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Οι διαπραγματεύσεις για διευθέτηση του Κυπριακού στη 

δίνη του “ενωτικού δημοψηφίσματος” 

Σταύρος Τομπάζος  

Η υιοθέτηση από την ολομέλεια της Κυπριακής Βουλής πρότασης του κυπριακού 

παραρτήματος (ΕΛΑΜ) της εγκληματικής, νεο-ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή για 

“εορτασμό” του ενωτικού δημοψηφίσματος του 1950 στα σχολεία δηλητηρίασε το κλίμα 

των διαπραγματεύσεων από πολλές απόψεις. 

Ο κίνδυνος ναυαγίου οριστικού ναυαγίου των διαπραγματεύσεων παραμένει, πάρα τη 

διορθωτική κίνηση του ΔΗ.ΣΥ που συνειδητοποίησε, σε ηγετικό τουλάχιστον επίπεδο, τις 

συνέπειες της αποχής του στην αρχική ψηφοφορία. Ο Ν. Αναστασιάδης, αντί να αναλάβει 

την πολιτική ευθύνη 

της επικύρωσης της διορθωτικής κίνησης του κόμματός του ως όφειλε, να αποφασίζει 

δηλαδή ο εκάστοτε υπουργός παιδείας για τους σχολικούς εορτασμούς, παρέπεμψε το 

θέμα στο γενικό εισαγγελέα. 

Η επίσημη ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε να υποβαθμίσει το όλο θέμα, με το 

επιχείρημα ότι κανένας σοβαρός Ελληνοκύπριος δεν θέλει πλέον πραγματικά Ένωση με 

την Ελλάδα. Προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη για τη διακοπή των συνομιλίων στον 

Ακκιντζή, χαρακτηρίζοντας την αντίδραση του ως υπερβολική. 

Στην πραγματικότητα η επίσημη ελληνοκυπριακή πλευρά προσπάθησε να υπεκφύγει, μη 

αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί στη διακοπή των συνομιλιών. 

Το αίτημα της Ένωσης πριν το 1960 ευθύνεται για τον διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων 

ακόμη και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Κυρίως όμως, μετά τον συμβιβασμό του 1960, η 

προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς στην ’Ενωση, ισοδυναμούσε με απειλή κατά 

μιας συνταγματικής τάξης που υπέγραψε και υπέθαλπε έτσι την δικοινοτική σύγκρουση. 

Ποιος αλήθεια δεν τιμά την υπογραφή του; Ας υπενθυμίσουμε κάποιες  δηλώσεις των 

αρχών της δεκαετίας του 1960 από τα πιο επίσημα ελληνοκυπριακά χείλη που έριχναν 

λάδι στη φωτιά και δηλητηρίαζαν το κλίμα ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και 

Τουρκοκύπριους: 

Ως υπουργός εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατία, ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης σε 

ομιλία του στις 10/2/1962, αναφέρει ότι “διανοίγεται ένα ευρύτατο στάδιο νέων αγώνων, 

όπου καλούνται και πάλιν όλοι να κατέβουν στον στίβον της μεγάλης αμίλλης” και 

διευκρινίζει ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ “τελικά θα ευοδωθεί σύμφωνα με τους πόθους και 

τις προσδοκίες των Πανελλήνων”.[1] 



Τέτοιου είδους δηλώσεις προκαλούσαν βέβαια θύελλα αντιδράσεων της 

τουρκοκυπριακής πλευράς και της ίδιας της Τουρκίας, διότι απειλούσαν μια 

συνταγματική τάξη που τους κατοχύρωνε δικαιώματα. Αυτές οι δηλώσεις αντανακλούσαν 

τον τρόπο με τον οποίο η ελληνοκυπριακή πλευρά έβλεπε το σύνταγμα του 1960. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο Μακάριος αντί ανακαλέσει σε τάξη τον «υπερπατριώτη» υπουργό του 

έλεγε τα ίδια και χειρότερα. Την παραμονή της επετείου της 1ης Απριλίου (έναρξη του 

αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955) του 1963 είπε: “Αι συμφωνίαι [της Ζυρίχης, δηλαδή το 

