Η Κυπριακή Δυστοπία
Νώντας Σκυφτούλης
*Ο λόγος γραφής του κειμένου είναι επειδή οι σύντροφοι της
Συσπείρωσης Ατάκτων πήραν μια σοβαρή θέση στο Ζήτημα όπου
διατυπώνουν την δικοινοτική-διζωνική ομοσπονδία και μας
επιτρέπουν να επαναπροσδιορίσουμε συνολικά τη στάση μας
(https://syspirosiatakton.org/ne-re-omospondia/).
Αυτοδιάθεση, Ανεξαρτησία, Ένωση, Τακσίμ, Ευκταίο-Εφικτό, είναι
λέξεις που ακούγονταν όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο σαν
προπέτασμα καπνού και σαν καταφύγιο «ηθελημένης» στρατηγικής
ανεπάρκειας διότι πέρα των άλλων καμιά από αυτές τις λέξεις
δεν εννοούνταν. Παρ’όλα αυτά συγκρότησαν το λεξιλόγιο της
κυπριακή δυστοπίας και μετέτρεψαν τον λόγο σε ομιλούν
εργαλείο.
Αυτή η δυστοπία είχε θεϊκή προέλευση και ξέρετε γιατί; Διότι
ανατέθηκε στην Εκκλησία η διαχείριση του Κυπριακού από την
αρχή της γένεσης του σύγχρονου Κυπριακού κράτους.
Μέχρι τότε ξέραμε ότι οι εθνοκρατικές, εθνικοαπελευθερωτικές,
εθνικές γενέσεις γίνονταν ενάντια στους Βασιλιάδες και στη
συγκυβερνώσα Εκκλησία. Να πούμε για τον Γκαριμπάλντι είναι
πολύ ευρωπαϊκό το ταπεραμέντο αλλά και στα βαλκάνια και στην
Ελλάδα ακόμα, όπου χρειάστηκε, είχαμε γκαριμπαλντίνους είτε
δεξιούς-κεντρώους είτε αριστερούς. Μόνη εξαίρεση η Κύπρος.
Αυτό είναι ένα στοιχείο της κυπριακής δυστοπίας το οποίο
πολλαπλασιάζεται από το γεγονός ότι η ίδια η Εκκλησία έθαψε
την Κύπρο κάτω από τις πέτρες του ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ (1915), που
σκόρπιες υπάρχουν ακόμη στο πεδίο του Άρεως, προτιμώντας μαζί
με το Βασιλέα (Κωνσταντίνος Α!) τη συμμαχία με τον Γερμανό
καίσαρα ενάντια στον Βενιζέλο και τους Αγγλογάλλους που έδιναν
απλόχερα την Κύπρο στον μελλοντικό σύμμαχο.
Τι πιο φυσιολογικό για μια Εκκλησία να συμμαχήσει με τον πρώην
αντιπρόσωπο του Θεού στη γη και μετέπειτα ελέω λαό. Παρόλα

αυτά εξακολουθεί να θεωρείται εθνική(!!!) δομή.
Το 1947-48 συγκροτήθηκε με εκκλησιαστική πρωτοβουλία το
Εθναρχικό Συμβούλιο το οποίο έβαλε μπροστά το ζήτημα της
Ένωσης με τη «μητέρα πατρίδα» αφού πρώτα επέλεξε να θέσει
εκτός συμβουλίου το ΑΚΕΛ -παρόλο που ήταν με την Ένωση και
είχε το 1/3 του λαού- λόγω ιδεολογικών διαφορών, για να
υποδηλώσει τον αντικομουνιστικό χαρακτήρα της υπόθεσης Ένωσης
που αναλαμβάνει να διαχειριστεί. Ταυτόχρονα με το πρόταγμα της
Ένωσης εκτόπιζε από τη διαδικασία και το 1/5 των κατοίκων του
νησιού που ήταν οι Τουρκοκύπριοι.
Όλα αυτά έγιναν με πρωτοβουλία του Μακαρίου, ακόμα και το
Δημοψήφισμα, θεωρώντας τα βουλές του Θεού ή στη χειρότερη
περίπτωση φυσιολογικές απόρροιες ενός ελληνοχριστιανικού
φαντασιακού. Το λέμε έτσι
για να εξηγήσουμε τη μετέπειτα
αλλαγή, σχεδόν ριζική, του Μακάριου όταν αντελήφθη τη δυστοπία
της μεθόδου. Ότι δηλαδή χωρίς Γκαριμπάλντι και χωρίς τον
παραμερισμό της Εκκλησίας μόνο προτεκτοράτο γίνεται και όχι
«ανεξάρτητο» κράτος. Ο Γκαριμπάλντι άνοιξε διάπλατα την
αγκαλιά του στον Μπακούνιν αλλά και οι εδώ «γκαριμπαλντίνοι»
κάπως «αντίστοιχα» λειτουργούσαν με τους περιορισμούς των
Βαλκανικών φαντασιακών. Στην Κύπρο η Ένωση από την αρχή
καθιερώθηκε σαν μοναδική προοπτική και σε αυτήν βρήκε
καταφύγιο ό,τι πιο παρακρατικό εθνικιστικό, αντικομμουνιστικό
στοιχείο από την Κύπρο και τον Ελλαδικό χώρο προδιαγράφοντας
τη συνέχεια και το τέλος. Φυσικά με προδοσία και αίμα.
Η επιλογή της Ένωσης ως πρόταγμα «εθνικής ολοκλήρωσης» δεν
ήταν καινούργιο αλλά είχε επαναληφθεί δύο φορές με «επιτυχία»
για τη Σάμο και την Κρήτη. Με ποιους όρους όμως και με ποιους
πρωταγωνιστές;
Στη Σάμο (1912) συνέβη με συγκροτημένη εθνικοδημοκρατική
πρόταση, με ένοπλη παρέμβαση (σχεδόν εμφύλιο) και με ευμενές
διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Και η Σάμος είχε την προνομία από
την οθωμανική αυτοκρατορία να μην κατοικηθεί από
μουσουλμάνους. Ένας από τους ηγέτες υπήρξε ο Σοφούλης (Σύμφωνο

