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>>  σελ. 14 

>>  σελ. 21-22 

Στόχος μας είναι να 
διορθώσουμε τα λάθη των 
προκατόχων μας, και όχι να 
διαπράξουμε τα ίδια. Αυτό θα 
επιτευχθεί μέσα από κοινό 
αγώνα της νεολαίας. Ναι, εμείς 
θα γίνουμε πολύ καλύτερους 
από αυτούς. 
                                      >> σελ. 4 

«ΑΜΕΣ ΔΕ Γ’ ΕΣΣΟΜΕΘΑ ΤΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ – ΘΕΣΕΙΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

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

ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ! 

Επειδή για μας το σύνθημα 
"ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ" δεν είναι 
απλά ένα σύνθημα. Είναι 
τρόπος ζωής και 
καθημερινός αγώνας. 
....................      ..>> σελ. 11-12 

>>  σελ. 16-20 
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ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ: 
Μάθε ποιο είναι το εκλογικό σου κέντρο (Λονδίνο ή Leeds), με βάση την εκλογική σου περιφέρεια. 
Πλήρης κατάλογος: http://www.metopo.org.uk/Eklogika-Kentra2010.xls  

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

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

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

 
Χωρίς ΑΥΤΑ δεν ψηφίζεις!  

Καμιά χαμένη ψήφος:  
ενημέρωσε ΤΩΡΑ τους φίλους και 

συναγωνιστές σου! 

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/pos-psifizo2010.html  

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/pou-psifizo2010.html  

>>  σελ. 12-14 
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ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΕΙΣ:  

 Έγκυρα σημεία:    ή    ή  + 
 Σε κάθε στήλη βρίσκονται οι συνδυασμοί των δεκαπέντε υποψηφίων 

της κάθε παράταξης. ΜΟΝΟ ένα συνδυασμό, μία παράταξη δηλαδή, 
θα μπορείτε να ψηφίσετε. (πράσινο  στο παράδειγμα). Αν επιλέξετε 
δύο συνδυασμούς, το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. 

 Μπορείτε να ψηφίσετε όσους υποψηφίους του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ 
επιθυμείτε (πράσινο  στο παράδειγμα), ΑΛΛΑ κανένα άλλο 
υποψήφιο άλλης παράταξης, γιατί τότε το ψηφοδέλτιο θα 
καταστεί άκυρο. 

 ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ οτιδήποτε άλλο επάνω στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τα 
έγκυρα σημεία στα σωστά κουτιά, αλλιώς το θα καταστεί άκυρο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Σε περίπτωση μη τήρησης των 

κανονισμών (πχ ψήφους σε δύο 
ή περισσότερους συνδυασμούς) 
το ψηφοδέλτιό σας καθίσταται 

ΑΚΥΡΟ! 
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Μαρκουλλής Π. Μάριος 
Εκπρόσωπος Τύπου 
m.markoullis@metopo.org.uk 
 
Είμαστε οι ντόπιοι αυτού του 
νησιού και έχουμε το αναφαίρετο 
δικαίωμα να το απολαμβάνουμε 
ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. 
Παρ’ όλ’ αυτά, η μισή μας 

πατρίδα είναι τουρκοκρατούμενη εδώ και τριάντα-έξι 
ολόκληρα χρόνια. Εδώ και τριάντα-έξι ολόκληρα 
χρόνια καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά 
μας, τα τουρκικά εγκλήματα παραμένουν ατιμώρητα 
και το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί πλήρως. Υπάρχουν πρόσφυγες που 
καρτερούν να επιστρέψουν, οικογένειες που δεν 
έμαθαν ακόμα την τύχη των αγαπημένων τους 
προσώπων, λεηλατημένες εκκλησίες που περιμένουν 
να λειτουργήσουν την Ανάσταση και άλλα 
πολιτιστικά μνημεία παραμένουν ερειπωμένα και 
ασυντήρητα. Υπάρχει ακόμα το ψευδοκράτος του 
Ντενκτάς, η τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο, οι 
Τούρκοι έποικοι που σφετερίζονται ελληνοκυπριακές 
περιουσίες, οι «γκρίζοι λύκοι» που σκοτώνουν 
άοπλους νεαρούς διαδηλωτές, μια βουβή πόλη-
φάντασμα και ένας Πενταδάκτυλος να περιμένει πότε 
να «ανασηκώσει τις πλάτες του». 
 
Φτάσαμε σε αυτές τις δυσμενείς καταστάσεις, μετά 
από σωρεία λαθών. Τραγικών λαθών. Λανθασμένες 
αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, αδέξιοι χειρισμοί, 
φανατισμός και καθοδηγούμενες ενέργειες του λαού 
με πολύ αρνητικές, για τον τόπο μας, συνέπειες. Αν 
αποφεύγονταν κάποια από αυτά, όπως η υπογραφή 
των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, το πραξικόπημα, 
η εισβολή, το μεταπραξικόπημα, η αποδοχή της 
Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας και το 
εκτρωματικό Σχέδιο Ανάν, τότε η σημερινή 
κατάσταση στο νησί μας ίσως να ήταν πολύ 
διαφορετική. 
 
Οι λόγοι που ώθησαν σε αυτά τα λάθη είναι πολλοί. 
Ανικανότητα, εξουσία, δόξα, χρήμα, ελλιπής 
ενημέρωση του λαού και φυσικά η προτεραιότητα 
του κομματικού συμφέροντος έναντι του εθνικού. 
Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι και είμαστε 
διαχωρισμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα. Όχι 
κόμματα, στρατόπεδα! Και εδώ ακριβώς, είναι το 
πρόβλημα! Από την παιδική ηλικία, μας βάζουν στα 
καλούπια. Ώσπου να πάρουμε τη στοιχειώδη 
μόρφωση και να αποφοιτήσουμε από το λύκειο, μας 
ρίχνουν και το τσιμέντο. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να 
ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι πολίτες μιας 
ημικατεχόμενης πατρίδας να είναι φανατικά 

ταγμένοι και διαχωρισμένοι σε αντίπαλα στρατόπεδα, 
που προσπαθούν μάλιστα, να δικαιολογήσουν τα 
εγκληματικά λάθη που διέπραξαν στο παρελθόν. Ε 
πώς γίνεται να μην διαπράξουμε και σήμερα, νέα 
εγκληματικά, τραγικά λάθη όταν δεν αναγνωρίζουμε 
τα παλιά μας και δεν μαθαίνουμε από αυτά; Πώς 
γίνεται να μην διαιωνίζονται οι «ξερές κεφαλές» αφού 
τα κεφάλια των νέων προγραμματίζονται να είναι 
συμβατά με τις παλιές «ξερές κεφαλές», από την 
παιδική και εφηβική ηλικία; 
 
Ο πολίτης έχει ανάγκη από ελεύθερη άποψη. Κάθε 
κοινωνία και κάθε κράτος έχουν ανάγκη από πολίτες 
με ελεύθερη άποψη. Οι πολίτες είναι αυτοί που 
πρέπει να κατέχουν την ώριμη σκέψη και να 
κρίνουν, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια και 
πιστεύω, τις πολιτικές ηγεσίες. Και με βάση την 
βούληση και τη κρίση του κυρίαρχου λαού, η 
εκάστοτε πολιτική ηγεσία θα αναγκασθεί να πράττει 

ανάλογα. Θα νιώθει τον 
παλμό της «κοινωνίας των 
πολιτών» και σαν δικό της 
παλμό. Επομένως, μόνο 
όταν ο ίδιος ο πολίτης 
τοποθετήσει το εθνικό 
συμφέρον στην κορυφή της 
πυραμίδας, πάνω από κάθε 
λογής άλλο συμφέρον, θα 
αναγκασθούν και τα 
πολιτικά κόμματα να το 
τοποθετήσουν πιο πάνω 
από το κομματικό. 
 

Εμείς στο ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου έχουμε ελεύθερη άποψη και βούληση. Ο 
καθένας κρίνει το κάθε τι με τα δικά του κριτήρια 
χωρίς υποδείξεις. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει. 
Είμαστε νέοι αλλά ώριμοι πολίτες με ελεύθερη 
κριτική σκέψη. Κόμμα μας, στρατόπεδο μας είναι η 
πατρίδα μας και μόνον αυτή. Είδαμε που μας έχει 
καταντήσει η εσωτερική διχόνοια και δεν 
επιθυμούμε να την επαναλάβουμε. Γι’ αυτό και 
είμαστε εδώ, σε έναν αυτόνομο υπερκομματικό 
αγώνα με γνώμονα το καλό της Κύπρου. Στόχος μας 
είναι να διορθώσουμε τα τραγικά λάθη των προγόνων 
μας και να καλλιεργήσουμε τη περηφάνια των 
απογόνων μας. 
 
Όσο για τις «ξερές κεφαλές», τους απαντάμε όπως 
απαντούσαν και οι νέοι Σπαρτιάτες στους 
γηραιότερούς τους: 
 

«ΑΜΕΣ ΔΕ Γ’ ΕΣΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ» 
(«Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροι από εσάς»)
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΑΝΤΡΕΑΣ 

 

 

  
  

Μεταπτυχιακός φοιτητής MSc Information Security στο Royal Holloway University από την Λευκωσία. Υπηρετεί το 
Κίνημα από τη θέση του Προέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Από το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: 
 
 Αυτονομία: α.το δικαίωμα μιας πολιτικής ή κοινωνικής ομάδας (εθνότητας, φυλής, οργανισμού κτλ.) να καθορίζει μόνη της 
τους νόμους της λειτουργίας της και τη δραστηριότητά της, χωρίς καμιά αποφασιστική ή συμπληρωματική επέμβαση  
β. (γενικότ.) η έλλειψη οποιασδήποτε εξάρτησης και επίδρασης από εξωτερικούς παράγοντες. 
Ελευθερία: η απουσία περιορισμού, η ιδιότητα ή η κατάσταση εκείνου που δεν εμποδίζεται ή δε δεσμεύεται από κανέναν 
εξωτερικό ή εσωτερικό παράγοντα: Εσωτερική / εξωτερική ~. Aπόλυτη ~. Tο αγαθό της ελευθερίας. H ~ σκέψης / δράσης. || 
H ~ της βούλησης (ενός ατόμου), η ικανότητά του να αποφασίζει και να ενεργεί ανεξάρτητα από κάθε εξωτερικό ή εσωτερικό 
παράγοντα. 

