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Η αλληλοστήριξη ελληνοκυπριακού και 

τουρκοκυπριακού εθνικισμού: μόνο η Αριστερά μπορεί 

να σπάσει τα αδιέξοδα 

Σωτήρης Βλάχος 

Το ελληνοκυπριακό εθνικιστικό μέτωπο ισχυρίζεται σε όλους τους τόνους ότι ο Ερτογάν 

δεν θέλει λύση. 

Αν αυτό είναι αλήθεια, μπορεί κάποιος να φανταστεί καλύτερο δώρο για τον Ερτογάν, 

από τον κανονισμό που πέρασαν στην Βουλή για γιορτασμό του Ενωτικού 

Δημοψηφίσματος; 

Οι τουρκικές και τ/κ πολιτικές δυνάμεις που είναι ανάλογες με το ε/κ εθνικιστικό μέτωπο, 

με χρυσάφι θα πλήρωναν την ενέργεια των ε/κ εθνικιστών. 

Ανεκτίμητοι σύμμαχοι ήταν πάντα οι εθνικιστές της μιας πλευράς στους εθνικιστές της 

άλλης. 

Όσο πιο ακραίοι, τόσο πιο χρήσιμοι και ανεκτίμητοι. Αυτό πια πρέπει να θεωρείται νόμος. 

Η απόφαση της κυπριακής Βουλής, έσπρωξε τον Ακιντζί μακριά από τις συνομιλίες. Θα 

μπορούσε ο Ακιντζί να είναι πιο τολμηρός. Δεν φάνηκε. Αλλά θα ασχοληθώ με αυτό πιο 

κάτω. 

Από την διακοπή των συνομιλιών και μετά, είναι φανερό ότι τα πράγματα κινούνται προς 

τα πίσω. 

Αυξάνει η εθνική αντιπαράθεση και, συνεπακόλουθα, δυναμώνει η συσπείρωση πάνω σε 

εθνική βάση. 

Όταν αυτό γίνεται όμως, αποδυναμώνεται η φωνή της αριστεράς, που εξ ορισμού είναι η 

φωνή που εκφράζει τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, των απλών ανθρώπων, 

ανεξάρτητα εθνικότητας. Η δυνατότητα για ταξικές διεκδικήσεις υποχωρεί. 

Αύξηση της εθνικής αντιπαράθεσης εντοπίζεται και στα ελληνοτουρκικά. 

Το ε/κ εθνικιστικό μέτωπο θεωρεί ό,τι η αύξηση της έντασης δεν είναι άσχετη με «τις 

ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, καθώς η Τουρκία, 



απροκάλυπτα πλέον, συνδέει τη λύση με τις γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές και 

γεωοικονομικές της επιδιώξεις».   

Πολύ πιθανόν. 

Και ακόμα πιο πιθανόν είναι ότι αυτή η κλιμάκωση είναι πολύ σχετική με τα εσωτερικά 

προβλήματα της Τουρκίας. 

Την προσπάθεια Ερτογάν να αποπροσανατολίσει. 

Σε αυτή του την προσπάθεια ο Ερτογάν  βρίσκει ανεκτίμητο σύμμαχο στο πρόσωπο του 

Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, Πάνου Καμμένου: 

«‘Η Ελλάδα θα απαντήσει σε όσους προσβάλουν την εθνική κυριαρχία και εδαφική της 

ακεραιότητα… 

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε και δεν πρόκειται να αφήσουμε αναπάντητη καμία 

πρόκληση… 

Αυτές οι δηλώσεις Καμμένου, όχι μόνο δεν εμποδίζουν τον Ερτογάν, αλλά αποτελούν ό,τι 

πιο υποβοηθητικό στα σχέδια του. 

Ειδικά στο να γίνει κυρίαρχος στο εσωτερικό παιγνίδι της Τουρκίας, πείθοντας τον 

Τουρκικό λαό ότι υπάρχουν πολύ πιο επικίνδυνοι εχθροί από τον ίδιο. 

