
Από το καθόλου στο συμβεβηκός
στον τόπο της ιστορίας

του δρα Νίκου Ορφανίδη

Καθὼς ἐδῶ στὴν Κύπρο βιώνουμε, ἐδῶ καὶ χρόνια πολλά, κατὰ τρόπο
τραγικὸ καὶ ἐπώδυνο, τὴ νέα πρωτοφανῆ τουρκοκρατία, ποὺ ἀπροσδόκητα
μᾶς προέκυψε, μὲ τὴν κατοχὴ τῆς πατρίδος μας, τὸν ἀκρωτηριασμὸ καὶ τὴ
βεβήλωσή της, μὲ τὴ λεηλασία τῆς μνήμης καὶ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἱστορίας
μας, μὲ τὴν ἀπροκάλυπτη ἐθνοκάθαρση, ποὺ ἐπέβαλε ὁ νεοτουρκισμός,
αἰσθανόμαστε σπαρακτικῶς τὴν πικρία καὶ τὴν ὀδύνη καὶ τὴν ἀδικία, καθὼς
καὶ τὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν ἀπελπισία στὸν τόπο τῆς ἱστορίας.

Κανεὶς δὲν φαίνεται νὰ μᾶς ἀκούει. «Καθένας χωριστὰ ὀνειρεύεται καὶ
δὲν ἀκούει τὸν βραχνᾶ τῶν ἄλλων», μᾶς θυμίζει θλιβερά, ἐδῶ καὶ μισὸ καὶ
πλέον αἰῶνα, ὁ ποιητὴς Γιῶργος Σεφέρης στὴ «Σαλαμίνα τῆς Κύπρος».
Ἔτσι εἶναι ποὺ νοιώθουμε τὸν ἱστορικὸ χρόνο συντελεσμένο, μὲ τὴν ὑπερο -
ψία καὶ τὴν ὑπεροπλία τῶν Τούρκων νὰ μᾶς διαπερνᾶ. Νὰ κατατρέχει ὅλους
ἐμᾶς τοὺς ἐναπομείναντες, ποὺ βιώνουμε τὴ μνήμη τῆς Μεγάλης Παρα -
σκευῆς τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ ἀναμολόγητου σταυρικοῦ πάθους.

Ὅμως, εἶναι σημαντικὸ νὰ προσλάβουμε, ἐπιτέλους, τὴν ἱστορία στὶς
σωστές της διαστάσεις. Πέρα ἀπὸ στρεβλώσεις καὶ διαστροφές. Πέρα ἀπὸ
μιὰ λανθάνουσα ἡττοπάθεια καὶ ἄφεση καὶ ἐγκατάλειψη, ποὺ τὰ ἀτέλειωτα
χρόνια τῆς ἀναμονῆς μᾶς ἐπέβαλαν. Γιατὶ ὑπάρχουν στὴν ἱστορία πραγμα -
τικότητες καὶ «πραγματικότητες». Τὰ ἐπίχειρα τῆς εἰσβολῆς καὶ ἡ μακρὰ
κατοχὴ δὲν συνιστοῦν δίκαιο, ὅσο κι ἂν τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου δια -
περνᾶ ἐφιαλτικὰ τὴν ἱστορία. Ἡ κατοχὴ τῆς Κύπρου δὲν συνεπάγεται καὶ
τὴν παράδοσή της στὸν τουρκικὸ ἐπεκτατισμό. Οὔτε τὴν ἐγκατάλειψή της.
Ἡ Κύπρος κομίζει στὴν ἱστορία μιὰ παρουσία αἰώνων ἑλληνικοῦ πολι -
τισμοῦ. Αἰώνων συνεχοῦς ἑλληνικῆς παρουσίας καὶ ἑλληνικοῦ καμοῦ καὶ
ἀλυτρωτισμοῦ καὶ προσδοκιῶν καὶ ἐλπίδος. Γι’ αὐτὴ τὴν προσδοκία καὶ γι’
αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ ὅραμα ὁ ἐλληνισμὸς τῆς Κύπρου ἀγωνίστηκε καὶ πολέ -
μησε καὶ σφαγιάστηκε καὶ θυσιάστηκε καὶ καταπατήθηκε καὶ ἀδικήθηκε.
Καὶ ἐγκαταλείφθηκε. Ὅμως θυμίζω τὸ μοναδικὸ ἐκεῖνο τοῦ Κώστα Μόντη:

«Πενταδάκτυλος πρὸς Τούρκους εἰσβολεῖς
Ἐλάτε τώρα!  Ἔχω δεῖ σὰν ἐσᾶς
ἔχουν δεῖ τὰ μάτια μου σὰν ἐσᾶς!»
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