ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1. Διαπιστώσεις
Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογων αντικατοπτρίζουν ένα νέο πολιτικο σκηνικο που
διαμορφώνεται στα πλαίσια της Προεδρίας Αναστασιάδη. Τα κύρια χαρακτηριστικα των
αποτελεσμάτων είναι:
α. Τα ψηλα ποσοστα του Συναγερμου. Παρα το γεγονος ότι στο ψηφοδέλτιο συμμετείχε
και ο Πρόεδρος του Ευρωκο, Δημήτρης Συλλούρης, θα ήταν σφάλμα να ισχυριστει
κανεις ότι η σύμπραξη των δυο κομμάτων παρουσίασε πτώση σε σχέση με τις
προηγούμενες εκλογες. Η πτώση αφορα αποκλειστικα το Ευρωκο που μετα τη
διάσπασή-του και την προσχώρηση του Νίκου Κουτσου στην Συμμαχία Πολιτων είναι
αμφίβολο αν διατηρει σημαντικα ποσοστα.
β. Το Ακελ χάνει σημαντικα ποσοστα απο τους ψηφοφόρους-του και η δύναμή-του
κυμαίνεται στο χαμηλο όριό-της, όπως παρατηρήθηκε στις κακες στιγμες-του (1985
μετα την εγκατάλειψη της συνεργασίας με το Δηκο, 2004 μετα το «όχι» του Ακελ στο
δημοψήφισμα, 2013 μετα τη φθορα απο την προεδρία Χριστόφια). Ωστόσο, το
αποτέλεσμα ήταν σημαντικα πιο πάνω απο τις προεκλογικες εκτιμήσεις, κάτι που
οφείλεται στη συσπείρωση των ψηφοφόρων την τελευταία στιγμη και τείνει να
συγκαλύψει τις πραγματικες απώλειες.
γ. Τόσο το Δήκο όσο και η Εδεκ απέτυχαν να συγκρατήσουν τα ποσοστα-τους. Αυτο
αντανακλα την αναξιοπιστία των ηγεσιων-τους. Το Δηκο ουσιαστικα βρίσκεται σε
διαδικασία διάσπασης με σημαντικα ποσοστα ψηφοφόρων-του, αλλα και
στελεχων-του, να κινούνται προς τον Συναγερμο. Η Εδεκ εξακολουθει να αποτυγχάνει
να διαμορφώσει πειστικη πολιτικη ενω η συμμαχία-της με τους Οικολόγους δεν έπεισε
για τη σκοπιμότητά-της.
δ. Υπάρχει σημαντικη μετακίνηση προς μη παραδοσιακους σχηματισμους όπως την
Συμμαχία Πολιτων και το Μήνυμα Ελπίδας. Αυτοι οι σχηματισμοι προσφέρουν
λαϊκίστικες και ασαφεις πολιτικες που ανταποκρίνονται στη σημερινη σύγχιση των
ψηφοφόρων. Πρόκειται για εφήμερους, δεξιους σχηματισμους που δεν έχουν πολιτικο
μέλλον. Δεν πρέπει ωστόσο να υποτιμιθουν γιατι μπορουν να αποτελέσουν γέφυρα
για ακροδεξιες και φασιστικες/ναζιστικες οργανώσεις.
ε. Το Ελαμ δεν κατάφερε να πάρει μεγάλο ποσοστο, αύξησε ωστόσο σημαντικα τη
δύναμή-του. Ιδιαίτερα ανησυχητικο είναι το ποσοστο-του στην Πάφο όπου αρχίζει να
αποκτα ουσιαστικη βάση. Το γεγονος ότι τα ποσοστα-του προμηνύουν έδρα στις
επόμενες βουλευτικες εκλογες θα τους ενθαρρύνει να εντείνουν τη δράση-τους.
στ. Τα μικρα ποσοστα του Δρασυ-Εϋλεμ και των τουρκοκυπρίων υποψηφίων
επιβεβαιώνουν πως οι απώλειες του Ακελ οφείλονται περισσότερο προς δεξιες
διαρροες και την αποχη παρα σε μια αριστερη κίνηση των ψηφοφόρων-του. Ωστόσο,
μεγάλο μέρος της αποχης και μεγάλο μέρος της συσπείρωσης της τελευταίας στιγμης
φαίνεται να ασπάζονται αριστερης φύσης κριτικη προς το κόμμα.