Πατριωτισμός (ο) : η ανιδιοτελής αγάπη για την πατρίδα, η φιλοπατρία: Aγνός / θερμός ~. Πολέμησε / μίλησε με πατριωτισμό. 
Φίλοι, μου, 
Μόλις έχετε αποδομήσει επιτυχώς, τα θεμέλια πρόκρισης, μιας -υγιούς παραγωγής- σχολής σκέψης. To κράμα που προέκυψε από την σύμπτυξη των 
ανωτέρω εννοιών με το νεανικό ταμπεραμέντο, την αστείρευτη όρεξη για δουλειά και το ισχυρό αίσθημα ευθύνης, επιλέγηκε να ονομαστεί - από μια 
χούφτα Κύπριων φοιτητών στο Λονδίνο, τον Νοέμβριο του 2006 -  «ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου».  
Η αυτονομία μας, αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μας από άλλα οργανωμένα σύνολα. Η ελευθερία μας, μας επιτρέπει την απαγκίστρωση από 
κομματικά κατευθυντήριες κλωστές. Ο πατριωτισμός μας, καθορίζει την δική μας γραμμή πλεύσης, μακριά από εύηχα συνθήματα και εθνικιστικές 
εξάρσεις. Εν μέσω μιας κοινωνικής ληθαργίας, όπου η διεκδίκηση των βασικών ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων, συνταυτίζεται άκομψα με τον 
φασισμό και τον δονκιχωτισμό, εμείς επιδιώκουμε την ανατροπή. Με προτάσεις από τον φοιτητή, για τον φοιτητή, το ΜΕΤΩΠΟ έχει θέση στην 
ΕΦΕΚ. Ενώστε μαζί μας την φωνή σας.» 

Δευτεροετής φοιτητής BEng Civil Engineering στο University of Brighton από την Λευκωσία. Είναι ο Αντιπρόσωπος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο University of Brighton. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

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

 
 

 
Δευτεροετής φοιτητής BA Business Management στο University of Wolverhampton από τον Καραβά, που διαμένει 
προσωρινά στη Λεμεσό. Είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β στο Wolverhampton. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
«Φίλες και φίλοι μου, ως ενεργό άτομο του κοινωνικού συνόλου και ως φοιτητής εδώ στο Η.Β βρίσκομαι αντιμέτωπος, 

όπως και εσείς, με προβλήματα που επιτακτικά επιβάλλουν άμεση αντιμετώπιση και επίλυση. Ζητήματα που απαιτούν 
συλλογική δράση και προγραμματισμό, είτε αυτά ανήκουν στη σφαίρα των φοιτητικών θεμάτων, είτε στη σφαίρα της 
ευρύτερης κοινωνίας και κυρίως για ζητήματα που αφορούν την εθνική μας επιβίωση και εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας 
μας. Θεωρώ ότι θα ήταν σφάλμα να αποσυνδέσουμε τα προβλήματα του φοιτητικού κινήματος από τις γενικότερες συνθήκες 
που επικρατούν στην κοινωνία. Ο φοιτητικός κόσμος, αποτελεί διαχρονικά τον πρεσβευτή της χώρας μας στη χώρα σπουδών.  
Φίλοι μου, ο κόσμος των φοιτητών , η γενιά η δική μας, αποτελεί το προζύμι που θα αυγατίσει αξίες και ιδανικά για την 
μελλοντική κοινωνία. Την κοινωνία του ατόμου και των λαών. Μια κοινωνία που θα στηρίζεται στις αδιαπραγμάτευτες και 
απαράγραπτες αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.  Για να δημιουργήσουμε μια τέτοια κοινωνία απαιτείται 

σκληρή και επίπονη προσπάθεια. Απαιτείται διεκδίκηση , αγώνας και συλλογική δράση. Αρχή της δράσης μας πρέπει να είναι ο φοιτητικός 
συνδικαλισμός, ένας συνδικαλισμός απαλλαγμένος από κομματικά ή άλλα ξένα συμφέροντα αλλά με μόνο γνώμονα την προώθηση των δικαιωμάτων 
της φοιτητικής κοινωνίας και της πατρίδας μας.  Με αυτά τα δεδομένα, μόνο το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό και 
καταλυτικό ρόλο. Με αυτό το Κίνημα, φίλοι μου, κατέρχομαι ως υποψήφιος διεκδικώντας μια θέση στην ΕΦΕΚ Η.Β. Ζητώ την ψήφο όλων εσάς, 
που μοιράζεστε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια οράματα και προβληματισμούς, για να χαράξουμε μαζί μια νέα πορεία για ένα καλύτερο αύριο. 
«Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή» και εγώ δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά δίπλα σε εσάς. Δεσμεύομαι, αμετακίνητος από τους στόχους 
του Κινήματος, για την προώθηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και την επίλυση των προβλημάτων μας.  
Δεσμεύομαι ακόμη να προωθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προβάλω το δίκαιο αίτημα της Πατρίδας μας.» 

ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΛΕΞΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΥΑΓΟΡΑΣ 
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Τριτοετής φοιτητής BA Law & Business Studies στο University of Warwick, ενώ βρισκόταν στο Bocconi University 
(Milan) με το πρόγραμμα Erasmus, τη χρονιά 2008-2009, και κατάγεται από τη Λεμεσό. Είναι ιδρυτικό στέλεχος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ και τώρα υπηρετεί το Κίνημα από την την θέση του Αντιπροέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει…  

«Η ενασχόληση μου με το φοιτητικό συνδικαλισμό ξεκίνησε το 2006 αφού, με μια παρέα συναγωνιστών μου, αποφασίσαμε πως 
είχε φθάσει η ώρα να αποκτήσει η ιδεολογία μας φωνή. Έτσι, με την ίδρυση του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β., προσφέραμε τη 
δυνατότητα στους συμφοιτητές μας να αγωνιστούν για δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη. Άλλωστε η συμμετοχή μου στην 
ίδρυση του ΜΕΤΩΠΟΥ αποτελεί φυσική εξέλιξη της ενεργής παρουσίας μου στο μαθητικό συνδικαλισμό και τους αγώνες για 
δικαίωση της μαρτυρικής μας πατρίδας. Αυτόνομα, έξω από τα στενά κομματικά πλαίσια, δημιουργήσαμε φρέσκια, ξεκάθαρη 
ιδεολογία, που βρήκε απήχηση, και σύντομα ανταμείφθηκε με το περσινό 12%. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω δικαιωμένος, καθώς 
το ΜΕΤΩΠΟ έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι ένα ενεργό πολιτικό Κίνημα που έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, έργο που 
δεν μπορούν να παρουσιάσουν κομματικές παρατάξεις με προϋπολογισμό πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ. 

Σε διαβεβαιώνω πως η υποψηφιότητα μου δεν εξυπηρετεί καμία προσωπική φιλοδοξία και δεν οφείλεται σε τάσεις παραγοντισμού και αυτοπροβολής. 
Άλλωστε, αν είχα προσωπικές φιλοδοξίες δε θα επέλεγα να αγωνιστώ από τον υπερκομματικό χώρο, αλλά από μια κομματική παράταξη, ώστε 
αργότερα να αναρριχηθώ στην κομματική πυραμίδα. Αντί αυτού, επέλεξα αυτό που μου ορίζει η συνείδηση μου: να αγωνίζομαι για τα δίκαια του λαού 
μας, σκεπτόμενος πάντα ελεύθερα, καθώς «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»». 

 
Δευτεροετής φοιτητής BSc Computer Science στο University of Manchester από την Λευκωσία. Στους συμφοιτητές μας 
λέει... 

 «Βλέποντας μύρια κακά, κοινωνικά και πολιτικά, να κτυπούν την δύσμοιρη πατρίδα μας, και μέρος της νεολαίας να μένει 
αδιάφορο και άπραχτο, πήρα την απόφαση να πάρω θέση! Ακολουθώντας την αυτόνομη, υπερκομματική ιδεολογία του 
ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και την έμπρακτη δράση του, αποφάσισα να κατέλθω ως υποψήφιος για τις εκλογές της ΕΦΕΚ. 
Πιστεύω ότι, μαζί με ΕΣΑΣ, μπορώ να κάνω τη διαφορά, γιατί οι νέοι της Κύπρου επιδιώκουν, θέλουν και μπορούν να φέρουν 
την αλλαγή. Με σύνθημα ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ τονίζουμε πως «νυν υπέρ πάντων ο αγών»». 
 
 
 

 
 
 

 
Δευτεροετής φοιτητής BSc Computer Science στο Oxford Brookes University, από την Λευκωσία. Στους συμφοιτητές μας 
λέει… 
 
«Θα ήθελα να γράψω κάποιες σκέψεις για προβληματισμό, εν όψει των φοιτητικών εκλογών που θα γίνουν την Κυριακή 20 
Φεβρουαρίου 2010. Σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται στη δύσκολη θέση, που μας έφερε η ανικανότητα και η ανευθυνότητα των 
κυβερνώντων, οι οποίοι απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι πάσχουν από έλλειψη αρχών και πατριωτισμού. Σήμερα ο ρόλος του 
φοιτητή πρέπει να είναι πιο δυναμικός και πιο διεκδικητικός, ώστε να μπορέσει να διαφωτίσει σωστά για το κυπριακό 
πρόβλημα και την καταπάτηση των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων. Θέλουμε εδώ και τώρα μια Ε.Φ.Ε.Κ πιο ζωντανή, για να 
μπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο και παράλληλα να επιλύσει τα πολλαπλά προβλήματα των φοιτητών. 
 
Με αυτές τις σκέψεις πήρα την απόφαση να διεκδικήσω μια θέση στο Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Κ  Η.Β. με το Κίνημα που με εκφράζει, 
καθώς είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για απελευθέρωση και αντίσταση σε κάθε λογής ταπεινωτικές και μη λειτουργικές λύσεις, 

που μαγειρεύονται για την πατρίδα μας. Που λέει ΟΧΙ σε συνομοσπονδιακές προτάσεις, σε εκ περιτροπής προεδρίες και σε σταθμισμένες ψήφους, που 
ταπεινώνουν τον Κυπριακό Ελληνισμό και βάζουν σε κίνδυνο την μελλοντική του επιβίωση. 
 
Με το ΜΕΤΩΠΟ ψηλά, πρέπει να σταματήσουμε την εθνική μας διολίσθηση και να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας για μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς τον 
τουρκικό στρατό κατοχής.  Μια Κύπρο Ευρωπαϊκή και Δημοκρατική. Ας σταματήσουμε να είμαστε μόνο απλοί θεατές της τραγωδίας μας.  
 
Με το ΜΕΤΩΠΟ ΨΗΛΑ, μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 
 
Με το ΜΕΤΩΠΟ ΨΗΛΑ, για μια πιο διεκδικητική, πιο Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου». 

ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 
ΦΡΙΞΟΣ 

ΛΙΑΣΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 
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ΠΑΝΑΓΗ 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

 

 
Δευτεροετής φοιτητής LLB Law στο University of Leeds, από τους Στύλλους Αμμοχώστου και διαμένει προσωρινά στο 
Παραλίμνι. Εκπροσωπεί το Κίνημα από την θέση του Εκπρόσωπου Τύπου και είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ 
Κ.Φ.Η.Β. στο Leeds.  Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«Κατέρχομαι υποψήφιος με ένα υπερκομματικό Κίνημα διότι το βρίσκω αδιανόητο για μας τους νέους, να τασσόμαστε 
φανατικά σε μια κομματική παράταξη και να γινόμαστε θύματα του διπολισμού, του στημένου παιχνιδιού «δεξιά -αριστερά», τη 
στιγμή που η τουρκική προπαγάνδα στο Ηνωμένο Βασίλειο οργιάζει. Δυστυχώς, ο μοναδικός στόχος των πολιτικών κομμάτων 
είναι το «μάντρισμα» των νέων φοιτητών, τους οποίους αντικρίζουν απλά ως νέα εκλογικά βιβλιάρια. Και αυτό το 
επιτυγχάνουν με τις κομματικές φοιτητικές παρατάξεις, που βρίσκονται στα κατά τόπους σπουδαστικά κέντρα και σκορπούν τη 
μαύρη διχόνοια ανάμεσά μας. 

Είμαι πεπεισμένος ότι οι Κύπριοι φοιτητές, αλλά και γενικότερα η νεολαία, μπορεί να πετύχει πολλά όταν είναι ενωμένη, μια γροθιά. Όταν αφήσει 
τους μικροκομματικούς διαχωρισμούς και σκέφτεται ελεύθερα, χωρίς υποδείξεις, χωρίς φόβο να αντικρίσουν και να αναγνωρίσουν τα λάθη των 
εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών. Γι’ αυτό και ο νέος της Κύπρου έχει την ανάγκη για αυτονομία, όπως πολύ εύστοχα σημείωσε και ο φιλόσοφος 
Κορνήλιος Καστοριάδης: «ο άλλος δρόμος μπορεί να ανοίξει μόνο μέσα από μια κοινωνική και πολιτική αφύπνιση, μια αναβίωση του σχεδίου της 
ατομικής και συλλογικής αυτονομίας, από τη βούληση δηλαδή, για ελευθερία»».  

 

Τριτοετής φοιτητής LLB Law and Politics στο University of Sussex από τη Λευκωσία. Είναι Γραμματέας Αποδήμων και 
Διεθνών Σχέσεων του Κινήματός μας, καθώς και αντιπρόσωπος του πανεπιστημίου του.  Στους συμφοιτητές μας λέει... 

 «Τα όνειρα μου για μια Κύπρο ελεύθερη, μακριά από στρατούς κατοχής και συγκαλυμμένες συνομοσπονδίες, είμαι σίγουρος 
πως συμβαδίζουν με τα όνειρα της μεγάλης πλειοψηφίας του φοιτητόκοσμου. Για μένα η ελευθερία είναι ό,τι πιο ιερό και 
βασικό για μια καλύτερη ζωή, κι ας είναι για κάποιους άλλους ουτοπία, ρομαντισμός, ακόμα και φασισμός!  
 
Σας ζητώ να ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας, σε μένα και στο Κίνημα το οποίο εκπροσωπώ. Σας καλώ να συστρατευτείτε με 
την μόνη καθάρια φωνή που έχει απομείνει και να μαυρίσετε ξανά όλους αυτούς οι οποίοι απροκάλυπτα παίζουν με τα όνειρά 
σας. Υπόσχεσή μου είναι να αντισταθώ -με όποια μέσα διαθέτω- στα ρατσιστικά και αντιλαϊκά σχέδια τους και να σταθώ με όλες 
μου τις δυνάμεις στυλοβάτης του φοιτητικού κινήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
 

Ο φοιτητόκοσμος της Κύπρου δικαιούται και πρέπει να έχει άτομα ικανά, με όραμα και βλέψεις για να τον εκπροσωπούν και όχι άτομα με προσωπικές 
φιλοδοξίες, και καπαρωμένες κομματικές θέσεις.  
 
Το σάπιο κομματικοποιημένο σύστημα έχει δεχθεί πέρσι την πρώτη προειδοποίηση. Φέτος είναι η ώρα να δεχθεί τη χαριστική βολή». 
 
 
 

 
Μεταπτυχιακός φοιτητής MSc Operation and Logistics Management στο University of Surrey, από την Αμμόχωστο που 
διαμένει προσωρινά στη Λεμεσό. Είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Surrey. Διετέλεσε Πρόεδρος του Cypriot 
Society τη χρονιά 2007-2008. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

 
 «Το ΜΕΤΩΠΟ το υπηρετώ από την ημέρα που ιδρύθηκε. Παρ' όλα αυτά, ένιωσα πως η πρόταση να είμαι ένας εκ των 15 που 
στελεχώνουν το φετινό ψηφοδέλτιο αποτελεί για μένα τιμή και συνάμα μου δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσω στην 
ιδεολογία μου φωνή. 
 
Το περσινό επίτευγμα του ΜΕΤΩΠΟΥ είναι η τρανή απόδειξη πως ένα σημαντικό ποσοστό φοιτητών ασπάζεται τις θέσεις και 
τις ανησυχίες του Κινήματος μας και αυτό μας ενθαρρύνει, ώστε να δουλεύουμε μεθοδικά και ακούραστα, για τη συνεχή 
αφύπνιση των συμφοιτητών μας και τη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης. Αυτά είναι που επιβράβευσαν οι φοιτητές, 
αυτά είναι και που θα ξανά-επιβραβεύσουν και φέτος.  

 
Φέτος είναι η χρονιά που χρειαζόμαστε τη στήριξη σας όσο ποτέ άλλοτε. Στην Κύπρο λαμβάνουν χώρα οι απευθείας συνομιλίες, οι γενναίες 
παραχωρήσεις καλά κρατούν, το ΔΗΚΟ διατηρείται με νύχια και με δόντια στην εξουσία και ο ΔΗΣΥ αντιπολιτεύεται για τα μάτια του κόσμου - 
στηρίζοντας ουσιαστικά την πολιτική και τις διολισθήσεις Χριστόφια. Ψήφος στο ΜΕΤΩΠΟ ισοδυναμεί με αντίσταση στο ξεπούλημα της πατρίδας 
μας. ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ!»  
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΡΙΟΣ 

ΜΑΡΚΟΥΛΛΗΣ 
ΜΑΡΙΟΣ 
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ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 
ΛΕΑΝΑ 

 

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

 

ΤΣΙΤΣΙΟΣ 
ΤΑΚΗΣ 

 

 
 
 

Πρωτοετής φοιτητής BA History στο University of Essex, από την Κερύνεια που διαμένει προσωρινά στη Λευκωσία. Στους 
συμφοιτητές μας λέει… 
 
 
«Ζούμε πλέον σε μια εποχή που η πατρίδα χρειάζεται νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες για το συμφέρον, όχι μόνο της 
πατρίδας αλλά και του κάθε γνήσιου Έλληνα Κύπριου πολίτη της. Με γνώμονα πάντα αυτό το συμφέρον και με πίστη στον 
αγώνα μας για δικαίωση της βασανισμένης μας γης, συνεχίζουμε απτόητοι να στηρίζουμε τον κάθε ανεξάρτητο και 
υπερκομματικά σκεπτόμενο φοιτητή.  
 
Σας καλώ λοιπόν να σκεφτείτε τι πραγματικά έχει μεγαλύτερη σημασία. H δικαίωση της πατρίδας στην οποία εσείς, ως 
σημερινοί φοιτητές και μελλοντικοί πολίτες, θα ζείτε ή η ανέλιξη μιας οποιασδήποτε κομματικής παράταξης; Σκεπτόμενος 
ανεξάρτητα, μακριά από κομματικούς συναισθηματισμούς και με γνήσια αγάπη προς την πατρίδα, αποφάσισα να κατέλθω ως 

υποψήφιος, γιατί ήρθε πλέον η ώρα να δείξουμε ότι ο τόπος αυτός μας χρειάζεται. Ανεξάρτητους, ελεύθερους, υπερκομματικούς». 
 
 
 
 
 

Πρωτοετής φοιτήτρια BSc Management Studies στο University of Nottingham, από τη Λευκωσία. Υπηρετεί το Κίνημα μας 
από την θέση του Ταμία και είναι η Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Nottingham. Στους συμφοιτητές μας λέει... 
 
 
«Κάποτε με πνίγει η απελπισία. Πώς γίνεται κάποιοι να βλέπουν την αλήθεια και να γυρίζουν από την άλλη; Πώς γίνεται να 
επιλέγουν να αγνοήσουν τους δίκαιους αγώνες, απλά και μόνο γιατί δεν βολεύει να τους σκέφτονται; Μεγάλωσα 
μαθαίνοντας να εκτιμώ την πατρίδα, να την θέτω πάντα ανάμεσα στις προτεραιότητές μου. Και με πνίγει το άδικο όταν 
βλέπω άλλους νέους να σφυρίζουν αδιάφορα στο κάλεσμά της. Σε αυτές τις εκλογές, καλώ τους συμφοιτητές μου να 
απαρνηθούν την αδιαφορία, να ψηφίσουν την αφύπνιση. Να ψηφίσουν εκείνους που απέδειξαν ότι νοιάζονται, που όποτε 
χρειάστηκε ήταν εκεί για να ενημερώσουν, να διαφωτίσουν, να καταρτίσουν, τόσο τους συμπολίτες μας, όσο και τους ξένους, 
που πέφτουν θύματα της τουρκικής προπαγάνδας.  
 
Κατέρχομαι υποψήφια με τον συνδυασμό του ανεξάρτητου ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. γιατί θεωρώ ότι πλησιάζει η ώρα της 

νέας επανάστασης. Ένα νέο 2004 έρχεται και πρέπει να βρει την νεολαία έτοιμη να ξαναδείξει τα δόντια της στα ξένα συμφέροντα. Να βρει την 
νεολαία «σαν έτοιμη από καιρό» να αντιστέκεται, προστατεύοντας τα δίκαια και τα δικαιώματά της.  Να βρει την νεολαία έτοιμη να επιδείξει την δική 
της κρίση και όχι να αναμασήσει για άλλη μια φορά διαταγές.  
 
