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Για να χαλυβδωθεί μια κοινή 
κυπριακή, δημοκρατική, κρατική 
συνείδηση, πρέπει ο λαός, 
ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής, 
να συνυπάρχει χωροχρονικά και 
οικονομικά, και όχι να 
προστίθενται επιπλέον νομικά-
συνταγματικά κωλύματα         
                                      >> σελ. 5-6 

Η ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ 

Ποιος ο σκοπός της 
επιδιωκώμενης λύσης; Πως 
καταλήξαμε να συζητάμε 
μια λύση του Κυπριακού, 
η οποία φέρει τις 
προδιαγραφές Άγγλων και 
Τούρκων; 
......... ..       .. >> σελ. 12 - 15 

ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ   σελ. 3 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ                                       σελ. 8 

σελ. 4, 9 

ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ    σελ.16-17 
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Εδιμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2009 
Συμφοιτήτριες και συμφοιτητές, 

 
Η τρίτη έκδοση του εκφραστικού οργάνου του Κινήματός μας συμπίπτει με την έναρξη του νέου 
ακαδημαϊκού έτους, ενός έτους που ευχόμαστε να μας βρει όλους υγιείς και δυνατούς, ούτως 
ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, κάνοντας ένα βήμα προς την επίτευξη του 
πρωταρχικού μας στόχου. Στόχος που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση πανεπιστημιακού 
επιπέδου μόρφωσης και πλήρους επιστημονικής κατάρτισης, ούτως ώστε να βοηθήσουμε, ως 
νέοι επιστήμονες πλέον, στην ανάπτυξη όλων των τομέων στην πατρίδα μας. 
 
Το νέο ακαδημαϊκό έτος συμπίπτει επίσης με την εντατικοποίηση των συνομιλιών μεταξύ του 
Προέδρου Χριστόφια και του πολιτικού αττιλάρχη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, για «συνολική διευθέτηση 
του Κυπριακού προβλήματος». Συνομιλίες που τρέχουν τόσο λόγω της επικείμενης αξιολόγησης 
της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και λόγω  των πιέσεων που δέχεται η πλευρά μας 
προς αυτή την κατεύθυνση. Τα μηνύματα είναι τέτοια, που στη διάρκεια του τρέχοντος 
ακαδημαϊκού έτους θα κληθούμε και πάλι, όπως και το 2004, να αποφασίσουμε για το μέλλον 
της πατρίδας μας με την αποδοχή ή την απόρριψη του σχεδίου λύσης που θα προταθεί με βάση 

- στην καλύτερη(;) περίπτωση - την Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία.  
 
Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών, που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2006, διανύει ουσιαστικά το τέταρτο έτος ύπαρξης και 
ενεργής του παρουσίας στα φοιτητικά, κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Τα τρία χρόνια που πέρασαν ήταν χρόνια αγώνων 
και διεκδικήσεων, που μας πρόσφεραν εμπειρίες και γνώσεις, μας υποχρέωσαν σε αυτοκριτική και βελτίωση και μας 
οδήγησαν, με τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας, στην επίτευξη υψηλών στόχων. Στόχοι σημαντικοί και δύσκολοι η 
επίτευξη των οποίων όμως δεν ολοκλήρωσε τη στοχοθεσία που έγινε κατά την ίδρυση μας αλλά αντιθέτως 
επανατοποθέτησαν την ύπαρξη του Κινήματος σε υψηλότερες βάσεις.  
 
Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω, χαιρετίζω την τρίτη έκδοση του εκφραστικού οργάνου του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών 
Η.Β και σας καλωσορίζω εκ μέρους του Κινήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις σπουδές σας 
και σας παροτρύνω να γεμίσετε εποικοδομητικά και ευχάριστα την φοιτητική ζωή που ξεδιπλώνεται μπροστά σας.  
 
Με την ευκαιρία επαναδιατυπώνω τη δέσμευση του Μετώπου προς εσάς, ότι θα βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε φοιτητή που 
χρειάζεται τη βοήθεια και τη συμπαράσταση μας, χωρίς να εξυπηρετούμε κανένα αλλότριο συμφέρον, χωρίς να 
συμπληρώνουμε λίστες και οργανωτικά για το κόμμα, έχοντας πάντα στο μυαλό μας πως το Μέτωπο λειτουργεί 
προσφέροντας «από τους φοιτητές για τους φοιτητές».  
 
Ταυτόχρονα, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα για διεθνοποίηση του Κυπριακού προβλήματος. Ένα αγώνα 
που εγκατέλειψαν εδώ και χρόνια τόσο οι κυβερνόντες όσο και τα πολιτικά κόμματα, που αντ’ αυτού επιδίδονται σε άλλες 
ενέργειες όπως υποχωρήσεις στις συνομιλίες, γενναίες παραχωρήσεις προς την Άγκυρα και επανειλημμένες εκδηλώσεις 
επαναπροσέγγισης, αφήνοντας ταυτόχρονα την Τουρκία να αλωνίζει, προπαγανδίζοντας τις δικές της θέσεις, κερδίζοντας 
της εντυπώσεις τόσο στο διεθνές πολιτικό στερέωμα όσο και στην διεθνή κοινή γνώμη.  
 
Όπως και σε κάθε προηγούμενη διολίσθηση, έτσι και τώρα, το Μέτωπο θα σταθεί απέναντι σε όποιον μεθοδεύει και 
προωθεί ανεδαφικές διχοτομικές λύσεις, που θέτουν σε κίνδυνο την Κυπριακή Δημοκρατία, την ασφάλεια του Κυπριακού 
λαού, τον Ελληνικό χαρακτήρα του νησιού και διακυβεύουν το μέλλον των παιδιών μας. Δεσμευόμαστε, πως τόσο νοητικά 
όσο και φυσικά, θα δηλώσουμε το παρών μας όποτε νιώθουμε πως το καθήκον μας προς την πολύπαθη Κύπρο μάς καλεί 
να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα και να διεκδικήσουμε τα δίκαια της πατρίδας και του λαού μας, στα πλαίσια πάντα της 
ιερής αξίας της Δημοκρατίας.  
 
Κάθε ένας από εσάς είναι ευπρόσδεκτος σε αυτό τον ωραίο και συνάμα δύσκολο αγώνα. Οι αγώνες αυτοί δεν ξεχωρίζουν 
τους ανθρώπους ανάλογα με τις κομματικές προτιμήσεις των γονιών τους, αντίθετα τους ενώνουν δημιουργώντας μια 
γροθιά αδιάσπαστη και ανυπόταχτη. 
 
Λαού γροθιά, για τη λευτεριά. 
 
Καλή αρχή, καλό αγώνα 
 
Σωκράτης Έλληνας 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.  
s.ellinas@metopo.org.uk 
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Μια απάντηση σε όσους χρησιμοποίησαν ‘κοσμητικά’ επίθετα για το ΜΕΤΩΠΟ, μη έχοντας την ικανότητα να αντικρούσουν με 
τεκμηριωμένες πολιτικές θέσεις τις πολιτικές θέσεις του ΜΕΤΩΠΟΥ. 
 
Μια απάντηση σε όσους αντιδημοκράτες μας αποκάλεσαν «ακροδεξιούς», «ρατσιστές», «απορριπτικούς» και «σοβινιστές», με 
μόνο  κριτήριο  τις θέσεις μας  κατά  της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,  κατά  του εγκλήματος  της  εισβολής,  κατά  του 
εποικισμού,  κατά  της  αναβάθμισης  των  κατεχομένων  σε  συνιστών  κράτος  και  του  πολιτικού  αττιλάρχη  σε  ηγέτη  των 
Τουρκοκυπρίων.  
 
Μια  οφειλόμενη  απάντηση  σε  όσους  τόσα  χρόνια  επιμένουν  να  μας  πείσουν  πως  ο  γάιδαρος  πετά.  Σε  αυτούς  που 
νυχτοξημερώνονται αρθρογραφώντας και συγγράφοντας με σκοπό να πείσουν το λαό μας πως δεν είμαστε τα θύματα της 
εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πολύ σωστά Πρόεδρε, ούτε εμείς δεν θα τα λέγαμε καλύτερα.  
 Και ας τολμήσει τώρα η Προοδευτική να χαρακτηρίσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρώην 

 ΓΓ του ΑΚΕΛ με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε στο παρελθόν για το ΜΕΤΩΠΟ... 
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 Παρουσιάζουμε αυτούσιες τις αποκαλύψεις της εφημερίδας «Σημερινή» σχετικά με το 
διπλό ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ Αλεξάντερ Ντάουνερ. Ένας ρόλος που 
όπως φαίνεται πλήττει τα συμφέροντα τις πατρίδας και του λαού μας.  
 
 Τα μέλη και οι φίλοι του ΜΕΤΩΠΟΥ θα πρέπει να είναι περήφανοι καθώς οι παραπάνω 

αποκαλύψεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας και «έπαιξαν» στα δελτία ειδήσεων 
των 8:00μμ, είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας του ιδρυτικού στελέχους του 
Κινήματός μας Μικαέλλας Λοΐζου! 
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Λάμπρος Γ. Καούλλας 
Γραμματέας Αποδήμων & 
Διεθνών Σχέσεων 
L.Kaoullas@metopo.org.uk 
 
Αυτό το άρθρο ούτε σκοπό έχει, 
ούτε την δυνατότητα έχει, να 
αναζητήσει, να κρίνει και να 
αποφανθεί για ποιους λόγους 
κατέληξε η Κύπρος να μην 
αποτελεί γεωγραφική 
προέκταση του κατ’ εξοχήν 

έθνους-κράτους του Ελληνισμού. Σκοπός του 
άρθρου είναι να επιστήσει, για μια ακόμη φορά, την 
σημασία της προστασίας και της διαφύλαξης του 
κύρους και της διεθνούς νομικής υπόστασης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Το 1963 έλαβε χώρα το πρώτο πραξικόπημα κατά 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από την επιτελικά 
οργανωμένη τουρκική ΤΜΤ, όπου οι φασίστες του 
Ραούφ Ντενκτάς έσπρωξαν τους Τουρκοκύπριους 
όπως αποσκιρτήσουν από το κοινό ζυριχικό κράτος. 
Τα ομοσπονδιακά αυτά σχέδια των Τούρκων ήταν 
γνωστά ανέκαθεν, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά από 
τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα και χάρτες του 
Foreign Office, τις εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ του 1957 
και τις δημόσιες διακηρύξεις της Τουρκίας.  
 