2. Ανάλυση
Οι Ευρωεκλογες του 2014 είναι οι πρώτες εκλογες στην Κύπρο όπου το Κυπριακο δεν
αποτελει το βασικο θέμα στις εκστρατείες των κομμάτων. Δεν αποτελει βασικο θέμα ούτε
στη συνείδηση των ψηφοφόρων. Η οικονομικη κρίση είναι τόσο βαθεια και οι κοινωνικες
αλλαγες τόσο μεγάλες που η οικονομία πήρε πρώτη θέση σε κάθε συζήτηση. Με βάση την
προεκλογικη εκστρατεία και τα αποτελέσματα των εκλογων μπορούμε να συμπεράνουμε
τα πιο κάτω:
α. Ο Δησυ και το Ακελ παραμένουν οι κυρίαρχες πολιτικες δυνάμεις του τόπου. Η
σύγκρουσή-τους είναι βαθεια ταξικη και εξακολουθουν να αποτελουν τους σοβαρους
εκπροσώπους της αστικης και της εργατικης τάξης αντίστοιχα. Ο Δησυ φαίνεται να
έχει κυριαρχήσει στο χώρο της αστικης τάξης και προωθει τα συμφέροντά-της μέσα
απο κλασσικες νεο-φιλελεύθερες πολιτικες. Με την εκκλησία να συντάσσεται με τον
Δησυ δεν φαίνεται να παραμένει πολύ έδαφος για «πατριωτικη δεξια».
Ευρωεκλογες
2014

Προεδρικες
2013

Βουλευτικες
2011

Ευρωεκλογες
2009

Ευρωεκλογες
2004

Δησυ

37.8%

45.5%

34.3%

35.7%

28.2%

Ακελ

27.0%

26.9%

32.7%

34.9%

27.9%

35.3%
27.6%
33.1%
29.4%
43.9%
Αλλοι
Πίνακας 1. Αποτελέσματα πρόσφατων εκλογων.
Το Ακελ και ο Δησυ παραμένουν κυρίαρχες πολιτικες δυνάμεις. Ο λεγόμενος «ενδιάμεσος
χώρος» αποτελείται απο πολυ ετερόκλητες (Εδεκ, Δηκο) και εφήμερες (Ευρωκο, ΣυμΠολ,
ΜηνΕλ) πολιτικες δυνάμεις για να αποτελέσουν τρίτο πόλο.

β. Ωστόσο ο Δησυ φτάνει στο μέγιστο της αποδοχης και της δύναμής-του. Μέχρι σήμερα
κατάφερε να μην υποστει τη φθορα της οικονομικης πολιτικης της Κυβέρνησης,
μεταθέτοντας τις ευθύνες στην προηγούμενη και υποσχόμενος ανάκαμψη της
οικονομίας. Αυτο δεν μπορει να συνεχίσει για πολύ ακόμα και σύντομα θα αρχίσει να
χάνει την αξιοπιστία-του και να αντιμετωπίζεται σαν ο υπεύθυνος των προβλημάτων
του λαου.
γ. Η αποτυχία προόδου στο Κυπριακο αποτελει άλλο ένα τομέα στον οποίο ο
Αναστασιάδης και ο Δησυ θα θεωρηθουν υπόλογοι. Οσο περνα ο καιρος χωρις πρόοδο
στο Κυπριακο η αποτυχία του Χριστόφια θα αντικαθιστάται απο την αποτυχία του
Αναστασιάδη στη συνείδηση του λαου.
δ. Το Ακελ, ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια της προεκλογικης περιόδου, έδωσε δείγματα
ισορροπημένων τοποθετήσεων τόσο στο θέμα της οικονομίας όσο και στο Κυπριακο.
Η ιεράρχηση της λύσης του Κυπριακου σε πρώτη θέση, η σύνδεση της λύσης με την
πορεία της οικονομίας και η σθεναρη αντιπολιτευτικη στάση ενάντια στις μνημονιακες
πολιτικες λιτότητας ήταν στοιχεία που συνέβαλαν στη συσπείρωση των τελευταίων
ημερων και τα αξιοπρεπη ποσοστα που πέτυχε το κόμμα.
ε. Σημαντικο ρόλο έπαιξαν και οι μαζικες κινητοποιήσεις του Δεκέμβρη και του Φεβράρη
που έδειξαν με πρακτικο τρόπο πως η αριστερα εξακολουθει να είναι σε θέση να
κινητοποιήσει ευρύτερες κοινωνικες ομάδες για υπεράσπιση του βιοτικου επιπέδου
των εργαζομένων. Ωστόσο, οι μαζικες κινητοποιήσεις έχουν τα όριά-τους αν δεν
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συνδυαστουν με γενικότερες πολιτικες που να προσφέρουν λύσεις στα καθημερινα
αδιέξοδα της κυπριακης κοινωνίας.
στ. Αρνητικο στοιχείο ήταν η αποτυχία του Ακελ να υπερασπιστει αποτελεσματικα την
πολιτικη της διακυβέρνησης Χριστόφια και να αντιστρέψει την εντύπωση πως για όλα
φταίει η προηγούμενη Κυβέρνηση. Υπεράσπιση της διακυβέρνησης Χριστόφια δεν
σημαίνει τη γενικη άρνηση οποιωνδήποτε λαθων αλλα αντίθετα την πολυ
συγκεκριμένη κριτικη λανθασμένων αποφάσεων ή παραλείψεων που να δείχνει ότι η
αριστερα μαθαίνει απο τις εμπειρίες της εξουσίας και θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει
καλύτερα την επόμενη φορα. Πρέπει να δοθει καθαρα η εικόνα ότι η αριστερα,
βασισμένη στις εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος διαμορφώνει πρόγραμμα μιας
νέας δικης-της διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στις σημερινες πραγματικότητες.
ζ. Αρνητικο στοιχείο ήταν επίσης η αμφιταλάντευση του Ακελ σε σχέση με το Ευρω. Η
αρχικη-του πρόταση για συζήτηση του θέματος εξόδου απο το κοινο νόμισμα ήταν
ουσιαστικα ατεκμηρίωτη και μη-πειστικη. Ταυτόχρονα, οι στιγμες είναι τέτοιες που
απαιτουν θετικη, ηγετικη καθοδήγηση – όχι απλο κάλεσμα για συζητηση.
η. Ελειψε ακόμα μια στιβαρη πρόταση για την παρέμβαση του Ακελ στις Ευρωπαϊκες
πολιτικες. Το θέμα άρχισε να μπαίνει σε κάποιο βαθμο στη συζήτηση των τελευταίων
σταδίων της εκστρατείας αλλα ήταν σημαντικο να δοθουν διέξοδοι σε Ευρωπαϊκο
επίπεδο με αλλαγη των Ευρωπαϊκων πολιτικων, κάτι που θα έδινε πειστικότητα στην
πρόταση για εναλλακτικες πολιτικες και στην Κύπρο.

