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Συμφοιτήτριες και συμφοιτητές,

Από τις 20 Οκτωβρίου η Κυπριακή
Δημοκρατία βιώνει μια νέα τουρκική
εισβολή αυτή τη φορά στις θάλασσες
της. Για άλλη μια φορά η Τουρκία δείχνει
έμπρακτα και ξεκάθαρα τις βλέψεις της
για την Κύπρο και ξεμπροστιάζει την
ανικανότητα αντιμετώπισης του
τουρκικού επεκτατισμού εκ μέρους των
ηγεσιών του Ελληνισμού. Επί 54 χρόνια
εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την
πατρίδα και το μέλλον μας σε άτομα που
αδυνατούν να τις υλοποιήσουν. Εδώ και
54 χρόνια το κράτος μας χαρακτηρίζεται
από εγκληματικά λάθη των ηγεσιών του,
καταστροφικές επιλογές των
κυβερνώντων, πάντα σε βάρος του
Κυπριακού Ελληνισμού. Ανεχόμαστε την
πολιτική ελίτ, με φόντο το πανί που
μολύνει τον Πενταδάκτυλο μας, να
αποδυναμώνει κάθε συντελεστή ισχύος
και να μηδενίζει την αμυντική θωράκιση
του κράτους μας και παράλληλα να μας
προτρέπει να αποδεχτούμε την
νομιμοποίηση των τετελεσμένων της
εισβολής, την παραβίαση των
δικαιωμάτων και των ελευθεριών μας.
Να λυγίσουμε υπό την απειλή της
τουρκικής ισχύος, να ξεχάσουμε τις
παρακαταθήκες τις ελληνικής ιστορίας.

ΟΧΙ. Οφείλουμε να βάλουμε ένα
τέλος στην παρακμή της πολιτικής και
κοινωνικής ζωής και να αρνηθούμε τις
συνταγές που προσπαθούν να μας
πλασάρουν οι εκάστοτε «πεφωτισμένοι
ηγέτες».

Ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη
του Ελληνισμού στην Κύπρο είναι η
απεξάρτηση από τα κόμματα, η
αυτονόμηση της κοινωνίας και η
μετατροπή μας από άβουλους ιδιώτες
σε πολίτες με γνώση των δικαιωμάτων
τους, των ευθυνών τους και πρωτίστως,
του καίριου ρόλου που μπορούν να
διαδραματίσουν στις τύχες του νησιού
μας. Η τουρκική εγκληματικότητα στις
ακτές μας επιβεβαιώνει την
αναγκαιότητα για χάραξη εναλλακτικής
στρατηγικής στο κυπριακό, στρατηγικής
που θα βάλει τέλος στον κατευνασμό
του φασιστικού αχόρταγου θηρίου που
λέγεται Τουρκία και θα θέσει τις βάσεις
για την απελευθέρωση των κατεχομένων
εδαφών μας.

Ως αυτόνομοι φοιτητές,
αναλογιζόμενοι τις ευθύνες που
βαραίνουν την γενιά μας σ’ αυτές τις
δύσκολες μέρες αλλά και την αδήριτη
ανάγκη για δημιουργία ευσυνείδητων
πολιτών, θεωρούμε πως δεν έχουμε την
ευχέρεια να παρακολουθούμε τις
εξελίξεις από μακριά. Γι’ αυτό και
συνεχίζουμε τον υπερκομματικό,
αντιομοσπονδιακό αγώνα που
προστάζουν οι ελληνικές αρχές και αξίες
που άντεξαν το πέρασμα των αιώνων και
έκαμψαν τους εχθρούς μας.
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Το προπύργιο πάντα αποτελούσε και
συνεχίζει αποτελεί την απόδειξη ότι
στους κόλπους των Ελλήνων Κυπρίων
φοιτητών στην Βρετανία, η φλόγα της
κοινωνικής και εθνικής αντίστασης
παραμένει ζωντανή, η φωνή που
εκφράζει τους προβληματισμούς και τις
απαιτήσεις της νεολαίας μας
εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι στις
προσπάθειες ευνουχισμού της κοινωνίας
και στον πόλεμο έναντι του κάθε τί
εθνικού και πατριωτικού.

Εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά την
«γωνιά της γνώσης», το 18ο τεύχος του
διαδικτυακού περιοδικού μας στοχεύει
στον προβληματισμό, στην ενθάρρυνση
της κριτικής σκέψης και εν τέλει στην
προβολή των απόψεων, που μπορεί να
μην ακούγονται καθημερινά στα πάνελ
των καναλιών και στους βαρύγδουπους
λόγους των πολιτικών, αλλά εκφράζουν
αρχές, όραμα και πιστή στο δίκαιο και τα
εθνικά ιδεώδη.

Ανδρέας Παντελίδης
Πρόεδρος ΜΕΤΩΠΟΥ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου καλεί τα μέλη του, καθώς
και σύσσωμο τον Κυπριακό Ελληνισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, να δώσουν δυναμικά
το παρόν τους, στην διαδήλωση που συνδιοργανώνει η ΕΦΕΚ Η.Β. με την κυπριακή
παροικία, για την καταδίκη της παράνομης, μονομερούς ανακήρυξης του
ψευδοκράτους το ερχόμενο Σάββατο 15 Νοεμβρίου η ώρα 14:00. Οφείλουμε όλοι να
είμαστε παρόντες έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο, ούτως ώστε να
αποδείξουμε για άλλη μια φορά τόσο στον Τούρκο κατακτητή όσο και στους
συνεργούς του, ότι ο Ελληνισμός της Κύπρου, δεν ξεχνά και θα συνεχίσει να
αγωνίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.

Σε τούτην την κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται το πολύπαθο νησί μας, με το
Μπαρμπαρός και το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να προσπαθούν να δημιουργήσουν
νέα τετελεσμένα στην κυπριακή ΑΟΖ, ο λαός μας οφείλει να δείξει την
αγωνιστικότητα του και την πίστη του για την άνευ όρων απελευθέρωση των
κατεχομένων εδαφών μας. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν ξεχνούν και θα συνεχίσουν
να αντιστέκονται σε όσα τουρκικά σχέδια λύσης και αν μας προτείνουν, θα
συνεχίσουν να βλέπουν αγέρωχα προς τον κατεχόμενο Πενταδάκτυλο και την
Κερύνεια, όσες απειλές και να δέχονται από την Ισλαμοφασιστική Τουρκία μέσω της
στρατιωτικής της ισχύος.

Σκοπός του Κινήματος μας, τούτη την μαύρη μέρα, είναι η ενότητα τόσο του
φοιτητικού συνόλου, όσο και του ευρύτερου κοινού, για καλύτερη πραγματοποίηση
της εκδήλωσης. Εντούτοις, οφείλουμε να διαχωρίσουμε την θέση μας από το
επίσημο πλαίσιο συνθημάτων της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. το οποίο και καταψηφίσαμε στην
τελευταία συνεδρία της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, με τον αποκλεισμό
του συνθήματος «Η Κύπρος είναι Ελληνική» και με την συμπερίληψη του
συνθήματος «Η Κύπρος ανήκει στον λαό της», όχι μόνο αγνοεί τις ιστορικές
πραγματικότητες στο νησί μας, αλλά υπηρετεί τον στόχο της Τουρκίας που είναι ο
αφελληνισμός της νήσου.

