Μια σωστή ενέργεια
Τα σύµβολα αναφέρονται σε αντικείµενα του υλικού κόσµου µε τα οποία
υποδηλώνονται διανοήµατα, έννοιες ή και γεγονότα. Στα πιο γνωστά
σύµβολα περιλαµβάνονται ο σταυρός που συµβολίζει το χριστιανισµό, η
ηµισέληνος που συµβολίζει το Ισλάµ, αλλά και οι σηµαίες, που στη πιο
διαδεδοµένη τους µορφή συµβολίζουν την κρατική υπόσταση των
χωρών, αλλά ακόµα αθλητικές οµάδες, εταιρείες, κόµµατα, οργανώσεις
κ.α.
Κατά κανόνα, πέρα από το υλικό που είναι καµωµένα, τα συνθετικά
στοιχεία των συµβόλων είναι η εικόνα και το χρώµα. Από µόνο του το
χρώµα ταυτίζεται πολλές φορές µε συγκεκριµένες έννοιες.
Για
παράδειγµα στη Κύπρο ο ελληνισµός, συσχετίζεται ή αποδίδεται µε το
γαλάζιο χρώµα, ενώ ο τουρκισµός µε το κόκκινο, χρώµατα τα οποία
αντλεί ο πολίτης από τα αντίστοιχα της ελληνικής και της τουρκικής
σηµαίας.
Ως γνωστόν µε την υιοθέτιση των συγκεκριµένων χρωµάτων της
κυπριακής σηµαίας, εγίνετο τόσο προσπάθεια µη ταύτισης της
καινούριας ∆ηµοκρατίας, µε τα χρώµατα που χρησιµοπούσαν οι δύο
µεγαλύτερες κοινότητες της Κύπου, µε την καταφυγή σε ‘ουδέτερα’
χρώµατα. Κατά τα άλλα, παρά τον ξεκάθαρο συµβολισµό της, η
κυπριακή σηµαία δεν αποτελεί υπόδειγµα αισθητικής σύνθεσης!. Το δε
χειρότερο, δεν µπόρεσε να εµπεδώσει κάποιο αίσθηµα κυπριακότητας ή
και αφοσίωσης στη Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Μάλιστα σε σχέση µε την
ελληνική σηµαία, αποτέλεσε τον φτωχό συγγενή, ενώ για τους Τ/ους –
για λόγους που θα πρέπει να γίνονται κατανοητοί – η αποστασιοποίηση
και η αποξένωση άρχισε από το ’64.

Εν πάσει περιπτώσει, το παρόν σηµείωµα δεν έχει να κάνει µε τη σηµαία,
αλλά κάποιου άλλου είδους συµβολισµό: Τα κανούρια χρώµατα της
στολής της εθνικής ποδοσφαιρικής οµάδας της χώρας µας. ΄Υστερα από
την για δεκαετίες χρήση του µπλε χρώµατος, µε το οποίο υποδηλώνονταν
καθαρά ελληνικά διανοήµατα, η ΚΟΠ θέλησε να αλλάξει τα χρώµατα
κατά τρόπο που να προσιδιάζουν στα χρώµατα της Κυπριακής Σηµαίας.
Πράγµατι στις δυό τελευταίες διεθνείς προδοσφαιρικές συναντήσεις της
χώρας µας, µε την Ιρλανδία και την Ουαλλία, χρησιµοποιήθηκαν οι νέες
στολές, µε κυρίαρχο το άσπρο, λίγο κίτρινο και µια πράσινη λωρίδα στη
µέση, που από ότι ελέχθει, απεικονίζει την πράσινη γραµµή.
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∆εν γνωρίσουµε τι είναι εκείνο που ύστερα από µερικές δεκαετίες ώθησε
την ΚΟΠ να προβεί σ’ αυτή την αλλαγή. Πιστεύουµε όµως ότι
πρόκειται για µια αλαγή πολιτικά σωστή.
Χωρίς να αποτελεί κανόνα, είναι σύνηθες τα χρώµατα της στολής των
εθνικών οµάδων ποδοσφαίρου των διαφόρων χωρών να είναι τα ίδια µε
εκείνα της σηµαίας τους. Αυτό ισχύει για τη Γαλλία, την Ισπανία, την
Πορτογαλλία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, το Μεξικό, την Ελλάδα, τη
Σκωτία, την Τουρκία και πολλές άλλες χώρες. Λογικό είναι να ισχύει και
στη δικοινοτική Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε την πολυπολιτισµική της
κοινωνία. Το τι ίσχυε µέχρι της στιγµής, αντανακλούσε κατά την άποψη
µας, ένα χαρακτηριστικό αλαζονίας της κυρίαρχης ελληνοκυπριακής
κοινότητας και της έλλειψης σεβασµού προς τις άλλες µικρότερες
κοινότητες που συναποτελούν τη Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Βέβαια οι στολές της εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου αποτελούν ένα µόνο
χαλκά στην αλυσίδα των ατυχών επιλογών και αντικρύσεων όσον αφορά
τα σύµβολα και τους συµβολισµούς από πλευράς Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, θέµα ευρύτερο που ωστόσο δεν είναι του παρόντος.
Ο Νεοκυπριακός Σύνδεσµος, χαιρετίζει την απόφαση της ΚΟΠ ως µια
πολιτικά ορθή κίνηση. Ακόµα βλέπει αυτή τη κίνηση ως µια έµµεση
αναγνώριση του επίσηµου συµβόλου του Κράτους στους πολίτες του
οποίου περιλαµβάνονται άτοµα µε διάφορες πολιτιστικές καταβολές, που
δεν είναι ωστόσο λιγότερο Κύπριοι από τους υπόλοιπους µας. Τέλος
αντικρύζουµε αυτή την απόφαση ως µια σωστή κίνηση προς την
κατεύθυνση του οράµατος µιας ενωµένης Κύπρου, όπου όλοι οι Κύπριοι
θα νιώθουµε ότι έχουµε τα ίδια δικαιώµατα, ανεξάρτητα από αριθµούς
και οικονοµική ή άλλη δύναµη. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι πρόκειται
για ένα πρώτο βήµα και ότι βάζοντας κατά µέρος τα οποιαδήποτε
αισθήµατα ευθυνοφοβίας, αλαζονίας, ή µυωπικών αντικρύσεων, θα
βρούµε το θάρρος να ακολουθήσουν κι’ άλλα. ΄Ετσι που η Κυπριακή
∆ηµοκρατία να είναι όχι µόνο λόγων αλλά και έργων αυτό που πράγµατι
είναι: δικοινοτική και πολυπολιτισµική.
Νεοκυπριακός Σύνδεσµος
Λευκωσία 24.10.2006
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