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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
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Εκλογές  ΕΦΕΚ  Η.Β. 2015  

Πληροφορίες 

Μάθε 

ΠΩΣ 
ψηφίζεις 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για να ψηφίσετε : 

1. Ταυτότητα ή διαβατήριο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 

2. Φοιτητική ταυτότητα του 

Πανεπιστημίου όπου 
φοιτητές σπουδάζουν η 

οποία να αποδεικνύει την 

φοιτητική τους ιδιότητα. 

     Η ταυτότητα του πανεπιστήμιου πρέπει 

να έχει ημερομηνία λήξης ή να αναγράφει 

ότι ισχύει για την τρέχουσα ακαδημαϊκή 

χρονιά. Όσες ταυτότητες πανεπιστημίων 

δεν αποδεικνύουν τα πιο πάνω, τότε ο 

φοιτητής/τρια πρέπει να έχει μαζί του 

βεβαίωση σφραγισμένη από το 

Πανεπιστήμιο όπου φοιτά ή απόδειξη 

πληρωμής διδάκτρων επίσης 

σφραγισμένη, που να αποδεικνύει ότι είναι 

φοιτητής την τρέχουσα ακαδημαϊκή 

χρονιά. 

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΑ,  

ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΕ!  

 

Καμιά χαμένη ψήφος! 
5 



Μάθε 

ΠΩΣ 
ψηφίζεις 

•  Έγκυρα σημεία είναι:  

 
 

•  Η ψηφοφορία διεξάγεται κάθετα. Όταν 
θα προσέλθετε στη κάλπη για να 
ψηφίσετε, θα δείτε ότι το ψηφοδέλτιο 
αποτελείται από τέσσερις στήλες. Σε κάθε 
στήλη βρίσκονται οι συνδυασμοί των 
δεκαπέντε υποψηφίων της κάθε 
παράταξης. ΜΟΝΟ ένα συνδυασμό, μία 

παράταξη δηλαδή, θα μπορείτε να 
ψηφίσετε. Αν επιλέξετε δύο συνδυασμούς, 
το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. 

•  Μπορείτε να ψηφίσετε όσους υποψηφίους του συνδυασμού 

του ΜΕΤΩΠΟΥ Κ.Φ.Η.Β επιθυμείτε, ΑΛΛΑ κανένα άλλο υποψήφιο 

άλλης παράταξης, γιατί τότε το ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. 
 

•   ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΤΕ οτιδήποτε άλλο επάνω στο ψηφοδέλτιο, εκτός 
από τα έγκυρα σημεία στα σωστά κουτιά, αλλιώς το 

ψηφοδέλτιο θα καταστεί άκυρο. 
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ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 
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Μάθε 

ΠΟΥ 
ψηφίζεις 

Την 28η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα 

των φοιτητικών εκλογών, θα 

υπάρχουν δύο εκλογικά κέντρα για 

να ψηφίσετε 

- Στο Λονδίνο  

- Στο Μάντσεστερ. 

Μπορείτε να ψηφίσετε από 

τις  09:00  μέχρι τις 18:00. 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΛΟΝΔΙΝΟ 

• Εκλογικό Κέντρο: 

  

Ύπατη Αρμοστεία 

της Κυπριακής 

Δημοκρατίας 
 
13 Saint James’s Square, 
London SW1Y 4LB  
(με κόκκινο σημάδι στον  
χάρτη).  

 

• Πλησιέστερος 

σταθμός 

underground:  

 

Piccadilly Circus 

Τηλ. Επικοινωνίας: 
Ανδρέας Παντελίδης: 

07598940187 
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Μάθε 

ΠΟΥ 
ψηφίζεις 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΛΟΝΔΙΝΟ 

Η διαδρομή από το Waterloo international: 

Northern Line (Northbound), δύο στάσεις μέχρι το σταθμό 

Charing Cross. Αλλαγή γραμμής, παίρνετε Bakerloo Line 
(Westbound), μία στάση μέχρι το σταθμό Piccadilly Circus. 

 

Η διαδρομή από το Euston Station: 

Northern Line (Southbound via Charing Cross), 4 στάσεις μέχρι το 

σταθμό Leicester Square. Αλλαγή γραμμής, παίρνετε Piccadilly 

Line (Westbound), μια στάση μέχρι το σταθμό Piccadilly Circus. 
  

Η διαδρομή από το Victoria Station: 

Victoria Line (Northbound), μία στάση μέχρι το σταθμό Green 

Park. Aλλαγή γραμμής, παίρνετε Piccadilly Line (eastbound), μία 
στάση μέχρι το σταθμό Piccadilly Circus 

 

 Η διαδρομή από το Paddington Station: 

 Bakerloo Line (Eastbound), 6 στάσεις μέχρι Piccadilly Circus 
 

 Η διαδρομή από King’s Cross St Pancras: 

Piccadilly Line (Westbound), 5 στάσεις μέχρι Piccadilly Circus 
 

 Η διαδρομή από Charing Cross station: 

 Bakerloo Line (Westbound), μία στάση μέχρι Piccadilly Circus 
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Μάθε 

ΠΟΥ 
ψηφίζεις 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
(Αντικαθιστά το εκλογικό 

κέντρο Λιντς) 

• Εκλογικό Κέντρο: 

  

Ορθόδοξη εκκλησία 

του Μάντσεστερ 
 
Manchester Greek 
Orthodox  Church),  
Bury New Road, Salford,  
M7 4EY 
 

 

Θα υπάρχουν λεωφορεία 

από τους σταθμούς 
 

-Manchester Piccadilly  
-Manchester Oxford Road 
 

που θα μεταφέρουν τους 
ψηφοφόρους στο εκλογικό 
κέντρο και πίσω. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

Χάρης Ευθυμίου: 

07842432713 
Σταύρος Ιωάννου: 

07704382555 
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Μάθε 

ΠΟΥ 
ψηφίζεις 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
(Αντικαθιστά το εκλογικό 

κέντρο Λιντς) 

Piccadilly Station    Εκλογικό κέντρο 
 

       09.00 coach 1         09.30 coach1    

       10.00 coach 1        10.30 coach 1     

       10.30 coach 3        11.00 coach 3    

       11.00 coach 1        11.30 coach 1   

       11.30 coach 3        12.00 coach 3    

       12.00 coach 1        12.30 coach 1     

       12.30 coach 3        13.00 coach 3    

       13.30 coach 3        14.00 coach 3  

       13.45 coach 1        14.15 coach 1   

       14.45 coach 1        15.15 coach 1   

       15.15 coach 3        15.45 coach 3   

       15.45 coach 1        16.15 coach 1   

       16.15 coach 3        16.45 coach 3   

       16.45 coach 1        17.15 coach 1  

       17.15 coach 3        17.45 coach 3 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 Oxford Road Station     Εκλογικό κέντρο 
  

        09.00 coach 2              09.30 coach 2 

        10.00 coach 2             10.30 coach 2 

        10.30 coach 4             11.00 coach 4 

        11.00 coach 2             11.30 coach 2 

        11.30 coach 4             12.00 coach 4  

        12.00 coach 2             12.30 coach 2  

        12.30 coach 4             13.00 coach 4  

        13.30 coach 4             14.00 coach 4  

        13.45 coach 2             14.15 coach 2   

        14.45 coach 2             15.15 coach 2 

        15.15 coach 4             15.45 coach 4 

        15.45 coach 2             16.15 coach 2 

        16.15 coach 4             16.45 coach 4   

        16.45 coach 2             17.15 coach 2 
        17.15 coach 4             17.45 coach 4   
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Περί ομοσπονδίας 

ο λόγος 
  Όντας απόγονοι Ελλήνων, ο κάθε 

ένας από εμάς γεννιέται με ένα βάρος, 

μια υποχρέωση. Αυτό το βάρος 

προέρχεται από την ελληνική ιστορία 

και η υποχρέωση πηγάζει από την 

ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτούς 

που θυσίασαν εαυτόν ‘υπέρ πίστεως 

και πατρίδος’. Είναι αυτοί στους 

οποίους οφείλουμε το δέος που 

αισθανόμαστε όταν αντικρίζουμε τον 

Παρθενώνα, τη συγκίνηση όταν 

στεκόμαστε αντάμα στη γαλανόλευκη 

και την περηφάνια που φέρουμε τον 

τίτλο ΕΛΛΗΝΕΣ. Είναι βαρύ το χρέος του 

να είσαι Έλληνας, και ακόμα 

δυσκολότερο, ως Έλληνας, να γίνεις 

συνεχιστής αυτών των οποίων 

παρέλαβες από τους προγόνους σου 

ως ‘ιεράν παρακαταθήκην’.  

Θυμάμαι χαρακτηριστικά την απορία 

και την αμηχανία που ένιωσα όταν 

μικρό παιδί ακόμα, μαθητής δημοτικού, 

άκουσα πρώτη φορά για την 

περιβόητη ‘λύση του εφικτού’. Τα 

χρόνια πέρασαν, μεγάλωσα, αλλά 

ακόμα δυσκολεύομαι να κατανοήσω 

τη λογική αυτής της πολιτικής, 

παρόλαυτα τη βλέπω να 

επαναλαμβάνεται από τους εκ Κύπρου 

πολιτικούς-‘σαΐνια’ οι οποίοι με 

σκυμμένο κεφάλι προσφέρουν γη και 

ύδωρ στον κάθε πολέμιο του 

Ελληνισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία 

λοιπόν γεννήθηκε μέσα από τη πολιτική 

του εφικτού και η ίδια πολιτική του 

παραλόγου ακολουθείται κατά γράμμα 

από τους σημερινούς ‘ηγέτες’ 

θέλοντας να την αφανίσει και να την 

Του Νικόλα Παναγιώτου 
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αντικαταστήσει με ομοσπονδία, 

παραδίδοντας στον κατακτητή και την 

υπόλοιπη Κύπρο. Συνοψίζοντας, η 

πολιτική αυτή χρησιμοποιείται διαχρονικά 

από όλους τους 'καταξιωμένους ηγέτες' 

που κατέστρεψαν την Κύπρο και στις 

μέρες μας μπορούμε να την εντοπίσουμε 

σε προτεινόμενα σχέδια λύσης όπως 

αυτό του σχεδίου ΑΝΑΝ αλλά και στις 

συνεχιζόμενες προσπάθειες επίτευξης 

«λύσης» στη συγκεκριμένη βάση.  

Αποτελεί μια πολιτική η οποία ακυρώνει 

προηγούμενα καθεστώτα για άλλα 

χειρότερα, με τη λογική του 'δεν έχουμε 

άλλες επιλογές'. Οδηγούμαστε με 

μαθηματική ακρίβεια στον εκτουρκισμό 

του νησιού μας παρόλα αυτά, το 

κομματικό ολιγαρχικό σύστημα καλά 

κρατεί, με όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα 

είτε με τις πράξεις τους είτε με τη στείρα 

κριτική τους να ανοίγουν το δρόμο προς 

τη ρατσιστική λύση της ομοσπονδίας. 

Πολλές φορές κάποια πράγματα έχουν 

διαφορετική σημασία, έτσι και στην 

περίπτωσή μας, αυτό που οι 

κεντροδεξιοαριστεροί πολιτικοί μας 

ονομάζουν λύση του εφικτού, για 

κάποιους άλλους, αυτούς που μας 

ζαλίζετε ότι είναι φίλοι και αδέλφια μας, 
ονομάζεται στρατηγική!  



Η Άγκυρα ακολουθεί κατά γράμμα την 

εκπονημένη από τις θέσεις Νιχάτ Ερίμ 

στρατηγική της, με απώτερο σκοπό να 

ξεριζώσει κάθε τι ελληνικό από αυτό το 

νησί, και εσείς ‘κύριοι’ εδώ και χρόνια 

της απλώνετε χείρα βοηθείας.  

 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, 

όπου η εθνική απαξίωση κατάντησε 

μόδα για ορισμένους, πρέπει να 

βρούμε τη δύναμη να διαφυλάξουμε 

πάση θυσία τον τόπο μας. Ο αγώνας 

είναι δύσκολος, οι προκλήσεις 

αμέτρητες. Πολλοί θα σας χλευάσουν, 

θα σας πουν ονειροπόλους και 

τρελούς. Μην τους ακούτε! Αυτά τα 

‘πρωτοποριακά’ και ‘προοδευτικά’ 

μυαλά ορισμένων είναι που οδήγησαν 

τον τόπο μας σε αυτή την κατάσταση. 

Μην φοβηθείτε να τους απαντήσετε, 

μην διστάσετε να μιλήσετε για αυτά 

που πολλοί θα σας αποκαλέσουν 

τρελούς! Και να θυμάστε ότι πάντα 

αυτοί οι ‘τρελοί’ βρίσκονταν στην 

πρώτη γραμμή όταν το πρόσταζε το 

καθήκον, και στη μάχη των 

Θερμοπυλών, και στην επανάσταση 

του 1821, και στον αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Ήταν οι ‘τρελοί’ τους οποίους όλοι 

χλεύαζαν, αλλά αυτή η τρέλα 

παράσυρε κι άλλους καταφέρνοντας 

να πετύχουν το αδύνατο! Γι’ αυτό όταν 

αυτά τα άτομα προσπαθούν με τα 

λόγια τους να σας πείσουν για την 

πολιτική του εφικτού που ακολουθούν 

σηκώστε το κεφάλι ψηλά και αντικρίστε 

τη γαλανόλευκη να κυματίζει 

περήφανα. Θα δείτε το Λεωνίδα, τον 

Μεγαλέξανδρο, τον Ευαγόρα, τον 

Αυξεντίου, τον Ισαάκ και τον Σολωμού 

και τόσους άλλους που θυσιάστηκαν 

για την Ελλάδα. Τότε γυρίστε ξανά και 

δείτε κατάματα αυτά τα ανθρωπάκια 

και φωνάξτε τους ΟΧΙ ΣΤΗΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Γιατί όσο υπάρχουμε 

εμείς θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά 

τους. Για τον απλούστατο λόγο ότι 

εμείς παραμείναμε πιστοί στα ιδανικά, 

τις αξίες και τα ιδεώδη μας και 

αρνηθήκαμε να ακολουθήσουμε σαν 

πρόβατα το δρόμο της λήθης και της 

υποταγής. 

 

 

‘Χρόνια σκλαβκιές ατέλειωτες, τον 

πάτσον τζιαι τον κλώτσον τους. 

Εµείς τζαµαί: Ελιές τζιαι τερατσιές πάνω 

στον ρότσον τους! 
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Η νέα NAVTEX και  

οι… «ελιγμοί» των ραγιάδων 

Ο Νίκος Αναστασιάδης, που με τόση αποφασιστικότητα διακήρυττε τον 

περασμένο Οκτώβρη ότι «δεν μπαίνει το φυσικό αέριο στις συνομιλίες για να μην 

υπάρχει ο κίνδυνος της έκρηξης», μετά το προχθεσινό συμβούλιο «αρχηγών» 

σιγοψιθύρισε σαν βρεγμένη γάτα πως τελικά βάζει το φυσικό μας πλούτο και 

συνάμα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τραπέζι των 

συνομιλιών.  

 

Στο βωμό των ατερμόνων συνομιλιών με τους εγκάθετους του τουρκικού 

φασιστικού κράτους, ενταφίασε την κυριαρχία του κράτους μας, και μετέτρεψε 

τον φυσικό μας πλούτο σε δικοινοτικό αντικείμενο συνομιλιών. Με τον ίδιο τρόπο 

δηλαδή που μετατρέπει σταδιακά ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής, σε 

δικοινοτικό πρόβλημα που δύναται να λυθεί με μέτρα οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης και «group therapy» μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου.  