3. Εκτιμήσεις
Τα αποτελέσματα των εκλογων αντανακλουν σε μεγάλο βαθμο τις αντικειμενικες
πολιτικες πραγματικότητες στην Κύπρο αλλα και παγκόσμια. Ζούμε σε μια περίοδο
πρωτόγνωρης σύγχισης και αποπροσανατολισμου των μαζων όπου η λογικη καθορίζεται
απο μια γενικευμένη προώθηση του παράλογου απο την παγκόσμια οικονομικη ελιτ και
τα μέσα ενημέρωσης. Το πιο χαρακτηριστικο αυτου του παράλογου στην Κύπρο, αλλα και
σε άλλες χώρες, είναι η προσπάθεια να βρεθουν λύσεις σε εθνικο επίπεδο για κάτι που
είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικης κρίσης χωρις να γίνεται η σύνδεση με τη
διαμόρφωση προγράμματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε διεθνες επίπεδο.
Μέσα σ’ αυτο το σκηνικο εκτιμούμε ότι:
α. Πρωταρχικος λόγος της αποτυχίας της αριστερας να προσφέρει πειστικη εναλλακτικη
οικονομικη πρόταση είναι ακριβως η αναζήτηση λύσης σε εθνικο επίπεδο. Αυτο
ανάγκασε την Κυβέρνηση Χριστόφια να καλέσει την Τρόικα και να προσπαθήσει να
διαπραγματευτει τους όρους του μνημονίου για να εξασφαλίσει την αναγκαία
δανειοδότηση.
β. Αυτος είναι και ο λόγος που το Ακελ κατέφυγε στην πρόταση για εγκατάλειψη του
Ευρω και επιστροφη σε εθνικο νόμισμα. Ωστόσο, αυτη η πολιτικη είναι αδιέξοδη
καθως μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικης κρίσης είναι αδύνατο για μια μικρη
οικονομία να ανταγωνιστει αποτελεσματικα τις μεγάλες οικονομίες, όπως αδύνατο
είναι στον 21ο αιώνα να φανταστούμε πως οποιαδήποτε οικονομία, όσο μεγάλη κι αν
είναι, μπορει να αντεπεξέλθει απο μόνη-της.
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γ. Η Ευρωπαϊκη πολιτικη αντιμετώπισης της οικονομικης κρίσης είναι αδιέξοδη. Ηδη
υπάρχουν πολλες φωνες για αλλαγη αυτης της πολιτικης και έμφασης στην ανάπτυξη
παρα στη λιτότητα. Αυτο δεν σημαίνει πως θα θέσει τέρμα στην οικονομικη κρίση
αλλα θα καθορίσει την πορεία προς την οποία πρέπει να κατευθυνθουν οι
προσπάθειες. Η Αριστερα οφειλει να προσανατολιστει σε αυτη την προσέγγιση και να
αγωνιστει για πολιτικες ανάπτυξης.
δ. Η λύση του Κυπριακου είναι ίσως το μόνο «κυπριακο μέτρο» για την έξοδο της
κυπριακης οικονομίας απο την κρίση. Η λύση του Κυπριακου θα δώσει αντικειμενικα
ώθηση σε επενδύσεις ανοικοδόμησης και θα ανοίξει τεράστιες ευκαιρίες σε σχέση με
την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχη. Θα υπάρξουν φυσικα προβλήματα
χρηματοδότησης λόγω της παγκόσμιας οικονομικης κρίσης. Πρέπει ωστόσο να
αναμένει κανεις πως οι νέες δυνατότητες μιας ενωμένης Κύπρου θα επιδράσουν πολυ
θετικα ώστε να αντιμετωπιστει το πρόβλημα.
ε. Αν δεν υπάρξει λύση στο Κυπριακο η οικονομικη κρίση θα συνεχίσει να κατατρώει την
κυπριακη κοινωνία και να ρίχνει στη φτώχεια ολοένα και περισσότερα στρώματα. Το
πολιτικο κλίμα θα συνεχίζει να γίνεται πιο άγριο και η σύγκρουση αριστερας-δεξιας
πιο έντονη. Μέσα σε συνθήκες κοινωνικης αποσύνθεσης η ακροδεξια και ο νέοναζισμος θα βρουν πρόσφορο έδαφος για ν' αναπτυχτουν. Σ’ αυτο το κλίμα είναι
