


ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Απευθυνόμενος ο Νικολό Μακιαβέλι στον πρίγκιπα Λαυ-
ρέντιο του οίκου των Μεδίκων, αναφέρει τα εξής:

Ποθώντας να παρουσιαστώ μπροστά στην Μεγαλοπρέ-
πειά Σου με κάποιο σημάδι της υποταγής μου, δε βρήκα
ανάμεσα σε όλο μου το βιός πράμα πιο σπάνιο και που πιό-
τερο να τιμώ από την γνώση που απόκτησα χρόνια πολλά
ζώντας τους νεότερους καιρούς, και ακατάπαυστα μελε-
τώντας τους αρχαίους. Τη γνώση τούτη, αφού πολύν καιρό
την ερεύνησα και την βάθυνα και την περιμάζεψα σε τούτο
το βιβλιαράκι, την στέλνω στην Μεγαλοπρέπειά Σου, ξέρο-
ντας πως δώρο καλύτερο δεν μπορώ να Σου προσφέρω
από τούτο: Σ΄ ελάχιστο καιρό να Σε κάμω να μάθεις ό,τι
εγώ ύστερα από πολλά χρόνια κι από πολλούς μόχτους και
κιντύνους γνώρισα και έμαθα1.

Τα ίδια θα μπορούσε να πει ο Γλαύκος Κληρίδης απευθυ-
νόμενος στον κυρίαρχο κυπριακό λαό καταθέτοντας το βιβλίο
του Ντοκουμέντα μιας εποχής. (Με τη διαφορά ότι το δικό
του πόνημα, έκτασης 548 σελίδων, δεν θα μπορούσε να χαρα-
κτηρισθεί «βιβλιαράκι».) 

Παρουσίαση του βιβλίου του Γλαύκου Κληρίδη Ντοκουμέντα μιας
εποχής, 1993-2003. Αθήνα: Εκδόσεις Πολιτεία, 2007, στο Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ιεράς Μονής Κύκκου, 18 Δεκεμβρίου 2007.

1 Μακιαβέλλι (μετ. Ν. Καζαντζάκη, 2006), σελ. 19.
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Ποια ακριβώς είναι η γνώση την οποία «ύστερα από πολ-
λά χρόνια κι από πολλούς μόχτους και κιντύνους γνώρισε και
έμαθε» ο Γλαύκος Κληρίδης, και την οποία θέλει να προσφέ-
ρει στον δικό του Ηγεμόνα, τον κυρίαρχο λαό, μετά την απο-
χώρησή του από την ενεργό πολιτική; «Πρόθεσή μου», λέει ο
ίδιος, «είναι να καταστήσω αντιληπτές τις περιοριστικές συν-
θήκες που καθιστούν ανέφικτη μια απόλυτα δίκαιη λύση του
κυπριακού προβλήματος, όπως η δική μας πλευρά, η πραγμα-
τικά αδικημένη, την εννοεί». Αυτό που με μόχθους και κινδύ-
νους γνώρισε είναι ότι «οι αρχές του εθιμικού και συμβατικού
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και του κοινοτικού κεκτημένου, όσο θεω-
ρητικά αποδεκτές και να είναι, δεν τυγχάνουν πλήρους εφαρ-
μογής προκειμένου να επιλυθούν διεθνή προβλήματα, μεταξύ
των οποίων και το κυπριακό».

Το βιβλίο αρχίζει με συμπυκνωμένους ρυθμούς αφήγησης,
για να τοποθετήσει πρώτα το κυπριακό πρόβλημα στη σύγ-
χρονη διεθνή πολιτική σκηνή, προσφέροντας μια συνοπτική
αναδρομή της διαδικασίας ένταξης της Κύπρου στο Συμβού-
λιο της Ευρώπης, της υποβολής αίτησης για ένταξη στην
ΕυρωπαHκή Ένωση, της προσπάθειας σύνδεσης της διαδικα-
σίας ένταξης με τη λύση, και της επιτυχούς αποσύνδεσης της
ένταξης από τη λύση στη μάχη του Ελσίνκι τον Δεκέμβριο του
1999. 

