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Ανδρέας Παντελίδης 

Αντιπρόεδρος 

 
Ο κυριότερος εχθρός του 

Ελληνισμού σήμερα δεν είναι ούτε η 

Σουρκία, ούτε η Σρόικα, ούτε η 

Γερμανία, αλλά η δική μας 

ξενομανία που έχει ως αποτέλεσμα 

μια διαυρωμένη Ελληνική εθνική συνείδηση. Μέσω 

της κατολίσθησης του Ελληνικού πνεύματος και 

πολιτισμού, εγχώριοι αλλά και ξένοι εχθροί του 
Ελληνισμού, βρήκαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 

επιτέλους να ελέγχουν και να καθοδηγούν την πορεία 

των δύο Ελληνικών κράτών και κατ’ επέκταση να 

φθείρουν περαιτέρω το εδώ και πολλά χρόνια 

αποπροσανατολισμένο και άνευ αξιών και στόχων 

Ελληνικό έθνος.  

 

Σο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, με φυσικά 

συνεπακόλουθα τον οικονομικό νεοφιλελευθερισμό, 

τον υπερκαταναλωτισμό, τον ατομικισμό και την 

εξάρτηση των ανθρώπων σε υλικά αγαθά, 

αποδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος εχθρός των εθνών, 

της παραγωγής κουλτούρας και πολιτισμού, αλλά 

ιδίως φέρεται ως το μέσο με το οποίο μπορούν 
επιτέλους οι κάθε λογής σύγχρονοι ιμπεριαλιστές να 

ελέγχουν και να εξουσιάζουν τα σύγχρονα κράτη και 

έθνη. Οι κάθε λογής ανθέλληνες, πολεμώντας την 

εθνική μας ταυτότητα κατάφεραν εν μέρει να 

τραυματίσουν το πιο αγωνιστικό κομμάτι του εαυτού 

μας.  

 

Πλέον το οτιδήποτε «Ευρωπαϊκό» είναι και καλό. 

Οτιδήποτε το Ελληνικό είναι συντηρητικό. Σο 

αίσθημα κατωτερότητας απέναντι στις παραδόσεις 

μας, στην κουλτούρα μας, μας οδήγησε στην 

υποτίμηση του εαυτού μας, στην υποταγή μας 

απέναντι στην πλαστή «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και 

στην κατάντια μας ως σκλάβοι πολυεθνικών εταιριών 
και της σύγχρονης παραγωγής απάτριδων ανθρώπων-

ρομπότ, τρωτών στην προπαγάνδα των σύγχρονων 

διεθνιστών, ανήμπορων να αντιδράσουν απέναντι στην 

νεο-αποικιοκρατεία του κοσμοπολιτισμού και της 

παγκοσμιοποίησης.    Ενώ όλοι οι λαοί του κόσμου 

θαυμάζουν τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό,  εμείς τον 

περιθωριοποιούμε. Ενώ άλλα έθνη εμπνέονται και 

χτίζουν τον πολιτισμό τους στις βάσεις που έθεσαν οι 

αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι νεοέλληνες 

αγωνίζονται να μιμηθούν καθετί ξένο, να 

απομακρυνθούν από τις ρίζες τους και να γίνουν 

«ευρωπαίοι», μοντέρνοι, όπως ορίζει η νέα τάξη 

πραγμάτων. Η μάχη κατά της πνευματικής σκλαβιάς 

του Έλληνα και κάθε ανθρώπου που αγνοεί τις ρίζες 

του, είναι η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσουμε εάν 

θέλουμε να δούμε ξανά την προκοπή του έθνους μας. 
Η αναγέννηση του Ελληνισμού θα επέλθει μόνον εάν 

ξαναθυμηθούμε ποίοι είμαστε και πολεμήσουμε για 

να ξαναδημιουργήσουμε ΠΟΛΙΣΙΜΟ. Γιατί αυτός 

είναι και ο τελικός στόχος του Ελληνισμού. Ο 

Ελληνικός εθνικισμός έχει σκοπό τον «εξανθρωπισμό 

της οικουμένης» όπως έλεγε και ο Περικλής 

Γιαννόπουλος, δηλαδή την παραγωγή αξιόλογου 

πολιτισμού που θα φωτίσει και θα εμπνεύσει, σε 

αντίθεση με την επεκτατική έννοια που δίνουν άλλα 

έθνη στον δικό τους εθνικισμό. Εξ’ άλλου η παραγωγή 

πολιτισμού, ξεχωριστού και μοναδικού πολιτισμού, 

δεν μπορεί να γίνει από ανθρώπους που αγνοούν την 

διαφορετικότητα τους, που απαρνούνται την ιστορία 

τους, την γλώσσα τους, τις παραδόσεις τους. Η 
πληθώρα διαφορετικών πολιτισμών στον κόσμο που 

εμπλουτίζει την καθημερινότητα μας, μπορεί να 

υπάρχει μόνον όταν υπάρχουν έθνη αυτόνομα, 

ξεχωριστά, περήφανα, που αρνούνται να γίνουν 

μιμητές άλλων, ξένων πολιτισμών.  

 

Και αφού τα δύο κράτη του Ελληνισμού και οι 

ηγεσίες τους αρνούνται να συμβάλουν στην 

επιτακτική για τον Ελληνισμό «πνευματική 

επανάσταση», ας το κάνουμε μόνοι μας. Ας 

σταματήσουμε να μολύνουμε τη γλώσσα μας με ξένη 

γραφή, με ξένες λέξεις, ας μην γίνουμε εμείς οι ίδιοι 

οι δολοφόνοι μιας γλώσσας χιλιάδων χρόνων. Ας 

βρούμε λίγο χρόνο να οικοιοποιηθούμε με τα αρχαία 
Ελληνικά και έτσι θα γνωρίσουμε την αρχαία Ελλάδα 

και να προβληματιστούμε από τα επίκαιρα διδάγματα 

των αρχαίων Ελλήνων φιλόσοφων. Ας αποδράσουμε 

από τα δέσμια του χαμηλού κοινωνικού και 

πολιτιστικού επιπέδου που μας οδήγησαν αυτοί που 

προσβλέπουν σε ένα εύκολα ελεγχόμενο Ελληνικό 

έθνος, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της, 

υπο κομματική κατοχή, πολιτικής ζωής σε Κύπρο και 

Ελλάδα. πως κάποιος για να μπορεί να προκόψει 

πρέπει να σέβεται τον εαυτό του, έτσι και οι Έλληνες 

πρέπει να αναζητήσουμε την ξεχασμένη μας 

ταυτότητα, να νιώσουμε ξανά περήφανοι για την 

καταγωγή μας,και να επηρεάσουμε εμείς άλλους 

λαούς με τον πολιτισμό μας και όχι το αντίθετο. 
 

«Ἡ ξενομανία εἶναι χωριατιά. Εἶναι προστυχιά. Εἶναι 

κουταμάρα. Εἶναι ἀφιλοτιμία. Εἶναι ἀφιλοπατρία. Καὶ 

εἶναι ξιπασιά. Καὶ εἶναι ἀμάθεια.» 

 

Περικλής Γιαννόπουλος 
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Υίλιος Νικολάου   

Αντιπρόσωπος Portsmouth 

 

 
ε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγείται 

η πρωτοβουλία της κυβέρνησης 

για αγορά δύο πυραυλάκατων με 

σκοπό την προστασία της 
Κυπριακής ΑΟΖ, έπειτα από την 

αρχική αντίδραση του ΔΗΤ και την μετέπειτα 

αντίδραση των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών 

κομμάτων. Έγινε πλέον παράδοση στο «πατριωτικό» 

κόμμα του Δημοκρατικού υναγερμού η 
οπισθοχώρηση σε θέματα εθνικής άμυνας και 

προστασίας των κυπριακών εδαφών. 

 

Ενώ αρχικά η κυβέρνηση έδωσε την έγκριση και 

απελευθέρωσε το κονδύλι των 100 εκατομμυρίων 

για την ενίσχυση της επιτήρησης της Κυπριακής 
ΑΟΖ, η αγορά εμποδίστηκε από το κυβερνών 

κόμμα επικαλούμενο την οικονομική κρίση που 

μαστίζει την χώρα. Δυστυχώς όταν η οικονομική 

κρίση βρισκόταν εντός των πυλών τόσο το τότε 

κυβερνών κόμμα όσο και τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης «αγρόν ηγόραζαν». Σόσο η 

αδιαφορία όσο και η συναίνεση στην ξεγύμνωση 

του Κυπριακού λαού και στην υποταγή μας στην 

ξενόφερτη Σρόικα δεν πρέπει να αποτελέσουν 

παράγοντες για την διάλυση της εθνικής άμυνας. 

 
Προφανώς, οι αρμόδιοι είναι ανίκανοι να 

κατανοήσουν το γεγονός ότι η προστασία τόσο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και των εδαφών της 

εξαρτάται απόλυτα από τον εαυτόν της.  Αντί να 

προωθούμε την λογική της ανοχύρωτης πολιτείας 
θα έπρεπε να έχουμε στο νού μας τα σοφά λόγια 
του Θουκυδίδη «δυνατὰ δὲ οἱ προύχοντες 

πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖς ξυγχωροῦσιν».  (ότι όμως 

ο ισχυρός επιβάλλει ό, τι του επιτρέπει η δύναμίς 

του και ο ασθενής παραχωρεί ό, τι του επιβάλλει η 

αδυναμία του.) 
 

