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Κίνηση τακτικής, κοροϊδία ή απλά 
συγκλίσεις; Το τελευταίο πακέτο 
προτάσεων για τη διακυβέρνηση του 
νησιού, που έχει καταθέσει ο 
προϊστάμενος της τουρκικής κατοχής 
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, αποτελεί εμπαιγμό 
της διαπραγματευτικής μας 
νοημοσύνης. Οι ευθύνες της 
κυβέρνησης Χριστόφια είναι άπειρες 
και χιλιοειπωμένες.                >> σελ. 4-6 

ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ 

 >> σελ. 7-8 

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

>> σελ. 3 

>> σελ. 9-10 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ 

Η ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ >> σελ. 16 

>> σελ. 17 

ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΗ Χ”ΚΩΣΤΗ
>> σελ. 13-14 
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Λονδίνο, 23 Ιανουαρίου 2010 

Αγαπητέ αναγνώστη, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά, σε καλωσορίζω στην τέταρτη κατά σειρά έκδοση, του 
ηλεκτρονικού εντύπου του Μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Τα 
μέλη μας, επιχειρούν μέσω του καθιερωμένου, πλέον, εκφραστικού μας οργάνου, 
να αγγίξουν και να σχολιάσουν διάφορες πτυχές της επικαιρότητας αλλά και 
διαχρονικών προβλημάτων της μαρτυρικής μας νήσου. Με μια καθόλα 
ενδιαφέρουσα θεματολογία, επιδιώκουμε την ανατάραξη των λιμναζόντων υδάτων 
του κυπριακού πολιτικού σκηνικού αλλά και την εις βάθος ενημέρωση και 
διαφώτιση του κυπριακού λαού και ειδικότερα της νεολαίας.   
 

 O Kυπριακός Eλληνισμός χαροπαλεύει στον αναπνευστήρα. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, μετά την 
ανάληψη του υψίστου πολιτειακού αξιώματος, λειτουργεί ωσάν το κυριότερο του μέλημα αποτελεί η 
αναγραφή του ονόματός του, με χρυσά γράμματα, στα βιβλία της ιστορίας, ως ο «Πρόεδρος της 
λύσης». Δυσκολεύομαι να ερμηνεύσω διαφορετικά τους εκθεμελιωτικούς χειρισμούς του, με 
αποκορύφωμα τις προτάσεις για εκ περιτροπής προεδρία και σταθμισμένη ψήφο, καθώς και την 
αλλόφρονα αποδοχή πενήντα χιλιάδων εποίκων, χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα, πέραν της 
απόλυτης περιφρόνησης. Η πολιτική του «καλού παιδιού» και η δήθεν «ευελιξία» του Προέδρου, δεν 
οδηγούν στην επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης - απλά προσθέτουν καύσιμα στην κρατική 
μηχανή απαλλοτρίωσης της Τουρκίας. Παράλληλα, οι κυβερνώντες, εκμεταλλευόμενοι στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό τις διαχρονικές τάσεις καρεκλοκενταυρισμού των κομμάτων της συγκυβέρνησης, αλλά 
και την απουσία ισχυρού αντιπολιτευτικού στίγματος, επιχειρούν να μεταλαμπαδεύσουν με έντεχνο 
τρόπο στον λαό, το κάλπικο αίσθημα μιας «συναινετικής εγκυρότητας» των χειρισμών και των 
επακόλουθων εξελίξεων στο Κυπριακό.      
 
Η υποκειμενικότητα της αντικειμενικότητας της ιδεατής λύσης, όπως αυτή προβάλλεται μέσω των 
συγκεχυμένων απόψεων της ολότητας της πολιτική μας ηγεσίας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
στην καταστροφή. Μόνοι μας περιπλέκουμε τα πράγματα. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής 
και κατοχής και μόνο ως τέτοιο δύναται να αντιμετωπίζεται. Οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης, 
δείχνουν έντονη την αντίθεση του κυπριακού λαού, στην λύση-έκτρωμα που προωθείται. Μέχρι πότε 
θα αγνοούν την λαϊκή εντολή για μια λύση δίκαιη και λειτουργική, στην βάση της σύμβασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, χωρίς ρατσιστικούς 
διαχωρισμούς και φυλετικές ζώνες, χωρίς πολίτες δεύτερης διαλογής - μα κυρίως χωρίς ημερομηνία 
λήξης; 
 
Σου εύχομαι καλή ανάγνωση και καλό αγώνα. 
 
Η Κύπρος μας, μας χρειάζεται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε. 
 
 
Με τιμή, 
 
Αλέξης Μιχαήλ 
Πρόεδρος 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
a.michael@metopo.org.uk 
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Το ΜΕΤΩΠΟ θορυβεί την κατοχή. Μερικά από τα 
δημοσιεύματα σε γνωστές τουρκικές εφημερίδες. 

 

 

 

 

Η μάσκα του «φίλου» και «συντρόφου» Ταλάτ έπεσε! Με όπλα μας τον πόνο της κατοχής, την αγανάκτηση της προσφυγιάς και την 

δίψα  για  ελευθερία,  ξεσκεπάσαμε  τον  πολιτικό  αττιλάρχη,  ο  οποίος  τα  βρήκε  σκούρα  απέναντι  στην δημοκρατική αγνότητα  και 

τα σκληρά επιχειρήματα των Κυπρίων φοιτητών. Εξερχόμενος από την αίθουσα διάλεξης (που μετέτρεψε σε αίθουσα προπαγάνδας) 

πλησίασε τους φοιτητές‐διαδηλωτές του ΜΕΤΩΠΟΥ, για να τους βάλει δήθεν στην θέση τους! Μα ποιός να βάλει ποιούς στην θέση 

τους;  Ο  σφετεριστής  κατεχόμενων  ε/κ  περιουσιών,  τους  πρόσφυγες;  Ο 

εκτελεστής  των  αγνοουμένων,  τους  συγγενείς  των  αγνοουμένων;  Ήρθε 

δηλαδή, να ζητήσει τα ρέστα για τα δικά του εγκλήματα πολέμου;  

  

Φαίνεται  ότι  ο  κ.  Ταλάτ,  πίστευε  ότι  θα  συνεχίζονταν  τα  διαμειφθέντα  στην 

αίθουσα του  Lοndon  School  of  Economics.  Δηλαδή  να  προπαγανδίζει 

ανενόχλητος και όταν διαψευδόταν από Ε/κ φοιτητές, το «δικό» του κοινό να 

φωνάζει «no dialogues!». Θα πρέπει να το μετάνιωσες πικρά, κύριε Ταλάτ, που 

άνοιξες διάλογο με  τους φοιτητές  του ΜΕΤΩΠΟΥ. Ήταν λάθος, για σένα, διότι 

στα  μάτια  τους,  αντίκρισες  τους  200.000  πρόσφυγες,  τους  εκτελεσθέντες 

αδήλωτους αιχμαλώτους και τους αγνοούμενους, όλα αυτά που προκάλεσε ο 

κατοχικός  στρατός,  του  οποίου προΐστασαι. Και  δεν άντεξες.  Δεν άντεξες  και 

έδειξες το πραγματικό σου πρόσωπο. Εκείνο που είχες και στον 77ο Λόχο της 

ΤΜΤ. Εκείνο  που  είχες  όταν  ήσουν  εθελοντής  μουτζαχίντ  με  τον  στρατό 

εισβολής  στην  Κερύνεια  το  1974. Ενώ  αυτοπαρουσιάζεσαι  ως  ο  διαλλακτικός 

πολιτικός της αγγλογενούς «επανένωσης» και υποστηρίζεις με σθένος την λύση 

«για  τους  Κυπρίους  από  τους  Κυπρίους»,  προπηλάκισες  νέους  Κύπριους 

φοιτητές,  διότι  πολύ  απλά  ζητούσαν  τα  ανθρώπινα  τους  δικαιώματα  και  την 

άμεση εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Κύπρο. 

  

Αφού μπήκαμε στην διαδικασία της αφαίρεσης μασκών, το πραγματικό της πρόσωπο αποφάσισε να αποκαλύψει και η σύζυγος του 

Ταλάτ,  κ.  Όγια  Ταλάτ,  η  οποία  μέχρι  πρότινος  παρουσιαζόταν  στα  ΜΜΕ  με  πλατιά  χαμόγελα,  κατά  τη  διάρκεια 

«επαναπροσεγγιστικών»  πανηγυριών, με  την Έλση Χριστόφια. Φαίνεται  ότι  ελλείψει  κυπριακού καφέ στο Λονδινο,  η  κ. Όγια δεν 

προέβλεψε τι την περίμενε. Αρχίζοντας κι αυτή διάλογο με τους φοιτητές του ΜΕΤΩΠΟΥ, οι τελευταίοι της έδωσαν να καταλάβει, ότι 

ο σύζυγος της είναι «πρόεδρος» (όπως τον αποκαλούσαν οι μπράβοι του) ενός παράνομου καθεστώτος όπου οι Ελληνοκύπριοι δεν 

μπορούν να απολαύσουν τις περιουσίες τους, σε αντίθεση με την διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ως κράτος 

δικαίου, δίνει το δικαίωμα στην ίδια την Ογιά Ταλάτ να απολαμβάνει το δικό της σπίτι, στην Πάφο. Η απάντηση της Ογιά Ταλάτ ήταν 

χαρακτηρισμοί και χειρονομίες! 

  

Η συμπεριφορά του Ταλάτ και της συζύγου του, καθώς και η χυδαία φασιστική συμπεριφορά των σωματοφυλάκων του, δεν πρέπει 

να  μας  φοβίζουν.  Αυτό  που  πρέπει  να  μας  φοβίζει  όμως,  είναι  η  συμπεριφορά  τους  μετά  την  λύση,  όταν  θα  αποκτήσουν 

τις υπερεξουσίες που διεκδικούν και απλόχερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σπεύδει να τους παραδώσει. Μόνο τρομάζει η σκέψη 

για το που μπορούν να φτάσουν, όταν στα πλαίσια της εκ περιτροπής προεδρίας, θα είναι η σειρά του δικού τους, μη δημοκρατικά 

εκλελεγμένου Προέδρου, να ασκεί την εξουσία. 

