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  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ 

ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΟΠΛΟ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
  >>  σελ. 6 

 >> σελ.15 

OI ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΕΣ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗ 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ...  

Η μοναδική οδός προς 
την απελευθέρωση του 
ατόμου και την 
αναζήτηση της 
αλήθειας. 
 
Μια πρωτοποριακή 
εκδήλωση από τους 
αυτόνομους φοιτητές του 
Παν. Κύπρου. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ       
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΕΚ 
Η.Β. 

    >> σελ.12 

      >> σελ. 10 

              >>  σελ. 5 

 >> σελ.16 

 14 - 13 Noεμβρίου 2013 
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                                         Μπέρμινγχαμ, 16 Οκτωβρίου 2013 
 

Συμφοιτήτριες και συμφοιτητές, 
 
Το'φερε πάλι η αδιαλλαξία και οι ελιγμοί του εχθρού, η ξεροκεφαλιά μας, η επιπολαιότητά 
μας και οι εμμονές μας σε λανθασμένες τακτικές, να εκδίδουμε το νέο τεύχος του 
Προπυργίου λίγες μέρες προτού βρεθούμε στο Λονδίνο για να καταδικάσουμε για πολλοστή 
φορά την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα από τους Αττίλες εδάφη 
μας. Εκδίδουμε επίσης αυτό το τεύχος εν μέσω όξυνσης της οικονομικής κρίσης στο νησί 
μας μετά τη «θεραπεία-σοκ» που αποφάσισαν άλλοι για εμάς τον περασμένο Μάρτιο.  
 

Τόσο για τα αδιέξοδα στο Κυπριακό όσο και για την κατάρρευση της οικονομίας, μπορούμε μετά σιγουριάς να 
υποδείξουμε το σύστημα διαπλοκής και πελατειακών σχέσεων, που χρονολογείται τουλάχιστον από την 
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, ως μία εκ των βασικών αιτιών για τις διαχρονικές αποτυχίες της 
Κύπρου. Ένα σύστημα που ποδοπάτησε εθνικά συμφέροντα, γονάτισε την οικονομία, διάβρωσε τους θεσμούς, 
ευνούχισε το φρόνημα του λαού. Ένα σύστημα που έχει για θεό του το χρήμα και που δυστυχώς δομήθηκε 
από τη γενιά των γονέων και των παππούδων μας, είτε μέσω ενσυνείδητων πράξεων είτε μέσω της παθητικής 
ανοχής ή ακόμη και της απάθειας, που δυστυχώς χρόνο με το χρόνο γίνεται τρόπος ζωής για ολοένα και 
περισσότερους νέους. 
 
Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλείται να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στις τάξεις της ενεργής και εθνικά σκεπτόμενης φοιτητιώσας νεολαίας του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Υπό συνθήκες συνεχούς υπόσκαψης και επιθέσεων από τις ενδοτικές ομοσπονδιακές παρατάξεις και τους 
ανερχόμενους κομματικούς υπαλλήλους τους, καλούμαστε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να 
συσπειρώσουμε όσους νέους διαθέτουν εθνική συνείδηση ενόψει των δυσμενών, για τη χώρα μας, εξελίξεων 
που πολλοί παραδέχονται πως έχουν δρομολογηθεί για τους επόμενους μήνες.  
 
Το τεύχος αυτό, όπως και τα προηγούμενα τεύχη του Προπυργίου, δεν αρκεί για να αποτρέψει εξελίξεις. Όχι 
άμεσα τουλάχιστον. Καμία νίκη δεν κατακτήθηκε με μερικές σελίδες διαδικτυακού περιοδικού. Αρκεί όμως 
για να αποδείξει σε όσους ενδιαφέρονται αλλά και όσους αδιαφορούν πως και σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη 
υπάρχουν νέοι με σκέψεις, με προβληματισμούς και με ιδέες. Αρκεί για να ενθαρρύνει και να εμψυχώσει 
όσους απελπίζονται από την κατάντια του κράτους των Κυπρίων αλλά και του Έθνους μας. Είναι χειροπιαστή 
απόδειξη πως υπάρχουν ακόμη ωραίοι Έλληνες Κύπριοι νέοι που μέσα σε επτά χρόνια έχουν καταφέρει να 
σφυρηλατήσουν και να διατηρήσουν ζωντανό ένα ισχυρό πυρήνα αντίστασης, κατάφεραν να κρατήσουν όρθιο 
ένα ακόμη ΠΡΟΠΥΡΓΙΟ στον αγώνα για οριστικό ενταφιασμό των προδοτικών επιδιώξεων των κομματικών 
ηγεσιών και των τυφλωμένων οπαδών τους και για επίτευξη αληθινής και ουσιαστικής απελευθέρωσης. Με 
αυτές λοιπόν τις σκέψεις στο μυαλό σας παροτρύνω να διαβάσετε το νέο μας τεύχος. Ο προβληματισμός που 
προκαλούν οι εικόνες και οι φράσεις που χρησιμοποιούμε πότε με πεζό και μετριοπαθές και πότε με ειρωνικό, 
σατιρικό ή ακόμη και επιθετικό ύφος, αποτελούν την καλύτερη ανταμοιβή για όσους εργάστηκαν για να 
συνταχθεί αυτό το τεύχος και τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την άψογη συνεργασία μας.  
 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που στηρίξατε και συνεχίζετε να στηρίζετε ενεργά τη δράση 
μας αγκαλιάζοντας το Κίνημά μας. Ζυγώνει η ώρα που όλοι εμείς θα κληθούμε να αγωνιστούμε ξανά μαζί 
πλάι-πλάι, είτε με φωνή είτε με μελάνι, στο σπίτι, στο πανεπιστήμιο, στο δρόμο, για να πείσουμε περί του 
δικαίου των θέσεών μας τόσο τους απαθείς συμπολίτες μας όσο και τους εξαπατημένους πολέμιούς μας.  
 
Κανείς δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε, κανείς δεν μπορεί να μας φιμώσει και κανείς δεν θα μπορέσει 
να μας σταματήσει. Μέχρι τότε, πίστη στον τίμιο και δίκαιο αγώνα μας και σκληρή δουλειά. Το μέλλον μας 
ανήκει και δεν τους το χαρίζουμε.  
 
 
Αυγερινός Χαρτσιώτης 
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τo κοινό να δώσει μαζικά το παρόν του στη 

καθιερωμένη διαμαρτυρία για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου, έξω από 
την Τούρκικη πρεσβεία στο Λονδίνο (Belgrave Square, Rutland Lodge Rutland Gardens,  Knightsbridge 
SW7 1BW). Η προσυγκέντρωση θα γίνει στο σταθμό Victoria στις 17.00. Στις 17.30 θα ξεκινήσει η 

πορεία μας προς την πρεσβεία του κατακτητή. 
  