αναπόφευκτη η περαιτέρω πόλωση ανάμεσα σε Δησυ και Ακελ ενω οι άλλοι χώροι θα
τείνουν να συρρικνώνονται και να βυθίζονται σε έντονες εσωτερικες διαμάχες και
διασπάσεις.
στ. Θα ήταν σφάλμα για το Ακελ να δώσει σωσίβιο σ’ αυτες τις δυνάμεις αφήνοντας
ζωντανη τη δυνατότητα εκλογικων συνεργασιων για την προεδρία. Αν δοθει η
εντύπωση ότι το Ακελ πιθανον να συζητήσει θέμα τέτοιας συνεργασίας, απο τη μια θα
διατηρήσει στη ζωη κόμματα που δεν έχουν πολιτικες αρχων και απο την άλλη θα
επιτείνει την αιμορραγία του κόμματος προς αυτα τα κόμματα.
ζ. Αντιθετα το Ακελ μπορει να επανακτήσει τη δύναμή-του αν απο σήμερα πολιτευτει με
τρόπο που να δείχνει πως στόχος-του είναι η επαναδιεκδίκηση της εξουσίας. Αυτο
σημαίνει πως πρέπει να προτείνει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που να διορθώνει
τις αποτυχίες του παρελθόντος και να δείχνει τις πολιτικες που πρέπει να προωθηθουν
για να πετύχει μια νέα προεδρία της Αριστερας. Σε αυτη τη βάση η κριτικη στην
Κυβέρνηση Αναστασιάδη θα αποκτήσει πειστικότητα και θα ξαναφέροει τους
απογοητευμένους ψηφοφόρους, τόσο του Ακελ όσο και άλλων κομμάτων στον αγώνα
της αριστερας.
η. Ενα από τα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την Ελλάδα είναι η εξέλιξη
του πολιτικου ισοζυγίου όταν η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές και ο Κώστας Καραμανλής
έγινε πρωθυπουργός αφου το το Πασοκ έχασε κάτω απο το βάρος της πολύχρονης
πολιτικης-του εξουσίας. Πολλοι είχαν ξεγράψει το Πασοκ απο τότε. Ωστόσο, λίγα
χρόνια αργότερα, το 2010, το Πασοκ πήρε το εκπληκτικο ποσοστο του 45% και
επανήλθε στην εξουσία. Μόνο όταν το Πασοκ πρόδωσε τον Ελληνικο λαο
παραδίδοντας την Ελληνικη οικονομία στην Τρόικα και συνεργαζόμενο με την Νέα
Δημοκρατία ουσιαστικα κατέλυσαν τη δημοκρατία στην Ελλάδα, κατάρρευσε δίνοντας
τη θέση-του στον Σύριζα.
θ. Το Ακελ έχασε τις εκλογες γιατι φορτώθηκε το φταίξιμο για κάθε κακο που έπαθε η
Κύπρος στη διάρκεια της διακυβέρνησης Χριστόφια. Για τα περισσότερα το Ακελ δεν
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είχε καμμια ευθύνη: η οικονομικη κρίση ήταν αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικης κρίσης και αν κάτι στην Κύπρο ευθύνεται για την οικονομικη κατάρρευση
είναι οι Κύπριοι καπιταλιστες και τραπεζίτες που, ακολουθώντας τη λογικη της
παγκόσμιας διαχείρησης του συστήματος, δημιούργησαν ένα μη βιώσιμο οικονομικο
μοντέλο βασισμένο εξ ολοκλήρου στο χρηματοπιστωτικο τζόγο. Οσο για το Μαρι, δεν
ήταν πολιτικο θέμα αλλα ανικανότητα του στρατου να διαχειριστει το εκρηκτικο
φορτιο. Αν φταίει σε κάτι η Κυβέρνηση Χριστόφια είναι ότι δεν ήταν προετοιμασμένη
να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις. Οσο περνα ο καιρος αυτα τα ζητήματα παίρνουν μια
πιο λογικη διάσταση και το Ακελ έχει τη δυνατότητα να ξανακερδίσει τους
ψηφοφόρους-του. Με τη σωστη πολιτικη μπορει να αντιστρέψει εντελως την εικόνα
και να είναι σε θέση να διεκδικήσει και πάλι με αξιώσεις την προεδρία.

