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 ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ή ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 

Ο χρόνος εξαντλείται και εμείς 

έχουμε ακόμη πολλά να διδαχτούμε 

και ακόμη περισσότερα να αλλάξουμε 

>> σελ.7-8 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ: 

«ΤΟΥΤΗ Η ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕ ΠΑΥΕΙ» 
 

  >>  σελ. 13-14 

 >> σελ.18 

ΕΝΘΕΤΟ  
 

 

Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΟΜΜΑΤΩΝ  

Αποσπάσματα από τις 

συνεντεύξεις κου. Στέλιου Πλατή 

και κου. Άρη Πετάση. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ  

Ο δρόμος για την ελευθερία οδηγεί 

μέσα από την αποχώρηση των  

βάσεων από το νησί… 

Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 
«ΑΠΟΥΣΑ» ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ. 
 

 >> σελ.16 >> σελ. 5-6 

  >>  σελ. 3 

 >> σελ.15 
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                                                                                                                        Λονδίνο, 13 Νοεμβρίου 2012 
 

Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές, 
               
 

Σ' αυτό τον κόσμο, τον μικρό, τον μέγα του Ελύτη, εμείς οι Έλληνες της Κύπρου, είμαστε 
τυχεροί που έχουμε γαλουχηθεί με τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού. Το ΜΕΤΩΠΟ 
Κ.Φ.Η.Β., με μια ακέραια πολιτική θέση, πιστό στην πατρίδα και δίπλα στον κάθε Κύπριο 
φοιτητή, νιώθει ισχυρό το αίσθημα της ευθύνης. Στόχος μας, η δημιουργία μιας 
δημοκρατικής Φοιτητικής Ένωσης που να στέκεται περήφανα δίπλα στον φοιτητή, αρωγός 
και συμπαραστάτης του, μακριά από προσωπικά συμφέροντα και κομματικές παρεμβάσεις.  
 
Με μεγάλη μου τιμή σας καλωσορίζω στο δωδέκατο κατά σειρά τεύχος του «Προπύργιου», 

εκφραστικού οργάνου του ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Η εμπιστοσύνη που εσείς 
δείξατε στο Κίνημα μας όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει την ευκαιρία να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, πιο 
αποφασιστικά από ποτέ. Με την δεδομένη ευκαιρία, επαναδιατυπώνω τη δέσμευση μας να συνεχίσουμε να 
λέμε την ελευθερία ελευθερία, το φόνο φόνο και την ενοχή ενοχή με το ίδιο πείσμα, μέχρι να επιστρέψουν 
όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, μέχρι να εξακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοούμενου, μέχρι να 
λειτουργήσει ξανά το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία... Μέχρι το όνειρο της 
τελικής δικαίωσης να αποκτήσει σάρκα και οστά, ένα όνειρο που εγκατέλειψαν εδώ και χρόνια τόσο τα 
κόμματα όσο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Διανύουμε χαλεπούς καιρούς. Κάποιοι παίζουν το μέλλον της 
πατρίδας μας στα ζάρια. Σύντομα θα βρεθεί στο κατώφλι μας, για ακόμη μια φορά, ένα καινούριο σχέδιο 
(δια)λύσης τύπου Ανάν, με την σφραγίδα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Εναπόκειται πλέον σε 
σένα, και στον καθένα μας ξεχωριστά, το να υψώσουμε το ανάστημα μας ενάντια στους κομματικούς 
μηχανισμούς και τους πολιτικούς που ξεπουλούν την πατρίδα μας. 
 
Ελληνίδες και Έλληνες, 
Από τα βάθη των αιώνων μάς ατενίζουν όλοι εκείνοι που έδωσαν χωρίς δεύτερη σκέψη τη ζωή τους για τη δική 
μας ελευθερία. Οι Μαραθωνομάχοι, οι Σαλαμινομάχοι, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα, οι αγωνιστές του ΄21, ο 
Ισαάκ και ο Σολωμός. Μας ατενίζει ο Ευαγόρας από το Πάνθεον των Ηρώων - εκεί όπου τον οδήγησαν τα 
σκαλοπάτια της πανώριας κόρης - ενώ το ολοκαύτωμα του Αυξεντίου φωτίζει τα βήματα μας. Το φορτίο μιας 
τέτοιας κληρονομιάς είναι βαρύτατο. Έχουμε καθήκον να εξαγνίσουμε τη μολυσμένη αξιοπρέπεια της 
πατρίδας μας. Σε όποια γωνιά του κόσμου κι αν βρισκόμαστε,  έχουμε καθήκον να δυναμώσουμε, να 
ξυπνήσουμε τους κεκοιμημένους, να κεντρίσουμε κάθε βαρεμό, να συνδαυλίσουμε κάθε στάχτη, να 
ξεσκεπάσουμε τις κρυμμένες σπίθες, να ανάψουμε τις σβησμένες φωτιές. Πιστοί στις ιερές παρακαταθήκες των 
ηρώων μας, έχουμε καθήκον να αντισταθούμε στους σύγχρονους, για άλλους ρεαλιστές, για μας Εφιάλτες. Ας 
αποδείξουμε με έργα, πως θα γίνουμε «πολλώ κάρρονες τούτων». 
  
Η Ελληνική ψυχή είναι παντοδύναμη. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα φτερά μας και 
ας πετάξουμε ψηλά. Διότι η ελευθερία βρίσκεται εκεί όπου πετούν οι αετοί. Παραμονές της μαύρης επετείου 
της ανακήρυξης του ψευδοκράτους, σε καλούμε να  πορευτείς μαζί μας. Σε καλούμε να ξεσηκωθείς, και να 
φωνάξεις πως 38 χρόνια σκλαβιάς είναι υπερ-αρκετά. Εσύ λοιπόν, που δε μιλάς για «λύση» αλλά για 
απελευθέρωση, εσύ που δεν θα δεχθείς κανένα συμβιβασμό και κανένα ξεπούλημα, εσύ που σέβεσαι την 
ιστορία σου και όσα προστάζει, καλείσαι να ενώσεις τη φωνή σου με τη δική μας, και να μας ακολουθήσεις σ’ 
αυτόν το δύσκολο αλλά συνάμα υπέροχο δρόμο της αυτονομίας. Η ιστορία η δική μας δεν μας επιτρέπει ούτε 
να ξεχάσουμε ούτε να παραμένουμε αμέτοχοι όσο διακυβεύεται το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. 
«Όσοι Έλληνες, ό,τι είστε, μην ξεχνάτε! Δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα. Όχι! Χρωστάτε και σ’ όσους ήρθαν, 
πέρασαν, θα ‘ρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί...». Κ. Παλαμάς. 
  
Ψηλά τα λάβαρα του αγώνα λοιπόν! 
«Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον». 
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός 
  
 

Με εκτίμηση, 
Σεμέλη Χριστοφορίδου 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=745
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τα μέλη 
του, καθώς και σύσσωμο 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. Οφείλουμε όλοι να είμαστε 
παρόντες την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012, η ώρα 18:30 έξω από την 
τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο, ούτως ώστε να αποδείξουμε για άλλη 
μια φορά τόσο στον κατακτητή όσο και στους συμμάχους του, ότι ο 
Ελληνισμός της Κύπρου, δεν ξεχνά και θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι 
την τελική δικαίωση. 

 
Σε τούτην την κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται το πολύπαθο νησί μας, λόγω κυρίως της οικονομικής 
κρίσης που μας επέφεραν οι πολιτικοί χειρισμοί των εκάστοτε κυβερνήσεων, ο λαός μας είναι ευάλωτος. 
Εμείς όμως, βρισκόμαστε εδώ, ανάχωμα στα σχέδια οποιουδήποτε θελήσει να βλάψει την πατρίδα 
μας και να υποβιβάσει το εθνικό μας θέμα. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν ξεχνούν και θα συνεχίσουν να 
αντιστέκονται σε όσα προδοτικά σχέδια λύσης και αν μας προτείνουν, σε όσες προσπάθειες αφελληνισμού 
και να δεχθούν, μέχρι την επίτευξη του σκοπού μας, την απελευθέρωση της πατρίδας μας. 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει περήφανο που στο σύντομο χρονικό 
διάστημα της παρουσίας του στην Φοιτητική Ένωση έχει καταφέρει λόγω της πολιτικής και των θέσεων 
του να διαβρώσει το κομματικό κατεστημένο και τον ενδοτισμό στο πλαίσιο της συνθηματολογίας. 
Ελπίζουμε πως η φετινή συμπεριφορά των αντιπροσώπων των παρατάξεων, να μην είναι απλά ένα 
προσωπείο λόγω των επικείμενων προεδρικών εκλογών. 
 
