Ενιαίος Φορέας Αυτονομων Ενωτικών Φοιτητικών Παρατάξεων

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π.
Συναγωνιστές Συναγωνίστριες,
Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση απευθύνω χαιρετισμό στη πρώτη έκδοση του
περιοδικού του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π, ο «Αυτόνομος λόγος», που ευελπιστεί να καταστεί ο
Φάρος και ο ιδεολογικός καθοδηγητής των Αυτόνομών Ενωτικών αντιομοσπονδιακών
Φοιτητών σε Κύπρο και μητροπολιτική Ελλάδα.
Η έκδοση αυτού του περιοδικού ήταν υποχρέωση μας και αδήριτη ανάγκη, καθώς τα
τελευταία χρόνια η ιδεολογία μας βρίσκει απήχηση σε όλο και περισσότερους νέους.
Καινούριες παρατάξεις δημιουργούνται σε Ελλαδικές πόλεις, ενώ οι υφιστάμενες
ενισχύονται και αγκαλιάζονται από την φοιτητιώσα νεολαία της Κύπρου η οποία
αποστρέφει το βλέμμα της από το σάπιο κομματικό κατεστημένο που σκύβει
καθημερινά το κεφάλι στον Τούρκο εισβολέα και «διεκδικεί» λύσεις καταστροφικές
για τον Ελληνισμό της Κύπρου.
Οι καιροί είναι δύσκολοι, ο χώρος μας βάλετε και λοιδορείτε καθημερινώς, εμείς
ως νέοι με υψηλό πατριωτικό αίσθημα και πίστη στις αρχές και τις αξίες που
υπηρετούμε μέσα από τις παρατάξεις του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π, πρέπει να αντισταθούμε,
να δώσουμε την μάχη, όπου και αν χρειαστεί, είτε στα αμφιθέατρα , είτε στα
πανεπιστήμια, είτε στους δρόμους, οι Ενωτικοί φοιτητές πρέπει να δηλώνουν παρόν
και έτοιμοι να προασπιστούν τα δίκαια του Έθνους και της πατρίδα. Συναγωνιστές
είμαστε ο ανθός της Κυπριακής νεολαίας, είμαστε εμείς που θα ανασύρουμε από
την λάσπη το κάρο που ονομάζεται Κύπρος και θα το οδηγήσουμε σε ήρεμα και
ασφαλή λιβάδια. Η Ιστορία θα είναι αμείλικτος κριτής για εμάς εάν δεν φανούμε
αντάξιοι των περιστάσεων.
Αυτή η καινούρια εκδοτική πρωτοβουλία των παρατάξεων του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π ας
καταστεί η φωνή και ο παλμός ΟΛΩΝ των αντιομοσπονδιακών-Ενωτικών φοιτητών
και ας γίνει η ιδεολογική προμετωπίδα των παρατάξεων μας. Έχουμε το δίκαιο με
το μέρος μας, έχουμε τις γνώσεις και τα επιχειρήματα ώστε να πείσουμε για τις
Ιδέες μας. Ας το πράξουμε και η έκδοση αυτού του περιοδικού αυτό τον σκοπό θα
πρέπει να επιτελέσει. Ο «Αυτόνομος λόγος» θα πρέπει να μπει σε κάθε σπίτι νέου
φοιτητή, η Ιδεολογία μας δεν χωρεί περιχαρακώσεις, το άνοιγμα στη κοινωνία των
φοιτητών πρέπει να είναι πρώτιστος στόχος.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες
που βοήθησαν τα μέγιστα ώστε αυτό το περιοδικό να εκδοθεί και να γίνει κτήμα
όλων των αντιομοσπονδιακών φοιτητών. Ευελπιστώ ο «Αυτόνομος λόγος» να γίνει
θεσμός ο οποίος θα αγκαλιαστεί από όλους μας.
Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Αντώνης Καζαμίας
Πρόεδρος Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π
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Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Φ.Ε.Ν.
Συναγωνιστές, συναγωνίστριες,
Με μεγάλη μας χαρά χαιρετίζουμε την έκδοση του εν λόγω περιοδικού και
ευχόμαστε καλή συνέχεια στο δύσβατο μονοπάτι του αγώνα μας, για μια Κύπρο
ελεύθερη και Eλληνική. Ως η μοναδική Αυτόνομη Μαθητική παράταξη στην Κύπρο,
αντιλαμβανόμαστε πως έχετε προσφέρει πολλά στο αντικατοχικό κίνημα. Ο αγώνας
και η μακρόχρονη ιστορία σας, είτε όταν αποτρέψατε σχέδια καταστροφής του
νησιού μας, είτε όταν μόνοι εναντίων πολλών εναντιωθήκατε σε παζαρέματα και
ξεπουλήματα, μας κάνει όλους δυνατούς.
Στην Κύπρο του 2012, ο κόσμος οφείλει να έχει πίστη και δύναμη, διότι στην
Ε.Φ.Ε.Ν έχουμε μάθει πως «καμία μάχη δεν είναι χαμένη, παρά μόνο αυτή που
δεν δίνεται». Ο Αυτόνομος, Αντιομοσπονδιακός χώρος έδωσε και θα συνεχίσει
να δίνει τις μάχες του μακριά από κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα. Άφησε
πίσω του όλους όσους κατηγορούν, τόσο εσάς σε φοιτητικό επίπεδο, όσο και εμάς
σε μαθητικό, ως ψευτοπατριώτες και ονειροπόλους. Για όλους εμάς δεν υπάρχει
συμβιβασμός και ψευδοδιλλήματα του τύπου «ομοσπονδία ή διχοτόμηση». Είναι
καιρός να μας απαντήσουν όλοι αυτοί οι πολιτικάντηδες και οι νεολαίες τους, όποιο
χρώμα κι αν φοράνε, από πότε ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, έριξε το κεφάλι
κατά γης, ηττημένος και έτοιμος να παραδοθεί στον εχθρό.
Βέβαια, αν είχαμε πραγματικά πρότυπά μας τον Πετράκη Γιάλλουρο, τον Μάτση,
τον Ευαγόρα, το Γρηγόρη και τόσους άλλους που πότισαν το δέντρο της λευτεριάς,
θα ήμασταν σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί πολύ απλά, θα είχαμε ιδανικά
και αξίες, θα πιστεύαμε στο Θεό και θα ήταν η βοήθειά Του άντληση δύναμης,
όπως και για τους ήρωες του ’55-‘59. Η Κύπρος μας χρειάζεται ελπίδα για να
μπορέσει να σηκώσει το βάρος που έχει στους ώμους της. Εμείς, όμως, είμαστε
αυτή η ελπίδα και είναι αδήριτη ανάγκη να χαράξουμε τη δική μας πορεία που θα
βλέπει με τα μάτια της ψυχής μας την Μόρφου, την Κερύνεια, το Βαρώσι και τον
Καραβά. Τα χώματα που μας γέννησαν, τα χώματα που μεγάλωσαν τους γονείς
μας, τα χώματα για τα οποία χύθηκε ελληνικό αίμα, τα δικά μας χώματα. Ο αγώνας
για την Κύπρο και για όλο τον Ελληνισμό σε όσα σημεία αιμορραγεί δεν πρέπει να
έχει σταματημό μέχρι την τελική δικαίωση.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε καλή δύναμη σε ό,τι έχετε αναλάβει να
φέρετε εις πέρας και ψυχική αντοχή για το βαρύ φορτίο της απελευθέρωσης που
κουβαλάμε όλοι στις πλάτες μας και πρέπει να πραγματοποιηθεί. Το χρωστάμε,
άλλωστε, σε αυτούς που έφυγαν, αλλά, κυρίως σε αυτούς που θα έρθουν...
