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Εφημερίδα "Ανεξάρτητος" 

1941 
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5ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εφημερίδα "Ανεξάρτητος" 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ 
Για μια Λεύτερη και Ευτυχισμένη Ζωή 
Εφημερίδα "Δημοκράτης" 

14/9/1947. 16/9/1947 

1947 
11/9/47. 16/9/47 
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6ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Δημοκράτης" 

Εφημερίδα "Δημοκράτης" 

Τευχ.1, Σεπτ. - Οκτ. Τ 949 

30/8/49 

7ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Ι ο 7ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 

8ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , 
Εμπρός για μια λεύτερη και ειρηνική ζωή 

Εφημερίδα "Δημοκράτης", 

9ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Πρακτικά Συνεδρίου 

ΊΟο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ,Το Πρόγραμμα του ΑΚΕΛ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

Π ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

12ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

13ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

14ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

15ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

16ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

12 

1952 

7/3/1954. 10/3/1954, 11/3/1954 

9/9/59 

Τευχ.9. Μάιος 1962 

1962 

Τευχ.9, Μάιος 1962 

Τευχ.21. Μάρτιος 1966 

Τευχ.31, Αύγουστος 1970 

Τευχ.41, Ιούνιος 1974 

Τευχ.54, Αύγουστος 1978 

Τευχ.68, Ιούνιος 1982 

Τευχ.92. Ιανουάριος 1987 

17ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα 1990 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

Η Δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό 1990 

18ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα 1995 

19ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2001 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ 

Η πρόταση του ΑΚΕΛ για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας 2000 

20ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2006 

21ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2011 
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Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , 
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Εφημερίδα "Δημοκράτης", 

9ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 
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13ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 
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16ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Περιοδικό "Νέος Δημοκράτης" 

12 
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7/3/1954. 10/3/1954, 11/3/1954 

9/9/59 
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Τευχ.68, Ιούνιος 1982 

Τευχ.92. Ιανουάριος 1987 
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Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

Η Δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό 1990 

18ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα 1995 

19ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2001 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ 
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20ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2006 

21ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ 

Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα 2011 
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Πρόλογος 

'Αντρος Κυπριανού 

( Γ Γ της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ) 

Μ ε ιδ ια ίτερη χαρά, ι κανοπο ίηση αλλά και π ερηφάνε ια προλογ ί ζω τον Τόμο 
«Πολ ι τ ι κ έ ς Α π ο φ ά σ ε ι ς και Ψηφίσματα Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν του Κ ο υ μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ 
Κ ό μ μ α τ ο ς Κ ύ π ρ ο υ ( Κ Κ Κ ) και του Ανορθωτ ι κού Κ ό μ μ α τ ο ς Ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ Λ α ο ύ 
( Α Κ Ε Λ ) » , που όπως λ έ ε ι και ο τίτλος, στις 560 σελ ίδε ς του περ ι λαμβάνε ι 
αποφάσε ι ς και ψηφ ίσματα των συνεδρ ίων του Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς 
Κ ύ π ρ ο υ - Α Κ Ε Λ από την ί δρυση του το 1926 μ έχρ ι σήμερα . 

Α ι σ θ ά ν ο μ α ι χαρά και ι κανοπο ίηση γιατί παραδ ίδετα ι στην κυπρ ιακή 
ιστοριογραφία μία. κατά την ε κ τ ί μηση μας. πολύτ ιμη πηγή μελέ της όχ ι μόνο 
της ιστορίας του Α ρ ι σ τ ε ρ ο ύ Λ α ϊ κ ο ύ Κ ι νήματος της Κ ύ π ρ ο υ αλλά και της ίδιας 
της Κ ύ π ρ ο υ στον τελευτα ίο αιώνα. Γιατί η πορε ία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ και του 
ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ Λ α ϊ κ ο ύ Κ ι ν ή μ α τ ο ς ε ίναι στενά σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η με την ιστορ ική πορε ία 
της Κ ύ π ρ ο υ όλα αυτά τα χρόν ια. 

Σ υ ν ά μ α α ισθάνομα ι περηφάν ια γιατί ο τ όμος αυτός αντ ικατοπτρίζε ι σε μεγάλο 
β α θ μ ό τις θέσε ις , τους αγώνες και την προσφορά του Κ Κ - Α Κ Ε Λ στην 9 0 χ ρ ο ν η 
ζ ω ή και δράση του Κόμματο ς . Λ έ ω σε μεγάλο βαθμό, γιατί οι αποφάσε ι ς των 
συν εδρ ίων σ ίγουρα δεν ε ξαντλούν αυτή την πλούσ ια ιστορία και προσφορά, 
ούτε και μπορούν να δ ώ σ ο υ ν μια ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ε ικόνα των θυσ ιών και των 
δοκ ι μασ ιών του κ ό σ μ ο υ της Αρ ιστεράς. 

Στην σχ εδόν 9 0 χ ρ ο ν η ιστορ ική πορε ία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ αναμφ ίβολα υπήρξαν 
λ ά θ η και παραλε ίψε ις . Ά λ λ ω σ τ ε ε μ ε ί ς ε ί μαστε η μόνη πολιτ ική δ ύ ν α μ η στην 
Κ ύ π ρ ο που ε ί χ ε τη δ ύ ν α μ η να προσεγγ ίσε ι μ ε αυτοκριτ ικό φακό στ ιγμές της 
ιστορίας της και να δ ι δαχθε ί από αυτή. Τα λάθη ό μ ω ς και οι παραλε ίψε ι ς δεν 
ε ί να ι εκε ί νο που χαρακτηρ ί ζ ουν την ιστορία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Εκε ί νο που την 
χαρακτηρ ί ζ ε ι ε ίνα ι οι γνήσ ια πατριωτικοί αγώνες για την ε λ ευθερ ία και την 
υπεράσπ ιση της ανε ξαρτησ ίας της Κύπρου , η σ υ ν ε π ή ς πάλη για τη δημοκρατ ία 
και τα ανθρώπινα δ ικα ιώματα, η ανε ιρήνευτη αντ ιπαράθεση με τον ε θ ν ι κ ι σ μ ό -
σοβ ιν ισμό, οι σκληρο ί αγώνες για την κο ι νων ική πρόοδο και δ ι κα ι οσύνη και 
η πολυσχ ι δής προσφορά στον πολιτ ισμό. Εκε ί νο που κανένας δεν μπορε ί να 
αμφ ισβη τήσε ι ε ίνα ι ότι αφετηρ ία όλων των αγώνων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ ήταν η 
υπεράσπ ιση των σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν της Κ ύ π ρ ο υ και του λαού μας, η δ ι ε κ δ ί κ η σ η και 
υπεράσπ ιση των σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν και κατακτήσεων των ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν της Κύπρου , 
η ε ι ρην ι κή σ υ μ β ί ω σ η και συνεργασ ία Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Το Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ 
ήταν και παραμένε ι γνήσ ια αντ ι ϊμπερ ιαλ ιστ ική πατριωτική δύναμη , έπαλξη 
ταξ ι κών και κο ι νων ικών αγώνων, σταθερός φ ο ρ έ α ς των ιδεών της προόδου, 
του δ ι εθν ι σμού και του σοσ ιαλ ισμού . 
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Η συλλογή και η επ ιμέλε ια του υλ ικού που περ ιλαμβάνετα ι στον τόμο έγινε από 
το ερευνητ ικό Ινστιτούτο « Π ρ ο μ η θ έ α ς » . Συγχα ίρω θερμά το Ινστιτούτο για την 
σκληρή και επ ίπονη δουλιά που έχ ε ι γίνει. Αντ ιθέ τως με αυτό που ίσως νομ ί ζ ουν 
ορ ισμένο ι , δ εν ήταν καθόλου ε ύ κ ο λ η υ π ό θ ε σ η η συγκέν τρωση του υλικού. 

Οι δύο περ ίοδο ι παρανομ ίας του Κ ό μ μ α τ ο ς , δηλαδή, από το 1931 μέχρ ι το 1941 
και από το 1955 μ έχρ ι το 1959, μας έ χ ο υ ν στερήσε ι πολύτ ιμο αρχε ιακό υλικό. 
Ως εκ τούτου ήταν αναγκαίο οι συντελεστές του « Π ρ ο μ η θ έ α » να καταφύγουν 
στο τύπο της ε π ο χ ή ς και σε άλλες πηγές για να βρουν, να συγκεντρώσουν 
και να ε π ι μ ε λ η θ ο ύ ν το απα ι τούμενο υλικό. Παρά την τεράστ ια δουλιά που 
έγινε ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να υπάρχουν ορ ισμένα κενά. Ε ύ χ ο μ α ι στο μέλλον να 
καταστε ί εφ ικτό να καλυφθούν αυτά τα κενά σε κα ι νούργ ι ε ς επανεκδόσε ι ς . 

Θ εωρώ την έ κ δ ο σ η του παρόντος τ ό μ ο υ ως ένα πρώτο βήμα στη δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
του αρχε ιακού υλ ικού που δ ιαθέτε ι το Α Κ Ε Λ . Πρέπε ι να α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν και 
άλλες ε κ δ ό σ ε ι ς παρόμο ι ου περ ι ε χομένου . Ε ίνα ι μια υ π ο χ ρ έ ω σ η που ως Α Κ Ε Λ 
έ χ ο υ μ ε προς τον ακαδημα ϊκό επ ισ τημον ι κό κόσμο, αλλά και πολύ περ ισσότερο 
προς τον απλό κύπρ ιο πολίτη, που ενδ ιαφέρετα ι για την ιστορία της χώρας και 
του λαού του. 

Ε ύ χ ο μ α ι το β ιβλ ίο να ε ίναι καλοτάξ ιδο. Ε ύ χ ο μ α ι να εμπλουτ ί σ ε ι β ι βλ ιοθήκες 
πανεπιστημίων, σχολείων, ιδρυμάτων, ερευνητ ι κών κέντρων, δ ή μ ω ν και 
κοινοτήτων, αλλά και απλών ανθρώπων. Ε ύ χ ο μ α ι να α ξ ι οπο ι ηθ ε ί από την 
επ ισ τημον ική κο ινότητα και τον πολιτ ικό κόσμο για την ανάδε ι ξη της ιστορικής 
αλήθε ιας και όχ ι προς ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σκοπιμοτήτων. 

Ιούν ιος 2014 
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Εισαγωγή 
Γιάννος Κατσουρίδης 

(Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 

Ε ίνα ι γεγονός ότι στην ιστορ ική μελέτη υπάρχουν «δ ιαφορετ ικές ιστορ ίες» 
που ε ξυπηρε τούν δ ιαφορετ ι κούς στόχους. Μ π ο ρ ε ί τα ιστορικά γεγονότα να 
ε ίνα ι υπαρκτά και δ εδομέ να , οι ερμηνε ί ε ς , όμως , της ιστορίας ποικίλουν, κάτι 
ως ένα βαθμό φυσ ιολογ ικό. Οι δ ιαφορετ ικές ε ρ μ η ν ε ί ε ς έ χουν να κάνουν με 
τα αφετηρ ιακά κίνητρα και τους στόχους που ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί η συγγραφή ενός 
ιστορ ικού κ ε ι μ έ νου και την μεθοδολογ ία μελέτης . Είναι, όμως, άρρηκτα 
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α και μ ε τα εκάστοτε κο ινωνικά, ιδεολογ ικά και πολιτικά συμφέροντα 
που κυρ ιαρχούν σε μια δ ε δ ο μ έ ν η ιστορική περ ίοδο. Επομένως , η μελέτη 
και η παρουσ ίαση της Ιστορίας δεν ε ίναι ουδέ τ ερη . Κα ι δεν θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να 
ε ίναι, σε μια κο ινωνία που χωρ ί ζετα ι σε τάξε ις, μ ε αντίθετα συμφέρον τα και 
ανάγκες. Αυτό δεν σημα ί ν ε ι ότι δεν μπορε ί να υπάρξε ι αντ ικε ιμεν ική ιστορική 
επ ισ τήμη . Ότ ι ο καθένας έ χ ε ι τη δ ική του αλήθε ια . Η επ ισ τημον ική μελέ τη της 
Ιστορίας και η ε ξαγωγή σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν για το παρόν και το μέλλον ε ίνα ι όπλο 
στα χέρ ια αυτών που π ρ ο σ δ ο κ ο ύ ν και παλεύουν για μια καλύτερη και δ ίκα ιη 
κο ινωνία, χωρ ί ς ε κμ ε τ άλ λ ευ ση . Η παραχάραξη της Ιστορίας αποτελε ί εργαλε ίο 
των συντηρητ ικών κο ι νων ικών και πολιτ ικών δ υ ν ά μ ε ω ν που ε μ φ α ν ί ζ ο υ ν το 
υπάρχον σύστημα, στις μ έ ρ ε ς μας. δηλαδή τον καπιταλισμό, αιώνιο. 

Η ιστορία της Αρ ι σ τ εράς σε οπο ιαδήποτε χώρα. και ιδιαίτερα της κομμουν ι σ τ ι κή ς 
αριστεράς, φέρνε ι στο προσκήν ιο την ταξ ική αντ ίληψη της ιστορίας και 
της κοινωνίας. Μ ια προσέγγ ιση λίγο πολύ π ερ ι θωρ ι οπο ι ημ ένη , έ ω ς και 
συ κοφ αν τ ημ έ νη , ιδ ιαίτερα στην μετά το 1990 περ ίοδο. Η ίδια η Αρ ιστερά , και 
ιδ ια ίτερα η κομμουν ισ τ ι κή , αποτελε ί εγγενώς φορέα αλλαγής και ανατροπής 
κο ι νων ικών συσχετ ισμών, σ χ έ σ ε ω ν και θεσμών. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσ ία 
της, η δράση της, η κο ι νων ική και πολιτ ική της προσέγγ ιση αποτέλεσαν και 
αποτελούν κ ίνδυνο για κάθε λογής κατεστημένο. Α υ τ ό ς ο κ ί νδυνος δημ ι ουργε ί 
την αναγκαία σ υ ν θ ή κ η περ ιθωρ ιοπο ίησης , δα ι μονοπο ίησης , ή στην καλύτερη 
περ ίπτωση κατάταξης των οραμάτων της Αρ ι σ τ εράς στην κατηγορία της 
ουτοπίας. 

Στα εκπα ιδευτ ικά ιδρύματα, ε ίτε αυτά ε ίνα ι πανεπ ιστημ ιακά, ή σχολε ία μ έ σ η ς 
ε κπα ί δ ευσης , ή ερευνητ ικά κέντρα, αλλά και σε δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς οργαν ισμούς 
και μ ιντ ιακές αυτοκρατορ ί ες που ελέγχουν τη ροή και το π ερ ι ε χόμ ε νο των 
πληροφοριών, η ιστορία της Αρ ιστεράς , η άποψη της Αρ ιστεράς , αποσ ιωπάτα ι 
και πολλές φορέ ς δ ιαστρεβλώνετα ι . Κατ ' αυτόν τον τρόπο το ίδιο το σύστημα 
(πα ιδε ίας και όχι μόνο) λε ι τουργε ί ως φίλτρο π α ρ α μ ό ρ φ ω σ η ς της γ ν ώ σ η ς 
που δ ιοχετεύετα ι σε μια κο ινωνία και της μ εθοδολογ ία ς απόκτησης της. με 
στόχο την «προστασ ία» της από την « β ε β ή λ ω σ η » . Εκ ε ί και όπου το ίδιο το 
αρ ιστερό κ ίνημα δεν κατάφερε να δημ ι ουργήσε ι τους δ ι κούς του μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς 
παραγωγής και δ ι ο χ έ τ ε υ σ η ς γνώσης, η κατάσταση ήταν ακόμα χε ιρότερη . 
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Η συλλογή και η επ ιμέλε ια του υλ ικού που περ ιλαμβάνετα ι στον τόμο έγινε από 
το ερευνητ ικό Ινστιτούτο « Π ρ ο μ η θ έ α ς » . Συγχα ίρω θερμά το Ινστιτούτο για την 
σκληρή και επ ίπονη δουλιά που έχ ε ι γίνει. Αντ ιθέ τως με αυτό που ίσως νομ ί ζ ουν 
ορ ισμένο ι , δ εν ήταν καθόλου ε ύ κ ο λ η υ π ό θ ε σ η η συγκέν τρωση του υλικού. 

Οι δύο περ ίοδο ι παρανομ ίας του Κ ό μ μ α τ ο ς , δηλαδή, από το 1931 μέχρ ι το 1941 
και από το 1955 μ έχρ ι το 1959, μας έ χ ο υ ν στερήσε ι πολύτ ιμο αρχε ιακό υλικό. 
Ως εκ τούτου ήταν αναγκαίο οι συντελεστές του « Π ρ ο μ η θ έ α » να καταφύγουν 
στο τύπο της ε π ο χ ή ς και σε άλλες πηγές για να βρουν, να συγκεντρώσουν 
και να ε π ι μ ε λ η θ ο ύ ν το απα ι τούμενο υλικό. Παρά την τεράστ ια δουλιά που 
έγινε ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να υπάρχουν ορ ισμένα κενά. Ε ύ χ ο μ α ι στο μέλλον να 
καταστε ί εφ ικτό να καλυφθούν αυτά τα κενά σε κα ι νούργ ι ε ς επανεκδόσε ι ς . 

Θ εωρώ την έ κ δ ο σ η του παρόντος τ ό μ ο υ ως ένα πρώτο βήμα στη δ η μ ο σ ί ε υ σ η 
του αρχε ιακού υλ ικού που δ ιαθέτε ι το Α Κ Ε Λ . Πρέπε ι να α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ ν και 
άλλες ε κ δ ό σ ε ι ς παρόμο ι ου περ ι ε χομένου . Ε ίνα ι μια υ π ο χ ρ έ ω σ η που ως Α Κ Ε Λ 
έ χ ο υ μ ε προς τον ακαδημα ϊκό επ ισ τημον ι κό κόσμο, αλλά και πολύ περ ισσότερο 
προς τον απλό κύπρ ιο πολίτη, που ενδ ιαφέρετα ι για την ιστορία της χώρας και 
του λαού του. 

Ε ύ χ ο μ α ι το β ιβλ ίο να ε ίναι καλοτάξ ιδο. Ε ύ χ ο μ α ι να εμπλουτ ί σ ε ι β ι βλ ιοθήκες 
πανεπιστημίων, σχολείων, ιδρυμάτων, ερευνητ ι κών κέντρων, δ ή μ ω ν και 
κοινοτήτων, αλλά και απλών ανθρώπων. Ε ύ χ ο μ α ι να α ξ ι οπο ι ηθ ε ί από την 
επ ισ τημον ική κο ινότητα και τον πολιτ ικό κόσμο για την ανάδε ι ξη της ιστορικής 
αλήθε ιας και όχ ι προς ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η σκοπιμοτήτων. 

Ιούν ιος 2014 
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Εισαγωγή 
Γιάννος Κατσουρίδης 

(Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) 

Ε ίνα ι γεγονός ότι στην ιστορ ική μελέτη υπάρχουν «δ ιαφορετ ικές ιστορ ίες» 
που ε ξυπηρε τούν δ ιαφορετ ι κούς στόχους. Μ π ο ρ ε ί τα ιστορικά γεγονότα να 
ε ίνα ι υπαρκτά και δ εδομέ να , οι ερμηνε ί ε ς , όμως , της ιστορίας ποικίλουν, κάτι 
ως ένα βαθμό φυσ ιολογ ικό. Οι δ ιαφορετ ικές ε ρ μ η ν ε ί ε ς έ χουν να κάνουν με 
τα αφετηρ ιακά κίνητρα και τους στόχους που ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί η συγγραφή ενός 
ιστορ ικού κ ε ι μ έ νου και την μεθοδολογ ία μελέτης . Είναι, όμως, άρρηκτα 
σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν α και μ ε τα εκάστοτε κο ινωνικά, ιδεολογ ικά και πολιτικά συμφέροντα 
που κυρ ιαρχούν σε μια δ ε δ ο μ έ ν η ιστορική περ ίοδο. Επομένως , η μελέτη 
και η παρουσ ίαση της Ιστορίας δεν ε ίναι ουδέ τ ερη . Κα ι δεν θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να 
ε ίναι, σε μια κο ινωνία που χωρ ί ζετα ι σε τάξε ις, μ ε αντίθετα συμφέρον τα και 
ανάγκες. Αυτό δεν σημα ί ν ε ι ότι δεν μπορε ί να υπάρξε ι αντ ικε ιμεν ική ιστορική 
επ ισ τήμη . Ότ ι ο καθένας έ χ ε ι τη δ ική του αλήθε ια . Η επ ισ τημον ική μελέ τη της 
Ιστορίας και η ε ξαγωγή σ υ μ π ε ρ α σ μ ά τ ω ν για το παρόν και το μέλλον ε ίνα ι όπλο 
στα χέρ ια αυτών που π ρ ο σ δ ο κ ο ύ ν και παλεύουν για μια καλύτερη και δ ίκα ιη 
κο ινωνία, χωρ ί ς ε κμ ε τ άλ λ ευ ση . Η παραχάραξη της Ιστορίας αποτελε ί εργαλε ίο 
των συντηρητ ικών κο ι νων ικών και πολιτ ικών δ υ ν ά μ ε ω ν που ε μ φ α ν ί ζ ο υ ν το 
υπάρχον σύστημα, στις μ έ ρ ε ς μας. δηλαδή τον καπιταλισμό, αιώνιο. 

Η ιστορία της Αρ ι σ τ εράς σε οπο ιαδήποτε χώρα. και ιδιαίτερα της κομμουν ι σ τ ι κή ς 
αριστεράς, φέρνε ι στο προσκήν ιο την ταξ ική αντ ίληψη της ιστορίας και 
της κοινωνίας. Μ ια προσέγγ ιση λίγο πολύ π ερ ι θωρ ι οπο ι ημ ένη , έ ω ς και 
συ κοφ αν τ ημ έ νη , ιδ ιαίτερα στην μετά το 1990 περ ίοδο. Η ίδια η Αρ ιστερά , και 
ιδ ια ίτερα η κομμουν ισ τ ι κή , αποτελε ί εγγενώς φορέα αλλαγής και ανατροπής 
κο ι νων ικών συσχετ ισμών, σ χ έ σ ε ω ν και θεσμών. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρουσ ία 
της, η δράση της, η κο ι νων ική και πολιτ ική της προσέγγ ιση αποτέλεσαν και 
αποτελούν κ ίνδυνο για κάθε λογής κατεστημένο. Α υ τ ό ς ο κ ί νδυνος δημ ι ουργε ί 
την αναγκαία σ υ ν θ ή κ η περ ιθωρ ιοπο ίησης , δα ι μονοπο ίησης , ή στην καλύτερη 
περ ίπτωση κατάταξης των οραμάτων της Αρ ι σ τ εράς στην κατηγορία της 
ουτοπίας. 

Στα εκπα ιδευτ ικά ιδρύματα, ε ίτε αυτά ε ίνα ι πανεπ ιστημ ιακά, ή σχολε ία μ έ σ η ς 
ε κπα ί δ ευσης , ή ερευνητ ικά κέντρα, αλλά και σε δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ι κ ο ύ ς οργαν ισμούς 
και μ ιντ ιακές αυτοκρατορ ί ες που ελέγχουν τη ροή και το π ερ ι ε χόμ ε νο των 
πληροφοριών, η ιστορία της Αρ ιστεράς , η άποψη της Αρ ιστεράς , αποσ ιωπάτα ι 
και πολλές φορέ ς δ ιαστρεβλώνετα ι . Κατ ' αυτόν τον τρόπο το ίδιο το σύστημα 
(πα ιδε ίας και όχι μόνο) λε ι τουργε ί ως φίλτρο π α ρ α μ ό ρ φ ω σ η ς της γ ν ώ σ η ς 
που δ ιοχετεύετα ι σε μια κο ινωνία και της μ εθοδολογ ία ς απόκτησης της. με 
στόχο την «προστασ ία» της από την « β ε β ή λ ω σ η » . Εκ ε ί και όπου το ίδιο το 
αρ ιστερό κ ίνημα δεν κατάφερε να δημ ι ουργήσε ι τους δ ι κούς του μ η χ α ν ι σ μ ο ύ ς 
παραγωγής και δ ι ο χ έ τ ε υ σ η ς γνώσης, η κατάσταση ήταν ακόμα χε ιρότερη . 
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Το αριστερό κ ί νημα στην Κύπρο έ χ ε ι ν α ε π ι δ ε ί ξ ε ψ ι α μακροχρόν ια παρουσία, κατά 
την οποία έ χ ε ι δ ιαδραματ ίσε ι σημαντ ικό ρόλο στη δ ι α μ ό ρ φ ω σ η του κο ινων ικού 
και πολιτ ικού γ ίγνεσθα ι της χώρας. Ουσ ιαστ ικά, πέραν του εκκλησ ιαστ ι κού 
θεσμού , το πολιτ ικό κόμμα της αρ ιστεράς αποτελε ί τον μακροβ ιό τ ερο πολιτικό 
θεσμό/οργαν ισμό της Κύπρου . Α υ τ ή η παρουσία, αντανακλάται στην ισχυρή 
κο ινων ική, πολιτ ική, αλλά και ε κλογ ι κή παρουσ ία της κυπρ ιακής αρ ιστεράς 
δ ιαχρον ικά και ε κφράστηκε πο ι κ ι λόμορφα μέσα από την πάροδο των χρόνων. 
Η θ ε σ μ ο θ ε τ η μ έ ν η πολιτ ική παρουσ ία της Αρ ισ τ εράς στην Κ ύ π ρ ο ε ίναι άμεσα 
σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η με τους κομματ ι κού ς φορε ί ς έ κ φ ρ α σ η ς της- το Κομμουν ι σ τ ι κό 
Κ ό μ μ α Κ ύ π ρ ο υ ( Κ Κ Κ ) (1926-41) και το δ ιάδοχο σχήμα, το Α Κ Ε Λ (1941). 

Σ ε αντ ίθεση με άλλα αριστερά κ ινήματα και κόμματα στην Ε υ ρ ώ π η , ιδιαίτερα μετά 
τα γεγονότα του 1989-90, η Αρ ισ τ ερά στην Κύπρο, κατάφερε να ε ν δ υ ν α μ ω θ ε ί 
ακόμη περ ισσότερο σε σ υ ν θ ή κ ε ς εξα ιρετ ικά δύσκολε ς για το παγκόσμ ιο 
αριστερό κ ίνημα. Ενδε ικτ ικό της ε π ι ρ ρ ο ή ς της, ε ίναι και η δ ιατήρηση μ ιας 
εκλογ ικής ε π ι ρ ρ ο ή ς της τάξης του ε ν ό ς τρίτου περ ίπου του κυπρ ιακού λαού. 
Η ιστορία και η ε ξ έ λ ι ξ η της κυπρ ιακής Αρ ιστεράς , όμως, στη μ ο ρ φ ή που τη 
γ νωρ ί ζ ουμε σ ή μ ε ρ α στον κυπρ ιακό χώρο, δεν έ χ ε ι μ έχρ ι στ ιγμής αποτελέσε ι 
αντ ικε ίμενο συστηματ ι κής επ ι σ τημον ι κή ς ανάλυσης, σε βαθμό που να 
ανταποκρίνετα ι σε αυτή την ισχυρή παρουσ ία . Εν μ έρε ι και μ ε ε υ θ ύ ν η του ίδ ιου 
του πολιτ ικού κ ό μ μ α τ ο ς που ε κ φ ρ ά ζ ε ι προνομ ιακά την αρ ιστερά στην Κύπρο, 
η ιστορία του Λα ϊ κού , Αρ ισ τ ερού Κ ι ν ή μ α τ ο ς δεν απο τυπώθηκε ολοκληρωμένα . 
Κα ι ως γνωστό, βοπρΐθ ηηθηθηϊ, νβΓύθ νοίβηΐ (τα γραπτά μένουν, τα λόγια 
πετούν). Η μ ελέ τη της δράσης και της παρουσ ίας της Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς στην Κ ύ π ρ ο 
δεν κατόρθωσε να τοποθε τηθε ί στο μ ι κροσκόπ ιο της ιστορ ικής έρευνας και 
αυτό δημ ι ουργε ί ένα μεγάλο κενό στη μ ελέ τη του ιστορ ικού γ ίγνεσθαι στην 
Κύπρο. 

Σημαντ ι κ έ ς πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Α Κ Ε Λ αποτυπώνοντα ι 
σε κε ίμενα και έγγραφα του ίδ ιου του κόμματος . Κ ε ί μ ε ν α και έγγραφα, τα 
οποία συν ιστούν πολύτ ιμο ιστορ ικό/αρχε ιακό υλικό και των οπο ίων η δημόσ ια 
έ κ θ ε σ η θα αποτελέσε ι χρήσ ι μο και ω φ έ λ ι μ ο εργαλε ίο μ ά θ η σ η ς και μ ελέτης 
τόσο για το λαό όσο και για την ερ ευνη τ ι κή κοινότητα. Μ ε αυτό το σκεπτικό, το 
Ινστιτούτο Ε ρ ε υ ν ώ ν Π ρ ο μ η θ έ α ς ανέλαβε να συγκεντρώσε ι ό λ ε ς τις πολιτ ικές 
αποφάσε ι ς , όλων των συνεδρ ίων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ από το 1926 μ έχρ ι σήμερα και 
να ε π ι μ ε λ η θ ε ί την έ κ δ ο σ η τους. Η έ κ δ ο σ η αυτή προφανώς δεν αποτελε ί την 
Ιστορία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Δυσ τυχώς , 88 χρόν ια μετά την ί δρυση του κόμματος 
δεν έ χ ε ι ακόμα συγγραφε ί μια ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ιστορία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Αυ τό 
επ ι τρέπε ι πολλά γεγονότα να παρουσ ιάζοντα ι επ ιλεκτ ικά, αποσπασματ ικά και 
παραμορφωμένα . Α π ο υ σ ι ά ζ ε ι η επ ι σ τημον ι κή αντ ικε ιμεν ικότητα. Η έ κ δ ο σ η αυτή 
αν και δεν αποτελε ί κ ε ί μ ενο ιστορίας του κόμματος , παρέχε ι στους ιστορ ικούς 
και τους ε ρ ε υ ν η τ έ ς την πρώτη ύλη της ιστορ ικής έρευνας : πρωτογενε ί ς πηγές 
μελέτης. 

Η ιδέα για την παρούσα έ κ δ ο σ η κυοφορε ί το εδώ και αρκετό καιρό. Η συλλογή 
των υλικών, η επ ιμ έλε ια και η έ κ δ ο σ η τους, όμως, απα ι τούσε σημαντ ική 
προεργασία και π ρ ό σ β α σ η σε υλ ικό που δ ι έθε τε τόσο το ίδιο το Α Κ Ε Λ όσο και σε 
άλλες αρχε ι ακέ ς πηγές. Η ίδρυση του Ινστιτούτου Ε ρ ε υ ν ώ ν Π ρ ο μ η θ έ α ς στα τέλη 
του 2011 και η συνεργασ ία που ξ ε κ ί ν η σ ε μ ε το Α Κ Ε Λ για την αρχε ι οθ έ τηση και 
ψ η φ ι ο π ο ί η σ η του ιστορ ικού αρχε ίου του κόμματος κατέστησε την προσπάθε ια 
αυτή εφ ικτή. Ο τ όμο ς αυτός αποτελε ί το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της 
συνεργασ ίας . 
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Παρουσ ιά ζον τας τις πολ ιτ ικές αποφάσε ι ς των συν εδρ ίων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ μέσα 
από τις σελ ίδες αυτού του τόμου, ο αναγνώστης θα ν ιώσε ι να ξ εδ ιπλώνετα ι 
μπροστά του η σύγχρονη ιστορία, όχι μόνο του κόμματος , αλλά και της Κύπρου . 
Ά λ λ ω σ τ ε , έ χ ε ι λ ε χ θ ε ί ότι το να γράφε ι κανε ί ς την ιστορία ενός κόμματο ς ε ίνα ι 
ως να γράφε ι την ιστορία της χώρας από μια σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η οπτ ική γωνία. 1 

Μ ια ιστορία ε ι δ ω μ έ ν η όχ ι από τη σκοπιά της κυρ ίαρχης τάξης, όπως ε ίνα ι το 
σύνηθε ς . Οι πληροφορ ί ε ς που περ ιλαμβάνοντα ι μ έσα σε αυτές τις αποφάσε ι ς 
δεν ε ίνα ι μόνο ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή ς φύσης . Π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν ουσ ιαστ ική ανάλυση του 
δ ι ε θ ν ο ύ ς και τοπ ικού ιστορ ικού περ ιβάλλοντος και τοποθετούν τη δράση του 
κ ό μ μ α τ ο ς μέσα σε αυτό. Το κο ινων ικό και πολιτ ικό πλαίσιο της κάθε ε π ο χ ή ς 
αποτελε ί καθορ ιστ ικό παράγοντα δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ς μ ιας πολ ι τ ι κή ς -κομματ ι κής 
στρατηγ ικής και τακτ ικής και οι τ ελευτα ίες δεν μ π ο ρ ο ύ ν να ε ι δωθούν έ ξ ω από 
αυτές τις συνθήκες , με αναδρομ ικό φακό. Έ ν α λ ά θ ο ς το οπο ίο κάνουν πολλοί 
σύγχρονο ι ιστορικο ί μ ελε τητ έ ς με ιδ ιαίτερο θύμα την κυπρ ιακή αριστερά σε 
ένα δ ιαγων ισμό ανακάλυψης , ή και ε φ ε ύ ρ ε σ η ς λαθών. 

Ο τ ό μ ο ς αυτός αποτελε ί , ουσ ιαστ ικά, μια απε ι κόν ιση της σύγχρονης ιστορίας 
της Κύπρου , αλλά και του ίδ ιου του κόμματος . Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τη δημ ιουργ ία 
ε νό ς κόμματος μέσα σε αντ ίξοες συνθήκες , τον τρόπο δράσης του, τ ις 
μ ο ρ φ έ ς οργάνωσης που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί και, κυρ ίως, την ανάλυση του για 
τα προβλήματα της χ ώ ρ α ς και του λαού και τις προτάσε ι ς του. Μ έ σ α από τη 
σύν τομη περ ι οδολόγηση που ακολουθε ί , στόχος ε ίνα ι να δοθε ί ένα «πλαίσ ιο 
ανάγνωσης» των σ υ ν ε δ ρ ι α κ ώ ν αποφάσεων που κρατάτε στον ανά χ ε ί ρας τόμο, 
επ ισημα ί νοντας τα βασ ικότερα στοιχε ία που προσδ ιόρ ισαν την κάθε περ ίοδο 
μ έσα στην οποία πραγματοπο ιούνταν τα συνέδρ ια του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . 

Α περίοδος, 1926-1941 

Η πιο ηρω ική περ ίοδος στην ιστορία του κόμματος . Μ έ σ α από τα πολύ λίγα 
κ ε ί μ ενα που δ ιασώθηκαν, ο αναγνώστης μπορε ί να καταλάβε ι τις πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς 
και ε χ θ ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς μ έσα στις οπο ί ε ς «φυτεύ τηκε ο σπόρος» . Ξεκ ι νώντας 
από τη στάση των Βρε τανών και του κο ι νων ικού κατεστημένου στην ε μ φ ά ν ι σ η 
των κα ινούρ ιων ιδεών και του κα ινούρ ιου κόμματος , στα πρώτα βήματα 
οργάνωσης σε συντεχν ίες , την ί δρυση του Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς Κύπρου , 
τις μ ε θ ό δ ο υ ς οργάνωσης , τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή στις εκλογές , το ρόλο των πρώτων 
κομμουν ι σ τών στην οργάνωση και κ α θ ο δ ή γ η σ η του συντεχν ιακού κ ινήματος, 
τον αντ ιαποικ ιακό λόγο του νεοσύστατου κόμματος , την προσπάθε ια του για 
κο ινό αγώνα με τους Τουρκοκύπρ ιους , κτλ. Α υ τ ή ήταν η πρώτη περ ί οδος 
δ ρ ά σ η ς του κόμματος που ολοκληρώνετα ι με την ί δρυση του Α Κ Ε Λ το 1941 και 
την σταδ ιακή ε ν σ ω μ ά τ ω σ η του Κ Κ Κ σε αυτό, που ολοκληρώνετα ι το 1944. 

8 'περ ίοδος , 1 9 4 ? - Ϊ 9 5 5 

Η περ ί οδος που ξεκ ινά το 1941 συνιστά μια ουσ ιαστ ική , ποιοτ ική μ ε ταβολή στο 
ρόλο του κόμματος μέσα στο κυπρ ιακό περ ιβάλλον και αποτελε ί τη δ εύ τ ερη 
περ ίοδο της κομματ ι κή ς ιστορίας. Α υ τ ή η π ερ ί οδος δ ιαρκε ί μ έχρ ι το 1955. 

Μ έ σ α σε αυτά τα χρόν ια το αριστερό κ ίνημα αποκτά όγκο, α π ή χ η σ η και πυγμή 
και μάλιστα εν μ έ σ ω σ κ λ η ρ ή ς δ ιαμάχης με τη δεξ ιά και την αποικ ιοκρατ ία, υπό 

1 Οι-απίδα, Αηΐοηΐο (1978), Ρπδοη Νοίεβοοκδ [Τα Τετράδια της Φυλακής], Νε\ν ΥοΛ: 
Ιηΐ€Γηαίίοη&1 ΡυΜίδ1ΐ€Γδ, σ. 151. 
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Το αριστερό κ ί νημα στην Κύπρο έ χ ε ι ν α ε π ι δ ε ί ξ ε ψ ι α μακροχρόν ια παρουσία, κατά 
την οποία έ χ ε ι δ ιαδραματ ίσε ι σημαντ ικό ρόλο στη δ ι α μ ό ρ φ ω σ η του κο ινων ικού 
και πολιτ ικού γ ίγνεσθα ι της χώρας. Ουσ ιαστ ικά, πέραν του εκκλησ ιαστ ι κού 
θεσμού , το πολιτ ικό κόμμα της αρ ιστεράς αποτελε ί τον μακροβ ιό τ ερο πολιτικό 
θεσμό/οργαν ισμό της Κύπρου . Α υ τ ή η παρουσία, αντανακλάται στην ισχυρή 
κο ινων ική, πολιτ ική, αλλά και ε κλογ ι κή παρουσ ία της κυπρ ιακής αρ ιστεράς 
δ ιαχρον ικά και ε κφράστηκε πο ι κ ι λόμορφα μέσα από την πάροδο των χρόνων. 
Η θ ε σ μ ο θ ε τ η μ έ ν η πολιτ ική παρουσ ία της Αρ ισ τ εράς στην Κ ύ π ρ ο ε ίναι άμεσα 
σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η με τους κομματ ι κού ς φορε ί ς έ κ φ ρ α σ η ς της- το Κομμουν ι σ τ ι κό 
Κ ό μ μ α Κ ύ π ρ ο υ ( Κ Κ Κ ) (1926-41) και το δ ιάδοχο σχήμα, το Α Κ Ε Λ (1941). 

Σ ε αντ ίθεση με άλλα αριστερά κ ινήματα και κόμματα στην Ε υ ρ ώ π η , ιδιαίτερα μετά 
τα γεγονότα του 1989-90, η Αρ ισ τ ερά στην Κύπρο, κατάφερε να ε ν δ υ ν α μ ω θ ε ί 
ακόμη περ ισσότερο σε σ υ ν θ ή κ ε ς εξα ιρετ ικά δύσκολε ς για το παγκόσμ ιο 
αριστερό κ ίνημα. Ενδε ικτ ικό της ε π ι ρ ρ ο ή ς της, ε ίναι και η δ ιατήρηση μ ιας 
εκλογ ικής ε π ι ρ ρ ο ή ς της τάξης του ε ν ό ς τρίτου περ ίπου του κυπρ ιακού λαού. 
Η ιστορία και η ε ξ έ λ ι ξ η της κυπρ ιακής Αρ ιστεράς , όμως, στη μ ο ρ φ ή που τη 
γ νωρ ί ζ ουμε σ ή μ ε ρ α στον κυπρ ιακό χώρο, δεν έ χ ε ι μ έχρ ι στ ιγμής αποτελέσε ι 
αντ ικε ίμενο συστηματ ι κής επ ι σ τημον ι κή ς ανάλυσης, σε βαθμό που να 
ανταποκρίνετα ι σε αυτή την ισχυρή παρουσ ία . Εν μ έρε ι και μ ε ε υ θ ύ ν η του ίδ ιου 
του πολιτ ικού κ ό μ μ α τ ο ς που ε κ φ ρ ά ζ ε ι προνομ ιακά την αρ ιστερά στην Κύπρο, 
η ιστορία του Λα ϊ κού , Αρ ισ τ ερού Κ ι ν ή μ α τ ο ς δεν απο τυπώθηκε ολοκληρωμένα . 
Κα ι ως γνωστό, βοπρΐθ ηηθηθηϊ, νβΓύθ νοίβηΐ (τα γραπτά μένουν, τα λόγια 
πετούν). Η μ ελέ τη της δράσης και της παρουσ ίας της Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς στην Κ ύ π ρ ο 
δεν κατόρθωσε να τοποθε τηθε ί στο μ ι κροσκόπ ιο της ιστορ ικής έρευνας και 
αυτό δημ ι ουργε ί ένα μεγάλο κενό στη μ ελέ τη του ιστορ ικού γ ίγνεσθαι στην 
Κύπρο. 

Σημαντ ι κ έ ς πτυχές της ιστορίας και της δράσης του Α Κ Ε Λ αποτυπώνοντα ι 
σε κε ίμενα και έγγραφα του ίδ ιου του κόμματος . Κ ε ί μ ε ν α και έγγραφα, τα 
οποία συν ιστούν πολύτ ιμο ιστορ ικό/αρχε ιακό υλικό και των οπο ίων η δημόσ ια 
έ κ θ ε σ η θα αποτελέσε ι χρήσ ι μο και ω φ έ λ ι μ ο εργαλε ίο μ ά θ η σ η ς και μ ελέτης 
τόσο για το λαό όσο και για την ερ ευνη τ ι κή κοινότητα. Μ ε αυτό το σκεπτικό, το 
Ινστιτούτο Ε ρ ε υ ν ώ ν Π ρ ο μ η θ έ α ς ανέλαβε να συγκεντρώσε ι ό λ ε ς τις πολιτ ικές 
αποφάσε ι ς , όλων των συνεδρ ίων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ από το 1926 μ έχρ ι σήμερα και 
να ε π ι μ ε λ η θ ε ί την έ κ δ ο σ η τους. Η έ κ δ ο σ η αυτή προφανώς δεν αποτελε ί την 
Ιστορία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Δυσ τυχώς , 88 χρόν ια μετά την ί δρυση του κόμματος 
δεν έ χ ε ι ακόμα συγγραφε ί μια ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ιστορία του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Αυ τό 
επ ι τρέπε ι πολλά γεγονότα να παρουσ ιάζοντα ι επ ιλεκτ ικά, αποσπασματ ικά και 
παραμορφωμένα . Α π ο υ σ ι ά ζ ε ι η επ ι σ τημον ι κή αντ ικε ιμεν ικότητα. Η έ κ δ ο σ η αυτή 
αν και δεν αποτελε ί κ ε ί μ ενο ιστορίας του κόμματος , παρέχε ι στους ιστορ ικούς 
και τους ε ρ ε υ ν η τ έ ς την πρώτη ύλη της ιστορ ικής έρευνας : πρωτογενε ί ς πηγές 
μελέτης. 

Η ιδέα για την παρούσα έ κ δ ο σ η κυοφορε ί το εδώ και αρκετό καιρό. Η συλλογή 
των υλικών, η επ ιμ έλε ια και η έ κ δ ο σ η τους, όμως, απα ι τούσε σημαντ ική 
προεργασία και π ρ ό σ β α σ η σε υλ ικό που δ ι έθε τε τόσο το ίδιο το Α Κ Ε Λ όσο και σε 
άλλες αρχε ι ακέ ς πηγές. Η ίδρυση του Ινστιτούτου Ε ρ ε υ ν ώ ν Π ρ ο μ η θ έ α ς στα τέλη 
του 2011 και η συνεργασ ία που ξ ε κ ί ν η σ ε μ ε το Α Κ Ε Λ για την αρχε ι οθ έ τηση και 
ψ η φ ι ο π ο ί η σ η του ιστορ ικού αρχε ίου του κόμματος κατέστησε την προσπάθε ια 
αυτή εφ ικτή. Ο τ όμο ς αυτός αποτελε ί το πρώτο απτό αποτέλεσμα αυτής της 
συνεργασ ίας . 
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Παρουσ ιά ζον τας τις πολ ιτ ικές αποφάσε ι ς των συν εδρ ίων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ μέσα 
από τις σελ ίδες αυτού του τόμου, ο αναγνώστης θα ν ιώσε ι να ξ εδ ιπλώνετα ι 
μπροστά του η σύγχρονη ιστορία, όχι μόνο του κόμματος , αλλά και της Κύπρου . 
Ά λ λ ω σ τ ε , έ χ ε ι λ ε χ θ ε ί ότι το να γράφε ι κανε ί ς την ιστορία ενός κόμματο ς ε ίνα ι 
ως να γράφε ι την ιστορία της χώρας από μια σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η οπτ ική γωνία. 1 

Μ ια ιστορία ε ι δ ω μ έ ν η όχ ι από τη σκοπιά της κυρ ίαρχης τάξης, όπως ε ίνα ι το 
σύνηθε ς . Οι πληροφορ ί ε ς που περ ιλαμβάνοντα ι μ έσα σε αυτές τις αποφάσε ι ς 
δεν ε ίνα ι μόνο ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή ς φύσης . Π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν ουσ ιαστ ική ανάλυση του 
δ ι ε θ ν ο ύ ς και τοπ ικού ιστορ ικού περ ιβάλλοντος και τοποθετούν τη δράση του 
κ ό μ μ α τ ο ς μέσα σε αυτό. Το κο ινων ικό και πολιτ ικό πλαίσιο της κάθε ε π ο χ ή ς 
αποτελε ί καθορ ιστ ικό παράγοντα δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ς μ ιας πολ ι τ ι κή ς -κομματ ι κής 
στρατηγ ικής και τακτ ικής και οι τ ελευτα ίες δεν μ π ο ρ ο ύ ν να ε ι δωθούν έ ξ ω από 
αυτές τις συνθήκες , με αναδρομ ικό φακό. Έ ν α λ ά θ ο ς το οπο ίο κάνουν πολλοί 
σύγχρονο ι ιστορικο ί μ ελε τητ έ ς με ιδ ιαίτερο θύμα την κυπρ ιακή αριστερά σε 
ένα δ ιαγων ισμό ανακάλυψης , ή και ε φ ε ύ ρ ε σ η ς λαθών. 

Ο τ ό μ ο ς αυτός αποτελε ί , ουσ ιαστ ικά, μια απε ι κόν ιση της σύγχρονης ιστορίας 
της Κύπρου , αλλά και του ίδ ιου του κόμματος . Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί τη δημ ιουργ ία 
ε νό ς κόμματος μέσα σε αντ ίξοες συνθήκες , τον τρόπο δράσης του, τ ις 
μ ο ρ φ έ ς οργάνωσης που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί και, κυρ ίως, την ανάλυση του για 
τα προβλήματα της χ ώ ρ α ς και του λαού και τις προτάσε ι ς του. Μ έ σ α από τη 
σύν τομη περ ι οδολόγηση που ακολουθε ί , στόχος ε ίνα ι να δοθε ί ένα «πλαίσ ιο 
ανάγνωσης» των σ υ ν ε δ ρ ι α κ ώ ν αποφάσεων που κρατάτε στον ανά χ ε ί ρας τόμο, 
επ ισημα ί νοντας τα βασ ικότερα στοιχε ία που προσδ ιόρ ισαν την κάθε περ ίοδο 
μ έσα στην οποία πραγματοπο ιούνταν τα συνέδρ ια του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . 

Α περίοδος, 1926-1941 

Η πιο ηρω ική περ ίοδος στην ιστορία του κόμματος . Μ έ σ α από τα πολύ λίγα 
κ ε ί μ ενα που δ ιασώθηκαν, ο αναγνώστης μπορε ί να καταλάβε ι τις πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς 
και ε χ θ ρ ι κ έ ς σ υ ν θ ή κ ε ς μ έσα στις οπο ί ε ς «φυτεύ τηκε ο σπόρος» . Ξεκ ι νώντας 
από τη στάση των Βρε τανών και του κο ι νων ικού κατεστημένου στην ε μ φ ά ν ι σ η 
των κα ινούρ ιων ιδεών και του κα ινούρ ιου κόμματος , στα πρώτα βήματα 
οργάνωσης σε συντεχν ίες , την ί δρυση του Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς Κύπρου , 
τις μ ε θ ό δ ο υ ς οργάνωσης , τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή στις εκλογές , το ρόλο των πρώτων 
κομμουν ι σ τών στην οργάνωση και κ α θ ο δ ή γ η σ η του συντεχν ιακού κ ινήματος, 
τον αντ ιαποικ ιακό λόγο του νεοσύστατου κόμματος , την προσπάθε ια του για 
κο ινό αγώνα με τους Τουρκοκύπρ ιους , κτλ. Α υ τ ή ήταν η πρώτη περ ί οδος 
δ ρ ά σ η ς του κόμματος που ολοκληρώνετα ι με την ί δρυση του Α Κ Ε Λ το 1941 και 
την σταδ ιακή ε ν σ ω μ ά τ ω σ η του Κ Κ Κ σε αυτό, που ολοκληρώνετα ι το 1944. 

8 'περ ίοδος , 1 9 4 ? - Ϊ 9 5 5 

Η περ ί οδος που ξεκ ινά το 1941 συνιστά μια ουσ ιαστ ική , ποιοτ ική μ ε ταβολή στο 
ρόλο του κόμματος μέσα στο κυπρ ιακό περ ιβάλλον και αποτελε ί τη δ εύ τ ερη 
περ ίοδο της κομματ ι κή ς ιστορίας. Α υ τ ή η π ερ ί οδος δ ιαρκε ί μ έχρ ι το 1955. 

Μ έ σ α σε αυτά τα χρόν ια το αριστερό κ ίνημα αποκτά όγκο, α π ή χ η σ η και πυγμή 
και μάλιστα εν μ έ σ ω σ κ λ η ρ ή ς δ ιαμάχης με τη δεξ ιά και την αποικ ιοκρατ ία, υπό 

1 Οι-απίδα, Αηΐοηΐο (1978), Ρπδοη Νοίεβοοκδ [Τα Τετράδια της Φυλακής], Νε\ν ΥοΛ: 
Ιηΐ€Γηαίίοη&1 ΡυΜίδ1ΐ€Γδ, σ. 151. 
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την επ ί δραση του ελλην ικού εμφυλ ίου . Μ έ σ α σε αυτό το πολύπλοκο και εχθρ ικό 
περιβάλλον, η Αρ ι σ τ ερά επ ιβάλλε ι τον εαυτό της ως ισχυρό πολιτ ικό δρώντα, 
τον οπο ίο όλοι πρέπε ι να υπολογίζουν. 

Πρωταγων ιστε ί στον αντ ιαποικ ιακό αγώνα του κυπρ ιακού λαού. Αποκτά 
παρουσ ία σε κάθε χωριό και κο ινότητα της Κ ύ π ρ ο υ μ έ σ ω του κ ινήματος 
των αθλητ ικών και μορφωτ ικών συλλόγων και των ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν του λα ϊκού 
κ ινήματος. Ε ίνα ι η περ ίοδος αλλαγής της θ έ σ η ς του κ ό μ μ α τ ο ς στο κυπρ ιακό 
που οδηγε ί στην μαζ ι κοπο ί ηση των δ ο μ ώ ν του. των μ εγάλων κο ινων ικών 
και απεργ ιακών αγώνων και των μ εγάλων κο ινων ικών κατακτήσεων. Είναι, 
παράλληλα, η περ ίοδος που θ εμελ ιώνε τα ι η πολιτ ική των σ υ μ μ α χ ι ώ ν μέσα 
από την ι σχυρή εκλογ ι κή παρουσ ία του Α Κ Ε Λ στις δ η μ ο τ ι κ έ ς εκλογές, κατά 
την οποία το κ ό μ μ α κατάφερε να ε κ λ έ ξ ε ι δ ι κούς του α ν θ ρ ώ π ο υ ς επ ι κ εφαλής 
των δημοτ ι κών συμβουλ ίων. Ε σ ω κ ο μ μ α τ ι κ ά είναι, επ ίσης , μ ια ε νδ ιαφέρουσα 
περ ίοδος με έντονες ζ υ μ ώ σ ε ι ς και αντ ιπαραθέσε ις . Ε ίναι, ταυτόχρονα, και μια 
περ ίοδος α να ζή τησης σε σ χ έ σ η με το κυπρ ιακό ζήτημα μ έσα από τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
στη Δ ι ασκεπ τ ι κή και την μετέπε ιτα α π ο χ ώ ρ η σ η . 

Γ περ ίοδος , 7955-1959 

Τα χρόν ια του έ νοπλου αγώνα της Ε Ο Κ Α αποτελούν μια ξ εχωρ ιστή τρίτη 
περ ίοδο στη ζ ω ή του κόμματος. Ή τ α ν μια περ ίοδος μεγάλης δοκ ιμασ ίας για το 
κόμμα της αριστεράς, αφού π ο λ ε μ ή θ η κ ε διπλά. Αφενός , κ η ρ ύ χ θ η κ ε παράνομο 
από τους Ά γ γ λ ο υ ς απο ικ ιοκράτες και η ηγεσία του φυλακ ίστηκε . Αφετ έρου , 
κυνηγήθηκε από μερ ίδα της ηγεσ ίας της Ε Ο Κ Α , αντ ιμετώπ ισε δ ιώξε ι ς και 
δολοφον ί ε ς σ τ ελ εχών του στη βάση κατηγορ ιών που δεν τ ε κ μ η ρ ι ώ θ η κ α ν 
ποτέ. Τις ίδ ι ες αν όχι και χ ε ι ρό τ ερε ς δ ιώξε ι ς αντ ιμετώπισαν ο ι Τουρκοκύπρ ιο ι 
μέλη και στελέχη του κόμματος και της Π Ε Ο από την Τ Μ Τ Η Κ ύ π ρ ο ς ε ί χε 
φτάσε ι όσο ποτέ άλλοτε κοντά στο χ ε ί λο ς ε νός ε μ φ υ λ ί ο υ πολέμου , ο οπο ίος 
απετράπηκε λόγω της υ π ε ύ θ υ ν η ς και πατρ ιωτ ικής στάσης του Α Κ Ε Λ . Το κόμμα, 
αναλύοντας τα τοπικά και δ ι εθνή δ εδομέ να , απορρίπτε ι τον έ νοπλο αγώνα που 
δ ιεξάγε ι η δεξ ιά κα ι προτε ίνε ι τον μαζ ι κό παλλαϊκό αγώνα Ελληνοκυπρ ίων και 
Τουρκοκυπρ ίων ως τη μοναδ ική μ έ θ ο δ ο πάλης για αποτ ίναξη του απο ικ ιακού 
ζυγού. Μ ια ανάλυση και θ έση που δ ι κ α ι ώ θ η κ ε από τα γεγονότα. Μ έ σ α σε αυτά τα 
δύσκολα χρόν ια, το κόμμα συνεχ ί ζ ε ι να παλεύε ι για το δ ι κα ίωμα αυτοδ ιάθεσης 
της Κύπρου , καταδ ικάζε ι τους απαγχον ι σμούς αγωνιστών της Ε Ο Κ Α , έστω και 
αν δ ι α φ ω ν ο ύ σ ε μ ε την τακτική του έ νοπλου αγώνα. 

Δ ' π ε ρ ί ο δ ο ς 1960- Τ 974 

Τα πιο δύσκολο χρόν ια της σύν τομης ιστορίας της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δημοκρατ ία ς . 
Παρά τη δ ιαφων ία του με τις σ υ μ φ ω ν ί ε ς Ζ υ ρ ί χ η ς - Λ ο ν δ ί ν ο υ , το Α Κ Ε Λ στηρ ίζε ι 
τη λύση ανεξαρτησ ίας που δόθηκε . Στα χρόν ια αυτά, αγωνίζετα ι μ ε όλες του τις 
δυνάμε ι ς για να στηρ ίξε ι τη νομ ιμότητα, τη δημοκρατ ία , τον Π ρ ό ε δ ρ ο της Κ ύ π ρ ο υ 
Αρχ ι επ ί σκοπο Μ α κ ά ρ ι ο και την ανεξαρτησ ία της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δημοκρατ ίας , 
ενάντια σε ν τόπ ι ε ς και ξ έ ν ε ς επ ιβουλές . Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι πολύτ ιμες υπηρεσ ί ε ς στη 
ν ό μ ι μ η κ υ β έ ρ ν η σ η και θέτε ι τον εαυτό του στη δ ιάθεση των αρχών για πάταξη 
της παρανομ ίας , του παρακράτους κα ι της ακροδεξ ιά ς τρομοκρατ ίας τόσο με 
προτάσε ις όσο και με δυνάμε ι ς πολ ι τοφυλακής , τις οπο ί ε ς έ θ ε σ ε στη δ ιάθεση 
του Π ρ ο έ δ ρ ο υ Μακαρ ίου . Τόσο πριν, αλλά κυρ ίως μετά την πραξ ικοπηματ ική 
άνοδο της χούντας στην ε ξουσ ία στην Ελλάδα, το Α Κ Ε Λ βρ ίσκετα ι στο 
στόχαστρο ε ν ό ς έντονου, ιδεολογ ικού, πολιτ ικού και κο ι νων ικού πολέμου σε 
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πολλά επ ίπεδα. Χαρακτηρ ιστ ικό παράδε ιγμα τα μαθήματα αν τ ι κομμουν ι σμού 
στο στράτευμα. Παρά τις πολλές και έντονες προε ι δοπο ι ήσε ι ς του κ ό μ μ α τ ο ς για 
τα δ ιάφορα σχέδ ια πραξ ι κοπήματος και κατάλυσης της δημοκρατ ίας , αυτές δεν 
λαμβάνοντα ι σοβαρά υ π ό ψ η με αποτέλεσμα να ο δ η γ η θ ο ύ μ ε στο δ ιπλό έγκλημα 
του 1974: το πραξ ι κόπημα και την τουρκ ική ε ι σβολή . 

Ε ' περ ίοδος , 1974-1990 

Η περ ίοδος κατά την οπο ία το κόμμα συνδράμε ι μ ε όλες του τις δ υ ν ά μ ε ι ς το 
πατριωτ ικό καθήκον ανασυγκρότησης της χ ώ ρ α ς μετά την καταστροφή του 
1974, αξ ιοπο ιώντας και τις σ χ έσ ε ι ς του με τις χ ώ ρ ε ς του σοσ ιαλ ιστ ικού μπλοκ. 
Σ ε αυτά τα χρόν ια το κ ό μ μ α δ ίνε ι έντονο αγώνα για ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό της 
κο ι νων ίας της χώρας μας και με τη στήρ ιξη του εκλέγοντα ι κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς των 
πατρ ιωτ ικών δυνάμεων, οι οπο ί ε ς οδηγούν στην επαναφορά της σταθερότητας 
στην Κύπρο . Ο αγώνας για απαλλαγή από την κατοχή και ε π α ν έ ν ω σ η ε ίνα ι το 
πρώτιστο καθήκον του κόμματος σε όλα τα φόρα, τοπικά και δ ι εθνή . Σ ε αυτά 
τα χρόν ια, το Α Κ Ε Λ . μόνο του. κρατά την φλόγα της ε ιρην ικής σ υ μ β ί ω σ η ς με 
τους Τουρκοκύπρ ι ου ς α ν α μ μ έ ν η μέσα σε πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς συνθήκες . Εκλογ ικά, 
το κ ό μ μ α καταφέρνε ι να πάρε ι την πρώτη θ έ σ η στις βουλευτ ι κ έ ς του 1981, ενώ 
υφίσταται συρρ ί κ νωση το 1985 ως αποτέλεσμα της σ υ μ π ό ρ ε υ σ η ς μ ε τον ΔΗΣΥ. 
Στα τελευτα ία χρόν ια της περ ιόδου αυτής, το κ ό μ μ α περνά την σημαντ ικότερη 
κρ ίση στην ν εότερη ιστορία του με την φράξ ια της ο μ ά δ α ς των στ ελεχών που 
α π ο χ ώ ρ η σ α ν και ίδρυσαν το Α Δ Η Σ Ο Κ . Δ ι α κ ύ β ε υ μ α ήταν η ίδια η φυσ ιογνωμ ία 
του κ ό μ μ α τ ο ς και οι πολ ιτ ικές του. 

Τ περ ίοδος , 1990-2004 

Η περ ίοδος αυτή καθορ ί ζ ε τα ι σε σημαντ ικό β α θ μ ό από το τέλος του ψ υ χ ρ ο ύ 
π ο λ έ μ ο υ και τη δ ιάλυση της Σοβ ι ε τ ι κής Έ ν ω σ η ς . Μ έ σ α στα νέα παγκόσμ ια 
δ ε δ ο μ έ ν α που προκύπτουν από την απουσ ία του αντ ίπαλου δέους , τη 
δυτ ική (αμερ ικαν ική) «νέα τάξη» πραγμάτων, την σφοδρή ε π ί θ ε σ η στην 
κομμουν ιστ ική/σοσ ιαλ ιστ ική ιδεολογία, ο αντ ίκτυπος στα κομμουν ισ τ ι κά 
κόμματα ε ίνα ι ισχυρότατα αρνητ ικός. Σε αντ ίθεση με άλλα αδελφό κόμματα, 
όμως , το Α Κ Ε Λ δεν δ ιαλύεται , ούτε μ ε ταμορφώνετα ι σε κάτι άλλο. Δ ι α τ η ρ ε ί τις 
βασ ι κ έ ς του ιδεολογ ικές αρχές , ταυτόχρονα, όμως , α ισθάνετα ι την ανάγκη για 
εκσυγχρον ισμό , α ν α ν έ ω σ η και προβα ίνε ι στις αναγκα ί ες ε κ ε ί ν ε ς προσαρμογέ ς 
μ ε τρόπο που να του επ ι τρέπουν να παραμε ί ν ε ι ισχυρό και πρωταγωνιστής. 
Δ ύ ο αποφάσε ι ς ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν σε αυτή την περ ίοδο: «Η δ ική μας αντ ίληψη για τον 
σοσ ιαλ ισμό» που υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε στο 17ο συνέδρ ιο του 1990 και αποτελε ί έκτοτε 
το ιδεολογ ικό μαν ιφέστο του κόμματος και η αλλαγή της αρνητ ικής θ έ σ η ς για 
την Ε Ε που υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε στο 18ο συνέδρ ιο του 1995. 

Παράλληλα, στα χρόν ια αυτά, το κόμμα, θέτε ι το ζή τημα της ε ξ ο υ σ ί α ς σε μια 
δ ιαφορετ ι κή οπτ ική και προοπτ ική, ενώ πραγματοπο ι ε ί σ υ μ μ α χ ί ε ς τόσο στις 
προεδρ ι κ έ ς εκλογές τη ς περ ιόδου όσο και στις τοπ ικές (δημοτ ικές ) , όπου 
πετυχα ίνε ι πολύ καλά αποτελέσματα. Ε ίναι χρόν ια ό ξ υ ν σ η ς του ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ που 
καλλ ιεργε ίτα ι από την κ υ β έ ρ ν η σ η Κληρ ί δη και τον ΔΗ.ΣΥ. μ ε α ι χμή του δόρατος 
τους πυραύλους 5 - 3 00 και το Δ ό γ μ α του Εν ια ίου Α μ υ ν τ ι κ ο ύ Χώρου , αλλά και 
χρόν ια π ερ ι θωρ ι οπο ί ησης της αριστεράς. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με τη 
ν ίκη στις προεδρικές εκλογές του 2003, καθώς και με τις διεργασίες για την επίλυση 
του κυπριακού και την θετική ολοκλήρωση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην 
ΕΕ. 
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την επ ί δραση του ελλην ικού εμφυλ ίου . Μ έ σ α σε αυτό το πολύπλοκο και εχθρ ικό 
περιβάλλον, η Αρ ι σ τ ερά επ ιβάλλε ι τον εαυτό της ως ισχυρό πολιτ ικό δρώντα, 
τον οπο ίο όλοι πρέπε ι να υπολογίζουν. 

Πρωταγων ιστε ί στον αντ ιαποικ ιακό αγώνα του κυπρ ιακού λαού. Αποκτά 
παρουσ ία σε κάθε χωριό και κο ινότητα της Κ ύ π ρ ο υ μ έ σ ω του κ ινήματος 
των αθλητ ικών και μορφωτ ικών συλλόγων και των ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν του λα ϊκού 
κ ινήματος. Ε ίνα ι η περ ίοδος αλλαγής της θ έ σ η ς του κ ό μ μ α τ ο ς στο κυπρ ιακό 
που οδηγε ί στην μαζ ι κοπο ί ηση των δ ο μ ώ ν του. των μ εγάλων κο ινων ικών 
και απεργ ιακών αγώνων και των μ εγάλων κο ινων ικών κατακτήσεων. Είναι, 
παράλληλα, η περ ίοδος που θ εμελ ιώνε τα ι η πολιτ ική των σ υ μ μ α χ ι ώ ν μέσα 
από την ι σχυρή εκλογ ι κή παρουσ ία του Α Κ Ε Λ στις δ η μ ο τ ι κ έ ς εκλογές, κατά 
την οποία το κ ό μ μ α κατάφερε να ε κ λ έ ξ ε ι δ ι κούς του α ν θ ρ ώ π ο υ ς επ ι κ εφαλής 
των δημοτ ι κών συμβουλ ίων. Ε σ ω κ ο μ μ α τ ι κ ά είναι, επ ίσης , μ ια ε νδ ιαφέρουσα 
περ ίοδος με έντονες ζ υ μ ώ σ ε ι ς και αντ ιπαραθέσε ις . Ε ίναι, ταυτόχρονα, και μια 
περ ίοδος α να ζή τησης σε σ χ έ σ η με το κυπρ ιακό ζήτημα μ έσα από τη σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
στη Δ ι ασκεπ τ ι κή και την μετέπε ιτα α π ο χ ώ ρ η σ η . 

Γ περ ίοδος , 7955-1959 

Τα χρόν ια του έ νοπλου αγώνα της Ε Ο Κ Α αποτελούν μια ξ εχωρ ιστή τρίτη 
περ ίοδο στη ζ ω ή του κόμματος. Ή τ α ν μια περ ίοδος μεγάλης δοκ ιμασ ίας για το 
κόμμα της αριστεράς, αφού π ο λ ε μ ή θ η κ ε διπλά. Αφενός , κ η ρ ύ χ θ η κ ε παράνομο 
από τους Ά γ γ λ ο υ ς απο ικ ιοκράτες και η ηγεσία του φυλακ ίστηκε . Αφετ έρου , 
κυνηγήθηκε από μερ ίδα της ηγεσ ίας της Ε Ο Κ Α , αντ ιμετώπ ισε δ ιώξε ι ς και 
δολοφον ί ε ς σ τ ελ εχών του στη βάση κατηγορ ιών που δεν τ ε κ μ η ρ ι ώ θ η κ α ν 
ποτέ. Τις ίδ ι ες αν όχι και χ ε ι ρό τ ερε ς δ ιώξε ι ς αντ ιμετώπισαν ο ι Τουρκοκύπρ ιο ι 
μέλη και στελέχη του κόμματος και της Π Ε Ο από την Τ Μ Τ Η Κ ύ π ρ ο ς ε ί χε 
φτάσε ι όσο ποτέ άλλοτε κοντά στο χ ε ί λο ς ε νός ε μ φ υ λ ί ο υ πολέμου , ο οπο ίος 
απετράπηκε λόγω της υ π ε ύ θ υ ν η ς και πατρ ιωτ ικής στάσης του Α Κ Ε Λ . Το κόμμα, 
αναλύοντας τα τοπικά και δ ι εθνή δ εδομέ να , απορρίπτε ι τον έ νοπλο αγώνα που 
δ ιεξάγε ι η δεξ ιά κα ι προτε ίνε ι τον μαζ ι κό παλλαϊκό αγώνα Ελληνοκυπρ ίων και 
Τουρκοκυπρ ίων ως τη μοναδ ική μ έ θ ο δ ο πάλης για αποτ ίναξη του απο ικ ιακού 
ζυγού. Μ ια ανάλυση και θ έση που δ ι κ α ι ώ θ η κ ε από τα γεγονότα. Μ έ σ α σε αυτά τα 
δύσκολα χρόν ια, το κόμμα συνεχ ί ζ ε ι να παλεύε ι για το δ ι κα ίωμα αυτοδ ιάθεσης 
της Κύπρου , καταδ ικάζε ι τους απαγχον ι σμούς αγωνιστών της Ε Ο Κ Α , έστω και 
αν δ ι α φ ω ν ο ύ σ ε μ ε την τακτική του έ νοπλου αγώνα. 

Δ ' π ε ρ ί ο δ ο ς 1960- Τ 974 

Τα πιο δύσκολο χρόν ια της σύν τομης ιστορίας της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δημοκρατ ία ς . 
Παρά τη δ ιαφων ία του με τις σ υ μ φ ω ν ί ε ς Ζ υ ρ ί χ η ς - Λ ο ν δ ί ν ο υ , το Α Κ Ε Λ στηρ ίζε ι 
τη λύση ανεξαρτησ ίας που δόθηκε . Στα χρόν ια αυτά, αγωνίζετα ι μ ε όλες του τις 
δυνάμε ι ς για να στηρ ίξε ι τη νομ ιμότητα, τη δημοκρατ ία , τον Π ρ ό ε δ ρ ο της Κ ύ π ρ ο υ 
Αρχ ι επ ί σκοπο Μ α κ ά ρ ι ο και την ανεξαρτησ ία της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δημοκρατ ίας , 
ενάντια σε ν τόπ ι ε ς και ξ έ ν ε ς επ ιβουλές . Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι πολύτ ιμες υπηρεσ ί ε ς στη 
ν ό μ ι μ η κ υ β έ ρ ν η σ η και θέτε ι τον εαυτό του στη δ ιάθεση των αρχών για πάταξη 
της παρανομ ίας , του παρακράτους κα ι της ακροδεξ ιά ς τρομοκρατ ίας τόσο με 
προτάσε ις όσο και με δυνάμε ι ς πολ ι τοφυλακής , τις οπο ί ε ς έ θ ε σ ε στη δ ιάθεση 
του Π ρ ο έ δ ρ ο υ Μακαρ ίου . Τόσο πριν, αλλά κυρ ίως μετά την πραξ ικοπηματ ική 
άνοδο της χούντας στην ε ξουσ ία στην Ελλάδα, το Α Κ Ε Λ βρ ίσκετα ι στο 
στόχαστρο ε ν ό ς έντονου, ιδεολογ ικού, πολιτ ικού και κο ι νων ικού πολέμου σε 
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πολλά επ ίπεδα. Χαρακτηρ ιστ ικό παράδε ιγμα τα μαθήματα αν τ ι κομμουν ι σμού 
στο στράτευμα. Παρά τις πολλές και έντονες προε ι δοπο ι ήσε ι ς του κ ό μ μ α τ ο ς για 
τα δ ιάφορα σχέδ ια πραξ ι κοπήματος και κατάλυσης της δημοκρατ ίας , αυτές δεν 
λαμβάνοντα ι σοβαρά υ π ό ψ η με αποτέλεσμα να ο δ η γ η θ ο ύ μ ε στο δ ιπλό έγκλημα 
του 1974: το πραξ ι κόπημα και την τουρκ ική ε ι σβολή . 

Ε ' περ ίοδος , 1974-1990 

Η περ ίοδος κατά την οπο ία το κόμμα συνδράμε ι μ ε όλες του τις δ υ ν ά μ ε ι ς το 
πατριωτ ικό καθήκον ανασυγκρότησης της χ ώ ρ α ς μετά την καταστροφή του 
1974, αξ ιοπο ιώντας και τις σ χ έσ ε ι ς του με τις χ ώ ρ ε ς του σοσ ιαλ ιστ ικού μπλοκ. 
Σ ε αυτά τα χρόν ια το κ ό μ μ α δ ίνε ι έντονο αγώνα για ε κ δ η μ ο κ ρ α τ ι σ μ ό της 
κο ι νων ίας της χώρας μας και με τη στήρ ιξη του εκλέγοντα ι κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι ς των 
πατρ ιωτ ικών δυνάμεων, οι οπο ί ε ς οδηγούν στην επαναφορά της σταθερότητας 
στην Κύπρο . Ο αγώνας για απαλλαγή από την κατοχή και ε π α ν έ ν ω σ η ε ίνα ι το 
πρώτιστο καθήκον του κόμματος σε όλα τα φόρα, τοπικά και δ ι εθνή . Σ ε αυτά 
τα χρόν ια, το Α Κ Ε Λ . μόνο του. κρατά την φλόγα της ε ιρην ικής σ υ μ β ί ω σ η ς με 
τους Τουρκοκύπρ ι ου ς α ν α μ μ έ ν η μέσα σε πολύ δ ύ σ κ ο λ ε ς συνθήκες . Εκλογ ικά, 
το κ ό μ μ α καταφέρνε ι να πάρε ι την πρώτη θ έ σ η στις βουλευτ ι κ έ ς του 1981, ενώ 
υφίσταται συρρ ί κ νωση το 1985 ως αποτέλεσμα της σ υ μ π ό ρ ε υ σ η ς μ ε τον ΔΗΣΥ. 
Στα τελευτα ία χρόν ια της περ ιόδου αυτής, το κ ό μ μ α περνά την σημαντ ικότερη 
κρ ίση στην ν εότερη ιστορία του με την φράξ ια της ο μ ά δ α ς των στ ελεχών που 
α π ο χ ώ ρ η σ α ν και ίδρυσαν το Α Δ Η Σ Ο Κ . Δ ι α κ ύ β ε υ μ α ήταν η ίδια η φυσ ιογνωμ ία 
του κ ό μ μ α τ ο ς και οι πολ ιτ ικές του. 

Τ περ ίοδος , 1990-2004 

Η περ ίοδος αυτή καθορ ί ζ ε τα ι σε σημαντ ικό β α θ μ ό από το τέλος του ψ υ χ ρ ο ύ 
π ο λ έ μ ο υ και τη δ ιάλυση της Σοβ ι ε τ ι κής Έ ν ω σ η ς . Μ έ σ α στα νέα παγκόσμ ια 
δ ε δ ο μ έ ν α που προκύπτουν από την απουσ ία του αντ ίπαλου δέους , τη 
δυτ ική (αμερ ικαν ική) «νέα τάξη» πραγμάτων, την σφοδρή ε π ί θ ε σ η στην 
κομμουν ιστ ική/σοσ ιαλ ιστ ική ιδεολογία, ο αντ ίκτυπος στα κομμουν ισ τ ι κά 
κόμματα ε ίνα ι ισχυρότατα αρνητ ικός. Σε αντ ίθεση με άλλα αδελφό κόμματα, 
όμως , το Α Κ Ε Λ δεν δ ιαλύεται , ούτε μ ε ταμορφώνετα ι σε κάτι άλλο. Δ ι α τ η ρ ε ί τις 
βασ ι κ έ ς του ιδεολογ ικές αρχές , ταυτόχρονα, όμως , α ισθάνετα ι την ανάγκη για 
εκσυγχρον ισμό , α ν α ν έ ω σ η και προβα ίνε ι στις αναγκα ί ες ε κ ε ί ν ε ς προσαρμογέ ς 
μ ε τρόπο που να του επ ι τρέπουν να παραμε ί ν ε ι ισχυρό και πρωταγωνιστής. 
Δ ύ ο αποφάσε ι ς ξ ε χ ω ρ ί ζ ο υ ν σε αυτή την περ ίοδο: «Η δ ική μας αντ ίληψη για τον 
σοσ ιαλ ισμό» που υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε στο 17ο συνέδρ ιο του 1990 και αποτελε ί έκτοτε 
το ιδεολογ ικό μαν ιφέστο του κόμματος και η αλλαγή της αρνητ ικής θ έ σ η ς για 
την Ε Ε που υ ι ο θ ε τ ή θ η κ ε στο 18ο συνέδρ ιο του 1995. 

Παράλληλα, στα χρόν ια αυτά, το κόμμα, θέτε ι το ζή τημα της ε ξ ο υ σ ί α ς σε μια 
δ ιαφορετ ι κή οπτ ική και προοπτ ική, ενώ πραγματοπο ι ε ί σ υ μ μ α χ ί ε ς τόσο στις 
προεδρ ι κ έ ς εκλογές τη ς περ ιόδου όσο και στις τοπ ικές (δημοτ ικές ) , όπου 
πετυχα ίνε ι πολύ καλά αποτελέσματα. Ε ίναι χρόν ια ό ξ υ ν σ η ς του ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ που 
καλλ ιεργε ίτα ι από την κ υ β έ ρ ν η σ η Κληρ ί δη και τον ΔΗ.ΣΥ. μ ε α ι χμή του δόρατος 
τους πυραύλους 5 - 3 00 και το Δ ό γ μ α του Εν ια ίου Α μ υ ν τ ι κ ο ύ Χώρου , αλλά και 
χρόν ια π ερ ι θωρ ι οπο ί ησης της αριστεράς. Η περίοδος αυτή ολοκληρώνεται με τη 
ν ίκη στις προεδρικές εκλογές του 2003, καθώς και με τις διεργασίες για την επίλυση 
του κυπριακού και την θετική ολοκλήρωση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην 
ΕΕ. 
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Η' περίοδος, 2004-σήμερα 
Η περ ίοδος αυτή σημαδεύε τα ι από τρία ιστορικά γεγονότα που αλλάζουν τη 
δ ο μ ή της κυπρ ιακής πολιτ ικής. Την έν ταξη της Κ ύ π ρ ο υ στην Ε Ε το 2004. το 
αποτυχημένο δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α για το σχέδ ι ο Α νάν το 2004 και την ανάδε ι ξη του 
τ έως Γ Γ του Α Κ Ε Λ . Δ. Χρ ιστόφια. στην προεδρ ία της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
το 2008. Η έν ταξη της Κ ύ π ρ ο υ στην Ε Ε αλλάζε ι εντελώς το πλαίσ ιο αγώνα και 
δ ι εκδ ίκησης , αφού πλείστα τόσα ζητήματα αποφασ ίζοντα ι εκ τός εθν ι κών ορίων, 
πλέον, και μ ε πολύ πιο δυσο ίωνους σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ύ ς ισχύος. Το δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α 
του 2004 έ φ ε ρ ε στην επ ιφάνε ια ι σ χυρέ ς αντ ιπαραθέσε ι ς σ ε σ χ έ σ η τόσο με 
το π ερ ι ε χόμενο της λύσης, δηλαδή , τη δ ι ζων ική -δ ι κο ι νο τ ι κή ομοσπονδ ία , όσο 
και την ίδια την επ ιθυμ ία για λύση . Η εκλογή Χρ ιστόφια στην προεδρ ία της 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς άνο ι ξ ε μια κα ινούρια σελ ίδα στην ιστορία του κόμματος, ε νώ 
οδήγησε και σε έντονη αντ ικομμουν ιστ ική και αντ ι -ακελ ική εκστρατε ία. 

Η παραπάνω σκ ιαγράφηση δεν ε ξαντλε ί προφανώς τα όσα λ επτομερε ιακά και 
επ ισταμένα αναλύοντα ι μέσα στις αποφάσε ι ς των συν εδρ ίων του κόμματος . 
Αποτελούν, απλώς, μια ι χνηλάτηση του περ ιβάλλοντος χ ω ρ ι σ μ έ ν ο σε χρον ι κ έ ς 
περ ι όδους με στόχο να β ο η θ ή σ ο υ ν την ανάγνωση. Τι προκύπτε ι από αυτή την 
έ κ δ ο σ η και τον όγκο των πληροφορ ιών και αναλύσεων που εμπερ ικλε ί ε ι ; 
Κυρ ίως , η ανάγκη για περα ιτέρω και πιο επ ισ ταμένη μ ελ έ τη της κυπρ ιακής 
αριστεράς. Μ ι α μελέτη , η οποία δεν μ π ο ρ ε ί να ε ι δ ω θ ε ί πέραν και έ ξω από τη 
συνολ ική ιστορία της Κ ύ π ρ ο υ στον 2 0 ο αιώνα, της οπο ίας η αριστερά υπήρξ ε 
στον ένα. ή στον άλλο βαθμό συνδ ιαμορφωτής . 

Ευ ελπ ισ τούμε ότι η έ κ δ ο σ η αυτή θα αποτελέσε ι την απαρχή σε μια σε ιρά από 
παρόμο ιας φ ύ σ η ς δραστηρ ιότητες που θα θ έ σ ο υ ν υπό επ ι σ τημον ι κή δ ι ερ εύνηση 
την ε ξ έλ ι ξ η του αρ ιστερού κ ι νήματος στην Κ ύ π ρ ο μέχρ ι και τις μ έρ ε ς μας. Ο 
τόμος αυτός σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε ι την ιστορ ική δράση και πορε ία του μακροβ ιό τ ερου 
κυπρ ιακού κ ό μ μ α τ ο ς και αποτελε ί απαραίτητο εφόδ ι ο για την προσωπ ική 
β ιβλ ι οθήκη του κάθε μ έλους του Α Κ Ε Λ . του ερευνητή , του ακαδημα ϊκού , του 
κάθε πολίτη. Ε ίνα ι αλήθε ια ότι υπήρξαν και αρκετές σημαν τ ι κ έ ς αποφάσε ι ς του 
κόμματος που δεν πάρθηκαν σε συνέδρ ια , αλλά σε ο λ ο μ έ λ ε ι ε ς της Κεν τρ ικής 
Επ ι τροπής του κόμματος . Ε π ό μ ε ν ο ς σ τόχος για τον Π ρ ο μ η θ έ α ε ίναι η έ κ δ ο σ η 
των α π ο φ ά σ ε ω ν των ολομελε ιών της Κ Ε . τουλάχ ιστον όσ ε ς έ χ ο υ ν δ ιασωθε ί στο 
πέρασμα των χρόνων. 

Λ ε υ κ ω σ ί α . Ιούν ιος 2014 
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Α 9 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΚΚ) 

15 Αυγούστου 1926 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Απόφαση επί της δράσεως της Κ.Ε.1 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την έκθεση της Κ.Ε. επί των πεπραγμένων 
του κόμματος από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερον διαπιστώνει: 

(α) Ότι δεν κατεβλήθη προσπάθεια από την Κ.Ε. για τη σταθεροποίηση του 
οργανισμού του κόμματος τη λογική χρησιμοποίηση των δυνάμεων του και την 
πολιτική ανάπτυξη όλων των μελών του 

(β) Ότι δεν κατορθώθη να αναπτυχθεί πλατειά δράση πάνω στα πολιτικά ζητήματα 
της νήσου και δεν έγινεν δυνατή καμπάνια στες βουλευτικές εκλογές του 
1925. Στις δημαρχιακές εκλογές Λεμεσού το 1926, το κόμμα δεν κατώρθωσε 
να προσανατολισθεί εγκαίρως και να τηρήσει σταθερή γραμμή απέναντι των 
ανταγωνιζομένων αστικών κομμάτων πράγμα που έβλαψε τον εργατικόν αγών και 
υπεβίβασε την επιρροή του κόμματος μεταξύ της εργατικής τάξεως. 

(γ) Ότι στο επαγγελματικό και αγροτικό ζήτημα έγιναν μεγάλες προσπάθειες για 
την οργάνωση των εργατών και αγροτών αλλά χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα 
γιατί κακώς πολιτευόμενο το Κόμμα εχρωμάτισε τις οργανώσεις αυτές κατά την 
ίδρυση τους, τες παρουσίασεν ως παράρτημα του Κ.Κ. και επέφερε την άμεσο 
αντίδραση της κυβέρνησης και των κεφαλαιούχων στην οργάνωση των εργατών 
και αγροτών. 

(δ) Ότι το όργανο του Κόμματος δεν πήρε παγκύπριο χαραχτήρα γιατί δεν εθίγησαν 
όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τες καταπιεζόμενες τάξεις της νήσου. 

(ε) Ότι η Κ.Ε. έδειξε αδυναμία γενικά στη δράση και προπαγάνδα του Κόμματος. 

Απόφαση επί του οικονομικού και πολιτικού ζητήματος2 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αφού άκουσε την εισήγηση για την οικονομική 
και πολιτική κατάσταση της νήσου και εμελέτησε τες σχετικές θέσεις, αποφασίζει: 

(α) Εγκρίνει τις (δημοσιευμένες) θέσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση 
και τες παραδέχεται ως προγραμματική βάση του Κ.Κ.Κ. επί του πολιτικού 
ζητήματος της νήσου. 
(β) Εντέλλεται εις στην νέαν Κ.Ε. να εργασθεί με όλες τες δυνάμεις της για την 
πραγματοποίηση του ενιαίου αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου. Προς τον σκοπόν 
αυτόν οφείλει να έλθει σε επαφή με τα συμπαθή προς τοιαύτην ιδέαν στοιχεία 
και να εργασθεί εκ συμφώνου μ' αυτά για την προπαρασκευή και σύγκληση 
ενός Παγκύπρου λαϊκού συνεδρίου, Ελλήνων και Τούρκων, (των αντιπροσώπων 
εκλεγομένων απ' ευθείας από το λαό. των πολιτικών κομμάτων και των 
εργατικών οργανώσεων) το οποίον θα μελετήσει το πρόγραμμα και τον τρόπο της 
αυτοδιοικήσεως. 

Εύχεται και ελπίζει ότι η νέα Κ.Ε. θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα της αυτά, 
χρησιμοποιώντας προςτον σκοπόν αυτόν καιτο δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος 
μας. την εφημερίδα «Νέον Άνθρωπον», του οποίου ελπίζει γρήγορα εβδομαδιαίαν 
την έκδοση. 
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Η' περίοδος, 2004-σήμερα 
Η περ ίοδος αυτή σημαδεύε τα ι από τρία ιστορικά γεγονότα που αλλάζουν τη 
δ ο μ ή της κυπρ ιακής πολιτ ικής. Την έν ταξη της Κ ύ π ρ ο υ στην Ε Ε το 2004. το 
αποτυχημένο δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α για το σχέδ ι ο Α νάν το 2004 και την ανάδε ι ξη του 
τ έως Γ Γ του Α Κ Ε Λ . Δ. Χρ ιστόφια. στην προεδρ ία της Κ υ π ρ ι α κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς 
το 2008. Η έν ταξη της Κ ύ π ρ ο υ στην Ε Ε αλλάζε ι εντελώς το πλαίσ ιο αγώνα και 
δ ι εκδ ίκησης , αφού πλείστα τόσα ζητήματα αποφασ ίζοντα ι εκ τός εθν ι κών ορίων, 
πλέον, και μ ε πολύ πιο δυσο ίωνους σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ύ ς ισχύος. Το δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α 
του 2004 έ φ ε ρ ε στην επ ιφάνε ια ι σ χυρέ ς αντ ιπαραθέσε ι ς σ ε σ χ έ σ η τόσο με 
το π ερ ι ε χόμενο της λύσης, δηλαδή , τη δ ι ζων ική -δ ι κο ι νο τ ι κή ομοσπονδ ία , όσο 
και την ίδια την επ ιθυμ ία για λύση . Η εκλογή Χρ ιστόφια στην προεδρ ία της 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς άνο ι ξ ε μια κα ινούρια σελ ίδα στην ιστορία του κόμματος, ε νώ 
οδήγησε και σε έντονη αντ ικομμουν ιστ ική και αντ ι -ακελ ική εκστρατε ία. 

Η παραπάνω σκ ιαγράφηση δεν ε ξαντλε ί προφανώς τα όσα λ επτομερε ιακά και 
επ ισταμένα αναλύοντα ι μέσα στις αποφάσε ι ς των συν εδρ ίων του κόμματος . 
Αποτελούν, απλώς, μια ι χνηλάτηση του περ ιβάλλοντος χ ω ρ ι σ μ έ ν ο σε χρον ι κ έ ς 
περ ι όδους με στόχο να β ο η θ ή σ ο υ ν την ανάγνωση. Τι προκύπτε ι από αυτή την 
έ κ δ ο σ η και τον όγκο των πληροφορ ιών και αναλύσεων που εμπερ ικλε ί ε ι ; 
Κυρ ίως , η ανάγκη για περα ιτέρω και πιο επ ισ ταμένη μ ελ έ τη της κυπρ ιακής 
αριστεράς. Μ ι α μελέτη , η οποία δεν μ π ο ρ ε ί να ε ι δ ω θ ε ί πέραν και έ ξω από τη 
συνολ ική ιστορία της Κ ύ π ρ ο υ στον 2 0 ο αιώνα, της οπο ίας η αριστερά υπήρξ ε 
στον ένα. ή στον άλλο βαθμό συνδ ιαμορφωτής . 

Ευ ελπ ισ τούμε ότι η έ κ δ ο σ η αυτή θα αποτελέσε ι την απαρχή σε μια σε ιρά από 
παρόμο ιας φ ύ σ η ς δραστηρ ιότητες που θα θ έ σ ο υ ν υπό επ ι σ τημον ι κή δ ι ερ εύνηση 
την ε ξ έλ ι ξ η του αρ ιστερού κ ι νήματος στην Κ ύ π ρ ο μέχρ ι και τις μ έρ ε ς μας. Ο 
τόμος αυτός σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε ι την ιστορ ική δράση και πορε ία του μακροβ ιό τ ερου 
κυπρ ιακού κ ό μ μ α τ ο ς και αποτελε ί απαραίτητο εφόδ ι ο για την προσωπ ική 
β ιβλ ι οθήκη του κάθε μ έλους του Α Κ Ε Λ . του ερευνητή , του ακαδημα ϊκού , του 
κάθε πολίτη. Ε ίνα ι αλήθε ια ότι υπήρξαν και αρκετές σημαν τ ι κ έ ς αποφάσε ι ς του 
κόμματος που δεν πάρθηκαν σε συνέδρ ια , αλλά σε ο λ ο μ έ λ ε ι ε ς της Κεν τρ ικής 
Επ ι τροπής του κόμματος . Ε π ό μ ε ν ο ς σ τόχος για τον Π ρ ο μ η θ έ α ε ίναι η έ κ δ ο σ η 
των α π ο φ ά σ ε ω ν των ολομελε ιών της Κ Ε . τουλάχ ιστον όσ ε ς έ χ ο υ ν δ ιασωθε ί στο 
πέρασμα των χρόνων. 

Λ ε υ κ ω σ ί α . Ιούν ιος 2014 

22 

Α 9 ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΚΚ) 

15 Αυγούστου 1926 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Απόφαση επί της δράσεως της Κ.Ε.1 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την έκθεση της Κ.Ε. επί των πεπραγμένων 
του κόμματος από της ιδρύσεως του μέχρι σήμερον διαπιστώνει: 

(α) Ότι δεν κατεβλήθη προσπάθεια από την Κ.Ε. για τη σταθεροποίηση του 
οργανισμού του κόμματος τη λογική χρησιμοποίηση των δυνάμεων του και την 
πολιτική ανάπτυξη όλων των μελών του 

(β) Ότι δεν κατορθώθη να αναπτυχθεί πλατειά δράση πάνω στα πολιτικά ζητήματα 
της νήσου και δεν έγινεν δυνατή καμπάνια στες βουλευτικές εκλογές του 
1925. Στις δημαρχιακές εκλογές Λεμεσού το 1926, το κόμμα δεν κατώρθωσε 
να προσανατολισθεί εγκαίρως και να τηρήσει σταθερή γραμμή απέναντι των 
ανταγωνιζομένων αστικών κομμάτων πράγμα που έβλαψε τον εργατικόν αγών και 
υπεβίβασε την επιρροή του κόμματος μεταξύ της εργατικής τάξεως. 

(γ) Ότι στο επαγγελματικό και αγροτικό ζήτημα έγιναν μεγάλες προσπάθειες για 
την οργάνωση των εργατών και αγροτών αλλά χωρίς ικανοποιητικά αποτελέσματα 
γιατί κακώς πολιτευόμενο το Κόμμα εχρωμάτισε τις οργανώσεις αυτές κατά την 
ίδρυση τους, τες παρουσίασεν ως παράρτημα του Κ.Κ. και επέφερε την άμεσο 
αντίδραση της κυβέρνησης και των κεφαλαιούχων στην οργάνωση των εργατών 
και αγροτών. 

(δ) Ότι το όργανο του Κόμματος δεν πήρε παγκύπριο χαραχτήρα γιατί δεν εθίγησαν 
όλα τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τες καταπιεζόμενες τάξεις της νήσου. 

(ε) Ότι η Κ.Ε. έδειξε αδυναμία γενικά στη δράση και προπαγάνδα του Κόμματος. 

Απόφαση επί του οικονομικού και πολιτικού ζητήματος2 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αφού άκουσε την εισήγηση για την οικονομική 
και πολιτική κατάσταση της νήσου και εμελέτησε τες σχετικές θέσεις, αποφασίζει: 

(α) Εγκρίνει τις (δημοσιευμένες) θέσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση 
και τες παραδέχεται ως προγραμματική βάση του Κ.Κ.Κ. επί του πολιτικού 
ζητήματος της νήσου. 
(β) Εντέλλεται εις στην νέαν Κ.Ε. να εργασθεί με όλες τες δυνάμεις της για την 
πραγματοποίηση του ενιαίου αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου. Προς τον σκοπόν 
αυτόν οφείλει να έλθει σε επαφή με τα συμπαθή προς τοιαύτην ιδέαν στοιχεία 
και να εργασθεί εκ συμφώνου μ' αυτά για την προπαρασκευή και σύγκληση 
ενός Παγκύπρου λαϊκού συνεδρίου, Ελλήνων και Τούρκων, (των αντιπροσώπων 
εκλεγομένων απ' ευθείας από το λαό. των πολιτικών κομμάτων και των 
εργατικών οργανώσεων) το οποίον θα μελετήσει το πρόγραμμα και τον τρόπο της 
αυτοδιοικήσεως. 

Εύχεται και ελπίζει ότι η νέα Κ.Ε. θα ανταποκριθεί στα καθήκοντα της αυτά, 
χρησιμοποιώντας προςτον σκοπόν αυτόν καιτο δημοσιογραφικό όργανο του κόμματος 
μας. την εφημερίδα «Νέον Άνθρωπον», του οποίου ελπίζει γρήγορα εβδομαδιαίαν 
την έκδοση. 
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Απόφαση επί του επαγγελματικού ζητήματος3 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την εισήγηση και τη σχετική συζήτηση επί 
του επαγγελματικού ζητήματος της νήσου διαπιστώνει: 

(α) Ότι η μετατροπή της Κύπρου σε αποικιακή αγορά της μητροπόλεως Αγγλίας 
εμπόδισε την ανάπτυξη σοβαρός εγχωρίου βιομηχανίας και γι ' αυτό η εργατική 
τάξη της νήσου αντιπροσωπεύει μικρόν μειονότητα του πληθυσμού. 

(β) Ότι υπάρχει τάση προς ανάπτυξη των μεταλλευτικών επιχειρήσεων δια την 
εξαγωγή μεταλλευμάτων, στα οποία είναι πλούσια η νήσος, και πολύ γρήγορα θα 
δημιουργηθεί πολυάριθμη εργατική τάξη. οι εργάτες μεταλλείων. 

(γ) Ότι η άφθονος προσφορά εργασίας, αιτία της καταστροφής πολλών χωρικών και 
του περιορισμού της μετανάστευσης, δημιουργεί πολύ δυσμενείς όρους εργασίας 
ιδίως στα μεταλλεία και συντελεί στην ανάπτυξη αεργίας. 

Αποφασίζει: 

(α) Ότι ένα από τα κυριώτερα καθήκοντα του Κ.Κ.Κ. είναι για την καλλιτέρεψη 
της ελεεινής οικονομικής κατάστασης του Κύπριου εργάτη και η πάλη για τις 
άμεσες απαιτήσεις της εργατικής τάξης της Κύπρου π.χ. την αύξηση των ελεινών 
μεροκάματων, την εφαρμογή του οκτάωρου, την προστασία κατά των δυστυχημάτων 
εργασίας και της δωρεάν περιθάλψεως κατά το διάστημα ασθενειών, την 
οικονομική υποστήριξη των αέργων και την ελευθερίαν οργανώσεως, μαζί με τη 
νομική αναγνώριση των υπαρχόντων ή ιδρυθησομένων εργατικών οργανώσεων. 

(β) Ότι το Κ.Κ.Κ. οφείλει να εργασθεί για την οργάνωση των εργατών Κύπρου 
με βάση την πάλη των τάξεων, γιατί χωρίς δυνατή οργάνωση είναι αδύνατος ο 
αγώνας για τις καθημερινές απαιτήσεις. Επίσης ν' αγωνισθεί για την ενοποίηση των 
εργατικών οργανώσεων, πολεμώντας τα ρεφορμιστικά και εθνικιστικά στοιχεία, 
που προσπαθούν να διασπάσουν την εργατική τάξη. 

(γ) Ότι το Κ.Κ.Κ. δεν πρέπει να διατηρεί άμεσο οργανική σχέση με τις εργατικές 
οργανώσεις, χωρίς βέβαια να πάψει να τις κατευθύνει και να καθοδηγεί δια των 
μελών του, εφ ' όσον εκλέγονται υπό των εργατών στις διοικήσεις των οργανώσεων 
τους. Επίσης οφείλει να προσπαθήσει για να στερεώσει την επιρροήν του μέσα 
στις εργατικές οργανώσεις και να αναπτύξει τη δράση του ανάμεσα στα μέλη τους 
με την ίδρυση φραξιών του Κ.Κ.Κ. μέσα σ' όλα τα σωματεία, εργατικά κέντρα ή τις 
διοικήσεις τους. 

(δ) Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να βάλει αμέσως σ' εφαρμογή τις άνω αποφάσεις 
και να κατευθύνει μεθοδικά τις δυνάμεις του κόμματος στην επιδίωξη των άνω 
επιδιωκομένων σκοπών. 

Απόφαση για το αγροτικό ζήτημα 4 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ. Κύπρου μετά την εισήγηση και τη συζήτηση επί 
του αγροτικού ζητήματος αποφασίζει: 

(α) Να δεχθεί τις δημοσιευμένες θέσεις για το αγροτικό ζήτημα ως προγραμματική 
βάση του Κ.Κ.Κύπρου στην αγροτική του δράση. 

(β) Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να φροντίσει την όσο το δυνατό μεγαλείτερη διάδοση 
τους στα χωριά κα ι νά προπαρασκευάσει το έδαφος για τη σύγκληση παγκυπρίου 
αγροτικού συνεδρίου, στο οποίο ν' αναπτύξει το πρόγραμμα του στο αγροτικό και 
να υποδείξει την ανάγκη εκλογής μιας παγκυπρίου επιτροπής δράσης, που θ' 
αναλάβει να αγωνισθεί, παράλληλα προς το κόμμα μας για τ' αγροτικά αιτήματα. 

(γ) Επίσης εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
οργάνωση των χωρικών και την ίδρυση αγροτικών πυρήνων του Κ.Κ.Κ. οι οποίοι 
θα το συνδέσουν με την αγροτικήν μάζα και θα διοχετεύσουν τη δράση του Κ.Κ.Κ. 
στα χωριά. 
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Απόφαση επί του εκκλησιαστικού ζητήματος5 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ., μετά την εισήγηση και τη σχετική συζήτηση επί 
του εκκλησιαστικού ζητήματος διαπιστώνει·. 

(α) Ότι η σημερινή διαχείριση της κολοσσιαίας εκκλησιαστικής περιουσίας είναι 
πολύ οπισθοδρομική και πρωτόγονος, προ πάντων η των αγροτικών κτημάτων που 
γίνεται εις βάρος των χωρικών. 

(β) Ότι τα εισοδήματα της σπαταλώνται ασκόπως για τη διατήρηση πολυτελούς 
κλήρου ή αποταμιεύεται εις ιερά άμφια και εικόνες, τη στιγμή που η χώρα έχει 
απόλυτον ανάγκη κεφαλαίων για να υπερνικήσει την οικονομική κρίση. 

(γ) Ότι μια λογική διαχείρηση της εκκλησιαστικής περιουσίας με σκοπό την υλική 
υποστήριξη των εργατικών και αγροτικών στρωμάτων του πληθυσμού θα βοηθήσει 
στην οικονομική τους ανόρθωση. 

Αποφασίζε ι όπως το Κ.Κ.Κ. αγωνισθεί για την ίδρυση ειδικής τραπέζης για τη 
διαχείρηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η τράπεζα αυτή θα διοικείται από 
συμβούλιο εκλεγόμενο απ' ευθείας από το λαό δια καθολικής ψηφοφορίας και θα 
συγκεντρώσει όλη την εκκλησιαστική περιουσία, αγροτικά ή αστικά κτήματα, και 
πολύτιμα μέταλλα ή πέτρες. 

Τα αγροτικά κτήματα θα διανεμηθούν εις τους ακτήμονες με χρεωλυτική απόσβεση. 
Τα εισοδήματα της περιουσίας αυτής θα χρησιμοποιούνται (α) δια την παροχήν φτηνών 
δανείων στους χωρικούς ή τες συνεργατικές εταιρείες και συνεταιρισμούς, (β) δια 
την παροχήν δανείων σε αστικές παραγωγικές οργανώσεις ή εργατικές ενώσεις, (γ) 
δια την συντήρηση λαϊκών σχολείων, (δ) δια την ίδρυση νοσοκομείων και σανατορίων 
για τους άρρωστους εργάτες και αγρότες και (ε) δια την ίδρυση φτωχοκομείων, 
γηροκομείων, βρεφοκομείων κ.λπ. 

Η νέα Κ.Ε. έχει καθήκον να μη παραμελήσει τον αγώνα του Κ.Κ.Κ. στο προκείμενο 
ζήτημα. 

Απόφαση για το οργανωτικό ζήτημα 6 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την εισήγηση και τη συζήτηση επί του 
οργανωτικού ζητήματος, αναγνωρίζει: 

(α) Ότι η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου και πειθαρχικού κόμματος είναι όρος 
απαραίτητος για την επιτυχία του όλου αγώνα του κόμματος. Παραδέχεται επίσης 
ότι μια καλή οργάνωση του Κ.Κ. οφείλει να στηρίζεται πάνω στους πυρήνες 
επιχειρήσεων ή χωριών στην Κύπρο όμως όπου σπανίζουν μεγάλες επιχειρήσεις 
είναι ανάγκη να εφαρμοσθεί προσωρινά μικτό σύστημα, που θα συνιστάται στην 
οργάνωση πυρήνων επιχειρήσεων, πυρήνων των χωρικών ή των συνοικιών στες 
πόλεις. Εκτός αυτού παραδέχεται να εκτελούν εργασία πυρήνων φράξιες των 
εργατικών σωματείων. 

(β) Ότι στη συγκεκριμένη περίοδο, που περνά το Κ.Κ. Κ. είναι ανάγκη να δώσει μεγάλη 
προσοχή στο συνδυασμό της νόμιμης και παράνομης δράσης, προσπαθώντας μ' 
όλες του τες δυνάμεις να διατηρήσει όσο μπορεί περισσότερο τη νομικότητά του. 

(γ) Ότι καμμιά οργάνωση δεν μπορεί να προοδεύσει και καμιά δράση πραγματική 
δεν μπορεί να γίνει αν δεν αποκτήσουν τα μέλη σχετική πολιτική μόρφωση και γι ' 
αυτό ένα από τα αμεσώτερα καθήκοντα του κόμματος είνε η μόρφωση των μελών 
του. Γι' αυτό το σκοπό είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του κόμματος, να 
γίνουν ειδικά μαθήματα, να διανεμηθεί σχετική φιλολογία κ.τ.λ. Εντέλλεται στη 
νέα Κ.Ε. να δώσει μεγάλη προσοχή στο οργανωτικό ζήτημα του κόμματος και να 
φροντίσει για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης. 
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Απόφαση επί του επαγγελματικού ζητήματος3 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την εισήγηση και τη σχετική συζήτηση επί 
του επαγγελματικού ζητήματος της νήσου διαπιστώνει: 

(α) Ότι η μετατροπή της Κύπρου σε αποικιακή αγορά της μητροπόλεως Αγγλίας 
εμπόδισε την ανάπτυξη σοβαρός εγχωρίου βιομηχανίας και γι ' αυτό η εργατική 
τάξη της νήσου αντιπροσωπεύει μικρόν μειονότητα του πληθυσμού. 

(β) Ότι υπάρχει τάση προς ανάπτυξη των μεταλλευτικών επιχειρήσεων δια την 
εξαγωγή μεταλλευμάτων, στα οποία είναι πλούσια η νήσος, και πολύ γρήγορα θα 
δημιουργηθεί πολυάριθμη εργατική τάξη. οι εργάτες μεταλλείων. 

(γ) Ότι η άφθονος προσφορά εργασίας, αιτία της καταστροφής πολλών χωρικών και 
του περιορισμού της μετανάστευσης, δημιουργεί πολύ δυσμενείς όρους εργασίας 
ιδίως στα μεταλλεία και συντελεί στην ανάπτυξη αεργίας. 

Αποφασίζει: 

(α) Ότι ένα από τα κυριώτερα καθήκοντα του Κ.Κ.Κ. είναι για την καλλιτέρεψη 
της ελεεινής οικονομικής κατάστασης του Κύπριου εργάτη και η πάλη για τις 
άμεσες απαιτήσεις της εργατικής τάξης της Κύπρου π.χ. την αύξηση των ελεινών 
μεροκάματων, την εφαρμογή του οκτάωρου, την προστασία κατά των δυστυχημάτων 
εργασίας και της δωρεάν περιθάλψεως κατά το διάστημα ασθενειών, την 
οικονομική υποστήριξη των αέργων και την ελευθερίαν οργανώσεως, μαζί με τη 
νομική αναγνώριση των υπαρχόντων ή ιδρυθησομένων εργατικών οργανώσεων. 

(β) Ότι το Κ.Κ.Κ. οφείλει να εργασθεί για την οργάνωση των εργατών Κύπρου 
με βάση την πάλη των τάξεων, γιατί χωρίς δυνατή οργάνωση είναι αδύνατος ο 
αγώνας για τις καθημερινές απαιτήσεις. Επίσης ν' αγωνισθεί για την ενοποίηση των 
εργατικών οργανώσεων, πολεμώντας τα ρεφορμιστικά και εθνικιστικά στοιχεία, 
που προσπαθούν να διασπάσουν την εργατική τάξη. 

(γ) Ότι το Κ.Κ.Κ. δεν πρέπει να διατηρεί άμεσο οργανική σχέση με τις εργατικές 
οργανώσεις, χωρίς βέβαια να πάψει να τις κατευθύνει και να καθοδηγεί δια των 
μελών του, εφ ' όσον εκλέγονται υπό των εργατών στις διοικήσεις των οργανώσεων 
τους. Επίσης οφείλει να προσπαθήσει για να στερεώσει την επιρροήν του μέσα 
στις εργατικές οργανώσεις και να αναπτύξει τη δράση του ανάμεσα στα μέλη τους 
με την ίδρυση φραξιών του Κ.Κ.Κ. μέσα σ' όλα τα σωματεία, εργατικά κέντρα ή τις 
διοικήσεις τους. 

(δ) Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να βάλει αμέσως σ' εφαρμογή τις άνω αποφάσεις 
και να κατευθύνει μεθοδικά τις δυνάμεις του κόμματος στην επιδίωξη των άνω 
επιδιωκομένων σκοπών. 

Απόφαση για το αγροτικό ζήτημα 4 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ. Κύπρου μετά την εισήγηση και τη συζήτηση επί 
του αγροτικού ζητήματος αποφασίζει: 

(α) Να δεχθεί τις δημοσιευμένες θέσεις για το αγροτικό ζήτημα ως προγραμματική 
βάση του Κ.Κ.Κύπρου στην αγροτική του δράση. 

(β) Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να φροντίσει την όσο το δυνατό μεγαλείτερη διάδοση 
τους στα χωριά κα ι νά προπαρασκευάσει το έδαφος για τη σύγκληση παγκυπρίου 
αγροτικού συνεδρίου, στο οποίο ν' αναπτύξει το πρόγραμμα του στο αγροτικό και 
να υποδείξει την ανάγκη εκλογής μιας παγκυπρίου επιτροπής δράσης, που θ' 
αναλάβει να αγωνισθεί, παράλληλα προς το κόμμα μας για τ' αγροτικά αιτήματα. 

(γ) Επίσης εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την 
οργάνωση των χωρικών και την ίδρυση αγροτικών πυρήνων του Κ.Κ.Κ. οι οποίοι 
θα το συνδέσουν με την αγροτικήν μάζα και θα διοχετεύσουν τη δράση του Κ.Κ.Κ. 
στα χωριά. 
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Απόφαση επί του εκκλησιαστικού ζητήματος5 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ., μετά την εισήγηση και τη σχετική συζήτηση επί 
του εκκλησιαστικού ζητήματος διαπιστώνει·. 

(α) Ότι η σημερινή διαχείριση της κολοσσιαίας εκκλησιαστικής περιουσίας είναι 
πολύ οπισθοδρομική και πρωτόγονος, προ πάντων η των αγροτικών κτημάτων που 
γίνεται εις βάρος των χωρικών. 

(β) Ότι τα εισοδήματα της σπαταλώνται ασκόπως για τη διατήρηση πολυτελούς 
κλήρου ή αποταμιεύεται εις ιερά άμφια και εικόνες, τη στιγμή που η χώρα έχει 
απόλυτον ανάγκη κεφαλαίων για να υπερνικήσει την οικονομική κρίση. 

(γ) Ότι μια λογική διαχείρηση της εκκλησιαστικής περιουσίας με σκοπό την υλική 
υποστήριξη των εργατικών και αγροτικών στρωμάτων του πληθυσμού θα βοηθήσει 
στην οικονομική τους ανόρθωση. 

Αποφασίζε ι όπως το Κ.Κ.Κ. αγωνισθεί για την ίδρυση ειδικής τραπέζης για τη 
διαχείρηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η τράπεζα αυτή θα διοικείται από 
συμβούλιο εκλεγόμενο απ' ευθείας από το λαό δια καθολικής ψηφοφορίας και θα 
συγκεντρώσει όλη την εκκλησιαστική περιουσία, αγροτικά ή αστικά κτήματα, και 
πολύτιμα μέταλλα ή πέτρες. 

Τα αγροτικά κτήματα θα διανεμηθούν εις τους ακτήμονες με χρεωλυτική απόσβεση. 
Τα εισοδήματα της περιουσίας αυτής θα χρησιμοποιούνται (α) δια την παροχήν φτηνών 
δανείων στους χωρικούς ή τες συνεργατικές εταιρείες και συνεταιρισμούς, (β) δια 
την παροχήν δανείων σε αστικές παραγωγικές οργανώσεις ή εργατικές ενώσεις, (γ) 
δια την συντήρηση λαϊκών σχολείων, (δ) δια την ίδρυση νοσοκομείων και σανατορίων 
για τους άρρωστους εργάτες και αγρότες και (ε) δια την ίδρυση φτωχοκομείων, 
γηροκομείων, βρεφοκομείων κ.λπ. 

Η νέα Κ.Ε. έχει καθήκον να μη παραμελήσει τον αγώνα του Κ.Κ.Κ. στο προκείμενο 
ζήτημα. 

Απόφαση για το οργανωτικό ζήτημα 6 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. μετά την εισήγηση και τη συζήτηση επί του 
οργανωτικού ζητήματος, αναγνωρίζει: 

(α) Ότι η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου και πειθαρχικού κόμματος είναι όρος 
απαραίτητος για την επιτυχία του όλου αγώνα του κόμματος. Παραδέχεται επίσης 
ότι μια καλή οργάνωση του Κ.Κ. οφείλει να στηρίζεται πάνω στους πυρήνες 
επιχειρήσεων ή χωριών στην Κύπρο όμως όπου σπανίζουν μεγάλες επιχειρήσεις 
είναι ανάγκη να εφαρμοσθεί προσωρινά μικτό σύστημα, που θα συνιστάται στην 
οργάνωση πυρήνων επιχειρήσεων, πυρήνων των χωρικών ή των συνοικιών στες 
πόλεις. Εκτός αυτού παραδέχεται να εκτελούν εργασία πυρήνων φράξιες των 
εργατικών σωματείων. 

(β) Ότι στη συγκεκριμένη περίοδο, που περνά το Κ.Κ. Κ. είναι ανάγκη να δώσει μεγάλη 
προσοχή στο συνδυασμό της νόμιμης και παράνομης δράσης, προσπαθώντας μ' 
όλες του τες δυνάμεις να διατηρήσει όσο μπορεί περισσότερο τη νομικότητά του. 

(γ) Ότι καμμιά οργάνωση δεν μπορεί να προοδεύσει και καμιά δράση πραγματική 
δεν μπορεί να γίνει αν δεν αποκτήσουν τα μέλη σχετική πολιτική μόρφωση και γι ' 
αυτό ένα από τα αμεσώτερα καθήκοντα του κόμματος είνε η μόρφωση των μελών 
του. Γι' αυτό το σκοπό είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ο τύπος του κόμματος, να 
γίνουν ειδικά μαθήματα, να διανεμηθεί σχετική φιλολογία κ.τ.λ. Εντέλλεται στη 
νέα Κ.Ε. να δώσει μεγάλη προσοχή στο οργανωτικό ζήτημα του κόμματος και να 
φροντίσει για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης. 
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Απόφαση για το ζήτημα των νέων 7 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αναγνωρίζει ότι π Εργασία ανάμεσα στους 
νέους είνε ανάγκη να τονωθεί περισσότερον και να υποβηθηθούν οι οργανώσεις των 
νέων. ώστε να αποκτήσουν πρώτον εργατικήν ενότητα και δεύτερον να εξαπλωθούν 
ανάμεσα στους νέους εργάτες ή αγρότες, τους μαθητάς και τα παιδιά των εργατών. 

Επίσης αναγνωρίζει ότι είνε ανάγκη να ενωθεί η Εργατική και Μαθητική Νεολαία σε 
μια ενιαία οργάνωση κομμουνικής νεολαίας, που θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη 
δράση της και στες άλλες πόλεις ή τα χωριά, ιδρύοντας παντού παρόμοιες οργανώσεις. 
Οι οργανώσεις της Νεολαίας οφείλουν να εργασθούν εκ συμφώνου με το Κ.Κ. για 
τη καλλιτέρυση της θέσης των νέων εργατών και μαθητών π.χ. την απαγόρευση της 
εργασίας σε παιδιά κάτω των 14 χρονών, την εξάωρο εργασία από 14 - 18 χρονών, την 
ελάττωση των διδάκτρων στα σχολεία και την δωρεάν εγγραφή των φτωχών μαθητών 
κ.λπ. 

Η Κομμουνιστική Νεολαία οφείλει παράλληλα προς την μορφωτική και οργανωτική 
της δράση, να δώσει μεγάλη προσοχή στον αθλητισμό, που άρχισε να ξαπλώνεται 
αρκετά στη νήσο μας. Είναι ανάγκη να δημιουργήσει τον εργατικόν αθλητισμό και 
προσκοπισμό. Γι ' αυτό πρέπει το Κ.Κ.Κ. να βοηθήσει την Κομμουνιστική Νεολαία 
στην ίδρυση αθλητικών εργατικών οργανώσεων, που θα περιλαμβάνουν ομάδες 
διαφόρων σπορτ και ομάδες εργατών προσκόπων. 

Το Παγκύπριο Συνέδριο εντέλλεται στες οργανώσεις του Κόμματος να δώσουν μεγάλη 
προσοχή στη μόρφωση της νεολαίας, που πρέπει να αποκτήσει συνείδηση τάξεως. 

Απόφαση για την οργάνωση των γυναικών8 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. δεν μπορεί να μη ενδιαφερθεί για το ζήτημα 
της οικονομικής και κοινωνικής καταπίεσης των γυναικών γενικά και ειδικά των 
εργατριών. Γι' αυτό αναγνωρίζει ότι το Κ.Κ.Κ. οφείλει να αγωνισθεί για τα διάφορα 
αιτήματα των γυναικών π.χ. για την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας στη σύναψη 
γάμου, για τη παροχή προστασίας στη μητρότητα (ίδρυση μαιευτικών κλινικών και 
βρεφοκομείων), για την παροχή ιδίου μεροκάματου στη γυναίκα και τον άνδρα εφ ' 
όσον εκτελούν την ίδια δουλειά κ.τ.λ. 

Το Κ.Κ.Κ. οφείλει να εργασθεί για την οργάνωση των γυναικών σε συνδέσμους 
γυναικείου αγώνα για να επιδιώξουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Επίσης 
οφείλει να εργασθεί για να προσελκύσει στις οργανώσεις του όσο το δυνατό 
περισσότερες γυναίκες, γιατί αν δεν αποκτήσει τη συμπάθεια των γυναικών, που 
καταπιέζονται περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνικήν ομάδα, δεν είνε δυνατόν 
να επιτύχει τους τελικούς σκοπούς του. ούτε θα μπορεί να ονομάζεται αληθινό 
κομμουνιστικό κόμμα. 

Γι' αυτό εντέλλεται στην νέα Κ.Ε. να επιστήσει τη προσοχή της στο γυναικείο ζήτημα 
και να κατευθύνει τες οργανώσεις του κόμματος για να εργασθούν μεθοδικά στην 
οργάνωση του γυναικείου κόσμου. 

Απόφαση επί του ζητήματος του Τύπου του Κόμματος9 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. παρατηρεί ότι το όργανο του Κόμματος «Ν. 
Άνθρωπος» δεν κατώρθωσε ακόμη να καταστεί μια εφημερίδα πραγματικά παγκύπριος. 
που να εξετάζει όλα τα Κυπριακά ζητήματα, ότι περιορίζεται σχεδόν στα ζητήματα 
της επαρχίας Λεμεσού. Επίσης το Κ.Κ.Κ. δεν μπόρεσε ακόμη να χρησιμοποιήσει τον 
«Ν. Άνθρωπο» για αληθικές πολιτικές καμπάνιες, πράγμα που ζημιώνει πολύ την 
εξάπλωση της επιρροής του Κόμματος. ΓΓ αυτό αναγνωρίζει την ανάγκη της εκλογής 
ειδικής τριμελούς επιτροπής για τη διεύθυνση του «Ν. Ανθρώπου» τη σύνταξη και 
διάδοση του και εντέλλεται σ' αυτή να φροντίσει (α) να εξασφαλισθεί η κανονική 
του σύνταξη, (β) να καλλιτερεύσει η εμφάνιση του, (γ) να διαδοθεί περισσότερον δια 
της κατά φύλλον πωλήσεων του. όπου είναι δυνατόν (δ) να εξασφαλίσει ταχτικούς 
ανταποκριτές σ' όλες τις πόλεις και τα μεταλλευτικά ή αγροτικά κέντρα, (ε) να 

προσπαθήσει να επιτύχει την οικονομικήν του αυτοτέλεια και (στ) να εργασθεί για 
την εβδομαδιαίαν έκδοση του. 

Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. και σ' όλες τες οργανώσεις του Κόμματος να βοηθήσουν 
την διαχειριστικήν επιτροπή του «Ν. Ανθρώπου» στο έργο της. ειδικά δε στη Κ.Ε. να 
επιβλέπει επίσης την όλην εργασίαν της. 

Διαμαρτυρία 1 0 

Το Ά Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. παρατηρεί μετά λύπης του ότι η Τοπική 
Κυβέρνηση εκήρυξε άγριο πόλεμον εναντίον του Κόμματος μας. Δ εν γνωρίζει εάν 
η στάση της αυτή είναι αποτέλεσμα οδηγιών από το υπουργείον των Αποικιών ή αν 
προέρχεται εξ ' ιδίας πρωτοβουλίας της Τοπικής Κυβέρνησης. Το γεγονός όμως είνε 
ότι η εξορία του σ. Ν. Γιαβόπουλου και η δίμηνος φυλάκιση του υπευθύνου του «Νέου 
Ανθρώπου» οργάνου του Κόμματος σ. Χ. Σολωμονίδη. η συνεχής παρακολούθηση 
των διαφόρων μελών του Κόμματος μας και τα λοιπά λαμβανόμενα εναντίον του 
μέτρα είνε τοιαύτης φύσεως, ώστε να παρεμποδίζουν την ελευθέρα δράση του. Ιδίως 
δε ο υπερβολικός ζήλος ορισμένων τοπικών οργάνων της Λεμεσού καθιστά τα μέτρα 
ταύτα εντελώς βάναυσα και προσβλητικά της ατομικής ελευθερίας των μελών του 
Κόμματος μας και των οργάνων του. ΓΓ αυτό το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. 
διαμαρτύρεται εντόνως σ' ολόκληρον την εργατική τάξη του κόσμου και ειδικά 
στην εργατική τάξη του κόσμου και ειδικά στην εργατική τάξη της Αγγλίας δια την 
στάση αυτή της τοπικής Κυβέρνησης και εξαιτεί τη συνδρομή της για την άρση των 
περιοριστικών αυτών μέτρων. 

Εντέλλεται στη Κ.Ε. του Κόμματος ν' αποστείλει την παρούσαν διαμαρτυρίαν προς την 
Τοπική Κυβέρνηση, και το υπουργείον των αποικιών της Αγγλίας. Επίσης προς όλα τα 
αδελφό κόμματα του κόσμου και το Λέϊμπουρ Πάρτυ της Αγγλίας με τη παράκληση 
να τη δημοσιεύσουν στα επίσημα όργανα τους 
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Απόφαση για το ζήτημα των νέων 7 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αναγνωρίζει ότι π Εργασία ανάμεσα στους 
νέους είνε ανάγκη να τονωθεί περισσότερον και να υποβηθηθούν οι οργανώσεις των 
νέων. ώστε να αποκτήσουν πρώτον εργατικήν ενότητα και δεύτερον να εξαπλωθούν 
ανάμεσα στους νέους εργάτες ή αγρότες, τους μαθητάς και τα παιδιά των εργατών. 

Επίσης αναγνωρίζει ότι είνε ανάγκη να ενωθεί η Εργατική και Μαθητική Νεολαία σε 
μια ενιαία οργάνωση κομμουνικής νεολαίας, που θα προσπαθήσει να επεκτείνει τη 
δράση της και στες άλλες πόλεις ή τα χωριά, ιδρύοντας παντού παρόμοιες οργανώσεις. 
Οι οργανώσεις της Νεολαίας οφείλουν να εργασθούν εκ συμφώνου με το Κ.Κ. για 
τη καλλιτέρυση της θέσης των νέων εργατών και μαθητών π.χ. την απαγόρευση της 
εργασίας σε παιδιά κάτω των 14 χρονών, την εξάωρο εργασία από 14 - 18 χρονών, την 
ελάττωση των διδάκτρων στα σχολεία και την δωρεάν εγγραφή των φτωχών μαθητών 
κ.λπ. 

Η Κομμουνιστική Νεολαία οφείλει παράλληλα προς την μορφωτική και οργανωτική 
της δράση, να δώσει μεγάλη προσοχή στον αθλητισμό, που άρχισε να ξαπλώνεται 
αρκετά στη νήσο μας. Είναι ανάγκη να δημιουργήσει τον εργατικόν αθλητισμό και 
προσκοπισμό. Γι ' αυτό πρέπει το Κ.Κ.Κ. να βοηθήσει την Κομμουνιστική Νεολαία 
στην ίδρυση αθλητικών εργατικών οργανώσεων, που θα περιλαμβάνουν ομάδες 
διαφόρων σπορτ και ομάδες εργατών προσκόπων. 

Το Παγκύπριο Συνέδριο εντέλλεται στες οργανώσεις του Κόμματος να δώσουν μεγάλη 
προσοχή στη μόρφωση της νεολαίας, που πρέπει να αποκτήσει συνείδηση τάξεως. 

Απόφαση για την οργάνωση των γυναικών8 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. δεν μπορεί να μη ενδιαφερθεί για το ζήτημα 
της οικονομικής και κοινωνικής καταπίεσης των γυναικών γενικά και ειδικά των 
εργατριών. Γι' αυτό αναγνωρίζει ότι το Κ.Κ.Κ. οφείλει να αγωνισθεί για τα διάφορα 
αιτήματα των γυναικών π.χ. για την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας στη σύναψη 
γάμου, για τη παροχή προστασίας στη μητρότητα (ίδρυση μαιευτικών κλινικών και 
βρεφοκομείων), για την παροχή ιδίου μεροκάματου στη γυναίκα και τον άνδρα εφ ' 
όσον εκτελούν την ίδια δουλειά κ.τ.λ. 

Το Κ.Κ.Κ. οφείλει να εργασθεί για την οργάνωση των γυναικών σε συνδέσμους 
γυναικείου αγώνα για να επιδιώξουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Επίσης 
οφείλει να εργασθεί για να προσελκύσει στις οργανώσεις του όσο το δυνατό 
περισσότερες γυναίκες, γιατί αν δεν αποκτήσει τη συμπάθεια των γυναικών, που 
καταπιέζονται περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνικήν ομάδα, δεν είνε δυνατόν 
να επιτύχει τους τελικούς σκοπούς του. ούτε θα μπορεί να ονομάζεται αληθινό 
κομμουνιστικό κόμμα. 

Γι' αυτό εντέλλεται στην νέα Κ.Ε. να επιστήσει τη προσοχή της στο γυναικείο ζήτημα 
και να κατευθύνει τες οργανώσεις του κόμματος για να εργασθούν μεθοδικά στην 
οργάνωση του γυναικείου κόσμου. 

Απόφαση επί του ζητήματος του Τύπου του Κόμματος9 

Το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. παρατηρεί ότι το όργανο του Κόμματος «Ν. 
Άνθρωπος» δεν κατώρθωσε ακόμη να καταστεί μια εφημερίδα πραγματικά παγκύπριος. 
που να εξετάζει όλα τα Κυπριακά ζητήματα, ότι περιορίζεται σχεδόν στα ζητήματα 
της επαρχίας Λεμεσού. Επίσης το Κ.Κ.Κ. δεν μπόρεσε ακόμη να χρησιμοποιήσει τον 
«Ν. Άνθρωπο» για αληθικές πολιτικές καμπάνιες, πράγμα που ζημιώνει πολύ την 
εξάπλωση της επιρροής του Κόμματος. ΓΓ αυτό αναγνωρίζει την ανάγκη της εκλογής 
ειδικής τριμελούς επιτροπής για τη διεύθυνση του «Ν. Ανθρώπου» τη σύνταξη και 
διάδοση του και εντέλλεται σ' αυτή να φροντίσει (α) να εξασφαλισθεί η κανονική 
του σύνταξη, (β) να καλλιτερεύσει η εμφάνιση του, (γ) να διαδοθεί περισσότερον δια 
της κατά φύλλον πωλήσεων του. όπου είναι δυνατόν (δ) να εξασφαλίσει ταχτικούς 
ανταποκριτές σ' όλες τις πόλεις και τα μεταλλευτικά ή αγροτικά κέντρα, (ε) να 

προσπαθήσει να επιτύχει την οικονομικήν του αυτοτέλεια και (στ) να εργασθεί για 
την εβδομαδιαίαν έκδοση του. 

Εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. και σ' όλες τες οργανώσεις του Κόμματος να βοηθήσουν 
την διαχειριστικήν επιτροπή του «Ν. Ανθρώπου» στο έργο της. ειδικά δε στη Κ.Ε. να 
επιβλέπει επίσης την όλην εργασίαν της. 

Διαμαρτυρία 1 0 

Το Ά Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. παρατηρεί μετά λύπης του ότι η Τοπική 
Κυβέρνηση εκήρυξε άγριο πόλεμον εναντίον του Κόμματος μας. Δ εν γνωρίζει εάν 
η στάση της αυτή είναι αποτέλεσμα οδηγιών από το υπουργείον των Αποικιών ή αν 
προέρχεται εξ ' ιδίας πρωτοβουλίας της Τοπικής Κυβέρνησης. Το γεγονός όμως είνε 
ότι η εξορία του σ. Ν. Γιαβόπουλου και η δίμηνος φυλάκιση του υπευθύνου του «Νέου 
Ανθρώπου» οργάνου του Κόμματος σ. Χ. Σολωμονίδη. η συνεχής παρακολούθηση 
των διαφόρων μελών του Κόμματος μας και τα λοιπά λαμβανόμενα εναντίον του 
μέτρα είνε τοιαύτης φύσεως, ώστε να παρεμποδίζουν την ελευθέρα δράση του. Ιδίως 
δε ο υπερβολικός ζήλος ορισμένων τοπικών οργάνων της Λεμεσού καθιστά τα μέτρα 
ταύτα εντελώς βάναυσα και προσβλητικά της ατομικής ελευθερίας των μελών του 
Κόμματος μας και των οργάνων του. ΓΓ αυτό το Α' Παγκύπριο Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. 
διαμαρτύρεται εντόνως σ' ολόκληρον την εργατική τάξη του κόσμου και ειδικά 
στην εργατική τάξη του κόσμου και ειδικά στην εργατική τάξη της Αγγλίας δια την 
στάση αυτή της τοπικής Κυβέρνησης και εξαιτεί τη συνδρομή της για την άρση των 
περιοριστικών αυτών μέτρων. 

Εντέλλεται στη Κ.Ε. του Κόμματος ν' αποστείλει την παρούσαν διαμαρτυρίαν προς την 
Τοπική Κυβέρνηση, και το υπουργείον των αποικιών της Αγγλίας. Επίσης προς όλα τα 
αδελφό κόμματα του κόσμου και το Λέϊμπουρ Πάρτυ της Αγγλίας με τη παράκληση 
να τη δημοσιεύσουν στα επίσημα όργανα τους 
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Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Εισήγηση επί της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης11 

Η Κύπρος υπό τους Τούρκους 

Η Κύπρος, κάτω από τον Τουρκικό φεουδαρχισμό, όπου έμεινε 300 ολόκληρα χρόνια, 
έχασε όλη την αρκετά ανεπτυγμένην οικονομική της οργάνωση, που απέκτησε κατά 
το διάστημα της Ενετοκρατίας. Ο πληθυσμός από 800 - 1000 χιλιάδες, κατέβηκε στις 
120,000 περίπου, όταν έγινεν η Αγγλική κατοχή (1878). Το εμπόριο της καταστράφηκε 
μαζύ με το εμπορικό της κέντρο την Αμμόχωστο, και σιγά - σιγά επεκράτησαν οι 
πατριαρχικές παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή, η εις είδος ανταλλαγή. 

Κατά το διάστημα των Ελληνικών επαναστάσεων, η Κύπρος δεν έπαιξε σπουδαίο 
ρόλο, για διαφόρους λόγους: (α) γιατί βρισκόντανε πολύ κοντά στις Ασιατικές ακτές 
και πολύ μακρυά από τα επαναστατικά κέντρα (Πελοπόννησος) (β) γιατί οι Κύπριοι 
αισθανόντουσαν περισσότερο την πολιτική καταπίεση της πανίσχυρου εκκλησίας και 
των ντόπιων κοτσαπάσηδων, παρά την Τουρκική καταπίεση. Έτσι η νήσος μαστιζομένη 
από τις επιδημικές αρρώστειες, τις ανοβρίες και τις ακρίδες, ολοένα οπισθοδρομούσε 
οικονομικώς και καταστρεφότανε. Στην ελεεινή αυτή κατάσταση έβαλε φραγμό η 
Αγγλική κατοχή κατά το 1878. 

Η Αγγλική κατοχή 

Η Αγγλική κατοχή έγινε κυρίως για στρατιωτικούς λόγους. Οι Άγγλοι προσεπάθησαν 
όμως να αναδιοργανώσουν οικονομικώς τη νήσο και να την ανατπύξουν ως 
αποικιακήν αγοράν των βιομηχανικών προϊόντων της Μητρόπολης. ΓΓ αυτό το σκοπό 
έπρεπε ν' αναπτυχθούν καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, να ευνοηθε ί η ανάπτυξη 
της γεωργίας για να παράγει πρώτες ύλες για την εξαγωγή και να αναπτυχθεί ο 
πληθυσμός σε τέτοιο βαθμό ώστε να συνηθίσει στην κατανάλωση των βιομηχανικών 
προϊόντων. Αυτή είναι η θετική δράση της Αγγλικής διοικήσεως κατά το διάστημα 
της κατοχής, που μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: (α) ανάπτυξη της γεωργικής 
παραγωγής, (β) ανάπτυξη εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, (γ) πνευματική 
ανάπτυξη του πληθυσμού, (δ) ανάπτυξη της συγκοινωνίας, γεγονότα που μπορεί να 
χαρακτηρισθούν όλα μαζύ, η ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 

Η προσπάθεια να μεταβληθεί η Κύπρος σε αποικιακήν αγορά, ε ίχε ως συνέπεια 
όχι μόνον θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά τοιαύτα. Η ακμάζουσα επί 
Τουρκοκρατίας χειροτεχνία ήρχισε να παρακμάζει προς όφελος της εισαγωγής 
ετοίμων βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης η οικιακή οικονομία των χωρικών 
κατεστράφηκε τελείως, χωρίς η Κύπρος ν' αποκτήσει δική της αξιόλογη βιομηχανία. 

Η φορολογία αυξήθηκε υπερβολικά για να επαρκέσει στις ανάγκες της πολυτελούς 
μας δοικήσεως και στην πληρωμήν του υποτελικού φόρου, που εξακολουθεί να 
πληρώνεται μέχρι σήμερον. Η συνεχής αυτή εξαγωγή κεφαλαίων, μαζύ μετηνεξαγωγτή 
των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, εξαντλούν συνεχώς τη χώρα και προκαλούν 
την έλλειψη κεφαλαίων, που παρατηρείται στη νήσο. Ακόμη μεγαλειτέρα επίδραση 
έχει η υπέρμετρος ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου. Ο πληθυσμός αφού απέκτησε 
σχετικήν πνευματική ανάπτυξη, απέκτησεν επίσης τη συνήθεια να καταναλίσκει 
διάφορα βιομηχανικά προϊόντα. Τα βιομηχανικά αυτά προϊόντα προέρχονται τα 
περισσότερα από τη Μητρόπολη, εξ αιτίας της σχετικής δασμολογικής προστασίας 
τους στην Κύπρο. Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής εισαγωγής αναπτύχθηκε 
σε υπέρμετρο βαθμό η εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από 
τη στέρηση των κατωτέρων στρωμάτων του πληθυσμού. Έτσι παρά την ανάπτυξη της 
γεωργικής παραγωγής, ο γεωργικός πληθυσμός συνεχώς εξαθλιούται και διέρχεται 
άσχημη οικονομική κρίση, ενώ το κεφάλαιο συγκεντρώνεται στα χέρια μερικών 
τοκογλύφων και εμπόρων ή εξάγεται στο εξωτερικό. 
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Η οικονομική κρίση 

Η κρίση αυτή έχει ενταθεί περισσότερο κατά την μεταπολεμική περίοδο. Αιτία είναι 
η γεωργική κρίση, που επακολούθησε. Η τότε αύξηση των τιμών των γεωργικών 
προϊόντων συνετέλεσε στο να εισρεύσουν άφθονα κεφάλαια στα χωριά και να 
δημιουργηθεί μια σχετική ευτυχία. Οι χωρικοί όμως αντί να χρησιμοποιήσουν 
τα κεφάλαια αυτά για να πληρώσουν τα χρέη τους και να εντατικοποήσουν τις 
καλλιέργειες τους, προτίμησαν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, αγοράζοντας σε 
υψηλές τιμές και με πίστωση πολλές φορές νέα κτήματα ή να σπαταλούν τα κεφάλαια 
τους αποκτώντας νέες καταναλωτικές συνήθειες, που προκαλέσανε μεγάλη ζήτηση 
εμπορευμάτων, που είχεν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κερδοσκοπίας. Έτσι τα 
κεφάλαια των χωρικών όχι μονάχα έχουν φυγαδευθεί από τα χωριά, μα στο τέλος, 
μόλις γυρίσαμε στην ομαλή μεταπολεμική περίοδο, οι χωρικοί βρέθηκαν χρεωμένοι 
με υπέρογκα ποσά. Με τον εκπεσμό δε των γεωργικών προϊόντων δεν κατώρθωσαν 
να τα εξοφλήσουν, κι έτσι είτε χάσανε ολότελα τις ιδιοκτησίες τους ή βρίσκουνται στα 
πρόθυρα της καταστροφής. 

Η γεωργική αυτή κρίση, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η γεωργική παραγωγή είναι 
η βάση της όλης μας οικονομίας, προκαλεί γενικήν οικονομική κρίση της χώρας 
με καταστρεπτικά αποτελέσματα στο μικροεμπόριο. Αποτέλεσμα της γενικής 
κρίσεως είναι τόσον η καταστροφή της μικροϊδιοκτησίας των χωρικών, όσον και η 
καταστροφή των μικρεμπόρων με την παράλληλη συγκέντρωση των κεφαλαίων στα 
χέρια ορισμένων μεγαλεμπόρων και τοκιστών. 

Η υπερπήδηση της οικονομικής κρίσης είνε δυνατή μόνον με την εντατικοποίηση 
της γεωργικής παραγωγής και την ανάπτυξη εγχωρίου βιομηχανίας, σε βαθμό που 
να παύσει η Κύπρος να εξαρτάται από τη Μητρόπολη. Η Αγγλική όμως διοίκηση 
ουδέποτε θα ευνοήσει τέτοιο πρόγραμμα, που θα τείνει να μεταβάλει τη νήσο από 
αποικιακήν αγορά σε αυτάρκη χώρα. Εκτός αυτού δια την εφαρμογής τοιούτου 
προγράμματος απαιτούνται νέα κεφάλαια, τα οποία δεν βρίσκονται στο τόπο, μπορούν 
όμως να εξευρεθούν είτε δια δανείου είτε με την επιστροφή των πλεονασμάτων του 
προϋπολογισμού, που είνε ακινητοποιημένα στην Αγγλία και ανέρχονται ήδη σε 
£600.000 περίπου. 

Εμφάνιση της αστικής τάξης 

Η οικονομική εξέλιξη της Κύπρου είχε τον αντίκτυπο της στην πολιτική διαμόρφωση 
της χώρας. Το κυριότερο αποτέλεσμα είνε η ανάπτυξη εγχωρίου αστικής τάξης, που 
παίζει σήμερα σπουδαίο πολιτικό ρόλο. Η πολιτική σταδιοδρομία της νεαράς αυτής 
τάξης πέρασε διαφόρους περιόδους π.χ. (α) τον αγώνα για την πολιτική και κοινωνική 
επικράτηση ανάμεσα στον πληθυσμό της νήσου εις βάρος του κλήρου, (β) τον αγώνα 
για την απαλλαγή από της Αγγλικής κυριαρχίας δια της ενώσεως με την Ελλάδα και 
(γ) την περίοδο της ήττας της από την Αγγλική διοίκηση και τη συνθηκολόγηση της. 

Η περίοδος του αγώνα για την πολιτική και κοινωνική επικράτηση (η οξύτερη 
του εμφάνιση), συμπίπτει με την περίοδο του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Τότε η 
νεαρά αστική τάξη, συγκεντρωμένη γύρω από τον φιλελεύθερο μητροπολίτη Κιτίου 
Κύριλλον, αγωνίστηκε για να επιτύχει να συμμετέχει στη διοίκηση της εκκλησίας 
και των εκκλησιαστικών περιουσιών. Η Αγγλική διοίκηση για να εξασθενήσει την 
παντοδυναμίαντου κλήρου που συνετάχθη μαζί με τον τότε μητροπολίτην Κυρήνειας, 
ευνόησε τα σχέδια της αστικής τάξης, η οποία και κατώρθωσε να αναγκάσει τον 
κλήρο να δεχθεί συμβιβασμό, ύστερα από μια δεκαετή και πεισματώδικη πάλη. 

Το «ενωτικό» ζήτημα 

Η νίκη αυτή, η ταυτόχρονη σχεδόν ένταση του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος 
στη Μακεδονία και Κρήτη και η επικράτηση της φιλελεύθερης εθνικιστικής 
μπουρζουαζίας στην Ελλάδα, δώσανε το απαιτούμενο θάρρος στην αδύνατη αστική 
τάξη της Κύπρου να ηγηθεί του «ενωτικού» αγώνος και να στρέψει τον πληθυσμό της 
νήσου κατά της Αγγλίας. Ο αγώνας αυτός πήρε τη μεγαλείτερη ένταση του κατά το 1911 
-1912. Σ ' αυτό το διάστημα σημε ιώθηκε η μεγαλείτερη κίνηση για την «Ένωση» και η 
διοργάνωση μεγάλων συλλαλητηρίων, που κατέληξαν και μέχρι ταραχών. Το κίνημα 
αυτό έσπρωξε οριστικά τον Τουρκικό πληθυσμό με το μέρος της Αγγλίας και ανάπτυξε 
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Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Εισήγηση επί της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης11 

Η Κύπρος υπό τους Τούρκους 

Η Κύπρος, κάτω από τον Τουρκικό φεουδαρχισμό, όπου έμεινε 300 ολόκληρα χρόνια, 
έχασε όλη την αρκετά ανεπτυγμένην οικονομική της οργάνωση, που απέκτησε κατά 
το διάστημα της Ενετοκρατίας. Ο πληθυσμός από 800 - 1000 χιλιάδες, κατέβηκε στις 
120,000 περίπου, όταν έγινεν η Αγγλική κατοχή (1878). Το εμπόριο της καταστράφηκε 
μαζύ με το εμπορικό της κέντρο την Αμμόχωστο, και σιγά - σιγά επεκράτησαν οι 
πατριαρχικές παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή, η εις είδος ανταλλαγή. 

Κατά το διάστημα των Ελληνικών επαναστάσεων, η Κύπρος δεν έπαιξε σπουδαίο 
ρόλο, για διαφόρους λόγους: (α) γιατί βρισκόντανε πολύ κοντά στις Ασιατικές ακτές 
και πολύ μακρυά από τα επαναστατικά κέντρα (Πελοπόννησος) (β) γιατί οι Κύπριοι 
αισθανόντουσαν περισσότερο την πολιτική καταπίεση της πανίσχυρου εκκλησίας και 
των ντόπιων κοτσαπάσηδων, παρά την Τουρκική καταπίεση. Έτσι η νήσος μαστιζομένη 
από τις επιδημικές αρρώστειες, τις ανοβρίες και τις ακρίδες, ολοένα οπισθοδρομούσε 
οικονομικώς και καταστρεφότανε. Στην ελεεινή αυτή κατάσταση έβαλε φραγμό η 
Αγγλική κατοχή κατά το 1878. 

Η Αγγλική κατοχή 

Η Αγγλική κατοχή έγινε κυρίως για στρατιωτικούς λόγους. Οι Άγγλοι προσεπάθησαν 
όμως να αναδιοργανώσουν οικονομικώς τη νήσο και να την ανατπύξουν ως 
αποικιακήν αγοράν των βιομηχανικών προϊόντων της Μητρόπολης. ΓΓ αυτό το σκοπό 
έπρεπε ν' αναπτυχθούν καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, να ευνοηθε ί η ανάπτυξη 
της γεωργίας για να παράγει πρώτες ύλες για την εξαγωγή και να αναπτυχθεί ο 
πληθυσμός σε τέτοιο βαθμό ώστε να συνηθίσει στην κατανάλωση των βιομηχανικών 
προϊόντων. Αυτή είναι η θετική δράση της Αγγλικής διοικήσεως κατά το διάστημα 
της κατοχής, που μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: (α) ανάπτυξη της γεωργικής 
παραγωγής, (β) ανάπτυξη εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, (γ) πνευματική 
ανάπτυξη του πληθυσμού, (δ) ανάπτυξη της συγκοινωνίας, γεγονότα που μπορεί να 
χαρακτηρισθούν όλα μαζύ, η ανάπτυξη καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 

Η προσπάθεια να μεταβληθεί η Κύπρος σε αποικιακήν αγορά, ε ίχε ως συνέπεια 
όχι μόνον θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά τοιαύτα. Η ακμάζουσα επί 
Τουρκοκρατίας χειροτεχνία ήρχισε να παρακμάζει προς όφελος της εισαγωγής 
ετοίμων βιομηχανικών προϊόντων. Επίσης η οικιακή οικονομία των χωρικών 
κατεστράφηκε τελείως, χωρίς η Κύπρος ν' αποκτήσει δική της αξιόλογη βιομηχανία. 

Η φορολογία αυξήθηκε υπερβολικά για να επαρκέσει στις ανάγκες της πολυτελούς 
μας δοικήσεως και στην πληρωμήν του υποτελικού φόρου, που εξακολουθεί να 
πληρώνεται μέχρι σήμερον. Η συνεχής αυτή εξαγωγή κεφαλαίων, μαζύ μετηνεξαγωγτή 
των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, εξαντλούν συνεχώς τη χώρα και προκαλούν 
την έλλειψη κεφαλαίων, που παρατηρείται στη νήσο. Ακόμη μεγαλειτέρα επίδραση 
έχει η υπέρμετρος ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου. Ο πληθυσμός αφού απέκτησε 
σχετικήν πνευματική ανάπτυξη, απέκτησεν επίσης τη συνήθεια να καταναλίσκει 
διάφορα βιομηχανικά προϊόντα. Τα βιομηχανικά αυτά προϊόντα προέρχονται τα 
περισσότερα από τη Μητρόπολη, εξ αιτίας της σχετικής δασμολογικής προστασίας 
τους στην Κύπρο. Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής εισαγωγής αναπτύχθηκε 
σε υπέρμετρο βαθμό η εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από 
τη στέρηση των κατωτέρων στρωμάτων του πληθυσμού. Έτσι παρά την ανάπτυξη της 
γεωργικής παραγωγής, ο γεωργικός πληθυσμός συνεχώς εξαθλιούται και διέρχεται 
άσχημη οικονομική κρίση, ενώ το κεφάλαιο συγκεντρώνεται στα χέρια μερικών 
τοκογλύφων και εμπόρων ή εξάγεται στο εξωτερικό. 
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Η οικονομική κρίση 

Η κρίση αυτή έχει ενταθεί περισσότερο κατά την μεταπολεμική περίοδο. Αιτία είναι 
η γεωργική κρίση, που επακολούθησε. Η τότε αύξηση των τιμών των γεωργικών 
προϊόντων συνετέλεσε στο να εισρεύσουν άφθονα κεφάλαια στα χωριά και να 
δημιουργηθεί μια σχετική ευτυχία. Οι χωρικοί όμως αντί να χρησιμοποιήσουν 
τα κεφάλαια αυτά για να πληρώσουν τα χρέη τους και να εντατικοποήσουν τις 
καλλιέργειες τους, προτίμησαν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους, αγοράζοντας σε 
υψηλές τιμές και με πίστωση πολλές φορές νέα κτήματα ή να σπαταλούν τα κεφάλαια 
τους αποκτώντας νέες καταναλωτικές συνήθειες, που προκαλέσανε μεγάλη ζήτηση 
εμπορευμάτων, που είχεν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κερδοσκοπίας. Έτσι τα 
κεφάλαια των χωρικών όχι μονάχα έχουν φυγαδευθεί από τα χωριά, μα στο τέλος, 
μόλις γυρίσαμε στην ομαλή μεταπολεμική περίοδο, οι χωρικοί βρέθηκαν χρεωμένοι 
με υπέρογκα ποσά. Με τον εκπεσμό δε των γεωργικών προϊόντων δεν κατώρθωσαν 
να τα εξοφλήσουν, κι έτσι είτε χάσανε ολότελα τις ιδιοκτησίες τους ή βρίσκουνται στα 
πρόθυρα της καταστροφής. 

Η γεωργική αυτή κρίση, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η γεωργική παραγωγή είναι 
η βάση της όλης μας οικονομίας, προκαλεί γενικήν οικονομική κρίση της χώρας 
με καταστρεπτικά αποτελέσματα στο μικροεμπόριο. Αποτέλεσμα της γενικής 
κρίσεως είναι τόσον η καταστροφή της μικροϊδιοκτησίας των χωρικών, όσον και η 
καταστροφή των μικρεμπόρων με την παράλληλη συγκέντρωση των κεφαλαίων στα 
χέρια ορισμένων μεγαλεμπόρων και τοκιστών. 

Η υπερπήδηση της οικονομικής κρίσης είνε δυνατή μόνον με την εντατικοποίηση 
της γεωργικής παραγωγής και την ανάπτυξη εγχωρίου βιομηχανίας, σε βαθμό που 
να παύσει η Κύπρος να εξαρτάται από τη Μητρόπολη. Η Αγγλική όμως διοίκηση 
ουδέποτε θα ευνοήσει τέτοιο πρόγραμμα, που θα τείνει να μεταβάλει τη νήσο από 
αποικιακήν αγορά σε αυτάρκη χώρα. Εκτός αυτού δια την εφαρμογής τοιούτου 
προγράμματος απαιτούνται νέα κεφάλαια, τα οποία δεν βρίσκονται στο τόπο, μπορούν 
όμως να εξευρεθούν είτε δια δανείου είτε με την επιστροφή των πλεονασμάτων του 
προϋπολογισμού, που είνε ακινητοποιημένα στην Αγγλία και ανέρχονται ήδη σε 
£600.000 περίπου. 

Εμφάνιση της αστικής τάξης 

Η οικονομική εξέλιξη της Κύπρου είχε τον αντίκτυπο της στην πολιτική διαμόρφωση 
της χώρας. Το κυριότερο αποτέλεσμα είνε η ανάπτυξη εγχωρίου αστικής τάξης, που 
παίζει σήμερα σπουδαίο πολιτικό ρόλο. Η πολιτική σταδιοδρομία της νεαράς αυτής 
τάξης πέρασε διαφόρους περιόδους π.χ. (α) τον αγώνα για την πολιτική και κοινωνική 
επικράτηση ανάμεσα στον πληθυσμό της νήσου εις βάρος του κλήρου, (β) τον αγώνα 
για την απαλλαγή από της Αγγλικής κυριαρχίας δια της ενώσεως με την Ελλάδα και 
(γ) την περίοδο της ήττας της από την Αγγλική διοίκηση και τη συνθηκολόγηση της. 

Η περίοδος του αγώνα για την πολιτική και κοινωνική επικράτηση (η οξύτερη 
του εμφάνιση), συμπίπτει με την περίοδο του αρχιεπισκοπικού ζητήματος. Τότε η 
νεαρά αστική τάξη, συγκεντρωμένη γύρω από τον φιλελεύθερο μητροπολίτη Κιτίου 
Κύριλλον, αγωνίστηκε για να επιτύχει να συμμετέχει στη διοίκηση της εκκλησίας 
και των εκκλησιαστικών περιουσιών. Η Αγγλική διοίκηση για να εξασθενήσει την 
παντοδυναμίαντου κλήρου που συνετάχθη μαζί με τον τότε μητροπολίτην Κυρήνειας, 
ευνόησε τα σχέδια της αστικής τάξης, η οποία και κατώρθωσε να αναγκάσει τον 
κλήρο να δεχθεί συμβιβασμό, ύστερα από μια δεκαετή και πεισματώδικη πάλη. 

Το «ενωτικό» ζήτημα 

Η νίκη αυτή, η ταυτόχρονη σχεδόν ένταση του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος 
στη Μακεδονία και Κρήτη και η επικράτηση της φιλελεύθερης εθνικιστικής 
μπουρζουαζίας στην Ελλάδα, δώσανε το απαιτούμενο θάρρος στην αδύνατη αστική 
τάξη της Κύπρου να ηγηθεί του «ενωτικού» αγώνος και να στρέψει τον πληθυσμό της 
νήσου κατά της Αγγλίας. Ο αγώνας αυτός πήρε τη μεγαλείτερη ένταση του κατά το 1911 
-1912. Σ ' αυτό το διάστημα σημε ιώθηκε η μεγαλείτερη κίνηση για την «Ένωση» και η 
διοργάνωση μεγάλων συλλαλητηρίων, που κατέληξαν και μέχρι ταραχών. Το κίνημα 
αυτό έσπρωξε οριστικά τον Τουρκικό πληθυσμό με το μέρος της Αγγλίας και ανάπτυξε 
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το φυλετικό μίσος μεταξύ του Κυπριακού πληθυσμού, των Ελλήνων και Τούρκων. Το 
κίνημα αυτό χρεωκόπησε κατά την περίοδο της «αποχής» και του μποϋκοταρίσματος 
της τοπικής διοίκησης - εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης μετά το 1920. Οι χωρικοί, 
που βρεθήκανε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, άδικα περιμένανε να κινηθούν οι 
«ενωτικοί» αρχηγοί για να ζητήσουν ορισμένες οικονομικές διευκολύνσεις. 

Η αστική τάξη και οι «ενωτικοί» αρχηγοί, όχι μόνον δεν ευνόησαν τα αιτήματα των 
χωρικών, αλλά και αντέδρασαν σ' αυτά γιατί στρεφόντουσαν κυρίως εναντίον των 
οικονομικών τους συμφερόντων π.χ. το δικαιοστάσιον. Έτσ ι χάσανε την επιρροή 
τους στα χωριά και ηττήθησαν κατά το 1925 από διαφόρους επαγγελλομένους τους 
εργατικούς και αγροτικούς που βρήκανε ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη δυσφορία 
του λαού κατά των παλαιών ηγετών. 

Στη χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος συνετέλεσε πάρα πολύ η χρεωκοπία 
της εξπανσιονιστικής πολιτικής και η πολιτική και οικονομική αναρχία, που την 
επακολούθησε στην Ελλάδα. 

Αγροτικό κίνημα 

Οι χωρικοί άρχισαν να κινούνται αυθόρμητα για να ζητήσουν ορισμένα οικονομικά 
αιτήματα, προ πάντων παροχήν πιστώσεων και ελάττωση της φορολογίας. Το 
κίνημα αυτό των χωρικών (που εκδηλώθηκε στα αγροτικά συνέδρια Λευκονίκου 
και Λευκωσίας) βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα του και δεν προσέλαβε ακόμη τον 
χαρακτήρα αληθινού κινήματος με συγκεκριμμένο πρόγραμμα. Ωστόσο βρέθηκαν 
διάφοροι επιτήδειοι που εξεμεταλλεύθησαν το κίνημα αυτό, φορώντας τη μάσκα του 
αγροτιστού ή του εργατικού. 

Αγγλόφιλο ρεύμα 

Επίσης η Αγγλική διοίκηση προσπαθεί να προσεταιρισθεί τους δυσαρεστημένους 
χωρικούς για να τους στρέψει κατά των «ενωτικών». ΓΓ αυτό κατάργησε τη δεκάτη με 
σκοπό να κερδίσει τη συμπάθεια των πλουσίων χωρικών, που κυρίως ευνοούνται δια 
του μέτρου αυτού. Έτσι η σημερινή πολιτική κατάσταση μπορεί να συνοψισθεί από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: (α) την οριστική σχεδόν χρεωκοπία του 
εθνικού «ενωτικού» κινήματος, (β) την ανάπτυξη ακαθορίστου αγροτικού κινήματος 
και (γ) την προσπάθεια της Αγγλικής διοίκησης να δημιουργήσει αγγλόφιλο ρεύμα. 

Εργατικό κίνημα 

Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης και η ίδρυση του Κ.Κ.Κ. είναι επίσης σπουδαία 
πολιτικά γεγονότα που θα έχουν μεγάλη πολιτική σημασία στο προσεχές μέλλον. 
Το Κ.Κ.Κ. έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι η απελευθέρωση της Κύπρου είναι όρος 
απαραίτητος για τη μελλοντική της οικονομική ανάπτυξη και τη διαπίστωση της 
σημερινής πολιτικής κατάστασης, οφείλει να χαράξει μια θετική πολιτική γραμμή, 
που θα υποβοηθήσει τόσο την απελευθέρωση της Κύπρου, όσο και τη μελλοντική 
ανάπτυξη της επιρροής του. Κι αυτό θα το επιτύχει αν κατορθώσει να κρατήσει ορθή 
ταχτική απέναντι των «ενωτικών» και των διαφόρων επιτηδείων «εργατικών και 
αγροτιστών» με την οποίαν ν' αποδείξει την ανικανότητα τους ν' αγωνισθούν και για 
την απελευθέρωση της Κύπρου, και για τα οικονομικά συμφέροντα των αγροτών και 
εργατών, για τα οποία το Κ.Κ.Κ. οφείλει να δράσει όσο μπορεί καλύτερα. 

Ενιαίο αντι-ψπεριαλιστικό μέτωπο 

Στη συγκεκριμένη φάση της πολιτικής κατάστασης της Κύπρου, ορθή για το Κ.Κ.Κ. 
από πολιτικής και τακτικής απόψεως γραμμή, είναι το ενιαίο αντι-αγγλικό μέτωπο 
για την επίτευξη της αυτοδιοικήσεως και αυτοδιαθέσεως (5θ1ί - άθΐθπτιίηθίϊοη) της 
Κύπρου. Ειδικά και άμεσα αιτήματα για την επίτευξη της αυτοδιοικήσεως είναι: 

(α) Η εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας, δηλαδή, του δικαιώματος ψήφου 
εις όλους, ανεξαιρέτως τους κατοίκους άνδρες και γυναίκες που είναι άνω των 18 
ετών. 

(β) Μετατροπή του νομοθετικού συμβουλίου σε πραγματικό κοινοβούλιον. 
εκλεγόμενον απ' ευθείας από το λαό δι ' αναλογικής αντιπροσωπείας και χωριστής 
αντιπροσωπεύσεως των μειοψηφιών (Τούρκων. Αρμενίων κλπ.) αναλόγως του 
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πληθυσμού των. 

(γ) Σχηματισμός υπευθύνου εις το Κοινοβούλιον Κυβέρνησης. 

(δ) Κατάργηση του μεριδίου της Κύπρου εις το Τουρκικό χρέος και ανάλογος 
ελάττωση φορολογίας. 

(ε) Επιστροφή των ακινητοποιημένων εις την Αγγλίαν περισσευμάτων του 
προϋπολογισμού και διάθεση τους για την ενίσχυση της γεωργίαςκαι βιομηχανίας. 

(στ) Στρατιωτική εκκένωση της Κύπρου και ανάθεση της φρούρησης της σε ντόπια 
πολιτοφυλακή. 

Καθήκοντα του Κ. Κ Κ. 

Το Κ.Κ.Κ. στον κοινό αγώνα για την επιτυχία των άνω αιτημάτων, οφείλει να επιδιώξει 
να συνεργασθεί με όλα τα πολιτικά στοιχεία που δέχονται να εργαστούν με βάση τα 
αιτήματα αυτά. ΓΓ αυτό οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλίαν της δράσης για την 
προπαρασκεή της σύγκλησης Παγκυπρίου συνεδρίου Ελλήνων και Τούρκων, η οποία 
θα εκλέξε ι λαϊκήν επιτροπήν και αντιπροσωπείαν. που θα ταξιδέψει στην Αγγλίαν για 
να επιτύχει την αυτοδιοίκηση. Οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου πρέπει να εκλεγούν 
σε γενικές συνελεύσεις των χωριών και των πόλεων κατά ενορίας. Εκτός αυτών 
πρέπει να παρακαθίσουν οι βουλευτές και αντιπρόσωποι των διαφόρων κομμάτων 
και λεσχών και των εργατικών οργανώσεων. Το Κ.Κ.Κ. δεν θα χάσει ποτέ όμως την 
ανεξαρτησία του μέσα στο ενιαίο αντι-ιμπεριαλιστικό μέτωπο, αλλά θα εξακολουθήσει 
να κριτικάρει κάθε αδράνειαν ή πολιτικήν προδοσίαν των άλλων ομάδων ή προσώπων, 
που θα το αποτελέσουν. Αντικειμενικός σκοπός του Κ.Κ.Κ. θα είναι η κατάχτηση της 
πλειοψηφίας των εργατο-αγροτικών μαζών της Κύπρου και η δι ' αυτών επικράτηση 
του στο ενιαίο μέτωπο, του οποίου να αναλάβει την καθοδήγηση. 

Το Κ.Κ.Κ. ουδέποτε θα παραλείπει να υπενθυμίσει ότι η απελευθέρωση της Κύπρου 
είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα του παγκοσμίου προλεταριάτου και ειδικά του 
προλεταριάτου της Αγγλίας, του οποίου η νίκη κατά του Αγγλικού ιμπεριαλισμού 
θα σημάνει το τέλος της αποικιακής εξάπλωσης της Αγγλίας, συνεπώς δε και την 
απελευθέρωση της Κύπρου. Επίσης ένα από τα κυριώτερα του καθήκοντα είναι η 
προπαγάνδα στους εργάτες και χωρικούς ότι η τελική των οικονομική και πολιτική 
απελευθέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε από την «ένωση» της Κύπρου με την 
Ελλάδα ούτε με την αυτοδιοίκηση της νήσου, αλλά μόνο με την εγκαθίδρυση της 
εργατο-αγροτικής δημοκρατίας στην Κύπρο και την είσοδο της στην Ομοσπονδία των 
Εργατο αγροτικών Δημοκρατιών της Βαλκανικής. 

Εισήγηση επί του επαγγελματικού ζητήματος1 2 

Δύναμη της εργατικής τάξης 

Η Αγγλική κατοχή, αν και ευνόησε τη μεγάλη ανάπτυξη της γεωργίας, δεν επέτρεψε 
την ανάπτυξη εγχωρίου βιομηχανίας. Τουναντίον υπεβοήθησε την παρακμή και τη 
μερική καταστροφή της χειροτεχνίας, που ήκμαζε επί Τουρκοκρατίας, προ πάντων 
στη Λευκωσία. Το γεγονός αυτό προέρχεται από την αποικιακή οικονομική πολιτική 
της Αγγλίας, που μετέβαλε την Κύπρο σε αποικιακή αγορά, δηλαδή, σε χώρα, που 
παράγει πρώτες ύλες και καταναλίσκει βιομηχανικά προϊόντα. Οι μόνες βιομηχανίες 
που σχετικά ευδοκιμούν, είναι όσες δεν έχουν να συναγωνισθούν τη μητρόπολη, π.χ. 
η ποτοποιία, σιγαροποιΐα, κ.λπ. ΓΓ αυτό ο αριθμός των βιομηχάνων εργατών είναι 
πολύ περιορισμένος και δεν υπερβαίνει τους 1000 - 1500. 

Το εναντίον η παραγωγή μεταλλευμάτων (εξαγομένων ως πρώτων υλών), εξ αιτίας 
της πλουσιότητος του Κυπριακού εδάφους σε διάφορα μέταλλα (χαλκό, θείο. αμίαντο, 
μαγνήσιο κλπ), είναι πολύ ανεπτυγμένη. Στον κλάδο αυτό δουλεύουν πολύ μεγάλες 
επιχειρήσεις, π.χ. του Αμιάντου και της Σκουριώτισσας, που χρησιμοποιούν 7 -
8000 εργάτες. Όλη τη εργατική τάξη της Κύπρου μπορούμε να την υπολογίσουμε 
σε 9 - 10000 εργατών ημερομισθίων (εκτός των εργατών γης 6 - 8000 περίπου), 
η δε αναλογία της ως προς τον πληθυσμό 5 - 6%. Η συνεχής όμως ανάπτυξη νέων 
μεταλλευτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, θα πολλαπλασιάσει πολύ γρήγορα 
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το φυλετικό μίσος μεταξύ του Κυπριακού πληθυσμού, των Ελλήνων και Τούρκων. Το 
κίνημα αυτό χρεωκόπησε κατά την περίοδο της «αποχής» και του μποϋκοταρίσματος 
της τοπικής διοίκησης - εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης μετά το 1920. Οι χωρικοί, 
που βρεθήκανε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, άδικα περιμένανε να κινηθούν οι 
«ενωτικοί» αρχηγοί για να ζητήσουν ορισμένες οικονομικές διευκολύνσεις. 

Η αστική τάξη και οι «ενωτικοί» αρχηγοί, όχι μόνον δεν ευνόησαν τα αιτήματα των 
χωρικών, αλλά και αντέδρασαν σ' αυτά γιατί στρεφόντουσαν κυρίως εναντίον των 
οικονομικών τους συμφερόντων π.χ. το δικαιοστάσιον. Έτσ ι χάσανε την επιρροή 
τους στα χωριά και ηττήθησαν κατά το 1925 από διαφόρους επαγγελλομένους τους 
εργατικούς και αγροτικούς που βρήκανε ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τη δυσφορία 
του λαού κατά των παλαιών ηγετών. 

Στη χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος συνετέλεσε πάρα πολύ η χρεωκοπία 
της εξπανσιονιστικής πολιτικής και η πολιτική και οικονομική αναρχία, που την 
επακολούθησε στην Ελλάδα. 

Αγροτικό κίνημα 

Οι χωρικοί άρχισαν να κινούνται αυθόρμητα για να ζητήσουν ορισμένα οικονομικά 
αιτήματα, προ πάντων παροχήν πιστώσεων και ελάττωση της φορολογίας. Το 
κίνημα αυτό των χωρικών (που εκδηλώθηκε στα αγροτικά συνέδρια Λευκονίκου 
και Λευκωσίας) βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα του και δεν προσέλαβε ακόμη τον 
χαρακτήρα αληθινού κινήματος με συγκεκριμμένο πρόγραμμα. Ωστόσο βρέθηκαν 
διάφοροι επιτήδειοι που εξεμεταλλεύθησαν το κίνημα αυτό, φορώντας τη μάσκα του 
αγροτιστού ή του εργατικού. 

Αγγλόφιλο ρεύμα 

Επίσης η Αγγλική διοίκηση προσπαθεί να προσεταιρισθεί τους δυσαρεστημένους 
χωρικούς για να τους στρέψει κατά των «ενωτικών». ΓΓ αυτό κατάργησε τη δεκάτη με 
σκοπό να κερδίσει τη συμπάθεια των πλουσίων χωρικών, που κυρίως ευνοούνται δια 
του μέτρου αυτού. Έτσι η σημερινή πολιτική κατάσταση μπορεί να συνοψισθεί από 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: (α) την οριστική σχεδόν χρεωκοπία του 
εθνικού «ενωτικού» κινήματος, (β) την ανάπτυξη ακαθορίστου αγροτικού κινήματος 
και (γ) την προσπάθεια της Αγγλικής διοίκησης να δημιουργήσει αγγλόφιλο ρεύμα. 

Εργατικό κίνημα 

Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης και η ίδρυση του Κ.Κ.Κ. είναι επίσης σπουδαία 
πολιτικά γεγονότα που θα έχουν μεγάλη πολιτική σημασία στο προσεχές μέλλον. 
Το Κ.Κ.Κ. έχοντας υπ' όψη το γεγονός ότι η απελευθέρωση της Κύπρου είναι όρος 
απαραίτητος για τη μελλοντική της οικονομική ανάπτυξη και τη διαπίστωση της 
σημερινής πολιτικής κατάστασης, οφείλει να χαράξει μια θετική πολιτική γραμμή, 
που θα υποβοηθήσει τόσο την απελευθέρωση της Κύπρου, όσο και τη μελλοντική 
ανάπτυξη της επιρροής του. Κι αυτό θα το επιτύχει αν κατορθώσει να κρατήσει ορθή 
ταχτική απέναντι των «ενωτικών» και των διαφόρων επιτηδείων «εργατικών και 
αγροτιστών» με την οποίαν ν' αποδείξει την ανικανότητα τους ν' αγωνισθούν και για 
την απελευθέρωση της Κύπρου, και για τα οικονομικά συμφέροντα των αγροτών και 
εργατών, για τα οποία το Κ.Κ.Κ. οφείλει να δράσει όσο μπορεί καλύτερα. 

Ενιαίο αντι-ψπεριαλιστικό μέτωπο 

Στη συγκεκριμένη φάση της πολιτικής κατάστασης της Κύπρου, ορθή για το Κ.Κ.Κ. 
από πολιτικής και τακτικής απόψεως γραμμή, είναι το ενιαίο αντι-αγγλικό μέτωπο 
για την επίτευξη της αυτοδιοικήσεως και αυτοδιαθέσεως (5θ1ί - άθΐθπτιίηθίϊοη) της 
Κύπρου. Ειδικά και άμεσα αιτήματα για την επίτευξη της αυτοδιοικήσεως είναι: 

(α) Η εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας, δηλαδή, του δικαιώματος ψήφου 
εις όλους, ανεξαιρέτως τους κατοίκους άνδρες και γυναίκες που είναι άνω των 18 
ετών. 

(β) Μετατροπή του νομοθετικού συμβουλίου σε πραγματικό κοινοβούλιον. 
εκλεγόμενον απ' ευθείας από το λαό δι ' αναλογικής αντιπροσωπείας και χωριστής 
αντιπροσωπεύσεως των μειοψηφιών (Τούρκων. Αρμενίων κλπ.) αναλόγως του 
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πληθυσμού των. 

(γ) Σχηματισμός υπευθύνου εις το Κοινοβούλιον Κυβέρνησης. 

(δ) Κατάργηση του μεριδίου της Κύπρου εις το Τουρκικό χρέος και ανάλογος 
ελάττωση φορολογίας. 

(ε) Επιστροφή των ακινητοποιημένων εις την Αγγλίαν περισσευμάτων του 
προϋπολογισμού και διάθεση τους για την ενίσχυση της γεωργίαςκαι βιομηχανίας. 

(στ) Στρατιωτική εκκένωση της Κύπρου και ανάθεση της φρούρησης της σε ντόπια 
πολιτοφυλακή. 

Καθήκοντα του Κ. Κ Κ. 

Το Κ.Κ.Κ. στον κοινό αγώνα για την επιτυχία των άνω αιτημάτων, οφείλει να επιδιώξει 
να συνεργασθεί με όλα τα πολιτικά στοιχεία που δέχονται να εργαστούν με βάση τα 
αιτήματα αυτά. ΓΓ αυτό οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλίαν της δράσης για την 
προπαρασκεή της σύγκλησης Παγκυπρίου συνεδρίου Ελλήνων και Τούρκων, η οποία 
θα εκλέξε ι λαϊκήν επιτροπήν και αντιπροσωπείαν. που θα ταξιδέψει στην Αγγλίαν για 
να επιτύχει την αυτοδιοίκηση. Οι αντιπρόσωποι του συνεδρίου πρέπει να εκλεγούν 
σε γενικές συνελεύσεις των χωριών και των πόλεων κατά ενορίας. Εκτός αυτών 
πρέπει να παρακαθίσουν οι βουλευτές και αντιπρόσωποι των διαφόρων κομμάτων 
και λεσχών και των εργατικών οργανώσεων. Το Κ.Κ.Κ. δεν θα χάσει ποτέ όμως την 
ανεξαρτησία του μέσα στο ενιαίο αντι-ιμπεριαλιστικό μέτωπο, αλλά θα εξακολουθήσει 
να κριτικάρει κάθε αδράνειαν ή πολιτικήν προδοσίαν των άλλων ομάδων ή προσώπων, 
που θα το αποτελέσουν. Αντικειμενικός σκοπός του Κ.Κ.Κ. θα είναι η κατάχτηση της 
πλειοψηφίας των εργατο-αγροτικών μαζών της Κύπρου και η δι ' αυτών επικράτηση 
του στο ενιαίο μέτωπο, του οποίου να αναλάβει την καθοδήγηση. 

Το Κ.Κ.Κ. ουδέποτε θα παραλείπει να υπενθυμίσει ότι η απελευθέρωση της Κύπρου 
είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα του παγκοσμίου προλεταριάτου και ειδικά του 
προλεταριάτου της Αγγλίας, του οποίου η νίκη κατά του Αγγλικού ιμπεριαλισμού 
θα σημάνει το τέλος της αποικιακής εξάπλωσης της Αγγλίας, συνεπώς δε και την 
απελευθέρωση της Κύπρου. Επίσης ένα από τα κυριώτερα του καθήκοντα είναι η 
προπαγάνδα στους εργάτες και χωρικούς ότι η τελική των οικονομική και πολιτική 
απελευθέρωση δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε από την «ένωση» της Κύπρου με την 
Ελλάδα ούτε με την αυτοδιοίκηση της νήσου, αλλά μόνο με την εγκαθίδρυση της 
εργατο-αγροτικής δημοκρατίας στην Κύπρο και την είσοδο της στην Ομοσπονδία των 
Εργατο αγροτικών Δημοκρατιών της Βαλκανικής. 

Εισήγηση επί του επαγγελματικού ζητήματος1 2 

Δύναμη της εργατικής τάξης 

Η Αγγλική κατοχή, αν και ευνόησε τη μεγάλη ανάπτυξη της γεωργίας, δεν επέτρεψε 
την ανάπτυξη εγχωρίου βιομηχανίας. Τουναντίον υπεβοήθησε την παρακμή και τη 
μερική καταστροφή της χειροτεχνίας, που ήκμαζε επί Τουρκοκρατίας, προ πάντων 
στη Λευκωσία. Το γεγονός αυτό προέρχεται από την αποικιακή οικονομική πολιτική 
της Αγγλίας, που μετέβαλε την Κύπρο σε αποικιακή αγορά, δηλαδή, σε χώρα, που 
παράγει πρώτες ύλες και καταναλίσκει βιομηχανικά προϊόντα. Οι μόνες βιομηχανίες 
που σχετικά ευδοκιμούν, είναι όσες δεν έχουν να συναγωνισθούν τη μητρόπολη, π.χ. 
η ποτοποιία, σιγαροποιΐα, κ.λπ. ΓΓ αυτό ο αριθμός των βιομηχάνων εργατών είναι 
πολύ περιορισμένος και δεν υπερβαίνει τους 1000 - 1500. 

Το εναντίον η παραγωγή μεταλλευμάτων (εξαγομένων ως πρώτων υλών), εξ αιτίας 
της πλουσιότητος του Κυπριακού εδάφους σε διάφορα μέταλλα (χαλκό, θείο. αμίαντο, 
μαγνήσιο κλπ), είναι πολύ ανεπτυγμένη. Στον κλάδο αυτό δουλεύουν πολύ μεγάλες 
επιχειρήσεις, π.χ. του Αμιάντου και της Σκουριώτισσας, που χρησιμοποιούν 7 -
8000 εργάτες. Όλη τη εργατική τάξη της Κύπρου μπορούμε να την υπολογίσουμε 
σε 9 - 10000 εργατών ημερομισθίων (εκτός των εργατών γης 6 - 8000 περίπου), 
η δε αναλογία της ως προς τον πληθυσμό 5 - 6%. Η συνεχής όμως ανάπτυξη νέων 
μεταλλευτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, θα πολλαπλασιάσει πολύ γρήγορα 
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τον αριθμό των εργατών και θα αναπτύξει την κοινωνική και πολιτική σημασία της 
εργατικής τάξης. 

Οικονομική κατάσταση εργατών 

Η οικονομική κατάσταση των εργατών είναι από κάθε άποψη ελεεινή. Η γεωργική 
κρίση από τη μια που ρίχνει στο προλεταριάτο διαρκώς νέα στοιχεία, τους 
καταστρεμμένους χωρικούς, και η περιορισμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας, που δεν 
μπορεί ν' απορροφήσει όλη την εργατική δύναμη της νήσου, μαζύ με τον περιορισμό 
της μετανάστευση από την άλλη, συντελούν στην ύπαρξη μεγάλης προσφοράς 
εργασίας, πολύ μεγαλείτερης από τη ζήτηση. Έτσι όχι μονάχα τα ημερομίσθια 
διατηρούνται στο χαμηλό επίπεδο του 1 - 2 σελ. ημερησίως και οι όροι εργασίας 
είναι ελεεινοί (δωδεκάωρος εργασία), μα και αναπτύσσεται υπερβολικά η αεργία, 
τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά. Η κατάσταση δε αυτή επιδεινόνεται συνεχώς με 
την προσφορά νέων εργατικών χεριών, γιατί οι εργάτες είναι σχεδόν ανοργάνωτοι 
τελείως και δεν μπορούν ν' αντιτάξουν αποτελεσματική άμυνα κατά των εργοδοτών. 

Αγώνας για τις καθημερινές απαιτήσεις 

Δεν χρειάζεται να αναφέρωμεν ότι το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκον να εργασθεί για την 
καλλιτέρευση της θέσεως των εργατών. Το Κ.Κ.Κ. είνε αυτό το ίδιο κόμμα της 
εργατικής τάξης, η πιο συνειδητή μερίδα του προλεταριάτου και γι ' αυτό το πρώτο του 
καθήκον είναι ο αγώνας για την απελευθέρωση του προλεταριάτου από την αστικήν 
εκμετάλλευση, που θα πραγματοποιηθεί μόνο με την επιβολή της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το κόμμα μας μέχρι τότε πρέπει ν' 
αγνοήσει τον καθημερινό αγώνα της εργατικής τάξης. Το Κ.Κ.Κ. έχει πρώτιστον 
καθήκον να συνειδητοποιήσει την τάξη αυτή και να την προπαρασκευάσει για την 
τελική της απελευθέρωση, επιτυχάνοντας την καθοδήγηση της. Κι αυτό μπορεί να το 
επιτύχει μόνο με αγώνα για τις καθημερινές απαιτήσεις των εργατών. 

Έτσι το κόμμα μας οφείλει ν' αγωνιστεί για την καλλιτέρεψη του μεροκάματου των 
εργατών, για την ελάττωση των ωρών εργασίας (εφαρμογή οκταώρου) και για την 
προστασία των εργατών από τα εργατικά δυστυχήματα, ασθενείας κλπ. Επίσης για 
την κυβερνητική προστασία των αέργων. Το Κ.Κ.Κ. οφείλει να βρίσκεται πάντα στην 
πρώτη γραμμή κάθε φορά που οι εργάτες αγωνίζονται γι ' αυτά τα αιτήματα κατά των 
εργοδοτών. 

Οργάνωση εργατών 

Δεν μπορεί όμως να γίνει σοβαρός λόγος για τέτοιον αγώνα, εφ ' όσον οι εργάτες 
εξακολουθούν να είναι ανοργάνωτοι και χωρίς καμιά συνοχή αναμεταξύ τους. 
ΓΓ αυτό το κόμμα μας είναι υποχρεωμένο να ρίψει όλες του τις δυνάμεις για την 
οργάνωση των εργατών σε συνειδητές επαγγελματικές οργανώσεις και προ πάντων 
των εργατών μεταλλείων. 

Οι οργανώσεις αυτές (συνδικάτα και Ε.Κ.) θα συνδεθούν αναμεταξύ τους και σε ένα 
ανώτερο οργανισμό, την γενική ένωση των εργατών Κύπρου και θα προσπαθήσουν 
να έχουν σχετικά κεφάλαια για κάθε περίπτωση απεργιακού κινήματος. 

Αγώνας κατά των ρεφορμιστών και εθνικιστών 

Οι εργατικές οργανώσεις για να γίνουν πραγματικά όργανα εργατικού αγώνος, πρέπει 
να στηρίζονται στην αρχή της πάλης των τάξεων. ΓΓ αυτό το Κ.Κ.Κ. έχει υποχρέωση να 
ξεσκεπάζει στα μάτια των εργατών, την τακτική και τους σκοπούς των ρεφορμιστικών 
και εθνικιστικών στοιχείων που εμφανίζονται μέσα στα συνδικάτα. Επίσης είναι 
ανάγκη να χτυπιέται αλύπητα κάθε τάση των στοιχείων αυτών να διασπάσουν τους 
εργάτες, ιδρύοντας ξεχωριστά συνδικάτα. Όπου έχουν ήδη διασπασθεί οι εργάτες ή 
υπάρχουν περισσότερα του ενός εργατικά κέντρα, το κόμμα μας θα εργασθεί για την 
ενοποίηση τους, ανοίγοντας αγώνα γι' αυτό το ζήτημα και πολεμώντας κάθε ένα που 
θα αντιδράσει στην ενοποίηση. 

Σχέσεις Κ.Κ. και συνδικάτων 

Άλλο λεπτό σημείο στο οποίο το κόμμα μας οφείλει να δώσει μεγάλη προσοχή, είναι το 
ζητημάτων σχέσεων του Κ.Κ. με τις εργατικές οργανώσεις. Πρέπει να γίνει καταληπτό 
από όλα τα μέλη του κόμματος ότι μεταξύ του Κ.Κ. και των εργατικών οργανώσεων 
δεν μπορεί να υπάρχει οργανική σχέση γιατί είναι δύο οργανισμοί εντελώς διάφοροι. 
Οι εργατικές οργανώσεις έχουν ως μόνο άμεσο σκοπό τη διεξαγωγή του αγώνα των 
εργατών για τις άμεσες τους απαιτήσεις, - καλλιτέρεψη του μεροκάματου, ελάττωση 
ωρών εργασίας κλπ. - ενώ το Κ.Κ. αγωνίζεται μεν και γι ' αυτά, μα αναπτύσσει τη δράση 
του σε μεγαλείτερο επίπεδο, αγωνιζόμενο επίσης για τις οικονομικές απαιτήσεις των 
χωρικών και άλλων μικροαστικών τάξεων. Παίρνει δηλαδή, πολιτικό χαρακτήρα, ενώ 
οι εργατικές οργανώσεις έχουν μόνο οικονομικό χαραχτήρα. 

ΓΓ αυτό οι εργατικές οργανώσεις στις οποίες γίνονται μέλη όχι μόνο οι κομμουνιστές 
μα και γενικά κάθε εργάτης που θέλει ν' αγωνισθεί για την οικονομική καλλιτέρεψη 
της θέσης του, δεν μπορούν να εξαρτώνται οργανικώς από το Κ.Κ. Δεν σημαίνει όμως 
ότι το κόμμα μας θ' αρνηθεί να καθοδηγεί τις εργατικές οργανώσεις, εφ ' όσον οι 
εργάτες θεληματικά αναθέτουν τη διοίκηση τους σε μέλη του κόμματος μας. 

Φράξιες συνδικάτων 

Το Κ.Κ. επίσης θα προσπαθήσει ν' αναπτύξει περισσότερο την επιρροή του μέσα στις 
εργατικές οργανώσεις δια της ιδρύσεως φραξιών, τις οποίες θ' αποτελέσουν όσα 
μέλη του κόμματος ανήκουν στην οργάνωση μέσα στην οποία θα δράσει η φράξια. 
Έτσι η φράξια θα είναι το κανάλι από το οποίο θα διοχετεύεται η τακτική του κόμματος 
μας μέσα στις εργατικές οργανώσεις, χωρίς οι τελευταίες να βρίσκονται σε εξάρτηση 
απ' αυτό. 

Το κόμμα μας με την επαγγελματική που αναφέραμε πιο απάνω, θα κατορθώσει 
να οργανώσει την εργατική τάξη της Κύπρου και να τη συνειδητοποιήσει, 
προπαρασκευάζοντας την μ' αυτό τον τρόπο για τους σκληρότερους αγώνες της 
αύριον, που θα έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την οριστική απελευθέρωση του 
προλεταριάτου. 

Εισήγηση επί του αγροτικού ζητήματος 1 3 

Ρόλος των χωρικών 

Η εργατική τάξη στον αγώνα της κατά της μπουρζουαζίας οφείλει να συμμαχήσε ι 
με όλες τις καταπιεζόμενες τάξεις του πληθυσμού για να εξασφαλίσει την οριστική 
της νίκη. Μια τέτοια τάξη στη σημερινή κοινωνία και προ πάντων στις αποικιακές 
χώρες είναι οι χωρικοί ακτήμονες ή μικροϊδιοκτήτες, γιατί κι αυτοί υποφέρουν 
από την εκμετάλλευση είτε των ξένων κατακτητών είτε των ντόπιων τσιφλικάδων ή 
τοκογλύφων. 

Η συμμαχία λοιπόν των εργατών και αγροτών είναι ιστορική ανάγκη της σημερινής 
κοινωνικής περιόδου και είναι όρος απαραίτητος για την ανατροπή του ιμπεριαλισμού 
και καπιταλισμού. 

ΓΓ αυτό και τα Κομμουνιστικά κόμματα, η πρωτοπορεία αυτή της εργατικής τάξης, 
υπό τη φωτεινή κατεύθυνση της Κ.Δ., εργάζουνται για την κατάκτηση των κατωτέρων 
στρωμάτων του αγροτικού πληθυσμού και για την είσοδο τους στον αγώνα κατά του 
ιμπεριαλισμού παρά το πλευρό της εργατικής τάξης. 

Παρόμοια καθήκοντα επιβάλλονται και στο Κ.Κ.Κ. έχοντας μάλιστα υπ' όψη ότι ο 
αγροτικός πληθυσμός στην Κύπρο αποτελεί τα 85% περίπου όλου του πληθυσμού 
της. Από τον αγροτικό πληθυσμό μια ασήμαντη μειοψηφία είναι οι πλούσιοι χωρικοί, 
ενώ το υπόλοιπον είναι οι γεωργοί εργάτες (ακτήμονες) ή καταχρεωμένοι στους 
τοκογλύφους μικροϊδιοκτήτες, των οποίων η κατάκτηση από το Κ.Κ.Κ. δεν είναι πολύ 
δύσκολη. 
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τον αριθμό των εργατών και θα αναπτύξει την κοινωνική και πολιτική σημασία της 
εργατικής τάξης. 

Οικονομική κατάσταση εργατών 

Η οικονομική κατάσταση των εργατών είναι από κάθε άποψη ελεεινή. Η γεωργική 
κρίση από τη μια που ρίχνει στο προλεταριάτο διαρκώς νέα στοιχεία, τους 
καταστρεμμένους χωρικούς, και η περιορισμένη ανάπτυξη της βιομηχανίας, που δεν 
μπορεί ν' απορροφήσει όλη την εργατική δύναμη της νήσου, μαζύ με τον περιορισμό 
της μετανάστευση από την άλλη, συντελούν στην ύπαρξη μεγάλης προσφοράς 
εργασίας, πολύ μεγαλείτερης από τη ζήτηση. Έτσι όχι μονάχα τα ημερομίσθια 
διατηρούνται στο χαμηλό επίπεδο του 1 - 2 σελ. ημερησίως και οι όροι εργασίας 
είναι ελεεινοί (δωδεκάωρος εργασία), μα και αναπτύσσεται υπερβολικά η αεργία, 
τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά. Η κατάσταση δε αυτή επιδεινόνεται συνεχώς με 
την προσφορά νέων εργατικών χεριών, γιατί οι εργάτες είναι σχεδόν ανοργάνωτοι 
τελείως και δεν μπορούν ν' αντιτάξουν αποτελεσματική άμυνα κατά των εργοδοτών. 

Αγώνας για τις καθημερινές απαιτήσεις 

Δεν χρειάζεται να αναφέρωμεν ότι το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκον να εργασθεί για την 
καλλιτέρευση της θέσεως των εργατών. Το Κ.Κ.Κ. είνε αυτό το ίδιο κόμμα της 
εργατικής τάξης, η πιο συνειδητή μερίδα του προλεταριάτου και γι ' αυτό το πρώτο του 
καθήκον είναι ο αγώνας για την απελευθέρωση του προλεταριάτου από την αστικήν 
εκμετάλλευση, που θα πραγματοποιηθεί μόνο με την επιβολή της δικτατορίας του 
προλεταριάτου. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το κόμμα μας μέχρι τότε πρέπει ν' 
αγνοήσει τον καθημερινό αγώνα της εργατικής τάξης. Το Κ.Κ.Κ. έχει πρώτιστον 
καθήκον να συνειδητοποιήσει την τάξη αυτή και να την προπαρασκευάσει για την 
τελική της απελευθέρωση, επιτυχάνοντας την καθοδήγηση της. Κι αυτό μπορεί να το 
επιτύχει μόνο με αγώνα για τις καθημερινές απαιτήσεις των εργατών. 

Έτσι το κόμμα μας οφείλει ν' αγωνιστεί για την καλλιτέρεψη του μεροκάματου των 
εργατών, για την ελάττωση των ωρών εργασίας (εφαρμογή οκταώρου) και για την 
προστασία των εργατών από τα εργατικά δυστυχήματα, ασθενείας κλπ. Επίσης για 
την κυβερνητική προστασία των αέργων. Το Κ.Κ.Κ. οφείλει να βρίσκεται πάντα στην 
πρώτη γραμμή κάθε φορά που οι εργάτες αγωνίζονται γι ' αυτά τα αιτήματα κατά των 
εργοδοτών. 

Οργάνωση εργατών 

Δεν μπορεί όμως να γίνει σοβαρός λόγος για τέτοιον αγώνα, εφ ' όσον οι εργάτες 
εξακολουθούν να είναι ανοργάνωτοι και χωρίς καμιά συνοχή αναμεταξύ τους. 
ΓΓ αυτό το κόμμα μας είναι υποχρεωμένο να ρίψει όλες του τις δυνάμεις για την 
οργάνωση των εργατών σε συνειδητές επαγγελματικές οργανώσεις και προ πάντων 
των εργατών μεταλλείων. 

Οι οργανώσεις αυτές (συνδικάτα και Ε.Κ.) θα συνδεθούν αναμεταξύ τους και σε ένα 
ανώτερο οργανισμό, την γενική ένωση των εργατών Κύπρου και θα προσπαθήσουν 
να έχουν σχετικά κεφάλαια για κάθε περίπτωση απεργιακού κινήματος. 
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υπάρχουν περισσότερα του ενός εργατικά κέντρα, το κόμμα μας θα εργασθεί για την 
ενοποίηση τους, ανοίγοντας αγώνα γι' αυτό το ζήτημα και πολεμώντας κάθε ένα που 
θα αντιδράσει στην ενοποίηση. 

Σχέσεις Κ.Κ. και συνδικάτων 
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από όλα τα μέλη του κόμματος ότι μεταξύ του Κ.Κ. και των εργατικών οργανώσεων 
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Γεωργική κρίση 

Ειδικά δε η γεωργική κρίση, που αναφέρθηκε στην εισήγηση για την οικονομική και 
πολιτική κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα την εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού. 
Εξ αιτίας της κρίσης αυτής οι χωρικοί αναγκαστήκανε να συνάψουν μεγάλα δάνεια ή 
δεν κατορθώσανε να εξοφλήσουν τα δάνεια που συνάψανε μέσα στον πόλεμο για να 
αγοράσουν νέα χωράφια. 

Μια που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια τους είναι φυσική συνέπεια οι 
τοκογλύφοι να επιδιώξουν την είσπραξη του, πωλώντας την περιουσία των χωρικών. 
Και πραγματικά το μεγάλο μέρος των χωρικών έχασαν την ιδιοκτησία τους και αν 
πολλοί τη διατηρούν ακόμα ο λόγος είναι γιατί οι διάφοροι τοκογλύφοι, έχοντας υπ' 
όψη τους τον εκπεσμό της αξίας της γης. δεν έχουν διάθεση ν' απαλλοτριώσουν 
τους χωρικούς γιατί υπολογίζουν ότι η πώληση της περιουσίας τους στη σημερινή 
κατάσταση δεν αρκεί να καλύψει τα δάνεια τους. Είναι όμως. γεγονός ότι αρκετοί 
χάσανε τις περιουσίες τους γι' αυτό στα χωριά δημιουργήθηκε μεγάλος στρατός 
αέργων προλεταρίων της γης. που είτε υποφέρουν στα χωριά τους είτε πηγαίνουν 
για δουλειά στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ή στις πόλεις. Στην ανάπτυξη της 
αεργίας συντελεί και ο περιορισμός της μετανάστευσης, που απορροφούσε πριν τον 
πλεονάζοντα άεργον πληθυσμό της Νήσου. 

Αγροτικό κίνημα 

Τα οικονομικά αυτά χάλια αναγκάσανε τους χωρικούς πρώτον να εγκαταλείψουν 
τους «ενωτικούς» αρχηγούς και δεύτερον να κινηθούν ενστικτικά για την προστασία 
των συμφερόντων τους. Έτσι γεννήθηκε το αγροτικό κίνημα που εκδηλώθηκε 
στα αγροτικά συνέδρια Λευκονίνου και Λευκωσίας. Δυστυχώς όμως, διάφοροι 
επιτήδειοι, που επαγγέλλονται τον «αγροτικό» [δρα Ρωσσίδην και Σία] κατόρθωσαν 
να εκμεταλλευτούν το κίνημα αυτό των χωρικών μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν 
τα αρριβιστικά τους σχέδια. Η στάση των λεγομένων «εργατικών» και «αγροτικών» 
βουλευτών στο νομοθετικό συμβούλιο αποδεικνύει καθαρά την υπόθεση μας αυτή. 
Π.χ. ο Ρωσσίδης πολέμησε την πρόταση του Μιχαηλίδη για τη μετατροπή των 
χρεών των χωρικών σε χρεωλυτικά δάνεια, εχαρακτήρισε δε την πρόταση αυτή ως 
«πρόωρον». ίσως διότι δεν καταστραφήκανε ακόμη όλοι οι χωρικοί! 

Καθήκοντα του Κ.Κ.Κ. 

Το Κόμμα μας μπροστά σ' αυτή την κατάσταση και για να επιτύχει την εργατο-αγροτική 
συμαχία οφείλει πρώτον να πολεμήσει τους ψευτο-αγροτικούς και ν' απαλλάξει το 
αγροτικό κίνημα από την επιρροή τους και δεύτερο να υιοθετήσει τα αιτήματα των 
χωρικών στην πιο καθαρή τους εκδήλωση και ν' αγωνισθεί παρά το πλευρό των 
χωρικών για την πραγματοποίηση τους. 

Τα αγροτικά ζητήματα στα οποία το Κ.Κ.Κ. οφείλει να δώσει μεγαλείτερη προσοχή 
είναι (α) τα σχετικά με την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη της μικροϊδιοκτησίας, 
(β) τα φορολογικά ζητήματα, (γ) η προστασία των χωρικών από τους εμπόρους και (δ) 
διάφορα άλλα γενικά ζητήματα (συγκοινωνία, εκπαίδευση κλπ.) 

Προστασία μικροϊδιοκτησίας 

Πιο πάνω αναφέραμε πως καταστρέφεται η μικροϊδιοκτησία, που είναι επιφορτισμένη 
με υπέρογκα χρέη. Αλλά και η θέση των μικροϊδιοκτητών που δεν έχουν χρεωμένη 
την ιδιοκτησία τους. δεν είναι πολύ καλύτερη. Για να κατορθώσουν να υπερπηδήσουν 
τη σημερινή κρίση είναι ανάγκη να εντείνουν την παραγωγή τους. κι αυτό μπορούν 
να το κατορθώσουν μόνον αν εύρουν νέα κεφάλαια για ν' αγοράσουν νέα εργαλεία, 
λιπάσματα κλπ. Αν δανεισθούν από τους τοκογλύφους ή τους εμπόρους λιπασμάτων 
σε δυο - τρία χρόνια θα κινδυνεύει κι αυτών η περιουσία. 

ΓΓ αυτό η προστασία της μικροϊδιοκτησίας και η ανάπτυξη της εξαρτάται από το 
διακανονισμό των χρεών και την εξεύρεση κεφαλαίων για την παροχή φτηνών και 
μακροχρονίων πιστώσεων με τις οποίες θα εντατικοποιήσουν τη γεωργική παραγωγή. 
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Τα αγροτικά χρέη 

Στο ζήτημα των χρεών το Κόμμα μας οφείλει να επιδιώξει την πλήρη σεισάχθεια. 
δηλαδή, την απόσβεση των χρεών. Οπωσδήποτε όμως θ' αγωνισθεί και για μια μέση 
και προσωρινή λύση του ζητήματος δια της μετατροπής των χρεών σε χρεωλυτικά 
προς 5% και μακροχρόνια δάνεια. 

Εξεύρεση κεφαλαίων 

Στο ζήτημα της εξεύρεσης κεφαλαίων το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκον ν' αγωνισθεί για την 
ίδρυση πραγματικής γεωργικής Τραπέζης, στη διοίκηση της οποίας θα συμμετέχουν 
και οι χωρικοί, η οποία θα παρέχει φθηνά και μακροπρόθεσμα δάνεια στους χωρικούς 
με τη μεσολάβηση των «συνεργατικών εταιρειών». Τα κεφάλαια της Τραπέζης αυτής 
μπορούν να εξευρεθούν είτε με εξωτερικό δάνειο υπό την εγγύηση της Κυβέρνησης, 
είτε με την επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, που βρίσκουνται 
αχρησιμοποίητα σχεδόν στην Αγγλία και ανέρχονται περίπου σε £600,000. 

Επίσης, για την εξεύρεση κεφαλαίων θα συντελέσει και η λύση του εκκλησιαστικού 
ζητήματος, η περιουσία των μοναστηριών και εκκλησιών με καλή διαχείρηση θα 
αφίνει περισσεύματα τεράστια, που θα μπορούν να εισρέουν στην Γεωργική Τράπεζα 
και να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του γεωργικού πληθυσμού. 

Αποκατάσταση ακτημόνων 

Εις το κεφάλαιο της προστασίας και ανάπτυξης της μικροϊδιοκτησίας ανάγεται η 
αποκατάσταση των καταστραμμένων και ακτημόνων χωρικών. ΓΓ αυτό το σκοπό το 
Κ.Κ.Κ. θα αγωνισθεί για τηνεπιστροφήτηςγης, που πέρασε στα χέρια των τοκογλύφων 
και εμπόρων κατά την τελευταίαν δεκαετίαν στους παλαιούς ιδιοκτήτες της και στην 
ίδιαν τιμή που πουλήθηκε. Η μεταβίβαση αυτή να γίνει χωρίς καμιά φορολογική 
επιβάρυνση, η δε αποπληρωμή να γίνει χρεωλυτικώς, απαράλλαχτα όπως αναφέραμε 
για την εξόφληση των χρεών. Εκτός αυτού να γίνει διανομή στους ακτήμονες χωρικούς 
των μοναστηριακών ή βακουφικών κτημάτων και των τσιφλικιών. 

Όσον αφορά την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών οφείλει να γίνει χωρίς αποζημίωση, 
ενώ για την εκκλησιαστική περιουσία να ορισθεί λογική απόσβεση δια χρεωλυσίου, 
εφ ' όσον θα πρόκειται η περιουσία αυτή να χρησιμοποιηθεί προς όφελος ολόκληρου 
του γεωργικού πληθυσμού. 

Ελάττωση φορολογίας 

Ένα από τα κυριώτερα φορολογικά ζητήματα, που ενδιέφερε άμεσα τους χωρικούς 
ήτανε η δεκάτη. Η Αγγλική όμως διοίκηση για να κερδίσει τη συμπάθεια του 
αγροτικού πληθυσμού την κατάργησε. Η κατάργηση αυτή έγινε με τέτοιο τρόπο, που 
ωφέλησε μοναχά τους πλουσίους χωρικούς, που πληρώνανε κυρίως τη δεκάτη, ενώ η 
μετατροπή της σε έμμεσους φόρους πλήττει όλους τους φτωχούς χωρικούς και τους 
εργάτες γενικά. Επίσης, η επιβολή φόρου επί του οινοπνεύματος πλήττει ορισμένες 
περιοχές, που ζουν από την αμπελουργίαν. 

Το κόμμα μας σήμερα έχει να αγωνισθεί για την κατάργηση του φόρου οινοπνεύματος 
και του κτηματικού φόρου (βεργί κιμάτ). Επίσης για την απαλλαγή από οιανδήποτε 
φορολογία των ακτημόνων και φτωχών χωρικών και τη γενικήν ελάττωση της 
φορολογίας των χωρικών που μπορεί να κατορθωθεί.-

(α) με την κατάργηση του υποτελικού φόρου, 

(β) με την απλοποίηση του κυβερνητικού μηχανισμού και 

(γ) με τη φορολογία του κεφαλαίου, που στην Κύπρο είναι εντελώς ασύδοτο. 

Κατά της κερδοσκοπίας 

Στο ζήτημα της προστασίας των χωρικών κατά του εμπορίου, που κερδοσκοπεί 
τρομερά σε βάρος των χωρικών, το Κ.Κ.Κ. θα ζητήσει να υποστηριχθούν οι γεωργικοί 
συν/σμοί. ώστε ν' αναλάβουν τη διεξαγωγή του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων, 
χημικών λιπασμάτων, γεωργικών εργαλείων κ.λ.π. 
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Γεωργική κρίση 

Ειδικά δε η γεωργική κρίση, που αναφέρθηκε στην εισήγηση για την οικονομική και 
πολιτική κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα την εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού. 
Εξ αιτίας της κρίσης αυτής οι χωρικοί αναγκαστήκανε να συνάψουν μεγάλα δάνεια ή 
δεν κατορθώσανε να εξοφλήσουν τα δάνεια που συνάψανε μέσα στον πόλεμο για να 
αγοράσουν νέα χωράφια. 

Μια που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα δάνεια τους είναι φυσική συνέπεια οι 
τοκογλύφοι να επιδιώξουν την είσπραξη του, πωλώντας την περιουσία των χωρικών. 
Και πραγματικά το μεγάλο μέρος των χωρικών έχασαν την ιδιοκτησία τους και αν 
πολλοί τη διατηρούν ακόμα ο λόγος είναι γιατί οι διάφοροι τοκογλύφοι, έχοντας υπ' 
όψη τους τον εκπεσμό της αξίας της γης. δεν έχουν διάθεση ν' απαλλοτριώσουν 
τους χωρικούς γιατί υπολογίζουν ότι η πώληση της περιουσίας τους στη σημερινή 
κατάσταση δεν αρκεί να καλύψει τα δάνεια τους. Είναι όμως. γεγονός ότι αρκετοί 
χάσανε τις περιουσίες τους γι' αυτό στα χωριά δημιουργήθηκε μεγάλος στρατός 
αέργων προλεταρίων της γης. που είτε υποφέρουν στα χωριά τους είτε πηγαίνουν 
για δουλειά στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ή στις πόλεις. Στην ανάπτυξη της 
αεργίας συντελεί και ο περιορισμός της μετανάστευσης, που απορροφούσε πριν τον 
πλεονάζοντα άεργον πληθυσμό της Νήσου. 

Αγροτικό κίνημα 

Τα οικονομικά αυτά χάλια αναγκάσανε τους χωρικούς πρώτον να εγκαταλείψουν 
τους «ενωτικούς» αρχηγούς και δεύτερον να κινηθούν ενστικτικά για την προστασία 
των συμφερόντων τους. Έτσι γεννήθηκε το αγροτικό κίνημα που εκδηλώθηκε 
στα αγροτικά συνέδρια Λευκονίνου και Λευκωσίας. Δυστυχώς όμως, διάφοροι 
επιτήδειοι, που επαγγέλλονται τον «αγροτικό» [δρα Ρωσσίδην και Σία] κατόρθωσαν 
να εκμεταλλευτούν το κίνημα αυτό των χωρικών μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν 
τα αρριβιστικά τους σχέδια. Η στάση των λεγομένων «εργατικών» και «αγροτικών» 
βουλευτών στο νομοθετικό συμβούλιο αποδεικνύει καθαρά την υπόθεση μας αυτή. 
Π.χ. ο Ρωσσίδης πολέμησε την πρόταση του Μιχαηλίδη για τη μετατροπή των 
χρεών των χωρικών σε χρεωλυτικά δάνεια, εχαρακτήρισε δε την πρόταση αυτή ως 
«πρόωρον». ίσως διότι δεν καταστραφήκανε ακόμη όλοι οι χωρικοί! 

Καθήκοντα του Κ.Κ.Κ. 

Το Κόμμα μας μπροστά σ' αυτή την κατάσταση και για να επιτύχει την εργατο-αγροτική 
συμαχία οφείλει πρώτον να πολεμήσει τους ψευτο-αγροτικούς και ν' απαλλάξει το 
αγροτικό κίνημα από την επιρροή τους και δεύτερο να υιοθετήσει τα αιτήματα των 
χωρικών στην πιο καθαρή τους εκδήλωση και ν' αγωνισθεί παρά το πλευρό των 
χωρικών για την πραγματοποίηση τους. 

Τα αγροτικά ζητήματα στα οποία το Κ.Κ.Κ. οφείλει να δώσει μεγαλείτερη προσοχή 
είναι (α) τα σχετικά με την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη της μικροϊδιοκτησίας, 
(β) τα φορολογικά ζητήματα, (γ) η προστασία των χωρικών από τους εμπόρους και (δ) 
διάφορα άλλα γενικά ζητήματα (συγκοινωνία, εκπαίδευση κλπ.) 

Προστασία μικροϊδιοκτησίας 

Πιο πάνω αναφέραμε πως καταστρέφεται η μικροϊδιοκτησία, που είναι επιφορτισμένη 
με υπέρογκα χρέη. Αλλά και η θέση των μικροϊδιοκτητών που δεν έχουν χρεωμένη 
την ιδιοκτησία τους. δεν είναι πολύ καλύτερη. Για να κατορθώσουν να υπερπηδήσουν 
τη σημερινή κρίση είναι ανάγκη να εντείνουν την παραγωγή τους. κι αυτό μπορούν 
να το κατορθώσουν μόνον αν εύρουν νέα κεφάλαια για ν' αγοράσουν νέα εργαλεία, 
λιπάσματα κλπ. Αν δανεισθούν από τους τοκογλύφους ή τους εμπόρους λιπασμάτων 
σε δυο - τρία χρόνια θα κινδυνεύει κι αυτών η περιουσία. 

ΓΓ αυτό η προστασία της μικροϊδιοκτησίας και η ανάπτυξη της εξαρτάται από το 
διακανονισμό των χρεών και την εξεύρεση κεφαλαίων για την παροχή φτηνών και 
μακροχρονίων πιστώσεων με τις οποίες θα εντατικοποιήσουν τη γεωργική παραγωγή. 
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Τα αγροτικά χρέη 

Στο ζήτημα των χρεών το Κόμμα μας οφείλει να επιδιώξει την πλήρη σεισάχθεια. 
δηλαδή, την απόσβεση των χρεών. Οπωσδήποτε όμως θ' αγωνισθεί και για μια μέση 
και προσωρινή λύση του ζητήματος δια της μετατροπής των χρεών σε χρεωλυτικά 
προς 5% και μακροχρόνια δάνεια. 

Εξεύρεση κεφαλαίων 

Στο ζήτημα της εξεύρεσης κεφαλαίων το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκον ν' αγωνισθεί για την 
ίδρυση πραγματικής γεωργικής Τραπέζης, στη διοίκηση της οποίας θα συμμετέχουν 
και οι χωρικοί, η οποία θα παρέχει φθηνά και μακροπρόθεσμα δάνεια στους χωρικούς 
με τη μεσολάβηση των «συνεργατικών εταιρειών». Τα κεφάλαια της Τραπέζης αυτής 
μπορούν να εξευρεθούν είτε με εξωτερικό δάνειο υπό την εγγύηση της Κυβέρνησης, 
είτε με την επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, που βρίσκουνται 
αχρησιμοποίητα σχεδόν στην Αγγλία και ανέρχονται περίπου σε £600,000. 

Επίσης, για την εξεύρεση κεφαλαίων θα συντελέσει και η λύση του εκκλησιαστικού 
ζητήματος, η περιουσία των μοναστηριών και εκκλησιών με καλή διαχείρηση θα 
αφίνει περισσεύματα τεράστια, που θα μπορούν να εισρέουν στην Γεωργική Τράπεζα 
και να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του γεωργικού πληθυσμού. 

