούν να καταστρέψουν το μέλλον μας, προωθώντας εγκληματικές λύσεις 
όπως το μοντέλο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας για εμάς και τα παιδιά μας. Είναι προφανές ότι, υπό 
τις περιστάσεις, το μέλλον μας πρέπει να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε όπως θέλουμε εμείς. Χρειάζονται αγώνες και 
θυσίες για να αποκτήσουμε το μέλλον που όλοι λαχταρούμε αλλά με καλούς αντιπροσώπους και με μεράκι ο κόσμος είναι 
δικός μας. Είναι καιρός να αποκτήσουμε ιδανικά και να ενδιαφερθούμε για την ελευθερία της Κύπρου για την οποία 
πολέμησαν τόσοι πολλοί στο παρελθόν και τώρα επιδεικνύουμε ασέβεια στους αγώνες τους, προσπαθώντας να τους 
μηδενίσουμε. Ο Γκάντι, ως μεγάλος επαναστάτης, κάποτε δήλωσε: "Γίνε ΕΣΥ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον 
κόσμο". Κι εγώ αποφάσισα να προσπαθήσω να γίνω αυτή η αλλαγή». 

ΚΑΟΥΛΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 
(Λαμπίκκος) 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΣ 

 

ΛΟΪΖΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 
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Τριτοετής φοιτητής BSc Accounting & Finance στο University of Warwick από την Αγία Νάπα. Είναι ο 
Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Warwick.  Στους συμφοιτητές μας λέει… 

 «Είναι καιρός πλέον ο τούρκικος ιμπεριαλισμός να σταματήσει να γλυκοκοιτάζει την μικρή μας πατρίδα σαν θήραμα.  
Είμαστε έτοιμοι να κατασκευάσουμε μια σκληροτράχηλη άμυνα, από εκείνες που μας δίδαξαν οι πάντοτε 
αμυνόμενοι και πολιορκημένοι πρόγονοί μας.  Πρέπει να αμυνθούμε όπως μας διδάξαν οι παραδόσεις μας, όπως μας 
έμαθαν οι τόσοι  ήρωες, μάρτυρες και Άγιοι που γέννησε η γη μας.  Αυτό όμως είναι ακατόρθωτο χωρίς να 
υπάρχει συστράτευση όλων.  Είναι τώρα ευκαιρία οι φοιτητές στην Αγγλία να παρουσιαστούν ενωμένοι και 
αγαπημένοι, αποκτώντας ένα δυνατό, αυτόνομο (που δεν υπάγεται σε κανένα κόμμα) φοιτητικό σπίτι, το οποίο 
συνδυάζει και αγκαλιάζει την επαναστατικότητα και αλληλεγγύη της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ αριστεράς, τον 
πατριωτισμό της ΛΑΪΚΗΣ δεξιάς, καθώς και τα πανάγαθα ιδανικά της Ορθόδοξης πίστης μας».  

 

 

 
 
Πρωτοετής φοιτητής LLB Law στο Leeds University από τους Στύλλους Αμμοχώστου, που διαμένει προσωρινά στο 
Παραλίμνι. Είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Leeds University. Υπήρξε Αντιπρόεδρος του Λυκείου 
Παραλιμνίου  το 2005-2006. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
 «Ο τόπος μου και οικογένειά μου υπέφεραν τα πάνδεινα το μαύρο καλοκαίρι του 1974. Κύριος υπαίτιος γι’ αυτή την 
μεγάλη τραγωδία ήταν ο φανατισμός και η εμμονή του Κυπριακού λαού να διαχωρίζεται σε δεξιούς και 
αριστερούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δυστυχώς όμως τα παθήματα της Ιστορίας δεν μας έγιναν μαθήματα. 
Οι πολιτικοί φιλονικούν καθημερινά μπροστά στις κάμερες για να παρασέρνουν τον λαό σε αυτό τον διαχρονικό 
διαχωρισμό. Επιμένουν σε μια λύση Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας, η οποία θα νομιμοποιήσει το 
διαχωρισμό της Κύπρου σε δύο κρατίδια. Σαν νέοι φοιτητές όμως έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε κι εμείς 
την δική μας άποψη και όχι να μας επιβάλουν αυτοί την δική τους. Τα κατορθώματα τους τα είδαμε και δεν είμαστε 
περήφανοι. Ας μας αφήσουν εμάς τους νέους που έχουμε χέρια καθαρά, να πάρουμε δικές μας πρωτοβουλίες, να 
καταθέσουμε τις δικές μας γνήσιες ιδέες και να σταματήσουν να σπέρνουν τη διχόνοια ανάμεσα μας.  
 
Αποφάσισα να εμπλακώ στα φοιτητικά πολιτικά δρώμενα για να ακουστεί μια νέα, αυθεντική φωνή και όχι άλλο ένα 
φερέφωνο κάποιου κόμματος. Για να ενώσω τους συμφοιτητές μου, να τους βοηθήσω να βγουν έξω από τα 
τσιμέντα των κομμάτων και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την λευτεριά του τόπου μας. Τουλάχιστον τα 
παιδιά μας και τα εγγόνια μας να είναι περήφανοι για μας». 
 

 
 
 
 

 
Τριτοετής φοιτητής BSc Computer Science στο Kings College London από τη Λευκωσία . Είναι ο Οργανωτικός 
Γραμματέας του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
 «Ο φοιτητής δεν έχει ανάγκη από καλούπια. Επειδή ακριβώς στο ΜΕΤΩΠΟ η λέξη ΑΥΤΟΝΟΜΑ, αποτελεί τον 
πυρήνα του τρίπτυχου μας, οι έννοιες της λογοκρισίας, της επιβολής, της υποκρισίας και της τυφλής 
υπακοής δεν αποτελούν μέρος του λεξιλογίου μας. Και ας δεχόμαστε παχύρευστη λάσπη κι ας μας 
χαρακτηρίζουν από «ρομαντικούς ιδεολόγους» μέχρι «φασίστες». ΕΣΥ ξέρεις την αλήθεια. Η ανέλιξη μας στην 
κομματική πυραμίδα δεν αποτελεί τον δικό μας "ιερό" σκοπό. Άλλωστε η αυτονομία και ανεξαρτησία μας δεν 
επιτρέπουν τέτοιου είδους προοπτικές. Κρατήστε τις καρέκλες σας κύριοι, εμείς μάθαμε να λειτουργούμε στα 
όρθια.  
 
