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Η λύση του Κυπριακού ως κοινωνικό ζήτημα 

Αλέκος Τριγγίδης   

Η κοινωνία της Κύπρου, μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα, ήταν κυρίως αγροτική με 

απλοϊκές δομές, με ισχυρή θρησκευτικότητα, με έντονο εθνικό και ιδεολογικό 

προσανατολισμό, διάχυτη με οικουμενικότητα και συνύπαρξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

εξελίχτηκαν και μεταλλάχτηκαν στην πορεία που ακολούθησε την «μεγάλη έκρηξη» της 

εποχής των «εθνικών» οργανώσεων ΕΟΚΑ και ΤΜΤ τη δεκαετία του 1950. Οι πολίτες που 

δούλευαν, συναλλάσσονταν και συνυπήρχαν ήσυχοι στα μικρά και μεγάλα χωριά τους, 

βρέθηκαν από το 1963 χωρισμένοι σε δύο κοινωνίες συγκεντρωμένες σε υδροκέφαλα αστικά 

σύνολα. Ακόμα, μετά την συμφορά του 1974, διαχωρίστηκαν με κρατικά σύνορα και 

αυτοπροσδιορίζονται ως «δύο λαοί». 

Το ζητούμενο στον σημερινό πολιτικό μας προβληματισμό είναι κατά πόσον η κοινωνία αυτή 

μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ελεύθερης όσμωσης με εξελικτική προοπτική έτσι που να 

μπορέσει να ξαναγίνει κοινωνία συνύπαρξης και ομοσπονδιακής ολοκλήρωσης. 

Αφορά λοιπόν την κοινωνία η διευθέτηση του κυπριακού ή είναι απλά μια υπόθεση άρσης 

της «εισβολής και κατοχής»? Έχουν τη δυνατότητα οι κύπριοι να ενεργήσουν καταλυτικά 

εναντίον των συμφερόντων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων που βολεύονται από την 

παρούσα κατάσταση της διαίρεσης? 

Οι απαντήσεις σε αυτή την υπόθεση εργασίας εκπορεύονται και επηρεάζονται από 

εξωτερικούς και από γηγενείς παράγοντες.  Η επιλογή της απάντησης θα καθορίσει την 

πορεία της κοινωνίας είτε προς το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είτε προς το χάος όπως εξελίσσεται 

στις χώρες ανατολικά της Ευρώπης. 

Υποστηρίζω ότι η τοποθέτηση των κοινωνικών συνόλων υπέρ μιας συμφωνημένης 

ευρωπαϊκής πορείας αποτελεί προοδευτική αριστερή πολιτική θέση ανεξαρτήτως του 

ταξικού και ιδεολογικού προσανατολισμού των ατόμων που συμμετέχουν. 

Οι δυνατότητα επιλογών της κυπριακής κοινωνίας επηρεάζεται, μέχρι ποδηγεσίας,  από τον 

εξωτερικό παράγοντα, από τους διπλωμάτες δηλαδή που εμπλέκονται άμεσα στη 

διαμόρφωση του προβλήματος (Τουρκία, Ελλάδα, Αγγλία, Αμερική, Ρωσία, ΕΕ και ΟΗΕ). 

Εσωτερικές ανασταλτικές δυνάμεις υπάρχουν μέσα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και 

εκδηλώνονται ως σχηματισμοί με αυτόνομες  συμπεριφορές. Είναι το κομματικό/πολιτικό 

προσωπικό, τα θρησκευτικά ιδρύματα, τα επαγγελματικά/οικονομικά σύνολα, οι ακραίες 

ιδεολογικές συμπράξεις. 



Το πολιτικό προσωπικό. Τα κομματικά κάστρα κτίστηκαν και συντηρούνται από την 

κοινωνική εκτροπή. Οι μικροί κομματικοί σχηματισμοί εξαρτούν την ύπαρξή τους από την 

έκρυθμη κατάσταση που τους επιτρέπει να απευθύνονται στους «εν πολλαίς αμαρτίες» 

οπαδούς της διαίρεσης. Οι δύο κύριοι πολιτικοί πόλοι του κομματικού κόσμου των 

ελληνοκυπρίων, συναινούν μεν στην ομαλοποίηση όμως στη δεδομένη στιγμή κωλώνουν, 

και έτσι χάνονται οι ευκαιρίες για προώθηση της λύσης. Το πολιτικό προσωπικό των 

τουρκοκυπρίων είναι μεν πιο ευέλικτο όμως βρίσκεται υπό πίεση ανάμεσα στα στρατηγικά 

συμφέροντα της Τουρκίας και την απωθητική πολιτική των ελληνοκυπρίων 

Τα θρησκευτικά ιδρύματα. Έχουν έντονη εμπλοκή και διεκδικούν, συνήθως απορριπτικές, 

συντηρητικές τοποθετήσεις.  Στη χριστιανική κοινότητα η εκκλησία έχει εδραιωθεί και ως 

κοσμική υπερδύναμη σε βαθμό που ο πολιτικός λόγος της κυβερνητικής εξουσίας 

αναγγέλλεται από τον άμβωνα. Από την άλλη, η παραδοσιακά κοσμική μουσουλμανική 

κοινότητα αντιστέκεται στην λαίλαπα των ισλαμικών πιέσεων που προέρχονται μέσω 

Τουρκίας ως τζαμιά, θεολογικές σχολές, ιμάμηδες και προγράμματα εκθρήσκευσης των 

νέων. 

