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OΠOIOΣ EΛEYΘEΡA ΣYΛΛOΓATAI 
ΣYΛΛΟΓATAI KAΛA 

της Ειρήνης Δράκου 

    Έχει παρατηρηθεί πως η οικονομική κρίση 
πάντοτε επηρεάζει περισσότερο τις 
ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις. Ο λαός μέσα 
σε ένα χρόνο περίπου, από την οδυνηρή εκείνη 
16η  Μαρτίου  2013, είδε τους μισθούς και τις 
συντάξεις να μειώνονται, επιδόματα όπως αυτά 
των πολυτέκνων να εξαφανίζονται, καθώς και 
τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να 
«θυσιάζονται» στο βωμό μιας καλύτερης 
οικονομίας εν μία νυκτί.   
         
    Τη στιγμή που σε μια ολόκληρη Ευρώπη τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκούσαν κριτική για 
την απάνθρωπη πολιτική των Ευρωπαίων 
τραπεζιτών και μελών του Eurogroup, το 
Ευρωπαϊκό οικονομικό «καθεστώς» επέμενε 
στη σκληρή τιμωρία ενός απ’ των 
«κακομαθημένων παιδιών» του Νότου, κυρίως 
για παραδειγματισμό τον υπολοίπων. Εν 
τούτοις, προτού κανείς ρίξει το φταίξιμο 
αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή κοινότητα και τα 
ξένα συμφέροντα, οφείλει να αναλογιστεί και 
κάποιες άλλες συγκυρίες.  
 
    Tο να μην παραδεχτούμε τους λανθασμένους 
οικονομικούς χειρισμούς του κράτους και την 
ακόμα χειρότερη πολιτική μας θα ήταν 
παράλογο. Τα ερωτήματα όμως για τις σκληρές 
αυτές συνέπειες που ο λαός καλείται να 
αντιμετωπίσει παραμένουν.  Αν οι ριψοκίνδυνες 
επενδύσεις των μεγαλομετόχων και των 
τραπεζιτών όσον αφορά τα Ελληνικά ομόλογα 
επέφεραν κέρδη, οι μόνοι που θα ωφελούνταν 
θα ήταν αυτοί οι ίδιοι.  
 
     Πώς γίνεται λοιπόν οι καταθέτες να 

αναγκάζονται να καλύψουν τη ζημιά; Επιπλέον, 
η χρονική στιγμή της συγκεκριμένης πολιτικής 
δεν μπορεί παρά να γεμίσει υποψίες 
οποιονδήποτε ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη. 
 
     Μέσα σε ένα χρόνο, άγνωστες μέχρι τότε 
λέξεις όπως «μνημόνιο», «κούρεμα», 
«λιτότητα» και «ανάπτυξη» (ελπιδοφόρα λέξη 
μεν, απούσα από το κράτος δε) έκαναν αισθητή 
την παρουσία τους στην καθημερινότητα του 
λαού, ενώ ακόμα πιο εμφανές ήταν και 
συνεχίζει να είναι το αίσθημα απαισιοδοξίας και 
ηττοπάθειας στη νεολαία.  
 
    Πολλοί αναζητούν μια καλύτερη ευκαιρία στο 
εξωτερικό ενώ οι παλαιότερες γενιές 
καταβλήθηκαν από μια μιζέρια που δεν αφήνει 
πολλές ελπίδες για αποκατάσταση των νέων. 
Κάτω από αυτές τις οδυνηρές συνθήκες λοιπόν 
παρατηρείται και μια τεράστια προπαγάνδα 
από τα ΜΜΕ που παρουσιάζει τους διεθνείς 
οργανισμούς ως τη μόνη σανίδα σωτηρίας, 
νοουμένου ότι η Κύπρος ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες τους.   
 
   Το κακό σ’ αυτή τη προπαγάνδα βέβαια είναι 
ότι γινόμαστε μάρτυρες  καθημερινού 
εκφοβισμού και ψυχολογικής τρομοκρατίας που 
οι πολιτικοί μας σπέρνουν μέσω των ΜΜΕ, 
αφού συνδέουν την οικονομική κρίση με το 
Κυπριακό πρόβλημα, προσπαθώντας έτσι να 
περάσουν στην αντίληψη του κόσμου τη 
λανθασμένη εντύπωση ότι η ΔΔΟ και η λύση 
«εξπρές» αποτελεί τη μόνη διέξοδο για επίλυση 
όλων των προβλημάτων του λαού, ακόμα και 
του οικονομικού.  
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       Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, ας 
επικεντρωθούμε όμως στη δήλωση του Μ. 
Παπαπέτρου στο δελτίο ειδήσεων ενός από 
τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς 
στις 6 Φεβρουαρίου 2014, όταν δήλωσε πως  
τυχόν διαφωνία του λαού με το Προσχέδιο 
Συνεργασίας των δύο πλευρών κι ένα 
καινούριο σχέδιο λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος, θα αποφέρει χειρότερες 
συνέπειες στην οικονομία απ’ ότι το κούρεμα 
των καταθέσεων, υπονοώντας πως μόνο με τη 
ΔΔΟ θα σώσουμε την οικονομία μας. 
 
       Είναι βέβαια απορίας άξιον πως ο ίδιος 
άνθρωπος που δέκα χρόνια πριν  στήριζε το 
προδοτικό Σχέδιο Ανάν, εμφανίζεται στην 
παρούσα χρονική στιγμή και τρομοκρατεί πάλι 
το λαό. Είναι πραγματικά αδύνατον να 
αντιληφθεί κανείς πως εξισώνοντας την 
οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτή 
του ψευδοκράτους ή πως με το να λάβει 
μερίδα του πληθυσμού πενιχρές και ελάχιστες 
αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους στα 
κατεχόμενα θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε 
την κρίση.    

     Ο λαός μας έχει πληγεί δριμύτατα από τις 
συνέπειες της κρίσης όχι μόνο σε οικονομικό 
επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό. Το βασικό όμως 
είναι να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας και 
να μην υποκύπτουμε στην πολιτική 
τρομοκρατία που μόνο ξένα συμφέροντα 
εξυπηρετεί.  
 
      Ένας τρομοκρατημένος λαός δεν μπορεί να 
σκεφτεί ούτε ελεύθερα ούτε αντικειμενικά κι 
εναπόκειται στη νεολαία να διατηρήσει το 
φρόνημά της υψηλό και τη σκέψη της 
ελεύθερη για να μπορέσει χωρίς κομματικές 
πιέσεις να αντιμετωπίσει τις δύσκολες 
συνθήκες που περιμένουν την πατρίδα μας.  
           