 

Παρά το γεγονός ότι, όπως γίνεται ξεκάθαρο εδώ και 54 χρόνια, ο κατευνασμός 

της Άγκυρας, ο ενδοτισμός και οι συνεχείς υποχωρήσεις εκ μέρους των 

κυπριακών κυβερνήσεων, αντί να συνετίζουν την Άγκυρα την αποθρασύνουν, 

εκ του αποτελέσματος η κυπριακή πολιτεία δεν θέλει να το εννοήσει. Αδυνατεί να 

αντιληφθεί ότι το δώρο που δώσαμε στην Τουρκία τον περασμένο Φεβρουάριο 

με το κοινό ανακοινωθέν, καθώς και η μηδαμινή αντίδραση στις αναφορές περί 

«εκλιπούσας» Κυπριακής Δημοκρατίας τον Ιούνιο, οδήγησε την Άγκυρα σε μια 

ακόμα πιο αδιάλλακτη στάση και επιθετικότητα που έλαβε σάρκα και οστά με 

την επιδρομή στις θάλασσες μας από τον περασμένο Οκτώβριο.  

Λονδίνο, 7 Ιανουαρίου 2015 

15 

Το κράτος μας έχει γίνει 

πλέον υποχείριο της τουρκικής 

ισχύος και οι ηγέτες που 

ανέλαβαν να το προστατέψουν, 

τα περίλυπα ανθρωπάκια που 

προσβάλλουν την έννοια του 

Έλληνα, κατάντησαν τα τσιράκια 

του Ερντογάν, των «αδελφών» 

Τουρκοκυπρίων και πιόνια 

κατευθυνόμενα από τις οδηγίες 

του Τουρκικού Πολεμικού 
Ναυτικού. 



Όταν ο στόχος των Τούρκων με την πολιτική Μπαρμπαρός, δηλαδή η μετατροπή 

του φυσικού αερίου, ενός από τα τελευταία όπλα της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

από κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους μας σε δικοινοτική 

διαφορά, επιτυγχάνει με την προχθεσινή δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη, τότε 

όπως είναι προβλεπτό, η Τουρκία θα συνεχίσει την συγκεκριμένη 

και αποτελεσματική – όπως φαίνεται –  πολιτική. Με στόχο πλέον, όχι μόνο την 

συζήτηση του φυσικού μας πλούτου στις συνομιλίες, αλλά τον τερματισμό των 

ερευνών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της, την κατάλυση του 

κράτους μας και την δημιουργία ενός ομοσπονδιακού τουρκικού 

προτεκτοράτου. 

 

Σε πλήρη σύμπλευση με την πολιτική της κυβέρνησης βρίσκονται οι τελάληδες 

του ΑΚΕΛ, θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων και κομιστές 

των τουρκικών επιδιώξεων, οι οποίοι όχι μόνο καλούν για επιστροφή στις 

συνομιλίες αλλά συνεχίζουν τις αδαείς και προδοτικές προτάσεις για μεταφορά 

κυπριακού αερίου  μέσω αγωγού προς την Τουρκία και επαναφορά 

των συγκλίσεων Χριστόφια-Ταλάτ στο τραπέζι των συνομιλιών. 

 

Και φυσικά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που εδώ και δεκαετίες 

κρίνουν, απορρίπτουν αλλά αδυνατούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις και 

έτσι να αντικρούσουν επαρκώς την καταστροφική πολιτική του ΔΗΣΑΚΕΛ. 

Η ανακοίνωση νέας NAVTEX από την Τουρκία στη ζώνη κυριαρχίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ήλθε ως αποτέλεσμα της έλλειψης ουσιώδους 

στρατηγικής του Ελληνισμού. Η Τουρκία πράττει αυτό που θωρακίζει τα 

συμφέροντα της εν αντιθέσει με τα δύο κράτη του Ελληνισμού. Και από τι στιγμή 

που δεν καταφέρνουμε να της προκαλέσουμε κόστος  για τις παρανομίες 

της και αντιθέτως την επιβραβεύουμε με συζήτηση για το φυσικό αέριο, αποτελεί 

φυσικό επακόλουθο να συνεχίζει να δεσμεύει για έρευνες, οικόπεδα στην ΑΟΖ 

μας. 

 

Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων «ελιγμών»- υποχωρήσεων. 

Απαιτείται ουσιώδης συνεννόηση με την Ελληνική Δημοκρατία, αναβίωση του 

δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου και καθορισμός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ως ζωτικού χώρου του Ελλαδικού κράτους. Η κυπριακή κυβέρνηση 

οφείλει επιτέλους να ζητήσει από την Αθήνα τα αυτονόητα ενώ το ελλαδικό 

κράτος επιβάλλεται να αντιληφθεί ότι πρώτον, έχει ηθική αλλά και νομική ευθύνη 

για την Κύπρο και δεύτερον, ότι ένα κακό προηγούμενο στο νοτιοανατολικό 

άκρο του Ελληνισμού αυτόματα υπονομεύει το μέλλον της Θράκης και του 

Αιγαίου. 

 

Ας καταλάβουμε επίσης ότι χωρίς ουσιαστική ενίσχυση της Εθνικής 

Φρουράς, χωρίς επαρκή άμυνα, ένα κράτος δεν μπορεί να έχει κυριαρχία, 

να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και να αποτρέψει παρανομίες σε βάρους του 

από ξένα κράτη. Κατ’ επέκταση η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να προχωρήσει 

σε εμβάθυνση της συνεργασίας με Ισραήλ και Αίγυπτο και διεύρυνση σε τομείς 

άμυνας με παροχή στρατιωτικών διευκολύνσεων στο ναυτικό και την αεροπορία 

των δύο αυτών κρατών. 

κράτους της Ε.Ε.  16 



 

Η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία που έως τώρα προσέκρουε στην επίσημη 

θέση της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία απέρριπτε κυρώσεις  για να κρατήσει 

ανοιχτούς δήθεν τους λεγόμενους  διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία, πρέπει 

να τεθεί ενώπιον της Ε.Ε., παράλληλα με το ζήτημα των δύο μέτρων και δύο 

σταθμών της Ε.Ε. σε σχέση τις κυρώσεις για την Κριμαία και την χλιαρή 

αντίδραση απέναντι στην τουρκική επιδρομή μέλους. 

 

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται η διακοπή των ενταξιακών συνομιλιών και της προ-

ενταξιακής βοήθειας της Τουρκίας που ανέρχεται στα 2 δις. ευρώ. Εάν οι Βρετανοί 

υπογείως υπονομεύουν αυτές τις προσπάθειες τότε η Κυπριακή Δημοκρατία 

δύναται να προχωρήσει σε άνοιγμα μετώπου με τους Βρετανούς και άμεση 

επαναφορά ζητήματος Βάσεων ως ξεκάθαρο θέμα αποικιακού κατάλοιπου. 

 

Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, καταδικάζουμε 

απερίφραστα την στάση της ηγεσίας μας και αρνούμαστε να μετατραπούμε 

σε λαό όμηρο των προθέσεων της Άγκυρας που υποκύπτει υπό την απειλή της 

τουρκικής ισχύος. Αρνούμαστε να χαράξουμε πολιτική με βάση τους εκβιασμούς 

της κατοχικής δύναμης. Αρνούμαστε μια κυβέρνηση ανίκανων 

ραγιάδων να παραδίδει αμαχητί τον φυσικό πλούτο του κράτους μας 

στα τσιράκια της Τουρκίας στον βορρά και να μετατρέπει σταδιακά την Κυπριακή 

Δημοκρατία σε ελληνοκυπριακή κοινότητα και την κυριαρχία μας σε αντικείμενο 

διαπραγματεύσεων. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει την εφιαλτική πολιτική των 

υποχωρήσεων, θα βρει απέναντι της τον Κυπριακό Ελληνισμό, τον οποίο εμπαίζει 

με ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις. 

 

Απαιτείται ηγέτης, απαιτείται λαός, απαιτείται εθνική απελευθερωτική στρατηγική! 

 

 

Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Λονδίνο 15 Νοεμβρίου 2014 

Διαφώτιση και Ενημέρωση  στο 

Victoria Station 

Λονδίνο 15 Νοεμβρίου 2014 

Αντικατοχική Διαδήλωση έξω 

από την Τουρκική πρεσβεία 

η δράση 

μας… 
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Λευκωσία 27  Δεκεμβρίου 2014 

Διαφώτιση και Ενημέρωση  στην 

οδό Λήδρας 

Λευκωσία 27 Δεκεμβρίου 2014 

Εκδήλωση με θέμα «Κυπριακό ώρα μηδέν: 

Αποτροπή Τουρκικής λίμνης στη Μεσόγειο, 

συμμαχίες και στρατηγική απελευθέρωσης» 

η δράση 

μας… 
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Η παιδευτική σημασία 

της ποινής 
  Οι περισσότεροι απο εμάς σήμερα δεν 

ενημερωνόμαστε για τις αποφάσεις των 

Δικαστηρίων και κατ’επέκτασην τις 

επιβληθείσες ποινές, και εξακολουθούμε να 

αναφερομάστε στο γεγονός ότι επικρατεί 

ατιμωρησία στη Κύπρο. Θα μπορούσαν 

όμως να γίνουν κάποιες βελτιώσεις για να 

αλλάξει αυτή η κατάσταση που επικρατεί 

στο νησί εν σχέσει με την εγκληματικότητα 

και με τα διάφορα πολιτικά σκάνδαλα που 

μαστίζουν τα τελευταία χρόνια τη Κύπρο, και 

ίσως η αλλαγή να κρύβεται σε μεγάλο 

βαθμό στην παιδεία που δεχόμαστε. 

Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν και στην 

εποχή της Αρχαίας Ελλάδας και 

αναλογιστούμε το πως λειτουργούσε ο 

θεσμός της δικαιοσύνης, τότε θα 
προσέξουμε πως στις δικαστικές διαδικασίες 

που λάμβαναν χώρα στην Αθήνα ήσαν 

παρόντες οι πλείστοι των πολιτών. Οι 

αποφάσεις δηλαδή που έπαιρνε το 

δικαστήριο γίνονταν ευρέως γνωστές μεταξύ 

των κατοίκων και έτσι η ποινή που 

επιβαλλόταν σε κάποιον εξυπηρετούσε 

όλους τους σκοπούς για τους οποίους 

επιβλήθηκε.  

Η ποινή δεν εχει σκοπό μονο να συνετίσει 

τον αδικοπραγούντα αλλά και να 

παραδειγματίσει τους υπόλοιπους που 

γίνονται μάρτυρες της τιμωρίας του. Οπως 

ανέπτυξε διεξοδικά ο περίφημος Ιταλός 

ποινικολόγος Σεζάρε Μπεκάρια με το έργο 

του περι εγκλημάτων και ποινών 

(Σπουρδαλάκης, Μ., 2009), σκοπός της 

ποινής δεν είναι η εκδίκηση αλλά ο 

σωφρονισμός αυτού που διέπραξε το 

εγκλημα και ο παραδειγματισμός αυτων που 

γίνονται μάρτυρες της τιμωρίας του. Σε αυτό 

αναφερόταν και ο Πλάτωνας πολύ πιο 

νωρίς απο τον Μπεκάρια στο σύγγραμα 
του ‘Πρωταγόρας’ : « ὁ δὲ μετὰ λόγου 

ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος 
ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται–οὐ γὰρ ἂν τό γε 

πραχθὲν ἀγένητον θείη– ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος 

χάριν, ἵνα μὴ αὖθις ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος 

μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν κολασθέντα». 

Του Βασίλη Χαραλάμπους 

21 

Τιμωρία στα Αρχαία Ελληνικά σημαίνει 

φροντίδα, αρωγή (τιμή + ώρα) αλλά και 

προστασία, φρουρά (τιμή+ ουράς) της 

κοινωνίας στο σύνολο. Στόχος είναι η τιμωρία 

στον εγκληματία να γίνει ανασχετικός 

παράγοντας στην επέκταση του εγκλήματος. 

Η ίδια η κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει στο 

έπακρον και να προστατευτεί, αλλά και η 

ποινή να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα όταν ο 

εγκληματίας ο ίδιος αποτελέσει εμπόδιο στην 

εγκληματική ενέργεια κάποιου άλλου. 

 

Σήμερα, ελάχιστοι ενημερώνονται για τις 

δικαστικές αποφάσεις και συνεπακόλουθα για 

τις ποινές που επιβάλλονται. Η νοοτροπία 
αυτή δεν κατέστη ποτέ συνήθεια και αυτό 

οδήγησε τους πολίτες σε δύο συνήθειες - 

λαικισμούς , να επαναλαμβάνουν 

καθημερινώς την ατεκμηρίωτη άποψη ότι 

επικρατεί  παντελής ατιμωρησία στη Κύπρο, 

αλλά και στο πιο βασικό και παράλληλα 

αντιφατικό, να παρανομούν με την ιδέα οτι δεν 

θα τιμωρηθούν.«Νοοτροπίες» σαν κι’ αυτές 

θα ήταν συνετό αν καλλιεργούντο στον 

άνθρωπο, σε μία πιο νεαρή ηλικία, ακόμα και 

κατά την περίοδο της φοίτησης του στο 

σχολείο. Το σχολείο είναι ένας εκ των χώρων 
όπου το άτομο υποτίθεται ότι θα πρέπει να 

μάθει να σέβεται τους θεσμούς κατά τον ίδιο 

τρόπο που διδάσκεται για την ελευθερία του 

και τα υπόλοιπα δικαιώματα του. Ίσως λοιπόν, 

αν διοργανώνονταν διαλέξεις ή με άλλο τρόπο 

ενημέρωση μαθητών σχετικά με την εφαρμογή 

του νόμου ή επισκέψεις στο Δικαστήριο για 

όλους τους μαθητές που φοιτούν στο Λύκειο, 

και όχι μόνον επισκέψεις σε μουσεία ή 

ψυχαγωγικές εκδρομές το αποτέλεσμα να 
ήταν διαφορετικό.  



Έτσι η πολιτεία θα μπορούσε τουλάχιστον  

να αφαιρέσει την δικαιολογία (η οποία ως 

γνωστόν δεν υπολογίζεται ως 

ελαφρυντικό κατά την επιβολή της ποινής) 

από τους πιθανούς παραβάτες, ότι κανείς 

δεν τους ενημέρωσε για τις συνέπειες. Η 

ίδια η πολιτεία έχει καθήκον να εξοπλίσει 

τους πολίτες, να τους προσανατολίσει  και 

να τους εμπεδώσει αρχές και αξίες. Έτσι, 

θα μπορούσε στις περιπτώσεις που η 

οικογένεια δεν έχει κατορθώσει να δώσει 

στο άτομο μια ορθή αγωγή, ή ακόμη και 

εάν το ευρύτερο περιβάλλον του τον 

επηρεάσει αρνητικά στο τρόπο σκέψης  

και συμπεριφοράς, με αυτόν το τρόπο, 

διαμέσου της παιδείας να αποφύγει τη 

παρανομία. Ο Πλάτων προς ενίσχυση του 

επιχειρήματος αυτού, αναφέρει πως  

όπως η φροντίδα και η άσκηση μπορούν 

να διορθώσουν τα σωματικά 

μειονεκτήματα των ανθρώπων έτσι και η 

αρετή μπορεί να αποκτηθεί με επιμέλεια και 

μάθηση, και κατά συνεπείαν να μειωθούν 

οι εγκληματικές δραστηριότητες. 

