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Η Αριστερά, ο αντιμπεριαλισμός και το «εθνικό ζήτημα» 

Αλέξης Αλέκου 

Η σχέση της Αριστεράς με το εθνικό ζήτημα γενικότερα, και με τον αντιμπεριαλισμό και 

τις διάφορες μορφές του ειδικότερα, είναι ένα θέμα που ασφαλώς δεν μπορεί να 

εξεταστεί στο βάθος που του αρμόζει μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Εντούτοις θα επιχειρήσω 

να αναπτύξω κάποια σημεία που θεωρώ κομβικά σε αυτό το λίγο χρόνο που διαθέτω. 

Το «εθνικό ζήτημα», με ή χωρίς εισαγωγικά, είναι από τα δυσκολότερα στη σύγχρονη 

ιστορία, και απασχόλησε τόσο τους κλασσικούς του Μαρξισμού όσο και μεταγενέστερους 

θεωρητικούς του χώρου. Ασφαλώς δεν υπάρχει, και ούτε μπορεί η Αριστερά να 

ακολουθήσει κάποιο εγχειρίδιο χρήσης της έννοιας του εθνικού ζητήματος: αυτό που 

μπορεί και πρέπει, είναι να το προσεγγίζει μέσα από τις συγκεκριμένες ιστορικές 

συνθήκες, τοπικές, κοινωνικές και διεθνείς, στη βάση μιας ευρύτερης στρατηγικής για 

οριστική απαλλαγή του εκμεταλλευτικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι η Αριστερά θα ελίσσεται αποποιούμενη αρχές, αλλά ούτε και ότι θα 

παρασυρθεί σε λαϊκιστική ρητορεία περί έθνους και εχθρών. 

«Αντιμπεριαλισμός»  

Μιλώντας για το «εθνικό ζήτημα» γενικότερα, δεν μπορούμε παρά να το συνδέσουμε 

ιστορικά με την εποχή της αποαποικιοποίησης, ιδιαίτερα στον Τρίτο Κόσμο. Ο 

Hobsbawm διαχωρίζει τους προοδευτικούς –όπως τους ονομάζει- εθνικισμούς του 

19ου αιώνα, που συνδέθηκαν με τα αντιαποικιακά κινήματα, από τους αντιδραστικούς 

εθνικισμούς στο τέλος του 20ου αιώνα. Αν λοιπόν σήμερα θεωρούμε δεδομένη, όχι απλά 

τη συγγένεια αλλά και την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ εθνικισμού και ιμπεριαλισμού, 

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια σειρά από εθνικιστικά κινήματα, ακόμα και σήμερα, 

τα οποία ενδεχομένως και να χρησιμοποιούν αντιμπεριαλιστική ρητορεία, ουσιαστικά 

στοχεύουν στο να διατηρήσουν την ίδια κοινωνική διαστρωμάτωση, την ίδια 

εκμεταλλευτική εξουσία, κάτω όμως από ένα ντόπιο, «εθνικό» κυρίαρχο. 

Ασφαλώς δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι ο αντιμπεριαλιστικός αγώνας ενός λαού υπό 

την καθοδήγηση της Αριστεράς με στόχο την απαλλαγή από ξένο κυρίαρχο και την αλλαγή 

των κοινωνικών δομών, με τον «αντιμπεριαλισμό» εκείνων των δυνάμεων που 

επικαλούμενοι την ανωτερότητα του έθνους τους, στοχεύουν να ενισχύσουν τη θέση της 

χώρας τους εντός ενός διεθνούς ηγεμονικού σχηματισμού διασφαλίζοντας παράλληλα, ή 

και επεκτείνοντας τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας τους. 