«Εδώ πέρα είναι Κύπρος, εδώ πέρα είν’ Ελλάδα
και σκουτάρι ομπροστά τους όλοι οι λεύτεροι τόποι.
Στον καινούργιο το χάρτη για κοιτάξετε απλάδα:
Να• η μεγάλη Ρωσία, να• η Ασία, η Ευρώπη!
Δε μετριέται ο λαός μας, τώρα πια, δε μετριέται!
Και σεις νείρεστε ακόμα; Και σεις σκλάβους μας θέτε;»
Θ. Πιερίδης
Με πίστη στο Θεό και στην Πατρίδα,
Εθνική Φωνή Ελληνόψυχων Νέων
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Αυτόνομη Φοιτητική Κίνηση ΝΙΚΗ ΤΕ.ΠΑ.Κ

Χαιρετισμός Α.Φ.Κ. ΝΙΚΗΣ ΤΕ.ΠΑ.Κ.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες,
Εκ μέρους της Α.Φ.Κ ΝΙΚΗΣ ΤΕ.ΠΑ.Κ χαιρετίζω την έκδοση του περιοδικού που
εκδίδεται για πρώτη από τον ΕΦΑΕΦΠ, και εκφράζω τα συγχαρητήρια μου για την
συνεχή προσφορά του φορέα στον Αγώνα τον αυτόνομων φοιτητών. Χαιρετίζω
όλους τους αντιομοσπονδιακούς και ενωτικούς Συναγωνιστές που μέσω των
αυτόνομων παρατάξεων στέκονται άγρυπνοι φρουροί στο ήδη ξευτιλισμένο παλάτι
της μοναδικής και Πανώριας Ελευθερίας.
Οι παρατάξεις που αποτελούν τον ΕΦΑΕΦΠ, από τον καιρό ίδρυσης τους είναι ένα
εμπόδιο που φράσσει τον δρόμο των πουλημένων πολιτικών, και υπενθυμίζουν
με κάθε ευκαιρία πως ο Έλληνας της Κύπρου στην μακραίωνη ιστορία του, ποτέ
δεν συμβιβάστηκε, και δεν εγκατέλειψε τα όπλα. Επιπλέον φροντίζουν να μην
κομματικοποιηθούν και να γίνουν έρμαιο των κομματικών ορέξεων οι φοιτητές,
και τους γνωρίζει διαφορετικά μονοπάτια, όπου η σκέψη τους χωρίς χρώματα και
συμφεροντολογικούς προσανατολισμούς ξεχωρίζει σε μια εποχή ομοιοτήτων. Παρά
τον συνεχές και ανελέητο πόλεμο που δέχονται τα αυτόνομα κινήματα, τον οποίο
γευτήκαμε και εμείς στον πρώτο χρόνο δράσης μας, οφείλουμε να ανασηκώσουμε
την πλάτη και να αποσείσουμε το κάθε λογής διεφθαρμένο πρόσωπο που για
προσωπικούς και κομματικούς λόγους, καταρρακώνει την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Η Αυτόνομη Φοιτητική Κίνηση ΝΙΚΗ ΤΕ.ΠΑ.Κ. αποτελεί ένα νεοσύστατο ενωτικό
κίνημα που ιδρύθηκε το 2011, για να ενισχύσει τον αγώνα για τη λευτεριά. Είναι η
μοναδική αυτόνομη παράταξη που γεννήθηκε στη Λεμεσό από λίγους με ακλόνητη
θέληση και πίστη για αντίσταση σε οτιδήποτε ξενόφερτο και ανθελληνικό ελκύει
τους ριψάσπιδες και οσφυοκάμπτες. Στη Λεμεσό ο φοιτητής έχει πλέον αυτόνομη
φωνή, νεογέννητη μεν, αλλά ικανή να μεγαλώσει και να δυναμώσει, για να ακουστεί
παντού πως η ιδέα για λύση Απελευθέρωσης και εν τέλη η πραγματοποίηση του
«ανέφικτου» συνεχίζει να υπάρχει ακόμα σε ελληνικές ψυχές.
Με αγνή και καθαρή φωνή η Α.Φ.Κ ΝΙΚΗ ΤΕ.ΠΑ.Κ. δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στον
ΕΦΑΕΦΠ αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φοιτητική παράταξη πολεμά Αυτόνομα,
για την Απελευθέρωση και την εθνική αποκατάσταση του κυπριακού ελληνισμού.
Μαχόμενοι και αποφασισμένοι για τη Νίκη, θα έχουμε ψηλά τα λάβαρα του αγώνα
που σκεπάζουν τα χιλιάκριβα όνειρα μας, υπεράνω κομμάτων και απαλλαγμένοι
από ιδιοτέλειες.
Ελπίζω ο εθνικός αγώνας που διεξάγεται από τους ανυπότακτους φοιτητές να
κριθεί σημαντικότερος. Αυτός ο Αγώνας είναι Ιερός, και οφείλουμε ως λίγοι που
έχουμε απομείνει να ενωθούμε, να γίνουμε πιο ισχυροί και να ξεπεράσουμε τους
εαυτούς μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι
προεδρικές εκλογές πλησιάζουν και βλέπουμε το κάθε λογής παζάρεμα για το
μέλλον του τόπου μας. Σηκώστε τα λάβαρα ψηλά, υψώστε το ανάστημα και με μια
γροθιά, πάμε για τη ΝΙΚΗ.
				
Αλεξάνδρου Σωτήρης
Πρόεδρος Α.Φ.Κ ΝΙΚΗ ΤΕ.ΠΑ.Κ.
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ΔΡΑΣΙΣ - Κ.Ε.Σ. Αθήνας

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.»
«…Καθοδηγητικός μας φάρος ο αγών της Ενώσεως και πλαίσια εντός των
όποιων κινούμεθα η Υπερκομματική πολιτική και το ενδιαφέρον προς όλους υμάς
δια την επίλυσην των φοιτητικών προβλημάτων…».
Με αυτή τη διακήρυξη, μια ολιγάριθμη ομάδα φοιτητών σ΄ ένα από τα δωμάτια
της εστίας Πατησίων αναλαμβάνουν το 1968 να γίνουν πρωταγωνιστές σε
καιρούς δύσκολους, με τη δημιουργία της «ΔΡΑΣΙΣ». Η χούντα που κυριαρχεί
στην Αθήνα και επιχειρεί να ευνουχίσει το φοιτητικό κίνημα με την τακτική
των διορισμένων συμβουλίων, των απειλών και των απελάσεων, η απόσυρση
της Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο που έδινε ρεαλιστικές ελπίδες για
την πραγματοποίηση του προαιώνιου πόθου της Ένωσης είναι οι καταλυτικοί
παράγοντες που οδήγησαν στη γένεση της «ΔΡΑΣΙΣ», της μεγαλύτερης και
ιστορικότερης φοιτητικής ένωσης.
Άμεση ανάγκη ήταν η αποκατάσταση των δημοκρατικών αρχαιρεσιών για
την εκλογή διοικητικών συμβουλίων της Ε.Φ.Ε.Κ. Το καράβι της αυτονομίας
αρμενίζει στις θάλασσες ενάντια στους ανέμους και τις καταιγίδες, γιατί εδώ και
44 χρόνια έχει σημαία του την ίδια αγνή και καθάρια ιδεολογία. Δε λυγίσαμε
και δεν υποκύψαμε ποτέ στις σειρήνες του ενδοτισμού, δεν αφήσαμε ποτέ την
ηττοπάθεια και τη λογική του «άλλαξαν οι καιροί » να μας κατακυριεύσει.
