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Για μια σοσιαλιστική εναλλακτική στο εθνικό ζήτημα 

Αθηνά Καρυάτη 

Οι αστικές τάξεις δεν θα λύσουν το κυπριακό  

Είναι φανερό ότι τα συγκρουόμενα συμφέροντά των άρχουσων τάξεων στις δύο πλευρές 

του νησιού, για τον έλεγχο του νησιού και του πλούτου του, είναι ασυμβίβαστα.  Άλλωστε 

αυτά ξεκίνησαν τη σύγκρουση από την αρχή. 

Ο χρόνος που πέρασε το δείχνει αυτό πεντακάθαρα. Παρόλο που στην εξουσία στο νότο 

βρισκόταν το επαναπροσεγγιστικό κομμάτι της άρχουσας τάξης, η ίδια οδήγησε τις 

διαπραγματεύσεις σε κατάρρευση. Παρόμοια στάση κράτησε και η τουρκοκυπριακή 

άρχουσα τάξη, η οποία κρύφτηκε πίσω από την τουρκική άρχουσα τάξη, προκειμένου να 

συμμετάσχει στον διαμοιρασμό του φυσικού αερίου.  Η απόπειρα αυτή απέτυχε και 

δημιούργησε ένα τέτοιο συγκρουσιακό κλίμα το οποίο κόντεψε να μετατραπεί σε 

“πολεμικό”. Η τουρκοκυπριακή άρχουσα τάξη όμως, βλέπει τώρα την Τουρκία να πλησιάζει 

επικίνδυνα, θέλει να ξανά αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, όμως η αναμονή για τα κέρδη του 

φυσικού αερίου κάνουν την ελληνοκυπριακή άρχουσα τάξη αλαζονική και απορριπτική. 

Η σύγκρουση αυτή δημιουργεί και το αντίστοιχο κλίμα στη βάση της κοινωνίας. Ο 

εθνικισμός και ο νεοφασισμός μεγαλώνουν. Στο νότο η “κυβέρνηση της λύσης”, ήδη από 

πέρυσι: υπερψήφισε την πρόταση του ΕΛΑΜ για τον εορτασμό του ενωτικού 

δημοψηφίσματος, τίμησε τον εθνικιστή, μέλος της ΕΟΚΑ Β, Παπαφώτη, ο Υπουργός 

Παιδείας  επισκέφτηκε τα γραφεία του ΕΛΑΜ και δήλωσε ότι έχουν παρόμοιες θέσεις, ενώ 

οι συναντήσειςανάμεσα στις οργανώσεις φοιτητών και γυναικών ΔΗΣΥ -TDP ήταν απλά 

«πυροτεχνήματα» και σταμάτησαν. Στο βορρά, η εμφάνιση του YDP και η επίθεση στην 

«Αφρίκα» δείχνει την επικινδυνότητα της ανόδου του εθνικισμού. Μετά τις βουλευτικές 

εκλογές η «επικοινωνία» με την ελληνοκυπριακή κοινότητα αφέθηκε στον δεξιό Οζερσάι, 

ενώ η νέα κυβέρνηση ανανέωσε την συμφωνία για έρευνες για το ΦΑ από την Τουρκική 

κυβέρνηση. 

Η λιτότητα, τα σκάνδαλα που εμφανίζονται στο εσωτερικό των δύο κοινοτήτων, έχουν 

προκαλέσει μια απαξίωση ενάντια στους αστικούς θεσμούς και στα πολιτικά κόμματα. 

Δυστυχώς η αριστερά δίνει παραπάνω έμφαση στην υπεράσπιση αυτών, παρά στο χτίσιμο 

μιας πραγματικής αντικαπιταλιστικής, αντισυστημικής αντιπολίτευσης. Αυτή η στάση της 

αριστεράς δημιουργεί ένα κενό που καλύπτεται από ανερχόμενες ακροδεξιές δυνάμεις. 

Εθνικιστές, λαϊκιστές,  ακροδεξιοί και νεοφασίστες,  κερδίζουν έδαφος παρουσιαζόμενοι 

ως οι αδιάφθοροι, οι αντιστυστημικοί, που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των αδυνάτων 

και των περιθωριοποιημένων. 



