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ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

   >> σελ. 11 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΗ» 
 
 
 
 
Η ατολμία και η υποχωρητικότητα της 
πολιτικής ηγεσίας προκαλεί περισσότερο 
πόνο από αυτόν που προκαλεί το 
αστυνομικό ρόπαλο.       >>  σελ.13 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ 

>> σελ.15 

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΟ ΣΑΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΣΤΗΣΕ ΤΗ ΚΡΕΜΑΛΑ ΜΑΣ ΣΤΟ GREEN TREE 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 
      
 
Όσοι τονίζουν πως το φυσικό 
αέριο αποτελεί ευκαιρία 
άμβλυνσης των γεωπολιτικών 
μας διαφορών με τη Τουρκία, 
δημιουργούν ψευδαισθήσεις. 
                                 >> σελ. 4                              
Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ 

   >> σελ.19 

    >>  σελ.9 

  >>  σελ. 14  >> σελ.3

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2012 
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  Η ντενκτασική λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας που υιοθετούν οι πολιτικές 
ηγεσίες μας, γίνεται και όρκος του πολιτικού αττιλάρχη πάνω από το φέρετρο του Ντενκτάς. 
 
 Εμείς, όμως, δεν υιοθετούμε τον όρκο του Έρογλου! Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
μέχρι την απελευθέρωση και τη δικαίωση του τόπου μας!  
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Ανδρέας Γεωργιάδης 
Οργανωτικός Γραμματέας 
a.georgiades@metopo.org.uk  
 
Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα 
γεννήθηκε το 1928. Από τους 
διάφορους χαρακτηρισμούς που 
κατά καιρούς του έχουν αποδοθεί, 

ένας είναι ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός. Αυτός του 
αγωνιστή-επαναστάτη. Ο αγώνας του ήταν κυρίως 
αντιιμπεριαλιστικός και πολέμησε με όλο του το 
είναι μέχρι την εκτέλεση του, τις τότε μεγάλες 
δυνάμεις που επιβουλεύονταν τους αδικημένους 
λαούς. Αρνούμενος την οποιαδήποτε παρέμβαση 
των ξένων, έδωσε τα πάντα ώστε να απελευθερωθεί 
η Κούβα από τον Μπατίστα, έστω και αν στην 
πορεία υπέπεσε -όπως όλες οι μεγάλες 
προσωπικότητες- σε λάθη που τον στιγμάτισαν, 
αφού ήταν γνωστός για την βιαιότητα του και τις 
εκτελέσεις αντιφρονούντων και αντιρρησιών. Έδωσε 
τα εύσημα στον Γρίβα για τον αγώνα του ενάντια 
στους Άγγλους αποικιοκράτες, αφού έβλεπε βίους 
παράλληλους στους δύο λαούς, και στις 11 
Δεκεμβρίου του 1964 από το βήμα του ΟΗΕ 
κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία για τις 
δικοινοτικές ταραχές, στηρίζοντας πλήρως τους 
Ελληνοκύπριους που προσπαθούσαν να 
προστατεύσουν τις οικογένειες τους και τις 
περιουσίες τους. 

Το  ΑΚΕΛ ιδρύθηκε οκτώ χρόνια πρίν την γέννηση 
του Ερνέστο. Μέχρι σήμερα δεν συμμετείχε 
οργανωμένα σε κανένα αγώνα του κυπριακού 
ελληνισμού. Στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
ενάντια στους Άγγλους αποικιοκράτες -αυτούς που 
ο Τσε είχε σαν στόχο ζωής να πολεμήσει- 
χαρακτήριζε επίσημα τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ ως 
«τραμπούκους», διαφωνούσε κάθετα με τον 
ανταρτοπόλεμο, ενώ πολλές φορές συνεργάστηκε 
με τον δυνάστη. Σήμερα αποκρύβει την στάση που 
τήρησε το 1963/64, προφανώς για να στοχοποιήσει 
μια μερίδα Ελληνοκυπρίων, ενώ στο μετέπειτα 
καταστροφικό πραξικόπημα τήρησε προκλητική 
αποχή καθώς η αντίσταση του έμεινε στα λόγια. 
Σοκάρει η παραδοχή του πρώην μέλους της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ, κ. Λάζαρου Σκαλιστή (Αρχεία Λ. 
Σκαλιστή, 12 Ιουλίου 1998), ότι κανένα από τα 
μέλη της τότε Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, πλην του ιδίου, δεν 

έστειλε τον γιό του στο εφεδρικό. Οι τότε ηγέτες του 
«κομμουνιστικού» κόμματος διαλαλούσαν ότι δεν 
θα υπάρξει προσπάθεια για πραξικόπημα, αφού οι 
Άγγλοι είχαν συμφέροντα στο νησί και δεν θα το 
επέτρεπαν, ενώ μόλις ξέσπασε η τραγωδία έτρεξαν 
να κρυφτούν στις πρεσβείες των σοβιετικών χωρών. 
Σήμερα «αγωνίζεται» για τα δίκαια του Κυπριακού 
λαού -ενός λαού που πέρασε μια εισβολή, 
ξεριζώθηκε από τον τόπο του και 
προσφυγοποιήθηκε- προτείνοντας την παραμονή 
50 χιλιάδων Τούρκων εποίκων, την εκ περιτροπής 
προεδρία και την σταθμισμένη ψήφο. Προτάσεις οι 
οποίες ευνοήθηκαν από Βρετανούς, Αμερικάνους 
ακόμη και από τον ίδιο τον Ραούφ Ντεκτάς, ο 
οποίος πρώτος είχε προτείνει την εκ περιτροπής 
προεδρία στις 15 Μαϊου του 2002. 

Είναι το λιγότερο προσβολή το ΑΚΕΛ, ελλείψει 
δικών του ηρώων, να ταυτίζεται με αυτόν τον 
άνθρωπο, που οι πράξεις του στοιχειώνουν ακόμη 
τον αέρα της Λατινικής Αμερικής, με τα 
«Εδονόπουλα» να συμπεριφέρονται ωσάν τους 
απογόνους του. Επαναστάτη δεν σε κάνουν τα 
trendy φανελάκια ή να παπαγαλίζεις αυτά που σου 
μαθαίνουν στις κατασκηνώσεις. Επαναστάτη και 
αγωνιστή σε κάνουν οι πράξεις σου, το να παλεύεις 
για τα δίκαια του λαού σου. Να αρνείσαι να 
βλέπεις την κατοχική σημαία απέναντι, να αρνείσαι 
να συζητάς για τουρκοκυπριακό ομόσπονδο 
κρατίδιο σε ένα τόπο που αιμορραγεί ακόμη από 
τις τουρκικές θηριωδίες, να αρνείσαι να έχει ο λαός 
σου που είναι το θύμα λιγότερα δικαιώματα από 
τον θύτη. Ο Τσε ήταν μεγάλος υπέρμαχος της 
δημοκρατίας, την οποία καταργούν οι ΑΚΕΛικές 
προτάσεις για εκ περιτροπής προεδρία και 
σταθμισμένη ψήφο. Αν για τον σύγχρονο ΑΚΕΛικό 
η «νίκη» του Hasta la Victoria siempre (ελληνιστί: 
Πάντοτε μέχρι την νίκη) είναι ένα νέο Σχέδιο Ανάν, 
τότε ο αγώνας του έχει πάει χαμένος. 

«Patria o Muerte» αρεσκόταν στο να δηλώνει το 
ίνδαλμα χιλιάδων ανθρώπων ανά την υφήλιο. 
Πατρίδα η θάνατος. Αν ο κάθε έφηβος που 
περιχαρίζει με τα ενδύματα του Τσε ή στιγματίζει το 
δέρμα του με την φιγούρα του, ενστερνιζόταν και τα 
αποφθέγματα του, τότε ο λαός μας θα ήταν σε πολύ 
καλύτερη μοίρα και το μέλλον θα φάνταζε πιο 
ευοίωνο. 
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Νεόφυτος Καρκώτης 
Γραμματέας Αποδήμων & 
Διεθνών Σχέσεων 
neofytos@metopo.org.uk  

Το τελευταίο μήνα έχουν γραφτεί 
πολλά σε σχέση με την ανεύρεση 
πλούσιων κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για 
την ανάγκη χάραξης μιας ορθής ενεργειακής 
πολιτικής. Στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων, 
έχουμε ακούσει δια στόματος του Προέδρου 
Χριστόφια, αλλά και της Υπουργού Εμπορίου κ. 
Πραξούλας Αντωνιάδου (έχει αφιερώσει και 
ολόκληρη επιστημονική μελέτη), πως το φυσικό 
αέριο μπορεί να αποτελέσει καρπό ειρήνης, 
σταθερότητας, αλλά και ομαλότητας στη περιοχή.  

