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Σαν ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. 
αντιτασσόμαστε σε όλες αυτές τις 
αποφάσεις και εισηγήσεις που 
πλήττουν το καλό της φοιτητικής 
νεολαίας και των μελλοντικών 
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  >>  σελ. 9 
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>>  σελ. 15 
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Αυγερινός Χαρτσιώτης 

Αντιπρόεδρος 

antiproedros@metopo.org.uk 

 
Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης στην 
ευρωζώνη ακούγονταν διάφορες φωνές 
που διατύπωναν την άποψη πως 
οριστική λύση στο πρόβλημα δεν θα 
δοθεί μέσω της τραπεζικής ένωσης 
αλλά μέσω της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Ωστόσο οι εξελίξεις της τελευταίας τετραετίας, 
οι χειρισμοί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στάση 
των κρατών-μελών αποδεικνύουν ότι απέχουμε αρκετά από 
αυτό τον στόχο. Είναι όμως επιθυμητή η επίτευξή του και 
ποια στάση πρέπει να τηρήσει η Κύπρος; 

 

Καταρχήν, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει εξελιχθεί σε ένα δυσκίνητο οργανισμό ο οποίος 
αδυνατεί να παράξει ενιαία πολιτική στο οποιοδήποτε 
ζήτημα αφού βρίσκεται μονίμως κατακερματισμένη και 
δυσλειτουργεί υπό τις ασφυκτικές πιέσεις των ισχυρών 
μελών. Είναι οξύμωρο οι κυβερνήσεις κρατών που 
παρουσιάζονται δήθεν ως υπέρμαχοι των αρχών και της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να χαράσσουν πολιτική με βάση 
το κομματικό συμφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η 
Γερμανίδα καγκελάριος που, παρά τις προσπάθειες 
κάποιων εντός Κύπρου να μας πείσουν για το αντίθετο, 

βρίσκεται σε πλήρη σύμπλευση με τη Γερμανική 
αντιπολίτευση όσον αφορά στο δανεισμό της χώρας μας. 
Απώτερος στόχος η παραμονή των Χριστιανο-δημοκρατικών 
στην εξουσία ικανοποιώντας τις λαϊκές και κομματικές 
απαιτήσεις που εντέχνως δημιούργησαν τα Γερμανικά 
ΜΜΕ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το δώρο επετείου που 
επέλεξε να κάνει ο Βρετανός πρωθυπουργός για τα 
σαραντάχρονα του γάμου μεταξύ Ην. Βασιλείου και Ε.Ε. 
Ανακοινώνοντας την πρόθεσή του για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος σχετικά με την παραμονή της χώρας στην 
Ένωση, ο Ντ. Κάμερον επέλεξε να καθησυχάσει τους ευρω-
σκεπτικιστές του Συντηρητικού Κόμματος και να 
αποπειραθεί να απορροφήσει τους ψηφοφόρους του 
Κόμματος Ανεξαρτησίας («UKIP»), αδιαφορώντας πλήρως για 
τις σεισμικές δονήσεις που προκάλεσε στη Ευρώπη αλλά 
και στις αγορές.  
 
Θέτοντας το κομματικό, ούτε καν το εθνικό, συμφέρον 
υπεράνω του ευρύτερου συμφέροντος, οι κυβερνήσεις των 
κρατών-μελών οδήγησαν την Ευρώπη σε αποτυχία 
βελτίωσης της ζωής των πολιτών, οι οποίοι όχι μόνο  
δεν έχουν λόγο στη χάραξη ή έγκριση της όποιας 

Ευρωπαϊκής πολιτικής αλλά εξαθλιώνονται υπό την 
οικονομική ύφεση που η Ένωση και οι ηγέτες της 
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν. Στην περίπτωση όμως των 
Κυπρίων πολιτών τα προβλήματα είναι ακόμη περισσότερα.  
 

Ως Κύπρος αναμφίβολα ισχυροποιήσαμε τη διπλωματική 
μας ισχύ απέναντι στην Τουρκία με την ένταξή μας στην 
Ένωση. Πετύχαμε πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια που 
επέτρεψαν τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων ενώ η 
ένταξη στο ευρώ μάλλον απέτρεψε τα χειρότερα, αφού είναι  
 

 
αμφίβολο κατά πόσον η Κυπριακή λίρα θα άντεχε τους 
κραδασμούς της οικονομικής ύφεσης και της έκθεσης του 
τραπεζικού μας τομέα στην Ελληνική οικονομία. Φυσικά θα 
μπορούσαμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα εάν είχαμε 
ορθότερη πολιτική ως κράτος ωστόσο αυτό είναι ένα ζήτημα 
που δεν καλύπτεται από το παρόν άρθρο.  
 
Πέρα όμως από αυτές τις επιμέρους επιτυχίες, η ένταξή μας 
στην Ε.Ε. όχι απλά δεν βοήθησε αλλά δημιούργησε και νέα 
προβλήματα στα δύο κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε 
σήμερα. Όσο αφορά την οικονομία έχουμε εγκλωβιστεί σε 
ένα επικίνδυνο αδιέξοδο αφού αντί «εταιρικής» αλληλεγγύης 
δεχόμαστε συνεχή χαστούκια από τους «εταίρους» μας που 
προσπαθούν να μας επιβάλουν όρους χειρότερους ακόμη 
και από αυτούς που εισηγείται το ΔΝΤ. Ως εκ τούτου η 
κρίση παρατείνεται και ο λαός μας εξαθλιώνεται προς 
επίτευξη των κομματικών στόχων κάποιων κυβερνήσεων. 

Στο δε Κυπριακό καμία ουσιαστική πίεση δεν ασκήθηκε 
από πλευράς Ε.Ε. στην Τουρκία. Αντιθέτως το μόνο που 
πετύχαμε είναι να ανοίξουμε ακόμα ένα μέτωπο για το 
διπλωματικό σώμα που δίνει συνεχώς μάχη για να εισάγει 
στις εκθέσεις προόδου της κατοχικής δύναμης αυτά που για 
μας είναι εξώφθαλμα και αυτονόητα, ότι δηλαδή η Τουρκία 
είναι αδιάλλακτη και επιμένει να κατέχει παράνομα έδαφος 

κράτους-μέλους της Ένωσης και να το υπονομεύει 
αιμοδοτώντας ένα εκτρωματικό ψευδοκράτος στο βορρά. 
Επιπλέον έχουμε να αντιμετωπίσουμε κατά καιρούς και τις 
υπονομεύσεις του φιλοτουρκικού μπλοκ, που επιδιώκει 
πρόοδο στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, 
έναρξη απευθείας εμπορίου Ε.Ε.-κατεχομένων και 
επομένως αναβάθμιση του ψευδοκράτους, καθώς και 
χρηματοδότηση των δήθεν αδικημένων και απομονωμένων 
τ/κ (ναι αυτών των ίδιων που απολαμβάνουν όλα τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τις παροχές που προσφέρει η Κυπριακή 
Δημοκρατία χωρίς όμως να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις 
απέναντί της). 
 
Υπό το φως αυτών των συνθηκών ίσως πρέπει να 
επανεξετάσουμε τη στάση μας απέναντι στην ενωμένη 
Ευρώπη και κυρίως προς το όραμα τς ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Ίσως η λύση στα πολλαπλά προβλήματα της 
Ε.Ε. να είναι «λιγότερη Ευρώπη», με αφαίρεση εξουσιών 
από τις Βρυξέλλες, περαιτέρω αποκέντρωση των 
ευρωπαϊκών θεσμών και επαναδιαπραγμάτευση των 
Συνθηκών. Στα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε η Ευρώπη μας γυρίζει την πλάτη. Στην 
παρούσα φάση η έξοδος μας από την Ε.Ε. δεν είναι 
επιλογή. Ίσως όμως να έφτασε η ώρα να ανταποκριθούμε, 
όχι κατεβάζοντας το κεφάλι και εκτελώντας παθητικά 
εντολές, αλλά υιοθετώντας μια πιο συντηρητική στάση 

δίνοντας τον πρώτο λόγο στους πολίτες για τα σοβαρά 

ζητήματα που επηρεάζουν ή επηρεάζονται από την 
ευρωπαϊκή πολιτική. Εάν θέλουμε πραγματικά η 
συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε. να έχει καταλυτικό ρόλο 
στα προβλήματα που μας απασχολούν τότε πρέπει να 
αποκτήσουμε τη δική μας φωνή και να απαιτήσουμε 
ουσιαστικές αλλαγές εντός της Ένωσης. Σε όσους φωνάζουν 
υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προσπαθώντας να 
κτίσουν ευρωπαϊκά προφίλ εμείς απαντάμε: «ευχαριστούμε 
αλλά όχι, δεν θέλουμε κι' άλλη Ευρώπη». 
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Ανδρέας Παντελίδης  
Γραμματέας Αποδήμων &  
Διεθνών Σχέσεων 
a.pantelidis@metopo.org.uk 
 

 

Ως αποτέλεσμα των δύο 

παγκοσμίων πολέμων και της 
προσπάθειας των αντιαποικιακών κινημάτων για 

Απελευθέρωση, το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης των 

λαών ενσωματώθηκε στο διεθνές δίκαιο με την 

επικύρωση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών το 1945. 