  Αν το μελλοντικό σχέδιο λύσης πραγματικά 
ωφελούσε τον λαό όπως υποστηρίζουν οι 
πολιτικοί μας, τότε η τρομοκρατία θα ήταν 
αχρείαστη και τα ΜΜΕ θα παρουσίαζαν 
αποκλειστικά τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας 
λύσεις χωρίς να ασκούν ψυχολογική πίεση στο 
λαό. Όπως έλεγαν και οι παππούδες μας «Ο 
φόος φέρνει κόλασην» (ή ομοσπονδία). 
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     Το ΕΔΑΔ, μετά από αίτηση της Κύπρου 
ημερομηνίας 11/3/2010, κλήθηκε να 
αποφασίσει μία πτυχή των αποζημιώσεων προς 
δίκαιη ικανοποίηση της κυπριακής κυβέρνησης 
αναφορικά με την εκτέλεση της απόφασης στην 
Δ' Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου εναντίον 
της Τουρκίας (25781/94), που εκδόθηκε το 
2001. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
εκδόθηκε στις 12 Μαΐου 2014, συνιστά θετική 
εξέλιξη που οπλίζει, αλλά και θωρακίζει 
διπλωματικά την Κυπριακή Δημοκρατία αφού: 

 
   α) Το ΕΔΑΔ υπέδειξε στην Τουρκία πως ακόμη 
δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του 
2001 και την κάλεσε όπως το πράξει. Το 2001 το 
Δικαστήριο έκρινε την Τουρκία ένοχη για 
πολλαπλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κύπρου, 
απότοκο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του 
1974, της συνεχιζόμενης διαίρεσης της 
επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
παράνομης δραστηριότητας του ψευδοκράτους 
στα κατεχόμενα εδάφη μας. 

 
    β)Το Δικαστήριο κάλεσε την τουρκική 
κυβέρνηση να καταβάλει τα ποσά των 30 συν 60 
εκατομμυρίων ευρώ στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και αυτή με τη σειρά της να τα διαμοιράσει 
στους δικαιούχους, τις οικογένειες των 1456 
αγνοουμένων και τους εγκλωβισμένους της 
Καρπασίας αντίστοιχα. Οι αποζημιώσεις αυτές 
δεν αφορούν αποζημιώσεις προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Αντιθέτως, αφορούν τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
δύο προαναφερθέντων συνόλων για την ηθική 
βλάβη που υπέστησαν όσοι εμπίπτουν στις 
κατηγορίες αυτές, ως αποτέλεσμα της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής. 

 

    γ) Επαναβεβαιώθηκε ότι η απόφαση στην 
υπόθεση Δημόπουλος και Άλλοι εναντίον 
Τουρκίας, σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την 
υποχρέωση της Τουρκίας να σεβαστεί και να 
εφαρμόσει την απόφαση του ΕΔΑΔ το 2001. 
Επομένως, το ΕΔΑΔ επαναφέρει το ζήτημα της 
παραβίασης του Άρθρου 1, του 1ου 
Πρωτοκόλλου της Ευρ. Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί 
«Προστασίας της ιδιοκτησίας», και εκθέτει την 
Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται πως το ζήτημα της 
παράνομης εκμετάλλευσης και του 
σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών 
έληξε με τη σύσταση της Επιτροπής 
Αποζημιώσεων και την απόφαση στην υπόθεση 
Δημόπουλος. 
 
    Αυτό το σημείο κρίνεται ως ιδιαίτερα 
σημαντικό, αφού οι τουρκικοί ισχυρισμοί 
καταρρέουν, ενώ παράλληλα κλείνουν πολλά 
στόματα στις ελεύθερες περιοχές, που σε 
πλήρη σύμπλευση με την Τουρκία και προς 
εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, 
ωθούσαν και συνεχίζουν να ωθούν 
απελπισμένους συμπολίτες μας στην «επιτροπή 
αποζημιώσεων», βάζοντας έτσι το δικό τους 
λιθαράκι στη διευθέτηση του εδαφικού από την 
πίσω πόρτα. 

 
    Γίνεται επομένως αντιληπτό πως η πρόσφατη 
απόφαση του ΕΔΑΔ ενισχύει την Κύπρο στο 
διεθνές σκηνικό. Το Δικαστήριο έθεσε το 
κυπριακό ζήτημα στην ορθή του βάση, ως ένα 
πρόβλημα εισβολής, παράνομης κατοχής 
εδάφους, εποικισμού, διχοτόμησης της 
επικράτειας κυρίαρχου και ανεξάρτητου 
κράτους, και πολλαπλών παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων των πολιτών του. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΑΔ:  
ΟΠΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
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    Κόντρα λοιπόν στο ρεύμα της «πολιτικής 
λύσης», του πλασματικού «ρεαλισμού», της 
αφελούς απόκρυψης των πραγματικοτήτων και 
του κατευναστικού λεξιλογίου, το ΕΔΑΔ 
αποστόμωσε πολλούς σε εξωτερικό αλλά και 
εσωτερικό.  
 
    Το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί στις 
δικαστικές αίθουσες. Αυτό όμως δεν μπορεί να 
αποτελεί πρόφαση για παράκαμψη της νομικής 
πτυχής του ζητήματος, αφού κάτι τέτοιο 
εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα και 
αποτελεί διπλωματική αυτοκτονία. Η 
πρόσφατη απόφαση δικαιώνει όσους 
επιμένουμε πως το διεθνές δίκαιο λειτουργεί 
υπέρ της Κύπρου και αφοπλίζει την Άγκυρα, η 
οποία στριμώχνεται και απομονώνεται από 
κέντρα λήψης αποφάσεων.  
 
    Συνεπώς, η ανάδειξη και η πρόταξη της 
νομικής διάστασης του Κυπριακού, στο πλαίσιο 
της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής, είναι 
απαραίτητη. Τόσο η ΕΣΔΑ, όσο και οι κανόνες 
του διεθνούς δικαίου ευνοούν την Κύπρο και τη 
θωρακίζουν απέναντι σε επικοινωνιακά 
πυροτεχνήματα και διπλωματικούς 
τακτικισμούς της Άγκυρας, η οποία εκτίθεται 
από τη μη εφαρμογή της απόφασης του 2001 
και την άρνηση να συμμορφωθεί με τις 
υποδείξεις της πρόσφατης απόφασης. 
 
     Η Τουρκία για άλλη μια φορά αποδεικνύει 
πως δεν σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και 
αποτελεί ένα κράτος οπισθοδρομικό, 
εσωστρεφές και ανάξιο εμπιστοσύνης (παρά τις 
διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη κ. 
Κόνινγκ, περί του αντιθέτου). Συμπερασματικά, 
η απόφαση του ΕΔΑΔ αποδεικνύει πως 
τέσσερις δεκαετίες μετά τα γεγονότα του 1974, 
η Τουρκία εξακολουθεί να εγκληματεί εις βάρος 
της Κύπρου και των πολιτών της. Τα εγκλήματα 
δεν μπορούν να παραγραφούν, παρά μόνο με 
συνταγματικές αλχημείες τύπου Διζωνικής 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 
 
    Η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει τις 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ αφού, όπως και το 2001, 
βλέπει πως διαμορφώνονται συνθήκες 
ευνοϊκές για την επιβολή του διζωνικού 

δικοινοτικού ομόσπονδου εκτρώματος, το 
οποίο νομιμοποιεί τα τετελεσμένα της 
εισβολής και της κατοχής, παραγράφοντας τα 
εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και 
ενταφιάζοντας τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτός 
άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους που η 
εναλλακτική πρόταση στο Κυπριακό, αυτή της 
διατήρησης και απελευθέρωσης του ενιαίου 
κράτους και της επανενσωμάτωσης των 
κατεχομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
καθίσταται η μοναδική που είναι συμβατή με 
το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
 
