
 

2nd Annual Conference, Nicosia, 13/05/2017 

 

Τα συγκρουόμενα συμφέροντα των αστών εμποδίζουν τη 

λύση του κυπριακού: ανάγκη για μια ανεξάρτητη 

πρόταση λύσης από την αντικαπιταλιστική αριστερά 

Δώρος Μιχαήλ 

Για μισό αιώνα οι άρχουσες τάξεις, ελληνοκυπριακή (Ε/Κ), τουρκοκυπριακή (Τ/Κ), 

τουρκική και ελληνική, αδυνατούν να φτάσουν σε συμφωνία στο Εθνικό Ζήτημα. 

Η κύρια αιτία είναι ο ανταγωνισμός για μοίρασμα του ελέγχου του νησιού.  Η Τ/Κ 

άρχουσα τάξη από μόνη της δεν έχει κανένα τρόπο να αντιμετωπίσει την κατά πολύ 

ισχυρότερη Ε/Κ άρχουσα τάξη. Αν αποδεχόταν να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και 

οι εγγυήσεις, όπως απαιτεί η Ε/Κ και η ελληνική άρχουσα τάξη, το Ε/Κ κεφάλαιο θα 

μπορούσε εύκολα να εισρεύσει και να «καταπιεί» τη βόρεια Κύπρο. 

Γι’ αυτό, για την Τ/Κ άρχουσα τάξη είναι θέμα επιβίωσης το να έχει δικό της «χώρο» 

(γεωγραφικά), δικό της «πληθυσμό» (δημογραφική κατανομή) και δικές της εξουσίες 

(ειδικές πλειοψηφίες, εκ περιτροπής προεδρία, βέτο, κ.λπ.) στα πλαίσια μιας 

οποιασδήποτε συμφωνίας στο Κυπριακό. Είναι ακόμα εντελώς απαραίτητο να έχει την 

ενεργή παρουσία της Άγκυρας για να την προστατεύει από τον ανταγωνιστή της στην Ε/Κ 

πλευρά. Δεν είναι τυχαίο που οι βασικές διαφωνίες αφορούν στο εδαφικό, την 

αποχώρηση του τουρκικών στρατευμάτων, την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. 

Μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν υπάρχει κανένας τρόπος να λυθούν οι 

αντιθέσεις ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις. Με άλλα λόγια ο καπιταλισμός δεν έχει τρόπο 

να λύσει το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου. Ακόμα και αν κάτω από κάποιες συνθήκες οι 

δυο πλευρές πιεστούν και καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό για τη δημιουργία ενός 

κοινού κράτους, στη βάση της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας, δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν τις προαναφερόμενες αντιθέσεις. Γι’ αυτό και δεν θα αποτελεί λύση: θα 

αποτελεί μια συμφωνία που θα σημαίνει πως το εθνικό πρόβλημα της Κύπρου αλλάζει 

μορφή αλλά δεν λύνεται. Θα συνεχίσει να υπάρχει, καλλιεργώντας τον εθνικισμό και στις 

δυο κοινότητες, πράγμα που αντίστοιχα θα συμβαίνει και στις «μητέρες πατρίδες», 

Ελλάδα και Τουρκία. 

Η παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού και οι πόλεμοι για αναδιανομή εδαφών και 

δύναμης στον πλανήτη, έχουν επιδεινώσει εθνικά ζητήματα που υπάρχουν για δεκαετίες, 

όπως Ισραήλ – Παλαιστίνη, Κουρδικό, σύγκρουση σουνιτών – σιιτών, Ταμίλ –  Σινχάλα στη 

Σρι Λάνκα κ.λπ. Εθνικά προβλήματα που ‘λύθηκαν’ σε παλιότερες εποχές, ακόμα και 



αιώνες, επανέρχονται: Σκωτία – Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Καταλωνία – Ισπανία, 

ακόμα και Βαλόνοι – Φλαμανδοί στο Βέλγιο. 

Το εθνικό ζήτημα βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο από την εποχή της εμφάνισης του 

καπιταλισμού και ιδιαίτερα από τον 19ο αιώνα. Η δημιουργία εθνών-κρατών αποτέλεσε 

το κατάλληλο πλαίσιο για το σχηματισμό εγχώριας αγοράς και απρόσκοπτη καπιταλιστική 

ανάπτυξη. Ωστόσο, το πέρασμα στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο ανάπτυξης, όπου 

κυριαρχεί το μοίρασμα του κόσμου σε αποικίες και σφαίρες επιρροής, προκαλεί εθνικές 

συγκρούσεις, πολλές φορές μέσα από τη συνειδητή πολιτική του «Διαίρει και Βασίλευε», 

που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τον Αγγλικό Ιμπεριαλισμό, και ευθύνεται για τις πρώτες 

συγκρούσεις Ε/Κ και Τ/Κ. 

Οι μαρξιστές αντιμετώπισαν το Εθνικό Ζήτημα ως ένα αστικοδημοκρατικό καθήκον στην 

πορεία ανάπτυξης του καπιταλισμού. Ο Λένιν και ο Τρότσκι αναγνώρισαν έγκαιρα ότι οι 

μεγαλορώσοι αστοί δεν μπορούν να λύσουν αυτό το ζήτημα στη ‘μεγάλη φυλακή των 

εθνών’ που ήταν η τσαρική Ρωσία, όπως δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα της ειρήνης, 

το αγροτικό, το πρόβλημα της πείνας. Το πρόγραμμα των μπολσεβίκων κερδίζει την 

πλειοψηφία των μαζών, αφού πείθει ότι μόνο οι επαναστατημένοι εργάτες, μαζί με τα 

εκατομμύρια των στρατιωτών που γυρίζουν από το μέτωπο του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, 

οι αγρότες και οι καταπιεσμένες εθνότητες (και όχι οι ‘προοδευτικοί’ αστοί και οι 

‘μετριοπαθείς’ σοσιαλδημοκράτες) μπορούν να ολοκληρώσουν την επανάσταση που 

ξέσπασε τον Φεβράρη του 1917, με την ανατροπή του καπιταλισμού και τη σοσιαλιστική 

κοινωνία. 

