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Η Αριστερά και η πολιτική της: τοπικές και 

διεθνείς στρατηγικές 

Θέμος Δημητρίου 

Το 2008 ο κυπριακος λαος έβαλε τέρμα στην Προεδρία Τάσσου Παπαδόπουλου 

αποκλείοντάς-τον απο τον πρώτο γύρο των Προεδρικων εκλογων.  Η εντολη στον Δημήτρη 

Χριστόφια δεν μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη:  η λύση του Κυπριακου έπρεπε να είναι 

μονόδρομος, Το Ακελ είχε μια δεύτερη ευκαιρία για να διορθώσει τη ζημια που προκάλεσε 

με την επιλογη του Τάσσου Παπαδόπουλου για την Προεδρία.  Αν στην οικονομία δεν 

μπορούσε κανεις να περιμένει σημαντικες αλλαγες (το προεκλογικο πρόγραμμα του 

Δημήτρη Χριστόφια δεν περιείχε σχεδον τίποτε το ριζοσπαστικο) στο Κυπριακο η υπόσχεση 

της αλλαγης ήταν στην πρώτη γραμμη. 

Το 2008 ξέσπασε και η μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στην ιστορία του καπιταλισμου απο το 

1929.  Κι ενω ο παγκόσμιος καπιταλισμος βρισκόταν στο χείλος του γκρεμου, η Κύπρος 

συνέχιζε αμέριμνα την πορεία-της με την οικονομία να συνεχίζει το θαύμα-της με αμφιβόλου 

ποιότητας έσοδα.  Καταθέσεις Ρώσων ολιγαρχων, απίστευτη εξάπλωση των τραπεζων, 

ξέπλυμα χρήματος και κάθε λογης ύποπτες υπηρεσίες σε ντόπιους και ξένους.  Για μερικα 

χρόνια η αυταπάτη ότι η κρίση δεν θα χτυπούσε σοβαρα την Κύπρο κυριαρχούσε μέσα στην 

Κυπριακη κοινωνία – συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης Χριστόφια. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας άρχισε τις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακου με αργους 

ρυθμους.  Παρα το άνοιγμα της Λήδρας – μια κίνηση με μεγάλη συμβολικη σημασία που 

ουσιαστικα επιβλήθηκε απο τις προσδοκίες του λαου – χρειάστηκαν μήνες πριν αρχίσει να 

φαίνεται κάποια πρόοδος.  Η στήριξη των κομμάτων του «κέντρου» στις εκλογες βάραινε 

σαν μυλόπετρα στο λαιμο της Κυβέρνησης.  Μέχρι οι συνομιλίες να πλησιάσουν σε λύση, η 

θητεία του Μεχμετ Αλι Ταλατ έφτανε στο τέλος-της.  Μάταια ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 

παρακαλούσε να υπογράψουν τα συμφωνηθέντα πριν τις εκλογες.  Ο Μεχμετ Αλι Ταλατ 

έχασε τις εκλογες και οι συνομιλίες μπήκαν στον πάγο. 

Η εκλογη του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία δεν άλλαξε τίποτε το ουσιαστικο στην 

πορεία του Κυπριακου.  Η αρνητικη στάση του Ερογλου βοηθούσε τον Αναστασιάδη στη 

συμμαχία-του με τον «ενδιάμεσο χώρο» που δεν είχε λόγο ανησυχίας μια και δεν γινόταν 

τίποτε που να οδηγει σε λύση.  Ο Αναστασιάδης διατηρούσε επίσης και την έγκριση της 

ηγεσίας του Ακελ στη στάση-του στο Κυπριακο μια και ο Ερογλου ήταν σαφέστατα το 

εμπόδιο για οποιαδήποτε πρόοδο.  Χρειάστηκε η εκλογη του Μουσταφα Ακκιντζι για να 

αλλάξει το κλίμα στις συνομιλίες και να ξυπνήσει και πάλι η ελπίδα για λύση.  Παρα τις 

αρχικες-του παλινδρομήσεις, ο Νίκος Αναστασιάδης μπόρεσε, με τη στήριξη του Ακελ, να 



φέρει το Κυπριακο σε ακτίνα συμφωνίας – κύρια γιατι ο Ακκιντζι ήταν αποφασισμένος να 

τιμήσει την εντολη του λαου-του. 