Αυτοσκοπός μας, η διαφώτιση για τη μη βιώσιμη, ρατσιστική μορφή λύσης, που επιδιώκει η δική μας πλευρά 
εδώ και 30 χρόνια, αυτήν που ο κομματικός μηχανισμός συνεχίζει εντέχνως να αποκρύπτει από τα λαϊκά στρώματα, 
 αυτήν που τα παιδιά μας θα καταριούνται, αυτήν που -εκ των υστέρων- τα ιστορικά βιβλία  θα καταγράφουν ως το 
μεγαλύτερο λάθος του κυπριακού Ελληνισμού. Ζητούμε από εσάς το κλειδί πρόσβασης για τον προθάλαμο 
που λέγεται ΕΦΕΚ. Από εκεί θα αναζητήσουμε το μεγαλύτερο κλειδί που οδηγεί στο παλάτι και κρύβει 
μέσα του αξίες και πανανθρώπινα ιδανικά. Δυστυχώς, πλέον, σκονισμένα, σκουριασμένα, φθαρμένα από το 
πέρασμα του χρόνου...»  

ΜΑΡΚΟΥΛΛΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΗΣ 

 

ΛΥΣΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(Χαμπής) 
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Δευτεροετής φοιτητής LLB Law with Politics στο Sussex University από την Λευκωσία. Είναι ο Αντιπρόσωπος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Πανεπιστήμιο Sussex. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
 «Δε θα μπορούσα να αρνηθώ την πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β για να κατέλθω ως υποψήφιος στις φοιτητικές 
εκλογές. Είχα ταχθεί με το μέρος του Κινήματος από το πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Αγγλία, αφού 
είχα πρώτα σαγηνευτεί με την καθάρια ιδεολογία του σε ότι αφορά το Κυπριακό, ενάντια στη 
ρατσιστική διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία αλλά και από το αγνό των προθέσεων του: υπερκομματικό, 
ανεξάρτητο, αυτόνομο, φοιτητικό Κίνημα.  
 
Αναμένω από τους συμφοιτητές μας στις 21 Φεβρουαρίου, να μας δείξουν με τη ψήφο τους την εμπιστοσύνη που 
απαιτείται για να συνεχίσουμε το έργο μας που δεν είναι άλλο από τη δικαίωση του τόπου μας.  Αυτό που μπορώ να 
υποσχεθώ είναι σκληρή δουλειά, με μοναδικό γνώμονα το καλό του Κύπριου φοιτητή στην Αγγλία, αλλά και της 
πατρίδας μας. Οι προσωπικοί στόχοι μου, σαν Μάριος Νικολάου, είναι συγκεκριμένοι και είμαι βέβαιος ότι αγγίζουν 
και τον τελευταίο φοιτητή στην Αγγλία: η δικαίωση της Κύπρου, η ελευθερία του τόπου μας και η απαλλαγή 
από τον Τούρκο κατακτητή. Επίσης, η απόρριψη κάθε προσπάθειας λύσης στη βάση της ρατσιστικής διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Κύριος φοιτητικός στόχος είναι η αύξηση της κρατικής φοιτητικής χορηγίας, με 
σκοπό την ανακούφιση των οικογενειών από το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος που επωμίζονται για να 
στείλουν τα παιδιά τους στην Αγγλία για σπουδές».  
 

 
 

 
Τριτοετής φοιτητής  BSc Accounting & Finance στο University of Southampton από την Λευκωσία. Είναι ο Ταμίας 
του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. Στους συμφοιτητές μας λέει... 
 
«Αναμεμειγμένος, ως ήμουν, με τα κοινά από μικρή ηλικία, αποφάσισα φέτος να κατέλθω ως υποψήφιος στις 
επερχόμενες φοιτητικές εκλογές, έχοντας ως γνώμονα το καλό του φοιτητή και της πατρίδας που 
μεγάλωσα. Μακριά από κομματικές εξαρτήσεις και με σύνθημα το τρίπτυχο ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΑ, κατέρχομαι ως υποψήφιος για να επιδιώξω να αλλάξω την δυσλειτουργική, λόγω κομματικού 
κατεστημένου, ΕΦΕΚ. Η μέχρι τώρα πορεία και δράση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. λέει πολλά.  
 
Οι συνεχόμενες, επιτυχείς προσπάθειες ακύρωσης εκθέσεων για αγοραπωλησία ελληνοκυπριακών περιουσιών στα 
κατεχόμενα, το «βάψιμο συνειδήσεων» στη Δερύνεια, η αδιάκοπη ενημέρωση ξένων πολιτών για το Κυπριακό 
πρόβλημα και άλλα πολλά, τοποθέτησαν το ΜΕΤΩΠΟ ψηλά στη συνείδηση των φοιτητών. Από αυτούς τους 
φοιτητές που σκέπτονται ελεύθερα και αντιλαμβάνονται την εναλλακτική επιλογή που προσφέρει το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β., ζητώ τώρα το διαβατήριο για να ακουστεί η φωνή μας στην κομματικά πολιορκημένη ΕΦΕΚ. 
Ζητώ να μας βοηθήσουν να φέρουμε αλλαγή με αέρα ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, που δεν κρύβει πίσω της οποιαδήποτε 
προσωπική φιλοδοξία». 
 