Αποκατάσταση ακτημόνων 

Εις το κεφάλαιο της προστασίας και ανάπτυξης της μικροϊδιοκτησίας ανάγεται η 
αποκατάσταση των καταστραμμένων και ακτημόνων χωρικών. ΓΓ αυτό το σκοπό το 
Κ.Κ.Κ. θα αγωνισθεί για τηνεπιστροφήτηςγης, που πέρασε στα χέρια των τοκογλύφων 
και εμπόρων κατά την τελευταίαν δεκαετίαν στους παλαιούς ιδιοκτήτες της και στην 
ίδιαν τιμή που πουλήθηκε. Η μεταβίβαση αυτή να γίνει χωρίς καμιά φορολογική 
επιβάρυνση, η δε αποπληρωμή να γίνει χρεωλυτικώς, απαράλλαχτα όπως αναφέραμε 
για την εξόφληση των χρεών. Εκτός αυτού να γίνει διανομή στους ακτήμονες χωρικούς 
των μοναστηριακών ή βακουφικών κτημάτων και των τσιφλικιών. 

Όσον αφορά την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών οφείλει να γίνει χωρίς αποζημίωση, 
ενώ για την εκκλησιαστική περιουσία να ορισθεί λογική απόσβεση δια χρεωλυσίου, 
εφ ' όσον θα πρόκειται η περιουσία αυτή να χρησιμοποιηθεί προς όφελος ολόκληρου 
του γεωργικού πληθυσμού. 

Ελάττωση φορολογίας 

Ένα από τα κυριώτερα φορολογικά ζητήματα, που ενδιέφερε άμεσα τους χωρικούς 
ήτανε η δεκάτη. Η Αγγλική όμως διοίκηση για να κερδίσει τη συμπάθεια του 
αγροτικού πληθυσμού την κατάργησε. Η κατάργηση αυτή έγινε με τέτοιο τρόπο, που 
ωφέλησε μοναχά τους πλουσίους χωρικούς, που πληρώνανε κυρίως τη δεκάτη, ενώ η 
μετατροπή της σε έμμεσους φόρους πλήττει όλους τους φτωχούς χωρικούς και τους 
εργάτες γενικά. Επίσης, η επιβολή φόρου επί του οινοπνεύματος πλήττει ορισμένες 
περιοχές, που ζουν από την αμπελουργίαν. 

Το κόμμα μας σήμερα έχει να αγωνισθεί για την κατάργηση του φόρου οινοπνεύματος 
και του κτηματικού φόρου (βεργί κιμάτ). Επίσης για την απαλλαγή από οιανδήποτε 
φορολογία των ακτημόνων και φτωχών χωρικών και τη γενικήν ελάττωση της 
φορολογίας των χωρικών που μπορεί να κατορθωθεί.-

(α) με την κατάργηση του υποτελικού φόρου, 

(β) με την απλοποίηση του κυβερνητικού μηχανισμού και 

(γ) με τη φορολογία του κεφαλαίου, που στην Κύπρο είναι εντελώς ασύδοτο. 

Κατά της κερδοσκοπίας 

Στο ζήτημα της προστασίας των χωρικών κατά του εμπορίου, που κερδοσκοπεί 
τρομερά σε βάρος των χωρικών, το Κ.Κ.Κ. θα ζητήσει να υποστηριχθούν οι γεωργικοί 
συν/σμοί. ώστε ν' αναλάβουν τη διεξαγωγή του εμπορίου των γεωργικών προϊόντων, 
χημικών λιπασμάτων, γεωργικών εργαλείων κ.λ.π. 
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Οργάνωση και δράση αγροτών 

Το Κ.Κ.Κ. δεν μπορεί βέβαια να περιοριστεί μόνο σ' ένα ιδεολογικό αγώνα για τα 
αγροτικά αιτήματα. Οφείλει να συνδεθεί με τον αγροτικό πληθυσμό, που πρέπει να 
τον οργανώσει και να τον κατευθύνει σε αγώνα για το αγροτικό του πρόγραμμα. 

ΓΓ αυτόν το σκοπό είναι ανάγκη να διαδόσει το «Ν. Άνθρωπο» σ' όλα τα χωριά και να 
εκλαϊκεύσει τόσο το αγροτικό του πρόγραμμα όσο και το γενικό με λαϊκές και απλές 
μπροσούρες, αν είνε δυνατόν και στην Κυπριακή διάλεκτο. 

Η κινητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού μπορεί να επιτύχει με διάφορα τοπικά 
ή γενικά συνέδρια χωρικών, στα οποία να εξετάζονται τα σχετικά ζητήματα και να 
εκλέγονται επιτροπές δράσης των χωρικών πάνω σε συγκεκριμένα αιτήματα. 

Ένα από τα κυριώτερα καθήκοντα του κόμματος μας είναι η οργάνωση των ακτημόνων 
χωρικών, των προλεταρίων αυτών του κάμπου και των φτωχών χωρικών. 

Οι οργανώσεις των χωρικών θα εργάζονται για τα γενικά αγροτικά αιτήματα, αλλά 
ταυτοχρόνως θα φροντίζουν για την καλλιτέρευση του μεροκάματου, την ελάττωση 
ωρών εργασίας και των άλλων εργατικών αιτημάτων. Εκτός αυτού θα φροντίζουν για 
την εξασφάλιση εργασίας εις τα μέλη τους με την ανάληψη εργολαβικών επιχειρήσεων, 
προ πάντων όταν σχηματίσουν μικρόν κεφάλαιον ή μπορέσουν να εξεύρουν κανένα 
δάνειο, θα μπορούν π.χ. να αναλαμβάνουν την κατασκευή ορισμένου δρόμου, την 
αποξήρανση ορισμένης περιοχής κ.λ.π. Στην Ιταλία μέχρι του φασισμού τέτοιες 
οργανώσεις εργατών γης, οι ΒΓθεοίθηίί (χειρόνακτες), ευδοκινούσανε πάρα πολλές. 

Οργάνωση του Κ.Κ.Κ. στα χωριά 

Το Κ.Κ.Κ. όμως δεν θα μπορέσει ν' αντεπεξέλθει στα καθήκοντα αυτά όσο δεν θα 
είναι οργανωτικά ριζωμένο στα χωριά. Οφείλει ν' αποκτήσει στα κυριώτερα αγροτικά 
κέντρα τους αγροτικούς του πυρήνες, που εκτελούν την εργασία του κόμματος μέσα 
στα χωριά. Η δημιουργία τέτοιων πυρήνων δεν είνε δύσκολος σήμερα. Στα χωριά 
γενικά υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για την κομμουνιστική ιδεολογία, παρ' όλο ότι 
οι χωρικοί δεν έχουν ακριβή αντίληψη του ζητήματος. Το Κ.Κ.Κ. δεν έχει παρά να 
πλησιάσει τα στοιχεία αυτά να τα κατατοπίσει και να τα καθοδηγήσει στην οργάνωση 
παρανόμων αγροτικών πυρήνων. 

Αυτό είναι το Α και το Ω της σημερινής μας δράσης στα χωριά, διότι όσα προγράμματα 
κι αν έχομεν δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε στους χωρικούς και να τους 
κινητοποιήσουμε στα συνθήματα μας, αν δεν συνδεθούμε και οργανωτικώς μ' αυτούς, 
δια μέσου των αγροτικών οργανώσεων του Κ.Κ.Κ. 

Εισήγηση επί του οργανωτικού ζητήματος 1 4 

Σημασία οργανωμένου κόμματος 

Ένα από τα κυριώτερα προβλήματα που προβάλλουν μπροστά σ' οποιοδήποτε 
Κομμουνιστικό Κόμμα είνε το οργανωτικό,, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει 
στο σημείο ν' αποκτήσει μια καλήν οργάνωση. Όταν λέμε καλήν οργάνωσην τι 
εννούμε; Τον τρόπον εκείνον της οργάνωσης, που επιτρέπει στο κόμμα ν' αναπτύξει 
και να χρησιμοποιήσει καλίτερα τις δυνάμεις του για να φτάσει γρηγορώτερα κι 
ασφαλέστερα στον αντικειμενικό του σκοπό και να μπορέσει ν' ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις οποιασδήποτε πολιτικής κατάστασης. 

Τη σημασία του οργανωμένου κόμματος στην εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης 
ένιωσε καλίτερα από κάθε άλλον ο μεγάλος μας αρχηγός Λένιν. Κατάλαβε ότι 
χωρίς οργανωμένο κόμμα άδικα θα περιμένουμε την επανάσταση ως αποτέλεσμα 
της «μηχανικής εξέλιξης των οικονομικών όρων» όπως περίπου παραδέχουνται οι 
σοσιαλδημοκράτες, εκμηδενίζοντας το ρόλο του κόμματος στην επανάσταση. 

0 Λένιν από το 1903 ακόμα υπέδειξε στο βιβλίο του «Τι να κάμουμε;» την ανάγκη 
της οργάνωσης του κόμματος «των εξ επαγγέματος επαναστατών» όπως τους έλεγε. 

δηλαδή, των ανθρώπων που να θυσιάζουν το παν για την επανάσταση. Ο ίδιος δε 
πρωτοστάτησε στην οργάνωση παρομοίου κόμματος στη Ρωσσία. Όλοι μας τώρα 
βλέπουμε το αποτέλεσμα. Οι εργάτες και χωρικοί στη Ρωσσία κατώρθωσαν υπό την 
καθοδήγηση του Μπολσεβίκου Κομμουνιστικού Κόμματος να καταλάβουν το 1917 
την εξουσία και να τη διατηρήσουν μέχρι σήμερα. 

Σ ' αυτό βέβαια συνετέλεσαν διάφοροι όροι πολιτικο-οικονομικοί, μπορούμε όμως 
να πούμε ως αξίωμα πως οποιοιδήποτε όροι κι αν υπήρχανε χωρίς το Κ.Κ. της 
Ρωσσίας δεν θα είτανε κατορθωτά στους εργάτες να καταλάβουν και προ πάντων να 
διατηρήσουν την εξουσία. Εργατικές επαναστάσεις έγιναν μ' επιτυχία στην Ουγγαρία 
και Βαυαρία μετά την ανακωχή του 1918 και ξαίρουμε που κατέληξαν. Επίσης 
ξαίρουμε τα αποτελέσματα της κίνησης των Ιταλών εργατών κατά το 1920. Όλες 
αυτές οι επαναστάσεις και τα κινήματα κατέληξαν σε αποτυχία μόνο και μόνο γιατί 
έλειπε η σιδερένια οργάνωση ενός αληθινού κομμουνιστικού κόμματος. ΓΓ αυτό 
μια από τις κυριώτερες θεωρίες του Λενινισμού, που τον ξεχωρίζει ολότελα από τη 
σοσιαλδημοκρατία είνε η αντίληψη του περί οργάνωσης του κόμματος. 

Οργάνωση με βάση τους πυρήνες 

Ως προς την εφαρμογή μιας καλής οργάνωσης μπορούμε να διατυπώσουμε γενικά ότι 
η καλίτερη για μια χώρα οργάνωση του κόμματος είνε κείνη που επιτρέπει τη συνεχή 
διατήρηση της επαφής του κόμματος με τις εργατικές μάζες και την ανάμιξη του 
στους καθημερινούς του αγώνες και την προπαρασκευή τους για τον τελικό σκοπό, 
την κοινωνικήν επανάσταση. Επειδή δε οι κοινωνικοπολιτικοί όροι διαφέρουν (προ 
πάντων στις λεπτομέρειες τους) στις διάφορες χώρες γι ' αυτό και η οργάνωση των 
κομμάτων οφείλει να παίρνει ανάλογη μορφή κι έτσι κατ' ανάγκη διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. 

Όσο όμως και να διαφέρει η οργάνωση του κόμματος μιας χώρας από την οργάνωση 
του κόμματος μιας άλλης η γενική βάση της οργάνωσης τους εξακολουθεί να είναι 
μια.· η οργάνωση με βάση τους πυρήνες επιχειρήσεων. 

Η ύπαρξη των πυρήνων μέσα στην καρδιά των εργατών στις επιχειρήσεις ή τα χωριά ως 
οργανισμών με ανεξάρτητη ζωή, ταυτόχρονα όμως και πειθαρχικών στους ανώτερους 
οργανισμούς, εξασφαλίζει όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα. Η οργάνωση 
με βάση τους πυρήνες είνε μια από τις κυριώτερες διαφορές τον Κομμουνιστικών 
Κομμάτων από τα σοσιαλ-δημοκρατικά κόμματα που είναι οργανωμένα κατά 
εκλογικές περιφέρειες, γιατί τα κόμματα αυτά χρησιμοποιούν τον οργανισμόν τους 
μόνο σε περιόδους εκλογικής πάλης. Είναι φανερό ότι τέτοια οργάνωση δε μπορεί ν' 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός κόμματος που θέλει να βρίσκεται σε καθημερινή 
επαφή με τις μάζες, προπάντων δε σε περίοδο παράνομης δράσης, που περνούν τα 
περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα του κόσμου. 

Οι πυρήνες είναι κι αυτοί δημιουργήματα του Κ.Κ. της Ρωσσίας βγαλμένοι από την 
ανάγκη της παρανομίας που είτανε υποχρεομένο να περάσει κατά την τρομερή 
περίοδο του Τσαρισμού. 

Μη μπορώντας το κόμμα να διατηρήσει την επαφή του με τις μάζες «εκ των άνω» 
αναγκάστηκε να κατεβεί στα εργοστάσια και ν' αναπτυχθεί σε τόσα μικροκόμματα 
(πυρήνες) όσα και εργοστάσια ή επιχειρήσεις. Η πείρα του ΡΚ.Κ. σ' αυτό το ζήτημα 
είναι πολύτιμη, δε μπορεί όμως να μεταφερθεί σ' όλες τις χώρες αυτούσια. 

Οι πυρήνες στην Κύπρο 

Ειδικά στην Κύπρο όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις σπανίζουν και μετρούνται 
στα δάχτυλα η οργάνωση του κόμματος μας θα πάρει αναγκαστικά διαφορετική 
μορφή, προσπαθώντας όσο μπορεί να φτάσει στην οργάνωση κατά πυρήνες. Έτσι 
πυρήνες επιχειρήσεων μπορούν να οργανωθούν πολύ λίγοι π.χ. στον Αμίαντο, στη 
Σκουριώτισσα κ.λ.π. Επίσης πυρήνες χωρικών. Όσον αφορά τις πόλεις, είναι ανάγκη 
να ιδρυθούν συνοικιακοί πυρήνες, προσωρινά δε καθήκοντα πυρήνων μπορούν 
να εχτελούν κι οι επαγγελματικές φράξιες. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών και 
οι σχέσεις του με τους ανώτερους οργανισμούς θα καθορίζονται σύμφωνα με το 
καταστατικό που θα ψηφισθεί αμέσως. Η οργάνωση όμως πυρήνων δεν είναι αρκετή. 
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Οργάνωση και δράση αγροτών 

Το Κ.Κ.Κ. δεν μπορεί βέβαια να περιοριστεί μόνο σ' ένα ιδεολογικό αγώνα για τα 
αγροτικά αιτήματα. Οφείλει να συνδεθεί με τον αγροτικό πληθυσμό, που πρέπει να 
τον οργανώσει και να τον κατευθύνει σε αγώνα για το αγροτικό του πρόγραμμα. 

ΓΓ αυτόν το σκοπό είναι ανάγκη να διαδόσει το «Ν. Άνθρωπο» σ' όλα τα χωριά και να 
εκλαϊκεύσει τόσο το αγροτικό του πρόγραμμα όσο και το γενικό με λαϊκές και απλές 
μπροσούρες, αν είνε δυνατόν και στην Κυπριακή διάλεκτο. 

Η κινητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού μπορεί να επιτύχει με διάφορα τοπικά 
ή γενικά συνέδρια χωρικών, στα οποία να εξετάζονται τα σχετικά ζητήματα και να 
εκλέγονται επιτροπές δράσης των χωρικών πάνω σε συγκεκριμένα αιτήματα. 

Ένα από τα κυριώτερα καθήκοντα του κόμματος μας είναι η οργάνωση των ακτημόνων 
χωρικών, των προλεταρίων αυτών του κάμπου και των φτωχών χωρικών. 

Οι οργανώσεις των χωρικών θα εργάζονται για τα γενικά αγροτικά αιτήματα, αλλά 
ταυτοχρόνως θα φροντίζουν για την καλλιτέρευση του μεροκάματου, την ελάττωση 
ωρών εργασίας και των άλλων εργατικών αιτημάτων. Εκτός αυτού θα φροντίζουν για 
την εξασφάλιση εργασίας εις τα μέλη τους με την ανάληψη εργολαβικών επιχειρήσεων, 
προ πάντων όταν σχηματίσουν μικρόν κεφάλαιον ή μπορέσουν να εξεύρουν κανένα 
δάνειο, θα μπορούν π.χ. να αναλαμβάνουν την κατασκευή ορισμένου δρόμου, την 
αποξήρανση ορισμένης περιοχής κ.λ.π. Στην Ιταλία μέχρι του φασισμού τέτοιες 
οργανώσεις εργατών γης, οι ΒΓθεοίθηίί (χειρόνακτες), ευδοκινούσανε πάρα πολλές. 

Οργάνωση του Κ.Κ.Κ. στα χωριά 

Το Κ.Κ.Κ. όμως δεν θα μπορέσει ν' αντεπεξέλθει στα καθήκοντα αυτά όσο δεν θα 
είναι οργανωτικά ριζωμένο στα χωριά. Οφείλει ν' αποκτήσει στα κυριώτερα αγροτικά 
κέντρα τους αγροτικούς του πυρήνες, που εκτελούν την εργασία του κόμματος μέσα 
στα χωριά. Η δημιουργία τέτοιων πυρήνων δεν είνε δύσκολος σήμερα. Στα χωριά 
γενικά υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για την κομμουνιστική ιδεολογία, παρ' όλο ότι 
οι χωρικοί δεν έχουν ακριβή αντίληψη του ζητήματος. Το Κ.Κ.Κ. δεν έχει παρά να 
πλησιάσει τα στοιχεία αυτά να τα κατατοπίσει και να τα καθοδηγήσει στην οργάνωση 
παρανόμων αγροτικών πυρήνων. 

Αυτό είναι το Α και το Ω της σημερινής μας δράσης στα χωριά, διότι όσα προγράμματα 
κι αν έχομεν δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε στους χωρικούς και να τους 
κινητοποιήσουμε στα συνθήματα μας, αν δεν συνδεθούμε και οργανωτικώς μ' αυτούς, 
δια μέσου των αγροτικών οργανώσεων του Κ.Κ.Κ. 

Εισήγηση επί του οργανωτικού ζητήματος 1 4 

Σημασία οργανωμένου κόμματος 

Ένα από τα κυριώτερα προβλήματα που προβάλλουν μπροστά σ' οποιοδήποτε 
Κομμουνιστικό Κόμμα είνε το οργανωτικό,, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει 
στο σημείο ν' αποκτήσει μια καλήν οργάνωση. Όταν λέμε καλήν οργάνωσην τι 
εννούμε; Τον τρόπον εκείνον της οργάνωσης, που επιτρέπει στο κόμμα ν' αναπτύξει 
και να χρησιμοποιήσει καλίτερα τις δυνάμεις του για να φτάσει γρηγορώτερα κι 
ασφαλέστερα στον αντικειμενικό του σκοπό και να μπορέσει ν' ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις οποιασδήποτε πολιτικής κατάστασης. 

Τη σημασία του οργανωμένου κόμματος στην εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης 
ένιωσε καλίτερα από κάθε άλλον ο μεγάλος μας αρχηγός Λένιν. Κατάλαβε ότι 
χωρίς οργανωμένο κόμμα άδικα θα περιμένουμε την επανάσταση ως αποτέλεσμα 
της «μηχανικής εξέλιξης των οικονομικών όρων» όπως περίπου παραδέχουνται οι 
σοσιαλδημοκράτες, εκμηδενίζοντας το ρόλο του κόμματος στην επανάσταση. 

0 Λένιν από το 1903 ακόμα υπέδειξε στο βιβλίο του «Τι να κάμουμε;» την ανάγκη 
της οργάνωσης του κόμματος «των εξ επαγγέματος επαναστατών» όπως τους έλεγε. 

δηλαδή, των ανθρώπων που να θυσιάζουν το παν για την επανάσταση. Ο ίδιος δε 
πρωτοστάτησε στην οργάνωση παρομοίου κόμματος στη Ρωσσία. Όλοι μας τώρα 
βλέπουμε το αποτέλεσμα. Οι εργάτες και χωρικοί στη Ρωσσία κατώρθωσαν υπό την 
καθοδήγηση του Μπολσεβίκου Κομμουνιστικού Κόμματος να καταλάβουν το 1917 
την εξουσία και να τη διατηρήσουν μέχρι σήμερα. 

Σ ' αυτό βέβαια συνετέλεσαν διάφοροι όροι πολιτικο-οικονομικοί, μπορούμε όμως 
να πούμε ως αξίωμα πως οποιοιδήποτε όροι κι αν υπήρχανε χωρίς το Κ.Κ. της 
Ρωσσίας δεν θα είτανε κατορθωτά στους εργάτες να καταλάβουν και προ πάντων να 
διατηρήσουν την εξουσία. Εργατικές επαναστάσεις έγιναν μ' επιτυχία στην Ουγγαρία 
και Βαυαρία μετά την ανακωχή του 1918 και ξαίρουμε που κατέληξαν. Επίσης 
ξαίρουμε τα αποτελέσματα της κίνησης των Ιταλών εργατών κατά το 1920. Όλες 
αυτές οι επαναστάσεις και τα κινήματα κατέληξαν σε αποτυχία μόνο και μόνο γιατί 
έλειπε η σιδερένια οργάνωση ενός αληθινού κομμουνιστικού κόμματος. ΓΓ αυτό 
μια από τις κυριώτερες θεωρίες του Λενινισμού, που τον ξεχωρίζει ολότελα από τη 
σοσιαλδημοκρατία είνε η αντίληψη του περί οργάνωσης του κόμματος. 

Οργάνωση με βάση τους πυρήνες 

Ως προς την εφαρμογή μιας καλής οργάνωσης μπορούμε να διατυπώσουμε γενικά ότι 
η καλίτερη για μια χώρα οργάνωση του κόμματος είνε κείνη που επιτρέπει τη συνεχή 
διατήρηση της επαφής του κόμματος με τις εργατικές μάζες και την ανάμιξη του 
στους καθημερινούς του αγώνες και την προπαρασκευή τους για τον τελικό σκοπό, 
την κοινωνικήν επανάσταση. Επειδή δε οι κοινωνικοπολιτικοί όροι διαφέρουν (προ 
πάντων στις λεπτομέρειες τους) στις διάφορες χώρες γι ' αυτό και η οργάνωση των 
κομμάτων οφείλει να παίρνει ανάλογη μορφή κι έτσι κατ' ανάγκη διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. 

Όσο όμως και να διαφέρει η οργάνωση του κόμματος μιας χώρας από την οργάνωση 
του κόμματος μιας άλλης η γενική βάση της οργάνωσης τους εξακολουθεί να είναι 
μια.· η οργάνωση με βάση τους πυρήνες επιχειρήσεων. 

Η ύπαρξη των πυρήνων μέσα στην καρδιά των εργατών στις επιχειρήσεις ή τα χωριά ως 
οργανισμών με ανεξάρτητη ζωή, ταυτόχρονα όμως και πειθαρχικών στους ανώτερους 
οργανισμούς, εξασφαλίζει όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα. Η οργάνωση 
με βάση τους πυρήνες είνε μια από τις κυριώτερες διαφορές τον Κομμουνιστικών 
Κομμάτων από τα σοσιαλ-δημοκρατικά κόμματα που είναι οργανωμένα κατά 
εκλογικές περιφέρειες, γιατί τα κόμματα αυτά χρησιμοποιούν τον οργανισμόν τους 
μόνο σε περιόδους εκλογικής πάλης. Είναι φανερό ότι τέτοια οργάνωση δε μπορεί ν' 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός κόμματος που θέλει να βρίσκεται σε καθημερινή 
επαφή με τις μάζες, προπάντων δε σε περίοδο παράνομης δράσης, που περνούν τα 
περισσότερα κομμουνιστικά κόμματα του κόσμου. 

Οι πυρήνες είναι κι αυτοί δημιουργήματα του Κ.Κ. της Ρωσσίας βγαλμένοι από την 
ανάγκη της παρανομίας που είτανε υποχρεομένο να περάσει κατά την τρομερή 
περίοδο του Τσαρισμού. 

Μη μπορώντας το κόμμα να διατηρήσει την επαφή του με τις μάζες «εκ των άνω» 
αναγκάστηκε να κατεβεί στα εργοστάσια και ν' αναπτυχθεί σε τόσα μικροκόμματα 
(πυρήνες) όσα και εργοστάσια ή επιχειρήσεις. Η πείρα του ΡΚ.Κ. σ' αυτό το ζήτημα 
είναι πολύτιμη, δε μπορεί όμως να μεταφερθεί σ' όλες τις χώρες αυτούσια. 

Οι πυρήνες στην Κύπρο 

Ειδικά στην Κύπρο όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις σπανίζουν και μετρούνται 
στα δάχτυλα η οργάνωση του κόμματος μας θα πάρει αναγκαστικά διαφορετική 
μορφή, προσπαθώντας όσο μπορεί να φτάσει στην οργάνωση κατά πυρήνες. Έτσι 
πυρήνες επιχειρήσεων μπορούν να οργανωθούν πολύ λίγοι π.χ. στον Αμίαντο, στη 
Σκουριώτισσα κ.λ.π. Επίσης πυρήνες χωρικών. Όσον αφορά τις πόλεις, είναι ανάγκη 
να ιδρυθούν συνοικιακοί πυρήνες, προσωρινά δε καθήκοντα πυρήνων μπορούν 
να εχτελούν κι οι επαγγελματικές φράξιες. Η ίδρυση των οργανισμών αυτών και 
οι σχέσεις του με τους ανώτερους οργανισμούς θα καθορίζονται σύμφωνα με το 
καταστατικό που θα ψηφισθεί αμέσως. Η οργάνωση όμως πυρήνων δεν είναι αρκετή. 
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Οι πυρήνες πρέπει ν' αποκτήσουν ανεξάρτητη ζωή και να ενδιαφέρουνται σ' όλα τα 
ζητήματα του Κόμματος. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση ν' αναπτύξουν τη δράση 
τους στη δική τους ακτίνα. 

Πολιτική μόρφωση μελών 

Για να μπορέσουν ν' αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους αυτά είναι ανάγκη να ληφθεί 
πρόνοια για την πολιτική μόρφωση των μελών του κόμματος. 

Το πρόγραμμα του κόμματος και οι βασικές αρχές του Μαρξ ισμού και Λενιν ισμού 
πρέπει να γίνουν κτήμα του κάθε μέλους. 

Νόμιμη και παράνομη (κρυφή) δράση 

Ένα από τα κυριώτερα προβλήματα της οργάνωσης του κόμματος και προ πάντων 
σε μια περίοδο παράνομη ή μισοπαράνομη, όπως αυτή που περνάει το κόμμα 
μας είναι ο συνδυασμός της νόμιμης και παράνομης δράσης. Δ ε ν πρέπει ούτε να 
παρασυρθεί το κόμμα σε μια μυστικιστική παρανομία, που θα το εμποδίζε ι να δράσει, 
ή θα το μεταβάλει σε ακίνδυνη παράνομη οργάνωση χωρίς καμιά σύνδεση με τις 
μάζες, ούτε να παραγνωρίσει ορισμένα σημεία της δράσης του κόμματος μόνο και 
μόνο για ν 'αποφεχθούν καταδιώξεις. Είναι ανάγκη να ξαίρουμε ότι ο καλίτερος 
γνώμονας του συνδυασμού νόμιμης και παράνομης δράσης είναι να εργαζόμαστε 
και ν' αγωνιζόμαστε για τη νόμιμη δράση χωρίς να παραμελούμε να εργαζόμαστε 
παράνομα στα σημεία που δε μπορούμε να εμφανισθούμε νόμιμα. 

Το κόμμα μας στη συγκεκριμένη περίοδο περνά μια μισοπαράνομη κατάσταση. Αν και 
είναι ανεκτό νομίμως, εκδίδοντας την εφημερίδα του και μπορώντας να κάμει φανερές 
συγκεντρώσεις, εντούτοις τα γνωστά μέλη του υφίστανται τέτοια παρακολούθηση 
που τείνει να τους απομονώσει από τον οργανισμό του κόμματος και να παραλύσει 
τη δράση τους. Το κόμμα μας οφείλει ν' αγωνιστεί στη συγκεκριμμένη περίπτωση για 
τη νομιμότητα του με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Δεν πρέπει να παραζαλιστεί 
από τις συνεχείς παρακολουθήσεις και να περάσει σε μια αυστηρή παρανομία. Το 
εναντίο, οργανώνοντας τον παράνομο του οργανισμό οφείλει να φροντίσει για τη 
νόμιμη εμφάνιση του κόμματος, για την ύπαρξη νόμιμης Κ.Ε. και να μην αμελεί να 
διαμαρτύρεται και στο εξωτερικό ακόμα για κάθε υπερβασία που γίνεται εις βάρος 
του. 

Ελπίζουμε ότι η νέα Κ.Ε. θα δώσει μεγάλη προσοχή στο οργανωτικό ζήτημα γιατί 
είναι ένα από τα σημαντικώτερα προβλήματα του αγώνα. 

Μανιφέστο 

Μανιφέστο προς τους εργάτες και χωρικούς της Κύπρου 1 5 

Σύντροφοι, 

Το πρώτο παγκύπριο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου συνήλθε σε 
μια περίοδο κατά την οποίαν μαστίζει την χώρα μας τρομερή οικονομική κρίση. 
Οι χωρικοί καταπιέζονται από τους τοκογλύφους και συντρίβονται κάτω από τους 
βαριούς φόρους. Χιλιάδες χωρικών έχουν χάσει τα χτήματα τους, οι δε υπόλοιποι 
(εχτός από μια ασήμαντη μειοψηφία) διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο αν δε ληφθούν 
προστατευτικά μέτρα γι ' αφτούς. 

Οι χωρικοί από ένστικτο αυτοσυντηρήσεως προσαθούν να μεγαλώσουν τη παραγωγή 
τους, κι έτσι να εξοφλήσουν τα βαριά τους χρέη, χρησιμοποιώντας χημικά λιπάσματα 
ή καινούργια εργαλεία, μα η έλλειψη κεφαλαίων ματαιώνει κάθε προσπάθεια τους. 
Η ίδρυση κατά τύπους μιας Γεωργικής Τραπέζης δεν αρκεί. Απαιτούνται μεγάλα 
κεφάλαια για τη προστασία των χωρικών και κεφάλαια με χαμηλό τόκο. Ενώ η 
Γεωργική Τράπεζα δε διαθέτει παρά μόνο μερικές χιλιάδες λίρες κι αυτά τα δανίζει 
με τον υπέρογκο τόκο στις συνεργατικές Εταιρείες για να φτάσουν στα χέρια των 
χωρικών με τόκο 10%, τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, τα περισσεύματα 
του Κυπριακού προϋπολογισμού, μένουν σχεδόν αχρησιμοποίητα στην Αγγλία και 
περιουσίες εκατομμυρίων λιρών βρίσκονται στην διάθεση των Καλογήρων χωρίς να 
εκτελούν κανένα χρήσιμο προορισμό. 

Η Γεωργική αυτή κρίση έχει τον αντίχτυπό της σ' όλους τους άλλους κλάδους της 
οικονομίας της χώρας μας. Προκαλεί γενικό σταμάτημα όλων των εργασιών και έχει 
μεγάλο αντίχτυπό στην οικονομικήν κατάσταση των Εργατών. Η αυξανομένη κάθε 
μέρα αεργία και η ε ίσοδος χιλιάδων καταστραμένων χωρικών εις τες τάξεις των 
εργατών δημιουργεί πληθωρικότητα εργατικών χεριών, και χειροτερεύει τους όρους 
της ζωής των εργατών. 

Ο μέσος όρος του μεροκάματου είναι πολύ κατώτερος από τον τιμάριθμο της ζωής, 
δηλαδή, από το μέσο όρο εξόδων .που χρειάζονται για τη συντήρηση μιας Εργατικής 
Οικογένειας, κι αυτό τη στιγμή που οι Εργάτες της Κύπρου δουλεύουν 12 και 
περισσότερες ώρες μέσα στις σύρραγγες των μεταλλείων για να γεμίζουν με κέρδη 
τις τσέπες των Αγγλο-αμερικανών κεφαλαιούχων, θυσιάζουν καθημερινά στο βωμό 
του κεφαλαίου αυτή τη ζωή τους (πόσοι δε βρήκανε τάφο μέσα στις σύραγγες των 
μεταλείων!). το αίμα τους και την ύπαρξη τους χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν 
στα παιδιά τους ούτε ένα κομμάτι ψωμί ξερό! Αυτή είναι η κατάσταση των εργατών 
που δεν είναι άεργοι. Ποια είναι η κατάσταση των αέργων και των ακτημόνων χωρικών 
στα χωριά; Καθένας φαντάζεται τα χάλια και τα βάσανα τους τα απερίγραπτα! 

Η φτώχεια κι η πείνα βασιλεύουν στα κατώτερα στρώματα του Πληθυσμού, και 
χιλιάδες εργατών και χωρικών λιμοχτονούν. Είναι απολύτως ανάγκη να ληφθούν 
εξαιρετικά μέτρα για να σωθούν οι χωρικοί από τη καταστροφή κι οι εργάτες από τη 
πείνα. 

θα ήτανε βέβαια αστείο να περιμέναμε τέτοια μέτρα από τη καλή θέληση μιας ξένης 
κυριαρχίας. Η Κυβέρνηση της Κύπρου κυτάζει μόνο πως να προστατεύσει και να 
αναπτύξει τα συμφέροντα των άγγλων ιμπεριαλιστών και όχι να θεραπεύσει τις 
ανάγκες της φτωχολογιάς μας. 

Η ανεξαρτησία της Κύπρου θαναι βέβαια μια διέξοδος απ' αυτή τη κατάσταση, μα 
θα ήτανε ανοησία να σταυρώσουμε τα χέρια στο αναμεταξύ και μη φροντίσουμε 
να επιτύχουμε με αγώνες ορισμένες παραχωρήσεις και να μη ζητήσουμε τη λήση 
ορισμένων προστατευτικών μέτρων. 

Οι διάφοροι πολιτικοί μας όμως που βρίσκονται; Μερικο ί εξακολουθούν τον παλιό 
χαβά της «Ενώσεως» χωρίς να δίδουν καμιά σημασία στην οικονομική κρίση που περνά 
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Οι πυρήνες πρέπει ν' αποκτήσουν ανεξάρτητη ζωή και να ενδιαφέρουνται σ' όλα τα 
ζητήματα του Κόμματος. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση ν' αναπτύξουν τη δράση 
τους στη δική τους ακτίνα. 

Πολιτική μόρφωση μελών 

Για να μπορέσουν ν' αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους αυτά είναι ανάγκη να ληφθεί 
πρόνοια για την πολιτική μόρφωση των μελών του κόμματος. 

Το πρόγραμμα του κόμματος και οι βασικές αρχές του Μαρξ ισμού και Λενιν ισμού 
πρέπει να γίνουν κτήμα του κάθε μέλους. 

Νόμιμη και παράνομη (κρυφή) δράση 

Ένα από τα κυριώτερα προβλήματα της οργάνωσης του κόμματος και προ πάντων 
σε μια περίοδο παράνομη ή μισοπαράνομη, όπως αυτή που περνάει το κόμμα 
μας είναι ο συνδυασμός της νόμιμης και παράνομης δράσης. Δ ε ν πρέπει ούτε να 
παρασυρθεί το κόμμα σε μια μυστικιστική παρανομία, που θα το εμποδίζε ι να δράσει, 
ή θα το μεταβάλει σε ακίνδυνη παράνομη οργάνωση χωρίς καμιά σύνδεση με τις 
μάζες, ούτε να παραγνωρίσει ορισμένα σημεία της δράσης του κόμματος μόνο και 
μόνο για ν 'αποφεχθούν καταδιώξεις. Είναι ανάγκη να ξαίρουμε ότι ο καλίτερος 
γνώμονας του συνδυασμού νόμιμης και παράνομης δράσης είναι να εργαζόμαστε 
και ν' αγωνιζόμαστε για τη νόμιμη δράση χωρίς να παραμελούμε να εργαζόμαστε 
παράνομα στα σημεία που δε μπορούμε να εμφανισθούμε νόμιμα. 

Το κόμμα μας στη συγκεκριμένη περίοδο περνά μια μισοπαράνομη κατάσταση. Αν και 
είναι ανεκτό νομίμως, εκδίδοντας την εφημερίδα του και μπορώντας να κάμει φανερές 
συγκεντρώσεις, εντούτοις τα γνωστά μέλη του υφίστανται τέτοια παρακολούθηση 
που τείνει να τους απομονώσει από τον οργανισμό του κόμματος και να παραλύσει 
τη δράση τους. Το κόμμα μας οφείλει ν' αγωνιστεί στη συγκεκριμμένη περίπτωση για 
τη νομιμότητα του με όλες τις δυνάμεις που διαθέτει. Δεν πρέπει να παραζαλιστεί 
από τις συνεχείς παρακολουθήσεις και να περάσει σε μια αυστηρή παρανομία. Το 
εναντίο, οργανώνοντας τον παράνομο του οργανισμό οφείλει να φροντίσει για τη 
νόμιμη εμφάνιση του κόμματος, για την ύπαρξη νόμιμης Κ.Ε. και να μην αμελεί να 
διαμαρτύρεται και στο εξωτερικό ακόμα για κάθε υπερβασία που γίνεται εις βάρος 
του. 

Ελπίζουμε ότι η νέα Κ.Ε. θα δώσει μεγάλη προσοχή στο οργανωτικό ζήτημα γιατί 
είναι ένα από τα σημαντικώτερα προβλήματα του αγώνα. 

Μανιφέστο 

Μανιφέστο προς τους εργάτες και χωρικούς της Κύπρου 1 5 

Σύντροφοι, 

Το πρώτο παγκύπριο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου συνήλθε σε 
μια περίοδο κατά την οποίαν μαστίζει την χώρα μας τρομερή οικονομική κρίση. 
Οι χωρικοί καταπιέζονται από τους τοκογλύφους και συντρίβονται κάτω από τους 
βαριούς φόρους. Χιλιάδες χωρικών έχουν χάσει τα χτήματα τους, οι δε υπόλοιποι 
(εχτός από μια ασήμαντη μειοψηφία) διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο αν δε ληφθούν 
προστατευτικά μέτρα γι ' αφτούς. 

Οι χωρικοί από ένστικτο αυτοσυντηρήσεως προσαθούν να μεγαλώσουν τη παραγωγή 
τους, κι έτσι να εξοφλήσουν τα βαριά τους χρέη, χρησιμοποιώντας χημικά λιπάσματα 
ή καινούργια εργαλεία, μα η έλλειψη κεφαλαίων ματαιώνει κάθε προσπάθεια τους. 
Η ίδρυση κατά τύπους μιας Γεωργικής Τραπέζης δεν αρκεί. Απαιτούνται μεγάλα 
κεφάλαια για τη προστασία των χωρικών και κεφάλαια με χαμηλό τόκο. Ενώ η 
Γεωργική Τράπεζα δε διαθέτει παρά μόνο μερικές χιλιάδες λίρες κι αυτά τα δανίζει 
με τον υπέρογκο τόκο στις συνεργατικές Εταιρείες για να φτάσουν στα χέρια των 
χωρικών με τόκο 10%, τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδων λιρών, τα περισσεύματα 
του Κυπριακού προϋπολογισμού, μένουν σχεδόν αχρησιμοποίητα στην Αγγλία και 
περιουσίες εκατομμυρίων λιρών βρίσκονται στην διάθεση των Καλογήρων χωρίς να 
εκτελούν κανένα χρήσιμο προορισμό. 

Η Γεωργική αυτή κρίση έχει τον αντίχτυπό της σ' όλους τους άλλους κλάδους της 
οικονομίας της χώρας μας. Προκαλεί γενικό σταμάτημα όλων των εργασιών και έχει 
μεγάλο αντίχτυπό στην οικονομικήν κατάσταση των Εργατών. Η αυξανομένη κάθε 
μέρα αεργία και η ε ίσοδος χιλιάδων καταστραμένων χωρικών εις τες τάξεις των 
εργατών δημιουργεί πληθωρικότητα εργατικών χεριών, και χειροτερεύει τους όρους 
της ζωής των εργατών. 

Ο μέσος όρος του μεροκάματου είναι πολύ κατώτερος από τον τιμάριθμο της ζωής, 
δηλαδή, από το μέσο όρο εξόδων .που χρειάζονται για τη συντήρηση μιας Εργατικής 
Οικογένειας, κι αυτό τη στιγμή που οι Εργάτες της Κύπρου δουλεύουν 12 και 
περισσότερες ώρες μέσα στις σύρραγγες των μεταλλείων για να γεμίζουν με κέρδη 
τις τσέπες των Αγγλο-αμερικανών κεφαλαιούχων, θυσιάζουν καθημερινά στο βωμό 
του κεφαλαίου αυτή τη ζωή τους (πόσοι δε βρήκανε τάφο μέσα στις σύραγγες των 
μεταλείων!). το αίμα τους και την ύπαρξη τους χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν 
στα παιδιά τους ούτε ένα κομμάτι ψωμί ξερό! Αυτή είναι η κατάσταση των εργατών 
που δεν είναι άεργοι. Ποια είναι η κατάσταση των αέργων και των ακτημόνων χωρικών 
στα χωριά; Καθένας φαντάζεται τα χάλια και τα βάσανα τους τα απερίγραπτα! 

Η φτώχεια κι η πείνα βασιλεύουν στα κατώτερα στρώματα του Πληθυσμού, και 
χιλιάδες εργατών και χωρικών λιμοχτονούν. Είναι απολύτως ανάγκη να ληφθούν 
εξαιρετικά μέτρα για να σωθούν οι χωρικοί από τη καταστροφή κι οι εργάτες από τη 
πείνα. 

θα ήτανε βέβαια αστείο να περιμέναμε τέτοια μέτρα από τη καλή θέληση μιας ξένης 
κυριαρχίας. Η Κυβέρνηση της Κύπρου κυτάζει μόνο πως να προστατεύσει και να 
αναπτύξει τα συμφέροντα των άγγλων ιμπεριαλιστών και όχι να θεραπεύσει τις 
ανάγκες της φτωχολογιάς μας. 

Η ανεξαρτησία της Κύπρου θαναι βέβαια μια διέξοδος απ' αυτή τη κατάσταση, μα 
θα ήτανε ανοησία να σταυρώσουμε τα χέρια στο αναμεταξύ και μη φροντίσουμε 
να επιτύχουμε με αγώνες ορισμένες παραχωρήσεις και να μη ζητήσουμε τη λήση 
ορισμένων προστατευτικών μέτρων. 

Οι διάφοροι πολιτικοί μας όμως που βρίσκονται; Μερικο ί εξακολουθούν τον παλιό 
χαβά της «Ενώσεως» χωρίς να δίδουν καμιά σημασία στην οικονομική κρίση που περνά 
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ο Αγροτικός και εργατικός κόσμος. Οι διάφοροι «νέοι» που βγήκανε στις τελευταίες 
εκλογές πολύ γρήγορα ξεχάσανε τες επαγγελίες που σκορπίσανε στους χωρικούς. 
Αφού για μια πενταετίαν εξασφαλίσανε τες βουλευτικές έδρες, μουντζώσανε τώρα 
τους χωρικούς και εργάτες που τους ψήφισαν. Αυτή είναι η ηθική τους ευθύνη που 
ανάλαβαν απέναντι των χωρικών! 

ΚΓ έτσι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα αιτήματα των χωρικών και εργατών από 
τους διαφόρους πολιτικάντηδες, γιατί είναι συνειδητά ή ασυνείδητα όργανα των 
κεφαλαιούχων, των εμπόρων και των τοκογλύφων. 

Το συνέδριο του Κ.Κ.Κ. εξήτασε πλατειά όλα τα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα 
της Κύπρου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι εργάτες και χωρικοί μπορούν να 
αποσπάσουν ορισμένες παραχωρήσεις, και να επιτύχουν τη τελική ανεξαρτησία της 
Νήσου μόνο με έντονο αγώνα και δράση υπό τη καθοδήγηση του Κ.Κ.Κ. 

Το Κ.Κ.Κ. είναι το μόνο Κόμμα που υποστηρίζει τα συμφέροντα της φτωχολογιάς και 
μπορεί να την οδηγήσει στη τελική της απελευθέρωση. ΓΓ αυτό το Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. 
προσκαλεί όλους τους εργάτες και χωρικούς να οργανωθούν και να ταχθούν κάτω 
από τες σημαίες του για να αγωνισθούν για την απελευθέρωση τους, περιφρονώντας 
όλους τους πολιτικάντηδες της Κύπρου. 

0 αγώνας τους θα στηρίζεται στα ακόλουθα αιτήματα: 

• Παραχώρηση ευρείας αυτοδιοικήσεως στην Κύπρο με υπεύθυνο Κυβέρνηση 
και με την καθολική ψηφοφορία. 

• Κατάργηση του φόρου υποτέλειας και του κτηματικού φόρου. 

• Ελάττωση του έμμεσου φόρου και φορολογία του κεφαλαίου. 

• Επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού και διάθεση τους για τη 
παροχή φτηνών δανείων στους χωρικούς. 

• Διαγραφή των χρεών ή μετατροπή τους σε μακροχρόνια χρεωλυτικά δάνεια με 
χαμηλό τόκο. 

• Εφαρμογή δια νόμου του οχταώρου σ' όλες τις επιχειρήσεις. 

• Ελευθερία οργανώσεων των εργατών και μαζύ με την αναγνώριση των 
συνδικάτων. Ψήφιση προστατευτικών εργατικών νόμων. 

Εργάτες! Αγρότες! 

Εμπρός! Οργανωθείτε και προετοιμασθείτε ν' αγωνισθείτε για την επιβολή των πιο 
πάνω αιτημάτων μας. 

Το Κ.Κ.Κ. θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας και θα καθοδηγεί το δίκαιο αγώνα σας. 

Ζήτω η Ανεξάρτητος Κύπρος. 

Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. 

Ζήτω η Κομμουνιστική Διεθνής. 
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Β 9 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 
Κ Ο Υ Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ο Μ Μ Α Τ Ο Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ( ΚΚΚ ) 

Νοέμβριος 1928 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Απόφαση πάνω στην έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής16 

Το Β' Συνέδριο του ΚΚΚ . αφού άκουσε την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής, πάνω 
στη δράση της (στο οργανωτικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και οικονομικό ζήτημα) 
βρίσκει ότΐ: 

(α) εγκρίνει τη δράση της Κ.Ε. σ' όλα τα επίπεδα, συγκρίνοντας την (βέβαια) με τις 
δυσχέρειες τις οποίες βρήκε σ' όλα τα επίπεδα της δράσης της. 

(β) εγκρίνει την απόφαση της Κ.Ε. για την αποβολή από τους οργανισμούς του 
Κόμματος των προδοτών, που δημιούργησε η τελευταία ενδοκομματική κρίση του 
Κ.Κ.Κ. 

(γ) πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο εξείς για την προπαγάνδα 
των συνθημάτων μας ανάμεσα στις λαϊκές Τουρκικές μάζες. 

(δ) πρέπει να καταβληθούν άμεσες προσπάθειες για την καλή Παγκύπριο οργάνωση 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας, εφ ' όσο αυτή εγκλείει όλες τις δυνατότητες για την 
οργάνωση μιας καλής και γερής Παγκυπρίου Κομμουνιστικής Νεολαίας. 

Αποφασίζει: 

(α) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για την 
συστηματικότερη προπαγάνδα ανάμεσα στις Τουρκικές εργαζόμενες μάζες. 

(β) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή ευθύς αμέσως να προβεί στην 
αναδιοργάνωση όλων των τμημάτων του Κόμματος σύμφωνα με τη νέα παράνομη 
κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κ.Κ.Κ. από την 1η του Γεννάρη 1929. 

(γ) εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να μεταχειριστεί όσα δυνατά και αποτελεσματικά μέσα 
νομίζε ι καλά, για την πολιτική της δράση μέσα στην παρανομία. 

Απόφαση πάνω στις πολιτικές και οικονομικές θέσεις17 

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αφού άκουσε τις θέσεις πάνω στην πολιτική και οικονομική 
κατάσταση βρίσκει ότΐ: 

(α) Σήμερα ο αγώνας του Κυπριακού λαού πρέπει να διεξαχθεί κάτω από σκληρότερες 
συνθήκες γΓ αυτό κι ο αγώνας του Κ.Κ.Κ. θα πρέπει να εκτελείται μεθοδικώτερα κι 
εντατικώτερα. 

Αποφασίζει: 

(α) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να καταβάλει όλες τις δυνάμεις της για 
την οργάνωση ενός παράνομου (βέβαια) Αντιβρεττανικού Ενιαίου Μετώπου, που 
τελικό του σκοπό ναχει το διώξιμο της Αγγλίας από το Νησί μας. 

(β) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή με τις δυνατότητες που θα μπορέσει να 
διαθέσει μέσα στην παρανομία να λανσάρει τα συνθήματα του Κόμματος και να 
κάνει ούτως ώστε οι λαϊκές μάζες να υιοθετήσουν το πρόγραμμα του, γιατί χωρίς 
ένα τέτοιο αφύπνισμα του Κυπριακού λαού. ο αγώνας για την αφύπνιση του θα 
καθίσταται μάταιος. 

41 



ο Αγροτικός και εργατικός κόσμος. Οι διάφοροι «νέοι» που βγήκανε στις τελευταίες 
εκλογές πολύ γρήγορα ξεχάσανε τες επαγγελίες που σκορπίσανε στους χωρικούς. 
Αφού για μια πενταετίαν εξασφαλίσανε τες βουλευτικές έδρες, μουντζώσανε τώρα 
τους χωρικούς και εργάτες που τους ψήφισαν. Αυτή είναι η ηθική τους ευθύνη που 
ανάλαβαν απέναντι των χωρικών! 

ΚΓ έτσι κανένας δεν ενδιαφέρεται για τα αιτήματα των χωρικών και εργατών από 
τους διαφόρους πολιτικάντηδες, γιατί είναι συνειδητά ή ασυνείδητα όργανα των 
κεφαλαιούχων, των εμπόρων και των τοκογλύφων. 

Το συνέδριο του Κ.Κ.Κ. εξήτασε πλατειά όλα τα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα 
της Κύπρου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι εργάτες και χωρικοί μπορούν να 
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μπορεί να την οδηγήσει στη τελική της απελευθέρωση. ΓΓ αυτό το Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. 
προσκαλεί όλους τους εργάτες και χωρικούς να οργανωθούν και να ταχθούν κάτω 
από τες σημαίες του για να αγωνισθούν για την απελευθέρωση τους, περιφρονώντας 
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0 αγώνας τους θα στηρίζεται στα ακόλουθα αιτήματα: 

• Παραχώρηση ευρείας αυτοδιοικήσεως στην Κύπρο με υπεύθυνο Κυβέρνηση 
και με την καθολική ψηφοφορία. 

• Κατάργηση του φόρου υποτέλειας και του κτηματικού φόρου. 

• Ελάττωση του έμμεσου φόρου και φορολογία του κεφαλαίου. 

• Επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού και διάθεση τους για τη 
παροχή φτηνών δανείων στους χωρικούς. 
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Εργάτες! Αγρότες! 

Εμπρός! Οργανωθείτε και προετοιμασθείτε ν' αγωνισθείτε για την επιβολή των πιο 
πάνω αιτημάτων μας. 

Το Κ.Κ.Κ. θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας και θα καθοδηγεί το δίκαιο αγώνα σας. 

Ζήτω η Ανεξάρτητος Κύπρος. 

Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. 

Ζήτω η Κομμουνιστική Διεθνής. 
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Β 9 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 
Κ Ο Υ Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ο Μ Μ Α Τ Ο Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ( ΚΚΚ ) 

Νοέμβριος 1928 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Απόφαση πάνω στην έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής16 

Το Β' Συνέδριο του ΚΚΚ . αφού άκουσε την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής, πάνω 
στη δράση της (στο οργανωτικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και οικονομικό ζήτημα) 
βρίσκει ότΐ: 

(α) εγκρίνει τη δράση της Κ.Ε. σ' όλα τα επίπεδα, συγκρίνοντας την (βέβαια) με τις 
δυσχέρειες τις οποίες βρήκε σ' όλα τα επίπεδα της δράσης της. 

(β) εγκρίνει την απόφαση της Κ.Ε. για την αποβολή από τους οργανισμούς του 
Κόμματος των προδοτών, που δημιούργησε η τελευταία ενδοκομματική κρίση του 
Κ.Κ.Κ. 

(γ) πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στο εξείς για την προπαγάνδα 
των συνθημάτων μας ανάμεσα στις λαϊκές Τουρκικές μάζες. 

(δ) πρέπει να καταβληθούν άμεσες προσπάθειες για την καλή Παγκύπριο οργάνωση 
της Κομμουνιστικής Νεολαίας, εφ ' όσο αυτή εγκλείει όλες τις δυνατότητες για την 
οργάνωση μιας καλής και γερής Παγκυπρίου Κομμουνιστικής Νεολαίας. 

Αποφασίζει: 

(α) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να μεταχειριστεί όλα τα μέσα για την 
συστηματικότερη προπαγάνδα ανάμεσα στις Τουρκικές εργαζόμενες μάζες. 

(β) εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή ευθύς αμέσως να προβεί στην 
αναδιοργάνωση όλων των τμημάτων του Κόμματος σύμφωνα με τη νέα παράνομη 
κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κ.Κ.Κ. από την 1η του Γεννάρη 1929. 

(γ) εντέλλεται στη νέα Κ.Ε. να μεταχειριστεί όσα δυνατά και αποτελεσματικά μέσα 
νομίζε ι καλά, για την πολιτική της δράση μέσα στην παρανομία. 

Απόφαση πάνω στις πολιτικές και οικονομικές θέσεις17 

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. αφού άκουσε τις θέσεις πάνω στην πολιτική και οικονομική 
κατάσταση βρίσκει ότΐ: 

(α) Σήμερα ο αγώνας του Κυπριακού λαού πρέπει να διεξαχθεί κάτω από σκληρότερες 
συνθήκες γΓ αυτό κι ο αγώνας του Κ.Κ.Κ. θα πρέπει να εκτελείται μεθοδικώτερα κι 
εντατικώτερα. 

Αποφασίζει: 

(α) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να καταβάλει όλες τις δυνάμεις της για 
την οργάνωση ενός παράνομου (βέβαια) Αντιβρεττανικού Ενιαίου Μετώπου, που 
τελικό του σκοπό ναχει το διώξιμο της Αγγλίας από το Νησί μας. 

(β) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή με τις δυνατότητες που θα μπορέσει να 
διαθέσει μέσα στην παρανομία να λανσάρει τα συνθήματα του Κόμματος και να 
κάνει ούτως ώστε οι λαϊκές μάζες να υιοθετήσουν το πρόγραμμα του, γιατί χωρίς 
ένα τέτοιο αφύπνισμα του Κυπριακού λαού. ο αγώνας για την αφύπνιση του θα 
καθίσταται μάταιος. 
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(γ) Εντέλλεται στη νέα Κεντρική Επιτροπή να διακυρύττει και μέσα στην παράνομη 
κατάσταση μ' όποιο μέσο της είνε δυνατό τις οικονομικές απαιτήσεις του λαού. 

Θέσεις του Συνεδρίου 

θέσεις για την οικονομική και πολιτική κατάσταση18 

1. Η Αγγλική κατοχή αποτελεί σπουδαίο μεταβατικό σταθμό στην οικονομική 
εξέλιξη της Κύπρου. Έ δ ω σ ε μεγάλη ανάπτυξη στις καπιταλιστικές σχέσεις, που 
μόλις αρχίσανε να εμφανίζονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας και βοήθησε στην 
ε ισχώρηση τους στα χωριά. 

Ά μ ε σ η συνέπεια της κατάστασης αυτής υπήρξε η καταστροφή των πατριαρχικών 
σχέσεων και της «εις ε ίδος ανταλλαγής» των προϊόντων. 

2. Θετικά αποτελέσματα της μεταβολής αυτής υπήρξαν: 

(α) η μεγάλη ανάπτυξη της Γεωργικής παραγωγής και 

(β) η ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με το εξωτερικό, που επέτρεψε 
την πνευματική ανάπτυξη της Νήσου. 

Ά μ ε σ ε ς συνέπειες των γεγονότων αυτών ήτανε η σταθεροποίηση της μικροϊδιοχτησίας 
στα χωριά κι η ανάπτυξη εμπορικής μπουρζουαζίας στις πόλεις, που καταγίνεται στο 
εμπόριο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Το ενωτικό κίνημα είνε η 
δράση της στο πολιτικό επίπεδο. 

3. Αρνητικά αποτελέσματα είνε: 

(α) η παρακμή της χειροτεχνίας και των συντεχνιακών παραγωγικών σχέσεων 
χωρίς όμως να επακολουθήσει η ταυτόχρονη βιομηχανικοποίηση της Κύπρου εξ 
αιτίας της επιβολής στην Κύπρο της Αγγλικής βιομηχανίας 

(β) η αύξηση της φορολογίας, που προέκυψε από τη συντήρηση πολυτελέστατου 
διοικητικού μηχανισμού, από την πληρωμή του πρώην υποτελικού φόρου και 
κατόπιν μεριδίου της Κύπρου στο τουρκικό χρέος, που μόλις προχτές στα 1927 
καταργήθη και φαινομενικά, χωρίς βέβαια το κονδύλιο αυτό να παύσει να πιέζει τον 
Κυπριακό λαό υπό άλλη μορφή (μισθοί υπαλλήλων, συμβολή στην αυτοκρατορική 
άμυνα κ.λπ) 

(γ) υπερβολική ανάπτυξη της εξαγωγής γεωργικών προϊόντων για την αντιμετώπιση 
της εισαγωγής γεωργικών προϊόντων από το εξωτερικό 

4. Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου πόλεμου παρατηρήθηκε σχετική καλιτέρευση 
της οικονομικής κατάστασης των χωρικών (α) γιατί δεν επεβλήθηκε η υποχρεωτική 
στρατολογία των χωρικών κι έτσι η γεωργική παραγωγή δε σταμάτησε καθόλου, 
ενώ σ' όλες τις άλλες χώρες έπαθε σημαντικώτατη ύφεση και (β) γιατί οι τιμές των 
γεωργικών προϊόντων (εξ αιτίας της υποτίμησης του νομίσματος χρυσού) αυξηθήκανε 
απότομα, πράγμα που προκάλεσε την εισροή μεγάλων κεφαλαίων στα χωριά. 

Το μεγαλύτερο όμως μέρος των κεφαλαίων αυτών συγκεντρώθηκε σιγά σιγά στα 
χέρια των συνασπισμένων κεφαλαιούχων, που κράτησαν υψηλά τις τιμές των 
εισαγομένων ειδών. Οι χωρικοί επεδίωξαν την αύξηση της παραγωγής των με την 
αγορά νέων χωραφιών, παρά τον διπλασιασμό της αξίας τους κι έτσι κατώρθωσαν 
να εξαγοράσουν όλα τα χωράφια, που πέρασαν πριν απ' τον πόλεμο στα χέρια των 
εμπόρων. 

Η εξαγορά αυτή έγινε είτε τοις μετρητοίς ή τις περισσότερες φορές με πίστωση 
και με πολύ ψηλούς τόκους. Έτσι οι χωρικοί δημιουργήσανε τεράστια χρέη με την 
ελπίδα πως θα τα ξοφλούσαν γρήγορα, υπολογίζοντας πάντα τη διάρκεια της σχετικής 
«ευτυχίας τους» πολύ μεγάλη. 

5. Το τέλος του πολέμου κι η αγροτική κρίση που επακολούθησε διαψεύσανε 
τις ελπίδες των χωρικών. Η τεράστια όμως υποτίμηση των γεωργικών προϊόντων και 
της γης δεν επετρέψανε στους χωρικούς να ξοφλήσουν τα χρέη τους. Αποτέλεσμα 
υπήρξε η ομαδική καταστροφή του μεγαλυτέρου μέρους των μικροϊδιοκτητών που 
χάσανε όχι μονάχα τα χτήματα που αγοράσανε κατά το διάστημα του πολέμου, μα και 
τις προπολεμικές τους ιδιοχτησίες. 
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6. Η γεωργική αυτή κρίση εξακολουθεί ακόμη και μαζί μ' αυτή αναπτύσσεται 
γενική οικονομική κρίση, γιατί η γεωργική παραγωγή είνε η βάση της όλης οικονομίας 
της Νήσου. Τα κυριώτερα γνωρίσματα της οικονομικής κρίσης είνε 

(α) Η εκπεσμένη τιμή των προϊόντων των χωρικών, η διατήρηση της ακρίβειας 
της ζωής κι η υπερβολική εισαγωγή αυτοκινήτων στο Νησ ί μας, χωρίς όμως να 
επιτελεστεί ταυτόχρονη ανάπτυξη της παραγωγής. 

(β) Η υπερβολική ανάπτυξη της εξαγωγής ζώων που προέρχεται από τη συνεχή 
καταστροφή της μικροϊδιοχτησίας. 

(γ) Η κάθοδος των χωρικών στις πόλεις που δημιουργεί αεργία κι η ανάπτυξη σε 
υπερβολικό βαθμό της μετανάστευσης. 

7. Η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής κι η ανάπτυξη της ντόπιας 
βιομηχανίας (αύξηση παραγωγής κι αλλαγή καλλιεργειών), οι μόνοι πιθανοί τρόποι 
για να υπερπηδηθεί η κρίση, προσκρούει στο πέρασμα της γης στα χέρια των 
τοκογλύφων (εμπόρων κι εκκλησίας). Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την 
πολιτική διαφοροποίηση, που εκδηλώνεται με την εκμηδένιση της επιρροής των 
«Ενωτικών» μέσα στις εργαζόμενες μάζες και με την εκδήλωση αγροτικού κινήματος, 
με οικονομικά συνθήματα (ελάττωση φορολογίας, ίδρυση γεωργικής τράπεζας, λύση 
του εκκλησιαστικού ζητήματος κ.τ.λ.). 

8. Τα κυριώτερα χαρακτηριστικά της σημερινής πολιτικής κατάστασης είνε (α) 
η σχετική χρεωκοπία του Ενωτικού κινήματος (β) η ανάπτυξη, ακαθόριστου όμως 
αγροτικού κινήματος (γ) η προσπάθεια της Αγγλικής διοίκησης να δημιουργήσει 
Αγγλόφιλο ρεύμα (με την κατάργηση της δεκάτης, με το νόμο του 19, με διορισμούς 
ιθαγενών σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις και με την κατάργηση των κοινοτικών 
ελευθεριών, δηλαδή, με την Κυβερνητικό - υπαλληλοποίηση των μουχτάρηδων, των 
αζάδων, των δασκάλων και των σχολικών επιτροπειών) (δ) η σχετική χρεωκοπία 
της ψευτοφιλεργατικής πολιτικής που προσπάθησαν να διαμορφώσουν ορισμένοι 
πολιτικάντηδες, μετά την κατάπτωση της «Ενωτικής» πολιτικής. 

9. Παράλληλα όμως μ' αυτό η Αγγλική Κυβέρνηση, βλέποντας πως όλες οι 
προσπάθειες της για τη δημιουργία Αγγλόφιλου ρεύματος, ανάλογου με τους 
σκοπούς της, ναυαγούν, ενώ αντίθετα δημιουργείται συνεχώς αντιαγγλικός αγώνας, 
που συντελείται με την αφύπνιση των λαϊκών μαζών, και που υποβοηθείται από 
τις έντονες ενέργειες και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου και 
βλέποντας πως ο εγγλέζικος ιμπεριαλισμός για την είσαξη των κεφαλαίων του στην 
Κύπρο απαιτεί τελεία κατάπνιξη της λαϊκής φωνής και τέλειο χτύπημα των αγωνιστών 
της Κυπριακής υπόθεσης, επέβαλε δια Βασιλικού Διατάγματος τον Νέον Ποινικό 
Κώδικα, που δεν είνε τίποτε πιότερο παρά η κατάπνιξη κάθε λαϊκής φωνής, για τη 
διατήρηση και τη συνέχιση της καπιταλιστικής κι ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης. 

10. Η χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος οφείλεται: 

(α) Στην ανικανότητα των ενωτικών αρχηγών να μπουν επικεφαλής του αγροτικού 
κινήματος και στο ν' αναλάβουν ένα πραγματικό αντι-ιμπεριαλιστικόν αγώνα. 
Κι ο λόγος είνε γιατί τα συνθήματα του λαού στρέφονται εναντίον της ντόπιας 
μπουρζουαζίας, που πέρασε στα χέρια της το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής 
περιουσίας κι υποδούλωσε τους χωρικούς με την τοκογλυφία, 

(β) Στην αντίδραση του Τουρκικού πληθυσμού της Νήσου που προτιμά την Αγγλική 
διακυβέρνηση παρά την Ελληνική κατοχή και που σπρώχτηκε στην αντίληψη αυτή 
για λόγους αντίδρασης προς το ενωτικό κίνημα, 

(γ) Στην αδυναμία της Ελληνικής μπουρζουαζίας ν' ανακαινίσει διεθνώς 
το Κυπριακό ζήτημα μια και βρίσκεται σε τελεία εξάρτηση από τον Αγγλικό 
Ιμπεριαλισμό, αυτό ακριβώς επηρεάζει πολύ την εκδήλωση του «ενωτικού» 
κινήματος, περιορίζοντας το σε φιλολογική εκδήλωση που περιμένει την «ένωση» 
από την «Ευγενή χειρονομία» του Αγγλικού Ιμπεριαλισμού και 

(δ) Στη πλατειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών από το Κομμουνιστικό Κόμμα της 
Κύπρου. 
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11. Το αγροτικό κίνημα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και παρουσιάζεται με πολύ 
ακαθόριστη μορφή. Περιορίζεται κυρίως σε οικονομικές διεκδικήσεις, αφίνοντας σε 
δεύτερη θέση τα κυρίως πολιτικά ζητήματα, πράγμα που αποδεικνύει την ιδεολογική 
του αδυναμία. Η Αγγλική διοίκηση βλέποντας το προσπαθεί να κερδίσει τους 
χωρικούς με το μέρος της κάνοντας ορισμένες μικροπαραχωρήσεις στους πλούσιους 
ιδίως χωρικούς, π.χ. σαν την κατάργηση της δεκάτης, το νόμο κατά της τοκογλυφίας 
και το νόμο υπέρ των αναξιοχρέων χωρικών και με τις προσπάθειες για την ίδρυση 
Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών, καθώς και με τις δήθεν τέτοιες για την ίδρυση 
αρδευτικών έργων. Η δημιουργία καθαρώς Αγγλοφίλου ρεύματος συναντά μεγάλες 
δυσκολίες και παρ' όλες τις προσπάθειες του δε μπορεί να συναντήσει οπαδούς από 
τις εργαζόμενες μάζες, συναντά μόνο οπαδούς μεταξύ των αρριβιστών και προδοτών 
«Ενωτικών» Ελλήνων και Τούρκων πολιτευτών, που προσπαθούν να επιτύχουν 
Κυβερνητικές θέσεις. 

12. Η σχετική χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος και των αρχηγών του, η 
ύπαρξη ακαθόριστου και χωρίς πραγματικούς αρχηγούς αγροτικού κινήματος κι η 
συνεχής αύξηση του προλεταριάτου με τη συνεχή καταστροφή των χωρικών και την 
ίδρυση μεταλλευτικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στο Κ.Κ.Κ. ν' αναλάβει αυτό την 
πρωτοβουλία του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα για την απελευθέρωση του Κυπριακού 
λαού από την Αγγλική κυριαρχία, απαραίτητου όρου για την υπερπήδηση της κρίσης. 
Το Κ.Κ.Κ. είνε το μόνο Κόμμα που μπορεί σήμερα να υποβοηθήσει την οργώνση 
ενιαίου αντι-ιμπεριαλιστικού μετώπου, στο οποίο να πάρουν μέρος όλα τα στοιχεία 
που έχουν διάθεση ν' αγωνιστούν για την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου 
σ' οποιανδήποτε κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν, Έλληνες ή Τούρκοι. Στο Κ.Κ.Κ. 
επιβάλλεται ακόμη να ηγηθεί του Ενιαίου Μετώπου, αν κατορθώσει να καταχτήσει το 
αγροτικό κίνημα, υιοθετώντας τα αιτήματα του, και να συμφιλιώσει τους Έλληνες και 
Τούρκους κάτω από την καθοδήγηση του, πράγμα που μπορεί ευκολώτερα από κάθε 
άλλο κόμμα να επιτύχει, εξ αιτίας του διεθνιστικού του χαραχτήρα. 

13. Το Ενιαίο Αντι-ιμπεριαλιστικό Μέτωπο, είνε αδύνατο να στηριχτεί στα 
συνθήματα της «Ένωσης» για τους πιο κάτω λόγους: 

(α) γιατί εμποδίζει τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων και 

(β) γιατί διασπά κι αυτό τον Ελληνικό πληθυσμό, σπρώχνοντας τους χωρικούς κι 
εργάτες που δεν έχουν πια καμμιά εμπιστοσύνη στους «Ενωτικούς» αρχηγούς ν' 
ακολουθήσουν την τροχιά της αγγλόφιλης πολιτικής και 

(γ) γιατί ο πληθυσμός της Νήσου έπαυσε να περιμένει τη σωτηρία του από την 
«Ένωση» με την Ελλάδα, ξαίροντας τα ελεεινά οικονομικά χάλια της. 

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στο Ενιαίο Μέτωπο δε μπορούν να πάρουν μέρος στοιχεία 
του «Ενωτικού κινήματος» εφ ' όσο θα αναγνωρίσουν τις πιο πάνω βάσεις και 
προϋποθέσεις και θα εγκαταλείψουν τις ρωμαντικές τους εκδηλώσεις. 

14. Βάση του Ενιαίου Αντι-ιμπεριαλιστικού Μετώπου, εχτός από την ικανοποίηση 
των άμεσων οικονομικών αιτημάτων των χωρικών, θα είνε η κατάχτηση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου μέχρι τελείας αυτοδιοίκησης κι αυτοδιάθεσης, γιατί μόνο 
έτσι θα κατωρθώσει η Κύπρος να ακολουθήσει οικονομική πολιτική, ανεξάρτητη από 
τη Μητρόπολη κι έτσι θα μπορέσει να υπερπηδήσει τη σημερινή οικονομική κρίση. 
Άμεσα αιτήματα του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα θα είνε: 

(α) η εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας. 

(β) η μετατροπή του Νομοθετ ικού Συμβουλίου σε πραγματικό κοινοβούλιο με 
αντιπροσωπεία καθολοκληρία «αιρετή», 

(γ) ο σχηματισμός υπεύθυνης Κυβέρνησης απέναντι του κοινοβουλίου. 

(δ) η κατάργηση της φορολογίας των 10 χιλιάδων λιρών για την Αυτοκρατορική 
Άμυνα. 

(ε) η ελάττωση της φορολογίας. 

(στ) η επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, 
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6. Η γεωργική αυτή κρίση εξακολουθεί ακόμη και μαζί μ' αυτή αναπτύσσεται 
γενική οικονομική κρίση, γιατί η γεωργική παραγωγή είνε η βάση της όλης οικονομίας 
της Νήσου. Τα κυριώτερα γνωρίσματα της οικονομικής κρίσης είνε 

(α) Η εκπεσμένη τιμή των προϊόντων των χωρικών, η διατήρηση της ακρίβειας 
της ζωής κι η υπερβολική εισαγωγή αυτοκινήτων στο Νησ ί μας, χωρίς όμως να 
επιτελεστεί ταυτόχρονη ανάπτυξη της παραγωγής. 

(β) Η υπερβολική ανάπτυξη της εξαγωγής ζώων που προέρχεται από τη συνεχή 
καταστροφή της μικροϊδιοχτησίας. 

(γ) Η κάθοδος των χωρικών στις πόλεις που δημιουργεί αεργία κι η ανάπτυξη σε 
υπερβολικό βαθμό της μετανάστευσης. 

7. Η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής κι η ανάπτυξη της ντόπιας 
βιομηχανίας (αύξηση παραγωγής κι αλλαγή καλλιεργειών), οι μόνοι πιθανοί τρόποι 
για να υπερπηδηθεί η κρίση, προσκρούει στο πέρασμα της γης στα χέρια των 
τοκογλύφων (εμπόρων κι εκκλησίας). Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την 
πολιτική διαφοροποίηση, που εκδηλώνεται με την εκμηδένιση της επιρροής των 
«Ενωτικών» μέσα στις εργαζόμενες μάζες και με την εκδήλωση αγροτικού κινήματος, 
με οικονομικά συνθήματα (ελάττωση φορολογίας, ίδρυση γεωργικής τράπεζας, λύση 
του εκκλησιαστικού ζητήματος κ.τ.λ.). 

8. Τα κυριώτερα χαρακτηριστικά της σημερινής πολιτικής κατάστασης είνε (α) 
η σχετική χρεωκοπία του Ενωτικού κινήματος (β) η ανάπτυξη, ακαθόριστου όμως 
αγροτικού κινήματος (γ) η προσπάθεια της Αγγλικής διοίκησης να δημιουργήσει 
Αγγλόφιλο ρεύμα (με την κατάργηση της δεκάτης, με το νόμο του 19, με διορισμούς 
ιθαγενών σε ανώτερες κυβερνητικές θέσεις και με την κατάργηση των κοινοτικών 
ελευθεριών, δηλαδή, με την Κυβερνητικό - υπαλληλοποίηση των μουχτάρηδων, των 
αζάδων, των δασκάλων και των σχολικών επιτροπειών) (δ) η σχετική χρεωκοπία 
της ψευτοφιλεργατικής πολιτικής που προσπάθησαν να διαμορφώσουν ορισμένοι 
πολιτικάντηδες, μετά την κατάπτωση της «Ενωτικής» πολιτικής. 

9. Παράλληλα όμως μ' αυτό η Αγγλική Κυβέρνηση, βλέποντας πως όλες οι 
προσπάθειες της για τη δημιουργία Αγγλόφιλου ρεύματος, ανάλογου με τους 
σκοπούς της, ναυαγούν, ενώ αντίθετα δημιουργείται συνεχώς αντιαγγλικός αγώνας, 
που συντελείται με την αφύπνιση των λαϊκών μαζών, και που υποβοηθείται από 
τις έντονες ενέργειες και τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου και 
βλέποντας πως ο εγγλέζικος ιμπεριαλισμός για την είσαξη των κεφαλαίων του στην 
Κύπρο απαιτεί τελεία κατάπνιξη της λαϊκής φωνής και τέλειο χτύπημα των αγωνιστών 
της Κυπριακής υπόθεσης, επέβαλε δια Βασιλικού Διατάγματος τον Νέον Ποινικό 
Κώδικα, που δεν είνε τίποτε πιότερο παρά η κατάπνιξη κάθε λαϊκής φωνής, για τη 
διατήρηση και τη συνέχιση της καπιταλιστικής κι ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης. 

10. Η χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος οφείλεται: 

(α) Στην ανικανότητα των ενωτικών αρχηγών να μπουν επικεφαλής του αγροτικού 
κινήματος και στο ν' αναλάβουν ένα πραγματικό αντι-ιμπεριαλιστικόν αγώνα. 
Κι ο λόγος είνε γιατί τα συνθήματα του λαού στρέφονται εναντίον της ντόπιας 
μπουρζουαζίας, που πέρασε στα χέρια της το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής 
περιουσίας κι υποδούλωσε τους χωρικούς με την τοκογλυφία, 

(β) Στην αντίδραση του Τουρκικού πληθυσμού της Νήσου που προτιμά την Αγγλική 
διακυβέρνηση παρά την Ελληνική κατοχή και που σπρώχτηκε στην αντίληψη αυτή 
για λόγους αντίδρασης προς το ενωτικό κίνημα, 

(γ) Στην αδυναμία της Ελληνικής μπουρζουαζίας ν' ανακαινίσει διεθνώς 
το Κυπριακό ζήτημα μια και βρίσκεται σε τελεία εξάρτηση από τον Αγγλικό 
Ιμπεριαλισμό, αυτό ακριβώς επηρεάζει πολύ την εκδήλωση του «ενωτικού» 
κινήματος, περιορίζοντας το σε φιλολογική εκδήλωση που περιμένει την «ένωση» 
από την «Ευγενή χειρονομία» του Αγγλικού Ιμπεριαλισμού και 

(δ) Στη πλατειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών από το Κομμουνιστικό Κόμμα της 
Κύπρου. 
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11. Το αγροτικό κίνημα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και παρουσιάζεται με πολύ 
ακαθόριστη μορφή. Περιορίζεται κυρίως σε οικονομικές διεκδικήσεις, αφίνοντας σε 
δεύτερη θέση τα κυρίως πολιτικά ζητήματα, πράγμα που αποδεικνύει την ιδεολογική 
του αδυναμία. Η Αγγλική διοίκηση βλέποντας το προσπαθεί να κερδίσει τους 
χωρικούς με το μέρος της κάνοντας ορισμένες μικροπαραχωρήσεις στους πλούσιους 
ιδίως χωρικούς, π.χ. σαν την κατάργηση της δεκάτης, το νόμο κατά της τοκογλυφίας 
και το νόμο υπέρ των αναξιοχρέων χωρικών και με τις προσπάθειες για την ίδρυση 
Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών, καθώς και με τις δήθεν τέτοιες για την ίδρυση 
αρδευτικών έργων. Η δημιουργία καθαρώς Αγγλοφίλου ρεύματος συναντά μεγάλες 
δυσκολίες και παρ' όλες τις προσπάθειες του δε μπορεί να συναντήσει οπαδούς από 
τις εργαζόμενες μάζες, συναντά μόνο οπαδούς μεταξύ των αρριβιστών και προδοτών 
«Ενωτικών» Ελλήνων και Τούρκων πολιτευτών, που προσπαθούν να επιτύχουν 
Κυβερνητικές θέσεις. 

12. Η σχετική χρεωκοπία του «ενωτικού» κινήματος και των αρχηγών του, η 
ύπαρξη ακαθόριστου και χωρίς πραγματικούς αρχηγούς αγροτικού κινήματος κι η 
συνεχής αύξηση του προλεταριάτου με τη συνεχή καταστροφή των χωρικών και την 
ίδρυση μεταλλευτικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στο Κ.Κ.Κ. ν' αναλάβει αυτό την 
πρωτοβουλία του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα για την απελευθέρωση του Κυπριακού 
λαού από την Αγγλική κυριαρχία, απαραίτητου όρου για την υπερπήδηση της κρίσης. 
Το Κ.Κ.Κ. είνε το μόνο Κόμμα που μπορεί σήμερα να υποβοηθήσει την οργώνση 
ενιαίου αντι-ιμπεριαλιστικού μετώπου, στο οποίο να πάρουν μέρος όλα τα στοιχεία 
που έχουν διάθεση ν' αγωνιστούν για την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου 
σ' οποιανδήποτε κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν, Έλληνες ή Τούρκοι. Στο Κ.Κ.Κ. 
επιβάλλεται ακόμη να ηγηθεί του Ενιαίου Μετώπου, αν κατορθώσει να καταχτήσει το 
αγροτικό κίνημα, υιοθετώντας τα αιτήματα του, και να συμφιλιώσει τους Έλληνες και 
Τούρκους κάτω από την καθοδήγηση του, πράγμα που μπορεί ευκολώτερα από κάθε 
άλλο κόμμα να επιτύχει, εξ αιτίας του διεθνιστικού του χαραχτήρα. 

13. Το Ενιαίο Αντι-ιμπεριαλιστικό Μέτωπο, είνε αδύνατο να στηριχτεί στα 
συνθήματα της «Ένωσης» για τους πιο κάτω λόγους: 

(α) γιατί εμποδίζει τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων και 

(β) γιατί διασπά κι αυτό τον Ελληνικό πληθυσμό, σπρώχνοντας τους χωρικούς κι 
εργάτες που δεν έχουν πια καμμιά εμπιστοσύνη στους «Ενωτικούς» αρχηγούς ν' 
ακολουθήσουν την τροχιά της αγγλόφιλης πολιτικής και 

(γ) γιατί ο πληθυσμός της Νήσου έπαυσε να περιμένει τη σωτηρία του από την 
«Ένωση» με την Ελλάδα, ξαίροντας τα ελεεινά οικονομικά χάλια της. 

Αυτό όμως δε σημαίνει ότι στο Ενιαίο Μέτωπο δε μπορούν να πάρουν μέρος στοιχεία 
του «Ενωτικού κινήματος» εφ ' όσο θα αναγνωρίσουν τις πιο πάνω βάσεις και 
προϋποθέσεις και θα εγκαταλείψουν τις ρωμαντικές τους εκδηλώσεις. 

14. Βάση του Ενιαίου Αντι-ιμπεριαλιστικού Μετώπου, εχτός από την ικανοποίηση 
των άμεσων οικονομικών αιτημάτων των χωρικών, θα είνε η κατάχτηση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου μέχρι τελείας αυτοδιοίκησης κι αυτοδιάθεσης, γιατί μόνο 
έτσι θα κατωρθώσει η Κύπρος να ακολουθήσει οικονομική πολιτική, ανεξάρτητη από 
τη Μητρόπολη κι έτσι θα μπορέσει να υπερπηδήσει τη σημερινή οικονομική κρίση. 
Άμεσα αιτήματα του αντι-ιμπεριαλιστικού αγώνα θα είνε: 

(α) η εφαρμογή της καθολικής ψηφοφορίας. 

(β) η μετατροπή του Νομοθετ ικού Συμβουλίου σε πραγματικό κοινοβούλιο με 
αντιπροσωπεία καθολοκληρία «αιρετή», 

(γ) ο σχηματισμός υπεύθυνης Κυβέρνησης απέναντι του κοινοβουλίου. 

(δ) η κατάργηση της φορολογίας των 10 χιλιάδων λιρών για την Αυτοκρατορική 
Άμυνα. 

(ε) η ελάττωση της φορολογίας. 

(στ) η επιστροφή των περισσευμάτων του προϋπολογισμού, 
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(ζ) η στρατιωτική εκκένωση της Κύπρου και σχηματισμός ντόπιας πολιτοφυλακής 
και 

(η) η κατάργηση του Νέου Ποινικού Κώδικα, κι η σύνταξη ενός άλλου με βάση τις 
κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες του τόπου μας. 

15. Το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκο να εργαστεί μ' όλες τις δυνάμεις του για την οργάνωση 
Ενιαίου Μετώπου με βάση το πιο πάνω πρόγραμμα και να συνεργαστεί διατηρώντας 
πάντοτε την ανεξαρτησία του, μ' οποιαδήποτε στοιχεία που θα θελήσουν να εργαστούν 
γι ' αυτό. 

Παράλληλα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, οφείλει να υπενθυμίζει τους 
εργάτες κι αγρότες της Κύπρου, ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση του Νησιού μας 
είνε συνδεδεμένος με το επαναστατικό κίνημα του παγκόσμιου προλεταριάτου και 
ειδικά του Αγγλικού και μόνο με τη νίκη του θα επιτευχθεί τελειωτικά η ανεξαρτησία 
της Νήσου. Επίσης, οφείλει να υπενθυμίζε ι ότι η τελική οικονομική και πολιτική 
απελευθέρωση των εργατών και χωρικών δεν θα κατορθωθεί ούτε με την αυτοδιοίκηση 
ή αυτονομία της Κύπρου, αλλ' ούτε και με την «Ένωση της» με την Ελλάδα, αλλά μόνο 
με την εγκαθίδρυση μιας εργατο-αγροτικής δημοκρατίας, που θα προχωρήσει μέσα 
σε μια πλατύτερη εργατο-αγροτική οργάνωση όλων των Βαλκανικών κρατών και της 
Τουρκίας, δηλαδή, τη Σοβιετική Ομοσπονδία των Εργατο-αγροτικών Δημοκρατιών 
της Βαλκανικής. 

θέσεις πάνω στο οργανωτικό ζήτημα 1 9 

1. Βάση για την ατσάλινη στερέωση ενός Κομμουνιστικού Κόμματος είνε το 
οργανωτικό του ζήτημα, δηλαδή, ο τρόπος της καλής οργάνωσης των δυνάμεων 
του που να του επιτρέπει ν' αναπτύσει και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για 
την πιο σίγουρη εξυπηρέτηση των σκοπών του. Χωρίς την καλή οργάνωση του ένα 
Κομμουνιστικό Κόμμα δε μπορεί ποτές να βαδίσει σίγουρα στο δύσκολο δρόμο του. 

2. Η καλή κι εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, είνε εκείνη που επιτρέπει 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ανάμεσα στις τρομοκρατίες, τους χαφιεδισμούς και την 
αντίδραση να διατηρεί καλά την επαφή του με τις εργαζόμενες μάζες και να επιτρέπει 
την ανάπτυξη όλων των δυνάμεων του με τον τελειότερο κι αποτελεσματικώτερο 
σχέδιο δουλειάς. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να βασιστεί πάνω σε τέτοια οργάνωση, ώστε να 
κατωρθώνει πάντα να καθοδηγεί τις εργαζόμενες μάζες στον πραγματικό δρόμο του 
αγώνα των. της πάλης ενάντια στους καταπιεστές κι εκμεταλλευτές των. 

3. Κατάλληλη και μοναδική οργάνωση για το βασικό σκοπό του Κομμουνιστικού 
Κόμματος είνε η οργάνωση με βάση τους πυρήνες γιατί η ύπαρξη πυρήνων μέσα 
στην καρδιά των εργατών κι αγροτών είνε το μόνο μέσο που μπορεί να εξασφαλίσει 
την επαφή του Κόμματος με τις εργαζόμενες μάζες. 0 πυρήνας είνε η πιο μικρή 
μα κι η πιο εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, γιατί, ζώντας, ως Κομμουνιστική 
οργάνωση μέσα στην εργαζόμενη μάζα που τον περικυκλώνει, κατωρθώνει πάντα 
να εφοδιάζει το Κόμμα μ' όλα τα αναγκαία εφόδια, ούτως ώστε να προσαρμοστεί 
με την ψυχολογία και τις απαιτήσεις της μάζας, και από την άλλη μεριά ζώντας ως 
Κομμουνιστική οργάνωση ανάμεσα στη μάζα που τον περικυκλώνει θαναι σε θέση 
να λανσάρει και να προπαγανδίζει τα σχετικά συνθήματα του Κόμματος και να 
κατευθύνει, το σπουδαιότερο, τους εργάτες στο σωστό δρόμο. 

4. Κάθε πυρήνας αναπτύσει δική του πρωτοβουλία, δρα αυτόβουλα, πάντως 
μέσα στο περιθώριο των θέσεων κι αποφάσεων του Συνεδρίου και σύμφωνα με 
τις εκάστοτε διατάξεις των ανωτέρων οργανισμών του. Αναπτύσει δική του μέθοδο 
δράσης και διαρκώς εφευρίσκει και νέα μέσα καλύτερης εξυπηρέτησης του αγώνα. 

5. Στη σημερινή περίοδο που περνάει ο Κυπριακός αγώνας, ανάμεσα στη 
συστηματική Κυβερνητική παρακολούθηση της δράσης του Κόμματος, ανάμεσα 
στην ανοιχτή λευκή τρομοκρατία που συνεχώς εντατικοποιείται και στην παράνομη 
κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κομμουνιστικό μας Κόμμα από την πρωτοχρονιά 
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του 1929. η δράση του Κόμματος μας για την προπαγάνδα, συνειδητοποίηση και 
μόρφωση νέων μελών πρέπει να διεξαχτεί εντελώς συνωμοτικά (κρυφά). Η δράση 
όλων των πυρήνων πρέπει να πάρει αυτή τη μορφή. Κανένα μέλος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Κύπρου δεν πρέπει νάναι γνωστό. 

6. Το Κόμμα πρέπει επίσης να καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα μέλη 
των διαφόρων πυρήνων να μη γνωρίζουνται μεταξύ τους. Η παράνομη κατάσταση από 
την οποία μόνο μέρες μας χωρίζουν, δεν επιτρέπει να έχουν τα μέλη του Κόμματος 
μας καμμιά σχέση μεταξύ τους. εχτός των σχέσεων που θα έχουν μέσα στον πυρήνα 
τους. 

7. Η στρατολογία νέων μελών που πρέπει ν' αρχίσει πολύ εντατικά, προ πάντων 
από τις εργαζόμενες προλεταριακές μάζες, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και 
με σοβαρό έλεγχο. Τα νέα μέλη πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς. 

47 



(ζ) η στρατιωτική εκκένωση της Κύπρου και σχηματισμός ντόπιας πολιτοφυλακής 
και 

(η) η κατάργηση του Νέου Ποινικού Κώδικα, κι η σύνταξη ενός άλλου με βάση τις 
κοινωνικές και ψυχολογικές συνθήκες του τόπου μας. 

15. Το Κ.Κ.Κ. έχει καθήκο να εργαστεί μ' όλες τις δυνάμεις του για την οργάνωση 
Ενιαίου Μετώπου με βάση το πιο πάνω πρόγραμμα και να συνεργαστεί διατηρώντας 
πάντοτε την ανεξαρτησία του, μ' οποιαδήποτε στοιχεία που θα θελήσουν να εργαστούν 
γι ' αυτό. 

Παράλληλα όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, οφείλει να υπενθυμίζει τους 
εργάτες κι αγρότες της Κύπρου, ότι ο αγώνας για την απελευθέρωση του Νησιού μας 
είνε συνδεδεμένος με το επαναστατικό κίνημα του παγκόσμιου προλεταριάτου και 
ειδικά του Αγγλικού και μόνο με τη νίκη του θα επιτευχθεί τελειωτικά η ανεξαρτησία 
της Νήσου. Επίσης, οφείλει να υπενθυμίζε ι ότι η τελική οικονομική και πολιτική 
απελευθέρωση των εργατών και χωρικών δεν θα κατορθωθεί ούτε με την αυτοδιοίκηση 
ή αυτονομία της Κύπρου, αλλ' ούτε και με την «Ένωση της» με την Ελλάδα, αλλά μόνο 
με την εγκαθίδρυση μιας εργατο-αγροτικής δημοκρατίας, που θα προχωρήσει μέσα 
σε μια πλατύτερη εργατο-αγροτική οργάνωση όλων των Βαλκανικών κρατών και της 
Τουρκίας, δηλαδή, τη Σοβιετική Ομοσπονδία των Εργατο-αγροτικών Δημοκρατιών 
της Βαλκανικής. 

θέσεις πάνω στο οργανωτικό ζήτημα 1 9 

1. Βάση για την ατσάλινη στερέωση ενός Κομμουνιστικού Κόμματος είνε το 
οργανωτικό του ζήτημα, δηλαδή, ο τρόπος της καλής οργάνωσης των δυνάμεων 
του που να του επιτρέπει ν' αναπτύσει και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για 
την πιο σίγουρη εξυπηρέτηση των σκοπών του. Χωρίς την καλή οργάνωση του ένα 
Κομμουνιστικό Κόμμα δε μπορεί ποτές να βαδίσει σίγουρα στο δύσκολο δρόμο του. 

2. Η καλή κι εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, είνε εκείνη που επιτρέπει 
στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ανάμεσα στις τρομοκρατίες, τους χαφιεδισμούς και την 
αντίδραση να διατηρεί καλά την επαφή του με τις εργαζόμενες μάζες και να επιτρέπει 
την ανάπτυξη όλων των δυνάμεων του με τον τελειότερο κι αποτελεσματικώτερο 
σχέδιο δουλειάς. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει να βασιστεί πάνω σε τέτοια οργάνωση, ώστε να 
κατωρθώνει πάντα να καθοδηγεί τις εργαζόμενες μάζες στον πραγματικό δρόμο του 
αγώνα των. της πάλης ενάντια στους καταπιεστές κι εκμεταλλευτές των. 

3. Κατάλληλη και μοναδική οργάνωση για το βασικό σκοπό του Κομμουνιστικού 
Κόμματος είνε η οργάνωση με βάση τους πυρήνες γιατί η ύπαρξη πυρήνων μέσα 
στην καρδιά των εργατών κι αγροτών είνε το μόνο μέσο που μπορεί να εξασφαλίσει 
την επαφή του Κόμματος με τις εργαζόμενες μάζες. 0 πυρήνας είνε η πιο μικρή 
μα κι η πιο εξυπηρετική για τον αγώνα οργάνωση, γιατί, ζώντας, ως Κομμουνιστική 
οργάνωση μέσα στην εργαζόμενη μάζα που τον περικυκλώνει, κατωρθώνει πάντα 
να εφοδιάζει το Κόμμα μ' όλα τα αναγκαία εφόδια, ούτως ώστε να προσαρμοστεί 
με την ψυχολογία και τις απαιτήσεις της μάζας, και από την άλλη μεριά ζώντας ως 
Κομμουνιστική οργάνωση ανάμεσα στη μάζα που τον περικυκλώνει θαναι σε θέση 
να λανσάρει και να προπαγανδίζει τα σχετικά συνθήματα του Κόμματος και να 
κατευθύνει, το σπουδαιότερο, τους εργάτες στο σωστό δρόμο. 

4. Κάθε πυρήνας αναπτύσει δική του πρωτοβουλία, δρα αυτόβουλα, πάντως 
μέσα στο περιθώριο των θέσεων κι αποφάσεων του Συνεδρίου και σύμφωνα με 
τις εκάστοτε διατάξεις των ανωτέρων οργανισμών του. Αναπτύσει δική του μέθοδο 
δράσης και διαρκώς εφευρίσκει και νέα μέσα καλύτερης εξυπηρέτησης του αγώνα. 

5. Στη σημερινή περίοδο που περνάει ο Κυπριακός αγώνας, ανάμεσα στη 
συστηματική Κυβερνητική παρακολούθηση της δράσης του Κόμματος, ανάμεσα 
στην ανοιχτή λευκή τρομοκρατία που συνεχώς εντατικοποιείται και στην παράνομη 
κατάσταση στην οποία θα περάσει το Κομμουνιστικό μας Κόμμα από την πρωτοχρονιά 
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του 1929. η δράση του Κόμματος μας για την προπαγάνδα, συνειδητοποίηση και 
μόρφωση νέων μελών πρέπει να διεξαχτεί εντελώς συνωμοτικά (κρυφά). Η δράση 
όλων των πυρήνων πρέπει να πάρει αυτή τη μορφή. Κανένα μέλος του Κομμουνιστικού 
Κόμματος της Κύπρου δεν πρέπει νάναι γνωστό. 

6. Το Κόμμα πρέπει επίσης να καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα μέλη 
των διαφόρων πυρήνων να μη γνωρίζουνται μεταξύ τους. Η παράνομη κατάσταση από 
την οποία μόνο μέρες μας χωρίζουν, δεν επιτρέπει να έχουν τα μέλη του Κόμματος 
μας καμμιά σχέση μεταξύ τους. εχτός των σχέσεων που θα έχουν μέσα στον πυρήνα 
τους. 

7. Η στρατολογία νέων μελών που πρέπει ν' αρχίσει πολύ εντατικά, προ πάντων 
από τις εργαζόμενες προλεταριακές μάζες, πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και 
με σοβαρό έλεγχο. Τα νέα μέλη πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς. 
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Μανιφέστο 

Προς τους Εργάτες, τους φτωχούς χωρικούς, τους βιοπαλαιστές και κάθε καταπιεζόμενο 
Κύπριο20 

Σύντροφοι, αδέρφια μας, 

Το Β' Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, που συνήλθε σήμερα 
σας στέλνει τον επαναστατικό του χαιρετισμό, σ' όποια γωνιά του Νησιού μας κι αν 
βρίσκεστε και σας διαδηλώνει τη θαρραλέα απόφαση του, την ασάλευτη απόφαση 
πως θα σταθεί φρουρός και διεκδικητής των δικών σας συμφερόντων από τους 
ταξικούς μας εχθρούς, τους ιμπεριαλιστές και καπιταλιστές. 

Σήμερα ακριβώς, που η λευκή τρομοκρατία κι ο χυδαίος χαφιεδισμός κατώρθωσαν 
να σπάσουν, να τσακκίσουν κάθε άλλο αγώνα, σήμερα που η πολιτική του Ρόναλτ 
Στορρς κατώρθωσε να σύρει τους αρχηγούς των χτεσινών «Ενωτικών» ηγετών σας!!! 
Στο Κυβερνητικό καταπιεστικό άρμα του φρικαλέου ιμπεριαλισμού, προσφέροντας για 
δώρο στον καθένα βρωμερό απ' αυτούς ένα κόκκαλο με μπόλικο ψαχνό, σήμερα που 
κανένας ηγέτης απ' τους παλιούς και τους νέους δεν υφίσταται, σήμερα που ο νέος 
Ποινικός Κώδηκας τους έκανε όλους να κρυφτούν στο πετσί τους και να περιοριστούν 
στις υποθεσούλες των γραφείων τους, ακριβώς σήμερα, στην κρισιμώτατη περίοδο 
του αγώνα σας, που δέχτηκε τις αισχρότερες κι ανηθικώτερες προδοσίες, συνήλθε 
το Β Συνέδριο του Κομμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Συνήλθε σήμερα που η 
Κυβέρνηση με το στόμα των επισήμων οργάνων της διαλαλεί χωρίς καμιά στενοχώρια 
και χωρίς καμιά ντροπή τα προμηνύματα της λευκής κι άγριας τρομοκρατίας για να 
θέσει τις βάσεις, τις γερές και τις ασάλευτες, ενός τίμιου αγώνα, του αγώνα του 
Κυπριακού λαού ενάντια στο νέο φασιστικό καθεστώς του «φιλελεύθερου» βασιλείου 
της κραταιός Βρεττανίας. 

Το Συνέδριο ασχολήθηκε πλατειά, πλατύτατα πάνω σ' όλα τα ζητήματα που θα 
παρουσιάσει το νέο καθεστώς της μαύρης τυρανίας, ασχολήθηκε κυρίως μ' αυτά, 
για να βγάλει τις πιο στερεές κι ασφαλισμένες αποφάσεις, πάνω στις οποίες το 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου θα διεξαγάγει τον αγώνα των καταπιεζόμενων 
κι εκμεταλλευόμενων Κυπρίων, ενάντια στον απαίσιο ιμπεριαλισμό κι ενάντια στη 
βαρειά εκμετάλλευση της ντόπιας και ξένης μπουρζουαζίας. 

Μέσα στην παράνομη κατάσταση κατά την οποία θα οργιάζει πέρα πέρα η αφόρητη, 
η τεράστια κι η αναίχυντη καταπίεση, κατά την οποία θα ξαπολυθεί το κύμα της 
Κυβερνητικής λύσσας ενάντια σε κάθε λαϊκό ξύπνημα κι ενάντια σε κάθε τίμιο 
αγωνιστή του λαϊκού αγώνα, μέσα στην απερίγραφτη αυτή τρομοκρατία, που ο 
Ρόναλτ Στορρς, ο «φιλελεύθερος» αυτός εγγλέζος, ζηλέψας τις δόξες του Μουσολίνι, 
του Τσαγκώφ, του Λιάπτσεφ, του Πιλσούδτσκι, υιοθέτησε και θα θέσει σ' εφαρμογή 
από τη μαύρη Πρωτοχρονιά του 1929, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, πάντα 
ηρωικό και πάντα πιστό στον αγώνα του, εγκλείοντας μέσα του όλες τις δυνατότητες 
της αποφασιστικής πάλης ενάντια στους καταπιεστές και στραγγαλιστές των 
λαϊκών δικαιωμάτων, ενώ όλοι οι άλλοι σαν άναντροι και δειλοί ανθρωπάκοι ή σαν 
συμφεροντολογικά και ξαγορασμένα τομάρια αποσύρθηκαν ή τάχτηκαν αλληλέγγυοι 
στην Κυβερνητική βαρβαρότητα, αυτό, πήρε την τίμια κι ακλόνητη απόφαση να 
δουλέψει επίμονα κι ηρωικά ως το τέλος, ως τη μέρα της περίλαμπρης νίκης του 
αγώνα του καταπιεζόμενου Κυπριακού λαού. 

Καμιά δύναμη, απ' όσο αισχρή λύσσα κι αν είνε ποτισμένη δε θα μπορέσει ποτές 
ν' ανακόψει το μοιραίο ιστορικό του δρόμο, το σκληρό δρόμο προς την τελική 
απελευθέρωση της καταπιεζόμενης κι εκμεταλλευόμενης εργατιάς και αγροτιάς 
του Νησιού μας. Καμιά δύναμη της Κυβερνητικής λύσσας, καμιά δύναμη της 
ιμπεριαλιστικής καταπίεσης, όπως ακριβώς καμιά τέτοια δε μπορεί ν' ανακόψει τον 
παγκόσμιο προλεταριακό χείμαρρο, που προχωρώντας ολοένα και πιο γοργά προς 
τα μπρος, φτάνει στα σάπια τείχη του καπιταλιστικού φρουρίου ορμητικός για να τα 
κάνει όλα συντρίμια. Η πρωτοπορία του τεράστιου χείμαρου, οι Ρώσσοι προλετάριοι, 
ανοικοδομώντας τη Σοβιετική μας Πατρίδα, μπροστά στην οποία τρέμουν όλες οι 
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κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστών και των καπιταλιστών όλου του κόσμου, μας φωτίζει 
το δρόμο και μας δυναμώνει το θάρρος. 

Οι οργανισμοί του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, προσαρμοσμένοι πλέρια 
προς την νέα κατάσταση, προς το καθεστώς της μαύρης τυρανίας και του χτηνώδους 
φασισμού, όχι μόνο δε θα χάσουν την επαφή τους με τις καταπιεζόμενες μάζες 
του Κυπριακού λαού, αλλά πιότερο θα συνδεθούν μαζί τους. Παντού και πάντα οι 
οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος θα βρίσκουνται μπροστά απ' τον αγώνα 
των προλετάριων της Κύπρου ζώντας τη ζωή τους και ζυμωμένοι στην καθημερινή 
πάλη τους θα διαδηλώνουν πάντα τα αίσχη του νέου φασιστικού καθεστώτος και θα 
σπρώχνουν τις μάζες προς τα μπρος, φωτίζοντας τους το δρόμο προς την παγκόσμια 
απολύτρωση. 

Σύντροφοι, αδέρφια μας, όλοι εσείς που σας πιέζει ο μαύρος ζυγός του Εγγλέζικου 
ιμπεριαλισμού και της ντόπιας μπουρζουαζίας. 

Δεχτείτε μ' ενθουσιασμό τον επαναστατικό χαιρετισμό του Β' Συνεδρίου του Κ.Κ.Κ. 
Δεχτείτε τον όλοι σεις οι σκλάβοι κι οι απόκληροι, που σκάζετε ολημερίς δουλεύοντας 
μέσα στις ανήλιες γαλαρίες και στις θανατηφόρες μίνιες. Δεχτείτε τον όλοι σεις, που 
σαν κρεατένιες μηχανές, δουλεύετε χωρίς ανάπαψη, μακρυά απ' ανθρώπινη ζωή, 
μέσα στον κάμπο και στο εργοστάσιο, μεσ ' στο γραφείο και την αποθήκη, στο μαγαζί 
και στη θάλασσα, στο δρόμο και στη φάμπρικα. 

Δεχτείτε σύντροφοι, τον ταξικό κι αδερφικό χαιρετισμό του Κόμματος, που προορισμό 
του έταξε τον αγώνα για τη δική σας υπόθεση, για την απελευθέρωση σας. Δεχτείτε τον 
και μαζί μ' αυτό δεχτείτε και την τίμια υπόσχεση του, πως ποτές του, ούτε κάτω απ' τα 
όργια του φασιστικού καθεστώτος, ούτε μπροστά στα βρυχήματα του ιμπεριαλιστικού 
λέοντα, θα πάψει τον αγώνα του για τα συμφέροντα της τάξης σας ενάντια στην τάξη 
των εκμεταλλευτών και των Κυρίαρχων. 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΤΑΞΙΚΑ Μ Α Σ ΑΔΕΡΦ ΙΑ , 

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. ακριβώς αυτές τις βάσεις έθεσε. Τις βάσεις του αγώνα 
της εργατιάς κι αγροτιάς, που θα πρέπει πεισματικά να διεξαχθεί και κάτω απ' τις 
απειλές της φυλάκισης, του βούρδουλα, και της κρεμάλλας, που θα χρησιμοποιήσει ο 
αιμοσταγής και δολοφόνος ιμπεριαλισμός. 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, 

Ακολουθήστε το δρόμο της πάλης ενάντια στους ταξικούς μας εχθρούς. Το Κ.Κ.Κ. 
κάτω από οποιοδήποτε τρομοκρατικό καθεστώς θα στέκει πάντα καθοδηγητής σας. 

ΖΗΤΩ το Κ.Κ. Κύπρου 

ΖΗΤΩ όλα τα αδελφό αποικιακά Κομμουνιστικά Κόμματα 

ΚΑΤΩ οι προδότες 

ΚΑΤΩ ο ιμπεριαλισμός 

ΖΗΤΩ η εργατο-χωρική Κυβέρνηση της Κύπρου 

ΖΗΤΩ η Σοβιετική μας Πατρίδα 

ΖΗΤΩ η Κομμουνιστική Δ ιεθνής 

ΖΗΤΩ η Παγκόσμια Επανάσταση 

Λεμεσός 1928 

Σημείωση21 

Οι λοιπές εισηγήσεις, θέσεις κι αποφάσεις του Β' Συνεδρίου δε μπορούν να 
δημοσιευθούν, εξ αιτίας της παράνομης κατάστασης που θα διαμορφωθεί, θα γίνουν 
όμως γνωστές σ' όλους τους οργανισμούς του Κ.Κ.Κ. από την νέα Κεντρική Επιτροπή, 
που θα πρέπει να φροντίσει η δουλειά αυτή να γίνει με τον πιο μυστικό τρόπο. 
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Μανιφέστο 

Προς τους Εργάτες, τους φτωχούς χωρικούς, τους βιοπαλαιστές και κάθε καταπιεζόμενο 
Κύπριο20 

Σύντροφοι, αδέρφια μας, 

Το Β' Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, που συνήλθε σήμερα 
σας στέλνει τον επαναστατικό του χαιρετισμό, σ' όποια γωνιά του Νησιού μας κι αν 
βρίσκεστε και σας διαδηλώνει τη θαρραλέα απόφαση του, την ασάλευτη απόφαση 
πως θα σταθεί φρουρός και διεκδικητής των δικών σας συμφερόντων από τους 
ταξικούς μας εχθρούς, τους ιμπεριαλιστές και καπιταλιστές. 

Σήμερα ακριβώς, που η λευκή τρομοκρατία κι ο χυδαίος χαφιεδισμός κατώρθωσαν 
να σπάσουν, να τσακκίσουν κάθε άλλο αγώνα, σήμερα που η πολιτική του Ρόναλτ 
Στορρς κατώρθωσε να σύρει τους αρχηγούς των χτεσινών «Ενωτικών» ηγετών σας!!! 
Στο Κυβερνητικό καταπιεστικό άρμα του φρικαλέου ιμπεριαλισμού, προσφέροντας για 
δώρο στον καθένα βρωμερό απ' αυτούς ένα κόκκαλο με μπόλικο ψαχνό, σήμερα που 
κανένας ηγέτης απ' τους παλιούς και τους νέους δεν υφίσταται, σήμερα που ο νέος 
Ποινικός Κώδηκας τους έκανε όλους να κρυφτούν στο πετσί τους και να περιοριστούν 
στις υποθεσούλες των γραφείων τους, ακριβώς σήμερα, στην κρισιμώτατη περίοδο 
του αγώνα σας, που δέχτηκε τις αισχρότερες κι ανηθικώτερες προδοσίες, συνήλθε 
το Β Συνέδριο του Κομμμουνιστικού Κόμματος Κύπρου. Συνήλθε σήμερα που η 
Κυβέρνηση με το στόμα των επισήμων οργάνων της διαλαλεί χωρίς καμιά στενοχώρια 
και χωρίς καμιά ντροπή τα προμηνύματα της λευκής κι άγριας τρομοκρατίας για να 
θέσει τις βάσεις, τις γερές και τις ασάλευτες, ενός τίμιου αγώνα, του αγώνα του 
Κυπριακού λαού ενάντια στο νέο φασιστικό καθεστώς του «φιλελεύθερου» βασιλείου 
της κραταιός Βρεττανίας. 

Το Συνέδριο ασχολήθηκε πλατειά, πλατύτατα πάνω σ' όλα τα ζητήματα που θα 
παρουσιάσει το νέο καθεστώς της μαύρης τυρανίας, ασχολήθηκε κυρίως μ' αυτά, 
για να βγάλει τις πιο στερεές κι ασφαλισμένες αποφάσεις, πάνω στις οποίες το 
Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου θα διεξαγάγει τον αγώνα των καταπιεζόμενων 
κι εκμεταλλευόμενων Κυπρίων, ενάντια στον απαίσιο ιμπεριαλισμό κι ενάντια στη 
βαρειά εκμετάλλευση της ντόπιας και ξένης μπουρζουαζίας. 

Μέσα στην παράνομη κατάσταση κατά την οποία θα οργιάζει πέρα πέρα η αφόρητη, 
η τεράστια κι η αναίχυντη καταπίεση, κατά την οποία θα ξαπολυθεί το κύμα της 
Κυβερνητικής λύσσας ενάντια σε κάθε λαϊκό ξύπνημα κι ενάντια σε κάθε τίμιο 
αγωνιστή του λαϊκού αγώνα, μέσα στην απερίγραφτη αυτή τρομοκρατία, που ο 
Ρόναλτ Στορρς, ο «φιλελεύθερος» αυτός εγγλέζος, ζηλέψας τις δόξες του Μουσολίνι, 
του Τσαγκώφ, του Λιάπτσεφ, του Πιλσούδτσκι, υιοθέτησε και θα θέσει σ' εφαρμογή 
από τη μαύρη Πρωτοχρονιά του 1929, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, πάντα 
ηρωικό και πάντα πιστό στον αγώνα του, εγκλείοντας μέσα του όλες τις δυνατότητες 
της αποφασιστικής πάλης ενάντια στους καταπιεστές και στραγγαλιστές των 
λαϊκών δικαιωμάτων, ενώ όλοι οι άλλοι σαν άναντροι και δειλοί ανθρωπάκοι ή σαν 
συμφεροντολογικά και ξαγορασμένα τομάρια αποσύρθηκαν ή τάχτηκαν αλληλέγγυοι 
στην Κυβερνητική βαρβαρότητα, αυτό, πήρε την τίμια κι ακλόνητη απόφαση να 
δουλέψει επίμονα κι ηρωικά ως το τέλος, ως τη μέρα της περίλαμπρης νίκης του 
αγώνα του καταπιεζόμενου Κυπριακού λαού. 

Καμιά δύναμη, απ' όσο αισχρή λύσσα κι αν είνε ποτισμένη δε θα μπορέσει ποτές 
ν' ανακόψει το μοιραίο ιστορικό του δρόμο, το σκληρό δρόμο προς την τελική 
απελευθέρωση της καταπιεζόμενης κι εκμεταλλευόμενης εργατιάς και αγροτιάς 
του Νησιού μας. Καμιά δύναμη της Κυβερνητικής λύσσας, καμιά δύναμη της 
ιμπεριαλιστικής καταπίεσης, όπως ακριβώς καμιά τέτοια δε μπορεί ν' ανακόψει τον 
παγκόσμιο προλεταριακό χείμαρρο, που προχωρώντας ολοένα και πιο γοργά προς 
τα μπρος, φτάνει στα σάπια τείχη του καπιταλιστικού φρουρίου ορμητικός για να τα 
κάνει όλα συντρίμια. Η πρωτοπορία του τεράστιου χείμαρου, οι Ρώσσοι προλετάριοι, 
ανοικοδομώντας τη Σοβιετική μας Πατρίδα, μπροστά στην οποία τρέμουν όλες οι 
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κυβερνήσεις των ιμπεριαλιστών και των καπιταλιστών όλου του κόσμου, μας φωτίζει 
το δρόμο και μας δυναμώνει το θάρρος. 

Οι οργανισμοί του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, προσαρμοσμένοι πλέρια 
προς την νέα κατάσταση, προς το καθεστώς της μαύρης τυρανίας και του χτηνώδους 
φασισμού, όχι μόνο δε θα χάσουν την επαφή τους με τις καταπιεζόμενες μάζες 
του Κυπριακού λαού, αλλά πιότερο θα συνδεθούν μαζί τους. Παντού και πάντα οι 
οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος θα βρίσκουνται μπροστά απ' τον αγώνα 
των προλετάριων της Κύπρου ζώντας τη ζωή τους και ζυμωμένοι στην καθημερινή 
πάλη τους θα διαδηλώνουν πάντα τα αίσχη του νέου φασιστικού καθεστώτος και θα 
σπρώχνουν τις μάζες προς τα μπρος, φωτίζοντας τους το δρόμο προς την παγκόσμια 
απολύτρωση. 

Σύντροφοι, αδέρφια μας, όλοι εσείς που σας πιέζει ο μαύρος ζυγός του Εγγλέζικου 
ιμπεριαλισμού και της ντόπιας μπουρζουαζίας. 

Δεχτείτε μ' ενθουσιασμό τον επαναστατικό χαιρετισμό του Β' Συνεδρίου του Κ.Κ.Κ. 
Δεχτείτε τον όλοι σεις οι σκλάβοι κι οι απόκληροι, που σκάζετε ολημερίς δουλεύοντας 
μέσα στις ανήλιες γαλαρίες και στις θανατηφόρες μίνιες. Δεχτείτε τον όλοι σεις, που 
σαν κρεατένιες μηχανές, δουλεύετε χωρίς ανάπαψη, μακρυά απ' ανθρώπινη ζωή, 
μέσα στον κάμπο και στο εργοστάσιο, μεσ ' στο γραφείο και την αποθήκη, στο μαγαζί 
και στη θάλασσα, στο δρόμο και στη φάμπρικα. 

Δεχτείτε σύντροφοι, τον ταξικό κι αδερφικό χαιρετισμό του Κόμματος, που προορισμό 
του έταξε τον αγώνα για τη δική σας υπόθεση, για την απελευθέρωση σας. Δεχτείτε τον 
και μαζί μ' αυτό δεχτείτε και την τίμια υπόσχεση του, πως ποτές του, ούτε κάτω απ' τα 
όργια του φασιστικού καθεστώτος, ούτε μπροστά στα βρυχήματα του ιμπεριαλιστικού 
λέοντα, θα πάψει τον αγώνα του για τα συμφέροντα της τάξης σας ενάντια στην τάξη 
των εκμεταλλευτών και των Κυρίαρχων. 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, ΤΑΞΙΚΑ Μ Α Σ ΑΔΕΡΦ ΙΑ , 

Το Β' Συνέδριο του Κ.Κ.Κ. ακριβώς αυτές τις βάσεις έθεσε. Τις βάσεις του αγώνα 
της εργατιάς κι αγροτιάς, που θα πρέπει πεισματικά να διεξαχθεί και κάτω απ' τις 
απειλές της φυλάκισης, του βούρδουλα, και της κρεμάλλας, που θα χρησιμοποιήσει ο 
αιμοσταγής και δολοφόνος ιμπεριαλισμός. 

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, 

Ακολουθήστε το δρόμο της πάλης ενάντια στους ταξικούς μας εχθρούς. Το Κ.Κ.Κ. 
κάτω από οποιοδήποτε τρομοκρατικό καθεστώς θα στέκει πάντα καθοδηγητής σας. 

ΖΗΤΩ το Κ.Κ. Κύπρου 

ΖΗΤΩ όλα τα αδελφό αποικιακά Κομμουνιστικά Κόμματα 

ΚΑΤΩ οι προδότες 

ΚΑΤΩ ο ιμπεριαλισμός 

ΖΗΤΩ η εργατο-χωρική Κυβέρνηση της Κύπρου 

ΖΗΤΩ η Σοβιετική μας Πατρίδα 

ΖΗΤΩ η Κομμουνιστική Δ ιεθνής 

ΖΗΤΩ η Παγκόσμια Επανάσταση 

Λεμεσός 1928 

Σημείωση21 

Οι λοιπές εισηγήσεις, θέσεις κι αποφάσεις του Β' Συνεδρίου δε μπορούν να 
δημοσιευθούν, εξ αιτίας της παράνομης κατάστασης που θα διαμορφωθεί, θα γίνουν 
όμως γνωστές σ' όλους τους οργανισμούς του Κ.Κ.Κ. από την νέα Κεντρική Επιτροπή, 
που θα πρέπει να φροντίσει η δουλειά αυτή να γίνει με τον πιο μυστικό τρόπο. 
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5ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΚΚΚ 
11 Νοεμβρίου 1944 

Απόφαση του Συνεδρίου 

Απόφαση 5ου Συνεδρίου ΚΚΚ 

1. Να εκλεγή νέα Κ.Ε. του Κ.Κ.Κ. με εντολή να συντάξει πρόγραμμα, καταστατικό 
και εσωτερικούς κανονισμούς του Κ.Κ.Κ. 

2. Οι εργασίες του συνεδρίου ν' αναβληθούν για ένα μήνα, οπότε να συνέλθει 
και πάλιν το συνέδριο για να εγκρίνει το πρόγραμμα, καταστατικό και εσωτερικούς 
κανονισμούς να σταλούν στους αντιπροσώπους τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τη μέρα 
του συνεδρίου. 

3. Το εγκεκριμένο από το συνέδριο του Κ.Κ. πρόγραμμα, καταστατικό και 
εσωτερικοί κανονισμοί να σταλούν στην Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ με εντολή να κατεβούν σε 
ακτίβ και σε ομάδες. Οι κομμουνιστές οφείλουν να δουλέψουν στα ακτίβ και στις 
ομάδες κάτω από την καθοδήγηση της Κ.Ε. του Κ.Κ. και των Τ.Ε. για την υιοθέτηση 
τους από τα μέλη του Α Κ Ε Λ . 

4. Η Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ από την μέρα που θα πάρει το νέο πρόγραμμα, καταστατικό 
και εσωτερικούς κανονισμούς θ' αρχίσει να καθοδηγή το κόμμα πάνω σ' αυτή τη 
βάση. Η Κ.Ε. του Κ.Κ. θα είναι ο ελεγκτής της πιστής εφαρμογής τους. 

5. Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των κανονισμών από το συνέδριο του Κ.Κ. 
θα γίνει έκτακτο συνέδριο του Α Κ Ε Λ με θέμα την υιοθέτηση του νέου προγράμματος, 
καταστατικού και εσωτερικών κανονισμών. Να συνοδευτή και η υιοθέτηση αγροτικής 
πολιτικής. 

6. Για τους σκοπούς του Κ.Κ. το συνέδριο του Α Κ Ε Λ θα θεωρηθεί και σα συνέδριο 
του Κ.Κ. κατά το οποίο θα γίνει η συγχώνευση των δυο κομμάτων με το όνομα Α Κ Ε Λ . 

7. Ο Γ Γ του Α Κ Ε Λ πρέπει απαραιτήτως να κατοικεί στη Λευκωσία. 

8. Στο συνέδριο του Κ.Κ. που θα γίνει μετά ένα μήνα η Κ.Ε. να παρουσιάσει 
ε ισήγηση για ανακατάταξη των στελεχών του Α Κ Ε Λ . 

9. Οι επαρχιακές συνδιασκέψεις του Α Κ Ε Λ ν' αναβληθούν ώστε να γίνουν δυο 
μήνες πριν το συνέδριο του Α Κ Ε Λ . 
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5ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΚΚΚ 
11 Νοεμβρίου 1944 

Απόφαση του Συνεδρίου 

Απόφαση 5ου Συνεδρίου ΚΚΚ 

1. Να εκλεγή νέα Κ.Ε. του Κ.Κ.Κ. με εντολή να συντάξει πρόγραμμα, καταστατικό 
και εσωτερικούς κανονισμούς του Κ.Κ.Κ. 

2. Οι εργασίες του συνεδρίου ν' αναβληθούν για ένα μήνα, οπότε να συνέλθει 
και πάλιν το συνέδριο για να εγκρίνει το πρόγραμμα, καταστατικό και εσωτερικούς 
κανονισμούς να σταλούν στους αντιπροσώπους τουλάχιστον 8 μέρες πριν από τη μέρα 
του συνεδρίου. 

3. Το εγκεκριμένο από το συνέδριο του Κ.Κ. πρόγραμμα, καταστατικό και 
εσωτερικοί κανονισμοί να σταλούν στην Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ με εντολή να κατεβούν σε 
ακτίβ και σε ομάδες. Οι κομμουνιστές οφείλουν να δουλέψουν στα ακτίβ και στις 
ομάδες κάτω από την καθοδήγηση της Κ.Ε. του Κ.Κ. και των Τ.Ε. για την υιοθέτηση 
τους από τα μέλη του Α Κ Ε Λ . 

4. Η Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ από την μέρα που θα πάρει το νέο πρόγραμμα, καταστατικό 
και εσωτερικούς κανονισμούς θ' αρχίσει να καθοδηγή το κόμμα πάνω σ' αυτή τη 
βάση. Η Κ.Ε. του Κ.Κ. θα είναι ο ελεγκτής της πιστής εφαρμογής τους. 

5. Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση των κανονισμών από το συνέδριο του Κ.Κ. 
θα γίνει έκτακτο συνέδριο του Α Κ Ε Λ με θέμα την υιοθέτηση του νέου προγράμματος, 
καταστατικού και εσωτερικών κανονισμών. Να συνοδευτή και η υιοθέτηση αγροτικής 
πολιτικής. 

6. Για τους σκοπούς του Κ.Κ. το συνέδριο του Α Κ Ε Λ θα θεωρηθεί και σα συνέδριο 
του Κ.Κ. κατά το οποίο θα γίνει η συγχώνευση των δυο κομμάτων με το όνομα Α Κ Ε Λ . 

7. Ο Γ Γ του Α Κ Ε Λ πρέπει απαραιτήτως να κατοικεί στη Λευκωσία. 

8. Στο συνέδριο του Κ.Κ. που θα γίνει μετά ένα μήνα η Κ.Ε. να παρουσιάσει 
ε ισήγηση για ανακατάταξη των στελεχών του Α Κ Ε Λ . 

9. Οι επαρχιακές συνδιασκέψεις του Α Κ Ε Λ ν' αναβληθούν ώστε να γίνουν δυο 
μήνες πριν το συνέδριο του Α Κ Ε Λ . 
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Ιδρυτική Συνέλευση ΑΚΕΛ 
14 Απριλίου 1941 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Την 10.30 η.μ. της Δευτέρας 14ης Απριλίου 1941 συνήλθαν εις τον Σταθμόν Σκαρίνου 
αριθμός προσώπων εκ διαφόρων μερών της Νήσου προς ανταλλαγήν γνωμών και 
λήψιν αποφάσεων δια την ίδρυσιν Παγκυπρίου Πολιτικού Κόμματος. 

Η ιδρυτική Συνέλευσις απεφάσισεν όπως το υπό ίδρυσιν Κόμμα ονομασθή 
«Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» (ΑΚΕΛ). 

Μετά την λήξιν της συνελεύσεως η εκλεγείσα Παγκύπρια Οργανωτική Κεντρική 
Επιτροπή καταρτισθείσα εις Σώμα συνέταξε το ακόλουθο σχετικώς ανακοινωθέν: 

Κατά την 14ην Απριλίου 1941 συνήλθον, κατόπιν αδείας των Αρχών εις Σκαρίνου 
Κύπριοι ενδιαφερόμενοι δια τα δημόσια ζητήματα, οι όποιοι αφού ήκουσαν και 
συνεζήτησαν προγραμματικός θέσεις, απεφάσισαντην ίδρυσιν Παγκυπρίου Πολιτικού 
Κόμματος υπό την επωνυμίαν «Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» (ΑΚΕΛ). 

Μετά ταύτα συνεζητήθη και ενεκρίθη το καταστατικόν του Κόμματος, και εξελέγησαν 
Παγκύπρια Οργανωτική Επιτροπή και Τοπικαί Οργανωτικοί Επιτροπείαι δια τας πόλεις 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου καιΛάρνακος. 

2. Υπό της ιδρυτικής Συνελεύσεως απεφασίσθη όπως δοθούν εις τον τύπον προς 
δημοσίευσιν αι προγραμματικοί θέσεις του Κόμματος διά να δοθή η ευκαιρία εις 
όλους τους Κυπρίους να μορφώσουν επ ' αυτού γνώμην. 

3. Η ιδρυτική Συνέλευσις εξέφρασεν την λύπην της διότι δεν κατορθώθη να 
αντιπροσωπευθή εις αυτήν το Τουρκικόν Στοιχείον, καθώς επίσης και διά το ότι δεν 
κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν περισσότεροι αγρόται. 

4. Η ιδρυτική Συνέλευσις απεφάσισεν όπως το « Α Κ Ε Λ » μη μετάσχη ως Κόμμα 
εις τας προσεχείς δημοτικός εκλογάς. 

5. Η ιδρυτική Συνέλευσίς ανεφέρθη εις το κρίσιμο των σημερινών καταστάσεων 
και έκρινε ότι η σύστασις Κόμματος ως το « Α Κ Ε Λ » με καθαρώς Δημοκρατικόν, 
Αντιφασιστικόν και Αντιχιτλερικόν χαρακτήρα, συνάδει πλήρως προς τον σημερινόν 
αγώνα κατά της απολυταρχίας και της βίας. 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤ ΙΚΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗΣ 

Σκαρίνου, 14/4/1941. 
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Ιδρυτική Συνέλευση ΑΚΕΛ 
14 Απριλίου 1941 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 

Την 10.30 η.μ. της Δευτέρας 14ης Απριλίου 1941 συνήλθαν εις τον Σταθμόν Σκαρίνου 
αριθμός προσώπων εκ διαφόρων μερών της Νήσου προς ανταλλαγήν γνωμών και 
λήψιν αποφάσεων δια την ίδρυσιν Παγκυπρίου Πολιτικού Κόμματος. 

Η ιδρυτική Συνέλευσις απεφάσισεν όπως το υπό ίδρυσιν Κόμμα ονομασθή 
«Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» (ΑΚΕΛ). 

Μετά την λήξιν της συνελεύσεως η εκλεγείσα Παγκύπρια Οργανωτική Κεντρική 
Επιτροπή καταρτισθείσα εις Σώμα συνέταξε το ακόλουθο σχετικώς ανακοινωθέν: 

Κατά την 14ην Απριλίου 1941 συνήλθον, κατόπιν αδείας των Αρχών εις Σκαρίνου 
Κύπριοι ενδιαφερόμενοι δια τα δημόσια ζητήματα, οι όποιοι αφού ήκουσαν και 
συνεζήτησαν προγραμματικός θέσεις, απεφάσισαντην ίδρυσιν Παγκυπρίου Πολιτικού 
Κόμματος υπό την επωνυμίαν «Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» (ΑΚΕΛ). 

Μετά ταύτα συνεζητήθη και ενεκρίθη το καταστατικόν του Κόμματος, και εξελέγησαν 
Παγκύπρια Οργανωτική Επιτροπή και Τοπικαί Οργανωτικοί Επιτροπείαι δια τας πόλεις 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου καιΛάρνακος. 

2. Υπό της ιδρυτικής Συνελεύσεως απεφασίσθη όπως δοθούν εις τον τύπον προς 
δημοσίευσιν αι προγραμματικοί θέσεις του Κόμματος διά να δοθή η ευκαιρία εις 
όλους τους Κυπρίους να μορφώσουν επ ' αυτού γνώμην. 

3. Η ιδρυτική Συνέλευσις εξέφρασεν την λύπην της διότι δεν κατορθώθη να 
αντιπροσωπευθή εις αυτήν το Τουρκικόν Στοιχείον, καθώς επίσης και διά το ότι δεν 
κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν περισσότεροι αγρόται. 

4. Η ιδρυτική Συνέλευσις απεφάσισεν όπως το « Α Κ Ε Λ » μη μετάσχη ως Κόμμα 
εις τας προσεχείς δημοτικός εκλογάς. 

5. Η ιδρυτική Συνέλευσίς ανεφέρθη εις το κρίσιμο των σημερινών καταστάσεων 
και έκρινε ότι η σύστασις Κόμματος ως το « Α Κ Ε Λ » με καθαρώς Δημοκρατικόν, 
Αντιφασιστικόν και Αντιχιτλερικόν χαρακτήρα, συνάδει πλήρως προς τον σημερινόν 
αγώνα κατά της απολυταρχίας και της βίας. 

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡ ΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤ ΙΚΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΕΠ ΙΤΡΟΠΗΣ 

Σκαρίνου, 14/4/1941. 
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1ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
5 Οκτωβρίου 1941 

Πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ»24 

(Το πρόγραμμα του « Α Κ Ε Λ » τέθηκε αρχικά κι εγκρίθηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση 
του Κόμματος,, στις 14 τ' Αηρίλλη 1941 στη Σκαρίνου, και πήρε την τελική του 
μορφή, υστέρα από εισηγήσεις, προσθήκες και αλλαγές, στο Α' Παγκύπριο 
Συνέδριο του Κόμματος στη Λεμεσό, στις 5 του Οκτώβρη 1941). 

1. Η ανάπτυξη των μεταλλείων και της μικράς ελαφρός βιομηχανίας, η επέκταση 
του οδικού δικτύου, και της συγκοινωνίας με το εξωτερικό, η μερική πρόοδος στην 
εντατική καλλιέργεια της γης κατά τα είκοσι τελευταία χρόνια, είναι, γεγονότα που 
προκάλεσαν ουσιώδεις αλλαγές στην οικονομία της Νήσου. Βοήθησαν ν' αναπτυχθεί 
ο πληθυσμός των πόλεων, να δημιουργηθεί πολυάριθμη εργατική τάξη στις 
μεταλλευτικές περιοχές, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, ν' αναπτυχθεί το εσωτερικό 
και εξωτερικό εμπόριο και τα σχετικά μ' αυτό επαγγέλματα, και τέλος να εξυψωθεί 
το διανοητικό και εκπολιτιστικό επίπεδο του λαού. 

2. Ωστόσο η Κύπρος παραμένει, ως σήμερα, χώρα κυρίως αγροτική σημαντικά 
καθυστερημένη τόσο στην αγροτική οικονομία, όσο και σ' όλους τους άλλους 
παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. 

Στη Γεωργία επικρατούν οι μικρές σκορπισμένες αγροτικές οικονομίες (νοικοκυριά), 
στην καλλιέργεια χρησιμοποιούνται κυρίως πρωτόγονες μέθοδοι εργασίας, και τα 
βασικά παραγωγικά στρώματα των αγροτών είναι υποδουλωμένα οικονομικώς. 

Στην ελαφρά βιομηχανία, αν εξαιρέσει κανείς ελάχιστα εργοστάσια πούναι 
εφοδιασμένα με νεώτερες μηχανές (Κ.Ε.0.. Εργοστάσια δοντιών, κουμπιών κ.λ.π.), τα 
άλλα χρησιμοποιούνε μηχανήματα παληού τύπου, και στα περισσότερα επαγγέλματα 
επικρατεί, συνήθως, το σύστημα του εργαζομένου μικροεργοδότη. του κάλφα και του 
«τσιρακιού». 

Στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις η τελειοποίηση των μέσων της ανόρυξης του 
μεταλλεύματος δε συμβαδίζει με τα μέτρα για την προστασία της εργατικής τάξης, κι 
έτσι ονι συνθήκες, κάτω απ' τις οποίες ζούνε και δουλεύουν οι μεταλλωρύχοι/είναι, 
αφάνταστα τραγικές. 

3. Η έλλειψη προστατευτικής πολιτικής και κρατικής φροντίδας για τα ζητήματα 
που αφορούνε τους εργάτες, τους αγρότες και τον εργαζόμενο λαό γενικά, οξύνει 
ακόμη πιο πολύ την κατάσταση κι αποτελεί σήμερα την κυριώτερη αιτία τόσο για την 
καθυστέρηση της εθνικής οικονομίας, όσο και για το χαμηλό επίπεδο της ζωής των 
λαϊκών μαζών. 

Ως σήμερα ουσιώδης Νομοθεσία για την προστασία της εργατικής τάξης δεν έχει 
θεσπισθεί και μονάχα κατά τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται λόγος, ότι το ζήτημα 
μελετάται απ' την Κυβέρνηση. Η εργατική τάξη είναι εκτεθειμένη στις εκμεταλλευτικές 
διαθέσεις των εργοδοτών. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών (φτωχά και μεσαία 
στρώματα) βρίσκεται στα χέρια των έμπορων, των τοκιστών, της Γεωργικής Τράπεζας, 
κι ο τελευταίος νόμος «περί ανακουφίσεως των αγροτών» από τα αγροτικά χρέη 
φαίνεται πως δεν έχει προσφέρει πραγματικήν ανακούφιση στην πλειοψηφία των 
παραγωγών. Ο επιδιωκόμενος σκοπός με τον νόμον «περί ανακουφίσεως των 
αγροτών» απέτυχε να διευθετήσει ικανοποιητικά, για τον γεωργό, τα χρέη, και οι 
ευκολίες στην πληρωμή των χρεών δεν θα επιφέρουν καμμιά ουσιώδη μεταβολή 
στον κατεστραμμένο παραγωγό. Οι συνθήκες ζωής της αγροτικής οικογένειας είναι 
πραγματικά απερίγραπτες. 
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1ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
5 Οκτωβρίου 1941 

Πρόγραμμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ»24 

(Το πρόγραμμα του « Α Κ Ε Λ » τέθηκε αρχικά κι εγκρίθηκε στην Ιδρυτική Συνέλευση 
του Κόμματος,, στις 14 τ' Αηρίλλη 1941 στη Σκαρίνου, και πήρε την τελική του 
μορφή, υστέρα από εισηγήσεις, προσθήκες και αλλαγές, στο Α' Παγκύπριο 
Συνέδριο του Κόμματος στη Λεμεσό, στις 5 του Οκτώβρη 1941). 

1. Η ανάπτυξη των μεταλλείων και της μικράς ελαφρός βιομηχανίας, η επέκταση 
του οδικού δικτύου, και της συγκοινωνίας με το εξωτερικό, η μερική πρόοδος στην 
εντατική καλλιέργεια της γης κατά τα είκοσι τελευταία χρόνια, είναι, γεγονότα που 
προκάλεσαν ουσιώδεις αλλαγές στην οικονομία της Νήσου. Βοήθησαν ν' αναπτυχθεί 
ο πληθυσμός των πόλεων, να δημιουργηθεί πολυάριθμη εργατική τάξη στις 
μεταλλευτικές περιοχές, στις πόλεις και στην ύπαιθρο, ν' αναπτυχθεί το εσωτερικό 
και εξωτερικό εμπόριο και τα σχετικά μ' αυτό επαγγέλματα, και τέλος να εξυψωθεί 
το διανοητικό και εκπολιτιστικό επίπεδο του λαού. 

2. Ωστόσο η Κύπρος παραμένει, ως σήμερα, χώρα κυρίως αγροτική σημαντικά 
καθυστερημένη τόσο στην αγροτική οικονομία, όσο και σ' όλους τους άλλους 
παραγωγικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. 

Στη Γεωργία επικρατούν οι μικρές σκορπισμένες αγροτικές οικονομίες (νοικοκυριά), 
στην καλλιέργεια χρησιμοποιούνται κυρίως πρωτόγονες μέθοδοι εργασίας, και τα 
βασικά παραγωγικά στρώματα των αγροτών είναι υποδουλωμένα οικονομικώς. 

Στην ελαφρά βιομηχανία, αν εξαιρέσει κανείς ελάχιστα εργοστάσια πούναι 
εφοδιασμένα με νεώτερες μηχανές (Κ.Ε.0.. Εργοστάσια δοντιών, κουμπιών κ.λ.π.), τα 
άλλα χρησιμοποιούνε μηχανήματα παληού τύπου, και στα περισσότερα επαγγέλματα 
επικρατεί, συνήθως, το σύστημα του εργαζομένου μικροεργοδότη. του κάλφα και του 
«τσιρακιού». 

Στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις η τελειοποίηση των μέσων της ανόρυξης του 
μεταλλεύματος δε συμβαδίζει με τα μέτρα για την προστασία της εργατικής τάξης, κι 
έτσι ονι συνθήκες, κάτω απ' τις οποίες ζούνε και δουλεύουν οι μεταλλωρύχοι/είναι, 
αφάνταστα τραγικές. 

3. Η έλλειψη προστατευτικής πολιτικής και κρατικής φροντίδας για τα ζητήματα 
που αφορούνε τους εργάτες, τους αγρότες και τον εργαζόμενο λαό γενικά, οξύνει 
ακόμη πιο πολύ την κατάσταση κι αποτελεί σήμερα την κυριώτερη αιτία τόσο για την 
καθυστέρηση της εθνικής οικονομίας, όσο και για το χαμηλό επίπεδο της ζωής των 
λαϊκών μαζών. 

Ως σήμερα ουσιώδης Νομοθεσία για την προστασία της εργατικής τάξης δεν έχει 
θεσπισθεί και μονάχα κατά τα τελευταία χρόνια άρχισε να γίνεται λόγος, ότι το ζήτημα 
μελετάται απ' την Κυβέρνηση. Η εργατική τάξη είναι εκτεθειμένη στις εκμεταλλευτικές 
διαθέσεις των εργοδοτών. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών (φτωχά και μεσαία 
στρώματα) βρίσκεται στα χέρια των έμπορων, των τοκιστών, της Γεωργικής Τράπεζας, 
κι ο τελευταίος νόμος «περί ανακουφίσεως των αγροτών» από τα αγροτικά χρέη 
φαίνεται πως δεν έχει προσφέρει πραγματικήν ανακούφιση στην πλειοψηφία των 
παραγωγών. Ο επιδιωκόμενος σκοπός με τον νόμον «περί ανακουφίσεως των 
αγροτών» απέτυχε να διευθετήσει ικανοποιητικά, για τον γεωργό, τα χρέη, και οι 
ευκολίες στην πληρωμή των χρεών δεν θα επιφέρουν καμμιά ουσιώδη μεταβολή 
στον κατεστραμμένο παραγωγό. Οι συνθήκες ζωής της αγροτικής οικογένειας είναι 
πραγματικά απερίγραπτες. 
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4. Το φορολογικό και δασμολογικό σύστημα είναι αναχρονιστικό κι αντιλαϊκό και 
βαρύνει καταθλιπτικά τις αγροτικές παραγωγικές τάξεις και όλα τα άλλα στρώματα του 
εργαζόμενου λαού (κτηματικός, σχολικός και επαγγελματικός φόρος, ψηλοί δασμοί 
πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λ.π.) Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κτηματικοί και 
άλλοι φόροι απορροφούν το 1/3 του καθαρού εισοδήματος αγροτών που καλλιεργούν 
πλήρως τα κτήματα τους. 

Αντίθετα, εύπορες τάξεις βιομήχανοι, μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες 
φορολογούνται πάνω στην ίδια σχεδόν βάση που φορολογείται ο εργαζόμενος 
λαός, χωρίς να λογαριάζονται τα μεγάλα εισοδήματα και τα νεκρά τους κεφάλαια. Οι 
μεταλλευτικές και οι άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ασήμαντη 
φορολογία. Λ 

Η έλλειψη αρδευτικών έργων και η περιοδική ανομβρία προξενούνε, κατά καιρούς, 
μεγάλες συμφορές στον εργαζόμενο λαό. Η μη εξασφάλιση τακτικών και ευνοϊκών 
αγορών στο εξωτερικό για τα κυπριακά προϊόντα, κυρίως τα αγροτικά, δημιουργεί 
κατάσταση αβεβαιότητας στον Κύπριο παραγωγό, που παράγει χωρίς προοπτικές και 
γίνεται έρμαιο των περιστάσεων. Η πολιτική των μονοπωλίων (στα κρασιά, καπνό 
κ.λ.π.) μονόπλευρη κι αποκλειστικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών 
Εταιρειών, έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε μερικά βασικά προϊόντα, 
έτσι που οι παραγωγοί να μη μπορούν να εξασφαλίσουν απ' αυτά ούτε τα έξοδα 
παραγωγής. 

5. Έτσι, η Κύπρος με τον φυσικό της πλούτο και με το εύφορο για κάθε 
καλλιέργεια έδαφος της. η Κύπρος που με μια πατρική Κυβερνητική φροντίδα κι 
ένα συνεχές ενδιαφέρον γύρω από τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού και της 
εθνικής οικονομίας, θα μπορούσε σήμερα να έχει εξασφαλισμένη άνετη ζωή για όλα 
ανεξαίρετα τα εργαζόμενα στρώματα, βρίσκεται σε χρόνιο μαρασμό με βουτηγμένες 
στα χρέη και χωρίς όρεξη για δουλειά τις αγροτικές παραγωγικές τάξεις, και την 
εργατική τάξη απόλυτα απροστάτευτη και υποσιτιζόμενη. Τα ουσιώδη προβλήματα της 
εθνικής οικονομίας και τα βασικά αιτήματα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων 
(αγροτικών και μικροαστικών τάξεων) παραμένουν αμελέτητα και άλυτα. 

Η ανεργία, επίσης, αποτελεί βασικό γνώρισμα της εργατικής τάξης και επιδρά κατά 
σημαντικό βαθμό στη ζωή όλων των άλλων στρωμάτων του εργαζομένου λαού. 

6. Από την εθνική άποψη, η καταπληκτική πλειοψηφία 5/6, περίπου 300 χιλ. 
του Κυπριακού λαού, είναι Έλληνες, το δε δεύτερο σύνοικο γηγενές στοιχείο 
είναι το Τουρκικό. Ωστόσο, το μεταναστευτικό ρεύμα των τελευταίων χρόνων έχει 
δημιουργήσει στις κυπριακές πόλεις μερικές ξένες παροικίες, όπως την Αρμενική, 
την Εβραϊκή, την Αγγλική κλπ., που κάθε μια τους παίζει ανάλογο ρόλο στην οικονομία 
του Νησιού. 

Τα δύο γηγενή στοιχεία, το Ελληνικό και το Τουρκικό, ζούνε σήμερα σε πλήρη αρμονία, 
και καμιά φυλετική ή εθνική αντιζηλία δεν τα χωρίζει. Περί πλέον, οι εργατικές και 
εργαζόμενες τάξεις όλων των συνοίκων στοιχείων αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο 
δύσκολο τρόπο τα οικονομικά τους ζητήματα. 

7. Η Κυβερνητική τακτική κατά τα τελευταία χρόνια, που έτεινε στην άρνηση της 
εθνικής συνε ίδησηςτόσοτου Ελληνικού όσο καιτουΤουρκικού στοιχείου, ονομάζοντας 
στα επίσημα έγγραφα τους Έλληνες «Χριστιανούς Ορθοδόξους» και τους Τούρκους 
«Μωαμεθανούς», δεν έχει κατορθώσει άλλο από το να οξύνει την δυσαρέσκεια του 
λαού κατά της αδικαιολόγητης αυτής τακτικής. Ο Ελληνικός και Τουρκικός πληθυσμός 
της Νήσου μας είναι πληθυσμός με ακλόνητη εθνική συνείδηση και παράδοση, και 
κανένα μέτρο δε μπορεί να καταστρέψει την εθνικήν υπόσταση τους. Επομένως, και 
η πολιτική επέμβαση της Κυβέρνησης στα Εκκλησιαστικά ζητήματα του λαού, καθώς 
και στο εκπαιδευτικό ζήτημα, που στηρίζεται πάνω στην εθνική συνείδηση του λαού, 
εδημιούργησεν οξύτατη διάσταση μεταξύ λαού και Κυβέρνησης. 

8. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του λαού, που ολοκληρώθηκε με 
τα γεγονότα του 1931, και η επιβολή ολότελα απολυταρχικού καθεστώτος, έχει 
δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ του λαού και της κυβέρνησης. Η 
πολιτική της δημιουργίας διαφόρων γνωμοδοτικών σωμάτων, ο διορισμός στα 
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σώματα αυτά προσώπων που καμμιά σχέση δεν είχαν με τον εργαζόμενο λαό και 
τα συμφέροντα του, η αντικατάσταση όλων των αιρετών Αρχών του λαού (Δημοτικά 
Συμβούλια, Χωρητικές Αρχές, Εφορείες, Εκπαιδευτικά Συμβούλια κ.λ.π.) ήταν 
μέτρα που, όχι μονάχα μεγάλωναν τη δυσαρέσκεια του λαού, αλλά και συνεχώς 
εχειροτέρευαν την οικονομική του κατάσταση. 

9. Τόσο στα οικονομικά, όσο και στα πολιτικά αιτήματα του λαού η Κυβέρνηση 
δεν έδινε την προσοχή που έπρεπε και οι Κυπριακές εφημερίδες, που σε διάφορες 
περιπτώσεις εγίνονταν τα εκφραστικά όργανα του λαού, υποβάλλονταν κατά καιρούς 
σε λογοκρισία και υποχρεώνονταν να σταματήσουν την έκδοση τους προσωρινά ή και 
για πάντα ακόμα, γιατί είχαν υποστηρίξει το ένα ή το άλλο ζωτικό ζήτημα του λαού 
αντίθετα προς τις Κυβερνητικές απόψεις. 

10. Η τελευταία απόφαση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση γενικού εκλογικού 
δικαιώματος προς ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών (με περιορισμένη ωστόσο εξουσία) 
αποτέλεσε το μόνο παρήγορο και συγκεκριμένο σημείο, ότι η Κυβέρνηση άρχισε να 
δίδει ακρόαση στην επίμονη και σταθερή φωνή του εργαζομένου λαού. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό για την παραχώρηση μονάχα των πιο πάνω δικαιωμάτων, δεν αποτελεί 
ικανοποιητικό τεκμήριο πως η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει όλα τα 
ουσιώδη οικονομικά και ζωτικά αιτήματα του εργαζομένου λαού. Η κινητοποίηση, 
επομένως, της εργατικής τάξης και του εργαζομένου λαού γενικά, γύρω από τα 
καθημερινά και γενικά τους αιτήματα, αποτελεί τη μόνη εγγύηση, πως θα τα προσέχει 
η Κυβέρνηση όσο πρέπει. 

11. Κάτω από τις συνθήκες αυτές η οργάνωση του «Ανορθωτικού Κόμματος του 
Εργαζομένου Λαού» Κύπρου, (Α.Κ.Ε.Λ.), που στη βάση των διεκδικήσεων του θα 
θέσει τα πολιτικο-οικονομικά και γενικότερα αιτήματα της εργατικής τάξης και του 
εργαζόμενου Λαού, είναι απαραίτητη και επίκαιρη. 

Σκοπόν έχει το Α Κ Ε Λ ν' αποτελέσει τον πιο ουσιώδη παράγοντα στη λύση όλων 
ανεξαίρετα των προβλημάτων της εργατικής τάξης, της εργαζομένης αγροτικής τάξης 
και των εργαζομένων στρωμάτων της πόλης. 

12. Το Α Κ Ε Λ πρεσβεύει τις αρχές της λαϊκής Δημοκρατίας, που θέτει σα βάση της 
την αποκλειστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού. 

Το Α Κ Ε Λ αντιτίθεται σφοδρά προς τη δικτατορία του πλούτου και το Φασισμό, που 
τους είναι άσπονδος και αμείλικτος εχθρός. Το «Α.Κ.Ε.Λ.» πιστεύει ακόμα πως 
δεν είναι δυνατό να υπάρξει συνταύτιση και αρμονία συμφερόντων ανάμεσα στην 
εργατική τάξη, τις εργαζόμενες αγροτικές τάξεις καθώς και τα εργαζόμενα στρώματα 
της πόλης από τη μια, και του μεγάλου κεφαλαίου από την άλλη. 

Ο αγώνας της εργατικής τάξης, των εργαζομένων αγροτικών τάξεων (φτωχών 
και μεσαίων χωρικών) και των εργαζομένων στρωμάτων (επαγγελματιών, 
μικροκαταστηματαρχών, κι εργαζομένων επιστημόνων) είναι αγώνας κοινός στη 
διεκδίκηση καλλιτέρων συνθηκών εργασίας και ζωής. Το Α Κ Ε Λ υπερασπίζει μ' όλες 
του τις δυνάμεις τα συμφέροντα αυτά ενάντια σ' οποιαδήποτε αντίθετα συμφέροντα. 

13. Στον καθημερινό του συστηματικό αγώνα το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί, εφ ' όσον η 
Νήσος αποτελεί τμήμα της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, νομιμόφρονα και πάντα μέσα 
στα πλαίσια του νόμου για τις πιο κάτω ουσιώδεις διεκδικήσεις του εργαζομένου 
λαού: 

(α) Για την πλήρη ελευθέρια του Τύπου, του λόγου και των συγκεντρώσεων, καθώς 
και επαγγελματικής και πολιτικής οργάνωσης. 

(β) Για την πλήρη αναγνώριση της εθνικής υπόστασης των συνοίκων στοιχείων 
της Νήσου, την Ελευθερία στην εκπαίδευση της νεολαίας με βάση τις εθνικές 
παραδόσεις και την εθνική συνείδηση, την πλήρη ελευθερία της Εκκλησίας να 
λύει τα ζητήματα της χωρίς καμμιά απολύτως επέμβαση της Κυβερνητικής Αρχής. 

(γ) Για την πλήρη κοινοτικήν ελευθερία τόσο στους Δήμους, όσο και στις αγροτικές 
κοινότητες, για την πλήρη εξαφάνιση του συστήματος των διορισμών, και ανάδειξη 
όλων των Αρχών υπό του Λαού. 
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4. Το φορολογικό και δασμολογικό σύστημα είναι αναχρονιστικό κι αντιλαϊκό και 
βαρύνει καταθλιπτικά τις αγροτικές παραγωγικές τάξεις και όλα τα άλλα στρώματα του 
εργαζόμενου λαού (κτηματικός, σχολικός και επαγγελματικός φόρος, ψηλοί δασμοί 
πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λ.π.) Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι κτηματικοί και 
άλλοι φόροι απορροφούν το 1/3 του καθαρού εισοδήματος αγροτών που καλλιεργούν 
πλήρως τα κτήματα τους. 

Αντίθετα, εύπορες τάξεις βιομήχανοι, μεγαλέμποροι και μεγαλοκτηματίες 
φορολογούνται πάνω στην ίδια σχεδόν βάση που φορολογείται ο εργαζόμενος 
λαός, χωρίς να λογαριάζονται τα μεγάλα εισοδήματα και τα νεκρά τους κεφάλαια. Οι 
μεταλλευτικές και οι άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με ασήμαντη 
φορολογία. Λ 

Η έλλειψη αρδευτικών έργων και η περιοδική ανομβρία προξενούνε, κατά καιρούς, 
μεγάλες συμφορές στον εργαζόμενο λαό. Η μη εξασφάλιση τακτικών και ευνοϊκών 
αγορών στο εξωτερικό για τα κυπριακά προϊόντα, κυρίως τα αγροτικά, δημιουργεί 
κατάσταση αβεβαιότητας στον Κύπριο παραγωγό, που παράγει χωρίς προοπτικές και 
γίνεται έρμαιο των περιστάσεων. Η πολιτική των μονοπωλίων (στα κρασιά, καπνό 
κ.λ.π.) μονόπλευρη κι αποκλειστικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών 
Εταιρειών, έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε μερικά βασικά προϊόντα, 
έτσι που οι παραγωγοί να μη μπορούν να εξασφαλίσουν απ' αυτά ούτε τα έξοδα 
παραγωγής. 

5. Έτσι, η Κύπρος με τον φυσικό της πλούτο και με το εύφορο για κάθε 
καλλιέργεια έδαφος της. η Κύπρος που με μια πατρική Κυβερνητική φροντίδα κι 
ένα συνεχές ενδιαφέρον γύρω από τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού και της 
εθνικής οικονομίας, θα μπορούσε σήμερα να έχει εξασφαλισμένη άνετη ζωή για όλα 
ανεξαίρετα τα εργαζόμενα στρώματα, βρίσκεται σε χρόνιο μαρασμό με βουτηγμένες 
στα χρέη και χωρίς όρεξη για δουλειά τις αγροτικές παραγωγικές τάξεις, και την 
εργατική τάξη απόλυτα απροστάτευτη και υποσιτιζόμενη. Τα ουσιώδη προβλήματα της 
εθνικής οικονομίας και τα βασικά αιτήματα της εργατικής τάξης και των εργαζομένων 
(αγροτικών και μικροαστικών τάξεων) παραμένουν αμελέτητα και άλυτα. 

Η ανεργία, επίσης, αποτελεί βασικό γνώρισμα της εργατικής τάξης και επιδρά κατά 
σημαντικό βαθμό στη ζωή όλων των άλλων στρωμάτων του εργαζομένου λαού. 

6. Από την εθνική άποψη, η καταπληκτική πλειοψηφία 5/6, περίπου 300 χιλ. 
του Κυπριακού λαού, είναι Έλληνες, το δε δεύτερο σύνοικο γηγενές στοιχείο 
είναι το Τουρκικό. Ωστόσο, το μεταναστευτικό ρεύμα των τελευταίων χρόνων έχει 
δημιουργήσει στις κυπριακές πόλεις μερικές ξένες παροικίες, όπως την Αρμενική, 
την Εβραϊκή, την Αγγλική κλπ., που κάθε μια τους παίζει ανάλογο ρόλο στην οικονομία 
του Νησιού. 

Τα δύο γηγενή στοιχεία, το Ελληνικό και το Τουρκικό, ζούνε σήμερα σε πλήρη αρμονία, 
και καμιά φυλετική ή εθνική αντιζηλία δεν τα χωρίζει. Περί πλέον, οι εργατικές και 
εργαζόμενες τάξεις όλων των συνοίκων στοιχείων αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο 
δύσκολο τρόπο τα οικονομικά τους ζητήματα. 

7. Η Κυβερνητική τακτική κατά τα τελευταία χρόνια, που έτεινε στην άρνηση της 
εθνικής συνε ίδησηςτόσοτου Ελληνικού όσο καιτουΤουρκικού στοιχείου, ονομάζοντας 
στα επίσημα έγγραφα τους Έλληνες «Χριστιανούς Ορθοδόξους» και τους Τούρκους 
«Μωαμεθανούς», δεν έχει κατορθώσει άλλο από το να οξύνει την δυσαρέσκεια του 
λαού κατά της αδικαιολόγητης αυτής τακτικής. Ο Ελληνικός και Τουρκικός πληθυσμός 
της Νήσου μας είναι πληθυσμός με ακλόνητη εθνική συνείδηση και παράδοση, και 
κανένα μέτρο δε μπορεί να καταστρέψει την εθνικήν υπόσταση τους. Επομένως, και 
η πολιτική επέμβαση της Κυβέρνησης στα Εκκλησιαστικά ζητήματα του λαού, καθώς 
και στο εκπαιδευτικό ζήτημα, που στηρίζεται πάνω στην εθνική συνείδηση του λαού, 
εδημιούργησεν οξύτατη διάσταση μεταξύ λαού και Κυβέρνησης. 

8. Η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του λαού, που ολοκληρώθηκε με 
τα γεγονότα του 1931, και η επιβολή ολότελα απολυταρχικού καθεστώτος, έχει 
δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ του λαού και της κυβέρνησης. Η 
πολιτική της δημιουργίας διαφόρων γνωμοδοτικών σωμάτων, ο διορισμός στα 
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σώματα αυτά προσώπων που καμμιά σχέση δεν είχαν με τον εργαζόμενο λαό και 
τα συμφέροντα του, η αντικατάσταση όλων των αιρετών Αρχών του λαού (Δημοτικά 
Συμβούλια, Χωρητικές Αρχές, Εφορείες, Εκπαιδευτικά Συμβούλια κ.λ.π.) ήταν 
μέτρα που, όχι μονάχα μεγάλωναν τη δυσαρέσκεια του λαού, αλλά και συνεχώς 
εχειροτέρευαν την οικονομική του κατάσταση. 

9. Τόσο στα οικονομικά, όσο και στα πολιτικά αιτήματα του λαού η Κυβέρνηση 
δεν έδινε την προσοχή που έπρεπε και οι Κυπριακές εφημερίδες, που σε διάφορες 
περιπτώσεις εγίνονταν τα εκφραστικά όργανα του λαού, υποβάλλονταν κατά καιρούς 
σε λογοκρισία και υποχρεώνονταν να σταματήσουν την έκδοση τους προσωρινά ή και 
για πάντα ακόμα, γιατί είχαν υποστηρίξει το ένα ή το άλλο ζωτικό ζήτημα του λαού 
αντίθετα προς τις Κυβερνητικές απόψεις. 

10. Η τελευταία απόφαση της Κυβέρνησης για την παραχώρηση γενικού εκλογικού 
δικαιώματος προς ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών (με περιορισμένη ωστόσο εξουσία) 
αποτέλεσε το μόνο παρήγορο και συγκεκριμένο σημείο, ότι η Κυβέρνηση άρχισε να 
δίδει ακρόαση στην επίμονη και σταθερή φωνή του εργαζομένου λαού. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό για την παραχώρηση μονάχα των πιο πάνω δικαιωμάτων, δεν αποτελεί 
ικανοποιητικό τεκμήριο πως η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει όλα τα 
ουσιώδη οικονομικά και ζωτικά αιτήματα του εργαζομένου λαού. Η κινητοποίηση, 
επομένως, της εργατικής τάξης και του εργαζομένου λαού γενικά, γύρω από τα 
καθημερινά και γενικά τους αιτήματα, αποτελεί τη μόνη εγγύηση, πως θα τα προσέχει 
η Κυβέρνηση όσο πρέπει. 

11. Κάτω από τις συνθήκες αυτές η οργάνωση του «Ανορθωτικού Κόμματος του 
Εργαζομένου Λαού» Κύπρου, (Α.Κ.Ε.Λ.), που στη βάση των διεκδικήσεων του θα 
θέσει τα πολιτικο-οικονομικά και γενικότερα αιτήματα της εργατικής τάξης και του 
εργαζόμενου Λαού, είναι απαραίτητη και επίκαιρη. 

Σκοπόν έχει το Α Κ Ε Λ ν' αποτελέσει τον πιο ουσιώδη παράγοντα στη λύση όλων 
ανεξαίρετα των προβλημάτων της εργατικής τάξης, της εργαζομένης αγροτικής τάξης 
και των εργαζομένων στρωμάτων της πόλης. 

12. Το Α Κ Ε Λ πρεσβεύει τις αρχές της λαϊκής Δημοκρατίας, που θέτει σα βάση της 
την αποκλειστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού. 

Το Α Κ Ε Λ αντιτίθεται σφοδρά προς τη δικτατορία του πλούτου και το Φασισμό, που 
τους είναι άσπονδος και αμείλικτος εχθρός. Το «Α.Κ.Ε.Λ.» πιστεύει ακόμα πως 
δεν είναι δυνατό να υπάρξει συνταύτιση και αρμονία συμφερόντων ανάμεσα στην 
εργατική τάξη, τις εργαζόμενες αγροτικές τάξεις καθώς και τα εργαζόμενα στρώματα 
της πόλης από τη μια, και του μεγάλου κεφαλαίου από την άλλη. 

Ο αγώνας της εργατικής τάξης, των εργαζομένων αγροτικών τάξεων (φτωχών 
και μεσαίων χωρικών) και των εργαζομένων στρωμάτων (επαγγελματιών, 
μικροκαταστηματαρχών, κι εργαζομένων επιστημόνων) είναι αγώνας κοινός στη 
διεκδίκηση καλλιτέρων συνθηκών εργασίας και ζωής. Το Α Κ Ε Λ υπερασπίζει μ' όλες 
του τις δυνάμεις τα συμφέροντα αυτά ενάντια σ' οποιαδήποτε αντίθετα συμφέροντα. 

13. Στον καθημερινό του συστηματικό αγώνα το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί, εφ ' όσον η 
Νήσος αποτελεί τμήμα της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, νομιμόφρονα και πάντα μέσα 
στα πλαίσια του νόμου για τις πιο κάτω ουσιώδεις διεκδικήσεις του εργαζομένου 
λαού: 

(α) Για την πλήρη ελευθέρια του Τύπου, του λόγου και των συγκεντρώσεων, καθώς 
και επαγγελματικής και πολιτικής οργάνωσης. 

(β) Για την πλήρη αναγνώριση της εθνικής υπόστασης των συνοίκων στοιχείων 
της Νήσου, την Ελευθερία στην εκπαίδευση της νεολαίας με βάση τις εθνικές 
παραδόσεις και την εθνική συνείδηση, την πλήρη ελευθερία της Εκκλησίας να 
λύει τα ζητήματα της χωρίς καμμιά απολύτως επέμβαση της Κυβερνητικής Αρχής. 

(γ) Για την πλήρη κοινοτικήν ελευθερία τόσο στους Δήμους, όσο και στις αγροτικές 
κοινότητες, για την πλήρη εξαφάνιση του συστήματος των διορισμών, και ανάδειξη 
όλων των Αρχών υπό του Λαού. 
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(δ) Για υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι του λαού Κυβέρνηση, που να προέρχεται 
από Βουλή εκλεγόμενη με γενική καθολική και αναλογική ψηφοφορία όλων των 
συνοίκων στοιχείων. 

(ε) Για καθολικήν υποχρεωτικήν εκπαίδευση μέχρι της ηλικίας των 14 χρόνων, με 
πλήρη εξασφάλιση όλων των συνθηκών για μια τέτοια εκπαίδευση. 

(στ) Για πλήρη εργατική νομοθεσία που να εξασφαλίζει τον εργάτη και τους 
εργαζομένους των ελευθέρων επαγγελμάτων από όλους τους κινδύνους (ανεργία, 
γερατειά, ανικανότητα, δυστυχήματα), για οκτάωρη καθημερινή εργασία, για 
μεροκάματο που ν' ανταποκρίνεται προς τον τιμάριθμο της ζωής και την ειδικότητα 
του εργάτη. Εξασφάλιση του δικαιώματος της ανάπαυσης και της μόρφωσης και 
ανέγερση πολυκατοικιών ή εργατικών συνοικισμών για τους εργάτες. 

(ζ) Για την πλήρη προστασία και εξασφάλιση των αγροτικών παραγωγικών 
τάξεων, οργάνωση Αγροτικής Τράπεζας καθαρά εξυπηρετικής των συμφερόντων 
των παραγωγών, παραχώρηση της γης στους καλλιεργητές της, κατάργηση της 
ιδιοκτησίας των ποταμών, σ' οποιονδήποτε κι αν ανήκουν χωρίς η αποζημίωση 
να βαρύνει τον καλλιεργητή, εξασφάλιση αγροτικών εργαλείων και σπόρου για τα 
πτωχότερα στρώματα, και λύση γενικά των αγροτικών προβλημάτων, με βάση όλες 
τις νεώτερες κατακτήσεις της επιστήμης. 

(η) Για την πλήρη προστασία των αγροτικών μας προϊόντων, οριστική εγκατάλειψη 
της πολιτικής των μονοπωλίων, εξεύρεση ευνοϊκών αγορών στο εξωτερικό και 
εξασφάλιση τακτικών με το εξωτερικό συγκοινωνιών, και ενθάρρυνση των 
παραγωγικών, καταναλωτικών και εξαγωγικών συνεταιρισμών των αγροτών. 

(θ) Για την αναπροσαρμογή της φορολογικής και δασμολογικής πολιτικής με 
αντικατάσταση του δασμού των ειδών πρώτης ανάγκης με τη δασμολογική 
επιβάρυνση των ειδών πολυτελείας κ.λ.π. 0 φόρος εισοδήματος και νεκρών 
κεφαλαίων να αντικαταστήσει τους διάφορους φόρους που βαρύνουν τον λαό. 

Στην καθημερινή του δράση το Α Κ Ε Λ φροντίζει για την επίλυση των ζητημάτων των 
εθνικών μειονοτήτων μέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω καθηκόντων. Ακόμη, τα ζητήματα 
τα σχετιζόμενα με την χειραφέτηση της γυναίκας και ειδικά με την καλλιτέρεψη 
της οικονομικής θέσης της εργαζόμενης γυναίκας, βρίσκονται πάντα στο κέντρο της 
προσοχής του Α.Κ.Ε.Λ. 

Γενικά το Α Κ Ε Λ θέτει ως σκοπό του την ακούραστη και συστηματική εργασία για την 
υποστήριξη όλων, χωρίς εξαίρεση, των αιτημάτων του εργαζομένου λαού, για την 
άνθηση και ευημερία της πλούσιας και εύφορης Νήσου μας, για την εξασφάλιση 
μιας χαρούμενης κι ευτυχισμένης ζωής στον εργαζόμενο λαό. 

14. Το Α Κ Ε Λ σαν Κόμμα ρεαλιστικό, θα ρυθμίζει την δράση του και τις ενέργειες 
του πάνω στην Κυπριακή πραγματικότητα και τις διαγραφόμενες προοπτικές, 
αγωνιζόμενο πάντα στην πρώτη γραμμή και μέσα στα πλαίσια του Νόμου. 

Το Α Κ Ε Λ σαν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού. και της καθημερινής δράσης, στηρίζει 
όλες τις ελπίδες της επιτυχίας του πάνω στην καλή και γερή οργάνωση του. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως χωρίς συστηματοποιημένη οργάνωση από κάτω ως τα επάνω, 
χωρίς σιδερένια πειθαρχία στις γραμμές του (οι οργανισμοί να υπακούουν πιστά και 
συνειδητά στους ανωτέρους τους), χωρίς τις διακλαδώσεις του σ' όλους τους τόπους 
και τομείς της Κυπριακής ζωής. χωρίς μια συστηματική και καθημερινή καθοδήγηση, 
δε μπορεί να επιτύχει. Το πρόγραμμα ίσως νάναι θαυμάσιο σε περιεχόμενο και 
ζωντανό σε αιτήματα, θα παραμένει όμως νεκρό και ανεφάρμοστο χωρίς γερή 
Παγκύπρια οργάνωση που να στηρίζεται στο Δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. 

15. Το Α Κ Ε Λ μελετά συστηματικά όλα τα προβλήματα της Κυπριακής εσωτερικής 
ζωής, διατηρεί δικό του δημοσιογραφικό όργανο, κατατοπίζει συστηματικά τα μέλη 
του πάνω σ' όλα τα προβλήματα και διεξάγει τη συστηματική ζύμωση και διαφώτιση 
ανάμεσα στα πλατειά εργαζόμενα στρώματα. Η καθημερινή επαφή του Α Κ Ε Λ με τις 
μάζες του εργαζομένου λαού αποτελεί την καλλίτερη εγγύηση για την επιτυχία του 
πιο πάνω προγράμματος. 
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Το Α' Συνέδριον του «Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού», απευθύνει 
την ακόλουθον προκήρυξιν προς τον Κυπριακόν Λαόν: 

«Η Κυπριακή πραγματικότης με τα πολλά της άλυτα προβλήματα, όπως διαγράφονται 
στις προγραμματικές θέσεις του Α Κ Ε Λ , και με το αναπτυσσόμενο εργατικό και λαϊκό 
της κίνημα, εγέννησε την ιδέα του «Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού» που 
έχει πάρει σήμερα σάρκα και οστά. 

Το Α Κ Ε Λ στην τελική του συγκρότηση υπόσχεται την επίλυση των προβλημάτων 
τούτων. Έχε ι πλέρια πεποίθηση για την εκπλήρωση των σκοπών του και των πόθων 
του Κυπριακού Λαού. γιατί επήγασε από το λαό. εκπροσωπεί τον λαό. είναι αυτός ο 
λαός. Ο λαός με τα πρωτοπόρο του παιδιά επί κεφαλής, γνωρίζει τι ζητά. γιατί ό,τι 
ζητάει το στερείται. 

Η ίδρυση του Α Κ Ε Λ συνέπεσε γενικώτερα με τη πιο κρίσιμη καμπή που περνά η 
ανθρωπότητα και ο πολιτισμός και ειδικώτερα με το σημαντικώτερο γεγονός για τον 
ελληνικό λαό της Κύπρου: 0 φασισμός που απειλούσε κι απειλεί τ' αποκτήματα του 
πολιτισμού, εκτύπησε την Ελλάδα ενώ ο ηρωικός Ελληνικός λαός επρότεινε τότε 
το περήφανο στήθος τους στις βαρβαρικές ορδές του. Η πρωτοπορεία του Α Κ Ε Λ 
στην ιδρυτική συνέλευση, διεκήρυξε την αλληλεγγύη της προς τους τιτάνες που 
αγωνίζονται κατά των βαρβάρων ανθωποφάγων φασιστών. 

Τα μοιραία γεγονότα που επακολούθησαν, ωδήγησαν και την Κύπρο στη σφαίρα των 
πολεμικών επιχειρήσεων. 

Το Α Κ Ε Λ συναισθάνθηκε τον κίνδυνο που απειλεί την πατρίδα του και πήρε τη θέση 
του, να καθοδηγήσει τον Κυπριακό Λαό, δίπλα στους φιλελευθέρους λαούς όλου του 
κόσμου, κατά της απειλήςτου φασισμού. Σαν αρχή έρριξετο σύνθημα της «μιας ημέρας 
δουλειά για την άμυνα της Κύπρου», που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες και εκατοντάδες 
πατριώτες - πατριώτες αντιφασίστες, όλων των τάξεων του Κυπριακού Λαού. Άρχ ισε 
τη φαρδειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών, με διαλέξεις και συζητήσεις πάνω στο 
περιεχόμενο και τις επιδιώξεις του φασισμού. Πρωτοστάτησε στη διοργάνωση του 
ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου της Κύπρο. 

Το Α Κ Ε Λ , σαν Κόμμα του εργαζομένου λαού, φιλελεύθερο, πρωτοπόρο και 
προοδευτικό, καλεί τον Κυπριακό λαό να συσπειρωθή κάτω από τη σημαία του. Καλεί 
κάθε τίμιον Κύπριον που σέβεται τη λευτεριά του, και ποθεί το ξεσκλάβωμα των 
υποδουλωθέντων Ελλήνων, με τους οποίους μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί ιστορίας, 
πολιτισμού και αίματος, που ποθεί το ξεσκλάβωμα των Πολωνών, των Γιουγκοσλάβων, 
των Νορβηγών και των άλλων υποδουλωθέντων λαών. που ενδιαφέρεται για τον 
τιτάνιο συμμαχικό αγώνα, τον καλεί να πάρει τη θέση του εκεί όπου είναι η θέση 
όλων των συναγωνιστών για την ελευθερία. 

Το «Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» μπαίνοντας σήμερα με γερά 
βήματα στον ιστορικό του δρόμο βάζει μπροστά στα μέλη του τα εξής συνθήματα για 
εκπλήρωση: 

1. Εμπρός για την ενοποίηση όλων των δυνάμεων του Κυπριακού Λαού. 

2. Εμπρός για την άμυνα της πατρίδας μας και την ανακούφιση των θυμάτων των 
βαρβαρικών επιδρομών. 

3. Εμπρός για την οργάνωση εράνων, για την ενίσχυση των αγωνιζομένων για την 
ελευθερία. 

4. Εμπρός για την εξο ικονόμηση και αποστολή τροφίμων στους πεινώντας Έλληνας 
και τους άλλους καταδειναστευομένους λαούς. 

59 



(δ) Για υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι του λαού Κυβέρνηση, που να προέρχεται 
από Βουλή εκλεγόμενη με γενική καθολική και αναλογική ψηφοφορία όλων των 
συνοίκων στοιχείων. 

(ε) Για καθολικήν υποχρεωτικήν εκπαίδευση μέχρι της ηλικίας των 14 χρόνων, με 
πλήρη εξασφάλιση όλων των συνθηκών για μια τέτοια εκπαίδευση. 

(στ) Για πλήρη εργατική νομοθεσία που να εξασφαλίζει τον εργάτη και τους 
εργαζομένους των ελευθέρων επαγγελμάτων από όλους τους κινδύνους (ανεργία, 
γερατειά, ανικανότητα, δυστυχήματα), για οκτάωρη καθημερινή εργασία, για 
μεροκάματο που ν' ανταποκρίνεται προς τον τιμάριθμο της ζωής και την ειδικότητα 
του εργάτη. Εξασφάλιση του δικαιώματος της ανάπαυσης και της μόρφωσης και 
ανέγερση πολυκατοικιών ή εργατικών συνοικισμών για τους εργάτες. 

(ζ) Για την πλήρη προστασία και εξασφάλιση των αγροτικών παραγωγικών 
τάξεων, οργάνωση Αγροτικής Τράπεζας καθαρά εξυπηρετικής των συμφερόντων 
των παραγωγών, παραχώρηση της γης στους καλλιεργητές της, κατάργηση της 
ιδιοκτησίας των ποταμών, σ' οποιονδήποτε κι αν ανήκουν χωρίς η αποζημίωση 
να βαρύνει τον καλλιεργητή, εξασφάλιση αγροτικών εργαλείων και σπόρου για τα 
πτωχότερα στρώματα, και λύση γενικά των αγροτικών προβλημάτων, με βάση όλες 
τις νεώτερες κατακτήσεις της επιστήμης. 

(η) Για την πλήρη προστασία των αγροτικών μας προϊόντων, οριστική εγκατάλειψη 
της πολιτικής των μονοπωλίων, εξεύρεση ευνοϊκών αγορών στο εξωτερικό και 
εξασφάλιση τακτικών με το εξωτερικό συγκοινωνιών, και ενθάρρυνση των 
παραγωγικών, καταναλωτικών και εξαγωγικών συνεταιρισμών των αγροτών. 

(θ) Για την αναπροσαρμογή της φορολογικής και δασμολογικής πολιτικής με 
αντικατάσταση του δασμού των ειδών πρώτης ανάγκης με τη δασμολογική 
επιβάρυνση των ειδών πολυτελείας κ.λ.π. 0 φόρος εισοδήματος και νεκρών 
κεφαλαίων να αντικαταστήσει τους διάφορους φόρους που βαρύνουν τον λαό. 

Στην καθημερινή του δράση το Α Κ Ε Λ φροντίζει για την επίλυση των ζητημάτων των 
εθνικών μειονοτήτων μέσα στο πλαίσιο των πιο πάνω καθηκόντων. Ακόμη, τα ζητήματα 
τα σχετιζόμενα με την χειραφέτηση της γυναίκας και ειδικά με την καλλιτέρεψη 
της οικονομικής θέσης της εργαζόμενης γυναίκας, βρίσκονται πάντα στο κέντρο της 
προσοχής του Α.Κ.Ε.Λ. 

Γενικά το Α Κ Ε Λ θέτει ως σκοπό του την ακούραστη και συστηματική εργασία για την 
υποστήριξη όλων, χωρίς εξαίρεση, των αιτημάτων του εργαζομένου λαού, για την 
άνθηση και ευημερία της πλούσιας και εύφορης Νήσου μας, για την εξασφάλιση 
μιας χαρούμενης κι ευτυχισμένης ζωής στον εργαζόμενο λαό. 

14. Το Α Κ Ε Λ σαν Κόμμα ρεαλιστικό, θα ρυθμίζει την δράση του και τις ενέργειες 
του πάνω στην Κυπριακή πραγματικότητα και τις διαγραφόμενες προοπτικές, 
αγωνιζόμενο πάντα στην πρώτη γραμμή και μέσα στα πλαίσια του Νόμου. 

Το Α Κ Ε Λ σαν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού. και της καθημερινής δράσης, στηρίζει 
όλες τις ελπίδες της επιτυχίας του πάνω στην καλή και γερή οργάνωση του. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως χωρίς συστηματοποιημένη οργάνωση από κάτω ως τα επάνω, 
χωρίς σιδερένια πειθαρχία στις γραμμές του (οι οργανισμοί να υπακούουν πιστά και 
συνειδητά στους ανωτέρους τους), χωρίς τις διακλαδώσεις του σ' όλους τους τόπους 
και τομείς της Κυπριακής ζωής. χωρίς μια συστηματική και καθημερινή καθοδήγηση, 
δε μπορεί να επιτύχει. Το πρόγραμμα ίσως νάναι θαυμάσιο σε περιεχόμενο και 
ζωντανό σε αιτήματα, θα παραμένει όμως νεκρό και ανεφάρμοστο χωρίς γερή 
Παγκύπρια οργάνωση που να στηρίζεται στο Δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. 

15. Το Α Κ Ε Λ μελετά συστηματικά όλα τα προβλήματα της Κυπριακής εσωτερικής 
ζωής, διατηρεί δικό του δημοσιογραφικό όργανο, κατατοπίζει συστηματικά τα μέλη 
του πάνω σ' όλα τα προβλήματα και διεξάγει τη συστηματική ζύμωση και διαφώτιση 
ανάμεσα στα πλατειά εργαζόμενα στρώματα. Η καθημερινή επαφή του Α Κ Ε Λ με τις 
μάζες του εργαζομένου λαού αποτελεί την καλλίτερη εγγύηση για την επιτυχία του 
πιο πάνω προγράμματος. 
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Το Α' Συνέδριον του «Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού», απευθύνει 
την ακόλουθον προκήρυξιν προς τον Κυπριακόν Λαόν: 

«Η Κυπριακή πραγματικότης με τα πολλά της άλυτα προβλήματα, όπως διαγράφονται 
στις προγραμματικές θέσεις του Α Κ Ε Λ , και με το αναπτυσσόμενο εργατικό και λαϊκό 
της κίνημα, εγέννησε την ιδέα του «Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού» που 
έχει πάρει σήμερα σάρκα και οστά. 

Το Α Κ Ε Λ στην τελική του συγκρότηση υπόσχεται την επίλυση των προβλημάτων 
τούτων. Έχε ι πλέρια πεποίθηση για την εκπλήρωση των σκοπών του και των πόθων 
του Κυπριακού Λαού. γιατί επήγασε από το λαό. εκπροσωπεί τον λαό. είναι αυτός ο 
λαός. Ο λαός με τα πρωτοπόρο του παιδιά επί κεφαλής, γνωρίζει τι ζητά. γιατί ό,τι 
ζητάει το στερείται. 

Η ίδρυση του Α Κ Ε Λ συνέπεσε γενικώτερα με τη πιο κρίσιμη καμπή που περνά η 
ανθρωπότητα και ο πολιτισμός και ειδικώτερα με το σημαντικώτερο γεγονός για τον 
ελληνικό λαό της Κύπρου: 0 φασισμός που απειλούσε κι απειλεί τ' αποκτήματα του 
πολιτισμού, εκτύπησε την Ελλάδα ενώ ο ηρωικός Ελληνικός λαός επρότεινε τότε 
το περήφανο στήθος τους στις βαρβαρικές ορδές του. Η πρωτοπορεία του Α Κ Ε Λ 
στην ιδρυτική συνέλευση, διεκήρυξε την αλληλεγγύη της προς τους τιτάνες που 
αγωνίζονται κατά των βαρβάρων ανθωποφάγων φασιστών. 

Τα μοιραία γεγονότα που επακολούθησαν, ωδήγησαν και την Κύπρο στη σφαίρα των 
πολεμικών επιχειρήσεων. 

Το Α Κ Ε Λ συναισθάνθηκε τον κίνδυνο που απειλεί την πατρίδα του και πήρε τη θέση 
του, να καθοδηγήσει τον Κυπριακό Λαό, δίπλα στους φιλελευθέρους λαούς όλου του 
κόσμου, κατά της απειλήςτου φασισμού. Σαν αρχή έρριξετο σύνθημα της «μιας ημέρας 
δουλειά για την άμυνα της Κύπρου», που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες και εκατοντάδες 
πατριώτες - πατριώτες αντιφασίστες, όλων των τάξεων του Κυπριακού Λαού. Άρχ ισε 
τη φαρδειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών, με διαλέξεις και συζητήσεις πάνω στο 
περιεχόμενο και τις επιδιώξεις του φασισμού. Πρωτοστάτησε στη διοργάνωση του 
ενιαίου αντιφασιστικού μετώπου της Κύπρο. 

Το Α Κ Ε Λ , σαν Κόμμα του εργαζομένου λαού, φιλελεύθερο, πρωτοπόρο και 
προοδευτικό, καλεί τον Κυπριακό λαό να συσπειρωθή κάτω από τη σημαία του. Καλεί 
κάθε τίμιον Κύπριον που σέβεται τη λευτεριά του, και ποθεί το ξεσκλάβωμα των 
υποδουλωθέντων Ελλήνων, με τους οποίους μας συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί ιστορίας, 
πολιτισμού και αίματος, που ποθεί το ξεσκλάβωμα των Πολωνών, των Γιουγκοσλάβων, 
των Νορβηγών και των άλλων υποδουλωθέντων λαών. που ενδιαφέρεται για τον 
τιτάνιο συμμαχικό αγώνα, τον καλεί να πάρει τη θέση του εκεί όπου είναι η θέση 
όλων των συναγωνιστών για την ελευθερία. 

Το «Ανορθωτικόν Κόμμα του Εργαζομένου Λαού» μπαίνοντας σήμερα με γερά 
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Μόνο ενωμένοι και δίπλα στις ισχυρές συμμαχικές μας δυνάμεις θα κατορθώσουμε 
να δώσουμε γερό κι αλησμόνητο κτύπημα στον εχθρό, αν επιχειρήσει να σύρει το 
ματωμένο πόδι του στα ειρηνικά μας ακρογιάλια. 

Το ΑΚΕΛ , πιστό στις προγραμματικές του θέσεις, που αποτελούν τη βάση και 
την κορυφή της ύπαρξης του, εμψυχωμένο με τους πόθους και τις λαχτάρες του 
εργαζομένου λαού της Κύπρου, και κατευοδούμενο με τις ευχές του, ξεκινάει για την 
εκπλήρωση των σκοπών του. 

Το ΑΚΕΛ , περνά σήμερα σε ενεργότερη δράση. Η δράση και τ' αποτελέσματα του θ' 
αντικατοπτρίζουν την ενέργεια και τη δράση ολοκλήρου του Κυπριακού Λαού, που 
πιστεύουμε πως ατενίζει προς υψηλότερα, πανανθρώπινα ιδανικά που πιστεύουμε 
ακράδαντα ότι πρέπει να ζήσει ευτυχισμένες και χαρούμενες μέρες και σ' αυτόν τον 
αγώνα προς την ευτυχία και τη χαρά καθοδηγητής και οδηγός είναι το «Ανορθωτικό 
Κόμμα του Εργαζομένου Λαού». 

Λεμεσός 5/10/1941 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ 

ΤΟ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 
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30-31 Ιανουαρίου 1943 

• Προκήρυξη του Συνεδρίου 

Προκήρυξις του ΑΚΕΛ προς τον Κυπριακόν Λαόν2 6 

Κατά το συγκροτηθέν εν Αμμοχώστω την 30ην και 31ην Ιανουαρίου, 1943, 
Β' Παγκύπριον Συνέδριον του «Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού», 
ανεγνώσθη και ενεκρίθη η ακόλουθος προκήρυξις του Κόμματος προς τον Κυπριακόν 
Λαόν: 

«Με την ευκαιρία του Β' Παγκυπρίου Συνεδρίου του, το Ανορθωτικό Κόμμα του 
Εργαζομένου Λαού έρχεται να απευθύνει προς όλους τους εργάτες, αγρότες, 
εργαζόμενες γυναίκες και τα μεσαία λαϊκά στρώματα του νησιού μας, τον πιο εγκάρδιο 
χαιρετισμό, διαδηλώνοντας την πίστη του προς τα μεγάλα ιδανικά της Κυπριακής και 
πανανθρώπινης πρωτοπορίας, που ιδιαίτερα κάτω από τις σημερινές κοσμοϊστορικές 
συθήκες μεταδίδουνε τον κραδασμό σε κάθε ελεύθερο μυαλό, σε κάθε ελεύθερη 
ψυχή και αυξάνουνε τον πόθο του αγώνα για μια καινούργια ζωή, αληθινά ανθρώπινη 
ζωή, αξία για κάθε θυσία και ηρωική αυταπάρνηση. 

0 χαιρετισμός αυτός συνοδεύεται με μια υπόσχεση και ένα όρκο ιερό - τον όρκο 
τριών χιλιάδων πρωτοπόρων, που περήφανα υψώνουν την σημαία του Α Κ Ε Λ - για 
εντατικώτερη εργασία και συστηματικώτερη μαχητική προσπάθεια στη μεγάλη μας 
πορεία προς την τελική νίκη των υγιών αρχών του πολιτισμού. 

Κυπριακέ Λαέ, 

Ξεκινήσαμε σα μια μικρή ομάδα που οραματιζότανε ένα_καλύτερο αύριο γι ' αυτό 
τον τόπο τον πολύπαθο και αδικημένο από κάθε άποψη. Ξεκινήσαμε με ελάχιστες 
δυνάμεις μα πάντα με την ελπίδα και την πίστη, πως η φωνή μας και το αγωνιστικό 
κουράγιο μας θα εύρισκαν την πρεπούμενη δικαίωση τους ανάμεσα σε όλες τες 
τάξεις του εργαζόμενου Κυπριακού λαού. Και δεν αργήσαμε στο δύσκολο ανηφορικό 
μας δρόμο να βρούμε πολλούς συνοδοιπόρους, πυκνές στρατιές αγωνιστών, 
συναγωνιστών και συνοδοιπόρων, έτοιμες να ανεβούν μαζύ μας στην ψηλή κορφή 
του πολιτισμού και του ανθρωπισμού απ' όπου θ' αντικρύσουμε - σύντομα πολύ 
σύντομα, όπως ελπίζουμε - τον ήλιο της ελευθερίας και της ευτυχίας να ανατέλλει 
από τα βάθη του ζοφερού και σκοτεινού ορίζοντα. 

Μέχρ ι το Β' Παγκύπριο Συνέδριο του πρωτοποριακού μας Κόμματος έχουμε διανύσει 
αρκετή απόσταση. Μοχθήσαμε, παλαίψαμε, αντιμετωπίσαμε τις πιο αντίξοες 
συνθήκες, υπερπηδήσαμε ποικίλα εμπόδια και τεράστιες δυσκολίες. Τα ξεπεράσαμε 
όπου ήταν δυνατό και ωπλιστήκαμε με όλη την πείρα, που χρειάζεται για πιο 
μεγάλες κατακτήσεις. Αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μεγαλύτερος και πιο τραχύς και 
πιο ανηφορικός. Δεν θα σταματήσουμε πουθενά. Δεν θα δειλιάσουμε ποτέ και δεν 
θα σταθούμε μήτε για ν' αναπνεύσουμε σ' αυτή την ηρωική πορεία του μεγάλου μας 
καθήκοντος. 

Εργάτες, 

Σφίχτε και χαλυβδώσατε ακόμη περισσότερο τις τάξεις σας και αγωνιστήτε κάτω απ' 
τη σημαία της καθοδήγησης του Κόμματος μας. του δικού σας Κόμματος, για την 
απόχτηση όλων των αναφαίρετων δικαιωμάτων σας στη ζωή. 

Αγρότες, 

Σας καλεί η σάλπιγγα της λευτεριάς - το σύνθημα της απελευθέρωσης από τα 
χέρια των αιωνίων εκμεταλλευτών σας και της ανόδου προς την ευημερία όλου του 
αγροτικού κόσμου. Δόστε τα χέρια με τα παιδιά σας, με τους εργάτες της γης, με όλους 
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τους εργαζομένους, και μακρυά από τη φατρία των τσιφλικάδων και πολιτικάντηδων, 
συγκροτείστε το ακαταμάχητο ενιαίο αγροτικό μέτωπο, που θα σας εξασφαλίσει την 
ελεύθερη και ευτυχισμένη ζωή. 

Εργαζόμενε Κυπριακέ λαέ, 

Είμαστε πάντα στο πλευρό σου. Σε περιβάλλουμε με την πιο ειλικρινή στοργή και 
είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε και τες μεγαλύτερες θυσίες για να εξασφαλίσεις 
την ικανοποίηση όλων των δικαίων αιτημάτων και ιδανικών σου. Έλα μαζύ μας. 
Πύκνωσε τες ιδεολογικές μας στρατιές και έσο βέβαιος ότι η νίκη είνε δική σου, είνε 
δική μας». 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Σχέδιο Απόφασης πάνω στην έκθεση του Συνδικαλιστικού Τομέα2 7 

1. Το Κεντρικό Εργατικό Γραφείο δεν κατόρθωσε να ανταποκριθή στο σημαντικό 
καθήκο με το οποίον ήταν επιφορτισμένο. Συγκεκριμένα δεν μελέτησε όλα τα 
ζητήματα που απασχόλησαν τον εργατικό Τομέα και δεν καθοδήγησε σαν Εργατικό 
Γραφείο όλους τους απεργιακούς αγώνες. Αγώνας όπως τον αγώνα των 9 χιλιάδων 
εργατών των αμυντικών έργων δεν ήταν κάτω από την άγρυπνη παρακολούθηση 
και καθοδήγηση του. 

2. Έλλε ιψη συγκεκριμμένου σχεδίου δουλειάς πάνω στο οποίο θα βάσιζαν τη 
δουλειά τους όλοι οι Εργατικοί Τομείς για την ανάπτυξη του εργατικού των Τομέως 
και της μόρφωσης των μελών. 

3. Η οργανωμένη Κομματική καθοδήγηση των Συντεχνιών στις δ ιάφορες πόλεις 
δεν ήταν εξασφαλισμένη πλήρως. 

4. Η αναλογία των Κομματικών μελών στες Συντεχνίες σ' όλες τες πόλεις εχτός 
του Βαρωσιού, είναι ασήμαντη. Τούτο σημαίνει ακριβώς ότι δεν κατόρθωσε το 
Κόμμα μας να καταχτήσει την πλειοψηφία των οργανωμένων εργατών. 

5. Έκδηλη είναι η έλλειψη στελεχών ικανών να ανταποκριθούν τόσον ποιοτικά 
όσον και ποσοτικά προς σ' όλες τις δουλειές των Συντεχνιών. 

6. Η μαζική δουλειά δεν υπήρξε καθόλου ικανοποιητική. Οι εργατικοί Τομείς δεν 
ανταποκρίθηκαν πλέρια σε όλα τα αντιφασιστικά καθήκοντα τα οποία έρριξε το 
Κόμμα μας. 

7. Καθυστέρηση αδικαιολόγητη παρουσιάστηκε στο ζήτημα της μόρφωσης των 
εργατών πράγμα που επιδρά στην όλη ποιότητα της δουλειάς μας. 

Από την πιο πάνω (σ.σ. Απόφαση) προκύπτουν και τα καθήκοντα μας. 

Πλέρια εξασφάλιση της καθοδήγησης του εργατικού κινήματος τόσο στην οικονομική 
σφαίρα όσο και στην πολιτική. Τούτο θα επιτευχθεί με τη σύσταση ενός ζωντανού 
και ευκίνητου Εργατικού Γραφείου, με τη στρατολογία νέων μελών στο Κόμμα. 
Συγκεκριμένα όλα τα εξελίξιμα μέλη των Συντεχνιών μας, να βρουν τη θέση τους στες 
γραμμές του Κόμματος μας στο συντομώτερο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα πρέπει 
να οουλέψουμε για να επιτύχουμε την καλή οργάνωση και την συστηματική δουλειά 
των ομάδων μας, έτσι που να αποβούν ζωντανοί οργανισμοί που με τη δουλειά τους 
θ' αναπτύξουν στο μεγαλύτερο βαθμό το κύρος και την επιρροή του Κόμματος μας 
ανάμεσα στες φαρδειες μάζες των οργανωμένων εργατών. 

Μεγάλη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο σχέδιο δουλειάς πάνω στο οποίο να 
δουλεύουν όλοι οι Κομματικοί μας οργανισμοί. Με το συγκεκριμμένο πλάνο δουλειάς 
θα κατορθώσουμε ώστε να κατεμερίσουμε τη δουλειά, να εξασκούμε συστηματικό 
και πατρικό έλεγχο πάνω στα μέλη των Κομματικών μας οργανώσεων και μ' αυτό τον 
τρόπο θα γεννηθή και θα αναπτυχθεί ανάμεσα στα μελη μας η ευγενική άμιλλα για το 
ποιο μέλος θα εκτελέσει το καθήκο του και θα παρουσιάσει την καλύτερη δουλειά. 

Κεντρικό μας καθήκο: Η εργατική τάξη στο πρόσωπο μας, στην οργάνωση μας, πρέπει 
να βρη τον καλύτερο υποστηριχτή στον αγώνα της, τον οικονομικό και πολιτικό και ο 
Κυπριακός λαός να βρη στο πρόσωπο της οργάνωσης μας τον κυριώτερο καθοδηγητή 
στον αγώνα του για την διεκδίκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Το καθήκο με το 
οποίον μας έχει επωμίσει η ιστορία είναι να αποβούμε ο βασικώτερος παράγοντας 
για να εξασφαλίσουμε σ' αυτό το λαό μια ζωή στην οποίαν η φτώχεια, η στέρηση, 
η ανεργία, η οικονομική κρίση, κι όλα γενικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
καπιταλισμού θα εξαλειφθούν, θα ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Είναι τιμή στον κάθε 
εργάτη κι εργαζόμενο ν' ανήκει στες γραμμές του Κόμματος μας κι είναι μεγαλύτερη 
τιμή σε κείνα τα μέλη του Κόμματος μας, που συναισθανόμενα το μεγάλο τους 
καθήκο. εργάζουνται ακούραστα για τη σύντομη πραγματοποίηση των σκοπών του 
Κόμματος μας. 
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να οουλέψουμε για να επιτύχουμε την καλή οργάνωση και την συστηματική δουλειά 
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και πατρικό έλεγχο πάνω στα μέλη των Κομματικών μας οργανώσεων και μ' αυτό τον 
τρόπο θα γεννηθή και θα αναπτυχθεί ανάμεσα στα μελη μας η ευγενική άμιλλα για το 
ποιο μέλος θα εκτελέσει το καθήκο του και θα παρουσιάσει την καλύτερη δουλειά. 

Κεντρικό μας καθήκο: Η εργατική τάξη στο πρόσωπο μας, στην οργάνωση μας, πρέπει 
να βρη τον καλύτερο υποστηριχτή στον αγώνα της, τον οικονομικό και πολιτικό και ο 
Κυπριακός λαός να βρη στο πρόσωπο της οργάνωσης μας τον κυριώτερο καθοδηγητή 
στον αγώνα του για την διεκδίκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Το καθήκο με το 
οποίον μας έχει επωμίσει η ιστορία είναι να αποβούμε ο βασικώτερος παράγοντας 
για να εξασφαλίσουμε σ' αυτό το λαό μια ζωή στην οποίαν η φτώχεια, η στέρηση, 
η ανεργία, η οικονομική κρίση, κι όλα γενικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 
καπιταλισμού θα εξαλειφθούν, θα ανήκουν μόνο στο παρελθόν. Είναι τιμή στον κάθε 
εργάτη κι εργαζόμενο ν' ανήκει στες γραμμές του Κόμματος μας κι είναι μεγαλύτερη 
τιμή σε κείνα τα μέλη του Κόμματος μας, που συναισθανόμενα το μεγάλο τους 
καθήκο. εργάζουνται ακούραστα για τη σύντομη πραγματοποίηση των σκοπών του 
Κόμματος μας. 
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Σχέδιο Απόφασης πάνω στην έκθεση για τα Μεσαία Στρώματα 

1. Διαπιστώνεται πως το Γραφείο Μεσαίων Στρωμάτων δεν λειτούργησε 
κανονικά, εντούτοις, οι επαγγελματικές οργανώσεις των μεσαίων Στρωμάτων έχουν 
καθοδηγηθή καλά και βρίσκουνται σε καλή θέση: 

2. Δεν επετεύχθη σ' όλες τες πόλεις η οργάνωση των επιστημόνων και 
διανοουμένων. ΓΓ αυτό εισηγούμαστε: 

(α) Αναδιοργάνωση του Γραφείου Μεσαίων Στρωμάτων με υπεύθυνα μέλη που 
νάναι απαλλαγμένα από άλλες δουλειές, τουλάχιστον η Γραμματεία. 

(β) Το Κόμμα μας, μέσον του Γραφείου Μεσαίων Στρωμάτων και των Κομματικών 
στελεχών των Μ.Σ. να μελετήσει όλα τα ζητήματα των Μεσαίων Στρωμάτων, 
οργανωτικά, οικονομικά και να χαράξη τη σωστή γραμμή πάνω στην οποία να 
δουλέψουν φανατικά όλα τα Ακελικά μέλη μέσα σ' όλες τις οργανώσεις των 
Μεσαίων. 

(γ) Προσπάθεια δια διαλέξεων και ομιλιών για την κατατόπιση όλων των Μεσαίων 
τι είναι το Α Κ Ε Λ και ποιοι οι σκοποί του. 

(δ) Στρατολογία όσον το δυνατόν περισσοτέρων μελών στο Α Κ Ε Λ από τες 
οργανώσεις των Μεσαίων Στρωμάτων. 

(ε) Οργάνωση Κομματικών φραξιών σε όλες γενικά τις οργανώσεις των Μεσαίων 
Στρωμάτων. 

(στ) Οργάνωση του Συνεργατισμού σε Παγκύπρια κλίμακα κατόπιν καλής μελέτης 
του ζητήματος από το Κόμμα. 

(ζ) Στενώτερη επαφή και συνεργασία με τες εργατικές οργανώσεις. Ίδρυση κατά 
πόλεις μικτών Επιτροπειών Μεσαίων και Εργατών επί τη βάση Προγράμματος. 

(η) Προσπάθεια για την οργάνωση των επιστημόνων και διανοουμένων σ' όλες τις 
πόλεις. 

(θ) Το Α Κ Ε Λ να εκδηλωθεί υπέρ των συγκεκριμμένων ειδικών ζητημάτων των 
οργανώσεων των Μεσαίων προς απόκτησιν κύρους σ' αυτές. 

(ι) Προσπάθεια από το Κόμμα μας προς εξύψωσιν κι απόκτησιν κύρους των 
οργανώσεων των Μεσαίων Στρωμάτων, για να δύνανται οι Οργανώσεις αυτές να 
βρουν τον δρόμον τους παράλληλα με τις Εργατικές Οργανώσεις και τις Οργανώσεις 
της υπαίθρου, τις βασικές αυτές οργανώσεις που το Κόμμα μας έταξε σα σκοπό 
του να τις καθοδηγά. 
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Απόφαση για τον Ύμνον του Κόμματος29 

Τεύκρου Ανθία 

Είμαστε μεις οι Εργάτες της Ανόδου 
Προς κάθε φωτεινή ψηλή κορφή 
Κι όλοι προς νέον ορίζοντα τραβούμε 
μ' ολόρθη κατακόρυφη ψυχή. 
Εργάτες, εργαζόμενες γυναίκες 
αγρότες δυνατοί μοχλοί της γης 
εργάτες του μυαλού βαρειά δεμένοι 
ζητούμε την αυγή μιας νέας ζωής 

Ρ Ε Φ Ρ Α Ι Ν 

Εμπρός για τη Μεγάλη Νίκη 
στο στίβο του πολιτισμού 
αλύγιστοι σημαιοφόροι 
της ιδέας του λυτρωμού 

Του Α Κ Ε Λ το Λάβαρο κρατώντας 
ψηλά με βήμα σταθερό 
τον ήλιο της χαράς ζητούμε 
για κάθε πόλη και χωριό 

Είμαστε μεις οι αντίμαχοι της βίας. 
που σκλάβο της τον άνθρωπο κρατεί, 
το Δίκιο, την Αλήθεια λαχταρούμε 
και μια καινούργια, ελεύθερη ζωή. 
Ψωμί και στέγη και φως για τον καθένα 
στον τόπο μας, σε κάθε μια γωνιά, 
σ' όλη τη γη, που την Άνο ιξη προσμένει 
νάρθει μετά τη βαρυχειμωνιά. 

Ρ Ε Φ Ρ Α Ι Ν 

Στο 2ο Συνέδριο εγκρίνεται επίσης το Λάβαρο του Κόμματος 
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Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Οι πολιτικές εκδηλώσεις του Ανορθωτικού Κόμματος31 

(Από την έκθεση του Γενικού Γοαμματέα Α Κ Ε Λ , Πλουτή Σέρβο) 

Η ορθότητα της γενικής εθνικής πολιτικής κατεύθυνσης μας και των συγκεκριμένων 
πολιτικών αποφάσεων της πέμπτης και έκτης ολομέλειας μας. αντανακλά στα 
ακόλουθα γεγονότα: 

(α) Τριάντα μόλις μέρες ύστερα από την απόφαση της πέμπτης ολομέλειας για τη 
διεκδίκηση Δημαρχιακών εκλογών και ύστερα από τις μαζικές μας κινητοποιήσεις 
- αποστολή μαζικών υπομνημάτων από όλες τις πόλεις - μονάχα το υπόμνημα 
της Λευκωσίας υπογράφτηκε από 5.000 πρόσωπα - η Κυβέρνηση προβαίνει στην 
ανακοίνωση ότι θα προκηρύξει κατά το προσεχές μέλλο Δημαρχ ιακές εκλογές. 

(β) Ο Άγγλος φιλοκύπριος βουλευτής κ. Πριττ. γνωστός για τα αντιφασιστικά, 
δημοκρατικά του αισθήματα, ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις μας και ζητά ευθύς 
αμέσως την αποκατάσταση μερικών πολιτικών ελευθεριών, σ' αυτό το λαό, το 
Κυπριακό λαό που συνέβαλε τόσο πολύ στον αντιφασιστικό αγώνα. 

(γ) Ο λαός δεν ακούει βέβαια στις ανόητες εκκλήσεις για αναμονή ίσαμε την 
πραγματοποίηση της μόνης μας αξιώσεως, της εθνικής αξιώσεως. Στην απλοϊκή 
του αντίληψη δεν βρίσκει αντίφαση μεταξύ των σημερινών διεκδικήσεων και του 
κεντρικού πόθου. Αντίθετα, βρίσκει πλήρη αρμονία και αποστέλλει βροχηδόν τα 
υπομνήματα του προς την Κυβέρνηση ζητώντας πολιτικές ελευθερίες και ιδιαίτερα 
την άμεση διενέργεια Χωριτικών εκλογών μαζί με τις Δημοτ ικές Εκλογές. Μόνο 
από την Επαρχία της Λευκωσίας και με πρωτοβουλία της Ε.Ε. του Κόμματος μας 
στάλθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πολιτικά υπομνήματα από 28 χωριά 
με σύνολο υπογραφών 4.264 κατοίκων της υπαίθρου. 

(δ) Τα 70 και περισσότερα τηλεγραφήματα που στάλθηκαν στον κ. Πριττ από όλες 
τις οργανώσεις των εργατών, των Μικροκαταστηματαρχών και τις κυριώτερες 
οργανώσεις των εργαζομένων της υπαίθρου. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ότι ύστερα από την επιμονή του Κόμματος μας 
κατωρθώσαμε και εξασφαλίσαμε φωνή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην 
Αγγλία. Ασφαλώς η δημιουργία συνθηκών κάτω από τις οποίες όχι μόνο στην 
Αγγλία αλλά και σ' αυτή την Αμερ ική η φωνή μας και οι προσπάθειες μας θα 
βρισκαν συνεχή ανταπόκριση και ενίσχυση, πρέπει ν' αποτελέση σοβαρό μέλημα 
για τη νέα μας Κεντρική Επιτροπή. 

(ε) Το πρωτοφανές για τη Κύπρο τηλεγράφημα προς τον υπουργό των αποικιών 
κάτω από το οποίον τέθηκαν υπογραφές σχεδόν όλων των οργανώσεων της 
πόλης, (επαγγελματικές, εκπολιτιστικές και του Κόμματος μας βέβαια) και πολλών 
οργανώσεων της υπαίθρου (μη εξαιρουμένων εκκλησιαστικών Επιτροπειών, 
Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων. Χωριτικών Αρχών, οικονομικών ιδρυμάτων 
κτλ) με σύνολο αντιπροσώπευσης 30 περίπου χιλιάδες. 

Μα η ουσία του ζητήματος δεν βρίσκεται μόνο στα μαζικά υπομνήματα και στα 
τηλεγραφήματα μας που τόσο πρόθυμα υπογράφουν οι οργανώσεις των εργατών 
και των εργαζομένων. Η ουσία του ζητήματος βρίσκεται στο αναμφισβήτητον και 
σημαντικό για το τόπο μας γεγονός, ότι ο λαός μας. ο ωργανωμένος εργαζόμενος 
λαός, άρχισε να σκέφτεται πολιτικά και να συνδυάζει τα οικονομικά του ζητήματα με 
τις πολιτικές του διεκδικήσεις. Ή δ η οι Συντεχνίες μας, οι Μορφωτικοί, Αγροτικοί μας 
Σύλλογοι, και αυτές ακόμη οι Ενώσεις των εργαζομένων Γυναικών, έχουν επίσημα 
συνδυάσει τα οικονομικά τους ζητήματα με το όλο πολιτικό μας ζήτημα και με 
σαφήνεια και επιμονή υποβάλλουν στην Κυβέρνηση πολιτικά υπομνήματα. 

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα για την ωρίμανση της πολιτικής συνείδησης 
μέσα στην πρωτοπορία του κινήματος μας. μέσα στην εργατική τάξη, είναι και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το πολιτικό Ταμείο των Συντεχνιών. Από τα 
δεδομένα που έχω τώρα υπόψη μου. βγαίνει ότι από 14 Συντεχνίες της Λεμεσού 
(όλες οι Συντεχνίες είναι 16) παρευρέθηκαν κατά την ώρα της εκλογής και εψήφισαν 
551 εργάτες. Απ ' αυτούς 534 ψήφισαν υπέρ του πολιτικού ταμείου. 9 ψηφοδέλτια 
βρέθηκαν άκυρα και 8 ψήφισαν κατά. Α ς σημε ιωθή ότι από τα 8 μαύρα τα 5 
προέρχονται από πέντε εργάτριες της Συντεχνίας Κομβίων στις οποίες καλά - καλά 
δεν είχε εξηγηθή το ζήτημα. 

Αν επρόκειτο να σταματήσει κανείς σ' όλες τις πολιτικές μας εκδηλώσεις (όχι μόνο 
στα τηλεγραφήματα και στα υπομνήματα) αλλά και στις γιορτές, στις συγκεντρώσεις, 
τις διαλέξεις μας, την απήχηση στα επίσημα κομματικά μας έγγραφα θα κατέληγε 
στο συμπέρασμα, ότι ο σημερινός πόλεμος, έφερε σημαντικές μεταβολές στο Νησί 
μας. Έθεσε βαρειά και συγκεκριμένα την πολιτική σφραγίδα στο όλο κίνημα των 
εργατών και του εργαζομένου λαού. Κι οι αλλαγές αυτές είναι εκείνες που οδηγούν 
το λαό κάτω από τα οικονομικά και πολιτικά συνθήματα του Κόμματος μας, είναι 
εκείνες που μας ωδήγησαν μπροστά σ' αυτό τον τεράστιο οργανωτικό οργασμό για 
τον οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω. 

