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Ο ρόλος της αριστεράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 

λύση του Κυπριακού 

Νεοκλής Συλικιώτης 

Κατ’ αρχή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας και 

χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ, όπως και πέρσι. 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι 

Η σημερινή συζήτηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Το κυβερνητικό 

στρατόπεδο αντί  να ενδιαφερθεί για τις νέες γενιές κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει 

τη διαπραγματευτική διαδικασία με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές εκλογές. Ο 

λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών) 

γίνεται ουραγός νεοφασιστικών δυνάμεων και δυνάμεων που εναντιώνονται στη λύση. 

Κινείται στα όρια του ακραίου εθνικισμού και ζητά νέες στρατηγικές κάνοντας 

ευφάνταστες πλην όμως γενικόλογες προτάσεις που πισωγυρίζουν τη διαδικασία. Τέλος 

η Τουρκία εξέδωσε για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια NAFTEX δεσμεύοντας παράνομα 

μέρος της κυπριακής ΑΟΖ. 

Αυτή είναι και η στιγμή που πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο πίεσης προς τους 

ηγέτες των δύο κοινοτήτων για ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι 

ταξικό μας καθήκον σαν Αριστερά να επανενώσουμε τον τόπο, το λαό μας και την 

εργατική τάξη της Κύπρου. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να πάρουμε τον αγώνα μας για μια 

κοινωνικά δίκαιη, αλληλέγγυα και ειρηνική κοινωνία ένα σκαλί πιο πέρα. 

Η εσωτερική πτυχή του κυπριακού και ο ρόλος της Αριστεράς θα αναλυθεί από άλλους 

συντρόφους. Είναι όμως γνωστό πως ως ΑΚΕΛ έχουμε καταθέσει σαφείς προτάσεις για 

να ξεπεραστεί ο σκόπελος, που η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, 

ο  Αναστασιάδης, οι εκλογικές σκοπιμότητες και οι αγκυλώσεις μερίδας του ΔΗΣΥ, ο 

λεγόμενος ενδιάμεσος χώρος, και το ΕΛΑΜ έχουν δημιουργήσει. Έχουμε προτείνει την 

πακετοποίηση των σημαντικών εκκρεμούντων ζητημάτων στην εσωτερική πτυχή του 

Κυπριακού και τη συνολική συζήτησή τους. Αν η διαπραγμάτευση καταλήξει σε 

συγκλίσεις, τότε θα ανοίξει η προοπτική για τη συζήτηση της διεθνούς πτυχής του 

Κυπριακού. Αν όχι, τότε η διαπραγμάτευση και οι προτάσεις που θα κατατεθούν να 

θεωρηθούν ως μη γενόμενες. 

Στόχος είναι η επανένωση του κράτους με μία κυριαρχία, ιθαγένεια και διεθνή 

προσωπικότητα που θα επανενώνει το έδαφος, το λαό, τους θεσμούς και την οικονομία 

στο πλαίσιο δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή 



περιγράφεται στα κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο, 

όπου να διασφαλίζεται ότι οι δύο κοινότητες θα συμβιώνουν και θα συνεργάζονται σε 

μια πατρίδα ενωμένη, ανεξάρτητη και αποστρατικοποιημένη. Τέλος μια λύση που θα 

αποκλείει τα όποια εγγυητικά ή επεμβατικά δικαιώματα στα εσωτερικά ζητήματα της 

χώρας από ξένες δυνάμεις. 