Το κίνημα μας «καταδικασμένο» να αγωνίζεται στους δρόμους για την εθνική
μας δικαίωση συνεχίζει μετά από 44 χρόνια δυναμικής παρουσίας να αποδεικνύει
πως αποτελεί την πρώτη γραμμή του πατριωτικού χώρου έχοντας να επιδείξει
πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο. Δέκα χρόνια πριν ήταν οι φοιτητές του ΔΡΑΣΙΣΚ.Ε.Σ. που άφησαν τις σπουδές τους στην Αθήνα για να πρωτοστατήσουν στον
αγώνα ενάντιων στο σχέδιο ΑΝΑΝ στην Κύπρο, μαζί με άλλα οργανωμένα
σύνολα. Σε κάθε κάλεσμα οι ΔΡΑΣΙΤΕΣ δηλώνουν πάντα παρόν
Δεν επιτρέψαμε σε κανέναν να χειραγωγήσει τη σκέψη μας και να πλήξει την
αυτονομία μας. Είμαστε οι ίδιοι εκείνοι φοιτητές που πρωτοξεκίνησαν πριν 44
χρόνια και τώρα είμαστε εδώ, με την ίδια πυξίδα στους αγώνες μας, αυτήν
της Ελλάδας και της Αυτονομίας. Στόχος μας μια Κύπρος Ελεύθερη, για πάντα
Ελληνική κι ένα φοιτητικό κίνημα απαλλαγμένο από κομματικά συμφέροντα.
Έτσι υποσχόμαστε πως δε θα σταματήσουμε τον αγώνα ενάντια στο έκτρωμα
της Ομοσπονδίας, που προσπαθούν να μας πλασάρουν, θα βροντοφωνάζουμε το
«ΟΧΙ » όσες φορές κι αν χρειαστεί και με όλες μας τις δυνάμεις θα αντισταθούμε
σε οδυνηρούς συμβιβασμούς και εξευτελιστικά σχέδια καταρράκωσης της
Εθνικής μας αξιοπρέπειας.
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για μια αυτόνομη Ε.Φ.Ε.Κ., να προσφέρουμε
καθημερινά στους συμφοιτητές και συμφοιτήτριες μας και να ασκούμε πίεση σε
αρμόδιους φορείς για την επίλυση των φοιτητικών μας προβλημάτων.
Με τον φοιτητή, ενάντια στο κατεστημένο και την κατοχή…
Ένωση Κυπρίων Φοιτητών ΔΡΑΣΙΣ-Κ.Ε.Σ.
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Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών Θεσσαλονίκης

ΠΕΟΦ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μεγάλες αλλαγές στους πολιτικούς σχηματισμούς
επέρχονται κατόπιν σημαντικών πολιτικών εξελίξεων. Ο κανόνας αυτός
εφαρμόστηκε κατ επανάληψη στο ελλαδικό και κυπριακό πολιτικό γίγνεσθαι με
πιο πρόσφατο παράδειγμα την μεταπολίτευση. Η τραγωδία του 74 και η πτώση της
στρατιωτικού καθεστώτος των Αθηνών, ήρθαν να αναμορφώσουν την πολιτική
ζωή του έθνους, δημιουργώντας έτσι ένα μεταλλαγμένο πολιτικό σκηνικό. Νέα
κόμματα, νέες συμμαχίες, νέοι σχηματισμοί καθορίζουν τις νέες κατευθυντήριες
γραμμές και αρθρώνουν τον καινούριο πολιτικό προσανατολισμό.
Οι μεταβολές αυτές επηρέασαν σαφώς και το κυπριακό φοιτητικό κίνημα. Η
συντριπτική πλειοψηφία των κυπριακών παρατάξεων που δρουν σήμερα
στον ελληνικό αλλά και διεθνή χώρο είναι απότοκα των πρώτων χρόνων της
μεταπολίτευσης. Η Π.Ε.Ο.Φ. δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα. Φοιτητές με
ανησυχίες και προβληματισμούς, παρακολουθούν τις εξελίξεις να διαδέχονται
με δραματικούς ρυθμούς η μία την άλλη. Κατοχή, προσφυγιά, μεταπολίτευση.
Συλλαλητήρια, πορείες , υποσχέσεις. Συνομιλίες για επίλυση του προβλήματος και
υποχωρήσεις. Μάρτης του 1977 και οι δυσοίωνες προβλέψεις επιβεβαιώνονται:
Διζωνική , Δικοινοτική Ομοσπονδία, ο Αττίλας στο σπίτι μας με την δική μας
υπογραφή, την δική μας συγκατάθεση. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ίσως την
καθοριστικότερη. Ένα χρόνο αργότερα, ομάδα συνδικαλιστών φοιτητών,
προχωρούν στην ίδρυση φοιτητικής παράταξης με την επωνυμία Παγκύπρια
Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών. Βασικότερη των αρχών της καινούριας παράταξης, η
αυτονομία του φοιτητικού κινήματος, βασικότερος των σκοπών, η απαλλαγή από
τα δυσοίωνα και η υλοποίηση εκείνης της πολιτικής η οποία μακροπρόθεσμα θα
μπορεί να κατοχυρώσει τον ελληνισμό της Κύπρου με την μόνη φερέγγυα λύση,
την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Με την ίδρυση της Π.Ε.Ο.Φ. νέα δεδομένα προστέθηκαν στον χώρο του φοιτητικού
κινήματος. Συγκεκριμένα παγιώθηκε η τάση στους κόλπους των φοιτητών για
αυτόνομο φοιτητικό κίνημα, μια αυτονομία η οποία αμφισβητήθηκε και τέθηκε σε
δοκιμασία πολλάκις από διάφορους πολιτικούς κύκλους. Μια αυτονομία, που στο
τέλος της μέρας κατάφερε να αποδείξει την δύναμή της και να παραδώσει στην
κοινωνία μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση, στηριζόμενη στις βασικότερες των
ακαδημαϊκών αρχών.
Επιπρόσθετα, στο εθνικό θέμα, οι φοιτητές της Π.Ε.Ο.Φ. παραθέτει συγκροτημένα,
με διαρκείς προσθαφαιρέσεις ανάλογα με το πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής, μια
πρόταση εναλλακτική που δεν συμβιβάζεται με την κατοχή και την αδράνεια. Ένα
συνεχές, διπλωματικό και προσωπικό αγώνα ενάντια στους δοσίλογους, για την
επανάκτηση όλων των κατεχόμενων εδαφών μας και την ευμάρεια του λαού μας.
Παράλληλα, δεν μπορεί να λείπει από το πλευρό των καταπονημένων Ελλήνων
αλλά και όλων των λαών που πολεμούν τον ιμπεριαλισμό και προτάσσουν το
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης , και να πολεμά το διεφθαρμένο κομματοκρατούμενο
σύστημα που οδηγεί τον λαό στην λήθη και στην κοινωνική εξαθλίωση.
Σήμερα η Π.Ε.Ο.Φ. γράφει ιστορία. Με την πλούσια δράση της, κατάφερε να
καταξιωθεί στον χώρο του φοιτητικού κινήματος σαν «η υγιέστερη και αυθεντικότερη
φοιτητική φωνή» (Ι.Τρακατέλλης, Πρύτανης Α.Π.Θ.) . Με μια σειρά εκδηλώσεων
και εκστρατειών ενημέρωσης έχει καταφέρει να προωθήσει το κυπριακό ζήτημα
τόσο στην Βόρεια Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Επίσης στην παράταξη, λειτουργούν
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επιμορφωτικοί θεσμοί, με μοναδικό σκοπό την αντικειμενική επιμόρφωση των
φοιτητών αναφορικά με πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Εν έτη 2012,
ακόμη ζωντανοί, μέχρι την πολυπόθητη Ένωση, συνεχίζουμε τους αγώνες με
πλούσια δράση και σημαντική άνοδο στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές, της τάξης
του 3,2%. Για την πατρίδα και τον λαό, ορκιζόμαστε αμετανόητοι νοσταλγοί της
ελευθερίας οποιασδήποτε μορφής.