 
 
 
 
 
Πρωτοετής φοιτητής LLB Law στο University of Surrey από την Πάφο . Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΜΕΤΩΠΟΥ 
Κ.Φ.Η.Β. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
«Θεωρώντας ότι έχω πολλά να προσφέρω στον φοιτητικό συνδικαλισμό σε πολλά θέματα που ταλανίζουν τον 
Κύπριο φοιτητή και ιδιαίτερα στο μείζον πρόβλημα για δικαίωση της Πατρίδας μας, στις 21 Φεβρουαρίου  θα είμαι 
υποψήφιος με το συνδυασμό του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β. Με σύνθημα το «ΑΥΤΟΝΟΜΑ-
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και με την ψήφο εμπιστοσύνης σου δεσμεύομαι ότι 
θα σε εκπροσωπήσω επάξια». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΡΙΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ 
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Τριτοετής φοιτητής BSc Management στο City University από την Αμμόχωστο, που διαμένει προσωρινά στη Λεμεσό . 
Είναι ιδρυτικό στέλεχος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και υπηρέτησε το Κίνημα από τη θέση του Γραμματέα Αποδήμων και 
Διεθνών Σχέσεων. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

 «Είμαι ένα «ακροδεξιό στοιχείο» της κοινωνίας μας, σύμφωνα με τα όσα διαδίδουν κάποιοι. Είμαι τόσο 
«ακραίος» που το απέδειξα εκπροσωπώντας τη χώρα μου τέσσερις φορές σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα στο 
πρόγραμμα Fullbright το 2002 και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004. Δυστυχώς πολλοί έχουν την ανάγκη να 
βάζουν ταμπέλες και δέχομαι αυτού του είδους τον αστοιχείωτο πόλεμο από τα μαθητικά μου χρόνια. Τον δέχθηκα, 
όπως δέχομαι να με φωτογραφίζουν και να με φακελώνουν, διότι διάλεξα να διαδηλώσω στο Λήδρα Πάλας 
αντί να διασκεδάζω σε πλατείες με μουσικούς. Και δέχομαι ότι θα συνεχίσει ο στιγματισμός, όσο συνεχίζω να 
σκέφτομαι την πατρίδα μου και να εργάζομαι ενεργά για αυτή και όχι για μια καρέκλα σε κάποιο κόμμα. Εσύ όμως θα 
το δεχόσουν;  

Δεν έχω και ούτε θέλω να «τάξω» πολλά στο φοιτητή. Αυτά θα τα αφήσω σ’ εκείνους που έγιναν «ειδικοί» σε 
αυτόν τον τομέα. Το μόνο που θα υποσχεθώ σαν υποψήφιος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και σαν άτομο είναι ότι δεν 
πρόκειται να δεχτώ η ΕΦΕΚ να γίνει ο παιδότοπος των κομματικών ατζέντων και η ότι η πατρίδα θα παραμείνει 
το πρώτο μέλημά μου». 
 
 
 
Δευτεροετής φοιτητής BSc Biological Sciences (Genetics) στο University Of Leicester από τη Λεμεσό. Στους 
συμφοιτητές μας λέει… 
 
 «Αγαπητοί συμφοιτητές, ξέρω, βλέπω και ζω, όπως και όλοι εσείς, την προπαγάνδα των εκλογών. Ξαφνικά όλοι 
μας θυμήθηκαν. Γιατί; Μήπως μας βλέπουν σαν μια ψήφο; Τί θα γίνει αφού τελειώσουν οι εκλογές; Θα κρατήσει το 
πανηγύρι για μια δυο εβδομάδες και ξαφνικά θα γίνουμε πάλι οι γνωστοί-άγνωστοι; Όχι. Στόχος μας δεν είναι η 
διασκέδαση. Εμείς εκπροσωπούμε μια ξεχασμένη πατρίδα, γι’αυτό χρειαζόμαστε εκπροσώπους ικανούς 
και όχι γελωτοποιούς.  Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι ο πιο ικανός ή ο πιο «πατριώτης» αλλά ξέρω και σας διαβεβαιώνω 
ότι με την εκλογή μου η ΕΦΕΚ δεν θα ακούγεται μόνο στα αυτιά των Ελλήνων της Κύπρου και δεν θα ακούγεται μόνο 
στις εκλογές. Η δημιουργία της ΕΦΕΚ είχε σαν στόχο την ενημέρωση των ξένων στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 
κυπριακό πρόβλημα, ενώ σήμερα αυτός ο στόχος έχει ξεχαστεί. Πιστεύω πως μπορούμε με λίγη προσπάθεια να τον 
ξαναθέσουμε ως πρωταρχικό στόχο, κυρίως γιατί η μέχρι τώρα δράση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. αποδεικνύει ότι αυτό 
μπορεί να γίνει».  

 

 

 

Τριτοετής φοιτητής BA Marketing Management στο Manchester Metropolitan University από τη Λευκωσία . Είναι ο 
Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Manchester.  Στους συμφοιτητές μας λέει… 

 «Κατέρχομαι  σαν υποψήφιος με το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί το Κίνημα αυτό 
έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις όσον αφορά τους φοιτητές, χωρίς να κρύβονται κομματικές 
σκοπιμότητες πίσω από τις προσπάθειές του. Ήρθε ο καιρός να διεκδικήσουμε την επίσημη εκπροσώπηση και 
ενός ανεξάρτητου φοιτητικού κινήματος, που δημιουργήθηκε από τους φοιτητές για τους φοιτητές, χωρίς κομματικές 
παρεμβάσεις και με γνώμονα το συμφέρον όλων των φοιτητών».  