Η διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος από την παραδοσιακή αριστερά είναι 

αυτοκαταστροφική  

Και στις δύο κοινότητες η παραδοσιακή αριστερά, όταν βρίσκεται στην εξουσία  επιλέγει να 

διαχειριστεί το καπιταλιστικό σύστημα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να 

ακολουθήσουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας που χτυπούν τα εργατικά στρώματα. 

Αυτές οι πολιτικές είναι αυτοκαταστροφικές. Είναι οι πολιτικές που οδήγησαν την 

αριστερά, και την σοσιαλδημοκρατία στην κατάρρευση της σε όλη την Ευρώπη. 

Στο κυπριακό επιλέγουν να εκπροσωπήσουν τα εθνικά συμφέροντα των εθνικών τους 

άρχουσων τάξεων, και να τα “συμβιβάσουν”. Η πιο χτυπητή αποτυχία αυτής της πολιτικής 

αφορά το Φυσικό Αέριο! Το ΑΚΕΛ ξεκίνησε τις διερευνητικές εξορύξεις νομίζοντας ότι θα 

αναγκάσει τις άρχουσες τάξεις να βρουν μια λύση για να το μοιραστούν. Οι φυσικοί πόροι, 

μέσα στο ανταγωνιστικό καπιταλιστικό σύστημα όμως δεν “μοιράζονται” με ειρήνη αλλά 

με πόλεμο! Κι έτσι το φυσικό αέριο από ευλογία όπως ήθελαν  να το πλασάρουν έχει γίνει 

κατάρα, και  απειλή για εμπόλεμη σύρραξη. 

Η στήριξη των ηγετών, της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και των θεσμών που 

καταρρέουν στα μάτια του κόσμου, αδυνατίζει την ικανότητα της αριστεράς να αποτελέσει 

την δύναμη που μπορεί να φέρει μια αλλαγή. 

Την ίδια στιγμή, η υπεράσπιση της αστικής νομιμότητας, όπως για παράδειγμα η 

προσπάθεια να πείσουν για την υποστήριξη μιας λύσης βασισμένη στις αποφάσεις του 

ΟΗΕ, αφήνουν τον κόσμο άοπλο, χωρίς επιχειρήματα ενάντια στην εθνικιστική 

προπαγάνδα, γιατί ερμηνεύονται όπως ο καθένας θέλει. 

Αυτό που χρειάζεται η αριστερά είναι μια εναλλακτική πρόταση που να βασίζεται στις 

ανάγκες και στα αιτήματα των εργαζομένων, της νεολαίας και του λαού. 

Λύση σημαίνει να μπορεί να ζήσει κάποιος σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού, χωρίς ίχνος 

καχυποψίας, εθνικισμού, ρατσισμού, καταπίεσης και υπεροψίας της μίας κοινότητας προς 

την άλλη. Λύση σημαίνει να υπάρχουν δουλειές με σταθερούς μισθούς για όλους, υγεία, 

παιδεία, κοινωνική πρόνοια, στέγαση, έτσι ώστε πραγματικά οι εργαζόμενοι να μην έχουν 

τίποτα να χωρίσουν. 

Για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εθνικιστικές συγκρούσεις χρειάζεται να παλέψουμε 

ενάντια σε αυτόν που δημιουργεί τη σύγκρουση. Ενάντια στον εθνικισμό και τον 

φασισμό,  αλλά και ενάντια στο κεφάλαιο και τις άρχουσες τάξεις που τον δημιουργούν και 

τον τρέφουν. Χρειάζεται να αναπτυχθεί ξανά η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις κοινότητες. 

Χρειάζονται υποχωρήσεις και συμβιβασμοί που μόνο οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν 

αρκεί να καταλαβαίνουν και να έχουν εμπιστοσύνη στην προοπτική της κοινωνίας για την 

οποία παλεύουν. Μόνη εγγύηση αυτής της κοινωνίας είναι η ίδια η οργάνωση και η 

δύναμη του λαού, ανεξάρτητη από “ηγέτες” και τα συγκρουόμενα συμφέροντά τους. 