Α.Φ. ΕΠΑΛΞΗ Πανεπιστημίου Κύπρου
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα συμφοιτητών
μας, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την ιδέα της ύπαρξης των κομμάτων
στον χώρο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κύπρου. Αποτελεί
έκτοτε την μόνη ανεξάρτητη, αυτόνομη, ακομμάτιστη φοιτητική παράταξη του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη δόθηκε ένα όνομα
που να αντιπροσωπεύει εξίσου και τις τρεις της ιδιότητες: την ακομμάτιστη, τη
φοιτητική και την αγωνιστική.
Το 1995 ιδρύεται υπό την ονομασία «Αυτόνομη Φοιτητική Οργάνωση Εθνική
ΠΑΛιγγενεσία» (Α.Φ.Ο. Ε.ΠΑΛ.). Τρία χρόνια μετά και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του
1998 η Ε.ΠΑΛ. μετονομάστηκε σε Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη (Α.Φ.ΕΠΑΛξη).
Από την ίδρυσή της η Α.Φ.ΕΠΑΛξη απέκτησε στενές σχέσεις συνεργασίας και
αλληλεγγύης με τις παρατάξεις του Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π, οι οποίες οδήγησαν τελικά τον
Αύγουστο του 1997 στην ένταξη της στον Φορέα, ένα κοινό φορέα που ενοποιεί
και συντονίζει τις ενέργειες των Αυτόνομων Φοιτητών από το 1987.
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη στηρίζεται ιδεολογικά σε ένα δίπτυχο, που
σχετίζεται με το Κυπριακό πρόβλημα και την αυτονομία του φοιτητικού κινήματος:
α. Στη συμβολή στους αγώνες για Ελευθερία και Δικαιοσύνη της πατρίδας
μας και στην αντίστασή μας σε κάθε προσπάθεια για ξενόφερτες, δυσλειτουργικές
λύσεις του κυπριακού προβλήματος, που θα υποθηκεύουν και θα απειλούν το
μέλλον μας
β. Στην ενδυνάμωση του φοιτητικού κινήματος ώστε δυναμικά να διεκδικεί
την επίλυση των φοιτητικών προβλημάτων και στο φραγμό της ανεξέλεγκτης
κομματικής παρεμβατικότητας που διχάζει τους φοιτητές.
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη αποτελεί τη μόνη φοιτητική παράταξη του
Πανεπιστημίου Κύπρου που έχει ξεκάθαρη, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση
στο κυπριακό πρόβλημα. Απορρίπτουμε ρατσιστικές, διχοτομικές «λύσεις» τύπου
ΑΝΑΝ και υποστηρίζουμε ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται στις
αρχές του Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι η Διζωνική
Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν μπορεί να εξασφαλίσει το νησί τον σεβασμό των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για όλους τους νόμιμους κάτοικους αυτού του τόπου
και γι’ αυτό την απορρίπτουμε.
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση των
φοιτητών, ως η παράταξη που Αυτόνομα προασπίζεται τα δίκαιά τους. Μια φοιτητική
παράταξη, η οποία αφουγκράζεται τις φοιτητικές ανησυχίες, αφού αποτελείται από
απλούς φοιτητές και όχι κομματικά στελέχη που μόνο σκοπό έχουν την ικανοποίηση
των μικροκομματικών τους συμφερόντων.
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Αυτόνομη Φοιτητική Κίνηση ΤΟΛΜΗ Ιωαννίνων
Η Α.Φ.Κ. Τόλμη αποτελεί ζωντανή απόδειξη, πως ο νέος της Κύπρου δεν έχει
χάσει την περηφάνεια και την τιμή του, είναι ασυμβίβαστος και ανυποχώρητος όσον
αφορά τα εθνικά θέματα όπως αρμόζει σε έναν Έλληνα της Κύπρου, απόγονο του
Τεύκρου, του Ονήσιλού, του Ευαγόρα, του Αυξεντίου και όλων των παλληκαριών
που πότισαν με το αίμα τους τη μαρτυρική μα ηρωομάνα τούτη γη, που ονομάζεται
Κύπρος, την εσχατιά, το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού. Χωρίς κόμμα,
χωρίς χρήματα, χωρίς στήριξη και δεχόμενη έναν αδυσώπητο και αισχρό πόλεμο
από τα μέλη των κομματικών παρατάξεων, απομονωμένοι και με την πλάτη στον
τοίχο, έχοντας να αντιμετωπίσουμε από την μια τους αναρχικούς και από την άλλη
τα φανατισμένα κομματικά υποχείρια των κυπριακών κομμάτων, καταφέραμε να
ανδρωθούμε, να εδραιωθούμε, να επικρατήσουμε, να νικήσουμε. . .
Η ΑΦΚ Τόλμη ιδρυμένη από μια χούφτα φλογισμένων φοιτητών τον Σεπτέμβριο
του 2010, κατάφερε να πετύχει από τον πρώτο κιόλας χρόνο και να καταλάβει 1
από τις 7 έδρες του Συλλόγου Κυπρίων Φοιτητών Ιωαννίνων με 8%. Την δεύτερη
κιόλας χρόνια κατάφερε μια μεγάλη νίκη, καθώς ήταν η μόνη παράταξη που
ανέβασε κατά 4% τα ποσοστά της ανερχόμενη στο 12% και διατηρώντας φυσικά
την έδρα της.
Σίγουρα όμως για μας σημασία δεν έχει τόσο η ψήφος και τα ποσοστά, όσο
το πατριωτικό έργο. Για αυτό άλλωστε ιδρυθήκαμε, για να αφυπνίσουμε τον
ευρισκόμενο σε πατριωτικό λήθαργο Kύπριο φοιτητή και να πυρπολήσουμε καρδιές
και συνειδήσεις, εμφυσώντας την φιλοπατρία, την αγάπη για την ελευθερία και της
προσήλωση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ως υπέρτατο καθήκον και υποχρέωση.
Σε δύο χρόνια έχουμε να επιδείξουμε πλουσιότατο έργο. Συνοπτικά θα παρουσιάσω
ένα μέρος του πολυσχιδούς έργου της ΑΦΚ Τόλμης:
Εκδήλωση για την ΕΟΚΑ με κύριο προσκεκλημένο τον αγωνιστή Γιάννη Σπανό
Εθνικό Μνημόσυνο Αυξεντίου-Παλληκαρίδη στο Κάστρο
Εκδήλωση στην Κόνιτσα για το ενωτικό δημοψήφισμα καλεσμένοι του Μητροπολίτη
Εκπομπή σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι για την ΕΟΚΑ
Γιορτή σε γυμνάσιο της πόλης αφιερωμένη στην Κύπρο, με θέατρο για τον Ευαγόρα
Παλληκαρίδη από τα παιδιά του Γυμνασίου
Εκδήλωση με θέμα Κύπρος-Θράκη-Πόντος Ιστορίες παράλληλες με τον καθηγητή
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Φάνη Μαλκίδη.