ΣΚΟΥΤΕΛΛΑΣ 
ΛΟΥΗΣ 

 

ΤΕΡΖΙΑΝ 
ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΤΡΑΚΟΣΙΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
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Μάριος Νικολάου 
Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου Sussex 
m.nicolaou@metopo.org.uk  

 
 

Γράφοντας μόλις δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές, είναι 
φανερό πως ο λόγος που αποφάσισα να συντάξω αυτό το κείμενο 
έχει να κάνει τόσο άμεσα, όσο και έμμεσα, με αυτές. Είναι με λύπη 
που κάνω αναφορά σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, αφού αν και 
είχα γνώση για τη λάσπη που εξαπολύουν οι δύο μεγάλες 
παρατάξεις για ψηφοθηρικούς σκοπούς, εν τούτοις τώρα το 
νιώθω για τα καλά στο πετσί μου. Φυσικά για μας είναι 
περηφάνια και τιμή που δεν έχουμε τον απαραίτητο μηχανισμό 
για να πείσουμε τον απλό φοιτητή, αφού η αυτονομία μας και η 
ανεξαρτησία μας από τα σάπια κομματικά συμφέροντα είναι 
αυτά που μας δίνουν δύναμη 
ως νέοι να συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας.  

 
Θα αναρωτιέστε φυσικά τι 
είναι αυτό που με εξόργισε 
και με ώθησε, λίγα 24ώρα 
πριν τις εκλογές, να γράψω 
και να πω κάποια πράγματα 
όσον αφορά τις άλλες 
παρατάξεις. Ο λόγος λοιπόν 
είναι ότι παρατήρησα τόσο 
εγώ, όσο και οι συναγωνιστές 
μου στο Κίνημα, πως στελέχη 
άλλων παρατάξεων 
προσπαθούν με κάθε μέσο να 
σταματήσουν την πορεία του 
ΜΕΤΩΠΟΥ προς την Ε.Φ.Ε.Κ. 
Είναι βλέπετε, τόσο δύσκολο 
γι’ αυτούς να συνηδοποιήσουν πως θα αποχωριστούν τις 
αγαπημένες τους καρέκλες και τον αιώνιο έρωτα τους με αυτές, 
εξ’ αιτίας κάποιων ανεξάρτητων και αυτόνομων. Θα μου πείτε, 
καλά τόσο άσχημοι είναι οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι 
«συμπατριώτες» σου για να σε σταματήσουν; Λοιπόν, δε θα το 
πιστέψετε. Μας αποκαλούν φασίστες και ακροδεξιά στοιχεία. 
Όταν οι «δημοκράτες» συγκεκριμένης «προοδευτικής» 
παράταξης στα ατέλειωτα τηλεφωνήματα που κάνουν για να 
ελκύσουν το φοιτητόκοσμο να συμπορευθεί μαζί τους στις 
εκλογές, ακούν από τους συμφοιτητές μας πως πρόκειται να 
ψηφίσουν του δικού μας Κινήματος, αυτόματα προσπαθούν με 
κάθε τρόπο να τους πείσουν πως ο συγκάτοικος τους, ο κολλητός 
τους είναι ...φασίστας. Αρχικά, είχα πιστέψει πως πρόκειται απλά 
για φόβο μπας και χάσουν λίγες ψήφους, αφού είναι επίσης 
γνωστός ο δεύτερος μεγάλος τους έρωτας, η ψηφοθηρία. Μετά 
κατάλαβα πως πρόκειται για τον γνωστό «κομματικό μηχανισμό» 
που όλο ακούμε, αλλά όταν είσαι έξω από το χορό ποτέ δεν 
πρόκειται να καταλάβεις. Είναι φανερό πως οι οδηγίες που έχουν 
από τους κομματάρχες τους είναι να λασπολογούν, πλέον χωρίς 
περιστροφές, το Κίνημα μας. Άλλωστε δεν έχουν άλλη επιλογή, 
αφού σοβαρά επιχειρήματα για να πείσουν τον οποιονδήποτε 
φοιτητή να τους δείξει εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν ούτε για 
δείγμα – η πηγή επιχειρημάτων τους έχει μείνει στείρα εδώ και 
πολύ καιρό και κυρίως στο Κυπριακό. Αναγκαστικά δεν 
μπορούν να πουν την άποψη τους αφού το κόμμα τους 

υποδεικνύει τα πιστεύω τους και η ρατσιστική διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία είναι ιδανική γι’ αυτούς, χωρίς να έχουν 
ποτέ αναλογιστεί τις συνέπειες μιας τέτοιας λύσης. Ως φυσικό 
επακόλουθο λοιπόν, καταφεύγουν στην πιο εύκολη οδό, δηλαδή μας 
αποκαλούν φασίστες (και πάλι παραθέτοντας χαζά επιχειρήματα, 
που δεν μπορούν ούτε τους εαυτούς τους να πείσουν πως είναι 
αλήθεια) με σκοπό να προκαλέσουν φόβο στο φοιτητόκοσμο και να 
μην τους αποδοκιμάσει με τη ψήφο του.  

 
Όμως, φίλοι των άλλων παρατάξεων (για μένα είστε φίλοι, γιατί 

πέραν από τις ιδεολογικές μας 
διαφορές, είμαστε πάνω απ’ 
όλα συμπατριώτες), τι πιο 
φασιστικό από τη μη αποδοχή 
της άλλης άποψης; Από πότε η 
αντίθετη άποψη στο εθνικό θέμα 
θεωρείται φασισμός; Από πότε η 
διεκδίκηση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου 
θεωρείται φασισμός; Από πότε, 
κύριοι της Προοδευτικής και της 
Πρωτοπορίας, η απαίτηση για 
επιστροφή όλων των προσφύγων 
στις πατρογονικές τους εστίες 
αποτελεί φασισμό; Από πότε η 
απόρριψη συμβίωσης με 
παράνομους εποίκους αποτελεί 
φασισμό; Και τέλος, από πότε 
αποτελεί φασισμό μια 

προσωπική επαφή; Να σας υπενθυμίσω πως οι «φασίστες» (γιατί 
έτσι αντιλαμβάνομαι τον όρο «ακροδεξιός» όπως τον αναφέρει η 
συγκεκριμένη παράταξη) καταδίκασαν απερίφραστα σε δελτία 
τύπου το πραξικόπημα (20/07/2007) και τις συνέπειες του αλλά και 
ύμνησαν τον ηρωισμό των φοιτητών του Πολυτεχνείου 
(17/11/2008) που ύψωσαν το ανάστημα τους στο φασισμό. Τώρα 
όμως που προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το νύχι τους, εσείς μας 
αποκαλείται ακροδεξιούς. Εμείς, που με όσα μέσα διαθέτουμε 
(ηλεκτρονικά, έντυπα), χωρίς τη δύναμη των όπλων, προσπαθούμε 
να πετύχουμε την εξιλέωση και τη δικαίωση του νησιού μας, 
βρίσκουμε μπροστά μας ΕΣΑΣ, τους δήθεν επαναστάτες, τους 
«συντρόφους» του Φιντέλ Κάστρο, που υποχωρείτε για μιας μέρας 
καρέκλα. Τους δήθεν προοδευτικούς και δημοκράτες που ποτέ δεν 
αντιμετωπίσατε στα ίσα τον τούρκικο φασισμό.  

