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Το ψευδοκράτος τους είναι η 
μισή μας πατρίδα και κανείς δεν 
θα οικειοποιηθεί τη γη μας με 
δική μας υπογραφή.     >> σελ. 7         
                                       

 Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ  
 ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ 

  >>  σελ. 14 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 

 ΤΡΙΑΝΤΑ-ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ 

 Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
 ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο 

Πάγιος στόχος των Τούρκων 
ήταν η τουρκοποίηση 
ολόκληρης της Κύπρου, και 
όχι η διχοτόμηση. >> σελ. 9                              

 ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΔΟΥΝ 

  >>  σελ. 12 

 Ο ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΕΞ ΤΖΑΚ ΣΤΡΟ 

  >>  σελ. 18 

  >>  σελ. 3 

 Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ 

 >>  σελ. 4 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

 >>  σελ. 5 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

Λονδίνο, 12 Νοεμβρίου 2010 
Αγαπητέ συμφοιτητή, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά, σε καλωσορίζω στην έκτη κατά σειρά έκδοση, του ηλεκτρονικού 
εντύπου του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανανέωση της 
εμπιστοσύνης σας προς το ΜΕΤΩΠΟ, μέσω του πλέον δημοκρατικού τρόπου, αλλά 
και η ανιδιοτελής αγάπη προς την πατρίδα, δημιουργεί όλες αυτές τις 
προϋποθέσεις, ώστε τα στελέχη και τα μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ να συνεχίσουν, πιο 
αποφασιστικά από ποτέ, τον αγώνα που ξεκίνησαν. Με αφορμή την επέτειο της 
μονομερούς, παράνομης ανακήρυξη του ψευδοκράτους, τα μέλη του ΜΕΤΩΠΟΥ 
δράττονται της ευκαιρίας και επιχειρούν, εκ νέου, να αφυπνίσουν τον κυπριακό 
ελληνισμό, ο οποίος έχει περιέλθει σε χειμερία νάρκη, τη στιγμή που η πολιτική 
μας ηγεσία υποπίπτει συνεχώς σε νέα τραγικά ολισθήματα.  

 
Το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι μονοδιάστατο. Δεν είναι μόνο ένα πολιτικό ή γεωστρατηγικό πρόβλημα. 
Στα δικά μου τα μάτια, αυτά του φοιτητή, το Κυπριακό είναι η πληγή της πατρίδας μου, η οποία 
ψυχορραγεί. Κι αυτό γιατί χιλιάδες πρόσφυγες ζουν με τον πόθο της επιστροφής. Γιατί οι μάνες των 
αγνοουμένων δεν έχουν πάψει να αναζητούν την τύχη των παιδιών τους για τριάντα-έξι ολόκληρα χρόνια. 
Γιατί ο Πενταδάκτυλός μας δακρύζει καθημερινά, έχοντας στην πλάτη του τη σημαία που συμβολίζει την 
κατοχή. Γιατί οι Έλληνες της Κύπρου, είτε πρόσφυγες είτε όχι, περιμένουν να αντικρίσουν την Κερύνεια, 
την Αμμόχωστο, τη Μόρφου, τον Καραβά και όλα τα υπόλοιπα αλύτρωτα χωριά μας ελεύθερα.  
 
Μέσα από αυτό το «Προπύργιο», παραμονές της μαύρης επετείου της 15ης Νοεμβρίου, διατρανώνεται για 
άλλη μία φορά ο μεγάλος πόθος για επιστροφή και δικαίωση, κόντρα στις διακηρύξεις για «έσχατους 
συμβιβασμούς» και «οδυνηρές λύσεις». Ο κυπριακός ελληνισμός δεν έμαθε να ζει με τετελεσμένα, ούτε να 
του επιβάλλουν λύσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με το Διεθνές Δίκαιο και προνοούν μόνιμες 
αποκλίσεις από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Δεν τον φοβίζουν οι απειλές των μεγάλων δυνάμεων, πόσο 
μάλλον οι απειλές και τα ψευδοδιλήμματα που τίθενται από τους ίδιους, τους δικούς του αντιπροσώπους. 
Και γι’ αυτό σκοπεύουμε να υπενθυμίσουμε στην πολιτική μας ηγεσία ότι ο στίχος «καρτερούμε μέρα, 
νύχτα..», που τραγουδάμε περήφανα και νοσταλγικά εδώ και τριάντα-έξι χρόνια, δεν έχει να κάνει ούτε με 
τη ρατσιστική Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ούτε με την παραμονή πενήντα χιλιάδων Τούρκων 
εποίκων και, σίγουρα, ούτε με την αντιδημοκρατική εκ περιτροπής προεδρία. Έχει να κάνει με την 
προσμονή των Ελλήνων της Κύπρου, πως αυτή η αδικία, μια μέρα θα ανατραπεί και θα ζήσουμε 
πραγματικά ελεύθεροι στην ίδια μας την πατρίδα. 
 
Το σύνθημα του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου «Δεν ξεχνώ το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» δεν 
είναι καθόλου τυχαίο. Η πληγή της πατρίδας μας είναι εκεί, απέναντι, στον Πενταδάκτυλο, και όσο κι αν 
θέλουν κάποιοι να ξεχάσουμε το ίδιο το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», το οποίο έγινε τρόπος ζωής για τους Έλληνες της 
Κύπρου μετά το 1974, εμείς, οι σημερινοί νέοι της Κύπρου, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα το 
ξεχάσουμε ποτέ! Κανένας δε μπορεί να ορίζει τις τύχες μας και κανένας δεν δικαιούται να παίζει με τα 
όνειρά μας.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Μάριος Νικολάου 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β.  
m.nicolaou@metopo.org.uk 
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 Ευχαριστούμε τον κ. Τζακ Στρο, για την ώθηση που έδωσε στα παιδιά του ΜΕΤΩΠΟΥ να φωνάξουν 
ακόμα πιο δυνατά το «Δεν ξεχνώ το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ», ενόψει της αντικατοχικής διαδήλωσης στο Λονδίνο.  
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 Ενημερωθείτε για την επικαιρότητα 
μέσω της ιστοσελίδας μας.  
 
 Μαζεύουμε όλες τις ειδήσεις από 
διάφορες εφημερίδες και σας τις 
παρουσιάζουμε. 

 
 
 
 
 
 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτει τόσο τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, όσο και τις 
προτάσεις της τουρκικής πλευράς στο κεφάλαιο του περιουσιακού, αφού δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 
ενώ προκλητικά κατηγοριοποιούν τους πρόσφυγες.  
 
Οι προτάσεις της τουρκικής πλευράς, της οποίας διαχρονική στάση είναι η ανάγκη απόκλισης από στοιχειώδη κατοχυρωμένα 
δικαιώματα και κεκτημένα, ήταν αναμενόμενες.  
 

Οι προτάσεις, όμως, της δικής μας πλευράς, καταδεικνύουν 
ότι το πλαίσιο και η φιλοσοφία μέσα στο οποίο κινείται η 
συζήτηση του περιουσιακού είναι προβληματικό, 
δυσλειτουργικό και βαθύτατα αντιδημοκρατικό.  
 
Καταδικάζουμε και αρνούμαστε την απαράδεκτη υιοθέτηση 
του τουρκικού όρου «χρήστης» και την απόδοση υπόστασης 
στην έννοια αυτή από τη δική μας πλευρά, αφού συνιστά 
ξεκάθαρη απόδειξη ότι η τουρκική πλευρά έχει καθορίσει το 
πλαίσιο της συζήτησης. Θέση του ΜΕΤΩΠΟΥ είναι ότι οι 
σφετεριστές, σε καμία περίπτωση, δεν έχουν οποιαδήποτε 
δικαιώματα, καθώς δεν απορρέουν δικαιώματα από 
παράνομες πράξεις. Οι «νόμιμοι ιδιοκτήτες» δεν έχουν τον 
πρώτο λόγο, αλλά το μόνο λόγο επί των περιουσίων τους.  
 

Απορρίπτουμε το σύστημα αποζημιώσεων που προτείνεται, αφού πέραν του ότι αφαιρεί ιδιοκτησιακά δικαιώματα, είναι 
εντελώς ουτοπικό, καθώς οι τρόποι εξεύρεσης ενός τέτοιου κονδυλίου, όπως καταγράφονται στις προτάσεις Χριστόφια, 
ουδεμία σχέση έχουν με την παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα.  
 
Καταδικάζουμε και αρνούμαστε την απάνθρωπη κατηγοριοποίηση των προσφύγων και την προσπάθεια διασφάλισης 
φυλετικά αμιγών περιοχών με πλειοψηφία γαιοκτημοσύνης, διότι θα δημιουργήσουν πολίτες πολλών ταχυτήτων, 
συνθλίβοντας έτσι την όποια έννοια κοινωνικής συνοχής και ισότητας.  
 
Οι προτάσεις αυτές δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τη συναισθηματική διάσταση του περιουσιακού και αποσκοπούν σε μια 
τεχνοκρατική διευθέτηση του κεφαλαίου, λες και δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους αλλά με αριθμούς.  
 
