ΚΥΠΡΟΣ:
Ο
εθνικιστής
λήσταρχος από τη μια και ο
εθνικιστής τεχνοκράτης από
την άλλη
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ:
Δεκατρία χρόνια μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν για την
επανένωση της Κύπρου, γινόμαστε θεατές ενός κύκλου
διαπραγματεύσεων για τον ίδιο σκοπό. Για άλλη μια φορά οι
εθνικιστικές εμμονές, κυρίως από πλευράς της ελληνικής
κυβέρνησης αλλά και της τουρκικής, στέκονται εμπόδιο στην
προοπτική της επανένωσης.
Για περισσότερα από εξήντα χρόνια η Κυπριακή κοινωνία ζει πάνω
σε μια διακοπτόμενη γραμμή στα κενά της οποίας διαρκώς
τραυματίζεται. Αυτή η βασανιστική διάρκεια δημιουργεί μια
ψυχολογία απογοήτευσης και αμηχανίας στους ανθρώπους. Μέσα σε
αυτό το περιβάλλον ο δημόσιος χώρος καταλαμβάνεται σχεδόν
ολοκληρωτικά από το πολιτικό σύστημα, από τη θρησκευτική
ιεραρχία και από την κεφαλαιουχική δραστηριότητα. Στο
μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νησιού, στη Λευκωσία, δεν
υπάρχουν πλατείες όπως δεν υπάρχουν στη πραγματικότητα και
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Οι μπάρες του διαχωρισμού δεν χωρίζουν δύο έθνη αλλά δύο
τεχνητούς κόσμους. Ένας περίπατος και στα δύο μέρη της οδού
Λήδρας στη Λευκωσία αρκεί για να το διαπιστώσουμε. Οι μπάρες
χωρίζουν δύο διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες που η
πιο φτωχή αγωνιά να φτάσει την πιο πλούσια ενώ ο εθνικός
διαχωρισμός φαίνεται μόνο σε σύμβολα των δύο επικυρίαρχων
ξένων χωρών. Το εθνικό φαντασιακό στην ελληνοχριστιανική και
στην τουρκοϊσλαμική εκδοχή του, έχει να κάνει με μια
εθνοκρατική πραγματικότητα ξένη προς τα ιδιαίτερα τοπικά

πολιτισμικά χαρακτηριστικά -η multi παραδοσιακή αρχιτεκτονική
είναι ένα καλό παράδειγμα που ενισχύει αυτή τη διαπίστωση.
Αυτό το πρόβλημα ίσως έχει τις ρίζες του στην εποχή κατά την
οποία επιχειρείται η συγκρότηση ανεξάρτητου Κυπριακού έθνουςκράτους, στην εποχή δηλαδή της εξόδου από το Βρετανικό
αποικιακό καθεστώς.
Το γεγονός ότι η συγκρότηση του εν λόγω έθνους-κράτους δεν
ολοκληρώθηκε ποτέ δεν σημαίνει πως πρέπει να γυρίσουμε στο
παρελθόν για να πετύχουμε την επανένωση των δύο κοινοτήτων. Ο
φεντεραλισμός μπορεί να διατρέξει όλους τους τομείς της
ανθρώπινης δραστηριότητας έξω από τις εθνοκρατικές αντιλήψεις.
Το 2004, λίγο μετά το δημοψήφισμα στην Κύπρο για την επανένωση
βάσει του σχεδίου Ανάν, δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό contAct,
τεύχος 7 τρία κείμενα συντακτών του υπό τον γενικό τίτλο
“ΚΥΠΡΟΣ: σκόνη τα δόντια μέσα στα σύκα”.
Εν όψει της σημαντικής εκδήλωσης που διοργανώνεται στο
Nosotros στις 27/1/2017 από την Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας
και τη Συσπείρωση Ατάκτων της Λευκωσίας, αναδημοσιεύουμε
σταδιακά τα τρία αυτά κείμενα στη ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ. Προσδοκούμε στο
άνοιγμα ενός διαλόγου που θα σπάσει το κέλυφος του
εθνοκεντρισμού στην κατεύθυνση της επαναδημιουργίας του
δημόσιου χώρου στην Κύπρο από τις ίδιες τις τοπικές
κοινότητες, από την κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της.
Το ακόλουθο κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό contAct,
τεύχος 7, καλοκαίρι 2004:

Ο εθνικιστής λήσταρχος από τη μια και ο
εθνικιστής τεχνοκράτης από την άλλη
Αλέξανδρος Σχισμένος
Πολύς λόγος, όπως πάντα για το Κυπριακό… Ξάφνου, ύστερα από
μακρόχρονες διαπραγματεύσεις, συνομιλίες και υποσχέσεις,
προέκυψε το σχέδιο Ανάν σαν θεόσταλτη άσχημη έκπληξη! Έκπληξη