Πόσο ακόμη θα δεχόμαστε τα ψέματα; Πόσο καιρό ακόμα θα γυρίζουμε την πλάτη και θα υποκρινόμαστε ότι τίποτα δεν πάει λάθος; Είναι καιρός να 
μπει ένα τέλος στην κατάσταση αυτή. Η πατρίδα μας και το μέλλον μας, χρειάζονται ανθρώπους δυναμικούς, πρόθυμους να τα υπερασπιστούν. 
Συμφοιτητή, ζητώ τη ψήφο σου, με τη δέσμευση ότι θα κάνω το παν, ώστε η αδιαφορία να ανατραπεί.  Ζητώ την συναίνεσή σου, ώστε να βάλουμε 
μαζί ένα τέλος στο νεανικό λήθαργο».  
 
 
 
 
 

 
Δευτεροετής φοιτητής  MEng Material Science & Engineering στο Imperial College London από τo Παραλίμνι. Υπηρετεί το 
Κίνημα από τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. στο Imperial College. 
Στους συμφοιτητές μας λέει... 
 
 
«Χρόνια τώρα η Κύπρος μας ταλανίζεται από την κομματική εσωστρέφεια  και την έλλειψη φρέσκων και παραγωγικών ιδεών.  
Είναι καιρός εμείς οι νέοι να βάλουμε ένα τέλος σε αυτά τα προβλήματα και σαν ανεξάρτητοι, φιλελεύθεροι και ιδεολόγοι 
φοιτητές να οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον για την μοιρασμένη μας πατρίδα.  Είναι καιρός να αλλάξουμε το κατεστημένο 
και με μια ανανεωμένη και κριτική σκέψη, να φέρουμε την ελπίδα και την ελευθερία στον τόπο μας.  Ας πορευτούμε μαζί στον 
δύσκολο δρόμο της απελευθέρωσης και της δικαιοσύνης.   
 
Όπως είπε και ο Άλμπερτ Άινσταϊν: «Οποιοσδήποτε ηλίθιος μπορεί να κάνει τα πράγματα πιο μεγάλα, πιο περίπλοκα και πιο 

βίαια. Χρειάζεται όμως ένα άγγιγμα ιδιοφυίας –και πολύ κουράγιο- για να κινήσεις τα πράγματα στην αντίθετη κατεύθυνση»». 
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 
ΣΕΜΕΛΗ 

 

 
 
Πρωτοετής φοιτητής BSc Information Technology στο Middlesex University London από την Κυθραία και διαμένει 
προσωρινά στην Λευκωσία. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 

«Έχοντας κουραστεί να βλέπουμε τους άλλους να αποφασίζουν για τους φοιτητές χωρίς τους φοιτητές, να βλέπουμε την 
νεολαία να μην διεκδικεί τα συμφέροντα της και να μην πολεμά το κατεστημένο, να βλέπουμε τις άλλες παρατάξεις να 
εξυπηρετούν συμφέροντα τρίτων και όχι των φοιτητών, αποφάσισα να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στο ψηφιδωτό της 
προσπάθειας ανατροπής αυτής της απαράδεκτης κατάστασης.  Έχοντας πάντα υπόψη ότι η νεολαία της Κύπρου, ενωμένα, 
μπορεί να πετύχει το ακατόρθωτο - όπως άλλωστε αποδεικνύει η ελληνική ιστορία του τόπου μας- τώρα διεκδικώ τη ψήφο σας 
για να συμβάλω κι εγώ στις φοιτητικές προσπάθειες. Με το τρίπτυχο ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ θέτω τον 
εαυτό μου στην κρίση των συμφοιτητών μου, ζητώντας να δώσουν απάντηση στις κατεστημένο που θέλουν για άλλη μία φορά 
να επικρατήσει.  
 

Η ιστορία το απαιτεί και η φοιτητική κοινωνία θα δηλώσει παρούσα.  Σε αυτές τις εκλογές  πρέπει το μήνυμα να είναι - και θα είναι - ξεκάθαρο. Χωρίς 
σταθμισμένη ψήφο, χωρίς εκ περιτροπής προεδρία, χωρίς εποίκους. Με την ψήφο μας δηλώνουμε ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν 
αποτελεί επιλογή. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν αποκαθιστά το δίκαιο που συνέθλιψε η τουρκική εισβολή και κατοχή. Και εμείς γι’ αυτό 
το δίκαιο αγωνιζόμαστε». 
 
 

 
Δευτεροετής φοιτητής LLB Law στο University of Leicester, από τη Λάρνακα. Είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ 
Κ.Φ.Η.Β. στο Leicester. Στους συμφοιτητές μας λέει... 
 

«Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες , στη σημερινή Κύπρο, όπου οι κομματικές σκοπιμότητες χειραγωγούν τα πάντα, 
αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος στις φοιτητικές εκλογές, αντιπροσωπεύοντας το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ Η. Β. Την απόφαση 
αυτήν,  την πήρα σαφώς επηρεασμένος από το τρίπτυχο το οποίο αντιπροσωπεύει το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β.:  ΑΥΤΟΝΟΜΑ-
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ . Δηλαδή μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και εντολές και πάντα με γνώμονα το φοιτητή, τα 
αιτήματά του και την μοιρασμένη μας πατρίδα.  

 
Η  Ε.Φ.Ε.Κ  Η.Β, η οποία χρόνια τώρα είναι ταλαιπωρημένη από την εκμετάλλευση που τυγχάνει από άτομα τα οποία έχουν 
ως απώτερο σκοπό την ανάδειξη τους στο κομματικό σκηνικό και τη διεκδίκηση κάποιας καρέκλας, χρειάζεται ικανούς και 

ενεργούς νέους,  πρόθυμους να εργαστούν για το φοιτητή αλλά και για τη διεθνοποίηση του προβλήματος  που ταλανίζει εδώ και 36 χρόνια την 
πατρίδα μας. Χρειάζεται άτομα τα οποία, χωρίς να έχουν προσωπικές φιλοδοξίες, θα σταθούν στο πλευρό του φοιτητή, προσπαθώντας να βελτιώσουν 
την ποιότητα φοίτησής του. Άτομα που θα πολεμήσουν για να περάσουν το μήνυμα ότι οι νέοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτούν μια 
λύση δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική χωρίς εγγυήσεις, στρατό κατοχής και εποίκους, και όχι όπως προνοεί το σημερινό μοντέλο λύσης της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.  
 
Εάν λοιπόν τα όσα προανέφερα αντικατοπτρίζουν τις δικές σου απαιτήσεις από την Ε.Φ.Ε.Κ  Η.Β , σε καλώ με την ψήφο σου, να μου ανοίξεις  την 
πόρτα, για την προάσπιση τόσο των δικών σου δικαιωμάτων και ιδεών αλλά και του φοιτητικού σώματος γενικότερα». 
 
 

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

«Επέλεξα να κατέλθω υποψήφια με το ΜΕΤΩΠΟ, διότι πολύ απλά δεν θα μπορούσα ποτέ να αρνηθώ να υποστηρίξω τα μόνα 
παιδιά, που μακριά από οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον και με μόνο γνώμονα τα σκιρτήματα της καρδιάς τους, κρατούν 
ριζωμένα βαθιά μέσα τους ό,τι ευγενικότερο και ό,τι αγνότερο αναδεύεται στα σπλάχνα της δουλωμένης γης μας- τη δίψα για 
δικαίωση, την ανάγκη για Ελευθερία. Αυτή η δίψα και αυτή η ανάγκη, είναι αυτό που έδωσε σάρκα και οστά στο 
ΜΕΤΩΠΟ, έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας τρια χρόνια πριν… κι αυτό λέει πολλά. 
 
Μεγάλωσα σε μια πατρίδα την οποία έμαθα να αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο, ανάμεσα σε «400 χιλιάδες 

ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια ρωμιοσύνη». Στην Κύπρο του Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου, του Ισαάκ, του Σολωμού. Στη γη των 
αδέσμευτων, αγονάτιστων ηρώων. Την ίδια Κύπρο που τώρα κάποιοι επιχειρούν να πουλήσουν. 
 
Όμως, με όπλο την αυτονομία μας, εμείς αρνούμαστε να υποκύψουμε. Υποσχόμαστε πως όσο οι άλλοι μιλούν για επαναπροσέγγιση και όχι για 
εισβολή, όσο ξεχνούν τι έγινε στις 20 Ιουλίου του 1974, όσο τολμούν να μιλούν για συμβιβασμούς και όχι για ιστορικό χρέος απέναντι στην 
πατρίδα, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους, εμάς που ονειρευόμαστε μια Ελληνική Κύπρο και μιλούμε για αλύτρωτες και όχι για χαμένες 
πατρίδες. Εμείς δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα ανεχτούμε κανένα οδυνηρό συμβιβασμό και κανένα ξεπούλημα. Γι’ αυτό και 
παραμένουμε ανεξάρτητοι.». 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

ΦΙΤΙΡΙΚΚΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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Κωνσταντινίδης Σ. Νικόλας 
Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ 
Κ.Φ.Η.Β. στην ΕΦΕΚ 
n.constantinides@metopo.org.uk 

Το 2006 ιδρύθηκε το 
μοναδικό αυτόνομο, 
ανεξάρτητο και 
υπερκομματικό φοιτητικό 
κίνημα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Δημιουργήθηκε 

από αγνούς νέους, που μοναδική τους έννοια 
ήταν η δυναμική προάσπιση της πατρίδας μας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η ανιδιοτελής 
προσφορά προς τους συμφοιτητές τους. Η 
παρουσία του Μετώπου Κ.Φ.Η.Β. έφερε νέο 
αέρα στο φοιτητικό σώμα και παρέσυρε μαζί του 
τη δυσωδία των πολιτικά στεγνών υφιστάμενων 
κομματικών παρατάξεων. 

Στόχοι του Κινήματος ήταν και είναι η εθνική 
και κοινωνική αφύπνιση της νεολαίας, ούτως 
ώστε να ενδυναμωθεί το Αντικατοχικό Κίνημα, 
για πραγματική απελευθέρωση και δικαίωση 
της Πατρίδας μας. Επίσης, ως φοιτητική 
οργάνωση, αγωνιζόμαστε για ενίσχυση του 
φοιτητικού κινήματος, ώστε απαλλαγμένο από 
αλλότρια, μικροπολιτικά συμφέροντα, να 
προωθήσει και να επιλύσει τα φοιτητικά 
προβλήματα, με την συστράτευση όλων των 
φοιτητών.  

Η δράση μας αποδεικνύει την σοβαρότητα και 
την εμβέλεια του Κινήματος. Το Μέτωπο Κ.Φ. 
Η.Β. δεν εγκλωβίστηκε στα στενά περιθώρια της 
φοιτητικής δράσης. Ανοίχτηκε προς την 
ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, με εκατοντάδες 
δημόσιες παρεμβάσεις στα ΜΜΕ της Κύπρου, 
Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ως ενεργοί 
πολίτες και νέοι επιστήμονες, έχουμε αναπτύξει 
τις θέσεις του Κινήματος μας, πάντα με πειστικά 
επιχειρήματα, διευρύνοντας έτσι την απήχησή 
τους στις τάξεις των νέων και αλλά και των 
πολιτών γενικότερα. 