Το ΜΕΤΩΠΟ καλεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια, όπως ανακαλέσει και αποσύρει τις 
προτάσεις του στο περιουσιακό και αποκτήσει το συνήθειο να διαπραγματεύεται στη βάση αρχών και με στρατηγική. 
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 Ο αυτόνομος και υπερκομματικός αγώνας του ΜΕΤΩΠΟΥ 
βρίσκει ανταπόκριση σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
 Λόγω των μεγάλων αποστάσεων, όμως, ιδρύσαμε την 
«Επιτροπή Βορείου Η.Β.». 
 
 Στόχος της «Επιτροπής» είναι η μεταφορά του λόγου και 
του έργου του ΜΕΤΩΠΟΥ στο βόρειο Η.Β. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα Ηνωμένα Έθνη, αναγνωρίζοντας το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων, 
αποφάσισαν, ως μία απέλπιδα προσπάθεια «ανάστασης» του χαμένου μομέντουμ, να συγκαλέσουν τριμερή συνάντηση στην 
έδρα τους, μεταξύ του Γ.Γ. του Οργανισμού, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του εγκάθετου της κατοχής. Ο 
Πρόεδρος Χριστόφιας, στο πλαίσιο της αποτυχημένης πολιτικής του «καλού παιδιού», που έχει υιοθετήσει από την αρχή των 
διαπραγματεύσεων και που ποτέ δεν έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει καρπούς, χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχθηκε την πρόσκληση 
αυτή. Αποδέχθηκε, δηλαδή, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, να υποβιβάσει τον εαυτό του σε «κοινοτάρχη» και να 
συζητήσει ενώπιον του Μπαν Κι Μουν με ένα… «ομόλογο» κοινοτάρχη! 
 

Ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθεί η δυναμική μίας διαδικασίας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από τεράστια χάσματα και αποκλίνουσες προσεγγίσεις 
είναι, βεβαίως, η άσκηση πιέσεων. Είτε άμεσα, με την μορφή 
επιδιαιτησίας και χρονοδιαγραμμάτων, είτε έμμεσα, με 
«γεφυρωτικές» προτάσεις και… εποικοδομητικό brainstorming,  ο 
στόχος παραμένει ο ίδιος: Να αποκτήσει «υγιή» εικόνα μια διαδικασία 
που καρκινοβατεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες και η οποία έχει 
περιέλθει σε μια κατάσταση, που δεν υπάρχει ρεαλιστική θεραπεία. 
Ούτε η προσθήκη μερικών ακόμα ΜΟΕ, πρόκειται να βελτιώσει τα 
δεδομένα, ούτε ο εξαναγκασμός σε μια ενδιάμεση συμφωνία, με 
«κλείδωμα» προηγούμενων συγκλίσεων, αφού δεν υπάρχει πολιτική 
βούληση από την τουρκική πλευρά για λύση και οι προσεγγίσεις του 
Προέδρου Χριστόφια δεν έχουν τη σύμφωνο γνώμη των 
Ελληνοκυπρίων, όπως καταδεικνύουν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις.   

 
Ο Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος προσέθεσε την συνάντηση αυτή στην τροπαιοθήκη των μεθοδεύσεών του, φρόντισε να την 
τοποθετήσει χρονικά τόσο κοντά στην έκθεσή του, ώστε να επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, αναγνωρίζοντας τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ ευάλωτος 
στις όποιες πιέσεις.  
 
Η «μετακόμιση» της διαδικασίας στη Νέα Υόρκη, ουσιαστικά θα σημάνει το τέλος της «περιόδου χάριτος» της… 
ενδοκυπριακής λύσης, αφού, ξεκάθαρα πλέον, τα Ηνωμένα Έθνη και τρίτοι παράγοντες, επιδεικνύουν τις προθέσεις τους για 
πιο ενεργό ανάμειξη  στις συνομιλίες. 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου εύχεται στον Πρόεδρο Χριστόφια «καλή τύχη», αφού είναι το μόνο 
που του έχει απομείνει! 
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Σεμέλη Χριστοφορίδου 
Γραμματέας Εκδηλώσεων 
s.christophorides@metopo.org.uk 
 
Μετά την τουρκική εισβολή του 
1974, που είχε ως αποτέλεσμα 
την παράνομη κατοχή του 37% 
του εδάφους της Κύπρου, τον 
Νοέμβρη του 1983 η Τουρκία 
προχώρησε σε μια ακόμα 

κίνηση τακτικής: την παράνομη απόσχιση και 
προκλητική, μονομερή ανακήρυξη της ούτω 
καλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας 
Κύπρου» ή «Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti». Το 
αυτοανακηρυχθέν αυτό ψευδοκράτος, δεν 
αναγνωρίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα από καμία άλλη 
χώρα πλην της Τουρκίας της ίδιας. Η Σοβιετική 
Ένωση ανακοίνωσε πως «η ενέργεια της 
τουρκοκυπριακής πλευράς, στοχεύει στο 
διαμελισμό της Κύπρου και αντιβαίνει τα 
επανειλημμένα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης 
και του Συμβουλίου Ασφαλείας». Ακόμα και η 
Βρετανία, με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Εξωτερικών της, αποδοκιμάζει την ενέργεια αυτή 
και δηλώνει πως η μόνη αναγνωρίσιμη Κυβέρνηση 
στο νησί είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Ως 
παράνομο και μη αναγνωρισμένο από τη διεθνή 
κοινότητα καθεστώς, η «ΤΔΒΚ», έχει μετατραπεί σε 
περιοχή παρανομίας, ακολασίας, τζόγου και 
εμπορίας-διακίνησης ναρκωτικών.  
 
Η συνεχιζόμενη, λόγω τουρκικής αδιαλλαξίας, 
πολιτική κατάσταση στο νησί, υποχρέωσε χιλιάδες 
Τούρκους της Κύπρου να μεταναστεύσουν, ενώ 
παράλληλα δεκάδες χιλιάδες έποικοι από τα βάθη 
της Ανατολίας έχουν εγκατασταθεί στα κατεχόμενα 
και σφετερίζονται ανενόχλητοι ελληνικές 
περιουσίες. Η «ΤΔΒΚ» παραβιάζει το Σύνταγμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις  Συνθήκες 
Εγκαθίδρυσης και Εγγυήσεως.  Αποτελεί μόνιμη 
βόμβα στα θεμέλια της κοινής συμβίωσης Eλλήνων 
και Tούρκων και ναρκοθετεί την ασφάλεια στην 
ευρύτερη ασταθή περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Επιπρόσθετα, αποτελεί χειροπιαστή 
απόδειξη του ανύπαρκτου σεβασμού που τρέφει η 
Τουρκία έναντι σε κάθε αρχή και έννοια Διεθνούς 
Δικαίου, αποφάσεις, ψηφίσματα και εκθέσεις 
διεθνών Οργανισμών, Συμβουλίων, Κοινοβουλίων, 
Σωμάτων και Δικαστηρίων. Πάνω απ’ όλα όμως, 
αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας 
όσον αφορά την εκτίμηση στα πανανθρώπινα 

δικαιώματα και αξίες, σ’ αυτό το γεωγραφικό μήκος 
και πλάτος της γης. 
 
Την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, ημέρα της παράνομης 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους, καλούμε ολόκληρο 
τον Ελληνισμό να παραστεί στις αντικατοχικές 
διαδηλώσεις, καταδικάζοντας έτσι αυτό το 
παράνομο μόρφωμα, που συμπληρώνει φέτος 27 
χρόνια λαθροβίωσης και ατιμωρησίας, στα 
κατεχόμενα - από τον βάρβαρο Τούρκο Αττίλα - 
εδάφη του νησιού μας, και στέλνοντας προς πάσα 
κατεύθυνση το μήνυμα ότι η ατιμωρησία των 
εγκλημάτων που γίνονται στην πατρίδα μας για 36 
χρόνια ΔΕΝ μας βρίσκει αδιάφορους. Απαιτούμε 
τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν 
ανεχόμαστε, πλέον, κανένα οδυνηρό συμβιβασμό 
και κανένα ξεπούλημα. Καλούμε τις κυβερνήσεις 
και την κοινή γνώμη να πάρουν πρακτικά μέτρα 
για διασφάλιση της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, 
εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας της 
Δημοκρατίας της Κύπρου, βασισμένα στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, προστατεύοντας, έτσι, διαχρονικές 
αξίες όπως η δικαιοσύνη, πιέζοντας τον θύτη να 
συμμορφωθεί και όχι το θύμα να συγκατανεύσει σε 
νόθες διευθετήσεις. 
 