    Η πολιτική ηγεσία, και ιδιαίτερα η Κυβέρνηση 
έχει χρέος να αξιοποιήσει την πρόσφατη 
απόφαση του ΕΔΑΔ, αλλά και να απαιτήσει την 
εφαρμογή της απόφασης της Δ' Διακρατικής 
Προσφυγής του 2001. Το δίκαιο και η 
εφαρμογή του πρέπει να αποτελέσουν την 
αιχμή του δόρατος του (ελλιπούς) στρατηγικού 
μας σχεδιασμού και των διπλωματικών μας 
ενεργειών. Οι τουρκικές συστάσεις περί 
αποφυγής δημιουργίας δήθεν αρνητικού 
κλίματος στις συνομιλίες πρέπει να αγνοηθούν, 
αφού οι δικές τους προκλήσεις και η 
αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συνεχίζεται επί καθημερινής 
βάσεως. Η πρόκληση κόστους, ακόμη και σε 
επικοινωνιακό/διπλωματικό επίπεδο, είναι από 
τους λιγοστούς μοχλούς πίεσης που έχουν 
απομείνει σε ένα κράτος οικονομικά 
εξασθενημένο και αμυντικά γυμνό. 
 
    Ο Κύπριος ΥΠΕΞ ήδη αχρήστευσε την 
ευκαιρία να αξιοποιήσει την απόφαση κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. 
Ακόμη μία ευκαιρία φαίνεται να χαραμίστηκε 
και κατά τις επαφές που προηγήθηκαν της 
επίσκεψης του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ κ. Τζ. 
Μπάιντεν, ο οποίος δεν έκανε την παραμικρή 
αναφορά στην κατοχή της χώρας. Φυσικά 
κανείς δεν μπορεί να έχει τέτοιες απαιτήσεις, 
όταν η δική μας ηγεσία πρώτη έριξε και την 
ασπίδα και το όπλο. Κάποιοι φαίνεται πως 
αρκούνται και με δηλώσεις υπέρ του 
αυτονόητου, της αναγνώρισης δηλαδή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ως της μοναδικής 
νόμιμης κρατικής οντότητας στο νησί. 
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    Πώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τη 
συνεχιζόμενη αδιαφορία των νέων (και όχι 
μόνο) ανθρώπων για τα πολιτικά δρώμενα του 
τόπου μας; Πώς μπορεί ένας νέος να παραμένει 
πολιτικά αμέτοχος όταν βλέπει πως η πατρίδα 
μας πάει απ’ το κακό στο χειρότερο, λόγω των 
συνεχόμενα λανθασμένων πολιτικών 
αποφάσεων των ηγετών μας; 
  
    Οι περισσότεροι νέοι σήμερα θέλουμε απλώς 
να περνάμε καλά. Το μόνο που μας νοιάζει είναι 
το ατομικό μας συμφέρον, πώς θα κάνουμε 
καριέρα, πώς θα βγάλουμε λεφτά κ.τ.λ. Γι’αυτό 
και σήμερα οι περισσότεροι από εμάς δεν 
ασχολούμαστε ενεργά με την πολιτική, ούτε μας 
νοιάζει η πολιτική που ακολουθεί η εκάστοτε 
κυβέρνηση. Ψηφίζουμε στα τυφλά κάθε 5 
χρόνια τον υποψήφιο που θα μας υποδείξει η 
οικογένειά μας, το κόμμα, αυτόν που θα μας 
βρει μια θέση στην κυβέρνηση, το γνωστό μας, 
το φίλο του φίλου μας κ.ο.κ.  
 
    Επί της ουσίας, επιλέγουμε στα τυφλά τους 
ανθρώπους που θα διοικούν την πατρίδα μας 
για τα επόμενα 5 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουμε 
τις θέσεις τους για τα διάφορα πολιτικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα. 
  
    Αυτή η νοοτροπία, είναι αυτή που οδήγησε 
τον τόπο μας στην σημερινή κατάσταση. 
Οικονομική κρίση, κούρεμα καταθέσεων, 
ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών, 
ανεργία, η πατρίδα μας στο χείλος του γκρεμού 
μετά το κοινό ανακοινωθέν Αναστασιάδη και 
Έρογλου. Ποιος έχει δώσει το δικαίωμα στους 
πολιτικούς ηγέτες μας να καταστρέψουν τον 
τόπο μας; Ποιος άλλος αν όχι εμείς με την ψήφο 
μας; Γι’αυτό πρέπει να αλλάξουμε το 
συντομότερο μυαλά και νοοτροπία, προτού να 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 είναι πολύ αργά, προτού οδηγηθεί η πατρίδα 
μας στην ολική καταστροφή. Πρέπει επιτέλους 
να ασχοληθούμε όλοι με τα πολιτικά δρώμενα 
του τόπου μας, να ψηφίζουμε με γνώμονα το 
καλό της πατρίδας μας και όχι στα τυφλά ή με 
βάση το ατομικό μας συμφέρον.  
 
Η τυφλή υποστήριξη πολιτικών αρχηγών δεν 
οδήγησε πουθενά. Ενδεικτικό παράδειγμα ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης, ο οποίος έχει αθετήσει όλες τις 
κύριες προεκλογικές του δεσμεύσεις. Στις 
κρίσιμες αυτές ώρες που περνάει ο τόπος μας, η 
ενασχόληση με την πολιτική επιβάλλεται. Η μη 
ενασχόληση με τα κοινά δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί. Γνωρίζουμε πόσο εύκολα μπορεί 
να αλλάξει η κατάσταση από την μια στιγμή στην 
άλλη, λόγω των λανθασμένων πολιτικών 
αποφάσεων. Μια απόφαση που θα λάβει η 
πολιτική ηγεσία του τόπου μας, μπορεί να 
επηρεάσει άμεσα και αρνητικά το μέλλον της 
πατρίδας μας, το μέλλον μας και αυτό των 
παιδιών μας. Και τότε, δεν θα έχει σημασία ούτε 
το ατομικό μας συμφέρον, ούτε η τσέπη μας, 
αφού στην ουσία η πατρίδα μας θα έχει 
καταστραφεί και μαζί της και εμείς. 
 
 

ΤΑ  ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ  ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ, 
ΦΥΣΙΚΟ  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΣ 

ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ Του Γιώργου Ινιάτη 
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Του Μάριου Χατζηπέτρου 

      Η παρακαταθήκη που μας άφησε ο ήρωας 
Κυριάκος Μάτσης είναι γνωστή: «ΟΥ ΠΕΡΙ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΑΛΛΑ 
ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ». Δυστυχώς όμως δεν αγγίζει 
πολλούς σήμερα. Οι πολιτικοί χρηματίζονται 
από ξένες εταιρίες (π.χ. Focus) και εις 
αντάλλαγμα πουλάνε την Πατρίδα τους για το 
χρήμα, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο σε 
αυτή τη Γη που να έχει αξία. Βλέπουμε νέους 
να σκλαβώνονται από μικρή ηλικία σε 
κομματικές παρατάξεις και να υποκύπτουν 
ανελλιπώς σε πλύση εγκεφάλου. Τους 
βλέπουμε καθημερινά να υπερασπίζονται με 
σθένος τα αφεντικά τους που το μόνο τους 
μέλημα είναι τα λεφτά και το βόλεμα των 
ημετέρων. Ξέχασαν τα πάντα. Αξίες, ιδανικά και 
πιστεύω, το υπέρτατο ιδανικό για αυτούς δεν 
είναι η ελευθερία αλλά η οικονομική τους 
ευμάρεια.  
 