Οι διαφωτιστικές εκδηλώσεις για το Κυπριακό, 
που απευθύνονται στη βρετανική κοινή γνώμη, 
και η σύγκρουση με την τουρκική προπαγάνδα, 
αποτελούν κύριο άξονα της δράσης μας. 
Έχουμε πετύχει ακύρωση κτηματομεσιτικών 
εκθέσεων που ξεπουλούσαν Ε/κ περιουσίες στα 
κατεχόμενα. Πετύχαμε την εισδοχή ιστορικών 
βιβλίων σε βιβλιοθήκες παγκόσμιας εμβέλειας 
Πανεπιστημίων. Βάψαμε συνειδήσεις στην 
Δερύνεια και στη Λεμεσό θυμίζοντας σε ξένους 
και ντόπιους ότι η Κύπρος είναι η μόνη 
κατεχόμενη Ευρωπαϊκή χώρα. Οργανώσαμε και 
συμμετείχαμε σε δεκάδες αντικατοχικές 
εκδηλώσεις σε Λονδίνο και Κύπρο, τιμήσαμε 
τους νεκρούς ήρωες μας και τις χρυσές 
επετείους του Ελληνισμού. 

Πριν λίγους μήνες συγκρουστήκαμε και με τον 
ίδιο τον κατοχικό ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Του 
είπαμε όλα αυτά που δεν τόλμησαν να του πουν 
οι δειλοί ηγέτες μας τόσα χρόνια. Για τους 
αυτόνομους και ελεύθερους φοιτητές του 
ΜΕΤΩΠΟΥ, ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είναι και θα 
είναι υποχείριο και όργανο της κατοχικής 
Τουρκίας και ποτέ "φίλος και σύντροφος" και 
"εξοχότατος". Και του στείλαμε αυτό το μήνυμα 
πεντακάθαρα.  

Με την είσοδο μας πέρσι στην Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. 
δώσαμε νέα πνοή στις στο φοιτητικό κίνημα του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η πολιτική παρουσία του 
αυτόνομου ΜΕΤΩΠΟΥ ανάγκασε τους φοιτητές 
να βγουν από τον λήθαργό. Καταθέσαμε 
δεκάδες προτάσεις και εμπλουτίσαμε την δράση 
και τις διεκδικήσεις της ΕΦΕΚ. Ξεχωρίσαμε 
από τις κομματικές παρατάξεις, αφού δεν 
βλέπαμε χρώματα και μικροκομματικά 
συμφέροντα. Επικροτούσαμε τα θετικά και 
κακίζαμε τα αρνητικά. Οι ξεκάθαρες θέσεις και 
ενδελεχής επιχειρηματολογία του ΜΕΤΩΠΟΥ, 
έβαλαν τις κομματικές παρατάξεις στην γωνιά 
σε πολλές περιπτώσεις, ξεγυμνώνοντας την 
αδυναμία των θέσεων τους και την μίζερη 
κατάντια κάποιων νέων, που αναπαράγουν τον 
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ξύλινο λόγο τον πολιτικών τους πατέρων, που 
έχουμε τόσο κουραστεί να ακούμε. Πείσαμε με 
τον πολιτικό μας λόγο και τον νεανικό μας 
ενθουσιασμό.  

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ. Η.Β αποτελεί μια νεανική 
επανάσταση ενάντια στο σάπιο κομματικό 
κατεστημένο που εδώ και δεκαετίες παίζει την 
τύχη της Κύπρου στα ζάρια. Πρέπει να 
αντιληφθούν επιτέλους κάποιοι στην Κύπρο ότι 
η νεολαία δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα τους. 
Αυτοί είναι υπόλογοι σε εμάς και όχι το 
αντίθετο. Είναι οι αδιέξοδες και σχιζοφρενικές 
πολιτικές τους που μας έχουν φέρει ένα βήμα 
πριν το γκρεμό. Είναι η επιμονή τους σε λύσεις 
τύπου Σχεδίου Ανάν που μας έχουν ξεφτιλίσει 
ως Κυπριακό Ελληνισμό. Ας το καταλάβουν 
επιτέλους ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι ως νέοι 
να νομιμοποιήσουμε τα τετελεσμένα της 
εισβολής και της κατοχής.  

Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια 
και μοναδική λύση. Την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της 
Κύπρου από τους Τούρκους κατακτητές. Μια 
λύση η οποία θα κατοχυρώνει πλήρως τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το Διεθνές Δίκαιο και το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Δεν θα επιτρέψουμε την 
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας για χάρη 

μιας ψεύτικης "επανένωσης", που δεν θα είναι 
τίποτε παραπάνω από μια συγκαλυμμένη 
διχοτόμηση της πατρίδας μας. Επειδή για μας 
το σύνθημα "ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΕΡΥΝΕΙΑ" δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι 
τρόπος ζωής και καθημερινός αγώνας. 

Το Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου ήρθε για να μείνει.  

Στις φοιτητικές εκλογές του Σαββάτου 
υπάρχουν μονάχα δύο επιλογές. Η μία είναι οι 
κομματικές παρατάξεις που προσκυνούν τον 
ρατσισμό του μοντέλου Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας και που πολτοποιούν τις 
φοιτητικές διεκδικήσεις για τα μικροκομματικά 
τους συμφέροντα. Η άλλη είναι το ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η.Β. Το μοναδικό 
αυτόνομο και υπερκομματικό φοιτητικό κίνημα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, που αγωνίζεται για 
δημοκρατία, δικαιοσύνη και απελευθέρωση. Το 
μοναδικό Κίνημα που κάνει τον Πατριωτισμό 
πράξη και όχι επάγγελμα. Γιατί το μέλλον της 
Κύπρου είναι το δικό μας μέλλον και εμείς 
είμαστε το μέλλον της Κύπρου αντίστοιχα. ΤΟ 
ΤΩΡΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.  

 
 

Επειδή για μας το σύνθημα "ΤΑ 
ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ" 

δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι 
τρόπος ζωής και καθημερινός 

αγώνας. 
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Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε την κριτική, που υποτίθεται 
ότι προσπάθησε να κάνει η Πρωτοπορία Η.Β. στην Κυβέρνηση 
Χριστόφια, σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνονται για τους 
φοιτητές. Η Πρωτοπορία Η.Β., που προφανώς αξιοποίησε κάποιο 
έτοιμο κείμενο που της έστειλε η Πινδάρου, δυσανασχετεί όχι 
γιατί τα αιτήματα των φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
εισακούγονται αλλά γιατί πληρώνουν δίδακτρα οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές στο ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου! Ναι καλά 
ακούσατε! Η Πρωτοπορία Η.Β. δεν έχει κανένα πρόβλημα οι 
δικοί της φοιτητές να πληρώνουν μεταπτυχιακά δίδακτρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με το υφιστάμενο ύψος της κρατικής 
φοιτητικής χορηγίας αλλά έχει πρόβλημα γιατί οι γονείς μας δεν 
καταβάλλουν και τα μεταπτυχιακά δίδακτρα κάποιων άσχετων 
με εμάς φοιτητών στην Κύπρο!   

 
Σαν να μην έφτανε αυτό, η Πρωτοπορία Η.Β. έχει να 
αντιμετωπίσει άλλο ένα τεράστιο πλήγμα για τον φοιτητόκοσμο 
του Ηνωμένου Βασιλείου: δεν φτάνει που οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές στην Κύπρο πληρώνουν δίδακτρα, πληρώνουν και –εδώ 
παίρνουμε μια βαθιά αναπνοή για να το αντέξουμε- ενοίκιο! 
Προφανώς η Πρωτοπορία Η.Β. θεωρεί ότι οι φοιτητές του 
Ηνωμένου Βασιλείου, που πληρώνουν (ειδικά όσοι βρίσκονται 
στο Λονδίνο) χιλιάδες και χιλιάδες ευρώ το χρόνο σε ενοίκια, 
πρέπει να προτάσσουν ως βασικό τους πρόβλημα το γεγονός πως 
οι φοιτητές στην Κύπρο δεν λαμβάνουν τα πάντα δωρεάν! 

 
Το κερασάκι στην τούρτα, βεβαίως, δεν είναι αυτό, αλλά το 
άκρως απαράδεκτο –για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Ηνωμένου 
Βασιλείου μιλούμε πάντα- γεγονός πως περικόπηκε το επίδομα 
αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή για τους μαθητές της β’ 
γυμνασίου! Πάλι καλά, δηλαδή, που τα συναγερμικά ρομπότ δεν 
ιεράρχησαν ως πρώτη προτεραιότητα των φοιτητών του 
Ηνωμένου Βασιλείου το κόστος διδάκτρων στα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια της Κύπρου! 

 
Αυτά είναι, σύμφωνα με την Πρωτοπορία Η.Β. τα δικαιώματα 
που θέλει να διεκδικήσει εκ μέρους σας στις εκλογές της ΕΦΕΚ 
Η.Β.! Να ζητά αυτοί που λαμβάνουν τα πολλά να πάρουν περισσότερα και οι «φτωχοί συγγενείς» της φοιτητικής 
πολιτικής να παραμείνουν σε αυτή τη θέση για πάντα. Πάλι καλά δηλαδή, που αισθάνεται ότι υπάρχει θέμα με 
την φοιτητική χορηγία!  
 
Στις 20 Φεβρουαρίου ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ! Στείλτε τους το μήνυμα ότι έχουμε κι εμείς διεκδικήσεις. Εξηγήστε 
τους ότι πληρώνουμε δυσβάσταχτα αεροπορικά ναύλα.  Ότι η φοιτητική μας χορηγία είναι πολύ μικρή σε σχέση 
με τα δίδακτρα και το κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ότι φοιτούμε σε διεθνούς φήμης ακαδημαϊκά 
ιδρύματα αλλά πολλές φορές τα πτυχία μας πρέπει να περάσουν από χίλια μύρια κύματα, μέχρι να κριθούν 
«εφάμιλλα» κάποιων πανεπιστημίων στην Κύπρο, που μετρούν μόλις μερικούς μήνες ζωής! Στις 20 
Φεβρουαρίου, κάντε την Πρωτοπορία Η.Β. να καταλάβει ότι δεν βολεύεστε με τις έτοιμες υποσχέσεις αλλά 
προτιμάτε τις ουσιαστικές προτάσεις. Ότι η νεολαία και ο φοιτητικός συνδικαλισμός δεν είναι προνόμιο όσων 
έμειναν στην Κύπρο αλλά και δικαίωμα όσων ξενιτεύτηκαν για να λάβουν την απαιτούμενη επιστημονική 
κατάρτιση. 