Πιο σημαντικό δε, προέβησαν στον ισχυρισμό πως 
θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια κοινή 
ενεργειακή στρατηγική πολιτική με την Τουρκία 
στο απώτερο μέλλον, σε περίπτωση λύσης του 
Κυπριακού, ώστε «όλοι μαζί να απολαύσουμε το 
φυσικό πλούτο». Φαίνεται, όμως, πως τόσο ο 
Πρόεδρος και η Υπουργός, όσο και όλοι οι 
πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί 
κύκλοι που συμμερίζονται αυτή τη θέση, αγνοούν 
ορισμένους βασικούς άξονες: πρώτον, το 
γεωπολιτικό ισοζύγιο και την τριβή του με τις 
οικονομικές συγκυρίες, και δεύτερο, τη διαχρονική 
τουρκική πρακτική απέναντι στους γειτονικούς της 
λαούς. 

Αποτελεί αφέλεια, αλλά και έλλειψη ρεαλιστικής 
κατανόησης της πραγματικότητας, η οποιαδήποτε 
«οικονομιστική» προσέγγιση που ισχυρίζεται πως η 
οικονομική συνεργασία ή δραστηριότητα μεταξύ 
δύο χωρών μπορεί στην ουσία από μόνη της να 
καταστεί γεωπολιτικός μεταβλητής και να 
εξουδετερώσει τις οποιεσδήποτε πολιτικές 
αντιπαραθέσεις. Μελετώντας κανείς την Ιστορία, 
όπως τονίζει και ο Παναγιώτης Κονδύλης στο βιβλίο 
του «Θεωρία του Πολέμου», θα διαπιστώσει ακριβώς 
το αντίθετο. Για παράδειγμα, μεταξύ του 1900 και 
1914 το γαλλογερμανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 
137%, το γερμανορωσσικό κατά 121%, ενώ τα 
περισσότερα διεθνή καρτέλ παραγωγής 
αποτελούσαν κοινή γερμανοβρετανική ιδιοκτησία. 

Παρά την ύπαρξη όμως αυτών των ισχυρών 
οικονομικών δεσμών, δεν παρεμποδίστηκαν από το 
να εμπλακούν σε ένα από τους φονικότερους 
πολέμους της ανθρώπινης ιστορίας.  

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, λοιπόν, είναι 
πως μια οικονομική συνεργασία δεν προκύπτει 
απαραίτητα από τις φιλικές σχέσεις μεταξύ δύο 
χωρών. Την ίδια στιγμή, δεν αποτελεί ούτε και 
ένδειξη νενομισμένων καλών πολιτικών σχέσεων 
όταν ακόμα γεωπολιτικές εκκρεμότητες βρίσκονται 
στο ορίζοντα, δηλαδή η μια από τις δύο χώρες 
τρέφει επεκτατικές βλέψεις έναντι της άλλης. Και 
ακριβώς όπως η εξωτερική πολιτική ενός κράτους 
δεν καθορίζεται πάντοτε από τις οικονομικές 
συνεργασίες, έτσι δεν καθορίζεται ούτε και από το 
εσωτερικό πολίτευμα που υπάρχει. 

Συνεπώς, αυτό συνδέεται άμεσα με τις διάφορες 
οικονομικές θεωρίες, οι οποίες αδυνατούν 
ταυτόχρονα να μελετήσουν σωστά την ιδιαίτερη 
νέο-οθωμανική πρακτική στα ζητήματα της με τους 
γείτονες της ή τις μειονότητες εντός του τουρκικού 
κράτους. Από τη μια, η νεοφιλελεύθερη 
κοσμοπολίτικη προσέγγιση προβάλει το εξής 
επιχείρημα: η οικονομική ανάπτυξη αναδεικνύει 
μια κυρίαρχη επιχειρηματική τάξη, που προωθεί 
τον εκδημοκρατισμό οπότε η χώρα γίνεται 
σταδιακά φιλήσυχη, καθ’ ότι ο ιμπεριαλισμός είναι 

χαρακτηριστικό των μη δημοκρατικών χωρών. Αυτή 
η θέση, όμως, είναι εντελώς λανθασμένη καθώς η 
μεγαλοαστική τάξη, ειδικότερα σε ένα επιθετικό 
κράτος όπως η Τουρκία, έχει συνυφασμένα τα 
συμφέροντά της με την εθνική εξωτερική πολιτική 
της. Τρέφει κανείς την ψευδαίσθηση πως οι 
επιχειρηματικοί κύκλοι της Τουρκίας δεν 
καλοβλέπουν τις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν 
στις πετρελαϊκές πηγές του Αιγαίου ή στα οικόπεδα 
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 Οι κατά τόπους Αντιπρόσωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ έχουν 
ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο Κίνημα: είναι υπεύθυνοι 
να το φέρνουν κοντά σας. 
 
 
 Είναι εκεί για να ακούσουν τις ανησυχίες σας, να μας 
μεταφέρουν τις ιδέες σας και να σας εμπλέξουν 
ενεργά στο έργο μας.  
 
 
 Βρες τον Αντιπρόσωπό μας στο Πανεπιστήμιό σου! 
 

της κυπριακής ΑΟΖ; Ξεχνάμε πως ο πιο άκρατος 
επεκτατισμός ακολουθήθηκε από «δημοκρατικές» 
χώρες όπως η Μ. Βρετανία και οι ΗΠΑ, ενώ τα 
μεγαλύτερα πολεμικά εγκλήματα της 
μεταψυχροπολεμικής περιόδου έγιναν στο όνομα 
της «δημοκρατίας»; 

Από την άλλη βέβαια, έχουμε και την «διεθνιστική» 
μορφή και παραλλαγή του «οικονομισμού» (που 
πιθανώς ασπάζεται η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ), 
σύμφωνα με την οποία ορισμένοι καλοθελητές 
θεωρούν πως ο τουρκικός επεκτατισμός ίσως 
παρέλθει σε μια χρονική περίοδο, αφού αποτελεί 
επιδίωξη της άρχουσας τάξης και όχι του συνόλου 
του τουρκικού λαού. Η συγκεκριμένη θέση ίσως να 
είχε ισχύ σε κάποιο άλλο κράτος κάποιου άλλου 
σύμπαντος, όχι όμως στη Τουρκία του 21ου αιώνα.  

Η καλλιέργεια της «ηγεμονίας» όπως θα το έθετε ο 
Αντόνιο Γκράμσι, και η βιομηχανία των δημοσίων 
σχέσεων, έχει χειραγωγήσει τις μάζες ανεξαρτήτως 
κοινωνικής τάξης, αλλά και όλους τους πολιτικούς 
χώρους με τέτοια μέσα, ώστε η συντριπτική 
πλειοψηφία των Τούρκων να αποδέχεται τον 

επεκτατισμό ωσάν να είναι φυσιολογική εξέλιξη του 
νέο-οθωμανικού κράτους. Παραδείγματα αρκετά 
και ισχυρά: πρώτον, η τουρκική εισβολή στο νησί 
μας και η κατάληψη της μισής μας πατρίδας 
διεξάχθηκε κάτω από τις οδηγίες ενός σοσιαλιστή 
πρωθυπουργού, του Μπουλέντ Ετζεβίτ, δεύτερο, το 
Τουρκικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και η 
Εργατική Ομοσπονδία DISK πρωτοστάτησαν στη 
διεξαγωγή εράνου για να αποσταλεί χρηματική 
βοήθεια στα τουρκικά στρατεύματα το 1974. Δεν 
πρέπει να λησμονείται επίσης, η εχθρική στάση 
που κράτησε το Τουρκικό Κομμουνιστικό Κόμμα 
απέναντι στη Κουρδική εξέγερση του 1925.   

