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ΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΣΟΤ  

ΑΔΙΕΞΟΔΟΤ ΑΠΟΡΡΙΠΣΙΜΟΤ  

 

 

 

>>  σελ. 13-14 

 

ΓΝΧΡΙΕ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΣΟΤ ΜΕΣΧΠΟΤ!  
>>  σελ. 2-3, 6-10 

 

 
ΟΙ ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΑΞΕΙ 
ΤΠΟ ΣΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ ΣΟΤ 

>>  σελ. 19 

ΝΑ ΞΑΝΑ-ΠΙΣΕΦΟΤΝ ΟΙ 
ΦΟΙΣΗΣΕ >>  σελ. 12 

>>  σελ. 3 

ΦΟΙΣΗΣΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ 2014 
 

Η ψευδαίσθηση ότι η ομοσπονδία 
μπορεί να έχει σωστό περιεχόμενο είναι 

από τα σημαντικότερα εμπόδια στην 
χάραξη εναλλακτικής απελευθερωτικής 
στρατηγικής αφού πολλές πολιτικές 
δυνάμεις στον τόπο ακόμα ευελπιστούν 

ότι μπορεί να συμφωνηθεί σχέδιο 
ομοσπονδίας που να είναι δίκαιο, 

βιώσιμο και λειτουργικό.  

 

 16 - 27 Φεβρουαρίου 2014 
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ΠΟΤ ΧΗΥΙΖΕΙ: 
Μάθε ποιο είναι το εκλογικό σου κέντρο (Λονδίνο ή Leeds), με βάση την εκλογική σου περιφέρεια. 
Πλήρης κατάλογος: http://www.metopo.org.uk2014/02/Eklogika-Kentra 

Λονδίνο: 
St Giles Hotel 
Bedford Ave, 
WC1B 3GH 
Κοντινότερος σταθμός: Tottenham Court Road 

 

Leeds: 
University of Leeds,  
LS2 9JT 
αίθουσα “Refectory” 
Λεωφορείο από το Leeds Rail Station: 95 

ΣΙ ΦΡΕΙΑΖΕΑΙ: 
 
1) Υοιτητική ταυτότητα (Βρετανικού Πανεπιστήμιου) 
 
2) Διαβατήριο ή ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας  
ή πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο πιστοποιητικό  
κυπριακής υπηκοότητας  
 

 
Φωρίς ΑΤΣΑ δεν ψηφίζεις!  

Καμιά χαμένη ψήφος:  
ενημέρωσε ΣΨΡΑ τους φίλους και 

συναγωνιστές σου! 

Περισσότερα: http://www.metopo.org.uk/2014/ 

Περισσότερα: http://metopo.org.uk/2014 
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http://www.metopo.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/Eklogika-Kentra2011.pdf
http://www.metopo.org.uk/2014/02/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%80%CF%89%CF%82-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CF%82/
http://metopo.org.uk/2014/02/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-2014-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82/
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ΠΨ ΧΗΥΙΖΕΙ:  

 Έγκυρα σημεία:    ή    ή  + 

 Σε κάθε στήλη βρίσκονται οι συνδυασμοί των δεκαπέντε υποψηφίων 
της κάθε παράταξης. ΜΟΝΟ ένα συνδυασμό, μία παράταξη δηλαδή, 

θα μπορείτε να ψηφίσετε. (πράσινο  στο παράδειγμα). Αν επιλέξετε 
δύο συνδυασμούς, το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. 

 Μπορείτε να ψηφίσετε όσους υποψηφίους του ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΦΗΒ 
επιθυμείτε (πράσινο  στο παράδειγμα), ΑΛΛΑ κανένα άλλο 

υποψήφιο άλλης παράταξης, γιατί τότε το ψηφοδέλτιο θα 
καταστεί άκυρο. 

 ΜΗΝ ΓΡΑΧΕΣΕ οτιδήποτε άλλο επάνω στο ψηφοδέλτιο, εκτός από τα 
έγκυρα σημεία στα σωστά κουτιά, αλλιώς το θα καταστεί άκυρο. 

ΠΡΟΟΦΗ! 
Σε περίπτωση μη τήρησης των 

κανονισμών (πχ ψήφους σε δύο 
ή περισσότερους συνδυασμούς) 
το ψηφοδέλτιό σας καθίσταται 

ΑΚΤΡΟ! 
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Ανδρέας Παντελίδης 

Αντιπρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ  

 
Η απόφαση για αποχώρηση του 
ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση με 
αφορμή το κοινό ανακοινωθέν, 
εγείρει και πάλι το ερώτημα 

αναφορικά με το τί πραγματικά υποστηρίζει το 
συγκεκριμένο αλλά και τα υπόλοιπα «κόμματα 
του κεντρώου χώρου» στο Κυπριακό. Το 
παραπλανητικό «σωστό περιεχόμενο» της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που εδώ 
και χρόνια επικαλείται το ΔΗΚΟ, ουσιαστικά 
του παρείχε την ευελιξία να συνεργάζεται με τα 
κατεξοχήν ομοσπονδιακά κόμματα του ΔΗΣΥ 
και του ΑΚΕΛ αλλά όταν οι συνθήκες και τα 
μικροκομματικά συμφέροντα το καθιστούν 
επιτακτικό, να έχει την ευχέρεια να αποχωρεί 
από το κυβερνητικό σχήμα με το πρόσχημα 
της «παραβίασης» του σωστού περιεχομένου 
της Διζωνικής. 
 
Η ψευδαίσθηση ότι η ομοσπονδία μπορεί να 
έχει σωστό περιεχόμενο είναι από τα 
σημαντικότερα εμπόδια στην χάραξη 
εναλλακτικής απελευθερωτικής στρατηγικής 
αφού πολλές πολιτικές δυνάμεις στον τόπο 
ακόμα ευελπιστούν ότι μπορεί να συμφωνηθεί 
σχέδιο ομοσπονδίας που να είναι δίκαιο, 
βιώσιμο και λειτουργικό. Αυτό όμως που 
αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν είναι το γεγονός 
ότι η Διζωνική, όποιο και αν είναι το 
περιεχόμενο της, είναι πολιτειακό σύστημα 
που παραβιάζει βασικές αρχές της 
δημοκρατίας, της ισονομίας και του διεθνούς 
δικαίου, μια βάση λύσης που έχει ως κύριο 
σκοπό την επανάκτηση όλης της Κύπρου από 
τους Τούρκους και την δημιουργία 
προϋποθέσεων για μια Τουρκική λίμνη σε 
ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Η Διζωνική 
πάντα θα προνοεί τον ρατσιστικό διαχωρισμό 
των κατοίκων του νησιού. Πάντα θα προνοεί 
την νομιμοποίηση των τετελεσμένων της 
εισβολής και την κατάργηση του «ένας 
άνθρωπος-μία ψήφος». Πάντα θα δίνει το 
έλεγχο των κατεχόμενων εδαφών μας στους 
Τούρκους και θα αποτρέπει την επιστροφή των 
προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και 
την εφαρμογή της ελευθερίας εγκατάστασης. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, όπως και ηγέτες άλλων 
κομμάτων, σωστά κρίνουν το κοινό 
ανακοινωθέν ολέθριο για την επιβίωση του 
Κυπριακού Ελληνισμού και την βιωσιμότητα 
της λύσης, αποτυγχάνουν παρ’ όλα αυτά να 
αντιληφθούν ότι η επιμονή τους σε λύση 
ομοσπονδίας είτε αυτή λέγεται διζωνική ή 
ομοσπονδία τύπου Αμερικής, είναι ο λόγος 
που δεν μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από 
την καταστροφική πορεία που ακολουθεί η 
πολιτική ηγεσία από το 1977. Κλείνουν τα 
μάτια στο γεγονός ότι η τυφλή πίστη ή μάλλον 
υποταγή στον Τουρκικό στόχο από το 1956, 
την ομοσπονδία, οδηγεί χρόνο με τον χρόνο σε 
νέες υποχωρήσεις και σε νέα τετελεσμένα για 
την πλευρά μας. 
 
Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Τάσσου 
Παπαδόπουλου ήταν το γεγονός ότι παρά την 
συνεισφορά του στην απόρριψη του 
εκτρώματος Ανάν το 2004, απέτυχε οικτρά, σε 
μια από τις πιο καίριες στροφές της 
Κυπριακής ιστορίας, να εκμεταλλευτεί και να 
αξιοποιήσει την λαική βούληση του 76% που 
φώναξε ΌΧΙ στην ομοσπονδία στην 
συγκεκριμένη μορφή. Απέτυχε διότι ενώ ο 
λαός ενέκρινε με την ψήφο του στο 
δημοψήφισμα την αλλαγή πλεύσης και 
αποτροπή της εφαρμογής ομοσπονδιακής 
λύσης, ο ίδιος ο πρόεδρος που κάλεσε τον λαό 
να ψηφίσει όχι, συμφώνησε μετά από 2 μόνο 
χρόνια την συμφωνία 8ης Ιουλίου που 
επιβεβαίωσε ως βάση λύσης την Διζωνική. Εάν 
ο Νικόλας Παπαδόπουλος, το ΔΗΚΟ αλλά και 
τα υπόλοιπα κόμματα που διαφωνούν με το 
κοινό ανακοινωθέν, θέλουν μια πραγματικά 
δίκαιη λύση και θέτουν το καλό της πατρίδας 
πάνω από το κομματικό συμφέρον και τις 
επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 
οφείλουν επιτέλους να καταδικάσουν την 
πορεία των τελευταίων 37 χρόνων και να 
θέσουν επιτέλους το Κυπριακό στις σωστές του 
βάσεις. Δηλαδή ως πρόβλημα εισβολής και 
κατοχής, που λύνεται με την επανενσωμάτωση 
των κατεχόμενων στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και όχι με την μετατροπή του ψευδοκράτους 
σε ισότιμο συνιστών κρατίδιο στα πλαίσια μι 
μιας ομοσπονδίας. 
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ΥΑΡΣΗΩΣΖ 

ΑΤΓΔΡΗΛΟ 
 

 

Μεταπτυχιακός φοιτητής Legal Practice Course, στο University of Law (Birmingham), από την Λεμεσό. 
Υπηρετεί το Κίνημα από τη θέση του Προέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει… 

«υμφοιτήτριες και συμφοιτητές, 
Με την εμπειρία δύο χρόνων ως αντιπρόσωπος του ΜΕΣΨΠΟΤ Κυπρίων Υοιτητών Ην. Βασιλείου στην 
ΕΥΕΚ ΗΒ, επαναδιεκδικώ φέτος μία θέση στο 9μελές Δ του συλλόγου.  
τα δύο χρόνια που πέρασαν από τις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, συμμετείχαμε παραγωγικά στις 
διεργασίες του συλλόγου, με κατάθεση και διαμόρφωση προτάσεων, από τις οποίες κάποιες υπερψηφίστηκαν 
αλλά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, ενώ άλλες προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία των κομματικών παρατάξεων που 
αντιστέκονται στην πρόοδο και την βελτίωση της λειτουργίας και της δράσης της ΕΥΕΚ. Παράλληλα, 
πράξαμε το παν για να αντιπροσωπεύσουμε επάξια τον αντιομοσπονδιακό χώρο σε ένα σώμα που 
κυριαρχείται από φιλομοσπονδιακές κομματικές παρατάξεις και μέσα στο οποίο η αυτόνομη φωνή  μας, 
κάνει περήφανους όσους φοιτητές αρνούνται να στηρίξουν νεοεκκολαπτώμενους πολιτικούς καριέρας. 