      Υπό αυτές τις συνθήκες σκοπεύουν σύντομα 
να μας πλασάρουν ακόμα ένα σχέδιο όπως και 
το 2004 για ξεπούλημα της πατρίδας μας, 
βομβαρδίζοντας μας με εκβιαστικά 
υποσυνείδητα μηνύματα πως δήθεν η 
απόρριψη του σχεδίου θα αποτελέσει 
διχοτόμηση,  λες και η ομοσπονδία που μας 
πλασάρουν τόσα χρόνια δεν είναι διχοτόμηση 
που διαχωρίζει την Κύπρο σε δύο εθνοτικά 
«αγνές» ζώνες. Το 2004, ο τότε Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μ. Τάσσος 
Παπαδόπουλος, προέτρεψε δακρύζοντας τον 
Κυπριακό Ελληνισμό να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στο 
σχέδιο Ανάν. 
 
 

     Ο σημερινός όμως πρόεδρος θα κάνει το παν 
για να περάσει το επόμενο σχέδιο 
ξεπουλήματος της πατρίδας μας, 
χρησιμοποιώντας πάντοτε τους 
επιστρατευμένους νέους του κόμματος του να 
πρωτοστατούν στην εκστρατεία υπέρ του 
σχεδίου.   
  
     Εμείς όμως δεν μασάμε αδέλφια, 
συμφοιτητές και συναγωνιστές. Ξέρουμε πως 
έρχονται δύσκολες μέρες, αλλά εμείς για αυτά 
γεννηθήκαμε. Εμείς δεν ξεπουλάμε Πατρίδα. 
Εμείς έχουμε μεγαλώσει με το «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ 
ΤΑΣ» του προπάππου μας και το «ΜΟΛΩΝ 
ΛΑΒΕ» του παππού μας. Στο παρελθόν όλοι μας 
οι πρόγονοι δεν περίμεναν να τους χαρίσουν 
την ελευθερία, πολεμούσαν για αυτήν. Έχουμε 
διδαχτεί τον Ελληνισμό και τα ιδανικά του 
μεγαλώνοντας στο πιο ελληνικό περιβάλλον 
που προσφέρεται στη Γη, την ελληνικότατη 
Κύπρο μας. Έχουμε μεγαλώσει με ιδανικά και 
αξίες που πολλοί νεοκύπριοι σήμερα δεν 
τολμούν καν να φανταστούν. Μέσα μας 
σιγοκαίει μια φλόγα, που αναμένει την ώρα 
που θα ξεσπάσει και θα τους καταπιεί όλους.  
 
    Αυτή η φλόγα αδέλφια μου είναι η ίδια 
φλόγα που είχαν στη ψυχή τους ο Λεωνίδας, ο 
Κολοκοτρώνης, ο Αυξεντίου και τόσοι άλλοι. Η 
ίδια φλόγα που λέγεται ΛΕΥΤΕΡΙΑ. Είμαστε 
αυτοί που θα πρέπει να πολεμήσουμε όλους 
αυτούς που βάλθηκαν να ξεπουλήσουν τη 
Πατρίδα μας. Ο αγώνας τώρα αρχίζει.  
 
Καλό κουράγιο αδέρφια. 

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, 

 ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΑΣ 
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     Στην εποχή μας, το να πηγαίνεις ενάντια σε 
ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής ηγεσίας 
διαφωνώντας με τη διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία ως βάση λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος είναι δύσκολο. Οι ίδιοι οι 
πολιτικοί που αποδέχονται την διζωνική 
δικοινοτική ομοσπονδία παραδεχόμενοι πως 
πρόκειται για μια επώδυνη λύση, μεταφράζουν 
το ξεπούλημα της πατρίδας μας και τον 
συμβιβασμό με την Τουρκία σε πολιτικό 
ρεαλισμό. Οποιοδήποτε διαφωνεί τον 
ταμπελλώνουν ως «ακραίο», «ονειροπόλο» 
«ελληναρά» για να τον εξουδετερώσουν και να 
τον περιθωριοποιήσουν.  
 
     Η πραγματικότητα είναι πως η Τουρκία δεν 
ενδιαφέρεται για λύση στην Κύπρο. Θεωρεί τη 
Κύπρο ως ένα σημαντικό γεωστρατηγικό στόχο 
στη Μεσόγειο για να εξυπηρετεί τα δικά της 
συμφέροντα, αγνοώντας τα εγκλήματα κατοχής 
και εισβολής που έχει διαπράξει και είναι 
καταδικαστέα από τη διεθνή κοινότητα και από 
τον ΟΗΕ. Όλα αυτά τα χρόνια μεγάλο μέρος της 
πολιτικής ηγεσίας του τόπου φάνηκε κατώτερο 
των περιστάσεων, μέσω των 
διαπραγματεύσεων κατάφερε να προβεί 
μονάχα σε παραχωρήσεις ενώ δημιούργησε τη 
ψευδαίσθηση στους Κυπρίους πολίτες, ότι το 
μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας για το Κυπριακό είναι 
μονόδρομος, με μοναδική εναλλακτική  
επιλογή τη διχοτόμηση.  
 
      Στόχος της Τουρκίας είναι να διαλύσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και να την 
αντικαταστήσει μέσα από μια παρθενογένεση, 
με ένα νέο ομόσπονδο κράτος. Με τη 
δημιουργία του τουρκοκυπριακού συνιστώντος 
κρατιδίου η Τουρκία θα έχει τον έλεγχο της 

Ομόσπονδης Κυπριακής Δημοκρατίας.  
 
Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα 
οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται είναι εκτός 
πραγματικότητας. Ο «ρεαλισμός» τον οποίο 
επικαλείται η πολιτική ηγεσία, ουσιαστικά 
σημαίνει ότι έτσι αποδεχόμαστε τις τουρκικές 
αξιώσεις, τη διζωνικότητας και την πολιτική 
ισότητα των δύο κοινοτήτων.  
 
     Διαπραγματευόμαστε σε λάθος βάσεις και 
θα δεχτούμε θα δεχτούμε ένα μοντέλο κράτους 
το οποίο δεν θα είναι ωφέλιμο για την Κύπρο. 
Το 1974 η πατρίδα μας πληγώθηκε από την 
τουρκική βαρβαρότητα πάνω στην οποία 
δομήθηκε το ψευδοκράτος και 40 χρόνια μετά 
ζητούν να μετατραπούν τα κατεχόμενα μας 
εδάφη σε «συνιστών τουρκοκυπριακό 
κρατίδιο» με ό,τι αυτό συνεπάγεται! Η ιστορία 
μας προστάζει να αντισταθούμε στην εδώ και 
40 χρόνια αποτυχημένη πολιτική της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. Οι ήρωες του 1955-
1959, Ευαγόρας Παλληκαρίδης, Ο Γρηγόρης 
Αυξεντίου, ο Μάρκος Δράκος και άλλοι πολλοί 
έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της 
πατρίδας μας ώστε οι επόμενες γενιές να 
ζήσουν σε μια ελεύθερη ΚΥΠΡΟ.  
 
