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Κάπου στη δεκαετία του ’80 η Αριστερη Πτέρυγα κατέληξε στο απλο συμπέρασμα ότι  

δεν υπάρχει δυνατότητα λύσης του Κυπριακου πριν την Επανάσταση.  Το σκεφτικο 
πήγαινε κάπως έτσι:  οι συμφωνίες της Ζυρίχης ήταν ένας πολύπλοκος συμβιβασμος 
που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία δυο ξεχωριστων αστικων τάξεων στην Κύπρο, 
την Ελληνοκυπριακη και την Τουρκοκυπριακη.  Σε συνθήκες ελεύθερου καπιταλιστικου 
ανταγωνισμου, η πολυ πιο αδύνατη Τουρκοκυπριακη αστικη τάξη δεν είχε καμμια 

δυνατότητα επιβίωσης απέναντι στην πολυ πιο δυνατη Ελληνοκυπριακη αστικη τάξη.  
Οι πολιτικες ασφαλιστικες δικλείδες προστασίας της Τουρκοκυπριακης αστικης τάξης 
που  έδινε η Ζυρίχη κατέρρευσαν το 1963-64 και ολες οι προσπάθειες για λύση του 
προβλήματος προσέκρουαν στην αντικειμενικη ανάγκη του Ντενκτας να διασφαλίσει 

την επιβίωση της Τουρκοκυπριακης αστικης τάξης. 
 
Μετα το 1974, και παρα τη στρατιωτικη ήττα της Ελληνοκυπριακης αστικης τάξης, η 
λύση του Κυπριακου παρέμενε άπιαστο όνειρο για τον ίδιο ακριβως λόγο.  Οποια-

δήποτε ομαλοποίηση των σχέσεων των δυο κοινοτήτων θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
κάποιου είδους ελεύθερο ανταγωνισμο των δυο αστικων τάξεων στην Κύπρο με τελικο 
αποτέλεσμα τον αφανισμο της Τουρκοκυπριακης αστικης τάξης σαν ξεχωριστης 
οντότητας.  Ο Ντενκτας ήταν αρκετα οξυδερκης πολιτικος για να πέσει στην παγίδα 

μιας λύσης του Κυπριακου. 
 
Το πρόβλημα με αυτη τη θέση δεν είναι ότι ήταν λανθασμένη.  Αντίθετα, περιείχε 
μεγάλη δόση αλήθειας και τα γεγονότα έτειναν να την επιβεβαιώνουν σε κάθε κρίσιμη 

καμπη του Κυπριακου.  Στην πραγματικότητα ο Ντενκτας προσποιόταν ότι επιδίωκε 
λύση για να οδηγει σε ναυάγιο τις συνομιλίες με το πρώτο στραβοπάτημα της Ελληνο-
κυπριακης ηγεσίας.  Το πρόβλημα είναι ότι βλέπαμε αυτη τη θέση σαν αναπόφευκτη 
νομοτέλεια ενω θάπρεπε να τη δούμε μόνο σαν τάση που έτεινε να εμποδίζει τη λύση.  
Το μεγάλο-μας λάθος ήταν ότι υποτιμήσαμε, εμεις απ’ όλο τον κόσμο, τη δυνατότητα 

επιβολης της θέλησης των μαζων στην πορεία της ιστορίας, έστω κι αν αυτο αντι-
στρατευόταν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.  Αυτο ήταν το μεγάλο δίδαγμα της 
μεγαλειώδους εξέγερσης των Τουρκοκυπρίων το 2002-2004. 
 

Στην ίδια τροχια βρίσκονται και λάθη της υπόλοιπης αριστερας σε διάφορες φάσεις 
του Κυπριακου.  Το 2002 το Ακελ, πεπεισμένο ότι η δυνατότητα λύσης του Κυπριακου 
ήταν ανύπαρκτη, πήρε την καταστροφικη απόφαση να υποστηρίξει τον Τάσσο Παπα-
δόπουλο για την Προεδρία της Δημοκρατίας.  Όταν η εξέγερση των Τουρκοκυπρίων 

οδήγησε στο άνοιγμα των οδοφραγμάτων και σε συνέχεια στην ανατροπη του 
Ντενκτας, το Ακελ ήταν απροετοίμαστο να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση.  Ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος έδειξε τα πραγματικα-του χρώματα και έπαιξε εκείνος το 
παιγνίδι του Ντενκτας.  Με την έπαρση ότι θα μπορούσε να ξεγελάσει τους πάντες, 

οδήγησε τις συνομιλίες σε αδιέξοδο και πέτυχε να παρασύρει την Ελληνοκυπριακη 
κοινότητα στην απόρριψη του Δημοψηφίσματος.  Ο Κυπριακος λαος πήρε την 
εκδίκησή-του τέσσερα χρόνια αργότερα εκτοπίζοντάς-τον και φέρνοντας τον Δημήτρη 
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Χριστόφια στην Προεδρία.  Ηταν όμως αργα.  Η Τουρκοκυπριακη εξέγερση είχε πια 
εξαντληθει και η νέα δυναμικη που δημιουργήθηκε με την ταυτόχρονη ύπαρξη δυο 
αριστερων ηγετων στις δυο κοινότητες δεν ήταν αρκετη να ξεπεράσει τις αντικειμε-

νικες δυσκολίες και τα ελλείμματα ηγεσίας στην Αριστερα. 
 
