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Ψεύτικα διλήμματα στην πολιτικη της Αριστερας 

στο Κυπριακο 

Θέμος Δημητρίου 

Λίγα πράγματα είναι τόσο ενοχλητικα όσο η δογματικη προσκόλληση σε πολιτικες που 

δεν είναι πια επίκαιρες, πολιτικες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της στιγμης.  Η 

δογματικη προσκόλληση στα γραφτα του Λένιν δεν αποτελει εξαίρεση.  Στην 

πραγματικότητα έχει διασύρει το μεγαλείο του μεγάλου επαναστάτη μετατρέποντάς τον 

ίδιο σε αγιογραφία και τη σκέψη του σε ευαγγέλιο μιας νέας θρησκείας. 

Η συνεργασία με αστους πολιτικους ήταν πάντα ταμπου για τον Λένιν και τους 

επανστάτες της εποχης του.  Κι όμως, ο Λένιν κάθε άλλο παρα δογματικα 

προσκολλημένος σε οτιδήποτε δεν ήταν.  Οταν το πάσχα του 1916 ο Τζέημς Κόννολυ 

δέχτηκε την κριτικη των επαναστατων για τη συμμετοχη του σε μια εθνικη εξέγερση, ο 

Λένιν υποστήριξε τη στάση του Ιρλανδου μαρξιστη: 

Η σοσιαλιστική επανάσταση στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από ένα 

ξέσπασμα μιας μαζικής πάλης από την μεριά των ολόπλευρα και μερικώς καταπιεσμένων 

και των δυσαρεστημένων στοιχείων. Αναπόφευκτα, κομμάτια των μικροαστών και των 

καθυστερημένων εργατών θα συμμετάσχουν σε αυτή – χωρίς τέτοια συμμετοχή, ο μαζικός 

αγώνας είναι αδύνατος, χωρίς αυτόν καμία επανάσταση δεν είναι δυνατή – και έτσι το 

ίδιο αναπόφευκτα θα φέρουν στο κίνημα τις αντιφάσεις τους, τις αντιδραστικές τους 

φαντασιώσεις, τις αδυναμίες και τα λάθη τους.[1] 

Στα πλαίσια «μιας μαζικης πάλης απο τη μερια των ολόπλευρα και μερικως 

καταπιεσμένων και των δυσαρεστημένων στοιχείων» ο Λένιν δεν είχε καμμια αμφιβολία 

πως η θέση των μαρξιστων ήταν στο πλευρο της εξέγερσης. 

Η επαναστατικη πρακτικη του Λένιν επιβεβαιώνει την ευελιξία του στην εφαρμογη της 

πολιτικης του ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Τον Γενάρη του 1917, όχι πολύ 

περισσότερο από ένα μήνα πριν την Ρωσικη Φεβρουαριανη Επανάσταση, σε ομιλία του 

σε νέους εργάτες στην Αίθουσα του Λαου της Ζυρίχης έλεγε: 

Εμεις της παλιότερης γενιας μπορει να μη ζήσουμε για να δούμε τις αποφασιστικες μάχες 

αυτης της επερχόμενης επανάστασης.[2] 

Μόλις τρεις μήνες αργότερα, βρισκόταν στη Ρωσία προτείνοντας τις διάσημες Θέσεις του 

Απρίλη που αποτελούσαν ολοκληρωτικη αναθεώρηση του προγράμματος των 

Μπολσεβίκων.  Τον Ιούλη του 1917, παρα την άρνησή του να στηρίξει την Προσωρινη 



Κυβέρνηση, αντιτάχτηκε στο κάλεσμα για την ανατροπη της, συνειδητοποιώντας πως η 

εργατικη τάξη δεν ήταν ακόμα έτοιμη να αναλάβει την εξουσία.  Ωστόσο οι Μπολσεβίκοι 

πήραν μέρος στην εξέγερση δίπλα στις μάζες ενώ ταυτόχρονα εξηγούσαν γιατί αυτή η 

εξέγερση ήταν λάθος εκείνη τη στιγμη.  Μετα την ήττα της εξέγερσης ο Λένιν κρύφτηκε 

στην Φιλλανδία και ο Τρότσκυ διώχτηκε στα δικαστήρια.  Ενώ κρυβόταν, ο Λένιν έγραψε 

το Κράτος και Επανάσταση ίσως το πιο φιλελεύθερο κείμενό του.  Γύρω στο τέλος Αυγού-

στου ο Κορνίλοφ αποπειράθηκε να ανατρέψει με πραξικόπημα την Κυβέρνηση 

Κερένσκι.  Οι Μπολσεβίκοι, παρα τους διωγμους που υπέφεραν, υποστήριξαν την 

Κυβέρνηση για να κατασταλει το πραξικόπημα.  Προχώρησαν κερδίζοντας την πλειο-

ψηφία στα Σοβιετ των Εργατων και των Στρατιωτων και στις 25 του Οχτώβρη κατέλαβαν 

την εξουσία. 