* Η τούρκικη πρεσβεία βρίσκεται στην Belgrave Square στο Λονδίνο. Οι πλησιέστεροι σταθμοί
underground είναι o Victoria(Victoria Line, Circle Line, District Line) και το Hyde Park (Picadilly Line).
Θα πραγματοποιηθεί προσυγκέντρωση στον σταθμό Victoria η ώρα 13:00 και θα ακολουθήσει
πορεία προς την Τουρκική πρεσβεία. Παρακαλούμε, όπως συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις των
διοργανωτών και της αστυνομίας.
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Μέχρι και σήμερα, επικρατεί
(δικαιολογημένα) στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, η άποψη πως η όλη οικονομική κρίση
που ξέσπασε στην πατρίδα μας τα τελευταία
χρόνια, οφείλεται κυρίως σε λανθασμένες
πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε
κυβερνήσεων, αλλά και σε σοβαρές παραλήψεις
από τους κεντρικούς τραπεζίτες και τις
διοικήσεις των τραπεζών. Βεβιασμένες
αποφάσεις των πολιτικών κομμάτων χωρίς
ξεκάθαρη στρατηγική. Έλλειψη συνεννόησης και
επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής τράπεζας και
προεδρικού, επί διακυβέρνησης Δημήτρη
Χριστόφια. Το γεγονός, ότι ο νυν πρόεδρος της
Κ.Δ. Νίκος Αναστασιάδης, ταξίδεψε στις
Βρυξέλλες απροετοίμαστος και εν τέλει βρέθηκε
προ φοβερών αδιεξόδων με τα αποτελέσματα
γνωστά σε όλους μας. Όλα αυτά και πολλά
άλλα, αποδεικνύουν την ανικανότητα της
πολιτικής μας ηγεσίας και των κρατικών
αξιωματούχων, να οδηγήσουν την πατρίδα μας
σε οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία.
Εκτός από την λυπηρή αυτή πραγματικότητα,

υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά συγκεκριμένων
Ευρωπαίων εταίρων μας, που είχαν ως κύριο
στόχο την κατάλυση της Κύπρου ως
χρηματοπιστωτικού κέντρου. Κάτι το οποίο
συντονισμένα και μεθοδικά, προσπάθησαν να
πετύχουν μέσω του κουρέματος καταθέσεων,
αύξησης του εταιρικού φόρου και πλήξης των
οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και
Κύπρου. Ο οικονομικός πνεύμονας του νησιού
μας βασίζεται κυρίως σε δυο πυλώνες. Είναι
κοινώς γνωστό πως η παροχή υπηρεσιών και ο
τραπεζικός τομέας διατηρούσαν την Κύπρο ως
ένα ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό κέντρο.
Επιπλέον, ο τομέας του τουρισμού ανέκαθεν

διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην οικονομία
του τόπου μας. Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός
των δυο αυτών πυλώνων και η ισορροπημένη
και αρμονική λειτουργία τους, είναι άκρως
σημαντική για την οικονομική επιβίωση της
νήσου.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δυο
χρόνων, η Κυπριακή Δημοκρατία έπεφτε συχνά
θύμα συκοφαντικών και δυσφημιστικών
κατηγοριών για δήθεν ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος από Ρώσους επενδυτές. Η κύρια πηγή
των κατηγοριών αυτών, ήταν και πάλι
συγκεκριμένες χώρες εντός της Ε.Ε., οι οποίες
εποφθαλμιούν τον λεγόμενο φορολογικό
παράδεισο της πατρίδας μας.
Λυπηρό και παράδοξο, μπορεί να
χαρακτηριστεί όμως και το γεγονός, ότι άτομα
από συγκεκριμένους κύκλους εντός συνόρων,
χρησιμοποιούν τις συκοφαντίες αυτές για
εξυπηρέτηση δικών τους μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων και προσωπικών τους
συμφερόντων.

Κάποιοι, δεν αντιλαμβάνονται ότι με την
αβάσιμη κριτική τους, προκαλούν ζημιά στις
σχέσεις της Κύπρου με ένα κράτος που
παραδοσιακά στηρίζει την πατρίδα μας,
τουλάχιστον όσον αφορά τον οικονομικό τομέα.
Η Κύπρος, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένης
νομοθεσίας το 2007 και που η οποία τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2008 (ο περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες Νόμος - Prevention and
Suppression of Legalizing Proceeds from Illicit
Actions Law of 2007), έχει λάβει τα
απαιτούμενα μέτρα για καταπολέμηση του
ξεπλύματος παράνομου χρήματος,
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περιέχοντας στην νομοθεσία αυτή προληπτικές
και κατασταλτικές διατάξεις κατά του
ξεπλύματος. Έχει επίσης εφαρμόσει τους
κατάλληλους μηχανισμούς για την
αποτελεσματική καταπολέμηση της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά και του
ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Επιπλέον, η
Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί να
εφαρμόζει όλες τις διεθνείς συμβάσεις και
πρότυπα σε ότι αφορά τα προαναφερθέντα, και
δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις υποχρεώσεις της
έναντι των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα που πήρε η Κυπριακή Δημοκρατία
κατά του ξεπλύματος χρήματος, έχουν κατ'
επανάληψη αξιολογηθεί από διεθνείς
οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή
Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης και η
Ομάδα Οικονομικής Δράσης - FATF. Το 1998,
2001 αλλά και 2005, η Moneyval έχει
αξιολογήσει τα μέτρα που έχει εφαρμόσει η
Κυπριακή Δημοκρατία και όλες οι εκθέσεις
αξιολόγησης της κατέληξαν πως η ΚΔ έχει λάβει
δραστικά μέτρα για την καταπολέμηση του
ξεπλύματος παράνομου χρήματος, σύμφωνα
πάντα με τα διεθνή πρότυπα.

Επιπρόσθετα, η Ομάδα Οικονομικής Δράσης
- FATF μέσω της έκθεσης της το 2000, διέκρινε
ότι τα μέτρα που πήρε η Κυπριακή Δημοκρατία
συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Ως αποτέλεσμα
η Κύπρος δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο
των μη συνεργάσιμων χωρών. Εκτός από τα
προαναφερθέντα, πρέπει να επισημανθεί ότι το
2001, οι φορολογικές αρχές των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής έχουν με το πιο επίσημο
τρόπο εγκρίνει τους κανονισμούς που διέπουν
τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας
πελατών (“customer due diligence”), που
εφαρμόζονται στην πατρίδα μας μέσα στα
πλαίσια των προλήψεων για παρεμπόδιση του
ξεπλύματος χρήματος.

H πατρίδα μας, παρά την οικονομική κρίση
και τα απανωτά χτυπήματα τόσο εκτός όσο και
εντός συνόρων, παραμένει ένα ανταγωνιστικό
κέντρο για τις διεθνείς επιχειρήσεις και ένας
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Οι ξένοι
επενδυτές δεν επιλέγουν την Κύπρο ως
επενδυτικό προορισμό για τις επιχειρήσεις τους
βασιζόμενοι σε υποτιθέμενα «παραθυράκια» για

ξέπλυμα παράνομου χρήματος. Οι σοβαροί ξένοι
επενδυτές, γνωρίζουν πως η πατρίδα μας
προσφέρει ένα μοναδικό σύνολο
πλεονεκτημάτων, σε εκείνους όλους που
αξιοποιούν την Κύπρο ως την βάση διεξαγωγής
των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε
ολόκληρο τον κόσμο. Τα κύρια ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Κύπρου, περιλαμβάνουν το
υψηλό μορφωτικό επίπεδο του εργατικού της
δυναμικού, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση,
ένα από τους χαμηλότερους εταιρικούς φόρους
στην Ε.Ε. (αν και αυξήθηκε από 10% σε 12.5%),
το ευνοϊκό επιχειρηματικό κλίμα και την
αναπτυγμένη υποδομή της.