Το Ακελ είναι υπεύθυνο και για άλλη μια περίεργη στροφη της Αριστερας.  Το 1948 το 
Ακελ συμμετείχε στις συνομιλίες με την αποικιοκρατικη κυβέρνηση για την 

παραχώρηση αυτοκυβέρνησης στην Κύπρο.  Η άποψη του ΚΚΕ στην Ελλάδα ήταν 
διαφορετικη.  Σε επίσκεψη του ΓΓ του Ακελ Φιφη Ιωάννου και του Ανδρέα Ζιαρτίδη 
«στο βουνο» για να συναντήσουν τον ηγέτη του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη, ο τελευταίος 
τους είπε: 

 
Η γραµµή για συvταγµατικές µεταρρυθµίσεις στηv Κύπρo είvαι µια µoρφή 

"λιµπεραλισµoύ" (φιλελευθερισµoύ). Εµείς εδώ θάµαστε έτσι ή αλλoιώς σε δυo µήvες 
στηv Αθήvα. Ετσι εσείς εκεί στηv Κύπρo, δεv µπoρεί vα µιλάτε πια για εvδιάµεσα στάδια 
Αυτoκυβερvήσεως, µε τελικό στόχo τηv Εvωση. Η Εvωση µε τηv Ελλάδα πρέπει vα γίvει 

o άµεσoς στόχoς σας. 

 

Με την επιστροφη της αποστολης στην Κύπρο η γραμμη του Ακελ για «Αυτοκυβέρ-
νηση-Ενωση» άλλαξε σε γραμμη για «Ενωση και μόνο Ενωση».  Η προοπτικη της 
εισόδου των ανταρτων σε δυο μήνες στην Αθήνα δεν πραγματοποιήθηκε και το Ακελ 
περιορίστηκε σε ρόλο του ουραγου της δεξιας στον αντιαποικιακο αγώνα. 

 
Αν η λανθασμένη εκτίμηση για την πορεία του εμφυλίου στην Ελλάδα μπορει να εξηγή-
σει, και να δικαιολογήσει, τη στάση του Ακελ για στροφη απο την Αυτοκυβέρνηση-
Ενωση στην Ενωση και μόνο Ενωση, δεν υπάρχει ανάλογη δικαιολογία για τη στάση 

μερικων ομάδων της Αριστερας, Ελληνοκυπριακης και Τουρκοκυπριακης, ενάντια στην 
ψήφιση του Σχεδίου Αναν τον Απρίλη του 2004.  Αγνοώντας το γεγονος της μεγάλης 
εξέγερσης των Τουρκοκυπρίων, αγνοώντας τις κοσμογονικες αλλαγες που 
συντελούνταν στην Τουρκοκυπριακη κοινότητα, είδαν το σχέδιο Αναν σαν μέρος της 
ιμπεριαλιστικης επιβολης, σαν μια εξέλιξη που βόλευε την άρχουσα τάξη και γι’ αυτο το 

λόγο έπρεπε να αντιμετωπιστει αρνητικα.  Το αντι-ιμπεριαλιστικο «όχι» αποτέλεσε 
άλλο ένα αδιέξοδο σύνθημα μέσα στα γενικότερα πλαίσια του αντι-ιμπεριαλιστικου 
εθνικισμου, μιας πολιτικης που αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα τον κακο δαίμονα της 
εθνικης πολιτικης της Ελληνικης και της Ελληνοκυπριακης αριστερας. 

 
Τα πιο πάνω δεν λέγονται για να βρούμε τους φταίχτες στη μια ή την άλλη ιστορικη 
στιγμη.  Αυτο που πρέπει να κάμουμε είναι να εντοπίσουμε ένα γενικο έλλειμμα στη 
διαμόρφωση αριστερης πολιτικης στο Κυπριακο, ένα έλλειμμα που αφορα όλους εμας 

που θεωρούμε τους εαυτους-μας αριστερους.  Θα τολμούσα να πω πως πρόκειται για 
ένα έλλειμα ακόμα γενικότερης θεωρητικης φύσης: ότι είμαστε επιρρεπεις στη χρήση 
Μαρξιστικων εννοιων και αναλύσεων χωρις να κατανοούμε το θεωρητικο πλαίσιο στο 
οποίο εξελισσεται η πραγματικότητα.  Ετσι, η σωστη διαπίστωση τάσεων στις 

κοινωνικες και πολιτικες εξελίξεις πολύ συχνα εκφυλίζεται σε δογματικη προσκόλληση 
σε πολιτικες που έχουν ξεπεραστει και δεν ανταποκρίνονται πια στην αντικειμενικη 
πραγματικότητα. 