Η πολιτική ωριμότητα στο νησί μας είναι ήδη πασιφανή. Κανένας δεν μπορεί να την 
διαμφισβητήσει. Ή δ η ολόκληρος ο λαός, ο ωργανωμένος εργαζόμενος λαός βρίσκεται 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που συνδυάζει τις οικονομικές με τις πολιτικές του 
διεκδικήσεις. Στο δρόμο αυτό υποχρεωτικά ακολουθούν και όλοι εκείνοι που θέλουν 
να διατηρήσουν την επαφή τους με το λαό ως ανεξάρτητοι από το Κόμμα μας πολιτικοί 
παράγοντες. 

Το δρόμο αυτό πεισματικά κι ανόητα δεν θέλουν ν' ακολουθήσουν οι 
αρτηριοσκληρωμένοι αντιδραστικοί, που δεν βρίσκουν κανένα άλλο τρόπο να 
κτυπήσουντο Κόμμα μας, παρά τη συστηματική αντίδραση ενάντια σε κάθε προσπάθεια 
του Κόμματος μας για πολιτική κινητοποίηση του λαού. 

Αυτό το δρόμο, το δρόμο της πολιτικής διαπαιδαγώγησης, της συστηματικής και 
ακούραστης κινητοποίησης του εργαζομένου λαού, θα συνεχίσουμε πιο εντατικά, πιο 
επίμονα, πιο μεθοδικά και με περισσότερες δυνάμεις μέχρι τέλους. Άλλος δρόμος 
προς τον τελικό σκοπό δεν υπάρχει. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα, οι Εργάται και οι Εργαζόμενοι32 

(Από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, Πλουτή Σέρβα) 

Μας κατηγορούν ακόμη ότι είμαστε Κόμμα των εργατών και μόνον των εργατών, 
κι ότι αποκλειστική μας φροντίδα είναι το εξαιρετικό μας ενδιαφέρον για την 
εργατική τάξη, και ότι μάλιστα, φροντίζουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συμφέρντα 
της εργατικής τάξης εξυπηρετούνται κατά τρόπον αντίθετο από τα συμφέροντα των 
άλλων παραγωγικών στρωμάτων του λαού. 

Λένε, για παράδειγμα, ότι νοιαζόμαστε μόνο για το ψηλό μεροκάματο, και δε 
νοιαζόμαστε καθόλου για τις απολαβές των μεσαίων στρωμάτων, για το σιτάρι του 
σιτοπαραγωγού ή την πατάτα του πατατοπαραγωγού. ή για το γάλα και τα έγγυα ζώα 
του κτηνοτρόφου. 

Λένε ακόμη, πως θα θέλαμε όλοι οι αγρότες να αποξενωθούν από την γη, να γίνουν 
όλοι προλετάριοι. Έτσι θαταν πιο εύκολος ο αγώνας. 

Μα το ζήτημα καταντά κωμικό, κωμικότατο. 

Μπορε ί να συμπαθάμε ξεχωριστά τον προλετάριο γιατί αυτός εκτός από τα δύο του 
χέρια δεν έχει κανένα άλλο μέσο για τη συντήρηση του, αλλά με το να θέλαμε όπως 
όλοι οι Κύπριοι ξεχωρίσουν αμέσως σε δύο στρατόπεδα, το αστικό και το προλεταρικό, 
θα καταντούσαμε γελοίοι και ανερμάτιστοι, γιατί απλούστατα, θα ζητούσαμε να 
επωμισθούμε τα καθήκοντα τα οποία καλείται να πραγματοποίηση μια κοινωνική 
εξέλιξη από την οποία πολλά, πάρα πολλά χρόνια μας χωρίζουν. 

66 67 



Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Οι πολιτικές εκδηλώσεις του Ανορθωτικού Κόμματος31 

(Από την έκθεση του Γενικού Γοαμματέα Α Κ Ε Λ , Πλουτή Σέρβο) 

Η ορθότητα της γενικής εθνικής πολιτικής κατεύθυνσης μας και των συγκεκριμένων 
πολιτικών αποφάσεων της πέμπτης και έκτης ολομέλειας μας. αντανακλά στα 
ακόλουθα γεγονότα: 

(α) Τριάντα μόλις μέρες ύστερα από την απόφαση της πέμπτης ολομέλειας για τη 
διεκδίκηση Δημαρχιακών εκλογών και ύστερα από τις μαζικές μας κινητοποιήσεις 
- αποστολή μαζικών υπομνημάτων από όλες τις πόλεις - μονάχα το υπόμνημα 
της Λευκωσίας υπογράφτηκε από 5.000 πρόσωπα - η Κυβέρνηση προβαίνει στην 
ανακοίνωση ότι θα προκηρύξει κατά το προσεχές μέλλο Δημαρχ ιακές εκλογές. 

(β) Ο Άγγλος φιλοκύπριος βουλευτής κ. Πριττ. γνωστός για τα αντιφασιστικά, 
δημοκρατικά του αισθήματα, ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις μας και ζητά ευθύς 
αμέσως την αποκατάσταση μερικών πολιτικών ελευθεριών, σ' αυτό το λαό, το 
Κυπριακό λαό που συνέβαλε τόσο πολύ στον αντιφασιστικό αγώνα. 

(γ) Ο λαός δεν ακούει βέβαια στις ανόητες εκκλήσεις για αναμονή ίσαμε την 
πραγματοποίηση της μόνης μας αξιώσεως, της εθνικής αξιώσεως. Στην απλοϊκή 
του αντίληψη δεν βρίσκει αντίφαση μεταξύ των σημερινών διεκδικήσεων και του 
κεντρικού πόθου. Αντίθετα, βρίσκει πλήρη αρμονία και αποστέλλει βροχηδόν τα 
υπομνήματα του προς την Κυβέρνηση ζητώντας πολιτικές ελευθερίες και ιδιαίτερα 
την άμεση διενέργεια Χωριτικών εκλογών μαζί με τις Δημοτ ικές Εκλογές. Μόνο 
από την Επαρχία της Λευκωσίας και με πρωτοβουλία της Ε.Ε. του Κόμματος μας 
στάλθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πολιτικά υπομνήματα από 28 χωριά 
με σύνολο υπογραφών 4.264 κατοίκων της υπαίθρου. 

(δ) Τα 70 και περισσότερα τηλεγραφήματα που στάλθηκαν στον κ. Πριττ από όλες 
τις οργανώσεις των εργατών, των Μικροκαταστηματαρχών και τις κυριώτερες 
οργανώσεις των εργαζομένων της υπαίθρου. Το εξαιρετικό αποτέλεσμα στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ότι ύστερα από την επιμονή του Κόμματος μας 
κατωρθώσαμε και εξασφαλίσαμε φωνή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην 
Αγγλία. Ασφαλώς η δημιουργία συνθηκών κάτω από τις οποίες όχι μόνο στην 
Αγγλία αλλά και σ' αυτή την Αμερ ική η φωνή μας και οι προσπάθειες μας θα 
βρισκαν συνεχή ανταπόκριση και ενίσχυση, πρέπει ν' αποτελέση σοβαρό μέλημα 
για τη νέα μας Κεντρική Επιτροπή. 

(ε) Το πρωτοφανές για τη Κύπρο τηλεγράφημα προς τον υπουργό των αποικιών 
κάτω από το οποίον τέθηκαν υπογραφές σχεδόν όλων των οργανώσεων της 
πόλης, (επαγγελματικές, εκπολιτιστικές και του Κόμματος μας βέβαια) και πολλών 
οργανώσεων της υπαίθρου (μη εξαιρουμένων εκκλησιαστικών Επιτροπειών, 
Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων. Χωριτικών Αρχών, οικονομικών ιδρυμάτων 
κτλ) με σύνολο αντιπροσώπευσης 30 περίπου χιλιάδες. 

Μα η ουσία του ζητήματος δεν βρίσκεται μόνο στα μαζικά υπομνήματα και στα 
τηλεγραφήματα μας που τόσο πρόθυμα υπογράφουν οι οργανώσεις των εργατών 
και των εργαζομένων. Η ουσία του ζητήματος βρίσκεται στο αναμφισβήτητον και 
σημαντικό για το τόπο μας γεγονός, ότι ο λαός μας. ο ωργανωμένος εργαζόμενος 
λαός, άρχισε να σκέφτεται πολιτικά και να συνδυάζει τα οικονομικά του ζητήματα με 
τις πολιτικές του διεκδικήσεις. Ή δ η οι Συντεχνίες μας, οι Μορφωτικοί, Αγροτικοί μας 
Σύλλογοι, και αυτές ακόμη οι Ενώσεις των εργαζομένων Γυναικών, έχουν επίσημα 
συνδυάσει τα οικονομικά τους ζητήματα με το όλο πολιτικό μας ζήτημα και με 
σαφήνεια και επιμονή υποβάλλουν στην Κυβέρνηση πολιτικά υπομνήματα. 

Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα για την ωρίμανση της πολιτικής συνείδησης 
μέσα στην πρωτοπορία του κινήματος μας. μέσα στην εργατική τάξη, είναι και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το πολιτικό Ταμείο των Συντεχνιών. Από τα 
δεδομένα που έχω τώρα υπόψη μου. βγαίνει ότι από 14 Συντεχνίες της Λεμεσού 
(όλες οι Συντεχνίες είναι 16) παρευρέθηκαν κατά την ώρα της εκλογής και εψήφισαν 
551 εργάτες. Απ ' αυτούς 534 ψήφισαν υπέρ του πολιτικού ταμείου. 9 ψηφοδέλτια 
βρέθηκαν άκυρα και 8 ψήφισαν κατά. Α ς σημε ιωθή ότι από τα 8 μαύρα τα 5 
προέρχονται από πέντε εργάτριες της Συντεχνίας Κομβίων στις οποίες καλά - καλά 
δεν είχε εξηγηθή το ζήτημα. 

Αν επρόκειτο να σταματήσει κανείς σ' όλες τις πολιτικές μας εκδηλώσεις (όχι μόνο 
στα τηλεγραφήματα και στα υπομνήματα) αλλά και στις γιορτές, στις συγκεντρώσεις, 
τις διαλέξεις μας, την απήχηση στα επίσημα κομματικά μας έγγραφα θα κατέληγε 
στο συμπέρασμα, ότι ο σημερινός πόλεμος, έφερε σημαντικές μεταβολές στο Νησί 
μας. Έθεσε βαρειά και συγκεκριμένα την πολιτική σφραγίδα στο όλο κίνημα των 
εργατών και του εργαζομένου λαού. Κι οι αλλαγές αυτές είναι εκείνες που οδηγούν 
το λαό κάτω από τα οικονομικά και πολιτικά συνθήματα του Κόμματος μας, είναι 
εκείνες που μας ωδήγησαν μπροστά σ' αυτό τον τεράστιο οργανωτικό οργασμό για 
τον οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω. 

Η πολιτική ωριμότητα στο νησί μας είναι ήδη πασιφανή. Κανένας δεν μπορεί να την 
διαμφισβητήσει. Ή δ η ολόκληρος ο λαός, ο ωργανωμένος εργαζόμενος λαός βρίσκεται 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που συνδυάζει τις οικονομικές με τις πολιτικές του 
διεκδικήσεις. Στο δρόμο αυτό υποχρεωτικά ακολουθούν και όλοι εκείνοι που θέλουν 
να διατηρήσουν την επαφή τους με το λαό ως ανεξάρτητοι από το Κόμμα μας πολιτικοί 
παράγοντες. 

Το δρόμο αυτό πεισματικά κι ανόητα δεν θέλουν ν' ακολουθήσουν οι 
αρτηριοσκληρωμένοι αντιδραστικοί, που δεν βρίσκουν κανένα άλλο τρόπο να 
κτυπήσουντο Κόμμα μας, παρά τη συστηματική αντίδραση ενάντια σε κάθε προσπάθεια 
του Κόμματος μας για πολιτική κινητοποίηση του λαού. 

Αυτό το δρόμο, το δρόμο της πολιτικής διαπαιδαγώγησης, της συστηματικής και 
ακούραστης κινητοποίησης του εργαζομένου λαού, θα συνεχίσουμε πιο εντατικά, πιο 
επίμονα, πιο μεθοδικά και με περισσότερες δυνάμεις μέχρι τέλους. Άλλος δρόμος 
προς τον τελικό σκοπό δεν υπάρχει. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα, οι Εργάται και οι Εργαζόμενοι32 

(Από την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, Πλουτή Σέρβα) 

Μας κατηγορούν ακόμη ότι είμαστε Κόμμα των εργατών και μόνον των εργατών, 
κι ότι αποκλειστική μας φροντίδα είναι το εξαιρετικό μας ενδιαφέρον για την 
εργατική τάξη, και ότι μάλιστα, φροντίζουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα συμφέρντα 
της εργατικής τάξης εξυπηρετούνται κατά τρόπον αντίθετο από τα συμφέροντα των 
άλλων παραγωγικών στρωμάτων του λαού. 

Λένε, για παράδειγμα, ότι νοιαζόμαστε μόνο για το ψηλό μεροκάματο, και δε 
νοιαζόμαστε καθόλου για τις απολαβές των μεσαίων στρωμάτων, για το σιτάρι του 
σιτοπαραγωγού ή την πατάτα του πατατοπαραγωγού. ή για το γάλα και τα έγγυα ζώα 
του κτηνοτρόφου. 

Λένε ακόμη, πως θα θέλαμε όλοι οι αγρότες να αποξενωθούν από την γη, να γίνουν 
όλοι προλετάριοι. Έτσι θαταν πιο εύκολος ο αγώνας. 

Μα το ζήτημα καταντά κωμικό, κωμικότατο. 

Μπορε ί να συμπαθάμε ξεχωριστά τον προλετάριο γιατί αυτός εκτός από τα δύο του 
χέρια δεν έχει κανένα άλλο μέσο για τη συντήρηση του, αλλά με το να θέλαμε όπως 
όλοι οι Κύπριοι ξεχωρίσουν αμέσως σε δύο στρατόπεδα, το αστικό και το προλεταρικό, 
θα καταντούσαμε γελοίοι και ανερμάτιστοι, γιατί απλούστατα, θα ζητούσαμε να 
επωμισθούμε τα καθήκοντα τα οποία καλείται να πραγματοποίηση μια κοινωνική 
εξέλιξη από την οποία πολλά, πάρα πολλά χρόνια μας χωρίζουν. 
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Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, ο αγρότης, ο φτωχομεσαίος αγρότης και ο 
μικροκαταστηματάρχης ζουν και μοχθούν στην Κύπρο, και θα ζουν για πολλά ακόμη 
χρόνια. Και θα πρέπει να ζουν σε πλήρη αρμονία με την Εργατική τάξη. Αν υπάρχουν 
διαφορές, αυτές δεν υπάρχουν μεταξύ του εργάτη από την μια μεριά και του 
φτωχομεσαίου αγρότη και βιοπαλαιστή επαγγελματία από την άλλη. Οι ταξικές αυτές 
διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον εργάτη και τον κεφαλαιοκράτη και ταυτόχρονα 
ανάμεσα στον φτωχομεσαίο αγρότη και φτωχό επαγγελματία απ' τη μια μεριά και τον 
καπιταλιστή από την άλλη. Ό,τι υπάρχει μεταξύ του εργάτη και των φτωχομεσαίων 
αγροτών δεν είναι παρά διαφορές που μπορούν να γεφυρωθούν φθάνει να υπάρχει 
η σωστή πολιτική της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργατών και των 
εργαζομένων, και τέτοια πολιτική του Κόμματος μας. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να 
υπάρχει μεταξύ των προλεταρίων εργατών από τη μια μεριά και των φτωχομεσαίων 
αγροτών και βιοπαλαιστών επαγγελματιών από την άλλη. αυτό πρέπει νάναι μια γερή 
συμμαχία που πρέπει να τους συνδέει στον κοινόν αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Μπορούν να λεν ότι θέλουν οι κατήγοροι μας. Δικαίωμα τους. Αυτό εντούτοις δεν 
μπορεί να εμποδίσε ι τα στελέχη μας. που δουλεύουν στην ύπαιθρο κι ανάμεσα στα 
μεσαία στρώματα των πόλεων, να δεκαπλασιάσουν τις προσπάθειες τους για να 
εξηγήσουν καλά τα ζητήματα στους παραγωγούς, για να τους αποδείξουν τετραγωνικά 
που βρίσκεται το συμφέρο τους. το σημερινό και το αυριανό, για να παγιώσουν και 
να ατσαλώσουν την ιερή συμμαχία της εργατικής τάξεως με την τάξη των φτωχο
μεσαίων παραγωγών και των βιοπαλαιστών επαγγελματιών της πόλης. 

Επιστολές του Συνεδρίου 

Τηλεγράφημα της Κ.Ε. ΑΚΕΛ προς τον κ. Τσέρτσιλλ 

Χθες απεστάλη προς τον Πρωθυπουργόν κ. Τσέρτσιλλ υπό της Κ.Ε. του Ανορθωτικού 
Κόμματος του Εργαζομένου Λαού το ακόλουθον τηλεγράφημα: 

«Κεντρική Επιτροπή Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού καλωσορίζει Υμάς 
και επωφελείται της ευκαιρίας να διαβίβαση το ακόλουθον άγγελμα, το εγκριθέν 
χθες ομοθύμως υπό του Β' Παγκυπρίου Συνεδρίου το οποίον έλαβε χώραν εις 
Αμμόχωστον. 

Το Β' Συνέδριον του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού, εις του οποίου 
τας γραμμάς συγκαταλέγονται πέραν των 3.000 μελών και το οποίον έλαβε χώραν 
κατά την 30ην και 31 ην Ιανουαρίου, διακηρύττει ότι οι εργάται και ολόκληρος ο 
εργαζόμενος λαός της Κύπρου εμμένουν εις άμεσον παραχώρησιν πολιτικών 
ελευθεριών και εθνικήν αποκατάστασιν ευθύς μετά το νικηφόρον τέλος του πολέμου, 
εν αρμονία προς τους σκοπούς του αντιφασιστικού αγώνος. 

Το Β' Παγκύπριον Συνέδριον σας παρακαλεί να εξετάσετε προσωπικώς τους φυσικούς 
πόθους και τα δικαιολογημένα παράπονα του Κυπριακού Λαού. 

Είθε ο αγών σας εναντίον του Χιτλερισμού και της τυρρανίας να στεφθή υπό λαμπρός 
επιτυχίας». 

Προεδρείον. 

Προς Τσουδερόν, Πρόεδρον Ελληνικής Κυβερνήσεως34 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού διαβεβαιώνει 
την Κυβέρνηση σας ότι ο Κυπριακός Λαός παρακολουθεί με ιεράν συγκίνησιν επικούς 
αγώνες αδελφού Ελληνικού Λαού και ταυτόχρονα σας πληροφορεί ότι βασικοί είναι 
οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την εις μεγαλύτερον βαθμόν συμμετοχήν του Λαού εις 
αντιφασιστικόν αγώνα. 

Παρακαλούμεν μεσολαβήσετε δια παραχώρησιν τώρα πολιτικών ελευθεριών και 
σεβασμόν εθνικής αξιοπρέπειας Κυπριακού Λαού. 

Προεδρείον. 

Προς Τσιέρτσιλλ, Πρωθυπουργόν Αγγλίας35 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, καθοδηγούντος 
εργάτες και εργαζόμενον Λαόν, επιρρίπτει ευθύνην εις Κυβερνητικήν πολιτικήν δια 
την μη μεγαλυτέραν εις έμψυχον υλικόν συμβολήν Κυπριακού Λαού, εις Συμμαχικόν 
αγώνα. 

Όλοι οι εργάτες και ολόκληρος ο εργαζόμενος Λαός ζητούν σήμερα πολιτικές 
ελευθερίες εναρμονισμένες προς πνεύμα αντιφασιστικού αγώνα και οδηγούσας 
προς εθνικήν αποκατάστασιν. 

Προεδρείον. 
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Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, ο αγρότης, ο φτωχομεσαίος αγρότης και ο 
μικροκαταστηματάρχης ζουν και μοχθούν στην Κύπρο, και θα ζουν για πολλά ακόμη 
χρόνια. Και θα πρέπει να ζουν σε πλήρη αρμονία με την Εργατική τάξη. Αν υπάρχουν 
διαφορές, αυτές δεν υπάρχουν μεταξύ του εργάτη από την μια μεριά και του 
φτωχομεσαίου αγρότη και βιοπαλαιστή επαγγελματία από την άλλη. Οι ταξικές αυτές 
διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον εργάτη και τον κεφαλαιοκράτη και ταυτόχρονα 
ανάμεσα στον φτωχομεσαίο αγρότη και φτωχό επαγγελματία απ' τη μια μεριά και τον 
καπιταλιστή από την άλλη. Ό,τι υπάρχει μεταξύ του εργάτη και των φτωχομεσαίων 
αγροτών δεν είναι παρά διαφορές που μπορούν να γεφυρωθούν φθάνει να υπάρχει 
η σωστή πολιτική της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργατών και των 
εργαζομένων, και τέτοια πολιτική του Κόμματος μας. Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να 
υπάρχει μεταξύ των προλεταρίων εργατών από τη μια μεριά και των φτωχομεσαίων 
αγροτών και βιοπαλαιστών επαγγελματιών από την άλλη. αυτό πρέπει νάναι μια γερή 
συμμαχία που πρέπει να τους συνδέει στον κοινόν αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες. 

Μπορούν να λεν ότι θέλουν οι κατήγοροι μας. Δικαίωμα τους. Αυτό εντούτοις δεν 
μπορεί να εμποδίσε ι τα στελέχη μας. που δουλεύουν στην ύπαιθρο κι ανάμεσα στα 
μεσαία στρώματα των πόλεων, να δεκαπλασιάσουν τις προσπάθειες τους για να 
εξηγήσουν καλά τα ζητήματα στους παραγωγούς, για να τους αποδείξουν τετραγωνικά 
που βρίσκεται το συμφέρο τους. το σημερινό και το αυριανό, για να παγιώσουν και 
να ατσαλώσουν την ιερή συμμαχία της εργατικής τάξεως με την τάξη των φτωχο
μεσαίων παραγωγών και των βιοπαλαιστών επαγγελματιών της πόλης. 

Επιστολές του Συνεδρίου 

Τηλεγράφημα της Κ.Ε. ΑΚΕΛ προς τον κ. Τσέρτσιλλ 

Χθες απεστάλη προς τον Πρωθυπουργόν κ. Τσέρτσιλλ υπό της Κ.Ε. του Ανορθωτικού 
Κόμματος του Εργαζομένου Λαού το ακόλουθον τηλεγράφημα: 

«Κεντρική Επιτροπή Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού καλωσορίζει Υμάς 
και επωφελείται της ευκαιρίας να διαβίβαση το ακόλουθον άγγελμα, το εγκριθέν 
χθες ομοθύμως υπό του Β' Παγκυπρίου Συνεδρίου το οποίον έλαβε χώραν εις 
Αμμόχωστον. 

Το Β' Συνέδριον του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού, εις του οποίου 
τας γραμμάς συγκαταλέγονται πέραν των 3.000 μελών και το οποίον έλαβε χώραν 
κατά την 30ην και 31 ην Ιανουαρίου, διακηρύττει ότι οι εργάται και ολόκληρος ο 
εργαζόμενος λαός της Κύπρου εμμένουν εις άμεσον παραχώρησιν πολιτικών 
ελευθεριών και εθνικήν αποκατάστασιν ευθύς μετά το νικηφόρον τέλος του πολέμου, 
εν αρμονία προς τους σκοπούς του αντιφασιστικού αγώνος. 

Το Β' Παγκύπριον Συνέδριον σας παρακαλεί να εξετάσετε προσωπικώς τους φυσικούς 
πόθους και τα δικαιολογημένα παράπονα του Κυπριακού Λαού. 

Είθε ο αγών σας εναντίον του Χιτλερισμού και της τυρρανίας να στεφθή υπό λαμπρός 
επιτυχίας». 

Προεδρείον. 

Προς Τσουδερόν, Πρόεδρον Ελληνικής Κυβερνήσεως34 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού διαβεβαιώνει 
την Κυβέρνηση σας ότι ο Κυπριακός Λαός παρακολουθεί με ιεράν συγκίνησιν επικούς 
αγώνες αδελφού Ελληνικού Λαού και ταυτόχρονα σας πληροφορεί ότι βασικοί είναι 
οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την εις μεγαλύτερον βαθμόν συμμετοχήν του Λαού εις 
αντιφασιστικόν αγώνα. 

Παρακαλούμεν μεσολαβήσετε δια παραχώρησιν τώρα πολιτικών ελευθεριών και 
σεβασμόν εθνικής αξιοπρέπειας Κυπριακού Λαού. 

Προεδρείον. 

Προς Τσιέρτσιλλ, Πρωθυπουργόν Αγγλίας35 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού, καθοδηγούντος 
εργάτες και εργαζόμενον Λαόν, επιρρίπτει ευθύνην εις Κυβερνητικήν πολιτικήν δια 
την μη μεγαλυτέραν εις έμψυχον υλικόν συμβολήν Κυπριακού Λαού, εις Συμμαχικόν 
αγώνα. 

Όλοι οι εργάτες και ολόκληρος ο εργαζόμενος Λαός ζητούν σήμερα πολιτικές 
ελευθερίες εναρμονισμένες προς πνεύμα αντιφασιστικού αγώνα και οδηγούσας 
προς εθνικήν αποκατάστασιν. 

Προεδρείον. 
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Προς Στάλιν, Πρόεδρον της Σοβιετικής Ένωσης36 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού διαδπλεί με 
συγκίνπσιν και θαυμασμό Πανλαϊκά Κυπριακά αισθήματα υπέρ του μεγαλειώδους 
αγώνος σας. 

Καμιά δόξα δε φτάνει τη δόξα της χώρας σας και την δική σας τη δόξα. 

Η ανθρωπότητα ολόκληρη βλέπει την τύχη της εμπεπιστευμένη στα δικά σας τα χέρια. 
Οι ευχές σας παρακολουθούν κάθε βήμα σας, κάθε λόγο σας. 

Προεδρείον 

Προς Πριττ, Άγλλον Βουλευτήν37 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος πληροφοριθέν ακύρωσιν άδειας 
σας δια επίσκεψιν σας Αγγλικών Στρατώνων, εκφράζει αμέριστιν συμπάθειαν του 
και ελπίζει ότι Αγγλικός Λαός θα αποκαταστήσει το δικαίωμα σας αυτό δι ' εκτέλεσιν 
τιμητικού καθήκοντος. 

Προεδρείον. 

Προς Παπαϊωάννου, Πρόεδρον Κυπριακής Επιτροπής38 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Α Κ Ε Λ ευχαριστεί σας και Κυπρίους Λονδίνου δια άοκνους 
προσπάθειας σας. 

Συνέδριον απεφάσισε Οργάνωση Τμημάτων του Κόμματος εις εξωτερικόν. Αναθέτει 
εις σας την πρωτοβουλίαν. 

Προεδρείον 
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Ψήφισμα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα του Β' Παγκυπρίου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ προς τον Κυβερνήτη 

Υπό του συγκροτηθέντος την 30ην και 31 ην Ιανουαρίου εν Αμμοχώστω Β' Παγκυπρίου 
Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ ενεκρίθη το κατωτέρω ψήφισμα προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτη 
της Νήσου.-

«Εξοχώτατε, 

Εκατόν πεντήκοντα αντιπρόσωποι απ' όλα τα μέρη της Κύπρου αντιπροσωπεύοντας 
περίπου 3000 μέλη, μαζεύτηκαν στις 30 και 31 του Γεννάρη στο Β' Συνέδριο του 
Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού. 

Το Συνέδριο αυτό, του μοναδικού στην Κύπρο Πολιτικού Κόμματος, απέδειξεν, 
Εξοχώτατε, κατά τον πιο πασιφανή τρόπο, ότι το Α Κ Ε Λ είναι σήμερα ο πραγματικός 
καθοδηγητής της Εργατικής Τάξης και του Εργαζομένου Λαού της πόλης και εν μέρει 
της υπαίθρου. 

Γι' αυτό μιλά πρώτα η σύνθεση αυτού τούτου του Συνεδρίου, κατά δεύτερο λόγο 
μιλάν οι δεκάδες χαιρετισμοί και τηλεγραφήματα απ' όλες τις βασικές οργανώσεις 
του Εργαζομένου λαού, μιλά κατά τρίτο λόγο το γεγονός ότι όλα τα Συντεχνιακά 
στελέχη που καλούνται απ' την Κυβέρνηση σας στην μια ή την άλλη επιτροπή, είναι 
όλα επίλεκτα μέλη του Α Κ Ε Λ . 

Εξοχώτατε. 

Το Β' Συνέδριο του Κόμματος μας έδειξε τα πράγματα πιο καθαρά. Υπάρχει μια 
πραγματικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου μας κι αυτή η πραγματικότητα είναι 
ότι το Κόμμα μας είναι ο πολιτικός καθοδηγητής των μαζών. Κανένας άλλος δεν έχει 
σήμερα το δικαίωμα να πει ότι αντιπροσωπεύει τον εργαζόμενο λαό, τα αισθήματα 
και τα αιτήματα του. Αυτό το δικαίωμα το κατέχει σήμερα το Κόμμα μας. 

Εξοχώτατε, 

Το Κόμμα στο Β' Συνέδριο του έθεσε μια πολιτική γραμμή. Την ίδια γραμμή, στην 
οποία βαδίσαμε μέχρι σήμερα. Άλλη γραμμή δεν βρήκαμε αλλ' ούτε και υπάρχει. Οα 
ακολουθήσουμε, Εξοχώτατε, την ίδια γραμμή και θέλουμε να πιστεύσει η Εξοχότητά 
σας πως αυτή είναι η μόνη γραμμή που εξυπηρετεί τόσο τους πραγματικούς σκοπούς 
του αντιφασιτικού αγώνα, όσο και τα συμφέροντα του Λαού μας. 

Ξεκινώντας απ' αυτή την απόφαση το Β' Συνέδριο ένα μόνο αίτημα θέλει να θέσει 
μπροστά στην Εξοχότητά σας: 

Να αφίσει απερίσπαστο το Κόμμα μας στη δουλειά του, εφ ' όσο αυτό δρα μέσα στο 
πνεύμα και τα πλαίσια του σημερινού πανανθρώπινου αγώνα για την ελευθερία των 
λαών. 

Να επιτραπεί να κάμνει ελεύθερα τις συνεδριάσεις του όπως έκαμε και το Β' Συνέδριο 
του. 

Τίποτε άλλο δεν θέτει σήμερα μπροστά σας, Εξοχώτατε το Β' Συνέδριο του Ανορθωτικού 
Κόμματος. 

Σ ' όλα τα μέχρι σήμερα αιτήματα κι υπομνήματα του Κόμματος, το Β' Συνέδριο δεν 
έχει τίποτε να προσθέσει παρά πως πάντα περιμένει την απάντηση σας σχετικά με 
όλα τα ζητήματα, καθώς επίσης, και για άμεση παραχώρηση πολιτικών ελευθεριών 
και εθνικής αποκατάστασης αμέσως ύστερα από τη νίκη ενάντια στο Χιτλερισμό. 

Μένουμε, Εξοχώτατε, 

Κατ' εντολή του Β' Συνεδρίου 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ (Α. Φάντης) 
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Προς Στάλιν, Πρόεδρον της Σοβιετικής Ένωσης36 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζόμενου Λαού διαδπλεί με 
συγκίνπσιν και θαυμασμό Πανλαϊκά Κυπριακά αισθήματα υπέρ του μεγαλειώδους 
αγώνος σας. 

Καμιά δόξα δε φτάνει τη δόξα της χώρας σας και την δική σας τη δόξα. 

Η ανθρωπότητα ολόκληρη βλέπει την τύχη της εμπεπιστευμένη στα δικά σας τα χέρια. 
Οι ευχές σας παρακολουθούν κάθε βήμα σας, κάθε λόγο σας. 

Προεδρείον 

Προς Πριττ, Άγλλον Βουλευτήν37 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Ανορθωτικού Κόμματος πληροφοριθέν ακύρωσιν άδειας 
σας δια επίσκεψιν σας Αγγλικών Στρατώνων, εκφράζει αμέριστιν συμπάθειαν του 
και ελπίζει ότι Αγγλικός Λαός θα αποκαταστήσει το δικαίωμα σας αυτό δι ' εκτέλεσιν 
τιμητικού καθήκοντος. 

Προεδρείον. 

Προς Παπαϊωάννου, Πρόεδρον Κυπριακής Επιτροπής38 

Β' Παγκύπριον Συνέδριον Α Κ Ε Λ ευχαριστεί σας και Κυπρίους Λονδίνου δια άοκνους 
προσπάθειας σας. 

Συνέδριον απεφάσισε Οργάνωση Τμημάτων του Κόμματος εις εξωτερικόν. Αναθέτει 
εις σας την πρωτοβουλίαν. 

Προεδρείον 
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Ψήφισμα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα του Β' Παγκυπρίου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ προς τον Κυβερνήτη 

Υπό του συγκροτηθέντος την 30ην και 31 ην Ιανουαρίου εν Αμμοχώστω Β' Παγκυπρίου 
Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ ενεκρίθη το κατωτέρω ψήφισμα προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτη 
της Νήσου.-

«Εξοχώτατε, 

Εκατόν πεντήκοντα αντιπρόσωποι απ' όλα τα μέρη της Κύπρου αντιπροσωπεύοντας 
περίπου 3000 μέλη, μαζεύτηκαν στις 30 και 31 του Γεννάρη στο Β' Συνέδριο του 
Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού. 

Το Συνέδριο αυτό, του μοναδικού στην Κύπρο Πολιτικού Κόμματος, απέδειξεν, 
Εξοχώτατε, κατά τον πιο πασιφανή τρόπο, ότι το Α Κ Ε Λ είναι σήμερα ο πραγματικός 
καθοδηγητής της Εργατικής Τάξης και του Εργαζομένου Λαού της πόλης και εν μέρει 
της υπαίθρου. 

Γι' αυτό μιλά πρώτα η σύνθεση αυτού τούτου του Συνεδρίου, κατά δεύτερο λόγο 
μιλάν οι δεκάδες χαιρετισμοί και τηλεγραφήματα απ' όλες τις βασικές οργανώσεις 
του Εργαζομένου λαού, μιλά κατά τρίτο λόγο το γεγονός ότι όλα τα Συντεχνιακά 
στελέχη που καλούνται απ' την Κυβέρνηση σας στην μια ή την άλλη επιτροπή, είναι 
όλα επίλεκτα μέλη του Α Κ Ε Λ . 

Εξοχώτατε. 

Το Β' Συνέδριο του Κόμματος μας έδειξε τα πράγματα πιο καθαρά. Υπάρχει μια 
πραγματικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου μας κι αυτή η πραγματικότητα είναι 
ότι το Κόμμα μας είναι ο πολιτικός καθοδηγητής των μαζών. Κανένας άλλος δεν έχει 
σήμερα το δικαίωμα να πει ότι αντιπροσωπεύει τον εργαζόμενο λαό, τα αισθήματα 
και τα αιτήματα του. Αυτό το δικαίωμα το κατέχει σήμερα το Κόμμα μας. 

Εξοχώτατε, 

Το Κόμμα στο Β' Συνέδριο του έθεσε μια πολιτική γραμμή. Την ίδια γραμμή, στην 
οποία βαδίσαμε μέχρι σήμερα. Άλλη γραμμή δεν βρήκαμε αλλ' ούτε και υπάρχει. Οα 
ακολουθήσουμε, Εξοχώτατε, την ίδια γραμμή και θέλουμε να πιστεύσει η Εξοχότητά 
σας πως αυτή είναι η μόνη γραμμή που εξυπηρετεί τόσο τους πραγματικούς σκοπούς 
του αντιφασιτικού αγώνα, όσο και τα συμφέροντα του Λαού μας. 

Ξεκινώντας απ' αυτή την απόφαση το Β' Συνέδριο ένα μόνο αίτημα θέλει να θέσει 
μπροστά στην Εξοχότητά σας: 

Να αφίσει απερίσπαστο το Κόμμα μας στη δουλειά του, εφ ' όσο αυτό δρα μέσα στο 
πνεύμα και τα πλαίσια του σημερινού πανανθρώπινου αγώνα για την ελευθερία των 
λαών. 

Να επιτραπεί να κάμνει ελεύθερα τις συνεδριάσεις του όπως έκαμε και το Β' Συνέδριο 
του. 

Τίποτε άλλο δεν θέτει σήμερα μπροστά σας, Εξοχώτατε το Β' Συνέδριο του Ανορθωτικού 
Κόμματος. 

Σ ' όλα τα μέχρι σήμερα αιτήματα κι υπομνήματα του Κόμματος, το Β' Συνέδριο δεν 
έχει τίποτε να προσθέσει παρά πως πάντα περιμένει την απάντηση σας σχετικά με 
όλα τα ζητήματα, καθώς επίσης, και για άμεση παραχώρηση πολιτικών ελευθεριών 
και εθνικής αποκατάστασης αμέσως ύστερα από τη νίκη ενάντια στο Χιτλερισμό. 

Μένουμε, Εξοχώτατε, 

Κατ' εντολή του Β' Συνεδρίου 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ (Α. Φάντης) 
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3ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
23 Απριλίου 1944 

Προκήρυξη του Συνεδρίου 

ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 4 0 

Η προκήρυξη του Γ Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ακέλ 

Είναι η τρίτη φορά που το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού, συνεχίζοντας 
τον ανηφορικό του δρόμο, αναμετρά και ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, υποβάλλεται 
σε μια αυστηρή και ρεαλιστική αυτοκριτική, κοιτάζει με ολοκάθαρο φακό τις 
αποστάσεις που επέρασε ατενίζοντας ταυτόχρονα προς την κορφή της ιστορικής του 
αποστολής όπου οφείλει να φθάσει - και θα φθάσει δίχως άλλο - και κάνει ορθή 
εκτίμηση των κατακτήσεων του στο στίβο τον οικονομικό, τον πολιτικό, τον εθνικό και 
τον κοινωνικό. 

Το τρίτο μας Παγκύπριο Συνέδριο είναι κι ο τρίτος Σταθμός της ανηφορικής πορείας 
μας. Και κάθε σταθμός είναι για μας ένα ξεκίνημα — μια νέα πάντα αφετηρία για 
μεγαλύτερους, συστηματικώτερους και μαχητικώτερους αγώνες. 

Εργαζόμενε Λαέ, 

Σε δεκαπέντε μήνες μονάχα - από το Β' μέχρι το σημερινό Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
ανδρώθη και δυνάμωσε κι απλώθηκε ακόμη περισσότερο, μέχρι την τελευταία 
γωνιά του τόπου μας, το πρωτοποριακό σου Κίνημα. Παρ ' όλη την πλουτοκρατική και 
μουχταροκρατική αντίδραση, που με σπασμωδικές αλλά κι ωργανωμένες κινήσεις, 
εζήτησε να ανακόψει την θριαμβευτική σου πρόοδο, να διασπάσει τις εργαζόμενες 
τάξεις καινά τις υποτάξει στη μανιασμένη πλουτοκρατική τάξη των μεγαλοβιομήχανων, 
των μεγαλεμπόρων, των μεγαλοτσιφλικάδων και των χρυσοκανθάρων διανοουμένων. 
Εσύ Εργαζόμενε λαέ, δεν υπεχώρησες ούτε ένα βήμα, κι ούτε επέτρεψες στους 
ταξικούς σου εχθρούς να χαλαρώσουν τις δυνάμεις σου. Το εναντίο: στην επίθεση 
τους, απάντησες με συνεχείς επιθέσεις, ν ικηφόρες επιθέσεις που υπήρξαν αληθινά 
συντριπτικές. Τους εξευτέλισες υψώνοντας το ηθικό σου ανάστημα και τη μαχητική 
πυγμή σου. Εξευτέλισες όλα τους τα όπλα και ιδιαίτερα το κυριώτερό τους όπλο: 
το χρήμα - ναι. το χρήμα τους, το κερδισμένο από το δικό σου ιδρώτα, το δικό σου 
υποσιτισμό και τη δική σου τραγωδία. Εξευτέλισες τα όργανα τους - τις εφημερίδες 
και τα κόμματα τους - που μάταια λυσσούνε μέχρι σήμερα, σκιαμαχώντας και 
γαυγίζοντας. 

Τους έριξες τις μάσκες και τους απογύμνωσες από κάθε επιχείρημα ενάντια στον 
τίμιο σου αγώνα. Όχ ι με λόγια. Αλλά με έργα και θυσίες. Όχ ι με συκοφαντίες - όπως 
εκείνοι συνηθίζουν - αλλά με μια γενναία και τίμια πολεμική. 

Η ιστορική 16η Ιουνίου ήταν για μας ημέρα δόξας και έμπρακτης απόδειξης των 
εθνικών, φιλελευθέρων και αντιφασιστικών μας αισθημάτων. Για κείνους όμως -
τους ταξικούς εχθρούς μας. που παραπαίουνε προσπαθώντας να στηρίξουνε την τάξη 
τους με δήθεν ιδεολογικά πολιτικά, «εθνικά» και «φιλεργατικά» συνθήματα - υπήρξε 
ημέρα πένθους, ημέρα εφιαλτικού αδιεξόδου γιατί μπροστά στην ακαταμάχητη 
πανοπλία των έργων δεν είχαν ν' αντιτάξουν παρά μόνο υστερικές «εθνικές» κραυγές, 
πικρόχολες επιφυλάξεις και μηρυκαστικά αναμασήματα συκοφαντικών πομφολύγων. 

Κι ιδού! Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , αφού εμελέτησε και έκρινε την όλη 
οργανωτική κατάσταση του Κόμματος, αφού εμβάθυνε στις νέες πολιτικές ζυμώσεις 
και προοπτικές, κι αφού εχάραξε καινούργιες κατευθύνσεις στην οργανωτική πορεία 
μας, θέτει μπροστά μας και νέα καθήκοντα, π' οφείλουμε να τα εκτελέσουμε με τον 
ίδιο και μεγαλύτερο φανατισμό, με την ίδια και πιο ατσαλένια πειθαρχία. 
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Εργάτες, 

Το άστρο του Ανορθωτικού σας Κόμματος φωτίζει με αδρότερο και δυνατότερο φως 
τον τιμημένο δρόμο σας. Συνεχίστε τις μαχητικές σας εξορμήσεις με μεγαλύτερο 
θάρρος και μεγαλύτερο πείσμα, με την ακλόνητη πίστη πως τίποτε, απολύτως τίποτε 
δεν μπορεί να σταματήσει ή να περιορίσει την ορμή σας. 

Στους νεοφώτιστους και όψιμους «φιλεργάτες» της αντίδρασης, που ζητούν να 
παραπλανηθούνε την τάξη σας και ονειρεύονται - «όνειρα θερινής νυχτός» - να 
διαλύσουν τις χαλύβδινες Συντεχνίες, της στηριγμένες απάνω στην Αλήθεια και την 
ορθή κατανόηση των ταξικών εργατικών συμφερόντων, αντιτάξατε το μαχητικό σας 
πνεύμα, την τίμια και ευσυνείδητη δουλιά σας, την ηθική ανωτερότητα, και τη μεγάλη 
σας απόφαση: να περιφρουρήσετε τις οργανώσεις με κάθε τίμιο μέσο. 

0 στίβος της τιμής και της γόνιμης δράσης, σας επιφυλάσσει καινούργιες δάφνες. 
Είσθε εσείς η άκαμπτη σπονδυλική στήλη του εργατικού κινήματος και γενικά του 
κινήματος των ελεύθερων ανθρώπων. 

Σταθείτε όπως πάντα, ολόρθοι και προχωρείτε με σταθερώτερο βήμα προς τον Ήλιο. 
και πάντα προς τον Ήλιο. κάτω από τη φωτεινή και τ ιμημένη σημαία του Ανορθωτικού 
Κόμματος. 

Αγρότες. 

Εργαζόμενοι αγρότες! Είσθε και σεις τα θύματα μιας εκμετάλλευσης εγκληματικής. 
Χρόνια και χρόνια έχετε ζήσει κάτω από τον εφιάλτη και την αφαίμαξη του τοκογλύφου, 
του μουκτάρη, του μεγαλέμπορα και του τσιφλικά. Εφθάσατε στο χείλος της αβύσσου, 
και κατρακυλήσατε στην άβυσσο σπρωγμένοι, αποδιωγμένοι, κλωτσημένοι από το 
πόδι των τρομερών σας εκμεταλλευτών. Η γη, που πότισε ο ιδρώτας και το γαίμα σας, 
η γη που αυλάκωσεν ο μόχθος των πατέρων σας και η δική σας Ιώβεια υπομονή, η γη, 
που - αλλοίμονο - αρνήθηκε τα παιδιά σας, και δεν τους χάρησε τη μητρική αγάπη 
της. αυτή η Γη, πουναι δική σας και θα πρεπε σε Σας ν' ανήκει και Σας να γαλουχεί 
με τους ζωηφόρους της μαστούς, έγινε κτήμα των ολίγων και - όση σας απόμεινε -
δεν επαρκεί ούτε για τη στοιχειώδη συντήρηση. Και υποφέρετε. Και δεινοπαθείτε. 
Και ζείτε σα μουζίκοι και σαν είλωτες, γιατί κανένα θετικό μέτρο δεν λαμβάνεται για 
την αύξηση της παραγωγής σας και εξασφάλιση των προϊόντων σας εις καλές τιμές. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου λαού σας προσφέρει την τίμια και δοξασμένη 
του σημαία. Σηκώστε την και Σεις - όπως κι οι άλλοι αδικημένοι του νησιού μας -
ψηλά μέχρι τον ήλιο. που τόσο λαχταράτε, αγρότες, τίμιοι δουλευτές του κάμπου και 
του βουνού. 

Μη παρασύρεσθε απ' τα ναρκωτικά παραπλανητικά συνθήματα των εχθρών σας, που 
μάταια προσπαθούν να παίξουνε το ρόλο του προστάτη και του φίλου σας. 

Μη παρασύρεσθε από τους αρχηγούς της Π Ε Κ που έδειξαν ότι καθόλου δεν 
ενδιαφέρονται για τα ζητήματα σας κι ούτε έχουν κέφι πραγματικά να δουλέψουν για 
ότι εσάς ενδιαφέρει. 

Ζητούνε να σας διασπάσουν, για να σας χτυπούνε και να σας εκμεταλλεύονται 
ευκολώτερα. Η φυσική σας θέση, που κι η κοινωνική σας τάξη επιβάλλει, είναι στο 
πλάι των εργατών. Πάρτε για βασικό σας σύνθημα και σαν συνειδητή μεγάλη πίστη: 
το Ενιαίο Εργατο-Αγροτικό Μέτωπο. Μόνο μ' αυτή τη συμμαχία, την ιερή συμμαχία 
δύο βασικών αδικημένων τάξεων, θα φθάσετε - θα φθάσουμε - στην τελική νίκη της 
Τιμής, της προόδου, της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Ευτυχίας και της Ελευθερίας. 

Αδελφοί μεσαίοι, 

Μη ξεχνάτε πως ο αγώνας μας είναι και δικός σας. Είσθε και σεις αδικημένοι από 
τη σημερινή κατάσταση κι απ' το σημερινό κοινωνικό καθεστώς. Είσθε και σεις 
θύματα του μεγάλου κεφαλαίου της πλουτοκρατίας και των διαφόρων «Αρμοδίων» 
αλλά αναρμόδιων στην πραγματικότητα - Αρχών. Σταθείτε θαρρετά, μαχητικά στο 
πλάι όλων των άλλων τάξεων του εργαζομένου λαού. Και συμβαδίστε με απόλυτη 
εμπιστοσύνη, και ακράδαντη πίστη μη υποστέλλοντας ποτέ τη σημαία του Α Κ Ε Λ . 
βέβαιοι πάντα πως σε αγώνες και θυσίες θα φθάσουμε στην τελική μας νίκη. 

74 

Εργαζόμενες γυναίκες. 

Το άδικο κοινωνικό μας σύστημα σας έθεσε πιο χαμηλά κι από τον τελευταίο είλωτα 
- εργάτη. Σας κράτησε μακρυά κι απ' τις ασήμαντες ευκαιρίες της προόδου που 
παρέχονται για τους άνδρες συνανθρώπους σας. Και πάντα ο μόχθος, ο δικός 
σας μόχθος, πληρώνεται λιγώτερο. όσο μεγάλη κι αν είναι η προσφορά σας στην 
παραγωγή, στον πολιτισμό. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού σαλπίζει και για Σας το εμβατήριο του 
λυτρωμού από τα δεσμά σας. Ζητάτε τα δίκαια κι αναφαίρετα σας δικαιώματα. Το 
ξεσκλάβωμα απ' τη δουλειά και την αισχρή εκμετάλλευση. Το δικαίωμα της ζωής, 
της ευτυχίας, της μόρφωσης και ισοτιμίας με όλο τον άλλο εργαζόμενο κόσμο. 

Το Α Κ Ε Λ σας προσφέρει τη φωτεινή του καθοδήγηση. 

Διανοούμενοι, Τίμιοι κι εργαζόμενοι διανοούμενοι! 

Ε ίσθε και Σεις εργάτες. Έστω κι αν δεν δουλεύετε χειρωνακτικά. Είσθε εργάτες 
του μυαλού. Και το μυαλό - όταν αυτό είναι υγιές και φωτεινό - προσφέρει τις 
πιο πολύτιμες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα. Αναλογισθείτε τα καθήκοντα που 
επιβάλλει και υποβάλλει σε Σας η μόρφωση σας. Σκεφθείτε το τεράστιο χρέος σας 
έναντι του πολιτισμού. Και συμμαχήστε με όλες τις άλλες τάξεις των εργαζομένων 
για να διαδραματίσετε και Σεις το ρόλο σας στο μεγάλο αγώνα του Παγκυπρίου, του 
Πανελλήνιου και του Παγκόσμιου λυτρωμού. 

Αδελφέ Κυπριακέ λαέ. Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έδωσε το μεγάλο όρκο: 
Να προωθήσει την υπόθεση της οικονομικής, της εθνικής και της κοινωνικής σου 
λευτεριάς. Στάσου ολόρθο στο πλευρό ταυ. Κι ύψωσε τη σημαία του ψηλά, πολύ ψηλά 
μέχρι τον Ήλιο. 

Ορκίσου και Συ μαζύ μας πως θα δουλέψεις μ' όλες τις δυνάμεις σου για ένα καλύτερο 
Αύριο - για το μεγάλο Αύριο, που προμηνύονται γόνιμες θυσίες των μαχητών της 
Λευτεριάς. 

Ζήτω η εθνική μας αποκατάσταση. 

Ζήτω ο ελεύθερος άνθρωπος 

Ζήτω το Α Κ Ε Λ 
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Εργάτες, 

Το άστρο του Ανορθωτικού σας Κόμματος φωτίζει με αδρότερο και δυνατότερο φως 
τον τιμημένο δρόμο σας. Συνεχίστε τις μαχητικές σας εξορμήσεις με μεγαλύτερο 
θάρρος και μεγαλύτερο πείσμα, με την ακλόνητη πίστη πως τίποτε, απολύτως τίποτε 
δεν μπορεί να σταματήσει ή να περιορίσει την ορμή σας. 

Στους νεοφώτιστους και όψιμους «φιλεργάτες» της αντίδρασης, που ζητούν να 
παραπλανηθούνε την τάξη σας και ονειρεύονται - «όνειρα θερινής νυχτός» - να 
διαλύσουν τις χαλύβδινες Συντεχνίες, της στηριγμένες απάνω στην Αλήθεια και την 
ορθή κατανόηση των ταξικών εργατικών συμφερόντων, αντιτάξατε το μαχητικό σας 
πνεύμα, την τίμια και ευσυνείδητη δουλιά σας, την ηθική ανωτερότητα, και τη μεγάλη 
σας απόφαση: να περιφρουρήσετε τις οργανώσεις με κάθε τίμιο μέσο. 

0 στίβος της τιμής και της γόνιμης δράσης, σας επιφυλάσσει καινούργιες δάφνες. 
Είσθε εσείς η άκαμπτη σπονδυλική στήλη του εργατικού κινήματος και γενικά του 
κινήματος των ελεύθερων ανθρώπων. 

Σταθείτε όπως πάντα, ολόρθοι και προχωρείτε με σταθερώτερο βήμα προς τον Ήλιο. 
και πάντα προς τον Ήλιο. κάτω από τη φωτεινή και τ ιμημένη σημαία του Ανορθωτικού 
Κόμματος. 

Αγρότες. 

Εργαζόμενοι αγρότες! Είσθε και σεις τα θύματα μιας εκμετάλλευσης εγκληματικής. 
Χρόνια και χρόνια έχετε ζήσει κάτω από τον εφιάλτη και την αφαίμαξη του τοκογλύφου, 
του μουκτάρη, του μεγαλέμπορα και του τσιφλικά. Εφθάσατε στο χείλος της αβύσσου, 
και κατρακυλήσατε στην άβυσσο σπρωγμένοι, αποδιωγμένοι, κλωτσημένοι από το 
πόδι των τρομερών σας εκμεταλλευτών. Η γη, που πότισε ο ιδρώτας και το γαίμα σας, 
η γη που αυλάκωσεν ο μόχθος των πατέρων σας και η δική σας Ιώβεια υπομονή, η γη, 
που - αλλοίμονο - αρνήθηκε τα παιδιά σας, και δεν τους χάρησε τη μητρική αγάπη 
της. αυτή η Γη, πουναι δική σας και θα πρεπε σε Σας ν' ανήκει και Σας να γαλουχεί 
με τους ζωηφόρους της μαστούς, έγινε κτήμα των ολίγων και - όση σας απόμεινε -
δεν επαρκεί ούτε για τη στοιχειώδη συντήρηση. Και υποφέρετε. Και δεινοπαθείτε. 
Και ζείτε σα μουζίκοι και σαν είλωτες, γιατί κανένα θετικό μέτρο δεν λαμβάνεται για 
την αύξηση της παραγωγής σας και εξασφάλιση των προϊόντων σας εις καλές τιμές. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου λαού σας προσφέρει την τίμια και δοξασμένη 
του σημαία. Σηκώστε την και Σεις - όπως κι οι άλλοι αδικημένοι του νησιού μας -
ψηλά μέχρι τον ήλιο. που τόσο λαχταράτε, αγρότες, τίμιοι δουλευτές του κάμπου και 
του βουνού. 

Μη παρασύρεσθε απ' τα ναρκωτικά παραπλανητικά συνθήματα των εχθρών σας, που 
μάταια προσπαθούν να παίξουνε το ρόλο του προστάτη και του φίλου σας. 

Μη παρασύρεσθε από τους αρχηγούς της Π Ε Κ που έδειξαν ότι καθόλου δεν 
ενδιαφέρονται για τα ζητήματα σας κι ούτε έχουν κέφι πραγματικά να δουλέψουν για 
ότι εσάς ενδιαφέρει. 

Ζητούνε να σας διασπάσουν, για να σας χτυπούνε και να σας εκμεταλλεύονται 
ευκολώτερα. Η φυσική σας θέση, που κι η κοινωνική σας τάξη επιβάλλει, είναι στο 
πλάι των εργατών. Πάρτε για βασικό σας σύνθημα και σαν συνειδητή μεγάλη πίστη: 
το Ενιαίο Εργατο-Αγροτικό Μέτωπο. Μόνο μ' αυτή τη συμμαχία, την ιερή συμμαχία 
δύο βασικών αδικημένων τάξεων, θα φθάσετε - θα φθάσουμε - στην τελική νίκη της 
Τιμής, της προόδου, της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης, της Ευτυχίας και της Ελευθερίας. 

Αδελφοί μεσαίοι, 

Μη ξεχνάτε πως ο αγώνας μας είναι και δικός σας. Είσθε και σεις αδικημένοι από 
τη σημερινή κατάσταση κι απ' το σημερινό κοινωνικό καθεστώς. Είσθε και σεις 
θύματα του μεγάλου κεφαλαίου της πλουτοκρατίας και των διαφόρων «Αρμοδίων» 
αλλά αναρμόδιων στην πραγματικότητα - Αρχών. Σταθείτε θαρρετά, μαχητικά στο 
πλάι όλων των άλλων τάξεων του εργαζομένου λαού. Και συμβαδίστε με απόλυτη 
εμπιστοσύνη, και ακράδαντη πίστη μη υποστέλλοντας ποτέ τη σημαία του Α Κ Ε Λ . 
βέβαιοι πάντα πως σε αγώνες και θυσίες θα φθάσουμε στην τελική μας νίκη. 
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Εργαζόμενες γυναίκες. 

Το άδικο κοινωνικό μας σύστημα σας έθεσε πιο χαμηλά κι από τον τελευταίο είλωτα 
- εργάτη. Σας κράτησε μακρυά κι απ' τις ασήμαντες ευκαιρίες της προόδου που 
παρέχονται για τους άνδρες συνανθρώπους σας. Και πάντα ο μόχθος, ο δικός 
σας μόχθος, πληρώνεται λιγώτερο. όσο μεγάλη κι αν είναι η προσφορά σας στην 
παραγωγή, στον πολιτισμό. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού σαλπίζει και για Σας το εμβατήριο του 
λυτρωμού από τα δεσμά σας. Ζητάτε τα δίκαια κι αναφαίρετα σας δικαιώματα. Το 
ξεσκλάβωμα απ' τη δουλειά και την αισχρή εκμετάλλευση. Το δικαίωμα της ζωής, 
της ευτυχίας, της μόρφωσης και ισοτιμίας με όλο τον άλλο εργαζόμενο κόσμο. 

Το Α Κ Ε Λ σας προσφέρει τη φωτεινή του καθοδήγηση. 

Διανοούμενοι, Τίμιοι κι εργαζόμενοι διανοούμενοι! 

Ε ίσθε και Σεις εργάτες. Έστω κι αν δεν δουλεύετε χειρωνακτικά. Είσθε εργάτες 
του μυαλού. Και το μυαλό - όταν αυτό είναι υγιές και φωτεινό - προσφέρει τις 
πιο πολύτιμες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα. Αναλογισθείτε τα καθήκοντα που 
επιβάλλει και υποβάλλει σε Σας η μόρφωση σας. Σκεφθείτε το τεράστιο χρέος σας 
έναντι του πολιτισμού. Και συμμαχήστε με όλες τις άλλες τάξεις των εργαζομένων 
για να διαδραματίσετε και Σεις το ρόλο σας στο μεγάλο αγώνα του Παγκυπρίου, του 
Πανελλήνιου και του Παγκόσμιου λυτρωμού. 

Αδελφέ Κυπριακέ λαέ. Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έδωσε το μεγάλο όρκο: 
Να προωθήσει την υπόθεση της οικονομικής, της εθνικής και της κοινωνικής σου 
λευτεριάς. Στάσου ολόρθο στο πλευρό ταυ. Κι ύψωσε τη σημαία του ψηλά, πολύ ψηλά 
μέχρι τον Ήλιο. 

Ορκίσου και Συ μαζύ μας πως θα δουλέψεις μ' όλες τις δυνάμεις σου για ένα καλύτερο 
Αύριο - για το μεγάλο Αύριο, που προμηνύονται γόνιμες θυσίες των μαχητών της 
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Ζήτω ο ελεύθερος άνθρωπος 
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Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Το ΑΚΕΛ και οι Αγρότες 

Τα αγροτικά ζητήματα, εξ αιτίας της πολυμορφίας των, του πολύπλοκου των και του 
γεγονότος ότι δεν παρουσιάζονται ως ενιαίον σύνολον, αποτελούν τον δυσχερέστερον 
τομέα δουλειάς ενός πολιτικού κόμματος και μάλιστα του τύπου του δικού μας 
Κόμματος, το οποίον την αγροτικήν οικονομίαν την βλέπει κάτω από το πρίσμα του 
συσχετισμού της με την οικονομίαν των άλλων τάξεων του εργαζομένου λαού και της 
όλης εθνικής οικονομίας γενικά. 

Η αγροτική οικονομία δεν μπορεί να μελετηθή έξω από τα πλαίσια της εθνικής 
οικονομίας και του οικονομικού συστήματος που υφίσταται σε κάθε τόπο και σε κάθε 
εποχή. Για παράδειγμα, σήμερα δεν μπορεί αυτή (η αγροτική οικονομία) να μελετηθή 
έξω από τα πλαίσια του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος και της επιδράσεως 
που δέχεται απ' αυτό. 

Το αξίωμα ότι η αγροτική οικονομία κάτω από το καπιταλιστικό σύστημα υποχρεώνεται 
να παράγη εμπορεύματα αντί προϊόντα, κατά συνέπειαν ολοένα και περισσότερον να 
εξαρτάται από την αγοράν, να δέχεται τον νόμον της προσφοράς και της ζητήσεως ή 
τον νόμον της συσσωρεύσεως, που οδηγεί εις τον εξαφανισμόν της μικροϊδιοκτησίας 
της γης, μόνον άνθρωποι ανιστόρητοι μπορούν να το διαμφισβητήσουν. 

Το Κόμμα μας, έχοντας υπόψη του τη σημερινή θέση της αγροτικής οικονομίας στον 
τόπο μας και το γεγονός ότι εξακολουθεί αυτή να επηρεάζεται από τα υπολείμματα του 
φεουδαρχικού συστήματος, στις προγραμματικές θέσεις του έθεσεν ως καθήκοντα 
του για την προώθηση του αγροτικού κινήματος προς την άνοδο, την ανάπτυξη και 
τον συγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής τα ακόλουθα: 

(α) την επιστροφή της γης στους καλλιεργητές, 

(β) την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, 

(γ) την κατάργηση των προνομίων των νερών, 

(δ) την αναδιοργάνωση της αγροτικής πίστεως με τη δημιουργία πραγματικής 
αγροτικής τραπέζης, 

(ε) την εξασφάλιση γεωργικών εργαλείων, σπόρων και χημικών λιπασμάτων για 
τους παραγωγούς, 

(ζ) την εξασφάλιση αγορών για τα γεωργικά προϊόντα και την εξασφάλιση 
αμειπτικών τιμών γι ' αυτά, 

(η) την κατάργηση κάθε είδους μονοπωλίου, 

(θ) τη δημιουργία παραγωγικών, καταναλωτικών και εξαγωγικών συνεταιρισμών, 

(ι) την αναπροσαρμογή της δασμολογικής και φορολογικής πολιτικής κλπ. 

Δίπλα σ' αυτά έθεσε την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται με την 
ελεγχομένη οικονομία, που έφερε η σημερινή εμπόλεμος κατάσταση. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, στο τρίχρονο διάστημα της ύπαρξης του το Κόμμα μας 
ειργάσθη ακούραστα, για να δημιουργήση τις ευνοϊκές συνθήκες στην ύπαιθρο και 
προπαρασκευάση τους αγρότες μας και ειδικά τους φτωχομεσαίους χωρικούς για 
την επίλυση των ζητημάτων τους. 

Προς το σκοπόν αυτό, το Κόμμα μας, από της ίδρυσης του. ωργάνωσε ειδικούς 
Οργανισμούς, κεντρικούς και επαρχιακούς, για την ανάπτυξη της πολιτικής μας 
στην ύπαιθρο και την προπαρασκευή των αγροτών μας για τη λύση όλων αυτών των 
προβλημάτων. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο ελάχιστο χρονικό αυτό διάστημα που μεσολάβησε από 
της ίδρυσηςτου Κόμματος μας. η εργασία η οποία έχει πραγματοποιηθή είναιτεράστια. 
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Η σωστή πολιτική του για την λύση των αγροτικών προβλημάτων καταφαίνεται από το 
γεγονός ότι σ' όλα σχεδόντα μεγάλα χωρία της Κύπρου λειτουργούν και αναπτύσσονται 
μορφωτικο-αγροτικοί σύλλογοι που ανέλαβαν το μεγάλο καθήκο της διαφώτισης των 
αγροτών, ότι σ' όλα τα μεγάλα χωριά υπάρχουν και λειτουργούν αρκετά ικανοποιητικά 
κομματικές οργανώσεις και ότι ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου άρχισε να 
οργανώνεται και να μπαίνει μέσα στις γεωργικές παραγωγικές οργανώσεις του. 

Παρ ' όλην όμως την τεραστίαν εργασία, που επετελέσθη στο διάστημα αυτό. τ' 
αποτελέσματα είναι ακόμη πενιχρότατα και μπορεί κανείς να υποστήριξη ότι, 
συγκρινόμενων των αποτελεσμάτων προς τον όγκο των αγροτικών προβλημάτων, 
έχουμε τεραστίαν εργασίαν να επιτελέσουμε και άπειρες δυσκολίες να συναντήσουμε. 
Κύρια αιτία των τεραστίων δυσκολιών που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη και τον 
συγχρονισμό της αγροτικής μας παραγωγής είναί: 

(α) Το αναχρονιστικόν αποικιακό σύστημα διακυβερνήσεως το οποίον έχουμε και 
το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρεττανία, έχουσα τις πλούσιες πηγές των κτήσεων και 
των μεγάλων αποικιών της για να τροφοδοτείται με πρώτας ύλας και τρόφιμα, 
πολύ ολίγην σημασίαν έδωσεν στην ανάπτυξη και τον συγχρονισμόν της αγροτικής 
μας παραγωγής, 

(β) Στο γεγονός ότι τα αγροτικά μας στρώματα ευρίσκονται εις πολύ καθυστερημένον 
σημείον εξ αιτίας της αδιαφορίας των υπευθύνων και 

(γ) Στο γεγονός ότι μια μερίδα των αγροτών μας ξεγελασμένη από τον πληθωρισμόν 
του χαρτονομίσματος το οποίον κυκλοφορεί σήμερον και ένα μικρό μέρος του 
οποίου κατώρθωσε να απόκτηση, εδημιούργησε την ψευδαπάτην ότι ξεπέρασε 
την οικονομικήν κρίσιν της και ότι θα φθάση εις το σημείον της κυριαρχίας της 
στην ύπαιθρον, πράγμα το οποίον την έφερε στο σημείον να γίνη όργανον και θύμα 
της δημοκοπίας και των καμουφλαρισμένων συνθημάτων της αντίδρασης και των 
εκμεταλλευτών των. 

Από τα γεγονότα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρειάζεται ακόμα τεράστια εργασία 
για να φέρουμε τους αγρότες μας να αντιληφθούν την ανάγκην της ενοποίησης 
των δυνάμεων των. της πολιτικής διαπαιδαγώγησης των και του αγώνος για την 
παραχώρηση αμέσως πολιτικών ελευθεριών δια να πραγματοποιηθή η λύσις των 
αγροτικών μας προβλημάτων. 

Εκτός αυτού επιβάλλεται όπως το σύνθημα της συσσωμάτωσης του αγώνος της 
αγροτικής τάξης και των άλλων εργαζομένων στρωμάτων, εργατών και μεσαίων, 
πρέπει να εξηγηθή πλατειά στους αγρότας ώστε να τους γίνη συνείδησις και να 
πιστέψουν ότι χωρίς τον συνασπισμό των δυνάμεων αυτών δεν μπορούν να λύσουν 
πραγματικά τα άπειρα των προβλήματα. 

Το τρίτο Συνέδριο του Κόμματος δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δώση την απαιτούμενη 
σοβαρότητα δια τα αγροτικά προβλήματα και τους αγώνες των αγροτών και πρέπει 
να κάμη κτήμα του Κόμματος την πολιτικήν θέσιν ότι «χωρίς την συμμαχία εργατών 
και αγροτών καμιά πραγματική πολιτική επιδίωξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθή». 

(Ιάκωβος Νικολάου) 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα του Γ Συνεδρίου ΑΚΕΛ προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτην42 

Υπό του Γ Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου 
Λαού ενεκρίθη και απεστάλη το ακόλουθον ψήφισμα προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτην. 

Εξοχώτατε, 

Το Τρίτο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού, στο οποίον 
αντιπροσωπεύθησαν 3790 μέλη με 255 αυτοπρόσωπους, επιθυμεί όπως θέσει τόσο 
μπροστά στην Κυβέρνηση σας. όσο και (μέσον της Εξοχότητας σας) προς το Υπουργείο 
των Αποικιών τα ακόλουθα: 

1. Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού είναι σήμερα ο μοναδικός 
πολιτικός καθοδηγητής όλων των Εργατικών Συντεχνιών της Κύπρου, όλων των 
Ενώσεων Μικροκαταστηματαρχών, 210 αγροτικών Οργανώσεων με 15.500 μέλη. 
Είναι προσέτι το Κόμμα που καθοδηγεί τα Δημοτικά Συμβούλια της δευτέρας και 
τρίτης Κυπριακής πόλης, που ιδεολογικά και πολιτικά καθοδηγεί την πλειοψηφία 
του Εργαζομένου Λαού όλων των πόλεων της Νήσου. Προσέτι, το Κόμμα μας είναι η 
μόνη πολιτική οργάνωση που έχει μελετήσει όλα τα προβλήματα του τόπου και κατά 
συνέπεια έχει το δικαίωμα να υποβάλει όπως λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις 
του και δίδεται απάντηση σ' όλα τα υπομνήματα του. 

2. Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού. πάνω στην βάση των σκοπών 
του σημερινού πολέμου, στον οποίο η Κύπρος μας έχει προσφέρει μεγάλες θυσίες, 
και πάνω στη βάση όλων των Συμμαχικών διακηρύξεων, ζητεί: 

(α) Πλήρη ελευθερία σε κάθε Εθνική και πολιτική εκδήλωση, που συνάδει προς το 
πνεύμα του αντιφασιστικού αγώνα. 

(β) Κατάργηση όλων ανεξαίρετα των αντιδημοκρατικών Νόμων και διαταγμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των Νόμων που εμποδίζουν την λύσιν του 
Αρχιεπισκοπικού ζητήματος. 

(γ) Παραχώρηση στους χωρικούς του δικαιώματος να εκλέγουν αμέσως τις 
χωριτικές τους αρχές και παραχώρηση σ" όλο το Λαό της Νήσου του δικαιώματος 
να διαχειρίζεται με δικούς του αντιπροσώπους όλα τα εσωτερικά ζητήματα του 
Τόπου, πολιτικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά κλπ., συμπεριλαμβανομένης και 
της άμεσης μεταβίβασης του Γραφείου Ελέγχου Προμηθειών και γενικά όλων 
των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργεί ο πόλεμος, στα χέρια αιρετών 
αντιπροσώπων του Λαού. 

Εξασφάλιση του δικαιώματος να προετοιμαστεί ο Λαός όπως αυτός θέλει για την 
Εθνική του αποκατάσταση ευθύς με την απελευθέρωση της Ελλάδας. 

3. Το Α Κ Ε Λ επίσης θέτει μπροστά στην Υμών Εξοχότητά τα ακόλουθα κεντρικά 
αιτήματα των εργατών και του εργαζομένου λαού και ζητεί: 

(α) Άμ εσος παραχώρησις πραγματικών κοινωνικών ασφαλίσεων (δουλειά ή 
ανεργιακό επίδομα, ικανοποιητικές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων, 
επιδόματα γήρατος, επιδόματα στις χήρες και τα ορφανά, επιδόματα στες 
πολυμελείς οικογένειες, δωρεάν ιατρική περίθαλψη όλων των εργατών). Επίσης 
να θεσπισθεί Νομοθεσία για πλήρη προστασία της Εργατικής Τάξης στους όρους 
δουλειάς και για μίνιμουμ μεροκάματο. 

(β) Πλήρη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των απεργών της 1ης του Μάρτη. 

(γ) Μέτρα για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής (παραχώρηση με προπολεμικές 
τιμές σπόρου, λιπασμάτων, θειαφιού, φαρμάκων για καταπολέμηση φυτικών 
ασθενειών, εργαλείων, παραχώρηση δωρεάν χαλίτικης γης, ελάττωση δια νόμου 
των ενοικίων γης, κατάργηση των προνομίων ιδιοκτησίας ύδατος, κλπ). Επίσης 
εξασφάλιση της διάθεσης όλων των αγροτικών προϊόντων με αμειπτικές τιμές. 
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Ά μ ε σ ο ς κατάργησης του Σχεδίου των Φθαρτών, εφ ' όσο ζημειώνει και Παραγωγούς 
και Καταναλωτές και Εθνική Οικονομία, και εφ ' όσο αυτό είναι και επιθυμία της 
καταπληκτικής πλειονότητος των παραγωγών και γενικά όλων των ενδιαφερομένων. 
Να τεθούν στη διάθεση των παραγωγών μεταφορικά μέσα με φθηνά αγώγια. 

(δ) Μέτρα για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των 
μικροκαταστηματαρχών, που έχουν φτάσει στο χείλος της καταστροφής. 
Εξασφάλιση πρώτων υλών για τις εργασίες τους, κατάργηση του φόρου εξάσκησης 
επαγγέλματος και των δικαιωμάτων δι ' έκδοσιν αδειών. 

(ε) Μέτρα για την προστασία των δασκάλων (ανακατάταξη κλίμακας μισθοδοσίας, 
ουσιαστικό πολεμικό επίδομα, ισομισθία διδασκάλων και διδασκαλισσών). Στες 
διανομές ειδών, ο δάσκαλος να απολαύει τα δικαιώματα που απολαύει κάθε πολίτης. 

(στ) Μέτρα για την προστασία των κατωτέρων Κυβερνητικών Υπαλλήλων και 
αστυνομικών (παραχώρηση ικανοποιητικού πολεμικού επιδόματος και κατάργηση 
του περιορισμού του επιδόματος στο 110% επί του μισθού. Μονιμοποίηση και 
εξασφάλιση του δικαιώματος της συντάξεως στους προσωρινούς υπαλλήλους που 
έχουν υπηρεσία άνω του ενός έτους). 

(ζ) Εξασφάλιση πραγματικού επιδόματος στες οικογένειες των Στρατιωτών, που να 
καλύπτει τες απαραίτητες τους ανάγκες με βάση τον τιμάριθμο της ζωής. 

(η) Αποφυλάκιση των μελών των Συντεχνιών που καταδικάσθηκαν εξ αιτίας 
απεργιακών αγώνων. 

(θ) Βελτίωση των όρων διαβίωσης όλων των φυλακισμένων. 

(ι) Να φροντίσει η Κυβέρνηση να εισαγάγει έγκαιρα σιτάρι και κριθάρι για τις 
ανάγκες του Κυπριακού λαού, λαμβανομένου υπ' όψη πως η φετεινή εσοδεία 
προβλέπεται πολύ φτωχή. 

(κ) Το συνεργατικό κίνημα να τεθεί σε δημοκρατικές βάσεις και να ενθαρρυνθεί η 
εξάπλωση του σ' όλα τα λαϊκά στρώματα. 

Το Γ Συνέδριο δηλοί ότι το Κόμμα, ανεξάρτητα από τους πολιτικούς, κοινωνικούς, 
και εθνικούς του σκοπούς, είναι πάντοτε έτοιμο να βοηθήσει την Κυβέρνηση στην 
πραγματική λύση των πιο πάνω αιτημάτων του Εργαζομένου Λαού. 

Με τον προσήκοντα σεβασμό, 

Για το Προεδρείο του Γ Παγκυπρίου Συνεδρίου 

του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

Λάρναξ. 2 4 Μ Μ 4 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα του Γ Συνεδρίου ΑΚΕΛ προς την Α.Ε. τον Κυβερνήτην42 
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Ψήφισμα προς την Ελληνική Κυβέρνηση Επιστολές του Συνεδρίου 

Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που έλαβε χώραν σήμερα στην Λάρνακα της 
Κύπρου, με έκπληξη, με θλίψη κι αναστάτωση επληροφορήθει ότι η φωνή γνησίων 
ελευθέρων Ελλήνων αγωνιστών υπέρ συμμετοχής αντιπροσώπων αγωνιστών 
υπόδουλης Ελλάδας, επνίγει εις το αίμα. 

Τα γεγονότα, όπως τουλάχιστο το Ρέουτερ τα μετέδωσε, δεν δικαιολογούν τα 
αδελφοκτόνο μέτρα, τα οποία έλαβεν η Ελληνική Κυβέρνηση, μια Κυβέρνηση, η 
οποία - όπως η ίδια εδήλωσε - έχει όλως διόλου προσωρινό χαραχτήρα, και ευνοεί 
την συμμετοχήν σ' αυτήν αντιπροσώπων της υπόδουλης αγωνιζομένης Ελλάδας. 

Σαν ένα Τμήμα Ελληνισμού, Τμήμα που συμβάλλει με χιλιάδες παιδιών του στον 
Πατριωτικόν και απελευθερωτικόν αυτόν αγώνα, περιμένομεν ότι η Ελληνική 
Κυβέρνηση θα εκδώσει επίσημον Ανακοινωθέν προς διαφώτισην ολόκληρου του 
Ελληνικού Λαού. Πάνω στα σημερινά γεγονότα τα οποία καταστρέφουντην αρμονικήν 
συνεργασίαν όλων των Ελλήνων στον αγώνα για τον σύντομον τερματισμόν των 
βασάνων και την ανάσταση της Μαρτυρικής μας Πατρίδας. 

Τηλεγραφήματα του ΑΚΕΛ προς τους συμμάχους ηγέτας 

Υ π ό τ ο υ Γ Παγκυπρίου ΣυνεδρίουτουΑΚΕΛαπεστάλησανταακόλουθατηλεγραφήματα: 

Προς τον κ. Τσέρτσιλλ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της 
Κύπρου του οποίου εκατοντάδες μέλη διεξάγουν, πλάι στα παιδιά του Βρεττανικού 
Λαού, τον πόλεμο ενάντια στον Φασισμό, εκφράζει προς Σας τον Πρωθυπουργόν της 
Μ. Βρεττανίας, την απόλυτη πίστη του στην σύντομη τελική νίκη και υποβάλλει ότι 
ο λαός της Κύπρου πρέπει να τύχει άμεσης δημοκρατικής διακυβέρνησης μέχρις 
ότου το πέρας του απελευθερωτικού Δημοκρατικού αγώνα σας δώσει την ευκαιρία να 
εφαρμόσετε και για την Κύπρο τις διακηρύξεις του Αντλαντικού και της Τεχεράνης». 

Προς τον κ. Ρούζβελτ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
της Κύπρου χαιρετίζει τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Δημοκρατίας, της οποίας ο 
λαός και στρατός παρέχουν μέγιστες και πολύτιμες υπηρεσίες στον τιτάνιο αγώνα 
των Δημοκρατιών. Πιστεύουμε στη σύντομη συντριβή της τυραννίας και ελπίζουμε 
στις διακηρύξεις σας του Ατλαντικού, όπως τις συνεπλήρωσε η Συνδιάσκεψη της 
Τεχεράνης.» 

Προς τον Στρατάρχην Στάλιν 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
της Κύπρου, εμπνεόμενον από το πνεύμα του αντιφασιστικού αγώνα χαιρετίζει με 
ενθουσιασμό τους ηρωικούς λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, τον λαμπρό τους ηγέτη και 
τον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος αφού τσάκισε τις βαρβαρικές δυνάμεις των εισβολέων 
στη χώρα του, τις καταδιώκει σήμερα πέραν των συνόρων της και ζωηρεύει τις 
ελπίδες της σύντομης απελευθέρωσης όλων των υποδούλων λαών. 

Συμβάλλομεν όσον μπορούμεν και πιστεύομεν απόλυτα στο σύντομο και αίσιο τέρμα 
του αντιφασιστικού αγώνα και στη θεμελίωση του μεταπολεμικού Κόσμου πάνω στις 
διακηρύξεις της Τεχεράνης κι αυτό γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της Σοβιετικής 
Ένωσης.» 

Προς τον Βουλευτήν κ. Πριττ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος μας, που συνήλθε στη Λάρνακα την 23ην 
και 24ην Απριλίου, σας ευχαριστεί θερμώς για την μέχρι τούδε υποστήριξιν την οποίαν 
προσφέρατε για την Κυπριακήν υπόθεση. Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος 
εκφράζει την βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι και στο μέλλο θα συνεχίσετε τις 
προσπάθειες σας υπέρ των εθνικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών βλέψεων 
του Κυπριακού λαού.» 
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Πατριωτικόν και απελευθερωτικόν αυτόν αγώνα, περιμένομεν ότι η Ελληνική 
Κυβέρνηση θα εκδώσει επίσημον Ανακοινωθέν προς διαφώτισην ολόκληρου του 
Ελληνικού Λαού. Πάνω στα σημερινά γεγονότα τα οποία καταστρέφουντην αρμονικήν 
συνεργασίαν όλων των Ελλήνων στον αγώνα για τον σύντομον τερματισμόν των 
βασάνων και την ανάσταση της Μαρτυρικής μας Πατρίδας. 

Τηλεγραφήματα του ΑΚΕΛ προς τους συμμάχους ηγέτας 

Υ π ό τ ο υ Γ Παγκυπρίου ΣυνεδρίουτουΑΚΕΛαπεστάλησανταακόλουθατηλεγραφήματα: 

Προς τον κ. Τσέρτσιλλ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της 
Κύπρου του οποίου εκατοντάδες μέλη διεξάγουν, πλάι στα παιδιά του Βρεττανικού 
Λαού, τον πόλεμο ενάντια στον Φασισμό, εκφράζει προς Σας τον Πρωθυπουργόν της 
Μ. Βρεττανίας, την απόλυτη πίστη του στην σύντομη τελική νίκη και υποβάλλει ότι 
ο λαός της Κύπρου πρέπει να τύχει άμεσης δημοκρατικής διακυβέρνησης μέχρις 
ότου το πέρας του απελευθερωτικού Δημοκρατικού αγώνα σας δώσει την ευκαιρία να 
εφαρμόσετε και για την Κύπρο τις διακηρύξεις του Αντλαντικού και της Τεχεράνης». 

Προς τον κ. Ρούζβελτ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
της Κύπρου χαιρετίζει τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Δημοκρατίας, της οποίας ο 
λαός και στρατός παρέχουν μέγιστες και πολύτιμες υπηρεσίες στον τιτάνιο αγώνα 
των Δημοκρατιών. Πιστεύουμε στη σύντομη συντριβή της τυραννίας και ελπίζουμε 
στις διακηρύξεις σας του Ατλαντικού, όπως τις συνεπλήρωσε η Συνδιάσκεψη της 
Τεχεράνης.» 

Προς τον Στρατάρχην Στάλιν 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
της Κύπρου, εμπνεόμενον από το πνεύμα του αντιφασιστικού αγώνα χαιρετίζει με 
ενθουσιασμό τους ηρωικούς λαούς της Σοβιετικής Ένωσης, τον λαμπρό τους ηγέτη και 
τον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος αφού τσάκισε τις βαρβαρικές δυνάμεις των εισβολέων 
στη χώρα του, τις καταδιώκει σήμερα πέραν των συνόρων της και ζωηρεύει τις 
ελπίδες της σύντομης απελευθέρωσης όλων των υποδούλων λαών. 

Συμβάλλομεν όσον μπορούμεν και πιστεύομεν απόλυτα στο σύντομο και αίσιο τέρμα 
του αντιφασιστικού αγώνα και στη θεμελίωση του μεταπολεμικού Κόσμου πάνω στις 
διακηρύξεις της Τεχεράνης κι αυτό γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της Σοβιετικής 
Ένωσης.» 

Προς τον Βουλευτήν κ. Πριττ 

«Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος μας, που συνήλθε στη Λάρνακα την 23ην 
και 24ην Απριλίου, σας ευχαριστεί θερμώς για την μέχρι τούδε υποστήριξιν την οποίαν 
προσφέρατε για την Κυπριακήν υπόθεση. Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος 
εκφράζει την βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι και στο μέλλο θα συνεχίσετε τις 
προσπάθειες σας υπέρ των εθνικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών βλέψεων 
του Κυπριακού λαού.» 
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Χαιρετισμός προς τους Εθελοντές που κατατάχθηκαν στο Στρατό με το σύνθημα της 16ης 
Ιουνίου45 

Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμότατο φιλικό χαιρετισμό προς 
όλους τους φίλους, οι οποίοι ύστερα από την ιστορική απόφαση της 16ης Ιουνίου 
βρίσκουνται σήμερα σε διάφορα πολεμικά Μέτωπα για το ταχύτερο τσάκκισμα των 
δυνάμεων της βίας και της σκλαβιάς. 

Στη μεγαλειώδη απόφαση και έκκληση του Κόμματος, απαντήσατε ηρωικά και 
πρόθυμα « Π Α Ρ Ω Ν » . Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σας, και δεν είναι αδικαιολόγητο 
το ρίγος και η συγκίνηση που όλοι δοκιμάζουμε στη θύμηση σας στο σημερινό μας 
Συνέδριο, μέσα στο οποίο έλαμπαν τα ονόματα σας στες Στήλες Τιμής. 

Βεβαιωθήτε ότι το Κόμμα μας εξακολουθεί να κρατεί ψηλά τη Σημαία του αγώνα 
μας. τον οποίον όλοι οι φίλοι διεξάγουν συτηματικά και αδιάπτωτα, το δε Τρίτο μας 
Συνέδριο με τη μεγαλειώδη του τάξη, την πειθαρχία και την επιβολή, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη εγγύηση για την ευσυνείδητη, μεθοδική και πειθαρχημένη δουλειά που 
γίνεται στα μετώπισθεν, δουλειά που συμπληρώνει τον δικό σας αγώνα, δουλειά που 
θα συντελέσει ώστε η δική σας θυσία του αίματος να μην αποβεί θυσία μάταιη. 

Το Κόμμα μας προσβλέπει με υπερηφάνεια προς σας, και σας διαβεβαιώνει ότι και 
σεις πρέπει να προσβλέπετε σ' αυτό με εμπιστοσύνη. 

Τιμή και δόξα σε σας, ηρωικοί αγωνιστές, που δίνετε σε μας τιμή και δόξα τόση! 

Μήνυμα προς τους Αντάρτες της Ελλάδας46 

Αδέλφια Αντάρτες της Ελλάδας, 

Από τις αγωνιστικές επάλξεις του Γ ' Παγκυπρίου συνεδρίου του Ανορθωτικού 
Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της Κύπρου, (ΑΚΕΛ) χαιρετίζουμε με περηφάνεια 
τον ηρωικό αγώναν του Ελληνικού Λαού για το ξεσκλάβωμα της Ελλάδας. 

0 Εργαζόμενος λαός της Κύπρου, βέβαιος για τη σύντομη Νίκη, προσβλέπει προς τον 
αγώνα σας, αδέρφια της Ελλάδας, με πίστη και πεποίθηση στο Λαϊκό-δημοκρατικό 
περιεχόμενο του, κι είναι βέβαιος πως σαν αποτέλεσμα των θρυλικών σας αγώνων, 
ένας νέος κόσμος θ' ανατείλει και στην Ελλάδα, οπότε όλοι μαζί, ελεύθεροι Λαοί της 
γης, εθνικά ολοκληρωμένοι, θ' ανοικοδομούμε τη νέα ζωή. 

Ζήτω το Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) 

Ζήτω ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) 
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4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
18-20 Αυγούστου 1945 

Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ47 

Επί εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ η Κ.Ε. του Κόμματος εξέδωσε 
χθες την ακόλουθη Δ ιακήρυξη, αναφορικά με την καθοδήγηση των Μαζικών 
Οργανώσεων και την εξασφάλιση της ενοποίησης του Συνδικαλιστικού και γενικά 
του Επαγγελματικού Κινήματος: 

Το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , εξετάζοντας το ζήτημα της Κομματικής 
Καθοδήγησης των Μαζικών Οργανώσεων (Συντεχνιών κλπ.) πήρε την ακόλουθη 
απόφαση: 

(α) Το Α Κ Ε Λ από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του στάθηκε ο ακούραστος 
οργανωτής και ο φωτεινός καθοδηγητής των εργατικών και των επαγγελματικών 
μας οργανώσεων. 

Κάτω από την καθοδήγηση του Κόμματος μας, οι Συντεχνίες και οι Ενώσεις 
των μικροβιοτεχνών αναπτύχθηκαν και ανδρώθηκαν σε αξιοζήλευτο βαθμό και 
μετατράπηκαν στους άγρυπνους φρουρούς των λαϊκών δικαίων και συμφερόντων. 

(β) Μέσα στο τετράχρονο αυτό διάστημα της κομματικής πολιτικής καθοδήγησης, 
της απαραίτητης για τη διαπαιδαγώγηση των εργατών και την περιφρούρηση των 
οργανώσεων τους από τους κινδύνους που τις περικύκλωναν (εσωτερικών και 
εξωτερικών), το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει δημιουργήσει ικανή και 
φωτισμένη ηγεσία, σε τρόπο που νάναι απαραίτητο σήμερα να διακηρυχθεί η 
ανεξαρτησία των μαζικών οργανώσεων. 

Οι σχέσεις μας με τις συντεχνίες πρέπει να πάρουν ολότελα νέα μορφή, τη μορφή 
της ελεύθερης, της εθελοντικής αποδοχής της κομματικής μας γραμμής. Επιμονή 
μας να διατηρήσουμε την παληά μορφή Κομματικής καθοδήγησης, θ' αποτελούσε 
εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων, θα δημιουργούσε κινδύνους 
για την ενότητα τους και θα δυσκόλευε σε τεράστιο βαθμό την απαραίτητη σήμερα 
ενοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

(γ) Το Δ Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, και την ανάγκη να 
πλατυνθεί όσο ποτές προηγουμένως το εργατικό και επαγγελματικό κίνημα, 
πιστεύει ακράδαντα πως το κάθε μέλος των μαζικών οργανώσεων έχει αναφαίρετο 
δικαίωμα να πρεσβεύει τις δικές του ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις, αρκεί 
να συνδυάζονται με αυστηρή πειθαρχία προς όλες τις αποφάσεις της μαζικής 
οργάνωσης στην οποία ανήκει. 

Το Δ' Συνέδριο πιστεύει πως οποιαδήποτε άλλη τακτική θα ήταν σήμερα επιζήμια 
και καταστροφική για τα συμφέροντα των εργατών και των εργαζομένων του τόπου 
μας, θάταν επιζήμια και καταστροφική γι' αυτή τούτη τη βασική υπόθεση της εθνικής 
λεφτεριάς του λαού μας. 

Κατ' εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ 

Η Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ 
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Χαιρετισμός προς τους Εθελοντές που κατατάχθηκαν στο Στρατό με το σύνθημα της 16ης 
Ιουνίου45 

Το Γ Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμότατο φιλικό χαιρετισμό προς 
όλους τους φίλους, οι οποίοι ύστερα από την ιστορική απόφαση της 16ης Ιουνίου 
βρίσκουνται σήμερα σε διάφορα πολεμικά Μέτωπα για το ταχύτερο τσάκκισμα των 
δυνάμεων της βίας και της σκλαβιάς. 

Στη μεγαλειώδη απόφαση και έκκληση του Κόμματος, απαντήσατε ηρωικά και 
πρόθυμα « Π Α Ρ Ω Ν » . Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σας, και δεν είναι αδικαιολόγητο 
το ρίγος και η συγκίνηση που όλοι δοκιμάζουμε στη θύμηση σας στο σημερινό μας 
Συνέδριο, μέσα στο οποίο έλαμπαν τα ονόματα σας στες Στήλες Τιμής. 

Βεβαιωθήτε ότι το Κόμμα μας εξακολουθεί να κρατεί ψηλά τη Σημαία του αγώνα 
μας. τον οποίον όλοι οι φίλοι διεξάγουν συτηματικά και αδιάπτωτα, το δε Τρίτο μας 
Συνέδριο με τη μεγαλειώδη του τάξη, την πειθαρχία και την επιβολή, αποτελεί τη 
μεγαλύτερη εγγύηση για την ευσυνείδητη, μεθοδική και πειθαρχημένη δουλειά που 
γίνεται στα μετώπισθεν, δουλειά που συμπληρώνει τον δικό σας αγώνα, δουλειά που 
θα συντελέσει ώστε η δική σας θυσία του αίματος να μην αποβεί θυσία μάταιη. 

Το Κόμμα μας προσβλέπει με υπερηφάνεια προς σας, και σας διαβεβαιώνει ότι και 
σεις πρέπει να προσβλέπετε σ' αυτό με εμπιστοσύνη. 

Τιμή και δόξα σε σας, ηρωικοί αγωνιστές, που δίνετε σε μας τιμή και δόξα τόση! 

Μήνυμα προς τους Αντάρτες της Ελλάδας46 

Αδέλφια Αντάρτες της Ελλάδας, 

Από τις αγωνιστικές επάλξεις του Γ ' Παγκυπρίου συνεδρίου του Ανορθωτικού 
Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της Κύπρου, (ΑΚΕΛ) χαιρετίζουμε με περηφάνεια 
τον ηρωικό αγώναν του Ελληνικού Λαού για το ξεσκλάβωμα της Ελλάδας. 

0 Εργαζόμενος λαός της Κύπρου, βέβαιος για τη σύντομη Νίκη, προσβλέπει προς τον 
αγώνα σας, αδέρφια της Ελλάδας, με πίστη και πεποίθηση στο Λαϊκό-δημοκρατικό 
περιεχόμενο του, κι είναι βέβαιος πως σαν αποτέλεσμα των θρυλικών σας αγώνων, 
ένας νέος κόσμος θ' ανατείλει και στην Ελλάδα, οπότε όλοι μαζί, ελεύθεροι Λαοί της 
γης, εθνικά ολοκληρωμένοι, θ' ανοικοδομούμε τη νέα ζωή. 

Ζήτω το Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) 

Ζήτω ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) 
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4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
18-20 Αυγούστου 1945 

Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ47 

Επί εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ η Κ.Ε. του Κόμματος εξέδωσε 
χθες την ακόλουθη Δ ιακήρυξη, αναφορικά με την καθοδήγηση των Μαζικών 
Οργανώσεων και την εξασφάλιση της ενοποίησης του Συνδικαλιστικού και γενικά 
του Επαγγελματικού Κινήματος: 

Το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , εξετάζοντας το ζήτημα της Κομματικής 
Καθοδήγησης των Μαζικών Οργανώσεων (Συντεχνιών κλπ.) πήρε την ακόλουθη 
απόφαση: 

(α) Το Α Κ Ε Λ από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του στάθηκε ο ακούραστος 
οργανωτής και ο φωτεινός καθοδηγητής των εργατικών και των επαγγελματικών 
μας οργανώσεων. 

Κάτω από την καθοδήγηση του Κόμματος μας, οι Συντεχνίες και οι Ενώσεις 
των μικροβιοτεχνών αναπτύχθηκαν και ανδρώθηκαν σε αξιοζήλευτο βαθμό και 
μετατράπηκαν στους άγρυπνους φρουρούς των λαϊκών δικαίων και συμφερόντων. 

(β) Μέσα στο τετράχρονο αυτό διάστημα της κομματικής πολιτικής καθοδήγησης, 
της απαραίτητης για τη διαπαιδαγώγηση των εργατών και την περιφρούρηση των 
οργανώσεων τους από τους κινδύνους που τις περικύκλωναν (εσωτερικών και 
εξωτερικών), το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα έχει δημιουργήσει ικανή και 
φωτισμένη ηγεσία, σε τρόπο που νάναι απαραίτητο σήμερα να διακηρυχθεί η 
ανεξαρτησία των μαζικών οργανώσεων. 

Οι σχέσεις μας με τις συντεχνίες πρέπει να πάρουν ολότελα νέα μορφή, τη μορφή 
της ελεύθερης, της εθελοντικής αποδοχής της κομματικής μας γραμμής. Επιμονή 
μας να διατηρήσουμε την παληά μορφή Κομματικής καθοδήγησης, θ' αποτελούσε 
εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων, θα δημιουργούσε κινδύνους 
για την ενότητα τους και θα δυσκόλευε σε τεράστιο βαθμό την απαραίτητη σήμερα 
ενοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος. 

(γ) Το Δ Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, και την ανάγκη να 
πλατυνθεί όσο ποτές προηγουμένως το εργατικό και επαγγελματικό κίνημα, 
πιστεύει ακράδαντα πως το κάθε μέλος των μαζικών οργανώσεων έχει αναφαίρετο 
δικαίωμα να πρεσβεύει τις δικές του ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις, αρκεί 
να συνδυάζονται με αυστηρή πειθαρχία προς όλες τις αποφάσεις της μαζικής 
οργάνωσης στην οποία ανήκει. 

Το Δ' Συνέδριο πιστεύει πως οποιαδήποτε άλλη τακτική θα ήταν σήμερα επιζήμια 
και καταστροφική για τα συμφέροντα των εργατών και των εργαζομένων του τόπου 
μας, θάταν επιζήμια και καταστροφική γι' αυτή τούτη τη βασική υπόθεση της εθνικής 
λεφτεριάς του λαού μας. 

Κατ' εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ 

Η Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 4 8 

Με την Εξουσιοδότηση του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος του 
Εργαζομένου Λαού, η Κεντρική Επιτροπή εξέδωκε χθες την ακόλουθη Διακήρυξη: 

1. «Σε στιγμές που οι παγκόσμιες προοδευτικές δυνάμεις έχουν συντρίψει 
στρατιωτικά το φασισμό κι αποφασιστικά εκκριζώνουν σήμερα από το πρόσωπο της 
γης κάθε πολιτική και ηθική φασιστική επιρροή, ο Κυπριακός λαός εξακολουθεί να 
υποφέρει κάτω από το βάρος μιας αβάσταχτης οικονομικής, πολιτικής και εθνικής 
καταπίεσης. Το τέλος του αντιφασιστικού πολέμου - στο βωμό του οποίου τόσες 
θυσίες έχουμε προσφέρει - δεν υπήρξε για το λαό μας ευκαιρία να δρέψει έστω κι 
ένα μικρό ποσοστό από τους καρπούς της Νίκης, μα, αντίθετα, σημε ίωσε την απαρχή 
μεγαλύτερων δεινών του λαού μας. 

2. Οι λαϊκές μάζες και ιδιαίτερα η οργανωμένη εργατική τάξη συνειδητοποιούν 
σήμερα βαθειά, πώς. χωρίς την εθνική αποκατάσταση του λαού μας, κανένα βασικό 
- πολιτικό ή οικονομικό - πρόβλημα δε μπορεί να λυθεί αποφασιστικά. Αυτό έγινε 
πεποίθηση μέσα στην καθημερινή πάλη για τη λύση των αιτημάτων της εργατικής 
τάξης, των άλλων παραγωγικών τάξεων (ιδιαίτερα της αγροτικής) και, γενικά, όλων 
των εργαζομένων στρωμάτων. Με βάση την πλήρη αυτή κατανόηση εκδηλώνουνται 
οι μεγάλοι ενδοιασμοί τον λαού μας για κάθε νέο βήμα της Κυβέρνησης, που σκοπό 
του έχει, με οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να διαιωνίσει το αποικιακό 
καθεστώς στον τόπο μας. 

3. Με το τέλος του πολέμου το Κόμμα μας συνειδητοποιεί πλήρως τα βαρειά 
καθήκοντα που πέφτουν στους ώμους του, για την εκπλήρωση των εθνικών πόθων, του 
λαού μας -την Ένωση του με την Μητέρα Ελλάδα. Για την εχτέλεση αυτού του ψηλού, 
τιμητικού καθήκοντος, το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού καλεί σε ισότιμη 
συνεργασία και προγραμματισμένη, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια κάθε 
πατριωτικήν οργάνωση, κάθε τίμιο πατριώτη της Κύπρου. Το Α Κ Ε Λ , για την υπόθεση 
της Εθνικής λεφτεριάς του λαού μας, είναι έτοιμο να ενώσει και σήμερα όλες του 
τις δυνάμεις με κάθε άλλη εθνική δύναμη στον τόπο μας, ταυτόχρονα όμως και να 
στιγματίσει κάθε εχθρό της ενότητος, που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στέκεται 
εμπόδιο στην εκπλήρωση των εθνικών μας πεπρωμένων. 

Το Κυπριακό Εθνικό - Απελευθερωτικό Μέτωπο καθίσταται σήμερα αναγκαίο 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Προς αυτή την κατεύθυνση το Κόμμα μας είναι 
έτοιμο σήμερα να προχωρήσει αποφασιστικά, παίρνοντας τη θέση - παραγνωρίζοντας 
- την άρνηση. 

4. Δ ιακηρύττουμε πως είμαστε Κόμμα στηριγμένο στις υγιείς αρχές του 
Σοσιαλισμού. Απώτερος σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας, στην 
οποία τα μέσα της παραγωγής θ' ανήκουν στο σύνολο κι όχι στους λίγους. Μιας 
κοινωνίας που θα παράγει για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού κι όχι για να 
πραγματοποιούν κέρδη οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Μιας κοινωνίας μέσα στην οποία 
θα πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην οποία ο κάθε δουλευτής, 
προσφέροντας όλες τις ικανότητες του, θ' αμείβεται συμφωνά με τη δουλειά και την 
πραγματική του αξία. Η μόρφωση θα πάψει νάναι το προνόμιο των ολίγων κατόχων 
του πλούτου και θα γίνει δώρο όλων των εργαζομένων. Η ανεργία θα ξερριζωθεί 
και θα τρώει μονάχα όποιος δουλεύει, αντίθετα με τη σημερινή κοινωνία στην οποία 
συνήθως είναι χορτάτοι εκείνοι που ποτέ τους δε δουλεύουν. Μια τέτοια κοινωνία, 
η οποία να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους δουλευτές, μια κοινωνία δίχως 
τάξεις και εκμεταλλευτές, είναι ο απώτερος, σοσιαλιστικός σκοπός μας. 

Εν τούτοις, το Α Κ Ε Λ - σαν Κόμμα ρεαλιστικό - αντιλαμβάνεται πλήρως, πως. με 
βάση τη ντόπια καθυστερημένη, μικροαστική, μισοφεουδαλική οικονομία του τόπου 
μας, μια τέτοια σοσιαλιστική κοινωνία δε μπορεί να μπαίνει σήμερα μπροστά μας 

σαν άμεση επιδίωξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια κοινωνία αποτελεί η 
εθνική λεφτεριά του λαού μας και η ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας μέσα 
στα αστικοδημοκρατικά πλαίσια. 

Έτσι, με βάση αυτή του τη μαρξιστική θεωρία, στην οποία στηρίζεται το Κόμμα 
μας και που τονίζει απερίφραστα πως «κανένας κοινωνικός σχηματισμός δεν 
αντικαθίσταται από άλλο, προτού ωριμάσουν όλοι οι προς τούτο απαραίτητοι υλικοί 
όροι μέσα στους κόλπους της παληάς κοινωνίας», διακηρύττουμε πως είναι καθήκο, 
επιβεβλημένο σε μας από τη θεωρία στην οποία πιστεύουμε, να παραμερίσουμε 
κάθε ανώριμο, απώτερο σκοπό μας, συγκεντρώνοντας όλες μας τις δυνάμεις για 
την προώθηση και λύση εκείνων αποκλειστικά των ώριμων προβλημάτων, που 
ανταποκρίνουνται στις ο ικονομικές συνθήκες του τόπου μας. 

Τέτοια άμεσα προβλήματα, είναι σήμερα η Εθνική Αποκατάσταση του λαού μας και 
η οικονομική, αστικοδημοκρατικά, ανόρθωση του τόπου μας. Να λεφτερωθεί, να 
ενωθεί με τ' άλλα του αδέρφια, ο λαός μας. Ν ' αναστηλώσει τη δική του οικονομία. 
Ν ' αναπτύξει το συνεταιρισμό σ'όλες τις σχέσεις της παραγωγής και κατανάλωσης, 
για ν' απαλλαχτεί ο παραγωγός από τον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση του 
μεγάλου κεφαλαίου. Να μπάσει, με τη βοήθεια του κράτους, έλεγχο στα μεταλλεία. 
Ν ' αναπτύξει τη δική του βιομηχανία, με βάση τις πρώτες ύλες που παρέχει ο τόπος 
μας. Ν ' απαλλάξει την οικονομία μας από τα δεσμά του ξένου κεφαλαίου. Να ψηλώσει 
το βιωτικό και μορφωτικό επίπεδο του λαού. Ν ' αναπτύξει το νοικοκυριό του αγρότη 
και του μικροβιοτέχνη. Να κάμει τους εργαζομένους αφέντες του τόπου τους. Με μια 
λέξη: Να ολοκληρώσει τον αστικοδημοκρατικά μετασχηματισμό της Κυπριακής 
οικονομίας, σπάζοντας όλα τα μισοφεουδαλικα υπολείμματα. 

5. Το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
διακηρύττει ανεπιφύλαχτα πως θ'αγωνιστούμε για την εθνική απελευθέρωση του 
νησιού μας με κάθε ειρηνικό μέσο. Ταυτόχρονα δε μπορούμε παρά να απαιτήσουμε από 
τη ξένη Κυβέρνηση να εξασφαλίσει αμέσως όλες εκε ίνες τις συνθήκες ελεύθερης 
δημοκρατικής εκδήλωσης, που θα καθιστούσαν ανεμπόδιστη και πλέρια νόμιμη την 
ειρηνική εξέλιξη των προσπαθειών του λαού μας. Αποτελεί απαράβατο καθήκο της 
Κυβέρνησης, επιβεβλημένο σ' αυτήν από αυτές τούτες τις υποχρεώσεις της απέναντι 
σ' ένα λαό, που θυσίασε το παν για την κατασυντριβή του φασισμού, να καταργήσει 
αμέσως όλους τούς ανελεύθερους,νόμους και διατάγματα που περιορίζουν την 
ελευθερία της σκέψης, του τύπου, της συγκέντρωσης και οργάνωσης, καθώς και την 
προσωπική ελευθερία. 

Σαν πρωταρχικήν, έμπρακτην εκδήλωση της διάθεσης της αυτής, η Κυβέρνηση 
οφείλει ν' αποσύρει την ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκύπριας Συντεχνιακής 
Επιτροπής, που κατηγορούνται ότι ανήκουν σε παράνομη οργάνωση και ότι 
δημοσίεψαν στασιαστικά έγγραφα. 

6. Μ ε βάση όλα το πιο πάνω καθήκοντα, το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου 
Λαού ρίχνει σήμερα σ' όλα του τα μέλη το σύνθημα του πλατέματος του κινήματος. Με 
βάση τη νέα γραμμή και τακτική, που χαράσσει το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , 
δημιουργείται κάθε ευκαιρία να μεγαλώσουμε το Κόμμα μας, να συμπεριλάβουμε 
σ' αυτό τα πιο δραστήρια στοιχεία των εργατών, των αγροτών, των μεσαίων και των 
διανοουμένων του τόπου μας, όλες εκείνες, δηλαδή, τις δυνάμεις που είναι ικανές 
να οδηγήσουν τον Κυπριακό λαό στην Εθνική του λεφτεριά και την οικονομική του 
ανόρθωση. 

Πρέπει να γίνουμε το Κόμμα που να βρίσκεται, πλησιέστερα από κάθε άλλο στο λαό. 
0 λαός υποφέρει. Είναι το καθήκο όλων των Ακελιστών να σταθούν δίπλα στο λαό, 
δίπλα στους εργάτες, τους αγρότες, τους εργαζομένους και τους άνεργους, δίπλα 
στη νεολαία, τις εργάτριες και τις νοικοκυρές, δίπλα στη βιοπαλαίουσα διανόηση του 
τόπου μας, δίπλα στους στρατιώτες και τους αποστράτους μας. Πρέπει οι Ακελιστές 
νάναι σε θέση να κατανοούν όλα τα καθημερινά προβλήματα των εργαζομένων και 
ν 'αγωνίζουνται για τη λύση τους. Όποιος δεν πιστεύει στους εργάτες και το λαό δε 
μπορε ί νάναι Ακελιστής. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ 4 8 

Με την Εξουσιοδότηση του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος του 
Εργαζομένου Λαού, η Κεντρική Επιτροπή εξέδωκε χθες την ακόλουθη Διακήρυξη: 

1. «Σε στιγμές που οι παγκόσμιες προοδευτικές δυνάμεις έχουν συντρίψει 
στρατιωτικά το φασισμό κι αποφασιστικά εκκριζώνουν σήμερα από το πρόσωπο της 
γης κάθε πολιτική και ηθική φασιστική επιρροή, ο Κυπριακός λαός εξακολουθεί να 
υποφέρει κάτω από το βάρος μιας αβάσταχτης οικονομικής, πολιτικής και εθνικής 
καταπίεσης. Το τέλος του αντιφασιστικού πολέμου - στο βωμό του οποίου τόσες 
θυσίες έχουμε προσφέρει - δεν υπήρξε για το λαό μας ευκαιρία να δρέψει έστω κι 
ένα μικρό ποσοστό από τους καρπούς της Νίκης, μα, αντίθετα, σημε ίωσε την απαρχή 
μεγαλύτερων δεινών του λαού μας. 

2. Οι λαϊκές μάζες και ιδιαίτερα η οργανωμένη εργατική τάξη συνειδητοποιούν 
σήμερα βαθειά, πώς. χωρίς την εθνική αποκατάσταση του λαού μας, κανένα βασικό 
- πολιτικό ή οικονομικό - πρόβλημα δε μπορεί να λυθεί αποφασιστικά. Αυτό έγινε 
πεποίθηση μέσα στην καθημερινή πάλη για τη λύση των αιτημάτων της εργατικής 
τάξης, των άλλων παραγωγικών τάξεων (ιδιαίτερα της αγροτικής) και, γενικά, όλων 
των εργαζομένων στρωμάτων. Με βάση την πλήρη αυτή κατανόηση εκδηλώνουνται 
οι μεγάλοι ενδοιασμοί τον λαού μας για κάθε νέο βήμα της Κυβέρνησης, που σκοπό 
του έχει, με οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να διαιωνίσει το αποικιακό 
καθεστώς στον τόπο μας. 

3. Με το τέλος του πολέμου το Κόμμα μας συνειδητοποιεί πλήρως τα βαρειά 
καθήκοντα που πέφτουν στους ώμους του, για την εκπλήρωση των εθνικών πόθων, του 
λαού μας -την Ένωση του με την Μητέρα Ελλάδα. Για την εχτέλεση αυτού του ψηλού, 
τιμητικού καθήκοντος, το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου Λαού καλεί σε ισότιμη 
συνεργασία και προγραμματισμένη, οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια κάθε 
πατριωτικήν οργάνωση, κάθε τίμιο πατριώτη της Κύπρου. Το Α Κ Ε Λ , για την υπόθεση 
της Εθνικής λεφτεριάς του λαού μας, είναι έτοιμο να ενώσει και σήμερα όλες του 
τις δυνάμεις με κάθε άλλη εθνική δύναμη στον τόπο μας, ταυτόχρονα όμως και να 
στιγματίσει κάθε εχθρό της ενότητος, που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στέκεται 
εμπόδιο στην εκπλήρωση των εθνικών μας πεπρωμένων. 

Το Κυπριακό Εθνικό - Απελευθερωτικό Μέτωπο καθίσταται σήμερα αναγκαίο 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Προς αυτή την κατεύθυνση το Κόμμα μας είναι 
έτοιμο σήμερα να προχωρήσει αποφασιστικά, παίρνοντας τη θέση - παραγνωρίζοντας 
- την άρνηση. 

4. Δ ιακηρύττουμε πως είμαστε Κόμμα στηριγμένο στις υγιείς αρχές του 
Σοσιαλισμού. Απώτερος σκοπός μας είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας, στην 
οποία τα μέσα της παραγωγής θ' ανήκουν στο σύνολο κι όχι στους λίγους. Μιας 
κοινωνίας που θα παράγει για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού κι όχι για να 
πραγματοποιούν κέρδη οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Μιας κοινωνίας μέσα στην οποία 
θα πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην οποία ο κάθε δουλευτής, 
προσφέροντας όλες τις ικανότητες του, θ' αμείβεται συμφωνά με τη δουλειά και την 
πραγματική του αξία. Η μόρφωση θα πάψει νάναι το προνόμιο των ολίγων κατόχων 
του πλούτου και θα γίνει δώρο όλων των εργαζομένων. Η ανεργία θα ξερριζωθεί 
και θα τρώει μονάχα όποιος δουλεύει, αντίθετα με τη σημερινή κοινωνία στην οποία 
συνήθως είναι χορτάτοι εκείνοι που ποτέ τους δε δουλεύουν. Μια τέτοια κοινωνία, 
η οποία να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους δουλευτές, μια κοινωνία δίχως 
τάξεις και εκμεταλλευτές, είναι ο απώτερος, σοσιαλιστικός σκοπός μας. 

Εν τούτοις, το Α Κ Ε Λ - σαν Κόμμα ρεαλιστικό - αντιλαμβάνεται πλήρως, πως. με 
βάση τη ντόπια καθυστερημένη, μικροαστική, μισοφεουδαλική οικονομία του τόπου 
μας, μια τέτοια σοσιαλιστική κοινωνία δε μπορεί να μπαίνει σήμερα μπροστά μας 

σαν άμεση επιδίωξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια κοινωνία αποτελεί η 
εθνική λεφτεριά του λαού μας και η ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας μέσα 
στα αστικοδημοκρατικά πλαίσια. 

Έτσι, με βάση αυτή του τη μαρξιστική θεωρία, στην οποία στηρίζεται το Κόμμα 
μας και που τονίζει απερίφραστα πως «κανένας κοινωνικός σχηματισμός δεν 
αντικαθίσταται από άλλο, προτού ωριμάσουν όλοι οι προς τούτο απαραίτητοι υλικοί 
όροι μέσα στους κόλπους της παληάς κοινωνίας», διακηρύττουμε πως είναι καθήκο, 
επιβεβλημένο σε μας από τη θεωρία στην οποία πιστεύουμε, να παραμερίσουμε 
κάθε ανώριμο, απώτερο σκοπό μας, συγκεντρώνοντας όλες μας τις δυνάμεις για 
την προώθηση και λύση εκείνων αποκλειστικά των ώριμων προβλημάτων, που 
ανταποκρίνουνται στις ο ικονομικές συνθήκες του τόπου μας. 

Τέτοια άμεσα προβλήματα, είναι σήμερα η Εθνική Αποκατάσταση του λαού μας και 
η οικονομική, αστικοδημοκρατικά, ανόρθωση του τόπου μας. Να λεφτερωθεί, να 
ενωθεί με τ' άλλα του αδέρφια, ο λαός μας. Ν ' αναστηλώσει τη δική του οικονομία. 
Ν ' αναπτύξει το συνεταιρισμό σ'όλες τις σχέσεις της παραγωγής και κατανάλωσης, 
για ν' απαλλαχτεί ο παραγωγός από τον ανταγωνισμό και την εκμετάλλευση του 
μεγάλου κεφαλαίου. Να μπάσει, με τη βοήθεια του κράτους, έλεγχο στα μεταλλεία. 
Ν ' αναπτύξει τη δική του βιομηχανία, με βάση τις πρώτες ύλες που παρέχει ο τόπος 
μας. Ν ' απαλλάξει την οικονομία μας από τα δεσμά του ξένου κεφαλαίου. Να ψηλώσει 
το βιωτικό και μορφωτικό επίπεδο του λαού. Ν ' αναπτύξει το νοικοκυριό του αγρότη 
και του μικροβιοτέχνη. Να κάμει τους εργαζομένους αφέντες του τόπου τους. Με μια 
λέξη: Να ολοκληρώσει τον αστικοδημοκρατικά μετασχηματισμό της Κυπριακής 
οικονομίας, σπάζοντας όλα τα μισοφεουδαλικα υπολείμματα. 

5. Το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
διακηρύττει ανεπιφύλαχτα πως θ'αγωνιστούμε για την εθνική απελευθέρωση του 
νησιού μας με κάθε ειρηνικό μέσο. Ταυτόχρονα δε μπορούμε παρά να απαιτήσουμε από 
τη ξένη Κυβέρνηση να εξασφαλίσει αμέσως όλες εκε ίνες τις συνθήκες ελεύθερης 
δημοκρατικής εκδήλωσης, που θα καθιστούσαν ανεμπόδιστη και πλέρια νόμιμη την 
ειρηνική εξέλιξη των προσπαθειών του λαού μας. Αποτελεί απαράβατο καθήκο της 
Κυβέρνησης, επιβεβλημένο σ' αυτήν από αυτές τούτες τις υποχρεώσεις της απέναντι 
σ' ένα λαό, που θυσίασε το παν για την κατασυντριβή του φασισμού, να καταργήσει 
αμέσως όλους τούς ανελεύθερους,νόμους και διατάγματα που περιορίζουν την 
ελευθερία της σκέψης, του τύπου, της συγκέντρωσης και οργάνωσης, καθώς και την 
προσωπική ελευθερία. 

Σαν πρωταρχικήν, έμπρακτην εκδήλωση της διάθεσης της αυτής, η Κυβέρνηση 
οφείλει ν' αποσύρει την ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκύπριας Συντεχνιακής 
Επιτροπής, που κατηγορούνται ότι ανήκουν σε παράνομη οργάνωση και ότι 
δημοσίεψαν στασιαστικά έγγραφα. 

6. Μ ε βάση όλα το πιο πάνω καθήκοντα, το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζομένου 
Λαού ρίχνει σήμερα σ' όλα του τα μέλη το σύνθημα του πλατέματος του κινήματος. Με 
βάση τη νέα γραμμή και τακτική, που χαράσσει το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , 
δημιουργείται κάθε ευκαιρία να μεγαλώσουμε το Κόμμα μας, να συμπεριλάβουμε 
σ' αυτό τα πιο δραστήρια στοιχεία των εργατών, των αγροτών, των μεσαίων και των 
διανοουμένων του τόπου μας, όλες εκείνες, δηλαδή, τις δυνάμεις που είναι ικανές 
να οδηγήσουν τον Κυπριακό λαό στην Εθνική του λεφτεριά και την οικονομική του 
ανόρθωση. 

Πρέπει να γίνουμε το Κόμμα που να βρίσκεται, πλησιέστερα από κάθε άλλο στο λαό. 
0 λαός υποφέρει. Είναι το καθήκο όλων των Ακελιστών να σταθούν δίπλα στο λαό, 
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Αυτά είναι τα καθήκοντα, τα βασικά μας καθήκοντα σήμερα. Καθήκοντα βαρειά 
και σοβαρά, που στην εχτέλεση τους καλείται κάθε Κύπριος πατριώτης. Γι' αυτά τα 
καθήκοντα είναι έτοιμο να προσφέρει όλες του τις δυνάμεις το Ανορθωτικό Κόμμα 
του Εργαζομένου Λαού. 

Λευκωσία 25.8.45 

Η Κ. ΕΠ ΙΤΡΟΠΗ Α Κ Ε Λ 
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Αποφάσεις του Συνεδρίου 

Η απόφασις για τον Τέως Γενικό Γραμματέα 

Η απόφασις του Συνεδρίου επί του ζητήματος του τέως Γ Γ έχει ως ακολούθως: 

Το Δ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αφού άκουσε την έκθεση της Κ.Ε. πάνω 
στο ζήτημα του τέως Γ Γ και την απολογία του τελευταίου επήρε τας ακόλουθους 
αποφάσεις·. 

• Το Συνέδριο θεωρεί αδικαιολόγητη και αντικομματική την ενέργεια του φ. 
Πλουτή Σέρβα να υποβάλειτην παραίτηση του από την Κ.Ε. καιτο κόμμα. Θεωρεί 
αδικαιολόγητη και αντικομματική την τακτική του να απέχη από συνεδριάσεις 
της Κ.Ε. στες οποίες επρόκειτο να συζητηθούν ζητήματα που τον ενδιέφεραν 
προσωπικά. 

• Καταδικάζει ανεπιφύλακτα σαν αντικομματικήν και αντικαταστατικήν την 
ενέργεια του φ. Πλ. Σέρβα να υποβάλη υπό οιανδήποτε μορφήν και κάτω από 
οποιεσδήποτε ψυχολογικές συνθήκες όρους για την παραμονή του στο Κόμμα. 

• Εγκρίνει την απόφαση της Κ.Ε. ημερομηνίας 10.7.45 για την απομάκρυνση του 
φ. Πλ. Σέρβα από το Κόμμα. 

• Ωστόσο το συνέδριο δέχεται με ικανοποίηση την δήλωση του φ. Πλ. Σέρβα 
με την οποίαν αναγνωρίζει τα λάθη του. Δέχεται επίσης με ικανοποίηση τη 
δήλωση του πως θα πειθάρχηση στις αποφάσεις του σημερινού συνεδρίου και 
όλων των οργανισμών του Κόμματος. 

Λαμβανόμενων υπ' όψη των πιο πάνω, το συνέδριο θεωρεί την ως σήμερα αποβολήν 
του φ. Σέρβα από το Κόμμα σαν αρκετήν και εγκρίνει την επαναφορά του στο Κόμμα, 
τον αποκλείει όμως από το δικαίωμα να υποβάλη υποψηφιότητα για τη θέση κεντρικού 
ή κεντρικού εξελεγκτικού επιτρόπου στο σημερινό συνέδριο. 

Ταυτόχρονα το συνέδριο επέκρινε τη στάση και την όλη συμπεριφορά μερικών άλλων 
μελών της Κ.Ε. που δεν στάθηκαν ικανοί να κρατήσουν την κριτική τους ενάντια στον 
φ. Πλ. Σέρβα στο ύψος πραγματικά κομματικής και δημιουργικής κριτικής, και της 
έδωσαν την μορφή προσωπικού αγώνα, που αντί να βοηθήση στο ξεπέρασμα των 
δυσκολιών του Κόμματος, αντίθετα συνέτεινε στην κρίση. Τα μέλη αυτά είναι οι φ. 
Μάρκος Μαρκουλλής, Κοσμάς Χριστοφίδης και Φωφώ Βασιλείου. Όλους αυτούς το 
συνέδριο τους εστέρησε από το δικαίωμα να εκλεγούν σε κεντρικό αξίωμα. 

Τέλος το συνέδριο απεφάσισε πως ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη μεγάλη κρίση 
που πέρασε το Κόμμα φέρει η τελευταία Κ.Ε. που δε φρόντισε έγκαιρα να κατατόπιση 
τα μέλη του Κόμματος και έγκαιρα να δώση λύση στις προσωπικές διαφορές. 

Από το Προεδρείο του Δ' συνεδρίου του Α Κ Ε Λ 
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Επιστολές του Συνεδρίου 

Υπό του Δ' Συνεδρίου του ΑΚΕΛ απεστάλη επίσης προς τον Πρωθυπουργόν της Μεγ. 
Βρεττανίας κ. Άττλη το κατωτέρω τηλεγράφημα:5<ϊ 

Το Δ' Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) ζητεί όπως 
- συμφωνά με τις διακηρύξεις των συμμάχων ηγετών - επιτραπεί εις τον Κυπριακόν 
Λαόν να εκφράσει ελεύθερα τη θέληση του για το εθνικό μέλλο του τόπου του - την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Εν τω μεταξύ ο εργαζόμενος Κυπριακός Λαός ζητεί την άμεση κατάργηση όλων των 
ανελεύθερων Νόμων και διαταγμάτων που εμποδίζουν την ελευθερία του Λόγου, 
τύπου, συγκέντρωσης και οργάνωσης. 0 εργαζόμενος Λαός ζητεί επίσης ν' αποσυρθεί 
η ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκυπρίου Συντεχνιακής Επιτροπής, που 
κατηγορούνται ότι αποτελούν παράνομο οργάνωση. 

ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ Γ 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟ 

Υπό του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού απεστάλη χθες το ακόλουθο 
υπόμνημα προς την Α.Ε. τον κυβερνήτη:*1 

Εξοχώτατε, 

Με την εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου 
Λαού, λαμβάνω την τιμή να υποβάλω προς τον Έντιμον Υπουργόν των Αποικιών, τις πιο κάτω 
αποφάσεις του: 

1. 0 Εργαζόμενος Κυπριακός Λαός που συμμετέσχε ολόψυχα στο νικηφόρο πόλεμο για την 
παγκόσμια λευτεριά ζητεί - σύμφωνα με τις διακηρύξεις των συμμάχων ηγετών στον Ατλαντικό, 
την Τεχεράνη, την Κριμαία και το Πότσδαμ - όπως επιτραπεί στον Κυπριακό Λαό να εκφράσει 
ελεύθερα τη θέληση του για το μέλλο του τόπου του. 

2. Εν τω μεταξύ ο Εργαζόμενος Κυπριακός Λαός ζητεί: 

(α) Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και διατάγματα που εμποδίζουν την ελευθερία του λόγου 
του τύπου της συγκέντρωσης και πιο συγκεκριμένα: 

I. 0 περί παρανόμων δημοσιεύσεων Νόμος του 1921 -1944. 

II. Τα άρθρα 49-52, 57-69, και 88 του Κυπριακού Ποινικού Κωδικός. 

III. 0 περί συγκεντρώσεων, συνελεύσεων και παρελάσεων Νόμος του 1932. 

IV. 0 Νόμος περί περιορισμού του εγκλήματος του 1935 

V. Οι Κανονισμοί Αμύνης 1940 -1944, εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρουνται 
στον οικονομικόν ελεγχον. 

(β) Να αποσυρθεί η ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκυπρίου Συντεχνιακής Επιτροπής 
που κατηγορούνται ότι αποτελούν παράνομο οργανισμό και ότι εδημοσίευσαν στασιαστικά 
έγγραφα. 

Ευπειθέστατος θεράπων, 

Εντολή του Δ' Συνεδρίου του ΑΚΕΛ 

ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Γενικός Γραμματέας 

88 

5ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
13-15 Σεπτεμβρίου 1947 

Αποφάσεις και Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Αποφάσεις επί της Εκθέσεως Δράσεως52 

Το Συνέδριον εξέδωσεν την ακόλουθον απόφασιν επί των εκθέσεων δράσεως της 
Κ.Ε. κα ι τηςΚ .Ε .Ε . 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο σχετικά με την έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. 
αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει την έκθεση Δράσης και θεωρεί την δράση της Κ.Ε. ως ικανοποιητική, και 
ιδιαίτερα στα πιο κάτω ζητήματα. 

(α) Η Κ Έ . σ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας της, τακτικά εφοδίαζε το Κόμμα με 
σωστή, ξεκάθαρη γραμμή. Καλά στήριξε το ιδεολογικό μας Μέτωπο και κατόρθωσε 
να δώσει πλατειά διαφώτιση των εθνικών και πολιτικών μας ζητημάτων. (Έκδοση 
«Δημοκράτη» και γενικά περαιτέρω ανάπτυξη του αριστερού τύπου). 

(β) Παρόλες τις εξαιρετικά δύσκολες, αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες, 
για την δημιουργία της εθνικο-απελευθερωτικής οργάνωσης, η Κ.Ε. πέτυχε, 
συσπειρώνοντας σε κοινή δράση τα συνεπή Εθνικοαπελευθερωτικά στοιχεία 
του τόπου να διεξάγει μ' επιτυχία σοβαρούς Λαϊκούς, Εθνικούς αγώνες, που 
μετέβαλαν το Κόμμα στον πρώτον και αποφασιστικόν πολιτικόν παράγοντα της 
νήσου. Αυτοί οι αγώνες είναι: η επιτυχία της αποστράτευσης, ύστερα από το τέλος 
του πολέμου, τ' αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 1946, η αποστολή της 
Εθνικής Πρεσβείας στο εξωτερικό, οι Εθνικές Κνητοποιήσεις με τα Συλλαλητήρια 
της 1ης του Δεκέβρη του 46, της 22ας του Δεκέβρη του 46 και της 16 του Φλεβάρη 
το 1947, η αποφυλάκιση των 18, τ' αποτελέσματα της Αρχιεπισκοπικής και των 
Επισκοπικών εκλογών. 

(γ) Παρά τις μεγάλες περιπλοκές που παρουσίασε το όλο μας Εθνικό Ζήτημα 
(προδοσία της Αγγλικής Εργατικής Κυβέρνησης Άττλη - Μπέβιν και αθέτηση 
των υποσχέσεων της, Αγγλοσαξωνική ιμπεριαλιστική επιβολή στην Ελλάδα, με 
την βοήθειαν του Ελληνικού μοναρχοφασισμού και την δίωξη του Δημοκρατικού 
Κινήματος, ολοκληρωτική στροφή της Κυπριακής Δεξ ιάς προς την μονόπλευρη 
Ελληνοβρεττανική φιλία), η Κ.Ε. πέτυχε να βγάλει το Λαϊκό Εθνικοαπελευθερωτικά 
μας Κίνημα έξω από κάθε περιπλοκή, να το απαλλάξει από κάθε σωβινιστική 
ιμπεριαλιστική παρέκκλιση και να εξασφαλίσει συνθήκες πλατέματος του 
Κινήματος μας μέσα σε μια σκληρή πάλη ενάντια στην συνασπισμένη σε ενιαίο 
μέτωπο δεξιά. 

(δ) Πέτυχεν η Κ.Ε. να συνδέσει το Εργατικό και Πολιτικό μας Κίνημα με το διεθνές 
Εργατικό και Πολιτικό Κίνημα, έτσι που η Εθνική μας υπόθεση να διοχετευθεί 
στο Παγκόσμιο Προοδευτικό Κίνημα (ζωντανή σύνδεση των Συντεχνιών μας με 
την ΠΣΟ, συμμετοχή στην Παναποικιακή Συνδιάσκεψη, συμμετοχή της Α Ο Ν στην 
Παγκόσμια Γιορτή της Νεολαίας στην Πράγα, πλατειά και δραστήρια δουλειά εκ 
μέρους της Κυπριακής Επιτροπής του Λονδίνου, της Παγκυπριακής Επιτροπής της 
Νέας Υόρκης, της Συντονιστικής Επιτροπής των Αθηνών). 

(ε) Πέτυχε η Κ.Ε. την δημιουργία της Ένωσης Αγροτών Κύπρου, θέτοντας έτσι 
τις οργανωτικές βάσεις για την απαλλαγή του Αγροτικού μας κινήματος από την 
αντιδραστική και καταστροφική επιρροή ξένων προς τα πραγματικά συμφέροντα 
των αγροτικών οργανώσεων. 

(στ) Παρόλο που η Κεντρική Επιτροπή δεν πέτυχε τον καταμερισμό της δουλειάς 
ανάμεσα στα μέλη της, καλά χρησιμοποίησε τις αποφάσεις της Παγκύπριας 
Συνδιάσκεψης για την οργανωτική ανασυγκρότηση, πράγμα που κατά κάποιο 
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η ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκυπρίου Συντεχνιακής Επιτροπής, που 
κατηγορούνται ότι αποτελούν παράνομο οργάνωση. 

ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Γ Γ 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟ 

Υπό του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού απεστάλη χθες το ακόλουθο 
υπόμνημα προς την Α.Ε. τον κυβερνήτη:*1 

Εξοχώτατε, 

Με την εντολή του Δ' Παγκυπρίου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου 
Λαού, λαμβάνω την τιμή να υποβάλω προς τον Έντιμον Υπουργόν των Αποικιών, τις πιο κάτω 
αποφάσεις του: 

1. 0 Εργαζόμενος Κυπριακός Λαός που συμμετέσχε ολόψυχα στο νικηφόρο πόλεμο για την 
παγκόσμια λευτεριά ζητεί - σύμφωνα με τις διακηρύξεις των συμμάχων ηγετών στον Ατλαντικό, 
την Τεχεράνη, την Κριμαία και το Πότσδαμ - όπως επιτραπεί στον Κυπριακό Λαό να εκφράσει 
ελεύθερα τη θέληση του για το μέλλο του τόπου του. 

2. Εν τω μεταξύ ο Εργαζόμενος Κυπριακός Λαός ζητεί: 

(α) Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και διατάγματα που εμποδίζουν την ελευθερία του λόγου 
του τύπου της συγκέντρωσης και πιο συγκεκριμένα: 

I. 0 περί παρανόμων δημοσιεύσεων Νόμος του 1921 -1944. 

II. Τα άρθρα 49-52, 57-69, και 88 του Κυπριακού Ποινικού Κωδικός. 

III. 0 περί συγκεντρώσεων, συνελεύσεων και παρελάσεων Νόμος του 1932. 

IV. 0 Νόμος περί περιορισμού του εγκλήματος του 1935 

V. Οι Κανονισμοί Αμύνης 1940 -1944, εξαιρουμένων των άρθρων που αναφέρουνται 
στον οικονομικόν ελεγχον. 

(β) Να αποσυρθεί η ποινική δίωξη κατά των μελών της Παγκυπρίου Συντεχνιακής Επιτροπής 
που κατηγορούνται ότι αποτελούν παράνομο οργανισμό και ότι εδημοσίευσαν στασιαστικά 
έγγραφα. 

Ευπειθέστατος θεράπων, 

Εντολή του Δ' Συνεδρίου του ΑΚΕΛ 

ΦΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Γενικός Γραμματέας 
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5ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
13-15 Σεπτεμβρίου 1947 

Αποφάσεις και Εισηγήσεις του Συνεδρίου 

Αποφάσεις επί της Εκθέσεως Δράσεως52 

Το Συνέδριον εξέδωσεν την ακόλουθον απόφασιν επί των εκθέσεων δράσεως της 
Κ.Ε. κα ι τηςΚ .Ε .Ε . 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο σχετικά με την έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. 
αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει την έκθεση Δράσης και θεωρεί την δράση της Κ.Ε. ως ικανοποιητική, και 
ιδιαίτερα στα πιο κάτω ζητήματα. 

(α) Η Κ Έ . σ' όλο το χρονικό διάστημα της θητείας της, τακτικά εφοδίαζε το Κόμμα με 
σωστή, ξεκάθαρη γραμμή. Καλά στήριξε το ιδεολογικό μας Μέτωπο και κατόρθωσε 
να δώσει πλατειά διαφώτιση των εθνικών και πολιτικών μας ζητημάτων. (Έκδοση 
«Δημοκράτη» και γενικά περαιτέρω ανάπτυξη του αριστερού τύπου). 

(β) Παρόλες τις εξαιρετικά δύσκολες, αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες, 
για την δημιουργία της εθνικο-απελευθερωτικής οργάνωσης, η Κ.Ε. πέτυχε, 
συσπειρώνοντας σε κοινή δράση τα συνεπή Εθνικοαπελευθερωτικά στοιχεία 
του τόπου να διεξάγει μ' επιτυχία σοβαρούς Λαϊκούς, Εθνικούς αγώνες, που 
μετέβαλαν το Κόμμα στον πρώτον και αποφασιστικόν πολιτικόν παράγοντα της 
νήσου. Αυτοί οι αγώνες είναι: η επιτυχία της αποστράτευσης, ύστερα από το τέλος 
του πολέμου, τ' αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του 1946, η αποστολή της 
Εθνικής Πρεσβείας στο εξωτερικό, οι Εθνικές Κνητοποιήσεις με τα Συλλαλητήρια 
της 1ης του Δεκέβρη του 46, της 22ας του Δεκέβρη του 46 και της 16 του Φλεβάρη 
το 1947, η αποφυλάκιση των 18, τ' αποτελέσματα της Αρχιεπισκοπικής και των 
Επισκοπικών εκλογών. 

(γ) Παρά τις μεγάλες περιπλοκές που παρουσίασε το όλο μας Εθνικό Ζήτημα 
(προδοσία της Αγγλικής Εργατικής Κυβέρνησης Άττλη - Μπέβιν και αθέτηση 
των υποσχέσεων της, Αγγλοσαξωνική ιμπεριαλιστική επιβολή στην Ελλάδα, με 
την βοήθειαν του Ελληνικού μοναρχοφασισμού και την δίωξη του Δημοκρατικού 
Κινήματος, ολοκληρωτική στροφή της Κυπριακής Δεξ ιάς προς την μονόπλευρη 
Ελληνοβρεττανική φιλία), η Κ.Ε. πέτυχε να βγάλει το Λαϊκό Εθνικοαπελευθερωτικά 
μας Κίνημα έξω από κάθε περιπλοκή, να το απαλλάξει από κάθε σωβινιστική 
ιμπεριαλιστική παρέκκλιση και να εξασφαλίσει συνθήκες πλατέματος του 
Κινήματος μας μέσα σε μια σκληρή πάλη ενάντια στην συνασπισμένη σε ενιαίο 
μέτωπο δεξιά. 

(δ) Πέτυχεν η Κ.Ε. να συνδέσει το Εργατικό και Πολιτικό μας Κίνημα με το διεθνές 
Εργατικό και Πολιτικό Κίνημα, έτσι που η Εθνική μας υπόθεση να διοχετευθεί 
στο Παγκόσμιο Προοδευτικό Κίνημα (ζωντανή σύνδεση των Συντεχνιών μας με 
την ΠΣΟ, συμμετοχή στην Παναποικιακή Συνδιάσκεψη, συμμετοχή της Α Ο Ν στην 
Παγκόσμια Γιορτή της Νεολαίας στην Πράγα, πλατειά και δραστήρια δουλειά εκ 
μέρους της Κυπριακής Επιτροπής του Λονδίνου, της Παγκυπριακής Επιτροπής της 
Νέας Υόρκης, της Συντονιστικής Επιτροπής των Αθηνών). 

(ε) Πέτυχε η Κ.Ε. την δημιουργία της Ένωσης Αγροτών Κύπρου, θέτοντας έτσι 
τις οργανωτικές βάσεις για την απαλλαγή του Αγροτικού μας κινήματος από την 
αντιδραστική και καταστροφική επιρροή ξένων προς τα πραγματικά συμφέροντα 
των αγροτικών οργανώσεων. 

(στ) Παρόλο που η Κεντρική Επιτροπή δεν πέτυχε τον καταμερισμό της δουλειάς 
ανάμεσα στα μέλη της, καλά χρησιμοποίησε τις αποφάσεις της Παγκύπριας 
Συνδιάσκεψης για την οργανωτική ανασυγκρότηση, πράγμα που κατά κάποιο 
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βαθμό έφερε την Κομματική μας ομάδα πιο κοντά στα προβλήματα του Λαού. μας 
οδήγησε έξω από την κατάσταση κρίσης που αντιμετωπίζαμε κατά την διάρκειαν 
του Δ' Συνεδρίου και εξασφάλισε την ενότητα στην Καθοδήγηση του Κόμματος. 

2. Εν τούτοις το Συνέδριον υπογραμμίζει ότι η Κ.Ε.: 

(α) Δεν κατόρθωσε να προετοιμασθεί έγκαιρα για να δεχθεί στις γραμμές του 
Κόμματος όλο το τεράστιο πολύτιμο υλικό που μας έδωσε η αποστράτευση, αλλά 
ούτε σαν σύνολον κατορθώσαμε να διοχετεύσουμε πλήρως τον ενθουσιασμό των 
απόστρατων σε συνεταιριστικές μεθόδους εργασίας και κυρίως την συνεταιριστική 
καλλιέργεια της γης. 

(β) Δεν εξάσκησε ένα συνεχή και μελετημένο έλεγχο πάνω στην όλη Κυβερνητική 
οικονομική πολιτική. 0 αγώνας μας για την πτώση του Τιμάριθμου της ζωής δεν 
συνοδεύτηκε με τον πλήρη καθημερινό έλεγχο πάνω σ' όλες τις λεπτομέρειες της 
κυβερνητικής δράσης. Δεν ανεβάσαμε σε καμμιά περίπτωση τους οικονομικούς 
αγώνες στο ύψος των πολιτικών αγώνων και προπαντός δεν οργανώσαμε τον αγώνα 
για την πτώση του Τιμάριθμου, αλλ' ούτε μπορούμε να πούμε πως τα οικονομικά 
προβλήματα του τόπου επισταμένα τα μελετήσαμε και τα ετοποθετήσαμε. 

(γ) Δεν κατόρθωσε η Κ.Ε. να συγκρατήσει τη μεγάλη διαρροή των μελών του 
Κόμματος που προέκυψε όχι μόνο σαν αποτέλεσμα αντικειμενικών συνθηκών, 
αλλά κυρίως σαν αποτέλεσμα των οργανωτικών μας αδυναμιών. 

(δ) Δεν κατόρθωσε η Κ.Ε. να συνδέσει Παγκύπρια τα Δημοτικά ζητήματα και να 
εξασφαλίσει καθοδήγηση προς εντατικό, συνεχή αγώνα του λαού καιτωνΔημοτ ικών 
Συμβουλίων δι ' όλα ανεξαίρετα τα Δημοτικά προβλήματα. Η Κυβερνητική πολιτική 
συνδυασμένη με την τακτική της δεξιάς να παρεμβάλλει εμπόδια σε κάθε Δημοτική 
δράση, πέτυχε ίσαμε σήμερα ενώ εμε ίς δεν πετύχαμε καμμιάν κινητοποίηση 
ενάντια στην Κυβερνητικήν αντίδραση. 

(ε) Δεν κατόρθωσε επίσης η Κ.Ε. να δει στο βάθος τους τα μεταπολεμικά 
προβλήματα των μεσαίων βιοπαλαιστών και την αναπροσαρμογή των οικονομικών 
και οργανωτικών τους κατευθύνσεων. Κατά τον ίδιον τρόπον πρέπει να λεχθεί 
ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην μελέτη βασικών εργατικών ζητημάτων 
(κοινωνικές ασφαλίσεις, παραγωγικότητα της εργασίας κλπ). 

(στ) Καμμιά προσοχή η Κ.Ε. δεν έχει δώσει στα ζητήματα των Νέων, των γυναικών 
και των μειονοτήτων. 

3. Σχετικά με τα οργανωτικά μας προβλήματα θα πρέπει να υπογραμμισθεί: 

(α) Η εξαιρετικά λίγη προσοχή που η Κ.Ε. έχει δώσει στο Μορφωτικό (ούτε καν 
δοκιμάσαμε να εκμεταλλευθούμε την πείρα και τις μέθοδες του Κ.Κ.Ε.) 

(β) Η μη κανονική λειτουργία Κομματικών Παρατάξεων μέσα στις Μαζικές 
Επαγγελματικές και Εκπολιτιστικές οργανώσεις. 

(γ) Η μη συστηματική δουλειά γιατηνδημιουργία και κυρίως, γιατηνδιαπαιδαγώγηση 
νέων στελεχών. 

(δ) Η μη συστηματική καθοδήγηση και παρακολούθηση της δουλειάς του Προμηθέα 
και η εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας για πνευματική διαπαιδαγώγηση των μαζών. 

(ε) 0 μη συστηματικός έλεγχος και καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση πάνω στη δουλειά 
των διαφόρων Κεντρικών Γραφείων, που αν κανείς εξαιρέσει την σχετικήν εργασία 
του Δημοσιονομ ικού Γραφείου, κανένα άλλο Γραφείον (εκπαιδευτικό, μορφωτικό) 
δεν πρόσφερε συγκεκριμένην εργασία. 

(στ.) Έπαινος, εν τούτοις πρέπει να δοθεί στο Οικονομικό Γραφείο που με την 
εξαιρετική δουλειά του κατά τους τελευταίους 8-10 μήνες κατόρθωσε να 
ξελασπώσει την Κ.Ε. από το δυσβάστακτο χρέος του Προμηθέα και να θέσει 
σύστημα στα οικονομικά του Κόμματος. Εν τούτοις, πρέπει να διαπιστωθεί ότι 
οι Ε.Ε. δεν ανταποκρίθηκαν καλά στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 
Κ.Ε., πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμε ίς λογαριασμοί που 
πρέπει να τύχουν προσοχής της Οικονομικής Επιτροπής. 
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4. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον δεν μένει ικανοποιημένο από την δράση της 
Κ.Ε.Ε. και θα πρέπει να υπογραμμισθεί πως η Κ.Ε.Ε. δεν εξετέλεσε ικανοποιητικά τα 
σοβαρότερα από τα Καταστατικά της καθήκοντα. 

5. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον, με ικανοποίηση σημειώνει την πρόοδο της 
Επαρχιακής οργάνωσης Λευκωσίας, την πλήρη ανασυγκρότηση στο Τμήμα της 
Λεμεσού, ενώ με εξαιρετική του θλίψη παρατηρεί ότι το άλλο πρωτοπόρο τμήμα της 
Αμμοχώστου όχι μόνον έχει εξαιρετικά καθυστερήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του, αλλά και παρουσιάζει σημεία ενδοκομματικής κρίσης. 

6. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο ελπίζει ότι η νέα Κ.Ε. θα εκμεταλλευθεί όλην την 
καλή δουλειά και την εξαιρετική πείρα της παληάς Κ.Ε., ενώ στηριζόμενη πάνω στις 
γενικές και μερικές αποφάσεις του Συνεδρίου θα διορθώσει όλα τα λάθη. θα πληρώσει 
όλες τις ελλείψεις και τα κενά έτσι και που την ηγεσία στους Λαϊκούς αγώνες να 
διατηρήσουμε και σε νέα σκαλοπάτια ανόδου να μπούμε για την εξυπηρέτηση του 
Λαού μας στο δρόμο της Εθνικής και κοινωνικής του Λευτεριάς, για να λαμπρύνουμε 
το Κόμμα μας. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον του ΑΚΕΛ δια την επικείμενην Αρχιεπισκοπικήν Εκλογήν53 

Η επικείμενη Αρχιεπισκοπική εκλογή είναι για τον Κυπριακό Λαό και ιδιαίτερα 
τις πλατειές εργαζόμενες μάζες ένας αγώνας που ξεπερνά τα πλαίσια μιας απλής 
εκλογής για την ανάδειξη του Αρχηγού της Κυπριακής Εκκλησίας. Είναι αγώνας στο 
σύνολο του Εθνικοπολιτικός που η έκβαση του θα παίξει σημαντικό ρόλο πάνω στην 
ιστορική πορεία του Ελληνικού Κυπριακού Λαού. 

Μετά τον θάνατο του αοιδίμου Λεοντείου η ντόπια αντιδραστική δεξιά χρησιμοποιε ί 
αυτή τη στιγμήν όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα. από τις αιώνιες συκοφαντίες, ως 
τις πιο αυθαίρετες νοθείες των εκλογικών καταλόγων για να διαστρεβλώσει την 
έκφραση της πραγματικής θέλησης του Ελληνικού Κυπριακού Λαού. με σκοπό να 
επιτύχει τέτοια αποτελέσματα κατά την Αρχιεπική Εκλογήν, που να της επιτρέπουν 
ν' ανακτήσει το χαμένο πολιτικό και κομματικό της έδαφος. Για ένα τέτοιο σκοπό, 
η ντόπια αντιδραστική δεξιά υποστηρίζει αυτή τη στιγμή μια υποψηφιότητα, που 
παρέχει όλες τις ευκαιρίες παρασκηνιακής δράσης και μεταβολής του Εθναρχικού 
θεσμού σε όργανο ταξικού και κομματικού τυχοδιωκτισμού. 

Η αντίδραση μετέρχεται σήμερα όλα τα μέσα. μιας βάρβαρης, απαίσιας και 
καταστροφικής για τον Κυπριακό λαό πρόκλησης. Προειδοποιούμε εν τούτοις την 
αντίδραση ότι είμαστε αρκετά ισχυροί και ότι στηριζόμενοι σε υγιείς δημοκρατικές 
βάσεις, θα ματαιώσουμε κάθε πρόκληση. 

Σε πλήρη αντίθεση με τους τέτοιους σκοπούς των «εθνικοφρόνων», στέκεται το 
Παγκύπριο Παλλαϊκό Μέτωπο, που υποστηρίζει την ρωμαλέαν, ακομμάτιστην 
και συνδιαλλακτικήν υποψηφιότητα του Αγίου Δέρκων, συνεχίζοντας τις νωπές 
αγωνιστικές παραδόσεις του Παγκυπρίου Λεοντιακού Μετώπου για Εθνικήν ενότητα, 
για συνεργασία, για μιαν Εθναρχίαν που να στέκεται υπεράνω Κομμάτων, συμφιλιωτήν 
του Λαού και όχι παραταξιακού φλάμπουρου. 

Το Ε 'Παγκύπριο Συνέδριοντου Α Κ Ε Λ καλεί ολόκληρο τον οργανωμένο και ανοργάνωτο 
Ελληνικό Λαό της Κύπρου να ανέβει ακόμα μια φορά στις επάλξεις. Καλεί ολόκληρο 
το λαό να ματαιώσει, με όλες του τες δυνάμεις κάθε καλπονοθευτική μανούβρα της 
ντόπιας αντίδρασης, να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει με όλα τα μέσα που διαθέτει 
το αναφαίρετο και ιερό δικαίωμα της ψήφου του, μη επιτρέποντας σε κανένα να 
επιβουλευθεί την έκφραση της πραγματικής του θέλησης. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον του Α Κ Ε Λ , καλεί ολόκληρο το Λαό της Κύπρου στον 
πρωτοποριακό, μαχητικόν αγώνα για την πλήρη και βέβαιη επικράτηση της Λαϊκής 
Εθνικής υποψηφιότητος του Αγίου Δέρκων. 

Εμπρός όλος ο Λαός, για την κατάχτηση της Νίκης! Εμπρός για να μεταβάλουμε 
όλοι μαζί την 5ην Οκτωβρίου σε μέρα Λαϊκού θριάμβου που να είναι λαμπρότερος 
εκείνου της 4ης Μαΐου. 
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βαθμό έφερε την Κομματική μας ομάδα πιο κοντά στα προβλήματα του Λαού. μας 
οδήγησε έξω από την κατάσταση κρίσης που αντιμετωπίζαμε κατά την διάρκειαν 
του Δ' Συνεδρίου και εξασφάλισε την ενότητα στην Καθοδήγηση του Κόμματος. 

2. Εν τούτοις το Συνέδριον υπογραμμίζει ότι η Κ.Ε.: 

(α) Δεν κατόρθωσε να προετοιμασθεί έγκαιρα για να δεχθεί στις γραμμές του 
Κόμματος όλο το τεράστιο πολύτιμο υλικό που μας έδωσε η αποστράτευση, αλλά 
ούτε σαν σύνολον κατορθώσαμε να διοχετεύσουμε πλήρως τον ενθουσιασμό των 
απόστρατων σε συνεταιριστικές μεθόδους εργασίας και κυρίως την συνεταιριστική 
καλλιέργεια της γης. 

(β) Δεν εξάσκησε ένα συνεχή και μελετημένο έλεγχο πάνω στην όλη Κυβερνητική 
οικονομική πολιτική. 0 αγώνας μας για την πτώση του Τιμάριθμου της ζωής δεν 
συνοδεύτηκε με τον πλήρη καθημερινό έλεγχο πάνω σ' όλες τις λεπτομέρειες της 
κυβερνητικής δράσης. Δεν ανεβάσαμε σε καμμιά περίπτωση τους οικονομικούς 
αγώνες στο ύψος των πολιτικών αγώνων και προπαντός δεν οργανώσαμε τον αγώνα 
για την πτώση του Τιμάριθμου, αλλ' ούτε μπορούμε να πούμε πως τα οικονομικά 
προβλήματα του τόπου επισταμένα τα μελετήσαμε και τα ετοποθετήσαμε. 

(γ) Δεν κατόρθωσε η Κ.Ε. να συγκρατήσει τη μεγάλη διαρροή των μελών του 
Κόμματος που προέκυψε όχι μόνο σαν αποτέλεσμα αντικειμενικών συνθηκών, 
αλλά κυρίως σαν αποτέλεσμα των οργανωτικών μας αδυναμιών. 

(δ) Δεν κατόρθωσε η Κ.Ε. να συνδέσει Παγκύπρια τα Δημοτικά ζητήματα και να 
εξασφαλίσει καθοδήγηση προς εντατικό, συνεχή αγώνα του λαού καιτωνΔημοτ ικών 
Συμβουλίων δι ' όλα ανεξαίρετα τα Δημοτικά προβλήματα. Η Κυβερνητική πολιτική 
συνδυασμένη με την τακτική της δεξιάς να παρεμβάλλει εμπόδια σε κάθε Δημοτική 
δράση, πέτυχε ίσαμε σήμερα ενώ εμε ίς δεν πετύχαμε καμμιάν κινητοποίηση 
ενάντια στην Κυβερνητικήν αντίδραση. 

(ε) Δεν κατόρθωσε επίσης η Κ.Ε. να δει στο βάθος τους τα μεταπολεμικά 
προβλήματα των μεσαίων βιοπαλαιστών και την αναπροσαρμογή των οικονομικών 
και οργανωτικών τους κατευθύνσεων. Κατά τον ίδιον τρόπον πρέπει να λεχθεί 
ότι υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην μελέτη βασικών εργατικών ζητημάτων 
(κοινωνικές ασφαλίσεις, παραγωγικότητα της εργασίας κλπ). 

(στ) Καμμιά προσοχή η Κ.Ε. δεν έχει δώσει στα ζητήματα των Νέων, των γυναικών 
και των μειονοτήτων. 

3. Σχετικά με τα οργανωτικά μας προβλήματα θα πρέπει να υπογραμμισθεί: 

(α) Η εξαιρετικά λίγη προσοχή που η Κ.Ε. έχει δώσει στο Μορφωτικό (ούτε καν 
δοκιμάσαμε να εκμεταλλευθούμε την πείρα και τις μέθοδες του Κ.Κ.Ε.) 

(β) Η μη κανονική λειτουργία Κομματικών Παρατάξεων μέσα στις Μαζικές 
Επαγγελματικές και Εκπολιτιστικές οργανώσεις. 

(γ) Η μη συστηματική δουλειά γιατηνδημιουργία και κυρίως, γιατηνδιαπαιδαγώγηση 
νέων στελεχών. 

(δ) Η μη συστηματική καθοδήγηση και παρακολούθηση της δουλειάς του Προμηθέα 
και η εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας για πνευματική διαπαιδαγώγηση των μαζών. 

(ε) 0 μη συστηματικός έλεγχος και καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση πάνω στη δουλειά 
των διαφόρων Κεντρικών Γραφείων, που αν κανείς εξαιρέσει την σχετικήν εργασία 
του Δημοσιονομ ικού Γραφείου, κανένα άλλο Γραφείον (εκπαιδευτικό, μορφωτικό) 
δεν πρόσφερε συγκεκριμένην εργασία. 

(στ.) Έπαινος, εν τούτοις πρέπει να δοθεί στο Οικονομικό Γραφείο που με την 
εξαιρετική δουλειά του κατά τους τελευταίους 8-10 μήνες κατόρθωσε να 
ξελασπώσει την Κ.Ε. από το δυσβάστακτο χρέος του Προμηθέα και να θέσει 
σύστημα στα οικονομικά του Κόμματος. Εν τούτοις, πρέπει να διαπιστωθεί ότι 
οι Ε.Ε. δεν ανταποκρίθηκαν καλά στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την 
Κ.Ε., πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμε ίς λογαριασμοί που 
πρέπει να τύχουν προσοχής της Οικονομικής Επιτροπής. 
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4. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον δεν μένει ικανοποιημένο από την δράση της 
Κ.Ε.Ε. και θα πρέπει να υπογραμμισθεί πως η Κ.Ε.Ε. δεν εξετέλεσε ικανοποιητικά τα 
σοβαρότερα από τα Καταστατικά της καθήκοντα. 

5. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον, με ικανοποίηση σημειώνει την πρόοδο της 
Επαρχιακής οργάνωσης Λευκωσίας, την πλήρη ανασυγκρότηση στο Τμήμα της 
Λεμεσού, ενώ με εξαιρετική του θλίψη παρατηρεί ότι το άλλο πρωτοπόρο τμήμα της 
Αμμοχώστου όχι μόνον έχει εξαιρετικά καθυστερήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων 
του, αλλά και παρουσιάζει σημεία ενδοκομματικής κρίσης. 

6. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο ελπίζει ότι η νέα Κ.Ε. θα εκμεταλλευθεί όλην την 
καλή δουλειά και την εξαιρετική πείρα της παληάς Κ.Ε., ενώ στηριζόμενη πάνω στις 
γενικές και μερικές αποφάσεις του Συνεδρίου θα διορθώσει όλα τα λάθη. θα πληρώσει 
όλες τις ελλείψεις και τα κενά έτσι και που την ηγεσία στους Λαϊκούς αγώνες να 
διατηρήσουμε και σε νέα σκαλοπάτια ανόδου να μπούμε για την εξυπηρέτηση του 
Λαού μας στο δρόμο της Εθνικής και κοινωνικής του Λευτεριάς, για να λαμπρύνουμε 
το Κόμμα μας. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον του ΑΚΕΛ δια την επικείμενην Αρχιεπισκοπικήν Εκλογήν53 

Η επικείμενη Αρχιεπισκοπική εκλογή είναι για τον Κυπριακό Λαό και ιδιαίτερα 
τις πλατειές εργαζόμενες μάζες ένας αγώνας που ξεπερνά τα πλαίσια μιας απλής 
εκλογής για την ανάδειξη του Αρχηγού της Κυπριακής Εκκλησίας. Είναι αγώνας στο 
σύνολο του Εθνικοπολιτικός που η έκβαση του θα παίξει σημαντικό ρόλο πάνω στην 
ιστορική πορεία του Ελληνικού Κυπριακού Λαού. 

Μετά τον θάνατο του αοιδίμου Λεοντείου η ντόπια αντιδραστική δεξιά χρησιμοποιε ί 
αυτή τη στιγμήν όλα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα. από τις αιώνιες συκοφαντίες, ως 
τις πιο αυθαίρετες νοθείες των εκλογικών καταλόγων για να διαστρεβλώσει την 
έκφραση της πραγματικής θέλησης του Ελληνικού Κυπριακού Λαού. με σκοπό να 
επιτύχει τέτοια αποτελέσματα κατά την Αρχιεπική Εκλογήν, που να της επιτρέπουν 
ν' ανακτήσει το χαμένο πολιτικό και κομματικό της έδαφος. Για ένα τέτοιο σκοπό, 
η ντόπια αντιδραστική δεξιά υποστηρίζει αυτή τη στιγμή μια υποψηφιότητα, που 
παρέχει όλες τις ευκαιρίες παρασκηνιακής δράσης και μεταβολής του Εθναρχικού 
θεσμού σε όργανο ταξικού και κομματικού τυχοδιωκτισμού. 

Η αντίδραση μετέρχεται σήμερα όλα τα μέσα. μιας βάρβαρης, απαίσιας και 
καταστροφικής για τον Κυπριακό λαό πρόκλησης. Προειδοποιούμε εν τούτοις την 
αντίδραση ότι είμαστε αρκετά ισχυροί και ότι στηριζόμενοι σε υγιείς δημοκρατικές 
βάσεις, θα ματαιώσουμε κάθε πρόκληση. 

Σε πλήρη αντίθεση με τους τέτοιους σκοπούς των «εθνικοφρόνων», στέκεται το 
Παγκύπριο Παλλαϊκό Μέτωπο, που υποστηρίζει την ρωμαλέαν, ακομμάτιστην 
και συνδιαλλακτικήν υποψηφιότητα του Αγίου Δέρκων, συνεχίζοντας τις νωπές 
αγωνιστικές παραδόσεις του Παγκυπρίου Λεοντιακού Μετώπου για Εθνικήν ενότητα, 
για συνεργασία, για μιαν Εθναρχίαν που να στέκεται υπεράνω Κομμάτων, συμφιλιωτήν 
του Λαού και όχι παραταξιακού φλάμπουρου. 

Το Ε 'Παγκύπριο Συνέδριοντου Α Κ Ε Λ καλεί ολόκληρο τον οργανωμένο και ανοργάνωτο 
Ελληνικό Λαό της Κύπρου να ανέβει ακόμα μια φορά στις επάλξεις. Καλεί ολόκληρο 
το λαό να ματαιώσει, με όλες του τες δυνάμεις κάθε καλπονοθευτική μανούβρα της 
ντόπιας αντίδρασης, να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει με όλα τα μέσα που διαθέτει 
το αναφαίρετο και ιερό δικαίωμα της ψήφου του, μη επιτρέποντας σε κανένα να 
επιβουλευθεί την έκφραση της πραγματικής του θέλησης. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον του Α Κ Ε Λ , καλεί ολόκληρο το Λαό της Κύπρου στον 
πρωτοποριακό, μαχητικόν αγώνα για την πλήρη και βέβαιη επικράτηση της Λαϊκής 
Εθνικής υποψηφιότητος του Αγίου Δέρκων. 

Εμπρός όλος ο Λαός, για την κατάχτηση της Νίκης! Εμπρός για να μεταβάλουμε 
όλοι μαζί την 5ην Οκτωβρίου σε μέρα Λαϊκού θριάμβου που να είναι λαμπρότερος 
εκείνου της 4ης Μαΐου. 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ 5 4 

ΚΥΠΡΟΣ, 1947 

(Σημείωμα Σ ύ ν τ α ξ η ς : Το κείμενο που ακολουθεί είναι το περιεχόμενο ειδκής έ κ δ ο σ η ς της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ ) 

Στο βιβλίο αυτό περιέχουνται όλες οι ε ισηγήσεις και οι βασικές αποφάσεις του Ε' 
Παγκυπρίου συνεδρίου του Α Κ Ε Λ που έγινε στη Λευκωσία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, 
1947. Η έκδοση τους σε ξεχωριστό τόμο ήταν ομόφωνη εντολή του συνεδρίου 
προς τη νέα Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Προορίζουνται για κομματική και 
παλλαϊκή κατατόπιση, γιατί αναμφισβήτητα αποτελούν τη βάση της κίνησης και των 
αγώνων των εργατών και του εργαζομένου λαού της Κύπρου για προώθηση της 
οικονομικοκοινωνικής ανόρθωσης του τόπου και για παραπέρα εντατικοποίηση της 
πάλης για την εκπλήρωση των ιστορικών ενωτικών πεπρωμένων του λαού μας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ 

(Εισηγητής ο Γ. Γραμματέας του ΑΚΕΛ Φ. Ιωάννου) 

Συνερχόμαστε στο μέσο σοβαρών και κρίσιμων στιγμών της ιστορίας των ανθρώπων. 
Ζούμε στην καρδιά της αδιάκοπης κίνησης και πάλης για την ανιούσα ιστορικήν 
εξέλιξη της κοινωνίας και των θεσμών της. Βρισκόμαστε στην ακμή ενός πραγματικού 
παγκόσμιου συναγερμού, με στόχο την καινούργια σοσιαλιστική ζωή του μέλλοντος 
για όλους τους ανθρώπους. 

Όταν οι πρώτοι δάσκαλοι του Μαρξ ισμού συνέταξαν, τα 1848, το περίφημο 
«Μανιφέστο» τους. θεώρησαν αναγκαίο να το προλογίσουν με τούτα τα λόγια.- «Ένα 
φάντασμα τριγυρίζει την Ευρώπη - το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις 
της γέρικης ηπείρου ενωθήκανε για να το κυνηγήσουν». 

Εκατό χρόνια ύστερα από αυτά τα λόγια, στα πρόθυρα του 1948, η φλόγα που άναψαν 
ο Μαρξ και ο Έγκελς στο «Μανιφέστο» τους, ξαπλώθηκε πολύ πέραν από τα όρια 
της γέρικης Ηπείρου - και στην τελευταία γωνιά του γέρικου πλανήτη μας. Με τη 
σειρά τους, οι μαύρες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όλου του κόσμου, προσπαθούν να 
ενωθούν και τώρα. σε καινούργια «ιερή συμμαχία», για να την καταπνίξουν. 

Τίποτε όμως δεν στάθηκε αρκετό τότε για «να πολεμήσει το φάντασμα». Πολύ 
λιγότερο σήμερα τίποτε δεν μπορεί να φανεί αρκετό για να φρενάρει αποφασιστικά 
την ηρωική πορεία όλων των λαών της γης προς την κατάκτηση της νέας ζωής, 
τίποτε δεν μπορεί να φανεί αρκετό για ν' αποτρέψει τελικά τον οριστικό θάνατο του 
γερασμένου κι άχρηστου πια καθεστώτος της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής 
βίας, μια και κατάντησε ασυνταίριαστο με τις υλικές απαιτήσεις του κόσμου, μια και 
έγινε ολότελα ασυμβίβαστο με την ανθρώπινη φύση. 

Που βρισκόμαστε όμως σήμερα; Ποιου μεγάλου ιστορικού σταδίου τον αέρα 
αναπνέουμε, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτού του σταδίου, ποιες δυνάμεις 
κινούνται αδιάλλακτα προς αυτούς τους στόχους, και ποιος είναι ο συσχετισμός της 
κίνησης του δικού μας κινήματος προς τις τέτοιες δυνάμεις; 

Άσχετο μέσα από ποιες καινούργιες συνθήκες και ποιες καινούργιες μέθοδες, άσχετο 
αν αλλού ειρηνικά - σύμφωνα με την θέληση των λαών - και αλλού, από ανάγκη, 
επαναστατικά - παρά τη θέληση και την επιθυμία του προοδευτικού κόσμου - σήμερα 
βρισκόμαστε σ' ένα προχωρημένο στάδιο, σε μια ακμή, της κοσμογονικής πάλης 
για καθολική επικράτηση λευτεριάς και ανεξαρτησίας, για ειρήνη, για δημοκρατική 
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ανάπτυξη, για κοινωνικήν πρόοδο, για την ετοιμασία του δρόμου που οδηγεί στην 
πλήρη νίκη του Σοσιαλισμού σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Εξετάζοντας όχι με τοπικό, μα με παγκόσμιο πρίσμα τις καταστάσεις, σήμερα δεν 
μπορούμε πια να λέμε ότι ζούμε το στενό στάδιο της πάλης για τη μια ή την άλλη 
αστικοδημοκρατική μεταβολή, σε μια ή περισσότερες χώρες του κόσμου. Εξετάζοντας 
με το ίδιο, το παγκόσμιο μάτι τις καταστάσεις, σήμερα δεν μπορούμε καν να λέμε ότι 
βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της πάλης για την επικράτηση και τη σταθεροποίηση 
του σοσιαλισμού σε μια χώρα του κόσμου. Η ιστορική εξέλιξη άφηνε πολύ τον πρώτο 
και αρκετά πίσω τον δεύτερο από αυτούς τους στενούς και περιορισμένους στόχους. 
Σήμερα η προοπτική είναι πλατύτερη κι ο στόχος είναι παγκόσμιος. Σήμερα ζούμε την 
πάλη της παγκόσμιας λευτεριάς, της παγκόσμιας ειρήνης, της δημοκρατίας για όλους 
τους λαούς της γης, της επικράτησης του σοσιαλισμού για όλους τους ανθρώπους. 

Πιο πρακτικά, κι όπως βγαίνει μέσα από την μεταπολεμική πραγματικότητα, σήμερα 
ζούμε την πάλη της οργάνωσης Ενωμένων Εθνών, με όλα τα καινούργια προοδευτικά 
χαρακτηριστικά της. Την πάλη της οργάνωσης των ενωμένων εργατών όλου του 
κόσμου, όπως την καθρεφτίζει η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Την πάλη 
της ενωμένης νεολαίας όλων των χωρών, συσπειρωμένης γύρω από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας. Σήμερα ζούμε την πάλη των ενωμένων γυναικών 
όλης της γης, που περιχαρακώνουνται κι αυτές κάτω από την αντιφασιστική σημαία 
της παγκόσμιας τους οργάνωσης. 

Μέσα από αυτήντηνεπιφανειακά μόνον πολυμερή, μα στο βάθοςτης κοινήν και ενιαίαν 
παγκοσμιότητα της εθελοντικής ένωσης ελευθέρων ανθρώπων, δεν αντανακλάται 
τίποτε άλλο, παρά αυτή τούτη η παγκοσμιότητα του ιστορικού σταδίου που περνούμε. 
Μόνον τυφλοί δεν μπορούν να δουν ότι οι καινούργιες αυτές παγκόσμιες οργανωτικές 
φόρμες, δεν ξεπήδησαν τυχαία στο μεταπολεμικό κλίμα, μα αποτελούν ίσα-ίσα τον 
υλικό καθρέφτη της κινούμενης πανανθρώπινης μάζας, που θέτει όχι στενά και 
περιορισμένα πια καθήκοντα μπροστά της, μα ευρύτατους παγκόσμιους στόχους 
και καθολικές προοπτικές, που ξέρει ακόμη να θέτει τα στενά και περιωρισμένα 
καθήκοντα σε αρμονική εξυπηρέτηση των διεθνών απαιτήσεων. 

Να, φίλοι, σε ποιο στάδιο ζούμε. Να τον αέρα του παγκόσμιου συναγερμού που 
αναπνέουμε. Να σε πια καινούργια πλαίσια μας έμπασε το νικηφόρο τέρμα του 
αντιφασιστικού πολέμου, και η επικράτηση των σοσιαλιστικών δυνάμεων πέραν 
από τα όρια μιας χώρας, που είναι το ιστορικώτερο χαρακτηριστικό της νέας αυτής 
περιόδου. 

Το ερώτημα όμως έχει τεθεί από νωρίτερα: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος στόχος των 
προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου σ' αυτή τη νέαν περίοδο; Η παγκόσμια 
δημοκρατική φάλαγγα όλων των λαών της γης κινείται σήμερα για να ολοκληρώσει 
την απομόνωση όλων εκείνων των στοιχείων και παραγόντων κάθε χώρας, που 
οπορτουνιστικά υποστηρίζουν την πολιτική της προδοσίας των λαών. που μπαίνουν 
στο δρόμο της λιποταξίας από το συνεπή αγώνα της σοσιαλιστικής επικράτησης, που 
συμβιβάζονται με την παγκόσμιαν ιμπεριαλιστικήν αντίδραση, που προσπαθούν να 
αναβιώσουν μετα παληά ή με καινούργια ρούχα το φασισμό, και που σπείρουντο σπόρο 
ενός καινούργιου παγκόσμιου πολέμου. Ταυτόχρονα η φάλαγγα των δημοκρατικών 
λαών όλου του κόσμου συνεχίζει την επαγρύπνηση της. προετοιμάζοντας έτσι το 
αποφασιστικό κτύπημα για την τελική κατασυντριβή των μαύρων ιμπεριαλιστικών, 
φιλοπόλεμων και κοσμοκρατορικών δυνάμεων του κόσμου. 

Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε, πως ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, 
ούτε το τσάκισμα της παγκόσμιας αντίδρασης να συντελεσθεί, αν δεν στηριχθεί κι 
αν δεν εξασφαλίσει μια σωστή στρατηγική, αν δεν στηριχθεί σε σχέδιο άρρηκτης 
συμμαχίας ανάμεσα στο παγκόσμιο προλεταριάτο και τα αντι-ιμπεριαλιστικό. 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των αποικιακών και ημιαποικιακών λαών ο στόχος 
αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν χαλυβδωθούν στενοί συμμαχικοί δεσμοί 
ανάμεσα σ' όλες τις κινητήριες δυνάμεις αυτού του σταδίου - ανάμεσα στη μεγάλη 
Σοβιετική Ένωση, τις νεαρές λαϊκές δημοκρατίες της ανατολικής και κεντρικής 
Ευρώπης, ανάμεσα στα προλεταριακά κινήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών της 
γης, καθώς και ανάμεσα στις χρήσιμες κι απαραίτητες εφεδρικές τους δυνάμεις: 
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ 5 4 

ΚΥΠΡΟΣ, 1947 

(Σημείωμα Σ ύ ν τ α ξ η ς : Το κείμενο που ακολουθεί είναι το περιεχόμενο ειδκής έ κ δ ο σ η ς της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ ) 

Στο βιβλίο αυτό περιέχουνται όλες οι ε ισηγήσεις και οι βασικές αποφάσεις του Ε' 
Παγκυπρίου συνεδρίου του Α Κ Ε Λ που έγινε στη Λευκωσία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, 
1947. Η έκδοση τους σε ξεχωριστό τόμο ήταν ομόφωνη εντολή του συνεδρίου 
προς τη νέα Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Προορίζουνται για κομματική και 
παλλαϊκή κατατόπιση, γιατί αναμφισβήτητα αποτελούν τη βάση της κίνησης και των 
αγώνων των εργατών και του εργαζομένου λαού της Κύπρου για προώθηση της 
οικονομικοκοινωνικής ανόρθωσης του τόπου και για παραπέρα εντατικοποίηση της 
πάλης για την εκπλήρωση των ιστορικών ενωτικών πεπρωμένων του λαού μας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ 

(Εισηγητής ο Γ. Γραμματέας του ΑΚΕΛ Φ. Ιωάννου) 

Συνερχόμαστε στο μέσο σοβαρών και κρίσιμων στιγμών της ιστορίας των ανθρώπων. 
Ζούμε στην καρδιά της αδιάκοπης κίνησης και πάλης για την ανιούσα ιστορικήν 
εξέλιξη της κοινωνίας και των θεσμών της. Βρισκόμαστε στην ακμή ενός πραγματικού 
παγκόσμιου συναγερμού, με στόχο την καινούργια σοσιαλιστική ζωή του μέλλοντος 
για όλους τους ανθρώπους. 

Όταν οι πρώτοι δάσκαλοι του Μαρξ ισμού συνέταξαν, τα 1848, το περίφημο 
«Μανιφέστο» τους. θεώρησαν αναγκαίο να το προλογίσουν με τούτα τα λόγια.- «Ένα 
φάντασμα τριγυρίζει την Ευρώπη - το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις 
της γέρικης ηπείρου ενωθήκανε για να το κυνηγήσουν». 

Εκατό χρόνια ύστερα από αυτά τα λόγια, στα πρόθυρα του 1948, η φλόγα που άναψαν 
ο Μαρξ και ο Έγκελς στο «Μανιφέστο» τους, ξαπλώθηκε πολύ πέραν από τα όρια 
της γέρικης Ηπείρου - και στην τελευταία γωνιά του γέρικου πλανήτη μας. Με τη 
σειρά τους, οι μαύρες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όλου του κόσμου, προσπαθούν να 
ενωθούν και τώρα. σε καινούργια «ιερή συμμαχία», για να την καταπνίξουν. 

Τίποτε όμως δεν στάθηκε αρκετό τότε για «να πολεμήσει το φάντασμα». Πολύ 
λιγότερο σήμερα τίποτε δεν μπορεί να φανεί αρκετό για να φρενάρει αποφασιστικά 
την ηρωική πορεία όλων των λαών της γης προς την κατάκτηση της νέας ζωής, 
τίποτε δεν μπορεί να φανεί αρκετό για ν' αποτρέψει τελικά τον οριστικό θάνατο του 
γερασμένου κι άχρηστου πια καθεστώτος της καπιταλιστικής και ιμπεριαλιστικής 
βίας, μια και κατάντησε ασυνταίριαστο με τις υλικές απαιτήσεις του κόσμου, μια και 
έγινε ολότελα ασυμβίβαστο με την ανθρώπινη φύση. 

Που βρισκόμαστε όμως σήμερα; Ποιου μεγάλου ιστορικού σταδίου τον αέρα 
αναπνέουμε, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι αυτού του σταδίου, ποιες δυνάμεις 
κινούνται αδιάλλακτα προς αυτούς τους στόχους, και ποιος είναι ο συσχετισμός της 
κίνησης του δικού μας κινήματος προς τις τέτοιες δυνάμεις; 

Άσχετο μέσα από ποιες καινούργιες συνθήκες και ποιες καινούργιες μέθοδες, άσχετο 
αν αλλού ειρηνικά - σύμφωνα με την θέληση των λαών - και αλλού, από ανάγκη, 
επαναστατικά - παρά τη θέληση και την επιθυμία του προοδευτικού κόσμου - σήμερα 
βρισκόμαστε σ' ένα προχωρημένο στάδιο, σε μια ακμή, της κοσμογονικής πάλης 
για καθολική επικράτηση λευτεριάς και ανεξαρτησίας, για ειρήνη, για δημοκρατική 
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ανάπτυξη, για κοινωνικήν πρόοδο, για την ετοιμασία του δρόμου που οδηγεί στην 
πλήρη νίκη του Σοσιαλισμού σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Εξετάζοντας όχι με τοπικό, μα με παγκόσμιο πρίσμα τις καταστάσεις, σήμερα δεν 
μπορούμε πια να λέμε ότι ζούμε το στενό στάδιο της πάλης για τη μια ή την άλλη 
αστικοδημοκρατική μεταβολή, σε μια ή περισσότερες χώρες του κόσμου. Εξετάζοντας 
με το ίδιο, το παγκόσμιο μάτι τις καταστάσεις, σήμερα δεν μπορούμε καν να λέμε ότι 
βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της πάλης για την επικράτηση και τη σταθεροποίηση 
του σοσιαλισμού σε μια χώρα του κόσμου. Η ιστορική εξέλιξη άφηνε πολύ τον πρώτο 
και αρκετά πίσω τον δεύτερο από αυτούς τους στενούς και περιορισμένους στόχους. 
Σήμερα η προοπτική είναι πλατύτερη κι ο στόχος είναι παγκόσμιος. Σήμερα ζούμε την 
πάλη της παγκόσμιας λευτεριάς, της παγκόσμιας ειρήνης, της δημοκρατίας για όλους 
τους λαούς της γης, της επικράτησης του σοσιαλισμού για όλους τους ανθρώπους. 

Πιο πρακτικά, κι όπως βγαίνει μέσα από την μεταπολεμική πραγματικότητα, σήμερα 
ζούμε την πάλη της οργάνωσης Ενωμένων Εθνών, με όλα τα καινούργια προοδευτικά 
χαρακτηριστικά της. Την πάλη της οργάνωσης των ενωμένων εργατών όλου του 
κόσμου, όπως την καθρεφτίζει η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία. Την πάλη 
της ενωμένης νεολαίας όλων των χωρών, συσπειρωμένης γύρω από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας. Σήμερα ζούμε την πάλη των ενωμένων γυναικών 
όλης της γης, που περιχαρακώνουνται κι αυτές κάτω από την αντιφασιστική σημαία 
της παγκόσμιας τους οργάνωσης. 

Μέσα από αυτήντηνεπιφανειακά μόνον πολυμερή, μα στο βάθοςτης κοινήν και ενιαίαν 
παγκοσμιότητα της εθελοντικής ένωσης ελευθέρων ανθρώπων, δεν αντανακλάται 
τίποτε άλλο, παρά αυτή τούτη η παγκοσμιότητα του ιστορικού σταδίου που περνούμε. 
Μόνον τυφλοί δεν μπορούν να δουν ότι οι καινούργιες αυτές παγκόσμιες οργανωτικές 
φόρμες, δεν ξεπήδησαν τυχαία στο μεταπολεμικό κλίμα, μα αποτελούν ίσα-ίσα τον 
υλικό καθρέφτη της κινούμενης πανανθρώπινης μάζας, που θέτει όχι στενά και 
περιορισμένα πια καθήκοντα μπροστά της, μα ευρύτατους παγκόσμιους στόχους 
και καθολικές προοπτικές, που ξέρει ακόμη να θέτει τα στενά και περιωρισμένα 
καθήκοντα σε αρμονική εξυπηρέτηση των διεθνών απαιτήσεων. 

Να, φίλοι, σε ποιο στάδιο ζούμε. Να τον αέρα του παγκόσμιου συναγερμού που 
αναπνέουμε. Να σε πια καινούργια πλαίσια μας έμπασε το νικηφόρο τέρμα του 
αντιφασιστικού πολέμου, και η επικράτηση των σοσιαλιστικών δυνάμεων πέραν 
από τα όρια μιας χώρας, που είναι το ιστορικώτερο χαρακτηριστικό της νέας αυτής 
περιόδου. 

Το ερώτημα όμως έχει τεθεί από νωρίτερα: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος στόχος των 
προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου σ' αυτή τη νέαν περίοδο; Η παγκόσμια 
δημοκρατική φάλαγγα όλων των λαών της γης κινείται σήμερα για να ολοκληρώσει 
την απομόνωση όλων εκείνων των στοιχείων και παραγόντων κάθε χώρας, που 
οπορτουνιστικά υποστηρίζουν την πολιτική της προδοσίας των λαών. που μπαίνουν 
στο δρόμο της λιποταξίας από το συνεπή αγώνα της σοσιαλιστικής επικράτησης, που 
συμβιβάζονται με την παγκόσμιαν ιμπεριαλιστικήν αντίδραση, που προσπαθούν να 
αναβιώσουν μετα παληά ή με καινούργια ρούχα το φασισμό, και που σπείρουντο σπόρο 
ενός καινούργιου παγκόσμιου πολέμου. Ταυτόχρονα η φάλαγγα των δημοκρατικών 
λαών όλου του κόσμου συνεχίζει την επαγρύπνηση της. προετοιμάζοντας έτσι το 
αποφασιστικό κτύπημα για την τελική κατασυντριβή των μαύρων ιμπεριαλιστικών, 
φιλοπόλεμων και κοσμοκρατορικών δυνάμεων του κόσμου. 

Όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε, πως ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, 
ούτε το τσάκισμα της παγκόσμιας αντίδρασης να συντελεσθεί, αν δεν στηριχθεί κι 
αν δεν εξασφαλίσει μια σωστή στρατηγική, αν δεν στηριχθεί σε σχέδιο άρρηκτης 
συμμαχίας ανάμεσα στο παγκόσμιο προλεταριάτο και τα αντι-ιμπεριαλιστικό. 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των αποικιακών και ημιαποικιακών λαών ο στόχος 
αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν χαλυβδωθούν στενοί συμμαχικοί δεσμοί 
ανάμεσα σ' όλες τις κινητήριες δυνάμεις αυτού του σταδίου - ανάμεσα στη μεγάλη 
Σοβιετική Ένωση, τις νεαρές λαϊκές δημοκρατίες της ανατολικής και κεντρικής 
Ευρώπης, ανάμεσα στα προλεταριακά κινήματα όλων των ανεπτυγμένων χωρών της 
γης, καθώς και ανάμεσα στις χρήσιμες κι απαραίτητες εφεδρικές τους δυνάμεις: 
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Τους ημιπρολετάριους και τους φτωχομεσαίους χωρικούς των ανεπτυγμένων χωρών 
από τη μια, και τα φουντωμένα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των αποικιακών και 
εξαρτωμένων λαών όλου του κόσμου, από την άλλη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 
στη σημερινή περίοδο, που αποκορυφούται η κρίση του ιμπεριαλισμού, οι τεράστιες 
αποικιακές και ημιαποικιακές εκτάσεις έπαψαν πια νάναι εφεδρείες και ανεξάντλητες 
πηγές δύναμης για τον ιμπεριαλισμό. Τώρα, οι αποικίες και οι εξαρτώμενες χώρες, 
μετεβλήθηκαν σε κείνο που προείπε ο Λένιν. Σε άμεσες εφεδρείες και πηγή δύναμης 
για την τελική επικράτηση της παγκόσμιας υπόθεσης του προλεταριάτου. 

Μόνο αν το δούμε αυτό, μόνο υπό το πρίσμα της σημερινής παγκόσμιας στρατηγικής 
αν εξετάσουμε τα πράγματα, θα μπορέσουμε να φωτίσουμε και την πραγματική 
σημασία των αποικιακών κινημάτων. Έτσ ι μόνο ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές, 
και σε τελευταίαν ανάλυση υπηρέτες του ιμπεριαλισμού, μπορούν να βλέπουν το 
αποικιακό πρόβλημα, σαν πρόβλημα «απομονωμένο» και «ανεξάρτητο», μόνο 
ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές λακέδες της παγκόσμιας αντίδρασης μπορούν 
να βλέπουν το αποικιακό πρόβλημα, σαν πρόβλημα ασύνδετο με τη γενικώτερη 
προοπτική της ανατροπής του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού, μόνο ρεφορμιστές και 
οππορτιουνιστές προδότες των λαών, μπορούν να βλέπουν το αποικιακό πρόβλημα, 
σαν πρόβλημα ξένο και ασυσχέτιστο με τη γενικώτερη, τη σοσιαλιστική υπόθεση 
του διεθνούς προλεταριάτου, σαν πρόβλημα ξένο κι ασυσχέτιστο με τον παγκόσμιο 
συναγερμό για καθολική επικράτηση του Σοσιαλισμού. 

Η δική μας, η μαρξιστική θέση είναι πωςτο αποικιακό πρόβλημα αποτελεί αναπόσπαστο 
οργανικό - και εν πολλοίς οργανωτικό - τμήμα του αγώνα για πανανθρώπινη 
επικράτηση της σοσιαλιστικής ιδέας, και συνδέεται αυτή τη στιγμή απόλυτα με την 
παγκόσμια πάλη για ειρήνη, λευτεριά και δημοκρατία. Η ανεξαρτησία των αποικιακών 
λαών είναι κι αυτή προστάδιο απόλυτα συνυφασμένο με την παραπέρα οικονομική, 
κοινωνική και εκπολιτιστική τους ανάπτυξη, και το άνοιγμα του δρόμου προς το 
σοσιαλισμό - κι αυτό, όχι μονάχα για τους αποικιακούς λαούς, αλλά και για τους 
ίδιους τους λαούς των Μητροπόλεων. 

Μέσα από μια τέτοια τοποθέτηση του αποικιακού προβλήματος, αυτόματα καθορίζεται 
και ο ρόλος του δικού μας κινήματος: Ρόλος αδιάλλακτα εθνικοαπελευθερωτικός. 
ρόλος άμεσα εφεδρειακός στον παγκόσμιο αγώνα του διεθνούς προλεταριάτου, 
ρόλος συνεπούς και άρρηκτης συμμαχίας και ηθικοϋλικής αλληλοϋποστήριξης 
ανάμεσα σ' όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του κόσμου, ενάντια στη διεθνή 
φιλοπόλεμη αντίδραση του μονοπωλιακού ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου, που τρέφεται 
και τώρα με την ουτοπία της παγκόσμιας επικράτησης. Το κίνημα μας δεν θάστεκε 
με προλεταριακή συνέπεια στα πόδια του, το κίνημα μας θάταν ρεφορμιστικό και 
οππορτιουνιστικό, αν δεν είχαμε τη δύναμη να το τοποθετήσουμε στα πλαίσια της 
ηθικής και υλικής του σύνδεσης, με τη γενικώτερη, τη διεθνή πάλη, όλων των λαών 
της γης, για ειρήνη, για λευτεριά, για δημοκρατία, για οικονομικήν ανασυγκρότηση 
και κοινωνικήν πρόοδο. 

ΚΡΙΣΗ - ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΕΜΟΣ 

Μα θάμαστε ολότελα μονόπλευροι και θα κυνηγούσαμε μονάχα ευσεβείς πόθους, 
αν περιορίζαμε την έρευνα των διεθνών καταστάσεων στο ένα σκέλος - εκείνο των 
προοδευτικών δυνάμεων. Μια τέτοια έρευνα, θα δημιουργούσε αυταπάτες, και θάταν 
συνεπώς λανθασμένος οδηγός δράσης, αν δεν επεκτεινόταν και στο άλλο σκέλος 
- εκείνο της ιμπεριαλιστικής αντίδρασης και των λακέδων της, και στο βαθμό που 
μπορούν ακόμη ως σήμερα να παίζουν το ρόλο τους στον καθορισμό της διεθνούς 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κίνησης. 

Δ ίχως αμφιβολία, παράλληλα με την προς τα πρόσω πορείαν των λαών της γης, όπως 
την διαγράφουμε πιο πάνω, καπιταλισμός και ιμπεριαλισμός περνούν σήμερα μιαν 
οξύτατη οικονομικήν, πολιτικήν και κοινωνικήν κρίση. Πρέπει να αναμένουμε πως 
η κρίση αυτή, που άρχισε από το τέλος του περασμένου πολέμου και οξύνθηκε με 
τον τερματισμό του τελευταίου πανανθρώπινου αιματοκυλίσματος, όσο και πάει θα 
επεκτείνεται και θα αποκορυφούται ακόμη περισσότερο. 
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Απέχε ι σήμερα πάρα πολύ από μας ο καιρός, που οι πρώτες κρίσεις του καπιταλισμού 
μπορούσαν να βρουν διέξοδο και μια μορφή λίγο ή πολύ μόνιμης θεραπείας, 
στην ανακάλυψη καινούργιων χωρών, στην εκμετάλλευση παρθένων εδαφών και 
την βίαιη αποικιοποίηση τους, κάτω από το πονόψυχο σύνθημα του εκπολιτισμού 
καθυστερημένωνλαών.Στο στάδιο τηςολοκληρωμένης κατάκτησης καιεκμετάλλευσης 
του κόσμου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο μιας χούφτας καπιταλιστικών χωρών, στο 
στάδιο δηλαδή, του ιμπεριαλισμού, δεν απομένουν «άγνωστες χώρες» και «παρθένα 
εδάφη», που να βρ ίσκε ιχώρονο καπιταλισμόςν' αναπνέε ιαπότιςκρίσε ιςτου. Η μεγάλη 
κρίση υπερπαραγωγής που απειλεί επικίνδυνα τη Βορειοαμερικανική Συμπολιτεία 
δεν μπορεί να βρει διέξοδο ούτε σε «καινούργιες θαλασσοπορίες» για ανακάλυψη 
«ανύπαρκτων τόπων», ούτε βέβαια στον Άρη! Από αυτό προκύπτει πως κάθε κρίση 
υπερπαραγωγής, που δημιουργεί ανεργίαν και φτώχεια, αν δεν θέσει επί τάπητος το 
ζήτημα της πορείας προς το Σοσιαλισμό, που αποτελεί τη μόνη ριζική θεραπεία, θα 
θέσει αναπόφευκτα επί τάπητος ένα άλλο ζήτημα: Το ζήτημα της ανακατανομής των 
αποικιών, για λογαριασμό της καπιταλιστικής χώρας ή του μπλοκ των καπιταλιστικών 
χωρών, που στερούνται αποικιακές εκτάσεις, για να διοχετεύσουν την κρίση τους. 
Ά μ ε σ η συνέπεια: Οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί και το οργανικό φρούτο αυτών 
των ανταγωνισμών - ο πόλεμος, ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη. 

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Δίπλα στις εσωκαπιταλιστικές 
αντιθέσεις, που τόσο έκδηλα φανερώνουνται σήμερα ανάμεσα στις δυο βασικώτερες 
καπιταλιστικές χώρες του κόσμου - την Αγγλία και την Αμερ ική - υπάρχουν σήμερα 
και οι αντιθέσεις του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού, σαν συνόλου, απέναντι των 
σοσιαλιστικών και προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου, σαν ενός άλλου 
συνόλου. 0 δεύτερος αυτός άξονας των αντιθέσεων ανάμεσα στις δυο βασικώτερες 
τάσεις που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς υποθέσεις, δεν μπορεί παρά να 
σπρώχνει τις καπιταλιστικές χώρες, όσο βέβαια μπορούν, σε μια προσπάθεια ύφεσης 
των δικών τους εσωτερικών ανταγωνισμών, σε μια τάση αμοιβαίων υποχωρήσεων 
και παραχωρήσεων, μια απόπειρα πολύπλευρου συνασπισμού των δυνάμεων τους, 
που καθορίζουνται από την ανάγκη να αντιμετωπισθεί ο «κοινός κίνδυνος» και να 
αποφευχθεί ο κοινός τους θάνατος. 

Ίσαμε εδώ μπορεί να τεθεί το ερώτημα: θα μπορέσει ο καπιταλισμός να αμβλύνει, ή 
ακόμη και να εξομαλύνει τις δικές του εσωτερικές αντιθέσεις, και - συνασπιζόμενος 
μαζί με τους δορυφόρους του - να οργανώσει και να διεξάγει πετυχεμένα ένα 
καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τα προοδευτικά 
κινήματα όλων των χωρών του κόσμου; Ή οι εσωτερικές αυτές αντιθέσεις θα 
αποδειχθούν τελικά άλυτες και θ' ανάψει ένας ενδοκαπιταλιστικός πόλεμος, που 
μοιραία όμως δεν θα μπορέσει και πάλι να περιοριστεί, και θα περιπλέξει ξανά 
ολόκληρο τον κόσμο; 

Η ιστορία, στο πρόσφατο παρελθόν απόδειξε πως ο καπιταλισμός δεν μπόρεσε 
να ξεφύγει την εσωτερική του σύγκρουση, ούτε με τις προσπάθειες ύφεσης 
των εσωτερικών του αντιθέσεων, ούτε με την πολιτική των υποχωρήσεων και 
παραχωρήσεων προς το αξονικό μπλοκ, ούτε βέβαια και με τις προδοτικές του 
απόπειρες να οργανώσει το κοινό καπιταλιστικό μέτωπο ενάντια στον «κοινό 
ανατολικό κίνδυνο», με αποκορύφωμα το Μόναχο. 

Η ιστορία του μέλλοντος πιθανώτατα θ' αποδείξει κάτι πολύ περισσότερο: Ότι ο 
καπιταλισμός είναι ανίκανος πια να οργανώσει ή να διεξάγει οποιοδήποτε μεγάλον 
πόλεμο. Το ατομικό όπλο δεν μπορεί ν' αλλάξει καθόλου αυτή την προοπτική, μια 
και δεν μπορεί ν' αλλάξει το γεγονός ότι βασικός αποφασιστικός παράγοντας για την 
οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή ενός πολέμου είναι το παγκόσμιο προλεταριάτο 
και οι λαοί όλου του κόσμου, και όχι τα ατομικά όπλα. Και είναι εδώ που πρέπει να 
δούμε ποιο απέραντο πλάτος και βάθος περικλείει η απλή και μικροσκοπική εκείνη 
φράση του Στάλιν, ότι «οι λαοί σήμερα δεν θέλουν τον πόλεμο». 

Αν όμως είναι πολύ σωστή η διαπίστωση ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
να οργανώσει ένα καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο, εν τούτοις θα μας χαρακτήριζε μια 
τυφλή αυταπάτη, αν δεν βλέπαμε ότι κάμνει ότι βγαίνει από το χέρι του για να τον 
προετοιμάσει. Όσο ωρισμένες καπιταλιστικές δυνάμεις θ' αναπνέουν ιμπεριαλιστικά, 
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Τους ημιπρολετάριους και τους φτωχομεσαίους χωρικούς των ανεπτυγμένων χωρών 
από τη μια, και τα φουντωμένα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα των αποικιακών και 
εξαρτωμένων λαών όλου του κόσμου, από την άλλη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι 
στη σημερινή περίοδο, που αποκορυφούται η κρίση του ιμπεριαλισμού, οι τεράστιες 
αποικιακές και ημιαποικιακές εκτάσεις έπαψαν πια νάναι εφεδρείες και ανεξάντλητες 
πηγές δύναμης για τον ιμπεριαλισμό. Τώρα, οι αποικίες και οι εξαρτώμενες χώρες, 
μετεβλήθηκαν σε κείνο που προείπε ο Λένιν. Σε άμεσες εφεδρείες και πηγή δύναμης 
για την τελική επικράτηση της παγκόσμιας υπόθεσης του προλεταριάτου. 

Μόνο αν το δούμε αυτό, μόνο υπό το πρίσμα της σημερινής παγκόσμιας στρατηγικής 
αν εξετάσουμε τα πράγματα, θα μπορέσουμε να φωτίσουμε και την πραγματική 
σημασία των αποικιακών κινημάτων. Έτσ ι μόνο ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές, 
και σε τελευταίαν ανάλυση υπηρέτες του ιμπεριαλισμού, μπορούν να βλέπουν το 
αποικιακό πρόβλημα, σαν πρόβλημα «απομονωμένο» και «ανεξάρτητο», μόνο 
ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές λακέδες της παγκόσμιας αντίδρασης μπορούν 
να βλέπουν το αποικιακό πρόβλημα, σαν πρόβλημα ασύνδετο με τη γενικώτερη 
προοπτική της ανατροπής του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού, μόνο ρεφορμιστές και 
οππορτιουνιστές προδότες των λαών, μπορούν να βλέπουν το αποικιακό πρόβλημα, 
σαν πρόβλημα ξένο και ασυσχέτιστο με τη γενικώτερη, τη σοσιαλιστική υπόθεση 
του διεθνούς προλεταριάτου, σαν πρόβλημα ξένο κι ασυσχέτιστο με τον παγκόσμιο 
συναγερμό για καθολική επικράτηση του Σοσιαλισμού. 

Η δική μας, η μαρξιστική θέση είναι πωςτο αποικιακό πρόβλημα αποτελεί αναπόσπαστο 
οργανικό - και εν πολλοίς οργανωτικό - τμήμα του αγώνα για πανανθρώπινη 
επικράτηση της σοσιαλιστικής ιδέας, και συνδέεται αυτή τη στιγμή απόλυτα με την 
παγκόσμια πάλη για ειρήνη, λευτεριά και δημοκρατία. Η ανεξαρτησία των αποικιακών 
λαών είναι κι αυτή προστάδιο απόλυτα συνυφασμένο με την παραπέρα οικονομική, 
κοινωνική και εκπολιτιστική τους ανάπτυξη, και το άνοιγμα του δρόμου προς το 
σοσιαλισμό - κι αυτό, όχι μονάχα για τους αποικιακούς λαούς, αλλά και για τους 
ίδιους τους λαούς των Μητροπόλεων. 

Μέσα από μια τέτοια τοποθέτηση του αποικιακού προβλήματος, αυτόματα καθορίζεται 
και ο ρόλος του δικού μας κινήματος: Ρόλος αδιάλλακτα εθνικοαπελευθερωτικός. 
ρόλος άμεσα εφεδρειακός στον παγκόσμιο αγώνα του διεθνούς προλεταριάτου, 
ρόλος συνεπούς και άρρηκτης συμμαχίας και ηθικοϋλικής αλληλοϋποστήριξης 
ανάμεσα σ' όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του κόσμου, ενάντια στη διεθνή 
φιλοπόλεμη αντίδραση του μονοπωλιακού ιμπεριαλιστικού κεφαλαίου, που τρέφεται 
και τώρα με την ουτοπία της παγκόσμιας επικράτησης. Το κίνημα μας δεν θάστεκε 
με προλεταριακή συνέπεια στα πόδια του, το κίνημα μας θάταν ρεφορμιστικό και 
οππορτιουνιστικό, αν δεν είχαμε τη δύναμη να το τοποθετήσουμε στα πλαίσια της 
ηθικής και υλικής του σύνδεσης, με τη γενικώτερη, τη διεθνή πάλη, όλων των λαών 
της γης, για ειρήνη, για λευτεριά, για δημοκρατία, για οικονομικήν ανασυγκρότηση 
και κοινωνικήν πρόοδο. 

ΚΡΙΣΗ - ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΕΜΟΣ 

Μα θάμαστε ολότελα μονόπλευροι και θα κυνηγούσαμε μονάχα ευσεβείς πόθους, 
αν περιορίζαμε την έρευνα των διεθνών καταστάσεων στο ένα σκέλος - εκείνο των 
προοδευτικών δυνάμεων. Μια τέτοια έρευνα, θα δημιουργούσε αυταπάτες, και θάταν 
συνεπώς λανθασμένος οδηγός δράσης, αν δεν επεκτεινόταν και στο άλλο σκέλος 
- εκείνο της ιμπεριαλιστικής αντίδρασης και των λακέδων της, και στο βαθμό που 
μπορούν ακόμη ως σήμερα να παίζουν το ρόλο τους στον καθορισμό της διεθνούς 
οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κίνησης. 

Δ ίχως αμφιβολία, παράλληλα με την προς τα πρόσω πορείαν των λαών της γης, όπως 
την διαγράφουμε πιο πάνω, καπιταλισμός και ιμπεριαλισμός περνούν σήμερα μιαν 
οξύτατη οικονομικήν, πολιτικήν και κοινωνικήν κρίση. Πρέπει να αναμένουμε πως 
η κρίση αυτή, που άρχισε από το τέλος του περασμένου πολέμου και οξύνθηκε με 
τον τερματισμό του τελευταίου πανανθρώπινου αιματοκυλίσματος, όσο και πάει θα 
επεκτείνεται και θα αποκορυφούται ακόμη περισσότερο. 
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Απέχε ι σήμερα πάρα πολύ από μας ο καιρός, που οι πρώτες κρίσεις του καπιταλισμού 
μπορούσαν να βρουν διέξοδο και μια μορφή λίγο ή πολύ μόνιμης θεραπείας, 
στην ανακάλυψη καινούργιων χωρών, στην εκμετάλλευση παρθένων εδαφών και 
την βίαιη αποικιοποίηση τους, κάτω από το πονόψυχο σύνθημα του εκπολιτισμού 
καθυστερημένωνλαών.Στο στάδιο τηςολοκληρωμένης κατάκτησης καιεκμετάλλευσης 
του κόσμου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο μιας χούφτας καπιταλιστικών χωρών, στο 
στάδιο δηλαδή, του ιμπεριαλισμού, δεν απομένουν «άγνωστες χώρες» και «παρθένα 
εδάφη», που να βρ ίσκε ιχώρονο καπιταλισμόςν' αναπνέε ιαπότιςκρίσε ιςτου. Η μεγάλη 
κρίση υπερπαραγωγής που απειλεί επικίνδυνα τη Βορειοαμερικανική Συμπολιτεία 
δεν μπορεί να βρει διέξοδο ούτε σε «καινούργιες θαλασσοπορίες» για ανακάλυψη 
«ανύπαρκτων τόπων», ούτε βέβαια στον Άρη! Από αυτό προκύπτει πως κάθε κρίση 
υπερπαραγωγής, που δημιουργεί ανεργίαν και φτώχεια, αν δεν θέσει επί τάπητος το 
ζήτημα της πορείας προς το Σοσιαλισμό, που αποτελεί τη μόνη ριζική θεραπεία, θα 
θέσει αναπόφευκτα επί τάπητος ένα άλλο ζήτημα: Το ζήτημα της ανακατανομής των 
αποικιών, για λογαριασμό της καπιταλιστικής χώρας ή του μπλοκ των καπιταλιστικών 
χωρών, που στερούνται αποικιακές εκτάσεις, για να διοχετεύσουν την κρίση τους. 
Ά μ ε σ η συνέπεια: Οι ενδοκαπιταλιστικοί ανταγωνισμοί και το οργανικό φρούτο αυτών 
των ανταγωνισμών - ο πόλεμος, ανάμεσα στα καπιταλιστικά κράτη. 

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Δίπλα στις εσωκαπιταλιστικές 
αντιθέσεις, που τόσο έκδηλα φανερώνουνται σήμερα ανάμεσα στις δυο βασικώτερες 
καπιταλιστικές χώρες του κόσμου - την Αγγλία και την Αμερ ική - υπάρχουν σήμερα 
και οι αντιθέσεις του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού, σαν συνόλου, απέναντι των 
σοσιαλιστικών και προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου, σαν ενός άλλου 
συνόλου. 0 δεύτερος αυτός άξονας των αντιθέσεων ανάμεσα στις δυο βασικώτερες 
τάσεις που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς υποθέσεις, δεν μπορεί παρά να 
σπρώχνει τις καπιταλιστικές χώρες, όσο βέβαια μπορούν, σε μια προσπάθεια ύφεσης 
των δικών τους εσωτερικών ανταγωνισμών, σε μια τάση αμοιβαίων υποχωρήσεων 
και παραχωρήσεων, μια απόπειρα πολύπλευρου συνασπισμού των δυνάμεων τους, 
που καθορίζουνται από την ανάγκη να αντιμετωπισθεί ο «κοινός κίνδυνος» και να 
αποφευχθεί ο κοινός τους θάνατος. 

Ίσαμε εδώ μπορεί να τεθεί το ερώτημα: θα μπορέσει ο καπιταλισμός να αμβλύνει, ή 
ακόμη και να εξομαλύνει τις δικές του εσωτερικές αντιθέσεις, και - συνασπιζόμενος 
μαζί με τους δορυφόρους του - να οργανώσει και να διεξάγει πετυχεμένα ένα 
καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τα προοδευτικά 
κινήματα όλων των χωρών του κόσμου; Ή οι εσωτερικές αυτές αντιθέσεις θα 
αποδειχθούν τελικά άλυτες και θ' ανάψει ένας ενδοκαπιταλιστικός πόλεμος, που 
μοιραία όμως δεν θα μπορέσει και πάλι να περιοριστεί, και θα περιπλέξει ξανά 
ολόκληρο τον κόσμο; 

Η ιστορία, στο πρόσφατο παρελθόν απόδειξε πως ο καπιταλισμός δεν μπόρεσε 
να ξεφύγει την εσωτερική του σύγκρουση, ούτε με τις προσπάθειες ύφεσης 
των εσωτερικών του αντιθέσεων, ούτε με την πολιτική των υποχωρήσεων και 
παραχωρήσεων προς το αξονικό μπλοκ, ούτε βέβαια και με τις προδοτικές του 
απόπειρες να οργανώσει το κοινό καπιταλιστικό μέτωπο ενάντια στον «κοινό 
ανατολικό κίνδυνο», με αποκορύφωμα το Μόναχο. 

Η ιστορία του μέλλοντος πιθανώτατα θ' αποδείξει κάτι πολύ περισσότερο: Ότι ο 
καπιταλισμός είναι ανίκανος πια να οργανώσει ή να διεξάγει οποιοδήποτε μεγάλον 
πόλεμο. Το ατομικό όπλο δεν μπορεί ν' αλλάξει καθόλου αυτή την προοπτική, μια 
και δεν μπορεί ν' αλλάξει το γεγονός ότι βασικός αποφασιστικός παράγοντας για την 
οργάνωση και την επιτυχή διεξαγωγή ενός πολέμου είναι το παγκόσμιο προλεταριάτο 
και οι λαοί όλου του κόσμου, και όχι τα ατομικά όπλα. Και είναι εδώ που πρέπει να 
δούμε ποιο απέραντο πλάτος και βάθος περικλείει η απλή και μικροσκοπική εκείνη 
φράση του Στάλιν, ότι «οι λαοί σήμερα δεν θέλουν τον πόλεμο». 

Αν όμως είναι πολύ σωστή η διαπίστωση ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή 
να οργανώσει ένα καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο, εν τούτοις θα μας χαρακτήριζε μια 
τυφλή αυταπάτη, αν δεν βλέπαμε ότι κάμνει ότι βγαίνει από το χέρι του για να τον 
προετοιμάσει. Όσο ωρισμένες καπιταλιστικές δυνάμεις θ' αναπνέουν ιμπεριαλιστικά, 
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και έτσι αναπνέουν ως σήμερα η Αγγλία και η Αμερική, δεν μπορεί παρά να 
ρίχνουνται στον τυχοδιωκτισμό ενός καινούργιου πολέμου, μέσον του οποίου θάναι 
αναγκασμένες να αναζητούν τη μοναδική - από καπιταλιστική άποψη - και προσωρινή 
πάντα, διέξοδο από την οξύτατη κρίση που τις μαστίζει. 