Μέσα από την ανασκόπηση ο συγγραφέας μάς περιγρά-
φει την τοποθέτηση των παικτών στη διεθνή πολιτική σκακιέ-
ρα. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, για λόγους
που ούτε ο ίδιος δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί πλήρως,
αφού αργότερα στο βιβλίο του, όταν οι ρυθμοί αραιώνουν και
τα γεγονότα αναπτύσσονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, δεν
επιστρέφει σε αυτή την περίοδο. Φαίνεται όμως ότι γνωρίζο-
ντας τη θέση των αξιωματικών και των βασιλιάδων και των
πιονιών, αλλά και τη δυναμική που τους έφερε στη θέση τους,
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μπορεί να αντιληφθεί πλέον το πολιτικό παιγνίδι ως ένας
grandmaster. 

Δεν αναλύει απλώς επιμέρους παίκτες για να αμυνθεί εδώ
και να επιτεθεί εκεί, ή να προσφέρει αποσπασματικά ανταλ-
λάγματα. Αλλά εποπτεύει ολόκληρη τη σκακιέρα, αναλύει τις
σύνθετες αλληλεπιδράσεις των παικτών, τους συνεχώς μετα-
βαλλόμενους περιορισμούς και δυνατότητες, αντιλαμβάνεται
την αναδυόμενη στρατηγική του παιγνιδιού, αναζητά τις
κύριες μεταβλητές μεταξύ των αλληλοσυγκρουόμενων δυνά-
μεων, αλλά και αναγνωρίζει τους περιορισμούς της δικής του
ανάλυσης, τα μυστήρια και τα ενδεχόμενα του παιχνιδιού.
Αυτό τον πολύ σημαντικό ρόλο εξυπηρετούν τα πρώτα κεφά-
λαια που καλύπτουν το ένα δέκατο του βιβλίου. 

Ακολούθως το παιγνίδι αποκτά ένταση. 
Η πλοκή αναπτύσσεται μέσα από μια αλληλουχία επιστο-

λών με προσφωνήσεις άλλοτε «Αγαπητέ Ραούφ» και άλλοτε
«Αγαπητέ κύριε Ντενκτάς», συνήθως «Εξοχότατε κύριε Γενι-
κέ Γραμματέα» ή «Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε» αλλά και ενίο-
τε «Αγαπητέ Γλαύκο». Παρατηρούμε ιδιαίτερα ότι το ανθρώ-
πινο στοιχείο δεν αποξενώνεται πλήρως από τη διπλωματική
γλώσσα. Για παράδειγμα, η επιστολή προς τον Ραούφ Ντεν-
κτάς μετά τη δολοφονία των Ισαάκ και Σολωμού καταλήγει:
«Επειδή δεν είμαι υποκριτής δεν θα μπορούσα να κλείσω την
παρούσα με το “Με ειλικρίνεια” γνωρίζοντας ότι η πολιτική
“πυροβόλησε για να σκοτώσεις” είναι αποτέλεσμα κοινής
απόφασης της δικής σου πλευράς και της Τουρκίας». Ή όταν
αναφέρεται στη βάρβαρη δολοφονία του Πέτρου Κακουλλή
προσθέτοντας λεπτομέρειες όπως «ένας οικογενειάρχης της
περιοχής ο οποίος βρισκόταν έξω στα χωράφια για να μαζέ-
ψει σαλιγκάρια μετά τη βροχή». 

Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τους κύριους σταθμούς
στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, όπως τους έζησε
κατά τις δύο θητείες της προεδρίας του αλλά και στο σύντομο
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διάστημα που μεσολάβησε μετά τις προεδρικές εκλογές τον
Φεβρουάριο του 2003 και μέχρι το δημοψήφισμα, όταν συνό-
δευε τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο στα τελευταία στάδια των
συνομιλιών.