Το ψευδοκράτος τους δεν παύει να είναι η μισή 
μας πατρίδα και τη γη μας κανείς δεν θα την 
οικειοποιηθεί με δική μας υπογραφή.  
«Πάντως εμείς θα τους αντισταθούμε. Όποιοι κι αν 
είναι. Όσο δυνατοί κι αν είναι». 
«Ωστόσο εγώ θα επιμένω να λέω την Ελευθερία 
‘Ελευθερία’, το φόνο ‘φόνο’, την ενοχή ‘ενοχή’, μ’ 
ένα πείσμα τρελού που σκαλίζει, στον τοίχο τ’ όνομά 
του με τα νύχια». 
«Η Ιστορία μας είναι γραμμένη με το βαθύ κόκκινο 
της θυσίας και δεν παραχαράσσεται».  
Μην μας ζητάτε λοιπόν να ξεχάσουμε. Είναι πέραν 
των δυνάμεων μας. 
 
Αγρυπνούμε σ’ αυτήν την γωνιά και μαχόμαστε. 
«Η φωνή μας, αιώνες παλιοί που δεν χάθηκαν. Στην 
καρδιά του πελάγου, στο σταυρό του ορίζοντα, 
κραυγή κι οιμωγή η πατρίδα μου. Το όνειρο μας, 
αιώνες που θα ‘ρθουν αγροικούμε». «Θα σταθούμε 
στη γη που μας γέννησε.»  
 
H δική μας η πατρίδα δεν έχει μοιραστεί στα δυο, 
η δική μας η πατρίδα ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ. 
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Το απόγευμα της 23ης Οκτωβρίου στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο δεν ήταν 
το ίδιο. Αυτό που τραβούσε τα φλας των επισκεπτών δεν ήταν κάποιο από τα 
«κλεμμένα» εκθέματά του, αλλά οι διαδηλωτές με τις μαύρες μπλούζες, οι 
οποίοι στεκόντουσαν στο κεντρικό προαύλιο κρατώντας πανό και πλακάτ, 
μεταφέροντας έτσι το μήνυμα και την απαίτηση όλων των απανταχού Ελλήνων: 
“BRING THEM BACK”. 

Η εκδήλωση διαμαρτυρίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, 
που διοργάνωσε το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου και η μη 
κυβερνητική οργάνωση ‘Actclick’, στα πλαίσια της εκστρατείας ‘Bring Them 
Back’, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού ο κόσμος την αγκάλιασε και έδωσε 
δυναμικά το «παρών» του. Ενημερωμένοι οι επισκέπτες, από μέλη του 
ΜΕΤΩΠΟΥ που διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια έξω από το μουσείο για τα 

γλυπτά του Παρθενώνα και για την εκστρατεία ‘Bring Them Back’, εισέρχονταν στο προαύλιο του μουσείου και αντίκριζαν τους 
διαδηλωτές, και συνάμα την πραγματικότητα: Ο ελληνικός πολιτισμός είναι η περηφάνια των Ελλήνων και δίκαια οι Έλληνες 
διαμαρτύρονται για την κλοπή της περηφάνιας τους.  

Ο Πρόεδρος του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ, Μάριος Νικολάου, επέδωσε ψήφισμα προς τις αρμόδιες 
αρχές του Βρετανικού Μουσείου, απαιτώντας την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα 
στην Ελλάδα και αναλύοντας και καταρρίπτοντας τα φτηνά επιχειρήματα τους περί 
προστασίας των γλυπτών. Φυσικά, τα γλυπτά δεν επεστράφησαν. Δεν θα σταματήσουμε 
όμως εδώ. Αυτή η εκδήλωση ήταν μόνο η αρχή. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για την 
επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά το ΜΕΤΩΠΟ 
Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου νιώθει καθήκον του να μπει σε αυτό τον αγώνα, τη 
στιγμή που αυτός ο ελληνικός πολιτιστικός θησαυρός βρίσκεται στην χώρα που εδράζεται 
το Κίνημά μας. Πλέον, η επιστροφή των γλυπτών και η επανένωση του μνημείου στην 
Ελλάδα έχει γίνει στόχος και σκοπός για εμάς. Οι Βρετανικές αρχές θα ακούν κάθε φορά και 
πιο δυνατά το ‘BRING THEM BACK’, από τους αυτόνομους φοιτητές του ΜΕΤΩΠΟΥ. Η 
εκστρατεία για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα θα φτάσει στο τέλος της, μόνο όταν 
θα μπορούμε να τα καμαρώσουμε, επανενωμένα μετά από 200 χρόνια, στο νέο και 
υπερσύγχρονο Μουσείο της Ακρόπολης.  

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και να μην κακίσουμε την ανυπαρξία 
αντιπροσώπου από το επίσημο ελληνικό και κυπριακό κράτος. Συνηθισμένη επίσης και η 
απουσία των υπολοίπων, κομματικών παρατάξεων, όπως και της επίσημης ΕΦΕΚ Η.Β, 
αφού παρά τις εκατέρωθεν υποσχέσεις για στήριξη της εκδήλωσης, φαίνεται ότι τα πάρτι και οι μπουάτ είναι πιο σημαντικές από την 
διαφύλαξη της εθνικής μας κληρονομιάς. Βάζοντας τα μικροκομματικά συμφέροντα, για άλλη μια φορά, πάνω από την εθνική μας 
αξιοπρέπεια, απέδειξαν περίτρανα πως η «δράση» τους αρκείται μόνο στο να μεταφέρουν το σάπιο και μολυσμένο κομματικό 
μήνυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατάντια, αλλά χωρίς υπερβολή, αφού το Βρετανικό Μουσείο είχε περισσότερη συμβολή και στήριξη 
προς την προσπάθεια μας, το οποίο μας παραχώρησε την είσοδό του και μας παρείχε ότι άλλο ζητήσαμε. 
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Μάριος Π. Μαρκουλλής 
Οργανωτικός Γραμματέας 
m.markoullis@metopo.org.uk 
 
Η τουρκική εισβολή δεν 
δημιούργησε δύο ανεξάρτητα 
κράτη στην Κύπρο. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία, ημικατεχόμενη από 
το 1974, είναι το μοναδικό 
διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος 

σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, ενώ το παράνομο 
ψευδοκράτος του Ντενκτάς έχει καταδικαστεί από την 
διεθνή κοινότητα, η οποία κάλεσε τα κράτη-μέλη του 
ΟΗΕ να μην το αναγνωρίσουν και να μην του 
παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση, βοήθεια ή 
συνεργασία. Παρ’ όλ’ αυτά, τα τελευταία χρόνια 
γινόμαστε μάρτυρες μιας ραγδαίας ανάπτυξης και 
αναβάθμισης του παράνομου ψευδοκράτους.  
 
Η αρχή έγινε το 2003, όταν η κυπριακή κυβέρνηση 
αποδέχθηκε την πρόταση του Ραούφ Ντενκτάς για την 
διάνοιξη ορισμένων οδοφραγμάτων. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον κατακτητή των 
κατεχομένων εδαφών της, μετατρέποντας τα 
παράνομα οδοφράγματα της ντροπής, σε εξόδους του 
ψευδοκράτους από την απομόνωση που του επέβαλε 
η διεθνής κοινότητα. Από τότε, στο ψευδοκράτος ρέει 
άφθονο χρήμα. Ο σφετερισμός και η εκμετάλλευση 
των κατεχόμενων περιουσιών μας έχουν φτάσει στο 
απόγειό τους. Καινούρια κτίρια, ξενοδοχεία, 
πολυτελείς επαύλεις, διαπλάτυνση δρόμων. Η 
κατεχόμενη γη μας έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, ενώ 
το ψευδοκράτος αποτελεί πλέον τουριστικό 
προορισμό, αφού χιλιάδες τουρίστες διασχίζουν 
καθημερινά την πράσινη γραμμή, με τις αρχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας απλώς να παραμένουν 
απαθείς. Καμία ενημέρωση, καμία διαφώτιση, καμία 
ενέργεια από μέρους μας. Ίσως επειδή ενδέχεται να 
διαταράξει το «καλό κλίμα των συνομιλιών». 
 
Υπάρχουν, βέβαια, και άλλα συνεπακόλουθα. Διότι 
όταν εμείς οι ίδιοι αναγνωρίζουμε, έστω έμμεσα, τις 
δομές του ψευδοκράτους, τότε δεν μπορούμε να 
έχουμε την οποιαδήποτε απαίτηση από τους ξένους. 
Έτσι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έδωσε νομική υπόσταση στην «Επιτροπή 
Αποζημιώσεων» του ψευδοκράτους, νομιμοποιώντας το 
ξεπούλημα των κατεχόμενων περιουσιών μας στην 
Τουρκία, και ο κανονισμός για απευθείας εμπόριο ΕΕ 
– κατεχομένων συζητιέται στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και είναι μέλος της ΕΕ η 
Τουρκία, και όχι η Κύπρος. 