Η Κύπρος με Α.Ε.Π. το 2012 €17.8 δις ευρώ 

επενδύει για τις αμυντικές τις δαπάνες μόνο το 

0.4% του Α.Ε.Π., ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος 

επένδυσης στις αμυντικές δαπάνες του εκαστός 

κράτους ανέρχεται στο 2.5%. Είναι ανεπίτρεπτο το 

γεγονός ότι μια ημικατεχόμενη χώρα, της οποίας 
τα κυριαρχικά δικαιώματα απειλούνται άμεσα, 

διαθέτει μόνον το 0.4% στην θωράκιση  και 

προάσπιση των δικών της συμφερόντων. Αλλά τι να 

περιμένει κανείς, από πολιτικούς και βο-υ-λευτές, 

οι οποίοι θυσιάζουν τα συμφέροντα της πατρίδας 
τους στον βωμό των κομματικών και προσωπικών 

συμφερόντων;  

 

Κοινωνία και κυβερνώντες οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες στην λειτουργία, 
διατήρηση και προστασία ενός κράτους είναι η 

ενίσχυση της εθνικής άμυνας.  Οι αβαρίες πρός 

άμυνα, υγεία και παιδεία είναι αδικαιολόγητες και 

δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σε καμία 

περίπτωση. Η προστασία της πατρίδας μας 
εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από εμάς και τις 

δικές μας δυνάμεις. Η αποδυνάμωση της άμυνας 

ενός κράτους, το αφήνουν εκτεθειμένο στις 

επεκτατικές βλέψεις του εχθρού. Εδώ τίθεται το 

ερώτημα:  

 

Μήπως είναι αυτό που επιδιώκουν οι πολιτικοί 

αρχηγοί της Κύπρου με την εμπόδιση της αγοράς 

των πυραυλακατών; Μήπως επιδιώκουν την 
αποδυνάμωση και αποστρατικοποιήση του νησιού 

ούτως ώστε να υλοποιήσουν ανεμπόδιστοι τα 

πονηρά τους σχέδια; 
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πύρος Δημοσθένους 
Εκπρόσωπος Σύπου  
 

τις 15 Ιανουαρίου 2014, ανήμερα 

της επετείου του Ενωτικού 

δημοψηφίσματος,  η κυβέρνηση 

Αναστασιάδη προχώρησε σε μία 

από τις σημαντικότερες συμφωνίες 

κατά τη διακυβέρνηση της με το 

Ηνωμένο Βασίλειο με θέμα την 

Κυρίαρχη Περιοχή των Βρετανικών Βάσεων που 

εγκαταστάθηκαν στη Κύπρο τον Ιούνιο του 1960. Η 

συμφωνία που «επιτεύχθη» στο Ηνωμένο Βασίλειο 

μεταξύ Κύπρου και Βρετανίας αναφορικά με τη 

ρύθμιση της ανάπτυξης στις «κυρίαρχες περιοχές των 
βάσεων»,  είδε το φως της δημοσιότητας λίγες μέρες 

μετά, με πληθώρα αντιδράσεων και διαφορετικές 

εκτιμήσεις από διάφορους χώρους. Είναι γεγονός πως 

υπάρχουν ορισμένες θετικές πτυχές στη συμφωνία 

που ίσως ωφελήσουν μακροπρόθεσμα την Κυπριακή 

Δημοκρατία, κυρίως οικονομικά, με την απεγκλώβιση 

και μελλοντική αξιοποίηση εδαφών των βάσεων και 

πολεοδομικών ζωνών. Aυτές είναι όμως ελάχιστες και 

οι συμφωνίες στο σύνολο κάθε άλλο παρά ωφελούν 

την Κυπριακή Δημοκρατία αφού υπονομεύουν την 

κυριαρχία της στα ίδια της τα εδάφη. 

 

Κατ’ αρχάς η κυβέρνηση Αναστασιάδη επέλεξε να 

επαναδιαπραγματευτεί το Παράρτημα Ο' της 
υνθήκης Εγκαθίδρυσης, στο οποίο υπήρχε ο 

περιορισμός της χρήσης των εδαφών των Βάσεων για 

τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και 

τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου ούτως ώστε 

η γη όπου θα εγκαθιδρύονταν θα χρησιμοποιείτο 

μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς. Η Κυβέρνηση 

επέλεξε να διαπραγματευτεί το Παράρτημα Ο' έπειτα 

από δηλώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ότι μεγάλες 

περιοχές των βάσεων δεν αξιοποιούνταν στρατιωτικά 

και είχαν την «καλή διάθεση» να τις δώσουν στους 

κατοίκους για να τις αξιοποιήσουν. Αγνόησαν όμως το 

Παράρτημα «Π» που προνοούσε την υποχρέωση του 

Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψει στην Κυπριακή 

Δημοκρατία,  γη την οποία έκρινε πως δεν θα 
αξιοποιούσε για στρατιωτικούς σκοπούς. Με αυτή τη 

συμφωνία η γη ουσιαστικά απαγκιστρώθηκε και δεν 

απελευθερώθηκε όπως διθυραμβικά διατυμπάνιζαν τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης και μένει υπό τη 

κυριαρχία των Βάσεων. Η Κύπρος, αντί να απαιτήσει 

αυτό που δικαιωματικά της ανήκει, επέλεξε να 

επικυρώσει ξανά, όπως και ο Δ. Φριστόφιας με τον 

τότε Βρετανό πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν, την 

υποτιθέμενη κυριαρχία των βάσεων, έναντι 

επιστροφής αρμοδιοτήτων σε αυτήν που όμως και 

αυτές με τη σειρά τους θα εξαρτώνται από την τελική 

έγκριση των Βρετανών(!). 

 

 

 

 

 

 

Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η επιλογή 

επαναδιαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης ορίστηκε, 
μετά από απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου να 

άρει προηγούμενη του απόφαση του, με την οποία η 

Κυπριακή Δημοκρατία παρέμενε συνεπής στη θέση 

πως Βρετανοί και πολίτες τρίτων χωρών δεν θα 

αποκτούσαν/αξιοποιούσαν περιουσίες στις περιοχές 

των βάσεων. Σην πολιτική αυτή ακολουθούσαν οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις ούτως ώστε να μην 

διατρέχουν τον κίνδυνο πληθυσμιακής αλλοίωσης οι 

περιοχές των βάσεων. Είναι όντως άξιον 

προβληματισμού: με τί σκεπτικό έγινε μια τέτοια 

υποχώρηση εκ μέρους της Κυβέρνησης ενόσω 

διανύουμε δεινή οικονομική περίοδο οικονομικής 

κρίσης κατά την οποία μειώθηκαν ήδη οι ντόπιες 

επενδύσεις παγκύπρια; Πώς θα γίνουν ντόπιες 
επενδύσεις  στις κυρίαρχες περιοχές των βάσεων υπό 

αυτά τα δεδομένα;  Άξιον απορίας είναι επίσης και το 

γεγονός  πως η κυβέρνηση υποστηρίζει πως δεν έδωσε 

κανένα αντάλλαγμα από τη στιγμή που έγινε αυτή η 

μεγάλη υποχώρηση.   

 

Η συμφωνία των δύο κυβερνήσεων δυστυχώς δεν 

αποτελεί απελευθέρωση των εδαφών που κατέχουν οι 

Βρετανοί αλλά αντιθέτως μία επικύρωση της 

κυριαρχίας τους στα ελεγχόμενα εδάφη , κάνοντας 

την ολοκληρωτική τους απομάκρυνση ακόμα πιο 

δύσκολη. Οι πολιτικάντηδες που κυβερνούν, μαζί με 

τα φερέφωνά τους που κατέκλυσαν τον τύπο 

παρουσιάζοντας διθυραμβικά την όλη συμφωνία, 
αλλά και οι «αντι-ιμπεριαλιστές» Ακελιστές 

αγκάλιασαν την συμφωνία νομιμοποιώντας και αυτοί 

με τη στάση τους την Βρετανική παρουσία στο νησί, 

αποδεικνύοντας ξανά πόσο λίγο αποκλίνουν οι θέσεις 

τους στα εθνικά θέματα. Ο ούτω καλούμενος 

«Δημοκρατικός» υναγερμός και το αριστερόζ κόμμα 

που θεωρεί πως μονοπωλεί την έννοια της 

δημοκρατίας στη Κύπρο, δεν θέλουν (ή δεν τους 

συμφέρει) να αντιληφθούν πως τον λαό της Κύπρου 

ουδέποτε ευχαριστούσε η παρουσία των Βρετανικών 

Βάσεων και ανέκαθεν επιθυμούσε την απομάκρυνση 

τους. Οι Βρετανικές Βάσεις,  όσο και αν οι 

προαναφερθέντες το αγνοούν, αποτελούν κατάλοιπο 

της αποικιοκρατίας. Αν μπορεί ας μας αποδείξει τόσο 
το ΑΚΕΛ που ισχυρίζεται πως είναι ενάντια στον 

ιμπεριαλισμό, όσο και ο ΔΗ.Τ που περηφανεύεται 

την ίδρυση του από αγωνιστές της ΕΟΚΑ, πως 

πραγματικά σέβονται τις ίδιες τους τις θέσεις και 

ιστορία και να ανοίξουν θέμα άμεσης απομάκρυνσης 

των βάσεων. Είναι γνωστόν πως τα λεφτά που 

παίρνουν από τον φορολογούμενο πολίτη για να 

μισθώνονται τα κόμματα τους είναι προκλητικά 

πολλά. Ας κάνουν και αυτοί κάτι για να φανεί άξιος ο 

μισθός τους και πως ακολουθούν το θέλημα του λαού. 

Γιατί εμείς κατάλοιπα της αποικιοκρατίας στη Κύπρο 

δεν θέλουμε. 
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Λονδίνο, 1 Υεβρουαρίου 2014 
 

τέφθηκε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, με απόλυτη επιτυχία η εκδήλωση που οργάνωσε το ΜΕΣΩΠΟ 

Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο «Βρετανικές Βάσεις και Βρετανική Διπλωματία: 1914 – 

2014», με ομιλητές την ερευνήτρια και συγγραφέα κα. Υανούλα Αργυρού και τον λέκτορα της Νομικής σχολής 

του Πανεπιστημίου του Hertfordshire Δρ. Κλέαρχο Α. Κυριακίδη. 
 

τόχος της εκδήλωσης ήταν να επαναφέρει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο, τη συζήτηση περί της 

νομιμότητας και της αμφισβητούμενης κυριαρχίας των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, να αναδείξει τη 

διαχρονική εξωτερική πολιτική της Βρετανίας στο Κυπριακό μέσω ιστορικής αναδρομή, όπως και τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή αυτών και των σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-Κυπριακής 

Δημοκρατίας, υπό το φως των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Ελληνικής και 

Κυπριακής Αδελφότητας άρχισε με μονόλεπτη σιγή εις μνήμη των τριών 

αξιωματικών που έπεσαν υπέρ πίστεως και Πατρίδος, 18 χρόνια πριν στα 

Ίμια. τη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΜΕΣΩΠΟΤ ανέγνωσε χαιρετισμό από 
το Γραμματέα του ωματείου “Αδούλωτη Κερύνεια”, κ. Ιωάννη 

ιεκέρσαββα και προσφώνησε την εκδήλωση. Ακολούθως οι δύο 

ομιλητές ανέπτυξαν τις θέσεις τους και κέντρισαν το ενδιαφέρον του 

κοινού με τις παρουσιάσεις τους. 