για τον κύριο Τάσσο Παπαδόπουλο, που θυμήθηκε πως έχει ένα
κράτος να διαφυλάξει, κληρονομιά για τις επόμενες γενιές της
ελληνοκυπριακής άρχουσας ελίτ. Έκπληξη για την ελληνοκυπριακή
κοινότητα, που ανακάλυψε ότι θα πρέπει να δεχτεί τους
Τουρκοκύπριους ως ισότιμους πολίτες, εγκαταλείποντας την
ρητορική περί «βαρβάρων εξ Ανατολής» που επί δεκαετίες
χρησίμευσε για να διατηρήσει ανοιχτό το «εθνικό τραύμα» της
εισβολής και παράλληλα να κρατήσει ψηλά το εθνικό φρόνημα μια
ανώτερης , φιλειρηνικής, αναπτυγμένης ελληνόφωνης κοινότητας
στο νότο. Έκπληξη για τους Έλληνες πατριώτες που συνήθισαν να
θεωρούν το νησί της Αφροδίτης χωράφι τους, όπως θεωρούσαν ή
θεωρούν την Σμύρνη, την Ανατολική Θράκη, την Ισταμπούλ και τις
λοιπές περίφημες «χαμένες πατρίδες» της εθνικής συλλογικής
μνήμης. Έκπληξη για την ηγεσία της κραταιάς Ελλάδας, που
περίμενε κάτι παραπάνω από τη διεθνή κοινότητα στο παζάρεμα
των εδαφών και των ζωών των εποίκων. Τελικά, μόνο ο κ.
Ντενκτάς φάνηκε συνεπής στη στάση του. Μα τελικά, τι συνέβη;
Όχι, βροντοφώναξαν οι εθνικιστές και τα κοινωνικά και πολιτικά
μορφώματα, που εμπνέονται από το πατριωτικό ιδεώδες του
αδάμαστου ελληνικού λαού- η Εκκλησία, οι ακροδεξιές οργανώσεις
και φυσικά το Κ.Κ.Ε., όπως και ο ανεκδιήγητος κ. Γλέζος. Όχι
στην νέα αποικιοποίηση της Κύπρου, όχι στην υποταγή της νήσου
στη Νέα Τάξη, όχι στο «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». Και μας έδωσαν
την εντύπωση πως η Κύπρος, που από την εποχή του Μέγα Βασιλέα
των Περσών υπήρξε πάντοτε κτήση και προτεκτοράτο με
χρονολογική σειρά των Περσών, του Μ. Αλεξάνδρου, των Ρωμαίων,
των Βυζαντινών, των Φράγκων, των Βενετών, των Οθωμανών, των
Βρετανών, που άλλοτε δινόταν σαν προίκα και άλλοτε σαν δώρο,
ήταν τάχα πριν το σχέδιο αδέσμευτη, ανεξάρτητη και ελεύθερη.
Σάμπως, οι αγγλικές βάσεις να μην υπήρχαν από τα τέλη του 19ου
αιώνα, σάμπως το νησί να μην υπάγεται στις αποικίες του
στέμματος ως μέλος της κοινοπολιτείας, σάμπως το διεθνές
κεφάλαιο και η παγκόσμια κυριαρχία να είχαν ανάγκη το σχέδιο
για να υποτάξουν, το ήδη υποταγμένο νησί…
Όχι, βροντοφώναξε το ελληνοκυπριακό κεφάλαιο που είδε την 1η

Μάη και την ένταξη στην Ε.Ε. σαν μια διάνοιξη νέων οικονομικών
οριζόντων και αγορών και φοβήθηκε, κάπως κοντόφθαλμα, μήπως οι
εξαθλιωμένοι Τουρκοκύπριοι λάβουν μέρος στο μεγάλο φαγοπότι ως
ισότιμοι πολιτικά συνδαιτυμόνες. Όχι ,και ο Ντενκτάς που
ένιωσε την δικτατορική του εξουσία της διαφθοράς και της βίας
να απειλείται από μια ουσιαστική διάνοιξη του βορείου τμήματος
του νησιού στις επελαύνουσες στρατιές της παγκοσμιοποίησης με
ότι αυτό συνεπάγεται για το πολιτικό θεσμικό πλαίσιο που
οφείλει να παρέχει την αναγκαία ασφάλεια για την επενδυτική
δραστηριότητα, πράγμα που προϋποθέτει, στην περίπτωση του
«ψευδοκράτους» τον εκδημοκρατισμό των θεσμών σύμφωνα με το
δυτικό κοινοβουλευτικό πρότυπο..
Μέσα στον κυκεώνα των εξελίξεων και ενώ βομβαρδιζόμαστε από τα
Ναι και τα Όχι, η θέση της πλειοψηφίας του αναρχικούελευθεριακού χώρου υπήρξε αναμενόμενη: τα διλήμματα της
εξουσίας είναι ψευδή. Σαν να λέμε, δεν μας αφορά το ζήτημα.
Ίσως πράγματι να μην μας αφορά. Αν όμως πρέπει να τεθούμε επ’
αυτού, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον κάποια γεγονότα.
Το συγκεκριμένο δίλημμα πόρρω απέχει από το να είναι πλαστό.
Πόρρω απέχει από το να είναι ακόμη μια διελκυστίνδα όμορων
εννοιών, μια ακόμα ρητορική ερώτηση όπως οι περίφημες
ρητορείες του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Φυσικά το
δίλημμα δεν τίθεται στη βάση εξουσία/ μη εξουσία, κράτος/
άμεση δημοκρατία, συγκέντρωση/ ανακατανομή του κοινωνικού
πλούτου. Φυσικά, τίθεται στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας
και του δικαιΐκού ρόλου του Ο.Η.Ε., θεωρώντας αυτονόητη την
αποδοχή του κυρίαρχου καπιταλιστικού-κοινοβουλευτικού
πολιτειακού μοντέλου. Εξάλλου, τι περιμέναμε; Να μεριμνήσουν
οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης για την κοινωνική
απελευθέρωση του νησιού;
Το δίλημμα δεν τίθεται στη βάση που θα θέλαμε, είναι όμως
πραγματικό. Και σαν τέτοιο παραμένει αγωνιώδες, καθώς πίσω από
το Ναι ή το Όχι κρύβεται η διαμάχη που βρίσκεται στον πυρήνα
της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης, που επεκτείνοντας την
οικονομική φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς, φιλοδοξεί να

