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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Πριν από ένα περίπου χρόνο κυκλοφορήσαµε τις «Προτάσεις»*. Σ' αυτές, πέρα από ένα σύνολο πρώτων διαπιστώσεων για την κρίση του καπιταλισµού, του «υπαρκτού σοσιαλισµού» και
του κοµµουνιστικού κινήµατος (σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο), αναφερθήκαµε κάπως πιο εκτεταµένα πάνω στην κρίση και τις αίτιες πού χαρακτηρίζουν την υπό διαµόρφωση νέα αριστερά και
κάναµε ένα σύνολο προτάσεων που, κατά τη γνώµη µας, θα βοηθούσαν να βγούµε από την κρίση,
την διάσπαση και τον χειροτεχνισµό. Η ουσία τους - η απόληξη αυτών των προτάσεων - ήταν: η
έναρξη ενός διαλόγου πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα, που έτσι κι αλλιώς απασχολούν το κίνηµα,
που η µη απάντηση τους συντελεί στη διάσπαση του. Θέµατα όχι τυχαία επιλεγµένα, αλλά που η
ενασχόληση µε αυτά θα επέτρεπε να επεξεργαστούµε αυτό που κύρια λείπει (από παλιά) στο ελληνικό κίνηµα: την επαναστατική θεωρία που έχει ανάγκη ο τόπος µας. Μ' αυτό δεν εννοούµε µια
«νέα» θεωρία που να αρνείται το µαρξισµό-λενινισµό. Αλλά την επεξεργασία της συγκεκριµένης
θεωρίας για τον τόπο µας µε βάση τη φιλοσοφία της πράξης. Παράλληλα βάζαµε σαν καθήκον
και την υπεράσπιση του µαρξισµού από τις επιθέσεις που του γίνονται, µε βάση τη συσσωρευµένη
πείρα του εργατικού κινήµατος και των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων, την πείρα της οικοδόµησης του σοσιαλισµού και των αντι-ιµπεριαλιστικών καθεστώτων.
Ο διάλογος στον οποίο καλούσαµε δεν άρχισε. Φυσικό αυτό: οι καιροί δεν έχουν, ίσως ακόµα, ωριµάσει την ανάγκη του στα µυαλά των αγωνιστών και στη θέληση τους να τον διεξάγουν,
ούτε εµείς, άλλωστε, αποτελούσαµε τη δύναµη εκείνη που θα µπορούσε µε εµφαντικό τρόπο να
βάλει το ζήτηµα. Καθένας νοµίζει ότι αυτό που προτείνει, ο δρόµος που τραβάει είναι κι ο σωστός. Έτσι έµεινε σε µας να προχωρήσουµε µόνοι αυτό που πριν ένα χρόνο τάξαµε σαν καθήκον.
Τα «Τετράδια» είναι το πρώτο βήµα για την υλοποίηση των «Προτάσεων».
Ίσως ξαφνιάσει το θέµα που αποτελεί το περιεχόµενο του πρώτου «Τετραδίου»: το Κυπριακό. Τι σχέση έχει, θα πουν οι βιαστικοί, µε τα τόσα προβλήµατα που απασχολούν την αριστερά;
ΕΣΣ∆, Κίνα, Πολωνία, ανανέωση, µαρξισµός-λενινισµός, δικτατορία του προλεταριάτου, κλπ.,
κλπ. Τι σχέση έχει µε την προσπάθεια να βγούµε από την κρίση, να επεξεργαστούµε την επαναστατική θεωρία του τόπου µας.
Ακριβώς αυτό. Ξεκινάµε «ανάποδα». ∆ηλαδή, κατά τη γνώµη µας, σωστά. Όχι από προβλήµατα διεθνή. Όχι από επεξεργασίες γενικών προβληµάτων. Όχι από διερεύνηση γενικών αληθειών. Αλλά από ένα πρόβληµα δικό µας, εθνικό, ελληνικό. Που έχει σχέση µε τη διαµόρφωση
του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και µε ό,τι αυτό σηµαίνει: ιστορική διαµόρφωση, κοινωνικές σχέσεις, ταξική πάλη, ιδεολογία, εθνικοί κι αντι-ιµπεριαλιστικοί αγώνες, εξάρτηση και υποτέλεια, κλπ.
Για µας µια από τις πιο συµπυκνωµένες, πιο ακριβείς κι αποκαλυπτικές κριτικές ενάντια
στον ιµπεριαλισµό, στον σοσιαλ-ιµπεριαλισµό, στο καθεστώς της εξάρτησης και της υποτέλειας
στη χώρα µας, ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία για να αναγνωρίσουµε την πραγµατική στάση και
την ιδεολογία των διαφόρων τάξεων της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στον ιµπεριαλισµό, ένα
βασικό κριτήριο για τον πατριωτισµό, αντι-ιµπεριαλισµό και σοσιαλισµό τάξεων, οµάδων, κοµµάτων, οργανώσεων και ατόµων, αποτελεί η στάση απέναντι στο εθνικό πρόβληµα της Κύπρου.
Γι' αυτό και µε το τόσο σηµαντικό αυτό θέµα, βασικό δείκτη της στάσης αρχών πάνω στο εθνικό
πρόβληµα, το δικαίωµα των εθνών στην αυτοδιάθεση τους, δεν τελειώνουµε µε αυτή την έκδοση.
Θα επιδιώξουµε στο βαθµό που θα έχουµε κάτι το ουσιαστικό να πούµε να επανερχόµαστε τακτικά και στα επόµενα «Τετράδια».

* «Προτάσεις για τη συγκρότηση µιας κίνησης που να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις του θεωρητικού µετώπου της ταξικής πάλης» είναι ο τίτλος της µπροσούρας που κυκλοφόρησε τον Μάρτη του 1979.

Τα «Τετράδια», στη σηµερινή τουλάχιστον φάση τους, δεν έχουν την δυνατότητα να υπάρξουν
σαν µια συστηµατική σε µικρά χρονικά διαστήµατα παρουσία. Φιλοδοξία των εκδοτών τους είναι
να µπορούν να κυκλοφορούν τρεις ή τέσσερεις φορές το χρόνο. Με τη θεµατολογία και τον τρόπο
προσέγγισης και ανάδειξής της έχουν, ως ένα βαθµό, ασχοληθεί οι «Προτάσεις». Στο σηµείωµα
αυτό θα θέλαµε να τονίσουµε ότι ουσιαστική σηµασία έχει για µας η προσέγγιση όλων εκείνων
των προβληµάτων που η κρίση του καπιταλισµού και της αριστεράς έβαλαν σε ηµερήσια διάταξη
και που τα ογκούµενα ρεύµατα κοινωνικής και πολιτικής κριτικής φροντίζουν καθηµερινά να αναδεικνύουν.
Γιατί στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, αλλά και κάθε ανάλογης πρωτοβουλίας, θα πρέπει,
φρονούµε, να είναι το να προκαλέσουν µιαν ανοιχτή δηµοκρατική συζήτηση και πάλη γύρω από
τα προβλήµατα που έχει σήµερα να αντιµετωπίσει το ελληνικό εργατικό και αριστερό κίνηµα,
Σ' αύτη λοιπόν την µεταβατική περίοδο επιδίωξή µας θα πρέπει να είναι:
Α΄. Να βάλουµε µε συστηµατικό τρόπο τα προβλήµατα αυτά.
Β΄. Να προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε στη συγκρότηση των µεθοδολογικών εκείνων στοιχείων, που θα δώσουν τη δυνατότητα στην υπό διαµόρφωση νέα αριστερά να διαµορφώσει ένα δικό
της αυτόνοµο επαναστατικό πολιτικό κριτήριο, και
Γ΄. Να προσπαθήσουµε να επιταχύνουµε τη διαδικασία συγκεκριµένης απάντησης στα σηµερινά
ερωτήµατα του κινήµατος, προσφέροντας και εµείς κατά το µέρος µας στην κοινή συνολική προσπάθεια για την θεωρητική - ιδεολογική πολιτική και οργανωτική συγκρότησή του.
Εκείνο που ελπίζουµε κι επιδιώκουµε είναι ν' αρχίσει ένας διάλογος πάνω σ' αυτά τα σηµαντικά προβλήµατα. Η σιωπή ή το προσπέρασµά τους —στο όνοµα άλλων πιο «σπουδαίων» ασχολιών ή αναζητήσεων— τελικά θα βλάψει, για άλλη µια φορά, το λαϊκό κίνηµα. Εµείς, από τη µεριά µας, θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να αποφευχθεί µια τέτοια αντιµετώπιση στα ζητήµατα
που βάζουµε και που µπαίνουν.
Αθήνα, Σεπτέµβρης '80

Οµάδα «Εργασία»

Ρ. Ολύµπιος

Επιδράσεις του Κυπριακού
πάνω στη σκέψη των αγωνιστών της αριστεράς

Για πρώτη φορά βρέθηκα σε συγκέντρωση - διαδήλωση όταν ήµουνα 12 χρονών ή
κάτι παραπάνω. Γινότανε µια συγκέντρωση διαµαρτυρίας για τους τουρκικούς βανδαλισµούς στην Σµύρνη και την Πόλη, και για υποστήριξη του Κυπριακού. Αν θυµάµαι
καλά, κύριος οµιλητής ήτανε ο αρχιεπίσκοπος Ελλάδας. Ο πατέρας µου —εργάτης
και κοµµουνιστής πριν από το 1936— µε πήρε µαζί του. Ήταν µαζί και άλλοι από τη
γειτονιά, συγγενείς και φίλοι. Όλοι τους είχανε πάρει µέρος στην Αντίσταση και µε
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον εµφύλιο. Η συγκέντρωση ήταν µαχητική, φωνές, συνθήµατα και τέλος σύγκρουση µε την αστυνοµία. Άκουσα τότε πως υπήρξαν και νεκροί
—η µάνα µου φώναζε στον πατέρα µου «πού µου πήγες το παιδί» κι άλλα τέτοια.
Την άλλη χρονιά, µαθητής γυµνασίου πια, κατέβηκα πολλές φορές σε διαδηλώσεις για
το Κυπριακό, µαζί µε συµµαθητές µου, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που όλο το γυµνάσιο απεργούσε, παρά τις προσπάθειες µερικών καθηγητών (όχι πάντα «φιλότιµες») να
µας αποτρέψουν από το να πάµε στις διαδηλώσεις.
Παρακολουθούσα —από το ραδιόφωνο, τις εφηµερίδες, τις συζητήσεις— τις εξελίξεις του Κυπριακού, τη στάση των µεγάλων συµµάχων µας, των σοσιαλιστικών χωρών, της κυβέρνησης. Το ίδιο γινότανε µ' όλα τα παιδιά στο σχολείο και στη γειτονιά.
Συζητούσαµε µεταξύ µας, τσακωνόµασταν κιόλας. Και σιγά-σιγά δηµιουργούσαµε
παρέες και φιλίες ανάλογα µε τις θέσεις που παίρναµε πάνω στο Κυπριακό, τη στάση
της κυβέρνησης Καραµανλή (ΕΡΕ) ή των άλλων χωρών πάνω στο επίµαχο θέµα. Οι
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φοιτητές στην πρώτη γραµµή του αγώνα, τότε, ήταν για µας κάτι το σπουδαίο. Το
σύνθηµα-αίτηµα του κυπριακού αγώνα «Αυτοδιάθεση -Ένωση» γινότανε ο µεταξύ µας
δεσµός, συνέδεε τις νέες γενιές µ' αυτές που πριν µερικά χρόνια αγωνίστηκαν στα βουνά και τις πόλεις της Ελλάδας για την εθνική απελευθέρωση και την κοινωνική αλλαγή. Τα κατορθώµατα των αγωνιστών της ΕΟΚΑ µας συναρπάζανε και το µίσος µας
ενάντια στους άγγλους αποικιοκράτες - ιµπεριαλιστές φούντωνε. Μαθαίναµε πως αυτοί
οι άγγλοι από το 1821 µέχρι σήµερα µας καταπιέζανε, επέµβαιναν στα εσωτερικά
µας, µας αιµατοκύλισαν το 1944 και µας παρέδωσαν στους αµερικάνους ιµπεριαλιστές µια και δεν µπορούσαν να τα καταφέρουν µόνοι τους να νικήσουν κι υποτάξουν
τον λαό. Οι αγώνες της δεκαετίας του 1940 δενόντουσαν ζωντανά, καθηµερινά µε τον
αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου από τα ίδια µε τα δικά µας δεσµά.
Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου δεν επέδρασε µόνο πάνω σε µένα,
αλλά και σε χιλιάδες συνοµήλικους. Μας πολιτικοποίησε µε ένα τρόπο άµεσο —όχι
µε βάση διηγήσεις για το παρελθόν του τόπου και των κοµµάτων του— εντυπωσιακό
και βαθύ. Ένας λόγος, µια πράξη ή µια παράλειψη σχετικά µε τον αγώνα της Κύπρου,
αρκούσαν για να κριθούν άτοµα, κόµµατα, χώρες κι οργανισµοί. Ό, τι δηλαδή δεν
µπορούν να πετύχουν βιβλία και µελέτη χρόνων. Η αντικοµµουνιστική πλύση εγκεφάλου που χρόνια ασκούσε η δεξιά από τον τύπο και το ραδιόφωνο (µε τον περιβόητο
Θ. Κουτούπη) ξέβαψε µέσα σε λίγες µέρες ή µήνες τότε. Γιατί όποιος έµενε πατριώτης και ζητούσε την Αυτοδιάθεση - Ένωση, µαζί µε τους αγωνιζόµενους κυπρίους,
χαρακτηριζότανε κοµµουνιστής κι αποκτούσε φάκελλο. Μαθαίναµε λοιπόν πως
όποιος ήτανε πραγµατικά πατριώτης αποτελούσε κίνδυνο για την «εθνικοφροσύνη».
Πως κοµµουνιστής δεν ήτανε ο αρνητής της πατρίδας αλλά αντίθετα αυτός που την
υπερασπιζότανε, αυτός που γύρευε την εθνική ολοκλήρωση. Μαθαίναµε επίσης ότι οι
µεγάλοι µας σύµµαχοι, οι δυτικοί, οι Η Π Α, η Αγγλία, η Τουρκία πρώτα από όλα,
αρνιόντουσαν την λευτεριά στους αδελφούς κύπριους, τους σκοτώνανε, τους κρεµάγανε, κάνανε όργια σε βάρος τους. Αντίθετα οι «εχθροί» µας, οι σοσιαλιστικές χώρες,
πάντα ψήφιζαν υπέρ µας στον ΟΗΕ, βοηθούσαν όπως µπορούσαν. Τι µεγάλο χαστούκι έδινε στην ιδεολογία της υποτέλειας και του αντικοµµουνισµού ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στην Κύπρο. Σε πόσο µεγάλους κίνδυνους έµπαινε το καθεστώς
της υποτέλειας και της παρακµής λίγα χρόνια µετά τη νίκη του πάνω στο λαϊκό επαναστατικό κίνηµα: διαδηλώσεις από άκρη σε άκρη της Ελλάδας µε συνθήµατα
«Λευτεριά στην Κύπρο», «Κάτω οι δούλοι», «Έξω οι αµερικάνοι από την Ελλάδα»,
«Έξω από το ΝΑΤΟ» κλπ., συγκρούσεις µε την αστυνοµία και ύστερα από τέτοιες
κινητοποιήσεις ένα ποσοστό 25% στο κόµµα της αριστεράς στις εκλογές του 1958.
Μα ο ρόλος του Κυπριακού στις συνειδήσεις µας δεν σταµάτησε µε τις επαίσχυντες συµφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Συνέχισε κι αργότερα. Όταν το 1964, επί κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, οι τούρκοι µε αεροπλάνα του ΝΑΤΟ βοµβάρδισαν τους
άµαχους στην Λευκωσία, η ελληνική κυβέρνηση έδειξε το πραγµατικό της πρόσωπο:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
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διέλυσε βίαια συγκέντρωση διαµαρτυρίας των φοιτητών στα Προπύλαια και καταπάτησε το Πανεπιστηµιακό άσυλο. Έφτασε να κυνηγήσει φοιτητές (ανάµεσα τους κι εγώ)
µέχρι τα κεραµίδια του παλιού Χηµείου στη Σόλωνος. Τόλµησε δε να απαγορεύσει
έκθεση φωτογραφίας από τις τουρκικές επιδροµές στα Προπύλαια που οργάνωσε η
ΕΦΕΕ και που κάτω από την πίεση της κοινής γνώµης, τελικά επέτρεψε. Θυµάµαι
την δραµατική θέση των µελών της Νεολαίας της Ε. Κ. της Ε∆ΗΝ, που έπρεπε ή να
υποστηρίξουν αυτές τις ενέργειες του κόµµατός τους ή να βγάλουν τα ανάλογα συµπεράσµατα και να αποχωρήσουν.
Με σφυρηλατηµένη την πεποίθηση για το δίκαιο του αγώνα του κυπριακού ελληνισµού, για το δίκαιο του αιτήµατος Αυτοδιάθεση - Ένωση, για την προδοσία των συµφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου (ανεξάρτητο κυπριακό κράτος κλπ. ) οι νεολαίοι της Ε∆Α
βρεθήκαµε το 1964 σε µια διπλή πρόκληση. Η πρώτη ήταν όταν ο Τ. Μπενάς, χωρίς
καµιά ειδοποίηση, κατέστρεψε ένα άρθρο για το Κυπριακό, που ήτανε ήδη τυπωµένο
στην «Πανσπουδαστική», γραµµένο από τον Ιστορικό Ν. Ψυρούκη. Το γραφείο της
σπουδάζουσας, οι γραµµατείς των κοµµατικών οργανώσεων των σχολών, η συντακτική επιτροπή της «Πανσπουδαστικής» απαίτησαν εξηγήσεις γι' αυτήν την ενέργεια. Το
«κόµµα» κανόνισε µια συζήτηση µ' όλους αυτούς για να δώσει εξηγήσεις. Έστειλε γι'
αυτό τον Ν. Καρά. Η «βάση» ζήτησε να παραβρεθεί κι ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο Ν.
Καράς απάντησε ότι δεν µπορέσανε να τον βρούνε. Τότε ζητήθηκε να µαγνητοφωνηθεί το τι θα πει και να επαναληφθεί η συζήτηση παρουσία του συγγραφέα. Μαγνητόφωνο βρέθηκε... αλλά χωρίς µικρόφωνο. Μας έδωσε την υπόσχεση πως µετά τις εκλογές —αυτό έγινε περίπου 20 µέρες πριν τις εκλογές της 16/2/64— θα γίνει η συζήτηση όπως θέλουµε —κάτι που ποτέ δεν έγινε. Το άρθρο δεν το είχε διαβάσει κανένας
µας. Ούτε και εκεί µας το διάβασε όλο. Μόνο κάποιο απόσπασµα που έλεγε πως ο
εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στην Κύπρο (το Κυπριακό) µας συνδέει µε τους αγώνες των χωρών της Ασίας, της Αφρικής και της Λ. Αµερικής, θέση που θεωρήθηκε
από την ηγεσία της Ε∆Α σαν κινέζικη, κι έτσι το άρθρο απορρίφθηκε όπως απορρίφθηκε...
Η δεύτερη πρόκληση ήρθε ένα χρόνο αργότερα µε τις περιβόητες δηλώσεις του
Γκροµύκο στην Τουρκία µε τις όποιες συµφωνούσε και πρότεινε σαν λύση του κυπριακού την οµοσπονδία. Ακόµα κι η δουλοπρεπής προς τη Σοβιετική Ένωση ηγεσία
της Ε∆Α σάστισε από τη δήλωση αυτή και για πρώτη φορά στη ζωή της αναγκάστηκε
να διαφωνήσει.
Η στάση αυτή της Ε∆Α απέναντι στο Κυπριακό, η στροφή της, ο χαρακτηρισµός
του αιτήµατος Αυτοδιάθεση - Ένωση λίγο πολύ σαν κινέζικου, η ανατριχίλα που
ένοιωθε στο άκουσµα απελευθερωτικοί αγώνες του Τρίτου Κόσµου, µαζί µε τις άλλες
—πολλές— αµφιβολίες που είχε µια σειρά νεολαίων για την γραµµή της και το πρόγραµµά της και τα προβλήµατα που έβαζε η διάσπαση στο παγκόσµιο κοµµουνιστικό
κίνηµα, οδήγησαν σε διαφοροποίηση και σταδιακή αποχώρηση µια σειρά νεολαίους
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από το Κόµµα. Το Κυπριακό, όµως, υπήρξε ο καταλύτης για αυτή την πορεία. Γιατί
η κριτική προς την γραµµή της Ε∆Α δεν γινότανε σε επίπεδο «διεθνο-λογίας» και
µόνο (Κίνα - Ρωσία) ή κριτικής του παρελθόντος (Στάλιν, Ζαχαριάδης κλπ. ) αλλά
πάνω σε ελληνικό καυτό θέµα. Όσοι φύγανε πάνω σ' αυτό κύρια συν-δέσανε τη ρήξη
τους µε την Ε∆Α και το ρεβιζιονισµό µε την ανάγκη και την προσπάθεια µιας άλλης
αντίληψης για τα ελληνικά πράγµατα.
Από όλες τις προσπάθειες που έγιναν για αυτονόµηση από την «παραδοσιακή» αριστερά και την λογική - πρακτική της, µόνο µία κράτησε σωστή γραµµή πάνω στο Κυπριακό: οι φίλοι Νέων Χωρών: Κίνηµα Αντιαποικιακής Αλληλεγγύης µε τα κινήµατα
των χωρών Ασίας, Αφρικής και Λ. Αµερικής. Θεωρώντας ότι το Κυπριακό αποτελεί
τη συµπύκνωση όλων των αντιθέσεων της ελληνικής κοινωνίας και του καθεστώτος της
υποτέλειας και της παρακµής, οικοδόµησαν ή τουλάχιστον το προσπάθησαν να οικοδοµήσουν µια διαφορετική άποψη για το τι είναι η Ελλάδα, γιατί ξέσπασε η πανεθνική
κρίση το 1965 και πρόβλεψαν τον κίνδυνο της δικτατορίας επιστηµονικά.
Όλα τα παραπάνω δεν στόχευαν να δώσουν µια προσωπική διαδροµή, ένα προσωπικό µεράκι για το Κυπριακό. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εντελώς ατοµική
περίπτωση η διαφοροποίηση ή η πολιτικοποίηση του γράφοντος σε σχέση µε την πορεία του Κυπριακού. Παρόλο που πιστεύω το αντίθετο, ότι δηλαδή το ίδιο συνέβη µε
πολλούς δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες νέους, όλους όσους πήραν µέρος στους
αγώνες αυτούς, νοµίζω πως χρειάζονται λίγα λόγια για την επίδραση του Κυπριακού
πάνω στις ελληνικές εξελίξεις, πάνω στη διαµόρφωση της πολιτικής συµπεριφοράς των
πλατειών λαϊκών µαζών και για τη στάση των κοµµάτων απέναντί του.
Είναι σε όλους —τουλάχιστον τους «παλιούς»— γνωστό ότι από το 1950 µέχρι
σήµερα κάθε φορά που το Κυπριακό «φούντωνε» ή που περνούσε µια δύσκολη φάση,
η ελληνική κυβέρνηση βρισκότανε σε πολύ δύσκολη θέση. Με δυο λόγια, το Κυπριακό επηρέαζε άµεσα τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Είναι παραδεκτό πια —το
'χουν οµολογήσει σχεδόν όλοι οι πολιτικοί µας— ότι η επιβολή της δικτατορίας,
προηγούµενα η λεγόµενη «αποστασία», καθώς και η πτώση της Χούντας, έχουν άµεση
σχέση µε τις εξελίξεις στην Κύπρο, µε την ανάγκη επίλυσης (προδοσίας) του Κυπριακού. Για την πτώση της Χούντας, που την έζησαν και πιο νεώτερες γενιές, τα γεγονότα
είναι νωπά και µιλάνε πεντακάθαρα. Η ανατροπή του Μακάριου, η εισβολή των
Τούρκων στην Κύπρο, η επιστράτευση, όλα αυτά οδήγησαν στην πτώση της δικτατορίας. Κι ακόµα λόγω Κύπρου ήτανε που αναγγέλθηκε η έξοδος της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ. Από την κατοχή της Κύπρου (ακριβέστερα από πολύ νωρίτερα, αλλά τώρα
πιο εµφαντικά) και µετά αρχίζει ανοικτά και η διεκδίκηση από µεριά Τουρκίας ελληνικού χώρου (Αιγαίο, Θράκη, νησιά). Είχε δίκιο λοιπόν ο Π. Κανελλόπουλος όταν —
για το συµφέρον της παράταξής του βέβαια— προειδοποιούσε ότι: «Έχω το αίσθηµα
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ότι το Κυπριακό πρόβληµα εισέρχεται σε µία φάση, που µπορεί να γίνει µοιραία για
το µέλλον της νήσου και, συνεπώς για την τύχη του ελληνισµού ως συνόλου» και ζητούσε την αποκατάσταση της ιστορικής φυσιογνωµίας του νησιού, όχι µόνο χάριν της
ιστορίας αλλά χάριν του µέλλοντος, για να καταλήξει ότι η επιτυχία των διχοτοµικών
σχεδίων θα δηµιουργήσει «µέτωπο ψυχρού και ίσως αργά ή γρήγορα, θερµού πολέµου, (βλ. εφηµερίδες 19/3/76). Η πρόβλεψη αύτη βλέπουµε πως βρίσκεται στην πορεία πραγµατοποίησής της. Γιατί όχι µόνο έχει γίνει ντε φάκτο η διχοτόµηση, αλλά
οι αξιώσεις των Τούρκων δεν σταµατάνε εκεί, φτάνουνε πολύ µακρύτερα. Η επέµβαση
και η κατοχή της Κύπρου από την µεριά τους, η ατολµία κι η έλλειψη ουσιαστικής
συµπαράστασης από την Ελλάδα —και πρέπει να εννοούµε και την αντιπολίτευση και
το Λαό που δεν δείχνει ευαισθησία όπως παλιότερα για το θέµα αυτό, η κυβέρνηση τη
δουλειά της κάνει— φέρνουν τον στόλο της Τουρκίας έξω από τις ακτές µας, ενώ η
επάνοδος στο ΝΑΤΟ διευκολύνεται από την έλλειψη αγωνιστικής συµπαράστασης
στην Κύπρο.
∆εν είναι τυχαίο επίσης ότι ενώ η επέτειος του Πολυτεχνείου έχει ενσωµατωθεί στο
επίσηµο εορτολόγιο, ενώ έχει γίνει η δίκη για τους πρωταίτιους της Χούντας, δεν έχει
ανοίξει ούτε ο φάκελλος της Κύπρου, ούτε η δίκη των πρωταίτιων της προδοσίας της
έγινε. Γιατί στο φάκελλο της προδοσίας της Κύπρου —προδοσίας που δεν αρχίζει το
1974— υπάρχουν πολλά ονόµατα, «δηµοκρατικά και χουντικά». Υπάρχει όλη η µεταπολεµική επίσηµη Ελλάδα. Κι αυτό γιατί όπως οµολογούσε ο Γ. Μαύρος «...µεταξύ
όλων των περιοχών του κόσµου, η Κύπρος µόνη έστερήθη του δικαιώµατος της Αυτοδιαθέσεως... Η Ελλάς θυσίασε αφ' εαυτής το δικαίωµα της αυτοδιαθέσεως της Κύπρου εις τον βωµόν των µακροπροθέσµων σχέσεών της µε την Τουρκία», (βλ.
«Καθηµερινή», 26/9/74). Η απεµπόληση του δικαιώµατος της Αυτοδιάθεσης από
την Ελλάδα είναι η βάση της προδοσίας της Κύπρου. «∆εν µας πρόδωσε ο Κίσσιγκερ. Εµείς προδώσαµε τους Κύπριους και την Ελλάδα και αυτός επωφελήθηκε από
την δική µας προδοσία» θα γράψει στο «Βήµα» (24/8/74) ο ∆αµωνίδης και θα εξηγήσει πώς το «εµείς» περιλαµβάνει πολιτικούς ηγέτες και ηγετίσκους, διπλωµάτες και
διπλωµατίσκους, δηµοσιογράφους και δηµοσιογραφίσκους.
Πράγµατι δεν είναι ο Ε. Βενιζέλος που απεκήρυσσε την εξέγερση στην Κύπρο το
1931; ∆εν είναι ο Τσαλδάρης που θεωρούσε την ελευθερία της Κύπρου σαν απόσπαση εδάφους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που ευνοείται υπό του σλαβικού συνασπισµού και που καταδίκαζε το δηµοψήφισµα για την Ένωση σαν έργο «ανεύθυνων στοιχείων»; ∆εν είναι ο Πλαστήρας που δήλωνε πως το Κυπριακό θα το χειριστεί η κυβέρνηση «εντός του πλαισίου των σχέσεων µετά της φίλης και συµµάχου δυνάµεως»;
∆εν είναι ο Γ. Παπανδρέου που έγραφε πως δεν θέλει να πάθει η Ελλάς ασφυξίαν εξ
αίτιας του Κυπριακού και που στη συνέχεια δέχτηκε το σχέδιο Άτσεσον; ∆εν είναι
µήπως ο Κ. Καραµανλής που θεωρούσε την ήµερα της υπογραφής των επαίσχυντων
συµφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου σαν την «ευτυχέστερη µέρα της ζωής του»; ∆εν είναι
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µήπως η «δηµοκρατική» κυβέρνηση της Ε. Κ. που στην εποχή της συνέχισε να κατέχεται από αλλεργία για την Κύπρο και από µια αντικυπριακή ψυχολογία και που µε τη
στάση της άνοιξε την όρεξη των τούρκων για τα ∆ωδεκάνησα; (βλ. την οµολογία του
Α. Ξύδη στο «Ο Μακάριος και οι σύµµαχοί του»). ∆εν είναι µήπως η σηµερινή αντιπολίτευση που ζητάει «διεθνοποίηση» του Κυπριακού, δηλαδή διακανονισµό του ανάµεσα στις δύο υπερδυνάµεις και τα τσιράκια τους αντί για αγώνα ενάντια στους Τούρκους καταχτητές; ∆εν είναι µήπως ο τότε διευθυντής της Αυγής και µετέπειτα υποψήφιος του ΚΚΕ, Κ. Χατζηαργύρης που έγραφε: «Ή µόνη δυνατή λύση... είναι µια οµοσπονδία... (επειδή) η Κύπρος δεν είναι σήµερα έτοιµη να περάσει στο σοσιαλισµό...»
για να καταλήξει στο πρωτάκουστο: «οι ΒΑΣΕΙΣ οι αγγλικές, σαν κυρίαρχα εδάφη,
µπορούν φυσικά να διατηρηθούν όσο επιµένει το Λονδίνο» (αραιά δικά µου - βλ.
«Αυγή» 13/10/74), χωρίς φυσικά να υποχρεωθεί να δώσει εξηγήσεις γι' αυτά όλα, χωρίς να διαγραφεί από το κόµµα του, αλλά αντίθετα έγινε δεκτός από το «σκληρό»
ΚΚΕ, ίσως γιατί το Λονδίνο επέµενε;
∆εν έχουν µήπως σήµερα ΟΛΑ τα κόµµατα της αριστεράς — κοινοβουλευτικής
και εξωκοινοβουλευτικής— υποβιβάσει το Κυπριακό σε θέµα διεθνιστικής αλληλεγγύης; Το ΚΚΕεσ. πρώτο δέχτηκε την Οµοσπονδιοποίηση (βλ. Πρόταση του ΚΚΕεσ.
για λύση στο Κυπριακό - «Αυγή» 18/3/76). Το ΚΚΕ στο 10ο συνέδριο του µόλις
αφιερώνει λίγες γραµµές για το Κυπριακό. ∆ηλώνει ότι «βρίσκεται στο πλευρό του
κυπριακού λάου (σ. σ. τώρα ούτε αδελφό κυπριακό λαό δεν τον αποκαλεί. Ο κυπριακός λαός για το ΚΚΕ είναι ότι κι ο Αφγανικός... ) στον αγώνα ενάντια στα αµερικανονατοϊκά σχέδια, για τη δίκαιη λύση του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ, για την
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας...
» (ΚΟΜΕΠ τ. 6-7/78, σ. 69). Το ΠΑΣΟΚ µας προλαµβάνει όλους: «Η λύση του
Κυπριακού δεν θα είναι ούτε σύντοµη ούτε εύκολη... (σ. σ. µεγάλες κουβέντες)... Χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε κάθε µέσο πρόσφορο για τη διεθνοποίηση του Κυπριακού και την άσκηση πίεσης πάνω στην Τουρκία στα πλαίσια διεθνών οργανισµών». Με
πιέσεις σε διεθνείς οργανισµούς και διεθνοποίηση το ΠΑΣΟΚ υπόσχεται να λύσει το
Κυπριακό —που δεν µας λέει τι πρόβληµα είναι. Το ΚΚΕ(µ-λ) αφιερώνει µία παράγραφο (την 67 θέση του) για το Κυπριακό, χωρίς να λέει απολύτως τίποτα για το πρόβληµα και τη λύση του (ο συνεχιστής των αγωνιστικών παραδόσεων του κινήµατός
µας ξέχασε (; !) το Αυτοδιάθεση - Ένωση). Η Β΄ Πανελλαδική δεν έχει εκφράσει καµία άποψη για το Κυπριακό. Και σκέφτεται κανείς: µα είναι δυνατό να προσπερνάνε
µε τόση ανεµελιά οι εξωκοινοβουλευτικοί µας ένα τέτοιο εθνικό θέµα —που στο κάτω κάτω υπήρξε η αιτία να πέσει η Χούντα;
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Όταν όλος ο πολιτικός κόσµος —από τη δεξιά µέχρι την παραδοσιακή αριστερά— αρνείται τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο, ενάντια στους άγγλους,
στους αµερικάνους και προπάντων τώρα ενάντια στους τούρκους, πώς είναι δυνατό να
ζητήσουν δίκη για την προδοσία της Κύπρου, πώς είναι δυνατό να ανασχέσουν τον
τουρκικό επεκτατισµό; Κι όταν η αριστερά κι ο λαός στην Ελλάδα - Κύπρο δεν αναπτύσσει τον αγώνα του για το ξεπέταγµα των τούρκων, για την διάλυση των βάσεων,
για την Αυτοδιάθεση της Κύπρου, για την αντιιµπεριαλιστική Ένωση Κύπρου - Ελλάδας, πώς είναι δυνατό να µιλάµε για αγώνα ενάντια στον ιµπεριαλισµό, ενάντια στη
δεξιά, για σοσιαλισµό κι άλλα όµορφα; ∆εν πάσχισε, µήπως, η αντιπολίτευση αµέσως
µετά την πτώση της Χούντας, να αποτρέψει τη διαδήλωση που έγινε για συµπαράσταση στην Κύπρο, µπροστά στην αµερικάνικη πρεσβεία, γιατί τάχα ήταν ανεύθυνη κι
έβαζε σε κίνδυνο τη δηµοκρατία; ∆εν εκφύλισε στη συνέχεια κάθε εκδήλωση συµπαράστασης στην Κύπρο σε ανώδυνη γιορτούλα µε σουβλάκι και µαλλί της γριάς; Γιατί
όλα αυτά;
Γιατί ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στην Κύπρο είναι αναπόσπαστο τµήµα της
αντι-ιµπεριαλιστικής πάλης του λαού της Ελλάδας. Η απελευθέρωση της Κύπρου από
τη νεο-αποικιακή σκλαβιά σηµαίνει κατάργηση του συστήµατος της ιµπεριαλιστικής
εξάρτησης και κηδεµονίας στον ελληνικό χώρο και γι' αυτό στρέφεται άµεσα κι ενάντια στον ελληνικό µονοπωλιακό καπιταλισµό που η τύχη του είναι συνδεδεµένη µε
την τύχη του ιµπεριαλιστικού στρατηγικού συστήµατος στην Ανατολική Μεσόγειο και
στα Βαλκάνια. Κι αυτό το ξέρουν όλοι οι βαλέδες του ιµπεριαλισµού στον τόπο µας.
Όποτε τόλµησαν να ζητήσουν λαϊκή συµπαράσταση στο κυπριακό, ο λαός ξεπέρασε
το όριά τους, γύρεψε να φύγουν οι ιµπεριαλιστές κι από την «ελεύθερη» Ελλάδα,
έβαλε σε δοκιµασία τον πατριωτισµό και τον αντιιµπεριαλισµό των ηγετών και των
κοµµάτων του. Άλλο αντι-ιµπεριαλιστικοί λόγοι από τα µπαλκόνια και τις συνεντεύξεις τύπου κι άλλο οργάνωση και µεθόδευσή του στην πράξη. Άλλο επίκληση για
«εθνική λαϊκή ενότητα» κι άλλο δηµιουργία της στην πράξη µε άξονα τον αγώνα στην
Κύπρο. Γιατί πολλές φορές έχει πραγµατοποιηθεί η αντι-ιµπεριαλιστική εθνική λαϊκή
ενότητα στην Ελλάδα: το 1956-58, τότε που ο λαός ζητούσε Αυτοδιάθεση - Ένωση,
έξω οι αµερικάνοι, κάτω οι δούλοι, έξω από το ΝΑΤΟ. Πριν τη δικτατορία όταν από
άκρο σε άκρο στη χώρα γινόντουσαν συγκεντρώσεις για την Κύπρο. Το 1974, όταν
ακόµα και στη Μάνη ο λαός ζητούσε να φύγουν οι αµερικάνοι, να φύγουµε από το
ΝΑΤΟ, που µας πρόδωσαν στην Κύπρο. Όµως ποτέ δεν αξιοποίησαν αυτή τη λαϊκή
ενότητα που την αντιιµπεριαλιστική αιχµή της όξυνε και οδηγούσε ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου. Όταν ο λαός συµπεριφέρεται αντι-ιµπεριαλιστικά η
«αντιιµπεριαλιστική» στα λόγια ηγεσία του κινδυνεύει. Και τον κίνδυνο αυτό, που επαναφέρει συνέχεια το κυπριακό, προσπαθούν να τον ξορκίσουν µε τη «διεθνοποίηση»
της λύσης του. Στην Ελλάδα όλα είµαστε έτοιµοι να τα «ελληνοποιήσουµε» εκτός από
το κυπριακό που θα το διεθνοποιήσουµε.
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Νοµίζω πως το κείµενο που ακολουθεί προσφέρει σηµαντικό υλικό πάνω στην
πορεία της αποεθνικοποίησης, περιέχει πρωτότυπες απόψεις κι αποτελεί γι' αυτό σηµαντική συνεισφορά στον αγώνα του λαού µας (στην Ελλάδα - Κύπρο) για την απαλλαγή του από τα ιµπεριαλιστικά δεσµά, για τη συγκρότηση της δικιάς του αντιιµπεριαλιστικής ιδεολογίας, για την αυτονόµησή του από κάθε εχθρική ιδεολογία, προϋποθέσεις για να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του.