Τα πιο πάνω δεν ταιριάζουν καθόλου με το αφήγημα ενός σχεδίου που εφαρμόστηκε με 

ακρίβεια.  Αν προσθέσουμε και το γεγονος ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις παίρνονταν 

μέσα από έντονες αντιπαραθέσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο πετυχημένος 

συγχρονισμος της πολιτικης των Μπολσεβίκων με τη μεταβαλλόμενη συνείδηση των 

μαζων που οδήγησε στην πετυχημένη κατάληψη της εξουσίας.  Ακόμα και η κρίσιμη 

απόφαση για να καταλάβουν την εξουσία στις 25 του Οκτώβρη αντιμετώπισε τη δημόσια 

αντίθεση των Κάμενεφ και Ζηνόβιεφ, δυο από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη των 

Μπολσεβίκων. 

Αν υπάρχει ένα δίδαγμα απο τα πιο πάνω είναι ότι σε στιγμες εξέγερσης όλοι οι 

σχεδιασμοι των επαναστατων πρέπει να μπαίνουν σε μια διαδικασία κριτικης και 

αναθεώρησης, πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες της στιγμης.  Οι επαναστάσεις 

είναι πολυπλοκα γεγονότα που δεν ελέγχονται απο κάποιους θεωρητικους.  Η πορεία 

τους καθορίζεται απο τη δράση των μαζων, απο χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ή 

εκατομμύρια εξεγερμένων.  Όπως είπε ο Ναπολέων Βοναπάρτης: 

Την επανάσταση δεν μπορεις ούτε να την ξεκινήσεις ούτε να την σταματήσεις.  Το μόνο 

που μπορει να γίνει είναι κάποιο ή κάποια απο τα παιδια της να της δώσουν κατεύθυνση 

πετυχαίνοντας νίκες. 

Για να πετύχει όμως κάποιος νίκες σε μια επανάσταση χρειάζεται προσεκτικη εκτίμηση 

της κατάστασης και αποφασιστικότητα δράσης στους τομεις που είναι δυνατον να 

υπάρξουν νίκες.  Κάτι τέτοιο δεν μπορει να γίνει απο τα πριν.  Εκατοντάδες παράγοντες 

πρέπει να ζυγιστουν, εκατοντάδες παράγοντες οι περισσότεροι απο τους οποίους 

προκύπτουν στη διάρκεια της δράσης και πρέπει να συνυπολογιστουν.  Λάθη είναι 

αναπόφευκτα αλλα το μεγαλύτερο λάθος είναι η επιμονη σε παρωχημένες ιδέες, η δράση 

στη βάση εκτιμήσεων που δεν ισχύουν πια. 

Στο ζήτημα του Κυπριακου η αριστερα αναλώθηκε σε ψεύτικα διλήμματα.  Η 

παραδοσιακη θέση της Αριστερας ήταν ότι χωρις τη λύση του Κυπριακου οι κοινωνικοι 

αγώνες μπορουν να έχουν αναγκαστικα περιορισμένη μορφη.  Ότι επιβάλλονται 

ευρύτερες κοινωνικες συμμαχίες με την «εθνικη αστικη τάξη» και τις «δημοκρατικες 

πατριωτικες δυνάμεις» για τη διαχείρηση του εθνικου θέματος.  Αυτη η πολιτικη όχι μόνο 

δεν οδήγησε σε λύση του Κυπριακου αλλα επανειλημμένα οι εκπρόσωποι της «εθνικης 



αστικης τάξης» και των «δημοκρατικων πατριωτικων δυνάμεων» αποδείχτηκαν τα πιο 

ισχυρα εμπόδια για τη λύση.  Ο Κυπριανου επανειλημμένα σαμπόταρε κάθε δυνατότητα 

και  φυσικα ο Παπαδόπουλος εξαπάτησε τους πάντες για να υποσκάψει και να 

αχρηστέψει το πιο ευνοϊκο για την Ελληνοκυπριακη κοινότητα σχέδιο λύσης που υπήρξε 

ποτε – το Σχέδιο Αναν.  Αντίθετα, η μόνες φορες που οι συνομιλίες πλησίασαν σε 

κατάληξη ήταν είτε όταν η αριστερα επέβαλλε τη δικη της ατζέντα – όπως επι Βασιλείου 

που τελικα ανατράπηκε με την αποτυχία του να επανεκλεγει είτε επι Χριστόφια που, 

άνκαι δεν έφτασε ποτε σε κατάληξη, άφησε συγκλίσεις που ακόμα και σήμερα αποτελουν 

σημαντικη παρακαταθήκη για τη λύση.[3] 