  

Ο «εξοχότατος κ. Ταλάτ» του κ. Αναστασιάδη και «ο φίλος και σύντροφος» του Προέδρου Χριστόφια λοιπόν, απέδειξε περίτρανα ότι 

είναι απλά η άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Όσες φορές και αν «πλυθεί», πάλι Ντενκτάς και Αττίλας θα «βρωμάει»! 
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Μάριος Νικολάου 
Γραμματέας Αποδήμων  
& Διεθνών Σχέσεων 
m.nicolaou@metopo.org.uk 
 
Κίνηση τακτικής, κοροϊδία ή 
απλά συγκλίσεις; Το τελευταίο 
πακέτο προτάσεων για τη 
διακυβέρνηση του νησιού, που 
έχει καταθέσει ο εγκάθετος της 
Τουρκίας στην Κύπρο Μεχμέτ 
Αλί Ταλάτ, αποτελεί εμπαιγμό 

της διαπραγματευτικής μας νοημοσύνης. Οι 
ευθύνες της κυβέρνησης Χριστόφια είναι άπειρες 
και χιλιοειπωμένες: Έχουμε δώσει γήπεδο στην 
απένταντι πλευρά και μας σφυροκοπά ανελέητα. Ο 
γράφων είναι σχεδόν σίγουρος ότι το πακέτο-
έκτρωμα που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες δεν 
έχει ξαφνιάσει και τόσο τους αποδεδειγμένα 
ανίκανους πολιτικούς μας ηγέτες. Ήταν μια κίνηση 
αναμενόμενη και φυσικό επακόλουθο της φτωχής 
διαπραγματευτικής ικανότητας της κυβέρνησης. Η 
ευκολία με την οποία ο πρόεδρος Χριστόφιας 
παραχωρεί δικές μας κόκκινες γραμμές στην 
αντίπερα όχθη, δίνει την ευκαιρία στον πολιτικό 
αττιλάρχη να ενεργεί με θράσος. Του επιτρέπει να 
αγνοεί την παρούσα κατάσταση,  το γεγονός ότι 
είμαστε θύματα της εισβολής του 1974, την 
παράνομη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, τον 
εξαναγκαστικό διωγμό χιλιάδων προσφύγων από τις 
περιουσίες τους, το ότι δε δίνει σαφείς εξηγήσεις 
για την τύχη εκατοντάδων αγνοουμένων μας. 
Ο Μεχμέτ Αλι Ταλάτ κατάθεσε, λοιπόν, τις δικές 
του προτάσεις στο κεφάλαιο της διακυβέρνησης, σε 
σχέση με τον διαμοιρασμό και τον καταμερισμό 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων, οι οποίες είχαν έντονη 
μυρωδιά συνομοσπονδίας. Πρόκειται για ένα 
πακέτο που σε καμία περίπτωση δεν δίνει το 
δικαίωμα στη δική μας πλευρά να αισθάνεται  
δικαιωμένη για τις υποχωρήσεις της, τόσο κατά την 
πορεία των συνομιλιών τους τελευταίους 15 μήνες, 
αλλά και συνολικά μέσα στο χρόνο, από το 1974 
μέχρι σήμερα. Η ακατανόητη επιμονή μας στο 
αντιδημοκρατικό και ρατσιστικό μοντέλο της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ),  μας 
έφερε ένα βήμα πριν τον ολικό εξευτελισμό και 
αυτό καθίσταται ξεκάθαρο μέσα και από τις 
τελευταίες προτάσεις του κ. Ταλάτ, που συνεχώς 
εκμεταλλεύεται το γεγονός πως από μόνοι μας 
εκφεύγουμε από τις βασικές αρχές. Ο πολιτικός 
αττιλάρχης, αντλώντας δύναμη από τις 
γενναιόδωρες παραχωρήσεις  της δικής μας 

πλευράς, θέτει προϋποθέσεις (!!!) για να αποδεχτεί 
την εκ περιτροπής προεδρία με εθνοφυλετικά 
κριτήρια και την σταθμισμένη ψήφο.  
 

Δικαίωμα βέτο 
Προσπαθώντας να επαναφέρει τα γνωστά 
προβλήματα του συντάγματος του ‘60, ώστε να 
σιγουρευτεί ότι το νέο κράτος θα είναι 
δυσλειτουργικό, ο συνομιλητής του προέδρου 
Χριστόφια στο Κυπριακό, προσπαθεί να 
επαναφέρει το δικαίωμα του ‘βέτο’ στον πρόεδρο 
και στον αντιπρόεδρο. Είναι, άλλωστε, κοινό 
μυστικό πως το βέτο ήταν ένας από τους 
σοβαρότερους λόγους που μας οδήγησαν στα 
«προεόρτια» του 1963. Η αυθαίρετη χρήση του βέτο 
στο παρελθόν πλήττει κάθε αίσθημα ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες, αφού 
τις κάνει να συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά και 
εκδικητικά, όπως έχει ήδη αποδείξει η 
προηγούμενη εμπειρία.   
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Χωριστά FIR 
Ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ προχώρησε παρακάτω, 
επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά τη διαχρονική 
πεποίθηση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β, ότι δεν συζητά  
μια απλή ομοσπονδία, όπου η κεντρική κυβέρνηση 
θα είχε τον πλήρη έλεγχο, αλλά για μια 
συνομοσπονδία, που στην ουσία έχει σαν σκοπό 
την συγκαλυμμένη διχοτόμηση. Προτείνοντας 
ξεχωριστά FIR, δηλαδή δύο εναέριους χώρους, ένα 
για κάθε κρατίδιο, θέτει εσωτερικά σύνορα εντός 
του νησιού, κόβοντας τον ουρανό στα δύο. Ως 
προέκταση αυτού αλλά και γενικότερα ως απόδειξη 
των συνομοσπονδιακών διαθέσεων των τουρκικών 
θέσεων,  τα συνιστώντα κρατίδια θα μπορούν να 
συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες με τρίτα κράτη, οι 
οποίες θα αναγνωρίζονται από την κεντρική 
κυβέρνηση. Αυτό ‘σκοτώνει’ τη μία διεθνή 
προσωπικότητα.  
 
Εσαεί διαιώνιση του εποικισμού 
Το θράσος όμως του πολιτικού αττιλάρχη δεν 
τελειώνει εδώ. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, λέει 
άλλωστε και ο σοφός λαός. Από τη στιγμή που ο 
Δημήτρης Χριστόφιας μιλάει για πενήντα χιλιάδες 
εποίκους χωρίς αναστολές, είναι λογικό ο Μεχμέτ 
Αλί Ταλάτ να έχει εξωπραγματικές απαιτήσεις. 
Συγκεκριμένα, προτείνει οι Τούρκοι πολίτες να 
έχουν στο νέο κράτος ίσα δικαιώματα με τους 
υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή να έχουν 
το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης, 
εγκατάστασης, απόκτησης ακινήτων και εργασίας. 
Ο χειρότερος μας εφιάλτης εδώ και τριαντά πέντε 
χρόνια (ο εποικισμός), σύμφωνα με τις προτάσεις 
του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, θα αποκτήσει νομική 
υπόσταση, με επιπτώσεις μάλιστα, οι οποίες μπορεί 
να φτάσουν τα άλλα άκρα της Ε.Ε. Αυτό, χωρίς 
αμφιβολία, θα αλλοιώσει περισσότερο τις 
πληθυσμιακές αναλογίες στο νησί και με το χρόνο 
θα επιφέρει την τουρκοποίηση του.  
 
Επιχείρηση αριθμητικής εξίσωσης 
Από τις προτάσεις που έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας, σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 
ότι ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ προτείνει εκ περιτροπής 
προεδρία για πέντε χρόνια, τρία ο Ελληνοκύπριος 
και δύο ο Τουρκοκύπριος. Μειώνει, δηλαδή, τον 
χρόνο άσκησης προεδρίας από τον Ελληνοκύπριο 
Πρόεδρο, σμικραίνοντας έτσι την ψαλίδα που 
καθορίζει τις ευαίσθητες αναλογίες, επιδιώκοντας 
την μεγαλύτερη δυνατή αριθμητική εξίσωση των 
δύο πληθυσμιακά ανόμοιων κοινοτήτων. 
Υποβαθμίζει, έτσι, εντελώς την πλειοψηφία και 
παράλληλα αυξάνει το ενδεχόμενο επιβολής από 
την μειοψηφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτήν 
την αυθαιρεσία Ταλάτ ευθύνεται κυρίως η δική μας 
στρατηγική αυτοκτονία, να προωθήσουμε την εκ 
περιτροπής προεδρία.  Ο βαθμός στον οποίο 
τυγχάνει εκμετάλλευσης η ανοχή μας είναι 
πρόδηλος και από το γεγονός ότι ο Ταλάτ πρότεινε 

εκ περιτροπής προεδρία και σε διάφορες κρατικές 
υπηρεσίες! 
Επίσης, στη Γερουσία, δεν φτάνει που προνοείται η 
απόλυτη εξίσωση του 50-50, οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονται από τα δύο πέμπτα της κάθε 
κοινότητας και όχι με πλειοψηφία, πράγμα που 
αναδεικνύει  τον εθνικό διαχωρισμό που 
τροχοδρομείται με την επίτευξη λύσης, άρα και το 
ρατσιστικό χαρακτήρα που θα έχει. Ακόμα και 
στην περίπτωση της Κάτω Βουλής, η οποία θα είναι 
αναλογική με τον πληθυσμό, αυτός θα καθορίζεται 
μέσω «εσωτερικών ιθαγενειών», άλλη μία καθαρά 
συνομοσπονδιακή πρόνοια, που προσδίδει 
διευρυμένες εξουσίες στα κρατίδια.  
 

 
Σταθμισμένη ψήφος 
 Άλλο ένα παράδειγμα της ανύπαρκτης 
διαπραγματευτικής μας δεινότητας, είναι η από 
πλευράς μας πρόταση για σταθμισμένη ψήφο, η 
οποία επίσης έτυχε πολιτικής εκμετάλλευσης από 
τους Τούρκους. Στην περίπτωση αυτή καταργείται 
το αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε 
πολίτη να εκλέγει άτομα της αρεσκείας του για να 
τον διοικούν. Μια κυβέρνηση για να μπορεί να 
φέρει εις πέρας το έργο της, πρέπει να 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του κόσμου ή 
τουλάχιστον της πλειοψηφίας του. Με την 
σταθμισμένη ψήφο, εκτός από το γεγονός ότι 
σταματά να ευσταθεί το ένας άνθρωπος – μία 
ψήφος, το 82% του λαού δε θα μπορεί να έχει για 
ηγέτη άνθρωπο της εμπιστοσύνης του.  
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Συμπερασματικά 
Είναι σχεδόν δεδομένο πως αυτές οι προτάσεις δεν 
ήρθαν σαν μάννα εξ ουρανού. Είναι προφανές και 
από την αναθεωρημένη πρόταση της δικής μας 
πλευράς για τη διακυβέρνηση, ότι οι προτάσεις 
αυτές δεν αποκλίνουν κατά πολύ από τις μέχρι 
τώρα συζητήσεις. Εδώ ακριβώς βρίσκονται και οι 
πολιτικές ευθύνες της ηγεσίας μας.  
Στην αρχή του άρθρου, είχαμε διερωτηθεί αν 
πρόκειται για κίνηση τακτικής και εντυπωσιασμού 
και συνάμα εκφοβισμού από πλευράς της 
Τουρκίας, προσπαθώντας να μας συνετίσει και να 
καταλάβουμε ποιο είναι το «αφεντικό». 
Διερωτηθήκαμε αν μήπως πρόκειται για κοροϊδία, 
για να μας πείσουν πως η ιδανική λύση που 
προσδοκά ο πολύπαθος λαός είναι πολύ μακριά 
από την πραγματικότητα ή αν είναι σημεία 
σύγκλισης και απλά επιβεβαιώνονται με τον πιο 
επίσημο τρόπο. Στην τρίτη περίπτωση, η 
κυβέρνηση Χριστόφια πρέπει να λογοδοτήσει στον 
κυπριακό λαό. Αν ακόμα δεν ευσταθούν οι εικασίες 
αυτές, να ενημερώσει τον λαό από που προκύπτουν 
αυτές οι προτάσεις. Και να μας εξηγήσει, τι πήρε 
ως αντάλλαγμα, επιτρέποντας στην κατάσταση να 
φτάσει ως εδώ.  
Εδώ και τριανταπέντε χρόνια οι πολιτικοί ηγέτες 
του νησιού διατυμπανίζουν πως αγωνίζονται για μια 