 

Με το τέλος των ομιλιών και παρουσιάσεων, ακολούθησε ζωηρή 
συζήτηση με παρατηρήσεις, ερωτήσεις και ανοικτή συζήτηση μεταξύ 

κοινού και ομιλητών τόσο για το ρόλο και τη σημασία της πρόσφατης 

συμφωνίας (15/1/14) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για το ρόλο 

τους σε διεθνή θέματα με κυριότερο φυσικά το Κυπριακό. Σα κύρια συμπεράσματα της εκδήλωσης ήταν πως 

οι Βρετανικές στρατιωτικές βάσεις ΔΕΝ απολαμβάνουν καθεστώς κυριαρχίας και πως για την παρουσία των 
βάσεων, τις συνεχείς επαναβεβαιώσεις της υποτιθέμενης κυριαρχίας τους αλλά και τις σχέσεις Κυπριακής 

Δημοκρατίας – Ην. Βασιλείου (όπως άλλωστε και για τα αδιέξοδα στο Κυπριακό), ευθύνεται η έλλειψη 

πολιτικής βούλησης και η αδυναμία του Κυπριακού παλαιοκομματισμού, να θέσει τα διάφορα ζητήματα στην 

ορθή τους βάση, θεμελιώνοντας έτσι μία εθνική στρατηγική που θα μας 

απεγκλωβίσει από τα προβλήματα που δημιουργεί η παρούσα 

εξωτερική μας πολιτική. 
 

Σο ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελε να 

ευχαριστήσει τους ομιλητές, την Αδελφότητα που παραχώρησε την 

αίθουσα, όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή 

και κυρίως το κοινό που συνεχίζει να στηρίζει με ενθουσιασμό τις 
πρωτοβουλίες των αυτόνομων φοιτητών. 

 

Γραφείο Σύπου 

ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2014 
 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το άββατο 4 Ιανουαρίου, η εκδήλωση που οργάνωσε το ΜΕΣΩΠΟ 
Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο «Παιδεία – γλώσσα – έθνος: τις συμπληγάδες της 
κρίσης και του εθνομηδενισμού». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση είχε στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του ρόλου της γλώσσας 
μας και του αρχαιοελληνικού πολιτισμού όπως και της διάβρωσης και μεθοδευμένης υπόσκαψης της 
ελληνοκεντρικής παιδείας από συγκεκριμένους κύκλους των οποίων η δράση δεν είναι καθόλου άσχετη 
με τους στόχους τους στο Κυπριακό. 
 
Σο υψηλό επίπεδο της όλης εκδήλωσης άφησε ικανοποιημένους κοινό και ομιλητές αφού τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις στην εποχή του εθνομηδενισμού και της αμφισβήτησης της εθνικής συνείδησης, σπανίζουν 
και συχνά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους κομματικούς κύκλους. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με μία ζωηρότατη ανοιχτή συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών κατά την οποία 
υποβλήθηκαν εύστοχες απορίες και προβληματισμοί ενώ κατατέθηκαν και εισηγήσεις για ανάληψη 
περαιτέρω δράσης. 
 
Σο ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων 
Υοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου επιθυμεί να 
ευχαριστήσει θερμά τους 
ομιλητές της εκδήλωσης για 
τη συμβολή τους, τους 
χορηγούς που στήριξαν την 
εκδήλωση και το κοινό που 
στήριξε με την παρουσία 
αλλά και τη συμμετοχή του 
την πρωτοβουλία μας. Σέλος 
ευχαριστούμε όσους 
εργάστηκαν τους 
τελευταίους δύο μήνες για 
την προετοιμασία της 
εκδήλωσης. 
 
Η προστασία της γλώσσας 
μας, του πολιτισμού μας και 
κατ’ επέκτασιν της 
ελληνικής εθνικής συνείδησης των Κυπρίων, παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και για 
αυτό το λόγο έχουμε ήδη αρχίσει την επεξεργασία εισηγήσεων που κατατέθηκαν, για διεύρυνση της 
δράσης μας σε αυτό το πεδίο. 
 
Σέλος επιθυμούμε να ενημερώσουμε το κοινό πως οι ομιλίες της εκδήλωσης έχουν οπτικογραφηθεί και 
προσεχώς θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο . 
 
Γραφείο Σύπου 
ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Λονδίνο, 7 Υεβρουαρίου 2014 

 

Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί κάποιοι εκπλήττονται από το κείμενο του προσχεδίου του κοινού 

ανακοινωθέντος αφού αυτό εδράζεται στις προτάσεις που ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης υπέβαλε στην 

τουρκοκυπριακή πλευρά στα τέλη του 2013. Σο κείμενο που κυκλοφόρησε σαφέστατα άφησε ικανοποιημένη 
την πλατφόρμα του «Ναι» αφού είδαν σε αυτό να εμπεριέχονται αυτά που οι ίδιοι θεωρούσαν ως κλειδί στην 

όλη διαδικασία, δηλαδή τη μία κυριαρχία, τη μία ιθαγένεια και τη μία διεθνή προσωπικότητα. την 

πραγματικότητα όμως, τα τρία αυτά στοιχεία υπονομεύονται από άλλες πρόνοιες του κειμένου, το οποίο φέρει 

έντονη οσμή χεδίου Ανάν όπως διαφαίνεται από τις επισημάνσεις που ακολουθούν: 

 

1) Γίνεται λόγος για δύο συνιστώντα ισότιμα κράτη και για μία ενωμένη Κυπριακή ομοσπονδία που θα 
«προκύψει» μέσα από τη διευθέτηση που θα γίνει. Πέρα από το γεγονός ότι πλέον θα μιλάμε για κρατική 

οντότητα στο βορρά , δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν το ομόσπονδο κράτος θα είναι μετεξέλιξη του 

υφιστάμενου ή κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ίδρυση νέου κράτους. Αυτό φυσικά δεν 

διευκρινίζεται και μάλλον θα διευθετηθεί εν αγνοία του λαού κατά τις διαπραγματεύσεις με τις μαριονέτες της 

Σουρκίας. Παράλληλα είναι αξιοσημείωτες οι αναφορές στο κατάλοιπο εξουσίας που θα αφήνεται στα 
προαναφερθέντα συνιστώντα κράτη και ο σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αδυναμία της δεύτερης να επέμβει στις αρμοδιοτήτων των δύο συνιστώντων 

κρατών. Αυτό διασφαλίζει πως όντως οι Σούρκοι (έποικοι, Σ/Κ και διά μέσου αυτών η Άγκυρα) θα είναι 

κυρίαρχοι στο βορρά και συγκυρίαρχοι στο νότο μέσω της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, της σταθμισμένης 

ψήφου και της εκ περιτροπής προεδρίας που κάποιοι δεσμεύτηκαν να αποσύρουν. Οι δε εγγυήσεις περί μη 

απόσχισης ενός συνιστώντος κράτους σαφέστατα δεν πρέπει να θεωρείται ότι δεσμεύουν τον Σουρκικό νεο-
οθωμανικό επεκτατισμό. Κάποιοι γνωστοί Ανανιστές αναφέρθηκαν μάλιστα στην ασφάλεια που παρέχει η εντός 

της Ευρ. Ένωσης λύση, κάνοντας μάλιστα παραλληλισμούς με το καθεστώς ακυβερνησίας του Βελγίου (!) για 

να μας καθησυχάσουν. Εάν αυτό οραματίζονται μάλλον έχουν λανθασμένη αντίληψη περί της βιωσιμότητας 

της λύσης που προτάθηκε. 

 

2) Τπάρχει αναφορά σε κυριαρχία που πηγάζει από 
τις δύο κοινότητες (και άρα όχι από το σύνολο του 

πληθυσμού της νήσου), γεγονός που δεν την καθιστά 

ενιαία και αδιαίρετη όπως διευκρινίζεται πιο πάνω. Σο 

γεγονός ότι η έννοια της κυριαρχίας διαχωρίζεται σε 

εσωτερική και εξωτερική και ερμηνεύεται ως 
ταυτόσημη με την κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα 

τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, δεν αναιρεί το γεγονός πως 

αυτή θα προέρχεται από δύο διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες επομένως δεν θα είναι ενιαία 

στη βάση της. Αυτή η πρόνοια ενισχύει την 

διαχρονική απαίτηση των μουσουλμάνων της Κύπρου 
για χωριστή άσκηση του δικαιώματος της 

αυτοδιάθεσης και μελλοντική απόσχιση του «βορείου 

κρατιδίου». 

 

3) ε συνάρτηση με το προηγούμενο σημείο, οι 
αναφορές σε μία ιθαγένεια και πάλι αναιρούνται από 

την «εσωτερική ιθαγένεια» αφού ο κάθε πολίτης του παράλυτου κράτους που προτίθενται να συστήσουν, θα 

είναι ταυτόχρονα ελληνοκύπριος ή τουρκοκύπριος ΚΑΙ πολίτης της ομόσπονδης Κύπρου. 
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4) Σέλος γίνεται αναφορά και πάλι στη μέθοδο των ξεχωριστών και ταυτόχρονων δημοψηφισμάτων που 

ακριβώς ενισχύουν την άποψη πως η κυριαρχία του νέου συνεταιρισμού θα προκύψει από δύο διαφορετικές 

πληθυσμιακές ομάδες που ουδεμία σχέση έχουν η μία με την άλλη, παραπέμποντας έτσι στη τουρκική θέση 
περί ύπαρξης δύο διαφορετικών «λαών» στο νησί και άρα και πάλι σε χωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης των 

Σουρκοκυπρίων. 

