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

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση το συνέδριο αποσκοπεί στη συμβολή της αριστεράς για 

διασφάλιση βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού, για πρόοδο, για κοινωνικό και 

οικονομικό μετασχηματισμό του νησιού. 

 

Η αλλαγή την οποίαν προσδοκούμε ισοδυναμεί με πλήρη ανατροπή νοοτροπιών και 

καταστάσεων, που μαζί με τα αμαρτήματα μας, είχαν ως αποτέλεσμα την 

μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της Κύπρου. Μια καταστροφή που άφησε 

πίσω της τραύματα, προκαταλήψεις, προπαγάνδα, άγνοια των πραγματικών 

γεγονότων, χάσματα, μονόπλευρες ιστορίες και μετάθεση όλων των ευθυνών στην 

άλλην πλευρά. 

 

Πέραν από το Κυπριακό όπως το βλέπουμε και το ζούμε, ως πολιτικό, συνταγματικό 

και οικονομικό πρόβλημα, ένα νέφος δυσπιστίας και καχυποψίας σκιάζει τη ζωή 

μας και κάνει δύσκολή τη λήψη αποφάσεων για μια νέα αρχή, ενότητας και 

συμπόρευσης. Κι ακόμη περισσότερο υπάρχει διστακτικότητα για την αναζήτηση  

της νέας ταυτότητας που τόσο έχουμε ανάγκη ως λαός και ως τόπος. 

 

Ζήσαμε οι ΕΚ μέχρι το 1959 με το όραμα της ένωσης κι αργότερα μέχρι το 74 με το 

φάντασμα της ένωσης. 

 

Μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε κράτος και κάναμε συμμορίες.  

 

Μας δοθήκαν και στο παρελθόν δυνατότητες για λύση και επιλέξαμε την παράταση 

της ανωμαλίας.  

 

Ανάλογη και η διαδρομή της ΤΚ πλευράς. Αποκορύφωμα της χρεωκοπημένης 

πορείας μας το πραξικόπημα και η εισβολή. 

 

Εκείνο που βρίσκεται μπροστά μας δεν είναι απλά μια δύσκολη και επίπονη 

διευθέτηση που πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να την 

στηρίξουμε. Έχουμε να εργαστούμε για την ιδεολογική ανασυγκρότηση ολόκληρης 

της κοινωνίας. Έχουμε να κάνουμε μια νέα και καθολική αρχή.  

 

Ζούμε σε ένα τόπο που όλα έχουν ανατραπεί, η ζωή, η γεωγραφία, η κοινωνία, η 

ιστορία. Κι αυτό αποτελεί για όλους εμάς μεγάλη δοκιμασία αλλά και ισχυρή 

πρόκληση. Μέσα από την αναγκαιότητα για συνολική αναμόρφωση μας δίνεται η 

μεγάλη και μοναδική ευκαιρία για να οικοδομήσουμε μια νέα ισορροπία και ένα 

νέο πολιτισμό που να αγκαλιάζει το σύνολο του λαού μας. 

 

Σε άλλους τόπους η αριστερά αναζητά τρόπους παρέμβασης και ιδέες για 

ανανέωση. Όλα αυτά σε μας προβάλλονται, μέσα από την τραγικότητα των 

περιστάσεων, ως αναγκαιότητα συνολικής ανασυγκρότησης. Είναι αίτημα των 

καιρών. Είναι το ζητούμενο των εξελίξεων για ένα διαφορετικό μέλλον.   
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Η πραγματικότητα που μας περιτριγυρίζει είναι αδήριτη και το ερώτημα μέγα: Με τι 

θα αντικαταστήσουμε την χαμένη εθνική ιδεολογία του αλυτρωτισμού που 

απέβλεπε στη διαμόρφωση ενός μεγάλου εθνικού χώρου; Θα αφήσουμε τους 

ανάδοχους του μικρού αλλά ελληνικού εθνικού νότου να μας οδηγήσουν στη 

διχοτόμηση; Ότι για μας είναι εφιαλτικό, η στέρηση της πατρίδας, ο ρατσισμός και η 

μισαλλοδοξία, από τους υποστηρικτές του ελληνικού νότου προβάλλεται ως η 

κυρίαρχη ιδεολογία που έχει ακόμη ισχυρά ερείσματα μέσα στην κοινωνία μας, στα 

σχολεία, στους κερδοσκόπους, στους κοντόφθαλμους του αμέσου κέρδους και 

συμφέροντος.  

 

Θα επιτρέψουμε την επικράτηση αυτής της μικρόνοης νοοτροπίας να μας επιβάλει 

την πολιτική της συνεχούς αντιπαράθεσης με τον άλλο που βρίσκεται πια στο 

βορρά; Δηλαδή θα αφήσουμε να δικαιωθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που 

έφεραν την καταστροφή στην Κύπρο; 

 

Ή αντίθετα είμαστε σε θέση να προβάλουμε το καινούργιο όραμα των καιρών που 

θέλει ενότητα του λαού και του τόπου; Να προχωρήσουμε δηλαδή όλοι οι Κύπριοι 

μαζί, ΕΚ και ΤΚ, σε μια νέα πορεία με επίκεντρο το σεβασμό του ανθρώπου με τις 

ιδιαιτερότητες και τα δικαιώματα του;  

 

Είναι από την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που θα εξαρτηθεί η ικανότητα μας 

να είμαστε Κύπριοι ολόκληρης της Κύπρου και όχι Κύπριοι του βορρά ή του νότου, 

με μια νέα ταυτότητα, ένα σύγχρονο πολιτισμό αλληλοκατανόησης και 

αλληλοσεβασμού.   

 

Δεν εργαζόμαστε στο κενό. Η αυριανή Κύπρος άρχισε να αποκτά την κουλτούρα της 

συνεννόησης, του κοινού πόνου και του κοινού μέλλοντος.  Έχουμε πια στην 

επιστήμη, στην τέχνη και στα γράμματα δείγματα εμβάθυνσης και συμπόρευσης. 

Έχουμε διανοούμενους και καλλιτέχνες που έχουν ξεπεράσει το πένθος του χθες και 

τον αυτοπεριορισμό μέσα στα όρια των δοξασιών της δικής του καθενός κοινότητας 

και έχουν αγκαλιάσει με τη σκέψη και το έργο τους ολόκληρη την Κύπρο και όλους 

τους ανθρώπους της. Τα μηνύματα τους διαρρηγνύουν διαχωρισμούς και 

συρματοπλέγματα και δίνουν μηνύματα ενότητας ελευθερίας και δημοκρατίας. 

Έχουμε ακόμη τη φιλία των απλών ανθρώπων, σε προσωπικό και συλλογικό 

επίπεδο, μέσα από τα συνδικάτα, που δίνουν ελπίδες και βάση για ένα ειρηνικό 

μέλλον.    

 

Μέσα στους δύσκολους καιρούς φάνηκε ξανά μια δυναμική που μπορεί να δώσει 

μηνύματα για ένα διαφορετικό αύριο, ειρηνικό και δημοκρατικό.  

 

Είναι το αίτημα καιρών, είναι αυτό που κι εμείς έχουμε ορίσει ως σκοπό του 

συνεδρίου μας. Μια νέα αρχή θα είναι η μεγάλη δωρεά της ιστορίας που πρέπει να 

την αδράξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.  

 

 