δίκαιη και βιώσιμη λύση. Παίρνουμε το ρίσκο να 
πούμε πως τίποτα από αυτά δεν μπορούν να 
συμβούν (πράγμα που δεν προκύπτει μόνο από τις 
συγκεκριμένες προτάσεις αλλά και από άλλες 
εξωφρενικές προσφορές, όπως π.χ παραμονή 
εποίκων στο νησί, επιστροφή προσφύγων υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση κ.α.). Ο κόσμος δεν 
πρόκειται και δεν πρέπει να συμβιβαστεί με την 
αφαίρεση του δικαιώματος να επιλέγει τον άνθρωπο 
που θα τον διοικεί. Η γενναιόδωρη πολιτική που 
ακολουθεί η ηγεσία μας, με αποκορύφωμα τις 
προσβλητικές προσφορές του Προέδρου Χριστόφια, 
μας έχει φέρει στο χείλος του γκρεμού. Έχει δώσει 
το δικαίωμα στη Τουρκία να μας βλέπει ως 
αδύναμους και υποδεέστερους και να 
συμπεριφέρεται αυθαίρετα, φτάνοντας στο σημείο 
να θέτει όρους και προϋποθέσεις για να αποδεχτεί 
ό,τι «καλύτερο» της έχουμε παραδώσει από το 
1975. Η κατάντια και η κατρακύλα της 
διαπραγματευτικής μας ομάδας, δεν γνωρίζουμε 
που μπορεί να σταματήσει, όμως να είναι σίγουροι 
πως ο λαός δεν υποκύπτει και δεν πρόκειται να 
δεχθεί μορφές λύσης που να υποτιμούν τη 
νοημοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα 
δικαιώματά του.  
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Αντρέας Γεωργιάδης 
Αντιπρόσωπος Brighton 
a.georgiades@metopo.org.uk 
 
Πάνε σχεδόν δύο χρόνια (23 
μήνες για να ακριβολογούμε) 
από την εκλογή του Δημήτρη 
Χριστόφια στο ανώτατο 
αξίωμα της χώρας μας. Ένας 
πρόεδρος ο οποίος εκλέχθηκε 
διατυμπανίζοντας όπως έλεγε 
και το σλόγκαν του wannabe 

αριστερού κόμματος του ότι θα λειτουργεί σαν 
πρόεδρος όλων των Κύπριων. Η δημοκρατία και οι 
συλλογικές αποφάσεις για τα μείζονα θέματα του 
τόπου μας είχαν κύρια θέση στην προεκλογική του 
ατζέντα.  Φάνηκε όμως ότι ο μέγας μαχητής του 
φασισμού (αυτό το 
φάντασμα που βλέπει 
χρόνια μαζί με τους 
ομοϊδεάτες του 
προσπαθώντας να 
δικαιολογήσουν την 
ύπαρξη τους) ίσως να μην 
είναι αυτό που ο κόσμος 
περίμενε, αφού όλο αυτό 
το διάστημα, ζήσαμε 
οτιδήποτε άλλο, εκτός από 
δημοκρατία.  
 
Το πρώτο μεγάλο μπαμ 
ήρθε τον Σεπτέμβρη του 
ίδιου έτους, όταν 
προσπάθησε να επιτύχει 
αυτό που τόσα χρόνια 
ονειρεύεται το ΑΚΕΛ: Την 
αλλαγή της ιστορίας του 
τόπου μας. Με όργανο τον 
Υπουργό Παιδείας 
προτείνει αλλαγές ακόμη 
και στα βιβλία που 
χρησιμοποιούνται στα 
σχολεία. Προτείνει την 
δημιουργία επιτροπής που θα μελετήσει τις 
αλλαγές. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο 
Αντρέας Καζαμίας, ένας άνθρωπος ο οποίος τολμά 
να εισηγηθεί τα βιβλία Ιστορίας να γράφουν ότι οι 
Έλληνες και οι Τούρκοι έχουν διαφορετική 
αφηγηματική επεξήγηση για το τί έγινε. 
Συγκεκριμένα να αναφέρουν ότι οι Τούρκοι 
ισχυρίζονται πως έγινε «ειρηνευτική επιχείρηση» το 

1974 και οι Έλληνες «εισβολή» (ΡΙΚ1 ‘Μέρα 
Μεσημέρι’, 26/05/2008). Όλος ο κόσμος, ακόμη 
και τα συγκυβερνώντα κόμματα, ξεσπούν εναντίον 
αυτής της προσπάθειας παραχάραξης των πάντων. 
Ο ίδιος απαντά πως θα προχωρήσει με τη 
μεταρρύθμιση, όσο και να αντιδρά ο κόσμος!  
 
Ένα άλλο σοβαρό ολίσθημα του «δημοκράτη» 
προέδρου μας είναι η πρόταση για νομιμοποίηση 
της κομματικής κατήχησης στα δημοτικά σχολεία! 
Το ποια νεολαία κόμματος θα ευνοείτο από μια 
τέτοια αλλαγή, νομίζω είναι περιττό να 
αναφέρουμε. Αυτή που μαζεύει παιδιά, από πέντε 
χρονών, σε κατασκηνώσεις, μαθαίνοντας τους τι 
πρέπει να αγαπάνε και τι πρέπει να μισούνε, ποιοι 
είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί της Κύπρου, ποιοι 
είναι οι αδελφοί μας και ποιοι όχι κτλ.  

 
Τον επόμενο μήνα, στην 
επέτειο ανακήρυξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 
διατάζει όπως οι 
στρατιώτες  παρελάσουν 
χωρίς γεμιστήρες στα 
στρατιωτικά τους 
τυφέκια. Τακτική που 
ακολουθούσε ο Αδόλφος 
Χίτλερ, φοβούμενος, 
προφανώς, επιθέσεις 
ενάντιων του. Την ίδια 
μέρα καταπατώντας κάθε 
αρχή της δημοκρατίας, 
και πάλι σαν άλλοι 
Αδόλφοι, οι αρχές 
συλλαμβάνουν πολίτες 
επειδή διέπραξαν το 
«τρομερό» έγκλημα, να 
μοιράζουν έντυπα κατά 
της κυβέρνησης και της 
Τουρκίας. Συνελήφθη 
επίσης ο πρόεδρος της 
συγκεκριμένης κίνησης ο 
οποίος και κατήγγειλε ότι 

κτυπήθηκε από τους αστυνομικούς («Σημερινή», 
04/10/2008)! 
 
Η Παιδεία φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή για την 
κυβέρνηση, αφού αποφάσισε να βάλει το χεράκι 
της σε όλους τους θεσμούς του κράτους. Τον 
επόμενο μήνα, η ηθοποιός Έλενα Δημήτριου, 
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παραδέχεται ότι δέχτηκε πιέσεις για να γίνει μέλος της ΠΕΟ, ούτως ώστε να της επιτραπεί να ενταχθεί 
στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Προσλήφθηκαν 
και τα νέα δέκα μέλη της ΠΕΟ, ενώ τερματίστηκαν 
άδικα άλλα συμβόλαια, επειδή, προφανώς, τα 
«πιστεύω» κάποιων ήταν διαφορετικά από αυτά των 
διοικούντων. 
 
Έρχεται ο Απρίλης του 2009 και ο πρόεδρος μας 
δείχνει ακόμη μια φορά την δημοκρατική πλευρά 
του. Ενώ ολόκληρη η πολιτική κοινότητα ζητάει την 
ένταξη μας στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, ο 
πρόεδρος όλων των Κυπρίων αρνείται 
προβάλλοντας το δεύτερο αγαπημένο του φάντασμα 
(αυτό του ΝΑΤΟ), δηλώνοντας, μάλιστα, με 
περηφάνια «με εκλέξατε με ένα συγκεκριμένο 
προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο δεν 
συμπεριλάμβανε την ένταξη στον ΣγΕ». Μη έχοντας 
άλλη επιλογή, τα κόμματα ακολουθούν τον δρόμο 
της έγκρισης νομοσχεδίου από την Βουλή, το οποίο 
ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση, ώστε να αιτηθεί 
ένταξη στον Συνεταιρισμό. Το μόνο κόμμα που 
καταψηφίζει την πρόταση είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο 
δηλώνει ότι «το ψήφισμα δυσχεραίνει τους λεπτούς 
χειρισμούς της Κυβέρνησης στο Κυπριακό» 
(Κυπριακή Βουλή, 03/04/09). Ότι να ‘ναι πλέον. 
Από την άλλη βέβαια, οι ΝΑΤΟϊκές «Βάσεις του 
θανάτου» του πολύ καλού φίλου του Προέδρου 
Χριστόφια, Γκόρντον Μπράουν, δεν τους ενοχλούν. 

 

Ακόμη και στην υπόθεση του «Αλ Καπόνε», 
βλέπουμε κωμικοτραγικά συμβάντα αφού ενώ οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις δείχνουν ευθύνες σε 6 
άτομα -συμπεριλαμβανόμενου και του Αρχηγού 
της Αστυνομίας – μέσα σε μια νύχτα, μετά από 
παρεμβάσεις, ο Αρχηγός αθωώνεται!   
 
Το Συνέδριο Αποδήμων τον επόμενο μήνα 
επιβεβαιώνει τον αυταρχισμό των διοικούντων. Ενώ 
ο κόσμος τονίζει τους λανθασμένους χειρισμούς της 
κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ μιλά 
λες και βρισκόμαστε στην καλύτερη φάση της 
ιστορίας μας. 
 

Το γέλιο της αρκούδας πέφτει τον ίδιο μήνα, αφού 
ενώ τα συγκυβερνώντα κόμματα περιμένουν τον 
καταρτισμό των Ημικρατικών Οργανισμών, βλέπουν 
τον Πρόεδρο να τους ρίχνει τα «αποφάγια». Όλοι οι 
Ημικρατικοί Οργανισμοί στελεχώνονται σε μεγάλο 
βαθμό από άτομα του ΑΚΕΛ, σκεπτόμενοι 
προφανώς ότι δεν πρόκειται να ξαναεκλεγούν και 
τρώνε όσα προλάβουν. Με την παρέλευση μερικών 
ημερών, ο κυπριακός ελληνισμός συγκλονίζεται 
από τις αποκαλύψεις για τις εν ψυχρώ δολοφονίες 
των 5 Ελληνοκυπρίων το 1974 στο Τζιάος και ζητά 
από την κυβέρνηση  να κινηθεί νομικά εναντίον της 
Τουρκίας. Η κυβέρνηση προκλητικά  γράφει στα 
παλιά της παπούτσια την λαϊκή κατακραυγή και 
αρνείται, αφού δεν θέλει να χαλάσει το κλίμα των 
συνομιλιών. 
 