Υπενθυμίζουμε ότι η φετινή διαμαρτυρία δεν γίνεται υπό την αιγίδα της ΕΦΕΚ ΗΒ και καλούμε το κοινό 

να μην πέσει στην παγίδα όσων προσπαθήσουν να πείσουν περί του αντιθέτου. Επίσης υπενθυμίζουμε 
πως το ΜΕΤΩΠΟ δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε απόφαση άλλων συνόλων (φοιτητικών και μη) και θα 

προσέλθει πιο νωρίς στο χώρο διαμαρτυρίας για τους λόγους που εξηγήσαμε σε προηγούμενη 
ανακοίνωση μας (σελ. 12). 
  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +44(0)7592390004 ή στη 
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου infometopouk@gmail.com. 
  

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Αυγερινός Χαρτσιώτης  
Πρόεδρος 
 

Από που να αρχίσει κανείς και 

που να τελειώσει; Κυπριακό; 
Συνομιλητές της κακιάς ώρας,  

τετ-α-τετ Αβέρωφ-Άντρου για να 
αποφασίσουν πόσα χρώματα θα 
έχει η νέα σημαία και να 

ηρεμήσουν τα πνεύματα (και του Μπαν μαζί), 
ειδικοί συνεργάτες («έξπερτς» στη διζωνικότητα) 
στο λόφο του Προεδρικού; Άκουσα ότι 

διαχρονικά σταυρώνουν εθνική αξιοπρέπεια, 
οικονομίες, ζωές εκεί πάνω. Κλέφτες, 
δολοφόνους και λαοπλάνους μόνο στο λόφο του 

Γολγοθά σταυρώνουν. Σαν δεν ντρέπονται οι 
απολίτιστοι, να σταυρώνουν κλέφτες, δολοφόνους 
και λαοπλάνους. Εμείς εδώ τους τα συγχωρούμε. 

Έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να σταυρώσουμε. 
Οικονομία; Άστα δεν συμμαζεύονται. Το καράβι 

μπάζει νερά αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Με 
φελλούς-φορολογίες ίσως τις κλείσουμε τις 
τρύπες. Ποιος ξέρει; Και αν βουλιάξουμε; Σιγά 

τώρα. Έχουμη και μεις κάτι βαρέλια με αέρα 
μέσα. Τίποτα σπουδαίο. Όποιος προλάβει να 
πιαστεί σε ένα από αυτά ίσως και να σωθεί. Όλο 

και κάποιο πειρατικό θα τον μαζέψει απ'την 
τρικυμία. Οργώνουν τις θάλασσες μας οι 
κουρσάροι τέτοιες μέρες σε αναζήτηση βαρελιών. 

Σκάνδαλα; Υπερβολές. Αν ήταν αλήθεια είμαι 
σίγουρος πως θα τιμωρούσαν τους ενόχους. 
Λάθος. Το είχα ξεχάσει. Δεν έχουμε Γολγοθά 

εμείς, μόνο Προεδρικό.  Έχω και άλλα πολλά να 
σου πω αδελφέ αλλά δεν... 
 

- Ωχ βρε αδελφέ μην με ζαλίζεις άλλο. Δεν 
ασχολούμαι με πολιτικά. 

 
Δεν ασχολείται λέει με πολιτικά παρόλα αυτά 
ενημερώνεται και συζητά για τα κομματικά 

καθημερινώς. Γιατί από πολίτης έγινε άτομο. 
Πληρώνει δικηγόρο, γιατρό, μηχανικό αλλά 
έμαθε να πληρώνει και επαγγελματία - 

ερασιτέχνη πολιτικό. Πληρώνει με συνδρομή, με 
ψήφο, με ψυχή και με ανοχή - σε φάκελο ή μη 
σημασία δεν έχει. Έλα όμως που εδώ είναι η 

παγίδα. Δεν νοείται εξαγορά πολιτικών  

 

υπηρεσιών. Δεν υφίσταται τέτοια ιδιότητα που να 
ονομάζεται «επαγγελματίας πολιτικός». 
Απλούστατα είτε είσαι πολίτης, είτε είσαι άτομο. 

Τόσο απλά. Άλλο πράμα η πόλις και το 
παράγωγο αυτής, η πολιτική και άλλο τα 
«πόλιτικς». Στο πρώτο μετέχεις, στο δεύτερο 

παρακολουθείς. Στα κοινά δεν μετέχεις 
πηγαίνοντας στα επαρχιακά συνέδρια. Όχι. 
Αλλού αυτά.  

 
- Μα το κόμμα είναι «κύτταρο δημοκρατίας». 
 

Το έχαψε και αυτό. Όλοι το επαναλαμβάνουν. 
Πάει. Το έχαψε. Τι σημασία έχει η φωνή; Τι 

σημασία έχει η χροιά της; Τι σημασία έχει ποιος 
το λέει; Να και κάτι στο οποίο συμφωνούν, 
σκέφτεται. Όλοι το παραδέχονται. Πάει το έχαψε. 

Μα είσαι δημοκράτης όταν γυμνός από την 
ιδιότητα του πολίτη αναθέτεις ευθύνες που 
αφορούν εσένα και τον υπόλοιπο δήμο σε 

τρίτους; Ε  όχι βρε αδελφέ. Ο δημοκράτης 
μετέχει. Δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις 
χειροκροτώντας και ανεμίζοντας σημαιάκια και 

χαρτάκια στα συνέδρια. Δημοκράτης θέλεις να 
αυτοαποκαλείσαι; Ε δεν είσαι! Το ξέρεις και το 
ξέρω, δεν κυβερνάει ο δήμος. Ούτε έμμεσα, ούτε 

άμεσα. Δεν είναι κύτταρο το κόμμα. Σίγουρα όχι 
υγιές. Λιποκύτταρο, καρκινοκύτταρο εσύ ξέρεις. 

Όταν κάθεσαι στον καναπέ και ακούς ότι σου 
πήρανε τα ψιλά (ναι, ναι εκείνα τα ψιλά που σε 
έγδυσαν από πολίτη και σε έκαναν άτομο) τους 

στολίζεις με πολύ χειρότερα επίθετα.  Το ξέρεις 
και το ξέρω. Ότι κύτταρο και να'ναι, δεν είναι για 
καλό. Κόψε, κάψε, αφαίρεσέ το επιτέλους βρε 

αδελφέ. Τί το ανέχεσαι; Είσαι και άτομο, δεν 
είσαι δα πολίτης, δεν είσαι κοινωνός. Επομένως 
είσαι ευάλωτος και άρα πιο γρήγορα θα σε 

ξεκάνει - εκτός και αν το ξεκάνεις πρώτος.  
  
- Ωχ βρε αδελφέ, ησύχασε. Μπόρες, φουρτούνες 

είναι θα περάσουν. Κρύψε να περάσουμεν... 
 
