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Οι περίεργες συμπάθειες του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη (Ηλεκτρονικό Άρθρο)

Οι περίεργες συμπάθειες του Κωνσταντίνου
Χριστοφίδη (Ηλεκτρονικό Άρθρο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτό το ηλεκτρονικό άρθρο δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2016 από την Ελευθεριακή
Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.

Περιεχόμενο
Οι περίεργες συμπάθειες του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
Ας μιλήσουμεν λλίο για την τάση του πρύτανη Κωνσταντίνου Χριστοφίδη να υπογράφει τζιαι να
σταμπάρει χαρκιά εκ μέρους μας, χωρίς την γνώσην ή την συναίνεσην μας.
Σε μιαν “έκτακτη έκδοση” του περιοδικού Απόφοιτος με τίτλον “Βουλευτικές Εκλογές”, ο
Χριστοφίδης προλογίζει (άρα τζιαι αναλαμβάνει ευθύνην για την έκδοση):

Η παρούσα ειδική έκδοση του περιοδικού «Απόφοιτος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσιάζει
τις/τους απόφοιτους του ιδρύματος οι οποίες/οι έχουν θέσει υποψηφιότητα για τις επικείμενες
βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2016.

Συνεχίζει με κατηγορίες κατά της προηγούμενης σύνθεσης της βουλής, που του εχάλασε πολλά
χαττίρκα τα τελευταία χρόνια, τζιαι μας καλεί να ψηφίσουμε “νέα πρόσωπα”, τζιαι γιατί όι,
απόφοιτους του αγαπημένου μας Ιδρύματος, του ΠΑΚ:

Με το αφιέρωμα αυτό αποσκοπούμε στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για το
προφίλ των αποφοίτων μας που αποφάσισαν να εμπλακούν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου
και να θέσουν την υποψηφιότητά τους – για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές – στην κρίση των
πολιτών. Ελπίδα μας, το εγχείρημά τους να είναι επιτυχές, γιατί το μόνο βέβαιο είναι ότι η
πολιτική στην Κύπρο χρειάζεται ανανέωση. Έχει ανάγκη η πολιτική από πρόσωπα που να εμπνέουν
και που να μπορούν να πείσουν ότι η πολιτική δεν είναι μόνο επάγγελμα, αλλά λειτούργημα.

Καλή επιτυχία στις/στους αποφοίτους μας.

Νναι, εν τζιαι επεριμέναμε το ΠΑΚ να κάμει αντιεκλογικήν καμπάνια, αλλά ας δούμεν λλίο την λίστα
με τους “απόφοιτους”…
Δεύτερος αλφαβητικά, σελίδα 3 του τεύχους, ο Γεάδης Γεάδη, εκπρόσωπος τύπου της εθνικιστικής
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συμμορίας ΕΛΑΜ, που εσχάτως εμπήκε στην βουλή με 2 βουλευτές.
Ερώτησεν μας κανένας αν θέλουμεν το Ίδρυμαν στο οποίον εργαζούμαστεν (είτε πρόκειται για την
αόρατη εργασία των φοιτητών, είτε σαν ακαδημαϊκοί ή διοικητικοί) να διαφημίζει την υποψηφιότητα
του “πολιτικού μετώπου” του φασισμού; Μάλλον έξερεν την απάντησην μας τζιαι γιαυτόν δεν
εθέλησεν να ρωτήσει.
Τζιαι πριν πει κανένας ότι ο Χριστοφίδης εκράτησεν ίσες αποστάσεις τζιαι αναγκάστηκε να
συμπεριλάβει τον Γεάδη… Ο Γεάδης έννεν απόφοιτος του ΠΑΚ. Ο Γεάδης ένι προπτυχιακός
φοιτητής που έσιει ακόμα κάμποσα χρόνια ώσπου να αποφοιτήσει που το ΠΑΚ. Απόφοιτος του Cyprus
Collage ένι. Εν ο μόνος μη-απόφοιτος του ΠΑΚ υποψήφιος στην έκδοση. Άλλοι μη-απόφοιτοι
φοιτητές/διδακτορικοί του ΠΑΚ που ήταν υποψήφιοι έν ετύχαν έτσι προνομιακής μεταχείρισης που
τον πρύτανη, τζιαι έν εμπήκαν σε τούτην την έκδοσην.
Ας ξεκαθαρίσει μιαν τζιαι καλή ότι το πανεπιστήμιον είμαστεν οι εργάτες του, τζιαι εμείς έν θα
συναινέσουμεν στο ξέπλυμα του φασισμού που εξεκίνησε για τα καλά τζιαι που κάθε μερκάν μετά τες
βουλευτικές εκλογές. Ο Χριστοφίδης να αφήκει τες στάμπες του πανεπιστημίου έναν τόπον τζιαι να
πάει να συνάξει χαρούπια.
Α, τζιαι το νέον εξάμηνον εννά μπει με το αριστερόν!
Ελευθεριακή Πρωτοβουλία ΠΑΚ
Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Ηλεκτρονικά Άρθρα, Ελευθεριακή
Πρωτοβουλία Πανεπιστημίου Κύπρου (Ομάδα), Δεκαετία 2010-2019, 2016, Λευκωσία (νότια),
Λευκωσία, Φοιτητικό Κίνημα, Εργασιακά
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