Ας σταματήσουν λοιπόν, συγκεκριμένοι
κύκλοι συμπατριωτών μας να κτυπούν
πισώπλατα την ίδια μας την πατρίδα, βλάπτοντας
παράλληλα το επενδυτικό κλίμα της Κύπρου. Οι
ιδεολογικές, κ.τ.λ. διαφορές που μας
διαχωρίζουν, πρέπει να μπουν άμεσα στο
περιθώριο, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι
συκοφαντικές και δυσφημιστικές κατηγορίες εις
βάρος της πατρίδας μας για δήθεν ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος από Ρώσους επενδυτές. Η
Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ένα αξιόπιστο και
ανταγωνιστικό Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο.
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Η τριμερής συνάντηση στο Κάιρο και η συμφωνία για επίσπευση των διαπραγματεύσεων
για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου και Ελλάδας-Αιγύπτου έχουν δώσει το
έναυσμα για μια ευρεία συνεργασία μεταξύ των τριών κρατών της ανατολικής Μεσογείου.
Η συνάντηση κορυφής είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου το οποίο
προσβλέπει στην εδραίωση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών αλλά και
που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των τουρκικών παραβιάσεων των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη κίνηση εκ μέρους των κυβερνήσεων Ελλάδος-Κύπρου, μόνο θετική
μπορεί να χαρακτηριστεί, κίνηση που δύναται να αλλάξει τα ισοζύγια δυνάμεων στην
περιοχή μας και να θέσει τις βάσεις για την θωράκιση της ισχύος του κράτους μας αλλά και
ολόκληρου του Ελληνισμού. Το κίνημα μας διαχρονικά υπογραμμίζει την
ανάγκη οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου καθώς και για
χάραξη στρατηγικής πρόκλησης κόστους στην Τουρκία αφού η πολιτική κατευνασμού της
Άγκυρας εκ μέρος των δύο κρατών του Ελληνισμού, εκ του αποτελέσματος έχει αποτύχει.
Η διακήρυξη του Καΐρου, με την οποία καταδικάζεται η Τουρκική επιθετικότητα και η
συνεχιζόμενη παραβίαση του δικαίου της θάλασσας εκ μέρους της Άγκυρας στις θάλασσες
της Κύπρου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση Ερντογάν αλλά και σε αυτούς
που κάνουν πλάτες στις παρανομίες της Άγκυρας.

Η Αίγυπτος αλλά και άλλες χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ, με δεδομένη
την σύγκρουση συμφερόντων που έχουν με την Τουρκία, μπορούν να αποτελέσουν
καταλύτη και στην δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και αποτροπής στην ανατολική
Μεσόγειο, αλλά και να εξασκήσουν πίεση στην Άγκυρα, μέσω μιας ισχυρής περιφερειακής
συμμαχίας, ενισχύοντας την διαπραγματευτική θέση της Κύπρου και συμβάλλοντας
στην εξεύρεση μιας λύσης που θα απελευθερώνει την Κύπρο και θα επανενσωματώνει τα
κατεχόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για να γίνει αυτό όμως απαιτείται περαιτέρω
εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών αλλά και του Ισραήλ, και η επέκταση
της και στους τομείς της άμυνας. Είναι κωμικοτραγικό να επηρεαζόμαστε από
τις προτροπές-απειλές των Εγγλέζων για μη παραχώρηση διευκολύνσεων στο Ισραήλ, όπως
έγινε με τα ραντάρ του Τροόδους το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που η Βρετανία στηρίζει
έμμεσα τις τουρκικές παραβιάσεις στην ΑΟΖ μας.
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Η βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ε.Φ, η αναβίωση του Ενιαίου Αμυντικού
Δόγματος και μια πιθανή στρατιωτική συμμαχία με Αίγυπτο και Ισραήλ, μπορούν θα καταστήσουν
την Κύπρο ικανή να προστατέψει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παράλληλα να ενισχύσουν
το ηθικό και την αγωνιστικότητα του Κυπριακού Ελληνισμού.

Εντούτοις, παρά τις τελευταίες θετικές κινήσεις στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη,
πρέπει να τονιστεί ότι χωρίς αλλαγή της βάσης των διαπραγματεύσεων και τον απεγκλωβισμό μας
από την ομοσπονδία, οι αναδυόμενες συμμαχίες θα αποδειχτούν ανίκανες να αλλάξουν το σκηνικό
στο κυπριακό. Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Η.Β, θεωρούμε ότι οι εν λόγω συμμαχίες, για να
έχουν νόημα και ουσία, πρέπει να έχουν μόνο στόχο την απελευθέρωση των κατεχομένων και
με μόνη αποδεχτή βάση λύσης του κυπριακού, το ενιαίο κράτος. Είναι οξύμωρο και συνάμα
σχιζοφρενικό να συνεργαζόμαστε με φίλια κράτη της περιοχής για αποτροπή της τουρκοποίησης
της Κύπρου και της ομηρίας του ενεργειακού μας πλούτου, και την ίδια στιγμή να
αποδεχόμαστε, μέσω της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την μετατροπή του ψευδοκράτους
σε ισότιμο ομόσπονδο κρατίδιο, με την Τουρκία να εξασκεί έλεγχο εφ’ όλης της Κύπρου και
να τριχοτομεί την κυπριακή ΑΟΖ.
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Είναι εδώ και αρκετά χρόνια αισθητή η
νόσος που υπονομεύει και εμποδίζει την
δημοκρατία στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
Ετούτη η νόσος επηρεάζει άμεσα τους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
βάζοντας τους σε λήθαργο πολιτικής
αδράνειας, μετατρέποντας τους σε αμνούς
ανίκανους να αντιληφθούν πως ο δρόμος
που βαδίζουν οδηγεί κατευθείαν στην
σφαγή τους. Ετούτη η νόσος στειρώνει την
κριτική σκέψη αφού αναγκάζει τον
εγκέφαλο των πολιτών να εξαρτάται από την
οποιαδήποτε πληροφορία την οποία ο
πολίτης λαμβάνει από τα κατευθυνόμενα
ΜΜΕ.

Κάποια από τα συμπτώματα της
συγκεκριμένης νόσου είναι το ρουσφέτι και
ο φόβος. Το ρουσφέτι είναι αποτέλεσμα του
τυφλού κομματικού πατριωτισμού, ενώ ο
φόβος, της κομματικής προπαγάνδας.
Ετούτη η νόσος ονομάζεται κομματοκρατία,
εδώ και χρόνια έχει προσβάλει την
δημοκρατία στη Κύπρο και έχει καταστήσει
χιλιάδες Κύπριους ψηφοφόρους πολιτικά
απαθείς, πολιτικά μεροληπτείς και
αδρανείς.

Το κυριότερο κατ’ εμέ όπλο της
κομματοκρατίας είναι η προπαγάνδα και
χάραξη ιδεοληπτικών προκαταλήψεων.
Παραδείγματος χάριν μπορεί κάποιος να
διακρίνει πως το κόμμα που δήθεν
εκπροσωπεί την αριστερή πτέρυγα της
Κύπρου, το ΑΚΕΛ, έχει «κτίσει την πολιτική
του σταδιοδρομία» γύρω από το
πραξικόπημα του 1974 και την ΕΟΚΑ Β’. Ναι
μεν το πραξικόπημα της Χούντας στο οποίο

συμμετείχε η ΕΟΚΑ Β’ άνοιξε τις
κερκόπορτες στους Τούρκους κατακτητές και
είναι καταδικαστέο, εντούτοις το να
επιχειρηματολογείς βασισμένος
αποκλειστικά στο πραξικόπημα δεν έχει
άλλο στόχο παρά μόνο την πόλωση των
ψηφοφόρων και αποτέλεσμα την αδυναμία
παραγωγής εποικοδομητικού πολιτικού
λόγου.