μεταλλάξει τους πολιτικούς θεσμούς της εκάστοτε περιοχής προς
όφελός της. Είναι το δίλημμα ανάμεσα σε μια πολυπολιτισμική,
παγκοσμιοποιημένη αγορά και τη διατήρηση των στεγανών του
θνήσκοντος έθνους-κράτους και της ομοιογενούς εθνικής του
βάσης. Εξ’ ου και η αντιπαράθεση ανάμεσα στους «προωθημένους»
οπαδούς του νεοφιλελευθερισμού και τους συντηρητικούς οπαδούς
της λαϊκής Δεξιάς, οι οποίοι αντιστέκονται ψηφίζοντας Λεπέν,
Καρατζαφέρη, ή, μετριοπαθώς, Καραμανλή. Η μάχη της
παγκοσμιοποίησης δεν έχει κριθεί ούτε από τα δεξιά, και οι
ισχυρές αντιστάσεις του εθνικού κράτους αντανακλώνται στις
επιλογές τόσο της αμερικάνικης ηγεσίας του Μπους, όσο και σε
μια σειρά από άλλες χώρες, όπου το εγχώριο κεφάλαιο προσπαθεί
να διατηρήσει τα προνόμια του έναντι των πολυεθνικών.
Παρομοίως στην Κύπρο. Οι ελληνοκύπριοι επέλεξαν το Όχι, μέσα
σε ένα όργιο εθνικιστικής προπαγάνδας και ενίσχυσης του
πατριωτισμού, ενώ οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης ψέλλισαν τα
λιγοστά Ναι, σαν αναγκαία παραχώρηση στην ρεαλ-πολιτίκ της
νέας πραγματικότητας. Επιλέχθηκε ο αποκλεισμός εκ νέου των
Τουρκοκύπριων, η διατήρηση της οικονομικής πρωτοκαθεδρίας του
ελληνόφωνου πληθυσμού. Η διατήρηση των εθνικών συμβόλων και
των παρελάσεων. Η διατήρηση της πράσινης γραμμής. Η διατήρηση
της «εθνικής» κατασκευασμένης ταυτότητας.
Ιδού λοιπόν που επετεύχθη κάποια συμφωνία μεταξύ Ραούφ και
Τάσσου. Ο εθνικιστής λήσταρχος από τη μια και ο εθνικιστής
τεχνοκράτης από την άλλη. Ανάμεσα τους δύο κοινότητες, έρμαια
της εθνικιστικής μητριαρχίας των μεγάλων πατρίδων (Ελλάδας και
Τουρκίας), ανίκανες να διαμορφώσουν μια ξεχωριστή πολιτισμική
ταυτότητα πέρα από τις αλληλοαποκλειόμενες «εθνικές» τους.
Πιόνια στη σκακιέρα της παγκόσμιας κυριαρχίας, ούτως ή άλλως,
αλλά με τον πρώτο λόγο στις τοπικές εξουσίες της Ανατολικής
Μεσογείου, που με τη σειρά τους συμμετέχουν στο μεγάλο
παιχνίδι με έξτρα χαρτί το Κυπριακό.
Ίσως το δίλημμα του Ανάν να μην μας αφορά. Αφορά όμως τις δύο
κοινότητες που ζουν στο νησί. Τη στιγμή που δεν προκύπτει
οποιαδήποτε άλλη λύση «από τα κάτω», στο πνεύμα της συλλογικής

αυτοδιεύθυνσης και της κοινωνικής απελευθέρωσης, οφείλουμε να
καταλάβουμε τουλάχιστον προς τα πού κλίνει η ειλημμένη απόφαση
του δημοψηφίσματος.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι, αλλά κάπου θα πέσουμε.