 

Σο ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί το εν λόγω κείμενο απαράδεκτο και δηλώνει 

κατηγορηματικά πως είναι αντίθετο όχι μόνο με το περιεχόμενό του αλλά και με κάθε πρόταση λύσης που θα 

νομιμοποιεί τα εγκλήματα πολέμου και την de facto διχοτόμηση επί του εδάφους, που επέβαλε η Σουρκία διά 
πυρός και σιδήρου. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως καμία διατύπωση δεν μπορεί να επιλύσει τα 

έμφυτα προβλήματα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με την οποία δέσαμε τα άκρα μας, αφού το 

προσχέδιο αυτό αντικατοπτρίζει ακριβώς τη φύση μιας τέτοιας «διευθέτησης» . Μίας «διευθέτησης» άδικης, 

ρατσιστικής, που καταλύει και/ή περιορίζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ενταφιάζει οριστικά κάθε 

προοπτική για απελευθέρωση. Είναι για αυτούς άλλωστε τους λόγους που θεωρούμε υποκριτική και 
αποπροσανατολιστική τη στάση των κομμάτων του λεγόμενου απορριπτικού χώρου, που έκαναν σημαία τους 

τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου που υπέγραψε ο μ. Σάσσος Παπαδόπουλος και που περιλαμβάνει αυτή τη 

μορφή λύσης αλλά τώρα αντιδρούν με σφοδρότητα στο προσχέδιο της κοινής διακήρυξης. Η κοροϊδία πρέπει 

να σταματήσει. Η ουσία γύρω από το ζήτημα του προσχεδίου του κοινού ανακοινωθέντος δεν είναι τι θα πράξει 

το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ ή οι Οικολόγοι. Άλλωστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη βρει συμμάχους στο ΑΚΕΛ, 

που ξαφνικά ξέχασε την ρητορική περί «επικίνδυνων χειρισμών» του Πρόεδρου και έτρεξε προς συμπαράστασή 
του και που έκανε τα απανταχού ομοσπονδιακά ασπόνδυλα να θυμηθούν πόσο «υπεύθυνο» κόμμα είναι, 

αποδεικνύοντας ξανά πως το ΔΗΑΚΕΛ παραμένει το ισχυρότερο έρεισμα της αμερικανοβρετανικής 

διπλωματίας στο νησί. Η ουσία του προσχεδίου είναι το περιεχόμενό του. 

 

Για εμάς μοναδική αποδεκτή λύση είναι η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ της νήσου που επιτυγχάνεται με τη χάραξη 
μακροχρόνιου ΕΘΝΙΚΟΤ σχεδιασμού, τη διατήρηση του χειροπιαστού και διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους 

που έχουμε, την απεμπλοκή από τις καταπατηθείσες κατευθυντήριες γραμμές του 1977-1979 και άρα τη 

ΔΔΟ, την ενίσχυση των υφιστάμενων και την αναζήτηση νέων συντελεστών ισχύος, με προτεραιότητα την 

ενίσχυση του χειροπιαστού πλέον ενεργειακού άξονα Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, που θα αυξήσουν το 

γεωστρατηγικό/γεωπολιτικό και άρα το διπλωματικό εκτόπισμα της Κύπρου, την περαιτέρω σύσφιξη των 

αμυντικών και οικονομικών δεσμών Ελλάδος και Κύπρου, την ενίσχυση και όχι το ξήλωμα της Εθνικής 
Υρουράς, τη σύναψη αμυντικών συμμαχιών και πρωτίστως την αποτελεσματική προβολή των ΔΙΚΑΙΩΝ και 

αυτονόητων αιτημάτων μας στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είμαστε μέλη αλλά και σε αυτούς που 

δυνητικά θα ενταχθούμε. Η θέση μας λοιπόν είναι ξεκάθαρη και αναρωτιόμαστε αν μπορούν να πουν το ίδιο 

και οι κομματικές νεολαίες, που συμβιβάζονται με την προοπτική εφαρμογής του διζωνικού δικοινοτικού 

πειράματος στο νησί μας και τις οποίες καλούμε να τοποθετηθούν δημοσίως σχετικά με το κείμενο που 
κυκλοφορεί, τις προθέσεις των κυβερνώντων, αυτών που τους στηρίζουν αλλά και αυτών που υποκριτικά 

διαμαρτύρονται στο όνομα ενός αδιευκρίνιστου «σωστού περιεχομένου». 

 

Ο χρόνος όντως λειτουργεί εις βάρος μας ωστόσο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε μία οποιαδήποτε λύση για 

χάρη της λύσης. Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών εδώ και τέσσερις 

δεκαετίες δίχως αποτέλεσμα και το 2004 απορρίφθηκε υπό τη μορφή του χ. Ανάν από την πλειοψηφία του 
λαού, του οποίου η ετυμηγορία δεν γίνεται σεβαστή παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του νυν Προέδρου της 

Δημοκρατίας που όπως και οι προκάτοχοί του, φρόντισε να κλειδώσουν νέες υποχωρήσεις εις βάρος μας. Ας 

ξεχάσουμε λοιπόν τα καυγαδάκια εξουσίας και ας επικεντρωθούμε στο πώς ανατρέπουμε τα υφιστάμενα 

δεδομένα για το καλό του τόπου. τον πόλεμο που θα ξεκινήσει για ΕΠΙΒΟΛΗ της ομοσπονδίας στο νησί το 

ΜΕΣΩΠΟ, ως γνήσιο αντι-ομοσπονδιακό κίνημα θα ξαναγίνει σημαιοφόρος της αξιοπρέπειας και των δικαίων 
αιτημάτων των Ελλήνων της Κύπρου. Ούτε η οικονομική μιζέρια, ούτε το χρήμα, ούτε οι υποσχέσεις περί 

υποτιθέμενων ωφελημάτων από την κουτσουρεμένη και τρύπια διευθέτηση αλλά ούτε και οι χρησμοί της κάθε 

ανανικής Κασσάνδρας θα βάλουν φραγμό στις αξιώσεις μας. 

 

 

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ Η ΜΟΝΗ ΛΤΗ 

 
Γραφείο Σύπου 

ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Λονδίνο, 25 Ιανουαρίου 2014 

 
Για ακόμη μια φορά προκαλούν οι δηλώσεις του τέως 

Ποέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη 

Φριστόφια, αυτή την φορά στα κατεχόμενα μας εδάφη, σε 

συζήτηση που διοργάνωσε ο λεγόμενος «δήμος» 
Αμμοχώστου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δημήτρης Φριστόφιας 

δήλωσε το εξής: «Η αλλαγή πορείας της Σουρκίας και οι 

εθνικιστές και στις δύο πλευρές δεν επιτρέπουν την 

επίτευξη λύσης στο Κυπριακό». Η πιο πάνω δήλωση, 

αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την λανθασμένη και 

επικίνδυνη αντίληψη που έχει για το Κυπριακό 
πρόβλημα μια μεγάλη μερίδα πολιτικών αξιωματούχων – 

ιδιαίτερα στο ΑΚΕΛ – του τόπου μας. Ο συγκεκριμένος 

χώρος, παρ’ όλες τις προκλητικές δηλώσεις του Έρογλου 

και άλλων Σούρκων αξιωματούχων, παρ’ όλες τις 

τουρκικές προκλήσεις και την συνεχή τουρκική 
αδιαλλαξία, συνεχίζει να πιστεύει ότι για την μη επίλυση 

του Κυπριακού μέχρι στιγμής ευθύνονται οι «εθνικιστές». 

 

Αλήθεια όμως, στην περίπτωση των χειρισμών της δικής 

μας πλευράς, φταίνε οι «εθνικιστές» ή μήπως η 

αποτυχημένη τακτική του συμβιβασμού και της 
υποχωρητικότητας, της οποίας το ΑΚΕΛ έγινε 

μπροστάρης και σημαιοφόρος μαζί με τον ΔΗΤ; Εμείς, 

οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τις απαράδεκτες 

παραχωρήσεις του Δημήτρη Φριστόφια στην Σουρκία, 

που είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω προκλητικότητα 

της Σουρκίας, η οποία, ως γνωστόν, διά του κατοχικού 
καθεστώτος στα κατεχόμενα εδάφη μας, ζητάει όλο και 

περισσότερα κάθε φορά που προβαίνουμε εμείς σε 

υποχωρήσεις. Ας θυμηθούμε όμως, τί ακριβώς είχε 

δωρίσει απλόχερα ο Δημήτρης Φριστόφιας και το ΑΚΕΛ, 

στο «σύντροφο» Σαλάτ; 
 

(α) Βάση λύσης του Κυπριακού η διζωνική δικοινοτική 

ομοσπονδία των δύο συνιστώντων κρατιδίων (Κοινό 

ανακοινωθέν Φριστόφια – Σαλάτ, 23 Μαίου 2008). 

 

(β) Αποδοχή της παραμονής 50,000 εποίκων. 
 

(γ) Εκ περιτροπής προεδρία (4 χρόνια Ελληνοκύπριος 

πρόεδρος, 2 χρόνια Σουρκοκύπριος πρόεδρος). 

 

(δ) ταθμισμένη ψήφος (4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων να ισούνται με 1 ψήφο Σουρκοκυπρίου). 
 

 Οι αφελείς της Κυπριακής ελαφροαριστεράς (αλλά και της δήθεν ρεαλιστικής κεντροδεξιάς), ανέμεναν ότι οι 

πιο πάνω παραχωρήσεις θα ικανοποιούσαν την Σουρκία και θα άλλαζαν την στάση της προς το καλύτερο. 

μως, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, η στάση και πολιτική της Σουρκίας παραμένει ακριβώς η ίδια. Η 

Σουρκία, μέσω της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας προσπαθεί να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί. Πιο 
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     Ακολουθήστε μας στα μέσα     
κοινωνικής δικτύωσης! 

 

 Βρείτε μασ ςτo Facebook: «Μζτωπο Κυπρίων 
Φοιτητών Η.Β.» 
 

 Ακολουθήςτε μασ ςτο Twitter, ςτο @metopouk. 
 

συγκεκριμένα, προσπαθεί να κερδίσει όσες περισσότερες εξουσίες μπορεί στην κατεχόμενη Κύπρο, ενώ 

παράλληλα να επιτύχει και τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου αφού θα έχει λόγο στην ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση που θα προκύψει μέσω μιας τέτοιας λύσης του Κυπριακού. Κάτι τέτοιο φαίνεται να αδυνατεί να 
αντιληφθεί και ο νυν Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κατά τις διαπραγματεύσεις για την έκδοση 

κοινού ανακοινωθέντος, ενήργησε αυθαίρετα και επικίνδυνα, διακινδυνεύοντας να «κλειδώσει» ακόμη πιο 

οδυνηρές παραχωρήσεις εκ μέρους μας σε περίπτωση που ο Έρογλου έκανε αποδεκτές τις προτάσεις του. 