Εκδήλωση για την ΕΟΚΑ με κύριο ομιλητή τον κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη
καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντειο
Προβολή ταινιών πατριωτικού περιεχομένου στο οίκημά μας
Διοργάνωση εράνου για τους δυσπραγούντες αδελφούς μας
Κατάθεση στεφάνων σε όλες τις επετείους
«Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία»
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Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία
Ο όρος Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία κάνει την εμφάνιση του το 1977
και το 1979 με τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, μεταξύ Μακαρίου – Ντενκτάς
και Κυπριανού – Ντενκτάς αντίστοιχα. Καθώς και τις ομόφωνες προτάσεις
του Εθνικού Συμβουλίου του 1989, επικύρωση τους η 8η Ιούλιου 2006. H
Διζωνική - Δικοινοτική Ομοσπονδία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1955
από τον τότε βρετανό κυβερνήτη της Κύπρου Χάρτινγκ. Επιπρόσθετα, αποτελεί
στόχο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, εμπνευσμένο από τις διάσημες
εκθέσεις του Τούρκου Νιχάτ Ερίμ. Με τον όρο Δικοινοτική Ομοσπονδία, οι
δύο κοινότητες χωρίζουν ποσοστιαία τις λειτουργίες τους στην εξουσία (π.χ.
δικαίωμα του τούρκου Αντιπροέδρου να ασκήσει βέτο στις αποφάσεις του
Έλληνα προέδρου, ίση εκπροσώπηση στη βουλή, στις δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.),
ενώ με τον όρο Διζωνική Ομοσπονδία, οι δύο κοινότητες ασκούν εξουσία, η
κάθε μία στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν προσυμφωνηθεί και αφετέρου
σαν ενιαίο κρατίδιο στην εξωτερική πολιτική. Με τη λύση της διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας οι Τούρκοι θα γίνουν νόμιμοι κυρίαρχοι στο βορρά
και συγκυρίαρχοι στο νότο, με αποτέλεσμα τον οριστικό εκτουρκισμό ενός
σημαντικού ποσοστού του κυπριακού εδάφους και την de facto νομιμοποίηση της
εισβολής.
Βασικές Αρχές Πρότασης Απελευθέρωσης:
Στόχος μας, είναι το τρίπτυχο Απελευθέρωση(βραχυπρόθεσμος στόχος),
Αυτοδιάθεση( μεσοπρόθεσμος στόχος) και Ένωση( μακροπρόθεσμος στόχος).
Στα πλαίσια της πολιτικής του ρεαλισμού και της αποτροπής, αναγνωρίζουμε
ότι το πολιτικό σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό και δεν διέπεται από
κανόνες ηθικού δικαίου. Οπόταν, τα κράτη, στα πλαίσια της ορθολογικής
πολιτικής δράσης, οφείλουν να προασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα και να
φτάσουν σε μία θέση ισχύος, ούτως ώστε να επιτύχει τους τιθέμενους στόχους
της εξωτερικής του πολικής. Ο Θουκυδίδης έλεγε ότι ο ισχυρός προχωρεί μέχρις
εκεί που του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί μέχρις εκεί που
του επιτρέπει η αδυναμία του.
ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Η διευρυμένη αυτή διάσκεψη θα αποτελείται από εκπροσώπους των ελληνικών
και κυπριακών πολιτικών κομμάτων, ειδικούς ιστορικούς και πολιτικούς
αναλυτές, νομικούς-συνταγματολόγους και διεθνολόγους, στρατιωτικούς
αναλυτές και τουρκολόγους, στρατιωτική και θρησκευτική ηγεσία και φορείς
του απόδημου ελληνισμού. Αποστολή της θα είναι ο καθορισμός των άκρων
ορίων του πλαισίου σχεδίου δράσεως με βάση τους στόχους της απελευθέρωσης
και αυτοδιάθεσης του γενικότερου ακραιφνώς ελληνικού χώρου από έξωθεν
επιβουλές.
ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ορισμένες από τις προτάσεις μας για την εφαρμογή μιας ορθής αποτρεπτικής
στρατηγικής είναι:
Α) Ισχυρή Παλλαϊκή άμυνα αποτρεπτικού χαρακτήρα στα πλαίσια ενός Ενιαίου
Αμυντικού Χώρου.
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Β)Αποτροπή του τουρκικού επεκτατισμού με μηχανισμούς δημιουργίας κόστους
για το τουρκικό καθεστώς και πλήγμα της τουρκικής οικονομίας.
Γ)Εθνοκεντρική παιδεία στα πλαίσια ενός Ενιαίου Εκπαιδευτικού Χώρου Ελλάδας
– Κύπρου.
Δ)Κοινωνική ισχύς στη βάση της δημιουργίας κοινωνικής συνοχής.
Ε)Ευρωπαϊκή προοπτική με χαρακτήρα ισχύος και όχι παρασιτική προσέγγιση του
ευρωπαϊκού οράματος. Σύναψη διακρατικών συμμαχιών εκμεταλλευόμενοι την
συμμετοχή μας σε διεθνές οργανισμούς.
ΣΤ)Αξιοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογικών μέσων για προβολή των
απόψεων της ελληνικής διπλωματίας με παράλληλη αντιμετώπιση της τούρκικης
προπαγάνδας.
Ζ)Ανάδειξη του ρόλου του απόδημου ελληνισμού. Συσπείρωση του ελληνισμού
της διασποράς.
Η) Ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη της ανάπτυξης.
ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Το πάγωμα των συνομιλιών θα επιτρέψει την απαγκίστρωση μας από τις
συμφωνίες κορυφής του 1977 και 1979, καθώς και τις ομόφωνες προτάσεις
του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 και την επανατοποθέτηση του κυπριακού
προβλήματος ως προβλήματος εισβολής και κατοχής και όχι ως δικοινοτικού.
Η μονομερής τήρηση των ολέθριων όρων των συμφωνιών κορυφής από την
πλευρά μας θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει, επαναφέροντας το κυπριακό
στην ορθή του βάση.
Δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο, παρά το δίκαιο και την
αποκατάσταση της αλήθειας. Η εκάστοτε κυβερνήσεις οδήγησαν το εθνικό μας
πρόβλημα και τον λαό στον πάτο. Τίποτα δεν κερδήθηκε χωρίς αγώνες και πίστη
στα ιδανικά μας.
“Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δ’ ελεύθερον το εύψυχον.”
Σάββας Σαββίδης
2ο έτος
Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλονίκης
Αυτοδιάθεση-Ένωσις
Δυο λέξεις που έκρυβαν μέσα τον διακαή πόθο του Ελληνισμού της Κύπρου για
Ένωση με τον Εθνικό κορμό. Σε αυτό πίστευαν κάποιοι «ονειροπόλοι». Αυτοί που
πέθαναν για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Έδωσαν την ζωή τους, χωρίς δεύτερη σκέψη
και πίστευαν πως κάποιοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Κάποιοι… εγώ, εσύ,
εμείς, όλοι μας! Πέθαναν τραγουδώντας για την Λευτεριά! Έδωσαν το παράδειγμα,
πέρασαν στην αθανασία και έγιναν ήρωες. Για μια Κύπρο ελεύθερη, για πάντα
ελληνική!
Με αυτό το σύνθημα οι νέοι της Κύπρου παραπλανημένοι από την Βρετανική
δυναστεία πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων αφού
νόμιζαν πως πολεμώντας για την Αυτοδιάθεση των λαών, πολεμούσαν και για
την δική τους. Οι αποικιοκράτες όμως δεν επέτρεψαν ποτέ την αυτοδιάθεση της
Κύπρου.