Λουκάς Αξελός
∆ήµος Βεργής
Παύλος Χατζηπαύλου

Κύπρος:
Από την αυτοδιάθεση — ένωση
στην διεθνοποίηση — διχοτόµηση
Στον Γρηγόρη Αυξεντίου
κι όλους τους αγωνιστές που πέσανε
για τη δίκαιη υπόθεση
της Αυτοδιάθεσης - Ένωσης
της Κύπρου µε την Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η παραίτηση από τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα και οι ρίζες της σηµερινής κατάστασης
Η εθνική ταυτότητα του λαού µας στην Κύπρο είναι, πέρα από κάθε αµφιβολία,
και δεν µπορεί παρά να βρίσκεται στο µεσογειακό χώρο, και προπαντός στη σύνδεσή
της µε την Ελλάδα. Η ιστορική διαµόρφωση και των δυο ήταν ουσιαστικά παράλληλη
και ενιαία ίσαµε την ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους. Από κει και πέρα, µέσα στα
πλαίσια του αποικιοκρατικού καταµερισµού της εργασίας και της ένταξης του εθνικοαπελευθερωτικό κινήµατος των ελλήνων στο πεδίο της «επίλυσης» του λεγόµενου ανατολικού ζητήµατος, η πορεία εξακολούθησε να 'ναι παράλληλη και ενιαία, αλλά µ'
έναν ελλειπτικό τρόπο: έλειπε ένα συστατικό στοιχείο του έθνους, η εδαφική ενιαιοποίηση.
Έτσι, αναπόφευκτα, η εθνική ταυτότητα των ελλήνων της Κύπρου περιορίστηκε
στην ιδεολογική ενότητα: γλώσσα και θρησκεία κοινή, που λειτουργούν, όπως είναι
φυσικό, υπερτονισµένα από τον µόνιµο κίνδυνο του εθνικού εξανδραποδισµού. Όσο
κι αν προσπάθησαν οι άγγλοι ιµπεριαλιστές να µεταφυτέψουν βίαια τα δικά τους πρότυπα, συνάντησαν την αναζωπυρωµένη αναβίωση των ελληνικών εθίµων και κουλτούρας, που διαφύλασσε από ιστορική άποψη η ορθοδοξία, µέσα στην οποία είναι δύσκολο να προσδιοριστούν µε σαφήνεια, την περίοδο της υποδούλωσης, τα όρια της
θρησκείας και της εθνικής ιδεολογίας.
Όλα τούτα τα στοιχεία, συγχωνευµένα µέσα στα πλαίσια ενός ανερχόµενου αντί -
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ιµπεριαλιστικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήµατος, που δεν ντρεπόταν να προβάλλει
το αίτηµα της αυτοδιάθεσης — ένωσης, έδρασαν καταλυτικά όλη την περίοδο της
δεκαετίας του '50 - '60, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο «εθνικό κέντρο», στην Ελλάδα. Βασικά όµως, όλη τούτη την περίοδο, και πολύ περισσότερο σήµερα, τα στοιχεία
του εποικοδοµήµατος που προσδιόριζαν την εθνική ταυτότητα του λάου µας στην
Κύπρο, υποστηριζόµενα από το κίνηµα της εθνικής χειραφέτησης και ολοκλήρωσης,
παρουσιάζουν µια στερεότητα, που όµως ήταν αµυντική και νοσηρή, όχι επιθετική και
ρωµαλέα, επειδή ο συνδετικός τους κρίκος ήταν ο φόβος του αφανισµού, και όχι κατά
κύριο λόγο η ίδια η πάλη για τη χειραφέτηση.
Το εθνικό κίνηµα της Κύπρου —που γεννιέται µέσα στην τουρκοκρατία και ανδρώνεται την περίοδο της αγγλοκρατίας— µέσα σ' αυτά τα πλαίσια και στο µέτρο
που χάνει τον κύριο προσανατολισµό του, την αποκατάσταση της εθνικής του ολοκλήρωσης (που την περίοδο τούτη σηµαίνει αναπόφευκτα την εδαφική και οικονοµική
ενιαιοποίηση µε το εθνικό κέντρο), µετατρέπεται στο αντίθετό του, από εθνοποιητικό
γίνεται αποεθνοποιητικό. Η εθνογενετική διαδικασία, που είναι συνώνυµη εδώ πέρα
µε την εθνοενωτική, σταµατάει µεσοδροµίς. Η προλεταριακή ιδεολογία και το προλεταριάτο, οι µόνες ικανές δυνάµεις την περίοδο του ιµπεριαλισµού να οδηγήσουν τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ίσαµε το τέλος, δεν κατορθώνουν ν' αναδειχτούν σε ενοποιητικό - ηγεµονικό στοιχείο της πάλης για την αυτοδιάθεση. Το Ανορθωτικό Κόµµα Εργαζόµενων Κύπρου, η µόνη οργανωµένη δύναµη της αριστεράς στο νησί, παραιτείται σταδιακά από όλες εκείνες τις θέσεις και απόψεις, που εκφράζον µιαν αντιφατική και αδιέξοδη, αλλά µέσα στην προοπτική της αυτοδιάθεσης οπτική, για να µετατραπεί µέσα σε µια δεκαετία στον πιο αδιάλλακτο εχθρό της1.
«Ξαφνικά», τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο, το αίτηµα της αυτοδιάθεσης
- ένωσης εγκαταλείπεται από το σύνολο των πολιτικών φορέων, όπως εγκαταλείπονται
και µια σειρά άλλες αρχές. Η µεταστροφή τούτη φάνηκε αυτονόητη. Και φτάσαµε
στην εποχή να θεωρείται ακροδεξιός ή και φασίστας ακόµη, όποιος µίλαγε για την
αυτοδιάθεση - ένωση.
Αυτή η ειρωνεία της ιστορίας, αυτή η «παράδοξη» αντιστροφή των ρόλων, σφραγίζεται λοιπόν από ένα καθοριστικό γεγονός· από την ολοκληρωτική αποεπαναστατικοποίηση της ιστορικής αριστεράς σ' ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Εδώ πέρα βρίσκεται και το σηµείο που αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση. Το κυπριακό ζήτηµα µετατοπίζεται, χωρίς καµιά αντίσταση, από το λίκνο του στα διεθνή σαλόνια. Η εκµετάλλευση,
καθ’ όλα επιδέξια, του ζητήµατος της τουρκικής µειονότητας —που τα πρωτεία τα
κατέχουν οι άγγλοι ιµπεριαλιστές— εγκαινιάζει µια περίοδο, που µέσα από το σχέδιο
Άτσεσον (σήµερα, όλοι οι αστοί θρηνούν γιατί δεν το αποδέχθηκαν τότε) καταλήγει
στην τουρκική εισβολή και στον de facto διαµελισµό του νησιού.
Οι συµφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης πού ακολούθησαν ήταν, από µια σκοπιά, η πρώτη απόπειρα κωδικοποίησης µιας σειράς ενεργειών του αµερικάνικου ιµπε-
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ριαλισµού στην προσπάθειά του για τη σταδιακή ένταξη της Κύπρου στο στρατηγικό
του σύστηµα. Από την άλλη όµως, απείχανε πολύ από το ν' αποτελέσουν µια κατά
βάση νίκη του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού. Εκφράζανε ουσιαστικά ένα συµβιβασµό
πολλών, αντιθετικών στην πλειονότητα τους, συµφερόντων. (Αµερικανικός ιµπεριαλισµός, αγγλικός ιµπεριαλισµός, ελλαδική αστική τάξη, τουρκική αστική τάξη, ελληνοκυπριακή αστική τάξη, τουρκοκυπριακή κυρίαρχη τάξη).
Ένα χαρακτηριστικό, βασικό θα λέγαµε —όπως φάνηκε στην προοπτική του—
γνώρισµα των συµφωνιών αυτών ήταν, εκτός από την παραίτηση από τον εθνικοενωτικό αγώνα, το ανέβασµα στην επιφάνεια της τουρκικής µειονότητας, σαν αυτόνοµο
κοµµάτι, µε ξέχωρα και ανταγωνιστικά συµφέροντα και διεκδικήσεις απέναντι στην
ελληνοκυπριακή πλειονότητα.
Αυτή η µικρή µύτη από πάγο, που παρενέβαλε µε µαεστρία ο αγγλικός ιµπεριαλισµός, έκρυβε ένα ολόκληρο παγόβουνο, που θα κρατούσε τα πράγµατα σε µια κατάσταση διαρκούς ανισορροπίας. Γιατί, η διατήρηση και η υποδαύλιση των
«αντιθέσεων» ανάµεσα στη µειοψηφία και στην πλειοψηφία, κρατούσε συνεχώς ανοιχτή την αντίθεση Ελλάδας - Τουρκίας, πράγµα που µε τη σειρά του δηµιουργούσε
δυσκολίες στις τάσεις για την αποκλειστική ηγεµόνευση των αµερικανών, κάνοντας
«αναγκαία» τη «δηµιουργική» παρεµβολή του αγγλικού ιµπεριαλισµού στην επίλυση
των αντιθέσεων.
Οι συµφωνίες της Ζυρίχης έδειχναν συνάµα και τα όρια αντίστασης του ελληνικού
µονοπωλιακού κεφαλαίου απέναντι στον ιµπεριαλισµό, που στριµωγµένο ουσιαστικά
κάτω από το βάρος ενός τρίχρονου εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και διακατεχόµενο
από το πλέγµα του έξαλλου αντικοµµουνισµού και της φοβίας µπροστά σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό κίνηµα αµφισβήτησης, συγκέντρωσε τις προσπάθειές του στη διάσωση, µε όποιο τρόπο ήταν την περίοδο εκείνη δυνατό, των ερεισµάτων του στον
έσχατο αυτό ελληνικό χώρο.
∆εν ήταν η δύναµή του, αλλά η αδυναµία των αντιπάλων του στο εσωτερικό µέτωπο, που το βοήθησαν —πατώντας στον αποπροσανατολισµό του εθνικοενωτικού αγώνα και στον εκφυλισµό της ελλαδικής και της ελληνοκυπριακής αριστεράς— να κατορθώσει, σε στενή σχέση µε τον αγγλικό ιµπεριαλισµό, ώστε να περιχαρακωθεί το
καθεστώς της δεύτερης Ελλάδας, η «ανεξάρτητη δηµοκρατία της Κύπρου».
Πολύ σύντοµα όµως, έµελλε ν' αποδειχτεί πως το ζυριχιακό κράτος της
«Κυπριακής ∆ηµοκρατίας», έκφραση συγκυριακών αναγκών της περιόδου του '60, όχι
µόνο δεν µπορούσε στοιχειωδώς να λειτουργήσει, αλλά υπήρξε κιόλας καταλυτικός
παράγοντας για όλους τους νατοϊκούς εταίρους, και ιδιαίτερα για το εύθραυστο καθεστώς της αµερικανοκρατίας στην Ελλάδα. Την αδυναµία αυτή λειτουργίας της Κύπρου σαν «ανεξάρτητο κράτος», τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, επέτεινε ή παθητική
αντίδραση των ελλήνων κατοίκων της. Γιατί, µ' όλο που η διαδικασία αποεθνικοποίησης του ζητήµατος είχε ήδη ξεκινήσει παράλληλα από Αθήνα και Λευκωσία, αυτοί...
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«∆εν έπαυσαν να πιστεύωσιν ότι ο τελικός σκοπός του αγώνος των, ήτο η ένωσις µε
την Ελλάδα. ∆ιότι διά των συµφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου εδηµιουργήθη
κυπριακόν κράτος, αλλά δεν εδηµιουργήθη κυπριακόν έθνος, ουδέ ήτο δυνατόν τοιούτο να δηµιουργηθεί. Οι έλληνες της νήσου εξηκολούθησαν να στρέφωνται προς την
Ελλάδα ως προς µητέρα πατρίδα»2.
Η ύπαρξη και συντήρηση της Κύπρου στο ρόλο της «δεύτερης Ελλάδας», η ένταξή
της στο στρατόπεδο των αυτοονοµαζόµενων αδεσµεύτων και η έναρξη της αµφισβήτησης του καθεστώτος της αµερικανοκρατίας στην Ελλάδα από τους ίδιους τους φορείς της, δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις για ν' αποτύχουν τα σχέδια του αµερικανικού ιµπεριαλισµού. Επιπρόσθετα, στο βαθµό που ο λαϊκός παράγοντας έγινε δυνατό
κάτω από το βάρος µιας συστηµατικής παρέµβασης να ποδηγετηθεί περνώντας στη
στάση του θεατή των εξελίξεων, ολόκληρη η τελευταία περίοδος της ιστορίας του νησιού µας αποκαλύπτει την αδιάκοπη πάλη και ενότητα ανάµεσα στον αµερικανικό
ιµπεριαλισµό και στο ελληνικό µονοπωλιακό κεφάλαιο. Μια πάλη όµως, στην οποία ο
ρόλος του τουρκικού παράγοντα γίνεται ολοένα και πιο αποφασιστικός σε σχέση µε τον
αγγλικό, που αναµφισβήτητα έχει αδυνατίσει.
Βασικά, στο µέτρο που ο αµερικανικός ιµπεριαλισµός ήταν: α) όχι µόνο ηγεµονικός εταίρος, αλλά και ανταγωνιστής, β) εταίρος, µε αδυναµίες όµως πια, για να καλύπτει απόλυτα και να «προστατεύει» τη δραστηριότητα του ελληνικού κεφαλαίου στη
Μέση Ανατολή και στην Αφρική, ο ρόλος του σαν απόλυτου ηγεµόνα άρχισε ν' αµφισβητείται.
Η αδυναµία καθοδήγησης του εθνικού κινήµατος από προλεταριακές δυνάµεις,
εκτός του ότι προώθησε την αποεθνικοποιητική διαδικασία στο έπακρο, έδωσε την
προτεραιότητα στην αστική εκδοχή της πολιτικής σαν τη µόνη έγκυρη εκδοχή. Έτσι,
στο µέτρο που οι λαϊκές µάζες παθητικοποιούνταν, αρχίζει η µυθοπλασία και η µυθοποιητική διαδικασία της δήθεν ηγεσίας του αγώνα, που δεν ήταν άλλη από την ελληνοκυπριακή αστική τάξη. Εκεί που δεν υπάρχει ή που εγκαταλείπεται η πολιτική των
µαζών, παρουσιάζεται η πολιτική της ίντριγκας και της µειοδοσίας. Στην Ελλάδα αρχίζει ν' αφαιρείται από την πολιτική της απέναντι στο κυπριακό ζήτηµα ο εθνικός πυρήνας και ν' αποσυνδέεται από µια σειρά άλλων εθνικών ζητηµάτων. Για τις κύριες
πολιτικές δυνάµεις, το κυπριακό ζήτηµα γίνεται πια ένα διεθνές ζήτηµα, σαν όλα τ'
άλλα.
Στην Κύπρο, οι συνέπειες της πολιτικής αυτής ήταν πιο καθοριστικές, αλλά και
διαφορετικού χαρακτήρα. Οι παραδοσιακές αριστερές δυνάµεις, µετά από την πορεία
αποεπαναστατικοποίησής τους, αναπτύσσουν έναν ιδιότυπο ρεφορµισµό, που έχει τις
ρίζες του στην προδοσία του εθνικού αγώνα. Αναπτύσσουν µια συµβιβαστική πολιτική
στα συνδικάτα και στο κοινοβούλιο, που το αποκορύφωµά της το βλέπουµε σήµερα,
µετά από την εισβολή. Η προδοσία όµως του εθνικού αγώνα προχωράει παράλληλα
µε την κοινωνική αποκατάσταση αυτών των δυνάµεων, που βρίσκουν µια θέση στον
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καπιταλιστικό ήλιο, όχι όµως παθητική, αλλά ενεργητική· ακόµη και σήµερα δεν είναι
σαφή τα όρια της πολιτικής τους ένταξης στο σύστηµα των αστικών πολιτικών σχέσεων και της οικονοµικής τους ενσωµάτωσης στις καπιταλιστικές παραγωγικές σχέσεις.
Πάντως, η ένταξη κι η ενσωµάτωσή τους έχει πια ένα διαµορφωτικό και ενεργητικό
χαρακτήρα: σηµαντικός αριθµός καπιταλιστικών επιχειρήσεων ξεπηδάει από τους φορείς αυτών των δυνάµεων, µε αποτέλεσµα να µοιράζονται µε την αστική τάξη της Κύπρου τη νοµή του πλεονάσµατος. Έτσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΠΕΟ κλπ. )
δεν είναι ανταγωνιστικές του συστήµατος, ακόµη και µέσα στα πλαίσια µιας ευρωπαϊκής ενσωµάτωσης, αλλά συµπληρωµατικές. Ο ρεφορµισµός έχει εδώ σαν κυρίαρχο
δοµικό του στοιχείο την κρατική ιδεολογία, τον κρατισµό. Ο κύπριος σε αντίθεση µε
τον ελλαδίτη, θεωρεί το κράτος «δικό του». Οι λόγοι µπορούν να εντοπισθούν σε διαφορετικά επίπεδα, ορισµένα από τα όποια έχουµε ήδη εν µέρει επισηµάνει.
∆εσπόζουσα όµως θέση κατέχουν οι λόγοι εκείνοι που είναι συνδεδεµένοι µε την
ιστορία του εθνικού κινήµατος και την εξέλιξη της εθνικής συνείδησης.
Το 1959, ύστερα από τρία χρόνια εθνικοενωτικού αγώνα, οι κύπριοι απελευθερώνονται από τον αποικιακό ζυγό. Τι σήµαινε αυτό για τον ελληνικό λαό της Κύπρου;
Από τη µια, την ολοκληρωτική προδοσία του αγώνα του και το θάψιµο της αυτοδιάθεσης - ένωσης, το ξεµάκρισµα από τον εθνικό κορµό. Αυτό ήταν το κύριο3.
Από την άλλη όµως, σήµαινε και τούτο: την για πρώτη φορά σ' όλη τη µεσαιωνική
και νεώτερη ιστορία του νησιού, διακυβέρνησή του από ελληνική κυβέρνηση, και όχι
απλά πολιτική, αλλά πολιτικοθρησκευτική. Σήµαινε δηλαδή, την για πρώτη φορά διαβίωσή του µέσα σ' ένα «δικό του» εθνικό κράτος, άσχετα αν αυτό το κράτος ήταν το ηµιτελές
κράτος που προέκυψε από τις συµφωνίες της Ζυρίχης.
Αυτό ακριβώς το δεύτερο, µολονότι έκφραζε τον συµβιβασµό της άρχουσας τάξης
µε τον αγγλοαµερικανικό ιµπεριαλισµό και την τουρκική αστική τάξη, θεωρήθηκε σαν
η κύρια πλευρά και προπαγανδίστηκε σαν µεγάλη νίκη.
Από κει και πέρα, ο κάθε ελληνοκύπριος, µέσα από την καθηµερινή αποστράτευση
και τα πολλαπλά άλλοθι (οικονοµική ευµάρεια, αναγνώριση στον ΟΗΕ, πολιτική ισορροπία ανάµεσα στους λύκους, ψευδαίσθηση του αδέσµευτου, κλπ. ) που χειροπιαστά του προσφέρονται για ν' αγνοεί το κύριο, ενσωµατώθηκε βαθµιαία και µε περιορισµένες αντιστάσεις στη λογική της πέρα από καθετί άλλο υποστήριξης του «κράτους»
του.
Γιατί, στη συνείδηση του σήµερα, ταυτίστηκε λαθεµένα ο κίνδυνος του εθνικού
αφανισµού µε τον κίνδυνο εξαφάνισης του ηµιτελούς κράτους, που η άρχουσα τάξη µε
κάθε θυσία προσπαθεί να το διατηρήσει, και που η ύπαρξή του ίσα ίσα σαν τέτοιου
φέρνει καθηµερινά στο προσκήνιο τον εθνικό αφανισµό.
Η πραγµατικότητα τούτη, που εµπλουτίζεται από την εναπόθεση των ελπίδων για
την επίλυση του κυπριακού στον ΟΗΕ —η «αίγλη» του διεθνούς οργανισµού— διαµορφώνει στις λαϊκές µάζες και µιαν αντίστοιχη πολιτική συµπεριφορά, που σύντοµα
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γίνεται ιδεολογία και στάση ζωής. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ανάπτυξη ενός ιδιότυπου κρατισµού, που ούτε λίγο ούτε πολύ, και όσο παρακινδυνευµένο κι αν είναι για
την ώρα σαν διαπίστωση, µοιάζει µε το γερµανικό Volkstaat, που στο πεδίο της πολιτικής, πυρήνα του έχει τον χαρισµατικό ηγέτη, που επειδή εκλέγεται έχει και το
άλλοθι των δηµοκρατικών θεσµών. Πώς αλλιώς µπορεί να εξηγηθεί και το κύρος του
Μακάριου για όλη σχεδόν την περίοδο που υπάρχει κυπριακό πρόβληµα, και µάλιστα
στα τελευταία χρόνια πριν από το θάνατό του;
Έτσι σιγά - σιγά, ο ιδιότυπος αυτός κρατισµός ριζώνει στο λαό µας στην Κύπρο,
που σε συνδυασµό και σαν αποτέλεσµα της ανιστορικής εξίσωσης: αυτοδιάθεση ένωση ίσον προδοσία, δηµιουργεί την αντίληψη ότι το κράτος της Κύπρου είναι κράτος κάθε κύπριου, είτε καπιταλιστής είναι, είτε προλετάριος. Καθαγιάζεται η συνεργασία µ' αυτό, που µέσα στα πλαίσια µιας κλειστής και µικρής κοινωνίας, κι ακόµη περισσότερο µετά την εισβολή, (ένας παράγοντας που δεν έχει ακόµη εξεταστεί διεξοδικά) αναπτύσσεται η υποχρεωτικότητα αυτής της συνεργασίας, της ολότελης ταύτισης.
Αυτό δεν ισοδυναµεί µε τίποτ' άλλο, παρά µε την απαλλοτρίωση της θέλησης ενός
λάου και την εναπόθεση της τύχης του στα χέρια µιας «έµπειρης» ηγεσίας που ταυτίζεται µε το κράτος, µ' ένα «κράτος όλου του λαού».
Το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετο και δύσκολο.
Η αποεθνικοποίηση ενός εθνικού ζητήµατος κι ο αποπροσανατολισµός ενός κινήµατος εθνικής χειραφέτησης και ολοκλήρωσης —η προσπάθεια δηλαδή να ενταχθεί η
λύση του πρώτου έξω από τα πλαίσια της εθνικής ταυτότητας και των συµφερόντων
του δεύτερου— µπορεί να πραγµατοποιηθεί, και πραγµατοποιείται, σε δύο επίπεδα:
στο επίπεδο της διεθνούς υπόστασης του ζητήµατος (από την άποψη της πραγµατοποίησης ή όχι της ρήξης του κινήµατος εθνικής χειραφέτησης µε το διεθνή ιµπεριαλισµό) και στο επίπεδο των εσωτερικών κοινωνικοταξικών σχέσεων και συγκρούσεων
(από την άποψη των δυνάµεων που µπορούν ή όχι ιστορικά να µπουν επικεφαλής του
κινήµατος εθνικής χειραφέτησης και να το οδηγήσουν µε συνέπεια ίσαµε το τέλος).
Μέχρι σήµερα, µετά από εµπειρία τριάντα και πάνω χρόνων εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα των ελληνοκυπρίων, απ' όλες σχεδόν τις πλευρές τονιζόταν η διεθνής πλευρά
του ζητήµατος και του αγώνα, σαν αντί - αποικιακού και αντί - ιµπεριαλιστικού αγώνα,
οδηγώντας όµως, πολλές φορές, στην προώθηση λύσεων που αντιστρατεύονταν στα
πραγµατικά συµφέροντα του κινήµατος. Η σηµερινή διεκδίκηση λ. χ. για τη διεθνοποίηση, όχι µόνο σηµαίνει την ανοιχτή παρέµβαση πολλών ιµπεριαλιστών εταίρων
στην επίλυση του ζητήµατος, αλλά αποτελεί κιόλας µια εγγύηση για την απάλειψη της
εθνικοαπελευθερωτικής αιχµής του αγώνα και το µπλοκάρισµα της λύσης του.
Φτάσαµε λοιπόν σήµερα σε µια πραγµατικότητα όπου:
Α. Ο κάθε ιµπεριαλιστής εταίρος θέλει και πασχίζει να εντάξει την επίλυση του
κυπριακού µέσα στα πλαίσια του δικού του στρατηγικού συστήµατος, είτε συµφωνώντας µε τον ισχυρότερο, είτε σε ρήξη µαζί του.
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Β. Η ελλαδική αστική τάξη σήµερα, ενώ για µισόν αιώνα χρησιµοποιούσε τη δεύτερη Ελλάδα, την Κύπρο, σαν δούρειο ίππο για να µπορεί να διεισδύει στις χώρες της
Μέσης και της Εγγύς Ανατολής, καθώς και του µεσογειακού χώρου, εγκαθιδρύοντας
ταυτόχρονα τα στρατηγικά της συµφέροντα και επωφελούµενη από το καθεστώς των
άνισων ανταλλαγών για να σωρεύει πλούτο, αποσυνδέει το κυπριακό ζήτηµα από τα
άλλα εθνικά ζητήµατα (Αιγαίο, υφαλοκρηπίδα, εναέριος χώρος, κλπ. ), χωρίς βέβαια
να παραγνωρίζει τη σηµασία του. (Βλέπε λ. χ. δηλώσεις Κ. Καραµανλή και Α. Παπανδρέου, στους λόγους τους στη Βουλή, στις 16-1-79).
Γ. Η ελληνοκυπριακή αστική τάξη, παγιδευµένη πια απ' τις αντιφάσεις της δικιάς
της πολιτικής των λεπτών ισορροπιών που οδήγησε στο ζυριχιακό κράτος, και που
φυσική προέκταση ήταν οι δύο Αττίλες, εξακολουθεί την πολιτική αυτή, περιχαρακώνοντας τον εαυτό της σ' ένα ιδιότυπο κρατίδιο, σ' ένα κρατίδιο «όλου του λαού», που ο
καθένας που διαφωνεί µαζί της σηµαίνει πως το επιβουλεύεται.
Η συνδυασµένη αυτή επίδραση των τριών παραγόντων, τους οποίους επισηµάναµε
παραπάνω, παρουσιάζει τη σηµερινή διαστρεβλωµένη εικόνα της πραγµατικότητας.
Έτσι, οι αλλεπάλληλες ήττες παρουσιάζονται νίκες, οι αλλεπάλληλες οπισθοδροµήσεις
παρουσιάζονται προχωρήµατα· κι εκείνο που φαίνεται να επιτρέπει την παρουσίαση
αυτή είναι η παθητικοποίηση του λαού µας στην Ελλάδα, που έδειχνε άλλοτε ιδιαίτερη ευαισθησία για την Κύπρο, και η υιοθέτηση από το λαό µας στην Κύπρο της
άποψης και της πολιτικής της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης για το «κράτος όλου
του λαού».
Καµιά κυβέρνηση σ' Ελλάδα και Κύπρο δεν θα κατόρθωνε να περάσει τόσο ανώδυνα ένα πραξικόπηµα σαν αυτό των Ιωαννίδη - Σαµψών, και µια φασιστική εισβολή
σαν αυτή των Τούρκων, που µοίρασε de facto την Κύπρο στα δυο, όσο οι σηµερινές.
Γι' αυτό, είναι αναγκαίο να επιχειρηθεί µια προσέγγιση στην κατάσταση που έχει
διαµορφωθεί εσωτερικά στη σηµερινή Κύπρο, ή µ' άλλα λόγια, να διερευνηθεί η σηµερινή διαµόρφωση του εσωτερικού ταξικού - πολιτικού συσχετισµού και τα πλαίσια
πάνω στα όποια διαµορφώνεται η ισορροπία σήµερα ανάµεσα στις βασικές ταξικές
δυνάµεις, έτσι όπως είναι πια εγκλωβισµένες στο µη κατεχόµενο, ακόµη, κοµµάτι του
νησιού. Αυτό φυσικά, από µόνο του δεν αρκεί, στο βαθµό που δεν συνδέεται διαλεκτικά µε τα καθόλου σύγχρονα ελληνικά εθνικά προβλήµατα, προβλήµατα που έχουν
άµεση σχέση µε την ελληνοτουρκική διένεξη και τη διείσδυση και διαµάχη των µεγάλων ιµπεριαλιστικών δυνάµεων στη Νότια Βαλκανική και στην Εγγύς και τη Μέση
Ανατολή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ιεθνοποίηση ίσον αποεθνικοποίηση
Έχουµε κιόλας αναφέρει πως η πολιτική που δέσποσε γύρω από το εθνικό ζήτηµα
της Κύπρου την τελευταία δεκαετία —και ιδιαίτερα µετά από την τουρκική εισβολή
του '74- ήταν η λεγόµενη πολιτική της διεθνοποίησης· η ένταξη δηλαδή του ζητήµατος µέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ —στο πεδίο όπου εκφράζονται οι ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις και ενότητες— και η µεθόδευση της επίλυσής του µε βάση τα ψηφίσµατα και τις αποφάσεις του.
Η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής από την ελλαδική όσο και από την ελληνοκυπριακή αστική τάξη δεν υπήρξε γραµµική, ούτε προέκυψε αιφνίδια. Όπως γραµµική δεν
υπήρξε και η ένταξη στην παραπάνω πολιτική του συνόλου των πολιτικών κοµµάτων
σε Ελλάδα και Κύπρο: από τη δεξιά, ίσαµε τα κόµµατα της ιστορικής αριστεράς αποδέχονται µε ελάχιστες, ίσως, παραλλαγές την παραπάνω πολιτική.
Απ' την άλλη µεριά, δεν είναι καθόλου συµπτωµατικό πως η ανάδυση της πολιτικής
αυτής συµπίπτει µε την κατάδυση του µαζικού εθνικοενωτικού κινήµατος, που συντάραξε την Κύπρο της αποικιοκρατίας και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διαµόρφωση
της πολιτικής συγκυρίας στην Ελλάδα. Ο λόγος ύπαρξής της είναι να χρησιµοποιείται
σαν αντίβαρο στην πολιτική της τουρκικής πλευράς, που από τη στιγµή που ενεπλάκη
στο κυπριακό ζήτηµα το περιορίζει σε ζήτηµα διµερών σχέσεων.
Με ποιο όµως τρόπο φτάσαµε ώστε να υιοθετηθεί η πολιτική αυτή από την ελλαδική και την ελληνοκυπριακή αστική τάξη; Και πού ακριβώς τέµνονται τα όρια του επικαλούµενου από τη µεριά τους πολιτικού ρεαλισµού και απεµπόλησης του εθνικού
αγώνα; Και µέχρι ποιο σηµείο η ελλαδική αστική τάξη, ή ακριβέστερα ένα σηµαντικό
κοµµάτι της είχε αποδεχτεί τους στόχους του αγώνα αυτού, που δεν ήταν άλλοι από
την ένωση, την περίοδο τουλάχιστον της ένοπλης φάσης του; Και από ποιο σηµείο
και πέρα άρχισε η ελληνοκυπριακή αστική τάξη να διαφοροποιεί την πολιτική της από
τους στόχους που αναφέραµε παραπάνω;
Τα ερωτήµατα αυτά δεν απαντήθηκαν κατά τη γνώµη µας ποτέ, γιατί η απάντησή
τους θα συνεπαγόταν την αποκάλυψη των συγκεκριµένων πολιτικών —και ιστορικών— ευθυνών όσων χειρίσθηκαν το εθνικό ζήτηµα της Κύπρου. Και οι παραπάνω
ευθύνες δεν είναι µόνο βαριές, αλλά και συνολικές, αφορούν δηλαδή τις δυο αστικές
τάξεις στο σύνολό τους, κι όχι κάποια τµήµατά τους (να γιατί παραµένει, κατά τη γνώµη µας, ακόµη κλειστός ο περίφηµος φάκελος της Κύπρου).
Κανείς δεν µπορεί ν' αµφισβητήσει µε σοβαρά επιχειρήµατα την παραδοχή πως
«το κυπριακό άρχισε σαν ένα αλυτρωτικό, εθνικό θέµα», για να καταλήξει σ' ένα διεθνές ζήτηµα, εµπλεγµένο µέσα στους ανταγωνισµούς των Μεγάλων ∆υνάµεων και τις συγκρούσεις των ποικίλων οικονοµικών και στρατηγικών συµφερόντων στο χώρο της Ανατολικής
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Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής»1. Επίσης, κανείς ουσιαστικά δεν αµφισβήτησε πως
το «εθνικιστικό τους κίνηµα (των ελληνοκυπρίων) αποτελούσε, σ' ορισµένες πλευρές,
προέκταση του εθνικού κινήµατος του XIX αιώνα»2.
Οι δυο παραπάνω παραδοχές οριοθετούν µε σαφήνεια το ιστορικό πεδίο που διαµορφώθηκε το εθνικό ζήτηµα της Κύπρου, και συνάµα βοηθούν στην καταρχήν προσέγγιση της συµπεριφοράς της ελλαδικής αστικής τάξης απέναντι στις φάσεις του εθνικοενωτικού αγώνα των ελληνοκυπρίων. Χρήσιµο είναι, µ' αυτή την έννοια, ν' ανατρέξουµε στους όρους διαµόρφωσης της αστικής εθνικής πολιτικής —της πολιτικής της
αστικής τάξης απέναντι στο πρόβληµα της εθνικής ολοκλήρωσης— και στο µυθοποιηµένο τρόπο που εκφράστηκε τούτη στη Μεγάλη Ιδέα.
Η Μεγάλη Ιδέα λειτούργησε περισσότερο σαν όργανο ιδεολογικής µυθοποίησης
παρά σαν όργανο πολιτικής πρακτικής· κι αυτό γιατί ένα όργανο πολιτικής πρακτικής
φροντίζει εξαρχής για τη δηµιουργία των όρων εκείνων που θα κάνουν εφικτή την
πραγµατοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων και επαγγελιών, και δεν παραπαίει ανάµεσα στην πολιτική του εφικτού και στον πολιτικό µύθο. Η Μεγάλη Ιδέα λοιπόν δέσποσε στην ιδεολογική και πολιτική συµπεριφορά της ελληνικής αστικής τάξης, µε
ανακόλουθο τρόπο, ίσαµε το 1922. Το 1922 είναι το ιστορικό ορόσηµο της πραγµατικής καταστροφής: της µικρασιατικής. Η Μεγάλη Ελλάδα των Τριών Ηπείρων και
των Πέντε Θαλασσών, το εξωιστορικό δράµα της ελληνικής αστικής τάξης, καταλήγει
µε τον πιο οδυνηρό τρόπο στη συντριβή.
Μέχρι το 1922, το ζήτηµα του εθνικού αλυτρωτισµού, ενισχυµένο από τις στρατιωτικές νίκες της ελληνικής αστικής τάξης που διπλασίασαν τα εθνικά όρια του νεοελληνικού κράτους, ήταν ενταγµένο στην ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας, και στην πραγµατική πολιτική της ελληνικής αστικής τάξης για τη διεύρυνση του ζωτικού της χώρου, απαραίτητου όρου για την ευρύτερη λειτουργία του µηχανισµού συσσώρευσης
του κεφαλαίου. Η απόκλιση ωστόσο του µύθου της Μεγάλης Ιδέας από την πραγµατική πολιτική της εθνικής ολοκλήρωσης προσδιόριζε µ' έναν τέτοιο τρόπο την ένταξη
του αλυτρωτισµού στον πρώτο, που δεν εγγυόταν την προοπτική του προς ένα µάχιµο
διέξοδο, ανάλογο µε τον εφτανησιακό και κρητικό αγώνα· απεναντίας, ολοένα και
περισσότερο αποσυνέδεε το ζήτηµα του αλυτρωτισµού από τον αγώνα γενικά.
Ο εθνικός αλυτρωτισµός, µετά το 1922, µετά την ιστορική καταστροφή, καταρρέει σαν µάχιµη πρακτική, µαζί µε την κατάρρευση του µύθου. Μαζί µε την κατάρρευση αυτή µεταβάλλεται, σαν αναπόφευκτη συνέπεια, και η στρατηγική συσσώρευσης
του ελληνικού καπιταλισµού στο σύνολό του.
Η κατάρρευση αυτή άφηνε ένα δυσαναπλήρωτο κενό που καµιά πολιτική του εφικτού δεν µπορούσε να χωρέσει. Ωστόσο, µολονότι η πολιτική του εφικτού δεν αναπλήρωσε το ιδεολογικό κενό του µύθου —θα χρειαζόταν να περάσουν µερικά χρόνια
για να ξεφύγουν από τους νόµους της αδράνειας οι ιδεολογικοί µηχανισµοί του ελληνικού αστικού κράτους, σαν αποτέλεσµα των νέων ταξικών συσχετισµών µετά την κα-
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ταστροφή —παρέπεµψε το ζήτηµα του εθνικού αλυτρωτισµού, και συγκεκριµένα το
εθνικό ζήτηµα της ∆ωδεκανήσου και της Κύπρου, στις καλένδες των ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων στον µεσογειακό χώρο. Κι όχι µόνο το παρέπεµψε, αλλά το άφησε
κιόλας στην τύχη του. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι το 1931, µετά την πρώτη εξέγερση
των ελληνοκυπρίων, ο Ε. Βενιζέλος δήλωνε πως «δεν υφίσταται ζήτηµα κυπριακόν
µεταξύ της ελληνικής κυβερνήσεως και της αγγλικής... ».
∆υο είναι, κατά τη γνώµη µας, τα καθοριστικά στοιχεία της περιόδου σε σχέση µε
το εθνικό ζήτηµα της Κύπρου:
1. Η πλήρης ένταξη του εθνικού ζητήµατος της αποικιοκρατούµενης Κύπρου στο
στρατηγικό σύστηµα του αγγλικού ιµπεριαλισµού, πράγµα που δίνει στο ζήτηµα νέα
χαρακτηριστικά, εντάσσοντάς το στη νέα φάση των αντιαποικιακών εξεγέρσεων: άρα
το αίτηµα της ένωσης αρχίζει να συνδέεται µε το αίτηµα της αυτοδιάθεσης, και
2. Η αντικατάσταση του µύθου της Μεγάλης Ιδέας µε τον αντικοµµουνισµό σαν
κυρίαρχη ιδεολογία της ελληνικής αστικής τάξης, που όµως ενοποιεί λιγότερες τάξεις
και περιχαρακώνει περισσότερο την ίδια την αστική τάξη στο φρούριο των επιλογών
της: από δω και πέρα, η παρακίνηση κάθε µαζικού κινήµατος γύρω από το εθνικό ζήτηµα της Κύπρου γίνεται συνώνυµη µε την εθνοπροδοσία, όσο εθνικοί κι αν είναι οι
στόχοι του, κι όσο αν ο χαρακτηρισµός συνήθως ταιριάζει στους αποστολείς του.
Τα δύο αυτά στοιχεία αποκτούν διαφορετική βαρύτητα κάθε φορά που η συγκυρία
του αγώνα ανατρέπει και τινάζει στον αέρα τους τρόπους που µεθοδεύονται για την
επίλυση - παγίδευση του ζητήµατος, ή κάθε φορά που ο ίδιος ο αγώνας παίρνει την
κατιούσα.
Η ήττα του λαϊκού κινήµατος το 1949 όχι µόνο επαυξάνει τη σύγχυση γύρω από
τον προσδιορισµό του προβλήµατος, αλλά αφήνει ανοιχτή την πόρτα στην κάθε λύση
που προτείνουν ή προωθούν οι ιµπεριαλιστές.
Αν το εθνικό κυπριακό ζήτηµα είναι και διεθνές, αυτό οφείλεται στην προσπάθεια ν' αποκρουσθεί η ένταξή του στο ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο, κι όχι στην ακόµη παραπέρα ένταξή του
σ' αυτό. Όταν ο ελληνοκυπριακός λαός έδινε την πάλη του για την αυτοδιάθεση, έδινε
σ' αυτή την πάλη το µοναδικό περιεχόµενο που της ταίριαζε, την ένωση µε την Ελλάδα, κι όχι την ανεξαρτησία, που δεν µπορούσε παρά να ήταν ηµιτελής, όπως άλλωστε
το έδειξε και η µετέπειτα εξέλιξη.
Όσο όµως διαρκούσε ο αγώνας αυτός, η ελληνική αστική τάξη, µπροστά στον εφιάλτη του λαϊκού κινήµατος, που παρά την καταστολή του εξακολουθούσε ν' απλώνει
το φάσµα του πάνω της, εντασσόταν στο στρατηγικό σύστηµα του βορειοαµερικανικού ιµπεριαλισµού. Η ένταξη αυτή, πέρα από το ότι τη σταθεροποίησε, είχε σαν συνέπεια την επανέκδοση όλων εκείνων των επιχειρηµάτων, που οι πραγµατικοί αγώνες
των µαζών τα είχαν ρίξει στ' άχρηστα, γύρω από το πώς έπρεπε να προωθηθεί η επίλυση του εθνικού ζητήµατος της Κύπρου. Η πολιτική της διεθνοποίησης ήταν προ των
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πυλών.
Η διεθνοποίηση ήταν συνάµα και το αποτέλεσµα µιας σειράς στάσεων, όσο και η
αιτία να καθορίζουν το πρόβληµα περισσότεροι παράγοντες. Πάνω σ' αυτήν ακριβώς
τη διεθνοποίηση ήταν που οικοδοµήθηκαν οι αντιθέσεις και οι ενότητες της ελλαδικής
και της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης.
Πριν όµως περάσουµε σ' αυτό, χρειάζεται να εντοπίσουµε τι σήµαινε διεθνοποίηση, παραποµπή δηλ. του προβλήµατος στις ενδοϊµπεριαλιστικές αντιθέσεις, για το
εσωτερικό µέτωπο της Κύπρου:
1. Ο βρετανικός ιµπεριαλισµός, αφού οι προσπάθειές του ν' αφελληνίσει τους κυπρίους απέτυχαν, δηµιούργησε το εσωτερικό εθνικό ζήτηµα. Ανέβασε την τουρκοκυπριακή µειονότητα στο επίπεδο της αυτόνοµης εθνικής οντότητας.3
2. Κατά συνέπεια, έκαµε τον τουρκικό παράγοντα ρυθµιστικό απέναντι στις εξελίξεις του νησιού, που παρεµβλήθηκε µε το αίτηµα της διχοτόµησης, στο όποιο
«παρέµεινε αµετάβλητη».4
3. Πολυδιασπάσθηκε το εσωτερικό µέτωπο του αγώνα, µε συνέπεια την ολοκληρωτική καθοδήγησή του να την πάρει η αστική τάξη, που έχοντας το πεδίο ελεύθερο
από την ιστορική αριστερά, η οποία όχι µόνο δεν συµµετείχε στον αγώνα, αλλά τον
κατήγγειλε κιόλας, συναίνεσε στις συµφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης.
Η αποδοχή της διεθνοποίησης οδήγησε στην πολιτική του εφικτού, που πέρασε
και στην πρακτική της ιστορικής αριστεράς στην Ελλάδα. Ενώ για µια περίοδο υπεράσπιζε µε αντιφατικό τρόπο τον ενωτικό αγώνα, κατέληξε τελικά στην ουρά των αστικών επιλογών. Έτσι, για παράδειγµα, ο «βαθύς αλυτρωτικός εθνικισµός των Κυπρίων» έγινε «συναισθηµατική τοποθέτηση», που «ζηµίωσε τον αγώνα τους, γιατί µείωσε
τη δυνατότητά τους να κατανοήσουν τις διεθνείς δυσκολίες που συναντούσε η ικανοποίηση των ασυµβίβαστων αιτηµάτων τους».5
Η πολιτική του εφικτού θριάµβευε. Πάνω σ' αυτή την πολιτική στηρίχθηκαν οι
συγκρούσεις και οι ενότητες των κυρίαρχων τάξεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάνω σ'
αυτήν την πολιτική καρποφόρησε η πολιτική των λεπτών ισορροπιών, που όπως κάθε
τέτοια ισορροπία είναι ασταθής, έτσι κι αυτή παρέπαιε. Και σ' αυτή την ασταθή ισορροπία, η πιο σταθερή πλευρά δεν ήταν η ελληνική, που παλινδροµούσε πότε στην
ένωση, πότε στην αυτοδιάθεση και πότε στην ανεξαρτησία6, αλλά η τουρκική, που όχι
µόνο δεν έκανε πίσω στην αξίωση της διχοτόµησης, αλλά βρήκε κιόλας τον χρόνο να
επεξεργάζεται σχέδια, και µάλιστα να τα εφαρµόζει στην Κύπρο, όπως το έδειξε το
1974.
Η µεταζυριχιακή συγκυρία έδωσε τον τόνο στις διαφορετικές επιλογές της ελλαδικής και της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης. Το κυπριακό πρόβληµα, που µέχρι τότε
κρατιόταν στην επιφάνεια χάρη στους αγώνες των ίδιων των ελληνοκυπριακών µαζών
για την αυτοδιάθεση - ένωση, σφραγίζεται από την υποχώρηση του λαϊκού κινήµατος
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και το πέρασµα των πολιτικών πρωτοβουλιών στα χέρια, αποκλειστικά σχεδόν, της
άρχουσας τάξης σε Ελλάδα και Κύπρο. Η θεωρία λ. χ. του εθνικού κέντρου, που τη
βλέπουµε ν' αναπτύσσεται την περίοδο του '60, οδηγούσε ακόµη παραπέρα την ελληνοκυπριακή αστική τάξη σε αποκλίνουσες επιλογές. Αυτές οι επιλογές δεν αλλοίωναν
την εθνική φύση του πραγµατικού προβλήµατος. Την απέκρυπταν όµως και οδηγούσαν συνειδητά στην µεγαλύτερη ένταξη της Κύπρου στο χώρο των λεγόµενων αδέσµευτων, µε συνέπεια όχι να ασκεί, βέβαια, αδέσµευτη πολιτική (κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο τη στιγµή που υπήρχαν οι τρεις εγγυήτριες δυνάµεις), αλλά ν' αποµακρύνει
κάθε ενέργειά της από την ενωτική διεκδίκηση, και να µπαίνει βαθύτερα στο αδιέξοδο
της διεθνοποίησης. Έτσι, η θεωρία του εθνικού κέντρου, η θεωρία δηλ. όπου η ελλαδική αστική τάξη θα είχε την προτεραιότητα στις βασικές αποφάσεις και προσανατολισµούς, βρήκε την πιο αποτρόπαια έκφραση την περίοδο της δικτατορίας, και πρόσφερε µέχρι το αντιµακαριακό πραξικόπηµα, ένα θαυµάσιο άλλοθι εσωτερικής κατανάλωσης για τις αποκλίνουσες επιλογές της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης. Πώς ήταν
δυνατό η «∆ηµοκρατία» να παίρνει εντολές από τη «∆ικτατορία»! Κι όµως, καµιά