Δηλαδή, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το θέμα των
αγνοουμένων, τις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες για προετοιμασία
του εδάφους για απευθείας συνομιλίες, τη μεταστροφή του
Ντενκτάς με την αποδοχή απευθείας συνομιλιών, τη διακοπή
των συνομιλιών με την επικίνδυνη προσέγγιση του γενικού
γραμματέα προς τις τουρκικές θέσεις για δύο οντότητες, την
επανέναρξη των συνομιλιών με έναν απρόθυμο Ντενκτάς, τα
σχέδια Ανάν 1 και Ανάν 2, την απόρριψη της επιδιαιτησίας, την
οδό προς τα δημοψηφίσματα, τη μεγάλη στροφή του Ερντογάν
με την εγκατάλειψη του αιτήματος για ξεχωριστές κυριαρχίες
και την αποδυνάμωση του Ντενκτάς, την αποδοχή της επιδιαι-
τησίας μέσα από τη συμφωνημένη διαδικασία για επίτευξη
συναίνεσης ή για τετραμερή διάσκεψη ή για επιδιαιτησία, τα
σχέδια Ανάν 4 και Ανάν 5, το δημοψήφισμα, και το ΟΧΙ. 

Οι κύριοι σταθμοί περιγράφονται μέσα από παραθέσεις
επιστολών και εγγράφων, αλλά και ενδελεχή ανάλυση σχετι-
κά με τους λόγους που οδήγησαν τον Πρόεδρο Κληρίδη όπως
ακολουθήσει την μία ή την άλλη γραμμή. Έτσι ο αναγνώστης
όχι μόνο γνωρίζει τα γεγονότα μέσα από αντικειμενικά στοι-
χεία, αλλά και αντιλαμβάνεται την οπτική γωνία του συγγρα-
φέα. Εξάλλου να μην ξεχνούμε ότι σκοπός είναι να μας κάνει
να μάθουμε ότι ο ίδιος «ύστερα από πολλά χρόνια κι από πολ-
λούς μόχτους και κιντύνους γνώρισε και έμαθε». 

Στην εισαγωγή ο συγγραφέας δηλώνει ότι πρόθεσή του
«δεν είναι να καταγράψει τη δική του προσφορά» ή «να κρίνει
την πολιτική οποιουδήποτε άλλου προέδρου και άλλης κυβέρ-
νησης, ή τρίτων χωρών, για να καταλογίσει ευθύνες». Πράγ-
ματι, θεωρώ ότι η αμερόληπτη παράθεση γεγονότων και αντι-
κειμενικών αναλύσεων διαπνέει το βιβλίο. Ακόμη και η περι-
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γραφή των προεδρικών εκλογών του 2003 που έθεσαν τέρμα
σε μια πολιτική διαδρομή μισού αιώνα, ή το δημοψήφισμα και
το ΟΧΙ, περιγράφονται λες και αφορούν κάποιον τρίτο. Αυτό
δεν μπορεί παρά να το σημειώσει κάποιος με θαυμασμό. 

Βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και διαφορετικές
οπτικές γωνίες για να αναλύσει κάποιος τα γεγονότα, που
πολύ πιθανόν να διαφέρουν από αυτές του συγγραφέα και να
οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Όμως, με μία μόνο
εξαίρεση, δεν διέκρινα διάθεση κριτικής έναντι οποιουδήπο-
τε, ή προσπάθεια δικαιολόγησης δικών του θέσεων. Απλώς
μας παραθέτει τα γεγονότα όπως ο ίδιος τα αντιλαμβάνεται
και επεξηγεί τις ενέργειές του όπως ο ίδιος τις έκρινε. Η
μοναδική εξαίρεση είναι το κεφάλαιο για τους S300, όπου η
προσπάθεια απόρριψης της κριτικής που ασκήθηκε για την
μη εγκατάστασή τους στην Κύπρο είναι εμφανής.

Μέσα από τα στοιχεία που παρατίθενται αναδεικνύεται το
κύριο μήνυμα αναφορικά με τις περιοριστικές συνθήκες που
καθιστούν ανέφικτη μια απόλυτα δίκαιη λύση του κυπριακού
προβλήματος. Πώς μπορεί, για παράδειγμα, ταυτόχρονα να
μην τίθενται προYποθέσεις στις διαπραγματεύσεις και όλα τα
θέματα να είναι στο τραπέζι, αλλά και να λαμβάνονται πλή-
ρως υπόψη όλα τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών;
Πώς μπορεί να βρεθεί λύση «αποδεκτή και από τις δύο πλευ-
ρές» όπως ζητούν τα περί Κύπρου ψηφίσματα, μέσα από
συναινετική διευθέτηση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ποια
πλευρά έχει περισσότερο και ποια λιγότερο δίκαιο; 

Αυτά τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα συνθέτουν το
σενάριο μιας τραγωδίας. 