Ξένες αλλά και εγχώριες δυνάμεις είδαν το αίτημα 
του Κυπριακού λαού για Aυτοδιάθεση και Ένωση της 

Κύπρου με τον μητροπολιτικό κορμό ως απειλή στα 

σχέδια τους, και έτσι, αγνοώντας το διεθνές δίκαιο 

αλλά και κάθε αίσθημα δικαιοσύνης, απέτρεψαν την 

Ένωση, πρόδωσαν τους αγώνες και το αίμα των 

Ελλήνων της νήσου και δημιούργησαν το έκτρωμα 
της Ζυρίχης. Η βάση του Κυπριακού προβλήματος 

εδράζεται στην καταπάτηση του αναφαίρετου 

δικαιώματος αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού και 

της άσκησης του, αλλά και στην προσπάθεια της 

μουσουλμανικής μειονότητας του νησιού να 
επικαλεστεί χωριστό δικαίωμα Aυτοδιάθεσης προς 

εξυπηρέτηση των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας. 

 

Ο αρχικός στόχος της Τουρκίας ο οποίος ήταν η 

αποτροπή της Ένωσης έγινε κατορθωτός με την 

εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας της οποίας 
το σύνταγμα απέτρεπε Ένωση με άλλο κράτος. 

Ακολούθως, προς επίτευξη της διχοτόμησης, 

πρώτιστος της στόχος έγινε η αναγνώριση χωριστού 

δικαιώματος Αυτοδιάθεσης των Τουρκοκυπρίων, κάτι 

το οποίο προτίθεται να καταφέρει μέσω μιας λύσης 

Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ). 
 

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν το δικαίωμα της 

Αυτοδιάθεσης όλων των λαών («peoples»). Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα στην ερμηνεία του 

δικαιώματος της Αυτοδιάθεσης ανακύπτει από την 
ασάφεια στη λέξη «λαών». Η ασάφεια έχει να κάνει με 

το πότε μια ομάδα ανθρώπων έχει ξεχωριστό 

δικαίωμα Αυτοδιάθεσης, και στην περίπτωση της 

Κύπρου, εάν οι Τουρκοκύπριοι, ως μειονότητα, 

αποτελούν «λαό» και συνεπώς διατηρούν χωριστό 

δικαίωμα Αυτοδιάθεσης από τους Έλληνες της νήσου, 
κάτι που θα τους έδινε την ευχέρεια δημιουργίας 

ξεχωριστού κράτους ή Ένωσης των κατεχόμενων με 

την Τουρκία. 

 

Το διεθνές δίκαιο σήμερα δεν αποδέχεται τις εθνικές 
και άλλες μειονότητες ως οντότητες με χωριστό 

δικαίωμα Αυτοδιάθεσης. Ο αποδεχτός ορισμός της 

λέξης λαός περιλαμβάνει α) ολόκληρο τον πληθυσμό 

ενός ανεξάρτητου κράτους που κυβερνάται με τρόπο 

αντιπροσωπευτικό ολοκλήρου του πληθυσμού του, β) 

ολόκληρο τον πληθυσμό μιας μη-αυτοδιοικούμενης 
περιοχής, γ) ολόκληρο τον πληθυσμό μιας 

κατεχόμενης περιοχής που ζει κάτω από ξένη 

στρατιωτική κατοχή, δ) όλο το μη-εκπροσωπούμενο/ 

καταπιεσμένο μέρος του πληθυσμού μιας χώρας. 

 
Ο στόχος των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας προς 

επίτευξη της διχοτόμησης, ήταν και είναι η 

δημιουργία μια εκ των πιο πάνω προϋποθέσεων για 

να επικαλεστούν δικαίωμα χωριστής Αυτοδιάθεσης. 

Το σύνταγμα του ‘60 τους αναβάθμισε από 

μειονότητα σε κοινότητα και τους έδωσε 
υπερπρονόμια σε σχέση με τους Έλληνες, ωστόσο 

αποχώρησαν από την κυπριακή κυβέρνηση και τα 

όργανα του κράτους με την Τουρκανταρσία του 1963, 

επιχειρώντας να παρουσιαστούν ως «λαός» μη-

εκπροσωπούμενος από την κυβέρνηση του κράτους 
(το «δ» σενάριο). Φυσικά, η μη-εκπροσώπηση τους 

από τα όργανα του κράτους επήλθε μετά από δικές 

τους αποφάσεις και πράξεις, γεγονός που τους 

αποκλείει από το να επικαλεστούν το «δ» σενάριο για 

να πείσουν πως 

δικαιούνται χωριστό 
δικαίωμα 

Αυτοδιάθεσης. 

Επιπλέον, δεν 

μπορούν να 

επικαλεστούν το (α) 
σενάριο αφού το 

ψευδοκράτος δεν 

είναι νόμιμο 

ανεξάρτητο κράτος 

αλλά ούτε και το (γ) 

αφού η περίπτωση 
τους δεν συνάδει με 

λαούς όπως οι 

Παλαιστίνιοι οι οποίοι είναι κάτω από Ισραηλινή 

κατοχή και άρα έχουν αναγνωρισμένο το δικαίωμα 

δικής τους ξεχωριστής Αυτοδιάθεσης. 
 

Η Τουρκική εισβολή, ο εκ διωγμός των Ελλήνων της 

βόρειας Κύπρου και η δημιουργία Τουρκικής 

πλειοψηφίας στα κατεχόμενα εδάφη μας δεν έδωσαν 

δικαίωμα Αυτοδιάθεσης στην Τουρκική μειονότητα 

αφού πράξεις βίας δεν συμβαδίζουν με το διεθνές 
δίκαιο. Παρ’ όλα αυτά, τα ψηφίσματα 2625 (XXV) 
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και 1514 (XV) των Ηνωμένων Εθνών, διασταλτικά 

ερμηνευμένα, αναγνωρίζουν ότι «λαός» μπορεί να 

θεωρηθεί και ολόκληρος ο πληθυσμός μιας 
περιοχής, όχι μόνο ενός κράτους. Τρανό παράδειγμα 

η μετατροπή των ομόσπονδων κρατιδίων της 

Γιουγκοσλαβίας σε ανεξάρτητα κράτη, αφού ο 

πληθυσμός κάθε ομόσπονδου κρατιδίου θεωρήθηκε 

ως «λαός» που συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της 

Αυτοδιάθεσης. Στην περίπτωση της Κύπρου, μόνο 
τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί η εθνική στρατηγική 

της Τουρκίας από το 1956 στο Κυπριακό που έχει ως 

στόχο λύση ΔΔΟ. Η διζωνικότητα η οποία προβλέπει 

πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων στο βόρειο κρατίδιο 

της ομόσπονδης Κύπρου, δεν είναι άλλο από ένα 
βήμα προς την αναγνώριση του δικαιώματος της 

Αυτοδιάθεσης του κάθε ομόσπονδου κρατιδίου και 

ακολούθως προς την νόμιμη απόσχιση του βορείου 

τμήματος του νησιού. 

 

Και ενώ οι εκάστοτε πολιτικές μας ηγεσίες από το 
1977 αποδέχονται την ΔΔΟ η οποία πιθανόν να δώσει 

δικαίωμα Αυτοδιάθεσης στους Τουρκοκυπρίους και 

να κάνει πραγματικότητα τα διχοτομικά σχέδια της 

Τουρκίας, εντούτοις αποφεύγουν να προστατέψουν 

και να διεκδικήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο και 
αναφαίρετο δικαίωμα Αυτοδιάθεσης των Κυπρίων. 

Συχνά επικαλούνται τον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. για να 

συσπειρώσουν τα κομματόσκυλα τους αλλά 

αρνούνται να σεβαστούν και να τιμήσουν το αίμα των 

αγωνιστών που χύθηκε για Ένωση και μόνο Ένωση. 
Τρανό παράδειγμα της άρνησης των Κυπρίων 

πολιτικών να αφουγκρασθούν και να ακολουθήσουν 

τη θέληση του Κυπριακού λαού είναι το γεγονός ότι 

εξαιρουμένων των εκλογών, οι μόνες περιπτώσεις που 

κλήθηκε ο Κυπριακός λαός να εκφράσει τη βούληση 

του ήταν στο Ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 και 
στο δημοψήφισμα του 2004 για το σχέδιο Ανάν. Και 

τις δύο φορές η βούληση του λαού αγνοήθηκε από 

τις πολιτικές και κομματικές ηγεσίες αφού το αίτημα 

του λαού για Ένωση δεν απέτρεψε τον Μακάριο από 

το να υπογράψει τη συνθήκη της Ζυρίχης και η 
απόρριψη του σχεδίου Ανάν δεν έπεισε τις σημερινές 

κομματικές κεφαλές να αναθεωρήσουν την προδοτική 

πολιτική ΔΔΟ. 