πλευρά δεν είχε παραιτηθεί από την αναζήτηση ενός modus vivendi µέχρι τη στιγµή
της ρήξης.
Η στιγµή της ρήξης έφερε την άλλη ρήξη του '74. Το 1974 δεν ήταν παρά η φυσική συνέπεια του 1931, που η κυπριακή εξέγερση παρέµεινε αβοήθητη, µε τον Βενιζέλο να δηλώνει πως δεν ήθελε να διαταράξει τις αγαθές σχέσεις της Ελλάδας και της
Βρετανίας· του 1950, που ο στρατηγός Πλαστήρας δήλωνε πως δεν ήταν κατάλληλη
η στιγµή «όπως αναλάβει πρωτοβουλίαν λύσεως του ζητήµατος»· του 1955, που η
ελληνική προσφυγή στον ΟΗΕ, τον αγωγό αυτό της διεθνοποίησης, για την αυτοδιάθεση απορρίπτεται· του 1959, που γίνεται αποδεκτή η ζυριχιακή λύση, και τέλος της
παραίτησης της ιστορικής αριστεράς σε Ελλάδα και Κύπρο από τον ενωτικό χαρακτήρα του αγώνα και από την εθνική φύση του ζητήµατος, όταν αυτός ο αγώνας ηττηµένος πια πέρασε στο περιθώριο.
Η πολιτική της διεθνοποίησης δεν είναι, και ούτε µπορεί να είναι, όπως συχνά προβάλλεται, το αντίρροπο στην τοποθέτηση του ζητήµατος της Κύπρου —και της λύσης του— στη βάση των διµερών σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Το κυπριακό εθνικό ζήτηµα δεν είναι διµερές. Απεναντίας, είναι ελληνικό εθνικό ζήτηµα. Η πολιτική
της διεθνοποίησης δεν είναι παρά το αντίρροπο στην αναγνώριση της παραπάνω φύσης του προβλήµατος.
Μονάχα σήµερα, µετά την ολοκληρωτική σχεδόν παγιοποίηση της εισβολής, µπορούµε να µετρήσουµε το µέγεθος της ζηµιάς για το λαό µας.
1. Στο εσωτερικό της Κύπρου που απόµεινε στα χέρια του ελληνικού της λαού, η
άµεση αντανάκλαση της διεθνοποίησης είναι:
α. η αποθάρρυνση των µαζών. Κάθε µαχητική άποψη καταπολεµείται, και τη θέση
την παίρνει το παιχνίδι των διακοινοτικών. Γι' αυτές ακριβώς τις διακοινοτικές θα πει
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ο Γ. Μαύρος7 πως όχι µόνο δεν αποτελούν λύση, αλλά αντίθετα οδηγούν στην επιδείνωση.
β. η καλλιέργεια και η ανάπτυξη µιας ιδεολογίας που διατείνεται πως η εθνολογική
και πολιτισµική ταυτότητα των ελληνοκυπρίων δεν είναι η ελληνική, αλλά κάποια άλλη
(φοίνικες λ. χ. )8, και
γ. η καλλιέργεια µιας συνείδησης ότι για όλα φταίνε οι ελλαδίτες, που στηριγµένη
στη θεωρία του εθνικού κέντρου, συγκαλύπτει ποιοι είναι ακριβώς εκείνοι οι έλληνες
που φταίνε.
2. Στο εσωτερικό της Ελλάδας, και ιδιαίτερα µετά τη µεταπολίτευση, στην ένταξη
όλων ανεξαίρετα —όχι φυσικά χωρίς διαφοροποιήσεις και συνεχείς αναδιπλώσεις και
παλινδροµήσεις— των πολιτικών φορέων στη συµπαιγνία της διεθνοποίησης, µε αποτέλεσµα τη διαµόρφωση των όρων για την αποστράτευση της εθνικής συνείδησης σ' ό,
τι αφορά την Κύπρο, και την αποσύνδεση του εθνικού ζητήµατος της Κύπρου από τα
υπόλοιπα εθνικά ζητήµατα του ευρύτερου ελληνικού χώρου (βάσεις, Αιγαίο).
3. Σαν αποτέλεσµα των δύο παραπάνω, ολοκληρώνεται το άνοιγµα της πόρτας για
τη θεσµοθέτηση της de facto διχοτόµησης, που επέβαλαν το καλοκαίρι του '74 τα
τουρκικά στρατεύµατα κατοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η διχοτόµηση έχει πια ουσιαστικά ολοκληρωθεί
Η διχοτόµηση έχει πια, ουσιαστικά, ολοκληρωθεί, τόσο στη σφαίρα του εδάφους, όσο και σ' αυτή του πληθυσµού, της οικονοµίας και της διοίκησης.
Καµιά πλευρά δεν φαίνεται να το αµφισβητεί. Πολλοί λίγοι έλληνες παραµένουν
στο Βορρά (δυο χιλιάδες περίπου σε σχέση µε τις διακόσιες χιλιάδες που κατοικούσαν εκεί πριν την εισβολή) και ελάχιστοι τούρκοι στο Νότο (λιγότεροι από εκατό, σε
σχέση µε τις σαράντα, περίπου, χιλιάδες που κατοικούσαν εκεί πριν από την εισβολη).
Στο µεταξύ, έχουν µεταφερθεί από την Ανατολία και άλλα µέρη της Νοτιοανατολικής
Τουρκίας γύρω στους τριάντα χιλιάδες τούρκους για µόνιµη εγκατάσταση στα κατεχόµενα εδάφη, καλύπτοντας, ως ένα βαθµό, το κενό που δηµιούργησε η µαζική εκδίωξη των χιλιάδων ελληνοκύπριων.1
Η ανασφάλεια, η αδρανοποίηση των προσφύγων και η έλλειψη προοπτικής επανεγκατάστασης οδήγησαν αρχικά ένα σηµαντικό κοµµάτι ελληνοκυπρίων στη µετανάστευση.
Στο διάστηµα ανάµεσα στο 1974 - 76 πάνω από 27.000 ειδικευµένοι ελληνοκύπριοι εργάτες µετανάστευσαν σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα στις αραβικές: Λιβύη, Σαουδική Αραβία, Εµιράτα του Περσικού Κόλπου· στις ανατολικές: Βουλγαρία και
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Τσεχοσλοβακία και στις δυτικές: Αγγλία, Αυστραλία και Καναδά. Αρκετοί απ' αυτούς
ήρθαν και στην Ελλάδα, χωρίς όµως το φαινόµενο να πάρει µαζικό χαρακτήρα.2
Φανερή είναι, πέρα από κάθε αµφιβολία, η αρνητική επίπτωση που έχει ένα τέτοιο
φαινόµενο για οποιαδήποτε χώρα, και πολύ περισσότερο, για ένα µικρό νησί µε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους.
Θα 'ταν όµως λάθος να µας διαφύγει το γεγονός ότι το µεταναστευτικό ρεύµα διαµορφώνεται κάτω από τελείως έκτακτες και συγκεκριµένες συνθήκες, τις οποίες δηµιούργησε η τουρκική εισβολή και όχι ένα συγκεκριµένο εσωτερικό αδιέξοδο.
Κι αυτός είναι ο λόγος που το ρεύµα αυτό από την πρώτη στιγµή ενθαρρύνθηκε, προωθήθηκε, και διοχετεύθηκε από την ίδια την αστική τάξη της Κύπρου, που έβλεπε
στην προσωρινή τούτη λύση ένα διπλό κέρδος.
Την εισροή στο νησί ενός σηµαντικού συναλλάγµατος που άµεσα ή έµµεσα το
καρπωνόταν η ίδια και τον περιορισµό, σ' ένα µεγάλο βαθµό, των πολιτικών πονοκεφάλων, που θα δηµιουργούσε αναπόφευκτα η παραµονή σε συνθήκες υποαπασχόλησης και ανεργίας ενός τόσο σηµαντικού δυναµικού.
Ο χαρακτήρας λοιπόν της µετανάστευσης στην Κύπρο µετά την εισβολή ήταν
προσωρινός και περιείχε έντονα το στοιχείο της εκτόνωσης του συναισθήµατος της
ανασφάλειας και της ανεργίας.
Αυτοί που φεύγανε από το νησί, µε προοπτική τη µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό ήταν, τελικά, η µειοψηφία. Ο κύριος όγκος των µεταναστών έφευγε µε σκοπό την
προσωρινή οικονοµική ανακούφιση των οικογενειών τους και τη συγκέντρωση κάποιου αρχικού κεφαλαίου για τη δηµιουργία µιας ιδιόκτητης δουλειάς ή εµπορικής
επιχείρησης.
Γι' αυτό άλλωστε, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των απασχολούµενων στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, µειώνεται στα 11.846 άτοµα το ∆εκέµβρη του
1977.
Το βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό της κατάστασης τούτης είναι ότι η πλειοψηφία
των ελληνοκυπρίων που µετανάστευσε στο εξωτερικό, ξαναγύρισε πίσω, και ρίχθηκε
στον αγώνα της επιβίωσης και της οικονοµικής τους ανασυγκρότησης µε ευνοϊκότερους, τη φορά αυτή, όρους.
Έτσι, ένα δυνάµει επαναστατικό δυναµικό διοχετεύθηκε αλλού, στρέφοντας την
όποια ζωτικότητα και ορµή του στον αγώνα της οικονοµικής και επιχειρησιακής
«αναδηµιουργίας», µακριά από κάθε πολιτική σύνδεση ή στενότερη έστω αγωνιστική
προοπτική.
Αυτό πιστεύουµε πως είναι ένα ουσιαστικό συµπέρασµα που πρέπει να βγάλουµε
από το µεγάλο αυτό κύµα της µετανάστευσης, που κυριάρχησε στα δυο - τρία χρόνια
µετά την εισβολή.
Αν πράγµατι είναι βάσιµο αυτό, τότε δεν απέχουµε από την πραγµατικότητα ισχυριζόµενοι ότι δεν είναι η έλλειψη προοπτικής επανεγκατάστασης που οδήγησε ένα
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σηµαντικό κοµµάτι ελληνοκυπρίων στη µετανάστευση, αλλά: α) Η κυβερνητική πρωτοβουλία που ήθελε, προσωρινά, ν' απαλλαγεί από µια στρατιά ανέργων τις κρίσιµες
γι' αυτήν στιγµές και β) οι ψηλές αµοιβές που παρέχονταν στους µετανάστες, ειδικά
στις αραβικές χώρες. Αυτά, σε συνδυασµό µε την παγιωµένη στον ελληνοκύπριο νοοτροπία, που συνοψίζεται στη φράση «φτιάξε µια δικιά σου δουλειά για να µη σ' εκµεταλλεύονται», οδήγησαν σταδιακά στη σηµερινή πραγµατικότητα του να έχει ο ίδιος
στην πράξη απεµπολήσει το δικαίωµά του να γυρίσει στο σπίτι του στο Βορρά.
Με αντίστροφο τρόπο διαµορφώθηκε η κατάσταση στον κατεχόµενο Βορρά. Η
προγραµµατισµένη εγκατάσταση τριάντα, περίπου, χιλιάδων τούρκων της νοτιοανατολικής Τουρκίας, σε συνδυασµό µε τη διαρκή παραµονή δεκάδων χιλιάδων ανδρών
στρατού κατοχής, διεύρυναν το χάσµα που άνοιξε η τουρκική εισβολή, παγιώνοντας
µια de facto κατάσταση, που τις αναλογίες της µπορούµε να τις αναζητήσουµε στο
προηγούµενο που δηµιούργησαν οι ισραηλινοί σιωνιστές και οι βορειοαµερικανοί
πάτρωνές τους στην κατεχόµενη Παλαιστίνη.
Το Φλεβάρη του 1975, ο Ραούφ Ντενκτάς, βασικός εκφραστής του συγκερασµού
τουρκικών και τουρκοκυπριακών συµφερόντων, ανακήρυξε τα κατεχόµενα εδάφη σε
«Τουρκοκυπριακό Οµόσπονδο Κράτος» και προκήρυξε γενικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, στις όποιες πλειοψήφησε το «Εθνικό Ενωτικό» κόµµα του, και βγήκε ο ίδιος πρόεδρος.
Αυτό βέβαια δεν ήταν µια τυχαία κίνηση στο µεγάλο αυτό παιχνίδι. Η Τουρκία σε
συνεργασία µε την τουρκοκυπριακή ηγεσία θέλησαν να δώσουν υπόσταση θεσµική σ'
αυτό που η κατοχή του τούρκικου στρατού είχε κάνει ήδη αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα.
Η «Νοµοθετική Συνέλευση του Τούρκικου Οµόσπονδου Κράτους», όπως ονοµάσθηκε η Τουρκοκυπριακή Βουλή, ήρθε σαν επιστέγασµα µιας αντεπαναστατικής
πραγµατικότητας, την όποια ο Ντενκτάς κυνικά συνοψίζει λέγοντας: «Αυτό που οι
Έλληνες αποκαλούν κυβέρνηση της Κύπρου δεν είναι παρά η ελληνική πλευρά ενός
δικοινοτικού κράτους, του οποίου εµείς αποτελούµε την τουρκική πλευρά».3
Πραγµατικά, τα πάντα φαίνονται να έχουν αλλάξει στην κατεχόµενη ζώνη, στην
«τουρκική πλευρά» του Ραούφ Ντενκτάς.
Και η προσπάθεια να διευρυνθεί το χάσµα γίνεται όλο και πιο συστηµατική.
∆υόµισι χρόνια ακριβώς πριν, τον Ιούνη του '77, ο Μαρσέλ Μπάραγκ παρατηρούσε πως: «η βόρεια ζώνη ζει στη σκιά της Άγκυρας. Έχει µια ώρα διαφορά από το υπόλοιπο νησί, µέτρα και σταθµά τουρκικά, εµπόριο σε τουρκικές λίρες —αλλά ο λαός
εξακολουθεί να µετράει σε κυπριακές λίρες και σελίνια όπως στην άλλη πλευρά. Όλα
τα ονόµατα των χωριών και των δρόµων είναι τουρκικά και στην κεντρική πλατεία και
του τελευταίου χωριού υπάρχει ένα άγαλµα του Ατατούρκ σε βάθρο. Μόλις ο επισκέπτης επιχειρήσει να βρει το νήµα των περίπλοκων και αιµατηρών διακοινοτικών σχέσεων, τα χάνει και τον κυριεύει αµηχανία. Τίποτα δεν συµπίπτει ούτε οι ιστορικές
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χρονολογίες —για τους µεν η ιστορία της Κύπρου αρχίζει µε την πρώτη ελληνική
εποίκιση, κάπου δώδεκα αιώνες π. Χ., για τους δε µε την κατάκτηση του νησιού από
τους Οθωµανούς τον 16ο αιώνα... για να αφήσουµε τα πιο πρόσφατα γεγονότα— ούτε
τα δηµογραφικά και γεωγραφικά δεδοµένα, ούτε φυσικά, οι ερµηνείες των πολιτικών
γεγονότων».4
Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα, αναγνωρίζεται διεθνώς σαν νόµιµη κυβέρνηση της
Κύπρου η κυβέρνηση του Κυπριανού.
Αυτό όµως δεν έχει οδηγήσει σε καµιάς µορφής παραίτηση την τουρκοκυπριακή
ηγεσία, που µόνιµα και σταθερά πετυχαίνει σηµαντικές επιµέρους ουσιαστικές αναγνωρίσεις, τόσο στον ισλαµικό κόσµο5, όσο και σε ορισµένα δυτικοευρωπαϊκά κράτη,
που µε επικεφαλής τη δυτική Γερµανία, πασχίζουν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στο βόρειο τµήµα του νησιού.
Η προσπάθεια αυτή φαίνεται να έχει µεγαλύτερη επιτυχία στον τοµέα των εµπορικών συναλλαγών µε διάφορες, ισλαµικές βασικά, χώρες του τρίτου κόσµου, όπως οµολογεί και η τουρκοκυπριακή εφηµερίδα «Μπουζγκούρτ» που χαρακτηριστικά
έγραφε πως: «Σύµφωνα µε το Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών του Οµόσπονδου
Τουρκοκυπριακού Κράτους οι χώρες του Τρίτου Κόσµου είναι οι κύριοι εισαγωγείς
των τουρκοκυπριακών προϊόντων». Έτσι φαίνεται να ολοκληρώνεται και στην οικονοµία ο δρόµος που άνοιξαν οι αντεπαναστατικές συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης. Ο δρόµος της δηµιουργίας δύο τελείως ξεχωριστών οικονοµιών, µιας ελληνοκυπριακής και µιας τουρκοκυπριακής.
Σήµερα στο Νότο χρησιµοποιείται η κυπριακή λίρα, ενώ απεναντίας, στο Βορρά η
τουρκική6. Εδώ και καιρό µάλιστα ιδρύθηκε και λειτουργεί τουρκοκυπριακή τράπεζα
µε την επωνυµία «Κεντρική Τουρκοκυπριακή Τράπεζα».
Ακόµη κι αυτή η περιορισµένη εξάρτηση του τουρκοκυπριακού τοµέα από την
ηλεκτροδότηση που τους παρέχουν οι ελληνοκύπριοι, και του ελληνοκυπριακού τοµέα από το νερό του Βορρά τείνει να εκλείψει.
Ήδη, µε δάνεια της ∆ιεθνούς Τράπεζας, οι τουρκοκύπριοι ολοκληρώνουν τα έργα
της κατασκευής αυτόνοµου ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού, ενώ στο Νότο, και συγκεκριµένα στην περιοχή της Πάφου, προχωρούν οι γεωτρήσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους ελληνοκυπρίους να γίνουν αυτάρκεις στο νερό.
Αν τα παραπάνω συνδυασθούν µε τις οικονοµικές πρωτοβουλίες για την καθολική
ενίσχυση και αυτοκίνηση της τουρκοκυπριακής αστικής τάξης, γίνεται, φρονούµε,
άµεσα φανερό όχι µόνο το πού βρίσκονται, αλλά, προπαντός, πού οδηγούνται τα
πράγµατα.
Την ουσιαστική διχοτόµηση, που επέβαλαν οι λόγχες του τούρκικου στρατού,
έρχεται να της δώσει τυπική αναγνώριση και θεσµική υπόσταση το σύνολο των αποπειρών της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, όσο και η ανοχή της ελλαδικής και ελληνοκυπριακής πλευράς, που πολλές φορές αφήνει τα περιθώρια να εννοηθεί
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το επικείµενο της αναγνώρισης αυτής και από την πλευρά της. «Η πραγµατική κατάσταση που επικρατεί µέσα στο ίδιο το νησί ενισχύει τη διχοτόµηση, ιδιαίτερα λόγω
της τουρκοκυπριακής διοίκησης που ακολουθεί, αργά αλλά σταθερά, αυτή την πολιτική των τετελεσµένων γεγονότων... ».7
Συστατικό στοιχείο της εξαιρετικά δύσκολης και περίπλοκης κατάστασης που έχει
de facto διαµορφωθεί, αποτελεί το παγιωµένο καθεστώς των ξένων βάσεων, όπως αυτό προϋπήρχε, και εξακολουθεί να υπάρχει και µετά την εισβολή.
Με τις συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης, παραχωρήθηκαν —όπως είναι
γνωστό— στην Αγγλία, σαν εγγυήτρια δύναµη, δυο βάσεις εξαιρετικής στρατηγικής
σηµασίας. Η µια βρίσκεται στη ∆εκέλεια, ανάµεσα στην Αµµόχωστο και στην Λάρνακα, και η άλλη στο Ακρωτήρι, στο νότιο τµήµα του νησιού.
Η συνολική τους έκταση είναι 99 τετραγωνικά χιλιόµετρα, δηλαδή το 1% περίπου
της συνολικής έκτασης του νησιού και αποτελούν, σύµφωνα µε τις συνθήκες, κυρίαρχο
αγγλικό έδαφος. Στις βάσεις αυτές, οι βρετανοί έχουν το δικαίωµα να διατηρούν όσο
στρατό επιθυµούν. Με τις ίδιες άλλωστε συνθήκες, τους παραχωρήθηκε ένα πλήθος
διευκολύνσεων σ' ολόκληρο το νησί.8
Ένας από τους βασικούς, υποτίθεται, όρους των συνθηκών της Ζυρίχης και του
Λονδίνου είναι ότι δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται οι βάσεις των βρετανών από
στρατεύµατα άλλων χωρών. Στην πραγµατικότητα όµως, χρησιµοποιούνται εδώ και
χρόνια από τους αµερικάνους.
Ειδικά στη βάση του Ακρωτηρίου, έχει παραχωρηθεί στους αµερικάνους µια ολόκληρη πτέρυγα, η πτέρυγα Άλφα, όπου διατηρούν ειδικές αεροπορικές δυνάµεις, ανάµεσα στις όποιες και κατασκοπευτικά αεροπλάνα τύπου U-2.9
Ο ρόλος για τον όποιο προορίζονταν φάνηκε ολοκάθαρα στην πρόσφατη κρίση
του Λιβάνου, όταν οι δυνάµεις αυτές πολλαπλασιάσθηκαν για να επέµβουν, «αν χρειαζόταν», ώστε να περισώσουν τους 1400 αµερικανούς που ήταν στο Λίβανο.
Στην πραγµατικότητα βέβαια, ο ρόλος τους ήταν ολότελα διαφορετικός. Μια σειρά γεγονότα, όπως του Ιράν και του Αφγανιστάν, και η ρήξη της εξαρτησιακής αλυσίδας στη Μέση Ανατολή γενικά, προσδίδουν στην Κύπρο εξαιρετικά στρατηγικό χαρακτήρα και µοναδική πρόσβαση στο χώρο αυτό. Έτσι η Κύπρος, σαν ο µόνος χωρίς
ουσιαστικές αντιστάσεις χώρος προσφέρεται, µε πολύ ευνοϊκούς αντικειµενικούς
όρους, για να στεγάσει το σύνολο σχεδόν των κατασκοπευτικών βάσεων, τη στιγµή
κιόλας που οι ήττες του αµερικανικού ιµπεριαλισµού στο Ιράν και στη Νικαράγουα,
σε συνδυασµό µε την αστάθεια των καθεστώτων που προστατεύουν στη Μέση Ανατολή, κάνουν ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη για τη µεταφορά των βάσεων σε άλλο
χώρο.
Η de facto διχοτόµησή της, η παραίτηση από τον εθνικό αγώνα, η παρουσία
25.000 τούρκων στρατιωτών, η παθητικοποίηση των ελληνοκυπρίων και των τουρκοκυπρίων, µαζί µε τη «συνταγµατικά» κατοχυρωµένη ύπαρξη των αγγλικών βάσεων,
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αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση της αµερικανικής παρουσίας σ' ένα νησί περιορισµένο εδαφικά και πληθυσµιακά, άρα και ευκολότερα ελεγχόµενο σε σχέση µε άλλες χώρες, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, που οι διαφορές µεγέθους και πληθυσµού µπορεί να κάνουν λιγότερο αποδοτική την παρουσία αυτή.
Σήµερα οι αµερικάνοι, µε την ανοχή και συνεργασία των βρετανών και της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης, ολοκληρώνουν τις αρχικές εστίες στον Καραβά, το Γερόλακο
και ιδιαίτερα στην περιοχή του όρους Τρόοδος10, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες του
τύπου, δηµιουργούν µια νέα τεράστια βάση στο κατεχόµενο κοµµάτι του νησιού στην
περιοχή της Καρπασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κυπριακή οικονοµία: Τα όρια του «Θαύµατος»
Συνηθισµένοι καθώς είµαστε από τους διθυράµβους για το οικονοµικό θαύµα της
κυπριακής οικονοµίας µετά από την τουρκική εισβολή, όπου δεν υπάρχει ανεργία, και
όπου το προσφυγικό έχει ουσιαστικά περάσει στην ιστορία, είναι δύσκολο να δούµε
κάπως καθαρότερα µε ποιο τρόπο διαρθρώνεται το σύνολο των παραγωγικών σχέσεων, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν µπει και µε ποιο τρόπο η ταξική δυναµική απορρέει από τις παραπάνω σχέσεις.
Στη δυσκολία που αναφέραµε παραπάνω συντέλεσε αποφασιστικά και ο µόνιµος
προσανατολισµός των αναλύσεων και της ειδησεογραφίας προς το «διεθνοπολιτικό
επίπεδο του προβλήµατος» µετά από την εισβολή1. ∆εν περνάει µέρα που να µη βοµβαρδιζόµαστε µε ειδήσεις γύρω από τον ΟΗΕ, γύρω από το ποιο ψήφισµα ενέκρινε
χωρίς στη συνέχεια να εφαρµοσθεί, γύρω από τη σκληρότητα του Ντενκτάς στις διαπραγµατεύσεις, κλπ.
Συνάµα πρέπει να ξεπεραστεί και η δεσπόζουσα λαϊκίστικη προσέγγιση, που στηριγµένη πάντα σε ποσοτικά κριτήρια, βάζει το πρόβληµα στη βάση του κατά πόσο
µπορεί ή δεν µπορεί να φτάσει η αναπτυσσόµενη κυπριακή οικονοµία στο επίπεδο
των χωρών του µητροπολιτικού καπιταλισµού2, σάµπως να 'ταν δυνατό να ξεπεραστεί
µε µια µονοκοντυλιά το καθεστώς των άνισων ανταλλαγών.
Χρειάζεται λοιπόν, για να εξαλειφθεί το σύνολο των παραπάνω δυσκολιών, να
προσδιορισθεί πρώτα η ταξική δυναµική της κυπριακής κοινωνίας, καθώς απορρέει
από τις συγκεκριµένες ταξικές σχέσεις, δεύτερο, η θέση της µέσα στον παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό καταµερισµό της εργασίας, και µάλιστα σήµερα, µετά τη µείωση της
σηµασίας του Λιβάνου, και τρίτο, η προοπτική που δίνουν οι κύπριοι αστοί σ' αυτή τη
θέση.
Απ' την άλλη, πρέπει νοµίζουµε να βαθύνει ο προβληµατισµός µας σχετικά µε το
ζήτηµα του σε ποιο βαθµό οι διάφορες αποκλίνουσες πολιτικές επιλογές, µε αφορµή
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την επίλυση του εθνικού ζητήµατος, της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης από την ελλαδική, καθόρισαν και τις αποκλίνουσες οικονοµικές της επιλογές, µα και το βαθµό
συναίνεσης σ' αυτές των άλλων τάξεων της ελληνοκυπριακής κοινωνίας. Επίσης και
ποιοι συντέλεσαν στη συναίνεση αυτή.
Τότε µονάχα θα µιλάµε για θαύµατα, έστω και οικονοµικά, καθώς και για το ποιοι
βγήκαν κερδισµένοι από τα θαύµατα αυτά.
Η παραποµπή ορισµένων στοιχείων θα ήταν χρήσιµη. Μετά από την περίοδο του
«φόρου υποτελείας» στην Τουρκία, η Κύπρος, µε το να ενταχθεί στο στρατηγικό σύστηµα της βρετανικής αυτοκρατορίας, υποχρεώθηκε ν' ακολουθήσει τη διαδροµή που
της επέβαλε η Βρετανία, µε αποτέλεσµα να της καθορίσει, ανάµεσα στ' άλλα, και τη
φυσιογνωµία της στο οικονοµικό πεδίο. Μολονότι το βρετανικό µητροπολιτικό κεφάλαιο επενδύεται στα «ορυχεία, τράπεζες, ενέργεια και τηλεπικοινωνία»3, η σπονδυλική
στήλη της κυπριακής οικονοµίας παραµένει η αγροτική παραγωγή, προσανατολισµένη στις εξαγωγές, µέσα από το γνωστό στις χώρες µε αποικιακό καθεστώς σύστηµα
της µονοκαλλιέργειας. Για µια ολόκληρη περίοδο, η προτεραιότητα της γεωργίας σε
σχέση µε τους άλλους τοµείς είναι φανερή, ώστε να φτάνει το 1961 η συµµετοχή της
στη σύνθεση του ΑΕΠ στο 29,6% και ν' απασχολεί το 47,3% του ενεργού πληθυσµού
του νησιού.
Σ' αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι που η αποικιοκρατία εγκαινιάζει το λεγόµενο
συνεργατικό κίνηµα. Από το 1914, όταν θεσπίζεται ο σχετικός νόµος, µέχρι το 1925,
όταν ιδρύεται η Γεωργική Τράπεζα (µετοχικό κεφ. 0,05 εκ. λίρες), µπαίνουν οι βάσεις
του συνεργατισµού, που στόχο είχε τη χρηµατοδότηση της γεωργίας και του
εµπορίου4. Η επέκταση του συνεργατισµού οδήγησε αντικειµενικά στην πλήρη εµπορευµατοποίηση της αγροτικής παραγωγής, στην αποσυµφόρηση του πιστωτικού κυκλώµατος από τους ντόπιους τοκογλύφους που τη νέµονταν, και στην υποταγή της
γεωργίας στο αγγλικό κεφάλαιο5. Επιπρόσθετα, από πολιτική άποψη, στόχευε στο
από τα εµπρός µπλοκάρισµα του αγροτικού κινήµατος, αποτρέποντας τη ριζοσπαστοποίηση των εξαθλιωµένων αγροτών6. Ούτε και η τουρκοκυπριακή µειονότητα
έµεινε ανέπαφη από το λεγόµενο συνεργατικό κίνηµα7. Η πλήρης εµπορευµατοποίηση της αγροτικής παραγωγής ωστόσο, δεν ανέτρεψε και την εσωτερική της διάρθρωση
µε βάση τη µονοκαλλιέργεια: τη µετατόπισε ακόµη περισσότερο προς την κατεύθυνση των εξαγωγών, που από τη µια µεριά άνοιξε το δρόµο στην εισροή ξένου συναλλάγµατος, από την άλλη όµως την έκανε εύκολη λεία της διεθνούς συγκυρίας της αγοράς.8
Οι κύριες τάσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο της αποικιοκρατίας δεν εξαλείφθηκαν µε τη ζυριχιακή ανεξαρτησία. Απεναντίας, αναπτύχθηκαν ακόµη παραπέρα
µέσα στην κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της. Κι αυτό είναι εύλογο. Ο αποικιοκρατισµός γέννησε µια σειρά δοµών και κοινωνικών στρωµάτων, που κίνητρο της ύπαρξής
τους ήταν η αναπαραγωγή τους και η κανονική τους λειτουργία. Και στο µέτρο που η
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νέα «ανεξάρτητη» κοινωνία δεν ήρθε σε πλήρη ρήξη µαζί του, πραγµατοποιώντας τους
στόχους του εθνικοενωτικού αγώνα, ώστε ν' αποκοπεί η συνέχεια της παραδοσιακής
οργάνωσης (µια τέτοια ρήξη όχι µόνο δεν θα οδηγούσε στη ζυριχιακή ανεξαρτησία,
αλλά θα έλυνε οριστικά και το αλυτρωτικό εθνικό ζήτηµα), αλλά απλά και µόνο συνέχισε την πορεία της στα παλιά αχνάρια, ήταν φυσικό να ενσωµατώσει τις δοµές και τα
στρώµατα αυτά, που γέννησε ο αποικιοκρατισµός, µέσα στους κόλπους της.
Εκτός από την αγροτική παραγωγή, σηµαντική ανάπτυξη παρουσιάζει το εµπορικό
και το τραπεζικό κεφάλαιο. Με δοσµένο ότι η κανονική διακίνηση και αναπαραγωγή
του εµποροτραπεζικού κεφαλαίου συνδέεται µε µια σειρά από λειτουργίες (κρατικές
και ιδιωτικές), αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τριτογενής τοµέας συµµετείχε το 1961 κατά
49,9% στη σύνθεση του ΑΕΠ και το 1971 κατά 52,7%.9
Τέλος, µια από τις πιο σηµαντικές οικονοµικές δυνάµεις στο νησί είναι και η εκκλησία, κατέχοντας το 40% της καλλιεργήσιµης γης, και σηµαντικές επενδύσεις σε
τράπεζες και τουριστικές επιχειρήσεις. Παίζοντας ενεργό ρόλο στις διάφορες φάσεις
του εθνικοενωτικού αγώνα —ρόλος που κατά κύριο λόγο απέρρεε από τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα της σαν εκφραστή και θεµατοφύλακα των ενοποιητικών εθνικών παραδόσεων, και που ενισχύθηκε από το ίδιο το γεγονός του αλυτρωτισµού— απέκτησε και
ανάλογη πολιτική βαρύτητα, ώστε να είναι σε θέση να διαπραγµατεύεται τη µεγαλύτερη συµµετοχή της στην εξουσία. Η Εθναρχία άλλωστε δεν είναι παρά η έκφραση του
παραπάνω ρόλου της.
Εκείνο όµως που έχει σηµασία στην προσέγγισή µας δεν είναι ο αστικός χαρακτήρας της κυπριακής κοινωνίας· σηµασία έχει η βάση στήριξης του περιβόητου οικονοµικού θαύµατος από τη µια µεριά, και ο τρόπος µε τον όποιο απορρέει απ' αυτό —ή
συνδέεται µε αυτό— ο στρατηγικός προσανατολισµός του κυπριακού καπιταλισµού
από την άλλη.
Μας ενδιαφέρουν τα όρια του οικονοµικού θαύµατος, που αποτελεί «ένα από τα
αδρότερα δείγµατα και τις χαρακτηριστικές εκφάνσεις του σφρίγους και της ακµής
του κυπριακού ελληνισµού»10, σάµπως αυτός ο ελληνισµός να είναι επίπεδος και οµοιογενής, χωρίς τάξεις, και να παρουσιάζει εκείνη τη σύµπνοια των συνταγών της
εθνικής ενότητας. Μας ενδιαφέρει να δούµε µε ποιο τρόπο ανέκαµψε η κυπριακή οικονοµία µε το 40% του πληθυσµού της εκτοπισµένο και το 70% των οικονοµικών της
πόρων υπό ξένη κατοχή, και µάλιστα σε τέτοιο σηµείο, ώστε να µην υπάρχει ανεργία,
αλλά απεναντίας να υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού.11
Αλήθεια, σε ποιες προϋπάρχουσες δοµές ή όρους στηρίχθηκε το «θαύµα» αυτό;
Για ν' απαντήσουµε στοιχειωδώς έστω σ' ένα τέτοιο ερώτηµα, που µε τη σειρά του
θα µας βοηθήσει να σχηµατίσουµε µια πραγµατική εικόνα για τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση στο νησί, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να επιχειρήσουµε µια πρώτη προσέγγιση της ταξικής δοµής της µεταζυριχιακής Κύπρου, και ειδικότερα της πραγµατι-
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κότητας που διαµόρφωσε η τουρκική εισβολή.
Σ' ένα του άρθρο στον «Φιλελεύθερο» της 24 - 25 Οκτώβρη του '78, ο Ρένος Σολωµίδης, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Εργοδοτών Κύπρου, µας βοηθάει να εντοπίσουµε ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της κυπριακής οικονοµίας.
Συγκεκριµένα γράφει: «... η εικόνα που παρουσίαζεν η Κύπρος αµέσως µετά την
ανεξαρτησίαν ήταν µερικές µεταλλευτικές εταιρείες... και µερικές οινοβιοµηχανίες...
Εκτός λοιπόν από µερικές µονάδες ελαφράς βιοµηχανίας εδώ κι εκεί στην οικονοµία
της χώρας κυριαρχούσε ο µεγάλος αριθµός εισαγωγικών οίκων και πλήθος µικροκαταστηµαταρχών. ∆εν είναι ίσως άδικο που κάποιος διάσηµος οικονοµολόγος µας ονόµασε
νησί µαγαζατόρων», για να σηµειώσει παρακάτω πως «το κράµα από το αστικό και το
αγροτικό στοιχείο που χαρακτήριζε τον τόπο µας, ως και η απουσία µιας καθαρής διαχωριστικής γραµµής µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων έχει µεταλλάξει από το απότοµο
ξερίζωµα 200 χιλιάδων λαού... ».12
Την ίδια, περίπου, προσέγγιση φαίνεται να έχει και ο πρόεδρος της ελληνοκυπριακής Βουλής Αλέκος Μιχαηλίδης, που ανάµεσα στα διάφορα που δήλωσε στην
«Οικονοµική Κύπρο» ανέφερε χαρακτηριστικά και τα εξής: «Παρά την οικονοµική
ανάκαµψη... εν τούτοις διαφαίνεται µια σηµαντική αλλαγή στην κοινωνική δοµή από
ό,τι την ξέραµε πριν το 1974. Στην περίοδο πριν την τουρκική εισβολή ο δυναµικότερος οικονοµικός τοµέας του κοινωνικού συνόλου ήταν η µεσαία τάξη... ».
Οι παραπάνω, χαρακτηριστικές —κατά τη γνώµη µας— παρατηρήσεις εντοπίζουν
µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της κυπριακής κοινωνικής δοµής, πριν και µετά την τουρκική εισβολή. Ένας πρώτος σηµαντικός εντοπισµός είναι ότι κυρίαρχο, µε
µιαν οριζόντια τουλάχιστον έννοια, στοιχείο της κυπριακής κοινωνίας ήταν η µεσαία
τάξη, η «τάξη των µαγαζατόρων». Ο εντοπισµός αυτός µας επιβοηθά να κατανοήσουµε καλύτερα τα ιδιόρρυθµα ιδεολογικά στοιχεία που συνθέτουν τη σύγχρονη κρατικίστικη - «ανεξαρτησιακή» αντίληψη της πλειοψηφίας των ελληνοκύπριων, µια αντίληψη
που ευκολότερα µπορεί να πατήσει σε µια «µικροµεσαία» αστική τάξη και να απλωθεί
και στις υπόλοιπες, αφού τα όρια ανάµεσά τους είναι ασαφή, χωρίς τους βαθιούς εκείνους ταξικούς διαχωρισµούς πάνω στους οποίους εδράζονται οι ανταγωνιστικές ιδεολογίες.
Ένας δεύτερος σηµαντικός επίσης εντοπισµός είναι —σε συνδυασµό µε άλλα οικονοµικά στοιχεία— η χαρακτηριστική µεταβατικότητα ανάµεσα στις τάξεις και τα
στρώµατα της κυπριακής κοινωνίας. Ο µικροϊδιοκτήτης γης µπορούσε να 'ναι ταυτόχρονα υπάλληλος ή εργάτης ή µαγαζάτορας.
Αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο έδινε µιαν ιδιαίτερη πτυχή στο όλο πρόβληµα
αµβλύνοντας σηµαντικά κάθε έννοια ταξικής αιχµής. Μέσα από τη δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας ταξικής διεξόδου ο «µικροµεσαίος» ελληνοκυπρίος µπορούσε να ξεγλιστρά, εξασφαλίζοντας µια ανεκτή, σχετικά, ζωή χωρίς τα έντονα στριµώγµατα που
διαµορφώνουν ή επιβάλλουν οι ταξικές πολώσεις.
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Τέλος, ένας τρίτος σηµαντικός εντοπισµός είναι αυτός που επισηµαίνει τη διαφοροποίηση της κοινωνικής δοµής σαν αποτέλεσµα της εισβολής των τούρκων. Ο εντοπισµός αυτός βασικά συνοψίζεται στο πρόβληµα της προσφυγιάς και του εδάφους, ένα
πρόβληµα εξαιρετικά σηµαντικό για µια τόσο περιορισµένη εδαφικά και πληθυσµιακά
περιοχή.
Για να κατανοήσουµε όµως καλύτερα την εξέλιξη των πραγµάτων, θα πρέπει να
συνδυάσουµε τα παραπάνω µε την όλη στάση και συµπεριφορά του κυρίαρχου συγκροτήµατος εξουσίας και της κυβέρνησής του.
Ο Ρένος Σολωµίδης στο ίδιο του άρθρο αναφέρει: «∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ένα
από τα εµφανή στοιχεία της Κυπριακής οικονοµίας, η κυρίαρχη θέση της µικροεπιχειρήσεως έχει ενισχυθεί µετά την εισβολή. ∆ιαπράξαµε σφάλµα να χρηµατοδοτούµε
και να αναζωογονούµε πολύ µικρές µονάδες που δηµιουργήθηκαν πριν και µετά την
εισβολή και ίσως χάσαµε µια καλή ευκαιρία να αναδιαρθρώσουµε πάνω σε ορθολογιστική βάση την Κυπριακή επιχείρηση... ».
Τι να σηµαίνει άραγε αυτό; Σηµαίνει ότι το κυρίαρχο στοιχείο της κυπριακής οικονοµίας, δηλαδή η «µικροεπιχείρηση» ή η «µικροµεσαία» επιχείρηση, ενισχύθηκε
αντί να χάσει την κυρίαρχη θέση του.
Για άλλη µια φορά το ιστορικό πεπραγµένο και αποτέλεσµα φάνηκε στην πράξη
ισχυρότερο και από τον πιο επεξεργασµένο αστικό ρασιοναλισµό. Η κυπριακή κυβέρνηση, πράττοντας από τη σκοπιά της σωστά, κατόρθωσε µε τον πιο ευλύγιστο τρόπο
και την ταξική αιχµή να αµβλύνει και την κυπριακή οικονοµία να προσαρµόσει στα
όρια των δυνατοτήτων, που δεν µπορεί να είναι παρά αυτά του νησιού των «µαγαζατόρων»,
µε την έννοια του αναγκαστικά µικροµεσαίου µέσα σ' ένα συντριπτικό πλέγµα παγκόσµιου καταµερισµού.
Γι' αυτό και η κυπριακή κυβέρνηση, αντί να φτιάξει µεγάλες βιοµηχανίες, δηλαδή
το µη πραγµατικό, έδωσε δάνεια στους άνεργους πρόσφυγες, ενισχύοντας ειδικότερα
αυτούς που είχαν επιχειρήσεις πριν την εισβολή, για να τις ξαναφτιάξουνε στο Νότο.
Όµως όλα αυτά µε µια διαφορά. Τώρα το βάρος των µικροµεσαίων αυτών επιχειρήσεων
δεν είναι µόνο το εµπόριο αλλά και οι βιοτεχνίες µεταποίησης. Έτσι βλέπουµε τη «µεσαία»
τάξη να ξανανδρώνεται στο νησί, κάτω από διαφορετικούς όµως όρους.
Έχοντας πια αυτά υπόψη µας, µπορούµε να στοιχειοθετήσουµε τις απαντήσεις
σχετικά µε το ερώτηµα που βάλαµε στην αρχή για το πού στηρίχθηκε η περιβόητη
ανάκαµψη.
Ένα πρώτο σκέλος της απάντησης µας δίνει ο Υπουργός Οικονοµικών της Κύπρου
Α. Πατσαλίδης, που έλεγε στην οµιλία του στην κυπριακή βουλή για τις οικονοµικές
εξελίξεις κατά το 1978 (11-1-79) ότι «αι αυξήσεις των µισθών και ηµεροµισθίων κατά
το 1977 επετεύχθησαν εντός συνθηκών βιοµηχανικής ειρήνης» και προέβλεπε «κάποια
επιδείνωση κατά το 1978 µε βασικόν χαρακτηριστικόν την αύξησιν του αριθµού των
ανεπισήµων απεργιών».13 Στη διατύπωση της απάντησης αυτής συµβάλλει µε τον τρόπο
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του και ο πρόεδρος του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Μ.
Σαββίδης, που στην ετήσια έκθεση της 13-12-78, παρατηρούσε ότι η επιδίωξη της
αναστήλωσης της κυπριακής οικονοµίας επιτεύχθηκε «χάρη στα αξιόλογα προγράµµατα της Κυβερνήσεως, την πρωτοβουλία του Κύπριου επιχειρηµατία και τη συνεργασία και την εποικοδοµητική στάση των άλλων τάξεων»14, και τόνιζε ότι η πρωταρχική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή κάθε οικονοµικής πολιτικής είναι
«η ανάγκη διαφυλάξεως της ενότητας και συνεργασίας µεταξύ των τάξεων του λαού και
της κυβερνήσεως».15
Συνθήκες λοιπόν βιοµηχανικής ειρήνης και συνεργασίας όλων των τάξεων, µε στόχο την οικονοµική ανάκαµψη που αυτή µε τη σειρά της θα συµβάλλει στην προώθηση
του πολιτικού αγώνα. Πώς όµως η ευχή γίνεται πραγµατικότητα; Την απάντηση µας
τη δίνει το ΑΚΕΛ, το Ανορθωτικό Κόµµα του Εργαζόµενου Λαού, που αντί να ανορθώσει τον εργαζόµενο λαό, ανόρθωσε, µε τον τρόπο του, τον κυπριακό καπιταλισµό. Υπήρξε ο ενδιάµεσος που η ευχή οδηγήθηκε στην πραγµατοποίησή της, δίνοντας την ειδυλλιακή εικόνα µιας ανελισσόµενης οικονοµίας, όσο κι αν αυτή αµαυρωνόταν από µερικές ανεπίσηµες απεργίες.
Το δεύτερο σκέλος της απάντησης µάς το δίνει η δυνατότητα της κυπριακής εργοδοσίας να εκµεταλλευθεί µ' έναν έντονο τρόπο τη φτηνή εργατική δύναµη που αποτελεί ο µεγάλος όγκος της προσφυγιάς.
Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε δύο χαρακτηριστικά στοιχεία.
Α) Το γεγονός ότι η τιµή της εργατικής δύναµης στην Κύπρο είναι εξαιρετικά
χαµηλή16, και Β) το γεγονός ότι η κυπριακή οικονοµία στηρίζεται αποφασιστικά πάνω
στην εξαιρετικά έντονη εκµετάλλευση των γυναικών. Πραγµατικά οι γυναίκες στην
Κύπρο όχι µόνο αποτελούνε µεγάλη µερίδα του εργαζόµενου πληθυσµού, αλλά και
τον παρία της κυπριακής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας συντεχνιακής, που στηρίζεται δοµικά πάνω στην υποθετική διατήρηση των οικογενειακών δεσµών, που µεταφράζεται
στο γεγονός ότι οι µισθοί των γυναικών διατηρούνται στάσιµοι και χαµηλοί γιατί αποτελούν µέρος των εσόδων της «µεγάλης πατριαρχικής οικογένειας», αφού όλοι οι µισθοί συγκεντρώνονται σ' ένα πουγκί ή σ' ένα «νοικοκύρη».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
[1-8-74 – 31-12-76] (17)
Α΄ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ΧΩΡΑ

ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(σε εκατ. λίρες)

Ελλάδα
Η.Π.Α.
Γερµανία
Μεγάλη Βρετανία
Αυστραλία
Νότιος Αφρική
Καναδάς
Νιγηρία
Λιβύη
Γαλλία
Βέλγιο
Καµερούν
Ζάµβια
Ελβετία
Παναµάς
Περσικός Κόλπος
Λίβανος
Νέα Ζηλανδία
Ιταλία
Σουηδία
Ροδεσία
Κένυα
Σαουδική Αραβία
Μπουρούντι
Ε.Σ.Σ.∆.
Μπαχρέιν
Ιρλανδία
Αίγυπτος
∆ανία, Βενεζουέλα, Φιλανδία, Μποτσουάνα,
Αυστρία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, Νορβηγία,
Αϊτή, Νέα Γουϊνέα, Χιλή, Ισραήλ, Ιαπωνία
∆ιάφορες
Σύνολο

2.626.912,995
691.874,271
526.141,292
425.016,462
322.886,902
181.477,373
144.821,717
69.625,149
54.134,440
30.989,191
26.461,330
30.379,370
25.932,380
23.591,176
22.193,880
20.566,000
17.209,708
15.553,315
12.384,232
11.993,886
9.575,600
6.429,795
6.235,111
4.523,816
3.938,171
2.262,567
1.793,482
1.504,403
4.461,724
40.637,202
5.361.506,940
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Β΄ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ (σε εκατ. λίρες)
1) Εισπράξεις από πωλήσεις διαφόρων ειδών
που στάλθηκαν σαν βοήθεια
2) Από Ελλάδα
α) Από πώληση λιπασµάτων
β) Από πώληση διαφόρων ειδών
που προσφέρθηκαν από τον Ελληνικό λαό
γ) Τρόφιµα αξίας 1. 551. 996, 702
3) Από Ε. Σ. Σ. ∆. - αργό πετρέλαιο αξίας
Σύνολο