4. Εισηγήσεις
Οι Ευρωεκλογες του 2014 αντανακλουν σε όλη την Ευρώπη την ασταθη οικονομικη και
πολιτικη κατάσταση που βιώνει η ανθρωπότητα μετα το 2008. Αυτες οι πρωτοφανεις
νέες συνθήκες επιβάλλουν όσο ποτε άλλοτε την αναζήτηση λύσεων και προτάσεις
πολιτικης σε επίπεδα πολύ πιο πέρα απο τα εθνικα. Καμμια χώρα δεν μπορει να ξεπεράσει
την κρίση μεμονωμένα, καμμια χώρα δεν μπορει να ελπίζει ότι μπορει να βρει δικες-της
λύσεις. Μόνο σε συλλογικο, διεθνες επίπεδο μπορει να υπάρξει διέξοδος, με κοινες
προσεγγίσεις και κοινες πολιτικες.
Το πρόβλημα είναι ότι στα ευρύτερα διεθνη κέντρα αποφάσεων κυριαρχουν αντιδραστικες δυνάμεις που επιβάλλουν σκληρες αντιλαϊκες πολιτικες και προσπαθουν να
διαχειριστουν την κρίση φορτώνοντάς-την στις πλάτες των εργαζομένων και των
φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας και των φτωχότερων κρατων. Αυτη η πολιτικη
όμως είναι αδιέξοδη τόσο οικονομικα όσο και πολιτικα. Στην οικονομικη σφαίρα η
πολιτικες λιτότητας οδηγουν στην ανεργία και τη συρρίκνωση της οικονομίας
καταστρέφοντας κάθε ελπίδα επενδύσεων και ανάπτυξης σε ένα φαύλο κύκλο
κατάρρευσης που κανεις δεν ξέρει ακόμα πού μπορει να φτάσει.
Στον πολιτικο τομέα η εφαρμογη των σκληρων αντιλαϊκων μέτρων επιβάλλεται με
αυταρχικα μέτρα που διαβρώνουν σοβαρα τους δημοκρατικους θεσμους που γνωρίσαμε
απο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετα. Η διάβρωση της δημοκρατίας συνοδεύεται
απο γενικευμένη απογοήτευση των μαζων που αρχίζουν να αναζητουν άλλες λύσεις. Η
πρωτόγνωρη επιτυχία των ακροδεξιων σχηματισμων στην Ευρώπη προοιωνίζει
επικίνδυνες εξελίξεις που είναι δύσκολο να ελεγχτουν. Στην ακραία μορφη αυτων των
σχηματισμων βρίσκονται οι νεοναζιστες της Χρυσης Αυγης στην Ελλάδα που παρα τις
απροκάλυπτες ναζιστικες τοποθετήσεις-τους και την εγκληματικη-τους δράση
εξακολουθουν να διατηρουν και να αυξάνουν την πολιτικη-τους δύναμη και επιρροη.
Παρ’ όλες τις επιτυχίες της αριστερας σε μεμονωμένες Ευρωπαϊκες χώρες, η Ευρωπαϊκη
αριστερα δεν έχει ακόμα καταφέρει να διαμορφώσει ένα εναλλακτικο πρόγραμμα που να
μπορει να πείσει πως δίνει διέξοδο στην κρίση. Σαν αποτέλεσμα η δεξια, παρα τις
απώλειές-της προς την ακροδεξια, εξακολουθει να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην
Ευρώπη. Οσο συμβαίνει αυτο, καμμια αλλαγη δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα υπάρξει
στις πολιτικες της Ευρωπαϊκης Ενωσης. Η ανατροπη των πολιτικων ισορροπιων στην
Ευρώπη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγη πολιτικης.
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Το κύριο πρόβλημα για τη διαμόρφωση πειστικου πολιτικου προγράμματος απο την
αριστερα βρίσκεται στην αποτυχία διασύνδεσης της πρότασης για εθνικη πολιτικη, που
είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος, με
την πρόταση για Ευρωπαϊκη πολιτικη, που είναι απαραίτητη για την εφαρμογη της
εθνικης πολιτικης. Τα δυο επίπεδα αντιμετωπίζονται συνήθως σαν ξεχωριστα και
ασύνδετα μεταξυ-τους με αποτέλεσμα είτε η εθνικη πολιτικη να προσαρμόζεται στην
αποπνικτικη Ευρωπαϊκη πολιτικη του σήμερα που απαγορεύει κάθε προοδευτικη
πρόταση είτε να φαίνεται ουτοπικη και παράλογη. Παράλληλα, οι προτάσεις για αλλαγη