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Λίγα χρόνια αργότερα, όταν τον Δεκέμβριο του 1949 η Ιερά σύνοδος της
Εκκλησίας αποφάσισε την διενέργεια του δημοψηφίσματος η ελπίδα κυριάρχησε
ξανά σε ολόκληρο το νησί! Στις 15 Ιανουαρίου του 1950 ο ενθουσιασμός, η
χαρά και ο πατριωτισμός συνέπαιρνε κάθε πολίτη καθώς έσπευδε να υπογράψει
πως: «ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Τα πανηγύρια
στήνονται ανά το πανελλήνιο. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, λαμπρό! Το
95,7% βροντοφώναξε πως η Κύπρος είναι Ελλάδα!
«Σας εξορκίζω να παραμείνετε πιστοί εις τον Θεόν και την Ελλάδα και να
συνεχίσετε αγωνιζόμενοι όλοι ψυχή και δυνάμει διά την Ελευθερία, με μοναδικό
και αναλλοίωτο σύνθημα: Την Ένωση και μόνον την Ένωση»! (Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος Β΄, 15/01/1950).
Τα παλληκάρια της Κύπρου δεν έμειναν μέχρι εκεί. Όταν και το δημοψήφισμα δεν
απέδωσε καρπούς πήραν τα όπλα και ανέβηκαν στα βουνά. Η ΕΟΚΑ διοργάνωσε
ένα από τους λαμπρότερους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες ανά τον παγκόσμιο
και έμεινε στην ιστορία. Διαλεκτοί και ατρόμητοι νέοι δεν δίστασαν να αγωνιστούν
και να θυσιαστούν για τις αξίες, τα ιδανικά, και το παντοτινό όραμα: την Ένωση.
Έδωσαν την ζωή τους και έγιναν ήρωες για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για αυτούς
που πέρασαν, για αυτούς που θα ήρθαν και για όλους όσους θα έρθουν!
Σήμερα, ο Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π μιλά ακόμα για Ένωση. Κάποιοι μας λένε τρελούς και
αεροβάτες. Ονειροπόλους και ουτοπιστές.
Σήμερα, ο Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π σέβεται τη λαϊκή ετυμηγορία χιλιάδων χρόνων και
προτάσσει το δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης, ως συστατικό στοιχείο της εθνικής μας
πορείας.
Σήμερα, παραμένουμε ακόμη πιστοί στο όνειρο! Δεν ακολουθούμε τον εύκολο
δρόμο της λογικής και δεν λυγίζουμε μπροστά στις Σειρήνες.
Απελευθέρωση-Αυτοδιάθεση-Ένωση
Γιατί μόνο έτσι η Κύπρος θα μπορεί να είναι κατοχυρωμένη και ασφαλισμένη από
κάθε ξένη παρέμβαση και θα είναι ενωμένη με το υπόλοιπο Έθνος.
Γιατί μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα ελληνικά ιδανικά, δεν θα
χάσουμε την εθνική μας ταυτότητα και θα ξεφύγουμε από την μπασταρδοποίηση
της Κύπρου που πλασάρει ο νεοκυπρισμός.
Γιατί μόνο ενωμένο ολόκληρο το έθνος δεν θα εξαφανιστεί.
Στις δύσκολες στιγμές που περνά το ελληνικό κράτος η σύζευξη του απανταχού
ελληνισμού με πραγματικά ισχυρούς δεσμούς θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στον
απεγκλωβισμό από την δυσμενή θέση που βρίσκεται. Και όταν το Έθνος είναι
ισχυρό υπάρχει ανάπτυξη και ευπορία μεταξύ των πολιτών. Χρειαζόμαστε ένα
Έθνος δυνατό και μια Έλλάδα που να λάμπει! Είναι σειρά μας να κρατήσουμε ψηλά
την ενωτική σημαία και να μεριμνήσουμε για την ευημερία του Έθνους μας.
Είναι χρέος μας απέναντι στην ιστορία μας, στους νεκρούς ήρωες μας, αλλά και
στους αγέννητους απογόνους μας.
Μαρία Αριστοτέλους
4ο Έτος
Νομική Αθήνας
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Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και το μάθημα του Θεμιστοκλή
Η εξωτερική πολιτική αποτελεί εδώ και χιλιετίες την πιο πολύπλοκη, αλλά
ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη τέχνη στη διακυβέρνηση ενός κράτους. Ο ίδιος ο Sun
Tzu παραδέχθηκε πως η μεγαλύτερη τέχνη ενός ηγέτη είναι να υποτάσσει ένα
εχθρό χωρίς μάχη, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο, όντας ο ίδιος στρατιωτικός, τη
σημασία της διπλωματίας.
Για τον Ελληνισμό, η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής είναι η αχίλλειος πτέρνα
του, με τις συνεχείς ήττες του στο διπλωματικό στάδιο να ακολουθούν η μια μετά
την άλλη, παρά τις νίκες του στο στρατιωτικό πεδίο, όπως συνέβηκε στο τέλος
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και στην περίπτωση του νικηφόρου αγώνα της
ΕΟΚΑ. Και ενώ ο Ελληνισμός έχει βρεθεί πολλές φορές κοντά σε εφικτούς στόχους
του, αυτοί καταντούν ένεκα των αδέξιων πολιτικών χειρισμών ανέφικτοι έως και
μεγαλοϊδεασμοί. Στον αντίποδα βρίσκεται η Τουρκία, η οποία πετυχαίνει ακριβώς
το αντίθετο. Κλασσικό παράδειγμα η περίπτωση της Κύπρου, που στις αρχές του 50
ήταν το ακατόρθωτο για αυτήν, χάρη στην πετυχημένη πολιτική της, η απαράδεκτη
τουρκοποίηση της Κύπρου δια της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας φαντάζει
πιο κοντά από ποτέ.
Ως εκ τούτου, η εξωτερική πολιτική των ηγεσιών μας κρίνεται παντελώς
αποτυχημένη. Βέβαια το θράσος και η εξουσιολαγνεία των πολιτικών ταγών τους
κάνει να παραβλέπουν την ανικανότητά τους σε ένα τόσο σημαντικό πεδίο της
διακυβέρνησης και να συνεχίζουν να κυνηγούν την υπέρτατη ηδονή της εξουσίας
παρόλο που έχουν οδηγήσει την Κύπρο στο χείλος του γκρεμού. Και ενώ τους φταίει
η πανίσχυρη Τουρκία, την αντιμετωπίζουν διπλωματικά γυμνοί, χωρίς να έχουν το
ελάχιστο αντίβαρο για να την εξαναγκάσουν σε υποχώρηση. Η εύκολη λύση για
αυτούς είναι ο παθητικός ρόλος και οι κούφιες καταγγελίες στον «οργανοπαίκτη»
των ΗΠΑ, τον ΟΗΕ.
Η πολιτική διανόηση των κομματικών ταγών του τόπου μας αγνοεί το βασικότερο
δόγμα της διπλωματίας που αφορά τους τρεις συντελεστές ισχύος: Το εθνικό
φρόνημα ενός λαού, τον αξιόμαχο στρατό και τις συμμαχίες. Τρεις πυλώνες που
παραμένουν παραμελημένοι σε τραγικό βαθμό, με την Κύπρο και τον Ελληνισμό
γενικότερα να μετατρέπονται παρά τα τρομερά πλεονεκτήματά μας σε κομπάρσους
στη ζωτική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.
Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η παρούσα περίοδος που μοιάζει βγαλμένη από την
αρχαιότητα και τα χρόνια που προηγήθηκαν της εισβολής του Ξέρξη. Την φλέβα
αργύρου στο Λαύριο έρχεται να αντικαταστήσει το τεράστιο διπλωματικό όπλο της
Ελληνικής και Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης(ΑΟΖ) και των εκεί
πλούσιων ενεργειακών κοιτασμάτων. Και ενώ ο Τούρκος είναι πλέον εντός των
πυλών και κατέχοντας τη μισή Κύπρο αμφισβητεί και απειλεί την κυριαρχία μας
και την ύπαρξη μας στην εκείθεν και εντεύθεν του Αιγαίου, οι κοντόφθαλμοι και
καιροσκόποι ηγετίσκοι μας αποβλέπουν στο εφήμερο οικονομικό κέρδος από τους
υδρογονάνθρακες. Το παράδειγμα του Θεμιστοκλή είναι στη διάθεσή μας και η
λύση των ξύλινων τειχών που σήμερα συνεπάγεται την ενδυνάμωση της άμυνάς
μας αλλά και στην εξεύρεση των συμμάχων που θα καταστήσουν τους δικούς μας
«ανέφικτους» στόχους πραγματοποιήσιμους. Δύο πυλώνες οι οποίοι πρέπει να
συγκροτηθούν άμεσα όπως και η ανύψωση του τσακισμένου εθνικού φρονήματος
των Ελλήνων, έτσι ώστε να θωρακιστεί ο Ελληνισμός με τα απαραίτητα μέσα προς
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αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής.
Στο αδυσώπητο παιχνίδι της real politik δεν χωρούν οι συμβιβασμοί και οι
υποχωρήσεις και σε αντίθεση με τα όσα θέλουν να περάσουν στον κόσμο οι νέοραγιάδες πολιτικοί μας, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να θεωρείται λύση, όπως είναι
η δια-λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το μοναδικό δίλημμα του
Ελληνισμού είναι η αναχαίτιση των τουρκικών σχεδιασμών και η επιβίωσή μας στη
γη που μας γέννησε ή η υποταγή στον Τούρκο και ο τελικός αφανισμός μας.
Επομένως, η εκπόνηση μιας σωστής, μακρόπνοης και αποτελεσματικής εξωτερικής
πολιτικής αποτελεί μονόδρομο για τη σωτηρία μας αλλά ταυτόχρονα και την
ευημερία μας. Όπως, εκείνη η φλέβα αργύρου έφερε τα ξύλινα τείχη που έσωσαν
τον Ελληνισμό και εδραίωσαν την Αθηναϊκή δημοκρατία οδηγώντας στο χρυσό
αιώνα του Περικλέους, έτσι και οι υδρογονάνθρακες πρέπει να αποτελέσουν τη
βάση για την ανάκαμψη και εδραίωση του Ελληνισμού στη θέση που του αξίζει:
ενός Ελληνισμού πρωταγωνιστή στο ζωτικό του χώρο.
Εν κατακλείδι, πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα για άμεση εφαρμογή των
βασικών αρχών της εξωτερικής πολιτικής. Οι εξελίξεις προχωρούν ραγδαία και
οι συσχετισμοί δυνάμεων που τώρα ευνοούν τον Ελληνισμό μπορούν ανά πάσα
στιγμή να μεταβληθούν. Άρα ας μην σπαταλήσουμε άλλες μεγάλες ευκαιρίες και
ας αρπάξουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται από τα μαλλιά. Μόνο έτσι τα ευκταία
θα καταστούν εφικτά και υλοποιήσιμα…
Ανδρέας Δημητριάδης
Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Λίγα λόγια με αφορμή την επέτειο της 11ης Ιουλίου 2011
Κάθε φορά που έρχεται η ώρα να γράψουμε κάτι για μια θλιβερή επέτειο, ή με
δυσκολία θα βρίσκουμε τα λόγια για να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας ή θα
προβαίνουμε σε αχρείαστους πλατειασμούς και μεγαλοστομίες. Το ιδανικό, κατά
την άποψή μου, είναι να προσπαθούμε να κατανοήσουμε πλήρως το τι έχει συμβεί
στην εκάστοτε περίσταση και να πράττουμε αναλόγως, ούτως ώστε να μην έχουμε
ξανά τέτοιες καταστροφές. Η έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Αντγος Ευάγγελος
Φλωράκης» στο Μαρί, την 11η Ιουλίου 2011, αποτέλεσε κόλαφο για το κράτος και
την κοινωνία μας. Η παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή, του ύψιστου ανθρώπινου
αγαθού, είναι ο σοβαρότερος λόγος για ξεσηκωμό και αντίδραση. Αυτά υπήρξαν
ως ένα βαθμό τις μέρες που ακολούθησαν, αλλά θα πρέπει να μετεξελιχθούν σε
άλλες τακτικές αντίστασης. Καθήκον μας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη των
πεσόντων άσβεστη μέσα από τη σφυρηλάτηση αυτόνομων συνειδήσεων.
Από της ιδρύσεώς του το κυπριακό κράτος θεμελιώθηκε πάνω στην ιδιοτέλεια
και τις πελατειακές σχέσεις. Η αφθονία σε κυβερνητικές θέσεις και οι παχυλοί
μισθοί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για ένα λαό που ήταν για αιώνες σκλάβος. Αν και
υπόδουλοι, οι Έλληνες της Κύπρου ήταν πάντα περήφανοι και αξιοπρεπείς. Αυτά
τα γνωρίσματα είναι τα μόνα που δεν μπορεί να μας τα αφαιρέσει κάποιος, εκτός
και αν τα απαρνηθούμε οι ίδιοι. Εν τέλει, όμως, εγκαταλείψαμε τις θεμελιώδεις
αρχές της ανθρώπινης ύπαρξης και επιτρέψαμε στην ευμάρεια και τη φιλαυτία να
κυριαρχήσουν στην κοινωνία μας.
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Είναι η σφοδρή μου πεποίθηση πως τη μεγαλύτερη ευθύνη γι’ αυτή την κατάντια
φέρουν τα πολιτικά κόμματα. Ενώ παλαιότερα τα κυρίαρχα πρότυπα ήταν –και για
κάποιους από εμάς ακόμα είναι και θα συνεχίσουν να είναι- οι ήρωες που θυσιάστηκαν
υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και οι αναρίθμητοι λόγιοι και φιλόσοφοι, εντούτοις
σταδιακά τη θέση τους πήραν οι διάφοροι κομματάρχες. Αφού, λοιπόν, τα πρότυπα
της πνευματικότητας, της λεβεντιάς και της αυταπάρνησης αντικαταστάθηκαν από
ανθρώπους ρηχούς, εγωπαθείς και ευθυνόφοβους, η γενικότερη κατάπτωση ήταν
μια αναπόδραστη συνέπεια.
Η λύση για να ξεφύγουμε από αυτή την παρακμή είναι η εξής: μια υγιής και
ζείδωρη νεολαία που θ’αποτελέσει τη βάση μιας μελλοντικής ρωμαλέας κοινωνίας,
απαλλαγμένης από τις παθογένειες που μας ταλανίζουν μέχρι σήμερα. Εκεί που οι
άνθρωποι θα στηρίζονται στις δικές τους ικανότητες, γι’ αυτό και θα αγωνίζονται
να τις βελτιώσουν, και όχι στα κομματικά δεκανίκια. Οι εξουσιοθήρες γνωρίζουν
πολύ καλά πως οι νέοι είναι το σημαντικότερο κομμάτι σε μια πολιτεία. Εξ ου και
η προσπάθεια να τους αποχαυνώσουν, δηλητηριάζοντας τις συνειδήσεις τους. Με
αυτό τον τρόπο δημιουργούν πολίτες που στο μέλλον θα είναι πειθήνιοι ψηφοφόροι
και φερέφωνα των κομματικών θέσεων.
