ΠΡΟΛΟΓΟ:
Γεννικθκα το 1941 ςτο χωριό Λάρνακα τθσ Λαπικου, τθσ επαρχίασ Κερφνειασ.
Ζνα όμορφο χωριό ςτουσ πρόποδεσ του Πενταδάκτυλου. Από μικρόσ ζμακα να
ενδιαφζρομαι για τα κοινά, πρϊτα από το περιβάλλον τθσ οικογζνειασ και
δεφτερον από τθν ομαδικι προςφορά τθσ κοινότθτασ του χωριοφ ςε
κοινωφελι ζργα. Μακθτισ ακόμθ ςτισ τελευταίεσ τάξεισ του δθμοτικοφ, γφρο
ςτο 1951-53, ςυμμετείχα, εισ το κατά δφναμθ, ςτισ εκελοντικζσ εργαςίεσ τθσ
κοινότθτασ, για τθν ανζγερςθ του νζου Δθμοτικοφ ςχολείου του χωριοφ και
τθν διάνοιξθ του λαγουμιοφ, (είδοσ πθγισ νεροφ), κοντά ςτον Φάραγγα.
Χτίςαμε και αςβεςτοκάμινο για τισ ανάγκεσ ανζγερςθσ του ςχολείου.
Ακολοφκθςε ο απελευκερωτικόσ αγϊνασ τθσ ΕΟΚΑ 1955-59, όπου ςφςςωμοσ
ο Ελλθνιςμόσ τθσ Κφπρου, (αγωνιςτζσ, άνδρεσ, γυναίκεσ, παιδιά και
θλικιωμζνοι), αγωνίςτθκαν με θρωικό πατριωτιςμό και αυτοκυςία. Ακόμα και
τα ηϊα μασ μπικαν ςτο πνεφμα του αγϊνα. Ποιοσ ξζρει, μπορεί να
διαιςκάνκθκαν τθν αναςτάτωςθ που μασ προκαλοφςαν οι Άγγλοι ςτρατιϊτεσ
με τισ ζρευνεσ ςτο ςπίτι μασ, (που βριςκόταν ςτον κφριο δρόμο, περίπου 1.5χμ
πριν το χωριό) και αντζδραςαν και αυτά με το δικό τουσ τρόπο. Για
παράδειγμα ο ςκφλοσ μασ, ο Μιδασ ράτςασ Λαπρατόρ, μόλισ αντιλαμβανόταν
ότι ερχόντουςαν Άγγλοι ςτρατιϊτεσ ςτο χωριό, είτε ςε μθχανοκίνθτεσ μονάδεσ
είτε πεηοπόροι, μασ προειδοποιοφςε με ζνα ξεχωριςτό γαφγιςμα. Με αυτό τον
τρόπο μασ ζδινε το ελάχιςτον 15 λεπτά προειδοποίθςθ προτοφ φκάςουν
κοντά μασ. Σε άλλθ περίπτωςθ Άγγλοι ςτρατιϊτεσ που ζκαναν ζρευνα ςτον
μελιςςϊνα μασ, (= ξεχωριςτό δωμάτιο μζςα ςτθν αυλι, με τθν μία πλευρά του
κτιςμζνθ από ςτοιβαγμζνα τηιβζρτια), ζςπαςαν ζνα από τα τηιβζρτια,(=πιλινθ
κυλινδρικι Κυψζλθ), νομίηοντασ ότι ιταν κρυψϊνασ οπλιςμοφ και οι μζλιςςεσ
όρμθςαν πάνω τουσ. Οι ςτρατιϊτεσ άφθςαν τα όπλα τουσ και ζτρεχαν μζςα
ςτα χωράφια για να γλυτϊςουν από τισ οργιςμζνεσ μζλιςςεσ που τουσ
καταδίωκαν. Μετά από αυτό διζκοψαν τθν ζρευνα και ζφυγαν για περίκαλψθ
από τα κεντρίςματα που δζχτθκαν. Σε μια άλλθ περίπτωςθ, ο πατζρασ μου,
δάςκαλοσ το επάγγελμα, πιγαινε καβάλα ςτο γαϊδοφρι ςτο διπλανό χωριό, το
Αγριδάκι. Το μονοπάτι ανθφορικό ςε ορεινι περιοχι. Σε κάποια ςτιγμι
πετάχτθκαν Άγγλοι ςτρατιϊτεσ, που ιταν καμουφλαριςμζνοι μζςα ςτουσ
κάμνουσ και του φϊναηαν να ςταματιςει και να υψϊςει τα χζρια. Το γαϊδοφρι
όμωσ αφινιαςε και καλπάηοντασ ζφυγε από τθν ςκθνι, με τον πατζρα μου
καβαλάρθ. Αυτά τα λίγα ςαν μια ςφντομθ περιγραφι του πϊσ ιταν ο κόςμοσ
τθσ εποχισ εκείνθσ, για να μπορζςει να γίνει αντιλθπτι θ ςφγκριςθ με τα
ςθμερινά δεδομζνα.