Όπως σημειώνει ο Μηλιός, «ο καπιταλισμός εντείνει την εκμετάλλευση της εργασίας και 

την καταστολή των κινημάτων και των αντιστάσεων των εργαζομένων, ενώ παράλληλα 

εκμεταλλεύεται τη «νέα τάξη» για να ενισχύσει τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές 

επιρροές του. Ως εκ τούτου, η κριτική στον διεθνή ιμπεριαλισμό δεν μπορεί να είναι 

πειστική και μαζική αν δεν περνάει μέσα από την κριτική και την αμφισβήτηση του 

ντόπιου καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού». Ο αλα καρτ αντιμπεριαλισμός, και η έλλειψη 

εκτίμησης, ανάλυσης και αγώνα ενάντια στην εμπλοκή της (κάθε) χώρας στους 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αποδυναμώνει τη θέση της Αριστεράς και ενισχύει τη 

διαρκώς αυξανόμενη «κρίση συνείδησης και ταυτότητας» των λαϊκών μαζών. 

Ο ελληνικός αντιμπεριαλιστικός εθνικισμός 

Ο εθνικισμός στη σύγχρονη του μορφή ταυτίστηκε –και όχι άδικα- με τη δεξιά και την 

ακροδεξιά. Υπάρχει όμως και ο αντιμπεριαλιστικός εθνικισμός, ή «Αριστερός εθνικισμός» 

του οποίου σε ότι αφορά τον ελλαδικό χώρο, τη θεωρητική πατρότητα κατέχει –μεταξύ 

άλλων- ο μαρξιστής ιστορικός Νίκος Ψυρούκης. Η κεντρική ιδέα σε όλα σχεδόν τα κείμενα 

του Ψυρούκη που αφορούν το κυπριακό, είναι ότι αυτό αποτελεί μέρος του ζητήματος 

της αυτοδιάθεσης των Ελλήνων στο σύνολό τους κι όχι μόνο των Κυπρίων. Και άρα, από 

τη στιγμή που η αστική τάξη αδυνατεί να λύσει το εθνικό ζήτημα, δηλαδή την 

επαναδημιουργία της «μεγάλης Ελλάδας», θα το λύσει το προλεταριάτο. 

Σύμφωνα με τον Τριμικλινιώτη, η βασική θέση του Ψυρούκη είναι ότι το Κυπριακό είναι 

πρόβλημα της Ελλάδας κατά κύριο λόγο και όχι της Κύπρου, αφού είναι πρόβλημα 

αλυτρωτισμού και θα λυθεί με την ένταξη της Κύπρου στον «Εθνικό Κορμό της Ελλάδος». 

Η δημιουργία του Κυπριακού Κράτους και η ανεξαρτησία δεν έχει καμιά σημασία και 

κανένα νόημα. Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων είναι τεχνητό πρόβλημα, και θα λυθεί μετά 

την ήττα του αποικιακού ιμπεριαλισμού. Επιπρόσθετα υιοθετεί τα επιχειρήματα του 

ελληνοκυπριακού εθνικισμού περί «ενοχλητικής μειονότητας» σε ότι αφορά τους 

Τουρκοκύπριους τους οποίους αντιμετωπίζει ως τους προαιώνιους εχθρούς. Η μοναδική 

προοδευτική λύση του κυπριακού κατά τον Ψυρούκη είναι η αντιμπεριαλιστική ένωση 

Ελλάδας και Κύπρου. Για όσους μαρξιστές υποτιμούν το εθνικό ζήτημα, ο Ψυρούκης 

υπενθυμίζει τη συμβουλή του Ένγκελς προς τους Πολωνούς σοσιαλιστές: «Μέχρι να λυθεί 

το εθνικό πρόβλημα της πατρίδας τους έχουν όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση να 

είναι πρώτα απ’ όλα εθνικιστές και ύστερα διεθνιστές». 

 Πέρα από την ιστορική ανάλυση των διαιρετικών τομών της κυπριακής κοινωνίας ως 

απάντηση στις θέσεις του Ψυρούκη, της συγκρότησης της ελληνοκυπριακής αστικής 

τάξης και της διαμόρφωσης του ελληνοκυπριακού αλυτρωτικού εθνικισμού, είναι 

προφανές ότι οι θέσεις αυτής της «σχολής σκέψης», συγκροτούνται με βάση φυλετικά 

κριτήρια. Και όχι ταξικά. 

