
33 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 

Αφορμή για το παρόν μου σημείωμα μου 

έδωσαν οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές 

γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω τα 

κάλλη της Δημοκρατίας τα θεμέλια τηι:; 

οποίας έθεσεν ο σοφός Σόλων πρίν 2600 
χρόνια. 

Όπως είναι γνωστό ο σοφός Σόλων ο 

οποiος δικαίως κατετάγη μεταξύ των επτά 

σοφών της αρχαίας Ελλάδας απο οικονομι

κής απόψεως αν1'1κε στη μεσαία τάξη και με 

την νομοθεσία και την φορολογία που πρότει

νε, έκαμε ότι μπορούσε ώστε όλοι οι πολίτες 

να απολαμβάνουν τα αγαθά της ζωής ανεξαρ

τήτως της τάξεως που ανήκαν. 

Όμως χρειάστηκαν να περάσουν πολλά 

χρόνια για να φθάσουν στον σημερινόν θρίαμ

βον της λαίκής θέλησης και της επιβολής 

της. Γιατί εν τω μεταξύ γεννήθηκαν οι αποι

κιοκράτες και ιμπεριαλιστές οι εθνικιστές και 

οι δικτάτορες, οι φανατικοί και οι υπερπaτριώ

τες που ήξεραν μόνο να μισούν και να εμποδί

ζουν τον νόμον της εξέλιξης για μια ισοζυγι

σμένη ζωή. 

Είδαμε ακόμη να γεννιούνται λαοί που 

έχαναν την υπομονή τους και ήθελαν να επι

βάλουν το νόμο της εξέλιξης για μια δίκαιον 

κατανομίl του πλούτου αμέσως, αλλά και αυ-

τοί δεν τα κατάφεραν.Γιατί και αυτοί αγνόη

σαν την σοφίαν της Δημοκρατίας όπως ιην 

περιέγραψεν ο σοφός Σόλων και η οποία έχει 

ως ακολούθως: 

"Αρχή της Σοφίας το σέβας προς την 

Πλειοψηφίαν στην οποίαν εμείς οι Έλληνει:; 

επροσθέσαμε και το "Φωνή Λαού, Φωνή Ku·· 
ρίου" 

Γι' αυτό είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια 
ακόμα και αυτά τα σοσιαλιστικό καθεστώτα 

στην Ανατολική Ευρώπη να καταρρέουν γιατί 

όλοι οι λαο( της περιοχής αυτής ήθελαν να 

γνωρίσουν τη λάμψη της Δημοκρατίας κι' αυ

τοί που είχαν χάσει για πολλά χρόνια. 

Α.Μ. Δημητριάδης 

Εμείς οι Κύπριοι είχαμε την ευκαιρία πρό·· 

σφατα να δούμε πιο παραστατικά τι παθαίνουν 

αυτοί που δεν ακούουν ή δεν σέβονται τη φω

νrι του λαού με την υπόθεσιν του Παγκράτιου. 

Είδαμε με τα μάτια μας να κινδυνεύει η γαλήνη 

και το οικοδόμημα της Εκκλησίας, είδαμε τον 

άνθρωπο να επαναστατεί και να αγριεύει μέχρι 

που να ακουστεί η φωνή του η οποία έστω και 

ττροσωρινά έχει ακουστεί. 

Εάν δε πάμε 50 χρόνια πίσω όταν η Ελ
λάδα μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον 

και τηv Γερμανική Κατοχή προσπαθούσε να 

βρεί τον εαυτό της λόγω της προσωρινης " 
Κοίμησης της Δημοκρατίας" είδαμε τον Έλληνα 

να σκοτώνει τον Έλληνα και να οδηγείται προς 

την καταστροφή μέχρι που ευτυχώς ξύπνησε 

απο το βαθύ της ύπνο η Δημοκρατία για να τα 

καταφέρει ευτυχώς να σώση όχι μόνο αpκετές 

ζωές αλλά και την ίδια την ιδικi1 της ζωiJ. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει απο

δειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Δημο

κρατία έχει ακτίνες πολύ μεγάλες που βοηθούν 

τον ό.νθρωπον να εξασφαλίσει ένα καλύτερο 

αύριο. Η Δημοκρατία επίσης ξέρει να συμβαδί

ζει με την μοίρα κάθε λαού και ξέρει να βοηθά 

τη ζωή να πάρει μιάν καλύτερη μορφή. 

Γιο να βοηθήση τον νόμον της εξέλιξης 

εγέννησε τα κόμματα μέσω των οποίων ακούε

ται η φωνrι ιοιι λαού είτε αυτά ανήκουν στην 

Κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Γι' αυτό όλα 

τα κόμματο είναι αναγκασμένα και έχουν υπο

χρέωση να σκέφτονται πάντοτε την ελευθερία 

και την ευημερίαν του λαού απο τον οποίον 

επήραν ι ην ψήφον του. 

Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε 

όλα τα κόμματα εμείς οι πρόσφυγες είναι να 

ακούουν πάντοτε τη φωνή του λαού γιατί αυτά 

που την ακούουν δικαιώνονται, ενώ εκείνα που 

δεν την ακούουν αργά 11 γρήγορα απομονώνο
νται. Να θυμούνται δε πάντοτε τα κακά που 

έφερε στην Ελλάδα και την Κύπρο μας η δικτα-