Επομένως, όσοι τονίζουν πως το φυσικό αέριο 
αποτελεί ευκαιρία άμβλυνσης των γεωπολιτικών 
μας διαφορών με τη Τουρκία, δημιουργούν 
ψευδαισθήσεις τόσο στους εαυτούς τους όσο και 
στον υπόλοιπο κόσμο. Η πολιτική δεν είναι 
αντανάκλαση των οικονομικών εξελίξεων, αλλά 
διαθέτει τη δική της αυτονομία, ειδικότερα όταν 
πρόκειται για τη Τουρκία που απόδειξε πάμπολλες 
φορές την αδηφάγο επιθετικότητα της. Σίγουρα, 
όμως,  είναι αυτονόητο πως ο υποθαλάσσιος 
πλούτος της Κύπρου αποκτά εξαιρετικά σημαντικές 
παραμέτρους, τόσο εθνικά, όσο και κοινωνικά. Μια 
προσεκτική χάραξη εθνικής στρατηγικής πολιτικής, 
θα δημιουργήσει συμμαχίες με κράτη που 
διεκδικούν ένα πιο καθοριστικό ρόλο στη περιοχή, 
για παράδειγμα τη Ρωσία, ενώ θα αναβαθμίσει την 
ενεργειακή θέση του Ελληνισμού μέσα από τη 
συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης, μπορεί να 
καταστεί σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη 
κοινωνικών υποδομών στο τομέα της παιδείας, 
αλλά και της τεχνολογικής προόδου.      
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Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το τουρνουά ποδοσφαίρου σάλας, που 
διοργάνωσε το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου στις 27 Δεκεμβρίου 
2011, μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα και επ' ευκαιρίας των 
γιορτών των Χριστουγέννων. Σκοπός του τουρνουά ήταν η οικονομική ενίσχυση του 
ταμείου του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Χριστίνα Α. Αποστόλου», που στόχο έχει 
την οικονομική βοήθεια παιδιών με χρόνιες παθήσεις. Ως 
νεολαία αυτού του τόπου θεωρούμε καθήκον μας να 
είμαστε συμπαραστάτης των συνανθρώπων μας, οι 

οποίοι μας έχουν πραγματική ανάγκη. 

Τέλος, το ΜΕΤΩΠΟ Κύπριων Φοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου επιθυμεί να ευχαριστήσει όσους 
παρευρέθηκαν και συμμετείχαν στο Τουρνουά, και 
συνέβαλαν στο να μαζευτεί ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό πέραν των 1000 
ευρώ, τα οποία και διατέθηκαν στο ίδρυμα. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 05 Ιανουαρίου 2012 στη Δημοσιογραφική Εστία στη 
Λευκωσία, η πολιτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων 
Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου με τον ΕΦΑΕΦΠ. Το θέμα της εκδήλωσης, η οποία 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των 13 θυμάτων στο Μαρί, ήταν «ΑΟΖ - Ενέργεια και 
Στρατηγική» και οι ομιλητές ήταν οι Δρ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης (Καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), Δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης (Δρ. 
Διεθνών Σχέσεων) και ο Νικόλας 
Ιωαννίδης (Νομικός). 

Η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρόα, ενώ η διάλεξη που παρουσίασαν οι τρεις 
ομιλητές ήταν άκρως ενδιαφέρουσα, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον, 
αλλά και την ανησυχία του κόσμου για τη σωστή διαχείριση του φυσικού 
πλούτου της Κύπρου, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. 
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Χαιρετισμός Προέδρου ΜΕΤΩΠΟΥ, Αντρέα Καϊλά, στην πολιτική εκδήλωση: 

 
«Αγαπημένοι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας του Μαρί, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συναγωνίστριες, 
συναγωνιστές, συμφοιτήτριες, συμφοιτητές, κυρίες και κύριοι σας καλωσορίζω στην αποψινή πολιτική εκδήλωση, που 
φέρει τον τίτλο με θέμα «ΑΟΖ-Ενέργεια-Στρατηγική»,  εκ μέρους του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β. και του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π. 

Τα ερωτήματα που εγείρονται σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των 
υδρογονανθράκων είναι πολλά. Παράγοντες όπως το Κυπριακό, οι 
προεκτάσεις της ένταξής μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, η ασφάλεια 
του φυσικού μας πλούτου, οι συμμαχίες που πρέπει να συναφθούν, η 
έλλειψη μακροπρόθεσμης πολιτικής και μη οριοθέτηση Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης Ελλάδος - Κύπρου, αποτελούν μόνο ορισμένες πτυχές του 
φλέγοντος αυτού ζητήματος. 

 Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι υποφαινόμενες αυτόνομες φοιτητικές 
παρατάξεις έχουν μείνει μόνες στον αγώνα ενάντια στην κατοχή και στην 
προσπάθεια καταπολέμησης της τουρκικής προπαγάνδας στα σπουδαστικά 

κέντρα, αλλά και όπως φαίνεται, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, είναι οι μόνες που  συμβάλουν στην διερεύνηση και ανάλυση 
τέτοιων σημαντικών θεμάτων, προτού καταρτίσουν τις θέσεις τους. 

 Δεν επιδιώκει κανένας από εμάς αποκλειστικότητα στον πατριωτισμό ή στον αγώνα υπεράσπισης της πατρίδας μας. 
Κανένας επίσης δεν επιθυμεί ούτε και προκρίνει τον πόλεμο ή τη διχοτόμηση, ως μεθόδους λύσης του Κυπριακού, όπως 
συχνά κάποιοι μας κατηγορούν, ανήμποροι να δουν εναλλακτικές διεξόδους. Στο πολύ συχνό ερώτημα κάποιων καλά μα 
εσείς οι αυτόνομοι τι κάνετε χωρίς κόμμα; Πως περνάτε τις θέσεις σας; Μπορούμε με κάθε ευκαιρία να απαντήσουμε ότι 
εμείς δεν έχουμε άλλο σκοπό παρά την πολιτική ωρίμανση  του φοιτητή, μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ώστε 
σταδιακά να καταστεί ένας πολίτης με την αρχαιόπρεπη του έννοια, χρήσιμος στην κοινωνία. 

Η έκδηλη απουσία μακρόπνοης στρατηγικής, οι λανθασμένοι χειρισμοί στα εθνικά θέματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 
αποτέλεσμα της διχόνοιας που μαστίζει τον Ελληνικό χώρο, προερχόμενη τις πλείστες φορές από τον κομματικό 
φανατισμό, μετατρέποντας  τα κύτταρα της δημοκρατίας σε γάγγραινα αυτής,  η έλλειψη ενός ικανού ηγέτη όπου θα 
καθοδηγήσει το Έθνος βγάζοντας το από τους σκοπέλους και τις συνεχείς υποχωρήσεις, κάνει εμάς, τους νέους να 
ανησυχούμε για το μέλλον και την πορεία του τόπου και του Έθνους μας. 

Γι αυτό ως αυτόνομοι φοιτητές έχουμε μόνο σκοπό την καλλιέργεια του εθνικού αισθήματος στους φοιτητές την προβολή 
του κυπριακού προβλήματος στο εσωτερικό και εξωτερικό αναλόγως με το σπουδαστικό κέντρο όπου φοιτούμε και την 
αυτονόμηση που τόσο διψά η κοινωνία μας. Έχοντας ως φάρο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου μας, με την 
σκέψη στο αύριο και με την δύναμη  που αντλούμε από τον ελεύθερα σκεπτόμενο φοιτητή εγγυούμαστε ότι η μάχη για 
πολιτική καλλιέργεια που θα οδηγήσει στην απελευθέρωση της κοινωνίας, του τόπου και του λαού μας θα συνεχιστεί και 
θα εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο στο προσεχές μέλλον. Αυτό οφείλουμε και σε αυτούς που έφυγαν και στους 
εαυτούς μας αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν. 

Μη θέλοντας να μακρηγορήσω, παραχωρώντας το βήμα στους εκλεκτούς μας καλεσμένους, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους όσους μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους εδώ.  Ευελπιστούμε με το πέρας της εκδήλωσης ότι όλοι θα 
βγούμε σοφότεροι και θα κατανοήσουμε την πραγματική διάσταση των ευκαιριών που μας ανοίγονται μέσα από τον 
φυσικό πλούτο αλλά και τους παράλληλους κίνδυνους που καραδοκούν από την ανυπαρξία στρατηγικής. 

Πρέπει να τονίσουμε πως θα ήμασταν αδικαιολόγητοι εάν, έξι μόλις μήνες μετά το έγκλημα που διαπράχθηκε στο Μαρί,  
ξεχνούσαμε τα διδάγματα που γράφτηκαν με αίμα, αφήνοντας την μνήμη των 13 συνανθρώπων μας να ξεθωριάσει. Έτσι 
ως ενεργοί νέοι, ως χρήσιμοι πολίτες όπως θα έλεγε και ο Περικλής, θεωρήσαμε καθήκον και χρέος μας να αφιερώσουμε 
την εκδήλωση αυτή  στους 13 ήρωες του Μάρι, που θυσίασαν εν ώρα καθήκοντος ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους 
την ζωή. 

Ευχαριστώ.» 
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Μάριος Μαρκουλλής 
Αντιπρόσωπος Bristol  
markoullis@metopo.org.uk  

Τα τραγικά γεγονότα στο Μαρί 
αποτελούν μια μαύρη σελίδα 
για τον τόπο μας. Δώδεκα 
οικογένειες έχασαν αγαπημένα 
τους πρόσωπα, η Κύπρος 

έμεινε χωρίς Ναυτική Βάση, ο μεγαλύτερος 
ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός του νησιού 
καταστράφηκε, ενώ η κυπριακή οικονομία 
κλονίστηκε ακόμη περισσότερο σε περίοδο 
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Από αυτά τα 
γεγονότα, όμως, ξεπήδησε μια φλόγα. Μια φλόγα 
αντίστασης που αφύπνισε τους Κύπριους πολίτες 
και τους έβγαλε κατά χιλιάδες έξω στους δρόμους, 
έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ζητώντας τα 
αυτονόητα: δημοκρατία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. 

