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Η λύση του Kυπριακού και η αναζήτηση της ουτοπίας 

Λούης Ηγουμενίδης 

Επιδίωξη αυτής της εισήγησης είναι να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους όλες οι 

προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το 1974 και εντεύθεν για επίλυση του Κυπριακού, 

δια των διακοινοτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΓΓ του ΟΗΕ και με βάση τις σχετικές 

αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της ΓΣ του διεθνούς 

οργανισμού, απέτυχαν. Προφανέστερος λόγος αυτής της αποτυχίας, που φαίνεται ότι 

συνεχίζεται, είναι το γεγονός ότι ο λαός της Κύπρου και κυρίως οι Ελληνοκύπριοι, δεν 

είναι προετοιμασμένοι να δεχθούν λύση εδαφικής ομοσπονδίας που θα κατοχυρώνει την 

πολιτική ισότητα των κοινοτήτων. Η λύση της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με 

πολιτική ισότητα των κοινοτήτων, την οποίαν προσχηματικά αποδέχθηκαν οι ηγεσίες των 

δυο κοινοτήτων, έχει διαχρονικά υπονομευθεί, κυρίως στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, 

γιατί συγκρούεται με τα συμφέροντα, τα «ιδανικά», την πολιτική κουλτούρα που 

επικράτησε και τις έξωθεν παρεμβάσεις των «μητέρων πατρίδων» και διεθνών 

συμφερόντων, παρά τις καταστροφές που υπoστήκαμε. Η μόνη πολιτική παράταξη, στην 

πλευρά μας, που κατανοούσε και αποδεχόταν αυτή τη λύση είναι η Αριστερά (το ΑΚΕΛ 

και άλλες αριστερές κινήσεις), όμως στις κρίσιμες στιγμές επερχόταν συμβιβασμός με 

εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις με προφανή δικαιολογία τη διατήρηση της ενότητας και 

την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο την Αριστερά και τις 

κατακτήσεις των εργαζομένων. Ίσως να επιδρούσε αρνητικά και το γεγονός ότι ο δυτικός 

παράγοντας θα ασκούσε μεγαλύτερη επιρροή με την εφαρμογή μιας τέτοιας λύσης. Αυτή 

μου τη πολιτική εκτίμηση θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω σε συντομία, έχοντας πλήρη 

επίγνωση του γεγονότος ότι τα συμπεράσματα μου είναι απαισιόδοξα. 

Τα κατάλοιπα του 1960 

Φτάσαμε στην εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 έχοντας διανύσει μια 

ιστορική διαδρομή, πέραν του μισού αιώνα, παγίωσης στην ελληνοκυπριακή κοινότητα 

της ιδέας ότι μοναδικός δρόμος απελευθέρωσης της Κύπρου από τον αποικιοκρατικό 

ζυγό ήταν η αυτοδιάθεση-ένωση με την Ελλάδα. Το νέο κράτος που προέκυψε με τη 

συμφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου ήταν δικοινοτικό με καθεστώς πολιτικής ομοσπονδίας που 

αναγνώριζε και τους Τουρκοκύπριους ως κοινότητα και όχι ως μειονότητα. 

Δημιουργήθηκε, υπό τη σκέπη του Μακαρίου, μια νέα οικονομική και πολιτική ελίτ η 

οποία απέκτησε πλήρη έλεγχο του κράτους, της οικονομίας και των θεσμών με μέσα 

ανορθόδοξα και εμφανή προσπάθεια απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, που θεωρούσε 

ότι απέκτησαν υπερπρονόμια σε βάρος της πλειοψηφίας των Ελληνοκυπρίων και 

αποτελούσαν ανάχωμα για το διακαή πόθο κάποτε να φτάσουμε στην ένωση. Αυτή η ελίτ 

έκτοτε είδε το κυπριακό κράτος ως το μέσο ικανοποίησης των συμφερόντων της και τους 



Τουρκοκύπριους ως εμπόδιο. Έτσι εμπεδώθηκε η ιδέα της «ελληνοποίησης» του κράτους, 

δυστυχώς χωρίς και την αποφασιστική αντίδραση της Αριστεράς. 

Αυτές οι εξελίξεις, μαζί με την παράλληλη έξαρση του εθνικισμού στην τουρκοκυπριακή 

κοινότητα και την απόπειρα αλλαγής των δεκατριών σημείων του Συντάγματος από τον 

Μακάριο μας οδήγησαν στις συγκρούσεις του 1963-64 που επέφεραν τον πρώτο εδαφικό 

διαχωρισμό των κοινοτήτων με τη δημιουργία της πράσινης γραμμής. Η Αριστερά 

διαφώνησε με την αλλαγή του Συντάγματος προβλέποντας τα επερχόμενα δεινά, όμως 

απέφυγε την πολιτική σύγκρουση με τους εθνικιστές και το κατεστημένο, όπως απέφυγε 

και τη δημόσια καταγγελία των ενόχων για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Έτσι ο 

στόχος της «ελληνοποίησης» του κράτους άρχισε να «υλοποιείται» ενώ παράλληλα και η 

τουρκοκυπριακή ηγεσία σε συνεργασία με την Άγκυρα προωθούσε την ιδέα του ταξίμ. 

Τα κατάλοιπα του 1974 

Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στη μεγάλη τραγωδία του 1974 

που οδήγησαν τη μισή Κύπρο υπό κατοχή και έφεραν τη διχοτόμηση προ των πυλών, 

χωρίς πολλές πιθανότητες αποτροπής της. Την ευθύνη φέρει ακεραία ο εθνικισμός και 

στις δυο κοινότητες αλλά και τα συμφέροντα που αναπτύχθηκαν κατά τις προηγούμενες 

δεκαετίες και στις δυο κοινότητες. Αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετούσε το προδοτικό 

φασιστικό πραξικόπημα του Ιούλη του 74, τα ίδια εξυπηρετούσε η κατοχή της μισής 

Κύπρου από την Τουρκία και η δημιουργία κρατικού μορφώματος στα κατεχόμενα που 

προδιαγράφει την επιδιωκόμενη ομοσπονδία με στοιχεία συνομοσπονδίας. 

Το 1974 επέφερε τη μονιμοποίηση του εδαφικού διαχωρισμού των δυο κοινοτήτων, 

εμπέδωσε και διεθνώς την επιδίωξη πολιτικής λύσης με πολιτική ισότητα των κοινοτήτων 

και έθεσε ενώπιον του κυπριακού λαού και των εκάστοτε ηγεσιών του, και στις δυο 

κοινότητες, το αναπόφευκτο δίλημμα ομοσπονδία ή διχοτόμηση με όλες τις συνέπειες 

που συνεπάγεται. 

Στα λόγια έγινε αποδεκτή η ομοσπονδία, στην πράξη όμως η κάθε πλευρά επιδιώκει να 

κατοχυρώσει τα συμφέροντα της ελίτ στην κάθε κοινότητα με πρόσχημα τα εθνικά 

οράματα και τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αξίες. 

Έτσι δεν δημιουργήθηκε ποτέ το υπόβαθρο στην ελληνοκυπριακή κοινότητα για να 

προσεγγιστούν οι συνομιλίες με επιδίωξη τον εφικτό στόχο της δικοινοτικής-διζωνικής 

ομοσπονδίας με πλήρη πολιτική ισότητα των κοινοτήτων. Στη δε τουρκοκυπριακή 

κοινότητα από κανένα ηγέτη τους δεν γίνεται αποδεκτή η εγκατάλειψη προνομίων που 

τους εξασφαλίζει το κρατικό τους μόρφωμα υπό τη σκέπη της Τουρκίας. Οι δε πολίτες και 

στις δυο κοινότητες είναι στη πλειοψηφία τους διαπαιδαγωγημένοι με την πίστη στα 

δίκαιά τους που τα απειλεί «ο άλλος» και κανένας δεν τους έχει προετοιμάσει να δεχθούν 

να συνυπάρξουν σε ένα ομόσπονδο κράτος όπου θα υπάρχει απόλυτος σεβασμός των 

ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων της κάθε κοινότητας. Ακόμα και η Αριστερά δεν 

εργάστηκε συστηματικά για την εμπέδωση της πεποίθησης ότι τα συμφέροντα του λαού 

εξυπηρετούνται μόνο με τον ιστορικό συμβιβασμό της διζωνικής-δικοινοτικής 

ομοσπονδίας, ενώ με τη διχοτόμηση «ενός κακού γενομένου μύρια έπονται». Αυτή η 



λύση δεν είναι ένας οδυνηρός συμβιβασμός αλλά η μοναδική θετική διέξοδος που θα 

προστατεύσει την επιβίωση του τόπου και θα εξυπηρετήσει τα πραγματικά συμφέροντα 

των μη προνομιούχων που αποτελούν και την καταπληκτική πλειοψηφία του λαού και 

στις δυο κοινότητες. 

Υπάρχει ελπίδα; 

Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες που και πάλιν κινδυνεύουν να καταρρεύσουν για 

τους ίδιους ακριβώς λόγους που κατέρρευσαν και όλες οι προηγούμενες προσπάθειες 

των εκάστοτε ηγετών των κοινοτήτων μας. Οι εθνικιστικές δυνάμεις της δεξιάς και του 

λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, σε συνεργασία με ακραίες φασιστικές δυνάμεις και τον 

προκαθήμενο της Εκκλησίας, εξακολουθούν να συντηρούν την εθνικιστική ουτοπία που 

θεωρούν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα τους, ενώ η Αριστερά και οι άλλες δυνάμεις της 

λογικής και του πατριωτικού χρέους δεν προσπαθούν αγωνιστικά και ασυμβίβαστα να 

την αποδομήσουν. Οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές απορροφούν πλέον κάθε πολιτική 

προσπάθεια και το μέλλον της Κύπρου ξαναπαίζεται στα ζάρια των μικροκομματικών 

συμφερόντων και των προσωπικών φιλοδοξιών. 

Οι συνομιλίες, χάρη στις θετικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τον πρόεδρο 

Αναστασιάδη και τον Μουσταφά Ακιντζί έφτασαν σε πολύ προχωρημένο στάδιο προς τη 

λύση της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των κοινοτήτων. Τώρα 

οι δυο ηγέτες άρχισαν να υπαναχωρούν γιατί ακριβώς αντιλαμβάνονται ότι ο λαός δεν 

είναι προετοιμασμένος για τη λύση που ανέκαθεν ήταν εφικτή, παρόλο που τα 

περισσότερα επίμαχα ζητήματα τα έχουν προσεγγίσει θετικά, αλλά δεν τόλμησαν να 

δημοσιοποιήσουν τις συγκλίσεις τους. Υπάρχει σύγκλιση στο εδαφικό παράλληλα με την 

αποδοχή από την πλευρά μας της εκ περιτροπής προεδρίας και της αποτελεσματικής 

συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στα όργανα και τους θεσμούς του ομόσπονδου κράτους, 

όμως τώρα ανακαλύπτουν νέες διαφορές γιατί ακριβώς διστάζουν να καταλήξουν σε 

συμφωνία που πιθανόν να μη γίνει αποδεκτή στα δημοψηφίσματα. 

Φτάσαμε λοιπόν και πάλιν σε αδιέξοδο; Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φως στον ορίζοντα 

με την πρόταση του ΑΚΕΛ. Η «πακετοποίηση» του συνόλου των εκκρεμοτήτων και η 

διασταυρούμενη, άτυπη έστω, συζήτησή τους από τους δυο ηγέτες μπορεί να ανοίξει το 

δρόμο προς συνολική συμφωνία που θα διευκολύνει και τη διάσκεψη που θα 

ακολουθήσει να καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από όλους στα θέματα της ασφάλειας 

και των εγγυήσεων. 

Στην ελληνοκυπριακή κοινότητα πρέπει να εγκαταλειφθεί η επικέντρωση της προσοχής 

των κομμάτων στις προεδρικές και τους υποψήφιους, διότι αυτή η κατάσταση εξωθεί τα 

κόμματα και τις ηγεσίες τους σε επιδίωξη «συμμαχιών» που στο τέλος θα αποδειχθούν 

ότι καταλήγουν σε παραμερισμό της προσπάθειας για λύση του κυπριακού. Οι 

συσχετισμοί των δυνάμεων και τα κομματικά και προσωπικά συμφέροντα αποδείχθηκαν 

καταστροφικά στο παρελθόν και απειλούν και το σήμερα. Η τουρκοκυπριακή ηγεσία 

οφείλει να διασκεδάζει διαρκώς τις εντυπώσεις ότι ποδηγετείται από την Τουρκία και 

εξυπηρετεί τις δικές της επιδιώξεις. 



Η σημαντικότερη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί από όλους και κυρίως την 

Αριστερά, είναι η συνεχής διαφώτιση του λαού για το αναπόφευκτο της διχοτόμησης αν 

δεν υπάρξει λύση και για τις συνέπειες που εγκυμονούνται από μια τέτοια εξέλιξη. Η λύση 

της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των κοινοτήτων είναι, με 

όλες τις πιθανές αδυναμίες της, απείρως καλύτερη της διχοτόμησης και συμφερότερη για 

το λαό και των δυο κοινοτήτων. Η διχοτόμηση θα σημάνει το τέλος της ιστορίας για όλους 

τους Κυπρίους. 


