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Μετρώντας – και μη μετρώντας – απώλειες στην 

Κυπριακή διαμάχη 

Όλγα Δημητρίου 

Ο Martin Packard, αξιωματούχος της Joint Force κατά τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας 

της το 1964, περιγράφει ζωηρά τις περιπολίες σε χωριά της Λευκωσίας στο πλαίσιο μιας 

ειρηνευτική προσπάθειας. Ανασυγκροτώντας τις σημειώσεις του, το 2008, τέσσερις 

δεκαετίες μετά τα γεγονότα, ο Packard παρουσιάζει τον απολογισμό του ως μια κριτική 

κατά της πολιτικής του Foreign Office της εποχής, που θεωρεί ότι ήταν προσανατολισμένη 

στο διαχωρισμό. Ο στόχος αυτός δεν είχε κοινοποιηθεί με σαφήνεια στο προσωπικό της 

Joint Force (επιτρέποντας έτσι στον Packard να συνεχίσει να επιδιώκει τη συμφιλίωση στις 

τοπικές επαφές του). Γράφει ο Packard: «Σε αντίθεση με τις πιο γνωστές μετέπειτα 

προσπάθειες διαμεσολάβησης στην Κύπρο, από τα πάνω προς τα κάτω, η διαδικασία στην 

οποία συμμετείχα ξεκίνησε από τους θαμώνες των καφενείων των χωριών και κινήθηκε 

προς τα πάνω μέσα από διάφορα επίπεδα ηγεσίας». Η Joint Force είχε «εντολή να 

ασχοληθεί σε επίπεδο ατόμων ή χωριών με συγκρούσεις, διαφωνίες, ελλείψεις [σε 

προμήθειες], φόβους και απουσίες κυβερνητικής εξουσίας» αλλά κατόρθωσε, μέχρι τη 

στιγμή που παρέδωσε στην UNFICYP να παράσχει «σύνδεση μεταξύ μοιρασμένων 

υπουργείων και μια ανεπίσημη οδό μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των δύο κοινοτήτων 

και βοήθεια στην προετοιμασία μιας σειράς δικοινοτικών έργων σε ολόκληρο τον νησί». 

Η υιοθέτηση ετεροχρονικής γλώσσας («δικοινοτική» που τώρα αναγνωρίζεται ως 

αναφορά στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες μετά το 1974) μας θυμίζει τις χρονικές 

διασυνδέσεις που διασχίζουν το πεδίο γνώσης «της κυπριακής διαμάχης» και στο οποίο 

συμπλέκεται η λογική των περιόδων βάση των οποίων έχουμε μάθει να την διαβάζουμε. 

Αυτό που τελικά περιγράφει ο Packard το 2008 είναι οι προσπάθειες που έφεραν την 

ειρηνευτική διαδικασία σε αντιπαράθεση με τη διατήρηση της ειρήνης, όπως η μετέπειτα 

βιβλιογραφία θα το θέσει. 

Άν ο απολογισμός του Packard φωτίζει τα αμφιλεγόμενα κίνητρα των κυβερνητικών 

πρακτικών (διαίρεση για το Γραφείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτειακών Υποθέσεων, 

συνύπαρξη για την Joint Force), θέτει επίσης ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα εκείνων 

που υπόκειντο σε τέτοιες πρακτικές. Σε πολλές αναλύσεις, υπάρχει μια βαθύτερη 

υπόθεση ότι αυτά τα κίνητρα είναι καθοριστικά για την ερμηνεία της διαμάχης, όπως 

υποδηλώνεται από το διαχωρισμό μεταξύ δι-κοινοτικής και ενδο-κοινοτικής βίας. Οι 

άνθρωποι που επέλεξαν να παραμείνουν μαζί σε μικτά χωριά κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου παρουσιάζονται ως υποδειγματικά των θετικών πτυχών της συνύπαρξης. Για το 

Δάλι, ο Packard παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή: οι Τουρκοκύπριοι στις αρχές του 

1964 «εμποδίζονταν ενεργά» να αποχωρήσουν από τους ελληνοκύπριους γείτονές τους 

και «αποκαλύφθηκε ότι οι εκείνοι στους οποίους ασκήθηκαν τέτοιοι περιορισμοί ήταν 