Αυτά είναι και τα βασικά στοιχεία, οι κύριοι λόγοι 
που οι λαοί συγκροτούν κυβερνήσεις. Κυβέρνηση 
και λαός συνάπτουν ένα «κοινωνικό συμβόλαιο» για 
να μπορούν να απολαμβάνουν αυτά και άλλα 
δικαιώματα. Μπορεί να μας παρέχεται κάποιου 
είδους δημοκρατίας και υποτυπώδους ασφάλειας 
και δικαιοσύνης, αλλά αυτά πόρρω απέχουν από 
αυτά που πραγματικά χρειάζεται και επιζητά ο 
λαός. Ο λόγος οφείλεται στο σάπιο πολιτικό 
κατεστημένο, δηλαδή στα λίγα πρόσωπα που 
μοιράζονται την εξουσία, ελέγχουν την πολιτική, 
την οικονομία και την κοινωνία. Ένα κατεστημένο 
που έχει κτιστεί με το ρουσφέτι, τη κομματοκρατία, 
την αναξιοκρατία, την εξαγόραση και τα 
διαπλεκόμενα συμφέροντα. Αυτό είναι το σάπιο 
πολιτικό σύστημα που κυβερνά τον τόπο μας. 

Και δυστυχώς, ο Κύπριος πολίτης βολεύτηκε με το 
σύστημα. Αφού θα τον «κανόνιζε». Εις βάρος άλλων 
συμπολιτών του και εις βάρος του κράτους. Όμως, 
οι συμπολίτες του αποτελούν τη κυπριακή 
κοινωνία, της οποίας αποτελεί κι ο ίδιος ένα 
αναπόσπαστο μέρος, ενώ το κράτος του αποτελεί 
την πολιτειακή δομή που διοικεί τον χώρο στον 
οποίο ζει. Άρα, εμμέσως, ο Κύπριος πολίτης 
πλήττει, καταστρέφει και τον ίδιο του τον εαυτό. 
Αυτοί που ποτέ δεν έχουν να χάσουν είναι αυτοί 
που είναι μέσα στο σύστημα. Που έχουν 
σφιχταγκαλιάσει την εξουσία και λαμβάνουν τις 

αποφάσεις. Ούτε οι εκλογές, ούτε ο Γενικός 
Εισαγγελέας, ούτε τα σκάνδαλα και οι εκρήξεις 
μπορούν να τους διώξουν, παρά μόνο να τους 
αντικαταστήσουν από μπλε σε κόκκινους ή το 
ανάποδο. Κι αυτό γιατί ο μπλε θα «κανονίσει» τους 
μπλε και ο κόκκινος τους κόκκινους. Κι όσοι το 
αντιλαμβάνονται και απαυδούν με το σύστημα, 
επιλέγουν την ανίσχυρη και αναποτελεσματική 
αποχή. Κι έτσι συντηρείται το σύστημα. Το 
σύστημα, όμως, χτυπά την κοινωνία και το κράτος. 
Κι όταν χτυπά, δεν βλέπει τι χρώμα είναι ο 
καθένας. Χτυπά αμείλικτα και ανελέητα προς πάσα 
κατεύθυνση. Όπως χτύπησε στο Μαρί και στο 
Γραμματικό. Σαν ρωσική ρουλέτα. 

Η λύση είναι μία: Κάθαρση εδώ και τώρα του 
σάπιου, διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. 
Κανένας λαός δεν επιθυμεί τη σαπίλα, τη διαφθορά 
και την αναξιοκρατία. Τον οδηγούν εκεί λαοπλάνοι 
που είναι οι ίδιοι με αυτούς που θέλουν να 
συντηρούν αυτό το σάπιο –και πλέον δολοφονικό- 
σύστημα. Ο λαός έχει ξεσηκωθεί, έχει αφυπνιστεί 
και έχει την θέληση να αλλάξει την παρούσα 
κατάσταση. Το ερώτημα που απομένει είναι το πώς. 
Ποιο είναι το αντίδοτο σ’ αυτό το σάπιο σύστημα 
για το οποίο η πατρίδα μας νοσεί; 

Η απάντηση βρίσκεται στη κληρονομιά του 
ελληνικού μας πολιτισμού: η δημοκρατία. Πρέπει 
να ζητήσουμε περισσότερη δημοκρατία, δηλαδή 
περισσότερη δύναμη στο λαό. Εισαγωγή στοιχείων 
άμεσης δημοκρατίας και ισχυρής τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όπου ο λαός θα έχει πιο άμεση 
συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για το κράτος και 
την κοινωνία. Αυτό θα εμπλουτίσει και θα 
αναζωογονήσει τον κοινωνικό διάλογο και θα κτίσει 
την πραγματική «κοινωνία των πολιτών», όπου ο 
λαός θα είναι ο κυρίαρχος, και όχι η ελίτ ισχυρών 
προσώπων με λευκές πενταετείς επιταγές. 

Η νυν κυβέρνηση έχει σπάσει το «κοινωνικό 
συμβόλαιο» που έχει συνάψει με το λαό. Γι’ αυτό 
και ο λαός πρέπει να επαναστατήσει και να ζητήσει 
νέο συμβόλαιο με νέα κυβέρνηση, η οποία θα 
μπορεί να του παρέχει δημοκρατία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη. Αυτό το νέο συμβόλαιο είναι αυτό που 
μπορεί να φέρει και την κάθαρση του σάπιου 
πολιτικού συστήματος που μας κυβερνά. 
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Θάφτηκε ο διορισμένος υπό των Βρετανών εισαγγελέας, που προώθησε την καταδίκη σε θάνατο αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ο 
ιδρυτής της τρομοκρατικής και δολοφονούσας Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους ΤΜΤ, ο υποστηρικτής της ένοπλης 
τουρκανταρσίας, ο εμπνευστής και ιδεολογικός πατέρας της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ο ανακηρύξας το 
ψευδοκράτος, ο εντολοδότης της δολοφονίας των Ισαάκ και Σολωμού, ο έτερος συνομιλητής και συνδιαμορφωτής του 
εκτρωματικού Σχεδίου Ανάν• Ραούφ Ντενκτάς. 

«Κακό δαίμονα της Κύπρου» τον χαρακτήρισαν αρκετοί. «Κακό δαίμονα» 
απετέλεσαν περισσότερο, όμως, οι ιδέες και τα σχέδιά του, που με την 
βοήθεια της Τουρκίας και των Βρετανών, επεδίωξε να επιβάλει στο νησί 
μας. Ο Ραούφ Ντενκτάς ίδρυσε την ΤΜΤ (Turk Mukavemet Teskilati) το 
1958, υπαχθείσα στο Τουρκικό Γραφείο Ειδικού Πολέμου, το οποίο και 
εκπόνησε το «Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου» (Kibris Istirdat 
Plani). Ακολουθώντας πιστά το σχέδιο αυτό και τις εντολές Τούρκων 
πολιτικών και στρατιωτικών, ο Ραούφ Ντενκτάς καθοδήγησε και 
υποκίνησε το πραξικόπημα των Τουρκοκυπρίων το 1963. 

Με όραμα την επανάκτηση-τουρκοποίηση της Κύπρου, ο Ραούφ Ντενκτάς 
πρότεινε την γεωγραφική ομοσπονδία (διζωνική) τον Ιανουάριο 
του 1964 και την απαίτησε το 1974 στη Γενεύη, κατά την εκεχειρία μεταξύ 
της πρώτης και της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής. Αυτή την 
ιδέα-όραμα του Ντενκτάς αποδέχθηκαν πρώτοι οι Γλαύκος Κληρίδης (06 
Νοεμβρίου 1974, Γκαλερί Αργώ) και ΑΚΕΛ (18 Νοεμβρίου 1974, 
συνάντηση των Ε. Παπαϊωάννου και Α. Φάντη με τον Μακάριο στο 

Λονδίνο) και μετέπειτα οι Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και Σπύρος Κυπριανού με τις «κατευθυντήριες γραμμές» 1977 και 
1979. Ακόμα, η ιδέα-όραμα του αρχιφασίστα και αιμοσταγή Ραούφ Ντενκτάς για επανάκτηση-τουρκοποίηση της Κύπρου 
μέσω της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας υιοθετήθηκε από όλα τα πολιτικά κόμματα, μέσω των ομόφωνων 
αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου 1989 και 1996. Οι ντενκτασικές ιδέες πήραν, μάλιστα, σάρκα και οστά το 2004, 
όταν Ραούφ Ντενκτάς και Γλαύκος Κληρίδης συνδιαμόρφωσαν -με τις ευλογίες των Βρετανών- το Σχέδιο Ανάν. Ο 
κυπριακός ελληνισμός, όμως, βροντοφώναξε «ΟΧΙ» στην ντενκτασική λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και 
στις τουρκο-βρετανικές ονειρώξεις. 