1.180. 611, 768
802. 597, 680
476. 593, 591
280. 334, 285
4. 292. 134, 025

Σ' αυτό φυσικά συντελεί και η ίδια η συντηρητική - παθητική ιδεολογία που έχει
διαποτίσει την ελληνοκύπρια εργαζόµενη, που βλέπει και η ίδια τη δουλειά της σαν
πάρεργο των «γυναικείων καθηκόντων» ή σαν µέσο για τη συµπλήρωση της «προίκας».
Τέλος, το τρίτο σκέλος της απάντησης µας το δίνει η εξωτερική βοήθεια. Πέρα
από τον πίνακα που παραθέτουµε σχετικά µε το σύνολο των εισφορών σε χρήµα και
είδος στο ταµείο ανακούφισης Κύπρου, αξίζει να σηµειωθεί ότι η αµερικανική βοήθεια στα τρία χρόνια µετά από την εισβολή έφτασε στα 85 εκατοµ. δολ.
Τα τρία αυτά σκέλη οδηγούν προς µια µοναδική κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή
δεν είναι άλλη από τον µετά την εισβολή στρατηγικό προσανατολισµό του κυπριακού
καπιταλισµού, που στόχος του δεν είναι βέβαια η «ισόρροπη και σύµµετρη ανάπτυξη»18, αλλά η δηµιουργία όλων των συνθηκών υποδοµής (αποκατάσταση προσφύγων,
τεχνολογία, ειδίκευση εργατικής δύναµης, αύξηση της παραγωγικότητας) και η εκµετάλλευση όλων των διεθνών ευνοϊκών συγκυριών (απώλεια της σηµασίας του Λιβάνου
µετά την καταστροφή) ώστε να κατευθυνθεί —και κατευθύνεται ήδη— από τη µια
µεριά προς τις επενδύσεις µε άξονα τις εξαγωγές, και από την άλλη να γίνει «ένα µελλοντικό εµπορικό κέντρο, ελκυστικό στους πιθανούς επενδυτές»19. Θέλοντας λοιπόν
να γίνει υπερπόντιο εµπορικό κέντρο, πράγµα που σηµαίνει διεξαγωγή εµποροχρηµατικών συναλλαγών χωρίς δηµοσιονοµικά εµπόδια, ή θέλοντας να δηµιουργήσει ελεύθερες ζώνες, και να εγκαταστήσει µάλιστα σ' αυτές εταιρείες, τι άλλο µπορεί να σηµαίνει από το ότι προσανατολίζεται, ολοένα και περισσότερο, στο να γίνει ένας νέος Λίβανος;
Αν η πεµπτουσία του κυπριακού οικονοµικού «θαύµατος» ήταν ο ελληνοκυπριακός
λαός να φτάσει στο σηµείο ώστε να καταναλώνει παραπάνω απ' όσο παράγει, τα όρια
του «θαύµατος» αυτού δεν µπορούν παρά να είναι πολιτικά. Αν για µια ολόκληρη ι-
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στορική περίοδο τον αγώνα για την ένωση των Ελλήνων της Κύπρου τον επικαθόριζε
η κοινή εθνική ταυτότητα, η ανεξαρτησία, που από τη φύση της ήταν ηµιτελής, οδήγησε σε αποκλίνουσες επιλογές την ελληνοκυπριακή αστική τάξη από το εθνικό
«κέντρο», από τη στιγµή που έγινε ο ηγεµόνας της πάλης. Κι εδώ πέρα βρίσκεται το
κρίσιµο σηµείο: οι νέες στρατηγικές επιλογές της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης,
µέσα σ' ένα κλίµα πολιτικού εφησυχασµού και παθητικοποίησης, όπου τα κόµµατα
της ιστορικής αριστεράς συµβάλλουν κι αυτά µε τον τρόπο τους στη διαµόρφωση του
κλίµατος αυτού, οδηγούν ή όχι στην αποµάκρυνση από τους στόχους του αγώνα για
την αυτοδιάθεση - ένωση; Κι αν πράγµατι οδηγούν, τότε ποιες είναι εκείνες οι ιδέες,
και στη συνέχεια εκείνες οι δυνάµεις για να εµποδίσουν αυτή την πορεία;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα που πρέπει ν' απαντηθούν, πολιτικά, κάνοντας πέρα τους
διθυράµβους του οικονοµικού θαύµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η πολιτική κατάσταση και τα πολιτικά κόµµατα στην Κύπρο
Ι. Σχετικά µε την πολιτική κατάσταση
Με τη ζυριχική διέξοδο που δόθηκε στο κυπριακό ζήτηµα, η κυπριακή κοινωνία
στο σύνολό της βρέθηκε µπροστά σε µια παράδοξη κατάσταση: δοµηµένη πάνω στα
αποικιακά πρότυπα, ήταν υποχρεωµένη µέσα σε µια νύχτα να δηµιουργήσει τις δοµές
του ανεξάρτητου κράτους. Ολόκληρη η καταλυτική διάσταση του αντιαποικιακού,
εθνικοενωτικού κινήµατος, όχι µόνο δεν καθόρισε τη φυσιογνωµία του νέου κράτους,
αλλά χρησιµοποιήθηκε απεναντίας για να γίνουν περισσότερο τελέσφορες οι διαπραγµατεύσεις. Το κίνηµα στο σύνολό του, αφού αποεθνικοποιήθηκε, οδηγήθηκε στην
κατεύθυνση του ανεξαρτησιασµού και χρησιµοποιήθηκε σαν δικαιολόγηση της ανεξαρτησιακής επιλογής.
Η νεόκοπα ανεξάρτητη ελληνοκυπριακή αστική τάξη, από τη στιγµή που το ανεξάρτητο κράτος ηγεµόνευσε σαν επιθυµητή επιλογή, βρέθηκε στην ανάγκη να διαµορφώσει τους όρους της κανονικής λειτουργίας του κράτους αυτού. Κι επειδή δεν
µπορούσε βέβαια να τους διαµορφώσει από την ανυπαρξία, τους δανείσθηκε από το
πρόσφατο παρελθόν της σαν τάξης αποικιακού κράτους. Η υπαλληλική λ. χ. γραφειοκρατία της αποικιακής περιόδου και τα στρώµατα που διαµορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν µέσα σ' αυτή, όχι µόνο δεν συρρικνώθηκαν αλλά αποτέλεσαν το βασικό στήριγµα της νέας κατάστασης που όχι µόνο δεν µπορούσε να τα «αγνοήσει», αλλά
έπρεπε σοβαρά να τα πάρει υπόψη της, προκειµένου να υλοποιηθεί η ανεξαρτησιακή
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επιλογή. Κι αυτή η επιλογή ήταν που επέβαλε τις συµµαχίες µε τα στρώµατα αυτά.
Έτσι, το νέο ανεξάρτητο κράτος, ενσωµάτωσε όλες εκείνες τις δοµές και στρώµατα, πολυπληθή στ' αλήθεια και µε τη δικιά τους λογική που φαίνεται να την επέβαλαν,
της αποικιακής κοινωνίας, επικυρώνοντας µ' αυτό τον τρόπο την επικράτηση του ανεξαρτησιασµού, και τη στηριγµένη σ' αυτόν επακόλουθη πορεία. Και τόση ήταν η επιτυχία, που όχι µόνο κατασιγάσθηκε η ενωτική αιχµή του αγώνα της προηγούµενης
περιόδου, αλλά συµπαρέσυρε µαζί της κι, όλες εκείνες τις κοινωνικές και πολιτικές
δυνάµεις, που ενώ κάποτε επάνδρωσαν τους αγώνες της ένωσης, φάνηκαν ν' αποδέχονται σαν µόνη έγκυρη εκδοχή, την εκδοχή της ανεξαρτησίας.
Τα πρώτα χρόνια συγκαλύφθηκαν µε επιτυχία όλες εκείνες οι αντιφάσεις που κρύβονταν στις ζυριχιακές παραδοχές και όρους, και που θα ξέσπαγαν αργότερα, όχι µόνο για ν' αποδείξουν µε τον πιο κραυγαλέο τρόπο ότι η επιλογή της ανεξαρτησίας περιείχε συνάµα και την ακύρωσή της, αλλά και για ν' ανοίξουν τις πύλες στις επίδοξες
ορδές του επεκτατικού Αττίλα. Η ανεξαρτησιακή επιλογή και η παραίτηση σ' αυτήν
σφραγίσθηκε µε αίµα.
Η περίοδος της ανεξαρτησίας φαίνεται ν' αποδείχθηκε χρήσιµη σ' όλες εκείνες τις
δυνάµεις που την αποδέχθηκαν. Κι αυτό όχι µόνο γιατί ενσωµατώθηκαν µε άριστους
όρους, αλλά κι επειδή τους έδωσε την πολυτέλεια του χρόνου να επεξεργασθούν τις
έσχατες δικαιολογήσεις του νέου τους ρόλου. Έτσι, η παραίτηση ντύθηκε µε το µανδύα της συνέχισης του αγώνα, και το νέο δυνάµει αλυσόδεµα φόρεσε τα ρούχα της
απελευθέρωσης. Κι απ' την άλλη, σ' αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι που, πέρα από
τη διαµόρφωση των δοµών του νεόκοπου κράτους, διαµορφώθηκαν και οι κύριοι
άξονες των πολιτικών επιλογών στο σύνολό τους.
Ένας από τους βασικούς αυτούς άξονες, που φαίνεται να τον αποδέχονται όλες οι
πολιτικές δυνάµεις, είναι η πολιτική της ταξικής ειρήνης και συνεργασίας. Κι αυτή η
πολιτική ερµηνεύεται διαφορότροπα από τις πολιτικές δυνάµεις του νησιού: είτε επειδή αυτή χρειάζεται για την αντιµετώπιση των καίριων οικονοµικών, πολιτικών και εθνικών προβληµάτων, είτε επειδή, κάπως αργοπορηµένα πια, κατανόησαν πως «το
στάδιο του αγώνα του κυπριακού λάου είναι ακόµα αντί - ιµπεριαλιστικό, εθνικοαπελευθερωτικό», και πως αφού είναι όλα αυτά, «κατά συνέπεια απαιτείται η πιο πλατειά
ενότητα του λάου, ανεξάρτητα από ιδεολογίες ή πολιτικές διαιρέσεις και πεποιθήσεις».1
Σήµερα πια, το παραπάνω απόσπασµα που οφείλεται στο ΑΚΕΛ, συγκαλύπτει
χαρακτηριστικά το δικό του πολιτικό ρόλο. Κι αυτό, όχι γιατί γενικά δεν χρειάζεται η
ενότητα του λαού ανεξάρτητα από ιδεολογίες κλπ., αλλά γιατί το ίδιο το ΑΚΕΛ, αφού πρώτα αποποιήθηκε τον αγώνα του κυπριακού λάου, που και ενωµένος ήταν και
ιδεολογία είχε, συντέλεσε µε την πολιτική του συµπεριφορά ώστε αυτός ο ίδιος ο λαός
να παθητικοποιηθεί και ν' απογυµνωθεί από τη µόνη ιδεολογία που τον ενοποιούσε
καθοριστικά: την εθνική.
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Ωστόσο, µια από τις σπουδαιότερες συνέπειες της πραγµατικότητας που σφράγισε
η παραίτηση από τους εθνικοενωτικούς στόχους, ήταν να προκληθεί η διάσπαση των
ελληνοκυπρίων σε «δηµοκράτες ανεξαρτησιακούς» και σε «ενωτικούς φασίστες». Κι ο
µύθος φτάνει στο αποκορύφωµά του. Πώς είναι δυνατό να ζητάς την ένωση χωρίς να
είσαι φασίστας, τη στιγµή που το κόµµα του λαού την αποποιήθηκε. Κι έτσι, µια νέα,
ανύπαρκτη πρώτα, αυθαίρετη και ανιστορική αντίθεση, ξεπήδησε για να παραπλανήσει
τις λαϊκές µάζες απέναντι στους στόχους τους. Το ΑΚΕΛ λοιπόν ήταν εκείνο, που ενώ
µίλαγε για την ανάγκη της ενότητας όλου του λάου, στην πράξη τον διαφοροποιούσε
και τον χώριζε. Η καινούργια όµως αυτή αντίθεση, αν αναζητήσει κανείς και τους κοινωνικούς της όρους, θα δει πως έχει τόσο βαθιά επιδράσει στην πολιτική κατάσταση
του νησιού, ώστε να σφραγίζει κάθε πρωτοβουλία που δεν αποδέχεται τη λογική της
ανεξαρτησίας. Σήµερα, στο τραπέζι της ανεξαρτησίας κάθονται φυσικά µόνο όσοι την
αποδέχθηκαν, ενώ, όλες εκείνες οι δυνάµεις, αγροτικής κυρίως προέλευσης, που αποτελούσαν τον κορµό του ένοπλου τµήµατος της πάλης για την αυτοδιάθεση - ένωση,
βρίσκονται εκτός νυµφώνος, περιθωριοποιηµένες και κατακερµατισµένες.
Επιπρόσθετα, απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση της ενότητας
όπως την εννοούσε το ΑΚΕΛ, µια και το σύνολο των πολιτικών δυνάµεων απαιτούσε
τη διαφύλαξη του κυπριακού κράτους2, ήταν το όνειρο της ελληνοκυπριακής αστικής
τάξης να γίνει πραγµατικότητα: να κατασιγάσουν οι ταξικές συγκρούσεις και να διοχετευθούν στις ανώδυνες εκπροσωπούµενες διεκδικήσεις. Έτσι, ο Μ. Παπαπέτρου, πρόεδρος της Ε∆ΟΝ, έλεγε πως «η πάλη των τάξεων θα 'ναι καταστρεπτική για την Κύπρο... είµαστε υπέρ της διεθνοποίησης του προβλήµατος».3
Η πρακτική αυτή καρποφορεί κυρίως µέσα σ' ένα µετά - αποικιακό µεσοστρωµατικό χώρο. Αυτή η τεράστια άµορφη µάζα από την άποψη της πολιτικής της σύνθεσης
κι από το ρόλο της στην άρθρωση των οικονοµικών παραγωγικών σχέσεων, αποτελεί
την κολυµπήθρα στην οποία εµβαπτίστηκε η νέα πολιτική πρακτική του συνόλου των
πολιτικών δυνάµεων της Κύπρου. Και οι αξίες της µάζας αυτής, µέσα στην ευνοϊκή
οικονοµική συγκυρία της ευηµερίας, µπολιάστηκαν στο µικρό και χωρίς παράδοση
αγώνων κυπριακό προλεταριάτο, µε αποτέλεσµα ν' αποδυναµώσουν την ικανότητά του
ν' αρθρώσει τον δικό του κοινωνικό λόγο, µέχρι που το απενεργοποίησαν ολοκληρωτικά, ακόµη και στο επίπεδο των διεκδικητικών του αιτηµάτων. Η ιδιόµορφη οργάνωση του συνδικαλισµού στην Κύπρο µετά την ανεξαρτησία, όπου οι εργάτες υποχρεωτικά ανήκουν στα συνδικάτα των δύο βασικών κοµµάτων µέσα από τις συντεχνίες
τους, αποτελούσαν την καλύτερη εγγύηση για τη διεκπεραίωση των διεκδικητικών αιτηµάτων έξω από την ίδια την τάξη, εκεί που πρώτα οι εργατικές συντεχνίες
«φηµίζονταν για το µεγάλο ποσοστό της επιρροής τους στην κυπριακή εργατική τάξη».4
Το παραπάνω αληθεύει ακόµη περισσότερο και για την Εκκλησία, την τεράστια
αυτή πολιτική δύναµη που αρχικά συγκέντρωνε στο πρόσωπό της κάθε χειρισµό του
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εθνικού ζητήµατος των κυπρίων και στη συνέχεια έγινε ο σηµαντικότερος εταίρος
στην Εθναρχία, που µε τις συµφωνίες της Ζυρίχης κατοχυρώνει το αναπαλλοτρίωτο
της περιουσίας της, που είναι τεράστια, ώστε σήµερα να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία
στο µεσοστρωµατικό χώρο, πράγµα που φαίνεται τόσο στη χρησιµοποίηση του γεγονότος ότι από τους κόλπους της έβγαλε τον χαρισµατικό σχεδόν ηγέτη που θεµελίωσε
το νέο κυπριακό κράτος, όσο και στις επενδυτικές της προτιµήσεις, που ευνοούν ακριβώς την αναπαραγωγή του χώρου αυτού.
Η πολιτική όµως κατάσταση στην Κύπρο, πέρα από τον άξονα που προαναφέραµε, εκτυλίσσεται και σ' ένα άλλο άξονα, εξίσου σηµαντικό, κι αυτός είναι η ιδιότυπη
οργάνωση της πολιτικής εξουσίας του Κράτους. Και είναι ιδιότυπη, όχι από την
άποψη της παράθεσης των θεσµών του, αλλά από την άποψη του τρόπου που φαίνεται
αυτοί οι θεσµοί να υλοποιούν τις διάφορες πολιτικές προτάσεις, όσο και από την
άποψη του τρόπου µε τον όποιο αρθρώνονται σ' αυτούς οι διάφορες πολιτικές δυνάµεις.
Ανάµεσα σ' αυτούς τους δύο άξονες είναι που πολώνεται η πολιτική κατάσταση στη
νησί, µ' έναν τρόπο τόσο καθοριστικό, που είναι αδιανόητο να υπάρξει κάτι άλλο έξω
από το πεδίο αυτό, τόσο στο επίπεδο µιας εναλλακτικής µαχητικής πρότασης για την
επίλυση του προβλήµατος, όσο και στο επίπεδο των καθηµερινών συγκρούσεων.
Αξίζει, πιστεύουµε, ν' αναφερθούν για ακόµη µια φορά, µε συνοπτικό τρόπο, οι
βασικές συντεταγµένες του δεύτερου αυτού άξονα, για να καταδειχθεί µέσα σε ποιο
κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό χώρο πραγµατοποιείται η πόλωση που αναφέραµε. Κι αυτές φρονούµε πως είναι:
α. Η παραίτηση από τον εθνικοενωτικό αγώνα.
β. Η αποδοχή της εναλλακτικής της ανεξαρτησίας, που εµπεριείχε την ακύρωσή της, από το γεγονός και µόνο της εγγυητικής συγκυριαρχίας.
γ. Η ενσωµάτωση των αποικιακών δοµών στο ανεξάρτητο κράτος.
δ. Η ανάπτυξη του ιδιότυπου κρατισµού µέσα στους κυπρίους.
ε. Ο κατακερµατισµός των αιτηµάτων των λαϊκών τάξεων και η πριµοδότηση
της µικροαστικής ιδεολογίας, και
στ. Οι αποκλίνουσες επιλογές της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης.
Τα παραπάνω στοιχεία, που αποτελούν τη σηµερινή πραγµατικότητα, φαίνεται να
συνδέονται µεταξύ τους, µε τον κίνδυνο του αφανισµού, που στο όνοµά του έχει επιτευχθεί η συναίνεση όλων για την πριµοδότηση της ανεξαρτησιακής επιλογής. Η συναίνεση όµως αυτή, όπως αποδείχθηκε και από τον Αττίλα, δεν ακυρώνει σε καµιά
περίπτωση την πραγµατικότητα του παραπάνω κίνδυνου, και γι' αυτό ακριβώς είναι
ανενεργή.
Πέρα απ' αυτό, τα στοιχεία που αναφέραµε βοηθούν στην αποτίµηση του µύθου
σχετικά µε την απρόσκοπτη δηµοκρατική λειτουργία της «Ανεξάρτητης Κυπριακής
∆ηµοκρατίας». Και πρέπει να σταθούµε εδώ, γιατί η παραπάνω λογική έχει δεσπόσει,
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και ενισχύει µια σειρά από άλλους µύθους, όπως ο µύθος της αντί - ιµπεριαλιστικής
πολιτικής του προέδρου της, και ο µύθος της αδέσµευτης πολιτικής που ασκεί η κυβέρνησή της. Προσεγγίζοντας τους µύθους αυτούς χρειάζεται συνάµα να σταθούµε
για λίγο στο πολιτικό σύστηµα της Κύπρου, που η παρουσίασή του θα µας δείξει, πιστεύουµε, τις αναλογίες της εσωτερικής πολιτικής µε την εξωτερική, τις αναλογίες της
εσωτερικής ανεπάρκειας της παραπάνω λογικής µε τους πειραµατισµούς στο διεθνοπολιτικό επίπεδο.
Η δοµή της πολιτικής εξουσίας στην Κύπρο από τυπική άποψη ακολουθεί το προεδρικό σύστηµα, όπου επικεφαλής της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στέκει ο Πρόεδρος
της ∆ηµοκρατίας, ακολουθεί η Κυβέρνηση, το Εθνικό Συµβούλιο και η Βουλή, που
εκλέγεται περιοδικά κάθε πέντε χρόνια, όπως προβλέπεται άλλωστε και από το Σύνταγµα. Βέβαια, µέχρι σήµερα έγιναν µόνο τρεις φορές εκλογές, το 1960, το 1965 και
το 1976. Από το 1965 µέχρι το 1976 µεσολάβησαν 11 χρόνια, που σ' αυτά η Βουλή
αυτοανανέωνε τη θητεία της. Το προεδρικό σύστηµα, και ιδιαίτερα σ' ένα περιορισµένο εδαφικά και πληθυσµιακά κράτος, και µάλιστα µε τον κίνδυνο του αφανισµού προ
των πυλών, διαµορφώνει τους όρους ανάδειξης του Προέδρου σε καθολική φυσιογνωµία της κοινωνίας. Όσο όµως ο Πρόεδρος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τις ιδιότητες του χαρισµατικού ηγέτη, που πολλαπλασιάζονται κιόλας µέσα σ' ένα µεσοστρωµατικό χώρο, τις όποιες ανεβάζει σε αξίες, όσο περισσότερο παίζει το ρόλο αυτό, τόσο οι συνολικές, οι σύµφυτες, ανεπάρκειες της αρθρωµένης πολιτικής εξουσίας αποκρύβονται ή γίνονται δευτερεύουσες. Από την άλλη, όσο ο Πρόεδρος είναι η Ελλειψη
του χαρισµατικού ηγέτη, τότε όχι µόνο αναδύονται οι ανεπάρκειες, αλλά και η ίδια η
άρθρωση της πολιτικής εξουσίας που ασκείται αποσυντονίζεται. Ο χαρισµατικός ηγέτης γίνεται η αποµίµησή του, που παύει ταυτόχρονα να είναι και το σηµείο αναφοράς
του µεσοστρωµατικού χώρου, που βλέποντας τις αξίες του ν' αποδεικνύονται σαθρές,
µετατοπίζεται µέσα σε µια αργόσυρτη και βασανιστική πορεία. Αυτή φρονούµε πως
ήταν η περίπτωση Μακάριου - Κυπριανού. Κι ενώ, συγκεκριµένα, ο Μακάριος συγκέντρωσε στο πρόσωπό του την ενοποιητική αίγλη του χαρισµατικού ηγέτη, ο Κυπριανού, όσες απαγωγές των συγγενών του πρώτου βαθµού κι αν µεσολαβήσουν, θ' αποτελεί την αποµίµησή του, που οι πολιτικές του προτάσεις για την επίλυση της κρίσης θ'
αποδεικνύονται αµφισβητήσιµες και καθόλου συνολικές.
Το Εθνικό Συµβούλιο από την άλλη, δεν έχει ουσιαστικά παρά µόνο συµβουλευτικό χαρακτήρα. Από την ίδια τη σύνθεση και το ρόλο του, το Εθνικό Συµβούλιο είναι
ο εξισορροπητής των πολιτικών δυνάµεων του νησιού και ο αγωγός των αποφάσεων
του Προέδρου. Η κανονική του λειτουργία, που δεν είναι άλλη από την κάλυψη των
αποφάσεων του Προέδρου, πραγµατοποιείται µε την όσο το δυνατό ασφαλέστερη
ισορροπία των δυνάµεων που δρουν µέσα στους κόλπους του. Το Υπουργικό Συµβούλιο επίσης, δεν απορρέει ούτε άµεσα ούτε έµµεσα από τα εκλογικά αποτελέσµατα,
ούτε επίσης, από την υπάρχουσα κατάσταση στη Βουλή. Απεναντίας, η σύνθεση των
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µελών του υπάγεται στην προεδρική δεοντολογία και στις προθέσεις του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας.5 Όσο για τη Βουλή, ο ρόλος της περιορίζεται από το χαρακτήρα
του κυπριακού προεδρικού συστήµατος, που ταιριάζει καταπληκτικά στη συνολική
απονοµή των ρόλων της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Εκεί όµως που αποκαλύπτεται
µε τον πιο φανερό τρόπο ο αντιδραστικός χαρακτήρας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
από την άποψη των δοµών της, είναι το διοριστικό σύστηµα των δηµοτικών αρχόντων, που σχεδόν αναλλοίωτο κληρονοµήθηκε από την εποχή της αποικιοκρατίας.
Έτσι, οι ∆ήµαρχοι, οι δηµοτικές επιτροπές, οι κοινοτικές αρχές (µέχρι τελευταία που
έγινε παρωδία εκλογών)6, οι εφορευτικές και οι εκπαιδευτικές αρχές, διορίζονται αντί
να εκλέγονται.
Θα µπορούσαν ν' αναφερθούν κι άλλα στοιχεία που αφορούν την άρθρωση του
πολιτικού συστήµατος στο νησί, όπως π. χ. το πλειοψηφικό κατά περιφέρεια εκλογικό
σύστηµα, η µονοπώληση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης από το συγκρότηµα εξουσίας, η στεγανοποίηση του γραφειοκρατικού οργανισµού που γεννάει αναπόφευκτα τη
βασιλεία των µέσων, που, έστω κι αν µας οδηγούσαν στην ξερή συνταγµατολογία, θ'
αποδείκνυαν ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν εντάσσεται σε καµιά εξαίρεση, αλλά
κατευθείαν στην καρδιά του κανόνα. Κι αυτό είναι κάτι το απόλυτα φυσικό. Γιατί, θα
'ταν πραγµατική αντίφαση το ηµιτελές ανεξάρτητο κρατίδιο της Ζυρίχης ν' ακολουθήσει αυτοδύναµα την ανάπτυξη των δικών του εκπροσωπευτικών δηµοκρατικών δοµών,
που θα ήταν ανάλογες µε εκείνες που µας έδειξε η ευρωπαϊκή εµπειρία την περίοδο
της ρήξης µε τον απολυταρχισµό. Η ελληνοκυπριακή αστική τάξη, στο µέτρο που
αποµακρύνεται από τις εθνικές αιχµές του αγώνα, δεν µπορεί παρά να µεταφυτεύσει
τις πολιτικές δοµές της από το αντιδραστικό πολιτικό οπλοστάσιο των ευρωπαϊκών
θεσµών, πράγµα που νοµίζουµε ότι αποδεικνύεται από την υιοθέτηση ενός ιδιόρρυθµου αγγλοσαξωνικού πολιτικού συστήµατος, που κλείνει στις εφαρµογές του στην Κύπρο στοιχεία µονοκοµµατισµού, καισαρισµού, και προπαντός το στοιχείο του κρατισµού και της αρχής του χαρισµατικού ηγέτη.
Όλο αυτό το σύστηµα επιβιώνει και λειτουργεί συµπληρούµενο αποφασιστικά από
την αύξουσα της ολοκληρωτικοποίησης όλων ανεξαίρετα των δοµών, που δεν τροφοδοτείται µόνο από την πλασµατική αντίθεση ενωτικός - φασίστας ή δεξιός, ανεξαρτησιακός - δηµοκράτης, αλλά και εµπλουτίζεται από στοιχεία όπως η αστυνόµευση, το
φακέλωµα και η εκµαίευση της µεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης του λαού µε κεντρικό άξονα την παθητικοποίησή του. Αυτή η ολοκληρωτικοποίηση δεν έχει περάσει
µόνο στην κοινωνία· έχει περάσει και στις ίδιες τις δοµές των κοµµάτων, που οι οπαδοί του οφείλουν ν' αποδέχονται και να σιωπούν. Από την άλλη, η πολιτική σκέψη ακολουθεί το µονοσήµαντο της κοµµατικής πρακτικής, που η λασπολογία και η κενολογία βαφτίζονται επιχειρήµατα, όπως άλλωστε, καθώς κι άλλου επισηµαίνουµε, το
έδειξε η διαµάχη ανάµεσα στο ΑΚΕΛ και στην Ε∆ΕΚ.
Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασµό, όπως είπαµε, µε τις αποκλίνουσες επιλογές της
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ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, ένα µόνο πράγµα εκφράζουν: ότι στο µονοµπλόκ
του Αττίλα και του αφανισµού, δεν αντιπαρατίθεται παρά η επίφαση της στηριγµένης
στην παθητικοποίηση σύµπνοιας και ενότητας, που γίνεται ακόµη πιο εύθραυστη στο
µέτρο που η εθνική υπόσταση του κυπριακού προβλήµατος αποσυνδέεται απ' όλα τα
προβλήµατα της κυπριακής κοινωνίας.
ΙΙ. Σχετικά µε τα πολιτικά κόµµατα
Πέρα από το γεγονός, που και παραπάνω επισηµάναµε, ότι τα πολιτικά κόµµατα
του νησιού είναι κατ' εικόνα κι οµοίωση της κοινωνίας τους, µια περιδιάβαση στον
αρθρωµένο πολιτικό τους λόγο, νοµίζουµε πως θ' αποβεί χρήσιµη για τον καλύτερο
προσδιορισµό της φύσης τους. Προκαταρκτικά θα 'πρεπε να τονίσουµε για µια ακόµη
φορά, πως εκεί που φαίνεται η πραγµατική τους φυσιογνωµία, όσο κι αν παρασιωπάται, είναι η αντιµετώπισή τους του εθνικού ζητήµατος.
Ας ξεκινήσουµε όµως από το ΑΚΕΛ, που 'ναι και το µεγαλύτερο κόµµα. Στις 168-1974, η ΚΕ του ΑΚΕΛ, υστέρα από έκτακτη ολοµέλεια, απευθύνει «βαρυσήµαντο
έγγραφο» στον τότε πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που δεν ήταν άλλος από
τον Γλαυκό Κληρίδη, που ανάµεσα στ' άλλα αναφέρει: «Η διεθνής θέση της Κύπρου
είναι αρκετά δύσκολη. Όπως έχει ανακοινωθεί, η Ελλάδα δεν µπορεί να µας παράσχει
άµεση και αποτελεσµατική βοήθεια για αντιµετώπιση της τουρκικής εισβολής και
προέλασης για τους λόγους που έχει εκθέσει ο πρωθυπουργός κ. Καραµανλής. Η Βρετανία δεν πήρε σαν εγγυήτρια δύναµη κανένα µέτρο για να παρεµποδίσει την τουρκική επιδροµή», και παρακάτω: «η εξασφάλιση µεγαλύτερης διεθνούς βοήθειας και συµπαράστασης θα µας βοηθήσει να επιτύχουµε την καλύτερη δυνατή λύση του κυπριακού».7
Τι να σηµαίνει άραγε αυτό; Ή για να διατυπωθεί διαφορετικά και µε περισσότερη
σαφήνεια: σε µια περίοδο όπου έχει µεσολαβήσει το πιο αιµατηρό πραξικόπηµα στην
ιστορία της Κύπρου8 και η βάρβαρη και δολοφονική εισβολή των τούρκων, σαν αποτέλεσµα ουσιαστικά του κράτους της τριπλής συγκυριαρχίας, το ΑΚΕΛ επικαλείται
την ιµπεριαλιστική Βρετανία, πάνω ακριβώς στη λογική της ίδιας της τριπλής συγκυριαρχίας, να παρεµποδίσει την εισβολή, αφήνοντας ταυτόχρονα την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά µε την αµεσότητα της βοήθειας, ασχολίαστη, χωρίς έστω
και την παραµικρή κριτική. Το κόµµα λοιπόν της ελληνοκυπριακής Αριστεράς, το
κόµµα της «Ένωσης, και µόνο Ένωσης» του παρελθόντος, αποδεικνύει µ' αυτό τον
τρόπο οριακά πως η βασική κατευθυντήρια πολιτική του δεν ήταν άλλη από την προσπάθεια να διατηρηθεί το ζυριχιακό καθεστώς. Η αντανάκλαση της στάσης αυτής στο
πεδίο της εσωτερικής του πρακτικής είναι να αποτελεί το ίδιο έναν από τους στυλοβάτες του αναπτυγµένου πια κρατισµού της Κύπρου, µόνη εγγύηση για την εκµαίευση
της συναίνεσης του Κυπριακού λαού.
Από την άλλη, µέσα από τη σταδιακή παραίτησή του από τον εθνικοενωτικό αγώ-
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να, φτάνει, σαν το µαζικότερο κόµµα της Κύπρου, να ελέγχει, µέσα από τις συνδικαλιστικές δοµές του (ΠΕΟ), το µεγαλύτερο µέρος των µεσοστρωµάτων και των αγροτών, µπολιάζοντας συνάµα στο ελληνοκυπριακό προλεταριάτο τη µεσοστρωµατική
ιδεολογία. Κι αυτή η στάση δεν αναδεικνύεται µονάχα στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και
στο οικονοµικό, µια και το ίδιο το ΑΚΕΛ έχει µετατραπεί σε συλλογικό καπιταλιστή,
τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο, ελέγχοντας βιοµηχανίες όπως η ΛΟΕΛ, όσο και
στο διακρατικό εµπόριο, µονοπωλώντας τις εµπορικές συναλλαγές µε τις ανατολικές
χώρες.
Επιπλέον, στο διεθνοπολιτικό επίπεδο, η στάση του είναι πάντα ευθέως ανάλογη µε
την εξωτερική πολιτική της σοβιετικής υπερδύναµης, που όχι µόνο δεν καταδίκασε
την τουρκική εισβολή, αλλά απεναντίας σιώπησε υποστηρίζοντας κι αυτή απ' τη µεριά
της τη διεθνοποίηση του προβλήµατος, σαν µόνη δίοδο συµµετοχής της στο χώρο.
Έτσι το ΑΚΕΛ, την επαύριο της εισβολής διακήρυττε πως «... η Σοβιετική Ένωση
υποστηρίζει την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, την
οποία και είναι διατεθειµένη να εγγυηθεί είτε µέσω... του Συµβουλίου Ασφαλείας, είτε
από κοινού µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής».9
Αυτές οι αλλαγές συντελέσθηκαν στο ΑΚΕΛ, µέσα σε µια περίοδο ανάλογων µεταβολών στο µεταπολεµικό παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα και οριοθετούν τόσο τη
στάση του απέναντι στο εθνικό ζήτηµα της Κύπρου, όσο και την πρακτική του στο
σύνολο των κοινωνικών προβληµάτων του νησιού. Ουσιαστικά, στην περίπτωση του
ΑΚΕΛ, ο µόνος όρος που ιστορικά χρειαζόταν για να µετατραπεί σε βασικό αγωγό
του ρεφορµισµού και του κρατισµού, της ιδιαίτερης αυτής πολιτικής για τη διευρυµένη συµµετοχή του στη διαχείριση της εξουσίας, όντας το ίδιο εργοδότης, ήταν η παραίτησή του από τον εθνικοενωτικό αγώνα.
Το ΑΚΕΛ δεσπόζει σε τόσο µεγάλο βαθµό στο χώρο της Κυπριακής Αριστεράς,
ώστε η Ε∆ΕΚ, το δεύτερο κόµµα του χώρου αυτού, να µην είναι σε θέση ν' αµφισβητήσει σοβαρά την ηγεµονία του, πράγµα άλλωστε που φαίνεται και στην αριθµητική
δύναµη του δεύτερου. Η Ε∆ΕΚ, το κόµµα ουσιαστικά της ιδεολογίας του ανεξαρτησιασµού µε τη µορφή της αδέσµευτης πολιτικής, είναι από άποψη εκπροσώπησης, και
παρά τις καταστατικά δηµοκρατικοσυγκεντρωτικές αρχές του, το κόµµα του
«µικροαστικού σοσιαλισµού». Σε επίπεδο συσπείρωσης συγκεντρώνει κυρίως µικροαστικές δυνάµεις, διανοούµενους και µια σηµαντική µερίδα της νεολαίας. Η απήχησή
του στην ελληνοκυπριακή εργατική τάξη, τόσο εξαιτίας του χαρακτήρα του, όσο κι
εξαιτίας της πολιτικής του αδυναµίας να δρα αυτοδύναµα, είναι ελάχιστη. Η επαναστατική του φρασεολογία, υποπροϊόν της εκπροσώπησης που ασκεί, ακυρώνεται από
την πολιτική του πρακτική, που φάνηκε τόσο στις εκλογές του '70, όταν κατάφερε να
αποκτήσει 2 έδρες στη Βουλή µε την πριµοδότηση του ΑΚΕΛ, όσο και στις εκλογές
του '76, όταν κατάφερε να κατακτήσει 4 έδρες, επιδιώκοντας να παίξει το ρόλο του
τρίτου πόλου. Εκεί όµως που φαίνεται η αντιφατικότητά του, όπως και του καθένα,
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είναι οι πολιτικές του προτάσεις γύρω από το εθνικό ζήτηµα. Έτσι, ενώ καταδικάζει
γενικά τη διζωνική οµοσπονδία —και όχι την οµοσπονδία— συµµετείχε από την
άλλη στο Εθνικό Συµβούλιο, που υπήρξε τόσο Εθνικό, ώστε να προτείνει στις συνοµιλίες της Βιέννης το 1977 το διχοτοµηµένο χάρτη του νησιού.
Ωστόσο, η Ε∆ΕΚ χρησίµεψε σαν ο αγωγός για να περάσει η αδέσµευτη µακαριακή πολιτική, µια και το ίδιο, σαν υπέρµαχος της αδέσµευτης Κύπρου, είχε αναπτύξει
φίλιες σχέσεις µε το σύνολο του αραβικού κόσµου, από τις όποιες βέβαια επωφελήθηκε η επενδυτική πολιτική του κυπριακού κεφαλαίου.
Τα δύο κόµµατα της αριστεράς µοιράζονται τη διαχείριση της πολιτικής ζωής της
Κύπρου µαζί µε το ∆ηµοκρατικό Κόµµα (∆Η-ΚΟ) του Σ. Κυπριανού, και το κόµµα
του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού του Γλαύκου Κληρίδη.
Το ∆Η-ΚΟ είναι νεώτατο κόµµα. Και ανήκει σε κείνη την κατηγορία των αστικών
κοµµάτων που αναδύονται «ως δια µαγείας» για να καλύψουν το κενό του αστικού πολιτικού χώρου, αποτρέποντας έτσι την ανεπιθύµητη πόλωση στις πολιτικές σχέσεις.
Το ∆Η-ΚΟ λοιπόν, παρουσιάσθηκε στην πολιτική ζωή της Κύπρου µε µόνο στόχο
να καταστήσει για ακόµη µια φορά έγκυρη την εναλλακτική της ανεξαρτησίας στον
αστικό χώρο, σε µια περίοδο που αµφισβητιόταν από τους ακροδεξιούς όσο και από
τον Γ. Κληρίδη, που υποστήριζε µια πραγµατιστική επίλυση του κυπριακού προβλήµατος. Μετά από το θάνατο του Μακαρίου, αποδύθηκε στον αγώνα ν' αναπληρώσει
τον ενοποιητικό του ρόλο, καλύπτοντας το κενό του χαρισµατικού ηγέτη µ' ένα συνολικότερο σχήµα. Η ανάγκη να συνεχισθεί η πολιτική των λεπτών ισορροπιών, που από
άποψη ουσίας εγγυάται την πραγµατοποίηση των αποκλινουσών επιλογών της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, έδωσαν σάρκα και οστά στο κόµµα αυτό, που µε την ουσιαστική ανοχή και υποστήριξη του ΑΚΕΛ, αρχίζει να διαµορφώνει την εσωτερική του
δοµή, αποκτώντας στελεχικό δυναµικό τόσο από τα ίδια τα κόµµατα της αριστεράς,
όσο και από την µετά - αποικιακή διοικητική και κρατική γραφειοκρατία.
Εκείνο που χαρακτηρίζει τα τρία κόµµατα που αναφέρθηκαν είναι ότι συµµερίζονται, για τους λόγους τους και µε διάφορες παραλλαγές, τη γραµµή της ανεξαρτησίας,
σε αντίθεση µε το τέταρτο αστικό κόµµα, το ∆ηµοκρατικό Συναγερµό του Γλαύκου
Κληρίδη. Κι αυτό, όχι γιατί ο ∆ηµοκρατικός Συναγερµός διέπεται από κάποιον ενωτισµό, αλλά επειδή αποτελεί και εκφράζει τον πραγµατιστικό αστικό λόγο απέναντι
στο εθνικό ζήτηµα όπως παρουσιάσθηκε κυρίως µετά από την εισβολή. Κι αυτός ο
αστικός πραγµατισµός του δεν είναι άλλος από το περιεχόµενο που δίνει στην πολιτική επίλυσης της κρίσης, επιδιώκοντας ένα οριστικό διέξοδο σ' αυτήν. Εναντιούµενο
στην πολιτική των λεπτών ισορροπιών στράφηκε από νωρίς στη λύση της οµοσπονδίας, µιλώντας από το 1975 ακόµη για τη διζωνική- και η ειρωνεία της πολιτικής ήταν
ότι ενώ αµέσως µετά την εισβολή αποτέλεσε τον αποδιοποµπαίο τράγο της πολιτικής
του Μακαρίου, το 1977 όλη σχεδόν η ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία ερωτοτροπούσε µε τις απόψεις που έκφραζε και διατύπωνε πριν από δύο χρόνια το κόµµα αυτό.
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Ο αρχηγός του, ο Γλαυκός Κληρίδης, υπήρξε ο συνοµιλητής του Ντενκτάς, και υπέγραψε µαζί του τη συµφωνία για τη µεταφορά των τουρκοκυπρίων του Νότου στο
Βορρά, εκτελώντας την απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου, και που ουσιαστικά επικύρωνε τη διχοτόµηση. Ο αστικός του όµως πραγµατισµός τον έφερε σε σύγκρουση µε
τα υπόλοιπα κόµµατα, η οποία αποκορυφώθηκε µε το ν' αποχωρήσει από το Εθνικό
Συµβούλιο, κρατώντας στη συνέχεια µια στάση αναµονής, περιµένοντας την αποτυχία
της πολιτικής των λεπτών ισορροπιών. Με τη σηµερινή του µορφή συγκροτήθηκε ουσιαστικά µετά την εισβολή, προσπαθώντας να ενσωµατώσει ή να συσπειρώσει όλα τα
δεξιά ενωτικά κόµµατα και οργανώσεις (∆ΕΚ, ΚΕΣ - ∆ΡΑΣΙΣ, ΕΟΚΑ Β΄), και στις
εκλογές του 1976 πήρε το 27% των ψήφων, χωρίς όµως να εκπροσωπηθεί στη Βουλή.
Αστικό κόµµα στη σύνθεσή του και στην εκπροσώπησή του, εκφράζει κι ένα µέρος
από τα αγροτικά στρώµατα, πριµοδοτώντας διακριτικά τα όσα αποµεινάρια ενωτισµού έχουν αποµείνει σε αυτά.
Ουσιαστικά, όπως θα δούµε και παρακάτω, η πολιτική του Κληρίδη δεν αποτελεί
παρά µια δεύτερη πρόταση στην επίλυση του προβλήµατος. Μια πρόταση που τη
διέπει ο πραγµατισµός της αποδοχής των όρων που επέβαλε η παρέµβαση του ιµπεριαλισµού όσο και η εισβολή των τούρκων του Αττίλα, χωρίς µάλιστα να υπάρχει
έστω και η παραµικρή αµφισβήτηση απέναντι στην κατάσταση που επικράτησε µ' ένα
µαχητικό τρόπο. Πάνω σ' αυτό ακριβώς το σηµείο είναι που συγκρούεται µε την πρόταση των τριών άλλων κοµµάτων, και κυρίως µε το ∆Η-ΚΟ του Κυπριανού, µε αποτέλεσµα να βρίσκεται σήµερα τελείως εκτός της εξουσίας, και ν' ακολουθεί φιλοαµερικανική πολιτική, ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ φαίνεται να στοχεύουν προς µια
«ρεαλιστική» διέξοδο ανάλογου τύπου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Το κυπριακό πρόβληµα σαν βασικό στοιχείο της
ελληνοτουρκικής διένεξης και πώς αντιµετωπίζεται
από την ελληνική πλευρά
Εξετάζοντας τη στάση των κυβερνήσεων και των πολιτικών κοµµάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν µπορούµε παρά να σταθούµε σ' ένα κραυγαλέο γεγονός που
γεννά πολλές αµφιβολίες και ερωτηµατικά.
Ενώ δηλαδή διαπιστώνουµε ότι ολόκληρη η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά
αντιµετωπίζει το κυπριακό ενιαία, συνδέοντας το µε το πρόβληµα του Αιγαίου1 και
της καθόλου ελληνοτουρκικής διαµάχης, η ελληνική πλευρά, στο σύνολο της σχεδόν,
πασχίζει να τα ξεχωρίσει σαν δύο τελείως διαφορετικά και άσχετα µεταξύ τους θέµατα.
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Έτσι, για όλους σχεδόν τους ελλαδίτες και ελληνοκύπριους πολιτικούς ηγέτες, το
κυπριακό παρουσιάζεται από τη µια σαν ένα «άλλο πρόβληµα», το πρόβληµα κάποιου
άλλου —ξένου— κράτους, που λέγεται Κύπρος και κάποιου άλλου —ξένου— λαού,
που λέγεται κυπριακός, και από την άλλη αυτό το «άλλο» πρόβληµα αποτελεί το επίκεντρο της πολιτικής δραστηριότητας και των δύο πλευρών σ' ό,τι άφορα τα
«εξωτερικά» τους θέµατα.
Φρονούµε όµως ότι η προσέγγισή µας θα 'ταν απλουστευτική, αν την κοινή, σε
τελευταία ανάλυση, στάση, τόσο των παραδοσιακών αστικών δυνάµεων, όσο και της
ιστορικής αριστεράς, δεν προσπαθούσαµε να την ερµηνεύσουµε συνδυάζοντας τα αναγκαία ιστορικά στοιχεία µε τη συγκεκριµένη, σηµερινή τους κατάσταση, χωρίς τάσεις απόκρυψης των κοινών ή αποκλινόντων στοιχείων. ∆ιερευνώντας την ιστορική
πορεία του κυπριακού, σύντοµα και σε σχέση —πάντα— µε το πρόβληµα αυτό, µπορούµε να παρατηρήσουµε τα έξης:
Στην πρώτη φάση του αγώνα, της δεκαετίας δηλαδή του '30 - '40 και του '40 - '50,
η διεκδίκηση των Κυπρίων για ένωση έβρισκε αντιµέτωπη την Αγγλία και τις ελληνικές κυβερνήσεις, που ήταν υποχρεωµένες να δρουν στα πλαίσια της αγγλικής πολιτικής.
Απεναντίας, έβρισκε την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του συνόλου του λάου µας στην
Ελλάδα και στην Κύπρο, ορισµένων τµηµάτων της αστικής αντιπολίτευσης και ολόκληρης της ελληνικής αριστεράς, που µε επικεφαλής το ΚΚΕ, δε σταµατούσε να διακηρύττει αδιάκοπα πως: «Η Κύπρος, το µεγάλο και πλούσιο νησί, που είναι Ελληνικό
όσο είναι Ελληνικό το πιο παλιό κοµµάτι του Ελληνικού κορµού, ξεγράφτηκε από τον κατάλογο των εθνικών µας διεκδικήσεων και η κυβέρνηση των µοναρχικών χαρακτηρίζει
«Βούλγαρο» κάθε πραγµατικόν Έλληνα που επιµένει να τη διεκδικεί».2
Στη συνέχεια, µέσα στους κόλπους της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης βασικά,
άρχισε σταδιακά ν' αναπτύσσεται η δυνατότητα, σαν εναλλακτικής λύσης, της ανεξαρτησιακής γραµµής.
Αυτό µορφοποιήθηκε στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του '50 - '60. Έτσι, ενώ η
Ζυρίχη φάνηκε να 'ναι για την ελλαδική πλευρά ένα µεταβατικό µάλλον στάδιο, για
την ελληνοκυπριακή πλευρά, µε επικεφαλής το Μακάριο, έδειξε να 'ναι ένας στόχος
αυτός καθαυτός.
∆ε θα 'ταν νοµίζουµε χωρίς σηµασία να παρατηρήσουµε ότι η πολιτική αυτή,
πραγµατική από τη µεριά της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, βαδίζει παράλληλα µε την
ανάπτυξη µιας πλατειάς µικρής και µεσαίας αστικής τάξης, και ειδικά ενός µεγάλου