Είναι αναντίλεκτη ανάγκη όπως επιφέρουμε αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας
των κομμάτων. Πρέπει να επισημάνουμε ξανά ότι τα κόμματα δεν αλλάζουν
«από μέσα», όπως βαυκαλίζονται διάφοροι. Τα κόμματα θα αλλάξουν μόνο
όταν αποδοκιμάσουμε τις πολιτικές τους, έργοις και λόγοις. Όποιος αντιδρά από
μέσα είναι εύκολο να ελεγχθεί, ενώ κάποιος που δεν υπόκειται στην εξουσία του
κόμματος δεν μπορεί να φιμωθεί. Γι’ αυτό και όσοι δεν είναι ενταγμένοι σε κάποιον
κομματικό μηχανισμό θεωρούνται σοβαρότερο πρόβλημα για το κόμμα, ακόμα κι
από εκείνους που υποστηρίζουν ένα, κατ’ ευφημισμόν, αντίπαλο κόμμα. Γιατί,
στην ουσία ανήκουν στο ίδιο σύστημα και η ύπαρξη της μιας παράταξης εξαρτάται
από την ύπαρξη της άλλης.
Καταληκτικά, το καλύτερο μνημόσυνο για τους 13 θυσιασθέντες θα είναι να
απαλλαγούμε από τον παλαιοκομματισμό και τις παρωχημένες αντιλήψεις που
τον συνοδεύουν. Εξάλλου, ο κύριος υπεύθυνος της καταστροφής, Δημήτρης
Χριστόφιας, είναι παιδί του ίδιου συστήματος στο οποίο ανήκουν όλα τα κόμματα.
Βέβαια, μπορεί η ανικανότητα και η χαμηλή νοημοσύνη του Χριστόφια να είναι
αξεπέραστα, αλλά κατακριτέα είναι και τα υπόλοιπα κόμματα που, ενώ μπορούσαν,
εντούτοις έπραξαν ουδέν για να τον κατεβάσουν από τον προεδρικό θώκο και να
μας απαλλάξουν από τη θλιβερή του παρουσία.
Παρά το ζοφερό παρόν, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα ευοίωνο μέλλον μόνο αν
καταστούμε αυτοκαθοριζόμενοι. Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στον οποιονδήποτε
να παίξει με τις ζωές μας. Πνευματική καλλιέργεια, συνειδησιακή και ιδεολογική
αυτονομία, πίστη στα ανώτερα ιδανικά. Έτσι θα τιμήσουμε τους 13 θυσιασθέντες
που έπεσαν, λόγω της ατολμίας των μανδαρίνων που διαχρονικά μας κυβερνούν,
πραγματώνοντας το νόημα των ρητών «ελεύθερον το εύψυχον» και «θαρσείν
σώζειν».
Νικόλας Α. Ιωαννίδης
Νομικός
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Από τον Παλληκαρίδη στον πανφλωρίδη
«Για σένα Κύπρο αθάνατη, πατρίδα δοξασμένη, θα δώσω απ΄ το αίμα μου κάθε
σταλαγματιά» έλεγε μισό αιώνα πριν ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Λίγο καιρό μετά
επαλήθευσε όσα έλεγε, όπως αρμόζει στους Έλληνες άνδρες, με τις πράξεις του,
προσφέροντας κάθε ρανίδα του αίματος του για την πανώρια λευτεριά…
Ο σύγχρονος νέος της Κύπρου διαφέρει άρδην από αυτή την εικόνα. Βλέπεις
νέους 20 με 25 ετών, να είναι τα νερόβραστα μοντέρνα αγοράκια της μαμάς, να
ακούν το τελευταίο ΄΄χιτ΄΄ της ξένης μουσικής, να ενδιαφέρονται μόνο για τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα party, να επιδίδονται σε έναν άκρατο καταναλωτισμό και
να μην έχουν την παραμικρή ιδέα για τα της πατρίδος. Παντελής έλλειψη υψηλών
ιδανικών και αξιών και παντελής απαξίωση για το εθνικό μας θέμα. Γαντζωμένοι
κυριολεκτικά στις κομματικές παρατάξεις, ενδιαφέρονται για τα υλικά αγαθά,
αλλά και το πώς θα περάσουν καλά, πώς θα εξυπηρετήσουν το προσωπικό τους
συμφέρον, συμπεριφερόμενοι υλιστικά και τελείως με τη λογική του βολέματος και
της μάζας. Διαβάζουν κουτσομπολίστικα περιοδικά, περιοδικά μόδας και cosmopolitan οι κοπέλες αντί της Αγίας Γραφής και της ελληνικής ιστορίας που διάβαζαν οι
νέοι του 55΄. Συμβιβασμένοι, μωροί, ευνουχισμένοι από παντός είδους πατριωτικές
ευαισθησίες, αδρανείς και φλώροι οι σημερινοί νέοι 20 με 25, ηλικίες στις οποίες
οι αντίστοιχοι νέοι του 55 νίκησαν μια ολόκληρη αυτοκρατορία. «Για να σε δω
ελεύθερη και χιλιοδοξασμένη, δεν θα διστάσω Κύπρο μου να πέσω στη φωτιά,
έλεγε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης».
«Κάλιο μια χούφτα στάχτη παρά γονατισμένος ο λεβέντης μου! Χαλάλι της
πατρίδας μου ο γιος μου, η ζωή μου τζι΄ αφού ν επαραδόθηκε ας έχει την ευτσίή
μου!» Έλεγε μισό αιώνα πριν η Αντωνού Αυξεντιού.
Το μωρό είναι στο στρατό και το βασανίζουν, αφού να φανταστείτε φοράει άρβυλα
που του γδέρνουν τα ποδαράκια του λεν οι σημερινές ΄΄μοντέρνες΄΄ μητέρες. Μου
έρχεται αναγούλα μόνο και που βλέπω τέτοια ντροπιαστικά περιστατικά, με τους
κάθε λογής φλώρους και τις μητέρες που τους έχουν υποχείρια τους, ευνουχισμένα
από υψηλές αξίες και ιδανικά σε ένα καταναλωτικό όργιο, όπου προτεραιότητα
έχει το PCP και το καινούργιο I Phone, στην εποχή του δήθεν εκμοντερνισμού και
της ξενολατρίας. Γιατί ναι, από την ξενοφοβία περάσαμε στην ξενολατρία.
Κάποιοι όμως ω ναι! Τι περηφάνεια! Τι λεβεντιά! Τι σθένος! Τι παλληκαριά!
Ακολουθούν τον δύσκολο δρόμο, ανηφορικό μα περήφανο. Πάνε ενάντια στο ρεύμα
με την ψυχή τους υπερχειλισμένη γαλανόλευκα ιδανικά και ελληνοχριστιανικά
ιδεώδη. ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ, υπερήφανοι δείχνουν πως ναι, ο νέος της Κύπρου είναι
παλληκάρι, ξέρει να πολεμά και να αγωνίζεται για ιδανικά και αξίες, είναι
σκληροτράχηλος, ανυποχώρητος, ασυμβίβαστος, δεν τον χωρεί μια μισή πατρίδα
δεν αντέχει τη σκλαβιά, δεν κάνει πίσω μπρος τους εκβιασμούς και στο δίλημμα
βόλεμα ή πατρίδα επιλέγει με βροντερή φωνή πατρίδα! για να περπατά στα
αιματοβαμμένα από το αίμα των ηρώων χώματα της πατρίδας του με το μέτωπο
ψηλά, με σταθερό, περήφανο, ανδρικό βήμα. Βαδίζοντας τον δρόμο της τιμής και
της αξιοπρέπειας, παραμένοντας σταθερά στις επάλξεις ενός αγώνα μέχρι εσχάτων.
Δώρος Χατζηζαχαρίας
4ο έτος
Ιατρική Ιωαννίνων
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