Ακόμα και μετά την απόσυρση του Ραούφ Ντενκτάς από την πολιτική σκηνή, το 2005, το όραμα του για Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν έχει παρέλθει. Το «Σχέδιο Επανάκτησης Κύπρου» δεν έχει ενταφιασθεί. Οι πολιτικές 
ηγεσίες μας επιμένουν στο ίδιο ντενκτασικό μοντέλο -δήθεν- λύσης του κυπριακού προβλήματος. Ο Ραούφ Ντενκτάς 
έχει θαφτεί, αλλά οι ιδέες του όχι. Κι αυτό γιατί υπάρχουν συνεχιστές –όχι μόνο Τούρκοι, αλλά και Έλληνες- οι οποίοι 
συμβάλλουν στο βρικολάκιασμα των ιδεών και του έργου του. Δυστυχώς, το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς για 
τουρκοποίηση-επανάκτηση της Κύπρου δεν έχει θαφτεί μαζί του. Ο «κακός δαίμονας της Κύπρου» δεν έχει αποβιώσει 
ακόμη. 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, πιστό στις θέσεις και τις αρχές του, αντιτάσσεται σε όλους 
ανεξαιρέτως –Τούρκους και Έλληνες- συνεχιστές της «διζωνικής ιδεολογίας» του Ραούφ Ντενκτάς και εκπλήρωσης του 
οράματός του για τουρκοποίηση της Κύπρου. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία να θαφτεί μαζί με τον ιδεολογικό της πατέρα. Ο αγώνας για απελευθέρωση και δικαίωση του 
κυπριακού λαού δεν θα επέλθει ποτέ μέσα από τις ιδέες και τα σχέδια Ντενκτάς. 

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Σε μια περίοδο έντονης μυρωδιάς «Ανάν», που το ορόσημο της 1ης Ιουλίου 2012 -όπου η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
αναλάβει την Προεδρία της ΕΕ- προσιδιάζει με αυτό της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
φαίνεται να έστησε την κρεμάλα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Green Τree, με τον Αλεξάντερ Ντάουνερ να 
αναλαμβάνει τον ρόλο του δήμιου. Μετά τις υποσχέσεις του στα πολιτικά κόμματα και στον κυπριακό λαό να μην 
αποδεχθεί επιβολή χρονοδιαγραμμάτων για πολυμερή διάσκεψη, ο «ευέλικτος» Πρόεδρος –ίσως χαμένος στη 
μετάφραση- υπέκυψε και τα αποδέχθηκε. Με άλλα λόγια, ο Πρόεδρος Χριστόφιας κοροϊδεύει τον κυπριακό λαό και 
προχωρεί στις συνομιλίες, συνεχίζοντας να εφαρμόζει τη δική του, καταδικαστέα απ’ όλους, στρατηγική.  

Με το πέρας της τριμερούς συνάντησης στο Green Tree, ο ΓΓ του ΟΗΕ, 
Μπαν Κι Μουν, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει διεθνή 
διάσκεψη για το Κυπριακό τον Απρίλιο ή Μάιο, επιβάλλοντας έτσι 
χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, κριτήριο για την απόφαση αυτή του ΓΓ θα 
αποτελέσει η έκθεση την οποία θα συντάξει ο πρωταγωνιστής της 
«Σημαδεμένης Τράπουλας», Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο οποίος, πλέον, 
έχει αναβαθμιστεί σε κυρίαρχο του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τον ΓΓ, ο 
επικίνδυνος Ντάουνερ θα ετοιμάσει την έκθεση κατόπιν διαβούλευσης 
με τις δύο πλευρές, αλλά χωρίς να χρειάζεται τη σύμφωνο γνώμη τους, 
για την τελική σύσταση που θα κάνει στο ΓΓ. Με άλλα λόγια, η 
απόφαση θα παρθεί αποκλειστικά από τον κ. Ντάουνερ και τα 
συμφέροντα που πρεσβεύει. Ο στόχος, συνεπώς, του Προέδρου για 
«ενδοκυπριακή λύση», και οι δεσμεύσεις του για μη επιβολή 

χρονοδιαγραμμάτων και μη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης αν δεν λυθούν οι εσωτερικές πτυχές, βρίσκονται στον αέρα. 
Δυστυχώς, οι φόβοι μας για την διαδικασία των δικοινοτικών συνομιλιών που υποβιβάζουν το Κυπριακό σε δικοινοτική 
διαφορά έχουν επαληθευτεί. Είναι, πλέον, φανερό πως η συνέχιση των συνομιλιών στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας θα μας οδηγεί συνεχώς σε αδιέξοδα και ψευδοδιλήμματα. 

Ξεκάθαρο είναι και το γεγονός πως οι Αμερικανοβρετανοί, από τους οποίους λαμβάνει εντολές ο Ειδικός Σύμβουλος, 
πιέζουν για λύση-εξπρές μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό θα παίξει ο κ. Ντάουνερ, στον οποίο 
ΑΚΕΛ–ΔΗΣΥ κάνουν πλάτες περιορίζοντας τη συζήτηση που θα αναδείκνυε το ρόλο του στη Βουλή και στον οποίο ο 
Μάριος Καρογιάν υποσχόταν ότι θα στηρίξει το ΝΑΙ στο επόμενο σχέδιο. Αποτέλεσμα αυτού, ο Αυστραλός διπλωμάτης 
και διορισμένος της βρετανικής εταιρείας συλλογής πληροφοριών «Hakluyt & Co» ανάλαβε τον ρόλο του δήμιου, 
πιέζοντας για μια λύση-εξπρές που θα καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία πριν την ανάληψη της Ευρωπαϊκής 
Προεδρίας. Εξού και η προσβλητική δήλωσή του ότι «οι Ε/κ (αντί η Κυπριακή Δημοκρατία) αναλαμβάνουν την προεδρία 
της ΕΕ την 1η Ιουλίου», κρύβει την απειλή της διχοτόμησης. 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου αποδοκιμάζει την αθέτηση των υποσχέσεων του Προέδρου 
Χριστόφια προς τον κυπριακό λαό, καθώς και την τακτική του «καλού παιδιού» που ακολουθεί, συγκαλύπτοντας τον 
ύπουλο ρόλο του Αλεξάντερ Ντάουνερ. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ενώ έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα με την εσωτερική 
διακυβέρνησή του, συνεχίζει να συμπεριφέρεται αυταρχικά, χωρίς να αφουγκράζεται τη βούληση του λαού για μια 
δίκαιη λύση, που θα ισοδυναμεί με τιμωρία της εισβάλλουσας Τουρκίας και απελευθέρωσης της πατρίδας μας. Ο 
διαπραγματευτής του εθνικού προβλήματος, που διαχειρίζεται τις τύχες του κυπριακού ελληνισμού, θα πρέπει να 
τυγχάνει καθολικής αποδοχής από το λαό, και σίγουρα αυτός δεν μπορεί να είναι ο Δημήτρης Χριστόφιας, ούτε ο Νίκος 
Αναστασιάδης, αλλά ούτε και οποιοσδήποτε άλλος ομοϊδεάτης τους. 

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Νικόλας Α. Ιωαννίδης 
Αντιπρόσωπος Bristol 
ioannidis@metopo.org.uk  

Σε μια περίοδο που η 
ανθρωπότητα προσπαθούσε να 
συνέλθει από τα δεινά που 
επεσώρευσε ο Β' Παγκόσμιος 
Πόλεμος, πολλά αντιαποικιακά 

κινήματα άρχισαν να αναδύονται. Στην Κύπρο είχε 
ξεκινήσει από πριν η προσπάθεια για 
απελευθέρωση-τρανό παράδειγμα τα Οκτωβριανά 
του 1931- ωστόσο, το κοινωνικό ρεύμα 
ενδυναμώθηκε περαιτέρω περί τα τέλη της 
δεκαετίας του '40. Αποκορύφωμα αυτής της 
ζύμωσης ήταν το Ενωτικό Δημοψήφισμα και ο 
επικός αγώνας της ΕΟΚΑ. Παρόλ' αυτά, η ένοπλη 
επανάσταση δεν κατέληξε σε Ένωση με το εθνικό 
κέντρο, αλλά σε ανεξαρτησία. Επίσης, οι Βρετανοί 
είχαν παραμείνει στο νησί μέσω των Βάσεών τους 
σε Ακρωτήρι και Δεκέλεια. Γι' αυτό και το 1975 ο 
μαθητής Πανίκος Δημητρίου, μαζί με εκατοντάδες 
άλλους νέους πήγαν στο Ακρωτήρι για να 
διαμαρτυρηθούν. Έκτοτε, οι Βρετανοί δε 
μετακινήθηκαν από την Κύπρο και λόγω τούτου, 
οργανώνονται μέχρι σήμερα εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας εναντίον των Βάσεων. 