Σοφούλη-Σκλάβαινα) αντικομουνιστής μεν (πρωθυπουργός εμφυλίου)
αλλά όχι μόνο αυτό.
Στην Κρήτη ένα χρόνο αργότερα μέσα από συχνές εξεγέρσεις, με
καθοριστική συμβολή αστών ηγετών της Κρήτης και με πρόταση
πολιτική εθνικοδημοκρατική πραγματοποιήθηκε η Ένωση.
Δεσπόζουσα πολιτική μορφή ο Βενιζέλος που έγινε όχι μόνο
πρωθυπουργός όλου του Ελληνικού κράτους αλλά και «εθνάρχης».
Και αυτός αντικομουνιστής αλλά όχι μόνο.
Δύο παραδείγματα, καμία σχέση με την Κύπρο.
Εκεί ήταν ένα το πολιτικό πρόταγμα, η Ένωση, απογυμνωμένο όμως
από τα αναγκαία και επαρκή και αυτός είναι ο λόγος που δεν
μπορούσαν να ξεγελάσουν κανέναν σε διεθνές επίπεδο. Γρήγορα η
Εθναρχία και οι Ενωτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με την καχυποψία
όλου του αντιαποικιακού κινήματος που αναπτυσσόταν ραγδαία
εκείνη την περίοδο. Η Αυτοδιάθεση-Ανεξαρτησία που πετάχτηκαν
ως συνοδευτικά δεν ήταν δυνατό να άρουν την καχυποψία
απέναντι, όχι μόνο σε έναν Μπεν Μπελά ή σε έναν Κάστρο αλλά
ούτε από τον Νάσερ και τον Νεχρού. Διότι αντιαποικιακός αγώνας
σημαίνει ενότητα όλης της κοινωνίας ενάντια στους
αποικιοκράτες ενώ το αίτημα της Ένωσης δια μέσου της
αυτοδιάθεσης απέκλειε από τον αγώνα το 20% του νησιού και ένα
άλλο τόσο σε κατάσταση εξαίρεσης (τους αριστερούς). Η Ένωση
λοιπόν και η αυτοδιάθεση έβγαζαν τον αγώνα από τα κάτω και τον
μετέτρεπαν σε αγώνα κρατικής διαβούλευσης.
Σε όλα αυτά αλλά και σε όσα ακολούθησαν ήταν παρών ο Μακάριος.
Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση βρήκε όπως ήταν επόμενο την
αντίστοιχη απάντηση Τακσίμ (διχοτόμηση) και ο διαχωρισμός
θεσμοποιείται και μονιμοποιείται. Η αυτοδιάθεση-ένωση από τη
μια μεριά, το Τακσίμ από την άλλη. Αντί για προσέγγιση των δύο
κοινοτήτων ενισχύεται ο διαχωρισμός. Στη συνέχεια όλα τα
βήματα γίνονται στην κατεύθυνση αυτή. Συγκροτείται η ΕΟΚΑ και
βρίσκει έναν αρχηγό που της αντιστοιχεί. Έναν άνθρωπο που
γλύτωσε τυχαία στα Δεκεμβριανά στη μάχη του Θησείου. Τον
Γρίβα. Εδώ κανονικά έπρεπε να έχει σταματήσει κάθε συζήτηση

διότι οι προθέσεις πλέον είναι ξεκάθαρες όσο ξεκάθαρες μπορεί
να είναι σε μια δυστοπία. Και ενώ το ΑΚΕΛ συνεχίζει να
υποστηρίζει την Ένωση δέχεται τις δολοφονικές επιθέσεις της
ΕΟΚΑ εκτελώντας και ακελίτες και Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές.
Δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία για το πού το πήγαινε η ΕΟΚΑ.
Διαμέσου
της
Εκκλησίας
συνωθούνται
φασιστικά,
αντικομμουνιστικά, παρακρατικά στοιχεία και με προτάγματα
εξόντωσης
και απομόνωσης Τουρκοκυπρίων και κομμουνιστών,
εφαρμόζουν την ΕΝΩΣΗ επί του πρακτέου. Και για να μην υπάρξει
αμφιβολία για τις προθέσεις του αρχηγού (Γρίβα) το 1971
κατασκεύασε την ΕΟΚΑ Β για να δολοφονήσει τον Μακάριο αλλά και
την Κύπρο. Λίγα χρόνια αργότερα όλες οι εθνικές παρακρατικές
προσδοκίες πραγματοποιήθηκαν με την εισβολή του τούρκικου
στρατού, την καταστροφή, την κατοχή.
Αυτό ήταν συνολικά το πολιτικό υποκείμενο που φιλοδοξούσε να
πραγματοποιήσει το σύνθημα της Ένωσης. Αν δεν ήταν ο Μακάριος
θα είχε κλείσει πιο νωρίς και πιο καταστροφικά το Κυπριακό. Αν
και ο ίδιος νομιμοποίησε και συγκρότησε το αρχικό αυτό πλαίσιο
και ο ίδιος προβόκαρε συνειδητά κάθε λύση για την επίτευξη της
ανεξαρτησίας. Κι αν ακόμα είχε «αγνές» προθέσεις αργά
«αντιλήφθηκε» τι σημαίνει και πώς παλεύεται η ανεξαρτησία, την
οποία και δεν είχε στα αρχικά πλάνα. Όταν το κατάλαβε ήρθε σε
σύγκρουση με την ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά και με
όλον τον εθνικιστικό παρακρατικό συρφετό. Φυσιολογικό.
Στις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου δίνεται η ανεξαρτησία την
οποία δεν ζητά κανένας και κυρίως οι ΕΚ. Από την πρώτη μέρα ο
Μακάριος, δέσμιος του παρακρατικού και εθνικιστικού
παραληρήματος, υποσκάπτει τους όρους της συμφωνίας απροκάλυπτα
και δημιουργείται η επόμενη δεκαετής εμφύλια σύρραξη με
ένοπλες συγκρούσεις από φορείς παρακρατικών ομάδων. Το
Κυπριακό φεύγει από την Κύπρο και διαβουλεύεται στις αίθουσες
του ΝΑΤΟ, στα υπόγεια του χουντικού ΓΕΣ, στα γραφεία
στρατοκρατών της Τουρκίας και αλλού όπου προετοιμάζεται ο
Πόλεμος. Ο εμβληματικός Μακάριος μέσα σε αυτή τη δίνη μιας
άνευ προηγουμένου δυστοπίας αντιλαμβάνεται την απειλή αλλά

είναι αργά και φτάνει την κατάσταση μέχρι την κρίση των
πυραύλων λίγα χρόνια μετά την αντίστοιχη στην Κούβα (1965,
αγορά SS20 μετά τον βομβαρδισμό από την τουρκική αεροπορία).
Το «ευκταίο και το εφικτό» δεν σώζει την κατάσταση. Έκτοτε οι
παρακρατικοί παραστρατιωτικοί χουντικοί που απέκτησαν απολύτως
την εξουσία στην Ελλάδα με έναν στόχο ανέπνεαν. Πώς θα
δολοφονήσουν τον Μακάριο, πώς θα ανατρέψουν το Σύνταγμα της
Κύπρου, δηλαδή πώς με άλλα λόγια θα εισβάλλει ο τουρκικός
στρατός στην Κύπρο. Είναι η νομοτέλεια του εθνικισμού που όσο
πιο καθυστερημένος είναι τόσο πιο καταστροφικό είναι το
αποτέλεσμα της δράσης του για το έθνος που επικαλείται.
Αυτή η υπόθεση (Κυπριακό) θα προχωρήσει μόνο και εφόσον γίνει
καθολικά αποδεκτή η πιο κάτω διαπίστωση και όποιος αδυνατεί να
την αποδεχτεί βρίσκετα απέναντι στην Κυπριακή κοινωνία και
μάλιστα ορκισμένος εχθρός της. Στην Κύπρο έγινε αυτό που
γίνεται πάντα και παντού. Ο εθνικισμός σαν σαράκι κατέφαγε όλο
το σώμα της κοινωνίας και την οδήγησε στον διαχωρισμό, στον
διαμελισμό, στον πόλεμο και όσο παραμένει κυρίαρχη ιδεολογία,
τρομοκρατώντας ιδεολογικά και πολιτικά, καμιά λύση δεν είναι
ούτε εφικτή ούτε ευκταία. Αυτή η διαπίστωση είναι όρος
συγκρότησης της κυπριακής συνείδησης.
Αφήνουμε πίσω μας τη θανατοπολιτική του εθνικισμού και με
επιθετικό τρόπο αλλά και με πολύμορφο αγώνα, θα προσθέσω εγώ,
περνάμε στην επιλογή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ως αναγκαίο όρο για την
επαναδημιουργία κοινωνικού δεσμού αλλά και ως επαρκή συνθήκη
για το άνοιγμα της συζήτησης του κοινωνικού προβλήματος της
κυπριακής κοινωνίας στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, αυτός ο
φεντεραλισμός οφείλει να αποτελέσει το πρόταγμα συγκρότησης
της κυπριακής κοινωνίας και συνείδησης, το οποίο θα διαχυθεί
σε όλους τους τομείς της κοινωνικής οργάνωσης. Σε αυτή την
προοπτική είμαστε διαθέσιμοι για όλα όσα αυτή επιτάσσει. Σε
αυτή την κατεύθυνση δεν θα είναι μόνοι τους οι Κύπριοι. Η
μοναξιά παράγεται και ενισχύεται από την Κρατική διαβούλευσηανάθεση και όχι από την κοινωνική συνεύρεση και συμμετοχή.