- Ε όχι βρε αδελφέ δεν μπορώ. Μα να ξέρω ότι 

αυτή η αρρώστια θα με ξεκάνει και μένα και 
σένα και όλους και να ησυχάσω; Ας με ξεκάνει 

να αναπαυθώ θα μου πεις. Έλα όμως που είναι 
και κολλητική αυτή η αρρώστια! Πηδάει σαν 
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ψύλλος από κεφάλι σε κεφάλι, πίνει το αίμα, σε 
στραγγίζει. Και μετά πάει στο παιδί, στο εγγόνι. 
Και να μας πάλι, οκτακόσιες χιλιάδες κεφάλια 

με ψύλλους να διερωτώμαστε πώς θα 
απαλλαγούμε απ'τα παράσιτα. Τα παράσιτα τα 
αντιμετώπιζεις μία και έξω. Οκτακόσιες χιλιάδες 

ψυχές με ψύλλους στο κεφάλι πώς το 
αντιμετωπίζεις όμως; Τον εύκολο τρόπο τον 
χάσαμε. Το βασίλειο του καναπέ και του κουτιού 

το ελέγχουν οι ψύλλοι. Το βασίλειο του δρόμου 
όμως; Κανείς. Τράβα έξω τότε βρε αδελφέ! Δεν 
επιβιώνει το παράσιτο στο δρόμο. Δεν το ευνοούν 

οι συνθήκες. Δεν την αντέχει την καυτή άσφαλτο. 
Το σκοτώνει.  
 

-Ποιος να βγει τώρα στο δρόμο; Κάνει και ζέστη.  
 

- Ε όχι βρε αδελφέ! Να βγεις! Αν δεν βγεις εσύ, 
εγώ, εμείς, όλοι τότε ποιος απομένει; Σε 
κυνηγάνε οι Ερινύες που αυτοί έστειλαν και σου 

λένε πως εσύ φταις για όλα, οπότε οφείλεις να 
μείνεις στον καναπέ. Εσύ και οι ψύλλοι σου. 
Έτσι γίνεται τώρα. Μας  έπεισαν πως φταίνε οι 

εαυτοί μας και οι αμαρτίες μας. Εκείνοι όμως 

πάντα έξω απ'το χορό. Ποτέ δεν φταίνε. Γιατί δεν 
είναι ούτε ξένοι, αλλά δεν είναι ούτε εμείς. Κάτι 
τρίτο, κάτι ξένο είναι αυτοί.  Και μετά 

διερωτάσαι: Τίς πταίει; Εγώ; Εσύ; Όλοι; Κανείς. 
Αφού όλοι την πληρώνουμε. Εμείς. Αυτοί πάλι 
έξω απ'τον χορό. Εδώ σε θέλω μάστορα. Να 

βαρέσεις το καρφί μήπως στερεωθεί επιτέλους 
αυτό το σανίδι που λέγεται δικαιοσύνη. Κάνει 
ζέστη και δεν μπορείς να σηκώσεις το σφυρί έτσι; 

Βλέπεις; Τώρα τους έδωσες άλλοθι, να σε 
γεμίσουν ενοχές, να τα ρίξουν όλα πάνω σου. Δεν 
αντέδρασες όταν έπρεπε. Μπορούσες και δεν το 

έκανες. Βλέπεις τώρα έχουν δίκαιο αυτοί, όχι 
εμείς. Τώρα καταλαβαίνεις γιατί είσαι άτομο. 
Τώρα καταλαβαίνεις γιατί δεν είσαι ακόμη 

πολίτης...  
  

*Το κείμενο δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή 
σελίδα του Facebook «Εκκλησία του Δήμου» στις 
4 Αυγούστου 2013. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Λονδίνο, 19 Οκτωβρίου 2013 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου στα πλαίσια της εναλλακτικής του δράσης, 

ανακοινώνει την έναρξη εκστρατείας συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών σε διαδικτυακό ψήφισμα για 
καταδίκη της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας, καθώς και της προβολής των 

δικαίων αιτημάτων των Ελλήνων της Κύπρου.  
 
Το ψήφισμα θα επιδοθεί υπό τη μορφή υπομνήματος την 15η Νοεμβρίου 2013 στην Τούρκικη πρεσβεία 

στο Λονδίνο, στα πλαίσια της καθιερωμένης εκδήλωσης διαμαρτυρίας και καταδίκης της παράνομης 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Διευκρινίζουμε ότι το ψήφισμα που προωθούμε δεν συσχετίζεται με το 
υπόμνημα που παραδίδει ετησίως η Κυπριακή παροικία του Λονδίνου.  

 
Καλούμε το κοινό όπως υπογράψει και προωθήσει το συγκεκριμένο ψήφισμα, στηρίζοντας μαζικά και 
αυτή την πρωτοβουλία των αυτόνομων φοιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου.  Στον αγώνα για 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ δεν έχει θέση ο κομματικός οπαδισμός.  
 
Μπορείτε να βρείτε το ψήφισμα ακολουθώντας το σύνδεσμο που παραθέτουμε:  

 
http://www.gopetition.com/petitions/condemnation-of-turkeys-1974-invasion-of-cyprus-and-its-on-

going-occupation-of-the-north-of-the-island.html#sign 
 
Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 

              ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ: Δεν ξεχνώ! Δεν συμβιβάζομαι! 
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Ανδρέας Παντελίδης 
Αντιπρόεδρος 
 

Στο σημερινό ξεπεσμό του 
Ελληνικού Έθνους σίγουρα 
πρώτιστη ευθύνη φέρουν οι 
διαχρονικά ανθελληνικές 
πολιτικές ηγεσίες που μας 
περιβάλλουν. Όμως το καίριο 

ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι 
μόνο το να επιρρίπτουμε ευθύνες αλλά και το πώς 
ανατρέπουμε τη σημερινή κατάσταση και πώς 
μεταφέρουμε τα ηνία του μέλλοντος μας από τα 
χέρια των κυβερνώντων στα χέρια Εθνικά 
σκεπτόμενων Ελλήνων. 
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν στην 
κοινωνία μας οι λίγοι και εκλεκτοί που θα 
μπορούσαν, τουλάχιστον με μεγαλύτερη επιτυχία 
από τους σημερινούς πολιτικούς, να επαναφέρουν 
Ελλάδα και Κύπρο στην σωστή πορεία. Το 
μεγαλύτερο εμπόδιο που αποτρέπει τους άξιους και 
προωθεί τους ανάξιους στην κατάληψη της 
πολιτικής εξουσίας δεν είναι άλλο από την από 
πολλού ευνουχισμένη, ως επί το πλείστον, 
Ελλαδική και Κυπριακή κοινωνία. Δεν μπορούμε 
να περιμένουμε σαν από μηχανής θεός να 
καταφτάσει μια σωστή κυβέρνηση και εθνικά 
σκεπτόμενοι πολιτικοί, παρά μόνο όταν εμείς, οι 
πολίτες των δύο Ελληνικών κρατών, τα κύτταρα του 
Έθνους, ξαναβρούμε την χαμένη μας ταυτότητα. 
 
Το αποφασιστικό όπλο σε αυτή την προσπάθεια 
ανεύρεσης της χαμένης μας Ελληνικότητας και 
αναδιάρθρωσης της κοινωνίας δεν είναι άλλο από 
την παιδεία. Μιας παιδείας που δεν οφείλει μόνο 
να ριζώσει Εθνικά ιδανικά και ανησυχίες στους 
νέους, αλλά και να τους κάνει σωστούς ανθρώπους. 
Γιατί ένας σωστός άνθρωπος είναι και σωστός 
Έλληνας. 
 