Την 15η Ιανουαρίου 1950, οι Έλληνες της Κύπρου 
ασκούσαν για πρώτη φορά το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης. Αν και το συγκεκριμένο δικαίωμα 
είχε κατοχυρωθεί ρητά στον Καταστατικό Χάρτη 
του  ΟΗΕ (άρθρο 1§2) πέντε χρόνια νωρίτερα, οι 
κάτοικοι της νήσου πολεμούσαν γι' αυτό εδώ και 
αιώνες. Αφού οι κατακτητές δεν τηρούσαν τα 
υπεσχημένα, ο περήφανος λαός μας αυτοδικαίως 
ανέλαβε δράση και με το συντριπτικό 95,7% 
απαίτησε Ένωση με την Ελλάδα. Η λαϊκή 
ετυμηγορία, που υπεγράφη το 1950 με μελάνι και 
το 1955-59 με αίμα, δεν έγινε σεβαστή. Επιπλέον, 
παρά την ανεξαρτητοποίησή μας, οι Βρετανοί 
φρόντισαν να διατηρήσουν την παρουσία τους στην 
Κύπρο διά των «κυρίαρχων», όπως τις ονόμασαν 
χωρίς να αντιδράσουμε, Βάσεών τους. 

Μέρος του εδάφους, λοιπόν, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας παρέμενε εκτός της κυριαρχίας της. 
Όντως, ακούγεται και είναι πολύ προσβλητικό. Την 
ίδια άποψη συμμερίζονταν και οι εκατοντάδες νέοι 
που έσπευσαν την 17/01/1975 στο Ακρωτήρι, 

απαιτώντας την απομάκρυνση των -συνυπεύθυνων 
για την τουρκική εισβολή- Βρετανών. Ανάμεσά τους 
και οι γονείς πολλών από εμάς, που είδαν τον 
νεαρό Πανίκο Δημητρίου να θανατώνεται μετά την 
εφόρμηση ενός βρετανικού τεθωρακισμένου 
εναντίον άοπλων μαθητών. Εφόσον η αδικία 
διατηρούνταν, η αντίδραση ήταν φυσικό 
επακόλουθο και ο ηρωικός Πανίκος σφράγισε με τη 
θυσία του το τέλος των αγώνων της γενιάς εκείνης. 
Μόλις έξι μήνες είχαν περάσει μετά την εισβολή 
και κανένας δε μεμψιμοιρούσε πως είχαμε 
«ανοικτά ταυτοχρόνως δύο μέτωπα». Όλα τα 
πολιτικά κόμματα απαιτούσαν την απομάκρυνση 
των ιμπεριαλιστικών Βάσεων· ακόμα και το 
«αντιιμπεριαλιστικό» ΑΚΕΛ. 

Καθώς, λοιπόν, πέρασαν 37 χρόνια από τη θυσία 
του Πανίκου και οι Βάσεις είναι ακόμη στο έδαφός 
μας, οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες αυτού του 
τόπου πρέπει να ξεσηκωθούν, παραμένουν 
αμετάβλητοι. Ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις 
Βρετανών αξιωματούχων, που παρέπεμψαν την 
αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων από την 
Κύπρο στις «ελληνικές καλένδες», η αντίδραση θα 
έπρεπε να κορυφωθεί. Αντιθέτως, η πολιτεία και τα 
κόμματα «αγρόν ηγόρασαν». Γι' αυτό οι νέοι του 
τόπου, ως είθισται και ως είναι φυσιολογικό να 
γίνεται, μπήκαν μπροστά και πήγαν να 
διαμαρτυρηθούν στη Βάση Ακρωτηρίου, τη δεύτερη 
μέρα του 2012. Όπως έκαναν οι παππούδες τους 
το 1955 και οι πατεράδες τους το 1975. Εκεί 
συνάντησαν τους σιδερόφρακτους επικουρικούς 
της Βάσης, οι οποίοι τους ξυλοκόπησαν αλύπητα. 

Μολαταύτα, η ατολμία και η υποχωρητικότητα της 
πολιτικής ηγεσίας προκαλεί περισσότερο πόνο από 
αυτόν που προκαλεί το αστυνομικό ρόπαλο. Όσοι 
καταδικάζουν τη νεολαία που αντιστέκεται στον 
ιμπεριαλισμό και την κατοχή, βεβηλώνουν τη 
μνήμη εκείνων που αψήφισαν τη θνητή τους 
υπόσταση για να κοινωνήσουν τα νάματα της 
Ελευθερίας. Θα πρέπει οι κήνσορες του ενδοτισμού 
να κατανοήσουν πως οι πολίτες δεν πείθονται, 
πλέον, όταν η ηττοπάθεια μετονομάζεται σε 
σωφροσύνη. Εφόσον πλήττονται τα θεμελιώδη μας 
δικαιώματα, είναι υποχρέωση των πολιτών να 
ξεσηκώνονται. Το οφείλουμε σε αυτούς που 
πέρασαν μα, πολύ περισσότερο, στους εαυτούς 
μας. 
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Ελένη Λανίτη 
Αντιπρόσωπος Essex 
a.laniti@metopo.org.uk  

«Ο λαός των Γκρέκων είναι 
αναρχικός και δύσκολος να 
τιθασευθή. Γι’ αυτό πρέπει να τον 
χτυπήσουμε βαθιά στις 
πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως 
αναγκασθή να συμμορφωθή. 

Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, την θρησκεία 
του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, 
ώστε να εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να 
αναπτυχθεί.» Χένρι Κίσινγκερ 
 
Δυστυχώς, στις μέρες μας βλέπουμε τα λόγια του 
μεγάλου ανθέλληνα Χένρι Κίσινγκερ να 
επαληθεύονται. Οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν αρχίσει 
να ξεχνούν τις ρίζες και την καταγωγή τους, έχουν 
ξεχάσει ότι είναι απόγονοι 
του Σωκράτη, του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, του 
Κολοκοτρώνη. Ο ελληνικός 
πολιτισμός δέχεται απανωτά 
πλήγματα είτε λόγω 
παγκοσμιοποίησης, είτε λόγω 
της ξενομανίας που μας 
διακατέχει. Το μεγαλύτερο 
πλήγμα το δέχεται η 
ελληνική γλώσσα καθημερινά 
από τα λεγόμενα greeklish. Η 
συνεχής χρησιμοποίηση τους 
στο διαδίκτυο και στα γραπτά 
μηνύματα στα κινητά 
τηλέφωνα έχει επηρεάσει 
σημαντικά την ορθογραφία, την στίξη και τον 
τονισμό, ενώ αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται 
λατινικές βραχυγραφίες.  
 
Σύμφωνα με έρευνα, η οποία διενεργήθηκε το 
2009 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μαθητές 
γυμνασίων και λυκείων της Κοζάνης, περίπου 
77,4% των μαθητών χρησιμοποιούν greeklish. 
Δυστυχώς, αυτός ο αριθμός αντί να μειώνεται, 
αυξάνεται δραματικά και η χρήση των greeklish 
διαδίδεται και σε μικρότερες ηλικίες. Ερωτηθέντες 
στην σχετική έρευνα γιατί χρησιμοποιούν τα 

greeklish, οι μαθητές απάντησαν ότι είναι θέμα 
συνήθειας, είναι «βολικά», για να αποφεύγουν 
ορθογραφικά λάθη, μερικοί  κιόλας απάντησαν 
πως είναι πιο μοδάτα! Εύλογα μπορεί να 
διερωτηθεί κανείς: Είναι οι πιο πάνω λόγοι 
ουσιώδεις; Είναι επαρκείς ούτως ώστε να 
εγκαταλείψουμε την χρήση της ελληνικής γλώσσας 
και να οδηγήσουμε τον πολιτισμό μας σε 
διάβρωση; 
 
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι εμείς οι Έλληνες δεν 
συνειδητοποιούμε και δεν αντιλαμβανόμαστε το 
κακό που μας προξενεί  η χρησιμοποίηση των 
greeklish. Πρέπει να αντιληφθούμε πόσο 
ευλογημένοι είμαστε που γεννηθήκαμε Έλληνες 
και κληρονομήσαμε την μαγευτική αυτή γλώσσα. 
Θα έπρεπε να ήμασταν τόσο περήφανοι για την 
γλώσσα μας, που να μην καταδεχόμασταν την 
είσοδο των greeklish στη ζωή μας. Δυστυχώς όμως 

δεν το αντιλαμβανόμαστε. Ή 
μήπως το αντιλαμβανόμαστε 
και συμβιβαζόμαστε; 
 
«Tὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν 
ἑλληνική· τὸ σπίτι φτωχικὸ 
στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου. 
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα 
μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ 
Ὁμήρου.» 
 