Από την άλλη μεριά, στον εθνοκρατισμό του τουρκικού κράτους
και τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή την ουτοπική
προοπτική της «ομοιογένειας» του, υπάρχουν αξεπέραστα και
άλλης διάστασης προβλήματα. Στην Κύπρο για παράδειγμα, όσο
περισσότερος είναι ο εποικισμός τόσα περισσότερα ΝΕΒΡΟΖ
(γιορτές Κούρδων απαγορευμένων στην Τουρκία) γίνονται. Αλλά
και παρά τη στρατιωτική παρουσία η κοινωνία των ΤΚ δεν έπαψε
να εξεγείρεται και να αντιστέκεται και με πολλαπλούς τρόπους
να απαιτεί έξοδο από την καθεστωτική εθνικιστική αδιαλλαξία
της μεγάλης περίφραξης.
Αφήνουμε εδώ τη Συσπείρωση Ατάκτων με την υπόσχεση ότι αυτή τη
φορά θα είμαστε παρόντες:
«Οι διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων το 2011, το κίνημα του
Occupy μεταξύ 2011-12 τζαι πολλές κοινές αντιμιλιταριστικές,
εκπαιδευτικές τζαι περιβαλλοντικές δράσεις εκρατήσαν τες
γέφυρες της επανένωσης ανοικτές. Σήμερα βρισκούμαστε στο μέσο
διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού τζαι
ενδεχομένως λλίο πριν που μια πολλά κρίσιμη στιγμή, που εννά
οδηγήσει είτε σε ένα ναυάγιο, είτε σε ένα προτεινόμενο σχέδιο
που εννά τεθεί σε δημοψήφισμα. Εμείς θεωρούμε πως έχουμε
ευθύνη
να
πάρουμε
θέση
δημόσια
απέναντι
στους
αντιομοσπονδιακούς τζαι να υποστηρίξουμε την ομοσπονδιακή
επανένωση.
Πιστεύκουμεν πως η πολιτική επίλυση του κυπριακού
προβλήματος
στη
βάση
της
Διζωνικής
Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) εν παραπάνω που απαραίτητη. Η ιστορική
αποτυχία του ενιαίου κράτους με την επιβολή της
πλειοψηφίας πάνω στη μειοψηφία στη βάση εθνοτικών κριτηρίων εν
ένα αδιέξοδο που όξυνε την αντιπαράθεση των.
Προφανώς, μετά τη λύση έν τζαι ννα περάσουμε σε μια μετακρατική κατάσταση. Εννά συνεχίσουμεν να ζιούμεν σ’ ένα κράτος,
που εννά λειτουργεί μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, εννά
καλείται να ανταποκριθεί μέσα σε συγκεκριμένες γεωπολιτικές
συνθήκες τζαι εννά χρησιμοποιεί ούλλους τους μηχανισμούς που

έσσει στη διάθεσή του για να επιβάλει την εξουσία του στο
εσωτερικό του. Ξέρουμε ότι εννά χρειαστεί να δώσουμε αγώνες
ενάντια στες πολιτικές τόσο του κεντρικού κράτους όσο τζαι των
κρατιδίων. Τζαι εννά το κάμουμε, ούλλες τζαι ούλλοι μαζί
πιον.»

Κύπρος: Αναγκαιότητα μιας Διεθνοτικής Εκπαίδευσης
Γιώργος Ζήκας
Η εκπαιδευτική πολιτική όλων των κρατών τονίζει τη
μονοκουλτούρα, ενισχύει τον εθνοκεντρισμό και διαστρεβλώνει τα
γεγονότα. Και στην Κύπρο η εκπαίδευση είναι αρκούντος
εθνοκεντρική.
Οι δύο χαλαρές εθνότητες μέσα από καχυποψία, εισαγωγή της
ιδέας του έθνους, συγκρούσεις, αδιέξοδα συνομιλιών κατάντησαν
ρατσιστικές και εχθρικές μεταξύ τους εθνικότητες. Το ελληνικό
σχολείο από τη μια και το τουρκικό από την άλλη (με τις
διαφορές τους) κυριαρχούνται από το «ηρωικό» παρελθόν και τη
θρησκεία, προσπαθούν να εξυπηρετήσουν εθνικά συμφέροντα,
υποβαθμίζουν τους συγκάτοικους, καλλιεργούν τη ξενοφοβία και
ανασφάλεια και θεμέλιοι λίθοι της εθνικής ταυτότητας
αναδεικνύονται, εκτός των άλλων, η συνέχεια, η ομοιογένεια και
η ανωτερότητα.
Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο για αλλαγή νοοτροπιών κι
αν λάβουμε υπόψη και τον διεθνή πλέον ανταγωνισμό, η
απομάκρυνση της εκπαίδευσης από εθνικιστικές πρακτικές
κρίνεται ως επείγουσα αναγκαιότητα. Για άμβλυνση του
εθνικισμού και ρατσισμού μέσω της εκπαίδευσης απαιτείται η
γνωριμία του σύνοικου, αλλά πρωτίστως η κριτική τοποθέτηση

απέναντι στις αδυναμίες και των δύο και στην προσφορά τους
στην ειρήνη και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, να μάθει ο
μαθητής να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια του άλλου.
Μια παρόμοια ανατροπή στην εκπαίδευση θα βοηθήσει τους μαθητές
να προβληματίζονται για τις αιτίες που διαμόρφωσαν τις
προκαταλήψεις τους και για τις αιτίες που ο σύνοικος
πολιτισμός διαφέρει από τον δικό τους. Θα διερωτώνται αν ο
εθνικισμός επιτέλεσε πλέον την όποια ερμηνεία της σχέσης των
δύο εθνοτήτων και σιγά σιγά θα αντιληφθούν ότι κι αυτός είναι
ανθρώπινη κατασκευή και εξακολουθεί να αποτελεί άγρια
στρατηγική για διατήρηση ή απόκτηση του πλούτου και του
ελέγχου. Ταυτόχρονα θα αναζητούν τους λόγους που πολλοί
επιχειρηματίες (ιστορικά αποτελούσαν τον προπομπό του
εθνικισμού), η συνακόλουθη πολιτική και
αντιστέκονται στην ενοποίηση της Κύπρου.

