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Η Cynthia Cockburn είναι δραστήρια φεµινίστρια, ερευνήτρια και συγγραφέας. 

Έγραψε αυτό το βιβλίο, που συνδέεται µε τη συµµετοχή της στον αγώνα των 

γυναικών της Κύπρου, βόρειας και νότιας, για την επαναπροσέγγιση των δύο 

κοινοτήτων και την επανένωση του νησιού. 

Οι γυναίκες στις διαιρεµένες κοινωνίες έχουν τραβήξει την προσοχή της από το 1995. 

Μια αντίστοιχη δουλειά έχει κάνει στην Ιρλανδία, εµπλεκόµενη στον κοινό αγώνα 

των γυναικών του Βορά και του Νότου, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη µε το πνεύµα της 

πολυεθνικής συµβίωσης και στο Ισραήλ Παλαιστίνη. Είναι ενεργό µέλος του 

διεθνούς φεµινιστικού αντιµιλιταριστικού δικτύου «Γυναίκες στα Μαύρα».  

 

Το βιβλίο έχει µια κίνηση, αφού την ώρα που εξελίσσεται ο αγώνας των 

γυναικών για την ειρήνη και την επαναπροσέγγιση, εξελίσσονται οι καταστάσεις και 

τα πολιτικά γεγονότα που περιγράφει. Έχει θεωρητική, πολιτική και εµπειρική 

προσέγγιση, και βοηθά την αναγνώστρια και τον αναγνώστη να µάθουν περισσότερα 

για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο, για πρώτη φορά τόσο συνεκτικά από µια 

φεµινιστική-αντιεθνικιστική σκοπιά. 

Το βιβλίο «εστιάζει στην έννοια της ‘γραµµής’ και µας οδηγεί πέρα από τα αθώα 

ζητήµατα διαφοράς προς το σαφώς πολιτικό πεδίο της ενεργούς διαφοροποίησης, εκεί 

όπου διακυβεύεται η ταυτότητα, η συγκρότηση και οι χρήσεις των ταυτοτήτων σε 

σχέσεις εξουσίας». Η Γραµµή που χωρίζει την Κύπρο, η γραµµή που χωρίζει τις 

εθνικές ταυτότητες, η γραµµή ανάµεσα στα φύλα, και άλλες γραµµές γίνονται 

διακριτές µέσα από τις σελίεδες του. 

Στο σηµαντικό κεφάλαιο «Η παραγωγή της εχθρότητας», που παρουσιάζει 

σύντοµα την ιστορική εξέλιξη, υπάρχει κάποιο σοβαρό λάθος σχετικά µε τη 

µικρασιατική εκστρατεία, που για κάποιους και κάποιες που δεν γνωρίζουν τα 

γεγονότα µάλλον αντιστρέφει την ευθύνη για την καταστροφή την οποίαν υπέστησαν 

οι δύο λαοί, λόγω της µετέπειτα εθνοκάθαρσης. Πάντως στο µεγαλύτερο µέρος της, 

κυρίως ως προς την προσέγγιση και όχι ως προς την ακρίβεια, η ιστορική 

παρουσίαση είναι µια ψύχραιµη µατιά ακριβώς στην παραγωγή της εχθρότητας, αφού 

αναφέρονται τα γεγονότα και η αλληλεπίδρασή τους που οδήγησε στις 

ενδοκοινοτικές συγκρούσεις του 1960-64, στις οποίες εµµένει αρκετά, αλλά και στις 

εξελίξεις µετά το πραξικόπηµα του 1974.  