Η Φ.Π.Κ. ‘ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ’ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ... 
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Λιασή Γιώργος 
Μέλος και Υποψήφιος ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. 
Oxford Brookes University 
 
Μετά την αποτυχία της παράταξης του ΑΚΕΛ «Προοδευτικής» να πείσει για τις θέσεις 
της, θυμήθηκε τα παλιά της, προκειμένου να φανατίσουν και να δείξουν την 
πραγματική τους ταυτότητα, με την ελπίδα ότι έτσι θα καταφέρουν να συσπειρωθούν 
ενόψει των εκλογών του Σαββάτου.  

 
Ας εξηγήσουν στον κόσμο ποίους εννοούν ακροδεξιούς και φασίστες. 

 
 Μήπως αυτούς που είναι ενάντια σε μια λύση που δεν θα λειτουργεί η δημοκρατία όπως 

προωθείται από το ΑΚΕΛ; 
 

 Μήπως αυτούς που είναι ενάντια στη σταθμισμένη ψήφο και την εκ περιτροπής προεδρία; 
 

 Μήπως αυτούς που δεν συμφωνούν να παραμείνουν στην πατρίδα μας νόμιμα και με την 
υπογραφή μας 50,000 τουλάχιστον έποικοι; 

 
 Μήπως αυτούς που αντιτίθενται στον ρατσιστικό διαχωρισμό του λαού μας και πολεμούν ενάντια 

σε αυτούς που τον προωθούν και διοργανώνουν αντιρατσιστικά φεστιβάλ για να καλύψουν την 
ντροπή τους; 

 
 Ή μήπως αυτούς που θέλουν δικαιοσύνη και ελευθερία στην πατρίδα τους, χωρίς να υπάρχουν 

οποιαδήποτε εμπόδια για την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους; 
 
Δεν μας ξενίζει η στάση σας γιατί γνωρίζουμε την ιστορία σας και τους αγώνες σας για την Κύπρο. 

 
 Να σας θυμίσουμε το 1955 μετά την πρώτη προκήρυξη της Ε.Ο.Κ.Α. το κόμμα σας αποκαλούσε 
τους αγωνιστές μας με λέξεις όπως «τραμπούκους, βαρελότους και ψευτοδιγενήδες», καταδικάζοντας 
τις ενέργειες των αγωνιστών, ότι δήθεν όπλιζαν το χέρι του ξένου δυνάστη να κτυπά πιο σκληρά; 
 
 Ότι το κόμμα σας το Α.Κ.Ε.Λ. αναρριχήθηκε στην εξουσία με ξένα δεκανίκια, ξεγελώντας τις 
ηγεσίες άλλων κομμάτων για να πετύχει την ενδοτική πολιτική του; 

 
 Ή μήπως ότι το αγαπημένο σας γλυκό, είναι το γλυκό καρυδάκι; 

   
Τώρα;  Τι γίνεται;  Πως προχωράτε;  Και με ποια λαϊκή εντολή, αφού πλέον η σχέση σας με τις 
υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις είναι της τάξης «ο τελευταίος να κλείσει και την πόρτα»; Μήπως μας έχετε 
δεσμεύσει και σε χειρότερα και γι’ αυτό επιδίδεστε θεωρίες συνομωσίας και σκοταδισμούς; 

 
Αφήστε λοιπόν τα σάπια συνθήματα και πείτε στο λαό ξεκάθαρα τις θέσεις και τις προθέσεις σας. 
Καιρός είναι να μάθετε να αγωνίζεστε για την πατρίδα σας χωρίς να χρειάζεται να γλείφετε ή να 
υπακούετε στους ξένους δυνάστες και στους κατακτητές. Αρκετά μαθήματα πήρατε από το σύντροφο 
Ταλάτ. 
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Ιδεολογικοί πυλώνες: 

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

 
1. Η δραστηριοποίηση των  νέων μέσα από ανεξάρτητες πολιτικές ομάδες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν 

υφιστάμενες, κομματικές ατζέντες αλλά εκφράζουν τα «θέλω» και τα «πιστεύω» της ίδιας της 
νεολαίας. 

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

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

 
Κίνητρα: 

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

 
1. Η αγάπη για την πατρίδα. Μπορεί να ακούγεται προφανές και υπεραπλουστευμένο αλλά θεωρούσαμε 

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

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

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

Χώρος δράσης: 
 

Γιατί όμως εδώ; Γιατί όχι στην Κύπρο, όπου θα μπορούσαν να εμπλακούν πολύ περισσότεροι και να χαίραμε κάποιας 
υποστήριξης από υφιστάμενες και έμπειρες, ανεξάρτητες πολιτικές ομάδες; 

 
1. Ο προφανής λόγος είναι η συγκυρία, καθώς βρεθήκαμε τα συγκεκριμένα άτομα, να σπουδάζουμε στην 

ίδια χώρα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πέραν όμως τούτου, ήρθαμε να καλύψουμε το μεγάλο 
κενό που υπήρχε μέχρι την μέρα ίδρυσης του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β.: την απουσία μιας ανεξάρτητης 
φοιτητικής φωνής.  

2. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα, η οποία παραδοσιακά ακολουθεί προκλητικά ανθελληνική 
πολιτική. Διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο κυπριακό έδαφος, οι οποίες συχνά προκαλούν σωρεία 
προβλημάτων, και εξακολουθεί να έχει φιλοτουρκικές πολιτικές, την οποία διαφημίζει με συμφωνίες 
όπως το μνημόνιο συνεργασίας Μπράουν-Ερντογάν.  

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

Ανεξαρτησία-Αυτονομία: 
 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β μπορεί να καυχιέται για την αυτονομία και την ανεξαρτησία του Κινήματος αλλά και για το 
γεγονός πως δεν προωθεί και δεν εξυπηρετεί μικροκομματικά συμφέροντα, αφού πρόκειται για υπερκομματική 
πολιτική ομάδα. Πρέπει να τονιστεί ότι το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. δεν αντιτίθεται στον θεσμό του κομματισμού 
γενικότερα αλλά στο προσωποκεντρικό, ρουσφετολογικό κατεστημένο που αυτός δημιουργεί. Καυχιόμαστε ότι 
είμαστε αυτόνομοι γιατί: 

 
1. Δημιουργούμε μόνοι μας την ιδεολογία μας και δεν περιμένουμε κάποιο φαξ από το κόμμα στην Κύπρο, 

για να μας υποδείξουν σε τι να πιστεύουμε και τι να υποστηρίζουμε. 
2. Καθορίζουμε μόνοι μας την ατζέντα μας, η οποία δεν στοχεύει στην άγρα ψήφων για τις επόμενες 

πολιτειακές εκλογές. 
3. Δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες για ανάδειξη στην κομματική πυραμίδα ή για να 

στρογγυλοκάτσουμε σε κάποια καρέκλα.  
 

Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία: 
 

Συχνά ακούμε το επιχείρημα ότι πρέπει να σταματήσουμε να πολεμούμε το μοντέλο Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, γιατί είναι η μορφή λύσης που προωθούν τα κόμματα, τα οποία λαμβάνουν σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση την ψήφο εμπιστοσύνης του λαού. Κατά την άποψή μας, τα κόμματα λαμβάνουν ψήφο εμπιστοσύνης 
για πολλές πολιτικές που προωθούν αλλά ουδέποτε για την «αγάπη» τους για το εν λόγω μοντέλο λύσης, διότι 
αφενός ουδέποτε –με εξαίρεση το Σχέδιο Ανάν- δεν τέθηκε από μόνη της στην κρίση του λαού η Διζωνική 
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Δικοινοτική Ομοσπονδία και αφετέρου  οι  Κύπριοι πολίτες δεν γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. 
Θεωρούμε, λοιπόν, καθήκον μας, να τους ενημερώνουμε με κάθε ευκαιρία, ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
είναι μια άκρως αρνητική προοπτική για την πατρίδα μας, όχι απλά γιατί είναι τουρκικής εμπνεύσεως αλλά γιατί 
κάθε άλλο παρά επανενώνει την Κύπρο και επιλύει τα προβλήματά μας. Παραθέτουμε κάποια βασικά αποδεικτικά 
στοιχεία περί τούτου: 

 
1. Το μοντέλο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς την 

υποβαθμίζει σε κρατίδιο, ανάγοντας παράλληλα την παράνομη στρατιωτική οντότητα στα κατεχόμενα σε 
ένα ισότιμο κρατίδιο. Το σύνταγμά της αντικαθίσταται από το σύνταγμα της «Ομόσπονδης Κύπρου», 
δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο κράτος από το πουθενά, με τη λογική της «παρθενογένεσης».  

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

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

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

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

Εξελίξεις στο Κυπριακό: 
 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστόφια και 
τον Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και έχει διαμορφώσει ξεκάθαρη άποψη, επί όλων των ζητημάτων που εγείρονται. Θεωρούμε 
ότι κάποιες παραχωρήσεις της ελληνικής πλευράς συνιστούν πολιτική αυτοκτονία, ενώ παράλληλα ότι η δράση της 
τουρκικής πλευράς, δεν έθεσε σε λειτουργία εγκαίρως τους συναγερμούς, ώστε να τοποθετηθούν προστατευτικές 
ασπίδες και να μην παγιδευτούμε.   

 
1. Εκ περιτροπής προεδρία: Πρόκειται ίσως για την πιο γελοία πρόταση εκτελεστικής εξουσίας, που έχει 

κατατεθεί ποτέ στην παγκόσμια πολιτική. Προνοεί όπως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διοικούν το κράτος 
με τη σειρά (!), εναλλάσσοντας έτσι μεταξύ τους την εκτελεστική εξουσία ολόκληρης της κρατικής μηχανής. 
Οι δύο «ηγέτες», δε, δεν θα εκλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους αλλά βάσει της εθνικής τους 
προέλευσης, με αποτέλεσμα να έχουν ξεχωριστές ατζέντες και εκλογικά προγράμματα, που να 
ανταποκρίνονται στην πληθυσμιακή ομάδα που θα τους εκλέγει κατά κύριο λόγο. Αυτό καθιστά το κράτος 
δυσλειτουργικό, ενισχύει το διχασμό και αλλοιώνει τον ρόλο του Προέδρου στο προεδρικό σύστημα.  
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2. Σταθμισμένη ψήφος: Πρόκειται για άλλη μία πρόταση πολιτικής παραδοξότητας, που έχει σαν αρχή της τον 
διαχωρισμό, τον ρατσισμό και τα «κριτήρια αίματος». Ουσιαστικά προνοεί η εκτελεστική εξουσία να 
περιέρχεται στα χέρια ενός προσώπου, που δεν έχει εκλεγεί δημοκρατικά, προσομοιάζει, δηλαδή, με 
δικτατορία. Πιο συγκεκριμένα, οι Κύπριοι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να μειώσουν τη ψήφο τους στο ένα 
πέμπτο της βαρύτητάς της, ώστε να εκλέγουν κατά 20% τον Πρόεδρο που θα προέρχεται από την τ/κ 
κοινότητα. Η ψήφος, δηλαδή, της συντριπτικής πλειοψηφίας, θα μετρά μόνο 20% στο ποιος θα ηγείται του 
κράτους!  