Η ποινή που επιβάλλει το Δικαστήριο είναι 

κατά κάποιον τρόπο το μέσο επικοινωνίας 

των θεσμών με την κοινωνία και έτσι κατ’ 

αναλογίαν όπως όταν σε μια συζήτηση  

απουσιάζει το ένα από τα δύο μέρη δεν 

θα υπάρξει κατανόηση έτσι και στην 

περίπτωση της αποτελεσματικότητας μιας 

ποινής, θα εξακολουθήσει να υπάρχει η 

παρανομία σε μεγάλο βαθμό αν οι 

πολίτες δεν ενημερώνονται και δεν 

ενδιαφέρονται. Σύμφωνα και με τον 

Αριστοτέλη και τις αρχές που σχετίζονται 

με την τεχνική της πειθούς, η επαφή με το 

δικαστήριο θα μπορούσε εύλογα να 

λειτουργήσει όπως το παράδειγμα με τον 

ομιλητή και τον ακροατή. Το Δικαστήριο 

λειτουργεί ως ο ομιλητής και το κοινό ως ο 

ακροατής. Χρειάζεται λοιπόν να είναι 

παρόν κατά κάποιον τρόπο το κοινό και 

στη περίπτωση μας οι νέοι στο δικαστήριο 

ή τουλάχιστον να ενημερώνονται 

επαρκώς για να εφαρμοστούν οι βασικές 

αρχές της επίκλησης στη λογική, στο 

συναίσθημα και στο ήθος του ακροατή, 

στο έπακρον. 

 

Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι η 

ενημέρωση όλων και κυρίως των νέων 

όπως και η αλλαγή νοοτροπιών και 

συμπεριφορών. Ακόμη ένας λόγος που η 

‘έκθεση’ των μαθητών μέσω 

εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δικαστικές 

αίθουσες θα μπορούσε να καταστεί 

αποτελεσματική συνιστά και η ανάλυση 

του πώς διαμορφώνονται συμπεριφορές 

όπως διατυπώνεται από τους κύκλους 

των ψυχολόγων.  

Οι  συμπεριφορές αλλάζουν με μια 

προσεκτική διαδικασία κατά την οποία οι 

άνθρωποι σκέπτονται τα επιχειρήματα ή 

την κατάσταση που έχουν μπροστά τους 

(στη περίπτωση μας, την ποινή που 

επιβάλλεται σε ένα κατηγορούμενο αλλά 

γενικότερα και τη ψυχοφθόρα διαδικασία 

της δίκης) αναλογίζονται και τα 

αξιολογούν σύμφωνα με αυτά που οι ίδιοι 

θεωρούν σημαντικά. Μέσα από την 

παιδεία και τις εμπειρίες που θα 

αποκτήσουν οι νέοι, εφόσον τους γίνει 

εισαγωγή στο χώρο της δικαιοσύνης θα 

μπορέσουν να κατανοήσουν τις ιδέες που 

εκφράζονται (την έννοια της τιμωρίας) και 

να πιστέψουν το μήνυμα που 

αποστέλλεται( την έννοια του νομοταγούς 

πολίτη) και ακολούθως να το 

εφαρμόσουν στη ζωή τους. 
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Από την Δρομολαξιά στο 

Λονδίνο:  Ακελικές μίζες στις 

φοιτητικές εκλογές 
Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το ΜΕΤΩΠΟ συγκρούεται με το κομματικό κατεστημένο εντός 

του φοιτητικού κινήματος. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τί σημαίνει τυφλός κομματικός 

πατριωτισμός. Μέσω της συμμετοχής μας στην Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., ενός συλλόγου που 

αποτελούσε άντρο κομματικής προπαγάνδας και φόρουμ ανάδειξης μελλοντικών 

κομματικών στελεχών, βάλαμε ως στόχο να ξεμπροστιάσουμε την ανεπάρκεια του 

πολιτικού λόγουτων κομματικών παρατάξεων αλλά και να αποκαλύψουμε και να 

τιμωρήσουμε τα σκάνδαλαπου εμφανίζονται συχνά εντός του Συλλόγου. 

 

Στον μακρύ κατάλογο των σκανδάλων ήρθε να προστεθεί το νέο κατόρθωμα των 

άξιων τέκνων του ΑΚΕΛ που με την προεκλογική τους εκστρατεία βάλθηκαν να μας 

πείσουν πως «#μαζί-_κατακτούν» και «#μαζί_διεκδικούν» για τους φοιτητές. Αυτό που 

δεν λένε όμως τα στελέχη της Προοδευτικής Η.Β., είναι ότι αποπειράθηκαν να 

οικειοποιηθούν χρήματα του ταμείου της Ε.Φ.Ε.Κ., μέσω ψευδών προσφορών για 

εκτύπωση των ψηφοδελτίων του Συλλόγου για τις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές. Οι 

ψευδείς προσφορές που παρουσίασαν ήταν 4 φορές πιο ακριβές από την αγοραία 

τιμή, προσπαθώντας έτσι να βάλουν στην τσέπη λεφτά που ανήκουν στο σύνολο των 

Κυπρίων φοιτητών του Ην. Βασιλείου! 

 

Όπως και σε προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, οι «σύντροφοι» προσφέρθηκαν να 

εξεύρουν την πιο φτηνή προσφορά για εκτύπωση ψηφοδελτίων και καρτών εγγραφής 

για τις επερχόμενες φοιτητικές εκλογές. Η προσφορά που παρουσίασαν ενώπιον του 

Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., προήλθε από τη γνωστή ΑΚΕΛική εφημερίδα «Παροικιακή» του 

Λονδίνου, και θα κόστιζε στην Ε.Φ.Ε.Κ. 2,200 στερλίνες(!). Λόγω της υψηλής, για τις 

οικονομικές δυνατότητες της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., τιμής, αποφασίσαμε να κάνουμε τις δικές 

μας έρευνες για εξεύρεση μιας πιο φτηνής προσφοράς. Όταν λάβαμε γραπτές 

προσφορές από τρίτες ιδιωτικές εταιρίες, με έκπληξη παρατηρήσαμε ότι η αγοραία τιμή 

για αυτούς του είδους και ποσοτήτων εκτυπώσεις δεν υπερέβαινε τις 500 στερλίνες, 

γεγονός που έδωσε τροφή στις υποψίες μας. Ακολούθως, χωρίς να φανερώσουμε την 

ταυτότητα μας ως στελέχη του ΜΕΤΩΠΟΥ, επικοινωνήσαμε με την εφημερίδα 

«Παροικιακή» ζητώντας γραπτή προσφορά για εκτυπώσεις των ιδίων ποσοτήτων και 

προδιαγραφών. Η προσφορά που λάβαμε δεν κόστιζε παραπάνω από 1,200 

στερλίνες, δηλαδή 1,000 λίρες πιο κάτω από το ποσό που ζήτησε η Προοδευτική! 

Όταν κατά την τελευταία συνεδρία της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β ποστο Λονδίνο, παρουσιάσαμε τα 

εν λόγω στοιχεία ενώπιον της Προοδευτικής, ο εκπρόσωπος της Προοδευτικής, έριξε το 

φταίξιμο στην Παροικιακή, λέγοντας ότι τον κοροϊδέψαν. 

 

 Εντούτοις, όταν ακολούθως επικοινωνήσαμε επισημά ως Ε.Φ.Ε.Κ. με την Παροικιακή, η 

εφημερίδα μας είπε ότι κανένας υπάλληλος της εφημερίδας δεν έδωσε ποτέ επίσημη 

προσφορά 2200 λιρών στην Προοδευτική.  

 

Λονδίνο, 17 Φεβρουαρίου 2015 
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Επιπλέον μας πληροφόρησαν ότι ακόμα 

περιμένουν από την Προοδευτική Η.Β. τα 

λεφτά από τις περσινές εκτυπώσεις, 

χρήματα που η Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. έδωσε στην 

Προοδευτική Η.Β. εδώ και ένα χρόνο για να 

μεταφέρει στον λογαριασμό της 

Παροικιακής.  
 

Στεκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη ακελικό 

σκάνδαλο, μόνο που αυτή τη φορά τις 

λαμογιές ανάλαβαν να φέρουν εις πέρας 

τα βλαστάρια της ΕΔΟΝ που από τα 

φοιτητικά τους χρόνια εκπαιδεύονται στις 

μίζες, στον παραμερισμό κάθε έννοιας  

ηθικής μπροστά στο κομματικό συμφέρον  και στην κλοπή δημοσίου χρήματος για να το 

διοχετεύσουν σε κομματικά ταμεία. Η αποτύπωση της ταραχώδους ψυχοσύνθεσης τους, 

έγκειται τα λόγια του εγκληματία Δημήτρη Χριστόφια: «Το κόμμα τζιαι τα μάθκια σας».   

Για τον Προοδευτικάριο δεν υπάρχει εθνικό ή συλλογικό συμφέρον. Υπάρχει μόνο το 

κομματικό. Υπάρχει μόνο το «#μαζί_καταληστεύουμε». 

 

Οι πολιτικοί πατέρες της Προοδευτικής Η.Β., οι ηθικοί αυτουργοί αυτού του 

εγκλήματος, πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους αφού αυτοί μολύνουν τα μυαλά 

νέων ανθρώπων με φανατισμό, μετατρέποντας τους σε πιόνια εκτέλεσης κομματικών 

εντολών και στην συγκεκριμένη περίπτωση, απατεώνες, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση 

του κομματικού τους ταμείου με τα λεφτά των φοιτητών. Επιπλέον αν διαθέτουν ίχνος 

αιδούς, τα ίδια τα στελέχη της Προοδευτικής οφείλουν να παραιτηθούν από μέλη της 

Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. και να απολογηθούν δημόσια για την απόπειρα εξαπάτησης του Δ.Σ. της 

Ε.Φ.ΕΚ. Η.Β. και αρπαγής χρημάτων από ένα μικρό και αδύνατο ταμείο που ανήκει σε 

ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές. 

 

Ως ΜEΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, στεκόμαστε αηδιασμένοι μπροστά 

στη βρομιά του ακελικού οικοδομήματος. Το ΑΚΕΛ, προσβεβλημένο από κομμουνιστικά 

σύνδρομα καταδίωξης μιας άλλης εποχής, φαντάζεται πολιτικές διώξεις εναντίον του, 

αρνούμενο να αντιληφθεί ότι μέσω του κομματικού φανατισμού που μπόλιαζε τη νεολαία 

του, μολύνει την πολιτική ζωή του τόπου. Το θράσος με το οποίο οι νεολαίοι του ΑΚΕΛ 

επιχείρησαν να κλέψουν τα λεφτά της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., πηγάζει χωρίς αμφιβολία από την 

πίστη τους στο ότι στο βωμό του κομματικού συμφέροντος, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

Η ευθύνη πλέον βρίσκεται στα χέρια των φοιτητών του Ην. Βασιλείου. Πρέπει να 

δείξουμε μηδενική ανοχή σε αυτού του είδους τις επαίσχυντες πράξεις από τα κόμματα και 

τα παρακλάδια τους. Έφτασε η ώρα για αποστασιοποίηση από τα κόμματα, για 

εμπέδωση της αυτόνομης κριτικής σκέψης που δεν θα μας καθιστά έρμαιο τους. Ας 

δώσουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό χαστούκι στους κλέφτες, τους απατεώνες και τους 

επαγγελματίες επαναστάτες της στερλίνας. Στις 28 Φεβρουαρίου, σε Λονδίνο και 

Μάντσεστερ, στηρίζουμε το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών και υπερψηφίζουμε το νέο 

καταστατικό της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. το οποίο, μεταξύ άλλων, θα καθιστά όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

υπόλογα των πράξεων τους με συγκεκριμένες πρόνοιες για κυρώσεις. 

 

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑ – ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΗ 

 

ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥΣ 

                                                                                         Γραφείο Τύπου                                  
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Καταστατικές αλλαγές:  

ψεύδεται η Προοδευτική ΗΒ 

 Στις 15/2/15, η Προοδευτική Ην. 

Βασιλείου προχώρησε στην έκδοση 

ανακοίνωσης με την οποία 

δαιμονοποιούσε την πρωτοβουλία για 

τροποποίηση του καταστατικού της 

φοιτητικής ένωσης του Ην. Βασιλείου. 

Παρότι ο υποφαινόμενος δεν έχει 

πλέον την ιδιότητα του φοιτητή, ως 

εκπρόσωπος του ΜΕΤΩΠΟΥ στην 

πενταμελή επιτροπή η οποία 

διαπραγματεύτηκε και συνέταξε την 

πρόταση τροποποίησης του 

καταστατικού, έκρινα απαραίτητο να 

κάνω αυτή την παρέμβαση και να 

δώσω απάντηση στις ψευδείς και 

παραπλανητικές αναφορές τους.  

Δεν θα αναλώσω χρόνο και μελάνι 

στους αόριστους προπαγανδιστικούς 

συνειρμούς, ούτε θα ασχοληθώ με τις 

γελοιότητες που παρουσιάζουν την 

πρόταση τροποποίησης ως προϊόν 

«της ακροδεξιάς πλειοψηφίας 

Μετώπου - Πρωτοπορίας», αφού είναι 

γνωστό ότι το νέο καταστατικό 

στηρίζεται επίσης από τις νεολαίες του 

ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ. Αντιθέτως θα 

εστιάσω στα κύρια σημεία της 

ανεδαφικής κριτικής τους: 

α) Η Προοδευτική θεωρεί πως η 

πρόταση για λήψη αποφάσεων της 

ΕΦΕΚ με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) 

παραπέμπει σε «απολυταρχικά 

καθεστώτα» και επιμένει πως πρέπει να 

διατηρηθεί το σύστημα της απλής 

πλειοψηφίας. Η Προοδευτική λοιπόν 

θεωρεί πως το να λαμβάνονται 

αποφάσεις με το 3/9 ή τα 4/9 των 

ψήφων εντός της ΕΦΕΚ είναι πιο 

δημοκρατικό από το να λαμβάνονται 

με τουλάχιστον 5 εκ των 9 ψήφων! Η 

γελοιότητα του επιχειρήματος είναι 

αυταπόδειχτη και δεν χρειάζεται 

περαιτέρω τεκμηρίωση. Το νέο 

καταστατικό της ΕΦΕΚ εισάγει το 

σύστημα της απόλυτης πλειοψηφίας 

ούτως ώστε οι όποιες αποφάσεις να 

έχουν περισσότερη νομιμοποίηση ενώ 

παράλληλα η λεπτομερής διαδικασία 

που περιγράφεται στο νέο καταστατικό 

θα δίνει κίνητρα τόσο στις μεγάλες όσο 

και στις μικρές παρατάξεις να 

συνδιαμορφώνουν κοινές προτάσεις 

που να εξυπηρετούν το συμφέρον του 

Συλλόγου.  

 

β) Η Προοδευτική αντιτίθεται στις νέες 

πρόνοιες για καταρτισμό Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου της ΕΦΕΚ λέγοντας ότι 

παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές. 

Ουδέν αναληθέστερον. Η Προοδευτική 

γνωρίζει πολύ καλά ότι στο πρόσφατο 

παρελθόν, όταν τα άτομα που 

εκλέγονταν στο Διοικ. Συμβούλιο της 

ΕΦΕΚ δεν συμφωνούσαν ως προς το 

ποίος/α αναλαμβάνει καθήκοντα 

Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα 

κ.ο.κ., η ΕΦΕΚ έμενε ακέφαλη και 

υπολειτουργούσε. Το νέο καταστατικό 

προνοεί ότι σε περίπτωση που οι 

παρατάξεις δεν καταλήξουν σε 

οποιαδήποτε συμφωνία επί τούτου 

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, τότε 

όλες θα αναλαμβάνουν από ένα ή και 

περισσότερα καθήκοντα στο 

Συμβούλιο αναλόγως του ποσοστού 

τους.  

Του Αυγερινού Χαρτσιώτη 

27 



Έτσι η ΕΦΕΚ δεν θα μένει ακέφαλη ενώ 

θα δίνεται κίνητρο στις παρατάξεις να 

συνεργάζονται και να καταρτίζουν τον 

Σύλλογο άμεσα ούτως ώστε να 

αποφύγουν τον αυτοματοποιημένο 

διαμοιρασμό καθηκόντων. Η μέθοδος 

αυτή σε καμία περίπτωση δεν 

παραγνωρίζει ούτε αλλάζει τα 

ποσοστά και τις έδρες που έλαβε η 

κάθε παράταξη βάσει του εκλογικού 

αποτελέσματος. Αφορά λοιπόν 

καταμερισμό αρμοδιοτήτων και τίποτα 

περισσότερο. 