 

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε πως το μέλλον της 

πατρίδας μας μπορεί να διακυβεύεται μόνο από τον 
ίδιο το λαό. Ο καθένας από μας οφείλει να προβεί σε 

αυτοκριτική και μετέπειτα στην προσωπική 

απαγκίστρωση από τα κόμματα. Ο καθένας από μας 

οφείλει να προβεί σε αυτοκριτική και μετέπειτα στην 

προσωπική απαγκυστρωση από τα κόμματα. 
Εξάλλου, o κάθε λαός έχει αυτή την ηγεσία που του 

αξίζει όπως έλεγε ο Montesquieu. 
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Για πρώτη φορά στην σύντομη ιστορία του Κινήματός μας, 
διοργανώσαμε σε συνεργασία με ανεξάρτητη ομάδα καλλιτεχνών 
εικαστική έκθεση που άγγιζε το θέμα των δύο μεγάλων κρίσεων 
που επηρέασαν τη ζωή στο νησί μας, της τούρκικης εισβολής του 
1974 αλλά και της σημερινής οικονομικής κρίσης και τις 
απρόβλεπτες εξελίξεις στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά 
τον Δήμαρχο Κερύνειας κ. Γλαύκο Καριόλου, τους καλλιτέχνες που 
εργάστηκαν με αγάπη για την επιτυχία αυτής της έκθεσης καθώς 
και το κοινό που στήριξε μαζικά ακόμα μια πρωτοβουλία του 
αυτόνομου φοιτητικού κινήματος. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή 
μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου. Από τις πωλήσεις συγκεντρώθηκε το 
ποσό των 210 ευρώ που δόθηκε στο σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια 

Ευχή». 

Στις 4 Ιανουαρίου 2013 συνδιοργανώσαμε με τον 
Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π., την Ε.Φ.Ε.Ν. και τη φοιτητική 
παράταξη της ΝΙΚΗΣ του ΤΕ.ΠΑΚ., πολιτική 
εκδήλωση με θέμα «Οικονομική Κρίση και 
Εθνική Κυριαρχία». Θα θέλαμε για άλλη μια 
φορά να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο τους 
αξιόλογους ομιλητές μας, οι οποίοι με τις 
τεκμηριωμένες τους απόψεις μας παρουσίασαν τα 
δεδομένα που διαμορφώνονται από μία 
διαφορετική οπτική γωνία, όσο και τον κόσμο 
που παρέστη στην εκδήλωση. Επίσης θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά όσους από τους 
ακροατές ενίσχυσαν οικονομικά το Κίνημά μας, 
αγοράζοντας δελτία εισφοράς από το τραπέζι που 
στήθηκε στην είσοδο της Αίθουσας Τελετών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 



 7 

Χαιρετισμός της Προέδρου του Κινήματος, ενώπιον του «Lobby for Cyprus» (07.02.2013): 

 
“Ladies and Gentlemen,  

 

on behalf of METOPO Cypriot Student 

Movement, I would like to take this 

opportunity to thank you for the honor 

of inviting us here today. 

 

I would also like to congratulate you on your work regarding the Cyprus Issue, and for the fact that you 

remind to the younger generations that not everyone has forgotten that our country was barbarically 

invaded by Turkey in 1974 and is still under illegal occupation. 

 

For those amongst you who are not familiar with our movement, I would like to dedicate some time 

explaining who we are, what we do and what we aim for. METOPO Cypriot Student Movement is a non-

partisan organisation, founded in 2006, when a group of students impulsively decided that they had a 

duty to stand up for themselves and their human rights, since politicians both in Cyprus and abroad 

had proven unable to do so. 

 

The reason we remained a non-partisan organisation is because we believe in the freedom of thought 

and that people should be in a position to govern their own actions without being blindly guided by 

political parties. Furthermore, we believe that people, and especially youth, have a duty to challenge 

corruption. Last but not least, at the present, all political parties in Cyprus are promoting the Racist, 

Antidemocratic and Unjust “solution” of Bizonal Bicomunal Federation, which to us is the very definition 

of high treason! Therefore, none of the existent political parties represents us. 

 

I’m proud to say that METOPO was founded upon strong values, such as Respect, Autonomy and 

Justice. The only “solution” we are prepared to accept is Freedom. We are never going to stop fighting, 

for what is fair and what is rightfully ours, until the Turkish cloth (crescent moon and a star) is removed 

from Mount Pentadaktylos, until all refugees are able to return home, and until the fate of every single 

missing person is ascertained.  

 

Amongst us are students deriving from different political backgrounds, whose common goal and 

ambition is neither self-projection, nor the promotion of any political party. Our aim is to awaken our 

fellow students and make them realize, that their own future, and the future of their children is in their 

hands. As a movement based in the United Kingdom, we are constantly trying to resolve the issue of 

Turkish Propaganda, a recent example we tried to fight for is about the Pegasus advertisements found 

in the walls of the tubes and other means of public transport, and inform British citizens about the 

current situation in Cyprus. Other examples of our activities include our demonstration outside the 

British Museum for the return of the Parthenon Marbles to Greece, our reaction to the British Council 

practically recognising the Turkish pseudo-state, the painting of a roof in the ‘nekri zoni’ area in 

Dheryneia informing Tourists of the fact that Hellene Cypriots are restricted from entering their homes 

by Turkish armed troops. Furthermore, some years ago we sailed across the coast of Limassol on a 

sailboat carrying the logo “never forget that we should not forget” («δεν ξεχνώ το δεν ξεχνώ»), a saying 

which some of us still remember on our primary school exercise books. 

 

I am before you here today in order to inform you of our values and ask you to support our strenuous 

efforts, as we strive to promote the interests of Hellenism, as we are trying to resist Turkish propaganda 

and as we are trying to awaken and alert the Cypriot youth, so as to create conscientious citizens who 

are prepared to fight for their rights and their freedom. After all, as Ancient Hellenes used to say, “ο 

σιωπών δοκεί συναινείν”, he who remains silent, is taken to consent. We are certainly not prepared to 

consent to any solution, than FREEDOM, because what is at stake is our dignity. 

 

Thank you.” 
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Με προβληματισμό παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τις εξελίξεις γύρω από την Κυπριακή οικονομία και 

τις συνομιλίες κυβέρνησης - Τρόικας. Η οριακή κατάσταση στην οποία οδήγησαν την Κυπριακή οικονομία οι 

ανεύθυνοι κυβερνώντες, με την ανοχή - αφού μόνο χλιαρές αντιδράσεις είδαμε μέχρι τώρα - των αντιπολιτευομένων 

κομμάτων, είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να διαπραγματεύεται με το πιστόλι στον κρόταφο και την Τρόικα 

να μην υποχωρεί, γνωρίζοντας ότι είναι η μόνη χειροπιαστή εναλλακτική λύση στην χρεοκοπία. Τα 

αποτελέσματα των μέτρων που επέβαλε η Τρόικα σε άλλες χώρες όπως Ελλάδα και Πορτογαλία και οι εικόνες 

εξαθλίωσης των Ελλαδιτών αδερφών μας, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τα συμφωνηθέντα μέτρα. Με 

αυτά τα δεδομένα, και με την ανακοίνωση της κατ' αρχήν επίτευξης συμφωνίας για υπογραφή μνημονίου, 

δεν μπορούμε παρά να αμφισβητούμε την συμβατότητα των όρων της συμφωνίας με τις θέσεις αρχής που ως 

κίνημα εκφράσαμε και δώσαμε στη δημοσιότητα. 
 

Διερωτόμαστε πώς από την νύχτα της 21ης Νοεμβρίου όπου οι συνομιλίες με την Τρόικα παρουσιάζονταν 

ως τετελεσμένες, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες που άφησαν να διαρρεύσουν, φτάσαμε μέσα σε λίγες 

ώρες σε πληροφορίες που αναφέρουν συγκλίσεις και συμβιβασμούς σε όλα τα θέματα με την Τρόικα. 

Γνωρίζοντας τον ενδοτισμό και την υποχωρητικότητα της Κυβέρνησης Χριστόφια στο Κυπριακό όπως επίσης 

και την αδιαλλαξία της Τρόικας σε θέματα όπως το φυσικό αέριο, δεν μπορούμε παρά να διερωτόμαστε τι 

ανταλλάγματα έδωσε ο πρόεδρος Χριστόφιας σε αυτούς προκειμένου να φτάσουμε σε συμφωνία. Ως ΜΕΤΩΠΟ 

Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, θεωρούμε πως τα πέντε χρόνια διακυβέρνησης Χριστόφια δεν 

αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας και εμπιστοσύνης προς στους κυβερνώντες και συνεπώς απαιτούμε την 

άσκηση πίεσης εκ μέρους των πολιτών και όλων των πολιτικών κομμάτων ούτως ώστε να υπάρξει απόλυτη 

διαφάνεια και να δοθούν στην δημοσιότητα οι πραγματικοί όροι της συμφωνίας. Επίσης απαιτούμε από την 

Κυβέρνηση να ενημερώσει ενδελεχώς το λαό για τις κινήσεις της σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν 

επιτευχθεί, αφού ήδη από το περασμένο καλοκαίρι διαρρέουν αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες που 

δημιουργούν τάσεις απόγνωσης και απαισιοδοξίας στους πολίτες που βλέπουν το μέλλον τους και των παιδιών τους 

να γίνεται αβέβαιο. 
 

