
 

 

Χαιρετισμός του Κυριάκου Παχουλίδη  
στο συνέδριο «Η Αριστερά και το Κυπριακό» που έγινε στις 30/01/2016 στο Σπίτι της Συνεργασίας 

 

Συν-Προέδρου του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας  

και Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του Σπιτιού της Συνεργασίας 

 

Είναι μεγάλη τιμή για το Σπίτι της Συνεργασίας και τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας να 

φιλοξενούν σήμερα, ένα συνέδριο της Κυπριακής Αριστεράς για το Κυπριακό.  

 

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και το Σπίτι της Συνεργασίας έχουν ταχθεί να 

υπηρετήσουν, πέραν από εθνοτικούς διαχωρισμούς, τη διαδικασία συμφιλίωσης στην Κύπρο και 

την προσπάθεια οικοδόμησης μιας ενιαίας πατρίδας για όλους τους Κυπρίους. Στην προσπάθεια 

αυτή αντλούμε παραδείγματα από τους κοινούς αγώνες των Κυπρίων όπως αυτοί εξελίχθηκαν 

στο πλαίσιο του αριστερού κινήματος της χώρας.  

 

Το Κυπριακό προσλαμβάνεται από τα κυρίαρχα διηγήματα, εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής, 

ως ένα κατ΄εξοχήν εθνικό θέμα. Η πρόταξη ωστόσο της εθνικής διαφοροποίησης και 

αντιπαράθεσης αποκρύβει και αποσιωπά άλλες κοινωνικές διαφοροποιήσεις, και πρωτίστως τις 

ταξικές διαφοροποιήσεις οι οποίες συνδιαμορφώνουν την πορεία του Κυπριακού προβλήματος. 

Η Αριστερά έχει τα ιδεολογικά εργαλεία και την πολιτική βούληση να αναδείξει αυτές τις άλλες 

διαφοροποιήσεις και να τους δώσει φωνή στο πλαίσιο συζήτησης του Κυπριακού.  

 

Η Αριστερά έχει ευθύνη και καθήκον να συνεχίσει να προβάλλει την Κύπρο ως την  κοινή πατρίδα 

ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές ταυτότητές που  διεκδικούν τη συμβίωση σε 

ένα ενιαίο κράτος θεμελιωμένο στις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της δημοκρατίας. 

Πρωτίστως η Αριστερά έχει εκείνες τις αξίες και αρχές που της επιτρέπουν να προσεγγίσει, μέσα 

στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό ιστορικό συγκείμενο της Κύπρου,  την προσπάθεια για μια 

ομοσπονδιακή Κύπρο ως μια προσπάθεια υπέρβασης του διαχωρισμού που θα επιτρέψει την 

οικοδόμηση της ειρήνης, της προόδου και της ευημερίας ολόκληρου του λαού. Η Αριστερά 

διαθέτει την προνομιακό ιδεολογικό υπόβαθρο που της δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσει την 

αναζήτηση ειρήνευσης στην Κύπρο ως ένα εγχείρημα δυναμικής ισορροπίας ανάμεσα στα 

συλλογικό και το ατομικό συμφέρον. Μια προσπάθεια που θα επιτρέψει σε όλους τους Κυπρίους 

να μπορούν να απολαμβάνουν τόσο τα ατομικά όσο και τα κοινωνικά τους δικαιώματα.   

 

Φίλες και φίλοι,  

 

Η Κυπριακή Αριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την ιστορία της. Η εν εξελίξει προσπάθεια 

επίλυσης του κυπριακού είναι, ίσως, η τελευταία ευκαιρία για την αναζήτηση μιας 

ομοσπονδιακής Κύπρου. Η Αριστερά για ακόμη μια φορά στηρίζει και ενισχύει την προσπάθεια 

αυτή. Την ίδια στιγμή καλείται να διαμορφώσει και να διατυπώσει τη δική της πρόταση, μια 

Αριστερή πρόταση, για το πώς η διαδικασία μπορεί να υπερβεί τους σκοπέλους προκειμένου να 

καταλήξει σε μια συμφωνία που θα επανενώνει τη χώρα και θα υπηρετεί τα συμφέροντα του 

λαού.   

 

Θέλω να πιστεύω ότι το σημερινό συνέδριο μπορεί να αποτελέσει απαρχή για τη διαμόρφωση 

μιας τέτοιας πρότασης, προκειμένου η Αριστερά να πορευθεί δυναμικά, και  αρθρώνοντας και 

στις δύο κοινότητες, ένα ενιαίο λόγο υπέρ της Κύπρου της ειρήνης, της ευημερίας και της 

προόδου.  