3. 50 000 έποικοι: Σε μία επίδειξη  πρωτοφανούς έλλειψης πολιτικής δεινότητας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υποβίβασε τον εποικισμό από έγκλημα πολέμου σε ανθρωπιστικό ζήτημα, επιτρέποντας εκ των προτέρων, 
και χωρίς αυτό να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, την παραμονή 50 000 Τούρκων εποίκων στο 
νησί. Ενέκρινε, δηλαδή, τη δημογραφική αλλοίωση και παρέκαμψε το διεθνές δίκαιο, μέσα σε μία 
πρόταση!  

4. «Λύση από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους»: Υιοθετώντας αυτή την περίεργη στάση, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας διαλάλησε, ουσιαστικά, ότι δεν θεωρούμε το Κυπριακό διεθνές πρόβλημα αλλά ένα εσωτερικό 
ζήτημα. Διέγραψε το ρόλο της Τουρκίας στην κυπριακή τραγωδία, ενώ παράλληλα άφησε την Ε.Ε. εκτός 
διαδικασίας. Αποτύπωσε επίσης τη θέση ότι με τους Τουρκοκύπριους έχουμε κάτι να χωρίσουμε και όχι να 
ενώσουμε, λες και το Κυπριακό είναι δικοινοτικό καβγαδάκι.  

5. Τουρκική στάση: Η τουρκική πλευρά, όχι μόνο δεν έχει ανταποδώσει τις γενναιόδωρες προσφορές της 
δικής μας πλευράς αλλά, αντιθέτως, έχει φροντίσει να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση της, 
ενισχύοντας την αδιαλλαξία της. Είναι ξεκάθαρο ότι παιγνίδι στις συνομιλίες κάνει η Άγκυρα και έχει φτάσει 
στο σημείο να ζητά τις τέσσερις βασικές ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών για τους εποίκους της! Η 
πλευρά μας, αντί να προσπαθεί να αναχαιτίσει τις τουρκικές εξάρσεις με θάρρος και αποφασιστικότητα, 
θεωρεί ορθότερη διαπραγματευτική τακτική τη δωροδοκία, υποβάλλοντας γνωστές τουρκικές θέσεις ως 
δικές μας προτάσεις. 

6. Επίσκεψη Μπαν Κι Μουν: Η πρόσφατη επίσκεψη του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο, αποτελεί άλλη μία ένδειξη 
της ανικανότητάς μας να αντισταθούμε στις ορέξεις του Αλεξάντερ Ντάουνερ και των ομοίων του, καθώς ο 
Μπαν Κι Μουν, μέσα σε διάστημα μόλις μερικών εικοσιτετραώρων, αναβάθμισε το ψευδοκράτος, 
επισκεπτόμενος το λεγόμενο προεδρικό, μας κάλεσε σε περισσότερους συμβιβασμούς και δήλωσε ότι 
ακόμα να επιλυθεί το ζήτημα των «συνόρων»! Εμείς προσπαθούσαμε ακόμη να συνέλθουμε από το σοκ, 
όταν ο Ταγίπ Ερντογάν με περηφάνια δήλωνε «εγώ έστειλα τον Μπαν στην Κύπρο», μιλώντας παράλληλα 
για «δικαίωση» των τουρκικών θέσεων.  

 
Φοιτητικός συνδικαλισμός: 

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

 
1. Αύξηση της κρατικής, φοιτητικής χορηγίας. Ως ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. θεωρούμε πως το ποσό που δίδεται 

στους φοιτητές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι από μικρή ως ανύπαρκτη  βοήθεια, αν αναλογιστούμε τα 
υψηλά δίδακτρα αλλά και το μεγάλο κόστος ζωής σε αυτή τη χώρα. Πιστεύουμε ότι είναι αδικία να 
λαμβάνουμε επίδομα μόνο 845 ευρώ επιπλέον από τους φοιτητές που φοιτούν σε Ελλάδα και Κύπρο, 
των οποίων τα δίδακτρα καταβάλλονται από τους φορολογούμενους πολίτες και ζουν και σε χώρες που 
έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος ζωής. 
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2. Μείωση φοιτητικών ναύλων. Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β, επειδή σέβεται και στηρίζει τους θεσμούς της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρεί πως η στήριξη στον κρατικό αερομεταφορέα είναι δεδομένη, όμως είναι 
ακατανόητα ψηλά τα ναύλα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Ζητούμε από την Κυβέρνηση και την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για να παρέμβουν, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, για να μειωθούν τα 
ναύλα, τα οποία είναι πραγματικός βραχνάς για την μέση οικογένεια που έχει να διακινήσει δύο και τρία 
παιδιά τόσες φορές τον χρόνο.  

3. ΕΦΕΚ. Στις περσινές φοιτητικές εκλογές, το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. απέκτησε μία έδρα και φωνή στο 
εννεαμελές συμβούλιο της ΕΦΕΚ, μετά από την ψήφο εμπιστοσύνης που πήρε από τους φοιτητές, στην 
πρώτη του επαφή με την κάλπη. Το Κίνημά μας πιστεύει στην ΕΦΕΚ, καθώς η ύπαρξή της κρίνεται 
απαραίτητη για την τήρηση και την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και συνεπώς την άμεση και 
έμμεση εμπλοκή του φοιτητή στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, αλλά θεωρούμε ότι οι στόχοι της πρέπει 
να επαναπροσδιοριστούν. Η ΕΦΕΚ πρέπει να προασπίζει και να προωθεί τα συμφέροντα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι να αποτελεί παιδότοπο για να παίζουν κάποιοι κρυφτούλι με τις 
κομματικές τους ατζέντες. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να είναι δημοκρατική ώστε να αποφεύγονται 
περιστατικά όπως το πραξικόπημα του 2008, όταν ακυρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές. Πρέπει επίσης να 
προσφέρει, μέσα στο μέτρο του λογικού, ψυχαγωγία και τρόπους συνεύρεσης των Κυπρίων φοιτητών, 
χωρίς όμως αυτός να είναι ο μοναδικός λόγος ύπαρξής της. 
 

Πολιτισμός: 
 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. έχει αμετακίνητες θέσεις όσον αφορά τον πολιτισμό μας.  Η μακραίωνη, ελληνική ιστορία μας, 
αποτελεί πηγή έμπνευσης και σεβασμού για το Κίνημά μας. Αλοίμονο αν αγνοούσαμε τους προγόνους μας, τη 
στιγμή που έχουν χυθεί τόνοι μελανιού από όλη την ανθρωπότητα, για να αποδοθούν τα κατορθώματα των Ελλήνων. 
Συνεπώς το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β.: 

 
1. Αντλεί από την Ελληνική ιστορία όλη τη φώτιση που μας προσφέρουν τα σωστά και τα λάθη των 

προγόνων μας, ώστε να αποκομίσουμε σημαντικά διδάγματα για το μέλλον. Αρνούμαστε πεισματικά 
να αλλάξουμε την αντίληψη που έχουμε επί καταγεγραμμένων ιστορικών γεγονότων, για χάρη επίδειξης 
«καλής θέλησης» προς εκείνους που παράνομα καταπατούν την πατρίδα μας εδώ και 35 χρόνια και μας 
στερούν τα ανθρώπινά μας δικαιώματα.  

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

3. Υποστηρίζει ότι στην Κύπρο χρειάζεται να δίνουμε περισσότερη έμφαση στο θέατρο, στην ποιοτική 
μουσική και σε εναλλακτικές καλλιτεχνικές προσπάθειες γενικότερα και καλεί το κράτος να δίνει 
χρηματικά ερεθίσματα, χρηματοδοτώντας καλλιτεχνικά ερευνητικά έργα, ώστε να μην μένουν στο 
συρτάρι οι νέες ιδέες. Αναμένουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία να στηρίξει το σύνολο των 
καλλιτεχνών και όχι μόνο όσους προβάλλονται από τα ΜΜΕ, ώστε να εκφράζονται κάθε είδους 
κοινωνικοπολιτικά μηνύματα. Διαφωνούμε πλήρως με την κομματικοποίηση της τέχνης και το 
«κοτσιάνιασμα» θέσεων και κονδυλίων σε καλλιτέχνες που πρόσκεινται στο εκάστοτε κυβερνητικό 
σχήμα.     
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Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ … 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 10/09/2009 – Συζήτηση: Εκδήλωση 
επαναπροσέγγισης 

«Η Προοδευτική προτείνει όπως γίνει μια εκδήλωση επαναπροσέγγισης. Η εκδήλωση 
να οργανωθεί από κοινού με οργανωμένα σύνολα Τουρκοκυπρίων, που επιθυμούν 
λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και που θεωρούν απαραίτητο συστατικό 

λύσης την επαναπροσέγγιση» 
                                                                        Εκπρόσωπος Προοδευτικής 

 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Η νεολαία του συντρόφου σας του Ταλάτ κάμνει σας; 
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 31/10/2010 – Συζήτηση: πλαίσιο 
συνθημάτων αντικατοχικής 
«Το ΜΕΤΩΠΟ θεωρεί τη στάση της φοιτητικής παράταξης του ΑΚΕΛ και της φοιτητικής 

παράταξης που εκπροσωπεί το Νίκο Αναστασιάδη στην Αγγλία διασπαστική και 
διχαστική. Η επιμονή τους για αναφώνηση των δύο συνθημάτων (‘Επαναπροσέγγιση 

με τους Τουρκοκύπριους’ και ‘Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή’) θα φέρουν το διχασμό 
στο φοιτητικό κίνημα.  

 
»Μας λυπεί η στάση της ηγεσίας της Πρωτοπορίας η οποία προφανώς επιμένει στην αποδοχή λύσης τύπου Σχεδίου Ανάν, η 

οποία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού. 
 