Σύνταγμα] δεν αποτελούν ήτταν, αλλά νίκην, έστω και μη ολοκληρωμένην. Αποτελούν 

σταθμόν και αφετηρίαν διά την πορείαν προς τα πρόσω. Αποτελούν έπαλξιν διά τήν 

κατάκτησιν του μέλλλοντος. Ποιόν είναι το μέλλον τούτο, διαγράφει το περιεχόμενον της 

ενδόξου επετείου, την οποίαν σήμερον εορτάζομεν.”[2] 

Όταν θέλει κανείς να επανενώσει ειλικρινά την Κύπρο δεν εορτάζει επίσημα και με 

νομοθετική απόφαση τα γεγονότα που έσπειραν τον διαχωρισμό και τη διχοτόμηση. Είναι 

λοιπόν ακατανόητη η αντίδραση της Τουρκοκυπριακής πλευράς; Πώς μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο; 

Το όλο θέμα έχει όμως και μια άλλη διάσταση που επίσης υποβαθμίστηκε στην 

ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι το ΕΛΑΜ ένα κανονικό κόμμα έτσι που άλλα 

ελληνοκυπριακά κόμματα να ψηφίζουν δικές του νομοθετικές τροποποιήσεις, ή να 

σφυρίζουν αδιάφορα όταν αυτές τίθενται όπως έκανε ο ΔΗ.ΣΥ.; Πώς είναι δυνατό να 

καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες όταν η Δεξιά στην Κύπρο, 

όλων των αποχρώσεων, από τους οικολόγους μέχρι τον ΔΗ.ΣΥ, σύρονται πίσω από ένα 

εγκληματικό ναζιστικό κόμμα, ή δεν τολμά να καταψηφίσει τις προτάσεις του; Τι δηλώνει 

αυτό για τους εσωτερικούς συσχετισμούς δυνάμεων στην μετριοπαθή ως προς το 

κυπριακό Δεξιά, δηλαδή τον ΔΗ.ΣΥ.; Η επίλυση του κυπριακού δεν προϋποθέτει 

τουλάχιστον την πολιτική απομόνωση αν όχι και την ποινική δίωξη των γαλάζιων 

νεοναζιστών στην Ελληνοκυπριακή πλευρά και των γκρίζων συνοδοιπόρων τους στην 

Τουρκοκυπριακή; Και ένα τελευταίο ρητορικό ερώτημα σε σχέση με τη δράση της 

ακροδεξίας στην Κύπρο. Ποιον Ελληνοκύπριο φασίστα συνέλαβε η ελληνοκυπριακή 

αστυνομία για ξυλοδαρμό Τουρκοκύπριου συμπολίτη μας ή για βανδαλισμό της 

περιουσίας του; Ούτε ένα. 

Ακόμη και αν τελικά αναιρεθεί ο εορτασμός του ενωτικού δημοψηφίσματος και οι 

διαπραγματεύσεις συνεχίσουν, το πρόβλημα που προέκυψε με τον εορτασμό του θα 

αφήσει σκιές και θα έχει πολιτικό κόστος  στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. 

Η ελληνοκυπριακή διαπραγματευτική ομάδα επαναλάμβανε με κάθε ευκαιρία ότι η 

Κυπριακή Δημοκρατία ως “σύγχρονο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης” δεν 

χρειάζεται ένα “αναχρονιστικό σύστημα διεθνών εγγυήσεων”. Εγείρεται ωστόσο ένα 

ερώτημα: Ποιο “σύγχρονο κράτος” υιοθετεί νόμο για να εορτάζεται στα σχολεία ένα 

γεγονός που δηλώνει το αθέμιτο της ίδιας της ίδρυσης και της ύπαρξής του; Αυτή η 

ανοησία της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν θα τύχει διπλωματικής εκμετάλλευσης από 

την Τουρκία; Η Τουρκία δεν θα εμμένει σε αξιώσεις στο θέμα αυτό που να καθιστούν τη 

συμφωνία αδύνατη; 



Η απόφαση της ολομέλειας της βουλής για εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος του 

1950 αποκαλύπτει τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων στην 

ελληνοκυπριακή πλευρά όσον αφορά στη λύση του κυπριακού προβλήματος στο πλαίσιο 

μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα των κοινοτήτων. 