 
Η Εποχη της Αστάθειας 
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Το 2008 αποτελει σημαντικο σταθμο στην πορεία της ιστορίας του καπιταλισμου.  Η 
κατάρρευση της Λέμαν Μπράδερς σήμανε το τέλος της ανάπτυξης στη βάση της 
χρηματιστηριακης φούσκας του νεοφιλελευθερισμου.  Ο παγκόσμιος καπιταλισμος 

μπήκε σε μια περίοδο αστάθειας όπου δεν μπορει πια να προσφέρει μια καλύτερη ζωη 
για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμου.  Η απίστευτη ανισότητα που χτίστηκε στην 
προηγούμενη περίοδο μεταφράζεται στην εποχη μετα το 2008 σε μια αδίστακτη 
επίθεση ενάντια στις φτωχότερες τάξεις και το κράτος κοινωνικης πρόνοιας.  Η ίδια η 

δημοκρατία βρίσκεται σε υποχώρηση μπροστα στην επέλαση της παντοδυναμίας των 
αγορων. 
 
Ωστόσο, η αντίσταση σ’ αυτή την εξέλιξη δεν ήταν ευκαταφρόνητη.  Ξεκινώντας από 

την ίδια την Αμερικη, το κίνημα Occupy πήρε μαζικη μορφη και ξαπλώθηκε σχεδον σε 
κάθε χώρα του αναπτυγμένου καπιταλιστικου κόσμου.  Για πρώτη φορα σ’ αυτό τον 
αιώνα είχαμε μαζικες κινητοποιήσεις μεγάλης χρονικης διάρκειας με συνθήματα που 
διαμαρτύρονταν για την κοινωνικη ανισότητα.  Η έννοια του 1% μπήκε για καλα στη 

συνείδηση των λαων εκφράζοντας τόσο το δίκαιο των καταπιεσμένων όσο και την 
αισιοδοξία της αναπόφευκτης νίκης-τους: είμαστε το 99%! 
 
Το άλλο σημαντικο κίνημα αυτης της εποχης είναι ασφαλως η Αραβικη Ανοιξη.  Είναι 
εύκολο σήμερα να ξεχάσουμε τον ηρωϊσμο και τη σημασία αυτου του κινήματος στη 

βάση της τελικης-του εξέλιξης.  Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι πριν την 
καταστροφικη επέμβαση της Δύσης στη Λιβύη και τη Συρία η Αραβικη επανάσταση 
κατάφερε να ανατρέψει τις δικτατορίες της Τυνησίας και της Αιγύπτου και να 
ταρακουνήσει όλες σχεδον τις Αραβικες κυβερνήσεις ζητώντας τη δημοκρατία και την 

κοινωνικη ευημερία. 
 
Τόσο το κίνημα Occupy όσο και η Αραβικη Ανοιξη ήταν αυθόρμητα κινήματα που 
προσπάθησαν να βρουν το δρόμο-τους μέσα από τον κοινο αγώνα, χωρις ηγεσίες και 

τυπικες διαδικασίες.  Αυτος ο αυθορμητισμος, που υπήρξε σημαντικος παράγοντας της 
δύναμής-τους, μετατράπηκε στην πορεία στη βασικη-τους αδυναμία.  Χωρις πρόγραμ-
μα και χωρις ηγεσία, αυτά τα κινήματα είτε έχασαν την ορμη-τους, όπως έγινε στην 
περίπτωση του Occupy, είτε έδωσαν την ευκαιρία σε αντιδραστικες οργανωμένες ομά-

δες να τα εκμεταλλευτουν και να καταλάβουν την εξουσία, όπως έγινε με τη Μουσουλ-
μανικη Αδελφότητα στην Αίγυπτο και το Μουσουλμανικο κόμμα στην Τυνησία. 
 
Στην Ελλάδα η εποχη της αστάθειας εκφράστηκε με παρόμοιο τρόπο.  Οι Αγανακτι-
σμένοι της πλατείας Συντάγματος είχαν τη μαζικότητα και τον αυθορμητισμο του 
κινήματος Occupy και είχαν την ίδια τύχη:  αφου κράτησαν ένα αξιοθαύμαστο αγώνα 
για μεγάλο χρονικο διάστημα έχασαν τελικα τη δύναμη να συνεχίσουν.  Παράλληλα 
όμως το κίνημα έπαιρνε πολύμορφες διαστάσεις με απεργίες, γενικες απεργίες, 
καταλήψεις, διαμαρτυρίες μαθητων και φοιτητων και κάθε λογης εκδηλώσεις που 

έδειχναν ότι ο Ελληνικος λαος είχε κάθε διάθεση να αγωνιστει για να υπερασπιστει τη 
ζωη-του.  Αυτή η αποφασιστικότητα εκφράστηκε το 2012 με την μετεωρικη άνοδο του 
Σύριζα και την νίκη-του στις εκλογες του Γενάρη του 2015. 
 