η

εκκλησία

Στην άμβλυνση της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης θα βοηθούσε αν
στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο συμπεριλαμβανόταν η μελέτη
ανακατανομής εξουσίας και πλούτου καθώς και της κοινωνικής
αλληλεγγύης. Δηλαδή, η προσπάθεια για ένα ειρηνικό κράτος να
επιχειρηθεί ταυτόχρονα με την άμβλυνση των ταξικών διαφορών, η
οποία θα αποτελέσει το όχημα εμπιστοσύνης των δύο κοινοτήτων
και όλων των κατοίκων του νησιού. Έτσι οι μαθητές μας, ως
ενήλικες, θα αναθεματίζουν κάθε διάκριση, θα συμβάλλουν σε μια
κοινωνία ευημερίας και θα προστατεύουν το πολυεθνικό κράτος
και τη δημοκρατία.
Η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό
όπου οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δεν έχουν παγιωθεί.
Επίσης, η αναδόμηση αυτή δεν θα αποδώσει αν εισαχθεί στα
σχολεία ως αλλαγή ρουτίνας. Απαιτείται ριζική θεραπεία, η
οποία θα έχει αποτελέσματα μόνο αν εμποτιστεί κάθε πολιτική,
μέσο και πρόσωπο που σχετίζονται με το σχολείο σε μια
δικοινοτική και αντιρατσιστική άποψη, από την Καρπασία έως τη
Λεμεσό.
Χρονοβόρα διαδικασία θα πουν η πλειοψηφία των πολιτικών και

πολλοί εκπαιδευτικοί. Πράγματι, παρόμοια αναίμακτη ανατροπή
δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από 15 χρόνια (απαιτούμενο
διάστημα για να αλλάξει η σκέψη). Πέρασαν 70 χρόνια από το
1950 και 130 χρόνια από την εισαγωγή του ελληνικού εθνικισμού
(80 του τουρκικού). Είστε ευχαριστημένοι και περήφανοι για
αυτά που εξακολουθούν να συμβαίνουν γύρω μας; Με απλά
μαθηματικά, η αναδόμηση της εκπαίδευσης θα μας κοστίσει το ένα
εκατοστό του χρόνου, χρήματος, ανθρωπίνων ζωών, κ.ά., τα οποία
αφαίμαξε (μέχρι τώρα) το ζεύγος εθνικισμός – ρατσισμός.
Σίγουρα δεν έχουμε τα εργαλεία (πώς να τα έχουμε;). Θα πρέπει
να καταφύγουμε σε συνεργασίες (μάλλον όχι από τις «μητέρες
πατρίδες»). Το κόστος θα είναι ελάχιστο συγκριτικά με τη
γραμμή του αίματος και την κοινωνική αστάθεια που θα
συνεχίσουν να αφήνουν πίσω τους ο εθνικισμός, ο ρατσισμός και
οι κοινωνικές διακρίσεις.
Λεμεσός, Μάρτης 2017.

Κύπρος: Στα Γρανάζια του
Διεθνούς Κεφαλαίου και του
Εθνικισμού
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:

Κύπρος: Στα Γρανάζια του
Κεφαλαίου και του Εθνικισμού

Διεθνούς

Γιώργος Παπαχριστοδούλου
Χωρίς αμφιβολία το σχέδιο Ανάν αποτελεί ένα εξουσιαστικό
κατασκεύασμα από έναν κουρελιασμένο διεθνή οργανισμό, όργανο
στα χέρια του υπερεθνικού κεφαλαίου, των πολυεθνικών και των
διεθνών οικονομικών και πολιτικών ελίτ, ιδίως της αμερικανικής
και κατά δεύτερο των ευρωπαϊκών.
Ως τέτοια κατασκευή δεν θα μπορούσε παρά να στηρίζεται και να
προωθεί τα απώτερα γεωστρατηγικά συμφέροντα αυτών που
υπηρετεί, χρησιμοποιώντας το μανδύα της «διεθνούς νομιμότητας»
και του «σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και παράλληλα να
συγκροτεί το μοντέλο με το οποίο οικοδομείται ένας σχεδιασμός
επίλυσης των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, από την
Παλαιστίνη ως το Ιράκ.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου από μόνη της υπενθυμίζει κάτι
τέτοιο: διαθέτει βρετανικές βάσεις, βρίσκεται στο άκρο της
ανατολικής Μεσογείου, άρα μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα για
ΕΕ και ΗΠΑ στην επέκταση της κυριαρχίας τους στις παρυφές του
αραβικού κόσμου, συνορεύει με την Τουρκία, στρατηγική σύμμαχο
των ΗΠΑ και πιθανώς αυριανό εταίρο τους στην ΕΕ, συγγενεύει με
την Ελλάδα, χώρα με αυτοδύναμο κεφάλαιο-«πολιορκητικό κριό»
στα Βαλκάνια, στην απέναντι ακτή της πρόκειται να περάσουν οι

αγωγοί του πετρελαίου ενώ το νησί είναι οικονομικός παράδεισος
τόσο για παρασιτικές δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρημάτων
όσο και για τουριστικές επενδυτικές δραστηριότητες. Από μόνα
τους αυτά αρκούν, εδώ και αιώνες, να την καταστήσουν σημαντικό
παράγοντα στους σχεδιασμούς για τον έλεγχο της περιοχής. Ας
θυμηθούμε ότι τον καιρό του Ψυχρού πολέμου όταν οι ακροδεξιές
παραστρατιωτικές ομάδες, αμφοτέρων των κοινοτήτων, Οργάνωση
και ΤΜΤ, διατηρούσαν άμεση επαφή με το δίκτυο των λεγόμενων
Γκλάντιο, στα πλαίσια της επιχείρησης «Κόκκινη Προβιά» των
Αμερικανών για την ανάσχεση του «κομμουνιστικού κινδύνου».
Επιπλέον η Κύπρος διαθέτει και κάτι άλλο: δύο κοινότητες οι
οποίες τα τελευταία πενήντα χρόνια χωρίστηκαν και ποτίστηκαν
από το εθνικό μίσος η μία για την άλλη ξεχνώντας ότι επί
αιώνες συμβίωναν αρμονικά μεταξύ τους. Είναι ακόμη χώρα με
«μητέρες-πατρίδες» που και οι δυο, αφενός αποζητούν να
κερδίζουν μία παραπάνω σπιθαμή εδάφους εκμετάλλευσης για να
ικανοποιήσουν τις εθνικές τους ορέξεις και αφετέρου φιλοδοξούν
να ενισχύσουν το ρόλο τους στην παγκόσμια σκακιέρα, ζητώντας
όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα του παγκοσμιοποιημένου
κέρδους και των κοινωνικών ανισοτήτων.
Είναι χαρακτηριστικό της εξουσίας να θέτει διλήμματα και η
ίδια να τα «επιλύει» διαιωνίζοντας την κυριαρχία της,
παρέχοντας την ψευδαίσθηση της απόφασης στους υπηκόους. Αυτό
συνέβη και στην περίπτωση του σχεδίου Ανάν το οποίο
παρουσιάστηκε ως η μοναδική λύση για την ειρήνη, έστω και σε
καθεστώς αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων. Ας
αναρωτηθούμε κάτι απλό: ποιος ήταν εκείνος που έφτιαξε το
σχέδιο και από ποιον ξεκίνησε το πρόβλημα που έγινε ανέκδοτο
στα χείλη όλων. Το ερώτημα είναι μάλλον ρητορικό. Καμία άμεση
συμμετοχή δεν είχαν οι δύο κοινότητες στο σχέδιο λύσης του
Κυπριακού, παρά μόνο μέσα από τους πολιτικούς τους
αντιπροσώπους, αυτούς αποφασίζουν για κείνους χωρίς αυτούς.
Και φυσικά τα διεθνή πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και οι
σχέσεις της ελληνικής και της τουρκικής εξουσίας ήταν εκείνα
που έβαλαν τη σφραγίδα τους στο σχέδιο, σε ένα αδιάκοπο