Ο πραγματικός όμως στόχος αυτής της συνεχούς 
αναβάθμισης του ψευδοκράτους, που πήρε ραγδαίους 
ρυθμούς, ιδιαίτερα μετά το ΟΧΙ του 2004, είναι να 
μετατραπεί σε «δαμόκλειο σπάθη», πάνω από το 
κεφάλι των Ελλήνων της Κύπρου. Να εκφοβίσουν τον 
κυπριακό ελληνισμό, ότι θα είναι η τελευταία 
ευκαιρία. Ότι το ψευδοκράτος θα είναι ένα βήμα πριν 
την αναγνώριση. Να του θέσουν το ψευδοδίλημμα: 
«Διζωνική ή Διχοτόμηση», αναγκάζοντας τον να 
επιλέξει την λύση που απόρριψε το 2004, την 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.  

 
Δεν υπάρχει όμως τέτοιο δίλημμα! Στόχος της 
Τουρκίας δεν είναι η διχοτόμηση. Το δήλωσε 
ξεκάθαρα ο ίδιος ο Τουράν Γκιουνές, ο οποίος 
διετέλεσε Τούρκος ΥΠΕΞ κατά την τουρκική εισβολή: 
«Θα είναι καθαρή παραφροσύνη η διχοτόμηση και 
ακόμη δεν τρελλαθήκαμε. Με την διχοτόμηση η Ελλάς 
θα ελέγχει την κεντρώα και ανατολική Μικρασία, 
δηλαδή θα κινδυνεύει η ασφάλειά μας ... η διχοτόμηση 
ευνοεί την προώθηση των σχεδίων ορισμένων μεγάλων 
δυνάμεων. Δεν συμφέρει όμως ούτε στην Ελλάδα, ούτε 
στην Τουρκία» (Ελευθεροτυπία, 11 Σεπ. 1976). 
Επομένως, πάγιος στόχος των Τούρκων ήταν η 
τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου, και όχι η 
διχοτόμηση. 
 
Η πρόταση, λοιπόν, του αιμοσταγή αρχιφασίστα 
Ραούφ Ντενκτάς, για διάνοιξη των οδοφραγμάτων και 
κατ’ επέκταση αναβάθμισης του ψευδοκράτους δεν 
ήταν καθόλου τυχαία. Ήταν προμελετημένη από την 
Άγκυρα, έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε αυτό το 
«δίλημμα», που θα εκβιάσει τον ελληνικό κυπριακό 
λαό και να υλοποιήσει αυτό που πάλι ο ίδιος ο 
Ντενκτάς πρότεινε το 1964: την Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, την τουρκοποίηση δηλαδή της Κύπρου. 
 
Ο δικός μας στόχος δεν είναι ούτε η ντενκτασική 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, ούτε η εφιαλτική 
διχοτόμηση. Στόχος μας είναι η λύση που θα 
ισοδυναμεί με την απελευθέρωση και την δικαίωση 
του τόπου μας και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε 
κανένα ψευδοδίλημμα. Παράλληλα, πρέπει να 
βάλουμε άμεσα φρένο στην όποια αναβάθμιση του 
ψευδοκράτους, μέσω της ενημέρωσης και της 
διαφώτισης της κυπριακής και ξένης κοινής γνώμης, 
χρησιμοποιώντας τα ισχυρά Ψηφίσματα 541 και 550 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο 
αγώνας αυτός πρέπει να γίνει τώρα, κι όχι όταν 
κατατεθεί ένα νέο Σχέδιο Ανάν στο τραπέζι. 
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Σ’ αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο, κάποιοι φρόντισαν να τελματώσουν τις δικές μας 
ζωές σ’ ένα ασπρόμαυρο φόντο. Μ’ αυτή τη λογική ξεκινήσαμε και φέτος, στο 
«Βάφουμε Συνειδήσεις ΙΙΙ», όταν τοποθετούσαμε την σκλαβωμένη Αμμόχωστο, μια 
πόλη φάντασμα στην άκρια της Ευρώπης, στο κέντρο ενός γιγαντιαίου πανό που 
στήθηκε στην παραλία των Φοινικούδων. Τα απορημένα βλέμματα των τουριστών 
στρέφονταν συνεχώς πάνω του, ψάχνοντας για απαντήσεις. Απαντήσεις που 
έπρεπε να χωρέσουν μέσα μια πολιτιστική καταστροφή. Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων 
Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε φέτος, στα πλαίσια των εναλλακτικών 
αντικατοχικών του εκδηλώσεων υπό το γενικό τίτλο «Βάφουμε Συνειδήσεις», να 
τοποθετήσει την πόλη-φάντασμα της Κύπρου ανάμεσα στη ζωντάνια του 
Βερολίνου, της Ρώμης, του Λονδίνου και του Παρισιού. Και να προβληματίσει. 

 
Το μήνυμά μας προς τους τουρίστες, που αναζητούσαν εν μέσω καύσωνα λίγη 
δροσιά στην παραλία, ήταν απλό: «Μην αφήσετε την κατοχή να στοιχειώνει την 
Ευρώπη: Δικαιοσύνη και Ελευθερία στην Κύπρο». Παραμένοντας, συνεπώς,  στο 
γνωστό μοντέλο δράσης μας, διεθνοποιήσαμε το Κυπριακό εμπράκτως και όχι με 
ευχολόγια, δίνοντας ενημερωτικά φυλλάδια στους ξένους, μέσω των οποίων 
γνωστοποιούσαμε τα γεγονότα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, ενώ 
παράλληλα τα στελέχη μας απαντούσαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

Το Κίνημά μας φρόντισε να διαψεύσει όλους όσους καλλιεργούν την εντύπωση ότι η 
νεολαία έχει ξεχάσει και  έχει πάψει να αγωνίζεται. Γι’ αυτό και φροντίσαμε ώστε 
μερικές εκατοντάδες Ευρωπαίοι πολίτες, που βρίσκονταν στη θάλασσα εκείνη τη στιγμή, να γνωρίσουν την άλλη πλευρά της 
μικρής Κύπρου, πέρα από τις ηλιόλουστες παραλίες και τη διασκέδαση, να ευαισθητοποιηθούν, να μάθουν και να 
αποκτήσουν άποψη για το Κυπριακό. 

 
 
 
 
 
 

Μετά από 15 μέρες, σε μια ηλιόλουστη παραλία του Πρωταρά, όπου οι ξένοι τουρίστες 
απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές της Κύπρου, ενώ απέχει μόνο μερικά χιλιόμετρα από την 
κατεχόμενη Αμμόχωστο, το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να βάψει 
τις συνειδήσεις των ξένων τουριστών σήμερα, 16 Αυγούστου, ημέρα κατάληψης της πόλης του 
Ευαγόρα από τον βάρβαρο Τούρκο εισβολέα. 
 
Άλλη μία εκδήλωση «Βάφουμε συνειδήσεις» ήταν 
αφιερωμένη στη διεθνοποίηση του Κυπριακού 
προβλήματος. Το ΜΕΤΩΠΟ, γνωρίζοντας πόση απήχηση 
έχουν οι εναλλακτικές, αντικατοχικές του εκδηλώσεις, 
υπόσχεται ότι, εφόσον του επιτρέπουν τα οικονομικά του, 
καθώς είναι ένα αυτόνομο φοιτητικό Κίνημα, να βάφει 

συνειδήσεις κάθε καλοκαίρι που θα βρίσκει την μισή μας πατρίδα κατεχόμενη. Να 
βάφει τις ξέγνοιαστες συνειδήσεις των ξένων τουριστών και τις ξεβαμμένες 
συνειδήσεις των Κυπρίων πολιτών. 
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Ανδρέας Γεωργιάδης 
Εκπρόσωπος Τύπου 
a.georgiades@metopo.org.uk 
 
Αν κάποιος επισκεφτεί την Κύπρο 
σήμερα και συνομιλήσει με τους 
ντόπιους, πολύ πιθανόν να μην 
καταλάβει ότι η μισή μας πατρίδα 
είναι κατεχόμενη. Οι 
φωτογραφίες του Ισαάκ και του 

Σολωμού στο Λήδρα Πάλλας έχουν ξεβάψει, τη θέση 
των χαροκαμένων μανάδων έχει πάρει ο σταθμός 
έλεγχου και το μόνο που ακούγεται είναι η μουσική 
από το παρακείμενο μπαράκι. Ο κόσμος συνεχίζει τον 
βαθύ λήθαργο στον οποίον έχει περιπέσει εδώ και 
καιρό. 
 
Τριάντα-έξι χρόνια έχουν περάσει από την βάρβαρη 
τουρκική εισβολή. Τριάντα-έξι ολόκληρα χρόνια. 
Παρόλο που μεσολάβησε μεγάλο διάστημα, κάποια 
πράγματα έχουν παραμείνει αναλλοίωτα. Τα τουρκικά 
συρματοπλέγματα δεν έχουν μετακινηθεί ούτε ένα 
εκατοστό, οι κατεχόμενες ελληνοκυπριακές 
περιουσίες ακόμα σφετερίζονται, οι εκκλησίες 
παραμένουν λεηλατημένες και ασυντήρητες και η 
τύχη όλων των αγνοουμένων δεν έχει ακόμα 
διακριβωθεί. Αναλλοίωτη, όμως, παραμένει και η 
επιθυμία των προσφύγων να επιστρέψουν στις 
πατρογονικές τους εστίες, η ανάγκη για επαγρύπνηση 
και αδιάκοπου αγώνα για δικαίωση και ο πόθος για 
λευτεριά.   
 