Σο 2013 η ΕΥΕΚ ΗΒ δέχτηκε ισχυρό πλήγμα αφού αδρανοποιήθηκε εξαιτίας των σκανδάλων, τις παραβιάσεις του καταστατικού και 
την αδιαλλαξία Πρωτοπορίας και Αναγέννησης που την διοικούσαν. Σα ίδια άτομα που καταδίκασαν την ΕΥΕΚ σε μαρασμό, είναι τα 
ίδια άτομα που τώρα ζητούν την ψήφο σας - δίχως φυσικά να γίνεται λόγος για απόψεις, θέσεις ή δράση - δίνοντάς σας προπληρωμένα 
εισιτήρια στο χέρι. Είναι αυτά τα άτομα που δίχως να διαθέτουν οποιαδήποτε προσόντα ζητούν τη στήριξή σας για να σας 
αντιπροσωπεύσουν στο σύλλογο που οι ίδιοι έχουν καταστρέψει.  
 
Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας, τα πολυάριθμα σκάνδαλα και το επίπεδο του πολιτικού λόγου στην Κύπρο αυτή τη 
στιγμή , μας διδάσκει πως έχουμε χρέος ως νεαροί πολίτες να σταματήσουμε να στηρίζουμε τους ανάξιους. Έχουμε χρέος προς την 
πατρίδα και την αληθινή δημοκρατία, να αναδείξουμε άξιους και ικανούς αντιπροσώπους σε συλλογικά όργανα. Χήφος υπέρ του 
ΜΕΣΨΠΟΤ ισοδυναμεί με δικαίωση των θέσεών μας και των προσπαθειών μας για επαναλειτουργία του συλλόγου. Χήφος υπέρ του 
ΜΕΣΨΠΟΤ ισοδυναμεί με επιβράβευση για την ολόχρονη και γνήσια δράση μας και τιμωρία όσων περιορίζονται σε εκδηλώσεις και 
επικοινωνιακά τεχνάσματα μόλις μερικές εβδομάδες πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση.  
 
Από το 2009 που συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε εκλογές, αποδείξαμε πως αυτά που λέμε τα εννοούμε και θα κάνουμε το παν για να 
τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Αποτελεί δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή της αλήθειας στη φοιτητική ένωση. Θα 
συνεχίσουμε την προσπάθεια, για την δημιουργία προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε περισσότερη διαφάνεια, εκδημοκρατισμό και 
εμπλουτισμό της δράσης του συλλόγου μέσω ψηφισμάτων αλλά και προώθησης καταστατικών αλλαγών. Θα επιμείνουμε στην 
αποκάλυψη των σκανδάλων που λαμβάνουν χώρα εντός της φοιτητικής ένωσης και στην απαίτηση για τιμωρία όσων συμμετέχουν σε 
αυτά. Θα παραμείνουμε πιστοί στον ανόθευτο από ψευδο-ρεαλισμούς και «σωστό περιεχόμενο», αντιομοσπονδιακό μας λόγο,  που όσο 
και αν προσπαθούν οι εραστές της ομοσπονδίας με χρήμα, εύηχα συνθήματα και υποσχέσεις, δεν μπορούν να τον καταπνίξουν.  
 
Έχουμε το ΜΕΣΨΠΟ μας Κ-Α-Θ-Α-Ρ-Ο και στραμμένο μονίμως στον κατεχόμενο Πενταδάχτυλο. Εν έτει 2014 και με ένα νέο 
σχέδιο λύσης προ των πυλών, καλούμαστε να αντισταθούμε και πάλι στα σχέδια ξένων αλλά και συμπατριωτών μας, των οποίων οι 
νεαροί υποστηρικτές, δυστυχώς για όλους μας, παραδοσιακά ελέγχουν την  ΕΥΕΚ ΗΒ. Με πυξίδα τις αρχές μας και όπλο τη 
διαχρονική, ολόχρονη, πλούσια και διεκδικητική δράση μας,  θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αυτονόμηση του φοιτητικού 
κινήματος και την κινητοποίησή του, ούτως ώστε η νεολαία να βάλει φραγμό στο νέο ξεπούλημα της πατρίδας που θα επιχειρηθεί 
προσεχώς. ε αυτό τον αγώνα σας καλώ να σταθείτε στο πλευρό των αυτόνομων φοιτητών. Η ΕΥΕΚ ΗΒ πρέπει να απαιτήσει 
ουσιαστική ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ και όχι «οδυνηρούς συμβιβασμούς» που βάζουν ταφόπλακα στις θυσίες και τις διεκδικήσεις του 
κυπριακού Ελληνισμού.  Έφτασε ο καιρός που η νεολαία πρέπει να απομονώσει όσους ακολουθούν πιστά την κομματική γραμμή, 
δίχως αντιρρήσεις, δίχως ίχνος προβληματισμού. Είναι στο χέρι εμάς των φοιτητών, της νέας γενιάς, να κάνουμε νέα αρχή και να 
προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από το κατεστημένο που όλοι αυτοί συντηρούν από τα γεννοφάσκια τους και το οποίο ευθύνεται για 
τη σημερινή κατάντια της χώρας μας.  
 
Σην 1η Μαρτίου λοιπόν, σε Λονδίνο και Ληντς στηρίζουμε το ΜΕΣΨΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Επιλέγουμε 
ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ. Απαιτούμε ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ. 
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ΓΙΤΘΖ 
ΑΡΗΣΟΣΔΙΖ 

 

ΑΛΣΩΛΗΑΓΖ 
ΚΔΛΔΙΑΟ 

 

   

Μεταπτυχιακός φοιτητής Msc International Business Marketing and Management στο Birmingham City 

University από τη Λευκωσία. Στους συμφοιτητές μας λέει…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Σριτοετής φοιτητής LL.B (Hons) Law στο University of Bristol από την Λεμεσό. Εκπροσωπεί το Κίνημα 
από την θέση του Γραμματέα Αποδήμων και Διεθνών χέσεων και είναι ο Αντιπρόσωπος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
  

«Είναι προσωπική ευθύνη όλων μας να απαιτούμε τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ για μια σωστή 
και δίκαιη λύση του εθνικού μας προβλήματος χωρίς υποτιμητικές υποχωρήσεις και ξεπουλήματα μέσω 
οποιοδήποτε ομοσπονδιακών διαπραγματεύσεων (ΔΔΟ). Σο πρόβλημα μας είναι θέμα εισβολής και κατοχής 
του Αττίλα. Μια λύση πρέπει να εξυπηρετεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων της Κύπρου και όχι 
την εξυπηρέτηση συμφερόντων εντός και εκτός πολιτικών  δυνάμεων. Η ανεκτίμητη παρακαταθήκη των 
χιλιάδων ηρώων μας υποχρεώνει να δικαιώσουμε τους σκληρούς και άξιους αγώνες τους. Ο κάθε 
ευσυνείδητος πολίτης διακατέχεται από το «γνώθι σ΄αυτόν» και οφείλει να παλέψει για το δίκαιο της 
πατρίδας του. Ας πάψουμε να ξεπουλάμε τις ιδέες και τα ιδανικά μας φοβούμενοι οποιεσδήποτε ψεύτικες  

απειλές και εκφοβισμούς. Ο φόβος είναι ξεκάθαρα κατάλοιπο του Μεσαίωνα, της εποχής του κοταδισμού, είναι το εργαλείο, όμως, το 
οποίο χρησιμοποιούν οι βολεμένοι στην εξουσία για να πλανεύουν τα πλήθη.   
 
Χηφίζω ΜΕΣΨΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Η.Β  ως πιστός υπερασπιστής της ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ και της ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ταγμένος 
εναντίων κάθε μορφής κομματικής σκοπιμότητας, ταγμένος μόνον υπέρ της μοναδικής λύσης που δικαιούμαστε για την πατρίδα μας, 
αυτήν της ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ και της ΔΙΚΑΙΨΗ.»  

 
Δευτεροετής φοιτητής ΒSc in Psychology, στο University of Sussex από τον Καραβά και Αντιπρόσωπος 
του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει…  

 
«Αγαπητοί συμφοιτήτριες και συμφοιτήτες, είναι με μεγάλη μου τιμή που κατέρχομαι φέτος υποψήφιος 
στις φοιτητικές εκλογές της Ε.Υ.Ε.Κ Ηνωμένου Βασιλείου με το μοναδικό αυτόνομο φοιτητικό Κίνημα, 
ΜΕΣΨΠΟ Κυπρίων Υοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.  
 