Σε μια μόνο πρόταση ο 
Οδυσσέας Ελύτης τονίζει 
την πλούσια, πνευματική, 
γλωσσική αρχαία παράδοση 
που κληρονομήσαμε από 

τον Όμηρο. Ως νεολαία οφείλουμε να 
παραδειγματιστούμε και να διαφυλάξουμε τον 
ελληνικό πολιτισμό και την γλώσσα μας.Πρέπει να 
διασώσουμε την ελληνική μας γλώσσα και να 
συμβάλουμε όλοι μαζί, ούτως ώστε να 
καταπολεμήσουμε την επιδημία των greeklish. 
Έχουμε το χρέος να διαφυλάξουμε την μοναδική 
γλώσσα που εδω και τέσσερις χιλιάδες χρόνια 
ομιλείται και γράφεται αδιάκοπα. Δεν πρέπει να 
αποτελέσουμε τη γενιά που θα οδηγήσει στη 
καταστροφή της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού. 
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου χαιρετίζει την καταχώρηση πολιτικής αγωγής στο Επαρχιακό 
Δικαστήριο Λευκωσίας, στην οποία ως Ενάγοντες υπογράφουν πολλές οργανώσεις, ανάμεσα στις οποίες και το Κίνημά 
μας, όπως και φυσικά πρόσωπα. Με τη ρηθείσα αγωγή οι Ενάγοντες εξαιτούνται δηλωτική απόφαση του Δικαστηρίου, η 
οποία θα αναφέρει ότι οι προτάσεις του Δημήτρη Χριστόφια στις συνομιλίες, με κορωνίδα τους τη Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία, παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων της Κύπρου και γενικότερα το Διεθνές 
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επίσης, ζητείται διάταγμα του Δικαστηρίου που να απαγορεύει στο Δημήτρη Χριστόφια να 
διεξάγει συνομιλίες με τρόπο βλαπτικό προς τα ανωτέρω δικαιώματα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η καταδίκη αυτής της 
αδιέξοδης πολιτικής πρέπει να γίνει, πρώτιστα, από την πολιτική ηγεσία και τους πολίτες της Δημοκρατίας. 

Κατ' αρχάς, αναφορικά με το θέμα του Ελληνοκύπριου 
διαπραγματευτή στο Κυπριακό, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να 
αναλάβει δράση εδώ και δεκαετίες. Ορθότερος θα ήταν ο 
διορισμός άλλου προσώπου ως συνομιλητή, πάρεξ του εκάστοτε 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτός ο απαράδεκτος 
αυτοϋποβιβασμός του Προέδρου ενός κυρίαρχου κράτους σε 
«ηγέτη κοινότητας ή πλευράς», μειώνει την κρατική μας 
υπόσταση. Οι αντιπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή ας αναλάβουν 
πιο ενεργό ρόλο στο Κυπριακό, αντί να κρύβονται πίσω από τις 
συνταγματικές διατάξεις και να παραμένουν αδρανείς σε ένα τόσο 
ζωτικό θέμα. Επίσης, το νομοθετικό σώμα, ως θεματοφύλακας των 
νόμων και της κρατικής κυριαρχίας, πρέπει να σταθεί ανάχωμα σε 
μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού που θα προσβάλλει το 

σκληρό πυρήνα των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων και θα καθιστά το νησί μας οιονεί τουρκικό προτεκτοράτο. 

Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που παρατηρείται συμπαιγνία μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, καθώς όλα υποστηρίζουν 
τη ρατσιστική διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, οι πολίτες οφείλουν να τα τιμωρήσουν. Γιατί, η βάση στην οποία 
συζητά ο Πρόεδρος Χριστόφια έγινε αποδεκτή από όλους τους Προέδρους, από το Μακάριο και εντεύθεν, όπως και από 
όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς. Άρα, λοιπόν, ουδέν κόμμα δεν είναι πολιτικά αναμάρτητο, αλλά, μάλιστα, όλα 
είναι διά συναινέσεως συνυπεύθυνα για τις αντιδημοκρατικές και ρατσιστικές λύσεις που μας προτάθηκαν κατά 
καιρούς. Οι πολίτες έχουν χρέος να ασκήσουν πίεση στους πολιτικούς, διακηρύσσοντας τη διαφωνία τους με μια 
ομοσπονδιακή λύση που θα νομιμοποιεί την κατοχή. Οι πολιτικοί αποκτούν δύναμη μόνο όταν τους την παρέχει ο 
λαός, οπότε η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία είναι υπόλογη στο κοινωνικό σύνολο για τις πράξεις και παραλείψεις της. 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, το μόνο αυτόνομο, αντιομοσπονδιακό Κίνημα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, δε θα σταματήσει να αγωνίζεται για την αποφυγή της διχοτομικής διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
την απελευθέρωση του νησιού μας. Μπορεί όλα τα κόμματα να είναι εραστές της διζωνικής, όμως οι νουνεχείς και 
έχοντες κριτική σκέψη πολίτες δε θα ακολουθήσουν τα μειοδοτικά κελεύσματα των κομματαρχών. Είναι αναπόδραστη 
ανάγκη όπως επανατοποθετηθεί το πρόβλημα ως εισβολής και κατοχής, αλλά και να χαραχθεί μια πανεθνική 
στρατηγική για μια λύση βασισμένη στη δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα. Μπορεί η προαναφερθείσα 
αγωγή να αποτελεί ένα μοχλό πίεσης προς τον Πρόεδρο, ωστόσο ουσιώδης αλλαγή της κατάστασης θα επέλθει μόνο 
όταν το κοινωνικό σύνολο αξιώσει στεντόρεια από τους πολιτικούς αλλαγή πλεύσης στο Κυπριακό. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θα πρέπει να στρέψουμε όλοι τις ενέργειές μας, καθώς στη θέση του Χριστόφια μπορεί να εκλεγεί κάποιος 
άλλος με διαφορετική, δήθεν, ιδεολογία, αλλά με τις ίδιες ενδοτικές απόψεις.  

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου  
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Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 

 

 

 Ποιος «ευέλικτος» Πρόεδρος αποδέχθηκε χρονοδιαγράμματα με αναβαθμισμένο τον ρόλο του Αλεξάντερ 
Ντάουνερ στις συνομιλίες; 

Αχαχούχιος: Δεν τα είδε στα άστρα ή στον καφέ; 

 

 Ποιος Δημήτρης Χριστόφιας και ποιος Νίκος ΑΝΑΝστασιάδης διαγωνίζονται στην  
καλύτερη παράθεση δείπνου προς τον πολιτικό αττιλάρχη; 

Αχαχούχιος: Και τώρα και πάντα ΔΗΣΑΚΕΛ! 

 

 Ποιος  Μάριος Καρογιάν παραγνωρίζει το πόρισμα Πολυβίου όπου δεν  
τον συμφέρει και υποστηρίζει έναν από τους υπεύθυνους για την τραγωδία στο Μαρί; 

Αχαχούχιος: Και ναι! Ο Κάπτεν Καρογιάν σε νέες περιπέτειες… 

 

 Ποιος Πρόεδρος Χριστόφιας,  παιδί του λαού, χρησιμοποιεί ιδιωτικό τζετ για τις  
μεταφορές του εν καιρώ παγκόσμιας οικονομικής κρίσης; 

Αχαχούχιος: Ωραίος ο κομμουνισμός! 

 

 Ποιος πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε εισφορά στην κηδεία του  
αιμοσταγή αρχιφασίστα Ραούφ Ντενκτάς;  

Αχαχούχιος: Όντως, πρέπει να είναι συντετριμμένος που το πολιτικό του «alter ego» 
 εγκατέλειψε τα εγκόσμια, ενώ ο ίδιος δεν τήρησε την υπόσχεσή που έδωσε το 
2004… 
 

 Ποια Υπουργός Εμπορίου παραπονιέται ότι υπέστη «πολιτικό βιασμό»; 

Αχαχούχιος: Αν αυτό ήταν πολιτικός βιασμός, η επίσκεψη της Πραξούλλας και άλλων στην Τουρκία 
συναγελαζόμενοι με τον Ερντογάν, τί ήταν για τον κυπριακό ελληνισμό; 

 
 Ποιου κόμματος τα στελέχη ενώ διατυμπανίζουν ότι θα αλλάξουν την ανανική του πορεία, αφήνουν τον 
υπέρμαχο του ΝΑΙ στα ηνία του κόμματος; 

Αχαχούχιος: Zito kai o Nicos Anastasiades! 