 
Να ξέρετε ότι το ΜΕΤΩΠΟ, όση λάσπη κι αν δεχτεί, δεν πρόκειται 
να σταματήσει τον αγώνα για δικαίωση. Η αυτονομία και η 
ανεξαρτησία, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να απαντούμε στις 
προκλήσεις και στη λάσπη. Θα σας συμβούλευα να βρείτε 
επιτέλους επιχειρήματα για να έχουμε τουλάχιστον ένα 
στοιχειώδη πολιτικό διάλογο. Το κόλπο της λάσπης είναι μεν 
δοκιμασμένο αλλά είναι γνωστό πως σε κάποια φάση η επίδραση 
του σταματά. Το ΜΕΤΩΠΟ, δυστυχώς για σας τους «δεξιούς» και 
«αριστερούς» εραστές της καρέκλας, δεν πρόκειται να λυγίσει από 
ανυπόστατες ψευδείς κατηγορίες.  

ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΙΣΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ 
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Ιδεολογικοί πυλώνες: 

 Τρεις είναι οι βασικοί ιδεολογικοί πυλώνες, γύρω από τους οποίους εργάζεται το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου. Τρεις βασικές πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές δεσμίδες δράσης, που κατά την άποψή μας έπρεπε να είναι 
βίωμα για τον κάθε Κύπριο νέο, που σπουδάζει σε αυτή τη χώρα: 
 

1. Η δραστηριοποίηση των  νέων μέσα από ανεξάρτητες πολιτικές ομάδες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν υφιστάμενες, 
κομματικές ατζέντες αλλά εκφράζουν τα «θέλω» και τα «πιστεύω» της ίδιας της νεολαίας. 

2.  Η διεθνοποίηση του Κυπριακού και η επανατοποθέτησή του ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, σε ένα εχθρικό 
και αρνητικό περιβάλλον, που έχει εμποτιστεί τόσο από την τουρκική προπαγάνδα, ώστε να την αναπαράγει ανελέητα, 
τοποθετώντας την πατρίδα μας σε πολύ δυσμενή θέση.  

3. Η ενημέρωση των υπόλοιπων Κύπριων νέων για το τι εστί το προτεινόμενο μοντέλο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας και ποιους κινδύνους ελλοχεύει η συνταγματικά κατοχυρωμένη παραβίαση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων.  

 
Κίνητρα: 

 Όχι δεν ήταν εύκολο να στήσουμε ένα Κίνημα από το πουθενά. Το γνωρίζαμε όμως αυτό εκ των προτέρων. Τα κίνητρά μας 
υπερτερούσαν των δυσκολιών, γιατί ήταν αγνά και τροφοδοτούνταν από τον ενθουσιασμό μας: 
 

1. Η αγάπη για την πατρίδα. Μπορεί να ακούγεται προφανές και υπεραπλουστευμένο αλλά θεωρούσαμε καθήκον μας, 
εφόσον ήμασταν εμπνευστές της ιδέας, να δημιουργήσουμε μία πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, από την οποία θα 
μπορούσαμε να διοχετεύσουμε τις γνώσεις που αποκομίσαμε μετά από πολύ διάβασμα και ενασχόληση, αναφορικά με 
την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που απειλεί τους δημοκρατικούς θεσμούς με τους οποίους μεγαλώσαμε και 
ενταφιάζει τις αρχές του δικαίου και της ελευθερίας με τις οποίες γαλουχηθήκαμε. 

2. Η ανάγκη να προσφέρουμε. Καλά τα πάρτι, καλές οι κοινωνικές συναναστροφές και σίγουρα είναι μέσα στο 
πρόγραμμα. Όμως το να είναι κανείς «ενεργός πολίτης» σ’ αυτή την κοινωνία δεν περιορίζεται σε αυτά. Ένας καλός 
τρόπος να αποδείξουμε εμπράκτως την ενασχόληση της νεολαίας με τα κοινά θα ήταν να την καλέσουμε να 
αξιοποιήσει τις φιλίες που αποκομίζουμε με ανθρώπους από κάθε άκρη της γης, διεθνοποιώντας το Κυπριακό 
πρόβλημα, ώστε να προσπαθήσει να αποσοβήσει κινδύνους, όπως σφετερισμό των προσφυγικών περιουσιών από 
ξένους στο μέλλον.  

3. Είχαμε πράγματα να αποδείξουμε. Πολύ συχνά κατηγορούνται οι νέοι της Κύπρου ότι δεν ασχολούνται με τίποτα 
περισσότερο από τα dvd, το futsal και το shopping. Εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά ότι δεν ήμασταν έτσι. Και γνωρίζαμε 
εξίσου καλά ότι πάρα πολλοί άλλοι, αν είχαν ένα οργανωμένο σύνολο πίσω τους, επίσης δεν θα ήταν έτσι. Το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β. είναι μια ζωντανή διάψευση όσων θέλουν να πιστεύουν ότι η νεολαία μας έχει καταντήσει επιφανειακή και 
αποφεύγει να ασχολείται με τα ουσιώδη της ζωής, μετατοπίζοντας όλες τις ευθύνες αλλά και τα δικαιώματά της, ως 
πολίτης ενός δημοκρατικού κράτους, στους κομματάρχες.  
 

