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Ελλείψεις στη δικοινοτική αντίληψη της Αριστεράς 
 

Κωστής Αχνιώτης 
 

Η βάση ομιλίας στο συνέδριο «Η Αριστερά και το Κυπριακό» που έγινε στις 30/01/2016 στο Σπίτι της Συνεργασίας 

 

Εικόνα πρώτη: 

 

Αναλιόντας Ιούλιος 1958. Μαρτυρία: Σοφοκλής Ρούσος 

 

Ένα απόγευμα κατά τη δύση του ήλιου μπαίνουν στο χωριό δύο τουλάχιστον, ξενοχωρίτες 

άνδρες. Περνούν μπροστά από τα δύο καφενεία στο κέντρο του χωριού. Μετά από λίγα λεπτά 

ακούονται πυροβολισμοί και ριπές. Ο ήχος τους αντηχεί ακόμα στ' αυτιά μου, ως να είναι τώρα. 

Είναι οι πρώτες ριπές που άκουσα στη ζωή μου, και δυστυχώς όχι οι τελευταίες.  

 

Εκ των υστέρων έμαθα ότι από τους πυροβολισμούς πληγώθηκε η γειτόνισσα η Πεμπέ στον 

ώμο. Ο άντρας της ο Χαλίλης πρόλαβε και κρύφτηκε στον κήπο, απ' όπου τον παρέλαβε ο 

γείτονας του ο Κουρκουλλής και τον έκρυψε σπίτι του. 

 

Εκατό μέτρα πιο πέρα στη άκρη του χωριού σκοτώθηκε η γυναίκα του Χασάνη, δεν θυμούμαι το 

όνομα της, και ο δεκαοχτάχρονος γιος τους, ένα παιδί με νοητική καθυστέρηση. Ο Χασάνης είχε 

αργήσει να επιστρέψει από τους αγρούς όπου έψαχνε ένα χαμένο ρίφι. 

 

Πρόκειται για τους τελευταίους Τουρκοκύπριους κατοίκους του Αναλυόντα. Μερικές οικογένειες 

είχαν ήδη εγκαταλείψει το χωριό τα προηγούμενα χρόνια. Είναι προφανές, και έτσι έγινε 

άλλωστε, ότι εκδιώχθηκαν με το συγκεκριμένο τρόπο όσοι επέμεναν να μην μετακομίζουν. 

 

Μέσα στη μνήμη μου, δεν είμαι σε θέση τώρα να πω, αν είναι πριν ή μετά τους φόνους του 

Αναλυόντα, αλλά εκείνη περίπου την εποχή κάηκε ο Καταλιόντας και εκδιώχθηκαν οι κάτοικοι 

του που ήταν Τουρκοκύπριοι. 

 

Μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες και σκέψεις. 

 

Το βράδυ που προηγήθηκε των φόνων, κάποιοι από τους εκτελεστές ήλθαν στο χωριό για να 

κάνουν κατόπτευση με τη βοήθεια κάποιων συγχωριανών. (Αυτό το έμαθα πολλά χρόνια 

αργότερα από ένα συγχωριανό μου, αριστερό και μέλος της ΕΟΚΑ. Τότε έμαθα και 

συνειδητοποίησα ότι το μισό χωριό ήταν ενήμερο για τους φόνους που επρόκειτο να γίνουν 

αλλά δεν φαίνεται να είχαν κάνει κάτι για να ενημερώσουν ή να εμποδίσουν την εκτέλεση). 

Αυτό δείχνει και την επιρροή ή την εξουσία της ΕΟΚΑ αλλά ως ένα βαθμό και τον 

αντιτουρκοκυπριακό εθνικισμό που κυριάρχησε μέσα στον κόσμο. Είναι όμως προς σημείωση η 

έλλειψη αγωνιστικής ηθικής, θύματα της οποίας ήταν άοπλες γυναίκες και ένα παιδί. 

 

Για τις ανάγκες της παρέμβασης μου σημειώνω την απουσία όποιασδήποτε προσπάθειας 

αποτροπής από άλλους χωριανούς. Υπήρχαν αρκετά μέλη του ΑΚΕΛ στο χωριό. Ήταν περίπου 

μισοί αριστεροί μισοί δεξιοί. 

 

Ούτε εκ των υστέρων υπήρχαν διαμαρτυρίες. 
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Εικόνα 2η: 

 

Προεδρικές εκλογές Φεβρουαρίου 1998… Μετά από ένα πρωτότυπο παιγνίδι επιλογής 

υποψηφίου ανάμεσα σε τρείς το ΑΚΕΛ επιλέγει για υποψήφιο του τον Γιώργο Ιακώβου. Ο 

Σπύρος Κυπριανού και το ΔΗΚΟ κρατούν πισινή για μερικές μέρες και τελικά αποφασίζουν να 

στηρίξουν την υποψηφιότητα Ιακώβου. Η πρώτη κοινή εκδήλωση ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ που λανσάρει 

την κοινή εκστρατεία διοργανώνεται στο ξενοδοχείο της Ξενοδοχειακής Σχολής στο Φιλοξένια. Ο 

Δημήτρης Χριστόφιας καλοσορίζει τον Σπύρο Κυπριανού στη συμμαχία και την συγκέντρωση με 

ένα σύντομο λόγο, από τον οποίο συγκράτησα την αναφορά του, στους κοινούς τους αγώνες ως 

νεολαίοι ενάντια στην τουρκανταρσία. Είναι μια αναφορά με προφανές τακτικό κίνητρο, αλλά 

με εντυπωσίασε τόσα χρόνια μετά το 63 και μετά το 74.  