Υπάρχουν αμέτρητα αλλά παραδείγματα της 
«δημοκρατικής» κυβέρνησης Χριστόφια.  Η 
επανειλημμένη άρνηση για σύγκληση του Εθνικού 
Συμβουλίου σε κρίσιμες περιόδους για το 
Κυπριακό, η προκλητική απάθεια προς την 
αντίδραση των συγκυβερνώντων κομμάτων, που 
οτιδήποτε εκτός από συγκυβερνώντα είναι, η 
προσπάθεια φίμωσης των ΜΜΕ, η στέρηση 
χορηγίας από την ΑΤΗΚ σε έντυπα που αντιτίθενται 
στην πολιτική του ΑΚΕΛ («Κυπριακό Ποντίκι», 
18/12/2009), ακόμη και η επαναλειτουργία του 
Τμήματος Δ’ της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, ένα τμήμα που έχει ως σκοπό την 
παρακολούθηση πολιτών («Αλήθεια», 10/01/2010). 
 
Σε κάποιες περιπτώσεις η αναξιοκρατία επιβαρύνει 
ακόμη και οικονομικά το κράτος. Όπως πρόσφατα 
αποκάλυψε η Γενική Ελέγκτρια, είναι πιθανή η 
ύπαρξη ενός καρτέλ, αφού κάποιες οικοδομικές 
εταιρίες αναλαμβάνουν έργα με πολύ ακριβότερες 
πρόσφορες από τις εκτιμήσεις των επιμετρητών. Ο 
γνωστός σε όλους μας Μιλτιάδης Νεόφυτου που δεν 
έχει αφήσει διαγωνισμό για διαγωνισμό της 
κυβέρνησης που δεν έχει κερδίσει, είχε παλαιοτέρα 
κερδίσει και τον διαγωνισμό για την ανέγερση του 
κρατικού Θεάτρου. Το ότι η πρόσφορα του ήταν 
κατά 47,06% ακριβότερη από την εκτίμηση των 
επιμετρητών δεν φαίνεται να ενόχλησε κανένα 
(«Φιλελεύθερος», 29/12/2009). 
 
Αν σε μόνο δύο χρόνια παρουσίας της κυβέρνησης 
αυτής έχουμε δει όλη αυτή την καταπάτηση 
δημοκρατικών θεσμών και αξίων ποιο είναι το 
επόμενο βήμα; Να περιμένουμε εκτελεστικά 
αποσπάσματα για τους αντιφρονούντες ή μήπως 
επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού; Πρόκειται, 
άλλωστε, για γνωστές τακτικές από τους Άγγλους 
αποικιοκράτες φίλους τους και τους Σοβιετικούς 
δικτάτορες, που έχουν σαν ινδάλματα. 
 
Τελικά σε αυτό τον τόπο ποιοι είναι οι φασίστες;
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Η ελληνική σημαία των Κυπρίων το 1821 
(Εθνικό‐Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Μάριος Μαρκουλλής 
Εκπρόσωπος Τύπου 
m.markoullis@metopo.org.uk 
 

Ο Ελληνισμός είναι μια 
έννοια με πανάρχαιες ρίζες. 
Δεν είχε ποτέ του σύνορα ούτε 
περιοριζόταν στον τόπο 
καταγωγής ή τα γενεαλογικά 
δένδρα. Ελληνισμός είναι 
αυτό που κυλάει στις 

φλέβες όσων ανθρώπων γαλουχήθηκαν με τις 
αξίες του Ελληνισμού και τις διατηρούν μέχρι 
σήμερα και είναι έτοιμοι να τις μεταδώσουν στα 
παιδιά τους: στους επόμενους απογόνους του 
Ελληνισμού, τους «Έλληνες». 

Ο σπόρος του Ελληνισμού φυτεύτηκε στην Αρχαία 
Ελλάδα. Ηρακλής, Θησέας, Μέγας Αλέξανδρος, 
Λεωνίδας, Περικλής, Ηρόδοτος, Όμηρος και άλλες 
τόσες ξακουστές ανά το κόσμο μορφές, αποτελούν 
το ψηφιδωτό του μοναδικού και αξιοθαύμαστου 
ελληνικού πολιτισμού, που έφτασε στο 
αποκορύφωμα του με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
Το 1453 όμως, επέρχεται η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους 
Οθωμανούς και η πτώση του Βυζαντίου.  

Καθώς οι Έλληνες ήταν σκλάβοι των Τούρκων, ο 
τότε υπόλοιπος κόσμος αναπτυσσόταν. Σε αυτά τα 
τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, έλαβαν χώρα 
σπουδαία γεγονότα στην Ιστορία, όπως η Συνθήκη 
της Βεστφαλίας, ο Διαφωτισμός και η Γαλλική 
Επανάσταση. Ο παγκόσμιος χάρτης άρχισε να 
μετατρέπεται από αυτοκρατορίες σε 
δημοκρατικά έθνη-κράτη και οι Έλληνες ήταν 
δυστυχώς απόντες.  

Το 1821 παίρνουν την απόφαση να 
επαναστατήσουν. Όπου υπήρχε Έλληνας, υπήρχε 
και επανάσταση. Η απόφαση για «Ελευθερία ή 
Θάνατο» πάρθηκε αυθόρμητα και ξεσήκωσε σε 
μικρό χρονικό διάστημα τους απανταχού Έλληνες. 
Αίμα ελληνικό χύθηκε στην Πελοπόννησο, στη 
Στερεά Ελλάδα, στη Θράκη, στην 
Κωνσταντινούπολη, στο Αιγαίο, στη Κρήτη, στην 
Κύπρο. Κάθε περιοχή είχε τη δική της 
ελληνική σημαία, με διαφορετικά σχέδια και 
χρώματα η κάθε μία. Όλες όμως έφεραν τον 
Σταυρό της Ορθόδοξης Πίστης μας και τον πόθο 
των Ελλήνων για Ελευθερία. Και επιτέλους, ήρθε η 
ελευθερία και η ανόρθωση του Ελληνισμού και 
το έθνος απόκτησε το πρώτο του κράτος, αν και 

πολύ μικρό τότε, στο νέο παγκόσμιο χάρτη: την 
«Ελλάδα». Κατά συνέπεια, το έθνος-κράτος 
«Ελλάδα» κληρονόμησε για τους Έλληνες την 
Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο. 

Οι Κύπριοι προσπάθησαν να επαναστατήσουν 
μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες το 1821, 
αλλά οι Οθωμανοί τους έπνιξαν στο αίμα. Τα 
χαρακτηριστικά λόγια του Αρχιεπίσκοπου 
Κυπριανού πριν τον απαγχονισμό του από τους 
Τούρκους, έμειναν στην Ιστορία, μέσα από το έργο 
του Βασίλη Μιχαηλίδη: 

«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου,  
κανένας εν εβρέθηκεν για να την ιξιλείψει, κανένας!  

Γιατί γλέπει την που τα ‘ψη ο Θεός μου.  
Η Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει.» 

Οι Οθωμανοί πωλούν, το 1878, την Κύπρο στους 
Άγγλους. Στην ειρηνική φωνή των Ελλήνων της 
Κύπρου δεν ανταποκρίνεται το «ευγενές έθνος» των 
Άγγλων. Έτσι πήραν την απόφαση για ένοπλο 
αγώνα με στόχο την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού. 
Αυξεντίου, Παλληκαρίδης, Μάτσης, Καραολής 
και άλλα τόσα παλληκάρια θυσίασαν την ζωή 
τους για την ελευθερία και την Ένωση με το 
έθνος-κράτος της Ελλάδας. Γι’ αυτό και η 
σημαία που κρατούσαν ήταν η ελληνική και ο 
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ύμνος που τραγουδούσαν βαδίζοντας στην αγχόνη 
ήταν ο εθνικός ύμνος του Διονύσιου Σολωμού. 

Μετά από ύπουλα διπλωματικά παιχνίδια, 
παραχωρείται στους Έλληνες της Κύπρου ένα νέο 
ανεξάρτητο κράτος: η «Κυπριακή Δημοκρατία». 
Από εκείνη τη στιγμή οι Έλληνες της Κύπρου 
απέκτησαν μια διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική 
οντότητα, ένα κράτος κι όχι ένα έθνος-κράτος, 
αφού οι Έλληνες της Κύπρου αποτελούν μέρος του 
ελληνικού έθνους εδώ και πέντε χιλιάδες 
χρόνια. 

Συνεπώς, το κράτος «Κυπριακή Δημοκρατία» 
είναι κι αυτό κράτος του Ελληνισμού. Κράτος 
που απέκτησε υπόσταση μετά την πτώση του 
Βυζαντίου, όπως και το κράτος «Ελληνική 
Δημοκρατία». Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε την 
έννοια της «κρατικής οντότητας» από την 
έννοια της «εθνικής συνείδησης». Η κρατική 
μας οντότητα είναι η «Κυπριακή Δημοκρατία» 
ενώ η εθνική μας συνείδηση πηγάζει από τον 
Ελληνισμό. Τρανό παράδειγμα αποτελούν οι 
πόλεις-κράτη που υπήρξαν στην Αρχαία Ελλάδα. 
Μπορεί να ήταν χωρισμένοι σε πόλεις-κράτη με 
διαφορετικούς νόμους, διοίκηση και αρχές, αλλά 
όλοι τους ήταν Έλληνες και όταν απειλήθηκε το 
έθνος τους, πολέμησαν από κοινού τις περσικές 
επιδρομές.  

Σύγχυση προκαλεί σε ορισμένους ή μάλλον 
σύγχυση σκορπούν ορισμένοι, εμπλέκοντας την 
ύπαρξη της μειονότητας των Τούρκων στην 
Κύπρο. Μειονότητες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα 
κράτη του κόσμου. Εξάλλου, η γεωγραφική θέση 

της Κύπρου στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, ίσως 
να το έκανε αναπόφευκτο. Η ύπαρξη 
μειονοτήτων στην Κύπρο, δεν αλλάζει την 
Ιστορία και τον πολιτισμικό χαρακτήρα του 
νησιού. Δεν θα αλλάξει τα υλικά, αλλά κυρίως 
τα πνευματικά κτίσματα αιώνων του 
Κυπριακού Ελληνισμού.  

Εξάλλου το ΚΚΕ, στο περιοδικό του «Νέος Κόσμος» 
το 1950 (τεύχος 8), διατύπωνε την ίδια ακριβώς 
άποψη (που την υιοθέτησε αργότερα και το ΑΚΕΛ), 
πως η Κύπρος είναι ελληνική και οι 
μειονότητες θα πρέπει να τύχουν κατάλληλου 
σεβασμού. Με τον ίδιο τρόπο, στην «Κυπριακή 
Δημοκρατία», η τουρκοκυπριακή μειονότητα είναι 
απόλυτα σεβαστή και αποδεκτή, όπως και οι 
Αρμένιοι, οι Λατίνοι και οι Μαρωνίτες.   