  Αναρωτιέμαι τί ακριβώς με κάνει «ακραίο» με 
αυτή τη διαφωνία μου. Ζητώ τα αυτονόητα: 
θέλω το κράτος μου να συνεχίσει να υπάρχει 
και να μην μετατραπεί σε κοινότητα, να ζουν 
όλοι οι νόμιμοι πολίτες του σε ένα ενιαίο 
κράτος όπου θα έχουν ίσα δικαιώματα, χωρίς 
ρατσιστικούς διαχωρισμούς, και ένας 
άνθρωπος να ισούται με μια ψήφο. «Πατρίδα 
μου είναι η γλώσσα μου». Η πατρίδα μου δεν 
χωράει σε σχέδια λύσεις που κρύβουν από 
πίσω τούς αλλότρια τουρκικά συμφέροντα. 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 
 ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ 

Του Χρίστου Χατζηγιάγγου  
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     Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε για πολλοστή φορά ότι η Πρωτοπορία Ην. 
Βασιλείου προέβηκε σε επικοινωνιακούς τακτικισμούς για να πλήξει το ΜΕΤΩΠΟ, με 
τελικό θύμα όμως την ΕΦΕΚ ΗΒ. Συγκεκριμένα, σε χθεσινή ανάρτηση μέσω της επίσημης σελίδας 
της, η Πρωτοπορία ισχυρίστηκε πως η ΕΦΕΚ ΗΒ προέβηκε σε καταστατικές «τροποποιήσεις» το 
2004 ούτως ώστε να ενταχθεί στην ΠΟΦΕΝ και πως δήθεν το ΜΕΤΩΠΟ αποδέχεται αυτές τις 
τροποποιήσεις διά της συμμετοχής του στην ΕΦΕΚ ΗΒ. Μάλιστα η Πρωτοπορία κυκλοφόρησε 
αντίγραφο των λεγόμενων «τροποποιήσεων» (οι οποίες αναφέρονται και σε προώθηση λύσης 
ομοσπονδίας), παρουσιάζοντας αυτές ως το αυθεντικό καταστατικό. Θεωρούμε πως 
τα αντιδημοκρατικά σύνδρομά τους, προσβάλλουν τόσο τους ίδιους όσο και τους φοιτητές που 
τους τίμησαν με την ψήφο τους.  
 
     Θα θέλαμε να παραπέμψουμε την ηγεσία της Πρωτοπορίας στο Άρθρο 17 («Καταστατική Γενική 
Συνέλευση») του καταστατικού της ΕΦΕΚ ΗΒ και το οποίο αναφέρει κατά λέξη: 
 «Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί ή και να αντικατασταθεί σε ειδικά συγκαλούμενη 
Γενική Συνέλευση, στην οποία απαρτία αποτελεί η παρουσία του ενός 
δευτέρου των τακτικών μελών του Συλλόγου. Οι αλλαγές υποβάλλονται γραπτώς στο Δ.Σ. τρείς 
εβδομάδες πριν την Καταστατική Γενική Συνέλευση και αποστέλλονται 
στα μέλη δύο εβδομάδες προηγουμένως. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων 
των παρόντων. » 
 
    Οι λεγόμενες «τροποποιήσεις» στις οποίες αναφέρθηκε η Πρωτοπορία δεν εγκρίθηκαν μέσω της 
άνωθεν διαδικασίας. Αντιθέτως οι «τροποποίησεις» αυτές προσυπογράφτηκαν από 
αντιπροσώπους Πρωτοπορίας, Προοδευτικής και Αναγέννησης, πίσω από κλειστές πόρτες, δίχως 
την έγκριση οποιασδήποτε Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και δίχως την ενημέρωση 
οποιουδήποτε μέλους, αφού απλούστατα ουδέποτε έλαβε χώραν τέτοια συνέλευση. Απόδειξη 
αυτού η απουσία φωτογραφικού υλικού, σχετικών ανακοινώσεων ή έστω πρακτικών τέτοιας 
συνέλευσης. Πώς δύνανται τρία άτομα διά της υπογραφής τους να τροποποιήσουν το καταστατικό 
ενός συλλόγου που αριθμεί χιλιάδες μέλη; Οι δικλείδες ασφαλείας και οι ειδικές διαδικασίες που 
προβλέπει το καταστατικό της ΕΦΕΚ ΗΒ, εγγυούνται ακριβώς πως ουδείς δεν θα τροποποιήσει το 
καταστατικό αυθαιρέτως. 
  
   Επομένως γίνεται αντιληπτό πως τέτοιες «τροποποιήσεις» δεν ισχύουν και αυτό είναι παραδεκτό 
από όλες τις φοιτητικές παρατάξεις, πλην φυσικά της Πρωτοπορίας που σε ετήσια βάση 
επαναφέρει το ζήτημα, πλήττοντας έτσι την ακεραιότητα της ΕΦΕΚ ΗΒ της οποίας προεδρεύουν 
και υπονομεύοντας την ομαλή λειτουργία του συλλόγου, παρουσιάζοντας διαφορετικές εκδοχές 
του καταστατικού. Αυτό απορρέει από το διακαή πόθο τους να υποβαθμίσουν την ΕΦΕΚ σε 
ένα φιλομοσπονδιακό, μη διεκδικητικό σύλλογο, μαριονέτα της εκάστοτε ηγεσίας της. 
 
 

(ΑΝΤΙ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 
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     Συνοψίζουμε ξανά την κρυστάλλινη θέση μας για το εν λόγω ζήτημα, όπως πράξαμε σε κάθε 
περίπτωση που η Πρωτοπορία ήγειρε το ζήτημα: 
1.   Εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν εγκρίθηκαν μέσω της διαδικασίες που προβλέπει το Άρθρο 
17, δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ, δεν δεσμεύουν καμία παράταξη και σαφώς δεν 
αναγνωρίζονται από το ΜΕΤΩΠΟ και ούτε το δεσμεύουν. 
2.   Ως εκ τούτου η ΕΦΕΚ ΗΒ αυθαιρέτως εντάχθηκε στην ΠΟΦΕΝ, αφού Πρωτοπορία, 
Προοδευτική και Αναγέννηση δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία. Η συμμετοχή των 
κομματικών παρατάξεων στην ΠΟΦΕΝ είναι μία συνεχιζόμενη και προκλητική παραβίαση του 
καταστατικού. 
3.   Η ΕΦΕΚ ΗΒ παραμένει ένας πατριωτικός σύλλογος, πιστός στο στόχο για «μία Κύπρο 
ελεύθερη, ενωμένη, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα». 
Αυτό αναφέρεται κατά λέξην στο Άρθρο 4 του καταστατικού του συλλόγου, το μοναδικό κείμενο 
που αναγνωρίζουμε, τιμούμε, σεβόμαστε και το οποίο θα υπερασπιστούμε από τους 
φοιτητοπραξικοπηματίες. Αντίγραφο του καταστατικού διαθέτουν όλες ανεξαιρέτως οι φοιτητικές 
παρατάξεις ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο. 
 