Βλέποντας το ΑΚΕΛ και ιδίως τη νεολαία
του να φτύνει χωρίς μέτρο τις λέξεις ΕΟΚΑ
Β’, πραξικόπημα, ΝΑΤΟ, ιμπεριαλισμός,
εθνικισμός, αποτυγχάνοντας να
επιχειρηματολογήσει και στην ουσία να
συντάξει μία πρόταση με αρχή, λογική ροή
και τέλος δείχνει πως στις εδονίτικες
κατασκηνώσεις και σεμινάρια, τα μυαλά των
νέων μπολιάζονται με φόβο και
προκατάληψη αντί να εμπλουτίζονται με
κριτική σκέψη και το θάρρος της
επιχειρηματολογίας.

Έτσι η νεολαία του ΑΚΕΛ, βρίσκεται σε
ένα παράλληλο σύμπαν στον οποίον ζουν οι
«καλοί ακελικοί» και οι «κακοί
οποιοιδήποτε-άλλοι-δεν-είναι-ακελικοί»,
ζώντας ένα σενάριο που θα ζήλευε και ο πιο
καταξιωμένος Αμερικάνος σκηνοθέτης,
εκπονημένο από άτομα που αν γνώριζε ο
Γκέμπελς θα είχε για είδωλο του.
Βεβαίως, οι «καλοί ακελικοί» είναι

δημοκράτες και υπερασπιστές του
εργατικού λαού ενώ οι «κακοί
οποιοιδήποτε-άλλοι-δεν-είναι-ακελικοί»,
είναι εοκαβητατζήδες, πραξικοπηματίες,
σκλάβοι του καπιταλισμού και χρήζουν
άμεσης απέλασης από τη νήσο!
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Για του λόγου το αληθές, είναι
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όταν ένα
εδονόπουλο αντικρίζει την ελληνική σημαία
και βάλλει κατά πάσα κατεύθυνση
αναφερόμενο σε πραξικοπήματα και άλλα
ασύνδετα κουραφέξαλα, αγνοεί ΠΛΗΡΩΣ τις
προσωπικές μαρτυρίες για το ρόλο του ΑΚΕΛ
στο πραξικόπημα του Λάζαρου Σκαλιστή
(πρώην μέλος της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ).

Το κείμενο του μπορεί ευκόλως να το
βρει ο οποιοσδήποτε στο διαδίκτυο, οφείλω
όμως να αναφέρω παραδειγματικά κάποια
σημεία, όπως το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ
καταδίκαζε φραστικά την χούντα των
συνταγματαρχών μόνο για το θεαθήναι,
έδειχνε στάση ανοχής στους εξ Αθηνών
οργανωτές του πραξικοπήματος, ήταν πολύ
προσεκτικοί όταν θα ανέφεραν τους
Συνταγματάρχες στο εκφραστικό τους
όργανο Χαραυγή και κατά το πραξικόπημα
μέλη της Κεντρικής Γραμματείας δεν έτρεξαν
να αντισταθούν σε αυτό, αλλά κρύφτηκαν σε
πρεσβείες Σοβιετικών χωρών!

Το τραγικότερο από τις μαρτυρίες του,
αυτούσιο, εγερτήριο σάλπισμα στους
πλανεμένους «αριστερούς» νεολαίους: «H
ηγετική ομάδα του AKEΛ χάρηκε, γιατί έγινε
η τουρκική εισβολή, παρόλο που την
καταδίκασε φραστικά, με ανακοίνωσή της.
Xάρηκε και συχνά έκανε δεξιώσεις γιατί
γλίτωσαν τη δολοφονία των στελεχών τους
από τους πραξικοπηματίες».

Βεβαίως ο γράφων θα έπρεπε να

αφιερώσει την ίδια έκταση για τον εμπαιγμό
του ΔΗ.ΣΥ προς τους νεολαίους του και τις
παρωπίδες που είναι μόνιμα τοποθετημένες
στα πρόσωπα τους. Θα αρκεστεί όμως να
παραπέμψει τον αναγνώστη στη στολισμένη
με την ιερή γαλανόλευκη σημαία νεολαία
του Συναγερμού και να τη συγκρίνει με τις
δηλώσεις του πνευματικού τους πατέρα, νυν
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη για το «πόσο υπέφερε ο
Ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως
οσάκις, αντί της σώφρονος συμπεριφοράς,
επιλέγαμε ως πατριωτικήν πράξιν τα
συνθήματα» στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
το 2005.

Εν κατακλείδι, ζούμε εν έτει 2014, αιώνες
μετά τον 5ο αιώνα π.χ. του Περικλέους, όταν
γεννήθηκε η δημοκρατία. Με γνώμονα το
λαμπρό παρελθόν, ο Ελληνισμός στη Κύπρο
θα έπρεπε να ζει σε ένα δημοκρατικό
πολίτευμα αντάξιο αυτό της αρχαίας Αθήνας.
Εντούτοις ζει σε ένα πολίτευμα που λίγο
πολύ, θυμίζει καθεστώτα Τρίτης Ιδεολογίας
του 20ου αιώνα. Το αντίδοτο στη
κομματοκρατία είναι η άρνηση συμμετοχής
στις λειτουργίες του. Πρώτη η ατομική
επανάσταση, καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης θα φέρει τη συλλογική πνευματική
επανάσταση ενάντια στη κομματοκρατία και
θα εξυγιάνει το πολίτευμα στη Κύπρο.
Ήγκηκεν προ πολλού η ώρα όλοι να κόψουμε
τον κομματικό αναπνευστήρα του κράτους
μας.
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Μια από τις απόψεις που ακούγονται τον τελευταίο καιρό αναφορικά με το επικείμενο
δημοψήφισμα για ανεξαρτητοποίηση της Σκοτίας στις 18 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους,
είναι ότι τυχόν ανεξαρτητοποίηση της Σκοτίας πιθανόν να θέσει αρνητικό προηγούμενο για
την Κύπρο και να ενισχύσει τα επιχειρήματα των Τούρκων για αναγνώριση των
κατεχομένων ως ξεχωριστής κρατικής οντότητας. Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών
Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούμε τη συγκεκριμένη θέση ανυπόστατη και αβάσιμη αφού δεν
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, σημαντικές ιστορικές διαφορές Σκωτίας και Κύπρου αλλά
ούτε και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Ο λαός της Σκοτίας είναι γηγενής πληθυσμός, λαός που έχει το δικαίωμα στην
αυτοδιάθεση με βάση το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν το 1707
η Σκοτία αποτελούσε ανεξάρτητο κράτος. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Κύπρου, ο
πληθυσμός των κατεχομένων, δηλαδή τουρκοκύπριοι και έποικοι βρίσκονται εκεί
ως αποτέλεσμα εποικισμού και βίαιης μετακίνησης πληθυσμών που προήλθε μέσω της
εισβολή του 1974. Με την ίδια μέθοδο προέκυψε και η παράνομη σύσταση του
ψευδοκράτους. Άρα τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα κράτος, δηλαδή μόνιμος
πληθυσμός, καθορισμένη περιοχή και αποτελεσματική διοίκηση επί της περιοχής, ναι μεν
πληρούνται de facto από το ψευδοκράτος, εντούτοις είναι απότοκα παρανομίας και άρα
δεν μπορούν να οδηγήσουν σε διεθνή αναγνώριση νόμιμης κρατικής οντότητας στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Επίσης είναι ατυχές να επικαλείται κανείς παραλληλισμό των δύο
περιπτώσεων αφού το δημοψήφισμα στη Σκοτία διεξάγεται με τη σύμφωνη γνώμη της
κυβέρνησης του Ην. Βασιλείου εν αντιθέσει με την παράνομη ίδρυση του ψευδοκράτους
και τις μονομερείς προσπάθειες για αναβάθμισή του, οι οποίες καταδικάζονται από τη
μοναδική κρατική οντότητα στο νησί, την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τη διεθνή
κοινότητα πλην της Τουρκίας.

