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Ενιαίο διακοινοτικό κίνημα ανατροπής της παγίωσης του 

διαχωρισμού και ο ρόλος της Αριστεράς 

Χρίστος Ευθυμίου 

Τα  τελευταία 15-20 χρόνια θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι  προσπάθειες για Λύση 

στηρίζονται σε μια σειρά από συγκυρίες εσωτερικές και  εξωτερικές, σημαδεύονται 

από  κινητοποιήσεις κύρια των Τουρκοκυπρίων με ταυτόχρονη προσπάθεια  κατάλληλης 

αξιοποίησης των Ελληνοκυπριακών  πολιτικών δυνάμεων  που επιθυμούν τη  Λύση. 

Η περίοδος αυτή φαίνεται να έχει κλείσει μετά την αποτυχία στο Κράν Μοντανά ενώ  το 

αδιέξοδο που έχει προκύψει εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Τι είναι αυτό που 

καθορίζει την αποτυχία αυτή ως τερματική: 

1. Η διαδικασία οδηγήθηκε σε κορύφωση με την συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων 

και τον απ’ ευθείας ρόλο του ΓΓ ΟΗΕ με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσβλέπουν 

είτε προς την επίλυση του προβλήματος είτε προς την διαπίστωση  αν μια συμφωνία 

είναι εφικτή. 

2. Η διαπίστωση του ΓΓ ΟΗΕ ότι η Τουρκία συνεργάστηκε στις προσπάθειες για 

εξεύρεση διεξόδων αλλά οι δύο πλευρές δεν επέδειξαν την απαραίτητη πολιτική 

βούληση έχει δημιουργήσει σοβαρά νέα αρνητικά δεδομένα. Παρόμοια ήταν και η 

θέση της εκπροσώπου της ΕΕ κας Μογκερήνη. 

3. Ο διεθνής παράγων διαπιστώνει δυστοκία των δύο πλευρών να ολοκληρώσουν μια 

συμφωνία εκφράζοντας πλέον αμφιβολίες αν αυτό είναι εφικτό 

4. Οι Τ/Κ κηρύσσουν τέλος στην ανοχή τους για συνέχιση του προγράμματος 

διερεύνησης και εξόρυξης υδρογονανθράκων εφόσον δεν υπάρχει η 

προοπτική  Λύσης στο ορίζοντα. Η Τουρκία δρομολογεί το δικό της πρόγραμμα 

έρευνας και εξόρυξης εφόσον δεν υπάρχει ούτε διαδικασία συνομιλιών αλλά  ούτε 

ενδιάμεση σχετική συμφωνία 

5. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης παρ’ όλον ότι ισχυρίζεται ότι είναι έτοιμος για 

διαπραγματεύσεις στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, τοποθετείται σε καίρια 

ζητήματα με τρόπο που οδηγούν σε αδιέξοδο. Σαν τέτοια είναι:  

o Η μη αποδοχή παραμονής κανενός Τούρκου στρατιώτη μετά τη Λύση ούτε καν 

το άγημα των 650 στρατιωτών που προνοούσαν οι συνθήκες του 1960 

o Η μη αποδοχή συμμετοχής της Τουρκία στην νέα συνθήκη εφαρμογής της 

Λύσης με κανένα στάτους 

o Η μη αποδοχή του αιτήματος της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τ/Κ στη 

λήψη αποφάσεων σε όλες τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (μιας 

τουλάχιστο Τ/Κ ψήφου) 



o Η υπό προϋποθέσεις αποδοχή της εκ περιτροπής προεδρίας – κοινό 

ψηφοδέλτιο Προέδρου / Αντιπροέδρου 

Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν υπάρχει δυνατότητα επανέναρξης των συνομιλιών. 

6. Παρόλη την αρνητική αυτή εικόνα ο Αναστασιάδης κατάφερε να επανεκλεγεί 

Πρόεδρος της ΚΔ και άρα η δυνατότητα προώθησης του Κυπριακού φαίνεται να 

παγώνει, ιδιαίτερα ενόψει και των Τ/Κ προεδρικών εκλογών τον ερχόμενο χρόνο. 

Εξάλλου το παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη των συνομιλιών χωρίς ένταση στην 

ΑΟΖ θα εξανεμιστεί το ερχόμενο Φθινόπωρο εν όψει των νέων γεωτρήσεων. Αν δε 

κάποιος αξιολογήσει την προωθούμενη απόφαση των ΗΠΑ για πώληση όπλων στη 

Κύπρο μάλλον το ζήτημα παίρνει το δρόμο προς  στρατιωτικοποιήσης του 

προβλήματος με απρόβλεπτες συνέπειες.  Η εξέλιξη μοιάζει με τις συνήθη πρακτική 

των Αμερικανών για απορρόφηση πιθανών  κερδών από την αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων προς όφελος της  Αμερικάνικής στρατιωτικής βιομηχανίας. 