Αρχικά οφείλουν οι εκπαιδευτικοί, των οποίων ο 
ρόλος είναι κρίσιμος στην πρόοδο της κοινωνίας 
και του έθνους, να αποβάλουν τον εγωκεντρισμό 
και εν μέρη το προσωπικό συμφέρον από τα μυαλά 
των μαθητών και να εδραιώσουν έννοιες όπως ο η 
αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη και η ύπαρξη ιδανικών  
 
 

 
 
για τα οποία οφείλουμε να αγωνιζόμαστε . Δεν 
μπορεί από την πρώτη μέρα στο δημοτικό να 
προβάλλεται ως μοναδικός στόχος για ένα νέο η 
ακαδημαϊκή και μετέπειτα επαγγελματική του 
επιτυχία. Εμμέσως ενθαρρύνεται η προσωπική 
ανέλιξη ως σκοπός που αγιάζει οποιοδήποτε μέσο, 
ακόμα και αν αυτό λέγεται ρουσφέτι και 
αναξιοκρατία για παράδειγμα. Πρέπει επιτέλους οι 
νέοι να εμπεδώσουν ότι δεν έχουν την ευθύνη μόνο 
για την προσωπική τους επιτυχία. Έχουν ηθική 
ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο τους, στον 
συμπατριώτη τους, στην πατρίδα και το έθνος. Ότι 
χωρίς ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία δεν 
υπάρχει το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο να 
μπορέσει κάποιος να ζήσει.  
 
Επιπλέον η παιδεία οφείλει να διαφωτίσει τους 
νέους ως προς την ιστορία μας. Ένας άνθρωπος 
χωρίς γνώση της ιστορίας του είναι άνθρωπος 
χαμένος, χωρίς ταυτότητα. Χωρίς να γνωρίζουμε το 
ένδοξο Ελληνικό παρελθόν, τις θυσίες και τους 
αγώνες που χρειάστηκαν για να οδηγηθούμε εκεί, 
θα παραμείνουμε ένας λαός που μοιρολογεί και 
περιμένει από τους άλλους να τον σώσουν. 
 
Τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να γίνουν 
παραδείγματα προς αποφυγή και αφορμή για να 
πεισμώσουμε. Όπως είπε και ο Ίων Δραγούμης, «Το 
να νιώθης την καταγωγή σου, τη συνέχεια του 
εθνικού εγώ σου, την ιστορία, που σου κάνει 
συνειδητό, όσο και να  είναι, το πέρασμα του 
έθνους σου μέσα στους αιώνες, τη γειτονιά σου με 
το εικοσιένα, με την τουρκοκρατία, με το βυζαντινό 
πολιτισμό, με τα έθιμα των πατέρων σου, με την 
σκέψη τους, με το κράτος τους, δεν είναι 
«προγονοπληξία», είναι απλή και καλή 
«προγονολατρεία», θύμηση των περασμένων, 
γνωρισμός με τον εαυτό σου. Και αυτή η 
προγονολατρεία πρέπει ναυρίσκεται, είναι η 
παράδοση η χρήσιμη.»  
 
Επιτέλους, η ιστορία μας πρέπει να πάψει να 
χρησιμοποιείται από το διεφθαρμένο σύστημα και 
την εκάστοτε κυβέρνηση προς επιβολή της 
ηττοπάθειας και την δημιουργία κομματικών 
αντιπαραθέσεων.  
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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 με ένα 
κλικ στην ιστοσελίδα μας (www.metopo.org.uk)! 

Δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η παιδεία 
μπορεί να γίνει θύμα εκμετάλλευσης από τους 
κυβερνώντες  και τα κόμματα, καταλήγοντας ως ο 
δούρειος ίππος του Ελληνισμού. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι επί Αγγλοκρατίας, οι Άγγλοι διείσδυσαν 
στην παιδεία μας με σκοπό την εμφύτευση της 
«Κυπριακής συνείδησης» που σκοπό είχε την 
κατατρόπωση του Ενωτικού κινήματος. Δεν είναι 
τυχαίο ότι πολλοί κύκλοι σήμερα, οι κύκλοι του 
«μα τζιαι εμείς εκάμαμεν πολλά» στοχεύουν στην 
παραχάραξη της ιστορίας και στην εξίσωση θύτη-
θύματος με σκοπό βεβαίως την δημιουργία 
τύψεων, ηττοπάθειας και τελικώς την αποδοχή 
μειοδοτικών σχεδίων λύσης στο Κυπριακό τύπου 

Διζωνικής, Πολυπεριφερειακής και κάθε είδους 
ομοσπονδίας. Αν θέλουμε να ελπίζουμε πως οι νέοι 
του αύριο δεν θα γίνουν έρμαιο της προπαγάνδας 
του εκάστοτε πολιτικού και κόμματος, εάν  
θέλουμε η αυριανή γενιά Ελλήνων να 
απεγκλωβιστεί από κομματικούς πατριωτισμούς, 
οφείλουμε να τους μπολιάσουμε με  την κριτική 
σκέψη και τον σεβασμό προς την αντίθετη άποψη. 
Μόνο έτσι θα μπορούν να να είναι πολίτες που 
συλλογούνται ελεύθερα και ακολούθως να μπορούν 
να ξεχωρίσουν πιο είναι το καλό της πατρίδας και 
ποιοι είναι ικανοί πολιτικοί που μπορούν να μας 
οδηγήσουν εκεί. 
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Λονδίνο, 6 Νοεμβρίου 2013 
 
Μετά από ενημέρωση που είχαμε από ιδιώτη που δραστηριοποιείται στον τομέα την περασμένη Κυριακή και 
αφού διασταυρώσαμε τις πληροφορίες, προς απογοήτευσή μας διαπιστώσαμε πως το British Council 
διοργανώνει ξεχωριστή έκθεση των Βρετανικών πανεπιστήμιων στη κατεχόμενη Λευκωσία για άλλη μια φορά. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και από σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε σχετική καταγγελία που έκανε 
Ευρωβουλευτής της χώρας μας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2013, μία μέρα πριν την 
καθιερωμένη έκθεση στις ελεύθερες περιοχές. Στη φετινή προκλητική ενέργεια του British Council 
συμμετέχουν 18 πανεπιστήμια, πολλά εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των Κυπρίων φοιτητών. 
 
Έπειτα και από την ίδρυση ξεχωριστού παραρτήματος και το άνοιγμα ξεχωριστού γραφείου στη κατεχόμενη 
Λευκωσία, το British Council φαίνεται πως στηρίζει φανερά πλέον το ψευδοκράτος και προκαλεί την κοινή 
γνώμη, αγνοώντας επιδεικτικά τις πραγματικότητες της Κύπρου, το άλυτο Κυπριακό ζήτημα και σαφώς τις 
αντιδράσεις των Ελλήνων της Κύπρου που για χρόνια το χρυσοπληρώνουν. Η φτηνή δικαιολογία περί 
διευκόλυνσης των Τουρκοκυπρίων δεν μας πείθει αφού κατά τα προηγούμενα χρόνια, όταν οι εκθέσεις 
γίνονταν αποκλειστικά στις ελεύθερες περιοχές , οι Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν δίχως κανένα πρόβλημα ή 
περιορισμό. 
 
Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμούμε να 
επαναλάβουμε την εκστρατεία που διοργανώσαμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, 
το Νοέμβριο του 2012, με απώτερο σκοπό την ακύρωση της εν λόγω 
έκθεσης στα κατεχόμενα εδάφη μας ή τουλάχιστον την απόσυρση των 
πανεπιστημίων που συμμετέχουν. Έχουμε ήδη αποστείλει σχετικές 
επιστολές διαμαρτυρίας προς το British Council, τα πανεπιστήμια που 
συμμετέχουν στην έκθεση καθώς και ενημερωτική επιστολή προς το Υπ. 
Εξωτερικών.  Πέρσι με την πρωτοβουλία που ανέλαβε το ΜΕΤΩΠΟ 
πετύχαμε την κινητοποίηση άλλων οργανωμένων συνόλων αλλά και απλών 
φοιτητών, με αποτέλεσμα την απόσυρση μικρού αριθμού πανεπιστημίων από την εκδήλωση. Δυστυχώς όμως οι 
νεο-αποικιοκράτες δεν λένε να εγκαταλείψουν την προσπάθειά τους, εμμένοντας σε προκλητικές και 
διχαστικές συμπεριφορές. 
 
Το ΜΕΤΩΠΟ καλεί όλα τα οργανωμένα σύνολα, τις φοιτητικές παρατάξεις, τους συνδέσμους των Κυπρίων 
φοιτητών στα διάφορα Βρετανικά πανεπιστήμια και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα του Υπουργείου 
Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και όλους τους φοιτητές ατομικά να 
συνασπιστούν και να αναλάβουν οργανωμένη δράση άμεσα ώστε να δοθεί ένα τέλος στην υπόθεση οριστικά. 
Διευκρινίζουμε ότι δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των νόμιμων κατοίκων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων, εφόσον όμως αυτό ασκείται 
διαμέσου της μόνης νόμιμης και αναγνωρισμένης κρατικής οντότητας της νήσου, αυτής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
 
Απαιτούμε, όπως το British Council σταματήσει τις προκλητικές εκδηλώσεις στα κατεχόμενα. Σε αντίθετη 
περίπτωση η Βουλή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να νομοθετήσει για την επιβολή κυρώσεων σε 
όσους οργανισμούς υπονομεύουν την υπόσταση του κράτους μας. Επίσης καλούμε το κοινό, όπως και πέρσι, 
να μποϊκοτάρει την εκδήλωση του British Council στην ελεύθερη Λευκωσία, στις 13 Νοεμβρίου. Τέλος 
αναμένουμε τη δυναμική αντίδραση των ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών 
σε συνεργασία με τα Βρετανικά πανεπιστήμια και το British Council. Η αξιοπρέπεια της χώρας μας πρέπει να 
είναι ύψιστη προτεραιότητα. Η ανοχή της παρανομίας, για χάρη των καλών επαγγελματικών σχέσεων με 
τέτοιους οργανισμούς, είναι καταδικαστέα. 
 
Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Λονδίνο, 17 Οκτωβρίου 2013 
 
Με μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, ο πρόεδρος της Πρωτοπορίας κ. 

Ανδρέας Σπύρου, «συγκάλεσε» έκτακτη συνεδρία της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Ην. 
Βασιλείου την ερχόμενη Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013 στο Λονδίνο με θέμα το συντονισμό για την 

εκδήλωση της 15ης Νοεμβρίου 2013. Μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι ο πρόεδρος της Πρωτοπορίας 
αγνοεί με αλαζονεία τις υποδείξεις του ΜΕΤΩΠΟΥ προς αποφυγή των όποιων εντάσεων. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΦΕΚ (1η Μαρτίου 2013) και το σκάνδαλο της 
υπονόμευσης και εν τέλει της ακύρωσης των φοιτητικών εκλογών από Πρωτοπορία και Αναγέννηση, το 
ΜΕΤΩΠΟ παραιτήθηκε από το σύλλογο για λόγους αρχής αφού αρνούμαστε να γίνουμε και εμείς 

συνένοχοι στα φαινόμενα διαφθοράς. Από τότε έχουμε προβεί αρκετές φορές σε επισημάνσεις και 
υποδείξεις τόσο σε επίσημο όσο και ανεπίσημο επίπεδο επί του θέματος και τις οποίες επαναλαμβάνουμε 
πιο κάτω: 

 
α) Η θητεία του τελευταίου Διοικ. Συμβουλίου της ΕΦΕΚ (που εκλέγηκε το Φεβρουάριο του 2012) ἐχει 

λήξει αφού σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΦΕΚ αυτή διαρκεί δώδεκα μήνες. 

 
β) Εφόσον η θητεία του ΔΣ δεν ανανεώθηκε μέσω φοιτητικών εκλογών, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή 

άτομο ή φοιτητική παράταξη που να διαθέτει εξουσιοδότηση από τους φοιτητές να συμμετέχει σε 
διαδικασίες του συλλόγου. Ως εκ τούτου η θέση του προέδρου του συλλόγου (που τελευταία φορά κατείχε 
ο νυν πρόεδρος της Πρωτοπορίας) καθώς και των υπολοίπων μελών έχουν κενωθεί. Εάν ο πρόεδρος της 

Πρωτοπορίας και η παράταξή του θεωρούν ότι ακόμη εκπροσωπούν φοιτητές που συμμετείχαν σε 
εκλογές πριν από δύο ακαδημαϊκά έτη, και αρκετοί εκ των οποίων δεν είναι φοιτητές πλέον, τότε αυτό 
αποτελεί ένδειξη αλαζονείας και αρχομανίας εκ μέρους τους. Είμαστε εκ φύσεως αλλεργικοί σε 

καρεκλοκένταυρους, ιδίως όταν αυτοί εμφανίζουν συμπτώματα του συνδρόμου πριν από τα 25 τους 
χρόνια. 
 

γ) Ως αποτέλεσμα των άνωθεν επισημάνσεων, ο πρόεδρος της Πρωτοπορίας και τέως πρόεδρος της ΕΦΕΚ, 
δεν έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει οποιαδήποτε συνεδρίαση του συλλόγου. 
 

δ) Επί της ουσίας, η ΕΦΕΚ δεν δύναται να συγκληθεί και/ή να λάβει αποφάσεις στο όνομα των Κυπρίων 
φοιτητών του Ην. Βασιλείου μέχρι τις επόμενες νόμιμες φοιτητικές εκλογές. 
 