 

Εικόνα 3η: 

 

Αφού το ΑΚΕΛ περιπλανήθηκε στο χώρο της Ένωσης, μετά το 1974 έβαλε μπροστά το σύνθημα « 

οι Τουρκοκύπριοι είναι αδελφοί μας», κάτι που υιοθετήθηκε μαζικά και στις δύο κοινότητες από 

τους Αριστερούς και αποτέλεσε την ταξικής οσμής, περίπου βάση αντιμετώπισης του 

Κυπριακού. Έτσι η επιλογή Παπαδόπουλου προκάλεσε την αρνητική έκπληξη για πολλούς 

Ελληνοκύπριους αριστερούς και για ακόμα πιο πολλούς συγκριτικά Τουρκοκύπριους. Η 

προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι Τουρκοκύπριοι ανέμεναν ένα ευθύ ΝΑΙ από το ΑΚΕΛ το 

2004. Το όχι με αυτό τον περίεργο τρόπο έγινε δεκτό ως ένα ανέντιμο κτύπημα κάτω από τη 

μέση στο τουρκοκυπριακό κίνημα και μάλιστα σε μια στιγμή ιστορικής ανόδου που οδήγησε και 

στο φούσκωμα των κομμάτων της τουρκοκυπριακής Αριστεράς και την άνοδο τους στην 

εξουσία. Ήταν ένα κτύπημα ενάντια στο τουρκοκυπριακό κίνημα, ταυτόχρονα επομένως και στο 

Κυπριακό κίνημα στην ολότητα του. Η ζημιά ήταν και είναι ανεπανόρθωτη και κατέστρεψε για 

πολλά χρόνια την εμπιστοσύνη που λίγο πολύ αναπτύχθηκε στη σφαίρα του ιδεατού ανάμεσα 

στους αριστερούς, όταν δεν υπήρχε πραγματική επαφή ανάμεσα στις κοινότητες. Με την 

υποχώρηση του τουρκοκυπριακού κινήματος οι σχέσεις των αριστερών των δύο κοινοτήτων, 

έγιναν ελεγχόμενες σχέσεις ηγεσιών και απάλλαξαν την διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού 

από ανεπιθύμητες κινηματικές παρεμβολές. 

 

Συνοπτικά: το ΑΚΕΛ επιδείκνυε παντα μια ευαισθησία για τους Τουρκοκύπριους, προώθησε τη 

συνεργασία μεταξύ εργαζομένων, όμως φρόντιζε πάντα να μένει μέσα στα πλαίσια μιας 

θεωρούμενης αντιιμπεριαλιστικής ή πατριωτικής ή δημοκρατικής ή προοδευτικής συμμαχίας με 

τη δεξιά, στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η συνεργασία με την τουρκοκυπριακή Αριστερά, 

ερχόταν πάντα δεύτερη και παρέμενε μέσα στο πλαίσιο που επέτρεπε η εθναρχία μέχρι το 

θάνατο του Μακαρίου και η κληρονομιά του μέχρι ίσως και σήμερα, οπωσδήποτε όμως μέχρι 

και την προεδρία Χριστόφια. 

 

Το πόσο και πώς, τα κόμματα και τα συνδικάτα της Αριστεράς των δύο κοινοτήτων 

ενημερώνονται και συνεννοούνται σε ένα αυστηρά ηγετικό και κλειστό θάλεγα επίπεδο, είναι 

γνωστό από τις ανακοινώσεις τους. Σε αυτές κυριαρχεί ένα γενικό ευχολόγιο για λύση, που 

διαφέρει πολύ λίγο από τις ανακοινώσεις σε συναντήσεις δεξιών και αριστερών κομμάτων όταν 

συμβαίνουν. 

 

Είναι προφανές ότι δεν επιδιώκεται καν ένα έστω στοιχειώδες κοινό πρόγραμμα δράσης και 

πολύ περισσότερο μια κοινή πολιτική λύσης την ίδια ώρα που υπάρχει μάλιστα ο ισχυρισμός ότι 

ένας είναι ο λαός. 
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Σημαντικά καθημερινά συνδικαλιστικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες 

είναι άγνωστα ακόμα και στις πολιτικοποιημένες ελίτ της Αριστεράς, πίσω από το πέπλο των 

ξεχωριστών γλωσσών αλλά και των δικοινοτικών τειχών. 

 

Τα συνέδρια και οι συναντήσεις που γίνονται, όπως το σημερινό, επιβεβαιώνουν τη σπανιότητα 

τους.  

 