Και στην αντίπερα όχθη, είναι η ηττοπάθειά μας. Η 
αδικαιολόγητη «ικανότητά» μας να ξεχνάμε αυτά που 
θέλουμε, πλάθοντας δικαιολογίες για να 
δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα και ψάχνοντας 
πάντα τον εύκολο δρόμο. Να συμβιβαζόμαστε με 
λιγότερα από αυτά που δικαιούμαστε και να 
ενθουσιαζόμαστε με τα ψίχουλα που μας πετάνε 
καμιά φορά, έτσι ώστε να συνεχίζουμε την 
αυτοκαταστροφική μας τάση. 
 
Ενθουσιαζόμαστε για τη διάνοιξη του οδοφράγματος 
του Λιμνίτη, λες και ξαφνικά επιτράπηκε σε κάποιον 
πρόσφυγα να επιστρέψει στο σπίτι του, λες και μέσω 
του οδοφράγματος έφυγε έστω και ένας Τούρκος 
στρατιώτης. Στη διάνοιξη της οδού Λήδρας το ίδιο. 
Έγινε κοσμικό γεγονός και πλασαρίστηκε σαν πάρτι 
επανένωσης. Το γεγονός ότι υποχρεούμαι να 
επιδεικνύω ταυτότητα για να πάω να δω το σπίτι μου, 
σάμπως και ταξιδεύω σε μια άλλη χώρα, δεν λέει 
τίποτα;  
 

Οι ξένοι διπλωμάτες μάς προκαλούν και μας 
κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας και ο πολιτικός 
κόσμος ασχολείται με τα συνθήματα που φωνάζουν 
μερικοί έφηβοι στην παρέλαση, προσπαθώντας να 
σβήσουν και την τελευταία φλόγα που καίει. Λες και ο 
νεαρός Έλληνας της Κύπρου είναι αυτός που αφήνει 
την Αμμόχωστο να ρημάζει, μετατρέπει εκκλησιές σε 
στάβλους και αλλάζει τα ονόματα σε κάθε κατεχόμενο 
χωριό. Ενθουσιαζόμαστε και επικροτούμε την 
απόφαση Όραμς, όμως ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες 
κατεχόμενες περιουσίες και δεν αντιδρούμε στις 
προτάσεις για κατηγοριοποίηση των περιουσιών μας. 
Δεν αντιδρούμε σε προτάσεις που νομιμοποιούν τον 
τουρκικό εποικισμό, λες και οι 50.000 Τούρκοι 
έποικοι, που αυτή τη στιγμή σφετερίζονται τις 
περιουσίες μας, θα μένουν σε αντίσκηνα. Ξεχνάμε και 
γινόμαστε πιο πρόθυμοι να αφήσουμε την Μόρφου, 
την Κερύνεια, τον Καραβά και την Καρπασία, στο 
πλαίσιο των «οδυνηρών συμβιβασμών». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ας ξυπνήσουμε επιτέλους και ας αναλογιστούμε ότι 
δεν είναι αυτή η μοίρα μας. Δεν είμαστε τόσο 
αδύνατοι, ή μάλλον τόσο ηλίθιοι, για να δεχόμαστε 
λιγότερα από αυτά που μας ανήκουν και να 
ενθουσιαζόμαστε με τα κάλπικα πυροτεχνήματά τους. 
Ας σταματήσουμε να τρώμε από τα ψίχουλα που μας 
πετάνε, κι ας διεκδικήσουμε επιτέλους ολόκληρη την 
μερίδα που μας αναλογεί, την οποία εδώ και χρόνια 
την τρώνε άλλοι. Ο τουρκικός εποικισμός συνεχίζεται 
ασταμάτητα, ο κατοχικός στρατός ενισχύεται, οι 
εκκλησιές καταρρέουν, τα τοπωνύμια αλλάζουν, ο 
χαρακτήρας του τόπου μας αλλάζει, μας κοροϊδεύουν 
ασταμάτητα, αλλά εμείς γιορτάζουμε επειδή ανοίξαμε 
τα οδοφράγματα. Ίσως τελικά μόνο η χαζομάρα 
παραμένει αναλλοίωτη. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους! 
 
«Αν λαχταράς την λευτεριά σ’ άλλον μην ελπίζεις. 
Μόνος σου πάρ’ την αν μπορείς αλλιώς δεν την αξίζεις» 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
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«Ήταν τρελός, γι' αυτό τον ξέχασαν οι 
αγύρτες, σαν το τσιγάρο του στα χείλη 

η ζωή. Από τί φτιάχνονται των 
προδοτών οι φύτρες, και δεν τιμούνε 

όσους έχουνε φωνή» 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Μάριος Νικολάου 
Πρόεδρος 
m.nicolaou@metopo.org.uk 
 
Παραλίμνι, 14 Αυγούστου 
1996. Το πρωινό της ημέρας 
εκείνης, τίποτα δεν θύμιζε τα 
προηγούμενα, ξέγνοιαστα 
Αυγουστιάτικα πρωινά. Η μέρα 
εκείνη, απέπνεε μια περίεργη 
αύρα. Ήταν η μέρα που ένας 

σύγχρονος Γρηγόρης Αυξεντίου έφευγε για πάντα, 
παίρνοντας μαζί του έναν άλλο, κάποιο νέο Ευαγόρα 
Παλληκαρίδη. Ο Τάσος Ισαάκ κηδεύεται, ενώ ο 
ξάδελφός του, Σολωμός Σολωμού, δολοφονείται από 
τρεις σφαίρες του κατακτητή, στην αναζήτηση «μιας 
ώρας ελεύθερη ζωή». Ποιος είναι αυτός ο κατακτητής; 
Ενδιαφέρεται κανείς; Οι πολιτικές μας ηγεσίες 
προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τα 
βαθύτερα διδάγματα της θυσίας των δύο Ελλήνων 
ηρώων. 
 
Ο Τάσος Ισαάκ και ο Σολωμός Σολωμού είχαν άλλα 
όνειρα, άλλα σχέδια στο μυαλό τους. Τόλμησαν να 
δουν αυτό, που οι Έλληνες της 
Κύπρου αρνούνται σήμερα να 
κοιτάξουν. Ο Τάσος Ισαάκ και ο 
Σολωμός Σολωμού, οι σύγχρονοι 
ήρωες της Κύπρου, τόλμησαν να δουν 
μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς στρατούς 
κατοχής και οδοφράγματα να τους 
φράσσουν το δρόμο προς την 
κατεχόμενη πατρίδα τους. Τόλμησαν 
να δουν έναν Πενταδάκτυλο χωρίς τη 
σημαία του κατακτητή. Ένα λιμανάκι 
της Κερύνειας, γεμάτο Ελληνόπουλα 
να βολτάρουν στην προκυμαία, χωρίς 
την τουρκική σημαία να κυματίζει 
επάνω στο κάστρο. Μιαν Αμμόχωστο, 
έναν Καραβά, μια Μόρφου και ένα 
Καρπάσι να σφύζουν ξανά από ζωή, 
από τους κατοίκους τους, που 
ξεριζώθηκαν βίαια το 1974. 
Τόλμησαν να ακούσουν καμπάνες να 
ηχούν σε κάποιο Απόστολο Ανδρέα 
και κάποιο Απόστολο Βαρνάβα, τον 
Εθνικό Ύμνο να ψέλνεται σε 
ολόκληρη τη Λευκωσία. Αυτά 
τόλμησαν να δουν οι σύγχρονοι «Γρηγόρηδες» και 
«Ευαγόρες», που το πλήρωσαν με τη ζωή τους, και όχι 
μια Κύπρο χωρισμένη σε φυλετικές ζώνες και 
κρατίδια. Αυτό που δεν θα τολμούσε ούτε να σκεφτεί ο 
Τάσος Ισαάκ είναι την παραμονή πενήντα χιλιάδων 
Τούρκων εποίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν μέχρι να 

ξεψυχήσει. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ο 
Σολωμός Σολωμού, όταν ανέβηκε στον ιστό να 
κατεβάσει την τουρκική σημαία, είναι να ζητούμε 
εμείς σήμερα εκ περιτροπής Πρόεδρο το διάδοχο του 
Ραούφ Ντενκτάς, ο οποίος διέταξε την δολοφονία του. 
Τα δύο παλληκάρια από το ακριτικό Παραλίμνι, δεν 
μπορούσαν ούτε να φανταστούν ότι η μειοψηφία του 
18% θα καταδυναστεύει την πλειοψηφία του 82%, 
μέσω της σταθμισμένης ψήφου, και ότι οι περιουσίες 
των προσφύγων θα κατηγοριοποιούνταν. Τρίζουν, 
σίγουρα, τα κόκαλά τους να βλέπουν σήμερα, τους 
αγώνες τους και τα όνειρά τους να γίνονται έρμαιο 
στις ορέξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. 
 