Η διχοτόµηση του 1974 και η βίαιη εθνοκάθαρση και από τις δύο πλευρές, που 

ολοκληρώθηκε σύντοµα, έµελλε να είναι ένα οριστικό τοπίο για πολλά χρόνια. Η 

έλευση όµως των εποίκων στο βορρά αλλάζει τη σύνθεση του πληθυσµού, 

δηµιουργώντας παράλληλα νέες πραγµατικότητες και νέα προβλήµατα. Είναι σωστό 

το αίτηµα να φύγουν οι έποικοι; Η συγγραφέας παρουσιάζει µια από τις αγωνιζόµενες 

Τουρκοκύπριες, που λέει: «∆ύο συναισθήµατα συγκρούνονται µέσα µου. Αν ακούσω 

την καρδιά µου σκέφτοµαι –µερικοί/ές από αυτούς/ές έχουν ζήσει εδώ τριάντα χρόνια. 

Τα παιδιά τους έχουν µεγαλώσει εδώ. Ορισµένοι/ες έχουν παντρευτεί Κυπρίους/ες. 

Είναι απάνθρωπο να τους πούµε ‘πηγαίνετε σπίτια σας’, δεν θα µπορούσα να το κάνω. 

Αλλά η κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε µε κάνει να νιώθω διαφορετικά. Είµαστε 



υπό τον πολιτικό και στρατιωτικό έλεγχο της Τουρκίας. Οι τούρκοι έποικοι 

χρησιµοποιούνται εναντίον µας. Γι’ αυτό έχω αρνητικά συναισθήµατα απέναντί τους». 

Η γραµµή του έθνους τέµνεται διαρκώς µε τη γραµµή του φύλου. Οι ζωές των 

γυναικών των δύο κοινοτήτων, περιγράφονται για µεγάλη διάρκεια χρόνου, κυρίως 

από το 1950 και µετά. 

Η συγγραφέας πήρε ατοµικές ή οµαδικές συνεντεύξεις, οι οποίες αποτέλεσαν 

σηµαντικό πεδίο της έρευνάς της, από 142 συνολικά γυναίκες. 

Πώς και γιατί γυναίκες της Βόρειας και της Νότιας Κύπρου κινητοποιούνται 

για την επαναπροσέγγιση και την επανένωση; Αφού πρώτα µας λέει πόσο είναι και 

ήταν πάντα περιθωριοποιηµένες στις ειρηνευτικές συνοµιλίες, οι οποίες διεξάγονταν 

µόνο (100%) από άνδρες και των δύο κοινοτήτων αλλά και από όλα τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, όπου τα ποσοστά συµµετοχής τους είναι ελάχιστα, µας εξηγεί στη 

συνέχεια τη συµµετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών, αλλά κυρίως τη δηµιουργία 

δικών τους δραστηριοτήτων και οργανώσεων, επικεντρωνόµενη στην οργάνωση 

Hands Accross the Divide (Χέρια διαµέσου της Γραµµής ∆ιαχωρισµού) που 

δηµιουργήθηκε το 2003 και δραστηριοποιήθηκε για δύο χρόνια.  

«Το κοινό χαρακτηριστικό των γυναικών της Hands Accross the Divide, στο 

βορρά και στο νότο, είναι ότι δεν αγνοούν τη Γραµµή, αλλά ούτε και θέλουν απλώς να 

την εξαλείψουν. Η κοινή τους επιδίωξη είναι να την αντιµετωπίσουν. Αντιµετώπιση 

σηµαίνει από τη µία έναν υλικό αγώνα για την εξεύρεση νόµιµων τρόπων να την 

διασχίσουν, µε τα πόδια αν είναι απαραίτητο, για να φωνάξουν ή να µιλήσουν 

ψιθυριστά κατά µήκος της, ή για να πετάξουν (µε πολλά έξοδα) γυρω από αυτήν. Από 

την άλλη, σηµαίνει έναν πνευµατικό αγώνα, µια προσπάθεια της φαντασίας, να 

ξεπεράσουν τη Γραµµή, να καταρρίψουν τους περιορισµούς της µε την απλή δύναµη της 

βούλησης». 