 

γ) Η Προοδευτική ισχυρίζεται ότι το νέο 

καταστατικό διαγράφει τη συμμετοχή 

της ΕΦΕΚ στην ΠΟΦΕΝ (Παγκύπρια 

Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων). 

Αυτό που δεν λέει όμως δημοσίως η 

Προοδευτική είναι ότι το υφιστάμενο 

καταστατικό της ΕΦΕΚ πουθενά δεν 

αναφέρει ότι η ΕΦΕΚ υπάγεται στην 

ΠΟΦΕΝ. Η Προοδευτική δεν 

αποκαλύπτει πως το 2004, δίχως να 

ρωτήσουν τους φοιτητές, ενέταξαν 

πραξικοπηματικά την ΕΦΕΚ στο 

κομματοκρατούμενο όργανο της 

ΠΟΦΕΝ ώστε να την καταστήσουν 

εξαρτώμενη της τελευταίας και 

υποχείριό τους. Το νέο καταστατικό 

λοιπόν, προνοεί ότι εντός ενός έτους 

από την υπερψήφισή του, η ΕΦΕΚ 

υποχρεούται να διεξάγει καταστατική 

συνέλευση και να θέσει τη συμμετοχή 

της ΕΦΕΚ στην ΠΟΦΕΝ σε ψηφοφορία. 

Έτσι διορθώνουμε αναδρομικά τις 

παρατυπίες που διέπραξαν κάποιοι το 

2004 όταν μονάχα με τρεις υπογραφές 

παρέκαμψαν τις διαδικασίες που 

έπρεπε να ακολουθηθούν. Το νέο 

καταστατικό λοιπόν θα δώσει φωνή 

στους φοιτητές, αυτό που απαιτεί η 

πραγματική δημοκρατία, αφού μόνο 

αυτοί νομιμοποιούνται να απαιτήσουν 

την ένταξη ή την αποχώρηση της ΕΦΕΚ 

από οποιοδήποτε άλλο οργανωμένο 

σύνολο. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί 

ότι το νέο καταστατικό ξεκαθαρίζει πως 

καμία απόφαση οποιουδήποτε 

οργανισμού στον οποίο συμμετέχει η 

ΕΦΕΚ δεν θα δεσμεύει την ίδια ή τις 

παρατάξεις που συμμετέχουν σε αυτή. 

Έτσι διατηρείται η αυτονομία της ΕΦΕΚ 

η οποία θα είναι το ανώτατο 

συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών 

του Ηνωμένου Βασιλείου.  

 

Πέρα από αυτά, η Προοδευτική 

αποκρύπτει από τους φοιτητές ότι οι 

εκπρόσωποί της ενυπόγραφα 

συμφώνησαν με τουλάχιστον 90% των 

προνοιών του νέου καταστατικού και 

ότι το κείμενο περιλαμβάνει πολλές από 

τις εισηγήσεις που οι ίδιοι κατέθεσαν 

στο τραπέζι. Καμία αναφορά δεν 

κάνουν ούτε και στους ωμούς 

εκβιασμούς τους πως αν οι υπόλοιπες 

παρατάξεις δεν αποδεχτούν όλες 

ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις τους, τότε 

θα καταψηφίσουν το καταστατικό στο 

σύνολό του, όπως και κάνουν τώρα. 

 

 

 Είναι επίσης άκρως προπαγανδιστικό 

να παρουσιάζουν και να 

διαστρεβλώνουν επιλεκτικά 

συγκεκριμένες πρόνοιες ενώ 

αποκρύπτουν άλλες καινοτομίες του 

νέου καταστατικού μερικές εκ των 

οποίων είναι: 

 

1.   Λεπτομερείς πρόνοιες αναφορικά 

με την ιδιότητα του μέλους της 

ΕΦΕΚ, τα δικαιώματα, την εγγραφή 

αλλά και τη διαγραφή μελών. 

2. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν 

θα παραμένει στη θέση του μετά 

τη λήξη της θητείας του. Εισαγωγή 

νέας διαδικασίας για να οδηγείται 

ο Σύλλογος σε εκλογές σε 

περίπτωση που αυτές ακυρωθούν 

για οποιοδήποτε λόγο. 
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3.   Λεπτομερής περιγραφή νέων και 

πιο δημοκρατικών διαδικασιών για 

τη λήψη αποφάσεων και τη 

διεξαγωγή των συνεδριών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Αναλυτική περιγραφή των 

καθηκόντων κάθε μέλους του 

Συμβουλίου και πρόνοια για 

επιβολή κυρώσεων σε όποιο μέλος 

απουσιάζει αδικαιολόγητα ή 

παραβιάζει/  παραγνωρίζει/ 

υπονομεύει τις αποφάσεις και τις 

αρχές του Συλλόγου. 

5. Μείωση του ελάχιστου ποσοστού 

που πρέπει να εξασφαλίσει μια 

παράταξη για να εξασφαλίσει 

έδρα στον Σύλλογο και βελτιωμένη 

διαδικασία για την κατανομή των 

εδρών.  

6.  Πρόνοια για εγγραφή θεμάτων 

προς συζήτηση στις συνεδρίες του 

Συλλόγου από τα μέλη του με τη 

συγκέντρωση μόλις 20 

υπογραφών. 

7. Πρόνοια που υποχρεώνει το 

Συμβούλιο να απαντήσει γραπτώς 

σε ερωτήσεις ή εισηγήσεις που 

υποβάλλονται από τα μέλη της 

ΕΦΕΚ, δηλαδή τους φοιτητές.  

8.  Καθορισμός των πηγών από τις 

οποίες δικαιούται να αντλεί έσοδα 

η ΕΦΕΚ.  

9.  Υποχρεωτική δημοσιοποίηση των 

πρακτικών των συνεδριάσεων για 

περισσότερη διαφάνεια.  

10. Βελτιωμένη διαδικασία για την 

έγκριση οποιωνδήποτε εξόδων της 

ΕΦΕΚ. 

  

Αυτά και άλλα πολλά 

συμπεριλαμβάνονται στο νέο 

καταστατικό. Η μοίρα της ΕΦΕΚ 

βρίσκεται για πρώτη φορά στα χέρια 

των φοιτητών οι οποίοι στις 28 

Φεβρουαρίου καλούνται να 

υπερψηφίσουν το νέο καταστατικό και 

να γυρίσουν την πλάτη σε όσους 

θέλουν να παραμείνει η ΕΦΕΚ ένας 

οπισθοδρομικός και δυσλειτουργικός 

Σύλλογος. Λέμε ΝΑΙ στις καταστατικές 

αλλαγές για να μετατρέψουμε την ΕΦΕΚ 

ΗΒ στον πλέον σύγχρονο φοιτητικό 

σύλλογο του εξωτερικού. Λέμε ΝΑΙ για 

να ξαναδώσουμε φωνή στους 

φοιτητές.  
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Η Γλώσσα 

«Εάλω» 
Ζούμε σε μια εποχή, όπου ο πολιτισμός 

μας βομβαρδίζεται καθημερινά και 

ανελλιπώς, με στόχο να συμβαδίσουμε 

με τους νέους ρυθμούς της 

παγκοσμιοποίησης και της μεγάλης 

προόδου στην τεχνολογίας, δίχως να 

συλλογιζόμαστε τον κίνδυνο που έπεται 

από τη διαμόρφωση μιας απρόσωπης 

και μαζικής «πανευρωπαϊκής» ή 

παγκόσμιας κουλτούρας και 

ταυτότητας. Ένα μεγάλο μέρος της 

κοινωνίας μας, αποδέχεται την 

παραποίηση των πολιτιστικών μας 

ιδιαιτεροτήτων δίχως ίχνος αντίδρασης, 

αφού «ετσι πρέπει αφού το κάνουν 

όλοι», ξεχνώντας ή αδιαφορώντας για 

την σημασία της διαφορετικότητας και 

της ξεχωριστής ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Η αλόγιστη αυτή αποδοχή 

ενός νέου τρόπου ζωής και η 

επανάπαυση του πολίτη στη προσωρινή 

ατομική ευμάρεια, μπορεί να επιφέρουν 

αρνητικές συνέπειες όχι μόνο ως προς 

το κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά και ως 

προς μια ολόκληρη κοινωνία ή έθνος.  

  

Η διατήρηση και εξέλιξη του πολιτιστικού 

επιπέδου ενός λαού συνεπάγεται με την 

διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας 

του, της οποίας μεγάλο μέρος αποτελεί η 

γλώσσα. Η αποδυνάμωση της 

γλώσσας, οδηγεί στην πολιτιστική 

υποβάθμιση έως και τον αφανισμό της 

ταυτότητας ενός λαού που στην ουσία 

απομονώνεται από τις ρίζες και την 

ιστορία του. Δυστυχώς σήμερα, αντί να 

χρησιμοποιήσουμε την ευρεία γνώση 

της αγγλικής γλώσσας για γνωρίσουμε  

Του Δημήτρη Μύλη 
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και να αντιληφθούμε τους ορίζοντες 

ενός διαφορετικού πολιτισμού, την 

αφήνουμε να εισβάλει και να 

παραποιήσει την ελληνική γλώσσα, 

δείχνοντας μηδενικό αυτοσεβασμό και 

αίσθηση της αξίας του δικού μας 

πολιτισμού. Σήμερα η αγγλική γλώσσα 

δεν αρκείται στο να είναι μία από τις 

ξένες γλώσσες που μαθαίνουμε στα 

σχολεία και στα ιδιωτικά φροντιστήρια 

αλλά τείνει να εξοστρακίσει την  

ελληνική αφού όχι μόνο αγγλικοί όροι 

τείνουν να εδραιώνονται στις 

καθημερινές μας συζητήσεις αλλά και 

οι αγγλικοί χαρακτήρες αντικαθιστούν 

τους ελληνικούς στην καθημερινή 

γραφή μας. Σημαντικό πρόβλημα των 

τελευταίων χρόνων αποτελεί το 

επονομαζόμενο Greeklish, δηλαδή η 

γραφή των ελληνικών με λατινικούς 

χαρακτήρες, αποσκοπώντας έτσι στη 

γρηγορότερη και ευκολότερη 

δακτυλογράφηση χωρίς έγνοιες για 

ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.  

Αυτή η νέα απειλή προέρχεται από 

εμάς τους ίδιους δίχως να 

αναλογιζόμαστε το κακό που κάνουμε 

καθημερινά ο καθένας στο ρους του 

πολιτισμού μας, δίχως να 

ενδιαφερόμαστε για τον ακρωτηριασμό 

των λέξεων και την ανεπανόρθωτη 

φθορά που δημιουργούμε στις 

επερχόμενες γενεές.  

 



Το πρόβλημα αυτό δεν θα πάψει ποτέ 

να είναι ένας φαύλος κύκλος που θα 

επιδεινώνεται, από τη στιγμή που τα 

ΜΜΕ επικροτούν αυτή τη κατάσταση 

προβάλλοντας καθημερινά διάφορα 

παρόμοιου είδους τηλεοπτικά σποτ. 

Βάζοντας ως προτεραιότητα τα 

οικονομικά τους συμφέροντα, 

εκμεταλλεύονται την νέα ανεξάρτητου 

ηλικίας «μόδα», χωρίς ίχνος ντροπής, 

πολιτιστικής και εθνικής συνείδησης. 

 

 Ακόμα μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την 

πολιτιστική αρρυθμία, φέρει η εκάστοτε 

πολιτική ηγεσία, η οποία δεν ενισχύει 

την παιδεία κατάλληλα έτσι ώστε να 

είναι ευέλικτη και αναλλοίωτη σε τέτοιες 

πολιτιστικές μετατροπές και αφήνει 

ανεξέλεγκτους τους κρατικούς φορείς 

να πράττουν υποσκάπτοντας το κοινό 

καλό.  

 

Αυτό συμβαίνει όμως όταν αφήνουμε 

την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά μας 

σε μικρούς ανθρώπους, ανάξιους να 

φέρουν εις πέρας την σημαντικότερη 

αποστολή που προ υποθέτει η θέση 

τους για προστασία του εθνικού μας 

πλούτου. 

 

Ας μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα 

είναι εκείνη που μετέδωσε αξίες και 

ιδανικά και ας αναλογιστούμε ο 

καθένας ξεχωριστά την ένδοξη 

διαχρονική αξία της, αντιλαμβανόμενοι 

ότι ο Ελληνισμός έχει διαθέσει 

υπέρμετρα πολιτιστικά «δάνεια» σε 

εκείνους τους λαούς της Ευρώπης που 

έρχονται τώρα να καθυποτάξουν και 

να αφανίσουν την ταυτότητά μας. Το 

φαινόμενο αυτό, της αλλοτρίωσης του 

γραπτού λόγου, μπορεί να 

παρομοιαστεί ως μια μικρογραφία του 

γενικευμένου προβλήματος του 

Ελληνισμού για λατρεία σε οτιδήποτε 

ξενόφερτο, παραμελώντας και 

υπονομεύοντας τα δικά μας πλούτη.  

 

Η θωράκιση της γλώσσας μας και άρα 

του πολιτισμού μας τώρα πια μπορεί 

να επέλθει μόνο από ατομική αλλαγή 

του απλού πολίτη, αφού τους 

«δυνατούς» δεν τους συμφέρει, 

ξεκινώντας από την απλή επικοινωνία 

και στη συνέχεια λειτουργώντας ως 

σύνολα που αδυνατούν να 

φανταστούν τον ελληνικό πολιτισμό 

ως εκλιπόντα από τον μελλοντικό 

πολιτιστικό παγκόσμιο χάρτη. 
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Η «Ματωμένη Κυριακή» 

του 1972 

Η 30η Ιανουαρίου 1972, γνωστή και ως «Ματωμένη Κυριακή», έμεινε στην 

ιστορία για την βαρβαρότητα που επέδειξαν οι Βρετανοί απέναντι στα 

δημοκρατικά αιτήματα των καθολικών Ιρλανδών στην κατεχόμενη Βόρεια 

Ιρλανδία. Η συνεχιζόμενη καταπίεση των καθολικών Ιρλανδών από τις 

Βρετανικές αρχές στην Βόρεια Ιρλανδία με στοχευμένες διακρίσεις σε 

δικαιώματα ψήφου και διανομή δημόσιας στέγασης, παράλληλα με 

την απαγόρευση παρελάσεων και διαδηλώσεων ενίσχυσαν το αίσθημα αδικίας 

ανάμεσα στους καθολικούς οι οποίοι κρατούσαν άσβεστη την φλόγα 

μιας ενιαίας, ελεύθερης, δημοκρατικής Ιρλανδίας. 

 

Μετά την εφαρμογή της Βρετανικής πολιτικής που προνοούσε φυλάκιση χωρίς 

δίκη για υπόπτους ως μέλη του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IΡA), η 

Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Βόρειας Ιρλανδίας, διοργάνωσε 

ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας στο Ντέρρι η οποία κηρύχθηκε ως παράνομη από 

τις βρετανικές αρχές. Κατά την διάρκεια της πορείας, Βρετανοί στρατιώτες του 

1ου Τάγματος του Βρετανικού Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, άνοιξαν πυρ 

ενάντια στους άοπλους διαδηλωτές, δολοφονώντας στυγνά 13 

αθώους υπερασπιστές ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων, με τον 14ο 

νεκρό να υποκύπτει στα τραύματα του 4 μήνες μετά. 