Χώρος δράσης: 
 Γιατί όμως εδώ; Γιατί όχι στην Κύπρο, όπου θα μπορούσαν να εμπλακούν πολύ περισσότεροι και να χαίραμε κάποιας 

υποστήριξης από υφιστάμενες και έμπειρες, ανεξάρτητες πολιτικές ομάδες; 
 

1. Ο προφανής λόγος είναι η συγκυρία, καθώς βρεθήκαμε τα συγκεκριμένα άτομα, να σπουδάζουμε στην ίδια χώρα, το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πέραν όμως τούτου, ήρθαμε να καλύψουμε το μεγάλο κενό που υπήρχε μέχρι την 
μέρα ίδρυσης του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β.: την απουσία μιας ανεξάρτητης φοιτητικής φωνής.  
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2. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα, η οποία παραδοσιακά ακολουθεί προκλητικά ανθελληνική πολιτική. Διατηρεί 

στρατιωτικές βάσεις στο κυπριακό έδαφος, οι οποίες συχνά προκαλούν σωρεία προβλημάτων, και εξακολουθεί να έχει 
φιλοτουρκικές πολιτικές, την οποία διαφημίζει με συμφωνίες όπως το μνημόνιο συνεργασίας Μπράουν-Ερντογάν.  

3. Οι Βρετανοί υπήκοοι είναι από τους πιο συχνούς σφετεριστές των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. 
Συνεπώς, είναι σαφές, ότι υπάρχει έλλειψη παιδείας γύρω από το Κυπριακό σε αυτή τη χώρα και τα πανεπιστήμια, ως 
παραδοσιακός χώρος αποκόμισης γνώσεων, αποτελούν ένα εξαιρετικό βήμα, από το οποίο θα μπορούσαμε να 
μεταφέρουμε κάποια στοιχειώδη γεγονότα και να προβληματίσουμε. 
 

 
 
Ανεξαρτησία-Αυτονομία: 

 Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β μπορεί να καυχιέται για την αυτονομία και την ανεξαρτησία του Κινήματος αλλά και για το γεγονός 
πως δεν προωθεί και δεν εξυπηρετεί μικροκομματικά συμφέροντα, αφού πρόκειται για υπερκομματική πολιτική ομάδα. Αυτό το 
επιτυγχάνουμε γιατί: 
 

1. Δημιουργούμε μόνοι μας την ιδεολογία μας και δεν βράζουμε έτοιμες από το ταπεράκι του κόμματος. 
2. Καθορίζουμε μόνοι μας την ατζέντα μας, η οποία δεν στοχεύει στην άγρα ψήφων για τις επόμενες πολιτειακές 

εκλογές. 
3. Δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες για ανάδειξη στην κομματική πυραμίδα ή για να στρογγυλοκάτσουμε σε κάποια 

καρέκλα.  
 

Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία: 
 Συχνά ακούμε το επιχείρημα ότι πρέπει να σταματήσουμε να πολεμούμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, γιατί είναι η 

μορφή λύσης που προωθούν τα κόμματα, τα οποία λαμβάνουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση την ψήφο εμπιστοσύνης του λαού. 
Κατά την άποψή μας, τα κόμματα λαμβάνουν ψήφο εμπιστοσύνης για πολλές πολιτικές που προωθούν αλλά ουδέποτε για την 
«αγάπη» τους για το εν λόγω μοντέλο λύσης, διότι απλούστατα οι Κύπριοι πολίτες δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. 
Θεωρούμε, λοιπόν, καθήκον μας να τους ενημερώνουμε με κάθε ευκαιρία, ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι μια 
άκρως αρνητική προοπτική για την πατρίδα μας, όχι απλά γιατί είναι τουρκικής εμπνεύσεως αλλά γιατί κάθε άλλο παρά 
επανενώνει την Κύπρο και επιλύει τα προβλήματά μας. Παραθέτουμε κάποια βασικά αποδεικτικά στοιχεία περί τούτου: 
 

1. Το μοντέλο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς την υποβαθμίζει 
σε κρατίδιο, ανάγοντας παράλληλα την παράνομη στρατιωτική οντότητα στα κατεχόμενα σε ένα ισότιμο κρατίδιο. Το 
σύνταγμά της αντικαθίσταται από το σύνταγμα της «Ομόσπονδης Κύπρου», δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο 
κράτος από το πουθενά, με τη λογική της «παρθενογένεσης».  

2. Δημιουργεί πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων, εφόσον δεν θα έχουν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου τα ίδια δικαιώματα, 
αναφορικά με τις περιουσίες τους. Κάποιοι πρόσφυγες θα βρίσκονται στην προνομιακή θέση να μπορούν να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους ή να τα εκμεταλλευτούν όπως οι ίδιοι θέλουν και κάποιοι άλλοι θα εξαναγκαστούν σε 
παραίτηση από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αποζημίωση από άγνωστη πηγή χρημάτων (το Σχέδιο Ανάν πρότεινε 
την «ιδιοφυή» ιδέα να αποζημιώσουν τους εαυτούς τους…) 

3. Είναι κοινωνική διχοτόμηση, καθώς ουσιαστικά απαγορεύει σε Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους να ζήσουν 
μαζί, εφόσον ρατσιστικά τους αναγκάζει, με κριτήριο το πρώτο συνθετικό μπροστά στην λέξη Κύπριος που έχει ο 
καθένας μας, να περιοριστούν στη ζώνη τους, με τους «δικούς τους». Απαγορεύει την ελεύθερη εγκατάσταση μέσα 
στην ίδια μας τη χώρα, αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη, και δεν μας επιτρέπει να διαλέξουμε τους 
γείτονές μας.  

4.  Καταρρίπτει τη δημοκρατική αρχή του «ένας άνθρωπος- μία ψήφος», καθώς η πολιτική ισότητα ανόμοιων 
πληθυσμιακά κρατιδίων, δίνει στην μειοψηφία το δικαίωμα να καταδυναστεύει την πλειοψηφία, αποφασίζοντας στη 
θέση της.  