Ο σχηματισμος της Κυβέρνησης Σύριζα δεν είναι μια απλη κοινοβουλευτικη νίκη ενός 
αριστερου κόμματος.  Οι συνθήκες στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι τέτοιες που αυτή 
η άνοδος αποτελει επαναστατικο γεγονος.  Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ολόκληρη η 
Ευρωπαϊκη αντίδραση έκαμε ότι μπορούσε για να την ανατρέψει.  Η επιβίωσή-της 
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αποτελούσε απειλη για την ίδια τη συνέχιση του Ευρωπαϊκου καπιταλισμου όπως τον 
ξέρουμε.  Η συνθηκολόγηση του Τσίπρα τον Ιούλη του 2015 έβαλε ένα τέλος σ’ αυτή τη 
φάση της μάχης. 

 
Είναι ωστόσο βέβαιο πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.  Εξελίξεις σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης αναπόφευκτα θα ξαναθέσουν το θέμα της αντίστασης στον νεοφιλελευ-
θερισμο και το ζήτημα της διακυβέρνησης από την αριστερα.  Αυτή τη στιγμη 

βρισκόμαστε μπροστα σε εν δυνάμει σημαντικες εξελίξεις στην Πορτογαλία και την 
Ισπανία, με την Αριστερα να προσπαθει να βρει το δρόμο-της στις νέες συνθήκες.  
Ανάλογες διεργασίες εξελισσονται και στη Βρετανία με την άνοδο του Τζέρεμυ Κόρπυν 
στην ηγεσία του Εργατικου κόμματος, αλλα και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την 

προεκλογικη εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς. 
 
Η εποχη της αστάθειας δεν δίνει μόνο αριστερα κινήματα.  Οπου η Αριστερα δεν μπορει 
να εκφράσει τις μάζες, η ακροδεξια έρχεται να γεμίσει το κενο.  Η Γαλλία είναι ίσως η 

πιο απειλητικη έκφραση αυτης της τάσης, αλλα ανάλογες τάσεις παρατηρούνται και 
αλλου, όπως στη Δανία, το Βέλγιο, την Ουκρανία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη 
Φιλλανδία κλπ.  Και φυσικα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πιο επικίνδυνη εξέλιξη 
του αιώνα, την άνοδο της Daesh στο Ιρακ και τη Συρία, με πλοκάμια στη Λιβύη, τη 
Μάλι, τη Νιγηρία αλλα και σε πολλες άλλες χώρες, μη εξαιρουμένων και Ευρωπαϊκων. 

 

Η Ανάγκη για Σταθερότητα στην Κύπρο 
 
Αυτή η αστάθεια δεν είναι ούτε παροδικη ούτε ελεγχόμενη.  Αντίθετα τείνει να 
επεκτείνεται και να παίρνει μορφες που απειλουν την παγκόσμια ειρήνη, τον ίδιο τον 
πολιτισμο.  Οι διακρατικες σχέσεις που φαίνονταν να ομαλοποιούνται με την 

κατάρρευση της Σοβιετικης Ενωσης αρχίζουν και πάλι να οδηγουν στα όρια της 
ολοκληρωτικης σύρραξης.  Η ρήξη Δύσης-Ρωσίας, πρώτα στην Γεωργία και μετα στην 
Ουκρανία αναβιώνει το ψυχροπολεμικο κλίμα και δοκιμάζει αμείλικτα τις δυνατότητες 
του καπιταλισμου να επιβιώσει.  Ακόμα χειρότερα, στη Μέση Ανατολη βλέπουμε να 

εξελίσσεται μια χωρις προηγούμενο πολεμικη διαδικασία όπου οι αντιμαχόμενες 
πλευρες δεν μπορουν να ξέρουν ποιες δυνάμεις είναι εχθρικες και ποιες όχι.  Η άμεση 
εμπλοκη στις πολεμικες επιχειρήσεις τόσο περιφερειακων (Τουρκία, Ιραν, Σαουδικη 
Αραβία, Ισραηλ) όσο και παγκόσμιων (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ρωσία) δυνάμεων, σε περίεργες 

και ασαφεις συμμαχίες εμπερικλείει απρόβλεπτους κινδύνους. 
 
Αυτές οι συνθήκες προκαλουν τον τρόμο στις άρχουσες τάξεις του κόσμου.  Είναι γι’ 
αυτό που προσπαθουν να πιαστουν από κάθε ελπίδα σταθερότητας και να χτίσουν σ’ 

αυτή.  Είναι γι’ αυτό που η μεγάλη δύναμη του «άξονα του κακου», το Ιραν, έχει γίνει 
σήμερα αποδεκτη σαν ισότιμος παίκτης στη σκακιέρα της Μέσης Ανατολης.  Η 
αστάθεια αποτελει σήμερα θανάσιμο κίνδυνο για τον παγκόσμιο καπιταλισμο και γι’ 
αυτο τόσο η Δύση όσο και η Ρωσία προσπαθουν απεγνωσμένα να δημιουργήσουν 
συνθήκες σταθερότητας όπου είναι δυνατον μέσα απο τις αξεπέραστες εσωτερικες και 

διακρατικες αντιφάσεις.  Οσο κι αν φαίνεται παράξενο, οι προσπάθειές-τους για να 
βρουν μια λύση στα προβλήματα της Ανατολικης Ευρώπης (Ουκρανία για παράδειγμα) 
και της Μέσης Ανατολης (Συριακο, Κουρδικο, Παλαιστινιακο κλπ.) είναι πραγματικες.  
Φυσικα, αν ο φόβος-τους μπροστα στην αστάθεια είναι αρκετος για να τους σπρώξει 