     Όσο αφορά τις κατηγορίες ότι το ΜΕΤΩΠΟ αποδέχεται δήθεν την ετήσια χορηγία της ΠΟΦΕΝ για 
τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών, υπενθυμίζουμε πως σε κάθε ευκαιρία υποδεικνύουμε σε 
όλες τις παρατάξεις πως επιθυμούμε η ΕΦΕΚ ΗΒ να μην λαμβάνει χρήματα από την ΠΟΦΕΝ αφού, 
πρώτον ουδέποτε έγινε μέλος αυτής και δεύτερον είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο, υποδεέστερο 
της ΕΦΕΚ ΗΒ. Αντιθέτως, ανέκαθεν ζητούσαμε όπως το κράτος χρηματοδοτεί άμεσα την ΕΦΕΚ ΗΒ, 
δίχως τη μεσολάβηση και τους εκβιασμούς των φοιτητοπατεράδων ενώ φέτος καταθέσαμε 
και εισήγηση για εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ούτως ώστε να εκμηδενιστεί το κόστος 
διεξαγωγής των εκλογών και να τερματιστεί η ανάγκη χρηματοδότησης της ΕΦΕΚ από 
δευτεροβάθμια όργανα που δημιουργούν σχέση εξάρτησης και υποτέλειας. 
 
    Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, καλεί όλες τις φοιτητικές παρατάξεις να 
τοποθετηθούν επί του ζητήματος δημοσίως και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, 
τη νομιμότητα και την ακεραιότητα του συλλόγου που ταχθήκαμε όλοι να υπηρετήσουμε και να 
εκσυγχρονίσουμε. Πραξικοπηματικές αυθαιρεσίες δεν αρμόζουν στην ΕΦΕΚ εν έτει 2014. Τέλος 
καλούμε τη νέα ηγεσία της ΕΦΕΚ ΗΒ να αντιληφθεί πως οφείλει να προστατεύσει το σύλλογο 
από μονομερείς υπονομευτικές ενέργειες οποιασδήποτε παράταξης, αφού μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε συλλογικά σε εκσυγχρονισμό ούτως ώστε να αρχίσει να παράγεται 
ουσιαστικό έργο. 
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Αντίγραφο του Άρθρου 4 από το επίσημο καταστατικό της ΕΦΕΚ ΗΒ και 
το οποίο αμφισβητεί η Πρωτοπορία. 

Γραφείο Τύπου  
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών  

Ηνωμένου Βασιλείου 



     Ολοκληρώνονται σήμερα δέκα χρόνια από την ημέρα κατά την οποία ο κυπριακός Ελληνισμός 
πήρε την τύχη του στα χέρια του, για δεύτερη φορά από την εποχή του Ενωτικού 
δημοψηφίσματος, απορρίπτοντας με ποσοστό76% το προτεινόμενο από τον τότε Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ «Σχέδιο Ανάν». Μετά από εβδομάδες επιθετικής προπαγάνδας, κοινωνικού 
διχασμού, εκτόξευσης αλληλοκατηγοριών, χρηματισμού πολιτικών και ΜΜΕ, αναφορές σε 
«τελευταίες ευκαιρίες» και σε «μικρασιατικές καταστροφές» που θα επέρχονταν δήθεν με την 
απόρριψη του σχεδίου, ο λαός αποστόμωσε τις Κασσάνδρες. 
  
      Η τελευταία δεκαετία δικαιώνει την απόφαση του κυπριακού Ελληνισμού διαψεύδοντας και 
πάλι τις πλασματικές απειλές και κυρίως το αναμασημένο ψευδο-δίλημμα «λύση ή διχοτόμηση», 
αφού ούτε η πατρίδα χάθηκε, ούτε το κράτος μας απομονώθηκε ενώ η Τουρκία ακόμη προσπαθεί 
να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος, πετυχαίνοντας περιστασιακά το σκοπό της μόνο όταν η ηγεσία 
μας τους το επιτρέπει. Δυστυχώς όμως η λαϊκή ετυμηγορία δεν έγινε σεβαστή από τρεις 
διαδοχικές κυβερνήσεις οι οποίες παρόλο που είχαν στα χέρια τους ένα δημοψήφισμα-καταπέλτη, 
φρόντισαν να εγκλωβιστούν ξανά στους ιστούς Τούρκων, Βρετανών και Αμερικανών. Πρώτος ο μ. 
Τάσσος Παπαδόπουλος μέσω της συμφωνίας της 8ης Ιουλίου 2008, έπειτα ο Δ. Χριστόφιας στις 
διαπραγματεύσεις με τον Ταλάτ και πιο πρόσφατα ο Ν. Αναστασιάδης με το κοινό ανακοινωθέν της 
11ης Φεβρουαρίου 2014. Ο τελευταίος φρόντισε μάλιστα να επαναλάβει το λάθος του Τ. 
Παπαδόπουλου, διά της αποδοχής δύο ξεχωριστών δημοψηφισμάτων (στα οποία φυσικά θα 
συμμετέχουν και οι Τούρκοι έποικοι), που παραπέμπουν στην ύπαρξη δύο «λαών» (και άρα 
με ξεχωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης), οι οποίοι ως «κοινότητες» θα «ιδρύσουν από κοινού» 
ένα νέο κράτος που θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα βάζει 
ταφόπλακα στις δίκαιες απαιτήσεις μας. 
 
    Η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου 2004 
εκφράζει την δυσαρέσκεια του μεγαλύτερου μέρους των Ελλήνων της Κύπρου προς την Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, ένα μοντέλο λύσης άδικο και ρατσιστικό, που αδυνατεί να δώσει 
ουσιαστική λύση στο Κυπριακό πρόβλημα το οποίο αποτελεί ζήτημα εισβολής, κατοχής, 
εποικισμού και εθνοκάθαρσης. Το 76% του λαού δεν απέρριψε την λύση του Κυπριακού εκείνη τη 
μέρα αλλά ούτε και ένα μεμονωμένο σχέδιο, όπως αναφέρουν καθημερινώς οι 
ομοσπονδιακοί προπαγανδιστές. Αντιθέτως απέρριψε τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τον αφανισμό του κυπριακού Ελληνισμού μέσω του πολιτειακού εκτρώματος της ΔΔΟ, στο οποίο 
ουδέποτε συναίνεσε και το οποίο εξασφαλίζει απόλυτη κυριαρχία της Τουρκίας στο βορρά 
και συγκυριαρχία στον νότο, νομιμοποιώντας τα τετελεσμένα της εισβολής, αναβαθμίζοντας τους 
Τ/Κ σε ξεχωριστό «λαό», συντηρώντας τις ρατσιστικές διακρίσεις του Ζυριχικού συντάγματος και 
εξαφανίζοντας κάθε ελπίδα για βιώσιμη και δίκαια λύση. Όσοι ισχυρίζονται πως ο λαός τότε 
απέρριψε μόνο το συγκεκριμένο σχέδιο αντί της ΔΔΟ, ξεχνούν πως είναι οι ίδιοι που παραδέχτηκαν 
πως κανένα σχέδιο δεν μπορεί να διαφέρει ριζικά από το Σχέδιο Ανάν. Επομένως γίνεται αντιληπτό 
πως εκείνη τη μέρα δεν απορρίψαμε ένα μόνο σχέδιο αλλά τη φύση της λύσης. Κανένα σχέδιο στη 
βάση της ΔΔΟ δεν μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά από το Σχ. Ανάν. 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  

14 

Λονδίνο, 24 Aπριλίου 2014 



      
 Η ΔΔΟ, την οποία διαπραγματεύονται ανεπιτυχώς οι ηγεσίες μας εδώ και τέσσερις δεκαετίες (με 
την ελπίδα πως τα ΜΟΕ και τα επαναπροσεγγιστικά φεστιβάλ θα κάμψουν την Τουρκική 
αδιαλλαξία), έλαβε σάρκα και οστά υπό τη μορφή του Σχεδίου Ανάν και ο λαός την απέρριψε.  
 