διπλωματικό παιχνίδι ανταλλαγής συμφερόντων.
Μέσα από το δίλημμα του ναι ή του όχι στο σχέδιο Ανάν
αναδείχτηκε εκ νέου η κουβέντα γύρω από την παγκοσμιοποίηση,
την αποδοχή ή απόρριψή της. Οι τοποθετήσεις στην Ελλάδα δεν θα
μπορούσαν παρά να αναπαράγουν και να ενισχύσουν αντίστοιχες
θέσεις, όταν από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 τέθηκε,
περισσότερο εμφατικά, η στάση μας απέναντι στην επελαύνουσα
παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου. Στη μία πλευρά οι «πατριώτες»
και υπερασπιστές της εθνικής κυριαρχίας, για να μη χαθεί η
«εθνική μας ταυτότητα, δηλαδή η διαιώνιση της εκμετάλλευσης
της κοινωνίας και στην αντίπερα όχθη το ρεύμα των
«προοδευτικών» απολογητών της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας,
οι υποστηρικτές της «σύγκρουσης των πολιτισμών» και της
απόλυτης ιστορικής κυριαρχίας του καπιταλισμού.
Στο διάστημα από τη Λουκέρνη ως την 24η Απριλίου, ζήσαμε την
εκκωφαντική αναβίωση του εθνικιστικού μίσους και την
επιτακτική απαίτηση του συμβιβασμού με την υπερεθνική εξουσία.
Το «όχι» των Ελληνοκυπρίων και των υποστηρικτών τους στην
Ελλάδα δεν είχε παρά τις ρίζες του στα εθνικιστικά στερεότυπα
με τα οποία προσεγγίζεται η ιστορία του Κυπριακού και οι
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αντίστοιχη ρίζα
βγαλμένη από το αιματηρό παρελθόν των εθνικισμών είχε το όχι
του Ντενκτάς. Παπαδόπουλος και Ντενκτάς, υπαρχηγός της
Οργάνωσης ο ένας, ιδρυτής της ΤΜΤ ο άλλος, αναβίωσαν την εποχή
των σφαγών, την εποχή του Χίτη Γρίβα, βλέποντας ότι πλέον θα
μοιράζονται την πίτα της εκμετάλλευσης στο νησί. Και αν η
ιστορική αποσιώπηση των εγκλημάτων του εθνικισμού είναι
αναμενόμενη από τους βασικούς πρωταγωνιστές, στην αντίληψη του
«εθνικού μετώπου» για τα «δίκαια του Ελληνισμού» συντάχθηκαν
και κομμάτια της ελληνικής αριστεράς, κοινοβουλευτικής και μη.
Το σφοδρά εθνικοπατριωτικό ΚΚΕ, το «παλιό» ΠΑΣΟΚ,
διανοούμενους υπερασπιστές των «εθνικών δικαίων», τμήματα της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αυτό το «όχι» βαφτίστηκε
«αντιιμπεριαλιστικό» σε μία εκ νέου αναπαραγωγή του μύθου, ο
οποίος θέλει το ελληνοκυπριακό κεφάλαιο εξαρτημένο από το

διεθνές και τον ελληνοτουρκικό εθνικισμό ηπιότερο από του
τουρκικό.
Πρόκειται για μία επικίνδυνη όσο και αναμενόμενη εν πολλοίς
στοίχιση τους με το εθνικιστικό λόμπι της νεορθοδοξίας, την
άκρα δεξιά και τους παπάδες. Είναι οι ίδιοι που μιλούν για
τουρκική εισβολή και συνάμα αποσιωπούν την ιστορική αλήθεια
των σφαγών που διέπραξαν το Νοέμβριο του 1967 οι Ελληνοκύπριοι
σε βάρος των Τουρκοκυπρίων στα χωριά Άγιοι Θεόδωροι και
Κοφίνου, τις δολοφονίες των μελών του ΑΚΕΛ, Καβάτζογλου (τ/Κ)
και Μισαηλίδη (ε/Κ) από τους εθνικιστές της ΕΟΚΑ Β’ και της
ΤΜΤ, αυτοί που επιστρέφουν στις δεκαετίες του ’50 και του ’60,
όταν το αριστερό ΑΚΕΛ στήριζε την επιχείρηση αποσταθεροποίησης
του Μακάριου και ζητούσαν την ένωση με την Ελλάδα, λες και η
προσάρτηση στον εθνικό κορμό θα γκρέμιζε την καταπίεση.
Στην αντίπερα όχθη, στο στρατόπεδο του «ναι» κατατάχθηκαν, οι
εδώ και χρόνια απολογητές της πλανητικής κυριαρχίας, τα
τσιράκια της επιβολής της Νέας Τάξης. Με όπλο την
αντιεθνικιστική ρητορεία και τη λογική της «ρεάλ πολιτίκ» που
προτάσσει την προσαρμογή στη λεγόμενη «νέα εποχή», δηλαδή την
απόλυτη κυριαρχία της «οικονομίας της αγοράς» και την απόκτηση
όσο γίνεται μεγαλύτερου κομματιού από τα κέρδη της
εκμετάλλευσης, ταυτίστηκαν με το ναι, προσδοκώντας ακριβώς
αυτά τα οφέλη. Εκείνοι που δικαιολόγησαν την επιδρομή στο
Κοσσυφοπέδιο, εκείνοι που χειροκρότησαν τον πόλεμο στο Ιράκ
και το Αφγανιστάν, αυτοί που θεωρούν ότι η ΕΕ μπορεί να είναι
το αντίβαρο στην αμερικανική στρατιωτική κυριαρχία (ενώ δεν
είναι παρά το συμπλήρωμά της), στην προσπάθεια να αναβαπτίσουν
την πολιτική τους κυριαρχία μέσα από την επίφαση της
συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων. Ο «ρεαλιστής» Σημίτης, ο
πιστός στη «διεθνή νομιμότητα» Συνασπισμός, ο «κομματικός
αυτοκράτορας» Γιωργάκης ταυτίζονται με αυτή τη θέση. Αυτή τη
θέση αναγκάστηκε πλέον να ακολουθήσει και η κυβέρνηση
Καραμανλή, που ψιθύρισε το ναι, αντιλαμβανόμενος ότι η
παραμονή στην εξουσία εξαρτάται (και) από την πολιτική της
φιλίας με την Τουρκία, στα πλαίσια της από κοινού