εκείνοι των οποίων ο αρχηγός της οικογένειας είχε σημαντικές οικονομικές οφειλές προς 

τους Ελληνοκύπριους». Ο Packard γράφει επίσης ότι στην Αγία Μαρίνα, όπου ο Τ/Κ 

επικεφαλής «έκανε διάφορες δηλώσεις προς τον [Ε/Κ] Τύπο περιγράφοντας την 

ικανοποίησή του από την ελληνοκυπριακή πολιτική και τη σοβαρή του επιθυμία να 

συνεχίσουν οι δύο κοινότητες να ζουν μαζί υπό συνήθη αρμονία ..[διαφαίνεται ότι] οι 

Τουρκοκύπριοι θα είχαν ήδη φύγει αν δεν συνέβαινε, ακριβώς εκείνη την ημέρα [22 

Ιανουαρίου 1964], να αρχίσει η κυβερνητική Επιτροπή Σιτηρών να μεταφέρει τη 

συσσωρευμένη συγκομιδή του χωριού στην κεντρική αποθήκη». Αλλού σημειώνει το 

αντίθετο: οι Τ/Κ είναι απρόθυμοι να φύγουν, αλλά εκφοβίζονται και εξαναγκάζονται από 

την ΤΜΤ. 

Στην καταγραφή των συναισθημάτων, αυτό που μοιάζει με αλληλεγγύη θα μπορούσε και 

να εμπεριέχει οικονομικό όφελος, και αυτό που μοιάζει με δολοφονία ομοεθνών θα 

μπορούσε να συμπεριλαμβάνει και την αστυνόμευση της δια-κοινοτικής αναπαραγωγής 

– όπως διαφαίνεται από την ιστορία μιας διακοινοτικής σχέσης τη δεκαετία του 60 που 

τέλειωσε όταν μέλη της ΕΟΚΑ σκότωσαν τον αδελφό της Ε/Κ συντρόφου. Ο τρόπος με τον 

οποίο οι αριθμοί γίνονται εργαλεία γνώσης, είτε με απογραφή είτε με εξάλειψη 

(απαλείφοντάς τους από ποιοτικές μελέτες), καθορίζει το πώς διακυβερνάται η 

σύγκρουση – από το κράτος, ακαδημαϊκά, και στην καθημερινότητα. Μιλώντας για μια 

άλλη περίπτωση «υπολογισμού» απωλειών, εκείνη της καταμέτρησης των νεκρών της 

γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915, η Altınay (2014) θέτει το ζήτημα των εξισλαμισμένων 

επιζώντων, των οποίων οι ιστορίες παρέμειναν ανείπωτες μέχρι το 2004. Αλλού, στην 

παρουσίαση της ανάδειξης τέτοιων ιστοριών ως εναντίωση στον κρατικό  λόγο σε 

πολλαπλά επίπεδα (2006), φέρνει επίσης σε πρώτο πλάνο την αξιοσημείωτη προσπάθεια 

για αποσιώπηση, η οποία και διαιωνίζεται για δεκαετίες.Η ερώτηση που προκαλούμαι να 

θέσω εδώ αφορά τους διαφορετικούς λόγους  που υποκινούν αυτή την προσπάθεια για 

αποσιώπηση. Αριθμώντας τους θα ήθελα να εισηγηθώ ότι ο καθένας από τους λόγους 

αυτούς καιμόλοι μαζί επίσης περιλαμβάνουν μεγάλη συναισθηματική δουλειά. Αυτή η 

δουλειά καταβάλλεται κάθε στιγμή και διαχρονικά όταν οι δρώντες διαλέγουν/-με να 

παραμείνουν σιωπηλοί και να παραστήσουν άγνοια κατά το συμβάν, να κρατήσουν 

φοβισμένες σιωπές σε περιβάλλοντα καταστολής που ακολούθησαν, να μουρμουρίσουν 

τη δυσαρέσκεια σε αριστερόφρονα περιβάλλοντα, ή γνωστές σε πολλούς από μας 

αποφυγές ιστοριών για τον πόλεμο. 