Και πάλι όμως: Αν είναι αληθινό - και ασφαλώς είναι - πως οι λαοί δεν θέλουν 
σήμερα άλλα ολέθρια αιματοκυλίσματα, αυτό καθ' εαυτό σημαίνει πως στη βάση κάθε 
προπαρασκευής ενός πολέμου πρέπει να μπει ο φασισμός. Εκε ί που βρίσκουνται 
σήμερα τα πράματα, και περισσότερο από κάθε άλλη φορά προηγουμένως, 
πόλεμος δεν μπορεί να νοηθεί, εκτός αν νοηθεί πρώτα μια αρκετά εκτεταμένη 
φασιστική επικράτηση. Με άλλα λόγια: Η καπιταλιστική ιμπεριαλιστική ανάγκη 
για έναν καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο, οδηγεί αναπόφευκτα στην άλλη ανάγκη, 
για καπιταλιστική, ιμπεριαλιστική επιβολή του φασισμού, επί όσο το δυνατό πιο 
εκτεταμένης κλίμακας σ' ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο μια τέτοια επικράτηση μπορεί 
να επιτρέψει τη δημιουργία των αναγκαίων εκείνων οικονομικών, πολιτικών και 
στρατιωτικών συνασπισμών, δίχως τους οποίους δεν μπορεί να οργανωθεί πόλεμος. 
Και μόνο με μια τέτοια φασιστική επικράτηση θα μπορούσε να υπάρξει πιθανότης να 
συρθούν βίαια οι λαοί σ' ένα νέο πανανθρώπινο αιματοκύλισμα. 

Να γιατί για νάσαι υπέρ της ειρήνης του κόσμου, πρέπει πρώτα νάσαι αντιφασίστας. 
Να γιατί μόνο αν είσαι αντιϊμπεριαλιστής, μπορείς να λες πως είσαι δημοκράτης. Να 
γιατί δεν έχουν καμμιά σχέση με την αληθινή δημοκρατία, οι ψευδοδημοκρατίες της 
Δύσης. 

Τίθεται όμωςτο ερώτημα: Που εκδηλώνουνται πρακτικά οιτάσειςτου ιμπεριαλισμού για 
προπαρασκευή ενός νέου πολέμου, κα ι - συν επώς -που εκδηλώνουνται οι προσπάθειες 
που καταβάλλει για μια εκτεταμένη φασιστική επικράτηση; Ολόκληρος η επίσημη και 
παρασκηνιακή, πολιτική και στρατιωτική, κίνηση του ιμπεριαλισμού, τα δυο τελευταία 
αυτά χρόνια, δεν αποτελεί τίποτε άλλο, παρά μια σειρά σοβαρών εκδηλώσεων αυτών 
ακριβώς των τάσεων. Το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο στηρίζεται μόνο με την ηθική 
και υλικήν υποστήριξη του αγγλοσαξωνικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ. 0 νεοφασισμός 
της Ελλάδας μόνο στη δική του στρατιωτικοπολεμική κατοχή βρίσκει ακόμη αέρα να 
αναπνέει και να οργιάζει σε βάρος του λαού της χώρας. Οι παγκόσμιες αντιδραστικές 
δυνάμεις, ακόμη, βάζουν και θα εξακολουθήσουν να βάζουν διαρκώς το χέρι τους, 
όπου μπορούν, για να διαιωνίζουν ή να δημιουργούν φασιστικές καταστάσεις, με 
άμεση συνέπεια εθνικές συμφορές και λαϊκά αιματοκυλίσματα, όπως στην Ινδονησία 
και την Κίνα, όπως στην Ιαπωνία και τη Βούρμα, την Περσία και την Παλαιστίνη, 
όπως προσπαθούν να κάμουν και σ' όλες τις άλλες χώρες του κόσμου - στη Γαλλία 
και στην Ιταλία και παντού - και σ' αυτήν ακόμη την Αμερ ική, με το κτύπημα του 
εργατικού κινήματος. Οι ίδιες αντιδραστικές δυνάμεις, προχωρούν πιο πολύ ακόμη, 
και ζητούν να θέσουν ολάκερο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, πάνω στο σχοινί 
της δικής τους ιμπεριαλιστικής, φιλοπόλεμης ακροβασίας, μεταβάλλοντας αυτόν 
τον οργανισμό σε βάθρο ανοικτής υποστήριξης των φασιστικών καθεστώτων όπου 
γης, και απροκάλυπτης πολεμικής κατά της Σοβιετικής Ένωσης, των νεαρών λαϊκών 
δημοκρατιών της Ευρώπης και όλων των προοδευτικών κινημάτων του κόσμου. 

Είναι μόνο με τους αδιάκοπους αγώνες των αντιπροσώπων της μεγάλης χώρας 
του Σοσιαλισμού και των δημοκρατιών της Ευρώπης στους διάφορους διεθνείς 
οργανισμούς, μόνο με τη συνεχή κινητοποίηση των παγκόσμιων προοδευτικών 
οργανώσεων νέου τύπου, που προαναφέραμε, με επικεφαλής την Παγκόσμια 
Συνδικαλιστικήν Ομοσπονδία, μόνο με την αδιάκοπη - αλλού ειρηνική και όπου 
επιβάλλεται, επαναστατικήν - πάλη των δημοκρατικών λαών του κόσμου, μόνο 
με τον φουντωμένον αγώνα της ανεξαρτησίας που διεξάγουν οι αποικιακοί και 
ημιαποικιακοί λαοί, που κατορθώθη ως σήμερα το μπόδισμα των σχεδίων της 
παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής αντίδρασης. Μ ε βεβαιότητα μπορούμε να πούμε πώς, 
με τη συνέχιση και την παραπέρα ανάπτυξη των ίδιων αγώνων, τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια τελικά θα κατασυντριβούν κι ο κόσμος θα μπορεί πια ν' απολάψει για πάντα 
την κοινωνία της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευτυχίας όλων των ανθρώπων. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο μεταξύ όμως δεν μπορούμε να καθόμαστε ήσυχοι. Περισσότερο, σαν Κύπριοι, 
σαν Έλληνες, δεν μπορούμε να καθόμαστε ήσυχοι για το τι συμβαίνει σήμερα 
στην Ελλάδα. Στην χώραν αυτή η παγκόσμια αντίδραση δείχνει ξέχωρο φασιστικό 
ενδιαφέρο, γιατί γνοιάζεται να δημιουργήσει ιμπεριαλιστικό αντισήκωμα. Για 
να ισοζυγίσει όσο μπορεί τη λαοκρατική επέκταση σ' όλα τα άλλα βαλκανικά 
κράτη, χρησιμοποιώντας το Ελληνικό έδαφος σαν επιθετική σφήνα και πολεμική 
πυριτιδαποθήκη ενάντια στο κορμί της Βαλκανικής και της χώρας του Σοσιαλισμού. 
Είναι σε μια τέτοια προσπάθεια, που η παγκόσμια αντίδραση βρίσκει πρόθυμους 
συνεργάτες τους ντόπιους μοναρχοφασίστες και τους ψευδοδημοκρατικούς σήμερα 
του «κέντρου», που απεδείχθησαν ότι είναι έτοιμοι ν' ανταλλάξουν την ιδιοποίηση 
της πολιτικής εξουσίας, στην οποία μόνον οι ξένοι τους στηρίζουν ακόμη, με το 
ξεπούλημα της εθνικής ανεξαρτησίας, την καταπρόδωση των εθνικών διεκδικήσεων, 
το αιματοκύλισμα του λαού, την ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας, τον δίχως 
διάκριση εξανδρατομισμό και την εξορία χιλιάδων δημοκρατικών πολιτών, ανάμεσα 
στους οποίους βρίσκονται και συμπατριώτες μας αγωνιστές - σαν τον Στρίγγο. από 
τα εκλεκτότερα στελέχη του Κ.Κ.Ε. και μέλος της Κ.Ε., σαν τον συναγωνιστή Γιάννη 
Κατσουνωτό, δικηγόρο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, και το γιατρό Αντώνη 
Κοκονά, μέλος επίσης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Όμως τα φιλοπόλεμα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν την 
πανεθνική αντίσταση των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας με επικεφαλής την 
πολιτική τους πρωτοπορία - το ΕΑΜ και το Κ.Κ.Ε. Στην τέτοια μαζική, παλλαϊκή 
αυτοάμυνα τους, οι εθνικές δημοκρατικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν σαν ένοπλο 
όργανο επιβολής της λαϊκής θέλησης, ενάντια στην εξωτερική ιμπεριαλιστική και 
την ντόπια μοναρχοφασιστική βία, τον επικό Λαϊκό Δημοκρατικό Στρατό, που κτίζει 
κιόλας τη λαϊκή εξουσία στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας, πάνω σε πλήρως 
δημοκρατική λαοκρατική βάση - βάση οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και 
εκπολιτιστικής ισότητας. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, μπορούμε νάμαστε βέβαιοι, πως δεν είναι μακρυά η 
μέρα, κι ίσως ν' αποδειχθεί πιο κοντινή απ' όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, κατά 
την οποίαν η αδάμαστη θέληση του λαού της Ελλάδας για ειρήνευση της χώρας, για 
συνδιαλλαγή, για νέα οικουμενική Κυβέρνηση με ισότιμη συμμετοχή του ΕΑΜ, για 
καινούργιες ελεύθερες εκλογές και δημοκρατική ανέλιξη της πολιτικής ζωής του 
τόπου, θα επιβληθεί στο μοναρχοφασισμό και τους ξένους υποστηριχτές του, με τη 
δύναμη των δημοκρατικών όπλων, τη μαχητική πάλη όλου του Ελληνικού λαού και 
την αλληλεγγύη των προοδευτικών κινημάτων του κόσμου. 

Πάντως, ότι και να συμβεί στην Ελλάδα, όποιες δυσκολίες κι αν παρουσιαστούν 
ακόμη, όποιες κι όσες θυσίες κι αν χρειαστεί να προσφέρει ο ελληνικός λαός στην 
αποφασιστική πάλη της αυτοάμυνας, που του επεβλήθη ευθύς μετά την αποτίναξη 
τις τριπλής φασιστικής κατοχής, ένα είναι σίγουρο και προαποφασισμένο: πως στο 
τέλος νικητής θα βγει ο λαός της Ελλάδας και ηττημένος θα βγει οπωσδήποτε ο 
ιμπεριαλισμός και ο Ελληνικός μοναρχοφασισμός. 

Μα αύτη η ηθική έξαρση θάχε μόνο ακαδημαϊκή σημασία, αν δεν καθορίζαμε και 
εδώ το ρόλο του δικού μας κινήματος. 0 ρόλος αυτός δεν μπορεί νάναι άλλος, 
παρά όπως τον καθορίζουν τα πράγματα - ρόλος κοινής εθνικοαπελευθερωτικής 
προσπάθειας από κοινήν ιμπεριαλιστικήν υποδούλωση, ρόλος ηθικής, αλλά και υλικής 
αμοιβαίας υποστήριξης. Γιατί και πάλι, το κίνημα μας δεν θάστεκε με προλεταριακή 
εθνικοαπελευθερωτική συνέπεια στα πόδια του, το κίνημα μας θάταν ρεφορμιστικό 
και οπορτιουνιστικό, το κίνημα μας θάταν ακόμη στην ουσία του ουτοπιστικό, αν 
δεν ε ίχαμε τη δύναμη να το τοποθετήσουμε στα πραγματικά πλαίσια της ηθικής και 
υλικής του σύνδεσης με τη γενικώτερη πάλη του Ελληνικού λαού για λευτεριάν, 
ανεξαρτησίαν και εθνικήν ολοκλήρωσιν. 
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και έτσι αναπνέουν ως σήμερα η Αγγλία και η Αμερική, δεν μπορεί παρά να 
ρίχνουνται στον τυχοδιωκτισμό ενός καινούργιου πολέμου, μέσον του οποίου θάναι 
αναγκασμένες να αναζητούν τη μοναδική - από καπιταλιστική άποψη - και προσωρινή 
πάντα, διέξοδο από την οξύτατη κρίση που τις μαστίζει. 

Και πάλι όμως: Αν είναι αληθινό - και ασφαλώς είναι - πως οι λαοί δεν θέλουν 
σήμερα άλλα ολέθρια αιματοκυλίσματα, αυτό καθ' εαυτό σημαίνει πως στη βάση κάθε 
προπαρασκευής ενός πολέμου πρέπει να μπει ο φασισμός. Εκε ί που βρίσκουνται 
σήμερα τα πράματα, και περισσότερο από κάθε άλλη φορά προηγουμένως, 
πόλεμος δεν μπορεί να νοηθεί, εκτός αν νοηθεί πρώτα μια αρκετά εκτεταμένη 
φασιστική επικράτηση. Με άλλα λόγια: Η καπιταλιστική ιμπεριαλιστική ανάγκη 
για έναν καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο, οδηγεί αναπόφευκτα στην άλλη ανάγκη, 
για καπιταλιστική, ιμπεριαλιστική επιβολή του φασισμού, επί όσο το δυνατό πιο 
εκτεταμένης κλίμακας σ' ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο μια τέτοια επικράτηση μπορεί 
να επιτρέψει τη δημιουργία των αναγκαίων εκείνων οικονομικών, πολιτικών και 
στρατιωτικών συνασπισμών, δίχως τους οποίους δεν μπορεί να οργανωθεί πόλεμος. 
Και μόνο με μια τέτοια φασιστική επικράτηση θα μπορούσε να υπάρξει πιθανότης να 
συρθούν βίαια οι λαοί σ' ένα νέο πανανθρώπινο αιματοκύλισμα. 

Να γιατί για νάσαι υπέρ της ειρήνης του κόσμου, πρέπει πρώτα νάσαι αντιφασίστας. 
Να γιατί μόνο αν είσαι αντιϊμπεριαλιστής, μπορείς να λες πως είσαι δημοκράτης. Να 
γιατί δεν έχουν καμμιά σχέση με την αληθινή δημοκρατία, οι ψευδοδημοκρατίες της 
Δύσης. 

Τίθεται όμωςτο ερώτημα: Που εκδηλώνουνται πρακτικά οιτάσειςτου ιμπεριαλισμού για 
προπαρασκευή ενός νέου πολέμου, κα ι - συν επώς -που εκδηλώνουνται οι προσπάθειες 
που καταβάλλει για μια εκτεταμένη φασιστική επικράτηση; Ολόκληρος η επίσημη και 
παρασκηνιακή, πολιτική και στρατιωτική, κίνηση του ιμπεριαλισμού, τα δυο τελευταία 
αυτά χρόνια, δεν αποτελεί τίποτε άλλο, παρά μια σειρά σοβαρών εκδηλώσεων αυτών 
ακριβώς των τάσεων. Το φασιστικό καθεστώς του Φράνκο στηρίζεται μόνο με την ηθική 
και υλικήν υποστήριξη του αγγλοσαξωνικού ιμπεριαλιστικού μπλοκ. 0 νεοφασισμός 
της Ελλάδας μόνο στη δική του στρατιωτικοπολεμική κατοχή βρίσκει ακόμη αέρα να 
αναπνέει και να οργιάζει σε βάρος του λαού της χώρας. Οι παγκόσμιες αντιδραστικές 
δυνάμεις, ακόμη, βάζουν και θα εξακολουθήσουν να βάζουν διαρκώς το χέρι τους, 
όπου μπορούν, για να διαιωνίζουν ή να δημιουργούν φασιστικές καταστάσεις, με 
άμεση συνέπεια εθνικές συμφορές και λαϊκά αιματοκυλίσματα, όπως στην Ινδονησία 
και την Κίνα, όπως στην Ιαπωνία και τη Βούρμα, την Περσία και την Παλαιστίνη, 
όπως προσπαθούν να κάμουν και σ' όλες τις άλλες χώρες του κόσμου - στη Γαλλία 
και στην Ιταλία και παντού - και σ' αυτήν ακόμη την Αμερ ική, με το κτύπημα του 
εργατικού κινήματος. Οι ίδιες αντιδραστικές δυνάμεις, προχωρούν πιο πολύ ακόμη, 
και ζητούν να θέσουν ολάκερο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, πάνω στο σχοινί 
της δικής τους ιμπεριαλιστικής, φιλοπόλεμης ακροβασίας, μεταβάλλοντας αυτόν 
τον οργανισμό σε βάθρο ανοικτής υποστήριξης των φασιστικών καθεστώτων όπου 
γης, και απροκάλυπτης πολεμικής κατά της Σοβιετικής Ένωσης, των νεαρών λαϊκών 
δημοκρατιών της Ευρώπης και όλων των προοδευτικών κινημάτων του κόσμου. 

Είναι μόνο με τους αδιάκοπους αγώνες των αντιπροσώπων της μεγάλης χώρας 
του Σοσιαλισμού και των δημοκρατιών της Ευρώπης στους διάφορους διεθνείς 
οργανισμούς, μόνο με τη συνεχή κινητοποίηση των παγκόσμιων προοδευτικών 
οργανώσεων νέου τύπου, που προαναφέραμε, με επικεφαλής την Παγκόσμια 
Συνδικαλιστικήν Ομοσπονδία, μόνο με την αδιάκοπη - αλλού ειρηνική και όπου 
επιβάλλεται, επαναστατικήν - πάλη των δημοκρατικών λαών του κόσμου, μόνο 
με τον φουντωμένον αγώνα της ανεξαρτησίας που διεξάγουν οι αποικιακοί και 
ημιαποικιακοί λαοί, που κατορθώθη ως σήμερα το μπόδισμα των σχεδίων της 
παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής αντίδρασης. Μ ε βεβαιότητα μπορούμε να πούμε πώς, 
με τη συνέχιση και την παραπέρα ανάπτυξη των ίδιων αγώνων, τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια τελικά θα κατασυντριβούν κι ο κόσμος θα μπορεί πια ν' απολάψει για πάντα 
την κοινωνία της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευτυχίας όλων των ανθρώπων. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στο μεταξύ όμως δεν μπορούμε να καθόμαστε ήσυχοι. Περισσότερο, σαν Κύπριοι, 
σαν Έλληνες, δεν μπορούμε να καθόμαστε ήσυχοι για το τι συμβαίνει σήμερα 
στην Ελλάδα. Στην χώραν αυτή η παγκόσμια αντίδραση δείχνει ξέχωρο φασιστικό 
ενδιαφέρο, γιατί γνοιάζεται να δημιουργήσει ιμπεριαλιστικό αντισήκωμα. Για 
να ισοζυγίσει όσο μπορεί τη λαοκρατική επέκταση σ' όλα τα άλλα βαλκανικά 
κράτη, χρησιμοποιώντας το Ελληνικό έδαφος σαν επιθετική σφήνα και πολεμική 
πυριτιδαποθήκη ενάντια στο κορμί της Βαλκανικής και της χώρας του Σοσιαλισμού. 
Είναι σε μια τέτοια προσπάθεια, που η παγκόσμια αντίδραση βρίσκει πρόθυμους 
συνεργάτες τους ντόπιους μοναρχοφασίστες και τους ψευδοδημοκρατικούς σήμερα 
του «κέντρου», που απεδείχθησαν ότι είναι έτοιμοι ν' ανταλλάξουν την ιδιοποίηση 
της πολιτικής εξουσίας, στην οποία μόνον οι ξένοι τους στηρίζουν ακόμη, με το 
ξεπούλημα της εθνικής ανεξαρτησίας, την καταπρόδωση των εθνικών διεκδικήσεων, 
το αιματοκύλισμα του λαού, την ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας, τον δίχως 
διάκριση εξανδρατομισμό και την εξορία χιλιάδων δημοκρατικών πολιτών, ανάμεσα 
στους οποίους βρίσκονται και συμπατριώτες μας αγωνιστές - σαν τον Στρίγγο. από 
τα εκλεκτότερα στελέχη του Κ.Κ.Ε. και μέλος της Κ.Ε., σαν τον συναγωνιστή Γιάννη 
Κατσουνωτό, δικηγόρο και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, και το γιατρό Αντώνη 
Κοκονά, μέλος επίσης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

Όμως τα φιλοπόλεμα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν την 
πανεθνική αντίσταση των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας με επικεφαλής την 
πολιτική τους πρωτοπορία - το ΕΑΜ και το Κ.Κ.Ε. Στην τέτοια μαζική, παλλαϊκή 
αυτοάμυνα τους, οι εθνικές δημοκρατικές δυνάμεις, χρησιμοποιούν σαν ένοπλο 
όργανο επιβολής της λαϊκής θέλησης, ενάντια στην εξωτερική ιμπεριαλιστική και 
την ντόπια μοναρχοφασιστική βία, τον επικό Λαϊκό Δημοκρατικό Στρατό, που κτίζει 
κιόλας τη λαϊκή εξουσία στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας, πάνω σε πλήρως 
δημοκρατική λαοκρατική βάση - βάση οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και 
εκπολιτιστικής ισότητας. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, μπορούμε νάμαστε βέβαιοι, πως δεν είναι μακρυά η 
μέρα, κι ίσως ν' αποδειχθεί πιο κοντινή απ' όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, κατά 
την οποίαν η αδάμαστη θέληση του λαού της Ελλάδας για ειρήνευση της χώρας, για 
συνδιαλλαγή, για νέα οικουμενική Κυβέρνηση με ισότιμη συμμετοχή του ΕΑΜ, για 
καινούργιες ελεύθερες εκλογές και δημοκρατική ανέλιξη της πολιτικής ζωής του 
τόπου, θα επιβληθεί στο μοναρχοφασισμό και τους ξένους υποστηριχτές του, με τη 
δύναμη των δημοκρατικών όπλων, τη μαχητική πάλη όλου του Ελληνικού λαού και 
την αλληλεγγύη των προοδευτικών κινημάτων του κόσμου. 

Πάντως, ότι και να συμβεί στην Ελλάδα, όποιες δυσκολίες κι αν παρουσιαστούν 
ακόμη, όποιες κι όσες θυσίες κι αν χρειαστεί να προσφέρει ο ελληνικός λαός στην 
αποφασιστική πάλη της αυτοάμυνας, που του επεβλήθη ευθύς μετά την αποτίναξη 
τις τριπλής φασιστικής κατοχής, ένα είναι σίγουρο και προαποφασισμένο: πως στο 
τέλος νικητής θα βγει ο λαός της Ελλάδας και ηττημένος θα βγει οπωσδήποτε ο 
ιμπεριαλισμός και ο Ελληνικός μοναρχοφασισμός. 

Μα αύτη η ηθική έξαρση θάχε μόνο ακαδημαϊκή σημασία, αν δεν καθορίζαμε και 
εδώ το ρόλο του δικού μας κινήματος. 0 ρόλος αυτός δεν μπορεί νάναι άλλος, 
παρά όπως τον καθορίζουν τα πράγματα - ρόλος κοινής εθνικοαπελευθερωτικής 
προσπάθειας από κοινήν ιμπεριαλιστικήν υποδούλωση, ρόλος ηθικής, αλλά και υλικής 
αμοιβαίας υποστήριξης. Γιατί και πάλι, το κίνημα μας δεν θάστεκε με προλεταριακή 
εθνικοαπελευθερωτική συνέπεια στα πόδια του, το κίνημα μας θάταν ρεφορμιστικό 
και οπορτιουνιστικό, το κίνημα μας θάταν ακόμη στην ουσία του ουτοπιστικό, αν 
δεν ε ίχαμε τη δύναμη να το τοποθετήσουμε στα πραγματικά πλαίσια της ηθικής και 
υλικής του σύνδεσης με τη γενικώτερη πάλη του Ελληνικού λαού για λευτεριάν, 
ανεξαρτησίαν και εθνικήν ολοκλήρωσιν. 
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Β'ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά και στην εσωτερική κατάσταση. 

Είδαμε ως τώρα ποιά εξωτερικά λαϊκά προβλήματα και ποιες παγκόσμιες προοπτικές 
δυσκολεύουνται και περιπλέκουνται εξ ' αιτίας της φιλοπόλεμης ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής του αγγλοσαξωνικού συνασπισμού και των δορυφόρων του. Είναι όμως 
αυτή η ίδια ιμπεριαλιστική πολιτική του ίδιου αγγλοσαξωνικού μπλοκ, που αποτελεί 
τη βασικώτερη αίτια, η οποία περιπλέκει και εμποδίζει αποφασιστικά και τη λύση 
του Κυπριακού εθνικού προβλήματος. Τη στιγμή που οι αντιδραστικές δυνάμεις 
του κόσμου κάμνουν ότι μπορούν για να ετοιμάσουν ένα καινούργιο παγκόσμιο 
πόλεμο, είναι φυσικό να αναμένουμε πως ο ιμπεριαλισμός θα ζητήσει πάση θυσία 
να διατηρήσει και να επεκτείνει, μάλλο. παρά να εγκαταλείψει τις στρατηγικές του 
βάσεις, και η Κύπρος αποτελεί σήμερα την κυριώτερη, και - ποιος το αποκλείει -
ίσως αύριο τη μοναδική τους βάση στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Παρά το δίκαιο της υπόθεσης του λαού μας, παρά τις θυσίες της Κύπρου και της 
Ελλάδας και παρά τις συμμαχικές διακηρύξεις, ο Εγγλέζικος ιμπεριαλισμός, δεν 
είναι σήμερα διατεθειμένος να ικανοποιήσει τους ενωτικούς πόθους της Κύπρου. 

Πρέπει να το καταλάβουμε και μείς, και προ παντός ο λαός μας : 0 αγώνας μας 
προδιαγράφεται δύσκολος και μακροχρόνιος και τραχύς και είναι η χειρότερη δυνατή 
εξυπηρέτηση του λαού μας να τον τρέφουμε με αυταπάτες, σύμφωνα με τις οποίες 
η λύση του Κυπριακού ζητήματος είναι τάχα «άμεση» ή το πολύ «αποτελεί ζήτημα 
χρόνου», ακόμη και όταν τέτοιες απόψεις συγκρούονται πλήρως με απροκάλυπτες 
δηλώσεις του κύριου εκπροσώπου της Κυβέρνησης των Αθηνών, κατά τις οποίες 
«δεν είναι καιρός να μιλούμε τώρα για την Κύπρο», ή με εκείνες τις ωμές του Λόρδου 
Ουίνστερ, κατά τις οποίες «ούτε συνεζητήθη στο παρελθό. ούτε στο μέλλο πρόκειται 
να συζητηθεί ενωτικό ζήτημα», αφού - όπως ειρωνικά απεσαφήνισε την επαύριον 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου - «τέτοιο ζήτημα δεν το ήγειρε ποτέ η Ελληνική 
Κυβέρνηση». Οι αυταπάτες για «άμεση» ή «επικείμενη» λύση του Κυπριακού 
προβλήματος, δεν μπορούν παρά να προέρχονται από ανθρώπους, που ζητούν να 
δικαιολογήσουν την αδράνεια ή την προδοσία τους, σύμφωνα με το δόγμα ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη δράσης, και δη ενιαίας, αφού «άμεσα» ή «επικείμενα» δουλεύουν 
για μας τα πονόψυχα «ελληνοβρεττανικά» πλαίσια! Και για να ελκύσουν, ίσως, 
περισσότερο την πονοψυχία τους, ρίχνουνται στη δράση κατά του κόμματος μας, των 
μαζικών μας οργανώσεων, και των τίμιων εξοκομματικών συναγωνιστών μας. 

Έ ξ ω από μια τέτοια οργανωμένη εξαπάτηση, ο λαός μας πρέπει να μάθει, πως ο τόπος 
μας, όσο συνεχίζεται η σημερινή πολιτική του ιμπεριαλισμού, αντί να ελευθερωθεί 
εθνικά, είναι μοιραίο να μεταβληθεί - όπως άρχισε κιόλας να μεταβάλλεται - σε 
πολεμική, επιθετική βάση, και είναι επείγον καθήκο όλων των δημοκρατικών 
δυνάμεωντου κόσμου, και ιδιαίτερα του δικού μας συνεπούς, εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος, να καταγγείλει ανοικτά την αντιειρηνική, τη φιλοπόλεμη αυτή προσπάθεια 
του ιμπεριαλισμού, για μεταβολή του τόπου μας σε οργανωμένο πολεμικό ορμητήριο. 

Μια λοιπόν κι έτσι έχουν τα πράματα, το κλειδί της λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, έγκειται στη ριζική μεταβολή της 
γενικής εξωτερικής πολιτικής της Μεγάλης Βρεττανίας, που δέθηκε στο άρμα του 
Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και συμμάχησε μαζί του για προπαρασκευή ενός νέου 
πολέμου και για παγκόσμια επικράτηση, στην οποία η Αγγλία δέχεται τώρα να παίξει 
έστω και το ρόλο του δευτερεύοντος συνεταίρου. 

Μόνον όταν η Εργατική Κυβέρνηση, που διέψευσε ως τα σήμερα τις ελπίδες της 
παγκόσμιας προοδευτικής γνώμης, αντιληφθεί ότι δεν είναι στη συμμαχία της με 
τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και στον πόλεμο που υπάρχει η μόνιμη θεραπεία της 
σημερινής κρίσης που την μαστίζει. Μόνο όταν η Εργατική Κυβέρνηση της Αγγλίας 
αντιληφθεί πως η ευτυχία και αυτού του ίδιου του Βρεττανικού λαού βρίσκεται στην 
ειρηνική πολιτική, στην ειλικρινή συνεργασία με τα δημοκρατικά καθεστώτα της 
Ευρώπης και τη Σοβιετική Ένωση, στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μαζί τους. 
στην εγκατάλειψη της πολιτικής των επεμβάσεων στα εσωτερικά ξένων χωρών, στην 
απελευθέρωση των αποικιακών λαών και τη δημιουργία ισότιμης συνεργασίας μαζί 
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τους. καθώς και στην αποφασιστική σοσιαλιστική εσωτερική ανασυγκρότηση της 
χώρας της - μόνον τότε. λέμε. θα αρθούν και τα βασικώτερα εμπόδια, στα οποία 
περιπλέκονται, όχι μόνον το Κυπριακό, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα του 
κόσμου, που θέτουν σήμερα σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Άλλωστε, 
είναι περισσότερο από σωστό, πως την οικονομική της κρίση η Αγγλία είναι αδύνατο 
να τη λύσει, με οικονομικά δάνεια ή με πολιτικές παραχωρήσεις στην Αμερ ική και 
στρατιωτικοπολεμικές συμμαχίες μαζί της. Αυτή η πικρή πείρα θάχει να δοκιμασθεί 
σύντομα, όταν η κρίση - που άρχισε κιόλας - θα ολοκληρωθεί σε όλη της την ένταση 
και σ' αυτές τις ίδιες της Ην. Πολιτείες της Αμερικής. 

Από όλα αυτά προκύπτει η ανάγκη να γνωρίσουμε και μείς κι ο λαός μας ότι η 
λύση του Κυπριακού προβλήματος είναι αποφασιστικά συνδεδεμένη με μια ριζική, 
δημοκρατική στροφή της γενικής εξωτερικής πολιτικής της Μ. Βρεττανίας, και είναι 
γι ' αυτήν την κοινήν υπόθεση, ενάντια σε κοινούς αντιπάλους, που αγωνίζουνται 
σήμερα το Βρεττανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, και η σε γνήσιες δημοκρατικές 
παραδόσεις στηριγμένη κι αναπτυσσόμενη διαρκώς μερίδα του εργατικού κόμματος, 
και η αριστερά πτέρυγα του Συντεχνιακού Βρεττανικού κινήματος. 0 αγώνας αυτός, 
που αναπτύσσεται πάνω στην πραγματική βάση των εσωκαπιταλιστικών αντιθέσεων 
και της ανισομέρειας στην καπιταλιστικήν ανάπτυξη των βασικών δυνάμεων του 
αγγλοσαξωνικού μπλοκ, δεν μπορεί παρά να φέρει σύντομα - και παρά τα αντίθετα 
φαινόμενα της στιγμής - ριζικές προοδευτικές εξελίξεις και μεταβολές στην εσωτερική 
και. ιδιαίτερα, την εξωτερική πολιτική της Μ. Βρεττανίας, με μια καινούργια εργατική 
Κυβέρνηση, απαλλαγμένην από τον Μπέβιν και τα άλλα αντιδραστικά της στοιχεία. 

Δ εν υπάρχει αμφιβολία, ότι. έξω από αυτές τις συνθήκες το Κυπριακό πρόβλημα 
περιεπλέχθη και εξακολουθεί να περιπλέκεται και εξ αιτίας του υφισταμένου 
επίπλαστου μοναρχοφασιστικού καθεστώτος της Ελλάδος, η δε ικανοποιητική του 
λύση, σε ένα μεγάλο βαθμό, εξαρτάται και από τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις 
σ' αυτή τη χώρα - εξελίξεις που να επιτρέπουν την εξασφάλιση επισήμου, κρατικού 
βάθρου Κυπριακής διεκδίκησης. 

Ωστόσο, οφείλουμε ν' αντιληφθούμε, ότι έξω από τους πιο πάνω αντικειμενικούς, 
εξωτερικούς όρους, η λύση του Κυπριακού προβλήματος, πριν απ' όλα και πάνω 
απ' όλα θα εξαρτηθεί από το βαθμό, κυρίως, που εμε ίς και οι εξωκομματικοί μας 
συναγωνιστές θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον Κυπριακό λαό. σαν ενιαίο 
σύνολο, για αποφασιστική διεκδίκηση της ενωτικής του αξίωσης, από το βαθμό που 
θα ανταποκριθούμε στην υπόσχεση που δώσαμε όλοι μας στο λαό και θα ιδρύσουμε 
την Παγκύπρια Ενωτική μας Οργάνωση, από το βαθμό που θα πλατύνουμε τη διεθνή, 
και ιδιαιτέρα την Αγγλική, συμπάθεια, αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Κυπριακή 
ενωτική μας υπόθεση, υπό την μορφή τακτικής και συστηματικής διαφώτισης, 
αποστολής αντιπροσωπειών στο εξωτερικό, καθώς και από το βαθμό που δεν θα 
χάσουμε ευκαιρία να τοποθετήσουμε την υπόθεση της εθνικής αποκατάστασης του 
λαού μας μπροστά στη διεθνή κοινή γνώμη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 
0 αγώνας της Ένωσης, όσο κι αν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, βρίσκεται 
προπαντός στα δικά μας τα χέρια και του λαού μας ολόκληρου. 

Όσο δύσκολος και μακροχρόνιος κι αν είναι αυτός ο αγώνας, όσο τραχύς κι αν 
αποδειχθεί, δεν πρέπει και δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή την πάλη για εθνική 
αποκατάσταση του λαού μας. για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αντίθετα, θα 
συστηματοποιήσουμε, θα εντατικοποιήσουμε, και θα μαζικοποιήσουμε όσο μπορούμε 
πιο πολύ αυτόν τον αγώνα, δίνοντας του το ταχύτερο και τον απαραίτητο θώρακα της 
οργανωμένης του έκφρασης: Το δημοκρατικά και ισότιμα οργανωμένο Παγκύπριο 
Λαϊκό Εθνικοαπελευθερωτικά Μέτωπο. 

Ας προσέξουμε όμως. φίλοι. Ταυτόχρονα με τον αδιάκοπα συνεχιζόμενον και 
αδιάλλακτα αναπτυσσόμενον ενωτικό μας αγώνα, έχουμε υπέρτατο καθήκο, να 
μην εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή και την απαραίτητη συστηματική πάλη για τα 
οικονομικά συμφέροντα του τόπου μας και του λαού μας. Δεν θα παρασυρθούμε 
ούτε για μια στιγμή από τα κούφια μεγαλοϊδεάτικα και σωβινιστικά συνθήματα της 
ντόπιας αντίδρασης, η οποία ουσιαστικά κηρύττει πως η εθνική μας αποκατάσταση 
δεν μπορεί τάχα να επιτευχθεί, αν δεν συνδεθεί με την πείνα και την εξαθλίωση των 
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Β'ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά και στην εσωτερική κατάσταση. 

Είδαμε ως τώρα ποιά εξωτερικά λαϊκά προβλήματα και ποιες παγκόσμιες προοπτικές 
δυσκολεύουνται και περιπλέκουνται εξ ' αιτίας της φιλοπόλεμης ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής του αγγλοσαξωνικού συνασπισμού και των δορυφόρων του. Είναι όμως 
αυτή η ίδια ιμπεριαλιστική πολιτική του ίδιου αγγλοσαξωνικού μπλοκ, που αποτελεί 
τη βασικώτερη αίτια, η οποία περιπλέκει και εμποδίζει αποφασιστικά και τη λύση 
του Κυπριακού εθνικού προβλήματος. Τη στιγμή που οι αντιδραστικές δυνάμεις 
του κόσμου κάμνουν ότι μπορούν για να ετοιμάσουν ένα καινούργιο παγκόσμιο 
πόλεμο, είναι φυσικό να αναμένουμε πως ο ιμπεριαλισμός θα ζητήσει πάση θυσία 
να διατηρήσει και να επεκτείνει, μάλλο. παρά να εγκαταλείψει τις στρατηγικές του 
βάσεις, και η Κύπρος αποτελεί σήμερα την κυριώτερη, και - ποιος το αποκλείει -
ίσως αύριο τη μοναδική τους βάση στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Παρά το δίκαιο της υπόθεσης του λαού μας, παρά τις θυσίες της Κύπρου και της 
Ελλάδας και παρά τις συμμαχικές διακηρύξεις, ο Εγγλέζικος ιμπεριαλισμός, δεν 
είναι σήμερα διατεθειμένος να ικανοποιήσει τους ενωτικούς πόθους της Κύπρου. 

Πρέπει να το καταλάβουμε και μείς, και προ παντός ο λαός μας : 0 αγώνας μας 
προδιαγράφεται δύσκολος και μακροχρόνιος και τραχύς και είναι η χειρότερη δυνατή 
εξυπηρέτηση του λαού μας να τον τρέφουμε με αυταπάτες, σύμφωνα με τις οποίες 
η λύση του Κυπριακού ζητήματος είναι τάχα «άμεση» ή το πολύ «αποτελεί ζήτημα 
χρόνου», ακόμη και όταν τέτοιες απόψεις συγκρούονται πλήρως με απροκάλυπτες 
δηλώσεις του κύριου εκπροσώπου της Κυβέρνησης των Αθηνών, κατά τις οποίες 
«δεν είναι καιρός να μιλούμε τώρα για την Κύπρο», ή με εκείνες τις ωμές του Λόρδου 
Ουίνστερ, κατά τις οποίες «ούτε συνεζητήθη στο παρελθό. ούτε στο μέλλο πρόκειται 
να συζητηθεί ενωτικό ζήτημα», αφού - όπως ειρωνικά απεσαφήνισε την επαύριον 
ο εκπρόσωπος του Υπουργείου - «τέτοιο ζήτημα δεν το ήγειρε ποτέ η Ελληνική 
Κυβέρνηση». Οι αυταπάτες για «άμεση» ή «επικείμενη» λύση του Κυπριακού 
προβλήματος, δεν μπορούν παρά να προέρχονται από ανθρώπους, που ζητούν να 
δικαιολογήσουν την αδράνεια ή την προδοσία τους, σύμφωνα με το δόγμα ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη δράσης, και δη ενιαίας, αφού «άμεσα» ή «επικείμενα» δουλεύουν 
για μας τα πονόψυχα «ελληνοβρεττανικά» πλαίσια! Και για να ελκύσουν, ίσως, 
περισσότερο την πονοψυχία τους, ρίχνουνται στη δράση κατά του κόμματος μας, των 
μαζικών μας οργανώσεων, και των τίμιων εξοκομματικών συναγωνιστών μας. 

Έ ξ ω από μια τέτοια οργανωμένη εξαπάτηση, ο λαός μας πρέπει να μάθει, πως ο τόπος 
μας, όσο συνεχίζεται η σημερινή πολιτική του ιμπεριαλισμού, αντί να ελευθερωθεί 
εθνικά, είναι μοιραίο να μεταβληθεί - όπως άρχισε κιόλας να μεταβάλλεται - σε 
πολεμική, επιθετική βάση, και είναι επείγον καθήκο όλων των δημοκρατικών 
δυνάμεωντου κόσμου, και ιδιαίτερα του δικού μας συνεπούς, εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος, να καταγγείλει ανοικτά την αντιειρηνική, τη φιλοπόλεμη αυτή προσπάθεια 
του ιμπεριαλισμού, για μεταβολή του τόπου μας σε οργανωμένο πολεμικό ορμητήριο. 

Μια λοιπόν κι έτσι έχουν τα πράματα, το κλειδί της λύσης του Κυπριακού 
προβλήματος, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, έγκειται στη ριζική μεταβολή της 
γενικής εξωτερικής πολιτικής της Μεγάλης Βρεττανίας, που δέθηκε στο άρμα του 
Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και συμμάχησε μαζί του για προπαρασκευή ενός νέου 
πολέμου και για παγκόσμια επικράτηση, στην οποία η Αγγλία δέχεται τώρα να παίξει 
έστω και το ρόλο του δευτερεύοντος συνεταίρου. 

Μόνον όταν η Εργατική Κυβέρνηση, που διέψευσε ως τα σήμερα τις ελπίδες της 
παγκόσμιας προοδευτικής γνώμης, αντιληφθεί ότι δεν είναι στη συμμαχία της με 
τον Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και στον πόλεμο που υπάρχει η μόνιμη θεραπεία της 
σημερινής κρίσης που την μαστίζει. Μόνο όταν η Εργατική Κυβέρνηση της Αγγλίας 
αντιληφθεί πως η ευτυχία και αυτού του ίδιου του Βρεττανικού λαού βρίσκεται στην 
ειρηνική πολιτική, στην ειλικρινή συνεργασία με τα δημοκρατικά καθεστώτα της 
Ευρώπης και τη Σοβιετική Ένωση, στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων μαζί τους. 
στην εγκατάλειψη της πολιτικής των επεμβάσεων στα εσωτερικά ξένων χωρών, στην 
απελευθέρωση των αποικιακών λαών και τη δημιουργία ισότιμης συνεργασίας μαζί 
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τους. καθώς και στην αποφασιστική σοσιαλιστική εσωτερική ανασυγκρότηση της 
χώρας της - μόνον τότε. λέμε. θα αρθούν και τα βασικώτερα εμπόδια, στα οποία 
περιπλέκονται, όχι μόνον το Κυπριακό, αλλά και πολλά άλλα προβλήματα του 
κόσμου, που θέτουν σήμερα σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Άλλωστε, 
είναι περισσότερο από σωστό, πως την οικονομική της κρίση η Αγγλία είναι αδύνατο 
να τη λύσει, με οικονομικά δάνεια ή με πολιτικές παραχωρήσεις στην Αμερ ική και 
στρατιωτικοπολεμικές συμμαχίες μαζί της. Αυτή η πικρή πείρα θάχει να δοκιμασθεί 
σύντομα, όταν η κρίση - που άρχισε κιόλας - θα ολοκληρωθεί σε όλη της την ένταση 
και σ' αυτές τις ίδιες της Ην. Πολιτείες της Αμερικής. 

Από όλα αυτά προκύπτει η ανάγκη να γνωρίσουμε και μείς κι ο λαός μας ότι η 
λύση του Κυπριακού προβλήματος είναι αποφασιστικά συνδεδεμένη με μια ριζική, 
δημοκρατική στροφή της γενικής εξωτερικής πολιτικής της Μ. Βρεττανίας, και είναι 
γι ' αυτήν την κοινήν υπόθεση, ενάντια σε κοινούς αντιπάλους, που αγωνίζουνται 
σήμερα το Βρεττανικό Κομμουνιστικό Κόμμα, και η σε γνήσιες δημοκρατικές 
παραδόσεις στηριγμένη κι αναπτυσσόμενη διαρκώς μερίδα του εργατικού κόμματος, 
και η αριστερά πτέρυγα του Συντεχνιακού Βρεττανικού κινήματος. 0 αγώνας αυτός, 
που αναπτύσσεται πάνω στην πραγματική βάση των εσωκαπιταλιστικών αντιθέσεων 
και της ανισομέρειας στην καπιταλιστικήν ανάπτυξη των βασικών δυνάμεων του 
αγγλοσαξωνικού μπλοκ, δεν μπορεί παρά να φέρει σύντομα - και παρά τα αντίθετα 
φαινόμενα της στιγμής - ριζικές προοδευτικές εξελίξεις και μεταβολές στην εσωτερική 
και. ιδιαίτερα, την εξωτερική πολιτική της Μ. Βρεττανίας, με μια καινούργια εργατική 
Κυβέρνηση, απαλλαγμένην από τον Μπέβιν και τα άλλα αντιδραστικά της στοιχεία. 

Δ εν υπάρχει αμφιβολία, ότι. έξω από αυτές τις συνθήκες το Κυπριακό πρόβλημα 
περιεπλέχθη και εξακολουθεί να περιπλέκεται και εξ αιτίας του υφισταμένου 
επίπλαστου μοναρχοφασιστικού καθεστώτος της Ελλάδος, η δε ικανοποιητική του 
λύση, σε ένα μεγάλο βαθμό, εξαρτάται και από τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις 
σ' αυτή τη χώρα - εξελίξεις που να επιτρέπουν την εξασφάλιση επισήμου, κρατικού 
βάθρου Κυπριακής διεκδίκησης. 

Ωστόσο, οφείλουμε ν' αντιληφθούμε, ότι έξω από τους πιο πάνω αντικειμενικούς, 
εξωτερικούς όρους, η λύση του Κυπριακού προβλήματος, πριν απ' όλα και πάνω 
απ' όλα θα εξαρτηθεί από το βαθμό, κυρίως, που εμε ίς και οι εξωκομματικοί μας 
συναγωνιστές θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον Κυπριακό λαό. σαν ενιαίο 
σύνολο, για αποφασιστική διεκδίκηση της ενωτικής του αξίωσης, από το βαθμό που 
θα ανταποκριθούμε στην υπόσχεση που δώσαμε όλοι μας στο λαό και θα ιδρύσουμε 
την Παγκύπρια Ενωτική μας Οργάνωση, από το βαθμό που θα πλατύνουμε τη διεθνή, 
και ιδιαιτέρα την Αγγλική, συμπάθεια, αλληλεγγύη και υποστήριξη προς την Κυπριακή 
ενωτική μας υπόθεση, υπό την μορφή τακτικής και συστηματικής διαφώτισης, 
αποστολής αντιπροσωπειών στο εξωτερικό, καθώς και από το βαθμό που δεν θα 
χάσουμε ευκαιρία να τοποθετήσουμε την υπόθεση της εθνικής αποκατάστασης του 
λαού μας μπροστά στη διεθνή κοινή γνώμη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. 
0 αγώνας της Ένωσης, όσο κι αν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, βρίσκεται 
προπαντός στα δικά μας τα χέρια και του λαού μας ολόκληρου. 

Όσο δύσκολος και μακροχρόνιος κι αν είναι αυτός ο αγώνας, όσο τραχύς κι αν 
αποδειχθεί, δεν πρέπει και δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή την πάλη για εθνική 
αποκατάσταση του λαού μας. για ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Αντίθετα, θα 
συστηματοποιήσουμε, θα εντατικοποιήσουμε, και θα μαζικοποιήσουμε όσο μπορούμε 
πιο πολύ αυτόν τον αγώνα, δίνοντας του το ταχύτερο και τον απαραίτητο θώρακα της 
οργανωμένης του έκφρασης: Το δημοκρατικά και ισότιμα οργανωμένο Παγκύπριο 
Λαϊκό Εθνικοαπελευθερωτικά Μέτωπο. 

Ας προσέξουμε όμως. φίλοι. Ταυτόχρονα με τον αδιάκοπα συνεχιζόμενον και 
αδιάλλακτα αναπτυσσόμενον ενωτικό μας αγώνα, έχουμε υπέρτατο καθήκο, να 
μην εγκαταλείψουμε ούτε στιγμή και την απαραίτητη συστηματική πάλη για τα 
οικονομικά συμφέροντα του τόπου μας και του λαού μας. Δεν θα παρασυρθούμε 
ούτε για μια στιγμή από τα κούφια μεγαλοϊδεάτικα και σωβινιστικά συνθήματα της 
ντόπιας αντίδρασης, η οποία ουσιαστικά κηρύττει πως η εθνική μας αποκατάσταση 
δεν μπορεί τάχα να επιτευχθεί, αν δεν συνδεθεί με την πείνα και την εξαθλίωση των 
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εργατών, των χωρικών και των άλλων εργαζομένων του τόπου μας. Τέτοια συνθήματα 
μοναδικό σκοπό έχουν να δέσουν χειροπόδαρα τον λαό μας και να τον παραδώσουν 
ανυπεράσπιστο στο έλεος της ξένης ιμπεριαλιστικής και της ντόπιας μεγαλοαστικής 
εκμετάλλευσης, κατοχυρώνοντας την «αναγκαιότητα» της πείνας των λαϊκών μαζών 
με ψευδοενωτικές σκοπιμότητες. 

Για μας, το κλειδίτης μαζικοποίησηςτου κινήματος, το κλειδί για ενιαίο επαγγελματικό 
και εθνικό μέτωπο, το κλειδί για την προώθηση και λύση της ενωτικής μας υπόθεσης, 
δεν βρίσκεται σε κούφια δημαγωγικά συνθήματα, αλλά στον απόλυτο συσχετισμό της 
μαζικής λαϊκής πάλης για εθνικήν αποκατάσταση και για οικονομικήν ανόρθωση του 
τόπου μας και του λαού μας. 

Θάμαστε κάτι περισσότερο από ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές, θάμαστε 
προδότες του λαού και αυτών των εθνικών του συμφερόντων, θάμαστε υπηρέτες 
του ιμπεριαλισμού και των ταξικών εκμεταλλευτικών διαθέσεων των ντόπιων 
μεγαλοαστών, αν μέσα στις σημερινές συνθήκες εβλέπαμε το πρόβλημα της εθνικής 
μας αποκατάστασης, σαν πρόβλημα «απομονωμένο» και «ανεξάρτητο» από τα 
οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων μαζών, σαν πρόβλημα ασύνδετο με την 
υλική ευημερία των εργατών και χωρικών του τόπου μας, και θα είμαστε άνθρωποι 
που ενσυνείδητα αποκοιμίζουν ψευδοεθνικά το λαό, για να ισχυροποιήσουν και να 
επεκτείνουν σε βάρος του, ντόπιοι και ξένοι, την οικονομική τους εκμετάλλευση. 

Το καθήκο το δικό μας είναι να εκτιμήσουμε την πάλη μας σ' όλη της την πολυμέρεια. 
Κι είναι ζήτημα μονάχα τακτικής απ' την πολυμέρειαν αυτήν των πολλαπλών 
αγώνων του λαού μας. θα προσπαθούμε πάντα να τον αναγάγουμε στο επίπεδο της 
εθνικοαπελευθερωτικής πάλης. Είναι ζήτημα μονάχα τακτικής ενός κινήματος που 
θέτει στην πρώτη γραμμή την εθνική μας αποκατάσταση, αν τον κάθε μονομερή 
οικονομικόν ή πολιτικόν αγώνα, θα τον μεταβάλλουμε, στην εξέλιξη του, σε 
αντιϊμπεριαλιστική σφήνα, και εθνικοαπελευθερωτική διεκδίκηση. 

Το καθήκο το δικό μας είναι να συνδυάσουμε πλήρως τον αδιάλλακτον αγώνα για 
εθνική λευτεριά, με τον αγώνα για ξερρίζωμα των φεουδαλικών υπολειμμάτων από 
την οικονομικήν. πολιτικήν, κοινωνικήν και εκπολιτιστικήν ζωήν του τόπου μας, 
με τον αγώνα για την λύση των καθημερινών προβλημάτων του λαού, στηριγμένοι 
στην άρρηκτη συμμαχία των εργατών, των χωρικών και όλων των εργαζομένων 
του τόπου μας. Το κύριο κτύπημα πρέπει να το καταφέρουμε με κατεύθυνση την 
πλήρη απομόνωση της ντόπιας μεγαλοαστικής αντίδρασης, η οποία αυτήν την στιγμή, 
προσπαθεί να παρασύρει με το μέρος της τους χωρικούς του τόπου μας και να τους 
ρίξει ενάντια στο γνήσιο εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα, συμμαχώντας με την 
ξένη κυριαρχία. 

Το δικό μας σχέδιο έγκειται στην ανάπτυξη χαλύβδινων αδελφικών δεσμών ανάμεσα 
στους εργάτες, τους χωρικούς, και τους φτωχομεσαίους βιοπαλαιστές, ανάμεσα 
σ' όλο τον εργαζόμενο λαό και το κόμμα μας, ανάμεσα στο σύνολο του Ελληνικού 
πληθυσμού της νήσου και της ενιαιομετωπικής παράταξης Εθνικής Συνεργασίας. 

Ας δούμε όμωςτώρα πως εργάζουνται ξένη και ντόπια αντίδραση. Μπροστά στη δικήτου 
οξύτατη κρίση, και την παράλληλη μαζικήν ανάπτυξη ενός γνήσια αντιϊμπεριαλιστικού, 
εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, ο ιμπεριαλισμόςζήτησενα βρει μια δικήτου διέξοδο: 
Τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και το δεκάχρονο πλάνο «ευημερίας» του τόπου, 
με φανερό σκοπό την άμβλυνση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και τη μετάθεση 
της προσήλωσης του λαού σε ρεφορμιστικά κανάλια μέσα στα αποικιακά πλαίσια. 
Αυτές τις διαθέσεις του ιμπεριαλισμού, η ντόπια αντίδραση ζήτησε να τις μεταφράσει 
σε δική μας «προδοσία»! Η «εθνικόφρων» δεξιά, θάταν πιο συνεπής, αν έλεγε ότι στην 
παγίδα των ιμπεριαλιστικών διαθέσεων θάπεφτε ο λαός μας, αν οι συνταγματικές 
ελευθερίες επρόκειτο να λειτουργήσουν με άξονα τη θέληση και την προδοσία των 
μεγαλοαστών του τόπου μας. Στην παγίδα των ιμπεριαλιστικών διαθέσεων θα πέφταμε 
πράγματι αν παρασυρόμαστε στο σύνθημα της μεγαλοαστικής αποχής. Τα δικά μας 
συνθήματα για πλήρη κατοχυρωμένη αποχή, με βάση την ενιαία οργάνωση και δράση. 

ή - στην περίπτωση απόρριψης αυτής της γραμμής - για λαϊκή συμμετοχή στις 
πολιτικές ελευθερίες, δεν συνέπιπταν με τις οποιεσδήποτε ιμπεριαλιστικές διαθέσεις, 

100 

όπως συμπίπτουν τα δικά τους συνθήματα. 

Αντίθετα, τα δικά μας συνθήματα, μοναδικό περιεχόμενο και σκοπό τους είχαν, 
την άμυνα του λαού από τις ιμπεριαλιστικές μανούβρες, και την μετατροπή 
των ιμπεριαλιστικών όπλων, σε δικά μας λαϊκά όπλα εθνικοαπελευθερωτικής 
και οικονομικής διεκδίκησης. Το ζήτημα δεν είναι κάτω από ποιες διαθέσεις ο 
ιμπεριαλισμός προέβη στις εξ ανάγκης παραχωρήσεις του. Το ζήτημα για μας είναι, 
με ποιες αντίθετες ακριβώς, με ποιες αντιϊμπεριαλιστικές εθνικοαπελευθερωτικές 
διαθέσεις, θα χρησιμοποιούσε ο λαός αυτέςτις παραχωρήσεις. Και είμαστε περήφανοι 
να πιστεύουμε πως - μια και την πλήρη αχρηστία των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 
την έκαμαν αδύνατη οι «εθνικόφρονες» με την απόρριψη της κατοχυρωμένης 
αποχής, και μια που επρόκειτο εν πάση περιπτώσει τα «σχέδια» να μπουν σε 
εφαρμογή, - μονάχα το δικό μας κίνημα μπορούσε να εξασφαλίσει μιαν πραγματικά 
λαϊκήν, εθνικοαπελευθερωτικήν χρησιμοποίηση των πολιτικών παραχωρήσεων. Αν 
δεν εκτελέσουμε αυτό το υπέρτατο καθήκο λαϊκής αυτοάμυνας, η μόνη διάζευξη 
που θ' απόμενε ήταν τούτη: Το σύνταγμα να λειτουργήσει με μοναδικό άξονα τους 
οποιουσδήποτε εθνοπροδότες και τις διαθέσεις της ξένης κυρίαρχης δύναμης, και 
με μοναδικό στόχο τη διάλυση του εργατικού και πολιτικού μας κινήματος, την 
απονέκρωση των εθνικών μας δυνάμεων και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τη 
μαύρη μεσαιωνική δικτατόρευση του τόπου μας. και τη διαιώνιση της οικονομικής 
αποστράγγισης του λαού μας. Όλους αυτούς τους κινδύνους μόνο μια πλήρης και 
κατοχυρωμένη αποχή, θωρακισμένη με αένναη οργανωμένην δράση και μαχητικόν 
ενιαίο ν αγώνα, μπορούσε να τους αποτρέψει. Και αυτού του είδους την αποχή δεν 
την εματαίωσαν άλλοι, παρά οι ηγέτες της Κυπριακής δεξιάς. Απλούστατα, γιατί 
αυτή. η δική μας γραμμή, δεν άφηνε χώρο ν' αναπνεύσει η προδοτική πολιτική τους. 
Και στάθηκαν στην απλή, την ακατοχύρωτη τη ψεύτικη αποχή! Γιατί, αυτός ήταν ο 
μόνος τρόπος, να κλείσουν την πόρτα για το λαό. για να μπουν από το παραθύρι των 
«αμολόητων» οι δικοί τους λακέδες. 

Α ς μην αυταπατόμαστε όμως, φίλοι. 0 αγώνας μας - το είπαμε ευθύς εξ αρχής, 
το επαναλαμβάνουμε και τώρα - είναι τραχύς και δύσκολος, και στην πορεία του 
δεν αποκλείεται ν' αντιμετωπίσουμε και ενδεχόμενα σκληρής δοκιμασίας. 0 τόπος 
μας αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνο τοπική σημασία. 0 ιμπεριαλισμός γύρω μας, στον 
Μεσανατολίτικο τομέα, παίζει ένα μεγάλο, επιθετικό, τυχοδιωκτικό παιγνίδι. Είναι 
αμφίβολο πόσο θα μένουν ακόμη οι Εγγλέζοι στην Αίγυπτο ή την Παλαιστίνη. Και 
είναι οφθαλμοφανή τα σχέδια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην Εγγύς και 
Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να το εννοήσουμε, πρέπει να το 
διαπιστώσουμε με σαφήνεια, ότι ο τόπος μας προσλαμβάνει αυτή τη στιγμή, μια 
ολότελα ξεχωριστή, διεθνή σημασία. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η βίαιη επιβολή κατά του λαϊκού κινήματος δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί μιαν ανάγκη για τον ιμπεριαλισμό, για να λυθούν τα χέρια του, και 
να σύρει ανενόχλητος τον τόπο μας, στο «Μεσογειακό μπλοκ» που πάει να ιδρύσει, 
και που αποτελεί περιφερειακήν έκφραση του γενικού παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού 
σχεδίου για προπαρασκευή καινούργιου πολέμου και για παγκόσμια επικράτηση. 
Εκτός των άλλων, πίσω από την ανάγκη μιας βίαιης επιβολής κατά του λαϊκού μας 
κινήματος, κρύβεται το επικίνδυνο σχέδιο για ανενόχλητη μεταβολή του τόπου μας 
σε πολεμική βάση, προς εξυπηρέτηση των ίδιων φιλοπόλεμων, αντιλαϊκών σκοπών. 

Πρέπει να αναμένουμε ότι η προσπάθεια αυτή του ιμπεριαλισμού, θα συνδυασθεί 
με περαιτέρω προσπάθειες για συσπείρωση των δυνάμεων της ντόπιας αντίδρασης, 
που δεν είναι απίθανο να πάρει μορφή ενιαίας οργάνωσης και ενιαίας ηγεσίας, με 
ξένη παρασκηνιακή προστασία και μοναρχοφασιστικήν επικουρία. Μέσα στις τέτοιες 
αντιδραστικές ανακατατάξεις που μπορούν στο σύντομο μέλλο να σημειωθούν 
εις τον τόπο μας, δεν πρέπει να αποκλείεται ούτε η απροκάλυπτα φασιστική 
τους συγκρότηση και φασιστική ιδεολογική τους κατεύθυνση, ούτε όμως και μια 
ψευδοσοσιαλδημοκρατική τους αναπροσαρμογή - ή, πράμα πιθανώτερο, και τα δυο 
μαζί. Στις τέτοιες ανακατατάξεις, μπορούμε ακόμη να αναμένουμε πως θα βρουν 
ευκαιρία πολιτικής εξόρμησης και ηγετικού τυχοδιωκτισμού, και στοιχεία του 
παλαιοκομματισμού του τόπου μας, που ως τα σήμερα αναγκάστηκαν, για πολλούς 
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εργατών, των χωρικών και των άλλων εργαζομένων του τόπου μας. Τέτοια συνθήματα 
μοναδικό σκοπό έχουν να δέσουν χειροπόδαρα τον λαό μας και να τον παραδώσουν 
ανυπεράσπιστο στο έλεος της ξένης ιμπεριαλιστικής και της ντόπιας μεγαλοαστικής 
εκμετάλλευσης, κατοχυρώνοντας την «αναγκαιότητα» της πείνας των λαϊκών μαζών 
με ψευδοενωτικές σκοπιμότητες. 

Για μας, το κλειδίτης μαζικοποίησηςτου κινήματος, το κλειδί για ενιαίο επαγγελματικό 
και εθνικό μέτωπο, το κλειδί για την προώθηση και λύση της ενωτικής μας υπόθεσης, 
δεν βρίσκεται σε κούφια δημαγωγικά συνθήματα, αλλά στον απόλυτο συσχετισμό της 
μαζικής λαϊκής πάλης για εθνικήν αποκατάσταση και για οικονομικήν ανόρθωση του 
τόπου μας και του λαού μας. 

Θάμαστε κάτι περισσότερο από ρεφορμιστές και οππορτιουνιστές, θάμαστε 
προδότες του λαού και αυτών των εθνικών του συμφερόντων, θάμαστε υπηρέτες 
του ιμπεριαλισμού και των ταξικών εκμεταλλευτικών διαθέσεων των ντόπιων 
μεγαλοαστών, αν μέσα στις σημερινές συνθήκες εβλέπαμε το πρόβλημα της εθνικής 
μας αποκατάστασης, σαν πρόβλημα «απομονωμένο» και «ανεξάρτητο» από τα 
οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων μαζών, σαν πρόβλημα ασύνδετο με την 
υλική ευημερία των εργατών και χωρικών του τόπου μας, και θα είμαστε άνθρωποι 
που ενσυνείδητα αποκοιμίζουν ψευδοεθνικά το λαό, για να ισχυροποιήσουν και να 
επεκτείνουν σε βάρος του, ντόπιοι και ξένοι, την οικονομική τους εκμετάλλευση. 

Το καθήκο το δικό μας είναι να εκτιμήσουμε την πάλη μας σ' όλη της την πολυμέρεια. 
Κι είναι ζήτημα μονάχα τακτικής απ' την πολυμέρειαν αυτήν των πολλαπλών 
αγώνων του λαού μας. θα προσπαθούμε πάντα να τον αναγάγουμε στο επίπεδο της 
εθνικοαπελευθερωτικής πάλης. Είναι ζήτημα μονάχα τακτικής ενός κινήματος που 
θέτει στην πρώτη γραμμή την εθνική μας αποκατάσταση, αν τον κάθε μονομερή 
οικονομικόν ή πολιτικόν αγώνα, θα τον μεταβάλλουμε, στην εξέλιξη του, σε 
αντιϊμπεριαλιστική σφήνα, και εθνικοαπελευθερωτική διεκδίκηση. 

Το καθήκο το δικό μας είναι να συνδυάσουμε πλήρως τον αδιάλλακτον αγώνα για 
εθνική λευτεριά, με τον αγώνα για ξερρίζωμα των φεουδαλικών υπολειμμάτων από 
την οικονομικήν. πολιτικήν, κοινωνικήν και εκπολιτιστικήν ζωήν του τόπου μας, 
με τον αγώνα για την λύση των καθημερινών προβλημάτων του λαού, στηριγμένοι 
στην άρρηκτη συμμαχία των εργατών, των χωρικών και όλων των εργαζομένων 
του τόπου μας. Το κύριο κτύπημα πρέπει να το καταφέρουμε με κατεύθυνση την 
πλήρη απομόνωση της ντόπιας μεγαλοαστικής αντίδρασης, η οποία αυτήν την στιγμή, 
προσπαθεί να παρασύρει με το μέρος της τους χωρικούς του τόπου μας και να τους 
ρίξει ενάντια στο γνήσιο εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα, συμμαχώντας με την 
ξένη κυριαρχία. 

Το δικό μας σχέδιο έγκειται στην ανάπτυξη χαλύβδινων αδελφικών δεσμών ανάμεσα 
στους εργάτες, τους χωρικούς, και τους φτωχομεσαίους βιοπαλαιστές, ανάμεσα 
σ' όλο τον εργαζόμενο λαό και το κόμμα μας, ανάμεσα στο σύνολο του Ελληνικού 
πληθυσμού της νήσου και της ενιαιομετωπικής παράταξης Εθνικής Συνεργασίας. 

Ας δούμε όμωςτώρα πως εργάζουνται ξένη και ντόπια αντίδραση. Μπροστά στη δικήτου 
οξύτατη κρίση, και την παράλληλη μαζικήν ανάπτυξη ενός γνήσια αντιϊμπεριαλιστικού, 
εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, ο ιμπεριαλισμόςζήτησενα βρει μια δικήτου διέξοδο: 
Τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και το δεκάχρονο πλάνο «ευημερίας» του τόπου, 
με φανερό σκοπό την άμβλυνση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και τη μετάθεση 
της προσήλωσης του λαού σε ρεφορμιστικά κανάλια μέσα στα αποικιακά πλαίσια. 
Αυτές τις διαθέσεις του ιμπεριαλισμού, η ντόπια αντίδραση ζήτησε να τις μεταφράσει 
σε δική μας «προδοσία»! Η «εθνικόφρων» δεξιά, θάταν πιο συνεπής, αν έλεγε ότι στην 
παγίδα των ιμπεριαλιστικών διαθέσεων θάπεφτε ο λαός μας, αν οι συνταγματικές 
ελευθερίες επρόκειτο να λειτουργήσουν με άξονα τη θέληση και την προδοσία των 
μεγαλοαστών του τόπου μας. Στην παγίδα των ιμπεριαλιστικών διαθέσεων θα πέφταμε 
πράγματι αν παρασυρόμαστε στο σύνθημα της μεγαλοαστικής αποχής. Τα δικά μας 
συνθήματα για πλήρη κατοχυρωμένη αποχή, με βάση την ενιαία οργάνωση και δράση. 

ή - στην περίπτωση απόρριψης αυτής της γραμμής - για λαϊκή συμμετοχή στις 
πολιτικές ελευθερίες, δεν συνέπιπταν με τις οποιεσδήποτε ιμπεριαλιστικές διαθέσεις, 
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όπως συμπίπτουν τα δικά τους συνθήματα. 

Αντίθετα, τα δικά μας συνθήματα, μοναδικό περιεχόμενο και σκοπό τους είχαν, 
την άμυνα του λαού από τις ιμπεριαλιστικές μανούβρες, και την μετατροπή 
των ιμπεριαλιστικών όπλων, σε δικά μας λαϊκά όπλα εθνικοαπελευθερωτικής 
και οικονομικής διεκδίκησης. Το ζήτημα δεν είναι κάτω από ποιες διαθέσεις ο 
ιμπεριαλισμός προέβη στις εξ ανάγκης παραχωρήσεις του. Το ζήτημα για μας είναι, 
με ποιες αντίθετες ακριβώς, με ποιες αντιϊμπεριαλιστικές εθνικοαπελευθερωτικές 
διαθέσεις, θα χρησιμοποιούσε ο λαός αυτέςτις παραχωρήσεις. Και είμαστε περήφανοι 
να πιστεύουμε πως - μια και την πλήρη αχρηστία των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων 
την έκαμαν αδύνατη οι «εθνικόφρονες» με την απόρριψη της κατοχυρωμένης 
αποχής, και μια που επρόκειτο εν πάση περιπτώσει τα «σχέδια» να μπουν σε 
εφαρμογή, - μονάχα το δικό μας κίνημα μπορούσε να εξασφαλίσει μιαν πραγματικά 
λαϊκήν, εθνικοαπελευθερωτικήν χρησιμοποίηση των πολιτικών παραχωρήσεων. Αν 
δεν εκτελέσουμε αυτό το υπέρτατο καθήκο λαϊκής αυτοάμυνας, η μόνη διάζευξη 
που θ' απόμενε ήταν τούτη: Το σύνταγμα να λειτουργήσει με μοναδικό άξονα τους 
οποιουσδήποτε εθνοπροδότες και τις διαθέσεις της ξένης κυρίαρχης δύναμης, και 
με μοναδικό στόχο τη διάλυση του εργατικού και πολιτικού μας κινήματος, την 
απονέκρωση των εθνικών μας δυνάμεων και του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τη 
μαύρη μεσαιωνική δικτατόρευση του τόπου μας. και τη διαιώνιση της οικονομικής 
αποστράγγισης του λαού μας. Όλους αυτούς τους κινδύνους μόνο μια πλήρης και 
κατοχυρωμένη αποχή, θωρακισμένη με αένναη οργανωμένην δράση και μαχητικόν 
ενιαίο ν αγώνα, μπορούσε να τους αποτρέψει. Και αυτού του είδους την αποχή δεν 
την εματαίωσαν άλλοι, παρά οι ηγέτες της Κυπριακής δεξιάς. Απλούστατα, γιατί 
αυτή. η δική μας γραμμή, δεν άφηνε χώρο ν' αναπνεύσει η προδοτική πολιτική τους. 
Και στάθηκαν στην απλή, την ακατοχύρωτη τη ψεύτικη αποχή! Γιατί, αυτός ήταν ο 
μόνος τρόπος, να κλείσουν την πόρτα για το λαό. για να μπουν από το παραθύρι των 
«αμολόητων» οι δικοί τους λακέδες. 

Α ς μην αυταπατόμαστε όμως, φίλοι. 0 αγώνας μας - το είπαμε ευθύς εξ αρχής, 
το επαναλαμβάνουμε και τώρα - είναι τραχύς και δύσκολος, και στην πορεία του 
δεν αποκλείεται ν' αντιμετωπίσουμε και ενδεχόμενα σκληρής δοκιμασίας. 0 τόπος 
μας αυτή τη στιγμή δεν έχει μόνο τοπική σημασία. 0 ιμπεριαλισμός γύρω μας, στον 
Μεσανατολίτικο τομέα, παίζει ένα μεγάλο, επιθετικό, τυχοδιωκτικό παιγνίδι. Είναι 
αμφίβολο πόσο θα μένουν ακόμη οι Εγγλέζοι στην Αίγυπτο ή την Παλαιστίνη. Και 
είναι οφθαλμοφανή τα σχέδια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην Εγγύς και 
Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να το εννοήσουμε, πρέπει να το 
διαπιστώσουμε με σαφήνεια, ότι ο τόπος μας προσλαμβάνει αυτή τη στιγμή, μια 
ολότελα ξεχωριστή, διεθνή σημασία. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η βίαιη επιβολή κατά του λαϊκού κινήματος δεν μπορεί 
παρά να αποτελεί μιαν ανάγκη για τον ιμπεριαλισμό, για να λυθούν τα χέρια του, και 
να σύρει ανενόχλητος τον τόπο μας, στο «Μεσογειακό μπλοκ» που πάει να ιδρύσει, 
και που αποτελεί περιφερειακήν έκφραση του γενικού παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού 
σχεδίου για προπαρασκευή καινούργιου πολέμου και για παγκόσμια επικράτηση. 
Εκτός των άλλων, πίσω από την ανάγκη μιας βίαιης επιβολής κατά του λαϊκού μας 
κινήματος, κρύβεται το επικίνδυνο σχέδιο για ανενόχλητη μεταβολή του τόπου μας 
σε πολεμική βάση, προς εξυπηρέτηση των ίδιων φιλοπόλεμων, αντιλαϊκών σκοπών. 

Πρέπει να αναμένουμε ότι η προσπάθεια αυτή του ιμπεριαλισμού, θα συνδυασθεί 
με περαιτέρω προσπάθειες για συσπείρωση των δυνάμεων της ντόπιας αντίδρασης, 
που δεν είναι απίθανο να πάρει μορφή ενιαίας οργάνωσης και ενιαίας ηγεσίας, με 
ξένη παρασκηνιακή προστασία και μοναρχοφασιστικήν επικουρία. Μέσα στις τέτοιες 
αντιδραστικές ανακατατάξεις που μπορούν στο σύντομο μέλλο να σημειωθούν 
εις τον τόπο μας, δεν πρέπει να αποκλείεται ούτε η απροκάλυπτα φασιστική 
τους συγκρότηση και φασιστική ιδεολογική τους κατεύθυνση, ούτε όμως και μια 
ψευδοσοσιαλδημοκρατική τους αναπροσαρμογή - ή, πράμα πιθανώτερο, και τα δυο 
μαζί. Στις τέτοιες ανακατατάξεις, μπορούμε ακόμη να αναμένουμε πως θα βρουν 
ευκαιρία πολιτικής εξόρμησης και ηγετικού τυχοδιωκτισμού, και στοιχεία του 
παλαιοκομματισμού του τόπου μας, που ως τα σήμερα αναγκάστηκαν, για πολλούς 
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λόγους, να κρατούν επιφυλακτική στάση. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ακόμη, πως ο ιμπεριαλισμός διαθέτει και δύο 
εφεδρειακά ατού: Το πρώτο είναι η διασπαστική χρησιμοποίηση της Τούρκικης 
μειονότητας. Παντού και πάντα η παγκόσμια αντίδραση κι ο ιμπεριαλισμός 
χρησιμοποίησαν τις μειονότητες για σκοπούς διάσπασης των εθνικοαπελευθερωτικών 
κινημάτων και για κατοχύρωση της υποδούλωσης των αποικιακών λαών, και θάταν 
αληθινά παράξενο, χάνοντας τώρα τον εαυτό τους, να μη κάμουν το ίδιο και στην 
Κύπρο. 

Το άλλο - το ύστατο - εφεδρειακό όπλο του ιμπεριαλισμού, είναι η ανοικτή, απρόκλητη 
και ξετσίπωτη επίθεση, και η αχαλίνωτη δικτατόρευση του τόπου μας. Αντικρύσαμε 
κιόλας τους σαφείς τους υπαινιγμούς στον Εγγλέζικο και τον ντόπιον εγγλεζόφωνο 
τύπο. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην ανάγκη, να δεχτούμε αυτή την επίθεση από τις 
συνδυασμένες δυνάμεις του αγγλοσαξωνικού μπλοκ, μια κι έγινε του συρμού, όπου 
τα βρίσκουν σκούρα οι Εγγλέζοι, να επεμβαίνουν οι Αμερικάνοι, για να βγάζουν 
αυτοί τα κάρβουνα από τη φωτιά. Ούτε αποκλείεται υπό ώρισμένες άλλες συνθήκες, 
την επίθεση αυτή να τη δεχτούμε από τις μοναρχοφασιστικές δυνάμεις της Ελλάδας, 
και πρέπει ν' αντιληφθούμε ότι τα φημολογούμενα σχέδια για «συγκυριαρχία» του 
τόπου μας - πιθανώτερα τώρα ελληνοαμερικανικήν παρά αγγλοελληνικήν - τείνουν 
να δώσουν την ευκαιρία στο χίτικο δοσιλογισμό να επεκτείνει και στον τόπο μας το 
ελληνικό όργιο, που θα επιθυμούσαν να μη το εφάρμοζαν με πρώτο χέρι οι ξένοι. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για όλα αυτά - ακόμη και γι ' αυτό το ύστατο ενδεχόμενο μιας σκληρής δοκιμασίας 
- υπάρχει ένα λαϊκό, αποτελεσματικό αντιφάρμακο. Μας το προσφέρει η διαλεκτική 
σκέψη, μας το προσφέρει η επιστημονική θεωρία, πάνω στην οποίαν στηρίζεται το 
Κόμμα μας. Μέσα από αυτή τη σκέψη προβάλλουν και τα δικά μας καθήκοντα. Από 
τη σωστή τοποθέτηση, μα και από τη σωστή εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, θα 
εξαρτηθεί αν θα περάσουμε μέσα από όλους τους σκοπέλους και τους κινδύνους, 
βγάζοντας στο τέλος το κίνημα και το λαό μας λεύτερους κ' ευτυχισμένους νικητές. 
Κάτι τέτοιο, μπορούμε να το προσδοκούμε με βεβαιότητα, φτάνει - όπως είπαμε - να 
τοποθετήσουμε πρώτα σωστά και υστέρα να εκτελέσουμε, εξ ' ίσου και περισσότερο 
σωστά, τα σημερινά μας καθήκοντα. 

Ποιά όμως είναι αυτά τα καθήκοντα; Ασφαλώς δεν είναι ούτε λίγα, ούτε εύκολα: 

1. Πρωταρχικό και υπέρτατο καθήκο μας είναι να συστηματοποιήσουμε, να 
εντατικοποιήσουμε, και το ταχύτερο να οργανώσουμε τον εθνικοαπελευθερώτικόν 
μας αγώνα με άξονα το αναλλοίωτο σύνθημα: Ένωση, πάντα Ένωση! Τον αγώνα 
μας αυτό μπορούμε και πρέπει να τον στηρίξουμε σε πραγματική βάση ουσιαστικής 
απελευθέρωσης, που σημαίνει: Να φύγουν οι ξένοι ιμπεριαλιστές και από την Κύπρο 
και από την Ελλάδα. Να τερματιστούν τα αποικιακά μονοπώλια. Να καταγγελθεί με 
όλα τα μέσα η χρησιμοποίηση του τόπου μας σαν πολεμικής βάσης. Να αφοπλιστεί και 
να ουδετεροποιηθεί ο τόπος μας υπό την προστασία της Οργάνωσης των Ηνωμένων 
Εθνών. Να παραχωρηθεί η εξουσία, με ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο, στα χέρια 
του λαού, μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου Ελληνικού κράτους. 

2. Έχουμε καθήκο, να δώσουμε την τεράστια σημασία που πρέπει στην μελέτη, την 
τοποθέτηση και λύση των καθημερινών πρακτικών και γενικώτερων δημοσιονομικών 
προβλημάτων του τόπου μας και του τελευταίου χωριού, και του τελευταίου τόπου 
δουλειάς το καθημερινό πρόβλημα, πρέπει να μελετάται καινά οργανώνεται ο αγώνας 
για τη λύση του. Δεν θάμαστε Ακελιστές, σαν οργανωμένο σύνολο, κι ο καθένας 
μας ξεχωριστά, αν δεν είμαστε έτοιμοι να αγκαλιάζουμε και αν δεν αγωνιζόμαστε 
για να λύουμε τα προβλήματα που γεννιούνται μέσα στο περιβάλλο που ζούμε, θα 
μας ήταν όμως και πάλι αδύνατο να καταπιαστούμε με τη λύση των γενικώτερων 
δημοσιονομικών προβλημάτων του τόπου μας, αν δεν εξοπλίζαμε το Κόμμα και 
το κίνημα με συγκεκριμμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, και είναι ευτύχημα που το 
Συνέδριο θάχει να καταπιαστεί με ξεχωριστή εισήγηση πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 
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3. Έχουμε καθήκο να δούμε ότι στο πλάτεμα του κόμματος, και του ενιαίου 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, βρίσκεταιτο πιο αποτελεσματικό αντιφάρμακο για μια 
μαχητική αυτοϋπεράσπιση των εθνικοπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων του 
λαού. Δεν πρέπει ν' αφήσουμε κανένα χωριό δίχως κομματική επέκταση. Δεν πρέπει 
ν' αφήσουμε ούτε ένα χωριό, στο οποίο υπάρχουν συνθήκες, δίχως την εργατική, 
την επαγγελματική, ή την νεολαιίστικη οργάνωση. Προ παντός, δεν πρέπει να μείνει 
ούτε ένα χωριό δίχως την Αγροτική του οργάνωση. Δεν πρέπει να ησυχάσουμε ούτε 
στιγμή, ίσαμε που να πείσουμε τους εξωκομματικούς συναγωνιστές μας, ότι χάσαμε 
ήδη αρκετόν πολύτιμον χρόνον. και ότι δεν πρέπει να χαθεί και άλλος ακόμη, για να 
ιδρύσουμε την Παγκύπρια Εθνικοαπελευθερωτικά μας Οργάνωση, και δεν πρέπει να 
φεισθούμε κόπους να στήσουμε και στην τελευταία γωνιά της Κύπρου το αγωνιστικό 
παρακλάδι του ενιαίου Λαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού μας Μετώπου. 

4. Έχουμε καθήκο να παρακολουθήσουμε άγρυπνα τις οποιεσδήποτε οργανωτικές 
ή και ιδεολογικές ψευδοαναπροσαρμογές της αντίδρασης, και με την εκάστοτε 
επιβαλλόμενην τακτικήν. να ματαιώνουμε κάθε απόπειρα ύπουλης επιβουλής κατά 
των λαϊκών συμφερόντων και κάθε προσπάθειαν αντιλαϊκής επικράτησης. 

5. Έχουμε καθήκο να δώσουμε τη σοβαρή σημασία που πρέπει στις διασπαστικές 
κινήσεις της ξένης κυριαρχίας με βάση τις μειονότητες και να δραστηριοποιήσουμε 
στο μάξιμουμ τη διαφωτιστική και την οργανωτική μας δουλειά, προ παντός μέσα 
στην Τούρκικη μειονότητα. Πρέπει, ακόμη μια φορά, να αποσαφηνίσουμε πλήρως 
την απόλυτα ισότιμη θέση των μειονοτήτων στα πλαίσια μιας ελεύθερης Κύπρου, 
ενωμένης με την Ελλάδα. Να υποβοηθήσουμε την ίδρυση τουρκικών προοδευτικών 
οργανώσεων, ικανών να συνεργασθούν μαζί μας και στα οικονομικά, και στα πολιτικά 
και στα εθνικά μας αιτήματα και για το δικό μας καλό, και για το δικό τους καλό: Για 
τη λευτεριά, για την ισοτιμία και για την ευτυχία όλων μας, σαν Ελλήνων και σαν 
Τούρκων, που ζούμε και θα ζήσουμε μαζί, στον ίδιο τόπο, σαν φίλοι, σαν ίσοι. σαν 
συναγωνιστές. 

6. Έχουμε καθήκο, να πλουτίσουμε ακόμη περισσότερο, το ιδεολογικό οπλοστάσιο 
του κόμματος και του κινήματος, μποδίζοντας έτσι τον αντίπαλο να δημιουργεί με 
τον θόρυβο και τη συκοφαντία, αντιδραστική σφήνα ανάμεσα στο κόμμα μας και 
τις φαρδειές μάζες, ανάμεσα στις λαϊκές καθοδηγήσεις και στα μέλη τους, και 
ανάμεσα στις καταστάσεις που συγκροτούν την παράταξη Εθνικής Συνεργασίας. 
Από αυτή την άποψη, η φανατισμένη ανάπτυξη της κυκλοφορίας του αριστερού 
τύπου γενικά, και της κομματικής μας εφημερίδας ιδιαίτερα, παίρνει όχι στενόν 
οικονομικόν, μα πλατύτατον και σοβαρώτατον πολιτικόν χαρακτήρα. Πέραν τούτου 
οφείλουμε ν' αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το ιδεολογικό μέτωπο της λαϊκής 
πάλης, με καθημερινή ζωντανή διαφώτιση, με ομιλίες, διαλέξεις και συγκεντρώσεις, 
αλλά και υπό μορφή περισσότερων ακόμη εντύπων, βιβλίων, μπροσούρων και άλλου 
διαφωτιστικού υλικού. 

7. Στον τομέα των λαϊκών οργανώσεων, έχουμε υπέρτατο καθήκο να 
περιφρουρήσουμε σαν κόρην οφθαλμού και να χαλυβδώσουμε ακόμη περισσότερο 
το μαζικό - συντεχνιακό, επαγγελματικό και εκπολιτιστικό μας - κίνημα. Ιδιαίτερα, 
οφείλουμε να θέσουμε στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και της δραστηριότητος 
μας τη στελέχωση και την ανάπτυξη της Ε Α Κ (σ.σ. Ένωση Αγροτών Κύπρου), τη 
στελέχωση και τη χειραγώγηση της Α Ο Ν (σ.σ. Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας), και 
την ίδρυση μιας καινούργιας Παγκύπριας γυναικείας οργάνωσης. Δίπλα σε όλα αυτά, 
το εργατικό κίνημα πρέπει να στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή του στην οργάνωση των 
μεταλλωρύχων. 

θ. Στον τομέα της εσωτερικής ανασυγκρότησης προβάλλουν επίσης σοβαρώτατα 
κι επείγοντα καθήκοντα: 

Έ χ ο υ μ ε υποχρέωση να περιφρουρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το κύρος 
και το γόητρο των κομματικών και μαζικών μας καθοδηγήσεων. Με την ολόπλευρη, 
ολοπρόθυμη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη των οργανωμένων και δημοκρατικά 
εκλεγμένων καθοδηγήσεων, του συντεχνιακού, επαγγελματικού και πολιτικού μας 
κινήματος, να αναπτύξουμε την έννοια της πειθαρχίας των κάτω προς τα άνω και του 
δημιουργικού ελέγχου των καθοδηγήσεων από τα κάτω. 
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λόγους, να κρατούν επιφυλακτική στάση. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε ακόμη, πως ο ιμπεριαλισμός διαθέτει και δύο 
εφεδρειακά ατού: Το πρώτο είναι η διασπαστική χρησιμοποίηση της Τούρκικης 
μειονότητας. Παντού και πάντα η παγκόσμια αντίδραση κι ο ιμπεριαλισμός 
χρησιμοποίησαν τις μειονότητες για σκοπούς διάσπασης των εθνικοαπελευθερωτικών 
κινημάτων και για κατοχύρωση της υποδούλωσης των αποικιακών λαών, και θάταν 
αληθινά παράξενο, χάνοντας τώρα τον εαυτό τους, να μη κάμουν το ίδιο και στην 
Κύπρο. 

Το άλλο - το ύστατο - εφεδρειακό όπλο του ιμπεριαλισμού, είναι η ανοικτή, απρόκλητη 
και ξετσίπωτη επίθεση, και η αχαλίνωτη δικτατόρευση του τόπου μας. Αντικρύσαμε 
κιόλας τους σαφείς τους υπαινιγμούς στον Εγγλέζικο και τον ντόπιον εγγλεζόφωνο 
τύπο. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην ανάγκη, να δεχτούμε αυτή την επίθεση από τις 
συνδυασμένες δυνάμεις του αγγλοσαξωνικού μπλοκ, μια κι έγινε του συρμού, όπου 
τα βρίσκουν σκούρα οι Εγγλέζοι, να επεμβαίνουν οι Αμερικάνοι, για να βγάζουν 
αυτοί τα κάρβουνα από τη φωτιά. Ούτε αποκλείεται υπό ώρισμένες άλλες συνθήκες, 
την επίθεση αυτή να τη δεχτούμε από τις μοναρχοφασιστικές δυνάμεις της Ελλάδας, 
και πρέπει ν' αντιληφθούμε ότι τα φημολογούμενα σχέδια για «συγκυριαρχία» του 
τόπου μας - πιθανώτερα τώρα ελληνοαμερικανικήν παρά αγγλοελληνικήν - τείνουν 
να δώσουν την ευκαιρία στο χίτικο δοσιλογισμό να επεκτείνει και στον τόπο μας το 
ελληνικό όργιο, που θα επιθυμούσαν να μη το εφάρμοζαν με πρώτο χέρι οι ξένοι. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για όλα αυτά - ακόμη και γι ' αυτό το ύστατο ενδεχόμενο μιας σκληρής δοκιμασίας 
- υπάρχει ένα λαϊκό, αποτελεσματικό αντιφάρμακο. Μας το προσφέρει η διαλεκτική 
σκέψη, μας το προσφέρει η επιστημονική θεωρία, πάνω στην οποίαν στηρίζεται το 
Κόμμα μας. Μέσα από αυτή τη σκέψη προβάλλουν και τα δικά μας καθήκοντα. Από 
τη σωστή τοποθέτηση, μα και από τη σωστή εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, θα 
εξαρτηθεί αν θα περάσουμε μέσα από όλους τους σκοπέλους και τους κινδύνους, 
βγάζοντας στο τέλος το κίνημα και το λαό μας λεύτερους κ' ευτυχισμένους νικητές. 
Κάτι τέτοιο, μπορούμε να το προσδοκούμε με βεβαιότητα, φτάνει - όπως είπαμε - να 
τοποθετήσουμε πρώτα σωστά και υστέρα να εκτελέσουμε, εξ ' ίσου και περισσότερο 
σωστά, τα σημερινά μας καθήκοντα. 

Ποιά όμως είναι αυτά τα καθήκοντα; Ασφαλώς δεν είναι ούτε λίγα, ούτε εύκολα: 

1. Πρωταρχικό και υπέρτατο καθήκο μας είναι να συστηματοποιήσουμε, να 
εντατικοποιήσουμε, και το ταχύτερο να οργανώσουμε τον εθνικοαπελευθερώτικόν 
μας αγώνα με άξονα το αναλλοίωτο σύνθημα: Ένωση, πάντα Ένωση! Τον αγώνα 
μας αυτό μπορούμε και πρέπει να τον στηρίξουμε σε πραγματική βάση ουσιαστικής 
απελευθέρωσης, που σημαίνει: Να φύγουν οι ξένοι ιμπεριαλιστές και από την Κύπρο 
και από την Ελλάδα. Να τερματιστούν τα αποικιακά μονοπώλια. Να καταγγελθεί με 
όλα τα μέσα η χρησιμοποίηση του τόπου μας σαν πολεμικής βάσης. Να αφοπλιστεί και 
να ουδετεροποιηθεί ο τόπος μας υπό την προστασία της Οργάνωσης των Ηνωμένων 
Εθνών. Να παραχωρηθεί η εξουσία, με ελεύθερο και δημοκρατικό τρόπο, στα χέρια 
του λαού, μέσα στα πλαίσια του ελεύθερου Ελληνικού κράτους. 

2. Έχουμε καθήκο, να δώσουμε την τεράστια σημασία που πρέπει στην μελέτη, την 
τοποθέτηση και λύση των καθημερινών πρακτικών και γενικώτερων δημοσιονομικών 
προβλημάτων του τόπου μας και του τελευταίου χωριού, και του τελευταίου τόπου 
δουλειάς το καθημερινό πρόβλημα, πρέπει να μελετάται καινά οργανώνεται ο αγώνας 
για τη λύση του. Δεν θάμαστε Ακελιστές, σαν οργανωμένο σύνολο, κι ο καθένας 
μας ξεχωριστά, αν δεν είμαστε έτοιμοι να αγκαλιάζουμε και αν δεν αγωνιζόμαστε 
για να λύουμε τα προβλήματα που γεννιούνται μέσα στο περιβάλλο που ζούμε, θα 
μας ήταν όμως και πάλι αδύνατο να καταπιαστούμε με τη λύση των γενικώτερων 
δημοσιονομικών προβλημάτων του τόπου μας, αν δεν εξοπλίζαμε το Κόμμα και 
το κίνημα με συγκεκριμμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, και είναι ευτύχημα που το 
Συνέδριο θάχει να καταπιαστεί με ξεχωριστή εισήγηση πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 
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3. Έχουμε καθήκο να δούμε ότι στο πλάτεμα του κόμματος, και του ενιαίου 
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, βρίσκεταιτο πιο αποτελεσματικό αντιφάρμακο για μια 
μαχητική αυτοϋπεράσπιση των εθνικοπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων του 
λαού. Δεν πρέπει ν' αφήσουμε κανένα χωριό δίχως κομματική επέκταση. Δεν πρέπει 
ν' αφήσουμε ούτε ένα χωριό, στο οποίο υπάρχουν συνθήκες, δίχως την εργατική, 
την επαγγελματική, ή την νεολαιίστικη οργάνωση. Προ παντός, δεν πρέπει να μείνει 
ούτε ένα χωριό δίχως την Αγροτική του οργάνωση. Δεν πρέπει να ησυχάσουμε ούτε 
στιγμή, ίσαμε που να πείσουμε τους εξωκομματικούς συναγωνιστές μας, ότι χάσαμε 
ήδη αρκετόν πολύτιμον χρόνον. και ότι δεν πρέπει να χαθεί και άλλος ακόμη, για να 
ιδρύσουμε την Παγκύπρια Εθνικοαπελευθερωτικά μας Οργάνωση, και δεν πρέπει να 
φεισθούμε κόπους να στήσουμε και στην τελευταία γωνιά της Κύπρου το αγωνιστικό 
παρακλάδι του ενιαίου Λαϊκού εθνικοαπελευθερωτικού μας Μετώπου. 

4. Έχουμε καθήκο να παρακολουθήσουμε άγρυπνα τις οποιεσδήποτε οργανωτικές 
ή και ιδεολογικές ψευδοαναπροσαρμογές της αντίδρασης, και με την εκάστοτε 
επιβαλλόμενην τακτικήν. να ματαιώνουμε κάθε απόπειρα ύπουλης επιβουλής κατά 
των λαϊκών συμφερόντων και κάθε προσπάθειαν αντιλαϊκής επικράτησης. 

5. Έχουμε καθήκο να δώσουμε τη σοβαρή σημασία που πρέπει στις διασπαστικές 
κινήσεις της ξένης κυριαρχίας με βάση τις μειονότητες και να δραστηριοποιήσουμε 
στο μάξιμουμ τη διαφωτιστική και την οργανωτική μας δουλειά, προ παντός μέσα 
στην Τούρκικη μειονότητα. Πρέπει, ακόμη μια φορά, να αποσαφηνίσουμε πλήρως 
την απόλυτα ισότιμη θέση των μειονοτήτων στα πλαίσια μιας ελεύθερης Κύπρου, 
ενωμένης με την Ελλάδα. Να υποβοηθήσουμε την ίδρυση τουρκικών προοδευτικών 
οργανώσεων, ικανών να συνεργασθούν μαζί μας και στα οικονομικά, και στα πολιτικά 
και στα εθνικά μας αιτήματα και για το δικό μας καλό, και για το δικό τους καλό: Για 
τη λευτεριά, για την ισοτιμία και για την ευτυχία όλων μας, σαν Ελλήνων και σαν 
Τούρκων, που ζούμε και θα ζήσουμε μαζί, στον ίδιο τόπο, σαν φίλοι, σαν ίσοι. σαν 
συναγωνιστές. 

6. Έχουμε καθήκο, να πλουτίσουμε ακόμη περισσότερο, το ιδεολογικό οπλοστάσιο 
του κόμματος και του κινήματος, μποδίζοντας έτσι τον αντίπαλο να δημιουργεί με 
τον θόρυβο και τη συκοφαντία, αντιδραστική σφήνα ανάμεσα στο κόμμα μας και 
τις φαρδειές μάζες, ανάμεσα στις λαϊκές καθοδηγήσεις και στα μέλη τους, και 
ανάμεσα στις καταστάσεις που συγκροτούν την παράταξη Εθνικής Συνεργασίας. 
Από αυτή την άποψη, η φανατισμένη ανάπτυξη της κυκλοφορίας του αριστερού 
τύπου γενικά, και της κομματικής μας εφημερίδας ιδιαίτερα, παίρνει όχι στενόν 
οικονομικόν, μα πλατύτατον και σοβαρώτατον πολιτικόν χαρακτήρα. Πέραν τούτου 
οφείλουμε ν' αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το ιδεολογικό μέτωπο της λαϊκής 
πάλης, με καθημερινή ζωντανή διαφώτιση, με ομιλίες, διαλέξεις και συγκεντρώσεις, 
αλλά και υπό μορφή περισσότερων ακόμη εντύπων, βιβλίων, μπροσούρων και άλλου 
διαφωτιστικού υλικού. 

7. Στον τομέα των λαϊκών οργανώσεων, έχουμε υπέρτατο καθήκο να 
περιφρουρήσουμε σαν κόρην οφθαλμού και να χαλυβδώσουμε ακόμη περισσότερο 
το μαζικό - συντεχνιακό, επαγγελματικό και εκπολιτιστικό μας - κίνημα. Ιδιαίτερα, 
οφείλουμε να θέσουμε στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και της δραστηριότητος 
μας τη στελέχωση και την ανάπτυξη της Ε Α Κ (σ.σ. Ένωση Αγροτών Κύπρου), τη 
στελέχωση και τη χειραγώγηση της Α Ο Ν (σ.σ. Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας), και 
την ίδρυση μιας καινούργιας Παγκύπριας γυναικείας οργάνωσης. Δίπλα σε όλα αυτά, 
το εργατικό κίνημα πρέπει να στρέψει ιδιαίτερα την προσοχή του στην οργάνωση των 
μεταλλωρύχων. 

θ. Στον τομέα της εσωτερικής ανασυγκρότησης προβάλλουν επίσης σοβαρώτατα 
κι επείγοντα καθήκοντα: 

Έ χ ο υ μ ε υποχρέωση να περιφρουρήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το κύρος 
και το γόητρο των κομματικών και μαζικών μας καθοδηγήσεων. Με την ολόπλευρη, 
ολοπρόθυμη και ανεπιφύλακτη υποστήριξη των οργανωμένων και δημοκρατικά 
εκλεγμένων καθοδηγήσεων, του συντεχνιακού, επαγγελματικού και πολιτικού μας 
κινήματος, να αναπτύξουμε την έννοια της πειθαρχίας των κάτω προς τα άνω και του 
δημιουργικού ελέγχου των καθοδηγήσεων από τα κάτω. 
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Πέραν τούτου, οφείλουμε το ταχύτερο να ολοκληρώσουμε τα μέτρα προετοιμασίας 
του κόμματος και του κινήματος, για αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου 
και κάθε πιθανής δοκιμασίας, να το περιφρουρήσουμε από τις προβοκάτσιες, και να 
στήσουμε την οργάνωση της επαγρύπνησης και του ελέγχου μέσα στους κόλπους 
των οργανώσεων και του κόμματος μας, στους οποίους ζητά να εισχωρήσει και να 
βυσσοδομήσει ύπουλα ο αντίπαλος. 

9. Πρέπει να προσέξουμε, και οπωσδήποτε να προλάβουμε και να αποτρέψουμε 
ένα σοβαρόν κίνδυνο που άρχισε κιόλας να υποφώσκει - τον κίνδυνο, δηλαδή, 
της μεταβολής του κόμματος μας σε απλό «κοινοβουλευτικόν» όργανο, σε μια 
απλή «εκλογική» μηχανή. Όσο κι αν είναι μεγάλη η σημασία της κατάληψης 
κοινοβουλευτικών πόστων για την προώθηση των λαϊκών συμφερόντων, το Κόμμα το 
δικό μας δεν μπορεί ποτέ να ξεχνά, ότι προ παντός πρέπει να αποτελεί οργανωμένην 
μηχανήν καθημερινών λαϊκών αγώνων, με βάση την κινητοποίηση των ίδιων 
ενδιαφερομένων εργατικών και εργαζομένων μαζών του τόπου μας. 

10. Έχουμε καθήκο να δούμε ότι μόνο στην ενότητα θέλησης και στην ενότητα 
δράσης, θα οπλίσουμε το Κόμμα με σιδερένιαν συνειδητήν πειθαρχία, και μόνο με μια 
τέτοια πειθαρχία θα καταστήσουμετο Κόμμα ικανό να εκτελέσειτα σοβαρά και δύσκολα 
καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά του. Στο σημείο αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι, αν 
απαλλαχτήκαμε από πολλά μειονεκτήματα και λάθη, γενικής πολιτικής γραμμής του 
παληού κόμματος, ωστόσο είναι καιρός πια να δούμε ότι αξίζει να αποκαταστήσουμε 
αρκετά οργανωτικά τουλάχιστο πλεονεκτήματα του καιρού εκείνου: Την ακρίβεια, 
την τάξη, την πειθαρχία, τη μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά, την πίστη στη γραμμή, 
τον φανατισμό στην εκτέλεση των αποφάσεων, και τη θαυμαστή περιφρούρηση του 
γοήτρου των στελεχών και των καθοδηγήσεων. 

11. Ο ισότιμος καταμερισμός της δουλειάς, ανάλογα με τις ικανότητες και τη θέση 
κάθε στελέχους, ο συστηματικός προσωπικός έλεγχος στην εκτέλεση αυτής της 
δουλειάς, και η συστηματική κατατόπιση του κομματικού συνόλου για ακριβοδίκαιο 
καταμερισμό ευθυνών, οφείλουν ν" αποτελέσουν καινούργια χαρακτηριστικά της 
λειτουργίας της κομματικής μας οργάνωσης. Με βάση την πιο πάνω αρχήν, και η 
Κεντρική Επιτροπή να κατεβάζει στα μέλη, τακτικές τρίμηνες εκθέσεις, στις οποίες, 
εκτός των άλλων να καθρεφτίζεται και η δουλειά του κάθε κεντρικού στελέχους 
ξεχωριστά. Γιατί, μόνο έτσι, φίλοι, θα κτυπήσουμε οποιαδήποτε τάση αριστοκρατισμού 
στο κόμμα, οποιοδήποτε στρογγυλοκάθισμα στην παληά μας φήμη, και οποιαδήποτε 
μονόπλευρη και φορτική εναποθέτηση δουλειάς στα στελέχη. 

12. Σαν συνέδριο, έχουμε επίσης καθήκο, να εκτιμήσουμε πλήρως τη σημασία του 
γεγονότος, ότι πάνω απ' όλα, αυτή τη στιγμή πρέπει να εφοδιάσουμε το Κόμμα, με 
την πιο ικανή, την πιο δοκιμασμένη, την πιο δυναμική ηγεσία - την ηγεσία η οποία 
να καθρεφτίζει πλήρη ενότητα θέλησης, πλήρη ενότητα πειθαρχίας, μα και πλήρη 
ενότητα δράσης. Με τη σειρά της, μια τέτοια ικανή καθοδήγηση, οφείλει να λύσει 
με τον καταλληλότερο τρόπο, μη αποκλείοντας - αν χρειαστούν - και γενικές ακόμη 
ανακατατάξεις και μεταθέσεις στελεχών, το πρόβλημα της κομματικής ηγεσίας 
στο σύνολο του, από την επαρχιακή καθοδήγηση, ως κάτω στον γραμματέα και της 
τελευταίας κομματικής ομάδας. Το μορφωτικό ζήτημα, όπως και το πρόβλημα της 
δημιουργίας νέων στελεχών, που και στα δυο αντιμετωπίζουμε σήμερα πραγματική 
κρίση - πρέπει να θεωρηθούν σαν τα πιο βασικά και επείγοντα οργανωτικά καθήκοντα 
της νέας Κεντρικής καθοδήγησης. 

Τέλος, είναι καιρός πια να πάρουμε την απόφαση για διάλυση του Κομματικού 
Τμήματος του Λονδίνου. Όποια και νάταν η τοτινή σκοπιμότης της ίδρυσης του. όποιες 
υπηρεσίες κι αν πράγματι μας προσέφεραν οι κομματικοί φίλοι μας στην Αγγλία, το 
παράρτημα του Λονδίνου είναι στη βάση του κάτι αφύσικο και δεν μπορεί ούτε να 
σταθεί μήτε να νοηθεί, ούτε πρακτικά, μήτε θεωρητικά. 0 ταξικός αγώναςτου Λονδίνου 
δεν έχει καμιά σχέση με τις κοινωνικές τάξεις της Κύπρου, οι δε κομματικοί φίλοι 
του Λονδίνου δεν μπορούν να βρουν την πραγματική τους θέση παρά στο αδελφό 
Βρεττανικό Κόμμα. Συνδικαλιστικά, οι Κύπριοι της Αγγλίας πρέπει να βρουν επίσης 
τη θέση τους στο Βρεττανικό Συντεχνιακό κίνημα. Αντί κομματικού παραρτήματος του 
Α Κ Ε Λ στη Βρεττανική πρωτεύουσα, ε ίνα ι το καθήκο όλων ανεξαίρετα των ξενητεμένων 
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συμπατριωτών μας στην Αγγλία, πάνω από κομματικές ή πολιτικές αντιλήψεις, να 
ιδρύσουν το ταχύτερο μιαν πλατειάν εθνικοαπελευθερωτικήν οργάνωση, που να 
συνδέεται και να καθοδηγείται από το Ενιαίο Εθνικοαπελευθερωτικά Μέτωπο της 
Κύπρου, και θα αποτελεί βάθρο ενωτικής διεκδίκησης στην καρδιά του ιμπεριαλισμού. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο μας ανοίγει τις προοπτικές ενός αγώνα. Δεν θα φεισθούμε 
κόπους και θυσίες να φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτό τον αγώνα, θα δουλέψουμε όσο 
μπορούμε, θα μεταβάλουμε τα δυο χρόνια που μας έρχουνται σε χρόνια αδιάκοπης, 
συστηματικής δράσης για την προώθηση και λύση όλων των λαϊκών προβλημάτων, 
θα σταθούμε εμπόδιο σε κάθε ιμπεριαλιστική μανούβρα, θα καταγγείλουμε, κι όσο 
περνά από το χέρι μας, θα κάμουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε το επικίνδυνο 
σχέδιο μεταβολήςτουτόπου μα ςσ ' επιθετικό πολεμικό ορμητήριο, θα αναγάγουμετον 
εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα σε καινούργια ύψη. θα εργαστούμε αδιάκοπα για 
την απομόνωση και την τελική κατασυντριβή της ντόπιας μεγαλοαστικής αντίδρασης, 
και θα επιβάλουμε με τη δύναμη των κάτω την παλλαϊκή θέληση για εθνική ενότητα 
και εθνική συνεργασία όλων των Ελλήνων πατριωτών της Κύπρου, θα μεταβάλουμε 
το κόμμα μας σε πανίσχυρο προπύργιο πρωτοποριακών εξορμήσεων για το ψωμί 
και τη λευτεριά των εργατών, των χωρικών και όλων των βιοπαλαιστών του τόπου 
μας, και θα το προετοιμάσουμε για νάναι έτοιμο να δράσει κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες, κάτω από οποιαδήποτε ενδεχόμενα. 

Αυτός είναι ο δρόμος της πάλης, στον οποίο μας μπάζει το Ε' Παγκύπριο Κομματικό μας 
Συνέδριο. Όσο πιο αποφασιστικά όσο πιο συστηματοποιημένα, όσο πιο οργανωμένα 
μπούμε σ' αυτό το δρόμο, σαν κόμμα, σαν κίνημα και σα λαός, τόσο περισσότερο 
θάμαστε βέβαιοι, πως στο τέλος, όσοι κόποι κι αν χρειαστούν, όσες θυσίες κι αν 
απαιτηθούν, δεν θάναι εκείνοι, οι ιμπεριαλιστές και οι ντόπιοι μεγαλοαστοί, μα εμείς, 
οι εργάτες, οι αγρότες, οι βιοπαλαιστές κι όλοι οι τίμιοι πατριώτες της Κύπρου, που θα 
βγούμε λεύτεροι κι ευτυχισμένοι νικητές. Για μια τέτοια νίκη ζούμε κι αγωνιζόμαστε. 
Για τη νίκη. που θα μας λύσει τα χέρια, να προχωρήσουμε πιο πέρα ακόμη, προς 
την επικράτηση της καινούργιας κι ευτυχισμένης ζωής για όλους τους λαούς και 
για όλους τους ανθρώπους, προς τον τελικό θρίαμβο της παγκόσμιας κοινωνίας 
της ειρήνης, της λευτεριάς, της αληθινής δημοκρατίας, της συνεργασίας και της 
πραγματικής ισότητας ανάμεσα σ' όλα τα έθνη του κόσμου. 
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Πέραν τούτου, οφείλουμε το ταχύτερο να ολοκληρώσουμε τα μέτρα προετοιμασίας 
του κόμματος και του κινήματος, για αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου 
και κάθε πιθανής δοκιμασίας, να το περιφρουρήσουμε από τις προβοκάτσιες, και να 
στήσουμε την οργάνωση της επαγρύπνησης και του ελέγχου μέσα στους κόλπους 
των οργανώσεων και του κόμματος μας, στους οποίους ζητά να εισχωρήσει και να 
βυσσοδομήσει ύπουλα ο αντίπαλος. 

9. Πρέπει να προσέξουμε, και οπωσδήποτε να προλάβουμε και να αποτρέψουμε 
ένα σοβαρόν κίνδυνο που άρχισε κιόλας να υποφώσκει - τον κίνδυνο, δηλαδή, 
της μεταβολής του κόμματος μας σε απλό «κοινοβουλευτικόν» όργανο, σε μια 
απλή «εκλογική» μηχανή. Όσο κι αν είναι μεγάλη η σημασία της κατάληψης 
κοινοβουλευτικών πόστων για την προώθηση των λαϊκών συμφερόντων, το Κόμμα το 
δικό μας δεν μπορεί ποτέ να ξεχνά, ότι προ παντός πρέπει να αποτελεί οργανωμένην 
μηχανήν καθημερινών λαϊκών αγώνων, με βάση την κινητοποίηση των ίδιων 
ενδιαφερομένων εργατικών και εργαζομένων μαζών του τόπου μας. 

10. Έχουμε καθήκο να δούμε ότι μόνο στην ενότητα θέλησης και στην ενότητα 
δράσης, θα οπλίσουμε το Κόμμα με σιδερένιαν συνειδητήν πειθαρχία, και μόνο με μια 
τέτοια πειθαρχία θα καταστήσουμετο Κόμμα ικανό να εκτελέσειτα σοβαρά και δύσκολα 
καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά του. Στο σημείο αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι, αν 
απαλλαχτήκαμε από πολλά μειονεκτήματα και λάθη, γενικής πολιτικής γραμμής του 
παληού κόμματος, ωστόσο είναι καιρός πια να δούμε ότι αξίζει να αποκαταστήσουμε 
αρκετά οργανωτικά τουλάχιστο πλεονεκτήματα του καιρού εκείνου: Την ακρίβεια, 
την τάξη, την πειθαρχία, τη μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά, την πίστη στη γραμμή, 
τον φανατισμό στην εκτέλεση των αποφάσεων, και τη θαυμαστή περιφρούρηση του 
γοήτρου των στελεχών και των καθοδηγήσεων. 

11. Ο ισότιμος καταμερισμός της δουλειάς, ανάλογα με τις ικανότητες και τη θέση 
κάθε στελέχους, ο συστηματικός προσωπικός έλεγχος στην εκτέλεση αυτής της 
δουλειάς, και η συστηματική κατατόπιση του κομματικού συνόλου για ακριβοδίκαιο 
καταμερισμό ευθυνών, οφείλουν ν" αποτελέσουν καινούργια χαρακτηριστικά της 
λειτουργίας της κομματικής μας οργάνωσης. Με βάση την πιο πάνω αρχήν, και η 
Κεντρική Επιτροπή να κατεβάζει στα μέλη, τακτικές τρίμηνες εκθέσεις, στις οποίες, 
εκτός των άλλων να καθρεφτίζεται και η δουλειά του κάθε κεντρικού στελέχους 
ξεχωριστά. Γιατί, μόνο έτσι, φίλοι, θα κτυπήσουμε οποιαδήποτε τάση αριστοκρατισμού 
στο κόμμα, οποιοδήποτε στρογγυλοκάθισμα στην παληά μας φήμη, και οποιαδήποτε 
μονόπλευρη και φορτική εναποθέτηση δουλειάς στα στελέχη. 

12. Σαν συνέδριο, έχουμε επίσης καθήκο, να εκτιμήσουμε πλήρως τη σημασία του 
γεγονότος, ότι πάνω απ' όλα, αυτή τη στιγμή πρέπει να εφοδιάσουμε το Κόμμα, με 
την πιο ικανή, την πιο δοκιμασμένη, την πιο δυναμική ηγεσία - την ηγεσία η οποία 
να καθρεφτίζει πλήρη ενότητα θέλησης, πλήρη ενότητα πειθαρχίας, μα και πλήρη 
ενότητα δράσης. Με τη σειρά της, μια τέτοια ικανή καθοδήγηση, οφείλει να λύσει 
με τον καταλληλότερο τρόπο, μη αποκλείοντας - αν χρειαστούν - και γενικές ακόμη 
ανακατατάξεις και μεταθέσεις στελεχών, το πρόβλημα της κομματικής ηγεσίας 
στο σύνολο του, από την επαρχιακή καθοδήγηση, ως κάτω στον γραμματέα και της 
τελευταίας κομματικής ομάδας. Το μορφωτικό ζήτημα, όπως και το πρόβλημα της 
δημιουργίας νέων στελεχών, που και στα δυο αντιμετωπίζουμε σήμερα πραγματική 
κρίση - πρέπει να θεωρηθούν σαν τα πιο βασικά και επείγοντα οργανωτικά καθήκοντα 
της νέας Κεντρικής καθοδήγησης. 

Τέλος, είναι καιρός πια να πάρουμε την απόφαση για διάλυση του Κομματικού 
Τμήματος του Λονδίνου. Όποια και νάταν η τοτινή σκοπιμότης της ίδρυσης του. όποιες 
υπηρεσίες κι αν πράγματι μας προσέφεραν οι κομματικοί φίλοι μας στην Αγγλία, το 
παράρτημα του Λονδίνου είναι στη βάση του κάτι αφύσικο και δεν μπορεί ούτε να 
σταθεί μήτε να νοηθεί, ούτε πρακτικά, μήτε θεωρητικά. 0 ταξικός αγώναςτου Λονδίνου 
δεν έχει καμιά σχέση με τις κοινωνικές τάξεις της Κύπρου, οι δε κομματικοί φίλοι 
του Λονδίνου δεν μπορούν να βρουν την πραγματική τους θέση παρά στο αδελφό 
Βρεττανικό Κόμμα. Συνδικαλιστικά, οι Κύπριοι της Αγγλίας πρέπει να βρουν επίσης 
τη θέση τους στο Βρεττανικό Συντεχνιακό κίνημα. Αντί κομματικού παραρτήματος του 
Α Κ Ε Λ στη Βρεττανική πρωτεύουσα, ε ίνα ι το καθήκο όλων ανεξαίρετα των ξενητεμένων 
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συμπατριωτών μας στην Αγγλία, πάνω από κομματικές ή πολιτικές αντιλήψεις, να 
ιδρύσουν το ταχύτερο μιαν πλατειάν εθνικοαπελευθερωτικήν οργάνωση, που να 
συνδέεται και να καθοδηγείται από το Ενιαίο Εθνικοαπελευθερωτικά Μέτωπο της 
Κύπρου, και θα αποτελεί βάθρο ενωτικής διεκδίκησης στην καρδιά του ιμπεριαλισμού. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο μας ανοίγει τις προοπτικές ενός αγώνα. Δεν θα φεισθούμε 
κόπους και θυσίες να φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτό τον αγώνα, θα δουλέψουμε όσο 
μπορούμε, θα μεταβάλουμε τα δυο χρόνια που μας έρχουνται σε χρόνια αδιάκοπης, 
συστηματικής δράσης για την προώθηση και λύση όλων των λαϊκών προβλημάτων, 
θα σταθούμε εμπόδιο σε κάθε ιμπεριαλιστική μανούβρα, θα καταγγείλουμε, κι όσο 
περνά από το χέρι μας, θα κάμουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε το επικίνδυνο 
σχέδιο μεταβολήςτουτόπου μα ςσ ' επιθετικό πολεμικό ορμητήριο, θα αναγάγουμετον 
εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα σε καινούργια ύψη. θα εργαστούμε αδιάκοπα για 
την απομόνωση και την τελική κατασυντριβή της ντόπιας μεγαλοαστικής αντίδρασης, 
και θα επιβάλουμε με τη δύναμη των κάτω την παλλαϊκή θέληση για εθνική ενότητα 
και εθνική συνεργασία όλων των Ελλήνων πατριωτών της Κύπρου, θα μεταβάλουμε 
το κόμμα μας σε πανίσχυρο προπύργιο πρωτοποριακών εξορμήσεων για το ψωμί 
και τη λευτεριά των εργατών, των χωρικών και όλων των βιοπαλαιστών του τόπου 
μας, και θα το προετοιμάσουμε για νάναι έτοιμο να δράσει κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες, κάτω από οποιαδήποτε ενδεχόμενα. 

Αυτός είναι ο δρόμος της πάλης, στον οποίο μας μπάζει το Ε' Παγκύπριο Κομματικό μας 
Συνέδριο. Όσο πιο αποφασιστικά όσο πιο συστηματοποιημένα, όσο πιο οργανωμένα 
μπούμε σ' αυτό το δρόμο, σαν κόμμα, σαν κίνημα και σα λαός, τόσο περισσότερο 
θάμαστε βέβαιοι, πως στο τέλος, όσοι κόποι κι αν χρειαστούν, όσες θυσίες κι αν 
απαιτηθούν, δεν θάναι εκείνοι, οι ιμπεριαλιστές και οι ντόπιοι μεγαλοαστοί, μα εμείς, 
οι εργάτες, οι αγρότες, οι βιοπαλαιστές κι όλοι οι τίμιοι πατριώτες της Κύπρου, που θα 
βγούμε λεύτεροι κι ευτυχισμένοι νικητές. Για μια τέτοια νίκη ζούμε κι αγωνιζόμαστε. 
Για τη νίκη. που θα μας λύσει τα χέρια, να προχωρήσουμε πιο πέρα ακόμη, προς 
την επικράτηση της καινούργιας κι ευτυχισμένης ζωής για όλους τους λαούς και 
για όλους τους ανθρώπους, προς τον τελικό θρίαμβο της παγκόσμιας κοινωνίας 
της ειρήνης, της λευτεριάς, της αληθινής δημοκρατίας, της συνεργασίας και της 
πραγματικής ισότητας ανάμεσα σ' όλα τα έθνη του κόσμου. 
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ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

(Εισήγηση Ε. Παπαϊωάννου) 

Πολλά είναι τα οργανωτικά μας προβλήματα και πολλές οι οργανωτικές μας αδυναμίες. 
Αυτή, άλλωστε, είναι κι βασική διαπίστωση που γίνεται στο σχέδιο απόφασης πάνω 
στην έκθεση δράσης της Κεντρικής μας Επιτροπής. Κατάντησε στερεότυπο, όταν 
υπάρχει κάτι το στραβό, κάτι το ελαττωματικό, όταν οι αποφάσεις που παίρνουμε 
δεν εκτελούνται, όταν δεν σημε ιώνουμε πρόοδο σ' ένα από τους πολλούς τομείς 
της δουλειάς μας να λέμε. «φταίει το οργανωτικό», ή «αυτό είναι αποτέλεσμα των 
οργανωτικών μας αδυναμιών». Δέχουμα ι αυτή την διαπίστωση πούναι ασφαλώς 
σωστή, μα κείνο πούχω να παρατηρήσω είναι πως σταματούμε πολλές, φορές στις 
διαπιστώσεις και μένουμε με την αυτοϊκανοποίηση πως βρήκαμε το λάθος χωρίς 
να προχωρούμε και στην διόρθωση του. Οι διαπιστώσεις είναι βέβαια απαραίτητες 
και πρέπει να γίνουνται με την μεγαλύτερη επιμέλεια, πολιτική ωριμότητα, 
επιστημονική δεξιοτεχνία και αντικειμενικότητα. Δεν θα προχωρήσουμε όμως ούτε 
μια σπιθαμή στον προορισμό μας για την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων, αν, 
σαν αποτέλεσμα μιας σωστής διαπίστωσης που κάμνουμε, δεν πάρουμε τα μέτρα 
εκείνα που εκηηγάζουν απ' αυτή, αν δεν προχωρήσουμε στην διόρθωση της κακής 
κατάστασης που παρουσιάζεται. Είναι κούφιο κουβεντολόι, λοιπόν, να γενικολογούμε 
για «οργανωτικές αδυναμίες» αν δεν εξετάσουμε μια, μια, αυτές τις αδυναμίες και 
βρούμε πως να τις υπερνικήσουμε. 

Τί είδους κόμμα, τί είδους κομματικό μηχανισμό, είναι που χρειαζόμαστε για 
ν' ανταποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντα μας σαν πολιτική καθοδήγηση του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, σαν πολιτική καθοδήγηση για τα καθημερινά 
εθνικοπολιτικοοικονομικά προβλήματα του λαού μας ; 

Χρειαζόμαστε πρωτίστως ένα κόμμα βαθειά ριζωμένο μέσα στις λαϊκές μάζες. Ένα 
κόμμα με τεράστια επιρροή ανάμεσα σ' όλα τα στρώματα του εργαζόμενου λαού 
της πόλης και της υπαίθρου. Ένα κόμμα που ν' απολαμβάνει της εκτίμησης και της 
εμπιστοσύνης της μεγάλης πλειοψηφείας του λαού μας. Ένα κόμμα με βασικές 
μονάδες και στο πιο μικρό χωριό της Κύπρου. Ένα κόμμα στελεχωμένο από πάνω 
μέχρι κάτω με θεωρητικά καταρτισμένα, ικανά και δραστήρια στελέχη. Με ειδικούς 
για το κάθε λαϊκό πρόβλημα. Ένα μαζικό, σφιχτοδεμένο και πανίσχυρο κόμμα με 
τέτοιο ενδοκομματικό μηχανισμό που να μπορεί να καταπιάνεται και να λύει έγκαιρα 
τα πολλαπλά λαϊκά προβλήματα. 

Μπορούμε να πούμε πως διαθέτουμε σήμερα ένα τέτοιο κόμμα; Ως ένα βαθμό 
ναι. Όχ ι όμως στο βαθμό που απαιτεί το υπέρτατο καθήκο μας προς τον λαό και τα 
συμφέροντα του, στο βαθμό που απαιτούν τα πράγματα και οι ανάγκες του λαού μας. 
Πολλά είναι τα οργανωτικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε για να φτάσουμε εκε ί 
που θέλουμε. Για να δημιουργήσουμε, να στήσουμε και να σταθεροποιήσουμε τον 
συγχρονισμένο, τον τελειοποιημένο εκείνο κομματικό μηχανισμό, που να λειτουργεί 
ευκίνητα, επιδέξια, κι αποτελεσματικά για την εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων 
και την λύση των λαϊκών προβλημάτων. 

Είπαμε πως χρειαζόμαστε ένα μαζικό, σφιχτοδεμένο, ευκίνητο και πανίσχυρο 
κόμμα. Είναι ανάγκη να εξηγήσουμε τη εννοούμε μ' αυτό, γιατί υπάρχουν φίλοι 
που ισχυρίζουνται πως δεν είναι ποτέ δυνατό νάμαστε ένα μαζικό και συνάμα 
σφιχτοδεμένο κι ευκίνητο κόμμα, και πως αν θέλουμε το ένα πρέπει κατά συνέπεια 
να θυσιάσουμε το άλλο. Δεν μπορούμε νάχουμε και τα δυο μαζί! Οι φίλοι αυτοί 
κάμνουν ένα σοβαρώτατο λάθος. Όταν μιλούμε για ένα μαζικό κόμμα δεν εννοούμε 
πως πρέπει να μπάσουμε σ' αυτό τον κάθε τυχόντα. Εκείνον που παίρνει το κόμμα 
για μια λέσχη ή μια επαγγελματική οργάνωση. Ούτε σημαίνει καμμιά υποχώρηση 
στον ιδεολογικό χαρακτήρα και την εκάστοτε γραμμή, στρατηγική ή τακτική του 
κόμματος. Να αυξήσουμε, δηλαδή, όπως-όπως, την αριθμητική δύναμη των μελών 
του κόμματος αδιαφορώντας για το ποιόν αυτών των μελών. Την μαζικοποίηση του 
κόμματος δεν την βλέπουμε μονάχα με τον φακό της ποσοτικής ανάπτυξης μα και της 
ποιοτικής - και προ παντός μάλιστα της ποιοτικής. Και δεν υπάρχει καμμιά αντίφαση 
σ' αυτό. θέλουμε μέσα στο κόμμα μας όλα εκείνα τα τίμια, ανιδιοτελή στοιχεία 
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του εργαζομένου λαού που συμφωνούν ιδεολογικά μαζί μας και που δείχνουν 
προθυμίαν να εργασθούν για την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων, την άνοδο 
και την προκοπή του λαού και του τόπου μας, την εθνική μας απελευθέρωση και 
την κοινωνικήν ανάπλαση και δικαιοσύνη. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν πολλά και 
είναι σ' αυτά που θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να προσχωρήσουν στο κόμμα, 
να μορφωθούν και να διαπαιδαγωγηθούν μέσα στις γραμμές του κόμματος και ν' 
αποχτήσουν πείραν στους λαϊκούς αγώνες που οργανώνουμε. Υπάρχουν άλλοι φίλοι 
που λέγουν πως πρωτού ζητήσουμε να μπάσουμε νέα μέλη στο κόμμα πρέπει πρώτα 
να μορφώσουμε και δραστηριοποιήσουμε πολλά από κείνα τα μέλη πούνε ήδη μέσα 
στο κόμμα. Παρ' όλο που συμφωνώ πως στην προσπάθεια μας για νέα μέλη δεν πρέπει 
να παραγνωρίσουμε τα μέλη πούχουμε τώρα και για τα οποία θα πρέπει ασφαλώς 
να μεριμνήσουμε ν' αναπτυχθούν, δεν συμφωνώ πως πρέπει να περιμένουμε μέχρι 
που ν' αναπτυχθούν εκείνα πούχουμε για ν' αναζητήσουμε νέα. Γιατί ποιος μπορεί 
να ισχυρισθεί πως μέσα στα νέα μέλη που θα κάμουμε δεν θα βρούμε και πολλά 
που θ' αναπτυχθούν πιο γρήγορα από τα παληά; Και γιατί να μη προτιμήσουμε 
τον συνταυτισμό των δυο απόψεων; Ενώ, δηλαδή, καταβάλλουμε προσπάθειες για 
την ανάπτυξη και το ποιοτικό ανέβασμα των μελών μας. ενώ τελειοποιούμε τον 
κομματικό μας μηχανισμό και νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας να δεχτούμε και τα νέα 
στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας που 
θα ξαλαφρώσουν έστω και λιγάκι το φορτίο που φέρουν τα παληά μας μέλη ; 

Μα δεν είναι ξελάφρωμα μα φόρτωμα ισχυρίζουνται μερικοί. Έχουμε να τους 
τρέχουμε ξωπίσω. Είναι φασαρία μεγάλη. Αυτό είναι σεχταρισμός και στενοκεφαλιά. 
Δεν φταίνε τα νέα μέλη αν εμε ίς δεν ξέρουμε να κάνουμε την δουλειά μας. Δ εν φταίνε 
τα νέα μέλη αν εμείς θέλουμε να κινούμαστε μέσα σ' ένα στενό, «οικογενειακό» 
κύκλο, αν πάμε να μοιάσουμε με τον βοσκό που από τεμπελιά προτιμά να σέρνει δυό 
πρόβατα από το σχοινί παρά νάχει ένα ολόκληρο κοπάδι. 

Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο ξάπλωμα της κομματικής μας 
οργάνωσης στην ύπαιθρο. Δ ε ν υπάρχει σήμερα χωριό της Κύπρου στο οποίο να μη 
μπορούμε να οργανώσουμε κομματικήν ομάδα. Η Κυπριακή ύπαιθρος διψά από 
οργάνωση. Στην ύπαιθρο θα βρούμε χιλιάδες αγνούς και τίμιους αγωνιστές που 
περιμένουν να τους επισκεφθούμε, να τους μιλήσουμε, να καταπιαστούμε με τα 
προβλήματα τους και να τους οργανώσουμε. 

Το πρόβλημα της μαζικοποίησης του κόμματος είναι στενά συνδεδεμένο με τα εξής 
βασικά οργανωτικά μας προβλήματα. 

α) Το πρόβλημα της ολοκλήρωσης και της εκτέλεσης του πλάνου οργανωτικής 
ανασυγκρότησης του κόμματος και της προσαρμογής του στις νέες συνθήκες του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Συναντούμε ακόμη, που και που, φίλους που 
ισχυρίζονται πως το παληό οργανωτικό ήταν καλύτερο από το νέο. Αυτοί οι φίλοι 
σκέπτουνται συνδικαλιστικά επαγγελματικά, όχι όμως και κομματικά. Γιατί δεν 
χρειάζεται και μεγάλη εξέταση του ζητήματος για να μας πείση πως ένας Ακελιστής 
ενδιαφέρεται όχι μονάχα για τα στενά επαγγελματικά του προβλήματα μα για τα 
προβλήματα του λαού γενικά, για όλα τα προβλήματα του περιβάλλοντος του. 

Και δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πως το νέο οργανωτικό είναι ακριβώς εκείνο 
που μας φέρει σε άμεση επαφή με τον λαό και τα προβλήματα του. Είναι κείνο που 
δίνει την ευκαιρία στα μέλη και τα στελέχη μας να γνωριστούν από τον λαό και να 
γνωρίσουν τον λαό. Με το νέο οργανωτικό η βασική μονάδα του κόμματος, η Ομάδα, 
αποχτά το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει στη πολιτική ζωή και κίνηση του λαού 
μας. Τον ρόλο της πολιτικής ηγεσίας, στην ενορία το χωριό ή το εργοστάσιο, πρέπει 
να δούμε και να εκτιμήσουμε σωστά τον ρόλο της βασικής μας μονάδας γιατί σ' 
αυτήν στηρίζεται το κομματικό οικοδόμημα κι ο κομματικός μηχανισμός. Πρέπει 
να στρέψουμε υπομονετικά την προσοχή μας στην κομματικήν ομάδα, να της 
δώσουμε να κατανοήσει πλήρως τον πολιτικό της ρόλο, να την κάμουμε ένα ζωντανό, 
δραστήριο σώμα που δουλεύει με σύστημα και προοπτική. Που κάθε της συνεδρίαση 
να σημειώνει κι ένα καινούργιο σταθμό στον αγώνα για την εξυπηρέτηση των λαϊκών 
συμφερόντων και την κατάχτηση των λαϊκών μαζών. Και για να το πετύχουμε τούτο 
πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον τρόπο της δουλειάς της κάθε ομάδας 
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ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

(Εισήγηση Ε. Παπαϊωάννου) 

Πολλά είναι τα οργανωτικά μας προβλήματα και πολλές οι οργανωτικές μας αδυναμίες. 
Αυτή, άλλωστε, είναι κι βασική διαπίστωση που γίνεται στο σχέδιο απόφασης πάνω 
στην έκθεση δράσης της Κεντρικής μας Επιτροπής. Κατάντησε στερεότυπο, όταν 
υπάρχει κάτι το στραβό, κάτι το ελαττωματικό, όταν οι αποφάσεις που παίρνουμε 
δεν εκτελούνται, όταν δεν σημε ιώνουμε πρόοδο σ' ένα από τους πολλούς τομείς 
της δουλειάς μας να λέμε. «φταίει το οργανωτικό», ή «αυτό είναι αποτέλεσμα των 
οργανωτικών μας αδυναμιών». Δέχουμα ι αυτή την διαπίστωση πούναι ασφαλώς 
σωστή, μα κείνο πούχω να παρατηρήσω είναι πως σταματούμε πολλές, φορές στις 
διαπιστώσεις και μένουμε με την αυτοϊκανοποίηση πως βρήκαμε το λάθος χωρίς 
να προχωρούμε και στην διόρθωση του. Οι διαπιστώσεις είναι βέβαια απαραίτητες 
και πρέπει να γίνουνται με την μεγαλύτερη επιμέλεια, πολιτική ωριμότητα, 
επιστημονική δεξιοτεχνία και αντικειμενικότητα. Δεν θα προχωρήσουμε όμως ούτε 
μια σπιθαμή στον προορισμό μας για την επίλυση των λαϊκών προβλημάτων, αν, 
σαν αποτέλεσμα μιας σωστής διαπίστωσης που κάμνουμε, δεν πάρουμε τα μέτρα 
εκείνα που εκηηγάζουν απ' αυτή, αν δεν προχωρήσουμε στην διόρθωση της κακής 
κατάστασης που παρουσιάζεται. Είναι κούφιο κουβεντολόι, λοιπόν, να γενικολογούμε 
για «οργανωτικές αδυναμίες» αν δεν εξετάσουμε μια, μια, αυτές τις αδυναμίες και 
βρούμε πως να τις υπερνικήσουμε. 

Τί είδους κόμμα, τί είδους κομματικό μηχανισμό, είναι που χρειαζόμαστε για 
ν' ανταποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντα μας σαν πολιτική καθοδήγηση του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, σαν πολιτική καθοδήγηση για τα καθημερινά 
εθνικοπολιτικοοικονομικά προβλήματα του λαού μας ; 

Χρειαζόμαστε πρωτίστως ένα κόμμα βαθειά ριζωμένο μέσα στις λαϊκές μάζες. Ένα 
κόμμα με τεράστια επιρροή ανάμεσα σ' όλα τα στρώματα του εργαζόμενου λαού 
της πόλης και της υπαίθρου. Ένα κόμμα που ν' απολαμβάνει της εκτίμησης και της 
εμπιστοσύνης της μεγάλης πλειοψηφείας του λαού μας. Ένα κόμμα με βασικές 
μονάδες και στο πιο μικρό χωριό της Κύπρου. Ένα κόμμα στελεχωμένο από πάνω 
μέχρι κάτω με θεωρητικά καταρτισμένα, ικανά και δραστήρια στελέχη. Με ειδικούς 
για το κάθε λαϊκό πρόβλημα. Ένα μαζικό, σφιχτοδεμένο και πανίσχυρο κόμμα με 
τέτοιο ενδοκομματικό μηχανισμό που να μπορεί να καταπιάνεται και να λύει έγκαιρα 
τα πολλαπλά λαϊκά προβλήματα. 

Μπορούμε να πούμε πως διαθέτουμε σήμερα ένα τέτοιο κόμμα; Ως ένα βαθμό 
ναι. Όχ ι όμως στο βαθμό που απαιτεί το υπέρτατο καθήκο μας προς τον λαό και τα 
συμφέροντα του, στο βαθμό που απαιτούν τα πράγματα και οι ανάγκες του λαού μας. 
Πολλά είναι τα οργανωτικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε για να φτάσουμε εκε ί 
που θέλουμε. Για να δημιουργήσουμε, να στήσουμε και να σταθεροποιήσουμε τον 
συγχρονισμένο, τον τελειοποιημένο εκείνο κομματικό μηχανισμό, που να λειτουργεί 
ευκίνητα, επιδέξια, κι αποτελεσματικά για την εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων 
και την λύση των λαϊκών προβλημάτων. 

Είπαμε πως χρειαζόμαστε ένα μαζικό, σφιχτοδεμένο, ευκίνητο και πανίσχυρο 
κόμμα. Είναι ανάγκη να εξηγήσουμε τη εννοούμε μ' αυτό, γιατί υπάρχουν φίλοι 
που ισχυρίζουνται πως δεν είναι ποτέ δυνατό νάμαστε ένα μαζικό και συνάμα 
σφιχτοδεμένο κι ευκίνητο κόμμα, και πως αν θέλουμε το ένα πρέπει κατά συνέπεια 
να θυσιάσουμε το άλλο. Δεν μπορούμε νάχουμε και τα δυο μαζί! Οι φίλοι αυτοί 
κάμνουν ένα σοβαρώτατο λάθος. Όταν μιλούμε για ένα μαζικό κόμμα δεν εννοούμε 
πως πρέπει να μπάσουμε σ' αυτό τον κάθε τυχόντα. Εκείνον που παίρνει το κόμμα 
για μια λέσχη ή μια επαγγελματική οργάνωση. Ούτε σημαίνει καμμιά υποχώρηση 
στον ιδεολογικό χαρακτήρα και την εκάστοτε γραμμή, στρατηγική ή τακτική του 
κόμματος. Να αυξήσουμε, δηλαδή, όπως-όπως, την αριθμητική δύναμη των μελών 
του κόμματος αδιαφορώντας για το ποιόν αυτών των μελών. Την μαζικοποίηση του 
κόμματος δεν την βλέπουμε μονάχα με τον φακό της ποσοτικής ανάπτυξης μα και της 
ποιοτικής - και προ παντός μάλιστα της ποιοτικής. Και δεν υπάρχει καμμιά αντίφαση 
σ' αυτό. θέλουμε μέσα στο κόμμα μας όλα εκείνα τα τίμια, ανιδιοτελή στοιχεία 
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του εργαζομένου λαού που συμφωνούν ιδεολογικά μαζί μας και που δείχνουν 
προθυμίαν να εργασθούν για την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων, την άνοδο 
και την προκοπή του λαού και του τόπου μας, την εθνική μας απελευθέρωση και 
την κοινωνικήν ανάπλαση και δικαιοσύνη. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν πολλά και 
είναι σ' αυτά που θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να προσχωρήσουν στο κόμμα, 
να μορφωθούν και να διαπαιδαγωγηθούν μέσα στις γραμμές του κόμματος και ν' 
αποχτήσουν πείραν στους λαϊκούς αγώνες που οργανώνουμε. Υπάρχουν άλλοι φίλοι 
που λέγουν πως πρωτού ζητήσουμε να μπάσουμε νέα μέλη στο κόμμα πρέπει πρώτα 
να μορφώσουμε και δραστηριοποιήσουμε πολλά από κείνα τα μέλη πούνε ήδη μέσα 
στο κόμμα. Παρ' όλο που συμφωνώ πως στην προσπάθεια μας για νέα μέλη δεν πρέπει 
να παραγνωρίσουμε τα μέλη πούχουμε τώρα και για τα οποία θα πρέπει ασφαλώς 
να μεριμνήσουμε ν' αναπτυχθούν, δεν συμφωνώ πως πρέπει να περιμένουμε μέχρι 
που ν' αναπτυχθούν εκείνα πούχουμε για ν' αναζητήσουμε νέα. Γιατί ποιος μπορεί 
να ισχυρισθεί πως μέσα στα νέα μέλη που θα κάμουμε δεν θα βρούμε και πολλά 
που θ' αναπτυχθούν πιο γρήγορα από τα παληά; Και γιατί να μη προτιμήσουμε 
τον συνταυτισμό των δυο απόψεων; Ενώ, δηλαδή, καταβάλλουμε προσπάθειες για 
την ανάπτυξη και το ποιοτικό ανέβασμα των μελών μας. ενώ τελειοποιούμε τον 
κομματικό μας μηχανισμό και νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας να δεχτούμε και τα νέα 
στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας που 
θα ξαλαφρώσουν έστω και λιγάκι το φορτίο που φέρουν τα παληά μας μέλη ; 

Μα δεν είναι ξελάφρωμα μα φόρτωμα ισχυρίζουνται μερικοί. Έχουμε να τους 
τρέχουμε ξωπίσω. Είναι φασαρία μεγάλη. Αυτό είναι σεχταρισμός και στενοκεφαλιά. 
Δεν φταίνε τα νέα μέλη αν εμε ίς δεν ξέρουμε να κάνουμε την δουλειά μας. Δ εν φταίνε 
τα νέα μέλη αν εμείς θέλουμε να κινούμαστε μέσα σ' ένα στενό, «οικογενειακό» 
κύκλο, αν πάμε να μοιάσουμε με τον βοσκό που από τεμπελιά προτιμά να σέρνει δυό 
πρόβατα από το σχοινί παρά νάχει ένα ολόκληρο κοπάδι. 

Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο ξάπλωμα της κομματικής μας 
οργάνωσης στην ύπαιθρο. Δ ε ν υπάρχει σήμερα χωριό της Κύπρου στο οποίο να μη 
μπορούμε να οργανώσουμε κομματικήν ομάδα. Η Κυπριακή ύπαιθρος διψά από 
οργάνωση. Στην ύπαιθρο θα βρούμε χιλιάδες αγνούς και τίμιους αγωνιστές που 
περιμένουν να τους επισκεφθούμε, να τους μιλήσουμε, να καταπιαστούμε με τα 
προβλήματα τους και να τους οργανώσουμε. 

Το πρόβλημα της μαζικοποίησης του κόμματος είναι στενά συνδεδεμένο με τα εξής 
βασικά οργανωτικά μας προβλήματα. 

α) Το πρόβλημα της ολοκλήρωσης και της εκτέλεσης του πλάνου οργανωτικής 
ανασυγκρότησης του κόμματος και της προσαρμογής του στις νέες συνθήκες του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Συναντούμε ακόμη, που και που, φίλους που 
ισχυρίζονται πως το παληό οργανωτικό ήταν καλύτερο από το νέο. Αυτοί οι φίλοι 
σκέπτουνται συνδικαλιστικά επαγγελματικά, όχι όμως και κομματικά. Γιατί δεν 
χρειάζεται και μεγάλη εξέταση του ζητήματος για να μας πείση πως ένας Ακελιστής 
ενδιαφέρεται όχι μονάχα για τα στενά επαγγελματικά του προβλήματα μα για τα 
προβλήματα του λαού γενικά, για όλα τα προβλήματα του περιβάλλοντος του. 

Και δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πως το νέο οργανωτικό είναι ακριβώς εκείνο 
που μας φέρει σε άμεση επαφή με τον λαό και τα προβλήματα του. Είναι κείνο που 
δίνει την ευκαιρία στα μέλη και τα στελέχη μας να γνωριστούν από τον λαό και να 
γνωρίσουν τον λαό. Με το νέο οργανωτικό η βασική μονάδα του κόμματος, η Ομάδα, 
αποχτά το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει στη πολιτική ζωή και κίνηση του λαού 
μας. Τον ρόλο της πολιτικής ηγεσίας, στην ενορία το χωριό ή το εργοστάσιο, πρέπει 
να δούμε και να εκτιμήσουμε σωστά τον ρόλο της βασικής μας μονάδας γιατί σ' 
αυτήν στηρίζεται το κομματικό οικοδόμημα κι ο κομματικός μηχανισμός. Πρέπει 
να στρέψουμε υπομονετικά την προσοχή μας στην κομματικήν ομάδα, να της 
δώσουμε να κατανοήσει πλήρως τον πολιτικό της ρόλο, να την κάμουμε ένα ζωντανό, 
δραστήριο σώμα που δουλεύει με σύστημα και προοπτική. Που κάθε της συνεδρίαση 
να σημειώνει κι ένα καινούργιο σταθμό στον αγώνα για την εξυπηρέτηση των λαϊκών 
συμφερόντων και την κατάχτηση των λαϊκών μαζών. Και για να το πετύχουμε τούτο 
πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον τρόπο της δουλειάς της κάθε ομάδας 
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στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζει και εκτελεί τα κομματικά της καθήκοντα. Να 
δώσουμε ένα τέρμα στις πολύωρες εξαντλητικές συνεδριάσεις που πελαγοδρομούν, 
που απογοητεύουν και οδηγούν στην πτώση της αγωνιστικής διάθεσης των μελών. 
Να μπάσουμε στα βασικά πόστα της κομματικής Ομάδας τα καλύτερα, πλέον 
ανεπτυγμένα και δραστήρια μέλη, μέλη με πρωτοβουλίαν και ικανότητα, μέλη που 
πονούν το κόμμα και τον λαό και που δεν θα φεισθούν θυσιών για να μετατρέψουν τη 
βασική μας μονάδα, την ομάδα σε πραγματικό λόχο μιας πρωτοποριακής στρατιάς, 
πούχει τάξει σαν στόχο της την λεύτερη κι ευτυχισμένη ζωή του λαού μας. 

Τις συνεδριάσεις των ομάδων μας πρέπει να διακρίνει η ζωντάνια, η προθυμία να 
καταπιαστούν και με τα μικρότερα προβλήματα, του τομέα στον οποίον δουλεύουν, 
πρωτοβουλιακά. χωρίς να περιμένουν πάντα το γραφτό από την Επιτροπή πόλης ή 
την Επαρχιακή Επιτροπή. Πρέπει επίσης να τις διακρίνει η επιδεξιότητα με την οποία 
μελετούν, αποφασίζουν και εκτελούν τα καθήκοντα τους. Κανένα μέλος του Κόμματος 
δεν πρέπει να φεύγει από την συνεδρίαση της ομάδας του χωρίς συγκεκριμμένα 
καθήκοντα για εκτέλεση. Κανένα μέλος του Κόμματος δεν πρέπει να φεύγει από την 
συνεδρίαση της ομάδας του χωρίς νάχει μάθει κάτι το νέο, κάτι που θα το βοηθήσει 
στην κομματική του δουλειά. Γιατί η συνεδρίαση, μιας κομματικής ομάδας είναι κι 
ένα σχολειό πολιτικής διαπαιδαγώγησης, ένα σχολειό που φωτίζεται από τηνχοάνην 
της πείρας των μελών μας στους παλλαϊκούς αγώνες. Τέτοια πρέπει να κάμουμε την 
βασική μονάδα του Κόμματος, την Ομάδα. 

Συναφή προς την κατεύθυνσιν αυτήν προβλήματα που πρέπει να λύσουμε είναι και 
το πρόβλημα του καλού καταμερισμού δουλειάς, που αποβλέπει στην εξεύρεση και 
χρησιμοποίηση όλων εκείνων των ικανοτήτων και ταλέντων που αφθονούν μέσα στις 
κομματικές μας δυνάμεις, μα που δεν κατορθώσαμε ακόμη να τις βρούμε και να 
τις τοποθετήσουμε. Και σ' αυτό πρέπει να προσέξουμε και την ψυχολογίαν κάθε 
μας μέλους. Δεν είναι αρκετό και δεν λύει κανένα πρόβλημα, φίλοι, να λέμε ότι το 
Α ή Β μέλος αδρανεί, δεν εκτελεί τις αποφάσεις. Καθήκο μας είναι να βρούμε τον 
τρόπο, την τακτική, που θα κάμει το κάθε μέλος ν' αποδώσει ανάλογα με την πείρα 
και τις ικανότητες του. Να του κεντρίσουμε την πρωτοβουλία και την ευγενική του 
φιλοδοξία. Να τον επαινέσουμε εκε ί που δείχνει διάθεση για δουλειά και να τον 
βοηθήσουμε εκε ί που παρουσιάζει αδυναμίες. Να κτυπήσουμε και να εξαφανίσουμε 
και το τελευταίο ίχνος σεκταρισμού και γραφειοκρατίας σ' οποιαδήποτε μορφή κι 
αν εμφανίζεται. Μπορε ί αυτό να είναι στην έλλειψη εμπιστοσύνης για τις ικανότητες 
ενός μέλους να διεκπεραιώσει μια δουλειά. Μπορεί να είναι στον γραφειοκρατικό 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι σ' αυτή την ίδια 
την συμπεριφορά μας απέναντι στα μέλη. Α ς μη ξεχνούμε πως τα λάθη σ' ένα που 
δουλεύει είναι αναπόφευκτα κι ότι όπως είπε κάποτε κι ο Λέν ιν «ο σοφώτερος 
άνθρωπος είναι κείνος που κάμνει τα λιγώτερα λάθη». Α ς κάνουν λάθη τα μέλη 
μας. Αρκε ί να τα βοηθούμε να διδάσκουνται από την πείρα των λαθών τους. Αρκε ί 
να σημειώνουν πρόοδο στη δουλειά τους. Γιατί αν από φόβο μήπως κάνουν λάθη 
δεν τους δώσουμε την ευκαιρία ν' αναπτύξουν την δική τους πρωτοβουλία, θα τ' 
αφήσουμε στάσιμα. Κι εδώ είναι που πρέπει να τονίσουμε την μεγάλη σημασία της 
κανονικής, σταθερής, ανελλειπούς σύνδεσης των άνω προς τα κάτω και τανάπαλιν. 
Της στενής συνεργασίας και κολλεκτιβίστικης δουλειάς των ανωτέρων οργανισμών 
με τα κάτω. 

Κάποια πρόοδο σημε ιώσαμε στον τομέα αυτόν, όχι όμως στο βαθμό που πρέπει. Πως 
πρέπει να δούμε την σύνδεση των άνω προς τα κάτω και τανάπαλιν; Στον έγκαιρο τρόπο 
με τον οποίον κατεβαίνουν οι Κεντρικές αποφάσεις στις Επαρχιακές Επιτροπές κι από 
κει στις Ομάδες. Οι Ε.Ε. Λευκωσίας και Αμμοχώστου έχουν σ' αυτό επιδείξει πλήρη 
κατανόηση. Με το ενδοκομματικό δελτίο που ετοιμάζουν για τα μέλη, οι Κεντρικές και 
Επαρχιακές αποφάσεις κατεβαίνουν στα μέλη. Άλλο μέσο σύνδεσης, ίσως το πλέον 
αποτελεσματικό, είναι κι ο «Δημοκράτης», ο οποίος δίνει καθημερινά κι ανελλειπώς 
την γραμμή του κόμματος. Δυστυχώς όμως δεν συνήθισαν ακόμη τα μέλη μας να 
χρησιμοποιούν τον «Δημοκράτη» σαν ένα τέτοιο μέσο. Περιμένουν πολλές φορές 
την εγκύκλιο, το «γραφτό» από την Κεντρική ή την Επαρχιακή Επιτροπή. Μ ' αυτό δεν 
θέλω να πω πως οι βασικές θέσεις και αποφάσεις των ανωτέρων οργανισμών δεν 
πρέπει να αναλύονται σε ειδικό ενδοκομματικό έγγραφο, ούτε πως στον «Δημοκράτη» 
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μπορούμε να μπάσουμε όλες μας τις αποφάσεις. Είναι όμως ο «Δημοκράτης» το 
ταχύτερο και πλέον αποτελεσματικό μέσο σύνδεσης και διοχέτευσης της κομματικής 
μας γραμμής και πρέπει να κάμνουμε παραπάνω χρήση αυτού του μέσου. Αρκε ί 
να σας αναφέρω πως σε ωρισμένα χωριά, που δεν έχουμε κομματικές ομάδες, οι 
εξωκομματικοί μας φίλοι κάμνουν τέτοια χρήση του «Δημοκράτη» που αποτελεί 
παράδειγμα και γι ' αυτές ακόμη τις κομματικές μας Ομάδες. Όταν ερώτηξα κάποιον 
εξωκομματικόν φίλον σ' ένα χωριό, από που παίρνουν την καθοδήγηση τους, μου 
απήντησε χαρακτηριστικά: «Παίρνουμε τον 'Δημοκράτη ' και κάμνουμε ό,τι μας λέει.» 

Όσο πρέπει να προσέξουμε το έγκαιρο κατέβασμα των Κεντρικών και Επαρχιακών 
θέσεων και αποφάσεων στα κάτω, άλλο τόσο πρέπει να προσέξουμε και την γνώμη 
των κάτω πάνω σ' αυτές μας τις θέσεις, που πρέπει κι αυτή να ταξιδεύει προς τα 
πάνω με τον ίδιο γοργό ρυθμό. Οι απόψεις των κάτω, πάνω σ' οποιοδήποτε ζήτημα 
είναι πολύτιμες για την Κεντρική μας καθοδήγηση. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου απόφασης πάνω στο οργανωτικό αφιερώνεται 
στην επιλογή και ανάπτυξη στελεχών. Αυτό έγινε σκόπιμα βέβαια. Έγινε γιατί η 
επιτυχία ή αποτυχία στην εφαρμογή της κομματικής γραμμής και των κομματικών 
αποφάσεων εξαρτάται από τα στελέχη μας. Αυτά είναι που αποφασίζουν και την 
τύχη των κομματικών αποφάσεων και αυτής τούτης της ύπαρξης και λειτουργίας του 
κομματικού μηχανισμού. Μ ε λίγα λόγια τα στελέχη μας είναι κείνα που αποφασίζουν 
το πάν. 

Και το πρόβλημα των στελεχών είναι σήμερα το σοβαρώτερο οργανωτικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει το κόμμα μας. Τί είναι αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε στελέχη. 
Χρειαζόμαστε πολλά στελέχη. Χρειαζόμαστε πραγματικά στελέχη. Χρειαζόμαστε 
θεωρητικά καταρτισμένα και ικανά στελέχη. Χρειαζόμαστε στελέχη ειδικευμένα 
στους διάφορους τομείς δουλειάς. Χρειαζόμαστε σταθερά, ακέραια και δοκιμασμένα 
στελέχη, που να πονούν το κόμμα. Να πονούν τον λαό. Να διέπουνται από το πνεύμα 
της αυτοθυσίας, της ανιδιοτέλειας. της πίστης και αφοσίωσης τους στους αγώνες του 
λαού μας. Στελέχη που βάζουν το κομματικό, το λαϊκό συμφέρο πάνω απ' όλα. Που 
νάναι έτοιμα να θυσιάσουν κι αυτήν ακόμη, τη ζωή τους αν το απαιτήσει η ανάγκη, 
για την εξυπηρέτηση των εθνικοπολιτικοοικονομικών συμφερόντων του λαού μας. 
για μια καλύτερη αύριον. Για ανώτερη πιο δίκαιη κοινωνία. Στελέχη που θα το πάρουν 
απόφαση πως θα θυσιάσουν και την ησυχία τους και την διασκέδαση τους και πολλά 
άλλα που μας προσφέρει η ζωή, για να εργασθούν με θάρρος, αυταπάρνηση, καρτερία 
και πίστη στο λαό και στις δυνάμεις του, για να χαρίσουν στον λαό την ευτυχία και την 
χαρά. Τέτοια στελέχη είναι που χρειαζόμαστε. 

Πώς θ' αποχτήσουμε αυτά τα στελέχη; Το πρόβλημα δεν είναι εύκολο. Είναι από 
τα πιο δύσκολα - αν όχι το δυσκολώτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Στελέχη 
και μάλιστα όπως τα περιγράψαμε πιο πάνω δεν φυτρώνουν σαν μανιτάρια στους 
κάμπους. Δεν αναπτύσσονται μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα. Για ν ' αναπτυχθούν 
απαιτούνται κόποι, επίμονη και κουραστική δουλειά, και πείρα. Για να λύσουμε αυτό 
το σοβαρώτατο για το κόμμα και το κίνημα μας πρόβλημα, πρέπει να επεξεργαστούμε 
και να εφαρμόσουμε σωστή, μελετημένη, επιστημονική πολιτική στελεχών. Κάτι που 
δεν ε ίχαμε ως τα σήμερα. Κάτι που αντιμετωπίζαμε τσαπατσούλικα με πρόχειρες 
«λύσεις», που δεν ήσαν λύσεις καθόλου, αλλά που ανάβαλλαν διαρκώς την σωστή, 
την μοναδική, λύση που μπορούσαμε να δώσουμε σ' αυτό το πρόβλημα. 

Αναδείξαμε, είναι αλήθεια, ορισμένα στελέχη από το διανοούμενο και 
μικροδιανοούμενο στοιχείο, παραγνωρίσαμε όμως την ανάδειξη στελεχών από το 
προλεταριακό στοιχείο. Και κείνα το λίγα προλεταριακά στελέχη που αναδείχτηκαν 
με το σπαθί τους, με δικές τους προσπάθειες, αφέθηκαν να τρίβουν από τα λάθη 
και τις αδυναμίες τους γιατί το κόμμα στάθηκε ανίκανο να τα βοηθήσει και να τα 
περιφρουρήσει. Άλλα τσακίσαμε κυριολεχτικά με το παραφόρτωμα ευθυνών που με 
όλη την καλή διάθεση και θέληση στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να βαστάξουν και 
ν' ανταποκριθούν. 
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στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζει και εκτελεί τα κομματικά της καθήκοντα. Να 
δώσουμε ένα τέρμα στις πολύωρες εξαντλητικές συνεδριάσεις που πελαγοδρομούν, 
που απογοητεύουν και οδηγούν στην πτώση της αγωνιστικής διάθεσης των μελών. 
Να μπάσουμε στα βασικά πόστα της κομματικής Ομάδας τα καλύτερα, πλέον 
ανεπτυγμένα και δραστήρια μέλη, μέλη με πρωτοβουλίαν και ικανότητα, μέλη που 
πονούν το κόμμα και τον λαό και που δεν θα φεισθούν θυσιών για να μετατρέψουν τη 
βασική μας μονάδα, την ομάδα σε πραγματικό λόχο μιας πρωτοποριακής στρατιάς, 
πούχει τάξει σαν στόχο της την λεύτερη κι ευτυχισμένη ζωή του λαού μας. 

Τις συνεδριάσεις των ομάδων μας πρέπει να διακρίνει η ζωντάνια, η προθυμία να 
καταπιαστούν και με τα μικρότερα προβλήματα, του τομέα στον οποίον δουλεύουν, 
πρωτοβουλιακά. χωρίς να περιμένουν πάντα το γραφτό από την Επιτροπή πόλης ή 
την Επαρχιακή Επιτροπή. Πρέπει επίσης να τις διακρίνει η επιδεξιότητα με την οποία 
μελετούν, αποφασίζουν και εκτελούν τα καθήκοντα τους. Κανένα μέλος του Κόμματος 
δεν πρέπει να φεύγει από την συνεδρίαση της ομάδας του χωρίς συγκεκριμμένα 
καθήκοντα για εκτέλεση. Κανένα μέλος του Κόμματος δεν πρέπει να φεύγει από την 
συνεδρίαση της ομάδας του χωρίς νάχει μάθει κάτι το νέο, κάτι που θα το βοηθήσει 
στην κομματική του δουλειά. Γιατί η συνεδρίαση, μιας κομματικής ομάδας είναι κι 
ένα σχολειό πολιτικής διαπαιδαγώγησης, ένα σχολειό που φωτίζεται από τηνχοάνην 
της πείρας των μελών μας στους παλλαϊκούς αγώνες. Τέτοια πρέπει να κάμουμε την 
βασική μονάδα του Κόμματος, την Ομάδα. 

Συναφή προς την κατεύθυνσιν αυτήν προβλήματα που πρέπει να λύσουμε είναι και 
το πρόβλημα του καλού καταμερισμού δουλειάς, που αποβλέπει στην εξεύρεση και 
χρησιμοποίηση όλων εκείνων των ικανοτήτων και ταλέντων που αφθονούν μέσα στις 
κομματικές μας δυνάμεις, μα που δεν κατορθώσαμε ακόμη να τις βρούμε και να 
τις τοποθετήσουμε. Και σ' αυτό πρέπει να προσέξουμε και την ψυχολογίαν κάθε 
μας μέλους. Δεν είναι αρκετό και δεν λύει κανένα πρόβλημα, φίλοι, να λέμε ότι το 
Α ή Β μέλος αδρανεί, δεν εκτελεί τις αποφάσεις. Καθήκο μας είναι να βρούμε τον 
τρόπο, την τακτική, που θα κάμει το κάθε μέλος ν' αποδώσει ανάλογα με την πείρα 
και τις ικανότητες του. Να του κεντρίσουμε την πρωτοβουλία και την ευγενική του 
φιλοδοξία. Να τον επαινέσουμε εκε ί που δείχνει διάθεση για δουλειά και να τον 
βοηθήσουμε εκε ί που παρουσιάζει αδυναμίες. Να κτυπήσουμε και να εξαφανίσουμε 
και το τελευταίο ίχνος σεκταρισμού και γραφειοκρατίας σ' οποιαδήποτε μορφή κι 
αν εμφανίζεται. Μπορε ί αυτό να είναι στην έλλειψη εμπιστοσύνης για τις ικανότητες 
ενός μέλους να διεκπεραιώσει μια δουλειά. Μπορεί να είναι στον γραφειοκρατικό 
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι σ' αυτή την ίδια 
την συμπεριφορά μας απέναντι στα μέλη. Α ς μη ξεχνούμε πως τα λάθη σ' ένα που 
δουλεύει είναι αναπόφευκτα κι ότι όπως είπε κάποτε κι ο Λέν ιν «ο σοφώτερος 
άνθρωπος είναι κείνος που κάμνει τα λιγώτερα λάθη». Α ς κάνουν λάθη τα μέλη 
μας. Αρκε ί να τα βοηθούμε να διδάσκουνται από την πείρα των λαθών τους. Αρκε ί 
να σημειώνουν πρόοδο στη δουλειά τους. Γιατί αν από φόβο μήπως κάνουν λάθη 
δεν τους δώσουμε την ευκαιρία ν' αναπτύξουν την δική τους πρωτοβουλία, θα τ' 
αφήσουμε στάσιμα. Κι εδώ είναι που πρέπει να τονίσουμε την μεγάλη σημασία της 
κανονικής, σταθερής, ανελλειπούς σύνδεσης των άνω προς τα κάτω και τανάπαλιν. 
Της στενής συνεργασίας και κολλεκτιβίστικης δουλειάς των ανωτέρων οργανισμών 
με τα κάτω. 

Κάποια πρόοδο σημε ιώσαμε στον τομέα αυτόν, όχι όμως στο βαθμό που πρέπει. Πως 
πρέπει να δούμε την σύνδεση των άνω προς τα κάτω και τανάπαλιν; Στον έγκαιρο τρόπο 
με τον οποίον κατεβαίνουν οι Κεντρικές αποφάσεις στις Επαρχιακές Επιτροπές κι από 
κει στις Ομάδες. Οι Ε.Ε. Λευκωσίας και Αμμοχώστου έχουν σ' αυτό επιδείξει πλήρη 
κατανόηση. Με το ενδοκομματικό δελτίο που ετοιμάζουν για τα μέλη, οι Κεντρικές και 
Επαρχιακές αποφάσεις κατεβαίνουν στα μέλη. Άλλο μέσο σύνδεσης, ίσως το πλέον 
αποτελεσματικό, είναι κι ο «Δημοκράτης», ο οποίος δίνει καθημερινά κι ανελλειπώς 
την γραμμή του κόμματος. Δυστυχώς όμως δεν συνήθισαν ακόμη τα μέλη μας να 
χρησιμοποιούν τον «Δημοκράτη» σαν ένα τέτοιο μέσο. Περιμένουν πολλές φορές 
την εγκύκλιο, το «γραφτό» από την Κεντρική ή την Επαρχιακή Επιτροπή. Μ ' αυτό δεν 
θέλω να πω πως οι βασικές θέσεις και αποφάσεις των ανωτέρων οργανισμών δεν 
πρέπει να αναλύονται σε ειδικό ενδοκομματικό έγγραφο, ούτε πως στον «Δημοκράτη» 
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μπορούμε να μπάσουμε όλες μας τις αποφάσεις. Είναι όμως ο «Δημοκράτης» το 
ταχύτερο και πλέον αποτελεσματικό μέσο σύνδεσης και διοχέτευσης της κομματικής 
μας γραμμής και πρέπει να κάμνουμε παραπάνω χρήση αυτού του μέσου. Αρκε ί 
να σας αναφέρω πως σε ωρισμένα χωριά, που δεν έχουμε κομματικές ομάδες, οι 
εξωκομματικοί μας φίλοι κάμνουν τέτοια χρήση του «Δημοκράτη» που αποτελεί 
παράδειγμα και γι ' αυτές ακόμη τις κομματικές μας Ομάδες. Όταν ερώτηξα κάποιον 
εξωκομματικόν φίλον σ' ένα χωριό, από που παίρνουν την καθοδήγηση τους, μου 
απήντησε χαρακτηριστικά: «Παίρνουμε τον 'Δημοκράτη ' και κάμνουμε ό,τι μας λέει.» 

Όσο πρέπει να προσέξουμε το έγκαιρο κατέβασμα των Κεντρικών και Επαρχιακών 
θέσεων και αποφάσεων στα κάτω, άλλο τόσο πρέπει να προσέξουμε και την γνώμη 
των κάτω πάνω σ' αυτές μας τις θέσεις, που πρέπει κι αυτή να ταξιδεύει προς τα 
πάνω με τον ίδιο γοργό ρυθμό. Οι απόψεις των κάτω, πάνω σ' οποιοδήποτε ζήτημα 
είναι πολύτιμες για την Κεντρική μας καθοδήγηση. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου απόφασης πάνω στο οργανωτικό αφιερώνεται 
στην επιλογή και ανάπτυξη στελεχών. Αυτό έγινε σκόπιμα βέβαια. Έγινε γιατί η 
επιτυχία ή αποτυχία στην εφαρμογή της κομματικής γραμμής και των κομματικών 
αποφάσεων εξαρτάται από τα στελέχη μας. Αυτά είναι που αποφασίζουν και την 
τύχη των κομματικών αποφάσεων και αυτής τούτης της ύπαρξης και λειτουργίας του 
κομματικού μηχανισμού. Μ ε λίγα λόγια τα στελέχη μας είναι κείνα που αποφασίζουν 
το πάν. 

Και το πρόβλημα των στελεχών είναι σήμερα το σοβαρώτερο οργανωτικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει το κόμμα μας. Τί είναι αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε στελέχη. 
Χρειαζόμαστε πολλά στελέχη. Χρειαζόμαστε πραγματικά στελέχη. Χρειαζόμαστε 
θεωρητικά καταρτισμένα και ικανά στελέχη. Χρειαζόμαστε στελέχη ειδικευμένα 
στους διάφορους τομείς δουλειάς. Χρειαζόμαστε σταθερά, ακέραια και δοκιμασμένα 
στελέχη, που να πονούν το κόμμα. Να πονούν τον λαό. Να διέπουνται από το πνεύμα 
της αυτοθυσίας, της ανιδιοτέλειας. της πίστης και αφοσίωσης τους στους αγώνες του 
λαού μας. Στελέχη που βάζουν το κομματικό, το λαϊκό συμφέρο πάνω απ' όλα. Που 
νάναι έτοιμα να θυσιάσουν κι αυτήν ακόμη, τη ζωή τους αν το απαιτήσει η ανάγκη, 
για την εξυπηρέτηση των εθνικοπολιτικοοικονομικών συμφερόντων του λαού μας. 
για μια καλύτερη αύριον. Για ανώτερη πιο δίκαιη κοινωνία. Στελέχη που θα το πάρουν 
απόφαση πως θα θυσιάσουν και την ησυχία τους και την διασκέδαση τους και πολλά 
άλλα που μας προσφέρει η ζωή, για να εργασθούν με θάρρος, αυταπάρνηση, καρτερία 
και πίστη στο λαό και στις δυνάμεις του, για να χαρίσουν στον λαό την ευτυχία και την 
χαρά. Τέτοια στελέχη είναι που χρειαζόμαστε. 

Πώς θ' αποχτήσουμε αυτά τα στελέχη; Το πρόβλημα δεν είναι εύκολο. Είναι από 
τα πιο δύσκολα - αν όχι το δυσκολώτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Στελέχη 
και μάλιστα όπως τα περιγράψαμε πιο πάνω δεν φυτρώνουν σαν μανιτάρια στους 
κάμπους. Δεν αναπτύσσονται μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα. Για ν ' αναπτυχθούν 
απαιτούνται κόποι, επίμονη και κουραστική δουλειά, και πείρα. Για να λύσουμε αυτό 
το σοβαρώτατο για το κόμμα και το κίνημα μας πρόβλημα, πρέπει να επεξεργαστούμε 
και να εφαρμόσουμε σωστή, μελετημένη, επιστημονική πολιτική στελεχών. Κάτι που 
δεν ε ίχαμε ως τα σήμερα. Κάτι που αντιμετωπίζαμε τσαπατσούλικα με πρόχειρες 
«λύσεις», που δεν ήσαν λύσεις καθόλου, αλλά που ανάβαλλαν διαρκώς την σωστή, 
την μοναδική, λύση που μπορούσαμε να δώσουμε σ' αυτό το πρόβλημα. 

Αναδείξαμε, είναι αλήθεια, ορισμένα στελέχη από το διανοούμενο και 
μικροδιανοούμενο στοιχείο, παραγνωρίσαμε όμως την ανάδειξη στελεχών από το 
προλεταριακό στοιχείο. Και κείνα το λίγα προλεταριακά στελέχη που αναδείχτηκαν 
με το σπαθί τους, με δικές τους προσπάθειες, αφέθηκαν να τρίβουν από τα λάθη 
και τις αδυναμίες τους γιατί το κόμμα στάθηκε ανίκανο να τα βοηθήσει και να τα 
περιφρουρήσει. Άλλα τσακίσαμε κυριολεχτικά με το παραφόρτωμα ευθυνών που με 
όλη την καλή διάθεση και θέληση στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να βαστάξουν και 
ν' ανταποκριθούν. 
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Για να λύσουμε, φίλοι, αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα πρέπει ν' αναθεωρήσουμε 
την όλη μας στάση έναντι των στελεχών μας. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε όλους 
εκείνους πούναι ικανοί να ωφελήσουν το κόμμα και να συνεισφέρουν στους αγώνες 
του λαού μας. Να υπάρχει ο φιλικός συντροφικός θεσμός και αλληλοσεβασμός 
στις σχέσεις μεταξύ των στελεχών μας και μεταξύ στελεχών και απλών μελών του 
κόμματος. 

Να νο ικοκυρέψουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα κομματικά μας όργανα 
και προ παντός η κομματική βάση, η Ομάδα, γιατί απ' αυτό θα δημιουργηθούν όλες 
εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το κατάλληλο εκείνο θερμοκήπιο για την 
ανάπτυξη στελεχών. 

Να κάνουμε μελετημένη επιλογή στελεχών, και να προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση 
τους στις δύσκολες στιγμές του αγώνα, στις δοκιμασίες πούχουμε να υποστούμε. 
Γιατί είναι από την μυλόπετρα της δοκιμασίας που βγαίνουν τα πλέον σταθερά, τα 
πλέον αδάμαστα, τα πλέον ικανά στελέχη. Και δεν είναι αρκετό αν ένα στέλεχος 
έχει κάτι το καλό στο παρελθόν του. Αυτό και μόνο το γεγονός δεν σημαίνει πως 
ανταποκρίνεται στα συστατικά ενός στελέχους. 

Το παρελθόν πρέπει πάντα να ανανεώνεται με το παρόν, με την στάση που τηρεί 
σήμερα, με την δουλειά που προσφέρει στο κόμμα και με τη ψυχική αντοχή και ήθος 
που επιδεικνύει, Τα στελέχη που αναδείχνουμε πρέπει νάναι άνθρωποι που βγαίνουν 
από το σχολειό των μαζικών λαϊκών αγώνων, που έχουν στενή σύνδεση με τον λαό 
και τα προβλήματα του. Νάναι άνθρωποι της μάζας, που ζουν τη ζωή της μάζας 
και που παίρνουν μέρος σε κάθε λαϊκή εκδήλωση. Πρέπει πάντα να προσέχουμε τι 
γνώμη έχει ο λαός για τα στελέχη μας αυτά. Στέκουν ή δεν στέκουν ψηλά στη λαϊκή 
εκτίμηση, στέκουν ή δεν στέκουν σαν λαϊκοί αγωνιστές. 0 λαός είναι το καλύτερο 
κριτήριο για το ποιόν των στελεχών μας. Γιατί ο λαός ποτέ δεν αγάπησε και ποτέ δεν 
θ' αγαπήσει κάλπικους ανθρώπους. 

Πρέπει να επ ιμένουμε στην ανάδειξη εργατικών στελεχών. Όσο δύσκολο κι αν 
είναι αυτό το έργο. Γιατί τα εργατικά στελέχη δύσκολα αναδείχνουνται, δύσκολα 
ανεβαίνουν, μα σαν αναπτυχθούν είναι τα πλέον σταθερά, το πλέον δοκιμασμένα, τα 
πλέον αφοσιωμένα στελέχη. Είναι και τούτο μια Μαρξιστική αρχή που στηρίζεται στο 
γεγονός πως ένας εργάτης έχει έμφυτες μέσα του τις αγωνιστικές διαθέσεις. Γιατί 
διαρκώς αγωνίζεται για το ψωμί του. Δ ιαρκώς παλεύει ενάντια στις εκμεταλλευτικές, 
καταπιεστικές συνθήκες που του επιβάλλει το καπιταλιστικό καθεστώς. Δεν είναι 
ούτε μομφή ενάντια στα διανοούμενα και μικροδιανοούμενα στοιχεία ούτε τάση 
παραγνώρισης των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα στοιχεία στο 
κίνημα μας. Είναι μια πολιτική αλήθεια που αποδείχτηκε σωστή. Αυτό δεν σημαίνει 
πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δ εν σημαίνει πως όλα τα εργατικά στοιχεία 
μπορούν ν' αναδειχθούν σε στελέχη. Ούτε σημαίνει πως από την εργατική τάξη δεν 
ξεπήδησαν και προδότες οι εξαιρέσεις όμως αυτές δεν μπορούν να μειώσουν ή ν' 
αλλοιώσουν την ορθότητα της Μαρξιστικής αυτής αρχής στη βάση της. 

Πρέπει να οργανώσουμε τη βοήθεια στα στελέχη μας. Η βοήθεια που θα τους 
δώσουμε πρέπει νάναι συστηματική και επίμονη. Να τα τοποθετήσουμε σε δουλειές 
που μπορούν ν' αποδώσουν. Να μελετούμε διαρκώς τις ικανότητες και αδυναμίες 
τους και να τα βοηθούμε ν' αποκτήσουν σωστό πολιτικό προσανατολισμό και ν' 
ανεβάσουν το ιδεολογικό και θεωρητικό τους επίπεδο. 

Πρέπει επίσης να οργανώσουμε και τον έλεγχο, τον φιλικό μα συνάμα και αυστηρό 
έλεγχο που θα κάνουμε στα στελέχη μας. Τόσον η Κεντρική, όσον και οι Επαρχιακές 
μας Επιτροπές πρέπει να συζητούνε τακτικά για τα στελέχη τους, να παρακολουθούν 
την εξέλιξη τους και να τα προωθούν ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειώσουν. 

Πραχτικά, η κάθε Επαρχιακή Οργάνωση πρέπει νάχει το σχέδιο της για την ανάπτυξη 
στελεχών. Να κάνει επιλογή από τα καλύτερα μέλη που έχει. να βγάζει στην επιφάνεια 
εκείνους που αξίζουν και ανεβαίνουν με το σπαθί τους, να δίνει συστηματικά βοήθεια 
στα στελέχη εκείνα που θ' αποδώσουν, ανεξάρτητα αν η απόδοση τους δεν Θάνε 
άμεση. Ν ' αναθέσει σ' ένα από τα καλύτερα παληά της στελέχη να παραδίνει πολιτικά 
μαθήματα και ε ιδικήν μόρφωση στα νέα υπό δοκιμασίαν στελέχη και να τα καθοδηγεί 
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στην αυτομόρφωσή τους. 

θέλουμε προ παντός ανθρώπους που να πονούν το κόμμα και να διέπουνται από 
το πνεύμα της απεριόριστης αυτοθυσίας στον αγώνα για την εξυπηρέτηση των 
λαϊκών συμφερόντων, θέλουμε ανθρώπους που πάνω απ' όλα βάζουν το κομματικό 
συμφέρο. το λαϊκό συμφέρο. Και δεν θέλουμε ανθρώπους που ξέρουν «να τα λέουν» 
- πολυλογάδες - μα ανθρώπους που ξέρουν να εκτελούν εκείνα που λέουν. 

Πρέπει να προχωρήσουμε στην ειδίκευση των στελεχών μας στους διάφορους τομείς 
της κομματικής δουλειάς. Τα λαϊκά προβλήματα για να λυθούν χρειάζονται και τον 
γνώμονα της επιστήμης. Σαν ιδέα δεν αποκλείω και την αποστολή ώρισμένων στελεχών 
για ειδίκευση, για πανεπιστημιακή μόρφωση στο εξωτερικό. Τούτο σαν ιδέα. Στην 
πράξη θ' αποδειχθεί ίσως απραγματοποίητο λόγω των οικονομικών δυσκολιών μας. 
Έ χ ω ύπ' όψη μου την εξαίσια εκείνη προσπάθεια των αποστράτων στην κολλεχτίβα 
της Ονήσιας. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά για να στήσουν κάτι. Παλεύουν 
ενάντια σε όγκο εμποδίων και δυσκολιών. Και δεν έχουν ούτε ένα ειδικό να τους 
συμβουλεύει. Πιστεύω ακράδαντα πως αν αυτή η προσπάθεια των αποστράτων στην 
Ονήσια, ενισχύετο από ένα ειδικό γεωπόνο, τ' αποτελέσματα του μόχθου αυτών των 
ανθρώπων θάταν πολύ διαφορετικά απ' ότι είναι σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε 
πως τα μεταπολεμικά προβλήματα όλου του κόσμου - και του τόπου μας - είναι 
τέτοια που τα φώτα της επιστήμης είναι απαραίτητα για την επίλυση τους. Ειδίκευση 
λοιπόν στη δουλειά των στελεχών μας κι όχι μόνο πολιτικοκομματική ε ιδίκευση, μα 
και ε ιδίκευση στα προβλήματα του λαού. Γιατί εμε ίς είμαστε κείνοι πούχουμε να 
λύσουμε αυτά τα προβλήματα. 

Φίλοι, 

Η δουλειά μας με τα στελέχη είναι η πιο δύσκολη, μα συνάμα κι η πιο γόνιμη και 
δημιουργική δουλειά. Το ζωντανό κομματικό υλικό θέλει δουλειά για να βγούνε απ' 
αυτό τα στελέχη που χρειαζούμαστε. 

Αν τραβήξουμε τολμηρά, αποφασιστικά, στην υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των 
εισηγήσεων, πιστεύω πως θα σφυρηλατίσουμε τα καινούργια στελέχη, τους νέους 
ανθρώπους, που Θάνε αύριο οι αντάξιοι αρχηγοί του κόμματος μας, ικανοί και άξιοι 
αρχηγοί του λαού μας. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙΣ 

Εδώ θέλω να εισηγηθώ στο Συνέδριο, όπως στο μέλλο τόσο σε Παγκύπρια όσο 
και σ' επαρχιακά συνέδρια προτού κληθούν οι σύνεδροι να εκλέξουν την νέα τους 
καθοδήγηση, ακούουν έκθεση για την παρελθοντική δουλειά του καθενός εκ των 
υποψηφίων. Κατά πόσον ανταποκρίθηκαν ή όχι στα καθήκοντα τους ή σε ποιο βαθμό 
ανταποκρίθηκαν. Γιατί όσο καλή κρίση κι αν έχουμε, δεν είναι δυνατό να ξέρουμε 
όλοι την δουλειά του καθενός των υποψηφίων. Και δεν είναι ούτε δημοκρατικό, 
ούτε σωστό, να ψηφίζουμε διαισθητικά. Η εκλογή της Κεντρικής μας Επιτροπής 
είναι από τα πλέον σοβαρά καθήκοντα των συνέδρων. Η Κ.Ε. είναι η ανώτερη αρχή 
μέσα στο κόμμα μετά το Συνέδριο, θέλουμε στην κεντρική μας καθοδήγηση τα πλέον 
ανεπτυγμένα, τα πλέον θεωρητικά κατηρτισμένα, τα πλέον ικανά, τα πλέον δραστήρια, 
τα πλέον τολμηρά, τα πλέον ακέραια, τα πλέον δοκιμασμένα, τα πλέον συνειδητά 
στοιχεία που διαθέτει το κόμμα, θέλω να πιστεύω πως το Συνέδριο θα εγκρίνει την 
ε ισήγηση μου αυτή πούναι ο μοναδικός τρόπος να εκλέγουμε την καλύτερη δυνατή 
καθοδήγηση. 

01 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Δεν θα πετύχουμε να στήσουμε τον κομματικό μηχανισμό που θέλουμε αν δεν 
δώσουμε προσοχή στη δουλειά των Επαρχιακών μας οργανώσεων, κι αν δεν τις 
βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους στην οργανωτική ανασυγκρότηση 
του κόμματος. Όσο καλές αποφάσεις κι αν παίρνουμε Κεντρικά, όσο καλά σχέδια και 
αν προετοιμάζουμε, θα μένουν μόνο στο χαρτί αν ο Επαρχιακός μας μηχανισμός δεν 
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Για να λύσουμε, φίλοι, αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα πρέπει ν' αναθεωρήσουμε 
την όλη μας στάση έναντι των στελεχών μας. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε όλους 
εκείνους πούναι ικανοί να ωφελήσουν το κόμμα και να συνεισφέρουν στους αγώνες 
του λαού μας. Να υπάρχει ο φιλικός συντροφικός θεσμός και αλληλοσεβασμός 
στις σχέσεις μεταξύ των στελεχών μας και μεταξύ στελεχών και απλών μελών του 
κόμματος. 

Να νο ικοκυρέψουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα κομματικά μας όργανα 
και προ παντός η κομματική βάση, η Ομάδα, γιατί απ' αυτό θα δημιουργηθούν όλες 
εκείνες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το κατάλληλο εκείνο θερμοκήπιο για την 
ανάπτυξη στελεχών. 

Να κάνουμε μελετημένη επιλογή στελεχών, και να προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση 
τους στις δύσκολες στιγμές του αγώνα, στις δοκιμασίες πούχουμε να υποστούμε. 
Γιατί είναι από την μυλόπετρα της δοκιμασίας που βγαίνουν τα πλέον σταθερά, τα 
πλέον αδάμαστα, τα πλέον ικανά στελέχη. Και δεν είναι αρκετό αν ένα στέλεχος 
έχει κάτι το καλό στο παρελθόν του. Αυτό και μόνο το γεγονός δεν σημαίνει πως 
ανταποκρίνεται στα συστατικά ενός στελέχους. 

Το παρελθόν πρέπει πάντα να ανανεώνεται με το παρόν, με την στάση που τηρεί 
σήμερα, με την δουλειά που προσφέρει στο κόμμα και με τη ψυχική αντοχή και ήθος 
που επιδεικνύει, Τα στελέχη που αναδείχνουμε πρέπει νάναι άνθρωποι που βγαίνουν 
από το σχολειό των μαζικών λαϊκών αγώνων, που έχουν στενή σύνδεση με τον λαό 
και τα προβλήματα του. Νάναι άνθρωποι της μάζας, που ζουν τη ζωή της μάζας 
και που παίρνουν μέρος σε κάθε λαϊκή εκδήλωση. Πρέπει πάντα να προσέχουμε τι 
γνώμη έχει ο λαός για τα στελέχη μας αυτά. Στέκουν ή δεν στέκουν ψηλά στη λαϊκή 
εκτίμηση, στέκουν ή δεν στέκουν σαν λαϊκοί αγωνιστές. 0 λαός είναι το καλύτερο 
κριτήριο για το ποιόν των στελεχών μας. Γιατί ο λαός ποτέ δεν αγάπησε και ποτέ δεν 
θ' αγαπήσει κάλπικους ανθρώπους. 

Πρέπει να επ ιμένουμε στην ανάδειξη εργατικών στελεχών. Όσο δύσκολο κι αν 
είναι αυτό το έργο. Γιατί τα εργατικά στελέχη δύσκολα αναδείχνουνται, δύσκολα 
ανεβαίνουν, μα σαν αναπτυχθούν είναι τα πλέον σταθερά, το πλέον δοκιμασμένα, τα 
πλέον αφοσιωμένα στελέχη. Είναι και τούτο μια Μαρξιστική αρχή που στηρίζεται στο 
γεγονός πως ένας εργάτης έχει έμφυτες μέσα του τις αγωνιστικές διαθέσεις. Γιατί 
διαρκώς αγωνίζεται για το ψωμί του. Δ ιαρκώς παλεύει ενάντια στις εκμεταλλευτικές, 
καταπιεστικές συνθήκες που του επιβάλλει το καπιταλιστικό καθεστώς. Δεν είναι 
ούτε μομφή ενάντια στα διανοούμενα και μικροδιανοούμενα στοιχεία ούτε τάση 
παραγνώρισης των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρουν αυτά τα στοιχεία στο 
κίνημα μας. Είναι μια πολιτική αλήθεια που αποδείχτηκε σωστή. Αυτό δεν σημαίνει 
πως δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δ εν σημαίνει πως όλα τα εργατικά στοιχεία 
μπορούν ν' αναδειχθούν σε στελέχη. Ούτε σημαίνει πως από την εργατική τάξη δεν 
ξεπήδησαν και προδότες οι εξαιρέσεις όμως αυτές δεν μπορούν να μειώσουν ή ν' 
αλλοιώσουν την ορθότητα της Μαρξιστικής αυτής αρχής στη βάση της. 

Πρέπει να οργανώσουμε τη βοήθεια στα στελέχη μας. Η βοήθεια που θα τους 
δώσουμε πρέπει νάναι συστηματική και επίμονη. Να τα τοποθετήσουμε σε δουλειές 
που μπορούν ν' αποδώσουν. Να μελετούμε διαρκώς τις ικανότητες και αδυναμίες 
τους και να τα βοηθούμε ν' αποκτήσουν σωστό πολιτικό προσανατολισμό και ν' 
ανεβάσουν το ιδεολογικό και θεωρητικό τους επίπεδο. 

Πρέπει επίσης να οργανώσουμε και τον έλεγχο, τον φιλικό μα συνάμα και αυστηρό 
έλεγχο που θα κάνουμε στα στελέχη μας. Τόσον η Κεντρική, όσον και οι Επαρχιακές 
μας Επιτροπές πρέπει να συζητούνε τακτικά για τα στελέχη τους, να παρακολουθούν 
την εξέλιξη τους και να τα προωθούν ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειώσουν. 

Πραχτικά, η κάθε Επαρχιακή Οργάνωση πρέπει νάχει το σχέδιο της για την ανάπτυξη 
στελεχών. Να κάνει επιλογή από τα καλύτερα μέλη που έχει. να βγάζει στην επιφάνεια 
εκείνους που αξίζουν και ανεβαίνουν με το σπαθί τους, να δίνει συστηματικά βοήθεια 
στα στελέχη εκείνα που θ' αποδώσουν, ανεξάρτητα αν η απόδοση τους δεν Θάνε 
άμεση. Ν ' αναθέσει σ' ένα από τα καλύτερα παληά της στελέχη να παραδίνει πολιτικά 
μαθήματα και ε ιδικήν μόρφωση στα νέα υπό δοκιμασίαν στελέχη και να τα καθοδηγεί 
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στην αυτομόρφωσή τους. 

θέλουμε προ παντός ανθρώπους που να πονούν το κόμμα και να διέπουνται από 
το πνεύμα της απεριόριστης αυτοθυσίας στον αγώνα για την εξυπηρέτηση των 
λαϊκών συμφερόντων, θέλουμε ανθρώπους που πάνω απ' όλα βάζουν το κομματικό 
συμφέρο. το λαϊκό συμφέρο. Και δεν θέλουμε ανθρώπους που ξέρουν «να τα λέουν» 
- πολυλογάδες - μα ανθρώπους που ξέρουν να εκτελούν εκείνα που λέουν. 

Πρέπει να προχωρήσουμε στην ειδίκευση των στελεχών μας στους διάφορους τομείς 
της κομματικής δουλειάς. Τα λαϊκά προβλήματα για να λυθούν χρειάζονται και τον 
γνώμονα της επιστήμης. Σαν ιδέα δεν αποκλείω και την αποστολή ώρισμένων στελεχών 
για ειδίκευση, για πανεπιστημιακή μόρφωση στο εξωτερικό. Τούτο σαν ιδέα. Στην 
πράξη θ' αποδειχθεί ίσως απραγματοποίητο λόγω των οικονομικών δυσκολιών μας. 
Έ χ ω ύπ' όψη μου την εξαίσια εκείνη προσπάθεια των αποστράτων στην κολλεχτίβα 
της Ονήσιας. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά για να στήσουν κάτι. Παλεύουν 
ενάντια σε όγκο εμποδίων και δυσκολιών. Και δεν έχουν ούτε ένα ειδικό να τους 
συμβουλεύει. Πιστεύω ακράδαντα πως αν αυτή η προσπάθεια των αποστράτων στην 
Ονήσια, ενισχύετο από ένα ειδικό γεωπόνο, τ' αποτελέσματα του μόχθου αυτών των 
ανθρώπων θάταν πολύ διαφορετικά απ' ότι είναι σήμερα. Πρέπει να καταλάβουμε 
πως τα μεταπολεμικά προβλήματα όλου του κόσμου - και του τόπου μας - είναι 
τέτοια που τα φώτα της επιστήμης είναι απαραίτητα για την επίλυση τους. Ειδίκευση 
λοιπόν στη δουλειά των στελεχών μας κι όχι μόνο πολιτικοκομματική ε ιδίκευση, μα 
και ε ιδίκευση στα προβλήματα του λαού. Γιατί εμε ίς είμαστε κείνοι πούχουμε να 
λύσουμε αυτά τα προβλήματα. 

Φίλοι, 

Η δουλειά μας με τα στελέχη είναι η πιο δύσκολη, μα συνάμα κι η πιο γόνιμη και 
δημιουργική δουλειά. Το ζωντανό κομματικό υλικό θέλει δουλειά για να βγούνε απ' 
αυτό τα στελέχη που χρειαζούμαστε. 

Αν τραβήξουμε τολμηρά, αποφασιστικά, στην υιοθέτηση και εφαρμογή αυτών των 
εισηγήσεων, πιστεύω πως θα σφυρηλατίσουμε τα καινούργια στελέχη, τους νέους 
ανθρώπους, που Θάνε αύριο οι αντάξιοι αρχηγοί του κόμματος μας, ικανοί και άξιοι 
αρχηγοί του λαού μας. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙΣ 

Εδώ θέλω να εισηγηθώ στο Συνέδριο, όπως στο μέλλο τόσο σε Παγκύπρια όσο 
και σ' επαρχιακά συνέδρια προτού κληθούν οι σύνεδροι να εκλέξουν την νέα τους 
καθοδήγηση, ακούουν έκθεση για την παρελθοντική δουλειά του καθενός εκ των 
υποψηφίων. Κατά πόσον ανταποκρίθηκαν ή όχι στα καθήκοντα τους ή σε ποιο βαθμό 
ανταποκρίθηκαν. Γιατί όσο καλή κρίση κι αν έχουμε, δεν είναι δυνατό να ξέρουμε 
όλοι την δουλειά του καθενός των υποψηφίων. Και δεν είναι ούτε δημοκρατικό, 
ούτε σωστό, να ψηφίζουμε διαισθητικά. Η εκλογή της Κεντρικής μας Επιτροπής 
είναι από τα πλέον σοβαρά καθήκοντα των συνέδρων. Η Κ.Ε. είναι η ανώτερη αρχή 
μέσα στο κόμμα μετά το Συνέδριο, θέλουμε στην κεντρική μας καθοδήγηση τα πλέον 
ανεπτυγμένα, τα πλέον θεωρητικά κατηρτισμένα, τα πλέον ικανά, τα πλέον δραστήρια, 
τα πλέον τολμηρά, τα πλέον ακέραια, τα πλέον δοκιμασμένα, τα πλέον συνειδητά 
στοιχεία που διαθέτει το κόμμα, θέλω να πιστεύω πως το Συνέδριο θα εγκρίνει την 
ε ισήγηση μου αυτή πούναι ο μοναδικός τρόπος να εκλέγουμε την καλύτερη δυνατή 
καθοδήγηση. 

01 ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Δεν θα πετύχουμε να στήσουμε τον κομματικό μηχανισμό που θέλουμε αν δεν 
δώσουμε προσοχή στη δουλειά των Επαρχιακών μας οργανώσεων, κι αν δεν τις 
βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους στην οργανωτική ανασυγκρότηση 
του κόμματος. Όσο καλές αποφάσεις κι αν παίρνουμε Κεντρικά, όσο καλά σχέδια και 
αν προετοιμάζουμε, θα μένουν μόνο στο χαρτί αν ο Επαρχιακός μας μηχανισμός δεν 
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είναι σε θέση να τις μπάσει σ' εφαρμογή αν δεν είναι σε θέση να τις αφομοιώσει και να 
τις επεξεργασθεί λεπτομερειακά, να τις εκτελέσει. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που βασικές κεντρικές αποφάσεις έμειναν ανεκτέλεστες από τις οργανώσεις εκείνες 
πούχαν να τις εχτελέσουν - τις Επαρχιακές μας επιτροπές. 

Θεωρώ σκόπιμο ν' αναφερθώ σε κάθε μια από τις Επαρχιακές μας οργανώσεις 
χωριστά και να θίξω σε γενικές γραμμές τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 
περιέπεσαν στην αντίληψη μου. 

(α) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λευκωσίας είναι η οργάνωση που από οργανωτικής 
πλευράς στέκεται ψηλά στον κομματικό μας οργανισμό και που παρουσιάζει 
μεγάλες ελπίδες παραπέρα ανάπτυξης. Αρκε ί να σας αναφέρω πως σε τέσσερις 
Κυριακές από την 3η ως την 24η Αυγούστου 1947 οργάνωσε συγκεντρώσεις σε 64 
χωριά της Επαρχίας της πάνω στη διασκεπτική και τις θέσεις του κόμματος, με 
σύνολο ακροατών 13 000. Είναι η Επαρχιακή Οργάνωση που πληρώνει έγκαιρα τα 
ποσοστά της στην Κ.Ε. και εργάζεται συστηματικά για την εχτέλεση των Κεντρικών 
αποφάσεων. Έ χ ε ι ωστόσο και τις αδυναμίες της πούναι ουσιαστικά αδυναμίες από 
έλλειψη επαρκών στελεχών και καλού καταμερισμού δουλειάς. 

(β) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λεμεσού που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
σπαράλιασε κι αντιμετώπιζε ζήτημα διαχωρισμού των δυνάμεων της. που είχε 
χάσει σχεδόν ολότελα επαφή με την ύπαιθρο και δεν ανταποκρίνετο στα καθήκοντα 
που της έτασσε η Κ.Ε., κατόρθωσε από την φετεινή της Επαρχιακή Συνδιάσκεψη 
να σφιχτοδέσει την δουλειά της, ν' αποκαταστήσει αρμονικές σχέσεις μεταξύ των 
Επαρχιακών στελεχών και να προχωρεί γοργά στο ανέβασμα της αγωνιστικής 
διάθεσης και της προγραμματισμένης δουλειάς των κομματικών μελών της 
Επαρχίας. Ωστόσο, οι φίλοι της Ε.Ε. Λεμεσού δεν πρέπει να εφησυχάσουν με 
τις επιτυχίες τους αυτές, αλλά να τις θεωρήσουν σαν ένα καλό ξεκίνημα, την 
εγκαινίαση μιας καινούργιας περιόδου στην δουλειά τους. Η Ε.Ε. Λεμεσού έχει 
ακόμη ν' αποκαταστήσει πλήρη σύνδεση με την ύπαιθρο, την οποίαν μπορεί και 
πρέπει να κερδίσει. Έχε ι να οργανώσει τους εργάτες των εργοστασίων και να 
κερδίσει όλους εκείνους τους εργάτες που παρασύρθηκαν στο να εγγραφούν στις 
νέες, εργοδοτικές, συντεχνίες. Έχε ι ν' ανάπτυξη νέα στελέχη από το προλεταριακό 
υλικό της πόλης της κι από το αγροτικό στοιχείο. 

(γ) Η Επαρχιακή Οργάνωση Αμμοχώστου είναι η οργάνωση που στο παρελθόν ήταν 
μια από τις καλύτερες, αν όχι κι η καλύτερη κομματική οργάνωση. Παρουσιάζει 
τρομακτικές δυνατότητες ανάπτυξης μα συνάμα και τα σπέρματα μιας καταστάσεως 
διαχωρισμού των δυνάμεων της. Είναι με θλίψη που πρέπει να διαπιστεύσουμε 
ότι το άλλοτε πρωτοπόρο τμήμα της Αμμοχώστου, όχι μόνον έχει εξαιρετικά 
καθυστερήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά και παρουσιάζει σημεία 
ενδοκομματικής κρίσης. 

Ποια η θεραπεία του κακού; Για να ξεπεράσει η Ε.Ε. Αμμοχώστου την κατάσταση 
αυτή πρέπει τάχιστα ν' αποκαταστήσει αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών της 
και να εξασφαλίσει την αμοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων, με το ανώτερο εκείνο 
κομματικό πνεύμα που πρέπει να την διέπει. Να εφαρμόσει αυστηρό έλεγχο στη 
δουλειά των στελεχών της και να φθάσει μέχρι του σημείου να καταγγέλλει στα 
κάτω, στα μέλη του κόμματος στελέχη που δεν ανταποκρίνουνται στα καθήκοντα 
τους. Να επιδιώξει την ανάπτυξη καινούργιων στελεχών από το θαυμάσιο 
προλεταριακό υλικό που διαθέτει με βάση το πρόγραμμα που αναπτύξαμε πιο 
πάνω. Να περιορίσει τον χρόνο των συνεδριάσεων της και να νοικοκυρέψει τα 
οικονομικά της βάση του προγράμματος που καταστρώθηκε σε συνεργασία με τον 
Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα και τον Κεντρικό Ταμία. 

(δ) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λάρνακος αντιμετωπίζει πολλές οργανωτικές 
αδυναμίες. Και δω το πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα στελεχών. Η μεταφύτεψη 
στελεχών από άλλες πόλεις δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Την λύση του 
προβλήματος πρέπει να την επιδιώξουμε από μέσα στο προλεταριακό υλικό, που 
διαθέτει, σε αφθονία μάλιστα, η Λάρνακα. Από μέσα στα εργοστάσια της πόλης θα 
βρούμε τα στοιχεία εκείνα που ζητούμε για ν' αναδείξουμε στελέχη. Προς αυτή 
την κατεύθυνση η Κ.Ε. πρέπει να παράσχει κάθε δυνατήν βοήθεια στην Επαρχιακή 

112 

Οργάνωση Λάρνακος, γιατί πιστεύω ακράδαντα πως παρ' όλες τις δυσκολίες που 
θα συναντήσουμε, σαν κατορθώσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στελεχών για την 
Λάρνακα και μάλιστα με τον τρόπο που αναφέραμε, σ' ένα μικρό χρονικό διάστημα 
η Λάρνακα θα γίνει μια από τις καλύτερες Επαρχιακές μας Οργανώσεις. 

(ε) Η Ε.Ε. Πάφου διαθέτει ένα καλό κίνημα στην ύπαιθρο, μα - λόγω των 
αντικειμενικών συνθηκών - ένα αδύνατο κίνημα στην πόλη. Το βασικώτερο 
πρόβλημα για την Ε.Ε. Πάφου είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών. Από μέσα 
στο αγροτικό στοιχείο κι απ' αυτό το λιγοστό προλεταριακό στοιχείο που διαθέτει 
πρέπει να γίνει επιλογή και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από την Κεντρική 
Επιτροπή για ν' αναπτυχθούν τα νέα στελέχη που χρειάζεται. 

Η συχνή επιθεώρηση των Επαρχιακών Οργανώσεων από μέρους του Κ.Ο.Γ που θα 
παίρνει την μορφή ελέγχου σ' όλους τους τομείς της κομματικής δουλειάς που θ' 
αποβλέπει στην υπερπήδηση των αδυναμιών και δυσκολιών που παρουσιάζονται, θα 
βοηθήσει τις Ε.Ε. ν' ανταποκριθούν στα τόσο μεγάλα και δύσκολα καθήκοντα τους. 

Γενικώτερα, οι Ε.Ε. πρέπει να δείχνουν σιδερένια επιμονή στην εφαρμογή της 
κομματικής γραμμής και των κομματικών αποφάσεων. Νάχουν το αίσθημα της 
αισιοδοξίας και της σιγουριάς για την εφαρμογή των αποφάσεων. Και το αίσθημα 
αυτό θα κερδιστεί στην πράξη με την προσωπική πείρα των Ε.Ε. στην πορεία της 
εφαρμογής των αποφάσεων. Οι Ε.Ε. θα πρέπει ολόπλευρα ν' αναπτύσσουν την 
οργάνωση τους, να προσέχουν όλους τους τομείς δουλειάς και ταυτόχρονα να 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και τις κύριες δυνάμεις της οργάνωσης στο κεντρικό 
κάθε φορά καθήκο που από τη σωστή λύση και πραγματοποίηση του, θα εξαρτηθεί 
η όλη πορεία της οργάνωσης. Οι Ε.Ε. πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους 
και να πάρουν μέτρα για την καλυτέρεψη της δουλειάς στις ομάδες. Ν ' αναπτύξουν 
όσο μπορούν περισσότερο το κολλεχτιβίστικο πνεύμα δουλειάς και καθοδήγησης, να 
ανανεώνουνται οι ίδιες θεωρητικά - πολιτικά - οργανωτικά και να ξέρουν όχι μόνο 
να διδάσκουν τους εργάτες, μα και να διδάσκονται απ' αυτούς. Να δίνουν πρώτοι 
αυτοί, οι Επαρχιακοί Επίτροποι, το παράδειγμα της κριτικής και της αυτοκριτικής και 
να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κομματικού συντροφικού πνεύματος, χωρίς αυτό να 
εμποδίζε ι τον αυστηρό κομματικό έλεγχο. 

Το Κόμμα μας απαιτεί από τα στελέχη του νάναι πρώτοι στις θυσίες και στους αγώνες, 
πρώτοι στην εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων, τολμηροί κι αποφασιστικοί, 
αισιόδοξοι και μετρημένοι, με ήθος και ανώτερο εκπολιτιστικό πνεύμα. 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Το σχέδιο απόφασης εισηγείται την ίδρυση των εξής κεντρικών γραφείων: (1) 
Δημοσιονομικό (2) Μορφωτικό (3) Οργανωτικό (4) Δημοσιογραφικό (5) Εκπαιδευτικό 
(6) Οικονομικό. 

Ποιά Θάνε η δουλειά αυτών των γραφείων; Η δουλειά τους θα συνίσταται στην 
διεξοδική μελέτη των προβλημάτωντου τομέα τους και στην προετοιμασία ε ισηγήσεως 
για το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Ολομέλεια. Καμμιά σοβαρή εισήγηση 
στο μέλλον πάνω σ' ένα δεδομένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν πρέπει να 
παρουσιάζεται στο Π.Γ ή την Κ. Ολομέλεια, αν δεν έχει εκ των προτέρων μελετηθεί 
και επεξεργαστεί στις λεπτομέρειες του από το ειδικό γραφείο. Είχαμε και στην 
πάλαιαν Κ.Ε. οργανώσει τέτοια γραφεία. Ελάχιστα όμως απ' αυτά εργάστηκαν όπως 
διαπιστώνεται και στην έκθεση δράσης της Κ.Ε. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 
προσοχή στα πρόσωπα που θα κληθούν ν' αποτελέσουν αυτά τα γραφεία. Θέλουμε 
πρόσωπα με ικανότητες, αλλά προ παντός και με όρεξη να δουλέψουν. Γιατί από την 
καλή ή κακή λειτουργία αυτών των γραφείων θα εξαρτηθεί η επιτυχία ή αποτυχία της 
κεντρικής μας καθοδήγησης. Κι εδώ είναι που πρέπει να τοποθετήσουμε και τους 
ειδικούς μας. Εκείνους πούχουμε και κείνους που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 
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είναι σε θέση να τις μπάσει σ' εφαρμογή αν δεν είναι σε θέση να τις αφομοιώσει και να 
τις επεξεργασθεί λεπτομερειακά, να τις εκτελέσει. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που βασικές κεντρικές αποφάσεις έμειναν ανεκτέλεστες από τις οργανώσεις εκείνες 
πούχαν να τις εχτελέσουν - τις Επαρχιακές μας επιτροπές. 

Θεωρώ σκόπιμο ν' αναφερθώ σε κάθε μια από τις Επαρχιακές μας οργανώσεις 
χωριστά και να θίξω σε γενικές γραμμές τα προβλήματα και τις αδυναμίες που 
περιέπεσαν στην αντίληψη μου. 

(α) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λευκωσίας είναι η οργάνωση που από οργανωτικής 
πλευράς στέκεται ψηλά στον κομματικό μας οργανισμό και που παρουσιάζει 
μεγάλες ελπίδες παραπέρα ανάπτυξης. Αρκε ί να σας αναφέρω πως σε τέσσερις 
Κυριακές από την 3η ως την 24η Αυγούστου 1947 οργάνωσε συγκεντρώσεις σε 64 
χωριά της Επαρχίας της πάνω στη διασκεπτική και τις θέσεις του κόμματος, με 
σύνολο ακροατών 13 000. Είναι η Επαρχιακή Οργάνωση που πληρώνει έγκαιρα τα 
ποσοστά της στην Κ.Ε. και εργάζεται συστηματικά για την εχτέλεση των Κεντρικών 
αποφάσεων. Έ χ ε ι ωστόσο και τις αδυναμίες της πούναι ουσιαστικά αδυναμίες από 
έλλειψη επαρκών στελεχών και καλού καταμερισμού δουλειάς. 

(β) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λεμεσού που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
σπαράλιασε κι αντιμετώπιζε ζήτημα διαχωρισμού των δυνάμεων της. που είχε 
χάσει σχεδόν ολότελα επαφή με την ύπαιθρο και δεν ανταποκρίνετο στα καθήκοντα 
που της έτασσε η Κ.Ε., κατόρθωσε από την φετεινή της Επαρχιακή Συνδιάσκεψη 
να σφιχτοδέσει την δουλειά της, ν' αποκαταστήσει αρμονικές σχέσεις μεταξύ των 
Επαρχιακών στελεχών και να προχωρεί γοργά στο ανέβασμα της αγωνιστικής 
διάθεσης και της προγραμματισμένης δουλειάς των κομματικών μελών της 
Επαρχίας. Ωστόσο, οι φίλοι της Ε.Ε. Λεμεσού δεν πρέπει να εφησυχάσουν με 
τις επιτυχίες τους αυτές, αλλά να τις θεωρήσουν σαν ένα καλό ξεκίνημα, την 
εγκαινίαση μιας καινούργιας περιόδου στην δουλειά τους. Η Ε.Ε. Λεμεσού έχει 
ακόμη ν' αποκαταστήσει πλήρη σύνδεση με την ύπαιθρο, την οποίαν μπορεί και 
πρέπει να κερδίσει. Έχε ι να οργανώσει τους εργάτες των εργοστασίων και να 
κερδίσει όλους εκείνους τους εργάτες που παρασύρθηκαν στο να εγγραφούν στις 
νέες, εργοδοτικές, συντεχνίες. Έχε ι ν' ανάπτυξη νέα στελέχη από το προλεταριακό 
υλικό της πόλης της κι από το αγροτικό στοιχείο. 

(γ) Η Επαρχιακή Οργάνωση Αμμοχώστου είναι η οργάνωση που στο παρελθόν ήταν 
μια από τις καλύτερες, αν όχι κι η καλύτερη κομματική οργάνωση. Παρουσιάζει 
τρομακτικές δυνατότητες ανάπτυξης μα συνάμα και τα σπέρματα μιας καταστάσεως 
διαχωρισμού των δυνάμεων της. Είναι με θλίψη που πρέπει να διαπιστεύσουμε 
ότι το άλλοτε πρωτοπόρο τμήμα της Αμμοχώστου, όχι μόνον έχει εξαιρετικά 
καθυστερήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά και παρουσιάζει σημεία 
ενδοκομματικής κρίσης. 