Τέλος απευθύνουμε κάλεσμα στον κόσμο του ΜΕΤΩΠΟΥ να σεβαστεί το συμφωνημένο πλαίσιο 
συνθημάτων της ΕΦΕΚ ΗΒ και να μην δημιουργήσει εντάσεις. Παρόλες τις απειλές που εκτόξευσε 
συγκεκριμένη κομματική παράταξη σε συνεδρία της ΕΦΕΚ για διάσπαση του πλαισίου, εμείς δεν θα 
παίξουμε το καλοστημένο κομματικό τους παιχνίδι. Σκοπός του Κινήματος μας, τούτη την μαύρη μέρα, 
είναι η ενότητα τόσο του φοιτητικού συνόλου, όσο και του ευρύτερου κοινού, για καλύτερη 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
 
Η τούρκικη πρεσβεία βρίσκεται στην Belgrave Square στο Λονδίνο. Οι πλησιέστεροι σταθμοί υπόγειου 
σιδηρόδρομου είναι o Victoria (Victoria Line, Circle Line, District Line) και το Hyde Park (Piccadilly Line). Η 
προσυγκέντρωση των μελών και στελεχών του Κινήματος θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό Victoria, η ώρα 17:45. 
Η διαδήλωση θα κρατήσει μέχρι τις 20:30. Παρακαλούμε, όπως συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις των 
διοργανωτών και της αστυνομίας. 
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου  
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Αυγερινός Χαρτσιώτης  
Αντιπρόεδρος 
antiproedros@metopo.org.uk 
 
 
 

Το χειμώνα που μας πέρασε, με 
την ψήφιση του 
Μνημονίου II καθώς και με την 
πρόσφατη ψήφιση των νέων 

μέτρων λιτότητας για μείωση των κρατικών 
δαπανών, γίναμε για άλλη μία φορά μάρτυρες του 
βάρβαρου στραγγαλισμού της Ελλάδας από τους 
ιδιώτες δανειστές-τοκογλύφους και τους 
σταυροφόρους αυτών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως.  Τα γεγονότα είναι ως επί το πλείστον, 
γνωστά σε όλους μας και ουδείς αμφισβητεί πλέον 
ότι το όλο σενάριο για οικονομική κατάρρευση και 
εν συνεχεία, η απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης 
της χώρας, που ουσιαστικά την παρασύρει 
βαθύτερα στην κρίση, ήταν ένα εντέχνως 
ενορχηστρωμένο σχέδιο, με μακροχρόνιες 
συνέπειες που φαντάζουν δυσοίωνες ακόμη και για 
την ίδια την επιβίωση της Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Είναι επίσης εμφανές ότι το πρόβλημα της χώρας 
δεν περιορίστηκε απλά στην οικονομία, αλλά 
έφτασε μέχρι τα θεμέλια του κοινωνικού 
οικοδομήματος με την εκδήλωση μίας άνευ 
προηγούμενου κοινωνικής και θεσμικής κρίσης. 
 Φυσικά το όλο σχέδιο δε θα μπορούσε ποτέ να 
επιτύχει αν δεν έβρισκε πρόσφορο έδαφος (που 
μεταφράζεται σε κοινωνικο-οικονομικά ευάλωτο 
στόχο) καθώς και πρόθυμους Εφιάλτες -εντός και 
εκτός Βουλής- για να το καλλιεργήσουν. 
  
Προβληματιζόμενος για την κατιούσα πορεία της 
Μητέρας Πατρίδας, κατέληξα να προβληματίζομαι 
για την πορεία και της δικής μας χώρας. Μιας 
πορείας που σε αρκετά σημεία έχει «άρωμα 
Ελλάδας» από την άποψη ότι πολλά φαινόμενα 
στην Κύπρο του 2012 είχαν παρουσιαστεί και στην 
Ελλάδα πριν την εκδήλωση της κρίσης και της 
επακόλουθης ύφεσης. Θα θεωρούσα επομένως 
λογικό να αναρωτηθώ μήπως διαγράφουμε για 
άλλη μια φορά πορεία παράλληλη με αυτήν της 
Ελλάδος, αυτήν τη φορά όχι προς ένδοξους 
εθνικούς αγώνες αλλά προς την καταστροφή. 
Όποιος σε αυτό το σημείο παρέθετε στοιχεία που 
υποδηλώνουν ότι η οικονομία μας και μπορεί και 
θα αντεπεξέλθει (λ.χ. μέσω της εκμετάλλευσης των 
υδρογονανθράκων και των συμβολαίων με 
ύποπτους όρους, των ξένων επενδύσεων που ποτέ  

 
 
 
 
 
 
 
δεν είδαμε, καθώς και των διμερών δανείων υπό 
ευνοϊκότερους όρους που πλέον είναι αδύνατο να 
εξασφαλισθούν) ασφαλώς λαϊκίζει και δημαγωγεί. 
Ωστόσο, η οικονομία είναι μόνο το ένα πρόσωπο 
της κρίσης: όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας 
η κρίση αυτή αγγίζει τον κοινωνικό ιστό, τους 
θεσμούς και το άτομό μας. Θα περίμενε επομένως 
κανείς, όντας η χώρα που διατηρεί τους πιο 
στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, αν μη τι άλλο να 
παραδειγματιστούμε. 
  
Έχοντας λάβει ισχυρά εφόδια από το 
«πολυδιάστατο» εκπαιδευτικό σύστημα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, σπεύσαμε σε κάθε 
περιστατικό επιδείνωσης της Ελληνικής κρίσης, ως 
«πληροφορημένοι», «πεπαιδευμένοι» και 
«ευσυνείδητοι» πολίτες να αναρτήσουμε στους 
«τοίχους» των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
τραγούδια και φωτογραφίες για την Ελλάδα και την 
κρίση που την ταλανίζει. Χωρίς ίχνος αιδούς, 
πληκτρολογήσαμε παντού αποφθέγματα λογίων 
που υμνούν τις αρετές του σύγχρονου έθνους και 
της αρχαιοελληνικής μας κληρονομιάς. 
 Αναρωτήθηκε όμως κανείς προς τί όλη η αυτή η 
«ψηφιακή αλληλεγγύη»; Μήπως για να μας 
προσέξουν οι εν Ελλάδι αδελφοί που βρίσκονται 
κάθε μέρα στο δρόμο; Μήπως για να 
ευαισθητοποιήσουμε τους ξένους που  μας έχουν 
ήδη δώσει πολλαπλά μαθήματα δημοκρατίας και 
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους; Ή μήπως για 
να αποτολμήσουμε να δώσουμε συγχωροχάρτι 
στους εαυτούς μας που αγνοούν επιδεικτικά τα 
μαθήματα που δίνει καθημερινά  η Αθήνα των 
δρόμων -και όχι της Βουλής των (ανθ)ελλήνων - 
στον κόσμο; Βλέπετε, αν ήμασταν όντως ειλικρινείς 
θα ανοίγαμε τα μάτια στις επί μέρους αιτίες που 
επέτρεψαν την εκδήλωση της κρίσης. Η Αθήνα 
αυτή αποστέλλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους 
τους λαούς: «Μην επιτρέψετε επανάληψη της 
πλεκτάνης που στήθηκε εναντίον της Ελλάδος». 
  
Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό ο γράφων νιώθει 
μεγάλη απογοήτευση ακούγοντας περιπτώσεις 
ατόμων, τα οποία υποτάσσονται στις υποδείξεις των 
οικογενειών τους και ενισχύουν τις φοιτητικές 
παρατάξεις της «δεξιάς», της «αριστεράς» και του 
«κέντρου» ή συγκεκριμένους υποψήφιους 
Προέδρους, για να εξοφλήσουν με την ψήφο τους 
το «χρέος» που οφείλουν για βόλεμα στο παρελθόν 
ή για να την εξαργυρώσουν με θέση στο δημόσιο ή 
σε άλλο περιζήτητο τομέα στο μέλλον. Σκέφτομαι 
πως βασική αιτία της κρίσης στην Ελλάδα ήταν, 
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μεταξύ άλλων, το διεφθαρμένο πολιτικό 
κατεστημένο, που ο λαός υπηρετούσε ήδη από τα 
φοιτητικά του χρόνια ή ακόμη τα περιστατικά όπου 
ψηφοφόροι ξεπουλούσαν την ψήφο τους προς 
εξυπηρέτηση του ατομικο-οικογενειακού 
συμφέροντος αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στον 
κοινωνικό ιστό. Όπως ακριβώς και στην Ελλάδα, 
παρατηρώ ακόμα και σήμερα με πικρία τις 
θυγατέρες των δικών μας 
κοινοβουλευτικών κομμάτων να καλούν τον 
φοιτητή να στηρίξει αυτούς και τους υποψηφίους 
που στηρίζουν υποσχόμενες πάσης φύσεως 
ανταλλάγματα. 
  
Διερωτούμαι επομένως, είναι ή δεν είναι λοιπόν 
υποκρισία όταν οι Έλληνες Κύπριοι φοιτητές που 
έχουν δήθεν αντιληφθεί τα βαθύτερα αίτια της 
κρίσης στην Ελλάδα και στέλνουν μήνυμα 
συμπαράστασης, να προτίθενται να πράξουν ότι 
ακριβώς έκαναν μέχρι πρόσφατα τα αδέλφια μας 
στην Ελλάδα;. 
 
Ο γράφων αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και 
περιστατικά, όπου οι φοιτητές δεν υποκύπτουν σε 
πιέσεις που τους καθιστούν έμπρακτα συνένοχους 
στα κεκαλυμμένα εγκλήματα της πολιτικής ηγεσίας 
μας. Είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι υπάρχουν νέοι 
άνθρωποι που αντιλαμβάνονται το βάρος της 
ευθύνης που φέρει η ψήφος τους και προτίθενται 
να την αξιοποιήσουν με σύνεση όπως οι ίδιοι την 
αντιλαμβάνονται, δίχως να επηρεάζονται από τις 
έξωθεν πιέσεις και τον ατομικισμό τους. Η 
πρόκληση, ωστόσο, έγκειται στην αφύπνιση των 
υπολοίπων, στους οποίους  οι προαναφερθέντες 
παράγοντες πιθανότατα να μην επιτρέπουν να 
αντιληφθούν την πραγματική διάσταση του 
προβλήματος. 
  
Είναι αναγκαίο ο κάθε πολίτης και ιδιαίτερα κάθε 
νέος πολίτης, να αναλογιστεί το βάρος της ευθύνης 
που φέρει η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε 
οποιαδήποτε επίπεδο. Επιβάλλεται ο κάθε ένας 
από εμάς να αφουγκραστεί τα μηνύματα που 

εκπέμπει η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια και να 
εξετάσει πού οδηγούν οι επιλογές που κάνει 
σήμερα, λαμβάνοντας υπόψιν το συλλογικό 
συμφέρον. Η κοινωνία έχει ήδη αρχίσει να 
αυτονομείται και είναι αυτό που ακριβώς που 
τρέμουν τα κόμματα εξουσίας και λαοπλάνοι 
«ανεξάρτητοι» πολιτικάντηδες. Ισχυροποιώντας τις 
ηθικές αλλά και τις εθνικές μας αντιστάσεις 
αμβλύνουμε την κινδυνολογία αυτών και των 
παραρτημάτων τους. Κάνοντας τις σωστές επιλογές 
πετυχαίνουμε ένα καίριο πλήγμα στο απάνθρωπο 
σύστημα που τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας 
έχτισαν στις πλάτες των λαών μέσω των πολιτικών 
κομμάτων. Η ιστορία το έχει άλλωστε αποδείξει πως 
ο άνθρωπος, όντας είδος κοινωνικό, μπορεί να 
αυτονομηθεί και να οργανωθεί με κανόνες που να 
προσαρμόζονται στις πραγματικές του ανάγκες και 
όχι τις ανάγκες που του επιβάλλουν. 