Εμείς δεν συμμεριζόμαστε διχοτομικά, φιλοδιζωνικά 
όνειρα. Εμείς μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα με τον 
Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, που τόλμησαν, 
το καλοκαίρι του 1996, να δουν μια Κύπρο ελεύθερη. 
Ονειρευόμαστε τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στον 
τόπο που «έπαιζαν μιτσιοί», τις μάνες των 
αγνοουμένων να μάθουν επιτέλους την τύχη των 
παιδιών τους, τα πολιτιστικά μας μνημεία να 
αναστυλωθούν και οι εκκλησίες μας να 
ξαναλειτουργήσουν.  

 
Η 14η Αυγούστου ήταν όντως μια 
διαφορετική μέρα. Μια μέρα που οι 
Έλληνες της Κύπρου έγιναν μάρτυρες 
μιας θυσίας στον σύγχρονο βωμό της 
ελευθερίας. Μια μέρα που ίσως να 
μην υπάρξει παρόμοια. Τα μηνύματά 
της ήταν τόσα πολλά. Η μορφή του 
Σολωμού Σολωμού, με το τσιγάρο στο 
στόμα, συνοδεύει τα όνειρα και τους 
αγώνες μας για ελευθερία, επιστροφή 
και δικαίωση. Η εικόνα του Τάσου 
Ισαάκ στο έδαφος, κάτω από τα 
γκλομπς των  εντεταλμένων 
δολοφόνων του ψευδοκράτους, θα μας 
γίνεται εφιάλτης κάθε φορά που ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, θα προσφωνεί «φίλο» 
και «σύντροφο» του, τον εκάστοτε 
πολιτικό αττιλάρχη. Θα μας γίνεται 
εφιάλτης, κάθε φορά που ο αρχηγός 
της αντιπολίτευσης θα ποζάρει με τη 
σημαία του κατακτητή και να 
χαμογελά. Αυτά τα δύο παλληκάρια, 

αυτοί οι δύο ήρωες, αποτελούν και πρέπει να 
αποτελούν για όλους τους νέους της Κύπρου, φάρο 
για μόνιμη και αξιοπρεπή αντίσταση στα σχέδια του 
Τουρκικού φασισμού.  
 

ΙΣΑΑΚ ΣΟΛΩΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΧΝΩ ΠΟΤΕ
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Πριν μερικές μέρες ένα μέλος από το Μέτωπο Κυπρίων 
Φοιτητών ΗΒ με προσέγγισε και ζήτησε όπως ετοιμάσω 
ένα μικρό άρθρο με «αντικατοχικό περιεχόμενο» χωρίς να 
καθορίζει ποιο ακριβώς θα έπρεπε να είναι το θέμα. Η 
πρώτη αντίδρασή μου μόλις άκουσα αυτή την 
παράκληση, ήταν αφενός να αποδεχθώ με ευχαρίστηση 
και αφετέρου να χαμογελάσω γιατί στην Κύπρο, σπάνια 
πλέον χρησιμοποιούνται ή ακούγονται έννοιες ή λέξεις 
όπως κατοχή, εισβολή, εποικισμός, απελευθέρωση ως 
μορφή αγώνα και διεκδίκησης.  
 
Οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνονται 
καθημερινά, έμμεσα ή άμεσα, αποδέκτες μιας 
ξενοκίνητης και οργανωμένης «προπαγάνδας». Μιας 
επικοινωνιακής πολιτικής, η οποία επιχειρείτε και 
εφαρμόζεται από τους εντός και εκτός Κύπρου 
δορυφόρους, φερέφωνα ξένων συμφερόντων, από νυν 
συνεργάτες του Ντάουνερ, πρώην συνεργάτες του Ντε 
Σότο και Χάνεϊ και τόσων άλλων κατά καιρούς «φίλων» 
της Κύπρου, οι οποίοι έχουν με το χρόνο και την 
επιμονή τους κατορθώσει να μετακινήσουν και να 
διαβρώσουν το πεδίο και πλαίσιο του αντικατοχικού 
αγώνα, εισάγοντας με τα διάφορα συνέδρια, σεμινάρια 
και επιχορηγήσεις στην καθημερινότητα μας λέξεις και 
φράσεις όπως «επανένωση», «εκσυγχρονισμός», 
«δικοινοτικότητα», «εκ περιτροπής προεδρία», 
«αποκλίσεις», «παρεκκλίσεις», «εκπτώσεις», «αμοιβαίες 
υποχωρήσεις», «οδυνηρή λύση», «επιδιαιτησία», «χρήστες 
περιουσίας», «συνεταιρισμό κράτους», «κοινή ευθύνη» 
κτλ.  
 
Από την άλλη, είναι υπέροχο να γνωρίζει και να 
αισθάνεται κάποιος ότι στον αντίποδα εξακολουθούν να 
υπάρχουν νέοι και νέες οι οποίοι έχουν ιδανικά, οι 
οποίοι ώριμα σκεπτόμενοι, μετά από το δέοντα 
προβληματισμό, συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται και να 
παρουσιάζουν το Κυπριακό ζήτημα στις ορθές του 
διαστάσεις, δηλαδή της συνεχιζόμενης κατοχής, του 
παράνομου εποικισμού, της δημογραφικής αλλοίωσης, 
του εκτοπισμού και της παραβίασης του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
διεθνούς δικαίου. Νέοι, που επιμένουν να παρουσιάζουν 
το ζήτημα όχι ως μια ενδοκοινοτική διαφορά με την Τ/Κ 
κοινότητα, αλλά ένα διεθνές ζήτημα για το οποίο 
αποκλειστική ευθύνη φέρει η Τουρκία και που 
αντιμετωπίζουν την Τουρκία ως μια υπό ένταξη χώρα η 
οποία συνεχίζει να αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει 
τα ένα από τα 27 ισότιμα μέρη της Ε.Ε.. Νέοι, οι οποίοι 
αντιδρούν και εναντιώνονται τεκμηριωμένα στην 
«παράλογη» λογική του ιδίου τους του Κράτους, το οποίο 
τόσο συλλογικά στα πλαίσια της Ε.Ε και του ΟΗΕ όσο 
και ατομικά ως Ανεξάρτητο, Κυριάρχο και 
Αναγνωρισμένο Κράτος αποδέχεται σιωπηρά, την 
ταπείνωση, την αμφισβήτηση της Κυριαρχίας του, της 
υπόστασής του, χωρίς καμία ουσιαστική και οργανωμένη 
αντίσταση, χωρίς καμία περηφάνια, ελπίζοντας ότι η 

πολιτική του «καλού παιδιού», η οποία δεν απέδωσε τόσα 
χρόνια θα παράγει έστω και καθυστερημένα καρπούς, οι 
οποίοι ως δήθεν αντίδωρο ακόμα και εάν προκύψουν 
στην πραγματικότητα θα έχουν ένα τραγικό και μη 
αναστρέψιμο αποτέλεσμα.  
 
Στην ίδια την καρδιά της Ευρώπης επιτρέπουμε ως 
κράτος στην Τουρκία να προκαλεί το περί δικαίου 
αίσθημα με τον πλέον προσβλητικό τρόπο και να 
αμφισβητεί ανοικτά την ίδια την ύπαρξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στάση που είναι αφενός αποτέλεσμα της 
υπεροχής σε στρατιωτική δύναμη αλλά εξίσου και από το 
γεγονός ότι χωρίς αξιοπρέπεια, εμείς οι ίδιοι από μόνοι 
μας, δίνουμε τα «πάντα όλα» στους Τούρκους σε μια 
προσπάθεια εξευμενισμού του τέρατος, το οποίο διαρκώς, 
ιστορικά και πραγματικά, λόγω των σπονδών που 
δέχεται, γίνεται ολοένα και πιο αδηφάγο με αποτέλεσμα 
να γίνονται δηλώσεις από τους Ερντογάν, Γκιούλ, Μπαγίς 
περί της ύπαρξης δήθεν δύο λαών, δύο κρατών, δύο 
κυριαρχιών και δύο θρησκειών. 
 