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το σήμερα, θα σπεύσουν να διαμαρτυρηθούν οι κάθε λογής 

εμπειριστές, ακόμα και πρώην μαρξιστές, που εγκατέλειψαν τη μαρξιστική θεωρία, 

πολλοί κάτω από την ιδεολογική επίθεση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας που 

ακολούθησε την κατάρρευση των σταλινικών καθεστώτων τη δεκαετία του ‘90. 

Κι όμως, αν είναι κάτι που περιγράφει την πολιτική της παραδοσιακής αριστεράς σε 

βορρά και νότο από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα, είναι μια θεωρία: Η ‘θεωρία των 

σταδίων’, που αναπτύχθηκε από τον Στάλιν, σύμφωνα με την οποία όταν υπάρχουν άλυτα 

προβλήματα, είτε εθνικά, είτε αντιιμπεριαλιστικά, είτε δημοκρατικά, κ.λπ., η πάλη για τον 

σοσιαλισμό πρέπει να  αναβάλλεται μέχρι να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Στο μεταξύ το 

βασικό καθήκον των «κομμουνιστών» είναι να προχωρούν σε συμμαχίες με τη λεγόμενη 

«προοδευτική» αστική τάξη ενάντια στα «αντιδραστικά» τμήματα της αστικής τάξης. 

Η «θεωρία των σταδίων» αποσκοπούσε στο να εμποδιστεί  η επέκταση της σοσιαλιστικής 

επανάστασης διεθνώς. Γιατί κάτι τέτοιο θα έφερνε  αναπόφευκτα την εγκαθίδρυση της 

εργατικής δημοκρατίας σε χώρες του εξωτερικού με υψηλό επίπεδο βιομηχανικής 

ανάπτυξης κι αυτό με τη σειρά του θα οδηγούσε στην ανατροπή της εξουσίας των 

σοβιετικών δικτατόρων. 

Αυτή η ‘θεωρία’ χρησιμοποιήθηκε για να προδοθούν μεγάλες επαναστάσεις, όπως η 

ισπανική επανάσταση του 36-37, ο Μάης του 68 στη Γαλλία καθώς και μεγάλα κινήματα 

όπως ο Δεκέμβρης του ‘44 στην Ελλάδα, πολλά ριζοσπαστικά και ισχυρά κινήματα στη 



Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο στη δεκαετία του ‘60, η ιρανική  επανάσταση του 

79 κ.λπ. 

Στη βάση αυτής της ‘θεωρίας’ υποστηρίχτηκε από την ηγεσία του ΑΚΕΛ ο Μακάριος, 

αργότερα ο Κυπριανού, ο Βασιλείου, ο Παπαδόπουλος. Στην ίδια βάση, οι 

συνομιλίες  Χριστόφια – Ταλάτ, απέτυχαν να οδηγήσουν σε συμφωνία, επειδή και οι δύο 

‘κομμουνιστές’ ηγέτες συζητούσαν στη βάση των συμφερόντων των εθνικών αστικών 

τάξεων που αντιπροσώπευαν, τις απόψεις δηλαδή της ‘πλευράς’ τους κι όχι τα κοινά 

ταξικά συμφέροντα Ε/Κ και Τ/Κ εργαζομένων. Ταυτόχρονα, έχοντας να διαχειριστούν τον 

καπιταλισμό σε περίοδο βαθειάς κρίσης, όχι μόνο δεν έφεραν καμιά ουσιαστική 

βελτίωση στην καθημερινή ζωή των μαζών αλλά οι αστοί τους ταύτισαν με τη 

χειροτέρευση των οικονομικών προβλημάτων και μειώθηκε, έτσι, η λαϊκή υποστήριξη των 

κομμάτων τους. 

Το βασικό  καθήκον της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σήμερα στην Κύπρο είναι να 

εξηγούν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες στη δυνατότητα των αστών και των 

ιμπεριαλιστών να δώσουν μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της Κύπρου.  Αυτό που 

χρειαζόμαστε για να σπάσουμε τα αδιέξοδα δεκαετιών και να αποτρέψουμε τη 

διχοτόμηση και νέες εθνικές συγκρούσεις,  είναι μια Αριστερά που να μπορεί να ενώσει 

τους  εργαζόμενους, Ε/Κ και Τ/Κ,  στη βάση των κοινών τους προβλημάτων και των κοινών 

ταξικών τους συμφερόντων. Ένα τέτοιο κοινό μέτωπο μπορεί εύκολα να βρει λύση στο 

εθνικό πρόβλημα εκεί που κάτι τέτοιο είναι αδύνατο για τους εκπροσώπους του 

κεφαλαίου. 

Ένα τέτοιο κοινό μέτωπο  θα μπορέσει επίσης να συνδέσει τη λύση του Κυπριακού με την 

κοινή πάλη των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων της Τουρκίας και της Ελλάδας, τόσο  για 

τα καθημερινά προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας και της καταπολέμησης του 

εθνικισμού με τη σοσιαλιστική προοπτική, τη μόνη στέρεα βάση για επανένωση, 

συνύπαρξη, ειρήνη κι ευημερία. 

 