στην Ευρωπαϊκη πολιτικη αντιμετωπίζονται σαν όνειρα για το μέλλον που δεν έχουν
τίποτε να κάμουν με την τοπικη πραγματικότητα.
Η ΕυρωπαΪκη σοσιαλδημοκρατία ως επι το πλείστον ακολουθει την πρώτη προσέγγιση
υιοθετώντας τη φιλοσοφία ότι τίποτε δεν μπορει να γίνει χωρις την υιοθέτηση των
σκληρων μέτρων λιτότητας. Απο την άλλη η Ευρωπαϊκη αριστερα δεν έχει καταφέρει να
διαμορφώσει κοινη θέση, παραπαίοντας ανάμεσα στην πολιτικη της προσαρμογης στις
νεοφιλελεύθερες πολιτικες και την επαναστατικη φρασεολογία που δεν μεταφράζεται σε
ρεαλιστικη πολιτικη. Το φαινόμενο του Σύριζα είναι σημαντικο γιατι φαίνεται να
διαμορφώνει μια ενιαία πολιτικη για την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλα ακόμα τίποτε δεν
είναι σταθερο με τις διάφορες «συνιστώσες» του κόμματος να σπρώχνουν προς
διαφορετικη κατεύθυνση με κίνδυνο η πολιτικη-του τελικα να διολισθήσει προς τη μια ή
την άλλη πορεία.
Το ζητούμενο για την Αριστερα στην Ευρώπη είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογη εθνικης
πολιτικης που να συνδέεται με πολιτικες για τις οποίες πρέπει να αγωνιστει σε ευρωπαϊκο
επίπεδο. Στην Κύπρο το Ακελ είναι η κυρίαρχη δύναμη της αριστερας με αποτέλεσμα η
πολιτικη-του να καθορίζει την πορεία της Κυπριακης κοινωνίας τα επόμενα κρίσιμα
χρόνια. Αν το Ακελ και η αριστερα μπορέσει να διαμορφώσει μια πολιτικη που να πείσει
τον Κυπριακο λαο πως μπορει να υπάρξει μια νέα πορεία θα μπορέσει να ξανακερδίσει την
εξουσία. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για να εφαρμόσει αυτη την
πολιτικη όταν κερδίσει την εξουσία. Πιο κάτω προτείνονται μερικα μέτρα που μπορουν
να αποτελέσουν μέρος ενος τέτοιου προγράμματος.
α. Διαμόρφωση ανεξάρτητης πολιτικης για τη λύση του Κυπριακου.
Βασισμένη στις συγκλίσεις Χριστόφια-Ταλατ μια πολιτικη που να απευθύνεται τόσο
στους Ελληνοκύπριους όσο και στους Τουρκοκύπριους είναι απαραίτητη για να
διαμορφωθει κλίμα ελπίδας για τη λύση του προβλήματος. Είναι απαραίτητο να
υπερβαίνει τις αιτιάσεις τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων
εθνικιστων και να απευθύνεται σε όσους επιθυμουν τη λύση για τη σύμπηξη κοινου
μετώπου με κοινες επιδιώξεις. Μόνο αν δημιουργηθει πλειοψηφικο ρεύμα υπερ της
λύσης και στις δυο κοινότητες θα οδηγηθουν οι ηγεσίες-τους σε συμφωνία.
β. Ανοιγμα προς τις πολιτικες δυνάμεις της Τουρκίας.
Είναι απαραίτητο να δημιουργηθουν δεσμοι με τον πολιτικο κόσμο της αριστερας στην
Τουρκία. Παρα τις πραγματικες δυσκολίες που υπάρχουν πρέπει να επιδιωχτει η
κατανόηση της Τουρκικης αριστερας και η συνεννόηση μαζι-της τόσο για πρακτικους
άμεσους λόγους όσο και για τη καταπολέμηση της εθνικιστικης φοβίας που επικρατει
ανάμεσα στους λαους των δυο χωρων.
γ. Ενημέρωση της Ελληνικης αριστερας για την ανάγκη λύσης του Κυπριακου.
Για ιστορικους και άλλους λόγους η Ελληνικη αριστερα είναι εγκλωβισμένη σε
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εθνικιστικες νοοτροπίες σχετικα με το Κυπριακο. Η Κυπριακη αριστερα πρέπει να
πάρει την πρωτοβουλία να συζητήσει μαζι-της το θέμα και να προσπαθήσει να την
απεγκλωβίσει απο αυτη τη νοοτροπία και να προωθήσει διεθνιστικες προοπτικες
σχετικα με την επίλυση του Κυπριακου και τις γενικότερες σχέσεις με την Τουρκία.