Υυσικά όμως ο τελευταίος, όπως και η Σουρκία, έχει μάθει καλά το παιχνίδι της διαπραγμάτευσης με τους 

αφελείς νεοκυπρίους. Σο μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν την επόμενη μας υποχώρηση. 

 
 Σαυτόχρονα ο κ. Φριστόφιας δεν πρέπει να ξεχνά πως η Σουρκία, με την ανοχή των τουρκοκυπριακών κύκλων 

που δήθεν υποφέρουν από το καθεστώς που επέβαλε διά της βίας στα κατεχόμενα εδάφη μας, συνεχίζει να 

προκαλεί μέσω των παραβιάσεών της εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. λα αυτά 

αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι για την μη επίλυση του Κυπριακού μέχρι στιγμής φέρει ευθύνη η ολοένα και 

περισσότερο προκλητική στάση της νεο-οθωμανικής Σουρκίας, που ενώ έχει αποτύχει σε όλα τα μέτωπα, στο 
Κυπριακό ακόμη κερδίζει έδαφος εξαιτίας της δική μας ηττοπαθούς πολιτικής των συνεχιζόμενων 

υποχωρήσεων έναντι του κατοχικού καθεστώτος. Με ποια λογική λοιπόν ο κ. Δημήτρης Φριστόφιας τολμά να 

συνεχίζει το παραμύθι περί «κακών» εθνικιστών; Γιατί συνεχίζει να επιρρίπτει τις ευθύνες για την μη εξεύρεση 

λύσης στον εθνικισμό, παραγνωρίζοντας τα δικά του λάθη και την προκλητική στάση της Σουρκίας, η οποία 

αποδεδειγμένα θέλει να αποκτήσει και να ασκεί έλεγχο σε ολόκληρη την Κύπρο; Και πώς είναι δυνατόν να 

ευθύνεται ο δήθεν εθνικισμός της δικής μας πλευράς, αφού ουδέποτε είδαμε εθνικιστική κυβέρνηση στην 
εξουσία, παρά μόνο ερμαφρόδιτους ιδεολογικά ελαφροαριστερούς και κεντροδεξιούς; λα αυτά καταδεικνύουν 

τη γύμνια του ΑΚΕΛ αλλά και των υπολοίπων δυνάμεων που εδώ και τέσσερις δεκαετίες κυβερνούν την Κύπρο, 

εμμένοντας στην ίδια αποτυχημένη πολιτική, που το 2004 απορρίφθηκε στο σύνολό της από τον κυρίαρχο 

λαό. 

 
 Ας αναλογιστούν λοιπόν εκεί στο ΑΚΕΛ, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα που εγκλωβίστηκαν στα δίχτυα των 

διαχρονικών Σούρκικων σχεδιασμών – αδυνατώντας ακόμη και να συμφωνήσουν μεταξύ τους για το 

περιεχόμενο της λύσης –  την δική τους αδυναμία για συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγικής, για διεκδίκηση 

μιας αληθινά δίκαιης και βιώσιμης λύσης, μιας λύσης που θα επιτυγχάνει την ουσιαστική και όχι την 

επιφανειακή και κουτσουρεμένη απελευθέρωση των εδαφών μας. Ας αναλογιστούν την αποτυχία της 

προσπάθειας τους για επίτευξη λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, μιας λύσης που έχει απορριφθεί 
απο την πλειοψηφία του Κυπριακού λαού το 2004 με το ιστορικό «ΟΦΙ» στο σχέδιο Ανάν και την οποία 

μπορούσαμε να απορρίψουμε από το 1983 όταν ο Ντεκτάς υπαναχώρησε από τις συμφωνίες του 77-79, 

ανακηρύσσοντας το ψευδοκράτος. Για το σημερινό αδιέξοδο λοιπόν, δεν ευθύνεται ο «μπαμπούλας» του 

εθνικισμού. Ευθύνονται αυτοί και μόνο αυτοί.   

 
 Γραφείο Σύπου 

 ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Γιώργος Ινιάτης 

Πρόεδρος Επιτροπής Βόρειου 

Ηνωμένου Βασιλείου 

 
«Μία φοράν, όταν επήραμε το 

Ναύπλιο, ήλθεν ο Άμιλτον να με 

ιδεί. Μου είπε ότι: “Πρέπει οι 

Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμό, 
και η Αγγλία να μεσιτεύσει”. Εγώ του αποκρίθηκα, 

ότι: “Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος. 

Εμείς, καπιτάν Άμιλτον, ποτέ συμβιβασμό δεν 

εκάμαμε με τους Σούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους 

σκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι, καθώς ημείς, 

εζούσαμε ελεύθεροι από γενεά εις γενεά. Ο βασιλεύς 

μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε, η φρουρά 

του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Σούρκους και δύο 

φρούρια ήτον πάντοτε ανυπότακτα”.» 

 

Αυτά αναφέρει ο Γέρος του Μοριά, Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, για να 

συμπληρώσει στην συνέχεια: 
 

«Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Ημείς, αν δεν είμεθα 

τρελλοί, δεν εκάναμε την επανάσταση, διατί ηθέλαμε 

συλλογισθεί πρώτον δια πολεμοφόδια, καβαλλαρία 

μας, πυροβολικό μας, πυροτοθήκες μας, τα μαγαζιά 

μας, ηθέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την εδική μας, 

την τούρκικη δύναμη. Σώρα όπου ενικήσαμε, όπου 

ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, 

επαινόμεθα. » 

 

Κύπρος, αρχές 2014. Ο πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με την 

υποστήριξη των δύο μεγάλων κομμάτων, ΔΗΤ και 

ΑΚΕΛ, υποκύπτει σε ακόμα πιο οδυνηρούς 
συμβιβασμούς απο τους προκάτοχους του. Σο νέο 

κοινό ανακοινωθέν, το οποίο βασίζεται στις προτάσεις 

που υπέβαλε στην τουρκοκυπριακή πλευρά ο Νίκος 

Αναστασιάδης στα τέλη του 2013, θέτει τις βασικές 

πρόνοιες για την επερχόμενη λύση του Κυπριακού 

προβλήματος. την ουσία, οι πρόνοιες αυτές 

εξασφαλίζουν ότι το επερχόμενο σχέδιο θα βασίζεται 

στη ρατσιστική λύση της ΔΙ-ζωνικής ΔΙ-κοινοτικής 

Ομοσπονδίας, η οποία θα αποτελείται απο δύο 

συνιστώντα (ιδρυτικά;) κρατίδια με ενισχυμένη 

εξουσία. Η συγκεκριμένη επιλογή, αποτελεί ένα 

οδυνηρό συμβιβασμό για την δική μας πλευρά και 

αυτό είναι - ή τουλάχιστο κάποτε ήταν- γενικά 

αποδεκτό από όλους τους πολιτικούς χώρους της 
Κύπρου. ε αυτό το σημείο θεωρώ αναγκαίο να θίξω 

την κατάντια στην οποία έχει περιπέσει η πολιτική 

μας ηγεσία αλλά και εμείς ως λαός. Η πολιτική μας 

ηγεσία, μέσω της ΔΙ-ζωνικής ΔΙ-κοινοτικής 

Ομοσπονδίας, στην ουσία, ξεπουλά την κατεχόμενη 

γη μας στην Σουρκία, μιας  

 

 

 

 

 

 

 
και τα κατεχόμενα μέρη μας θα βρίσκονται υπό 

τουρκική διοίκηση σε περίπτωση μιας τέτοιας λύσης. 

Η προσπάθεια επίτευξης μιας τέτοιας λύσης είναι 

άστοχη, όταν η Σουρκία διά στόματος Νταβούτογλου 

φανερώνει τα πραγματικά της σχέδια, που δεν είναι 

άλλα από τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου. Είναι 

άξιον απορίας γιατί η δική μας πλευρά συνεχίζει να 

εθελοτυφλεί και να επιδιώκει την συγκεκριμένη λύση, 

αφού μέσω αυτής η Σουρκία θα ασκεί 

αποτελεσματικό έλεγχο τόσο στα κατεχόμενα εδάφη 

μας αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.  

 

Η Σουρκία έχει καταφέρει να στριμώξει την πολιτική 

μας ηγεσία και την πλειοψηφία του λαού μας στο 
ανεδαφικό δίλημμα: ΔΙ-ζωνική ΔΙ-κοινοτική 

Ομοσπονδία ή Διχοτόμηση. πως και το 2004, έτσι 

και τώρα, με το όπλο στον κρόταφο και την απειλή 

της διχοτόμησης προσπαθούν να πείσουν τον 

Κυπριακό λαό να αποδεχτεί μια ρατσιστική λύση που 

θα καθιστά την Κύπρο υποχείριο της Σουρκίας. Εδώ 

είναι που πρέπει να αρθούμε στο ύψος των 

περιστάσεων και να απαντήσουμε ως άλλος 

Κολοκοτρώνης: «Αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή 

θάνατος». το δίλημμα «ομοσπονδία ή διχοτόμηση» 

πρέπει να απαντήσουμε με μόνο μία, αλλά τόσο 

σπουδαία λέξη: ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ. Πρέπει επιτέλους να 

καταδικάσουμε την τουρκική επεκτατική πολιτική. 

Να απαιτήσουμε την επιστροφή και της τελευταίας 
σπιθαμής της ελληνικής γης μας. Σην επιστροφή όλων 

των εκτοπισθέντων στις πατρογονικές τους εστίες. Σην 

αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών 

στρατευμάτων. Σην απελευθέρωση της πατρίδας μας. 

Οι πρόγονοι και ήρωές μας, δεν έχυσαν το αίμα τους 

για να ξεπουλήσουμε εμείς σήμερα την γη μας στην 

Σουρκία, δια μέσου της ομοσπονδίας.  

 

πως και αυτοί, έτσι και εμείς σήμερα οφείλουμε να 

αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή μας, όσες απειλές 

και αν εκστομίζει η κατοχική Σουρκία δια των ηγετών 

της. Θα διερωτάται κάποιος: και ποιοι είμαστε εμείς 

να τα βάλουμε με την Σουρκία; Και όμως, η ιστορία 

απέδειξε ότι μπορούμε. Οι «τρελοί» Έλληνες τα έβαλαν 
με ολόκληρη Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821 και 

πέτυχαν την απελευθέρωσή τους. Δεν λογάριασαν την 

δύναμή τους μπροστά στην οθωμανική υπερδύναμη. 