  
Εάν υποθέσουμε ότι οι εν Ελλάδι αδελφοί 
αποπλανήθηκαν, εμπιστευόμενοι λάθος άτομα, 
συντηρώντας το κατεστημένο και θέτοντας το άτομο 
υπεράνω του συνόλου, τότε εμείς θα είμαστε 
εγκληματικά ανεύθυνοι αν δεν 
παραδειγματιστούμε. Από ιδρύσεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η ιδιοτέλεια και η ματαιοδοξία 
της ηγεσίας καθώς και η αφέλεια του 
ευκολόπιστου και μονίμως 
κατακερματισμένου λαού μας άνοιγε κερκόπορτες 
στον ξένο παράγοντα, ώστε να επιβάλλει ελεύθερα 
τη βούλησή του. Η απώλεια της μισής μας 
πατρίδας φαίνεται πως δε στάθηκε αρκετή για να 
συνετίσει όσους επιμένουν σήμερα να προάγουν 
όλα όσα κατέστρεψαν μέσα σε λίγες δεκαετίες την 
Ελλάδα. Ο χρόνος εξαντλείται και εμείς έχουμε 
ακόμη πολλά να διδαχτούμε και ακόμη 
περισσότερα να αλλάξουμε, όχι επειδή δε μας 
δόθηκε η ευκαιρία, αλλά γιατί δεν φροντίσαμε να 
την αρπάξουμε. 
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Σιλουανός Νικολάου 
Αντιπρόσωπος Kent 

info@metopo.org.uk 

Πολλές φορές γίνεται λόγος για 
την γλώσσα που μιλούν οι 
Κύπριοι, διάφοροι προσπαθούν 
να εκμεταλλευτούν αυτή την 
ιδιαιτερότητα που έχουμε ως 

Κύπριοι, όσον αφορά την κυπριακή μας διάλεκτο. 
Όπως και σε άλλες ελληνικές περιοχές, στην Ρόδο 
για παράδειγμα ή στην Κρήτη, έτσι και στην 
Κύπρο, σε πιο έντονο βαθμό, οι Έλληνες κάτοικοι 
της επικοινωνούν με την δική τους διάλεκτο. Έτσι 
στην καθημερινότητα μας, στις συζητήσεις μας, 
σχεδόν σε όλους τους τόπους προτιμούμε να 
μιλάμε την δική μας διάλεκτο, την κυπριακή. 
 
Όμως αλήθεια, θα πρέπει να τεθούν κάποια 
ερωτήματα για την διάλεκτο μας. Κάποια 
ερωτήματα που αν και αυτονόητα για μας πρέπει 
να τεθούν. Γιατί, πολλοί λένε διάφορα για να 
εκμεταλλευτούν αυτή την ιδιαιτερότητα των 
Ελλήνων της Νήσου μας και να προωθήσουν την 
Νεοκυπριακή συνείδηση που ανέκαθεν θέλουν.  
 
Για να είμαι πιο συγκεκριμένος αναφέρομαι σε 
όλους αυτούς που ακούμε πολλές φορές: «Εμείς οι 
Κυπραίοι μιλούμε διαφορετικά που τους Έλληνες, 
άρα ακόμα ένας λόγος που εν είμαστε Έλληνες». 
Βέβαια αυτό είναι ένα επιχείρημα κατ’ ουσίαν 
άγονο καθώς το ίδιο ακριβώς μπορούμε να πούμε 
και για τους αρχαίους ημών προγόνους οι οποίοι 
μιλούσαν πολύ διαφορετικά από τους σημερινούς 
Έλληνες αν και μιλούσαν Ελληνικά! Άρα σύμφωνα 
πάντα με αυτή την λογική ή οι Αρχαίοι Έλληνες 
δεν μιλούσαν Ελληνικά ή δεν ήταν Έλληνες, ή οι 
σημερινοί Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά ή δεν είναι 
Έλληνες!  
 
Αδιαμφισβήτητα η κυπριακή διάλεκτος είναι κατ’ 
ουσίαν ελληνική διάλεκτος καθώς οι περισσότερες 
λέξεις, εκφράσεις κ.ο.κ χρησιμοποιούνται από τον 
ευρύτερο ελληνισμό. Υπάρχουν όμως κάποιες 
ιδιαιτερότητες, κάποιες λέξεις οι οποίες είναι 
«ξένες» προς την ελληνική γλώσσα που 
υιοθετήθηκαν από τους πρόγονους μας και 
ενσωματώθηκαν στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. 

Αναφέρομαι στις λέξεις που οι Κύπριοι υιοθέτησαν 
από τους κατακτητές τους. Γνωρίζουμε περίπου  

 

 

τους κατακτητές μας ποιοι ήσαν. Από κάθε ένα λαό 
έχουμε ενσωματώσει στην κυπριακή διάλεκτο και 
κάποιες συγκεκριμένες λέξεις. Παρόλα ταύτα αυτές 
οι λέξεις δεν είναι ακριβώς όπως τις πήραμε από 
τους κατακτητές μας, αλλά είναι 
ελληνικοποιημένες, έχουν δηλαδή προσαρμοστεί 
για τις δικές μας ανάγκες. 
 
Θα παραθέσω κάποια παραδείγματα πιο κάτω για 
να γίνω ποιο κατανοητός. Κάποιοι κατακτητές 
βέβαια ήσαν οι Τούρκοι από τους οποίους έχουμε, 
όντως, πάρει αρκετές λέξεις οι οποίες όπως 
προανέφερα έχουν ελληνικοποιηθεί.  
 
Κάποιες τούρκικες λέξεις είναι: «muhtar», 
«çakmak», «cezve». Αυτές οι τούρκικες λέξεις έχουν 
ελληνικοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο και έτσι 
έχουμε τις αντίστοιχες κυπριακές λέξεις: 
«μουχτάρης», «τσιακμάτζιν», «τζισβές». Αυτές οι 
λέξεις παρόλο που έχουν τούρκικη ρίζα είναι 
ελληνικοποιημένες λέξεις! Ακόμα ένα παράδειγμα 
είναι οι λέξεις παρκάρω (=σταθμεύω) ή τσεκάρω 
(=ελέγχω) από τις αγγλικές λέξεις. Να σημειώσουμε 
ότι αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται από τους 
ευρύτερους Έλληνες, παρόλο που εγώ προσωπικά 
θεωρώ την υιοθέτηση τους στην θέση των 
αντίστοιχων ελληνικών λέξεων λάθος. 

Τελειώνοντας με το κεφάλαιο των τούρκικων λέξεων 
διαπιστώνει κανείς την μη αλλοίωση της ελληνικής 
φυσιογνωμίας της γλώσσας. Είναι σημαντικό, 
εντωμεταξύ, να παρατηρήσει κάποιος, την έντονη 
ύπαρξη των αρχαίων ελληνικών λέξεων στην 
κυπριακή μας διάλεκτο. Είναι με θαυμασμό που 
κάποιος παρατηρεί πως οι Κύπριοι χρησιμοποιούν 
στο καθημερινό τους λεξιλόγιο ελληνικές λέξεις οι 
οποίες όχι απλά δεν χρησιμοποιούν οι Ελλαδίτες 
αδελφοί μας, αλλά είναι καθαρά αρχαιοελληνικές!  
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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! 

 
Κάποιες αρχαίες ελληνικές λέξεις που 
χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας  είναι οι 
εξής: «θωρώ (= βλέπω), «στρούθος» (= σπουργίτης), 
«όρνηθα» (= κότα), «πέμπω (= στέλνω), λαλώ (= λέω), 
«ποζέγνω» (< αρχ. ἀποζεύγνυμι), «δρόπης» (= 
ὑδρόφις), «καμμώ» - «κλείνω τα μάτια» (< αρχ. 
καμμύω). Αυτές  όπως και πολλές άλλες λέξεις 
είναι επί καθημερινής βάσεως στο λεξιλόγιο μας!  
 
Πιο κάτω παραθέτω, επίσης, δύο αρχαίες 
εκφράσεις που βρίσκουμε σε αρχαία κείμενα με 
δύο από τις πιο πάνω, κυπριακές πλέον, λέξεις: 
«πώς μας θωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός 
σου; » (Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, «Στον Πατριάρχη 
Γρηγόριο Ε΄, «οὐχὶ πέντε στρουθία πωλοῦνται 
ἀσσαρίων» Απόστολος Λουκάς.  
 
Αν κάποιος μελετήσει με λεπτομέρεια την 
κυπριακή διάλεκτο θα αντιληφθεί περίτρανα ότι η 
αρχαία ελληνική είναι έντονη στις λέξεις που 
χρησιμοποιούν οι Κύπριοι. Θα έλεγα, ότι η 
κυπριακή διάλεκτος είναι, μια επικράτηση, μια 
πρακτική χρήση της Αρχαίας Ελληνικής μας 
γλώσσας. Αυτό δίνει προνόμια στην διάλεκτο μας 
και όχι ντροπή. Δίνει χαρά σε μας τους Κυπρίους 
να έχουμε την δική μας διάλεκτο, που ούτε λίγο 
ούτε πολύ έχει αρχαίες ελληνικές ρίζες τόσο στις 
λέξεις όσο και στην σύνταξη των προτάσεων.  
 