 

Οι Βρετανικές αρχές αρνήθηκαν κάθε ευθύνη για τους θανάτους, 

υποστηρίζοντας ότι οι πυροβολισμοί ήταν αναγκαίοι για αντιμετώπιση 

βομβιστικών επιθέσεων από πιθανά μέλη του ΙΡΑ. Εντούτοις, οι μαρτυρίες από 

τους παρόντες καθώς και οι τρυπημένες από σφαίρες πλάτες των 

διαδηλωτών αποδείκνυαν αν μη τι άλλο την υπέρμετρη και άκρως αδικαιολόγητη 

βία που χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς στρατιώτες. Η ερευνητική 

επιτροπή που διορίστηκε λίγους μήνες μετά από το βρετανικό κοινοβούλιο για 

εξέταση των γεγονότων, σκοπίμως χρησιμοποιώντας πρωτίστως τις μαρτυρίες 

των Βρετανών στρατιωτών, κατέληξε στο ότι η πρώτη σφαίρα πυροβολήθηκε 

από την πλευρά των διαδηλωτών και ακολούθως αθώωσε τους χειρισμούς των 

Βρετανών.  

Λονδίνο 30 Ιανουαρίου 2015 
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Το 1998 εξουσιοδοτήθηκε μια δεύτερη ερευνητική επιτροπή κάτω από τον Λόρδο 

Σάβιλ, της οποίας το πόρισμα που δημοσιεύτηκε το 2010, απέρριψε τα 

συμπεράσματά της πρώτης ερευνητικής επιτροπής, καταλήγοντας στο ότι 

οι πυροβολισμοί εκ μέρους των Βρετανών ήταν αχρείαστοι και 

αδικαιολόγητοι και ότι οι Βρετανοί σκοπίμως προσπάθησαν να αποκρύψουν το 

πραγματικό έγκλημα που έλαβε χώρα εκείνη τη μέρα. 

 

Ως Έλληνες της Κύπρου και όντας και εμείς θύματα της βρετανικής πολιτικής 

του διαίρει και βασίλευε, αγωνιζόμαστε στα ίδια χαρακώματα με τους Ιρλανδούς 

αγωνιστές και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του Ιρλανδικού λαού για ελευθερία 

και αυτοδιάθεση. Η υποκρισία των Βρετανών, των οποίων η ρητορεία 

διαχρονικά καπηλεύεται τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, αποτυπώνεται στη ρατσιστική γραμμή που διαχωρίζει την 

Ιρλανδία και στην πράσινη γραμμή στη Κύπρο.  

 

Ως ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου τιμούμε τη θυσία των 

θυμάτων της ματωμένης Κυριακής του ’72 και καταδικάζουμε τη στάση του 

βρετανικού στρατού και του στέμματος, που απέναντι στις δίκαιες απαιτήσεις 

των άοπλων Ιρλανδών διαδηλωτών, πρόταξαν την τρομοκρατία και την βίαιη 

καταστολή. 

 

Ο αγώνας των Ιρλανδών για μια ενιαία ελεύθερη Ιρλανδία και ο δικός μας 

αγώνας για απελευθέρωση των τουρκοκρατούμενων τόπων μας είναι αγώνες 

αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης και είναι χρέος των δύο λαών να 

συνεχίσουν την αδιάκοπη πάλη για να δικαιωθεί το αίμα των προγόνων μας 

 

Γραφείο Τύπου 

ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου 
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Οι κερκίδες της πολιτικής 

 Ως ελεύθερα σκεπτόμενος πολίτης και 

ως ενεργό μέλος της κυπριακής 

κοινωνίας με την δική μου κριτική 

σκέψη, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω 

τις ανησυχίες μου και ταυτοχρόνως την 

απέχθεια μου για το κομματικό 

κατεστημένο που έχει πλήξει το κάθε 

είδους κύτταρο της κοινωνίας μας. Ένα 

από αυτά είναι και ο αθλητισμός. 

  

Η διασύνδεση του αθλητισμού και 

ειδικότερα του ποδοσφαίρου με την 

πολιτική, είναι σχεδόν αναπόφευκτη για 

τα κυπριακά δεδομένα. Άλλωστε πολλά 

σωματεία πρωτοστάτησαν στους 

εθνικούς αγώνες και πολλοί αγωνιστές 

της πατρίδας μας βγήκαν από τα 

σπλάχνα ποδοσφαιρικών σωματείων, 

γαλουχημένοι με εθνικά ιδανικά. 

Ωστόσο το κυπριακό ποδόσφαιρο 

αιμορραγεί από την εισβολή των 

κομμάτων στα σωματεία τα οποία το 

μετατρέπουν σε πεδίο κομματικών 

αντιπαραθέσεων και διαπληκτισμών. 

Το αποτέλεσμα είναι η μετατροπή μας 

από απλούς θεατές, σε μάρτυρες μιας 

διαμάχης κομματικού περιεχομένου σε 

έναν χώρο που ο απλός πολίτης θα 

έπρεπε να απολαμβάνει τον αθλητισμό 

σεβόμενος την αντίθετη άποψη, 

επιλογή και οπαδική κουλτούρα του 

κάθε ατόμου ξεχωριστά. Άλλωστε, το 

να σέβεσαι τον αντίπαλο σου, είτε αυτό 

είναι μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού 

διαλόγου, είτε στον αθλητισμό, είναι 

βασική προϋπόθεση μιας υγιής 

δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως, οι 

παρεμβάσεις των κομμάτων στο 

ποδόσφαιρο όχι μόνο τείνουν να 

αμαυρώσουν το πιο δημοφιλές 

άθλημα στο νησί μας αλλά 

προκαλούν εχθρότητα μεταξύ οπαδών 

και οδηγούν σε φαινόμενα βίας τα 

οποία αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. 

  

Έχω βιώσει την προσπάθεια 

εισχώρησης των κομματικών 

μηχανισμών στον χώρο του κυπριακού 

ποδοσφαίρου, βλέποντας 

συγκεκριμένες κομματικές παρατάξεις 

να αντιδρούν για το προτεινόμενο 

σχέδιο έκδοσης κάρτας οπαδού, 

κυρίως για να ‘’ικανοποιήσουν’’ και να 

ελκύσουν μέρος της νεολαίας μας για 

καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους. Είναι 

οι ίδιες κομματικές παρατάξεις που 

ευνοούνται με την κομματικοποίηση 

του ποδοσφαίρου και την παραγωγή 

κομματικών ψηφοφόρων από τις 

τάξεις των κυπριακών σωματείων, 

αρνούμενες να αντιληφθούν τις δικές 

τους ευθύνες για την αύξηση της βίας 

και του φανατισμού στα γήπεδα μας. 

Έχουν ταμπελωθεί απλοί συμπολίτες 

μας ως δεξιοί και αριστεροί, 

κομμουνιστές και εθνικιστές, 

Συναγερμικοί και Ακελικοί, κ..ο.κ., λόγω 

της οπαδικής τους προτίμησης, σε μια 

κοινωνία που η κομματοκρατία έχει 

κηλιδώνει το κάθε τι γύρω της. Οι 

ιστορικές ρίζες των σωματείων μας δεν 

πρόκειται και ούτε πρέπει να αλλάξουν. 

Είναι άλλο όμως οι ιστορικές ρίζες των 

σωματείων και άλλο η μετατροπή των 

σωματείων σε παραρτήματα των 

κομμάτων. 

Του Χάρη Ευθυμίου 
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Ας προβληματιστούμε λοιπόν για το 

που οδηγείται το κυπριακό 
ποδόσφαιρο και κατ᾽ επέκταση η 

κυπριακή κοινωνία. Μήπως όλα αυτά 

μας οδηγούν με ακρίβεια στις εποχές 

όπου επικρατούσε το μίσος και 

κομματικός φανατισμός ανάμεσα μας; 

Τα πολιτικά κόμματα και οι 

μικροκομματικές αντιπαραθέσεις δεν 

έχουν καμία απολύτως θέση στον 

αθλητισμό. Ας σταματήσουν λοιπόν 

όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες να 

μολύνουν το καθετί γύρω μας ούτως 

ώστε να αποσπάσουν ψήφους και να 

διατηρήσουν αυτό το κλίμα μίσους 

μεταξύ των συμπολιτών μας. Φυσικά 

ευθύνη φέρουμε και εμείς οι ίδιοι, που 

διαχρονικά επιτρέψαμε σε όλους 

αυτούς, να μας μετατρέψουν σε 

παίγνιο των ορέξεων τους.  

 

Όχι μόνο τους εμπιστευόμαστε τυφλά 

και χωρίς κριτική σκέψη με την ψήφο 

μας, αλλά συντηρούμε το όλο αυτό 

σάπιο σύστημα ζωντανό με την δική 

μας ανοχή. Ας αναλάβουμε και εμείς 

τις ευθύνες μας πριν να είναι αργά. 

Έξω τα κόμματα από τον αθλητισμό. 

www.metopo.org.uk 
Επισκεφτείτε τη σελίδα μας 
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Τι εστί λοιπόν  

πραγματική δημοκρατία; 

Σε κάθε ευκαιρία ακούμε και βλέπουμε 

το κάθε πολιτικό να επικαλείται την 

δημοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, που 

τους παρακολουθούμε καθημερινά 

στις τηλεοράσεις μας προσπαθούν να 

μας πείσουν ότι διακατέχονται από 

δημοκρατικά αισθήματα. Μάλιστα 

κάποιοι είναι τόσο δημοκρατικοί που 

για να λύσουν το πρόβλημα της 

αποχής εισηγούνται αύξηση του 

εκλογικού μέτρου(!) (Βλέπε 

Δημοκρατικός Συναγερμός αμέσως 

μετά από τις ευρωεκλογές). 

  

Για να δούμε όμως αν πράγματι τα 

κόμματα λειτουργούν δημοκρατικά ή 

εάν τουλάχιστον έχουν θέσεις που 

πρεσβεύουν την δημοκρατία θα πρέπει 

να δούμε τι σημαίνει εμπράκτως 

δημοκρατία και αν πράγματι σήμερα η 

κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι 

όντως δημοκρατία. 

  

Η λέξη δημοκρατία λοιπόν παράγεται 

από το κράτος του δήμου, όπου οι 

Αθηναίοι ως γνωστόν αποφάσιζαν 

από κοινού για το μέλλον της πόλεως 

κράτους τους. Δεν ήταν όμως απλά 

ένας τρόπος να παίρνουν αποφάσεις 

για το κράτος τους. Δεν ήταν δηλαδή η 

δημοκρατία ένας χρηστικός τρόπος για 

να καλύπτουν μια ανάγκη τους. Η 

δημοκρατία ήταν άλλος τρόπος του 

βίου. Ήταν η έμπρακτη συμμετοχή στα 

κοινά και μέσα από αυτή την 

συμμετοχή οι πολίτες μετείχαν «κρίσεως 

και αρχής»*. Δεν υπάρχει λοιπόν η 

έννοια των «εκπροσώπων» όπως την 

ξέρουμε σήμερα. Ήταν μια καθημερινή 

πραγματικότητα, ένα καθημερινό 

γίγνεσθαι. 

  

Η όποια δικαιολογία ή υπαινιγμός ότι 

το πραγματικά δημοκρατικό πολίτευμα 

δεν μπορεί να λειτουργήσει στις 

σημερινές σύγχρονες κοινωνίες δεν 

μπορεί να αντιπαραβάλει την δυναμική 

αυτής της δημοκρατίας όσο δύσκολη 

κι αν είναι επί της πράξεως να 

εφαρμοστεί. Γιατί το νόημα της 

δημοκρατίας όπως αναφέραμε και πιο 

πάνω, είναι ο εναλλακτικός τρόπος του 

βίου και όχι απλά ένας τρόπος να 

παίρνονται αποφάσεις για το μέλλον 

του κράτους. 

  

Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

υποθέσουμε, σε επίπεδο θεωρητικό 

τουλάχιστον, ότι η πραγματική 

δημοκρατία ίσως δίνει μια λύση στο 

κοινωνικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τόσο οι λαοί του 

κόσμου όσο πιο πολύ και πιο έντονα ο 

ελληνικός λαός σε Κύπρο και Ελλάδα.  

Του Σιλουανού Νικολάου 
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Το πρόβλημα της αποχής, σε όρους μη 

λαϊκίστικούς, το πρόβλημα της μη 

μετοχής στα κοινά ή της «απολιτίκ» 

νοοτροπίας- αδιαφορίας. 

 

Λοιπόν, στην σύγχρονη εποχή ίσως η 

δημοκρατία έρχεται να απειλήσει τις 

κομματικές ολιγαρχικές δομές και να 

ανυψώσει την γνώμη του λαού για όλα 

τα ζητήματα. Όπως πολύ σωστά 

κάποιος μπορεί να πει, η απαξίωση 

των πολιτών στα κόμματα υπάρχει γιατί 

πολύ απλά τα κόμματα έχουν 

απομονωθεί από την κοινωνία. Δεν 

έχουν καμιά σχέση με την κοινωνία. 

Αδυνατούν να την κατανοήσουν γιατί 

δεν βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν, οπότε 

και η κοινωνία απεχθάνεται πλέον το 

πολιτικό σύστημα - την κομματοκρατία.  

  

Η άμεση δημοκρατία (δηλαδή η 

πραγματική δημοκρατία) νομίζω θα 

δώσει το έναυσμα στους πολίτες να 

αναπτύξουν την κριτική σκέψη. Όταν οι 

πολίτες νιώθουν ότι αυτοί 

αποφασίζουν, ότι αυτοί έχουν γνώμη 

για τα ζητήματα που αφορούν τους 

ίδιους, για το κάθε ένα ξεχωριστά, τότε 

θα αρχίσουν σιγά - σιγά να 

αυτονομούνται, να κρίνουν όχι βάση 

των κομματικών ή και πολιτικών τους 

ατομικών πεποιθήσεων αλλά βάσει της 

λογικής και το κοινό καλό. Αυτό θα 

συμβαίνει πολύ απλά γιατί ο κάθε 

πολίτης θα είναι πεπεισμένος ότι αυτός 

ελέγχει, αυτός αλλάζει και κινεί τα 

νήματα, αυτός αποφασίζει για το 

μέλλον των συμπολιτών του και όχι 

κάποιος κομματάρχης με συγκεκριμένο 

μανιφέστο μαγειρεμένο από κεντρικές 

επιτροπές σε κλεισμένες αίθουσες.  

  

Δεν είναι μόνο οι εναλλακτικές στο 

πολίτευμα που πρέπει να 

αναζητηθούν. Εναλλακτικές στο 

πολίτευμα και εκδημοκρατικοποίηση 

των θεσμών μπορούν να υπάρξουν 

(αξίζει κάποιος πάντως να μελετήσει το 

πολίτευμα της Ελβετίας). Ένα ίσως 

μεγαλύτερο ζήτημα όμως είναι η 

παιδεία στους πολίτες. Δηλαδή να 

σταματήσουν τα σχολεία να είναι 

φυτώρια τεχνοκρατών, αλλά να γίνουν 

σχολεία ανάπλασης κριτικά 

σκεπτόμενων πολιτών. Να μάθουν στο 

παιδί να σκέφτεται, όχι απλά να αυξάνει 

την στείρα γνώση στους μαθητές 

έχοντας την ψευδαίσθηση ότι έτσι 

ψηλώνει το επίπεδο. Αλλά να 

σφυρηλατήσει τον τρόπο με τον οποίο 

το παιδί θα αναγνωρίζει ποια γνώση 

είναι αληθής και ποια είναι ψευδής. 

Μόνο έτσι ο νεοεισερχόμενος πολίτης 

θα μπορέσει να κατανοήσει το νόημα 

της κριτικής σκέψης εφαρμόζοντας την 

στον ίδιο του το πολιτικό βίο, στο ίδιο 

του το πολίτευμα.  

  

Χωρίς αυτήν απλά θα παρακολουθεί 

το πολίτευμα του (έστω και 

δημοκρατικό) ως απλά έναν άλλο 

τρόπο λήψης αποφάσεων. 