Και να τουμπάρει την δυνατότητα λύσης στην Κύπρο. 

Ο Πάνος Καμμένος δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτές τις δηλώσεις. 

«Η Ελλάδα δεν έχει πλέον ρόλο κομπάρσου, αλλά μετά από πολλά χρόνια επανακτά 

σιγά – σιγά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός μεγάλου άξονα 

σταθερότητας απέναντι στην ισλαμική τρομοκρατία…  

Σε μια εποχή που ο κάθε μουσουλμάνος μπορεί να χαρακτηρίσει, απόλυτα 

δικαιολογημένα, ως εποχή χριστιανικής τρομοκρατίας (καταστροφή του ΙΡΑΚ, του 

Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας, για να αναφερθούμε μόνο σε ορισμένα), ο υπουργός 

Άμυνας της Ελλάδας μιλά για ισλαμική τρομοκρατία που συνδέει με την αυξανόμενη 

ένταση στο Αιγαίο, με την Τουρκία σαν σύνολο. 

Και στέλνει σε κάθε μουσουλμάνο της Τουρκίας ακριβώς τα μηνύματα που είναι 

απαραίτητα στον Ερτογάν για να δείξει ποιοί είναι οι πραγματικοί εχθροί. 

Με τις δηλώσεις του, ο Πάνος Καμένος, αποδυναμώνει την αντιπολίτευση στην Τουρκία. 

Αφαιρεί το έδαφος από τον κάθε απλό άνθρωπο της Τουρκίας για κριτική σκέψη σε αυτά 

που ο Ερτογάν κάνει. 



Καλλιεργεί τον φόβο στις μάζες τις Τουρκίας πάνω στον οποίο στέκεται ο Ερτογάν για να 

μετατραπεί σε δικτάτορα. 

Έτσι δυναμώνει οποιαδήποτε καταπιεστική εξουσία. 

Κάθε δικτάτορας, Τούρκος ή Έλληνας ή οποιασδήποτε άλλης φυλής, στηρίζεται στην 

συνθηματολογία και δράση των εθνικιστών των άλλων κρατών για να στηρίζει την 

εξουσία του! 

Οι εθνικιστές σε κάθε χώρα, που παντού βρίσκουν το κατάλληλο έδαφος για να 

αναπτυχθούν μέσα στους κύκλους της δεξιάς και της εθνικοφροσύνης, στηρίζουν τούς 

ιδεολογικούς συγγενείς τους σε όλες τις άλλες. 

Όσο βαθαίνει η κρίση, ο εθνικισμός και η εθνική αντιπαράθεση θα είναι το τελευταίο 

καταφύγιο του παγκόσμιου καπιταλισμού. 

Ο εθνικισμός στο σύνολο του θα είναι απαραίτητος για να ελέγχονται οι λαοί και να 

επιβιώνει το οικονομικό σύστημα. 

Φαινόμενα ανάλογα της Λεπέν, και σε επόμενο στάδιο της Χρυσής Αυγής, θα γίνονται 

ολοένα και πιο κυρίαρχα σε κάθε χώρα. 

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ότι τα πράγματα έχουν ήδη πάρει την πιο πάνω κατεύθυνση, είχαμε σοβαρές ενδείξεις 

και στην Κύπρο πολύ πρόσφατα. 

Ο προπηλακισμός του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, η χυδαιότητα και θρασύτητα που 

επέδειξαν οι ναζιστές της ε/κ κοινότητας μέσα και έξω από την Βουλή, δεν είναι ούτε 

ασήμαντο, ούτε τυχαίο γεγονός. 

Οι εφεδρείες του συστήματος αρχίζουν να κινούνται με μεγαλύτερη σιγουριά. 

Πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση; 

Αξίζει εδώ να σταθούμε ξανά στην αποχώρηση Ακιντζί από τις συνομιλίες. 

Με την αποχώρηση του ο Ακιντζί απλά έκανε αυτό που ήθελε το ε/κ εθνικιστικό μέτωπο. 