Μέσα σε αυτές τες συνθήκες πώς αντιδρούν οι απλοί άνθρωποι  Ε/Κ και Τ/Κ: 

• Οι μέν Τ/Κ παρ’ όλον ότι χάνουν την ελπίδα τους για Λύση παραμένουν ανοιχτοί στο 

ενδεχόμενο δημιουργίας προϋποθέσεων για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, όμως 

θεωρούν ταυτόχρονα ότι πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να περιφρουρήσουν την 

ύπαρξη τους σαν κοινότητα και να επιβιώσουν οικονομικά έστω και χωρίς Λύση. 

• Οι Ε/Κ από την πλευρά τους ενώ προβληματίζονται έντονα για τη δυνατότητα Λύσης 

αφού γίνονται αποδέχτες έντονης προπαγάνδας για άλλου είδους σενάρια 

διευθέτησης,  παραμένουν έστω παθητικά σαν πλειοψηφία στο πλευρό της Λύσης 

ΔΔΟ  συνειδητοποιώντας  τους κινδύνους των άλλων επιλογών. 

Εν όψει αυτών των εξελίξεων πως αντιδρά  η Αριστερά στις δύο κοινότητες: 

• Η Τ/Κ Αριστερά ευρισκόμενη στο Κυβερνητικό σχήμα συμβαδίζει σε σημαντικό 

βαθμό με τις επιθυμίες των Τουρκοκυπρίων όπως περιγράφονται πιο πάνω έχοντας 

σαν κεντρικό στόχο την επιβίωση της Τ/Κ κοινότητας στις παρούσες συνθήκες και την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Τ/Κ σε συνθήκες μη Λύσης, διατηρώντας την 

ετοιμότητα της να στηρίξει οποιεσδήποτε προοπτικές Λύσης αν και εφόσον 

προκύψουν 

• Η Ε/Κ Αριστερά προσπαθεί να αναδείξει την προβληματική στάση του Αναστασιάδη 

στο Κραν Μοντάνα αλλά και τη στάση του απέναντι στις προοπτικές επανέναρξης των 

συνομιλιών προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την προοπτική 

Λύσης,  τηρώντας   όμως μια σχετικά ήπια στάση ιδιαίτερα σε σχέση με τους 

υδρογονάνθρακες. Με άλλα λόγια προσπαθεί να αποφύγει να υιοθετήσει θέσεις που 

θα θεωρηθούν ότι υποσκάπτουν τα συμφέροντα της Ε/Κ πλευράς. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι δύο κοινότητες σύρονται μακριά από την προοπτική Λύσης 

με το κίνδυνο έντασης και ανάφλεξης να είναι ορατός χωρίς να υπάρχει ουσιαστική 

προοπτική παρεμπόδισης της διαδικασίας αυτής. 



Δηλαδή ενώ δυνητικά οι πλατιές μάζες και στις δύο κοινότητες στηρίζουν τη προοπτική της 

Επανένωσης δεν μπορούν να εκφραστούν οργανωτικά αλλά ούτε η πολιτική συγκυρία 

αφήνει περιθώρια ανάπτυξης κινητοποιήσεων. Για τις μάζες που είναι εγκλωβισμένες σε 

δεξιά σχήματα αυτό είναι κατανοητό όμως για την Αριστερά αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. 

Τη στιγμή αυτή η Αριστερά στις δύο πλευρές έχει διαμορφώσει διαφορετικές στρατηγικές 

και αυτό δεν μπορεί να δώσει Λύση στο πρόβλημα. Μετά από 15 χρόνια όπου οι δρόμοι 

είναι ανοιχτοί η αδυναμία της Αριστεράς να βρει οργανωτικά σχήματα χάραξης και 

ανάπτυξης κοινής στρατηγικής είναι το λιγότερο προβληματική. Το επικίνδυνο αδιέξοδο το 

οποίο οδηγεί σε συνθήκες αποσταθεροποίησης και έντασης απαιτεί από το εργατικό κίνημα 

της Κύπρου σαν σύνολο να δώσει τη διέξοδο. Το εργατικό κίνημα, οι εργαζόμενοι στο σύνολο 

τους, έχουν τη δυνατότητα υπέρβασης των εθνικιστικών δομών και αναζήτησης διεξόδων 

στηριγμένες στα κοινά συμφέροντα και την προοπτική μιας ειρηνικής και ευημερούσας 

Ομόσπονδης Κύπρου. 