καπιταλιστικής κυριαρχίας στις δύο πλευρές του Αιγαίου.
Είναι φανερό ότι η βάση για την κοινή συμβίωση της
τουρκοκυπριακής και της ελληνοκυπριακής κοινότητας δεν μπορεί
να αναζητηθεί ούτε στα εξουσιαστικά σχέδια της υπερεθνικής
εξουσίας για τη δημιουργία ενός κράτους-προτεκτοράτου ούτε
στην επίπλαστη εθνική ενότητα που παρέχει η έννοια του
κράτους, διαιρώντας παράλληλα τους λαούς και δηλητηριάζοντας
τους με το εθνικιστικό μίσος. Δεν μπορεί να βρεθεί παρά μόνο
έξω από αυτά, μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων που
θα αγωνίζονται για την ένωση των δύο κοινοτήτων στη βάση της
ελευθερίας και όχι της υποταγής, στην κατεύθυνση της ρήξης και
της ανατροπής της κυριαρχίας και των δύο ηγεσιών και της
αντίστασης στην πλανητική εξουσία, που επιφυλάσσει για το νησί
τη μοίρα του «καζίνου-αεροπορικής βάσης», ενός παράδεισου για
τα κέρδη των πολυεθνικών. Ένα κίνημα το οποίο θα απαιτεί την
αποχώρηση όλων των στρατιωτικών βάσεων, την πλήρη
αποστρατικοποίηση, την ένωση και στις δύο πλευρές του Αιγαίου
μέσα από την άρνηση του εθνικισμού και στην κατεύθυνση της
κοινωνικής απελευθέρωσης.
Ιδού η Κύπρος, ιδού και το πήδημα!
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η Οργάνωση ήταν παραστρατιωτική ομάδα που ιδρύθηκε το
1962 κατόπιν εντολής του Μακάριου με σκοπό να
εκπαιδευθούν πολίτες στη χρήση των όπλων, για να
εξουδετερώσουν τους Τουρκοκυπρίους στην περίπτωση που θα
προσπαθούσαν να προκαλέσουν. Την ίδρυση, την εκπαίδευση
και την ιδεολογική καθοδήγηση της Οργάνωσης είχε
αναλάβει η στελεχωμένη από ΙΔΕΑτες αξιωματικούς ΕΛΔΥΚ.
Ηγετικό στέλεχος του ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων
Αξιωματικών, ο οποίος ιδρύθηκε την εποχή του εμφυλίου σε
συνεργασία με τη CIA) και της Οργάνωσης ήταν και ο
μετέπειτα δικτάτορας Δημήτριος Ιωαννίδης, που
επεξεργάστηκε σχέδια επιχειρήσεων εναντίον Τουρκοκυπρίων
αμάχων.

2. Στην πρόσφατη συνάντηση τους στην Αθήνα, Ερντογάν και
Καραμανλής κατέληξαν στην ανάγκη ενίσχυσης της
ελληνοτουρκικής συνεργασίας μέσα από την επιχειρηματική
δραστηριότητα σε τομείς όπως οι μεταφορές και η
ενέργεια. Μάλιστα έθεσαν ως στόχο να αυξήσουν τις
εμπορικές συναλλαγές στα 5 δις δολάρια, από τα 1,3 δις
που έφτασαν το 2003, όταν το 1999 δεν ξεπερνούσαν τα 200
εκατομμύρια.
3. Για να μην πληγεί η κυρίαρχη εικόνα των «εθνικών
δικαίων» ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθεροτυπίας
στις 3 Μαΐου 2004 η ΕΤ-3 κάτω από πιέσεις αποφάσισε να
μην προβάλλει το ντοκιμαντέρ «Η άλλη πλευρά», το οποίο
γυρίστηκε πέρυσι τον Απρίλιο στη Λευκωσία το οποίο
περιέγραφε τις σφαγές σε βάρος των Τουρκοκυπρίων στα
1963-64 και αφηγούνταν τη ζωή τους σε θύλακες ως το
1974. Τελικά, μετά τις αντιδράσεις, το «κομμένο»
ντοκιμαντέρ, που απέσπασε εύφημον μνείαν στο 6ο Διεθνές
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, φέτος το Μάρτη, προβλήθηκε μία
βδομάδα μετά…

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
απελευθέρωση του νησιού;

για

την

κοινωνική

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.

ΚΥΠΡΟΣ: Σκόνη τα Δόντια μέσα

στα Σύκα
Νίκος Ιωάννου
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Επιλύοντας το Κυπριακό…
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 έθνους-

κράτους, 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, θα αναδημοσιεύσουμε
σταδιακά τα τρία αυτά κείμενα στη ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ αρχίζοντας από
σήμερα. 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:

Δυο κοινότητες Ένα νησί – Δυο μητέρες
πατρίδες Ένας μύθος
Οι δύο κοινότητες στην Κύπρο έχουν σχέσεις ανταγωνιστικές από
τότε που υπάρχουν. Δηλαδή από την εποχή της έξαρσης των
θρησκειών εννοώντας την εποχή που κυριάρχησαν και απέκτησαν
εξουσία. Εκείνη την εποχή γίνεται ο διαχωρισμός σε Χριστιανούς
και Μουσουλμάνους. Αυτός ο διαχωρισμός προωθήθηκε από τις
διάφορες δομές της εξουσίας όπως αυτές άλλαζαν μέσα στον χρόνο
και χρησιμοποιούσαν το θρησκευτικό ανταγωνισμό για τις ανάγκες
της διαχείρισης, προς όφελός τους, της συλλογικής δύναμης της

κοινωνίας.
Από την αρχή της Οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί η Χριστιανική
εκκλησία αποκτά ισχυρά δικαιώματα αναλαμβάνοντας ρόλο
διοίκησης. Στις αρχές του 19 ο υ οι επισκέπτες της Κύπρου
γνωρίζουν ότι ο πληθυσμός της κυβερνιέται ουσιαστικά από τον
Χριστιανικό Αρχιεπίσκοπο και τον κλήρο του (1). Αυτό κάποιες
στιγμές δημιουργεί εντάσεις ανάμεσα στις δύο εξουσίες τη
Χριστιανική και την Οθωμανική όμως και οι δύο θρησκευτικές
κοινότητες έχουν μια κοινή πορεία. Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί
αγρότες βρέθηκαν μαζί απέναντι στους εκμεταλλευτές τους ενώ η
βία που άσκησαν ήταν ενάντια σε αυτούς και όχι μεταξύ τους. Οι
δυο κοινότητες έζησαν πολύ αρμονικά τόσο που άρχισαν να
αποκτούν μια κοινή κουλτούρα από το τι έτρωγαν μέχρι το πώς
έχτιζαν τους ναούς τους. Μέχρι κοινά προσκυνήματα είχαν, μια
συνήθεια που έφτασε ως τα μέσα του 20ου αιώνα (2).
Η δημιουργία των δύο εθνικών κρατών με ισχυρό θρησκευτικό
χαρακτήρα, του ελληνικού και του τουρκικού αλλάζει δραματικά
τα πράγματα στην Κύπρο. Ο κρατικός επεκτατισμός αρχικώς της
Ελλάδος (μετέπειτα και της Τουρκίας) επιχειρήθηκε με το
«όραμα» της απελευθέρωσης των προγονικών εδαφών. Το ελληνικό
κράτος αντελήφθηκε εξ’ αρχής την Κύπρο σαν χωράφι του. Το
ελληνικό κράτος μαζί με τους ελληνοκεντριστές διανοούμενούς
του προώθησαν την πολιτιστική ισοπέδωση της Κύπρου.
Κατέστρεψαν την κυπριακή κουλτούρα, την κουλτούρα των μικρών
κοινοτήτων, μια μοναδική πολιτισμική ποικιλία σ’ ένα νησί στην
άκρη μια θάλασσας, στις άκρες δυο κόσμων!
Αυτή η πολιτισμική απόβαση του νεοελληνικού κράτους στην Κύπρο
συνοδεύτηκε και από μια οικονομική, αρχικώς των Ελλήνων
εφοπλιστών. Έτσι, η ανάγκη για ελληνοχριστιανική συνείδηση
υπήρξε επιτακτική. Στο διάστημα από το 1930 έως το 1957 το
ελληνικό εθνικιστικό ιδεολόγημα κινητοποίησε μεγάλα κομμάτια
του πληθυσμού.