Ο κόςμοσ τθσ προγενζςτερθσ εποχισ ιξερε ότι το προςωπικό όφελοσ δεν ζχει
αξία, αν δεν φροντίςεισ πρϊτα να διαςφαλίςεισ και να βελτιϊςεισ το
περιβάλλον ςτο οποίο ηεισ. Σε αυτό το περιβάλλον εμπίπτει και θ ζννοια τθσ
Πατρίδασ, τθσ κοινωνίασ, τθσ Θρθςκείασ, τθσ οικογζνειασ, τθσ κοινότθτασ, του
πολιτιςμοφ κτλ. Διαφφλαττε τθν αξιοπρζπεια του ςαν κόρθν οφκαλμοφ. Για
αυτό και μασ ζλεγαν το ρθτό «παρά να βγει το όνομά ςου καλφτερα να βγει το
μάτι ςου». Τότε οι Αρχζσ και οι Αξίεσ ιταν κανόνασ ςτον τρόπο ηωισ και θ
κοινωνία ιταν πολφ αυςτθρι ςε όςουσ τισ παραβίαηαν. Αξιολογοφςε τον
κακζνα, με βάςθ τθν προςφορά του ςτθν κοινωνία και κατά κφριο λόγο με
βάςθ του επιπζδου των αρχϊν του. Η αξιοπρζπεια είναι θ βάςθ όλων των
Αρχϊν. Μόνοι μασ τθν καλλιεργοφμε ςτον χαρακτιρα μασ και δεν μπορεί
κανείσ να μασ τθν καταςτρζψει. Μόνο εμείσ οι ίδιοι μποροφμε να τθν
απαρνθκοφμε ι να τθν εξαργυρϊςουμε, είτε οικειοκελϊσ είτε υποκφπτοντασ
ςε πιζςεισ.
Πρζπει να νοιϊκουμε ευγνωμοςφνθ ςτουσ προγόνουσ μασ, διότι κάτω από
ςυνκικεσ κατοχισ επί χιλιετίεσ, κατάφεραν να μασ παραδϊςουν μια κοινωνία,
φορτιςμζνθ με αξιοπρζπεια και πατριωτιςμό, με ζνα κακαρά Ελλθνικό
πολιτιςμό και μία Ορκόδοξθ Χριςτιανικι Θρθςκεία εμπλουτιςμζνθ με το ζργο
των πολλϊν Αγίων του τόπου μασ. Αυτι θ ευγνωμοςφνθ όμωσ, μεταφζρει τθν
ευκφνθ και τθν υποχρζωςθ ςε εμάσ, να παραδϊςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ
κάτι καλφτερο από ότι παραλάβαμε. Ασ αναλογιςτοφμε όμωσ τι παρζλαβε θ
δικι μασ γενιά και τι παραδίδει ςτουσ απογόνουσ τθσ; Σίγουρα υπάρχουν
τεράςτιεσ ευκφνεσ για το ανεπανόρκωτο κατάντθμα ςτο οποίο βρίςκεται
ςιμερα θ Πατρίδα μασ και για τον εξευτελιςμό τθσ κοινωνίασ μασ. Τϊρα
παίρνουμε τισ εφθμερίδεσ και ςυνζχεια διαβάηουμε για τισ αταςκαλίεσ ςε
Οργανιςμοφσ και Υπθρεςίεσ, για τθν αμζλεια και τισ αποτυχίεσ των
κυβερνϊντων ςτο ζνα κζμα και τθν αφριο ςτο άλλο, για τισ παρατυπίεσ ςτθν
διοίκθςθ, για τισ μίηεσ, για τουσ φακζλουσ υποκζςεων που κάθκαν ςτα
δικαςτιρια με εμπρθςμό για να καταςτραφοφν τεκμιρια, για άλλεσ υπθρεςίεσ
που χάνονται φάκελοι για να εξαφανιςτοφν ςτοιχεία, και πολλά άλλα.