Για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινωνία που να μπορεί να παρέχει εργασία, 

στέγαση,  υγεία, ασφάλεια σε όλους ανεξαρτήτου κοινότητας ή εθνοτικής καταγωγής 

χρειάζεται μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Χρειάζεται να 



διαγραφούν τα χρέη προς Τροίκα και  Τουρκία, να αποκτήσει το νησί πραγματική 

ανεξαρτησία από όλους τους ξένους οργανισμούς/θεσμούς είτε αυτό λέγεται ΕΚΤ, ΔΝΤ, 

Παγκόσμια τράπεζα. Χρειάζεται οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας, ο φυσικός της 

πλούτος, να περάσουν στα χέρια των εργαζομένων και της νεολαίας, κάτω από εργατικό 

και κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση. Έτσι θα μπορέσει η «ανάπτυξη» να διασφαλίσει μια 

αξιοπρεπής ζωή για όλους, και πραγματική ειρήνη. Ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είναι τίποτα 

άλλο από ένα μεταβατικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα που στοχεύει στο χτίσιμο μιας 

ενωμένης, σοσιαλιστικής ομόσπονδης Κύπρου. 

Για να γίνουν τα παραπάνω, χρειάζεται δράση και οργάνωση στη βάση της κοινωνίας, σε 

ένα κοινό μέτωπο εργαζόμενων και νεολαίας στο βορρά και στο νότο, και σε συνεργασία 

με τους εργαζόμενους και την νεολαία της Τουρκίας και της Ελλάδας. 

Για το κοινό μέτωπο εργαζομένων και νεολαίας σε βορρά και νότο  

Ένα μέτωπο εργαζομένων και νεολαίας δεν έχει στόχο να πιέσει, στηρίξει ή  να παρακαλεί 

τους ηγέτες – εκπροσώπους των άρχουσων τάξεων . 

Ο στόχος ενός τέτοιου μετώπου είναι να φέρει τις κοινότητες κοντά στο 

πολιτικό/κοινωνικό  επίπεδο. Να  τους κάνει ενεργούς συμμετέχοντες στο σχεδιασμό μιας 

μελλοντικής επανενωμένης Κύπρου. 

Στόχος είναι μέσα από τοπικές επιτροπές ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι να μπορέσουν 

να συζητήσουν όλες τις προεκτάσεις του κυπριακού και της ζωής γενικότερα, όχι με βάση 

τα ψηφίσματα των ΗΕ, αλλά με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαικών 

στρωμάτων. 

Οι τοπικές αυτές επιτροπές θα είναι η βάση για τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής 

δύναμης, που θα εκπροσωπεί ανυποχώρητα τα συμφέροντα των εργαζομένων και των 

λαϊκών στρωμάτων, που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν την εξουσία και να την κερδίσουν 

για να μπορέσουν να εφαρμόσουν όλα τα παραπάνω. 

Η πρόταση μιας τέτοιας οργάνωσης της κοινωνίας δεν είναι ξένη στις παραδόσεις της 

αριστεράς. Έτσι δημιουργήθηκαν ιστορικά οι συντεχνίες, οι εργατικές ομοσπονδίες, τα 

εργατικά κόμματα και οι διεθνείς οργανώσεις. Για να χτιστεί μια πραγματικά δημοκρατική 

κοινωνία, δεν υπάρχει καμία άλλη μέθοδος οργάνωσης. 

Διεθνιστική συνεργασία και αλληλεγγύη 

Για την πραγματική λύση, η διεθνιστική συνεργασία και αλληλεγγύη είναι ζωτικό ζήτημα. 

Για να μπορέσουν να φύγουν οι στρατοί, χρειάζεται η στήριξη αυτού του αιτήματος από τα 

εργατικά κινήματα της Ελλάδας και της Τουρκίας. Για την διαγραφή του χρέους επίσης. Για 

την καταπολέμηση του φασισμού το ίδιο. Αυτό αφορά και τους τούρκους υπήκοους που 

βρίσκονται στο νησί, όντας περιθωριοποιημένοι από την υπόλοιπη κοινωνία, δυστυχώς και 

από την αριστερά, γίνονται εύκολη λεία στα δόντια των φασιστών του YDP. Αποτελούν 

όμως σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων, ορισμένοι βρίσκονται στην Κύπρο για να 

αποφύγουν την καταπίεση που μεγαλώνει στην Τουρκία. Η συνεργασία και η αλληλεγγύη 

συνεπώς όλων των εθνοτήτων /κοινοτήτων που κατοικούν το νησί, με την παράλληλη 



διεθνιστική συνεργασία και αλληλεγγύη με τους λαούς της Ευρώπης και της Μέσης 

Ανατολής, είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας στο νησί. 

 


