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Χαιρετισμός 

Άντρος Κυπριανού, Γ.Γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ  

Από μέρους της ΚΕ ΑΚΕΛ χαιρετίζω θερμά το συνέδριο σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις 

εργασίες του. Ευχή και ελπίδα μας είναι οι δυνάμεις που παλεύουν για δίκαιη λύση του 

Κυπριακού και την επανένωση του τόπου να δυναμώνουν ολοένα ώστε να μπορούν να 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες 

συζητήσεις, ενδυναμώνουν το οπλοστάσιο των επιχειρημάτων μας στις καθημερινές 

πολιτικές μάχες που δίνουμε. 

Ο τίτλος του Συνεδρίου είναι από μόνος του ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ιστορία του 

τόπου και για την ιστορία του Λαϊκού Κινήματος. «Η Αριστερά και το Κυπριακό» είναι ένα 

θέμα που θα μπορούσαμε να το συζητούμε μέρες. Γνωρίζω ότι ο καθένας από εμάς έχει 

διαφορετικές απόψεις για το ρόλο της Αριστεράς διαχρονικά στην πορεία του Κυπριακού 

προβλήματος. Ωστόσο είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί μπορούμε να εντοπίσουμε και να 

αναγνωρίσουμε ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Η Αριστερά πρώτη αναγνώρισε το σύνοικο 

στοιχείο, την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως ισότιμους συμπατριώτες μας. Πρώτη ένωσε 

ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Η 

Αριστερά πρώτη «προσγείωσε» τον αλυτρωτισμό της Δεξιάς, μιλώντας για κοινό 

αντιαποικιακό αγώνα, έπειτα για ανεξαρτησία και για κοινό κράτος. Πρώτη τόλμησε να 

δώσει σάρκα και οστά στο όραμα για το κοινό κράτος, με συνενωτικές προτάσεις που 

τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο να καταργηθεί η εθνοτική 

αντιπαράθεση που άνοιξε τόσες πληγές στο σώμα της πατρίδας μας. Η Αριστερά πρώτη 

αψήφησε το πολιτικό κόστος και σήκωσε το βάρος της ιστορικής αλήθειας. Μίλησε 

ανοικτά για το ποια λύση θέλουμε. Έβγαλε το Κυπριακό από τις κλειστές πόρτες της 

αίθουσας των διαπραγματεύσεων και το έθεσε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. 

Μίλησε για τις εκατοντάδες ελληνοκυπρίων αλλά και τουρκοκυπρίων που έπεσαν θύματα 

του εθνικισμού εκατέρωθεν. 

Λέγοντας τα όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι η Αριστερά μπορεί ή πρέπει να μιλά για το 

Κυπριακό από καθ’ έδρας. Κάτι τέτοιο δεν της το επιτρέπουν ούτε η φιλοσοφία της αλλά 

ούτε και τα λάθη που κατά καιρούς διαπράχθηκαν. Αλλοίμονο να μην έχουμε την τόλμη 

να μιλήσουμε και γι’ αυτά. Δεν μιλούμε λοιπόν από καθ΄ έδρας. Δεν διδάσκουμε το 

Κυπριακό. Διδασκόμαστε από το Κυπριακό. Θα επιμένουμε πεισματικά να 

υπενθυμίζουμε σε όλους όλα όσα μας έχει διδάξει η πορεία του Κυπριακού μέχρι σήμερα. 

Οφείλουμε να αντλήσουμε σωστά διδάγματα από το παρελθόν για να κτίσουμε καλύτερο 

μέλλον. Για να το πετύχουμε χρειάζεται πρώτα από όλα να διδάξουμε στη νέα γενιά 

αυτού του τόπου, την Ιστορία.  Να πάψουμε να κατασκευάζουμε «στρατηγούς», 



«στρατηλάτες» και «υπερπατριώτες». Να γκρεμίσουμε τους μύθους. Να ομολογήσουμε 

ότι δεν είχαν όλοι τον ίδιο ρόλο και τις ίδιες ευθύνες, ούτε στο εσωτερικό, ούτε στο 

εξωτερικό, για το πώς οδηγηθήκαμε στα συρματοπλέγματα, τα οδοφράγματα και την 

τουρκική σημαία στον Πενταδάκτυλο. Να πάψουμε να δαφνοστεφανώνουμε τους 

πρωταγωνιστές της προδοσίας˙ να πάψουμε να ξεπλένουμε τους συνεργούς τους και το 

κυριότερο να πάψουμε να ξεπλένουμε τους απογονούς τους. Να πάψουμε να χαϊδεύουμε 

το τέρας του νεοφασισμού. 