στρώµατος υπαλλήλων και γραφειοκρατικών στελεχών, που συνδέουν τελικά την ύπαρξή
τους µε το ζυριχιακό κράτος. Στο ίδιο διάστηµα η ελληνική αριστερά τόσο στην Κύπρο,
όσο και στην Ελλάδα µένει προσηλωµένη στις κεντρικές της εκτιµήσεις για τον εθνικό
χαρακτήρα του ζητήµατος.
«Εκφράζοντας τα συµφέροντα και τους πόθους του ελληνικού λαού, πολεµώντας
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σκληρά τον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό και το µοναρχισµό, το δηµοκρατικό στρατόπεδο στη χώρα µας µε επικεφαλής το ΚΚΕ, είναι ο πιο συνεπής, ο πιο αδιάλλακτος
αγωνιστής της πάλης για την Ένωση»3, επιµένει το ΚΚΕ και η Ε∆Α αργότερα, για να
συµπληρώσει το ΑΚΕΛ τονίζοντας: «Η υπόθεση µας είναι ολοκάθαρη. Η Κύπρος
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της Ελλάδας... Ένωση µε την Ελλάδα χωρίς όρους,
χωρίς ανταλλάγµατα, είναι η εθνική µας αξίωση. Λευτεριά για όλους. Για την πλειοψηφία και για τις µειονότητες».4
Μέχρι το διάστηµα αυτό, ο ρόλος της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής αστικής
τάξης ήταν βασικά περιορισµένος, αποτελώντας µια µερικότερη, εσωτερική καλύτερα,
θα λέγαµε, πλευρά του ζητήµατος.
Οι συµφωνίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης άλλαξαν τα πράγµατα. Η Αγγλία,
παύοντας να είναι ο µοναδικός «κάτοχος» του νησιού, δέχτηκε τη «συγκυριαρχία» της
Ελλάδας και της Τουρκίας.
Με τις συµφωνίες αυτές, η Τουρκία αναγορευότανε επίσηµα σε εγγυήτρια δύναµη µε δικαιώµατα στρατιωτικής παρουσίας και επέµβασης στο νησί5 και η τουρκοκυπριακή µειονότητα
αναγνωριζότανε ισότιµος εταίρος. Η νέα αυτή πραγµατικότητα ανέτρεψε ριζικά τους
όρους της κατάστασης. Γιατί, για την ελληνική πλευρά, η νέα αυτή κατάσταση, από τη
στιγµή που οικοδοµούσε την ύπαρξή της χάρη στην απεµπόληση και εγκατάλειψη του
εθνικού προβλήµατος, δηµιουργούσε απαραίτητα την ανάγκη ενός νέου ριζικού αναπροσδιορισµού, όχι µόνο στο χώρο της Κύπρου, αλλά στο γενικότερο χώρο του Αιγαίου και της Μεσογείου. Γι' αυτήν, έπρεπε πια να τσακιστεί, απαγορευθεί και δυσφηµιστεί κάθε µορφή ενωτικής διεκδίκησης του εθνικού κινήµατος, που, µε τη σειρά του,
εξυπάκουε την ανατροπή της.
Αποδύθηκε λοιπόν σ' έναν αγώνα, που µε την συνδροµή της ιστορικής αριστεράς,
η οποία στο µεταξύ εγκατέλειψε για διαφορετικούς λόγους όλες τις προηγούµενες θέσεις της, δεν άργησε να φέρει «καρπούς».
Με δυο λόγια οι επίσηµες δεξιές, κεντρώες και αριστερές δυνάµεις σε Ελλάδα και
Κύπρο, κατόρθωσαν µέσα σε µια εικοσαετία να αντιστρέψουν την πραγµατικότητα
και να την πλαστογραφήσουν, συγκατανεύοντας κατά το µερτικό τους στη διαµόρφωση του σηµερινού πλαισίου της de facto διχοτοµηµένης, αλλά κατά τα άλλα
«ανεξάρτητης Κυπριακής ∆ηµοκρατίας». Μιας δηµοκρατίας, που το µισό της το κατέχει ανοιχτά η τουρκική πλευρά, και το άλλο µισό αγωνίζεται να διατηρήσει άοπλη
και συρρικνωµένη η ελληνοκυπριακή πλευρά. Πώς τώρα αυτό το πλαίσιο είναι ζήτηµα
της Τουρκίας και της Κύπρου, στο όποιο η Ελλάδα δεν έχει λόγο ούτε —στο κάτω κάτω— σαν εγγυήτρια δύναµη των συµφωνιών της Ζυρίχης, αυτό µόνο οι ελληνικές
κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις στην Αθήνα και στη Λευκωσία µπορούν να το ερµηνεύσουν.
Σήµερα, µε εξαίρεση µια ελάχιστη µειοψηφία µεµονωµένων κοµµουνιστών και
ορισµένα εθνικιστικά στοιχεία σε Ελλάδα και Κύπρο, ο διαχωρισµός του κυπριακού
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προβλήµατος από την καθόλου ελληνοτουρκική διένεξη είναι, από άποψη ουσίας, η
κεντρική πολιτική γραµµή όλων των γνωστών πολιτικών φορέων.
Η γραµµή αυτή παρουσιάζει όµως ένα σύνολο από αποκλίσεις, που η γνώση τους
θα µας βοηθούσε στο να κατανοήσουµε καλύτερα τον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο
των διάφορων δυνάµεων που τις άφορα.
Η τυπική αλλά και ουσιαστική στάση της ελλαδίτικης και ελληνοκυπριακής κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ - Ε∆ΕΚ) και της ιστορικής αριστεράς (ΚΚΕ, ΚΚΕσ, ΑΚΕΛ)6,
κατά πρώτο λόγο συνοψίζεται κοφτά στο ότι το κυπριακό είναι ουσιαστικά ένα ανεξάρτητο από την ελληνοτουρκική διένεξη θέµα.7 Η πεισµατική εµµονή µετά την µεταπολίτευση, ειδικά του ΑΚΕΛ και του ΚΚΕ πάνω στο ζήτηµα αυτό, είναι χαρακτηριστική.
Πίσω από το πρόσχηµα της πάλης ενάντια στις φασιστικές - σοβινιστικές απόψεις,
που καλύπτονται από µια ψευτοδιεθνιστική αχλύ «αλληλεγγύης και συναδέλφωσης» µε
τους τούρκους εισβολείς και τους τουρκοκύπριους8 βρίσκεται ωµή η συγκεκριµένη
πραγµατικότητα της εγκατάλειψης οποιασδήποτε ουσιαστικής µορφής εθνικού ή κοινωνικού αγώνα.
Η παγιωµένη τους πια συµπεριφορά εκφράζεται µε την ολοκληρωτική απόρριψη
των επαναστατικών αρχών για το δικαίωµα των λαών στην αυτοδιάθεση τους, µε την
εγκατάλειψη της υπεράσπισης της ελληνικής εθνικής ταυτότητας των Κυπρίων, µε την
προσαρµογή της όλης τους πολιτικής πρακτικής στις επιταγές της εκάστοτε εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, πολιτικής που από το '60 και µετά ευνοούσε την ξεχωριστή
κρατική ύπαρξη της Κύπρου, λόγω των εξαιρετικά µεγαλυτέρων περιθωρίων διείσδυσης και επιρροής που µπορούσε να έχει εκεί. Η ευνοϊκή για τις τουρκικές και τουρκοκυπριακές απόψεις στάση της Ρωσίας, αλλά και των ΗΠΑ, εξηγείται καθαρά από τη
σηµαντική στρατηγική σηµασία που έχει γι' αυτούς, κατά πρώτο λόγο η ίδια η Τουρκία. Μέσα σ' όλη τη στάση και συµπεριφορά τους είναι ολοφάνερο πόσο σηµαντικότερη είναι γι' αυτούς η στάση της Τουρκίας. Αυτό ακριβώς αναγκάζει τις δυο υπερδυνάµεις να είναι τόσο ανεκτικές σ' αυτό το «άτακτο παιδί» και κατά κανόνα να συµπλέουν, τελικά, µε τις τουρκικές θέσεις πάνω στο κυπριακό πρόβληµα.
∆ιαφορετική ως προς την προσέγγιση, αλλά και τα συµπεράσµατά της, µέχρι ένα
βαθµό, εµφανίζεται η κεντροδεξιά στο πρόσωπο των πιο συνειδητών εκπροσώπων της.
Αυτή φραστικά δεν παραδέχεται το διαχωρισµό. «Η Κύπρος ήταν και παραµένει το
κλειδί της πολύ ευρύτερης ελληνοτουρκικής διενέξεως. Ήταν και είναι το «στερνό σύνορο» του ελληνισµού. Αν δεν εξασφαλισθεί το σύνορο τούτο σαν ανεξάρτητο κράτος
απέναντι στον τουρκικό επεκτατισµό, τίποτα δεν θα εξασφαλισθεί στο Αιγαίο ή αλλού».9
Η θέση αυτή, κατ' επανάληψη διατυπωµένη σαν ουσία, από τους Π. Κανελλόπουλο, αρχιεπίσκοπο Χρυσόστοµο10, Γ. Μαύρο, Γ. Κληρίδη, κ. ά. αστούς πολιτικούς
ηγέτες, αποτελεί κατά τη γνώµη µας το όριο ανάµεσα στην υποκειµενική βούληση της ελλα-
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δικής και ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, και στην αντικειµενική της θέση - δυνατότητα σαν
αστού «δεύτερης κατηγορίας» µέσα στον παγκόσµιο ιµπεριαλιστικό καταµερισµό.
Είναι εξηγήσιµο γιατί η ελληνική αστική τάξη (όπως και κάθε αστική τάξη στη θέση της), αγωνίζεται να περισώσει ό,τι είναι δυνατό από το σοβινιστικό όνειρο της
«Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των τριών ηπείρων». Και είναι επίσης εξηγήσιµη ως
ένα βαθµό η αντιφατικότητα µε την οποία όχι απλώς προσεγγίζει, αλλά χειρίζεται το
όλο πρόβληµα. Γιατί η αντίστασή της στην αντίπαλη εκδοχή πάνω στο συγκεκριµένο
ζήτηµα δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει τη συνολική της αντίσταση στον εκάστοτε ηγεµονικό ιµπεριαλισµό.
Έτσι, από τη µια πλευρά, δεν µπορεί παρά να αγωνίζεται για να διευρύνει ή τουλάχιστο να περισώσει, τα ήδη περιορισµένα της όρια (µια όπως όπως «ανεξάρτητη» Κύπρος), και από την άλλη να υποχωρεί µπροστά στην πραγµατικότητα της
«εξάντλησης» των ορίων ανοχής του βορειοαµερικανικού ιµπεριαλισµού και της αντίπαλης τουρκικής αστικής τάξης. Το πλαίσιο αυτό του «αστικού αντί - ιµπεριαλισµού»,
στο βαθµό που οι ταξικοί αγώνες είναι υποβαθµισµένοι, είναι εκείνο που διαγράφει τα
όρια δράσης όχι µόνο των τυπικά µεγαλοαστικών κοµµάτων, αλλά και των
«ενδιάµεσων» κοµµάτων που βρίσκουν πλατειά απήχηση στις µικροαστικές µάζες.
Γι' αυτό, παρόλες τις εθνικιστικές εξάρσεις τους, αδυνατούν να συνθέσουν µια πολιτική
γραµµή, διάφορη από αυτήν της κυρίαρχης αστικής µερίδας.
Ο αντί - ιµπεριαλισµός του Βάσου Λυσσαρίδη ή του Αντρέα Παπανδρέου, που
αφειδώλευτα παραχωρείται στους Παλαιστίνιους ή στο Πολισάριο, σφραγίζεται ερµητικά όταν πρόκειται για το πρόβληµα της αυτοδιάθεσης και της εθνικής ολοκλήρωσης
της Κύπρου και της Ελλάδας.
Η θέση και η στάση τους, διάτρητη από παντού, φαντάζει µετέωρη ή και αλλοπρόσαλλη ανάµεσα στη διαφορότροπα «ρεαλιστική» στάση των παραδοσιακών δεξιών ή
αριστερών κοµµάτων και εκφράζει —επιπρόσθετα— µ' ένα τρόπο αρκετά σαφή, τα
πλαίσια της εθνικής και ταξικής πολιτικής που µπορούν να εφαρµόσουν αυτού του
είδους οι πολιτικές δυνάµεις. Πραγµατικά, ενώ «θεωρητικά» οι θέσεις τους συγκλίνουν
µε εκείνες της κεντροδεξιάς, που θέλουν να βλέπουν το κυπριακό δυναµική συνιστώσα
της ελληνοτουρκικής διένεξης ή σε τελευταία ανάλυση σαν ένα ελληνικό εθνικό πρόβληµα, πολιτικά και πρακτικά η στάση τους ταυτίζεται µε την ενιαία γραµµή της αποσύνδεσης του προβλήµατος, γραµµή που µε απαρέγκλιτη συνέπεια εφαρµόζουν τα
τελευταία χρόνια το ΚΚΕ στην Ελλάδα και το ΑΚΕΛ11 στην Κύπρο.
Οι ερµηνείες για τις ρίζες της ελληνοτουρκικής διένεξης, που εναντιώνονται µε την
ενιαία αντιµετώπιση των εθνικών ζητηµάτων στο σύνολό τους, ένα πράγµα µόνο δείχνουν: ότι όλες οι αιχµές που παρουσιάζονται είναι αλληλένδετες αυστηρά και οριοθετηµένες σε µια καθορισµένη κλίµακα ταξικών και πολιτικών προτεραιοτήτων.
Το κυπριακό ζήτηµα ωστόσο, έτσι όπως προέκυψε από τα νέα ποιοτικά στοιχεία
της κρίσης (πραξικόπηµα, εισβολή, κατάληψη του µισού νησιού, προσφυγιά, κίνδυνος
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αφανισµού του κυπριακού ελληνισµού, αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσµού) αποτελεί το καταλυτικό στοιχείο του εθνικού ζητήµατος στο σύνολό του: καµιά επίλυση του
προβλήµατος του Αιγαίου δεν πρόκειται να προωθηθεί στο µέτρο που το κυπριακό παραµένει
άλυτο, στο µέτρο που οι Αττίλες οργώνουν το νησί. Κι απ' την άλλη, όσο αποσυνδέεται το
ένα από το άλλο, υπακούοντας στην πολιτική των περιβόητων λεπτών ισορροπιών,
τόσο οι Τούρκοι επεκτατιστές θα επαυξάνουν τα πολιτικά τους πλεονεκτήµατα και τη
διαπραγµατευτική τους θέση στη στρατηγική αντιπαράθεση. Ας προχωρήσουµε όµως
πιο αναλυτικά:
Α. Όπως και σε άλλα σηµεία τονίσαµε, το κυπριακό πρόβληµα µπήκε δυναµικά
σαν πρόβληµα από τους ίδιους τους κύπριους µε την εξέγερσή τους του Οκτώβρη του
'31 και µε αίτηµα την Ένωση. Μέχρι σήµερα η διαφορά ελλήνων και τούρκων ακολούθησε το δικό της δρόµο ανεξάρτητα ή και παράλληλα από την αγγλική παρέµβαση. Τελικά όµως, στο όνοµα των «δικαίων» της µειονότητας, η πλειονότητα έχασε το
'60 το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης και το '74 το µισό νησί.
Το κυπριακό πρόβληµα λοιπόν, από πρόβληµα εθνικής απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης που 'ταν στη δεκαετία του '50 - '60, κατέληξε µονόπλευρα να οριοθετηθεί
σαν πρόβληµα ελλήνων και τούρκων.
Οι άγγλοι εκµεταλλεύθηκαν επιτήδεια την ευκαιρία που τους έδωσε η γραµµή των
ελλήνων αστών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και η ανοχή της αριστεράς που τον
καταδίκασε ουσιαστικά, για να ανάγουν σε κυρίαρχη µια αντίθεση, που µέχρι το '55
δεν υπήρχε, ή στο βαθµό που εµφανιζόταν, δεν ξεπερνούσε το πλαίσιο µιας εσωτερικής δευτερεύουσας διαφοράς.
Η παρεµβολή αυτή είχε, κατά τη γνώµη µας, πελώριες επιπτώσεις, που µπορούµε
συνοπτικά να τις εντοπίσουµε:
Ι. στην αποσύνδεση του εθνικού ζητήµατος της Κύπρου από τα πολιτικά και στρατηγικά αιτήµατα της ελληνικής αστικής τάξης.
II. στη διαρκή προβολή από την τουρκική αστική τάξη του ζητήµατος της τουρκοκυπριακής µειονότητας σαν µέσο ένταξης της Κύπρου στη δικιά της σφαίρα επιρροής
και ζωτικών συµφερόντων.
III. στο ζυριχιακό κράτος, που ήταν ένα ηµιτελές κράτος, και που εµπεριείχε τα
σπέρµατα του Αττίλα.
Τον Ιούνη του 1964, η Turkish Communal Chamber, παρουσίαζε ένα σχέδιο οµοσπονδίας, που ουσιαστικά έβαζε τις βάσεις της διχοτόµησης.12 Το σχέδιο αυτό
προσδιόριζε µε λεπτοµερειακό τρόπο όσα επικύρωσε µε βίαιο τρόπο η εισβολή και η
κατάληψη του νησιού από τον Αττίλα.
∆ηλαδή:
α. την εγκαθίδρυση δύο κρατών, του ελληνοκυπριακού και του τουρκοκυπριακού,
µε µια οµόσπονδη κυβέρνηση.
β. την κατάληψη του 37% από το τουρκοκυπριακό κράτος, και του υπόλοιπου από
το ελληνοκυπριακό.
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γ. την ξεχωριστή αρµοδιότητα του κάθε κράτους για τη γενική οικονοµική ανάπτυξη της επικράτειάς τους.
δ. την ανεξαρτησία του κάθε κράτους στη χάραξη της δικιάς του οικονοµικής πολιτικής.
Τέλος, στην οµόσπονδη κυβέρνηση απέµεινε ο έλεγχος της νοµισµατικής πολιτικής, των λιµανιών και των αεροδροµίων, και προβλεπόταν η ελευθερία µετακίνησης
όλων των «συντελεστών της παραγωγής».
Μολονότι η εκτενέστερη καταγραφή του σχεδίου θα µας βοηθούσε να εντοπίσουµε
κι άλλες πτυχές, µπορούµε ωστόσο να βγάλουµε µερικά συµπεράσµατα.
Ότι:
α. Το σχέδιο αυτό σηµατοδοτούσε τη µακρόπνοη στρατηγική του τούρκικου επεκτατισµού,
β. έκανε φανερή την απουσία µιας συνεκτικής πολιτικής από µέρους της ελληνικής
αστικής τάξης απέναντι στον κίνδυνο αυτό και
γ. η εισβολή ήταν η στρατιωτική προέκταση, µε ακόµη πιο οδυνηρούς και σκληρούς όρους, µιας ήδη καταστρωµένης από το 1964 πολιτικής στρατηγικής.
Από την εισβολή και µετά, το παιχνίδι, που επικρατεί από την τουρκική πλευρά
είναι εκείνο της γάτας µε του ποντικού. Οι ενδοκυπριακές, που σαν φόρµουλα συζήτησης «όχι µόνο δεν αποτελούν πρόοδο, αλλά αντίθετα θα οδηγήσουν στη χειροτέρευση
της σηµερινής κατάστασης»13, είναι το κάλυµµα του de facto διαχωρισµού του νησιού, της επιβολής όχι βέβαια της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής, όπως προέβλεπε το
σχέδιο του '64, αλλά του χωριστού νοµίσµατος, της κατάργησης των συνόρων του
βόρειου τµήµατος του νησιού µε την Τουρκία, κ. ά. .14
Απέναντι πια στην πραγµατική κατάσταση, τι αντιπαρατάσσει η πολιτική της ελλαδικής και της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης;
«Είµαστε έτοιµοι», έλεγε ο Κυπριανού στις 10-11-79, «για µια διαπραγµάτευση
στο Κυπριακό... που να εξασφαλίζει λύση εθνικά παραδεκτή, λύση που να κατοχυρώνει των ανθρώπινων δικαιωµάτων του κυπριακού λάου και δε θα σηµαίνει διχοτόµηση».15 Την προηγούµενη µέρα, ο έλληνας πρωθυπουργός, απαντώντας σε ερωτήσεις
δηµοσιογράφων πότε προβλέπει να επισκεφθεί την Κύπρο, είπε: «Θα πρέπει... να το
συνδυάσω µε ορισµένες εξελίξεις του θέµατος, που να καταστήσουν την παρουσία µου
στην Κύπρο όχι απλώς ευχάριστη, αλλά και χρήσιµη».16
Τι να κρύβουν αυτοί οι ασαφείς προσδιορισµοί, διατυπωµένοι στον υποθετικό λόγο, κάνοντας υπέρµετρη χρήση του «θα» και του «πρέπει». Πότε θα είναι χρήσιµη µια
τέτοια παρουσία; Τα ερωτήµατα αυτά απαντιούνται από το πραγµατικό γεγονός ότι οι
τούρκοι το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι ένα άλµα προς τα εµπρός ενόσω δεν
προβάλλεται µια σαφής και συνεκτική πολιτική. Ήδη, η «Ελευθεροτυπία» της 14-3-79
αναρωτιόταν: «Αττίλα 3 προβάρουν οι τούρκοι στην Κύπρο; ».
Β. Με την εισβολή στην Κύπρο, γίναµε µάρτυρες µιας διένεξης σχετικά µε το Αι-
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γαίο, τη ∆υτική Θράκη, και την αναθεώρηση των όρων της συνθήκης των Σεβρών. Η
διένεξη αυτή άλλοτε έπαιρνε τη µορφή του περιβόητου «Σεισµίκ», που ερευνούσε τη
θάλασσα, άλλοτε τις εκκλήσεις για την ισχυριζόµενη από τους τούρκους παραβίαση
των δικαιωµάτων της µουσουλµανικής µειονότητας στη ∆υτική Θράκη. Το 1977 το
ΝΑΤΟ απειλούσε µε την εγκατάλειψη της ∆υτικής Θράκης ως «ασθενούς σηµείου»
της αµυντικής γραµµής της συµµαχίας σε περίπτωση επίθεσης από το Βορρά.17 Στις
21-10-77, ο Μπένετ, αµερικανός υφυπουργός, ισχυριζόταν πως «οι αντιπρόσωποι του
ΟΗΕ στη νήσο» διαπίστωσαν «ότι όλοι οι ελληνοκύπριοι που εγκατέλειψαν το Βορρά
στους τελευταίους έξη µήνες το έκαναν πράγµατι µε δική τους θέληση».18 Είναι σα να
πούµε πως αν πατήσεις την ουρά της γάτας, τότε αυτή θα νιαουρίζει µε τη δική της
θέληση. Στις 7-2-79, οι τούρκοι διεκδικούσαν το 60% του Αιγαίου.
Θα µπορούσαµε να σταχυολογήσουµε έναν ολόκληρο κατάλογο τέτοιων δηλώσεων, ειδήσεων και αναλύσεων, που να καταδείχνουν την άµεση συνάρτηση και εξάρτηση των επιµέρους αυτών στοιχείων της ελληνοτουρκικής διένεξης. Κάτι τέτοιο, πέρα
από το ότι θα 'ταν εξαιρετικά επίπονο, ουσιαστικά δε θα 'χε παρά — µ' ένα σωρρευτικό τρόπο— να προσθέσει επιχειρήµατα σε µιαν άποψη που ήδη στις βασικές της
γραµµές έχει εκτεθεί.
Εξετάζοντας προσεκτικά το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων στην Κύπρο και
στο Αιγαίο, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πραγµάτωσή τους ακυρώνει µε τον πιο
αποφασιστικό τρόπο τους όρους της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Αυτό φρονούµε ότι
δεν αφορά µόνο την ελληνική αστική τάξη, που βλέπει να συρρικνώνονται οι ελπίδες
της για µιαν οικονοµική της κυριαρχία στον µεσανατολικό χώρο.
Ούτε επίσης άφορα µόνο την τουρκική άρχουσα τάξη, που επιτήδεια εννοεί να τις
υποδαυλίζει σαν αντίρροπο στο συνολικό εσωτερικό αδιέξοδο της τουρκικής καπιταλιστικής κοινωνίας.
Αυτό φρονούµε ότι κατά πρώτο λόγο αφορά τις υποτελείς τάξεις σε Ελλάδα και
Τουρκία. Τις ελληνικές λαϊκές τάξεις, που στο βαθµό που αρνιούνται να παλέψουν για
το δικαίωµα της εθνικής τους αυτοδιάθεσης, της αυτοδιάθεσης ενός κοµµατιού από
τον εαυτό τους, του κυπριακού ελληνισµού, αποδείχνονται ανίκανες να µπουν επικεφαλής στον αγώνα για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση. Τις τουρκικές λαϊκές τάξεις που στο βαθµό που δέχονται να συνδράµουν στην καταπίεση, υποδούλωση και
εξόντωση άλλων λαών και εθνοτήτων, καθίστανται ανίκανες να απελευθερώσουν τον
ίδιο τους τον εαυτό. Η ποιότητα ενός λάου και ενός λαϊκού κινήµατος κρινόταν, κρίνεται και θα κρίνεται από «τη στάση που πρέπει να πάρουµε απέναντι σ' ένα έθνος καταπιεζόµενο από "το δικό µας έθνος"».19 Η αδιάκοπη και χωρίς ταλαντεύσεις καταγγελία και πάλη για την ανατροπή της de facto κατάστασης που δηµιούργησε η τουρκική επέµβαση στην Κύπρο αναδεικνύεται σε πρωταρχικό πατριωτικό και επαναστατικό καθήκον για το ελληνικό και τουρκικό προοδευτικό κίνηµα.20
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ
Ανακεφαλαίωση: Το σηµερινό αδιέξοδο επιτείνει την κρίση
Είναι φανερό ότι η κατάσταση που διαµορφώνεται σήµερα ή τείνει να διαµορφωθεί
στο άµεσο µέλλον, δεν µπορεί παρά να γεννά απαισιόδοξες σκέψεις.
Αυτό δε σηµαίνει όµως και την παραίτησή µας από την προσπάθεια που πρέπει να
καταβληθεί για να ανατραπεί σταδιακά ο σηµερινός συσχετισµός των δυνάµεων.
Το πραξικόπηµα των Ιωαννίδη - Σαµψών και η εισβολή των τούρκων, αποτέλεσαν
την κορυφαία πράξη µιας τραγωδίας που οι ρίζες της, όπως ήδη επισηµάναµε, βρίσκονται πολύ µακριά.
Γυρνώντας ξανά για λίγο στο παρελθόν θα δούµε πως από τα τέλη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της δεκαετίας του '50 κι απ' τις αντεπαναστατικές συνθήκες της
Ζυρίχης, είχαν δηµιουργηθεί οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να παραµείνει η Κύπρος αλύτρωτη. Κι αυτό έγινε κατορθωτό µέσω της συνειδητής αποεθνικοποίησης του όλου προβλήµατος.
Σ' αυτή την ανοιχτά µειοδοτική στάση για τα εθνικά συµφέροντα, τόσο ο ρόλος
των κυβερνήσεων του «εθνικού κέντρου» κι ιδιαίτερα της κυβέρνησης Καραµανλή,
όσο και των Μακαριακών κυβερνήσεων, είναι αποφασιστικός.
Το γεγονός όµως ότι αποµόνωσαν το κυπριακό πρόβληµα από την εθνική του αναφορά και εννοούν να το χειρίζονται σαν πρόβληµα της µεσογειακής ή της λοιπής διεθνούς συγκυρίας, δε θα µπορούσε να περάσει έτσι χωρίς την υιοθέτηση της ίδιας από
άποψη ουσίας στάσης και συµπεριφοράς, από τα αντιπολιτευτικά κόµµατα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Κανένα αντιπολιτευτικό κόµµα δεν προτείνει εναλλακτική λύση, που ν' ανταποκρίνεται στα εθνικά και λαϊκά συµφέροντα. Όλες βασικά οι προτεινόµενες λύσεις, ανεξάρτητα από τις υπάρχουσες ποσοτικές διαφορές τους, στηρίζονται στην παραδοχή και
κατοχύρωση της «ανεξαρτησίας» του νησιού. Στηρίζονται δηλαδή, στην άρνηση του
δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης στον ελληνικό λαό της Κύπρου· και τη στήριξη αυτή
δεν τη βρίσκουν παρά µόνο στην επίκληση του ζυριχιακού συντάγµατος.
Γιατί, σε τι περισσότερο θα βοηθήσει τα πράγµατα η ακόµη µεγαλύτερη προσήλωση στα αιώνια ανεφάρµοστα ψηφίσµατα του ΟΗΕ; Γιατί, δεν θα µπερδέψει ακόµη
περισσότερο τα πράγµατα η υιοθέτηση της πρότασης για διεθνή συνδιάσκεψη, που
αποσκοπεί στο να βάλει από το παράθυρο κι άλλους, έστω και βόρειους, ανταγωνιστές, που αδηµονούν να πάρουν τα µερίσµατα τους από τη λεία; Ή, τέλος, ποιο είναι
το νόηµα της ανάλογης πρωτοβουλίας από τους δυτικοευρωπαίους, όταν ο αγγλικός
ιµπεριαλισµός είναι ήδη ένας από τους κύριους παράγοντες της κατάστασης που έχει
διαµορφωθεί;
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Η ίδια η ζωή λοιπόν µας δείχνει πως δεν µπορεί η Ελλάδα ν' ανήκει στους έλληνες,
όταν αρνιέσαι το δικαίωµα στην αυτοδιάθεση ενός φυσικού κοµµατιού της, νοµιµοποιώντας τις σαλαµοποιήσεις που σου επιβάλλει ο διεθνής ιµπεριαλισµός. Ούτε µπορεί να υπάρξει «ριζική αλλαγή της πολιτικής και των προθέσεων της Τουρκίας»
(Κυπριανού, 16-5-78), όταν ο αντίπαλός σου είναι πεισµένος ότι φωνάζεις για καλύτερους όρους παραδοχής των τετελεσµένων.
Κοντολογίς, δεν αποτελεί εξοργιστικό σκάνδαλο σε βάρος της Κύπρου η έκθεση
Κάρασεκ, ούτε πισώπλατο χτύπηµα η απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης να
στείλει «σοσιαλιστική» αντιπροσωπεία για τριήµερη επίσκεψη στο τουρκοκρατούµενο
κοµµάτι του νησιού. Όλα τούτα αποτελούν τη λογική συγκοµιδή των καρπών µιας
πολιτικής που έχει οργανικό στοιχείο της ύπαρξής της να χειρίζεται τα εθνικά προβλήµατα µε τους γνωστούς εµπορικούς όρους της πώλησης και της αγοράς.
Όπως και παραπάνω αναφέραµε, η ελληνοκυπριακή αστική τάξη, αµέσως µετά την
εισβολή και την απώλεια του µισού ζωτικού - παραγωγικού της χώρου, προσανατολίστηκε στην αναδηµιουργία των υλικών προϋποθέσεων για την οικονοµική ανάκαµψη.
Η υποστήριξη αυτής της πολιτικής, στα πόδια ακριβώς του Αττίλα, απ' όλα τα
κόµµατα της Κύπρου, µαζί µε τη σηµαντική βοήθεια που δόθηκε από την ελληνική
κυβέρνηση και τους δυτικούς ιµπεριαλιστές, δώσανε τα πρώτα αποτελέσµατα.
Σήµερα η αναπτυξιακή κρατική πολιτική, κάτω από τα χειροκροτήµατα όλων, στεριώνει καθηµερινά την εξουσία της αστικής τάξης στο νησί, που κλονίστηκε στα ένα δύο χρόνια µετά το πραξικόπηµα και την εισβολή.
Αυτό σηµαίνει την ολοένα και µεγαλύτερη ενσωµάτωση των λαϊκών µαζών, µέσα
από µια διαδικασία επίλυσης των άµεσων βιοτικών αναγκών τους, και µια χωρίς προηγούµενο ιδεολογικοπολιτική χειραγώγησή τους.
Σήµερα λ. χ. στην Κύπρο, οι αντιδράσεις και των πιο «ανήσυχων» διανοούµενων
στοιχείων, δεν ξεπερνάν τις αντιδράσεις του µέσου κρατικού υπάλληλου, κι αυτό είναι
ιδιαίτερα ανησυχητικό. Είναι µια από τις όψεις της εθνικής αλλοτρίωσης, της απώθησης της εθνικής ιδέας, της πολιτιστικής συρρίκνωσης, που βαθµιαία εµπεδώνεται στο
νησί, σαν αποτέλεσµα της ανιστορικής επιλογής του «ανεξάρτητου» κράτους.
Σήµερα στην Κύπρο, αν κανένας θέλει να κάνει λεφτά, µπορεί να τα κάνει ευκολότερα από την περίοδο πριν από την κατάληψη. Αυτό άλλωστε δεν επισηµαίνουν
έµµεσα και οι τόσες διαφηµίσεις στις ελληνικές εφηµερίδες ότι αν θες να ψωνίσεις
φτηνά πήγαινε στην Κύπρο, η όλη η Κύπρος συµπυκνώνει την Ευρώπη στην µισή της
τιµή; Τα δάνεια, οι δουλειές, η δυνατότητα ανόδου, το ξάπλωµα του πιο αδηφάγου
µικροαστισµού βρίσκονται στην ηµερήσια διάταξη.
Και οι πρόσφυγες;
Οι πρόσφυγες είναι «βολεµένοι» κι αυτοί. Πολυκατοικίες στο Στρόβολο, στα Λατσά, παντού. Αυτοστέγαση, δάνεια για δουλειές, πολλαπλή οικονοµική δραστηριότητα.
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Και η χαµένη πατρίδα;
Αυτή, όλοι τα καταφέρανε, να µην τους απασχολεί βασικά, ή µάλλον να τους απασχολεί στο κενό του καλυµµένου από τις «µπίζνες» χρόνου, όταν η ανασφάλεια γίνεται
συνείδηση.
Φυσικά υπάρχουν κι αυτοί που δεν µπορούν να ενσωµατωθούν, Αλλά και γι' αυτούς βρέθηκε µια κάποια λύση. Στην αρχή ορισµένες ανατολικές χώρες, και µετά οι
αραβικές χώρες, που στο τέλος - τέλος, πληρώνουν και περισσότερα.
Έτσι η ζωή στο νησί συνεχίζεται. Με αποταµιεύσεις, µε δάνεια, µε κοµπίνα, µε
συνάλλαγµα από το εξωτερικό και εξωτερική βοήθεια, το «δαιµόνιο» της αστικής µας
τάξης στην Κύπρο, κατάφερε µέσα σε πέντε χρόνια να κλείσει το χάσµα που άνοιξε ο
σεισµός της τουρκικής εισβολής µεταξύ της και των πλατύτερων λαϊκών τάξεων, ιδιαίτερα των προσφυγικών. Ο ίδιος ο λαός, που έχυνε το αίµα του για την αυτοδιάθεση ένωση στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του '50, που έβγαλε έναν Παλληκαρίδη ή έναν
Αυξεντίου, δέχεται σιωπηλά την εκποίηση της πατρίδας για ορισµένες ανασφαλείς
προσφυγικές κατοικίες ή ορισµένες βιοτεχνίες εξαγωγής ετοίµων ενδυµάτων ή παπουτσιών.
Σήµερα, στο µη κατεχόµενο τµήµα του νησιού, στον ελληνικό τοµέα, παρουσιάζονται ουσιαστικά δυο δυνατές προτάσεις για τη λύση του προβλήµατος. Η τρίτη, η επαναστατική, πρακτικά δεν υφίσταται. Θολά µόνο κι αντιφατικά αργοσβήνει σε µεµονωµένα τµήµατα αγροτών και προσφύγων ή ξεκοµµένων διανοούµενων, εκεί που η
ανάµνηση των αγώνων του '55 - '60 και η πίστη στο δίκαιο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και την ανακατάληψη των κατεχοµένων εδαφών δεν έχει εξαφανιστεί.
Αυτές οι δύο υπαρκτές προτάσεις είναι οι προτάσεις Κυπριανού - ΑΚΕΛ - Ε∆ΕΚ
Από τη µια, και οι προτάσεις Κληρίδη από την άλλη. Προτάσεις που η αδιάκοπη διαµάχη τους, τις φέρνει ακόµη περισσότερο στην επιφάνεια, φανερώνοντας τις µεταξύ
τους διαφορές ή και συγκλίσεις, όπως, ταυτόχρονα, και τις διαφορές ή συγκλίσεις ανάµεσα στην κάθε πρόταση ξεχωριστά, όπως λ. χ. φάνηκε το τελευταίο διάστηµα από
την οξύτατη διαµάχη ανάµεσα στο ΑΚΕΛ και στην Ε∆ΕΚ.
Από τη µια, έχουµε να κάνουµε µε µια πολιτική ανοιχτά ενταγµένη στα συµφέροντα της ∆ύσης, µια πολιτική που κάτω από τη σηµαία της διζωνικής εµφανίζεται περισσότερο ρεαλιστική και βιώσιµη (Κληρίδης), και από την άλλη, έχουµε να κάνουµε
µε µια πολιτική, εξίσου φυσικά αστική, αναµφίβολα όµως περισσότερο πολύπλοκη κι
ασαφή, µια και προσπαθεί να στηρίξει τη βιωσιµότητα του κυπριακού κρατιδίου στη
λεπτή ισορροπία ανάµεσα στους διάφορους ιµπεριαλισµούς.
Μια πολιτική δηλαδή, που προσπαθεί να εκµεταλλευτεί την πραγµατικότητα ότι η
άνοδος της σοβιετικής υπερδύναµης συµπίπτει µε την αµερικανική αναδίπλωση, πράγµα που καθορίζει τη σηµερινή στάση των ΗΠΑ, στάση —µε µια ορισµένη έννοια—
συµβιβαστική, που µαρτυρά όµως ότι το ζήτηµα της αποκατάστασης µιας νέας συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑ ΤΟ αποκτά γι' αυτούς εντελώς ιδιαίτερη
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σηµασία µετά τα γεγονότα του Ιράν - Αφγανιστάν και τη διάλυση του ΣΕΝΤΟ.
Όµως αυτό που έχει ουσιαστική σηµασία στην ανακεφαλαίωση αυτή, είναι ν' αποσαφηνίσουµε τι εκφράζουν κοινωνικά οι προτάσεις αυτές, και ιδιαίτερα η πρόταση
Κυπριανού µια και αυτή είναι σήµερα εκείνη που δεσπόζει.
Κοινωνικά, η πολιτική της κυβέρνησης Κυπριανού εξυπηρετεί το βαθύτερο εκείνο
συµφέρον της αστικής τάξης του νησιού, που προκύπτει από το καθηµερινό στερέωµα
της συµµαχίας της µε τα µικροαστικά στρώµατα και την αποπροσανατολισµένη και
δίχως συνείδηση του εαυτού της εργατική τάξη. Αυτό εκφράζεται πολιτικά µε τη διατήρηση και διεύρυνση της συµµαχίας της µε την ιστορική αριστερά και οικονοµικά
µε την υιοθέτηση µιας στάσης συγκρατηµένου αστικού ρεφορµισµού, που εκφράζεται
µε µια πολιτική οικονοµικών παροχών και µικρών υποχωρήσεων στα εργατικά αιτήµατα.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να δώσουµε προσοχή στο έξης:
Η ανάγκη της αστικής τάξης να επιβιώσει σαν τέτοια στο εσωτερικό ενός
«κράτους», που τα συνολικά όριά του είναι πολύ περιορισµένα, της κάνει απαραίτητη
την επιλογή της συγκεκριµένης σταθερής ταξικής συµµαχίας µε τους µικροαστούς του νησιού. Η
ανάγκη της επίσης να διαιωνίσει και να περισώσει στο εξωτερικό το «ανεξάρτητο κράτος», την υποχρεώνει να υιοθετήσει τη στάση της υποστολής της σηµαίας του «ανήκοµεν εις την
δύσιν», απέναντι στα ανατολικά καθεστώτα της καπιταλιστικής παλινόρθωσης και τα
κρατικοκαπιταλιστικά καθεστώτα του τρίτου κόσµου.
Αυτό όµως την αποδυναµώνει εθνικά σαν τάξη. ∆ηλαδή της αφαιρεί και τα τελευταία ίχνη µιας εθνικά ηγεµονικής τάξης, αφού για να πραγµατοποιήσει τις επιλογές
της αυτές, είναι υποχρεωµένη να εκποιεί σε τιµές ευκαιρίας τον όποιο της εθνισµό και
να αναπτύσσει όσο και να καλλιεργεί στον ελληνισµό του νησιού µια κοσµοπολίτικη αντεπαναστατική, κι όχι µιαν εθνική ιδεολογία.
Κι αντίστροφα, οι αγώνες του λάου αναγκαστικά διαχωρίζονται σε αγώνες οικονοµικούς και σε αγώνες πολιτικούς - εθνικούς.
Οι πρώτοι διεξάγονται από τις λαϊκές µάζες σ' ένα επίπεδο ασύνδετων οικονοµικών
ή κοινωνικών αιτηµάτων, που πριν καλά - καλά προλάβουν να αποκτήσουν µαζικό
πολιτικό περιεχόµενο, εκτονώνονται ή επιλύνονται µε µικρές ή µεγαλύτερες παροχές,
χάρη στην πρωτοπόρο ρεφορµιστική στάση των συνδικάτων.
Οι δεύτεροι, αυτοί που το ΑΚΕΛ ονοµάζει ξεκοµµένα «πολιτικούς» αγώνες, διεξάγονται από την αστική τάξη, σαν αναγνωρισµένη ηγέτιδα δύναµη, µε την a priori εξασφάλιση της υποστήριξης ή τουλάχιστον της ανοχής των υπόλοιπων τάξεων.
Φυσικά, η αστική τάξη δεν µπορεί παρά να φροντίζει έτσι που η διεξαγωγή των
αγώνων αυτών να γίνεται αυστηρά έξω από το υπόλοιπο σώµα της κοινωνίας, κρυφά και
στα παρασκήνια.
Τα πράγµατα λοιπόν δεν µπορεί παρά να εµφανίζονται έτσι, µια και στην περίοδο
του ιµπεριαλισµού κάθε κυρίαρχη οικονοµικοκοινωνικά αστική τάξη δεν µπορεί παρά
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να είναι σε τελευταία ανάλυση αντεπαναστατική.
Γι' αυτό και βαθιά διαφέρει από την εθνική αστική τάξη της προϊµπεριαλιστικής
περιόδου, που καθοδηγώντας τα εθνικοαστικά κινήµατα, βρισκόταν σε σχέση οργανικής συνάφειας µε τα λαϊκά στρώµατα, αφού η νίκη της δεν µπορούσε παρά να 'χει σαν
βασική προϋπόθεση τη λειτουργική κινητοποίησή τους.
Εδώ όµως συµβαίνει το αντίθετο. Απαρέγκλιτη προϋπόθεση για την επιβίωση της
αστικής τάξης σαν τέτοιας είναι η καθήλωση και η παθητικοποίηση των λαϊκών τάξεων, ακόµα —και κύρια— στον ίδιο τον εθνικό αγώνα, που αναµφισβήτητα σήµερα ηγείται.
Εθνικός όµως αγώνας, χωρίς πρωταγωνιστή τις λαϊκές µάζες σηµαίνει αναπόφευκτα
υιοθέτηση της πολιτικής της ανοιχτής µειοδοσίας ή του καλύτερου πλειστηριασµού.
Τα σκέλη του τα γνωρίζουµε όλοι µας. ∆ιπλωµατικός - ειρηνικός αγώνας. ∆ιεθνοποίηση - αποεθνικοποίηση. «Γαλήνη, ηρεµία για σας (Κυπριανού) στη βίλα ή το τσαντίρι», «αγώνας- από µας (Κυπριανού) στις πρεσβείες ή τις σάλες του ΟΗΕ».
Πώς µπορεί η κυβέρνηση Κυπριανού να διεξάγει έναν αγώνα που η ουσιαστικοποίησή του σηµαίνει τη χρεωκοπία της;
Και είναι άραγε µια σύµπτωση της «µοίρας» η στάση της ανοιχτής πριµοδότησης
και αλληλεγγύης του από όλο το φάσµα των αντιπολιτευόµενων τη Ν. ∆ηµοκρατία,
πολιτικών δυνάµεων στην Ελλάδα.
Αλήθεια, ποια ταξική προοπτική προωθούν τα αυτοαποκαλούµενα αντιιµπεριαλιστικά ή κοµµουνιστικά κόµµατα στην Ελλάδα, όταν αυτή στηρίζεται στην χωρίς
όρους υποστήριξη της πολιτικής πρότασης Κυπριανού, µιας πρότασης που όπως και
παραπάνω τονίσαµε, αναπτύσσεται σ' ένα προδιαγραµµένο αστικό πλαίσιο. Ποια µπορεί να 'ναι τα όρια των αέναων ελιγµών και παζαρεµάτων που χάραξε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και αγωνίζεται να διευρύνει ο µαθητής του Κυπριανού; Οι ελιγµοί ενός
από τους ικανότερους αστούς πολιτικούς, του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου, δεν απέτρεψαν την κατάληψη του µισού νησιού. Οι «ελιγµοί» του µαθητή του Κυπριανού, αν δεν
οδηγήσουν στο να ξεφορτώνει τα µπαγκάζια του ο ελληνικός λαός της Κύπρου στον
Πειραιά, οδηγούν στο να του περαστούν οι βαρύτερες αλυσίδες της απώλειας κάθε
διάθεσης για αντίσταση και εθνική απολύτρωση. Το κυπριακό πρόβληµα βρίσκεται σ'
ένα εξαιρετικά κρίσιµο σηµείο. Η προοπτική της ολοκληρωτικής κατοχής και εξαφάνισης
του κυπριακού ελληνισµού δεν έχει καθόλου αποµακρυνθεί.
Απέναντι σ' αυτή την σχεδόν αδιαπέραστα απογοητευτική πραγµατικότητα, η συγκρότηση µιας άλλης ελπιδοφόρας προοπτικής παίρνει τη µορφή ενός εξαιρετικά δύσκολου και πολυσύνθετου καθήκοντος. ∆ύσκολου, γιατί οι αγώνες του λαού µας στο
νησί έχουν στην καθηµερινή, πρακτική τους διασπασθεί σε αγώνες οικονοµικούς και
αγώνες εθνικούς. Πολυσύνθετου και δύσκολου γιατί πρέπει ν' αντιπαραθέσεις στη µικροαστική δηµοκρατία την πεποίθηση ότι ένας αγώνας για την αυτοδιάθεση, είναι,
ταυτόχρονα, και απαραίτητος όρος για την κοινωνική απελευθέρωση.
Γιατί ανοίγει την προοπτική της όξυνσης των ταξικών διαφορών και στην περίπτω-
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ση ακόµη, που η ένωση θα πραγµατοποιούνταν µε τη σηµερινή καπιταλιστική Ελλάδα. Αυτό, όχι χωρίς αρνητικές επιπτώσεις, θα 'ταν και πάλι βασικά σε όφελος της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήµατος, γιατί θα δυνάµωνε την ισχνή, µαλθακή
και µικροαστικοποιηµένη εργατική τάξη του νησιού, αφού θα την έβαζε στην αγκαλιά
της εµπειρότερης και µαχητικότερης ελλαδίτικης εργατικής τάξης. Κάτι τέτοιο θα την
υποχρέωνε να διαρρήξει τις σηµερινές υπάρχουσες σχέσεις ταξικής ειρήνης µε την
εξίσου αδύναµη ελληνοκυπριακή αστική τάξη και να 'ρθει αργά ή γρήγορα σε σύγκρουση µε το ισχυρό ελληνικό κεφάλαιο, στο σύνολό του πια.
Γιατί, µε τα σηµερινά δεδοµένα, αν επιµένουµε να θεωρούµε σαν απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης µιας τάξης, τη δυνατότητα της αυτόνοµης πολιτικής της
έκφρασης, η διαπίστωση για την εργατική µας τάξη στην Κύπρο αγγίζει τα όρια του
τραγικού.
Πώς θ' αντιπαρατάξεις στο µικροαστό την εικόνα µιας άλλης προοπτικής όταν η
τάξη πρότυπο της προοπτικής αυτής έχει γίνει ο στυλοβάτης του µικροαστισµού και
της αποεθνικοποίησης; Όταν η δυνάµει πιο συνεπής και επαναστατική τάξη αυτής της
εκµεταλλευτικής κοινωνίας, βουλιάζει η ίδια στο µικροαστισµό, υιοθετώντας τα εγωιστικά πρότυπα των βραχύχρονων καλύτερων υλικών συνθηκών, αδυνατώντας να δει τα
συνολικά και ουσιαστικά µέχρι θανάτου εθνικά και κοινωνικά της προβλήµατα.
Ο υποτονισµός µέχρι εξουδετέρωσης των στρατηγικών συµφερόντων της εργατικής τάξης κι
όλων των καταπιεζόµενων τάξεων και η συντριπτική κυριάρχηση του κυνηγητού της καθηµερινής απόλαυσης και µικροευκαιρίας, η απαλλοτρίωση της εθνικής και κοινωνικής ταυτότητας για
ένα κοµµάτι βρώµικο ψωµί: να ποιο είναι το κυπριακό πρόβληµα στο εσωτερικό του.
Αθήνα, Ιούνης '79 - Φλεβάρης '80