Θεωρούμε υποκριτικό το ξαφνικό ενδιαφέρον της Πρωτοπορίας (αλλά και της Αναγέννησης που 
συμμερίζεται τις απόψεις της) για την ΕΦΕΚ. Επί της προεδρίας τους ο σύλλογος έπεσε θύμα 

υπονόμευσης της οποίας όλοι γίναμε μάρτυρες. Ενώ είχαν τη δύναμη να επιβάλουν κυρώσεις και να 
αποβάλουν συγκεκριμένους αντιπροσώπους της Αναγέννησης (που εξαπάτησαν και προσέβαλαν το 
σύλλογο), δεν το έπραξαν αφού εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον έχουν συνάψει ανίερη συμμαχία μεταξύ 

τους. Μετά από αυτά τα γεγονότα ουδέποτε ξανασχολήθηκαν ή επικοινώνησαν μαζί μας σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν την ΕΦΕΚ. Διαστρέβλωσαν και χλεύασαν τις εισηγήσεις που καταθέσαμε και οι 
οποίες θα μπορούσαν να βγάλουν το σύλλογο από το αδιέξοδο, παρακάμπτοντας, δίχως όμως να 

παραβιάζουν, το καταστατικό του. Αποκορύφωμα της θρασύτατης τους στάσης ήταν το τελεσίγραφο που 
πρόσφατα έδωσαν από κοινού στις υπόλοιπες παρατάξεις, και το οποίο ουσιαστικά προνοούσε ότι εάν η 
εκδήλωση της 15ης Νοεμβρίου δεν γίνει υπό την αιγίδα της ΕΦΕΚ, δεν θα έμπαιναν καν σε διάλογο μαζί 

μας για συντονισμό και συνεργασία. Η στάση αυτή φανερώνει πως μοναδική τους επιδίωξη είναι η 
απόπειρα νομιμοποίησης των παρανόμων και ανεδαφικών θέσεων που υποστηρίζουν εδώ και οκτώ 
περίπου μήνες, ότι δηλαδή η ΕΦΕΚ είναι ακόμη σε λειτουργία, πως η εξουσία της βρίσκεται στα χέρια 
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τους και – εμμέσως – πως το φοιτητικό κίνημα δεν δικαιούται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δράση 
δίχως την έγκριση της ΕΦΕΚ. 
 

Για όλους αυτούς τους λόγους, δηλώνουμε δημοσίως πως αρνούμαστε να παραστούμε σε συνεδριάσεις 
που η Πρωτοπορία (και εμμέσως η Αναγέννηση) συγκαλεί παρανόμως και μονομερώς. Το ΜΕΤΩΠΟ δεν 
πρόκειται να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε αλαζόνες, αρχομανείς και παρανομούντες. Οποιαδήποτε 

απόφαση της παράνομης συνεδρίασης δεν δεσμεύει το ΜΕΤΩΠΟ και σαφώς δεν δεσμεύει καμία άλλη 
παράταξη και κανένα φοιτητή. Εάν Πρωτοπορία και Αναγέννηση έχουν αγνό και πραγματικό ενδιαφέρον 
για ενότητα και συνεργασία τους καλούμε για μια τελευταία φορά σε διάλογο ΕΚΤΟΣ των πλαισίων της 

ΕΦΕΚ και επανεξέταση των προτάσεών μας για να βγούμε από το αδιέξοδο. Μέχρι τότε μπορούν να 
αποφασίζουν για τους εαυτούς τους (εάν τους το επιτρέπει το κόμμα φυσικά) και για κανένα άλλο. 
 

Τέλος επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους να αποφύγουν αχρείαστες ενέργειες σαν αυτή του 
προέδρου της Πρωτοπορίας που δεν προκαλούν τίποτα περισσότερο από ένταση και διχόνοια. Ζητούμε 
για άλλη μια φορά όπως όλες οι φοιτητικές παρατάξεις επιδείξουν σοβαρότητα και ειλικρινή πρόθεση για 

συνεργασία. Η εμμονή σε θέσεις που παραβιάζουν το καταστατικό της ΕΦΕΚ δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή από εμάς και για αυτό το λόγο όσοι ειλικρινά επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί μας οφείλουν 

να αναθεωρήσουν τη στάση τους. 
 
Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Είναι γνωστόν πλέον, πως στη σύγχρονη Κυπριακή 
πραγματικότητα (αλλά και στην ευρύτερη Ελληνική), 
οι προεκλογικές δεσμεύσεις στηρίζονται κυρίως στο 
Κυπριακό ζήτημα και πιο πρόσφατα, ιδιαίτερα τα 
τελευταία δύο χρόνια, την ατζέντα έρχεται να 

συμπληρώσει βεβαίως και η οικονομία. Παρόλες τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις και όλο το σούσουρο των 
προεκλογικών «αγώνων» κανένας πολιτικός δεν 
προχώρησε σε προσγειωμένες και μελετημένες 
διακηρύξεις για την παιδεία. 
  
Πολιτική στην παιδεία βέβαια δεν σημαίνει αλλαγή 
της ύλης ή την «καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνική 

συμβίωσης». Ακόμη και η αλλαγή της ύλης προς μια 
«εθνοκεντρική» κατεύθυνση δεν σημαίνει απαραίτητα 
αλλαγή στην πολιτική που εφαρμόζει το κράτος στον 
τομέα της παιδείας, αλλά μάλλον αλλαγή του 
περιεχομένου της διδακτέας ύλης. 
  
Η ουσία όμως βρίσκεται στην ουσιαστική και 

πραγματική παιδεία του ανθρώπου, στην αναζήτηση, 
στην αμφισβήτηση, στον έρωτα. Έρωτα για τα 
γράμματα, τη γνώση και την αγάπη προς τον άνθρωπο 
και την κοινωνία. Την συμμετοχή αυτού στα κοινά και 
όχι την μετοχή στο άτομό του. Ένας άνθρωπος ο 
οποίος, φεύγοντας από το σχολείο, δεν θα έχει όραμα 
να κάνει μια πιασάρικη σπουδή σύμφωνα με τους 
κανόνες που επιβάλλει η αγορά και να βρει εύκολα 
δουλειά στο δημόσιο ή καμιά δουλειά που θα τον 
βολέψουν συγγενείς. Αλλά το όραμα του θα είναι η 
προσφορά προς την κοινωνία κυρίως, προς τα κοινά 
και μετά οτιδήποτε άλλο. 
  
Βεβαίως θα ήταν άσκοπη η πιο πάνω διαπίστωση εάν 
δεν ήμουν σε θέση, τουλάχιστον διαισθητικά, να 

αναλάβω να εκθέσω μια πρόταση αποφυγής των πιο 
πάνω. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο μας μαθαίνει 
τόσο η κοινωνία αλλά πιο πολύ το σχολείο να 
σκεφτόμαστε είναι εντελώς λανθασμένος, γεμάτος 
στερεότυπα και παρωπίδες, απαγκιστρωμένος από την 
πραγματική έννοια της γνώσης και της σκέψης. 
  
Συνεπώς, η εγκαθίδρυση της κριτικής σκέψης τόσο 
στην κοινωνία όσο και στα σχολεία είναι πέρα για 
πέρα σημαντική και σωτήρια, τόσο για το Έθνος όσο 
και για την ομαλότερη και ουσιαστική ζωή του 
ανθρώπου. 
  
Αυτή η εγκαθίδρυση λοιπόν, θα πρέπει να έχει 
αφετηρία τα σχολεία. Ο τρόπος με τον οποίο 

διδάσκονται τα μαθήματα θα πρέπει να έχει βάση την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο παιδί και τον νέο 
και ταυτοχρόνως την γνώση (που εξάλλου αυτό 
προτάσσει η κριτική σκέψη). 
  