Οικονομικές και επαγγελματικές ομάδες.  Ενώ η επίλυση του κυπριακού αναμένεται ότι θα 

δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, η προπαγάνδα της κρατούσας ελίτ 

υπερτερεί της λογικής και του συμφέροντος. Στο βορρά επιβλήθηκε το τουρκικό κεφάλαιο 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας και σχετική οικονομική ευφορία. Παράλληλα έχει 

δημιουργηθεί μια μεσαία τάξη στελεχών και υπαλλήλων που βιοπορίζονται από το Τούρκικο 

«πρωτόκολλο συνεργασίας».  Στη ελληνοκυπριακή κοινωνία Η μεσαία τάξη που αποτελείται 

από υπαλλήλους του δημοσίου, των τραπεζών και των ημικρατικών με ποικίλη ιδεολογική 

τοποθέτηση, φοβάται την προοπτική της αλλαγής. Αντίθετα δε με την αστική δεξιά που 

παρουσιάζεται προοδευτική, η οικονομική ελίτ των μεσαζόντων βυσσοδομεί υπέρ της 

διατήρησης του κατεστημένου, όπου η ανωμαλία διευκολύνει τη διακίνηση διεθνούς 

κεφαλαίου που τους αποφέρει αβίαστο πλουτισμό. 

Οι εθνικιστές. Δεν πρέπει να παραγνωρίζονται οι εθνικιστές είναι μεν οι λιγότεροι, όπως 

πάντοτε ήσαν, και στις δύο κοινότητες που συνεργάζονται υπογείως και είναι ιδεολογικά 

κάθετοι σε κάθε μορφή κοινωνικής συνεργασίας πόσο δε μάλλον στην πολιτική επανένωση 

Όμως, μέσα σε όλες αυτές τις απορριπτικές συμπληγάδες η κοινωνία στη χωρισμένη μας 

πατρίδα, έχει δημιουργήσει δυνατά αντισώματα και ποιοτικές αντοχές αντίστασης. 

Το ενδιαφέρον των πολιτών για τη λύση του κυπριακού εκδηλώνεται ως σύνολα ομάδων και 

οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για την «επανένωση» και την «ειρήνη» και για την 

διευθέτηση του κυπριακού στη βάση «Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας.». 

• Είναι οι «κατά συνθήκην» και «ανέκαθεν» κοινές συνεδρίες των ελληνοκυπριακών 

και τουρκοκυπριακών κομμάτων, στο πλαίσιο του δικοινοτικού διαλόγου υπό την 

αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας. 

• Είναι οι παραδοσιακές ακτιβιστικές δράσεις για επαναπροσέγγιση που ξεκίνησαν με 

τη στήριξη του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ειρηνιστικών ιδρυμάτων 

• Είναι οργανωμένα κοινωνικά και επαγγελματικά σύνολα (γυναίκες, νέοι, δάσκαλοι, 

ακαδημαϊκοί, εμπορικά επιμελητήρια, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις κλπ) που 



επικοινωνούν, προβληματίζονται και συνεργάζονται όσο τους επιτρέπει το 

κατεστημένο προσωπικό των διοικήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

«Βόρειας Πολιτείας» 

• Είναι η ομοσπονδιακή δράση «Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος» 

που αγωνίζεται και παρεμβαίνει σε κάθε φάση της πολιτικής πορείας του κυπριακού 

• Είναι οι ομάδες προβληματισμένων πολιτών, τις ad hoc δικοινοτικές ομάδες που 

συγκροτούνται ως πρωτοβουλίες ατόμων που μερικές είτε διαγράφουν ένα κύκλο και 

σβήνουν, πολλές όμως εξελίσσονται σε πλατφόρμες δράσεων, προβληματισμού και 

κοινωνικοποίησης (Hands across the Divide, Δικοινοτική Χορωδία, Enorasis, Cypriots’ 

Voice, Σπίτι της Συνεργασίας, Unite Cyprus Now, άπειρες…) 

Πιστεύω ότι η ηλεκτρονική επικοινωνία παρέχει μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία 

κοινωνικής βάσης. Μια δομημένη κίνηση μπορεί να αποδώσει απίστευτα θετικό 

αποτέλεσμα σύμπτυξης συνόλων πολιτών. Η σταθεροποίηση του κοινωνικού ιστού 

εμπλουτίζεται μέσω της διαδικτυακής συγκέντρωσης των θετικά διακείμενων πολιτικών 

συνόλων. 

Εδώ, θα παρεμβάλω τον προβληματισμό ενός νέου επιστήμονα, του Γρηγόρη Ιωάννου: «…. 

Η πλειοψηφία των θετικά ή των προοπτικά θετικά διακείμενων προς την επανένωση δεν 

θεωρεί ότι οφείλει να κάνει κάτι για να επιτευχθεί η επανένωση, την οποία φαντάζεται απλά 

ως μια απόφαση της ελίτ. … Όσο δεν επινοούνται πρακτικές υπέρβασης του διαχωρισμού, 

έστω άτυπες μη θεσμοθετημένες αλλά παρόλα αυτά στερεές κοινωνικές γέφυρες με 

τμήματα της άλλης κοινότητας, δεν μπορεί να δημιουργηθεί η δυναμική αλλαγής σε πολιτικό 

επίπεδο.» 

Η κυπριακή κοινωνία με ομαδική δράση, μπορεί να επιβάλει και να παγιώσει πνεύμα 

ομοσπονδιακής συνύπαρξης και παράλληλα να επιδιορθώσει τις εξαρθρωμένες δομές της 

«πάλαι ποτέ» ενωμένης κοινωνίας των κυπρίων. 

Οραματίζομαι, παραφράζοντας τον Βίκτωρα Ουγκώ που «προφήτεψε» το 1849 για την 

Ευρώπη: 

 «Θα έλθει μια μέρα που οι πολίτες, χωρίς να χάσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους ή την 

ένδοξη ατομικότητά τους, θα συνενωθούν σε μια ανώτερη οντότητα και θα 

συναποτελέσουν … την κυπριακή  αδελφότητα…»   

 