στο βαθμο που να ξεπεράσουν τις αντιφάσεις της πολιτικης-τους είναι άλλο θέμα. 
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Πρέπει να εντάξουμε την προσπάθεια για λύση του Κυπριακου σ’ αυτο το πλαίσιο.  
Παραδοσιακα, το Κυπριακο αποτελούσε πονοκέφαλο στο ΝΑΤΟ λόγω της 
λανθάνουσας σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας.  Μπορει σήμερα να φαίνεται ότι η 

Ελλάδα αφαιρέθηκε απο την εξίσωση λόγω της τραγικης οικονομικης-της θέσης, αλλα 
δεν παύει να αποτελει μια σημαντικη χώρα για την Ευρώπη.  Μια σοβαρη εθνικη κρίση 
στην Κύπρο εύκολα μπορει να μεταφραστει σε απρόβλεπτες ανατροπες στην Ελλάδα, 
είτε αριστερες με κάποιου είδους αναβίωση της αριστερης αμβισβήτησης της Ευρώπης 

ή, πολυ πιο πιθανον, με εθνικιστικες εξάρσεις φασιστικης ή φασίζουσας μορφης. 
 
Πέρα απο τις επιπτώσεις στην Ελλάδα, η σταθερότητα στην Κύπρο αποτελει σημαντικο 
παράγοντα στην πολιτικη της Δύσης στην περιοχη της Μέσης Ανατολης.  Οι πολύ-

πλευρες αντιπαραθέσεις σε επίπεδο κρατων της περιοχης (Τουρκία, Ισραηλ, Συρία, 
Αίγυπτος, Ιρακ, Σαουδικη Αραβία, Ιραν) αλλα και ανεξέλεγκτων δυνάμεων (Νταες, 
Χισπολλαχ, Χαμας, Ροτζάβα, ΡΚΚ) κάμνουν ακόμα πιο πολύπλοκες τις σχέσεις των 
διεθνων παικτων (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρώπη) και καθιστουν σημαντικο το στόχο για κάποιο 

σταθερο χώρο που θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση του Κυπριακου.  Αφήνοντας 
κατα μέρος τα τετριμμένα περι αβύθιστου αεροπλανοφόρου (που ειρήσθω εν παρόδω 
περιέχουν μια πολυ πραγματικη αλήθεια) η εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με 
την Κύπρο, και κατ’ επέκταση με την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα βοηθούσε πολυ στη 
διαμόρφωση των συμμχιων της Δύσης στην περιοχη.  Η λύση του Κυπριακου θα 

αποτελούσε και καταλύτη για τις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραηλ, την Τουρκία και την 
Αίγυπτο.  Οι απόπειρα για «τριμερεις» συνεργασίες σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες 
της Ανατολικης Μεσογείου, όσο κι αν φαίνονται κάπως δονκιχωτικες, αποτελουν 
προπομπο μιας τέτοιας ελπίδας. 

 
Εδω η Αριστερα πρέπει να είναι πολυ προσεκτικη.  Η αντανακλαστικη αντίδραση που 
θα είχε παραδοσιακα θα ήταν αρνητικη απέναντι στα σχέδια του ιμπεριαλισμου.  Γιατι 
να διευκολύνουμε τους Αμερικανους, ή τους Ευρωπαίους ή ακόμα τους Ρώσους που 

μοναδικη επιδίωξή-τους είναι τα δικα-τους γεωστρατηγικα συμφέροντα;  Δεν είναι πιο 
σοφο να επιδιώξουμε αριστερες συμμαχίες με στόχο την ανατροπη του Καπιταλισμου;  
Δεν είναι αυτος ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της ειρήνης;  Ιδιαίτερα σε μια εποχη 
που ο Καπιταλισμος αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα γιατι να βοηθήσουμε στη 

λύση-τους; 
 
Η απάντηση είναι πολυ απλη και πρακτικη: μια αριστερη συμμαχία με στόχο την ανα-
τροπη του Καπιταλισμου μπορει να έχει σημασία μόνο αν την αγκαλιάσουν οι μάζες, αν 

ξεφύγει απο το στενο πλαίσιο μιας δράκας αριστερων ακτιβιστων και διανοουμένων.  
Ακόμα και στην απίθανη περίπτωση ενος σοβαρου μαζικου επαναστατικου κινήματος 
σε μια απο τις δυο κοινότητες στην Κύπρο, χωρις τη συνδρομη της άλλης κοινότητας θα 
είναι καταδικασμένο στην απομόνωση και τη συντριβη.  Μόνο μέσα απο το στήσιμο 
στενων δεσμων ανάμεσα στην αριστερα των δυο κοινοτήτων, μέσα απο τους κοινους 

αγώνες-τους μπορει να σφυρηλατηθουν οι δυνάμεις που θα μπορέσουν να αρθρώσουν 
ένα επαναστατικο λόγο, να στήσουν ένα επαναστατικο κίνημα.  Για την ώρα, ο μόνος 
χώρος που η αριστερα μπορει να δώσει κοινες μάχες είναι στον πόλεμο ενάντια στον 
εθνικισμο, στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακου. 