  
* «πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων 

ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως 

καὶ ἀρχῆς»  

Απόδοση στην νεοελληνική : «την 
έννοια ο ́μως πολι ́της με την 

ακριβε ́στερη σημασι ́α της λε ́ξης δεν 

καθορι ́ζει τι ́ποτα α ́λλο περισσο ́τερο 

απο ́ τη συμμετοχη ́ στις δικαστικε ́ς 

λειτουργι ́ες και στην εξουσι ́α» κατά τον 

Αριστοτέλη. 
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Χαιρετισμός από το 

Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΔΡΑΣΙΣ Κ.Ε.Σ. 

«Λογαριάσατε λάθος με το νου σας εμπόροι, δε μετριέται πατρίδα, λευτεριά με 

τον πήχη…  

 

Συναγωνιστές συναγωνίστριες του Μετώπου Η.Β,  

 

Σε μια εποχή που όλα είναι τα ίδια. Σε μια εποχή που η λέξη πατρίδα και 

αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν στη συνείδησή μας, αλλά σαπίζουν στις σελίδες των 

λεξικών. Σε αυτή την εποχή της υποταγής και της αντεθνικής κουλτούρας και 

τρόπου ζωής, υπάρχουν μερικές αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες. Αξίες που 

προσφέρουν χωρίς να απαιτούν να πάρουν, γιατί αγαπούν αυτό στο οποίο 

προσφέρουν, την πατρίδα. Αξίες που καθημερινά προσπαθούμε να τις 

μεταφέρουμε τόσο «δεξιά» αλλά και τόσο «αριστερά» για το καλό του τόπου μας. 

Παραμένουμε πιστοί στους προαιώνιους όρκους μας και με την κάθε αφορμή 

δηλώνουμε πως «ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ». Γιατί εμάς τα όνειρά μας δεν έχουν αριθμούς, 

καρέκλες και χρήματα. Εμείς μόνο ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ όνειρα κάνουμε. 

 

 Συμφοιτητή , Είναι η ώρα που πρέπει να αποδείξεις τι στηρίζεις. Είναι η ώρα να 

διαλέξεις. Τα κομματικά τους φίμωτρα δεν μπορούν πλέον να σου κλείσουν το 

στόμα... Αντιστάσου, απάντησέ τους. Καλούμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε μαζί 

τον αγώνα.. Τον αγώνα που κάποιοι άφησαν στη μέση. Τον αγώνα για την 

Κερύνεια που δεν θέλουν. Τον αγώνα για τους πρόσφυγες, τον αγώνα 

επιστροφής. Τον αγώνα για τους αγνοούμενους που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Αυτόν 

τον αγώνα για να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Έλληνες 

περήφανοι, όπως μας έμαθαν τα παλληκάρια που χάθηκαν γι’ αυτήν τη Γη. 

Όπως μας έμαθε ο Έλληνας μάγκας που έβαψε με αίμα τον ιστό… !  

Βαρωσιώτη, Κερυνειώτη, Μορφίτη, Καρπασίτη ποιο χέρι πολιτικού μπορεί να 

υπογράψει και να σου στερήσει να ζήσεις στην γη των προγόνων σου; Έλληνα 

Κύπριε σπάσε τα δεσμά στα οποία σε έχουν φυλακίσει. Σήκωσε ψηλά το κεφάλι. 

Βρες μέσα σου την χαμένη αξιοπρέπεια και δείξε το δρόμο. Το δρόμο της 

επιστροφής, της δικαίωσης, της ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ.  

Καλή συνέχεια συναγωνιστές!! Χρειάζεται ένα ΜΕΤΩΠΟ καθαρό για να έρθει η 

δική μας ΔΡΑΣΙΣ!!  

 

Δημήτρης Χατζηαντώνη  

Οργανωτικός Γραμματέας Ε.Κ.Φ. ΔΡΑΣΙΣ – Κ.Ε.Σ. 
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Αντρέας Παντελίδης 

UCL 

Πρόεδρος Μετώπου 

Κ.Φ.Η.Β. 

έχουν οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση, την 

υποδούλωση της εθνικής μας αξιοπρέπειας και στην 

προβολή του πάγιου στόχου της κατοχικής δύναμης, 

δηλαδή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, ως την 

μόνη, δήθεν ρεαλιστική, λύση στο κυπριακό. 

 
 Αυτή η αναγκαία αυτοκριτική και κατ’ επέκταση η 

οριοθέτηση της απαιτούμενης αλλαγής πλεύσης σε όλες 

τις όψεις της πολιτικής ζωής στο νησί μας, δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από τα κυπριακά κόμματα, των οποίων η 

νεκροψία καταδεικνύει ως αιτία της διαχρονικής αποτυχίας 

τους τα σκάνδαλα, την διαπλοκή, την διαφθορά, την 

εμμονή στην πελατειακή σχέση με τους ψηφοφόρους αλλά 

και την έλλειψη οράματος που θα προσφέρει ελπίδα στον 

υπόδουλο κυπριακό Ελληνισμό. Τρανή απόδειξη, το 

πρόσφατο οικονομικό σκάνδαλο στην Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., με την 

Προοδευτική Η.Β. να εξαπατά την φοιτητική ένωση για να 

διοχετεύσει στα ταμεία της τα χρήματα των φοιτητών. 
 

Το όραμα, οι λύσεις, οι προτάσεις και άρα η απαιτούμενη 

αλλαγή, δύνανται να αναδυθούν μόνο μέσα από την 

κριτική, αυτόνομη σκέψη του κάθε πολίτη και εφ’ όσον 

εδραιωθεί η σωστή πολιτική νοοτροπία η οποία θα βάζει 

τέλος στον ατομικισμό, στην ηθική παρακμή, δηλαδή η 

νοοτροπία που θα ιεραρχεί το κοινό καλό πάνω από τον 

κομματικό ή το ατομικό συμφέρον. 

Το ΜΕΤΩΠΟ αποτελεί μια προσπάθεια προς αυτή την 

κατεύθυνση. Αγνοώντας τα κομματικά μανιφέστα, πλούσια 

σε λόγια και υποσχέσεις- φτωχά σε πράξεις, οι ανένταχτοι 

Κύπριοι φοιτητές στην Βρετανία επιλέξαμε την αυτονομία, 

αρνούμενοι να συναινέσουμε στην συνέχιση της 

κομματοκρατίας και στην μετατροπή μας σε 

καλουπωμένους υπηρέτες αυτού του σάπιου συστήματος. 

 

Είμαστε ξεκάθαροι. 

Όπως κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης, 

αντιλαμβανόμαστε την ζημιά που επιφέρει ο τυφλός 

κομματικός πατριωτισμός. Γι’ αυτό αντιτάσσουμε την 

αυτονομία και ορίζουμε την Κύπρο ως το μόνο «κόμμα» 

που υπηρετούμε. 

Το φοιτητικό κίνημα έχει τον 

δικό του ρόλο να 

διαδραματίσει στα 

προβλήματα που ταλανίζουν 

την πατρίδα και το έθνος. Ως 
η γενιά που θα κληθούμε να 

χειριστούμε τις τύχες της 

πατρίδας μας κατά τα 

επόμενα χρόνια, οφείλουμε να 

αναγνωρίσουμε εγκαίρως τα 

λάθη, τις παραλείψεις και τις 

χρόνιες παθήσεις της 

κοινωνίας μας, οι οποίες 
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Απορρίπτουμε την ομοσπονδία. Είναι λύση 

αντιδημοκρατική, ρατσιστική, επικίνδυνη, λύση που 

επιβραβεύει την Τουρκία για την εισβολή. Απαιτούμε 

απελευθέρωση, δικαιοσύνη, δημοκρατία. 

 

Σεβόμενοι την ιστορία του έθνους μας και τις θυσίες στο 

βωμό της ελευθερίας, δεν θα συμβιβαστούμε παρά μόνο με 

την Κερύνεια μας ελεύθερη, όπως της αρμόζει, και όχι μια 

πόλη ενός «τουρκοκυπριακού ομόσπονδου κρατιδίου» υπό 

την διοίκηση των εγκάθετων της Άγκυρας. Και αυτό 

προϋποθέτει απεμπόληση της πολιτικής των υποχωρήσεων, 

απόρριψη του πάγιου τουρκικού στόχου 

ομοσπονδοποίησης του νησιού μας και την χάραξη 

πανεθνικής στρατηγικής από κοινού με το Αθηναϊκό κράτος 

με στόχο την επανενσωμάτωση των κατεχομένων στο ενιαίο 

κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Θέλουμε την Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. μπροστάρη στους αγώνες των 

φοιτητών, θέλουμε τον σύλλογο να αποτελεί άξιο 

εκπρόσωπο των φοιτητών μας στη Βρετανία, και όχι όργανο 

εκπαίδευσης μελλοντικών μιζαδόρων. Γι’ αυτό 
πρωτοστατήσαμε για τροποποίηση του υπάρχοντος 

καταστατικού του συλλόγου με τρόπο που θα ανοίγεται ο 

δρόμος για μετατροπή της ΕΦΕΚ σε προπύργιο αγώνα και 

μέσο επίλυσης των προβλημάτων που ταλανίζουν τους 

φοιτητές μας στην Βρετανία, μια Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. που θα θέτει 

προ των ευθυνών τους αυτούς που υπονομεύουν τον 

σύλλογο. 
 

Συμφοιτητές και Συμφοιτήτριες, 
 

Μπορεί να μην το αντιλαμβανόμαστε, αλλά έχουμε στη 

διάθεση μας το πιο σημαντικό όπλο της δημοκρατίας. Την 

ψήφο. Οφείλουμε να τιμωρήσουμε το θράσος με το οποίο 

οι νεολαίοι του ΑΚΕΛ επιχείρησαν να κλέψουν τα λεφτά του 

συλλόγου. Ας θέσουμε τις βάσεις για μια νέα Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. με 

την υπερψήφιση του νέου καταστατικού του συλλόγου. Ας 

φέρουμε μαζί ένα καίριο πλήγμα στην κομματοκρατία και 

στη διαφθορά. Ας δείξουμε με την ψήφο μας την πίστη μας 

στην απελευθέρωση των κατεχομένων εδαφών μας και την 

αντίθεση μας σε τουρκικές προελεύσεως ομοσπονδιακές 

λύσεις. 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου σε Λονδίνο και Μάντσεστερ 

στηρίζουμε ΜΕΤΩΠΟ. 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου σε Λονδίνο και Μάντσεστερ ψηφίζουμε 
ΝΑΙ στο νέο καταστατικό της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β. 
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Σταύρος Ιωάννου 

University of Law 

 

Δεν επιλέγουμε και δεν αποδεχόμαστε τους διάφορους 

κομματικούς χρωματισμούς που διαχωρίζουν την σημερινή 

κοινωνία και κυρίως την νεολαία μας. Οι κομματικοί 

χρωματισμοί και ταμπέλες, οι προσωπολατρίες, είναι αυτά 

που δίνουν τροφή στην κομματοκρατία και είναι αυτά που 

διασπούν την ενότητα μεταξύ μας ως λαός. Επιβάλλεται 
λοιπόν, όχι μόνο η νεολαία μας αλλά και σύσσωμος ο 

κυπριακός ελληνισμός, να αναπτύξουμε τόσο την κριτική 

μας σκέψη όσο και την πνευματική μας ελευθερία, και να 

δώσουμε επιτέλους το μήνυμα ότι αυτός ο λαός, αυτή η 

νεολαία, δεν συμβιβάζεται με ανίκανες πολιτικές ηγεσίες, δεν 

αποδέχεται τις προδοτικές και προσωπικές εμμονές του 

κάθε πολιτικάντη και δεν επιτρέπει σε κανέναν να παίζει με 

την τύχη του Κυπριακού ελληνισμού και το μέλλον το ΔΙΚΟ 

ΜΑΣ.  

  

Όταν εκφράζουμε μια άποψη λοιπόν, πρώτα πρέπει 

σκεφτόμαστε. Είναι η αυτή η άποψη δική μας; Την 
οριοθετήσαμε με σιγουριά μέσα από βαθιά επεξεργασία 

και ανάλυση για να γίνει δική μας; Αν όχι, τότε πάψε να 

εκφράζεις κάτι που δεν είναι δικό σου και κάνε το μόνο 

πράγμα που μπορείς να κάνεις ως ελεύθερος άνθρωπος. 

ΣΚΕΨΟΥ, ΔΡΑΣΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥ. Στις 28 Φεβρουαρίου δεν 

σε καλώ να ψηφίσεις την αυτονομία για το δικό μας καλό. 

Άλλωστε, δεν είμαστε εδώ για προσωπικές φιλοδοξίες, 

αλλά για την ιδεολογία, την αυτονομία και την ανεξαρτησία, 

που χαρακτηρίζουν την μοναδική αυτόνομη και αντι-

ομοσπονδιακή παράταξη του Η.Β.! Σε καλώ όμως να 

ελευθερωθείς πνευματικά και να δόσεις μια γροθιά σε 

όλους αυτούς που μας έφεραν εδώ που βρισκόμαστε 

σήμερα. Στείλε το μήνυμα στους πολιτικάντηδες που 

μολύνουν την νεολαία μας, ότι αυτή η γενιά έχει και άποψη, 

αλλά και δική της κριτική σκέψη. Καλή ψήφο και καλή 

λευτεριά λοιπόν. 

Το ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. ως μια 

αυτόνομη και υπερκομματική 

παράταξη, δεν διεκδικεί το 

αλάθητο. Αλλά προσπαθεί 

γνήσια και δημιουργικά και 

μακριά από πολιτικές, 

οικονομικές και προσωπικές 

εξαρτήσεις, επιδιώξεις και 

συγκρούσεις να επιτύχει κάτι 

καλύτερο για την Κύπρο μας 
και την νεολαία της. 
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Χάρης Ευθυμίου 

Manchester Metropolitan 

University 

της πατρίδας μας απαξιώνοντας οποιανδήποτε λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 

Ομοσπονδίας, είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

 

Ουδέν αναληθέστερο. Όλοι οι αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες, οι στόχοι που θέτουμε στη 

ζωή μας θέλουν θυσίες, επιμονή, συγκέντρωση για την επίτευξη του στόχου, μα 

πάνω απ´ όλα θέλουν ΠΡΑΞΕΙΣ. Το να τα ζητάς όλα αυτά τα προαναφερθέντα είναι 

εύκολο. Το να κάνεις τα λόγια πράξη είναι το δύσκολο, και είναι εκεί που η πάστα του 

καθενός από εμάς φαίνεται. Το Μέτωπο Κ.Φ.Η.Β. από το 2006 που είναι το έτος 

ίδρυσης του, έχει αποδείξει με πράξεις ότι μια χούφτα αυτόνομων φοιτητών, μπορεί 

να πετύχει το αδιανόητο. Μπορεί να πετύχει την αφύπνιση της νεολαίας μας, να 

εκθέσει πολιτικούς που εκφράζουν προδοτικές απόψεις σε θέματα εθνικής σημασίας, 

και έχει πολεμήσει μέσα από διαφάνεια και απόλυτη δημοκρατικότητα για το 

συμφέρον του κύπριου φοιτητή στο Η.Β. εντός της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης 

Κυπρίων στην Αγγλία. 

Δεν είναι εύκολο να είσαι ενεργό μέλος μιας αυτόνομης οικογένειας φοιτητών που τα 

βάζει με ολόκληρους κομματικούς μηχανισμούς με υπέρογκα ποσά για προεκλογικές 

καμπάνιες. Δεν είναι εύκολο να δέχεσαι τόσο πόλεμο από τις κομματικές φοιτητικές 

παρατάξεις γιατί πας κόντρα στο σύστημα τους και ταυτοχρόνως να εκφράζεις την 

δική σου άποψη σαν ελεύθερος και αξιοπρεπής πολίτης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Άλλωστε, αυτό λέγεται ελευθερία του λόγου και πραγματική 

δημοκρατία. Είναι καιρός για αλλαγή. Είναι καιρός να ακουστεί η φωνή του δικαίου. 