Καταδικάζουμε σθεναρά την αντιδημοκρατικότητα της μεθόδου αποδοχής του οποιουδήποτε 

μνημονίου αφού κανένα ρόλο δεν διαδραμάτισε στην απόφαση ο Κυπριακός λαός. Με 

την «δημοκρατικότητα» που την διακατέχει η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενιών, 

έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μετά από την δολοφονική έκρηξη στο Μαρί, δεν τυγχάνει της αποδοχής 

του ευρύτερου λαού. Παρόλες τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας για «δίκαιη» κοινωνία, οι πολίτες του 

Κυπριακού κράτους βιώνουν καθημερινά την κοινωνική αδικία, την απόγνωση και σε αρκετές περιπτώσεις την 

εξαθλίωση, φαινόμενα που θα οξυνθούν με τον ερχομό του μνημονίου. Προβληματισμό προκαλεί επίσης και η 

αδιαφορία των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων που δεν επενέβησαν για να προτείνουν την έγκριση 

του μνημονίου μέσω δημοκρατικών διαδικασιών όπως της διεξαγωγής δημοψηφίσματος. 
 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τους Έλληνες της Κύπρου σε ένα νέο αγώνα 

αντίστασης, ενάντια στα όποια μέτρα που στοχεύουν στην εξαθλίωση του βιοτικού επιπέδου και 

στην κατάργηση της κρατικής κυριαρχίας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε με το κεφάλι ψηλά και να 

αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασε ο Κυπριακός Ελληνισμός μετά την Τουρκική εισβολή όπου 

κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να επαναφέρει την Κυπριακή οικονομία σε επίπεδα ψηλότερα από αυτά προ της 

εισβολής. Οι θέσεις μας στα Εθνικά ζητήματα, καθώς και στα της οικονομίας δεν είναι 

διαπραγματεύσιμες. Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με τη στρατιωτική κατοχή από τον Αττίλα, και δεν πρόκειται να 

συμβιβαστούμε ούτε με την οικονομική κατοχή του ΔΝΤ και της Ευρώπης της «αλληλεγγύης». Ο πόλεμος που 

δεχόμαστε είναι πλέον οικονομικός, διπλωματικός και πολιτιστικός και στις μάχες που θα 

ακολουθήσουν εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε ανάχωμα στα σχέδια που υποκινούνται από ξένα κέντρα 

αποφάσεων. 

 

Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Σταύρος Ιωάννου 
Αντιπρόσωπος Kingston 
University 
info@metopo.org.uk 

 
 
Η Κύπρος μας είχε, έχει και θα 

έχει την ανάγκη από μία 

εκσυγχρονισμένη νεολαία η οποία θα στηρίζει την 

κοινωνική αλλά και οικονομική ανάπτυξη στον τόπο 

μας. Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση Χριστόφια 
επέδειξε αφάνταστη ολιγωρία στο θέμα της 

οικονομίας του τόπου με αποτέλεσμα να επηρεάζεται 

το παρόν αλλά και το μέλλον της νεολαίας μας. Όχι 

μόνο εκτίμησε τα δεδομένα λανθασμένα αλλά δήλωνε 

πανηγυρικά και επισήμως ότι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση μας προσπέρασε. Το αποτέλεσμα 

ήταν να μη ληφθούν έγκαιρα ή και καθόλου σε 

πολλές περιπτώσεις, τα απαραίτητα μέτρα, μέχρι που 

η κρίση κτύπησε την πόρτα μας με τον χειρότερο 

τρόπο. Ο τελευταίος που θα έπρεπε να την 

«πληρώσει» ήταν ο Κύπριος φοιτητής, κι όμως 
εκατοντάδες φοιτητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους 

λόγω οικονομικής κρίσης.  

 

Από την άλλη, έχουμε τις πολιτικές ηγεσίες του 

τόπου να αρνούνται προκλητικά τις μειώσεις σε 
παχουλούς μισθούς και επιδόματα τα οποία 

απολαμβάνουν οι κρατικοί αξιωματούχοι εν καιρώ 

κρίσης και κοινωνικής δυστυχίας ενώ παράλληλα 

πολλοί φοιτητές δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να 

είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά 

τις πληρωμές διδάκτρων, κτλ. Μια κατάσταση που 
έχει μετατραπεί σε ένα καθημερινό γολγοθά και ένα 

συνεχές άγχος για τους ίδιους τους φοιτητές αλλά και 

τις οικογένειές τους που αδυνατούν να 

αντεπεξέλθουν. Το αποτέλεσμα είναι όλο και 

περισσότερα νέα παιδιά, συμπολίτες και συμφοιτητές 

μας, να αναγκάζονται να διακόπτουν τις σπουδές 
τους.  

 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2013, οι 

απολαβές των κρατικών αξιωματούχων θα είναι 

αυξημένες σε σύγκριση με αυτές του προηγούμενου 
έτους, όπως αυξημένη θα είναι και η κρατική 

χορηγία προς τα κόμματα κατά το 2013, λόγω των 

προεδρικών εκλογών. Για τις οργανώσεις νεολαίας των 

κομμάτων η κρατική επιχορήγηση για το 2013 θα 
είναι η ίδια με αυτήν του 2012, δηλαδή €314.640. 

Και όλα αυτά ενώ καθημερινά ακούμε για κατάργηση 

του επιδόματος μάνας, για μειώσεις στα επιδόματα 

τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, αλλά και η 

αδικαιολόγητη εισήγηση για περικοπές σε επιδόματα 
αναπηρίας και παροχές. Ωστόσο δεν έχουμε δει ίχνος 

συμπόνιας προς τον απλό πολίτη και τους νέους από 

τα πολιτικά κόμματα και ηγεσίες του τόπου.  

 

Η φοιτητική χορηγία και το επίδομα τέκνου είναι δύο 

αφάνταστα σημαντικές κοινωνικές παροχές για κάθε 
νέο της Κύπρου αλλά και της οικογένειας του. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τους ξενιτεμένους Κύπριους 

φοιτητές, η φοιτητική χορηγία αποτελεί κεκτημένο 

και το κράτος ύστερα από λανθασμένες αποφάσεις 

της ίδιας πολιτικής του ηγεσίας, έρχεται να 
περικόψει από τον φοιτητή την βοήθεια που του 

παρείχε, που είναι ίσως και η μοναδική κρατική 

βοήθεια προς αυτόν. Επιπλέον, οι μειώσεις του 

επιδόματος τέκνου στις πολύτεκνες οικογένειες 

δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την οικονομική 

βιωσιμότητα των οικογενειών και κάνει δυσκολότερο 
το έργο τους ώστε να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν 

στις υποχρεώσεις τους. 

 

Σε αυτό το σημείο έρχεται και η πάγια θέση μας σαν 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων φοιτητών Η.Β. για την ανάγκη 
αυτονομισμού της νεολαίας μας αφού μέχρι τώρα 

καμία φοιτητική παράταξη πολιτικών κομμάτων του 

τόπου μας δεν έχει θίξει αυτό το θέμα. Η μόνη 

ασχολία τους δεν πρέπει να είναι οι προεδρικές 

εκλογές και η προώθηση των υποψηφίων που 

εκπροσωπούν τα μητρικά τους κόμματα εδώ και 
μήνες τώρα, παραμελώντας το συμφέρον του Κύπριου 

φοιτητή, αλλά η υποχρέωση μας σαν φοιτητικές 

παρατάξεις έναντι στον κάθε Κύπριο νέο που 

σπουδάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός μας είναι 

μέσω της παράταξης μας να ακούγεται η φωνή αλλά 
και τα προβλήματα του Κύπριου φοιτητή και αυτό 

καλούμε να κάνουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις 

επιτέλους. Σαν ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. αντιτασσόμαστε 

σε όλες αυτές τις αποφάσεις και εισηγήσεις που 

πλήττουν το καλό της φοιτητικής νεολαίας και των 

μελλοντικών επιστημόνων του τόπου μας. Η 
οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη στον τόπο μας 

δεν θα έρθει με τέτοιου είδους μέτρα αλλά με άλλες 

ουσιαστικές αλλαγές και πολιτικές εκ των έσω. 
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Νάσια Σιάηλα 
Αντιπρόσωπος Essex 

info@metopo.org.uk 
 
 
Σε λίγες μέρες ο Ελληνισμός της 

Κύπρου θα κατέλθει στις κάλπες 

για να εκλέξει τον 7ο πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ και 

μήνες οι υποψήφιοι για την προεδρική καρέκλα 

έχουν κηρύξει ένα πόλεμο πατώντας επί πτωμάτων 
για να πετύχουν την εκλογή τους. 

Πραγματοποιήθηκαν ομηρικές μάχες από τα 

κομματικά επιτελεία όλων των υποψηφίων για να 

μας πείσουν ποιος είναι ο (α)καταλληλότερος στο να 

διαχειριστεί το Κυπριακό και την οικονομία μας. Το 
χειρότερο από όλα, όμως, δεν είναι η εκλογή του Α ή 

του Β στο ανώτατο πολιτικό αξίωμα αλλά ο 

φανατισμός που διακατέχει τους υποστηρικτές των 

υποψηφίων οι οποίοι ξεχνούν πως την επόμενη των 

εκλογών όλοι θα βρισκόμαστε στην ίδια μοίρα. 

Εξίσου λυπηρό είναι και το φαινόμενο της ψήφου 
προς εξασφάλιση θέσης σε δημόσια υπηρεσία ή 

αξίωμα, αγνοώντας πλήρως ότι ο δημόσιος τομέας 

πρέπει να περιοριστεί σε μέγεθος στο άμεσο μέλλον, 

εάν το κράτος θέλει να επιβιώσει οικονομικά.  