Ψς Κερυνειώτης αντιστέκομαι στην αδιαφορία, καθώς οι εξελίξεις στο Εθνικό μας πρόβλημα μου προκαλούν 
έντονο προβληματισμό,αφού οι πολιτικοί μας φωνάζουν και παραλυρούν πως η επιστροφή στη Κερύνεια 
είναι ανέφικτη και ουτοπική. Όταν βλέπεις τη Σουρκία να κερδίζει έδαφος  λόγω της δικής μας ηττοπαθούς 
πολιτικής «ηγεσίας»  που συνεχίζει να ενδίδει κρύβοντας τον ραγιαδισμό της στην αλαζονεία της δεν 
μπορείς παρά να αντισταθείς και να αντιταχθείς στα σχέδια τους. Για τη γενιά μας που μεγάλωσε με το «Δεν 

Ξεχνώ» στα σχολικά τετράδια και εικόνες της   Κερύνειας, της Μόρφου και της Αμμοχώστου στις τάξεις αλλά και με είδωλα τον 
Γρηγόρη Αυξεντίου και      τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, οι λέξεις «πατριωτικός ρεαλισμός», και «οδυνηρός συμβιβασμός» προκαλούν 
οργή και αγανάκτηση.  
 
Η Κύπρος μας έχει μπουχτίσει τους κομματικούς «πατριώτες» της δεξιάς και τους «αριστερούς επαναστάτες» που εργάζονται μόνο για 
τα κομματικά τους συμφέροντα αγνοώντας το συμφέρον της πατρίδας τους.Σην πρώτη του Μάρτη στις φοιτητικές εκλογές σας καλώ 
να ψηφίσετε ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ, γιατί τα κομματικά μαντριά μας έχουν φέρει σε μια συνεχόμενα αδιέξοδη κατάσταση, σας καλώ να 
ψηφίσετε ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ γιατί η κατάπτυστη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία αποτελεί ρατσιστικό και άδικο έκτρωμα και σας 
καλώ να      ψηφίσετε ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, μακριά από κομματικές ενδείξεις και παρεμβατισμόυς, για μια Κύπρο ελεύθερη για πάντα 
Ελληνική.» 

ΓΖΚΟΘΔΛΟΤ 

ΠΤΡΟ 
 

 

«Βιώνοντας μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της κυπριακής ιστορίας, αλλα και ολόκληρου του 
Ελληνισμού,νιώθω υποχρέωση μου να συμμετάσχω σε αυτό τον δύσκολο,πλην  όμως όχι ακατόρθωτο,αγώνα 
για την διαφύλαξη και διατήρηση της ελληνικότητας του νησιού μας,αλλά και των ιδανικών  που από γενιά 
σε γενιά μετατρέπονται σε προσωπικά οφέλη  και ανούσιες πλάνες.Δυστυχώς στις μέρες μας δεν αρκεί απο 
μόνο του  «Δεν Ξεχνώ».Ο κυπριακός ελληνισμός δεν μπορεί να αρκεστεί στις πορείες τις αντικατοχικές 
εκδηλώσεις την αρθογραφία και τις ανακοινώσεις.Φρειαζόμαστε, επίσης, μια εναλλακτική επιλογή που θα 
επιβάλει την κάθαρση σ’αυτό το σάπιο κατεστημένο. 
 
Δηλώνω πρόθυμος να αγωνιστώ γι΄αυτό κι έτσι αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος με το μόνο αυτόνομο και 
ανεξάρτητο Κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο,το ΜΕΣΨΠΟ Κυπρίων  Υοιτητών Ηνωμένου 
Βασιλείου.Τπόσχομαι να αντιπροσωπεύσω όσους πραγματικά νοιάζονται,για όσα μας ενώνουν και για όσα μας 
έκαναν κάποτε να νιώσουμε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε.» 
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   Δευτεροετής  φοιτητής Beng Electrical and Electronics Engineering στο Manchester Metropolitan 

University από την Λεμεσό και Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας 
λέει…  
 
«ΜΕΣΨΠΟ, μια φωνή αυτόνομη, ανεξάρτητη και προπάντων φοιτητική. Σο ΜΕΣΨΠΟ αγωνίζεται με άξονα εμάς, τους 
ίδιους τους φοιτητές και με πυξίδα τη Κύπρο μας. ε αυτές τις εκλογές, καλώ τους συμφοιτητές μου να απαρνηθούν την 
αδιαφορία, να ψηφίσουν την αφύπνιση. Να ψηφίσουν εκείνους που απέδειξαν ότι νοιάζονται ολόχρονα. Σο ΜΕΣΨΠΟ 
Κυπρίων Υοιτητών Η.Β. είναι μια αυτόνομη και ενεργή παράταξη η οποία ιδρύθηκε το 2006 από μια ομάδα φοιτητών.Σα 
λόγια δεν είναι αρκετά για εμάς και γι’αυτό δεν μένουμε μόνο σ’ αυτά. Μέσα από πορείες, εκδηλώσεις, πολιτικές 
τοποθετήσεις και αρθρογραφία των μελών μας προσπαθούμε να διαφωτίσουμε το κοινό. Ο κύριος αγώνας του Κινήματός 
μας είναι το εθνικό μας πρόβλημα. 
 
Κατέρχομαι υποψήφιος με τον συνδυασμό του ανεξάρτητου ΜΕΣΨΠΟΤ Κυπρίων φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί 

θεωρώ ότι πλησιάζει η ώρα του νέου 2004 και πρέπει να βρεί την νεολαία έτοιμη να ξαναδείξει τα δόντια της στα ξένα συμφέροντα. Η απόφαση μου 
δεν είναι βασισμένη σε προσωπικές φιλοδοξίες. Αν είχα άλλωστε προσωπικές φιλοδοξίες, δεν θα ήμουνα στέλεχος σε μια αυτόνομη παράταξη οπως 
είναι το υπερκομματικό Κίνημα του ΜΕΣΨΠΟΤ αλλά σε μια από τις υπόλοιπες κομματικές φοιτητικές παρατάξεις.υμφοιτητή και συμφοιτήτρια, 
ζητώ την συναίνεση και την στήριξη σου, ώστε να βάλουμε μαζί ένα τέλος στο νεανικό λήθαργο. Σην 1η Μαρτίου ψηφίζω ΜΕΣΨΠΟ ΚΤΠΡΙΨΝ 
ΥΟΙΣΗΣΨΝ Η.Β.» 

 

Δευτεροετής φοιτητής BA Business Management στο Manchester Metropolitan University, από την 
Αθηένου. Υπηρετεί το Κίνημα από τη θέση του Γραμματέα Εκδηλώσεων και είναι Αντιπρόσωπος του 
ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
Αγαπητοί συμφοιτητές και συμφοιτήτριες,μετά από έντονο προβληματισμό λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης που 
επικρατεί στο νησί μας, αποφάσισα να ασχοληθώ ενεργά και να κατέλθω υποψήφιος με το ΜΕΣΨΠΟ  Κ.Υ.Η.Β. Είναι η 
μοναδική παράταξη, η οποία εβαλε για τα καλά στο υποσυνείδητο μεγάλης μερίδας Κυπρίων φοιτητών που βρίσκονται στο 
Η.Β  λέξεις οπως η αυτονομία και η ελευθερία της σκέψης. Δύο έννοιες που βρίσκουν αντιμέτωπους τις κομματικές 
παρατάξεις και τους μηχανισμούς τους, οι οποίοι τρέμουν στην ιδέα ενός λαού αφυπνισμένου, με δική του άποψη και 
κρίση.  
 
Γεννημένοι σε ένα ημικατεχόμενο νησί, με συνεχή τον κίνδυνο απεναντί μας, αγωνιζόμαστε για το καλό της πατρίδας μας 

και καλούμε τον Έλλην Κύπριο φοιτητή να συμπορευτεί μαζί μας σε αυτό τον γνήσιο αγώνα που ξεκινήσαν πριν από οχτώ χρόνια φοιτητές με τις 
δικές μας αξίες και ιδανικά και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε.  Ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε λόγω της ασέβειας που επέδειξαν μέχρι 
σήμερα οι ηγέτες αυτού του τόπου προς το πρόσωπο του κάθε Έλλην Κύπριου πολίτη, αφού επιμένουν να ακολουθούν μια καταστροφική πορεία για 
τον Εθνικό μας πρόβλημα  εδώ και 39 ολόκληρα χρόνια. Είναι αυτοί που μοναδικό σκοπό έχουν το κομματικό συμφέρον, είναι αυτοί που μας 
οδήγησαν στην οικονομική κρίση, είναι αυτοί που αρνούνται να υπακούσουν τα αιτήματα του λαού τους. Γι’ αυτό σας καλώ αγαπητοί συμφοιτητές και 
συμφοιτήτριες την 1η Μαρτίου να ενώσουμε τις φωνές μας, ενισχύοντας την μοναδική φωνή της αυτονομίας, ώστε να ακουστεί δυνατά όσο ποτέ ότι 
η δική μας γενιά διεκδικεί, δεν ξεχνά και δεν ξεπουλά πατρίδες. 

 
 Σριτοετής φοιτητής LLB Law στο Kingston University London, από την Λεμεσό. Υπηρετεί το Κίνημα από 
την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και είναι ο Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. 

Στους συμφοιτητές μας λέει… 
 
«Σο λάβαρο του αγώνα υπερ των εθνικών μας συμφερόντων, υψώνεται πρωτίστως από την ίδια την νεολαία. Ανέκαθεν ο 
στόχος μας και γενικότερα των αυτόνομων και ιδεαλιστών ανεξάρτητων φοιτητών, ήταν και είναι η ανύψωση της 
απαιτιτικής και εναλλακτικής επαναστατικής φωνής. Υωνή η οποία θέτει στο επίκεντρο της τον ανθρώπο, τα δικαιώματα 
του, την ελευθερία και την ανεξαρτησία του.Ψς ελεύθερα σκεπτόμενη νεολαία, επιδιώκουμε να είμαστε ενωμένοι, μακριά 
από κομματικές σκοπιμότητες και συμφέροντα, με απώτερους στόχους, την επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην 
σωστή του βάση. ηλαδή ως προβλήμα εισβολής και κατοχής, την καταπολέμηση του ρατσιστικού μοντέλου λύσης 
Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας καθώς και την προώθηση των εθνικών συμφερόντων μας, την σωστή 
εκμετάλλευση των φυσικών μας πόρων και την μόρφωση και ευημερία του λαού.  
 

Η νεολαία μας πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αντισταθεί στην αδικία που διαπράττεται εδώ και χρόνια, και να κτίσει το δικό της 
προπύργιο αντίστασης, ουτως ώστε να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον. Έχουμε καθήκον λοιπόν να αφήσουμε το στίγμα μας σε αυτήν την κρίσιμη 
περίοδο για το μέλλον της Κύπρου, εάν όχι για τους εαυτούς μας, τότε για να αφήσουμε παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές του τόπου να αγωνίζονται 
για την ελευθερία, την δικαιοσύνη, τα ιδανικά και την ανεξαρτησία μας. 
 