Αντιγράφουμε για παράδειγμα από το Ετυμολογικό 
λεξικό της ομιλούμενης κυπριακής διαλέκτου του 
Κυριάκου Χατζηιωάννου [Εκδόσεις Ταμασός 
Λιμιτεδ, Λευκωσία 2000] : «Η κυπριακή διάλεκτος 
με τη διατήρηση της προσφοράς των διπλών 
συμφώνων και το τελικού «ν» στα ουδέτερα και στην  

 
αιτιατική των ονομάτων πλησιάζει περισσότερο προς 
την αρχαίαν Ελληνική από οποιαδήποτε άλλη 
Νεοελληνική διάλεκτο. Αν προσθέσουμε και τις πάρα 
πολλές αρχαιοελληνικές λέξεις, που διαφυλάττει στο 
γέρικο κορμό της, τότε θα διαπιστώσουμε την 
Ελληνικότητα των ανθρώπων που την μιλούν». 
 
Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
μελετώντας κανείς την κυπριακή διάλεκτο, στο 
σύνολο της και όχι μεμονωμένα, θα καταλάβει, 
όπως λέει και ο κος Χατζηιωάννου την 
Ελληνικότητα των ανθρώπων που την μιλούν. 
Όντως κάποιος αν προσπαθήσει να εξάγει γρήγορα 
και βεβιασμένα συμπεράσματα για την κυπριακή 
διάλεκτο προσπαθώντας να δείξει ότι είναι 
ξεχωριστή γλώσσα από την ελληνική όχι μόνο θα 
πέσει απλά έξω, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί 
λανθασμένος διαμέσου μιας επιστημονικής 
μελέτης, η οποία θα του καταδείξει εμπράκτως την 
κατ’ ουσίαν ελληνικήν ομολογία στην κυπριακή 
μας διάλεκτο.  
 
Ας διαφυλάξουμε λοιπόν την κυπριακή μας 
διάλεκτο ως κόρη οφθαλμού γιατί αποτελεί μία από 
τις μεγαλύτερες πολιτιστικές μας κληρονομιές τόσο  
ως Κύπριοι όσο και ως πραγματικοί Έλληνες 
απόγονοι του Ομήρου, του Κίμωνα, των 
παλικαριών των απελευθερωτικών μας αγώνων. 
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Σε μία επαίσχυντη ενέργεια προχώρησε το British Council της Κύπρου το οποίο αποφάσισε την ίδρυση 
παραρτήματος του στα κατεχόμενα, με την επονομασία «Γραφείο Βόρειας Κύπρου». Σε συνεργασία με το 
εν λόγω παράρτημα του ιδρύματος στα κατεχόμενα, για πρώτη φορά στα χρονικά, διοργανώθηκε ξεχωριστή 
έκθεση βρετανικών πανεπιστημίων σε ξενοδοχείο της κατεχόμενης Λευκωσίας. Η έκθεση έλαβε χώρα 
στις 6 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Golden Tulip», με την τελική συμμετοχή 28 πανεπιστημίων, αφού 
τέσσερα πανεπιστήμια αποσύρθηκαν από την εν λόγω εκδήλωση, ενώ η αντίστοιχη, καθιερωμένη ετήσια 
εκδήλωση που γίνεται στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Νοέμβριου στο Hilton της Λευκωσίας. 
 

Καταδικάζουμε σθεναρά το συγκεκριμένο γεγονός, αφού χιλιάδες Έλληνες 
Κύπριοι συντηρούν οικονομικά το British Council, λόγω των απαιτούμενων 
εξετάσεων για εισδοχή σε Βρετανικά πανεπιστήμια. Παρόλα αυτά δεν μας εκπλήσσει 
καθόλου η συγκεκριμένη ενέργεια αφού τα τελευταία χρόνια η τουρκική προπαγάνδα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο οργιάζει. Για άλλη μια φορά οι Βρετανοί, συνεχίζοντας 
την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» και διαχωρίζοντας τους νόμιμους κατοίκους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγνοούν προκλητικά τα ψηφίσματα 541/1983 των 
Ηνωμένων Εθνών και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας λειτουργώντας το 
λεγόμενο «Γραφείο Βόρειας Κύπρου» και αναγνωρίζοντας άμεσα αυτή τη φορά την 
υπόσταση του ψευδοκράτους. Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου αφού 

παρόμοιες προσπάθειες προωθούνται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι, πέρσι τον Νοέμβριο το πανεπιστήμιο του Έσσεξ, διοργάνωνε χειμερινά σεμινάρια στις 
κατεχόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα την οργή και αντίδραση τόσο των φοιτητών του συγκεκριμένου 
πανεπιστημίου όσο και διάφορων Κινημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ΜΕΤΩΠΟΥ, τα οποία με πείσμα 
και επιμονή κατάφεραν να μεταθέσουν τα χειμερινά σεμινάρια στην Βιέννη. 
 
Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση ως Κίνημα, δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα των 
νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου και των Τουρκοκυπρίων στην 
εκπαίδευση εφόσον αυτό γίνεται διαμέσου της μοναδικής και διεθνώς αναγνωρισμένης κρατικής 
οντότητας στο νησί, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι 
«Έλληνες Κύπριοι», επίσημοι αντιπρόσωποι των Βρετανικών πανεπιστημίων καθώς και υποψήφιοι 
φοιτητές δήλωσαν συμμετοχή ή προτίθενται να παραστούν στην εν λόγω εκδήλωση. 
 
Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα είχαμε 
ξεκινήσει εκστρατεία, με τα ελάχιστα μέσα που διαθέταμε και εντός του λιγοστού χρόνου μέχρι την 
ημέρα της εκδήλωσης, με σκοπό την ακύρωση  αυτής. Προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε συντάξει και 
αποστείλει επιστολή τόσο στο British Council όσο και στα 32 πανεπιστήμια που θα συμμετείχαν σε 
αυτήν, με τελικό αποτέλεσμα την απόσυρση τεσσάρων πανεπιστημίων από την εν λόγω εκδήλωση. Παράλληλα 
είχαμε προβεί σε ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία λόγω ιδιωτικών συμφερόντων, μας 
αγνόησαν πλήρως.  Τέλος, βρισκόμασταν σε συνεχή επικοινωνία του Κινήματός μας με άλλες φοιτητικές 
παρατάξεις σε Κύπρο και Αγγλία ούτως ώστε και αυτές με τη σειρά τους να στηρίξουν το όλο εγχείρημα.  
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου απεύθυνε κάλεσμα τόσο στην ΕΦΕΚ ΗΒ, όσο 
και τις υπόλοιπες παρατάξεις να ακολουθήσουν τα βήματα μας και να αντιδράσουν στην επαίσχυντη αυτή 
απόφαση, ούτως ώστε να υπάρξει μια μαζική αντίδραση για καλύτερες πιθανότητες επίτευξης του σκοπού μας. 
Καλέσαμε επίσης την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας και Πολιτισμού, τα κόμματα, 
οργανωμένα σύνολα και τους απλούς φοιτητές να ευαισθητοποιηθούν και να αντιληφθούν την 
σοβαρότητα της κατάστασης και να ασκήσουν τις κατάλληλες πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση. Οι 
τουρκοβρετανικές προσπάθειες για αναβάθμιση του ψευδοκράτους πρέπει να λάβουν μία ηχηρή απάντηση. 
Το φοιτητικό κίνημα δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση του κράτους μας σε ισότιμο κρατίδιο 
με το έκτρωμα του βορρά. 
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου διεκπεραίωσε με επιτυχία το αντικατοχικό τριήμερο που 
διοργανώθηκε στις 18-20 Ιουλίου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλα τα αυτόνομα 
φοιτητικά και μαθητικά κινήματα για τη συνεργασία τους. Εργαστήκαμε σκληρά και όλοι μαζί, με τα πενιχρά 
μέσα που διαθέτουμε, στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία, το ψευδοκράτος της καθώς και όσους 
υπονομεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. 
 
Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε και στους αντιπροσώπους της Κουρδικής και Αρμενικής 
κοινότητας που συμμετείχαν στην αντικατοχική πορεία προς το οδόφραγμα της οδού Λήδρας. Οι φωνές τους 
ενώθηκαν μαζί με τις φωνές όλων μας, στον αγώνα εναντίον της ιμπεριαλιστικής Τουρκίας που διέπραξε και 
συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα εναντίον των λαών μας. Ο εχθρός είναι κοινός και ο στόχος δεν είναι άλλος 
από την απελευθέρωση και τη δικαίωση των λαών μας εξαναγκάζοντας την Τουρκία να καθίσει στο εδώλιο και 
να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της. 
 
Θα θέλαμε επίσης να συγχαρούμε όσους συμπορεύθηκαν μαζί με τις αυτόνομες παρατάξεις ξεκινώντας από 
την Τετάρτη (18 Ιουλίου 2012) με διαφώτιση του κοινού σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Το 
τριήμερο συνεχίστηκε με λαμπαδηφορία, συμβολικό κλείσιμο του οδοφράγματος της οδού Λήδρας και 
διανυκτέρευση το βράδυ της Πέμπτης (19 Ιουλίου 2012) καθώς και με τη μεγαλειώδη αντικατοχική 
πορεία που κατέληξε και πάλι στην οδό Λήδρας όπου ακολούθησε αντικατοχική εκδήλωση (Παρασκευή 20 
Ιουλίου 2012). Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον απλό κόσμο που αγκάλιασε τις εκδηλώσεις μας. Μας 
χαροποίησαν ιδιαιτέρως τα θετικά σχόλια που αποσπάσαμε από περαστικούς που ένιωσαν επιτέλους λίγη 
εθνική υπερηφάνεια βλέποντας ένα πλήθος νέων να διαδηλώνει για τα δίκαια του τόπου μας χωρίς να 
περιμένει ανταλλάγματα και χωρίς να λαμβάνει κομματικές εντολές. 
 