Στην περίπτωση όμως που εφαρμοστεί το μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας στην Κύπρο, τα τετελεσμένα της εισβολής, δηλαδή ο πληθυσμιακός,
γεωγραφικός και διοικητικός διαχωρισμός, μετατρέπονται με τη δική μας συγκατάθεση από
παράνομα σε νόμιμα. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι μια τέτοια «λύση» θα προέλθει
μέσω χωριστών δημοψηφισμάτων (όπως προνοεί το κοινό ανακοινωθέν της 11ης
Φεβρουαρίου 2014) ισούται με έμμεση αποδοχή της ύπαρξης δύο λαών με ξεχωριστή λαϊκή
βούληση και άρα δύο χωριστών δικαιωμάτων στην αυτοδιάθεση όπως στοχεύει η Τουρκία
από το 1956 και όπως περιγράφεται στις εκθέσεις του Νιχάτ Ερίμ. Αυτά είναι επιχειρήματα
που είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους σε περίπτωση
ομοσπονδιακής λύσης ούτως ώστε να εκβιάζεται το ελληνοκυπριακό συνιστών κράτος να
εγκρίνει τις αξιώσεις τους και να ασκείται έτσι έλεγχος σε ολόκληρο το νησί.

Λονδίνο, 16 Σεπτεμβρίου 2014
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Το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών θεωρεί ότι οι ανησυχίες συγκεκριμένων κύκλων
αναφορικά με τυχόν ανεξαρτησία της Σκοτίας και την άσκηση του αναφαίρετου
δικαιώματος τη αυτοδιάθεσης από το λαό της, στη βάση αυθαίρετων συσχετισμών και
συμπερασμάτων, οδηγεί στην προβολή μιας λανθασμένης εικόνας για το στάτους κβο στην
Κύπρο που διαφέρει ριζικά με αυτό της Σκοτίας.

Αυτός ο παραλογισμός ευθυγραμμίζεται πλήρως με την τουρκική προπαγάνδα και τις
επιδιώξεις του κατοχικού μορφώματος των κατεχομένων ενώ εξυπηρετεί άριστα την
εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου που δικαίως θεωρείται ο ηθικός αυτουργός
για τα δεινά της Κύπρου από την αγγλοκρατία μέχρι σήμερα. Εάν θέλουμε, με γνώμονα τις
εξελίξεις στη Σκοτία, να λάβουμε ένα μήνυμα, αυτό θα ήταν ότι με την τουρκικής
εμπνεύσεως λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας η οποία προνοεί πληθυσμιακή
πλειοψηφία Τούρκων στον βορρά και νομιμοποίηση της διοικητικής δομής του
ψευδοκράτους, η δυνατότητα απόσχισης και ανεξαρτητοποίησης του τουρκοκυπριακού
συνιστώντος κρατιδίου ενισχύεται με την δική μας συγκατάθεση. Η Σκοτία στο παρόν
στάδιο έχει χαρακτηριστικά, όχι όμοια με την ημικατεχόμενη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
με το δυνητικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος της ομόσπονδης Κύπρου που θα
προκύψει μελλοντικά σε περίπτωση που εφαρμοστεί η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Σε σχέση με το δημοψήφισμα, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ της άσκησης του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης από το λαό της Σκοτίας του οποίου η ετυμηγορία πρέπει να
τύχει σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.

One of the views recently expressed regarding the upcoming Scottish referendum for
independence, claims that Scottish independence would pose a negative precedent for Cyprus and
would reinforce Turkish arguments for recognition of the occupied part of Cyprus as a separate
state entity. METOPO UK considers this view as unfounded and ungroundedsince it does not take
into account amongst other factors, the significant historical differences in the cases of Scotland and
Cyprus as well as the rules and principles of international law.
Scotland’s population is indigenous, a “people” that has the right to self-determination under
international law. In addition, one must not ignore the fact that Scotland was indeed
an independent state before 1707. On the contrary, in the case of Cyprus, the population in the
areas occupied by Turkey, and specifically the Turkish Cypriots and the illegal Turkish settlers,
are present there only as a result of the forced displacement of populations from the 1974 Turkish
invasion. The same illegality was the basis of the creation of the so-called “TRNC”, the pseudo-
state in the occupied areas that only Turkey recognises. Therefore, the criteria of statehood, and
specifically permanent population, defined territory and effective government, although de facto
possessed by the “TRNC”, are the result of illegal use of force and thus cannot lead to the
recognition of a legal state entity in the North of the island.

Γραφείο Τύπου 
ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών  Ηνωμένου Βασιλείου
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Moreover, it is misleading to claim any correlation between the situation in Cyprus and in Scotland,
since the Scottish referendum is taking place with the consent of the UK government, in contrast
with the illegal establishment of the so-called “TRNC” and the unilateral attempts to upgrade it,
which are condemned by the only legal state entity on the island, the Republic of Cyprus as well as
the international community besides Turkey.

However, if the model of a bizonal-bicommunal federation is applied as a solution to the Cyprus
problem, the results of the invasion, namely the division in population, territory and
administration, will be converted with our consent, from illegal to legal. Additionally, the fact that
such a “solution” will come about through separate referendums, is an indirect recognition of the
existence of two “peoples” with separate rights to self-determination, something that Turkey has
being aiming at from 1956, with the Nihat Erim reports. In the case of a federal solution to the
Cyprus problem, these arguments may well be used by the Turks in extorting the “Greek Cypriot
federal state” to accept the Turkish demands and thus allowing Turkey to effectively exert its
influence on the whole island.

METOPO UK, regards the concerns regarding the possible independence of Scotland and the
exercise of the fundamental right to self-determination by the Scottish people, on the basis
of arbitrary correlations and conclusions, as leading to the projection of a distorted picture as to
the status quo in Cyprus, which radically differs from that in Scotland. This absurdity is fully aligned
with the Turkish propaganda and the goals of the occupying regime in the North of the island and is
only serving the UK’s foreign policy who is rightly considered as the abettor of Cyprus’
suffering from the colonial times until today. If we wish to use the recent developments in Scotland
in order to derive a message, that would be that with the Turkish-inspired solution of bizonal-
bicommunal federation, which provides for the entrenchment of a Turkish majority population in
the North and legalizes the administrative structure of the pseudo-state, the possibility of
secession by the “Turkish Cypriot federal state” is enhanced with our consent. Scotland presently
has characteristics not similar to the occupied north of Cyprus, but similar to the potential “Turkish
Cypriot federal state” which will come about in the future in we accept “bizonal-bicommunal
federation”.
In relation to the Scottish referendum, we take a clear stance in favour of the exercise of the right
to self-determination by the people of Scotland, whose decision must be respected by the
international community, whatever the result.