Υπάρχει σήμερα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, «Αριστερός Εθνικισμός»; Προσωπικά 

εκτιμώ πως δεν υπάρχουν απόψεις που να βασίζονται στις θέσεις Ψυρούκη περί ένωσης 

και αλυτρωτισμού, και να τοποθετούνται στα αριστερά μιας νοητής πολιτικής γραμμής. 

Απόψεις όμως που να φλερτάρουν με την αντίληψη περί «ενοχλητικής μειοψηφίας» ή με 

το ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι «Δούρειος Ίππος» της Τουρκίας, ασφαλώς και υπάρχουν. 



Και είναι ενδεδυμένες με ένα στρεβλό αντιμπεριαλισμό, ο οποίος εν τέλει υποτάσσεται 

σταδιακά στην εθνικιστική ιδεολογία. Είναι αντιλήψεις οι οποίες καλούν για δημιουργία 

ενός λαϊκού πατριωτικού μετώπου (στο οποίο είναι όλοι καλοδεχούμενοι, από 

ακροδεξιούς μέχρι και την αριστερά), για να απορρίψουν τα σχέδια του ιμπεριαλισμού. 

Είναι αντιλήψεις οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ως «Πατριωτική Αριστερά», έχοντας 

όμως θέσεις για την επόμενη μέρα, που καμία σχέση με την Αριστερά δεν έχουν. Αυτού 

του είδους ο αντιμπεριαλισμός, είναι κατά τη γνώμη μου το σκαλί πάνω στο οποίο θα 

πατήσει εκείνη η μερίδα της αριστεράς, για να ανέβει στο άρμα του εθνικισμού, και κατ’ 

επέκταση της πολιτικής της κυρίαρχης τάξης. 

Για να είμαι ξεκάθαρος: Ο αντιμπεριαλισμός πρέπει να είναι ουσιαστικό συστατικό 

στοιχείο της πολιτικής της Αριστεράς. Εξάλλου, αν η υποταγή της Αριστεράς στην 

εθνικιστική ρητορεία την μετατρέπει σε ουρά των συμφερόντων της αστικής τάξης, άλλο 

τόσο η απουσία του αντιμπεριαλισμού από την πολιτική της, θα οδηγήσει σε ενίσχυση 

του φιλελεύθερου, κοσμοπολίτικου εκσυγχρονισμού και κατ’ επέκταση σε ενδυνάμωση 

της apolitique «κοινωνίας των πολιτών», και εν τέλει στην απομάκρυνση της Αριστεράς 

από τους υλικούς και ιδεολογικούς όρους των λαϊκών τάξεων. 

Η Αριστερά ανέκαθεν είχε ιστορική ευθύνη τοποθέτησης του κυπριακού σε πλαίσια τα 

οποία θα ενίσχυαν το αίσθημα και τη διάθεση του λαού για λύση και επανένωση της 

Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές πραγματικότητες όπως διαμορφώθηκαν μέσα 

από τις συγκρούσεις του παρελθόντος, αλλά κυρίως ότι το κυπριακό είναι ένα ζήτημα 

πολιτικό. Και όπως όλα τα πολιτικά ζητήματα, έτσι και αυτό δεν μπορεί να προσεγγιστεί 

μακριά από την ταξική του ανάλυση. Εξάλλου, παραθέτοντας τον αείμνηστο Ρολάνδο 

Κατσιαούνη, «αν οι έννοιες της πατρίδας και της εθνικής απελευθέρωσης υπήρξαν 

διαφορετικές για διαφορετικούς Κύπριους, αυτό δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά το 

ότι η Ιστορία της Κύπρου, είναι μια συνηθισμένη σελίδα της παγκόσμιας ιστορίας, είναι 

δηλαδή και αυτή, η ιστορία των κοινωνικών της τάξεων και των αντιθέσεων τους». 

 