Η εκπαίδευση ήταν το όπλο για την άλωση της συνείδησης
Από την εποχή που διοικούσαν οι Άγγλοι η εκπαίδευση στην Κύπρο
ήταν άκρως ελληνοκεντρική. Ήταν το μέσο για τη διάρρηξη της
τοπικής κουλτούρας και τον εμποτισμό της με την ιδεολογία του
ελληνικού έθνους. Ήταν τόσο καθολικό το σύνθημα για Κύπρο
ελληνική που, μέσα και από την ενίσχυση που πρόσφερε ο
«αντιαποικιοκρατικός» αγώνας κατά των Άγγλων, έκανε ακόμα και
την Αριστερά να εθνικολογεί επί μισόν αιώνα κατά του
«επεκτατικού» και «στρατοκρατικού» τούρκικου κράτους!
Το κυπριακό ζήτημα ανακατασκεύασε τον ελληνικό εθνικισμό κι
έδωσε σανίδα σωτηρίας στην Αριστερά που εθνικοποίησε τον λόγο
της, έγινε πατριωτική. Τη δεκαετία του ’60, τη δεκαετία του
’70, του ’80, του ’90 και τώρα το 2004, η Αριστερά από τον
Ψυρούκη μέχρι το Γλέζο
και το Θεοδωράκη και τις μικρές
εξωκοινοβουλευτικές ομάδες, ξερνά τον εθνικισμό της στην
Ελλαδική και Κυπριακή κοινωνία και επικυρώνει το διαχωρισμό
των δυο κοινοτήτων.
Για αυτό άλλωστε στην Ελλάδα ο Καρατζαφέρης δεν κατάφερε ποτέ
να γίνει Λεπέν. Κάτι που το καυχώνται μέχρι και οι ίδιοι οι
αριστεροί. Αυτό το συντηρητικό κομμάτι στην ελληνική κοινωνία

το εκφράζουν αυτοί. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια εθνικιστικής
προπαγάνδας όλων των κυβερνήσεων και των πολιτικών κομμάτων
της Δεξιάς και της Αριστεράς και την ελληνοκεντρική εκπαίδευση
σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν εύκολο για τον Τάσο Παπαδόπουλο μέλος
πλούσιας οικογένειας και φίλο του τουρκοφάγου Γεωρκάτζη να
πείσει το λαό του για το “όχι”, γνωρίζοντας την υποστήριξη που
θα είχε και στις δύο χώρες.
Το δόντια της πολυπολιτισμικής παγκοσμιοποίησης θρυμματίζονται
στην εθνικιστική τροφή που τόσα χρόνια ταΐζουν τις κοινωνίες.
Το ΟΧΙ των Ελληνοκυπρίων είναι ΟΧΙ φοβικό, εθνικιστικό,
ρατσιστικό, δεν είναι ΟΧΙ αντιιμπεριαλιστικό. Είναι ένα ΟΧΙ
αυτοπαγίδευσης. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν αναπτύξει ένα
θρησκευτικο-οικονομικό εθνικισμό, μια κουλτούρα σνομπ, μια
διάθεση περιφρόνησης απέναντι στο μουσουλμανικό κομμάτι του
πληθυσμού. Είναι θύματα της ελληνοκεντρικής τους παιδείας, του
εθνικιστικού παραληρήματος πολλών δεκαετιών. Αν έχουν κάποιον
εχθρό οι Κύπριοι αυτός είναι το εθνικό φαντασιακό της Ελλάδας
από τη μια και λιγότερο της Τουρκίας από την άλλη όπως έδειξε
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Αν οι Κύπριοι δεν ξεπεράσουν
ποτέ τις μητέρες πατρίδες και το ιδανικό του έθνους δεν θα
μπορέσουν να ζήσουν σαν μια κοινότητα. Πρέπει να ξεπεράσουν
αυτό που τους χώρισε. Είναι μάταιο να περιμένουν από τη διεθνή
κοινότητα (ΟΗΕ κλπ) να τους φτιάξει ένα σχέδιο που να
εξυπηρετεί τα κοντόφθαλμα εθνικο-οικονομικά τους συμφέροντα.
Ας ξεπεράσουν τον ρατσισμό και τον εθνικισμό του
πραγματοποιώντας την απελευθέρωση της διακίνησης αρχικώς,
μόνοι τους σπάζοντας κάθε κρατικό φραγμό όπως ο “Αναρχικός
Πυρήνας Κύπρου” προτείνει (4). Η συνεύρεση μελών των δυο
κοινοτήτων και η συζήτηση για κοινά προβλήματα χωρίς την
διαμεσολάβηση τοπικών ή διεθνών μεσολαβητών σε κοινές ανοιχτές
συνελεύσεις χωρίς αυτούς που πάντοτε λειτούργησαν εις βάρος
της κοινωνίας όλων των Κυπρίων.
Στην Κύπρο των δυο πολιτικών εξουσιών, των δυο θρησκευτικών
λόμπι, των δυο εθνικών ιδεολογιών όταν οι αυτόνομες δυναμικές