Είναι με μεγάλη μου τιμή λοιπόν, που θα θέσω υποψηφιότητα με τον συνδυασμό του αυτόνομου και υπερκομματικού Κινήματος του Μετώπου στις 
φοιτητικές εκλογές, για μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΕΚ Η.Β. το οποίο αντιπροσωπεύει εμάς, τους ίδιους τους φοιτητές.  
’ αυτές τις φοιτητικές εκλογές, κατερχόμαι υποψήφιος με το ΜΕΣΨΠΟ, όχι για προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά για την ιδεολογία, την αυτονομία και 
την ανεξαρτησία, που χαρακτηρίζουν την μοναδική αυτόνομη και αντι ομοσπονδιακή παράταξη στο Ηνωμένο Βασιλείο.  
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, καλή ψήφο λοιπόν και καλή συνέχεια στις σπουδές σας. ΑΤΣΟΝΟΜΑ - ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ - ΕΛΕΤΘΕΡΑ».  

ΔΤΘΤΚΗΟΤ 

ΥΑΡΖ 

ΕΑΛΔΣΣΟ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

 

ΗΩΑΛΛΟΤ 
ΣΑΤΡΟ 
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ΛΗΘΟΙΑΟΤ 

ΦΗΙΗΟ 
 

Σριτοετής φοιτήτρια BSc Psychology στο University of Surreyαπό τη Λευκωσία  και Αντιπρόσωπος του 

ΜΕΣΨΠΟΤ στο πανεπιστήμιό της. Στους συμφοιτητές μας λέει..  

«Όταν ρωτούν γιατί βάζω υποψηφιότητα με το ΜΕΣΨΠΟ Κ.Υ.Η.Β σκέφτομαι ότι ενώ αρχικά φαίνεται 
δύσκολο να απαντηθεί, στην πραγματικότητα είναι τόσο απλό. 

Μα γιατί το ΜΕΣΨΠΟ είναι η μόνη ανεξάρτητη φωνή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί όταν οι άλλοι 
ακολουθούν πιστά οδηγίες πολιτικών κομμάτων και συμφωνούν με καταστροφικές για την Κύπρο αποφάσεις, 
το ΜΕΣΨΠΟ στέκεται όρθιο ενάντια σε οποιαδήποτε καταστροφική λύση. Γιατί στις κρίσιμες για την Κύπρο 
στιγμές που έρχονται ξέρω ότι το ΜΕΣΨΠΟ και οι φοιτητές του θα παλέψουν για το καλό της πατρίδας του 
χωρίς προσωπικούς στόχους και συμφέροντα. Γιατί μπορώ να εμπιστευτώ ότι δεν θα πάψει να παλεύει για μια 

δίκαιη λύση του εθνικού μας προβλήματος. Μπορώ να εμπιστευτώ ότι πάντα θα παλεύει για την απελευθέρωση και τη δικαίωση του 
νησιού μας. 

Γιατί το ΜΕΣΨΠΟ είναι η μόνη ομάδα φοιτητών που με τη δράση της μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, αφού όταν οι άλλοι οργανώνουν 
πάρτι και τουρνουά μπιρίμπας, το ΜΕΣΨΠΟ οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες και πολιτιστικές ομιλίες. Γιατί όταν 
πρέπει, δρα χωρίς να σκεφτεί ούτε διαταγές ούτε υποδείξεις από κανένα. 

Γιατί στο ΜΕΣΨΠΟ γνώρισα παιδιά που βάζουν πάνω απ’όλα την πατρίδα. Παιδιά που δε φοβούνται να μιλήσουν, να δράσουν και να 
διαφωνήσουν. Παιδιά που δεν φοβούνται να σταθούν απέναντι σε κομματικούς μηχανισμούς. Που όταν τα πολεμούν, όχι μόνο δεν 
δειλιάζουν αλλά πεισμώνουν και δουλεύουν πιο σκληρά. Παιδιά που αν και απλοί φοιτητές δίνουν από το υστέρημα τους για το καλό 
της πατρίδας. Παιδιά εργατικά, έξυπνα, με απελευθερωμένη σκέψη που κάνουν τα πάντα για την πατρίδα χωρίς ενδιαφέρον για 
προσωπική προβολή και ανάδειξη. Που δουλεύουν για το κοινό καλό και επιδιώκουν να μένουν στο παρασκήνιο αφού δεν θέλουν ούτε 
δόξα, ούτε τιμές - αν και τους αξίζουν όσο δεν αξίζουν σε κανένα άλλο. Παιδιά καλλιεργημένα με ελληνικό ήθος και αξιοπρέπεια.  

Γιατί το ΜΕΣΨΠΟ ξεκίνησε από μια μικρή παρέα και μεγαλώνει. Μια παρέα που δε φοβήθηκε να σταθεί μπροστά στα κόμματα και να 
πολεμήσει για τα πιστεύω της. Γιατί στο ΜΕΣΨΠΟ γνώρισα φίλους, γνώρισα μια δεύτερη οικογένεια. Γιατί ξέρω ότι αυτό που έχουμε 
στο ΜΕΣΨΠΟ οι άλλοι δυστυχώς δε θα το νοιώσουν ποτέ. Γιατί στο ΜΕΣΨΠΟ δε μας υποκινεί κανένα κόμμα, καμιά καρέκλα. Γιατί 
εμείς έχουμε για κόμμα την πατρίδα. Έχουμε ελληνική ψυχή και αίμα που βράζει και θα συνεχίζει να βράζει μέσα μας όσο το μισό 
κομμάτι της πατρίδας μας εξακολουθεί να είναι κατεχόμενο. 

Γιατί όταν λέω ότι στηρίζω το ΜΕΣΨΠΟ το λέω με περηφάνια! Γιατί στηρίζοντας ΜΕΣΨΠΟ ξέρω ότι δε στηρίζω απλά μια παράταξη 
αλλά στηρίζω άξιους νέους στους οποίους μπορεί να στηριχθεί το μέλλον της Κύπρου. Γιατί στηρίζοντας ΜΕΣΨΠΟ στηρίζω την 
πατρίδα μου. 

Δευτεροετής φοιτητής BA Hospitality Management στο University of Portsmouth  από τη Λάρνακα και 
Αντιπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στο πανεπιστήμιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει... 

 «Με μεγάλη μου τιμή και περηφάνια καλούμαι φέτος να βρω και να αντιπροσωπεύσω την χαμένη φωνή του 
φοιτητή, η οποία εδώ και χρόνια κρύβεται πίσω από κομματικά συμφέροντα.  Δυστυχώς βιώνουμε μια από τις 
πιο κρίσιμες στιγμές της κυπριακής ιστορίας που οδηγούν σε ένα αβέβαιο μέλλον με κίνδυνο την επαναφορά 
της ρατσιστικής, αντιδημοκρατικής και απάνθρωπης  Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας καθώς η διζωνική 
σύμπλευση της κυβέρνησης με την «αντιπολίτευση» προσπαθεί να ξεγελάσει και να πείσει τον Κυπριακό 
Ελληνισμό ότι μια λύση βασισμένη στην ΔΔΟ θα είναι δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική. υνειδητοποιώντας 
την κρισιμότητα της κατάστασης, αποφάσισα να αγωνιστώ για το συμφέρον της πατρίδας μου και καλώ τη 
νεολαία να συνειδητοποιήσει το κομματικό παιχνίδι, να εξέλθει από τα κομματικά στεγανά και να απαιτήσει μια 
λύση δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική και πάνω απ’όλα δημοκρατική. 

Ψς αυτόνομος  Έλλην Κύπριος φοιτητής σας καλώ την 1η Μαρτίου στις φοιτητικές εκλογές να ενισχύσετε με την ψήφο σας την 
μοναδική ΑΤΣΟΝΟΜΗ παράταξη του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί θα στείλουμε το μήνυμα ότι οι αυτόνομοι φοιτητές θα 
αγωνίζονται μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την απελευθέρωση του τόπου μας, μακριά από κομματικά συμφέροντα και 
σκοπιμότητες, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες. Με μόνο γνώμονα το συμφέρον της κατεχόμενης μας πατρίδας.  

ΑΤΣΟΝΟΜΑ – ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ - ΕΛΕΤΘΕΡΑ» 
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ΠΑΠΑΗΩΑΛΛΟΤ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

 

ΠΑΛΣΔΙΗΓΖ 

ΑΛΓΡΔΑ 
 

ΣΔΙΗΘΟΤ 
ΒΗΘΣΩΡΗΑ 

 

Σριτοετής φοιτητής LLB law στο Queen Mary University of London, από τη Λευκωσία και υπηρετεί το 
Κϊνημα μας από την θέση του Αντιπροέδρου. Στους συμφοιτητές μας λέει... 

«Αγαπητοί συμφοιτητές, συμφοιτήτριες, 
 
Όλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικού υπόβαθρου οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, και ιδίως η 
νεολαία, η οποία ιστορικά αποδείχτηκε ως η πηγή αγωνιστικότητας και αντίστασης του λαού μας. Η σχιζοφρενής 
αντίληψη που διαδίδεται από τις κομματικές φωνές, ότι η ΔΔΟ μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση και να 
ανατρέψει την διχοτόμηση και τα τετελεσμένα της εισβολής, αλλά και ο κομματικός πατριωτισμός που μας 
εμποδίζουν να αντιληφθούμε τα τραγικά αποτελέσματα της κομματοκρατίας, πρέπει να καταρριφθούν και το πρώτο 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενδυνάμωση του αυτόνομου αντιομοσπονδιακού χώρου στην Βρετανία με 
την ψήφο σας στις φοιτητικές εκλογές της 1ης Μαρτίου. τείλτε το μήνυμα στα κόμματα και στις ηγεσίες τους 
πως ο φοιτητής αρνείται να γίνει υποχείριο τους, στείλτε το μήνυμα στην κυβέρνηση πως με ομοσπονδία δεν πάμε 

στην Κερύνεια, υπογραμμίστε πως δεν θα είμαστε εμείς η γενιά που  συναίνεσε  στο οριστικό ξεπούλημα του νησιού μας. 
 