Είναι ο καιρός της γενιάς μας να αντιδράσει και να δείξει σε όλους αυτούς ότι είμαστε 

εδώ, αυτόνομοι, ακομμάτιστοι, και με την δική μας κριτική σκέψη και ιδανικά θα 

δώσουμε τον αγνό αγώνα μας μέχρι τέλους. 

 

Συμφοιτήτρια, συμφοιτητή,  

Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ εγώ ή οι συναγωνιστές μου ότι θα φέρουμε την 

αλλαγή. Δεν μπορούμε να σου υποσχεθούμε ότι είναι εύκολο να ανατρέψεις το 

κομματικό κατεστημένο. Μπορούμε όμως να σου υποσχεθούμε, ότι με την δική σου 

στήριξη και δίνοντας μας φωνή, θα συνεχίσουμε να πολεμάμε για τα αυτονόητα και 

να δουλεύουμε με το ίδιο σθένος και μαχητικότητα για το συμφέρον σύσσωμου του 

κυπριακού ελληνισμού χωρίς να διαχωρίζουμε τους αριστερούς από τους δεξιούς 

και τους κεντρώους από τους αυτόνομους. Εμείς έχουμε αποδείξει με πράξεις ότι 

έχουμε και το μεράκι και την δυνατότητα να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο.  

Στις 28 Φεβρουαρίου δεν ζητάω την ψήφο σου για λόγους προσωπικής ανάδειξης. 

Εάν αυτό ήθελα, θα ήμουνα και εγώ ενταγμένος σε μια από όλες αυτές τις 

κομματικές παρατάξεις. Δεν είμαστε εδώ για προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικά 

συμφέροντα. Είμαστε εδώ για την αυτονομία και την ιδεολογία της μοναδικής αντι-

ομοσπονδιακής παράταξης του Η.Β. 

Η σημερινή νεολαία, η δική 

μας γενιά, θεωρεί πως είναι 

δύσκολο να επέλθει η αλλαγή 

στην πατρίδα μας. Η σημερινή 

γενιά θεωρεί πως το να έχεις 

εθνική συνείδηση και να 

περνάς από τα λόγια στις 

πράξεις είναι ακόμη πιο 

δύσκολο. Η σημερινή γενιά 

θεωρεί πως το να θέλεις και να 

διεκδικείς τα αυτονόητα, 

δηλαδή την απελευθέρωση 
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Μελίνα Μωυσέως 

Canterbury Christ 

Church  University 

Η τροφή της κομματοκρατίας, η οποία σκοτώνει τον 

τόπο μας και την ελεύθερη βούληση των νέων 

ανθρώπων που πρόκειται να αποτελέσουν τα κύτταρα 

και το μέλλον της πατρίδας μας, είναι βέβαια οι 

κομματικοί διαχωρισμοί. Θα ήταν λοιπόν αναγκαίο, η 

νεολαία μας όπως επίσης και σύσσωμος ο κυπριακός 

λαός, να διευρύνουν το πεδίο της κριτικής τους σκέψης 

και να αφανίσουν το οτιδήποτε γίνεται αφορμή 

διάσπασης της ενότητας του Κυπριακού Ελληνισμού. Η 

μισή μας πατρίδα είναι κατεχόμενη. Καθημερινά 

βγαίνουν στην δημοσιότητα ολοένα και περισσότερα 

σκάνδαλα με εμπλεκόμενους πολιτικούς. Η νεολαία μας 

ξενιτεύεται ως αποτέλεσμα της ανικανότητας των 

πολιτικών μας να διαχειριστούν την οικονομική 

κατάσταση του κράτους. Η μοίρα της πατρίδας μας 

λοιπόν, δεν μπορεί να αποτελεί το παιχνίδι ανθρώπων 

που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ατομικών 

συμφερόντων. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε 

κανέναν να διαφθείρει και να διασκορπίσει τα όνειρα 

που έχουμε σαν νεολαία για το δικό μας μέλλον, 

περνώντας άσκοπης και συμφεροντολογικής φύσεως 

ιδεολογίες.  

 

Σαν μια απλή συμφοιτήτρια σας, μα προπάντων 

ελεύθερα σκεπτόμενη, σας καλώ ταπεινά να 

αναλογιστείτε τις αιτίες που οδήγησαν την Κύπρο μας 

και τους πολίτες της σε αυτή την κατάντια και να 

αφουγκραστείτε και τις δικές μου ανησυχίες. Χτίστε τις 

δικές σας απόψεις και γκρεμιστε τις βαθιά ριζωμένες 

προκαταλήψεις που μολύνουν τις απόψεις των νέων 

μας. Αποδείξτε στο σάπιο αυτό πολιτικό μας σύστημα, 

πως σαν φιλόδοξοι, μορφωμένοι και ανεξάρτητοι νέοι, 

αλλά και ενεργοί πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

έιμαστε έτοιμοι να εκφράσουμε τις δικές μας απόψεις, 

σκέψεις, ανησυχίες και παράλληλα σε αντίθεση με 

αυτούς, να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. 

Καλή ψήφο σε όλους λοιπόν και καλή συνέχεια στις 

σπουδές σας.  

Σαν ένα αυτόνομο, ελεύθερο 

και υπερκομματικό κίνημα, 

προσπαθούμε να 

απογαλακτίσουμε την 

νεολαία του τόπου μας από 

τον κομματικό κλοιό, 

χρησιμοποιώντας  δημιουρ- 

γικούς τρόπους που δεν 

εμπλέκουν πολιτικά, 

οικονομικά ή οποιαδήποτε 

προσωπικά συμφέροντα. 
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Βασίλης 

Χαραλάμπους 

University of 

Portsmouth 

Ως φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο ,κάποιος θα 

μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν θα μπορούσαμε να 

προσφέρουμε αρκετά για τη πατρίδα μας ,ωστόσο 

στην περίπτωση του ΜΕΤΩΠΟΥ θεωρώ πως αυτός ο 

ισχυρισμός δεν ευσταθεί. Επέλεξα να ενταχθώ σε αυτό 

το αυτόνομο φοιτητικό κίνημα το οποίο πραγματικά 

μέρα με τη μέρα αποδεικνύει ότι ακόμη υπάρχουν 

ελπίδες, μέσα από το διάλογο αλλά και την ενότητα να 

συνεχίσουμε την αφύπνιση των συμφοιτητών μας και 

τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για τα προβλήματα 

που ταλανίζουν την πατρίδα μας. 

 

Ο αγώνας μας εστιάζεται κυρίως στη αποτροπή της 

επιβολής μιας λύσης στην οποία δυστυχώς εμμένουν οι 

πολιτικές ηγεσίες, αυτή της διζωνικής δικοινοτικής 

Ομοσπονδίας. Εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι σε μια 

τέτοια μορφή λύσης εφόσον το μόνο που θα 

καταφέρει είναι να νομιμοποιήσει την τουρκική εισβολή . 

Πιστεύω ακράδαντα ότι ριζικές αλλαγές στο τόπο μας 

δεν θα επέλθουν μέσα από φοιτητικές παρατάξεις που 

υπάγονται σε κόμματα αλλά από αυτόνομα και 

ανεξάρτητα κινήματα που αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα χωρίς κομματικές παρωπίδες. Γι’ αυτό 

λοιπόν μέσω του ΜΕΤΩΠΟΥ ακούγεται η δική μας 

αυθεντική, φοιτητική φωνή και μόνον. Σίγουρα λοιπόν 

δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο αλλά 

μπορούμε να δουλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Γι’ 

αυτό ως νέος, ενεργός και προβληματισμένος πολίτης 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σας καλώ να 

διεκδικήσουμε μαζί αυτό που μας αξίζει. 

Το γεγονός ότι κατέρχομαι 

υποψήφιος με το ΜΕΤΩΠΟ 

Κυπρίων Φοιτητών 

Ηνωμένου Βασιλείου με τιμά 

ιδιαίτερα και μου δίνει την 

ευκαιρία να εκφράσω αυτά 

που πιστεύω, αλλά και 

όσους τα συμμερίζονται, 

στην Εθνική Φοιτητική 

Ένωση Κυπρίων Ηνωμένου 

Βασιλείου. 
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Μάριος 

Χατζηπέτρου 

University of Essex 

Όλοι καθοδηγημένοι από τους κομματάρχες σαν 

μαριονέτες σε μια λύση ομοσπονδίας για τη πατρίδα 

μας, που είναι απλά ένα ανέκδοτο νομιμοποίησης του 

ψευδοκράτους, όπως ακριβώς ήθελε και ο Ντεκτάς.  

 

Εμείς πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά μας, πιστά εγγόνια 

των παππούδων μας, ΔΕΝ κάνουμε καμία έκπτωση στα 

πιστεύω και τις ιδέες μας. ΔΕΝ πρόκειται και με καμία 

δύναμη να δεχτούμε την ομοσπονδία στο τόπο μας, σε 

χώμα ιερό, σε χώμα που ποτίστηκε με αίμα Ελληνικό.  

 

Συμφοιτητή άνοιξε τα μάτια, διεύρυνε το μυαλό και 

αντέδρασε ενάντια στο σάπιο κατεστημένο που μας 

οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.  

 

Βαρέθηκες το ρουσφέτι τους; 

Μπούχτισες με τα σκάνδαλα τους; 

Αγανάκτησες με την αδικία της κομματοκρατίας; 

Δεν αντέχεις άλλο να είσαι θεατής στο ξεπούλημα της 

Πατρίδας μας; 

 

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΟ!! 

 

Σε καλούμε υγιώς σκεπτόμενε συμφοιτητή να μας 

στηρίξεις με τη ψήφο σου ενάντια σε αυτούς που 

καταστρέφουν το μέλλον μας. 

ΨΗΦΙΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΗΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

Θα παραμείνουμε πιστοί συνεχιστές του αγώνα για τη 

λευτεριά χωρίς συμβιβασμούς, μέχρι να ηχήσουν ξανά 

χαρμόσυνα οι καμπάνες του Αποστόλου Αντρέα, μέχρι 

στο πενταδάκτυλο να κυματίσει ξανά η γαλανόλευκη. 

Πριν εξήντα χρόνια η νεολαία 

της Κύπρου ήταν στους 

δρόμους, αγωνιζόταν και 

πέθαινε για την Ελλάδα, το 

μεγαλύτερο ιδανικό, ΛΕΥΤΕΡΙΑ. 

Εξήντα χρόνια μετά η νεολαία 

βρίσκεται σκλαβωμένη σε 

κομματικές παρατάξεις και 

κλοιούς, μη μπορώντας να 

εκφέρει τη δική της γνώμη, μη 

μπορώντας να ανοίξει τα μάτια 

και το μυαλό της. 
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Έρικα Μαρνέρου 

University of Sheffield 

Η φοιτητική ένωση μέχρι σήμερα έχει αρκετές αδυναμίες 

και κενά στη λειτουργία της κάτι που την καθιστά 

δυσλειτουργική και την απομακρύνει από τους 

φοιτητές.  

 

Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό θα φέρουν αέρα 

ανανέωσης στην ΕΦΕΚ αφού θα την κάνουν πιο 

δημοκρατική, θα κλείσουν τα διαδικαστικά 

παραθυράκια που εκμεταλλεύονταν στο παρελθόν οι 

κομματικές παρατάξεις και θα δώσουν φωνή στους 

απλούς φοιτητές. Το ΜΕΤΩΠΟ ήταν η πρώτη παράταξη 

που κατέθεσε πρόταση για τροποποίηση του 

καταστατικού. Ήταν η παράταξη που πρωτοστάτησε 

στη διαπραγμάτευση με τις άλλες παρατάξεις 

καταθέτοντας πρωτοποριακές εισηγήσεις. Ήταν η 

παράταξη που έγραψε το κείμενο του νέου 

καταστατικού συμβιβάζοντας όλες τις πλευρές, ακόμα 

και της Προοδευτικής που τώρα αποφάσισε να το 

καταψηφίσει για να εξυπηρετήσει δικούς της στόχους.  

Το ΜΕΤΩΠΟ υποσχέθηκε στους φοιτητές να παραδώσει 

νέο καταστατικό και έκανε τα λόγια του ΠΡΑΞΗ. Τώρα η 

μοίρα της ΕΦΕΚ ΗΒ είναι στα χέρια των φοιτητών.  

 

Στις 28 Φεβρουαρίου, σε Λονδίνο και Μάντσεστερ, 

στηρίζουμε ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων Φοιτητών και λέμε ένα 

ισχυρό ΝΑΙ στις καταστατικές αλλαγές.  

-Στηρίζουμε την παράταξη που δεν μένει στις 

υποσχέσεις και τα «θα».  

-Στηρίζουμε τους αυτόνομους φοιτητές και γυρίζουμε 

την πλάτη στις κομματικές νεολαίες.  

-Στηρίζουμε αυτούς που λένε την ΑΛΗΘΕΙΑ και τίποτα 

λιγότερο.  

-Στηρίζουμε αυτούς που από το 2006 μέχρι και σήμερα 

παραδίδουν μαθήματα αγωνιστικότητας, σοβαρότητας 

και υπευθυνότητας. 

-Στηρίζουμε αυτούς που έμαθαν να ζουν και να 

σκέφτονται αυτόνομα, φοιτητικά και ελεύθερα! 

Αν και μη εγγεγραμμένο 

μέλος του ΜΕΤΩΠΟΥ 

Κυπρίων Φοιτητών, 

αποφάσισα υπεύθυνα να 

στηρίξω ενεργά τη φετινή 

εκλογική του προσπάθεια 

και να βάλω το δικό μου 

λιθαράκι στην εκστρατεία 

του για έγκριση των 

τροποποιήσεων του 

καταστατικού της 

φοιτητικής ένωσης. 
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Σπύρος 

Δημοσθένους 

University of 

Sussex 

κράτος έχουμε φτάσει στην στυγνή κομματοκρατία, 

την απάθεια και τον ωχαδερφισμό. Από τον αγνό 

πατριωτισμό των εθνικών αγώνων της Ελληνικής 

Επαναστάσεως του 1821 και του 

Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955 έχουμε 

φτάσει στον κομματικό πατριωτισμό και στην τυφλή 

υποταγή και πίστη στους κομματάρχες.  

 

Έχοντας συνείδηση αυτών των πραγματικοτήτων 

κατέρχομαι φέτος υποψήφιος με την αυτόνομη και 

υπερκομματική παράταξη ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β με 

αίσθημα ευθύνης προς τους φοιτητές και τη πατρίδα 

για μία θέση στο συμβούλιο της Εθνικής Φοιτητικής 

Ενώσεως Ηνωμένου Βασιλείου. Για όσους έχουν 

βαρεθεί την κομματοκρατία, το κομματικό μάντρισμα, 

τα μεγάλα λόγια με τις ακόλουθες μικρές πράξεις, τους 

απράγμονες μεμψίμοιρους και θέλουν να 

εκπροσωπούνται από ελεύθερους και ανεξάρτητους 

φοιτητές.  

 

Για όσους πιστεύουν ακόμα στην επιστροφή στα 

κατεχόμενα εδάφη, στην απαλλαγή από τους 

κομματικούς δεσμούς, στην αυτονομία του νου και 

της νεολαίας. 

Όταν με ρωτούν γιατί 

μπαίνω στον κόπο να 

ασχοληθώ με την πολιτική 

και τα κοινά απαντώ με το 

ρητό του Πλάτωνος «Μια 

από τις τιμωρίες που δεν 

καταδέχεσαι να ασχοληθείς 

με την πολιτική είναι ότι 

καταλήγεις να σε κυβερνούν 

οι κατώτεροί σου». 