5. Αποτελεί απόκλιση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, στο οποίο τόσο πολύ παλέψαμε να ενταχθούμε, και παραβιάζει 
αρχές του Καταστατικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που κάθε πολιτικά και ηθικά σωστό κράτος οφείλει να 
προστατεύει.  
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Φοιτητικός συνδικαλισμός: 

 Έχουμε λογικές και ουσιώδεις απαιτήσεις επί των ζητημάτων του φοιτητικού συνδικαλισμού, οι οποίες προκύπτουν από τις 
πραγματικές ανάγκες των Κυπρίων Φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι από την πολιτική που χαρακτηρίζει την κάθε 
κομματική νεολαία που δίνει διαταγές: 
 

1. Αύξηση της κρατικής, φοιτητικής χορηγίας. Ως ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. θεωρούμε πως το ποσό που δίδεται στους φοιτητές 
του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από μικρή ως ανύπαρκτη  βοήθεια, αν αναλογιστούμε τα υψηλά δίδακτρα αλλά και το 
μεγάλο κόστος ζωής σε αυτή τη χώρα. Πιστεύουμε ότι είναι αδικία να λαμβάνουμε επίδομα μόνο 845 ευρώ επιπλέον 
από τους φοιτητές που φοιτούν σε Ελλάδα και Κύπρο, των οποίων τα δίδακτρα καταβάλλονται από τους 
φορολογούμενους πολίτες και ζουν και σε χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής. 

2. Μείωση φοιτητικών ναύλων. Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β, επειδή σέβεται και στηρίζει τους θεσμούς της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θεωρεί πως η στήριξη στον κρατικό αερομεταφορέα είναι δεδομένη, όμως είναι ακατανόητα ψηλά τα 
ναύλα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητούμε από την Κυβέρνηση και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να 
παρέμβουν, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για να μειωθούν τα ναύλα, τα οποία είναι πραγματικός βραχνάς 
για την μέση οικογένεια που έχει να διακινήσει δύο και τρία παιδιά τόσες φορές τον χρόνο.  

3. ΕΦΕΚ. Η περσινή παρωδία, με την δικτατορική ακύρωση των φοιτητικών εκλογών, ούτως ώστε να μην δοθεί στο 
ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. το δικαίωμα να διεκδικήσει την εκπροσώπησή του εκεί, με τη γελοία δικαιολογία ότι «δεν υπάρχουν 
αίθουσες στο Λονδίνο», απέδειξε τα μεγάλα προβλήματα νοοτροπίας που δημιουργεί στο φοιτητικό σύλλογο η κομματική 
λογική. Το Κίνημά μας πιστεύει στην ΕΦΕΚ, καθώς η ύπαρξή της κρίνεται απαραίτητη για την τήρηση και την 
προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και συνεπώς την άμεση και έμμεση εμπλοκή του φοιτητή στα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων, αλλά θεωρούμε ότι οι στόχοι της πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.  Η ΕΦΕΚ πρέπει να προασπίζει και να 
προωθεί τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι να αποτελεί παιδότοπο για να παίζουν κάποιοι 
κρυφτούλι με τις κομματικές τους ατζέντες. Πρέπει επίσης να προσφέρει, μέσα στο μέτρο του λογικού, ψυχαγωγία και 
τρόπους συνεύρεσης των Κυπρίων φοιτητών, χωρίς όμως αυτός να είναι ο μοναδικός λόγος ύπαρξής της. 
 
 

Πολιτισμός: 
 Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. έχει αμετακίνητες θέσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας.  Η μακραίωνη, ελληνική ιστορία μας, αποτελεί 

πηγή έμπνευσης και σεβασμού για το Κίνημά μας. Αλοίμονο αν αγνοούσαμε τους προγόνους μας, τη στιγμή που έχουν χυθεί 
τόνοι μελανιού από όλη την ανθρωπότητα, για να αποδοθούν τα κατορθώματα των Ελλήνων. Συνεπώς το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β.: 
 

1. Αντλεί από την Ελληνική ιστορία όλη τη φώτιση που μας προσφέρουν τα σωστά και τα λάθη των προγόνων μας, ώστε 
να αποκομίσουμε σημαντικά διδάγματα για το μέλλον. Αρνούμαστε πεισματικά να αλλάξουμε την αντίληψη που 
έχουμε επί καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων, για χάρη επίδειξης «καλής θέλησης» προς εκείνους που παράνομα 
καταπατούν την πατρίδα μας εδώ και 35 χρόνια και μας στερούν τα ανθρώπινά μας δικαιώματα.  

2. Πιστεύουμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός, τόσο εντός της Κύπρου, όσο και διεθνώς, πρέπει να προστατευθεί. Συνεπώς 
το ΜΕΤΩΠΟ θα συνεχίσει να διεκδικεί το σεβασμό των πολιτιστικών μας μνημείων, εκκλησιών και αρχαιολογικών 
χώρων στα κατεχόμενα, που τόσο βάναυσα κακοποιούνται από τον Τούρκο κατακτητή και ζητεί την  άμεση παρέμβαση 
του ξένου παράγοντα, στις προσπάθειες διατήρησής τους. Επίσης ζητούμε την επιστροφή των μαρμάρων του 
Παρθενώνα, που κλάπηκαν από το Λόρδο Έλγιν και εκτίθενται στο Βρετανικό μουσείο, αντί στο φυσικό τους χώρο.  