Τέλος, όποιος αμφιβάλλει ακόμα για το αν η 
Κύπρος είναι πολιτισμικά και ιστορικά 
ελληνική, την απάντηση θα την βρει από τον 
Τούρκο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, ο οποίος δήλωνε 
μετά την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της 
ΕΟΚΑ: «η Κύπρος ήταν πάντοτε ελληνική και δεν 
υπάρχει κανένα ζήτημα για την ελληνικότητα της 
νήσου. Η πλειοψηφία των κατοίκων της είναι 
Έλληνες και δίκαια αγωνίζονται για την Ένωσιν της 
νήσου με την Ελλάδα.[...] [Η τουρκική μειονότητα] 
πρέπει να συνεργασθεί με τους Έλληνες Κυπρίους 
για την απαλλαγή της νήσου από τον Αγγλικό 
ιμπεριαλισμό. […] Εκείνοι που προσπαθούν να 
στρέψουν τους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων, 
μόνον το συμφέρον του ξένου κατακτητή 
εξυπηρετούν» (εφημερίδα ΑΥΓΗ, 17 Απρ. 1955).
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Σεμέλη Χριστοφορίδου 
Γραμματέας Εκδηλώσεων 
s.christophorides@metopo.org.uk 
 
Κάποτε το μυαλό μου τρέχει 
στο δημοτικό. Θυμάμαι τη 
γιορτή των Χριστουγέννων, που 
υπήρχε πάντα μια αναφορά 
στους αγνοούμενους, στην 
προσφυγιά, στους 
εγκλωβισμένους. Υπήρχε πάντα 
αναφορά στον Πενταδάκτυλο 

που θα ανασήκωνε την πλάτη του να διώξει τους 
κατακτητές, στην όμορφη Κερύνεια, στην σιωπηλή 
και αγαπημένη Αμμόχωστο, στην Καρπασία, στη 
Μόρφου… και πάντα υπήρχε αναμμένο ένα κεράκι 
που συμβόλιζε την ελπίδα.  
 
Τα γεγονότα αυτά με σημάδεψαν. Δεν πέρασαν 
Χριστούγεννα, που να μην συλλογιστώ τα παιδιά της 
ηλικίας μου που χάθηκαν εκείνο το καλοκαίρι, δεν 
υπήρξε Ανάσταση, που να μην νοιώθει μισή, επειδή 
η μισή μου πατρίδα παρέμενε σταυρωμένη και 
αδικαίωτη.  
 
Τότε ένοιωθα υπερήφανη για την πατρίδα μου. 
Υπερήφανη για τους ανθρώπους γύρω μου, που 
έβλεπαν πέρα από τον εαυτό τους, κατ’ εκείνους 
που η ζωή δεν προίκισε ισάξια, κατ’ εκείνους που 
ακόμα μετρούν πληγές, εκείνους που δεν έπαψαν 
να θυμόνται.Θυμόνται όσα ήμουν σίγουρη πως δεν 
θα χρειάζονταν ποτέ υπενθύμιση. 
 
Κι όμως, 35 χρόνια μετά, αντί να κατηγορείται η 
δολοφόνος Τουρκία, κατηγορούνται με πάθος αυτοί 
που δεν ξεχνούν και που δεν παύουν να 
αγωνίζονται. Κατάντησε παρατραβηγμένος ο όρος 
«Ελευθερία». Κατάντησε πολυτέλεια που δεν 
διαθέτουμε, ο αγώνας για δικαίωση. Κατάντησαν 
παραμυθάκια παλιάς εποχής οι γραμμένες με 
χρυσά γράμματα σελίδες της τιμημένης ιστορίας 
μας και απόκρυφο το χρέος μας απέναντι της. Όσο 
για τους ήρωες του ποτισμένου με αίμα νησιού μας, 
σ’ αυτούς αναφέρονται αραιά και πού, οι για 
κάποιους «προοδευτικοί», για μας Εφιάλτες. 
 
Συγγνώμη σ’ όλους εσάς των οποίων διατάραξα την 
ωμή καθημερινότητα με πραγματικότητες. 
Συγγνώμη σ’ εσάς τους οποίους έκανα να ντραπούν 
διότι θύμισα όσα ξεχνούν. Λυπάμαι όλους αυτούς 
που δεν είχαν ποτέ την τύχη να νοιώσουν την 
περηφάνια που ένοιωσα και λυπάμαι όσους 

ψηφίζουν ομοσπονδία. Μα πάνω απ’ όλα λυπάμαι 
την πατρίδα μου, που εξ’ αιτίας του δικού σας 
καταραμένου εγωισμού και αδυναμίας ανάληψης 
ευθύνης, παραμένει σκλαβωμένη. 
 
Ωστόσο, να γνωρίζετε πως κάποια από τα παιδιά σας 
«παρέπεσαν» και ορκίστηκαν δια ζωής μαχόμενοι. 
Όσα εσείς δεν φανήκατε άξιοι να θυμηθείτε, εμείς 
τα κρατήσαμε βαθειά μέσα μας, κάτω από τη 
σάρκα. 
 

«Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό,   
Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα 

βήματα, αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παραμόνο 
στον ήλιο, αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται  

Παρα μόνο στο δίκιο…» 
                

Γ. Ρίτσος                
 
Ελληνόπουλα.   Έχουμε καθήκον να ταχθούμε 
υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ πίστεως και πατρίδας. 
Έχουμε καθήκον να σταθούμε στο ύψος μας, 
απέναντι σε Σκύλες και Χάρυβδες.  Έναντι σε 
ψευτοπολιτικούς και αττίλες.  Ορθοί απέναντι στις 
δυσκολίες που επέρχονται. Άλλοι έδωσαν τη ζωή 
τους για τη δική μας ζωή. Για την εθνική και 
προσωπική μας υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Για 
έννοιες όπως αυτή της άνευ όρων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 
Της πιο γλυκιάς λέξης της Ελληνικής γλώσσας. 
Αυτής που τώρα μας πιέζουν να ξεχάσουμε. Ήρθε 
τώρα η δική μας σειρά. Πρέπει να σταθούμε 
εμπόδιο στον κατακτητή και τους όσους  τον 
υποβοηθούν. ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΜΙΣΗ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΣΗ. 
 
Το χρωστούμε στον Παλληκαρίδη, στον Αυξεντίου, 
στον Ισαάκ, στον Σολωμού. Σε τόσους άλλους που 
θυσιάστηκαν για την πατρίδα που είμαστε στα 
πρόθυρα να πουλήσουμε. Το χρωστούμε στο 
παιδάκι στην φωτογραφία, που αναζητεί τους γονείς 
του…  
 
Εμείς, αφήσαμε μέσα τις ψυχές μας.. πίσω από το 
οδόφραγμα… πέρα από το αιματοβαμμένο 
συρματόπλεγμα… βοηθήστε μας να το σπάσουμε.. 
ανοίξτε μας τις δικές σας ψυχές… Και φωνάξτε μαζί 
μας…  
 
Έλληνα;;; Ελληνίδα;;; 
 
35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ-ΑΡΚΕΤΑ. 
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Μικαέλλα Λοΐζου 
Δημοσιογράφος «Σημερινής» 
Ιδρυτικό μέλος ΜΕΤΩΠΟΥ 
 
Δεν θυμάμαι και πολλά από τη 
νύχτα της 11ης Ιανουαρίου. 
Θυμάμαι τον αρχισυντάκτη μου 
να εμφανίζεται κάποια στιγμή, 
γύρω στις 8:30 και να με ρωτά: 
«Μικαέλλα μου αργείς;». «Δεν 
ξέρω Τζιώρτζιο», απάντησα, 
«ακόμα να βγει κάτι από τα 
κατεχόμενα. Τα Ηνωμένα Έθνη 

δεν μιλούν». Ήθελε, προφανώς, να κλείσουμε 
πρωτοσέλιδο. Και τί άλλο θα μπορούσε να αποτελέσει 
κύριο θέμα, εκτός από την έναρξη των εντατικών 
διαπραγματεύσεων, στην έκδοση της επόμενης 
ημέρας; 
 
«Άνανδρη δολοφονία- Σκότωσαν εν ψυχρώ τον Άντη 
Χατζηκωστή- Θα είσαι για πάντα μαζί μας- Δεν 
υποκύπτουμε στην τρομοκρατία», έγραφε το 
πρωτοσέλιδο της «Σημερινής» την Τρίτη 12 
Ιανουαρίου. Όλα όσα εκτυλίχθησαν εκείνο το βράδυ, 
αλλά και τις ημέρες που ακολούθησαν, δεν έχουν 
ταξινομηθεί ακόμα σωστά στο μυαλό μου. Κλάματα 
πολλά, λυγμοί. Κάτι ηλίθιες ερωτήσεις, απ’ αυτές που 
ο κόσμος κάνει όταν είναι πολύ σοκαρισμένος για να 
πει κάτι λογικό. «Τί εννοείς επαίξαν τον Άντη; Με όπλο 
δηλαδή;» Κι άλλα κλάματα. Αντί συνομιλίες, έγραφα 
κάτι πράγματα εντελώς σουρεάλ. Ήταν, λέει, 7:00 το 
βράδυ, την ώρα που σελιδώνουμε, την ώρα που οι 
άλλοι μοντάρουν τα τελευταία πλάνα του δελτίου, και 
βγήκαμε στο δρόμο –δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες- και 
κρατούσαμε άσπρα λουλούδια και πολλά κεριά, που 
τ’ αφήσαμε τελικά εκεί που σκότωσαν τον Άντη. «Εκεί 
που σκότωσαν τον Άντη… Που σκότωσαν τον Άντη... 
Σκότωσαν τον Άντη...Τον Άντη…».  
 
Με ποιο κίνητρο θα μπορούσε κάποιος να 
δολοφονήσει τον Άντη Χατζηκωστή; Τον Άντη που 
ήταν φίλος με όλους. Τον Άντη που πάντα 
χαμογελούσε. Τον Άντη μας. Όσες φορές και αν 
υποβαλλόταν η ερώτηση, κανείς, πέραν από 
διάφορους αισχρούς κουτσομπόληδες, που νομίζουν 
ότι τα ξέρουν όλα, δεν μπορούσε να απαντήσει. Και 
ούτε ακόμα κάποιος μπορεί να πει με σιγουριά.  
Πλην ενός: του Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, ο 
οποίος ξέρει σίγουρα ποιο είναι το κίνητρο για το 
οποίο ΔΕΝ τον σκότωσαν. 
 
«Έχω παρατηρήσει ότι πολιτικά πρόσωπα, 
δημοσιογράφοι, που καθοδηγούμε την κοινωνία και 
διαμορφώνουμε αντιλήψεις, έχουμε, κατά την άποψή 
μου, συμπεριφερθεί με τρόπο που έχει δηλητηριάσει 

την κυπριακή κοινωνία και αναφέρομαι σε δηλώσεις 
που είχαν γίνει την πρώτη στιγμή της δολοφονίας και 
παρέπεμπαν σε πολιτικά κίνητρα. Νομίζω ότι αυτό θα 
πρέπει να μας γίνει μάθημα και να 
συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα. Νομίζω ότι κάποιοι θα 
έπρεπε να απολογηθούν προς τον κυπριακό λαό για 
αυτά που έχουν διατυπώσει στο αρχικό στάδιο», είπε ο 
Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.  
 