    Δέκα χρόνια αργότερα η ιστορία επαναλαμβάνεται πλην όμως υπό συνθήκες οικονομικής 
δυσπραγίας, καταβαράθρωσης των θεσμών και έλλειψης εμπιστοσύνης προς το ανακυκλωμένο 
πολιτικό κατεστημένο με εξαίρεση φυσικά τους κομματικούς υπαλλήλους που εργάζονται 
μεθοδικά, με τη συνδρομή της Αρχιεπισκοπής και των ΜΜΕ, για την άλωση των συνειδήσεών μας 
και την κάμψη των αντιστάσεών μας. Οι υποστηριχτές του σχεδίου Ανάν με την ανοχή αλλά και με 
την ώθηση της κυβέρνησης Αναστασιάδη, του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και φυσικά του ζεύγους Βασιλείου 
των ΕΔΗ, επανεμφανίζονται ως κήρυκες της «ειρήνης» και της «επανένωσης», παραγκωνίζοντας 
και χαρακτηρίζοντας και δυσφημώντας τους διαφωνούντες με τη λύση τύπου ΔΔΟ. Εμφανίζεται 
ξανά το ψευδο-δίλημμα «λύση ή διχοτόμηση» και η οικονομική εξαθλίωση του νησιού 
χρησιμοποιείται ως κίνητρο για αποδοχή ενός άδικου σχεδίου με πλασματικά «οικονομικά οφέλη». 
Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου έχει αναφερθεί πάμπολλες φορές στην 
αντιδημοκρατικότητα, τον ρατσισμό, τα πολλαπλά μειονεκτήματα της ΔΔΟ και τους στόχους που 
εξυπηρετεί. Αυτά δεν αναιρούνται από το οποιαδήποτε υποτιθέμενο οικονομικό όφελος που θα 
επέλθει βραχυπρόθεσμα με την επίτευξη τέτοιας λύσης (αλήθεια ποίος θα πληρώσει το κόστος της 
λύσης, της ανοικοδόμησης, της εξόφλησης χρεών και της λειτουργίας του δύσκαμπτου νέου 
κράτους;). Άλλωστε οι δικοί μας πρόγονοι μας δίδαξαν πως ο αγώνας δεν γίνεται «περί χρημάτων 
αλλά περί αρετής». 
 
     Η επέλαση της πλατφόρμας του «ΝΑΙ» επιβάλλει να εργαστούμε ενωμένοι, σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο, για την αποτροπή του ξεπουλήματος της πατρίδας μας. Επιπλέον είναι 
αναγκαίο αυτή τη φορά να αποτρέψουμε ένα νέο εθνικό διχασμό που τόσο πολύ ποθούν οι εχθροί 
μας. Τα ΜΜΕ αλλά και η πολιτική ηγεσία έχουν χρέος, ανεξαρτήτως επιλογών, να μην διχάσουν τον 
λαό. Οι αντιομοσπονδιακοί δεν πρόκειται να επιτρέψουν επανάληψη των λαθών του παρελθόντος 
παρά τις προκλήσεις και τους χαρακτηρισμούς που εκτοξεύουν οι ομοσπονδιακοί οδοστρωτήρες. 
Μονάχα η αδιαφορία μας και η αδράνειά μας μπορούν να επιτρέψουν την εφαρμογή ξένων 
σχεδίων που πλασάρονται ως «ρεαλιστικές» λύσεις τόσες δεκαετίες μετά.  
 
    Για εμάς μόνη δίκαια και βιώσιμη λύση είναι η απελευθέρωση, με την επανενσωμάτωση των 
κατεχομένων εδαφών μας στην Κυπριακή Δημοκρατία, διατήρηση του ενιαίου κράτους, με ένα 
αναθεωρημένο και σύγχρονο σύνταγμα, το οποίο θα κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες, το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, χωρίς οποιουσδήποτε γεωγραφικούς, πληθυσμιακούς και 
διοικητικούς περιορισμούς και αποκλίσεις και δίχως οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ των πολιτών 
του. Εναλλακτικές υπάρχουν και γι’αυτό στο επόμενο σχέδιο στη βάση της ΔΔΟ, η απάντησή μας 
θα είναι ακόμη ένα ηχηρό «Ο-Χ-Ι» με την ελπίδα πως η ΔΔΟ θα ενταφιαστεί οριστικά και η ηγεσία 
θα αναγκαστεί να βάλει πλώρη για μια λύση η οποία θα λυτρώνει πραγματικά την πατρίδα από τον 
κατακτητή. 
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Γραφείο Τύπου  
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών  

Ηνωμένου Βασιλείου 
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Χ.Π. 

    Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία αλλά και η 
Πολυπεριφερειακή Δικοινοτική Ομοσπονδία 
αποτελούν τουρκικούς στόχους. Η ομοσπονδία 
γενικότερα αποτελεί τουρκοβρετανική 
επιδίωξη. 

 
   Την 12η Αυγούστου 1974 στις συνομιλίες της 
Γενεύης η τουρκική πλευρά κατάθεσε δύο 
προτάσεις για διευθέτηση του κυπριακού 
ζητήματος. Ο Ραούφ Ντεκτάς ως εκπρόσωπος 
της τουρκικής κοινότητας πρότεινε διζωνική 
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα και ο 
υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Τουράν 
Γκιουνές πρότεινε πολυπεριφερειακή 
ομοσπονδία οκτώ ζωνών. Στις δύο προτάσεις η 
τουρκική περιοχή θα είχε έκταση 34 τοις 
εκατόν.  

 
     Οι τουρκικοί σχεδιασμοί για ελληνοτουρκική 
ομοσπονδία στην Κύπρο επιβεβαιώνονται από 
πληθώρα γεγονότων και δηλώσεων πέραν των 
παραπάνω προτάσεων. Μεταξύ αυτών είναι οι 
εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ του 1956, η τακτική της εν 
Κύπρω οργάνωσης του τουρκικού στρατού TMT 
και οι δηλώσεις του ενορχηστρωτή των 
επιχειρήσεων «Αττίλα» Στρατηγού Κενάν Εβρέν 
το 1990 σε τουρκική εφημερίδα. Τα στοιχεία 
είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να τα 
ερευνήσουν.  
 
Επομένως η υιοθέτηση της ΔΔΟ ή της ΠΔΟ εκ 
μέρους πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αποτελεί οικειοποίηση των τουρκικών στόχων. 
Οι Τούρκοι οικειοποιήθηκαν την πατρίδα μας 
και το κυπριακό πολιτικό κατεστημένο 
οικειοποιήθηκε τους τουρκικούς στρατηγικούς 

στόχους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της 
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 

 
Αποτέλεσμα της κατάντιας μας είναι η υπάρξη 
του λεγόμενου σεναρίου διπλού κέρδους, 
αλλιώς «win-win», προς αποκλειστικό όφελος 
της Τουρκίας. Δηλαδή όποιο και να είναι το 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων η τουρκική 
πλευρά βγαίνει κερδισμένη νοουμένου ότι 
συζητάμε ποιό τουρκικό σενάριο θα 
εγκρίνουμε. 