Θα θέλαμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι εμείς οι φοιτητές, το μέλλον αυτού του τόπου, δεν ξεχνούμε 
την μαύρη επέτειο της εισβολής, δεν ξεχνούμε τις συνέπειες τις οποίες βιώνουμε καθημερινά, δεν ξεχνούμε 
πως αυτό το κομμάτι της πατρίδας μας που είναι κατεχόμενο μας ανήκει! Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας 
αδιάκοπα και ασταμάτητα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την απελευθέρωση. Σας καλούμε για άλλη μια 
φορά να συμπορευθείτε μαζί μας σ’ αυτόν τον δύσκολο αγώνα μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, με 
μοναδικό σκοπό την λύτρωση του μαρτυρικού μας τόπου. 
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Οι φωτογραφίες που βλέπετε, έχουν παρθεί από το τουριστικό παρατηρητήριο 
της Δερύνειας, στην περιοχή Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Είναι το αποτέλεσμα 
της συμβολικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών 
Ηνωμένου Βασιλείου για την καταδίκη της 38ης επετείου της βάρβαρης 
τουρκικής εισβολής στο νησί μας. Υπό το σύνθημα 
«Βάφουμε Συνειδήσεις», τα μέλη του Κινήματος 
ανανέωσαν το συγκεκριμένο σχέδιο που έγινε το 
2007, γιατί ξεθώριασε με την πάροδο του χρόνου, 
ξαναγράφοντας στην οροφή ενός εκ των τελευταίων 

κτηρίων πριν την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου το ερώτημα: «Αν το σπίτι σου 
ήταν τόσο κοντά που μπορούσες να περπατήσεις σε αυτό, αλλά ένας στρατός 
σου απαγόρευε να το πλησιάσεις, θα το δεχόσουν;»  
 
Σκοπός τους η ευαισθητοποίηση των δεκάδων τουριστών που καθημερινώς επισκέπτονται το παρατηρητήριο, 
αναγκάζοντας τους να δουν την κατοχή μέσα από τα μάτια ενός πρόσφυγα. Πίσω από αυτό το κτήριο μπορεί να 
ατενίσει κανείς την πόλη της Αμμοχώστου, να στέκει έρημη και πονεμένη μπροστά στα μάτια όλων αυτών που 
την αγάπησαν. Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. προσπάθησε να μεταφέρει το 
μήνυμα της βαναυσότητας που υφίστανται τόσα χρόνια όλα αυτά τα άτομα 
που βρίσκονται «τόσο κοντά, μα τόσο μακριά» από το σπίτι τους, εξ’ αιτίας 
της παράνομης κατοχής της γης τους από τον τουρκικό στρατό και να 
κάνει τους ξένους να αντιληφθούν το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος. Παρακαλούμε όπως συμβάλετε και εσείς στον αγώνα μας, 
μεταφέροντας το μήνυμά μας σε όσους περισσότερους παραλήπτες 
μπορείτε, βάφοντας έτσι μια ακόμη συνείδηση με τα χρώματα της 
δικαιοσύνης. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου θέλει να 
ευχαριστήσει όλα τα μέλη του και τους υποστηρικτές του που 
προσήλθαν στο πάρτυ του, κάνοντας την βραδιά αξέχαστη και 
μαγική. Σε ένα από τα καλύτερα νυχτερινά κέντρα της Κύπρου, 
δείξαμε για άλλη μια φορά πως ξέρουμε να διασκεδάζουμε!  
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Ανδρέας Παντελίδης  
Γραμματέας Αποδήμων &  
Διεθνών Σχέσεων 
a.pantelidis@metopo.org.uk 
 
 
Οι κομματικοί μηχανισμοί, με τα 
γαλάζια ή κόκκινα προσωπεία 

τους, κρυμμένα πίσω από σημαίες και λάβαρα, 
επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό να κρύψουν ή να 
υποβαθμίσουν την πραγματική συμφεροντολογική 
τους ταυτότητα και τον αντιφατικό χαρακτήρα της 
ιδεολογίας  τους. Τρανό παράδειγμα, το 
«εθνικόφρων» κόμμα του Νίκου Αναστασιάδη το 
ΔΗΣΥ, ο σύμμαχος του στο Κυπριακό, το 
«κομμουνιστικό» ΑΚΕΛ αλλά και τα λεγόμενα 
κόμματα του κέντρου που με τις ανήθικες 
συμμαχίες τους συντηρούν την ενδοτική πολιτική 
των δύο μεγάλων κομμάτων. 
 
Το ΔΗ.ΣΥ και ο Νίκος Αναστασιάδης, πίσω από τις 
Ελληνικές σημαίες,  έχουν κρυμμένο το τρίχρωμο 
πανί που θα γινόταν η σημαία την ομοσπονδιακής 
Κύπρου αν περνούσε το σχέδιο Ανάν και είναι 
έτοιμοι στην πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί να 
το βάλουν περήφανα στη θέση της γαλανόλευκης. 
Κάτω από τον πατριωτικό μανδύα και την εξύμνηση 
του αγώνα της ΕΟΚΑ, κρύβεται ο ραγιαδισμός και 
η υποστήριξη  μιας λύσης αντίθετης με τα ιδανικά 
του αγώνα. Μιας λύσης που είναι αντιδημοκρατική 
ένεκα της σταθμισμένης ψήφου, ρατσιστική ένεκα 
του γεωγραφικού διαχωρισμού των Κυπρίων βάσει 
εθνικότητας και μιας λύσης που εξυπηρετεί τα 
επεκτατικά και ιμπεριαλιστικά σχέδια Τουρκίας 
και Βρετανίας. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ πολέμησαν 
για ένα απόλυτο ιδανικό, ένα ιδανικό που δεν 
χωράει συμβιβασμούς και παραχωρήσεις. Την 
Ελευθερία. Και Ελευθερία δεν υπάρχει εκεί που η 
ψήφος του Τούρκου έχει περισσότερο βάρος από 
την ψήφο του Έλληνα. Δεν υπάρχει εκεί που το 
δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και 
εγκατάστασης είναι περιορισμένο, εκεί όπου η 
κλοπή περιουσίας γίνεται νομίμως αποδεκτή και ο 
κλέφτης μετατρέπεται σε νόμιμο «χρήστη». Ούτε 
εκεί όπου ο πρόσφυγας δεν μπορεί να επιστρέψει 
και να ζήσει στο σπίτι του. Δεν υπάρχει εκεί που 
αφαιρείται το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης από τον 
λαό. 
 

Η δε διπλοπροσωπία του άλλου υμνητή της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, του ΑΚΕΛ, 
δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι το κόμμα που 
θεοποιεί επαναστάτες όπως τον Τσε Γκεβάρα, 
επαινεί αγώνες ξένων λαών για την Ελευθερία τους 
αλλά όταν ήρθε η ώρα να πολεμήσει τον Άγγλο 
ιμπεριαλιστή και να σταθεί δίπλα στον υπόλοιπο 
Κυπριακό Ελληνισμό στον αγώνα για Ένωση το 
1955, αρκέστηκε στο να χαρακτηρίζει τους 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ «τραμπούκους και 
ψευτοδιγενίδες» και να δακτυλοδείχνει τους 
αγωνιστές στους Άγγλους. Σήμερα, το ΑΚΕΛ, το 
κόμμα που υποτίθεται εναντιώνεται στον ρατσισμό, 
το κόμμα που υποτίθεται αντιστέκεται στον 
ιμπεριαλισμό, χέρι-χέρι με το ΔΗΣΥ οδηγούν την 
Κύπρο στο στόχο που η ιμπεριαλιστική Τουρκία 
έθεσε από το 1956 με τις ιδέες Νιχάτ Ερίμ, που δεν 
είναι άλλος από την Διζωνική Δικοινοτική 
Ομοσπονδία. Ενώ το συγκεκριμένο κόμμα 
ασπάζεται τον κομμουνισμό, του οποίου η 
ιδεολογία βασίζεται στην ισότητα μεταξύ όλων των 
εθνικοτήτων, εν τούτοις, φαίνεται πως είναι 
διατεθειμένο να δεχτεί ότι οι Τούρκοι της Κύπρου 
είναι ανώτερη φυλή από τους Έλληνες της Κύπρου 
και έτσι θα πρέπει να έχουν ψήφο πιο ισχυρή από 
τους Έλληνες. Είναι αντιρατσιστές αλλά δεν τους 
ενοχλεί η διζωνικότητα της λύσης που προνοεί οι 
Έλληνες να ζουν στο νότο και οι Τούρκοι στον 
βορρά.  Επίσης, ενώ αναθεματίζουν τον Χίτλερ και 
την ιδεολογία του, εντούτοις επαναφέρουν την 
άποψη του περί αμιγές αίματος για να μας πείσουν 
πως δεν είμαστε Έλληνες. Το επιχείρημα τους είναι  
πως αφού πέρασαν τόσες διαφορετικές φυλές από 
την Κύπρο, είναι αδύνατο να διατηρήσαμε τα 
Ελληνικά μας γονίδια και συνεπώς δεν είμαστε 
Έλληνες. Δυστυχώς για τους εθνομηδενιστές 
νεοκυπρίους, η αντοχή του Ελληνικού μας 
πολιτισμού μέσα από τα χρόνια και έχοντας να 
αντιμετωπίσει τόσους κατακτητές, είναι και η πιο 
τρανή απόδειξη της Ελληνικότητας του νησιού. Γι’ 
αυτό και η προσπάθεια για δημιουργία «Κυπριακής 
εθνικής συνείδησης» που άρχισαν οι Άγγλοι 
αποικιοκράτες και που ανέλαβε να συνεχίσουν το 
ΑΚΕΛ, είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 
 
Από την άλλη, τα μικρότερα κόμματα του 
«κεντρώου χώρου» ενώ διαχρονικά αρέσκονται στο 
να παρουσιάζουν μια πιο διεκδικητική γραμμή στο  
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Κυπριακό, εντούτοις είναι τα κόμματα που με 
πρώτιστο στόχο την συμμετοχή τους στο παιχνίδι 
της εξουσίας, καταλήγουν σε συμμαχίες με ΑΚΕΛ  
 
και ΔΗΣΥ. Τα ίδια κόμματα, αρνούνται να 
ξεφύγουν από τις αλυσίδες της πολιτικής της 
Διζωνικής Δικοινοτικής ομοσπονδίας και αρκούνται 
στο να χρησιμοποιούν αβέβαιους όρους όπως 
«ομοσπονδία με το σωστό περιεχόμενο» με στόχο να 
ξεγελάσουν τον λαό. Το μεγάλο κόμμα του κέντρου, 
το ΔΗΚΟ, με τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση 
Χριστόφια και την άρνηση του να αποχωρήσει  
μετά τις τραγικές υποχωρήσεις που έγιναν στο 
Κυπριακό, είναι συνένοχο στην κατηφορική πορεία 
που οδηγούμαστε από την ανικανότητα των 
κυβερνώντων. Επιπλέον, η στροφή της ηγεσίας του 
ΔΗΚΟ προς τον Νίκο Αναστασιάδη για τις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι στο βωμό της καρέκλας και της 
εξουσίας, τα κόμματα θυσιάζουν αρχές και 
ιδεολογία. Συχνά επικαλούνται τον Τάσσο 
Παπαδόπουλο και το ΟΧΙ του 2004 για να 
συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους τους αλλά δεν 
έχουν ενδoιασμούς στο να ενταφιάσουν το ΟΧΙ και 
την πολιτική του πρώην Προέδρου της 
Δημοκρατίας υποστηρίζοντας Χριστόφια το 2008 
και Αναστασιάδη το 2013. 
 