Σ. Σ. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που διάβασαν ή άκουσαν, και µε τον ένα ή άλλο τρόπο διατύπωσαν την
καταφατική ή αρνητική γνώµη και κρίση τους για το κείµενο αυτό. Όλους αυτούς και ιδιαίτερα τους
φίλους µας από τη Λεµεσό και τη Λευκωσία, που πολύτιµες στάθηκαν για µας οι γραπτές παρατηρήσεις τους, τους ευχαριστούµε θερµά. Φυσικά η ευθύνη για τα οποιαδήποτε λάθη ή υποκειµενισµούς
βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς αυτού του κείµενου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. Για περ. βλέπε τη συλλογή: «Τρία Κείµενα για την Κύπρο» και ειδικά το δεύτερο κείµενο του
ΑΚΕΛ «Ο ∆ρόµος προς τη Λευτεριά. Για ένα µίνιµουµ πρόγραµµα του ΑΚΕΛ για τη συγκρότηση
του Ενιαίου Απελευθερωτικού Μετώπου Πάλης», έκδοση, Εκδοτική Οµάδα «Εργασία», Αθήνα 1977.
2. Βλ. Κωνσταντίνου Σπυριδάκι: «Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου», σελ. 160, Λευκωσία 1972.
3. «Αι συνθήκαι Ζυρίχης και Λονδίνου εγένοντο δεκτοί υπό των Ελλήνων της Κύπρου µετ' αισθηµάτων βαθείας απογοητεύσεως. Οι πόθοι αυτών δεν επραγµατοποιήθησαν και οι αγώνες και αι θυσίαι
αυτών απέβησαν µάταιοι». Για περ. βλέπε Κωνσταντίνου Σπυριδάκι: «Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου»,
σελ. 158 επ., Λευκωσία 1972.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
1. Βλ. Ν. Κρανιδιώτη: «Λάθη, Πιέσεις και Προδοσίες στο Κυπριακό. Από τη Ζυρίχη στη Μεταπολίτευση», εφηµ. «Βήµα», 14-10-79. Οι υπογραµµίσεις δικές µας.
2. Βλ. Ν. Σβορώνου: «Κύπρος: Πραγµατικότητα και Προοπτικές», Περ. «Μεταναστευτικά Νέα», αρ.
21/78, Στοκχόλµη.
3. «Αι κυριώτεραι παραχωρήσεις εις τους Τούρκους είναι: αναγνώρισις Ελλήνων και Τούρκων ως αποτελούντων δύο χωριστάς κοινότητας, χωριστή πλειονοψηφία αυτών εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων,
αναλογία 70: 30 εις την Βουλήν και την ∆ηµόσιον Υπηρεσίαν, διχοτόµησις των δήµων εις τας 5 κυριωτέρας πόλεις, πλην της Κερυνίας, διχοτόµησις της δικαιοσύνης, τα δικαιώµατα αρνησικυρίας (veto) του
Τούρκου Αντιπροέδρου επί οικονοµικών, πολιτικών και αµυντικών ζητηµάτων και της τουρκικής µειονοψηφίας εν τη Βουλή, αναλογία 60: 40 εις την αστυνοµίαν, την χωροφυλακήν και τον κυπριακόν στρατόν... ». Για περ. βλέπε: Κωνσταντίνου Σπυριδάκι: «Σύντοµος Ιστορία της Κύπρου», σελ. 158 επ., Λευκωσία 1972.
4. Βλ. Ν. Κρανιδιώτη: Στο ίδιο.
5. Βλ. Ν. Φραγκάκη: «Το Κυπριακό µε λιγότερο Πάθος», περ. «Πολιτικό Κριτήριο», 11, Φλεβάρης
'78, σελ. 31.
6. Βλ. Ν. Κρανιδιώτη: Στο ίδιο.
7. Βλ. Συνέντευξη Γ. Μαύρου στην εφηµ. «Το Βήµα».
8. Κορυφαίο δείγµα «θεωρητικής» κάλυψης του ζητήµατος αποτελεί το νεοφαλµεραϊκό κατασκεύασµα του ελληνοκύπριου δηµοσιογράφου Κώστα Γραικού: «Τα Κυπριακά», Λευκωσία 1978, όπου γίνεται απόπειρα ν' αποδειχθεί η «διαφοροποιηµένη ελληνικότητα» των ελληνοκυπρίων από την αρχαιότητα ακόµη, µια και η «µόνη ταύτιση του κυπριακού ελληνισµού µε την Ελλάδα έγινε την εποχή του
Ευαγόρα, χωρίς όµως να δηµιουργηθεί τίποτα το ουσιαστικό, γιατί ακολουθήσανε οι ελληνιστικοί χρόνοι που επαναφέρανε τα πράγµατα στην παλιά τους τάξη».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
1. Για περ. βλ. στην ελληνική έκδοση της «MONDE DIPLOMATIQUE», το άρθρο του Μαρσέλ
Μπαράγκ: «Η Κύπρος βυθίζεται στη de facto διχοτόµηση», αρ. φ. 8, χρόνος 2ος, σελ. 3, Αθήνα 1977.
2. Για περ. βλ. ό.π., σελ. 4, όπου όπως σηµειώνει ο Μπαράγκ σύµφωνα µε αναφορά του κ. Αριστείδου, από τα 200. 000 άτοµα της ελληνοκυπριακής κοινότητας του Λονδίνου, το 1/3 εγκαταστάθηκε
µετά το 1974. Ο αριθµός αυτός, πάντως, χωρίς τη δυνατότητα στατιστικού ελέγχου, µας φαίνεται κά-
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πως υπερβολικός.
3. Για περ. βλ. ο. π., σελ. 2.
4. Στο ίδιο, σελ. 2.
5. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επιτετραµένου της Λιβύης στην Κύπρο, που πριν από καιρό
είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του «προσβλέπει στο µέλλον να εγκαθιδρύσει στενούς δεσµούς µε το
Οµόσπονδο Τουρκοκυπριακό Κράτος».
6. Για περ. βλ. το άρθρο του Μ. Μπαράγκ στη «MONDE DIPLOMATIQUE», ό.π., σελ. 2.
7. Στο ίδιο, σελ. 2.
8. Στο ίδιο, σελ. 4. Για περ. όµως, βλ. τους 8 όρους «Σχετικώς προς τας περιοχάς αίτινες πρόκειται
να παραµείνουν υπό βρετανικήν κυριαρχίαν», Από το Παράρτηµα 2 των συµφωνιών της Ζυρίχης και
του Λονδίνου.
9. Όπως άλλωστε επίσηµα ανακοινώθηκε, η κυπριακή κυβέρνηση και συγκεκριµένα ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος, συµφώνησαν από το 1965 µε τους αµερικάνους για την εγκατάσταση ραντάρ και άλλων,
αντίστοιχων, εγκαταστάσεων στο έδαφος της Κύπρου, µε αντάλλαγµα ένα εκατοµµύριο δολλάρια το
χρόνο. Το τόσο αποκαλυπτικό για την ελληνοκυπριακή ηγεσία γεγονός κρατήθηκε µυστικό 14 ολόκληρα χρόνια για να αποκαλυφθεί κάτω από την πίεση µιας αδιάψευστης πραγµατικότητας.
Βλ. επίσης Μ. Μπαράγκ, στο ίδιο σελ. 4, καθώς και στο βιβλίο Νίκου Ψυρούκη: «Το Κυπριακό Ζήτηµα», έκδοση «Εκδοτική Οµάδα "Εργασία"», Αθήνα, 1975, στη σελ. 55, φωτογραφία αµερικανικών
κατασκοπευτικών αεροπλάνων που σταθµεύουν µόνιµα στις αγγλικές βάσεις. Ανάλογες φωτογραφίες
έχουν επανειληµµένα δηµοσιευθεί σε εφηµερίδες και περιοδικά ειδικά το τελευταίο διάστηµα.
10. Στο όρος Τρόοδος, οι βορειοαµερικανοί έχουν µετατρέψει την παλιά βρετανική βάση, σε πελώρια βάση ραντάρ µε µεγάλες κατασκοπευτικές δυνατότητες για όλη την Εγγύς Ανατολή και τη Σοβιετική Ένωση. Για περ. βλ. πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα της εφηµ. «Τα Νέα», Αρ. φύλ. 2735, 16-6-1979,
Λευκωσία, καθώς και το φύλλο 65 της «Σοσιαλιστικής Έκφρασης», Κεντρικού Οργάνου της Σ. Ν.
Ε∆ΕΝ της 1 Ιούνη '79, σελ. 5, καθώς κι ολόκληρο τον ελληνοκυπριακό τύπο της περιόδου Ιούνη Ιούλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1. Βλ. Χρ. Χατζηιωσήφ: «Στοιχεία για την Κυπριακή Οικονοµία», περ. «Πολίτης», τεύχος 5, Σεπτέµβρης '76, σελ. 45.
2. Βλ. Φαιδ. Θεοδώρου: «Κυπριακός Καπιταλισµός», «∆ελτίο Συζήτησης», 2, Νοεµ. - ∆εκ., '77, Λευκωσία, σελ. 8.
3. Βλ. Χρ. Χατζηιωσήφ: στο ίδιο, σελ. 46.
4. Βλ. στο ίδιο, σελ. 46. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες αντλούσαν τα
κεφάλαιά τους από την ακόµη περισσότερο ενισχυµένη Γεωργική Τράπεζα, και τα παρείχαν για 19
περίπου χρόνια µε επιτόκιο 8% και 9%. Τον πρώτο µάλιστα καιρό, τα δάνεια δίνονταν µε µεγάλη ευκολία, χωρίς να εξετάζεται η δυνατότητα αποπληρωµής των χρεωστών.
5. Βλ. στο ίδιο, σελ. 46.
6. Βλ. στο ίδιο, σελ. 46.
7. Βλ. Π. Στάγκου: «Οι Πολιτικές ∆υνάµεις της Κύπρου 1960-75», Β΄ Μέρος, περ. «Πολίτης», Αρ. 5,
σελ. 61.
8. Βλ. Χρ. Χατζηιωσήφ, στο ίδιο, σελ. 47.
9. Ας ρίξουµε µια πιο διεξοδική µατιά στον κόσµο των τραπεζών της Κύπρου. Το µονοπώλιο των
τραπεζικών εργασιών µέχρι το 1890 το έχει η Αγγλοαιγυπτιακή Τράπεζα. Στη συνέχεια, το µονοπώλιο
αυτό το κατέχει η Αυτοκρατορική Οθωµανική Τράπεζα, ίσαµε το 1909, όταν ιδρύεται το υπερπόντιο
παράρτηµα της Τράπεζας Αθηνών. Η Τράπεζα αυτή είχε το προνόµιο να είναι η τράπεζα της κυβέρνη-
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σης, που το διατήρησε µέχρι το 1959. Το 1922 θεσπίζεται ο νόµος «Περί Εταιρειών», οπότε και δηµιουργούνται εφτά τράπεζες µε βάση το εδάφιο περί ΕΠΕ. Το 1925, µέσα στα πλαίσια του συνεργατισµού, ιδρύεται η Γεωργική Τράπεζα. Το 1938 ιδρύεται η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Σήµερα υπάρχουν στην Κύπρο 9 εµπορικές τράπεζες µε 100 καταστήµατα. Αυτές είναι: Η Τράπεζα Κύπρου LTD,
η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα LTD, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α. Ε., η Τράπεζα Μπέρκλεϋς Ιντερνάσιοναλ, η Τράπεζα Γκρίντλεϋς LTD, η Ελληνική Τράπεζα LTD, η Τράπεζα Τσιάρτεντ, η Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα, η Τουρκική Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα LTD, η Τουρκική Τράπεζα LTD, η
Τουρκιέ ις Μπανκανσί. Επιπλέον, λειτουργούν τρεις ειδικές τράπεζες: η Κυπριακή Τράπεζα Ανάπτυξης
LTD, η Τράπεζα Λόµπαρντς (Κύπρος) LTD και η Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου LTD.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΑΕΠ
ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΠΟΣΟ

1960

Τράπεζες - Ασφάλειες
Κτηµατικές Εταιρίες

1,4

0,6 εκατ.λίρες

1965

Τράπεζες - Ασφάλειες
Κτηµατικές Εταιρίες

2,8

3,9 εκατ.λίρες

1967

Μόνο Τράπεζες

2,7

9,2 εκατ.λίρες

Μια από τις µεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου είναι και η Τράπεζα της Κύπρου, που διεξάγει το 40%
περίπου των τραπεζικών εργασιών και ελέγχει περίπου 19 εταιρείες. Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ. ∆. Σεβέρης, έλεγε σε µια συνέντευξή του στο Βήµα της 11-5-1974 ότι «η Τράπεζα
Κύπρου... υπήρξε η µόνη ίσως Τράπεζα η οποία κατά την περίοδο της διεξαγωγής του αγώνος της
ΕΟΚΑ κατά τα έτη 1955-59 εχρηµατοδοτούσε επιχειρήσεις (µη λαµβάνουσα πολλάκις υπ' όψιν ως
κριτήρια τα αυστηρώς τραπεζικά τοιαύτα) µε µόνον σκοπόν να διατήρηση ακµαίον το ηθικόν του Κυπριακού κοινού εν όψει των άλλων τόσων δυσµενών συνθηκών υφ' ας διεβίον τότε ο Ελληνισµός της
Κύπρου». Η παραπάνω δήλωση είναι ενδεικτική για τη διαπλοκή των σχέσεων του αντιαποικιακού εθνικοενωτικού αγώνα µε το σύνολο των οικονοµικών φορέων του νησιού, πέρα από την Εκκλησία. Θα
'πρεπε ν' αναφέρουµε και την ΕΜΕ, την Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία, «που την "εχάρισε" το
1960 το συγκρότηµα Μποδοσάκη, όχι στο κυπριακό κράτος, αλλά στην Ελληνική Κοινότητα Κύπρου,
αφού η τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση να πληρώσει τα χρέη της, που ξεπερνούσαν τις 2 εκ. λίρες»
(βλ. Χ. Χατζηιωσήφ, ό. π., σελ. 11).
10. Βλ. Κ. Π. Καλλιγά: «Από την Καταστροφή της Εισβολής στο Οικονοµικό Θαύµα», εφηµ.
«Καθηµερινή», 2-9-79.
11. Βλ. Α. Πατσαλίδη: «Εξελίξεις της Κυπριακής Οικονοµίας — Τηλεοπτική Συνέντευξη του Υπουργού Οικονοµικών», Λευκωσία, Νοέµβρης 1978.
12. Οι υπογραµµίσεις είναι δικές µας.
13. Βλ. Α. Πατσαλίδη: «Οµιλία στη Βουλή για τις Οικονοµικές Εξελίξεις κατά το 1978», 11-1-79,
Λευκωσία.
14. Βλ. Μ. Σαββίδη: «Ετήσια Έκθεση», 13-12-78.
15. Βλ. Στο ίδιο.
16. Ο µέσος µισθός ενός εργάτη στην Κύπρο δεν ξεπερνά τις 80-100 λίρες (µια κυπριακή λίρα ισοδυναµεί µε 90 δρχ. περίπου). Για περ. βλ. ΛΑΜ∆Α — ΜΙ: «Κύπρος: Προς µια νέα Ζυρίχη», εφηµ.
«Ενότητα», αριθ. φ. 6, Μάης '78.
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17. Ο πίνακας είναι παρµένος από το ∆ελτίο για την ενηµέρωση της οµογένειας «Αδούλωτη Κύπρος»,
αριθ. 138, 16 Μάη 1977, Λευκωσία.
18. Βλ. Κ. Π. Καλλιγά, στο ίδιο.
19. Βλ. Οµάδα Μελέτης: «Η Κύπρος σαν οικονοµικό και εµπορικό Κέντρο», χ.χ. έκδ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
1. Βλ. Οι Βουλευτές της Αριστεράς. Στα κρίσιµα χρόνια 70-76. Έκδ. ΑΚΕΛ, Λευκωσία 1976.
2. Βλ. «Το ΑΚΕΛ πρόσφερε όλες του τις δυνάµεις στο Κράτος», εφ. Νέος ∆ηµοκράτης 42, Νοέµ.
'74. Βλ. επίσης «Η Κρατική Οντότητα να διαφυλαχθεί», εφηµ. «Ανεξάρτητος».
3. Χαρακτηριστικό είναι ότι µετά τη Ζυρίχη οι πιο δυναµικές απεργιακές κινητοποιήσεις έγιναν από
τους εργαζόµενους στις τηλεπικοινωνίες και από τους καθηγητές, τα σωµατεία των οποίων δεν ελέγχονταν απόλυτα από το ΑΚΕΛ.
4. Βλ. Πλ. Σέρβα «Η Κυπριακή Τραγωδία» κλπ., εκδ. «∆ιάλογος», Αθήνα '75, σελ. 113.
5. Βλ. στο ίδιο, σελ. 141.
6. Βλ. στο ίδιο, σελ. 113.
7. Βλ. 14ο Συνέδριο: Έκθεση ∆ράσης της ΚΕ του ΑΚΕΛ, σελ. 60-61 (Οι υπογ. δικές µας).
8. Κατά τις µετριότερες εκτιµήσεις οι νεκροί και οι τραυµατίες φτάνουν στις 2.000.
9. Βλ. «Νέος ∆ηµοκράτης», Νο 42, Νοέµ. '74, σελ. 13.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
1. Το πρόβληµα του Αιγαίου, ανεξάρτητα από την ένταση που παρουσιάζει την τελευταία πενταετία,
συµπυκνούµενο στη διαµάχη γύρω από το πρόβληµα έλεγχου της θαλάσσιας υφαλοκρηπίδας και του
εναέριου χώρου του, είναι πολύ παλιό, συστατικό στοιχείο θα λέγαµε, της ελληνοτουρκικής διένεξης.
Ουσιαστικά «η διαµάχη για το Αιγαίο, πέρα από το πόσο οδυνηρή είναι για τους λαούς της Ελλάδας
και της Τουρκίας, αποτελεί συγκεκριµένη περίπτωση για τη σωστή κατανόηση της σύγχρονης παγκόσµιας πραγµατικότητας». Για περ. βλ.: Νίκου Ψυρούκη: «Η διαµάχη στο Αιγαίο», απ' όπου και το
απόσπασµα, εκδόσεις «Επικαιρότητα», Αθήνα 1977, και το άρθρο του Χρήστου Ροζάκη: «Μια απόπειρα σύνθεσης της ελληνοτουρκικής κρίσης», περ. «Οικονοµία και Κοινωνία», τεύχη 1 και 2, Μάης Ιούνης 1979.
2. Για περ. βλ. περ. «Κοµµουνιστική Επιθεώρηση», αρ. 8, Αθήνα 1946.
3. Για περ. βλ. περ. «Νέος Κόσµος», τεύχος 8, Αύγουστος 1950.
4. Για περ. βλ. την αυτοτελή µπροσούρα: «Ο ∆ρόµος προς τη Λευτεριά — Για ένα µίνιµουµ πρόγραµµα του Ανορθωτικού Κόµµατος Εργαζοµένου Λαού (ΑΚΕΛ), για τη συγκρότηση του Ενιαίου
Απελευθερωτικού Μετώπου Πάλης», που κυκλοφόρησε τον Ιούλη του 1952 στη Λευκωσία, καθώς και
τον τόµο «Τρία κείµενα για την Κύπρο», έκδ. «Εκδοτική Οµάδα "Εργασία"», Αθήνα 1977.
5. Αυτή τη «νοµική» κάλυψη χρησιµοποίησε για να δικαιολογήσει την ανοιχτή της επέµβαση και το
διαµελισµό της Κύπρου το '74.
6. Καθόλου διαφορετικά δεν είναι τα πράγµατα για τις αυτοθεωρουµένες σαν µαρξιστικές - λενινιστικές, αντιρεβιζιονιστικές, επαναστατικές αριστερές κλπ. οργανώσεις, οµάδες και κόµµατα, µε µοναδική
εξαίρεση ουσιαστικά την προδικτατορική συσπείρωση των «Φίλων Νέων Χωρών». Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση της παλιάς ΟΜΛΕ και του σηµερινού ΚΚΕ (µ-λ), Μ-Λ ΚΚΕ, κλπ.
Η συσπείρωση αυτή, ενώ µέχρι και το 1966 προσανατολισµένη στη γραµµή του συνεπούς άλµατος
προς τα πίσω, θεωρούσε αυτονόητο, σαν συνεχιστής των καλύτερων παραδόσεων του ΚΚΕ κλπ., να
προπαγανδίζει µέσω των εντύπων της την αυτοδιάθεση - ένωση, (Για περ. βλ. κύριο άρθρο του περ.
«Σπουδαστικός Κόσµος», µε τίτλο «Έξω το ΝΑΤΟ από την Κύπρο, Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ,
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Αδέσµευτη ανεξαρτησία - Αυτοδιάθεση - Ένωση χωρίς βάσεις και ανταλλάγµατα», τεύχος 9, σελ. 3,
Θεσσαλονίκη 1966), έκρινε σκόπιµο —χωρίς από τότε να κάνει την παραµικρή επίσηµη ανακοίνωση για την
αλλαγή της θέσης αυτής— να συµπλεύσει µε την Ε∆Α και το ΚΚΕ, ακολουθώντας κατά γράµµα την ίδια
τη λογική της αποεθνικοποίησης και ζητώντας µάλιστα την... αγωνιστική πραγµατοποίησή της. Τι
άραγε να συνέβη, και πώς δικαιολογείται η αλλαγή αυτή σ' ένα χώρο που µε έµφαση θέλησε να κρατήσει το σύνολο σχεδόν από τις παλιές θέσεις του ΚΚΕ;
Χωρίς να µπορούµε να το τεκµηριώσουµε απόλυτα, φρονούµε ότι αποφασιστικό ρόλο θα πρέπει να
'παιξε η θέση της Λαϊκής Κίνας πάνω στο ζήτηµα αυτό. Ήδη από το 1965, οι «Ιστορικές Εκδόσεις»,
που αποτελούσαν το εκδοτικό της συσπείρωσης αυτής, κυκλοφόρησαν τη µπροσούρα: «Η Λαϊκή Κίνα
για το Κυπριακό», όπου οι κινέζοι ανοιχτά και συµπλέοντας στο ζήτηµα αυτό µε τους χρουστσιωφικούς,
θεωρούσαν το κυπριακό σαν ζήτηµα των δύο κοινοτήτων. Η δηµοσίευση των κειµένων αυτών ασχολίαστα από την οµάδα της «Αναγέννησης» και η κατοπινή εξαφάνιση της ενωτικής θέσης χωρίς καµιά αιτιολόγηση, µε την παράλληλη υιοθέτηση της λογικής του ανεξάρτητου ζυριχιακού κράτους του κυπριακού λαού, τι να µαρτυρά άραγε;
7. Πρόσφατα ο Λούης ∆ανός µας το ξαναθύµισε µε ολοσέλιδο άρθρο στην «Ελευθεροτυπία» της
16ης Ιούνη του 1979, µε τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Κύπρος Αιγαίο. ∆υο τελείως άσχετα µεταξύ τους
θέµατα. Ξεπερασµένη "φόρµουλα" η λύση - πακέτο».
8. «Μια επικίνδυνη τάση µετάθεσης του θέµατος της αµυντικής θωράκισης σε άλλο επίπεδο εκδηλώνεται τελευταία, δίνοντας άλλη έννοια από την πραγµατική —µετατρέποντάς την σε επίδειξη φιλίας των
τουρκοκυπρίων— σάµπως είναι αυτοί που θα µας προστατεύσουν στην περίπτωση που θα επιδιώξει η
Τουρκία την ολοκληρωτική κατάληψη της Κύπρου.
Καλή είναι η προσπάθεια εξοµάλυνσης των σχέσεών µας µε τους τουρκοκυπρίους, αλλά χωρίς αυταπάτες, και προπαντός να µην φθάνουµε στο σηµείο να γινόµαστε θαµώνες των κατακτηµένων ξενοδοχείων
µας, όπως πρόσφατα η ηγεσία της ΠΟΦΝΕ στο Ντόουµ της Κερύνειας. Εξ άλλου δεν πρέπει να ελπίζουµε ότι οι τουρκοκύπριοι µπορούν να παίξουν οιονδήποτε ρόλο, όσο η ξένη κατοχή συνεχίζεται στον
βορρά.
Οι αγώνες των τουρκοκυπρίων να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής των υπό τις υφιστάµενες συνθήκες κατοχής δεν πρέπει να µας δηµιουργεί την εντύπωση ότι είναι αγώνας αντικατοχικός. Η βάση συνεργασίας µε το σύνοικο στοιχείο πρέπει να είναι η εκδίωξη των κατοχικών στρατευµάτων. Την ευθύνη
για την άµυνά µας την έχουµε εµείς οι ίδιοι οι έλληνες κύπριοι. Εµείς βρισκόµαστε στις ελεύθερες περιοχές του κράτους και εµείς οφείλουµε να απελευθερώσουµε το σύνοικο στοιχείο από την ξένη κατοχή.
Ο κατοχικός στρατός δεν µπορεί να εκδιωχθεί µε συνταγές Παρασκευαΐδη, ούτε µε το «άρπαγµα των
δήθεν ευκαιριών», «χωρίς καµιά προσπάθεια και χωρίς θυσία». Στην πλάστιγγα των διαπραγµατεύσεων
θα βαρύνουν η αµυντική θωράκιση, η ψυχική αντοχή και η έξαρση της αγωνιστικότητας. Οι αγώνες για
την λευτεριά θέλουν µακροχρόνια προετοιµασία, κοπιαστική προσπάθεια, οικονοµικές και άλλες θυσίες, χωρίς ηττοπάθεια µε συγκεκριµένους και µεγαλεπήβολους στόχους, πίστη στο δίκαιο του αγώνα και
πεποίθηση για τη νίκη». Τάκης Γεωργίου: «Κρατική Οντότητα και Αµυντική Θωράκιση», εφηµ.
«Ανεξάρτητος», 15 Γενάρη 1979.
9. Βλ. Ριχ. Σωµερίτη: «Την πιο κρίσιµη στιγµή αντιµετωπίζει η Κύπρος µετά την εισβολή του '74»,
κύριο άρθρο στην «Καθηµερινή» της 3-4 ∆εκέµβρη του 1978.
10. Ειδικά ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστοµος είναι απόλυτα κατηγορηµατικός στο θέµα, υιοθετώντας τη σωστότερη, µέσα στα αστικά πλαίσια πάντα, άποψη που συνοψίζεται στις εξής παρακάτω
τέσσερεις θέσεις, δηµοσιευµένες στην εφηµ. «Ελευθεροτυπία» της 16-1-1980, Απ' όπου και τα αποσπάσµατα: «Η Ελλάδα και ο ελληνισµός δεν κάνουν αυτό που πρέπει απέναντι στους Έλληνες της Κύπρου,
δήλωσε χθες µε καταφανή πικρία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστοµος που επιβεβαίωσε έµµεσα
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αλλά µε σαφήνεια, ότι επισκέφθηκε την Αθήνα στα πλαίσια λεπτής διπλωµατικής αποστολής που έχει
σκοπό να ταράξει τη "µακαριότητα των Ελλαδιτών". Και όταν προκλήθηκε από την «Ε» να διευκρινίσει "τι ακριβώς" κατά τη γνώµη του θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα για να δικαιωθεί ο αγώνας των Κυπρίων καθόρισε τις εξής τέσσερεις "κινήσεις":
Α) "Το Κυπριακό να γίνει το πρώτο θέµα της εξωτερικής και της εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας".
Β) "Να ετοιµάζεται συνεχώς η Ελλάδα να αποπλύνει τον εξευτελισµό και τη ντροπή του Ιουλίου
1974". Γ) "Να καταστήσει σαφές στους λεγόµενους συµµάχους µας, που, ουσιαστικά υποστηρίζουν
τους Τούρκους εισβολείς, ότι µε κανένα τρόπο δεν θα δεχθεί παράταση της αδικίας σε βάρος του ελληνισµού της Κύπρου" και
∆) "Σαν εγγυήτρια της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, να χρησιµοποιήσει
την ιδιότητα της αυτή ενώπιον της διεθνούς κοινότητος και να καλέσει την Αγγλία να ενεργήσουν από
κοινού για την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Μεγαλονήσου"».
Στη συνέντευξή του αυτή στην ίδια εφηµερίδα, απαντώντας σε ερωτήσεις δηµοσιογράφου της τόνιζε
χαρακτηριστικά:
Ερωτ. Μείνατε ικανοποιηµένος από την «ανταλλαγή σκέψεων» που είχατε στην Αθήνα;
Απάντ. Ικανοποιηµένος µένω µόνο όταν βλέπω να εφαρµόζονται και στην πράξη µερικά πράγµατα. Η
ελλαδική συµπαράσταση δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε λόγια, άλλα να φθάνει και σε έργα. Εµείς
στην Κύπρο έχουµε χορτάσει από λόγια. Περιµένουµε τώρα πιο συγκεκριµένη παρουσίαση της συµπαράστασης της Αθήνας στον κυπριακό ελληνισµό.
Ερώτ. Όταν λέτε «Αθήνα», τι ακριβώς εννοείτε;
Απάντ. Και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό. ∆εν πρόλαβα
τον αντίκτυπο στον ελληνισµό της Κύπρου από την τελευταία συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά
µπορώ να βεβαιώσω για κάτι: ο κυπριακός ελληνισµός περιµένει περισσότερα από ελληνικής πλευράς.
Θεωρεί τον εαυτό του τµήµα του έθνους. Εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια άντεξε σε κατοχές, καταστροφές, σφαγές. Αλλά δεν ξεριζώθηκε από τα πατρογονικά εδάφη. Τώρα οι τουρκικές ορδές τον ξεριζώνουν. Εδώ είναι ο µεγάλος κίνδυνος. Ένας κίνδυνος που δεν απειλεί µόνο την Κύπρο, αλλά και ολόκληρο το
έθνος. Ο κυπριακός ελληνισµός θέλει σήµερα, σαν ανεβαίνει στο Γολγοθά του, ν' ακούει δίπλα του τους
αγωνιστικούς παλµούς των αδελφών Ελλήνων. Θέλει το θέµα του, θέµα επιβίωσης ενός τµήµατος του έθνους,
να 'ναι το πρώτο που θα απασχολεί την επίσηµη Ελλάδα, τόσο στον προγραµµατισµό της εσωτερικής της πολιτικής, όσο και στις επαφές της στο εξωτερικό». (Οι υπογραµµίσεις δικές µας).
11. Πραγµατική κατάπληξη προκαλεί και στον πιο ελλειπτικά ενηµερωµένο αναγνώστη η αντιπαράθεση των σηµερινών κειµένων - θέσεων του ΑΚΕΛ µε τα αµέσως προηγούµενα κείµενά του της προηγούµενης δεκαετίας, έξη ολόκληρα χρόνια από την ίδρυση του ζυριχιακού κράτους. Παραθέτουµε ολόκληρη
σχεδόν την απόφαση του Π. Γ. της Κ. Ε. του ΑΚΕΛ της 29. 12. 1966, δηµοσιευµένη στο Ν. 22 του
«Ν. ∆ηµοκράτη» για να κρίνει ο αναγνώστης.
«∆υστυχώς όµως τόσο στο τουρκοσοβιετικό ανακοινωθέν όσο και στην οµιλία του Σοβιετικού Πρωθυπουργού γίνεται και πάλιν αναφορά στις δυο εθνικές κοινότητες κατά τρόπο που να δηµιουργεί την
εντύπωση ότι η σοβιετική πολιτική υποστηρίζει καθεστώς οµοσπονδοποίησης για την Κύπρο.
Το ΑΚΕΛ επανειληµµένα στο παρελθόν και σήµερα για άλλη µια φορά τονίζει µε τον πιο εµφαντικό
τρόπο την αντίθεσή του προς αυτή την ολότελα λανθασµένη θέση της σοβιετικής κυβέρνησης.
Το ΑΚΕΛ απορρίπτει ασυζητητί οποιοδήποτε καθεστώς οµοσπονδοποίησης για την Κύπρο που και
ανέφικτο και καταστρεπτικό είναι. Το ΑΚΕΛ απορρίπτει τα υποχθόνια διαµελιστικά σχέδια των αµερικανοβρεττανών ιµπεριαλιστών και των δορυφόρων τους, που επιζητούν µε διάφορα σατανικά µέσα να
τα επιβάλουν στον κυπριακό λαό.
Ο µόνος που δικαιούται ν' αποφασίσει κυριαρχικά και ελεύθερα για το µέλλον του είναι ο κυπριακός
λαός µε την ενάσκηση του αναφαίρετου δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης.
Το ΑΚΕΛ εµµένει σταθερά και ακλόνητα στην Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα χωρίς εδαφικά ή

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

67

διοικητικά ανταλλάγµατα. Αυτή ήταν είναι και θα παραµείνει µέχρι της οριστικής νίκης η αδιάλλακτη
θέση του ΑΚΕΛ πάνω στο κυπριακό εθνικό ζήτηµα.
Οι Αγγλοαµερικανοί ιµπεριαλιστές και οι δορυφόροι τους που αποδείχθηκαν οι πιο άσπονδοι εχθροί
της Κύπρου, αυτοί που υποστηρίζουν και σήµερα ακόµη τις συµφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου και σχεδιάζουν το διαµελισµό και τη µετατροπή της Κύπρου σε βάση του ιµπεριαλιστικού ΝΑΤΟ, θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διάσπαση του λαού µας. Γιατί µόνο µε τη διάσπαση των εθνικοαπελευθερωτικών µας δυνάµεων, µόνο µε τις φασιστικές, ανατρεπτικές οργανώσεις τύπου ΟΑΣ, που τις
χρηµατοδοτούν µε άφθονα δολλάρια, είναι δυνατό να επιτύχουν το σκοπό τους.
Οι δεδηλωµένοι άσπονδοι εχθροί της Κύπρου, αυτοί που επιδιώκουν το διαµελισµό και την υποδούλωση της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, οι Αγγλοαµερικανοί ιµπεριαλιστές προσπαθούν µε κάθε θεµιτό και αθέµιτο µέσο ν' αποπροσανατολίσουν το λαό µας από το στόχο του που είναι η πλήρης απαλλαγή του από
τα ιµπεριαλιστικά δεσµά και η Ένωση του µε τον εθνικό κορµό.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί υπέρτατο πατριωτικό του καθήκον, ιδιαίτερα µέσα στις σηµερινές κρίσιµες στιγµές
που διέρχεται το Κυπριακό να προειδοποιήσει τον κυπριακό λαό για τα καταχθόνια διαµελιστικά σχέδια των ιµπεριαλιστών και των δορυφόρων τους και να απευθύνει επείγουσαν πατριωτική έκκληση για
ολόπλευρη επαγρύπνηση και ισχυροποίηση της εθνικοαπελευθερωτικής του ενότητας. Το ΑΚΕΛ µε τη
σειρά του κι αναλογιζόµενο τις ευθύνες του απέναντι στο λαό και την ιερή του υπόθεση θα σηκώσει
ακόµη πιο ψηλά το λάβαρο της ενότητας λαού - στρατού - κυβέρνησης στην πάλη για την Ένωση χωρίς εδαφικά ή διοικητικά ανταλλάγµατα.
Λευκωσία, 29. 12. 1966.
12. Για περ. βλ. Federation and the Cyprus Economy — A Report Presenting the Economic Basis
of Federation — Prepared by the Turkish Communal Chamber - Nikosia, 6th June1964.
13. Βλ. συνέντευξη Γ. Μαύρου στο «Βήµα» της 10-6-79.
14. Βλ. στην «Καθηµερινή» της 11-12/3/79 το Αρθρο «Ως τουρκικό κράτος παρουσιάζεται η κατεχόµενη Κύπρος στη ∆ιεθνή Έκθεση».
15. Βλ. «Το Βήµα» της 11-4-79.
16. Βλ. «Το Βήµα» της 10-4-79 (Οι υπογραµµίσεις είναι δικές µας).
17. Βλ. «Το Βήµα», της 12-10-77.
18. Βλ. «Το Βήµα» της 22-10-77.
19. Βλ. Β. Ι. Λένιν: «Το δικαίωµα των εθνών για την αυτοδιάθεσή τους», εκδ. «Στοχαστής», Αθήνα
1974.
20. Ενδεικτικό στοιχείο του εκφυλισµού και της σοσιαλπατριωτικής στάσης των τούρκικων εργατικών
οργανώσεων, είναι οι έρανοι που διεξάγανε για την ενίσχυση της τούρκικης εισβολής στην Κύπρο.
«Μάλιστα το όργανο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος προσπαθούσε να αποδείξει ότι «το σύνολο των εισφορών για τον Κυπριακό αγώνα προερχόταν από τους εργαζόµενους». Η ηγεσία της προοδευτικής εργατικής συνοµοσπονδίας DISK (Devrimci Isçi Sendika Konfederasyonu) — Επαναστατικής Συνοµοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων) διέθεσε για τις πολεµικές ανάγκες 3.400.000 λίρες
Τουρκίας. Εκτός τούτου διενεργήθηκε ιρανός µεταξύ των αριστερών εργατών - µελών της DISK µε
αντικείµενο την παραχώρηση ενός ηµεροµισθίου στην στρατιωτική επιχείρηση της Κύπρου. Το ίδιο
έπραξε κλπ.» Για περ. βλέπε: Νεοκλή Σαρρή: «Η άλλη πλευρά», εκδ. «Γραµµή», τόµος Α΄, Αθήνα
1977. Κι ενώ θα περίµενε κανένας την πιο κατηγορηµατική στηλίτευση της στάσης αυτής, αν όχι τουλάχιστον από την Τουρκική, οπωσδήποτε όµως από την ελληνική πλευρά, διαπιστώνει παρακολουθώντας την δραστηριότητα του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ το ακριβώς αντίθετο. Στο «Εργατικό Βήµα»
«Εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ» της 21 Φεβρουαρίου 1980 διαβάζουµε στο κύριο άρθρο: «ΠΕΟ —
ΝΤΙΣΚ — ΝΤΕΒ — ΙΣ υποστηρίζουν επανέναρξη του ∆ιακοινοτικού ∆ιάλογου. Απορρίπτεται κάθε
µορφή ένωσης ή προσάρτησης, διχοτόµησης ή απόσχισης. Τετράχρονο πρόγραµµα συνεργασίας ΠΕΟ — ΝΤΙΣΚ». Στην τελική κοινή δήλωση των τριών οργανώσεων που αποτελείται από 6 σηµεία, δεν
υπάρχει ούτε λέξη για την κατάληψη του µισού νησιού από τους Τούρκους. Πολύ σωστά. Θα 'τανε
κρίµα πραγµατικά τα εκατοµµύρια λίρες που πρόσφερε η DISK στον Μπουλέντ Ετσεβίτ να πάνε χαµένα.
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