Ποια η θεραπεία του κακού; Για να ξεπεράσει η Ε.Ε. Αμμοχώστου την κατάσταση 
αυτή πρέπει τάχιστα ν' αποκαταστήσει αρμονικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών της 
και να εξασφαλίσει την αμοιβαία εκτέλεση των αποφάσεων, με το ανώτερο εκείνο 
κομματικό πνεύμα που πρέπει να την διέπει. Να εφαρμόσει αυστηρό έλεγχο στη 
δουλειά των στελεχών της και να φθάσει μέχρι του σημείου να καταγγέλλει στα 
κάτω, στα μέλη του κόμματος στελέχη που δεν ανταποκρίνουνται στα καθήκοντα 
τους. Να επιδιώξει την ανάπτυξη καινούργιων στελεχών από το θαυμάσιο 
προλεταριακό υλικό που διαθέτει με βάση το πρόγραμμα που αναπτύξαμε πιο 
πάνω. Να περιορίσει τον χρόνο των συνεδριάσεων της και να νοικοκυρέψει τα 
οικονομικά της βάση του προγράμματος που καταστρώθηκε σε συνεργασία με τον 
Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα και τον Κεντρικό Ταμία. 

(δ) Η Επαρχιακή Οργάνωση Λάρνακος αντιμετωπίζει πολλές οργανωτικές 
αδυναμίες. Και δω το πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα στελεχών. Η μεταφύτεψη 
στελεχών από άλλες πόλεις δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Την λύση του 
προβλήματος πρέπει να την επιδιώξουμε από μέσα στο προλεταριακό υλικό, που 
διαθέτει, σε αφθονία μάλιστα, η Λάρνακα. Από μέσα στα εργοστάσια της πόλης θα 
βρούμε τα στοιχεία εκείνα που ζητούμε για ν' αναδείξουμε στελέχη. Προς αυτή 
την κατεύθυνση η Κ.Ε. πρέπει να παράσχει κάθε δυνατήν βοήθεια στην Επαρχιακή 
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Οργάνωση Λάρνακος, γιατί πιστεύω ακράδαντα πως παρ' όλες τις δυσκολίες που 
θα συναντήσουμε, σαν κατορθώσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στελεχών για την 
Λάρνακα και μάλιστα με τον τρόπο που αναφέραμε, σ' ένα μικρό χρονικό διάστημα 
η Λάρνακα θα γίνει μια από τις καλύτερες Επαρχιακές μας Οργανώσεις. 

(ε) Η Ε.Ε. Πάφου διαθέτει ένα καλό κίνημα στην ύπαιθρο, μα - λόγω των 
αντικειμενικών συνθηκών - ένα αδύνατο κίνημα στην πόλη. Το βασικώτερο 
πρόβλημα για την Ε.Ε. Πάφου είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη στελεχών. Από μέσα 
στο αγροτικό στοιχείο κι απ' αυτό το λιγοστό προλεταριακό στοιχείο που διαθέτει 
πρέπει να γίνει επιλογή και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από την Κεντρική 
Επιτροπή για ν' αναπτυχθούν τα νέα στελέχη που χρειάζεται. 

Η συχνή επιθεώρηση των Επαρχιακών Οργανώσεων από μέρους του Κ.Ο.Γ που θα 
παίρνει την μορφή ελέγχου σ' όλους τους τομείς της κομματικής δουλειάς που θ' 
αποβλέπει στην υπερπήδηση των αδυναμιών και δυσκολιών που παρουσιάζονται, θα 
βοηθήσει τις Ε.Ε. ν' ανταποκριθούν στα τόσο μεγάλα και δύσκολα καθήκοντα τους. 

Γενικώτερα, οι Ε.Ε. πρέπει να δείχνουν σιδερένια επιμονή στην εφαρμογή της 
κομματικής γραμμής και των κομματικών αποφάσεων. Νάχουν το αίσθημα της 
αισιοδοξίας και της σιγουριάς για την εφαρμογή των αποφάσεων. Και το αίσθημα 
αυτό θα κερδιστεί στην πράξη με την προσωπική πείρα των Ε.Ε. στην πορεία της 
εφαρμογής των αποφάσεων. Οι Ε.Ε. θα πρέπει ολόπλευρα ν' αναπτύσσουν την 
οργάνωση τους, να προσέχουν όλους τους τομείς δουλειάς και ταυτόχρονα να 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και τις κύριες δυνάμεις της οργάνωσης στο κεντρικό 
κάθε φορά καθήκο που από τη σωστή λύση και πραγματοποίηση του, θα εξαρτηθεί 
η όλη πορεία της οργάνωσης. Οι Ε.Ε. πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους 
και να πάρουν μέτρα για την καλυτέρεψη της δουλειάς στις ομάδες. Ν ' αναπτύξουν 
όσο μπορούν περισσότερο το κολλεχτιβίστικο πνεύμα δουλειάς και καθοδήγησης, να 
ανανεώνουνται οι ίδιες θεωρητικά - πολιτικά - οργανωτικά και να ξέρουν όχι μόνο 
να διδάσκουν τους εργάτες, μα και να διδάσκονται απ' αυτούς. Να δίνουν πρώτοι 
αυτοί, οι Επαρχιακοί Επίτροποι, το παράδειγμα της κριτικής και της αυτοκριτικής και 
να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα κομματικού συντροφικού πνεύματος, χωρίς αυτό να 
εμποδίζε ι τον αυστηρό κομματικό έλεγχο. 

Το Κόμμα μας απαιτεί από τα στελέχη του νάναι πρώτοι στις θυσίες και στους αγώνες, 
πρώτοι στην εφαρμογή των κομματικών αποφάσεων, τολμηροί κι αποφασιστικοί, 
αισιόδοξοι και μετρημένοι, με ήθος και ανώτερο εκπολιτιστικό πνεύμα. 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Το σχέδιο απόφασης εισηγείται την ίδρυση των εξής κεντρικών γραφείων: (1) 
Δημοσιονομικό (2) Μορφωτικό (3) Οργανωτικό (4) Δημοσιογραφικό (5) Εκπαιδευτικό 
(6) Οικονομικό. 

Ποιά Θάνε η δουλειά αυτών των γραφείων; Η δουλειά τους θα συνίσταται στην 
διεξοδική μελέτη των προβλημάτωντου τομέα τους και στην προετοιμασία ε ισηγήσεως 
για το Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Ολομέλεια. Καμμιά σοβαρή εισήγηση 
στο μέλλον πάνω σ' ένα δεδομένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν πρέπει να 
παρουσιάζεται στο Π.Γ ή την Κ. Ολομέλεια, αν δεν έχει εκ των προτέρων μελετηθεί 
και επεξεργαστεί στις λεπτομέρειες του από το ειδικό γραφείο. Είχαμε και στην 
πάλαιαν Κ.Ε. οργανώσει τέτοια γραφεία. Ελάχιστα όμως απ' αυτά εργάστηκαν όπως 
διαπιστώνεται και στην έκθεση δράσης της Κ.Ε. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη 
προσοχή στα πρόσωπα που θα κληθούν ν' αποτελέσουν αυτά τα γραφεία. Θέλουμε 
πρόσωπα με ικανότητες, αλλά προ παντός και με όρεξη να δουλέψουν. Γιατί από την 
καλή ή κακή λειτουργία αυτών των γραφείων θα εξαρτηθεί η επιτυχία ή αποτυχία της 
κεντρικής μας καθοδήγησης. Κι εδώ είναι που πρέπει να τοποθετήσουμε και τους 
ειδικούς μας. Εκείνους πούχουμε και κείνους που θέλουμε να δημιουργήσουμε. 
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Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάζονται και οικονομικά μέσα. Ένα ελαχιστότατο 
μόνο ποσοστό των μελών και των στελεχών μας έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία 
που έχουν τα οικονομικά του κόμματος στην εκτέλεση των κομματικών αποφάσεων. 
Είναι καιρός πια να καταλάβει το σύνολο του κόμματος, πως χωρίς γερά οικονομικά, 
ούτε κινητοποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, ούτε τον κομματικό μας μηχανισμό να 
διατηρήσουμε και να τον καλυτερέψουμε, και όλες μας οι δουλειές θα κουτσαίνουν, 
θα καθυστερούν και θα ρίχνονται πίσω. Πρέπει να διαπιστώσουμε πως επικρατεί 
μεγάλη αδιαφορία, που φθάνει μέχρι τα όρια της ανευθυνότητας μέσα στα μέλη και 
τα στελέχη μας όσον αφορά τα οικονομικά του κόμματος. Αποτέλεσμα αυτής της, 
κακής κατάστασης ήταν η Κεντρική μας Επιτροπή να καταχρεωθεί για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα και αν δεν προκηρύτταμε τον κομματικό έρανο τιμής δεν ξέρω 
καλά, καλά αν θάμαστε σε θέση να συγκροτήσουμε κι αυτό ακόμη το Συνέδριο μας. 
Αν εξαιρέσει κανείς τις Ε.Ε. Λευκωσίας και Λεμεσού οι άλλες Επαρχίες έπαψαν 
από καιρό να δίνουν έστω κι αυτά τα ποσοστά πούναι υποχρεωμένες καταστατικά 
να δώσουν στην Κεντρικήν Επιτροπήν. Μ ε την μόνη εξαίρεση της Ε.Ε. Πάφου, που 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σ" αυτή την Επαρχία, η Κ.Ε. απεφάσισε 
να μην εισπράξει ποσοστά και να την βοηθήσει ακόμη από το Κεντρικό Ταμείο, οι 
δυο άλλες Ε.Ε., Αμμοχώστου και Λάρνακος, αδικαιολόγητα δεν έστειλαν τα ποσοστά 
της Κ.Ε. που προνοεί το καταστατικό. Βεβαίως δεν τα κατακρατούν. Τα ξόδεψαν για 
κομματικούς σκοπούς. Μα δεν είχαν κανένα δικαίωμα να το κάνουν, την στιγμή 
που δεν είχαν την σχετική έγκριση από την Κ.Ε. Εισηγούμαι πως η πράξη αυτή 
των Ε.Ε. είναι αντικαταστατική και καλώ το Συνέδριο να εκφράσει γνώμη πάνω σ' 
αυτό το ζήτημα. Αν επιτραπεί στις Ε.Ε. να καταστρατηγούν το καταστατικό πάνω σ' 
αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα, δεν ξέρω πως θα μπορέσει να στηριχθεί η δουλειά 
της Κεντρικής μας Επιτροπής, θάπρεπε ίσως να σάς αναφέρω το παράδειγμα της 
Λεμεσού. Η Ε.Ε. Λεμεσού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι μόνο δεν πλήρωνε 
ποσοστά στην Κ.Ε., μα ήταν κι αυτή η ίδια καταχρεωμένη. Μόλις άλλαξε η Επαρχιακή 
καθοδήγηση στην φετεινή Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, και η καινούργια καθοδήγηση 
έδωκε προσοχή στα οικονομικά, άλλαξε και η παλιά κατάσταση και τα έσοδα της Ε.Ε. 
Λεμεσού αυξήθηκαν. Αρκε ί να σημε ιωθεί πως μέσα σε 5 μήνες διάστημα εξόφλησε 
όλα της τα ποσοστά προς την Κ.Ε. μέχρι τέλη του χρόνου και τα δικά της Επαρχιακά 
χρέη. 

Θυμάμαι και τα επιχειρήματα της παλαιάς καθοδήγησης πως δεν μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν περισσότερα έσοδα και τα ρέστα. Τα πράγματα όμως απέδειξαν το 
αντίστροφο. Εκε ί που υπάρχει υπεύθυνη καθοδήγηση στα οικονομικά του κόμματος, 
εκεί που υπάρχει η προγραμματισμένη δουλειά που δεν αγνοεί και τα οικονομικά 
εκεί ακριβώς υπάρχει και επιτυχία. 

Άλλο λαμπρό παράδειγμα είναι η Ε.Ε. Λευκωσίας που ανελλιπώς πληρώνει τα 
ποσοστά της στην Κ.Ε. 

Φίλοι, 

Το οικονομικό ζήτημα για το κόμμα μας αποτελεί ένα από τα σοβαρώτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε. Είναι τόσο σοβαρό όσο και οι άλλοι βασικοί τομείς δουλειάς 
του κόμματος γιατί καμμιά γραμμή, καμμιά απόφαση δεν μπορεί να μπει στο δρόμο 
της εκτέλεσης της χωρίς χρήματα. Πρέπει να καταλάβουμε πως χωρίς τα απαραίτητα 
οικονομικά μέσα. παλλαϊκοί αγώνες για τα εθνικοπολιτικοοικονομικά προβλήματα 
του λαού δεν είναι δυνατό να οργανωθούν και να προωθηθούν. Οι αγώνες που 
ξανοίγουνται μπροστά μας με την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου μας είναι 
τόσο μεγάλοι στην έκταση και το περιεχόμενο τους, που απαιτούν την οικονομική 
ενίσχυση του λαού, υπέρ των συμφερόντων του οποίου διεξάγονται αυτοί οι αγώνες. 

Για να βρεθούν όμως τα απαραίτητα οικονομικά πρέπει νάχουμε σωστή οικονομική 
πολιτική. Το οικονομικό πρόβλημα του κόμματος δεν αφορά μονάχα τις υπεύθυνες 
οικονομικές Επιτροπές. Είναι πρόβλημα που αφορά αμεσώτατα το σύνολο του 
κόμματος από την Κ.Ε. μέχρι την ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε πως η συνδρομή των 
μελών δεν είναι αρκετή για να στηθεί και να λειτουργήσει ο κομματικός μηχανισμός. 
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Σωστή οικονομική πολιτική σημαίνει: 

(α) Ν ' αποταθούμε στο λαό, σ' όλα το στρώματα που συμπαθούν το Κόμμα μας 
για να μας ενισχύσουν. Να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο των 
ταχτικών οικονομικών μας ενισχυτών. Να οργανώσουμε σε Παγκύπρια κλίμακα 
το βδομαδιάτικο «γρόσι του εργάτη». Να δώσουμε εντολή στην νέα Κεντρική 
Επιτροπή να προκηρύξει σε εύθετον χρόνον νέο Παγκύπριο έρανο αγώνος. 0 
λαός είναι διατεθειμένος να δώσει τα οικονομικά που χρειάζεται το κόμμα και οι 
οργανώσεις μας. Αυτό άλλωστε απέδειξε και ο έρανος τιμής. Φτάνει να βρούμε το 
δρόμο και τον τρόπο να τον πλησιάσουμε και να τον διευκολύνουμε. 

(β) Να γίνουν τα οικονομικά του κόμματος υπόθεση της Ομάδας. Είναι ζήτημα 
τιμής και σοβαρό πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα για όλα τα μέλη του Κόμματος 
να πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους. Έπειτα μπορεί το κάθε μέλος να κάνει 
σοβαρή οικονομική δουλειά. Να μαζεύει έστω και μερικά γρόσια την εβδομάδα 
για το κόμμα. 

(γ) Πρέπει νάχουμε γερές οικονομικές επιτροπές από δραστήριους συντρόφους, 
που θα μελετούν και θα βρίσκουν τρόπους για την εξεύρεση των οικονομικών και 
θα πρωτοστατούν στην πραγματοποίηση της οικονομικής πολιτικής του κόμματος. 

(δ) Για κάθε μας κινητοποίηση πρέπει να θέτουμε το ερώτημα: Τί οικονομικά μέσα 
διαθέτουμε κι αν δεν διαθέτουμε καθόλου πως θα τα εξασφαλίσουμε; 

(ε) Πρέπει να υπάρχει τάξη και νοικοκυρωσύνη στη διαχείρηση των οικονομικών 
και να γίνεται η διάθεση τους ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες του κινήματος. Γερά 
οικονομικά δείχνουν, ανάμεσα στ' άλλα, και την καλή λειτουργία των κομματικών 
οργανώσεων και την ικανότητα της καθοδήγησης τους. 

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Με την αλλαγή του οργανωτικού μας πολλά μέλη νόμισαν πως η δουλειά μας στις 
μαζικές οργανώσεις παίρνει δευτερεύουσα σημασία, πως μπορούμε να χαμηλώσουμε 
τον τόνο της δράσης μας σ' αυτό τον τομέα. Μεγαλύτερη πλάνη και διαστρέβλωση της 
κομματικής γραμμής δεν μπορούσε να γίνει. Ποιά πρέπει νάνε η θέση μας και ποιος 
ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουμε μέσα στις μαζικές οργανώσεις; Τα μέλη 
μας που ανήκουν και που πρέπει ν' ανήκουν στις μαζικές οργανώσεις, πρέπει νάναι 
πρώτα μεταξύ των πρώτων στην εκτέλεση της δουλειάς της μαζικής τους οργάνωσης. 
Δεν πρέπει να ξεχνούν ούτε για ένα λεπτό την μεγάλη, την σοβαρή πολιτική τους 
αποστολή σαν Ακελιστές. Σαν μέλη του πρωτοποριακού κόμματος Εργαζομένου 
λαού. 0 ρόλος τους μέσα στις μαζικές οργανώσεις είναι, με την δραστηριότητα τους. 
με την σωστή και πολιτικά ώριμη καθοδήγηση που δίνουν, με την αυταπάρνηση τους 
στην εκτέλεση των καθηκόντων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών 
της οργάνωσης τους. με την ακλόνητη πίστη τους στο λαό και στις δυνάμεις του 
λαού, να στέκουν ψηλά στην εκτίμηση των μελών της οργάνωσης τους. πραγματικοί 
μαχητές και άγρυπνοι φρουροί των συμφερόντων της. 

Μ ' αυτό τον τρόπο θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών της οργάνωσης τους 
και θα μπορούν να επηρεάζουν πολιτικά τους συνεργάτες τους. Ακόμη παραπάνω 
δουλειά, ακόμη πιο πολλή δράση στις μαζικές οργανώσεις. Από τις μαζικές μας 
οργανώσεις ας στρατολογήσουμε τα πιο εκλεκτά στοιχεία για το κόμμα μας. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Πρέπει να οργανώσουμε τον έλεγχο της δουλειάς μας με βάση το θαυμάσιο 
διαλεκτικό όπλο της κριτικής και αυτοκριτικής και προς τα κάτω και προς τα πάνω. 
0 έλεγχος, ο συστηματικός, ο δημιουργικός, πρέπει να γίνει το συστατικό στοιχείο 
της όλης μας δράσης. Να κάμουμε ώστε να νοιώθουν σ' όλο το πλάτος και το βάθος, 
τα μέλη και τα στελέχη μας, τον ρόλο που παίζει ο έλεγχος στην διαμόρφωση των 
ανθρώπων και στην εφαρμογή της κομματικής γραμμής. Και για να μπορούμε να 
κάμνουμε τον έλεγχο πρέπει πρώτα να παίρνουμε σαφείς και πραγματοποιήσιμες 
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ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάζονται και οικονομικά μέσα. Ένα ελαχιστότατο 
μόνο ποσοστό των μελών και των στελεχών μας έχουν κατανοήσει πλήρως τη σημασία 
που έχουν τα οικονομικά του κόμματος στην εκτέλεση των κομματικών αποφάσεων. 
Είναι καιρός πια να καταλάβει το σύνολο του κόμματος, πως χωρίς γερά οικονομικά, 
ούτε κινητοποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, ούτε τον κομματικό μας μηχανισμό να 
διατηρήσουμε και να τον καλυτερέψουμε, και όλες μας οι δουλειές θα κουτσαίνουν, 
θα καθυστερούν και θα ρίχνονται πίσω. Πρέπει να διαπιστώσουμε πως επικρατεί 
μεγάλη αδιαφορία, που φθάνει μέχρι τα όρια της ανευθυνότητας μέσα στα μέλη και 
τα στελέχη μας όσον αφορά τα οικονομικά του κόμματος. Αποτέλεσμα αυτής της, 
κακής κατάστασης ήταν η Κεντρική μας Επιτροπή να καταχρεωθεί για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα και αν δεν προκηρύτταμε τον κομματικό έρανο τιμής δεν ξέρω 
καλά, καλά αν θάμαστε σε θέση να συγκροτήσουμε κι αυτό ακόμη το Συνέδριο μας. 
Αν εξαιρέσει κανείς τις Ε.Ε. Λευκωσίας και Λεμεσού οι άλλες Επαρχίες έπαψαν 
από καιρό να δίνουν έστω κι αυτά τα ποσοστά πούναι υποχρεωμένες καταστατικά 
να δώσουν στην Κεντρικήν Επιτροπήν. Μ ε την μόνη εξαίρεση της Ε.Ε. Πάφου, που 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σ" αυτή την Επαρχία, η Κ.Ε. απεφάσισε 
να μην εισπράξει ποσοστά και να την βοηθήσει ακόμη από το Κεντρικό Ταμείο, οι 
δυο άλλες Ε.Ε., Αμμοχώστου και Λάρνακος, αδικαιολόγητα δεν έστειλαν τα ποσοστά 
της Κ.Ε. που προνοεί το καταστατικό. Βεβαίως δεν τα κατακρατούν. Τα ξόδεψαν για 
κομματικούς σκοπούς. Μα δεν είχαν κανένα δικαίωμα να το κάνουν, την στιγμή 
που δεν είχαν την σχετική έγκριση από την Κ.Ε. Εισηγούμαι πως η πράξη αυτή 
των Ε.Ε. είναι αντικαταστατική και καλώ το Συνέδριο να εκφράσει γνώμη πάνω σ' 
αυτό το ζήτημα. Αν επιτραπεί στις Ε.Ε. να καταστρατηγούν το καταστατικό πάνω σ' 
αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα, δεν ξέρω πως θα μπορέσει να στηριχθεί η δουλειά 
της Κεντρικής μας Επιτροπής, θάπρεπε ίσως να σάς αναφέρω το παράδειγμα της 
Λεμεσού. Η Ε.Ε. Λεμεσού για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι μόνο δεν πλήρωνε 
ποσοστά στην Κ.Ε., μα ήταν κι αυτή η ίδια καταχρεωμένη. Μόλις άλλαξε η Επαρχιακή 
καθοδήγηση στην φετεινή Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, και η καινούργια καθοδήγηση 
έδωκε προσοχή στα οικονομικά, άλλαξε και η παλιά κατάσταση και τα έσοδα της Ε.Ε. 
Λεμεσού αυξήθηκαν. Αρκε ί να σημε ιωθεί πως μέσα σε 5 μήνες διάστημα εξόφλησε 
όλα της τα ποσοστά προς την Κ.Ε. μέχρι τέλη του χρόνου και τα δικά της Επαρχιακά 
χρέη. 

Θυμάμαι και τα επιχειρήματα της παλαιάς καθοδήγησης πως δεν μπορούσαν να 
εξασφαλίσουν περισσότερα έσοδα και τα ρέστα. Τα πράγματα όμως απέδειξαν το 
αντίστροφο. Εκε ί που υπάρχει υπεύθυνη καθοδήγηση στα οικονομικά του κόμματος, 
εκεί που υπάρχει η προγραμματισμένη δουλειά που δεν αγνοεί και τα οικονομικά 
εκεί ακριβώς υπάρχει και επιτυχία. 

Άλλο λαμπρό παράδειγμα είναι η Ε.Ε. Λευκωσίας που ανελλιπώς πληρώνει τα 
ποσοστά της στην Κ.Ε. 

Φίλοι, 

Το οικονομικό ζήτημα για το κόμμα μας αποτελεί ένα από τα σοβαρώτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε. Είναι τόσο σοβαρό όσο και οι άλλοι βασικοί τομείς δουλειάς 
του κόμματος γιατί καμμιά γραμμή, καμμιά απόφαση δεν μπορεί να μπει στο δρόμο 
της εκτέλεσης της χωρίς χρήματα. Πρέπει να καταλάβουμε πως χωρίς τα απαραίτητα 
οικονομικά μέσα. παλλαϊκοί αγώνες για τα εθνικοπολιτικοοικονομικά προβλήματα 
του λαού δεν είναι δυνατό να οργανωθούν και να προωθηθούν. Οι αγώνες που 
ξανοίγουνται μπροστά μας με την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου μας είναι 
τόσο μεγάλοι στην έκταση και το περιεχόμενο τους, που απαιτούν την οικονομική 
ενίσχυση του λαού, υπέρ των συμφερόντων του οποίου διεξάγονται αυτοί οι αγώνες. 

Για να βρεθούν όμως τα απαραίτητα οικονομικά πρέπει νάχουμε σωστή οικονομική 
πολιτική. Το οικονομικό πρόβλημα του κόμματος δεν αφορά μονάχα τις υπεύθυνες 
οικονομικές Επιτροπές. Είναι πρόβλημα που αφορά αμεσώτατα το σύνολο του 
κόμματος από την Κ.Ε. μέχρι την ομάδα. Πρέπει να καταλάβουμε πως η συνδρομή των 
μελών δεν είναι αρκετή για να στηθεί και να λειτουργήσει ο κομματικός μηχανισμός. 
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Σωστή οικονομική πολιτική σημαίνει: 

(α) Ν ' αποταθούμε στο λαό, σ' όλα το στρώματα που συμπαθούν το Κόμμα μας 
για να μας ενισχύσουν. Να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το δίκτυο των 
ταχτικών οικονομικών μας ενισχυτών. Να οργανώσουμε σε Παγκύπρια κλίμακα 
το βδομαδιάτικο «γρόσι του εργάτη». Να δώσουμε εντολή στην νέα Κεντρική 
Επιτροπή να προκηρύξει σε εύθετον χρόνον νέο Παγκύπριο έρανο αγώνος. 0 
λαός είναι διατεθειμένος να δώσει τα οικονομικά που χρειάζεται το κόμμα και οι 
οργανώσεις μας. Αυτό άλλωστε απέδειξε και ο έρανος τιμής. Φτάνει να βρούμε το 
δρόμο και τον τρόπο να τον πλησιάσουμε και να τον διευκολύνουμε. 

(β) Να γίνουν τα οικονομικά του κόμματος υπόθεση της Ομάδας. Είναι ζήτημα 
τιμής και σοβαρό πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα για όλα τα μέλη του Κόμματος 
να πληρώνουν τακτικά τις συνδρομές τους. Έπειτα μπορεί το κάθε μέλος να κάνει 
σοβαρή οικονομική δουλειά. Να μαζεύει έστω και μερικά γρόσια την εβδομάδα 
για το κόμμα. 

(γ) Πρέπει νάχουμε γερές οικονομικές επιτροπές από δραστήριους συντρόφους, 
που θα μελετούν και θα βρίσκουν τρόπους για την εξεύρεση των οικονομικών και 
θα πρωτοστατούν στην πραγματοποίηση της οικονομικής πολιτικής του κόμματος. 

(δ) Για κάθε μας κινητοποίηση πρέπει να θέτουμε το ερώτημα: Τί οικονομικά μέσα 
διαθέτουμε κι αν δεν διαθέτουμε καθόλου πως θα τα εξασφαλίσουμε; 

(ε) Πρέπει να υπάρχει τάξη και νοικοκυρωσύνη στη διαχείρηση των οικονομικών 
και να γίνεται η διάθεση τους ανάλογα με τις πολιτικές ανάγκες του κινήματος. Γερά 
οικονομικά δείχνουν, ανάμεσα στ' άλλα, και την καλή λειτουργία των κομματικών 
οργανώσεων και την ικανότητα της καθοδήγησης τους. 

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Με την αλλαγή του οργανωτικού μας πολλά μέλη νόμισαν πως η δουλειά μας στις 
μαζικές οργανώσεις παίρνει δευτερεύουσα σημασία, πως μπορούμε να χαμηλώσουμε 
τον τόνο της δράσης μας σ' αυτό τον τομέα. Μεγαλύτερη πλάνη και διαστρέβλωση της 
κομματικής γραμμής δεν μπορούσε να γίνει. Ποιά πρέπει νάνε η θέση μας και ποιος 
ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουμε μέσα στις μαζικές οργανώσεις; Τα μέλη 
μας που ανήκουν και που πρέπει ν' ανήκουν στις μαζικές οργανώσεις, πρέπει νάναι 
πρώτα μεταξύ των πρώτων στην εκτέλεση της δουλειάς της μαζικής τους οργάνωσης. 
Δεν πρέπει να ξεχνούν ούτε για ένα λεπτό την μεγάλη, την σοβαρή πολιτική τους 
αποστολή σαν Ακελιστές. Σαν μέλη του πρωτοποριακού κόμματος Εργαζομένου 
λαού. 0 ρόλος τους μέσα στις μαζικές οργανώσεις είναι, με την δραστηριότητα τους. 
με την σωστή και πολιτικά ώριμη καθοδήγηση που δίνουν, με την αυταπάρνηση τους 
στην εκτέλεση των καθηκόντων για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών 
της οργάνωσης τους. με την ακλόνητη πίστη τους στο λαό και στις δυνάμεις του 
λαού, να στέκουν ψηλά στην εκτίμηση των μελών της οργάνωσης τους. πραγματικοί 
μαχητές και άγρυπνοι φρουροί των συμφερόντων της. 

Μ ' αυτό τον τρόπο θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών της οργάνωσης τους 
και θα μπορούν να επηρεάζουν πολιτικά τους συνεργάτες τους. Ακόμη παραπάνω 
δουλειά, ακόμη πιο πολλή δράση στις μαζικές οργανώσεις. Από τις μαζικές μας 
οργανώσεις ας στρατολογήσουμε τα πιο εκλεκτά στοιχεία για το κόμμα μας. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

Πρέπει να οργανώσουμε τον έλεγχο της δουλειάς μας με βάση το θαυμάσιο 
διαλεκτικό όπλο της κριτικής και αυτοκριτικής και προς τα κάτω και προς τα πάνω. 
0 έλεγχος, ο συστηματικός, ο δημιουργικός, πρέπει να γίνει το συστατικό στοιχείο 
της όλης μας δράσης. Να κάμουμε ώστε να νοιώθουν σ' όλο το πλάτος και το βάθος, 
τα μέλη και τα στελέχη μας, τον ρόλο που παίζει ο έλεγχος στην διαμόρφωση των 
ανθρώπων και στην εφαρμογή της κομματικής γραμμής. Και για να μπορούμε να 
κάμνουμε τον έλεγχο πρέπει πρώτα να παίρνουμε σαφείς και πραγματοποιήσιμες 
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αποφάσεις. Κάθε απόφαση πρέπει να καθορίζει πως και ποιοι άνθρωποι θα την 
εκτελέσουν. Να καθορίζουνται προθεσμίες για την πραγματοποίηση των αποφάσεων. 
Να αποφεύγουμε εκείνο που γίνεται συνήθως. Δηλαδή, να συνεδριάζουμε και ν' 
αποφασίζουμε ένα σωρό δουλειά και να φεύγουμε με την εντύπωση πως η αποστολή 
μας τέλεψε ως εκεί. 

0 έλεγχος της δουλειάς μας πρέπει να ενθουσιάζει και να διαπαιδαγωγεί. Να ανεβάζει 
το πολιτικό επίπεδο των μελών μας. να ακονίζει την σκέψη τους, να πλουτίζει την 
πείρα τους και να τα μαθαίνει να εφαρμόζουν καλύτερα τις αποφάσεις. 0 έλεγχος 
όχι μόνο δεν πρέπει να κόβει την πρωτοβουλία, μα αντίθετα να δίνει διέξοδο στη 
ζωντάνια, στην εξυπνάδα, τις δημιουργικές ικανότητες και την ατομικότητα των 
μελών του κόμματος. 0 κομματικός έλεγχος πρέπει νάναι αυστηρός και φιλικός. 
Νάχει την έννοια ότι όλοι μέσα στο κόμμα έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόζουμε 
τις αποφάσεις. 

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Μέσα στη δουλειά που θάχουμε να εκτελέσουμε στους προσεχείς μήνες θάναι κι 
η Οργάνωση της Εθνικοαπελευθερωτικής Οργάνωσης. Την Εθνικοαπελευθερωτικήν 
Οργάνωση δεν θα την ιδρύσουμε εμε ίς μόνοι μας, μα σε συνεργασία με την Παράταξη 
Εθνικής Συνεργασίας. Τί είδους οργάνωση είναι που θα ε ισηγηθούμε να γίνει ; 

Θα ε ισηγηθούμε η υπό ίδρυσιν Εθνικοαπελευθερωτικά Οργάνωση να προσλάβει 
οργανωμένη λαϊκή βάση. Η Οργάνωση να συμπεριλάβει όλα τα τίμια και ειλικρινή 
πατριωτικά στοιχεία του τόπου πούναι πρόθυμα να εργασθούν οργανωμένα υπό την 
καθοδήγηση της Οργάνωσης για την Εθνική μας αποκατάσταση και την κοινωνική 
ευημερία του τόπου μας. Σε κάθε χωριό της Κύπρου πρέπει να ιδρύσουμε το παράρτημα 
της Εθνικοαπελευθερωτικής τούτης Οργάνωσης. Στις πόλεις θα προχωρήσουμε πάνω 
στην ίδια βάση με Επαρχιακές Επιτροπές που θα εκλέγουνται δημοκρατικά και που 
θα καθοδηγούν ολόκληρον την Επαρχίαν. Κεντρικά θα υπάρχει το Γενικό Παγκύπριο 
Συμβούλιο της Εθνικοαπελευθερωτικής Οργάνωσης που θα εκλέγεται κι αυτό από 
το Παγκύπριο Συνέδριο των μελών της Οργάνωσης. Ο ρόλος του κόμματος μας σ' 
αυτή την οργάνωση θάναι πραγματικά τεράστιος. Όλα μας τα μέλη θα προσχωρήσουν 
στην Οργάνωση και με τη δραστηριότητα που θ' αναπτύξουν και την συμβολή τους 
στη καθοδήγηση θα κερδίσουν την εκτίμηση και τον σεβασμό των εξοκομματικών 
μελών της οργάνωσης. Τα μέλη μας θάναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων που θ' 
αποφασίζουνται και θα οργανώνουνται από την Εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση, 
πιστοί μαχητές κι αντάξια μέλη του κόμματος που ανήκουν. 

Τελειώνω φίλοι την εισήγηση μου με τα σοφά εκείνα λόγια του Μεγάλου Λένιν: «Το 
πολιτιμώτερο αγαθό του ανθρώπου είναι η ζωή. Κι αφού του δόθηκε για να ζήσει 
μόνο μια φορά, πρέπει να ζήσει έτσι που πεθαίνοντας να μην αισθάνεται καμιά 
θλίψη στη ζωή μα να μπορεί να πει ολόκληρη η ζωή μου κι ολόκληρη η δύναμη μου 
αφιερώθηκαν για την πανανθρώπινη λευτεριά.» 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

(Εισήγηση Χ. Νούση) 

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

0 Κυπριακός λαός εξακολουθεί να ζει σ' ένα χαμηλό βιωτικό και εκπολιτιστικό 
επίπεδο. Τα πλατειά στρώματα του λαού υποσιτίζονται και η φυματίωση κι οι άλλες 
αρρώστιες που οφείλονται στον υποσιτισμό είναι πλατειά διαδεδομένες σ' όλο το 
νησί μας. 

Οι μισές γυναίκες και το ένα πέμπτο των αντρών στην Κύπρο ηλικίας 7 χρονών και 
άνω είναι αγράμματοι, και από κάθε 100 παιδιά που εγγράφονται σήμερα στην Α' 
τάξη του Δημοτικού μόνο τα 67 φθάνουν την Δ' τάξη, μόνο τα 38 φθάνουν ίσαμε 
την Στ' τάξη του Δημοτικού, και μόνο τα 14 πηγαίνουν στην Α' τάξη σχολείων μέσης 
εκπαίδευσης. 

ΠΟΙΕΣ 01 ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ! 

Που οφείλεται άραγε αυτή η άθλια βιωτική και εκπολιτιστική κατάσταση στον τόπο 
μας,- Μήπως πρόκειται για κανένα τόπο εκ φύσεως φτωχό, κανένα τόπο εκ φύσεως 
ανθυγιεινό, κανένα τόπο υπερβολικά πυκνοκατοικημένο ή μήπως είμαστε κανένας 
λαός εκ φύσεως υποδεέστερος από τους άλλους; 

Ασφαλώς κανένα απ' όλ' αυτά τα μειονεκτήματα δεν έχε ι ο τόπος μας. Το νησί μας 
όσο μικρό κι αν είναι έχει πλούσια γη και πλούσια μεταλλεύματα. Προ πάντων στα 
μεταλλεύματα η Κύπρος είναι ασύγκριτα πλουσιώτερη από πλείστες χώρες του 
κόσμου. Π.χ. προπολεμικά το νησί μας υπερτερούσε κι αυτήν ακόμα την Αμερ ική 
καθώς και τη Γερμανία και τη Γαλλία στην παραγωγή πυρίτη, ο οποίος είναι ένα 
μέταλλο απαραίτητο για την χημική βιομηχανία. Στην παραγωγή αμιάντου η Κύπρος 
ήταν στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική, και στην παραγωγή χαλκού κοντεύαμε τη 
Γερμανία και την Ισπανία. 

Ώστε ο λόγος της καθυστέρησης μας δεν μπορεί να είναι η φυσική φτώχεια του 
τόπου μας. 

Ούτε βέβαια μπορεί να κατηγορήσει κανένας το κλίμα μας. γιατί ως γνωστό έχουμε 
ένα από τα πιο υγιεινά κλίματα του κόσμου. Παρ ' όλ' αυτά όμως η υγεία του λαού 
είναι πολύ χειρότερη από πλείστες χώρες με ανθυγιεινό κλίμα όπως είναι π.χ. η 
Αγγλία. 

Αυτό γίνεται φανερό αν συγκρίνουμε π.χ. τη θνησιμότητα των βρεφών ηλικίας κάτω 
του ενός έτους, η οποία στην Αγγλία είναι περίπου 40-45 θάνατοι κάθε 1000 βρέφη, 
ενώ στην Κύπρο ήταν στο 1945, 81 και στο 1946, 71. 

Όσο για την πυκνότητα του πληθυσμού μας που σήμερα είναι περίπου 125 κάτοικοι 
σε κάθε τετραγωνικό μίλι, αυτή είναι πολύ αραιότερη π.χ. από το Βέλγιο που έχει 700 
κατοίκους κατά τετραγωνικό μίλι, τη Μ. Βρεττανία με 500 κατοίκους, την Ιταλία με 
350 κατοίκους, ή την Γαλλία με 200 κατοίκους κάθε τετραγωνικό μίλι. 

Ώστε η καθυστέρηση μας δεν μπορεί να οφείλεται ούτε σε υπερβολική πυκνότητα 
του πληθυσμού μας. 

Τελικά, η καθυστέρηση αυτή του τόπου μας δεν μπορεί να οφείλεται σε καμμιά 
διανοητική ή άλλη φυσιολογική κατωτερότητα του Κυπριακού λαού. Παντού όπου 
εδόθη ευκαιρία στους Κυπρίους να δουλέψουν δίπλα σε ξένους απέδειξαν πως 
όχι μόνο δεν υστερούν από τους άλλους λαούς - αλλά τουναντίον είναι αρκετά 
εξυπνότεροι με καλύτερα χαρίσματα από πολλούςλαούς που θεωρούνται περισσότερο 
«πολιτισμένοι». 

Το συμπέρασμα είναι πως η φτώχεια του λαού μας, η καθυστέρηση της οικονομίας 
μας κι η αγραμματωσύνη μιας μεγάλης αναλογίας του Κυπριακού λαού δεν είναι 
αποτέλεσμα καμμιάς φυσικής μειονεκτικότητας του τόπου ή του λαού μας. Η 
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αποφάσεις. Κάθε απόφαση πρέπει να καθορίζει πως και ποιοι άνθρωποι θα την 
εκτελέσουν. Να καθορίζουνται προθεσμίες για την πραγματοποίηση των αποφάσεων. 
Να αποφεύγουμε εκείνο που γίνεται συνήθως. Δηλαδή, να συνεδριάζουμε και ν' 
αποφασίζουμε ένα σωρό δουλειά και να φεύγουμε με την εντύπωση πως η αποστολή 
μας τέλεψε ως εκεί. 

0 έλεγχος της δουλειάς μας πρέπει να ενθουσιάζει και να διαπαιδαγωγεί. Να ανεβάζει 
το πολιτικό επίπεδο των μελών μας. να ακονίζει την σκέψη τους, να πλουτίζει την 
πείρα τους και να τα μαθαίνει να εφαρμόζουν καλύτερα τις αποφάσεις. 0 έλεγχος 
όχι μόνο δεν πρέπει να κόβει την πρωτοβουλία, μα αντίθετα να δίνει διέξοδο στη 
ζωντάνια, στην εξυπνάδα, τις δημιουργικές ικανότητες και την ατομικότητα των 
μελών του κόμματος. 0 κομματικός έλεγχος πρέπει νάναι αυστηρός και φιλικός. 
Νάχει την έννοια ότι όλοι μέσα στο κόμμα έχουμε την υποχρέωση να εφαρμόζουμε 
τις αποφάσεις. 

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Μέσα στη δουλειά που θάχουμε να εκτελέσουμε στους προσεχείς μήνες θάναι κι 
η Οργάνωση της Εθνικοαπελευθερωτικής Οργάνωσης. Την Εθνικοαπελευθερωτικήν 
Οργάνωση δεν θα την ιδρύσουμε εμε ίς μόνοι μας, μα σε συνεργασία με την Παράταξη 
Εθνικής Συνεργασίας. Τί είδους οργάνωση είναι που θα ε ισηγηθούμε να γίνει ; 

Θα ε ισηγηθούμε η υπό ίδρυσιν Εθνικοαπελευθερωτικά Οργάνωση να προσλάβει 
οργανωμένη λαϊκή βάση. Η Οργάνωση να συμπεριλάβει όλα τα τίμια και ειλικρινή 
πατριωτικά στοιχεία του τόπου πούναι πρόθυμα να εργασθούν οργανωμένα υπό την 
καθοδήγηση της Οργάνωσης για την Εθνική μας αποκατάσταση και την κοινωνική 
ευημερία του τόπου μας. Σε κάθε χωριό της Κύπρου πρέπει να ιδρύσουμε το παράρτημα 
της Εθνικοαπελευθερωτικής τούτης Οργάνωσης. Στις πόλεις θα προχωρήσουμε πάνω 
στην ίδια βάση με Επαρχιακές Επιτροπές που θα εκλέγουνται δημοκρατικά και που 
θα καθοδηγούν ολόκληρον την Επαρχίαν. Κεντρικά θα υπάρχει το Γενικό Παγκύπριο 
Συμβούλιο της Εθνικοαπελευθερωτικής Οργάνωσης που θα εκλέγεται κι αυτό από 
το Παγκύπριο Συνέδριο των μελών της Οργάνωσης. Ο ρόλος του κόμματος μας σ' 
αυτή την οργάνωση θάναι πραγματικά τεράστιος. Όλα μας τα μέλη θα προσχωρήσουν 
στην Οργάνωση και με τη δραστηριότητα που θ' αναπτύξουν και την συμβολή τους 
στη καθοδήγηση θα κερδίσουν την εκτίμηση και τον σεβασμό των εξοκομματικών 
μελών της οργάνωσης. Τα μέλη μας θάναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων που θ' 
αποφασίζουνται και θα οργανώνουνται από την Εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση, 
πιστοί μαχητές κι αντάξια μέλη του κόμματος που ανήκουν. 

Τελειώνω φίλοι την εισήγηση μου με τα σοφά εκείνα λόγια του Μεγάλου Λένιν: «Το 
πολιτιμώτερο αγαθό του ανθρώπου είναι η ζωή. Κι αφού του δόθηκε για να ζήσει 
μόνο μια φορά, πρέπει να ζήσει έτσι που πεθαίνοντας να μην αισθάνεται καμιά 
θλίψη στη ζωή μα να μπορεί να πει ολόκληρη η ζωή μου κι ολόκληρη η δύναμη μου 
αφιερώθηκαν για την πανανθρώπινη λευτεριά.» 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

(Εισήγηση Χ. Νούση) 

Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

0 Κυπριακός λαός εξακολουθεί να ζει σ' ένα χαμηλό βιωτικό και εκπολιτιστικό 
επίπεδο. Τα πλατειά στρώματα του λαού υποσιτίζονται και η φυματίωση κι οι άλλες 
αρρώστιες που οφείλονται στον υποσιτισμό είναι πλατειά διαδεδομένες σ' όλο το 
νησί μας. 

Οι μισές γυναίκες και το ένα πέμπτο των αντρών στην Κύπρο ηλικίας 7 χρονών και 
άνω είναι αγράμματοι, και από κάθε 100 παιδιά που εγγράφονται σήμερα στην Α' 
τάξη του Δημοτικού μόνο τα 67 φθάνουν την Δ' τάξη, μόνο τα 38 φθάνουν ίσαμε 
την Στ' τάξη του Δημοτικού, και μόνο τα 14 πηγαίνουν στην Α' τάξη σχολείων μέσης 
εκπαίδευσης. 

ΠΟΙΕΣ 01 ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ! 

Που οφείλεται άραγε αυτή η άθλια βιωτική και εκπολιτιστική κατάσταση στον τόπο 
μας,- Μήπως πρόκειται για κανένα τόπο εκ φύσεως φτωχό, κανένα τόπο εκ φύσεως 
ανθυγιεινό, κανένα τόπο υπερβολικά πυκνοκατοικημένο ή μήπως είμαστε κανένας 
λαός εκ φύσεως υποδεέστερος από τους άλλους; 

Ασφαλώς κανένα απ' όλ' αυτά τα μειονεκτήματα δεν έχε ι ο τόπος μας. Το νησί μας 
όσο μικρό κι αν είναι έχει πλούσια γη και πλούσια μεταλλεύματα. Προ πάντων στα 
μεταλλεύματα η Κύπρος είναι ασύγκριτα πλουσιώτερη από πλείστες χώρες του 
κόσμου. Π.χ. προπολεμικά το νησί μας υπερτερούσε κι αυτήν ακόμα την Αμερ ική 
καθώς και τη Γερμανία και τη Γαλλία στην παραγωγή πυρίτη, ο οποίος είναι ένα 
μέταλλο απαραίτητο για την χημική βιομηχανία. Στην παραγωγή αμιάντου η Κύπρος 
ήταν στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική, και στην παραγωγή χαλκού κοντεύαμε τη 
Γερμανία και την Ισπανία. 

Ώστε ο λόγος της καθυστέρησης μας δεν μπορεί να είναι η φυσική φτώχεια του 
τόπου μας. 

Ούτε βέβαια μπορεί να κατηγορήσει κανένας το κλίμα μας. γιατί ως γνωστό έχουμε 
ένα από τα πιο υγιεινά κλίματα του κόσμου. Παρ ' όλ' αυτά όμως η υγεία του λαού 
είναι πολύ χειρότερη από πλείστες χώρες με ανθυγιεινό κλίμα όπως είναι π.χ. η 
Αγγλία. 

Αυτό γίνεται φανερό αν συγκρίνουμε π.χ. τη θνησιμότητα των βρεφών ηλικίας κάτω 
του ενός έτους, η οποία στην Αγγλία είναι περίπου 40-45 θάνατοι κάθε 1000 βρέφη, 
ενώ στην Κύπρο ήταν στο 1945, 81 και στο 1946, 71. 

Όσο για την πυκνότητα του πληθυσμού μας που σήμερα είναι περίπου 125 κάτοικοι 
σε κάθε τετραγωνικό μίλι, αυτή είναι πολύ αραιότερη π.χ. από το Βέλγιο που έχει 700 
κατοίκους κατά τετραγωνικό μίλι, τη Μ. Βρεττανία με 500 κατοίκους, την Ιταλία με 
350 κατοίκους, ή την Γαλλία με 200 κατοίκους κάθε τετραγωνικό μίλι. 

Ώστε η καθυστέρηση μας δεν μπορεί να οφείλεται ούτε σε υπερβολική πυκνότητα 
του πληθυσμού μας. 

Τελικά, η καθυστέρηση αυτή του τόπου μας δεν μπορεί να οφείλεται σε καμμιά 
διανοητική ή άλλη φυσιολογική κατωτερότητα του Κυπριακού λαού. Παντού όπου 
εδόθη ευκαιρία στους Κυπρίους να δουλέψουν δίπλα σε ξένους απέδειξαν πως 
όχι μόνο δεν υστερούν από τους άλλους λαούς - αλλά τουναντίον είναι αρκετά 
εξυπνότεροι με καλύτερα χαρίσματα από πολλούςλαούς που θεωρούνται περισσότερο 
«πολιτισμένοι». 

Το συμπέρασμα είναι πως η φτώχεια του λαού μας, η καθυστέρηση της οικονομίας 
μας κι η αγραμματωσύνη μιας μεγάλης αναλογίας του Κυπριακού λαού δεν είναι 
αποτέλεσμα καμμιάς φυσικής μειονεκτικότητας του τόπου ή του λαού μας. Η 
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πραγματική αιτία της καθυστέρησης του τόπου μας δεν είναι άλλη από την Εθνική και 
οικονομική υποδούλωση της Κύπρου από την Μ. Βρεττανία στα τελευταία 70 χρόνια, 
που απετέλεσε συνέχεια της υποδούλωσης μας από τους Τούρκους στα προηγούμενα 
300 ολόκληρα χρόνια. 

Κατά την διάρκεια της εβδομηντάχρονης κατοχής της Κύπρου η Αγγλία: 

(1) Αφαίρεσε από την Κύπρο υπό τύπο Φόρου Υποτέλειας και Μεριδίου της 
Κύπρου στο Τουρκικό χρέος περίπου 3 εκατομμύρια λίρες που είχαν αγοραστική 
δύναμη άνω από 30 εκατομμυρίων σημερινών λιρών. 

(2) Εκατάστρεψε με τον συναγωνισμό των βιομηχανικών της προϊόντων της 
ντόπιες οικιακές χειροτεχνίες και άλλες βιομηχανίες μας, 

(3) Παρεμπόδισε την ανάπτυξη ντόπιων βιομηχανιών και διατήρησε την Κύπρο ως 
αγοράν ακριβών Αγγλικών βιομηχανικών προϊόντων και ως προμηθευτήν φθηνών 
πρώτων υλών. 

(4) Δεν εβοήθησεν την γεωργίαν μας ν' αναπτυχθή και άφησεν τον αγροτικόν 
πληθυσμό έρμαιον στα εκμεταλλευτικά χέρια των τοκογλύφων και των 
μεγαλεμπόρων και ανυπεράσπιστον απέναντι στον άνισον εξωτερικό συναγωνισμό. 

(5) Δεν επροστάτευσε τους εργάτες από την εκμετάλλευση των εργοδοτών τους, 
ούτε εισήγαγε καθόλου κοινωνικές ασφαλίσεις. 

(6) Δεν ενίσχυσε την εκπαίδευση του λαού, αλλά τουναντίον, επροσεπάθησε να 
υποσκάψη το εθνικό αίσθημα των μαθητών. 

(7) Δεν επήρε αποτελεσματικά μέτρα για προστασία της υγείας του λαού. 

Ώστε βλέπουμε πως βασική αιτία της καθυστέρησης του τόπου μας είναι η Αποικιακή 
Διακυβέρνηση από τους Άγγλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση 
του βιομηχανικού και τραπεζιτικού των κεφαλαίου κι όχι για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του Κυπριακού λαού. 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΑΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 

Πώς θα μπορέσει να προοδεύση αυτός ο τόπος; Η απάντηση βγαίνει από τα πιο πάνω: 
Να φύγουν οι Άγγλοι από την Κύπρο, να μας αφήσουν να ενωθούμε με την υπόλοιπη 
Ελλάδα και να δουλέψουμε χέρι με χέρι με τους άλλους αδελφούς μας Έλληνες για 
την ανάπτυξη του νησιού μας. Η Ένωση με την Ελλάδα δεν είναι για μας ΤΕΡΜΑ, στο 
οποίο θα σταθούμε για να πούμε «νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα», (δηλαδή, 
τώρα πια δεν μας νοιάζει αν πεθάνουμε). Αντίθετα η Ένωση για μας είναι ΣΤΑΘΜΟΣ 
για περαιτέρω δουλειά και αγώνα για την ανάπτυξη του τόπου μας μέσα στα πλαίσια 
ενός ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Και γεννιέται τώρα το ερώτημα: Τί πρέπει να κάμουμε στον οικονομικό, κοινωνικό 
και εκπολιτιστικό τομέα, ωσότου καρποφορήσουν οι πολιτικοί αγώνες μας για την 
Ένωση με την Ελλάδα; 

Μήπως πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια σ' αυτούς τους τομείς δουλειάς 
αναμένοντας την Ένωση; Ή μήπως πρέπει να περιοριζόμαστε στην στείρα κριτική 
των Κυβερνητικών πράξεων αφίνοντας στο μεταξύ τον Κυπριακό λαό να υποφέρει 
κάτω από την εκμετάλλευση του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου; 

Ασφαλώς όχι. Το Κόμμα μας, σαν Κόμμα του Εργαζομένου λαού έχει καθήκο ν' 
αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την οικονομική κοινωνική και εκπολιτιστική 
ανάπτυξη του λαού. Μάλιστα, οι πολιτικοί αγώνες ποτέ δεν πρέπει νάναι μονόπλευροι 
αγώνες. Πρέπει πάντα νάναι συνδιασμένοι με τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
αγώνες του λαού. Ακριβώς για τον σκοπόν αυτό το Κόμμα μας θέτει σήμερα μπροστά 
στο Ε' Παγκύπριο Συνέδριο ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Τόπου μας, που θ' 
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αποτελέσει την προγραμματισμένη βάση των αγώνων μας. 

Βέβαια, ξαίρουμε εκ των προτέρων τα τεράστια εμπόδια που θα συναντήσουμε τόσο 
από την ξένη Κυβέρνηση όσο και από την ντόπια αντίδραση στους αγώνες αυτούς. 
Αυτό όμως δεν μπορεί να μας απογοητεύσει ούτε να μάς οδηγήσει στη μοιρολατρική 
άποψη πως τίποτε δεν μπορεί να γίνει πριν από την ευλογημένη μέρα της Ένωσης. 

Ο αγώνας μας θάναι εξαιρετικά δύσκολος και κατά το πλείστον άκαρπος εφ ' όσον 
συνεχίζεται το σημερινό απολυταρχικό καθεστώς που τοποθετεί επί κεφαλής του 
κάθε Κυβερνητικού Τμήματος ένα Άγγλο που είναι ξένος προς τον τόπο και τα 
προβλήματα του και ελάχιστα ενδιαφέρεται γι ' αυτά τα προβλήματα και ο οποίος δεν 
είναι υπόλογος προς τον Κυπριακό λαό, παρ' όλο που ο παχύς μισθός του βγαίνει 
από τον ίδρωτα του λαού μας, και ούτε καν λαμβάνει υπ' όψη τις εισηγήσεις και τα 
υπομνήματα μας. 

Ο αγώνας μας για εφαρμογή του προγράμματος μας θα γίνη ευκολώτερος και 
πιθανώτατα καρποφόρος αν με τους πολιτικούς μας αγώνες αποσπάσουμε από την 
Βρεττανική Κυβέρνηση το δικαίωμα να διαχειρίζεται ο λαός μας μέσον εκλεγμένων 
αντιπροσώπων του, όλες τις εσωτερικές υποθέσεις της νήσου, δίχως αυτό βέβαια να 
σημαίνει πως θα χαλαρώσουμε καθόλου τον αγώνα, για Ένωση. Τέτοια δικαιώματα 
για διαχείρηση των τοπικών τους υποθέσεων έχουν ήδη κερδίσει με τους αγώνες τους 
αρκετές άλλες Αποικίες, που βρίσκονται σε χαμηλότερο εκπολιτιστικό επίπεδο, και 
δεν υπάρχει, κανένας λόγος γιατί να μη αγωνισθούμε κι εμε ίς να πάρουμε όσο καιρό 
διαρκεί η Βρεττανική κατοχή Σύνταγμα πλήρους αυτοκυβέρνησης, το οποίο θα δώση 
την ευκαιρία στο Κόμμα μας. αν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, να εφαρμόσει το 
παρόν μας Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Τόπου, 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Για ν' αναπτυχθή ο τόπος μας πρέπει απαραίτητα να ληφθούν μέτρα για την αύξηση 
του Εθνικού εισοδήματος της Κύπρου, δηλαδή, να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου ώστε το ετήσιο εισόδημα όλων των Κυπρίων 
μαζί, ν' αυξηθή πολύ πιο πάνω από το σημερινό χαμηλό επίπεδο. Στατιστικές του 
εθνικού εισοδήματος της Κύπρου δεν υπάρχουν δυστυχώς, αλλά με ένα κατά 
προσέγγιση, υπολογισμό βρίσκουμε πως προπολεμικά αυτό αναλογούσε μόνο σε Λ. 
12 περίπου κατά κεφαλή το χρόνο, ενώ το εθνικό ε ισόδημα π.χ. της Μ. Βρεττανίας 
ήταν Λ. 120 κατά κεφαλή. 

Για την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα: 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Για να μπορέσει ν' αναπτυχθεί η Κυπριακή γεωργία πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 
μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις: 

1. Κατάργηση των φεουδαλικών υπολειμμάτων στις σχέσεις παραγωγής. 

(α) Ν ' απαλλοτριωθούν τα τσιφλίκια, τα Μοναστηριακά, εκκλησιαστικά και 
Βακούφικα κτήματα, καθώς και τα κτήματα που βρίσκουνται στα χέρια εμπόρων 
και τοκιστών ή που μένουν ακαλλιέργητα για τρία ή περισσότερα χρόνια και να 
δοθούν για καλλιέργεια σε φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες. 

Η αποζημίωση να βασισθεί πάνω στην προπολεμική εκτιμημένη αξία και τιμή 
αγοράς των από τους σημερινούς ιδιοκτήτες και να πληρωθεί σε 15 χρόνια με 
τόκο 2%. 

(β) Να καταργηθή η ατομική ιδιοχτησία των ποταμών και των τρεχάτων νερών, 
και ο έλεγχος τους να γίνεται από δημοκρατικά εκλεγμένες αρδευτικές επιτροπές 
προς όφελος των καλλιεργητών. 

(γ) Να απαγορευθή το σύστημα των «πομισιάρικων» καλλιεργειών και να γίνει 
νόμος που να προστατεύει τους ενοικιαστές κτημάτων από έξωση και από αύξηση 
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πραγματική αιτία της καθυστέρησης του τόπου μας δεν είναι άλλη από την Εθνική και 
οικονομική υποδούλωση της Κύπρου από την Μ. Βρεττανία στα τελευταία 70 χρόνια, 
που απετέλεσε συνέχεια της υποδούλωσης μας από τους Τούρκους στα προηγούμενα 
300 ολόκληρα χρόνια. 

Κατά την διάρκεια της εβδομηντάχρονης κατοχής της Κύπρου η Αγγλία: 

(1) Αφαίρεσε από την Κύπρο υπό τύπο Φόρου Υποτέλειας και Μεριδίου της 
Κύπρου στο Τουρκικό χρέος περίπου 3 εκατομμύρια λίρες που είχαν αγοραστική 
δύναμη άνω από 30 εκατομμυρίων σημερινών λιρών. 

(2) Εκατάστρεψε με τον συναγωνισμό των βιομηχανικών της προϊόντων της 
ντόπιες οικιακές χειροτεχνίες και άλλες βιομηχανίες μας, 

(3) Παρεμπόδισε την ανάπτυξη ντόπιων βιομηχανιών και διατήρησε την Κύπρο ως 
αγοράν ακριβών Αγγλικών βιομηχανικών προϊόντων και ως προμηθευτήν φθηνών 
πρώτων υλών. 

(4) Δεν εβοήθησεν την γεωργίαν μας ν' αναπτυχθή και άφησεν τον αγροτικόν 
πληθυσμό έρμαιον στα εκμεταλλευτικά χέρια των τοκογλύφων και των 
μεγαλεμπόρων και ανυπεράσπιστον απέναντι στον άνισον εξωτερικό συναγωνισμό. 

(5) Δεν επροστάτευσε τους εργάτες από την εκμετάλλευση των εργοδοτών τους, 
ούτε εισήγαγε καθόλου κοινωνικές ασφαλίσεις. 

(6) Δεν ενίσχυσε την εκπαίδευση του λαού, αλλά τουναντίον, επροσεπάθησε να 
υποσκάψη το εθνικό αίσθημα των μαθητών. 

(7) Δεν επήρε αποτελεσματικά μέτρα για προστασία της υγείας του λαού. 

Ώστε βλέπουμε πως βασική αιτία της καθυστέρησης του τόπου μας είναι η Αποικιακή 
Διακυβέρνηση από τους Άγγλους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση 
του βιομηχανικού και τραπεζιτικού των κεφαλαίου κι όχι για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του Κυπριακού λαού. 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΑΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 

Πώς θα μπορέσει να προοδεύση αυτός ο τόπος; Η απάντηση βγαίνει από τα πιο πάνω: 
Να φύγουν οι Άγγλοι από την Κύπρο, να μας αφήσουν να ενωθούμε με την υπόλοιπη 
Ελλάδα και να δουλέψουμε χέρι με χέρι με τους άλλους αδελφούς μας Έλληνες για 
την ανάπτυξη του νησιού μας. Η Ένωση με την Ελλάδα δεν είναι για μας ΤΕΡΜΑ, στο 
οποίο θα σταθούμε για να πούμε «νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα», (δηλαδή, 
τώρα πια δεν μας νοιάζει αν πεθάνουμε). Αντίθετα η Ένωση για μας είναι ΣΤΑΘΜΟΣ 
για περαιτέρω δουλειά και αγώνα για την ανάπτυξη του τόπου μας μέσα στα πλαίσια 
ενός ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Και γεννιέται τώρα το ερώτημα: Τί πρέπει να κάμουμε στον οικονομικό, κοινωνικό 
και εκπολιτιστικό τομέα, ωσότου καρποφορήσουν οι πολιτικοί αγώνες μας για την 
Ένωση με την Ελλάδα; 

Μήπως πρέπει να σταυρώσουμε τα χέρια σ' αυτούς τους τομείς δουλειάς 
αναμένοντας την Ένωση; Ή μήπως πρέπει να περιοριζόμαστε στην στείρα κριτική 
των Κυβερνητικών πράξεων αφίνοντας στο μεταξύ τον Κυπριακό λαό να υποφέρει 
κάτω από την εκμετάλλευση του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου; 

Ασφαλώς όχι. Το Κόμμα μας, σαν Κόμμα του Εργαζομένου λαού έχει καθήκο ν' 
αγωνίζεται παντού και πάντοτε για την οικονομική κοινωνική και εκπολιτιστική 
ανάπτυξη του λαού. Μάλιστα, οι πολιτικοί αγώνες ποτέ δεν πρέπει νάναι μονόπλευροι 
αγώνες. Πρέπει πάντα νάναι συνδιασμένοι με τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
αγώνες του λαού. Ακριβώς για τον σκοπόν αυτό το Κόμμα μας θέτει σήμερα μπροστά 
στο Ε' Παγκύπριο Συνέδριο ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Τόπου μας, που θ' 

118 

αποτελέσει την προγραμματισμένη βάση των αγώνων μας. 

Βέβαια, ξαίρουμε εκ των προτέρων τα τεράστια εμπόδια που θα συναντήσουμε τόσο 
από την ξένη Κυβέρνηση όσο και από την ντόπια αντίδραση στους αγώνες αυτούς. 
Αυτό όμως δεν μπορεί να μας απογοητεύσει ούτε να μάς οδηγήσει στη μοιρολατρική 
άποψη πως τίποτε δεν μπορεί να γίνει πριν από την ευλογημένη μέρα της Ένωσης. 

Ο αγώνας μας θάναι εξαιρετικά δύσκολος και κατά το πλείστον άκαρπος εφ ' όσον 
συνεχίζεται το σημερινό απολυταρχικό καθεστώς που τοποθετεί επί κεφαλής του 
κάθε Κυβερνητικού Τμήματος ένα Άγγλο που είναι ξένος προς τον τόπο και τα 
προβλήματα του και ελάχιστα ενδιαφέρεται γι ' αυτά τα προβλήματα και ο οποίος δεν 
είναι υπόλογος προς τον Κυπριακό λαό, παρ' όλο που ο παχύς μισθός του βγαίνει 
από τον ίδρωτα του λαού μας, και ούτε καν λαμβάνει υπ' όψη τις εισηγήσεις και τα 
υπομνήματα μας. 

Ο αγώνας μας για εφαρμογή του προγράμματος μας θα γίνη ευκολώτερος και 
πιθανώτατα καρποφόρος αν με τους πολιτικούς μας αγώνες αποσπάσουμε από την 
Βρεττανική Κυβέρνηση το δικαίωμα να διαχειρίζεται ο λαός μας μέσον εκλεγμένων 
αντιπροσώπων του, όλες τις εσωτερικές υποθέσεις της νήσου, δίχως αυτό βέβαια να 
σημαίνει πως θα χαλαρώσουμε καθόλου τον αγώνα, για Ένωση. Τέτοια δικαιώματα 
για διαχείρηση των τοπικών τους υποθέσεων έχουν ήδη κερδίσει με τους αγώνες τους 
αρκετές άλλες Αποικίες, που βρίσκονται σε χαμηλότερο εκπολιτιστικό επίπεδο, και 
δεν υπάρχει, κανένας λόγος γιατί να μη αγωνισθούμε κι εμε ίς να πάρουμε όσο καιρό 
διαρκεί η Βρεττανική κατοχή Σύνταγμα πλήρους αυτοκυβέρνησης, το οποίο θα δώση 
την ευκαιρία στο Κόμμα μας. αν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, να εφαρμόσει το 
παρόν μας Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Τόπου, 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Για ν' αναπτυχθή ο τόπος μας πρέπει απαραίτητα να ληφθούν μέτρα για την αύξηση 
του Εθνικού εισοδήματος της Κύπρου, δηλαδή, να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου ώστε το ετήσιο εισόδημα όλων των Κυπρίων 
μαζί, ν' αυξηθή πολύ πιο πάνω από το σημερινό χαμηλό επίπεδο. Στατιστικές του 
εθνικού εισοδήματος της Κύπρου δεν υπάρχουν δυστυχώς, αλλά με ένα κατά 
προσέγγιση, υπολογισμό βρίσκουμε πως προπολεμικά αυτό αναλογούσε μόνο σε Λ. 
12 περίπου κατά κεφαλή το χρόνο, ενώ το εθνικό ε ισόδημα π.χ. της Μ. Βρεττανίας 
ήταν Λ. 120 κατά κεφαλή. 

Για την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα: 

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Για να μπορέσει ν' αναπτυχθεί η Κυπριακή γεωργία πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες 
μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις: 

1. Κατάργηση των φεουδαλικών υπολειμμάτων στις σχέσεις παραγωγής. 

(α) Ν ' απαλλοτριωθούν τα τσιφλίκια, τα Μοναστηριακά, εκκλησιαστικά και 
Βακούφικα κτήματα, καθώς και τα κτήματα που βρίσκουνται στα χέρια εμπόρων 
και τοκιστών ή που μένουν ακαλλιέργητα για τρία ή περισσότερα χρόνια και να 
δοθούν για καλλιέργεια σε φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες. 

Η αποζημίωση να βασισθεί πάνω στην προπολεμική εκτιμημένη αξία και τιμή 
αγοράς των από τους σημερινούς ιδιοκτήτες και να πληρωθεί σε 15 χρόνια με 
τόκο 2%. 

(β) Να καταργηθή η ατομική ιδιοχτησία των ποταμών και των τρεχάτων νερών, 
και ο έλεγχος τους να γίνεται από δημοκρατικά εκλεγμένες αρδευτικές επιτροπές 
προς όφελος των καλλιεργητών. 

(γ) Να απαγορευθή το σύστημα των «πομισιάρικων» καλλιεργειών και να γίνει 
νόμος που να προστατεύει τους ενοικιαστές κτημάτων από έξωση και από αύξηση 
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του ενοικίου πέραν του προπολεμικού επιπέδου. 

(δ) Ν ' απαγορευθή η αγορά κτημάτων από εμπόρους, τοκιστές και άλλα πρόσωπα 
που δεν ασχολούνται με την γεωργία. 

2. βελτίωση των μεθόδων και μέσων παραγωγής, 

(α) Να ιδρυθούν σ' όλα τα γεωργικά κέντρα του νησιού πειραματικοί και 
υποδειγματικοί σταθμοί που να διευθύνονται από ειδικούς επιστήμονες, και που 
θα ασχοληθούν με τη λύση όλων των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι γεωργοί μας: 

Αποτελεσματική και οικονομικώς συμφέρουσα καταπολέμηση των φυτικών 
ασθενιών, εντόμων και ζιζανίων. Παραγωγή με διασταυρώσεις και επιλογή 
ποικιλιών φυτών και δένδρων που θάχουν καλύτερη απόδοση και θ' αντέχουν 
στις αρρώστειες, ξηρασία κλπ. Εξακρίβωση της καταλληλότητος του εδάφους 
κάθε περιοχής για παραγωγή ώρισμένων φυτών και δένδρων. Εξακρίβωση του 
είδους του λιπάσματος που είναι αναγκαίο και κατάλληλο για κάθε είδος και 
κάθε περιοχή. Αντικατάσταση του σημερινού συστήματος αγρανάπαυσης με 
συμφερώτερο σύστημα αμειψισποράς που να προσαρμόζεται στις κλιματολογικές 
και εδαφικές συνθήκες της Κύπρου. 

(β) Να ιδρυθούν σε συνδυασμό με τους πειραματικούς σταθμούς, γεωργικές 
σχολές για τη μόρφωση, δωρεάν, των αγροτόπαιδων. Επίσης να στέλλωνται κάθε 
χρόνο αρκετά αγροτόπαιδα ως υπότροφοι για γεωπονική μόρφωση στην Ελλάδα 
και άλλες μεσογειακές χώρες. 

(γ) Να εισαχθούν από την κυβέρνηση γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 
(τράκτορς, άροτρα, θεριστικές, αλωνιστικές, σπαρτικές μηχανές κλπ.), που να 
κρατούνται σε περιφερειακούς σταθμούς και να ενοικιάζουνται στους γεωργούς 
με χαμηλά ενοίκια. 

(δ) Να γίνουν βαθειές διατρήσεις σε διάφορα μέρη του νησιού για αναζήτηση 
αρτεσιανών νερών, και να γίνουν δίπλα σ' αυτά αρδευτικά έργα σε μεγάλη κλίμακα 
ώστε πρώτο να μη αφίνεται το νερό από τους ποταμούς να πηγαίνει στην θάλασσα 
και δεύτερο να φερθούν στην επιφάνεια όλα τα υπόγεια νερά. Επίσης να γίνουν σε 
πλατειά κλίμακα αντιδιαβρωτικά έργα. 

(ε) Να γίνει αποστράγγιση ελωδών περιοχών όπως π.χ. του Συριανοχωρίου και να 
δοθούν για καλλιέργεια σε φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες. 

3. Κρατική προστασία της γεωργίας 

(α) Προστασία της ντόπιας γεωργικής παραγωγής από τον ξένο συναγωνισμό, 

(β) Εξασφάλιση στους γεωργούς συμφέρουσες τιμές για τα προϊόντα τους που να 
καλύπτουν το κόστος της παραγωγής, 

(γ) Κρατική βοήθεια στην εξεύρεση ξένων αγορών. 

(δ) Επιχορήγηση των λιπασμάτων ώστε να κρατηθούν τουλάχιστον οι προπολεμικές 
αναλογίες μεταξύ τιμής πώλησης του προϊόντος και της τιμής του λιπάσματος και 
αύξηση των εισαγωμένων ποσοτήτων λιπασμάτων και φαρμάκων καταλλήλων για 
καταπολέμηση φυτικών ασθενειών, εντόμων κλπ, 

(ε) Ίδρυση Ταμείου Ασφάλισης των Γεωργικών προϊόντων εναντίον έκτακτων 
καταστροφών και ταμείου ασφάλισης ζώων, στα οποία να δίδεται και κρατική 
επιχορήγηση. 

(στ.) Ελάττωση του τόκου της Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου από το σημερινό 
πανύψηλο επίπεδο του 7%, στα 3% και αύξηση των κεφαλαίων της από Λ. 250.000 
που είναι σήμερα, τουλάχιστο στο Λ. 1.000.000 για να μπορεί να βοηθήσει με 
φθηνά μακροπρόθεσμα δάνεια την ανάπτυξη της γεωργίας, 

(ζ) Κατάργηση του εξαγωγικού δασμού επί των αγροτικών προϊόντων. 

(η) Κατάργηση του φόρου επί των αγροτικών κτημάτων που αποτελεί μια άδικη 
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ετήσια φορολογία κεφαλαίου, και μάλιστα κεφαλαίου που τις παραπάνω φορές 
είναι ονομαστικό, γιατί τα κτήματα βρίσκονται υποθηκευμένα. Η φορολογία αυτή 
έγινε περισσότερο άδικη από το 1942 οπότε επεβλήθη και επί των γεωργών φόρος 
εισοδήματος και φόρος κληρονομιών. 

4. Ανάπτυξη του Συνεργατισμού και ίδρυση Αγροτικών Κολλεκτίβων. 

(α) Οι υπάρχουσες Συνεργατικές εταιρείες να τεθούν πάνω σε δημοκρατική βάση 
με την τροποποίηση του σχετικού Νόμου και των θεσμών που σήμερα δίνουν στον 
Έφορο των Συνεργατικών εταιρειών δικτατορικές εξουσίες. 

(β) Να βοηθηθούν, προ πάντων οι μικρές Συνεργατικές Πιστωτικές εταιρείες για 
να μπορούν να δίνουν στα μέλη φθηνά βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

(γ) Να ενθαρρυνθεί καινά βοηθηθεί οικονομικώς και ηθικώς η ίδρυση Συνεργατικών 
Εταιρειών για ομαδική πώληση όλων των αγροτικών προϊόντων. 

(δ) Να ενθαρρυνθεί και να βοηθηθεί οικονομικώς η ίδρυση αγροτικών κολλεκτίβων, 
που είναιτο μόνο μέσο για να ξεπεραστούν οιτεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
η Κυπριακή γεωργία με το κατακομμάτιασμα της γης που εμποδίζει την εφαρμογήν 
επιστημονικών μεθόδων. Ιδιαίτερη ενίσχυση πρέπει να δοθεί στους φτωχούς και 
ακτήμονες γεωργούς που θα πάρουν κλήρο γης με την απαλλοτρίωση κλπ. που 
αναφέραμε πιο πάνω ώστε να οργανώσουν κολλεκτιβιστική καλλιέργεια. 

5. Προώθηση της δενδροκαλλιέργειας. 

(α) Παραχώρηση δωρεάν στους φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες κάθε περιοχής των 
χαλίτικων Κυβερνητικών γαιών της περιοχής για δενδροφυτεία. 

(β) Να ιδρυθούν σε συνδυασμό με τους Πειραματικούς Σταθμούς περισσότερα 
Φυτώρια και να παραχωρούνται τα δενδρύλλια δωρεάν στους γεωργούς εκείνους 
που αναλαμβάνουν υποχρέωση να τα φυτέψουν και να τα περιποιηθούν. 

(γ) Να διεξαχθεί συστηματική εκστρατεία για την καταπολέμηση των εντόμων που 
προσβάλλουν τα δένδρα, - όπως ο δάκος, η Μεσογειακή μύγα, η καρποκάψα κλπ. 
καθώς και για καταπολέμηση των ασθενειών των δένδρων. 

6. Προώθηση της κτηνοτροφίας. 

(α) Να παύσει η σημερινή συστηματική καταπολέμηση εκ μέρους της Κυβέρνησης 
των αιγών και των προβάτων και να επιτραπεί η βόσκηση τους σε θαμνώδεις 
δασικές περιοχές. 

(β) Σ ' όλους τους πειραματικούς σταθμούς, που αναφέρουνται πιο πάνω, να υπάρχει 
τμήμα κτηνοτροφίας στο οποίο ν' αναπτύσσονται με διασταύρωση κι επιλογή 
ράτσες ζώων με καλύτερη απόδοση γάλακτος και κρέατος και προσαρμόσιμες 
στις συνθήκες του Νησιού μας. Το ίδιο να γίνει και με την πτηνοτροφία. 

(γ) Να εφαρμοστεί κι εδώ όπως έγινε και σε πολλές άλλες ξένες χώρες το σύστημα 
της τεχνητής γονιμοποίησης των ζώων 

(δ) Να καταπολεμηθούν πιο συστηματικά οι αρρώστιες των ζώων. 

(ε) Να εξασφαλιστεί η εισαγωγή αρκετών φτηνών και καταλλήλων τροφών για 
τα ζώα και παράλληλα ν' αυξηθεί η ντόπια παραγωγή ζωοτροφιών με κατάλληλη 
αμειψισπορά και καλύτερη συσκευασία ντόπιων προϊόντων όπως π.χ. των 
χαρουπιών. 

(στ) Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος επί των αιγών. 

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

1. Εθνικοποίηση των Μεταλλείων. 

(α) Όλα τα μεταλλεία της Κύπρου να εθνικοποιηθούν έναντι λογικής αποζημίωσης 
που θα πληρωθεί με ειδικές κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν 
σε διάστημα 25 ετών. Μ ε την εθνικοποίηση τα μεταλλεία μας θα παύσουν να 
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του ενοικίου πέραν του προπολεμικού επιπέδου. 

(δ) Ν ' απαγορευθή η αγορά κτημάτων από εμπόρους, τοκιστές και άλλα πρόσωπα 
που δεν ασχολούνται με την γεωργία. 

2. βελτίωση των μεθόδων και μέσων παραγωγής, 

(α) Να ιδρυθούν σ' όλα τα γεωργικά κέντρα του νησιού πειραματικοί και 
υποδειγματικοί σταθμοί που να διευθύνονται από ειδικούς επιστήμονες, και που 
θα ασχοληθούν με τη λύση όλων των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι γεωργοί μας: 

Αποτελεσματική και οικονομικώς συμφέρουσα καταπολέμηση των φυτικών 
ασθενιών, εντόμων και ζιζανίων. Παραγωγή με διασταυρώσεις και επιλογή 
ποικιλιών φυτών και δένδρων που θάχουν καλύτερη απόδοση και θ' αντέχουν 
στις αρρώστειες, ξηρασία κλπ. Εξακρίβωση της καταλληλότητος του εδάφους 
κάθε περιοχής για παραγωγή ώρισμένων φυτών και δένδρων. Εξακρίβωση του 
είδους του λιπάσματος που είναι αναγκαίο και κατάλληλο για κάθε είδος και 
κάθε περιοχή. Αντικατάσταση του σημερινού συστήματος αγρανάπαυσης με 
συμφερώτερο σύστημα αμειψισποράς που να προσαρμόζεται στις κλιματολογικές 
και εδαφικές συνθήκες της Κύπρου. 

(β) Να ιδρυθούν σε συνδυασμό με τους πειραματικούς σταθμούς, γεωργικές 
σχολές για τη μόρφωση, δωρεάν, των αγροτόπαιδων. Επίσης να στέλλωνται κάθε 
χρόνο αρκετά αγροτόπαιδα ως υπότροφοι για γεωπονική μόρφωση στην Ελλάδα 
και άλλες μεσογειακές χώρες. 

(γ) Να εισαχθούν από την κυβέρνηση γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία 
(τράκτορς, άροτρα, θεριστικές, αλωνιστικές, σπαρτικές μηχανές κλπ.), που να 
κρατούνται σε περιφερειακούς σταθμούς και να ενοικιάζουνται στους γεωργούς 
με χαμηλά ενοίκια. 

(δ) Να γίνουν βαθειές διατρήσεις σε διάφορα μέρη του νησιού για αναζήτηση 
αρτεσιανών νερών, και να γίνουν δίπλα σ' αυτά αρδευτικά έργα σε μεγάλη κλίμακα 
ώστε πρώτο να μη αφίνεται το νερό από τους ποταμούς να πηγαίνει στην θάλασσα 
και δεύτερο να φερθούν στην επιφάνεια όλα τα υπόγεια νερά. Επίσης να γίνουν σε 
πλατειά κλίμακα αντιδιαβρωτικά έργα. 

(ε) Να γίνει αποστράγγιση ελωδών περιοχών όπως π.χ. του Συριανοχωρίου και να 
δοθούν για καλλιέργεια σε φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες. 

3. Κρατική προστασία της γεωργίας 

(α) Προστασία της ντόπιας γεωργικής παραγωγής από τον ξένο συναγωνισμό, 

(β) Εξασφάλιση στους γεωργούς συμφέρουσες τιμές για τα προϊόντα τους που να 
καλύπτουν το κόστος της παραγωγής, 

(γ) Κρατική βοήθεια στην εξεύρεση ξένων αγορών. 

(δ) Επιχορήγηση των λιπασμάτων ώστε να κρατηθούν τουλάχιστον οι προπολεμικές 
αναλογίες μεταξύ τιμής πώλησης του προϊόντος και της τιμής του λιπάσματος και 
αύξηση των εισαγωμένων ποσοτήτων λιπασμάτων και φαρμάκων καταλλήλων για 
καταπολέμηση φυτικών ασθενειών, εντόμων κλπ, 

(ε) Ίδρυση Ταμείου Ασφάλισης των Γεωργικών προϊόντων εναντίον έκτακτων 
καταστροφών και ταμείου ασφάλισης ζώων, στα οποία να δίδεται και κρατική 
επιχορήγηση. 

(στ.) Ελάττωση του τόκου της Γεωργικής Τραπέζης Κύπρου από το σημερινό 
πανύψηλο επίπεδο του 7%, στα 3% και αύξηση των κεφαλαίων της από Λ. 250.000 
που είναι σήμερα, τουλάχιστο στο Λ. 1.000.000 για να μπορεί να βοηθήσει με 
φθηνά μακροπρόθεσμα δάνεια την ανάπτυξη της γεωργίας, 

(ζ) Κατάργηση του εξαγωγικού δασμού επί των αγροτικών προϊόντων. 

(η) Κατάργηση του φόρου επί των αγροτικών κτημάτων που αποτελεί μια άδικη 
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ετήσια φορολογία κεφαλαίου, και μάλιστα κεφαλαίου που τις παραπάνω φορές 
είναι ονομαστικό, γιατί τα κτήματα βρίσκονται υποθηκευμένα. Η φορολογία αυτή 
έγινε περισσότερο άδικη από το 1942 οπότε επεβλήθη και επί των γεωργών φόρος 
εισοδήματος και φόρος κληρονομιών. 

4. Ανάπτυξη του Συνεργατισμού και ίδρυση Αγροτικών Κολλεκτίβων. 

(α) Οι υπάρχουσες Συνεργατικές εταιρείες να τεθούν πάνω σε δημοκρατική βάση 
με την τροποποίηση του σχετικού Νόμου και των θεσμών που σήμερα δίνουν στον 
Έφορο των Συνεργατικών εταιρειών δικτατορικές εξουσίες. 

(β) Να βοηθηθούν, προ πάντων οι μικρές Συνεργατικές Πιστωτικές εταιρείες για 
να μπορούν να δίνουν στα μέλη φθηνά βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

(γ) Να ενθαρρυνθεί καινά βοηθηθεί οικονομικώς και ηθικώς η ίδρυση Συνεργατικών 
Εταιρειών για ομαδική πώληση όλων των αγροτικών προϊόντων. 

(δ) Να ενθαρρυνθεί και να βοηθηθεί οικονομικώς η ίδρυση αγροτικών κολλεκτίβων, 
που είναιτο μόνο μέσο για να ξεπεραστούν οιτεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
η Κυπριακή γεωργία με το κατακομμάτιασμα της γης που εμποδίζει την εφαρμογήν 
επιστημονικών μεθόδων. Ιδιαίτερη ενίσχυση πρέπει να δοθεί στους φτωχούς και 
ακτήμονες γεωργούς που θα πάρουν κλήρο γης με την απαλλοτρίωση κλπ. που 
αναφέραμε πιο πάνω ώστε να οργανώσουν κολλεκτιβιστική καλλιέργεια. 

5. Προώθηση της δενδροκαλλιέργειας. 

(α) Παραχώρηση δωρεάν στους φτωχούς ή ακτήμονες αγρότες κάθε περιοχής των 
χαλίτικων Κυβερνητικών γαιών της περιοχής για δενδροφυτεία. 

(β) Να ιδρυθούν σε συνδυασμό με τους Πειραματικούς Σταθμούς περισσότερα 
Φυτώρια και να παραχωρούνται τα δενδρύλλια δωρεάν στους γεωργούς εκείνους 
που αναλαμβάνουν υποχρέωση να τα φυτέψουν και να τα περιποιηθούν. 

(γ) Να διεξαχθεί συστηματική εκστρατεία για την καταπολέμηση των εντόμων που 
προσβάλλουν τα δένδρα, - όπως ο δάκος, η Μεσογειακή μύγα, η καρποκάψα κλπ. 
καθώς και για καταπολέμηση των ασθενειών των δένδρων. 

6. Προώθηση της κτηνοτροφίας. 

(α) Να παύσει η σημερινή συστηματική καταπολέμηση εκ μέρους της Κυβέρνησης 
των αιγών και των προβάτων και να επιτραπεί η βόσκηση τους σε θαμνώδεις 
δασικές περιοχές. 

(β) Σ ' όλους τους πειραματικούς σταθμούς, που αναφέρουνται πιο πάνω, να υπάρχει 
τμήμα κτηνοτροφίας στο οποίο ν' αναπτύσσονται με διασταύρωση κι επιλογή 
ράτσες ζώων με καλύτερη απόδοση γάλακτος και κρέατος και προσαρμόσιμες 
στις συνθήκες του Νησιού μας. Το ίδιο να γίνει και με την πτηνοτροφία. 

(γ) Να εφαρμοστεί κι εδώ όπως έγινε και σε πολλές άλλες ξένες χώρες το σύστημα 
της τεχνητής γονιμοποίησης των ζώων 

(δ) Να καταπολεμηθούν πιο συστηματικά οι αρρώστιες των ζώων. 

(ε) Να εξασφαλιστεί η εισαγωγή αρκετών φτηνών και καταλλήλων τροφών για 
τα ζώα και παράλληλα ν' αυξηθεί η ντόπια παραγωγή ζωοτροφιών με κατάλληλη 
αμειψισπορά και καλύτερη συσκευασία ντόπιων προϊόντων όπως π.χ. των 
χαρουπιών. 

(στ) Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος επί των αιγών. 

Β. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

1. Εθνικοποίηση των Μεταλλείων. 

(α) Όλα τα μεταλλεία της Κύπρου να εθνικοποιηθούν έναντι λογικής αποζημίωσης 
που θα πληρωθεί με ειδικές κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν 
σε διάστημα 25 ετών. Μ ε την εθνικοποίηση τα μεταλλεία μας θα παύσουν να 
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εξυπηρετούντα μονοπωλιακά συμφέροντα ξένων χρηματιστών και θ' αποτελέσουν 
την βάση για την βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου. 

(β) Η διαχείριση των εθνικοποιημένων μεταλλείων να γίνεται από Συμβούλια που 
θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

(γ) Τα μεταλλεία να εφοδιασθούν με μοντέρνα μηχανήματα και εργαλεία. 

(δ) Να διεξαχθεί συστηματική γεωλογική μελέτη του νησιού μας για να εξακριβωθεί 
τι άλλα μεταλλεύματα υπάρχουν και σε ποιες ποσότητες ανέρχονται τα αποθέματα 
του κάθε μεταλλεύματος. 

2. Εθνικοποίηση των Τραπεζών. 

(α) Όλες οι Κυπριακές Τράπεζες καθώς και τα υποκαταστήματα των ξένων 
Τραπεζών να εθνικοποιηθούν έναντι λογικής αποζημίωσης προς τους μετόχους, 
που θα πληρωθεί με ειδικές κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν 
σε διάστημα 5 ετών. Με την εθνικοποίηση των Τραπεζών τα Κυπριακά κεφάλαια 
θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του τόπου κι όχι να περιορίζονται στην 
τοκογλυφία και στην χρηματοδότηση του εμπορίου όπως εγίνετο ως τώρα. 

(β) Να ιδρυθεί μια Κυπριακή εκδοτική τράπεζα που θ' αναλάβει την έκδοση του 
χαρτονομίσματος και της διαχείρισης του καλύμματος. 

(γ) Η διαχείριση της εκδοτικής Τράπεζας και των άλλων εθνικοποιημένων Τραπεζών 
να γίνεται από συμβούλια που θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

(δ) Ν ' απαιτήσουμε από το Αγγλικό θησαυροφυλάκιο να επιστρέψει στην Κύπρο 
τα ποσά που άδικα και παρά τις διαμαρτυρίες του Κυπριακού λαού αφαιρέθηκαν 
από τον Κυπριακό προϋπολογισμό από το 1878 μέχρι του 1927 υπό τύπο φόρου 
υποτέλειας και μεριδίου της Κύπρου στο τουρκικό χρέος τα οποία με τους τόκους 
προς 4% ετησίως μέχρι σήμερα ανέρχονται σε Λ. 20 εκατομμύρια. 

3. Ίδρυση Βιομηχανιών με βάση τα Κυπριακά Μεταλλεύματα. 

(α) Να ιδρυθούν βιομηχανίες για την επιτόπια κατεργασία των μεταλλευμάτων 
π.χ. του χαλκού, χρωμίου, χρυσού κλπ. και να στέλλονται στο εξωτερικό ως καθαρά 
μέταλλα. 

(β) Ίδρυση βιομηχανιών που θάχουν για πρώτες ύλες τα ντόπια μεταλλεύματα. 
Π.χ. ο πυρίτης να μετατρέπεται σε θειικό οξύ κι αυτό να χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή λιπασμάτων. Επίσης με τον αμίαντο να κατασκευάζονται σωλήνες για 
νερό, κεραμίδια και άλλα είδη ο ικοδομής κλπ. 

(γ) Να μελετηθή ποιες άλλες βιομηχανίες ντόπιες μπορούν να ιδρυθούν με 
τις πρώτες ύλες που βρίσκουνται στη γη μας π.χ. υπάρχουν ενδείξεις πως θα 
μπορούσαν να ιδρυθούν βιομηχανίες κατασκευής τσιμέντων, γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης κλπ. 

4. Ίδρυση και ανάπτυξη βιομηχανιών κατεργασίας Κυπριακών προϊόντων. 

(α) Να ιδρυθούν βιομηχανίες για κονσερβοποίηση ή χυμοποίηση φρούτων και 
λαχανικών. 

(β) Να τεθούν πάνω σε μοντέρνες επιστημονικές βάσεις οι βιομηχανίες κατασκευής 
ελαιολάδου, σπίρτου, κρασιών, τυριού κλπ. 

(γ) Να δοθή στις ντόπιες βιομηχανίες και κυρίως σ' αυτές που κατεργάζουνται 
Κυπριακές πρώτες ύλες, δασμολογική υποστήριξη. 

(δ) Να μελετηθή ποιες άλλες ντόπιες βιομηχανίες μπορούν να ιδρυθούν για 
κατεργασία προϊόντων που παράγει ο τόπος. 

(ε) Να επιτραπή η εισαγωγή μηχανημάτων κι εργαλείων από οποιαδήποτε χώρα 
που μπορεί να μας προμηθεύει γρήγορα φθηνά και καλά. 

(στ) Να ενθαρρυνθή και να βοηθηθή οικονομικώς η ίδρυση ντόπιων βιομηχανιών 
από Συνεργατικές Εταιρείες των ιδίων των παραγωγών. 
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5. Ίδρυση Παγκυπρίου Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού. 

Να ιδρυθή κυρίως με Κυπριακά κεφάλαια ένας μεγάλος ηλεκτροπαραγωγικός 
σταθμός που θα προμηθεύσει στις πόλεις και την ύπαιθρο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα 
για βιομηχανικούς και οικιακούς σκοπούς. 

6. Ανάπτυξη της αλιείας. 

(α) Να δοθή κρατική βοήθεια για την συστηματική ανάπτυξη της αλιείας στην 
Κύπρο με σύγχρονα μέσα, και να γίνει προστατευτική νομοθεσία. 

(β) Να ενθαρρυνθή η οργάνωση αλιευτικών συνεταιρισμών. 

7. Ανάπτυξη των Κυπριακών εξοχών και του Τουρισμού. 

(α) Να δοθή κρατική βοήθεια για ν' αναπτυχθούν οι Κυπριακές εξοχές και ο 
Τουρισμός. 

(β) Να χτισθούν αρκετά συγχρονισμένα ξενοδοχεία και να βελτιωθούν οι 
ταξιδιωτικές ευκολίες με τις ξένες χώρες. Παράλληλα να γίνεται πραγματικός 
έλεγχος ώστε οι ξενοδόχοι να μη αισχροκερδούν. 

(γ) Να διεξαχθεί συστηματική και καλή διαφήμιση των εξοχών και άλλων 
αξιοθέατων τόπων της Κύπρου στο εξωτερικό. 

8. Ανάπτυξη του Διακομιστικού εμπορίου 

Να βελτιωθούν τα λιμάνια μας, και να καταβληθούν προσπάθειαι για χρησιμοποίηση 
της Κύπρου ως σταθμού διακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. 

Αυτά είναι τα κυριώτερα μέτρα που εισηγούμαστε για την αύξηση του Κυπριακού 
εθνικού Εισοδήματος. Από τα μέτρα αυτά τα πιο ριζοσπαστικά είναι: 

(1) Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, των Μοναστηριακών και άλλων 
παρομοίων αγροτικών κτημάτων. 

(2) Η Εθνικοποίηση των Μεταλλείων, και 

(3) Η Εθνικοποίηση των Τραπεζών. 

Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και άλλων παρομοίων αγροτικών κτημάτων είναι 
απαραίτητη για να εξαλειφθούν τα υπολείμματα αυτά της Φεουδαρχικής εποχής που 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της Κυπριακής γεωργίας. Εφ' όσον τα χωράφια δεν 
ανήκουν στους καλλιεργητές των, ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι ενοικιαστές φροντίζουν 
καθόλου για τη βελτίωση αυτών των χωραφιών ή για την αύξηση της αποδοτικότητας 
των. Με την απαλλοτρίωση όμως δεν πρόκειται να γίνει με επαναστατικό τρόπο και 
δ ίχως αποζημίωση, όπως π.χ. έγινε στη Ρωσσία στα 1917. Οι συνθήκες οι δικές μας 
είναι πολύ διαφορετικές απ' εκείνες της Ρωσσίας του 1917 και η απαλλοτρίωση 
προτείνουμε να γίνη έναντι μιας λογικής αποζημίωσης προς τους ιδιοκτήτες που θα 
πληρωθή σε 15 χρόνια με τόκο 2%. Ως λογική βάση για αποζημίωση θεωρούμε την 
προπολεμική εκτιμημένη αξία κάθε κτήματος αφού ληφθή υπ' όψη και η πραγματική 
τιμή της αγοράς του κτήματος από το σημερινό ιδιοκτήτη. Πάντως σε καμμιά 
περίπτωση δεν θάπρεπε να ληφθούν σαν βάση αποζημίωσης οι σημερινές τιμές που 
είναι υπερβολικά ψηλές εξ αιτίας του πολεμικού πληθωρισμού γιατί αυτές οι τιμές 
θα ξεπερνούν κατά πολύ το κεφαλοποιημένο καθαρό εισόδημα του κτήματος στο 
μέλλο όταν οι τιμές των προϊόντων θα επανέλθουν στο ομαλό χαμηλό των επίπεδο. 

Οι αγρότες που θα πάρουν κλήρο γης από την απαλλοτρίωση πρέπει να βοηθηθούν 
από το Κράτος για να ιδρύσουν οικειοθελώς αγροτικές κολλεκτίβες κι έτσι ν' 
αποφευχθή το κατακομμάτισσμα της γης που αποτελεί ένα σοβαρότατο εμπόδιο για 
την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στη καλλιέργεια. 

Η Εθνικοποίηση των μεταλλείων θ' αποτελέση ένα σοβαρό βήμα προς την ανάπτυξη 
όχι μόνο των μεταλλευτικών εργασιών αλλά και της Κυπριακής βιομηχανίας και 
ταυτόχρονα θα συντέλεση στην ευημερία του τόπου μας. Σήμερα η Κύπρος είναι τόπος 
κυρίως γεωργικός και προμηθευτής ακατέργαστων πρώτων υλών στο εξωτερικό. Γι' 
αυτό τα προϊόντα μας και τις πρώτες ύλες μας σε ειρηνικές περιόδους αναγκαζόμαστε 
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εξυπηρετούντα μονοπωλιακά συμφέροντα ξένων χρηματιστών και θ' αποτελέσουν 
την βάση για την βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου. 

(β) Η διαχείριση των εθνικοποιημένων μεταλλείων να γίνεται από Συμβούλια που 
θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

(γ) Τα μεταλλεία να εφοδιασθούν με μοντέρνα μηχανήματα και εργαλεία. 

(δ) Να διεξαχθεί συστηματική γεωλογική μελέτη του νησιού μας για να εξακριβωθεί 
τι άλλα μεταλλεύματα υπάρχουν και σε ποιες ποσότητες ανέρχονται τα αποθέματα 
του κάθε μεταλλεύματος. 

2. Εθνικοποίηση των Τραπεζών. 

(α) Όλες οι Κυπριακές Τράπεζες καθώς και τα υποκαταστήματα των ξένων 
Τραπεζών να εθνικοποιηθούν έναντι λογικής αποζημίωσης προς τους μετόχους, 
που θα πληρωθεί με ειδικές κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν 
σε διάστημα 5 ετών. Με την εθνικοποίηση των Τραπεζών τα Κυπριακά κεφάλαια 
θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του τόπου κι όχι να περιορίζονται στην 
τοκογλυφία και στην χρηματοδότηση του εμπορίου όπως εγίνετο ως τώρα. 

(β) Να ιδρυθεί μια Κυπριακή εκδοτική τράπεζα που θ' αναλάβει την έκδοση του 
χαρτονομίσματος και της διαχείρισης του καλύμματος. 

(γ) Η διαχείριση της εκδοτικής Τράπεζας και των άλλων εθνικοποιημένων Τραπεζών 
να γίνεται από συμβούλια που θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

(δ) Ν ' απαιτήσουμε από το Αγγλικό θησαυροφυλάκιο να επιστρέψει στην Κύπρο 
τα ποσά που άδικα και παρά τις διαμαρτυρίες του Κυπριακού λαού αφαιρέθηκαν 
από τον Κυπριακό προϋπολογισμό από το 1878 μέχρι του 1927 υπό τύπο φόρου 
υποτέλειας και μεριδίου της Κύπρου στο τουρκικό χρέος τα οποία με τους τόκους 
προς 4% ετησίως μέχρι σήμερα ανέρχονται σε Λ. 20 εκατομμύρια. 

3. Ίδρυση Βιομηχανιών με βάση τα Κυπριακά Μεταλλεύματα. 

(α) Να ιδρυθούν βιομηχανίες για την επιτόπια κατεργασία των μεταλλευμάτων 
π.χ. του χαλκού, χρωμίου, χρυσού κλπ. και να στέλλονται στο εξωτερικό ως καθαρά 
μέταλλα. 

(β) Ίδρυση βιομηχανιών που θάχουν για πρώτες ύλες τα ντόπια μεταλλεύματα. 
Π.χ. ο πυρίτης να μετατρέπεται σε θειικό οξύ κι αυτό να χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή λιπασμάτων. Επίσης με τον αμίαντο να κατασκευάζονται σωλήνες για 
νερό, κεραμίδια και άλλα είδη ο ικοδομής κλπ. 

(γ) Να μελετηθή ποιες άλλες βιομηχανίες ντόπιες μπορούν να ιδρυθούν με 
τις πρώτες ύλες που βρίσκουνται στη γη μας π.χ. υπάρχουν ενδείξεις πως θα 
μπορούσαν να ιδρυθούν βιομηχανίες κατασκευής τσιμέντων, γυαλικών, ειδών 
πορσελάνης κλπ. 

4. Ίδρυση και ανάπτυξη βιομηχανιών κατεργασίας Κυπριακών προϊόντων. 

(α) Να ιδρυθούν βιομηχανίες για κονσερβοποίηση ή χυμοποίηση φρούτων και 
λαχανικών. 

(β) Να τεθούν πάνω σε μοντέρνες επιστημονικές βάσεις οι βιομηχανίες κατασκευής 
ελαιολάδου, σπίρτου, κρασιών, τυριού κλπ. 

(γ) Να δοθή στις ντόπιες βιομηχανίες και κυρίως σ' αυτές που κατεργάζουνται 
Κυπριακές πρώτες ύλες, δασμολογική υποστήριξη. 

(δ) Να μελετηθή ποιες άλλες ντόπιες βιομηχανίες μπορούν να ιδρυθούν για 
κατεργασία προϊόντων που παράγει ο τόπος. 

(ε) Να επιτραπή η εισαγωγή μηχανημάτων κι εργαλείων από οποιαδήποτε χώρα 
που μπορεί να μας προμηθεύει γρήγορα φθηνά και καλά. 

(στ) Να ενθαρρυνθή και να βοηθηθή οικονομικώς η ίδρυση ντόπιων βιομηχανιών 
από Συνεργατικές Εταιρείες των ιδίων των παραγωγών. 
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5. Ίδρυση Παγκυπρίου Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού. 

Να ιδρυθή κυρίως με Κυπριακά κεφάλαια ένας μεγάλος ηλεκτροπαραγωγικός 
σταθμός που θα προμηθεύσει στις πόλεις και την ύπαιθρο φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα 
για βιομηχανικούς και οικιακούς σκοπούς. 

6. Ανάπτυξη της αλιείας. 

(α) Να δοθή κρατική βοήθεια για την συστηματική ανάπτυξη της αλιείας στην 
Κύπρο με σύγχρονα μέσα, και να γίνει προστατευτική νομοθεσία. 

(β) Να ενθαρρυνθή η οργάνωση αλιευτικών συνεταιρισμών. 

7. Ανάπτυξη των Κυπριακών εξοχών και του Τουρισμού. 

(α) Να δοθή κρατική βοήθεια για ν' αναπτυχθούν οι Κυπριακές εξοχές και ο 
Τουρισμός. 

(β) Να χτισθούν αρκετά συγχρονισμένα ξενοδοχεία και να βελτιωθούν οι 
ταξιδιωτικές ευκολίες με τις ξένες χώρες. Παράλληλα να γίνεται πραγματικός 
έλεγχος ώστε οι ξενοδόχοι να μη αισχροκερδούν. 

(γ) Να διεξαχθεί συστηματική και καλή διαφήμιση των εξοχών και άλλων 
αξιοθέατων τόπων της Κύπρου στο εξωτερικό. 

8. Ανάπτυξη του Διακομιστικού εμπορίου 

Να βελτιωθούν τα λιμάνια μας, και να καταβληθούν προσπάθειαι για χρησιμοποίηση 
της Κύπρου ως σταθμού διακομιστικού εμπορίου μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. 

Αυτά είναι τα κυριώτερα μέτρα που εισηγούμαστε για την αύξηση του Κυπριακού 
εθνικού Εισοδήματος. Από τα μέτρα αυτά τα πιο ριζοσπαστικά είναι: 

(1) Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών, των Μοναστηριακών και άλλων 
παρομοίων αγροτικών κτημάτων. 

(2) Η Εθνικοποίηση των Μεταλλείων, και 

(3) Η Εθνικοποίηση των Τραπεζών. 

Η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και άλλων παρομοίων αγροτικών κτημάτων είναι 
απαραίτητη για να εξαλειφθούν τα υπολείμματα αυτά της Φεουδαρχικής εποχής που 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της Κυπριακής γεωργίας. Εφ' όσον τα χωράφια δεν 
ανήκουν στους καλλιεργητές των, ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι ενοικιαστές φροντίζουν 
καθόλου για τη βελτίωση αυτών των χωραφιών ή για την αύξηση της αποδοτικότητας 
των. Με την απαλλοτρίωση όμως δεν πρόκειται να γίνει με επαναστατικό τρόπο και 
δ ίχως αποζημίωση, όπως π.χ. έγινε στη Ρωσσία στα 1917. Οι συνθήκες οι δικές μας 
είναι πολύ διαφορετικές απ' εκείνες της Ρωσσίας του 1917 και η απαλλοτρίωση 
προτείνουμε να γίνη έναντι μιας λογικής αποζημίωσης προς τους ιδιοκτήτες που θα 
πληρωθή σε 15 χρόνια με τόκο 2%. Ως λογική βάση για αποζημίωση θεωρούμε την 
προπολεμική εκτιμημένη αξία κάθε κτήματος αφού ληφθή υπ' όψη και η πραγματική 
τιμή της αγοράς του κτήματος από το σημερινό ιδιοκτήτη. Πάντως σε καμμιά 
περίπτωση δεν θάπρεπε να ληφθούν σαν βάση αποζημίωσης οι σημερινές τιμές που 
είναι υπερβολικά ψηλές εξ αιτίας του πολεμικού πληθωρισμού γιατί αυτές οι τιμές 
θα ξεπερνούν κατά πολύ το κεφαλοποιημένο καθαρό εισόδημα του κτήματος στο 
μέλλο όταν οι τιμές των προϊόντων θα επανέλθουν στο ομαλό χαμηλό των επίπεδο. 

Οι αγρότες που θα πάρουν κλήρο γης από την απαλλοτρίωση πρέπει να βοηθηθούν 
από το Κράτος για να ιδρύσουν οικειοθελώς αγροτικές κολλεκτίβες κι έτσι ν' 
αποφευχθή το κατακομμάτισσμα της γης που αποτελεί ένα σοβαρότατο εμπόδιο για 
την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στη καλλιέργεια. 

Η Εθνικοποίηση των μεταλλείων θ' αποτελέση ένα σοβαρό βήμα προς την ανάπτυξη 
όχι μόνο των μεταλλευτικών εργασιών αλλά και της Κυπριακής βιομηχανίας και 
ταυτόχρονα θα συντέλεση στην ευημερία του τόπου μας. Σήμερα η Κύπρος είναι τόπος 
κυρίως γεωργικός και προμηθευτής ακατέργαστων πρώτων υλών στο εξωτερικό. Γι' 
αυτό τα προϊόντα μας και τις πρώτες ύλες μας σε ειρηνικές περιόδους αναγκαζόμαστε 
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να τα δίνουμε πάμφθηνα στις βιομηχανικές χώρες και στρεφόμαστε και αγοράζομε 
από τις χώρες αυτές πανάκριβα τα προϊόντα που κατασκεύασαν από τις πρώτες ύλες 
μας. Για να γλυτώσουμε απ' αυτή την εκμετάλλευση πρέπει να δημιουργήσουμε 
μια μικτή οικονομία, ένα συνδιασμό Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Μεταλλείων και 
Βιομηχανιών. Μ ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε μεταξύ άλλων να δώσουμε δουλειά 
και στους κατοίκους των χωριών που με τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων στη 
γεωργία δεν θάναι απαραίτητοι εκεί, και θα παρεμποδίσουμε αποτελεσματικά το 
ρεύμα της μετανάστευσης στο εξωτερικό. 

Η Εθνικοποίηση των Μεταλλείων προτείνουμε να γίνη έναντι λογικής αποζημίωσης 
που θα πληρωθεί με ειδικές Κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν σε 
διάστημα 25 ετών, και η διαχείρηση των εθνικοποιημένων μεταλλείων θα γίνεται από 
Συμβούλια που θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

Τέλος, η Εθνικοποίηση των Τραπεζών θα δώση την δυνατότητα στους αντιπροσώπους 
του λαού να χρησιμοποιήσουν τα Κυπριακά κεφάλαια για την ανάπτυξη του τόπου 
μας κι όχι, να περιορίζονται στην τοκογλυφία και στην χρηματοδότηση του εμπορίου, 
όπως εγίνετο ως τώρα. 

Η αποζημίωση προς τους μετόχους για την αξία των μετοχών θα γίνη κι αυτή με 
Κυβερνητικές ομολογίες που θα εξοφληθούν σε διάστημα 25 ετών με την διαφορά ότι 
τα ποσά της αποζημίωσης προς τους μετόχους των Τραπεζών θάναι πολύ μικρότερα 
από τα χρήματα που διαχειρίζονται οι Τράπεζες. Π.χ. ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της 
Τραπέζης Κύπρου είναι μόνο Λ. 400.000, η ίδια Τράπεζα διαχειρίζεται ακόμη Λ. 
3.000.000 καταθέσεις οι οποίες βέβαια δεν πρόκειται να εθνικοποιηθούν. 

ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

Για να ευημερίση ο τόπος μας δεν αρκεί ν' αυξηθή το Εθνικό Εισόδημα της Κύπρου. 
Πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται μια δίκαιη κατανομή αυτού του Εισοδήματος και να 
χρησιμοποιείται ένα μέρος του για την ανύψωση του βιωτικού και εκπολιτιστικού 
επιπέδου του λαού. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα, επιπρόσθετα 
προς τα άλλα μέτρα που αναφέραμε πιο πάνω για την ανάπτυξη της γεωργίας και τα 
οποία θα εξυψώσουν ταυτόχρονα και το βιωτικό επίπεδο των αγροτών: 

Α. ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. Καθιέρωση κατωτάτου ορίου μεροκάματων: 

(α) Να καθορισθή ένα Παγκύπριο κατώτερο όριο μεροκάματου για 44ωρη 
βδομαδιάτικη δουλειά το οποίο θάναι ανάλογο με τον πραγματικό τιμάριθμο της 
ζωής και αρκετό για να ζήσει δίχως υποσιτισμό μια οικογένεια με τρία τουλάχιστο 
πρόσωπα. Το ίδιο κατώτερο όριο μεροκάματου να ισχύει και για τις εργάτριες και 
να καθιερωθή η αρχή της ισομισθίας. 

2. Πτώση του Τιμαρίθμου: 
(α) Να αυξηθούν οι Κυβερνητικές επιχορηγήσεις ειδών πρώτης ανάγκης στο 
επίπεδο που ήταν στα 1945. 
(β) Να περιορισθούν τα κέρδη της Κυβερνήσεως επί των ελεγχομένων ειδών στο 
επίπεδο που θεωρείται νόμιμο για τους ιδιώτες εμπόρους, 
(γ) Να μεταφερθούν από την Κύπρο οι Εβραίοι λαθρομετανάστες (που σήμερα 
είναι 15 χιλ.) οι Γερμανοί αιχμάλωτοι (περίπου 1000) και οι Βρεττανοί στρατιώτες 
(περίπου 15. 000). 
(δ) Να βελτιωθή ο νόμος για περιορισμό ενοικίων με την κατάργηση των 
τροποποιήσεων που έγιναν τον Ιούνη του 1946 και με την προσθήκη προνοιών που 
να κατακυρώνουν τα συμφέροντα όλων των ενοικιαστών, παλαιών και νέων. 
(ε) Να ιδρυθούν περισσότερα Συνεργατικά παντοπωλεία καθώς και μια 
Συνεργατική Χονδρική Εταιρεία. 
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3. Κατοχύρωση της θέσης των υπαλλήλων και τακτικών εργατών. 

Να γίνει νόμος που να προστατεύει τους υπαλλήλους και τακτικούς εργάτες 
από αδικαιολόγητο διώξιμο των από τη δουλειά, και να προνοεί για πληρωμή 
φιλοδωρημάτων στο τέλος της υπηρεσίας των ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 
και τον μισθό του καθενός. 

4. Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

(α) Να ιδρυθή Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το σημερινό αγγλικό 
σύστημα στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργάτες, οι εργοδότες και η Κυβέρνηση 
και από το οποίο να δίδονται: 

(1) Επιδόματα ασθενείας και έξοδα ιατρικής περίθαλψης. 

(2) Επιδόματα ανεργίας. 
(3) Επιδόματα στις χήρες και τα ορφανά. 

(4) Συντάξεις για τους ηλικιωμένους και ανίκανους. 

(β) Επίσης να δίδονται επιδόματα στις πολυμελείς οικογένειες από την Κυβέρνηση. 

5. Εργοστασιακοί Νόμοι και αποζημιώσεις για ατυχήματα: 

(α) Να συμπληρωθούν οι κανονισμοί επαγγελμάτων και βιομηχανιών με βάση 
τους εργοστασιακούς Νόμους της Αγγλίας και να τεθούν σε πραγματική εφαρμογή. 

(β) Να βελτιωθή ο Νόμος εργατικών αποζημιώσεων ώστε να δίδονται μεγαλύτερες 
αποζημιώσεις, όπως γίνεται στην Αγγλία. 

6. Φορολογία: 

(α) Να ελαττωθούν οι έμμεσο ι φόροι πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης. 

(β) Ν ' αυξηθή το εξαιρούμενον από τον φόρο εισοδήματος κατώτερο όριο από Λ. 
150. που είναι σήμερα, στις Λ. 300 και για αντιστάθμισμα ν' αυξηθή προοδευτικά 
ο φόρος επί των εισοδημάτων πέραν των Λ. 500 και να γίνεται καλύτερος έλεγχος 
στην εξακρίβωση του εισοδήματος του καθενός. 

(γ) Ν ' αυξηθή προοδευτικά ο φόρος επί των κληρονομιών και να γίνεται καλύτερος 
έλεγχος για εξακρίβωση των κληρονομουμένων περιουσιών. 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Η Παιδεία νάναι υπό τη διεύθυνση Συμβουλίων που θάναι υπόλογα στο λαό. 

(α) Η Παιδεία του τόπου, τόσο η κατώτερη όσο και η Μέση, να διευθύνεται από 
ένα Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που θάναι υπόλογο στον λαό. 

(β) Όλα τα σχολεία κάθε πόλης και Χωριού να βρίσκουνται κάτω από τον έλεγχο 
των Δημοτικών Συμβουλίων και των εκλεγμένων Χωριτικών Αρχών. 

(γ) Διευθυντής της Παιδείας να διορισθή Έλληνας εκπαιδευτικός. 

2. Βελτίωση της κατώτερης Παιδείας και κατάργηση του αναλφαβητισμού: 

(α) Η κατώτερη Παιδεία να γίνει υποχρεωτική και διά τα δυο φύλα, προς το παρόν 
ίσαμε την ηλικία των 12 χρόνων και αργότερα να επεκταθή βαθμηδόν ως την ηλικία 
των 15-16 χρόνων. 

(β) Να ιδρυθούν από την Κυβέρνηση για τους ηλικιωμένους αγράμματους άνδρες 
και αγράμματες γυναίκες νυκτερινά και Κυριακάτικα σχολεία σε κάθε χωριό και 
πόλη. 

(γ) Να ιδρυθούν Νηπιαγωγεία στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά. 

(δ) Το πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων να προσαρμοσθή στις εθνικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της Κύπρου. Σ ' όλες τις τάξεις των Ελληνικών 
σχολείων να διδάσκεται η Δημοτ ική γλώσσα. 
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να τα δίνουμε πάμφθηνα στις βιομηχανικές χώρες και στρεφόμαστε και αγοράζομε 
από τις χώρες αυτές πανάκριβα τα προϊόντα που κατασκεύασαν από τις πρώτες ύλες 
μας. Για να γλυτώσουμε απ' αυτή την εκμετάλλευση πρέπει να δημιουργήσουμε 
μια μικτή οικονομία, ένα συνδιασμό Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Μεταλλείων και 
Βιομηχανιών. Μ ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε μεταξύ άλλων να δώσουμε δουλειά 
και στους κατοίκους των χωριών που με τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων στη 
γεωργία δεν θάναι απαραίτητοι εκεί, και θα παρεμποδίσουμε αποτελεσματικά το 
ρεύμα της μετανάστευσης στο εξωτερικό. 

Η Εθνικοποίηση των Μεταλλείων προτείνουμε να γίνη έναντι λογικής αποζημίωσης 
που θα πληρωθεί με ειδικές Κυβερνητικές ομολογίες οι οποίες θα εξοφληθούν σε 
διάστημα 25 ετών, και η διαχείρηση των εθνικοποιημένων μεταλλείων θα γίνεται από 
Συμβούλια που θάναι υπόλογα στον Κυπριακό λαό. 

Τέλος, η Εθνικοποίηση των Τραπεζών θα δώση την δυνατότητα στους αντιπροσώπους 
του λαού να χρησιμοποιήσουν τα Κυπριακά κεφάλαια για την ανάπτυξη του τόπου 
μας κι όχι, να περιορίζονται στην τοκογλυφία και στην χρηματοδότηση του εμπορίου, 
όπως εγίνετο ως τώρα. 

Η αποζημίωση προς τους μετόχους για την αξία των μετοχών θα γίνη κι αυτή με 
Κυβερνητικές ομολογίες που θα εξοφληθούν σε διάστημα 25 ετών με την διαφορά ότι 
τα ποσά της αποζημίωσης προς τους μετόχους των Τραπεζών θάναι πολύ μικρότερα 
από τα χρήματα που διαχειρίζονται οι Τράπεζες. Π.χ. ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της 
Τραπέζης Κύπρου είναι μόνο Λ. 400.000, η ίδια Τράπεζα διαχειρίζεται ακόμη Λ. 
3.000.000 καταθέσεις οι οποίες βέβαια δεν πρόκειται να εθνικοποιηθούν. 

ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΩΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

Για να ευημερίση ο τόπος μας δεν αρκεί ν' αυξηθή το Εθνικό Εισόδημα της Κύπρου. 
Πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται μια δίκαιη κατανομή αυτού του Εισοδήματος και να 
χρησιμοποιείται ένα μέρος του για την ανύψωση του βιωτικού και εκπολιτιστικού 
επιπέδου του λαού. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε τα ακόλουθα μέτρα, επιπρόσθετα 
προς τα άλλα μέτρα που αναφέραμε πιο πάνω για την ανάπτυξη της γεωργίας και τα 
οποία θα εξυψώσουν ταυτόχρονα και το βιωτικό επίπεδο των αγροτών: 

Α. ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. Καθιέρωση κατωτάτου ορίου μεροκάματων: 

(α) Να καθορισθή ένα Παγκύπριο κατώτερο όριο μεροκάματου για 44ωρη 
βδομαδιάτικη δουλειά το οποίο θάναι ανάλογο με τον πραγματικό τιμάριθμο της 
ζωής και αρκετό για να ζήσει δίχως υποσιτισμό μια οικογένεια με τρία τουλάχιστο 
πρόσωπα. Το ίδιο κατώτερο όριο μεροκάματου να ισχύει και για τις εργάτριες και 
να καθιερωθή η αρχή της ισομισθίας. 

2. Πτώση του Τιμαρίθμου: 
(α) Να αυξηθούν οι Κυβερνητικές επιχορηγήσεις ειδών πρώτης ανάγκης στο 
επίπεδο που ήταν στα 1945. 
(β) Να περιορισθούν τα κέρδη της Κυβερνήσεως επί των ελεγχομένων ειδών στο 
επίπεδο που θεωρείται νόμιμο για τους ιδιώτες εμπόρους, 
(γ) Να μεταφερθούν από την Κύπρο οι Εβραίοι λαθρομετανάστες (που σήμερα 
είναι 15 χιλ.) οι Γερμανοί αιχμάλωτοι (περίπου 1000) και οι Βρεττανοί στρατιώτες 
(περίπου 15. 000). 
(δ) Να βελτιωθή ο νόμος για περιορισμό ενοικίων με την κατάργηση των 
τροποποιήσεων που έγιναν τον Ιούνη του 1946 και με την προσθήκη προνοιών που 
να κατακυρώνουν τα συμφέροντα όλων των ενοικιαστών, παλαιών και νέων. 
(ε) Να ιδρυθούν περισσότερα Συνεργατικά παντοπωλεία καθώς και μια 
Συνεργατική Χονδρική Εταιρεία. 
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3. Κατοχύρωση της θέσης των υπαλλήλων και τακτικών εργατών. 

Να γίνει νόμος που να προστατεύει τους υπαλλήλους και τακτικούς εργάτες 
από αδικαιολόγητο διώξιμο των από τη δουλειά, και να προνοεί για πληρωμή 
φιλοδωρημάτων στο τέλος της υπηρεσίας των ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 
και τον μισθό του καθενός. 

4. Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

(α) Να ιδρυθή Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το σημερινό αγγλικό 
σύστημα στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργάτες, οι εργοδότες και η Κυβέρνηση 
και από το οποίο να δίδονται: 

(1) Επιδόματα ασθενείας και έξοδα ιατρικής περίθαλψης. 

(2) Επιδόματα ανεργίας. 
(3) Επιδόματα στις χήρες και τα ορφανά. 

(4) Συντάξεις για τους ηλικιωμένους και ανίκανους. 

(β) Επίσης να δίδονται επιδόματα στις πολυμελείς οικογένειες από την Κυβέρνηση. 

5. Εργοστασιακοί Νόμοι και αποζημιώσεις για ατυχήματα: 

(α) Να συμπληρωθούν οι κανονισμοί επαγγελμάτων και βιομηχανιών με βάση 
τους εργοστασιακούς Νόμους της Αγγλίας και να τεθούν σε πραγματική εφαρμογή. 

(β) Να βελτιωθή ο Νόμος εργατικών αποζημιώσεων ώστε να δίδονται μεγαλύτερες 
αποζημιώσεις, όπως γίνεται στην Αγγλία. 

6. Φορολογία: 

(α) Να ελαττωθούν οι έμμεσο ι φόροι πάνω στα είδη πρώτης ανάγκης. 

(β) Ν ' αυξηθή το εξαιρούμενον από τον φόρο εισοδήματος κατώτερο όριο από Λ. 
150. που είναι σήμερα, στις Λ. 300 και για αντιστάθμισμα ν' αυξηθή προοδευτικά 
ο φόρος επί των εισοδημάτων πέραν των Λ. 500 και να γίνεται καλύτερος έλεγχος 
στην εξακρίβωση του εισοδήματος του καθενός. 

(γ) Ν ' αυξηθή προοδευτικά ο φόρος επί των κληρονομιών και να γίνεται καλύτερος 
έλεγχος για εξακρίβωση των κληρονομουμένων περιουσιών. 

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Η Παιδεία νάναι υπό τη διεύθυνση Συμβουλίων που θάναι υπόλογα στο λαό. 

(α) Η Παιδεία του τόπου, τόσο η κατώτερη όσο και η Μέση, να διευθύνεται από 
ένα Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που θάναι υπόλογο στον λαό. 

(β) Όλα τα σχολεία κάθε πόλης και Χωριού να βρίσκουνται κάτω από τον έλεγχο 
των Δημοτικών Συμβουλίων και των εκλεγμένων Χωριτικών Αρχών. 

(γ) Διευθυντής της Παιδείας να διορισθή Έλληνας εκπαιδευτικός. 

2. Βελτίωση της κατώτερης Παιδείας και κατάργηση του αναλφαβητισμού: 

(α) Η κατώτερη Παιδεία να γίνει υποχρεωτική και διά τα δυο φύλα, προς το παρόν 
ίσαμε την ηλικία των 12 χρόνων και αργότερα να επεκταθή βαθμηδόν ως την ηλικία 
των 15-16 χρόνων. 

(β) Να ιδρυθούν από την Κυβέρνηση για τους ηλικιωμένους αγράμματους άνδρες 
και αγράμματες γυναίκες νυκτερινά και Κυριακάτικα σχολεία σε κάθε χωριό και 
πόλη. 

(γ) Να ιδρυθούν Νηπιαγωγεία στις πόλεις και στα μεγάλα χωριά. 

(δ) Το πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων να προσαρμοσθή στις εθνικές, 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της Κύπρου. Σ ' όλες τις τάξεις των Ελληνικών 
σχολείων να διδάσκεται η Δημοτ ική γλώσσα. 
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(ε) Σ ' όλα τα σχολεία να παρέχεται δωρεάν στα φτωχά παιδιά πρωινό γάλα και 
γεύμα. 

(στ) Να δίδεται στα παιδιά πιο συστηματική ιατρική περίθαλψη. 

(ζ) Να κτισθούν περισσότερα και πιο υγιεινά και άνετα σχολικά κτίρια. 

(η) Να βελτιωθή η θέση των διδασκάλων και να δοθή ισομισθία στις δασκάλες. 

3. Προώθηση της Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσης: 

(α) Να παραχωρούνται Κυβερνητικές υποτροφίες στα φτωχά και επιμελή παιδιά 
για φοίτηση σε σχολεία Μέσης εκπαίδευσης ώστε τουλάχιστο το ένα τρίτο των 
αποφοίτων των Δημοτικών σχολείων να συνεχίζουν τις σπουδές τους. 

(β) Να ιδρυθούν τεχνικές επαγγελματικές σχολές καθώς και γεωργικές σχολές 
όπως αναφέρεται στην απόφαση σχετικό με την Γεωργία. 

(γ) Να ιδρυθούν ένα ή περισσότερα Ελληνικά Διδασκαλεία που να δίδουν στους 
μαθητές τους πλήρη παιδαγωγική μόρφωση εις αντικατάσταση του σημερινού 
Κολλεγίου Μόρφου. Στα τέτοια Διδασκαλεία να στέλλονται περιοδικώς για 
μετεκπαίδευση και οι διδάσκαλοι. 

(δ) Σ ' όλα τα Ελληνικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης να χρησιμοποιείται η Δημοτική 
γλώσσα. 

(ε) Να δίδονται αρκετές κρατικές υποτροφίες για ανώτερες σπουδές στα 
Πανεπιστήμια ή άλλες ανώτερες σχολές της Ελλάδος. Αγγλίας και άλλων χωρών. 

4. Να περισωθή και αναζωογονηθή η λαϊκή τέχνη.· 

(α) Να οργανωθή συστηματική περισυλλογή των έργων λαϊκής Κυπριακής Τέχνης 
και να ιδρυθή Μουσε ίο Κυπριακής Λαϊκής Τέχνης. 

(β) Να ενθαρρυνθή η ανάπτυξη της Κυπριακής Τέχνης με βάση τα παληά λαϊκά 
έργα. 

(β) Να δίδεται κρατική επιχορήγηση και μακροπρόθεσμα δάνεια με φθηνό τόκο 
στους εργάτες, αγρότες, υπαλλήλους ή φτωχούς βιοτέχνες που αναλαμβάνουν να 
κτίσουν καινούργιο σπίτι, για την οικογένεια τους με βάση εγκεκριμένο σχέδιο 
που θα ικανοποιεί τους στοιχειώδεις κανόνες της υγιεινής. 

(γ) Τόσον στις πόλεις όσο και στα χωριά το κτίσιμο σπιτιών να γίνεται με βάση 
σύγχρονα σχέδια πολεοδομίας και ρυμοτομίας. 

4. Να βελτιωθούν οι προμήθειες νερού: 

Να δοθή αρκετή κρατική βοήθεια και επιχορήγηση για να βελτιωθούν οι 
υδατοπρομήθειες όλων των πόλεων και των χωριών. 

Αυτά είναι τα κυριώτερα μέτρα που προτείνουμε για την αύξηση και την δίκαιη 
κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος καθώς, και για την ανύψωση του βιωτικού και 
εκπολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

Αντιλαμβάνεσθε βέβαια πως τώρα καθορίζουμε μόνο τις αδρές γραμμές του 
προγράμματος μας για ανάπτυξη του τόπου. Η συμπλήρωση των λεπτομερειών αυτού 
του Προγράμματος θα απαίτηση επισταμένη μελέτη του κάθε θέματος από ειδικές 
Επιτροπές, που θα διορισθούν για τον σκοπό αυτό από τη Νέα Κεντρική Επιτροπή 
του Κόμματος μας. 

Γ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

1. Αύξηση του αριθμού των Νοσοκομείων και βελτίωση της λειτουργίας των·. 

(α) Ν ' αυξηθούν και να μεγαλώσουν τα Νοσοκομεία στις πόλεις και τα υγειονομικά 
κέντρα στην ύπαιθρο. 

(β) Ν ' αυξηθή το προσωπικό των Νοσοκομε ίων και υγειονομικών κέντρων και να 
πλουτισθούν όλα με τα κατάλληλα μέσα για διάγνωση και θεραπεία. 

(γ) Τα Νοσοκομε ία και τα Υγειονομικά κέντρα να τεθούν κάτω από τον έλεγχο των 
Δημοτικών Συμβουλίων και των εκλεγμένων Χωριτικών Αρχών. 

(δ) Να ιδρυθούν σ' όλα τα κέντρα Δημοτικά και χωριτικά μαιευτήρια. 

2. Συστηματική καταπολέμηση της φυματίωσης και άλλων ασθενειών: 

(α) Να ιδρυθούν περισσότερα φθισιατρεία. 

(β) Να επεκταθή σ' όλη την Κύπρο η εκστρατεία κατά της ελονοσίας. 

(γ) Να γίνουν σε πλατειά κλίμακα μπολιάσματα και προληπτικές ενέσεις εναντίον 
των μεταδοτικών ασθενειών, διφθερίτιδας, τυφοειδούς κλπ. 

(δ) Να γίνει πλατειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών πάνω στις στοιχειώδεις αρχές 
της υγιεινής και τον τρόπο προφύλαξης από μεταδοτικές αρρώστειες. 

(ε) Να ιδρυθούν σ' όλα τα χωριά και τις πόλεις σχολικά μπάνια και κοινοτικά 
λουτρά στα χωριά. 

3. Να κτισθούν αρκετά υγιεινά σπίτια·. 

(α) Να κτ ισθούναπόταΔημαρχε ία με κρατική οικονομική βοήθεια καιεπιχορήγηση 
αρκετές σύγχρονες λαϊκές πολυκατοικίες που να ενοικιάζονται με χαμηλό ενοίκιο. 
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(ε) Σ ' όλα τα σχολεία να παρέχεται δωρεάν στα φτωχά παιδιά πρωινό γάλα και 
γεύμα. 

(στ) Να δίδεται στα παιδιά πιο συστηματική ιατρική περίθαλψη. 

(ζ) Να κτισθούν περισσότερα και πιο υγιεινά και άνετα σχολικά κτίρια. 

(η) Να βελτιωθή η θέση των διδασκάλων και να δοθή ισομισθία στις δασκάλες. 

3. Προώθηση της Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσης: 

(α) Να παραχωρούνται Κυβερνητικές υποτροφίες στα φτωχά και επιμελή παιδιά 
για φοίτηση σε σχολεία Μέσης εκπαίδευσης ώστε τουλάχιστο το ένα τρίτο των 
αποφοίτων των Δημοτικών σχολείων να συνεχίζουν τις σπουδές τους. 

(β) Να ιδρυθούν τεχνικές επαγγελματικές σχολές καθώς και γεωργικές σχολές 
όπως αναφέρεται στην απόφαση σχετικό με την Γεωργία. 

(γ) Να ιδρυθούν ένα ή περισσότερα Ελληνικά Διδασκαλεία που να δίδουν στους 
μαθητές τους πλήρη παιδαγωγική μόρφωση εις αντικατάσταση του σημερινού 
Κολλεγίου Μόρφου. Στα τέτοια Διδασκαλεία να στέλλονται περιοδικώς για 
μετεκπαίδευση και οι διδάσκαλοι. 

(δ) Σ ' όλα τα Ελληνικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης να χρησιμοποιείται η Δημοτική 
γλώσσα. 

(ε) Να δίδονται αρκετές κρατικές υποτροφίες για ανώτερες σπουδές στα 
Πανεπιστήμια ή άλλες ανώτερες σχολές της Ελλάδος. Αγγλίας και άλλων χωρών. 

4. Να περισωθή και αναζωογονηθή η λαϊκή τέχνη.· 

(α) Να οργανωθή συστηματική περισυλλογή των έργων λαϊκής Κυπριακής Τέχνης 
και να ιδρυθή Μουσε ίο Κυπριακής Λαϊκής Τέχνης. 

(β) Να ενθαρρυνθή η ανάπτυξη της Κυπριακής Τέχνης με βάση τα παληά λαϊκά 
έργα. 

(β) Να δίδεται κρατική επιχορήγηση και μακροπρόθεσμα δάνεια με φθηνό τόκο 
στους εργάτες, αγρότες, υπαλλήλους ή φτωχούς βιοτέχνες που αναλαμβάνουν να 
κτίσουν καινούργιο σπίτι, για την οικογένεια τους με βάση εγκεκριμένο σχέδιο 
που θα ικανοποιεί τους στοιχειώδεις κανόνες της υγιεινής. 

(γ) Τόσον στις πόλεις όσο και στα χωριά το κτίσιμο σπιτιών να γίνεται με βάση 
σύγχρονα σχέδια πολεοδομίας και ρυμοτομίας. 

4. Να βελτιωθούν οι προμήθειες νερού: 

Να δοθή αρκετή κρατική βοήθεια και επιχορήγηση για να βελτιωθούν οι 
υδατοπρομήθειες όλων των πόλεων και των χωριών. 

Αυτά είναι τα κυριώτερα μέτρα που προτείνουμε για την αύξηση και την δίκαιη 
κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος καθώς, και για την ανύψωση του βιωτικού και 
εκπολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

Αντιλαμβάνεσθε βέβαια πως τώρα καθορίζουμε μόνο τις αδρές γραμμές του 
προγράμματος μας για ανάπτυξη του τόπου. Η συμπλήρωση των λεπτομερειών αυτού 
του Προγράμματος θα απαίτηση επισταμένη μελέτη του κάθε θέματος από ειδικές 
Επιτροπές, που θα διορισθούν για τον σκοπό αυτό από τη Νέα Κεντρική Επιτροπή 
του Κόμματος μας. 

Γ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

1. Αύξηση του αριθμού των Νοσοκομείων και βελτίωση της λειτουργίας των·. 

(α) Ν ' αυξηθούν και να μεγαλώσουν τα Νοσοκομεία στις πόλεις και τα υγειονομικά 
κέντρα στην ύπαιθρο. 

(β) Ν ' αυξηθή το προσωπικό των Νοσοκομε ίων και υγειονομικών κέντρων και να 
πλουτισθούν όλα με τα κατάλληλα μέσα για διάγνωση και θεραπεία. 

(γ) Τα Νοσοκομε ία και τα Υγειονομικά κέντρα να τεθούν κάτω από τον έλεγχο των 
Δημοτικών Συμβουλίων και των εκλεγμένων Χωριτικών Αρχών. 

(δ) Να ιδρυθούν σ' όλα τα κέντρα Δημοτικά και χωριτικά μαιευτήρια. 

2. Συστηματική καταπολέμηση της φυματίωσης και άλλων ασθενειών: 

(α) Να ιδρυθούν περισσότερα φθισιατρεία. 

(β) Να επεκταθή σ' όλη την Κύπρο η εκστρατεία κατά της ελονοσίας. 

(γ) Να γίνουν σε πλατειά κλίμακα μπολιάσματα και προληπτικές ενέσεις εναντίον 
των μεταδοτικών ασθενειών, διφθερίτιδας, τυφοειδούς κλπ. 

(δ) Να γίνει πλατειά διαφώτιση των λαϊκών μαζών πάνω στις στοιχειώδεις αρχές 
της υγιεινής και τον τρόπο προφύλαξης από μεταδοτικές αρρώστειες. 

(ε) Να ιδρυθούν σ' όλα τα χωριά και τις πόλεις σχολικά μπάνια και κοινοτικά 
λουτρά στα χωριά. 

3. Να κτισθούν αρκετά υγιεινά σπίτια·. 

(α) Να κτ ισθούναπόταΔημαρχε ία με κρατική οικονομική βοήθεια καιεπιχορήγηση 
αρκετές σύγχρονες λαϊκές πολυκατοικίες που να ενοικιάζονται με χαμηλό ενοίκιο. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα ενάντια στο καθεστώς του Φράνκο55 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου λαού 
εκφράζει τον θαυμασμό του και εκδηλώνει την αλληλεγγύη των Κυπρίων Εργαζομένων 
προς τον ηρωικό αγώνα που ο Ισπανικός Δημοκρατικός Λαός συνεχίζει ενάντια στο 
μισητό φασιστικό καθεστώς του Φράγκο. 

Ταυτόχρονα όμως, το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος μας δεν μπορεί να μην 
εκφράζει την δυσφορία και την αγανάκτηση του Κυπριακού Λαού για την ηθική και 
υλική βοήθεια που πρόθυμα δίνεται στο τυρρανικό καθεστώς του Ισπανικού φασισμού 
από τις σκοτεινές δυνάμεις της αντίδρασης, των καπιταλιστικών μονοπωλιακών 
κύκλων της Αγγλίας και της Αμερικής. Εκφράζουμε επίσης την απογοήτευση του 
Κυπριακού Λαού για το ότι η Οργάνωση Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) δυο χρόνια ύστερα 
από το τέλος του πολέμου ενάντια στον φασισμό, δεν μπόρεσε ακόμα να ξεριζώσει 
με αποφασιστικά και δραστικά μέτρα τον Ισπανικό Φασισμό, κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
μεγάλες δυνάμεις μέλη του ΟΗΕ ανέχουνται και από τα παρασκήνια ενισχύουν τους 
καταπιεστές του Ισπανικού λαού. 

Το κόμμα μας και μαζί μας το σύνολο του Δημοκρατικού Κυπριακού λαού πιστεύει 
πως η ανοχή του ΟΗΕ απέναντι στον Ισπανικό φασισμό αφήνει ασυμπλήρωτη την 
νίκη των λαών ενάντια στο Χιτλερικό φασισμό, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ειρήνη, 
την ασφάλεια της Δημοκρατίας και τις κατακτήσεις των λαών. 

Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον 
Γ Γ του ΟΗΕ μαζί με τη βεβαιότητα του λαού μας πως στην προσεχή Γενική Συνέλευση 
της Οργάνωσης θα ληφθούν αποφάσεις και μέτρα που θα καταστήσουν αδύνατη την 
συνέχιση του φασισμού στην Ισπανία, θα χαρίσουν στον Ισπανικό λαό την Δημοκρατία 
και την Ειρήνη και θ' ανοίξουν έτσι τον δρόμο για την εξαφάνιση του φασισμού από 
το πρόσωπο της γης και τον θρίαμβο της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σ' όλο τον 
κόσμο. 

Ψήφισμα για την παρουσία της Αστυνομίας56 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο αισθάνεται την υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί κατά τον πιο 
έντονο τρόπο για την παρουσία, ύστερα από επίσημη εντολή, αστυνομικών κατά την 
διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών του και αποφασίζει τα ακόλουθα: 

1. θεωρε ί την στάση των αστυνομικών αυτών και γενικά την στάση της 
Κυβερνήσεως σαν στάση σκανδαλώδη, στάση που εγκλείει όλα τα στοιχεία μιας 
δικτατορικής συμπεριφοράς, στάση που στο σύνολο της δεν μπορεί παρά να 
προσβάλλει εκείνον που υιοθετεί και χρησιμοποιεί τέτοιες μέθοδες. Η επιμονή 
των αρχών να στέλνουν παρακολουθητές και ωτακουστές σε παρόμοιες κλειστές 
συνεδριάσεις, δεν παρουσιάζει καμμιά διαφορά από την ενδεχομένη απαίτηση να 
παρακολουθεί τις κινήσεις, τις συζητήσεις και τα ζητήματα γενικά μιας μεγάλης 
οικογένειας, εφ ' όσον αυτή θα υπερέβαινε τον αριθμό των πέντε προσώπων. 

2. Το Συνέδριον επιλαμβάνεται αυτής της ευκαιρίας για να στιγματίσει 
επίσης όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία επενέβαινε και 
παρακολουθούσε τις συσκέψεις των αιρετών ειδικών αντιπροσώπων σχετικά με τα 
ζητήματα της Αρχιεπισκοπικής εκλογής, φτάνοντας ίσαμε το σημείο να επιμένει να 
παρακολουθήσει την σύσκεψη των εφτά μελών της επιτροπής Λεμεσού - Λάρνακας, 
στην οποία θα ανταλλασσόταν γνώμες για την υποψηφιότητα του Επισκοπικού θρόνου 
Κιτίου. 

3. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο καταγγέλλει την τέτοια αφόρητη κατάσταση, καθώς 
επίσης και το όλο σκανδαλώδες Κυβερνητικό σύστημα από το οποίον απορρέει αυτή 
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η κατάσταση, όχι μόνο προς το σύνολο του Κυπριακού λαού, αλλά και προς όλον τον 
πολιτισμένον κόσμο. 

4. Το Συνέδριο αναθέτει στην Κ.Ε. να υποβάλει την έντονη του διαμαρτυρία 
προς τον Κυβερνήτη της νήσου και μεταφέρει την καταγγελία του στην Βουλή των 
Κοινοτήτων. 

Ψήφισμα για τον αριστερό Τύπο 5 7 

1. Το Ε' Παγκύπριον Συνέδριον με ικανοποίηση σημειώνει την έκδοση του 
«Δημοκράτη» - του Κομματικού δημοσιογραφικού μας οργάνου. 

Η κομματική ανάγκη επαφής στον διαφωτιστικό τομέα με τα φαρδειά οργανωμένα 
και ανοργάνωτα εργαζόμενα στρώματα (πόλης και υπαίθρου) ικανοποιείται σήμερα 
σε μεγάλο βαθμό, χάρις στον αριστερό τύπο κι ιδιαίτερα τον «Δημοκράτη». 

2. Το Κόμμα μας σαν ο Πολιτικός Καθοδηγητής της εργατικής τάξης και των 
εργαζομένων στρωμάτων, έχει άμεσο καθήκον να διατηρεί διαρκή και ανελλιπή 
επαφή και να προσανατολίζει τον λαό προς όλες τις εκδηλώσεις (εθνικές, πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές) που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή του πάλη 
για Εθνική λευτεριά και οικονομική ανάπτυξη. 

Σήμερα που το Εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα αντιμετωπίζει ολόπλευρη 
συνδυασμένη επίθεση της ντόπιας και της ξένης αντίδρασης, το καθήκον του 
Κόμματος στον τομέα της διαφώτισης του λαού, παίρνει κεφαλαιώδη σημασία. 

3. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες η πιο πέρα άνοδος του αριστερού τύπου κι 
ιδιαίτερα του «Δημοκράτη» πρέπει να είναι καθημερινό καθήκον του κομματικού 
συνόλου. 

Η ποιοτική καλυτέρευση του τύπου μας, η πλήρης διαφώτιση των οικονομικών 
προβλημάτων του λαού. η επίκαιρη κατατόπιση πάνω σ' όλα τα εσωτερικά και 
εξωτερικά διεθνή ζητήματα, η εξασφάλιση πληρέστερης επαφής με την Κυπριακή 
ύπαιθρο, η πιο άρτια εμφάνιση των εφημερίδων μας. είναι μερικά από τα καθήκοντα 
των οποίων την εκτέλεση η νέα Κ.Ε. πρέπει να επιδιώξει έμμονα και μεθοδικά. 

Ύψιστο κι επιβεβλημένο καθήκον του Κομματικού συνόλου και ιδιαίτερα της 
Συνταχτικής Επιτροπής αποτελεί και 'η περιφρούρηση του ιδεολογικού μας οργάνου 
από κινδύνους οποθενδήποτε κι αν προέρχονται. 

4. Παρ ' όλο που σήμερα η εφημερίδα μας κατέχειτην πρώτη θέση στην κυκλοφορία 
εν τούτοις πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για την περαιτέρω διείσδυση 
του τύπου μας μέσα σ' όλα τα στρώματα του λαού. 

Σύνθημα μας: Ακόμη περαιτέρω ανάπτυξη του αριστερού μας τύπου. 

0 Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ να φτάσει στον κάθε τόπο δουλειάς και στην κάθε Κυπριακή γωνιά. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα ενάντια στο καθεστώς του Φράνκο55 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου λαού 
εκφράζει τον θαυμασμό του και εκδηλώνει την αλληλεγγύη των Κυπρίων Εργαζομένων 
προς τον ηρωικό αγώνα που ο Ισπανικός Δημοκρατικός Λαός συνεχίζει ενάντια στο 
μισητό φασιστικό καθεστώς του Φράγκο. 

Ταυτόχρονα όμως, το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Κόμματος μας δεν μπορεί να μην 
εκφράζει την δυσφορία και την αγανάκτηση του Κυπριακού Λαού για την ηθική και 
υλική βοήθεια που πρόθυμα δίνεται στο τυρρανικό καθεστώς του Ισπανικού φασισμού 
από τις σκοτεινές δυνάμεις της αντίδρασης, των καπιταλιστικών μονοπωλιακών 
κύκλων της Αγγλίας και της Αμερικής. Εκφράζουμε επίσης την απογοήτευση του 
Κυπριακού Λαού για το ότι η Οργάνωση Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) δυο χρόνια ύστερα 
από το τέλος του πολέμου ενάντια στον φασισμό, δεν μπόρεσε ακόμα να ξεριζώσει 
με αποφασιστικά και δραστικά μέτρα τον Ισπανικό Φασισμό, κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
μεγάλες δυνάμεις μέλη του ΟΗΕ ανέχουνται και από τα παρασκήνια ενισχύουν τους 
καταπιεστές του Ισπανικού λαού. 

Το κόμμα μας και μαζί μας το σύνολο του Δημοκρατικού Κυπριακού λαού πιστεύει 
πως η ανοχή του ΟΗΕ απέναντι στον Ισπανικό φασισμό αφήνει ασυμπλήρωτη την 
νίκη των λαών ενάντια στο Χιτλερικό φασισμό, θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ειρήνη, 
την ασφάλεια της Δημοκρατίας και τις κατακτήσεις των λαών. 

Το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον 
Γ Γ του ΟΗΕ μαζί με τη βεβαιότητα του λαού μας πως στην προσεχή Γενική Συνέλευση 
της Οργάνωσης θα ληφθούν αποφάσεις και μέτρα που θα καταστήσουν αδύνατη την 
συνέχιση του φασισμού στην Ισπανία, θα χαρίσουν στον Ισπανικό λαό την Δημοκρατία 
και την Ειρήνη και θ' ανοίξουν έτσι τον δρόμο για την εξαφάνιση του φασισμού από 
το πρόσωπο της γης και τον θρίαμβο της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σ' όλο τον 
κόσμο. 

Ψήφισμα για την παρουσία της Αστυνομίας56 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο αισθάνεται την υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί κατά τον πιο 
έντονο τρόπο για την παρουσία, ύστερα από επίσημη εντολή, αστυνομικών κατά την 
διάρκεια της διεξαγωγής των εργασιών του και αποφασίζει τα ακόλουθα: 

1. θεωρε ί την στάση των αστυνομικών αυτών και γενικά την στάση της 
Κυβερνήσεως σαν στάση σκανδαλώδη, στάση που εγκλείει όλα τα στοιχεία μιας 
δικτατορικής συμπεριφοράς, στάση που στο σύνολο της δεν μπορεί παρά να 
προσβάλλει εκείνον που υιοθετεί και χρησιμοποιεί τέτοιες μέθοδες. Η επιμονή 
των αρχών να στέλνουν παρακολουθητές και ωτακουστές σε παρόμοιες κλειστές 
συνεδριάσεις, δεν παρουσιάζει καμμιά διαφορά από την ενδεχομένη απαίτηση να 
παρακολουθεί τις κινήσεις, τις συζητήσεις και τα ζητήματα γενικά μιας μεγάλης 
οικογένειας, εφ ' όσον αυτή θα υπερέβαινε τον αριθμό των πέντε προσώπων. 

2. Το Συνέδριον επιλαμβάνεται αυτής της ευκαιρίας για να στιγματίσει 
επίσης όλες εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία επενέβαινε και 
παρακολουθούσε τις συσκέψεις των αιρετών ειδικών αντιπροσώπων σχετικά με τα 
ζητήματα της Αρχιεπισκοπικής εκλογής, φτάνοντας ίσαμε το σημείο να επιμένει να 
παρακολουθήσει την σύσκεψη των εφτά μελών της επιτροπής Λεμεσού - Λάρνακας, 
στην οποία θα ανταλλασσόταν γνώμες για την υποψηφιότητα του Επισκοπικού θρόνου 
Κιτίου. 

3. Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο καταγγέλλει την τέτοια αφόρητη κατάσταση, καθώς 
επίσης και το όλο σκανδαλώδες Κυβερνητικό σύστημα από το οποίον απορρέει αυτή 
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η κατάσταση, όχι μόνο προς το σύνολο του Κυπριακού λαού, αλλά και προς όλον τον 
πολιτισμένον κόσμο. 

4. Το Συνέδριο αναθέτει στην Κ.Ε. να υποβάλει την έντονη του διαμαρτυρία 
προς τον Κυβερνήτη της νήσου και μεταφέρει την καταγγελία του στην Βουλή των 
Κοινοτήτων. 

Ψήφισμα για τον αριστερό Τύπο 5 7 

1. Το Ε' Παγκύπριον Συνέδριον με ικανοποίηση σημειώνει την έκδοση του 
«Δημοκράτη» - του Κομματικού δημοσιογραφικού μας οργάνου. 

Η κομματική ανάγκη επαφής στον διαφωτιστικό τομέα με τα φαρδειά οργανωμένα 
και ανοργάνωτα εργαζόμενα στρώματα (πόλης και υπαίθρου) ικανοποιείται σήμερα 
σε μεγάλο βαθμό, χάρις στον αριστερό τύπο κι ιδιαίτερα τον «Δημοκράτη». 

2. Το Κόμμα μας σαν ο Πολιτικός Καθοδηγητής της εργατικής τάξης και των 
εργαζομένων στρωμάτων, έχει άμεσο καθήκον να διατηρεί διαρκή και ανελλιπή 
επαφή και να προσανατολίζει τον λαό προς όλες τις εκδηλώσεις (εθνικές, πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές) που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή του πάλη 
για Εθνική λευτεριά και οικονομική ανάπτυξη. 

Σήμερα που το Εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα αντιμετωπίζει ολόπλευρη 
συνδυασμένη επίθεση της ντόπιας και της ξένης αντίδρασης, το καθήκον του 
Κόμματος στον τομέα της διαφώτισης του λαού, παίρνει κεφαλαιώδη σημασία. 

3. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες η πιο πέρα άνοδος του αριστερού τύπου κι 
ιδιαίτερα του «Δημοκράτη» πρέπει να είναι καθημερινό καθήκον του κομματικού 
συνόλου. 

Η ποιοτική καλυτέρευση του τύπου μας, η πλήρης διαφώτιση των οικονομικών 
προβλημάτων του λαού. η επίκαιρη κατατόπιση πάνω σ' όλα τα εσωτερικά και 
εξωτερικά διεθνή ζητήματα, η εξασφάλιση πληρέστερης επαφής με την Κυπριακή 
ύπαιθρο, η πιο άρτια εμφάνιση των εφημερίδων μας. είναι μερικά από τα καθήκοντα 
των οποίων την εκτέλεση η νέα Κ.Ε. πρέπει να επιδιώξει έμμονα και μεθοδικά. 

Ύψιστο κι επιβεβλημένο καθήκον του Κομματικού συνόλου και ιδιαίτερα της 
Συνταχτικής Επιτροπής αποτελεί και 'η περιφρούρηση του ιδεολογικού μας οργάνου 
από κινδύνους οποθενδήποτε κι αν προέρχονται. 

4. Παρ ' όλο που σήμερα η εφημερίδα μας κατέχειτην πρώτη θέση στην κυκλοφορία 
εν τούτοις πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια για την περαιτέρω διείσδυση 
του τύπου μας μέσα σ' όλα τα στρώματα του λαού. 

Σύνθημα μας: Ακόμη περαιτέρω ανάπτυξη του αριστερού μας τύπου. 

0 Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ να φτάσει στον κάθε τόπο δουλειάς και στην κάθε Κυπριακή γωνιά. 
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Ψήφισμα για την Ελληνική Κατάσταση 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον Α Κ Ε Λ αφού μελέτησε προσεκτικά ΤΌ όλο Ελληνικό 
πρόβλημα, όπως παρουσιάζεται σήμερα, κατέληξε στην πιο κάτω απόφαση: 

1. Καταδικάζειανεπιφύλακτατηνανοικτήεπεμβατικήπολιτικήτηςαγγλοσαξωνικής 
ιμπεριαλιστικής αντίδρασης στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή 
που τυπικά και ουσιαστικά καταργεί την Ανεξαρτησία του Έθνους, που θίγει την 
ακεραιότητα της χώρας και εμποδίζει σοβαρά την ειρηνική δημοκρατική ανέλιξη του 
λαού προς κάθε οικονομική, κοινωνική και πνευματική άνθηση, δεν είναι άσχετη με 
τη γενική τάση του ιμπεριαλισμού για προετοιμασία ενός νέου πολέμου με τάση το 
όνειρο της παγκόσμιας επικράτησης. 

2. Καταγγέλλει μπροστά στον Κυπριακό λαό. την Ελληνική μοναρχοφασιστική 
δεξιά, το Ελληνικό κέντρο που πρόδωσε τις φιλελεύθερες αρχές που πρέσβευε 
στη γένεση του ο Βενιζελισμός και το ξενόδουλο καθεστώς της μεσαιωνικής βίας. 
που σπείρει τον όλεθρο ανάμεσα στο λαό, εξανδραποδίζει μαζικά το γνήσιο μαζικό 
κίνημα, ρίχνει πρόσθετο λάδι στη φωτιά του εμφύλιου σπαραγμού και διαιωνίζει 
την ιμπεριαλιστική αποικιοποίηση της χώρας, μεταβάλλοντας την σε πολεμικό, 
τυχοδιωκτικό ορμητήριο. 

3. Εκφράζει τον απεριόριστο θαυμασμό του, την συμπάθεια και την αλληλεγγύη 
του προς τον ηρωικό και ακαταμάχητον αδελφικό Ελληνικό Λαό, προς την πολιτική 
του πρωτοπορία, όπως την εκφράζει το Ε Α Μ και το ΚΚΕ , καθώς και προς το ένοπλο 
μαχητικό του τμήμα - τον Λαϊκό Δημοκρατικό Στρατό - που αδιάλλακτα αγωνίζουνται 
για την ειρήνευση, για την Λευτεριά και την Ανεξαρτησία, για την δημοκρατική 
ανάπτυξη, για την οικονομικήν ανασυγκρότητση, και την Εθνικήν ολοκλήρωση της 
χώρας. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα πως δεν είναι μακρυά η 
μέρα της πλήρους λαϊκής επικράτησης, της πλήρους τελικής νίκης του Δημοκρατικού 
Λαού και των Δημοκρατικών όπλων στην Ελλάδα. 

4. Καθορίζει σαφώς πως η θέση του δικού μας κινήματος είναι θέση κοινού 
Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα από κοινήν ουσιαστικά ιμπεριαλιστικήν υποδούλωση, 
θέση υλικής και ηθικής αμοιβαίας συμπάθειας και υποστήριξης. Μ ' αυτό το πρίσμα, 
το Ε' Παγκύπριο συνέδριον που στη μελέτη του όλου Ελληνικού προβλήματος 
στάθηκε ιδιαίτερα στα μαρτύρια των στερήσεων και των βασάνων που υφίστανται 
οι εξόριστοι δημοκρατικοί αγωνιστές στα «νησιά του θανάτου», ανάμεσα στους 
οποίους συγκαταλέγονται και Κύπριοι πατριώτες, σαν τους συναγωνιστές Ιωάννη 
Κατσουνωτόν, Κοκονάν Αντώνιον και Στρίγγον - δίνει ρητήν εντολή στην νέαν Κ.Ε. να 
οργανώσει άμεσα Παγκύπριον έρανον βοηθείας των ηρωικών αυτών θυμάτων ενός 
αγώνα, που διεξάγεται όχι μόνον για τα γνήσια συμφέροντα του Λαού της Ελλάδας, 
μα και για τα πιο επείγοντα συμφέροντα των λαών όλου του κόσμου. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε. 

Το Στ'. Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λεμεσό στις 27 και 28 
Αυγούστου, 1949. αφού μελέτησε την έκθεση δράσης που κατέθεσε η Προσωρινή 
Κεντρική Καθοδήγηση, κι αφού άκουσε την εισήγηση του Γ Γ και τη συζήτηση που 
επακολούθησε 

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕ Ι : 

1. Εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κ.Ε., το σχέδιο απόφασης πάνω στην 
έκθεση δράσης, που κατετέθη, και όλες τις συμπληρώσεις και παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν από τους συνέδρους και έγιναν δεκτές από το Συνέδριο. 

2. Το Συνέδριο επικυρώνει την κριτική της Κ.Ε. του Κόμματος όσον αφορά τα 
λάθος της πολιτικής μας γραμμής, κι εγκρίνει όλα τα μέτρα που πάρτηκαν για τη 
διόρθωση του λάθους και το μπάσιμο του Κόμματος στο σωστό πολιτικό δρόμο. 

3. Το Συνέδριο εγκρίνει την απόφαση για παραίτηση της Κ.Ε. και επικυρώνει όλες 
τις αποφάσεις και δουλειά της Προσωρινής Κεντρικής Καθοδήγησης όσον αφορά την 
οργάνωση του Στ' Συνεδρίου, και την καθοδήγηση του Κόμματος μέσα στο διάστημα 
που μεσολάβησε, όπως αναφέρεται στην έκθεση δράσης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Το Στ' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , συνέρχεται μέσα σε συνθήκες, διεθνείς και τοπικές, 
εξαιρετικά κρίσιμες. 

Οι δυνάμεις της παγκόσμιας αντίδρασης που την επομένη του πολέμου διέσπασαν την 
πολεμική συνεργασία των λαών ενάντια στον Χιτλερικό φασισμό και τον Γιαπωνέζικο 
ιμπεριαλισμό, κινούνται δραστήρια για την οργάνωση ενός τρίτου παγκόσμιου 
πολέμου. 0 διεθνής καπιταλισμός, στριμωγμένος απ' τις αντιθέσεις του και την κρίση 
που άρχισεν ήδη να κτυπάει την πόρτα του. προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες 
του φορτώνοντας στους ώμους των εργαζομένων των καπιταλιστικών χωρών και των 
καταπιεζομένων των αποικιακών και ημιαποικιακών λαών. ολόκληρο το βάρος της 
κρίσης. 

Επεμβαίνουν στα εσωτερικά ξένων χωρών, οργανώνουν τον εμφύλιο πόλεμο για 
ν' αναστηλώσουν τα αντιλαϊκά εκμεταλλευτικά καθεστώτα πούναι πρόθυμα να 
ξεπουλήσουν τις χώρες τους στα συμφέροντα των Αγγλο - Αμερικάνικων μονοπωλίων. 

Για την προετοιμασία του νέου μακελειού κτυπούν τις δημοκρατικές δυνάμεις 
κι οργανώσεις των χωρών τους, κι ιδιαίτερα τις οργανώσεις και τις δυνάμεις της 
εργατικής τάξης. Σηκώνουν και πάλιν την σημαία του Χιτλερικού αντικομμουνισμού 
και με τα ίδια συνθήματα της φασιστικής προπαγάνδας διασπούν την εργατική ενότητα 
σε τοπική και διεθνή κλίμακα. 

Απέναντι στα καταχθόνια σχέδια των ιμπεριαλιστών ορθώνονται αποφασιστικά οι 
δυνάμεις της προοδευτικής ανθρωπότητας μ' επικεφαλής την Σοβιετική Ένωση. Οι 
λαοί, που - όπως δήλωσε ο μεγάλος δάσκαλος της εργατικής τάξης Ιωσήφ Στάλιν 
- «έχουν πολύ φρέσκα στο μυαλό τους τα κακά του τελευταίου πολέμου, δεν θα 
επιτρέψουντηνοργάνωση ενός νέου πολέμου». Μέσα στις δυνάμεις αυτέςτης Ειρήνης 
βρίσκονται οι νεαρές λαϊκές Δημοκρατίες, τα εκατομμύρια του νικηφόρου λαού της 

131 



Ψήφισμα για την Ελληνική Κατάσταση 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριον Α Κ Ε Λ αφού μελέτησε προσεκτικά ΤΌ όλο Ελληνικό 
πρόβλημα, όπως παρουσιάζεται σήμερα, κατέληξε στην πιο κάτω απόφαση: 

1. Καταδικάζειανεπιφύλακτατηνανοικτήεπεμβατικήπολιτικήτηςαγγλοσαξωνικής 
ιμπεριαλιστικής αντίδρασης στα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή 
που τυπικά και ουσιαστικά καταργεί την Ανεξαρτησία του Έθνους, που θίγει την 
ακεραιότητα της χώρας και εμποδίζει σοβαρά την ειρηνική δημοκρατική ανέλιξη του 
λαού προς κάθε οικονομική, κοινωνική και πνευματική άνθηση, δεν είναι άσχετη με 
τη γενική τάση του ιμπεριαλισμού για προετοιμασία ενός νέου πολέμου με τάση το 
όνειρο της παγκόσμιας επικράτησης. 

2. Καταγγέλλει μπροστά στον Κυπριακό λαό. την Ελληνική μοναρχοφασιστική 
δεξιά, το Ελληνικό κέντρο που πρόδωσε τις φιλελεύθερες αρχές που πρέσβευε 
στη γένεση του ο Βενιζελισμός και το ξενόδουλο καθεστώς της μεσαιωνικής βίας. 
που σπείρει τον όλεθρο ανάμεσα στο λαό, εξανδραποδίζει μαζικά το γνήσιο μαζικό 
κίνημα, ρίχνει πρόσθετο λάδι στη φωτιά του εμφύλιου σπαραγμού και διαιωνίζει 
την ιμπεριαλιστική αποικιοποίηση της χώρας, μεταβάλλοντας την σε πολεμικό, 
τυχοδιωκτικό ορμητήριο. 

3. Εκφράζει τον απεριόριστο θαυμασμό του, την συμπάθεια και την αλληλεγγύη 
του προς τον ηρωικό και ακαταμάχητον αδελφικό Ελληνικό Λαό, προς την πολιτική 
του πρωτοπορία, όπως την εκφράζει το Ε Α Μ και το ΚΚΕ , καθώς και προς το ένοπλο 
μαχητικό του τμήμα - τον Λαϊκό Δημοκρατικό Στρατό - που αδιάλλακτα αγωνίζουνται 
για την ειρήνευση, για την Λευτεριά και την Ανεξαρτησία, για την δημοκρατική 
ανάπτυξη, για την οικονομικήν ανασυγκρότητση, και την Εθνικήν ολοκλήρωση της 
χώρας. 

Το Ε' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα πως δεν είναι μακρυά η 
μέρα της πλήρους λαϊκής επικράτησης, της πλήρους τελικής νίκης του Δημοκρατικού 
Λαού και των Δημοκρατικών όπλων στην Ελλάδα. 

4. Καθορίζει σαφώς πως η θέση του δικού μας κινήματος είναι θέση κοινού 
Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα από κοινήν ουσιαστικά ιμπεριαλιστικήν υποδούλωση, 
θέση υλικής και ηθικής αμοιβαίας συμπάθειας και υποστήριξης. Μ ' αυτό το πρίσμα, 
το Ε' Παγκύπριο συνέδριον που στη μελέτη του όλου Ελληνικού προβλήματος 
στάθηκε ιδιαίτερα στα μαρτύρια των στερήσεων και των βασάνων που υφίστανται 
οι εξόριστοι δημοκρατικοί αγωνιστές στα «νησιά του θανάτου», ανάμεσα στους 
οποίους συγκαταλέγονται και Κύπριοι πατριώτες, σαν τους συναγωνιστές Ιωάννη 
Κατσουνωτόν, Κοκονάν Αντώνιον και Στρίγγον - δίνει ρητήν εντολή στην νέαν Κ.Ε. να 
οργανώσει άμεσα Παγκύπριον έρανον βοηθείας των ηρωικών αυτών θυμάτων ενός 
αγώνα, που διεξάγεται όχι μόνον για τα γνήσια συμφέροντα του Λαού της Ελλάδας, 
μα και για τα πιο επείγοντα συμφέροντα των λαών όλου του κόσμου. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε. 

Το Στ'. Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λεμεσό στις 27 και 28 
Αυγούστου, 1949. αφού μελέτησε την έκθεση δράσης που κατέθεσε η Προσωρινή 
Κεντρική Καθοδήγηση, κι αφού άκουσε την εισήγηση του Γ Γ και τη συζήτηση που 
επακολούθησε 

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕ Ι : 

1. Εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κ.Ε., το σχέδιο απόφασης πάνω στην 
έκθεση δράσης, που κατετέθη, και όλες τις συμπληρώσεις και παρατηρήσεις που 
υποβλήθηκαν από τους συνέδρους και έγιναν δεκτές από το Συνέδριο. 

2. Το Συνέδριο επικυρώνει την κριτική της Κ.Ε. του Κόμματος όσον αφορά τα 
λάθος της πολιτικής μας γραμμής, κι εγκρίνει όλα τα μέτρα που πάρτηκαν για τη 
διόρθωση του λάθους και το μπάσιμο του Κόμματος στο σωστό πολιτικό δρόμο. 

3. Το Συνέδριο εγκρίνει την απόφαση για παραίτηση της Κ.Ε. και επικυρώνει όλες 
τις αποφάσεις και δουλειά της Προσωρινής Κεντρικής Καθοδήγησης όσον αφορά την 
οργάνωση του Στ' Συνεδρίου, και την καθοδήγηση του Κόμματος μέσα στο διάστημα 
που μεσολάβησε, όπως αναφέρεται στην έκθεση δράσης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

Το Στ' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , συνέρχεται μέσα σε συνθήκες, διεθνείς και τοπικές, 
εξαιρετικά κρίσιμες. 

Οι δυνάμεις της παγκόσμιας αντίδρασης που την επομένη του πολέμου διέσπασαν την 
πολεμική συνεργασία των λαών ενάντια στον Χιτλερικό φασισμό και τον Γιαπωνέζικο 
ιμπεριαλισμό, κινούνται δραστήρια για την οργάνωση ενός τρίτου παγκόσμιου 
πολέμου. 0 διεθνής καπιταλισμός, στριμωγμένος απ' τις αντιθέσεις του και την κρίση 
που άρχισεν ήδη να κτυπάει την πόρτα του. προσπαθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες 
του φορτώνοντας στους ώμους των εργαζομένων των καπιταλιστικών χωρών και των 
καταπιεζομένων των αποικιακών και ημιαποικιακών λαών. ολόκληρο το βάρος της 
κρίσης. 

Επεμβαίνουν στα εσωτερικά ξένων χωρών, οργανώνουν τον εμφύλιο πόλεμο για 
ν' αναστηλώσουν τα αντιλαϊκά εκμεταλλευτικά καθεστώτα πούναι πρόθυμα να 
ξεπουλήσουν τις χώρες τους στα συμφέροντα των Αγγλο - Αμερικάνικων μονοπωλίων. 

Για την προετοιμασία του νέου μακελειού κτυπούν τις δημοκρατικές δυνάμεις 
κι οργανώσεις των χωρών τους, κι ιδιαίτερα τις οργανώσεις και τις δυνάμεις της 
εργατικής τάξης. Σηκώνουν και πάλιν την σημαία του Χιτλερικού αντικομμουνισμού 
και με τα ίδια συνθήματα της φασιστικής προπαγάνδας διασπούν την εργατική ενότητα 
σε τοπική και διεθνή κλίμακα. 

Απέναντι στα καταχθόνια σχέδια των ιμπεριαλιστών ορθώνονται αποφασιστικά οι 
δυνάμεις της προοδευτικής ανθρωπότητας μ' επικεφαλής την Σοβιετική Ένωση. Οι 
λαοί, που - όπως δήλωσε ο μεγάλος δάσκαλος της εργατικής τάξης Ιωσήφ Στάλιν 
- «έχουν πολύ φρέσκα στο μυαλό τους τα κακά του τελευταίου πολέμου, δεν θα 
επιτρέψουντηνοργάνωση ενός νέου πολέμου». Μέσα στις δυνάμεις αυτέςτης Ειρήνης 
βρίσκονται οι νεαρές λαϊκές Δημοκρατίες, τα εκατομμύρια του νικηφόρου λαού της 

131 



Κίνας, οι επαναστατημένοι λαοί των αποικιακών χωρών, ο ηρωικός Δημοκρατικός 
λαός της Ελλάδας, τα πανίσχυρα εργατικά κινήματα των καπιταλιστικών χωρών, κι 
όλες οι διεθνείς προοδευτικές οργανώσεις, των εργατών, της νεολαίας, των γυναικών, 
των επιστημόνων, και των μαχητών της ειρήνης. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες τα καθήκοντα,που μπαίνουν μπροστά στο Κόμμα μας και 
την Κυπριακή Εργατική τάξη διαγράφονται όσον ποτέ καθαρά: 

Να συνδέσουμε την πάλη μας για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου και για 
την λύση των οικονομικών μας προβλημάτων με την πάλη για την ειρήνη και την 
δημοκρατία. 

Πρέπει να συγκεντρώσουμε γύρω στο Κόμμα μας, μέσα στις προοδευτικές μας 
οργανώσεις την πλειοψηφία του λαού και να την κινητοποιήσουμε για την υπεράσπιση 
της ειρήνης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Να ξεσκεπάζουμε 
καθημερινά, μ' όλα τα μέσα της διαφώτισης και της προπαγάνδας τα πολεμικά 
σχέδια του ιμπεριαλισμού στον τόπο μας και σε διεθνή κλίμακα. Να οργανώσουμε 
στην Κύπρου όπου είναι δυνατό επιτροπές Ειρήνης όπως αποφάσισε το Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, και να τις φέρουμε σ' επαφή με την Μόνιμη 
Παγκόσμια Επιτροπή των υπερασπιστών της Ειρήνης. 

Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Η Ελλάδα αποτελεί το τρανώτερο παράδειγμα ιμπεριαλιστικής επέμβασης, οργάνωσης 
εμφυλίου πολέμου κι υποδούλωσης μιας ξένης χώρας. 

0 Αγγλο-Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπαθεί να μεταβάλει την Ελλάδα σε 
πολεμικό προγεφύρωμα ενάντια στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Βαλκανικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης, και την Σοβιετική Ένωση. Με τη συνεργασία των ντόπιων 
συνεργατών του έχει καταλύσει την ανεξαρτησία της χώρας, και κάθε δημοκρατικήν 
ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Με τη συνεργασία της προδοτικής κλίκας του Τίτο 
κάμνει πιο δύσκολο τον σκληρόν αγώνα του Ελληνικού Λαού για τη Δημοκρατία και 
την ανεξαρτησία του. Δίπλα στο καθημερινό ματοκύλισμα του μετώπου εκατοντάδες 
δημοκρατικών πολιτών εκτελέστηκαν και χιλιάδες στενάζουν στα μπουντρούμια των 
φυλακών και στα ξερονήσια. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας λιμοκτονούν από την ανεργία και τα μεροκάματα πείνας. 
Οι απεργίες και οι στάσεις δουλειάς, παρά τους φασιστικούς νόμους, είναι σχεδόν 
καθημερινό φαινόμενο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου, οι τροχιοδρομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του απεργιακού αγώνα. 

Ενάντια στα σχέδια καιτηνεπέμβασητωνΑμερικανο-Άγγλωνιμπεριαλιστώνορθώνεται 
αποφασιστικά ο Ελληνικός Δημοκρατικός λαός και η Δημοκρατική του Κυβέρνηση, 
κι ο Δημοκρατικός Στρατός, κάτω από την σοφή καθοδήγηση του ηρωικού Κ.Κ.Ε. 
Αυτή τη στιγμή, στα βουνά του δοξασμένου Γράμμου ο Ελληνικός Λαός δίνει ξανά 
την μάχη του για την ανεξαρτησία και την τιμή της Ελλάδας, ματώνει και καταπονεί 
τον εχθρό και προχωρεί για την κατάκτηση της αποφασιστικής καμπής του αγώνα. 

Το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνέρχεται την στιγμή που στην Ελλάδα 
διεξάγεται η αποφασιστική μάχη του 1949, χαιρετίζει τους ηρωικούς αγωνιστές της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, χαιρετίζει το ηρωικό Κόμμα της Ελληνικής Εργατικής Τάξης 
που εμπνέει και καθοδηγεί τον μεγάλο αγώνα του Ελληνικού Λαού. Καλεί τη νέα 
Κ.Ε. του Κόμματος να δουλέψει δραστήρια, για την ενίσχυση του μεγάλου αγώνα 
του Ελληνικού λαού. Να διαφωτίσει με κάθε μέσο τον Κυπριακό λαό για το δίκαιο 
της υπόθεσης του Ελληνικού Λαού, να διαλύσει την ομίχλη της συκοφαντίας και της 
σύγχυσης που σκόρπισε και σκορπίζει η αντίδραση. 

Η νέα Κ.Ε. να ενισχύσει την ειρηνική προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης στον 
ΟΗΕ σχετικά με το Ελληνικό, για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, την 
απελευθέρωση όλων των κρατουμένων δημοκρατικών, τη γενική αμνηστεία. τη 
δημοκρατικοποίηση της χώρας και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών κάτω από την 
εποπτεία του ΟΗΕ. 
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Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την εκτέλεση των 
καθηκόντων μας στον εθνικό - απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας. γιατί μοναχά 
μια δημοκρατική, ανεξάρτητη Ελλάδα, ελεύθερη από κάθε ιμπεριαλιστική εξάρτηση 
θα θέσει αποφασιστικά τη λύση του Κυπριακού ζητήματος και θα ενισχύσει θετικά κι 
αποφασιστικά τον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 

Η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο ολοένα και περιπλέκεται στα σχέδια του Αγγλο-
Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να μετατρέψει τον τόπο σε πολεμικό προγεφύρωμα 
ενάντια στις δυνάμεις του σοσιαλισμού, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Μεθοδικά ο 
ιμπεριαλισμός συνδυάζειτην εφαρμογή των πολεμικών σχεδίωντου με το κτύπημα του 
εθνικο-απελευθερωτικού μας κινήματος και της μαχητικής πρωτοπορίας του πούναι 
η εργατική τάξη και το Κόμμα μας. 0 ιμπεριαλισμός καμουφλάρει τα κτυπήματα του 
ενάντια στις ζωντανές εθνικό - απελευθερωτικές δυνάμεις με μια έντεχνη κι εντατική 
αντικομμουνιστική προπαγάνδα που διοχετεύει μέσον των ντόπιων πραχτόρων του και 
των δημοσιογραφικών του οργάνων. Η ντόπια μεγαλοαστικοτσιφλικάδικη αντίδραση, 
που από χρόνια συνήθισε στην προδοσία, δίνει την ολοπρόθυμη συνεργασία 
και υποστήριξη της προς τον ιμπεριαλισμό καλώντας τον να εξοντώσει το κίνημα 
μας και την ηγεσία του, να φασιστικοποιήσει τον τόπο, να διαιωνίσει τη σκλαβιά, 
την εκμετάλλευση και την ταπείνωση του Κυπριακού λαού. Η ντόπια αντίδραση 
καμουφλάρει την προδοσία της όχι μόνο κάτω από τα αντικομμουνιστικά συνθήματα 
που δανείζεται από τον ξενόδουλο μοναρχοφασισμό, αλλά και μ' ένα υστερικό, 
εθνοκαπηλισμό, χρησιμοποιώντας κενά ψευτοπατριωτικά συνθήματα και γαλάζια 
χρώματα χωρίς ποτέ να επιδεικνύει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. 

Συνέπεια της φιλοπόλεμης και εκμεταλλευτικής πολιτικής του ιμπεριαλισμού στον 
τόπο μας είναι το ξεχαρβάλωμα της εθνικής μας οικονομίας, το βύθισμα του τόπου 
στην πιο φοβερή οικονομική κρίση, το ομαδικό ξεκλήρισμα των αγροτών μας και το 
ξάπλωμα της ανεργίας. Και σαν συνέχεια η άγρια και οργανωμένη επίθεση ενάντια 
στο βιωτικό επίπεδο και τις κατακτήσεις των εργατο-υπαλλήλων, που εμπνέεται από 
τον ιμπεριαλισμό και οργανώνεται, σε μεγάλη κλίμακα, από την ντόπια μεγαλοαστική 
αντίδραση, ζένος ιμπεριαλισμός και ντόπια πλουτοκρατία τόβαλαν να τσακίσουν 
με τη βία, με την τρομοκρατία, με τους οικονομικούς εκβιασμούς και με τις άγριες 
επιθέσεις ενάντια στις κατακτήσεις των εργατών, το συντεχνιακό μας κίνημα που 
αποτελεί τη μαζική μαχητική πρωτοπορία στην απελευθερωτική μας πάλη. 

Μπροστά στην τέτοια ξετσίπωτη, ληστρική, φασιστική και φιλοπόλεμη πολιτική 
του ιμπεριαλισμού και των ντόπιων πρακτόρων του, πολιτική που συνδυάζει την 
απεγνωσμένη προσπάθεια να πλαισιωθεί με ψευτοσυνταγματικά εξαμβλώματα που 
να δώσουν βασική πολιτική διέξοδο στον ιμπεριαλισμό, το Κόμμα μας θέτει μπροστά 
στο λαό την ξεκάθαρη γραμμή της αδιάλλακτης μαχητικής κι αποφασιστικής, 
απελευθερωτικής πάλης, για το σπάσιμο των αποικιακών κλοιών του, για την οριστική 
απολύτρωση του από τα φαρμακερά ιμπεριαλιστικά πλοκάμια που τον περιζώνουν. 
0 δρόμος αυτός είναι δύσκολος και τραχύς μα είναι κι ο μοναδικός δρόμος για 
ένα λαό που θέλει να ζήσει, να ανορθωθεί. Έτσι, η συνεπής θέση μας έναντι στα 
«συνταγματικά» σχέδια του ιμπεριαλισμού είναι τούτη: Ανεπιφύλακτη καταπολέμηση 
κάθε συνταγματικής προσπάθειας του ιμπεριαλισμού. Με συνέπεια και μέχρι τέλους, 
να κληθεί ο λαός στην οργανωμένη πολιτική πάλη, για να παραμείνει, το αδιέξοδο 
του ιμπεριαλισμού γύρω από το πολιτικό (συνταγματικό) ζήτημα της Κύπρου. Είναι 
ζωτική ανάγκη για τον ιμπεριαλισμό να βρουν «συνταγματική επικύρωση» τα σχέδια 
του. Οα είναι επιτυχία του Κόμματος μας, και του λαού, αν συνειδητά κλείσει την 
τέτοια διέξοδο. Μ ε τον όρο όμως πως κλείοντάς με συνέπεια ο λαός τις συνταγματικές 
διεξόδους του ιμπεριαλισμού, με άλλη τόση συνέπεια θα μπει και θα προχωρήσει 
με την ενδεδειγμένη τακτική, στον δρόμο της αδιάλλαχτης εθνικό-απελευθερωτικής 
πάλης, εκεί που προχωρούν όλοι οι άλλοι αποικιακοί λαοί συνδυάζοντας την 
καθημερινή πάλη, για την επιβίωση των εργαζομένων, τον αγώνα ενάντια στους 
φασιστικούς νόμους, τον αγώνα ενάντια στην μεταβολή του τόπου σε πολεμική βάση. 
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Κίνας, οι επαναστατημένοι λαοί των αποικιακών χωρών, ο ηρωικός Δημοκρατικός 
λαός της Ελλάδας, τα πανίσχυρα εργατικά κινήματα των καπιταλιστικών χωρών, κι 
όλες οι διεθνείς προοδευτικές οργανώσεις, των εργατών, της νεολαίας, των γυναικών, 
των επιστημόνων, και των μαχητών της ειρήνης. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες τα καθήκοντα,που μπαίνουν μπροστά στο Κόμμα μας και 
την Κυπριακή Εργατική τάξη διαγράφονται όσον ποτέ καθαρά: 

Να συνδέσουμε την πάλη μας για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου και για 
την λύση των οικονομικών μας προβλημάτων με την πάλη για την ειρήνη και την 
δημοκρατία. 

Πρέπει να συγκεντρώσουμε γύρω στο Κόμμα μας, μέσα στις προοδευτικές μας 
οργανώσεις την πλειοψηφία του λαού και να την κινητοποιήσουμε για την υπεράσπιση 
της ειρήνης και των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Να ξεσκεπάζουμε 
καθημερινά, μ' όλα τα μέσα της διαφώτισης και της προπαγάνδας τα πολεμικά 
σχέδια του ιμπεριαλισμού στον τόπο μας και σε διεθνή κλίμακα. Να οργανώσουμε 
στην Κύπρου όπου είναι δυνατό επιτροπές Ειρήνης όπως αποφάσισε το Παγκόσμιο 
Συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι, και να τις φέρουμε σ' επαφή με την Μόνιμη 
Παγκόσμια Επιτροπή των υπερασπιστών της Ειρήνης. 

Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Η Ελλάδα αποτελεί το τρανώτερο παράδειγμα ιμπεριαλιστικής επέμβασης, οργάνωσης 
εμφυλίου πολέμου κι υποδούλωσης μιας ξένης χώρας. 

0 Αγγλο-Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπαθεί να μεταβάλει την Ελλάδα σε 
πολεμικό προγεφύρωμα ενάντια στις Λαϊκές Δημοκρατίες της Βαλκανικής και της 
Ανατολικής Ευρώπης, και την Σοβιετική Ένωση. Με τη συνεργασία των ντόπιων 
συνεργατών του έχει καταλύσει την ανεξαρτησία της χώρας, και κάθε δημοκρατικήν 
ελευθερία του Ελληνικού Λαού. Με τη συνεργασία της προδοτικής κλίκας του Τίτο 
κάμνει πιο δύσκολο τον σκληρόν αγώνα του Ελληνικού Λαού για τη Δημοκρατία και 
την ανεξαρτησία του. Δίπλα στο καθημερινό ματοκύλισμα του μετώπου εκατοντάδες 
δημοκρατικών πολιτών εκτελέστηκαν και χιλιάδες στενάζουν στα μπουντρούμια των 
φυλακών και στα ξερονήσια. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας λιμοκτονούν από την ανεργία και τα μεροκάματα πείνας. 
Οι απεργίες και οι στάσεις δουλειάς, παρά τους φασιστικούς νόμους, είναι σχεδόν 
καθημερινό φαινόμενο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου, οι τροχιοδρομικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του απεργιακού αγώνα. 

Ενάντια στα σχέδια καιτηνεπέμβασητωνΑμερικανο-Άγγλωνιμπεριαλιστώνορθώνεται 
αποφασιστικά ο Ελληνικός Δημοκρατικός λαός και η Δημοκρατική του Κυβέρνηση, 
κι ο Δημοκρατικός Στρατός, κάτω από την σοφή καθοδήγηση του ηρωικού Κ.Κ.Ε. 
Αυτή τη στιγμή, στα βουνά του δοξασμένου Γράμμου ο Ελληνικός Λαός δίνει ξανά 
την μάχη του για την ανεξαρτησία και την τιμή της Ελλάδας, ματώνει και καταπονεί 
τον εχθρό και προχωρεί για την κατάκτηση της αποφασιστικής καμπής του αγώνα. 

Το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνέρχεται την στιγμή που στην Ελλάδα 
διεξάγεται η αποφασιστική μάχη του 1949, χαιρετίζει τους ηρωικούς αγωνιστές της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, χαιρετίζει το ηρωικό Κόμμα της Ελληνικής Εργατικής Τάξης 
που εμπνέει και καθοδηγεί τον μεγάλο αγώνα του Ελληνικού Λαού. Καλεί τη νέα 
Κ.Ε. του Κόμματος να δουλέψει δραστήρια, για την ενίσχυση του μεγάλου αγώνα 
του Ελληνικού λαού. Να διαφωτίσει με κάθε μέσο τον Κυπριακό λαό για το δίκαιο 
της υπόθεσης του Ελληνικού Λαού, να διαλύσει την ομίχλη της συκοφαντίας και της 
σύγχυσης που σκόρπισε και σκορπίζει η αντίδραση. 

Η νέα Κ.Ε. να ενισχύσει την ειρηνική προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης στον 
ΟΗΕ σχετικά με το Ελληνικό, για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, την 
απελευθέρωση όλων των κρατουμένων δημοκρατικών, τη γενική αμνηστεία. τη 
δημοκρατικοποίηση της χώρας και τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών κάτω από την 
εποπτεία του ΟΗΕ. 
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Η εκτέλεση αυτών των καθηκόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την εκτέλεση των 
καθηκόντων μας στον εθνικό - απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας. γιατί μοναχά 
μια δημοκρατική, ανεξάρτητη Ελλάδα, ελεύθερη από κάθε ιμπεριαλιστική εξάρτηση 
θα θέσει αποφασιστικά τη λύση του Κυπριακού ζητήματος και θα ενισχύσει θετικά κι 
αποφασιστικά τον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ 

Η πολιτική κατάσταση στην Κύπρο ολοένα και περιπλέκεται στα σχέδια του Αγγλο-
Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού να μετατρέψει τον τόπο σε πολεμικό προγεφύρωμα 
ενάντια στις δυνάμεις του σοσιαλισμού, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Μεθοδικά ο 
ιμπεριαλισμός συνδυάζειτην εφαρμογή των πολεμικών σχεδίωντου με το κτύπημα του 
εθνικο-απελευθερωτικού μας κινήματος και της μαχητικής πρωτοπορίας του πούναι 
η εργατική τάξη και το Κόμμα μας. 0 ιμπεριαλισμός καμουφλάρει τα κτυπήματα του 
ενάντια στις ζωντανές εθνικό - απελευθερωτικές δυνάμεις με μια έντεχνη κι εντατική 
αντικομμουνιστική προπαγάνδα που διοχετεύει μέσον των ντόπιων πραχτόρων του και 
των δημοσιογραφικών του οργάνων. Η ντόπια μεγαλοαστικοτσιφλικάδικη αντίδραση, 
που από χρόνια συνήθισε στην προδοσία, δίνει την ολοπρόθυμη συνεργασία 
και υποστήριξη της προς τον ιμπεριαλισμό καλώντας τον να εξοντώσει το κίνημα 
μας και την ηγεσία του, να φασιστικοποιήσει τον τόπο, να διαιωνίσει τη σκλαβιά, 
την εκμετάλλευση και την ταπείνωση του Κυπριακού λαού. Η ντόπια αντίδραση 
καμουφλάρει την προδοσία της όχι μόνο κάτω από τα αντικομμουνιστικά συνθήματα 
που δανείζεται από τον ξενόδουλο μοναρχοφασισμό, αλλά και μ' ένα υστερικό, 
εθνοκαπηλισμό, χρησιμοποιώντας κενά ψευτοπατριωτικά συνθήματα και γαλάζια 
χρώματα χωρίς ποτέ να επιδεικνύει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. 

Συνέπεια της φιλοπόλεμης και εκμεταλλευτικής πολιτικής του ιμπεριαλισμού στον 
τόπο μας είναι το ξεχαρβάλωμα της εθνικής μας οικονομίας, το βύθισμα του τόπου 
στην πιο φοβερή οικονομική κρίση, το ομαδικό ξεκλήρισμα των αγροτών μας και το 
ξάπλωμα της ανεργίας. Και σαν συνέχεια η άγρια και οργανωμένη επίθεση ενάντια 
στο βιωτικό επίπεδο και τις κατακτήσεις των εργατο-υπαλλήλων, που εμπνέεται από 
τον ιμπεριαλισμό και οργανώνεται, σε μεγάλη κλίμακα, από την ντόπια μεγαλοαστική 
αντίδραση, ζένος ιμπεριαλισμός και ντόπια πλουτοκρατία τόβαλαν να τσακίσουν 
με τη βία, με την τρομοκρατία, με τους οικονομικούς εκβιασμούς και με τις άγριες 
επιθέσεις ενάντια στις κατακτήσεις των εργατών, το συντεχνιακό μας κίνημα που 
αποτελεί τη μαζική μαχητική πρωτοπορία στην απελευθερωτική μας πάλη. 

Μπροστά στην τέτοια ξετσίπωτη, ληστρική, φασιστική και φιλοπόλεμη πολιτική 
του ιμπεριαλισμού και των ντόπιων πρακτόρων του, πολιτική που συνδυάζει την 
απεγνωσμένη προσπάθεια να πλαισιωθεί με ψευτοσυνταγματικά εξαμβλώματα που 
να δώσουν βασική πολιτική διέξοδο στον ιμπεριαλισμό, το Κόμμα μας θέτει μπροστά 
στο λαό την ξεκάθαρη γραμμή της αδιάλλακτης μαχητικής κι αποφασιστικής, 
απελευθερωτικής πάλης, για το σπάσιμο των αποικιακών κλοιών του, για την οριστική 
απολύτρωση του από τα φαρμακερά ιμπεριαλιστικά πλοκάμια που τον περιζώνουν. 
0 δρόμος αυτός είναι δύσκολος και τραχύς μα είναι κι ο μοναδικός δρόμος για 
ένα λαό που θέλει να ζήσει, να ανορθωθεί. Έτσι, η συνεπής θέση μας έναντι στα 
«συνταγματικά» σχέδια του ιμπεριαλισμού είναι τούτη: Ανεπιφύλακτη καταπολέμηση 
κάθε συνταγματικής προσπάθειας του ιμπεριαλισμού. Με συνέπεια και μέχρι τέλους, 
να κληθεί ο λαός στην οργανωμένη πολιτική πάλη, για να παραμείνει, το αδιέξοδο 
του ιμπεριαλισμού γύρω από το πολιτικό (συνταγματικό) ζήτημα της Κύπρου. Είναι 
ζωτική ανάγκη για τον ιμπεριαλισμό να βρουν «συνταγματική επικύρωση» τα σχέδια 
του. Οα είναι επιτυχία του Κόμματος μας, και του λαού, αν συνειδητά κλείσει την 
τέτοια διέξοδο. Μ ε τον όρο όμως πως κλείοντάς με συνέπεια ο λαός τις συνταγματικές 
διεξόδους του ιμπεριαλισμού, με άλλη τόση συνέπεια θα μπει και θα προχωρήσει 
με την ενδεδειγμένη τακτική, στον δρόμο της αδιάλλαχτης εθνικό-απελευθερωτικής 
πάλης, εκεί που προχωρούν όλοι οι άλλοι αποικιακοί λαοί συνδυάζοντας την 
καθημερινή πάλη, για την επιβίωση των εργαζομένων, τον αγώνα ενάντια στους 
φασιστικούς νόμους, τον αγώνα ενάντια στην μεταβολή του τόπου σε πολεμική βάση. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ Α.Κ.Ε.Λ 

Ποια είναι η κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, μέσα στις οικονομικό -
πολιτικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω : 

Απ ' τη μια, έχουμε την παράταξη της αντίδρασης. Η παράταξη αυτή, που επηρεάζει 
ακόμα, μεγάλες λαϊκές μάζες, τις πιο καθυστερημένες πολιτικά λαϊκές μάζες, 
αποτελείται από την πολιτική συμμαχία του ιμπεριαλισμού, της αστο-τσιφλικάδικης 
τάξης, της Εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των πρακτόρων τους μέσα στην εργατική 
τάξη και τον εργαζόμενο λαό. Η πολιτική αυτή συμμαχία των εχθρών του λαού 
ενισχύεται ηθικά και πολιτικά από τον Ελληνικό Μοναρχοφασισμό και τον Αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό. 

Σκοπός του μαύρου αυτού μετώπου της αντίδρασης είναι ο ευνουχισμός του 
εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα του λαού, η εξασθένηση του καθημερινού λαϊκού 
αγώνα για τα οικονομικά προβλήματα του λαού, η χρησιμοποίηση της Κύπρου σαν 
ιμπεριαλιστικής πολεμικής βάσης. 

Απέναντι σ' αυτό το μπλοκ στέκει η λαϊκή παράταξη. Η παράταξη της πλειοψηφίας 
των εργατών, των προοδευτικών αγροτών και των εργαζομένων, της προοδευτικής 
κυπριακής νεολαίας. Η ΠΕΟ (σ.σ. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία), η Ε Α Κ (σ,σ, 
Ένωση Αγροτών Κύπρου), η ΠΕΜ (σ.σ. Παγκύπρια Ένωση Μικροκαταστηματαρχών), 
η Α Ο Ν (σ.σ. Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας), οι Ενώσεις των Προοδευτικών 
Γυναικών, αποτελούν την βάση της παράταξης αυτής με καθοδηγητή το Κόμμα της 
Εργατικής τάξης, το Α Κ Ε Λ . 

Η λαϊκή παράταξη αγωνίζεται για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου, για το 
ψωμί και την ευημερία του λαού. για την Παγκόσμιαν Ειρήνη. Οι τελευταίοι αγώνες, 
οικονομικοί και πολιτικοί, έδειξαν πως η λαϊκή παράταξη επηρεάζει την πλειοψηφία 
του εργαζομένου λαού των μεγάλων πόλεων και πλατειές λαϊκές μάζες στην ύπαιθρο. 

Ανάμεσα στις δύο μεγάλες παρατάξεις συνθλίβεται το Κυπριακό Κέντρο, «η τρίτη 
κατάσταση», όπως συνηθίζουν να τη λένε, κι αγωνίζεται να εξασφαλίσει τον δικό της 
πολιτικό χώρο. Το πρόγραμμα της. είναι ο πολιτικός συμβιβασμός με τον ιμπεριαλισμό, 
η συνέχιση της πολιτικής της αυτοκυβέρνησης. 

Μ ' αυτή την κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων, η στρατηγική μας επιδίωξη είναι: 

«Η απομόνωση του μπλοκ της αντίδρασης, η συγκέντρωση της μεγάλης πλειοψηφίας 
του Κυπριακού λαού γύρω στο Κόμμα, μέσα στις μαζικές οργανώσεις της Αριστεράς, 
ενάντια στα σχέδια του ιμπεριαλισμού, για την εθνική μας αποκατάσταση. Η σταθερή 
οργάνωση και συνένωση όλων των λαϊκών δυνάμεων μέσα στο Παγκύπριον Εθνικό -
Απελευθερωτικό Μέτωπο». 

Ποια είναι η τακτική μας στην επιδίωξη της πιο πάνω στρατηγικής του Κόμματος; 

Μέσα στις συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω και έχοντας υπ' όψη την 
καθωρισμένη στρατηγική του Κόμματος, η τακτική μας πρέπει να είναι: 

Καθημερινοί, αδιάκοποι, μαχητικοί, ενιαιομετωπικοί αγώνες για τα οικονομικά 
προβλήματα του λαού. των εργατών, των αγροτών, των μεσαίων στρωμάτων για 
τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των λαϊκών 
στρωμάτων, ενάντια στην αυθαιρεσία της Κεντρικής Κυβέρνησης και των τοπικών 
οργάνων της (αστυνομίας, μουκταρών, διοικήσεων κ.λ.π.) και συνδυασμός του αγώνα 
αυτού με τον αγώνα για την Εθνική αποκατάσταση. 

Να οργανώσουμε την μαζικήν λαϊκήν αυτοάμυνα για την αντιμετώπιση της χίτικης 
τρομοκρατίας και της επίθεσης των αντιδραστικών δυνάμεων ενάντια στις λαϊκές 
οργανώσεις και τις λαϊκές κατακτήσεις. 

Μαζική υποστήριξης της ντόπιας βιομηχανίας σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση 
των λαϊκών συμφερόντων. Να καταδικαστεί ο οικονομικός πόλεμος που στρεφόταν 
και στρέφεται ενάντια στους παρασυρμένους μικροεπαγγελματίες και βιοτέχνες. 0 
οικονομικός πόλεμος να στραφεί κυρίως ενάντια στα σκυλλόψαρα της ολιγαρχίας 
του πλούτου και τους φανατικούς μπράβους και πράκτορες τους. 
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Καθημερινό, αδιάκοπο ξεσκέπασμα των ασυνεπειών και της προδοσίας της 
κυπριακής εθνικοφροσύνης καθώς και των ασυνεπειών και του φιλοκυβερνητικού 
χαρακτήρα της Κυπριακής τρίτης κατάστασης, εντατική διαφώτιση του λαού για την 
απομόνωση της δεξιάς και την ενοποίηση των λαϊκών δυνάμεων στα κάτω. στους 
καθημερινούς αγώνες. Καθημερινή συνθηματολόγηση υπέρ της ενότητας και της 
λαϊκής συμφιλίωσης, κι εφαρμογή της συνθηματολόγησης στην πράξη μέσα στους 
καθημερινούς αγώνες και στην δουλειά για την ανοικοδόμηση. 

ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Μερικά προβλήματα που γεννιούνται από τη στρατηγική και την τακτική μας είναι τα 
προβλήματα που σχετίζονται με το Ενιαίο μέτωπο. 

Το πρώτο είναι το πρόβλημα της κομματικής ανεξαρτησίας και της κομματικής 
ηγεσίας στο Ενιαίο Μέτωπο. Κανένα Ενιαίο Μέτωπο δεν είναι τόσο πολύτιμο ώστε 
να απαιτείται η εγκατάλειψη της κομματικής ανεξαρτησίας για την σύσταση και τη 
διατήρηση ενός τέτοιου μετώπου. Το Κόμμα διατηρεί πάντα την ανεξαρτησία, την 
αυτοτέλεια και την ελευθερία του να δουλεύει πάνω στο δικό του πρόγραμμα. 

Κανένα Ενιαίο Μέτωπο δεν μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των σκοπών 
του αν δεν έχει στην ηγεσία του το Κόμμα της Εργατικής τάξης, της πιο συνεπούς, της 
πιο επαναστατικής, της πιο δημοκρατικής τάξης της σύγχρονης κοινωνίας, της τάξης 
που αγωνίζεται όχι μόνο για τα δικά της συμφέροντα αλλά για τα συμφέροντα όλων 
των εργαζομένων. 

Πάντα καλούμε την ηγεσία της δεξιάς σε ενότητα και συνεργασία για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων οικονομικών, πολιτικών κι εθνικών προβλημάτων, και 
πάντα στιγματίζουμε κάθε άρνηση της για συνεργασία και κάθε ασυνέπεια που θα 
παρουσιαστεί, όταν κάτω απ' την πίεση των λαϊκών μαζών αναγκάζεται να συνεργασθεί 
μαζί μας. Μόνο με μια τέτοια τακτική θαρτουμε σ' επαφή με τις παρασυρμένες και 
παραπλανημένες λαϊκές μάζες, μόνο έτσι σιγά - σιγά θα ευρύνουμε την επιρροή μας 
και θα απομονώσουμε την ηγεσία της δεξιάς. 

Όπου αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα να προωθούμε και να εφαρμόζουμε την 
τακτική της κοινής δράσης, της ενωμένης πάλης, έστω και αν δεν είναι δυνατό να 
πετύχουμε συνεργασία εκ των άνω. 

Στις σχέσεις μας με τα προοδευτικά δημοκρατικά στοιχεία της αστικής τάξης, είτε 
ανήκουν στο Ενιαίο Μέτωπο, είτε συνεργάζονται μαζί μας δεν είμαστε αλύγιστοι και 
μονοκόμματοι. Επικρίνουμε δίχως συμβιβασμό κάθε παρέκκλιση και ασυνέπεια 
τους. αλλά ποτέ δεν παρατραβούμε και δεν κόβουμε το σχοινί της συνεργασίας όταν 
οι λαϊκές μάζες δεν έχουν ακόμα χωνέψει την ανάγκη μιας τέτοιας διακοπής, από 
την πείρα αλλεπαλλήλων ασυνεπειών και παρεκκλήσεών τους. 

Το Ενιαίο Μέτωπο προσανατολίζεται πάντα προςτηνδημοκρατική Ελληνική κατάσταση. 
Το Κόμμα, αντιλαμβάνεται πως δεν είναι πάντα δυνατό για τα εξωκομματικά στοιχεία να 
προχωρούν σ' αυτό τον προσανατολισμό όσο προχωρά το Κόμμα. Ωστόσο δεν μπορεί 
ένας που ανήκει στο Ενιαίο Μέτωπο να μη διακηρύττει την ανάγκη της κατάπαυσης 
του εμφυλίου πολέμου, της γενικής αμνηστείας, της δημοκρατικοποίησης της χώρας, 
της αποχώρησης των ξένων, την ανάγκη μιας κυβέρνησης που ν' αντιπροσωπεύει τη 
γνήσια θέληση του Ελληνικού λαού. 

Η συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου πρέπει νάναι τέτοια που να εγγυάται Ενότητα 
δράσης, Ενότητα ιδεολογική και πολιτική. 0 ομόσπονδος τρόπος οργάνωσης, με βάση 
τις κεντρικές μαζικές οργανώσεις, χωρίς ν' αποκλείεται η εισδοχή απλών μελών και 
προσωπικοτήτων, είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης του Μετώπου. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ Α.Κ.Ε.Λ 

Ποια είναι η κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, μέσα στις οικονομικό -
πολιτικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω : 

Απ ' τη μια, έχουμε την παράταξη της αντίδρασης. Η παράταξη αυτή, που επηρεάζει 
ακόμα, μεγάλες λαϊκές μάζες, τις πιο καθυστερημένες πολιτικά λαϊκές μάζες, 
αποτελείται από την πολιτική συμμαχία του ιμπεριαλισμού, της αστο-τσιφλικάδικης 
τάξης, της Εκκλησιαστικής ιεραρχίας και των πρακτόρων τους μέσα στην εργατική 
τάξη και τον εργαζόμενο λαό. Η πολιτική αυτή συμμαχία των εχθρών του λαού 
ενισχύεται ηθικά και πολιτικά από τον Ελληνικό Μοναρχοφασισμό και τον Αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό. 

Σκοπός του μαύρου αυτού μετώπου της αντίδρασης είναι ο ευνουχισμός του 
εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα του λαού, η εξασθένηση του καθημερινού λαϊκού 
αγώνα για τα οικονομικά προβλήματα του λαού, η χρησιμοποίηση της Κύπρου σαν 
ιμπεριαλιστικής πολεμικής βάσης. 

Απέναντι σ' αυτό το μπλοκ στέκει η λαϊκή παράταξη. Η παράταξη της πλειοψηφίας 
των εργατών, των προοδευτικών αγροτών και των εργαζομένων, της προοδευτικής 
κυπριακής νεολαίας. Η ΠΕΟ (σ.σ. Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία), η Ε Α Κ (σ,σ, 
Ένωση Αγροτών Κύπρου), η ΠΕΜ (σ.σ. Παγκύπρια Ένωση Μικροκαταστηματαρχών), 
η Α Ο Ν (σ.σ. Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας), οι Ενώσεις των Προοδευτικών 
Γυναικών, αποτελούν την βάση της παράταξης αυτής με καθοδηγητή το Κόμμα της 
Εργατικής τάξης, το Α Κ Ε Λ . 

Η λαϊκή παράταξη αγωνίζεται για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου, για το 
ψωμί και την ευημερία του λαού. για την Παγκόσμιαν Ειρήνη. Οι τελευταίοι αγώνες, 
οικονομικοί και πολιτικοί, έδειξαν πως η λαϊκή παράταξη επηρεάζει την πλειοψηφία 
του εργαζομένου λαού των μεγάλων πόλεων και πλατειές λαϊκές μάζες στην ύπαιθρο. 

Ανάμεσα στις δύο μεγάλες παρατάξεις συνθλίβεται το Κυπριακό Κέντρο, «η τρίτη 
κατάσταση», όπως συνηθίζουν να τη λένε, κι αγωνίζεται να εξασφαλίσει τον δικό της 
πολιτικό χώρο. Το πρόγραμμα της. είναι ο πολιτικός συμβιβασμός με τον ιμπεριαλισμό, 
η συνέχιση της πολιτικής της αυτοκυβέρνησης. 

Μ ' αυτή την κατάταξη των πολιτικών δυνάμεων, η στρατηγική μας επιδίωξη είναι: 

«Η απομόνωση του μπλοκ της αντίδρασης, η συγκέντρωση της μεγάλης πλειοψηφίας 
του Κυπριακού λαού γύρω στο Κόμμα, μέσα στις μαζικές οργανώσεις της Αριστεράς, 
ενάντια στα σχέδια του ιμπεριαλισμού, για την εθνική μας αποκατάσταση. Η σταθερή 
οργάνωση και συνένωση όλων των λαϊκών δυνάμεων μέσα στο Παγκύπριον Εθνικό -
Απελευθερωτικό Μέτωπο». 

Ποια είναι η τακτική μας στην επιδίωξη της πιο πάνω στρατηγικής του Κόμματος; 

Μέσα στις συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω και έχοντας υπ' όψη την 
καθωρισμένη στρατηγική του Κόμματος, η τακτική μας πρέπει να είναι: 

Καθημερινοί, αδιάκοποι, μαχητικοί, ενιαιομετωπικοί αγώνες για τα οικονομικά 
προβλήματα του λαού. των εργατών, των αγροτών, των μεσαίων στρωμάτων για 
τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των λαϊκών 
στρωμάτων, ενάντια στην αυθαιρεσία της Κεντρικής Κυβέρνησης και των τοπικών 
οργάνων της (αστυνομίας, μουκταρών, διοικήσεων κ.λ.π.) και συνδυασμός του αγώνα 
αυτού με τον αγώνα για την Εθνική αποκατάσταση. 

Να οργανώσουμε την μαζικήν λαϊκήν αυτοάμυνα για την αντιμετώπιση της χίτικης 
τρομοκρατίας και της επίθεσης των αντιδραστικών δυνάμεων ενάντια στις λαϊκές 
οργανώσεις και τις λαϊκές κατακτήσεις. 

Μαζική υποστήριξης της ντόπιας βιομηχανίας σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση 
των λαϊκών συμφερόντων. Να καταδικαστεί ο οικονομικός πόλεμος που στρεφόταν 
και στρέφεται ενάντια στους παρασυρμένους μικροεπαγγελματίες και βιοτέχνες. 0 
οικονομικός πόλεμος να στραφεί κυρίως ενάντια στα σκυλλόψαρα της ολιγαρχίας 
του πλούτου και τους φανατικούς μπράβους και πράκτορες τους. 
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Καθημερινό, αδιάκοπο ξεσκέπασμα των ασυνεπειών και της προδοσίας της 
κυπριακής εθνικοφροσύνης καθώς και των ασυνεπειών και του φιλοκυβερνητικού 
χαρακτήρα της Κυπριακής τρίτης κατάστασης, εντατική διαφώτιση του λαού για την 
απομόνωση της δεξιάς και την ενοποίηση των λαϊκών δυνάμεων στα κάτω. στους 
καθημερινούς αγώνες. Καθημερινή συνθηματολόγηση υπέρ της ενότητας και της 
λαϊκής συμφιλίωσης, κι εφαρμογή της συνθηματολόγησης στην πράξη μέσα στους 
καθημερινούς αγώνες και στην δουλειά για την ανοικοδόμηση. 

ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Μερικά προβλήματα που γεννιούνται από τη στρατηγική και την τακτική μας είναι τα 
προβλήματα που σχετίζονται με το Ενιαίο μέτωπο. 

Το πρώτο είναι το πρόβλημα της κομματικής ανεξαρτησίας και της κομματικής 
ηγεσίας στο Ενιαίο Μέτωπο. Κανένα Ενιαίο Μέτωπο δεν είναι τόσο πολύτιμο ώστε 
να απαιτείται η εγκατάλειψη της κομματικής ανεξαρτησίας για την σύσταση και τη 
διατήρηση ενός τέτοιου μετώπου. Το Κόμμα διατηρεί πάντα την ανεξαρτησία, την 
αυτοτέλεια και την ελευθερία του να δουλεύει πάνω στο δικό του πρόγραμμα. 

Κανένα Ενιαίο Μέτωπο δεν μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των σκοπών 
του αν δεν έχει στην ηγεσία του το Κόμμα της Εργατικής τάξης, της πιο συνεπούς, της 
πιο επαναστατικής, της πιο δημοκρατικής τάξης της σύγχρονης κοινωνίας, της τάξης 
που αγωνίζεται όχι μόνο για τα δικά της συμφέροντα αλλά για τα συμφέροντα όλων 
των εργαζομένων. 