Ένα πολύ απλό παράδειγμα, όσο κι αν ακούγεται 
σκανδαλιστικό, είναι η διδασκαλία της ιστορίας ή 
ακόμη και των θρησκευτικών. Πρόκειται για δύο 
μαθήματα τα οποία διδάσκονται με συγκεκριμένη ύλη 
ακριβείας και απαιτούν από τα παιδιά να 
αποστηθίσουν γνώσεις για να έλθουν μετά να τις 
αραδιάσουν στο γραπτό διαγώνισμα ή την τελική 
εξέταση. Εναλλακτικά, στα πιο πάνω μαθήματα θα 

μπορούσαν να ανατίθονται εργασίες υπό τη μορφή 
ερωτήσεων κρίσεως. Βεβαίως η κριτική ανάλυση δεν 
πρέπει να γίνεται στη βάση αποκλειστικά της 
διδακτέας ύλης και μόνο, αλλά σε συνδυασμό με 
έρευνα σε διαδίκτυο και έντυπα μέσα ούτως ώστε ο 
μαθητής να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα. 
Με αυτό τον τρόπο το παιδί  όχι μόνο αναπτύσσει 

κριτικές ικανότητες αλλά ταυτοχρόνως αγαπά το 
μάθημα και κατ’ επέκταση το ίδιο το σχολείο. 
  
Τα παιδιά λοιπόν, οι μαθητές, θα πρέπει από πολύ 
μικρή ηλικία να βιώνουν αυτά που μπορεί να τους 
προφέρει η πραγματική και ουσιαστική παιδείας με 
ελληνοκεντρικά χαρακτηριστικά των οποίων 
αναπόσπαστο μέρος αποτελούν η κριτική σκέψη και η 
συνεχής αμφισβήτηση τω πληροφοριών που 
διοχετεύονται στον νου. 
  
Θεωρώ πως αναπτύσσοντας τέτοιες μεθόδους, με την 
πάροδο του χρόνου η κοινωνία θα παρουσιάσει 
φαινόμενα βελτίωσης σε πολλά επίπεδα . Οι άνθρωποι 
θα αγαπούν τον τόπο τους, θα ασχολούνται με την 

πολιτική (την πραγματική πολιτική) και θα μετέχουν 
στα κοινά. Θα αρχίσουν να ψάχνουν, να αναζητούν, 
να προβληματίζονται. Θα βουτήξουν μέσα στον 
ωεκανό γνώσεων της φιλοσοφίας και των επιστημών 
που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας. Το 
σημαντικότερο όμως είναι ότι θα αποκτήσουμε 
ανθρώπους πραγματικά ελεύθερους, έτοιμους να 
αμφισβητήσουν και να αναθεωρήσουν ακόμα και τις 
ίδιες τους τις ιδέες έτσι ώστε μέρα με την μέρα, 
κοινωνία και πολίτες να προσεγγίσουν την 
πραγματικότητα και την αλήθεια. 
 
Σιλουανός Νικολάου 

Αντιπρόσωπος ΜΕΤΩΠΟΥ (2012-2013) 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
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Ως Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη Πανεπιστημίου 
Κύπρου, πραγματοποιήσαμε τη Δευτέρα 7 
Οκτωβρίου εκδήλωση με θέμα «Κερυνειοποίηση 
τώρα!», με ομιλητές τους Γιώργο Κέντα, επίκουρο 
καθηγητή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Νεόφυτο 
Καρκώτη, Νομικό, και Νικόλα Στυλιανού, Υπ. Δρ 
Στρατηγικών Σπουδών.  
Η εκδήλωση συνέπεσε χρονικά με την προκλητική 
παραδοχή του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου 
Τορναρίτη, ότι η Κερύνεια έμεινε εκτός 
διαπραγματεύσεων από όλες τις κυβερνήσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι οι Κερυνειώτες δεν 
πρόκειται να επιστρέψουν ποτέ στα σπίτια τους. 
Φυσικά η εκδήλωση είχε οργανωθεί πριν τις 
δηλώσεις αυτές, ως αντίβαρο στην 
«Αμμοχωστοποίηση» του Κυπριακού που 
κυριαρχούσε στη δημόσια συζήτηση. 
 
Ο όρος «Κερυνειοποίηση», που επεξηγήθηκε σε 
θεωρητικό επίπεδο από τον Νεόφυτο Καρκώτη, 
πρώην Γραμματέα Αποδήμων και Διενθών Σχέσεων 
του ΜΕΤΩΠΟΥ, ουσιαστικά φέρει διττή έννοια: 
Πρωτίστως ως στόχο απελευθέρωσης των 
κατεχόμενων εδαφών μας μέχρι την τελευταία 
ακτή, μέχρι την Κερύνεια. Από την άλλην, αποτελεί 
την πρότασή μας για αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή 
που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε την πρώτη 
έννοια της «Κερυνειοποίησης», την απελευθέρωση.  
 
Η αλλαγή της νοοτροπίας συνίσταται σε αλλαγή 
συλλογικής/κοινωνικής νοοτροπίας σε πρώτο 
στάδιο, ώστε να επέλθει μια αλλαγή στα πολιτικά 
δρώμενα σε δεύτερη φάση, από τη βάση της 
κοινωνίας προς τα πάνω. Να αναγκάσει ο λαός, 
δηλαδή, τους πολιτικούς του τόπου να στραφούν 
προς μιαν άλλην κατεύθυνση και να 
εγκαταλείψουν την ατελέσφορη, κατά τα 
φαινόμενα, πολιτική των τελευταίων σαράντα 
χρόνων. Προτείνουμε την αυτοοργάνωση των 
πολιτών σε αυτόνομους πυρήνες, οι οποίοι θα 
διαδώσουν την ιδέα της «Κερυνειοποίησης» στην 
ευρύτερη κοινωνική μάζα, ώστε να επιτευχθεί η 
μεταβολή που είναι αναγκαία για να υιοθετηθεί μια 
νέα νοοτροπία. 
 
Ο Γιώργος Κέντας τόνισε ακριβώς την ανάγκη 
διαμόρφωσης μιας στρατηγικής απελευθέρωσης, 
μιας νέας στρατηγικής, αφήνοντας πίσω την 
αποτυχημένη διαδικασία που ακολουθείται επί  

 
τέσσερεις δεκαετίες. Για τη διαμόρφωση αυτής της 
στρατηγικής, αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις 
που λαμβάνουν χώρα αυτήν την περίοδο, καθώς 
και στις συμμαχίες που μπορούμε να αναπτύξουμε 
σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε να 
καταστούμε, μαζί με την Ελλάδα, παράγοντας 
σταθεροποίησης στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου αλλά και της Μέσης Ανατολής μετά από 
τη σύμπραξη με το Ισραήλ. 
 
Τέλος, ο Νικόλας Στυλιανού εξήγησε γιατί μια 
βίαιη μεταστροφή στο Κυπριακό είναι επικίνδυνη 
για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Η 
μεταστροφή είναι απαραίτητη προκειμένου να 
βγούμε από το αδιέξοδο, αλλά δεν μπορεί να γίνει, 
ενόσω δεν υπάρχει θεσμοθετημένη στρατηγική και 
μακροχρόνιο στρατηγικό πλάνο. Αναφέρθηκε στις 
οργανωσιακές ελλείψεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και δήλωσε εμφαντικά: «Πραγματικά, 
δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια τι στοχεύουμε στις 
διαπραγματεύσεις!» 
 