Με την συμμετοχή μου στις φοιτητικές εκλογές, εγώ όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι του Μετώπου, δεν έχουμε προσωπικές φιλοδοξίες και 
στόχους, παρά μόνο την ενίσχυση της αγνής, αυτόνομης  εθνικής φωνής, που αντιστέκεται στις Σουρκικές επεκτατικές βλέψεις, που 
αντιστέκεται στον εθνομηδενισμό, που αντιστέκεται στον ευνουχισμό της κοινωνίας μας από την κομματική ολιγαρχία που μας διοικεί. Ας 
βάλουμε μαζί φραγμό στην αναξιοκρατία. Φρέος όλων μας να στηρίξουμε τους άξιους και όχι τους πιστούς υπηρέτες κομματικών 
συμφερόντων, αυτούς που ζητούν την ψήφο σας με σκοπό την ανέλιξη τους μέσα από την σαθρή κομματική πυραμίδα». 

 
 

 
Σριτοετής φοιτητής ΒΑ Finance Accounting and Management στο University of Nottingham, από τον 

Καραβά. Είναι ο Ταμίας του ΜΕΤΩΠΟΥ στην Επιτροπή Βόρειου Ηνωμένου Βασιλείου. Στους συμφοιτητές 

μας λεει... 
 
«τις κρίσιμες στιγμές που περνά η πατρίδα μας σε οικονομία και Κυπριακό, με το πολιτικό σκηνικό να 
κατακλύζεται με κομματικές παρωπίδες που οδηγούν τον τόπο κατ’ ευθείαν στην νομιμοποίηση της εισβολής μέσω 
μιας λύσης ΔΔΟ, δεν θα μπορούσα να αρνηθώ το κάλεσμα του Μετώπου για συμμετοχή μου στις φοιτητικές 
εκλογές της 1ης Μαρτίου. 
 
Με προτεραιότητα το κομματικό συμφέρον, με στόχο την εξουσία παρά το καλό της πατρίδας, και με ηττημένα 
μυαλά, πρόθυμα να υποκύψουν στους τουρκικούς εκβιασμούς, τα Κυπριακά κόμματα και οι φοιτητικές παρατάξεις 

αποτελούν τις ρίζες της κατρακύλας της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην Κύπρο. Αντίθετα στο ΜΕΣΨΠΟ Κ.Υ.Η.Β, δεν μας νοιάζει 
καμία πολιτική ανέλιξη, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το συμφέρον της πατρίδας μας. Η αυτονομία δεν είναι απλά ένα χαρακτηριστικό του 
κινήματος μας, αλλά ο μόνος τρόπος σκέψης που μπορεί να μας ελευθερώσει από τα δέσμια της κομματικής προπαγάνδας και να δώσει την 
ευχέρεια στον καθένα να κρίνει αντικειμενικά τα τεκτενόμενα της πολιτικής ζωής στην Κύπρο. 
 
Σην 1η Μαρτίου επέλεξε αυτούς που θεωρείς άξιους. Δώσε φωνή σε αυτούς που αγωνίζονται με μόνο γνώμονα το καλό της πατρίδας. 
Ενίσχυσε της φωνή της αυτονομίας και κλείσε τα αυτιά σου στα κομματικά καλέσματα.» 

 
 

Πρωτοετής φοιτήτρια Bsc Psychology στο University of Leicester, από τη Πάφο. Υπηρετεί το Κϊνημα μας από 
την θέση του Γραμματέα Φοιτητικών Θεμάτων. Στους συμφοιτητές μας λεει... 

 
«‘Δεν είν' οικόπεδο που το καταπατούνε ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει είναι η Κύπρος που οι εμπόροι τη 
μισούνε και η ανάγκη μας που όνομα δεν έχει.  
 
κοπός της μοναδικής αυτόνομης παράταξης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι να περάσει το μήνυμα πως, όσα χρόνια και 
να περάσουν, όσοι εχθροί, εμπόροι και να έρθουν, εμείς θα αγωνιζόμαστε για την διατήρηση των αξιών και των 
ιδανικών μας όχι μόνο με λόγια και κίβδηλες υποσχέσεις αλλά με πράξεις, αγώνες και πάνω από όλα με φάρο στην 
καρδιά την αγάπη για την πατρίδα! τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, η μόνη ελπίδα που μένει είναι η αφύπνιση 
των νέων, αφού είναι χρέος όλων μας να αγωνιστούμε για να ένα καλύτερο μέλλον. Για αυτό τον λόγο σας καλώ , 

στις επερχόμενες εκλογές να ψηφίσετε αυτόνομα μακριά από τις κομματικές βλέψεις που τόσα χρόνια λαβώνουν την πατρίδα μας, ψηφίστε με 
κύριο γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας μας για να την βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξαναφορέσει τα πρωτινά της φτερά!  
 
ΑΤΣΟΝΟΜΑ – ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ – ΕΛΕΤΘΕΡΑ» 
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ΥΡΗΣΟΦΟΡΗΓΟΤ 

ΔΚΔΙΖ 

 

 

Σριτοετής φοιτητής BA Accounting and Finance στο University of Essex από τη Λεμεσό και 

Αντιπρόσωπος του ΜΕΣΨΠΟΤ στο πανεπιστημιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει... 
 
«ήμερα, ο κυπριακός λαός βρίσκεται σε δυσμενή θέση εξαιτίας της ανευθυνότητας και της ανικανότητας των εκάστοτε 
κυβερνώντων οι οποίοι φάνηκαν ανάξιοι των περιστάσεων. Οι πολιτικοί μας «ηγέτες» δυστυχώς υποθήκευσαν το μέλλον 
του λαού μας με τα λάθη τους και τις επιλογές τους. Σα τελευταία τρία χρονιά βλέπουμε η πατρίδα μας περνά τις 
δυσκολότερες στιγμές έπειτα την τουρκική εισβολή, ο κυπριακός λαός εξαθλιώνεται οικονομικά μεσώ του μνημονίου και 
το αποκορύφωμα η επανέναρξη των συνομιλιών με λάθος βάσεις. Πήρα την απόφαση να διεκδικήσω μια θέση στην 
ΕΥΕΚ ΗΒ, με το αυτόνομο ΜΕΣΨΠΟ Κ.Υ.Η.Β γιατί εδώ δεν πρωτοστατούν κομματικά συμφέροντα, ούτε προσωπικές 
φιλοδοξίες, άλλα το συμφέρον της πατρίδας. Δυστυχώς το κλίμα, το κομματικό συμφέρον και οι παρωπίδες στους νέους 
στέκονται εμπόδιο στην ενδυνάμωση του αντιομοσπονδιακού Κινήματος, ιδιαίτερα στις μέρες όπου η πολιτική ηγεσία 
εκβιάζει το δίλημμα ΔΔΟ ή διχοτόμηση, μεταφράζοντας την ΔΔΟ σε «ρεαλισμό».  

 
Σο 1974 η πατρίδα μας δέχτηκε τη τουρκική βαρβαρότητα και συνεχίζει να βρίσκεται υπό κατοχή και κάποιοι έχουν το θράσος να αποζητούν την 
άμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, ξεχνώντας εισβολή και κατοχή, ξεχνώντας αγνοούμενους και ξεριζωμένους. Ήρθε η ώρα ν' αφήσουμε μακριά 
τα κομματικά συμφέροντα και να αντεπεξέλθουμε στην πραγματικότητα, στηρίζοντας τις σωστές πολιτικές αποφάσεις. Είναι χρέος μας να τιμήσουμε 
τις θυσίες των αγωνιστών μας, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το υπέρτατο ιδανικό, την Ελευθερία.  
 
Ήρθε η ώρα να απαιτήσουμε το δίκαιο μας, να προστατέψουμε την δημοκρατία μας και να παλέψουμε ενάντια σε ρατσιστικές διχοτομικές λύσεις. Σην 
1η Μαρτίου στηρίζω την φωνή της αυτονομίας, στηρίζω ΜΕΣΨΠΟ Κ.Υ.Η.Β». 
 

 

Δευτεροετής φοιτητής BA English Language and English Language Teaching στο University of Essex, 

από τη Λευκωσία και Αντιπρόσωπος του ΜΕΣΨΠΟΤ στο πανεπιστημιό του. Στους συμφοιτητές μας λέει.. 
 
«Σο 1955-1959 η νεολαία στους δρόμους να πολεμά και να πεθαίνει για την Ελλάδα , για το πιο μεγάλο ιδανικό. ήμερα 
εν έτος 2014, βλέπουμε τη νεολαία σκλαβωμένη σε κομματικές παρατάξεις μη μπορώντας να ανοίξει τα μάτια και το 
μυαλό της. Όλοι καθοδηγημένοι από τους κομματάρχες σαν μαριονέτες σε μία λύση ομοσπονδίας για τη πατρίδα μας, 
όπως επιθυμούσε και ο Nτεκτάς. Εμείς πιστοί στους θεσμούς και στους παππούδες μας ΔΕΝ κάνουμε έκπτωση στα 
πιστεύω μας, και ούτε πρόκειται με καμία δύναμη να δεχτούμε την ομοσπονδία στο τόπο μας, σε χώμα ιερό, σε χώμα που 
ποτίστηκε με αίμα Ελληνικό. υμφοιτητή άνοιξε τα μάτια και σταμάτα να είσαι η μαριονέτα τους.  
Σο σάπιο κομματικό κατεστημένο πρέπει να καταπολεμηθεί στο βάθος της ρίζας του από του νέους. ε καλούμε υγιώς 
σκεπτόμενε φοιτητή να μας στηρίξεις με τη ψήφο σου ενάντια στο σάπιο κατεστημένο.  
 

ΧΗΥΙΕ ΑΤΣΟΝΟΜΑ – ΥΟΙΣΗΣΙΚΑ - ΕΛΕΤΘΕΡΑ  
 
Εμείς θα παραμείνουμε πιστά εγγόνια των παππούδων μας και συνεχιστές του αγώνα μας, μέχρι να ηχήσουν ξανά χαρμόσυνα οι καμπάνες του 
Απόστολου Αντρέα, μέχρι στο πενταδάκτυλο να κυματίσει ξανά η γαλανόλευκη.». 
 

 
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Legal Practice Course, στο University of Law (London), από την Λευκωσία. Είχε 
υπηρετήσει το Κίνημα μας, από την θέση της Προέδρου την περσινή χρονιά. Στους συμφοιτητές μας λέει…  
 
«υμφοιτήτρια, υμφοιτητή. 
 