Τα προβλήµατα συγκρότησης ήταν: Πώς επικοινωνούµε; Ποιες πρέπει να 

συµπεριλάβουµε; Ποια θα είναι η κοινή ατζέντα; Τι είναι γυναικεία πολιτική; 

Στη συναρπαστική περιγραφή της κάθε διάστασης, τίθενται ή και αναλύονται 

ζητήµατα όπως: Η διαφορά µορφωτικού επιπέδου που υπονοµεύει την ισότητα και 

δηµιουργεί προϋποθέσεις για ανάδειξη κάποιων γυναικών και σιωπή κάποιων άλλων. 

Η διαφορά πρακτικών δυνατοτήτων στην επικοινωνία. Η εθνοτική διάσταση. 

Υπάρχει παρουσία της «γραµµής» σε πολλές από τις πλευρές της συγκρότησης.  

Ο προσανατολισµός ήταν η οικοδόµηση ενός γυναικείου κινήµατος. Υπήρξαν 

όµως τα ερωτήµατα: «Είµαστε ένα φεµινιστικό σχέδιο;» και «Τι είναι φεµινισµός;» 

Σ’ αυτό το ερώτηµα δεν υπήρξε ποτέ κοινή απάντηση, τόσο γιατί ο φεµινισµός είναι 

πολλοί φεµινισµοί, όσο και γιατί είναι ένας αρνητικός προσδιορισµός για µεγάλο 

µέρος των γυναικών στις οποίες απευθύνονταν, αλλά και για άλλους λόγους. 

«Ορισµένες γυναίκες υποστηρίζουν, εντούτοις, ότι ακόµα και αν δεν θέλουµε να 

υιοθετήσουµε το φεµινισµό ως ταυτότητα («είµαι φεµινίστρια»), είναι απαραίτητος ως 

πρόγραµµα».  

Απόψεις που υποστηρίζουν ότι «ο καπιταλισµός, ο εθνικισµός και η πατριαρχία 

αλληλοϋποστηρίζονται, κι έτσι µια κριτική των σχέσεων των φύλων προϋποθέτει 

ταυτόχρονα κριτική της ταξικής δοµής και της εθνοτικής δοµής» είχαν έντονη 

παρουσία στη συλλογικότητα, όπως και η άποψη ότι «η πατριαρχία και ο εθνικισµός 

συνεργάζονται στη θεωρία, έτσι και ο σεξισµός και ο ρατσισµός συνεργάζονται στην 

πράξη», ή ότι «η ισότητα των γυναικών πρέπει να αποτελεί µέρος της ειρήνης». 

∆εν φαίνεται πουθενά στην παρουσίαση και την ανάλυση αυτής της 

συλλογικότητας κάποιος βιολογισµός, δηλαδή κάποια αντίληψηότι είµαστε φορείς 

του αγώνα για την ειρήνη επειδή είµαστε γυναίκες. Όπως γνωρίζουµε από το δίκτυο 

«Γυναίκες στα Μαύρα», ο αγώνας των γυναικών για την ειρήνη είναι µια επιλογή που 



συνδυάζει τον αγώνα ενάντια στην πατριαρχία µε τον αγώνα ενάντια στο 

µιλιταρισµό, συστήµατα στα οποία βλέπουν στενούς δεσµούς αλληλεξάρτησης. 

Τέλος, το βιβλίο, που περιλαµβάνει και πολλές ιστορικές φωτογραφίες, 

αποτελεί πολύτιµο βοήθηµα για την κατανόηση της σχέσης των γυναικείων 

δικαιωµάτων ή του φεµινισµού µε τον εθνικισµό και την ειρήνη, όπως αναδύεται 

µέσα από τη συγκεκριµένη ανάλυση, και συνεπώς άξιες οι Σπουδές Φύλου που 

επέλεξαν να το εκδώσουν. 

 

Σίσσυ Βωβού 

Μέλος της Παγκόσµιας Πορείας Γυναικών 

 

Παρόραµα: Στη σελ. 125 στον αριθµό 20.587 πρέπει να προστεθεί ένα µηδενικό, και 

να γίνει 200.587 

 