Όλη αυτή η προσπάθεια έχει στηρίξει την διακυβέρνηση της διαμάχης στην Κύπρο, που 

για τον τελευταίο μισό αιώνα έχει παγιωθεί γύρω από μια γνώση της απώλειας με ένα 

κούφιο κέντρο. Ο Packard μιλάει για ντόπιους σε καφενεία που ισχυρίστηκαν ότι δεν 

είδαν και δεν άκουσαν τίποτα όταν συγχωριανοί και γείτονές τους απήχθησαν, 

πυροβολήθηκαν, ή τους έβγαλαν έξω από λεωφορεία και δεν τους είδαν ποτέ ξανά, και 

όταν γειτονικά χωριά και ομογενείς εθνοτικά συνοικίες εκκενώθηκαν από φόβο για 

αντίποινα. Περιγράφει επίσης την εκτεταμένη λεηλασία αυτών των εκκενωμένων 

συνοικιών και ανθρώπους να τρέχουν μακριά από την περιπολία του καθώς εξέταζε τη 

ζημιά. Άνθρωποι που έχουν ζήσει μέσω γεγονότων και έχουν γίνει μάρτυρές τους έχουν 

κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γνώσης για τον εαυτό τους. Άνθρωποι που 

γεννήθηκαν μετά από αυτά τα γεγονότα γνωρίζουν για «φόνους», «ταραχές» ή 

«βαρβαρότητες», αλλά γνωρίζουν επίσης ότι η γνώση τους ήταν ατελής. 



Μεταξύ πολλών Κυπρίων, η ιστορία της Πράσινης Γραμμής δεν είναι πια μια κουρασμένη 

ιστορία θανάτων και αντικατηγοριών που το κράτος έχει προωθήσει κατά τον τελευταίο 

μισό αιώνα. Μια εναλλακτική γνώση προσφέρεται στη θρυλική εξήγηση του χρώματος 

της. Αυτό θεωρείται ότι προέρχεται από ένα πράσινο στυλό, που έτυχε να χρησιμοποιηθεί 

εκείνο το βράδυ του Δεκέβρη (28/12/1963) από τον βρετανό διοικητή της Joint Force, 

Peter Young, ο οποίος σχεδίασε το χάρτη διαχωρισμού Λευκωσίας δύο ημέρες πριν από 

την υπογραφή του (όπως γράφει ο Packard). Ο ίδιος μύθος υπάρχει για τη σχεδίαση των 

συνόρων Παλαιστίνης – Ισραήλ που συμφωνήθηκε το 1949, αλλά κατατέθηκε στον ΟΗΕ 

με την απόφαση 181 στις 29 Νοεμβρίου 1947, μια εποχή που συμπίπτει με την 

προηγούμενη τοποθέτηση του Peter Young στην Παλαιστίνη. 

Η εθνογραφική ποιότητα του θρύλου (ή μύθου) σχετίζεται με μέρος των πολιτισμικών 

εννοιών που έχουν οδηγήσει στον καθορισμό της κυπριακής διαμάχης. Ότι η ουσία της, 

εδώ υπό τη μορφή πραγματικών διαχωριστικών γραμμών που έχουν βαθιές επιπτώσεις 

στην καθημερινή ζωή, και θανάτους ανθρώπων, αποφασίζεται από ανώτερες δυνάμεις 

και συχνά από ισχνές λογικές, όπως την πιθανή παρουσία ενός στυλό. Σε αυτήν την κατά 

τα άλλα αρχέτυπη μορφή μετα-αποικιακής υποκειμενικότητας, η ισορροπία στρέφεται 

προς μια θυματοποιημένη κατασκευή του ντόπιου ως υποκείμενο ανίσχυρο αλλά και 

αθώο. Κατά μια παράφραση του Bhabha (1994), η μεταπολεμική δυσχέρεια μετατρέπεται 

σε μια τεχνική για απαλλαγή της ευθύνης των Κυπρίων για τη διαμάχη. Ο κεντρικός 

χαρακτήρας στην ιστορία της Πράσινης Γραμμής είναι το πράσινο στυλό και η περίεργη 

παρουσία του. 