Ο οξυδερκής αναγνώστης θα νιώσει μαζί με τον πρωταγω-
νιστή του έργου τις ισχυρές δυνάμεις της διεθνούς πολιτικής,
θα δει τα τεράστια γρανάζια της ιστορίας να γυρίζουν χωρίς
να είναι σε θέση να τα σταματήσει, παρατηρεί τους αξιωματι-
κούς και βασιλείς της πολιτικής σκακιέρας να συντάσσονται
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με τους δικούς τους συσχετισμούς και συμμαχίες. Και όταν
καταλήγει σε λύση που ο ίδιος θεωρεί αποδεκτή με βάση αυτά
που με «πολλούς μόχτους και κιντύνους γνώρισε και έμαθε», ο
κυρίαρχος λαός απορρίπτει τον ίδιο και τις θέσεις του.

Η αγωνία του τραγικού ήρωα κορυφώνεται στο καταλη-
κτικό κεφάλαιο με τον ευφυή τίτλο «Quo vadis patria mea?»
(Πού βαδίζεις, πατρίδα μου;).

Την ανάλυσή του στο μνημειώδες αυτό κεφάλαιο δεν θα
αποπειραθώ να σας την περιγράψω. Αφενός, για να μην απο-
καλύψω τυχόν αδυναμίες μου, προσπαθώντας να περιγράψω
μιαν ανάλυση του Γλαύκου Κληρίδη, αφού λίγοι αναλύουν με
τόση ευστροφία πολιτικές θέσεις όσο ο ίδιος, και η ευφυXα
του συγγραφέα δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στον τίτλο αλλά
και στο περιεχόμενο. Και αφετέρου –και αυτός είναι ο κύριος
λόγος– για να αποφύγω όπως τοποθετηθώ είτε υπέρ είτε κατά
των πολιτικών θέσεων όπως με σαφήνεια διατυπώνονται στο
κεφάλαιο αυτό. Το κεφάλαιο καταθέτει την αγωνία του Γλαύ-
κου Κληρίδη για τις επιπτώσεις της υφιστάμενης κατάστασης
με τη διατήρηση του status quo.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ορθότητα της ανάλυσής
του δεν κρίνεται πλέον από την πλειοψηφία, αλλά από τον
χρόνο. Και όταν θα έρθει η στιγμή για να κρίνει η Ιστορία
τους πρωταγωνιστές του Κυπριακού, το βιβλίο του Γλαύκου
Κληρίδη θα αποτελεί τις γραπτές απαντήσεις του στο εξετα-
στικό δοκίμιο. 

Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων όχι μόνο νομιμοποιού-
νται αλλά και οφείλουν όπως εξηγήσουν τις επιλογές τους –
και αυτό ακριβώς έπραξε ο συγγραφέας. Ο κάθε πολίτης έχει
βεβαίως δικαίωμα να τοποθετείται υπέρ ή εναντίον των επι-
λογών των πολιτικών ηγετών. Έχοντας όμως επίγνωση ότι
εκπροσωπώ το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, επέ-
λεξα μια πορεία ανάλυσης η οποία διασφαλίζει τον ρόλο του
Πανεπιστημίου ως πεδίου αντιπαράθεσης ιδεών και απόψε-
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ων, με κυρίαρχο στοιχείο το σεβασμό της δημοκρατικής
αρχής, της ελευθερίας του λόγου, της ανεκτικότητας και της
διαφορετικότητας. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσει η ακαδημαH-
κή κοινότητα να συμβάλει ουσιαστικά όπως ως χώρα μάθου-
με να αντιμετωπίζουμε τα σύγχρονα προβλήματά μας κοιτά-
ζοντας μπροστά, και ιδιαίτερα μέσα από το πρίσμα της ενω-
μένης Ευρώπης, και όχι βλέποντας προς τα πίσω μέσα από
τυχόν σφάλματα και παραλείψεις του παρελθόντος. 