Η θετικη πορεία άρχισε να αντιστρέφεται όταν ο Αναστασιάδης τορπίλλησε τις συνομιλίες 

στο Μοντ Πελεραν.  Θα ήταν λάθος να αποδώσουμε τη στροφη-του αποκλειστικα και μόνο 

στην προοπτικη των Προεδρικων εκλογων.  Πολυ μεγαλύτερο ρόλο έπαιξε το γεγονος ότι ο 

Αναστασιάδης ένοιωσε πως δεν μπορούσε να ρυμουλκήσει την παράταξή-του την ίδια στην 

πολιτικη της λύσης.  Οσο κι αν προσπάθησε η ηγεσία του Συναγερμου να εκμοντερνίσει την 

εικόνα και την ιδεολογία της Δεξιας η πραγματικότητα είναι ότι αυτη παραμένει η ίδια 

αντιδραστικη εθνικιστικη παράταξη που ήταν και πριν δέκα και πριν είκοσι και πριν πενήντα 

χρόνια.  Παρα τις αξιόλογες φωνες λογικης μέσα στο κόμμα, η επικρατούσα ιδεολογία έχει 

περισσότερα κοινα με τον παραλογισμο, το σκοταδισμο, τις εθνικιστικες και θρησκευτικες 

αγκυλώσεις και το πρόσκαιρο ατομικο συμφέρον. 

Η στάση του Ακελ μέχρι σήμερα απέναντι στο Κυπριακο ζήτημα στηριζόταν στην 

αντικειμενικη διαπίστωση πως μόνο-του το κόμμα δεν είχει την πλειοψηφία για να μπορέσει 

να το λύσει.  Η πολιτικη των συμμαχιων είχει στόχο να δημιουργήσει μια πλειοψηφικη τάση 

στην οποία το Ακελ θα έπαιζε καθοριστικο ρόλο.  Η πολιτικη αυτη εγκαινιάστηκε με την 

υποστήριξη του Μακάριου όταν αυτος χρειάστηκε τη στήριξη της Σοβιετικης Ενωσης μετα το 

1963 και  συνεχίστηκε με το φιάσκο της συνεργασίας με τον Σπύρο Κυπριανου.  Η 

συνεργασία με τον Βασιλείου ήταν μια συνεργασία ανάγκης, όταν καμμια πολιτικη ηγεσία 

της Δεξιας δεν προσφερόταν για συνεργασία μαζι-του.  Ηταν ουσιαστικα μια διεκδίκηση της 

εξουσίας απο το Ακελ με δεξιο πρόγραμμα.  Ηταν ίσως η πιο πετυχυμένη περίοδος πολιτικης 

διεκδίκησης απο το Ακελ. 

Με την ήττα του Βασιλείου στη διεκδίκηση δεύτερης θητείας το Ακελ βρέθηκε μετα απο δυο 

πενταετίες μακρυα απο την εξουσία σε αναζήτηση συνεργασιων.  Η υποστήριξη του Τάσσου 

Παπαδόπουλου ήταν επιστροφη στη χειρότερη μορφη συνεργασιων και έγινε στη βάση της 

λαθεμένης ανάλυσης ότι δεν υπήρχε πιθανότητα προόδου στις συνομιλίες για το 

Κυπριακο.  Το τραγικο είναι ότι αυτο το λάθος έγινε τη στιγμη που η συζήτηση για το σχέδιο 

Αναν πυροδοτούσε την Τουρκοκυπριακη εξέγερση που έφερε την πτώση του Ντενκτας και 

τη λύση του Κυπριακου σε απόσταση αναπνοης. 

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος σαμπόταρε το σχέδιο Αναν και τη λύση του Κυπριακου όπως 

ακριβως την σαμποτάρει σήμερα ο Νίκος Αναστασιάδης.  Ο Νίκος Αναστασιάδης αγωνίστηκε 

τότε για την αποδοχη του σχεδίου Αναν και τη λύση του Κυπριακου θολώνοντας τις 

κομματικες αντιλήψεις σχετικα με το εθνικο θέμα.  Ωστόσο, αυτη η εικόνα παραβλέπει το 

γεγονος ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων του Συναγερμου παράκουσαν την οδηγία του 

κόμματος και ψήφισαν «όχι» στο Δημοψήφισμα ενω το 1/3 των ψηφοφόρων του Ακελ 

αγνόησαν την οδηγία της κομματικης ηγεσίας και ψήφισαν «ναι». 