Με άλλα λόγια, το θνησιγενές κράτος της Ζυρίχης 
όδευε εκεί που το οδηγούσαν αυτοί που εντοίχισαν 
την διχοτόμηση στα σαθρά του θεμέλια. Πιθανόν, 
μάλιστα, η νόμιμη διζωνική διχοτόμηση να 
επετυγχάνετο από τότε, αφού αμέσως μετά την 
μεθοδευμένη Τουρκανταρσία, οι τ/κ θύλακες που 
είχαν σχηματιστεί αυτοανακηρύχθηκαν, το 1964, σε 
παράνομη και ξεχωριστή «Τουρκοκυπριακή 
Ομοσπονδιακή Διοίκηση».  
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος όμως πέτυχε τότε το 
ακατόρθωτο: Το Ψήφισμα 186 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ αναγνώρισε την κυβέρνηση 
Μακαρίου ως τη μόνη νόμιμη αρχή επί της νήσου – 
το αποσκιρτησθέν «κρατίδιο» (θύλακες) των Τ/κ 
θεωρείτο παράνομο και έτσι μπήκε ένας ατσάλινος 
διεθνής φραγμός στα διχοτομικά σχέδια Βρετανών 
και Τούρκων.  
 
Το Ψήφισμα 186 θεμελίωσε την Κυπριακή 
Δημοκρατία όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Αν ο 
Αρχ. Μακάριος δεν επετύχαινε εκείνο το ψήφισμα, 

ο Κυπριακός Ελληνισμός θα ευρίσκετο ίσως σε σε 
κατάσταση ομηρίας από τότε, και κάποιος μπορεί 
να αντιληφθεί τι θα σήμαινε αυτό, αναλογιζόμενος 
πάντα τα διαχρονικά σχέδια της Τουρκίας. Ως λαός 
και ως πολιτισμός θα είχαμε, μέχρι σήμερα, κιόλας 
«απορροφηθεί» κατά τα πρότυπα της (πρώην 
αραβικής, νυν τουρκοποιημένης) συριακής 
Αλεξανδρέττας... 
 
Από την επαύριον του Ψηφίσματος 186 το 
κυπριακό κράτος αντιμετώπισε δύο σοβαρούς 
κινδύνους: τους «Ενωτικούς» και τους Διζωνικούς. 
Το ποιοι απάρτιζαν τους «Ενωτικούς» δεν είναι του 
παρόντος. Χρειάζονται επίπονη κοινωνιολογική 
ανάλυση για να αναδειχθεί το πως γνήσιοι πατριώτες 
και αγνοί άνθρωποι του λαού χειραγωγήθηκαν με 
τόσο ύπουλο τρόπο και χρησιμοποιήθηκαν ως 
ομάδες κρούσης, από στρατευμένες και 
αργυρώνητες ηγεσίες, οι οποίες με πρόσχημα την 
Ένωση, απαιτούσαν πάση θυσία την διάλυση του 
κυπριακού κράτους, «αδιαφορώντας» για τον ορατό 
κίνδυνο της τουρκικής εισβολής.  

 
Δυστυχώς όλοι οι «ενωτικοί» αγώνες από το 1967 
μέχρι το 1974 (τη εξαιρέση, μάλλον, του ΔΕΚ) ήταν 
«πουλημένοι». Η απόσυρση της Μεραρχίας, η 
μυστική συμφωνία της Χούντας με την Τουρκία το 
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1971 στη Λισσαβόνα και οι στρατιωτική ατολμία των 
Ιωαννιδικών είναι τρανά παραδείγματα. Οι πολιτικές 
άλλωστε διακηρύξεις και πράξεις τόσο της 
οκταήμερης πραξικοπηματικής κυβέρνησης (Ν. 
Σαμψών), όσο και του μεταπραξικοπήματος (Γλ. 
Κληρίδης – Χ. Κίσσινγκερ), αποδεικνύουν πως ο 
αντικειμενικός σκοπός αυτών που κατηύθηναν την 
χουντοδιαβρωμένη Εθνική Φρουρά και την ΕΟΚΑ-
Β’ δεν ήταν η Ένωση με την Ελλάδα, αλλά το 
τσάκισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η 
παροχή στην Τουρκία του προσχήματος για 
εισβολή.  
 
Από την επομένη της αποφράδας 15ης Ιουλίου 
1974, την σκυτάλη πήραν πλέον οι Διζωνικοί, οι 
οποίοι επιζητούν να νομιμοποιήσουν τα εγκλήματα 
(επί του εδάφους) των «Ενωτικών» μέσω της 
ντενκτασικής Διζωνικής Δικοινοτικής 
(Συν)Ομοσπονδίας, χρησιμοποιώντας τους 
τελευταίους μάλιστα και ως δικαιολογία! 
 
Από τότε, με αλλεπάλληλες υποχωρήσεις και 
«γενναίες προσφορές» προς τους εκάστοτε Τ/κ 
πολιτικούς αττιλάρχες και την Τουρκία, φτάσαμε 

ένα σκαλί πριν την αποδοχή της «διευθέτησης» του 
Κυπριακού μέσω μιας συνταγματικής 
«συνεταιρικής» διχοτόμησης, όπως την απαίτησε το 
Foreign Office το 1956 και την οραματίστηκε ο 
Συνταγματάρχης Παπαδόπουλος που, 
απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρωθυπουργό Νιχάτ 
Ερίμ, μιλούσε για «δύο κοινότητες που θα ζήσουν 
πλάι-πλάι».  
 
Για να χαλυβδωθεί, λοιπόν, μια κοινή κυπριακή –
και ατόφια δημοκρατική– κρατική συνείδηση, στα 
πλαίσια της οποίας θα εξασφαλίζεται και η φυσική, 
πολιτική και πολιτισμική επιβίωση του Ελληνισμού 
στο νησί, πρέπει ο λαός, ανεξαρτήτως εθνικής 
καταγωγής, να συνυπάρχει χωροχρονικά και 
οικονομικά. Όχι να προστίθενται τα επιπλέον 
νομικά-συνταγματικά κωλύματα που προνοούν 
διχοτομικά σχέδια τύπου Ανάν, τα οποία θα 
μπορούν να τύχουν σατανικής εκμετάλλευσης από 
φασιστικά-εξτρεμιστικά στοιχεία των δύο πλευρών, 
όπως έκανε η ΤΜΤ το 1964, αφαιρώντας μάλιστα 
τους μηχανισμούς ασφαλείας (Αστυνομία, Εθνική 
Φρουρά, Πολιτική Άμυνα) που μας παρέχει η 
Κυπριακή Δημοκρατία. 
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Είναι πολλές φορές που ο συμβολισμός της πράξης είναι πολύ ισχυρότερος από 
την πράξη αυτή καθ' αυτήν. Δυο χρόνια πριν, το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών 
Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε ότι όποτε το επιτρέπει η δημιουργικότητα και 
τα οικονομικά του, θα προσπαθεί να διοργανώνει μια αντικατοχική εκδήλωση 
αλλιώτικη από όλες τις άλλες. Μια αντικατοχική εκδήλωση που θα είναι απλή 
διαδικασία, όπως το μπογιάτισμα μιας ταράτσας ή ο περίπατος με ένα πλοίο, 
αλλά θα βρίθει συμβολισμών. Γιατί το απλό παραμένει πάντα προσιτό, παρά το 
φορτίο των συμβολισμών που φέρει.  
 
Φέτος,  στη  δεύτερη 
εκδήλωση  «Βάφουμε 
Συνειδήσεις»  του 

Κινήματός μας, επιλέξαμε να διαμαρτυρηθούμε για την παράνομη εισβολή 
και την συνεχιζόμενη κατοχή του Αττίλα στο νησί μας από την θάλασσα. Η 
θάλασσα ήταν η αρχή του κακού αυτού ‐«Είναι δύσκολο να πιστέψω πως 
μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερύνειας» λένε οι στίχοι του 
Μόντη‐ και εμείς ευελπιστούμε πως κάποτε θα είναι και το τέλος του. 
 
Στον  προηγούμενο  σταθμό  του  κύκλου  «Βάφουμε  Συνειδήσεις»  η 
εναλλακτική  μας  εκδήλωση  παρέμενε  στο  γνωστό  μοτίβο  δράσης  μας, 
την διεθνοποίηση  του Κυπριακού,  καθώς αποσκοπούσε στην πρόκληση 
μιας  «συνειδησιακής  κρίσης»  των  ξένων  τουριστών,  που  με  μια 
φωτογραφική πήγαιναν να αποθανατίσουν την «πρωτότυπη ανικανότητα» των Ελλήνων της Κύπρου να πάνε στο σπίτι τους, να 
ποτίσουν  το  περβόλι  τους,  να  ανάψουν  το  καντήλι  στον  τάφο  της  γιαγιάς.  Με  την  συμβολή  μας,  πρώτου  ατενίσουν  την 
Αμμόχωστο έρημη, έτσι όπως την κατάντησε ο κατακτητής, αναγκάζονταν να διερωτηθούν πως θα αντιδρούσαν αν ήταν αυτοί 
στη θέση μας. 
 

Ο φετινός μας στόχος είναι η αναμόχλευση 
των  συνειδήσεων  των  ίδιων  των  Κύπριων 
πολιτών.  Το  ξεφτισμένο,  πια,  «ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΩ»  τροφοδοτείται  εκ  νέου  από  την 
νεανική μνήμη και  γίνεται «Δεν  ξεχνώ  το 
ΔΕΝ  ΞΕΧΝΩ».  Χαλούμε  τη  θέα  σε  όσους 
πίστεψαν,  έστω  για  ένα  λεπτό,  ότι  ο 
κυπριακός  ορίζοντας  περιορίζεται  στα 
νότια παράλια. Χαλούμε  τη θέα σε όσους 
πίστεψαν,  έστω  για  ένα  λεπτό,  ότι  η 
ακτογραμμή  της  πατρίδας  μας  δεν 
τελειώνει στην Κερύνεια. Χαλούμε τη θέα 
σε  όσους,  σαγηνευμένους  από  την 
ομορφιά  της,  αποκοιμήθηκαν  και  ξέχασαν 
πως  είναι  καθήκον  τους  κάθε  μέρα  να 
αγωνίζονται  για  την  ελευθερία  της 
πατρίδας.  

 
Το ΜΕΤΩΠΟ  Κ.Φ.Η.Β.  ξέρει  πως  η  φωτισμένη  σημαία  λαβώνει  καθημερινά  τον  Πενταδάκτυλο  και  θέλει  να  την  σβήσει  για 
πάντα. Όπως έγραψε κάποτε ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης «Αν ο λαός μας δεν μπορεί ν' αντλήσει απ'  τα δεινά του,  τότε  του 
δόθηκε άδικα μια τέτοια τραγωδία». Εμείς αντλούμε και μεταλαμπαδεύουμε. Εσείς πρέπει τώρα να επιτρέψετε στην φλόγα 
του αγώνα να ξανανάψει μέσα σας. 
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Χαράλαμπος Λυσή 
Αντιπρόσωπος Warwick 
h.lisis@metopo.org.uk 
 
Ο Κορνήλιος Καστοριάδης 
γεννήθηκε το 1922 στην 
Κωνσταντινούπολη και υπήρξε 
ένας πολύ μεγάλος Έλληνας 
φιλόσοφος, οικονομολόγος, 
κοινωνιολόγος, ακαδημαϊκός και 

εκδότης. Από πολύ μικρή ηλικία ανέπτυξε 
ενδιαφέρον για την πολιτική, και ιδιαίτερα τον 
μαρξισμό. Το 1941 μπήκε στο ΚΚΕ για να 
αποχωρήσει ένα χρόνο αργότερα και να γίνει 
ενεργός τροτσκιστής. Για τον συγκεκριμένο λόγο 
εκδιώχθηκε από το ΚΚΕ αλλά και από τους 
Γερμανούς. Άσκησε βαριά κριτική στις πρακτικές 
του Κομμουνιστικού κινήματος κατά την διάρκεια 
της κατοχής και μετέπειτα του εμφυλίου. 
 