 
Συγκεκριμένα, βγαίνει κερδισμένη διότι πάγιος 
στόχος της ήταν και είναι να καταργηθεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία ως κρατική οντότητα και 
να αντικατασταθεί από ένα νέο 
συνομοσπονδιακό κράτος στο οποίο ο 
τουρκικός πληθυσμός θα γίνει πλειοψηφία είτε 
διά του εποικισμού είτε διά των ελεύθερα 
μετακινουμένων Τούρκων μεταναστών μέσω 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι η Τουρκία θα είναι σε 
θέση να ελέγχει απολύτως το νέο κράτος. 

 
Αυτό το τουρκικών προδιαγραφών κράτος είναι 
που τολμά να προκρίνει, με διάφορες 
παραλλαγές, σύσσωμο το κυπριακό πολιτικό 
κατεστημένο. Ο κίνδυνος αφανισμού του 
κυπριακού ελληνισμού θα γίνει πιο ορατός από 
ποτέ εφόσον δημιουργηθεί ένα τέτοιο έκτρωμα. 
 
 Η διαπίστωση αυτή δεν είναι παραλήρημα 
αλλά αποτελεί συμπέρασμα το οποίο εδράζεται 
σε ρεαλιστική εκτίμηση των τουρκικών 
προθέσεων. Την Τουρκία, όπως και 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει να την δούμε 
όπως είναι και όχι όπως την φανταζόμαστε. 
Αυτό εστί ρεαλισμός. 

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ 
ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟ 

ΑΡΘΡΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
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Με την ομοσπονδιακή διευθέτηση θα ανοιχθεί 
διάπλατα ο δρόμος για επέκταση της Τουρκίας 
στις ελεύθερες περιοχές κατά τον τρόπο με τον 
οποίο επεκτείνεται στην Δυτική Θράκη. 
Δηλαδή μέσω τουρκικών επενδύσεων, 
τουρκικών τραπεζών και του εκτουρκισμού 
μουσουλμανικών μειονοτήτων παντός 
εθνοτικής προελεύσεως.  
   
  Δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη να αναπυχθεί 
στρατιωτικά αλλά ακόμη και αν προκύψει 
λόγος να το κάνει τότε δεν θα βρει κανένα 
ουσιαστικό εμπόδιο αφού ο κυπριακός 
ελληνισμός θα είναι ήδη αφοπλισμένος ελέω 
διαλύσεως της Εθνικής Φρουράς (ξεχωριστή 
άμυνα για τα συνιστώντα μέρη μιας 
ομοσπονδίας ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει εξ 
ορισμού).  
    
  Αν συνυπολογίσουμε και την δημιουργία 
αγωγών νερού, ρεύματος  και φυσικού αερίου 
που θα ενώνουν την Κύπρο με την Τουρκία 
τότε προδιαγράφεται μια ολέθρια κατάσταση 
εξάρτησης του Ελληνισμού μας από την 

τουρκική οικονομία και τις αποφάσεις του 
τουρκικού κράτους. 
     
     Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να 
αποτρέψουμε την αναβάθμιση του κατοχικού 
μορφώματος και την ομοσπονδιοποίηση της 
πατρίδας μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να 
καταθέσουμε πρόταση απελευθέρωσης η 
οποία θα εδράζεται στην ατσάλινη θέληση για 
επέκταση της κυριάρχιας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε κάθε γωνία της Κύπρου.  
    
    Η κεντρική ιδέα αυτής της πρότασης θα 
πρέπει να είναι η μετατροπή του κράτους μας 
σε πραγματικά ενιαίο κράτος και η ενίσχυση 
της άμυνάς μας και της συμμετοχής του λαού 
σ’ αυτήν.    Το ότι οι Τούρκοι δεν θα δεχθούν 
τις προτάσεις μας δεν αποτελεί επιχείρημα 
κατά της θέσπισης απελευθερωτικής 
στρατηγικής. Αν θέλουμε την Κύπρο 
περισσότερο από τους κατακτητές τότε πρέπει 
να το αποδείξουμε με προτάσεις και τις 
ανάλογες πράξεις. 
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Η γωνιά του 
Αχαχούχιου 

19 

Ποια «φοιτητική» κομματική παράταξη διαγράφει από τη σελίδα της 
όσα σχόλια εκθέτουν τα ψέματα και την προπαγάνδα των στελεχών της;            

             Α Ο ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΥΨΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΑ! 
 

Ο συνομιλητής της ε/κ πλευράς παραδέχεται πως δεν υπάρχει σχέδιο Β’ 
για τις συνομιλίες...  

             Α Αλλάξετε πορεία και στρατηγική τα γέριμα, 40 χρόνια σπάζετε 
τα δαχτύλια σας! 
 

Ποιος αποτυχημένος, έκπτωτος Πρόεδρος καταστροφικής πενταετίας 
δήλωσε πως έθετε πάντα το εθνικό συμφέρον πάνω από τα ταξικο-
κοινωνικά συμφέροντα; 

            Α Να μεν σε ακούσουν τα εδονόπουλα και θα στεναχωρηθούν 
πολύ. 

 

Ποιος αριστερόζ υποψήφιος πρόεδρος δήλωσε πώς συμφωνεί απόλυτα 
με τον Αναστασιάδη στο Κυπριακό;  

            Α Εσύ ακόμα αμφισβητείς την ύπαρξη του δησακέλ;; 

 



Ποια κομματική «φοιτητική» παράταξη προεκλογικά μιλούσε για 
αδελφική σχέση ΜΕΤΩΠΟΥ – Πρωτοπορίας (ό,τι να’ ναι πλέον μαζί σας) 
ενώ τα πατρικά τους κόμματα διοργανώνουν μαζί εκδηλώσεις με θέμα 
την ομοσπονδία;  

             Α Σύντροφοι, μην ταράζεστε, δεν θέλουμε τα αδερφάκια σας, 
κρατήστε τα.  

 

Ποια υποψήφια ευρωβουλευτής «εθνικόφρονος» κόμματος 
προσυπέγραψε κείμενο υπέρ της μετονομασίας των Σκοπιών σε 
«Μακεδονία»;  

            Α Ο άντρας της φταίει. Πρέπει να εν τζιαι τούτη απατημένη 
σύζυγος. 
 

Γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε σε τουρκοκυπριακή 
εφημερίδα πως «θέλουμε» (αλήθεια ποίοι θέλουμε;) την Τουρκία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; 

           Α Αν ήσουν τόσο φιλέλληνας, όσο είσαι τουρκόφιλος θα ήμασταν 
100 χρόνια μπροστά. 
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Η γωνιά του 
Αχαχούχιου 
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ΛΟΝΔΙΝΟ 1η Μαρτίου  2014 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΦΕΚ Η.Β. 
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ΛΟΝΔΙΝΟ 30 Μαρτίου 2014 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΗΡΩΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΕΟΚΑ 55-59 
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