3. Υποστηρίζει ότι στην Κύπρο χρειάζεται να δίνουμε περισσότερη έμφαση στο θέατρο, στην ποιοτική μουσική και σε 
εναλλακτικές καλλιτεχνικές προσπάθειες γενικότερα και καλεί το κράτος να δίνει χρηματικά ερεθίσματα, 
χρηματοδοτώντας καλλιτεχνικές προσπάθειες, προγράμμα και έρευνες, ώστε να μην μένουν στο συρτάρι οι νέες ιδέες. 
Αναμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να στηρίξει το σύνολο των καλλιτεχνών και όχι μόνο όσους 
προβάλλονται από τα ΜΜΕ, ώστε να εκφράζονται κάθε είδους κοινωνικοπολιτικά μηνύματα. Διαφωνούμε πλήρως 
με την κομματικοποίηση της τέχνης και το μονοπώλιο θέσεων και κονδυλίων σε καλλιτέχνες που πρόσκεινται στο 
εκάστοτε κυβερνητικό σχήμα.     
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 Ποια κομματική παράταξη φοβάται πιο πολύ πως δε θα φύγει αλώβητη από τις εκλογές του 
Σαββάτου; 
 

 Ποιας κομματικής παράταξης γνωστό στέλεχος, στέλνει μέσω email δελτία τύπου άλλης, αντίπαλης 
(;) παράταξης, με σκοπό να «αποδείξει» αυτά που ισχυρίζεται εναντίον  του ΜΕΤΩΠΟΥ στα 
ενοχλητικά τηλεφωνήματα που κάνει σε εγγεγραμμένα μέλη μας για να… αλλαξοπιστήσουν;  
 

 Ποιων δύο φαινομενικά «ανόμοιων» κομματικών παρατάξεων οι τοποθετήσεις τις τελευταίες μέρες 
είναι σχεδόν ταυτόσημες; 
 

 Ποια κομματική παράταξη, μέσα στην απελπισία της, συνδέει –ατεκμηρίωτα φυσικά‐ το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β. με συγκεκριμένο κόμμα; 
 

 Ποια κομματική παράταξη υπέστη… συνολικό λίφτινγκ, λίγες μόνο μέρες πριν τις εκλογές, κατ’ 
εντολή του κόμματος, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες; 
 

 Ποιας κομματικής παράταξης το τηλεφωνικό κέντρο, μιλά σε συγκεκριμένα τηλεφωνήματα για περίπου 30 δευτερόλεπτα υπέρ της δικής 
του παράταξης και περίπου 4.30 λεπτά εναντίον του ΜΕΤΩΠΟΥ; 
 

 Ποιου Πανεπιστήμιο ο Πρόεδρος του Cypriot Society χρησιμοποιεί καταχραστικά την λίστα επαφών για να προωθήσει κομματικό 
υποψήφιο; 
 

 Ποιας κομματικής παράταξης ο υποψήφιος χρησιμοποιεί καταχραστικά σχολικές ομάδες επαφών στο Facebook; 
 

 Ποια κομματική παράταξη αδυνατεί να αντιληφθεί ότι οι κομματικές γραμμές δεν είναι ενδείξεις… αυτονομίας; 
 

 Ποια κομματική παράταξη αδυνατεί να «περιορίσει» το εύρος των δραστηριοτήτων της στις υφιστάμενες λέξεις της Ελληνικής και 
αναγκάζεται να «γεννήσει» λέξεις για να το περιγράψει; (Όχι, όταν… πιντώσεις την «εκπροσώπηση» με την «αντιπροσώπευση», δεν 
βγάζεις «εκπροσώπευση») 
 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ
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Λάμπρος Γ. Καούλλας 
Γραμματέας Αποδήμων & Διεθνών Σχέσεων 
l.kaoullas@metopo.org.uk 

«Καλύτερα να ξεχνούμε παρά να θυμόμαστε», είναι ο εκπληκτικός τίτλος άρθρου στην, κατά τ' άλλα «εθνικόφρονη», 
εφημερίδα 'Αλήθεια'. Από τις στήλες του φύλλου της 27ης Ιανουαρίου 2009, ο αρθρογράφος Γλαύκος Ξένος εξισώνει την 
ομολογία του Τούρκου στρατιώτη Αττίλα Ολγκάτς που εκτέλεσε κατόπιν διαταγών 10 Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους με 
τις δήθεν «σφαγές» που «διέπραξαν» οι «δικοί μας» την δεκαετία του '60. 

Σε πλήρη σύμπνοια με το ΑΚΕΛ και τον Υπουργό Παιδείας, ο Γλαύκος Ξένος (της δεξιόστροφης, υπενθυμίζουμε, 
'Αλήθειας') βάζει και αυτός το τουβλάκι του στο οικοδόμημα της παραχάραξης της Ιστορίας μας, παραγράφοντας το 
διατεταγμένο και επιτελικά σχεδιασμένο μακελειό της Τουρκίας. Το πιο οδυνηρό είναι που μας ...συμβουλεύει κιόλας: 
«Καλύτερα να ξεχνούμε αντί να θυμούμαστε. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην εξιλέωση, στην κάθαρση και την επανένωση του 
νησιού». 

Όχι Γλαύκο Ξένε. Εμείς «ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ». Δεν ξεχνούμε τα εγκλήματα της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε τους 
πρόσφυγες, τους εγκλωβισμένους, το 37% του εδάφους, τις σφαγές, την εθνοκτονία. Όμως να ξέρεις ότι «Δεν Ξεχνούμε» 
ούτε τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που ύπουλα, ανερυθρίαστα και ύποπτα ζητούν να μας παντρέψουν με 
την κατοχή και απαιτούν να ξεχάσουμε ακόμη και το «Δεν Ξεχνώ». Ε όχι! Δεν Ξεχνώ την κατοχή, Δεν Ξεχνώ το «Δεν 
Ξεχνώ». Και ούτε θα ξεχάσω ότι αριστεροί και δεξιοί θα κάνουν πως ξέχασαν τις προτάσεις του Ξένου πως «καλύτερα 
να ξεχνούμε για να εξιλεωθούμε» παρά να «Μην Ξεχνούμε».  

Δερύνεια, ελεύθερη Αμμόχωστος, 26 Ιουλίου 2007 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β «Δεν Ξεχνά». Με πράξεις. 
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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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