Ακόμα μου φαίνεται αδιανόητο. Ο ηγέτης του 
κυβερνώντος κόμματος δυσκολεύεται, προφανέστατα, 
να αντιληφθεί, γιατί η δολοφονία του Άντη 
Χατζηκωστή έχει χροιά πολιτική, ακόμα και αν 
αποδειχθεί ότι δεν είχε πολιτικά κίνητρα. Γιατί έχει 
χαρακτήρα πολιτικό, ο οποίος δεν χρειάζεται πολιτικά 
κίνητρα για να υφίσταται.  Δυσκολεύεται ένας από 
τους πρωταγωνιστές της κυπριακής πολιτικής σκηνής, 
να κατανοήσει γιατί μια πράξη μπορεί να είναι 
πολιτική, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι δεν είχε πίσω 
της πολιτικά ελατήρια. Και δυσκολεύεται να 
καταλάβει γιατί όλοι οι άλλοι το κατάλαβαν, εκτός 
από τον ίδιο!  «Σε τί κόσμο ζούμε;», θα ρωτούσα, αν 
δεν με προλάβαινε ο Πρόεδρος της Βουλής Μάριος 
Καρογιάν, ο οποίος δήλωσε λίγη ώρα μετά τη 
δολοφονία ότι «ζούμε σε κάποιες φάσεις ζούγκλας». Κι 
όμως, επί της ουσίας, αυτό έχει δηλώσει ο Άντρος 
Κυπριανού, ο οποίος, λίγες μέρες πριν –και με τον 
πλέον επίσημο τρόπο, από το βήμα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων- είχε λίγο ή πολύ ανακοινώσει ότι  
μεθοδεύεται «φυσική εξόντωση» του Προέδρου 
Χριστόφια, με την πρωτότυπη μέθοδο του πατήματος 
ενός κουμπιού του πληκτρολογίου κάποιων 
μπλόγκερ! Και μάλιστα το θεωρούσε και παράξενο 
που τον κατέκριναν για το γεγονός.  
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Τί αγνοεί ή κάνει πώς δεν ξέρει, λοιπόν, ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ;  Ότι ο Άντης Χατζηκωστής είχε, χωρίς μάλιστα 
να το επιδιώξει ποτέ, την ταυτότητα του πολιτικού 
ανδρός, λόγω της φύσεως της θέσης που κατείχε και 
δολοφονώντας τον άνθρωπο Άντη, δολοφονήθηκε 
ταυτόχρονα και η πολιτική του ιδιότητα; Ότι ο Άντης 
Χατζηκωστής, μαζί με μια χούφτα άλλους, είναι που 
συνθέτουν την τέταρτη εξουσία στην Κύπρο και οι 
σφαίρες που κτύπησαν τον Άντη, «έπιασαν ξυστά» 
όλους όσους ανήκουν στην νευραλγική αυτή ομάδα, η 
οποία εκτός από κοινωνός της πολιτικής είναι και 
παραγωγός της; Ότι τα μέσα του συγκροτήματος ΔΙΑΣ 
και ΣΙΓΜΑ, και κυρίως η «Σημερινή» και το «Ράδιο 
Πρώτο», αποτελούν δύο από τις πιο δυνατές φωνές 
μίας συγκεκριμένης πολιτικής γραμμής και επί σειρά 
ημερών αντί να ασχολούνται με τα πολιτικά 
τεκταινόμενα, βρίσκονταν στην διαδικασία της 
κατανόησης του αδιανόητου;  Όποια και αν ήταν τα 
κίνητρα που έκοψαν το νήμα της ζωής του Άντη 
Χατζηκωστή, κ. Κυπριανού, δεν ήταν αυτά πολιτικά 
γεγονότα, τα οποία προσέδιδαν χροιά πολιτική στη 
δολοφονία; Ποιος κρατάει το μπουκαλάκι με το 
δηλητήριο, αλήθεια; Αυτός που ρίχνει στάχτη στα 
μάτια, για να το πετάξει ανενόχλητος στο σερβιρισμένο 
φαγητό ή αυτός που με παρρησία επισημαίνει τις 
ωμές αλήθειες; 
 
Ο Άντρος Κυπριανού, με το γνωστό ΑΚΕΛικό και 
κυβερνητικό στυλ του κατόχου της απόλυτης 
αλήθειας,  μας κάλεσε να διδαχθούμε και να 
συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Φαίνεται ότι ο ίδιος 
θεωρεί υπεύθυνη συμπεριφορά να προτρέχεις των 
δικαστικών αποφάσεων και να βγάζεις συμπεράσματα 
βασισμένα σε ενδείξεις. Κάλεσε, δε, σε απολογία 

όλους όσους έσπευσαν να προβάλουν τους 
ισχυρισμούς εκείνους, που βρίσκονται στην πρώτη 
θέση της ιεραρχίας της λογικής, επειδή κρίνει, κατά 
τα φαινόμενα, πως έπρεπε να κάνουν τα στραβά 
μάτια, διότι μπορεί να αποδειχθούν αβάσιμοι στην 
πορεία των ερευνών.  Θα υπάρξει, όμως, κάποια 
έρευνα, που θα αποδείξει ότι ο Άντης Χατζηκωστής 
δεν είχε ταυτότητα πολιτική; Θα υπάρξει κάποια 
έρευνα, που θα αποδείξει ότι δεν ήταν μεγαλοεκδότης 
και καναλάρχης, κοινωνός και παραγωγός πολιτικής; 
Θα υπάρξει, έστω, κάποια έρευνα, που θα αποδείξει 
πως η πολιτική φωνή των μέσων του δεν πνίγηκε, για 
λίγες μέρες έστω, στο παράπονο και στον 
συγκλονισμό; Να μας την δείξετε, κ. Κυπριανού, όταν 
περατωθεί, να διδαχθούμε από τη ΑΚΕΛική σας 
σοφία.  
 
«Που λέτε φίλοι, εγώ το βρίσκω, να’ ναι πολύ 
πολιτικό…» 
 
Υ.Γ. Λίγες ώρες πριν το «Προπύργιο» ετοιμαστεί, 
έγιναν δύο νέες συλλήψεις που σχετίζονταν με την 
υπόθεση Άντη Χατζηκωστή. Ούτε μια τελεία δεν 
αλλάζουν όμως από το πιο πάνω κείμενο. Εάν 
αποδειχθεί πως είμαστε έρμαια της «δικτατορίας του 
μπικουτί», το θέμα θα γίνει πολύ πιο πολιτικό, γιατί 
θα πρέπει να ληφθούν κάποιες γενναίες πολιτικές 
αποφάσεις. Αποφάσεις που θα αποκαταστήσουν το 
χαμένο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αποφάσεις 
που θα διορθώσουν την παραπαίουσα εικόνα της 
πολιτείας και των θεσμών της,  αποφάσεις που θα 
βάλουν ένα τέλος στην ζουγκλοποίηση της κοινωνίας 
μας.    
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Αγιογραφία από τον ναό του Αγίου Λουκά στην Ερήμη 

 

Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1877 στο 
Κερτς της Χερσονήσου της Κριμαίας. Το κατά κόσμο 
όνομα Του ήταν Βαλεντίν Βόινο-Γιασενέτσκι. Σπούδασε 
Ιατρική στο πανεπιστήμιο του Κιέβου, απ΄ όπου το 1903 
αποφοίτησε με άριστα, και το 1920 αποκτά το 
διδακτορικό Του στην τοπογραφική ανατομία και 
διορίζεται ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο της 
Τασκένδης. Ο Βαλεντίν «βασίλευε» στην διδασκαλία 
της ανατομίας, αλλά και στην κλινική χειρουργική. 
Η δεξιοτεχνία Του ως χειρούργου έγινε θρύλος. Δούλευε 
ακατάπαυστα νύχτα-μέρα. Το 1921 χειροτονείται Ιερέας 
και το 1922 Επίσκοπος. Την περίοδο αυτή όμως, το 
κομμουνιστικό καθεστώς αρχίζει διωγμούς 
απέναντι στην Ορθοδοξία, κι έτσι ο Άγιος Λουκάς 
φυλακίζεται στις άθλιες φυλακές της Μόσχας και 
μετέπειτα εξορίζεται στην Σιβηρία. 
 
Σε όλες τις εξορίες που υπέστη δεν ξεχνούσε την διπλή 
ιδιότητα Του: Ιατρός των σωμάτων αλλά και των 
ψυχών. Μεριμνούσε για χώρους εκτέλεσης Της Θείας 
Λειτουργίας και παρείχε απλόχερα τις ιατρικές Του 
υπηρεσίες στον κάθε ένα. Πραγματοποιεί την πρώτη 
μεταμόσχευση νεφρού στην ιστορία της Ιατρικής. 
Παρ’ όλ’ αυτά, εξορίζεται και πάλι. Αυτή τη φορά 
2000χλμ μακρύτερα, στην πόλη Τουρουχάνσκ. Μετά 
από μήνες τον μεταφέρουν στην Τασκένδη, όπου και τον 
θέτουν σε εξαντλητικές ανακρίσεις και σε ένα χρόνο 
φυλάκιση προκειμένου να παραιτηθεί από το Ιερό Του 
Αξίωμα. Ο Άγιος αφού δεν τους κάνει την χάρη 
εξορίζεται πάλι για τρία χρόνια στην Σιβηρία στις 
φρικτές φυλακές του Κοτλάς. 
 
Μια σοβαρότατη επιδημία όμως, πλήττει την χώρα και 
ζητάει να εξασκεί την ιατρική, αφού καθημερινά 
πέθαιναν περίπου εβδομήντα άνθρωποι. Έτσι, για τα 
επόμενα 4 χρόνια χειρουργεί και διδάσκει. Το 1934 
κυκλοφορεί η περίφημη μελέτη Του, «Δοκίμια για τη 
χειρουργική των πυογόνων λοιμώξεων», τα οποία γίνανε 
το επιτραπέζιο βιβλίο των γιατρών. Καθηγητής 
Ιατρικής ομολογεί πως «Αν δεν ήταν ο αρχιεπίσκοπος 
Λουκάς, η χειρουργική μας θα ήταν πενήντα χρόνια 
πίσω!».  
 
Τα βασανιστήρια Του Αγίου 
δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει. 
Μετά από αυτά τα 4 χρόνια, ο 
Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ηλικίας 
60 ετών τυγχάνει και τέταρτης 
σύλληψης για τις φυλακές της 
Τασκένδης. Σε αυτή υπεβλήθει 
στο μαρτύριο της αλυσιδωτής 
ανάκρισης που κράτησε 13 
μερόνυκτα. Για 13 μερόνυκτα 
δεν επιτρεπόταν να κοιμηθεί 
αφού Τον είχανε κάτω από το 

εκτυφλωτικό φως ενός προβολέα. Αποφυλακίζεται και 
εξορίζεται για ακόμα μια φορά. 
 