Σε μια τέτοια περίπτωση  το εργατικό κίνημα, η Αριστερά, μιλώντας με τη γλώσσα της 

λογικής και των κοινών συμφερόντων θα μπορέσει να εμπνεύσει το σύνολο της κοινωνίας 

πέραν των στεγανών των κομματικών σχημάτων  προς την κατεύθυνση  μιας στρατηγικής 

ειρήνης και συμφιλίωσης. 

Πώς μπορεί όμως να επιτευχθεί κάτι τέτοιο: 

Εξετάζοντας τις δύσκολες συνθήκες που τα κόμματα της Αριστεράς έχουν να αντιμετωπίσουν 

μέσα στα πλαίσια των χωριστών κρατικών δομών που λειτουργούν,  τόσο σε σχέση με την 

αντιμετώπιση της Άγκυρας στο Βορρά όσο και τις παραδοσιακές πολιτικές δομές στα πλαίσια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται κατανοητό ότι τα κόμματα θα πρέπει να διατηρούν 

περιθώρια ελιγμών. Άρα απαιτείται μια  οργανωτική δομή που θα μπορούσε να δώσει μια 

κοινή οργανωτική βάση χωρίς απαραίτητα να εξουδετερώνει την ανεξαρτησία των 

κομματικών σχηματισμών: 

Η δομή αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από ένα Μέτωπο της Ενιαίας Αριστεράς της 

Κύπρου που να λειτουργεί στη βάση Δημοκρατικών Διαδικασιών που θα σέβονται τόσο την 

μαζικότητα του κάθε κόμματος αλλά και την ελάχιστη εκπροσώπηση  των πιο μικρών 

φορέων αφήνοντας χώρο στον πλουραλισμό. Το Μέτωπο αυτό θα έχει σαν στόχο την 

ενότητα της Αριστεράς τόσο στη κάθε κοινότητα όσο και διακοινοτικά. Στα πλαίσια αυτά θα 

πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούν δομές που να πετυχαίνουν την ομαλή διακοινοτική 

λειτουργία. 

Φυσιολογικά το Μέτωπο της Ενιαίας Αριστεράς της Κύπρου θα εργαστεί άμεσα για τη 

χάραξη της στρατηγικής αντιμετώπισης του αδιεξόδου και της πάλης για επανένωση του 

τόπου. Αυτός θα είναι ο κυρίαρχος στόχος. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο η προσπάθεια για οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που θα 

διαπερνά κόμματα και κοινότητες και θα έχει σαν στόχο την αξιοποίηση υφιστάμενων 

οργανωτικών δομών αλλά και νέων, καθιστά αναγκαία την οργανωτική ανάπτυξη και 

ενίσχυση της Δικοινοτικής Πρωτοβουλία Ειρήνης – Ενωμένη Κύπρος  για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις κρίσιμες ευθύνες που οι παρούσες συνθήκες επιβάλουν. 



Πως όμως θα μπορούσε να δρομολογηθεί η δημιουργία ενός τέτοιου Μετώπου της 

Αριστεράς: 

Σε ένα βαθμό αυτό τον στόχο φιλοδοξεί να υπηρετήσει και  το συνέδριο αυτό που σταδιακά 

καθιερώνεται. 

Πώς όμως θα πάμε πάρα πέρα: 

Η εισήγηση είναι η συγκρότηση μιας Οργανωτικής Επιτροπής ή μιας Επιτροπής Εργασίας η 

όποια να αρχίσει επαφές με όλους τους σχηματισμούς επεξεργαζόμενη τρόπους και 

προτείνοντας την ανάπτυξη δομών και δράσεων που σταδιακά θα μπορέσουν να οδηγήσουν 

στη συγκρότηση του Μετώπου. 

Πώς θα μπορούσε να συγκροτηθεί η Οργανωτική αυτή Επιτροπή;  Μια εύκολη εισήγηση θα 

μπορούσε να ήταν η αξιοποίηση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ενισχυμένης με 

εκπροσώπους των κομμάτων που συμμετέχουν της οποίας ο πρώτος στόχος θα ήταν να 

αρχίσει επαφές διαμορφώνοντας ένα οδικό χάρτη και δρομολογώντας μια ενδιάμεση 

συνδιάσκεψη αξιολόγησης της πορείας και επαναδιαμόρφωσης της Οργανωτικής 

Επιτροπής  αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Επειδή η λήψης μιας τέτοιας απόφασης δεν είναι εύκολη υπόθεση εισηγούμαι όπως το 

συνέδριο εξουσιοδοτήσει την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να μεταφέρει την 

εισήγηση στα κόμματα και να προτείνει σε αυτά τη λήψη των πρώτων απαραίτητων 

οργανωτικών μέτρων. 

Οι συνθήκες απαιτούν λήψη άμεσων μέτρων και γι’ αυτό οφείλουμε να προτείνουμε 

διεξόδους! 

 