 
Ούτε και πρέπει να δούμε τη λύση του Κυπριακου σαν το τέλος του δρόμου.  Είναι μόνο 
η αρχη.  Οποιαδήποτε λύση θα έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα που έχουν 
σήμερα οι εργαζόμενοι στις δυο κοινότητες.  Ισως να υπάρξει κάποια βελτίωση της 
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οικονομίας λόγω της λύσης, η λιτότητα όμως δεν θα εξαφανιστει απο μόνη-της.  Ο 
σημερινος καπιταλισμος δεν μπορει να δώσει αυτο που επιζητουν οι μάζες.  Η 
παγκόσμια οικονομικη κρίση θα εξακολουθήσει να δημιουργει προβλήματα που εύκολα 

μπορουν να εκφραστουν είτε με την ενιαία αντίσταση των αριστερων δυνάμεων είτε με 
τη διολίσθηση σε ακροδεξιες ξενοφοβικες σωβινιστικες ακρότητες.  Η Κυπριακη 
αριστερα πρέπει να εργαστει σκληρα σε περίπτωση λύσης ώστε να μην επικρατήσει η 
δεύτερη λογικη. 

 

Η Πολιτικη της Αριστερας στις Συνομιλίες για Λύση 
 
Εχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Αριστερα πρέπει να αποφασίσει τη θέση-της απέναντι 
στην αναζήτηση λύσης και τις συνομιλίες που γίνονται γι’ αυτο.  Το τί συζητείται στο 
τραπέζι των συνομιλιων και η μορφη και το περιεχόμενο της λύσης είναι ασφαλως 

σημαντικες παράμετρες, αλλα δεν είναι οι μόνες.  Οι ευρύτεροι στόχοι της Αριστερας, 
και ιδιαίτερα η ανάγκη αντιμετώπισης του σωβινισμου, επιβάλλουν απο μόνοι-τους την 
αδιαπραγμάτευτη υποστήριξη της λύσης.  Είναι μέσα στα πλαίσια αυτης της υποστή-
ριξης που πρέπει να χαράξει την πολιτικη-της.  Το ερώτημα δεν είναι αν θα πρέπει να 

στηρίξει ή όχι τη συμφωνία που θα πετύχουν οι Αναστασιάδης και Ακκιντζι αλλα το 
πώς θα συμβάλει στην καλύτερη δυνατη συμφωνία που θα διασφαλίζει καλύτερα το 
μέλλον τόσο των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων.  Το «Οχι» σε ένα πιθανο 
δημοψήφισμα δεν είναι επιλογη.  Αν υπάρξει συμφωνία για δημοψήφισμα, η στάση της 

Αριστερας δεν μπορει παρα να είναι θετικη.  Αυτο δεν σημαίνει πως η Αριστερα δεν 
ενδιαφέρεται για τη μορφη και το περιεχόμενο της συμφωνίας.  Αντίθετα, σημαίνει πως 
χρειάζεται πολλη δουλεια και πολλες πρωτοβουλίες απο την Αριστερα για να φτάσουμε 
σε όσο γίνεται καλύτερη συμφωνία που να γίνει όσο γίνεται πιο πλατεια αποδεκτη απο 
τον Κυπριακο λαο.  Μια συμφωνία που να δίνει όσο γίνεται περισσότερες δυνατότητες 

κοινης δουλειας και κοινου αγώνα.  Μια συμφωνία που να ελαχιστοποιει τις 
δυνατότητες εθνικιστικων εξάρσεων και συγκρούσεων. 
 
Η μακρόχρονη διαχείρηση των συνομιλιων απο τη Δεξια οδήγησε σε σε μια καταγραφη 

συγκλίσεων και διαφορων που αντανακλα περισσότερο τις ανησυχίες της Δεξιας παρα 
τα γενικότερα θέματα που αφορουν τις λαϊκες μάζες.  Ετσι, έχουμε σαν επίκεντρο των 
προβληματικων θεμάτων το περιουσιακο, το εδαφικο και τις εγγυήσεις.  Αυτα τα 
θέματα είναι σημαντικα αλλα η σημασία-τους έχει μεγεθυνθει πέρα απο κάθε λογικη.  

Στην πράξη, κανένα απο αυτα τα θέματα δεν αποτελει πραγματικο πρόβλημα.  Το 
περιουσιακο, αν εξαιρέσουμε τις πολυ μεγάλες περιουσίες της εκκλησίας και μιας 
δράκας μεγαλοϊδιοκτητων γης, θα μπορούσε να λυθει στην πράξη απο τους ίδιους τους 
ιδιοκτήτες και τους σημερινους χρήστες.  Στη μεγάλη-τους πλειοψηφία οι ιδιοκτήτες θα 

ήταν ικανοποιημένοι με μια λογικη αποζημίωση για την περιουσία-τους, ενω θα 
μπορούσαν να διαπραγματευτουν την επιστροφη-τους όσοι θα ήθελαν να επιστρέψουν 
με την πολιτεία να προσφέρει ικανοποιητικες λύσεις για μεταστέγαση των σημερινων 
χρηστων. 
 