Η «Κερυνειοποίηση» πρέπει να ενταχθεί στον 
δημόσιο διάλογο. Είναι καιρός οι νέοι κυρίως να 
οργανωθούν αυτόνομα, μακριά από τις 
ποδηγετημένες κομματικές νεολαίες, να 
καταστήσουν εαυτούς πυρήνες διάδοσης και 
διαμόρφωσης ενός νέου πολιτικού πολιτισμού και 
να αναγκάσουν την πολιτική σκηνή του τόπου να 
αλλάξει στάση, όπως έπραξε η λαϊκή βάση το 2004. 
Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για αλλαγή 
στρατηγικής. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να 
υπάρξει μια εκ βάθρων αλλαγή νοοτροπίας πρώτα 
απ’ όλα, η οποία θα επιφέρει ακριβώς το 
ζητούμενο: οργάνωση, θεσμοθέτηση, στρατηγικό 
σχεδιασμό από τεχνοκράτες και όχι από κομματικά 
στελέχη. 
 
Μέχρι την τελική λύση, πρέπει να σκεφτόμαστε 
όλοι και να δρούμε ως Κερυνειώτες.  
Στην Κερύνεια μας, ούτε βήμα πιο πίσω… 
 
 
Ξένιος Μεσαρίτης 
Πρόεδρος Ανεξάρτητης Φοιτητικής ΕΠΑΛξης 
Παν. Κύπρου 
 

 

ΚΕΡΥΝΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ! 
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 Ποιες κομματικές «φοιτητικές»παρατάξεις εργάστηκαν σκληρά και αδιάκοπα το προηγούμενο καλοκαίρι                                                

για την ευαισθητοποίηση των νέων; 
 

Φέτος χύθηκε πολύ αλκοόλ στο βωμό της ομοσπονδίας. 
 

 Ποια κομματική «φοιτητική» παράταξη οργάνωσε και ακολούθως 

ακύρωσε καλοκαιρινό «boat party» στην επέτειο θανάτου του 
Μακαρίου;  
       
Εβουλιάξαν οι παρακαταθήκες! 
 

 Πρώην πρόεδρος κομματικής «σοσιαλδημοκρατικής» παράταξης 

κάλεσε μέσω «Guardian» (19/09/2013) την Ε.Ε. να επέμβει στην 
Ελλάδα για να διαλυθεί η Χρ. Αυγή. 
 
Πε του Γιατρού να σου γράψει αντικαπιταλιστικό σιρόπι 
δημοκρατίας και αντίστασης.  

 

 Φήμες λένε πως κομματικές «φοιτητικές» παρατάξεις έστειλαν 

επιστολή παραπόνου στην Apple για κενά ασφαλείας στο iOS6. 
 
Φυσάτε του τζαι δεν κρυώνει ρε φοιτητοπραξικοπηματίες.  

 

 Ποια αντάρτικη, ριζοσπαστική, μαρξιστική, αντι-ιμπεριαλιστική, 
δημοκρατική (πλην  «ΕΑΜ-ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣ-Αυτοί λευτέρωσαν το χώμα που πατάς») κομματική «φοιτητική» 
παράταξη το γύρισε σε τουρνουά μπιρίμπας, τόμπολες και παρτάκια; 

 
«Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε!»  

 

 Οι κακές γλώσσες λένε πως στελέχη κομματικής «φοιτητικής» παράταξης πλέον παραδίδουν και δωρεάν 
μαθήματα σε πρωτοετείς φοιτητές. 
 
Πελατειακές σχέσεις και στο Skype! 

 

 Ποιος «ηγέτης» θυμάται το  «...ας τρώγωμεν πέτρες» κάθε Κυριακή στα μνημόσυνα; 
 
Μεν σε ακούσει ο Τορναρίτης!  

 

 Απορία: Πού θα βρει το ΔΗΚΟ η επόμενη μέρα των εκλογών; 
 
Όλοι μαζί: «Στο ΔΗΚΟ ανήκει και αυτή η μεγάλη νίκη!» 
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 Δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής υπηρεσίας για Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013: 

 
«Προβλέπονται ομοσπονδιακές νεφώσεις που ενδέχεται να φέρουν βροχές από πατριωτικές κορώνες. Η εθνική 
ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι διαδηλωτές παρακαλούνται όπως εξοπλιστούν με μπόλικη υπομονή.» 
 

 Ικανοποιημένος ο Μπαν από τον Ντάουνερ. 

 
Λέει το τζιαι ο Independent της Αυστραλίας: "Downer by name, disaster by nature" 
 

 «ηγέτης»: «Δεν θα αποδεχτούμε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα». 
 
Να χαρείς, μεν δεσμευτείς! 

 
 Αρχιεπίσκοπος: «Συνομιλίες μόνο εάν υπάρξουν οι σωστές βάσεις.» 
 
*τζιαι αν δεν του πειράξετε το μερίδιο στην Ελληνική. 

 
 Ποιος πρόεδρος νεοσύστατου κόμματος εμμένει σε συμφωνία κοινού 
ανακοινωθέντος πριν την έναρξη των συνομιλιών; 
 
Εντύθηκες τζαι στο Χάλοουϊν αντιομοσπονδιακός; 

 
 Ποιο «εθνικόφρον» κόμμα παραδέχτηκε επιτέλους ότι ουδέποτε 

διεκδίκησαν επιστροφή της Κερύνειας; 
 
Εν έχετε χωράφκια ποτζεί;  
 

Ποιος βετεράνος αλεξιπτωτιστής του Στέμματος και μετέπειτα ΠτΔ /κωμικός, με αλλεργία σε κάθε είδους 
αντιαεροπορικά συστήματα (ειδικά s-300) συνεχίζει να εμπνέει Κύπριους φοιτητές στην Βρετανία;  
 
Γλαύκο κοιμήσου, ξεκουράσου, 
το Ανάν θα ξαναέρθει, το θέλουν τα παιδιά σου. 
  

 Ποιος τέως πρόεδρος αγόρασε καινούρια λιμουζίνα με επιγραφές ΜΑΝ***; 
 
Τα παντελόνια σου πάντως εν τα ετίμησες. 

 
 Ποιες  κομματικές «φοιτητικές» παρατάξεις θυμούνται τις εκστρατείες, τις φιλανθρωπίες και τα συνθήματα 
κάθε πέμπτη χρονιά; 
 
Eκ περιτροπής «δραστήριοι».  
 
 Ποιος αποτυχημένος πρόεδρος κομματικής 
«φοιτητικής» παράταξης θυμάται την ΕΦΕΚ  
Ην. Βασιλείου κάθε 8 μήνες; 
 
Αν ήταν κλαμπ ήταν να την ανοίεις πιο συχνά! 

 
 
 

 
 

  
 

18 

13/11/2013 
Προπύργιο, τ.14 

 



    
19    

 19 

13/11/2013 
Προπύργιο, τ.14 

 