Όσο ο Κύπριος ψηφοφόρος ζει με κομματικές 
παρωπίδες, θα παραμένει ένα πιόνι στα χέρια των 
κομμάτων στην πορεία τους προς την εξουσία και 
στο ξεπούλημα της πατρίδας μας στην Τουρκία. Το  

μόνο όπλο μας απέναντι στην υποκρισία των 
κομμάτων είναι η αυτόνομη κριτική σκέψη που θα 
μπορεί, μακριά από κομματικούς πατριωτισμούς, 
να δίνει στον καθένα μας μια αληθινή εικόνα του τι 
εκπροσωπεί ο κάθε πολιτικός και το κάθε κόμμα. 
Τότε μόνο θα μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα ποιο 
είναι το συμφέρον της πατρίδας, ακόμα και αν 
είναι αντίθετο με το συμφέρον του κόμματος. 
Απεγκλωβισμένοι από την ηττοπάθεια που 
προσπαθούν να μας επιβάλουν οι εκάστοτε 
πολιτικές ηγεσίες, πρέπει να πολεμήσουμε για τα 
δίκαια του λαού μας και να συντρίψουμε το 
αντεθνικό κομματικό κατεστημένο. Το κομματικό 
κατεστημένο που ανέλαβε να ηγηθεί ενός λαού 
εμβολιασμένου με αγωνιστικότητα και περηφάνια 
και τον κατέκλυσε με ηττοπάθεια και μοιρολατρία.  
Είναι καιρός να αναλάβουμε τις ευθύνες μας 
απέναντι στους προγόνους αλλά και τους  
απογόνους μας.  Να θυμηθούμε την ιστορία του 
τόπου μας, να εμπνευστούμε από τις θυσίες των 
προγόνων μας και να επαναχαράξουμε την πορεία 
προς την Απελευθέρωση.  
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Ελένη Λανίτη 
Εκπρόσωπος Τύπου 
press@metopo.org.uk 

Η παραχώρηση της διακυβέρνησης 
της Κύπρου στην Βρετανία με 
σαφείς δεσμεύσεις έναντι στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία το 1878, 
αποτέλεσε ελπίδα στις καρδιές των 

Ελλήνων της Κύπρου, για εκπλήρωση του διακαούς 
πόθου τους, της Ένωσης με την Ελλάδα. Έπειτα από 
την είσοδο της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, και την 
ακύρωση της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης, η 
Αγγλία προσάρτησε το νησί το 1914, ανακηρύττοντας 
την Κύπρο ως βρετανική αποικία. 

Η προσθήκη της Κύπρου ως αποικία της Αγγλίας, δεν 
μπορούσε παρά να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τα 
βρετανικά συμφέροντα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής 
θέσης του νησιού. Εμπόδιο όμως στα σχέδια των 
Βρετανών βρέθηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός, ο οποίος 
ελπίζοντας και ποθώντας διακαώς την Ένωση του 
νησιού με την Μητέρα Πατρίδα και αφού 
συνειδητοποίησε ότι οι Βρετανοί δεν επρόκειτο να 
ικανοποιήσουν το αίτημά του, εξεγέρθηκε και 
διεξήγαγε τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 
το 1955-59. Οι Βρετανοί αναγνωρίζοντας την απειλή 
της απώλειας των αποικιών τους λόγω του 
αναβαθμιζόμενου δικαιώματος αυτοδιάθεσης των 
λαών και θέλοντας να διατηρήσουν την κυριαρχία 
τους στο νησί, οργάνωσαν την τριμερή διάσκεψη του 
Λονδίνου το 1955, εμπλέκοντας πλέον ενεργά την 
Τουρκία στο Κυπριακό, μετατρέποντας έτσι το 
αποικιακό ζήτημα σε ελληνοτουρκική διαφορά. Με 
αυτό τους το κατόρθωμα οι Βρετανοί ανέλαβαν πλέον 
το ρόλο του ισορροπιστή και του διαμεσολαβητή, 
εξασφαλίζοντας πρώτιστα τα δικά τους συμφέροντα. 

Το ιμπεριαλιστικό δόγμα «διαίρει και βασίλευε» 
αποτελούσε ανέκαθεν τη βάση της αποικιακής 
πολιτικής των Άγγλων που προσδοκούσαν στη 
διατήρηση αποτελεσματικού και εκ του μακρώθεν 
ελέγχου επί των ανεξαρτητοποιημένων αποικιών. 
Βάση αυτού του δόγματος οι Βρετανοί, πέρα από την 
εμπλοκή της Τουρκίας σε διπλωματικό επίπεδο, 
φρόντισαν να διασφαλίσουν την συμμετοχή των 

Τούρκων κατοίκων του νησιού ως «εκτελεστικά όργανα 
του ιμπεριαλισμού» τόσο στον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα της ΕΟΚΑ όσο και μετέπειτα. Σπείρωντας την 
διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου και της 
μουσουλμανικής μειονότητας του νησιού, κατάφεραν 
να πείσουν τους δεύτερους - αφού τους βάφτισαν 
«τουρκοκύπριους« - , ότι οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 
σκόπευαν την εξόντωση τους. Οι Βρετανοί  

 

 

 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ΕΟΚΑ και στην 
προσπάθεια τους να καλλιεργήσουν συναισθήματα 

μίσους, σχημάτισαν την «Επικουρική Αστυνομία», η 
οποία αποτελείτο στην πλειοψηφία της από 
«τουρκοκύπριους«. Σημαντικό ρόλο συνέβαλαν επίσης 
και στην δημιουργία της τρομοκρατικής 
οργάνωσης VOLKAN, στόχος της οποίας ήταν να 
πείσει για την αδυναμία των δύο λαών σε θέματα 
συμβίωσης, το έργο της οποίας ανέλαβε να συνεχίσει 
η επίσης τρομοκρατική οργάνωση ΤΜΤ.  Η 
δημιουργία της ΤΜΤ όξυνε το κλίμα αφού οι 
δολοφονίες, οι εμπρησμοί και ο εκφοβισμός ήταν τα 
αρχικά μέσα που διέθετε για να στεριώσει το 
επιχείρημα της και στην μετέπειτα πορεία 
ακολούθησε ο στρατιωτικός εξοπλισμός της. 

Έπειτα από την προδοσία του εθνικοαπελευθερωτικού 

αγώνα της ΕΟΚΑ μέσω της υπογραφής των 
ρατσιστικών και αντιδημοκρατικών συμφωνιών 
Ζυρίχης-Λονδίνου και την ανακήρυξη της Κύπρου ως 
ανεξάρτητο κράτος, οι Βρετανοί συνέχισαν την 
πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» και μαζί με τις 
ΗΠΑ ενορχήστρωσαν και εφάρμοσαν το ύπουλο 
σχέδιό τους για διχοτόμηση της νήσου. Αποτέλεσμα 

της πολιτικής αυτής ήταν η τουρκανταρσία του 1963, 
ο βομβαρδισμός της Τυλληρίας το 1964, η 
αποχώρηση της Ελληνικής μεραρχίας από το νησί το 
1967, το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και η 
βάρβαρη τούρκικη εισβολή του 1974. 

Έφτασε ο καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
Βρετανία θα επιδιώκει πάντοτε λύση του Κυπριακού, 
η οποία να ανταποκρίνεται στις δικές της απαιτήσεις 
και συμφέροντα. Τρανό παράδειγμα το εκ Λονδίνου 
εκπονημένο σχέδιο Ανάν το 2004, το οποίο 
προνοούσε διάλυση του ενιαίου κράτους καθώς και 
την παραμονή των Βρετανικών βάσεων στο νησί. Ο 
δρόμος για την ελευθερία οδηγεί μέσα από την 
αποχώρηση των βάσεων από το νησί, αφορίζοντας και 

το τελευταίο κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Είναι 
υποχρέωση και εθνικό μας καθήκον να αντιταχθούμε 
στα βρώμικα συμφέροντα των Βρετανών και να 
απαιτήσουμε από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες να 
θέσουν άμεσο ζήτημα αποχώρησης των βάσεων και να 
μην το μεταθέτουν «στα παιδιά και στα εγγόνια μας». 



    
16    

  

 

Μόλις τρεις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές και ο ρόλος των κομματικών φοιτητικών παρατάξεων 

αναβαθμίζεται. Στον προεκλογικό αγώνα, εντάσσονται και οι διάφορες προσπάθειες συσπείρωσης των ψηφοφόρων με 

κάθε μέσο, αδιαφορώντας πλήρως για τα φοιτητικά δρώμενα και θέτοντας το κομματικό συμφέρον υπεράνω όλων. 

