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Η επιμονή για δικαίωση, το καλύτερο μνημόσυνο 

του Πρωθ. Δnμοσθένn Δnμοσθένους 

Η ΕΓΚΑΙΡΗ εκτίμnσn και n καίρια αξιολόγnσn τnς κάθε εξέλιξnς, που παρουσιά
ζεται σε εποχιi στασιμότnτας στnν ιστορικιi τροχιά ενός προβλιiματος, εξαρτώ

νται από το βαθμό επιμονιiς στn δικαιοσύνn από μέρους τnς κοινιiς γνώμnς σε 

τοπικό επίπεδο, στnν Κύπρο. 

Εφόσον n στρατιωτικιi κατοχιi μέρους τnς Κύπρου από μέρους του τουρκικού 
στρατού συνεχίζεται από το 1974 με αμείωτο βαθμό, τότε n κάθε εκτίμnσn ιi 

ευχιi για μόνιμn εξομάλυνσn τnς κατάοτασnς δίκαια θεωρείται ουτοπικιi. 

Πρόκλnσn από μέρους του ισχυρού και ανταπόκρισn από μέρους του θύματος. Ο 

διαπολιτισμός τnς επίθεσnς και τnς άμυνας, ανάμεσα στον εισβολέα και τον ιθα

γενιi αποτελεί για τnν Κύπρο τραντακτό παράδειγμα που πιθανώς δεν υπάρχει 

όμοιό του σ· ολόκλnρn τn σύγχρονn παγκόσμια Ιστορία. 

Οι πρόσφυγες, τα κατεχόμενα χωριά και οι πόλεις μας, οι κατεχόμενες εκκλnσίες 

και τα κοιμnτιiρια μας. οι κάθε είδους συναθροίσεις, συναντιiσεις των προσφύ

γων μας στnν ελεύθερn Κύπρο αποτελούν μοναδικιi ευκαιρία για ειρnνική προ

βολιi τnς διαμαρτυρίας και στnλίτευσnς τnς συνεχιζόμενnς κατοχιiς. Η έννοια 

των όρων πρόσφυγας και κατεχόμενn εκκλnσία, κατεχόμενος διiμος ή κατεχό

μενο χωριό, με τnν πάροδο του χρόνου προσλαμβάνει σnμασία όλο και πιο καί

ρια και αποφασιστικιi. Όταν n ειριiνn απειλείται, οι όροι αυτοί βοούν αφ· εαυτών 
για το ποιος είναι ο υπεύθυνος γι' αυτιi τn συνεχιζόμενn αδικία. Τα παιδιά του 
πρόσφυγα τnς Κύπρου είναι βέβαια προσφυγόπουλα και ο οποιοσδιiποτε τρίτος 

είτε παρατnρnτιiς είτε επισκέπτnς στnν Κύπρο, πολλώ μάλλον οι τόσοι και τόσοι 

άμεσα πλέον ενδιαφερόμενοι για τnν Κύπρο και το δράμα τnς, πρέπει να βλέ

πουν καθαρά και να ψnλαΦούν τον προοδευτικό ζιiλο και τnν ευλογnμένn επι

μονή του Κύπριου πρόσφυγα που n προοδευτικότnτά του έχει πnγιi τις ρίζες του 
και τnν αφοσίωσιi του σ· αυτές. 

το καλύτερο μνnμόσυνο των κεκοιμnμένων προσφύγων μας που δεν γνώρισαν 

το δικαίωμα να τους σκεπάσει το ευλογnμένο χώμα τnς κατεχόμενnς γnς τους, 

διότι οι εκκλnσίες και τα κοιμnτιiρια τους τελούν υπό συνεχιζόμενn βάρβαρn 

καταπάτnσn, βεβιiλωσn και καταστροφή. τ σ καλύτερο μνnμόσυνο είναι n επιμο
νή μας για δικαίωσn. Ως λαός με ρίζες και αρχαιότατn Φιλολογικn παράδοσn που 

εκχριστιανίστnκε ήδn πολύ νωρίς στnν ιστορία και διέσωσε τnν ταυτότnτά του 
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κάτω από τις πλέον πολύπλοκες και aντίξοες συνθήκες, θεωρώ ότι έχουμε πάρα 

πολλές ευκαιρίες να εξωτερικεύουμε ειρnνικά τnν αποστροφή μας προς τn 

συνεχιζόμενn κατοχή. Αποτελούμε παγκόσμιο παράδειγμα πνευματικού ανενδο

τισμού. Παραμένοντας συνεπείς σ' αυτό, κερδίζουμε τον αγώνα τnς ειρnνικriς 

αντίστασnς. 

Εfμαστε έτοιμοι κάθε στιγμri να εκτιμriσουμε το σωστό τnς βαθμό και το επίπεδο 

τnς δικαίωσnς. Και αυτό αν έχουμε σταθεί συνεπείς στnν αγάπn για τις ρfζες μας. 

ο Ανδρέας Χριστοφίδnς στο Συμπόσιο για τnν ελλnνικri γλώσσα, Λευκωσία 1993 
σ.σ. 15-24, νομίζω είναι αρκούντως διαφωτιστικός: Είναι καλύτερο να προσέ

χουμε από το χειρότερο παρά να αναμένουμε το καλύτερο. Τακτικri που είναι 

εξσυθενωτικri για τους εχθρούς τnς δικαιοσύνnς, ιδιαίτερα εδώ στnν Κύπρο. 

Από rn συμμεrοχιi rou Λαογραφικού Oμίflou Κυθρέας 
στο μεγάflο Παμnονrιακό Παvnγύρι στα Σούρμεflα. 