δ. Ενεργος συμμετοχη και ανάπτυξη στενης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκη Αριστερα.
Η Ευρωπαϊκη Αριστερα περνα σήμερα μια περίοδο σύγχισης και αδυναμίας να
διαμορφώσει ένα αποτελεσματικο πρόγραμμα δράσης σε Ευρωπαϊκο επίπεδο.
Ωστόσο οι αντικειμενικες συνθήκες αυτή την περίοδο θα συνεχίσουν να την ευνοουν
και να πιέζουν για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το Ακελ διαθέτει σημαντικο ειδικο βάρος σ’
αυτό το χώρο και πρέπει να το αξιοποιήσει προς αυτη την κατεύθυνση. Η επιτυχία
αυτου του στόχου θα βάλει τις βάσεις για την αντιμετώπιση και της κυπριακης
οικονομικης κρίσης.
ε. Επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου με την Ευρωπαϊκη Ενωση.
Αφου γίνει κατάλογος των επαχθων προνοιων που η Αριστερα θέλει να αλλάξει, να
κληθει η ΕΕ να συζητήσει με την Κυπριακη Κυβέρνηση στη βάση της βοήθειας για μια
πορεία ανάπτυξης και όχι στη βάση της λιτότητας και της καταστροφης του κράτους
προνοίας και της κοινωνικης συνοχης. Τα μέτρα που ακολουθουν θα αποτελέσουν
μέρος της διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση που η ΕΕ αρνείται να διαπραγματευτει, η
Κυπριακη Κυβέρνηση θα επιδιώξει τη συμπαράσταση των λαων και των
προοδευτικων δυνάμεων της Ευρώπης.
στ. Δραστικη μείωση των οφειλων της Κυπριακης Δημοκρατίας.
Το μεγαλύτερο μέρος των χρεων της ΚΔ οφείλεται σε Ευρωπαϊκες πολιτικες (κούρεμα
Ελληνικου χρέους, ΕΛΑ Λαϊκης, πώληση υποκαταστημάτων των τραπεζων στην
Ελλάδα κλπ) για τη σταθεροποίηση του ΕυρωπαΪκου τραπεζικου συστήματος. Αφου
υπολογιστει η αναγκαία μείωση και το ποσοστο του απεχθους χρέους θα πρέπει να
τεθει στην ΕΕ το ζήτημα. Αυτη η αρχη πρέπει να επεκταθει και στις άλλες Ευρωπαϊκες
χώρες με παρόμοιο πρόβλημα.
ζ. Αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση των ημικρατικων οργανισμων.
Η αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να συνεχιστει με αμείωτη ένταση.
Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως μια νέα Κυβέρνηση της Αριστερας θα
επανεθνικοποιήσει όσους οργανισμους ιδιωτικοποιηθουν.
η. Προστασία της πρώτης κατοικίας με παγοποίηση και ελάφρυνση του χρέους.
Η πρώτη κατοικία και η επαγγελματικη στέγη πρέπει να προστατευτει με κάθε τρόπο.
Τα χρέη με υποθήκες την πρώτη κατοικία ή την επαγγελματικη στέγη του χρεώστη να
μειωθουν σημαντικα για όσους έχουν επηρεαστει απο την οικονομικη κρίση.
Εναλλακτικα ή πρόσθετα τέτοια χρέη μέχρι κάποιου ποσου μπορουν να
παγοποιηθουν, χωρις την καταβολη τόκου, για όσο καιρο ο χρεώστης επηρεάζεται απο
την οικονομικη κρίση. Οι τράπεζες έχουν πάρει ήδη υπέρμετρη κρατικη βοήθεια που
έχει καταβληθει απο τον λαο και οφείλουν αυτη τη διευκόλυνση στους χρεώστες.
θ. Αμεση μείωση του δανειστικου επιτοκίου.
Αμεση μείωση του δανειστικου επιτοκίου σε επίπεδα ΕΕ και ενθάρρυνση
δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χωρις ένα τέτοιο μέτρο η ανάκαμψη της
οικονομίας θα αποδειχτει αδύνατη. Αν οι Τράπεζες αδυντουν ή αρνηθουν να
εφαρμόσουν αυτή την πολιτικη να εθνικοποιηθουν και να συνενωθουν σε ένα ενιαίο
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Τραπεζικο φορέα με δημοκρατικο έλεγχο. Με την εθνικοποίηση των Τραπεζων θα
είναι δυνατη η ενθάρρυνση των επενδύσεων και η επιστροφη σε πορεία ανάπτυξης.
ι.