Στις 21 Ιουνίου το 1941 ο Χίτλερ με τα στρατεύματα του 
εισβάλει στην Ρωσία. Χιλιάδες νεκροί σε ολόκληρη την 
χώρα. Το κομμουνιστικό καθεστώς στέλνει τον Άγιο στο 
Κρασνογιάρσκ για να προσφέρει τις γνώσεις του και 
τις δυνατότητες του στους τραυματίες πολέμου. 
Εκεί διορίζεται αρχίατρος του στρατιωτικού νοσοκομείου 
15-15 και σύμβουλος όλων των στρατιωτικών 
νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη 
κιόλας ημέρα άρχισε να χειρουργεί.  
 
Την άνοιξη του 1942 το καθεστώς αλλάζει την στάση 
του απέναντι Του αλλά και απέναντι στην 
Εκκλησία. Επιτρέπεται η ανέγερση Εκκλησιών και ο 
κόσμος πλέον αποκτά καταφύγιο. Ο Επίσκοπος Λουκάς 
προάγεται σε Αρχιεπίσκοπο Κρασνογιάρσκ. Οι κρατικές 
αρχές Τον στέλνουν στο Ταμπώφ όπου ήταν υπέυθυνος 
σε 150 στρατιωτικά νοσοκομεία. Αν και ήταν 67 
χρονών χειρουργούσε 8-9 ώρες την ημέρα! Το 1945 
παρασημοφορείται για την προσφορά Του στον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο, ενώ το 1946 τιμάται με το βραβείο 
«Στάλιν» λόγω της προσφοράς Του στην Ιατρική 
επιστήμη. Στα 70 χρόνια Του ανακηρύσσεται 
Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας όπου 
και αγωνίζεται για την δημιουργία Εκκλησιών 
κηρύσσοντας τον Λόγο του Θεού. 
 
Το 1952 η όρασης Του Αγίου μας επιδεινώνεται και το 
1955 τυφλώνεται οριστικά. Το 1953 ο Νικήτας 
Χρουστσόφ διαδέχεται τον Στάλιν και αρχίζει νέο κύμα 
διωγμών απέναντι στην Εκκλησία με κορύφωση το 
1959. Ο Άγιος έλεγε πως αυτός ο άνθρωπος Του 
αφαίρεσε μερικά χρόνια απ’ τη ζωή Του. Είχε γίνει πολύ 
χλωμός και αρνιόταν να φάει. Ήταν 80 ετών. Στις 11 
Ιουνίου, το 1961, ημέρα που εορτάζουν οι Άγιοι 
Πάντες, Ο Άγιος Λουκάς κοιμήθηκε λίγο πριν την 
Θεία Λειτουργία. Η ψυχή Του φτερούγισε για τον 
Ουρανό, για να προλάβει να λειτουργήσει αυτή την 
μεγάλη ημέρα με τους Ρώσους Αγίους στο Επουράνιο 

Θυσιαστήριο. 
 
Στις 17 Μαρτίου το 1996 γίνεται η 
ανακομιδή Των Αγίων Λειψάνων 
Του και παραδόξως, ενώ όλο το 
σώμα Του είχε αποσυντεθεί, 
κάποια εσωτερικά όργανα δεν 
είχαν υποστεί τους νόμους της 
φθοράς. Μεταξύ αυτών και η 
καρδιά Του. Μια καρδία που είχε 
«λιώσει» από την «υπερβολή της 
αγάπης» προς τον Θεό και τον 
άνθρωπο, στάθηκε αδύνατο να 
λιώσει από την φυσική φθορά.
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Με ενέργειες παρόμοιες με αυτές της Προοδευτικής 
οδηγηθήκαμε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 

 
 
 
 

Η  θυγατρική  φοιτητική  παράταξη  του  ΑΚΕΛ  στο  Η.Β.,  «Προοδευτική  Δημοκρατική  Κίνηση  Φοιτητών  Αγγλίας»,  απέδειξε 
ενώπιον  όλων  των  φοιτητών  ότι  κάθε  άλλο  παρά  προοδευτική  και  δημοκρατική  παράταξη  μπορεί  να  θεωρείται!  Ενώ 
συμμετέχει  στο  δημοκρατικά  εκλεγμένο  συλλογικό  όργανο  της  Εθνικής  Φοιτητικής  Ένωσης  Κυπρίων  Ηνωμένου  Βασιλείου 
(Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β.)  κατέχοντας τρεις από τις εννέα έδρες, παραβιάζει, για ακόμα μια φορά, τις αποφάσεις της. 

Η προηγούμενη φορά που η παράταξη του Άντρου Κυπριανού παραβίασε απόφαση της ΕΦΕΚ, ήταν τον Απρίλιο του 2009, όταν 
απουσίαζε προκλητικά από την κατάθεση στεφάνων εις μνήμη των ηρώων της ΕΟΚΑ, στα Φυλακισμένα Μνήματα. Αυτή τη 
φορά  επέλεξε  τη  μέρα  καταδίκης  του  ψευδοκράτους,  να  παραβιάσει  το  προαποφασισμένο  πλαίσιο  συνθημάτων  και  να 
διασπάσει  την ενότητα  των Κυπρίων φοιτητών,  τη στιγμή που βρίσκονταν απέναντι από  τον κοινό εχθρό,  την πρεσβεία  της 
εγκληματικής Τουρκίας. 

Τη  στιγμή  που  ο  χώρος  και  ο  χρόνος  σε  μια  τέτοια  περίπτωση  απαιτούσαν  τον  απόλυτο  συντονισμό  και  ομοψυχία,  η 
Προοδευτική αποφάσισε να αποσχιστεί από το υπόλοιπο φοιτητικό σώμα και να διαμαρτυρηθεί μπροστά από την πρεσβεία 
της Μαλαισίας με τα «δικά» της συνθήματα. Δυστυχώς, φάνηκε ξεκάθαρα πως στόχος της Προοδευτικής ήταν η αυτοπροβολή 
και ο μικροκομματικός φανατισμός, αφού αγνοούσε τα καλέσματα των υπόλοιπων φοιτητικών παρατάξεων για συμπαράταξη. 
Ενώ  λοιπόν  οι  φοιτητικές  παρατάξεις  ΜΕΤΩΠΟ,  Πρωτοπορία  και  Αναγέννηση,  φώναζαν,  τα  εντός  πλαισίου  συνθήματα, 
εναντίον  της  παράνομης  κατοχής,  η  Προοδευτική  έκρινε  σωστό  να  μετατρέψει  την  διαδήλωση  σε  συνθηματομαχία  και 
μάλιστα με συνθήματα εκτός πλαισίου! 

Όλοι θυμόμαστε την Προοδευτική να «πνέει τα μένεα» πριν ένα χρόνο εναντίον του ΜΕΤΩΠΟΥ, όταν το Κίνημα μας φώναξε, 
στην  ίδια αντικατοχική διαδήλωση,  αντιομοσπονδιακά συνθήματα,  κάνοντας  λόγο μάλιστα  για «φασιστικές συμπεριφορές», 
ισχυριζόμενη ότι δεν τηρήσαμε το συμφωνημένο πλαίσιο των συνθημάτων της ΕΦΕΚ. Σε μια αντικαταστατική όμως, τότε, ΕΦΕΚ 
στην οποία  το ΜΕΤΩΠΟ αποκλείστικε φασιστικά και δεν συμμετείχε  καν, αφού το  τότε συμβούλιο προέκυψε έπειτα από το 
διαβόητο φοιτητικό πραξικόπημα του 2008, τον στραγγαλισμό της δημοκρατίας και την ακύρωση των φοιτητικών εκλογών.  

Συνεπώς κύριοι της Προοδευτικής, όπως «λούσατε» πέρσι το ΜΕΤΩΠΟ, με χαρακτηρισμούς όπως «ακροδεξιό», «φασιστικό» 
και «σοβινιστικό», «λουσθείτε» τώρα με τη σειρά σας τους δικούς σας χαρακτηρισμούς. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι φέτος το 
πλαίσιο συνθημάτων ψηφίστηκε και αποφασίσθηκε εν τη παρουσία σας από μια δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη  ‐βάση 
καταστατικού‐  ΕΦΕΚ  Γεγονός  το  οποίο  σας  καθιστά  ακόμα  πιο  «ακροδεξιούς»,  ακόμα  πιο  «φασίστες»  και  ακόμα  πιο 
«σοβινιστές». Φυσικά δεν τα λέμε εμείς αυτά, αλλά εσείς. 

Με  πιο  απλά  λόγια,  η ούτω  καλούμενη  Προοδευτική «Δημοκρατική» 
Κίνηση  Φοιτητών  Αγγλίας,  δεν  φτάνει  που  δεν  σεβάστηκε  την 
απόφαση  της  ΕΦΕΚ  στην  οποία  συμμετείχε  για  την  τήρηση  του 
πλαισίου  συνθημάτων,  συνέβαλε  και  στην  διάσπαση  του φοιτητικού 
κινήματος μπροστά στα μάτια  του Τούρκου κατακτητή.  Σαν  κι αυτές 
τις φασιστικές ενέργειες της Προοδευτικής που προάγουν το μίσος, τη 
διχόνοια  και  την  αντιπαράθεση,  οδηγηθήκαμε  στο  φασιστικό 
πραξικόπημα που προετοίμασε το έδαφος για την τουρκική εισβολή το 
μαύρο καλοκαίρι του 1974. 

Το ΜΕΤΩΠΟ έχει προτείνει  εδώ και δύο μήνες  όπως η ΕΦΕΚ εκδώσει 
καταδικαστική  ανακοίνωση  για  τη  στάση  της  Προοδευτικής.  Μέχρι 

στιγμής  δεν  έχει  υπερψηφισθεί  το  τελικό  κείμενο,  καθώς  γίνονται  συζητήσεις  επί  συζητήσεων  σε  μια  προσπάθεια  της 
Αναγέννησης  να  μην  «κακοφανίσει»  τους  συνεταίρους  της  στο  κυβερνητικό  σχήμα,  η  οποία  βρίσκει  ανταπόκριση  στην 
απρόθυμη  να  ασκήσει  αντιπολίτευση,  παράταξη  του  ΔΗΣΥ,  Πρωτοπορία.  Άλλωστε,  πολύ  αμφιβάλλουμε  κατά  πόσον 
Πρωτοπορία και Αναγέννηση διαφωνούν έστω και στο ελάχιστο με τη συνθηματολογία της Προοδευτικής.  

Η  «ποντιοπιλατική»    στάση  Πρωτοπορίας  και  Αναγέννησης  δεν  μας  ξενίζει  καθόλου,  καθώς  πρόκειται  για  επανάληψη  του 
σκηνικού  του  φοιτητικού  πραξικοπήματος  του  2008,  όταν  οι  τρεις  κομματικές  παρατάξεις  φρόντισαν  να 
αλληλοϋποστηριχτούν και να βολευτούν δικτατορικά στη σιγουριά που παρέχει η αποφυγή του δημοκρατικού ανταγωνισμού. 