Δεν συλλογίστηκαν για πολεμοφόδια, «καβαλλαρία 

και πυροβολικό» όπως αναφέρει ο Κολοκοτρώνης στα 

απομνημονεύματά του. Πόσο μάλλον εμείς σήμερα, 

που έχουμε όλα τα διπλωματικά χαρτιά με το μέρος 

μας, με την ανακάλυψη του φυσικού αερίου στα 

χωρικά μας ύδατα, μπορούμε να κτίσουμε τις σωστές 

συμμαχίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στον δύσκολο 

αγώνα μας για οριστική απελευθέρωση του νησιού 

μας.
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Αποτροπιασμό αλλά όχι έκπληξη μας προκαλούν τα συχνά πλέον φαινόμενα προσπάθειας επηρεασμού της 

κοινής γνώμης προς αποδοχή μειοδοτικών σχεδίων στο Κυπριακό, στοχεύοντας τις δυσκολίες που επιφέρει 

στον λαό μας η οικονομική κρίση και το μνημόνιο. Σο ΚΕΒΕ σε πρόσφατη τοποθέτηση του ανακοίνωσε την 

προβολή ταινίας με την οποία θα παρουσιάζονται τα οικονομικά οφέλη μιας «λύσης» στο Κυπριακό. 

 
Σα τεχνάσματα και τις μεθόδους των εν λόγω κυρίων, τα βίωσε ο λαός μας στην περίοδο του σχεδίου Ανάν όταν 

με απειλές για δήθεν δεύτερη Μικρασιατική καταστροφή σε περίπτωση απόρριψης του σχεδίου και 

προσπαθώντας να εστιάσουν την προσοχή του κόσμου μόνο στα οικονομικά οφέλη της «λύσης», επιχείρησαν να 

επισκιάσουν την Εθνική καταστροφή που θα επέφερε η αποδοχή του. Με την ευκαιρία που τους παρέχει η 

εκλογή Αναστασιάδη στην προεδρία του κράτους, η «πλατφόρμα του ΝΑΙ» επιστρέφει δριμύτερη και επιμένει, 
σε σύμπλευση με τους Αμερικανοευρωπαίους, να εκβιάζει έμμεσα τον Κυπριακό Ελληνισμό, προβάλλοντας το 

προπαγανδιστικό και συνάμα παραπλανητικό δίλημμα: Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και οικονομική 

ευμάρεια ή μη-λύση και οικονομική καταστροφή. 

 

Αφού παρακολουθήσαμε την εν λόγω ταινία θέτουμε κάποια ερωτήματα προς προβληματισμό. 

 
Ας μας εξηγήσουν λοιπόν οι χορηγούμενοι από τον διεθνή παράγοντα «επιστήμονες», πώς μπορούν να 

εστιάζουν αποκλειστικά στα οικονομικά οφέλη μιας λύσης που από μόνη της θα δημιουργεί κινδύνους 

απόσχισης του «Σουρκοκυπριακού κρατιδίου» όπως έγινε με τα ομόσπονδα κράτη της Γιουγκοσλαβίας. Δηλαδή 

όταν αποσχιστεί το «τουρκοκυπριακό κρατίδιο» και αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα, θα έχουμε 

οικονομικά οφέλη; 
Δεν τους δημιουργεί απορία που οι απόψεις τους ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις αυτών που θέλουν να 

παραλληλίσουν την οικονομική κρίση που μας μαστίζει, με την λύση του Κυπριακού; Ακόμη και σήμερα 

είχαμε νέες δηλώσεις του Ε. Μπαγίς που διασυνδέουν το Κυπριακό με την οικονομική κατάσταση της Κύπρου 

και την επανάλειψη της απειλής περί λύσης δύο κρατών. 

Γιατί προβάλλουν μόνο την οικονομική όψη μιας αόριστης λύσης και δεν προβάλλουν την Εθνική και 

κοινωνική όψη της συγκεκριμένης λύσης που προτάσσει η πλευρά μας; 
Πώς θα μειωθεί η ανεργία όταν 80,000,000 Σούρκοι υπήκοοι θα μπορούν ελεύθερα να έρχονται εδώ για 

αναζήτηση εργασίας; 

Πώς ακριβώς θα επωφελούνται οι παραγωγοί μας με την εισαγωγή φτηνών προϊόντων από την Σουρκία, αφύ 

ήδη πλήττονται από την διακίνηση φτηνών προϊόντων από τα κατεχόμενα μέσω των οδοφραγμάτων; Σα φτηνά 

προϊόντα από το εξωτερικό θα ενισχύσουν ή θα αφανίσουν την εγχώρια παραγωγή;  

Γιατί όλες αυτές οι ιδέες περί πάρκων και επενδύσεων σε νέους τομείς δεν μπορούν να προωθηθούν τώρα και 
πρέπει να περιμένουμε μέχρι την λύση; 

Δεν είναι δυσανάλογα τα οφέλη που θα απολαύσουν στο «τουρκοκυπριακό συνιστών κρατίδιο» σε σχέση με 

αυτά που θα επιφέρει σε εμάς; 

Ποιος θα επωμιστεί το κόστος της περιβόητης αναδόμησης των κατεστραμμένων πόλεων, χωριών και μνημείων 

μας; Η Σουρκία ως εγκληματίας πολέμου ή πάλι εμείς οι ίδιοι; Πάλι θα πληρώσει το θύμα για τα σπασμένα 
του θύτη; 

Σέλος υπενθυμίζουμε στους «ηθοποιούς» του ΚΕΒΕ πως είναι ευρέως αποδεκτό ανά το παγκόσμιο ότι ένα 

δυσλειτουργικό σύνταγμα και ένα κράτος που δεν θα ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε όλη την επικράτεια του, 

αποτελούν παράγοντες αστάθειας και για την οικονομία. Φωρίς πραγματικά δίκαια, δημοκρατική και 

λειτουργική λύση η οικονομία μας δεν πρόκειται να ανακάμψει, όσο και να το θέλουν οι υποστηρικτές της 

Διζωνικής διά-λυσης. πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να μπει σε διάλογο «για χάρη του διαλόγου», 
τότε θεωρούμε πως μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί γιατί εμείς ως ΜΕΣΩΠΟ δεν θέλουμε μια οποιαδήποτε 

κουτσουρεμένη λύση, για χάρη της λύσης. 

το ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου επιμένουμε πως το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής 

και κατοχής και άρα τίθεται μόνο θέμα A-Π-Ε-Λ-Ε-Τ-Θ-Ε-Ρ-Ω--Η- και όχι ενός φιλικού διακανονισμού με 

το ισλαμοφασιστικό καθεστώς της Σουρκίας και του ψευδοκράτους, με οικονομικά οφέλη για αντάλλαγμα. Οι 
υπηρέτες του «πατριωτικού ρεαλισμού» και του συμπλέγματος της ήττας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο 

αυτόνομος αντιομοσπονδιακός χώρος πάντα θα βρίσκεται απέναντι τους και ότι δεν θα πάψουμε να τους 
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 Οι κατά τόπουσ Αντιπρόςωποι του ΜΕΤΩΠΟΥ ζχουν ζνα 
πολφ ιδιαίτερο ρόλο ςτο Κίνημα: είναι υπεφθυνοι να το 
φζρνουν κοντά ςασ. 
 

 Είναι εκεί για να ακοφςουν τισ ανηςυχίεσ ςασ, να μασ 
μεταφζρουν τισ ιδζεσ ςασ και να ςασ εμπλζξουν ενεργά ςτο 
ζργο μασ.  
 

 Βρεσ τον Αντιπρόςωπό μασ ςτο Πανεπιςτήμιό ςου με ζνα 
κλικ ςτην ιςτοςελίδα μασ (www.metopo.org.uk)! 

υπενθυμίζουμε τι σημαίνει Σουρκία και τι σημαίνει ο στρατηγικός στόχος της από το 1956, η Διζωνική 

Δικοινοτική Ομοσπονδία.  Εάν η Σουρκία ήθελε πραγματικά λύση δύο κρατών όπως η ίδια αλλά και η 

«πλατφόρμα του ΝΑΙ» προειδοποιούν, τότε θα το είχε κάνει πριν πολλά χρόνια (λ.χ. όταν τέθηκε η πρόταση για 
διπλή ένωση). Η Σουρκία θέλει έλεγχο επί ολόκληρου του εδάφους της Κύπρου και η λύση που δυστυχώς 

υποστηρίζεται από την πολιτική ηγεσία του τόπου, τους προσφέρει στο πιάτο αυτό ακριβώς που με υπομονή, 

επιμονή και δεξιοτεχνία αναζητούν. 

 

Αυτό που φαίνεται να αγνοεί η ηγεσία του ΚΕΒΕ και οι υπόλοιποι που προσπαθούν να επιβάλουν μια 

Σουρκικών προδιαγραφών λύση, είναι την ταυτότητα και την ψυχοσύνθεση του Έλληνα Κύπριου. Ακόμα και εν 
μέσω της κατάρρευσης αξιών και θεσμών στον τόπο μας, η αντιστασιακή μαγιά του Ελληνισμού δεν χάθηκε, 

και αντιθέτως θα βγει στην επιφάνεια όταν έρθει η ώρα, όπως έγινε και το 2004. σο και αν προσπαθούν οι 

εγκάθετοι της Σουρκίας και του «διεθνή παράγοντα» και οι ηττοπαθείς ηγετίσκοι του κράτους, οφείλουν να 

θυμούνται ότι ο λαός μας ποτέ δεν υπέκυψε σε οικονομικά ανταλλάγματα για την υποδούλωση του. «Σην 

Ελλάδα θέλωμεν και ας τρώγομεν πέτρες» έλεγαν οι παππούδες μας, βάλλοντας κατά της Βρετανικής 
προπαγάνδας που προσπαθούσε να τους πείσει για τα οικονομικά μειονεκτήματα της Ένωσης με τον 

Μητροπολιτικό κορμό. σοι μένουν σταθεροί στις αξίες και τα ιδανικά του Ελληνισμού θα έχουν πάντα για 

λάβαρο τα λόγια του Κυριάκου Μάτση «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής». 