Ανάλογες πολιτικες είδαμε και στην Τουρκοκυπριακη κοινότητα.  Το 2003, εν μέσω 

εξέγερσης για την ανατροπη του Ντενκτας και την επίτευξη λύσης του Κυπριακου, η 

ηγεσία της Αριστερας επέμενε να παίζει το κοινοβουλευτικο παιγνίδι.  Συμφώνησε να 

σταματήσει τις κινητοποιήσεις με αντάλλαγμα τις εκλογες έξι μήνες μετα.  Το αποτέλεσμα 

ήταν μια ισοψηφία στη Βουλη και η αριστερα υποχρεώθηκε να μοιραστει την εξουσία με 

τον Σερνταρ Ντενκτας ο οποίος, σε συνεργασία με τον Τάσσο Παπαδόπουλο, έκαμε ότι 

μπορούσε για να εμποδίσει τη λύση. 

Στην άλλη άκρη του πολιτικου φάσματος της Αριστερας, είχαμε την υποβάθμιση της 

σημασίας των προσπαθειων για λύση του Κυπριακου και την επιμονη για έμφαση στον 

αγώνα για το σοσιαλισμο.  Στις ακραίες της μορφες αυτη η πολιτικη εκφράστηκε είτε με 

τη θέση ότι «δεν υπάρχει λύση πριν τη σοσιαλιστικη αλλαγη» είτε με την υποστήριξη του 

«αντιιμπεριαλιστικου εθνικισμου».  Αυτές οι θέσεις θα μπορούσαν να έχουν τη λογικη 

τους, ενταγμένες σε μια γενικότερη προσέγγιση για την παγκόσμια επανάσταση.  Σε μια 

περίοδο όμως που η παγκόσμια επανάσταση δεν ήταν τίποτε περισσότερο απο μια 

θεωρητικη προοπτικη, τέτοιες πολιτικες όχι μόνο δεν πρόσφεραν τίποτε στην 

«επανάσταση» και τον σοσιαλισμο αλλα στερούσαν την αριστερα απο την ουσιαστικη 

παρέμβαση τις στιγμες που οι μάζες αγωνίζονταν για ειρήνη και λύση του Κυπριακου. 

Στην πραγματικότητα το δίλημμα αγώνας για τη λύση ή αγώνας για το σοσιαλισμο είναι 

κι αυτο ψεύτικο.  Κάθε περίοδος έχει τις δικες της πραγματικότητες που δημιουργουν τις 

δικες της απαιτήσεις για δράση.  Η λύση του Κυπριακου απελευθερώνει τις δυνάμεις της 

Αριστερας στις δυο κοινότητες για να κτίσουν τον κοινο τους αγώνα για το σοσιαλισμο κι 

ο αγώνας για τη λύση μπορει να δώσει ηγετικο ρόλο στην Αριστερα, όπως είδαμε να 

συμβαίνει στην Τουρκοκυπριακη κοινότητα το 2002-2004 ή όπως βλέπουμε να αρχίζει να 

συμβαίνει σήμερα στην Ελληνοκυπριακη.  Το γεγονος ότι χρησιμοποιούμε τους όρους 

«αγώνας για τη λύση» και  «αγώνας για το σοσιαλισμο» για να καταλάβουμε τι γίνεται, 

δεν σημαίνει ότι υπάρχουν δυο ξεχωριστοι αγώνες και πρέπει να διαλέξουμε.  Η δράση 

των ανθρώπων και ο αγώνας τους για να καλυτερέψουν τη ζωη τους είναι πάντα ενιαίος 

και η αριστερα οφείλει να συμμετέχει με όλη την ψυχη της σ’ αυτον. 

Τελειώνω με ένα ακόμα απόφθεγμα του Ναπολέοντα: Δυστυχης είναι ο στρατηγος που 

πάει στο πεδίο της μάχης έχοντας στο μυαλο ένα σύστημα. 

___________ 



[1] Λένιν: Μαθήματα απο την εξέγερση του Πάσχα το 1916 στην Ιρλανδία 

[2] Β. Ι. Λένιν, Διάλεξη για την Επανάσταση του 1905, στα Γερμανικα, 9(22) του Γενάρη 

1917 σε συνάντηση με νέους εργάτες στο Σπίτι του Λαου της Ζυρίχης. 

[3] Το Σχέδιο Αναν έφτασε κοντα στη λύση επι Κληρίδη, μια διακυβέρνηση που 

διαχειρίστηκε το κυπριακο σε μια διαδικασία όπου η Αριστερα ηταν ουσιαστικα 

απούσα.  Το Ακελ, δέσμιο της επιλογης του για υποστήριξη του Τάσσου Παπαδόπουλου, 

αποτέλεσε σημαντικο παράγοντα της αποτυχίας της προσπάθειας για λύση. 