Επέλεξα να κατέλθω υποψήφια με το ΜΕΣΨΠΟ διότι θεωρώ χρέος μου να υποστηρίξω τα μόνα παιδιά που μακριά από 
οποιοδήποτε κομματικό συμφέρον και με μόνο γνώμονα τα σκιρτήματα της καρδιάς τους κρατούν ριζομένα βαθιά μέσα 
τους ό,τι ευγενικότερο και ό,τι αγνότερο αναδεύεται στα σπλάχνα της δουλωμένης γης μας – τη δίψα για δικαίωση, την 
ανάγκη για Ελευθερία.Αυτή η δίψα και αυτή η ανάγκη είναι αυτό που έδωσε σάρκα και οστά στο ΜΕΣΨΠΟ, έξω από την 
πρεσβεία του κατακτητή, οκτώ χρόνια πρίν... και αυτό λέει πολλά. 
 
Μεγάλωσα σε μια πατρίδα την οποία έμαθα να αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο, ανάμεσα σε «400 

χιλιάδες ψυχές από την καλύτερη, την πιο ατόφια Ρωμιοσύνη». την Κύπρο του Παλληκαρίδη, του Αυξεντίου, του Ισαάκ, του ολωμού. την γή 
των αδέσμευτων και αγονάτιστων ηρώων. Σην ίδια Κύπρο που τώρα κάποιοι επιχειρούν να πουλήσουν. 
 
Όμως, με όπλο την αυτονομία μας, υποσχόμαστε πως όσο οι άλλοι μιλούν για επαναπροσέγγιση και όχι για εισβολή, όσο ξεχνούν τι έγινε στις 20 
Ιουλίου του ’74, όσο τολμούν να μιλούν για συμβιβασμούς, «ρεαλισμούς» και όχι για ιστορικό χρέος απέναντι στην πατρίδα, θα μας βρίσκουν πάντοτε 
μπροστά τους, εμάς που ονειρευόμαστε μια Ελληνική Κύπρο και μιλούμε για αλύτρωτες και όχι για χαμένες πατρίδες. 
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, και δεν θα ανεχτούμε κανένα οδυνηρό συμβιβασμό και κανένα ξεπούλημα. Ο αγώνας ο δικός μας δεν περιορίζεται στα 
κομματικά ποσοστά. Από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,  εμείς αναγνωρίζουμε μονάχα τον προορισμό μας, που παραμένει ο ίδιος από τη στιγμή 
ίδρυσης του ΜΕΣΨΠΟΤ: ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. ΜΟΝΟ ΒΟΡΕΙΑ». 

ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ 

ΚΑΡΗΟ 

 

ΥΑΣΕΖΓΗΑΓΘΟΤ 

ΥΡΗΣΟ 
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Εκτόσ τόπου και χρόνου φαίνεται να είναι θ πρόςφατθ προεκλογικι αφίςα του Δ.Κ.Κ.Φ ΑΓΩΝΑ Η.Β. που ςε μια απζλπιδα 
προςπάκεια να αποςπάςει ψιφουσ ζςτω και τθν φςτατθ, κατθγορεί το ΜΕΤΩΡΟ Κυπρίων Φοιτθτϊν Ηνωμζνου Βαςιλείου 
υποςτθρίηοντασ πωσ δικεν χρθςιμοποιοφμε «αφθρθμζνουσ» χαρακτθριςμοφσ όςον αφορά τθν ιδεολογία μασ. 
 
Φαίνεται πωσ θ φαρζτρα των νεολαίων τθσ ΕΔΕΚ δεν χωράει ουςιϊδθ επιχειριματα γι'αυτό και καταλιγουν ςτα ςυνκιματα. 
Σε κάκε εκλογικι αναμζτρθςθ ανακαλφπτουν νζο προςωπείο να φορζςουν (το'χει και θ περίοδοσ άλλωςτε) αλλά αυτό δεν 
αποτελεί ζκπλθξθ. Η ςτρατθγικι τουσ είναι γνωςτι ςτισ τάξεισ του ΜΕΤΩΡΟΥ αφοφ είναι ίδια και απαράλλακτθ με τθν τακτικι 
που χρθςιμοποιοφν οι υπόλοιπεσ κομματικζσ νεολαίεσ. Μζςω κακόβουλων ψικφρων και λαςπολογίασ προςπακοφν να 
πλιξουν το ΜΕΤΩΡΟ Κυπρίων Φοιτθτϊν Ηνωμζνου Βαςιλείου πλαςάροντασ τουσ εαυτοφσ τουσ ςαν μια πατριωτικι παράταξθ 
με ςτακερι ιδεολογία 39 χρόνων.  
Ανατρζχοντασ ςτισ κζςεισ τθσ παράταξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τουσ διαπιςτϊνει κανείσ ότι ενϊ μόλισ 2 χρόνια πριν αναφζρονταν ςε 
λφςθ ςτα πλαίςια τθσ Διηωνικισ Δικοινοτικισ Ομοςπονδίασ, κρφβονται πλζον πίςω απ’τισ λζξεισ και κζλοντασ να 
εξυπθρετιςουν τουσ ψθφοκθρικοφσ ςκοποφσ τουσ, ςκιαγραφοφν μια λφςθ βαςιςμζνθ μεταξφ άλλων ςτισ Συμφωνίεσ υψθλοφ 
επιπζδου 77-79 προκαλϊντασ ςφγχυςθ ςτουσ φοιτθτζσ ωσ προσ τισ πραγματικζσ τουσ κζςεισ ςτο Κυπριακό. Αν και ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ ςυμφωνίεσ, θ λζξθ διηωνικότθτα δεν αναφζρεται πουκενά, οφείλουμε να ξεκακαρίςουμε ςτουσ φίλουσ του 
Αγϊνα, ότι οι ςυγκεκριμζνεσ ςυμφωνίεσ ιςαν αυτζσ που ειςιγαγαν ςτο τραπζηι τθν ιδζα τθσ ΔΔΟ και πωσ όςο κι αν 
διατυμπανίηουν τον πατριωτιςμό τουσ λζγοντασ πωσ είναι δἠκεν εναντίον τθσ Ομοςπονδίασ, εμείσ τουσ κεωροφμε είτε 
αδιάβαςτουσ ςτθν καλφτερθ των περιπτϊςεων, είτε υποκριτζσ. Με μια ματιά ςτθν ιςτοςελίδα του Αγϊνα αλλά διαβάηοντασ 
και ακοφγοντασ τισ κζςεισ που εκφράηουν ςτελζχθ τθσ ΕΔΕΚ, μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ τόςο ςτθν τισ πολιτικζσ τουσ κζςεισ 
όςο και τθν τρφπια τουσ ιδεολογία.  
 
Ρϊσ είναι λοιπόν δυνατό αυτοί που ςιμερα δικεν ςχίηουν τα ιμάτια τουσ για το κοινό ανακοινωκζν Αναςταςιάδθ-Ζρογλου να 
είναι ταυτόχρονα αυτοί που υμνοφςαν τθ ςυμφωνία τθσ 8θσ Ιουλίου 2006, μεταξφ του μ. Τ. Ραπαδόπουλου και του Ταλάτ, και 
θ οποία προνοοφςε τθν «επανζνωςθ» τθσ Κφπρου «ςτθ βάςθ μια διηωνικισ, δικοινοτικισ ομοςπονδίασ με πολιτικι ιςότθτα, 
όπωσ κακορίηεται ςτα ςχετικά ψθφίςματα του Συμβουλίου Αςφαλείασ»; Κοιτάηοντασ αυτά κα ιταν καλά να διερωτθκοφν οι 
νεολαίοι τθσ ΕΔΕΚ αν όντωσ γνωρίηουν τισ κζςεισ του κόμματοσ τουσ και πόςο μάλλον τθσ ίδιασ τουσ τθσ παράταξθσ και κατά 
πόςον οι ιδζεσ τουσ ςυμβαδίηουν με τθν παράταξθ που τουσ χρθματοδοτεί. Δεν είναι άλλωςτε μυςτικό ότι ουδζποτε 
εξζφραςαν δθμοςίωσ τθν όποια διαφωνία τουσ με τθ λφςθ ομοςπονδίασ. Είναι δε τραγελαφικό ότι τα τελευταία χρόνια, θ 
θγεςία του Αγϊνα βρίςκεται ςε πλιρθ ςφμπλευςθ με τθν Ρροοδευτικι, φωνάηοντασ φιλομοςπονδιακά ςυνκιματα ζξω από 
τθν Τοφρκικθ πρεςβεία ςτο Λονδίνο.  
 
Ωσ ΜΕΤΩΡΟ λυποφμαςτε που βλζπουμε τον Αγϊνα να φοράει προεκλογικά ζνα «αντιομοςπονδιακό» προςωπείο για τθν 
εξαςφάλιςθ ψιφων ενϊ ολόκλθρθ τθ χρονιά , όχι μόνο ζχει ανφπαρκτθ δράςθ αλλά υπονομεφει και πολεμά τισ 
αντιομοςπονδιακζσ κζςεισ του ΜΕΤΩΡΟΥ. Σε αντίκεςθ με τον Αγϊνα, το ΜΕΤΩΡΟ εξζφραςε και εκφράηει κακθμερινϊσ και με 
τον πλζον ξεκάκαρο τρόπο,  τθν κάκετθ διαφωνία του ςε ομοςπονδιακι λφςθ του Κυπριακοφ ενϊ πολλάκισ ζχουμε 
ξεκακαρίςει πωσ για εμάσ μόνθ λφςθ είναι θ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΣΗ, με διατιρθςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και χάραξθ εκνικισ 
ςτρατθγικισ για επανενςωμάτωςθ των κατεχόμενων εδαφϊν μασ ςτθ μοναδικι νόμιμθ οντότθτα ςτο νθςί. Ξεκακαρίςτε τθ 
κζςθ ςασ λοιπόν ςυμφοιτθτζσ του Αγϊνα. Αυτι τθ δεδομζνθ ςτιγμι μονάχα ζνα κίνθμα υψϊνει το λάβαρο του 
αντιομοςπονδιακοφ Α-Γ-Ω-Ν-Α ςτο ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και αυτό δεν είναι άλλο από το ΜΕΤΩΡΟ. Αν επικυμείτε να βρεκείτε 
ςτο ίδιο χαράκωμα μαηί μασ για να αποτρζψουμε τθν επιβολι τθσ ομοςπονδίασ γνωρίηετε πολφ καλά πωσ ςφνκθμα μασ είναι 
«από δεξιά μζχρι αριςτερά, όλοι ςτον αγϊνα για τθν λευτεριά». Είτε λοιπόν κα ταχκείτε ξεκάκαρα και αντρίκεια εναντίον τθσ 
όποιασ ομοςπονδίασ και κα μασ ακολουκιςετε ςτθν πορεία που ζχουμε χαράξει, αφοφ «καλι ομοςπονδία» δεν υφίςταται και 
οφτε πρόκειται να γίνει ποτζ αποδεκτι από τθν άλλθ πλευρά ςτο τςίρκο των ςυνομιλιϊν, είτε κα ςταματιςετε να υποκρίνεςτε 
και κα ςτθρίξετε τουσ επαναπροςεγγιςτζσ φιλομοςπονδιακοφσ Ρρωτοπόρουσ, Αναγεννθςιάνουσ και Ρροοδευτικαραίουσ. Η 
πατρίδα δεν αντζχει άλλουσ νερόβραςτουσ λαϊκιςτζσ, πόςο μάλλον πρόςκαιρουσ και επιφανειακοφσ «αγωνιςτζσ», με 
ξοφλθμζνεσ ςοςιαλιςτικζσ ιδεολογίεσ, μπόλικθ ςφγχυςθ και άςβεςτθ δίψα για ψιφουσ και εξουςία.  
 