Σήμερα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα.  Η ηγεσία του Ακελ καταλαβαίνει πως η 

συνεννόηση με τις δυνάμεις του «κέντρου» είναι αδύνατη.  Οι ηγεσίες αυτου του χώρου 

έχουν περάσει σε μια χυδαία εθνικιστικη στάση στο Κυπριακο και σε ακραίες 

νεοφιλελεύθερες πολιτικες στα οικονομικα και κοινωνικα ζητήματα.  Η συνεργασία με την 

ηγεσία του Συναγερμου στο Κυπριακο, που φαινόταν σαν η πιο υποσχόμενη πιθανότητα για 

πρόοδο προς τη λύση, έχει αποδειχτει μια ακόμα χίμαιρα της πολιτικη ζωης στην 



Κύπρο.  Παρα την τραυματικη εμπειρία της Προεδρίας Χριστόφια, το Ακελ είναι 

αναγκασμένο να πάρει στους ώμους-του την ευθύνη διεκδίκησης της εξουσίας και πάλι με 

κύριο στόχο τη λύση του Κυπριακου. 

Αυτο δεν ακυρώνει κατανάγκην την πολιτικη των συνεργασιων.  Ωστόσο, την μεταφέρει απο 

το επίπεδο συνεργασιων ηγεσίας σε επίπεδο συνεργασιων σε συγκεκριμένα ζητήματα με 

συγκεκριμένες σχολες σκέψης.  Υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία στη δεξια που έχουν αποδείξει 

την αφοσίωσή-τους στην προσπάθεια λύσης του Κυπριακου.  Αυτα τα στοιχεία είναι εν 

δυνάμει συμμαχικα σ’ αυτη την προσπάθεια.  Είναι λάθος να τα ταυτίζουμε με τις 

παλινδρομήσεις και τον εθνικισμο της ηγεσίας της Δεξιας και να τα ξεγράφουμε απο τους 

πιθανους-μας συμμάχους. 

Για να μπορέσει όμως το Ακελ να παίξει αυτο τον ηγετικο ρόλο χρειάζεται ένα πρόγραμμα 

που ακόμα δεν έχει.  Στο Κυπριακο πρέπει να χαράξει μια δικη-του πρόταση πορείας για 

λύση, σε συνεργασία με τα Τουρκοκυπριακα κόμματα της αριστερας.  Στη γενικότερη 

πολιτικη-του οφείλει να προτείνει ένα ολοκληρωμένο οικονομικο και κοινωνικο πρόγραμμα 

που να ανταποκρίνεται στις σημερινες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικης κρίσης.  Και 

για να είναι εφικτο, ένα τέτοιο πρόγραμμα οφείλει να είναι ενταγμένο στις παγκόσμιες 

πραγματικότητες της οικονομικης και πολιτικης αναταραχης στον κόσμο.  Μιας εποχης που 

γεννα φαινόμενα όπως ο Τραμπ και η Λεπεν και άλλα ακροδεξια και νεοναζιστικα 

σχήματα.  Παράλληλα παρατηρούμε φαινόμενα όπως ο Μπέρνι Σάντερς και ο Τζέρεμι 

Κορπιν που κερδίζουν τη νεολαία στις αξίες του Σοσιαλισμου που είχαν σχεδον ξεχαστει την 

προηγούμενη περίοδο.  Η συμπόρευση και η συμμαχία με αυτες τις δυνάμεις είναι 

απαραίτητη αν θέλουμε να εντάξουμε την Κύπρο σε ένα αγώνα με ελπίδα επιτυχίας. 

Θα έχετε προσέξει ότι σ’ αυτο το κείμενο έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη «Ακελ» αντι της λέξης 

«Αριστερα».  Το κάμνω όχι γιατι θέλω να αποστασιοποιηθω απο τις ευθύνες και τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν για την εκτος Ακελ αριστερα.  Απλα, όλοι εμεις, που είτε 

συμπορευτήκαμε είτε βρεθήκαμε ενάντια στην πορεία του Ακελ, δεν έχουμε το πολιτικο 

ειδικο βάρος που θα κάμει τη διαφορα χωρις το Ακελ.  Το θέμα είναι να μπορέσουμε να 

χαράξουμε μια κοινη, νικηφόρα πορεία. 

 