Διερωτάται ο κόςμοσ, που οδθγείται αυτι θ Πατρίδα; Πόςθ αδιαφορία, πόςεσ
αταςκαλίεσ, πόςθ εκμετάλλευςθ, πόςα λάκθ, πόςο εξευτελιςμό τθσ
κοινωνίασ; Διαβάηουμε τισ καταγγελίεσ τθν μια μζρα και τθν άλλθ κάβονται
ςε βακφ πθγάδι. Κανζνασ ζνοχοσ, καμία ευκφνθ καμία τιμωρία, καμία
διαμαρτυρία. Όλα διαγράφονται και όλα ξεχνιόνται ςε ελάχιςτο χρόνο. Αφοφ
το Κφκλωμα τθσ Διαφκοράσ ζχει τα πλοκάμια του παντοφ, ποιοσ κα
κατθγοριςει και ποιοσ κα δικάςει ποιόν;

Μετά τθν ανεξαρτθςία, θ Ηγεςία μασ φρόντιςε να καταςτρζψει τθν
αξιοπρζπεια του λαοφ, με ςκοπό να τον υποτάξει και να τον φιμϊςει για να
μπορεί να τον χειρίηεται όπωσ κζλει. Οι ικανότθτεσ, οι αρχζσ και οι αξίεσ δεν
λαμβάνονται κακόλου υπόψθ. Το μόνο που χρειάηεται για να προωκθκεί
κάποιοσ ςτον Δθμόςιο ι/και τον Πολιτειακό τομζα, είναι θ υποςτιριξθ από το
κφκλωμα του κατεςτθμζνου (το λεγόμενο ΜΕΣΟ του Κυκλϊματοσ). Για να
εξαςφαλίςεισ όμωσ τθν υποςτιριξι του Κυκλϊματοσ, πρζπει να τουσ
παραδόςεισ τθν αξιοπρζπεια ςου, να δθλϊςεισ τυφλι υποταγι ςτο κφκλωμα
και ςτισ εντολζσ που κα ςου δίνουν, να χειροκροτείσ και να ηθτωκραυγάηεισ ςε
ότι λζνε και ότι κάνουν (άςχετα αν θ ςυνείδθςι ςου διαφωνεί), να
ςυγκαλφπτεισ ι/και να ςυμμετζχεισ ςτισ δόλιεσ ενζργειζσ τουσ και τελικά
καταλιγεισ να είςαι ζνα πιόνι. Αυτοί που κζλουν να εργαςτοφν τίμια χωρίσ να
κυςιάςουν τθν αξιοπρζπειά τουσ, διϊκονται μζχρι εςχάτων και οι
περιςςότεροι φεφγουν ςτο εξωτερικό για αναηιτθςθ εργαςίασ. Ακοφω γονείσ
να λζνε ςτα παιδιά τουσ να μθν επιςτρζψουν ςτθν Κφπρο, όταν τελειϊςουν τισ
ςπουδζσ τουσ ςτο εξωτερικό και ραγίηει θ καρδιά μου. Αυτό είναι το τίμθμα
τθσ αξιοπρζπειασ;
Με αυτά κζλω να καταλιξω ςτο ότι θ υποδοφλωςθ τθσ αξιοπρζπειασ του
ανκρϊπου με καταπιζςεισ και άδικουσ διωγμοφσ από τθν ίδια τθν Ηγεςία τθσ
δικεν δθμοκρατικισ πατρίδασ του, είναι πάρα πολφ χειρότερθ και πολφ πιο
επιηιμια από τθν καταπίεςθ και τουσ διωγμοφσ τθσ αποικιοκρατικισ
διακυβζρνθςθσ.
Με τισ προςωπικζσ μου απόψεισ που προβάλλονται ςτα γραφόμενά μου,
ελπίηω να προκαλζςω ωφζλιμουσ προβλθματιςμοφσ και να ρίξω λίγο φωσ
μζςα ςτθ ςυςκότιςθ και ςτθ διαςτρζβλωςθ των καταςτροφικϊν ιςτορικϊν
γεγονότων του τόπου μασ. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω τθν παροφςα
ιςτοςελίδα για να μπορεί να τα διαβάηει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ, διότι
παρατιρθςα απροκυμία ςτθ δθμοςίευςι τουσ από κάποια μζςα μαηικισ
ενθμζρωςθσ.
Εφχομαι ο Θεόσ να φροντίςει για τθν ςωτθρία τθσ Πατρίδασ μασ, κακότι εμείσ
αποδειχτικαμε εντελϊσ ανάξιοι και αναξιοπρεπείσ.

Ανδρζασ Πετροφδθσ

