
 
1ο Συνέδριο "Η Αριστερά και το Κυπριακό" 
 

Καλωσόρισμα από Μερόπη Τσιμίλλη-Μιχαήλ 

 

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, 

 
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στο Συνέδριο Η Αριστερά και το 

Κυπριακό και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης στο 

Σπίτι της Συνεργασίας, στους μεταφραστές μας,  στον Μιχάλη Ολύμπιο και την ομάδα του που 

ανάλαβαν την όλη τεχνική υποστήριξη του Συνεδρίου, καθώς και στο σύντροφο Χάρη Καλαποδά 

ο οποίος θα βιντεογραφήσει αφιλοκερδώς το σύνολο των εργασιών του Συνεδρίου.    

 

Η πρωτοβουλία για αυτή τη διοργάνωση γεννήθηκε μέσα από τις ανησυχίες αλλά και τις ελπίδες 

μας σε σχέση με τη σημερινή κρίσιμη καμπή στις προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού, 

καθώς και από την πεποίθησή μας ότι ο κόσμος της Αριστεράς επιθυμεί αλλά και οφείλει να 

μπει σε μια διαρκή συζήτηση και παρέμβαση σε ζητήματα που αφορούν την επιδιωκόμενη 

διευθέτηση.  

 

Η θερμή ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας μελών πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων της 

Αριστεράς και στις δυο κοινότητες – συνδικαλιστών, ακτιβιστών και πανεπιστημιακών – για να 

αναλύσουν και να καταθέσουν προς συζήτηση τις απόψεις τους πάνω στις διάφορες πτυχές του 

θέματος του Συνεδρίου, καθώς και η δική σας (αθρόα) συμμετοχή, ενισχύουν αυτή μας της 

πεποίθηση.  

 

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση του ρόλου της Αριστεράς σε σχέση με τον 

παρατεταμένο εθνικό διαχωρισμό του νησιού, καθώς και με την προοπτική συντονισμένων 

κοινών αγώνων, μέσα από διαφορετικές οπτικές, οι οποίες και συνοψίζονται στους τίτλους των 

τριών ενοτήτων του Συνεδρίου: 

 

1. Ιστορία του Κυπριακού και η Στάση της Αριστεράς   

2. Συνομιλίες, Μορφή της Λύσης, Οικονομία, Συνδικαλισμός 

3. Υδρογονάνθρακες, Γεωπολιτικά, Ιμπεριαλισμός, Επανάσταση 

 

Στη πρώτη ενότητα θα επιχειρηθεί ανάλυση της στάσης της Αριστεράς κατά τις διάφορες φάσεις 

εξέλιξης της σύγκρουσης, καθώς και απέναντι στις προσπάθειες επίτευξης μιας πολιτικής 

διευθέτησης του προβλήματος.  

 

Στη δεύτερη ενότητα θα μας απασχολήσει ο ρόλος και η στάση της Αριστεράς απέναντι στο 

σημερινό διαπραγματευτικό πλαίσιο και τα θέματα που προκύπτουν από αυτό, όπως είναι οι 

πολιτικές και θεσμικές διευθετήσεις, οι προοπτικές και ο χαρακτήρας της οικονομικής 

ανάπτυξης, και η σημασία των κοινών συνδικαλιστικών και πολιτικών αγώνων σε μια 

επανενωμένη Κύπρο.  

 

Η τρίτη ενότητα θα ασχοληθεί με την ανάλυση και θέση απέναντι στους ευρύτερους 

γεωπολιτικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων 

όπως η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι πολιτικές 

ζυμώσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ο ρόλος της Αριστεράς απέναντι στις έντονες, 



εκδηλωμένες ή/και υποβόσκουσες συγκρούσεις της εποχής μας, και οι επιπτώσεις μιας 

διευθέτησης στην περιοχή και στην Ευρώπη.      

 

Η ημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία συζήτησης και ανάλυσης αυτών των ζητημάτων, 

με άξονες: 

 

- Την ανεπιφύλακτη επιδίωξη της ειρήνης στο νησί και την επανένωση της Κύπρου σε μια 

δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία.  

 

- Τη δέσμευση της Αριστεράς συνολικά, και στις δυο κοινότητες, συνδικαλιστικές ενώσεις, 

πολιτικά κόμματα και άλλες πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις και κινήματα, να αναλάβει 

από κοινού αποφασιστικές πρωτοβουλίες, να αγωνιστεί ενωμένη ενάντια σε βαθιά ριζωμένες 

προκαταλήψεις και συμφέροντα και, σε αλληλεγγύη με τα κινήματα της Αριστεράς σε 

περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, να αγωνιστεί ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό, το 

νεοναζισμό, το ρατσισμό και τον ιμπεριαλισμό, για τον οικονομικό και κοινωνικό 

μετασχηματισμό στην Κύπρο, στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη - για το σοσιαλισμό. 

 

 


