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Φίλοι και φίλες 

Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα κεντρικό σημείο: Την ανάγκη της επίλυσης του Κυπριακού ως 

τη μόνη προϋπόθεση για να γνωρίσει ο τόπος και ο λαός καλύτερες μέρες. Και αν θέλετε, 

θεωρώ αυτήν την πορεία ως τη μόνη αριστερή επιλογή και ως το κύριο καθήκον κάθε 

προοδευτικού ανθρώπου. 

Όσοι βρισκόμαστε εδώ, ΕΚ και ΤΚ, είμαστε από χρόνια στρατευμένοι στην προσπάθεια να 

μπει ένα τέλος στην εποχή του παραλογισμού και της διαίρεσης, της αντιπαράθεσης και 

της σύγκρουσης μεταξύ ΕΚ και ΤΚ. 

Υπήρξαν στιγμές που αισθανόμασταν ότι αγγίζαμε το όνειρο, ότι πήγαιναν να δικαιωθούν 

οι αγώνες μας. Αυτή η χαρά τελικά δε μας προσφέρθηκε. Αντίθετα, πηγαίναμε από 

αποτυχία σε αποτυχία, από αδιέξοδο σε αδιέξοδο. Το τωρινό είναι το πιο κρίσιμο, το πιο 

απρόσμενο και το πιο παράλογο. Ποτέ  προηγουμένως η λύση δεν ήταν τόσο κοντά. Και 

αντί να απλώσουμε το χέρι και να την αδράξουμε, την αποδιώχνουμε. Γιατί; 

Το νέο αδιέξοδο που προβάλλει απειλητικό προδίδει ότι το σύστημα έφτασε στα όριά 

του. Δεν ξέρει τη λύση. Δεν την αντέχει. Για να μην πούμε ότι την αποδιώχνει. 

Σε τι υπολογίζει; Σε διαιώνιση ενός ευτυχισμένου στάτους κβο;   Είναι όμως 

κοντόφθαλμοι. Το δίλημμα που έχουμε ν΄ αντιμετωπίσουμε δεν είναι λύση ή μη λύση. 

Εκείνο που με σαφήνεια προβάλλει μπροστά μας είναι λύση ή κρίση. Κρίση με ξαφνικές 

εξάρσεις ή, ακόμα, κρίση μακράς και παρατεταμένης φθοράς. Είτε το ένα συμβεί είτε το 

άλλο, το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο: Η ολοκλήρωση της καταστροφής. Τα πρώτα 

συμπτώματα είναι ορατά. Άρχισαν κιόλας να μας λένε : Από τη μια οι πατριώτες που 

αντιστέκονται και υπερασπίζονται τα συμφέροντα της πατρίδας και από την άλλη οι 

νενέκοι που εξυπηρετούν τα σχέδια του εχθρού. 

Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να βυθιστούμε μέσα στο νέφος των εθνικισμών  και των 

διακοινοτικών αντιπαραθέσεων και εντάσεων. 

Το ιστορικό της Κυπρου είναι  αρκετά βαρυφορτωμένο από ηρωισμούς που 

αποδείχτηκαν μάταιοι, από θυσίες που πήγαν χαμένες, από συνθήματα και πολιτικές που 

καταρρεύσαν. Πετύχαμε να γεμίσουμε την Κύπρο νεκροταφεία και σημαίες. Φτάνει πια. 



Δεν έμεινε άλλος χώρος για μνημεία. Εκείνο που  χρειαζόμαστε είναι χώρο για τους 

ζωντανούς. 

Αν εμείς, της αριστεράς,  είμαστε διαφορετικοί, αν έχουμε κάτι να πούμε στους 

ανθρώπους, τώρα είναι η ώρα. Να τους πούμε καθαρά και απερίφραστα ότι  δεν υπάρχει 

επιστροφή στο χθες. Η εποχή του εθνικισμού πέρασε και πέθανε οριστικά  το  1974. 

Άφησε πίσω του ερείπια, θάνατο και διαίρεση. Άφησε πολιτικό και ιδεολογικό κενό. Και 

δεν είναι διέξοδος η μονοπώληση του κράτους της μισής Κύπρου. Ενός κράτους  που για 

να δηλώσει την κυριαρχία του κατακρατεί στο αεροδρόμιο, μικρόψυχα και σαδιστικά, 

παιδάκια από τη Σερβία για να μη χορέψουν με τουρκάκια. 

Δικό μας καθήκον είναι να ξαναφέρουμε στον τόπο ζωντάνια, ελπίδα και προοπτική. Να 

μιλήσουμε για το νέο μεγάλο όραμα της Κύπρου, της πολυπολιτισμικής Κύπρου, της 

συμβίωσης και της συμπόρευσης Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων,  Μαρωνιτών 

Αρμενίων και Λατίνων. Να λογαριάζουμε ακόμη και όσους ζουν, εργάζονται και 

δημιουργούν στην Κύπρο. Μόνο αν μάθουμε να ζούμε όλοι μαζί και να μαθαίνουμε ο 

ένας από τον άλλο, έχουμε μέλλον και προοπτική. 

Το όραμα της πολυπολιτισμικής Κύπρου είναι απλό, είναι εδώ και μας αναμένει. 

Προϋπόθεση η ανεξάρτητη Κύπρος και όχι το παραμάγαζο ξένων κυβερνήσεων, που μόνο 

συμφορές έφεραν στον τόπο. Να τερματίσουμε τη νοοτροπία της εξάρτησης. Μια τακτική 

που με το πρόσχημα του πατριωτισμού έγινε για ΕΚ και ΤΚ τυραννία, συνωμοσία, 

έγκλημα, προδοσία, κατοχή, ξερίζωμα και προσφυγιά. Να πάρουμε την τύχη μας στα 

χέρια μας 

Ο Κοτζιάς και ο Καμένος μας υπόσχονται συμπαράσταση σε νέο θερμό επεισόδιο. Να μας 

λείπει. Από τη πολλή συμπαράσταση  της Αθήνας χάθηκε η μισή Κύπρος. Και από τη 

σωτηρία της Τουρκίας πάνε ν΄ αφανιστούν οι ΤΚ. 

Σ’ έναν τόπο που έχασε τον προσανατολισμό του και που πελαγοδρομεί αναμεσά στο 

σαλταδορισμό και το φασισμό, δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί θεατές ή, έστω, 

διαμαρτυρόμενοι πολίτες. Οφείλουμε να βγούμε και να μιλήσουμε για το όραμά μας, για 

μια Κύπρο του μέλλοντος, την επανενωμένη, την Κύπρο της ειρήνης, με αδελφωμένο το 

λαό της και με φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. 

 