Αντιπαραθέστε αυτό με τα περίλυπα σχόλια που αναπτύχθηκαν μετά το θάνατο μιας 

μεγάλης θείας το 2014. Η μνήμη στην οποία επέστρεψαν οι στενότεροι συγγενείς της ήταν 

η στιγμή κατά το 1964 που το γειτονικό τουρκοκυπριακό χωριό εγκαταλείφθηκε και οι 

δικοί της συγχωριανοί εμφανίστηκαν στους δρόμους με λεηλατηθέντα αντικείμενα και 

ζώα. Είχε εμποδιστεί από το να τους προσβάλει, ξεσπώντας αντί τούτου το θυμό της στο 

σπίτι. Ο φόβος των “ενδοεθνοτικών” επιπτώσεων ήταν μεγάλος και αυτή ήταν από ένα 

χωριό στην άλλη πλευρά της Κύπρου, μια «ξένη». Υποστηρίζω ότι η δουλειά/εργασία που 

καταβλήθηκε για να παραμείνει σιωπηλή δεν ήταν στιγμιαία. Συνέχισε να καταβάλλεται 

για αποσιώπηση εκείνης της κοινής μνήμης των ηλικιωμένων της οικογένειας, και ίσως 

και για τις αναστοχαστικές ανησυχίες για τη λεπτή γραμμή που διαχωρίζει τη σιωπή από 

τη συνενοχή για χρόνια μετά. Αυτή είναι η κυβερνολογική που πλαισιώνει τις 

υποκειμενικότητες στην Κυπριακή διαμάχη. 

Είναι η ίδια κυβερνολογική που απέκλεισε το ερώτημα του ποιοι ήταν εκείνοι οι 62 Τ/Κ 

που έμειναν πίσω το 1974, όπως τους κατέγραψαν εκθέσεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και γιατί το 

έπραξαν. Επίσης, απέκλεισε ερωτήματα σχετικά με τους Αρμένιους που εκδιώχθηκαν από 

τη συνοικία τους στη Λευκωσία το 1964, μετά που είχε εγκλειστεί στον τουρκοκυπριακό 

θύλακα επειδή θεωρήθηκε ότι είχαν συνταχθεί με τους Ε/Κ. Και για τους Μαρωνίτες του 

χωριού Αγία Μαρίνα, που είχαν προστατεύσει Τ/Κ από τη Σκυλλούρα την ίδια χρονιά και 

προειδοποιήθηκαν από ελληνοκυπριακές πολιτοφυλακές να απέχουν από το να 

παρέχουν τέτοια βοήθεια. Η συναισθηματική δουλειά της αποσιώπησης κατέγραψε 

αυτές τις απώλειες ως «μικρές» και τις απάλειψε από την καταμέτρηση. Όπως άλλωστε 

και αυτές των ανθρώπων που «επέζησαν» στην άλλη πλευρά μετά το 1974. Την περίοδο 



μετά το 2003, αναδύθηκαν διάφορες ιστορίες ανθρώπων που ανακάλυπταν «δια-

κοινοτικούς» συγγενείς: -Ένα ετεροθαλή αδελφό από ένα αποτυχημένο γάμο 

Τουρκοκύπριου με Ελληνοκύπρια προτού αποκτήσει “ομοεθνή” παιδιά. – Μια μητέρα 

που, για να μπορέσει ο Τ/Κ γιος της να διεκδικήσει ένα διαβατήριο από τις αρχές του 

νότου, χρειάστηκε να του  εξηγήσει ότι είχε γεννηθεί Ελληνοκύπρια πριν παντρευτεί και 

αλλάξει θρήσκευμα. Οι έμφυλες πτυχές αυτού του παραδείγματος εγείρουν επίσης το 

επείγον ζήτημα της καταμέτρησης των απωλειών των γυναικών και της αποτυχίας να τις 

δούμε ως κάτι άλλο από τα πατριαρχικά υποκείμενα. Αυτές οι ιστορίες έχουν αποκλειστεί 

μέσα από την δουλειά πολιτικών υποκειμένων που έχουν υποστηρίξει το εθνικό σενάριο, 

ακόμα και όταν αντιτίθενται σε αυτό. Η αναγνώρισή τους θα είχε επιτρέψει την 

αναγνώριση εκείνων των άλλων απωλειών που υπονομεύουν το μύθο της εθνικής 

διάκρισης. Θα είχε ανοίξει τρύπες στη δομή της απώλειας που κατασκευάζεται έχω 

υποστηρίξει αλλού με όρους που θυμίζουν κεραμιδένια στέγη που επιστεγάζει τη δική 

«μας» ταυτότητα ως θύματα της «κυπριακής διαμάχης». 