Τέσσερεις και πλέον δεκαετίες μετά το πραξικόπημα και την εισβολή, δεν έχουμε 

καταφέρει να ενωθούμε γύρω από το στόχο της συμφωνημένης λύσης. Δεν καταφέραμε 

να ξεπεράσουμε στενόκαρδες προσεγγίσεις και κοντόφθαλμες αντιλήψεις. Δεν 

αναγνωρίζουμε όλοι  το αυτονόητο: όταν το εφικτό θυσιάζεται στο βωμό του ευκταίου, ο 

μεγάλος χαμένος είμαστε εμείς και η Κύπρος μας. Αν θέλουμε να ατενίζουμε το μέλλον 

με αισιοδοξία πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις δυνατότητες της Τουρκίας να παίζει 

παιχνίδια σε βάρος της Κύπρου και του συνόλου του κυπριακού λαού. 

Όποιος μελετά τη σύγχρονη ιστορία του κυπριακού προβλήματος μπορεί εύκολα να 

εντοπίσει πως κάθε φορά που επιλέγουμε να εγκαταλείψουμε τα συμφωνηθέντα για 

μικροπολιτικούς και άλλους λόγους, μπαίνουμε σε περιπέτειες∙ κάθε φορά και πιο 

επικίνδυνες. Κάθε φορά που επιχειρήσαμε αποστασιοποίηση από το συμφωνημένο 

πλαίσιο, η Τουρκία έβρισκε την ευκαιρία να θέσει επίσημα στο τραπέζι τις δικές της, 

απαράδεχτες θέσεις ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά φορτωνόταν ευθύνες για τα 

αδιέξοδα. Είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα η σύγχρονη ιστορία μας. 

Ακούγοντας  σήμερα ξανά την πολυφορεμένη πρόταση για «νέα στρατηγική» είναι να 

διερωτάται κανείς: τίποτα δε μας δίδαξε τελικά η ιστορία μας; Τόσα χρόνια μετά και 

ακόμα δεν κατορθώνουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του εφικτού; 

Είναι όμως και άλλα που πρέπει να μας διδάσκει η ιστορία του Κυπριακού. Μια άλλη 

αδιάψευστη αλήθεια είναι πως κάθε φορά που υπήρχε στασιμότητα στις προσπάθειες 

επίλυσης, δίχως να φαίνεται και να καταγράφεται ότι η δική μας πλευρά δεν ευθυνόταν 

γι’ αυτό, η Τουρκία έβρισκε την ευκαιρία να προωθεί ανενόχλητη το στόχο της για 

αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ. Αυτό δεν 

πρέπει να αφήνει τον κ. Αναστασιάδη ούτε λεπτό ήσυχο, παρόλο που δυστυχώς φαίνεται 

ότι έχει ήδη πάρει τις αποφάσεις του. Έχει αποφασίσει να υποτάξει τα πάντα στο στόχο 

της επανεκλογής του. Εμείς δεν θα κουραστούμε να του επαναλαμβάνουμε φορτικά: οι 

επόμενες γενιές θα μιλούν για τεράστιο ιστορικό σφάλμα. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 

αλλιώς το γεγονός ότι τώρα που φθάσαμε σε ένα προχωρημένο στάδιο με χάρτες στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με την Τουρκία απέναντι μας στο θέμα της 

ασφάλειας, τα διπλώσαμε και ξεκινήσαμε προεκλογική εκστρατεία.  Δεν είναι αργά, έστω 

και τώρα ο Πρόεδρος να επιδείξει πολιτική βούληση και να διαπραγματευθεί την επίλυση 

του Κυπριακού με προσήλωση σε αρχές, ευελιξία στην τακτική, συνέπεια και εμμονή σε 

διαχρονικές θέσεις και στο συμφωνημένο πλαίσιο. Να εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε 

να συμφωνηθεί δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Λέγοντας τα αυτά ξεκαθαρίζω για πολλοστή φορά ότι την κύρια ευθύνη για τη μη επίλυση 

του Κυπριακού την έχει η Τουρκική πλευρά. Η προκλητικότητα, η επιθετικότητα και οι 



αδιάλλακτες της θέσεις. Αυτή της η στάση είναι διαχρονική και όχι σημερινή. Αυτή της η 

στάση δεν μας απαλλάσσει από τις δικές μας ευθύνες. Λέμε ότι θέλουμε διακαώς λύση. 

Η στάση μας λοιπόν πρέπει να τη δυσκολεύει και όχι να τη διευκολύνει στην προώθηση 

των στόχων της. Αυτό απαιτούμε να πράξει ο κ. Αναστασιάδης. Όχι δήθεν να προβεί σε 

υποχωρήσεις ή να ξεπουλήσει την πατρίδα του. 

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ελληνοκύπριους και τουρκοκύπριους που 

παλεύουν για την επανένωση του τόπου σε όλους όσοι ονειρεύονται ένα ειρηνικό μέλλον 

για την Κύπρο, να αγωνιστούν μαζί μας από όλες τις επάλξεις, από όλα τα βήματα και να 

στηρίξουν κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Λαϊκό Κίνημα, η Κυπριακή Αριστερά, 

ώστε να στείλουμε δυνατό και ισχυρό το μήνυμα, ότι η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να 

εμποδιστεί. Ότι η λύση και η επανένωση μπορούν και πρέπει να επιτευχθούν! 

 

 

 