Η Πρωτοπορία πρωτοστατεί με ρόλο γαλανόλευκου χαμαιλέοντα που άλλοτε υπερασπίζεται εθνικά ιδεώδη και άλλοτε 

το αντεθνικό Σχέδιο Ανάν. Συγκεκριμένα με αφορμή την εκδήλωση διαμαρτυρίας της 15ης Νοεμβρίου, η Πρωτοπορία, 

έβγαλε τις ελληνικές σημαίες από το ντουλάπι και εκμεταλλευόμενη τα αγνά πατριωτικά αισθήματα των φοιτητών, 

επιδόθηκε σε διαγωνισμό μαντρίσματος ψηφοφόρων. Παράλληλα αδιαφορώντας πλήρως για τα φοιτητικά δρώμενα, εδώ και 

δύο μήνες αναβάλλει συνεχώς την απόφαση για ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής φοιτητικών εκλογών. Είναι πλέον 

προφανές ότι πρώτιστος στόχος τους είναι η είσοδος του Νίκου Αναστασιάδη στο Προεδρικό και πως το φοιτητικό 

κίνημα, του οποίου ηγούνται στην ΕΦΕΚ, μπορεί κάλλιστα να περιμένει. Ίσως το φοιτητικό πραξικόπημα του 2008, 

όπου φασιστικά ανέβαλαν τις φοιτητικές εκλογές θα επαναληφθεί και φέτος. 

Από την άλλη έχουμε την αυτοαποκαλούμενη «δημοκρατική« Προοδευτική, η οποία πρόσφατα κατέθεσε πρόταση με 

σκοπό την αυθαίρετη ερμηνεία της «απλής πλειοψηφίας» που παρουσιάζεται στο καταστατικό της ΕΦΕΚ, καταργώντας 

ουσιαστικά το δικαίωμα καταψήφισης μιας προτεινόμενης θέσης οποιασδήποτε φοιτητικής παράταξης. Η συγκεκριμένη 

πρόταση πέρασε με τις ευλογίες της ΦΠΚ Πρωτοπορίας, αφού ευνοεί την παράταξη με τον μεγαλύτερο αριθμών εδρών 

και πλήττει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της φοιτητικής ένωσης. Καμία έκπληξη δεν μας προκάλεσε τόσο το γεγονός 

ότι η φοιτητική παράταξη του Άντρου Κυπριανού, ακολουθά πιστά τα «δημοκρατικά» χνάρια του έκπτωτου ηγέτη της, 

Δημήτρη Χριστόφια, όσο και η σύγκλιση απόψεων των δύο «μεγάλων παρατάξεων» στο συγκεκριμένο θέμα. 

Παράλληλα η «δημοκρατική» φοιτητική παράταξη του ΑΚΕΛ επιδόθηκε σε ανθελληνικό παραλήρημα και εκτόξευσε 

απειλές για διάσπαση του συμφωνημένου πλαισίου συνθημάτων στην διαδήλωση της 15ης Νοεμβρίου, εισάγοντας έτσι 

ρητορική τρόμου, παρόλο που το πλαίσιο συμφωνήθηκε με την ψήφο τριών εκ των τεσσάρων παρατάξεων που 

συμμετέχουν στην ΕΦΕΚ. 

Τέλος, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η παράταξη του Μάριου Κάρογιαν δήλωσε απούσα σε 

όλες τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις ή εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν, παρόλο το αντικατοχικό αίσθημα όσο και τον 

πατριωτικό χαρακτήρα που προέβαλλαν πέρσι, με μοναδικό στόχο φυσικά την αύξηση των ποσοστών τους στις 

φοιτητικές εκλογές. Όντας η φοιτητική παράταξη του ΔΗΚΟ ακολουθεί την τακτική των εκάστοτε ηγεσιών του κόμματος, 

και καιροσκοπεί παίρνοντας είτε το μέρος της Πρωτοπορίας είτε το μέρος της Προοδευτικής και όταν στριμωχθεί, 

επιλέγει την αποχή από τις διαδικασίες ψηφοφορίας. Η στάση τους εγείρει σοβαρά ερωτήματα στο μυαλό του κάθε 

συνειδητοποιημένου φοιτητή. Πόση εμπιστοσύνη πρέπει να δείξουν οι φοιτητές σε μια κομματική φοιτητική παράταξη η 

όποια χάνει την δική της βούληση για χάρη εκλογικών συμφερόντων; Με ποιο τρόπο μπορεί η Αναγέννηση να 

αντιπροσωπεύσει τα αιτήματα των φοιτητών αφού ο μόνος ρόλος στον οποίο είναι πρωταγωνιστής, είναι ο ρόλος του 

κομπάρσου; Επιπλέον είμαστε περίεργοι να ακούσουμε με ποία εκ των δύο παρατάξεων εντός του ΔΗΚΟ θα ταχθούν, 

αυτοί που συνεχώς λασπολογούν προσπαθώντας να ταυτίσουν το ΜΕΤΩΠΟ με συγκεκριμένους υποψήφιους Προέδρους, 

κόμματα και άλλα οργανωμένα σύνολα. Η απόλυτη ησυχία στις τάξεις της Αναγέννησης αποδεικνύει τη σύγχυση που 

τους διακατέχει και τη δειλία τους να ταχθούν ανοικτά υπέρ ή κατά της απόφασης του κόμματός τους. 

Σε αντίθεση με τις κομματικές φοιτητικές παρατάξεις, το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, δεν 

πρόκειται ποτέ να παρεκκλίνει της πορείας του, γιατί για εμάς, το συμφέρον της πατρίδας είναι το μέγιστο ιδανικό και το 

συμφέρον του φοιτητή πρώτιστος σκοπός. Με ασπίδα τις κρυστάλλινες αξίες μας και δόρυ την αδιαμφισβήτητη 

αυτονομία μας, βαδίζουμε προς τον δρόμο της απελευθέρωσης. Εσύ, ως συνειδητοποιημένος φοιτητής, 

συμπορεύσου μαζί μας στο δύσκολο αυτό δρόμο και μη λάβεις μέρος σε αυτό το καλοστημένο παιχνίδι, γιατί εμείς και 

πατριώτες είμαστε, και δημοκρατικοί και δηλώνουμε παρόντες τόσο σε εθνικά θέματα όσο και στα φοιτητικά. 

Γραφείο Τύπου 

MΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Αναμφισβήτητα, ο τομέας της οικονομίας έχει φέτος αναχθεί -κακώς - σε πρώτη προτεραιότητα για τους 
Έλληνες της Κύπρου. Για το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου ανέκαθεν το Εθνικό μας θέμα 
και η δικαίωση της χώρας μας ήταν και θα συνεχίσει να είναι ο ύψιστος σκοπός, ο φάρος του αδιάκοπου 
αγώνα μας. Ωστόσο ως σοβαρό και υπεύθυνο σύνολο δεν θα μπορούσαμε να αδιαφορήσουμε για τις δυσμενείς 
εξελίξεις που αφορούν την Κυπριακή οικονομία, που μέρα με τη μέρα ωθούν στην εξαθλίωση όλο και 
περισσότερες οικογένειες και κυρίως νέους συμπατριώτες μας. Όντας το μοναδικό αυτόνομο φοιτητικό κίνημα 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχωρήσαμε φέτος σε σειρά διεργασιών για διαμόρφωση των θέσεων μας σχετικά με 
την οικονομία, το επερχόμενο μνημόνιο συναντίληψης καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να 
γίνουν στην κρατική μηχανή και κρατική πολιτική σε διάφορους τομείς. Στα πλαίσια των διεργασιών αυτών 
λάβαμε, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις από έγκυρες προσωπικότητες ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μία βάση 
ρεαλιστικών θέσεων και απόψεων για τα αίτια και τις εκφάνσεις της οικονομικής κρίσης, την οποία 
επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε ούτως ώστε να καταλήξουμε συλλογικά στο δικό μας πλαίσιο. 
 
Στο παρόν τεύχος του Προπυργίου, σας παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις του οικονομολόγου 
κου. Στέλιου Πλατή καθώς και του προέδρου της δεξαμενής σκέψης «Θουκυδίδης», καθηγητή και συγγραφέα, 
κου. Άρη Πετάση. Οι πλήρεις συνεντεύξεις θα δημοσιευθούν προσεχώς από το κίνημά μας σε ξεχωριστό 
έντυπο. 

 
 
 
Στέλιος Πλατής  
                                       
«ο πιο σημαντικός λόγος που μας 
οδήγησε στην παρούσα οικονομική 
κατάσταση είναι η αδράνεια του 
συστήματος.»  

«οι βασικότερες αδυναμίες της 
Κυπριακής οικονομίας είναι η έλλειψη 
ευελιξίας και προσαρμοστικότητας.» 

«μείωση εξόδων και περισσότερη ρύθμιση 
του τραπεζικού τομέα» 

«παρέχουμε αρκετά κίνητρα για να 
είμαστε ανταγωνιστικοί σε ότι αφορά τις 
ξένες επενδύσεις» 

«θα είναι λάθος να επιχειρήσουμε την 
πώληση των στρατηγικών ημικρατικών 
οργανισμών» 

«η Κύπρος συντηρεί τον ακριβότερο, 
ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» 

«Η ανεργία μπορεί να καταπολεμηθεί 
μονό μέσα από την ανάπτυξη»                

Άρης Πετάσης 

«η Κύπρος δεν είναι ανταγωνιστική» 

«Όταν αντιμετωπίζεις οικονομικά 
προβλήματα στο σπίτι τότε το πρώτο 
πράγμα που κάνεις είναι περιορισμός των 
εξόδων.» 

«Η Κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τα 
έξοδα της, να δημιουργήσει πλεόνασμα, 
να μειώσει τους φόρους και να βοηθήσει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.» 

«Για να έρθει ένας ξένος να επενδύσει σε 
οποιαδήποτε χώρα πρέπει να νιώθει ότι 
υπάρχει ένα σοβαρό νομικό πλαίσιο» 

«Δεν υπάρχουν κερδοφόροι ημικρατικοί 
οργανισμοί.» 

«ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε 
τους άνεργους είναι να μειώσουμε τους 
φόρους ώστε να μπορέσουμε όλοι να 
ξαναεπενδύσουμε και να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας.» 
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Οι καιροί αλλάζουν, το ίδιο πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς, όντας το αύριο αυτού του τόπου. Η μάνα 
Ελλάδα όπως και η Κύπρος χρειάζονται να αναδείξουν το Έθνος, τις αξίες και τις χάρες του μέσω της 
μοντέρνας εκδοχής ακολουθώντας τις βασικές αρχές των οικονομικών και του μάρκετινγκ - το λεγόμενο 
Branding. Όμως τί ακριβώς είναι αυτό; Το branding είναι απλά ένα σύνολο ιδεών που εντυπώνεται στο μυαλό. 
Εύκολα μπορεί επίσης να απαντηθεί με την εξής έρωτοαπάντηση: «Ποιά εικόνα αχνοφαίνεται στο μυαλό σου 
όταν ακούς τη λέξη «Ελλάδα»; Μάλλον πρώτα πρώτα, η ζωηρή εικόνα του Παρθενώνα» - αυτό είναι το 
branding.  

Mέσα από ένα άκρως ενημερωτικό βίντεο που μπορείτε εύκολα να 
ανευρέσετε στο youtube ένας διακεκριμένος οικονομολόγος, ο Πήτερ 
Οικονομίδης, εξηγεί πως μπορούμε και πάλι να καταφέρουμε να 
διορθωθεί η παρούσα αρνητική εικόνα που κατέχει η διεθνής κοινωνία 
προς την Ελλάδα, λόγω οικονομικής κρίσης. Η διάλεξη και η δύναμη 
λόγου του μεγαλωμένου στην Νότια Αφρική κ. Οικονομίδη, προκαλούν 
εθνικό οίστρο σε κάθε Έλληνα εξηγώντας σε κατανοητή γλώσσα πως η 
ύφεση έχει διαβάλει την παγκόσμια εικόνα του Ελληνικού λαού. Ο 
εκφωνητής παρουσιάζει το γνωστό στους πλείστους, προσβλητικό 
εξώφυλλο της Γερμανικής Focus όπου απεικονίζεται η πλέον χυδαία 
χειρονομία, ερχόμενη από την Αφροδίτη της Μύλου με περιγραφική 
γλαφυρότητα τη λέξη «Απατεώνες». Η εικόνα της Ελλάδας αμαυρώνεται 
και στόχος του Π. Οικονομίδη μέσα απ’ αυτό το συνέδριο είναι να 
προκαλέσει αλλά και να προσκαλέσει την αυριανή κοινωνία, δηλαδή 
εμάς, να ενεργήσουμε έξυπνα και στοχευμένα μέσω των ΜΜΕ, της 
διασποράς και των φιλελλήνων σε παγκόσμια εμβέλεια.   

Με μια έξω-από-το-καθεστημένο μέθοδο, ο Π. Οικονομίδης αναλύει ακριβώς την εικόνα που θέλουμε η 
Ελλάδα να έχει χρησιμοποιώντας καθημερινά προϊόντα που πλανούνται γύρω από τη θεωρεία της κοινωνικής 
ψυχολογίας. Παρατηρώντας τα εξής και κατά κοινή ομολογία, όταν δούμε ένα κόκκινο τενεκεδάκι 
αναψυκτικού μας έρχεται αμέσως στο νου η Coca Cola. Σκέψου όμως, ποιά θα ήταν συνεπώς η Coca Cola του 
καφέ; τα Starbucks. Και ποιό θα ήταν το Starbucks της αθλητικής υπόδησης; η Nike. Καταλήγοντας, ποιά θα 
ήταν η Nike της Μεσογείου; η Ελλάς φυσικά! Ανασκόπησε το, αξίζει.  

Ο καταξιωμένος εκφωνητής τονίζει κάποια στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητο να υπενθυμίζονται στους 
σημερινούς μορφωμένους νέους. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται δυνατοί, τότε κάνουν και δυνατές πράξεις. Δεν 
πρέπει ο σημερινός φοιτητής να ξεχνά ότι η ιστορία των Ελλήνων είναι ένδοξη και μακρά, με την οικονομική 
κρίση να στέκεται μόνο σαν μια μικρή κουκίδα σ’ αυτήν. Ο Π. Οικονομίδης κλείνει με μια φράση που 
συγκινεί, ενθουσιάζει αλλά συνάμα προωθεί: «Είμαστε Έλληνες. Έχουμε τη δύναμη να οραματιζόμαστε. Ας 
κτίσουμε λοιπόν το μέλλον μας». Θέτω το εξής αντικειμενικό ερώτημα σε σένα τον σεβαστό αναγνώστη φοιτητή: 
Τί παρουσιάζεται στο μυαλό ενός ξένου όταν ακούει τη λέξη «Κύπρος»; Δύσκολο να απαντηθεί ενιαία, θα έλεγα. 
Για τους νεαρούς, ίσως η εξεζητημένη νυκτερινή ζωή της παραθαλάσσιας Αγίας Νάπας και για τους 
μεγαλύτερους, ίσως μια δυστυχώς ανακατεμένη ιδέα όσο αφορά τα αιματηρά γεγονότα του 1974. Θέλουμε 
αυτό να συλλογίζεται ο ξένος για την Κύπρο μας; Νομίζω μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα. Ας 
οραματιστούμε κι ας δουλέψουμε λοιπόν.  

 

Γιώργος Κ. Μαυραντώνης 
Νομική , University of Surrey 
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 Ποιές αυτόνομες (αχαχούχα!) παρατάξεις συνεργάστηκαν για να πάρουν τις καρέκλες της ΕΦΕΚ και όλως 
τυχαίως τα μητρικά τους κόμματα αποφάσισαν να συνεργαστούν για τις 
Προεδρικές Εκλογές;  

Αχαχούχιος: Χμ, ποιον Νίκο Αναστασιάδη θα στηρίξουν άραγε; 
 
 
 Ποιά κομματική παράταξη ήβρεν μέστα τσίπιτος υποψήφιο 
Πρόεδρο να στηρίξει; 

Αχαχούχιος: Ας εβάλαν πυροτεχνουργό σιόρ, να συσπειρωθεί το κόμμα. 

 

 Ποιον Νίκο ΑΝΑΝστασιάδη θα υποστηρίξει η αυτόνομη 
(αχαχούχα!) φοιτητική παράταξη του δήθεν ΟΧΙ; 

 Αχαχούχιος: Άμπα τζαι τούτοι είπαν ΟΧΙ για να τσιμεντώσουν το ΝΑΙ! 

 

 Ποιός Μάριος Καρογιάν πετάσσεται που τα ζινίσια του Χριστόφια 
στα ζινίσια του Αναστασιάδη; 

Αχαχούχιος: Ε, ότι πει ο Ντάουνερ! 

 

 Ποια παράταξη πιστεύει ακόμη πως ο Χριστόφιας ήταν καλός πρόεδρος; 

Αχαχούχιος: And with the weather, bester and bester... 

 

 Ποια 31χρονών παράταξη θυμήθηκε να διαδηλώσει φέτος -για πρώτη φορά- για τα κλεμμένα μάρμαρα 
του Παρθενώνα στο Λονδίνο; 

Αχαχούχιος: Και πάλι, το ΜΕΤΩΠΟ σας δείχνει την πορεία... 

 

 Ποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει βάλει στόχο να μας πάρει και πιο κάτω από τον πάτο; 

Αχαχούχιος: Άμπα τζαι γυρέφκει τζ' άλλο φυσικό αέριο! 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη, ενόψει προεδρικών εκλογών, θυμήθηκε πως έχει ιστοσελίδα και εδώ και μήνες 
βγάζει ανακοινώσεις αβέρτα; 

Αχαχούχιος: «Φοβού τον Νίκαρο και τασάκια σύροντας». 
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 Ποια παράταξη, γνωστή για τα φοιτητικά της πάρτι, προσπαθεί διαμέσου της ψυχαγωγίας να μαζέψει 
ψήφους; 

Αχαχούχιος: Άραγε σου μεθκιούν τζαι τούτοι όπως τον Νίκαρο; 

 

 Ποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπαθε αρτηριοσκλήρωση και ξεχνά τους 
προσκεκλημένους τους; 

Αχαχούχιος: Πέρκει να τους αφήκετε ατραττάριστους. 

 

 Ποια παράταξη θυμήθηκε να το παίξει «αντιομοσπονδιακή»; 

Αχαχούχιος: Τον Ιορδάνου ερωτήσετε τον; 

 

 Ποιος υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν οκτώ 
χρόνια ψήφιζε υπέρ της κατάλυσης του κράτους που θέλει να ηγηθεί; 

Αχαχούχιος: Εν τα κατάφερεν την πρώτη φορά, τζαι είπε να ξαναπροσπαθήσει. 

 

 Ποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν πέφτει σε τίποτα έξω; 

Αχαχούχιος: 2008 - Θα περάσει και δεν θα αγγίξει. 2012 - Επέρασε που πάνω μας σαν το τρέιλερ! 

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη ενσαρκώνει τον ρόλο του «αόρατου άνθρωπου»; 

Αχαχούχιος: Παλιά μου τέχνη κόσκινο!  

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη, αποφάσισε να επιστρέψει «μετά από χρόνια απουσίας» στα 
οδοφράγματα; 

Αχαχούχιος: Άραγε εχρέωσε τους το «Ελευθερία» φέτος τζιαι είπαν να επιστρέψουν; 

 

 QUIZ:  Ποιου πολιτικού ηγέτη το αγαπημένο παιχνίδι είναι οι μουσικές καρέκλες; 

Α)  Του Μάριου Καρεκλογιάν  

Γ)  Του Νίκου Αναστασιάδη 

Β) Του Δημήτρη Συλλούρη  

Δ) Του Δημήτρη Χριστόφια 

 

 QUIZ: Γιατί το ΑΚΕΛ αποφάσισε να στηρίξει τον Σταύρο Μαλά; 

Α) Επειδή ένεν του ΑΚΕΛ  

Β) Επειδή ξέρει που εν το Μαρί  

Γ) Επειδή επέρασε τα IELTS με 7 

Δ) Όλα μαζί 
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