Μένοντας μόνιμα στο Παρίσι ο Καστοριάδης 
ανάλαβε ιδιαίτερη δράση στα κοινωνικοπολιτικά 
δρώμενα εκδίδοντας το περιοδικό Socialisme ou 
Barbarie (Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα), το οποίο 
εκδιδόταν από το 1949 μέχρι το 1966 και παρά τον 
περιορισμένο αριθμό αναγνωστών, υπήρξε 
καταλυτικός παράγοντας για τα γεγονότα του Μάη 
του 1968.   
 
Ο Καστοριάδης είχε πάθος για κοινωνική 
δικαιοσύνη, ισότητα και δημιουργία. 
Με τους συνεργάτες του στο περιοδικό 
ξεκίνησαν τα πρώτα χρόνια 
έκδοσης, διαλαλώντας ότι είναι 
άξιοι συνεχιστές της θεωρίας 
του Μαρξ. Με το πέρασμα του 
χρόνου όμως, και 
ωριμάζοντας ιδεολογικά ο 
Καστοριάδης, ανέπτυξε 
αντι-μαρξιστικές ιδέες τις 
οποίες και κράτησε 
μέχρι τον θάνατο του. 
Χαρακτηριστικά είχε 
αναφέρει: «ο Μαρξ 
είναι ένας 
αντιφατικός 
διανοούμενος που 
από την μια μεριά 
προσφέρει ένα 
επαναστατικό 
στοιχείο στην σκέψη 

της κοινωνίας και από την άλλη μεριά μένει δέσμιος 
των ιδεών του καπιταλιστικού κόσμου στον οποίο ζει 
και με αυτό τον τρόπο παίζει τον δικό του ρόλο σε 
αυτό που θα ονομαστεί ο “εκφυλισμός” του 
οργανωμένου λαϊκού κινήματος». Η μετέπειτα αντι-
μαρξιστική γραμμή που ακολούθησε το περιοδικό 
ανάγκασε μερικά από τα μέλη και συνεκδότες του 
να αποχωρήσουν.  
 
Αν και διάφορα «αναρχικά» στοιχεία τον 
επικαλούνται, εντούτοις κατά την διάρκεια της ζωής 
του δεν έκτρεφε καμία εκτίμηση απέναντι τους. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά των πεποιθήσεων του 
Καστοριάδη απορρίπτουν την θεωρία μιας άναρχης 
κοινωνίας, καθώς ο πυρήνας της φιλοσοφίας του 
είναι η αυτο-νομία, δηλαδή οι κοινωνίες να 
φτιάχνουν από μόνες τους τους νόμους (να αυτο-
νομούνται). Είναι υπερασπιστής του αρχαίου 
ελληνικού τρόπου ζωής όπου οι ίδιοι οι δημότες 
έφτιαχναν τους νόμους στον δήμο τους και λόγω της 
αυτονομίας οι νόμοι τηρούνταν. 
 
Κατά την διάρκεια της ζωής του ανέφερε προφητικά 
ότι η μεγαλύτερη παγίδα για μία κοινωνία είναι να 
την κάνουν να πιστέψει ότι οι νόμοι που την 
διέπουν δεν θεσπίζονται από την ίδια. 
Συγκεκριμένα, σήμερα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνίες χάνουν την 
αυτονομία τους, καθώς οι νόμοι τους θεσπίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο και από υπερεθνικές αρχές οι 

οποίες δεν είναι άμεσα υπόλογες σε αυτές.  
 
Ο Καστοριάδης είναι ένας φιλόσοφος ο 

οποίος πρέπει να μελετηθεί εις βάθος, 
καθώς ο καλπασμός του στυγνού και 
απρόσωπου καπιταλισμού είναι 
πιθανόν να οφείλεται στην «νεκρή 
και θεωρητικο-κεντρική» αντίσταση 

(όπως ο Καστοριάδης αναφέρει τον 
μαρξισμό). Χάνουν οι δυνάμεις 

της ισότητας, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της 
δημιουργίας, πολύτιμους 
ανθρώπους που εισχωρούν 
σε μαρξιστικές και αναρχικές 
ιδεολογίες; Και πόσο 
επίκαιρο είναι, στην εποχή 
της αχαλίνωτης οικονομικής 
και «πολιτισμικής» 
παγκοσμιοποίησης, το 
κάλεσμα του Κορνήλιου 
Καστοριάδη για αυτό-νομία;  
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«Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη ευκαιρία, με εξαίρεση το 
σχέδιο Ανάν», δήλωσε αναφερόμενος στο 
ενδεχόμενο λύσης μέσω της διαδικασίας των 
απευθείας διαπραγματεύσεων, ο βοηθός Γενικός 
Γραμματέας του ΟΗΕ Λιν Πάσκοε. Ο δεύτερος 
ισχυρότερος αξιωματούχος του Οργανισμού, 
προβάλλει ξεκάθαρα το Σχέδιο Ανάν, με τις 
κατάφορες παραβιάσεις του ίδιου του 
Καταστατικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών, ως την ιδανική ευκαιρία, την 
οποία αφήσαμε να ξεγλιστρήσει μέσα από τα χέρια 
μας και τώρα έχουμε μεταπηδήσει στην δεύτερη 
εναλλακτική.  
  
Τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται ότι πλέον δεν τηρούν 
ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα. Επιδεικνύουν 
παντελή αδιαφορία στις βουλές των Ελλήνων της 
Κύπρου, που αποτελούν και την συντριπτική 
πλειοψηφία των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, και, χωρίς αιδώ, παραδέχονται πλέον 
ότι αγνοούν τις αποφάσεις τους. 76% περίτρανου 
ΟΧΙ δεν στάθηκε αρκετό για να πείσει τον κύριο 
Πάσκοε και τους όμοιους του ότι δεν 
ονειρευόμαστε πολιτικοκοινωνικά εκτρώματα αλλά 
μια λύση λειτουργική, που να ικανοποιεί το 
αίσθημα της δικαιοσύνης του λαού μας.  
  
Το διπλωματικό στριπτίζ, βέβαια, δεν είναι 
καθόλου τυχαίο. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 
εκνευριστεί από την σχεδόν συντριπτική 
αμφισβήτηση που τυγχάνουν οι προθέσεις τους και 
από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου πλέον, που 
ακολουθούν τον δρόμο που χάραξαν διάφοροι 
«ελεύθεροι σκοπευτές» και πολιτικές ομάδες. Οι 
αποκαλύψεις για εισαγωγή προτάσεων και 
θεματολογίας στις συνομιλίες σε «ενέσιμη μορφή» 
και «από την πίσω πόρτα», κυρίως από τον 
Αλεξάντερ Ντάουνερ, άνοιξαν το κουτί της 
Πανδώρας και η εμπιστοσύνη που έδειχνε -έστω 
επιφανειακά- το σύνολο του πολιτικού κόσμου του 
νησιού, έχει αρθεί. Δεν τα σχεδίαζαν έτσι στη Βάση. 
Πίστευαν ότι είχαν να κάνουν με κάφρους. Με 
αρνιά, ανίκανα να αξιολογήσουν τις προφανείς 
ενδείξεις. Η καθυστέρηση ως προς το μπαράζ 
αντιδράσεων βέβαια, συνέβαλε σε αυτή την 
κατεύθυνση. 
  
Τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να στείλουν ένα 
σαφές μήνυμα στην πλευρά μας: «σκάστε αλλιώς 
θα υποφέρετε!» Οι αντιδράσεις των πολιτικών 
αρχηγών, που συστρατεύτηκαν πλέον με την κοινή 

γνώμη, αλλά κυρίως οι χλιαρές -έστω- αντιδράσεις 
του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και επίσημα της Κυβέρνησης, 
δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Αλάθητο υπό 
αμφισβήτηση δεν είναι αλάθητο άλλωστε. Τα 
Ηνωμένα Έθνη μας εκδικούνται γιατί ξυπνήσαμε. 
Γιατί αντιδράσαμε. Γιατί δεν λέμε ευχαριστώ στα 
κτυπήματα, έστω και καθυστερημένα. Γιατί τους 
διαμηνύσαμε ότι ένα προϊόν επιδιαιτησίας θα 
καταλήξει κατευθείαν στα σκουπίδια της ιστορίας 
και δυσχεράναμε αισθητά τις μεθοδεύσεις τους. 
Γιατί είδαν ότι η δημοτικότητα του Δημήτρη 
Χριστόφια έπεσε και οι διαμάχες στο εσωτερικό 
μέτωπο αυξήθηκαν, επειδή προέβη σε 
υποχωρήσεις κατά τον α' γύρο των απευθείας 
διαπραγματεύσεων. Γιατί φωνάξαμε «απαράδεκτο», 
όταν βγήκαν στη φόρα οι ειδήσεις για έμμεσες 
επιχειρηματικές σχέσεις του «ανεξάρτητου» 
Αλεξάντερ Ντάουνερ με την Τουρκία, για κρυφές 
συναντήσεις του Ζεριχούν σε ξένες πρεσβείες, για 
επινοήσεις δικές τους στο στυλ «ο Πρόεδρος να μην 
εκλέγεται από τον λαό αλλά από την πληθυσμιακά 
σταθμισμένη γερουσία».  
 

 
 
Η αμεροληψία των Ηνωμένων Εθνών έχει τιναχθεί 
στον αέρα. Και μαζί της βλέπουν σιγά σιγά να 
εξανεμίζονται οι ελπίδες τους για επιβολή μίας 
λύσης άδικης, δυσλειτουργικής και προσβλητικής 
στο λαό μας. Και μας λένε ξεκάθαρα ότι δεν θα 
αφήσουν αυτό να περάσει έτσι.  
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Σεπτέμβρης μήνας προεκλογικός… 
Σεπτέμβρης ο τρυγητής 
Σεπτέμβρης των Σεπτεμβριανών  
Σεπτέμβρης της ηρωικής και περήφανης Άλωσης της 
Τριπολιτσάς το 1821  
Σεπτέμβρης της προσφυγιάς και του απόηχου από τον 
επαίσχυντο «συνωστισμό» στο λιμάνι της Σμύρνης… της 
σφαγής των ελληνικών πληθυσμών από τους Τούρκους το 
1922…της επώδυνης μικρασιατικής καταστροφής… 
Σεπτέμβρης του αγιασμού στα σχολεία και της διανομής 
των σχολικών συγγραμμάτων 

Κάθε Σεπτέμβρη λοιπόν γεμάτος από τη νοσταλγία των –
όχι και τόσο μακρινών – μαθητικών χρόνων ψάχνω τα 
παλιά μου επίσημα σχολικά βιβλία αλλά και τα υπόλοιπα 
εξωσχολικά βιβλία. Εκεί αναζητώ και πάλι πεισματικά τις 
εικόνες και τις ανεξίτηλες τηλαυγείς αξίες που φώτισαν τη 
μέχρι τώρα ζωή μας. Μέσα από εκείνες τις κιτρινισμένες 
σελίδες, ανάμεσα σε Κύπρο και λοιπή νησιωτική και 
ηπειρωτική Ελλάδα, εμφανίζονται οι Σουλιώτισσες, ο 
Κολοκοτρώνης με τα μπαρουτοκαπνισμένα κλεφτόπουλα 
στα στενά των Δερβενακίων, ο Αυξεντίου στο κρησφύγετο 
του Μαχαιρά, ο Λεωνίδας με το ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ του 
στις…Πύλες της Φωτιάς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος να 
αρνείται την παράδοση της Πόλης, ο Κανάρης να 
πυρπολεί τις τουρκικές ναυαρχίδες, ο Ευαγόρας 
Παλληκαρίδης να …βρίσκει τα σκαλοπάτια που παν στη 
Λευτεριά, ο ανώνυμος Έλληνας φαντάρος να μάχεται 
υπέρ βωμών και εστιών στην Πίνδο το 1940-1941. 

Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες καθότι στο ράφι μου 
πλέον υπάρχει και το σύγγραμμα «Ιστορία ΣΤ Δημοτικού», 
Σεπτέμβριος 2006… «στις 27 Αυγούστου 1922 ο τουρκικός 
στρατός μπαίνει στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλληνες 
συνωστίζονται στο λιμάνι προσπαθώντας να μπουν στα 
πλοία και να φύγουν για την Ελλάδα.» [σελ.100]  

«Οι Έλληνες, το 1940 – 1941, απομακρύνουν τα ιταλικά 
στρατεύματα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα σημειώνοντας 
σημαντικές νίκες.» [σελ. 109] 

«Μεγάλος αριθμός Ελληνοκυπρίων εκτοπίζεται βίαια και 
το νησί διχοτομείται.» [σελ.121] 

Προφανώς δεν προσπαθώ να κάνω μια ολοκληρωμένη 
επιστημονική ανάλυση - κριτική  των γεγονότων και των 

βιβλίων μέσα σε λίγες αράδες. Δεν είναι εκεί το θέμα. 
Τουλάχιστον, δεν είναι μόνο εκεί το θέμα. Το 
πρόβλημα έγκειται στη γενικότερη «αποδόμηση – 
επανεγγραφή» των ιδανικών, της παιδείας, της Ιστορίας 
[“history re-writable”]. Αυτό το ράβε – ξήλωνε είναι 
εύκολα αντιληπτό για κάποιον που μένει μόνιμα στην 
Ελλάδα και παρακολουθεί συμμετρικά και αντικειμενικά 
(κατά το δυνατόν) τα ΜΜΕ, τα σχετικά (ή άσχετα) blogs 
και κυρίως την καθημερινότητα, τα πηγαδάκια, τον 
παλμό της κοινωνίας - μιας κοινωνίας όπου οι ιδέες 
(παραδοσιακές ή/και σύγχρονες) έχουν καταντήσει είδος 
υπό εξαφάνιση (κοινωνική αλληλεγγύη, οικολογικές 
ευαισθησίες – περιβαλλοντική συνείδηση, υγιής 
πατριωτισμός κτλ). 

Απορώ ως ΕλληνοΚυπραίος-Ελλαδίτης, τριάντα κάτι 
χρόνια «αναπνέοντας» ανάμεσα σε κυρίως Ελλάδα και 
κατεχόμενη Κύπρο…πόσα «νεοταξικά τσουνάμι» 
χτυπάνε πρώτα την Ελλάδα και μετά το νησί μας με 
μια διαφορά φάσης μηνών ή λίγων ετών… 

Μήπως θα έπρεπε να έχουμε διαμορφώσει καλύτερα 
εθνοκοινωνικά αντανακλαστικά αδέρφια; 

Χαρακτηριστικό, χειροπιαστό, πρόσφατο, προβλέψιμο 
παράδειγμα (με δυσθεώρητες, παιδαγωγικές κυρίως, 
προεκτάσεις) αποτελούν τα σχολικά συγγράμματα σε 
Ελλάδα και Κύπρο… 

Μήπως θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή τη, 
συνήθως πικρή πείρα, των Ελλαδιτών αδερφών μας 
ώστε να μην πέφτουμε στις ίδιες κακοτοπιές; 

Μαζί, θα είμαστε πιο ενημερωμένοι, πιο αφυπνισμένοι, 
πιο αισιόδοξοι… 

«Λίγο ακόμα 
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν 
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο 

τη θάλασσα να κυματίζει 
Λίγο ακόμα, 

να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.» Γ.Σ. 

ΒΑΡΩΣΙΩΤΗΣ ΧΑΜΟΥΤΖΗΣ - 
ΚΑΤ’ ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΤΗΣ 

Καταλαβαίνετε όλες και όλοι σε ποια μάρμαρα (Σαλαμίνα…)  
και σε ποια κύματα (Αμμόχωστος…Κερύνεια…) αναφερόμαστε… 
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Άλλη μια απόδειξη ότι  το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιορίζεται στα λόγια αλλά κάνει  τις δεσμεύσεις  του 
πράξεις  αποτελεί  η  πρόσφατη  πρωτοβουλία  του  Κινήματός  μας  για  προσπάθεια  διεθνοποίησης  του  Κυπριακού,  μέσα  από  τα  βρετανικά 
πανεπιστήμια. Είναι γνωστό ότι τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου κατακλύζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την προπαγάνδα 
της  κατοχικής  Τουρκίας,  είτε  μέσω  της  προσπάθειας  δημιουργίας  φοιτητικών  ομίλων,  που  αφορούν  στο  ψευδοκράτος,  είτε  μέσω 
ακαδημαϊκών παρεμβάσεων. Μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια πολύ δύσκολα μπορεί να διεισδύσει η κυπριακή διπλωματία, με σκοπό να 
αντικρούσει την οργανωμένη και καλά χρηματοδοτημένη προσπάθεια των Τούρκων για προώθηση των θέσεών τους στην νεολαία και έτσι 
εναπόκειται στους ίδιους τους Κύπριους φοιτητές να υπερασπιστούν των θέσεών μας και να αποκαταστήσουν την αλήθεια.  
 
Έχοντας  τα  παραπάνω  υπόψη,  το  ΜΕΤΩΠΟ  Κ.Φ.Η.Β.  ήλθε  σε  επαφή  με  την  Κίνηση  για 
Ελευθερία και Δικαιοσύνη στην Κύπρο, με σκοπό την εξασφάλιση αριθμού αντιτύπων του 
βιβλίου‐ντοκουμέντου  της  με  τίτλο  «Αιματηρή  Αλήθεια‐  Bloody  Truth»,  που  πρόσφατα 
εξέδωσε και είναι δίγλωσσο (Ελληνικά‐Αγγλικά). Μετά τη θετική ανταπόκριση της Κίνησης, 
το  ΜΕΤΩΠΟ  Κ.Φ.Η.Β.  προχώρησε  σε  αποστολή  επιστολών  σε  διάφορα  γνωστά 
πανεπιστήμια  του  Ηνωμένου  Βασιλείου,  με  σκοπό  την  δωρεάν  παραχώρηση  ενός 
αντιτύπου για τις βιβλιοθήκες τους. Κάτι τέτοιο δίνει αυτόματη πρόσβαση στο βιβλίο σε 
εκατοντάδες  χιλιάδες  άτομα,  καθώς  οι  βιβλιοθήκες  των  βρετανικών  πανεπιστημίων, 
πέραν  από  τους φοιτητές  τους,  χρησιμοποιούνται  και  από  πάρα  πολλούς  ερευνητές 
αλλά  και  από  απλούς  πολίτες,  μετά  από  εξασφάλιση  σχετικών  αδειών,  επί 
καθημερινής βάσεως.  
 
Είμαστε  στην  ευχάριστη  θέση  να  ανακοινώσουμε  ότι  ήδη  20  πανεπιστημιακές 
βιβλιοθήκες  ανταποκρίθηκαν  θετικά  στην  επιστολή  μας  και  τους  έχουμε 
αποστείλει  αντίτυπο  του  βιβλίου.  Σε  αυτές  συμπεριλαμβάνονται  η  διεθνούς 
φήμης  βιβλιοθήκες  των  Πανεπιστημίων  της  Οξφόρδης  και  του  Καίμπρητζ, 
καθώς και η βιβλιοθήκη του London School of Economics, η οποία θεωρείται η 
πιο  πλήρης  στο  Λονδίνο,  μετά  την  Βρετανική  Βιβλιοθήκη.  Κανένα  από  τα 
υπόλοιπα πανεπιστήμια, με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει, δεν απέρριψε την 
πρότασή  μας  και  είμαστε  σε  αναμονή  για  την  αποστολή  των  υπόλοιπων 
βιβλίων που έχουμε εξασφαλίσει.  
 

Είναι σημαντικό οι ξένοι ερευνητές και οι νέοι επιστήμονες να έχουν πρόσβαση σε 
μία αυθεντική πηγή των γεγονότων που λάξευσαν την σύγχρονη ιστορία του τόπου 
μας και το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. αισθάνεται την ανάγκη να συμβάλει ως προς αυτή την 
κατεύθυνση με κάθε τρόπο. Τέτοιες ευκαιρίες δεν πρέπει να αφήνουμε να 
πηγαίνουν χαμένες, ειδικά στο εχθρικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Καλούμε τον κάθε φοιτητή, μέλος μας ή μη, να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
διεθνοποίηση του   
 κυπριακού 
προβλήματος επί 
καθημερινής 
βάσεως, ούτως 
ώστε να βάλουμε 
όλοι το λιθαράκι 
μας για την 
τοποθέτηση του 
εθνικού μας 
ζητήματος στις 
σωστές 
παραμέτρους, 
μέσα στους 
ακαδημαϊκούς 
χώρους. 
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Μάριος Π. Μαρκουλλής 
Αντιπρόσωπος Leeds 
m.markoullis@metopo.org.uk 
Τέσσερις μέρες μετά το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 
1950, ο Βρετανός Πρέσβης στην 
Αθήνα σημείωσε στην έκθεση του 
προς το Foreign Office: «Το τούρκικο 
χαρτί δεν είναι εύκολο στον χειρισμό, 
αλλά χρήσιμο στη δύσκολη θέση που 

βρισκόμαστε» (έγγραφο FO 371/87719). Δυστυχώς η 
Αγγλία το χειρίστηκε άψογα, με την συνεργασία βέβαια 
της Τουρκίας, και τις συνέπειες τις υποφέρουμε εμείς, ο 
κυπριακός λαός, μέχρι σήμερα και είναι ορατές από το 
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας.  