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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☺ Ποια παράταξη εκτοξεύει κατηγορίες προς όλες τις κατευθύνσεις για την μη‐
ολοκλήρωση  των  καταστατικών  αλλαγών,  τη  στιγμή  που  συντονιστής  της  εν 
λόγω επιτροπής  της  ΕΦΕΚ ήταν ο  ίδιος ο πρόεδρος  της παράταξης  και  ενώ οι 
καταστατικές αλλαγές δεν προχώρησαν λόγω της εσκεμμένης «ολιγωρίας» τους 
να καλέσουν συνεδρία για πολλούς μήνες;  
Αχαχούχιος:  «Όλως  τυχαίως»  οι  «δημοκρατικές»  ευαισθησίες  του  εν  λόγω 
προέδρου ευθυγραμμίζονται με τις μειωμένες «δημοκρατικές» ευαισθησίες της 
κυβέρνησης... 

☺  Ποιος Νίκος  Αναστασιάδης,  πολιτικός  προϊστάμενος  γνωστής  “αυτόνομης” 
(αχαχούχα!)  παράταξης,  απεκάλεσε  τον  μουτζαχίντ  της  ΤΜΤ  και  νυν  πολιτικό 
αττιλάρχη «Your Excellency»;  
 
☺ Ποια παράταξη επιχείρησε να καπελώσει την διαμαρτυρία στο LSE, παρόλο 
που  την  στιγμή  που  ο  Ταλαττίλας  εξύβριζε  Ελληνοκύπριους  φοιτητές,  αυτοί 
είχαν ήδη φύγει; 
 
☺  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) 
 
☺ Ποιας παράταξης η ιστοσελίδα βρίσκεται 6 εκατομμύρια θέσεις χαμηλότερα σε κατάταξη επισκεψιμότητας από 
την ιστοσελίδα του ΜΕΤΩΠΟΥ; 
☺ Ποιας παράταξης η ιστοσελίδα βρίσκεται 15 εκατομμύρια θέσεις χαμηλότερα σε κατάταξη επισκεψιμότητας από 
την ιστοσελίδα του ΜΕΤΩΠΟΥ; 
☺  Ποιας  παράταξης  η  ιστοσελίδα  βρίσκεται  απροσδιόριστα  εκατομμύρια  θέσεις  χαμηλότερα  σε  κατάταξη 
επισκεψιμότητας από την ιστοσελίδα του ΜΕΤΩΠΟΥ, αφού δεν διατηρεί καν ιστοσελίδα; 
 
☺ Ποιάς παράταξης ηγετικό στέλεχος ανέβασε στο Facebook event της ΕΦΕΚ για τις 15 Νοεμβρίου βίντεο για την 
θυσία των Ισαάκ‐Σολωμού, τη στιγμή που λίγες ώρες νωρίτερα απέρριψε τη πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για εισαγωγή 
του συνθήματος «Ισαάκ – Σολωμέ, δεν θα σας ξεχνώ ποτέ»; 
Αχαχούχιος: Βρε τι κάνει ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να παντρέψει τις τύψεις με τη μικροκομματική ανέλιξη... 
 
☺ Ποιο Κίνημα έκανε πρώτο πάρτυ με τον Σουλιώτη στο Zoo; 
     Ποια παράταξη έκανε δεύτερη πάρτυ με τον Σουλιώτη στο Zoo; 
     Ποια παράταξη έκανε τρίτη πάρτυ με τον Σουλιώτη στο Zoo; 
 
 
Αχαχούχιος: «Peace and Love boys!», που θα έλεγε  
και ο λατρεμένος τους persona‐non‐grata Αλεξάντερ Ντάουνερ! 
 
 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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☺ QUIZ: Πώς ονομάζεται η «εκ περιτροπής προεδρία» στην κυπριακή διάλεκτο; 
α) Μιαν εσού τζιαι μιαν εγιώ 
β) Προέδροι με το γυρίν 
γ) Μουσικές τσαέρες 
δ) Ένας‐ένας, μεν κουγκιέστε 
 
☺ QUIZ: Πότε θα φύγει το ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση Χριστόφια; 
α) Ποτέ 
β) Όταν ο Δ. Χριστόφιας υπερβεί τις «κόκκινες γραμμές», προτείνοντας την εισαγωγή 
άλλων 250,000 εποίκων και ξεχωριστό FIR για τον τουρκομαχαλλά της Λεμεσού 
γ) Ποτέ 
δ) Όταν χάσει ο Μάριος Καρογιάν την Προεδρία του ΔΗΚΟ 
ε) Ποτέ 
στ) Όταν παραιτηθεί απ’ το ΔΗΚΟ η Αθηνά Κυριακίδου 

 
☺ QUIZ: Ποιος ενοχλήθηκε περισσότερο από την θριαμβευτική έκβαση της υπόθεσης Όραμς; 
α) Μεχμέτ Αλί Ταλάτ 
β) Μακάριος Δρουσιώτης 
γ) Αλεξάντερ Ντάουνερ 
δ) Νίκος Αναστασιάδης 
ε) Μάριος Καρογιάν 
στ) Ντερβίς Έρογλου 

ζ)Τουμάζος Τσελεπής 
η) Στρατηγός Εβρέν 
θ) Πραξούλλα Αντωνιάδου 
ι) Γιώργος Παπανδρέου 
ια) Τάκης Χατζηγεωργίου 
ιβ) Ζεύγος Όραμς 

ιγ) Άντρος Κυπριανού 
ιδ) Γιώργος (Ηνωμένου) Βασιλείου 
ιε) Ανδρέας Χρίστου 
ιστ) Χρίστος Στυλιανίδης 
ιζ) Γιώργος Ιορδάνου 
ιη) Όλοι οι πιο πάνω 

 
☺ Ποιες «πατριωτικές» παρατάξεις απέρριψαν τα συνθήματα «Η Κύπρος είναι Ελληνική» και «Έξω οι Τούρκοι από 
την Κύπρο», τα οποία πρότεινε το ΜΕΤΩΠΟ;
Αχαχούχιος: Υπό τον πανικό μικροκομματικού κόστους άλλαξαν την άποψή τους μετά από λίγες μέρες... 
 
☺ Ποιες «δημοκρατικές» παρατάξεις αποφεύγουν συντονισμένα την τροποποίηση του αντιδημοκρατικού άρθρου 15 
το Καταστατικού της ΕΦΕΚ ΗΒ; 
α) η παράταξη του “Δημοκρατικού” Συναγερμού; 
β) η παράταξη του “Δημοκρατικού” Κόμματος; 
γ) η ΑΚΕΛική “Δημοκρατική” Παράταξη Κυπρίων Φοιτητών Αγγλίας; 
δ) όλες οι πιο πάνω 
 
 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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Το  ΜΕΤΩΠΟ  Κυπρίων  Φοιτητών  Ηνωμένου  Βασιλείου  ενημερώνει   την  κυπριακή  φοιτητική  κοινότητα  του 
Ηνωμένου Βασιλείου πως προτίθεται να δώσει και πάλι δυναμικά το «παρόν» του στις επερχόμενες φοιτητικές 
εκλογές, για την ανάδειξη του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ ΗΒ. Το φοιτητικό Κίνημα, που με την ψήφο του πέρσι ταρακούνησε το 
κομματικό κατεστημένο, καλείται και πάλι να αποδείξει  , πως οι φοιτητές έχουν βρει στο πρόσωπο του ΜΕΤΩΠΟΥ 
την καθαρή φωνή που τους εκφράζει.  

Το  «νέο  πρόσωπο»,  με  το καθαρό  μέτωπο,  αναμετράται  και  στις  κάλπες  με  το  διόλου  τιμητικό  παρελθόν  του 
φοιτητικού συνδικαλισμού της χώρας. Οι φοιτητές  του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν την εκλογική επιλογή για ένα 
πολυδύναμο ψηφοδέλτιο, που περιέχει ενεργούς φοιτητές και όχι άτομα που προσβλέπουν σε κομματικά οφέλη. 
Το ψηφοδέλτιο εκείνο που συνοψίζει τις σύγχρονες φοιτητικές έγνοιες και όχι την ανάγκη για κινητοποίηση για 
τις  επερχόμενες  βουλευτικές  εκλογές.  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.  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.  Στο  ΜΕΤΩΠΟ,  οι  αποφάσεις 
λαμβάνονται ΑΠΟ τους φοιτητές ΓΙΑ τους φοιτητές. Την γραμμή του κινήματος την χαράσσουν τα ίδια τα μέλη και 
οι υποστηρικτές του, η πορεία πλεύσης της ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ναυαρχίδας δεν καθορίζεται από κομματικές παρεμβάσεις,  
δεν  δεσμεύεται  από  ιεραρχικές  δομές  και  πυραμίδες  και  δεν  περιορίζεται  σε  νερόβραστες  ανακυκλωμένες 
απόψεις.  

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, 
Τέλειωσαν τα ψέματα. Ο Κυπριακός Ελληνισμός βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της Ιστορίας. Ίσως να είμαστε κοντά 
σε ένα νέο εκτρωματικό σχέδιο διάλυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στείλε το μήνυμα στις πολιτικές ηγεσίες 
στην Κύπρο ότι δεν αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού, αλλά μια λύση που θα θεμελιώνει τις 
αρχές της δημοκρατίας, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού, θα κατοχυρώνει χωρίς 
παρεκκλίσεις το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και θα καταργεί οριστικά τις φυλετικές διακρίσεις. Σε καλούμε να 
φωνάξεις μαζί μας: 

• ΟΧΙ στην εκ περιτροπής προεδρία και τη σταθμισμένη ψήφο 

• ΟΧΙ στους πενήντα χιλιάδες εποίκους 

• ΟΧΙ στο ρατσιστικό 'Σχέδιο Ταλάτ' 

• ΟΧΙ στην κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας  
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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» 

• Δεν θυσιάζουμε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα στο βωμό του συμφέροντος 

• Εκλαμβάνουμε ως κόμμα μας την πατρίδα μας 

• Ανταποκρινόμαστε  στο  υπερκομματικό  ‐  πατριωτικό  κάλεσμα:  «από  αριστερά  μέχρι  δεξιά,  όλοι  στον 
αγώνα για την λευτεριά» 

Στις  20  Φεβρουαρίου  2010,  στο  Λονδίνο και  το  Ληντς,  ψηφίζουμε  ΜΕΤΩΠΟ  Κυπρίων  Φοιτητών  Η.Β, 
ψηφίζουμε για το φοιτητή και την Κύπρο.  

Το  ΜΕΤΩΠΟ  Κ.Φ.Η.Β.  θα  αναρτήσει  σύντομα  πλήρη  οδηγό  εκλογών,  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες. 
Λειτουργεί επίσης ο πανβρετανικός αριθμός τηλεφωνικής εξυπηρέτησής μας,  το 07590257123,  για οποιεσδήποτε 
πληροφορίες χρειάζεται ο φοιτητής. Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας και στο info@metopo.org.uk, καθώς και στην 
ομάδα κοινωνικής μας δικτύωσης στο facebook.  

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Το φοιτητικό  
πραξικόπημα  
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