Πάντα καλούμε την ηγεσία της δεξιάς σε ενότητα και συνεργασία για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων οικονομικών, πολιτικών κι εθνικών προβλημάτων, και 
πάντα στιγματίζουμε κάθε άρνηση της για συνεργασία και κάθε ασυνέπεια που θα 
παρουσιαστεί, όταν κάτω απ' την πίεση των λαϊκών μαζών αναγκάζεται να συνεργασθεί 
μαζί μας. Μόνο με μια τέτοια τακτική θαρτουμε σ' επαφή με τις παρασυρμένες και 
παραπλανημένες λαϊκές μάζες, μόνο έτσι σιγά - σιγά θα ευρύνουμε την επιρροή μας 
και θα απομονώσουμε την ηγεσία της δεξιάς. 

Όπου αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα να προωθούμε και να εφαρμόζουμε την 
τακτική της κοινής δράσης, της ενωμένης πάλης, έστω και αν δεν είναι δυνατό να 
πετύχουμε συνεργασία εκ των άνω. 

Στις σχέσεις μας με τα προοδευτικά δημοκρατικά στοιχεία της αστικής τάξης, είτε 
ανήκουν στο Ενιαίο Μέτωπο, είτε συνεργάζονται μαζί μας δεν είμαστε αλύγιστοι και 
μονοκόμματοι. Επικρίνουμε δίχως συμβιβασμό κάθε παρέκκλιση και ασυνέπεια 
τους. αλλά ποτέ δεν παρατραβούμε και δεν κόβουμε το σχοινί της συνεργασίας όταν 
οι λαϊκές μάζες δεν έχουν ακόμα χωνέψει την ανάγκη μιας τέτοιας διακοπής, από 
την πείρα αλλεπαλλήλων ασυνεπειών και παρεκκλήσεών τους. 

Το Ενιαίο Μέτωπο προσανατολίζεται πάντα προςτηνδημοκρατική Ελληνική κατάσταση. 
Το Κόμμα, αντιλαμβάνεται πως δεν είναι πάντα δυνατό για τα εξωκομματικά στοιχεία να 
προχωρούν σ' αυτό τον προσανατολισμό όσο προχωρά το Κόμμα. Ωστόσο δεν μπορεί 
ένας που ανήκει στο Ενιαίο Μέτωπο να μη διακηρύττει την ανάγκη της κατάπαυσης 
του εμφυλίου πολέμου, της γενικής αμνηστείας, της δημοκρατικοποίησης της χώρας, 
της αποχώρησης των ξένων, την ανάγκη μιας κυβέρνησης που ν' αντιπροσωπεύει τη 
γνήσια θέληση του Ελληνικού λαού. 

Η συγκρότηση του Ενιαίου Μετώπου πρέπει νάναι τέτοια που να εγγυάται Ενότητα 
δράσης, Ενότητα ιδεολογική και πολιτική. 0 ομόσπονδος τρόπος οργάνωσης, με βάση 
τις κεντρικές μαζικές οργανώσεις, χωρίς ν' αποκλείεται η εισδοχή απλών μελών και 
προσωπικοτήτων, είναι ο καλύτερος τρόπος οργάνωσης του Μετώπου. 
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ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ 

(α) Κομματ ική ανοικοδόμηση 

1. Οι σοβαρώτατες κομματικές μας αδυναμίες, οι παρεκκλίσεις και τα λάθη, 
προέκυψαν από τον μικροαστισμό και τον οππορτουνισμό που κυριαρχούσε στην 
κομματική ηγεσία κι αντανακλούσε, σε μεγάλο βαθμό, σ' ολάκερο το Κόμμα. Ο 
μικροαστισμός, ακόμα κι ο τυχοδιωκτισμός στην κομματική ηγεσία (παράδειγμα 
ο πρώην ΓΓ) συνετέλεσαν στο να παραμείνει χαμηλό το επίπεδο της κομματικής 
πειθαρχίας και αγωνιστικής διάθεσης, το θεωρητικό - πολιτικό επίπεδο των μελών 
και στελεχών, το επίπεδο του ελέγχου και της ιδεολογικής επαγρύπνισης. 

Το Στ' Συνέδριο του Κόμματος μας θεωρεί αναγκαία μια πραγματική στροφή προς μια 
μπολσεβίκικη κομματική ανασυγκρότηση, αρχίζοντας από την κεντρική καθοδήγηση, 
που ν' απαρτίζεται από τα πιο διαλεχτά, τα πιο δοκιμασμένα, τα πιο αφοσιωμένα 
στελέχη που διαθέτουμε. 

2. Κάτω από την κεντρική καθοδήγηση ν' ανασυγκροτηθεί το Κόμμα. Η δουλειά ν' 
αρχίσει από την κομματική βάση, τον πυρήνα και την ομάδα. Η κομματική βάση 
πρέπει να πλατύνει και να ριζώσει παντού μέσα στο λαό. στην ενορία, στο εργοστάσιο, 
στο μεταλλείο, στο χωριό. Δεκάδες και εκατοντάδες νέα μέλη, από τις στρατιές των 
εργαζομένων μπορούν και πρέπει να στρατολογηθούν με προσοχή και με συνεχή 
προπαρασκευαστική δουλειά. Το αυτοβιογραφικό σημείωμα να χρησιμοποιείται, και 
να μελετάται προσεχτικά όταν θα στρατολογούνται μέλη στο Κόμμα. 

3. Πρέπει να δίνουμε πολιτικό χαρακτήρα στις συνεδριάσεις των ομάδων. Τα μέλη 
μας πρέπει να μορφώνονται και να διαπαιδαγωγούνται μέσα στις συνεδριάσεις των 
ομάδων τους. Τα στελέχη μας. χωρίς εξαίρεση, πρέπει να ζουν τη ζωή της βάσης και 
να συμβάλλουν στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της δουλειάς τους. 

4. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκλογή των γραμματέων των ομάδων. 0 Γραμματέας 
μιας κομματικής ομάδας είναι ο λαϊκός ηγέτης μέσα στην ενορία ή στο χωριό. Πρέπει 
νάναι γνωστός στο λαό της ενορίας ή του χωριού για την ακούραστη ανιδιοτελή του 
δράση για τα λαϊκά συμφέροντα. Πρέπει νάναι θεωρητικά καταρτισμένο στέλεχος με 
ακέραιο χαραχτήρα. 

5. Οι Επιτροπές Πόλης αποδείχτηκαν άχρηστες στην πράξη. Η καθοδήγηση των 
ομάδων μπορεί να γίνεται σε κοινή σύσκεψη των Γραμματέων των ομάδων με τον 
Επαρχιακό Γραμματέα ή τον Οργανωτικό Γραμματέα. 

6. Οι Επαρχιακές μας Οργανώσεις έχουν να διαδραματίσουντον σοβαρώτερο ρόλο στην 
πολιτική ζωή κι ανάπτυξη του Κόμματος μας. 0 Επαρχιακός κομματικός μηχανισμός 
πρέπει να στελεχωθεί με τα καλύτερα, τα πιο δραστήρια και δοκιμασμένα επαρχιακά 
στελέχη. Πρέπει να είναι ένας ευκίνητος καθοδηγητικός μηχανισμός στην επαρχία. 
Πρέπει να αφομοιώνει έγκαιρα και να επεξεργάζεται λεπτομερειακά τις κεντρικές 
αποφάσεις και να τις θέτει άμεσα σ' εφαρμογή. Πρέπει να παρακολουθεί όλα τα 
προβλήματα του λαού της επαρχίας, να τα μελετά και να δίνει τη σωστή καθοδήγηση. 

7. Οι Κομματικές Παρατάξεις στις μαζικές Οργανώσεις πρέπει να λειτουργήσουν 
κανονικά. 0 ρόλος των κομματικών μελών στις μαζικές οργανώσεις είναι ρόλος 
πρωτοπορειακός, ρόλος εμπνευστών και καθοδηγητών των μαζικών οργανώσεων. 
Αυτό σημαίνει πως το κάθε κομματικό μέλος πρέπει ν' αποτελεί πρότυπο καλής 
δουλειάς στην Οργάνωση του. Πρέπει νάναι πρώτο ανάμεσα στους πρώτους στους 
αγώνες και τις θυσίες. 

8. 0 θεσμός των ακτίβς πρέπει να μπαίνει σ' εφαρμογή τόσο για το Κόμμα όσο και 
για τις μαζικές οργανώσεις. 

9. Ένας άλλος τομέας στην κομματική ανασυγκρότηση είναι κι η εξυγίανση του 
Κόμματος από κάθε σκάρτο στοιχείο, από κάθε μέλος που δεν εννοεί να αντιληφθεί 
τα σοβαρά πολιτικά του καθήκοντα και που δεν παρουσιάζει καμμιά δράση. Με την 
εξυγίανση του Κόμματος πρέπει να μπάζουμε σ' αυτό και διαρκώς νέο αίμα. Μέσα στις 
μαζικές μας οργανώσεις, μέσα στον εργαζόμενο λαό υπάρχουν εκατοντάδες τίμιοι 
αγωνιστές που αξίζει να γίνουν μέλη του Κόμματος. Αγωνιστές που δοκιμάστηκαν 
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και διακρίθηκαν μέσα στους αγώνες του λαού μας. Αγωνιστές με τόλμη και 
αυτοπεποίθηση. 

Το Κόμμα μας πρέπει νάναι ζωντανό, αγωνιστικό, πάντα ριζωμένο μέσα στις λαϊκές 
μάζες, πάντα επικεφαλής των αγώνων του λαού, πάντα στο ύψος της αποστολής του. 

(β) Κριτ ική και αυτοκριτική 

Το ζήτημα της κριτικής και αυτοκριτικής πρέπει να γίνει απαραίτητο συστατικό της 
καθημερινής μας δουλειάς. Άφοβα και θαρραλέα να κάμνουμε ανατομία του εαυτού 
μας, ν' ανακαλύπτουμε τις αδυναμίες μας και να προχωρούμε στην διόρθωση τους. 

Να ασκούμε διαρκή έλεγχο και επαγρύπνηση πάνω στον ίδιο τον εαυτό μας και 
νάχουμε σαν στόχο μας τον ιδανικό λαϊκό αγωνιστή με προλεταριακή ψυχοσύνθεση. 
Μόνο αν είμαστε έτοιμοι να κάμουμε αυτοκριτική θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας. Μόνο αν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον εαυτό 
μας κάτω από το αυστηρό κριτήριο της αυτοκριτικής θα μπορέσουμε να κάμουμε 
εποικοδομητική κριτική σε άλλους. 

Με την αυτοκριτική αντλούμε διαρκώς και νέες δυνάμεις, γινόμαστε ανώτεροι 
άνθρωποι. Η κριτική γίνεται για να διορθώνει τα λάθη και να προωθεί την κομματική 
δουλειά. Η στείρα και άγονη κριτική πρέπει να αποφεύγεται. Το σύνολο του 
Κόμματος πρέπει να περάσει από το στάδιο της κριτικής και αυτοκριτικής. Το κάθε 
μέλος, το κάθε στέλεχος πρέπει άφοβα να θέσει στον εαυτό του τα ερωτήματα: Είναι 
ικανοποιητική η δουλειά που προσφέρω στο Κόμμα; Τι μ' εμποδίζει από του να 
προσφέρω περισσότερα και πως πρέπει να ξεπεράσω τις αδυναμίες μου για να το 
πραγματοποιήσω; 

Η κριτική και αυτοκριτική πρέπει να γίνεται τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο, 

(γ) Στελέχη 

Το Κόμμα μας και γενικώτερα το κίνημα μας αντιμετωπίζει σήμερα οξύτατο πρόβλημα 
στελεχών. Μερικά από τα στελέχη που είχαμε έχουν φθαρεί και δεν κατορθώσαμε 
να αναπτύξουμε νέα. Η νέα Κ.Ε. πρέπει να σταματήσει με ιδιαίτερη προσοχή πάνω σ' 
αυτό το σοβαρώτατο πρόβλημα. Πρέπει να λειτουργήσουν οι σχολές στελεχών. Δεν θα 
βγάλουμε όπως απ' αυτές τα στελέχη που χρειαζόμαστε. Χρειάζεται επίμονη δουλειά 
για τα στελέχη. Τα στελέχη πρέπει να τ' αναπτύξουμε μέσα στους αγώνες. Η μόρφωση 
είναι βοηθητικό μέσο για την ανάπτυξη τους. Πρέπει να προσέξουμε το απότομο 
ανέβασμα στελεχών σε ηγετικά πόστα. Αυτό καταστρέφει ένα εξελίξιμο στέλεχος. Τα 
εξελίξιμο. στελέχη πρέπει να ζήσουν την ζωή της βάσης για πολύ καιρό. Πρέπει να 
ζυμωθούν μέσα στη σκληρή δουλειά και διαπαιδαγώγηση για να γίνουν σταθερά και 
να μπορούν ν' αποδώσουν. Το εξελίξιμο στέλεχος πρέπει πάντα να το βάζουμε δίπλα 
σ' ένα παληό στέλεχος, έτσι που να διδακτεί από την πείρα του και ν' αναπτύξει όλες 
τις δυνάμεις που πρέπει ναχει ένα στέλεχος του Κόμματος. Τα στελέχη μας πρέπει 
να περνούν από κάποια δοκιμασία πριν τους αναθέσουμε ένα υπεύθυνο πόστο. Τα 
στελέχη μας πρέπει νάναι υπόδειγμα για το λαό σ' όλες τις εκδηλώσεις της ζωής 
και του αγώνα. Η προώθηση των στελεχών να γίνεται μεθοδικά και σχεδιασμένα. Ν ' 
ακολουθηθεί το σχέδιο της Προσωρινής Κεντρικής Καθοδήγησης στην ανάδειξη των 
καθοδηγήσεων του Κόμματος. Να λαμβάνεται υπόψη η κομματική ζωή και δράση 
του καθενός. 

(δ) Μορφωτικό 

Η νέα Κ.Ε. παίρνει εντολή από το συνέδριο να οργανώσει άμεσα την μορφωτική 
δουλειά μέσα στο Κόμμα. Η μορφωτική δουλειά πρέπει να στηριχθή στις μορφωτικές 
σχολές, τις μαζικές διαλέξεις και κυρίως την αυτομόρφωση. Πρέπει να γίνεται καλή 
χρήση του «θεωρητικού Δημοκράτη». Από την Κ.Ε. ως το τελευταίο μέλος πρέπει να 
περάσουν σειρές μορφωτικών μαθημάτων. Η αυτομόρφωση πρέπει να οργανωθεί 
από τα πάνω ίσαμε τα κάτω και ν' ασκείται έλεγχος. 
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ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ 

(α) Κομματ ική ανοικοδόμηση 

1. Οι σοβαρώτατες κομματικές μας αδυναμίες, οι παρεκκλίσεις και τα λάθη, 
προέκυψαν από τον μικροαστισμό και τον οππορτουνισμό που κυριαρχούσε στην 
κομματική ηγεσία κι αντανακλούσε, σε μεγάλο βαθμό, σ' ολάκερο το Κόμμα. Ο 
μικροαστισμός, ακόμα κι ο τυχοδιωκτισμός στην κομματική ηγεσία (παράδειγμα 
ο πρώην ΓΓ) συνετέλεσαν στο να παραμείνει χαμηλό το επίπεδο της κομματικής 
πειθαρχίας και αγωνιστικής διάθεσης, το θεωρητικό - πολιτικό επίπεδο των μελών 
και στελεχών, το επίπεδο του ελέγχου και της ιδεολογικής επαγρύπνισης. 

Το Στ' Συνέδριο του Κόμματος μας θεωρεί αναγκαία μια πραγματική στροφή προς μια 
μπολσεβίκικη κομματική ανασυγκρότηση, αρχίζοντας από την κεντρική καθοδήγηση, 
που ν' απαρτίζεται από τα πιο διαλεχτά, τα πιο δοκιμασμένα, τα πιο αφοσιωμένα 
στελέχη που διαθέτουμε. 

2. Κάτω από την κεντρική καθοδήγηση ν' ανασυγκροτηθεί το Κόμμα. Η δουλειά ν' 
αρχίσει από την κομματική βάση, τον πυρήνα και την ομάδα. Η κομματική βάση 
πρέπει να πλατύνει και να ριζώσει παντού μέσα στο λαό. στην ενορία, στο εργοστάσιο, 
στο μεταλλείο, στο χωριό. Δεκάδες και εκατοντάδες νέα μέλη, από τις στρατιές των 
εργαζομένων μπορούν και πρέπει να στρατολογηθούν με προσοχή και με συνεχή 
προπαρασκευαστική δουλειά. Το αυτοβιογραφικό σημείωμα να χρησιμοποιείται, και 
να μελετάται προσεχτικά όταν θα στρατολογούνται μέλη στο Κόμμα. 

3. Πρέπει να δίνουμε πολιτικό χαρακτήρα στις συνεδριάσεις των ομάδων. Τα μέλη 
μας πρέπει να μορφώνονται και να διαπαιδαγωγούνται μέσα στις συνεδριάσεις των 
ομάδων τους. Τα στελέχη μας. χωρίς εξαίρεση, πρέπει να ζουν τη ζωή της βάσης και 
να συμβάλλουν στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της δουλειάς τους. 

4. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκλογή των γραμματέων των ομάδων. 0 Γραμματέας 
μιας κομματικής ομάδας είναι ο λαϊκός ηγέτης μέσα στην ενορία ή στο χωριό. Πρέπει 
νάναι γνωστός στο λαό της ενορίας ή του χωριού για την ακούραστη ανιδιοτελή του 
δράση για τα λαϊκά συμφέροντα. Πρέπει νάναι θεωρητικά καταρτισμένο στέλεχος με 
ακέραιο χαραχτήρα. 

5. Οι Επιτροπές Πόλης αποδείχτηκαν άχρηστες στην πράξη. Η καθοδήγηση των 
ομάδων μπορεί να γίνεται σε κοινή σύσκεψη των Γραμματέων των ομάδων με τον 
Επαρχιακό Γραμματέα ή τον Οργανωτικό Γραμματέα. 

6. Οι Επαρχιακές μας Οργανώσεις έχουν να διαδραματίσουντον σοβαρώτερο ρόλο στην 
πολιτική ζωή κι ανάπτυξη του Κόμματος μας. 0 Επαρχιακός κομματικός μηχανισμός 
πρέπει να στελεχωθεί με τα καλύτερα, τα πιο δραστήρια και δοκιμασμένα επαρχιακά 
στελέχη. Πρέπει να είναι ένας ευκίνητος καθοδηγητικός μηχανισμός στην επαρχία. 
Πρέπει να αφομοιώνει έγκαιρα και να επεξεργάζεται λεπτομερειακά τις κεντρικές 
αποφάσεις και να τις θέτει άμεσα σ' εφαρμογή. Πρέπει να παρακολουθεί όλα τα 
προβλήματα του λαού της επαρχίας, να τα μελετά και να δίνει τη σωστή καθοδήγηση. 

7. Οι Κομματικές Παρατάξεις στις μαζικές Οργανώσεις πρέπει να λειτουργήσουν 
κανονικά. 0 ρόλος των κομματικών μελών στις μαζικές οργανώσεις είναι ρόλος 
πρωτοπορειακός, ρόλος εμπνευστών και καθοδηγητών των μαζικών οργανώσεων. 
Αυτό σημαίνει πως το κάθε κομματικό μέλος πρέπει ν' αποτελεί πρότυπο καλής 
δουλειάς στην Οργάνωση του. Πρέπει νάναι πρώτο ανάμεσα στους πρώτους στους 
αγώνες και τις θυσίες. 

8. 0 θεσμός των ακτίβς πρέπει να μπαίνει σ' εφαρμογή τόσο για το Κόμμα όσο και 
για τις μαζικές οργανώσεις. 

9. Ένας άλλος τομέας στην κομματική ανασυγκρότηση είναι κι η εξυγίανση του 
Κόμματος από κάθε σκάρτο στοιχείο, από κάθε μέλος που δεν εννοεί να αντιληφθεί 
τα σοβαρά πολιτικά του καθήκοντα και που δεν παρουσιάζει καμμιά δράση. Με την 
εξυγίανση του Κόμματος πρέπει να μπάζουμε σ' αυτό και διαρκώς νέο αίμα. Μέσα στις 
μαζικές μας οργανώσεις, μέσα στον εργαζόμενο λαό υπάρχουν εκατοντάδες τίμιοι 
αγωνιστές που αξίζει να γίνουν μέλη του Κόμματος. Αγωνιστές που δοκιμάστηκαν 
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και διακρίθηκαν μέσα στους αγώνες του λαού μας. Αγωνιστές με τόλμη και 
αυτοπεποίθηση. 

Το Κόμμα μας πρέπει νάναι ζωντανό, αγωνιστικό, πάντα ριζωμένο μέσα στις λαϊκές 
μάζες, πάντα επικεφαλής των αγώνων του λαού, πάντα στο ύψος της αποστολής του. 

(β) Κριτ ική και αυτοκριτική 

Το ζήτημα της κριτικής και αυτοκριτικής πρέπει να γίνει απαραίτητο συστατικό της 
καθημερινής μας δουλειάς. Άφοβα και θαρραλέα να κάμνουμε ανατομία του εαυτού 
μας, ν' ανακαλύπτουμε τις αδυναμίες μας και να προχωρούμε στην διόρθωση τους. 

Να ασκούμε διαρκή έλεγχο και επαγρύπνηση πάνω στον ίδιο τον εαυτό μας και 
νάχουμε σαν στόχο μας τον ιδανικό λαϊκό αγωνιστή με προλεταριακή ψυχοσύνθεση. 
Μόνο αν είμαστε έτοιμοι να κάμουμε αυτοκριτική θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας. Μόνο αν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον εαυτό 
μας κάτω από το αυστηρό κριτήριο της αυτοκριτικής θα μπορέσουμε να κάμουμε 
εποικοδομητική κριτική σε άλλους. 

Με την αυτοκριτική αντλούμε διαρκώς και νέες δυνάμεις, γινόμαστε ανώτεροι 
άνθρωποι. Η κριτική γίνεται για να διορθώνει τα λάθη και να προωθεί την κομματική 
δουλειά. Η στείρα και άγονη κριτική πρέπει να αποφεύγεται. Το σύνολο του 
Κόμματος πρέπει να περάσει από το στάδιο της κριτικής και αυτοκριτικής. Το κάθε 
μέλος, το κάθε στέλεχος πρέπει άφοβα να θέσει στον εαυτό του τα ερωτήματα: Είναι 
ικανοποιητική η δουλειά που προσφέρω στο Κόμμα; Τι μ' εμποδίζει από του να 
προσφέρω περισσότερα και πως πρέπει να ξεπεράσω τις αδυναμίες μου για να το 
πραγματοποιήσω; 

Η κριτική και αυτοκριτική πρέπει να γίνεται τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο, 

(γ) Στελέχη 

Το Κόμμα μας και γενικώτερα το κίνημα μας αντιμετωπίζει σήμερα οξύτατο πρόβλημα 
στελεχών. Μερικά από τα στελέχη που είχαμε έχουν φθαρεί και δεν κατορθώσαμε 
να αναπτύξουμε νέα. Η νέα Κ.Ε. πρέπει να σταματήσει με ιδιαίτερη προσοχή πάνω σ' 
αυτό το σοβαρώτατο πρόβλημα. Πρέπει να λειτουργήσουν οι σχολές στελεχών. Δεν θα 
βγάλουμε όπως απ' αυτές τα στελέχη που χρειαζόμαστε. Χρειάζεται επίμονη δουλειά 
για τα στελέχη. Τα στελέχη πρέπει να τ' αναπτύξουμε μέσα στους αγώνες. Η μόρφωση 
είναι βοηθητικό μέσο για την ανάπτυξη τους. Πρέπει να προσέξουμε το απότομο 
ανέβασμα στελεχών σε ηγετικά πόστα. Αυτό καταστρέφει ένα εξελίξιμο στέλεχος. Τα 
εξελίξιμο. στελέχη πρέπει να ζήσουν την ζωή της βάσης για πολύ καιρό. Πρέπει να 
ζυμωθούν μέσα στη σκληρή δουλειά και διαπαιδαγώγηση για να γίνουν σταθερά και 
να μπορούν ν' αποδώσουν. Το εξελίξιμο στέλεχος πρέπει πάντα να το βάζουμε δίπλα 
σ' ένα παληό στέλεχος, έτσι που να διδακτεί από την πείρα του και ν' αναπτύξει όλες 
τις δυνάμεις που πρέπει ναχει ένα στέλεχος του Κόμματος. Τα στελέχη μας πρέπει 
να περνούν από κάποια δοκιμασία πριν τους αναθέσουμε ένα υπεύθυνο πόστο. Τα 
στελέχη μας πρέπει νάναι υπόδειγμα για το λαό σ' όλες τις εκδηλώσεις της ζωής 
και του αγώνα. Η προώθηση των στελεχών να γίνεται μεθοδικά και σχεδιασμένα. Ν ' 
ακολουθηθεί το σχέδιο της Προσωρινής Κεντρικής Καθοδήγησης στην ανάδειξη των 
καθοδηγήσεων του Κόμματος. Να λαμβάνεται υπόψη η κομματική ζωή και δράση 
του καθενός. 

(δ) Μορφωτικό 

Η νέα Κ.Ε. παίρνει εντολή από το συνέδριο να οργανώσει άμεσα την μορφωτική 
δουλειά μέσα στο Κόμμα. Η μορφωτική δουλειά πρέπει να στηριχθή στις μορφωτικές 
σχολές, τις μαζικές διαλέξεις και κυρίως την αυτομόρφωση. Πρέπει να γίνεται καλή 
χρήση του «θεωρητικού Δημοκράτη». Από την Κ.Ε. ως το τελευταίο μέλος πρέπει να 
περάσουν σειρές μορφωτικών μαθημάτων. Η αυτομόρφωση πρέπει να οργανωθεί 
από τα πάνω ίσαμε τα κάτω και ν' ασκείται έλεγχος. 
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(ε) Το ιδεολογικό μας μέτωπο 

0 τομέας του ιδεολογικού μετώπου αποτελεί ένα από τους σπουδαιότερους τομείς της 
δουλειάς μας. Η αντίδραση, με τη συκοφαντία, την απάτη και τη ψευτιά κατορθώνει 
να σκορπά την σύγχυση και να παρασύρει ακατατόπιστες μάζες με το μέρος της. 

Με διαλέξεις, μπροσούρες, φυλλάδια, τον τύπο μας και το θέατρο, πρέπει να 
διαλύσουμε το ιδεολογικό σκοτάδι που αμολά η αντίδραση, με το άπλετο φώς της 
Μαρξιστικής - Λενινιστικής επιστήμης. Τίποτε δεν πρέπει να μένει αναπάντητο. Μ ε 
απλότητα, ξεκαθαρισμένα και με δυνατή επιχειρηματολογία, πρέπει να δίνουμε στον 
κόσμο την αλήθεια της ζωής και των νόμων που την διέπουν. Να στερεώσουμε ένα 
εκδοτικό τμήμα υπεύθυνο για όλη την εκδοτική δουλειά του κόμματος. 

Μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια πρέπει να δώσουμε επίσης, στην πνευματική κίνηση. 
Πρέπει να καταβληθούν οργανωμένες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ζωντανή 
και αγωνιστική λαϊκή πνευματική κίνηση. Ν ' αρχίσουμε με τη δημιουργία μιας ομάδας 
κομματικών μελών γύρω από την φιλολογική σελίδα του «Νέου Δημοκράτη». Τα 
μέλη της ομάδας αυτή πρέπει ν' απαλλαγούν από άλλες δουλειές. Να προχωρήσουμε 
με προοπτική στις κατάλληλες συνθήκες στη δημιουργία ενός λαϊκού πνευματικού 
σωματείου που να καθοδηγείται από το Κόμμα, και που θ' αναλάβει στα χέρια του 
την αριστερή πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Προοπτική μας ακόμα πρέπει νάναι 
η έκδοση αριστερού πνευματικού περιοδικού. 

Τα κεντρικά εκφραστικά μας όργανα. «Νέος Δημοκράτης» και «Ανεξάρτητος» και 
«θεωρητικός Δημοκράτης» πρέπει να γίνουν οι φορείς της καθημερινής πάλης και 
της ιδεολογικής επαγρύπνησης. Ζωντανά, μαχητικά με παλμό, πρέπει να διεξάγουν 
ένα αμείλικτο ιδεολογικό πόλεμο ενάντια στην κεφαλαιοκρατική αντίδραση, την 
ιμπεριαλιστική ξενοκρατία και τα όργανα της, και να οπλίζουν διαρκώς το αναγνωστικό 
μας κοινό με όλα εκείνα τα ακατανίκητα ιδεολογικά όπλα που χρειάζονται στους 
αγώνες που κάμνουμε. 

Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δώσουμε στην ανάπτυξη και τη σταθεροποίησης 
της κυκλοφορίας των δημοσιογραφικών μας οργάνων. 

(στ) Λαϊκό Δημοτ ικά Συμβούλια: 

Να εκμεταλλευθούμε τις νίκες μας στις τελευταίες Δημοτ ικές εκλογές και να 
φροντίσουμε για την ενιαία δράση των Λαϊκών Δημοτικών Συμβουλίων πάνω στα 
βασικά Δημοτικά και άλλα εθνικοπολιτικά προβλήματα του τόπου 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 

Το ζήτημα της επαγρύπνησης πρέπει να το δούμε συνδεδεμένο με την όλη 
κατάσταση του Κόμματος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την κριτική και αυτοκριτική, 
να εξυγιάνουμε τους καθοδηγητικούς μας οργανισμούς και να τοποθετήσουμε 
επικεφαλής τους, τους καλύτερους φίλους που διαθέτουμε. Πρέπει ν' ανεβάσουμε 
το ιδεολογικό επίπεδο των μελών και των επαγρυπνητών για να εκτελούν ολόπλευρα 
το καθήκον τους. Να μπάσουμε στην επαγρύπνηση ολόκληρο το Κόμμα. Κάθε μέλος 
να μάθει να μελετά τους άλλους και να επαγρυπνεί. Οι επαγρυπνητές μας πρέπει 
νάναι πρόσωπα ακέραιου χαρακτήρα και που δοκιμάστηκαν για την πίστη και την 
αφοσίωση τους στο Κόμμα. Πρέπει νάναι θεωρητικά καταρτισμένοι γιατί η δουλειά 
τους είναι δουλειά μέγιστης πολιτικής σημασίας. Ειδικά μαθήματα θα πρέπει να 
γίνουν στους επαγρυπνητές πάνω στη δουλειά τους. Η νέα Κ.Ε. να καθωρίσει με 
σαφήνεια τον τρόπο δουλειάς του μηχανισμού της επαγρύπνησης με βάση την πείρα 
των άλλων αδελφών κομμάτων. 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

Το οικονομικό πρόβλημα του Κόμματος και του κινήματος πρέπει να το δούμε σαν 
πολιτικό πρόβλημα και να θέσουμε σ' εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) Να νο ικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Κόμματος και να πραγματοποιήσουμε 

τις μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες. 

(β) Η κάθε μαζική οργάνωση να νοικοκυρέψει τα δικά της οικονομικά και ν' 
αναπτύξει τη δική της πρωτοβουλία. 

(γ) Να αναπτύξουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό κάθε πόρο που μας απόμεινε ή 
που μας παρουσιάζεται. 

(δ) Να μαζικοποιήσουμε την οικονομική ενίσχυση στο Κόμμα και το κίνημα μας 
μέσον των τακτικών οικονομικών ενισχυτών. 

(ε) Να αναπτύξουμε στον υπέρτατο βαθμό τους έκτακτους πόρους από 
κινηματογραφικές παραστάσεις, χορούς, κλπ. 

(στ) Να οργανώσουμε τη λαϊκή αλληλεγγύη για τα θύματα του αγώνα. 

(ζΜ3αθμιαία να αποπληρώσουμε τα χρέη που μας δημιούργησαν οι αγώνες του 

Η νέα Κ.Ε. πρέπει να δουλέψει έτσι που να καταστήσει ικανό το Κόμμα και το κίνημα 
μας να ξεπεράσει τις σημερινές οικονομικές του δυσκολίες και ν' αντιμετωπίσει κατά 
τρόπον ικανοποιητικό τους δύσκολους καιρούς που ξανοίγονταν μπροστά μας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ 

Σαν η πρωτοπορεία στην πάλη των λαϊκών μαζών, η εργατική μας τάξη αποτελεί τον 
κύριο στόχο του μαύρου μετώπου. Σήμερα, κάτω από τις συνθήκες της κρίσης και 
της ανεργίας, τα πυρά της αντίδρασης στρέφονται περισσότερο συγκεντρωμένα, και 
με μεγαλύτερη λύσσα ενάντια στην εργατική μας τάξη. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους αγώνες της εργατικής μας 
τάξης, για ψωμί και δουλειά, για υπεράσπιση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων. 
Τα συνδικαλιστικά κομματικά μέλη και στελέχη καλούνται στο σοβαρότατο τους 
καθήκον της στιγμής: Να οργανώσουν την καθημερινή πάλη των εργατών, με βάση 
το ενιαίο μέτωπο στα κάτω. μη παραγνωρίζοντας ούτε και τα πιο μικρά προβλήματα 
που τους απασχολούν. Τα συνδικαλιστικά κομματικά μας μέλη και στελέχη καλούνται 
να δουλέψουν σκληρά για το οργανωτικό και ιδεολογικό ξάπλωμα της ΠΕΟ ανάμεσα 
στις ανοργάνωτες εργατικές μάζες για την οργάνωση βασικών εργατικών κλάδων που 
παραμένουν ανοργάνωτοι. Καλούνται να σφυρηλατήσουν την ενότητα της εργατικής 
μας τάξης σαν την εγγύηση για αποτελεσματική υπεράσπιση των κατακτήσεων της, 
και για ισχυροποίηση της προλεταριακής βάσης του λαϊκού μας μετώπου. Το ενιαίο 
μέτωπο πρέπει να σφυρηλατηθεί στην πράξη, στον αγώνα κι όχι θεωρητικά, με τη 
δράση των κομματικών μελών στον τόπο της δουλειάς και στην ενορία, και με την 
κατάλληλη ταχτική της συντεχνιακής καθοδήγησης, με το καθημερινό ξέσπασμα της 
προδοτικής νεοσυντεχνιακής ηγεσίας. 

Με τη συνέπεια του και με την ακούραστη δουλειά του, το Κόμμα μας πρέπει να 
ξαπλώσει ακόμα πιο πολύ την επιρροή του ανάμεσα στην εργατιά, να ριζώσει 
βαθύτερα και πλατύτερα σ' αυτή. ν' αντλήσει περισσότερη δύναμη. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Οι αγροτικές μάζες που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του Κυπριακού λαού. 
βρίσκονται σε άθλια οικονομική θέση. Η ιμπεριαλιστική πολιτική κτυπά καίρια τους 
βασικούς παραγωγικούς κλάδους της υπαίθρου. Οι άμεσες προοπτικές είναι νέα 
μαζικά ξεκληρίσματα των φτωχοαγροτών μας. νέο κύμα ανεργίας και εξαθλίωσης. 
Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες οι αγροτικές μάζες ευκολώτερα μπορούν να τραβηχθούν 
στο στίβο της οικονομικής πάλης για επιβίωση, παίζοντας ταυτόχρονα ολοένα και πιο 
συνειδητό αγωνιστικό ρόλο στην εθνικοαπελευθερωτικά μας πάλη. 

Το Κόμμα μας οφείλει να εντείνει τη δράση του στην ύπαιθρο, να συμβάλει 
αποφασιστικά στην διαφώτιση, την οργάνωση και την μαχητική κινητοποίηση της 
αγροτιάς γύρω από τα προβλήματα της. Ν ' ανεβάσει και να συντονίσει τους αγώνες 
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(ε) Το ιδεολογικό μας μέτωπο 

0 τομέας του ιδεολογικού μετώπου αποτελεί ένα από τους σπουδαιότερους τομείς της 
δουλειάς μας. Η αντίδραση, με τη συκοφαντία, την απάτη και τη ψευτιά κατορθώνει 
να σκορπά την σύγχυση και να παρασύρει ακατατόπιστες μάζες με το μέρος της. 

Με διαλέξεις, μπροσούρες, φυλλάδια, τον τύπο μας και το θέατρο, πρέπει να 
διαλύσουμε το ιδεολογικό σκοτάδι που αμολά η αντίδραση, με το άπλετο φώς της 
Μαρξιστικής - Λενινιστικής επιστήμης. Τίποτε δεν πρέπει να μένει αναπάντητο. Μ ε 
απλότητα, ξεκαθαρισμένα και με δυνατή επιχειρηματολογία, πρέπει να δίνουμε στον 
κόσμο την αλήθεια της ζωής και των νόμων που την διέπουν. Να στερεώσουμε ένα 
εκδοτικό τμήμα υπεύθυνο για όλη την εκδοτική δουλειά του κόμματος. 

Μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια πρέπει να δώσουμε επίσης, στην πνευματική κίνηση. 
Πρέπει να καταβληθούν οργανωμένες προσπάθειες για να δημιουργήσουμε ζωντανή 
και αγωνιστική λαϊκή πνευματική κίνηση. Ν ' αρχίσουμε με τη δημιουργία μιας ομάδας 
κομματικών μελών γύρω από την φιλολογική σελίδα του «Νέου Δημοκράτη». Τα 
μέλη της ομάδας αυτή πρέπει ν' απαλλαγούν από άλλες δουλειές. Να προχωρήσουμε 
με προοπτική στις κατάλληλες συνθήκες στη δημιουργία ενός λαϊκού πνευματικού 
σωματείου που να καθοδηγείται από το Κόμμα, και που θ' αναλάβει στα χέρια του 
την αριστερή πνευματική και καλλιτεχνική ζωή. Προοπτική μας ακόμα πρέπει νάναι 
η έκδοση αριστερού πνευματικού περιοδικού. 

Τα κεντρικά εκφραστικά μας όργανα. «Νέος Δημοκράτης» και «Ανεξάρτητος» και 
«θεωρητικός Δημοκράτης» πρέπει να γίνουν οι φορείς της καθημερινής πάλης και 
της ιδεολογικής επαγρύπνησης. Ζωντανά, μαχητικά με παλμό, πρέπει να διεξάγουν 
ένα αμείλικτο ιδεολογικό πόλεμο ενάντια στην κεφαλαιοκρατική αντίδραση, την 
ιμπεριαλιστική ξενοκρατία και τα όργανα της, και να οπλίζουν διαρκώς το αναγνωστικό 
μας κοινό με όλα εκείνα τα ακατανίκητα ιδεολογικά όπλα που χρειάζονται στους 
αγώνες που κάμνουμε. 

Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δώσουμε στην ανάπτυξη και τη σταθεροποίησης 
της κυκλοφορίας των δημοσιογραφικών μας οργάνων. 

(στ) Λαϊκό Δημοτ ικά Συμβούλια: 

Να εκμεταλλευθούμε τις νίκες μας στις τελευταίες Δημοτ ικές εκλογές και να 
φροντίσουμε για την ενιαία δράση των Λαϊκών Δημοτικών Συμβουλίων πάνω στα 
βασικά Δημοτικά και άλλα εθνικοπολιτικά προβλήματα του τόπου 

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ 

Το ζήτημα της επαγρύπνησης πρέπει να το δούμε συνδεδεμένο με την όλη 
κατάσταση του Κόμματος. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την κριτική και αυτοκριτική, 
να εξυγιάνουμε τους καθοδηγητικούς μας οργανισμούς και να τοποθετήσουμε 
επικεφαλής τους, τους καλύτερους φίλους που διαθέτουμε. Πρέπει ν' ανεβάσουμε 
το ιδεολογικό επίπεδο των μελών και των επαγρυπνητών για να εκτελούν ολόπλευρα 
το καθήκον τους. Να μπάσουμε στην επαγρύπνηση ολόκληρο το Κόμμα. Κάθε μέλος 
να μάθει να μελετά τους άλλους και να επαγρυπνεί. Οι επαγρυπνητές μας πρέπει 
νάναι πρόσωπα ακέραιου χαρακτήρα και που δοκιμάστηκαν για την πίστη και την 
αφοσίωση τους στο Κόμμα. Πρέπει νάναι θεωρητικά καταρτισμένοι γιατί η δουλειά 
τους είναι δουλειά μέγιστης πολιτικής σημασίας. Ειδικά μαθήματα θα πρέπει να 
γίνουν στους επαγρυπνητές πάνω στη δουλειά τους. Η νέα Κ.Ε. να καθωρίσει με 
σαφήνεια τον τρόπο δουλειάς του μηχανισμού της επαγρύπνησης με βάση την πείρα 
των άλλων αδελφών κομμάτων. 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

Το οικονομικό πρόβλημα του Κόμματος και του κινήματος πρέπει να το δούμε σαν 
πολιτικό πρόβλημα και να θέσουμε σ' εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) Να νο ικοκυρέψουμε τα οικονομικά του Κόμματος και να πραγματοποιήσουμε 

τις μεγαλύτερες δυνατές οικονομίες. 

(β) Η κάθε μαζική οργάνωση να νοικοκυρέψει τα δικά της οικονομικά και ν' 
αναπτύξει τη δική της πρωτοβουλία. 

(γ) Να αναπτύξουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό κάθε πόρο που μας απόμεινε ή 
που μας παρουσιάζεται. 

(δ) Να μαζικοποιήσουμε την οικονομική ενίσχυση στο Κόμμα και το κίνημα μας 
μέσον των τακτικών οικονομικών ενισχυτών. 

(ε) Να αναπτύξουμε στον υπέρτατο βαθμό τους έκτακτους πόρους από 
κινηματογραφικές παραστάσεις, χορούς, κλπ. 

(στ) Να οργανώσουμε τη λαϊκή αλληλεγγύη για τα θύματα του αγώνα. 

(ζΜ3αθμιαία να αποπληρώσουμε τα χρέη που μας δημιούργησαν οι αγώνες του 

Η νέα Κ.Ε. πρέπει να δουλέψει έτσι που να καταστήσει ικανό το Κόμμα και το κίνημα 
μας να ξεπεράσει τις σημερινές οικονομικές του δυσκολίες και ν' αντιμετωπίσει κατά 
τρόπον ικανοποιητικό τους δύσκολους καιρούς που ξανοίγονταν μπροστά μας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ 

Σαν η πρωτοπορεία στην πάλη των λαϊκών μαζών, η εργατική μας τάξη αποτελεί τον 
κύριο στόχο του μαύρου μετώπου. Σήμερα, κάτω από τις συνθήκες της κρίσης και 
της ανεργίας, τα πυρά της αντίδρασης στρέφονται περισσότερο συγκεντρωμένα, και 
με μεγαλύτερη λύσσα ενάντια στην εργατική μας τάξη. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους αγώνες της εργατικής μας 
τάξης, για ψωμί και δουλειά, για υπεράσπιση των συνδικαλιστικών κατακτήσεων. 
Τα συνδικαλιστικά κομματικά μέλη και στελέχη καλούνται στο σοβαρότατο τους 
καθήκον της στιγμής: Να οργανώσουν την καθημερινή πάλη των εργατών, με βάση 
το ενιαίο μέτωπο στα κάτω. μη παραγνωρίζοντας ούτε και τα πιο μικρά προβλήματα 
που τους απασχολούν. Τα συνδικαλιστικά κομματικά μας μέλη και στελέχη καλούνται 
να δουλέψουν σκληρά για το οργανωτικό και ιδεολογικό ξάπλωμα της ΠΕΟ ανάμεσα 
στις ανοργάνωτες εργατικές μάζες για την οργάνωση βασικών εργατικών κλάδων που 
παραμένουν ανοργάνωτοι. Καλούνται να σφυρηλατήσουν την ενότητα της εργατικής 
μας τάξης σαν την εγγύηση για αποτελεσματική υπεράσπιση των κατακτήσεων της, 
και για ισχυροποίηση της προλεταριακής βάσης του λαϊκού μας μετώπου. Το ενιαίο 
μέτωπο πρέπει να σφυρηλατηθεί στην πράξη, στον αγώνα κι όχι θεωρητικά, με τη 
δράση των κομματικών μελών στον τόπο της δουλειάς και στην ενορία, και με την 
κατάλληλη ταχτική της συντεχνιακής καθοδήγησης, με το καθημερινό ξέσπασμα της 
προδοτικής νεοσυντεχνιακής ηγεσίας. 

Με τη συνέπεια του και με την ακούραστη δουλειά του, το Κόμμα μας πρέπει να 
ξαπλώσει ακόμα πιο πολύ την επιρροή του ανάμεσα στην εργατιά, να ριζώσει 
βαθύτερα και πλατύτερα σ' αυτή. ν' αντλήσει περισσότερη δύναμη. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

Οι αγροτικές μάζες που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του Κυπριακού λαού. 
βρίσκονται σε άθλια οικονομική θέση. Η ιμπεριαλιστική πολιτική κτυπά καίρια τους 
βασικούς παραγωγικούς κλάδους της υπαίθρου. Οι άμεσες προοπτικές είναι νέα 
μαζικά ξεκληρίσματα των φτωχοαγροτών μας. νέο κύμα ανεργίας και εξαθλίωσης. 
Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες οι αγροτικές μάζες ευκολώτερα μπορούν να τραβηχθούν 
στο στίβο της οικονομικής πάλης για επιβίωση, παίζοντας ταυτόχρονα ολοένα και πιο 
συνειδητό αγωνιστικό ρόλο στην εθνικοαπελευθερωτικά μας πάλη. 

Το Κόμμα μας οφείλει να εντείνει τη δράση του στην ύπαιθρο, να συμβάλει 
αποφασιστικά στην διαφώτιση, την οργάνωση και την μαχητική κινητοποίηση της 
αγροτιάς γύρω από τα προβλήματα της. Ν ' ανεβάσει και να συντονίσει τους αγώνες 
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των αγροτών με τους αγώνες των εργαζομένων στις πόλεις. Να συνδυάσει τους 
οικονομικούς αγώνες με την πάλη για το διώξιμο των ξένων ιμπεριαλιστών, πούναι η 
αιτία της φτώχειας, του ξεκληρίσματος, της ανεργίας και της εξαθλίωσης όλων των 
εργαζομένων. 

Το Κόμμα μας καλείται να προσέξει ιδιαίτερα την ύπαιθρο, να δυναμώσει ολόπλευρα 
τη δουλειά του σ' αυτή. Τα αγροτικά μας στελέχη καλούνται ν' αναπτύσσουν διαρκώς 
την κομματική και την Εακίτικη δουλειά, με στόχο να στήσουμε και να δυναμώσουμε 
κομματικές και μαζικές οργανώσεις στη μεγάλη πλειονότητα των Κυπριακών χωριών. 
0 ρόλος των αγροτικών κομματικών μας μελών και στελεχών για την μαζικοποίηση 
της Ε Α Κ πρέπει νάναι σημαντικός. 

Οι αγώνες των αγροτών μας πρέπει να στηριχθούν στις ακόλουθες διεκδικήσεις: 

(α) Την άμεση διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε αμειπτικές τιμές για ν' 
αποφευχθεί η άμεση χρεωκοπία βασικών παραγωγικών μας κλάδων. Η κυβέρνηση 
είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση αγορών, στην ανάγκη δε ν' αγοράσει και να 
διαθέσει η ίδια τα αγροτικά προϊόντα που μένουν απώλητα. 

(β) Τη σημαντική πτώση του τόκου των συνεργατικών και ιδιωτικών δανείων. Την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων, που να δώσουν κάποια ανακούφιση στον 
αγρότη. 

(γ) Την εξασφάλιση μέσων και ευκολιών για συγχρονισμό των μεθόδων 
καλλιέργειας, για ανέβασμα της παραγωγής και για πτώση του κόστους της. 

(δ) Την ελάττωση στο μίνιμουμ των άμεσων και έμμεσων φόρων που βαρύνουν 
αβάστακτα τους χωρικούς. 

(ε) Την απαλλοτρίωση των νερών των ποταμών και των ιδιωτικών νερών για 
εξασφάλιση νερών για την άρδευση της γης. 

(στ) Την κατάργηση όλων των αντικτηνοτροφικών νόμων και διαταγμάτων, 

(ζ) Την δημοκρατικοποίηση του συνεργατισμού. 

(η) Την παραχώρηση της τσιφλικάδικης. της Μοναστηριακής και Βακούφικης γης 
στους δικαιούχους καλλιεργητές. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 

Η οικονομική κρίση στριμώχνει οικονομικά τα μεσαία στρώματα στις πόλεις. Τα μεσαία 
στρώματα δεν θ' αργήσουν να περάσουν από τη σημερινή αμφιταλάντευση στο σωστό 
αγωνιστικό προσανατολισμό (η όξυνση της κρίσης ευνοεί τέτοιο προσανατολισμό), 
αρκεί να διεξάγεται καθημερινή, ακούραστη οργανωτική και διαφωτιστική δουλειά 
από το Κόμμα μας και από τις οργανώσεις της Π.Ε.Μ., με βάση τα ειδικά και γενικά 
τους προβλήματα. 

Το Κόμμα μας καλείται να αναπτύξει την επιρροή του ανάμεσα στα μεσαία στρώματα, 
να δραστηριοποιήσει τα μέλη και τα στελέχη του που δουλεύουν στις οργανώσεις 
της ΠΕΜ. Η Π Ε Μ πρέπει να πιάσει για καλά τα προβλήματα των Μεσαίων Στρωμάτων 
συνδυάζονταςτις προσπάθειες για τη λύση τους, με τη μαζικοποίηση των οργανωμένων 
κλάδων της. 

Το Κόμμα να δουλέψει για την διαφώτιση των εργαζομένων γενικά και ιδιαίτερα 
των εργατών για την ανάγκη της στενής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ 
των μεσαίων στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Δίχως μια τέτοια συνεργασία κι 
αλληλοκατανόηση η πραγματοποίηση του ενιαίου μετώπου δεν είναι δυνατή. Στην 
πρώτη γραμμή παραμένει ο αγώνας: 

(α) για τη διατήρηση του ενοικιοστασίου και τη πτώση των ενοικίων, 

(β) για τη διάσωση της ντόπιας βιομηχανίας και βιοτεχνίας από το ξένο 
συναγωνισμό, πούναι συνέπεια της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στα ζητήματα 
εισαγωγών και εξαγωγών. 
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(γ) για μια δικαιότερη φορολογική πολιτική που να ξελαφρώνει τα 
φτωχομεσαία στρώματα (Φόρος εισοδήματος, επιτηδευματικός φόρος. κλπ.), 
και 

(δ) για την ανάπτυξη της συνεργατικής κίνησης (παραγωγικοί, 
προμηθευτικοί, κ.λπ.). 

Το Κόμμα μας καλείται να καθοδηγήσει μέσον των υπευθύνων στελεχών του την 
ενιαιομετωπική, επαγγελματική πάλη εργατών και μεσαίων στρωμάτων για κοινά 
προβλήματα, ενάντια στον κοινό εχθρό που είναι ο ιμπεριαλισμός και η μεγαλοαστική 
τάξη του τόπου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Χωρίς καμμιά υποτίμηση, το Κόμμα πρέπει να δει το καθήκον του έναντι στην 
Κυπριακή Νεολαία. Το Κόμμα δεν μπορεί να παραμελεί το πιο ζωντανό τμήμα του 
λαού μας, το τμήμα που πάνω του στηρίζεται το μέλλον του τόπου μας. 

Η Α Ο Ν πρέπει να θέσει σαν άξονα της μαζικοποίησης της τις διεκδικήσεις της 
νεολαίας μας - οικονομικές, πολιτικές, εκπολιτιστικές - ανεβάζοντας διαρκώς το 
δημοκρατικό και το μαχητικό της πνεύμα, οδηγώντας την στην πάλη για την εθνική 
μας λευτεριά, για την ειρήνη, τη δημοκρατία, για το μέλλον της. Τα κομματικά μέλη 
που δουλεύουν στην Α.Ο.Ν. πρέπει να διακρίνονται για τον ενθουσιασμό τους και 
την αγωνιστική τους διάθεση. Το Κόμμα να βρει τρόπο ώστε η Α.Ο.Ν. ναχει αξία και 
ικανή ηγεσία. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη μαθητική νεολαία που σήμερα είναι ο στόχος της πιο 
αντιδραστικής, φασιστικής προπαγάνδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Το Κόμμα να δώσει την πρεπούμενη προσοχή στον τομέα του αθλητισμού και ιδιαίτερα 
στην σωματική αγωγή των μελών του. 

Να δουλέψει εντατικά για την δημιουργία συνθηκών τέτοιων που να παρέχεται η 
ευκαιρία σε κάθε νέον και νέαν να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τις σωματικές του 
δυνάμεις με την ελεύθερη συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις της αθλητικής 
ζωής του τόπου μας. 

Να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κ.Ε.Π.Ο. (σ.σ. Κυπριακή Ερασιτεχνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και να διαφώτιση τον λαό για τον απαίσχυντο ρόλο και 
την κατασπίλωση της ιδέας του αθλητισμού από την καφαλαιοκρατική αντίδραση και 
τα όργανα της. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Το Κόμμα να βγει αποφασιστικά από τον συντηρητισμό του έναντι στη γυναίκα. 
Να εχτιμήσει την κοινωνική δύναμη της γυναίκας, ιδιαίτερα της εργάτριας και της 
εργαζόμενης. Το Κόμμα οφείλει να διαθέσει υπεύθυνα στελέχη του που υπομονετικά 
να δουλεύουν για τη διαφώτιση και την οργάνωση των δημοκρατικών γυναικών, για το 
αγωνιστικό και το πνευματικό της ανέβασμα. Πολλές δεκάδες προοδευτικές γυναίκες 
πρέπει στα λίγα προσεχή χρόνια να στρατολογηθούν για το Κόμμα ύστερα από την 
αναγκαία προετοιμασία. Μ ε κομματική απόφαση να υποχρεωθεί ο κάθε Ακελιστής. 
ιδιαίτερα το στέλεχος, να δώσει το παράδειγμα, σπρώχνοντας τη γυναίκα του. την 
αδελφή του ή άλλη συγγένισσά του να προσχωρήσει στο γυναικείο μας κίνημα. 

Η νέα Κ.Ε. να τοποθετήσει υπεύθυνα στελέχη στον γυναικείο τομέα και να τα ελέγχει 
τακτικά. Επίσης, να προκηρύξει άμιλλα μεταξύ των κομματικών οργανώσεων για το 
ποια θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στο γυναικείο κίνημα. 

Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στη γυναίκα να μπει στον αγωνιστικό δρόμο που 
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των αγροτών με τους αγώνες των εργαζομένων στις πόλεις. Να συνδυάσει τους 
οικονομικούς αγώνες με την πάλη για το διώξιμο των ξένων ιμπεριαλιστών, πούναι η 
αιτία της φτώχειας, του ξεκληρίσματος, της ανεργίας και της εξαθλίωσης όλων των 
εργαζομένων. 

Το Κόμμα μας καλείται να προσέξει ιδιαίτερα την ύπαιθρο, να δυναμώσει ολόπλευρα 
τη δουλειά του σ' αυτή. Τα αγροτικά μας στελέχη καλούνται ν' αναπτύσσουν διαρκώς 
την κομματική και την Εακίτικη δουλειά, με στόχο να στήσουμε και να δυναμώσουμε 
κομματικές και μαζικές οργανώσεις στη μεγάλη πλειονότητα των Κυπριακών χωριών. 
0 ρόλος των αγροτικών κομματικών μας μελών και στελεχών για την μαζικοποίηση 
της Ε Α Κ πρέπει νάναι σημαντικός. 

Οι αγώνες των αγροτών μας πρέπει να στηριχθούν στις ακόλουθες διεκδικήσεις: 

(α) Την άμεση διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε αμειπτικές τιμές για ν' 
αποφευχθεί η άμεση χρεωκοπία βασικών παραγωγικών μας κλάδων. Η κυβέρνηση 
είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση αγορών, στην ανάγκη δε ν' αγοράσει και να 
διαθέσει η ίδια τα αγροτικά προϊόντα που μένουν απώλητα. 

(β) Τη σημαντική πτώση του τόκου των συνεργατικών και ιδιωτικών δανείων. Την 
εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων, που να δώσουν κάποια ανακούφιση στον 
αγρότη. 

(γ) Την εξασφάλιση μέσων και ευκολιών για συγχρονισμό των μεθόδων 
καλλιέργειας, για ανέβασμα της παραγωγής και για πτώση του κόστους της. 

(δ) Την ελάττωση στο μίνιμουμ των άμεσων και έμμεσων φόρων που βαρύνουν 
αβάστακτα τους χωρικούς. 

(ε) Την απαλλοτρίωση των νερών των ποταμών και των ιδιωτικών νερών για 
εξασφάλιση νερών για την άρδευση της γης. 

(στ) Την κατάργηση όλων των αντικτηνοτροφικών νόμων και διαταγμάτων, 

(ζ) Την δημοκρατικοποίηση του συνεργατισμού. 

(η) Την παραχώρηση της τσιφλικάδικης. της Μοναστηριακής και Βακούφικης γης 
στους δικαιούχους καλλιεργητές. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ 

Η οικονομική κρίση στριμώχνει οικονομικά τα μεσαία στρώματα στις πόλεις. Τα μεσαία 
στρώματα δεν θ' αργήσουν να περάσουν από τη σημερινή αμφιταλάντευση στο σωστό 
αγωνιστικό προσανατολισμό (η όξυνση της κρίσης ευνοεί τέτοιο προσανατολισμό), 
αρκεί να διεξάγεται καθημερινή, ακούραστη οργανωτική και διαφωτιστική δουλειά 
από το Κόμμα μας και από τις οργανώσεις της Π.Ε.Μ., με βάση τα ειδικά και γενικά 
τους προβλήματα. 

Το Κόμμα μας καλείται να αναπτύξει την επιρροή του ανάμεσα στα μεσαία στρώματα, 
να δραστηριοποιήσει τα μέλη και τα στελέχη του που δουλεύουν στις οργανώσεις 
της ΠΕΜ. Η Π Ε Μ πρέπει να πιάσει για καλά τα προβλήματα των Μεσαίων Στρωμάτων 
συνδυάζονταςτις προσπάθειες για τη λύση τους, με τη μαζικοποίηση των οργανωμένων 
κλάδων της. 

Το Κόμμα να δουλέψει για την διαφώτιση των εργαζομένων γενικά και ιδιαίτερα 
των εργατών για την ανάγκη της στενής συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ 
των μεσαίων στρωμάτων και της εργατικής τάξης. Δίχως μια τέτοια συνεργασία κι 
αλληλοκατανόηση η πραγματοποίηση του ενιαίου μετώπου δεν είναι δυνατή. Στην 
πρώτη γραμμή παραμένει ο αγώνας: 

(α) για τη διατήρηση του ενοικιοστασίου και τη πτώση των ενοικίων, 

(β) για τη διάσωση της ντόπιας βιομηχανίας και βιοτεχνίας από το ξένο 
συναγωνισμό, πούναι συνέπεια της ιμπεριαλιστικής πολιτικής στα ζητήματα 
εισαγωγών και εξαγωγών. 
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(γ) για μια δικαιότερη φορολογική πολιτική που να ξελαφρώνει τα 
φτωχομεσαία στρώματα (Φόρος εισοδήματος, επιτηδευματικός φόρος. κλπ.), 
και 

(δ) για την ανάπτυξη της συνεργατικής κίνησης (παραγωγικοί, 
προμηθευτικοί, κ.λπ.). 

Το Κόμμα μας καλείται να καθοδηγήσει μέσον των υπευθύνων στελεχών του την 
ενιαιομετωπική, επαγγελματική πάλη εργατών και μεσαίων στρωμάτων για κοινά 
προβλήματα, ενάντια στον κοινό εχθρό που είναι ο ιμπεριαλισμός και η μεγαλοαστική 
τάξη του τόπου. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Χωρίς καμμιά υποτίμηση, το Κόμμα πρέπει να δει το καθήκον του έναντι στην 
Κυπριακή Νεολαία. Το Κόμμα δεν μπορεί να παραμελεί το πιο ζωντανό τμήμα του 
λαού μας, το τμήμα που πάνω του στηρίζεται το μέλλον του τόπου μας. 

Η Α Ο Ν πρέπει να θέσει σαν άξονα της μαζικοποίησης της τις διεκδικήσεις της 
νεολαίας μας - οικονομικές, πολιτικές, εκπολιτιστικές - ανεβάζοντας διαρκώς το 
δημοκρατικό και το μαχητικό της πνεύμα, οδηγώντας την στην πάλη για την εθνική 
μας λευτεριά, για την ειρήνη, τη δημοκρατία, για το μέλλον της. Τα κομματικά μέλη 
που δουλεύουν στην Α.Ο.Ν. πρέπει να διακρίνονται για τον ενθουσιασμό τους και 
την αγωνιστική τους διάθεση. Το Κόμμα να βρει τρόπο ώστε η Α.Ο.Ν. ναχει αξία και 
ικανή ηγεσία. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη μαθητική νεολαία που σήμερα είναι ο στόχος της πιο 
αντιδραστικής, φασιστικής προπαγάνδας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 

Το Κόμμα να δώσει την πρεπούμενη προσοχή στον τομέα του αθλητισμού και ιδιαίτερα 
στην σωματική αγωγή των μελών του. 

Να δουλέψει εντατικά για την δημιουργία συνθηκών τέτοιων που να παρέχεται η 
ευκαιρία σε κάθε νέον και νέαν να καλλιεργεί και να αναπτύσσει τις σωματικές του 
δυνάμεις με την ελεύθερη συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις της αθλητικής 
ζωής του τόπου μας. 

Να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια στην Κ.Ε.Π.Ο. (σ.σ. Κυπριακή Ερασιτεχνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) και να διαφώτιση τον λαό για τον απαίσχυντο ρόλο και 
την κατασπίλωση της ιδέας του αθλητισμού από την καφαλαιοκρατική αντίδραση και 
τα όργανα της. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Το Κόμμα να βγει αποφασιστικά από τον συντηρητισμό του έναντι στη γυναίκα. 
Να εχτιμήσει την κοινωνική δύναμη της γυναίκας, ιδιαίτερα της εργάτριας και της 
εργαζόμενης. Το Κόμμα οφείλει να διαθέσει υπεύθυνα στελέχη του που υπομονετικά 
να δουλεύουν για τη διαφώτιση και την οργάνωση των δημοκρατικών γυναικών, για το 
αγωνιστικό και το πνευματικό της ανέβασμα. Πολλές δεκάδες προοδευτικές γυναίκες 
πρέπει στα λίγα προσεχή χρόνια να στρατολογηθούν για το Κόμμα ύστερα από την 
αναγκαία προετοιμασία. Μ ε κομματική απόφαση να υποχρεωθεί ο κάθε Ακελιστής. 
ιδιαίτερα το στέλεχος, να δώσει το παράδειγμα, σπρώχνοντας τη γυναίκα του. την 
αδελφή του ή άλλη συγγένισσά του να προσχωρήσει στο γυναικείο μας κίνημα. 

Η νέα Κ.Ε. να τοποθετήσει υπεύθυνα στελέχη στον γυναικείο τομέα και να τα ελέγχει 
τακτικά. Επίσης, να προκηρύξει άμιλλα μεταξύ των κομματικών οργανώσεων για το 
ποια θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στο γυναικείο κίνημα. 

Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στη γυναίκα να μπει στον αγωνιστικό δρόμο που 
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οδηγεί στην κοινωνική της απολύτρωση, στο οριστικό σπάσιμο των δεσμών της. 
Εκτελώντας το καθήκον μας έναντι στη γυναίκα, ισχυροποιούμε αποφασιστικά το 
λαϊκό μας Μέτωπο, ισχυροποιούμε τον απελευθερωτικό μας αγώνα. 

Το Κόμμα μας υιοθετεί στο πρόγραμμα των αγώνων του τις διεκδικήσεις της Κύπριας 
γυναίκας, όπως αυτές διατυπώνονται στην πολιτική εισήγηση της Προσωρινής 
Κεντρικής Καθοδήγησης. Το Κόμμα καλεί τις δημοκρατικές γυναίκες να παλαίψουν 
για τις διεκδικήσεις τους, παίρνοντας τη θέση τους στις οργανώσεις τους, στο λαϊκό 
μας μέτωπο και στο Κόμμα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι δυο βασικές μειονότητες στην Κύπρο, Τουρκική και Αρμεν ική, ιδιαίτερα όμως 
η Τουρκική, πρέπει σοβαρά να υπολογίζονται από το Κόμμα μας. 0 Τουρκικός 
πληθυσμός, στην τεράστια πλειοψηφία του φτωχός εργαζόμενος πληθυσμός, 
βρίσκεται σχεδόν στο σύνολο του. κάτω από την επιρροή προσωπικών σωβινιστικών 
κομμάτων, που με δουλοπρέπεια και ανοιχτά τάσσονται στο πλευρό του ιμπεριαλισμού. 
0 ιμπεριαλισμός βρίσκει στην Τουρκική μειονότητα ένα θαυμάσιο στήριγμα. Ανάμεσα 
στην Αρμενική μειονότητα βρίσκονται αρκετά προοδευτικά στοιχεία τα οποία όμως 
παραμένουν αδιαφώτιστα κι ακαθοδήγητα. 

Καθήκον του Κόμματος μας είναι να βρει όλα τα οργανωτικά και διαφωτιστικά 
μέσα για την απόσπαση των χιλιάδων εργαζομένων των μειονοτήτων από την 
αστικοτσιφλικάδικη και ιμπεριαλιστική επιρροή και εκμετάλλευση, να τους δείξει 
ποιο είναι το μέλλον τους, να εξασφαλίσει, ως ένα βαθμό, τη συμμαχία και σ' ένα 
άλλο, την ουδετερότητα τους έναντι στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

Βασικά η δουλειά μας πρέπει ν' αρχίσει από τις εργατικές μάζες των μειονοτήτων, 
με τη συνδικαλιστική τους οργάνωση, τη διαφώτιση και δράση, και γα επεκταθεί σε 
σοβαρή πολιτική δραστηριότητα. Το Κόμμα να ορίσει υπεύθυνο κεντρικό στέλεχος 
για τη δουλειά στις μειονότητες. 
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Διακήρυξη του Συνεδρίου 

Διακήρυξη προς τον Κυπριακό Ααό 6 0 

Προς τους εργάτες και τους αγρότες της Κύπρου, τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, 
τους υπαλλήλους, τους διανοουμένους προς τη νεολαία και τις γυναίκες, προς 
τους απόστρατους μαχητές του μεγάλου αντιφασιστικού πολέμου, προς τους 
φυλακισμένους λαϊκούς αγωνιστές, προς κάθε Κύπριο Πατριώτη, που αγαπά το λαό 
και τον τόπο του, που γνοιάζεται για μια λεύτερη, δημοκρατική και ειρηνική ζωή, το 
6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Σαν το κόμμα των εργατών, των αγροτών κι όλων των εργαζομένων, των πεινασμένων 
και καταπιεζομένων, σαν η μαχητική πρωτοπορία στην πάλη για το ψωμί και τη 
λευτεριά του Κυπριακού λαού, στην πάλη ενάντια στον φασισμό και τις πολεμικές 
προπαρασκευές του, το Α Κ Ε Λ δε μπορεί παρά να διακηρύξει, με την ευκαιρία του 
6ου συνεδρίου του, την απόλυτη προσήλωση του προς τη μεγάλη υπόθεση του 
Κυπριακού λαού, στο σπάσιμο των ιμπεριαλιστικών αλυσίδων του. στην Ένωση του 
με την Ελλάδα. Βγαλμένο το Α Κ Ε Λ από τα σπλάχνα της Κυπριακής φτωχολογιάς, 
δοκιμασμένο στη φωτιά της λαϊκής, της Εθνικής και αντιφασιστικής πάλης, 
αισθανόμενο μαζί μ' όλο τον κόσμο της δουλειάς το κύριο βάρος της αποικιακής 
σκλαβιάς και της οικονομικής εκμετάλλευσης, στέκει ακλόνητο, και με συνέπεια, 
στις επάλξεις του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, συνεχίζει τις αντιφασιστικές 
- αντιϊμπεριαλιστικές του παραδόσεις, είναι έτοιμο να δώσει κι άλλες θυσίες, όσες 
κι αν χρειαστούν, στην πάλη για την πολυπόθητη λευτεριά του Κυπριακού λαού. Είναι 
έτοιμο το Α Κ Ε Λ να συμβάλει με τον αγώνα του. κι ανάλογα με τις δυνάμεις του, 
στην πάλη των λαών για τη ματαίωση των φιλοπόλεμων σχεδίων του Παγκοσμίου 
ιμπεριαλισμού, για την Ειρήνη και τη δημοκρατία. 

Το 6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους εσάς - τους εργάτες, τους αγρότες, τους 
επαγγελματίες και βιοτέχνες, τους προοδευτικούς διανοουμένους, τη νεολαία και 
τις δημοκρατικές γυναίκες, κάθε πατριώτη Κύπριο που πολεμά τη σκλαβιά - να 
δώσετε αδελφικά τα χέρια, να πυκνώσετε τις φάλαγγες του λαϊκού, οργανωμένου 
Εθνικοαπελευθερωτικού μας μετώπου. Όλος ο λαός μαζί καλείται σε συμφιλίωση, 
σε συσπείρωση. Καλείται - τον καλεί το καθήκον προς την πατρίδα - να προχωρήσει 
ενωμένος κι αποφασιστικός στο δρόμο της σκληρής, της αδιάλλακτης πάλης για 
την εθνική μας αποκατάσταση, για την ένωση με την Ελλάδα. Για μια ανθρώπινη κι 
ευτυχισμένη ζωή χωρίς κρίσεις και ανεργία, χωρίς αθλιότητα, χωρίς ξένους αφέντες 
και ντόπιους κουΐσλιγκς. 

Το 6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους εσάς που μοχθείτε για να ζήσετε, όλους εσάς που 
αποτελείτε το στόχο της ξένης, ιμπεριαλιστικής, και της ντόπιας αστοτσιφλικάδικης 
εκμετάλλευσης, να συσπειρωθείτε στις επαγγελματικές σας οργανώσεις (στην ΠΕΟ, 
στην ΕΑΚ, στην ΠΕΜ, στην Α Ο Ν , στις οργανώσεις των προοδευτικών γυναικών κλπ.) 
κι απ' εκεί να παλαίψετε για τα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Η πάλη των 
εργαζομένων για το ψωμί και για το μεροκάματο, για τις συνδικαλιστικές κατακτήσεις, 
για την ελάττωση των φόρων, για το ενοικιοστάσιο, για τη δημοκρατικοποίηση του 
συνεργατισμού, για τη γη του αγρότη, για την τύχη των αγροτικών μας προϊόντων, 
για την προστασία της βιοτεχνικής και βιομηχανικής μας παραγωγής, για τα άμεσα 
δικαιώματα της Νέας Γενηάς και της εργαζόμενης γυναίκας, η πάλη ενάντια στους 
φασιστικούς Νόμους, που η ύπαρξη τους εμποδίζε ι την ανάπτυξη των οικονομικών 
και εθνικών αγώνων, 

Ε ΙΝΑ Ι , ΑΥΤΗ Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Α Λ Η ΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν , ΑΠΑΡΑ ΙΤΗΤΟ Μ Ε Ρ Ο Σ 
ΤΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Σ , ΤΗΣ ΑΔ ΙΑΛΛΑΧΤΗΣ , ΤΗΣ Ο Λ Ο Ε Ν Α Ε Ν Τ Ε Ι Ν Ο Μ Ε Ν Η Σ 
Π Α Λ Η Σ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔ ΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡ ΙΑΛ Ι ΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Α Π Ο Χ Τ Η Σ Η ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡ ΙΑΣ ΜΑΣ. 
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οδηγεί στην κοινωνική της απολύτρωση, στο οριστικό σπάσιμο των δεσμών της. 
Εκτελώντας το καθήκον μας έναντι στη γυναίκα, ισχυροποιούμε αποφασιστικά το 
λαϊκό μας Μέτωπο, ισχυροποιούμε τον απελευθερωτικό μας αγώνα. 

Το Κόμμα μας υιοθετεί στο πρόγραμμα των αγώνων του τις διεκδικήσεις της Κύπριας 
γυναίκας, όπως αυτές διατυπώνονται στην πολιτική εισήγηση της Προσωρινής 
Κεντρικής Καθοδήγησης. Το Κόμμα καλεί τις δημοκρατικές γυναίκες να παλαίψουν 
για τις διεκδικήσεις τους, παίρνοντας τη θέση τους στις οργανώσεις τους, στο λαϊκό 
μας μέτωπο και στο Κόμμα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Οι δυο βασικές μειονότητες στην Κύπρο, Τουρκική και Αρμεν ική, ιδιαίτερα όμως 
η Τουρκική, πρέπει σοβαρά να υπολογίζονται από το Κόμμα μας. 0 Τουρκικός 
πληθυσμός, στην τεράστια πλειοψηφία του φτωχός εργαζόμενος πληθυσμός, 
βρίσκεται σχεδόν στο σύνολο του. κάτω από την επιρροή προσωπικών σωβινιστικών 
κομμάτων, που με δουλοπρέπεια και ανοιχτά τάσσονται στο πλευρό του ιμπεριαλισμού. 
0 ιμπεριαλισμός βρίσκει στην Τουρκική μειονότητα ένα θαυμάσιο στήριγμα. Ανάμεσα 
στην Αρμενική μειονότητα βρίσκονται αρκετά προοδευτικά στοιχεία τα οποία όμως 
παραμένουν αδιαφώτιστα κι ακαθοδήγητα. 

Καθήκον του Κόμματος μας είναι να βρει όλα τα οργανωτικά και διαφωτιστικά 
μέσα για την απόσπαση των χιλιάδων εργαζομένων των μειονοτήτων από την 
αστικοτσιφλικάδικη και ιμπεριαλιστική επιρροή και εκμετάλλευση, να τους δείξει 
ποιο είναι το μέλλον τους, να εξασφαλίσει, ως ένα βαθμό, τη συμμαχία και σ' ένα 
άλλο, την ουδετερότητα τους έναντι στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

Βασικά η δουλειά μας πρέπει ν' αρχίσει από τις εργατικές μάζες των μειονοτήτων, 
με τη συνδικαλιστική τους οργάνωση, τη διαφώτιση και δράση, και γα επεκταθεί σε 
σοβαρή πολιτική δραστηριότητα. Το Κόμμα να ορίσει υπεύθυνο κεντρικό στέλεχος 
για τη δουλειά στις μειονότητες. 
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Διακήρυξη του Συνεδρίου 

Διακήρυξη προς τον Κυπριακό Ααό 6 0 

Προς τους εργάτες και τους αγρότες της Κύπρου, τους επαγγελματίες και βιοτέχνες, 
τους υπαλλήλους, τους διανοουμένους προς τη νεολαία και τις γυναίκες, προς 
τους απόστρατους μαχητές του μεγάλου αντιφασιστικού πολέμου, προς τους 
φυλακισμένους λαϊκούς αγωνιστές, προς κάθε Κύπριο Πατριώτη, που αγαπά το λαό 
και τον τόπο του, που γνοιάζεται για μια λεύτερη, δημοκρατική και ειρηνική ζωή, το 
6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Σαν το κόμμα των εργατών, των αγροτών κι όλων των εργαζομένων, των πεινασμένων 
και καταπιεζομένων, σαν η μαχητική πρωτοπορία στην πάλη για το ψωμί και τη 
λευτεριά του Κυπριακού λαού, στην πάλη ενάντια στον φασισμό και τις πολεμικές 
προπαρασκευές του, το Α Κ Ε Λ δε μπορεί παρά να διακηρύξει, με την ευκαιρία του 
6ου συνεδρίου του, την απόλυτη προσήλωση του προς τη μεγάλη υπόθεση του 
Κυπριακού λαού, στο σπάσιμο των ιμπεριαλιστικών αλυσίδων του. στην Ένωση του 
με την Ελλάδα. Βγαλμένο το Α Κ Ε Λ από τα σπλάχνα της Κυπριακής φτωχολογιάς, 
δοκιμασμένο στη φωτιά της λαϊκής, της Εθνικής και αντιφασιστικής πάλης, 
αισθανόμενο μαζί μ' όλο τον κόσμο της δουλειάς το κύριο βάρος της αποικιακής 
σκλαβιάς και της οικονομικής εκμετάλλευσης, στέκει ακλόνητο, και με συνέπεια, 
στις επάλξεις του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, συνεχίζει τις αντιφασιστικές 
- αντιϊμπεριαλιστικές του παραδόσεις, είναι έτοιμο να δώσει κι άλλες θυσίες, όσες 
κι αν χρειαστούν, στην πάλη για την πολυπόθητη λευτεριά του Κυπριακού λαού. Είναι 
έτοιμο το Α Κ Ε Λ να συμβάλει με τον αγώνα του. κι ανάλογα με τις δυνάμεις του, 
στην πάλη των λαών για τη ματαίωση των φιλοπόλεμων σχεδίων του Παγκοσμίου 
ιμπεριαλισμού, για την Ειρήνη και τη δημοκρατία. 

Το 6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους εσάς - τους εργάτες, τους αγρότες, τους 
επαγγελματίες και βιοτέχνες, τους προοδευτικούς διανοουμένους, τη νεολαία και 
τις δημοκρατικές γυναίκες, κάθε πατριώτη Κύπριο που πολεμά τη σκλαβιά - να 
δώσετε αδελφικά τα χέρια, να πυκνώσετε τις φάλαγγες του λαϊκού, οργανωμένου 
Εθνικοαπελευθερωτικού μας μετώπου. Όλος ο λαός μαζί καλείται σε συμφιλίωση, 
σε συσπείρωση. Καλείται - τον καλεί το καθήκον προς την πατρίδα - να προχωρήσει 
ενωμένος κι αποφασιστικός στο δρόμο της σκληρής, της αδιάλλακτης πάλης για 
την εθνική μας αποκατάσταση, για την ένωση με την Ελλάδα. Για μια ανθρώπινη κι 
ευτυχισμένη ζωή χωρίς κρίσεις και ανεργία, χωρίς αθλιότητα, χωρίς ξένους αφέντες 
και ντόπιους κουΐσλιγκς. 

Το 6ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους εσάς που μοχθείτε για να ζήσετε, όλους εσάς που 
αποτελείτε το στόχο της ξένης, ιμπεριαλιστικής, και της ντόπιας αστοτσιφλικάδικης 
εκμετάλλευσης, να συσπειρωθείτε στις επαγγελματικές σας οργανώσεις (στην ΠΕΟ, 
στην ΕΑΚ, στην ΠΕΜ, στην Α Ο Ν , στις οργανώσεις των προοδευτικών γυναικών κλπ.) 
κι απ' εκεί να παλαίψετε για τα καθημερινά προβλήματα της ζωής. Η πάλη των 
εργαζομένων για το ψωμί και για το μεροκάματο, για τις συνδικαλιστικές κατακτήσεις, 
για την ελάττωση των φόρων, για το ενοικιοστάσιο, για τη δημοκρατικοποίηση του 
συνεργατισμού, για τη γη του αγρότη, για την τύχη των αγροτικών μας προϊόντων, 
για την προστασία της βιοτεχνικής και βιομηχανικής μας παραγωγής, για τα άμεσα 
δικαιώματα της Νέας Γενηάς και της εργαζόμενης γυναίκας, η πάλη ενάντια στους 
φασιστικούς Νόμους, που η ύπαρξη τους εμποδίζε ι την ανάπτυξη των οικονομικών 
και εθνικών αγώνων, 

Ε ΙΝΑ Ι , ΑΥΤΗ Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Π Α Λ Η ΤΩΝ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν , ΑΠΑΡΑ ΙΤΗΤΟ Μ Ε Ρ Ο Σ 
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Π Α Λ Η Σ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔ ΙΩΝ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡ ΙΑΛ Ι ΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Α Π Ο Χ Τ Η Σ Η ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡ ΙΑΣ ΜΑΣ. 
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Μόνο στους ντόπιους λακέδες του ιμπεριαλισμού δεν αρέσει αυτή η πάλη για το 
ψωμί και για τη δημοκρατική έκφραση του λαού. Μόνο στους εκμεταλλευτές 
αστοφεουδάρχες δεν αρέσει η πάλη για τη ζωή και την ύπαρξη του λαού. Αυτοί οι 
σύγχρονοι φαρισσαίοι υποκριτές που κόπτονται για «Αδιάλλαχτο Ενωτικό αγώνα» 
αυτοί που πιπιλίζουν υποκριτικά το «Ένωσις και μόνον Ένωσις» για να παρασύρουν 
και κοροϊδεύουν τον λαό. θέλουν την πείνα και τη δυστυχία, την αθλιότητα και τον 
θάνατο εκείνων των μαχητικών δυνάμεων που πάνω τους θα στηριχθή ο αγώνας για 
την Ένωση. 

Το κόμμα μας καλεί όλα τα τμήματα των Εργαζομένων να μη εγκαταλείψουν ούτε 
στιγμή την πάλη για τα άμεσα προβλήματα της ζωής, μα αντίθετα να συνδυάσουν 
αυτόν τον αγώνα με τον αγώνα για την εθνική μας απολύτρωση. Έτσι. χωρίς με την 
αδράνεια του ν' αυτοκαταδικάζεται στην πείνα και στο θάνατο, ο λαός αγωνίζεται για 
να σπάσει αποφασιστικά τα αποικιακά πλαίσια που το συνθλίβουν οικονομικά και 
πολιτικά, πιστεύοντας συνειδητά πως μόνο Εθνικά ελεύθερος θα μπορέσει να λύσει 
ριζικά τα προβλήματα του, ν 'ανοικοδομήσει το σπίτι του, να οργανώσει όπως ο ίδιος 
θέλει τη ζωή του. 

Το Α Κ Ε Λ απευθύνεται προς τον εργαζόμενο Κυπριακό λαό, κι ακόμα μια φορά τον 
προειδοποιεί για τα εκμεταλλευτικά, τα φασιστικά και φιλοπόλεμα σχέδια που έχει ο 
ιμπεριαλισμός για τον τόπο μας. Προειδοποιείται ο λαός και καλείται να επαγρυπνεί 
διαρκώς, να παλεύει ενωμένος και μ' αυτοθυσία, αν δε θέλει το ολοκληρωτικό 
οικονομικό του βούλιαγμα, αν δε θέλει το νεοπαλμερισμό και τους λακέδες του να 
βασιλεύουν στον τόπο. αν δεν θέλει διαιώνιση της αθλιότητας και της σκλαβιάς του. 

ΚΟΜΜΑΤ Ι ΤΟΥ Σ Κ Λ Α Β Ω Μ Ε Ν Ο Υ ΛΑΟΥ ΜΑΣ, ΤΟ Α Κ Ε Λ . Σ Φ Υ Ρ Η Λ Α Τ Η Μ Ε Ν Ο ΣΤΗΝ 
Π Α Λ Η ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Λ Α Ϊ Κ Α ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, Δ ΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΥΤΟΥΣ 
ΔΕΣΜΟΥΣ Μ Ε ΤΟ ΛΑΟ. Ε Π Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι Τ Η Ν ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ Ν Α ΣΥΝΕΧ ΙΣΕ Ι ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ Γ Ρ Α Μ Μ Η ΤΩΝ Α Γ Ω Ν Ω Ν ΤΟΥ ΚΥΠΡ ΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ. Μ Ε Χ Ρ Ι ΤΗΣ ΤΕΛ ΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΗΣ. 

Ζήτω η πάλη του Κυπριακού λαού για την ένωση του με την Ελλάδα. 

Ζήτω το οργανωμένο ενιαίο μέτωπο εργατών, αγροτών και άλλων εργαζομένων, 
έκφραση της συμφιλίωσης και της ενότητας του πατριωτικού Κυπριακού λαού. 

Ζήτω το Α Κ Ε Λ , η δοκιμασμένη μαχητική πρωτοπορία της Κυπριακής εργατικής τάξης 
και όλων των εργαζομένων. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Ψήφισμα επί της πολιτικής κατάστασης61 

Το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που έγινε στη Λεμεσό στις 27 και 28 
Αυγούστου 1949, αφού συζήτησε την πολιτική κατάσταση του τόπου και ιδιαίτερα 
τους ανελεύθερους Νόμους, που κατά καιρούς η Κυπριακή Κυβέρνηση εθέσπισε, 
και που περιορίζουν την ελευθερία λόγου, τύπου, συγκεντρώσεων και παρελάσεων, 
καθώς και άλλες στοιχειώδεις ελευθερίες του Κυπριακού λαού, ψηφίζει τα ακόλουθα: 

1. Καταδικάζει ανεπιφύλακτα τους ανελεύθερους αυτούς Νόμους και απαιτεί 
από την Κυβέρνηση την κατάργηση τους. Η Βρεττανική Κυβέρνηση έχει καθήκο 
να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. που απορρέουν από τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. 
για την εξασφάλιση στους λαούς της ελευθερίας λόγου, τύπου, συγκέντρωσης και 
οργάνωσης και να εξασφαλίσει και για το Κυπριακό λαό αυτές τις αποφάσεις. 

2. Διαμαρτύρεται εντονώτατα για την απόφαση του Διοικητή Λεμεσού να θέσει 
απαράδεκτους όρους στην οργάνωση και πραγματοποίηση του σημερινού μας 
Συνεδρίου, όπως είναι ο όρος για την παρουσία σ' αυτό των αστυνομικών οργάνων. 
Η επιμονή του Διοικητή να επιβάλει την παρουσία των αστυνομικών στο Συνέδριο 
μας. δείχνει το δικτατορικό τρόπο, με τον οποίο διακυβερνάται ο τόπος μας. 

Ψήφισμα προς τον υπουργόν των αποικιών 

Το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λεμεσό, στις 27 και 28 
Αυγούστου 1949, λαμβάνει την ευκαιρία για να θέσει ακόμα μια φορά μπροστά σας 
και μέσον σας προς την Βρεττανική κυβέρνηση τον ένα και αναλλοίωτο πόθο του 
Ελληνικού Κυπριακού Λαού για εθνικήν αποκατάσταση, για την Ένωση του με την 
πατρίδα του Ελλάδα. 

Το Κόμμα μας, διακηρύττει Εξοχώτατε, πως όπως πάντοτε θα συνεχίσει εντατικά τον 
αγώνα για την εθνική απελευθέρωση του λαού μας, κι ότι στον αγώνα του αυτό είναι 
έτοιμο να δώσει κάθε θυσία. 

Καλούμε την Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρεττανίας να σεβαστεί τις διακηρύξεις της 
για αυτοδιάθεση των Λαών και να τις εφαρμόσει και στον τόπο μας, που σημαίνει 
Ένωση με την πατρίδα μας Ελλάδα. 

Αποκρούουμε και καταδικάζουμε οποιαδήποτε σχέδια μετατροπής του τόπου σε 
πολεμική βάση και καλούμε τη Βρεττανική Κυβέρνηση να εγκαταλείψει την τέτοια 
προσπάθεια. 
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7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
30 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ - 2 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1 951 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 63 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

I. ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε. 

Το Ζ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στις 30.11.51 και 1 και 2.12.51 στη 
Λευκωσία, αφού άκουσε και συζήτησε τη λογοδοσία της Κ.Ε. για τη δράση της στα 
δυο χρόνια από το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο ως σήμερα εγκρίνει τη λογοδοσία και τη 
δράση της Κ.Ε. 

Το Ζ' Συνέδριο εγκρίνει ειδικά την κριτική και αυτοκριτική που γίνεται από την Κ.Ε. 
ολοκληρωμένη με την απάντηση του ΓΓ, για τα λάθη ταχτικής που σημειώθηκαν σ' 
αυτά τα δυο χρόνια σχετικά με τη θέση που πήρε το Κόμμα για τις εκλογές κοινοτικών 
συμβουλίων, αρχιεπισκοπικών, επισκοπικών και εκκλησιαστικών εκλογών και για 
το συνεργατισμό. Το Συνέδριο καταδικάζει σαν αντικομματικές τις απόψεις που 
εκφράστηκαν πως δεν υπάρχει μέσα στο Κόμμα εσωκομματική δημοκρατία και 
ότι η Κ.Ε. πνίγει την κριτική και αυτοκριτική μέσα στο Κόμμα. Επίσης το Συνέδριο 
θεωρεί τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται στην ομιλία του φ. Πλούτη Σέρβα σαν 
εξογκωμένους και ότι αποτελούν άγονη και αντικομματική κριτική. 

1. Στη διάρκεια των δύο χρόνων που μεσολάβησαν ανάμεσα στο Στ' και Ζ' Συνέδριο 
του Κόμματος μας σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν στη διεθνή πολιτική κατάσταση. 

(α) Ο ιμπεριαλισμός πιεζόμενος απ' τη χρόνια αγιάτρευτη κρίση του, που οξύνθηκε 
στον ανώτατο βαθμό απ' το θρίαμβο του κινέζικου λαού στα τέλη του 1949, 
προχώρησε και πέρασε απ' το στάδιο των πολεμικών προπαρασκευών σε ανοιχτή 
ένοπλη επίθεση. 

Οι παγκόσμιες αντιδραστικές δυνάμεις κάτω απ' τις διαταγές των αμερικάνων 
πολεμοκαπήλων εισβάλανε τον Ιούνη του 1950 στο έδαφος της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Β. Κορέας, με σκοπό να υποδουλώσουν τον ηρωικό λαό της 
και να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σαν βάση πιο πέρα επίθεσης ενάντια στη 
Λαϊκή Δημοκρατία την Κίνας και τη Σοβιετική Ένωση. Προχωρώντας με βάση τη 
γραμμή αυτή οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι υποταχτικοί τους οργανώνουν 
τα διάφορα επιθετικά σύμφωνα - Ατλαντικό, Μεσογειακό - συγκροτούν τον 
επιδρομικό ευρωπαϊκό στρατό με Αμερικάνικη ηγεσία, εξοπλίζουν τις πρώην 
φασιστικές χώρες Δ. Γερμανία, Ιαπωνία και το νεοφασίστα Τίτο, δημιουργούν στον 
περίγυρο των λαϊκών δημοκρατιών και της Σοβιετικής Ένωσης ολοένα και νέες 
στρατιωτικές βάσεις και επιδίδονται σε ένα κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της φιλοπόλεμης πολιτικής του Ιμπεριαλισμού είναι 
τα τεράστια κέρδη των μονοπωλίων και η άνευ προηγουμένου φορολογική 
επιβάρυνση των πλατειών λαϊκών μαζών, η άνοδος του βιοτικού τιμαρίθμου στις 
καπιταλιστικές χώρες και ο κίνδυνος εξαπόλυσης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. 

Όσο, όμως, και αν εμφανίζονται οι ιμπεριαλιστές ενιαίοι στη φιλοπόλεμη πολιτική 
τους έναντι των σοσιαλιστικών χωρών, ωστόσο ανάμεσα τους υπάρχουν σοβαρές 
αντιθέσεις που εκδηλώνονται τόσο στα προβλήματα της ευρωπαϊκής ενότητας, όσο 
και στα προβλήματα της Ά π ω Ανατολής. Αυτές οι αντιθέσεις των ιμπεριαλιστών 
αντανακλούν τη διαμάχη τους για κατάχτηση αγορών, και για την τοποθέτηση 
κεφαλαίων. 

II ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

I. ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε. 

Το Ζ' Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στις 30.11.51 και 1 και 2.12.51 στη 
Λευκωσία, αφού άκουσε και συζήτησε τη λογοδοσία της Κ.Ε. για τη δράση της στα 
δυο χρόνια από το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο ως σήμερα εγκρίνει τη λογοδοσία και τη 
δράση της Κ.Ε. 

Το Ζ' Συνέδριο εγκρίνει ειδικά την κριτική και αυτοκριτική που γίνεται από την Κ.Ε. 
ολοκληρωμένη με την απάντηση του ΓΓ, για τα λάθη ταχτικής που σημειώθηκαν σ' 
αυτά τα δυο χρόνια σχετικά με τη θέση που πήρε το Κόμμα για τις εκλογές κοινοτικών 
συμβουλίων, αρχιεπισκοπικών, επισκοπικών και εκκλησιαστικών εκλογών και για 
το συνεργατισμό. Το Συνέδριο καταδικάζει σαν αντικομματικές τις απόψεις που 
εκφράστηκαν πως δεν υπάρχει μέσα στο Κόμμα εσωκομματική δημοκρατία και 
ότι η Κ.Ε. πνίγει την κριτική και αυτοκριτική μέσα στο Κόμμα. Επίσης το Συνέδριο 
θεωρεί τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται στην ομιλία του φ. Πλούτη Σέρβα σαν 
εξογκωμένους και ότι αποτελούν άγονη και αντικομματική κριτική. 

1. Στη διάρκεια των δύο χρόνων που μεσολάβησαν ανάμεσα στο Στ' και Ζ' Συνέδριο 
του Κόμματος μας σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν στη διεθνή πολιτική κατάσταση. 

(α) Ο ιμπεριαλισμός πιεζόμενος απ' τη χρόνια αγιάτρευτη κρίση του, που οξύνθηκε 
στον ανώτατο βαθμό απ' το θρίαμβο του κινέζικου λαού στα τέλη του 1949, 
προχώρησε και πέρασε απ' το στάδιο των πολεμικών προπαρασκευών σε ανοιχτή 
ένοπλη επίθεση. 

Οι παγκόσμιες αντιδραστικές δυνάμεις κάτω απ' τις διαταγές των αμερικάνων 
πολεμοκαπήλων εισβάλανε τον Ιούνη του 1950 στο έδαφος της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Β. Κορέας, με σκοπό να υποδουλώσουν τον ηρωικό λαό της 
και να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σαν βάση πιο πέρα επίθεσης ενάντια στη 
Λαϊκή Δημοκρατία την Κίνας και τη Σοβιετική Ένωση. Προχωρώντας με βάση τη 
γραμμή αυτή οι Αμερικάνοι ιμπεριαλιστές και οι υποταχτικοί τους οργανώνουν 
τα διάφορα επιθετικά σύμφωνα - Ατλαντικό, Μεσογειακό - συγκροτούν τον 
επιδρομικό ευρωπαϊκό στρατό με Αμερικάνικη ηγεσία, εξοπλίζουν τις πρώην 
φασιστικές χώρες Δ. Γερμανία, Ιαπωνία και το νεοφασίστα Τίτο, δημιουργούν στον 
περίγυρο των λαϊκών δημοκρατιών και της Σοβιετικής Ένωσης ολοένα και νέες 
στρατιωτικές βάσεις και επιδίδονται σε ένα κολοσσιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της φιλοπόλεμης πολιτικής του Ιμπεριαλισμού είναι 
τα τεράστια κέρδη των μονοπωλίων και η άνευ προηγουμένου φορολογική 
επιβάρυνση των πλατειών λαϊκών μαζών, η άνοδος του βιοτικού τιμαρίθμου στις 
καπιταλιστικές χώρες και ο κίνδυνος εξαπόλυσης ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. 

Όσο, όμως, και αν εμφανίζονται οι ιμπεριαλιστές ενιαίοι στη φιλοπόλεμη πολιτική 
τους έναντι των σοσιαλιστικών χωρών, ωστόσο ανάμεσα τους υπάρχουν σοβαρές 
αντιθέσεις που εκδηλώνονται τόσο στα προβλήματα της ευρωπαϊκής ενότητας, όσο 
και στα προβλήματα της Ά π ω Ανατολής. Αυτές οι αντιθέσεις των ιμπεριαλιστών 
αντανακλούν τη διαμάχη τους για κατάχτηση αγορών, και για την τοποθέτηση 
κεφαλαίων. 

II ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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(β) Σε αντίθεση με τα σχέδια των πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστών όλοι οι λαοί 
του κόσμου, με επικεφαλής την πανίσχυρη χώρα του σοσιαλισμού - τη Σοβιετική 
Ένωση - και με οδηγητή το μεγάλο Στάλιν, ξεσηκώνονται σε αποφασιστική πάλη 
για να ματαιώσουν τα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

0 λαός της Κορέας με την πολύτιμη βοήθεια των κινέζων εθελοντών και τη 
συμπαράσταση του παγκόσμιου δημοκρατικού κινήματος υπερασπίζει με ηρωισμό 
τη χώρα του απ' την επίθεση των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών και των υποταχτικών 
τους ανατρέποντας τα γενικότερα πολεμικά σχέδια στην Ά π ω Ανατολή. Οι λαοί 
όλων των χωρών συσπειρώνονται σ' ένα πρωτοφανέρωτο στην ιστορία μαχητικό 
και ακατανίκητο παγκόσμιο κίνημα για την υπεράσπιση της ειρήνης, που σταθερά 
αγωνίζεται για τη ματαίωση των σχεδίων του ιμπεριαλισμού για ένα τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο. Εμπνευστής και καθοδηγητής αυτού του κινήματος είναι η μεγάλη, 
φιλειρηνική και πανίσχυρη Σοβ. Ένωση, έχοντας στο πλευρό της τη μεγάλη Λαϊκή 
Κίνα και τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες και όλους τους λαούς που αγωνίζονται για 
λευτεριά, ειρήνη και δημοκρατία. 

Ένδε ιξη της μεγάλης δύναμης του παγκόσμιου στρατοπέδου για ειρήνη, λευτεριά 
και δημοκρατία είναι το αποφασιστικό, αντιϊμπεριαλιστικό ξεσήκωμα των λαών της 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Η πάλη των λαών αυτών χαλά ως τώρα τα φιλοπόλεμα 
σχέδια για τη δημιουργία επιθετικού μεσογείου μπλοκ, αποτελώντας αποφασιστική 
συμβολή στο παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης. 

Μεγάλη συμβολή στο παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης αποτελεί η τεράστια ανάπτυξη 
της οικονομικής δύναμης της Σοβ. Ένωσης και των λαϊκών δημοκρατιών και η 
απόχτηση από Σοβ. Ένωση του όπλου της ατομικής βόμβας, που θέτει οριστικά 
τέρμα στο αμερικανικό μονοπώλιο κατοχής του όπλου. 

(γ) 0 αδούλωτος ελληνικόςλαός μέσα στα δύο αυτά χρόνια ύστερα απ' την προσωρινή 
ήττα του Δ.Σ.Ε., στην οποία η ανοιχτή προδοσία του Τίτο έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο, σταθερά ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του και ηρωικά παλεύει, με εμπνευστή 
και καθοδηγητή του το ΚΚΕ , ενάντια στο καθεστώς της αμερικανοκρατίας και του 
μοναρχοφασισμού για ψωμί, λευτεριά, ειρήνη και δημοκρατία. Με τον ηρωικό 
του αγώνα ο ελληνικός λαός συμβάλλει σημαντικά στο χάλασμα των σχεδίων του 
ιμπεριαλισμού για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και ειδικά για επιδρομή ενάντια 
στις λαϊκές δημοκρατίες της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Το Ζ' Συνέδριο του 
Κόμματος μας ανασκοπώντας τη διεθνή πολιτική κατάσταση διατρανώνει την 
ακλόνητη πεποίθηση του πως το παγκόσμιο φιλειρηνικό, δημοκρατικό στρατόπεδο, 
ασύγκριτα πιο ισχυρό απ' το στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών, θα συντρίψει τελικά 
τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάνοντας πράξη τις 
υποδείξεις του μεγάλου Στάλιν πως «η ειρήνη μπορεί να διαφυλαχθεί αν οι λαοί 
πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της ειρήνης και την υπερασπίσουν ως το 
τέλος». 

2. Μέσα στα γενικά πολεμικά σχέδια η Κύπρος πήρε στα τελευταία δύο χρόνια 
σημαντική θέση. 

Απροκάλυπτα και με επιταχυνόμενο ρυθμό, εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει 
στη Μ. Ανατολή, ο τόπος μας, μετατρέπεται σε πολεμική βάση. 

Σε συσχετισμό με αυτό το ρόλο που οι ιμπεριαλιστές καθορίζουν για την Κύπρο, οι 
Άγγλοι κυρίαρχοι εντείνουν και πολλαπλασιάζουν τα καταπιεστικά τους μέτρα, με την 
ελπίδα ότι θα ανακόψουν τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του τόπου μας. 

Σαν συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής στην Κύπρο η οικονομική κρίση ολοένα 
εντείνεται, ο τ ιμάριθμος ανεβαίνει, το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών μαζών χτυπιέται 
και οι μάζες αντιμετωπίζουν την πείνα και την εξαθλίωση. 

Ενάντια σ' αυτή την πολιτική που υποστηρίζεται απ' το ξενόδουλο μοναρχοφασισμό και 
την ηγεσία των Κυπρίων αστοτσιφλικάδων με επικεφαλής την Εθναρχία, ορθώνεται το 
Παγκύπριο μέτωπο πάλης για το ψωμί, την ειρήνη και τη λευτεριά, που υποστηρίζεται 
ολόθερμα απ' τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό και τις προοδευτικές δυνάμεις όλων 
των χωρών. Σαν αποτέλεσμα της ανόδου του λαϊκού κινήματος έχουμε την όξυνση 
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των αντιθέσεων μέσα στη δεξιά παράταξη. 

Το Κόμμα, μας διορθώνοντας το λάθος στην πολιτική του γραμμή διαδραμάτισε στα 
δυο αυτά χρόνια πρωτοποριακό ρόλο και στάθηκε ο εμπνευστής και καθοδηγητής 
του λαού στην πάλη του για ψωμί, ειρήνη και λευτεριά. Το Κόμμα μας βασικά 
ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα που του ανάθεσε το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο παρά τα 
μερικά, σοβαρά λάθη ταχτικής που σημείωσε σ' αυτά τα δυο χρόνια. 

III. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική, διεθνή και εσωτερική, κατάσταση - όξυνση της 
γενικής κρίσης του καπιταλισμού, και ένταση των επιθετικών σχεδίων, ξεσήκωμα 
των αποικιακών και μισοαποικιακών λαών της Ανατολής, ανάπτυξη του παγκόσμιου 
κινήματος της ειρήνης - το Κόμμα μας επωμίζεται πολύ σοβαρά καθήκοντα. 

1. Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. 

Το Κόμμα και το λαϊκό μας κίνημα, αντιμετωπίζοντας τα συγκεκριμένα σχέδια για 
μετατροπή του νησιού μας σε πολεμική βάση, παλεύοντας σ' ένα δύσκολο τομέα 
του παγκόσμιου αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου και μέσα στις συνθήκες εθνικό -
απελευθερωτικής έντονης πάλης των γειτονικών μας λαών, οφείλει να βοηθήσει το 
παγκόσμιο κίνημα ειρήνης ώστε: 

(α) Να εντείνει στον ανώτατο δυνατό βαθμό την πάλη για την ειρήνη και την 
αποστρατικοποίηση του τόπου μας, 

(β) Να πλατύνει και να μαχητικοποιηθεί προσελκύοντας μέσα στις γραμμές του 
κάθε Κύπριο, που μισά τον πόλεμο και ποθεί την ειρήνη. Έλληνα και Τούρκο, 
ανεξάρτητα απ' την κοινωνική τους θέση και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

(γ) Να στερεώσει πιο πολύ τους δεσμούς του με το παγκόσμιο κίνημα ειρήνης 
και να αναπτύξει την αλληλεγγύη του ιδιαίτερα προς το κίνημα των γειτονικών μας 
λαών, 

(δ) Να βρει τους κατάλληλους τρόπους ώστε να αξιοποιήσει οργανωτικά την 
πλατειά επιρροή του μέσα στον κυπριακό λαό, που εκφράστηκε με τις 90 χιλ. και 
103 χιλ. υπογραφές στις εκκλήσεις της Στοκχόλμης και του Βερολίνου, 

(ε) Να εντείνει την πάλη του λαού μας ενάντια στην κατάσχεση γης για πολεμικούς 
σκοπούς. 

(στ) Να διαφωτίζει αδιάκοπα τις μάζες για τη σημασία και το ρόλο του παγκόσμιου 
κινήματος της ειρήνης, να ξεσκεπάζει τη φιλοπόλεμη και συκοφαντική προπαγάνδα 
του ιμπεριαλισμού που διοχετεύεται στο λαό με όλα τα μέσα και να εξάρει τη 
συνεπή, φιλειρηνική, πολιτική της μεγάλης χωράς του σοσιαλισμού και των λαϊκών 
δημοκρατιών - κατατοπίζοντας το λαό για το κολοσσιαίο πρόγραμμα ειρηνικής 
ανοικοδόμησης. 

2. Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

Μέσα στις συνθήκες της μετατροπής του νησιού μας σε πολεμική βάση, της 
ξετσίπωτης προδοσίας του ξενόδουλου μοναρχοφασισμού και της διασπαστικής, 
βασικά αντεθνικής φιλοϊμπεριαλιστικής πολιτικής της Εθναρχίας και της ηγεσίας 
των αστοτσιφλικάδων της Κύπρου, το Κόμμα μας και το κίνημα επωμίζεται σοβαρά 
καθήκοντα στην πάλη για την εθνική μας αποκατάσταση. 

Για να ανταποκριθεί επάξια σ' αυτά τα σοβαρά καθήκοντα για τη λευτεριά του λαού 
μας το Κόμμα μας πρέπει: 

(α) Να συνδυάζει αδιάρρηκτα την πάλη για εθνική λευτεριά με τον αγώνα για 
την ειρήνη και την αποστρατικοποίηση του τόπου μας, κάνοντας συνείδηση του 
κυπριακού λαού, πως η εθνική λευτεριά είναι ασυμβίβαστη με τη χρησιμοποίηση 
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(β) Σε αντίθεση με τα σχέδια των πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστών όλοι οι λαοί 
του κόσμου, με επικεφαλής την πανίσχυρη χώρα του σοσιαλισμού - τη Σοβιετική 
Ένωση - και με οδηγητή το μεγάλο Στάλιν, ξεσηκώνονται σε αποφασιστική πάλη 
για να ματαιώσουν τα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

0 λαός της Κορέας με την πολύτιμη βοήθεια των κινέζων εθελοντών και τη 
συμπαράσταση του παγκόσμιου δημοκρατικού κινήματος υπερασπίζει με ηρωισμό 
τη χώρα του απ' την επίθεση των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών και των υποταχτικών 
τους ανατρέποντας τα γενικότερα πολεμικά σχέδια στην Ά π ω Ανατολή. Οι λαοί 
όλων των χωρών συσπειρώνονται σ' ένα πρωτοφανέρωτο στην ιστορία μαχητικό 
και ακατανίκητο παγκόσμιο κίνημα για την υπεράσπιση της ειρήνης, που σταθερά 
αγωνίζεται για τη ματαίωση των σχεδίων του ιμπεριαλισμού για ένα τρίτο παγκόσμιο 
πόλεμο. Εμπνευστής και καθοδηγητής αυτού του κινήματος είναι η μεγάλη, 
φιλειρηνική και πανίσχυρη Σοβ. Ένωση, έχοντας στο πλευρό της τη μεγάλη Λαϊκή 
Κίνα και τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες και όλους τους λαούς που αγωνίζονται για 
λευτεριά, ειρήνη και δημοκρατία. 

Ένδε ιξη της μεγάλης δύναμης του παγκόσμιου στρατοπέδου για ειρήνη, λευτεριά 
και δημοκρατία είναι το αποφασιστικό, αντιϊμπεριαλιστικό ξεσήκωμα των λαών της 
Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Η πάλη των λαών αυτών χαλά ως τώρα τα φιλοπόλεμα 
σχέδια για τη δημιουργία επιθετικού μεσογείου μπλοκ, αποτελώντας αποφασιστική 
συμβολή στο παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης. 

Μεγάλη συμβολή στο παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης αποτελεί η τεράστια ανάπτυξη 
της οικονομικής δύναμης της Σοβ. Ένωσης και των λαϊκών δημοκρατιών και η 
απόχτηση από Σοβ. Ένωση του όπλου της ατομικής βόμβας, που θέτει οριστικά 
τέρμα στο αμερικανικό μονοπώλιο κατοχής του όπλου. 

(γ) 0 αδούλωτος ελληνικόςλαός μέσα στα δύο αυτά χρόνια ύστερα απ' την προσωρινή 
ήττα του Δ.Σ.Ε., στην οποία η ανοιχτή προδοσία του Τίτο έπαιξε αποφασιστικό 
ρόλο, σταθερά ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του και ηρωικά παλεύει, με εμπνευστή 
και καθοδηγητή του το ΚΚΕ , ενάντια στο καθεστώς της αμερικανοκρατίας και του 
μοναρχοφασισμού για ψωμί, λευτεριά, ειρήνη και δημοκρατία. Με τον ηρωικό 
του αγώνα ο ελληνικός λαός συμβάλλει σημαντικά στο χάλασμα των σχεδίων του 
ιμπεριαλισμού για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και ειδικά για επιδρομή ενάντια 
στις λαϊκές δημοκρατίες της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Το Ζ' Συνέδριο του 
Κόμματος μας ανασκοπώντας τη διεθνή πολιτική κατάσταση διατρανώνει την 
ακλόνητη πεποίθηση του πως το παγκόσμιο φιλειρηνικό, δημοκρατικό στρατόπεδο, 
ασύγκριτα πιο ισχυρό απ' το στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών, θα συντρίψει τελικά 
τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κάνοντας πράξη τις 
υποδείξεις του μεγάλου Στάλιν πως «η ειρήνη μπορεί να διαφυλαχθεί αν οι λαοί 
πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της ειρήνης και την υπερασπίσουν ως το 
τέλος». 

2. Μέσα στα γενικά πολεμικά σχέδια η Κύπρος πήρε στα τελευταία δύο χρόνια 
σημαντική θέση. 

Απροκάλυπτα και με επιταχυνόμενο ρυθμό, εξαιτίας της κατάστασης που υπάρχει 
στη Μ. Ανατολή, ο τόπος μας, μετατρέπεται σε πολεμική βάση. 

Σε συσχετισμό με αυτό το ρόλο που οι ιμπεριαλιστές καθορίζουν για την Κύπρο, οι 
Άγγλοι κυρίαρχοι εντείνουν και πολλαπλασιάζουν τα καταπιεστικά τους μέτρα, με την 
ελπίδα ότι θα ανακόψουν τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του τόπου μας. 

Σαν συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής στην Κύπρο η οικονομική κρίση ολοένα 
εντείνεται, ο τ ιμάριθμος ανεβαίνει, το βιοτικό επίπεδο των λαϊκών μαζών χτυπιέται 
και οι μάζες αντιμετωπίζουν την πείνα και την εξαθλίωση. 

Ενάντια σ' αυτή την πολιτική που υποστηρίζεται απ' το ξενόδουλο μοναρχοφασισμό και 
την ηγεσία των Κυπρίων αστοτσιφλικάδων με επικεφαλής την Εθναρχία, ορθώνεται το 
Παγκύπριο μέτωπο πάλης για το ψωμί, την ειρήνη και τη λευτεριά, που υποστηρίζεται 
ολόθερμα απ' τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό και τις προοδευτικές δυνάμεις όλων 
των χωρών. Σαν αποτέλεσμα της ανόδου του λαϊκού κινήματος έχουμε την όξυνση 
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των αντιθέσεων μέσα στη δεξιά παράταξη. 

Το Κόμμα, μας διορθώνοντας το λάθος στην πολιτική του γραμμή διαδραμάτισε στα 
δυο αυτά χρόνια πρωτοποριακό ρόλο και στάθηκε ο εμπνευστής και καθοδηγητής 
του λαού στην πάλη του για ψωμί, ειρήνη και λευτεριά. Το Κόμμα μας βασικά 
ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα που του ανάθεσε το Στ' Παγκύπριο Συνέδριο παρά τα 
μερικά, σοβαρά λάθη ταχτικής που σημείωσε σ' αυτά τα δυο χρόνια. 

III. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Με βάση τη συγκεκριμένη πολιτική, διεθνή και εσωτερική, κατάσταση - όξυνση της 
γενικής κρίσης του καπιταλισμού, και ένταση των επιθετικών σχεδίων, ξεσήκωμα 
των αποικιακών και μισοαποικιακών λαών της Ανατολής, ανάπτυξη του παγκόσμιου 
κινήματος της ειρήνης - το Κόμμα μας επωμίζεται πολύ σοβαρά καθήκοντα. 

1. Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. 

Το Κόμμα και το λαϊκό μας κίνημα, αντιμετωπίζοντας τα συγκεκριμένα σχέδια για 
μετατροπή του νησιού μας σε πολεμική βάση, παλεύοντας σ' ένα δύσκολο τομέα 
του παγκόσμιου αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου και μέσα στις συνθήκες εθνικό -
απελευθερωτικής έντονης πάλης των γειτονικών μας λαών, οφείλει να βοηθήσει το 
παγκόσμιο κίνημα ειρήνης ώστε: 

(α) Να εντείνει στον ανώτατο δυνατό βαθμό την πάλη για την ειρήνη και την 
αποστρατικοποίηση του τόπου μας, 

(β) Να πλατύνει και να μαχητικοποιηθεί προσελκύοντας μέσα στις γραμμές του 
κάθε Κύπριο, που μισά τον πόλεμο και ποθεί την ειρήνη. Έλληνα και Τούρκο, 
ανεξάρτητα απ' την κοινωνική τους θέση και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

(γ) Να στερεώσει πιο πολύ τους δεσμούς του με το παγκόσμιο κίνημα ειρήνης 
και να αναπτύξει την αλληλεγγύη του ιδιαίτερα προς το κίνημα των γειτονικών μας 
λαών, 

(δ) Να βρει τους κατάλληλους τρόπους ώστε να αξιοποιήσει οργανωτικά την 
πλατειά επιρροή του μέσα στον κυπριακό λαό, που εκφράστηκε με τις 90 χιλ. και 
103 χιλ. υπογραφές στις εκκλήσεις της Στοκχόλμης και του Βερολίνου, 

(ε) Να εντείνει την πάλη του λαού μας ενάντια στην κατάσχεση γης για πολεμικούς 
σκοπούς. 

(στ) Να διαφωτίζει αδιάκοπα τις μάζες για τη σημασία και το ρόλο του παγκόσμιου 
κινήματος της ειρήνης, να ξεσκεπάζει τη φιλοπόλεμη και συκοφαντική προπαγάνδα 
του ιμπεριαλισμού που διοχετεύεται στο λαό με όλα τα μέσα και να εξάρει τη 
συνεπή, φιλειρηνική, πολιτική της μεγάλης χωράς του σοσιαλισμού και των λαϊκών 
δημοκρατιών - κατατοπίζοντας το λαό για το κολοσσιαίο πρόγραμμα ειρηνικής 
ανοικοδόμησης. 

2. Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

Μέσα στις συνθήκες της μετατροπής του νησιού μας σε πολεμική βάση, της 
ξετσίπωτης προδοσίας του ξενόδουλου μοναρχοφασισμού και της διασπαστικής, 
βασικά αντεθνικής φιλοϊμπεριαλιστικής πολιτικής της Εθναρχίας και της ηγεσίας 
των αστοτσιφλικάδων της Κύπρου, το Κόμμα μας και το κίνημα επωμίζεται σοβαρά 
καθήκοντα στην πάλη για την εθνική μας αποκατάσταση. 

Για να ανταποκριθεί επάξια σ' αυτά τα σοβαρά καθήκοντα για τη λευτεριά του λαού 
μας το Κόμμα μας πρέπει: 

(α) Να συνδυάζει αδιάρρηκτα την πάλη για εθνική λευτεριά με τον αγώνα για 
την ειρήνη και την αποστρατικοποίηση του τόπου μας, κάνοντας συνείδηση του 
κυπριακού λαού, πως η εθνική λευτεριά είναι ασυμβίβαστη με τη χρησιμοποίηση 

149 



της Κύπρου σαν στρατιωτικής βάσης. 

(β) Να συνδυάζει αδιάρρηκτα την πάλη μας για λευτεριά με την πάλη του 
ελληνικού λαού ενάντια στην αμερικανοκρατία και το μοναρχοφασισμό για ειρήνη, 
λευτεριά και δημοκρατία στην Ελλάδα. Το Κόμμα πρέπει να κάμει συνείδηση των 
πλατειών μαζών του κυπριακού Λαού πως η πάλη για την Ένωση είναι κομμάτι της 
κοινής πάλης του ελληνικού και κυπριακού λαού ενάντια σε κείνους που κρατάν 
υπόδουλο το λαό της Ελλάδας και της Κύπρου, και ενάντια στο μοναρχοφασισμό, 
που ξεπουλά στους ξένους ολάκερη την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί. 

(γ) Βάση της πάλης για εθνική λευτεριά πρέπει νάναι οι μαζικοί, μαχητικοί 
οικονομικό - πολιτικοί αγώνες του κυπριακού λαού σε συνδυασμό με τους αγώνες 
του ελληνικού λαού. Σε συνάρτηση μ' αυτούςτους αγώνες πρέπει να χρησιμοποιείται 
κάθε δυνατή ευκαιρία για προώθηση του ζητήματος μας σε διεθνείς οργανισμούς 
και για διαφώτιση της παγκόσμιας προοδευτικής κοινής γνώμης. Η αποστολή 
αντιπροσωπειών στο εξωτερικό να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του λαϊκού 
κινήματος και της ενιαίας λαϊκής πάλης. 

(δ) Το Κόμμα μας ξεκαθαρίζει ποιες είναι στο δοσμένο στάδιο οι κινητήριες 
δυνάμεις στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα, όπως και τα ζητήματα του 
ενιαίου μετώπου και της ταχτικής μας έναντι της Εθναρχίας και της Δεξιάς. Τέτοιες 
δυνάμεις είναι βασικά η εργατική τάξη, η αγροτιά, τα φτωχομεσαία στρώματα 
της πόλης και οι τίμιοι διανοούμενοι - όλοι γενικά οι εργάτες και οι εργαζόμενοι 
Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένηδες, άντρες και γυναίκες. Με βάση αυτές τις 
δυνάμεις πρέπει να συγκροτηθεί το Παγκύπριο, ενιαίο, εθνικο-απελευθερωτικό 
μας μέτωπο, όπου έχουν τη θέση τους και μπορούν να περιληφθούν και όλα τα 
συνεπή, πατριωτικά στοιχεία, απ' την αστική τάξη. Πρωτοπόρο και ηγετική δύναμη 
αυτού του παγκυπρίου, ενιαίου εθνικο-απελευθερωτικού μετώπου είναι η εργατική 
τάξη με το Κόμμα της επικεφαλής. 

0 ΕΑΣ (σ,σ, Εθνικός Απελευθερωτικός Συνασπισμός) δε μπορεί νάναι και ούτε είναι 
το ενιαίο, εθνικο-απελευθερωτικό μέτωπο, αλλά εκφράζει τη συντονισμένη δράση 
των αριστερών λαϊκών οργανώσεων κι αγωνίζεται για τη δημιουργία του ενιαίου, 
εθνικο-απελευθερωτικού μετώπου. Μέσα στον ΕΑΣ πρέπει να βρουν τη θέση τους 
και όλα τα προοδευτικά στοιχεία απ' τους διανοούμενους και τους επιστήμονες. 

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου πρέπει να βασίζεται πάνω 
στους κοινούς, καθημερινούς αγώνες των μαζών για τα προβλήματα τους. που 
σφυρηλατούν τη λαϊκή ενότητα στα κάτω, με ανάπτυξη και συνδυασμό της πάλης 
για το ψωμί με τον αγώνα για τα δημοκρατικά δικαιώματα των μαζών, για την 
ειρήνη και τη λευτεριά. 

Το Κόμμα μας πρέπει να συνεχίσει την πίεση του πάνω στην Εθναρχία και την 
ηγεσία της Δεξιάς, καλώντας τους σε κοινή δράση για τα συγκεκριμένα οικονομικά 
και πολιτικά προβλήματα και για την απελευθέρωση, και ξεσκεπάζοντας μπροστά 
στις μάζες κάθε αρνητική διασπαστική τους στάση. 

(ε) Παλεύοντας για την Ένωση το Κόμμα μας στέκει ασάλευτα στη γραμμή 
του, ξεσκεπάζει κάθε ψευτοσυνταγματική μανούβρα. Ωστόσο πολεμώντας και 
ξεσκεπάζοντας τα συνταγματικά σχέδια το Κόμμα πρέπει να κάμνει σαφή διάκριση 
ανάμεσα στη σταθερή και αμετάβλητη γραμμή και την ευλύγιστη ταχτική του, έτσι 
που να μην υπάρχει καμιά σύγχυση. 

Το Κόμμα μας αντιμετωπίζοντας οποιουσδήποτε εκλογικούς αγώνες καθορίζει 
την ταχτική του με βάση τη μπολσεβίκικη πείρα και τα διδάγματα του διεθνούς 
προλεταριακού κινήματος σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, 
αποβλέποντας πάντα στην εξυπηρέτηση του εθνικο-απελευθερωτικού μας αγώνα. 

Το Συνέδριο ξεκαθαρίζει, πως η ταχτική της αποχής από τους εκλογικούς αγώνες 
είναι κατ" αρχή λανθασμένη και αρνητική, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορεί να' χει θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζεται. 
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3. Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η ξένη κυβέρνηση εντείνει τα καταπιεστικά, ανελεύθερα αντιδημοκρατικά -
διχτατορικά της μέτρα ενάντια στον αγώνα που ο λαός μας διεξάγει για ψωμί. για 
ειρήνη και λευτεριά. 

Ταυτόχρονα ο ξένος κυρίαρχος εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αγγλικών 
μονοπωλίων, επιβάλλει στις λαϊκές μάζες βαρειά, αβάσταχτη φορολογία πράμα 
που αποβαίνει σε βάρος του βιοτικού του επιπέδου. Το Κόμμα μπροστά σ' αυτή την 
κατάσταση έχει καθήκον να οργανώσει ασταμάτητη μαζική πάλη του λαού ενάντια 
στους ανελεύθερους νόμους, για την υπεράσπιση και επέκταση των πολιτικών 
ελευθεριών του λαού το Κόμμα μας έχει επίσης καθήκον να οργανώσει και να 
καθοδηγήσει τους εργάτες και τον εργαζόμενο λαό στην καθημερινή και έντονη 
πάλη για τα οικονομικά του προβλήματα, για την πτώση του τιμαρίθμου, για φτηνό 
ψωμί. για απαλλαγή του λαού απ' την αντιλαϊκή φορολογία, για καλύτερες συνθήκες 
δουλειάς, γενικά για μια καλύτερη ζωή για όλους τους εργαζόμενους, επιδιώκοντας 
μ' αυτούς τους μερικούς αγώνες την εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων 
του κυπριακού λαού. 

4. Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Ζ' Συνέδριο διαπιστώνει σοβαρή υποτίμηση εκ μέρους του κομματικού συνόλου 
σχετικά με το ρόλο των μειονοτήτων και ιδιαίτερα της τούρκικης μειονότητας, 
που αποτελεί υπολογίσιμο ποσοστό του κυπριακού πληθυσμού. Η υποτίμηση αυτή 
οδηγεί το Κόμμα προς την αδιαφορία μπροστά στα προβλήματα των μειονοτήτων με 
αποτέλεσμα οι χιλιάδες των εργατών και των εργαζομένων απ' τις μειονότητες να 
μένουν μακριά από το Κόμμα και το κίνημα μας, να βρίσκονται κάτω από την πολιτική 
επιρροή της τούρκικης αντίδρασης και να αποτελούν εφεδρεία ενάντιας τους αγώνες 
του λαού μας και ιδιαίτερα ενάντια στον αγώνα μας για την εθνική μας αποκατάσταση. 

Το Κόμμα μας οφείλει να κάμει πραγματική και ολόπλευρη στροφή στη δουλειά 
του σχετικά με τις μειονότητες, για την πολιτική τους διαφώτιση, για την οργάνωση 
τους μέσα στις μαζικές μας οργανώσεις για τη στρατολογία των πιο εξελιγμένων 
στοιχείων μέσα στο Κόμμα. Με βάση τα διδάγματα του μαρξισμού - λενινισμού 
πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στο Κόμμα και τους προοδευτικούς τούρκους, πως δε 
μπορεί και ούτε είναι σωστό να υπάρχουν χωριστές ταξικές οργανώσεις, πολιτικές ή 
συνδικαλιστικές για τους τούρκους εργάτες και εργαζομένους. Το Ζ' Συνέδριο βάζει 
σαν προοπτική για το Κόμμα να δουλέψει για τη συγχώνευση των χωριστών τούρκικων 
συντεχνιακών οργανώσεων, όπου υπάρχουν, με τις αντίστοιχες οργανώσεις των 
ελλήνων εργατών. 

5. ΜΑΖΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Το Κόμμα μας πρέπει να προσέξει, να παρακολουθήσει και να δώσει πιο πολλή 
βοήθεια σε όλες τις μαζικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα: 

(α) Συντεχνιακές οργανώσεις: Να δοθεί εξαιρετική προσοχή και σημασία 
στην οργάνωση των ανοργάνωτων εργατών και υπάλληλων (ιδιωτικών και 
κυβερνητικών). Με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανοργάνωτοι 
εργάτες (μεταλλωρύχοι, βιομηχανικοί εργάτες, λιμενεργάτες, εργάτες μεταφορών, 
υπάλληλοι) μέσα στην καθημερινή μας δουλειά μελετώντας, ανακινώντας αυτά τα 
προβλήματα να φέρουμε αυτούς τους εργάτες κοντά μας μέσα στις συντεχνιακές 
μας οργανώσεις να καταρτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δουλειάς για την 
οργάνωση των ανοργάνωτων και για αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας για 
την οργάνωση των εργατών. 

Βάση της δουλειάς μας στην ανακίνηση των εργατικών προβλημάτων νάναι η 
εργατική ενότητα, που πρέπει να χτίσουμε σε κάθε τόπο δουλειάς, όπου δουλεύουν 
εργάτες νεοσυντεχνιακοί. τούρκοι ή ανοργάνωτοι. Να ξεσκεπάζουμε συστηματικά 
την απεργοσπαστική ηγεσία των Νέων Συντεχνιών (σ.σ. ΣΕΚ). 
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της Κύπρου σαν στρατιωτικής βάσης. 

(β) Να συνδυάζει αδιάρρηκτα την πάλη μας για λευτεριά με την πάλη του 
ελληνικού λαού ενάντια στην αμερικανοκρατία και το μοναρχοφασισμό για ειρήνη, 
λευτεριά και δημοκρατία στην Ελλάδα. Το Κόμμα πρέπει να κάμει συνείδηση των 
πλατειών μαζών του κυπριακού Λαού πως η πάλη για την Ένωση είναι κομμάτι της 
κοινής πάλης του ελληνικού και κυπριακού λαού ενάντια σε κείνους που κρατάν 
υπόδουλο το λαό της Ελλάδας και της Κύπρου, και ενάντια στο μοναρχοφασισμό, 
που ξεπουλά στους ξένους ολάκερη την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί. 

(γ) Βάση της πάλης για εθνική λευτεριά πρέπει νάναι οι μαζικοί, μαχητικοί 
οικονομικό - πολιτικοί αγώνες του κυπριακού λαού σε συνδυασμό με τους αγώνες 
του ελληνικού λαού. Σε συνάρτηση μ' αυτούςτους αγώνες πρέπει να χρησιμοποιείται 
κάθε δυνατή ευκαιρία για προώθηση του ζητήματος μας σε διεθνείς οργανισμούς 
και για διαφώτιση της παγκόσμιας προοδευτικής κοινής γνώμης. Η αποστολή 
αντιπροσωπειών στο εξωτερικό να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του λαϊκού 
κινήματος και της ενιαίας λαϊκής πάλης. 

(δ) Το Κόμμα μας ξεκαθαρίζει ποιες είναι στο δοσμένο στάδιο οι κινητήριες 
δυνάμεις στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα, όπως και τα ζητήματα του 
ενιαίου μετώπου και της ταχτικής μας έναντι της Εθναρχίας και της Δεξιάς. Τέτοιες 
δυνάμεις είναι βασικά η εργατική τάξη, η αγροτιά, τα φτωχομεσαία στρώματα 
της πόλης και οι τίμιοι διανοούμενοι - όλοι γενικά οι εργάτες και οι εργαζόμενοι 
Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένηδες, άντρες και γυναίκες. Με βάση αυτές τις 
δυνάμεις πρέπει να συγκροτηθεί το Παγκύπριο, ενιαίο, εθνικο-απελευθερωτικό 
μας μέτωπο, όπου έχουν τη θέση τους και μπορούν να περιληφθούν και όλα τα 
συνεπή, πατριωτικά στοιχεία, απ' την αστική τάξη. Πρωτοπόρο και ηγετική δύναμη 
αυτού του παγκυπρίου, ενιαίου εθνικο-απελευθερωτικού μετώπου είναι η εργατική 
τάξη με το Κόμμα της επικεφαλής. 

0 ΕΑΣ (σ,σ, Εθνικός Απελευθερωτικός Συνασπισμός) δε μπορεί νάναι και ούτε είναι 
το ενιαίο, εθνικο-απελευθερωτικό μέτωπο, αλλά εκφράζει τη συντονισμένη δράση 
των αριστερών λαϊκών οργανώσεων κι αγωνίζεται για τη δημιουργία του ενιαίου, 
εθνικο-απελευθερωτικού μετώπου. Μέσα στον ΕΑΣ πρέπει να βρουν τη θέση τους 
και όλα τα προοδευτικά στοιχεία απ' τους διανοούμενους και τους επιστήμονες. 

Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός τέτοιου μετώπου πρέπει να βασίζεται πάνω 
στους κοινούς, καθημερινούς αγώνες των μαζών για τα προβλήματα τους. που 
σφυρηλατούν τη λαϊκή ενότητα στα κάτω, με ανάπτυξη και συνδυασμό της πάλης 
για το ψωμί με τον αγώνα για τα δημοκρατικά δικαιώματα των μαζών, για την 
ειρήνη και τη λευτεριά. 

Το Κόμμα μας πρέπει να συνεχίσει την πίεση του πάνω στην Εθναρχία και την 
ηγεσία της Δεξιάς, καλώντας τους σε κοινή δράση για τα συγκεκριμένα οικονομικά 
και πολιτικά προβλήματα και για την απελευθέρωση, και ξεσκεπάζοντας μπροστά 
στις μάζες κάθε αρνητική διασπαστική τους στάση. 

(ε) Παλεύοντας για την Ένωση το Κόμμα μας στέκει ασάλευτα στη γραμμή 
του, ξεσκεπάζει κάθε ψευτοσυνταγματική μανούβρα. Ωστόσο πολεμώντας και 
ξεσκεπάζοντας τα συνταγματικά σχέδια το Κόμμα πρέπει να κάμνει σαφή διάκριση 
ανάμεσα στη σταθερή και αμετάβλητη γραμμή και την ευλύγιστη ταχτική του, έτσι 
που να μην υπάρχει καμιά σύγχυση. 

Το Κόμμα μας αντιμετωπίζοντας οποιουσδήποτε εκλογικούς αγώνες καθορίζει 
την ταχτική του με βάση τη μπολσεβίκικη πείρα και τα διδάγματα του διεθνούς 
προλεταριακού κινήματος σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες πολιτικές συνθήκες, 
αποβλέποντας πάντα στην εξυπηρέτηση του εθνικο-απελευθερωτικού μας αγώνα. 

Το Συνέδριο ξεκαθαρίζει, πως η ταχτική της αποχής από τους εκλογικούς αγώνες 
είναι κατ" αρχή λανθασμένη και αρνητική, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορεί να' χει θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζεται. 
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3. Η ΠΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η ξένη κυβέρνηση εντείνει τα καταπιεστικά, ανελεύθερα αντιδημοκρατικά -
διχτατορικά της μέτρα ενάντια στον αγώνα που ο λαός μας διεξάγει για ψωμί. για 
ειρήνη και λευτεριά. 

Ταυτόχρονα ο ξένος κυρίαρχος εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των αγγλικών 
μονοπωλίων, επιβάλλει στις λαϊκές μάζες βαρειά, αβάσταχτη φορολογία πράμα 
που αποβαίνει σε βάρος του βιοτικού του επιπέδου. Το Κόμμα μπροστά σ' αυτή την 
κατάσταση έχει καθήκον να οργανώσει ασταμάτητη μαζική πάλη του λαού ενάντια 
στους ανελεύθερους νόμους, για την υπεράσπιση και επέκταση των πολιτικών 
ελευθεριών του λαού το Κόμμα μας έχει επίσης καθήκον να οργανώσει και να 
καθοδηγήσει τους εργάτες και τον εργαζόμενο λαό στην καθημερινή και έντονη 
πάλη για τα οικονομικά του προβλήματα, για την πτώση του τιμαρίθμου, για φτηνό 
ψωμί. για απαλλαγή του λαού απ' την αντιλαϊκή φορολογία, για καλύτερες συνθήκες 
δουλειάς, γενικά για μια καλύτερη ζωή για όλους τους εργαζόμενους, επιδιώκοντας 
μ' αυτούς τους μερικούς αγώνες την εξυπηρέτηση των γενικότερων συμφερόντων 
του κυπριακού λαού. 

4. Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Ζ' Συνέδριο διαπιστώνει σοβαρή υποτίμηση εκ μέρους του κομματικού συνόλου 
σχετικά με το ρόλο των μειονοτήτων και ιδιαίτερα της τούρκικης μειονότητας, 
που αποτελεί υπολογίσιμο ποσοστό του κυπριακού πληθυσμού. Η υποτίμηση αυτή 
οδηγεί το Κόμμα προς την αδιαφορία μπροστά στα προβλήματα των μειονοτήτων με 
αποτέλεσμα οι χιλιάδες των εργατών και των εργαζομένων απ' τις μειονότητες να 
μένουν μακριά από το Κόμμα και το κίνημα μας, να βρίσκονται κάτω από την πολιτική 
επιρροή της τούρκικης αντίδρασης και να αποτελούν εφεδρεία ενάντιας τους αγώνες 
του λαού μας και ιδιαίτερα ενάντια στον αγώνα μας για την εθνική μας αποκατάσταση. 

Το Κόμμα μας οφείλει να κάμει πραγματική και ολόπλευρη στροφή στη δουλειά 
του σχετικά με τις μειονότητες, για την πολιτική τους διαφώτιση, για την οργάνωση 
τους μέσα στις μαζικές μας οργανώσεις για τη στρατολογία των πιο εξελιγμένων 
στοιχείων μέσα στο Κόμμα. Με βάση τα διδάγματα του μαρξισμού - λενινισμού 
πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στο Κόμμα και τους προοδευτικούς τούρκους, πως δε 
μπορεί και ούτε είναι σωστό να υπάρχουν χωριστές ταξικές οργανώσεις, πολιτικές ή 
συνδικαλιστικές για τους τούρκους εργάτες και εργαζομένους. Το Ζ' Συνέδριο βάζει 
σαν προοπτική για το Κόμμα να δουλέψει για τη συγχώνευση των χωριστών τούρκικων 
συντεχνιακών οργανώσεων, όπου υπάρχουν, με τις αντίστοιχες οργανώσεις των 
ελλήνων εργατών. 

5. ΜΑΖΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Το Κόμμα μας πρέπει να προσέξει, να παρακολουθήσει και να δώσει πιο πολλή 
βοήθεια σε όλες τις μαζικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα: 

(α) Συντεχνιακές οργανώσεις: Να δοθεί εξαιρετική προσοχή και σημασία 
στην οργάνωση των ανοργάνωτων εργατών και υπάλληλων (ιδιωτικών και 
κυβερνητικών). Με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανοργάνωτοι 
εργάτες (μεταλλωρύχοι, βιομηχανικοί εργάτες, λιμενεργάτες, εργάτες μεταφορών, 
υπάλληλοι) μέσα στην καθημερινή μας δουλειά μελετώντας, ανακινώντας αυτά τα 
προβλήματα να φέρουμε αυτούς τους εργάτες κοντά μας μέσα στις συντεχνιακές 
μας οργανώσεις να καταρτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα δουλειάς για την 
οργάνωση των ανοργάνωτων και για αγώνα για την προάσπιση της ελευθερίας για 
την οργάνωση των εργατών. 

Βάση της δουλειάς μας στην ανακίνηση των εργατικών προβλημάτων νάναι η 
εργατική ενότητα, που πρέπει να χτίσουμε σε κάθε τόπο δουλειάς, όπου δουλεύουν 
εργάτες νεοσυντεχνιακοί. τούρκοι ή ανοργάνωτοι. Να ξεσκεπάζουμε συστηματικά 
την απεργοσπαστική ηγεσία των Νέων Συντεχνιών (σ.σ. ΣΕΚ). 
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(β) ΕΑΚ: Να βοηθηθούν οι εακίτικες οργανώσεις να παίξουν τον πραγματικό τους 
ρόλο μέσα στα χωριά. Να προγραμματίσουν τη δουλειά τους. Να καταπιάνονται 
με τα πολύπλευρα προβλήματα της υπαίθρου. Να ανακινηθεί πιο ζωντανά, πιο 
πλατειά το πρόβλημα της απαλλοτρίωσης της τσιφλικάδικης. μοναστηριακής, 
χαλίτικης και δασικής γης με το σύνθημα: «Η γη στους καλλιεργητές της, σ' αυτούς 
που τη δουλεύουν, χωρίς αποζημίωση». Να προσεχτεί το συνεργατικό κίνημα σαν 
βασικός παράγοντας στην οικονομική ζωή της υπαίθρου. Να οργανωθούν και 
να γενικευθούν οι αγώνες των αγροτών για εξασφάλιση τιμών ασφάλειας για τα 
προϊόντα τους. 

Με τους καθημερινούς αγώνες για τα αγροτικά προβλήματα να συνδυάζεται 
η δουλειά για την οργάνωση των πλατειών ανοργάνωτων αγροτικών μαζών, να 
διαφωτίζονται οι παρασυρμένοι αγρότες και να χτίζεται η ενότητα με τα μέλη της 
ΠΕΚ, τους τούρκους και τους ανοργάνωτους αγρότες. Η αντιδραστική ηγεσία της 
Π Ε Κ να ξεσκεπάζεται πειστικά, με βάση το διασπαστικό της ρόλο σε κάθε αγροτικό 
αγώνα. 

Γενικά το Κόμμα πρέπει να ολοκληρώσει τη στροφή προς την ύπαιθρο δίνοντας τη 
σημασία που επιβάλλεται να δοθεί στον αγροτικό τομέα. 

(γ) Επαγγελματίες - Βιοτέχνες: το Κόμμα έχει δείξει κάποια υποτίμηση για 
το κίνημα των επαγγελματιών - βιοτεχνών. Τα προβλήματα των βιοτεχνών -
επαγγελματιών πρέπει να μελετηθούν, να προγραμματιστούν και να ανακινηθούν. 
Να δοθεί από το Κόμμα κάθε βοήθεια στις οργανώσεις των βιοτεχνών για την 
ανακίνηση αυτών των προβλημάτων. Ιδιαίτερα να προσεχτεί το σοβαρό πρόβλημα 
του ενοικιοστασίου. Είναι μέσα σ' αυτούς τους αγώνες, που οι οργανώσεις των 
βιοτεχνών θα σταθεροποιούν και θα αναπτυχθούν στρατολογώντας στις γραμμές 
τους κάθε ανοργάνωτο επαγγελματία. Τους αγώνες των βιοτεχνών πρέπει να τους 
συνδυάζουμε και να τους συντονίζουμε με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων, 
εργατών και αγροτών. 

(δ) Γυναίκες: Να δοθεί εξαιρετική σημασία από το Κόμμα μας στις γυναίκες. Να 
χτυπηθεί αποφασιστικά κάθε υποτίμηση που επικρατεί για το ρόλο των γυναικών. 
Να διαπαιδαγωγηθούν τα στελέχη και τα μέλη του Κόμματος για το σοβαρό ρόλο 
της γυναίκας στους πολύπλευρους αγώνες που διεξάγει ο λαός μας για ειρήνη, 
λευτεριά και επιβίωση. Το Κόμμα μας να καταπιαστεί προπαντός με τα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα, να ανακινήσει και να προωθήσει αυτά 
τα προβλήματα της εργάτριας, της αγρότισσας, όλων των εργαζομένων γυναικών. 

Να στρατολογήσουμε στο Κόμμα σημαντικό αριθμό γυναικών. Να δυναμώσουμε 
και να αναπτύξουμε τις δημοκρατικές ενώσεις γυναικών. 

Γενικά το Κόμμα, από την Κ.Ε. ως την κομματική ομάδα, πρέπει να βάλει πρόγραμμα 
δουλειάς για τις γυναίκες. 

(ε) Νεολαία: Να χτυπηθεί η υποτίμηση που παρατηρείται σήμερα στο Κόμμα για τη 
νεολαία. Να βοηθηθε ί η νεολαία να καταπιαστεί με τα οικονομικά, εκπολιτιστικά 
και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Να προσεχτεί ιδιαίτερα η μαθητική 
νεολαία. Το Κόμμα να βοηθήσει στη μαζικοποίηση του κινήματος της νεολαίας. 
Να στρατολογηθούν στις γραμμές της Α Ο Ν οι εκατοντάδες νέοι εργάτες, αγρότες, 
υπάλληλοι, μαθητευόμενοι, μαθητές και μαθήτριες. Να βοηθηθε ί η νεολαία να 
παίξει τον πρωτοποριακό της ρόλο σ' όλους τους αγώνες του λαού μας για ειρήνη, 
λευτεριά, επιβίωση. 

6. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το Κόμμα να ανταποκριθεί στα πολλαπλά και 
δύσκολα καθήκοντα του για την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων του λαού για 
το ψωμί, τις πολιτικές ελευθερίες, την ειρήνη και τη λευτεριά, είναι να δυναμώσει 
πιο πολύ το ίδιο το Κόμμα. Συγκεκριμένα: 

(α) με προγραμματισμένη δουλειά να στρατολογήσει μέσα στις γραμμές του τα 
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πιο άξια και διαλεκτά στοιχεία της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού, 
ανεβάζοντας την αριθμητική του δύναμη σε βαθμό ανάλογο με την πολιτική του 
επιρροή μέσα στις μάζες, 

(β) να ανεβάσει το ιδεολογικό, θεωρητικό και πολιτικό επίπεδο των μελών και 
στελεχών του, 

(γ) να κάμει ζωή και πράξη στην καθημερινή του δουλειά τη δημιουργική και 
γόνιμη κριτική και αυτοκριτική, τόσο στα καθοδηγητικά όργανα του όσο και στις 
οργανώσεις βάσης. Ιδιαίτερα να ενθαρρυνθεί η κριτική και αυτοκριτική των κάτω 
για τα άνω, 

(δ) να οξύνει την ιδεολογική επαγρύπνηση του κομματικού συνόλου για την 
περιφρούρηση του Κόμματος, 

(ε) να αναπτύξει την πρωτοβουλία των κομματικών οργανώσεων βάσης δίνοντας 
τους την ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε σοβαρά ζητήματα 
προτού πάρει αποφάσεις, εκτός αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 

(στ) να δυναμώσει το πνεύμα της πειθαρχίας μέσα στο Κόμμα, 

(ζ) να κάμει προγραμματισμένη δουλειά για τη μόρφωση και αυτομόρφωση των 
μελών και των στελεχών του. 

7. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΤΩΠΟ 

Το Κόμμα παράλληλα με τα πιο πάνω πρέπει να δώσει εξαιρετική προσοχή στα 
προβλήματα του ιδεολογικού τομέα, στα προβλήματα της ιδεολογικής κατατόπισης 
των μαζών. 

Στον ιδεολογικό τομέα το Κόμμα πρέπει: 

. (α) Να φωτίσει ολόπλευρα τον εθνικό αγώνα που διεξάγει ο λαός μας και να 
τον υπερασπίζει ενάντια σε κάδε ιδεολογική διαστρέβλωση που πηγάζει, απ' 
την προπαγάνδα του ιμπεριαλισμού και διοχετεύεται μέσα στο λαϊκό κίνημα, να 
διαφωτίσει την τούρκικη μειονότητα πάνω στον εθνικό μας αγώνα, για να την 
αποσπάσει απ' την επιρροή της κυβέρνησης και της τούρκικης αντίδρασης. 

(β) Να ξεκαθαρίσει το χαραχτήρα του κινήματος της ειρήνης, να διαφωτίζει 
συνεχώς το λαό ενάντια στα φιλοπόλεμα ιμπεριαλιστικά σχέδια και για το ρόλο της 
Σοβ. Ένωσης και των λαϊκών δημοκρατιών στην ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού 
και την υπεράσπιση της ειρήνης. 

(γ) Να δυναμώσει την προπαγάνδιση των κομματικών αποφάσεων και γενικά 
της δράσης του Κόμματος μέσα στα πλατειά λαϊκά στρώματα δυναμώνοντας την 
εμπιστοσύνη τους προς το Κόμμα. 

(δ) Σοβαρή προσοχή να δώσει το Κόμμα στον τύπο μας, καθημερινό και περιοδικό. 
0 τύπος μας σήμερα έχει αρκετές ελλείψεις και δεν ανταποκρίνεται πλέρια στα 
σοβαρά του καθήκοντα. 0 τύπος μας πρέπει πιο ζωντανά να καταπιάνεται με τα 
προβλήματα των μαζών, τους οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες, το παγκόσμιο 
κίνημα της ειρήνης, τον αγώνα για την εθνική μας αποκατάσταση. 

(ε) Να ιδρύσει Γραφείο Μαζ ικής Ζύμωσης και Προπαγάνδας. 

(στ) Να αναπτύξει την καλλιτεχνική, πνευματική, αθλητική και εκπολιτιστική 
δουλειά. 

8. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

Σχετικά με τα οικονομικά το Ζ' Συνέδριο υπογραμμίζει την πολιτική σημασία που έχει 
η ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του Κόμματος. Από τη λύση του οικονομικού 
προβλήματος για το Κόμμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό σε μερικές περιπτώσεις 
η επιτυχία της όλης δουλειάς και δράσης του Κόμματος μας. Η ανάπτυξη των 
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(β) ΕΑΚ: Να βοηθηθούν οι εακίτικες οργανώσεις να παίξουν τον πραγματικό τους 
ρόλο μέσα στα χωριά. Να προγραμματίσουν τη δουλειά τους. Να καταπιάνονται 
με τα πολύπλευρα προβλήματα της υπαίθρου. Να ανακινηθεί πιο ζωντανά, πιο 
πλατειά το πρόβλημα της απαλλοτρίωσης της τσιφλικάδικης. μοναστηριακής, 
χαλίτικης και δασικής γης με το σύνθημα: «Η γη στους καλλιεργητές της, σ' αυτούς 
που τη δουλεύουν, χωρίς αποζημίωση». Να προσεχτεί το συνεργατικό κίνημα σαν 
βασικός παράγοντας στην οικονομική ζωή της υπαίθρου. Να οργανωθούν και 
να γενικευθούν οι αγώνες των αγροτών για εξασφάλιση τιμών ασφάλειας για τα 
προϊόντα τους. 

Με τους καθημερινούς αγώνες για τα αγροτικά προβλήματα να συνδυάζεται 
η δουλειά για την οργάνωση των πλατειών ανοργάνωτων αγροτικών μαζών, να 
διαφωτίζονται οι παρασυρμένοι αγρότες και να χτίζεται η ενότητα με τα μέλη της 
ΠΕΚ, τους τούρκους και τους ανοργάνωτους αγρότες. Η αντιδραστική ηγεσία της 
Π Ε Κ να ξεσκεπάζεται πειστικά, με βάση το διασπαστικό της ρόλο σε κάθε αγροτικό 
αγώνα. 

Γενικά το Κόμμα πρέπει να ολοκληρώσει τη στροφή προς την ύπαιθρο δίνοντας τη 
σημασία που επιβάλλεται να δοθεί στον αγροτικό τομέα. 

(γ) Επαγγελματίες - Βιοτέχνες: το Κόμμα έχει δείξει κάποια υποτίμηση για 
το κίνημα των επαγγελματιών - βιοτεχνών. Τα προβλήματα των βιοτεχνών -
επαγγελματιών πρέπει να μελετηθούν, να προγραμματιστούν και να ανακινηθούν. 
Να δοθεί από το Κόμμα κάθε βοήθεια στις οργανώσεις των βιοτεχνών για την 
ανακίνηση αυτών των προβλημάτων. Ιδιαίτερα να προσεχτεί το σοβαρό πρόβλημα 
του ενοικιοστασίου. Είναι μέσα σ' αυτούς τους αγώνες, που οι οργανώσεις των 
βιοτεχνών θα σταθεροποιούν και θα αναπτυχθούν στρατολογώντας στις γραμμές 
τους κάθε ανοργάνωτο επαγγελματία. Τους αγώνες των βιοτεχνών πρέπει να τους 
συνδυάζουμε και να τους συντονίζουμε με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων, 
εργατών και αγροτών. 

(δ) Γυναίκες: Να δοθεί εξαιρετική σημασία από το Κόμμα μας στις γυναίκες. Να 
χτυπηθεί αποφασιστικά κάθε υποτίμηση που επικρατεί για το ρόλο των γυναικών. 
Να διαπαιδαγωγηθούν τα στελέχη και τα μέλη του Κόμματος για το σοβαρό ρόλο 
της γυναίκας στους πολύπλευρους αγώνες που διεξάγει ο λαός μας για ειρήνη, 
λευτεριά και επιβίωση. Το Κόμμα μας να καταπιαστεί προπαντός με τα ειδικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα, να ανακινήσει και να προωθήσει αυτά 
τα προβλήματα της εργάτριας, της αγρότισσας, όλων των εργαζομένων γυναικών. 

Να στρατολογήσουμε στο Κόμμα σημαντικό αριθμό γυναικών. Να δυναμώσουμε 
και να αναπτύξουμε τις δημοκρατικές ενώσεις γυναικών. 

Γενικά το Κόμμα, από την Κ.Ε. ως την κομματική ομάδα, πρέπει να βάλει πρόγραμμα 
δουλειάς για τις γυναίκες. 

(ε) Νεολαία: Να χτυπηθεί η υποτίμηση που παρατηρείται σήμερα στο Κόμμα για τη 
νεολαία. Να βοηθηθε ί η νεολαία να καταπιαστεί με τα οικονομικά, εκπολιτιστικά 
και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Να προσεχτεί ιδιαίτερα η μαθητική 
νεολαία. Το Κόμμα να βοηθήσει στη μαζικοποίηση του κινήματος της νεολαίας. 
Να στρατολογηθούν στις γραμμές της Α Ο Ν οι εκατοντάδες νέοι εργάτες, αγρότες, 
υπάλληλοι, μαθητευόμενοι, μαθητές και μαθήτριες. Να βοηθηθε ί η νεολαία να 
παίξει τον πρωτοποριακό της ρόλο σ' όλους τους αγώνες του λαού μας για ειρήνη, 
λευτεριά, επιβίωση. 

6. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το Κόμμα να ανταποκριθεί στα πολλαπλά και 
δύσκολα καθήκοντα του για την οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων του λαού για 
το ψωμί, τις πολιτικές ελευθερίες, την ειρήνη και τη λευτεριά, είναι να δυναμώσει 
πιο πολύ το ίδιο το Κόμμα. Συγκεκριμένα: 

(α) με προγραμματισμένη δουλειά να στρατολογήσει μέσα στις γραμμές του τα 
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πιο άξια και διαλεκτά στοιχεία της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού, 
ανεβάζοντας την αριθμητική του δύναμη σε βαθμό ανάλογο με την πολιτική του 
επιρροή μέσα στις μάζες, 

(β) να ανεβάσει το ιδεολογικό, θεωρητικό και πολιτικό επίπεδο των μελών και 
στελεχών του, 

(γ) να κάμει ζωή και πράξη στην καθημερινή του δουλειά τη δημιουργική και 
γόνιμη κριτική και αυτοκριτική, τόσο στα καθοδηγητικά όργανα του όσο και στις 
οργανώσεις βάσης. Ιδιαίτερα να ενθαρρυνθεί η κριτική και αυτοκριτική των κάτω 
για τα άνω, 

(δ) να οξύνει την ιδεολογική επαγρύπνηση του κομματικού συνόλου για την 
περιφρούρηση του Κόμματος, 

(ε) να αναπτύξει την πρωτοβουλία των κομματικών οργανώσεων βάσης δίνοντας 
τους την ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις τους πάνω σε σοβαρά ζητήματα 
προτού πάρει αποφάσεις, εκτός αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 

(στ) να δυναμώσει το πνεύμα της πειθαρχίας μέσα στο Κόμμα, 

(ζ) να κάμει προγραμματισμένη δουλειά για τη μόρφωση και αυτομόρφωση των 
μελών και των στελεχών του. 

7. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣ ΜΕΤΩΠΟ 

Το Κόμμα παράλληλα με τα πιο πάνω πρέπει να δώσει εξαιρετική προσοχή στα 
προβλήματα του ιδεολογικού τομέα, στα προβλήματα της ιδεολογικής κατατόπισης 
των μαζών. 

Στον ιδεολογικό τομέα το Κόμμα πρέπει: 

. (α) Να φωτίσει ολόπλευρα τον εθνικό αγώνα που διεξάγει ο λαός μας και να 
τον υπερασπίζει ενάντια σε κάδε ιδεολογική διαστρέβλωση που πηγάζει, απ' 
την προπαγάνδα του ιμπεριαλισμού και διοχετεύεται μέσα στο λαϊκό κίνημα, να 
διαφωτίσει την τούρκικη μειονότητα πάνω στον εθνικό μας αγώνα, για να την 
αποσπάσει απ' την επιρροή της κυβέρνησης και της τούρκικης αντίδρασης. 

(β) Να ξεκαθαρίσει το χαραχτήρα του κινήματος της ειρήνης, να διαφωτίζει 
συνεχώς το λαό ενάντια στα φιλοπόλεμα ιμπεριαλιστικά σχέδια και για το ρόλο της 
Σοβ. Ένωσης και των λαϊκών δημοκρατιών στην ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού 
και την υπεράσπιση της ειρήνης. 

(γ) Να δυναμώσει την προπαγάνδιση των κομματικών αποφάσεων και γενικά 
της δράσης του Κόμματος μέσα στα πλατειά λαϊκά στρώματα δυναμώνοντας την 
εμπιστοσύνη τους προς το Κόμμα. 

(δ) Σοβαρή προσοχή να δώσει το Κόμμα στον τύπο μας, καθημερινό και περιοδικό. 
0 τύπος μας σήμερα έχει αρκετές ελλείψεις και δεν ανταποκρίνεται πλέρια στα 
σοβαρά του καθήκοντα. 0 τύπος μας πρέπει πιο ζωντανά να καταπιάνεται με τα 
προβλήματα των μαζών, τους οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες, το παγκόσμιο 
κίνημα της ειρήνης, τον αγώνα για την εθνική μας αποκατάσταση. 

(ε) Να ιδρύσει Γραφείο Μαζ ικής Ζύμωσης και Προπαγάνδας. 

(στ) Να αναπτύξει την καλλιτεχνική, πνευματική, αθλητική και εκπολιτιστική 
δουλειά. 

8. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

Σχετικά με τα οικονομικά το Ζ' Συνέδριο υπογραμμίζει την πολιτική σημασία που έχει 
η ανάπτυξη των οικονομικών πόρων του Κόμματος. Από τη λύση του οικονομικού 
προβλήματος για το Κόμμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό σε μερικές περιπτώσεις 
η επιτυχία της όλης δουλειάς και δράσης του Κόμματος μας. Η ανάπτυξη των 
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οικονομικών του Κόμματος πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των κομματικών μελών 
και του λαϊκού, μαζικού κινήματος. 

Τα μέλη του Κόμματος να κατατοπίζονται με ισολογισμό για το Κεντρικό Ταμείο με 
βάση τις ταχτικές συνεδριάσεις της Κ.Ε. 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

(α) Η Κ.Ε. να μελετήσει και να κάμει πλήρες πρόγραμμα του Κόμματος, που να 
καλύπτει όλα τα σημεία και να περιλαβαίνει και την τουρκική μειονότητα. 

(β) Η Κ.Ε. να μελετήσει την ίδρυση Παγκυπρίου Ταμείου Αλληλεγγύης Θυμάτων. 

(γ) Το Κόμμα να μελετήσει το εκπαιδευτικό μας ζήτημα και να ετοιμάσει το 
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. 

(δ) Να μελετηθεί και να ανακινηθεί το πρόβλημα της υγείας του λαού. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
Η απόφαση του Ζ' Συνεδρίου πάνω στο 2ο θέμα, το Οργανωτικό - ενσωματώνει το 
σχετικό μέρος της οργανωτικής εισήγησης του φ. Σάββα Ιωάννου. 

1. Για καλύτερη συγκρότηση της κομματικής βάσης και σύνδεση της με τις μάζες 

(α) Να θεμελ ιώσουμε την κομματική βάση στα εργοστάσια, στα εργαστήρια, στα 
μεταλλεία κλπ. σε κάθε τόπο δουλειάς, όπου σταθερά δουλεύει ένα ορισμένο 
μίνιμουμ εργατών και που θα έχουμε στρατολογήσει τουλάχιστον τρία μέλη, 
προχωράμε αμέσως στην συγκρότηση του σαν βασικής μονάδας του κόμματος. 
Εκεί που ο πυρήνας μεγαλώνει (μεγάλα εργοστάσια η μεταλλεία, που έχουν 
τμήματα) τον χωρίζουμε σε ανάλογα τμήματα που δε θα αποτελούν όμως 
βασικές κομματικές μονάδες. Σ' ένα σύμπλεγμα μικρών εργαστηρίων του ιδίου 
επαγγέλματος οργανώνουμε πυρήνα, εφ ' όσο δε μπορούμε σ' αυτά τα εργαστήρια 
να κάμουμε ξεχωριστούς πυρήνες. Πάνω απ' τους εργαστηριακούς πυρήνες 
του ιδίου επαγγέλματος έχουμε την κομματική συνέλευση που εκλέγει και το 
καθοδηγητικό Γραφείο των πυρήνων. Αυτό το Γραφείο καθοδηγεί τους πυρήνες 
και συνδέεται με το αμέσως ανώτερο κομματικό πόστο. 

(β) Να οργανώσουμε την κομματική βάση στα χωριά, στις ενορίες, κλπ. σύμφωνα 
με τις αρχές που βάζει αυτή η ε ισήγηση κι αφού μελετήσουμε τις ξεχωριστές 
συνθήκες. Σύμφωνα με ότι λέει η ε ισήγηση οργανώνουμε τη βάση και στα μεσαία 
στρώματα της πόλης. Από κοινή συνέλευση των πυρήνων των μεσαίων στρωμάτων 
εκλέγουμε καθοδηγητικό γραφείο. 

(γ) Δεν πρέπει, να συγχύσουμε τις οργανώσεις βάσεις με τις φράξιες, ούτε την 
καθοδήγηση των φραξιών με την καθοδήγηση των οργανώσεων βάσης. Σταθερή 
φράξια οργανώνουμε μέσα στην καθοδήγηση κάθε μαζικής οργάνωσης. Έκτακτη 
φράξια οργανώνουμε μέσα σε συνδιασκέψεις συνέδρια, συνελεύσεις κλπ. των 
μαζικών οργανώσεων, όταν κριθεί απαραίτητο. Κάθε φράξια καθοδηγείται απ' 
την αντίστοιχη κομματική οργάνωση (της επαρχιακής μαζικής οργάνωσης απ' την 
έπαρχ. επιτροπή της χωρητικής μαζικής οργάνωσης απ' την κομματική ομάδα 
του χωριού, της κεντρικής απ' την Κ.Ε. κ.ο.κ.). Η φράξια έχει ξεχωριστό ρόλο απ' 
το ρόλο της κάθε αντίστοιχης κομματικής οργάνωσης. Το καθήκον της φράξιας 
είναι η εφαρμογή της κομματικής γραμμής στη μαζική οργάνωση. Η φράξια, για 
παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα στρατολογίας μελών. 

(δ) Γενικά να εξασφαλιστεί σωστή εσωτερική δουλειά της κομματικής βάσης 
τέτοια που να της εξασφαλίζει πρωτοποριακό καθοδηγητικό ρόλο μέσα στη μάζα. 
Η βάση να καθοδηγείται ζωντανά κι όπου χρειάζεται ο ρόλος καθοδηγητή από 
πιο ψηλό πόστο να εξασφαλίζεται. Οι Γραμματείς και οι καθοδηγητές της βάσης 
πρέπει νάναι ζωντανά στοιχεία, προσεχτικά διαλεγμένα, νάχουν κύριο καθήκον 

τους την κομματική δουλειά, να δίνουν το παράδειγμα της δραστηριότητας και 
της κομματικότητας. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ζωντανή σύνδεση της βάσης, με 
την καθοδήγηση και τη μάζα, συνθήκες πλατύτερου καταμερισμού δουλειάς κι 
ανάδειξης στελεχών, ασφαλέστερη κατοχύρωση του κόμματος στις δύσκολες 
συνθήκες. 

2. Για τη σταθερή δημιουργία και ανάδειξη στελεχών, για την καλή χρησιμοποίηση 
τους. 

Όπως μας διδάσκει ο Στάλιν «χωρίς στελέχη που συνειδητά να παλέβουν. είναι 
αδύνατη η εφαρμογή σωστής γραμμής. Τα στελέχη αποφασίζουν το πάν». Ότι λοιπόν 
αποφασίσει σήμερα το Συνέδριο η πραγματοποίηση του θα εξαρτηθεί απ' τα στελέχη. 
Ο Στάλιν δίνει κλασσικές υποδείξεις για μια σωστή πολιτική στελεχών, που πρέπει 
εδώ να πάρουμε την ουσία τους: 

(α) Ο Στάλιν βάζει σαν πρώτον όρο την «εκτίμηση των στελεχών, το φρόντισμα των 
στελεχών σαν το χρυσό απόθεμα του κόμματος». Αυτός ο πρώτος όρος του Στάλιν 
αποτελεί άμεση συνέπεια της παραδοχής ότι «χωρίς στελέχη που συνειδητά να 
παλέβουν είναι αδύνατη η εφαρμογή σωστής γραμμής». Το κόμμα μας οφείλει 
να κάμει συνείδηση του τον πιο πάνω σταλινικό όρο. Η σωστή εκτίμηση των 
στελεχών, σαν των μοχλών της κομματικής δράσης, είναι κείνο που θα μας κάνει 
ν' αποφεύγουμε τις προχειροδουλειές στη μεταχείριση των στελεχών, όπως είναι 
οι αψυχολόγητες μετακινήσεις, τα βαρυφορτώματα, οι πρόωρες προαγωγές, η 
καταστρεπτική κριτική, η αδιαφορία μπροστά στις προσωπικές σκοτούρες των 
στελεχών. 

(β) Μ ε την προϋπόθεση της σωστής εκτίμησης των στελεχών ο Στάλιν υποδείχνει 
την ανάγκη «να γνωρίζουμε τα στελέχη, να μελετάμε προσεκτικά τις αρετές και 
τις ελλείψεις κάθε στελέχους, να ξέρουμε σε ποια θέση μπορούν ν' αναπτυχτούν 
ευκολώτερα οι ικανότητες του στελέχους». Ο Στάλιν υποδείχνει επίσης πως πρέπει, 
να δίνεται υπομονετική βοήθεια ξεχωριστά σε κάθε στέλεχος που αναπτύσσεται, με 
σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του. Έγκαιρα και θαρραλέα να αναδεικνύονται τα 
νεαρά στελέχη, χωρίς ν' αφήνονται, στις παληές τους θέσεις και να μουχλιάζουν». 
Ο Στάλιν υποδείχνει επίσης πως πρέπει να δίνεται προσοχή στην τοποθέτηση των 
στελεχών έτσι που να «νιώθουν τον εαυτό τους στη θέση τους». Αυτό σημαίνει 
να λαμβάνεται, υπόψη η δυναμικότητα και η κλίση σε σχέση με το πόστο όπου 
προορίζεται το στέλεχος. 

(γ) Ξεκινώντας απ' την αρχή ότι η οργανωτική δουλειά πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της πολιτικής γραμμής του κόμματος, ο Στάλιν υποδείχνει πως 
«η γενική κατεύθυνση της δουλειάς για την κατανομή των στελεχών πρέπει ν' 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της πολιτικής γραμμής για την εφαρμογή 
της οποίας γίνεται αυτή η κατανομή». Ο Στάλιν ξεκαθαρίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
της σύνθεσης παληών και νέων στελεχών πράγμα που αποτελεί τον καλύτερο 
προσανατολισμό του κόμματος στη χρησιμοποίηση των στελεχών. 

Με βάση τις υποδείξεις του Στάλιν τι πρέπει να κάνουμε; 

(α) Να συγκροτήσουμε ένα γερό κεντρικό οργανωτικό γραφείο που θα βάλει κάτω 
απ' τη διεύθυνση του μιαν ενιαία πολιτική στελεχών. Το ΚΟΓ θα μπορεί να μελετά 
όλους τούς κεντρικούς τομείς δουλειάς σε σχέση με τα κεντρικά στελέχη που κάθε 
φορά έχουμε και κείνα που αναδείχνονται. Θα έχει πάντα υπόψη του τις απαιτήσεις 
της δουλειάς, που απορρέουν απ' τη γραμμή του κόμματος, τους επικείμενους 
αγώνες, τους τομείς όπου καθυστερεί ή προχωρεί η δουλειά. Το ΚΟΓ θα μπορεί να 
κάμνει εισηγήσεις στην Κ.Ε. για οποιεσδήποτε αναγκαίες μετακινήσεις προαγωγές 
ή υποβιβασμούς στελεχών. 

(β) Η δουλειά όμως δεν πρέπει να μείνει ως εδώ. Με την κατεύθυνση που θα 
δώσει το ΚΟΓ ανάλογη δουλειά πρέπει να αναπτυχθεί σε επαρχιακή, ακόμα και 
σε τοπική κλίμακα. Μ ' αυτό τον τρόπο θα θέσουμε τέρμα σε κείνο που ο Στάλιν 
λέγει «κατακομμάτιασμα» της δουλειάς για τη μελέτη την ανάδειξη και κατανομή 
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οικονομικών του Κόμματος πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των κομματικών μελών 
και του λαϊκού, μαζικού κινήματος. 

Τα μέλη του Κόμματος να κατατοπίζονται με ισολογισμό για το Κεντρικό Ταμείο με 
βάση τις ταχτικές συνεδριάσεις της Κ.Ε. 

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

(α) Η Κ.Ε. να μελετήσει και να κάμει πλήρες πρόγραμμα του Κόμματος, που να 
καλύπτει όλα τα σημεία και να περιλαβαίνει και την τουρκική μειονότητα. 

(β) Η Κ.Ε. να μελετήσει την ίδρυση Παγκυπρίου Ταμείου Αλληλεγγύης Θυμάτων. 

(γ) Το Κόμμα να μελετήσει το εκπαιδευτικό μας ζήτημα και να ετοιμάσει το 
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. 

(δ) Να μελετηθεί και να ανακινηθεί το πρόβλημα της υγείας του λαού. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ 
ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
Η απόφαση του Ζ' Συνεδρίου πάνω στο 2ο θέμα, το Οργανωτικό - ενσωματώνει το 
σχετικό μέρος της οργανωτικής εισήγησης του φ. Σάββα Ιωάννου. 

1. Για καλύτερη συγκρότηση της κομματικής βάσης και σύνδεση της με τις μάζες 

(α) Να θεμελ ιώσουμε την κομματική βάση στα εργοστάσια, στα εργαστήρια, στα 
μεταλλεία κλπ. σε κάθε τόπο δουλειάς, όπου σταθερά δουλεύει ένα ορισμένο 
μίνιμουμ εργατών και που θα έχουμε στρατολογήσει τουλάχιστον τρία μέλη, 
προχωράμε αμέσως στην συγκρότηση του σαν βασικής μονάδας του κόμματος. 
Εκεί που ο πυρήνας μεγαλώνει (μεγάλα εργοστάσια η μεταλλεία, που έχουν 
τμήματα) τον χωρίζουμε σε ανάλογα τμήματα που δε θα αποτελούν όμως 
βασικές κομματικές μονάδες. Σ' ένα σύμπλεγμα μικρών εργαστηρίων του ιδίου 
επαγγέλματος οργανώνουμε πυρήνα, εφ ' όσο δε μπορούμε σ' αυτά τα εργαστήρια 
να κάμουμε ξεχωριστούς πυρήνες. Πάνω απ' τους εργαστηριακούς πυρήνες 
του ιδίου επαγγέλματος έχουμε την κομματική συνέλευση που εκλέγει και το 
καθοδηγητικό Γραφείο των πυρήνων. Αυτό το Γραφείο καθοδηγεί τους πυρήνες 
και συνδέεται με το αμέσως ανώτερο κομματικό πόστο. 

(β) Να οργανώσουμε την κομματική βάση στα χωριά, στις ενορίες, κλπ. σύμφωνα 
με τις αρχές που βάζει αυτή η ε ισήγηση κι αφού μελετήσουμε τις ξεχωριστές 
συνθήκες. Σύμφωνα με ότι λέει η ε ισήγηση οργανώνουμε τη βάση και στα μεσαία 
στρώματα της πόλης. Από κοινή συνέλευση των πυρήνων των μεσαίων στρωμάτων 
εκλέγουμε καθοδηγητικό γραφείο. 

(γ) Δεν πρέπει, να συγχύσουμε τις οργανώσεις βάσεις με τις φράξιες, ούτε την 
καθοδήγηση των φραξιών με την καθοδήγηση των οργανώσεων βάσης. Σταθερή 
φράξια οργανώνουμε μέσα στην καθοδήγηση κάθε μαζικής οργάνωσης. Έκτακτη 
φράξια οργανώνουμε μέσα σε συνδιασκέψεις συνέδρια, συνελεύσεις κλπ. των 
μαζικών οργανώσεων, όταν κριθεί απαραίτητο. Κάθε φράξια καθοδηγείται απ' 
την αντίστοιχη κομματική οργάνωση (της επαρχιακής μαζικής οργάνωσης απ' την 
έπαρχ. επιτροπή της χωρητικής μαζικής οργάνωσης απ' την κομματική ομάδα 
του χωριού, της κεντρικής απ' την Κ.Ε. κ.ο.κ.). Η φράξια έχει ξεχωριστό ρόλο απ' 
το ρόλο της κάθε αντίστοιχης κομματικής οργάνωσης. Το καθήκον της φράξιας 
είναι η εφαρμογή της κομματικής γραμμής στη μαζική οργάνωση. Η φράξια, για 
παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα στρατολογίας μελών. 

(δ) Γενικά να εξασφαλιστεί σωστή εσωτερική δουλειά της κομματικής βάσης 
τέτοια που να της εξασφαλίζει πρωτοποριακό καθοδηγητικό ρόλο μέσα στη μάζα. 
Η βάση να καθοδηγείται ζωντανά κι όπου χρειάζεται ο ρόλος καθοδηγητή από 
πιο ψηλό πόστο να εξασφαλίζεται. Οι Γραμματείς και οι καθοδηγητές της βάσης 
πρέπει νάναι ζωντανά στοιχεία, προσεχτικά διαλεγμένα, νάχουν κύριο καθήκον 

τους την κομματική δουλειά, να δίνουν το παράδειγμα της δραστηριότητας και 
της κομματικότητας. Έτσι θα εξασφαλίσουμε ζωντανή σύνδεση της βάσης, με 
την καθοδήγηση και τη μάζα, συνθήκες πλατύτερου καταμερισμού δουλειάς κι 
ανάδειξης στελεχών, ασφαλέστερη κατοχύρωση του κόμματος στις δύσκολες 
συνθήκες. 

2. Για τη σταθερή δημιουργία και ανάδειξη στελεχών, για την καλή χρησιμοποίηση 
τους. 

Όπως μας διδάσκει ο Στάλιν «χωρίς στελέχη που συνειδητά να παλέβουν. είναι 
αδύνατη η εφαρμογή σωστής γραμμής. Τα στελέχη αποφασίζουν το πάν». Ότι λοιπόν 
αποφασίσει σήμερα το Συνέδριο η πραγματοποίηση του θα εξαρτηθεί απ' τα στελέχη. 
Ο Στάλιν δίνει κλασσικές υποδείξεις για μια σωστή πολιτική στελεχών, που πρέπει 
εδώ να πάρουμε την ουσία τους: 

(α) Ο Στάλιν βάζει σαν πρώτον όρο την «εκτίμηση των στελεχών, το φρόντισμα των 
στελεχών σαν το χρυσό απόθεμα του κόμματος». Αυτός ο πρώτος όρος του Στάλιν 
αποτελεί άμεση συνέπεια της παραδοχής ότι «χωρίς στελέχη που συνειδητά να 
παλέβουν είναι αδύνατη η εφαρμογή σωστής γραμμής». Το κόμμα μας οφείλει 
να κάμει συνείδηση του τον πιο πάνω σταλινικό όρο. Η σωστή εκτίμηση των 
στελεχών, σαν των μοχλών της κομματικής δράσης, είναι κείνο που θα μας κάνει 
ν' αποφεύγουμε τις προχειροδουλειές στη μεταχείριση των στελεχών, όπως είναι 
οι αψυχολόγητες μετακινήσεις, τα βαρυφορτώματα, οι πρόωρες προαγωγές, η 
καταστρεπτική κριτική, η αδιαφορία μπροστά στις προσωπικές σκοτούρες των 
στελεχών. 

(β) Μ ε την προϋπόθεση της σωστής εκτίμησης των στελεχών ο Στάλιν υποδείχνει 
την ανάγκη «να γνωρίζουμε τα στελέχη, να μελετάμε προσεκτικά τις αρετές και 
τις ελλείψεις κάθε στελέχους, να ξέρουμε σε ποια θέση μπορούν ν' αναπτυχτούν 
ευκολώτερα οι ικανότητες του στελέχους». Ο Στάλιν υποδείχνει επίσης πως πρέπει, 
να δίνεται υπομονετική βοήθεια ξεχωριστά σε κάθε στέλεχος που αναπτύσσεται, με 
σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του. Έγκαιρα και θαρραλέα να αναδεικνύονται τα 
νεαρά στελέχη, χωρίς ν' αφήνονται, στις παληές τους θέσεις και να μουχλιάζουν». 
Ο Στάλιν υποδείχνει επίσης πως πρέπει να δίνεται προσοχή στην τοποθέτηση των 
στελεχών έτσι που να «νιώθουν τον εαυτό τους στη θέση τους». Αυτό σημαίνει 
να λαμβάνεται, υπόψη η δυναμικότητα και η κλίση σε σχέση με το πόστο όπου 
προορίζεται το στέλεχος. 

(γ) Ξεκινώντας απ' την αρχή ότι η οργανωτική δουλειά πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της πολιτικής γραμμής του κόμματος, ο Στάλιν υποδείχνει πως 
«η γενική κατεύθυνση της δουλειάς για την κατανομή των στελεχών πρέπει ν' 
ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις της πολιτικής γραμμής για την εφαρμογή 
της οποίας γίνεται αυτή η κατανομή». Ο Στάλιν ξεκαθαρίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα 
της σύνθεσης παληών και νέων στελεχών πράγμα που αποτελεί τον καλύτερο 
προσανατολισμό του κόμματος στη χρησιμοποίηση των στελεχών. 

Με βάση τις υποδείξεις του Στάλιν τι πρέπει να κάνουμε; 

(α) Να συγκροτήσουμε ένα γερό κεντρικό οργανωτικό γραφείο που θα βάλει κάτω 
απ' τη διεύθυνση του μιαν ενιαία πολιτική στελεχών. Το ΚΟΓ θα μπορεί να μελετά 
όλους τούς κεντρικούς τομείς δουλειάς σε σχέση με τα κεντρικά στελέχη που κάθε 
φορά έχουμε και κείνα που αναδείχνονται. Θα έχει πάντα υπόψη του τις απαιτήσεις 
της δουλειάς, που απορρέουν απ' τη γραμμή του κόμματος, τους επικείμενους 
αγώνες, τους τομείς όπου καθυστερεί ή προχωρεί η δουλειά. Το ΚΟΓ θα μπορεί να 
κάμνει εισηγήσεις στην Κ.Ε. για οποιεσδήποτε αναγκαίες μετακινήσεις προαγωγές 
ή υποβιβασμούς στελεχών. 

(β) Η δουλειά όμως δεν πρέπει να μείνει ως εδώ. Με την κατεύθυνση που θα 
δώσει το ΚΟΓ ανάλογη δουλειά πρέπει να αναπτυχθεί σε επαρχιακή, ακόμα και 
σε τοπική κλίμακα. Μ ' αυτό τον τρόπο θα θέσουμε τέρμα σε κείνο που ο Στάλιν 
λέγει «κατακομμάτιασμα» της δουλειάς για τη μελέτη την ανάδειξη και κατανομή 
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των στελεχών, σ' αυτό που χαρακτηρίζει ως τώρα τη δουλειά μας. Μόνο μ' αυτό 
τον τρόπο δίνουμε νόημα στη δουλειά του ΚΟΓ και των καθοδηγητών γενικά και 
χαράζουμε σωστό δρόμο για πολιτική στελεχών. Κάθε καθοδηγητής απ' τα πάνω 
ως τα κάτω πρέπει να μάθει να δουλεύει_με υπομονή, να «παιδεύεται» - όπως λέει 
ο Στάλιν - για την ανάδειξη στελεχών, ζεχωριστό είναι το καθήκον μας για την 
ανάδειξη στελεχών απ' τις μειονότητες, απ' τις γυναίκες, απ' την ύπαιθρο γενικά 
που ενώ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μελών δεν έχει τ' απαραίτητα στελέχη. 

(γ) Να φανούμε περισσότερο τολμηροί στην ανάδειξη νέων στελεχών. Αυτό δε 
σημαίνει να πάρουμε στην τύχη ένα αριθμό από μέλη και να γεμίσουμε τα πόστα 
του κομματικού μηχανισμού. Τολμηρότητα στην ανάδειξη νέων στελεχών σημαίνει 
πρώτα απ' όλα κτύπημα του σεκταρισμού μας, κτύπημα της γραφειοκρατίας που 
κρατά καθηλωμένες ζωντανές δυνάμεις του κόμματος. Παραμέρισμα κείνων 
των υπευθύνων που με την κακή τους δουλειά πνίγουν την πρωτοβουλία και 
στέκουν εμπόδιο στην πρόοδο των νέων. Την τολμηρότητα στην ανάδειξη νέων 
στελεχών πρέπει να τη συνδυάζουμε με την υπομονετική μελέτη των νέων και το 
ξεχώρισμα των εξελίξιμων, αυτών που αναδεικνύονται στους αγώνες, αυτών που 
συγκεντρώνουν κάποιες πρακτικές ικανότητες και ταυτόχρονα κάποιο πολιτικό 
κριτήριο, κάποια ξεχωριστή διάθεση για δουλειά. Τολμηρότητα στην ανάδειξη 
στελεχών σημαίνει ακόμα να εμπιστευτούμε στο στέλεχος υπεύθυνη δουλειά, 
τέτοια που να ταιριάζει με τις ικανότητες και τις κλίσεις του. Να συνδυάσουμε την 
κολλεκτιβίστικη δουλειά με την προσωπική ευθύνη του στελέχους, με το συνεχή 
προσωπικό έλεγχο πάνω σ' αυτό. 0 Γ Δημητρώφ μας διδάσκει ότι «δεν είναι 
μπολσεβίκος εκείνος που δεν ξαίρει να αναπτύσσει πρωτοβουλία, που σκέφτεται: 
Θα κάνω μονάχα εκείνο που θα μου πουν». 0 Δημητρώφ λέει «τα στελέχη 
αναπτύσσονται και μεγαλώνουν όταν μπαίνουν μπροστά στην αναγκαιότητα του να 
λύσουν μονάχα τους τα συγκεκριμένα προβλήματα της πάλης, και αισθάνονται όλη 
την ευθύνη γι' αυτό». 

Με μια κατευθυνόμενη δουλειά, λοιπόν, πάνω σ' ενιαία γραμμή, πρέπει διαρκώς να 
μελετάμε, να παρακολουθάμε, να ξεχωρίζουμε τα δραστήρια μέλη και να τα βάζουμε 
σε υπεύθυνες δουλειές, ανάλογα με τα προσόντα και τις κλίσεις τους. Να βάζουμε τα 
νέα δίπλα στα παληά στελέχη, να τα δοκιμάζουμε και να τα ξαναμελετάμε ανάλογα 
με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, να τα προβιβάζουμε ή να τα υποβιβάζουμε 
ανάλογα και πάλιν με τ' αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

Ξεχωριστή σημασία να δοθεί στη δουλειά του αχτίβ. στο ρόλο που πρέπει να παίζει 
το αχτίβ τόσο για την εκτέλεση των κομματικών αποφάσεων όσο και για τη συμβολή 
της βάσης του κόμματος στη διαμόρφωση σοβαρών κομματικών αποφάσεων. Το 
κομματικό αχτίβ - κεντρικό επαρχιακό, περιφερειακό - πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην κάθε περίπτωση που σοβαρή κομματική απόφαση χρειάζεται να βρει την 
πραχτική της εχτέλεση στη βάση του Κόμματος και στις μάζες, όπως και σε κάθε 
περίπτωση που για ένα σοβαρό πρόβλημα χρειάζεται να δοθεί λύση με τη συμβολή 
των κάτω, των κατώτερων κομματικών στελεχών και της κομματικής βάσης. 

Τα αχτίβ - λέει μια απόφαση της Κ.Ε. του Μπολσεβίκικου Κόμματος (σ.σ. αναφέρεται 
στο ΚΚΣΕ) - «πρέπει να έχουν τη δική τους. ιδιαίτερη, πολιτική σημασία στη ζωή 
του Κόμματος» να τους δίνεται, όλος ο αέρας στη συζήτηση και κατανόηση των 
κομματικών αποφάσεων, χωρίς αυτά να μεταβάλλονται σε απλά γραφειοκρατικά 
εξαρτήματα των οργανισμών που τα συγκαλούν. 

3. Για τη ζωντανή σύνδεση του κομματ ικού μηχαν ισμού και το κτύπημα της 
γραφειοκρατίας. 

(α) Το κόμμα πρέπει να εξασφαλίσει ζωντανή εσωτερική σύνδεση του μηχανισμού 
του απ' την κεντρική καθοδήγηση ως τη βάση. Γερή σύνδεση του κομματικού 
μηχανισμού δε σημαίνει, απλώς πολλές επιθεωρήσεις και λιγότερες εγκύκλιες. 
Γερή σύνδεση προϋποθέτει κυρίως μια τέτοια προσέγγιση της δουλειάς της 
καθοδήγησης στη δουλειά της βάσης που να μην αφήνει χώρο για γραφειοκρατική 
δουλειά. Σημαίνει καθημερινό αμοιβαίο έλεγχο. Σημαίνει καλή χρησιμοποίηση του 
όπλου της κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτά τα μέτρα θα δώσουν την ευκαιρία στη 
βάση όχι μόνο ν' αναπτύξει την πρακτική και καθοδηγητική της δουλειά, αλλά να 
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συμβάλει ζωντανά στη χάραξη της εκάστοτε κομματικής γραμμής. Αυτά τα μέτρα 
θ' αναπτύξουν την πραγματική εσωκομματική δημοκρατία, τη συνειδητή σιδερένια 
κομματική πειθαρχία, την πρωτοβουλία του Ακελιστή, που σήμερα σπανίζει, στη 
δουλειά της κομματικής βάσης. 

(β) Ξεχωριστά για την αυτοκριτική πρέπει να δούμε πως βάζει το ζήτημα ο Στάλιν: 
«Η αυτοκριτική είναι αναφαίρετο και διαρκώς σε δράση όπλο, στο οπλοστάσιο του 
μπολσεβικισμού, αδιάρρηκτα δεμένο μ' αυτή τούτη τη φύση του μπολσεβικισμού. με 
το επαναστατικό του πνεύμα». Πρέπει λοιπόν και μείς να κάνουμε την αυτοκριτική 
Αναφαίρετο και διαρκώς σε δράση όπλο», ένα όπλο που δε θ' αφήνουμε και 
να πιάνουμε κατά χρονικά διαστήματα. Περισσότερο η αυτοκριτική πρέπει ν' 
αποκαλύπτει τα καλά και τα κακά της καθημερινής δουλειάς και με βάση αυτά να 
διαπαιδαγωγεί το κόμμα, παρά να καταπιάνεται υπερβολικά με παρελθοντολογία 
όπως ως τώρα γινόταν στο κόμμα μας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δε θα κρίνουμε 
τον Ακελιστή κι απ' το παρελθόν του. Το ζήτημα είναι να μη τον κρίνουμε μόνο απ' 
το παρελθόν του. Το ζήτημα είναι να τον κρίνουμε κυρίως με βάση το παρόν του. 
κυρίως με βάση τ' αποτελέσματα της δουλειάς του, μ' όλα τα σημερινά υπέρ και 
κατά του χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε το παρελθόν του. 

Κριτικάροντας την κυρίως απ' τα πάνω μέθοδο έλεγχου και κριτικής των στελεχών, 
που γινόταν με βάση τη «βιογραφική» εξέταση, ο φ. Ζαχαριάδης (σ.σ. Γ Γ της Κ.Ε. 
Κ.Κ.Ε.)λέεΐ: 

«Ξεχνούμε ότι τα πράματα κι οι καταστάσεις αλλάζουν, μεταβάλλονται και οι άνθρωποι, 
κι ότι η βασική μέθοδος για τον έλεγχο των στελεχών πρέπει νάναι η δοκιμασία στην 
πράξη, στη ζωή απ' τα κάτω συνεχής και αυστηρή. Έτσι όχι μόνο θα μπορούμε να ' 
χουμε ζωντανή, φρέσκη κάθε φορά αντίληψη για την πορεία και την εξέλιξη των 
στελεχών μας, μα και να τα βοηθάμε, και να τα φυλάμε από τα στραβοπατήματα, 
τα στελέχη μας θα ξαίρουν ότι όχι μόνο μπορούν να βρίσκουν πάντα βοήθεια και 
ενίσχυση, μα ότι απ' τα πάνω κι απ' τα κάτω ελέγχονται, ανοιχτά και κριτικά, άγρυπνα». 

Να γίνει λοιπόν η κριτική και αυτοκριτική «συστατικό της καθημερινής μας δουλειάς» 
όπως αποφάσισε το Στ' Συνέδριο. Η δουλειά για την ανάπτυξη της αυτοκριτικής στο 
κόμμα πρέπει ν' αρχίζει απ' τα πάνω με το παράδειγμα που θα δείχνουν οι καθηγητικοί 
οργανισμοί, τα κεντρικά και τα επαρχιακά στελέχη. Στη δουλειά της βάσης, και πάλιν, 
το στέλεχος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, να διαπαιδαγωγεί να ενθαρρύνει τα 
κατώτερα στελέχη και τα άπλα μέλη στο να βλέπουν τον εαυτό τους στο να κρίνουν 
σωστά τη δουλειά τους απ' τα πραχτικά της αποτελέσματα. 

4. Για τη στρατολογία νέων μελών 

Το ζήτημα της στρατολογίας μελών στο Κόμμα όπως και το ζήτημα της εκκαθάρισης 
του σκάρτου πρέπει να τύχει καλύτερου χειρισμού. Σε στενή σχέση με τη γραμμή 
και τη στρατηγική του κόμματος και μέσα στις συνθήκες δράσης που έχουμε 
σήμερα πρέπει ν' ακολουθήσουμε τέτοια γραμμή στη στρατολογία μελών, που ενώ 
σταθερά θα πλαταίνει και θα δυναμώνει το κόμμα, παράλληλα θα το εξασφαλίζει 
απ' τον κίνδυνο του παραγεμίσματος, απ' τον κίνδυνο να συγχυστεί το κόμμα με τη 
μάζα. Οφείλουμε ακόμα να κατευθύνουμε κατά τέτοιο τρόπο τη δουλειά ώστε να 
εξασφαλίζεται η κανονική ανάπτυξη του κόμματος, απ' την άποψη της σύνθεσης του, 
πράγμα που σημαίνει αποφασιστική υπερίσχυση του προλεταριακού στοιχείου, αλλά 
και ανάλογο ποσοστό από τ' άλλα εργαζόμενα στρώματα, όπως απαιτούν η γραμμή 
κι η στρατηγική μας. Μ ε δυο λόγια η στρατολογία νέων μελών πρέπει να γίνεται 
σχεδιασμένα, υπολογισμένα. 

Αποφασιστικά πρέπει να κτυπηθε ίοσεκταρισμόςμας.Νακτυπηθε ίογραφειοκρατ ισμός 
που ενώ αναζητά έτοιμους Ακελιστές. δεν κάνει ούτε την αναγκαία δουλειά για την 
προετοιμασία τους. Να κτυπηθεί ο μηχανικός καταμερισμός δουλειάς στη βάση, 
που οδηγεί σε παράλογες απαιτήσεις από νεαρά κι υποψήφια μέλη. Όσον αφορά τη 
μέθοδο στην επιλογή νέων μελών η σημερινή είναι βασικά καλή. Η ατομική επιλογή 
είναι η μοναδική μπολσεβίκικη μέθοδος. Οι πόρτες του κόμματος ποτέ δεν πρέπει να 
μένουν αφρούρητες. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε - λέει ο Στάλιν - πως το Κόμμα είναι 
φρούριο και οι πόρτες του ανοίγουν μόνο για τους δοκιμασμένους». Το δοκιμαστικό 
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των στελεχών, σ' αυτό που χαρακτηρίζει ως τώρα τη δουλειά μας. Μόνο μ' αυτό 
τον τρόπο δίνουμε νόημα στη δουλειά του ΚΟΓ και των καθοδηγητών γενικά και 
χαράζουμε σωστό δρόμο για πολιτική στελεχών. Κάθε καθοδηγητής απ' τα πάνω 
ως τα κάτω πρέπει να μάθει να δουλεύει_με υπομονή, να «παιδεύεται» - όπως λέει 
ο Στάλιν - για την ανάδειξη στελεχών, ζεχωριστό είναι το καθήκον μας για την 
ανάδειξη στελεχών απ' τις μειονότητες, απ' τις γυναίκες, απ' την ύπαιθρο γενικά 
που ενώ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μελών δεν έχει τ' απαραίτητα στελέχη. 

(γ) Να φανούμε περισσότερο τολμηροί στην ανάδειξη νέων στελεχών. Αυτό δε 
σημαίνει να πάρουμε στην τύχη ένα αριθμό από μέλη και να γεμίσουμε τα πόστα 
του κομματικού μηχανισμού. Τολμηρότητα στην ανάδειξη νέων στελεχών σημαίνει 
πρώτα απ' όλα κτύπημα του σεκταρισμού μας, κτύπημα της γραφειοκρατίας που 
κρατά καθηλωμένες ζωντανές δυνάμεις του κόμματος. Παραμέρισμα κείνων 
των υπευθύνων που με την κακή τους δουλειά πνίγουν την πρωτοβουλία και 
στέκουν εμπόδιο στην πρόοδο των νέων. Την τολμηρότητα στην ανάδειξη νέων 
στελεχών πρέπει να τη συνδυάζουμε με την υπομονετική μελέτη των νέων και το 
ξεχώρισμα των εξελίξιμων, αυτών που αναδεικνύονται στους αγώνες, αυτών που 
συγκεντρώνουν κάποιες πρακτικές ικανότητες και ταυτόχρονα κάποιο πολιτικό 
κριτήριο, κάποια ξεχωριστή διάθεση για δουλειά. Τολμηρότητα στην ανάδειξη 
στελεχών σημαίνει ακόμα να εμπιστευτούμε στο στέλεχος υπεύθυνη δουλειά, 
τέτοια που να ταιριάζει με τις ικανότητες και τις κλίσεις του. Να συνδυάσουμε την 
κολλεκτιβίστικη δουλειά με την προσωπική ευθύνη του στελέχους, με το συνεχή 
προσωπικό έλεγχο πάνω σ' αυτό. 0 Γ Δημητρώφ μας διδάσκει ότι «δεν είναι 
μπολσεβίκος εκείνος που δεν ξαίρει να αναπτύσσει πρωτοβουλία, που σκέφτεται: 
Θα κάνω μονάχα εκείνο που θα μου πουν». 0 Δημητρώφ λέει «τα στελέχη 
αναπτύσσονται και μεγαλώνουν όταν μπαίνουν μπροστά στην αναγκαιότητα του να 
λύσουν μονάχα τους τα συγκεκριμένα προβλήματα της πάλης, και αισθάνονται όλη 
την ευθύνη γι' αυτό». 

Με μια κατευθυνόμενη δουλειά, λοιπόν, πάνω σ' ενιαία γραμμή, πρέπει διαρκώς να 
μελετάμε, να παρακολουθάμε, να ξεχωρίζουμε τα δραστήρια μέλη και να τα βάζουμε 
σε υπεύθυνες δουλειές, ανάλογα με τα προσόντα και τις κλίσεις τους. Να βάζουμε τα 
νέα δίπλα στα παληά στελέχη, να τα δοκιμάζουμε και να τα ξαναμελετάμε ανάλογα 
με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, να τα προβιβάζουμε ή να τα υποβιβάζουμε 
ανάλογα και πάλιν με τ' αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

Ξεχωριστή σημασία να δοθεί στη δουλειά του αχτίβ. στο ρόλο που πρέπει να παίζει 
το αχτίβ τόσο για την εκτέλεση των κομματικών αποφάσεων όσο και για τη συμβολή 
της βάσης του κόμματος στη διαμόρφωση σοβαρών κομματικών αποφάσεων. Το 
κομματικό αχτίβ - κεντρικό επαρχιακό, περιφερειακό - πρέπει να χρησιμοποιείται 
στην κάθε περίπτωση που σοβαρή κομματική απόφαση χρειάζεται να βρει την 
πραχτική της εχτέλεση στη βάση του Κόμματος και στις μάζες, όπως και σε κάθε 
περίπτωση που για ένα σοβαρό πρόβλημα χρειάζεται να δοθεί λύση με τη συμβολή 
των κάτω, των κατώτερων κομματικών στελεχών και της κομματικής βάσης. 

Τα αχτίβ - λέει μια απόφαση της Κ.Ε. του Μπολσεβίκικου Κόμματος (σ.σ. αναφέρεται 
στο ΚΚΣΕ) - «πρέπει να έχουν τη δική τους. ιδιαίτερη, πολιτική σημασία στη ζωή 
του Κόμματος» να τους δίνεται, όλος ο αέρας στη συζήτηση και κατανόηση των 
κομματικών αποφάσεων, χωρίς αυτά να μεταβάλλονται σε απλά γραφειοκρατικά 
εξαρτήματα των οργανισμών που τα συγκαλούν. 

3. Για τη ζωντανή σύνδεση του κομματ ικού μηχαν ισμού και το κτύπημα της 
γραφειοκρατίας. 

(α) Το κόμμα πρέπει να εξασφαλίσει ζωντανή εσωτερική σύνδεση του μηχανισμού 
του απ' την κεντρική καθοδήγηση ως τη βάση. Γερή σύνδεση του κομματικού 
μηχανισμού δε σημαίνει, απλώς πολλές επιθεωρήσεις και λιγότερες εγκύκλιες. 
Γερή σύνδεση προϋποθέτει κυρίως μια τέτοια προσέγγιση της δουλειάς της 
καθοδήγησης στη δουλειά της βάσης που να μην αφήνει χώρο για γραφειοκρατική 
δουλειά. Σημαίνει καθημερινό αμοιβαίο έλεγχο. Σημαίνει καλή χρησιμοποίηση του 
όπλου της κριτικής και αυτοκριτικής. Αυτά τα μέτρα θα δώσουν την ευκαιρία στη 
βάση όχι μόνο ν' αναπτύξει την πρακτική και καθοδηγητική της δουλειά, αλλά να 
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συμβάλει ζωντανά στη χάραξη της εκάστοτε κομματικής γραμμής. Αυτά τα μέτρα 
θ' αναπτύξουν την πραγματική εσωκομματική δημοκρατία, τη συνειδητή σιδερένια 
κομματική πειθαρχία, την πρωτοβουλία του Ακελιστή, που σήμερα σπανίζει, στη 
δουλειά της κομματικής βάσης. 

(β) Ξεχωριστά για την αυτοκριτική πρέπει να δούμε πως βάζει το ζήτημα ο Στάλιν: 
«Η αυτοκριτική είναι αναφαίρετο και διαρκώς σε δράση όπλο, στο οπλοστάσιο του 
μπολσεβικισμού, αδιάρρηκτα δεμένο μ' αυτή τούτη τη φύση του μπολσεβικισμού. με 
το επαναστατικό του πνεύμα». Πρέπει λοιπόν και μείς να κάνουμε την αυτοκριτική 
Αναφαίρετο και διαρκώς σε δράση όπλο», ένα όπλο που δε θ' αφήνουμε και 
να πιάνουμε κατά χρονικά διαστήματα. Περισσότερο η αυτοκριτική πρέπει ν' 
αποκαλύπτει τα καλά και τα κακά της καθημερινής δουλειάς και με βάση αυτά να 
διαπαιδαγωγεί το κόμμα, παρά να καταπιάνεται υπερβολικά με παρελθοντολογία 
όπως ως τώρα γινόταν στο κόμμα μας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δε θα κρίνουμε 
τον Ακελιστή κι απ' το παρελθόν του. Το ζήτημα είναι να μη τον κρίνουμε μόνο απ' 
το παρελθόν του. Το ζήτημα είναι να τον κρίνουμε κυρίως με βάση το παρόν του. 
κυρίως με βάση τ' αποτελέσματα της δουλειάς του, μ' όλα τα σημερινά υπέρ και 
κατά του χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε το παρελθόν του. 

Κριτικάροντας την κυρίως απ' τα πάνω μέθοδο έλεγχου και κριτικής των στελεχών, 
που γινόταν με βάση τη «βιογραφική» εξέταση, ο φ. Ζαχαριάδης (σ.σ. Γ Γ της Κ.Ε. 
Κ.Κ.Ε.)λέεΐ: 

«Ξεχνούμε ότι τα πράματα κι οι καταστάσεις αλλάζουν, μεταβάλλονται και οι άνθρωποι, 
κι ότι η βασική μέθοδος για τον έλεγχο των στελεχών πρέπει νάναι η δοκιμασία στην 
πράξη, στη ζωή απ' τα κάτω συνεχής και αυστηρή. Έτσι όχι μόνο θα μπορούμε να ' 
χουμε ζωντανή, φρέσκη κάθε φορά αντίληψη για την πορεία και την εξέλιξη των 
στελεχών μας, μα και να τα βοηθάμε, και να τα φυλάμε από τα στραβοπατήματα, 
τα στελέχη μας θα ξαίρουν ότι όχι μόνο μπορούν να βρίσκουν πάντα βοήθεια και 
ενίσχυση, μα ότι απ' τα πάνω κι απ' τα κάτω ελέγχονται, ανοιχτά και κριτικά, άγρυπνα». 

Να γίνει λοιπόν η κριτική και αυτοκριτική «συστατικό της καθημερινής μας δουλειάς» 
όπως αποφάσισε το Στ' Συνέδριο. Η δουλειά για την ανάπτυξη της αυτοκριτικής στο 
κόμμα πρέπει ν' αρχίζει απ' τα πάνω με το παράδειγμα που θα δείχνουν οι καθηγητικοί 
οργανισμοί, τα κεντρικά και τα επαρχιακά στελέχη. Στη δουλειά της βάσης, και πάλιν, 
το στέλεχος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα, να διαπαιδαγωγεί να ενθαρρύνει τα 
κατώτερα στελέχη και τα άπλα μέλη στο να βλέπουν τον εαυτό τους στο να κρίνουν 
σωστά τη δουλειά τους απ' τα πραχτικά της αποτελέσματα. 

4. Για τη στρατολογία νέων μελών 

Το ζήτημα της στρατολογίας μελών στο Κόμμα όπως και το ζήτημα της εκκαθάρισης 
του σκάρτου πρέπει να τύχει καλύτερου χειρισμού. Σε στενή σχέση με τη γραμμή 
και τη στρατηγική του κόμματος και μέσα στις συνθήκες δράσης που έχουμε 
σήμερα πρέπει ν' ακολουθήσουμε τέτοια γραμμή στη στρατολογία μελών, που ενώ 
σταθερά θα πλαταίνει και θα δυναμώνει το κόμμα, παράλληλα θα το εξασφαλίζει 
απ' τον κίνδυνο του παραγεμίσματος, απ' τον κίνδυνο να συγχυστεί το κόμμα με τη 
μάζα. Οφείλουμε ακόμα να κατευθύνουμε κατά τέτοιο τρόπο τη δουλειά ώστε να 
εξασφαλίζεται η κανονική ανάπτυξη του κόμματος, απ' την άποψη της σύνθεσης του, 
πράγμα που σημαίνει αποφασιστική υπερίσχυση του προλεταριακού στοιχείου, αλλά 
και ανάλογο ποσοστό από τ' άλλα εργαζόμενα στρώματα, όπως απαιτούν η γραμμή 
κι η στρατηγική μας. Μ ε δυο λόγια η στρατολογία νέων μελών πρέπει να γίνεται 
σχεδιασμένα, υπολογισμένα. 

Αποφασιστικά πρέπει να κτυπηθε ίοσεκταρισμόςμας.Νακτυπηθείογραφειοκρατ ισμός 
που ενώ αναζητά έτοιμους Ακελιστές. δεν κάνει ούτε την αναγκαία δουλειά για την 
προετοιμασία τους. Να κτυπηθεί ο μηχανικός καταμερισμός δουλειάς στη βάση, 
που οδηγεί σε παράλογες απαιτήσεις από νεαρά κι υποψήφια μέλη. Όσον αφορά τη 
μέθοδο στην επιλογή νέων μελών η σημερινή είναι βασικά καλή. Η ατομική επιλογή 
είναι η μοναδική μπολσεβίκικη μέθοδος. Οι πόρτες του κόμματος ποτέ δεν πρέπει να 
μένουν αφρούρητες. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε - λέει ο Στάλιν - πως το Κόμμα είναι 
φρούριο και οι πόρτες του ανοίγουν μόνο για τους δοκιμασμένους». Το δοκιμαστικό 
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στάδιο να διατηρηθεί με κάποια ελαστικότητα στον χρόνο, για κείνα τα δόκιμα μέλη 
που ενώ ακόμα δε μας ικανοποιούν μας δίνουν ωστόσο την ελπίδα ν' αναπτυχθούν. 

Η δοκιμασία να γίνεται κάτω απ' τον έλεγχο της κομματικής οργάνωσης βάσης, αυτής 
που στρατολογεί τα δόκιμα μέλη. Έτσι. κάτω απ' την οργάνωση βάσης συγκροτείται 
ομάδα δόκιμων μελών με καθοδηγητή ένα απ' τα καλύτερα στελέχη της οργάνωσης 
βάσης. Μ ' αυτό τον τρόπο ο οργανισμός που προπαρασκευάζει και στρατολογεί 
το δόκιμο μέλος συνεχίζει και να το βοηθά, να του δίνει πρακτική δουλειά να το 
δοκιμάζει στους αγώνες. Ολοκληρώνοντας τη δουλειά της στρατολογίας νέων μελών 
η κομματική βάση θα έχει την ευκαιρία να κάνει κάθε τόσο την αυτοκριτική της. θα 
μπορεί να δοκιμάζει στην πράξη το αρχικό της κριτήριο. 

Παράλληλα απ' την καθημερινή δοκιμασία τους στην πραχτική δουλειά οι δόκιμοι 
Ακελιστές πρέπει να περνούν, μια σειρά από απλά κομματικά μαθήματα. Έτσι 
δοκιμάζεται και το πολιτικό κριτήριο των δόκιμων, κρίνεται ως ποιο βαθμό πιάνει 
το μυαλό τους, τους δίνονται μερικές στοιχειώδεις γνώσεις που τους βοηθούν ν' 
ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα τους όταν σαν ταχτικά μέλη θα περάσουν 
στις γραμμές του κόμματος. 

Όσο για την εκκαθάριση απ' το κόμμα και γενικά για την επιβολή ποινών η Παγκύπρια 
Οργανωτική Σύσκεψη βοήθησε να διορθωθούν αρκετά λάθη. Με γνώμονα την εκτίμηση 
των μελών, την ολόπλευρη μελέτη των υπέρ και των κατά τους, πρέπει να δείχνουμε 
υπομονή κι επιμονή για τη διόρθωση τους όταν πρόκειται για μικροελαττώματα και 
αδυναμίες. Μόνο σαν εξαντλήσουμε όλα τα μέσα της διαπαιδαγώγησης και της πειθούς 
θα πρέπει να φτάσουμε στην αποβολή μέλους, όταν πρόκειται για μικροελαττώματα, 
κι αφού περάσουμε όλα τα στάδια των ποινών. Η ανεκτικότητα κι η υπομονή δε 
σημαίνουν παραγνώριση της κομματικής πειθαρχίας. Ίσα - ίσα, οι σωστές μέθοδες 
κτυπήματος των ελαττωμάτων, (διαπαιδαγώγηση, παραδειγματισμός, δημιουργικός 
έλεγχος και βοήθεια), είναι κείνες που δυναμώνουν και στερεώνουν την κομματική 
πειθαρχία. Κι ακριβώς, για να μη χωρέσει σύγχυση, πρέπει να ' χουμε υπόψη μας 
πως η κομματική πειθαρχία για νάναι σιδερένια πρέπει νάναι συνειδητή. Πρέπει να 
στηρίζεται στην εσωκομματική δημοκρατία κι όχι σ' απαγορευτικές αποφάσεις (σαν 
κι αυτές για το χαρτοπαίγνιο). Πρέπει να ' χουμε υπόψη μας πως η αυστηρότητα στην 
κριτική και στον έλεγχο δεν αποκλείει αλλά προϋποθέτει τη δημιουργική δουλειά, 
την υπομονετική βοήθεια στον Ακελιστή. 

«Μόνο πάνω στη βάση της εσωκομματικής δημοκρατίας μπορεί ν' αναπτυχθεί η 
μπολσεβίκικη αυτοκριτική και να σφυρηλατηθεί η κομματική πειθαρχία που πρέπει 
νάναι συνειδητή κι όχι μηχανική» (Α. Κοσόϊ, Οργανωτικές Αρχές του Μπολσεβικισμού 
και Καταστατικό του Κ.Κ.Σ.Ε. (Μ.Π.) σελ. 120). Ά μ ε σ η διαγραφή κάνουμε όταν δεν 
πρόκειται για μικροελαττώματα και αδυναμίες, όταν έχουμε μπροστά μας ένα στη 
βάση του αντικομματικό στοιχείο. 