 
Δυστυχώς ή ευτυχώς το νεαρό της ηλικίας μου δεν 

μου επιτρέπει να έχω κάποια εμπειρία από 

προηγούμενες προεδρικές προεκλογικές περιόδους 

για να ξέρω πως ήταν το κλίμα. Κατανοώ ότι σε άλλες 

περιόδους και κυρίως μετά από την εισβολή του 

1974 η κατάσταση ήταν χειρότερη εξαιτίας του 
πολωμένου κλίματος που διαδέχθηκε τα τραγικά 

εκείνα γεγονότα. Δεν θέλω να δεχτώ όμως, πως μετά 

από όλα όσα υπέστη το μαρτυρικό μας νησί, και εν 

έτη 2013, κάποιοι εξακολουθούν να είναι 

προσωπολάτρες αγνοώντας εντελώς το γεγονός πως, 
ό,τι κακό ήρθε σε αυτόν τον τόπο ήρθε μετά από 

αποφάσεις του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας 

και των  διάφορων πολιτικών κομμάτων. Διαφορετικό 

είναι το γεγονός της υποχρέωσης του κάθε πολίτη να 

συμμετέχει ενεργά στα κοινά, να κρίνει και να έχει 

άποψη και είναι άλλο το να θεωρεί λυτρωτή και 
«Θεό» του κάποιον ο οποίος έδειξε στο πρόσφατο 

παρελθόν δείγματα υποδούλωσης και προδοσίας.  

 

Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από το 2004 και το 

εκτρωματικό σχέδιο ΑΝΑΝ. Τότε δεν υπήρχε ούτε 
Αναστασιάδης ούτε Λιλλήκας. Ούτε Κάρογιαν ούτε 

Μαλάς. Υπήρχε ένα «ναι» και ένα «ΟΧΙ»! 
Κουτσουρομένη, ρατσιστική , διχοτομική 

ομοσπονδία ή αντίσταση και αγώνας για τη λευτεριά! 

Ο λαός ενωμένος απάντησε, αποφάσισε, 

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ για το μέλλον του και για το μέλλον 

των παιδιών του. Αρνούμαι να πιστέψω ότι 8 χρόνια 

μετά ξεχάσαμε εκείνον τον κοινό αγώνα όλων των 
Ελλήνων της Κύπρου που ανεξαρτήτως ιδεολογικών 

και πολιτικών πεποιθήσεων βροντοφώναξαν εναντίον 

της διάλυσης του κράτους μας. Παρόλα αυτό δεν 

είναι λίγοι αυτοί που εξακολουθούν να οδηγούνται 

στην προσωπολατρία και στο βόλεμα. 
 

Ο δικός μας αγώνας δεν τελειώνει στις 17 του 

Φλεβάρη, αλλά ούτε και στις 24. Αντίθετα τότε είναι 

που επαναρχίζει, από την τελετή ανακήρυξης του 

νέου προέδρου στο στάδιο Ελευθερία στην Λευκωσία. 

Από κείνη την στιγμή ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση 
για την παρουσίαση ενός νέου σχεδίου λύσης για το 

Κυπριακό αλλά και για ένα μνημόνιο υποταγής που 

στόχο θα έχουν την ολοκληρωτική καταστροφή του 

νησιού μας. Ας ανεμίσουν οι κομματικοί υπάλληλοι 

τις σημαίες του κόμματος τους. Εμείς, πιστοί στις 

ιδέες και στα ιδανικά μας θα περιμένουμε έξω στο 
πεζοδρόμιο όπως γινόταν πάντα για να αγωνιστούμε 

για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ μέλλον αυτού του τόπου. Ο δικός 

μας αγώνας δεν έχει ψήφους, δεν προσβλέπει σε 

υπουργεία και βόλεμα. Ο δικός μας αγώνας έχει 

υπομονή πείσμα και θέληση μέχρι την τελική 
δικαίωση. Μέχρι να επισκεφτώ για πρώτη φορά το 

σπίτι του πατέρα μου και να δω από κοντά όλα αυτά 

που μου περιέγραφε τόσα χρόνια. Μέχρι τότε όλοι 

είμαστε πρόσφυγες και σκλάβοι στην ίδια μας την 

πατρίδα. 
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Σπύρος Δημοσθένους  

Αντιπρόσωπος Sussex 
info@metopo.org.uk 

Τα νυχτερινά κέντρα, το αλκοόλ, τα 
ρούχα και οι μάρκες. Η 

αυτοανάδειξη σε όρια 

κομπλεξισμού, το «in» πλέον χασίς, 

οι εναλλακτικοί και οι mainstream. 

Τα λεφτά του μπαμπά και της 

μαμάς, οι 5,000 φίλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και τα 100 likes στη φωτογραφία προφίλ, η τσάντα 

Luis Vuitton και το αυτοκίνητο των 10 χιλιάρικων. Τα 

λεφτά του μπαμπά και της μαμάς και η μαριχουάνα σε 

«εναλλακτικά» ψευτοαναρχικά στέκια και το μαγικό 

κρασί που σε μεταμορφώνει αυτόματα σε σοφιστικέ 

καλλιτέχνη στη πρώτη γουλιά.  

Όλα καλά, είμαστε ευτυχισμένοι, ξέγνοιαστοι. Που 

είναι το κακό που χρησιμοποιούμε τα λεφτά των γονιών 

μας τοιουτοτρόπως; Εργαζόμενοι δεν είναι; Δε τα 

βγάζουν με κόπο και μόχθο; Δε μας τα διαθέτουν με 

χαρά; Όλα καλά, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας 

εκφράζεται όπως γουστάρει.  

Και η Κύπρος; - Ποια Κύπρος; Η πατρίδα που 
μεγάλωσες, η γη που σου κληρονομεί ο πατέρας σου, 

που του την άφησε με χαρά ο παππούς σου, που γι’ 

αυτή ο 18χρονος Παλληκαρίδης ξεψύχησε στη 

κρεμάλα για να δει ελεύθερη. Για την Ελληνική Κύπρο 

που θυσιάστηκαν ο Ευαγόρας, ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, 

οι στρατευμένοι της Εθνικής Φρουράς το 1974 και οι 

αγωνιστές της ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Και να ήταν μόνοι αυτοί; 

Πόσοι ξεψύχησαν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν για την 

ελευθερία; - Ποια ελευθερία; Την εδαφική, της 

έκφρασης, της ύψωσης των εθνικών μας συμβόλων. 

- Ναι, θυμάμαι την Κύπρο! Φεύγω από το μάθημα στις 

15 του Νιόβρη και πάω στις εκδηλώσεις. - Στις 20 του 

Ιούλη; Μπαα, είμαι Πρωτάρα, Αγία Νάπα, Μύκονο και 

στους άλλους καλοκαιρινούς ξέγνοιαστους 

προορισμούς. -Γιατί μόνο στις 15; Μόνο αυτό 

μπορούμε να κάνουμε ως νεολαία; Ναι, τα άλλα τα 

αφήνουμε στους πολιτικούς και στα κόμματα. Θα μας 

διασφαλίσουν την «λύση» τους, και το κόμμα του 

πατέρα μου το μέλλον μας έπειτα. Ας τους 

ακολουθήσουμε τυφλά. 

Και αυτοί είναι οι καλύτεροι των χειρότερων. 

Τουλάχιστον παν σε μια διαδήλωση. Γιατί μόνο μια 

διαδήλωση; Όταν ο πατέρας μου ήταν μαθητής, λέει, 

πως γίνονταν αυθόρμητες διαδηλώσεις κάθε λίγο καιρό.  

 

 

Εμείς γιατί μόνο στις 15; Α, ναι επειδή δε βιώσαμε 

προσφυγιά, χαμό αγαπημένων προσώπων, φτώχια, 

ορφάνια. Εμείς μεγαλώσαμε στην οικονομική ευμάρεια 

και τον αχόρταγο καταναλωτισμό της Κύπρου. Ακόμα 

και τώρα εν καιρό οικονομικής κρίσης, οι περισσότεροι 
που υποφέρουν είναι οι ήδη ευπαθείς ομάδες.  

Καλό και το club καλή και η «εναλλακτική» καφετέρια. 

Αλλά γιατί όχι - έστω – και η μνήμη της κατεχόμενης 

Κύπρου; Δεν φτάνει που δεν δείχνουμε ενδιαφέρον για 

τα κατεχόμενα από τους Τούρκους εδάφη μας, 

φτάσαμε στο σημείο να μη νοιαζόμαστε καν για τα 

κατεχόμενα - από τα πολιτικά κόμματα - μυαλά μας. 

Πριν από λίγο καιρό διάβασα για ακόμη μια 

αυτοκτονία-αυτοπυρπολισμό Θιβετιανού μοναχού. Το 
Θιβέτ προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τη 

δημοκρατία της Κίνας και οι Θιβετιανοί 

αυτοπυρπολούνται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για 

ευαισθητοποίησης για τη κατάσταση που της επιβάλλει 

η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Την Ελευθερία τους 

την βάζουν πάνω και από την ίδια τους την ζωή.   

 

Και να που για κάποιους, έστω χιλιόμετρα μακριά, το 

ιδανικό της πατρίδας δεν είναι μια ακραία, εθνικιστική 

έξαρση. Ας κοιμηθούν οι αυτοπυρπολούμενοι στην 

φωτιά και ας κοιμηθείτε και εσείς στις αγκάλες των 

όμορφων λόγων των πολιτικών.  