 

 Ποιες παρατάξεις ξυπνούν από τον λήθαργο ένα μήνα πριν τις φοιτητικές εκλογές; 

Αχαχούχιος: Δυστυχώς για σας, οι φοιτητές σάς έχουν πάρει πρέφα! 
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Ο ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ 

 

 Ποια παράταξη προσπαθεί απελπισμένα να μπει δυναμικά στο παιχνίδι των εκλογών ανανεώνοντας την 
ιστοσελίδα της; 

Αχαχούχιος: Τέλικα, «το ‘χετε» το internet… 

 

 Ποιας αυτόνομης (αχαχούχα!) παράταξης θα τελέσει τη μετονομασία του οικήματός της ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του μητρικού της κόμματος; 

Αχαχούχιος: Η αυτονομία σας ξεσιειλά που τα ποϊνάρκα σας. 

 

 Ποια παράταξη προσπαθεί απεγνωσμένα να «αδελφοποιήσει» το ΜΕΤΩΠΟ με την Πρωτοπορία, τη στιγμή 
που το ΜΕΤΩΠΟ έχει καταθέσει στην ΕΦΕΚ το πλαίσιο συνεργασίας του και έχει απορριφθεί από όλες 
ανεξαιρέτως τις κομματικές φοιτητικές παρατάξεις; 

Αχαχούχιος: Πάλι λασπολογείτε; 

 

 Ποια παράταξη έχει υψηλής ποιότητας θέματα στο περιοδικό της, προτείνοντας 
συνταγές μαγειρικής και ταινίες; 

Αχαχούχιος: Παρά να τα βάζουν με το ΜΕΤΩΠΟ, προτίμησαν τη Βέφα και τον 
Μαμαλάκη! 

 

 Ποια παράταξη, ενώ αποχώρησε από το συνέδριο της ΠΟΦΕΝ στην ομιλία του Χριστόφια, 
αργότερα στήριξε τη θυγατρική φοιτητική παράταξη του ΑΚΕΛ για την προεδρία της ΠΟΦΕΝ; 

Αχαχούχιος:  Αυτά παθαίνεις όταν βολοδέρνεις μεταξύ Μάριου Χαννίδη και Γιώργου Ιορδάνου. 
   Στα λόγια «λυσσαριδικοί», στις πράξεις «μιγκριλάκια». 

 

           Ποια παράταξη χρειάζεται επειγόντως μαθήματα ελληνικών στους αρθρογράφους της; 

Αχαχούχιος: Η Πρωτοπωρία πάει Τρίτη-Πέμπτη απόγευμα, σας βολεύει; 

 

 Ποια παράταξη λατρεύει να κοσμεί τις διάφορες προσκλήσεις της με τη βρετανική σημαία; 

Αχαχούχιος: Τι να περιμένεις από παράταξη που σχεδόν δεν έδωσε ποτέ το παρόν της σε εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας για τις βρετανικές βάσεις. 

 

 Ποια παράταξη στέλνει «αγωνιστικό αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση»; 

Αχαχούχιος: Θα το στείλετε σε όλους ή μόνο στα «children and grandchildren» σας; 

 

 QUIZ:  Τι περιελάμβανε το δείπνο Χριστόφια-Έρογλου στη Πύλα; 

α) Γλυκό καρυδάκι     β) Blue Curaçαο 

γ) Βραστή «ΚΕΑΝ»      δ) Όλα 
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου ενημερώνει την κυπριακή φοιτητική κοινότητα πως 
προτίθεται να δώσει συνέχεια στη δυναμική του πορεία και να κατέλθει στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές, για 
την ανάδειξη του Δ.Σ. της ΕΦΕΚ ΗΒ. Το Κίνημά μας αφουγκράζεται την ανάγκη της νεολαίας για μια εναλλακτική 
επιλογή, έξω από τα στεγανά στα οποία προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους φοιτητές οι κομματικές φοιτητικές 
παρατάξεις. Μια επιλογή που οι αυτόνομοι νέοι της Κύπρου να μπορούν να στηρίξουν, στέλνοντας πολλαπλά 
μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Την επιλογή που πέρσι στήριξε το 17% των Κυπρίων φοιτητών, δίνοντας της 
δύο έδρες στο ΔΣ της ΕΦΕΚ ΗΒ, και παράλληλα ρυθμιστικό ρόλο. Την εναλλακτική επιλογή που ακούει στο όνομα 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Υπό το διαχρονικό μας σύνθημα «ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. διακηρύσσει εκ νέου 
την ανάγκη της ανεξάρτητης φωνής του φοιτητή στο εκφραστικό του σώμα, που θα αποτελέσει τον προασπιστή 
των φοιτητών, εκείνων που επιλέγουν να σκέφτονται και να δρουν από μόνοι τους, χωρίς την έγκριση των 
πολιτικών τους ποιμένων, γιατί το ΜΕΤΩΠΟ αγαπά την δημοκρατία και όχι τις καρέκλες. Γιατί το ΜΕΤΩΠΟ 
νοιάζεται για τον φοιτητή ως άτομο, και όχι για το εκλογικό βιβλιάριο που κατέχει. 
 

Για το ΜΕΤΩΠΟ, οι φοιτητικές εκλογές αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη δραστηριότητα της μεγάλης 
φοιτητικής νεολαίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κι όχι τον αριθμό ψήφων που θα προσμετρήσουν οι κομματικές 
παρατάξεις στα ποσοστά τους. Οι φοιτητικές εκλογές αποτελούν το μέσο με το οποίο μπορούν οι φοιτητές να 
στείλουν μηνύματα στις ελλιπείς πολιτικές ηγεσίες μας και σ’ αυτούς που συμμερίζονται τις απόψεις τους. Το 
ΜΕΤΩΠΟ, εδώ και τρία χρόνια συμμετοχής του στις φοιτητικές εκλογές, αλλά και κατά την πενταετή παρουσία του 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει στείλει το δικό του μήνυμα, μέσω της δράσης, των εκδηλώσεων και της συνεχούς 
παρουσίας του στα ΜΜΕ: Ότι οι νέοι της Κύπρου έχουν ελεύθερη, αγνή και αυθεντική άποψη, διαφορετική από 
αυτή που θέλουν να τους εμφυτέψουν, άποψη ενάντια στις διζωνικές τους ονειρώξεις και υπέρ της διαφύλαξης 
και διατήρησης του ελληνισμού στη Κύπρου. Ότι είναι αυτόνομοι και δεν κουβαλούν τα κομματικά βαρίδια και τις 
κομματικές ετικέτες που θα τους εξασφαλίσουν επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά «κουβαλούν» την αγάπη για 
την πατρίδα και τον πόθο της απελευθέρωσης. 
 
Στις 25 Φεβρουαρίου 2012 θα στείλουμε ξανά το ίδιο μήνυμα. Κάθε χρόνο και πιο δυνατό, μέχρι να ξεκουφάνουν. 
Στέλνουμε το μήνυμα ότι ο Έλληνας της Κύπρου είναι πολύ περήφανος για να υποκύψει στο κομματικό 
συμφέρον. Στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν αποδεχόμαστε καμία λύση του Κυπριακού που δεν θα διασφαλίζει τα 
βασικά μας ανθρώπινα δικαιώματα και που θα θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. 
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Φίλε συμφοιτητή/συμφοιτήτρια, 
 
Στείλε μαζί μας το μήνυμα στις πολιτικές ηγεσίες στην Κύπρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τη 
διχοτόμηση και ότι δεν αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού, αλλά μια λύση που θα θεμελιώνει 
τις αρχές της δημοκρατίας, θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού, θα κατοχυρώνει 
χωρίς παρεκκλίσεις το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και θα καταργεί οριστικά τις φυλετικές διακρίσεις. Σε 
καλούμε να φωνάξεις μαζί μας: 
 
• Δεν ξεχνούμε το «Δεν ξεχνώ» 
 
• Δεν θυσιάζουμε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα στο βωμό του συμφέροντος 
 
• Εκλαμβάνουμε ως κόμμα μας την πατρίδα μας 
 
• Ανταποκρινόμαστε στο υπερκομματικό - πατριωτικό κάλεσμα: «από αριστερά μέχρι δεξιά, όλοι στον αγώνα 
για την λευτεριά» 
 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2012, στο Λονδίνο και το Ληντς, ψηφίζουμε ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β, 
ψηφίζουμε για το φοιτητή και την Κύπρο, ψηφίζουμε 

«ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» 
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