»Το ΜΕΤΩΠΟ διαφωνεί με το σύνθημα ‘Επαναπροσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους’. Το κυπριακό πρόβλημα είναι διεθνές 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Θεωρούμε αυτό το σύνθημα άτοπο, αφού αποστέλλει λανθασμένα μηνύματα σε ένα 
περιβάλλον όπου η παρουσίαση της ορθής διάστασης του προβλήματος και η διεθνοποίηση, είναι επιτακτική ανάγκη. 

 
» Απορούμε για την επιμονή της Προοδευτικής για εκφώνηση του συνθήματος ‘Κύπρος Ενωμένη Ομοσπονδιακή, όταν ο ίδιος ο 

Δ. Χριστόφιας σε πρόσφατη δήλωση του στη παροικία της Αμερικής, χαρακτήρισε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία 
αφύσικη για την Κύπρο» 

Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Εύγε, Άξιος! Φορτώστεεεεε 
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 04/11/2009 – Συζήτηση: πλαίσιο συνθημάτων αντικατοχικής 

«(Όσον αφορά τη πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για αφαίρεση των δύο συνθημάτων) Η Πρωτοπορία παραμένει σταθερή στη θέση 
της για διατήρηση τους» 

 
«Όσον αφορά την πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για προσθήκη των οκτώ συνθημάτων, μπορούμε να τα συζητήσουμε ένα προς ένα, 

σε περίπτωση που περάσει πλειοψηφικά η προηγούμενη πρόταση της Πρωτοπορίας, τότε θεωρούμε ότι τα δύο πρώτα 
συνθήματα (‘η Κύπρος είναι ελληνική’ και ‘έξω οι τούρκοι από την Κύπρο’) θα μπορούσαν να είναι μέρος του πλαισίου» 

Εκπρόσωπος Πρωτοπορίας 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Δηλαδή οι ‘πατριώτες’ εκβιάζουν για να δεχτούν μόλις τα 2/8 των πατριωτικών συνθημάτων; 

 
----------------------------------------- 

 
Μετά από παραλήρημα της Προοδευτικής λόγω της δημοκρατικής υιοθέτησης των προτάσεων του ΜΕΤΩΠΟΥ…  

 
«Λυπούμαστε που η Προοδευτική δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια αυτής της λέξης (‘Δημοκρατία’). Προφανώς κάποιες 

ιδεολογικές αγκυλώσεις και η οπισθοδρομική υποστήριξη του Μαρξισμού-Λενινισμού, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό 
του ΑΚΕΛ, καθιστούν εμπόδιο στην κατανόηση των προαναφερθέντων (περί δημοκρατίας)» 

 
«Απορούμε πως η Προοδευτική μιλά για επανενωμένη Κύπρο, αναφέροντας στην ίδια πρόταση τη Διζωνική Δικοινοτική 

Ομοσπονδία, μια μορφή λύσης η οποία διαχωρίζει τη Κύπρο βάσει φυλετικών κριτηρίων. Μια μορφή λύσης που θα διαχωρίσει 
την Κύπρο γεωγραφικά, θεσμικά και οικονομικά»   

Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ 
 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 04/11/2009 – Συζήτηση: ανακοίνωση για κυπριακό πρόβλημα 

«Το ΜΕΤΩΠΟ καταψηφίζει τη πρόταση της Προοδευτικής, φοιτητικής παράταξης του ΑΚΕΛ, γιατί θεωρούμε ότι η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία που αναφέρεται στη παράγραφό 2 της συγκεκριμένης πρότασης έρχεται σε σύγκρουση με το 

υπόλοιπο περιεχόμενο της. Αυτή η σχιζοφρένεια πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν έχει 
καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ανθρώπινα δικαιώματα» 

Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ  
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 05/12/2009 – Συζήτηση: Απολογισμός αντικατοχικής 
Κατατέθηκε πρόταση από το ΜΕΤΩΠΟ για έκδοση ανακοίνωσης που να συγχαίρει τους φοιτητές για τη παρουσία τους στην 
αντικατοχική και να καταδικάζει την Προοδευτική για διάσπαση του φοιτητικού Κινήματος. 

 
«Δεν μπορεί το ΜΕΤΩΠΟ να κακίζει το 33.8% των φοιτητών που στήριξαν την Προοδευτική, ενώ εκπροσωπεί το 11.71%»  

Εκπρόσωπος Προοδευτικής 
 

«Εμετική και απαράδεκτη ήταν η διχαστική και φασιστική στάση της Προοδευτικής η οποία διέσπασε το φοιτητικό κίνημα και 
διάλεξε να απομονωθεί από την πλειοψηφία των φοιτητών. Προφανώς η Προοδευτική έχει πρόβλημα μαθηματικών. Από πότε 

το 33.8% των φοιτητών είναι περισσότερο από το 66.2% των φοιτητών; » 
Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ 

 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 05/12/2009 – Συζήτηση: Εκδήλωση διαμαρτυρίας LSE 
«Καταδικάζουμε βεβαίως τη Τουρκική εισβολή και κατοχή και τις συνέπειες που έφεραν στη Κύπρο αλλά παράλληλα στέλλουμε 

μηνύματα επανένωσης της Κύπρου, βάσει της λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας» 
Εκπρόσωπος Προοδευτικής 

 
«Από την τοποθέτηση της Προοδευτικής κατανοούμε ότι δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωση. Αυτό δεν μας εκπλήττει. Άλλωστε 

αυτός ο Τούρκος εθνικιστής, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, θεωρείται από το ΑΚΕΛ και τα παρακλάδια του ‘φίλος και σύντροφος’» 
Εκπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ  

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε.Φ.Ε.Κ – Λονδίνο 03/02/2010 – Συζήτηση: Εκλογικές διαδικασίες 
 

 
«Το άρθρο 15 είναι αντιδημοκρατικό και αναχρονιστικό και χρειάζεται αλλαγή» 

Εκπρόσωπος Προοδευτικής 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ε γιατί δε δέχεστε να το παγοποιήσετε τότε; Μήπως είστε αντιδημοκρατικοί και αναχρονιστικοί; 
 
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Επιτροπής Καταστατικών αλλαγών Ε.Φ.Ε.Κ –  Λευκωσία – Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Πρόταση ΜΕΤΩΠΟΥ για συμπερίληψη στις βασικές αξιώσεις της Ε.Φ.Ε.Κ της απαίτησης για αποχώρηση όλων των Τούρκων 
εποίκων καθώς ο εποικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου. 

 
«Είμαστε διστακτικοί στο να συμπεριληφθεί μια τέτοια πρόνοια, αφού είναι σε εξέλιξη οι συνομιλίες για επίλυση του 

Κυπριακού. Συζητούνται πολλά και ακούγονται ακόμα περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα» 
Εκπρόσωπος Προοδευτικής 

 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ας μας πουν επιτέλους. Όταν μιλούν για συμπατριώτες εννοούν τους Τουρκοκύπριους, αυτό είναι ξεκάθαρο. 
Όταν μιλούν για αδερφούς εννοούν τους εποίκους; Ή μήπως οι συνομιλίες αποσκοπούν στο να τους προσδώσουν νέο 
στάτους, ώστε να μην θεωρούνται πλέον προϊόντα εγκλήματος πολέμου; 
 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΥ: Απολογίες σε Πρωτοπορία (ΝΑΙ στο Σχέδιο Ανάν) και Αναγέννηση (παράταξη κολλημένη με 
superglue στις καρέκλες της συγκυβέρνησης Χριστόφια) για την φτωχή συμπερίληψη τους. Οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
οι τοποθετήσεις τους στην Ε.Φ.Ε.Κ είναι γενικολογικές ουφολογίες, χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Ο Αχαχούχιος δεν 
θυμάται καθόλου τον Αγώνα, γιατί είναι «αόρατος» στις συνεδρίες της ΕΦΕΚ Η.Β. (ενώ μπορούσε να καταθέτει τις απόψεις του 
υπό το καθεστώς παρατηρητή) και επιλέγει συνειδητά να εμφανίζεται στις συνεδρίες μία φορά το χρόνο – την ημέρα 
κατάθεσης των υποψηφιοτήτων.  

 

 
 
 
 
 
 



     23 

 
 
 
 
 

 Ποιο Cypriot Society καταχράστηκε τη λίστα των μελών του με σκοπό να προωθήσει 
συγκεκριμένη υποψήφια παράταξης, χωρίς όμως να αναφέρει στο ψηφοδέλτιο ποιας 
Πρωτοπορίας συμμετέχει; 
 
 
 
 Ποια ‘εθνικόφρων’ φοιτητική παράταξη της ΝΑΙ.ΔΗ.ΣΥ απέρριψε στις 30 
Οκτωβρίου τα συνθήματα ‘Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ’ και ‘ΕΞΩ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΚΥΠΡΟ’, ενώ αργότερα και για ψηφοθηρικούς λόγους εμφανιζόταν ως πρωτεργάτης 
στη συμπερίληψη των συνθημάτων στο πλαίσιο; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: σιγά τζιαι εν να ξεχυλίσει ο πατριωτισμός που τα ποϊνάρκα σας… 
 
 
 Ποια προοδευτική παράταξη κλαίει για οικονομικές δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα 
κάνει έρανο για να συντηρήσει – τουλάχιστον - 50000 τούρκους εποίκους; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ό,τι προαιρείστε! 
 
 
 Ποια παράταξη της συγκυβέρνησης μπήκε σε αντιομοσπονδιακό mode για ένα 
μήνα, διότι φοβάται πως δε θα φύγει αλώβητη από τις εκλογές; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ευχόμαστε μόνο να τους μείνει «αΐπιν»… 
 
 
 Ποιας παράταξης ο αντιπρόεδρος εξυβρίζει τον ιδρυτή του κόμματος του; 
 
 
 Ποιες παρατάξεις απέρριψαν τη πρόταση του ΜΕΤΩΠΟΥ για δημιουργία Κέντρου εξυπηρέτησης των φοιτητών, για χάριν 
μικροκομματικών συμφερόντων; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Απορριπτικοί……. 
 
 
 Ποιες παρατάξεις δεν έχουν τίποτα καλύτερο να ασχοληθούν από το να τσακώνονται για το ποιος χρησιμοποίησε πρώτος 
το σύνθημα «μαζί μπορούμε περισσότερα»; 

 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Εγώ χρησιμοποιούσα πρώτος αυτό το σύνθημα από τον 1919. Μετά το 1974 όμως, ασχολούμαι με την εισβολή 
και την κατοχή και έτσι δεν μπήκα στο καβγά, αφήνοντας να έχουν κάτι να συζητούν εκείνοι που δεν ασχολούνται με τέτοια 
θέματα.   
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