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Η ελληνική Αριστερά και το Κυπριακό (1950-1974): 

εθνικισμός και αντιιμπεριαλιστική ρητορεία 

Μάριος Θρασυβούλου 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’30, το ΚΚΕ έχει προσανατολιστεί πια προς μια εθνική-

πατριωτική πολιτική, αντί την επαναστατική-διεθνιστική. Το 7ο Συνέδριο της Κομιντέρν, 

το 1935,  επισημοποίησε τη γραμμή αυτή. Υπό τον φόβο της ναζιστικής επιβολής σε όλη 

την Ευρώπη και μέσα από την ανάγκη να υπερασπιστούν οι δημοκρατικές και εργατικές 

κατακτήσεις, ευνοεί τα λαϊκά μέτωπα με ευρείες δυνάμεις. 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος βρίσκει το ΚΚΕ να μην προπαγανδίζει τη σοσιαλιστική 

επανάσταση, αλλά την απελευθέρωση και το πέρασμα σε μια δημοκρατική Ελλάδα. Ο 

αντικατοχικός αγώνας, εκ των πραγμάτων, μεταλλάσσει ακόμα πιο πολύ την πολιτική 

αλλά και τον λόγο του κόμματος. Οι έννοιες «Ελλάδα», «πατρίδα», «ελευθερία» 

κυριαρχούν, ενώ η ταξική και διεθνιστική ρητορεία υποβαθμίζεται. 

Οι επιτυχίες της Αριστεράς την περίοδο 1941-44, μέσα από τις δράσεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τη 

μαζικοποιούν. Χιλιάδες άνθρωποι συγκινούνται από τον πατριωτισμό και την αυτοθυσία 

των αριστερών, εντάσσονται στις οργανώσεις και στα ένοπλα σώματα της Αριστεράς, 

γίνονται υποστηρικτές της. Οι ετερόκλητες αυτές δυνάμεις δεν μαζικοποιούν απλά το ΚΚΕ 

αλλά συντείνουν συγχρόνως και στην ποιοτική αλλαγή της σύνθεσής του. Οι συνειδητοί 

κομουνιστές-διεθνιστές γίνονται μειοψηφία μέσα στη βάση του κόμματος, ενώ 

πληθαίνουν οι άνθρωποι με πατριωτικά και εθνικιστικά αντανακλαστικά. Οι πλείστοι απ’ 

αυτούς εντάσσονται αργότερα στην ΕΔΑ. 

Η στάση των Δυτικών στα Δεκεμβριανά, στη μετά τη Βάρκιζα περίοδο και στον εμφύλιο 

που ακολουθεί δυναμώνουν τα υφιστάμενα εχθρικά αισθήματα του αριστερού κόσμου 

προς τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς. Η καχυποψία για τον ρόλο των Δυτικών δεν 

έχει μοναδικό αίτιο την ιδεολογική αντιπαράθεση καπιταλισμού-κομουνισμού, αλλά και 

τον πατριωτικό θυμό. Το ΚΚΕ, δηλαδή, αλλά και η ΕΔΑ, στη συνέχεια, δεν εχθρεύονται 

τους ιμπεριαλιστές, γιατί αυτοί πολεμούν τον κομουνισμό και γιατί δυναστεύουν τους 

λαούς μόνο, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο: γιατί οι ιμπεριαλιστές αδικούν την Ελλάδα, 

εμποδίζουν την ενσωμάτωση των αλύτρωτων Ελλήνων στο ελληνικό κράτος και ότι 

ευνοούν την Τουρκία, τον πιο σημαντικό τους σύμμαχο στην περιοχή, εις βάρος του 

ελληνισμού. 

Παράλληλα, με το τέλος του πολέμου, η σοβιετική γραφειοκρατία και το κομουνιστικό 

κέντρο δεν ενδιαφέρονται για τη ριζοσπαστικοποίηση των κοινωνιών στις χώρες εκτός της 

«σφαίρας επιρροής» τους, αλλά για τη διασφάλιση του ελέγχου στη σοσιαλιστική ζώνη 



και, φυσικά, της δικής τους εξουσίας και ηγεμονίας στις χώρες του ανατολικού 

συνασπισμού. Αυτό «απελευθερώνει», από τη μια, σε μεγάλο βαθμό τα κόμματα της 

Αριστεράς στη Δύση, ώστε να ακολουθούν πολιτικές βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων 

και, από την άλλη, τα μπερδεύει περισσότερο. Η αντιφατική και αλλοπρόσαλλη στάση 

του ΚΚΕ την περίοδο της απελευθέρωσης, τον Οκτώβριο του 1944, όπου παρέδωσε 

ουσιαστικά την εξουσία στη Δεξιά, μέχρι τη σεκταριστική θέση για αποχή από τις εκλογές 

του 1946 και την καταφυγή, ακολούθως, στη μάταιη ένοπλη προσπάθεια ενάντια στον 

εθνικό στρατό, είναι τρανή απόδειξη. 