Ευτυχώς μέσα σε αυτό τον κυκεώνα από δήθεν χαμένες 
ευκαιρίες, μέσα από τις εποικοδομητικές ασάφειες, μέσα 
από τα συμφέροντα και τις μικροπολιτικές, υπάρχουν 
νέοι οι οποίοι ακόμα έχουν τη διάθεση και το φρόνιμα να 
προτάξουν το ανάστημά τους περήφανα, όχι απλά 
θεωρητικά αλλά έμπρακτα, νέοι οι οποίοι ενώνουν τη 
φωνή τους με άλλους νέους και ζητούν εξηγήσεις από τον 
κατοχικό εκπρόσωπο Ταλάτ έξω από πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, νέοι οι οποίοι ανελλιπώς δίνουν το παρόν 
τους στην Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο, στο 
οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας, στο Μνημόσυνο του Ισαάκ 
και Σολωμού, νέοι οι οποίοι οργανώνουν συνέδρια και 
ημερίδες στην Κύπρο και στο εξωτερικό με στόχο τον 
προβληματισμό, νέοι οι οποίοι όπως και άλλοι 
παλαιότερα τολμούν να τα βάλουν με την «Μεγάλη 
Βρετανία» και να φωνάξουν ότι τα Μάρμαρα του 
Παρθενώνα ανήκουν στους Έλληνες και όχι στο 
Βρετανικό Μουσείο, νέοι οι οποίοι χωρίς υπεκφυγές 
κρίνουν με τεκμηριωμένα επιχειρήματα τα λάθη, τις 
αδυναμίες, τις εκπτώσεις των κυβερνώντων και των 
αντιπολιτευόμενων κομμάτων, πάνω από κόμματα ή 
ψευδοδιλλήματα και ιδεολογίες, βάζοντας πάνω από όλα 
την Κύπρο. 
 
Μορφωμένοι νέοι, οι οποίοι αρνούνται να αποδεχτούν το 
κατεστημένο το οποίο δεν τους εκφράζει, αλλά με 
γνώμονα αρχές και αξίες τολμούν να φωνάξουν και να 
διεκδικήσουν αυτά τα οποία όλοι παλαιότερα 
θεωρούσαμε αυτονόητα και τα οποία πλέον οι διάφοροι 
αποκαλούν ως ευκταία και ακραία. Νέοι οι οποίοι ακόμα 
πιστεύουν ότι η οδυνηρή λύση δεν μπορεί να αποτελέσει 
λύση και ότι τα σύνορα μας εξακολουθούν να είναι στην 
Κερύνεια και όχι στα οδοφράγματα του Λιμνίτη, της 
Λήδρας ή όπου αλλού ανοίξουν.   
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Πολιτική εκδήλωση ΜΕΤΩΠΟΥ με θέμα:  
«Το υποτιθέμενο δίλημμα: Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ή Διχοτόμηση» 
19 Ιουλίου 2010 
Λευκωσία 
 

Ευτυχώς, όσο και εάν προσπαθούν διάφοροι να 
καταστείλουν αυτές τις φωνές, υπάρχουν νέοι που 

εξακολουθούν να έχουν όραμα και να πιστεύουν σε μια 
λύση χωρίς ρατσιστικές διακρίσεις, η οποία δεν θα 

διαχωρίζει τους πολίτες με βάση το χρώμα, τη θρησκεία 
και την εθνοτική ή κοινοτική καταγωγή του καθενός.  
 
Ευτυχώς υπάρχει μια μαγιά νέων, οι οποίοι πιστεύουν σε 
μια λύση η οποία θα αποκαθιστά τα περιουσιακά 
δικαιώματα του νόμιμου ιδιοκτήτη και όχι να καθιερώνει 
και να διασφαλίζει τα ανύπαρκτα δικαιώματα του όποιου 
εισβολέα σφετεριστή ο οποίος σήμερα αποκαλείτε 
χρήστης, μια λύση δημοκρατική όπου οι ψήφοι θα είναι 
ίσες και όχι σταθμισμένες, σε μια λύση όπου οι νέοι δεν 
χάνουν τα κληρονομικά τους δικαιώματα εάν δεν ήταν 
10 ετών κατά την εισβολή και η περιουσία αυτή δεν θα 
παραγράφεται ο ίδιος ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με τις δικές του προτάσεις, στο πλαίσιο της 
προεκλογικής του δέσμευσης για «δίκαιη λύση και 
δίκαιη κοινωνία». Αυτοί οι νέοι τολμούν και 
οραματίζονται μια πατρίδα όπου ο καθένας θα μπορεί να 

εκφέρει την άποψή του χωρίς να παρακολουθείτε 
παράνομα και χωρίς να φοβάται ότι η όποια κριτική 
προς την κυβέρνηση μπορεί να τον οδηγήσει σε 
ανάκριση ή ακόμα περισσότερο σε ποινική δίωξη.  
 
Επομένως καταλήγω με το εξής, όταν σκέφτομαι να 
γράψω για κάτι Αντικατοχικό, χωρίς βεβαίως να εννοώ 
ότι είναι το μόνο αντικατοχικό κομμάτι του λαού ή της 
κοινωνίας ή της νεολαίας, ναι θα γράψω απλά και χωρίς 
περιττά λόγια τη φράση «Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών 
Ηνωμένου Βασιλείου».   

 
Σίμος Α. Αγγελίδης 

Δικηγόρος
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τα 
μέλη του, καθώς και όλο τον Κυπριακό Ελληνισμό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, να δώσουν δυναμικά το παρόν τους, στην διαδήλωση 
που συνδιοργανώνει η ΕΦΕΚ Η.Β. με την κυπριακή παροικία, για 
την καταδίκη της παράνομης, μονομερούς ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους. Την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 18:30, 
καλούμαστε για άλλη μια φορά να ενώσουμε τις φωνές μας έξω 
από την τουρκική πρεσβεία και να εκφράσουμε την απέχθεια 
μας, για την επί τριάντα-έξι χρόνια παράνομη κατοχή του 37% 
του νησιού μας από τα τούρκικα στρατεύματα και την 
συνεχιζόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. 

Το κυπριακό πρόβλημα διέρχεται μια κρίσιμη καμπή αυτή την 
περίοδο και σε συνδυασμό με την «ευέλικτη» κυπριακή 
κυβέρνηση, που μας οδήγησε στην νομιμοποίηση της «Επιτροπής 
Αποζημιώσεων» του ψευδοκράτους και την συζήτηση του 
κανονισμού για το απευθείας εμπόριο μέσα στην ΕΕ, μας φέρνει 
προ των ευθυνών μας. Είναι καιρός για αποδείξεις. Ο πόθος των 
Ελλήνων της Κύπρου για επιστροφή, δικαίωση και ελευθερία δεν 
έσβησε. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν ξεχνούν το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ». 
Είναι υποχρέωση μας, ως η νέα γενιά της Κύπρου, να 
αντισταθούμε στα τούρκικα επεκτατικά σχέδια που έβαλαν στο 
μάτι την πατρίδα μας και να προτάξουμε τα στήθη μας στην 
υποχωρητική πολιτική των ηγεσιών μας. Έφτασε η ώρα να 
αποβάλουμε το αίσθημα της ηττοπάθειας που μας κυριεύει και 
να δείξουμε ότι όσο τα χρόνια περνούν, τόσο πιο μεγάλη είναι η 
επιθυμία μας για λευτεριά. Ήρθε η στιγμή να δείξουμε έμπρακτα 
την αντίθεση μας σε κάθε προσπάθεια αφελληνισμού της 
πατρίδας μας και σε κάθε προσπάθεια απενοχοποιήσης της 
Τουρκίας από τις πραγματικές τις ευθύνες. 

Δυστυχώς, το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου είναι αναγκασμένο να εκφράσει τον προβληματισμό και την 
δυσαρέσκεια του για την αδράνεια των οργανικών μελών του ΔΣ της ΕΦΕΚ Η.Β., που κατέχονται από την Πρωτοπορία και την 
Αναγέννηση. Κι αυτό γιατί η πιο σημαντική διαδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, θα πραγματοποιηθεί σε 
εργάσιμη μέρα, πράγμα που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών να παραστούν στον 
χώρο. Εντούτοις, εμείς είμαστε σίγουροι ότι το φοιτητικό κίνημα θα πράξει το καθήκον του και θα βρίσκεται την Δευτέρα, 15 
Νοεμβρίου και ώρα 18:30, έξω από την τουρκική πρεσβεία.  

Τέλος, καλούμε όλο τον κόσμο να δείξει αυτοσυγκράτηση και να μην προσφύγει σε ακραίες συμπεριφορές, που μόνο 
προβλήματα θα δημιουργήσουν στην πραγματοποίηση των απαιτήσεων μας. Με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να θυμίσουμε 
στους συναδέλφους των άλλων παρατάξεων, πως η συγκεκριμένη διαδήλωση δεν είναι βήμα για να μεταφέρουν τις σάπιες, 
μολυσμένες τους κομματικές απόψεις. 

Η τούρκικη πρεσβεία βρίσκεται στην Belgrave Square στο Λονδίνο. Οι πλησιέστεροι σταθμοί underground είναι o Victoria (Victoria Line, Circle 
Line, District Line) και το Hyde Park (Picadilly Line). Η διαδήλωση θα κρατήσει μέχρι τις 20:30. Παρακαλούμε, όπως συμμορφωθείτε με τις 
υποδείξεις των διοργανωτών και της αστυνομίας. 