5. Για να εξασφαλίσουμε ισχυρό θεωρητικό εξοπλισμό 

Πρέπει νάμαστε βέβαιοι πως αν εξακολουθούμε να υποτιμούμε τη θεωρία θα 
εξακολουθούμε και να σκοντάφτουμε, θα κάνουμε σοβαρά λάθη, θα πέφτουμε απ' την 
μια παρέκκλιση στην άλλη, θα φτιάχνουμε και θα χαλνάμε κι αν ψηλαφητά πέφτουμε 
πάνω στη σωστή λύση αυτή δε θα κρατά για πολύ, εφ ' όσο δε θάναι φωτισμένη 
απ' τη θεωρητική γνώση. Η μηχανικότητα κι ο δογματισμός καταστρέφουν κάποτε 
και τον πιο σωστά συγκροτημένο μηχανισμό, τον κάνουν ανίσχυρο ν' αποδώσει, 
καταστρέφουν πολλές φορές τις πιο σωστές αποφάσεις. Το χαμηλό θεωρητικό 
επίπεδο των κεντρικών μας στελεχών δυσκόλεψε - πρέπει να το παραδεχτούμε -
τη δουλειά της Κεντρικής μας Επιτροπής. Είναι πολλά ζητήματα που ερευνούνταν 
ψηλαφητά, έτρωγαν χρόνο παραπάνω απ' ότι έπρεπε. Πολλές φορές κεντρικά στελέχη 
παρουσιάζονταν απροετοίμαστα γιατί υστερούσαν στη θεωρία, γιατί δε συνόύαζαντη 
θεωρία με την πρακτική τους πείρα έτσι που να βρίσκουν ευκολότερα τη λύση του 
προβλήματος. Το χαμηλό θεωρητικό επίπεδο των επαρχιακών μας στελεχών είναι 
η βασική αιτία που κάνει τις Ε.Ε. να κλείνονται κυρίως στην πραχτική, εκτελεστική 
δουλειά και σπάνια να καταπιάνονται πρωτοβουλιακά με πολιτικής φύσης ζητήματα 
που αφορούν την επαρχία τους ή που μπορεί να βοηθήσουν την Κ.Ε. 
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Να τι λέει ο Στάλιν σχετικά με την πρωταρχική σημασία που έχει η μαρξιστική 
διαπαιδαγώγηση των κομματικών μελών και στελεχών: 

«Μπορε ί να οργανώσει κανείς ικανοποιητικά τη ρύθμιση του κόμματος και το 
πλησίασμα των καθοδηγητικών οργάνων στη δουλειά της βάσης. Μπορεί να οργανώσει 
ικανοποιητικά τη δουλειά για την ανάδειξη των στελεχών, την επιλογή και κατανομή 
τους. Αν όμως παρ' όλα αυτά αρχίζει για οποιοδήποτε λόγο να κουτσαίνει η κομματική 
μας προπαγάνδα (εννοεί την προπαγανδιστική δουλειά μέσα στο κόμμα) αν αρχίζει 
να αδυνατίζει η μαρξιστική-λενινιστική διαπαιδαγώγηση των στελεχών μας, αν 
εξασθενίζε ι τη δουλειά μας για το ανέβασμα του θεωρητικού και πολιτικού επιπέδου 
των στελεχών και τα ίδια τα στελέχη παύουν γι' αυτό το λόγο να ενδιαφέρονται για τις 
προοπτικές της κίνησης μας προς τα μπρος, αν παύουν να κατανοούν το δίκαιο της 
υπόθεσης μας και μετατρέπονται σε χωρίς προοπτική στενοκέφαλους πραχτικιστές 
που εκτελούν τυφλά και μηχανικά τις υποδείξεις απ' τα πάνω, τότε θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εξασθενίζει όλη η κρατική και κομματική μας δουλειά... Όσο πιο 
χαμηλό θα είναι το πολιτικό επίπεδο κι η μαρξιστική-λενινιστική συνειδητότητα των 
στελεχών τόσο πιο πιθανή είναι και η χρεοκοπία και η αποτυχία στη δουλειά τόσο πιο 
πιθανή είναι η κατάπτωση και το ξέφτισμα των ίδιων των στελεχών σε σχολαστικούς 
στενοκέφαλους πραχτικιστές, τόσο πιθανός είναι ο εκφυλισμός τους». (ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Λ Ε Ν Ι Ν Ι Σ Μ Ο Υ σ ε λ . 785). 

Πρέπει ακόμα ν' αντιληφθούμε ότι ο ταξικός (οικονομικός και πολιτικός αγώνας) 
είναι ταυτόχρονα και ιδεολογικός αγώνας του προλεταριάτου, ότι η ιδεολογική πάλη 
του κόμματος με τον εχθρό αποτελεί μια σοβαρή μορφή της όλης καθημερινής του 
πάλης. Αν το στέλεχος και το μέλος δεν είναι οπλισμένο όσο πρέπει με την πίστη 
στην υπόθεση για την οποία παλέβει σημαίνει πως αντί να διεξάγει επιθετική 
ιδεολογική πάλη ενάντια στον εχθρό μένει εκτεθειμένο στις επιδράσεις της αστικής 
ιδεολογίας και του οππορτουνισμού. Αν το κομματικό στέλεχος και το μέλος δεν είναι 
οπλισμένο θεωρητικά και πολιτικά δε βρίσκει ούτε και τη δύναμη που του χρειάζεται 
για να παλαίψει με τις δυσκολίες. Κινδυνεύει να πέσει όχι μόνο σε λάθη αλλά και 
σε ηττοπάθεια. Κινδυνεύει να εγκαταλείψει τον αγώνα, να πέσει στις αγκάλες του 
εχθρού. Πολλά από τα κακά της κομματικής μας δουλειάς μπορεί να επαλειφθούν αν 
τα στελέχη και τα μέλη μας διαρκώς και καθημερινά εξοπλίζονται με τη θεωρία του 
μαρξισμού, λενινισμού. 

Η γραφειοκρατία, ο μονόπλευρος και τυφλός πραχτικισμός. η αστάθεια στις απόψεις, 
η έλλειψη μπολσεβίκικου ενθουσιασμού, οι αδυναμίες σε ζητήματα πολιτικής 
επαγρύπνησης, όλα γενικά τα λάθη κι οι ελλείψεις στη δουλειά μπορεί να μετριάζονται, 
να κτυπιούνται, να ξεπερνιούνται κάτω από το φώς της μαρξιστικής θεωρίας που η 
δύναμη της επανειλημμένα έχει δοκιμαστεί. 

Γι' αυτό πρέπει: 

(α) Να συνδυάζουμε τη δουλειά της θεωρητικής μας κατάρτισης με την πρακτική 
δράση. Να εκτιμούμε τις θεωρητικές γνώσεις ανάλογα με το βαθμό που τις έχουμε 
αφομοιώσει, ανάλογαμε το αν αυτές φωτίζουν και κάνουν καλύτερη την πρακτική 
δουλειά. Όταν σχετίζουμε την κατάχτηση της θεωρίας με την ικανότητα να 
δίνουμε καλύτερη λύση στα πραχτικά προβλήματα, που βασανίζουν τα κόμμα και 
μας. μόνον τότε μπορούμε νάμαστε σίγουροι πως κάνουμε καλά τη δουλειά μας, 
πως οι προσπάθειες μας για κατάκτηση της θεωρίας βρίσκουν χρήσιμη πραχτική 
έκφραση. «Κατακτώ τη μαρξιστική θεωρία - λέει ο Στάλιν - θα πει πως κάνω κτήμα 
μου την ουσία αυτής της θεωρίας, και μαθαίνω να χρησιμοποιώ αυτή τη θεωρία 
στη λύση των πραχτικών ζητημάτων... στις διάφορες συνθήκες της ταξικής πάλης 
του προλεταριάτου». 

(β) Από την άποψη της οργάνωσης της δουλειάς είναι βασικό να δώσουμε 
πρωταρχική σημασία στη μέθοδο της αυτομόρφωσης. Ο σ. Στάλιν λέει πως πρέπει 
«να θεωρείται πιο σκόπιμη η μέθοδος της ατομικής μελέτης των βάσεων του 
μαρξισμού - λενινισμού από τα μέλη του κόμματος». Η αυτομόρφωση, σαν μέθοδος, 
συγκεντρώνει μεγαλύτερη πρωτοβουλία στον Ακελιστή στο ζήτημα της κατάκτησης 
της θεωρίας, βάζει το καθήκον της κατάκτησης της θεωρίας σε στενώτερη 
σχέση με την πρακτική δουλειά, εξασφαλίζει πληρέστερη ενότητα θεωρίας και 
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στάδιο να διατηρηθεί με κάποια ελαστικότητα στον χρόνο, για κείνα τα δόκιμα μέλη 
που ενώ ακόμα δε μας ικανοποιούν μας δίνουν ωστόσο την ελπίδα ν' αναπτυχθούν. 

Η δοκιμασία να γίνεται κάτω απ' τον έλεγχο της κομματικής οργάνωσης βάσης, αυτής 
που στρατολογεί τα δόκιμα μέλη. Έτσι. κάτω απ' την οργάνωση βάσης συγκροτείται 
ομάδα δόκιμων μελών με καθοδηγητή ένα απ' τα καλύτερα στελέχη της οργάνωσης 
βάσης. Μ ' αυτό τον τρόπο ο οργανισμός που προπαρασκευάζει και στρατολογεί 
το δόκιμο μέλος συνεχίζει και να το βοηθά, να του δίνει πρακτική δουλειά να το 
δοκιμάζει στους αγώνες. Ολοκληρώνοντας τη δουλειά της στρατολογίας νέων μελών 
η κομματική βάση θα έχει την ευκαιρία να κάνει κάθε τόσο την αυτοκριτική της. θα 
μπορεί να δοκιμάζει στην πράξη το αρχικό της κριτήριο. 

Παράλληλα απ' την καθημερινή δοκιμασία τους στην πραχτική δουλειά οι δόκιμοι 
Ακελιστές πρέπει να περνούν, μια σειρά από απλά κομματικά μαθήματα. Έτσι 
δοκιμάζεται και το πολιτικό κριτήριο των δόκιμων, κρίνεται ως ποιο βαθμό πιάνει 
το μυαλό τους, τους δίνονται μερικές στοιχειώδεις γνώσεις που τους βοηθούν ν' 
ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα τους όταν σαν ταχτικά μέλη θα περάσουν 
στις γραμμές του κόμματος. 

Όσο για την εκκαθάριση απ' το κόμμα και γενικά για την επιβολή ποινών η Παγκύπρια 
Οργανωτική Σύσκεψη βοήθησε να διορθωθούν αρκετά λάθη. Με γνώμονα την εκτίμηση 
των μελών, την ολόπλευρη μελέτη των υπέρ και των κατά τους, πρέπει να δείχνουμε 
υπομονή κι επιμονή για τη διόρθωση τους όταν πρόκειται για μικροελαττώματα και 
αδυναμίες. Μόνο σαν εξαντλήσουμε όλα τα μέσα της διαπαιδαγώγησης και της πειθούς 
θα πρέπει να φτάσουμε στην αποβολή μέλους, όταν πρόκειται για μικροελαττώματα, 
κι αφού περάσουμε όλα τα στάδια των ποινών. Η ανεκτικότητα κι η υπομονή δε 
σημαίνουν παραγνώριση της κομματικής πειθαρχίας. Ίσα - ίσα, οι σωστές μέθοδες 
κτυπήματος των ελαττωμάτων, (διαπαιδαγώγηση, παραδειγματισμός, δημιουργικός 
έλεγχος και βοήθεια), είναι κείνες που δυναμώνουν και στερεώνουν την κομματική 
πειθαρχία. Κι ακριβώς, για να μη χωρέσει σύγχυση, πρέπει να ' χουμε υπόψη μας 
πως η κομματική πειθαρχία για νάναι σιδερένια πρέπει νάναι συνειδητή. Πρέπει να 
στηρίζεται στην εσωκομματική δημοκρατία κι όχι σ' απαγορευτικές αποφάσεις (σαν 
κι αυτές για το χαρτοπαίγνιο). Πρέπει να ' χουμε υπόψη μας πως η αυστηρότητα στην 
κριτική και στον έλεγχο δεν αποκλείει αλλά προϋποθέτει τη δημιουργική δουλειά, 
την υπομονετική βοήθεια στον Ακελιστή. 

«Μόνο πάνω στη βάση της εσωκομματικής δημοκρατίας μπορεί ν' αναπτυχθεί η 
μπολσεβίκικη αυτοκριτική και να σφυρηλατηθεί η κομματική πειθαρχία που πρέπει 
νάναι συνειδητή κι όχι μηχανική» (Α. Κοσόϊ, Οργανωτικές Αρχές του Μπολσεβικισμού 
και Καταστατικό του Κ.Κ.Σ.Ε. (Μ.Π.) σελ. 120). Ά μ ε σ η διαγραφή κάνουμε όταν δεν 
πρόκειται για μικροελαττώματα και αδυναμίες, όταν έχουμε μπροστά μας ένα στη 
βάση του αντικομματικό στοιχείο. 

5. Για να εξασφαλίσουμε ισχυρό θεωρητικό εξοπλισμό 

Πρέπει νάμαστε βέβαιοι πως αν εξακολουθούμε να υποτιμούμε τη θεωρία θα 
εξακολουθούμε και να σκοντάφτουμε, θα κάνουμε σοβαρά λάθη, θα πέφτουμε απ' την 
μια παρέκκλιση στην άλλη, θα φτιάχνουμε και θα χαλνάμε κι αν ψηλαφητά πέφτουμε 
πάνω στη σωστή λύση αυτή δε θα κρατά για πολύ, εφ ' όσο δε θάναι φωτισμένη 
απ' τη θεωρητική γνώση. Η μηχανικότητα κι ο δογματισμός καταστρέφουν κάποτε 
και τον πιο σωστά συγκροτημένο μηχανισμό, τον κάνουν ανίσχυρο ν' αποδώσει, 
καταστρέφουν πολλές φορές τις πιο σωστές αποφάσεις. Το χαμηλό θεωρητικό 
επίπεδο των κεντρικών μας στελεχών δυσκόλεψε - πρέπει να το παραδεχτούμε -
τη δουλειά της Κεντρικής μας Επιτροπής. Είναι πολλά ζητήματα που ερευνούνταν 
ψηλαφητά, έτρωγαν χρόνο παραπάνω απ' ότι έπρεπε. Πολλές φορές κεντρικά στελέχη 
παρουσιάζονταν απροετοίμαστα γιατί υστερούσαν στη θεωρία, γιατί δε συνόύαζαντη 
θεωρία με την πρακτική τους πείρα έτσι που να βρίσκουν ευκολότερα τη λύση του 
προβλήματος. Το χαμηλό θεωρητικό επίπεδο των επαρχιακών μας στελεχών είναι 
η βασική αιτία που κάνει τις Ε.Ε. να κλείνονται κυρίως στην πραχτική, εκτελεστική 
δουλειά και σπάνια να καταπιάνονται πρωτοβουλιακά με πολιτικής φύσης ζητήματα 
που αφορούν την επαρχία τους ή που μπορεί να βοηθήσουν την Κ.Ε. 
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Να τι λέει ο Στάλιν σχετικά με την πρωταρχική σημασία που έχει η μαρξιστική 
διαπαιδαγώγηση των κομματικών μελών και στελεχών: 

«Μπορε ί να οργανώσει κανείς ικανοποιητικά τη ρύθμιση του κόμματος και το 
πλησίασμα των καθοδηγητικών οργάνων στη δουλειά της βάσης. Μπορεί να οργανώσει 
ικανοποιητικά τη δουλειά για την ανάδειξη των στελεχών, την επιλογή και κατανομή 
τους. Αν όμως παρ' όλα αυτά αρχίζει για οποιοδήποτε λόγο να κουτσαίνει η κομματική 
μας προπαγάνδα (εννοεί την προπαγανδιστική δουλειά μέσα στο κόμμα) αν αρχίζει 
να αδυνατίζει η μαρξιστική-λενινιστική διαπαιδαγώγηση των στελεχών μας, αν 
εξασθενίζε ι τη δουλειά μας για το ανέβασμα του θεωρητικού και πολιτικού επιπέδου 
των στελεχών και τα ίδια τα στελέχη παύουν γι' αυτό το λόγο να ενδιαφέρονται για τις 
προοπτικές της κίνησης μας προς τα μπρος, αν παύουν να κατανοούν το δίκαιο της 
υπόθεσης μας και μετατρέπονται σε χωρίς προοπτική στενοκέφαλους πραχτικιστές 
που εκτελούν τυφλά και μηχανικά τις υποδείξεις απ' τα πάνω, τότε θα πρέπει 
υποχρεωτικά να εξασθενίζει όλη η κρατική και κομματική μας δουλειά... Όσο πιο 
χαμηλό θα είναι το πολιτικό επίπεδο κι η μαρξιστική-λενινιστική συνειδητότητα των 
στελεχών τόσο πιο πιθανή είναι και η χρεοκοπία και η αποτυχία στη δουλειά τόσο πιο 
πιθανή είναι η κατάπτωση και το ξέφτισμα των ίδιων των στελεχών σε σχολαστικούς 
στενοκέφαλους πραχτικιστές, τόσο πιθανός είναι ο εκφυλισμός τους». (ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Λ Ε Ν Ι Ν Ι Σ Μ Ο Υ σ ε λ . 785). 

Πρέπει ακόμα ν' αντιληφθούμε ότι ο ταξικός (οικονομικός και πολιτικός αγώνας) 
είναι ταυτόχρονα και ιδεολογικός αγώνας του προλεταριάτου, ότι η ιδεολογική πάλη 
του κόμματος με τον εχθρό αποτελεί μια σοβαρή μορφή της όλης καθημερινής του 
πάλης. Αν το στέλεχος και το μέλος δεν είναι οπλισμένο όσο πρέπει με την πίστη 
στην υπόθεση για την οποία παλέβει σημαίνει πως αντί να διεξάγει επιθετική 
ιδεολογική πάλη ενάντια στον εχθρό μένει εκτεθειμένο στις επιδράσεις της αστικής 
ιδεολογίας και του οππορτουνισμού. Αν το κομματικό στέλεχος και το μέλος δεν είναι 
οπλισμένο θεωρητικά και πολιτικά δε βρίσκει ούτε και τη δύναμη που του χρειάζεται 
για να παλαίψει με τις δυσκολίες. Κινδυνεύει να πέσει όχι μόνο σε λάθη αλλά και 
σε ηττοπάθεια. Κινδυνεύει να εγκαταλείψει τον αγώνα, να πέσει στις αγκάλες του 
εχθρού. Πολλά από τα κακά της κομματικής μας δουλειάς μπορεί να επαλειφθούν αν 
τα στελέχη και τα μέλη μας διαρκώς και καθημερινά εξοπλίζονται με τη θεωρία του 
μαρξισμού, λενινισμού. 

Η γραφειοκρατία, ο μονόπλευρος και τυφλός πραχτικισμός. η αστάθεια στις απόψεις, 
η έλλειψη μπολσεβίκικου ενθουσιασμού, οι αδυναμίες σε ζητήματα πολιτικής 
επαγρύπνησης, όλα γενικά τα λάθη κι οι ελλείψεις στη δουλειά μπορεί να μετριάζονται, 
να κτυπιούνται, να ξεπερνιούνται κάτω από το φώς της μαρξιστικής θεωρίας που η 
δύναμη της επανειλημμένα έχει δοκιμαστεί. 

Γι' αυτό πρέπει: 

(α) Να συνδυάζουμε τη δουλειά της θεωρητικής μας κατάρτισης με την πρακτική 
δράση. Να εκτιμούμε τις θεωρητικές γνώσεις ανάλογα με το βαθμό που τις έχουμε 
αφομοιώσει, ανάλογαμε το αν αυτές φωτίζουν και κάνουν καλύτερη την πρακτική 
δουλειά. Όταν σχετίζουμε την κατάχτηση της θεωρίας με την ικανότητα να 
δίνουμε καλύτερη λύση στα πραχτικά προβλήματα, που βασανίζουν τα κόμμα και 
μας. μόνον τότε μπορούμε νάμαστε σίγουροι πως κάνουμε καλά τη δουλειά μας, 
πως οι προσπάθειες μας για κατάκτηση της θεωρίας βρίσκουν χρήσιμη πραχτική 
έκφραση. «Κατακτώ τη μαρξιστική θεωρία - λέει ο Στάλιν - θα πει πως κάνω κτήμα 
μου την ουσία αυτής της θεωρίας, και μαθαίνω να χρησιμοποιώ αυτή τη θεωρία 
στη λύση των πραχτικών ζητημάτων... στις διάφορες συνθήκες της ταξικής πάλης 
του προλεταριάτου». 

(β) Από την άποψη της οργάνωσης της δουλειάς είναι βασικό να δώσουμε 
πρωταρχική σημασία στη μέθοδο της αυτομόρφωσης. Ο σ. Στάλιν λέει πως πρέπει 
«να θεωρείται πιο σκόπιμη η μέθοδος της ατομικής μελέτης των βάσεων του 
μαρξισμού - λενινισμού από τα μέλη του κόμματος». Η αυτομόρφωση, σαν μέθοδος, 
συγκεντρώνει μεγαλύτερη πρωτοβουλία στον Ακελιστή στο ζήτημα της κατάκτησης 
της θεωρίας, βάζει το καθήκον της κατάκτησης της θεωρίας σε στενώτερη 
σχέση με την πρακτική δουλειά, εξασφαλίζει πληρέστερη ενότητα θεωρίας και 
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πραχτικής, αμεσώτερο έλεγχο των θεωρητικών μας γνώσεων απ' την πραχτική, από 
τ' αποτελέσματα της. Η αυτομόρφωση όμως πρέπει να οργανωθεί, να μπει κάτω 
από αυστηρό κομματικό έλεγχο πάνω στη βάση του καταστατικού όρου. Πρέπει να 
γίνει υποχρεωτική για τον κάθε Ακελιστή. Η αυτομόρφωση πρέπει να οργανωθεί 
και να μπει κάτω από έλεγχο όχι μόνο απ' την άποψη να βεβαιωνόμαστε αν απλώς 
όλα τα μέλη μελετούν κι αν τακτικά μελετούν. Καθοδηγούμενη κι ελεγχόμενη 
αυτομόρφωση σημαίνει να μην αφήνουμε την πρωτοβουλία αδέσποτη. Όπως και 
στ' άλλα καθήκοντα, έτσι και εδώ, πρέπει να συνδυάζεται η πρωτοβουλία με την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο γιατί κι εδώ μπορεί να σημειωθούν σοβαρά λάθη, 
μπορεί να σημειωθούν καθυστερήσεις. 

Τι σημαίνει να καθοδηγούμε και να ελέγχουμε τη δουλειά της αυτομόρφωσης. 
Σημαίνει πως ο κομματικός καθοδηγητής οφείλει να παρακολουθεί όχι μόνο 
το ενδιαφέρον του Ακελιστή να μελετά, αλλά και το πως μελετά, τι μελετά, 
πως πραχτικά δουλεύει, γιατί η καλή μελέτη πρέπει να εκφράζεται στην καλή 
κομματική δράση. Για να γίνεται καλή δουλειά με την αυτομόρφωση, αυτή πρέπει 
να ελέγχεται σε ομαδική συζήτηση στις κομματικές συνεδρίες, στις συνελεύσεις, 
μέσον του τόπου, να ελέγχεται προ παντός μέσο της πραχτικής δουλειάς. 

Η αυτομόρφωση, σαν κύρια μέθοδος κατάκτησης των βάσεων του μαρξ ισμού-
λενινισμού δεν αποκλείει φυσικά τη λειτουργία κομματικών σχολών που μπορεί 
σημαντικά να συμπληρώνουν την όλη προσπάθεια, σχολών ιδιαίτερα για τη 
συστηματική κατάρτιση των κομματικών στελεχών. Φτάνει οι κομματικές σχολές 
να λειτουργούν με βάση την δημιουργικής κατάχτησης της θεωρίας, με βάση την 
αρχή της ενότητας της θεωρίας με την πραχτική. Να τι λέει ο Γ Δημητρώφ για την 
αποστολή των κομματικών σχολών: 

«Το βασικό πρόβλημα των κομματικών μας σχολών μου φαίνεται πως είναι να 
μάθουμε στα μέλη του κόμματος που βρίσκονται σ' αυτές, την εφαρμογή της 
μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας στην συγκεκριμένη κατάσταση της δοσμένης 
χώρας, στις δοσμένες συνθήκες, στην πάλη όχι κατά του εχθρού «γενικά» αλλά 
κατά του δοσμένου συγκεκριμένου εχθρού». (Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, σελ. 122). 

(γ) για να εξασφαλιστούν οι πιο πάνω όροι και να πάρει σωστό δρόμο η δουλειά 
της θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να δοθεί το καλό παράδειγμα απ' τα στελέχη, 
απ' την κεντρική και τις επαρχιακές καθοδηγήσεις του κόμματος. Πρέπει, ακόμα 
η ανάπτυξη της εσωκομματικής μορφωτικής δουλειάς να ' χει απόλυτη συνοχή με 
την ανάπτυξη της έξω - κομματικής μαζικοπολιτικής δουλειάς, που συνεχώς θ' 
ανεβάζει το πολιτικό κριτήριο των μαζών, θα δυναμώνει το ιδεολογικό μέτωπο του 
κινήματος στην πάλη ενάντια στη δημαγωγία και τη συκοφαντία που εκτοξεύεται 
απ' την πλευρά του εχθρικού στρατοπέδου. Αυτό σημαίνει να βελτιωθεί ο τύπος 
μας, να πυκνώσουν οι διαφωτιστικές διαλέξεις στις μαζικές οργανώσεις και 
στο λαό γενικά, να συστηματοποιηθούν οι κομματικές εκδόσεις. Αυτό σημαίνει, 
ακόμα, να συντονιστεί η όλη δουλειά κάτω από ένα υπεύθυνο κομματικό γραφείο 
μόρφωσης και μαζικοπολιτικής δουλειάς. 

6. Για την ανάπτυξη της επαγρύπνησης 

Το Κόμμα μας χρειάζεται ν' αντιληφθεί το πραγματικό νόημα της επαγρύπνησης. 
Καλείται ν' αναπτύξει την επαγρύπνηση σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής 
επαγρύπνησης, σε δυνατό όπλο άμυνας και προφύλαξης από τα κάθε λογής 
κτυπήματα του εχθρού. Το Κόμμα μας έχει μπροστά του πλούσια δικιά του και ξένη 
πείρα ως προς τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να φέρει η πολιτική ξεγνοιασιά, η 
πολιτική τύφλα μπροστά στα καταχθόνια σχέδια του ταξικού εχθρού. Το Κ Κ Ε έχασε 
την επανάσταση εξ αιτίας της υπέρμετρης ευπιστίας προς τον Σιάντο και τους άλλους 
γνωστούς τύπους, αυτούς που τελευταία ξεμασκαρευτήκαν και διώχτηκαν απ' το 
κόμμα. Το κόμμα κι ο λαός της Γιουγκοσλαβίας έχασαν απ' τα χέρια τους την εξουσία 
και ζουν σήμερα κάτω από το καθεστώς της πιο μαύρης φασιστικής τρομοκρατίας 
εξαιτίας της αδυναμίας του κόμματος ν' αποκαλύψει έγκαιρα την κατασκοπευτική 
σπείρα του ιμπεριαλισμού. 

160 

Το Α Κ Ε Λ πέρασε αλλεπάλληλες εσωτερικές κρίσεις κι εκτροχιάστηκε πότε απ' τη μια 
και πότε απ' την άλλη εξαιτίας της ανενόχλητης δράσης μερικών οππορτουνιστικών 
στοιχείων (ασυνείδητων ή και συνειδητών) εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής 
διορατικότητας, πολιτικής επαγρύπνησης. Το πρόβλημα της πολιτικής επαγρύπνησης 
δεν είναι πρόβλημα απλό, δε μπορεί να λυθεί κατά μηχανικό τρόπο και με το διορισμό 
ειδικών υπηρεσιακών οργανισμών Η πολιτική επαγρύπνηση λέει ο Ζαχαριάδης 
είναι «θεμελιακή αρχή του μπολσεβικισμού, ένας βασικός και απαραβίαστος νόμος 
για το κόμμα. Πρέπε ι να στηρίζεται στη μάζα των μελών του κόμματος και των 
εξωκομματικών εργατών και εργαζομένων». 

Η πολιτική επαγρύπνηση δεν πρέπει να στρέφει το μάτι της μόνο στις ε ισόδους και 
εξόδους του κομματικού φρουρίου. Δεν πρέπει, να εξετάζει μόνο ποιος μπαίνει 
και ποιος βγαίνει απ' τις πόρτες του κόμματος (πράγμα πού, φυσικά, είναι κι αυτό 
πολύ σπουδαίο). Το μάτι της πολιτικής επαγρύπνησης (ολόκληρου του κόμματος 
και των εξωκομματικών πρωτοπόρων αγωνιστών), χρειάζεται νάναι τόσο εύστροφο 
τόσο διορατικό ώστε στα σίγουρα να περιφρουρεί την κομματική γραμμή απ' τις 
οποιεσδήποτε παραβιάσεις που στις πλείστες περιπτώσεις μπορεί συνειδητά να 
γίνονται απ' τους πράχτορες του εχθρού. Η πολιτική κομματική επαγρύπνηση πρέπει 
νάναι σε θέση να περιφρουρεί το κόμμα απ' τις οποιεσδήποτε φραξιονιστικές ή άλλες 
οππορτουνιστικές ενέργειες που όπως αποδείχτηκε απ' την πείρα άλλων κομμάτων 
είναι σπάνιο να μην προέρχονται απ' τον εχθρό και τους πράκτορες του. Σ ' αυτού 
του ε ίδους την επαγρύπνηση βρίσκεται η δυνατότητα ν' αποκαλυφθεί έγκαιρα ο 
πραγματικά επικίνδυνος πράχτορας, μέσα στο κόμμα. Ο πραγματικός εχθρός - λέει ο 
Στάλιν - «πρέπει από καιρό σε καιρό να δείχνει επιτυχίες στη δουλειά του, γιατί αυτό 
είναι το μοναδικό μέσο να διατηρηθεί σαν εχθρός, να μπει στην εμπιστοσύνη και να 
συνεχίσει την εχθρική του δράση». 

Για να μπορέσει το κόμμα μας ν' αναπτύξει την επαγρύπνηση του (σαν επαγρύπνηση 
της μάζας των στελεχών και των μελών του και της εξωκομματικής ακόμα μάζας), και 
χωρίς να κινδυνεύει απ' την άλλη να μετατρέψει την επαγρύπνηση σε χαφιεδοφοβία 
προκαλώντας έτσι απ' τη ανάποδη τη ζημιά, χρειάζεται ν' αναπτύξει το θεωρητικό 
- πολιτικό κριτήριο των μελών και των στελεχών του. Χωρίς θεωρητικό - πολιτικό 
εξοπλισμό το κομματικό στέλεχος και το μέλος δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν 
το ιδεολογικό λαθρεμπόριο και την ιδεολογική σύγχυση που ο εχθρός μπάζει μέσα 
στο κόμμα. Χωρίς θεωρητικό πολιτικό εξοπλισμό των κομματικών στελεχών και των 
μελών ο επιδέξιος εχθρός τα καταφέρνει να ξεγελά το κόμμα. Ο πραγματικά επιδέξιος 
πράχτορας του εχθρού πάει πάντα για «μεγάλες επιχειρήσεις» στο κόμμα. Ποντάρει 
ιδιαίτερα στην κομματική γραμμή, πάνω στις οργανωτικές αρχές του κόμματος. 
Προσπαθεί να διαστρεβλώσει το κάθε τι σωστό. Εκμεταλλεύεται κάθε οππορτουνιστικό 
και άστατο στοιχείο. Δε ίχνε ι προτίμηση στη δημιουργία φραξιονισμών και κρίσεων 
μέσα στο κόμμα και προσπαθεί να επιφέρει διάσπαση. Αυτό δε σημαίνει πως το 
κόμμα μπορεί να υποτιμά τον οποιονδήποτε ακόμα και «μικρόν» πράχτορα, τον 
οποιονδήποτε χαφιέ. Ο εχθρός προσπαθεί να πετύχει κάτι προτιμώντας πάντοτε 
το μεγαλύτερο. Συνδυάζει τις μικρές υπονομευτικές επιχειρήσεις με την πλήρη 
ανατίναξη του κομματικού φρουρίου. Απ ' αυτή την άποψη πρέπει το κόμμα να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στα καθοδηγητικά του πόστα, στην κεντρική και τις επαρχιακές 
του επιτροπές. Εδώ κυρίως προσπαθεί να φωλιάσει ο ταξικός εχθρός για να μπορέσει 
να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Εδώ και στ' άλλα σοβαρά πόστα του κινήματος 
ο εχθρός προσπαθεί να μπήξει τα πιο επιδέξια στελέχη του. σαν τον Σιάντο στην 
περίπτωση του ΚΚΕ , σαν τους Κοστώφ και Τίτο. Εδώ ο εχθρός μπορεί με τις πιο 
λίγες δυνάμεις να κάνει την πιο μεγάλη καταστροφή αν η κομματική επαγρύπνηση 
εξασθενεί. 

« Για να κερδίσεις μια μάχη στον πόλεμο - λέει ο Στάλιν - γι ' αυτό μπορεί να χρειαστούν 
μερικά σώματα κόκκινων Φαντάρων. Μα για να χαντακώσεις αυτό το κέρδος στο 
μέτωπο, γι' αυτό φτάνουν μερικοί κατάσκοποι κάπου στο επιτελείο της στρατιάς, 
είτε ακόμα στο επιτελείο της μεραρχίας, που μπορούν να κλέψουν το σχέδιο των 
επιχειρήσεων και να το δώσουν στον αντίπαλο - για να χτίσεις μια σιδηροδρομική 
γέφυρα χρειάζονται χιλιάδες εργάτες. Για να την ανατινάξεις χρειάζονται μερικοί 
άνθρωποι». (Απόσπασμα παρμένο απ' το βιβλίο του Ν. Ζαχαριάδη « Δ Ε Κ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Α 
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πραχτικής, αμεσώτερο έλεγχο των θεωρητικών μας γνώσεων απ' την πραχτική, από 
τ' αποτελέσματα της. Η αυτομόρφωση όμως πρέπει να οργανωθεί, να μπει κάτω 
από αυστηρό κομματικό έλεγχο πάνω στη βάση του καταστατικού όρου. Πρέπει να 
γίνει υποχρεωτική για τον κάθε Ακελιστή. Η αυτομόρφωση πρέπει να οργανωθεί 
και να μπει κάτω από έλεγχο όχι μόνο απ' την άποψη να βεβαιωνόμαστε αν απλώς 
όλα τα μέλη μελετούν κι αν τακτικά μελετούν. Καθοδηγούμενη κι ελεγχόμενη 
αυτομόρφωση σημαίνει να μην αφήνουμε την πρωτοβουλία αδέσποτη. Όπως και 
στ' άλλα καθήκοντα, έτσι και εδώ, πρέπει να συνδυάζεται η πρωτοβουλία με την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο γιατί κι εδώ μπορεί να σημε ιωθούν σοβαρά λάθη, 
μπορεί να σημειωθούν καθυστερήσεις. 

Τι σημαίνει να καθοδηγούμε και να ελέγχουμε τη δουλειά της αυτομόρφωσης. 
Σημαίνει πως ο κομματικός καθοδηγητής οφείλει να παρακολουθεί όχι μόνο 
το ενδιαφέρον του Ακελιστή να μελετά, αλλά και το πως μελετά, τι μελετά, 
πως πραχτικά δουλεύει, γιατί η καλή μελέτη πρέπει να εκφράζεται στην καλή 
κομματική δράση. Για να γίνεται καλή δουλειά με την αυτομόρφωση, αυτή πρέπει 
να ελέγχεται σε ομαδική συζήτηση στις κομματικές συνεδρίες, στις συνελεύσεις, 
μέσον του τόπου, να ελέγχεται προ παντός μέσο της πραχτικής δουλειάς. 

Η αυτομόρφωση, σαν κύρια μέθοδος κατάκτησης των βάσεων του μαρξ ισμού-
λενινισμού δεν αποκλείει φυσικά τη λειτουργία κομματικών σχολών που μπορεί 
σημαντικά να συμπληρώνουν την όλη προσπάθεια, σχολών ιδιαίτερα για τη 
συστηματική κατάρτιση των κομματικών στελεχών. Φτάνει οι κομματικές σχολές 
να λειτουργούν με βάση την δημιουργικής κατάχτησης της θεωρίας, με βάση την 
αρχή της ενότητας της θεωρίας με την πραχτική. Να τι λέει ο Γ Δημητρώφ για την 
αποστολή των κομματικών σχολών: 

«Το βασικό πρόβλημα των κομματικών μας σχολών μου φαίνεται πως είναι να 
μάθουμε στα μέλη του κόμματος που βρίσκονται σ' αυτές, την εφαρμογή της 
μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας στην συγκεκριμένη κατάσταση της δοσμένης 
χώρας, στις δοσμένες συνθήκες, στην πάλη όχι κατά του εχθρού «γενικά» αλλά 
κατά του δοσμένου συγκεκριμένου εχθρού». (Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, σελ. 122). 

(γ) για να εξασφαλιστούν οι πιο πάνω όροι και να πάρει σωστό δρόμο η δουλειά 
της θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να δοθεί το καλό παράδειγμα απ' τα στελέχη, 
απ' την κεντρική και τις επαρχιακές καθοδηγήσεις του κόμματος. Πρέπει, ακόμα 
η ανάπτυξη της εσωκομματικής μορφωτικής δουλειάς να ' χει απόλυτη συνοχή με 
την ανάπτυξη της έξω - κομματικής μαζικοπολιτικής δουλειάς, που συνεχώς θ' 
ανεβάζει το πολιτικό κριτήριο των μαζών, θα δυναμώνει το ιδεολογικό μέτωπο του 
κινήματος στην πάλη ενάντια στη δημαγωγία και τη συκοφαντία που εκτοξεύεται 
απ' την πλευρά του εχθρικού στρατοπέδου. Αυτό σημαίνει να βελτιωθεί ο τύπος 
μας, να πυκνώσουν οι διαφωτιστικές διαλέξεις στις μαζικές οργανώσεις και 
στο λαό γενικά, να συστηματοποιηθούν οι κομματικές εκδόσεις. Αυτό σημαίνει, 
ακόμα, να συντονιστεί η όλη δουλειά κάτω από ένα υπεύθυνο κομματικό γραφείο 
μόρφωσης και μαζικοπολιτικής δουλειάς. 

6. Για την ανάπτυξη της επαγρύπνησης 

Το Κόμμα μας χρειάζεται ν' αντιληφθεί το πραγματικό νόημα της επαγρύπνησης. 
Καλείται ν' αναπτύξει την επαγρύπνηση σε επίπεδο πραγματικής πολιτικής 
επαγρύπνησης, σε δυνατό όπλο άμυνας και προφύλαξης από τα κάθε λογής 
κτυπήματα του εχθρού. Το Κόμμα μας έχει μπροστά του πλούσια δικιά του και ξένη 
πείρα ως προς τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να φέρει η πολιτική ξεγνοιασιά, η 
πολιτική τύφλα μπροστά στα καταχθόνια σχέδια του ταξικού εχθρού. Το Κ Κ Ε έχασε 
την επανάσταση εξ αιτίας της υπέρμετρης ευπιστίας προς τον Σιάντο και τους άλλους 
γνωστούς τύπους, αυτούς που τελευταία ξεμασκαρευτήκαν και διώχτηκαν απ' το 
κόμμα. Το κόμμα κι ο λαός της Γιουγκοσλαβίας έχασαν απ' τα χέρια τους την εξουσία 
και ζουν σήμερα κάτω από το καθεστώς της πιο μαύρης φασιστικής τρομοκρατίας 
εξαιτίας της αδυναμίας του κόμματος ν' αποκαλύψει έγκαιρα την κατασκοπευτική 
σπείρα του ιμπεριαλισμού. 
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Το Α Κ Ε Λ πέρασε αλλεπάλληλες εσωτερικές κρίσεις κι εκτροχιάστηκε πότε απ' τη μια 
και πότε απ' την άλλη εξαιτίας της ανενόχλητης δράσης μερικών οππορτουνιστικών 
στοιχείων (ασυνείδητων ή και συνειδητών) εξαιτίας της έλλειψης πολιτικής 
διορατικότητας, πολιτικής επαγρύπνησης. Το πρόβλημα της πολιτικής επαγρύπνησης 
δεν είναι πρόβλημα απλό, δε μπορεί να λυθεί κατά μηχανικό τρόπο και με το διορισμό 
ειδικών υπηρεσιακών οργανισμών Η πολιτική επαγρύπνηση λέει ο Ζαχαριάδης 
είναι «θεμελιακή αρχή του μπολσεβικισμού, ένας βασικός και απαραβίαστος νόμος 
για το κόμμα. Πρέπε ι να στηρίζεται στη μάζα των μελών του κόμματος και των 
εξωκομματικών εργατών και εργαζομένων». 

Η πολιτική επαγρύπνηση δεν πρέπει να στρέφει το μάτι της μόνο στις ε ισόδους και 
εξόδους του κομματικού φρουρίου. Δεν πρέπει, να εξετάζει μόνο ποιος μπαίνει 
και ποιος βγαίνει απ' τις πόρτες του κόμματος (πράγμα πού, φυσικά, είναι κι αυτό 
πολύ σπουδαίο). Το μάτι της πολιτικής επαγρύπνησης (ολόκληρου του κόμματος 
και των εξωκομματικών πρωτοπόρων αγωνιστών), χρειάζεται νάναι τόσο εύστροφο 
τόσο διορατικό ώστε στα σίγουρα να περιφρουρεί την κομματική γραμμή απ' τις 
οποιεσδήποτε παραβιάσεις που στις πλείστες περιπτώσεις μπορεί συνειδητά να 
γίνονται απ' τους πράχτορες του εχθρού. Η πολιτική κομματική επαγρύπνηση πρέπει 
νάναι σε θέση να περιφρουρεί το κόμμα απ' τις οποιεσδήποτε φραξιονιστικές ή άλλες 
οππορτουνιστικές ενέργειες που όπως αποδείχτηκε απ' την πείρα άλλων κομμάτων 
είναι σπάνιο να μην προέρχονται απ' τον εχθρό και τους πράκτορες του. Σ ' αυτού 
του ε ίδους την επαγρύπνηση βρίσκεται η δυνατότητα ν' αποκαλυφθεί έγκαιρα ο 
πραγματικά επικίνδυνος πράχτορας, μέσα στο κόμμα. Ο πραγματικός εχθρός - λέει ο 
Στάλιν - «πρέπει από καιρό σε καιρό να δείχνει επιτυχίες στη δουλειά του, γιατί αυτό 
είναι το μοναδικό μέσο να διατηρηθεί σαν εχθρός, να μπει στην εμπιστοσύνη και να 
συνεχίσει την εχθρική του δράση». 

Για να μπορέσει το κόμμα μας ν' αναπτύξει την επαγρύπνηση του (σαν επαγρύπνηση 
της μάζας των στελεχών και των μελών του και της εξωκομματικής ακόμα μάζας), και 
χωρίς να κινδυνεύει απ' την άλλη να μετατρέψει την επαγρύπνηση σε χαφιεδοφοβία 
προκαλώντας έτσι απ' τη ανάποδη τη ζημιά, χρειάζεται ν' αναπτύξει το θεωρητικό 
- πολιτικό κριτήριο των μελών και των στελεχών του. Χωρίς θεωρητικό - πολιτικό 
εξοπλισμό το κομματικό στέλεχος και το μέλος δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν 
το ιδεολογικό λαθρεμπόριο και την ιδεολογική σύγχυση που ο εχθρός μπάζει μέσα 
στο κόμμα. Χωρίς θεωρητικό πολιτικό εξοπλισμό των κομματικών στελεχών και των 
μελών ο επιδέξιος εχθρός τα καταφέρνει να ξεγελά το κόμμα. Ο πραγματικά επιδέξιος 
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ΠΑΛΗΣ» σελ. 104). 

Ο καλύτερος τρόπος για ν' αναπτύξουμε την επαγρύπνηση είναι να διδαχτούμε από 
την πείρα μας κι από την πείρα άλλων κομμάτων. Αυτή την πολύτιμη πείρα οφείλουμε 
να την κάνουμε χτήμα μας, χτήμα του κάθε Ακελιστή, χτήμα της πλατύτερης μάζας. 
Πρέπει λοιπόν κ' εδώ να διδασκόμαστε και να δουλεύουμε. 

Το Κόμμα μας, ιδιαίτερα τα στελέχη αλλά και το σύνολο των Ακελιστών, καλούνται 
να προσηλωθούν σ' αυτά τα προβλήματα της οργανωτικής δουλειάς απ' τα οποία 
εξαρτάται η λύση πολλών άλλων προβλημάτων. Με μπολσεβίκικο θάρρος να κάνουμε 
την αυτοκριτική μας. Να βγάλουμε τις πιο σωστές αποφάσεις και να ρίχτουμε στη 
δουλειά για την πραγματοποίηση τους. Να δουλέψουμε με επιμονή, αλλά και χωρίς 
τη μηχανική βία που νομίζει πως θα τα κάνει όλα στο άψε - σβήσε. Να μελετούμε 
και να δουλεύουμε και ταυτόχρονα να ελέγχουμε τη δράση μας. ζανά να μελετούμε 
καινά δουλεύουμε μ' όλη την μπολσεβίκικη σταθερότητα και ψυχραιμία. Η ανησυχία 
για τις ελλείψεις μας μπορεί και πρέπει νάναι ένα σημαντικό κίνητρο στη δουλειά. 
Μα η ανησυχία δεν πρέπει να μεταβάλλεται σε πανικό. Για τη ριζική βελτίωση της 
οργανωτικής και γενικά της κομματικής μας δουλειάς χρειάζεται πολύχρονη πάλη, 
χρειάζεται μόχθος. Ένα κόμμα, όμως. που έχει σαν ιστορική του αποστολή το 
ξεσκλάβωμα της εργατικής τάξης και του λαού δεν έχει να φοβηθε ί τις δυσκολίες. 
Το Α Κ Ε Λ είναι το κόμμα της καθημερινής πάλης για τα συμφέροντα όλων των 
εργαζομένων. Καθοδηγεί την πάλη ενάντια στις δυσκολίες της ζωής των εργαζομένων 
καισαντέτοιο θα βρειτ ις δυνάμεις να παλαίψει κι ενάντια σ' οποιεσδήποτε εσωτερικές 
του δυσκολίες. 

Ο δρόμος για την ανάπτυξη του κόμματος μας είναι ο δρόμος της πάλης που οδηγεί 
στο θρίαμβο του. στο θρίαμβο όλων των Κυπρίων εργαζομένων. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Ζ'ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Προς όλους τους εργάτες, υπάλληλους και χωρικούς, τους επαγγελματίες και 
βιοτέχνες, τους προοδευτικούς διανοούμενους και επιστήμονες, την εργαζόμενη και 
μαθητική νεολαία, και τις γυναίκες, έλληνες, τούρκους και αρμένηδες, προς όλο τον 
πατριωτικό κυπριακό λαό, το 7ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό συναγωνιστικό 
χαιρετισμό. 

Μέσα σε στιγμές κρίσιμες για ολόκληρη την ανθρωπότητα, τώρα που οι παγκόσμιοι 
ιμπεριαλιστικοί κύκλοι εντείνουν στον ανώτατο βαθμό την πολεμική υστερία, 
επεκτείνοντας τα πολεμικά τους σχέδια και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που 
στο κέντρο της βρίσκεται και το δικό μας υπόδουλο νησί, συνήλθε το 7ο συνέδριο 
του Α Κ Ε Λ κι ασχολήθηκε μ' όλα τα προβλήματα που βασανίζουν σήμερα όλο τον 
κυπριακό λαό. 

Σήμερα ο τόπος μας. πάρα την έντονη αντίθεση του φιλειρηνικού λαού του. έχει 
μεταβληθεί σε αγγλοαμερικανική πολεμική βάση στο κέντρο του υπό συγκρότηση 
Μεσανατολίτικου επιδρομικού μπλοκ και τελευταία, χρησιμοποιείται σαν βάση 
εξόρμησης στρατευμάτων για τις γειτονικές αραβικές χώρες. Το 7ο συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ καλεί όλο τον κυπριακό λαό να διαισθανθεί σ' όλο του το μέγεθος τον κίνδυνο 
που τον απειλεί εξαιτίας του τέτοιου ρόλου που οι ιμπεριαλιστικοί κύκλοι δίνουν στο 
νησί μας. Το 7ο συνέδριο καλεί τον κάθε Κύπριο που αγαπά την ειρήνη και τη ζωή. 
ανεξάρτητα απ' την κοινωνική τάξη και την ιδεολογία του, να ενταχθεί στο παγκύπριο 
παλλαϊκό μέτωπο των υπερασπιστών της ειρήνης πούναι κομμάτι του πανίσχυρου 
παγκόσμιου στρατοπέδου της ειρήνης, που συγκεντρώνει στις γραμμές του πολλές 
εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. 

Σήμερα η απελευθερωτική υπόθεση της Κύπρου, χάρη στους ασταμάτητους αγώνες 
του λαού μας και του ηρωικού ελληνικού λαού, έγινε γνωστή σε πλατιούς κύκλους 
της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ο λαός μας κι ο ακατάβλητος αδελφός ελληνικός 
κυπριακός λαός. πάρα την ξετσίπωτη προδοσία των ξενόδουλων μοναρχοφασιστικών 
κυβερνήσεων και παρά τη διασπαστική στάση των αντιδραστικών ηγετικών κύκλων 
της κυπριακής δεξιάς, αγωνίζονται αποφασιστικά για να βγάλουν την υπόθεση 
της Κύπρου έξω απ' τα υποδουλωτικά ελληνοβρεταν ικά πλαίσια φιλίας, για να 
στριμώξουν πιο πολύ τον κυρίαρχο που κρατά υπόδουλη την Κύπρο. 

Το 7ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα ότι το κλειδί της απελευθερωτικής μας 
υπόθεσης βρίσκεται στους συνδυασμένους μαζικούς, ασταμάτητους, μαχητικούς 
αγώνες του κυπριακού και του ελληνικού λαού, ενάντια στους κοινούς κυρίαρχους, 
αυτούς που κρατούν υπόδουλη και την Κύπρο και την Ελλάδα. 

Το 7ο συνέδριο πιστεύει πως για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και καρποφόροι 
οι μαζικοί αγώνες για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου απαιτείται, ιδιαίτερα 
μέσα στις σημερινές κρίσιμες περιστάσεις, η ενότητα του κυπριακού λαού σ' ένα 
πανίσχυρο ενιαίο πατριωτικό αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο, τέτοιο που μπορεί να 
περιλαβαίνει όχι μόνο την εργατική τάξη, την αγροτιά και όλα γενικά τα εργαζόμενα 
στρώματα, έλληνες και τούρκους που καταπιέζονται, αλλά και κάθε τίμιο πατριωτικό 
στοιχείο απ' την αστική τάξη. 

Ακόμα το 7ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει πως για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και 
τελικά να καρποφορήσουν οι αγώνες μας για τη λευτεριά είναι ανάγκη ν' απομονωθούν 
απ' τον ίδιο το λαό όλα τα διασπαστικά και στην ουσία φιλοϊμπεριαλιστικά στοιχεία 
που με τη γνωστή τακτική τους στέκουν εμπόδιο στη συνένωση των πατριωτικών 
δυνάμεων του τόπου. 

Σήμερα που το βιοτικό επίπεδο των πλατειών μαζών του κυπριακού λαού συνεχώς 
κτυπιέται, εξ αιτίας του ολέθριου αντίκτυπου της πολιτικής των εξοπλισμών κ' 
επιδεινώνεται απ' την αντιλαϊκή αποικιακή οικονομική πολιτική της κυπριακής 
κυβέρνησης, το 7ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί την εργατική τάξη κι όλα τα στρώματα 
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των εργαζομένων σε μια ενιαία αποφασιστική πάλη για την επιβίωση. Όλοι οι 
εργάτες, έλληνες και τούρκοι, όλοι οι φτωχομεσαίοι χωρικοί. Όλοι οι επαγγελματίες, 
οι βιοτέχνες, όλες οι εργαζόμενες γυναίκες κι οι εργαζόμενοι νέοι καλούνται στις 
επάλξεις της πάλης που χάραξε η Παγκύπρια Παλλαϊκή Συνδιάσκεψη του Οχτώβρη. 
ώστε η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την πτώση και σταθεροποίηση του βιοτικού 
τιμαρίθμου. Οι βαρειοί φάροι που πέφτουν στις λαϊκές μάζες να περικοπούν. Να 
δοθεί γη στους ακτήμονες χωρικούς και να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή. Να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί το ενοικιοστάσιο, να πέσουν, τα ψηλά ενοίκια και να 
κτιστούν νέα εργατικά σπίτια στις πόλεις. Να θεσπισθεί αμέσως νομοθεσία κοινωνικών 
ασφαλίσεων για όλους τους εργάτες και τους εργαζόμενους. Να προστατευθούν οι 
εργαζόμενες γυναίκες και οι νέοι απ' την άγρια εκμετάλλευση των αστοτσιφλικάδων. 
Να προστατευθεί η υγεία του λαού και του παιδιού. Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της 
μόρφωσης στο παιδί και τη νεολαία. 

Για την καλύτερη οργάνωση και την ανάπτυξη της οικονομικής πάληςτων εργαζομένων 
και πιο πέρα για την ανάπτυξη της αντιπολεμικής και απελευθερωτικής πάλης, το 7ο 
συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους τους εργαζόμενους να πυκνώσουν τις γραμμές των 
μαζικών επαγγελματικών Οργανώσεων και να ισχυροποιήσουν ακόμα πιο πολύ τον 
ΕΑΣ που εκφράζει τη συντονισμένη δράση τους. Όλοι οι εργάτες και υπάλληλοι, 
έλληνες, τούρκοι και αρμένηδες στις συντεχνίες. Όλοι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες 
στις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Όλο ι οι νέοι και νέες στις γραμμές της Α Ο Ν . 
Όλες οι προοδευτικές γυναίκες στις οργανώσεις τους για μια πανίσχυρη Παγκύπρια 
Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών. 

Το 7ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τους Ακελιστές και όλους τους πρωτοπόρους λαϊκούς 
αγωνιστές στην πρώτη γραμμή της πάλης για τη διαφώτιση, την κινητοποίηση και τη 
σωστή καθοδήγηση των πλατειών λαϊκών μαζών πάνω στα σοβαρώτερα προβλήματα 
και τους αγώνες που σήμερα αντιμετωπίζουν. 

Όλοι οι Ακελιστές καλούνται στη δραστήρια και θετική δουλειά για να κάνουν ζωή 
και πράξη τις αποφάσεις του 7ου συνεδρίου, να καθοδηγήσουν τα λαό μας στο δρόμο 
της πάλης για την ειρήνη, τη λευτεριά και τη ζωή, να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ 
το Κόμμα τους, το Κόμμα του εργαζόμενου κυπριακού λαού, να στρατολογήσουν 
εκατοντάδες νέους τίμιους αγωνιστές μέσα στις γραμμές του Α Κ Ε Λ . 

Ζήτω ο ενιαίος Αγώνας του κυπριακού λαού για Ειρήνη - Λευτεριά. 

Ζήτω το ενιαίο πατριωτικό αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο του κυπριακού λαού. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Η7 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5. 6, και 7 του Μάρτη 
1954 αφού συζήτησε την πολιτική έκθεση και ε ισήγηση της Κ.Ε., που κατατέθηκε απ' 
τον Γ Γ σ. Παπαϊωάννου. ομόφωνα εγκρίνει τη δράση της Κ.Ε. για το διάστημα που 
μεσολάβησε από το Ζ' ως το Η' Συνέδριο και ψηφίζει την πιο κάτω απόφαση: 

I. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διεθνούς κατάστασης μπορούν να συνοψιστούν ως 
εξής: Στον οικονομικό τομέα συνεχίζεται η αδιάκοπη και με επιταχυνόμενο ρυθμό 
ανάπτυξη της ειρηνικής οικονομίας της Ε.Σ.Σ.Δ. και των Λαϊκών Δημοκρατιών. Οι 
διαρκώς αυξανόμενες υλικές και πολιτιστικές ανάγκες των λαών αυτών των χωρών 
εξασφαλίζουν την ανώτατη ικανοποίηση τους. χάρι στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής 
οικονομίας και της τεχνικής προόδου. 

Σ ' αντίθεση μ' αυτό που συμβαίνει στις χώρες του Σοσιαλισμού και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας, η στρατιωτικοποιημένη οικονομία των χωρών του καπιταλισμού 
βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, που συνεχώς αναπτύσσεται, και βαθαίνει. Κι όσο 
η κρίση αναπτύσσεται, τόσο το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων πέφτει, τόσο η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων εντείνεται. Ενώ στις χώρες του Σοσιαλισμού και της 
Λ. Δημοκρατίας ικανοποιούνται διαρκώς και περισσότερο οι λαϊκές ανάγκες, αντίθετα 
στις χώρες του καπιταλισμού το παν ρυθμίζεται απ' τη μανία της εξασφάλισης του 
μάξ ιμουμ δυνατού καπιταλιστικού κέρδους. 

Η γενική κρίση του καπιταλισμού βαθαίνει περισσότερο, εξ αιτίας της διάσπασης 
της ενιαίας παγκόσμιας αγοράς και της δημιουργίας δύο παράλληλων αγορών, της 
αγοράς του Σοσιαλιστικού και Λαϊκοδημοκρατικού κόσμου, και της αγοράς του 
καπιταλιστικού κόσμου. Η διάσπαση αυτή της παγκόσμιας αγοράς, η ανεργία και η 
πτώση του βιοτικού επιπέδου εκατομμυρίων ανθρώπων της καπιταλιστικής αγοράς, ο 
περιορισμός του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων Ανατολής - Δύσης που τον 
επέβαλαν οι μονοπωλιακοί κύκλοι των Ε.Π.Α.. όλα αυτά μαζί. στενεύουν τα περιθώρια 
δράσης της καπιταλιστικής αγοράς και γεννούν την κρίση υπερπαραγωγής και νέα 
εξαθλίωση και πτώση του βιοτικού επιπέδου των λαών. 

Η κρίση μέσα στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά οξύνεται ακόμη περισσότερο εξ 
αιτίας των ενδοκαπιταλιστικών οικονομικών αντιθέσεων, ιδιαίτερα δε. εξ αιτίας της 
πολιτικής του επεκτατισμού που ακολουθεί το αμερικάνικο μονοπωλιακό κεφάλαιο, 
που τείνει ν' αρπάξει και να κυριαρχήσει σ' όλους τους τομείς της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής αγοράς, εκτοπίζοντας τους αντιπάλους του της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και των άλλων μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. 

Στις χώρες του Σοσιαλισμού και της Λαϊκής Δημοκρατίας συμβαίνει το αντίθετο. Η 
παγκόσμια δημοκρατική αγορά, διαρκώς ευρύνεται. Όσο μεγαλώνει η παραγωγή 
βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, τόσο ευρύνεται και μεγαλώνει η κατανάλωση, 
τόσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο των λαών αυτών των χωρών. 

Η παγκόσμια δημοκρατική αγορά, δε γνωρίζει εσωτερικές αντιθέσεις. Αντίθετα, 
εκείνο που την χαρακτηρίζει είναι η φιλική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες που 
την αποτελούν, η αλληλοβοήθεια κι ο σεβασμός της εθνικής ανεξαρτησίας και των 
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των εργαζομένων σε μια ενιαία αποφασιστική πάλη για την επιβίωση. Όλοι οι 
εργάτες, έλληνες και τούρκοι, όλοι οι φτωχομεσαίοι χωρικοί. Όλοι οι επαγγελματίες, 
οι βιοτέχνες, όλες οι εργαζόμενες γυναίκες κι οι εργαζόμενοι νέοι καλούνται στις 
επάλξεις της πάλης που χάραξε η Παγκύπρια Παλλαϊκή Συνδιάσκεψη του Οχτώβρη. 
ώστε η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την πτώση και σταθεροποίηση του βιοτικού 
τιμαρίθμου. Οι βαρειοί φάροι που πέφτουν στις λαϊκές μάζες να περικοπούν. Να 
δοθεί γη στους ακτήμονες χωρικούς και να προστατευθεί η αγροτική παραγωγή. Να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί το ενοικιοστάσιο, να πέσουν, τα ψηλά ενοίκια και να 
κτιστούν νέα εργατικά σπίτια στις πόλεις. Να θεσπισθεί αμέσως νομοθεσία κοινωνικών 
ασφαλίσεων για όλους τους εργάτες και τους εργαζόμενους. Να προστατευθούν οι 
εργαζόμενες γυναίκες και οι νέοι απ' την άγρια εκμετάλλευση των αστοτσιφλικάδων. 
Να προστατευθεί η υγεία του λαού και του παιδιού. Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της 
μόρφωσης στο παιδί και τη νεολαία. 

Για την καλύτερη οργάνωση και την ανάπτυξη της οικονομικής πάληςτων εργαζομένων 
και πιο πέρα για την ανάπτυξη της αντιπολεμικής και απελευθερωτικής πάλης, το 7ο 
συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλους τους εργαζόμενους να πυκνώσουν τις γραμμές των 
μαζικών επαγγελματικών Οργανώσεων και να ισχυροποιήσουν ακόμα πιο πολύ τον 
ΕΑΣ που εκφράζει τη συντονισμένη δράση τους. Όλοι οι εργάτες και υπάλληλοι, 
έλληνες, τούρκοι και αρμένηδες στις συντεχνίες. Όλοι οι επαγγελματίες και βιοτέχνες 
στις επαγγελματικές τους οργανώσεις. Όλο ι οι νέοι και νέες στις γραμμές της Α Ο Ν . 
Όλες οι προοδευτικές γυναίκες στις οργανώσεις τους για μια πανίσχυρη Παγκύπρια 
Οργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών. 

Το 7ο συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τους Ακελιστές και όλους τους πρωτοπόρους λαϊκούς 
αγωνιστές στην πρώτη γραμμή της πάλης για τη διαφώτιση, την κινητοποίηση και τη 
σωστή καθοδήγηση των πλατειών λαϊκών μαζών πάνω στα σοβαρώτερα προβλήματα 
και τους αγώνες που σήμερα αντιμετωπίζουν. 

Όλοι οι Ακελιστές καλούνται στη δραστήρια και θετική δουλειά για να κάνουν ζωή 
και πράξη τις αποφάσεις του 7ου συνεδρίου, να καθοδηγήσουν τα λαό μας στο δρόμο 
της πάλης για την ειρήνη, τη λευτεριά και τη ζωή, να δυναμώσουν ακόμα πιο πολύ 
το Κόμμα τους, το Κόμμα του εργαζόμενου κυπριακού λαού, να στρατολογήσουν 
εκατοντάδες νέους τίμιους αγωνιστές μέσα στις γραμμές του Α Κ Ε Λ . 

Ζήτω ο ενιαίος Αγώνας του κυπριακού λαού για Ειρήνη - Λευτεριά. 

Ζήτω το ενιαίο πατριωτικό αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο του κυπριακού λαού. 
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εξής: Στον οικονομικό τομέα συνεχίζεται η αδιάκοπη και με επιταχυνόμενο ρυθμό 
ανάπτυξη της ειρηνικής οικονομίας της Ε.Σ.Σ.Δ. και των Λαϊκών Δημοκρατιών. Οι 
διαρκώς αυξανόμενες υλικές και πολιτιστικές ανάγκες των λαών αυτών των χωρών 
εξασφαλίζουν την ανώτατη ικανοποίηση τους. χάρι στην ανάπτυξη της σοσιαλιστικής 
οικονομίας και της τεχνικής προόδου. 

Σ ' αντίθεση μ' αυτό που συμβαίνει στις χώρες του Σοσιαλισμού και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας, η στρατιωτικοποιημένη οικονομία των χωρών του καπιταλισμού 
βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, που συνεχώς αναπτύσσεται, και βαθαίνει. Κι όσο 
η κρίση αναπτύσσεται, τόσο το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων πέφτει, τόσο η 
εκμετάλλευση των εργαζομένων εντείνεται. Ενώ στις χώρες του Σοσιαλισμού και της 
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στις χώρες του καπιταλισμού το παν ρυθμίζεται απ' τη μανία της εξασφάλισης του 
μάξ ιμουμ δυνατού καπιταλιστικού κέρδους. 

Η γενική κρίση του καπιταλισμού βαθαίνει περισσότερο, εξ αιτίας της διάσπασης 
της ενιαίας παγκόσμιας αγοράς και της δημιουργίας δύο παράλληλων αγορών, της 
αγοράς του Σοσιαλιστικού και Λαϊκοδημοκρατικού κόσμου, και της αγοράς του 
καπιταλιστικού κόσμου. Η διάσπαση αυτή της παγκόσμιας αγοράς, η ανεργία και η 
πτώση του βιοτικού επιπέδου εκατομμυρίων ανθρώπων της καπιταλιστικής αγοράς, ο 
περιορισμός του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων Ανατολής - Δύσης που τον 
επέβαλαν οι μονοπωλιακοί κύκλοι των Ε.Π.Α.. όλα αυτά μαζί. στενεύουν τα περιθώρια 
δράσης της καπιταλιστικής αγοράς και γεννούν την κρίση υπερπαραγωγής και νέα 
εξαθλίωση και πτώση του βιοτικού επιπέδου των λαών. 

Η κρίση μέσα στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά οξύνεται ακόμη περισσότερο εξ 
αιτίας των ενδοκαπιταλιστικών οικονομικών αντιθέσεων, ιδιαίτερα δε. εξ αιτίας της 
πολιτικής του επεκτατισμού που ακολουθεί το αμερικάνικο μονοπωλιακό κεφάλαιο, 
που τείνει ν' αρπάξει και να κυριαρχήσει σ' όλους τους τομείς της παγκόσμιας 
καπιταλιστικής αγοράς, εκτοπίζοντας τους αντιπάλους του της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και των άλλων μεγάλων καπιταλιστικών χωρών. 

Στις χώρες του Σοσιαλισμού και της Λαϊκής Δημοκρατίας συμβαίνει το αντίθετο. Η 
παγκόσμια δημοκρατική αγορά, διαρκώς ευρύνεται. Όσο μεγαλώνει η παραγωγή 
βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων, τόσο ευρύνεται και μεγαλώνει η κατανάλωση, 
τόσο ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο των λαών αυτών των χωρών. 

Η παγκόσμια δημοκρατική αγορά, δε γνωρίζει εσωτερικές αντιθέσεις. Αντίθετα, 
εκείνο που την χαρακτηρίζει είναι η φιλική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες που 
την αποτελούν, η αλληλοβοήθεια κι ο σεβασμός της εθνικής ανεξαρτησίας και των 
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συμφερόντων όλων των χωρών. Η Ε.Σ.Σ.Δ., σαν η πιο πρωτοπόρο και ευημερούσα 
χώρα της δημοκρατικής αγοράς, δίνει σ' όλες τις άλλες χώρες πολύτιμη οικονομική, 
τεχνική και επιστημονική βοήθεια. 

Το μέλλον της καπιταλιστικής αγοράς είναι σκοτεινό. 0 λαίλαπας της κρίσης επίκειται 
να ξεσπάσει, και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων θα υποστεί νέα πλήγματα. 

Το μέλλον της δημοκρατικής αγοράς είναι φωτεινό. Είναι μέλλον προόδου και νέας 
διαρκούς ανόδου του βιοτικού επιπέδου. 

Στον πολιτικό τομέα το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διεθνούς κατάστασης 
είναι σήμερα η κάποια χαλάρωση που σημε ιώθηκε στη διεθνή ένταση. Η χαλάρωση 
τούτη οφείλεται στη φιλειρηνική πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ., της Λ. Κίνας και των άλλων 
Λ. Δημοκρατιών, και στην ολοένα αναπτυσσόμενη δύναμη του φιλειρηνικού 
δημοκρατικού στρατοπέδου. 

Το σταμάτημα του πολέμου στην Κορέα, είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης 
του Κορεάτικου λαού και της δραστήριας φιλειρηνικής, πολιτικής της Σοβιετικής 
Ένωσης και των εκατομμυρίων φιλειρηνικών ανθρώπων σ' όλο τον κόσμο, είναι μια 
νίκη των δυνάμεων της ειρήνης. 

Η τετραμερής Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, που κλήθηκε με πρωτοβουλία της 
Ε.Σ.Σ.Δ., απόδειξε ακόμα μια φορά ότι η Μεγάλη χώρα του Σοσιαλισμού αποτελεί τον 
πιο συνεπή υπερασπιστή της παγκόσμιας ειρήνης. 

Οι προτάσεις της Σ. Ένωσης για Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των πέντε μεγάλων 
δυνάμεων και ανάπτυξη των εκπολιτιστικών σχέσεων μεταξύ όλων των χωρών, οι 
προτάσεις για ενοποίηση της Γερμανίας, για σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας των 
χωρών της Ευρώπης, για αφοπλισμό και απαγόρευση των ατομικών και άλλων όπλων 
μαζικής καταστροφής εκφράζουν την θέληση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων 
σ' όλο τον κόσμο και ξεσκεπάζουν την τυχοδιωκτική πολιτική των ιμπεριαλιστών. 

Η απόφαση της τετραμερούς για τη σύγκληση Συνδιάσκεψης στην Γενεύη για το 
Κορεατικό και για το σταμάτημα του πολέμου στην Ινδοκίνα, αποτελεί νίκη των 
δυνάμεων της ειρήνης, και συμβάλλει στην πάρα πέρα χαλάρωση της διεθνούς 
έντασης. 

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Σ. Ένωσης, της Λ. Κίνας και των Λ. Δημοκρατιών για 
ανάπτυξη του εμπορίου με όλεςτ ιςχώρες, οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφτηκαν 
μέσα σ' αυτό το διάστημα, αποτελούν επίσης μεγάλη συμβολή στην υπόθεση της 
ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. 

Μέσα στα δυο χρόνια που ανασκοπούμε, δυνάμωσε κι αναπτύχτηκε το 
εθνικοαπελευθερωτικά κίνημα των αποικιακών λαών. Οι αποικιακοί λαοί 
ξεσηκώνονται ενάντια στους ιμπεριαλιστές, διεκδικώντας την εθνική τους 
ανεξαρτησία, δυναμώνοντας το παγκόσμιο δημοκρατικό και φιλειρηνικό κίνημα και 
εξασθενίζοντας το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. 

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την προετοιμασία 
ενός καινούργιου πολέμου, για παγκόσμια κυριαρχία. Οι φιλοπόλεμες ενέργειες 
τους εντείνονται περισσότερο όσο βλέπουν τα φιλοπόλεμα σχέδια τους να ναυαγούν 
σαν αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης πάλης των λαών για ειρήνη, δημοκρατία, 
ανεξαρτησία. 

Οι επιθετικοί ιμπεριαλιστικοί κύκλοι φοβούμενοι το ξέσπασματης οικονομικής κρίσης 
που τους απειλεί, αντιδρούν λυσσασμένα στη χαλάρωση της διεθνούς έντασης, γιατί 
μια τέτοια χαλάρωση δεν βοηθά τα κοσμοκρατορικά τους σχέδια και λιγοστεύει τα 
κέρδη τους από τους εξοπλισμούς. 

Είναι γι ' αυτό που οι ιμπεριαλιστές της Αμερ ικής επιδιώκουν να σαμποτάρουν με 
κάθε τρόπο την τελική ειρηνική διευθέτηση του Κορεάτικου ζητήματος. Είναι για 
τους ίδιους λόγους που επεδίωξαν να ματαιώσουν τη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου. 
Είναι γι ' αυτό που διαθέτουν τεράστια ποσά για την στρατολογία πρακτόρων και 
την χρηματοδότηση προβοκατόρων για υπονομευτική δουλειά στις χώρες του 
Σοσιαλισμού και της Λαϊκής Δημοκρατίας. 

Έτσι προβάλλουν σήμερα στη διεθνή πολιτική κατάσταση οι δυο γραμμές εξέλιξης. 
Είναι από τη μια το στρατόπεδο της ειρήνης με επικεφαλής τη Σ. Ένωση, που κάνει ό,τι 
μπορεί για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης, και από την άλλη το στρατόπεδο 
των πολεμοκαπήλων μ' επικεφαλής τους ιμπεριαλιστές της Αμερικής, που κάνουν 
ό,τι μπορούν για τη διεθνή ένταση. Το στρατόπεδο της ειρήνης και της δημοκρατίας 
ολοένα δυναμώνει και αναπτύσσεται, γίνεται ακατανίκητο, γιατί στηρίζεται στους 
πόθους και την θέληση για ειρήνη εκατοντάδων εκατομμυρίων λαών. 

Το στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών διαρκώς εξασθενε ί γιατί η πολιτική του είναι 
πολιτική αντίθετη με τα συμφέροντα και τα αισθήματα των λαών, γιατί είναι 
στρατόπεδο με εσωτερικές αντιθέσεις που έχει σαν σκοπό του την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των μονοπωλίων. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει απ' τη διεθνή πολιτική κατάσταση είναι πως το 
παγκόσμιο στρατόπεδο της ειρήνης μπορεί να ματαιώσει τον πόλεμο που ετοιμάζουν 
οι ιμπεριαλιστές. 0 σ. Μαλεγκώφ λέγει στην εισήγηση του πως «ο σημερινός 
συσχετισμός των δυνάμεων ανάμεσα στο στρατόπεδο του ιμπεριαλισμού και του 
πολέμου και το στρατόπεδο της δημοκρατίας και της ειρήνης κάνει την προοπτική 
αυτή πέρα για πέρα πραγματοποιήσιμη» (έκθεση Μαλεγκώφ, σελ. 22 Κύπρ. Έκδοση). 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην Ελλάδα, μετά την άνοδο του Παπάγου στην εξουσία, ο μοναρχοφασισμός 
ολοκληρώνει το ξεπούλημα της χώρας στο αμερικάνο - εγγλέζικο εκμεταλλευτικό 
κεφάλαιο. 

Το ξενόδουλο καθεστώς του Συναγερμού φέρνει την χώρα πιο κοντά στον πόλεμο που 
οργανώνεται για λογαριασμό των αμερικανών μεγιστάνων του πλούτου. Η πρόσφατη 
συμφωνία της παπαγικής κυβέρνησης με τους αμερικάνους, μετατρέπει την Ελλάδα 
ουσιαστικά και τυπικά σε αμερικάνικη αποικία και πολεμική βάση. Το «Βαλκανικό 
Σύμφωνο» με την Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία αποτελεί ακόμη ένα βήμα 
προς τον τυχοδιωκτικό πόλεμο που ετοιμάζουν οι αμερικανοί στα Βαλκάνια. 

0 συναγερμικός μοναρχοφασισμός μαζί με το ξεπούλημα ολόκληρης της χώρας 
προδίνει και την πιο δίκαιη εθνική διεκδίκηση, την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Την προδίνει όπως την πρόδωσαν κι όλες οι προηγούμενες μοναρχοφασιστικές 
κυβερνήσεις της δεξιάς και του λεγόμενου κέντρου. 

Μ ε την πολιτική του πολέμου και της εθνικής υποδούλωσης που ακολουθεί ο 
παπαγικός μοναρχοφασισμός, ρίχνει την οικονομία της χώρας όλο και πιο βαθειά στην 
κρίση. Η οικονομική πολιτική του Συναγερμού, με την υποτίμηση της δραχμής, τους 
όρους επένδυσης του ξένου κεφαλαίου, τη συνένωση των Τραπεζών κλπ. οδήγησε 
και οδηγεί τον τιμάριθμο σε νέα ύψη, αυξάνει την ανεργία και ρίχνει το βιοτικό 
επίπεδο των εργαζομένων. Η πολιτική του Παπάγου είναι πολιτική εξυπηρέτησης 
των αμερικάνικων πολεμικών σχεδίων στα Βαλκάνια, των οικονομικών συμφερόντων 
μιας χούφτας ντόπιων και ξένων κεφαλαιούχων. 

0 Συναγερμός στην εξουσία συμπλήρωσε την κατάργηση κάθε δημοκρατικής 
ελευθερίας στην Ελλάδα. Χιλιάδες δημοκράτες, συνδικαλιστές, τίμιοι πατριώτες 
αργοπεθαίνουν στις φυλακές και τα ξερονήσια. Εκλεγμένοι απ' το λαό Δημοτικοί 
Σύμβουλοι καθαιρούνται αυθαίρετα. Απειλείται με διάλυση η μόνη νόμιμη 
Δημοκρατική Πολιτική Οργάνωση της χώρας, η Ε.Δ.Α.. και προετοιμάζεται η πλήρης 
φίμωση του τύπου. Την εκτέλεση του ήρωα του Ελληνικού λαού Νίκου Μπελογιάννη 
ακολούθησαν κι άλλες εκτελέσεις λαϊκών αγωνιστών και πατριωτών. 

Μπροστά στον κίνδυνο να παρασυρθεί η Ελλάδα στην αμερικάνικη τυχοδιωκτική 
πολεμική περιπέτεια στα Βαλκάνια, μπροστά στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
τρομοκρατία και την καταπάτηση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ο 
ελληνικός λαός συσπειρώνεται και παλέβει για την απαλλαγή του από τα πλοκάμια 
της αμερικανοκρατίας, για εθνικήν ανεξαρτησία, αμνηστία, δημοκρατία. 

Στην Ελλάδα, ωριμάζουν σήμερα οι συνθήκες για μεγάλους μαζικούς αγώνες, στους 
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συμφερόντων όλων των χωρών. Η Ε.Σ.Σ.Δ., σαν η πιο πρωτοπόρο και ευημερούσα 
χώρα της δημοκρατικής αγοράς, δίνει σ' όλες τις άλλες χώρες πολύτιμη οικονομική, 
τεχνική και επιστημονική βοήθεια. 

Το μέλλον της καπιταλιστικής αγοράς είναι σκοτεινό. 0 λαίλαπας της κρίσης επίκειται 
να ξεσπάσει, και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων θα υποστεί νέα πλήγματα. 

Το μέλλον της δημοκρατικής αγοράς είναι φωτεινό. Είναι μέλλον προόδου και νέας 
διαρκούς ανόδου του βιοτικού επιπέδου. 

Στον πολιτικό τομέα το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διεθνούς κατάστασης 
είναι σήμερα η κάποια χαλάρωση που σημε ιώθηκε στη διεθνή ένταση. Η χαλάρωση 
τούτη οφείλεται στη φιλειρηνική πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ., της Λ. Κίνας και των άλλων 
Λ. Δημοκρατιών, και στην ολοένα αναπτυσσόμενη δύναμη του φιλειρηνικού 
δημοκρατικού στρατοπέδου. 

Το σταμάτημα του πολέμου στην Κορέα, είναι αποτέλεσμα της ηρωικής αντίστασης 
του Κορεάτικου λαού και της δραστήριας φιλειρηνικής, πολιτικής της Σοβιετικής 
Ένωσης και των εκατομμυρίων φιλειρηνικών ανθρώπων σ' όλο τον κόσμο, είναι μια 
νίκη των δυνάμεων της ειρήνης. 

Η τετραμερής Συνδιάσκεψη του Βερολίνου, που κλήθηκε με πρωτοβουλία της 
Ε.Σ.Σ.Δ., απόδειξε ακόμα μια φορά ότι η Μεγάλη χώρα του Σοσιαλισμού αποτελεί τον 
πιο συνεπή υπερασπιστή της παγκόσμιας ειρήνης. 

Οι προτάσεις της Σ. Ένωσης για Σύμφωνο Ειρήνης μεταξύ των πέντε μεγάλων 
δυνάμεων και ανάπτυξη των εκπολιτιστικών σχέσεων μεταξύ όλων των χωρών, οι 
προτάσεις για ενοποίηση της Γερμανίας, για σύμφωνο συλλογικής ασφάλειας των 
χωρών της Ευρώπης, για αφοπλισμό και απαγόρευση των ατομικών και άλλων όπλων 
μαζικής καταστροφής εκφράζουν την θέληση εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων 
σ' όλο τον κόσμο και ξεσκεπάζουν την τυχοδιωκτική πολιτική των ιμπεριαλιστών. 

Η απόφαση της τετραμερούς για τη σύγκληση Συνδιάσκεψης στην Γενεύη για το 
Κορεατικό και για το σταμάτημα του πολέμου στην Ινδοκίνα, αποτελεί νίκη των 
δυνάμεων της ειρήνης, και συμβάλλει στην πάρα πέρα χαλάρωση της διεθνούς 
έντασης. 

Η μεγάλη πρωτοβουλία της Σ. Ένωσης, της Λ. Κίνας και των Λ. Δημοκρατιών για 
ανάπτυξη του εμπορίου με όλεςτ ιςχώρες, οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφτηκαν 
μέσα σ' αυτό το διάστημα, αποτελούν επίσης μεγάλη συμβολή στην υπόθεση της 
ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. 

Μέσα στα δυο χρόνια που ανασκοπούμε, δυνάμωσε κι αναπτύχτηκε το 
εθνικοαπελευθερωτικά κίνημα των αποικιακών λαών. Οι αποικιακοί λαοί 
ξεσηκώνονται ενάντια στους ιμπεριαλιστές, διεκδικώντας την εθνική τους 
ανεξαρτησία, δυναμώνοντας το παγκόσμιο δημοκρατικό και φιλειρηνικό κίνημα και 
εξασθενίζοντας το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. 

Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την προετοιμασία 
ενός καινούργιου πολέμου, για παγκόσμια κυριαρχία. Οι φιλοπόλεμες ενέργειες 
τους εντείνονται περισσότερο όσο βλέπουν τα φιλοπόλεμα σχέδια τους να ναυαγούν 
σαν αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης πάλης των λαών για ειρήνη, δημοκρατία, 
ανεξαρτησία. 

Οι επιθετικοί ιμπεριαλιστικοί κύκλοι φοβούμενοι το ξέσπασματης οικονομικής κρίσης 
που τους απειλεί, αντιδρούν λυσσασμένα στη χαλάρωση της διεθνούς έντασης, γιατί 
μια τέτοια χαλάρωση δεν βοηθά τα κοσμοκρατορικά τους σχέδια και λιγοστεύει τα 
κέρδη τους από τους εξοπλισμούς. 

Είναι γι ' αυτό που οι ιμπεριαλιστές της Αμερ ικής επιδιώκουν να σαμποτάρουν με 
κάθε τρόπο την τελική ειρηνική διευθέτηση του Κορεάτικου ζητήματος. Είναι για 
τους ίδιους λόγους που επεδίωξαν να ματαιώσουν τη Συνδιάσκεψη του Βερολίνου. 
Είναι γι ' αυτό που διαθέτουν τεράστια ποσά για την στρατολογία πρακτόρων και 
την χρηματοδότηση προβοκατόρων για υπονομευτική δουλειά στις χώρες του 
Σοσιαλισμού και της Λαϊκής Δημοκρατίας. 

Έτσι προβάλλουν σήμερα στη διεθνή πολιτική κατάσταση οι δυο γραμμές εξέλιξης. 
Είναι από τη μια το στρατόπεδο της ειρήνης με επικεφαλής τη Σ. Ένωση, που κάνει ό,τι 
μπορεί για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης, και από την άλλη το στρατόπεδο 
των πολεμοκαπήλων μ' επικεφαλής τους ιμπεριαλιστές της Αμερικής, που κάνουν 
ό,τι μπορούν για τη διεθνή ένταση. Το στρατόπεδο της ειρήνης και της δημοκρατίας 
ολοένα δυναμώνει και αναπτύσσεται, γίνεται ακατανίκητο, γιατί στηρίζεται στους 
πόθους και την θέληση για ειρήνη εκατοντάδων εκατομμυρίων λαών. 

Το στρατόπεδο των ιμπεριαλιστών διαρκώς εξασθενε ί γιατί η πολιτική του είναι 
πολιτική αντίθετη με τα συμφέροντα και τα αισθήματα των λαών, γιατί είναι 
στρατόπεδο με εσωτερικές αντιθέσεις που έχει σαν σκοπό του την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των μονοπωλίων. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει απ' τη διεθνή πολιτική κατάσταση είναι πως το 
παγκόσμιο στρατόπεδο της ειρήνης μπορεί να ματαιώσει τον πόλεμο που ετοιμάζουν 
οι ιμπεριαλιστές. 0 σ. Μαλεγκώφ λέγει στην εισήγηση του πως «ο σημερινός 
συσχετισμός των δυνάμεων ανάμεσα στο στρατόπεδο του ιμπεριαλισμού και του 
πολέμου και το στρατόπεδο της δημοκρατίας και της ειρήνης κάνει την προοπτική 
αυτή πέρα για πέρα πραγματοποιήσιμη» (έκθεση Μαλεγκώφ, σελ. 22 Κύπρ. Έκδοση). 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην Ελλάδα, μετά την άνοδο του Παπάγου στην εξουσία, ο μοναρχοφασισμός 
ολοκληρώνει το ξεπούλημα της χώρας στο αμερικάνο - εγγλέζικο εκμεταλλευτικό 
κεφάλαιο. 

Το ξενόδουλο καθεστώς του Συναγερμού φέρνει την χώρα πιο κοντά στον πόλεμο που 
οργανώνεται για λογαριασμό των αμερικανών μεγιστάνων του πλούτου. Η πρόσφατη 
συμφωνία της παπαγικής κυβέρνησης με τους αμερικάνους, μετατρέπει την Ελλάδα 
ουσιαστικά και τυπικά σε αμερικάνικη αποικία και πολεμική βάση. Το «Βαλκανικό 
Σύμφωνο» με την Τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία αποτελεί ακόμη ένα βήμα 
προς τον τυχοδιωκτικό πόλεμο που ετοιμάζουν οι αμερικανοί στα Βαλκάνια. 

0 συναγερμικός μοναρχοφασισμός μαζί με το ξεπούλημα ολόκληρης της χώρας 
προδίνει και την πιο δίκαιη εθνική διεκδίκηση, την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 
Την προδίνει όπως την πρόδωσαν κι όλες οι προηγούμενες μοναρχοφασιστικές 
κυβερνήσεις της δεξιάς και του λεγόμενου κέντρου. 

Μ ε την πολιτική του πολέμου και της εθνικής υποδούλωσης που ακολουθεί ο 
παπαγικός μοναρχοφασισμός, ρίχνει την οικονομία της χώρας όλο και πιο βαθειά στην 
κρίση. Η οικονομική πολιτική του Συναγερμού, με την υποτίμηση της δραχμής, τους 
όρους επένδυσης του ξένου κεφαλαίου, τη συνένωση των Τραπεζών κλπ. οδήγησε 
και οδηγεί τον τιμάριθμο σε νέα ύψη, αυξάνει την ανεργία και ρίχνει το βιοτικό 
επίπεδο των εργαζομένων. Η πολιτική του Παπάγου είναι πολιτική εξυπηρέτησης 
των αμερικάνικων πολεμικών σχεδίων στα Βαλκάνια, των οικονομικών συμφερόντων 
μιας χούφτας ντόπιων και ξένων κεφαλαιούχων. 

0 Συναγερμός στην εξουσία συμπλήρωσε την κατάργηση κάθε δημοκρατικής 
ελευθερίας στην Ελλάδα. Χιλιάδες δημοκράτες, συνδικαλιστές, τίμιοι πατριώτες 
αργοπεθαίνουν στις φυλακές και τα ξερονήσια. Εκλεγμένοι απ' το λαό Δημοτικοί 
Σύμβουλοι καθαιρούνται αυθαίρετα. Απειλείται με διάλυση η μόνη νόμιμη 
Δημοκρατική Πολιτική Οργάνωση της χώρας, η Ε.Δ.Α.. και προετοιμάζεται η πλήρης 
φίμωση του τύπου. Την εκτέλεση του ήρωα του Ελληνικού λαού Νίκου Μπελογιάννη 
ακολούθησαν κι άλλες εκτελέσεις λαϊκών αγωνιστών και πατριωτών. 

Μπροστά στον κίνδυνο να παρασυρθεί η Ελλάδα στην αμερικάνικη τυχοδιωκτική 
πολεμική περιπέτεια στα Βαλκάνια, μπροστά στη φτώχεια, την εξαθλίωση, την 
τρομοκρατία και την καταπάτηση των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, ο 
ελληνικός λαός συσπειρώνεται και παλέβει για την απαλλαγή του από τα πλοκάμια 
της αμερικανοκρατίας, για εθνικήν ανεξαρτησία, αμνηστία, δημοκρατία. 

Στην Ελλάδα, ωριμάζουν σήμερα οι συνθήκες για μεγάλους μαζικούς αγώνες, στους 
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οποίους θα πάρουν μέρος οι μεγάλες μάζες των εργαζομένων, εργατών αγροτών, 
επαγγελματιών και βιοτεχνών, ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες διαφορές. Κάτω 
από την καθοδήγηση του ηρωικού Κ.Κ.Ε. και της δοκιμασμένης ηγεσίας του. μέσα 
στους καθημερινούς αγώνες του λαού σφυρηλατείται το Πανδημοκρατικό Μέτωπο 
Πάλης, που θα λευτερώσει την Ελλάδα και θα τη βάλει στο δρόμο της Ειρήνης, της 
εθνικής ανεξαρτησίας της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. 

II. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Μέσα στα τελευταία δυο χρόνια η οικονομική και πολιτική καταπίεση του λαού απ' 
τον ξένο κυρίαρχο εντάθηκε και η μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση 
επιταχύνθηκε. Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του βρετανικού μονοπωλιακού 
κεφαλαίου, ο ξένος κυρίαρχος ακολουθεί μιαν πέρα ως πέρα αντιλαϊκή οικονομική 
πολιτική. 

1. Οι πιο χτυπητές εκδηλώσεις αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής των ξένων 
αποικιστών στον οικονομικό τομέα είναι: 

(α) Το σοβαρό έλλειμμα που συνεχώς παρουσιάζεται στο εμπορικό μας ισοζύγιο 
και φυγαδεύει εκατομμύρια λίρες στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στην Αγγλία και 
τις χώρες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 

(β) Η δυσβάσταχτη φορολογία που επιβαρύνει κυρίως τα λαϊκά στρώματα, που το 
1952 αναλογούσε περίπου 16 λίρες κατά κεφαλή, διατίθεται όχι για παραγωγικά ή 
άλλα ωφέλιμα έργα για τον τόπο αλλά κυρίως για τη συντήρηση ενός πολυδάπανου 
γραφειοκρατικού μηχανισμού. 

(γ) Η χρεοκοπία της αγροτικής μας οικονομίας, που συντελείται με την καταστροφή 
μεγάλου μέρους της αγροτικής μας παραγωγής, με τη βαρειά εκμετάλλευση που 
υφίστανται οι χωρικοί από το τραπεζιτικό και ιδιωτικό τοκογλυφικό κεφάλαιο, 
με τα μισοφεουδαρχικά δεσμά που καταπιέζουν την ανάπτυξη της αγροτικής 
μας οικονομίας και άλλα αντιαγροτικά μέτρα. Η τέτοια αντιαγροτική πολιτική της 
ξένης κυβέρνησης έχει σαν αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα μιας μεγάλης μερίδας 
του αγροτικού μας πληθυσμού και αποτελεί την κύρια αιτία για την πληγή της 
μετανάστευσης που μαστίζει τον τόπο μας. 

(δ) Η διείσδυση ξένου κεφαλαίου που ενθαρρύνεται απ' την ξένη κυβέρνηση. Το 
ξένο κεφάλαιο και ιδιαίτερα το εγγλέζικο, άρχισε να διεισδύει στην Κύπρο, να 
εκμεταλλεύεται τον πλούτο και τον λαό της χώρας μας, να καρπούται τεράστια 
κέρδη. 0 μεταλλευτικός μας πλούτος είναι το αντικείμενο της πιο άγριας 
εκμετάλλευσης από μέρους του ξένου κεφαλαίου. Το σχέδιο εξηλεκτρισμού 
αποτελεί το πιο σύγχρονο σχέδιο διε ίσδυσης του εγγλέζικου κεφαλαίου στην 
Κύπρο, ενώ το τραπεζιτικό κεφάλαιο, (μέσον της Μπάρκλεϋς και της Γεωργικής 
Τράπεζας) συναγωνίζεται το ιδιωτικό τοκογλυφικό κεφάλαιο στην εκμετάλλευση 
του Κύπριου αγρότη. 

Στην εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής η ξένη κυβέρνηση έχει 
σαν σύμμαχο και στενό συνεργάτη της τους μεγαλοαστούς και τσιφλικάδες, που 
έχουν συνδέσει τα οικονομικά τους συμφέροντα, με τα συμφέροντα του εγγλέζικου 
κεφαλαίου. 

Η συνέπεια αυτής της αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η ξένη 
κυβέρνηση είναι, από τη μια η εξασφάλιση του ανώτατου δυνατού κέρδους για τα 
βρετανικά μονοπώλια, γενικά για το ξένο και το μεγάλο ντόπιο κεφάλαιο, κι από την 
άλλη η φτώχεια, η εξαθλίωση και η πτώση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων 
στρωμάτων του λαού. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τέτοιες συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής θα 
αυξάνουν εφ ' όσον συνεχίζεται η αποικιακή κατοχή της Κύπρου. 

2. Στον πολιτικό τομέα η ξένη κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, 
Εξυπηρέτησης των συμφερόντων του βρετανικού ιμπεριαλισμού. 
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Εκείνο που χαρακτηρίζει και καθορίζει τον αντιλαϊκό και αντιδραστικό χαρακτήρα 
της πολιτικής των ξένων αποικιστών στην Κύπρο είναι η εντατικά επιταχυνόμενη 
μετατροπή του νησιού μας σε πολεμική βάση των ιμπεριαλιστών, η ένταση της 
πολιτικής καταπίεσης με τη θέσπιση συνεχώς και νέων ανελεύθερων νόμων, που 
πάνε να υποδουλώσουν την εθνική μας παιδεία, να εξαφανίσουν τα πιο στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και να καταστείλουν τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
κυπριακού λαού. 

Κ ι ' ενώ προχωρεί η στρατικοποίηση του τόπου κι η καταπίεση του λαού εντείνεται, 
ενώ η οικονομική κρίση οξύνεται, η ξένη κυβέρνηση δυναμώνει την προπαγάνδα για 
ευημερία της αποικίας. Ταυτόχρονα η παραχώρηση «συντάγματος» προπαγανδίζεται 
απ' την Κυβέρνηση και τα όργανα της σαν η μόνη λύση των λαϊκών προβλημάτων, 
σαν ο μόνος δρόμος για την απαλλαγή του λαού μας απ' την οικονομική εξαθλίωση 
και την πολιτική καταπίεση. 

3. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες της αποικιακής υποδούλωσης και εθνικής 
καταπίεσης ο κυπριακός λαός αγωνίζεται εντατικά για τη ζωή και την επιβίωση του, 
Ενάντια στη μετατροπή του τόπου μας σε πολεμική βάση, ενάντια στα καταπιεστικά, 
ανελεύθερα μέτρα του ξένου κυρίαρχου, και πάνω απ' όλα για εθνική λευτεριά -
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει την ενότητα πάλης που αναπτύχτηκε μέσα στα δυο 
τελευταία χρόνια, στη διεξαγωγή μιας σειράς οικονομικών αγώνων των εργατών, των 
αγροτών και των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. 0 λαός μας πείθεται συνεχώς και 
περισσότερο, με τη δική του πείρα, πως η ενότητα στην κοινή πάλη ενάντια στην 
αποικιακή πολιτική της ξένης κυβέρνησης είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος που 
θα τον βγάλει απ' την οικονομική εξαθλίωση, την πολιτική, κοινωνική κι εθνική 
καταπίεση. 

4. Μέσα στις συνθήκες ανόδου του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος για 
ειρήνη, δημοκρατία κι εθνική ανεξαρτησία, ο λαός μας στην Κύπρο και την Ελλάδα 
συνέχισε τον αγώνα για την εθνική μας λευτεριά. 

Είναι ακριβώς σαν αποτέλεσμα της έντασης του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα 
που όλοι οι εχθροί της υπόθεσης μας ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό και εντείνουν 
τις προσπάθειες τους για να κτυπήσουν, να διαστρεβλώσουν και να εκφυλίσουν τον 
εθνικό αγώνα του κυπριακού λαού. Εκτός απ' το βρετανικό ιμπεριαλισμό στέκει ακόμα 
σοβαρό εμπόδιο στην εξέλιξη του εθνικού μας αγώνα η ελληνική πλουτοκρατία, ο 
μοναρχοφασισμός και οι διάφορες κυβερνήσεις που τον εκπροσωπούν. Η ελληνική 
πλουτοκρατία και ο μοναρχοφασισμός που υποδουλώνουν και ξεπουλάνε την 
Ελλάδα στους ξένους ιμπεριαλιστές δεν είναι δυνατό να υποστηρίξουν τον δικό 
μας εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα. Η κυβέρνηση Παπάγου προδίνει την υπόθεση 
της λευτεριάς του κυπριακού λαού, όπως έκαναν κι όλες οι προκάτοχες της 
μοναρχοφασιστικές κυβερνήσεις. 

Η κυβέρνηση Παπάγου ουσιαστικά τορπίλλισε την τοποθέτηση του ζητήματος μας 
μπροστά στον Ο.Η.Ε. κι αγωνιά στην προσπάθεια της να ξανακλείσει το Κυπριακό 
μέσα στα ξεφτισμένα υποδουλωτικά ελληνοβρετανικά πλαίσια, με τις λεγόμενες 
διμερείς διαπραγματεύσεις. Ό,τι ουσιαστικά ενδιαφέρει τον μοναρχοφασισμό είναι 
να υποτάξει το κυπριακό ζήτημα στα συμφέροντα των ξένων ιμπεριαλιστών, κυρίως 
των αμερικάνων, και να βοηθήσει το βρετανικό ιμπεριαλισμό στην εφαρμογή των 
συνταγματικών του σχεδίων στην Κύπρο. 

0 μοναρχοφασισμός κι η κυβέρνηση Παπάγου προσπαθούν να συγκαλύψουν την 
προδοσία του Κυπριακού με μια πρωτοφανή δημαγωγία, για ν' αποκοιμίσουν τον λαό 
της Ελλάδας και της Κύπρου, να εκφυλίσουν έτσι τον ενωτικό αγώνα του κυπριακού 
λαού. 

Άλλο βασικό στήριγμα του ιμπεριαλισμού στην εφαρμογή της υποδηλωτικής 
του πολιτικής σε βάρος του Κυπριακού είναι η πολιτική της Εθναρχίας και της 
μεγαλοαστοτσιφλικάδικης τάξης που αυτή εκπροσωπεί. 

Η διασπαστική πολιτική που ακολουθούν, η άρνηση τους να διεξάγουν πραγματικό 
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οποίους θα πάρουν μέρος οι μεγάλες μάζες των εργαζομένων, εργατών αγροτών, 
επαγγελματιών και βιοτεχνών, ανεξάρτητα από πολιτικές και άλλες διαφορές. Κάτω 
από την καθοδήγηση του ηρωικού Κ.Κ.Ε. και της δοκιμασμένης ηγεσίας του. μέσα 
στους καθημερινούς αγώνες του λαού σφυρηλατείται το Πανδημοκρατικό Μέτωπο 
Πάλης, που θα λευτερώσει την Ελλάδα και θα τη βάλει στο δρόμο της Ειρήνης, της 
εθνικής ανεξαρτησίας της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. 

II. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Μέσα στα τελευταία δυο χρόνια η οικονομική και πολιτική καταπίεση του λαού απ' 
τον ξένο κυρίαρχο εντάθηκε και η μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση 
επιταχύνθηκε. Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του βρετανικού μονοπωλιακού 
κεφαλαίου, ο ξένος κυρίαρχος ακολουθεί μιαν πέρα ως πέρα αντιλαϊκή οικονομική 
πολιτική. 

1. Οι πιο χτυπητές εκδηλώσεις αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής των ξένων 
αποικιστών στον οικονομικό τομέα είναι: 

(α) Το σοβαρό έλλειμμα που συνεχώς παρουσιάζεται στο εμπορικό μας ισοζύγιο 
και φυγαδεύει εκατομμύρια λίρες στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο στην Αγγλία και 
τις χώρες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. 

(β) Η δυσβάσταχτη φορολογία που επιβαρύνει κυρίως τα λαϊκά στρώματα, που το 
1952 αναλογούσε περίπου 16 λίρες κατά κεφαλή, διατίθεται όχι για παραγωγικά ή 
άλλα ωφέλιμα έργα για τον τόπο αλλά κυρίως για τη συντήρηση ενός πολυδάπανου 
γραφειοκρατικού μηχανισμού. 

(γ) Η χρεοκοπία της αγροτικής μας οικονομίας, που συντελείται με την καταστροφή 
μεγάλου μέρους της αγροτικής μας παραγωγής, με τη βαρειά εκμετάλλευση που 
υφίστανται οι χωρικοί από το τραπεζιτικό και ιδιωτικό τοκογλυφικό κεφάλαιο, 
με τα μισοφεουδαρχικά δεσμά που καταπιέζουν την ανάπτυξη της αγροτικής 
μας οικονομίας και άλλα αντιαγροτικά μέτρα. Η τέτοια αντιαγροτική πολιτική της 
ξένης κυβέρνησης έχει σαν αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα μιας μεγάλης μερίδας 
του αγροτικού μας πληθυσμού και αποτελεί την κύρια αιτία για την πληγή της 
μετανάστευσης που μαστίζει τον τόπο μας. 

(δ) Η διείσδυση ξένου κεφαλαίου που ενθαρρύνεται απ' την ξένη κυβέρνηση. Το 
ξένο κεφάλαιο και ιδιαίτερα το εγγλέζικο, άρχισε να διεισδύει στην Κύπρο, να 
εκμεταλλεύεται τον πλούτο και τον λαό της χώρας μας, να καρπούται τεράστια 
κέρδη. 0 μεταλλευτικός μας πλούτος είναι το αντικείμενο της πιο άγριας 
εκμετάλλευσης από μέρους του ξένου κεφαλαίου. Το σχέδιο εξηλεκτρισμού 
αποτελεί το πιο σύγχρονο σχέδιο διε ίσδυσης του εγγλέζικου κεφαλαίου στην 
Κύπρο, ενώ το τραπεζιτικό κεφάλαιο, (μέσον της Μπάρκλεϋς και της Γεωργικής 
Τράπεζας) συναγωνίζεται το ιδιωτικό τοκογλυφικό κεφάλαιο στην εκμετάλλευση 
του Κύπριου αγρότη. 

Στην εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής η ξένη κυβέρνηση έχει 
σαν σύμμαχο και στενό συνεργάτη της τους μεγαλοαστούς και τσιφλικάδες, που 
έχουν συνδέσει τα οικονομικά τους συμφέροντα, με τα συμφέροντα του εγγλέζικου 
κεφαλαίου. 

Η συνέπεια αυτής της αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η ξένη 
κυβέρνηση είναι, από τη μια η εξασφάλιση του ανώτατου δυνατού κέρδους για τα 
βρετανικά μονοπώλια, γενικά για το ξένο και το μεγάλο ντόπιο κεφάλαιο, κι από την 
άλλη η φτώχεια, η εξαθλίωση και η πτώση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων 
στρωμάτων του λαού. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τέτοιες συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής θα 
αυξάνουν εφ ' όσον συνεχίζεται η αποικιακή κατοχή της Κύπρου. 

2. Στον πολιτικό τομέα η ξένη κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική, 
Εξυπηρέτησης των συμφερόντων του βρετανικού ιμπεριαλισμού. 
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Εκείνο που χαρακτηρίζει και καθορίζει τον αντιλαϊκό και αντιδραστικό χαρακτήρα 
της πολιτικής των ξένων αποικιστών στην Κύπρο είναι η εντατικά επιταχυνόμενη 
μετατροπή του νησιού μας σε πολεμική βάση των ιμπεριαλιστών, η ένταση της 
πολιτικής καταπίεσης με τη θέσπιση συνεχώς και νέων ανελεύθερων νόμων, που 
πάνε να υποδουλώσουν την εθνική μας παιδεία, να εξαφανίσουν τα πιο στοιχειώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα και να καταστείλουν τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
κυπριακού λαού. 

Κ ι ' ενώ προχωρεί η στρατικοποίηση του τόπου κι η καταπίεση του λαού εντείνεται, 
ενώ η οικονομική κρίση οξύνεται, η ξένη κυβέρνηση δυναμώνει την προπαγάνδα για 
ευημερία της αποικίας. Ταυτόχρονα η παραχώρηση «συντάγματος» προπαγανδίζεται 
απ' την Κυβέρνηση και τα όργανα της σαν η μόνη λύση των λαϊκών προβλημάτων, 
σαν ο μόνος δρόμος για την απαλλαγή του λαού μας απ' την οικονομική εξαθλίωση 
και την πολιτική καταπίεση. 

3. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες της αποικιακής υποδούλωσης και εθνικής 
καταπίεσης ο κυπριακός λαός αγωνίζεται εντατικά για τη ζωή και την επιβίωση του, 
Ενάντια στη μετατροπή του τόπου μας σε πολεμική βάση, ενάντια στα καταπιεστικά, 
ανελεύθερα μέτρα του ξένου κυρίαρχου, και πάνω απ' όλα για εθνική λευτεριά -
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει την ενότητα πάλης που αναπτύχτηκε μέσα στα δυο 
τελευταία χρόνια, στη διεξαγωγή μιας σειράς οικονομικών αγώνων των εργατών, των 
αγροτών και των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. 0 λαός μας πείθεται συνεχώς και 
περισσότερο, με τη δική του πείρα, πως η ενότητα στην κοινή πάλη ενάντια στην 
αποικιακή πολιτική της ξένης κυβέρνησης είναι ο μοναδικός σωστός δρόμος που 
θα τον βγάλει απ' την οικονομική εξαθλίωση, την πολιτική, κοινωνική κι εθνική 
καταπίεση. 

4. Μέσα στις συνθήκες ανόδου του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος για 
ειρήνη, δημοκρατία κι εθνική ανεξαρτησία, ο λαός μας στην Κύπρο και την Ελλάδα 
συνέχισε τον αγώνα για την εθνική μας λευτεριά. 

Είναι ακριβώς σαν αποτέλεσμα της έντασης του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα 
που όλοι οι εχθροί της υπόθεσης μας ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό και εντείνουν 
τις προσπάθειες τους για να κτυπήσουν, να διαστρεβλώσουν και να εκφυλίσουν τον 
εθνικό αγώνα του κυπριακού λαού. Εκτός απ' το βρετανικό ιμπεριαλισμό στέκει ακόμα 
σοβαρό εμπόδιο στην εξέλιξη του εθνικού μας αγώνα η ελληνική πλουτοκρατία, ο 
μοναρχοφασισμός και οι διάφορες κυβερνήσεις που τον εκπροσωπούν. Η ελληνική 
πλουτοκρατία και ο μοναρχοφασισμός που υποδουλώνουν και ξεπουλάνε την 
Ελλάδα στους ξένους ιμπεριαλιστές δεν είναι δυνατό να υποστηρίξουν τον δικό 
μας εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα. Η κυβέρνηση Παπάγου προδίνει την υπόθεση 
της λευτεριάς του κυπριακού λαού, όπως έκαναν κι όλες οι προκάτοχες της 
μοναρχοφασιστικές κυβερνήσεις. 

Η κυβέρνηση Παπάγου ουσιαστικά τορπίλλισε την τοποθέτηση του ζητήματος μας 
μπροστά στον Ο.Η.Ε. κι αγωνιά στην προσπάθεια της να ξανακλείσει το Κυπριακό 
μέσα στα ξεφτισμένα υποδουλωτικά ελληνοβρετανικά πλαίσια, με τις λεγόμενες 
διμερείς διαπραγματεύσεις. Ό,τι ουσιαστικά ενδιαφέρει τον μοναρχοφασισμό είναι 
να υποτάξει το κυπριακό ζήτημα στα συμφέροντα των ξένων ιμπεριαλιστών, κυρίως 
των αμερικάνων, και να βοηθήσει το βρετανικό ιμπεριαλισμό στην εφαρμογή των 
συνταγματικών του σχεδίων στην Κύπρο. 

0 μοναρχοφασισμός κι η κυβέρνηση Παπάγου προσπαθούν να συγκαλύψουν την 
προδοσία του Κυπριακού με μια πρωτοφανή δημαγωγία, για ν' αποκοιμίσουν τον λαό 
της Ελλάδας και της Κύπρου, να εκφυλίσουν έτσι τον ενωτικό αγώνα του κυπριακού 
λαού. 

Άλλο βασικό στήριγμα του ιμπεριαλισμού στην εφαρμογή της υποδηλωτικής 
του πολιτικής σε βάρος του Κυπριακού είναι η πολιτική της Εθναρχίας και της 
μεγαλοαστοτσιφλικάδικης τάξης που αυτή εκπροσωπεί. 

Η διασπαστική πολιτική που ακολουθούν, η άρνηση τους να διεξάγουν πραγματικό 
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εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, οι εκκλήσεις τους προς τον ξένο κυρίαρχο να εντείνει 
την καταπίεση σε βάρος του λαϊκού κινήματος, η άρνηση τους να καταδικάσουν 
αποφασιστικά την ανέγερση στρατιωτικών βάσεων στον τόπο μας, η ευθυγράμμιση 
τους προς τον ελληνικό μοναρχοφασισμό απ' τα κελεύσματα του οποίου ποτές 
ουσιαστικά δεν παρέκλινε η Εθναρχία και η αστοτσιφλικάδικη ηγεσία, όλα αυτά τους 
κάνουν τον καλύτερο σύμμαχο του ιμπεριαλισμού. 

Η συμβιβαστική και στην ουσία ανθενωτική πολιτική της Εθναρχίας και της 
αστοτσιφλικάδικης ηγεσίας καθορίζεται απ' την οικονομική και κοινωνική τους 
θέση. Η κυπριακή εκκλησία κατέχοντας περίπου το 1/10 της κυπριακής γης, είναι 
ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας - τσιφλικάς, κι απ' αυτή της τη θέση δεν μπορεί να 
ενδιαφέρεται και να διεξάγει γνήσιο εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα. 

Η Εθναρχία φοβούμενη την απομόνωση της απ' τον λαό, είναι υποχρεωμένη να 
δημαγωγεί πιο πολύ απ' τον μοναρχοφασισμό σε βάρος της υπόθεσης του λαού 
μας. Και όσο το εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα ανεβαίνει τόσο και πιο πολύ 
αναγκάζονται ν' ανεβάζουν τον τόνο της δημαγωγίας τους. 

Στήριγμα του ξένου κυρίαρχου αποτελεί επίσης και η μερίδα της αστικής τάξης που 
συντάχθηκε με τον κυρίαρχο, στην εξυπηρέτηση των συνταγματικών του σχεδίων 

Κύρια προσπάθεια της ηγεσίας της συνταγματόφιλης μερίδας είναι να εκτροχιάσει 
το λαό μας απ' το μοναδικό σωστό δρόμο, το δρόμο της ενιαίας πάλης για την εθνική 
αποκατάσταση χωρίς όρους, χωρίς παζαρέματα, χωρίς παραχωρήσεις σ' οποιαδήποτε 
ξένη δύναμη. 

Την προδοσία του μοναρχοφασισμού. τη διασπαστική συμβιβαστική πολιτική της 
Εθναρχίας και της αστοτσιφλικάδικης ηγεσίας και τη συνταγματόφιλη προπαγάνδα ο 
λαός μας μπορεί να την αντιπαλέψει αποτελεσματικά, μόνο με την ενότητα των λαϊκών 
δυνάμεων, την ενότητα στην πάλη για την επιβίωση, τα στοιχειώδη δημοκρατικά 
δικαιώματα του λαού. την ειρήνη και για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Για να διεξάγουμε μ' επιτυχία τόσο τους καθημερινούς αγώνες του κυπριακού 
λαού όσο και τον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα επιβάλλεται να ενοποιήσουμε 
και να τραβήξουμε στην πάλη. την αποφασιστική πλειοψηφία του κυπριακού λαού. 
Εργάτες, αγρότες, φτωχομεσαίοι των πόλεων, τίμιοι διανοούμενοι καθώς και όλα τα 
πατριωτικά στοιχεία από τον κλήρο και την αστική τάξη. όλοι να συνενωθούμε σ' ένα 
ενιαίο μέτωπο απελευθερωτικής πάλης. 

Αυτό το μέτωπο μπορεί και πρέπει ν' αγκαλιάσει όλον το λαό ανεξάρτητα από 
ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. Μπορεί και πρέπει να αγκαλιάσει όλους τους τίμιους 
αστούς, τα μέλη και όλα τα πατριωτικά στελέχη του ΚΕΚ, της ΠΕΚ, των Νέων 
Συντεχνιών, των θρησκευτικών οργανώσεων, όλους τους εργαζόμενους έλληνες, 
τούρκους και αρμένηδες. Η ξενοκρατία καταπιέζει όλο τον λαό, και τους έλληνες 
και τους τούρκους και τους αρμένηδες και τους εακίτες και τους πεκιστές και τους 
νεοσυντεχνιακούς και τους παλαιοσυντεχνιακούς. Στο ιμπεριαλιστικό δόγμα «διαίρει 
και βασίλευε» ο λαός μας ας αντιτάξει την πολύτιμη συνεργασία και ενότητα όλων, 
την απομάκρυνση από κάθε ιδέα πολιτικού, ιδεολογικού ή φυλετικού αφορισμού. 

Ο βασικός κρίκος για την πραγματοποίηση του ενιαίου απελευθερωτικού μετώπου 
είναι η πάλη για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Η πείρα μας δείχνει ότι ο 
λαός ενώνεται ήδη και παλεύει για το ψωμί του, για την ζωή του, για το βιοτικό του 
επίπεδο. 

Η εργατική ενότητα είναι ο γερός θεμέλιος, η απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εργατο - αγροτική συμμαχία και για την παλλαϊκή ενότητα, τη συσπείρωση όλων των 
πατριωτικών στοιχείων του λαού. 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εγκρίνει το μίνιμουμ πρόγραμμα του Κόμματος που 
προτάθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και το μίνιμουμ πρόγραμμα 
συγκρότησης του ενιαίου απελευθερωτικού μετώπου πάλης. 

Οπλισμένοι οι Ακελιστές μ' αυτά τα δυο προγράμματα, κτυπώντας αποτελεσματικά 
κάθε μορφή σεχταρισμού στη δουλειά τους, επαγρυπνώντας και αποφεύγοντας κάθε 
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παρέκκλιση, δεξιά ή αριστερά, μπορούν και πρέπει ν' αναπτύξουν τη δράση τους με 
βάση τα καθημερινά προβλήματα του λαού, για να επισπεύσουν τη συγκρότηση του 
πλατύτερου δυνατού πατριωτικού μετώπου πάλης. 

III. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας υπόψη του όλες τις διαπιστώσεις και την εκτίμηση 
της κατάστασης βάζει μπροστά στο σύνολο του Κόμματος τα ακόλουθα καθήκοντα: 

1. Να εντείνουμε την πάλη για την ειρήνη 

Πρέπει να εντείνουμε τη δουλειά και την πάλη μας για την υπόθεση της ειρήνης. 
Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης είμαστε σε απόλυτη συνέπεια με τα 
πραγματικά αισθήματα του λαού μας που στο σύνολο του αγαπά την ειρήνη, μισά τον 
πόλεμο. Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης εκτελούμε ένα βασικό διεθνιστικό 
καθήκον μας. 

Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης εξυπηρετούμε την εθνική μας υπόθεση. 
Διότι, πολιτική πολέμου, σημαίνει βάση στην Κύπρο και βάση στην Κύπρο σημαίνει 
τσιμέντωμα του αποικιακού καθεστώτος. 

Σαν τέτοιο, το κίνημα της ειρήνης μπορεί να πλατύνει και ν' αγκαλιάσει ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό. Για να πλατύνει όμως και ν' αναπτυχθεί το κίνημα της ειρήνης 
χρειάζεται και τη βοήθεια μας. Το Κόμμα μας πρέπει να δώσει κάθε βοήθεια στο κίνημα 
της ειρήνης. Όταν ξεσκεπάζουμε την φιλοπόλεμη ιμπεριαλιστική προπαγάνδα που 
διοχετεύεται μέσον του τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, αυτό αποτελεί 
βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. Όταν κάνουμε γνωστή στο λαό την φιλειρηνική 
πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ. και των Λαϊκών Δημοκρατιών, τούτο αποτελεί βοήθεια στο κίνημα 
της ειρήνης. Όταν εν ισχύσουμε την πάλη των αγροτών μας ενάντια στην κατάσχεση 
της γης τους και την χρησιμοποίηση της για πολεμικούς σκοπούς αυτό αποτελεί 
βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. Όταν με την πρωτοβουλία και τη βοήθεια των 
Ακελιστών στήνονται οι επιτροπές ειρήνης στις ενορίες, στα χωριά, στα εργοστάσια, 
στους τόπους δουλειάς, αυτό αποτελεί σημαντική βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. 

Η πάλη για την ειρήνη δεν πρέπει να ξεκόψει από την πάλη για την Ένωση και 
για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Να δε ίξουμε στο λαό μας πως η πολιτική 
των πολεμικών εξοπλισμών στην Κύπρο ανέβασε και ανεβάζει τον τιμάριθμο. Να 
δε ίξουμε πως η πολιτική του πολέμου οξύνει το πρόβλημα της στέγης. Να δείξουμε 
πως η πολιτική του ψυχρού πολέμου εμποδίζει τα αγροτικά μας προϊόντα να μπουν 
σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Να δείξουμε τέλος πως η πολιτική του πολέμου 
απομακρύνει τη λύση του εθνικού μας προβλήματος. 

2. Ν ' ανεβάσουμε και να μαζικοποιήσουμε πιο πολύ τον εθνικοαπελευθερωτικά μας 
αγώνα 

Με βάση τη γραμμή της ενότητας και του προγράμματος για τη συγκρότηση του 
Ενιαίου Πατριωτικού Μετώπου πάλης, πρέπει ν' ανεβάσουμε καινά μαζικοποιήσουμε 
τον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα, ξεσκεπάζοντας κι απομονώνοντας τους 
διασπαστές και γενικά τα στηρίγματα της ξενοκρατίας. Να βελτιώσουμε την πολιτική 
μας δουλειά μέσα στις μάζες του λαού καιν ' αναπτύξουμε τη μαχητικότητα του εθνικο
απελευθερωτικού μας κινήματος χτυπώντας κάθε σεχταριστική, κάθε λεγκαλιστική 
τάση στη δουλειά μας. 

3. Να παλαίψουμε για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού 

Να ενώσουμε τις δυνάμεις του λαού στην πάλη ενάντια σ' όλους τους ανελεύθερους 
νόμους και διατάγματα, που καταπιέζουν την εθνική παιδεία του τόπου, που 
περιορίζουντις δημοκρατικές ελευθερίες καιτα δικαιώματα του λαού. Ν ' αγωνιστούμε 
για την ελευθερία συγκέντρωσης και διαδήλωσης για την ελευθερία του τύπου και 
του λόγου, για το απόρρητο της αλληλογραφίας, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες 
των εργατών, για την ανεξαρτησία της εθνικής μας παιδείας. 
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εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, οι εκκλήσεις τους προς τον ξένο κυρίαρχο να εντείνει 
την καταπίεση σε βάρος του λαϊκού κινήματος, η άρνηση τους να καταδικάσουν 
αποφασιστικά την ανέγερση στρατιωτικών βάσεων στον τόπο μας, η ευθυγράμμιση 
τους προς τον ελληνικό μοναρχοφασισμό απ' τα κελεύσματα του οποίου ποτές 
ουσιαστικά δεν παρέκλινε η Εθναρχία και η αστοτσιφλικάδικη ηγεσία, όλα αυτά τους 
κάνουν τον καλύτερο σύμμαχο του ιμπεριαλισμού. 

Η συμβιβαστική και στην ουσία ανθενωτική πολιτική της Εθναρχίας και της 
αστοτσιφλικάδικης ηγεσίας καθορίζεται απ' την οικονομική και κοινωνική τους 
θέση. Η κυπριακή εκκλησία κατέχοντας περίπου το 1/10 της κυπριακής γης, είναι 
ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας - τσιφλικάς, κι απ' αυτή της τη θέση δεν μπορεί να 
ενδιαφέρεται και να διεξάγει γνήσιο εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα. 

Η Εθναρχία φοβούμενη την απομόνωση της απ' τον λαό, είναι υποχρεωμένη να 
δημαγωγεί πιο πολύ απ' τον μοναρχοφασισμό σε βάρος της υπόθεσης του λαού 
μας. Και όσο το εθνικοαπελευθερωτικά μας κίνημα ανεβαίνει τόσο και πιο πολύ 
αναγκάζονται ν' ανεβάζουν τον τόνο της δημαγωγίας τους. 

Στήριγμα του ξένου κυρίαρχου αποτελεί επίσης και η μερίδα της αστικής τάξης που 
συντάχθηκε με τον κυρίαρχο, στην εξυπηρέτηση των συνταγματικών του σχεδίων 

Κύρια προσπάθεια της ηγεσίας της συνταγματόφιλης μερίδας είναι να εκτροχιάσει 
το λαό μας απ' το μοναδικό σωστό δρόμο, το δρόμο της ενιαίας πάλης για την εθνική 
αποκατάσταση χωρίς όρους, χωρίς παζαρέματα, χωρίς παραχωρήσεις σ' οποιαδήποτε 
ξένη δύναμη. 

Την προδοσία του μοναρχοφασισμού. τη διασπαστική συμβιβαστική πολιτική της 
Εθναρχίας και της αστοτσιφλικάδικης ηγεσίας και τη συνταγματόφιλη προπαγάνδα ο 
λαός μας μπορεί να την αντιπαλέψει αποτελεσματικά, μόνο με την ενότητα των λαϊκών 
δυνάμεων, την ενότητα στην πάλη για την επιβίωση, τα στοιχειώδη δημοκρατικά 
δικαιώματα του λαού. την ειρήνη και για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Για να διεξάγουμε μ' επιτυχία τόσο τους καθημερινούς αγώνες του κυπριακού 
λαού όσο και τον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα επιβάλλεται να ενοποιήσουμε 
και να τραβήξουμε στην πάλη. την αποφασιστική πλειοψηφία του κυπριακού λαού. 
Εργάτες, αγρότες, φτωχομεσαίοι των πόλεων, τίμιοι διανοούμενοι καθώς και όλα τα 
πατριωτικά στοιχεία από τον κλήρο και την αστική τάξη. όλοι να συνενωθούμε σ' ένα 
ενιαίο μέτωπο απελευθερωτικής πάλης. 

Αυτό το μέτωπο μπορεί και πρέπει ν' αγκαλιάσει όλον το λαό ανεξάρτητα από 
ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. Μπορεί και πρέπει να αγκαλιάσει όλους τους τίμιους 
αστούς, τα μέλη και όλα τα πατριωτικά στελέχη του ΚΕΚ, της ΠΕΚ, των Νέων 
Συντεχνιών, των θρησκευτικών οργανώσεων, όλους τους εργαζόμενους έλληνες, 
τούρκους και αρμένηδες. Η ξενοκρατία καταπιέζει όλο τον λαό, και τους έλληνες 
και τους τούρκους και τους αρμένηδες και τους εακίτες και τους πεκιστές και τους 
νεοσυντεχνιακούς και τους παλαιοσυντεχνιακούς. Στο ιμπεριαλιστικό δόγμα «διαίρει 
και βασίλευε» ο λαός μας ας αντιτάξει την πολύτιμη συνεργασία και ενότητα όλων, 
την απομάκρυνση από κάθε ιδέα πολιτικού, ιδεολογικού ή φυλετικού αφορισμού. 

Ο βασικός κρίκος για την πραγματοποίηση του ενιαίου απελευθερωτικού μετώπου 
είναι η πάλη για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Η πείρα μας δείχνει ότι ο 
λαός ενώνεται ήδη και παλεύει για το ψωμί του, για την ζωή του, για το βιοτικό του 
επίπεδο. 

Η εργατική ενότητα είναι ο γερός θεμέλιος, η απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εργατο - αγροτική συμμαχία και για την παλλαϊκή ενότητα, τη συσπείρωση όλων των 
πατριωτικών στοιχείων του λαού. 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εγκρίνει το μίνιμουμ πρόγραμμα του Κόμματος που 
προτάθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και το μίνιμουμ πρόγραμμα 
συγκρότησης του ενιαίου απελευθερωτικού μετώπου πάλης. 

Οπλισμένοι οι Ακελιστές μ' αυτά τα δυο προγράμματα, κτυπώντας αποτελεσματικά 
κάθε μορφή σεχταρισμού στη δουλειά τους, επαγρυπνώντας και αποφεύγοντας κάθε 
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παρέκκλιση, δεξιά ή αριστερά, μπορούν και πρέπει ν' αναπτύξουν τη δράση τους με 
βάση τα καθημερινά προβλήματα του λαού, για να επισπεύσουν τη συγκρότηση του 
πλατύτερου δυνατού πατριωτικού μετώπου πάλης. 

III. ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας υπόψη του όλες τις διαπιστώσεις και την εκτίμηση 
της κατάστασης βάζει μπροστά στο σύνολο του Κόμματος τα ακόλουθα καθήκοντα: 

1. Να εντείνουμε την πάλη για την ειρήνη 

Πρέπει να εντείνουμε τη δουλειά και την πάλη μας για την υπόθεση της ειρήνης. 
Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης είμαστε σε απόλυτη συνέπεια με τα 
πραγματικά αισθήματα του λαού μας που στο σύνολο του αγαπά την ειρήνη, μισά τον 
πόλεμο. Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης εκτελούμε ένα βασικό διεθνιστικό 
καθήκον μας. 

Παλεύοντας για την υπόθεση της ειρήνης εξυπηρετούμε την εθνική μας υπόθεση. 
Διότι, πολιτική πολέμου, σημαίνει βάση στην Κύπρο και βάση στην Κύπρο σημαίνει 
τσιμέντωμα του αποικιακού καθεστώτος. 

Σαν τέτοιο, το κίνημα της ειρήνης μπορεί να πλατύνει και ν' αγκαλιάσει ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό. Για να πλατύνει όμως και ν' αναπτυχθεί το κίνημα της ειρήνης 
χρειάζεται και τη βοήθεια μας. Το Κόμμα μας πρέπει να δώσει κάθε βοήθεια στο κίνημα 
της ειρήνης. Όταν ξεσκεπάζουμε την φιλοπόλεμη ιμπεριαλιστική προπαγάνδα που 
διοχετεύεται μέσον του τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, αυτό αποτελεί 
βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. Όταν κάνουμε γνωστή στο λαό την φιλειρηνική 
πολιτική της Ε.Σ.Σ.Δ. και των Λαϊκών Δημοκρατιών, τούτο αποτελεί βοήθεια στο κίνημα 
της ειρήνης. Όταν εν ισχύσουμε την πάλη των αγροτών μας ενάντια στην κατάσχεση 
της γης τους και την χρησιμοποίηση της για πολεμικούς σκοπούς αυτό αποτελεί 
βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. Όταν με την πρωτοβουλία και τη βοήθεια των 
Ακελιστών στήνονται οι επιτροπές ειρήνης στις ενορίες, στα χωριά, στα εργοστάσια, 
στους τόπους δουλειάς, αυτό αποτελεί σημαντική βοήθεια στο κίνημα της ειρήνης. 

Η πάλη για την ειρήνη δεν πρέπει να ξεκόψει από την πάλη για την Ένωση και 
για τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Να δε ίξουμε στο λαό μας πως η πολιτική 
των πολεμικών εξοπλισμών στην Κύπρο ανέβασε και ανεβάζει τον τιμάριθμο. Να 
δε ίξουμε πως η πολιτική του πολέμου οξύνει το πρόβλημα της στέγης. Να δείξουμε 
πως η πολιτική του ψυχρού πολέμου εμποδίζει τα αγροτικά μας προϊόντα να μπουν 
σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Να δείξουμε τέλος πως η πολιτική του πολέμου 
απομακρύνει τη λύση του εθνικού μας προβλήματος. 

2. Ν ' ανεβάσουμε και να μαζικοποιήσουμε πιο πολύ τον εθνικοαπελευθερωτικά μας 
αγώνα 

Με βάση τη γραμμή της ενότητας και του προγράμματος για τη συγκρότηση του 
Ενιαίου Πατριωτικού Μετώπου πάλης, πρέπει ν' ανεβάσουμε καινά μαζικοποιήσουμε 
τον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα, ξεσκεπάζοντας κι απομονώνοντας τους 
διασπαστές και γενικά τα στηρίγματα της ξενοκρατίας. Να βελτιώσουμε την πολιτική 
μας δουλειά μέσα στις μάζες του λαού καιν ' αναπτύξουμε τη μαχητικότητα του εθνικο
απελευθερωτικού μας κινήματος χτυπώντας κάθε σεχταριστική, κάθε λεγκαλιστική 
τάση στη δουλειά μας. 

3. Να παλαίψουμε για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού 

Να ενώσουμε τις δυνάμεις του λαού στην πάλη ενάντια σ' όλους τους ανελεύθερους 
νόμους και διατάγματα, που καταπιέζουν την εθνική παιδεία του τόπου, που 
περιορίζουντις δημοκρατικές ελευθερίες καιτα δικαιώματα του λαού. Ν ' αγωνιστούμε 
για την ελευθερία συγκέντρωσης και διαδήλωσης για την ελευθερία του τύπου και 
του λόγου, για το απόρρητο της αλληλογραφίας, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες 
των εργατών, για την ανεξαρτησία της εθνικής μας παιδείας. 

171 



4. Να πιάσουμε γερά τα οικονομικά προβλήματα του λαού 

Ακόμα πιο γερά να πιάσουμε τα οικονομικά προβλήματα του λαού και να οργανώσουμε 
την ενιαία πάλη για τη λύση τους. 

Το πρόβλημα της προστασίας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου όλων των 
εργαζομένων ιδιαίτερα των εργατών και αγροτών τα προβλήματα της γης. της 
ουσιαστικής ελάττωσης της φορολογίας, της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, του 
ελεύθερου εμπορίου με όλες τις χώρες, της αποκατάστασης των σεισμοπαθών, του 
ενοικιοστασίου, τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχνών γενικά, των δασκάλων και 
των υπαλλήλων, των αυτοκινητιστών, για Κοινωνικές Ασφαλίσεις και την προστασία 
της υγείας του λαού, για φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα και κάθε πρόβλημα που αφορά και 
ενδιαφέρει τον λαό. Όλα αυτά πρέπει να τα πιάσουμε γερά και να δε ίξουμε στο λαό 
το δρόμο της πάλης. 

Πρέπει να δε ίξουμε στον λαό την κοινή ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων, δηλαδή, 
την αποικιακή κατοχή του νησιού μας και την αντιλαϊκή οικονομική και δημοσιονομική 
πολιτική της ξένης κυβέρνησης. 

5. Να δυναμώσουμε το εργατικό μας κίνημα 

Να κάμουμε ακόμα πιο δυνατό το εργατικό μας κίνημα. Ισχυρό εργατικό κίνημα, μ' 
ένα ισχυρό σύμμαχο το αγροτικό κίνημα. Αποτελεί την πιο στέρεη βάση του Ενιαίου 
Πατριωτικού Μετώπου Πάλης, την καλύτερη εγγύηση για το δυνάμωμα και την 
ανάπτυξη του εθνικο-απελευθερωτικού μας κινήματος. 

Να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε την οργάνωση βασικών τμημάτων της εργατικής 
τάξης που μένουν ανοργάνωτα, όπως είναι οι μεταλλωρύχοι, οι εργάτες μεταφορών, 
οι βιομηχανικοί εργάτες, οι εργάτες γεωργίας, οι υπάλληλοι. Όλες οι δυσκολίες που 
υπάρχουν, πρέπει να ξεπεραστούν. 

Η μαζικοποίηση και η ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος πρέπει να συμβαδίζει 
με την πολιτική διαπαιδαγώγηση και κατατόπιση των εργατών. Γι 'αυτό είναι καθήκον 
μας να δούμε πως θα οργανωθεί μέσα στους εργάτες η πολιτική διαφωτιστική 
δουλειά, που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Να προωθήσουμε και να στερεώσουμε την ιδέα της ενότητας και της ενιαίας δράσης 
ανάμεσα στις γραμμές της εργατικής τάξης. Η ενότητα είναι ένα πανίσχυρο όπλο 
στα χέρια της εργατικής τάξης. Η ενότητα είναι παράγοντας διασφάλισης της νίκης 
στους αγώνες της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα, η ενότητα της εργατικής τάξης είναι 
η βάση της παλλαϊκής ενότητας στην πάλη για την Εθνική μας λευτεριά. 

Η ενότητα της εργατικής τάξης έχει προωθηθεί σε σημαντικό βαθμό μέσα στους 
καθημερινούς αγώνες των εργατών. Ό μ ω ς πολλή ακόμη δουλειά απαιτείται για να 
μπορούμε να πούμε ότι η ενότητα της εργατικής τάξης είναι πλήρης και σταθερή. 
Να ξεριζώσουμε κι εδώ το σεχταρισμό που αποτελεί το πιο μεγάλο εμπόδιο για την 
πραγματοποίηση της ενότητας της εργατικής τάξης. 

6. Να δυναμώσουμε το αγροτικό μας κίνημα 

Πρέπει επίσης να δυναμώσουμε το αγροτικό κίνημα του τόπου μας. Το αγροτικό 
κίνημα, σε συμμαχία με το εργατικό, θ' αποτελέσει βασική δύναμη στην πάλη για τη 
λύση του Εθνικού μας ζητήματος. 

Για να δυναμώσουμε το αγροτικό κίνημα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη στροφή 
μας προς την αγροτιά, πιάνοντας ακόμα πιο αποφασιστικά τα αγροτικά προβλήματα. 
Πρέπει ν' αποβάλουμε κάθε εκδήλωση σεχταρισμού από την δουλειά μας. Πρέπει 
ν' αγωνιστούμε για τη δημοκρατικοποίηση του συνεργατισμού. Τέλος, πρέπει να 
επεξεργαστούμε σαν Κόμμα το αγροτικό μας πρόγραμμα. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνο που μας διδάσκει ο Στάλιν, ότι «χωρίς την στρατιά των 
αγροτώνδενμπορείναυπάρξε ι ισχυρό Εθνικό κίνημα.» «Είναι επίσης αναμφισβήτητο», 
λέει ο Στάλιν, «και πως την βάση του Εθνικού ζητήματος, την εσωτερική ουσία του, 
πάντοτε την αποτελεί το ζήτημα της αγροτιάς. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η 
αγροτιά αποτελεί τη βασική στρατιά του Εθνικού κινήματος, ότι χωρίς την στρατιά 
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των αγροτών δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό Εθνικό κίνημα.» 

7. Να χτίσουμε και να στεριώσουμε την εργατοαγροτική συμμαχία 

Μέσα στους αγώνες για τα λαϊκά προβλήματα με επιμονή και προσοχή να χτίσουμε 
και να στεριώσουμε την εργατο-αγροτική συμμαχία. Στον αγώνα της κυπριακής 
αγροτιάς για τα ζωτικά προβλήματα της. να οργανώσουμε και να καθοδηγήσουμε την 
αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και όλων των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. Η 
εργατική τάξη, που αποτελεί την ηγετική δύναμη σ' όλους τους αγώνες του λαού μας 
επιβάλλεται να πρωτοπορήσει και σ' αυτό τον τομέα. 

8. Να δυναμώσουμε το κίνημα της νεολαίας 

Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα και τα προβλήματα της νεολαίας, 
ιδιαίτερα για την προστασία της από την άγρια εκμετάλλευση, για τη μόρφωση της, 
την τεχνική και την επαγγελματική κατάρτιση της. Να χτυπήσουμε τον σεχταρισμό που 
υπάρχει στη δουλειά μας σχετικά με την οργάνωση και τα προβλήματα της νεολαίας. 
Να βοηθήσουμε ώστε να οργανωθούν οι χιλιάδες των νέων, να διαπαιδαγωγηθούν 
μέσα στις καλύτερες μαχητικές παραδόσεις της ελληνικής νεολαίας και να μπουν 
μαζικό στον Εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

Η κυπριακή νεολαία είναι πολύτιμη δύναμη, απαραίτητη στον Εθνικό αγώνα. Να 
χρησιμοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη μαχητική, τη γιομάτη ζωή και 
παλμό δύναμη της νεολαίας, σ' όλες τις μελλοντικές εκδηλώσεις και αγώνες του 
κυπριακού λαού. 

Ν ' αναπτύξουμε την εκπολιτιστική καλλιτεχνική και αθλητική δράση της νεολαίας. 
Να βοηθήσουμε τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας πάνω σε υγιείς, δημοκρατικές, 
εθνικοαπελευθερωτικές αρχές. Να την περιφρουρήσουμε από την διαφθορά και 
τον εκφυλισμό που διοχετεύεται μέσον του γκανγκστερικού αμερικάνικου φιλμ, 
και του πορνογραφικού διηγήματος. Νους υγιής, σωματική διάπλαση υγιής, υγιείς 
δημοκρατικές αντιλήψεις, υγιής πατριωτισμός, μαχητικότητα και αυτοθυσία, να τι 
πρέπει νάναι τα χαρακτηριστικά της νεολαίας μας. 

9. Να δυναμώσουμε το γυναικείο κίνημα 

Να πιάσουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα των γυναικών του τόπου, των εργατριών, 
των υπαλλήλων, των αγροτισσών. των οικοκυρών, καθώς και τα προβλήματα που 
απασχολούντις δασκάλες. Να βοηθήσουμετη δημιουργία ενός πλατειού δημοκρατικού 
γυναικείου κινήματος, που θα τραβήξει στις γραμμές του την πλειοψηφία των 
γυναικών της Κύπρου, και θα τις βάλλει στην πάλη για τα δικαιώματα της γυναίκας, 
στην πάλη για τα λαϊκά προβλήματα, την ειρήνη και στον εθνικο-απελευθερωτικό μας 
αγώνα. 

Να ξεριζώσουμε κάθε μικροαστική υποτιμητική και σεχταριστική αντίληψη για 
την γυναίκα. Να δούμε τη γυναίκα σαν μια μαχητική δύναμη, σαν ένα σημαντικό 
παράγοντα στον Εθνικό μας αγώνα. 

10. Στροφή στη δουλιά μας για τις μειονότητες 

Το Κόμμα μας πρέπει να κάνει ολόπλευρη στροφή στη δουλειά του για τις μειονότητες. 
Η τούρκικη μειονότητα που αποτελεί το 1/5 περίπου του πληθυσμού της Κύπρου, 
βρίσκεται ακόμα κάτω απ' τη σοβινιστική επιρροή των Τούρκων τσιφλικάδων και 
αστών. Ελάχιστη είναι η δουλειά που έχουμε κάνει για ν' αποσπάσουμε τους Τούρκους 
εργαζόμενους απ' αυτή την επιρροή. Έτσι, η τούρκικη μειονότητα χρησιμοποιείται 
σήμερα από τον ιμπεριαλισμό σαν σφήνα στον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα. 

«Το Α Κ Ε Λ , λέουν οι τρεις σύντροφοι του Κ.Κ.Ε. στο άρθρο τους για την Κύπρο, δεν θα 
μπορέσει να γίνει ηγετικό μαχητικό Κόμμα του κυπριακού λαού αν δεν κατορθώσει να 
επηρεάσει και να καταχτήσει πολιτικά και οργανωτικά και την εργαζόμενη τούρκικη 
μειονότητα. Οι Τούρκοι δυσπιστούν προς τους έλληνες και τους Ακελιστές γιατί δεν 
έχουν εμπιστοσύνη στον μεγαλοελλαδίτικο σωβινισμό. Και η άγνοια ή η υποτίμηση 
της Τούρκικης μειονότητας από το πρωτοπόρο Κόμμα, δεν είναι παρά ξεκάθαρη 
εκδήλωση του σωβινισμού αυτού.» 
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4. Να πιάσουμε γερά τα οικονομικά προβλήματα του λαού 

Ακόμα πιο γερά να πιάσουμε τα οικονομικά προβλήματα του λαού και να οργανώσουμε 
την ενιαία πάλη για τη λύση τους. 

Το πρόβλημα της προστασίας και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου όλων των 
εργαζομένων ιδιαίτερα των εργατών και αγροτών τα προβλήματα της γης. της 
ουσιαστικής ελάττωσης της φορολογίας, της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, του 
ελεύθερου εμπορίου με όλες τις χώρες, της αποκατάστασης των σεισμοπαθών, του 
ενοικιοστασίου, τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχνών γενικά, των δασκάλων και 
των υπαλλήλων, των αυτοκινητιστών, για Κοινωνικές Ασφαλίσεις και την προστασία 
της υγείας του λαού, για φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα και κάθε πρόβλημα που αφορά και 
ενδιαφέρει τον λαό. Όλα αυτά πρέπει να τα πιάσουμε γερά και να δε ίξουμε στο λαό 
το δρόμο της πάλης. 

Πρέπει να δε ίξουμε στον λαό την κοινή ρίζα όλων αυτών των προβλημάτων, δηλαδή, 
την αποικιακή κατοχή του νησιού μας και την αντιλαϊκή οικονομική και δημοσιονομική 
πολιτική της ξένης κυβέρνησης. 

5. Να δυναμώσουμε το εργατικό μας κίνημα 

Να κάμουμε ακόμα πιο δυνατό το εργατικό μας κίνημα. Ισχυρό εργατικό κίνημα, μ' 
ένα ισχυρό σύμμαχο το αγροτικό κίνημα. Αποτελεί την πιο στέρεη βάση του Ενιαίου 
Πατριωτικού Μετώπου Πάλης, την καλύτερη εγγύηση για το δυνάμωμα και την 
ανάπτυξη του εθνικο-απελευθερωτικού μας κινήματος. 

Να δουλέψουμε για να βοηθήσουμε την οργάνωση βασικών τμημάτων της εργατικής 
τάξης που μένουν ανοργάνωτα, όπως είναι οι μεταλλωρύχοι, οι εργάτες μεταφορών, 
οι βιομηχανικοί εργάτες, οι εργάτες γεωργίας, οι υπάλληλοι. Όλες οι δυσκολίες που 
υπάρχουν, πρέπει να ξεπεραστούν. 

Η μαζικοποίηση και η ισχυροποίηση του εργατικού κινήματος πρέπει να συμβαδίζει 
με την πολιτική διαπαιδαγώγηση και κατατόπιση των εργατών. Γι 'αυτό είναι καθήκον 
μας να δούμε πως θα οργανωθεί μέσα στους εργάτες η πολιτική διαφωτιστική 
δουλειά, που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Να προωθήσουμε και να στερεώσουμε την ιδέα της ενότητας και της ενιαίας δράσης 
ανάμεσα στις γραμμές της εργατικής τάξης. Η ενότητα είναι ένα πανίσχυρο όπλο 
στα χέρια της εργατικής τάξης. Η ενότητα είναι παράγοντας διασφάλισης της νίκης 
στους αγώνες της εργατικής τάξης. Ταυτόχρονα, η ενότητα της εργατικής τάξης είναι 
η βάση της παλλαϊκής ενότητας στην πάλη για την Εθνική μας λευτεριά. 

Η ενότητα της εργατικής τάξης έχει προωθηθεί σε σημαντικό βαθμό μέσα στους 
καθημερινούς αγώνες των εργατών. Ό μ ω ς πολλή ακόμη δουλειά απαιτείται για να 
μπορούμε να πούμε ότι η ενότητα της εργατικής τάξης είναι πλήρης και σταθερή. 
Να ξεριζώσουμε κι εδώ το σεχταρισμό που αποτελεί το πιο μεγάλο εμπόδιο για την 
πραγματοποίηση της ενότητας της εργατικής τάξης. 

6. Να δυναμώσουμε το αγροτικό μας κίνημα 

Πρέπει επίσης να δυναμώσουμε το αγροτικό κίνημα του τόπου μας. Το αγροτικό 
κίνημα, σε συμμαχία με το εργατικό, θ' αποτελέσει βασική δύναμη στην πάλη για τη 
λύση του Εθνικού μας ζητήματος. 

Για να δυναμώσουμε το αγροτικό κίνημα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη στροφή 
μας προς την αγροτιά, πιάνοντας ακόμα πιο αποφασιστικά τα αγροτικά προβλήματα. 
Πρέπει ν' αποβάλουμε κάθε εκδήλωση σεχταρισμού από την δουλειά μας. Πρέπει 
ν' αγωνιστούμε για τη δημοκρατικοποίηση του συνεργατισμού. Τέλος, πρέπει να 
επεξεργαστούμε σαν Κόμμα το αγροτικό μας πρόγραμμα. 

Δεν πρέπει να ξεχνούμε εκείνο που μας διδάσκει ο Στάλιν, ότι «χωρίς την στρατιά των 
αγροτώνδενμπορείναυπάρξε ι ισχυρό Εθνικό κίνημα.» «Είναι επίσης αναμφισβήτητο», 
λέει ο Στάλιν, «και πως την βάση του Εθνικού ζητήματος, την εσωτερική ουσία του, 
πάντοτε την αποτελεί το ζήτημα της αγροτιάς. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η 
αγροτιά αποτελεί τη βασική στρατιά του Εθνικού κινήματος, ότι χωρίς την στρατιά 

172 

των αγροτών δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό Εθνικό κίνημα.» 

7. Να χτίσουμε και να στεριώσουμε την εργατοαγροτική συμμαχία 

Μέσα στους αγώνες για τα λαϊκά προβλήματα με επιμονή και προσοχή να χτίσουμε 
και να στεριώσουμε την εργατο-αγροτική συμμαχία. Στον αγώνα της κυπριακής 
αγροτιάς για τα ζωτικά προβλήματα της. να οργανώσουμε και να καθοδηγήσουμε την 
αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και όλων των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. Η 
εργατική τάξη, που αποτελεί την ηγετική δύναμη σ' όλους τους αγώνες του λαού μας 
επιβάλλεται να πρωτοπορήσει και σ' αυτό τον τομέα. 

8. Να δυναμώσουμε το κίνημα της νεολαίας 

Να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα και τα προβλήματα της νεολαίας, 
ιδιαίτερα για την προστασία της από την άγρια εκμετάλλευση, για τη μόρφωση της, 
την τεχνική και την επαγγελματική κατάρτιση της. Να χτυπήσουμε τον σεχταρισμό που 
υπάρχει στη δουλειά μας σχετικά με την οργάνωση και τα προβλήματα της νεολαίας. 
Να βοηθήσουμε ώστε να οργανωθούν οι χιλιάδες των νέων, να διαπαιδαγωγηθούν 
μέσα στις καλύτερες μαχητικές παραδόσεις της ελληνικής νεολαίας και να μπουν 
μαζικό στον Εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

Η κυπριακή νεολαία είναι πολύτιμη δύναμη, απαραίτητη στον Εθνικό αγώνα. Να 
χρησιμοποιήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη μαχητική, τη γιομάτη ζωή και 
παλμό δύναμη της νεολαίας, σ' όλες τις μελλοντικές εκδηλώσεις και αγώνες του 
κυπριακού λαού. 

Ν ' αναπτύξουμε την εκπολιτιστική καλλιτεχνική και αθλητική δράση της νεολαίας. 
Να βοηθήσουμε τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας πάνω σε υγιείς, δημοκρατικές, 
εθνικοαπελευθερωτικές αρχές. Να την περιφρουρήσουμε από την διαφθορά και 
τον εκφυλισμό που διοχετεύεται μέσον του γκανγκστερικού αμερικάνικου φιλμ, 
και του πορνογραφικού διηγήματος. Νους υγιής, σωματική διάπλαση υγιής, υγιείς 
δημοκρατικές αντιλήψεις, υγιής πατριωτισμός, μαχητικότητα και αυτοθυσία, να τι 
πρέπει νάναι τα χαρακτηριστικά της νεολαίας μας. 

9. Να δυναμώσουμε το γυναικείο κίνημα 

Να πιάσουμε τα ζητήματα και τα προβλήματα των γυναικών του τόπου, των εργατριών, 
των υπαλλήλων, των αγροτισσών. των οικοκυρών, καθώς και τα προβλήματα που 
απασχολούντις δασκάλες. Να βοηθήσουμετη δημιουργία ενός πλατειού δημοκρατικού 
γυναικείου κινήματος, που θα τραβήξει στις γραμμές του την πλειοψηφία των 
γυναικών της Κύπρου, και θα τις βάλλει στην πάλη για τα δικαιώματα της γυναίκας, 
στην πάλη για τα λαϊκά προβλήματα, την ειρήνη και στον εθνικο-απελευθερωτικό μας 
αγώνα. 

Να ξεριζώσουμε κάθε μικροαστική υποτιμητική και σεχταριστική αντίληψη για 
την γυναίκα. Να δούμε τη γυναίκα σαν μια μαχητική δύναμη, σαν ένα σημαντικό 
παράγοντα στον Εθνικό μας αγώνα. 

10. Στροφή στη δουλιά μας για τις μειονότητες 

Το Κόμμα μας πρέπει να κάνει ολόπλευρη στροφή στη δουλειά του για τις μειονότητες. 
Η τούρκικη μειονότητα που αποτελεί το 1/5 περίπου του πληθυσμού της Κύπρου, 
βρίσκεται ακόμα κάτω απ' τη σοβινιστική επιρροή των Τούρκων τσιφλικάδων και 
αστών. Ελάχιστη είναι η δουλειά που έχουμε κάνει για ν' αποσπάσουμε τους Τούρκους 
εργαζόμενους απ' αυτή την επιρροή. Έτσι, η τούρκικη μειονότητα χρησιμοποιείται 
σήμερα από τον ιμπεριαλισμό σαν σφήνα στον εθνικο-απελευθερωτικό μας αγώνα. 

«Το Α Κ Ε Λ , λέουν οι τρεις σύντροφοι του Κ.Κ.Ε. στο άρθρο τους για την Κύπρο, δεν θα 
μπορέσει να γίνει ηγετικό μαχητικό Κόμμα του κυπριακού λαού αν δεν κατορθώσει να 
επηρεάσει και να καταχτήσει πολιτικά και οργανωτικά και την εργαζόμενη τούρκικη 
μειονότητα. Οι Τούρκοι δυσπιστούν προς τους έλληνες και τους Ακελιστές γιατί δεν 
έχουν εμπιστοσύνη στον μεγαλοελλαδίτικο σωβινισμό. Και η άγνοια ή η υποτίμηση 
της Τούρκικης μειονότητας από το πρωτοπόρο Κόμμα, δεν είναι παρά ξεκάθαρη 
εκδήλωση του σωβινισμού αυτού.» 
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Μέσα στην πάλη για τα καθημερινά προβλήματα του λαού να δυναμώσουμε την 
επαφή μας με την τούρκικη και την αρμένικη μειονότητα. Μέσα στους κοινούς 
αγώνες για τα προβλήματα των εργαζομένων, Ελλήνων, Τούρκων και Αρμένηδων, να 
σφυρηλατήσουμε την ενότητα με τις μειονότητες, διαλύοντας τις δυσπιστίες και τις 
παρεξηγήσεις κι αναπτύσσοντας τη φιλία και τη συναδέλφωση. 

Η πείρα, έδειξε ότι αυτός είναι ο μόνος σωστός κι αποτελεσματικός δρόμος. 
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί ασφαλώς στη σταθερή ενότητα Ελλήνων -
Τούρκων και Αρμένηδων. Το εργατικό, το αγροτικό, το κίνημα της νεολαίας, σε κάθε 
κινητοποίηση για τα λαϊκά προβλήματα να μη ξεχνούν τα συμφέροντα και τις απόψεις 
των μειονοτήτων και να φροντίζουν να πραγματοποιούν ενιαία κινητοποίηση όλων 
των εργαζομένων 

Να βοηθήσουμε τους Τούρκους της πατρίδας μας να γνωρίσουν το πρόγραμμα του 
Κόμματος μας, εκδίδοντας το στα τούρκικα. Να βοηθήσουμε ιδιαίτερα την τούρκικη 
μειονότητα, να κατανοήσει το Εθνικό μας ζήτημα. Να επεξεργαστούμε και να 
εκλαϊκεύσουμε την Εθνική πολιτική του Α Κ Ε Λ απέναντι στην τούρκικη μειονότητα. 
Να μελετήσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα της τούρκικης μειονότητας και να 
γνωρίσουμε στους Τούρκους συμπατριώτες μας τη θέση που παίρνει το Κόμμα μας 
για το καθένα από τα προβλήματα τους. Να σταματήσει η υποτίμηση της δουλειάς 
μέσα στην τούρκικη μειονότητα. Η μάζα του τούρκικου λαού να τραβηχτεί μαζί με τον 
υπόλοιπο λαό στην αντιαποικιακή εθνικο-απελευθερωτική πάλη. 

11. Να οργανώσουμε και να ενισχύσουμε το ιδεολογικό μας μέτωπο 

Να μελετήσουμε με προσοχή όλες τις ελλείψεις και αδυναμίες του ιδεολογικού μας 
μετώπου, να οργανώσουμε καινά εν ισχύσουμε αυτό το μέτωπο. Να φωτίζουμε διαρκώς 
όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εθνικό μας αγώνα. Να προφυλάγουμε τον 
Εθνικό μας αγώνα από κάθε είδους ιδεολογική διαστρέβλωση. 

Ν ' αντιμετωπίζουμε ιδεολογικά την αντισοβιετική, αντικομουνιστική και φιλοπόλεμη 
προπαγάνδα του διεθνούς ιμπεριαλισμού και των ντόπιων λακέδων του τόσο μέσα 
στους έλληνες όσο και μέσα στους τούρκους και τους αρμένηδες. Να υπερασπίζουμε 
παντού και πάντα τις κομματικές αρχές, τις κομματικές αποφάσεις, και να 
εκλαϊκεύουμε την δράση του Κόμματος μας για το λαό. 

Για να πετύχουμε στη δουλειά μας του ιδεολογικού μετώπου πρέπει να ξεπεράσουμε 
όλες τις αδυναμίες που παρουσιάζειτο όργανο του Κόμματος μας, ο Νέος Δημοκράτης. 
Ν ' αναπτύξουμε δημοσιογραφικά στελέχη πλήρως αφοσιωμένα στο Κόμμα και την 
υπόθεση του λαού, στελέχη με υψηλό ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, ικανά να 
εξυπηρετούν το λαό με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Η σύνταξη και 
γενικά το προσωπικό της εφημερίδας να καταχτήσουν την τέχνη της δημοσιογραφίας 
που πείθει και κινητοποιεί το λαό. 

Η σύνταξη της εφημερίδας να καταπολεμήσει συστηματικά και να εξαλείψει τα λάθη. 
πολιτικά, συνταχτικά, ορθογραφικά, τυπογραφικά. Να ξεριζώσει το σεχταρισμό που 
περιέχεται στην αρθρογραφία, τη σημειωματογραφία και την ειδησεογραφία. Με 
παλμό να εκλαϊκεύει τη γραμμή και τις αποφάσεις του Κόμματος. 

Η εφημερίδα του Κόμματος μας είναι το σοβαρότερο και μεγαλύτερο ιδεολογικό 
όπλο που έχουμε. Είναι ο φορέας της Κομματικής γραμμής και τακτικής, ο 
καθημερινός άγρυπνος φρουρός για τα συμφέροντα του λαού. Είναι το μέσο που 
μορφώνει, διαπαιδαγωγεί, ενθουσιάζει, κινητοποιεί, οργανώνει το λαό. Γι' αυτό και 
η ευθύνη μας να βελτιώνουμε αυτό το μέσο, είναι μεγάλη έναντι του λαού. 0 «Νέος 
Δημοκράτης» πρέπει να γίνει το αγωνιστικό εκφραστικό όργανο του πλατειού εθνικό 
- απελευθερωτικού μας αγώνα, αγαπητό από τα πλατειά στρώματα του λαού. 0 «Νέος 
Δημοκράτης» πρέπει να μπει στο σπίτι του κάθε Κύπριου πατριώτη. 

Ν ' αναπτύξουμε ένα κίνημα φίλων κι αναγνωστών του «Νέου Δημοκράτη», ένα κίνημα 
για τη διάδοση της εφημερίδας μας. Να βελτιώσουμε το θεωρητικό όργανο του 
Κόμματος μας, τον «Δημοκράτη». Να εξασφαλίζουμε καλύτερη συνεργασία, ταχτικές 
μελέτες πάνω σε διάφορα προβλήματα, αρθρογραφία πλατύτερου ενδιαφέροντος. 
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Να συστηματοποιήσουμε την έκδοση του, έτσι που να μη σημειώνεται καμιά 
καθυστέρηση. Να οργανώσουμε και να πυκνώσουμε τις εκδόσεις μπροσούρων, 
βιβλίων, διηγημάτων. Να στήσουμε ένα πλήρη εκδοτικό μηχανισμό. Να οργανώσουμε 
το γραφείο Μαζικής Ζύμωσης και προπαγάνδας, σε συνδυασμό με τη δουλειά του 
Μορφωτικού Γραφείου, για την καθημερινή διαφωτιστική δουλειά μέσα στον λαό, με 
φυλλάδια, αφίσιες, ομιλίες και διαλέξεις. Ν ' ανεβάσουμε το επίπεδο της προπαγάνδας 
και των συνθημάτων μας. Να ε ιδ ικέψουμε ομιλητές και προπαγανδιστές. 

Ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε πως να οργανώσουμε την πολιτική προπαγάνδα και 
τη διαφώτιση μέσα στους εργάτες, τους αγρότες, τη νεολαία και τις γυναίκες. Να 
ενθαρρύνουμε την προοδευτική πνευματική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική κίνηση 
και την έκδοση προοδευτικού λογοτεχνικού περιοδικού. Να ενθαρρύνουμε την 
ανάδειξη Κυπρίων λογοτεχνών, που να εκφράζουν με το έργο τους τη ζωή και την 
πάλη του λαού μας. 

Γενικά, στον ιδεολογικό τομέα πρέπει να οξύνουμε την ιδεολογική μας επαγρύπνηση 
προς όλες τις κατευθύνσεις, διαβλέποντας έγκαιρα και καταπολεμώντας αδιάλλακτα 
την ιδεολογία του εχθρού. 

12. Ν ' αναπτύξουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση 

Μέσα κι έξω από το Κόμμα μας. πρέπει ν' αναπτύξουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση. 
Πρέπει να μάθουμε το κάθε στέλεχος, το κάθε μέλος, να επαγρυπνεί. Να επαγρυπνεί 
για την περιφρούρηση των αρχών και της πολιτικής γραμμής του Κόμματος, για την 
τήρηση της πειθαρχίας και της εσωκομματικής δημοκρατίας, για την περιφρούρηση 
της ενότητας του Κόμματος μας, 

0 εχθρός, εφ ' όσον υπάρχει, δεν μπορεί παρά να κάνει τη δουλειά του. Η πάλη με 
τον εχθρό δεν τέλειωσε με την εκκαθάριση των οππορτουνιστών - φραξιονιστών 
και πρακτόρων του μεσ ' από το Κόμμα. Να μην επαναπαυτούμε με την ικανοποίηση 
ότι οι εχθροί του Κόμματος δεν άφησαν πίσω τους ανθρώπους τους ή κι αν δεν 
άφησαν ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλους. Μ ' αυτό δεν λέμε ότι πρέπει 
παντού να βλέπουμε χαφιέδες και πράκτορες του εχθρού. Ό,τι λέμε, είναι ότι πρέπει 
να χρησιμοποιούμε όλο και πιο πολύ τα δοκιμασμένα όπλα για την εξεύρεση των 
οργάνων του εχθρού μέσα στις γραμμές του Κόμματος και να τα ξεκαθαρίζουμε. 

13. Απαραίτητη η πιο πέρα μαζικοποίηση του Κόμματος 

Για την εκτέλεση όλων αυτών των καθηκόντων είναι απαραίτητη η μαζικοποίηση του 
Κόμματος με νέες χιλιάδες μέλη, η απαλλαγή μας από κάθε υπόλειμμα σεχταρισμού. η 
σωστή χρησιμοποίηση του ισχυρού όπλου της κριτικής και αυτοκριτικής, δημιουργία 
νέων στελεχών, η επίμονη δουλειά για ανέβασμα του θεωρητικοπολιτικού επιπέδου 
των στελεχών και μελών του Α Κ Ε Λ . 

Αυτά είναι τα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά μας. Είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά 
καθήκοντα. Μα και η αποστολή του κόμματος μας είναι ακόμη πιο σοβαρή κι 
ιστορική. Η αποστολή του κόμματος μας είναι ν' αλλάξει τον κόσμο. Εμείς είμαστε 
οι εθελοντές, οι πρωτοπόροι, μαχητές, που αναλάβαμε αυτή την ιστορική αποστολή. 
Δεν μπορεί λοιπόν να μας τρομάζουν τα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά μας όσον 
σοβαρά και δύσκολα κι αν είναι. 

Μ ε πίστη και πεποίθηση, με αισιοδοξία και παλμό, με ακατάβλητη μαχητικότητα και 
σθένος, μ' όλη μας την ψυχή. μ' όλη μας την δύναμη ας προχωρήσουμε στην πάλη, 
την καινούργια πάλη που φωτίζει το Η' Συνέδριο του κόμματος μας, βέβαιοι ότι θα 
τα βγάλουμε πέρα όσες δυσκολίες, όσες δοκιμασίες κι αν συναντήσουμε στον δρόμο 
μας. θα οδηγήσουμε τον λαό μας στην νίκη, την χαρούμενη κι ευτυχισμένη ζωή. 
Αυτή για μας είναι η καλύτερη ικανοποίηση. Η καλύτερη αμοιβή των κόπων και των 
θυσιών μας. 
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Μέσα στην πάλη για τα καθημερινά προβλήματα του λαού να δυναμώσουμε την 
επαφή μας με την τούρκικη και την αρμένικη μειονότητα. Μέσα στους κοινούς 
αγώνες για τα προβλήματα των εργαζομένων, Ελλήνων, Τούρκων και Αρμένηδων, να 
σφυρηλατήσουμε την ενότητα με τις μειονότητες, διαλύοντας τις δυσπιστίες και τις 
παρεξηγήσεις κι αναπτύσσοντας τη φιλία και τη συναδέλφωση. 

Η πείρα, έδειξε ότι αυτός είναι ο μόνος σωστός κι αποτελεσματικός δρόμος. 
Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί ασφαλώς στη σταθερή ενότητα Ελλήνων -
Τούρκων και Αρμένηδων. Το εργατικό, το αγροτικό, το κίνημα της νεολαίας, σε κάθε 
κινητοποίηση για τα λαϊκά προβλήματα να μη ξεχνούν τα συμφέροντα και τις απόψεις 
των μειονοτήτων και να φροντίζουν να πραγματοποιούν ενιαία κινητοποίηση όλων 
των εργαζομένων 

Να βοηθήσουμε τους Τούρκους της πατρίδας μας να γνωρίσουν το πρόγραμμα του 
Κόμματος μας, εκδίδοντας το στα τούρκικα. Να βοηθήσουμε ιδιαίτερα την τούρκικη 
μειονότητα, να κατανοήσει το Εθνικό μας ζήτημα. Να επεξεργαστούμε και να 
εκλαϊκεύσουμε την Εθνική πολιτική του Α Κ Ε Λ απέναντι στην τούρκικη μειονότητα. 
Να μελετήσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα της τούρκικης μειονότητας και να 
γνωρίσουμε στους Τούρκους συμπατριώτες μας τη θέση που παίρνει το Κόμμα μας 
για το καθένα από τα προβλήματα τους. Να σταματήσει η υποτίμηση της δουλειάς 
μέσα στην τούρκικη μειονότητα. Η μάζα του τούρκικου λαού να τραβηχτεί μαζί με τον 
υπόλοιπο λαό στην αντιαποικιακή εθνικο-απελευθερωτική πάλη. 

11. Να οργανώσουμε και να ενισχύσουμε το ιδεολογικό μας μέτωπο 

Να μελετήσουμε με προσοχή όλες τις ελλείψεις και αδυναμίες του ιδεολογικού μας 
μετώπου, να οργανώσουμε καινά εν ισχύσουμε αυτό το μέτωπο. Να φωτίζουμε διαρκώς 
όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εθνικό μας αγώνα. Να προφυλάγουμε τον 
Εθνικό μας αγώνα από κάθε είδους ιδεολογική διαστρέβλωση. 

Ν ' αντιμετωπίζουμε ιδεολογικά την αντισοβιετική, αντικομουνιστική και φιλοπόλεμη 
προπαγάνδα του διεθνούς ιμπεριαλισμού και των ντόπιων λακέδων του τόσο μέσα 
στους έλληνες όσο και μέσα στους τούρκους και τους αρμένηδες. Να υπερασπίζουμε 
παντού και πάντα τις κομματικές αρχές, τις κομματικές αποφάσεις, και να 
εκλαϊκεύουμε την δράση του Κόμματος μας για το λαό. 

Για να πετύχουμε στη δουλειά μας του ιδεολογικού μετώπου πρέπει να ξεπεράσουμε 
όλες τις αδυναμίες που παρουσιάζειτο όργανο του Κόμματος μας, ο Νέος Δημοκράτης. 
Ν ' αναπτύξουμε δημοσιογραφικά στελέχη πλήρως αφοσιωμένα στο Κόμμα και την 
υπόθεση του λαού, στελέχη με υψηλό ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, ικανά να 
εξυπηρετούν το λαό με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Η σύνταξη και 
γενικά το προσωπικό της εφημερίδας να καταχτήσουν την τέχνη της δημοσιογραφίας 
που πείθει και κινητοποιεί το λαό. 

Η σύνταξη της εφημερίδας να καταπολεμήσει συστηματικά και να εξαλείψει τα λάθη. 
πολιτικά, συνταχτικά, ορθογραφικά, τυπογραφικά. Να ξεριζώσει το σεχταρισμό που 
περιέχεται στην αρθρογραφία, τη σημειωματογραφία και την ειδησεογραφία. Με 
παλμό να εκλαϊκεύει τη γραμμή και τις αποφάσεις του Κόμματος. 

Η εφημερίδα του Κόμματος μας είναι το σοβαρότερο και μεγαλύτερο ιδεολογικό 
όπλο που έχουμε. Είναι ο φορέας της Κομματικής γραμμής και τακτικής, ο 
καθημερινός άγρυπνος φρουρός για τα συμφέροντα του λαού. Είναι το μέσο που 
μορφώνει, διαπαιδαγωγεί, ενθουσιάζει, κινητοποιεί, οργανώνει το λαό. Γι' αυτό και 
η ευθύνη μας να βελτιώνουμε αυτό το μέσο, είναι μεγάλη έναντι του λαού. 0 «Νέος 
Δημοκράτης» πρέπει να γίνει το αγωνιστικό εκφραστικό όργανο του πλατειού εθνικό 
- απελευθερωτικού μας αγώνα, αγαπητό από τα πλατειά στρώματα του λαού. 0 «Νέος 
Δημοκράτης» πρέπει να μπει στο σπίτι του κάθε Κύπριου πατριώτη. 

Ν ' αναπτύξουμε ένα κίνημα φίλων κι αναγνωστών του «Νέου Δημοκράτη», ένα κίνημα 
για τη διάδοση της εφημερίδας μας. Να βελτιώσουμε το θεωρητικό όργανο του 
Κόμματος μας, τον «Δημοκράτη». Να εξασφαλίζουμε καλύτερη συνεργασία, ταχτικές 
μελέτες πάνω σε διάφορα προβλήματα, αρθρογραφία πλατύτερου ενδιαφέροντος. 
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Να συστηματοποιήσουμε την έκδοση του, έτσι που να μη σημειώνεται καμιά 
καθυστέρηση. Να οργανώσουμε και να πυκνώσουμε τις εκδόσεις μπροσούρων, 
βιβλίων, διηγημάτων. Να στήσουμε ένα πλήρη εκδοτικό μηχανισμό. Να οργανώσουμε 
το γραφείο Μαζικής Ζύμωσης και προπαγάνδας, σε συνδυασμό με τη δουλειά του 
Μορφωτικού Γραφείου, για την καθημερινή διαφωτιστική δουλειά μέσα στον λαό, με 
φυλλάδια, αφίσιες, ομιλίες και διαλέξεις. Ν ' ανεβάσουμε το επίπεδο της προπαγάνδας 
και των συνθημάτων μας. Να ε ιδ ικέψουμε ομιλητές και προπαγανδιστές. 

Ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε πως να οργανώσουμε την πολιτική προπαγάνδα και 
τη διαφώτιση μέσα στους εργάτες, τους αγρότες, τη νεολαία και τις γυναίκες. Να 
ενθαρρύνουμε την προοδευτική πνευματική, λογοτεχνική και καλλιτεχνική κίνηση 
και την έκδοση προοδευτικού λογοτεχνικού περιοδικού. Να ενθαρρύνουμε την 
ανάδειξη Κυπρίων λογοτεχνών, που να εκφράζουν με το έργο τους τη ζωή και την 
πάλη του λαού μας. 

Γενικά, στον ιδεολογικό τομέα πρέπει να οξύνουμε την ιδεολογική μας επαγρύπνηση 
προς όλες τις κατευθύνσεις, διαβλέποντας έγκαιρα και καταπολεμώντας αδιάλλακτα 
την ιδεολογία του εχθρού. 

12. Ν ' αναπτύξουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση 

Μέσα κι έξω από το Κόμμα μας. πρέπει ν' αναπτύξουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση. 
Πρέπει να μάθουμε το κάθε στέλεχος, το κάθε μέλος, να επαγρυπνεί. Να επαγρυπνεί 
για την περιφρούρηση των αρχών και της πολιτικής γραμμής του Κόμματος, για την 
τήρηση της πειθαρχίας και της εσωκομματικής δημοκρατίας, για την περιφρούρηση 
της ενότητας του Κόμματος μας, 

0 εχθρός, εφ ' όσον υπάρχει, δεν μπορεί παρά να κάνει τη δουλειά του. Η πάλη με 
τον εχθρό δεν τέλειωσε με την εκκαθάριση των οππορτουνιστών - φραξιονιστών 
και πρακτόρων του μεσ ' από το Κόμμα. Να μην επαναπαυτούμε με την ικανοποίηση 
ότι οι εχθροί του Κόμματος δεν άφησαν πίσω τους ανθρώπους τους ή κι αν δεν 
άφησαν ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν άλλους. Μ ' αυτό δεν λέμε ότι πρέπει 
παντού να βλέπουμε χαφιέδες και πράκτορες του εχθρού. Ό,τι λέμε, είναι ότι πρέπει 
να χρησιμοποιούμε όλο και πιο πολύ τα δοκιμασμένα όπλα για την εξεύρεση των 
οργάνων του εχθρού μέσα στις γραμμές του Κόμματος και να τα ξεκαθαρίζουμε. 

13. Απαραίτητη η πιο πέρα μαζικοποίηση του Κόμματος 

Για την εκτέλεση όλων αυτών των καθηκόντων είναι απαραίτητη η μαζικοποίηση του 
Κόμματος με νέες χιλιάδες μέλη, η απαλλαγή μας από κάθε υπόλειμμα σεχταρισμού. η 
σωστή χρησιμοποίηση του ισχυρού όπλου της κριτικής και αυτοκριτικής, δημιουργία 
νέων στελεχών, η επίμονη δουλειά για ανέβασμα του θεωρητικοπολιτικού επιπέδου 
των στελεχών και μελών του Α Κ Ε Λ . 

Αυτά είναι τα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά μας. Είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά 
καθήκοντα. Μα και η αποστολή του κόμματος μας είναι ακόμη πιο σοβαρή κι 
ιστορική. Η αποστολή του κόμματος μας είναι ν' αλλάξει τον κόσμο. Εμείς είμαστε 
οι εθελοντές, οι πρωτοπόροι, μαχητές, που αναλάβαμε αυτή την ιστορική αποστολή. 
Δεν μπορεί λοιπόν να μας τρομάζουν τα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά μας όσον 
σοβαρά και δύσκολα κι αν είναι. 

Μ ε πίστη και πεποίθηση, με αισιοδοξία και παλμό, με ακατάβλητη μαχητικότητα και 
σθένος, μ' όλη μας την ψυχή. μ' όλη μας την δύναμη ας προχωρήσουμε στην πάλη, 
την καινούργια πάλη που φωτίζει το Η' Συνέδριο του κόμματος μας, βέβαιοι ότι θα 
τα βγάλουμε πέρα όσες δυσκολίες, όσες δοκιμασίες κι αν συναντήσουμε στον δρόμο 
μας. θα οδηγήσουμε τον λαό μας στην νίκη, την χαρούμενη κι ευτυχισμένη ζωή. 
Αυτή για μας είναι η καλύτερη ικανοποίηση. Η καλύτερη αμοιβή των κόπων και των 
θυσιών μας. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Η' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΥΛΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που έλαβε χώραν στη Λευκωσία στις 5. 6 και 7 του Μάρτη 
1954 αφού συζήτησε την Οργανωτική έκθεση και εισήγηση της Κ.Ε. που κατατέθηκε 
από τον Οργανωτικό Γραμματέα της Κ.Ε σ. Π. Γεωργίου, ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση 
και ψηφίζει την παρακάτω απόφαση : 

1. Η οργανωτική δουλιά του Κόμματος στα τελευταία δύο χρόνια και τα θετικά 
αποτελέσματα της 

Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος σημειώνει με ικανοποίηση πως στο διάστημα που 
πέρασε από το 7ο Συνέδριο ως σήμερα, το Κόμμα βελτίωσε αρκετά την οργανωτική 
του δουλειά. Βασισμένο στη σωστή πολιτική του γραμμή το Κόμμα κινητοποίησε σε 
μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του και καθοδήγησε τις μάζες στον αγώνα τους, δίνοντας 
σε αρκετές περιπτώσεις ενιαιομετωπική κατεύθυνση στην πάλη του λαού. 

Η πετυχεμένη πάλη του Κόμματος μας ενάντια στον οππορτουνισμό-φραξιονισμό ήταν 
ένα σπουδαίο γεγονός στη ζωή του κόμματος μας. Η εκκαθάριση των οππορτουνιστών 
- φραξιονιστών από το Κόμμα έβγαλε μέσα απ' τον δρόμο του κόμματος ένα σοβαρό 
εμπόδιο για την οργανωτική ανάπτυξη και εξυγίανση του. Το ξεσκέπασμα και το 
ξεκαθάρισμα της φράξιας εξασφάλισε όχι μόνο την καθαρότητα της γραμμής του 
κόμματος και τον σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό του άλλα και διασφάλισε την 
ενότητα των γραμμώντου, άνοιξε το δρόμο για την εφαρμογή μιας σωστής οργανωτικής 
πολιτικής. Το Κόμμα μας είναι σήμερα περισσότερο αδιάλλακτο στην υπεράσπιση 
των αρχών του, ανάπτυξε στις γραμμές του το πνεύμα της κομματικότητας και της 
πειθαρχίας και όξυνε το όπλο της κριτικής και της αυτοκριτικής. 

Το Κόμμα άνοιξε στα τελευταία χρόνια μέτωπο ενάντια στο σεχταρισμό γενικά 
και ειδικά ενάντια στον σεχταρισμό στην οργανωτική δουλειά. Εφαρμόζοντας και 
αναπτύσσοντας πλατειά ευλύγιστη τακτική ενιαίου μετώπου στους αγώνες του λαού, 
το Κόμμα υποχρεώθηκε να εξετάσει επισταμένα την οργανωτική του συγκρότηση 
και δουλειά, ν' αποκαλύψει και να καταπολεμήσει σεχταριστικά λάθη και αδυναμίες. 
Η ταχτική του ενιαίου μετώπου στην πάλη για τα οικονομικά προβλήματα των 
μαζών διευκόλυνε την οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος όπως και των μαζικών 
οργανώσεων των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της τελευταίας οργανωτικής 
καμπάνιας του κόμματος προς τιμή του 8ου Συνεδρίου εκφράζουν ένα μεγάλο βήμα 
στην πάλη του κόμματος ενάντια στον σεκταρισμό. Η καμπάνια αυτή δείχνει πόσο 
βαθειά είναι και πόσο αναπτύσσεται η εκτίμηση του λαού προς το Κόμμα μας. Μέσα 
στα τελευταία δυο χρόνια και ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα πέρασαν στις γραμμές 
του Α Κ Ε Λ πολλές εκατοντάδες νέοι αγωνιστές απ' την πόλη και το χωριό, άνδρες και 
γυναίκες. 

Στις μαζικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τις εργατικές, προσχώρησαν τον τελευταίο καιρό 
μερικές χιλιάδες νέοι, πρώην ανοργάνωτοι εργάτες. 

Το Κόμμα πέτυχε ν' αναπτύξει τη βάση του με το πλάτεμα των ομάδων του και την 
δημιουργία αρκετών νέων ομάδων. Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο ιδρύθηκαν μέσα στους 
τελευταίους τρεις μήνες δεκάδες νέες ομάδες τακτικών ή δόκιμων μελών. 

Το Κόμμα μας ανέβασε επίσης την εσωκομματική δουλιά, την ποιότητα της, κι 
ανάπτυξε νέα στελέχη. Η ανασυγκρότηση της βάσης του κόμματος σύμφωνα με τις 
λενινιστικές σταλινικές αρχές έβγαλε την οργανωτική μας δουλειά απ' τον δρόμο 
του ρεφορμισμού όπου οι οππορτουνιστές έστρεψαν το κόμμα. Το νέο πλατύ δίχτυ 
των κατώτερων καθοδηγητικών οργανισμών που συγκροτήθηκαν υστέρα απ' το 7ο 
Συνέδριο βοήθησε να τραβηχτούν νέες δυνάμεις στην καθοδηγητική δουλειά του 
κόμματος. 

Στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου το κόμμα μας ανάπτυξε πιο πολλή δράση παρά 
πριν, παρά τις τρομερές ελλείψεις και αδυναμίες που έχουμε ακόμα σ' αυτό τον τομέα. 
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Με την αυστηρή κριτική που έκανε το κόμμα σημε ιώθηκε κάποια βελτίωση στην 
κατάσταση του κομματικού μας τύπου. Επίσης με την εξασφάλιση αρκετών έργων 
του μαρξισμού - λενινισμού και άλλης προοδευτικής φιλολογίας αρκετά μέλη και 
στελέχη μας άρχισαν να επιδίδονται - αν και όχι συστηματικά ακόμα - στην μελέτη 
για αυτομόρφωση τους. 

2. Οι ελλείψεις, οι αδυναμίες και τα λάθη που παρουσιάζει η οργανωτική δουλιά 

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα της οργανωτικής μας δουλειάς, που είναι 
σημαντικά, το Συνέδριο σημειώνει και μια σειρά σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις 
που πρέπει να προσεχτούν και να ξεπεραστούν. 

Βασική αδυναμία μας είναι ότι, η οργανωτική μας δουλειά βρίσκεται ακόμα πιο 
χαμηλά σε σχέση με την πολιτική γραμμή του κόμματος και τις απαιτήσεις της, 
δεν είναι ανάλογη με την πλατειά επιρροή του κόμματος και δεν ανταποκρίνεται 
στο βαθμό που πρέπει στα προβλήματα της πάλης του λαού, που προβάλλουν 
καθημερινά μπροστά μας. Ενώ κάθε μέρα πιο πολλά και πιο σοβαρά προβλήματα 
του λαού απαιτούν από το Κόμμα σοβαρή, άμεση αντιμετώπιση, μελέτη, γραμμή 
πάλης και καθοδηγητική πρακτική δουλειά - ενώ ωριμάζουν κάθε μέρα συνθήκες 
πλατύτερης ενιαιομετωπικής πάλης, το Κόμμα μας, από αδυναμίες, δε μπορεί να 
προχωρήσει ως το τέλος στην πραχτική εκτέλεση όλων του των αποφάσεων. Είναι 
μερικές περιπτώσεις που σημαντικές αποφάσεις του Κόμματος δεν έγιναν υπόθεση 
και πράξη του κομματικού συνόλου και του λαού, γιατί υστέρησε και σχεδόν έλειψε 
κάθε οργανωτική δουλειά για την προώθηση τους. 

Ο σεχταρισμός στην οργανωτική δουλιά, που μόλις τελευταία κτυπήθηκε σοβαρά, 
είχε σαν συνέπεια να παραμείνει το κόμμα στενό, με λίγες δυνάμεις στις γραμμές του 
σε σύγκριση με την πολιτική του επιρροή και με μηχανισμό λειψό, αδύνατο κι ανίκανο 
να προβή σε πλατύ καταμερισμό καθηκόντων και ν' αναπτύξει αρκετά νέα στελέχη. 
Επίσης, σαν αποτέλεσμα του σεχταρισμού στην οργανωτική δουλειά, το Κόμμα 
δεν ανάπτυξε αρκετά τη βάση του ώστε να καλύψει βασικά όλες τις βιομηχανικές 
και αγροτικές περιοχές του νησιού. Χωριά και τόποι δουλειάς όπου το κόμμα έχει 
σημαντική επιρροή βρίσκονται ακόμα χωρίς κομματική οργάνωση. Αυτή η αδυναμία 
κάνει πιο δύσκολη την κινητοποίηση ενός υπολογίσιμου τμήματος του λαού στους 
αγώνες του. 

Άλλο κακό που υπάρχει ακόμη στην οργανωτική δουλειά του κόμματος είναι οι 
γραφειοκρατικές μέθοδες καθοδήγησης της βάσης, που συνέπεια τους είναι η 
νωθρότητα κι η ρουτίνα στη δουλειά της. Η γραφειοκρατική, μη ζωντανή σύνδεση 
και καθοδήγηση της βάσης απ' τους αμέσως ανώτερους οργανισμούς δυσκολεύει 
την βάση ν' αναπτυχθεί, ν' αναπτύξει ζωντανή δουλειά και στενούς δεσμούς με τις 
μάζες και ν' αποβεί πραγματικό σκολειό δημιουργίας νέων στελεχών. 

Σημαντικές αδυναμίες έχει ακόμα το κόμμα μας σε ζητήματα όπως η κριτική και η 
αυτοκριτική και η πολιτική επαγρύπνηση. Επίσης μεγάλες αδυναμίες παρουσιάζει 
η δουλειά ανάμεσα στις μειονότητες, τη νεολαία και τις δημοκρατικές γυναίκες. 
Κι υστέρα απ' την τελευταία καμπάνια ελάχιστα μέλη έχουμε στο κόμμα απ' τις 
μειονότητες και τις γυναίκες, κυρίως γιατί παραμελούσαμε στα προηγούμενα χρόνια 
την πολιτική δουλειά σ' αυτά τα τμήματα των εργαζομένων. Στελέχη απ' τις μειονότητες 
και τις γυναίκες έχουμε πολύ λίγα και πολύ αδύνατα. 

Οι αιτίες αυτών των αδυναμιών του κόμματος βρίσκονται βασικά στο χαμηλό 
θεωρητικό - πολιτικό επίπεδο των μελών και στελεχών μας. στο σεχταριστικό πνεύμα 
που σε μεγάλο βαθμό υπήρχε και ακόμα υπάρχει στη δουλειά των στελεχών, στα λίγα 
στελέχη και στον ανεπαρκή έλεγχο. 

Η υποτίμηση της θεωρίας απ' τα στελέχη μας εξακολούθησε κι ύστερα από το 7ο 
Συνέδριο. Η σχετική δουλειά που γίνεται, με μερικούς κύκλους αυτομόρφωσης και 
ατομική μελέτη πολύ απέχει από του να εκφράζει πραγματική στροφή του κόμματος, 
για την κατάκτηση των βάσεων της θεωρίας απ' τα στελέχη μας. 
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ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που έλαβε χώραν στη Λευκωσία στις 5. 6 και 7 του Μάρτη 
1954 αφού συζήτησε την Οργανωτική έκθεση και εισήγηση της Κ.Ε. που κατατέθηκε 
από τον Οργανωτικό Γραμματέα της Κ.Ε σ. Π. Γεωργίου, ομόφωνα εγκρίνει την έκθεση 
και ψηφίζει την παρακάτω απόφαση : 

1. Η οργανωτική δουλιά του Κόμματος στα τελευταία δύο χρόνια και τα θετικά 
αποτελέσματα της 

Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος σημειώνει με ικανοποίηση πως στο διάστημα που 
πέρασε από το 7ο Συνέδριο ως σήμερα, το Κόμμα βελτίωσε αρκετά την οργανωτική 
του δουλειά. Βασισμένο στη σωστή πολιτική του γραμμή το Κόμμα κινητοποίησε σε 
μεγάλο βαθμό τις δυνάμεις του και καθοδήγησε τις μάζες στον αγώνα τους, δίνοντας 
σε αρκετές περιπτώσεις ενιαιομετωπική κατεύθυνση στην πάλη του λαού. 

Η πετυχεμένη πάλη του Κόμματος μας ενάντια στον οππορτουνισμό-φραξιονισμό ήταν 
ένα σπουδαίο γεγονός στη ζωή του κόμματος μας. Η εκκαθάριση των οππορτουνιστών 
- φραξιονιστών από το Κόμμα έβγαλε μέσα απ' τον δρόμο του κόμματος ένα σοβαρό 
εμπόδιο για την οργανωτική ανάπτυξη και εξυγίανση του. Το ξεσκέπασμα και το 
ξεκαθάρισμα της φράξιας εξασφάλισε όχι μόνο την καθαρότητα της γραμμής του 
κόμματος και τον σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό του άλλα και διασφάλισε την 
ενότητα των γραμμώντου, άνοιξε το δρόμο για την εφαρμογή μιας σωστής οργανωτικής 
πολιτικής. Το Κόμμα μας είναι σήμερα περισσότερο αδιάλλακτο στην υπεράσπιση 
των αρχών του, ανάπτυξε στις γραμμές του το πνεύμα της κομματικότητας και της 
πειθαρχίας και όξυνε το όπλο της κριτικής και της αυτοκριτικής. 

Το Κόμμα άνοιξε στα τελευταία χρόνια μέτωπο ενάντια στο σεχταρισμό γενικά 
και ειδικά ενάντια στον σεχταρισμό στην οργανωτική δουλειά. Εφαρμόζοντας και 
αναπτύσσοντας πλατειά ευλύγιστη τακτική ενιαίου μετώπου στους αγώνες του λαού, 
το Κόμμα υποχρεώθηκε να εξετάσει επισταμένα την οργανωτική του συγκρότηση 
και δουλειά, ν' αποκαλύψει και να καταπολεμήσει σεχταριστικά λάθη και αδυναμίες. 
Η ταχτική του ενιαίου μετώπου στην πάλη για τα οικονομικά προβλήματα των 
μαζών διευκόλυνε την οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος όπως και των μαζικών 
οργανώσεων των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα της τελευταίας οργανωτικής 
καμπάνιας του κόμματος προς τιμή του 8ου Συνεδρίου εκφράζουν ένα μεγάλο βήμα 
στην πάλη του κόμματος ενάντια στον σεκταρισμό. Η καμπάνια αυτή δείχνει πόσο 
βαθειά είναι και πόσο αναπτύσσεται η εκτίμηση του λαού προς το Κόμμα μας. Μέσα 
στα τελευταία δυο χρόνια και ιδιαίτερα στο τελευταίο διάστημα πέρασαν στις γραμμές 
του Α Κ Ε Λ πολλές εκατοντάδες νέοι αγωνιστές απ' την πόλη και το χωριό, άνδρες και 
γυναίκες. 

Στις μαζικές οργανώσεις, ιδιαίτερα τις εργατικές, προσχώρησαν τον τελευταίο καιρό 
μερικές χιλιάδες νέοι, πρώην ανοργάνωτοι εργάτες. 

Το Κόμμα πέτυχε ν' αναπτύξει τη βάση του με το πλάτεμα των ομάδων του και την 
δημιουργία αρκετών νέων ομάδων. Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο ιδρύθηκαν μέσα στους 
τελευταίους τρεις μήνες δεκάδες νέες ομάδες τακτικών ή δόκιμων μελών. 

Το Κόμμα μας ανέβασε επίσης την εσωκομματική δουλιά, την ποιότητα της, κι 
ανάπτυξε νέα στελέχη. Η ανασυγκρότηση της βάσης του κόμματος σύμφωνα με τις 
λενινιστικές σταλινικές αρχές έβγαλε την οργανωτική μας δουλειά απ' τον δρόμο 
του ρεφορμισμού όπου οι οππορτουνιστές έστρεψαν το κόμμα. Το νέο πλατύ δίχτυ 
των κατώτερων καθοδηγητικών οργανισμών που συγκροτήθηκαν υστέρα απ' το 7ο 
Συνέδριο βοήθησε να τραβηχτούν νέες δυνάμεις στην καθοδηγητική δουλειά του 
κόμματος. 

Στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου το κόμμα μας ανάπτυξε πιο πολλή δράση παρά 
πριν, παρά τις τρομερές ελλείψεις και αδυναμίες που έχουμε ακόμα σ' αυτό τον τομέα. 
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Με την αυστηρή κριτική που έκανε το κόμμα σημε ιώθηκε κάποια βελτίωση στην 
κατάσταση του κομματικού μας τύπου. Επίσης με την εξασφάλιση αρκετών έργων 
του μαρξισμού - λενινισμού και άλλης προοδευτικής φιλολογίας αρκετά μέλη και 
στελέχη μας άρχισαν να επιδίδονται - αν και όχι συστηματικά ακόμα - στην μελέτη 
για αυτομόρφωση τους. 

2. Οι ελλείψεις, οι αδυναμίες και τα λάθη που παρουσιάζει η οργανωτική δουλιά 

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα της οργανωτικής μας δουλειάς, που είναι 
σημαντικά, το Συνέδριο σημειώνει και μια σειρά σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις 
που πρέπει να προσεχτούν και να ξεπεραστούν. 

Βασική αδυναμία μας είναι ότι, η οργανωτική μας δουλειά βρίσκεται ακόμα πιο 
χαμηλά σε σχέση με την πολιτική γραμμή του κόμματος και τις απαιτήσεις της, 
δεν είναι ανάλογη με την πλατειά επιρροή του κόμματος και δεν ανταποκρίνεται 
στο βαθμό που πρέπει στα προβλήματα της πάλης του λαού, που προβάλλουν 
καθημερινά μπροστά μας. Ενώ κάθε μέρα πιο πολλά και πιο σοβαρά προβλήματα 
του λαού απαιτούν από το Κόμμα σοβαρή, άμεση αντιμετώπιση, μελέτη, γραμμή 
πάλης και καθοδηγητική πρακτική δουλειά - ενώ ωριμάζουν κάθε μέρα συνθήκες 
πλατύτερης ενιαιομετωπικής πάλης, το Κόμμα μας, από αδυναμίες, δε μπορεί να 
προχωρήσει ως το τέλος στην πραχτική εκτέλεση όλων του των αποφάσεων. Είναι 
μερικές περιπτώσεις που σημαντικές αποφάσεις του Κόμματος δεν έγιναν υπόθεση 
και πράξη του κομματικού συνόλου και του λαού, γιατί υστέρησε και σχεδόν έλειψε 
κάθε οργανωτική δουλειά για την προώθηση τους. 

Ο σεχταρισμός στην οργανωτική δουλιά, που μόλις τελευταία κτυπήθηκε σοβαρά, 
είχε σαν συνέπεια να παραμείνει το κόμμα στενό, με λίγες δυνάμεις στις γραμμές του 
σε σύγκριση με την πολιτική του επιρροή και με μηχανισμό λειψό, αδύνατο κι ανίκανο 
να προβή σε πλατύ καταμερισμό καθηκόντων και ν' αναπτύξει αρκετά νέα στελέχη. 
Επίσης, σαν αποτέλεσμα του σεχταρισμού στην οργανωτική δουλειά, το Κόμμα 
δεν ανάπτυξε αρκετά τη βάση του ώστε να καλύψει βασικά όλες τις βιομηχανικές 
και αγροτικές περιοχές του νησιού. Χωριά και τόποι δουλειάς όπου το κόμμα έχει 
σημαντική επιρροή βρίσκονται ακόμα χωρίς κομματική οργάνωση. Αυτή η αδυναμία 
κάνει πιο δύσκολη την κινητοποίηση ενός υπολογίσιμου τμήματος του λαού στους 
αγώνες του. 

Άλλο κακό που υπάρχει ακόμη στην οργανωτική δουλειά του κόμματος είναι οι 
γραφειοκρατικές μέθοδες καθοδήγησης της βάσης, που συνέπεια τους είναι η 
νωθρότητα κι η ρουτίνα στη δουλειά της. Η γραφειοκρατική, μη ζωντανή σύνδεση 
και καθοδήγηση της βάσης απ' τους αμέσως ανώτερους οργανισμούς δυσκολεύει 
την βάση ν' αναπτυχθεί, ν' αναπτύξει ζωντανή δουλειά και στενούς δεσμούς με τις 
μάζες και ν' αποβεί πραγματικό σκολειό δημιουργίας νέων στελεχών. 

Σημαντικές αδυναμίες έχει ακόμα το κόμμα μας σε ζητήματα όπως η κριτική και η 
αυτοκριτική και η πολιτική επαγρύπνηση. Επίσης μεγάλες αδυναμίες παρουσιάζει 
η δουλειά ανάμεσα στις μειονότητες, τη νεολαία και τις δημοκρατικές γυναίκες. 
Κι υστέρα απ' την τελευταία καμπάνια ελάχιστα μέλη έχουμε στο κόμμα απ' τις 
μειονότητες και τις γυναίκες, κυρίως γιατί παραμελούσαμε στα προηγούμενα χρόνια 
την πολιτική δουλειά σ' αυτά τα τμήματα των εργαζομένων. Στελέχη απ' τις μειονότητες 
και τις γυναίκες έχουμε πολύ λίγα και πολύ αδύνατα. 

Οι αιτίες αυτών των αδυναμιών του κόμματος βρίσκονται βασικά στο χαμηλό 
θεωρητικό - πολιτικό επίπεδο των μελών και στελεχών μας. στο σεχταριστικό πνεύμα 
που σε μεγάλο βαθμό υπήρχε και ακόμα υπάρχει στη δουλειά των στελεχών, στα λίγα 
στελέχη και στον ανεπαρκή έλεγχο. 

Η υποτίμηση της θεωρίας απ' τα στελέχη μας εξακολούθησε κι ύστερα από το 7ο 
Συνέδριο. Η σχετική δουλειά που γίνεται, με μερικούς κύκλους αυτομόρφωσης και 
ατομική μελέτη πολύ απέχει από του να εκφράζει πραγματική στροφή του κόμματος, 
για την κατάκτηση των βάσεων της θεωρίας απ' τα στελέχη μας. 
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Και το 8ο Συνέδριο διαπιστώνει πως βασική πηγή των αδυναμιών μας είναι το 
χαμηλό θεωρητικο-πολιτικό επίπεδο των στελεχών η υποτίμηση της θεωρίας, που αν 
εξακολουθήσει τα σοβαρά λάθη κι οι ελλείψεις θα' ναι και στο μέλλον αναπόφευκτα. 

3. Τα βασικά οργανωτικά μας καθήκοντα 

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, για τη θετική μας δουλειά και τις ελλείψεις 
και αδυναμίες που παρουσιάζουμε, μπροστά στο κόμμα μας μπαίνουν τα παρακάτω 
βασικά οργανωτικά καθήκοντα: 

(α) Να συνεχιστεί με ακόμα πιο εντατικό και συστηματικό ρυθμό η στρατολογία 
νέων μελών στο κόμμα, χρησιμοποιώντας προς τούτο και πλουτίζοντας την πείρα 
που αποκομίσαμε απ' την προσυνεδριακή οργανωτική καμπάνια. Επιδίωξη του 
κόμματος πρέπει να ' ναι το στήσιμο κομματικής οργάνωσης στο κάθε χωριό, 
στο κάθε εργοστάσιο και εργαστήριο, στους τόπους δουλειάς κλπ. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο στήσιμο κομματικών οργανώσεων στις περιοχές των 
μεταλλείων όπου οι αδυναμίες μας είναι τεράστιες ενώ παράλληλα τα καθήκοντα 
μας είναι εξαιρετικά μεγάλα. 

Ειδικά πρέπει να επιδιωχθεί η μαζική στρατολογία νέων μελών στο κόμμα απ' τις 
εργαζόμενες γυναίκες, τις μειονότητες κι απ' τους κύκλους των προοδευτικών 
διανοουμένων. 

Η δουλειά για τη στρατολογία νέων μελών στο κόμμα να συστηματοποιηθεί ώστε η 
στρατολογία να μην εξαρτάται απ' τις περιοδικές καμπάνιες που θα γίνονται, αλλά 
να θεωρείται μόνιμο πολιτικό καθήκον των κομματικών μελών και να σχετίζεται 
με την αδιάκοπη οργανωτική και ιδεολογική δουλειά, τη δουλειά που συνδέεται 
με τους αγώνες των εργαζομένων και κάμνει να ωριμάζουν φυσιολογικά πολλές 
νέες δυνάμεις για το κόμμα. 

Το κόμμα μας, στρατολογώντας στις γραμμές του εκατοντάδες και χιλιάδες νέους 
αγωνιστές, πρέπει να φροντίσει παράλληλα για το ποιοτικό ανέβασμα τους. να 
τους βοηθήσει να αφομοιώσουν όσο το δυνατό πιο καλά την πολιτική γραμμή και 
την τακτική του κόμματος και να γίνουν δραστήριοι Ακελιστές. λαϊκοί αγωνιστές. 
Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος μας θεωρεί απαραίτητο όπως με μια οργανωμένη 
συστηματική δουλειά διπλασιαστούν τα μέλη του Κόμματος ίσαμε το 9ο Συνέδριο. 

(β) Να γίνει πραγματική στροφή στη δουλειά μας για την μαρξιστική - λενινιστική 
μόρφωση και διαπαιδαγώγηση, με σκοπό το γενικό ανέβασμα του θεωρητικο-
πολιτικού επιπέδου των στελεχών και των μελών μας. 

Γι' αυτό το σκοπό το Κ.Μ.Γ (σ.σ. Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο), με την καθοδήγηση 
και την βοήθεια της Κ.Ε., να επεξεργαστεί ένα πολυσύνθετο σύστημα μορφωτικής 
δουλειάς που ν' αγκαλιάζει όλο το κόμμα, από την Κ.Ε. ως τις Κομματικές Ομάδες, 
και να χρησιμοποιε ί όλα τα μέσα που συμβάλλουν σ' αυτό τον σκοπό, όπως σχολές 
(κεντρικά, επαρχιακά και περιφερειακά), διαλέξεις, κύκλους αυτομόρφωσης, 
ατομικής μελέτης κλπ. 

Επίσης το Κ.Μ.Γ με την καθοδήγηση της Κ.Ε. να επεξεργαστεί ένα μακρόχρονο 
πλάνο εκδόσεων από τα έργα του μαρξισμού-λενινισμού προοδευτικής φιλολογίας 
και μπροσούρες πάνω σε τοπικά ζητήματα, που θα φωτίζουν το δρόμο της πάλης 
του κυπριακού λαού και να καθορίζει το υλικό που υποχρεωτικά όλα τα κεντρικά 
και επαρχιακά στελέχη του κόμματος πρέπει να μελετήσουν συστηματικά σε 
κύκλους αυτομόρφωσης χρησιμοποιώντας το πιο δημιουργικό ζωντανό σύστημα 
μελέτης. 

(γ) Να αναπτυχθεί σ' ολόκληρο το κόμμα από την Κ.Ε. ως τις Κομματικές Ομάδες η 
κολεκτιβιστική δουλειά. Με ένα καλό καταμερισμό δουλειάς ανάμεσα σ' όλα τα μέλη 
του κάθε οργανισμού, με τη ζωντανή συμμετοχή στη συζήτηση του κάθε ζητήματος 
πολιτικής, ιδεολογικής και οργανωτικής φύσης, να δυναμώσει η πρωτοβουλία 
των στελεχών, η συναίσθηση της προσωπικής ευθύνης και η προσφορά τους στο 
κόμμα που πρέπει διαρκώς να βελτιώνεται ποιοτικά και ποσοτικά. 

Οι ολομέλειες της Κ.Ε., των Ε.Ε., των Ε.Π. και των Π.Ε. πρέπει να συνέρχονται 
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πιο τακτικά, να απαιτείται δε απ' όλα τα μέλη αυτών των οργανισμών να παίρνουν 
ενεργό μέρος στη δουλειά με γραπτές απόψεις. 

(δ) Να δυναμώσει και να συστηματοποιηθεί ο έλεγχος σ' ολόκληρο τον κομματικό 
μηχανισμό, απότηνΚ.Ε. ωςτιςΕ.Ε.,τ ιςΠ.Ε. καιτ ιςΟμόδες. από τους καθοδηγητικούς 
οργανισμούς. Προς τα κάτω και αντίστροφα. Ν ' αναπτυχθεί πιο πολύ σ' ολόκληρο 
το κόμμα η εσωκομματική δημοκρατία. Ταυτόχρονα η κριτική και η αυτοκριτική 
να γίνει συστατικό μέρος της καθημερινής δουλειάς του κόμματος, όλων των 
οργανισμών του. 

Ο ζωντανός δημιουργικός έλεγχος, σε συνδυασμό με την καθημερινή αυστηρή 
αλλά εποικοδομητική κριτική προφυλάττει το κόμμα απ' την αρρώστεια της 
ρουτίνας, της γραφειοκρατίας, της δημιουργίας οικογενειακοτήτων μέσα στο 
κόμμα και από άλλες παρόμοιες βλαβερές εκδηλώσεις ενώ ταυτόχρονα είναι το 
ισχυρό και δοκιμασμένο όπλο για την ανακάλυψη των λαθών, των αιτιών αυτών 
των λαθών, και για τη διόρθωση τους. Εξασκώντας την κριτική και αυτοκριτική 
πρέπει να χτυπήσουμε κάθε αντικομματική εκδήλωση ενάντια στην κριτική και να 
ενθαρρύνουμε την κριτική απ' τα κάτω. 

(ε) Ο θεσμός του ακτίβ πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλατειά (απ' όλους τους 
κομματικούς μας οργανισμούς). Πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσει ακτίβ 
στελεχών κάτω από την Κ.Ε., τις Ε.Ε., τις Π.Ε. και τις Ε.Π. 

Το ακτίβ πρέπει να θεωρείται σαν ένα θαυμάσιο σκολειό για την διαπαιδαγώγηση 
νέων στελεχών, την ανάπτυξη της κριτικής και αυτοκριτικής, την κολεκτιβιστική 
δουλειά, καθώς και την στενώτερη σύνδεση της καθοδήγησης με την βάση του 
κόμματος. 

(στ) Η Κ.Ε. να επεξεργαστεί ολόπλευρα, στο συντομώτερο χρονικό διάστημα 
πολιτική στελεχών για την δημιουργία, ανάδειξη και προώθηση νέων στελεχών 
και τη βελτίωση των παλιών στελεχών. 

Να κτυπηθεί ο σεχταρισμός, που εκδηλώνεται όταν πρόκειται να αναδειχθούν 
και να προωθηθούν νέα στελέχη κι αποφασιστικά να τραβηχτούν καινούργιες 
δυνάμεις, από τα πιο δραστήρια μέλη για την ενίσχυση και την επάνδρωση όλων 
των πόστων του κομματικού μηχανισμού. Η κολεκτιβιστική δουλειά που πρέπει 
ν' αναπτυχθεί σ' όλα τα πόστα του κομματικού μηχανισμού, από την Κ.Ε. ως τις 
Ομάδες, η αυτοκριτική και κριτική, ο αυστηρός δημιουργικός έλεγχος, η ανάπτυξη 
της συναίσθησης της ευθύνης, η συστηματική μελέτη, η πλατειά χρησιμοποίηση 
των ακτίβ, είναι μερικά από τα μέτρα που θα βοηθήσουν τη δουλειά μας για την 
ανάδειξη και προώθηση νέων στελεχών. 

(ζ) Ειδικό καθήκον που τίθεται επιτατικά μπροστά στην Κ.Ε. και τα κατώτερα 
καθοδηγητικά σώματα του κόμματος είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της οργανωτικής 
και ιδεολογικής δουλειάς ανάμεσα στις εργαζόμενες μάζες των μειονοτήτων και 
των γυναικών. Δίπλα στην Κ.Ε. και τις Ε.Ε. είναι ανάγκη να οργανωθούν Γραφεία, 
για ανάπτυξη της κομματικής δουλειάς μέσα στους Τούρκους, για την πολιτική 
διαπαιδαγώγηση των κομματικών και εξωκομματικών εργαζομένων Τούρκων 
στή δική τους γλώσσα, για ανάδειξη κι ανάπτυξη στελεχών από τους Τούρκους, 
που ανάλογα με την εξέλιξη τους να προωθούνται σε καθοδηγητική δουλειά του 
κόμματος και του κινήματος. Από τους εργάτες και εργαζόμενους Τούρκους να 
προετοιμάζουμε και να φέρνουμε διαρκώς νέες δυνάμεις στο κόμμα. 

Απ ' τις γυναίκες επίσης, που στην πλειοψηφία τους τόσο στην πόλη όσο και στο 
χωριό είναι δημοκρατικές, το Κόμμα καλείται να προπαρασκευάσει πολλά νέα μέλη 
και ν' αναδείξει στελέχη. Από τώρα να δοθεί στα καλύτερα κομματικά γυναικεία 
στοιχεία κάθε ευκαιρία να πάρουν μέρος στα καθοδηγητικά πόστα της βάσης, και 
να μπορέσουν αργότερα, σύμφωνα με τις ικανότητες τους. να πάνε πιο πάνω. 

(η) Σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες και τους πόρους του Κόμματος, να 
εφαρμοσθεί η μοναδική, υγιής αρχή ότι το Κόμμα στηρίζεται στην πλατειά, 
ολόπλευρη υποστήριξη του λαού. Το Κόμμα διεξάγει καθημερινά αγώνες για τα 
συμφέροντα τού λαού, επικεφαλής του λαού και ο λαός. που δίνει σ' αυτή την πάλη 
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Και το 8ο Συνέδριο διαπιστώνει πως βασική πηγή των αδυναμιών μας είναι το 
χαμηλό θεωρητικο-πολιτικό επίπεδο των στελεχών η υποτίμηση της θεωρίας, που αν 
εξακολουθήσει τα σοβαρά λάθη κι οι ελλείψεις θα' ναι και στο μέλλον αναπόφευκτα. 

3. Τα βασικά οργανωτικά μας καθήκοντα 

Με βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις, για τη θετική μας δουλειά και τις ελλείψεις 
και αδυναμίες που παρουσιάζουμε, μπροστά στο κόμμα μας μπαίνουν τα παρακάτω 
βασικά οργανωτικά καθήκοντα: 

(α) Να συνεχιστεί με ακόμα πιο εντατικό και συστηματικό ρυθμό η στρατολογία 
νέων μελών στο κόμμα, χρησιμοποιώντας προς τούτο και πλουτίζοντας την πείρα 
που αποκομίσαμε απ' την προσυνεδριακή οργανωτική καμπάνια. Επιδίωξη του 
κόμματος πρέπει να ' ναι το στήσιμο κομματικής οργάνωσης στο κάθε χωριό, 
στο κάθε εργοστάσιο και εργαστήριο, στους τόπους δουλειάς κλπ. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο στήσιμο κομματικών οργανώσεων στις περιοχές των 
μεταλλείων όπου οι αδυναμίες μας είναι τεράστιες ενώ παράλληλα τα καθήκοντα 
μας είναι εξαιρετικά μεγάλα. 