Η συμβολή των πανεπιστημιακών δεν επιτυγχάνεται με την
κατάθεση των ακαδημαHκών μας τηβέννων ή των πρυτανικών
αλύσων στην πλήρη και απόλυτη διάθεση του ενός ή του
άλλου πολιτειακού αξιωματούχου, και ιδιαίτερα ενόψει εκλο-
γών. Αλλά με τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό της βασικής
μας ευθύνης, όπως εύστοχα το έθεσε ο Edward W. Said, να
«βρισκόμαστε σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής, για να
μην επιτραπεί στις μισές αλήθειες και στις κοινώς παραδε-
δεγμένες απόψεις να συμπαρασύρουν τους ανθρώπους». 

Οι πολιτικές θέσεις που εκφράζονται στο βιβλίο του Γλαύ-
κου Κληρίδη δεν υπόκεινται πλέον στη δημόσια κρίση – αλλά
βρίσκονται ενώπιον της αδέκαστης κρίσης της Ιστορίας. Ο
καθένας βεβαίως έχει άποψη. Στην παρούσα ανάλυση τήρησα
ουδέτερη στάση ως προς τις πολιτικές θέσεις που εκφράζει ο
συγγραφέας, βαθμολογώντας όμως με άριστα δύο πράγματα.
Την παράθεση εκ μέρους του γεγονότων χωρίς πάθος, και τη
σαφή επεξήγηση των θέσεών του όπως αυτός τις αντιλαμβά-
νεται. Ακόμη και αυτοί που διαφωνούν πλήρως μαζί του δεν
μπορούν παρά να πουν, αφού διαβάσουν το βιβλίο, «Δεν συμ-
φωνώ, αλλά κατανοώ». 

Παρουσιάζοντας το βιβλίο τήρησα ουδέτερη στάση, βαδί-
ζοντας σε ένα ναρκοπέδιο πολιτικών τοποθετήσεων χωρίς να
είμαι πολιτικός. Όμως δεν μου διαφεύγει η παρατήρηση του
Δάντη ότι «το πιο καυτό μέρος της κόλασης προορίζεται για
αυτούς που σε περιόδους μεγάλων ηθικών κρίσεων, διατήρη-
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σαν την ουδετερότητά τους». Στην περίοδο των μεγάλων κρί-
σεων που περνά η χώρα μας, δεν έχουμε το δικαίωμα να
παραμένουμε ουδέτεροι μπροστά σε κάποιες σημαντικές
αρχές που αναδεικνύει το έργο αυτό. 
• Ότι, δηλαδή, στην ενωμένη Ευρώπη είναι η ενεργός συμ-

μετοχή, η δημιουργική δράση, τα ανοικτά σύνορα της
συναίνεσης και της συνεργασίας –και όχι η άμυνα και η
περιχαράκωση– που οδηγούν σε επιτυχίες.

• Ότι στη σύγχρονη πολιτική σκακιέρα πρέπει να αντιμετω-
πίζουμε τις καταστάσεις όχι στατικά αλλά δυναμικά, να
αναλύουμε όχι μόνο τα υπέρ και τα κατά ως έχουν, αλλά
και ως μπορούν να εξελιχθούν διαχρονικά μέσα από μια
δυναμική προοπτική. 

• Ότι οι σύγχρονες κοινωνίες χρειάζονται δημιουργικούς
ηγέτες που να είναι σε θέση να εκφράζουν τις ανώτερες
και πιο φιλόδοξες κοινές μας αξίες, ενδυναμώνοντας τους
πολίτες, οδηγώντας τους στη σύνθεση και στη συναίνεση,
και όχι ηγέτες που χωρίζουν τον λαό σε αντίπαλα στρατό-
πεδα, αναδεικνύοντας αποδιοπομπαίους τράγους και υπο-
δαυλίζοντας τη στηλίτευσή τους.
Αυτά είναι τα μηνύματα που συγκρατεί ο προσεκτικός

αναγνώστης του βιβλίου, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή
όχι με τις διαχρονικές πολιτικές θέσεις του συγγραφέα. 

Το βιβλίο αυτό βρίσκεται μπροστά στην κρίση της Ιστο-
ρίας. Και όταν αυτή ρωτήσει: 
• Είχε ο πρωταγωνιστής ακεραιότητα χαρακτήρα;
• Υπήρξε ο πρωταγωνιστής ανιδιοτελής;
• Επέδειξε θάρρος; 
• Υπήρξε συνεπής; 
η απάντηση, πιστεύω, θα είναι ένα εύηχο Ναι.
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