Προφανώς η αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, των προοδευτικών, των αριστερών 

οργανωμένων συνόλων αλλά και άλλων, συνιστά σημαντικό στήριγμα στην προσπάθεια 

για επίλυση του κυπριακού στο σωστό πλαίσιο, όπως αυτό αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Συμβάλλει πρακτικά στην πίεση προς την κατεύθυνση της Άγκυρας ουτως ώστε να 

επιλυθεί το μείζον θέμα της ασφάλειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως από αυτό θα 

εξαρτηθεί και η επίλυση των εσωτερικών πτυχών του προβλήματος. Ούτε υπάρχει 

αμφιβολία πως το κλειδί του κεφαλαίου της ασφάλειας το κρατά η Τουρκία και κανείς 

άλλος. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η συνέχιση της διεθνιστικής αλληλεγγύης του παγκόσμιου, 

του ευρωπαϊκού, αριστερού και προοδευτικού κινήματος προς τον αγώνα του κυπριακού 

λαού είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Το ΑΚΕΛ ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα της 

Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο. Μέσα στην ομάδα συνεργάζονται μια σειρά από αριστερά κόμματα και 

κινήματα με διαφορετικές καταβολές. Κυρίως υπάρχουν 3 τάσεις στην ομάδα, με τα 

Βόρεια Αριστερά και πράσινα κόμματα να αποτελούν τον ένα πυλώνα, και τα νέα 

αριστερά κόμματα και κινήματα όπως το Ποδέμος και την  die Linke να αποτελούν ένα 

δεύτερο. Τον τρίτο πυλώνα αποτελούν τα λεγόμενα παραδοσιακά κόμματα της Αριστεράς 

όπως το Πορτογαλικό ΚΚ, η Ενωμένη Αριστερά της Ισπανίας, το ΚΚ Βοημίας- Μοραβίας 

(από τη Τσεχία), και το ΑΚΕΛ. 

Όσο ετερόκλητες και να είναι οι τάσεις που συναποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα,  η 

ΕΕΑ/ΒΠΑ αποτελεί τη μοναδική κοινή πλατφόρμα των αριστερών και εργατικών 

κομμάτων στην Ευρώπη. Μια Ευρώπη στην οποία η ΕΕ γίνεται αρωγός των 

ιμπεριαλιστικών πολέμων των ΗΠΑ στην περιοχή. Μια ΕΕ που διεκδικεί ολοένα και 

μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά και τις σφαίρες γεωπολιτικής επιρροής, 

προκειμένου να επεκτείνεται συνεχώς το πεδίο δράσης των επιχειρηματικών κολοσσών 

της και να διασφαλίζει την πρόσβαση της σε πηγές ενέργειας. 

Αυτή η επιδίωξη εκφράζεται τόσο στο περιεχόμενο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ σε μια 

σειρά από ανοικτά μέτωπα (οικονομικός πόλεμος με τη Ρωσία, στήριξη της συριακής 

αντιπολίτευσης, συνομολόγηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που πυροδότησε 

την αιματοχυσία και ακολούθως υποστήριξη στο πραξικόπημα στην Ουκρανία), στις 

θεσμοθετημένες πολιτικές της (βλ. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, 

Κοινή Εμπορική Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, συμφωνίες ενοποίησης αγορών με ΗΠΑ, 

Καναδά κλπ) καθώς και στις εταιρικές της σχέσεις με άλλα κράτη και περιφέρειες του 

πλανήτη. Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η συνεχής στρατιωτικοποίηση της ΕΕ με την 

ολοένα και βαθύτερη σύζευξη με το ΝΑΤΟ, τη δημιουργία ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών 

σωμάτων, την αποστολή στρατιωτικοπολιτικών επιχειρήσεων ανά τον κόσμο, το 

εκτεταμένο εμπόριο όπλων με δικτατορίες και εμπόλεμα κράτη, τις στρατιωτικές 



«λύσεις» στο προσφυγικό, την επενδυτική στροφή στην πολεμική βιομηχανία και την 

επαναφορά των «σκέψεων» για τη δημιουργία ενός ευρω-ενωσιακού στρατού. 