Το εδαφικο είναι σημαντικο μόνο στο βαθμο που αντιμετωπίζουμε τις Ομόσπονδες 
Πολιτείες σαν ξεχωριστα κράτη, μόνο στο βαθμο που βλέπουμε τα όριά-τους σαν 
σύνορα.  Στο βαθμο που θα μπορέσει το Κυπριακο Ομόσπονδο Κράτος να λειτουργήσει 
φυσιολογικα, τα όρια διακυβέρνησης των πολιτειων θα χάνουν τη σημασία-τους και θα 

έχουν τη σημασία των ορίων που χωρίζουν σήμερα δυο επαρχίες. 
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Τέλος, οι εγγυήσεις δεν είναι πολυ περισσότερο απο ένα χαρτι.  Η δυνατότητες 
επέμβασης της Τουρκίας ορίζονται περισσότερο απο τις σχέσεις ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες και το ευρύτερο ισοζύγιο δυνάμεων στην περιοχη παρα στις συφωνίες 

εγγύησης. 
 
Φυσικα όλα αυτα είναι ασήμαντα μόνο αν η λύση μπορει να λειτουργήσει και να 
οδηγήσει σε αρμονικες σχέσεις ανάμεσα στις δυο κοινότητες.  Είναι γι’ αυτο που η 

Αριστερα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στους όρους συναδέλφωσης των 
κοινοτήτων παρα στο τυπικο μέρος του περιεχομένου των συφωνιων.  Ισως το 
καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας μετατόπισης της έμφασης είναι η συμφωνία 
Χριστόφια-Ταλατ για εκ περιτροπης Προεδρία με διασταυρούμενη ψήφο.  Η εκλογη 

ενος Προέδρου με τη συμμετοχη όλων των κατοίκων του νησιου αποτελει σημαντικο 
βήμα για τη δημιουργία κοινης συνείδησης απέναντι στο κοινο κράτος.  Δεν είναι 
τυχαίο που ακριβως σ’ αυτο το θέμα διέρρηξαν τα ιμάτιά-τους οι εθνικιστες και η Δεξια 
γενικότερα. 

 
Αλλες θέσεις που πρέπει η Αριστερα να προωθήσει είναι κοινωνικα και οικονομικα 
ζητήματα προστασίας των φτωχότερων στρωμάτων.  Η αντίσταση στο νεο-φιλελευθε-
ρισμο και τη λιτότητα είναι ζωτικης σημασίας για την ενότητα της ελληνοκυπριακης 
και τουρκοκυπριακης αριστερας.  Τίποτε δεν είναι πιο διχαστικο απο την οικονομικη 

δυσπραγία μιας κοινωνίας όταν δεν υπάρχει πειστικος αγώνας αντίστασης και όραμα 
για ένα καλύτερο μέλλον.  Είναι λοιπον καθήκον της Αριστερας, Ελληνοκυπριακης και 
Τουρκοκυπριακης, να κινηθουν απο τώρα για τη διαμόρφωση του αγώνα-τους τόσο 
για την επίτευξη λύσης του Κυπριακου όσο και για τον κοινο-τους αγώνα στην ενωμένη 

Ομοσπονδιακη Κύπρο που θα φέρει αυτη η λύση.  Χωρις τον προγραμματισμο αυτου 
του αγώνα, ο κίνδυνος αναβίωσης του εθνικισμου θα συνεχίσει να υπάρχει. 
 

Διεθνεις Παράμετροι του Προγράμματος της Αριστερας 
 
Αυτη η ανάλυση θα ήταν λειψη αν δεν αναφερόταν και σε μια άλλη σημαντικη πτυχη 

του θέματος, τη θέση της Αριστερας στο ζήτημα των διεθνων σχέσεων της Κύπρου.  
Παραδοσιακα η Κύπρος είχε φιλοαραβικες διεθνεις θέσεις και ιδιαίτερα φιλοπαλαιστι-
νιακες.  Αυτο δεν περιοριζόταν στο χώρο της Αριστερας αλλα κάλυπτε όλο το πολιτικο 
φάσμα.  Με την ανακάλυψη του φυσικου αερίου στην Ανατολικη Μεσόγειο η εικόνα 

άρχισε να τροποποιείται δραματικα.  Ξαφνικα, το Ισραηλ μετατράπηκε σε εν δυνάμει 
στρατηγικο σύμμαχο της Κύπρου στην περιοχη και η εκμετάλλευση του φυσικου 
αερίου σε καθοριστικο παράγοντα για τις εξωτερικες σχέσεις του νησιου.  Η μοίρα των 
Παλαιστινίων καθημερινα ξεθωριάζει στη συνείδηση του Κυπριακου λαου και τις 

θέσεις αρχης αντικαθιστουν κυνικα τα οικονομικα συμφέροντα που συνδέοντα με την 
εκμετάλλευση του φυσικου αερίου. 
 