 

«Διαίρει και Βασίλευε» 

Μη μπορώντας να αντιμετωπίσει και να καταστείλει τον 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, η Βρετανική 
Αυτοκρατορία εφάρμοσε στην Κύπρο την γνωστή 
μεταποικιακή πολιτική της: το «Διαίρει και Βασίλευε». 
Αφού καλλιέργησε το μίσος και την αντιπαλότητα μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, υποχώρησε –δήθεν- 
στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, δίνοντας στον 
κυπριακό λαό μια ωρολογιακή βόμβα, το Σύνταγμα του 
1960.  

Το Σύνταγμα αυτό, αν και προέβλεπε ένα ενιαίο κράτος 
με έντονη έμφαση στο δικοινοτικό στοιχείο, την Κυπριακή 
Δημοκρατία που έχουμε σήμερα, περιείχε και αρκετά 
ομοσπονδιακά στοιχεία, με τα οποία διαχώριζε τον 
κυπριακό λαό με βάση την εθνότητα του. Ο Αντιπρόεδρος 
του κράτους έπρεπε να ήταν Τουρκοκύπριος και είχε 
δικαίωμα βέτο, υπήρχαν χωριστά εκλογικά σώματα για 
Ε/κ και Τ/κ στη Βουλή και στους δήμους, επιβαλλόταν 
να απαρτίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες με 30% Τ/Κ και 
οι ένοπλες δυνάμεις με 40% και ο οποιοσδήποτε φόρος 
έπρεπε να εγκρίνεται από Ε/κ και Τ/κ. Το χειρότερο 
βέβαια συστατικό αυτό του Συντάγματος ήταν η Συνθήκη 
Εγγύησης, η οποία καθιστούσε την Ελλάδα, την Τουρκία 
και την Αγγλία εγγυήτριες δυνάμεις. Επίσης στο νησί θα 
παρέμενε μια στρατιωτική δύναμη της Ελλάδας και μια 
της Τουρκίας (ΕΛΔΥΚ και ΤΟΥΡΔΥΚ) και η Αγγλία θα 
έπαιρνε έδαφος για στρατιωτικές βάσεις (τις σημερινές 
Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Δεκέλειας).  

Μόνο από αυτά τα λίγα στοιχεία, μπορεί εύκολα να 
αντιληφθεί κάποιος ότι το Σύνταγμα του 1960 προνοούσε 
την δυσλειτουργικότητα του νέου κράτους, την 
εκμετάλλευση των υπερπρονομιών από τους Τ/κ για 
χειραγώγηση του κράτους εναντίον των Ε/κ και τις 
δικοινοτικές ταραχές που διέσπασαν τον κυπριακό λαό 
και οδήγησαν στο πραξικόπημα, την τουρκική εισβολή 
και τέλος την διχοτόμηση. Οι μόνοι κερδισμένοι από αυτή 
την υπόθεση ήταν η Αγγλία (αφού διατήρησε και διατηρεί 
μέχρι σήμερα τις στρατιωτικές βάσεις της στην Κύπρο) και 

η Τουρκία (αφού κατέβαλε τη μισή Κύπρο) και ο μόνος 
χαμένος ο κυπριακός λαός, ο οποίος υποφέρει μέχρι 
σήμερα. Επομένως, όταν το Σύνταγμα ενός κράτους 
διαχωρίζει τον λαό του πάνω σε εθνική βάση, αποτελεί 
συνταγή συγκρούσεων και οδηγεί στην κατάρρευση του. 
Δυστυχώς όμως τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα.  

 

Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977-79 

Το 1977 ο Εθνάρχης Μακάριος αποδέχεται ως βάση για 
λύση του Κυπριακού την Δικοινοτική Ομοσπονδία μετά 
από αφόρητες πιέσεις και βρετανό-τούρκικα διπλωματικά 
κόλπα, αφού στις 2 Οκτωβρίου το 1974, στην Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, απέρριψε την 
οποιαδήποτε γεωγραφική ομοσπονδία, λέγοντας, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: «Ουδέν επιχείρημα δύναται να 
δικαιολογήση την απαίτησιν της Τουρκίας δια γεωγραφικήν 
ομοσπονδίαν, η οποία ουχί μόνον θα ήτο απάνθρωπος, 
αλλά, ωσαύτως, θα επέφερεν αλλαγήν του χαρακτήρος του 
Κύπρου.» Το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας συμπληρώθηκε 
με ακόμη 10 σημεία στη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου 
Κυπριανού-Ντενκτάς το 1979. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, 
πως το 3ο άρθρο των Συμφωνιών 1977 μεταξύ Μακαρίου-
Ντενκτάς, αναφέρει ότι: «Θέματα αρχών όπως η ελευθερία 
διακίνησης, ελευθερία εγκατάστασης, το δικαίωμα 
περιουσίας και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα, είναι ανοικτά 
για συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη βάση ενός 
δικοινοτικού ομοσπονδιακού συστήματος και ορισμένες 
πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν για 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα.» Άρα, οι ατομικές μας 
ελευθερίες, τα ανθρώπινα μας δικαιώματα που 
καταπατήθηκαν και καταπατούνται μέχρι σήμερα από τον 
Τούρκο εισβολέα θα είναι προς διαπραγμάτευση! Αυτός 
είναι λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών που θέσπισε 
τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μήπως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν μόνο για τις μεγάλες, 
ισχυρές χώρες; 

Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Ο όρος «διζωνική» εισήχθηκε από 
την πίσω πόρτα, αφού πρώτα ο Γλ. Κληρίδης την 
αποδέχθηκε προφορικά τον Νοέμβριο του 1974 και μετά 
το Εθνικό Συμβούλιο γραπτά το 1989, συμπληρώνοντας 
έτσι το παζλ της «Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας». 
Ένα πρωτοφανές πολιτειακό κατασκεύασμα, αφού οι όροι 
«διζωνική» και «δικοινοτική» είναι αμφιλεγόμενοι με 
πολλαπλές ερμηνείες. Η ΔΔΟ δεν εφευρέθηκε το 1977 
όμως αλλά πριν 21 χρόνια και συγκεκριμένα το 1956 με 
τις εκθέσεις του Τούρκου καθηγητή και πολιτικού Νιχάτ 
Ερίμ. Επίσης, ΔΔΟ ήταν και αυτό που ζήτησε ο Ντενκτάς 
το 1964 αλλά και το 1974 στην Γενεύη, μεταξύ της 
πρώτης και της δεύτερης εισβολής. Βέβαια, ο όρος 
«Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία», που χρησιμοποιείται 
επίσημα εδώ και 30 χρόνια, είναι ένας πολύ ύπουλος 
όρος, αφού οι έννοιες «διζωνική» και «δικοινοτική» δίνουν 
έμφαση στο διαχωρισμό του κράτους, παρά στην 
ενοποίηση του.  
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Εξού και ο Βρετανός Goodison του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Βρετανίας, όταν πρότεινε διζωνική 
ομοσπονδία στις 16 Αυγούστου το 1974, επέμενε σε αυτή 
την ορολογία, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η πολιτική 
του γεωγραφικού διαχωρισμού του νησιού, διότι «ο 
διαχωρισμός έχει ένα κακό όνομα διεθνώς» (έγγραφο FCO 
9/1911). Επιπλέον, οι δύο αυτοί όροι δίνουν την ευχέρεια 
στην τουρκική πλευρά να παρουσιάζει συνεχώς νέες 
ακραίες συνομοσπονδιακές θέσεις ως «διζωνικές» και 
«δικοινοτικές». Δυστυχώς, η δική μας πλευρά διολισθαίνει 
συνεχώς προς τις θέσεις αυτές, αντί να επιζητεί ένα 
κράτος δικαίου, με άμεση δημοκρατία, πολιτική και 
κοινωνική ελευθερία, με θεσπισμένα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

 
«Σχέδιο Ανάν» 

Από το 1974 και μετά ακούσαμε χιλιάδες φορές από 
στόματα πολιτικών τα σλόγκαν «Όλοι οι πρόσφυγες στα 
σπίτια τους» και «Τα σύνορα μας είναι στην Κερύνεια». 
Αφού με την ΔΔΟ όλα αυτά ήταν ανέφικτα, γιατί μας 
κορόιδευαν επί 30 χρόνια; Ο κυπριακός λαός κατάλαβε 
αυτή την κοροϊδία το 2004, όταν ο ΟΗΕ εκπόνησε ένα 
καταστροφικό σχέδιο για την Κύπρο: το «Σχέδιο Ανάν». 
Μόνο αν δει κανείς την ημερομηνία παρουσίασης του 
τελικού σχεδίου Ανάν 5, την ημερομηνία των 
δημοψηφισμάτων, την ημερομηνία ένταξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και τα ποσοστά του ΝΑΙ 
και του ΟΧΙ σε κάθε κοινότητα, μπορεί να αντιληφθεί 
ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του σχεδίου αυτού: Η 
νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και η 
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, προτού ενταχθεί ως 
πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το «Σχέδιο Ανάν» ήταν βασισμένο στην Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία. Σύμφωνά με αυτό, η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα καταργούταν (ενώ είναι διεθνώς 
αναγνωρισμένη σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού) 
μαζί με τη σημαία της, τον εθνικό της ύμνο και το όνομά 
της, ενώ το νέο ομοσπονδιακό κράτος θα παρείχε πλήρεις 
εξουσίες στα συνιστώντα κρατίδια στο έδαφος τους, εκτός 
από εξωτερικές υποθέσεις και τα οικονομικά του κράτους 
με τα οποία θα ασχολείτο η κεντρική εξουσία. Στην 
κεντρική εξουσία θα υπήρχε η αναλογικά εκλεγμένη Κάτω 
Βουλή (75% Ε/κ και 25% Τ/κ) και η Γερουσία (50% Ε/κ 
και 50%Τ/κ), ενώ δεν θα υπήρχε Πρόεδρος αλλά ένα 
Εκτελεστικό Συμβούλιο (4 Ε/κ και 2 Τ/κ) με ειδική 
πλειοψηφία. Το έδαφος του τ/κ κρατιδίου θα ήταν 30% 

ενώ η ακτογραμμή θα παρέμενε στο 50-50% και ο 
μέγιστος αριθμός προσφύγων που θα επιτρεπόταν να 
επιστρέψει στο σπίτι του, μέσα σε διάστημα 20 ετών, θα 
έπρεπε να συνιστά το 1/5 του πληθυσμού κάθε ζώνης. 
Επίσης προέβλεπε διατήρηση της Συνθήκης Εγγύησης 
του 1960 (Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία), μερική 
αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, 6.000 Τούρκους 
στρατιώτες για 8 χρόνια, μόνιμη εγκατάσταση της 
ΤΟΥΡΔΥΚ στην Κύπρο και παραμονή 100.000 εποίκων. 
Το μελλοντικό κυπριακό κράτος θα απέσυρε όλες του τις 
διεκδικήσεις από το ΕΔΑΔ και θα ψήφιζε φυσικά υπέρ της 
τουρκικής ένταξης στην ΕΕ. Περιττό να αναφέρουμε την 
παραμονή των Βρετανικών Βάσεων στο νησί. 