Εγώ πάντως, δε ξεχνώ την εισβολή, τη κατοχή, τους 

(αγνοημένους) αγνοούμενους και αντιστέκομαι στα 

προδοτικά σχέδια των πολιτικών. Αν θέλεις να 

βοηθήσεις φορείς αρκετοί, το μόνο που χρειάζεται είναι 

η αφύπνιση και η απελευθέρωση των συνειδήσεων μας.  
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Οτιδήποτε άλλο εκτός από φοιτητική παράταξη θυμίζει τον τελευταίο καιρό η Πρωτοπορία Η.Β. Τους 

τελευταίους δύο μήνες, η θυγατέρα του ΔΗ.ΣΥ. άρχισε να θυμίζει τον παλιό «καλό» της εαυτό. Η συνεχής 
διεξαγωγή πρωτότυπων, για τα δεδομένα της Πρωτοπορίας, εκδηλώσεων έχει πια κοπάσει, ο χείμαρρος 

ανακοινώσεων και επιθέσεων έχει στερέψει και πλέον το μόνο που απέμεινε είναι ανακοινώσεις που 

αναμασούν το προφανές, ότι δηλαδή η Πρωτοπορία στηρίζει τον υποψήφιο του ΔΗ.ΣΥ. για την Προεδρία της 

Δημοκρατίας και υιοθετεί τις προτάσεις του στο σύνολό τους. 

 
Είναι πλέον εμφανές πως το ολόχρονο ανέβασμα των στροφών της γαλάζιας μηχανής οδηγούσε με μαθηματική 

ακρίβεια στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Πλέον οι περιφερόμενες και αβέβαιες ψήφοι έχουν 

μαντρωθεί και όλα φαίνεται να πηγαίνουν κατευχήν στο «γαλάζιο πύργο», αφού τώρα έπεσαν οι στροφές και 

απλά περιμένουν την άνοδο του ΔΗ.ΣΥ. στο θρόνο για να ανταμειφθούν επιτέλους για τις προσπάθειές τους. 

Έπαιξαν με επιτυχία το ρόλο των δήθεν αγανακτισμένων αντί-ΑΚΕΛικών, απέκλεισαν 

οποιεσδήποτε αντιστάσεις της Αναγέννησης Η.Β, η οποία μιμούμενη τη θολή και γεμάτη κενά συνεργασία 
των μητρικών τους κομμάτων πλέον έχει υποβαθμιστεί σε κουτάβι που ακολουθεί πιστά τους αφέντες της 

Πρωτοπορίας. Για το Κυπριακό ουδείς λόγος φυσικά αφού, όπως άλλωστε και για τον ΔΗ.ΣΥ., είναι πλέον 

χαμηλά στις προτεραιότητές τους. Δεν είναι άλλωστε μυστικό πως το παρόν ΔΣ της Πρωτοπορίας φιλοξενεί 

και άτομα που επισήμως συντηρούν την αερολογία περί δήθεν εναντίωσης της Πρωτοπορίας στο 

Σχέδιο Ανάν το 2004 ενώ παράλληλα, σε δημόσιες συζητήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και 
εμμέσως διά των ανακοινώσεων της παράταξής τους, μιλούν για χαμένες ευκαιρίες του 2004. 

 

Πέρα από αυτά όμως η Πρωτοπορία ΗΒ επεδίωξε να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των φοιτητών, και να 

προκαλέσει πόλωση με στοχευμένες συκοφαντίες. Απώτερος σκοπός φυσικά να πετύχουν όσο το 

δυνατόν ψηλότερα ποσοστά συσπείρωσης για τον ΔΗ.ΣΥ., τα οποία φυσικά επιθυμούν να εξαργυρώσουν 

και στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γελοίο προϊόν κολλάζ που 
δημοσίευσαν τον περασμένο Νοέμβριο, μέσω του οποίου προσπάθησαν εντέχνως μεν, ανεπιτυχώς δε, να 

παρουσιάσουν το ΜΕΤΩΠΟ ως προεκλογικό όργανο συγκεκριμένου υποψηφίου. Ακόμη πιο γελοία είναι και 

η τοποθέτηση του δήθεν άσπονδου εχθρού τους, της Προοδευτικής, η οποία στην ηλεκτρονική φυλλάδα 

της κατηγορεί το ΜΕΤΩΠΟ ως υποστηρικτή διαφορετικού υποψηφίου. Έχουμε κουραστεί να 

επαναλαμβάνουμε και στους μεν και στους δε, αλλά και στην Αναγέννηση με την οποία μοιράζονται εδώ και 
ένα χρόνο το ίδιο χαράκωμα, το πόσο εξευτελίζονται όταν πυροβολούν ομαδικά το Κίνημά μας 

αλληλοεξουδετερώνοντας όμως τα ίδια τους τα πυρά και αναιρώντας ο ένας τις λασπολογικές 

τοποθετήσεις του άλλου. 

 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου διαθέτει όλα αυτά που οι κομματικοί σκλάβοι δεν 

θα έχουν ποτέ. Ναι, υστερούμε σε έμψυχο δυναμικό γιατί δεν καλλιεργούμε στελέχη από τα γεννοφάσκια 
τους. Ναι, υστερούμε σε χρήματα και μέσα πρόσβασης γιατί δεν λαμβάνουμε κομματικές χορηγίες και ούτε 

στηριζόμαστε στις πατερίτσες του μεγάλου κεφαλαίου. 

 

Έχουμε όμως πείσμα. Το προστάζει η ιστορία μας. 

 
Έχουμε ψυχή. Το προστάζει η συνείδησή μας. 

 

Είμαστε απαλλαγμένοι από τα δεσμά που κρατάνε όλους εσάς αιώνιους δέσμιους στο σπήλαιο του 

Πλάτωνος. Δεν ονειρευόμαστε νυχθημερόν την ανέλιξή μας στη σκουριασμένη κλίμακα της κομματοκρατίας 

ούτε ποθούμε τα ανταλλάγματα που σας έχουν τάξει. Το ΜΕΤΩΠΟ θα συνεχίζει να σας δείχνει το 

δρόμο. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να κυλιέστε στη λάσπη. 
 

Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Δειλά δειλά άρχισε να ξεπροβάλλει, μετά από πολλούς μήνες, από το καβούκι της η Αναγέννηση ΗΒ. Η νεολαία του 
Μάριου Κάρογιαν, που όπως και αυτός «πάει με όλα», τερμάτισε επιτέλους την σιωπή της εκδίδοντας στις 6 Φεβρουαρίου 
ανακοίνωση σχετικά με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Ομολογούμε ότι δεν μας εξέπληξε καθόλου η εξέλιξη αυτή 
αφού με τις φοιτητικές εκλογές να βρίσκονται μόλις ένα μήνα μακριά μας, κάποια αφορμή έπρεπε να βρεθεί για να 
θυμηθεί ο φοιτητής ότι κάπου υπάρχει μια παράταξη που λέγεται Αναγέννηση. 

Καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η Αναγέννηση επέλεξε τη συνηθισμένη τακτική της παίζοντας κρυφτούλι. 
Ελάχιστες οι δημόσιες τοποθετήσεις τους και από αυτές ακόμη λιγότερες αυτές που παρήγαγαν πολιτικό λόγο αφού οι 
πλείστες ήταν είτε επετειακές, είτε λασπολογικές (κυρίως εναντίον του ΜΕΤΩΠΟΥ). Με αυτή τη στάση τους απέφυγαν να 
τοποθετηθούν επί των πολιτικών τους θέσεων, εάν έχουν κάποιες, αφενός για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος των 
αποφάσεών τους, αφετέρου για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα των υπογείων κινήσεων. Χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις 
και με μόνη άμυνα τις συνήθεις αναφορές στην ταυτότητα ή δράση των ιδρυτών τους, εξαπέλυσαν υπόγεια επικοινωνιακή 
εκστρατεία. Η Αναγέννηση παρουσιάζεται στους ανυποψίαστους φοιτητές πότε σαν εθνικόφρων πρωτοστάτης του «ΟΧΙ» και 
πότε σαν προοδευτική δύναμη της επαναπροσέγγισης και της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Άλλοτε 

παριστάνουν τους αντιδραστικούς ΔΗΚΟϊκούς που διαφώνησαν με τις επιλογές Κάρογιαν και άλλοτε τα ευσυνείδητα 
κομματικά πιόνια που δείχνουν «σεβασμό στις αποφάσεις του κόμματος» και τη στήριξη της υποψηφιότητας Αναστασιάδη. 
Συνοπτικά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τις ψήφους μου.  