Press Office Metopo UK
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Πώς είναι δυνατόν να ελπίζουμε για ένα
καλύτερο μέλλον και μία ελεύθερη πατρίδα όταν
οι νέοι της χώρας μας, που είναι τα πόδια αυτού
του τόπου, αγνοούν τον καθημερινό κίνδυνο
αφελληνισμού και τουρκοποίησης της Κύπρου
και συμβάλουν ατομικά ή ομαδικά στην
αυξάνουσα αδιαφορία της κοινωνίας σε σχέση
με το μέλλον της νήσου; Πώς γίνεται να
μεγαλώνεις σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα και
να συμπεριφέρεσαι σαν να ζεις σε έναν
ουτοπικό κόσμο, όταν η ίδια η καθημερινότητα
προσπαθεί να σε αφυπνίσει και να σε σώσει από
την αδράνεια; Πώς γίνεται να μην σε εξοργίζει το
πανί που λερώνει τον Πενταδάκτυλο, πως
μπορείς να μην αντιδράς στις καθημερινές
προκλήσεις των Τούρκων σε βάρος μας;

Όσο περνούν τα χρόνια, με τις ηγεσίες του
κυπριακού Ελληνισμού να αποτυγχάνουν να
προσφέρουν ελπίδα στον λαό και με τους
αξιωματούχους του κράτους να εμπλέκονται σε
όλων των ειδών τα σκάνδαλα, η απάθεια της
νεολαίας απέναντι στα κοινά αυξάνεται.
Εντούτοις το πρόβλημα αυτό έχει τις ρίζες του
και στην παιδεία, αφού στα σχολεία
αποφεύγεται η ειδικότερη ανάλυση της ιστορίας
της Κύπρου και του Ελληνισμού αλλά και η
εκμάθηση της κριτικής σκέψης που θα οδηγήσει
τους μελλοντικούς πολίτες και ψηφοφόρους
στην σωστή επιλογή η οποία θα υπηρετεί το
καλό της πατρίδας και του έθνους. Οφείλει η
παιδεία μας να υπογραμμίζει και να εμπεδώνει

στα μυαλά των νέων την αναγκαιότητα για
ευσυνείδητους πολίτες με γνώση των
καθηκόντων τους προς την πατρίδα.
Επιπλέον, η παραπλάνηση και η παραγωγή

ειδήσεων με γνώμονα τις ιδεοληψίες του κάθε
δημοσιογράφου από συγκεκριμένα ΜΜΕ
βάζουν ένα ακόμα λιθαράκι στην
αποστασιοποίηση του πολίτη και της νεολαίας
από τα κοινά. Ιδίως όταν το κράτος εδώ και 37
χρόνια αδυνατεί να εξηγήσει στον λαό τι εστί
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, το βάρος
πέφτει στα ΜΜΕ τα οποία όμως, αναλόγως του
κομματικού χρωματισμού τους, προβάλλουν
διαφορετική μια εικόνα για τη βάση λύσης που
διαπραγματεύονται οι ηγέτες μας.

Ωστόσο, είναι καιρός να αντιληφθούμε το
γεγονός ότι παρά τις τεραστίων διαστάσεων
ευθύνες που αναλογούν στις εκάστοτε ηγεσίες
μας για την κατάντια μας και στο κυπριακό και
στην οικονομία, μερίδιο ευθύνης αναλογεί και
σε εμάς, τους πολίτες που με την ψήφο μας
δίνουμε συγχωροχάρτι στην διαφθορά και
δικαίωμα σε ανάξιους πολιτικούς να ορίζουν τις
τύχες και το μέλλον μας. Είναι τώρα που ο
καθένας μας οφείλει να αναρωτηθεί τι μπορεί
να κάνει για να προσφέρει σε αυτόν τον
βασανισμένο τόπο και να συμβάλει στον
απεγκλωβισμό μας από την κατηφορική πορεία
που μας οδηγούν οι κρατούντες. Πώς μπορούμε
να περιμένουμε από την διεθνή κοινότητα να
δείξει ενδιαφέρον για αυτόν τον ξεχασμένο,
ταλαιπωρημένο και χιλιοπατημένο τόπο, όταν
εμείς οι ίδιοι ως λαός αδιαφορούμε για το ίδιο
μας το μέλλον;
Το να γυρίσουμε την πλάτη στον κίνδυνο
αποδεχόμενοι παθητικά τις ζυμώσεις των
κομμάτων και των πολιτικών μας καθιστά
συνένοχους των παραλείψεων και των
αποφάσεων τους.

Δημήτρης Μύλης

Εκπρόσωπος Τύπου
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Ανδρέας Παντελίδης

Πρόεδρος
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Το διεθνές δίκαιο, παρά την ραγδαία
εξέλιξη του ιδίως μετά το τέλος του
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και την
επιτυχή θέσπιση αρχών και κανόνων σε
σχέση με σημαντικούς άξονες των διεθνών
σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαίου της θάλασσας, υπονομεύεται λόγω
της έλλειψης μέσων επιβολής ή με άλλα
λόγια παγκόσμιας αστυνομευτικής δύναμης
ή παγκόσμιου στρατού ή ακόμη και
δικαστηρίου με υποχρεωτική δικαιοδοσία.
Σε αντίθεση με κρατικά νομικά συστήματα,
το διεθνές δίκαιο ναι μεν αποκρυσταλλώνει
τον νόμο, εντούτοις η επιβολή των νόμων
υπόκειται στα κράτη και εξαρτάται στο κατά
πόσον ένα κράτος έχει την ισχύ να τους
εφαρμόσει.
Διαχρονικά οι αξιώσεις του κυπριακού
Ελληνισμού, εν αντιθέσει με της Τουρκίας,
έχουν τη βάση τους στους κανόνες του
διεθνούς δικαίου και είναι συμβατές με τις
αρχές που θέλει να προωθήσει ο ΟΗΕ.
Ωστόσο, χωρίς ισχύ παράλληλα με την
σωστή εκμετάλλευση της ισχύος στο
διπλωματικό επίπεδο, η Κυπριακή
Δημοκρατία αδυνατεί να εφαρμόσει το
διεθνές δίκαιο, αφήνοντας την Τουρκία να
επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού και να
αγνοεί χωρίς την παραμικρή επίπτωση τους
κανόνες νομιμότητας της διεθνούς
κοινότητας.

Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τον
σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος του
κάθε κράτους. Όπως ένα κράτος για να
λειτουργήσει χρειάζεται επαρκή
αστυνόμευση εντός των συνόρων του προς
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας εντός
του κράτους, αναλόγως θα υπάρχει ένα
τεράστιο κενό ασφαλείας κατά εξωτερικών
απειλών εάν καταργηθούν ή
αποδυναμωθούν οι ένοπλες δυνάμεις του.
Παρά το γεγονός ότι κάποιοι το ξεχνούν, η
Κύπρος αποτελεί θύμα εισβολής και
κατοχής από την γείτονα Τουρκία, και ο
Κυπριακός Ελληνισμός ξυπνά κάθε πρωί με
τις κάννες των Τουρκικών όπλων και τα
κανόνια των τουρκικών πολεμικών
φρεγατών να τον σημαδεύουν. Και το
δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν είναι κτήμα
ούτε των δεξιών ούτε των αριστερών ούτε
αποτελεί χαρακτηριστικό πολεμοχαρών
κρατών. Η αυτοάμυνα, ειδικά για μια
ημικατεχόμενη χώρα αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση εάν θέλει πρώτον, να πετύχει
τον στόχο της που δεν μπορεί να είναι άλλος
από την απελευθέρωση των κατεχομένων
εδαφών της και δεύτερο εάν θέλει να βάλει
φρένο στον άκρατο επεκτατισμό της
Άγκυρας και να αποτρέψει νέα τετελεσμένα.
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Η πολιτική που ακολουθείται από το
κυπριακό κράτος τα τελευταία 14 χρόνια,
πολιτική που οδηγεί στην απαξίωση και την
σταδιακή αποδιοργάνωση της Εθνικής
Φρουράς είναι αποτέλεσμα των
αντιμιλιταριστικών συνδρόμων της
εθνομηδενιστικής αριστεράς που πλέον
υιοθετούνται και από την νεοφιλελεύθερη
δεξιά ως δείγμα δήθεν προοδευτισμού και
θέλησης για λύση. Από το δόγμα του
ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου,
την παρουσία στην Κύπρο ελλαδικών
πολεμικών πλοίων και μαχητικών και την
σχεδόν πλήρη παρουσία εφέδρων στις
ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς, φτάσαμε
στο κλείσιμο στρατοπέδων και φυλακίων,
στην ανυπαρξία στρατιωτικών ασκήσεων
και στην απόφαση για αφαίρεση των
επικρουστήρων από τα τυφέκια των
εφέδρων.