Από την δημοκρατία της 

αρχαίας Αθήνας και την 

ταύτιση του πολίτη με το  
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Νάγια 

Κωνσταντίνου 

University of 

Surrey 

Επειδή το ΜΕΤΩΠΟ 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 ΜΕΤΩΠΟ στέκεται όρθιο ενάντια σε 

οποιαδήποτε καταστροφική λύση. 

Γιατί το ΜΕΤΩΠΟ είναι η μόνη ομάδα φοιτητών που με τη δράση της μπορεί να φέρει 

αποτέλεσμα, αφού όταν οι άλλοι οργανώνουν πάρτυ και τουρνουά μπιρίμπας, το 

ΜΕΤΩΠΟ οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες και πολιτιστικές ομιλίες. 

Γιατί όταν πρέπει, δρα χωρίς να σκεφτεί ούτε διαταγές ούτε υποδείξεις από κανένα. 

 

Γιατί στο ΜΕΤΩΠΟ 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 ΜΕΤΩΠΟ ξεκίνησε από μια μικρή παρέα και μεγαλώνει. Γιατί στο ΜΕΤΩΠΟ 

γνώρισα φίλους, γνώρισα μια δεύτερη οικογένεια. Γιατί ξέρω ότι αυτό που έχουμε στο 

ΜΕΤΩΠΟ οι άλλοι δυστυχώς δε θα το αποκτήσουν ποτέ. Γιατί στο ΜΕΤΩΠΟ 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 ΜΕΤΩΠΟ το λέω με περηφάνια!  

 

Γιατί στηρίζοντας ΜΕΤΩΠΟ ξέρω ότι δε στηρίζω απλά μια παράταξη αλλά στηρίζω 

άξιους νέους στους οποίους μπορεί να στηριχθεί το μέλλον της Κύπρου.  

 

Γιατί στηρίζοντας ΜΕΤΩΠΟ στηρίζω την πατρίδα μου. 

 

Για ακόμα μια φορά φέτος 

αποφάσισα να κατέλθω 

υποψήφια στις φοιτητικές 

εκλογές της ΕΦΕΚ Ηνωμένου 

Βασιλείου με το ΜΕΤΩΠΟ 

Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου 

Βασιλείου. Φέτος όπως και 

πέρσι ρωτήθηκα γιατί 

κατέρχομαι υποψήφια με το 

Μέτωπο. Οι λόγοι δεν άλλαξαν, 

μόνο επιβεβαιώθηκαν και 

ενισχύθηκαν. 

51 



Νικόλας 

Παναγιώτου 

University of 

Leicester 

Τους ψηφίζεις, τους κατηγορείς, 

τους ξαναψηφίζεις.  

Γιατί; 

 -   Επειδή πέτυχαν μια άνευ 

προηγουμένου υποχώρηση στο 

εθνικό μας ζήτημα; 

-   Επειδή οδήγησαν στον πάτο την 

οικονομία μας; 

-   Επειδή τηρούν τις προεκλογικές - 

ψηφοθηρικές τους υποσχέσεις; 

Αν θέλεις να γράψεις ένα ‘τέλος’ στο σάπιο κομματικό 

κατεστημένο τότε πρέπει να το χτυπήσεις στη ρίζα του. 

 

Στις 28 Φεβρουαρίου σε Λονδίνο και Μάντσεστερ έχεις 

την επιλογή να ψηφίσεις υπερκομματικά, ενάντια στην 

ομοσπονδία και μακριά από οποιαδήποτε συμφέροντα 

και σκοπιμότητες.  

 

Για μια κατά ΜΕΤΩΠΟ επίθεση ενάντια στα κομματικά 

φερέφωνα. 

 

Δείξε την απαξίωσή σου και σπάσε τα δεσμά.  

 

Δράσε ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ.  

 

‘’Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά’’ 
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Στέλιος Παυλίδης 

University of 

Essex 

Οι κομματάρχες που κρατούν τα ηνία της χώρας μας, 

οδήγησαν τον λαό μας στην οικονομική εξαθλίωση. Οι 

συνεχείς αποκαλύψεις κομματικών σκανδάλων, η 

αδυναμία από πλευράς των κομμάτων να βρουν λύσεις 

στα προβλήματα που ταλαιπωρούν την χώρα αλλά και 

η καταστροφική πορεία που μας οδηγούν στο 

κυπριακό, πρέπει να αφυπνίσουν τον κυπριακό 

Ελληνισμό ο οποίος επιτέλους πρέπει να θυμηθεί τις 

ρίζες του, το βάρος της ελληνικής ιστορίας και να 

απαιτήσει ΑΛΛΑΓΗ. 

 

Η μέχρι τώρα πορεία του ΜΕΤΩΠΟΥ καταδεικνύει ότι 

μπορούμε να καταφέρουμε πολλά, μακριά από 

κομματικά συμφέροντα, με μόνο όπλο την ιδεολογία 

μας. Η ολόχρονη δράση του κινήματος, η ενημέρωση 

των συμφοιτητών μας για τους κινδύνους αποδοχής 

μιας άδικης λύσης όπως είναι η διζωνική δικοινοτική 

ομοσπονδία αλλά και η συνεισφορά του κινήματος στην 

δράση της Ε.Φ.Ε.Κ. Η.Β., έχουν τον δικό τους ρόλο στον 

αντικατοχικό αγώνα της πατρίδας μας. Χρέος μας στις 

επερχόμενες φοιτητικές εκλογές να στηρίξουμε το μόνο 

υπερκομματικό φοιτητικό κίνημα στη Βρετανία. 

 

ΣΤΙΣ 28 ΤΟΥ ΦΕΒΡΑΡΗ ΣΕ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ - 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΛΟΓΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΤΩΠΟ  

ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

Η σημερινή κατάσταση που 

επικρατεί στην πολιτική ζωή του 

τόπου δεν μας δίνει περιθώρια 

να συνεχίσουμε να στεκόμαστε 

απραγείς μπροστά στη μάστιγα 

που λέγεται κομματοκρατία, γι’ 

αυτό και αποφάσισα να 

υποστηρίξω με την 

υποψηφιότητα μου το μόνο 

αυτόνομο φοιτητικό κίνημα στη 

Βρετανία, το Μέτωπο Κυπρίων 

Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου.  
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Βικτώρια Στέλικου 

University of 

Leicester 

όσοι εχθροί, εμπόροι και να έρθουν , εμείς θα 

αγωνιζόμαστε για την διατήρησή 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 και την πατρίδα!  

 

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, η μόνη ελπίδα που 

μένει είναι η αφύπνιση των νέων, αφού είναι χρέος όλων 

μας να αγωνιστούμε για ένα καλύτερό 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, ψήφισε με 

κύριο γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας μας για να 

την βοηθήσουμε όλοι μαζί να ξανά φορέσει τα πρωτινά 

της φτερά!  

 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ- ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

"Δεν είναι οικόπεδο που το 

καταπατούνε ούτε και μουρλα 

εθνική που επιστρέφει είναι η 

Κύπρος που οι εμπόροι τη 

μισούνε και η ανάγκη μας 

που όνομά δεν έχει« 

 

Σκοπός της μοναδικής 

αυτόνομης παράταξης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι να 

περάσει το μήνυμά πως, όσα 

χρόνια και να περάσουν, 
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Άγης 

Χαραλάμπους 

University of 

Leicester 

Στις κρίσιμες στιγμές που 

περνά η πατρίδα μας, δεν 

θα μπορούσα να αρνηθώ 

την πρόταση του μόνου 

αυτόνομου φοιτητικού 

κινήματος στην Βρετανία 

για κάθοδο μου ως 

υποψήφιος στις 

επερχόμενες φοιτητικές 

εκλογές.  

 

Είναι σημαντικό να στηρίξουμε αυτούς που μακριά 

από μικροκομματικές σκοπιμότητες ενεργούν με 

γνώμονα το καλό της πατρίδας. Είναι σημαντικό να 

επιβραβεύσουμε την συνεχή προσπάθεια 

διεθνοποίησης του κυπριακού και αφύπνισης της 

νεολαίας μας που πραγματοποιεί εδώ και 8 χρόνια το 

ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β. 

 



Δημήτρης Μύλης 

University of 

Portsmouth 

Ως Έλληνας της Κύπρου και πρόσφυγας αυτού του 

τόπου αισθάνομαι την ανάγκη για την καθημερινή 

ανάμειξη μου σε αυτά που θεωρώ εγώ κοινά, σε αυτά 

που δεν θεωρώ αμελητέας προσοχής και  σε αυτά που 

συμβαδίζουν με τις ιδέες μου περί ελευθερίας. Είμαι 

υπερήφανος που υπηρετώ το ΜΕΤΩΠΟ Κυπρίων 

Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου με μοναδικό σκοπό τη 

λύτρωση της πατρίδας μου, μαχόμενος ενάντια σε 

εκείνους που υποσκάπτουν την Κυπριακή Δημοκρατία 

και σε αυτούς που υπονομεύουν το έθνος μας.  

 

Με τιμή φέτος καλούμαι να εκπροσωπήσω το 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΕΤΩΠΟ στις φοιτητικές εκλογές του 

Ηνωμένου Βασιλείου στις 28 Φεβρουαρίου. Καλώ εσάς, 

τους απομακρυσμένους από την πατρίδα μας φοιτητές, 

να ενδιαφερθείτε για το παρόν και μέλλον του τόπου 

σας, να υψώσετε τη φωνή σας έναντι σε εκείνους που 

ξεπουλούν το λαό και την πατρίδα και να διεκδικήσετε τα 

αναφαίρετα δικαιώματά σας μέσα από την εκλογική 

διαδικασία. Είναι στο χέρι μας να μην αφήσουμε τίποτα 

να τελειώσει και να ξεχαστεί στο πέρας των χρόνων. 

«Συλλογιέμαι τα χρόνια που 

πέρασαν, 

τη μικρή πολιτεία, 

που ακουμπημένη στη 

θάλασσα λαμποκοπούσε στον 

ήλιο 

τη γιαγιά Ελένη 

που κατέβαζε το Θεό στο σπίτι 

της 

και τον φίλευε κόλλυβα και μέλι»  
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Αντρέας 

Σιαλχούπ 

Birmingham City 

University  

επέλεξα να είμαι μέλος ενός υπερκομματικού και 

αυτόνομου κινήματος όπως είναι το Μέτωπο Κυπρίων 

Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου. Όντας στέλεχος του 

Μετώπου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχα την μεγάλη 

χαρά να γνωρίσω ανθρώπους πρότυπα που έχουν ως 

κύριο γνώμονα της δράσης τους το καλό του φοιτητή, 

ανθρώπους δουλευταράδες, ανιδιοτελείς μα κυρίως 

εθνικά σκεπτόμενους που αποδεικνύουν εμπράκτως ότι 

ακόμα υπάρχει ελπίδα σε αυτό τον δύσμοιρο τόπο που 

στενάζει κάτω από το καρκίνωμα της κομματοκρατίας, 

του βολέματος, του ρουσφετιού και του ωχαδερφισμού, 

την ίδια ώρα που το εθνικό μας πρόβλημα βρίσκεται σε 

μια κρίσιμη καμπή 41 χρόνια μετά. Η νεολαία, το μέλλον 

αυτού του τόπου χρειάζεται να ξυπνήσει πριν να είναι 

πολύ αργά. 

 

Για αυτό στις 28 Φεβρουαρίου δίνουμε συνέχεια στην 

ΕΛΠΙΔΑ και στεκόμαστε ανάχωμα στα σχέδια αυτών που 

νομίζουν ότι μπορούν να καταστρέφουν τα ΟΝΕΙΡΑ 

μας. Με την ψήφο σου δίνεις φωνή στο μόνο αυτόνομο 

και υπερκομματικό κίνημα του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ  

ΨΗΦΙΖΩ ΜΕΤΩΠΟ Κ.Φ.Η.Β 

 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΑ 

Αγαπητοί συμφοιτητές και 

συμφοιτήτριες, 

 

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα 

το ότι κατέρχομαι υποψήφιος 

στις επερχόμενες εκλογές της 

ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου.  

Η απόφασή μου ,όπως και των 

υπόλοιπων συναγωνιστών μου, 

δεν βασίζεται σε προσωπικές 

φιλοδοξίες άλλωστε για αυτό 
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Η γωνιά της γνώσης 

«Σύμφωνα με την φόρμουλα των Η.Ε., η πτυχή του 

περιουσιακού που σχετίζεται με την διζωνικότητα 

αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στον αποδεχτό κανόνα ότι 

κάθε Συνιστώσα Πολιτεία θα διοικείται από κάθε κοινότητα «η 

οποία θα έχει εγγυημένη καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού και 

γης στην περιοχή της». 
Έγγραφο της κυπριακής κυβέρνησης, του 2009, με το οποίο 

επιβεβαιώνονται οι φυλετικές διακρίσεις που απορρέουν από την 

διζωνικότητα της ομοσπονδιακής λύσης. (Γ. Χαραλαμπίδης, 
«Κυπριακό Διπλωματικές ίντριγκες», εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011) 

«Αν τυχόν γίνει Ένωση, οι Κύπριοι αξιωματικοί θα είναι 

υποχρεωμένοι να συγχωνευτούν με τους Έλληνες 

συναδέρφους τους, κάτι που πρέπει να αποκλείεται, γιατί θα 

σημαίνει την επαγγελματική τους καταστροφή». 

 
Γλαύκος Κληρίδης, 21 Οκτωβρίου 1965 (Παπαγεωργίου 1980β, σ. 

257-258, Μηνάς 2007, σ. 377) 

«Να θεωρείτε ολόκληρο τον κόσμο ως την πατρίδα σας, με 

νόμους κοινούς για όλους, όπου οι καλύτεροι θα κυβερνούν, 

ανεξάρτητα από τη φυλή τους. Διαφοροτρόπως με τους 

στενόμυαλους, δεν κάνω διάκριση μεταξύ Ελλήνων και 

βαρβάρων, η προέλευση των πολιτών ή η φυλή, στην οποία 

γεννηθήκανε με αφήνει αδιάφορο. Έχω μόνο ένα κριτήριο με το 

οποίο τους διακρίνω: την αρετή. Για μένα ο κάθε καλός ξένος 

είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από ένα 

βάρβαρο» 

                                             Όρκος Μεγάλου Αλεξάνδρου 58 



Η γωνιά της γνώσης 

«Πνευματική επανάστασις, από τον μυελόν των οστών και την 

ρίζα της ψυχής του τωρινού Έλληνος. 

 

Επανάστασις, αφυπνίζουσα όλα τα αισθητήρια της εντροπής, 

της τιμής, της ανδρικότητος, της εθνικότητος.  

 

Επανάστασις, γαλβανίζουσα το απόπληκτον πνέυμα του.  

Επανάστασις, ξεθάπτουσα το ηθικόν του. 

 

Επανάστασις, ανασταίνουσα, τονώνουσα και ρωμαλεόνουσα 

τον ανθρωπισμόν του και το εθνικόν του φιλότιμον. 

 

Επανάστασις καταξεσκίζουσα με τα δόντια, όλους τους 

χυδαιοτάτους ξενισμούς των φραγκοχωριατών. Επανάστασις, 

ελευθερώνουσα από όλους τους ελλαδικούς και 

ευρωπαικούς πνευματικούς ζυγούς. 

 

Επανάστασις, κατασυντρίβουσα και καταθάπτουσα την 

ραγιαδικήν αυτοπεριφρώνησιν και αντικαθιστώσα αυτήν με 

την οδυσσειακήν αυτοπεποίθησιν.  

 

Επανάστασις, μεταμορφώνουσα τον Τουρκοραγιά, τον 

Παληορωμιόν, το χωριατοπολίτην και τον απεχθέστερον, 

χυδαιότερον και ρυπαρότερον φραγκοραγιάν, εις Έλληνα». 

 

                                                                      Περικλής Γιαννόπουλος 
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