των δυο πλευρών συνεργάζονται απομυθοποιείται το έθνος- κράτος
πιο εύκολα.
Αν το «ΟΧΙ» των Ελληνοκυπρίων ήταν προϊόν ενός θρησκευτικοοικονομικού ρατσισμού το «ΝΑΙ» των Τουρκοκυπρίων ήταν προϊόν
του καπιταλιστικού ονείρου που βλέπουν την εικόνα του δίπλα
τους. Η υπεράσπιση των φτωχών Τουρκοκυπρίων και εποίκων από
την λαίλαπα του κερδοσκοπικού και υπερκαταναλωτικού
καπιταλισμού είναι υπόθεση όλων των Κυπρίων διαφορετικά κάθε
προοπτική για το νησί με σχέδιο ή χωρίς είναι προοπτική που
εκκολάπτει το διαχωρισμό. Η υπεράσπιση της παραμονής όλων των
εποίκων στο νησί είναι το ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης που
μπορεί να υπάρξει.
Για την ιστορία…
Από μικρά παιδία θυμόμαστε να μας μαθαίνουν στο σχολείο για
τους βάρβαρους Τούρκους που έσφαξαν τα αδέρφια μας του
Κύπριους Χριστιανούς.
Μεγαλώσαμε με το «τέρας Τουρκία». Με το μύθο των «χαμένων
πατρίδων». Περάσαμε από τα κόμματα της Αριστεράς σαν έφηβοι
και το ίδιο τροπάρι ακούγαμε με τη διαφορά ότι εκεί έφταιγε η
κακή Δεξιά και τα ξένα συμφέροντα. Αναρχικοί πλέον στις αρχές
της δεκαετίας του ’80 διαβάσαμε τα πρώτα κείμενα Κυπρίων
συντρόφων αντικρίζοντας μια άλλη αλήθεια, μια άλλη ιστορία.
Σήμερα ανασύρουμε από την μνήμη μας ό,τι μάθαμε,
επιστρατεύουμε ό,τι μαθαίνουμε στη διαρκή μας αναζήτηση, για
να αντιμετωπίσουμε τα εθνικιστικά «όχι» στο σχέδιο Ανάν, το
σχέδιο Ανάν και τα «ναι» του καπιταλιστικού ονείρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Κείμενο Κυπρίου Αναρχικού από «Φύλλα πορείας», τεύχος 4,
έτος 1984.
2. «Είναι γνωστή η τάση των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων
της εποχής να κάνουν κοινά προσκυνήματα στους ιστορικούς ναούς
ο ένας του άλλου. Η παρεμβολή αυτής της χριστιανομωαμεθανικής
κοινότητας (που φυσικά για τους ελληνοχριστιανούς ιστορικούς
ήταν απλώς χριστιανοί που υποχρεώθηκαν να αλλάξουν θρήσκευμα

επιφανειακά) είναι χαρακτηριστικό της τάσης για συμβίωση και
πολιτιστική αλληλεπίδραση στα πλαίσια της αυτονομίας κάθε
κοινότητας».(…) «Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι έτρωγαν τα ίδια
φαγητά, τα ίδια ρούχα, έχτιζαν σπίτια και εκκλησίες και τζαμιά
σε στενά συσχετισμένη αρχιτεκτονική. Η αποδοχή από το Ισλάμ
της πολυγαμίας και η απαγόρευση στην κατανάλωση
οινοπνευματωδών έκαναν πολύ λίγα να χωρίσουν τις δύο
κοινότητες. Παρά το ότι οι δύο κοινότητες ήταν χωριστές στη
θρησκευτική λατρεία, στα κανάλια πολιτικής αντιπροσώπευσης και
στον οικογενειακό νόμο, η διαίρεση (και οι αντιφάσεις) ανάμεσα
στις αστικές ελίτ και στους αγρότες ήταν κοινωνικά πιο
σημαντική και η πηγή βίαιων εξεγέρσεων. Μουσουλμάνοι και
Ορθόδοξοι αγρότες εξεγέρθηκαν μαζί σε διάφορες περιπτώσεις. Οι
επίσκοποι και οι κυβερνήτες συνεργάστηκαν στη διοίκηση του
νησιού παρά τις εσωτερικές τους συγκρούσεις για την εξουσία.»
«Φύλλα Πορείας», τεύχος 4, έτος 1984, αναδημοσιευμένα
αποσπάσματα στο περιοδικό amanita muscaria, τεύχος 13,
καλοκαίρι 2002.
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Εκδήλωση – Συζήτηση: “H Λύση του Κυπριακού ως Διαρκής
Διαδικασία”
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, στις 19:30 στον ελεύθερο

κοινωνικό χώρο Nosotros (Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια).

2004. 2010. 2017. Το κυπριακό επανέρχεται στην διπλωματική
πραγματικότητα και την επιχειρηματική σκακιέρα για να ακονίσει
τους αλληλοσυγκρουόμενους εθνικισμούς Ελλάδας και Τουρκίας
ταυτόχρονα με την ατσαλένια αποικιοκρατική κυριαρχία.
Με ή χωρίς σχέδιο, η Κύπρος, από τη δεκαετία του ’50 όταν ο
ελληνικός εθνικισμός εγκαταστάθηκε για τα καλά στο νησί, με
την απαραίτητη συνδρομή της Εκκλησίας, μετατρέπεται σε ιδανικό
πεδίο ώστε να ξεδιπλωθούν τα σχέδια του εκάστοτε εθνικιστή:
λήσταρχου, τεχνοκράτη, δεξιού και αριστερού πατριώτη. Είτε τον
λένε Κοτζιά είτε Ερντογάν. Είτε σκορπά το πατροπαράδοτο
δηλητήριο του εθνικισμού της ‘μητέρας-πατρίδας’ είτε το
μεταλλαγμένο προϊόν του καπιταληστρικού μέλλοντος. Γρίβας,
Γιωρκάτζης, Ντενκτάς, είναι πρόσωπα που συμπυκνώνουν με
αιματοβαμμένο τρόπο την ιστορία του κυπριακού ως θέμα
διαμοιρασμού της εξουσίας μεταξύ των πολιτικών ελίτ,
συγκαλύπτοντας την καταστροφή της κοινής κυπριακής κουλτούρας
και των μικρών κοινοτήτων μέσω της συγκρότησης εθνοκρατους,
ενός θεσμού που προωθεί την ομογενοποίηση, την ομοιομορφία,
την υπακοή, τον μιλιταρισμό. Σε αυτόν τον χορό των εθνικιστών
-τεράτων- το διεθνές κεφάλαιο δεν θα έμενε απέξω υποσχόμενο
την ‘κόλαση’ του καπιταλιστικού ονείρου.
Οι Κύπριοι/-ες και από τις δυο πλευρές γνωρίζουν όμως καλά ότι
υπάρχει λύση, λύση που μόνον η αυτόνομη ακηδεμόνευτη κοινωνική
κίνηση
μπορεί
να
επιβάλλει
-προωθώντας
την
αποστρατιωτικοποίηση, ρίχνοντας τα συρματοπλέγματα που
διαχωρίζουν το νησί, τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων και τα
εμπόδια που θέτει η ύπαρξη του Κυπριακού στην κοινωνική πρόοδο
και στη ριζοσπαστική δράση. Αναγνωρίζουν τις προοπτικές που θα
δημιουργήσει η επίλυσή του και την δυναμική που θα ανοίξει για
την υπέρβαση της ηγεμονίας των εθνικιστικών ιδεολογιών και την
αναίρεση της γεωγραφικής διαίρεσης του νησιού.
Οι διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων το 2011, το κίνημα του Occupy
μεταξύ 2011-12 και πολλές κοινές αντιμιλιταριστικές,
εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές δράσεις κράτησαν τις γέφυρες
της επανένωσης ανοικτές.

Σήμερα η πολιτική επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) είναι κάτι
περισσότερο από απαραίτητη, μέσα από μία νέα αντίληψη του
«κοινού», γεωγραφικού, οικολογικού, ιστορικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού χώρου, ως χώρου ελευθερίας, όπως επισημαίνει η
‘Συσπείρωση Ατάκτων’.
Με συντρόφους από τη Συσπείρωση Ατάκτων θα συζητήσουμε τη λύση
του κυπριακού ως διαρκούς διαδικασίας και τους αγώνες του
κινήματος ενάντια στον εθνικισμό, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου
2017, στις 19:30 στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο Nosotros
(Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια).
Διοργάνωση: Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας

