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«Η Αριστερά με πρόταση…» 

Λούης Ηγουμενίδης  

Αν εξετάσουμε διαχρονικά το ρόλο της Αριστεράς και πιο συγκεκριμένα του ΑΚΕΛ στο 

κυπριακό, όπως διαμορφώνεται από τη δεκαετία του 1950, θα διαπιστώσουμε ότι σε όλες 

τις φάσεις των εξελίξεων όπως τις δημιουργούσαν οι δράσεις των εθνικιστικών δυνάμεων 

των Ελληνοκυπρίων ήταν θετικός και αποκάλυπτε τα λάθη, τις παραλείψεις, αλλά και τις 

«σκοπιμότητες» που κρύβονταν πίσω από τα τεκταινόμενα. Ιδιαίτερα επεσήμαινε τους 

κινδύνους που ελλόχευαν πίσω από κάθε εθνικιστική πρωτοβουλία. Δίστασε όμως να 

καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση συνολικής δράσης για αντιμετώπιση και επίλυση του 

προβλήματος, κατά τρόπο εφικτό που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και 

στις δυο κοινότητες της Κύπρου. Είπε ότι η επιλογή της ΕΟΚΑ για ένοπλο αγώνα ήταν 

λανθασμένη όμως, ενώ μιλούσε για μαζικό πολιτικό αγώνα, δεν παρουσίασε συγκεκριμένο, 

εφικτό και αντικειμενικά αποδεκτό σχέδιο προς όλους τους εργαζόμενους, Ελληνοκύπριους 

και Τουρκοκύπριους, ως υπαλλακτική και αποτελεσματική πρόταση για απελευθέρωση από 

τον αγγλικό ζυγό. 

Όσον αφορά στη συνθήκη Ζυρίχης-Λονδίνου που ενώ στην αρχή την καταδίκασε, στη 

συνέχεια κάλεσε το λαό να την εφαρμόσει, αξιοποιώντας τα θετικά της στοιχεία. Επεσήμανε 

έγκαιρα το ΑΚΕΛ το καταστροφικό λάθος της συνταγματικής μεταρρύθμισης των 13 σημείων 

του Μακαρίου το 1963, και στη συνέχεια, αντί να κινητοποιήσει το λαό για προστασία της 

λειτουργίας του συντάγματος της πολιτικής ομοσπονδίας με τους Τουρκοκύπριους, 

διολίσθησε στην επίκληση του συνθήματος της ένωσης και δεν παρενέβη δυναμικά για 

αποτροπή των διακοινοτικών συγκρούσεων του 1963-1964 που είχαν ως αποτέλεσμα την 

έναρξη της διαδικασίας διχοτόμησης του νησιού. Δεν αποκάλυψε τα σχέδια των συνωμοτών 

και δεν κάλεσε το λαό σε δυναμική καταδίκη εκείνου του εγκκλήματος. 

Όταν εμφανίστηκε η δράση της ΕΟΚΑ Β και άρχισε πασιφανώς η πορεία προς το 

πραξικόπημα και την έναρξη της ολικής καταστροφής της Κύπρου, η Αριστερά, ενώ τάχθηκε 

ενάντια στα φασιστικά σχέδια των επίδοξων ολετήρων της Κύπρου, δεν κατέθεσε μπροστά 

στο λαό σχέδιο μαζικής και δυναμικής δράσης ενάντια στους παράνομους και τους 

υποκινητές τους, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο πραξικόπημα χωρίς αποτελεσματική 

αντίσταση και με όλες τις καταστροφικές του συνέπειες. 

Η εισβολή και η κατοχή της μισής σχεδόν Κύπρου από την Τουρκία έφερε και την Αριστερά 

μπροστά στις ευθύνες της για ειρηνική δράση που θα μας οδηγούσε σε ένα έντιμο 

συμβιβασμό με τους Τουρκοκύπριους για να αποφευχθεί η οριστικοποίηση της 

διχοτόμησης. Το ΑΚΕΛ σε όλες τις φάσεις της πορείας των τελευταίων 44 χρόνων έκανε τις 

σωστές υποδείξεις για λύση ομοσπονδίας ως της μοναδικής διεξόδου από τα τραγικά 

αδιέξοδα που βιώνει ο κυπριακός λαός ως σύνολο, όμως δεν κατέθεσε ποτέ συνολική 



πρόταση για όλες τις πτυχές του προβλήματος, περιοριζόμενο σε κριτική των μαξιμαλιστικών 

απαιτήσεων των απορριπτικών και εθνικιστικών πολιτικών δυνάμεων του τόπου. 

Και φτάσαμε στο τραγικό λάθος του ΑΚΕΛ, που παρασυρμένο από την καταστροφική 

πολιτική του Τάσσου Παπαδόπουλου, απέρριψε το σχέδιο Ανάν στο δημοψήφισμα του 2004, 

χωρίς να καταθέσει ενώπιον του λαού σχέδιο λύσης και δυναμικής δικοινοτικής δράσης για 

επίτευξη λύσης ομοσπονδίας και αποκάλυψης των διχοτομικών σχεδίων του 

απορριπτισμού. 

Σήμερα μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες για να φτάσουμε στη λύση της διζωνικής-

δικοινοτικής ομοσπονδίας, που λεκτικά τουλάχιστον την αποδέχονται τα κόμματα της 

πλειοψηφίας του λαού, η Αριστερά, ενώ υποδεικνύει τα λάθη της δεξιάς ηγεσίας και των 

απορριπτικών που επιλέγουν τη διχοτόμηση και καλεί όλους να εργαστούν για συνέχιση των 

συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΓΓ του ΟΗΕ, επισημαίνοντας τον άμεσο κίνδυνο της πορείας 

προς τη διχοτόμηση, δεν έχει καταθέσει δημόσια, ενώπιον του συνόλου του κυπριακού λαού 

και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, ολοκληρωμένο σχέδιο λύσης διζωνικής-

δικοινοτικής ομοσπονδίας, με συγκεκριμένες αναφορές σε όλα τα ζητήματα που επιδέχονται 

διευθέτησης. 

Μείναμε στα αδιέξοδα που ναυάγησαν τις συνομιλίες και τη διάσκεψη του Κραν Μοντανά 

και όλοι γνωρίζουμε τα θέματα που εμποδίζουν την επίτευξη συνολικής συμφωνίας λύσης, 

όπως και όλοι αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες της αποτυχίας να φτάσουμε σε αυτή τη 

συμφωνία. Οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων δηλώνουν έτοιμοι να επαναρχίσουν τις συνομιλίες 

και η Αριστερά πιέζει για την αδήριτη ανάγκη να φτάσουμε στον αναγκαίο συμβιβασμό γιατί 

οι συνέπειες της ελλοχεύουσας διχοτόμησης θα  είναι καταστροφικές για την Κύπρο και το 

σύνολο του λαού της. Όμως η Αριστερά έχει χρέος να καταθέσει μπροστά στο λαό, 

Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, μπροστά στη διεθνή κοινότητα και κυρίως γραπτώς 

στα χέρια του ΓΓ του ΟΗΕ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για 

επίλυση των υφιστάμενων διαφορών, για όλα τα εκκρεμούντα θέματα εσωτερικής και 

εξωτερικής πτυχής του κυπριακού και να κινητοποιήσει το λαό προς υποστήριξη τους. 

Η Αριστερά είμαι βέβαιος ότι έχει καταλήξει στους συμβιβασμούς που πρέπει και μπορούν 

να γίνουν για να αποφύγουμε τη διχοτόμηση, όπως και στα επιχειρήματα που τους 

στηρίζουν αφού βρισκόμαστε προ των πυλών της διχοτόμησης, αλλά και γιατί είναι ο 

μοναδικός δρόμος για να αποφύγουμε τις εξαρτήσεις από τον ξένο παράγοντα. Μόνο αν 

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων για πλήρη πολιτική ισότητα των 

κοινοτήτων θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, κάτι που θα τους 

απομακρύνει από την πλήρη εξάρτησή τους από την Τουρκία. 

Και είμαι βέβαιος ότι η Αριστερά γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τους συμβιβασμούς που 

πρέπει να γίνουν με ένα διασταυρούμενο πάρε-δώσε και οφείλει να τους κοινοποιήσει στο 

λαό εξηγώντας του πειστικά ότι είναι επιβεβλημένοι, αν θέλουμε τη σωτηρία της πατρίδας. 

Και να ηγηθεί των κινητοποιήσεων για να φτάσουμε στη σωτήρια αυτή συμβιβαστική λύση 

της διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των κοινοτήτων. 

Η Αριστερά να εισηγηθεί όπου πρέπει την εκ μέρους της πλευράς μας αποδοχή της πολιτικής 

ισότητας των κοινοτήτων που να κατοχυρώνει όλα τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα 



των Τουρκοκυπρίων. Σε αντάλλαγμα να γίνουν επί χάρτου γενναίες εδαφικές παραχωρήσεις 

από μέρους των Τουρκοκυπρίων που να περιλαμβάνουν την Αμμόχωστο και τη Μόρφου μαζί 

με όλα εκείνα τα εδάφη που θα επιτρέψουν την επιστροφή της πλειοψηφίας των 

Ελληνοκυπρίων προσφύγων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Επίσης να γίνουν εισηγήσεις για 

ένα γενναίο πάρε-δώσε επί όλων των εκκρεμούντων θεμάτων που άπτονται της εσωτερικής 

πτυχής του προβλήματος μας. Και τούτα με στόχο τη συνολική συμφωνία των μερών που θα 

προδικάζει και το αποτέλεσμα της διάσκεψης που θα αποφασίσει για την ασφάλεια, τις 

εγγυήσεις και την απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχής. Η Τουρκία δεν θα μπορεί να 

επιμείνει  σε ακραίες απαιτήσεις για παρεμβατικά δικαιώματα, σε εγγυήσεις και διατήρηση 

κατοχικού στρατού, σε μια χώρα πλήρες μέλος της ΕΕ, μετά από συμφωνία των ηγετών των 

δύο κοινοτήτων. 

Και βέβαια δεν αρκεί η διατύπωση αυτών των προτάσεων ιστορικού συμβιβασμού από την 

Αριστερά. Χρειάζεται να καλέσει το λαό σε ανυποχώρητο συνεχή αγώνα σε όλα τα επίπεδα 

και με τη συμμετοχή του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, εξηγώντας δημόσια ότι 

αυτή η λύση που μπορεί να προκύψει ως επιστέγασμα των κοινών αγώνων του συνόλου του 

κυπριακού λαού, είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο οριστικοποίησης της 

διχοτόμησης και τις ανυπολόγιστα καταστροφικές της συνέπειες, που άπτονται και της 

όποιας υλοποίησης ενεργειακών προγραμμάτων της Κύπρου. 

Έφτασε νομίζω η ώρα η Αριστερά να αναλάβει τη μεγάλη πρωτοβουλία κινητοποίησης του 

λαού για τη σωτηρία της Κύπρου, τώρα που ο απορριπτισμός, ο καιροσκοπισμός και οι 

διεφθαρμένοι κερδοσκόποι μετατρέπουν την Κύπρο σε είδος αναλώσιμο για να την 

απομυζήσουν και να την εξαντλήσουν αφήνοντας πίσω τους μια καθημαγμένη πατρίδα, ενώ 

οι ίδιοι θα έχουν μεταναστεύσει εξασφαλίζοντας με τα κλοπιμαία το μέλλον των ιδίων και 

των παιδιών τους… 

Η Αριστερά, με επικεφαλής το ΑΚΕΛ, έχει χρέος να αντισταθεί δυναμικά και αποτελεσματικά 

στα καταστροφικά αυτά σχέδια που ήδη άρχισαν να υλοποιούνται. 