Γραφείο Τφπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βαςιλείου 
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Ππωσ κάκε προεκλογικι περίοδο, θ κυγατρικι παράταξθ του Δθμοκρατικοφ Συναγερμοφ, αποφάςιςε να φορζςει 
το «αγγελικό» τθσ πρόςωπο για ψθφοκθρικοφσ και μόνο ςκοποφσ.  Με περιςςό κράςοσ επιςτρατεφει ανικικεσ και 
φπουλεσ τακτικζσ με μοναδικό ςκοπό να πλιξει τθν ακεραιότθτα του μοναδικοφ αυτόνομου φοιτθτικοφ Κινιματοσ 
ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο και των ςτελεχϊν του. Με ανοφςιεσ επικζςεισ και κραςφδειλθ ςτρατθγικι προςπακεί 
απεγνωςμζνα να «πείςει» τουσ φοιτθτζσ για το ποιόν τθσ, ξεπερνϊντασ κάκε όριο.  
 
Δυςτυχϊσ για ςασ ςυνάδελφοι τθσ Ρρωτοπορίασ, εμείσ λζμε μόνο τθν αλικεια και ςτισ άνανδρεσ τακτικζσ ςασ 
οφείλουμε να ξεκακαρίςουμε τθν πραγματικότθτα. Μιπωσ δεν είςτε εςείσ- και θ νεολαία του ΔΗΚΟ- που 
υπονομεφςατε τθν διεξαγωγι των φοιτθτικϊν εκλογϊν τθν περςινι περίοδο; Μπορεί να περθφανεφεςτε ότι 
πρωτοςτατιςατε ςτθν ίδρυςθ τθσ ΕΦΕΚ ΗΒ, για ζνα ολόκλθρο χρόνο όμωσ, τθν κρατιςατε ετςικελικά «κλειςτι». 
Μιπωσ δεν είςτε εςείσ που αρνθκικατε όλεσ τισ προτάςεισ του ΜΕΤΩΡΟΥ για επαναλειτουργία τθσ Φοιτθτικισ 
Ενϊςεωσ; Μιπωσ δεν είςτε εςείσ που προςπακείτε να ξεγελάςετε τον φοιτθτι, απορρίπτοντασ τισ ευκφνεσ ςασ και 
κυματοποιϊντασ τον εαυτό ςασ; Μιπωσ δεν είςτε εςείσ που μοιράηετε προπλθρωμζνα ειςιτιρια ςτουσ φοιτθτζσ, 
χορθγθμζνα πάντα από το ΔΗΣΥ, οφτωσ ϊςτε να δεςμεφςετε και αυτοφσ και τθν ψιφο τουσ; Μιπωσ δεν είςτε εςείσ 
που δικεν «τιμάτε» τουσ αγωνιςτζσ τθσ ΕΟΚΑ αλλά ςτθρίηετε τθν 
Διηωνικι Δικοινοτικι Ομοςπονδία; Μιπωσ δεν είςτε εςείσ που 
παραπλανάτε τουσ φοιτθτζσ κρατϊντασ τισ Ελλθνικζσ ςθμαίεσ και 
πανθγυρίηοντασ, ενϊ ουςιαςτικά υποςτθρίηετε τθν διάλυςθ τθσ 
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, και τθν κάκε αποξζνωςθ μασ από τθν 
Ελλάδα; Μθν ξεχνάτε ιταν το μθτρικό ςασ κόμμα που εν ζτθ 2004 
ιταν πανζτοιμο να αντικαταςτιςει τθν Ελλθνικι ςθμαία που τόςο 
περιφανα ανεμίηετε με το τρίχρωμο πανί του Σχ. Αναν και είναι το 
μθτρικό ςασ κόμμα που είναι ζτοιμο να το επαναλάβει. 
 
Αντικζτωσ με εςάσ, ςυνάδελφοι τθσ Ρρωτοπορίασ, εμείσ ζχουμε το 
ΜΕΤΩΡΟ μασ κακαρό, ουδζποτε υπονομεφςαμε καμία εκλογικι 
διαδικαςία, ουδζποτε αφιςαμε τθν ΕΦΕΚ κλειδαμπαρωμζνθ, 
ουδζποτε ξεγελάςαμε το φοιτθτι και ουδζποτε κυματοποιιςαμε 
τον εαυτό μασ. Εμείσ αυτόνομα, μακριά από κομματικά ςτεγανά, 
παλεφουμε ΜΟΝΟΙ μασ, για το δίκαιο τθσ πατρίδασ μασ, για το 
καλό του τόπου μασ, για τουσ ςυμφοιτθτζσ μασ.  Με μόνο γνϊμονα 
το ςυμφζρον του τόπου μασ και με μόνο όπλο τθν αφφπνιςθ τθσ 
νεολαίασ κα δίνουμε τισ δικζσ μασ μάχεσ. 
 
Ωσ ΜΕΤΩΡΟ Κυπρίων Φοιτθτϊν Ηνωμζνου Βαςιλείου τείνουμε χείρα φιλίασ ςε οποιανδιποτε κομματικι φοιτθτικι 
παράταξθ επικυμεί να απεγκλωβιςτεί από τα κομματικά τθσ δεςμά και είναι πρόκυμθ να παλζψει για τθν 
Απελευκζρωςθ του τόπου μασ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο κάκε ζνασ από εμάσ κρίνεται για τισ πράξεισ του, που ςε αυτό 
το ςθμείο ςυνάδελφοι τθσ Ρρωτοπορίασ, εςείσ δεν κα κρικείτε κακόλου ευνοικά και ςασ το υπογράφουμε. Γι’ αυτό 
ασ αλλάξουμε επιτζλουσ τθν ιςτορία που ζχουν κακορίςει άλλοι για εμάσ, ενωκείτε μαηί μασ να περπατιςουμε 
μαηί το μονοπάτι τθσ αυτονομίασ και να απαιτιςουμε αυτό που δικαιοφμαςτε, τθν Ελευκερία.  
 
Γραφείο Τφπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βαςιλείου 
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Λονδίνο, 9 Φεβρουαρίου 2014 
 

Η τοπική νεολαία του ΔΗΚΟ, Αναγέννηση ΗΒ, με χθεσινή της υπεραπλουστευμένη ανακοίνωση τάχθηκε 

εναντίον του προσχεδίου του κοινού ανακοινωθέντος σχετικά με την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. 

Η τοποθέτηση της Αναγέννησης δεν πρέπει να θεωρείται άσχετη με την απόφαση της ηγεσίας του ΔΗΚΟ να 

οξύνει τη δημόσια αντιπαράθεση σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος που επέφερε η προεδρία 
Μάριου Καρογιάν, την οποία ως γνήσιοι κομματικοί υπαλληλίσκοι ουδέποτε αψήφησαν και ουδέποτε 

αμφισβήτησαν, στηρίζοντας τον τέως πρόεδρο του ΔΗΚΟ σε όλες τις λανθασμένες επιλογές του, ακόμη και όταν 

αυτές συμπεριλάμβαναν την παραμονή στη συγκυβέρνηση όταν κλείδωναν οι συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ (που 

δεν διέφεραν ιδιαιτέρως από το σημερινό προσχέδιο). 

 

Πρέπει όμως οι φοιτητές και το κοινό να αναρωτηθούν σχετικά με τη στάση της Αναγέννησης και του ΔΗΚΟ 
ευρύτερα. Το κυριότερο ερώτημα είναι πού τελικά τραβάνε τη γραμμή οι λεγόμενοι «ρυθμιστές» της εξουσίας; 

Απορρίπτουν, δίχως να αντιπροτείνουν, το κοινό ανακοινωθέν αλλά παράλληλα παραμένουν δεσμευμένοι σε 

λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (όπως και τα υπόλοιπα κόμματα του Εθνικού Συμβουλίου) με μία 

αδιευκρίνιστη ουρά «σωστού περιεχομένου». 

 
Κατηγορούν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ για το πώς φτάσαμε ως εδώ αλλά ουδέποτε κάνουν την αυτοκριτική τους για τη 

λανθασμένη διαχείριση του «ΟΧΙ» επί της δικής τους διακυβέρνησης ενώ μονίμως ξεχνούν πως είναι ο μ. 

Τάσσος Παπαδόπουλος που έκανε το μοιραίο λάθος να υπογράψει τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου, η οποία 

ατίμασε τη λαϊκή ετυμηγορία του 2004 και επανέφερε την ΔΔΟ στο προσκήνιο. 