Η ίδια η ηγεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας απαρνείται το δικαίωμα στην
αυτοάμυνα, βάζει σε ρίσκο την ήδη
λαβωμένη εθνική κυριαρχία του κράτους
και η ασφάλεια της νήσου γίνεται όμηρος
των τουρκικών προθέσεων. Η ανυπαρξία
ισχυρών ενόπλων δυνάμεων, εκλαμβάνεται
ως αδυναμία από την Τουρκία, κάτι που
αποδεικνύεται από την τουρκική εισβολή
στην κυπριακή ΑΟΖ και την πρόθεση της
Άγκυρας για δημιουργία νέων
τετελεσμένων. Οι τουρκικές παραβιάσεις οι
οποίες εξευτελίζουν την αξιοπρέπεια του

κυπριακού κράτους και του ελληνικού
έθνους επιβεβαιώνουν το λατινικό ρητό
«εάν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για
πόλεμο», και υπογραμμίζουν ότι η
ανυπαρξία αμυντικής θωράκισης, με
δεδομένους τους στόχους της Άγκυρας στο
κυπριακό, οδηγεί στην επιβολή των
τουρκικών θέσεων.

Νοείται ότι η ενίσχυση της Εθνικής
Φρουράς δεν δύναται από μόνη της να
οδηγήσει στην απελευθέρωση, ούτε να
προστατέψει επαρκώς τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Κύπρου. Εντούτοις
αποτελεί ένα από τους άξονες εθνικής
απελευθερωτικής στρατηγικής που πρέπει
να αξιοποιηθεί, και σε σύμπλευση με την
πολιτικοστρατιωτική σύζευξη Ελλάδος-
Κύπρου και την σύναψη στρατηγικών
συμμαχιών με φίλια κράτη, μπορεί να
λειτουργήσει και αποτρεπτικά απέναντι στις
νεοθωμανικές βλέψεις των Τούρκων, να
αντιστρέψει τα υπάρχοντα ισοζύγια
δυνάμεων και να θέσει τις βάσεις για την
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην
Κύπρο. Η τουρκική εγκληματικότητα στις
θάλασσες μας πρέπει αφυπνίσει τον
Ελληνισμό σε Κύπρο και Ελλάδα ο οποίος
οφείλει να απαιτήσει έστω και αργά από τις
ηγεσίες των δύο κρατών του Ελληνισμού
την ανασύσταση του ενιαίου αμυντικού
δόγματος και την ουσιαστική ενίσχυση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων
μας δυνάμεων.
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Του Αυγερινού Χαρτσιώτη

Η κλιμάκωση των τουρκικών
προκλήσεων και ειδικότερα οι κατάφωρες
παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας από το
ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» και το
τουρκικό πολεμικό ναυτικό, φαίνεται πως
αφύπνισαν ορισμένους από το
τεσσαρακονταετή λήθαργο.

Εκθαμβώθηκαν οι επαναπροσεγγιστές
καριέρας από τη λάμψη των κανονιών,
τρομοκρατήθηκαν από το μεγαλείο του
τουρκικού στολίσκου και
συνειδητοποιώντας το προσωρινό της
ύπαρξής τους στην πολιτική σκηνή
έσπευσαν πανικόβλητοι να υιοθετήσουν
σκληρή γλώσσα. Τέτοια φοβερή επίδραση
είχαν τα «Τουρκοφάνεια» που εξανάγκασαν
κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εξετάσουν
μεθόδους αντεπίθεσης.

Τώρα ανακάλυψαν άπαντες
την…ταχινόπιτα της «πρόκληση κόστους»
που μέχρι πριν ολίγων ημερών αποτελούσε
ταμπού, προϊόν σκέψης μονάχα
«ακροδεξιών», «εθνικιστικών»,
«σοβινιστικών» και «λυσοφοβικών» ομάδων
«φουστανελάδων» που αντιστρατεύονταν
τη λύση. Και κάπως έτσι συνειδητοποίησαν
ή καλύτερα ομολόγησαν, για ακόμη μια
φορά τη γύμνια της Κύπρου σε αμυντικό και
διπλωματικό επίπεδο για την οποία τους
προειδοποιούν εδώ και τέσσερις δεκαετίες
οι «φουστανελάδες», που
παρακολουθούσαν με απόγνωση την

πολιτική ηγεσία να γδύνει την Κύπρο, να την
αφοπλίζει και να την ξεφτιλίζει
αχρηστεύοντας κάθε νομικό, πολιτικό,
διπλωματικό και αμυντικό μέσο που είχαμε
και έχουμε και καθιστώντας την έρμαιο των
τουρκικών ορέξεων.

Τώρα συνειδητοποίησε και το ΑΚΕΛ πως
«το φυσικό αέριο δεν είναι δικοινοτική
διαφορά» (Χ. Χριστοφίδης, 21/10/14). Πολύ
γρήγορα λησμόνησαν τις περίφημες
διακηρύξεις Χριστόφια ο οποίος το
«σωτήριον» έτος 2011 υποσχέθηκε ότι οι
τουρκοκύπριοι θα επωφεληθούν από την
εκμετάλλευση του φυσικού μας πλούτου
«ανεξαρτήτως συνθηκών» και άρα
ανεξάρτητα από την εξεύρεση λύσης ή όχι.
Όπως άλλωστε λησμόνησαν και τα όσα
έλεγαν κατά καιρούς για αγωγό προς την
Τουρκία.

Τώρα συνειδητοποίησαν και οι
βουλευτές του ΔΗΣΥ ότι η άμυνα μας είναι
τρύπια και πως το μόνο όπλο που μας
έμεινε είναι το διεθνές δίκαιο και η
διπλωματία. Βεβαίως αυτό δεν το είχαν
αντιληφθεί όταν εξέφραζαν στήριξη στις
πρωτοβουλίες του ΥΠΑΜ, κ. Φωκαϊδη για
αφοπλισμό των εφεδρειών διά της
αφαιρέσεως των επικρουστήρων, ούτε όταν
στήριζαν τους λαϊκισμούς Αβέρωφ για
ακύρωση της συμφωνίας με το Ισραήλ για
αγορά σκαφών, ούτε όταν ο μ. Γλαύκος
Κληρίδης κατέλυε το δόγμα του ΕΑΧ,

ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
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ούτε όταν με πάθος στήριζαν τις
υποσχέσεις των υποψηφίων του ΔΗΣΥ για
την Προεδρία της Δημοκρατίας περί
μείωσης της στρατιωτικής θητείας διά της
«αναδιοργάνωσης» (τουτέστιν
αποδιοργάνωσης και ξηλώματος) της
Εθνικής Φρουράς.
Τώρα, με αφορμή τις τουρκικές ενέργειες,
επανήλθε και η συζήτηση για το πού ανήκει
η Κύπρος: Δύση, Ρωσία, αραβικές
μοναρχίες ή στα αγρινά της; Τις τελευταίες
μέρες αναδεικνύεται σε όλο της το
μεγαλείο η απουσία στρατηγικού
σχεδιασμού. Οι μεν να μιλούν για Δύση, οι
άλλοι για Ρωσία και αραβικό κόσμο,
αγνοώντας πως η διπλωματία δεν είναι ένα
«zero sum game» στο οποίο εάν τείνεις
χείρα φιλίας προς τον ένα πόλο
συνεπάγεται αυτόματα πως αναπτύσσεις
εχθρικές σχέσεις με τον άλλο. Πενήντα
τέσσερα έτη μετά την ανακήρυξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας αδυνατούν να
κατανοήσουν πως τα μικρά κράτη δεν
έχουν περιθώρια να αποξενώνουν κανένα
δυνητικό σύμμαχο, και δη υπερδυνάμεις, ή
ακόμη χειρότερα να αποστασιοποιούνται
ελέω συνδρόμων «αδεσμεύτων»,
καταδικάζοντας την Κύπρο σε γεωπολιτική
ανυπαρξία. Αδυνατούν να κατανοήσουν
πως το ζητούμενο δεν είναι να εντάξουν
την Κύπρο σε ένα και μόνο πόλο αλλά να
χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας με όλους
τους πόλους ούτως ώστε να
πολλαπλασιάσουν το ομολογουμένως
μικρό εκτόπισμα του αβύθιστου
αεροπλανοφόρου μας.
Τέτοια φοβερά αποτελέσματα έχουν τα

«Τουρκοφάνεια», η φανέρωση του

τουρκικού δαίμονα που ανέτρεψε - έστω
προσωρινά - την πολιτική του κατευνασμού
των ισλαμιστών - κεκαλυμμένων
τζιχαντιστών του ΑΚΡ. Ουδείς όμως εξ’
αυτών συνειδητοποίησε πως ο τουρκικός
δαίμονας δεν ξορκίζεται με προσωρινό
πάγωμα των συνομιλιών (ακόμα και αυτό
απορρίπτεται από τους «ρεαλιστές»
Αβέρωφ και Άντρο) και με διαβήματα
εποχιακού χαρακτήρα αλλά με ουσιαστική
πρόκληση κόστους και χάραξη εθνικού
στρατηγικού σχεδιασμού που να θέτει ως
στόχο όχι την νομιμοποίηση των
τετελεσμένων της εισβολής και την
ομοσπονδιοποίηση της νήσου αλλά την
απελευθέρωση και την επανενσωμάτωση
των κατεχομένων εδαφών στο ενιαίο
κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλοι
οφείλουμε να στηρίξουμε τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η
κυπριακή κυβέρνηση και τις προσπάθειες
του διπλωματικού σώματος. Παράλληλα
όμως οφείλουμε να απαιτήσουμε τα μέτρα
αυτά να μην αποτελέσουν βραχύβια
αντίδραση στις προκλήσεις του 2014 αλλά
να καταστούν μέτρα μονίμου χαρακτήρα,
ως απάντηση στα εγκλήματα που
διαπράχθηκαν και διαπράττονται από το
1974 μέχρι και σήμερα και τα οποία δεν
πρέπει να αρθούν αν δεν αρθεί πρώτα η
ίδια η κατοχή. Οι πρωτοβουλίες μας δεν θα
έχουν ποτέ το επιθυμητό αποτέλεσμα όσο
αγνοούμε τις πάγιες τουρκικές επιδιώξεις
έλεγχο ολόκληρης της νήσου και όσο
χορεύουμε διζωνικά, δικοινοτικά
τσιφτετέλια παραγράφοντας εμπράκτως τις
θηριωδίες και τα συνεχιζόμενα εγκλήματα
πολέμου του Αττίλα.
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Χαλεπὸν τὸ εὖ γνῶναι

«Τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου δεχθήκαμε ως προσωρινό

μεταβατικό στάδιο ή αλλιώς δεν θα τις υπογράφαμε. Με αυτές

αναγνωρίστηκαν σε διεθνές επίπεδο τα δικαιώματα της

Τουρκίας επί της Κύπρου… Θα ωφεληθούμε από τα λάθη των

Ρωμιών και αφού ετοιμαστούμε καλύτερα… Θα περιμένουμε

την ημέρα που θα θέλουν να χαλάσουν τις συμφωνίες, οπότε

θα επιτύχουμε την πλήρη ελευθερία μας…»

Έγγραφο που βρέθηκε στο γραφείο του Τουρκοκύπριου

υπουργού Γεωργίας Πλουμέρ. Υπεγράφη από τον Φαζίλ

Κουτσιούκ, αντιπρόεδρο της Κ.Δ. και Ραούφ Ντενκτάς, πρόεδρο

Τουρκικής Κοινοτικής Συνέλευσης στις 13 Σεπτεμβρίου 1963, λίγο

καιρό πριν την κατάθεση των 13 σημείων από τον Αρχιεπίσκοπο

Μακάριο.

«Το ΑΚΕΛ απορρίπτει ασυζητητί οποιοδήποτε καθεστώς

ομοσπονδοποίησης για την Κύπρο, που και ανέφικτο και

καταστρεπτικό είναι. Το ΑΚΕΛ απορρίπτει τα υποχθόνια και

διαμελιστικά σχέδια των Αμερικανών ιμπεριαλιστών και των

δορυφόρων τους, που επιζητούν με διάφορα σατανικά μέσα να

τα επιβάλουν στον Κυπριακό λαό. Το ΑΚΕΛ εμμένει σταθερά

και ακλόνητα, χωρίς εδαφικά και διοικητικά ανταλλάγματα.

Αυτή ήταν και θα παραμείνει μέχρι της οριστικής νίκης η

αδιάλλακτη θέση του ΑΚΕΛ πάνω στο εθνικό πρόβλημα…»

Απόφαση του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, όπως δημοσιεύτηκε

στην εφημερίδα «Νέος Δημοκράτης» στις 29.12.1966

Η Γωνιά της Γνώσης
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«Ο καθένας πρέπει να φαντάζεται ότι αυτός πρέπει να σώσει

το Έθνος του. Ο καθένας γεννήθηκε σωτήρας του Έθνους του,

λίγοι όμως ξέρουν ότι γεννήθηκαν τέτοιοι, δηλαδή πως αυτοί

θα το σώσουν, αν θέλουν. Πρέπει να φαντάζομαι πως από

μένα μόνο εξαρτάται η σωτηρία του Έθνους μου και πώς, αν

δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε κανένας άλλος που να το

σώσει, ή να μην κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να

φαντάζομαι, μόνο πώς εγώ, έχω το μεγάλο χρέος της

σωτηρίας.»

Ίων Δραγούμης

«Με ερωτούν συχνά ποιο είναι το κόμμα σου; Είναι καιρός να

δώκω σαφήν την απάντησιν. Το κόμμα μου είναι το αττικόν

γαλάζιον και ο σταυρός. Το κόμμα μου είναι η Ιδέα της

Ελευθερίας. Η απόλυτος δικαιοσύνη. Κόμμα μου είναι η

Αμφικτυονία των Δελφών και τα μάρμαρα της Σαλαμίνος. Ο

Όμηρος, ο Πλάτων, ο Ορφεύς, η Υπέρμαχος Στρατηγός, ο

Άγιος Γεώργιος. Με μια λέξη, ο Ελληνισμός. Αυτό είναι το

δικό μου κόμμα.»

Δρ. Ιάκωβος Καρεκλάς, «Περί πολιτικών», 2004

Χαλεπὸν τὸ εὖ γνῶναι
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