Ο ρατσιστικός διαχωρισμός των Κυπρίων μέσα στο 
Σύνταγμα είναι εμφανέστατος και πιο έντονος από ότι στο 
Σύνταγμα του 1960. Αυτό διότι χωρίζει την Κύπρο σε δύο 
κρατίδια με δική τους τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτό τον 
τρόπο, θα δημιουργούταν περισσότερη πόλωση από ότι το 
1960 και τυχόν αναμενόμενες συγκρούσεις θα οδηγούσαν 
σε πανεύκολη αναγνώριση του σημερινού ψευδοκράτους. 
Ακόμα, το «Σχέδιο Ανάν» καταπατούσε βασικές ελευθερίες 
του ατόμου όπως αυτές της ιδιοκτησίας και της 
εγκατάστασης. Ευτυχώς ο ελληνικός κυπριακός λαός είπε 
το μεγάλο ΟΧΙ δίνοντας νωπή λαϊκή εντολή προς τις 
πολιτικές ηγεσίες ότι είναι εναντίον κάθε μορφής 
διζωνικής δικοινοτικής διχοτόμησης. 

 

«Σχέδιο Ταλάτ» 

Δυστυχώς η πολιτική μας ηγεσία δεν άκουσε τη νωπή 
λαϊκή εντολή του 2004 και δεν εκμεταλλεύτηκε το ΟΧΙ 
του κυπριακού ελληνισμού για να απεγκλωβιστεί από τις 
διχοτομικές συμφωνίες του 1977-79. Αντί αυτού 
βλέπουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιμένει πάνω 
σε αυτές τις Συμφωνίες και σε μια λύση του Κυπριακού 
βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Επιπλέον, 
μετά λύπης μας τον βλέπουμε να προσπαθεί να 
μετατρέψει το Κυπριακό πρόβλημα από πρόβλημα 
εισβολής και κατοχής που είναι, σε δικοινοτικό, 
εσωτερικό πρόβλημα της Κύπρου ψάχνοντας για «λύση 
από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους». 

Στις 23 Μαΐου 2008 συμφωνήθηκε εκ νέου η διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία η οποία θα αποτελείται από δύο 
ισότιμα συνιστώντα κρατίδια (constituent states). Αυτός 
είναι και ο επίσημος ορισμός πλέον. Ούτε ζώνες, ούτε 
περιφέρειες, ούτε καντόνια, ούτε περιοχές αλλά 
«κρατίδια». Στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 λοιπόν, ξεκίνησαν οι 
απευθείας συνομιλίες μεταξύ Χριστόφια και Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ. Με βάση τις όσες πληροφορίες περί των 
συνομιλιών αυτών είδαν το φως της δημοσιότητας (μεταξύ 
των οποίων και επίσημα αδιάψευστα έγγραφα) θα 
προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το νέο σχέδιο λύσης 
που μας έρχεται... 

Από την αρχή των συνομιλιών, η τουρκική πλευρά (και 
εδώ εννοούμε τους Ταλάτ-Έρογλου-Ντενκτάς-Ερντογάν-
Νταβούτογλου) έκανε λόγο για δύο ισχυρά κράτη με 
ασθενή κεντρική κυβέρνηση, όπου κάθε συνιστών 
κρατίδιο θα είχε το δικό του σύνταγμα καθώς επίσης και 
τη δυνατότητα ανάπτυξης διμερών σχέσεων και σύναψη 
διεθνών συμφωνιών με άλλες χώρες. 

Στην εκτελεστική εξουσία η τουρκική πλευρά αρχικά 
πρότεινε 7μελές Προεδρικό Συμβούλιο (4 μέλη από την 
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πολυπληθή κοινότητα και 3 από την άλλη) με 5ετή 
θητεία. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος να είναι από 
διαφορετική κοινότητα και να εναλλάσσονται κάθε 12 
μήνες με πρώτο Πρόεδρο αυτόν που θα προέρχεται από 
την πολυπληθή κοινότητα (άρα 3 χρόνια Ε/κ και 2 Τ/κ 
με βάση τους σημερινούς πληθυσμούς). Ακόμα, οι 
Σύμβουλοι να εκλέγονται από την Γερουσία με ενιαία 
λίστα με πλειοψηφία. Η δική μας πλευρά πρότεινε 
«εκλογικό ζευγάρι» Προέδρου-Αντιπροέδρου εκλεγμένο 
απευθείας από τον λαό (50% από κάθε κοινότητα) και η 
εναλλαγή να είναι 4 χρόνια Ε/κ και 2 Τ/κ. Το 9μελες 
Υπουργικό Συμβούλιο να αποτελείται από 6 Ε/κ και 3 
Τ/κ.  

Στον 2ο γύρο των συνομιλιών που ξεκίνησε πριν λίγες 
μέρες, είχαμε μια «δραματική» αλλαγή σκηνικού: ο Ταλάτ 
αποδέχθηκε τελικά (!) την εκ περιτροπής προεδρία, μετά 
από μία «διακριτική» παρέμβαση του Αλεξάντερ 
Ντάουνερ, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ανακατεύεται! Μία 
θέση που φάνταζε απαράδεκτη πριν λίγα χρόνια, έγινε 
εισήγηση δική μας και φθάσαμε στο σημείο να 
πανηγυρίζουμε που την αποδέχθηκε ο κ. Ταλάτ! Υπό 
όρους φυσικά: Να εκλέγονται από την Γερουσία με κοινό 
ψηφοδέλτιο και όχι από τον λαό εξασφαλίζοντας 
τουλάχιστον το 50% Ε/κ γερουσιαστών και 50% Τ/κ 
γερουσιαστών συν μία ψήφο. Ενώ η γερουσία θα 
εκλέγεται με ξεχωριστές ψηφοφορίες, η έμμεση εκλογή 
Προέδρου και Αντιπροέδρου με απόλυτες πλειοψηφίες 
δεν συναντάται σε κανένα άλλο ομοσπονδιακό σύστημα. 
Η δική μας πλευρά επιμένοντας στην δική της πρόταση 
(εκλογή, δήθεν, απευθείας από τον λαό), της προσφέρεται 
το εξής τραγελαφικό δέλεαρ: να αποσύρει δήθεν η 
τουρκική πλευρά την απαίτηση της για να έχουν τα 
κρατίδια ευρύτατες διεθνείς σχέσεις και να υπογράφουν 
συμφωνίες με τρίτες χώρες! 

Στα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτεύχθηκε συμφωνία 
για σύσταση Υπουργείου Υποθέσεων ΕΕ, ανεξάρτητο από 
το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι δύο αυτοί υπουργοί θα 
προέρχονται από διαφορετική κοινότητα. Επίσης 
συμφωνήθηκε εκπροσώπηση στην ευρωβουλή με 4 Ε/κ 
και 2 Τ/κ. Εδώ η τουρκική πλευρά ζητεί να απέχει από 
την ψηφοφορία του Συμβουλίου της Ευρώπης η Κύπρος, 
όταν τα συντονιστικά όργανα δεν καταλήγουν σε 
απόφαση, καθώς και η εκπροσώπηση στα όργανα της ΕΕ 
να είναι εκ περιτροπής. 

Όσον αφορά το Περιουσιακό η τουρκική πλευρά φέρετε 
να είναι ανένδοτη στην απαίτηση της για πλειοψηφία 
πληθυσμού και γαιοκτημοσύνης στο κάθε συνιστών 
κρατίδιο. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα καταπάτηση του 
ανθρωπίνου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και της 
εγκατάστασης καθώς και μόνιμη παρέκκλιση από το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή, θα υπάρχει περιορισμός 
για ιδιοκτησία και εγκατάσταση στο κράτος μας αλλά 
κανένας περιορισμός στην Ιταλία, την Γαλλία, την 
Γερμανία ή άλλη χώρα της ΕΕ! 

Ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις 
είναι αυτό της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Η τουρκική 
πλευρά επιμένει στην διατήρηση των τουρκικών 
εγγυήσεων του 1960, με εγγυήτρια δύναμη δηλαδή την 
Τουρκία. Κατ’ αρχήν αυτή η Συμφωνία Εγγυήσεων του 
1960 έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 2 παράγραφος 4 
του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο 
απαγορεύει ρητά οποιεσδήποτε εγγυήσεις ενός κράτους 
έναντι κάποιου άλλου με την απειλή της εδαφικής 

ακεραιότητας του. Παρ’ όλ’ αυτά συνεχίζουμε ακάθεκτοι 
να το διαπραγματευόμαστε και τα Ηνωμένα Έθνη να 
κάνουν τα «στραβά μάτια». Ακόμα, η τουρκική πλευρά 
επιζητεί εγγύηση για όλα τα θέματα της λύσης και για 
ολόκληρη την Κύπρο, όχι μόνο για το τ/κ κρατίδιο. 
Δηλαδή, να μπορεί να εισβάλει σε όλη την Κύπρο! 

Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι οι Τούρκοι έποικοι 
που ζουν στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Εδώ η τουρκική πλευρά ζητεί παραμονή 
όλων των εποίκων στην Κύπρο. Εκτός του ότι η παραμονή 
των Τούρκων εποίκων θα σημαίνει και νομιμοποίηση του 
εγκλήματος πολέμου του εποικισμού (άρθρο 49 του 
συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου 1 της Συνθήκης της 
Γενεύης), θα αλλοιώσει και την δημογραφία του 
κυπριακού λαού. Σύμφωνα με έρευνα το περασμένο 
καλοκαίρι της τ/κ εταιρείας KADEM, από τα 320.000 
άτομα που ζουν σήμερα στα κατεχόμενα οι 190.000 είναι 
«πολίτες» της «ΤΔΒΚ». Αν αφαιρέσουμε και μερικές 
χιλιάδες από τους μικτούς γάμους αλλά και από 
ταυτότητες που δώρισε το ψευδοκράτος σε Τούρκους 
έποικους, τότε ίσως βρούμε και τον πραγματικό αριθμό 
των Τουρκοκυπρίων που θεωρούνται νόμιμοι πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Επίσης ένα κεφαλαιώδες ζήτημα του Κυπριακού 
προβλήματος είναι η αποστρατιωτικοποίηση. Ενώ η δική 
μας πλευρά τάσσεται υπέρ της αποστρατιωτικοποίησης 
ολόκληρης της νήσου, η τουρκική πλευρά υποστηρίζει 
παραμονή τουρκικών και ελληνικών ενόπλων δυνάμεων 
(ΤΟΥΡΔΥΚ και ΕΛΔΥΚ). Εδώ εύλογα γεννάται το ερώτημα: 
ποιος θα προστατεύει την Ομόσπονδη Κυπριακή 
Δημοκρατία από τον μελλοντικό έχθρο είτε αυτός λέγεται 
Τουρκία είτε κάτι άλλο; Και πώς θα προσφέρει η Κύπρος 
στο σύστημα ασφάλειας της ΕΕ αφού δεν θα έχει καθόλου 
στρατό; 

Το εδαφικό είναι ένα θέμα που δεν χρήζει συζήτησης. Από 
το γεγονός και μόνο ότι μιλούμε για επιστροφή ορισμένων 
περιοχών καταλαβαίνει κανείς ότι η πατρίδα μας δεν θα 



 
15

έχει απελευθερωθεί μέσω αυτής της επιδιωκόμενης 
λύσης. 