Αποχωρώντας ο Ακιντζί πέρασε το μήνυμα, είμαι σίγουρος χωρίς να το θέλει, ότι ο κάθε 

εθνικιστής προβοκάτορας έχει την δυνατότητα να τουμπάρει τη διαδικασία ειρήνης. 

Όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του Barbaros και την αποχώρηση Αναστασιάδη από 

τις συνομιλίες. 



Την ίδια ώρα που κατηγορούσαν τον Ερτογάν ότι προβοκάρει, επιδιώκοντας την διακοπή 

των συνομιλιών, την ίδια αυτή ώρα έκαναν ακριβώς αυτό που τον κατηγορούσαν ότι 

επιδίωκε. 

Ο Ακιντζι αντί να εγκαταλείψει τις συνομιλίες, θα μπορούσε να απευθυνθεί στις ψυχές 

των ε/κ. 

Να μιλήσει ως εκπρόσωπος της ειρήνης. 

Να παρουσιαστεί ως πολέμιος του εθνικισμού και στις δύο κοινότητες. 

Να εξηγήσει στους ε/κ ότι ο κανονισμός για το Ενωτικό Δημοψήφισμα τον αφήνει 

εκτεθειμένο στις επιθέσεις των τ/κ εθνικιστών, που είναι το ίδιο αντίπαλοί του, όσο οι ε/κ 

εθνικιστές. 

Ότι του αφαιρεί το χαλί κάτω από τα πόδια στην προσπάθειά του να κάνει συμβιβασμούς 

στο θέμα των εγγυήσεων. 

Δεν έκανε αυτό το βήμα ο Ακιντζί. 

Αντιμετώπισε τις προκλήσεις των ε/κ εθνικιστών, και του Αναστασιάδη τώρα, ως εθνικός 

εκπρόσωπος των τ/κ, αντί ως ηγέτης των δυνάμεων λύσης, ηγέτης του αγώνα ενάντια 

στον εθνικισμό. 

Ο Ακιντζί μπαίνει πια στο παιγνίδι που έστρωσαν οι ναζιστές της ε/κ κοινότητας. 

Υποβοηθώντας στον ενταφιασμό του κυπριακού ζητήματος και της ειρήνης. 

Τα πράγματα αγριεύουν. 

Στην ε/κ τουλάχιστον κοινότητα, γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι οι δυνατότητες της 

δεξιάς να προχωρήσει σε λύση φτάνουν στα όρια τους. 

Τι μένει; 

Προσωπικά δεν μπορώ πια να δω άλλο τρόπο να αντιστραφεί η κατάσταση και να μπει 

φρένο στον εθνικιστικό εκτροχιασμό της κοινωνίας, από την ενδυνάμωση της σχέσης και 

δράσης των τ/κ και ε/κ συνδικάτων και των κινημάτων ειρήνης. 

Αυτού που το συνδικάτο της ΠΕΟ, η Devis και άλλα τ/κ συνδικάτα και δικοινοτικά 

κινήματα ειρήνης κτίζουν, πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο. 

Το κτίσιμο δικοινοτικού μετώπου Λύσης, είναι πια η μόνη διέξοδος. 

Μαζί με όλες τις άλλες δράσεις του, πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικό τρόπο και 

στην συνομολόγηση σχεδίου λύσης, κοινών θέσεων πάνω στα ζητήματα των εγγυήσεων 

και άλλων κόκκινων για τους εθνικιστές γραμμών. 



Και να κινητοποιήσει τις τ/κ και ε/κ μάζες, με αυτό το σχέδιο σαν λάβαρο. 

Αυτό θα αποτελούσε αποφασιστικό βήμα για σπάσιμο των αδιεξόδων. 

Και θα έπαιρνε ιστορικές διαστάσεις, όχι μόνο για την Κύπρο, όταν η τ/κ και η ε/κ 

Αριστερά έμπαιναν σε αυτή την πορεία. 

 