 

Είναι πραγματικά αξιολύπητο, ένα κόμμα και μαζί με αυτό η νεολαία του, να έχουν συμμαχήσει διαδοχικά με 
τους δύο μεγαλύτερους εραστές της ομοσπονδίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων το ποιόν και τις διαχρονικές 

θέσεις του ΔΗΣΑΚΕΛ αλλά όποτε αυτοί προχωρούν σε εφαρμογή της πολιτικής τους, ξαφνικά να αντιδρούν 

δίχως εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία, με επιφανειακές αναλύσεις και δίχως αντιπρόταση. Αυτό εν μέρει 

οφείλεται στον διακαή πόθο τους να διατηρήσουν το ρεκόρ για τα περισσότερα χρόνια διακυβέρνησης του τόπου 

και εν μέρει στο γεγονός ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο συναισθηματισμό τους που τους απαγορεύει να 

στείλουν στο πυρ το εξώτερον, τα όσα συμφώνησαν -δυστυχώς για όλους μας- οι μ. Σπύρος Κυπριανού και 
Τάσσος Παπαδόπουλος αλλά και το ΔΗΚΟ ευρύτερα ως κατά καιρούς συγκυβερνών κόμμα. 

 

Στην Αναγέννηση και γενικώς στο ΔΗΚΟ, πρέπει να λάβουν κάποιες αποφάσεις. ΔΔΟ και «σωστό περιεχόμενο» 

δεν πάνε μαζί. Είτε θα παραμερίσουν τις αρχομανιακές τους τάσεις και θα απορρίψουν τελεσίδικα την 

κεκαλυμμένη προδοσία της ΔΔΟ ή θα αλλάξουν καταστατικό, θα διαγράψουν τη λέξη «παρακαταθήκη» από το 
περιορισμένο, επαναλαμβανόμενο και κουραστικό λεξιλόγιό τους και θα στηρίξουν το ενδοτικό ΔΗΣΑΚΕΛ δίχως 

περιττές εξάρσεις, τελεσίγραφα και θεατρινισμούς. Μέση οδός δεν υφίσταται και όποιος προσπαθεί να μείνει 

μετέωρος ενώπιον του διλήμματος, ΔΔΟ ή ολοκληρωτική απελευθέρωση και διατήρηση του κράτους μας, είναι 

καταδικασμένος να υιοθετήσει αδιέξοδη λαϊκίστικη ρητορική που μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Αυτός 

δυστυχώς είναι ο προορισμός της Αναγέννησης, του ΔΗΚΟ αλλά και όσων κομμάτων και των νεολαίων τους, που 

αδυνατούν να πουν ξεκάθαρα τι θέλουν για την πατρίδα τους και κρύβονται πίσω από εύηχα συνθήματα. 
 

Επομένως θεωρούμε πραγματική υποκρισία, αυτοί που απουσιάζουν ολόχρονα από τις εξελίξεις και δεν έχουν 

να επιδείξουν παρά μηδαμινό έργο, ξαφνικά να παρουσιάζονται και να τοποθετούνται με ένα νερόβραστο δελτίο 

τύπου σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να υπενθυμίσουν στους φοιτητές ότι ακόμη υπάρχουν. Φυσικά αυτό δεν 

μας εκπλήσσει. Η Αναγέννηση διαχρονικά ξυπνά από χειμερία νάρκη μόνο μερικές εβδομάδες πριν από κάθε 
εκλογική μάχη (σ.σ. πλησιάζουν φοιτητικές εκλογές), όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την πρόσφατη 

εκδήλωση που διοργάνωσαν με τη βοήθεια του ΔΗΚΟ Αγγλίας και με ομιλητή τον ΔΗΚΟϊκό Υπουργό Εμπορίου, 

κ. Γιώργο Λακκοτρύπη. Είναι δε μια πραγματικότητα, πως ενώ σε όλα τα σπουδαστικά κέντρα η Αναγέννηση 

βουλιάζει αδυνατώντας να κερδίσει την υποστήριξη των φοιτητών, στην Αγγλία όλως τυχαίως ακόμη επιβιώνουν, 

χάρη φυσικά στα προπληρωμένα εισιτήρια τρένου και τη συνεχή ενίσχυση του ταμείου τους με κομματικούς  
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πόρους. Πού ήταν όμως τους προηγούμενους 11 μήνες η Αναγέννηση; Πουθενά. Πέρσι στήριξαν σιωπηλά την 

υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη στις εκλογές. Τον Μάρτιο ακύρωσαν τις φοιτητικές εκλογές σε συνεννόηση με 
τον τέως πρόεδρο της ΠΟΦΕΝ και νυν υποψήφιο για την Κεντρική Επιτροπή του ΔΗΚΟ, κ. Ιωάννη 

Γεωργόπουλο. Παρόλα αυτά δεν απάντησαν στις εισηγήσεις που καταθέσαμε το καλοκαίρι για αναθέρμανση του 

φοιτητικού κινήματος, στήριξαν στο ακέραιο τις προσπάθειες της Πρωτοπορίας για νομιμοποίηση του 

παρανόμου συμβουλίου της ΕΦΕΚ από την πίσω πόρτα ενώ στη διαμαρτυρία του ψευδοκράτους και πάλι ήταν 

απόντες, αφού όλοι κι όλοι τέσσερις Αναγεννησιάνοι παρουσιάστηκαν και αυτοί ακολούθησαν την παράδοση της 

Αναγέννησης, κρυμμένοι πίσω από τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές, σε πηγαδάκι για τσιγάρο και 
κουβεντούλα. Καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς απέφυγαν να τοποθετηθούν επί σειράς σημαντικών ζητημάτων, 

περιορίζοντας τους εαυτούς τους σε επετειακές ανακοινώσεις. Ερχόμενοι στο παρόν στάδιο, τους βλέπουμε να 

κάνουν την…εκρηκτική επανεμφάνισή τους, δίχως να τοποθετούνται επί της ουσίας, με μοναδικό γνώμονα την 

προβολή της παράταξης και την ενίσχυση της γραμμής της νέας ηγεσίας του κόμματος που τους χρηματοδοτεί. 

 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών 

Ηνωμένου Βασιλείου 

αναγνωρίζει πως πράγματι είναι 

η ώρα που ο διάλογος και η 

νηφαλιότητα πρέπει να 

επικρατήσουν έναντι της 
σύγκρουσης και του 

παροξυσμού. Ταυτόχρονα όμως 

είναι και η ώρα που ο καθένας 

πρέπει να αποφασίσει όχι αν 

απλά θέλει λύση ή όχι, αλλά 
ποια ακριβώς λύση επιθυμεί. 

Γκρίζες ζώνες και αμφισημίες 

δεν χωράνε σε αυτό το δίλημμα 

γιατί ακριβώς διακυβεύεται το 

μέλλον της πατρίδας. Οι 

αοριστικολογίες έχουν κουράσει 
το κοινό και το σπρώχνουν στην 

αδιαφορία για τα κοινά και την 

παθητική αποδοχή των 

αυθαίρετων αποφάσεων της 

εκάστοτε κυβέρνησης, ακόμη 
και εάν αυτή αθετεί 

προεκλογικές δεσμεύσεις πριν 

κλείσει ένα χρόνο στο 

Προεδρικό. Η Αναγέννηση (και 

μαζί της όλες οι υπόλοιπες 

κομματικές νεολαίες που 
αποφεύγουν να τοποθετηθούν 

επί της ουσίας των εξελίξεων) 

πρέπει να πει ξεκάθαρα τι 

επιθυμεί. Πρέπει επιτέλους να 

αποφασίσει αν θα είναι 
«ρυθμιστής» εκλογών ή 

«ρυθμιστής» εξελίξεων. Αλλιώς 

απλούστατα θα μας δικαιώσει 

για άλλη μια φορά πως ακόμη 

και το Κυπριακό θυσιάζεται για 

να εξυπηρετήσουν την τακτική 
του «και με τον έναν, και με τον 

άλλο». 

 

Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ  κυμικθκε λίγεσ μζρεσ πριν τισ  φοιτθτικζσ εκλογζσ ότι είναι αντιομοςπονδιακι; 
      
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ε κάκε προεκλογικι περίοδο οφλλοι γίνονται αντιομοςπονδιακοί τηείνοι να κόψουν πίςω; 

 
 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ είναι περιφανθ για τθν ιςτορία τθσ; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Αρζςκει τουσ αλλόπωσ το μιά με τον ζναν μια με τον άλλον 
 
 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ επικαλείται υπευκυνότθτα και ςυνζπεια ςτθν 
προεκλογικι τθσ εκςτρατεία; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ήταν και θ υπονόμευςθ των φοιτθτικϊν εκλογϊν υπευκυνότθτα 
και ςυνζπεια κφριοι; 
 
 Ροια «αντιομοςπονδιακι» κομματικι φοιτθτικι παράταξθ είχε μθδαμινι 
παρουςία ςτθν αντικατοχικι εκδιλωςθ του Νοζμβρθ; 

 
   ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Ένεν ζτςι μακθμζνα τα μωρά 

 
 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ ορκίηεται να λζει πάντα τθν αλικεια; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Εςείσ τηαι θ αλικκεια πρζπει να ςαςτε μαλλωμζνοι! 
 
 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ προςπακεί να αντιγράψει τον 
αγαπθμζνο μασ Αχαχοφχιο; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Εν ςασ περνά κακόλου, παρετάτε 
 
 Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ διαδθλϊνει με φανατιςμό εναντίον τθσ 
Τρόικασ αλλά ξεχνά ότι είναι το κόμμα τουσ που τθν ζφερε ςτθν Κφπρο; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Μνιμθ χρυςόψαρου! 
 
Ροια κομματικι φοιτθτικι παράταξθ δεςμεφεται να χαμθλϊςει τα ναφλα για να διευκολφνει τουσ φοιτθτζσ; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Όι ρε κουμπάρε, επίατε τθν δουλειά τθσ Αναγζννθςθσ! 

 
 Ροια φοιτθτικι κομματικι παράταξθ κυμάται να «αγωνιςτεί» κάκε προεκλογικι περίοδο; 
  
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ: Οι αγϊνεσ αγαπθτοί μου, δεν γίνονται μια φορά τον χρόνο. 
 
 Γιατι το ΔΗΚΟ αποχϊρθςε από τθν κυβζρνθςθ; 
 
ΑΧΑΧΟΥΧΙΟΣ:  Επειδθ ο Μακάριοσ είπεν να πθαίννουν με τουσ Α-ΔΕΣΜΕΥΤΟΥΣ 

Ο ΑΥΑΥΟΤΥΙΟ 
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