Ερώτηση κρίσεως: Η Τουρκία θα αποδεχόταν ποτέ ένα 
τέτοιο σχέδιο λύσης που στην θέση των Τ/κ να είναι οι 
Κούρδοι οι οποίοι αποτελούν σήμερα περίπου το 18% του 
πληθυσμού της Τουρκίας; 

Βλέποντας λοιπόν κάποιος αυτό τον φυλετικό διαχωρισμό 
των Κυπρίων στο σύνταγμα, στο έδαφος και στη διοίκηση 
αλλά και ρίχνοντας λίγες ματιές πίσω στην πρόσφατη 
Ιστορία της Κύπρου μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Η 
Βρετανία έχει τις στρατιωτικές της βάσεις και μια 
ειρηνική Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα είναι προς το 
συμφέρον της διότι μετά δεν θα έχει «λόγο» πια να 
βρίσκεται εκεί. Η Τουρκία από την άλλη έχει να κερδίσει 
την αναβάθμιση του ψευδοκράτους ή την τουρκοποίηση 
ολόκληρης της Κύπρου, όπως τουρκοποίησε και την 
συριακή Αλεξανδρέττα. Δυστυχώς όμως, ορισμένοι φοράνε 
παρωπίδες και δεν θέλουν να δούνε την πραγματικότητα: 
Το νέο σχέδιο λύσης, από τη στιγμή που είναι βασισμένο 
στην ντενκτασική διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και 
διαχωρίζει τον λαό με φυλετικά κριτήρια, προνοεί συνάμα 
την πόλωση και την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο 
εθνοτήτων και την συνέχεια της πολιτικής του «Διαίρει και 
Βασίλευε» στην Κύπρο. Αποτελεί το νέο «Σχέδιο 
Επανάκτησης Κύπρου» που εκπόνησε ο ταγματάρχης του 
Γραφείου Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, Ισμαήλ 
Τάνσου, το 1958 με την διαφορά ότι αυτό θα εκπονηθεί 
από τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ λίαν συντόμως... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος 

Δυστυχώς στο βιβλίο «Ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας», αν και το πρώτο κεφάλαιο είναι γεμάτο 
χρυσές σελίδες από τον εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ, τα επόμενα κεφάλαια είναι γεμάτα μαύρες 
σελίδες. Επομένως τα εναπομείναντα κεφάλαια που θα 
γραφτούν είναι ζωτικής σημασίας. Έχουμε λοιπόν δύο 
επιλογές. Η πρώτη είναι να μείνουμε απαθείς και να 
αφήσουμε την διζωνική διχοτόμηση να μοιράσει την 
πατρίδα μας μια για πάντα, βάζοντας κι εμείς την 
υπογραφή μας στην τελευταία μαύρη σελίδα του βιβλίου. 
Η δεύτερη επιλογή είναι να πάρουμε εμείς οι νέοι την 
Ιστορία στα χέρια μας και να οδηγήσουμε την Κύπρο σε 
καλύτερες μέρες, σε μέρες ελευθερίας και ειρήνης. Αυτό 
θα γίνει με την επανατοποθέτηση του Κυπριακού 
προβλήματος στη βάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής 
νομιμότητας, η οποία σημαίνει άμεση δημοκρατία με 
συμμετοχή όλων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα και επί 
όλων των πτυχών, αποχώρηση του κατοχικού στρατού και 
εποίκων και πλήρης-γνήσια ανεξαρτησία. Με αυτό τον 
τρόπο θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναγράψουμε 
καινούριους τόμους της «Ιστορίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας», γεμάτους πάλι με χρυσές σελίδες. Η 
επιλογή εναπόκειται σ’ εμάς... 
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Αγαπητέ Νάσο, 
 
Διαβάζοντας το άρθρο σου στη σελίδα 31 του εκφραστικού οργάνου της Προοδευτικής (‘Φοιτητική Έπαλξη’/ 
τεύχος 26, Σεπτ. 2009) διαπίστωσα - με λύπη μου - πως συνεχίζεις να διατηρείς αμετανόητο μένος, σε βαθμό 
μίσους, προς το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών. Πέραν των ανυπόστατων ισχυρισμών σου εναντίον του 
Κινήματος μας, φτάνεις στο σημείο να καταστήσεις  ταυτόχρονα τον εαυτό σου πολιτικό σύμβουλο της 
Πρωτοπορίας. 
 
Σε όλες σου τις αναφορές για το ΜΕΤΩΠΟ χρησιμοποίησες όρους όπως ‘ακροδεξιό’ και  ‘φασιστικό’, ενώ 
χαρακτήρισες τα συνθήματα του ΜΕΤΩΠΟΥ ‘εθνικιστικά’. Τέλος ισχυρίστηκες ότι το ΜΕΤΩΠΟ διατηρεί 
σχέσεις συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή. Καθόλου περίεργο δεν είναι δε και το γεγονός ότι τους παραπάνω 
χαρακτηρισμούς τους έχεις εγκλωβίσει σε εισαγωγικά, αποτέλεσμα μάλλον του φόβου στη σκιά του λιβέλου.  
 
Σε καλώ να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να μιλάς με αποδείξεις. Οι χαρακτηρισμοί είναι ένδειξη 
ανικανότητας και ανεπάρκειας αντίκρουσης των σοβαρών πολιτικών θέσεων του ΜΕΤΩΠΟΥ.  Δυστυχώς 
αναβιώνεις μεθόδους μιας παρωχημένης εποχής, που μόνο κακό προκάλεσαν στη πατρίδα μας, οδηγώντας το 
λαό σε διχόνοια και φανατισμό, με τα καταστροφικά αποτελέσματα του πραξικοπήματος και της τουρκικής 
εισβολής τον Ιούλιο του 1974.  
 
Απορία προκαλούν επίσης οι συστάσεις σου προς την Πρωτοπορία και η υπόδειξη «για την αλλοπρόσαλλη 
στάση της στα θέματα του Κυπριακού … που οδηγούν πολλούς νέους στο ΜΕΤΩΠΟ».  
 
Καταρχήν σε προκαλώ να εξηγήσεις προς τους ψηφοφόρους της Προοδευτικής ποιες ακριβώς είναι οι 
διαφορές ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ στο θέμα της προτεινόμενης - ρατσιστικής - επίλυσης του Κυπριακού. Και σε 
διαβεβαιώνω ότι δε θα βρεις καμία διαφορά. Τότε, σε καλώ να απολογηθείς για τον εμπαιγμό και την κοροϊδία 
τόσο προς τον κόσμο του ΑΚΕΛ αλλά και σε όλο το φοιτητόκοσμο του Ηνωμένου Βασιλείου.  
 
Κατά δεύτερον, σε καλώ να εξηγήσεις γιατί αυτοδιορίστηκες πολιτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ και της 
Πρωτοπορίας. Ποια συμφέροντα εξυπηρετείς δίνοντας συμβουλές για το πώς θα «σώσουν» την παράταξη τους 
από το ΜΕΤΩΠΟ; Πάντως σίγουρο όχι αυτά του λαϊκού κινήματος.  
 
Στην τριετή πορεία του το ΜΕΤΩΠΟ απέδειξε τόσο με λόγια όσο και με πράξεις πως δεν είναι ακραίο κίνημα 
και πώς καμία σχέση δεν έχει με άλλη παράταξη, κόμμα ή οργάνωση. Άλλωστε η πρόσφατη εμφάνιση της 
παράταξης του ΕΥΡΩΚΟ από τη μια και η δημιουργία μια  ακροδεξιάς – φιλοναζιστικής παράταξης στο Η.Β 
από την άλλη, αποδεικνύουν το ψεύδος των συσχετισμών που σας βόλευαν αυτά τα τρία χρόνια. Είναι 
ξεκάθαρο πλέον πως ο όποιος συσχετισμός του ΜΕΤΩΠΟΥ με άλλο κίνημα και η αμφισβήτηση της αυτονομίας 
και της αυθεντικότητας του πέφτουν πανηγυρικά στο κενό. Σε παραπέμπω επίσης στην πληθώρα 
καταδικαστικών ανακοινώσεων μας ενάντια στις ακρότητες, αλλά και στην διαχρονικά αντιφασιστική και 
καθόλα δημοκρατική πολιτική μας. Μπορείς να τις βρεις όλες στην ιστοσελίδα μας (www.metopo.org.uk).   
 
Τέλος, σου υπενθυμίζω πως τα μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ, με προσωπική τους αρθρογραφία, διέψευσαν πολλές 
φορές τους  γελοίους αυτούς ισχυρισμούς. Διαψεύσεις που έμειναν αναπάντητες από την παράταξη σας καθώς 
ήταν βασισμένες σε πολιτικά επιχειρήματα και ιστορικές αποδείξεις και όχι απλά σε ανυπόστατους 
χαρακτηρισμούς (Ν. Κωνσταντινίδης «Απάντηση του Προέδρου του ΜΕΤΩΠΟΥ στον Άγγελο Κασσιανό της ΕΔΟΝ» 
19/08/2008, Λ. Καούλλας «Ποιος έχει μεγαλύτερη σχέση με την «Χρυσή Αύγή»; Το ΜΕΤΩΠΟ ή η ΕΔΟΝ;» 
27/08/2008, Σ. Έλληνας «Τα ‘ακροδεξιά-εθνικιστικά’ συνθήματα της Προοδευτικής» 23/12/2008, Μ. 
Νικολάου «Φασίστες είστε και φαίνεστε...»  18/02/2009).  
 
Νιώθω την ανάγκη να θέσω δημόσια και μια άλλη αλήθεια, που δεν μπορείς δυστυχώς να καταλάβεις, γιατί 
αυτή δεν μπορεί να χωρέσει στα όρια που εσύ έχεις θέσει στον εαυτό σου. Σε παλαιότερη δημοσίευση 
παρόμοιων συκοφαντικών χαρακτηρισμών από την λασποπαραγωγική μηχανή της Προοδευτικής, ήρθα σε 
τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σου και σου εξήγησα πως τέτοιες ενέργειες μας θίγουν, ως μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ, 



 
17

και προσωπικά. Προς έκπληξη σου σε πληροφόρησα πως μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ προέρχονται από οικογένειες  
ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας κατά του φασισμού και του ναζισμού και υπέρ της ελευθερίας των 
λαών, σε ένα αγώνα που συμμετείχε και το ΑΚΕΛ. Για του λόγου το αληθές, σε παραπέμπω και πάλι σε 
έρευνα.  
 