 

Γραφείο Σύπου 

ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Είχαμε όλα τα δικά μας, έχουμε και αυτόν! Σον 

λατρεμένο μας γείτονα! «Δεν υπάρχει χώρα που να 

ονομάζεται Κύπρος», δήλωσε πριν λίγο καιρό. Η 

δήλωση αυτή έγινε πρωτίστως για να την ακούσουν 
οι Σούρκοι και λιγότερο εμείς ή η Ε.Ε. Ο Ερντογάν 

είχε, στη συγκυρία εκείνη που έκανε τη δήλωση, να 

αντιμετωπίσει πολλά ανοικτά μέτωπα στην Σουρκία 

– ακόμα και γκρίνια στο δικό του κόμμα εξαιτιας 

του δογματικού ηθικισμού του και των ακραίων 

τοποθετήσεών του. το θέμα, για παράδειγμα, της 
απαγόρευσης συγκατοίκησης φοιτητών και 

φοιτητριών σε κοινές εστίες (άκουσον, άκουσον!) 

κατεγράφη έντονη δημόσια αντίδραση από τον 

αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και κυβερνητικό 

εκπρόσωπο, Μπουλέντ Αρίντς, εκ των ιδρυτικών 
στελεχών του AKP. Και ποιος είναι ο πιο βολικός 

τρόπος για να ξεχαστεί η αντιπαράθεση; Μία 

εθνικιστική δήλωση για την Κύπρο. 

 

Αλλά την εμπρηστική αυτή δήλωση δεν την 

άκουσαν μόνο οι Σούρκοι. Σην ακούσαμε και 
εμείς. λοι μας έχουμε θυμώσει. Έχουμε 

αγανακτήσει. Σην καλύτερη απάντηση στον 

Ερντογάν τη δίνει η αρθρογράφος Σουμάι Σουγιάν, 

στην εφημερίδα Yeni Duzen: «σε μια χώρα που 

λέγεται Κύπρος τι δουλειά έχουν 40 χιλιάδες δικοί 
σου στρατιώτες; Γιατί η σημαία σου κυματίζει σε 

κάθε γωνιά; Ποιος είσαι εσύ και όταν το θέμα των 

Βαρωσίων έρχεται στην ημερήσια διάταξη, μπορείς 

να πεις σαν να ήταν ιδιοκτησία σου ότι «εγώ δεν θα 

δώσω σπιθαμή γης στην Κύπρο ακόμη και για την 

πλήρη ένταξη;» 
 

Κρατήστε την τελευταία φράση που αποδίδεται στο 

Σούρκο πρωθυπουργό: «εγώ δεν θα δώσω σπιθαμή 

γης στην Κύπρο ακόμη και για την πλήρη ένταξη». 

Δεν είναι καιρός οι κυβερνήσεις Κύπρου και 
Ελλάδας να αναγνωρίσουν τις πραγματικές 

προθέσεις των Σούρκων και να συνειδητοποιήσουν 

επιτέλους ότι πρέπει να ξανασκεφτούν την όλη 

διαδικασία επίλυσης του κυπριακού; Δηλαδή, ποια 

είναι η βάση, ποιοι είναι οι παίκτες, ποιος ο ρόλος 

της ΕΕ, ποια η μορφή της επιδιωκόμενης λύσης. Η 
επιμονή σε «στρατηγικές» που δοκίμαστηκαν στον 

χρόνο και απέτυχαν δίνει οξύγονο νίκης στο 

τουρκικό θράσος με αποτέλεσμα ολοένα και 

περισσότερες δηλώσεις τέτοιου ύφους και ήθους να 

ακούμε και να διαβάζουμε. 

 
Ένα τρανταχτό παράδειγμα πολιτικής που 

δοκιμάστηκε και απέτυχε στη μέχρι τώρα πορεία 

πραγμάτωσής της είναι η ευρωπαϊκή προοπτική 

της Σουρκίας. Έχει περίτρανα αποδειχτεί ότι 

κανένα όφελος δεν προκύπτει από αυτήν για την 

Ελλάδα και την Κύπρο. Η Σουρκία συνεχίζει να 
αρνείται να συνεργαστεί με την Ελλάδα σε θέματα 

διμερούς ενδιαφέροντος (ΑΟΖ, για παράδειγμα, το 

Αίγαιο κλπ) και επίσης να αρνείται να αναγνωρίσει 

κράτος-μέλος της ΕΕ, την Κύπρο.  

Ακούγεται το «αντεπιχείρημα» ότι η ευρωπαϊκή 
προοπτική της Σουρκίας μπορεί να μην έχει δώσει 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, αλλά 

η οριστική εγκατάλειψή της θα έκανε τα πράγματα 

ακόμα χειρότερα. Σο «επιχείρημα» αυτό στηρίζεται 

πάνω σε πιθανότητες και εικασίες. Δηλαδή, πόσο 

χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα; Θα αρνηθεί η 
Σουρκία να αναγνωρίσει την Κύπρο; Και τώρα 

αρνείται. Θα σκληρύνει τη στάση της στο 

κυπριακό; Και τώρα το κάνει. Θα έχει παράλογες 

απαιτήσεις; Γιατί η τωρινή απαίτησή της για λύση 

δύο κρατών στην Κύπρο είναι λογική; Δεν θα 
έχουμε μοχλό πίεσης; Και τώρα που θεωρητικά 

έχουμε, τι έχουμε πετύχει; 

 

Αν βγαίνει κάποιο συμπέρασμα από τις τελευταίες 

δηλώσεις Ερντογάν είναι ότι πρέπει να 

επανασχεδιάσουμε, από κοινού με την Ελλάδα, την 
εθνική μας στρατηγική χωρίς φοβικά σύνδρομα και 

τάσεις ραγιαδισμού, με μόνο στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων. 

 

Τ.Γ. 
Και ένα quiz για τον λατρεμένο μας γείτονα: η 

εφημερίδα που αναδημοσίευσε την κατάπτυστη 

δήλωσή σου, πώς ονομάζεται; Kibris δεν 

ονομάζεται; Ή μήπως δεν αναγνωρίζεις ούτε την 

εφημερίδα; 

 
Δρ. Ανδρέας εραφείμ (Διδάκτωρ Κλασικής 

Υιλολογίας, Πανεπιστήμιο Λονδίνου)

  

Κύπρος – Kibris – Cyprus – Chypre - Zypern:  

ε ποια άλλη γλώσσα να σου το πούμε; 
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Σο ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί την Κυπριακή φοιτητική κοινότητα να  

ενδυναμώσει την φωνή της αυτονομίας των φοιτητών, δίνοντας συνέχεια στην δυναμική του πορεία και 

ενισχύοντας το στις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου, νόμιμου Δ της ΕΥΕΚ Η.Β. Σο 

Κίνημα μας αφουγκράζεται την ανάγκη της νεολαίας για μια εναλλακτική επιλογή μακριά από τα κομματικά 

στεγανά, στα οποία προσπαθούν να την εγκλωβίσουν οι κομματικές φοιτητικές παρατάξεις. Μια επιλογή που 
μόνο της μέλημα έχει την προσωπική και συλλογική αυτονομία και το συμφέρον της πατρίδας της. Μια 

επιλογή που ακούει στο όνομα ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

Η αποχή μας από τις νόμιμες διαδικασίες εκλογής του Δ της ΕΥΕΚ θα θεωρείτο παράλογη μετά από τις 

τελευταίες εξελίξεις στην πατρίδα μας αφού πλέον είναι ηλίου φαεινότερο πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο 
Κυπριακό, έχουν πατήσει γκάζι για την τελική διευθέτηση, την τουρκοβρετανικών προδιαγραφών διάλυση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, την επιβολή ακόμη ενός επικίνδυνου πειραματισμού που ακούει στο όνομα Διζωνική 

Δικοινοτική Ομοσπονδία. Πρόκειται για κεκαλυμμένη τουρκοποίηση και αφελληνισμό της νήσου, το τελευταίο 

κομματάκι που υπολείπεται για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών στην Αν. Μεσόγειο.  

 
τα μάτια όσων ακολουθούν, δίχως κρίση και δίχως τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό κριτικής σκέψης και 

πραγματικού ρεαλισμού, τις εντολές των κομμάτων τους, όλα όσα λέμε εδώ και επτά χρόνια, πιθανότατα 

φαίνονται ακραία και ανέφικτα. Απλούστατα γιατί ουδέποτε τα διεκδίκησαν, ουδέποτε σκέφτηκαν πώς θα 

μπορούσαν να τα πετύχουν, τα απέρριψαν μόνο και μόνο επειδή τους δίδαξαν πως δεν πρέπει να τα 

διεκδικούν. τα μάτια όλων εσάς των υπολοίπων, που έχετε αγνή αγάπη για την πατρίδα και κρατήσατε μέσα 

σας σαν φυλαχτό την εθνική συνείδηση των προγόνων μας, τα όσα διακηρύττουμε ναι, είναι και εφικτά και 
ρεαλιστικά, φτάνει να βρεθούν αυτοί που θα τα υπερασπιστούν. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης σε όλα τα 
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επίπεδα ταλαιπωρούσε ανέκαθεν την Κύπρο και αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα, εκτός φυσικά και όταν 

πρόκειται για πολιτική βούληση ξεπουλήματος της πατρίδας. 

 
Διανύοντας τον όγδοο χρόνο της ζωής του, το ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. 