 19 

 
 
 
 
 
 

 

 Ποια παράταξη κατέθεσε την ίδια πρόταση για το πλαίσιο συνθημάτων της αντικατοχικής  
διαδήλωσης, που κατέθεσε το ΜΕΤΩΠΟ την περσινή χρονιά και την απέρριψε; 
Αχαχούχιος: Ξανάβγαλαν τις ελληνικές σημαίες από τα μπαούλα, γιατί η φάτσα του Καρογιάν  
δεν είναι και τόσο ελκυστική για ψήφους, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές 

 Ποια παράταξη δέχθηκε την πρόταση για το πλαίσιο συνθημάτων άλλης παράταξης, για την  
οποία πέρσι ζητούσε ανταλλάγματα από το ΜΕΤΩΠΟ για να την υιοθετήσει;   
Αχαχούχιος: Αυτά παθαίνεις όταν βολοδέρνεις μεταξύ Καίτης Κληρίδου και Σωτήρη Σαμψών 
 
 Ποιες παρατάξεις δεν είδαν κάτι το μεμπτό στο προτεινόμενο σύνθημα του πλαισίου της ΠΟΦΕΝ  
για δήθεν κοινούς αγώνες Ε/Κ και Τ/Κ;   
Αχαχούχιος: Εγώ πάντως θυμούμαι μια φορά το 1765 που ήμουν μιτσής, εσυναχτήκαμεν ούλλοι μαζί 
 τζ’ επαίξαμε μάππα! 
 
 Ποια παράταξη, ενώ καταφεύγει σε κατηγορίες εις βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας,  
το μητρικό της κόμμα είναι συνένοχο στα εθνικά ξεπουλήματα της κυβέρνησης Χριστόφια;  
Αχαχούχιος: Τελικά εν θωρκέται τούτος ο Καρογιάν... 
 
 Ποιες παρατάξεις θυμήθηκαν τους ήρωες Ισαάκ και Σολωμού φέτος, ενώ πέρσι υπέκυψαν στις εντολές των 
προοδευτικών εξαρτημάτων του οδοστρωτήρα; 
Αχαχούχιος: Τελικά ούτε ο Αναστασιάδης εν θωρκέται... 
 
 Ποιες «πατριωτικές» παρατάξεις αρνήθηκαν τέσσερα αντικατοχικά-πατριωτικά συνθήματα που πρότεινε το 
ΜΕΤΩΠΟ; 
Αχαχούχιος:  Ε εντάξει, ίσως όταν πλησιάσουν οι προεδρικές να τα δεχτούν... 
 
 Ποιες παρατάξεις, που κόπτονται για την ενότητα στην αντικατοχική, δεν έδωσαν καν σημασία στο σύνθημα 
«Από αριστερά μέχρι δεξιά, όλοι στον αγώνα για την λευτεριά»; 
Αχαχούχιος:  Τουλάχιστον εν ενωμένοι στον αγώνα κατά της ενότητας 
 
 Ποια παρατάξη χρειάζεται επειγόντως ωτορινολαρυγγολόγο, αφού είναι η μόνη που δεν ακούει καλά τις 
δηλώσεις Χριστόφια; 
Αχαχούχιος: Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά: ο Πρόεδρος Χριστόφιας αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως «ούτω 
καλούμενη μητέρα πατρίδα» και για «εισβολή» της Ελλάδας στην Κύπρο 
 
 Ποιοι αντιπρόσωποι παράταξης στην ΕΦΕΚ, χρειάζονται εντατικά μαθήματα ελληνικών; 
Αχαχούχιος: Γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα greeklish να τελειώνουμε; Να μην δυσκολεύεται και το Foreign Office… 
 
 Ποιοι αντιπρόσωποι παράταξης στην ΕΦΕΚ, όταν τους ζητούν να γράψουν στα πρακτικά μια φράση σε 
εισαγωγικά, γράφουν «σε εισαγωγικά» ολογράφως; 
Αχαχούχιος: anoigoun ta eisagogika Zito o Glafkos Kliridis klinoun ta eisagogika 
 
 Ποια παράταξη ανακαλύπτει ήρωες από το πουθενά, ενώ ο προϊστάμενος τους αποκαλεί τους αγωνιστές της 
ΕΟΚΑ, «μασκοφόρους τραμπούκους»; 
Αχαχούχιος: Μήπως η απόδοση τιμών σε ήρωες προβλέπει και κάψιμο ελληνικών σημαιών; 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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 Ποιος πρόεδρος παράταξης ζήτησε «οφ δε ρέκορντ» από το ΜΕΤΩΠΟ να του αποδείξει πότε είπε ο ίδιος ότι θα 
στηρίξει έμπρακτα την εκδήλωση για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα; 
Αχαχούχιος: Α σόρρυ, εγιώ ενόμισα ότι έτσι σημαίνει η τοποθέτηση, «υποστηρίζουμε κάθε είδους πρωτοβουλίες 
για επιστροφή των γλυπτών» [Πρακτικά συνεδρίας ΕΦΕΚ ΗΒ 17/10/2010] 
 
 Ποιος πρόεδρος  παράταξης παραδέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι το ΜΕΤΩΠΟ δεν έχει καμία σχέση με το φοιτητικό 
ΕΛΑΜ Αθήνας; 
Αχαχούχιος: Μα καλά, αφού πέρσι μας λέγατε «παρακλάδι της Χρυσής Αυγής», τς τς τς... έμμεση παραδοχή πως 
πέρσι λασπολογούσατε... 
 
 Ποια παράταξη που κόπτεται για τις ψήφους των φοιτητών, κατόρθωσε στην πιο σημαντική συνεδρία της ΕΦΕΚ 
να παραστεί με ένα αντιπρόσωπο, ενώ κατέχει τρεις έδρες; 
Αχαχούχιος: Φαίνεται ότι προτιμούν τις πολεμίστρες του greek night! 
 
 Ποια παράταξη θεωρεί τιμή της ότι βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του ΔΗΚΟ; [Πρακτικά της ΕΦΕΚ ΗΒ 
8/11/2010] 
Αχαχούχιος: Ποιος κρατά την ομπρέλα; Ο Ντάουνερ; 
 

 Ποια παράταξη λειτουργεί ως ντετέκτιβ και ανακαλύπτει πρόβλημα του ΜΕΤΩΠΟΥ με τους Τ/κ, 
ενώ μια βδομάδα νωρίτερα το Κίνημά μας τοποθετήθηκε καθαρά και ξάστερα επί του θέματος; 

Αχαχούχιος: Δεν είναι το ΜΕΤΩΠΟ που κατέβασε αντικατοχικά πανό των Τουρκοκυπρίων, 
αλλά η ΠΕΟ, κύριε Πάμπη Κυρίτση... 

 
 Ποια παράταξη ήρθε φουριόζα σε... μόλις μια συνεδρία για να μας πει να κάνουμε καταστατικές 
αλλαγές, ενώ είχαμε να την δούμε μήηηνες και ένας Θεός ξέρει πότε θα την ξαναδούμε; 
Αχαχούχιος: Το έγραψε στο twitter του ο Ιορδάνου; 

 
 Ποια παράταξη ανακάλυψε πρόσφατα ότι υπάρχει το ίντερνετ και δημιούργησε ιστοσελίδα; 
Αχαχούχιος: Άντε και του χρόνου με wireless! 

 
 
 

 QUIZ: Με ποιους είμαστε πιο κοντά; 
(α) Τους Σύριους        (β) Τους Φοίνικες        (γ) Τους Μογγόλους        (δ) Τους Ουζμπέκους        (ε) Τους Αυστραλούς 
Αχαχούχιος: Όποιος γνωρίζει, να μιλήσει με τις πέτρες και να τις πείσει... 
 
 QUIZ: Ποιά μητέρα πατρίδα της Κύπρου δεν είναι «ούτω καλούμενη»; 
(α) Το Τατζικιστάν            (β) Η Μοζαμβίκη            (γ) Τα νησιά Φαρόε            (δ) Η Χαβάη            (ε) Όλες 
 
 QUIZ: Τί συνδέει τους Δημήτρη Χριστόφια, Νίκο Αναστασιάδη και Μάριο Καρογιάν; 
(α) Ο Ντάουνερ           (β) Η «Σημαδεμένη Τράπουλα»        (γ) Τα κουζινικά μαχαίρια          (δ) Ο πόθος της καρέκλας            
(ε) Η αναβολή του θέματος ‘Ντάουνερ’ στη Βουλή 
Αχαχούχιος: Καλά, ο αποστολέας των κουζινικών, πώς δεν ξεχώρισε τον πατριώτη Νίκο ΑΝΑΝστασιάδη ή τον 
20νυχο Πουργουρίδη; 
 

 QUIZ: Πότε θα αρχίσουν κάποιες παρατάξεις να σας κυνηγούν για να ψηφίσετε το κόμμα τους στις βουλευτικές 
εκλογές; 
(α) Εχτές              (β) Αύριο            (γ) Μετά το greek night ή τη μπουάτ              (δ) Στο αεροπλάνο 
(ε) Όπου σας κόψουν Κύπρο τα Χριστούγεννα     (στ) Θα σας πέρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο μετά την Πρωτοχρονιά 

Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 
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