Όσον αφορά τη συνθηματολογία, θα ήθελα να ενημερωθώ για το ποια συνθήματα θεωρείτε καταδικαστέα. 
Είμαι απολύτως βέβαιος ότι όλα τα συνθήματα που χρησιμοποιεί το ΜΕΤΩΠΟ σήμερα, αποτέλεσαν για 
δεκαετίες τις πολιτικές θέσεις του ΑΚΕΛ, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν τα τελευταία χρόνια για χάρη των 
«οδυνηρών συμβιβασμών». Πράγμα που εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος σε μια μόνο επίσκεψη σε 
βιβλιοθήκη. Μετά από αυτή την επίσκεψη, μπορείς και πάλι να απολογηθείς στο κόσμο του ΑΚΕΛ.  
 
Στα πλαίσια της δημοκρατίας, του πολιτικού διαλόγου και της ελευθερίας της έκφρασης, σεβόμαστε τη 
διαφορετικότητα των θέσεων των άλλων παρατάξεων και τις προσωπικές τοποθετήσεις του κάθε ανθρώπου. Το 
ΜΕΤΩΠΟ δεν θα προβεί σε επιστροφή της λάσπης που εντέχνως εκσφενδόνισες. Δεν το επιτρέπει ούτε το 
πολιτικό μας ήθος, ούτε η υποχρέωση μας απέναντι στους ψηφοφόρους του Κινήματος μας, αλλά ούτε και ο 
απαιτούμενος σεβασμός προς τους υπόλοιπους συμφοιτητές μας.  
 
Εύχομαι σύντομα να απελευθερωθείς από τα δεσμά και τις παρωπίδες για να μπορέσεις να αντικρίσεις το 
ΜΕΤΩΠΟ στην πραγματική του διάσταση: ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΔΕΞΙΑ.  
 
Φιλικά,  
 
Σωκράτης Έλληνας 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β 
 
Υ.Γ: Επιφυλάσσουμε κάθε νομικό μας δικαίωμα.  
 

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 
 

«Η Κύπρος είναι ελληνική: Αυτό δεν είναι πολιτική θέση.  
Αυτό είναι πολιτισμική πραγματικότητα.  

 
Η Κύπρος δεν είναι ελληνική: Αυτό, ναι, είναι πολιτική θέση,  

η οποία έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτισμική πραγματικότητα.»  
 

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξοδεύουμε τον ραδιοφωνικό σας χρόνο και μεγακύκλους αναφερόμενοι σε ιστορικά 
παραδείγματα. Όποιος δεν πιστεύει πως η Κύπρος είναι ιστορικά ελληνική, ας πάει στη Σαλαμίνα, στο Κούριο, στο 

Κίτιο, στους τάφους των βασιλέων στην Πάφο, στον Απόστολο Αντρέα και να μιλήσει με τις πέτρες και να 
προσπαθήσει να τις πείσει πως αυτό που πρεσβεύουν είναι κάτι άλλο.  

 
Τώρα, αυτοί που θεωρούν πως το «η Κύπρος είναι ελληνική» αποτελεί σύνθημα και πολιτική θέση και όχι 

πραγματικότητα, ας μας πουν: το υπόμνημα που υπέβαλε το ΑΚΕΛ το '49 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το οποίο 
συνοδευόταν από πληθώρα ιστορικών πηγών και τεκμηρίων, τι ήταν; Ψευδής πολιτική θέση ή εξαιρετική μάλλον 

περιγραφή της ιστορικής πραγματικότητας;» 

Ακούστε ολόκληρη τη ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησαν τα μέλη του Κινήματος μας στον Κώστα 
Ηροδότου του «Πολιτεία 106,7 FM» στις 7 Σεπτεμβρίου 2009. Θα την βρείτε στο: http://www.metopo.org.uk 
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☺ Ποια παράταξη, κατά τη διαδικασία καταστατικών αλλαγών της ΕΦΕΚ, 
αρνήθηκε να αποδεχτεί πρόταση του εκπροσώπου του ΜΕΤΩΠΟΥ, η οποία 
προνοούσε το καταστατικό να συμπεριλαμβάνει διατύπωση ότι ο εποικισμός 
είναι έγκλημα πολέμου;    

Η απάντηση του Πρόεδρου της εν λόγω παράταξης: “Είναι σε εξέλιξη οι 
συνομιλίες στο Κυπριακό, συζητούνται πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, γι’αυτό 
διαφωνούμε με το να μπει κάτι τέτοιο στο καταστατικό”. 
Αχαχούχιος: Δηλαδή τι; Μήπως διαφαίνεται τελική συμφωνία νομιμοποίησης 
των εποίκων και έπεσε γραμμή; 
 
 
☺ Ποιας παράταξης ο πρόεδρος, κατά τη διαδικασία καταστατικών αλλαγών 
της ΕΦΕΚ, δεν τα έβγαζε πέρα με τον εκπρόσωπο του ΜΕΤΩΠΟΥ και 
επιστράτευσε τον προπέρσινο πρόεδρο της παράταξης του, ο οποίος εργάζεται 
τώρα στο γραφείο γνωστού Ευρωβουλευτή και πρώην υποψήφιου  
Προέδρου της Δημοκρατίας;   
Αχαχούχιος: Φοιτητοπατέρες, οέο 
 
 
☺ Ποια παράταξη διοργανώνει εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους ανά το παγκύπριο με σκοπό την 
επαναπροσέγγιση των μελών της με τις πέτρες;   
Αχαχούχιος: Για περισσότερα, ακούστε την ραδιοφωνική συνέντευξη του ΜΕΤΩΠΟΥ στο Πολιτεία FM 
(metopo.org.uk) 
 
 
☺ Ποιά παράταξη υποφέρει από έλλειψη στελεχών και εμφανίζεται εκ μέρους της ο προ‐προπερσινός πρόεδρος, ο 
οποίος τώρα εργάζεται στην Κύπρο;  
Αχαχούχιος: Φοιτητοπατέρες, οέο 
 
 
☺ Ποια παράταξη που, παρόλο που το παίζει «ευρωπαϊκότερη των Ευρωπαίων», όταν πρόκειται για το Κυπριακό 
ξεχνά τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, όπως για παράδειγμα στη συζήτηση για το καταστατικό της ΕΦΕΚ; 
Αχαχούχιος: Για το «ευρωπαϊκό κεκτημένο» εξανακούσετε; 
 
 
☺ Ποιες παρατάξεις της ΕΦΕΚ κομπάζουν για την δημοκρατία αλλά αρνούνται να διαγραφεί το αντι‐δημοκρατικό 
Άρθρο 15 του Καταστατικού της, περί κατανομής εδρών;  
 
Αχαχούχιος:   
• Πως είναι δυνατό να αρνείται συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή μια παράταξη με υπόλοιπο 250 ψήφους 
και ταυτόχρονα να παίρνουν έδρες οι υπόλοιπες παρατάξεις με υπόλοιπο 50 ψήφων;  
• Γιατί οι ίδιοι που ωρύονταν όπως τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για τις καταστατικές αλλαγές 
καθυστέρησαν τις συναντήσεις με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε και πάλι σε αδιέξοδο.   

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 



 
19

☺ Ποιάς παράταξης ο πρώην Πρόεδρος με δεν μπορεί να προφέρει σωστά το όνομά μου και με αποκαλεί 
«Αχαχαχιούχιο»; 
 
☺ Ποιάς παράταξης ο «φωτισμένος» 
Αντιπρόεδρος θεωρεί ότι στη θέα 
ολόκληρης της Λευκωσίας «ξεχωρίζει το 
φωτισμένο τζαμί που θαμπώνει με την 
ομορφιά του». 
 
Αχαχούχιος: Δηλαδή, αγαπητέ μας φίλε, 
απ’ όλη τη Λευκωσία ξεχώρισες το 
φωτισμένο τζαμί; Αυτό σου προκάλεσε 
αίσθηση; Διότι εμάς μας θαμπώνει ο 
Πενταδάκτυλος. Πρόκειται για ένα 
βουνό, πίσω από το φωτισμένο τζαμί με 
τη φωτισμένη σημαία της παρανομίας… 
Εκείνη για τον φωτισμό της οποίας 
πληρώνει το θύμα της εισβολής, ο 
Κυπριακός λαός. Πρόσεξε το την 
επόμενη φορά καθώς μια μούντζα ίσως 
να έκανε καλό σε μερικούς, οι όποιοι 
βάλθηκαν να μας «αλλάξουν τα φώτα», 
που λέει και ο Δώρος Λοΐζου...  
 

 Ποιος ανέχεται την κοροϊδία; 

 «Δεν είναι φυσιολογικό για την Κύπρο η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία», δήλωσε πριν 
από λίγες μέρες, ενώπιον των αποδήμων μας στην Αμερική, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Και  εμείς  συμφωνούμε  απόλυτα.  Καθόλου  φυσιολογικό  δεν  είναι  να  θέλουν  να  μας 
επιβάλουν αυτό  το πολιτικό,  νομικό  και  κοινωνικό  έκτρωμα και μάλιστα  να προβάλλουμε 
ένα τέτοιο πάθημα ως διακαή πόθο της πλευράς μας!  
  
Αυτό που δεν μας είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι γιατί συνεχίζει να συνομιλεί στη 
βάση  του  μη  φυσιολογικού.  Γιατί  με  προκλητική  αδιαφορία  παραβλέπει  την  εμφανή 
αντίσταση, που όλο και πιο έντονα προβάλλεται από το 2004 και έκτοτε και επιμένει στην 
θεοποίηση  της  παραδοξότητας;  Γιατί  επιτρέπει  στη  διαδικασία  των  απευθείας 
διαπραγματεύσεων να επιδίδεται σε διαδοχικές συγκρούσεις με τα δίκαια του λαού μας και 
αρνείται  πεισματικά  να  χρησιμοποιήσει  το  κόκκινο  μελάνι  στη  χάραξη  των  γραμμών  της 
πλευράς μας; 
  

Γιατί,  κύριε Χριστόφια, απαντάτε στον παλμό της νεολαίας με προσεκτική εφαρμογή παρωπίδων;  Γιατί απαντάτε 
στις φωνές διαμαρτυρίας μας με προσεκτική εφαρμογή ωτοασπίδων; Γιατί, ενώ χαρακτηρίζετε ορθή την απόφαση 
των Ελλήνων της Κύπρου για απόρριψη του αίσχους Ανάν, δεν βάζετε ένα τέλος στην εκταφή του αλλά αντιθέτως 
του δίνετε νέα πνοή; Γιατί συνεχίζετε να διαπραγματεύεστε ένα μοντέλο λύσης που δεν είναι συμβατό με τον Χάρτη 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, στο οποίο τόσο παλέψαμε για να ενταχθούμε;   
  
Κάποιον κοροϊδεύετε, κύριε Πρόεδρε, και σίγουρα δεν είναι εμάς. Γιατί στο ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου μάθαμε να ρωτούμε και να απαιτούμε και όχι να αλλάζουμε πλευρό στο χαρούμενο, ροζ συννεφάκι του 
παραλογισμού, στο οποίο με δεξιοτεχνία προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν οι αντικρουόμενες δηλώσεις σας.   

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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