Προγραμματισμος και υλοποίηση σημαντικων έργων υποδομης.
Είναι σφάλμα η «εξοικονόμηση» χρημάτων με την ακύρωση ή αναβολη σημαντικων
έργων υποδομης. Σε συνθήκες οικονομικης ύφεσης το κράτος μπορει και πρέπει να
μετατραπει σε μοχλο ανάπτυξης προγραμματίζοντας και υλοποιώντας τέτοια έργα.

ια. Αυξηση του ΕΕΕ και κατάργηση των αποκοπων στις συντάξεις.
Αυξηση του ΕΕΕ σε αξιοπρεπη επίπεδα, κατάργηση των αποκοπων στις χαμηλες
συντάξεις και εισοδήματα και απλοποίηση του ελέγχου εισοδημάτων. Οπως
προτείνεται σήμερα, ο θεσμος του ΕΕΕ καταντα να αποτελει νομιμοποίηση των
απολαβων πείνας και μεθοδολογία εξευτελισμου των αιτητων.
ιβ. Φορολογία του πλούτου.
Κλιμακωτη αύξηση της φορολογίας για ψηλα εισοδήματα και φορολόγηση των
φυγαδευθέντων κεφαλαίων. Αύξηση της φορολογίας για τις μεγάλες περιουσίες
συμπεριλαμβανομένης και της εκκλησιαστικης περιουσίας.
ιγ. Εξυγείανση της κυβερνητικης μηχανης.
Η λέξη «εξυγείανση» έχει χρησιμοποιηθει σαν συνώνυμη με τις μαζικες απολύσεις.
Ωστόσο υπάρχει πραγματικη ανάγκη να βελτιωθει η απόδοση των κυβερνητικων
υπηρεσιων και να παταχθουν φαινόμενα διαφθορας και αναξιοκρατίας. Θεσμοι όπως
οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να λειτουργουν αποτελεσματικα και όχι να
καταντουν τυπικες διαδικασίες που βοηθουν στην ευνοιοκρατία και την αδιαφορία.
ιδ. Αμεση εισαγωγη του ΓΕΣΥ.
Η ιατροφαρμακευτικη περίθαλψη είναι κοινωνικη υποχρέωση απέναντι σε όλους τους
πολίτες και δεν πρέπει να καθυστερει η εισαγωγη ενος γενικου σχεδίου υγείας για
διαδικαστικους λόγους. Η Κύπρος είναι μια απο τις λίγες χώρες που δεν έχουν Γενικο
Σχέδιο Υγείας και η καθυστέρηση της εφαρμογης-του είναι σκανδαλώδης.
ιε. Μείωση της στρατιωτικης θητείας.
Η διατήρηση της 27μηνης στρατιωτικης θητείας είναι αχρείαστη για τις αμυντικες
ανάγκες της Κύπρου και αποτελει σπατάλη μεγάλου μέρους της ζωης των νέων. Η
σημαντικη μείωσή-της θα αποτελέσει ακόμα μήνυμα διάθεσης για λύση του
Κυπριακου.
Με ένα τέτοιο πρόγραμμα η Αριστερα θα προβάλει και πάλιν τον εαυτο-της σαν
διεκδικητη της εξουσίας και θα μπορέσει να ξανακερδίσει την υποστήριξη των πλατειων
μαζων του Κυπριακου λαου. Οπως η σημερινη σύγχιση θα ξεπερνιέται, η Αριστερα θα
αποτελέσει και πάλι την ελπίδα για διέξοδο απο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Κύπρος. Οι διάφοροι τυχοδιώκτες που με συνθήματα και παλληκαρισμους προσπαθουν
να ξεγελάσουν το λαο δεν θα μπορουν να καπηλεύονται τα αισθήματα απελπισίας και
αγανάκτησης απο την πολιτικη της Κυβέρνησης και θα χάνουν συνεχως έδαφος. Αν η
Αριστερα χαράξει αυτο το δρόμο προς την εξουσία θα έχει ξανα την ευκαιρία να
κυβερνήσει κι αυτη τη φορα να μπορέσει να οδηγήσει την Κύπρο σε ένα καλύτερο αύριο.

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Τέρα Σάντα 10, Διαμ. 1, Τηλ. 22757553
Ταχ. Θυρίδα 22627, 1523 Λευκωσία, η-μέιλ: sosialistiki@cytanet.com.cy
8