Το τέλος του εμφυλίου πολέμου βρίσκει μια Αριστερά ηττημένη και μπερδεμένη. Το ΚΚΕ, 

που από το 1947 είναι εκτός νόμου, αναγκάζεται να πολιτευτεί στην παρανομία, ενώ η 

ηγεσία του  προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη νέα πολύπλοκη πραγματικότητα από το 

μακρινό Βουκουρέστι. Η ΕΔΑ, που ιδρύεται το 1951, είναι μια προσπάθεια, βασικά, να 

λειτουργήσει η Αριστερά σε πλαίσια νομιμότητας. Σταδιακά, όμως, απογαλακτίζεται σε 

μεγάλο βαθμό από το ΚΚΕ και, χωρίς τις ιδεολογικές δεσμεύσεις προς την Κομινφόρμ και 

τη Μόσχα, κινείται προς τα δεξιά. Δεν μιλά για σοσιαλισμό, ο ταξικός της λόγος είναι 

υποτυπώδης, προβάλλει την ανάγκη της συνεργασίας με τις δημοκρατικές δυνάμεις, 

θέτει αστικοδημοκρατικά αιτήματα, δίνει έμφαση στον αφοπλισμό και στο διώξιμο των 

αμερικανικών βάσεων, καταγγέλλει τις δεξιές κυβερνήσεις για ξεπούλημα στον 

ιμπεριαλισμό, παρουσιάζεται ως μια νέα, αξιόπιστη πατριωτική δύναμη. Η ΕΔΑ είναι το 

πρώτο ελληνικό κόμμα που υποστηρίζει επίσημα την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Η ΕΔΑ θέλει να κερδίσει την κοινή γνώμη, θέλει να αποδείξει ότι όχι μόνο είναι μια 

δύναμη πατριωτική, αλλά υπερέχει σε πατριωτισμό των άλλων δυνάμεων και κυρίως της 

κυβερνητικής παράταξης, η οποία «ξεπουλά» την εθνική ανεξαρτησία και τους 

αλύτρωτους Έλληνες, για χάρη των συμμαχικών συμφερόντων. Η ΕΔΑ επηρεάζεται από 

το μετεμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα. Που, ναι μεν έχει μέσα του την ιδεολογική πόλωση, 

λόγω του εμφυλίου και του Ψυχρού Πολέμου, αλλά κουβαλά, συγχρόνως, έναν 

λανθάνοντα αλυτρωτισμό. Οι Έλληνες, ταλαιπωρημένοι από τη δεκάχρονη περιπέτεια της 

Κατοχής και του εμφυλίου, θέλουν ξανά μια πατρίδα «δυνατή και ένδοξη», σε πείσμα των 

ξένων και των εχθρών γειτόνων. Εξάλλου, η κοινωνία της Ελλάδας πάντα συγκινούνταν 

από τη σαγήνη του  αλυτρωτισμού. Ανέκαθεν, δηλαδή, ο απλός υποστηριχτής της 

Αριστεράς αλλά και τα στελέχη και οι ηγέτες της δέχονταν την επίδραση του εθνικισμού, 

που είναι μια βαθιά εσωτερικευμένη ιδεολογία και ο οποίος καλλιεργείται και 

αναδύεται  παντού: από το σχολείο, τις εφημερίδες, την Εκκλησία, τα κόμματα, τους 

πολιτικούς. 

Κάπου εδώ συναντώνται οι δρόμοι της ελληνικής Αριστεράς με το Κυπριακό. Η όξυνση 

του ενωτικού αγώνα των Ελληνοκυπρίων, γύρω στα 1950, συμπίπτει με τα νέα ιδεολογικά 

χαρακτηριστικά του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, τους νέους προσανατολισμούς τους και τις 

αντιφάσεις τους. Ο κυπριακός ενωτικός αγώνας ταιριάζει γάντι στην ελληνική Αριστερά 

της περιόδου αυτής. Δίνοντας τη στήριξή της στην εθνικιστική προσπάθεια των 

Ελληνοκυπρίων, εξυπηρετείται ο αντιδυτικός και φιλοσοβιετικός προσανατολισμός της, 

αφού μπορεί να ενοχοποιεί τους νατοϊκούς για τα δεινά του «κυπριακού λαού» και για 

τα σχέδιά τους για διαμελισμό του νησιού και μετατροπή του σε βάση για τη στρατηγική 

τους στην περιοχή. Εξυπηρετείται η εθνική πολιτική της, παρουσιάζοντας το Κυπριακό και 



ως ένα ζήτημα αλυτρωτικό και καταπίεσης των πόθων του «κυπριακού λαού», 

χαϊδεύοντας έτσι τα αυτιά της εξημμένης ελληνικής κοινωνίας και κερδίζοντας την 

αποδοχή της. Εξυπηρετείται, επίσης, ο στόχος για αντιπολίτευση, μέσα από την 

καταγγελία των δεξιών κυβερνήσεων ότι παίζουν το παιχνίδι των Δυτικών εις βάρος των 

εθνικών ζητημάτων. 

Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής της ΕΔΑ, κυρίως, ότι, όσο εντείνει την εθνικιστική 

ρητορεία και όσο προσπαθεί να κολακεύσει τις «δημοκρατικές δυνάμεις», τόσο 

περισσότερο χρεώνει τους ιμπεριαλιστές νατοϊκούς για το ζήτημα της Κύπρου. 

Παρομοιάζει τον ρόλο των Δυτικών στην Κύπρο με τον ρόλο τους στα ελληνικά πράγματα 

και τη στήριξη που δίνουν στις εγκάθετες κυβερνήσεις στα πλαίσια της νατοϊκής 

συμμαχίας. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, όπως οι ιμπεριαλιστές προσπαθούν να 

επιβληθούν στην Ελλάδα και να εξυπηρετήσουν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς τους, με 

τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονται και στην Κύπρο. ΕΔΑ και ΚΚΕ, έτσι, απαλείφουν την 

εθνοτική διάσταση του Κυπριακού, αδιαφορούν για τη φύση του προβλήματος, το οποίο 

εκπηγάζει, κυρίως, από τη σύγκρουση των εθνικισμών των δύο κοινοτήτων,  και το 

ανάγουν σ’ ένα ζήτημα που το δημιούργησαν οι ιμπεριαλιστές και το οποίο εξυπηρετεί 

τα συμφέροντα τόσο αυτών όσο και της Τουρκίας. Για την ελληνική Αριστερά, δηλαδή, 

στην Κύπρο διεξάγεται ένας απελευθερωτικός και αντιιμπεριαλιστικός αγώνας του 

κυπριακού λαού ενάντια στους Αμερικανοβρετανούς και την Τουρκία. 

Ο ρόλος της Τουρκίας και των Αμερικανοβρετανών στο Κυπριακό είναι ένα βολικό άλλοθι 

για  την ελληνική Αριστερά. Φυσικοποιείται, κατά κάποιον τρόπο, ο εθνικισμός στην 

πολιτική της και, την ίδια στιγμή, προβάλλεται ένας λαϊκίστικος και στρεβλός 

αντιιμπεριαλισμός. Αυτοί οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής της ελληνικής Αριστεράς 

πάνω στο Κυπριακό την οδηγούν, από το 1950 μέχρι το 1974, στο φιλτράρισμα του κάθε 

γεγονότος που συμβαίνει στην Κύπρο με μια εθνικά μονόπλευρη λογική. Οι 

Ελληνοκύπριοι, είτε αγωνίζονται για την Ένωση, είτε για να επιβληθούν στο ζυριχικό 

κράτος που προκύπτει το 1960, έχουν πάντα δίκαιο και είναι οι αδικημένοι. Αυτοί 

αποτελούν τον κυπριακό λαό. Οι Τουρκοκύπριοι, για την ελληνική Αριστερά, δεν έχουν 

πραγματική αξία και δεν θεωρούνται ένα σημαντικό υποκείμενο στις εξελίξεις. 

Η ΕΔΑ και το ΚΚΕ στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα 1955-59 και βλέπουν σ’ αυτόν την 

επανάληψη του αντικατοχικού αγώνα του 1941-44. Χαρακτηρίζουν τη Ζυρίχη 

ιμπεριαλιστική συνωμοσία και καλούν τους Ελληνοκύπριους να επιμείνουν στην Ένωση. 

Στις δικοινοτικές συγκρούσεις του 1963-64 και στα γεγονότα της Μανσούρας δεν βλέπουν 

καμιά ελληνοκυπριακή ευθύνη, παρά μόνο συνωμοτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών και 

επιθετικότητα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Νεκρούς και τραυματίες έχουν μόνο 

οι Ελληνοκύπριοι. Τα γεγονότα που ακολουθούν, όπως τα Ιουλιανά του 1965 και το 

στρατιωτικό  πραξικόπημα το 1967 στην Ελλάδα, η Κοφίνου, οι απόπειρες κατά της ζωής 

του Μακαρίου, η διαμάχη Μακαρίου-Χούντας, το πραξικόπημα και η εισβολή του 1974, 

αντιμετωπίζονται από την ελληνική Αριστερά με τον συνήθη τρόπο: πίσω απ’ όλα αυτά 

είναι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, οι οποίοι θέλουν να επιβάλουν φιλονατοϊκό καθεστώς 

στην Ελλάδα, να εξοντώσουν τον Μακάριο, να διχοτομήσουν την Κύπρο και να 

εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. 



Η εθνικιστική αυτή στάση της ΕΔΑ και του ΚΚΕ, από το 1950-1974, επιδρά στη συνείδηση 

των Ελλήνων αριστερών και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, όπως ακόμα και στη 

συνείδηση των Ελληνοκύπριων ηγετών, της ελληνοκυπριακής Αριστεράς και της 

κοινωνίας της Κύπρου. Αυτή η επίδραση  είναι φανερή μέχρι και σήμερα. 