Η ίδια τακτική εφαρμόζεται εκ μέρους τους και στην ΕΦΕΚ ΗΒ αφού πολλές φορές επέλεξαν να απέχουν από 
τοποθετήσεις και ψηφίσματα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από την όποια κριτική θα δέχονταν για τις επιλογές 
τους. Ακόμη χειρότερη είναι η ανίερη συμμαχία με την Πρωτοπορία, στα πρότυπα της συμμαχίας ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ, 
στηρίζοντας σχεδόν όλες τις τοποθετήσεις της παράταξης του Ν. Αναστασιάδη. Παρά τη συμμετοχή τους στο ΔΣ της ΕΦΕΚ 
δεν άσκησαν καθόλου πίεση για εφαρμογή των εισηγήσεων που κατέθεσε το ΜΕΤΩΠΟ και που οι ίδιοι υπερψήφισαν, 
όπως η δημοσιοποίηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και η διοργάνωση εκδήλωσης εναντίον των Βρετανικών 
Βάσεων. Είναι με αυτό τον τρόπο που θέλουν μια ΕΦΕΚ ενεργή και διεκδικητική, που να μην κρύβεται από τους 
φοιτητές;  

Καλό θα ήταν επίσης να εξηγήσουν στους φοιτητές τους λόγους που στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΦΕΚ (03/02/2013), ο 
πρόεδρος της Αναγέννησης εξαπέλυσε λυσσασμένη επίθεση εναντίον των στελεχών του ΜΕΤΩΠΟΥ επαναλαμβάνοντας τις 
κατηγορίες περί δήθεν εμπλοκής μας στο επιτελείο Γ. Λιλλήκα. Αυτή είναι η προσφορά σας στην ΕΦΕΚ; Προσέρχεστε σε 
διάλογο προς επίλυση φοιτητικών ζητημάτων και καταλήγετε να εξαπολύετε κατηγορίες για να εξυπηρετήσετε 
τα συμφέροντα των μητρικών σας κομμάτων; Υιοθετώντας αυτούσια τη ρητορική της Πρωτοπορίας μας αποδεικνύετε 
περίτρανα πλέον, πως η υποτιθέμενη αντίδρασή σας στην επιλογή του ΔΗΚΟ για στήριξη Αναστασιάδη δεν ήταν παρά 
ένας μύθος τον οποίο προφανώς μόνο εσείς πιστεύετε. Είστε αυθεντικά φερέφωνα του προέδρου του ΔΗΚΟ και 
αποδεικνύετε πως ουδέποτε θα πετύχετε να αυτονομηθείτε και να επηρεάσετε καταστάσεις. Ούτε καν εντός του ιδίου 
του κόμματός σας.   

Για άλλη μια φορά φέτος ακούσαμε εκ μέρους σας το σύνθημα «Εμείς μιλούμε με πράξεις», αναφερόμενοι στα μειωμένα 
φοιτητικά ναύλα που προσφέρουν οι Κυπριακές Αερογραμμές. Απαντήστε μας τί ακριβώς πράξατε και «πετύχατε» αφού 
εδώ και μερικά χρόνια ακούμε κάθε χρόνο να «πετυχαίνετε» το ίδιο πράγμα. Επιπλέον η Προοδευτική διεκδικεί και η 
ίδια τα σκήπτρα της «επιτυχίας» αυτής. Πετύχατε τελικά κάτι και εάν ναι, ποιος το πέτυχε; Είναι καιρός να πάψετε 
να κοροϊδεύετε το φοιτητή αναμασώντας κάτι που ισχύει εδώ και χρόνια. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να σταθούμε στο «σάπιο σύστημα» στο οποίο αναφέρεστε στο τέλος της ανακοίνωσής σας. Αν μη τι 
άλλο αγαπητοί Αναγεννησιάνοι είναι γελοίο εσείς να μιλάτε για σάπια συστήματα. Το κόμμα σας κυβέρνησε έμμεσα και 
άμεσα το κράτος, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, έχετε κάνει το ρουσφέτι επιστήμη και έχετε το θράσος να μιλάτε 

και για σάπιο σύστημα. Και αν ακόμα σας δίναμε συγχωροχάρτι για το σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής που έστησε 
το κόμμα σας εις βάρος του Κυπριακού κράτους και της κοινωνίας, ουδέποτε θα σας συγχωρήσουμε το γεγονός ότι 
επιμένετε να υπακούετε χωρίς αντιρρήσεις στις εντολές του τυχοδιώκτη Μάριου Κάρογιαν. Αυτός δεν ανέβασε στην εξουσία 
το Δημήτρη Χριστόφια που τώρα βρίζετε; Aυτός δεν στήριξε την πλέον καταστροφική διακυβέρνηση για περισσότερο από 
τρία χρόνια, μέχρι που τα τραγικά γεγονότα του 2011 και η κατηφόρα που πήρε το κράτος τον έκαναν να αλλάξει 
προσανατολισμό; Αυτοί ήσασταν και αυτοί θα παραμείνετε. Αιώνιοι τυχοδιώκτες, μαριονέτες του εκάστοτε κομματάρχη 
σας.    

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη που υπεραμύνεται τις παρακαταθήκες του Τάσσου, 
 βουρά να πέψει ψήφους του ΑΝΑΝστασιάδη; 

 

Αχαχούχιος: Μάλλον εν τες παρακαταθήκες του Ντάουνερ που ακολουθεί…;  
 
 
 
 Ποιος υποψήφιος Πρόεδρος  χρησιμοποιεί συστηματικά τις δημόσιες συγκοινωνίες; 

 
Αχαχούχιος: Εν τζιαι υπάρχει περίπτωση να σου γεμώνει το ρεζερβουάρ το κόμμα έννε; 

 

 Ποια φοιτητική παράταξη δεν είναι «ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο»;  

Αχαχούχιος: Οκ, έγινε!  

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη αυτοαποκαλείται αυτόνομη;  

Αχαχούχιος: Ο Ιορδάνου ξέρει το;  

 

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη δεν προσέχει στα μαθήματα Ελληνικών;  

Αχαχούχιος: Συνεδρία και όχι 'σινεδρία', συμφοιτητές και όχι 'σιμφιτιτές', είναι και όχι 'είνε', ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ και 
όχι 'φοιτιτικές', υπόλογοι και όχι 'ειπόλογοι', μεγαλύτερη μάζα φοιτητών και όχι 'μεγαλίτεροι μάζα φοιτιτον'. 
(Πρακτικά Συνεδρίας ΕΦΕΚ ΗΒ 3/1/2013). 
 
 
 

 Ποιος υποψήφιος Πρόεδρος έβαλε τη διακυβέρνηση Χριστόφια πάνω στη ζυγαριά και βρήκε θετικό 
πρόσημο;  
 
Αχαχούχιος: Μαρί, κυπριακό, οικονομική δυστυχία, ανεργία, ρουσφέτι, συλλήψεις αντιφρονούντων και δεν 
συμμαζεύεται. 
 
 

 Ποια κομματική παράταξη «Ενώνει Δυνάμεις» με διαγραφέντες από το ίδιο τους το κόμμα;  
 

Αχαχούχιος: Με το «Συλλούρη και τον Ερωτοκρίτου ίδια μούρη». 
 
 
 

 Ποια κομματική παράταξη έχει διδαχθεί ιστορία στην πρώην Σοβιετική Ένωση και δεν γνωρίζει πως η 
Κύπρος είναι Ελληνική;  

 
Αχαχούχιος: Με τις πέτρες να μιλήσετε λαλώ σας. Με τις πέτρες. 
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 Ποιος πρώην «αντιδραστικός» Πρόεδρος κομματικής φοιτητικής παράταξης έγινε Πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ 

μέσα σε μια νύκτα;  

Αχαχούχιος: Ήταν μες τις λίστες του Κάρογιαν τζιαι τούτος; 

 
 

 Ποιος υποψήφιος Πρόεδρος δεν θα ανακόψει κανένα μνημόνιο;  
 

Αχαχούχιος: «ΝΑΙ» ολάν; 
 
 
 

 Ποιος υποψήφιος Πρόεδρος θα ανακόψει το δεύτερο μνημόνιο;  

 
Αχαχούχιος: Το πρώτο εν του ατζιαμή; 
 
 

 Ποια φοιτητική παράταξη μιλά με πράξεις του περασμένου 

ακαδημαικού έτους;  

 
Αχαχούχιος: Επιάτε off φέτος; 
 
 

 

 Ποιος υποψήφιος Πρόεδρος εννά κόψει τζιαι το πρώτο, τζιαι το 
δεύτερο, τζιαι το τρίτο, τζιαι το τέταρτο μνημόνιο;  

 
Αχαχούχιος: Βάλλει υποψήφιος ο Τσακ Νόρις; 
 
 
 

 Ποιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας φεύγει με το κεφάλι ψηλά;  

 
Αχαχούχιος: ΦΥΕ ΤΖΙΑΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΘΩΡΕ! 
 
 
 

 Για ποιον υποψήφιο Πρόεδρο δουλεύουν τα μέλη της φοιτητικής 

παράταξης του ΔΗ.ΚΟ;  
 
Αχαχούχιος: Όποιος το έβρει κερδίζει Υφυπουργείο! 

 
 

 Σε ποια κομματική φοιτητική παράταξη έχουν αποθήκη με «εθνικιστικές κορώνες»; 

 
Αχαχούχιος: ....Και κορώνες. 

 

 

 
 Ποια ελληνόφωνη κομματική φοιτητική παράταξη πρωτοπορεί στην ορθογραφία; 

 
Αχαχούχιος: Είπαμε να γράφετε greeklish να μην δυσκολεύεται το Foreign Office. 
 