Την πολιτικη της πραγματιστικης προσέγγισης στο θέμα των υδρογονανθράκων 
υιοθέτησε πρώτη η Κυβέρνηση Χριστόφια.  Η ανάθεση της εξόρυξης στην Noble, μιας 

Αμερικάνικης εταιρείας με Ισραηλινες διασυνδέσεις ήταν μια κίνηση που βρισκόταν 
έξω από τη συνηθισμένη συνθηματολόγηση της Αριστερας.  Ηταν μια κίνηση που κύριο 
στόχο είχε την εξουδετέρωση των Τουρκικων αντιδράσεων στην εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων της Κυπριακης ΑΟΖ από την Κυπριακη Δημοκρατία. 
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Δεν υπάρχει τίποτε επιλήψιμο στην πραγματιστικη προσέγγιση των σχέσεων της 
Κυπριακης Δημοκρατίας με τους γείτονές-της.  Αυτό  όμως θέτει σημαντικα 
ερωτηματικα και μεγάλα διλήμματα για μια αριστερη Κυβέρνηση ή ένα αριστερο 

κόμμα.  Μια προσέγγιση με το Ισραηλ μπορει να είναι κατανοητη μόνο αν αυτό δεν 
συνεπάγεται εγκατάλειψη της θέσης της Αριστερας για την Παλαιστίνη.  Αυτό που 
βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει δεν είναι τίποτε λιγότερο από ανοχη της Ισραηλινης 
καταπίεσης των Παλαιστινίων στο βωμο μιας αμφίβολης συμμαχίας που θα 

καταρρεύσει μόλις η Τουρκία αποφασίσει να ξαναφτιάξει τις σχέσεις-της με το Ισραηλ. 
 
Ούτε και είναι βέβαιο αν είναι σοφη απόφαση να προχωρήσει σήμερα η Κυπριακη 
Δημοκρατία με τις εξορύξεις για το φυσικο αέριο.  Τόσο η χαμηλες τιμες του πετρελαίου 

όσο και η πολιτικη αβεβαιότητα στην περιοχη γενικα και στην Κύπρο ειδικα 
δημιουργουν τις συνθήκες για μειωμένο ενδιαφέρον από τις μεγάλες εταιρείες και 
χειρότερα συμβόλαια για την Κυπριακη Δημοκρατία.  Οικονομικα είναι ασύμφορο να 
επιδιωκτει τώρα η εξόρυξη αερίου.  Θα ήταν πολύ πιο σοφο να περιμένει κανεις να 

λυθει το Κυπριακο και να σταθεροποιηθουν οι τιμες του πετρελαίου για να ελπίζει σε 
καλύτερες συμφωνίες με τις εταιρείες πετρελαίου που θα αναλάβουν την εξόρυξη και 
την εκμετάλλευση των ενεργειακων πόρων της Κύπρου.  Η υποψία φυσικα είναι ότι η 
απόφαση για συνέχιση των γεωτρήσεων έχουν να κάμουν περισσότερο με τις πολιτικες 
επιδιώξεις της Κυβέρνησης παρα με τις αντικειμενικες οικονομικες πραγματικότητες. 

 
Η σχέση με την Ευρωπαϊκη Ενωση πρέπει επίσης να ανατιμετωπιστει με σοβαρότητα.  
Η σημερινη κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ταυτίζεται με τις πιο 
αντιδραστικες δυνάμεις στην Ευρώπη.  Βλέπει την οικονομικη κρίση σαν μια ευκαιρία 

για να αναιρέσει τις εργατικες κατακτήσεις δεκαετιων και να αποδομήσει το κράτος 
πρόνοιας που με κόπο και αγώνες κτίστηκε την προηγούμενη περίοδο.  Αναπόφευκτα 
θα αντιμετωπίσει και τη λύση του Κυπριακου σαν άλλο ένα εργαλείο προς αυτη την 
κατεύθυνση.  Η αριστερα οφείλει να αρθρώσει ένα άλλο πολιτικο λόγο, ένα πολιτικο 

λόγο που να εμποδίσει όσο γίνεται αυτη την πορεία και να βάζει τις βάσεις για τον 
κοινο αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ενάντια στο νεοφιλελευθερισμο και 
τη λιτότητα.  Η Ευρώπη για τη Αριστερα δεν πρέπει να είναι η σημερινη Ευρώπη της 
ανισότητας και των μονοπωλίων που αντιπροσωπεύουν η Μέρκελ, ο Ολαντ και ο 

Κάμερον αλλα η Ευρώπη των αγώνων που αντιπροσωπεύουν ο Σύριζα, οι Ποδέμος και 
ο Κόρπυν.  Η Ευρώπη βρίσκεται στις αρχες μιας μεγάλης περιόδου αγώνων και η 
Αριστερα στην Κύπρο πρέπει να προετοιμάζεται να πάρει μέρος σ’ αυτους ενωμένη, 
χωρις εθνικους ή θρησκευτικους διαχωρισμους. 