λοι εσείς που μας γνωρίζετε, βλέπετε τη διαχρονική και κυρίως την ολόχρονη μας δράση, που δεν 

περιορίζεται μόνο ένα μήνα πριν τις εκλογές και που δεν περιλαμβάνει σαλιαρίσματα και υποσχέσεις για την 

ψήφο σας. λοι εσείς, γνωρίζετε ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε. Γνωρίζετε πως  κάθε χρόνο βγαίνουμε 

στους δρόμους κάτω από τον καυτό ήλιο της πατρίδας μας, στο κρύο και τη βροχή της χώρας που μας 

φιλοξενεί, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα που οι κομματικοί υπάλληλοι έχουν προ πολλού ξεγράψει. 
Γνωρίζετε πως για μας οι εθνικές επέτειοι δεν είναι πασαρέλα για κομματικά λάβαρα και στεφάνια αλλά 

ημέρες μνήμης και περισυλλογής  που φωτίζουν το δρόμο του αγνού και δικαίου αγώνα μας. Γνωρίζετε πως 

δεν μας αφήνουν αδιάφορους οι εξελίξεις και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να προτείνουμε λύσεις και 

να συμμετέχουμε στον πολιτικό διάλογο ακόμη και εξ αποστάσεως. Γνωρίζετε πως εμείς δεν τα «παίρνουμε 

χοντρά» από κανένα κομματάρχη, ούτε ιεράρχη και παρά τις δεκάδες χιλιάδες που ξοδεύουν οι κομματικές 
παρατάξεις κάθε χρόνο, εμείς είμαστε ακόμη εδώ δείχνοντάς τους το δρόμο της απελευθέρωσης αφού «με 

ομοσπονδία δεν πάμε στην Κερύνεια». Σέλος γνωρίζετε πως είτε με δέκα, είτε με εκατό, είτε με χίλιους 

υποστηρικτές, το ΜΕΣΩΠΟ θα είναι εδώ και θα συνεχίσει να είναι λαβαροφόρος της διεκδικητικότητας και της 

εθνικής αξιοπρέπειας στο ομολογουμένως υποτονικό φοιτητικό κίνημα του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

Οι φοιτητικές εκλογές ουδέποτε ήταν για μας αυτοσκοπός. τα πρώτα χρόνια ζωής του ΜΕΣΩΠΟΤ δεν 
συμμετείχαμε καν σε αυτές. Η ολόχρονη δράση μας το αποδεικνύει άλλωστε. Οι συνθήκες όμως καθιστούν την 

παρουσία μας στη φοιτητική ένωση του Ην. Βασιλείου και την παρεμπόδιση του καταστροφικού έργου των 

ανανικών παρατάξεων, αναγκαία. τις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές της 1ης Μαρτίου 2014, σε Λονδίνο και 

Ληντς, θέλουμε να στείλουμε μαζί με όλους εσάς ένα ισχυρό μήνυμα πως ο αντιομοσπονδιακός χώρος, ακόμη 

και υπό τις σημερινές συνθήκες, θα συνεχίσει να επανδρώνει τις εθνικές επάλξεις. Ούτε οι υποσχέσεις για 
έξοδο από την κρίση, ούτε οι ψεύτικες απειλές περί δήθεν διχοτόμησης της νήσου σε περίπτωση που 

απορρίψουμε την ομοσπονδία θα κάμψουν το ηθικό μας. Επτά χρόνια με τη δική σας στήριξη και τον 

ενθουσιασμό αγνών πατριωτών, κρατήσαμε το μέτωπό μας στραμμένο στον κατεχόμενο βορρά μας και δεν 

πρόκειται ούτε λεπτό να αλλάξουμε προσανατολισμό. Σο οφείλουμε στους νεκρούς αγωνιστές της ελευθερίας, 

στους περήφανους προγόνους μας, στον τίμιο, δίκαιο και αξιοπρεπή αγώνα μας. Μαζί με σας θα κάνουμε και 

πάλι τη διαφορά. 
 

Υίλε συμφοιτητή/συμφοιτήτρια, 

 
τείλε μαζί μας το μήνυμα στις πολιτικές ηγεσίες στην Κύπρο ότι δεν συμβιβαζόμαστε με 
την κατοχή και τη διχοτόμηση και ότι δεν αποδεχόμαστε την οποιαδήποτε λύση του 
Κυπριακού, αλλά μια λύση που θα θεμελιώνει τις αρχές της δημοκρατίας, θα διασφαλίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού, θα κατοχυρώνει χωρίς παρεκκλίσεις το 
Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και θα καταργεί οριστικά τις φυλετικές διακρίσεις. ε 
καλούμε να φωνάξεις μαζί μας: 
 
• Δεν ξεχνούμε το «Δεν ξεχνώ» 
 
• Δεν θυσιάζουμε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα στο βωμό του συμφέροντος 
 
• Εκλαμβάνουμε ως κόμμα μας την πατρίδα μας 

 
• Ανταποκρινόμαστε στο υπερκομματικό – πατριωτικό κάλεσμα: «από αριστερά μέχρι δεξιά, 
όλοι στον αγώνα για την λευτεριά» 
 
•Με ομοσπονδία δεν πάμε στην Κερύνεια 
 
 

Σην 1η  Μαρτίου 2014, σε Λονδίνο και Ληντς, ψηφίζουμε ΜΕΣΩΠΟ Κυπρίων Υοιτητών 
Ηνωμένου Βασιλείου, ψηφίζουμε για το φοιτητή και την Κύπρο, ψηφίζουμε 

«ΑΤΣΟΝΟΜΑ-ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ-ΕΛΕΤΘΕΡΑ» 
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 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη περηφανεύεται για τον δημοκρατικό της χαρακτήρα αλλα την περσινή 

χρονιά υπονόμευσε την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών; 

 
«Εφεδρική» δημοκρατία. 

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη ψάχνει «πατριωτικά συνθήματα» για τα φούτερ της στο google; 

 

Πατρός τε και μητρός τε.. 

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη προτρέπει τους φοιτητές να «γυρίσουν σελίδα και να φτιάξουν το 

αύριο» στηρίζοντας την ΔΔΟ; 

 

Ε εννοείται να γυρίσουμε σελίδα ξεπουλώντας μιαν τζαι καλήν! 

 
 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη θυμάται την κοινωνική δράση ένα μήνα πριν τις φοιτητικές εκλογές; 

 

Ε εν μόνο τα φάσιον γουίκ ενομίσετε; 

 

 Ποια κομματική φοιτητική παράταξη εζήλεψεν τις τακτικές άλλης κομματικής φοιτητικής παράταξης και το 

μόνο που διοργανώνει πλέον είναι μπουατ; 

 
Ε αφού μας εκατέστρεψεν ο Φριστόφκιας, να διασκεδάσουμε τον 

κόσμο πέρκει μας ψηφίσει! 

 
 Ποιος Πρόεδρος Αναν-στασιάδης προσπαθεί να επαναφέρει το 

σχέδιο Ανάν 10 χρόνια μετά την απορριψή του; 

 

Σούντην φορά εβάλαν του μπαζούκα στον κροταφό αλλόπως 
 

 Ποιας παράταξης τα στελέχη εχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες 

μέρες αφού δεν εχουν σαφείς οδηγίες για το αν θα παραμείνουν 
συγκυβέρνηση;  

 

Άποψη με «σωστό περιεχόμενο». 

 
 Αγγελάκια: «Σην πατρίδα ουκ. Ελάττω παραδώσω!!!!» 

 

Σαιρκάζει με το περιεχόμενο του κοινού ανακοινωθέντος! 
 

 Ποιας «πατριωτικής» κομματικής  φοιτητικής  παράταξης, ο 

εκπρόσωπος τύπου απαξιώνει την ΕΟΚΑ όπως έκαμνε ο μάστρος του 

που επήεν στην Κωνσταντινούπολη; 
 

Παραδίδει μαθήματα «πατριωτικού διεκδικητικού ρεαλισμού» ο Πρόεδρος! 
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 Ποιο «δημοκρατικό» κόμμα παρουσιάζει συμπτώματα οικογενειακής επιχείρησης;  

 

Τπέρ πυρίδωνος, Σάσσου, τέκνων και εγγόνων, αμήν. 

 

 Ποιος πρόεδρος της ΕΥΕΚ πέρσι επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους για να μην γίνουν εκλογές αλλά φέτος 

κατέθεσε πρόταση για εκλογικά κέντρα συνολικού κόστους 7000 λιρών;  

 
Καλύτερα κλείσε κλαμπ, που σου περνά τζιόλας. 

 

 Ποιος «εθνάρχης» είναι εξαφανισμένος από προσώπου γης; 

 

Καρτερά τζιαι τούτος περιστέρι που την τράκκα. 

 

 Ποια φοιτητική κομματική παράταξη - «ζήτω ο κουμμουνισμός και 

όλα τα συναφή» - επιμένει να θεωρεί το ΜΕΣΩΠΟ ακροδεξιούς; 
 

ΣΗ ΜΟΦΑ ΑΔΕΛΥΕ ΜΟΤ, ΣΗ ΜΟΦΑ! 

 
 Ποιο πρώην κυβερνών κόμμα εξυμνεί τον «μισητό» αντίπαλο για 

τους χειρισμούς του στο Κυπριακό; 

 

Και τώρα και πάντα ΔΗΑΚΕΛ! 

 

 Ποιος αρχηγός πολιτικού κόμματος είναι ο μεγαλύτερος εφευρέτης 

του 21ου αιώνα; 
 

Εν λλίο πράμα να εφεύρεις ολόκληρο «πατριωτικό διεκδικητικό 

ρεαλισμό»; 

 

 Ποιος αρχηγός πολιτικού παραρτήματος του ΔΗΤ αφέθηκε στον 

«πατριωτικό ρεαλισμό»;  

 
Ας όψεται η γέριμη η ευρωκαρέκλα 

 

 Ποιας κομματικής παράταξης, τα πρώην πρωτοκλασάτα στελέχη ακολουθούν πιστά τα βήματα του πρώην 

πολιτικού αρχηγού τους;  

 

Ολόκληρες φοιτητικές εκλογές που ακυρώσαν τα παιθκιά, να μεν τους δώκουμε καμιά καρέκλα να πνάσουν; 
 

 Ποιος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, τήρησε «και το τελευταίο ιώτα» των δεσμεύσεών του;; 

 

Ως τζαι η κουτσή Μαρία έμαθεν σε Πρόεδρε, ακούει δεσμεύομαι τζαι τρέμει η ψυσιή της! 

 

 Ποια φοιτητική κομματική παράταξη αγνοείται εδώ και κάτι μήνες; 

  
Μεν συγχίζεστε ένεν στην Αναγέννηση που αναφερόμαστε! Παλμός παλμός εχάθην ο σοσιαλισμός! 

 

 Ποια φοιτητική κομματική παράταξη επιμένει να σαλαβατά ότι το ΜΕΣΩΠΟ είναι δίδυμο αδερφάκι της 

πρωτοπορίας;  

 

Πας μη κόκκινος... μπλε! 
 

 Ποιο «δημοκρατικό» κόμμα εν να χαθεί όντας η καρέκλα λείψει; 

 

το ΔΗΚΟ ανήκει κάθε «μεγάλη» νίκη!
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