 
 
 Ποιος Υποψήφιος Πρόεδρος έκανε φύλλο και φτερό τις σημειώσεις ενός ασκούμενου δικηγόρου στο 

Συνταγματικό Δίκαιο; 

 
Αχαχούχιος: Ερίσκαρε το όπως την τιμή της πεζίνας.   
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Εκλογικό μήνυμα: 
 

- Διεκδικητικός -ή -ό Ε1 : που διεκδικεί. 1. για ενέργεια που έχει σκοπό την εξασφάλιση ενός δικαιώματος: 
Διεκδικητικοί αγώνες των εργατών. (νομ.) Διεκδικητική αγωγή. 2. για κπ. που προβάλλει διεκδικήσεις. 
διεκδικητικά ΕΠIΡΡ. [λόγ. διεκδικητ(ής) -ικός] 

 
Αν ζητούσαμε από τον κόσμο που μας στηρίζει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια να χαρακτηρίσει της παράταξη 

μας με μια λέξη αυτή θα ήταν η «διεκδικητικότητα». Χωρίς πολλά λόγια και χωρίς πολλά συνθήματα, από την 

πρώτη μέρα που έγινε η σύλληψη της ιδέας αυτής που εμείς ονομάσαμε ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών 

Ηνωμένου Βασιλείου στόχος και σκοπός μας ήταν να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε επιτέλους τα 

αυτονόητα. Εκείνα τα οποία οι υπόλοιπες παρατάξεις, δυσκίνητες σαν είναι μέσα στην λάσπη και την βρομιά 

του σάπιου συστήματος, αδυνατούσαν να πράξουν είτε λόγω του ότι δεν το απαιτούσε το κόμμα, είτε γιατί δεν 
υπήρχε λόγος να αναλώσουν χρήμα και κόπο σε κάτι το οποίο κανείς δεν έπραττε και συνεπώς κανείς δεν 

μπορούσε να διεκδικήσει με τους ψήφους τους. Ψήφους τους οποίους θεωρούσαν δεδομένους μέχρι που 

κάποιοι «οραματιστές», «παράλογοι», «λαϊκιστές» αποφάσισαν ότι έπρεπε να αλλάξει. 

 

Χωρίς πόρους, χωρίς κομματικούς μηχανισμούς, χωρίς έμπειρους έμμισθους υπαλλήλους που καθοδηγούν 

τις υπόλοιπες φοιτητικές μαριονέτες, και με μόνο όπλο την αγάπη τους για το πολυβασανισμένο νησί μας και 
το Έθνος που το σκεπάζει, αντιλήφθηκαν την ανάγκη του φοιτητή για μια παράταξη που επιτέλους θα 

διεκδικούσε αυτά που οι ριψάσπιδες αδυνατούσαν. Ο απλός φοιτητής κουράστηκε να βλέπει συμφοιτητές του 

να προσπαθούν να τον πείσουν για πράγματα που ούτε οι ίδιοι δεν πίστευαν, κουράστηκε να στηρίζει και να 

επιβραβεύει ένα κόμμα που ποτέ δεν ένιωσε να τον αντιπροσωπεύει. Ένα κόμμα που λίγο ή πολύ τον έφερε σε 

αυτήν την κατάσταση σήμερα. Με τα λάθη τους οδήγησαν την νεολαία στην αβεβαιότητα και στην ανεργία. 
 

Στην αρχή πολλοί μας αμφισβήτησαν. Η ζήλια ήταν εμφανής αφού κανένα κομματικό στέλεχος δεν πίστευε 

πως υπήρχαν άτομα που θα στερούνταν τα πάντα, χωρίς να έχουν κανένα απολύτως κέρδος, απλά για να 

σταματήσουν την διολίσθηση της νεολαίας και να ξανά εμφυτεύσουν την περηφάνια που κάποτε είχε ο λαός 

μας. Άτομα τα οποία με τα λίγα λεφτά που τους έστελναν οι γονείς τους εθελοντικά τα ξόδευαν σε έντυπα, σε 

πανό με πρώτιστο στόχο ευαισθητοποιήσουν ξένους και συμπατριώτες τους για το πρόβλημα του νησιού μας. 
Οι ίδιοι που μας αμφισβητούσαν, αρνούνταν να πιστέψουν ότι το καλοκαίρι που οι αυτοί «άπλωναν» στις 

παραλίες της Μυκόνου και της Σαντορίνης, κάποιοι αγωνίζονταν στα οδοφράγματα της ντροπής μοιράζοντας 

φυλλάδια στους τουρίστες. Αρνούνταν να πιστέψουν πως όταν οι ίδιοι προετοίμαζαν φοιτητικές βραδιές και 

τουρνουά μπιρίμπας, κάποιοι άλλοι θυσιάζαν τα Κυριακάτικα πρωινά τους και αντί να ασχολούνται με τις 

σπουδές τους βρίσκονταν έξω από το Βρετανικό μουσείο διαδηλώνοντας για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Όταν 
στελέχη άλλων παρατάξεων, με τα λεφτά που τους παρείχε το κόμμα τους έδιναν προπληρωμένα εισιτήρια 

στους φοιτητές, έκλειναν ταξί για να τους μεταφέρουν στα εκλογικά κέντρα και τους υπόσχονταν εισόδους και 

ειδικές μεταχειρίσεις σε φοιτητικά πάρτι κάποιοι στέκονταν επί ώρες στην βροχή έξω από το LSE για να 

βρεθούν αντιμέτωποι με τον Ταλάτ. 
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Η λάσπη που δέχτηκε το κίνημα μας δεν στάθηκε ικανή να μας κάμψει την αντίσταση. Μάλλον τους άφησε 

αυτούς πιο λερωμένους και πιο εκτεθειμένους από ποτέ. Προσπάθησαν να μας ταυτίσουν με πολλά κόμματα 

και πρόσωπα άλλα όλες τους οι συκοφαντίες έπεσαν στο κενό. Προσπάθησαν να αποδείξουν ότι 
χρηματοδοτούμασταν από «ανώτερες δυνάμεις», δεν απέδειξαν τίποτα. Τους καλέσαμε να ελέγξουν τα βιβλία 

μας και αυτοί μας γύρισαν την πλάτη από ντροπή και από την έλλειψη επιχειρημάτων. Το αποτέλεσμα σε 

όλους αυτούς ήταν η ισχυρή απάντηση που τους έδωσαν οι ίδιοι οι φοιτητές στις εκλογές δίνοντας στο 

ΜΕΤΩΠΟ το ποσοστό 14,69% και 2 έδρες στον σύλλογο της ΕΦΕΚ. Η περίοδος που οι άλλες φοιτητικές 

παρατάξεις χάδευαν τις κοιλιές τους, μοίραζαν έδρες και εξουσίες ανάλογα με τις οδηγίες των κομμάτων τους 

έχει περάσει ανεπιστρεπτί και για αυτό ευθύνεται η παράταξη που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή οι 
αγανακτισμένοι, αυτόνομοι φοιτητές που είναι στο πλευρό της παράταξής μας. Το ΜΕΤΩΠΟ πλέον δεν 

χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανένα. Οι φοιτητές είδαν, έκριναν και εκτίμησαν. Και η εκτίμηση 

μετατράπηκε σε ψήφους αυτόνομους και σταθερή στήριξη σε κάθε εκλογική διαδικασία στην οποία η 

παράταξη μας έλαβε μέρος. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα πράξουν και φέτος στις επερχόμενες 

εκλογές στις 9 του Μάρτη. 
 

Έλλην Κύπριε φοιτητή της Αγγλίας, μας είδες, μας γνώρισες, μας στήριξες. Τους είδες, τους γνώρισες, τους 

απέρριψες. Γνωρίζεις ότι ψήφος στο ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β δεν θα βοηθήσει κάποιον υποψήφιο να ανελιχθεί στο 

κόμμα. Γνωρίζεις ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να εκμεταλλευτεί την ψήφο σου καυχώμενο ότι οι φοιτητές 

του Ηνωμένου Βασιλείου το στηρίζουν. Από την άλλη γνωρίζεις ότι η ψήφος στο ΜΕΤΩΠΟ ήταν, είναι και θα 

είναι η επιβράβευση της αγνότητας, του καθαρού παρελθόντος, της αγάπης προς την πατρίδα, της πράξης και 
όχι της απραξίας, της προσπάθειας για ένα καλύτερο μέλλον, της ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Συστρατεύτου μαζί 

μας και βοήθησε μας και φέτος να συνεχίσουμε αυτό που αρχίσαμε πριν έξι χρόνια. Χωρίς εσάς αδυνατούμε, 

χωρίς εσάς ήταν και θα είναι άσκοπο. 

 

Συναγωνιστή/ συναγωνίστρια, 
 

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τον τόπο μας έχεις υποχρέωση να ορθώσεις το ανάστημα σου και να 

διεκδικήσεις όλα αυτά που δικαιούσαι. Για το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον το δικό σου και το μέλλον 

των παιδιών μας. Αναλογίσου τις ευθύνες σου και πράξε όπως σου επιτάσσει η συνείδηση και η ιστορία σου. 

Δώσε γροθιά στο κομματικό κατεστημένο τους και ένωσε την φωνή σου με την δική μας. Διαμήνυσε προς πάσα 

κατεύθυνση ότι εμείς: 

• 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» 

Συμφοιτητή/ συμφοιτήτρια, 

 
Απευθυνόμαστε σε σένα και σου ζητούμε την ανταπόκριση σου στο υπερκομματικό και πατριωτικό κάλεσμα: 

«από αριστερά μέχρι δεξιά ΟΛΟΙ στον αγώνα για την λευτεριά». Στέλλουμε το μήνυμα όλοι μαζί ότι οι νέοι δεν 

ξέχασαν και πως ούτε πρόκειται να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Με το ΜΕΤΩΠΟ καθαρό και στραμμένο προς 

τον Βορρά όλοι μαζί καλούμαστε να αγωνιστούμε για την τύχη του μαρτυρικού νησιού μας. 

 

Στις 9 Μαρτίου 2013, στο Λονδίνο και το Ληντς, ψηφίζουμε ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β, 
ψηφίζουμε για το φοιτητή και την Κύπρο, ψηφίζουμε 

 «ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ» 

 

 

Με εκτίμηση, 
Σεμέλη Χριστοφορίδου 

Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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