Όλα τα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, η Συμμαχία 

Πολιτών του Γ. Λιλλήκα, η Αλληλεγγύη και οι Οικολόγοι, κόμματα που ρητά ή υπόρρητα 

απορρίπτουν τη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, συντάχθηκαν με την εισήγηση των 

βουλευτών του ΕΛΑΜ. Με την ελπίδα να οδηγήσουν τις συνομιλίες σε ναυάγιο, δεν 

δίστασαν να νομιμοποιήσουν πολιτικά, διά της ψήφου τους, το νεο-ναζιστικό μόρφωμα 

στην κυπριακή εκδοχή του. 

Βέβαια, αυτά τα πέντε κόμματα του “ακραίου” κέντρου και το νεοναζιστικό ΕΛΑΜ μαζί 

διαθέτουν 19 βουλευτές, ενώ το ΑΚΕΛ που καταψήφισε την νεο-ναζιστική πρόταση 

διαθέτει μόνο του 16. Η πρόταση του ΕΛΑΜ δεν θα μπορούσε να περάσει ποτέ αν το 

κυβερνών κόμμα, ο ΔΗ.ΣΥ, που είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα της Κύπρου, 

δεν τηρούσε στάση αποχής. 

Τίθεται συνεπώς το ερώτημα: Πώς ερμηνεύεται η σχιζοφρενική στάση του ΔΗ.ΣΥ που ενώ 

η κυβέρνηση του διαπραγματεύεται λύση διζωνικής ομοσπονδίας σφυρίζει αδιάφορα σε 

μια πρόταση που επιδιώκει να δυναμιτίσει το κλίμα και να υπονομεύσει τη 

διαπραγματευτική διαδικασία; Αν και η σημερινή ηγεσία του ΔΗ.ΣΥ τάσσεται υπέρ της 

λύσης και εργάζεται γι΄ αυτήν, οι συσχετισμοί δυνάμεων ανάμεσα στη “ρεαλιστική” 

πτέρυγα που εκφράζει η ηγεσία και την εθνικιστική πτέρυγα του κόμματος, καθώς και ο 

κίνδυνος διάσπασης της κοινοβουλευτικής του ομάδας, δεν επέτρεψαν στην ηγεσία του 

να επιβάλει την καταψήφιση της πρότασης. 

Έτοιμη για λύση Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας στην ελληνοκυπριακή πλευρά 

είναι μόνο η Αριστερά. Η Δεξιά (περιλαμβανομένων και όλων των κομμάτων του 

λεγόμενου  ενδιάμεσου χώρου, καθώς και του νεοναζιστικού ΕΛΑΜ) παρουσιάζεται 

διασπασμένη στα δύο: Ένα μέρος της δεν μπορεί να διανοηθεί συμβίωση με τους 

Τουρκοκυπρίους σε ένα ομόσπονδο κράτος.  Ένα άλλο αντίθετα θέλει να 

διαπραγματευθεί έντιμα τους όρους μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι 

αναποφάσιστοι δεξιοί ψηφοφόροι που μετακινούνται ανάλογα με το πολιτικό κλίμα 

καθορίζουν κάθε στιγμή ποιο από τα δύο είναι πλειοψηφικό. 

Τελειώνοντας, όσον αφορά στη διαδικασία επίλυσης του κυπριακού εμείς στον χώρο της 

ελληνοκυπριακής Αριστεράς, κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής πρέπει, πέραν 

από την συνεπή στήριξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, να εντείνουμε τη δράση μας 

για πολιτική απομόνωση των νεοναζιστών και για εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με 

την ρητορική μίσους και τον ρατσισμό. Η αντιφασιστική δράση είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι της πάλης για τη δημιουργία ομοσπονδιακής συνείδησης, χωρίς την οποία καμία 

διευθέτηση του κυπριακού δεν θα έχει μέλλον. 

 



_______________ 

[1] Αναφέρεται από τον Μακάριο Δρουσιώτη, Η Πρώτη Διχοτόμηση. Κύπρος 1963-1964, 

Εκ. Αλφάδι, 2005. 

[2] Αναφέρεται από το Δρουσιώτη, στο ίδιο. 

 