Η ομάδα της Αριστεράς λοιπόν συσπειρώνει τις πλείστες αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις 

του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις δυνάμεις εκείνες, που αντιλαμβάνονται πως 

απάντηση στον ιμπεριαλισμό, τη στρατιωτικοποιημένη και νεοφιλελεύθερη ΕΕ αποτελεί 

η αλληλεγγύη των λαών. Αντιλαμβάνονται επίσης τη σημασία που έχει να παίξει η 

διεθνιστική αλληλεγγύη προς το σύνολο του κυπριακού λαού (ΕΚ και ΤΚ) για άρση της 

κατοχής και της διχοτόμησης. Μέσα από τη συστηματική δουλειά του κόμματος η 

ΕΕΑ/ΒΠΑ αποτελεί την μόνη κοινοβουλευτική ομάδα στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 

παραμένει διαχρονικά σταθερά με συνέπεια στο πλευρό του κυπριακού λαού, 

υποστηρίζοντας μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στο σωστό της πλαίσιο 

όπως αυτή αναφέρθηκε πιο πάνω. Ενημερώνουμε συστηματικά την ομάδα σε 

εκδηλώσεις με παρουσία του ΓΓ του ΑΚΕΛ, αλλά και Ε/Κ και Τ/Κ πολιτικών και 

συνδικαλιστών ηγετών. Έτσι διατρανώνουμε και τη θέληση μας για επαναπροσέγγιση και 

κοινό αγώνα για επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Η κινητοποίηση των λαών, η δράση των αριστερών δυνάμεων πανευρωπαϊκά αλλά και σε 

κάθε χώρα, φέρνει ελπιδοφόρα μηνύματα για το μέλλον. Ήδη η Αριστερά αναδύεται ξανά 

σε όλη την Ευρώπη. Η σαφής απόρριψη των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και 

μνημονίων έφεραν την άνοδο της Αριστεράς στην Ισπανία (Ποδέμος και Ενωμένη 

Αριστερά), την Ιρλανδία (Σιν Φέιν), την Πορτογαλία, το Βέλγιο (κόμμα των εργατών 

Βελγίου) και πρόσφατα τη Γαλλία (με το κίνημα france insoumise που στηρίχθηκε από όλη 

την Αριστερά). 

Η συνέπεια της δουλειάς μας και η άνοδος της Αριστεράς μπορεί να παίξει σημαντικό 

ρόλο ουτως ώστε η ΕΕ να πιέσει προς την κατεύθυνση της λύσης. Γιατί μια σωστή λύση 

του Κυπριακού, πέραν από τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ίδιων των Κυπρίων, 

εξυπηρετεί και την Τουρκία και την Ελλάδα αλλά και την ειρήνη στην ταραγμένη από 

πολέμους και συρράξεις περιοχή μας. Η λύση του Κυπριακού και η δημιουργία ενος 

ενωμένου ομόσπονδου κράτους θα αποτελέσει για τη διεθνή κοινότητα ένα τρανταχτό 

παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών εθνοτικών και θρησκευτικών 

πεποιθήσεων σε μια ταραγμένη από εθνοτικές και θρησκευτικές διαμάχες περιοχή. Θα 

αποτελέσει ακόμα απάντηση στον ιμπεριαλισμό αφού μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική 

προβάλλει η πάλη για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισμό. Το 

αντίπαλο δέος του ιμπεριαλισμού δεν είναι άλλο παρά οι ίδιοι οι αγώνες των λαών και 

των πιο προοδευτικών δυνάμεων της ανθρωπότητας. 

Μια συμφωνημένη, βιώσιμη λύση στο σωστό πλαίσιο όπως αυτό αναλύθηκε πιο πάνω 

θα δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

στην περιοχή μας μετά από πολλές ταραγμένες δεκαετίες, και εν μέσω μιας περιόδου που 

χαρακτηρίζεται από πολέμους και οικονομική εξαθλίωση. Θα δώσει τη δυνατότητα 

συνεργασίας για την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών και την οικοδόμηση της 

συνεργασίας και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Θα χαρίσει στους νέους ανθρώπους 

και στις επόμενες γενιές τη συνείδηση της μιας κοινής πατρίδας, του ενός λαού, του 



κοινού μέλλοντος και της κοινής προοπτικής για ειρήνη, δημοκρατία και κοινωνική 

δικαιοσύνη. 

 