Ειδικά πρέπει να επιδιωχθεί η μαζική στρατολογία νέων μελών στο κόμμα απ' τις 
εργαζόμενες γυναίκες, τις μειονότητες κι απ' τους κύκλους των προοδευτικών 
διανοουμένων. 

Η δουλειά για τη στρατολογία νέων μελών στο κόμμα να συστηματοποιηθεί ώστε η 
στρατολογία να μην εξαρτάται απ' τις περιοδικές καμπάνιες που θα γίνονται, αλλά 
να θεωρείται μόνιμο πολιτικό καθήκον των κομματικών μελών και να σχετίζεται 
με την αδιάκοπη οργανωτική και ιδεολογική δουλειά, τη δουλειά που συνδέεται 
με τους αγώνες των εργαζομένων και κάμνει να ωριμάζουν φυσιολογικά πολλές 
νέες δυνάμεις για το κόμμα. 

Το κόμμα μας, στρατολογώντας στις γραμμές του εκατοντάδες και χιλιάδες νέους 
αγωνιστές, πρέπει να φροντίσει παράλληλα για το ποιοτικό ανέβασμα τους. να 
τους βοηθήσει να αφομοιώσουν όσο το δυνατό πιο καλά την πολιτική γραμμή και 
την τακτική του κόμματος και να γίνουν δραστήριοι Ακελιστές. λαϊκοί αγωνιστές. 
Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος μας θεωρεί απαραίτητο όπως με μια οργανωμένη 
συστηματική δουλειά διπλασιαστούν τα μέλη του Κόμματος ίσαμε το 9ο Συνέδριο. 

(β) Να γίνει πραγματική στροφή στη δουλειά μας για την μαρξιστική - λενινιστική 
μόρφωση και διαπαιδαγώγηση, με σκοπό το γενικό ανέβασμα του θεωρητικο-
πολιτικού επιπέδου των στελεχών και των μελών μας. 

Γι' αυτό το σκοπό το Κ.Μ.Γ (σ.σ. Κεντρικό Μορφωτικό Γραφείο), με την καθοδήγηση 
και την βοήθεια της Κ.Ε., να επεξεργαστεί ένα πολυσύνθετο σύστημα μορφωτικής 
δουλειάς που ν' αγκαλιάζει όλο το κόμμα, από την Κ.Ε. ως τις Κομματικές Ομάδες, 
και να χρησιμοποιε ί όλα τα μέσα που συμβάλλουν σ' αυτό τον σκοπό, όπως σχολές 
(κεντρικά, επαρχιακά και περιφερειακά), διαλέξεις, κύκλους αυτομόρφωσης, 
ατομικής μελέτης κλπ. 

Επίσης το Κ.Μ.Γ με την καθοδήγηση της Κ.Ε. να επεξεργαστεί ένα μακρόχρονο 
πλάνο εκδόσεων από τα έργα του μαρξισμού-λενινισμού προοδευτικής φιλολογίας 
και μπροσούρες πάνω σε τοπικά ζητήματα, που θα φωτίζουν το δρόμο της πάλης 
του κυπριακού λαού και να καθορίζει το υλικό που υποχρεωτικά όλα τα κεντρικά 
και επαρχιακά στελέχη του κόμματος πρέπει να μελετήσουν συστηματικά σε 
κύκλους αυτομόρφωσης χρησιμοποιώντας το πιο δημιουργικό ζωντανό σύστημα 
μελέτης. 

(γ) Να αναπτυχθεί σ' ολόκληρο το κόμμα από την Κ.Ε. ως τις Κομματικές Ομάδες η 
κολεκτιβιστική δουλειά. Με ένα καλό καταμερισμό δουλειάς ανάμεσα σ' όλα τα μέλη 
του κάθε οργανισμού, με τη ζωντανή συμμετοχή στη συζήτηση του κάθε ζητήματος 
πολιτικής, ιδεολογικής και οργανωτικής φύσης, να δυναμώσει η πρωτοβουλία 
των στελεχών, η συναίσθηση της προσωπικής ευθύνης και η προσφορά τους στο 
κόμμα που πρέπει διαρκώς να βελτιώνεται ποιοτικά και ποσοτικά. 

Οι ολομέλειες της Κ.Ε., των Ε.Ε., των Ε.Π. και των Π.Ε. πρέπει να συνέρχονται 
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πιο τακτικά, να απαιτείται δε απ' όλα τα μέλη αυτών των οργανισμών να παίρνουν 
ενεργό μέρος στη δουλειά με γραπτές απόψεις. 

(δ) Να δυναμώσει και να συστηματοποιηθεί ο έλεγχος σ' ολόκληρο τον κομματικό 
μηχανισμό, απότηνΚ.Ε. ωςτιςΕ.Ε.,τ ιςΠ.Ε. καιτ ιςΟμόδες. από τους καθοδηγητικούς 
οργανισμούς. Προς τα κάτω και αντίστροφα. Ν ' αναπτυχθεί πιο πολύ σ' ολόκληρο 
το κόμμα η εσωκομματική δημοκρατία. Ταυτόχρονα η κριτική και η αυτοκριτική 
να γίνει συστατικό μέρος της καθημερινής δουλειάς του κόμματος, όλων των 
οργανισμών του. 

Ο ζωντανός δημιουργικός έλεγχος, σε συνδυασμό με την καθημερινή αυστηρή 
αλλά εποικοδομητική κριτική προφυλάττει το κόμμα απ' την αρρώστεια της 
ρουτίνας, της γραφειοκρατίας, της δημιουργίας οικογενειακοτήτων μέσα στο 
κόμμα και από άλλες παρόμοιες βλαβερές εκδηλώσεις ενώ ταυτόχρονα είναι το 
ισχυρό και δοκιμασμένο όπλο για την ανακάλυψη των λαθών, των αιτιών αυτών 
των λαθών, και για τη διόρθωση τους. Εξασκώντας την κριτική και αυτοκριτική 
πρέπει να χτυπήσουμε κάθε αντικομματική εκδήλωση ενάντια στην κριτική και να 
ενθαρρύνουμε την κριτική απ' τα κάτω. 

(ε) Ο θεσμός του ακτίβ πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλατειά (απ' όλους τους 
κομματικούς μας οργανισμούς). Πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσει ακτίβ 
στελεχών κάτω από την Κ.Ε., τις Ε.Ε., τις Π.Ε. και τις Ε.Π. 

Το ακτίβ πρέπει να θεωρείται σαν ένα θαυμάσιο σκολειό για την διαπαιδαγώγηση 
νέων στελεχών, την ανάπτυξη της κριτικής και αυτοκριτικής, την κολεκτιβιστική 
δουλειά, καθώς και την στενώτερη σύνδεση της καθοδήγησης με την βάση του 
κόμματος. 

(στ) Η Κ.Ε. να επεξεργαστεί ολόπλευρα, στο συντομώτερο χρονικό διάστημα 
πολιτική στελεχών για την δημιουργία, ανάδειξη και προώθηση νέων στελεχών 
και τη βελτίωση των παλιών στελεχών. 

Να κτυπηθεί ο σεχταρισμός, που εκδηλώνεται όταν πρόκειται να αναδειχθούν 
και να προωθηθούν νέα στελέχη κι αποφασιστικά να τραβηχτούν καινούργιες 
δυνάμεις, από τα πιο δραστήρια μέλη για την ενίσχυση και την επάνδρωση όλων 
των πόστων του κομματικού μηχανισμού. Η κολεκτιβιστική δουλειά που πρέπει 
ν' αναπτυχθεί σ' όλα τα πόστα του κομματικού μηχανισμού, από την Κ.Ε. ως τις 
Ομάδες, η αυτοκριτική και κριτική, ο αυστηρός δημιουργικός έλεγχος, η ανάπτυξη 
της συναίσθησης της ευθύνης, η συστηματική μελέτη, η πλατειά χρησιμοποίηση 
των ακτίβ, είναι μερικά από τα μέτρα που θα βοηθήσουν τη δουλειά μας για την 
ανάδειξη και προώθηση νέων στελεχών. 

(ζ) Ειδικό καθήκον που τίθεται επιτατικά μπροστά στην Κ.Ε. και τα κατώτερα 
καθοδηγητικά σώματα του κόμματος είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη της οργανωτικής 
και ιδεολογικής δουλειάς ανάμεσα στις εργαζόμενες μάζες των μειονοτήτων και 
των γυναικών. Δίπλα στην Κ.Ε. και τις Ε.Ε. είναι ανάγκη να οργανωθούν Γραφεία, 
για ανάπτυξη της κομματικής δουλειάς μέσα στους Τούρκους, για την πολιτική 
διαπαιδαγώγηση των κομματικών και εξωκομματικών εργαζομένων Τούρκων 
στή δική τους γλώσσα, για ανάδειξη κι ανάπτυξη στελεχών από τους Τούρκους, 
που ανάλογα με την εξέλιξη τους να προωθούνται σε καθοδηγητική δουλειά του 
κόμματος και του κινήματος. Από τους εργάτες και εργαζόμενους Τούρκους να 
προετοιμάζουμε και να φέρνουμε διαρκώς νέες δυνάμεις στο κόμμα. 

Απ ' τις γυναίκες επίσης, που στην πλειοψηφία τους τόσο στην πόλη όσο και στο 
χωριό είναι δημοκρατικές, το Κόμμα καλείται να προπαρασκευάσει πολλά νέα μέλη 
και ν' αναδείξει στελέχη. Από τώρα να δοθεί στα καλύτερα κομματικά γυναικεία 
στοιχεία κάθε ευκαιρία να πάρουν μέρος στα καθοδηγητικά πόστα της βάσης, και 
να μπορέσουν αργότερα, σύμφωνα με τις ικανότητες τους. να πάνε πιο πάνω. 

(η) Σχετικά με τις οικονομικές ανάγκες και τους πόρους του Κόμματος, να 
εφαρμοσθεί η μοναδική, υγιής αρχή ότι το Κόμμα στηρίζεται στην πλατειά, 
ολόπλευρη υποστήριξη του λαού. Το Κόμμα διεξάγει καθημερινά αγώνες για τα 
συμφέροντα τού λαού, επικεφαλής του λαού και ο λαός. που δίνει σ' αυτή την πάλη 
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κάθε θυσία, δε μπορεί παρά να ενισχύσει το Κόμμα του οικονομικά. Φτάνει ο λαός 
να διαφωτίζεται για τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει ο αγώνας του. Πρώτοι τα 
μέλη του κόμματος και δίπλα τους χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι πρέπει να δίνουν 
κάθε μήνα την τακτική τους συνδρομή ή συνεισφορά στο Κόμμα. Το Κόμμα δεν 
πρέπει να διστάζει ποτέ ν' αποτείνεται στα μέλη του και τον λαό γι' αυτό το ζήτημα. 
Ακόμα, το κόμμα δεν πρέπει ν' αφήνει να καθυστερεί κομματική δουλειά εξαιτίας 
της έλλειψης οικονομικών, όπως έγινε στο παρελθόν. 

Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος καλεί όλα τα στελέχη και μέλη του, καλεί τους 
καθοδηγητικούς οργανισμούςτου κόμματος σε μιαν αποφασιστική, προγραμματισμένη 
και συστηματοποιημένη δουλειά για την εκτέλεση όλων των πιο πάνω καθηκόντων. 
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Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 6 6 

ΤΟ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ! ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ 

Εφ όσον ο τόπος μας παραμένει εθνικά υποδουλωμένος το Κόμμα μας παλεύει με 
βάση το πιο κάτω δικό του μίνιμουμ πρόγραμμα χωρίς αυτό να συγχίζεται με τις 
μίνιμουμ προϋποθέσεις εθνικής συνεργασίας και κοινού αγώνα όλων των κομμάτων 
και πολιτικών παραγόντων του τόπου. 

1. Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα 

Η υπόθεση μας είναι ολοκάθαρη. Η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ελλάδας. Εθνολογικά η τεράστια πλειοψηφία του κυπριακού λαού είναι Έλληνες. 
Το μαρτυρά η ιστορία μας. οι παραδόσεις μας, ο πολιτισμός μας. Το μαρτυρά αυτή 
η ίδια η πραγματικότητα. Το ιστορικό δημοψήφισμα της 15ης του Γενάρη 1950 και η 
μακρόχρονη πάλη του κυπριακού λαού αποτελούν αποστομωτική απάντηση στους 
συκοφάντες αναφορικά με τις πραγματικές επιθυμίες του λαού μας. Αν ο ξένος 
κυρίαρχος εξακολουθεί ν' αμφιβάλλει γι ' αυτό τότε ένα δημοψήφισμα οργανωμένο 
από τον ίδιο θα του επιβεβαιώσει ακόμα πιο πανηγυρικά την ατράνταχτη θέληση του 
λαού μας να ενωθεί με την Ελλάδα. 

Ένωση με την Ελλάδα χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα είναι η εθνική μας αξίωση. 
Καταπολεμούμε κάθε άποψη, απ' όπου κι' αν προέρχεται, που παραχωρεί στη Μεγάλη 
Βρεττανία. την Αμερ ική ή σ' οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη το δικαίωμα να διατηρεί 
στρατιωτικές βάσεις στον τόπο μας σαν ασυμβίβαστη με την εθνική απελευθέρωση 
της Κύπρου σαν κάτι που τσιμεντώνει τη θέση του διεθνούς ιμπεριαλισμού στον τόπο 
μας. 

Για μια λεύτερη Ελλάδα απαλλαγμένη από κάθε ιμπεριαλιστική υποδούλωση κ' 
εξάρτηση. Ούτε Εγγλέζοι, ούτε Αμερικάνοι, ούτε οποιοιδήποτε άλλοι ιμπεριαλιστές 
στην Κύπρο ή την Ελλάδα. Πλήρης εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει πώς ζητούμε την ένωση μονάχα με μια λαϊκοδημοκρατική Ελλάδα. Το 
πολιτικοκοινωνικό καθεστώς στην Ελλάδα είναι ζήτημα που αφορά τον ελληνικό 
και κυπριακό λαό. Αυτός θα το λύσει κυριαρχικά, μακρυά από ξενικές επεμβάσεις, 
θέλουμε όμως και παλεύουμε για την πλήρη εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας σε 
συνδυασμό με την πάλη του ελληνικού λαού. 

Έ χ ο υ μ ε διαφορετικές ιδεολογικές αρχές από άλλα κόμματα. Σήμερα όμως δεν μπαίνει 
μπροστά μας το δίλημμα: Σοσιαλισμός ή καπιταλιστική Κύπρος. Το δίλημμα που 
μπαίνει σήμερα μπροστά μας είναι: Ένωση ή εγγλέζικη κατοχή; Σ ' αυτό το ερώτημα 
εμείς απαντούμε: Όλος ο λαός ενωμένος για την ένωση. Εμείς παραμερίζουμε -
έτσι είναι λογικό κ' έτσι κάνουμε - κάθε μάξιμουμ πολιτικό αίτημα μας που πηγάζει 
μέσα από το κομμουνιστικό πρόγραμμα μας για να πετύχουμε την ενότητα όλων που 
θέλουν την ένωση - λευτεριά χωρίς όρους. Χωρίς ανταλλάγματα κ' είναι πρόθυμοι ν' 
αγωνιστούν γι' αυτή. 

Γραμμή πάλης: Αγώνας εντατικός, μαχητικός, συντονισμένος και αδιάκοπος στο 
εσωτερικό ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες και σε πλήρη αρμονία με τον 
αγώνα του ελληνικού λαού. 

Αποστολή Πρεσβειών στο εξωτερικό αντιπροσωπευτικών ολοκλήρου του λαού 
εξουσιοδοτημένων να επιδιώξουν με δράση προς όλες τις κατευθύνσεις την 
τοποθέτηση του κυπριακού στην ημερησία διάταξη του ΟΗΕ και εφοδιασμένων με 
κατάλληλο προπαγανδιστικό υλικό, σε διάφορες γλώσσες, για τη διαφώτιση της 
παγκόσμιας κοινής γνώμης. Εγκαθίδρυση μόνιμου γραφείου της Κύπρου σε διάφορες 
χώρες για τακτική, συστηματική διαφώτιση και δράση. 

Σωστή εκμετάλλευση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για την προώθηση 
της εθνικής μας λευτεριάς με βάση τους σωστούς εθνικοαπελευθερωτικούς μας 
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κάθε θυσία, δε μπορεί παρά να ενισχύσει το Κόμμα του οικονομικά. Φτάνει ο λαός 
να διαφωτίζεται για τις οικονομικές απαιτήσεις που έχει ο αγώνας του. Πρώτοι τα 
μέλη του κόμματος και δίπλα τους χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι πρέπει να δίνουν 
κάθε μήνα την τακτική τους συνδρομή ή συνεισφορά στο Κόμμα. Το Κόμμα δεν 
πρέπει να διστάζει ποτέ ν' αποτείνεται στα μέλη του και τον λαό γι' αυτό το ζήτημα. 
Ακόμα, το κόμμα δεν πρέπει ν' αφήνει να καθυστερεί κομματική δουλειά εξαιτίας 
της έλλειψης οικονομικών, όπως έγινε στο παρελθόν. 

Το 8ο Συνέδριο του Κόμματος καλεί όλα τα στελέχη και μέλη του, καλεί τους 
καθοδηγητικούς οργανισμούςτου κόμματος σε μιαν αποφασιστική, προγραμματισμένη 
και συστηματοποιημένη δουλειά για την εκτέλεση όλων των πιο πάνω καθηκόντων. 
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Η υπόθεση μας είναι ολοκάθαρη. Η Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
Ελλάδας. Εθνολογικά η τεράστια πλειοψηφία του κυπριακού λαού είναι Έλληνες. 
Το μαρτυρά η ιστορία μας. οι παραδόσεις μας, ο πολιτισμός μας. Το μαρτυρά αυτή 
η ίδια η πραγματικότητα. Το ιστορικό δημοψήφισμα της 15ης του Γενάρη 1950 και η 
μακρόχρονη πάλη του κυπριακού λαού αποτελούν αποστομωτική απάντηση στους 
συκοφάντες αναφορικά με τις πραγματικές επιθυμίες του λαού μας. Αν ο ξένος 
κυρίαρχος εξακολουθεί ν' αμφιβάλλει γι ' αυτό τότε ένα δημοψήφισμα οργανωμένο 
από τον ίδιο θα του επιβεβαιώσει ακόμα πιο πανηγυρικά την ατράνταχτη θέληση του 
λαού μας να ενωθεί με την Ελλάδα. 

Ένωση με την Ελλάδα χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα είναι η εθνική μας αξίωση. 
Καταπολεμούμε κάθε άποψη, απ' όπου κι' αν προέρχεται, που παραχωρεί στη Μεγάλη 
Βρεττανία. την Αμερ ική ή σ' οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη το δικαίωμα να διατηρεί 
στρατιωτικές βάσεις στον τόπο μας σαν ασυμβίβαστη με την εθνική απελευθέρωση 
της Κύπρου σαν κάτι που τσιμεντώνει τη θέση του διεθνούς ιμπεριαλισμού στον τόπο 
μας. 

Για μια λεύτερη Ελλάδα απαλλαγμένη από κάθε ιμπεριαλιστική υποδούλωση κ' 
εξάρτηση. Ούτε Εγγλέζοι, ούτε Αμερικάνοι, ούτε οποιοιδήποτε άλλοι ιμπεριαλιστές 
στην Κύπρο ή την Ελλάδα. Πλήρης εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει πώς ζητούμε την ένωση μονάχα με μια λαϊκοδημοκρατική Ελλάδα. Το 
πολιτικοκοινωνικό καθεστώς στην Ελλάδα είναι ζήτημα που αφορά τον ελληνικό 
και κυπριακό λαό. Αυτός θα το λύσει κυριαρχικά, μακρυά από ξενικές επεμβάσεις, 
θέλουμε όμως και παλεύουμε για την πλήρη εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας σε 
συνδυασμό με την πάλη του ελληνικού λαού. 

Έ χ ο υ μ ε διαφορετικές ιδεολογικές αρχές από άλλα κόμματα. Σήμερα όμως δεν μπαίνει 
μπροστά μας το δίλημμα: Σοσιαλισμός ή καπιταλιστική Κύπρος. Το δίλημμα που 
μπαίνει σήμερα μπροστά μας είναι: Ένωση ή εγγλέζικη κατοχή; Σ ' αυτό το ερώτημα 
εμείς απαντούμε: Όλος ο λαός ενωμένος για την ένωση. Εμείς παραμερίζουμε -
έτσι είναι λογικό κ' έτσι κάνουμε - κάθε μάξιμουμ πολιτικό αίτημα μας που πηγάζει 
μέσα από το κομμουνιστικό πρόγραμμα μας για να πετύχουμε την ενότητα όλων που 
θέλουν την ένωση - λευτεριά χωρίς όρους. Χωρίς ανταλλάγματα κ' είναι πρόθυμοι ν' 
αγωνιστούν γι' αυτή. 

Γραμμή πάλης: Αγώνας εντατικός, μαχητικός, συντονισμένος και αδιάκοπος στο 
εσωτερικό ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες και σε πλήρη αρμονία με τον 
αγώνα του ελληνικού λαού. 

Αποστολή Πρεσβειών στο εξωτερικό αντιπροσωπευτικών ολοκλήρου του λαού 
εξουσιοδοτημένων να επιδιώξουν με δράση προς όλες τις κατευθύνσεις την 
τοποθέτηση του κυπριακού στην ημερησία διάταξη του ΟΗΕ και εφοδιασμένων με 
κατάλληλο προπαγανδιστικό υλικό, σε διάφορες γλώσσες, για τη διαφώτιση της 
παγκόσμιας κοινής γνώμης. Εγκαθίδρυση μόνιμου γραφείου της Κύπρου σε διάφορες 
χώρες για τακτική, συστηματική διαφώτιση και δράση. 

Σωστή εκμετάλλευση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για την προώθηση 
της εθνικής μας λευτεριάς με βάση τους σωστούς εθνικοαπελευθερωτικούς μας 
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προσανατολισμούς κ' όχι να γινόμαστε όργανα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
όπως κάμνει η Εθναρχία. 

Ενιαία απαίτηση από την ελληνική κυβέρνηση να θέσει το κυπριακό στον ΟΗΕ σαν 
ελληνική εθνική διεκδίκηση. Η άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι σήμερα να 
θέσει το κυπριακό αποτελείτο μεγαλύτερο εμπόδιο στον αγώνα για την Ένωση. 

2. Ειρήνη και αποστρατικοποίηση του τόπου μας 

0 κυπριακός λαός σ' οποιαδήποτε πολιτική παράταξη κι αν ανήκει, θέλει την ειρήνη. 
Τίποτα δεν έχει να κερδίσει από ένα πόλεμο. Έχ ε ι αντίστροφα, να χάσει πολλά. Η 
μετατροπή της Κύπρου σε πολεμική βάση σημαίνει φυσική εξόντωση για το λαό, 
σ' ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ειρήνη κι αποστρατικοποίηση του τόπου μας. είναι η 
σωτήρια κι εξυπηρετική για την εθνική μας υπόθεση γραμμή. Όχ ι γη για πολεμικούς 
σκοπούς. Μακρυά η Κύπρος από τα πολεμικά σύμφωνα. Όχ ι Κύπριοι σε πολεμικά 
στρατόπεδα του εξωτερικού. Οι πολεμικές βάσεις τσιμεντώνουν στην Κύπρο τους 
Εγγλέζους. Αναβάλλουν την ένωση. Οι αποικιστές μια και θα κάνουν τις βάσεις τους 
δύσκολα τις εγκαταλείπουν. Παράδειγμα οι άλλες αποικιακές και μισοαποικιακές 
χώρες. Παράδειγμα η γειτονική Αίγυπτος. Γι' αυτό κι αντιτασσόμαστε αποφασιστικά 
στην ανέγερση πολεμικών βάσεων στον τόπο μας. Είμαστε ενάντια σε κάθε λύση 
του ενωτικού μας ζητήματος που συνδέεται με την παροχή στους ιμπεριαλιστές 
ανταλλαγμάτων (βάσεων κ.λπ.) γιατί τη θεωρούμε ασυμβίβαστη με την εθνική μας 
ανεξαρτησία. 

3. Κατάργηση όλων των ανελεύθερων νόμων και διαταγμάτων 

Οι δικτατορικοί νόμοι και τα διατάγματα στέκουν σοβαρώτατο εμπόδιο στην ελεύθερη 
έκφραση των πόθων του λαού μας με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και μέσον του 
τύπου. 0 ξένος κυρίαρχος περιορίζοντας την ελευθερία μας, προσπαθεί ανενόχλητα 
να κρατά τον τόπο μας και να διαιωνίζει τη εθνική μας υποδούλωση. Η πάλη για 
την κατάργηση των ανελεύθερων νόμων είναι αναπόσπαστο μέρος της πάλης για 
ένωση. Συγκεκριμένα ζητούμε την κατάργηση των νόμων περί συγκεντρώσεων και 
παρελάσεων, των νόμων περί τύπου, των δικτατορικών νόμων που θεσπίστηκαν 
τον Φεβράρη του 1951, των τελευταίων νόμων που παραβιάζουν το απόρρητο της 
αλληλογραφίας και κάθε νόμου που περιορίζει την ελευθερία του ατόμου. 

4. Αντιτασσόμαστε σε κάθε «Συνταγματική» λύση του κυπριακού εθνικού ζητήματος 

0 κυπριακός λαός διεκδικεί την ένωση του με την Ελλάδα. Τίποτα λιγώτερο από την 
ένωση. Σύνταγμα, οποιασδήποτε μορφής κάτω από αποικιακό καθεστώς είναι η άλλη 
όψη του νομίσματος της εθνικής μας υποδήλωσης. Αυτό απόδειξε η δική μας πείρα. 
Αυτό απόδειξε η πείρα όλων των άλλων αποικιακών λαών. 

Απορρίπτουμε κάθε συνταγματική προσφορά του ξένου κυρίαρχου. Κείνο που 
ζητούμε, που αγαπούμε και για το οποίο αγωνιζόμαστε είναι ένωση μας με την 
Ελλάδα. Καταγγέλλουμε κι αποκηρύττουμε τις «συνταγματικές» μανούβρες του 
ξένου κυρίαρχου και όλους εκείνους που κινούνται παρασκηνιακά και ύπουλα για 
παροχή συντάγματος. 

Διακηρύττουμε πως μονάχα με την ενότητα του λαού θα καταπολεμήσουμε 
αποτελεσματικά τα «συνταγματικά» σχέδια της ξενοκρατίας. Μονάχα με την ενότητα 
και την πάλη θ' ανοίξουμε το δρόμο της εθνικής μας αποκατάστασης. 

5. Ισοτιμία για όλες τις μειονότητες 

Αναγνωρίζουμε ίσα πολιτικά δικαιώματα στην τουρκική και τις άλλες μειονότητες. 
Εγγυόμαστε το σεβασμό, την εκτίμηση και την πλήρη ισότιμη ελευθερία στην τουρκική 
και στις άλλες μειονότητες που κατοικούν στον τόπο μας κι αγωνιζόμαστε για την 
ανάπτυξη στενών φιλικών αδελφικών σχέσεων με τις μειονότητες. Η ελευθερία 
θρησκείας, ο δημοκρατικός τρόπος εκλογής του Μουφτή και της διαχείρισης της 
περιουσίας του Εβκάφ είναι άμεσα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας. 

0 βρεττανός κυρίαρχος καταπιέζει τις μειονότητες κατά τον ίδιο τρόπο που καταπιέζει 
την ελληνική πλειοψηφία. Στον απελευθερωτικό αγώνα έχουν τη θέση τους και οι 
Τούρκοι και οι Αρμένηδες. Δεν πέφτουμε θύματα του ιμπεριαλιστικού δόγματος του 
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«διαίρει και βασίλευε». Έπαθλο της απελευθέρωσης της Κύπρου θάναι και για τους 
αδελφούς Τούρκους όπως για τις άλλες μειονότητες το άνοιγμα του δρόμου για μια 
νέα ζωή χωρίς καταπίεση ή φυλετικές διακρίσεις. 

6. Πάλη για τα οικονομικά προβλήματα του λαού 

Αγωνιζόμαστε για την πτώση και σταθεροποίηση του τιμαρίθμου. Για την ελάττωση 
της τιμής του ψωμιού. Για την ελάττωση της έμμεσης και αμέσης φορολογίας. Γ ια 
την ολοσχερή κατάργηση του κτηματικού φόρου. Για μεγαλύτερη φορολογία στα 
κέρδη των ξένων μεταλλευτικών εταιρειών. Για σπίτια στον λαό. Για αυξήσεις στα 
μεροκάματα και τους μισθούς γενικά σύμφωνα με τον τιμάριθμο. Για επιδόματα στους 
ανέργους. Για δωρεάν ιατρική περίθαλψη κι επιδόματα γήρατος. Για εξασφάλιση 
τιμαριθμικών τιμών στα προϊόντα των αγροτών. Για πραγματικά αρδευτικά έργα. Για 
ν' αποκτήσουν γη οι ακτήμονες καλλιεργητές. Για την προστασία των παραγωγών 
μας από τις θεομηνίες, τις φυτικές αρρώστιες και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Για την διατήρηση και βελτίωση του ενοικιοστασίου. Για πλήρη και ικανοποιητική 
αποκατάσταση των σεισμοπαθών. 

Για παροχή επιχορηγήσεων στους Δήμους από τα κυβερνητικά ταμεία. Για την 
υποστήριξη και προστασία της ντόπιας βιομηχανίας. Για φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα 
και φτηνά τηλεφωνικά τέλη. Ελεύθερο εμπόριο μ' όλες τις χώρες του κόσμου και 
κατάργηση του συστήματος των δασμών προτίμησης. 

Τα οικονομικά προβλήματα του λαού κ' η πάλη για τη λύση τους είναι αναπόσπαστο 
μέρος της πάλης για την εθνική μας λευτεριά. Με βάση αυτά τα προβλήματα, πλατειά 
στρώματα λαού μπορούν να κινητοποιηθούν ενάντια στην πολιτική της στέρησης, της 
πείνας και της εθνικής μας καταπίεσης. 

Αγωνιζόμαστε για την επιστροφή στην Κύπρο του ποσού των £2.557.049 που 
εισπράχτηκε υπό μορφή φόρου υποτέλειας, ακόμα και με τους νόμιμους τόκους του, 
για την χρησιμοποίηση του για κοινοφελή έργα στον τόπο. Αυτό το ποσό δικαιωματικά 
ανήκει στον κυπριακό λαό, που δεν έπρεπε να είχε επιβαρυνθεί ποτές με υποχρεώσεις 
που δεν είναι δικές του. αλλά της κεντρικής βρεττανικής κυβέρνησης που τις ανέλαβε 
κι ' ύστερα παράλογα τις φόρτωσε στην πλάτη του κυπριακού λαού. 

7. Ν ' αφεθεί ελεύθερη η παιδεία μας 

Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της παιδείας μας - ελληνικής, τουρκικής και άλλων 
μειονοτήτων - κατώτερης και μέσης, για την κατάργηση όλων των κυβερνητικών 
μέτρων που τείνουν στον εξαγγλισμό του τόπου μας, ενάντια σε κάθε προσπάθεια 
εκφυλισμού των εθνικών αισθημάτων του λαού. Η παιδεία μας τόσο στα κατώτερα 
όσο και στα ανώτερα σχολεία, να γίνεται με βάση τον εθνικό πολιτισμό τόσο για τους 
Έλληνες, όσο και για τους Τούρκους και τις άλλες μειονότητες. Να επιχορηγούνται 
χωρίς καμμιά δέσμευση τα σχολεία μέσης παιδείας. Να καταργηθούν οι διορισμένες 
σχολικές εφορείες και τη θέση τους να πάρουν τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά 
αιρετά ολόκληρου του λαού σώματα. 

8. Πολιτική χειραφέτηση της γυναίκας 

Παλεύουμε για πολιτική χειραφέτηση της γυναίκας. Για ίσο μισθό για ίση δουλειά 
με τον άνδρα. Να σταματήσει κάθε διάκριση σε βάρος της γυναίκας πράγμα που την 
υποδουλώνει πολιτικά και οικονομικά και εμποδίζει την εκπολιτιστική, εκπαιδευτική 
και κοινωνική της ανάπτυξη. 

9. Ζωή και μέλλον για τη νεολαία μας 

Παλεύουμε για τη ζωή και το μέλλον της νεολαίας μας. Η κυπριακή νεολαία που 
αποτελεί το πιο μαχητικό τμήμα του λαού μας στον απελευθερωτικό του αγώνα 
πρέπει να υποστηριχτεί στην πάλη της για μόρφωση, ψυχαγωγία, τεχνική κατάρτιση, 
δουλειά με ικανοποιητικούς όρους και δημοκρατική εκπολιτιστική ανάπτυξη. 

Αυτό είναι το μίνιμουμ πρόγραμμα του κόμματος μας μέσα στις συνθήκες αποικιακής 
υποδούλωσης. Πιστεύουμε πώς εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα προετοιμάζουμε 
το έδαφος για το Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο Πάλης. Έτσι πρέπει να δούμε το 
πρόγραμμα μας. Το ένα βοηθά το άλλο. Δεν αποτελεί αντίθεση. 
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και την πάλη θ' ανοίξουμε το δρόμο της εθνικής μας αποκατάστασης. 

5. Ισοτιμία για όλες τις μειονότητες 

Αναγνωρίζουμε ίσα πολιτικά δικαιώματα στην τουρκική και τις άλλες μειονότητες. 
Εγγυόμαστε το σεβασμό, την εκτίμηση και την πλήρη ισότιμη ελευθερία στην τουρκική 
και στις άλλες μειονότητες που κατοικούν στον τόπο μας κι αγωνιζόμαστε για την 
ανάπτυξη στενών φιλικών αδελφικών σχέσεων με τις μειονότητες. Η ελευθερία 
θρησκείας, ο δημοκρατικός τρόπος εκλογής του Μουφτή και της διαχείρισης της 
περιουσίας του Εβκάφ είναι άμεσα προβλήματα της τουρκικής μειονότητας. 

0 βρεττανός κυρίαρχος καταπιέζει τις μειονότητες κατά τον ίδιο τρόπο που καταπιέζει 
την ελληνική πλειοψηφία. Στον απελευθερωτικό αγώνα έχουν τη θέση τους και οι 
Τούρκοι και οι Αρμένηδες. Δεν πέφτουμε θύματα του ιμπεριαλιστικού δόγματος του 
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«διαίρει και βασίλευε». Έπαθλο της απελευθέρωσης της Κύπρου θάναι και για τους 
αδελφούς Τούρκους όπως για τις άλλες μειονότητες το άνοιγμα του δρόμου για μια 
νέα ζωή χωρίς καταπίεση ή φυλετικές διακρίσεις. 

6. Πάλη για τα οικονομικά προβλήματα του λαού 

Αγωνιζόμαστε για την πτώση και σταθεροποίηση του τιμαρίθμου. Για την ελάττωση 
της τιμής του ψωμιού. Για την ελάττωση της έμμεσης και αμέσης φορολογίας. Γ ια 
την ολοσχερή κατάργηση του κτηματικού φόρου. Για μεγαλύτερη φορολογία στα 
κέρδη των ξένων μεταλλευτικών εταιρειών. Για σπίτια στον λαό. Για αυξήσεις στα 
μεροκάματα και τους μισθούς γενικά σύμφωνα με τον τιμάριθμο. Για επιδόματα στους 
ανέργους. Για δωρεάν ιατρική περίθαλψη κι επιδόματα γήρατος. Για εξασφάλιση 
τιμαριθμικών τιμών στα προϊόντα των αγροτών. Για πραγματικά αρδευτικά έργα. Για 
ν' αποκτήσουν γη οι ακτήμονες καλλιεργητές. Για την προστασία των παραγωγών 
μας από τις θεομηνίες, τις φυτικές αρρώστιες και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Για την διατήρηση και βελτίωση του ενοικιοστασίου. Για πλήρη και ικανοποιητική 
αποκατάσταση των σεισμοπαθών. 

Για παροχή επιχορηγήσεων στους Δήμους από τα κυβερνητικά ταμεία. Για την 
υποστήριξη και προστασία της ντόπιας βιομηχανίας. Για φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα 
και φτηνά τηλεφωνικά τέλη. Ελεύθερο εμπόριο μ' όλες τις χώρες του κόσμου και 
κατάργηση του συστήματος των δασμών προτίμησης. 

Τα οικονομικά προβλήματα του λαού κ' η πάλη για τη λύση τους είναι αναπόσπαστο 
μέρος της πάλης για την εθνική μας λευτεριά. Με βάση αυτά τα προβλήματα, πλατειά 
στρώματα λαού μπορούν να κινητοποιηθούν ενάντια στην πολιτική της στέρησης, της 
πείνας και της εθνικής μας καταπίεσης. 

Αγωνιζόμαστε για την επιστροφή στην Κύπρο του ποσού των £2.557.049 που 
εισπράχτηκε υπό μορφή φόρου υποτέλειας, ακόμα και με τους νόμιμους τόκους του, 
για την χρησιμοποίηση του για κοινοφελή έργα στον τόπο. Αυτό το ποσό δικαιωματικά 
ανήκει στον κυπριακό λαό, που δεν έπρεπε να είχε επιβαρυνθεί ποτές με υποχρεώσεις 
που δεν είναι δικές του. αλλά της κεντρικής βρεττανικής κυβέρνησης που τις ανέλαβε 
κι ' ύστερα παράλογα τις φόρτωσε στην πλάτη του κυπριακού λαού. 

7. Ν ' αφεθεί ελεύθερη η παιδεία μας 

Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της παιδείας μας - ελληνικής, τουρκικής και άλλων 
μειονοτήτων - κατώτερης και μέσης, για την κατάργηση όλων των κυβερνητικών 
μέτρων που τείνουν στον εξαγγλισμό του τόπου μας, ενάντια σε κάθε προσπάθεια 
εκφυλισμού των εθνικών αισθημάτων του λαού. Η παιδεία μας τόσο στα κατώτερα 
όσο και στα ανώτερα σχολεία, να γίνεται με βάση τον εθνικό πολιτισμό τόσο για τους 
Έλληνες, όσο και για τους Τούρκους και τις άλλες μειονότητες. Να επιχορηγούνται 
χωρίς καμμιά δέσμευση τα σχολεία μέσης παιδείας. Να καταργηθούν οι διορισμένες 
σχολικές εφορείες και τη θέση τους να πάρουν τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά 
αιρετά ολόκληρου του λαού σώματα. 

8. Πολιτική χειραφέτηση της γυναίκας 

Παλεύουμε για πολιτική χειραφέτηση της γυναίκας. Για ίσο μισθό για ίση δουλειά 
με τον άνδρα. Να σταματήσει κάθε διάκριση σε βάρος της γυναίκας πράγμα που την 
υποδουλώνει πολιτικά και οικονομικά και εμποδίζει την εκπολιτιστική, εκπαιδευτική 
και κοινωνική της ανάπτυξη. 

9. Ζωή και μέλλον για τη νεολαία μας 

Παλεύουμε για τη ζωή και το μέλλον της νεολαίας μας. Η κυπριακή νεολαία που 
αποτελεί το πιο μαχητικό τμήμα του λαού μας στον απελευθερωτικό του αγώνα 
πρέπει να υποστηριχτεί στην πάλη της για μόρφωση, ψυχαγωγία, τεχνική κατάρτιση, 
δουλειά με ικανοποιητικούς όρους και δημοκρατική εκπολιτιστική ανάπτυξη. 

Αυτό είναι το μίνιμουμ πρόγραμμα του κόμματος μας μέσα στις συνθήκες αποικιακής 
υποδούλωσης. Πιστεύουμε πώς εφαρμόζοντας αυτό το πρόγραμμα προετοιμάζουμε 
το έδαφος για το Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο Πάλης. Έτσι πρέπει να δούμε το 
πρόγραμμα μας. Το ένα βοηθά το άλλο. Δεν αποτελεί αντίθεση. 

183 



ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΛΗΣ 

Για το Ενιαίο Απελευθερωτικό Μέτωπο Πάλης προτείνουμε το ακόλουθο πρόγραμμα 
που εκφράζεται με τρία βασικά σημεία: ΕΝΩΣΗ - Ε Ι ΡΗΝΗ - ΕΠ ΙΒ ΙΩΣΗ. 

1. Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς 
παραχώρηση βάσεων σ' οποιαδήποτε ξένη δύναμη. 

Ενιαίος Απελευθερωτικός αγώνας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και ενιαία 
απαίτηση από την ελληνική κυβέρνηση να θέσει το κυπριακό στον ΟΗΕ, σαν ελληνική 
εθνική διεκδίκηση. 

2. Ειρήνη και αποστρατικοποίηση του τόπου μας. Όχ ι γη για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Μακρυά η Κύπρος από τα πολεμικά σύμφωνα. Οι πολεμικές βάσεις 
τσιμεντώνουν στην Κύπρο τους διεθνείς ιμπεριαλιστές. Αναβάλλουν την ένωση. 
Είναι ασυμβίβαστες με την εθνική μας ανεξαρτησία. Η χρησιμοποίηση της Κύπρου 
σαν πολεμικής βάσης σημαίνει φυσική εξόντωση για το λαό σ' ένα νέο παγκόσμιο 
πόλεμο. 

3. Πάλη για τα οικονομικά προβλήματα του λαού. Το Ενιαίο Απελευθερωτικό 
Μέτωπο ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για κείνα τα οικονομικά προβλήματα του λαού 
πάνω στα οποία υπάρχει κοινή συμφωνία και ιδιαίτερα ενάντια στην αντιλαϊκή, 
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και των ξένων εκμεταλλευτικών εταιρειών. 
Ποτές όμως δεν διασπάται εξ αιτίας διαφορών που είναι δυνατόν να γεννηθούν μέσα 
του στη συζήτηση οικονομικής φύσης προβλημάτων. 

Αυτά τα τρία βασικά σημεία προτείνουμε για συζήτηση σαν μίνιμουμ πρόγραμμα 
για την συγκρότηση του Ενιαίου Απελευθερωτικού Μετώπου Πάλης, θέτοντας αυτό 
το πρόγραμμα μπροστά στον κυπριακό λαό διακηρύττουμε πως είμαστε έτοιμοι να 
συνεργαστούμε με οποιοδήποτε κόμμα, οργάνωση ή και άτομα που συμφωνούν μ' 
αυτό. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτή του προγράμματος είναι η συγκρότηση 
του Ενιαίου Απελευθερωτικού Μετώπου Πάλης. 

Στο κέντρο αυτού του προγράμματος μας είναι το εθνικό. Δεχόμαστε κ' επιδιώκουμε 
ενιαίες κινητοποιήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τα κόμματα, οι οργανώσεις 
και τα άτομα που μετέχουν στο Μέτωπο μπορούν να εκφράζουν και να διακηρύττουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους σε διεθνή ζητήματα έξω από το Μέτωπο. 

Διασαφηνίζουμε πως το κάθε κόμμα, οργάνωση ή άτομο που μετέχει στο Ενιαίο 
Απελευθερωτικό Μέτωπο Πάλης διατηρεί την πλήρη ανεξαρτησία του. 

Κανένα κόμμα ή οργάνωση δεν μπορεί να μονοπωλήσει τον εθνικοαπελευθερωτικά 
αγώνα του λαού μας. Η πάλη για την ένωση είναι πάλη ολόκληρου του λαού και 
μόνο κάτω από το λάβαρο του Ενιαίου Απελευθερωτικού Μετώπου θα διεξαχθεί μ' 
επιτυχία. 

Αποτεινόμαστε σ' ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Έλληνες, Τούρκους και Αρμένηδες, 
άνδρεςκαιγυναίκες, εργάτες καιαγρότες, επαγγελματίες, επιστήμονες, διανοουμένους, 
εμπόρους και βιομηχάνους, ανεξάρτητα από ιδεολογικές, θρησκευτικές ή άλλες 
διαφορές. Αποτεινόμαστε σ' όλα τα κόμματα και οργανώσεις, στον κλήρο και κάθε 
ένα που αγαπά τον τόπο του. Έφτασε η ώρα να δοθεί τέρμα στη διάσπαση των 
λαϊκών δυνάμεων και ο λαός ενωμένος να προχωρήσει σε έντονο, συντονισμένο και 
προγραμματισμένο αγώνα για την ένωση. Αν η ενότητα του λαού στους οικονομικούς 
αγώνες είναι όπως αποδείχτηκε και απαραίτητη και πραγματοποιήσιμη, για τον 
εθνικό μας αγώνα είναι ακόμη πιο επιταχτική. 

0 βρεττανός κυρίαρχος ετοιμάζεται να σπιτοκάτσει για πάντα στον τόπο μας. Οι 
απόψεις για σύντομη επίτευξη της ένωσης ή ότι μπορούμε να περιμένουμε την ένωση 
μέσον διμερών ή άλλων διαπραγματεύσεων, είναι και γελοίες και παραπλανητικές. 
Για να λυτρωθούμε από τον αποικιακό κλοιό θα απαιτηθεί σκληρός, αποφασιστικός 
και στρατηγικά τοποθετημένος αγώνας. 
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Αυτό είναι ένα πρόγραμμα πάλης. Οπλισμένοι μ' αυτό το πρόγραμμα, κτυπώντας 
αποτελεσματικά κάθε μορφή και εκδήλωση σεχταρισμού στη δουλειά μας, 
επαγρυπνώντας κι ' αποφεύγοντας τόσο τις δεξιές όσο και τις αριστερές παρεκλίσεις, 
πρέπει ν' αναπτύξουμε τη δράση μας με βάση τα καθημερινά προβλήματα του λαού. 

Το βασικό που πρέπει νάχουμε πάντα υπόψη μας και που πρέπει να καθοδηγεί την 
καθημερινή μας δουλειά και δράση είναι η κατάχτηση των μαζών, η κατάχτηση της 
αποφασιστικής πλειοψηφίας του λαού με βάση αυτό το πρόγραμμα. Και για την 
επιτυχία αυτού του σκοπού τίποτα δεν αποτελεί δόγμα. 
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Διακήρυξη του Συνεδρίου 

ΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΟΥ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ6 7 

Κάτω από το λάβαρο της ενότητας εμπρός όλοι στην αγωνιστική πορεία για τη λεφτεριά, 
τη ζωή, την ειρήνη. 

Κύπριοι εργάτες και αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, βιοπαλαιστές, δημοκρατικοί 
διανοούμενοι και επιστήμονες, νέοι και νέες που προσβλέπετε στην πρόοδο και το 
χαρούμενο μέλλον, πατριώτες από κάθε κοινωνική τάξη. Σ' όλους εσάς - άντρες, 
γυναίκες. Έλληνες, Τούρκους, Αρμένηδες - το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει τον 
πιο ειλικρινή συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Όλοι οι Κύπριοι, ανεξάρτητα από ιδεολογική, ταξική ή φυλετική διαφορά, όλοι όσοι 
θέλετε μια ώρα γρηγορώτερα ν' απαλλαχτεί η πατρίδα σας απ' την ξενική εξάρτηση 
καλείσθε να παραμερίσετε κάθε δευτερεύουσα διαφορά, κάθε εμπόδιο που διαχωρίζει 
τις δυνάμεις κ' εξασθενίζει το μέτωπο του αγώνα για εθνική λευτεριά. 

Από την καθημερινή σας ζωή και πείρα, φυσικά, εδιδάχθητε ότι ένας λαός που 
έχει μπλεχθεί στα δίχτυα της αποικιακής κυριαρχίας ουδέποτε θα μπορέσει να 
ορθοποδήσει και να προκόψει εκτός αν με την πάλη του αποκτήσει την εθνική του 
λευτεριά. Η ιστορία σας δίδαξε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια λαοί που έζησαν κάτω 
απ' το αποικιακό καθεστώς πέρασαν για αιώνες μια ζωή καθυστέρησης μια καθ' όλα 
άχαρη ζωή μιζέριας και δυστυχίας. Τίποτε δεν είναι πιο απαίσιο απ' την υποδούλωση. 
Κι όμως, ο κυπριακός λαός όπως και άλλοι λαοί, εξαναγκάζεται να ζει ακόμα τις 
συνθήκες του αποικισμού. 

Όλοι οι πατριώτες Κύπριοι πρέπει να συναισθάνονται αυτή την κατάσταση. 

Σήμερα η κατάσταση για τον κυπριακό λαό γίνεται καθημερινά και πιο κρίσιμη. 
Συνεπώς και η ανάγκη όπως ο Κυπριακός λαός συνενωθεί, σηκώσει το ανάστημα 
του και παλαίψει πιο αποφασιστικά για τη ζωή και το μέλλον γίνεται πιο επιταχτική. 

Στον οικονομικό τομέα η πολιτική του ξένου κυρίαρχου όχι μόνο δεν είναι η 
συνηθισμένη αποικιακή πολιτική εκμετάλλευσης και εξυπηρέτησης ξένων 
μονοπωλιακών συμφερόντων αλλά βάζει σε ολοένα και πιο δύσκολη οικονομική 
κατάσταση τις πλατειές μάζες των εργαζομένων του τόπου μας. Δ ιαρκώς και νέοι 
φόροι επιβάλλονται. Δεκάδες χιλιάδες βιοπαλαιστές απειλούνται να πεταχτούν έξω 
απ' τα σπίτια, ή τα μαγαζιά τους, χάριν μιας δράκας μεγαλοϊδιοκτητών που με τη 
βοήθεια της κυβερνητικής πολιτικής επιδιώκουν πανύψηλα ενοίκια. Ταυτόχρονα 
εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να κοιμούνται στις τρώγλες, τα χανιά, κάτω 
από γεφύρια και σε σπηλιές χωρίς το παραμικρό πραχτικό κυβερνητικό μέτρο για 
να γλυτώσουν απ' αυτή την άθλια ζωή. Τα ξένα μονοπωλιακά κεφάλαια κάνο,υν 
ασταμάτητη επιδρομή στον τόπο μας. Τα μονοπώλια του ηλεκτρισμού και των 
τηλεφώνων ζητούν πανύψηλες τιμές απ' τους καταναλωτές ενώ οι Δήμο ι βρίσκονται 
μπροστά στο δίλημμα: να επιβάλουν νέους φόρους για τη στοιχειώδη εξυπηρέτηση 
των δημοτών, ή να περιορισθούν σε μια τυπική εχτέλεση καθηκόντων που κι αυτά 
πάλιν βρίσκονται υπό τον έλεγχο και το απόλυτο βέτο των κατά τόπους διοικητών. 
0 ένας μετά τον άλλο όλοι οι αγροτικοί παραγωγικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν κρίση 
αγορών για τα προϊόντα τους και όλοι οι αγρότες τον εφιάλτη της δημοπρασίας για 
ξεπούλημα της υποθηκευμένης γης τους. Οι μεταλλωρύχοι έχουν τους χειρότερους 
όρους ζωής κάτω από τους χειρότερους όρους εργασίας. Τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα καταπατούνται με την ανοχή της ξένης κυβέρνησης ενώ οι ξένοι μέτοχοι 
των μεταλλευτικών επιχειρήσεων περνούν «χρυσούν αιώνα» με τα τεράστια κέρδη που 
αποκομίζουν. Χιλιάδες οικογένειες - όλος γενικά ο εργαζόμενος λαός - υποφέρουν 
από έλλειψη στοιχειώδους κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας. 

186 

Η πυρετώδικη στρατικοποίηση του τόπου από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους 
ιμπεριαλιστές συντείνει - δίπλα στ' άλλα - στη διαρκή άνοδο του τιμαρίθμου της 
ζωής. Ενώ είναι οξύτατο το πρόβλημα της γης και οι τσιφλικάδες, μαζί με την 
εκκλησία, το Εβκάφ και την κυβέρνηση κρατούν τεράστιες εκτάσεις παραγωγικής 
γης, οι ξένοι αποικιστές διαρκώς και πιο πολλή γη επιτάσσουν απ' τους χωρικούς 
μας για αεροδρόμια, στρατώνες και περιοχές πολεμικών γυμνασίων. 

Τα πιο πάνω είναι φυσικά πολύ λίγα απ' όσα λεπτομερειακά αναφέρει η έκθεση της 
Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ προς το Η' Συνέδριο. 

Τι πρέπει να γίνει; 0 λαός μας φυσικά αγωνίζεται και θα συνεχίσει ν' αγωνίζεται 
αδιάκοπα για τη λευτεριά του, ξέροντας όμως πως καμιά ουσιαστική βελτίωση μπορεί 
να περιμένει κάτω απ' το καθεστώς της υποδούλωσης. Ό μ ω ς αυτό δε σημαίνει πως 
ο λαός μένει ή μπορεί να μένει στο μέλλον απαθής μπροστά στ' άμεσα προβλήματα 
της καθημερινής ζωής του. Ή δ η ο λαός - όλα τα τμήματα του - προβάλλει μια 
αναπτυσσόμενη αντίσταση ενάντια στην πολιτική της στέρησης του ξεκληρίσματος 
και του ξεσπιτώματος. Ό,τι χρειάζεται πιο πέρα είναι να μη χαλαρώσει ο λαός τον 
αγώνα του, μα να τον αναπτύξει πιο πολύ. Με μεγαλύτερη ακόμα ενότητα απ' εκείνη 
που επιδείχτηκε τον τελευταίο καιρό όλος ο λαός καλείται να παλαίψει και στο 
μέλλον για την επιβίωση του, οδηγούμενος απ' την πείρα του των τελευταίων χρόνων 
και εφαρμόζοντας την περιφρόνηση του στον κάθε διασπαστή. Πιο πλατειά, πιο 
παλλαϊκή ας είναι η ενότητα μας στους οικονομικούς αγώνες που συνεχίζουμε και σ' 
εκείνους που θ' ακολουθήσουν. Πιο μεγάλος ας είναι ο συντονισμός της πάλης των 
εργατών, των αγροτών και των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. Πιο μεγαλειώδης ας 
αναπτυχθεί η παλλαϊκή αλληλεγγύη στην πάλη ενάντια στην αποικιακή πολιτική. 

0 ξένος κυρίαρχος συνεχίζει με επίμονες προσπάθειες την επίθεση του ενάντια στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του κυπριακού λαού με την ελπίδα να τον εξασθενίσει, 
να διασπάσει την προσήλωση του λαού στην πάλη της αυτοδιάθεσης και να τον στρέψει 
στις αυταπάτες της αποικιακής, δήθεν «συνταγματικής ανάπτυξης» και «προόδου». 
Ιδιαίτερα ζωηρό ενδιαφέρον δείχνουν οι ξένοι αποικιστές σ' αυτή την περίοδο που 
η ιδέα του ενιαίου πατριωτικού μετώπου πάλης για τη λευτεριά καταχτά, χάρη στην 
ακούραστη δουλιά του Α Κ Ε Λ , τις πιο πλατειές μάζες του Κυπριακού λαού. Βλέποντας 
ο κυρίαρχος το κίνημα μας να φουντώνει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, 
την τεράστια ανάπτυξη που παίρνει παρά την αχαρακτήριστη ξενόδουλη στάση της 
παπαγικής κυβέρνησης και τη διασπαστική πολιτική των εθναρχικών κύκλων, κάνει 
ό,τι μπορεί ν' αντιδράσει με πομπώδεις φράσεις, όπως στη Βουλή των Λόρδων, για 
«συνταγματική πρόοδο» κλπ. που έχει φανερό σκοπό να δημιουργήσει σύγχυση 
και ρήγματα στην ίδια τη βάση του εθνικοαπελευθερωτικού μας μετώπου. Πόσο 
υποκρίνονται όταν εκφράζουν τη «θλίψη» τους, για τη στενοκεφαλιά των Κυπρίων 
να συνεργαστούν για τη δήθεν πρόοδο στα πλαίσια της αυτοκρατορίας, βγαίνει απ' 
το γεγονός πως την ίδια στιγμή, οι συντηρητικοί κ' οι ψευτοεργατικοί βουλευτές 
και λόρδοι δε συγκινήθηκαν από τα διαρκώς και νέα αντιδημοκρατικά μέτρα και 
τους ανελεύθερους νόμους, που καταρρακώνουν τον περί στοιχειωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Χάρτη των Ενωμένων Εθνών. 

Ποια πρέπει νάναι η στάση του λαού μας μπροστά σ' αυτή την κατάσταση; Πιο 
αποφασιστικά ο λαός μας καλείται να παλαίψει για τη λευτεριά του, δείχνοντας 
σταθερή στάση περιφρόνησης στις εκκλήσεις για συνταγματικές διαπραγματεύσεις 
που ισοδυναμούν με προσυπογραφή της υποδούλωσης. Στην πάλη αυτή το Α Κ Ε Λ 
καλεί τον κάθε Κύπριο Έλληνα, Τούρκο και Αρμένη να πάρει τη θέση του σ' ένα 
ενιαίο πραγματικά παλλαϊκό πατριωτικό μέτωπο πάλης που, σε συνδυασμό με την 
πάλη του λαού της Ελλάδας για τη δική του και τη δική μας απελευθέρωση και με τη 
συμπαράσταση τον παγκόσμιων δημοκρατικών δυνάμεων, θα εξασφαλίσει την εθνική 
λευτεριά και την ειρήνη στην πατρίδα μας. 

Κάθε πατριώτης και κάθε πολιτικός παράγοντας απ' την αστική και μικροαστική τάξη 
είναι εύκολο να κρίνει σήμερα ποιά γραμμή πρέπει ν' ακολουθήσει. Ακόμα και κείνοι 
που θέλουν να υποτιμούν τη νοημοσύνη του λαού, για να προχωρούν διασπαστικά 
πλάι στους ξενόδουλους κύκλους της Αθήνας, ουσιαστικά πλάι στον ξένο κυρίαρχο, 
είναι υποχρεωμένοι τώρα, ή πολύ σύντομα, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. 
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Κάτω από το λάβαρο της ενότητας εμπρός όλοι στην αγωνιστική πορεία για τη λεφτεριά, 
τη ζωή, την ειρήνη. 

Κύπριοι εργάτες και αγρότες, επαγγελματοβιοτέχνες, βιοπαλαιστές, δημοκρατικοί 
διανοούμενοι και επιστήμονες, νέοι και νέες που προσβλέπετε στην πρόοδο και το 
χαρούμενο μέλλον, πατριώτες από κάθε κοινωνική τάξη. Σ' όλους εσάς - άντρες, 
γυναίκες. Έλληνες, Τούρκους, Αρμένηδες - το Η' Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει τον 
πιο ειλικρινή συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Όλοι οι Κύπριοι, ανεξάρτητα από ιδεολογική, ταξική ή φυλετική διαφορά, όλοι όσοι 
θέλετε μια ώρα γρηγορώτερα ν' απαλλαχτεί η πατρίδα σας απ' την ξενική εξάρτηση 
καλείσθε να παραμερίσετε κάθε δευτερεύουσα διαφορά, κάθε εμπόδιο που διαχωρίζει 
τις δυνάμεις κ' εξασθενίζει το μέτωπο του αγώνα για εθνική λευτεριά. 

Από την καθημερινή σας ζωή και πείρα, φυσικά, εδιδάχθητε ότι ένας λαός που 
έχει μπλεχθεί στα δίχτυα της αποικιακής κυριαρχίας ουδέποτε θα μπορέσει να 
ορθοποδήσει και να προκόψει εκτός αν με την πάλη του αποκτήσει την εθνική του 
λευτεριά. Η ιστορία σας δίδαξε ότι εκατοντάδες εκατομμύρια λαοί που έζησαν κάτω 
απ' το αποικιακό καθεστώς πέρασαν για αιώνες μια ζωή καθυστέρησης μια καθ' όλα 
άχαρη ζωή μιζέριας και δυστυχίας. Τίποτε δεν είναι πιο απαίσιο απ' την υποδούλωση. 
Κι όμως, ο κυπριακός λαός όπως και άλλοι λαοί, εξαναγκάζεται να ζει ακόμα τις 
συνθήκες του αποικισμού. 

Όλοι οι πατριώτες Κύπριοι πρέπει να συναισθάνονται αυτή την κατάσταση. 

Σήμερα η κατάσταση για τον κυπριακό λαό γίνεται καθημερινά και πιο κρίσιμη. 
Συνεπώς και η ανάγκη όπως ο Κυπριακός λαός συνενωθεί, σηκώσει το ανάστημα 
του και παλαίψει πιο αποφασιστικά για τη ζωή και το μέλλον γίνεται πιο επιταχτική. 

Στον οικονομικό τομέα η πολιτική του ξένου κυρίαρχου όχι μόνο δεν είναι η 
συνηθισμένη αποικιακή πολιτική εκμετάλλευσης και εξυπηρέτησης ξένων 
μονοπωλιακών συμφερόντων αλλά βάζει σε ολοένα και πιο δύσκολη οικονομική 
κατάσταση τις πλατειές μάζες των εργαζομένων του τόπου μας. Δ ιαρκώς και νέοι 
φόροι επιβάλλονται. Δεκάδες χιλιάδες βιοπαλαιστές απειλούνται να πεταχτούν έξω 
απ' τα σπίτια, ή τα μαγαζιά τους, χάριν μιας δράκας μεγαλοϊδιοκτητών που με τη 
βοήθεια της κυβερνητικής πολιτικής επιδιώκουν πανύψηλα ενοίκια. Ταυτόχρονα 
εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να κοιμούνται στις τρώγλες, τα χανιά, κάτω 
από γεφύρια και σε σπηλιές χωρίς το παραμικρό πραχτικό κυβερνητικό μέτρο για 
να γλυτώσουν απ' αυτή την άθλια ζωή. Τα ξένα μονοπωλιακά κεφάλαια κάνο,υν 
ασταμάτητη επιδρομή στον τόπο μας. Τα μονοπώλια του ηλεκτρισμού και των 
τηλεφώνων ζητούν πανύψηλες τιμές απ' τους καταναλωτές ενώ οι Δήμο ι βρίσκονται 
μπροστά στο δίλημμα: να επιβάλουν νέους φόρους για τη στοιχειώδη εξυπηρέτηση 
των δημοτών, ή να περιορισθούν σε μια τυπική εχτέλεση καθηκόντων που κι αυτά 
πάλιν βρίσκονται υπό τον έλεγχο και το απόλυτο βέτο των κατά τόπους διοικητών. 
0 ένας μετά τον άλλο όλοι οι αγροτικοί παραγωγικοί κλάδοι αντιμετωπίζουν κρίση 
αγορών για τα προϊόντα τους και όλοι οι αγρότες τον εφιάλτη της δημοπρασίας για 
ξεπούλημα της υποθηκευμένης γης τους. Οι μεταλλωρύχοι έχουν τους χειρότερους 
όρους ζωής κάτω από τους χειρότερους όρους εργασίας. Τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα καταπατούνται με την ανοχή της ξένης κυβέρνησης ενώ οι ξένοι μέτοχοι 
των μεταλλευτικών επιχειρήσεων περνούν «χρυσούν αιώνα» με τα τεράστια κέρδη που 
αποκομίζουν. Χιλιάδες οικογένειες - όλος γενικά ο εργαζόμενος λαός - υποφέρουν 
από έλλειψη στοιχειώδους κοινωνικής ασφάλειας και προστασίας. 
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Η πυρετώδικη στρατικοποίηση του τόπου από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους 
ιμπεριαλιστές συντείνει - δίπλα στ' άλλα - στη διαρκή άνοδο του τιμαρίθμου της 
ζωής. Ενώ είναι οξύτατο το πρόβλημα της γης και οι τσιφλικάδες, μαζί με την 
εκκλησία, το Εβκάφ και την κυβέρνηση κρατούν τεράστιες εκτάσεις παραγωγικής 
γης, οι ξένοι αποικιστές διαρκώς και πιο πολλή γη επιτάσσουν απ' τους χωρικούς 
μας για αεροδρόμια, στρατώνες και περιοχές πολεμικών γυμνασίων. 

Τα πιο πάνω είναι φυσικά πολύ λίγα απ' όσα λεπτομερειακά αναφέρει η έκθεση της 
Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ προς το Η' Συνέδριο. 

Τι πρέπει να γίνει; 0 λαός μας φυσικά αγωνίζεται και θα συνεχίσει ν' αγωνίζεται 
αδιάκοπα για τη λευτεριά του, ξέροντας όμως πως καμιά ουσιαστική βελτίωση μπορεί 
να περιμένει κάτω απ' το καθεστώς της υποδούλωσης. Ό μ ω ς αυτό δε σημαίνει πως 
ο λαός μένει ή μπορεί να μένει στο μέλλον απαθής μπροστά στ' άμεσα προβλήματα 
της καθημερινής ζωής του. Ή δ η ο λαός - όλα τα τμήματα του - προβάλλει μια 
αναπτυσσόμενη αντίσταση ενάντια στην πολιτική της στέρησης του ξεκληρίσματος 
και του ξεσπιτώματος. Ό,τι χρειάζεται πιο πέρα είναι να μη χαλαρώσει ο λαός τον 
αγώνα του, μα να τον αναπτύξει πιο πολύ. Με μεγαλύτερη ακόμα ενότητα απ' εκείνη 
που επιδείχτηκε τον τελευταίο καιρό όλος ο λαός καλείται να παλαίψει και στο 
μέλλον για την επιβίωση του, οδηγούμενος απ' την πείρα του των τελευταίων χρόνων 
και εφαρμόζοντας την περιφρόνηση του στον κάθε διασπαστή. Πιο πλατειά, πιο 
παλλαϊκή ας είναι η ενότητα μας στους οικονομικούς αγώνες που συνεχίζουμε και σ' 
εκείνους που θ' ακολουθήσουν. Πιο μεγάλος ας είναι ο συντονισμός της πάλης των 
εργατών, των αγροτών και των άλλων εργαζομένων στρωμάτων. Πιο μεγαλειώδης ας 
αναπτυχθεί η παλλαϊκή αλληλεγγύη στην πάλη ενάντια στην αποικιακή πολιτική. 

0 ξένος κυρίαρχος συνεχίζει με επίμονες προσπάθειες την επίθεση του ενάντια στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του κυπριακού λαού με την ελπίδα να τον εξασθενίσει, 
να διασπάσει την προσήλωση του λαού στην πάλη της αυτοδιάθεσης και να τον στρέψει 
στις αυταπάτες της αποικιακής, δήθεν «συνταγματικής ανάπτυξης» και «προόδου». 
Ιδιαίτερα ζωηρό ενδιαφέρον δείχνουν οι ξένοι αποικιστές σ' αυτή την περίοδο που 
η ιδέα του ενιαίου πατριωτικού μετώπου πάλης για τη λευτεριά καταχτά, χάρη στην 
ακούραστη δουλιά του Α Κ Ε Λ , τις πιο πλατειές μάζες του Κυπριακού λαού. Βλέποντας 
ο κυρίαρχος το κίνημα μας να φουντώνει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, 
την τεράστια ανάπτυξη που παίρνει παρά την αχαρακτήριστη ξενόδουλη στάση της 
παπαγικής κυβέρνησης και τη διασπαστική πολιτική των εθναρχικών κύκλων, κάνει 
ό,τι μπορεί ν' αντιδράσει με πομπώδεις φράσεις, όπως στη Βουλή των Λόρδων, για 
«συνταγματική πρόοδο» κλπ. που έχει φανερό σκοπό να δημιουργήσει σύγχυση 
και ρήγματα στην ίδια τη βάση του εθνικοαπελευθερωτικού μας μετώπου. Πόσο 
υποκρίνονται όταν εκφράζουν τη «θλίψη» τους, για τη στενοκεφαλιά των Κυπρίων 
να συνεργαστούν για τη δήθεν πρόοδο στα πλαίσια της αυτοκρατορίας, βγαίνει απ' 
το γεγονός πως την ίδια στιγμή, οι συντηρητικοί κ' οι ψευτοεργατικοί βουλευτές 
και λόρδοι δε συγκινήθηκαν από τα διαρκώς και νέα αντιδημοκρατικά μέτρα και 
τους ανελεύθερους νόμους, που καταρρακώνουν τον περί στοιχειωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Χάρτη των Ενωμένων Εθνών. 

Ποια πρέπει νάναι η στάση του λαού μας μπροστά σ' αυτή την κατάσταση; Πιο 
αποφασιστικά ο λαός μας καλείται να παλαίψει για τη λευτεριά του, δείχνοντας 
σταθερή στάση περιφρόνησης στις εκκλήσεις για συνταγματικές διαπραγματεύσεις 
που ισοδυναμούν με προσυπογραφή της υποδούλωσης. Στην πάλη αυτή το Α Κ Ε Λ 
καλεί τον κάθε Κύπριο Έλληνα, Τούρκο και Αρμένη να πάρει τη θέση του σ' ένα 
ενιαίο πραγματικά παλλαϊκό πατριωτικό μέτωπο πάλης που, σε συνδυασμό με την 
πάλη του λαού της Ελλάδας για τη δική του και τη δική μας απελευθέρωση και με τη 
συμπαράσταση τον παγκόσμιων δημοκρατικών δυνάμεων, θα εξασφαλίσει την εθνική 
λευτεριά και την ειρήνη στην πατρίδα μας. 

Κάθε πατριώτης και κάθε πολιτικός παράγοντας απ' την αστική και μικροαστική τάξη 
είναι εύκολο να κρίνει σήμερα ποιά γραμμή πρέπει ν' ακολουθήσει. Ακόμα και κείνοι 
που θέλουν να υποτιμούν τη νοημοσύνη του λαού, για να προχωρούν διασπαστικά 
πλάι στους ξενόδουλους κύκλους της Αθήνας, ουσιαστικά πλάι στον ξένο κυρίαρχο, 
είναι υποχρεωμένοι τώρα, ή πολύ σύντομα, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. 
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Πατριώτες, Κύπριοι κάθε τάξης που ποθείτε τη λευτεριά, Έλληνες, Τούρκοι, άντρες 
και γυναίκες. Η γραμμή πάλης που επανειλημμένα προτείνει το Α Κ Ε Λ είναι καθαρή, 
σαν κρύσταλλο: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΑ, ΔΙΧΩΣ ΣΠΙΘΑΜΗ 
ΓΗΣ Σ' ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΔΙΧΩΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ - ΕΛΑ ΑΓΓΑΟΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
Ή Α Λ Λ Ω Ν Ξ Ε Ν Ω Ν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ν' ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΓΗ. Αγώνας με ανοιχτά τα χαρτιά, όχι παρασκηνιακές ραδιουργίες στα πλαίσια των 
αγγλοαμερικανικών ανταγωνισμών και συμφερόντων, αγώνας έξω απ' τα θανάσιμα 
«πλαίσια» της δημαγωγικής απάτης όπου θέλουν να μας ρίξουν οι ξενόδουλοι 
των Αθηνών. Αγώνας αδιάλλαχτος, θαρραλέος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
με κατεύθυνση να ζητηθεί η βοήθεια όλων των λαών και μ' ελπίδα σίγουρη την 
υποστήριξη των πραγματικά λεύτερων χωρών. 

Αγώνας για τη λευτεριά και την ειρήνη και ταυτόχρονα αγώνας για τα καθημερινά 
προβλήματα της ζωής, για τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να 
εξασφαλίσει κανείς για όσες μέρες υποχρεωνόμαστε να ζούμε ακόμα κάτω απ' την 
αποικιακή υποδούλωση. Αγώνας γενικός και μερικώς βασισμένος πάντα στις αρχές 
του ενιαίου μετώπου, της κοινής πάλης, των τμημάτων του λαού. Καμιά απάθεια 
μπροστά στον κίνδυνο να μετατραπεί ο κόσμος, κ' η πατρίδα μας, σε κόλαση ερειπίων 
και νεκροταφείο, μιας νέας ιμπεριαλιστικής ζωής. 0 αγώνας μας για τη λευτεριά, 
την ειρήνη και τη ζωή είναι αδιαχώριστος. Το Α Κ Ε Λ εξ ονόματος της κυπριακής 
εργατικής τάξης και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων εργαζομένων σηκώνει ακόμα πιο 
ψηλά το λάβαρο του αγώνα με το Η' Συνέδριο του, και καλεί όλον ανεξαίρετα το λαό 
στο καθήκον. 

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΣΟΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΦΕΝΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Π Α Ρ Ω Ν . 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙ ΚΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 6 8 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα κατά της 
στρατικοποίησης της Κύπρου και γενικά κατά του πολέμου: 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 
του Μάρτη, αφού πήρεν υπόψη του την εντεινόμενη προσπάθεια ξένων αποικιστών 
για μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση, καθώς και το γεγονός πως η 
στρατικοποίηση της Κύπρου τσιμεντώνει τη θέση των ξένων αποικιστών και διαιωνίζει 
την αποικιακή υποδούλωση του λαού μας, ψηφίζει: 

1. Καταδικάζει ανεπιφύλακτα τα σχέδια και τις ενέργειες ξένων ιμπεριαλιστών 
για την ανέγερση στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, καθώς και τη διεξαγωγή 
στρατιωτικών γυμνασίων στο νησί μας. 

2. Διακηρύττει την αντίθεση του φιλειρηνικού Κυπριακού λαού προς τα 
στρατιωτικά σχέδια και τις ενέργειες της ξένης κυβέρνησης, που αποβλέπουν να 
διαιωνίσουν την υποδούλωση του λαού μας. 

3. Δ ιαδηλώνει την αποφασιστικότητα του Κυπριακού λαού να αγωνισθεί για τη 
ματαίωση των σχεδίων μετατροπής του τόπου μας σε πολεμική βάση καθώς και την 
αλληλεγγύη του προς τα εκατομμύρια των φιλειρηνικών λαών που αγωνίζονται για να 
ναυαγήσουν τα σχέδια των πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστών που τείνουν να βυθίσουν 
την ανθρωπότητα στις φρικαλεότητες ενός καινούργιου πολέμου. 

Α. Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ κάμνει έκκληση προς ολόκληρο τον 
προοδευτικό, φιλειρηνικό Κυπριακό λαό, εργάτες, αγρότες, εργαζόμενους και 
επιστήμονες, άντρες και γυναίκες, Έλληνες, Τούρκους και Αρμένηδες, ανεξάρτητα 
από τις πολιτικές τους αντιλήψεις να ενταχθούν στο Παγκύπριο κίνημα της 
ειρήνης και κάτω απ' αυτό, ενωμένοι να αγωνισθούν ενάντια στην κατάσχεση γης 
για στρατιωτικούς σκοπούς για επιστροφή της γης που κατασχέθηκε, ενάντια στη 
μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ68 

«Εξοχώτατε. 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
(ΑΚΕΛ) Κύπρου, θέλει να σας κάμει γνωστή - και μέσον σας προς την ελληνική 
κυβέρνηση - την αντίθεση του και ολόκληρου του κυπριακού λαού προς την πολιτική 
που ακολουθείτε απέναντι στο κυπριακό εθνικό ζήτημα. 

Η πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα 
συμπεριλαμβανομένης καιτης κυβέρνησης Συναγερμού, είναι πολιτική εγκατάλειψης, 
για να μη πούμε προδοσίας, του κυπριακού. 

Ο λαός της Κύπρου καταδικάζει την πολιτική των λεγομένων διμερών 
διαπραγματεύσεων σαν απατηλή, θεωρε ί αυτή την πολιτική σαν πολιτική παρέλκυσης. 
που ζημιώνει ανεπανόρθωτα την υπόθεση μας. Ο λαός της Κύπρου, μαζί κι ο λαός της 
Ελλάδας, ζητούν τη θαρραλέα διεκδίκηση της Κύπρου μέσον του Ο.Η.Ε.. και με βάση 
την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Η τελευταία συζήτηση στη 
βρεττανική Βουλή των Λόρδων, δείχνει πόσο μάταιο είναι να επιδιωχθούν διμερείς 
διαπραγματεύσεις. 

Ο λαός της Κύπρου καταδικάζει κάθε παζάρεμα και κάθε συμβιβασμό γύρω από την 
υπόθεση του. Η ένωση πρέπει να πραγματοποιηθεί, δίχως βάσεις σ' οποιαδήποτε 
ξένη δύναμη, οπουδήποτε της Κύπρου ή της Ελλάδας, δίχως ανταλλάγματα. 
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Πατριώτες, Κύπριοι κάθε τάξης που ποθείτε τη λευτεριά, Έλληνες, Τούρκοι, άντρες 
και γυναίκες. Η γραμμή πάλης που επανειλημμένα προτείνει το Α Κ Ε Λ είναι καθαρή, 
σαν κρύσταλλο: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΑ, ΔΙΧΩΣ ΣΠΙΘΑΜΗ 
ΓΗΣ Σ' ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΞΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΔΙΧΩΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΜΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕ - ΕΛΑ ΑΓΓΑΟΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
Ή Α Λ Λ Ω Ν Ξ Ε Ν Ω Ν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ν' ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΓΗ. Αγώνας με ανοιχτά τα χαρτιά, όχι παρασκηνιακές ραδιουργίες στα πλαίσια των 
αγγλοαμερικανικών ανταγωνισμών και συμφερόντων, αγώνας έξω απ' τα θανάσιμα 
«πλαίσια» της δημαγωγικής απάτης όπου θέλουν να μας ρίξουν οι ξενόδουλοι 
των Αθηνών. Αγώνας αδιάλλαχτος, θαρραλέος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 
με κατεύθυνση να ζητηθεί η βοήθεια όλων των λαών και μ' ελπίδα σίγουρη την 
υποστήριξη των πραγματικά λεύτερων χωρών. 

Αγώνας για τη λευτεριά και την ειρήνη και ταυτόχρονα αγώνας για τα καθημερινά 
προβλήματα της ζωής, για τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα που μπορεί να 
εξασφαλίσει κανείς για όσες μέρες υποχρεωνόμαστε να ζούμε ακόμα κάτω απ' την 
αποικιακή υποδούλωση. Αγώνας γενικός και μερικώς βασισμένος πάντα στις αρχές 
του ενιαίου μετώπου, της κοινής πάλης, των τμημάτων του λαού. Καμιά απάθεια 
μπροστά στον κίνδυνο να μετατραπεί ο κόσμος, κ' η πατρίδα μας, σε κόλαση ερειπίων 
και νεκροταφείο, μιας νέας ιμπεριαλιστικής ζωής. 0 αγώνας μας για τη λευτεριά, 
την ειρήνη και τη ζωή είναι αδιαχώριστος. Το Α Κ Ε Λ εξ ονόματος της κυπριακής 
εργατικής τάξης και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων εργαζομένων σηκώνει ακόμα πιο 
ψηλά το λάβαρο του αγώνα με το Η' Συνέδριο του, και καλεί όλον ανεξαίρετα το λαό 
στο καθήκον. 

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΣΟΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΦΕΝΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ, ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ Π Α Ρ Ω Ν . 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙ ΚΟΠΟΙ ΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΑΣ 6 8 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα κατά της 
στρατικοποίησης της Κύπρου και γενικά κατά του πολέμου: 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 
του Μάρτη, αφού πήρεν υπόψη του την εντεινόμενη προσπάθεια ξένων αποικιστών 
για μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση, καθώς και το γεγονός πως η 
στρατικοποίηση της Κύπρου τσιμεντώνει τη θέση των ξένων αποικιστών και διαιωνίζει 
την αποικιακή υποδούλωση του λαού μας, ψηφίζει: 

1. Καταδικάζει ανεπιφύλακτα τα σχέδια και τις ενέργειες ξένων ιμπεριαλιστών 
για την ανέγερση στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο, καθώς και τη διεξαγωγή 
στρατιωτικών γυμνασίων στο νησί μας. 

2. Διακηρύττει την αντίθεση του φιλειρηνικού Κυπριακού λαού προς τα 
στρατιωτικά σχέδια και τις ενέργειες της ξένης κυβέρνησης, που αποβλέπουν να 
διαιωνίσουν την υποδούλωση του λαού μας. 

3. Δ ιαδηλώνει την αποφασιστικότητα του Κυπριακού λαού να αγωνισθεί για τη 
ματαίωση των σχεδίων μετατροπής του τόπου μας σε πολεμική βάση καθώς και την 
αλληλεγγύη του προς τα εκατομμύρια των φιλειρηνικών λαών που αγωνίζονται για να 
ναυαγήσουν τα σχέδια των πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστών που τείνουν να βυθίσουν 
την ανθρωπότητα στις φρικαλεότητες ενός καινούργιου πολέμου. 

Α. Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ κάμνει έκκληση προς ολόκληρο τον 
προοδευτικό, φιλειρηνικό Κυπριακό λαό, εργάτες, αγρότες, εργαζόμενους και 
επιστήμονες, άντρες και γυναίκες, Έλληνες, Τούρκους και Αρμένηδες, ανεξάρτητα 
από τις πολιτικές τους αντιλήψεις να ενταχθούν στο Παγκύπριο κίνημα της 
ειρήνης και κάτω απ' αυτό, ενωμένοι να αγωνισθούν ενάντια στην κατάσχεση γης 
για στρατιωτικούς σκοπούς για επιστροφή της γης που κατασχέθηκε, ενάντια στη 
μετατροπή του νησιού μας σε στρατιωτική βάση. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ68 

«Εξοχώτατε. 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
(ΑΚΕΛ) Κύπρου, θέλει να σας κάμει γνωστή - και μέσον σας προς την ελληνική 
κυβέρνηση - την αντίθεση του και ολόκληρου του κυπριακού λαού προς την πολιτική 
που ακολουθείτε απέναντι στο κυπριακό εθνικό ζήτημα. 

Η πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα 
συμπεριλαμβανομένης καιτης κυβέρνησης Συναγερμού, είναι πολιτική εγκατάλειψης, 
για να μη πούμε προδοσίας, του κυπριακού. 

Ο λαός της Κύπρου καταδικάζει την πολιτική των λεγομένων διμερών 
διαπραγματεύσεων σαν απατηλή, θεωρε ί αυτή την πολιτική σαν πολιτική παρέλκυσης. 
που ζημιώνει ανεπανόρθωτα την υπόθεση μας. Ο λαός της Κύπρου, μαζί κι ο λαός της 
Ελλάδας, ζητούν τη θαρραλέα διεκδίκηση της Κύπρου μέσον του Ο.Η.Ε.. και με βάση 
την εφαρμογή της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Η τελευταία συζήτηση στη 
βρεττανική Βουλή των Λόρδων, δείχνει πόσο μάταιο είναι να επιδιωχθούν διμερείς 
διαπραγματεύσεις. 

Ο λαός της Κύπρου καταδικάζει κάθε παζάρεμα και κάθε συμβιβασμό γύρω από την 
υπόθεση του. Η ένωση πρέπει να πραγματοποιηθεί, δίχως βάσεις σ' οποιαδήποτε 
ξένη δύναμη, οπουδήποτε της Κύπρου ή της Ελλάδας, δίχως ανταλλάγματα. 
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Ο λαός της Κύπρου ζητά από την κυβέρνηση σας να σεβαστεί τη θέληση του. που 
είναι μαζί και θέληση όλου του ελληνικού λαού». 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΡΟΝΗΣΙΑ70 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 του 
Μάρτη εκφράζει την σφοδρή διαμαρτυρία του Κυπριακού λαού για τα ανήκουστα 
μαρτύρια και βασανιστήρια στα όποια υποβάλλονται οι χιλιάδες των δημοκρατικών 
Ελλήνων στις φυλακές και τα ξερονήσια. 

Τα ανήκουστα αυτά βασανιστήρια, στα οποία χρόνια τώρα υποβάλλονται οι Έλληνες 
κρατούμενοι και εξόριστοι, στιγματίζουν την κυβέρνηση σας που επιδιώκει με τέτοια 
πολιτικά άνανδρα μέσα, να εξοντώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Είναι πολιτική 
ανανδρία και απανθρωπιά για μια κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα εναντίον 
χιλιάδων ανθρώπων που αγαπούν και αγωνίζονται για τη Δημοκρατία, την ειρήνη, και 
την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας τους. 

Το 8ο Παγκύπριο συνέδριο εξ ονόματος του Κυπριακού λαού απαιτεί όπως 
απελευθερώσετε αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και εξόριστους 
δίνοντας γενική αμνηστεία και όπως σταματήσετε κάθε δίωξη του Δημοκρατικού 
κινήματος και αποκαταστήσετε τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού και την εθνική 
ανεξαρτησία χώρας. 

ΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ71 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 
του Μάρτη απευθύνει το θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό του προς τους Έλληνες 
πολιτικούς εξόριστους, τα θύματα αυτά της άγριας καταδίωξης, της βαρβαρότητας 
και της πολιτικής εμπάθειας του ελληνικού μοναρχοφασισμού. Χαιρετίζοντας 
τους ηρωικούς αυτούς εκπροσώπους του δημοκρατικού ελληνικού λαού καλούμε 
ολόκληρο τον προοδευτικό λαό της Κύπρου σε ένα συνεχή και εντατικό αγώνα για 
γενική αμνηστεία στην Ελλάδα, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 
δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Το Συνέδριο μας. χαιρετίζοντας τους τ ιμημένους λαϊκούς αγωνιστές, τους Έλληνες 
φυλακισμένους και εξόριστους, δίνει την υπόσχεση πως το Α Κ Ε Λ θα θεωρήσει ένα 
από τα πιο τιμητικά και επιταχτικά του καθήκοντα, τον αγώνα για την αποκατάσταση 
των δημοκρατικών ιδεωδών στην Ελλάδα και την παραχώρηση γενικής αμνηστείας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ72 

Το 8ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ κατά τη χθεσινή μέρα των εργασιών του ενέκρινε και το 
ακόλουθο ψήφισμα αναφορικά με τον νέο νόμο «περί ελέγχου ενοικίων»: 

«Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού. 
ομόφωνα καταδικάζει και εντονώτατα καταγγέλλει τον νέο αντιλαϊκό νόμο περί 
ελέγχου των ενοικίων. 

Ο νέος νόμος θεσπίστηκε, παρά την ομόφωνη καταδίκη του από μέρους όλων των 
στρωμάτων του λαού. θεσπίστηκε για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
μεγαλοϊδιοκτητών ακινήτων και θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέα άνοδο των ενοικίων 
και του τιμαρίθμου της ζωής» με αποτέλεσμα νέα πτώση στο βιοτικό επίπεδο του 
λαού. 

Η θέσπιση του νόμου δείχνει πόσο η αποικιακή κυβέρνηση του τόπου μας παραγνωρίζει 
τον λαό, και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων, είτε αυτοί είναι μεγαλοϊδιοκτήτες 
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ακινήτων, είτε είναι ξένοι και ντόπιοι μεγάλο-επιχειρηματίες. Δε ίχνε ι επίσης πόσο 
απαραίτητη είναι η λαϊκή συσπείρωση και οργάνωση και η ενιαία αντιμετώπιση της 
αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

«Το 8ο Συνέδριο του κόμματος μας καλεί τους ενοικιαστές καταστημάτων και οικιών, 
καλεί τους εργάτες και όλους τους εργαζόμενους στην πόλη και το χωριό, να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους και να παλαίψουν για τη λύση όλων των προβλημάτων τους για την 
προστασία και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Σ ' αυτή την πάλη το κόμμα μας 
θάναι πάντα με τον λαό, επικεφαλής του λαού.» 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ73 

1. Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
(ΑΚΕΛ) που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6-7 Μαρτίου, στέλνει θερμό αδελφικό 
χαιρετισμό σ' όλα τα θύματα των καταστρεπτικών σεισμών της 10.9.1953. 

2. Εκφράζουμε τη συμπάθεια καιτην αλληλεγγύη μας προς όλους όσους υπόφεραν 
και υποφέρουν ακόμα εξ αιτίας των σε ισμών Το κόμμα μας θα είναι πάντα δίπλα 
τους στον αγώνα που διεξάγουν για την αποκατάσταση τους. Υποστηρίζουμε πλήρως 
όλα τα αιτήματα των σεισμοπαθών που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Συνδιάσκεψη τους 
κ' υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση από την Επιτροπή τους. 

3. Το κόμμα μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτης των 
σεισμοπαθών, τόνισε το καθήκον της κυβέρνησης να πάρει άμεσα και θετικά μέτρα 
για την αποκατάσταση των θυμάτων, κι υπόδειξε πως η λαϊκή αλληλεγγύη, όσον 
πρόθυμα κι αν εκδηλωθεί δεν θα είναι δυνατό να λύσει τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν. 

4. Το Α Κ Ε Λ βοήθησε τους σεισμοπαθείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να 
παλαίψουν για τη διεκδίκηση ουσιαστικής κρατικής μέριμνας και βοήθειας. Μ ε την 
ενότητα και τους αγώνες τους, οι σεισμοπαθείς πέτυχαν να ματαιώσουν σ' ένα βαθμό 
τα ημίμετρα που επιχείρησε να εφαρμόσει στην αρχή η κυβέρνηση. Με την ενότητα 
και τους αγώνες τους πέτυχαν αύξηση της κυβερνητικής βοήθειας. Όμως, ό,τι και όσο 
κι αν πέτυχαν, τα προβλήματα τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλές εκατοντάδες 
οικογένειες εξακολουθούν ακόμα να ζουν σε σκηνές, εκτεθειμένες στο κρύο και στη 
βροχή, ή σ' ετοιμόρροπα σπίτια, εκτεθειμένες στον κίνδυνο της καταπλάκωσης. 

5. Πιστεύουμε ότι οι σεισμοπαθείς διατηρήσουν την ενότητα τους και θα 
συνεχίσουν την πάλη τους για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. 
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Ο λαός της Κύπρου ζητά από την κυβέρνηση σας να σεβαστεί τη θέληση του. που 
είναι μαζί και θέληση όλου του ελληνικού λαού». 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΞΕΡΟΝΗΣΙΑ70 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 του 
Μάρτη εκφράζει την σφοδρή διαμαρτυρία του Κυπριακού λαού για τα ανήκουστα 
μαρτύρια και βασανιστήρια στα όποια υποβάλλονται οι χιλιάδες των δημοκρατικών 
Ελλήνων στις φυλακές και τα ξερονήσια. 

Τα ανήκουστα αυτά βασανιστήρια, στα οποία χρόνια τώρα υποβάλλονται οι Έλληνες 
κρατούμενοι και εξόριστοι, στιγματίζουν την κυβέρνηση σας που επιδιώκει με τέτοια 
πολιτικά άνανδρα μέσα, να εξοντώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Είναι πολιτική 
ανανδρία και απανθρωπιά για μια κυβέρνηση να χρησιμοποιεί τέτοια μέσα εναντίον 
χιλιάδων ανθρώπων που αγαπούν και αγωνίζονται για τη Δημοκρατία, την ειρήνη, και 
την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδας τους. 

Το 8ο Παγκύπριο συνέδριο εξ ονόματος του Κυπριακού λαού απαιτεί όπως 
απελευθερώσετε αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και εξόριστους 
δίνοντας γενική αμνηστεία και όπως σταματήσετε κάθε δίωξη του Δημοκρατικού 
κινήματος και αποκαταστήσετε τις δημοκρατικές ελευθερίες του λαού και την εθνική 
ανεξαρτησία χώρας. 

ΤΟ 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ71 

Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6 και 7 
του Μάρτη απευθύνει το θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό του προς τους Έλληνες 
πολιτικούς εξόριστους, τα θύματα αυτά της άγριας καταδίωξης, της βαρβαρότητας 
και της πολιτικής εμπάθειας του ελληνικού μοναρχοφασισμού. Χαιρετίζοντας 
τους ηρωικούς αυτούς εκπροσώπους του δημοκρατικού ελληνικού λαού καλούμε 
ολόκληρο τον προοδευτικό λαό της Κύπρου σε ένα συνεχή και εντατικό αγώνα για 
γενική αμνηστεία στην Ελλάδα, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για 
δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Το Συνέδριο μας. χαιρετίζοντας τους τ ιμημένους λαϊκούς αγωνιστές, τους Έλληνες 
φυλακισμένους και εξόριστους, δίνει την υπόσχεση πως το Α Κ Ε Λ θα θεωρήσει ένα 
από τα πιο τιμητικά και επιταχτικά του καθήκοντα, τον αγώνα για την αποκατάσταση 
των δημοκρατικών ιδεωδών στην Ελλάδα και την παραχώρηση γενικής αμνηστείας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ72 

Το 8ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ κατά τη χθεσινή μέρα των εργασιών του ενέκρινε και το 
ακόλουθο ψήφισμα αναφορικά με τον νέο νόμο «περί ελέγχου ενοικίων»: 

«Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού. 
ομόφωνα καταδικάζει και εντονώτατα καταγγέλλει τον νέο αντιλαϊκό νόμο περί 
ελέγχου των ενοικίων. 

Ο νέος νόμος θεσπίστηκε, παρά την ομόφωνη καταδίκη του από μέρους όλων των 
στρωμάτων του λαού. θεσπίστηκε για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 
μεγαλοϊδιοκτητών ακινήτων και θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέα άνοδο των ενοικίων 
και του τιμαρίθμου της ζωής» με αποτέλεσμα νέα πτώση στο βιοτικό επίπεδο του 
λαού. 

Η θέσπιση του νόμου δείχνει πόσο η αποικιακή κυβέρνηση του τόπου μας παραγνωρίζει 
τον λαό, και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων, είτε αυτοί είναι μεγαλοϊδιοκτήτες 
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ακινήτων, είτε είναι ξένοι και ντόπιοι μεγάλο-επιχειρηματίες. Δε ίχνε ι επίσης πόσο 
απαραίτητη είναι η λαϊκή συσπείρωση και οργάνωση και η ενιαία αντιμετώπιση της 
αντιλαϊκής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

«Το 8ο Συνέδριο του κόμματος μας καλεί τους ενοικιαστές καταστημάτων και οικιών, 
καλεί τους εργάτες και όλους τους εργαζόμενους στην πόλη και το χωριό, να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους και να παλαίψουν για τη λύση όλων των προβλημάτων τους για την 
προστασία και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Σ ' αυτή την πάλη το κόμμα μας 
θάναι πάντα με τον λαό, επικεφαλής του λαού.» 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ73 

1. Το 8ο Παγκύπριο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού 
(ΑΚΕΛ) που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5-6-7 Μαρτίου, στέλνει θερμό αδελφικό 
χαιρετισμό σ' όλα τα θύματα των καταστρεπτικών σεισμών της 10.9.1953. 

2. Εκφράζουμε τη συμπάθεια καιτην αλληλεγγύη μας προς όλους όσους υπόφεραν 
και υποφέρουν ακόμα εξ αιτίας των σε ισμών Το κόμμα μας θα είναι πάντα δίπλα 
τους στον αγώνα που διεξάγουν για την αποκατάσταση τους. Υποστηρίζουμε πλήρως 
όλα τα αιτήματα των σεισμοπαθών που εγκρίθηκαν από την Ενιαία Συνδιάσκεψη τους 
κ' υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση από την Επιτροπή τους. 

3. Το κόμμα μας στάθηκε από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτης των 
σεισμοπαθών, τόνισε το καθήκον της κυβέρνησης να πάρει άμεσα και θετικά μέτρα 
για την αποκατάσταση των θυμάτων, κι υπόδειξε πως η λαϊκή αλληλεγγύη, όσον 
πρόθυμα κι αν εκδηλωθεί δεν θα είναι δυνατό να λύσει τα σοβαρά προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν. 

4. Το Α Κ Ε Λ βοήθησε τους σεισμοπαθείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να 
παλαίψουν για τη διεκδίκηση ουσιαστικής κρατικής μέριμνας και βοήθειας. Μ ε την 
ενότητα και τους αγώνες τους, οι σεισμοπαθείς πέτυχαν να ματαιώσουν σ' ένα βαθμό 
τα ημίμετρα που επιχείρησε να εφαρμόσει στην αρχή η κυβέρνηση. Με την ενότητα 
και τους αγώνες τους πέτυχαν αύξηση της κυβερνητικής βοήθειας. Όμως, ό,τι και όσο 
κι αν πέτυχαν, τα προβλήματα τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλές εκατοντάδες 
οικογένειες εξακολουθούν ακόμα να ζουν σε σκηνές, εκτεθειμένες στο κρύο και στη 
βροχή, ή σ' ετοιμόρροπα σπίτια, εκτεθειμένες στον κίνδυνο της καταπλάκωσης. 

5. Πιστεύουμε ότι οι σεισμοπαθείς διατηρήσουν την ενότητα τους και θα 
συνεχίσουν την πάλη τους για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. 
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9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
9 Σεπτεμβρίου 1959 

(ΠΑΡΑΝΟΜΟ) 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 7 4 

Απόφαση του 9ου Παγκυπρίου Συνεδρίου πάνω στην Έκθεση Δράσης 

Το 9ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αφού συζήτησε διεξοδικά την έκθεση 
απολογισμού δράσης της Κ.Ε. έχοντας υπόψη και την πλατειά προσυνεδριακή 
συζήτηση εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κ.Ε. στο διάστημα από το 8ο ως το 9ο 
συνέδριο και αποφασίζει: 

1. Το συνέδριο μας συνήλθε σε μια αξιοσημείωτη ιστορική εποχή που είναι 
αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η ολόπλευρη ανάπτυξη, 
επιστημονική πρόοδος και η ισχύ των σοσιαλιστικών και λαϊκοδημοκρατικών 
χωρών με επικεφαλής την Σ. Ένωση που πραγματοποιείται με πρωτοφανείς και 
αλματώδικους ρυθμούς, ενώ αντίθετα οι καπιταλιστικές χώρες, παραδέρνουν μέσα 
στις ολοένα εντεινόμενες αντιθέσεις τους και την γενική τους κρίση, οι καινούριες 
επιτυχίες και η ραγδαία άνοδος της πάλης των λαών για εθνική ανεξαρτησία και την 
ειρήνη, όλα αυτά είναι γεγονότα ύψιστης σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Σαν αποτέλεσμα της δραστήριας πάλης των λαών για την ειρήνη, της συνεπούς 
φιλειρηνικής πολιτικής και της αυξανόμενης δύναμης των σοσιαλιστικών χωρών και 
πρώτα της Σ.Ε. δημιουργούνται σήμερα ευνοϊκές δυνατότητες για σοβαρή ύφεση στις 
διεθνείς σχέσεις. Το συνέδριο μας χαιρετίζει ολόψυχα την ανταλλαγή επισκέψεων 
των αρχηγών των παγκόσμιων ηγετικών δυνάμεων - ΕΣΣΔ και Ε Π Α (σ.σ. Ενωμένες 
Πολιτείες Αμερικής) - σαν το πιο αποφασιστικό βήμα προς μια διάσκεψη ανωτάτου 
επιπέδου και σαν σημείο στροφής από την πολιτική της διεθνούς έντασης και του 
ψυχρού πολέμου προς την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. 

Το συνέδριο μας χαιρετίζει επίσης την επιτυχή εκτόξευση του Λούνικ προς την σελήνη 
σαν μια μεγάλη νίκη των παγκόσμιων δυνάμεων της ειρήνης και της δημοκρατίας. 

Μ ε βάση τις πρόσφατες και τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις και λαμπρές 
προοπτικές που αυτές ξανοίγονται μπροστά στην ανθρωπότητα το συνέδριο μας 
εκφράζει την πεποίθηση του πως με την δραστήρια πάλη και την συμβολή όλων των 
ειρηνόφιλων ανθρώπων θα αποτραπεί ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου, 
παρά τις αντίθετες προσπάθειες που καταβάλλονται επίμονα από τους φιλοπόλεμους 
ιμπεριαλιστικούς κύκλους, και ότι τελικά οι σχέσεις των διαφόρων χωρών με 
διαφορετικά κοινωνικά συστήματα θα εδραιωθούν πάνω στις βάσεις του αμοιβαίου 
σεβασμού, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους και τις αρχές της ειρηνικής 
συνύπαρξης. 

Το συνέδριο μας συνέρχεται επίσης μέσα στις συνθήκες μιας μεταβατικής περιόδου 
που μεσολαβεί μεταξύ της πλήρους βρεττανικής αποικιακής κυριαρχίας στην Κύπρο 
και της ανακήρυξης της Κύπρου ανεξάρτητο κράτος όπως καθιερώνεται με τις 
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Το συνέδριο μας που συνέρχεται μέσα σε συνθήκες 
παρανομίας στιγματίζει το γεγονός ότι κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοκρατίας 
εξακολουθούν ακόμα να ισχύουν τα διατάγματα προγραφής του κόμματος λαϊκών 
οργανώσεων και εφημερίδων, πράγμα που στερεί το κόμμα από το στοιχειώδες 
δημοκρατικό δικαίωμα της νόμ ιμης πολιτικής ζωής και δράσης. 

2. Η περίοδος που μεσολάβησε από το 8ο ως το 9ο συνέδριο του κόμματος 
μας ήταν περίοδος έντονης και ολόπλευρης πάλης του λαού μας για την εφαρμογή 
της αρχής της αυτοδιάθεσης και από το 1955 ως το 1958 στάθηκε περίοδος της πιο 
σκληρής δοκιμασίας και καταπίεσης για τον κυπριακό λαό και το κόμμα μας. Κάτω από 
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9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
9 Σεπτεμβρίου 1959 

(ΠΑΡΑΝΟΜΟ) 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 7 4 

Απόφαση του 9ου Παγκυπρίου Συνεδρίου πάνω στην Έκθεση Δράσης 

Το 9ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αφού συζήτησε διεξοδικά την έκθεση 
απολογισμού δράσης της Κ.Ε. έχοντας υπόψη και την πλατειά προσυνεδριακή 
συζήτηση εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κ.Ε. στο διάστημα από το 8ο ως το 9ο 
συνέδριο και αποφασίζει: 

1. Το συνέδριο μας συνήλθε σε μια αξιοσημείωτη ιστορική εποχή που είναι 
αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η ολόπλευρη ανάπτυξη, 
επιστημονική πρόοδος και η ισχύ των σοσιαλιστικών και λαϊκοδημοκρατικών 
χωρών με επικεφαλής την Σ. Ένωση που πραγματοποιείται με πρωτοφανείς και 
αλματώδικους ρυθμούς, ενώ αντίθετα οι καπιταλιστικές χώρες, παραδέρνουν μέσα 
στις ολοένα εντεινόμενες αντιθέσεις τους και την γενική τους κρίση, οι καινούριες 
επιτυχίες και η ραγδαία άνοδος της πάλης των λαών για εθνική ανεξαρτησία και την 
ειρήνη, όλα αυτά είναι γεγονότα ύψιστης σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Σαν αποτέλεσμα της δραστήριας πάλης των λαών για την ειρήνη, της συνεπούς 
φιλειρηνικής πολιτικής και της αυξανόμενης δύναμης των σοσιαλιστικών χωρών και 
πρώτα της Σ.Ε. δημιουργούνται σήμερα ευνοϊκές δυνατότητες για σοβαρή ύφεση στις 
διεθνείς σχέσεις. Το συνέδριο μας χαιρετίζει ολόψυχα την ανταλλαγή επισκέψεων 
των αρχηγών των παγκόσμιων ηγετικών δυνάμεων - ΕΣΣΔ και Ε Π Α (σ.σ. Ενωμένες 
Πολιτείες Αμερικής) - σαν το πιο αποφασιστικό βήμα προς μια διάσκεψη ανωτάτου 
επιπέδου και σαν σημείο στροφής από την πολιτική της διεθνούς έντασης και του 
ψυχρού πολέμου προς την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης. 

Το συνέδριο μας χαιρετίζει επίσης την επιτυχή εκτόξευση του Λούνικ προς την σελήνη 
σαν μια μεγάλη νίκη των παγκόσμιων δυνάμεων της ειρήνης και της δημοκρατίας. 

Μ ε βάση τις πρόσφατες και τις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις και λαμπρές 
προοπτικές που αυτές ξανοίγονται μπροστά στην ανθρωπότητα το συνέδριο μας 
εκφράζει την πεποίθηση του πως με την δραστήρια πάλη και την συμβολή όλων των 
ειρηνόφιλων ανθρώπων θα αποτραπεί ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου, 
παρά τις αντίθετες προσπάθειες που καταβάλλονται επίμονα από τους φιλοπόλεμους 
ιμπεριαλιστικούς κύκλους, και ότι τελικά οι σχέσεις των διαφόρων χωρών με 
διαφορετικά κοινωνικά συστήματα θα εδραιωθούν πάνω στις βάσεις του αμοιβαίου 
σεβασμού, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους και τις αρχές της ειρηνικής 
συνύπαρξης. 

Το συνέδριο μας συνέρχεται επίσης μέσα στις συνθήκες μιας μεταβατικής περιόδου 
που μεσολαβεί μεταξύ της πλήρους βρεττανικής αποικιακής κυριαρχίας στην Κύπρο 
και της ανακήρυξης της Κύπρου ανεξάρτητο κράτος όπως καθιερώνεται με τις 
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Το συνέδριο μας που συνέρχεται μέσα σε συνθήκες 
παρανομίας στιγματίζει το γεγονός ότι κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοκρατίας 
εξακολουθούν ακόμα να ισχύουν τα διατάγματα προγραφής του κόμματος λαϊκών 
οργανώσεων και εφημερίδων, πράγμα που στερεί το κόμμα από το στοιχειώδες 
δημοκρατικό δικαίωμα της νόμ ιμης πολιτικής ζωής και δράσης. 

2. Η περίοδος που μεσολάβησε από το 8ο ως το 9ο συνέδριο του κόμματος 
μας ήταν περίοδος έντονης και ολόπλευρης πάλης του λαού μας για την εφαρμογή 
της αρχής της αυτοδιάθεσης και από το 1955 ως το 1958 στάθηκε περίοδος της πιο 
σκληρής δοκιμασίας και καταπίεσης για τον κυπριακό λαό και το κόμμα μας. Κάτω από 
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το στρατοκρατικό φασιστικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλε ο αποικισμός, 
ο λαός μας υπόφερε σκληρά, άντεξε και πάλαιψε θαραλλέα για την κατάργηση του. 
Το κόμμα μας για πρώτη φορά από την ίδρυση του είχε να δουλέψει κάτω από τόσο 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την προγραφή του. την 
σύλληψη για ένα χρονικό διάστημα των πιο πολλών μελών της Κ.Ε. και των Ε.Ε. όπως 
και άλλων δραστήριων μελών, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και την ένοπλη δράση 
της ΕΟΚΑ. συνθήκες που για πρώτη φορά αντιμετώπιζε το κόμμα μας. Οι πολιτικές 
και άλλες εξελίξεις μέσα στην περίοδο που μεσολάβησε επεσκίασαν τα οικονομικά 
προβλήματα του λαού. 

Στην περίοδο που ανασκοπούμε το κόμμα μας για πρώτη φορά αντιμετώπισε και 
κλήθηκε να αποφασίσει πάνω σε τόσο σοβαρά και πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, 
όπως οι διάφορες φάσεις που πέρασε σ' αυτά τα χρόνια το κυπριακό από την κοινή 
για όλο τον λαό γραμμή της αυτοδιάθεσης ως τη συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου, το 
πρόβλημα της τακτικής στην διεξαγωγή του εθνικού αγώνα σε σχέση με τη δράση 
της ΕΟΚΑ, την αντιμετώπιση της ολόπλευρης επίθεσης της φανατισμένης φασιστικής 
μερίδας της δεξιάς ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό κίνημα, τις διακοινοτικές ταραχές 
και άλλα. 

3. Το 9ο συνέδριο εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε σ' 
αυτά τα χρόνια η Κ.Ε. και την θέση που πήρε πάνω στα βασικά προβλήματα που 
αντιμετώπισε, εγκρίνει τις αποφάσεις και την δράση της Κ.Ε. εξαίρει τον συνετό 
και ψύχραιμο τρόπο χειρισμού όλων αυτών των ζητημάτων και εκφράζει την 
πλήρη ικανοποίηση του για αυτές. Συγκεκριμένα το συνέδριο εγκρίνει πλήρως και 
επικυρώνει: 

(α) Τις αποφάσεις της Κ.Ε. σχετικά με τις διάφορες φάσεις που πέρασε το 
κυπριακό ζήτημα σ' αυτά τα χρόνια και χαιρετίζει το γεγονός ότι το κόμμα από την 
ίδρυση του ως σήμερα έμεινε βασικά προσηλωμένο στην πατριωτική γραμμή της 
αυτοδιάθεσης, την οποία η Κ.Ε. και ολόκληρο το κόμμα υπεράσπισε σ' όλα αυτά τα 
χρόνια με πλήρη συνέπεια, σε αντίθεση με μια μερίδα της πολιτικής ηγεσίας της 
δεξιάς που εγκατέλειψε την γραμμή της αυτοδιάθεσης και τελικά κατάληξε στην 
συμφωνία της Ζυρίχης που ρητά αποκλείει οριστικά την Ένωση, πρόνοια που είναι 
βασικά αντίθετη με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. 

(β) Την θέση που πήρε η Κ.Ε. σχετικά με την συμφωνία της Ζυρίχης και τον 
τρόπο που χαιρετίστηκε αυτό το ζήτημα και διακηρύττει ότι κάτω από το καθεστώς 
που καθιερώνει για την Κύπρο αυτή η συμφωνία βασική επιδίωξη του κόμματος 
παραμένει η ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας, η αποστρατικοποίηση της Κύπρου 
και η δημοκρατικοποίηση του συντάγματος της κυπριακής δημοκρατίας, θέση που 
δείχνει ότι το κόμμα μένει ουσιαστικά προσηλωμένο στην πατριωτική γραμμή της 
αυτοδιάθεσης. 

(γ) Την θέση της Κ.Ε. για την τακτική της διεξαγωγής του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα σε σχέση με την ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ. Το συνέδριο παίρνοντας υπόψη τις 
συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες και ειδικά τον συσχετισμό των δυνάμεων που 
συγκρούονταν σ' αυτόν τον αγώνα τον βασικά συμβιβαστικό ρόλο της Ελληνικής 
κυβέρνησης, τον αντιδραστικό και αρνητικό ρόλο της Τούρκικης κυβέρνησης, 
τον παράγοντα της τούρκικης μειονότητας στην Κύπρο, την εχθρική στάση του 
αμερικάνικου παράγοντα που εκδηλώθηκε καθαρά σ' όλες τις περιπτώσεις 
συζήτησης του κυπριακού στον ΟΗΕ και τέλος την έλλειψη ενός πραγματικά 
ενιαίου μετώπου πάλης με κοινή πολιτική γραμμή και τακτική στο οποίο η εργατική 
τάξη να παίζει τον πρωτοποριακό της ρόλο, το συνέδριο επικυρώνει την θέση 
της Κ.Ε. ότι κάτω από τις δοσμένες κυπριακές συνθήκες η πιο ενδεδειγμένη και 
εξυπηρετική τακτική αγώνα ήταν η τακτική του μαζικού ενιαίου παλλαϊκού αγώνα 
που απαρέκκλητα ακολούθησε το κόμμα μας. 

(δ) Το συνέδριο μας πιστεύει πως η τακτική που ακολούθησε η Ε Ο Κ Α και οι μορφές 
πάλης που εφάρμοσε ήταν τακτική έξω τόπου και χρόνου και δεν έχει καμιά σχέση 
με την επαναστατική μαρξιστική τακτική για αυτοδιάθεση. Ανεξάρτητα όμως απ' 
αυτό, το συνέδριο μας αποτίει φόρο τιμής σ' όλους τους τίμιους αγωνιστές που 
έδωσαν την ζωή τους ολοκαύτωμα στον αγώνα για την αυτοδιάθεση. Το αποτέλεσμα 
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αυτής τα τακτικής αγώνα και συγκεκριμένα η συμφωνία Ζυρίχης επιβεβαιώνει την 
ορθότητα της θέσης του κόμματος έναντι της τακτικής της Ε Ο Κ Α και επαληθεύει 
την διακήρυξη της Κ.Ε. του Γενάρη του 1955 ότι «κάθε άλλος δρόμος εκτός του 
ενιαίου προγραμματισμένου και καλά προσανατολισμένου αγώνα οδηγεί στον 
συμβιβασμό και την διαιώνιση της αποικιακής υποδούλωσης». Το συνέδριο μας 
εγκρίνει απόλυτα την θέση της Κ.Ε. έναντι της τακτικής που ακολούθησε η ΕΟΚΑ, 
παρά τα επί μέρους λάθη που διαπράχτηκαν στην διατύπωση της θέσης μας και τα 
οποία έγκαιρα έγιναν παραδεκτά από την Κ.Ε. και διορθώθηκαν. 

(ε) Την θέση που πήρε η Κ.Ε. με την απόφαση της τον Ιούνη του 1956 έναντι 
του προβλήματος των διαπραγματεύσεων η οποία βοήθησε να ακολουθηθεί μια 
σωστή τακτική στις διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων και να εγκαταληφθεί 
η προηγούμενη αρνητική θέση που ουσιαστικά απόκλειε διαπραγματεύσεις. 

(στ) Τη θέση της πλατιάς ολομέλειας της Κ.Ε. σχετικά με το ζήτημα της 
αντιμετώπισης της ολόπλευρης συκοφαντικής και δολοφονικής επίθεσης της 
φανατισμένης φασιστικής μερίδας της δεξιάς ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό 
κίνημα. Η σχετική απόφαση της Κ.Ε. είναι πραγματικά ιστορική, πρόσφερε ύψιστη 
υπηρεσία στον κυπριακό λαό και την υπόθεση του και έσωσε τον λαό μας από την 
δίνη του εμφύλιου πολέμου και την υπόθεση μας από την πλήρη καταβαράθρωση. 
Σήμερα πλατύτερα στρώματα του λαού αναγνωρίζουν την ορθότητα της απόφασης 
αυτής και εκτιμούν το ανώτερο πνεύμα πατριωτισμού και αυτοθυσίας με το οποίο 
διαπνέεται αυτή η απόφαση. 

Το συνέδριο αποτίει ύψιστο φόρο τιμής προς όλους τους φίλους Έλληνες και 
Τούρκους που έδωσαν την ζωή τους ολοκαύτωμα στην υπεράσπιση των υψηλών 
ιδανικών του κόμματος με την πεποίθηση ότι η θυσία τους θα εμπνέει ολόκληρο 
το κόμμα και τον λαό μας στην πάλη του για εθνική λευτεριά και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το παράδειγμα των συντρόφων μας στην επαρχία Αμμοχώστου που 
έδωσαν την ζωή τους υπερασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια του κόμματος 
μας. θα μας εμπνέει στην πάλη για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας και την 
νέα ζωή. 

(ζ) Την θέση της Κ.Ε. στο ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών και συγκρούσεων 
που δημιούργησαν σοβαρό κίνδυνο φυλετικού σπαραγμού και καταβαράθρωσης 
της κυπριακής υπόθεσης. Μέσα στις συνθήκες που δημιούργησαν οι διακοινοτικές 
ταραχές, που άλλοι κατελέφθησαν από πανικό και άλλοι από σωβινιστικό μίσος 
ήθελαν να οδηγήσουν τον λαό μας στον φυλετικό πόλεμο Ελλήνων και Τούρκων, 
αποτελεί πολύτιμον τίτλο τιμής για το κόμμα μας για το ότι μόνο αυτό που 
καθοδηγείται από τις διεθνιστικές μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές όρθωσε το 
ανάστημα του ενάντια στον κατήφορο που οδηγείτο ο λαός μας και ύψωσε την 
σημαία του αλληλοσεβασμού, της συνεννόησης και της συναδέλφωσης. 

Παρά την σωστή θέση που πήρε η Κ.Ε. στο ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών, 
ωστόσο το συνέδριο διαπιστώνει ότι η δουλειά μας ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας υπέστη σοβαρή υποχώρηση εξ αιτίας της λαθεμένης τακτικής 
της ΕΟΚΑ, του σωβινισμού και του αντικομμουνισμού της τουρκικής ηγεσίας 
και της άγριας τρομοκρατίας και των δολοφονιών που διαπράχθηκαν σε βάρος 
Τούρκων συντρόφων μας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης χάσαμε όλες 
σχεδόν τις κομματικές δυνάμεις που είχαμε ανάμεσα στους Τούρκους. Το κόμμα 
μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα εξακολουθήσει να δουλεύει ανάμεσα 
στους Τούρκους συμπατριώτες μας καθοδηγούμενο πάντα από τις διεθνιστικές 
μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές. 

4. Το συνέδριο εγκρίνει την δουλειά του κόμματος για την προώθηση της ενότητας 
των πιο πλατιών πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού, που αποτέλεσε πάντα 
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το στρατοκρατικό φασιστικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης που επέβαλε ο αποικισμός, 
ο λαός μας υπόφερε σκληρά, άντεξε και πάλαιψε θαραλλέα για την κατάργηση του. 
Το κόμμα μας για πρώτη φορά από την ίδρυση του είχε να δουλέψει κάτω από τόσο 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την προγραφή του. την 
σύλληψη για ένα χρονικό διάστημα των πιο πολλών μελών της Κ.Ε. και των Ε.Ε. όπως 
και άλλων δραστήριων μελών, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και την ένοπλη δράση 
της ΕΟΚΑ. συνθήκες που για πρώτη φορά αντιμετώπιζε το κόμμα μας. Οι πολιτικές 
και άλλες εξελίξεις μέσα στην περίοδο που μεσολάβησε επεσκίασαν τα οικονομικά 
προβλήματα του λαού. 

Στην περίοδο που ανασκοπούμε το κόμμα μας για πρώτη φορά αντιμετώπισε και 
κλήθηκε να αποφασίσει πάνω σε τόσο σοβαρά και πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, 
όπως οι διάφορες φάσεις που πέρασε σ' αυτά τα χρόνια το κυπριακό από την κοινή 
για όλο τον λαό γραμμή της αυτοδιάθεσης ως τη συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου, το 
πρόβλημα της τακτικής στην διεξαγωγή του εθνικού αγώνα σε σχέση με τη δράση 
της ΕΟΚΑ, την αντιμετώπιση της ολόπλευρης επίθεσης της φανατισμένης φασιστικής 
μερίδας της δεξιάς ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό κίνημα, τις διακοινοτικές ταραχές 
και άλλα. 

3. Το 9ο συνέδριο εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε σ' 
αυτά τα χρόνια η Κ.Ε. και την θέση που πήρε πάνω στα βασικά προβλήματα που 
αντιμετώπισε, εγκρίνει τις αποφάσεις και την δράση της Κ.Ε. εξαίρει τον συνετό 
και ψύχραιμο τρόπο χειρισμού όλων αυτών των ζητημάτων και εκφράζει την 
πλήρη ικανοποίηση του για αυτές. Συγκεκριμένα το συνέδριο εγκρίνει πλήρως και 
επικυρώνει: 

(α) Τις αποφάσεις της Κ.Ε. σχετικά με τις διάφορες φάσεις που πέρασε το 
κυπριακό ζήτημα σ' αυτά τα χρόνια και χαιρετίζει το γεγονός ότι το κόμμα από την 
ίδρυση του ως σήμερα έμεινε βασικά προσηλωμένο στην πατριωτική γραμμή της 
αυτοδιάθεσης, την οποία η Κ.Ε. και ολόκληρο το κόμμα υπεράσπισε σ' όλα αυτά τα 
χρόνια με πλήρη συνέπεια, σε αντίθεση με μια μερίδα της πολιτικής ηγεσίας της 
δεξιάς που εγκατέλειψε την γραμμή της αυτοδιάθεσης και τελικά κατάληξε στην 
συμφωνία της Ζυρίχης που ρητά αποκλείει οριστικά την Ένωση, πρόνοια που είναι 
βασικά αντίθετη με το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. 

(β) Την θέση που πήρε η Κ.Ε. σχετικά με την συμφωνία της Ζυρίχης και τον 
τρόπο που χαιρετίστηκε αυτό το ζήτημα και διακηρύττει ότι κάτω από το καθεστώς 
που καθιερώνει για την Κύπρο αυτή η συμφωνία βασική επιδίωξη του κόμματος 
παραμένει η ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας, η αποστρατικοποίηση της Κύπρου 
και η δημοκρατικοποίηση του συντάγματος της κυπριακής δημοκρατίας, θέση που 
δείχνει ότι το κόμμα μένει ουσιαστικά προσηλωμένο στην πατριωτική γραμμή της 
αυτοδιάθεσης. 

(γ) Την θέση της Κ.Ε. για την τακτική της διεξαγωγής του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα σε σχέση με την ένοπλη δράση της ΕΟΚΑ. Το συνέδριο παίρνοντας υπόψη τις 
συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες και ειδικά τον συσχετισμό των δυνάμεων που 
συγκρούονταν σ' αυτόν τον αγώνα τον βασικά συμβιβαστικό ρόλο της Ελληνικής 
κυβέρνησης, τον αντιδραστικό και αρνητικό ρόλο της Τούρκικης κυβέρνησης, 
τον παράγοντα της τούρκικης μειονότητας στην Κύπρο, την εχθρική στάση του 
αμερικάνικου παράγοντα που εκδηλώθηκε καθαρά σ' όλες τις περιπτώσεις 
συζήτησης του κυπριακού στον ΟΗΕ και τέλος την έλλειψη ενός πραγματικά 
ενιαίου μετώπου πάλης με κοινή πολιτική γραμμή και τακτική στο οποίο η εργατική 
τάξη να παίζει τον πρωτοποριακό της ρόλο, το συνέδριο επικυρώνει την θέση 
της Κ.Ε. ότι κάτω από τις δοσμένες κυπριακές συνθήκες η πιο ενδεδειγμένη και 
εξυπηρετική τακτική αγώνα ήταν η τακτική του μαζικού ενιαίου παλλαϊκού αγώνα 
που απαρέκκλητα ακολούθησε το κόμμα μας. 

(δ) Το συνέδριο μας πιστεύει πως η τακτική που ακολούθησε η Ε Ο Κ Α και οι μορφές 
πάλης που εφάρμοσε ήταν τακτική έξω τόπου και χρόνου και δεν έχει καμιά σχέση 
με την επαναστατική μαρξιστική τακτική για αυτοδιάθεση. Ανεξάρτητα όμως απ' 
αυτό, το συνέδριο μας αποτίει φόρο τιμής σ' όλους τους τίμιους αγωνιστές που 
έδωσαν την ζωή τους ολοκαύτωμα στον αγώνα για την αυτοδιάθεση. Το αποτέλεσμα 
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αυτής τα τακτικής αγώνα και συγκεκριμένα η συμφωνία Ζυρίχης επιβεβαιώνει την 
ορθότητα της θέσης του κόμματος έναντι της τακτικής της Ε Ο Κ Α και επαληθεύει 
την διακήρυξη της Κ.Ε. του Γενάρη του 1955 ότι «κάθε άλλος δρόμος εκτός του 
ενιαίου προγραμματισμένου και καλά προσανατολισμένου αγώνα οδηγεί στον 
συμβιβασμό και την διαιώνιση της αποικιακής υποδούλωσης». Το συνέδριο μας 
εγκρίνει απόλυτα την θέση της Κ.Ε. έναντι της τακτικής που ακολούθησε η ΕΟΚΑ, 
παρά τα επί μέρους λάθη που διαπράχτηκαν στην διατύπωση της θέσης μας και τα 
οποία έγκαιρα έγιναν παραδεκτά από την Κ.Ε. και διορθώθηκαν. 

(ε) Την θέση που πήρε η Κ.Ε. με την απόφαση της τον Ιούνη του 1956 έναντι 
του προβλήματος των διαπραγματεύσεων η οποία βοήθησε να ακολουθηθεί μια 
σωστή τακτική στις διάφορες φάσεις των διαπραγματεύσεων και να εγκαταληφθεί 
η προηγούμενη αρνητική θέση που ουσιαστικά απόκλειε διαπραγματεύσεις. 

(στ) Τη θέση της πλατιάς ολομέλειας της Κ.Ε. σχετικά με το ζήτημα της 
αντιμετώπισης της ολόπλευρης συκοφαντικής και δολοφονικής επίθεσης της 
φανατισμένης φασιστικής μερίδας της δεξιάς ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό 
κίνημα. Η σχετική απόφαση της Κ.Ε. είναι πραγματικά ιστορική, πρόσφερε ύψιστη 
υπηρεσία στον κυπριακό λαό και την υπόθεση του και έσωσε τον λαό μας από την 
δίνη του εμφύλιου πολέμου και την υπόθεση μας από την πλήρη καταβαράθρωση. 
Σήμερα πλατύτερα στρώματα του λαού αναγνωρίζουν την ορθότητα της απόφασης 
αυτής και εκτιμούν το ανώτερο πνεύμα πατριωτισμού και αυτοθυσίας με το οποίο 
διαπνέεται αυτή η απόφαση. 

Το συνέδριο αποτίει ύψιστο φόρο τιμής προς όλους τους φίλους Έλληνες και 
Τούρκους που έδωσαν την ζωή τους ολοκαύτωμα στην υπεράσπιση των υψηλών 
ιδανικών του κόμματος με την πεποίθηση ότι η θυσία τους θα εμπνέει ολόκληρο 
το κόμμα και τον λαό μας στην πάλη του για εθνική λευτεριά και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το παράδειγμα των συντρόφων μας στην επαρχία Αμμοχώστου που 
έδωσαν την ζωή τους υπερασπίζοντας την τιμή και την αξιοπρέπεια του κόμματος 
μας. θα μας εμπνέει στην πάλη για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας και την 
νέα ζωή. 

(ζ) Την θέση της Κ.Ε. στο ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών και συγκρούσεων 
που δημιούργησαν σοβαρό κίνδυνο φυλετικού σπαραγμού και καταβαράθρωσης 
της κυπριακής υπόθεσης. Μέσα στις συνθήκες που δημιούργησαν οι διακοινοτικές 
ταραχές, που άλλοι κατελέφθησαν από πανικό και άλλοι από σωβινιστικό μίσος 
ήθελαν να οδηγήσουν τον λαό μας στον φυλετικό πόλεμο Ελλήνων και Τούρκων, 
αποτελεί πολύτιμον τίτλο τιμής για το κόμμα μας για το ότι μόνο αυτό που 
καθοδηγείται από τις διεθνιστικές μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές όρθωσε το 
ανάστημα του ενάντια στον κατήφορο που οδηγείτο ο λαός μας και ύψωσε την 
σημαία του αλληλοσεβασμού, της συνεννόησης και της συναδέλφωσης. 

Παρά την σωστή θέση που πήρε η Κ.Ε. στο ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών, 
ωστόσο το συνέδριο διαπιστώνει ότι η δουλειά μας ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας υπέστη σοβαρή υποχώρηση εξ αιτίας της λαθεμένης τακτικής 
της ΕΟΚΑ, του σωβινισμού και του αντικομμουνισμού της τουρκικής ηγεσίας 
και της άγριας τρομοκρατίας και των δολοφονιών που διαπράχθηκαν σε βάρος 
Τούρκων συντρόφων μας. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης χάσαμε όλες 
σχεδόν τις κομματικές δυνάμεις που είχαμε ανάμεσα στους Τούρκους. Το κόμμα 
μας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θα εξακολουθήσει να δουλεύει ανάμεσα 
στους Τούρκους συμπατριώτες μας καθοδηγούμενο πάντα από τις διεθνιστικές 
μαρξιστικές - λενινιστικές αρχές. 

4. Το συνέδριο εγκρίνει την δουλειά του κόμματος για την προώθηση της ενότητας 
των πιο πλατιών πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού, που αποτέλεσε πάντα 
και αποτελεί και σήμερα θεμελειώδη επιδίωξη του κόμματος μας. Το ότι υπάρχει 
σήμερα διάχυτο το πνεύμα της ενότητας μέσα στα πιο πλατειά στρώματα του 
κυπριακού λαού, το ότι στην διάρκεια της τετραετίας έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα 
ενότητας με την συγκρότηση διαφόρων κοινών σωμάτων - Συμβούλιον Δημάρχων, 
ανώτατο οικονομικό συμβούλιο, συμβουλευτικό σώμα κλπ. - είναι αποτέλεσμα της 
ακούραστης και συνεπούς δουλειάς του κόμματος έναντι του Ε Δ Μ Α (σ.σ. Ενιαίο 
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Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας) και προσυπογράφει τις πέντε βασικές αρχές 
που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συγκρότηση πραγματικά ενιαίου και 
πραγματικά δημοκρατικού μετώπου και οι οποίες είναι: 

(α) Ενότητα προγραμματικών σκοπών και επιδιώξεων με βάση ένα μίνιμουμ 
πρόγραμμα αποδεκτό από όλους. 

(β) Ενότητα ηγεσίας του μετώπου αντιπροσωπευτικής όλων των κομμάτων 
οργανώσεων και προσωπικοτήτων που μετέχουν στο μέτωπο. 

(γ) Δημοκρατική διάρθρωση του μετώπου και εκλογή κατά δημοκρατικό τρόπο 
όλων των καθοδηγητικών οργάνων του μετώπου. 

(δ) Ενότητα δράσης για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του μετώπου και 
η λήψη αποφάσεων κατά δημοκρατικό τρόπο. 

(ε) Ανεξαρτησία των κομμάτων ή οργανώσεων που μετέχουν στο μέτωπο και 
σεβασμό των φρονημάτων του καθενός με βάση την δημοκρατική αρχή της 
ελευθερίας της σκέψης και οργάνωσης. 

Το συνέδριο δίνει εντολή στην νέα Κ.Ε. να συνεχίσει και στο μέλλον ακούραστα τις 
προσπάθειες της για την προώθηση της ενότητας ανάμεσα στα πιο πλατειά στρώματα 
του λαού καθώς και για τη συγκρότηση πραγματικά ενιαίου και δημοκρατικού 
μετώπου με βάση τις πιο πάνω βασικές αρχές. Με βάση τους σκοπούς και το 
πρόγραμμα του κόμματος, με βάση τα καθημερινά πολιτικά, οικονομικά και άλλα 
προβλήματα το συνέδριο δίνει εντολή στην Κ.Ε. για το στήσιμο του πιο πλατιού ενιαίου 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου πάλης του κυπριακού λαού. Η δουλειά του κόμματος 
για την ενότητα στο χωριό και στις ενορίες, η δουλειά στους τόπους που δουλεύουν 
οι εργάτες και οι άλλοι εργαζόμενοι, θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στο κτίσιμο αυτού 
του πλατιού ενιαίου μετώπου. 

5. Γενικά εκτιμώντας την δουλειά του κόμματος σ' αυτά τα χρόνια το συνέδριο 
διακηρύττει: 

Παρά τα επί μέρους λάθη που διέπραξε σε διάφορα ζητήματα και που έγκαιρα 
διόρθωσε, παρά τις αδυναμίες, ελλείψεις και καθυστερήσεις που σημειώσαμε στη 
δουλειά μας. το κόμμα μας μπορεί να είναι περήφανο για το έργο που επετέλεσε 
σ' αυτά τα χρόνια. Είναι υπέρ του κόμματος και της ηγεσίας του ότι έμεινε σταθερά 
προσηλωμένο και υπεράσπισε την γραμμή της αυτοδιάθεσης σε οποιαδήποτε φάση 
του κυπριακού ζητήματος. Είναι υπέρ του κόμματος και της ηγεσίας του το ότι με την 
σωστή θέση που πήρε στο ζήτημα της ένοπλης δράσης της Ε Ο Κ Α της αντιμετώπισης 
της ολόπλευρης επίθεσης ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό κίνημα καθώς και στο 
ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών κατόρθωσε να διαφυλάξει και να σώσει τις λαϊκές 
πατριωτικές δυνάμεις από την καταστροφή που τόσο επεδίωκαν οι ιμπεριαλιστές 
και την κυπριακή υπόθεση από την πλήρη καταστροφή και καταβαράθρωση. 0 
αγώνας του κόμματος ενάντια στα έκτακτα μέτρα και για τα λαϊκά προβλήματα, η 
ακούραστη δουλειά του για την ενότητα καθώς και η συμβολή του στην οργάνωση και 
το δυνάμωμα της πάλης των λαϊκών στρωμάτων και ο ψύχραιμος και συνετός τρόπος 
χειρισμού των διαφόρων ζητημάτων είναι μια άλλη σελίδα πατριωτικής δράσης του 
κόμματος μας. 

6. Το συνέδριο χαιρετίζει την σταθερή οργανωτική ανάπτυξη και βελτίωση της 
οργανωτικής δουλειάς που σημε ιώθηκε στο διάστημα αυτό παρά τις δύσκολες και 
αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε το κόμμα. Σαν αποτέλεσμα της 
ανάπτυξη και της βελτίωσης της οργανωτικής δουλειάς το φαινόμενο της διαρροής 
και της αστάθειας των μελών που κατάτρωγε προηγούμενα το κόμμα εξαφανίστηκε 
και σήμερα το κόμμα έχει τριπλάσιο αριθμό μελών από όσο είχε πριν την προγραφή 
του, τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του. Το συνέδριο χαιρετίζει επίσης την 
οργανωτική ανάπτυξη του εργατικού, νεολαΐστικου και γυναικείου κινήματος πράγμα 
που συμβάλλει στην ισχυροποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων του κυπριακού 
λαού. 

Σημαντική επίσης βελτίωση σ' αυτά τα χρόνια στην οργανωτική και πολιτική δουλειά 
των καθοδηγητικών οργανισμών του κόμματος, στην ανάδειξη και προώθηση 

νέων στελεχών στα διάφορα κυρίως κατώτερα πόστα καθώς και στην δουλειά της 
κομματικής οργάνωσης βάσης. 0 θεσμός του ακτίβ χρησιμοποιήθηκε πιο στενά και 
πιο εποικοδομητικά σ' αυτό το διάστημα. Η αρχή της συλλογικής καθοδήγησης που 
από χρόνια ακολουθεί με συνέπεια το κόμμα μας δυνάμωσε ακόμα πιο πολύ στα 
τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες της παρανομίας. 

Παρά την σημαντική ανάπτυξη της αριθμητικής δύναμης του κόμματος και την 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς, ωστόσο το συνέδριο υπογραμμίζει 
μια σειρά σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις στην οργανωτική μας δουλειά που οι 
κυριώτερες είναι οι ακόλουθες: 

(α) Η αριθμητική δύναμη του κόμματος γενικά, αλλά πολύ περισσότερο σε τέτοια 
στρώματα όπως οι διανοούμενοι, οι αγρότες, οι βιοτέχνες δεν είναι καθόλου 
ανάλογη με την πλατιά πολιτική επιρροή που το κόμμα και το κίνημα μας εξασκεί 
μέσα σ' αυτά τα στρώματα του λαού. Εντελώς ασήμαντη είναι επίσης η κομματική 
δύναμη μέσα στις μειονότητες. Παρ' όληντην καλή δουλειά που έγινε το τελευταίο 
διάστημα στην στρατολογία γυναικών στο κόμμα, ακόμη υστερούμε σ' αυτόν τον 
τομέα. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας η κοινωνική σύνθεση του κόμματος 
μας δείχνει βασικά ένα στενό εργατικό κόμμα και αυτή η κοινωνική σύνθεση 
αντανακλά και στην σύνθεση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος στα οποία 
κυριαρχεί πλήρως το προλεταριακό στοιχείο. 

(β) Το πρόβλημα των στελεχών παρά την προώθηση και ανάδειξη αρκετών 
νέων στελεχών δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά και παρουσιάζεται ακόμα με πολλή 
οξύτητα για το κόμμα μας. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η έλλειψη ε ιδ ικευμένων και 
καλά καταρτισμένων στελεχών. 

(γ) Σοβαρή καθυστέρηση παρουσιάζουμε στην οργάνωση της μορφωτικής δουλειάς 
πάνω σε σταθερές και προγραμματισμένες βάσεις. Παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν και την κάποια δουλειά που έγινε σ' αυτόν τον τομέα ωστόσο η 
δουλειά μας πολύ απέχει από του ν' ανταποκρίνεται στις σημερινές πολιτικές 
απαιτήσεις της κατάστασης και τις ανάγκες που δημιουργούνται για το κόμμα, σαν 
αποτέλεσμα της μαζικής στρατολογίας νέων μελών. 

(δ) Τέλος ενώ η δουλειά της κομματικής οργάνωσης βάσης παρουσιάζει βελτίωση 
ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αποτελεί σοβαρή αδυναμία του κόμματος η 
ύπαρξη αρκετών ομάδων που δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλία που κατατρώγονται 
με την ρουτίνα και γραφειοκρατικές μέθοδες δουλειάς και δεν προσδίδουν 
πολιτικό περιεχόμενο στην δουλειά τους όπως και το γεγονός ότι η κομματική 
οργάνωση βάσης δεν είναι ριζωμένη παντού στον τόπο της δουλειάς, στο χωριό 
και στις ενορίες. 

7. Για την πάρα πέρα ανάπτυξη της αριθμητικής δύναμης του κόμματος, την 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς και το ξεσκέπασμα των αδυναμιών 
και ελλείψεων το συνέδριο εγκρίνει τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση δράσης 
και καθορίζει τα ακόλουθα συγκεκριμένα οργανωτικά καθήκοντα: 

(α) Να μαζικοποιήσουμε ακόμα πιο πολύ το κόμμα με την στρατολογία χιλιάδων 
νέων μελών. Ιδιαίτερα να στρέψουμε την προσοχή μας και να στρατολογήσουμε 
στο κόμμα νέα μέλη ανάμεσα στους αγρότες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους 
διανοούμενους και τα ανώτερα και κατώτερα στρώματα των υπαλλήλων. Στην 
προώθηση αυτού του καθήκοντος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στήσιμο 
ομάδων σε νέα χωριά. Πραγματική στροφή πρέπει να κάμουμε στην δουλειά μας 
για στρατολογία μελών από τις μειονότητες. Το συνέδριο εκτιμώντας σωστά την 
πολιτική επιρροή του κόμματος που αναπτύσσεται σταθερά σαν αποτέλεσμα της 
σωστής πολιτικής του γραμμής, της στρατηγικής και τακτικής του, βάζει σαν στόχο 
να ξεπεράσουμε μέχρι το επόμενο συνέδριο τις δέκα χιλιάδες τακτικά μέλη στο 
κόμμα. 

(β) Να οργανώσουμε κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο παίρνοντας 
όλα τα αναγκαία μέτρα, την μορφωτική δουλειά στο κόμμα για το ανέβασμα του 
ιδεολογικού, πολιτικού και θεωρητικού επιπέδου των μελών και στελεχών του 
κόμματος. Η ανάγκη για το ανέβασμα της ιδεολογικής και πολιτικής στάθμης του 
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Δημοκρατικό Μέτωπο Αναδημιουργίας) και προσυπογράφει τις πέντε βασικές αρχές 
που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συγκρότηση πραγματικά ενιαίου και 
πραγματικά δημοκρατικού μετώπου και οι οποίες είναι: 

(α) Ενότητα προγραμματικών σκοπών και επιδιώξεων με βάση ένα μίνιμουμ 
πρόγραμμα αποδεκτό από όλους. 

(β) Ενότητα ηγεσίας του μετώπου αντιπροσωπευτικής όλων των κομμάτων 
οργανώσεων και προσωπικοτήτων που μετέχουν στο μέτωπο. 

(γ) Δημοκρατική διάρθρωση του μετώπου και εκλογή κατά δημοκρατικό τρόπο 
όλων των καθοδηγητικών οργάνων του μετώπου. 

(δ) Ενότητα δράσης για την προώθηση και επίτευξη των σκοπών του μετώπου και 
η λήψη αποφάσεων κατά δημοκρατικό τρόπο. 

(ε) Ανεξαρτησία των κομμάτων ή οργανώσεων που μετέχουν στο μέτωπο και 
σεβασμό των φρονημάτων του καθενός με βάση την δημοκρατική αρχή της 
ελευθερίας της σκέψης και οργάνωσης. 

Το συνέδριο δίνει εντολή στην νέα Κ.Ε. να συνεχίσει και στο μέλλον ακούραστα τις 
προσπάθειες της για την προώθηση της ενότητας ανάμεσα στα πιο πλατειά στρώματα 
του λαού καθώς και για τη συγκρότηση πραγματικά ενιαίου και δημοκρατικού 
μετώπου με βάση τις πιο πάνω βασικές αρχές. Με βάση τους σκοπούς και το 
πρόγραμμα του κόμματος, με βάση τα καθημερινά πολιτικά, οικονομικά και άλλα 
προβλήματα το συνέδριο δίνει εντολή στην Κ.Ε. για το στήσιμο του πιο πλατιού ενιαίου 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου πάλης του κυπριακού λαού. Η δουλειά του κόμματος 
για την ενότητα στο χωριό και στις ενορίες, η δουλειά στους τόπους που δουλεύουν 
οι εργάτες και οι άλλοι εργαζόμενοι, θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στο κτίσιμο αυτού 
του πλατιού ενιαίου μετώπου. 

5. Γενικά εκτιμώντας την δουλειά του κόμματος σ' αυτά τα χρόνια το συνέδριο 
διακηρύττει: 

Παρά τα επί μέρους λάθη που διέπραξε σε διάφορα ζητήματα και που έγκαιρα 
διόρθωσε, παρά τις αδυναμίες, ελλείψεις και καθυστερήσεις που σημειώσαμε στη 
δουλειά μας. το κόμμα μας μπορεί να είναι περήφανο για το έργο που επετέλεσε 
σ' αυτά τα χρόνια. Είναι υπέρ του κόμματος και της ηγεσίας του ότι έμεινε σταθερά 
προσηλωμένο και υπεράσπισε την γραμμή της αυτοδιάθεσης σε οποιαδήποτε φάση 
του κυπριακού ζητήματος. Είναι υπέρ του κόμματος και της ηγεσίας του το ότι με την 
σωστή θέση που πήρε στο ζήτημα της ένοπλης δράσης της Ε Ο Κ Α της αντιμετώπισης 
της ολόπλευρης επίθεσης ενάντια στο κόμμα και το λαϊκό κίνημα καθώς και στο 
ζήτημα των διακοινοτικών ταραχών κατόρθωσε να διαφυλάξει και να σώσει τις λαϊκές 
πατριωτικές δυνάμεις από την καταστροφή που τόσο επεδίωκαν οι ιμπεριαλιστές 
και την κυπριακή υπόθεση από την πλήρη καταστροφή και καταβαράθρωση. 0 
αγώνας του κόμματος ενάντια στα έκτακτα μέτρα και για τα λαϊκά προβλήματα, η 
ακούραστη δουλειά του για την ενότητα καθώς και η συμβολή του στην οργάνωση και 
το δυνάμωμα της πάλης των λαϊκών στρωμάτων και ο ψύχραιμος και συνετός τρόπος 
χειρισμού των διαφόρων ζητημάτων είναι μια άλλη σελίδα πατριωτικής δράσης του 
κόμματος μας. 

6. Το συνέδριο χαιρετίζει την σταθερή οργανωτική ανάπτυξη και βελτίωση της 
οργανωτικής δουλειάς που σημε ιώθηκε στο διάστημα αυτό παρά τις δύσκολες και 
αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε το κόμμα. Σαν αποτέλεσμα της 
ανάπτυξη και της βελτίωσης της οργανωτικής δουλειάς το φαινόμενο της διαρροής 
και της αστάθειας των μελών που κατάτρωγε προηγούμενα το κόμμα εξαφανίστηκε 
και σήμερα το κόμμα έχει τριπλάσιο αριθμό μελών από όσο είχε πριν την προγραφή 
του, τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του. Το συνέδριο χαιρετίζει επίσης την 
οργανωτική ανάπτυξη του εργατικού, νεολαΐστικου και γυναικείου κινήματος πράγμα 
που συμβάλλει στην ισχυροποίηση των δημοκρατικών δυνάμεων του κυπριακού 
λαού. 

Σημαντική επίσης βελτίωση σ' αυτά τα χρόνια στην οργανωτική και πολιτική δουλειά 
των καθοδηγητικών οργανισμών του κόμματος, στην ανάδειξη και προώθηση 

νέων στελεχών στα διάφορα κυρίως κατώτερα πόστα καθώς και στην δουλειά της 
κομματικής οργάνωσης βάσης. 0 θεσμός του ακτίβ χρησιμοποιήθηκε πιο στενά και 
πιο εποικοδομητικά σ' αυτό το διάστημα. Η αρχή της συλλογικής καθοδήγησης που 
από χρόνια ακολουθεί με συνέπεια το κόμμα μας δυνάμωσε ακόμα πιο πολύ στα 
τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες της παρανομίας. 

Παρά την σημαντική ανάπτυξη της αριθμητικής δύναμης του κόμματος και την 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς, ωστόσο το συνέδριο υπογραμμίζει 
μια σειρά σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις στην οργανωτική μας δουλειά που οι 
κυριώτερες είναι οι ακόλουθες: 

(α) Η αριθμητική δύναμη του κόμματος γενικά, αλλά πολύ περισσότερο σε τέτοια 
στρώματα όπως οι διανοούμενοι, οι αγρότες, οι βιοτέχνες δεν είναι καθόλου 
ανάλογη με την πλατιά πολιτική επιρροή που το κόμμα και το κίνημα μας εξασκεί 
μέσα σ' αυτά τα στρώματα του λαού. Εντελώς ασήμαντη είναι επίσης η κομματική 
δύναμη μέσα στις μειονότητες. Παρ' όληντην καλή δουλειά που έγινε το τελευταίο 
διάστημα στην στρατολογία γυναικών στο κόμμα, ακόμη υστερούμε σ' αυτόν τον 
τομέα. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας η κοινωνική σύνθεση του κόμματος 
μας δείχνει βασικά ένα στενό εργατικό κόμμα και αυτή η κοινωνική σύνθεση 
αντανακλά και στην σύνθεση των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος στα οποία 
κυριαρχεί πλήρως το προλεταριακό στοιχείο. 

(β) Το πρόβλημα των στελεχών παρά την προώθηση και ανάδειξη αρκετών 
νέων στελεχών δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά και παρουσιάζεται ακόμα με πολλή 
οξύτητα για το κόμμα μας. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η έλλειψη ε ιδ ικευμένων και 
καλά καταρτισμένων στελεχών. 

(γ) Σοβαρή καθυστέρηση παρουσιάζουμε στην οργάνωση της μορφωτικής δουλειάς 
πάνω σε σταθερές και προγραμματισμένες βάσεις. Παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν και την κάποια δουλειά που έγινε σ' αυτόν τον τομέα ωστόσο η 
δουλειά μας πολύ απέχει από του ν' ανταποκρίνεται στις σημερινές πολιτικές 
απαιτήσεις της κατάστασης και τις ανάγκες που δημιουργούνται για το κόμμα, σαν 
αποτέλεσμα της μαζικής στρατολογίας νέων μελών. 

(δ) Τέλος ενώ η δουλειά της κομματικής οργάνωσης βάσης παρουσιάζει βελτίωση 
ωστόσο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αποτελεί σοβαρή αδυναμία του κόμματος η 
ύπαρξη αρκετών ομάδων που δεν αναπτύσσουν πρωτοβουλία που κατατρώγονται 
με την ρουτίνα και γραφειοκρατικές μέθοδες δουλειάς και δεν προσδίδουν 
πολιτικό περιεχόμενο στην δουλειά τους όπως και το γεγονός ότι η κομματική 
οργάνωση βάσης δεν είναι ριζωμένη παντού στον τόπο της δουλειάς, στο χωριό 
και στις ενορίες. 

7. Για την πάρα πέρα ανάπτυξη της αριθμητικής δύναμης του κόμματος, την 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς και το ξεσκέπασμα των αδυναμιών 
και ελλείψεων το συνέδριο εγκρίνει τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση δράσης 
και καθορίζει τα ακόλουθα συγκεκριμένα οργανωτικά καθήκοντα: 

(α) Να μαζικοποιήσουμε ακόμα πιο πολύ το κόμμα με την στρατολογία χιλιάδων 
νέων μελών. Ιδιαίτερα να στρέψουμε την προσοχή μας και να στρατολογήσουμε 
στο κόμμα νέα μέλη ανάμεσα στους αγρότες, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους 
διανοούμενους και τα ανώτερα και κατώτερα στρώματα των υπαλλήλων. Στην 
προώθηση αυτού του καθήκοντος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο στήσιμο 
ομάδων σε νέα χωριά. Πραγματική στροφή πρέπει να κάμουμε στην δουλειά μας 
για στρατολογία μελών από τις μειονότητες. Το συνέδριο εκτιμώντας σωστά την 
πολιτική επιρροή του κόμματος που αναπτύσσεται σταθερά σαν αποτέλεσμα της 
σωστής πολιτικής του γραμμής, της στρατηγικής και τακτικής του, βάζει σαν στόχο 
να ξεπεράσουμε μέχρι το επόμενο συνέδριο τις δέκα χιλιάδες τακτικά μέλη στο 
κόμμα. 

(β) Να οργανώσουμε κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο παίρνοντας 
όλα τα αναγκαία μέτρα, την μορφωτική δουλειά στο κόμμα για το ανέβασμα του 
ιδεολογικού, πολιτικού και θεωρητικού επιπέδου των μελών και στελεχών του 
κόμματος. Η ανάγκη για το ανέβασμα της ιδεολογικής και πολιτικής στάθμης του 
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κόμματος γίνεται σήμερα πιο επιτακτική με το μπάσιμο στο κόμμα χιλιάδων νέων 
μελών. Να ανεβάσουμε γενικά την δουλειά μας στοντομέα του ιδεολογικού μετώπου 
απαντώντας αποτελεσματικά στην συκοφαντική προπαγάνδα της αντίδρασης και του 
ιμπεριαλισμού. Να βελτιώσουμε τον τύπο μας καθημερινό και περιοδικό. Έχοντας 
υπόψη τον σοβαρό ρόλο του δημοκρατικού τύπου στην διαφώτιση του λαού, το 
συνέδριο καλεί όλες τις κομματικές οργανώσεις να αναπτύξουν πρωτοβουλία και 
να οργανώσουν την πιο πλατειά κυκλοφορία του μέσα στις λαϊκές μάζες. Η Κ.Ε. να 
μελετήσει επίσης την ίδρυση εκδοτικού τμήματος πράγμα που θα δυναμώσει τον 
ιδεολογικό μας τομέα. 

(γ) Να λύσουμε σωστά κατά συγκεκριμένο τρόπο το πρόβλημα των στελεχών με 
την θαρραλέα ανάδειξη και προώθηση καινούριων στελεχών. Ιδιαίτερη προσπάθεια 
πρέπει να καταβληθεί για προώθηση στελεχών ανάμεσα στους επιστήμονες 
και διανοούμενους που μας είναι τόσο απαραίτητοι μέσα στις νέες κυπριακές 
συνθήκες. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλειά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών 
του κόμματος. Με την ίδια συνέπεια η Κ.Ε.. οι Ε.Ε. και όλοι οι κομματικοί 
οργανισμοί να εφαρμόζουν την αρχή της συλλογικής καθοδήγησης, της κριτικής 
και αυτοκριτικής και να εφαρμόζουμε κατά δημιουργικό τρόπο τον έλεγχο και 
την επιθεώρηση στους κατώτερους οργανισμούς. Να στήσουμε, να στελεχώσουμε 
κατάλληλα και να δραστηριοποιήσουμε όλα τα κεντρικά γραφεία της Κ.Ε. του 
κόμματος έτσι που να μπορεί το κόμμα έγκαιρα, μελετημένα και αποτελεσματικά 
να πιάνει τα διάφορα ζητήματα και προβλήματα του λαού και του κόμματος όπως 
και τους διάφορους τομείς της επίσημης κυβερνητικής δραστηριότητας. Να 
δυναμώσουμε και να επεκτείνουμε τις περιφερειακές επιτροπές του κόμματος για 
να καταστούν ικανές καθοδηγήσεις στον τομέα που δουλεύουν. 

(ε) Να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση της δουλειάς της κομματικής 
οργάνωσης βάσης, που πρέπει να επεκταθεί παντού, στον τόπο της δουλειάς, στο 
εργαστήριο, στο εργοστάσιο, στις ενορίες και τα χωριά, έτσι που η συγκρότηση της 
να είναι σύμφωνη με τις καταστατικές αρχές του κόμματος. 

(στ) Να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς του κόμματος με τις μάζες, με 
την πρωτοποριακή συμβολή των μελών και στελεχών του κόμματος στην οργάνωση 
των μαζών στο δυνάμωμα του εργατικού, αγροτικού νεολαιίστικου και γυναικείου 
κινήματος και στην ανακίνηση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων του 
λαού της πόλης και της υπαίθρου. Πρέπει να ανεβάσουμε την πάλη όλων των 
εργαζομένων στρωμάτων του λαού για τα οικονομικά τους προβλήματα φωτίζοντας 
αυτά τα προβλήματα με την επισταμένη έρευνα. 

(ζ) Μεγάλη σημασία πρέπει να δόσουμε στον τομέα των μειονοτήτων και 
ιδιαίτερα των Τούρκων. Το ρήγμα που παρατηρείται στο εσωτερικό μας μέτωπο με 
τους Τούρκους να παρασύρονται από την σωβινιστική αντιδραστική ηγεσία τους 
και τον ιμπεριαλισμό πρέπει να κλείσει. ΓΓ αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε 
πρακτικό σχέδιο δουλειάς με το οποίο να τραβηχτούν οι μάζες των συμπατριωτών 
μας Τούρκων στην κοινή πάλη των Κυπρίων για τα καθημερινά τους προβλήματα, 
για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας. για την αποστρατικοποίηση και 
δημοκρατικοποίηση της Κύπρου. 

(η) Να διαφυλάξουμε και να δυναμώσουμε περισσότερο την μονολιθικότητα της 
ηγεσίας και γενικά του κόμματος που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να 
ανταποκριθεί άξια το κόμμα μας στον πρωτοποριακό καθοδηγητικό του ρόλο. 

(θ) Να οργανώσουμε την επαγρύπνηση του κόμματος έτσι που να περιφρουρείται 
το κόμμα από τα κτυπήματα του εχθρού. 

8. Το συνέδριο μας διακηρύττει ότι με την εφαρμογή της συμφωνίας Ζυρίχης 
- Λονδίνου, μπροστά στο κόμμα και τον λαό ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο 
των αγώνων του λαού μας για την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, την 
αποστρατικοποίηση της Κύπρου καιτην πλήρη δημοκρατικοποίηση των συνταγματικών 
θεσμών της κυπριακής δημοκρατίας. 
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Η συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου που αποτελεί ουσιαστικά ήττα για την τακτική της 
δεξιάς προκάλεσε διάσπαση στις γραμμές της και απειλεί να ρίξει τον τόπο μας σ' ένα 
νέο κύμα αναταραχής πράγμα που μονάχα τους εχθρούς της Κύπρου θα ωφελήσει. 

Στην μεταβατική αυτή περίοδο η συνέχιση της προγραφής του Α Κ Ε Λ και των 
άλλων λαϊκών οργανώσεων και εφημερίδων, η χρησιμοποίηση φασιστικών και 
τρομοκρατικών μεθόδων δράσης και η απειλή χρησιμοποίησης ένοπλης δράσης 
για την επιβολή πολιτικών επιδιώξεων, ο παράνομος εξοπλισμός τρομοκρατικών 
ομάδων και οι τελευταίες βιαιοπραγίες και δολοφονίες ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας, προκαλούν έντονες ανησυχίες και σκεπτικισμό στον κυπριακό 
λαό κατά πόσο το ξένο αποικιακό καθεστώς θα αντικατασταθεί από ένα καθεστώς 
φασιστικής βίας και καταπίεσης στο οποίο δεν θα υπάρχει κανένας σεβασμός προς 
τις θεμελειώδεις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το Α Κ Ε Λ πιστό στο λαό και την υπόθεση του θα εργαστεί για την συσπείρωση όλων 
των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου για να φράξουν τον δρόμο προς 
τον φασισμό καιτην ανωμαλία. Δημοκρατική ανέλιξη, ειρηνικός αγώνας στηριγμένος 
στην συνεργασία και συνεννόηση Ελλήνων και Τούρκων κυπρίων, δεξιών και 
αριστερών, και ανεξάρτητων είναι η γραμμή του Α Κ Ε Λ . 

Επιστολές του Συνεδρίου 7 5 

Προς την Μικτήν Μεταβατικήν Εττιτροπήν 

Έντιμοι Κύριοι, 

Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από την συμφωνία της Ζυρίχης - Λονδίνου που 
έκλεισε το κυπριακό. Μέσα σ' αυτό το διάστημα ο κυπριακός λαός με συλλαλητήρια, 
συγκεντρώσεις και ψηφίσματα απαίτησε την νομιμοποίηση του Α Κ Ε Λ και των άλλων 
οργανώσεων και εφημερίδων. Διάφοροι ηγετικοί παράγοντες του τόπου όπως η 
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Δόκτορ Κουτσιούκ, υπουργοί, οι Δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι οργανώσεων, επιστήμονες και διανοούμενοι εισηγήθηκαν προς την 
κυβέρνηση, ή συμφώνησαν με δηλώσεις τους όπως νομιμοποιηθεί το Α Κ Ε Λ και οι 
άλλες οργανώσεις. 

Υπήρξε, δηλαδή, ομόφωνη η απαίτηση του κυπριακού λαού και των εκπροσώπων του 
για άρση των προγραφών. 

Ό μ ω ς αυτή η ομόφωνη και καθολική απαίτηση δεν έγινε ως σήμερα δεχτή από την 
Βρεττανική κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί να κρατά παράνομο το Α Κ Ε Λ , παρά 
τις επανειλημμένες υποσχέσεις του κυβερνήτη για κατάργηση των έκτακτων και 
ανελεύθερων μέτρων, με την δημιουργία ειρηνικών συνθηκών. 

Η συνεχιζόμενη παρανομία του Α Κ Ε Λ , 8 μήνες μετά την συμφωνία της Ζυρίχης και 
σε παραμονές εκλογών αποτελεί σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο και στίγμα για την υπό 
ίδρυση Δημοκρατία της Κύπρου, γιατί είναι ολοφάνερο πως δεν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική δημοκρατία όταν κρατείται στην παρανομία ένα από τα μεγαλύτερα 
κόμματα του κυπριακού λαού. 

Καλούμε την Μικτή Μεταβατική Επιτροπή να ζητήσει από τον Κυβερνήτη να 
νομιμοποιήσει το Α Κ Ε Λ και τις άλλες λαϊκές οργανώσεις και εφημερίδες. 

Λευκωσία 6.10.59 
Διατελούμε μετά τιμής 
Για την Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ 
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κόμματος γίνεται σήμερα πιο επιτακτική με το μπάσιμο στο κόμμα χιλιάδων νέων 
μελών. Να ανεβάσουμε γενικά την δουλειά μας στοντομέα του ιδεολογικού μετώπου 
απαντώντας αποτελεσματικά στην συκοφαντική προπαγάνδα της αντίδρασης και του 
ιμπεριαλισμού. Να βελτιώσουμε τον τύπο μας καθημερινό και περιοδικό. Έχοντας 
υπόψη τον σοβαρό ρόλο του δημοκρατικού τύπου στην διαφώτιση του λαού, το 
συνέδριο καλεί όλες τις κομματικές οργανώσεις να αναπτύξουν πρωτοβουλία και 
να οργανώσουν την πιο πλατειά κυκλοφορία του μέσα στις λαϊκές μάζες. Η Κ.Ε. να 
μελετήσει επίσης την ίδρυση εκδοτικού τμήματος πράγμα που θα δυναμώσει τον 
ιδεολογικό μας τομέα. 

(γ) Να λύσουμε σωστά κατά συγκεκριμένο τρόπο το πρόβλημα των στελεχών με 
την θαρραλέα ανάδειξη και προώθηση καινούριων στελεχών. Ιδιαίτερη προσπάθεια 
πρέπει να καταβληθεί για προώθηση στελεχών ανάμεσα στους επιστήμονες 
και διανοούμενους που μας είναι τόσο απαραίτητοι μέσα στις νέες κυπριακές 
συνθήκες. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλειά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών 
του κόμματος. Με την ίδια συνέπεια η Κ.Ε.. οι Ε.Ε. και όλοι οι κομματικοί 
οργανισμοί να εφαρμόζουν την αρχή της συλλογικής καθοδήγησης, της κριτικής 
και αυτοκριτικής και να εφαρμόζουμε κατά δημιουργικό τρόπο τον έλεγχο και 
την επιθεώρηση στους κατώτερους οργανισμούς. Να στήσουμε, να στελεχώσουμε 
κατάλληλα και να δραστηριοποιήσουμε όλα τα κεντρικά γραφεία της Κ.Ε. του 
κόμματος έτσι που να μπορεί το κόμμα έγκαιρα, μελετημένα και αποτελεσματικά 
να πιάνει τα διάφορα ζητήματα και προβλήματα του λαού και του κόμματος όπως 
και τους διάφορους τομείς της επίσημης κυβερνητικής δραστηριότητας. Να 
δυναμώσουμε και να επεκτείνουμε τις περιφερειακές επιτροπές του κόμματος για 
να καταστούν ικανές καθοδηγήσεις στον τομέα που δουλεύουν. 

(ε) Να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση της δουλειάς της κομματικής 
οργάνωσης βάσης, που πρέπει να επεκταθεί παντού, στον τόπο της δουλειάς, στο 
εργαστήριο, στο εργοστάσιο, στις ενορίες και τα χωριά, έτσι που η συγκρότηση της 
να είναι σύμφωνη με τις καταστατικές αρχές του κόμματος. 

(στ) Να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς του κόμματος με τις μάζες, με 
την πρωτοποριακή συμβολή των μελών και στελεχών του κόμματος στην οργάνωση 
των μαζών στο δυνάμωμα του εργατικού, αγροτικού νεολαιίστικου και γυναικείου 
κινήματος και στην ανακίνηση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων του 
λαού της πόλης και της υπαίθρου. Πρέπει να ανεβάσουμε την πάλη όλων των 
εργαζομένων στρωμάτων του λαού για τα οικονομικά τους προβλήματα φωτίζοντας 
αυτά τα προβλήματα με την επισταμένη έρευνα. 

(ζ) Μεγάλη σημασία πρέπει να δόσουμε στον τομέα των μειονοτήτων και 
ιδιαίτερα των Τούρκων. Το ρήγμα που παρατηρείται στο εσωτερικό μας μέτωπο με 
τους Τούρκους να παρασύρονται από την σωβινιστική αντιδραστική ηγεσία τους 
και τον ιμπεριαλισμό πρέπει να κλείσει. ΓΓ αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε 
πρακτικό σχέδιο δουλειάς με το οποίο να τραβηχτούν οι μάζες των συμπατριωτών 
μας Τούρκων στην κοινή πάλη των Κυπρίων για τα καθημερινά τους προβλήματα, 
για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας μας. για την αποστρατικοποίηση και 
δημοκρατικοποίηση της Κύπρου. 

(η) Να διαφυλάξουμε και να δυναμώσουμε περισσότερο την μονολιθικότητα της 
ηγεσίας και γενικά του κόμματος που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να 
ανταποκριθεί άξια το κόμμα μας στον πρωτοποριακό καθοδηγητικό του ρόλο. 

(θ) Να οργανώσουμε την επαγρύπνηση του κόμματος έτσι που να περιφρουρείται 
το κόμμα από τα κτυπήματα του εχθρού. 

8. Το συνέδριο μας διακηρύττει ότι με την εφαρμογή της συμφωνίας Ζυρίχης 
- Λονδίνου, μπροστά στο κόμμα και τον λαό ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο 
των αγώνων του λαού μας για την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, την 
αποστρατικοποίηση της Κύπρου καιτην πλήρη δημοκρατικοποίηση των συνταγματικών 
θεσμών της κυπριακής δημοκρατίας. 
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Η συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου που αποτελεί ουσιαστικά ήττα για την τακτική της 
δεξιάς προκάλεσε διάσπαση στις γραμμές της και απειλεί να ρίξει τον τόπο μας σ' ένα 
νέο κύμα αναταραχής πράγμα που μονάχα τους εχθρούς της Κύπρου θα ωφελήσει. 

Στην μεταβατική αυτή περίοδο η συνέχιση της προγραφής του Α Κ Ε Λ και των 
άλλων λαϊκών οργανώσεων και εφημερίδων, η χρησιμοποίηση φασιστικών και 
τρομοκρατικών μεθόδων δράσης και η απειλή χρησιμοποίησης ένοπλης δράσης 
για την επιβολή πολιτικών επιδιώξεων, ο παράνομος εξοπλισμός τρομοκρατικών 
ομάδων και οι τελευταίες βιαιοπραγίες και δολοφονίες ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας, προκαλούν έντονες ανησυχίες και σκεπτικισμό στον κυπριακό 
λαό κατά πόσο το ξένο αποικιακό καθεστώς θα αντικατασταθεί από ένα καθεστώς 
φασιστικής βίας και καταπίεσης στο οποίο δεν θα υπάρχει κανένας σεβασμός προς 
τις θεμελειώδεις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το Α Κ Ε Λ πιστό στο λαό και την υπόθεση του θα εργαστεί για την συσπείρωση όλων 
των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου για να φράξουν τον δρόμο προς 
τον φασισμό καιτην ανωμαλία. Δημοκρατική ανέλιξη, ειρηνικός αγώνας στηριγμένος 
στην συνεργασία και συνεννόηση Ελλήνων και Τούρκων κυπρίων, δεξιών και 
αριστερών, και ανεξάρτητων είναι η γραμμή του Α Κ Ε Λ . 

Επιστολές του Συνεδρίου 7 5 

Προς την Μικτήν Μεταβατικήν Εττιτροπήν 

Έντιμοι Κύριοι, 

Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από την συμφωνία της Ζυρίχης - Λονδίνου που 
έκλεισε το κυπριακό. Μέσα σ' αυτό το διάστημα ο κυπριακός λαός με συλλαλητήρια, 
συγκεντρώσεις και ψηφίσματα απαίτησε την νομιμοποίηση του Α Κ Ε Λ και των άλλων 
οργανώσεων και εφημερίδων. Διάφοροι ηγετικοί παράγοντες του τόπου όπως η 
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Δόκτορ Κουτσιούκ, υπουργοί, οι Δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι οργανώσεων, επιστήμονες και διανοούμενοι εισηγήθηκαν προς την 
κυβέρνηση, ή συμφώνησαν με δηλώσεις τους όπως νομιμοποιηθεί το Α Κ Ε Λ και οι 
άλλες οργανώσεις. 

Υπήρξε, δηλαδή, ομόφωνη η απαίτηση του κυπριακού λαού και των εκπροσώπων του 
για άρση των προγραφών. 

Ό μ ω ς αυτή η ομόφωνη και καθολική απαίτηση δεν έγινε ως σήμερα δεχτή από την 
Βρεττανική κυβέρνηση η οποία εξακολουθεί να κρατά παράνομο το Α Κ Ε Λ , παρά 
τις επανειλημμένες υποσχέσεις του κυβερνήτη για κατάργηση των έκτακτων και 
ανελεύθερων μέτρων, με την δημιουργία ειρηνικών συνθηκών. 

Η συνεχιζόμενη παρανομία του Α Κ Ε Λ , 8 μήνες μετά την συμφωνία της Ζυρίχης και 
σε παραμονές εκλογών αποτελεί σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο και στίγμα για την υπό 
ίδρυση Δημοκρατία της Κύπρου, γιατί είναι ολοφάνερο πως δεν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική δημοκρατία όταν κρατείται στην παρανομία ένα από τα μεγαλύτερα 
κόμματα του κυπριακού λαού. 

Καλούμε την Μικτή Μεταβατική Επιτροπή να ζητήσει από τον Κυβερνήτη να 
νομιμοποιήσει το Α Κ Ε Λ και τις άλλες λαϊκές οργανώσεις και εφημερίδες. 

Λευκωσία 6.10.59 
Διατελούμε μετά τιμής 
Για την Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ 
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Προς το Συμβουλευτικό Σώμα Κύπρου 

Μακαριώτατε, 
Έντιμοι κύριοι Δήμαρχοι, 
Αξιότιμοι Κύριοι, 

Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από την συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου που έκλεισε 
το κυπριακό. Μέσα σ' αυτό το διάστημα ο κυπριακός λαός με συλλαλητήρια, 
συγκεντρώσεις και ψηφίσματα απαίτησε την νομιμοποίηση του Α Κ Ε Λ και των άλλων 
οργανώσεων και εφημερίδων. Διάφοροι ηγετικοί παράγοντες του τόπου όπως η 
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Δρ. Κουτσιούκ, Υπουργοί, οι Δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι οργανώσεων, επιστήμονες και διανοούμενοι ε ισηγήθηκαν προς την 
κυβέρνηση, ή συμφώνησαν με δηλώσεις τους όπως νομιμοποιηθεί το Α Κ Ε Λ και οι 
άλλες οργανώσεις και εφημερίδες. 

Υπήρξε, δηλαδή, ομόφωνη η απαίτηση του κυπριακού λαού και των εκπροσώπων του 
για άρση των προγραφών 

Όμως αυτή η ομόφωνη και καθολική απαίτηση δεν έγινε δεκτή από την Βρεττανική 
κυβέρνηση η οποία εξακολουθείνα κρατά παράνομοτο ΑΚΕΛ , παρά τις επανειλημμένες 
υποσχέσεις του Κυβερνήτη για κατάργηση των έκτακτων και ανελεύθερων μέτρων 
με την δημιουργία ειρηνικών συνθηκών. 

Η συνεχιζόμενη παρανομία του ΑΚΕΛ , 8 μήνες μετά την συμφωνία της Ζυρίχης και 
σε παραμονές εκλογών αποτελεί σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο και στίγμα για την υπό 
ίδρυση Δημοκρατία της Κύπρου, γιατί είναι ολοφάνερο πως δεν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική δημοκρατία όταν κρατείται στην παρανομία ένα από τα μεγαλύτερα 
κόμματα του κυπριακού λαού. 

Κάμνουμε έκκληση στο Συμβουλευτικό Σώμα να επιληφθεί του ζητήματος στην 
προσεχή συνεδρία του και με απόφαση του να διαμαρτυρηθεί γι ' αυτό το ανελεύθερο 
και αντιδημοκρατικό μέτρο καλώντας την κυβέρνηση να νομιμοποιήσει το Α Κ Ε Λ και 
τις άλλες λαϊκές οργανώσεις και εφημερίδες. 

Λευκωσία 6.10.59 
Διατελούμε 
μετά τιμής 
Για την Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ 
Ε. Παπαϊωάννου 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
8-11 Μαρτίου 1962 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 7 6 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 8, 9, 10 και 
11 του Μάρτη, 1962, αφού συζήτησε διεξοδικά την έκθεση δράσης της Κ. Ε. και της 
Κ.Ε.Ε. του ΑΚΕΛ . καθώς και το Σχέδιο Προγράμματος εγκρίνει την έκθεση δράσης 
της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. για το διάστημα από το 9ο ως το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο και 
το Σχέδιο Προγράμματος, που θα είναι τώρα το Πρόγραμμα του Κόμματος, για την 
ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, για την ειρήνη και την αποστρατικοποίηση, 
τη δημοκρατικοποίηση των πολιτικών θεσμών, την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη, και 
την οικονομική άνοδο της Κύπρου. 

Το 10ο Συνέδριο εγκρίνει, επίσης, την οικονομική έκθεση, και τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΑΚΕΛ . 

Το 10ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ συμπληρωματικά αποφασίζει·. 

1. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στον κόσμο, οι συνθήκες μέσα στις 
οποίες συνήλθε το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ είναι πραγματικά ιστορικές 
για το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
πολιτικών εξελίξεων και της πολιτικής κατάστασης είναι η αποφασιστική πάλη 
που διεξάγεται ανάμεσα στο παγκόσμιο φιλειρηνικό στρατόπεδο και το παγκόσμιο 
φιλοπόλεμο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, γύρω από το κυριώτερο πρόβλημα της 
εποχής μας, το πρόβλημα της ειρήνης ή του πολέμου. Σ ' αυτή την αδιάλλακτη πάλη 
ανάμεσα στις παγκόσμιες φιλειρηνικές δυνάμεις, από τη μια μεριά, με επικεφαλής 
τις σοσιαλιστικές χώρες και στην πρώτη γραμμή τη Σοβιετική Ένωση και τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις από την άλλη. μ' επικεφαλής τις ΕΠΑ. το φιλειρηνικό 
στρατόπεδο απόδειξε περίτρανα την υπεροχή του. Αποτέλεσμα ήταν να θριαμβεύσει 
η πάλη για την υπεράσπιση της ειρήνης και να ματαιωθούν ως τώρα τα φιλοπόλεμα, 
τυχοδιωκτικά κι εγκληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

Ταυτόχρονα στην άμιλλα που διεξάγεται στον οικονομικό τομέα ανάμεσα στις 
σοσιαλιστικές και τις καπιταλιστικές χώρες οι σοσιαλιστικές χώρες θα ξεπεράσουν 
τον καπιταλισμό στον πιο αποφασιστικό τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην 
παραγωγή υλικών αγαθών και τον ξεπερνούν κιόλας στους ρυθμούς ανάπτυξης της 
παραγωγής και οικοδομούντώρα με επιτυχία το σοσιαλισμό, σημειώνοντας ολόπλευρη 
πρόοδο σ' όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα τη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
του λαού. 

Η Σοβιετική Ένωση, πρωτοπορία του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με βάση το 
ιστορικό πρόγραμμα που ενέκρινε το 22ο Συνέδριο, άρχισε να ανοικοδομεί, με τη 
γεμάτη πίστη και αισιοδοξία ηρωισμό και αυτοθυσία δουλιά του σοβιετικού λαού. 
κάτω από την καθοδήγηση, του δοξασμένου ΚΚΣΕ , την καινούργια, την πιο δίκαιη, 
την ανώτερη και πιο τέλεια κοινωνία - την κομμουνιστική κοινωνία. Ταυτόχρονα οι 
λαμπρές και μεγαλειώδεις επιτεύξεις της επιστήμης και της τεχνικής στη Σοβιετική 
Ένωση ξανοίγουν μπροστά στον άνθρωπο νέους δρόμους εξερεύνησης του 
διαστήματος και κατάχτησης καινούργιων δυνάμεων για την ειρήνη και την ευτυχία 
της ανθρωπότητας. Παράλληλα, με την πραγματικά ραγδαία άνοδο της πάλης των 
λαών για την υπεράσπιση της ειρήνης, δυναμώνει και η πάλη για εθνική λευτεριά, 
που καταφέρει ισχυρά χτυπήματα ενάντια στον αποικισμό. Αποτέλεσμα όλο και νέες 
χώρες καταχτούν την ανεξαρτησία τους, ενώ το επαίσχυντο αποικιακό σύστημα 
οδηγείται με γοργό ρυθμό στη χρεοκοπία και την κατάρρευση του. 

Σ' αντίθεση προς την ολόπλευρη πρόοδο που σημειώνεται στις χώρες του 
σοσιαλισμού ο καπιταλισμός, και το ανώτερο στάδιο του ο ιμπεριαλισμός, παραδέρνει 
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Προς το Συμβουλευτικό Σώμα Κύπρου 

Μακαριώτατε, 
Έντιμοι κύριοι Δήμαρχοι, 
Αξιότιμοι Κύριοι, 

Έχουν περάσει σχεδόν 8 μήνες από την συμφωνία Ζυρίχης - Λονδίνου που έκλεισε 
το κυπριακό. Μέσα σ' αυτό το διάστημα ο κυπριακός λαός με συλλαλητήρια, 
συγκεντρώσεις και ψηφίσματα απαίτησε την νομιμοποίηση του Α Κ Ε Λ και των άλλων 
οργανώσεων και εφημερίδων. Διάφοροι ηγετικοί παράγοντες του τόπου όπως η 
Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Δρ. Κουτσιούκ, Υπουργοί, οι Δήμαρχοι, 
εκπρόσωποι οργανώσεων, επιστήμονες και διανοούμενοι ε ισηγήθηκαν προς την 
κυβέρνηση, ή συμφώνησαν με δηλώσεις τους όπως νομιμοποιηθεί το Α Κ Ε Λ και οι 
άλλες οργανώσεις και εφημερίδες. 

Υπήρξε, δηλαδή, ομόφωνη η απαίτηση του κυπριακού λαού και των εκπροσώπων του 
για άρση των προγραφών 

Όμως αυτή η ομόφωνη και καθολική απαίτηση δεν έγινε δεκτή από την Βρεττανική 
κυβέρνηση η οποία εξακολουθείνα κρατά παράνομοτο ΑΚΕΛ , παρά τις επανειλημμένες 
υποσχέσεις του Κυβερνήτη για κατάργηση των έκτακτων και ανελεύθερων μέτρων 
με την δημιουργία ειρηνικών συνθηκών. 

Η συνεχιζόμενη παρανομία του ΑΚΕΛ , 8 μήνες μετά την συμφωνία της Ζυρίχης και 
σε παραμονές εκλογών αποτελεί σοβαρό πολιτικό σκάνδαλο και στίγμα για την υπό 
ίδρυση Δημοκρατία της Κύπρου, γιατί είναι ολοφάνερο πως δεν μπορεί να υπάρξει 
πραγματική δημοκρατία όταν κρατείται στην παρανομία ένα από τα μεγαλύτερα 
κόμματα του κυπριακού λαού. 

Κάμνουμε έκκληση στο Συμβουλευτικό Σώμα να επιληφθεί του ζητήματος στην 
προσεχή συνεδρία του και με απόφαση του να διαμαρτυρηθεί γι ' αυτό το ανελεύθερο 
και αντιδημοκρατικό μέτρο καλώντας την κυβέρνηση να νομιμοποιήσει το Α Κ Ε Λ και 
τις άλλες λαϊκές οργανώσεις και εφημερίδες. 

Λευκωσία 6.10.59 
Διατελούμε 
μετά τιμής 
Για την Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ 
Ε. Παπαϊωάννου 

200 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
8-11 Μαρτίου 1962 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 7 6 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 8, 9, 10 και 
11 του Μάρτη, 1962, αφού συζήτησε διεξοδικά την έκθεση δράσης της Κ. Ε. και της 
Κ.Ε.Ε. του ΑΚΕΛ . καθώς και το Σχέδιο Προγράμματος εγκρίνει την έκθεση δράσης 
της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. για το διάστημα από το 9ο ως το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο και 
το Σχέδιο Προγράμματος, που θα είναι τώρα το Πρόγραμμα του Κόμματος, για την 
ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, για την ειρήνη και την αποστρατικοποίηση, 
τη δημοκρατικοποίηση των πολιτικών θεσμών, την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη, και 
την οικονομική άνοδο της Κύπρου. 

Το 10ο Συνέδριο εγκρίνει, επίσης, την οικονομική έκθεση, και τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΑΚΕΛ . 

Το 10ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ συμπληρωματικά αποφασίζει·. 

1. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στον κόσμο, οι συνθήκες μέσα στις 
οποίες συνήλθε το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ είναι πραγματικά ιστορικές 
για το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
πολιτικών εξελίξεων και της πολιτικής κατάστασης είναι η αποφασιστική πάλη 
που διεξάγεται ανάμεσα στο παγκόσμιο φιλειρηνικό στρατόπεδο και το παγκόσμιο 
φιλοπόλεμο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, γύρω από το κυριώτερο πρόβλημα της 
εποχής μας, το πρόβλημα της ειρήνης ή του πολέμου. Σ ' αυτή την αδιάλλακτη πάλη 
ανάμεσα στις παγκόσμιες φιλειρηνικές δυνάμεις, από τη μια μεριά, με επικεφαλής 
τις σοσιαλιστικές χώρες και στην πρώτη γραμμή τη Σοβιετική Ένωση και τις 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις από την άλλη. μ' επικεφαλής τις ΕΠΑ. το φιλειρηνικό 
στρατόπεδο απόδειξε περίτρανα την υπεροχή του. Αποτέλεσμα ήταν να θριαμβεύσει 
η πάλη για την υπεράσπιση της ειρήνης και να ματαιωθούν ως τώρα τα φιλοπόλεμα, 
τυχοδιωκτικά κι εγκληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. 

Ταυτόχρονα στην άμιλλα που διεξάγεται στον οικονομικό τομέα ανάμεσα στις 
σοσιαλιστικές και τις καπιταλιστικές χώρες οι σοσιαλιστικές χώρες θα ξεπεράσουν 
τον καπιταλισμό στον πιο αποφασιστικό τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, στην 
παραγωγή υλικών αγαθών και τον ξεπερνούν κιόλας στους ρυθμούς ανάπτυξης της 
παραγωγής και οικοδομούντώρα με επιτυχία το σοσιαλισμό, σημειώνοντας ολόπλευρη 
πρόοδο σ' όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα τη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
του λαού. 

Η Σοβιετική Ένωση, πρωτοπορία του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με βάση το 
ιστορικό πρόγραμμα που ενέκρινε το 22ο Συνέδριο, άρχισε να ανοικοδομεί, με τη 
γεμάτη πίστη και αισιοδοξία ηρωισμό και αυτοθυσία δουλιά του σοβιετικού λαού. 
κάτω από την καθοδήγηση, του δοξασμένου ΚΚΣΕ , την καινούργια, την πιο δίκαιη, 
την ανώτερη και πιο τέλεια κοινωνία - την κομμουνιστική κοινωνία. Ταυτόχρονα οι 
λαμπρές και μεγαλειώδεις επιτεύξεις της επιστήμης και της τεχνικής στη Σοβιετική 
Ένωση ξανοίγουν μπροστά στον άνθρωπο νέους δρόμους εξερεύνησης του 
διαστήματος και κατάχτησης καινούργιων δυνάμεων για την ειρήνη και την ευτυχία 
της ανθρωπότητας. Παράλληλα, με την πραγματικά ραγδαία άνοδο της πάλης των 
λαών για την υπεράσπιση της ειρήνης, δυναμώνει και η πάλη για εθνική λευτεριά, 
που καταφέρει ισχυρά χτυπήματα ενάντια στον αποικισμό. Αποτέλεσμα όλο και νέες 
χώρες καταχτούν την ανεξαρτησία τους, ενώ το επαίσχυντο αποικιακό σύστημα 
οδηγείται με γοργό ρυθμό στη χρεοκοπία και την κατάρρευση του. 

Σ' αντίθεση προς την ολόπλευρη πρόοδο που σημειώνεται στις χώρες του 
σοσιαλισμού ο καπιταλισμός, και το ανώτερο στάδιο του ο ιμπεριαλισμός, παραδέρνει 
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μέσα στην κρίση, μέσα στις αξεπέραστες αντιθέσεις του και στην αποσύνθεση 
του. Η αυξανόμενη ανεργία, η ελάχιστη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η 
συγκρότηση οικονομικών συνασπισμών, η προσφυγή στους εξοπλισμούς και στις 
φασιστικές μέθοδες διακυβέρνησης, υπογραμμίζουν και επιβεβαιώνουν την κρίση 
και τις ο ικονομικές αντιθέσεις του καπιταλιστικού κόσμου. Εξ ' αιτίας αυτής της 
κατάστασης στις καπιταλιστικές χώρες παρατηρείται σημαντική άνοδος της πάλης 
των εργαζομένων ενάντια στην πλουτοκρατική εκμετάλλευση και καταπίεση, ενάντια 
στη φασιστική βία για ένα ανώτερο βιοτικό επίπεδο, για την ειρήνη, τη δημοκρατία 
και την κοινωνική πρόοδο. 

Οι μεγαλειώδεις επιτυχίες των σοσιαλιστικών χωρών στην ανοικοδόμηση του 
σοσιαλισμού, η έναρξητηςανοικοδόμησηςτηςκομμουνιστ ικήςκοινωνίαςστη Σοβιετική 
Ένωση, οι μεγάλες νίκες των λαών στον αγώνα για εθνική λευτεριά και η υπεροχή των 
παγκόσμιων δυνάμεων της ειρήνης έναντι των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού και του 
πολέμου - όλ' αυτά επιβεβαιώνουν, ότι «το κύριο περιεχόμενο, την κύρια κατεύθυνση 
και τις κύριες ιδιότητες της ιστορικής ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας στη 
σημερινή εποχή τα καθορίζει το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα και οι δυνάμεις 
που αγωνίζονται κατά του ιμπεριαλισμού, για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της 
κοινωνίας. Καμιά προσπάθεια δε μπορεί να σταματήσει την ανοδική πορεία της 
ιστορίας. Δημιουργήθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις για παραπέρα αποφασιστικές 
νίκες του σοσιαλισμού. 0 πλήρης θρίαμβος του σοσιαλισμού είναι αναπόφευκτος». 

Το 10ο Συνέδριο διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ παραμένει πιστό στις αρχές του 
προλεταριακού διεθνισμού και υπερασπίζεται τις διακηρύξεις της συνδιάσκεψης 
των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1960 στη Μόσχα. 

2. Το κύριο πολιτικό γεγονός στην εσωτερική πολιτική ζωή του τόπου, στο διάστημα 
που ανασκοπούμε, υπήρξε η ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη Δημοκρατία με 
βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 9ο 
μέχρι το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής 
οικονομικο-πολιτικής κατάστασης υπήρξε από τη μια η κρίση κι η αστάθεια της 
κυπριακής οικονομίας και από την άλλη οι εντεινόμενες προσπάθειες για τη διάσπαση 
του κυπριακού λαού, Ελλήνων και Τούρκων, δεξιών και αριστερών. Η κρίση και η 
αστάθεια της κυπριακής οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση 
της αγροτικής οικονομίας καιτην ανομβρία, στην ύπαρξη ελάχιστης βιομηχανίας, στο 
γεγονός ότι ο ορυκτός μας πλούτος βρίσκεται στα χέρια ξένων εκμεταλλευτών και 
στη γενική καθυστέρηση, για την οποία ευθύνεται βασικά το πολύχρονο αποικιακό 
καθεστώς. Ολ' αυτά, μαζί με την έλλειψη των απαραίτητων κεφαλαίων, δημιουργούν 
σοβαρές δυσκολίες για την οικονομική ανόρθωση του τόπου και σοβαρό κίνδυνο 
διείσδυσης του ξένου κεφαλαίου με τη μορφή κρατικού ή ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να εκτραχυνθούν οι σχέσεις 
Ελλήνων και Τούρκων ή δεξιών και αριστερών, η κύρια ευθύνη βαρύνει τους 
ιμπεριαλιστές και ιδιαίτερα τους βρετανούς, αμερικάνους και δυτικογερμανούς 
ιμπεριαλιστές, που με κάθε ευκαιρία υποδαυλίζουν την ένταση εκμεταλλευόμενοι 
- ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων - την πολιτική κρίση 
που κατά καιρούς δημιουργείται εξαιτίας των αρνητικών προνοιών των συμφωνιών 
Ζυρίχης Λονδίνου, που αποτελούν μόνιμη πηγή περιπλοκών και προστριβών. Η 
ιμπεριαλιστική δραστηριότητα, που εκδηλώνεται με κάθε ευκαιρία και στους πιο 
διαφορετικούς τομείς, αποβλέπει στην υπονόμευση της ενότητας και τη διάσπαση 
των δυνάμεων του κυπριακού λαού. στην οικονομική και πολιτική υποδούλωση της 
Κύπρου, στην εγκατάλειψη της ουδετερόφιλης πολιτικής (έστω και στο βαθμό που την 
ακολουθεί η κυπριακή Κυβέρνηση) και στην προσχώρηση της Κύπρου στα διάφορα 
ιμπεριαλιστικά επιδρομικά σύμφωνα. 

3. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εγκρίνει πλήρως και ανεπιφύλακτα 
την πολιτική γραμμή, τη στρατηγική και ταχτική, που με παραδειγματική συνέπεια 
ακολούθησε το Κόμμα στο διάστημα από το 9ο Συνέδριο ως σήμερα. Με βάση τη 
μεταζυριχική κυπριακή πραγματικότητα καιτη σωστή διαπίστωση, ότι το στάδιο αγώνα 
του κυπριακού λαού είναι και σήμερα εθνικοαπελευθερωτικά, αντιϊμπεριαλιστικό. το 
Κόμμα καθόρισε σαν γραμμή του την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, την 
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ειρήνη, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και τη δημοκρατικοποίηση των πολιτικών 
της θεσμών, με κύρια κατεύθυνση τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα όργανα 
του. που είναι ο κύριος εχθρός του λαού. Σαν ταχτική του το Κόμμα καθόρισε την 
αντιϊμπεριαλιστική ενότητα και συσπείρωση των πιο πλατιών στρωμάτων του λαού, 
όλων των πατριωτικών δυνάμεων και τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιϊμπεριαλιστικού, 
εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου πάλης. Σ' ένα τέτοιο μέτωπο έχουν τη θέση τους 
όλοι ανεξαίρετα οι Κύπριοι πατριώτες, Έλληνες, Τούρκοι. Αρμένηδες, άντρες και 
γυναίκες, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. 

Έχοντας σαν οδηγό στην καθημερινή του δράση και στη μελέτη των διαφόρων 
προβλημάτων - οικονομικών, πολιτικών και άλλων - αυτή τη γραμμή και ταχτική, 
το Κόμμα πήρε σωστή θέση τόσο για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε όσο και 
έναντι της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σαν αποτέλεσμα της σωστής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής, που ακολουθεί το 
Κόμμα, από την Κ.Ε. ως τα κατώτερα καθοδηγητικά όργανα και τα μέλη και στελέχη 
του, το πνεύμα της ενότητας, της σύμπνοιας και της συνεργασίας ανάμεσα στο λαό 
είναι σήμερα διάχυτο και αρκετά προχωρημένο, παρά τις δραστήριες προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την υπονόμευση της ενότητας των λαϊκών μαζών. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί τη γραμμή, στρατηγική και ταχτική, 
του Κόμματος σαν μοναδικά σωστή στο σημερινό στάδιο αγώνα του κυπριακού λαού. 
Διακηρύττοντας την προσήλωση του προς αυτή την εθνική πατριωτική γραμμή, τη 
μόνη που εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα του λαού μας, το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα αυτή τη γραμμή 
και τακτική και να δουλεύει πιο δραστήρια για την εφαρμογή της στην πράξη. 

4. Το διάστημα που μεσολάβησε από το 9ο ως το 10ο Συνέδριο υπήρξε πλούσιο σε 
αγώνες και κινητοποιήσεις όλων των εργαζόμενων στρωμάτων. Αντιμετωπίζοντας τις 
συνέπειες της κρίσης και της δυσπραγίας οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, 
οι βιοτέχνες και οι εκπαιδευτικοί αγωνίστηκαν για την προάσπιση ή την επέκταση 
των κατακτήσεων τους, για διεκδίκηση καλύτερων όρων δουλιάς και διαβίωσης. 
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των αγώνων υπήρξε ο ενιαιομετωπικός 
τους χαρακτήρας, η επικράτηση του πνεύματος της ενότητας και της ενιαίας πάλης 
ανάμεσα σ' όλους τούς ενδιαφερόμενους. 

Το Συνέδριο χαιρετίζει αυτό το πνεύμα της ενότητας, της σύμπνοιας καιτης συνεργασίας 
- που για τη δημιουργία του το Κόμμα διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο - σαν γεγονός 
ύψιστης σημασίας για το λαό μας και καλεί όλους τούς εργαζόμενους - εργάτες, 
αγρότες, επαγγελματίες και βιοτέχνες, καθώς και τους πνευματικούς ανθρώπους 
- να ισχυροποιήσουν ακόμα πιο πολύ την ενότητα, τη σύμπνοια και τη συνεργασία 
τους στην κοινή πάλη για την πιο σίγουρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τους και για το καλό όλου του λαού. Το Συνέδριο καλεί ιδιαίτερα τους 
εργάτες και αγρότες να δυναμώσουν πιο πολύ τους δεσμούς τους, να προωθήσουν 
και να σφυρηλατήσουν τη συμμαχία τους που αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιο πλατιών λαϊκών στρωμάτων και τον άξονα 
του πλατύτερου μετώπου του λαού και η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προώθηση του εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα του κυπριακού 
λαού. 

5. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο χαιρετίζει τις σημαντικές επιτυχίες που 
πραγματοποίησε το Κόμμα στον οργανωτικό τομέα, ιδιαίτερα για τη σταθεροποίηση 
της αριθμητικής του δύναμης, τη μαζικοποίηση του και την ενίσχυση των οικονομικών 
του - όπου τα αποτελέσματα υπήρξαν πραγματικά λαμπρά - καθώς και στο 
μορφωτικό τομέα, το ανέβασμα του επιπέδου της δουλιάς της κομματικής ομάδας, 
την ανάδειξη καινούργιων στελεχών κλπ. Τα λαμπρά, οργανωτικά αποτελέσματα του 
Κόμματος έγιναν εφικτά χάρη στη σωστή γραμμή και τακτική του, στη βελτίωση της 
οργανωτικής και πολιτικής του δουλιάς από την Κ.Ε. ίσαμε την κομματική ομάδα, την 
προγραμματισμένη δουλιά με τα χρονιάτικα πλάνα, την ανάπτυξη του πνεύματος της 
άμιλλας, το χτύπημα σε σημαντικό βαθμό του σεχταρισμού και της γραφειοκρατίας 
και τέλος στο γεγονός ότι το Κόμμα μας ανέπτυξε και εφαρμόζει σωστά από καιρό 
την αρχή της συλλογικής καθοδήγησης σ' όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα κεντρικά. Τα 
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μέσα στην κρίση, μέσα στις αξεπέραστες αντιθέσεις του και στην αποσύνθεση 
του. Η αυξανόμενη ανεργία, η ελάχιστη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η 
συγκρότηση οικονομικών συνασπισμών, η προσφυγή στους εξοπλισμούς και στις 
φασιστικές μέθοδες διακυβέρνησης, υπογραμμίζουν και επιβεβαιώνουν την κρίση 
και τις ο ικονομικές αντιθέσεις του καπιταλιστικού κόσμου. Εξ ' αιτίας αυτής της 
κατάστασης στις καπιταλιστικές χώρες παρατηρείται σημαντική άνοδος της πάλης 
των εργαζομένων ενάντια στην πλουτοκρατική εκμετάλλευση και καταπίεση, ενάντια 
στη φασιστική βία για ένα ανώτερο βιοτικό επίπεδο, για την ειρήνη, τη δημοκρατία 
και την κοινωνική πρόοδο. 

Οι μεγαλειώδεις επιτυχίες των σοσιαλιστικών χωρών στην ανοικοδόμηση του 
σοσιαλισμού, η έναρξητηςανοικοδόμησηςτηςκομμουνιστ ικήςκοινωνίαςστη Σοβιετική 
Ένωση, οι μεγάλες νίκες των λαών στον αγώνα για εθνική λευτεριά και η υπεροχή των 
παγκόσμιων δυνάμεων της ειρήνης έναντι των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού και του 
πολέμου - όλ' αυτά επιβεβαιώνουν, ότι «το κύριο περιεχόμενο, την κύρια κατεύθυνση 
και τις κύριες ιδιότητες της ιστορικής ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας στη 
σημερινή εποχή τα καθορίζει το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα και οι δυνάμεις 
που αγωνίζονται κατά του ιμπεριαλισμού, για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της 
κοινωνίας. Καμιά προσπάθεια δε μπορεί να σταματήσει την ανοδική πορεία της 
ιστορίας. Δημιουργήθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις για παραπέρα αποφασιστικές 
νίκες του σοσιαλισμού. 0 πλήρης θρίαμβος του σοσιαλισμού είναι αναπόφευκτος». 

Το 10ο Συνέδριο διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ παραμένει πιστό στις αρχές του 
προλεταριακού διεθνισμού και υπερασπίζεται τις διακηρύξεις της συνδιάσκεψης 
των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1960 στη Μόσχα. 

2. Το κύριο πολιτικό γεγονός στην εσωτερική πολιτική ζωή του τόπου, στο διάστημα 
που ανασκοπούμε, υπήρξε η ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη Δημοκρατία με 
βάση τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 9ο 
μέχρι το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής 
οικονομικο-πολιτικής κατάστασης υπήρξε από τη μια η κρίση κι η αστάθεια της 
κυπριακής οικονομίας και από την άλλη οι εντεινόμενες προσπάθειες για τη διάσπαση 
του κυπριακού λαού, Ελλήνων και Τούρκων, δεξιών και αριστερών. Η κρίση και η 
αστάθεια της κυπριακής οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση 
της αγροτικής οικονομίας καιτην ανομβρία, στην ύπαρξη ελάχιστης βιομηχανίας, στο 
γεγονός ότι ο ορυκτός μας πλούτος βρίσκεται στα χέρια ξένων εκμεταλλευτών και 
στη γενική καθυστέρηση, για την οποία ευθύνεται βασικά το πολύχρονο αποικιακό 
καθεστώς. Ολ' αυτά, μαζί με την έλλειψη των απαραίτητων κεφαλαίων, δημιουργούν 
σοβαρές δυσκολίες για την οικονομική ανόρθωση του τόπου και σοβαρό κίνδυνο 
διείσδυσης του ξένου κεφαλαίου με τη μορφή κρατικού ή ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να εκτραχυνθούν οι σχέσεις 
Ελλήνων και Τούρκων ή δεξιών και αριστερών, η κύρια ευθύνη βαρύνει τους 
ιμπεριαλιστές και ιδιαίτερα τους βρετανούς, αμερικάνους και δυτικογερμανούς 
ιμπεριαλιστές, που με κάθε ευκαιρία υποδαυλίζουν την ένταση εκμεταλλευόμενοι 
- ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων - την πολιτική κρίση 
που κατά καιρούς δημιουργείται εξαιτίας των αρνητικών προνοιών των συμφωνιών 
Ζυρίχης Λονδίνου, που αποτελούν μόνιμη πηγή περιπλοκών και προστριβών. Η 
ιμπεριαλιστική δραστηριότητα, που εκδηλώνεται με κάθε ευκαιρία και στους πιο 
διαφορετικούς τομείς, αποβλέπει στην υπονόμευση της ενότητας και τη διάσπαση 
των δυνάμεων του κυπριακού λαού. στην οικονομική και πολιτική υποδούλωση της 
Κύπρου, στην εγκατάλειψη της ουδετερόφιλης πολιτικής (έστω και στο βαθμό που την 
ακολουθεί η κυπριακή Κυβέρνηση) και στην προσχώρηση της Κύπρου στα διάφορα 
ιμπεριαλιστικά επιδρομικά σύμφωνα. 

3. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εγκρίνει πλήρως και ανεπιφύλακτα 
την πολιτική γραμμή, τη στρατηγική και ταχτική, που με παραδειγματική συνέπεια 
ακολούθησε το Κόμμα στο διάστημα από το 9ο Συνέδριο ως σήμερα. Με βάση τη 
μεταζυριχική κυπριακή πραγματικότητα καιτη σωστή διαπίστωση, ότι το στάδιο αγώνα 
του κυπριακού λαού είναι και σήμερα εθνικοαπελευθερωτικά, αντιϊμπεριαλιστικό. το 
Κόμμα καθόρισε σαν γραμμή του την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας, την 
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ειρήνη, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και τη δημοκρατικοποίηση των πολιτικών 
της θεσμών, με κύρια κατεύθυνση τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα όργανα 
του. που είναι ο κύριος εχθρός του λαού. Σαν ταχτική του το Κόμμα καθόρισε την 
αντιϊμπεριαλιστική ενότητα και συσπείρωση των πιο πλατιών στρωμάτων του λαού, 
όλων των πατριωτικών δυνάμεων και τη συγκρότηση ενός ενιαίου αντιϊμπεριαλιστικού, 
εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου πάλης. Σ' ένα τέτοιο μέτωπο έχουν τη θέση τους 
όλοι ανεξαίρετα οι Κύπριοι πατριώτες, Έλληνες, Τούρκοι. Αρμένηδες, άντρες και 
γυναίκες, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. 

Έχοντας σαν οδηγό στην καθημερινή του δράση και στη μελέτη των διαφόρων 
προβλημάτων - οικονομικών, πολιτικών και άλλων - αυτή τη γραμμή και ταχτική, 
το Κόμμα πήρε σωστή θέση τόσο για όλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε όσο και 
έναντι της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σαν αποτέλεσμα της σωστής γραμμής, στρατηγικής και τακτικής, που ακολουθεί το 
Κόμμα, από την Κ.Ε. ως τα κατώτερα καθοδηγητικά όργανα και τα μέλη και στελέχη 
του, το πνεύμα της ενότητας, της σύμπνοιας και της συνεργασίας ανάμεσα στο λαό 
είναι σήμερα διάχυτο και αρκετά προχωρημένο, παρά τις δραστήριες προσπάθειες 
που καταβάλλονται για την υπονόμευση της ενότητας των λαϊκών μαζών. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί τη γραμμή, στρατηγική και ταχτική, 
του Κόμματος σαν μοναδικά σωστή στο σημερινό στάδιο αγώνα του κυπριακού λαού. 
Διακηρύττοντας την προσήλωση του προς αυτή την εθνική πατριωτική γραμμή, τη 
μόνη που εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα του λαού μας, το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα αυτή τη γραμμή 
και τακτική και να δουλεύει πιο δραστήρια για την εφαρμογή της στην πράξη. 

4. Το διάστημα που μεσολάβησε από το 9ο ως το 10ο Συνέδριο υπήρξε πλούσιο σε 
αγώνες και κινητοποιήσεις όλων των εργαζόμενων στρωμάτων. Αντιμετωπίζοντας τις 
συνέπειες της κρίσης και της δυσπραγίας οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, 
οι βιοτέχνες και οι εκπαιδευτικοί αγωνίστηκαν για την προάσπιση ή την επέκταση 
των κατακτήσεων τους, για διεκδίκηση καλύτερων όρων δουλιάς και διαβίωσης. 
Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων αυτών των αγώνων υπήρξε ο ενιαιομετωπικός 
τους χαρακτήρας, η επικράτηση του πνεύματος της ενότητας και της ενιαίας πάλης 
ανάμεσα σ' όλους τούς ενδιαφερόμενους. 

Το Συνέδριο χαιρετίζει αυτό το πνεύμα της ενότητας, της σύμπνοιας καιτης συνεργασίας 
- που για τη δημιουργία του το Κόμμα διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο - σαν γεγονός 
ύψιστης σημασίας για το λαό μας και καλεί όλους τούς εργαζόμενους - εργάτες, 
αγρότες, επαγγελματίες και βιοτέχνες, καθώς και τους πνευματικούς ανθρώπους 
- να ισχυροποιήσουν ακόμα πιο πολύ την ενότητα, τη σύμπνοια και τη συνεργασία 
τους στην κοινή πάλη για την πιο σίγουρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων τους και για το καλό όλου του λαού. Το Συνέδριο καλεί ιδιαίτερα τους 
εργάτες και αγρότες να δυναμώσουν πιο πολύ τους δεσμούς τους, να προωθήσουν 
και να σφυρηλατήσουν τη συμμαχία τους που αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πιο πλατιών λαϊκών στρωμάτων και τον άξονα 
του πλατύτερου μετώπου του λαού και η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προώθηση του εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα του κυπριακού 
λαού. 

5. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο χαιρετίζει τις σημαντικές επιτυχίες που 
πραγματοποίησε το Κόμμα στον οργανωτικό τομέα, ιδιαίτερα για τη σταθεροποίηση 
της αριθμητικής του δύναμης, τη μαζικοποίηση του και την ενίσχυση των οικονομικών 
του - όπου τα αποτελέσματα υπήρξαν πραγματικά λαμπρά - καθώς και στο 
μορφωτικό τομέα, το ανέβασμα του επιπέδου της δουλιάς της κομματικής ομάδας, 
την ανάδειξη καινούργιων στελεχών κλπ. Τα λαμπρά, οργανωτικά αποτελέσματα του 
Κόμματος έγιναν εφικτά χάρη στη σωστή γραμμή και τακτική του, στη βελτίωση της 
οργανωτικής και πολιτικής του δουλιάς από την Κ.Ε. ίσαμε την κομματική ομάδα, την 
προγραμματισμένη δουλιά με τα χρονιάτικα πλάνα, την ανάπτυξη του πνεύματος της 
άμιλλας, το χτύπημα σε σημαντικό βαθμό του σεχταρισμού και της γραφειοκρατίας 
και τέλος στο γεγονός ότι το Κόμμα μας ανέπτυξε και εφαρμόζει σωστά από καιρό 
την αρχή της συλλογικής καθοδήγησης σ' όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα κεντρικά. Τα 
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καλά αποτελέσματα της δουλιάς μας οφείλονται στη μεγάλη επίδραση που εξασκούν 
στους λαούς οι μεγαλειώδεις επιτεύξεις της Σ.Ε. και των χωρών του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου. 

Χαιρετίζοντας τις σημαντικές επιτυχίες που πραγματοποίησε το Κόμμα μας, το 10ο 
Παγκύπριο Συνέδριο υπογραμμίζει ταυτόχρονα και τις ελλείψεις και αδυναμίες 
στη δουλιά μας. Τέτοιες αδυναμίες είναι: ο σεχταρισμός και η γραφειοκρατία, που 
εξακολουθούν ακόμα να εκδηλώνονται στην πολιτική και οργανωτική μας δουλιά 
σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα κάτω. το χαμηλό ακόμα μορφωτικό επίπεδο 
των μελών του Κόμματος, η έλλειψη πρωτοβουλίας, που παρατηρείται σε αρκετές 
ομάδες, η ανεπάρκεια ειδικευμένων στελεχών σε διάφορους τομείς καθοδηγητικής 
δουλιάς, κλπ. Γενικά παρά τη σημαντική βελτίωση που σημε ιώσαμε στην οργανωτική 
μας δουλιά, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για παραπέρα άνοδο, έτσι που ν' 
ανεβάσουμε την οργανωτική δουλιά στο επίπεδο της πολιτικής γραμμής και τακτικής 
του Κόμματος, στο επίπεδο των απαιτήσεων της πολιτικής κατάστασης και των 
καθηκόντων που θέτει μπροστά μας η ίδια η ζωή. 

6. Εκτιμώντας τη σημερινή διεθνή και κυπριακή πολιτική και οικονομική 
κατάσταση και έχοντας υπόψη του τα σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός. καθώς και την πλατιά, διεξοδική συζήτηση 
που έχει γίνει, το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καθορίζει τα πιο κάτω βασικά 
καθήκοντα: 

(α) Αμεσώτατο. ζωτικό και επιτακτικό καθήκον κάθε Κύπριου πατριώτη, 
ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές και θρησκευτικές πεποιθήσεις 
είναι να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ το παγκύπριο κίνημα για την ειρήνη, την 
αποπυρηνικοποίηση και την κατάργηση των ιμπεριαλιστικών πολεμικών βάσεων 
στην Κύπρο. Έχοντας υπόψη, πως το πρόβλημα της ειρήνης και του πολέμου 
είναι το πιο ζωτικό και το πιο επείγον πρόβλημα της εποχής μας και εχτιμώντας 
τους πραγματικά θανάσιμους κινδύνους που διατρέχει ο κυπριακός λαός από την 
ύπαρξη ιμπεριαλιστικών βάσεων και πυρηνικών όπλων στο έδαφος της πατρίδας 
του. το συνέδριο καλεί το κόμμα μας να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην 
παγκόσμια πάλη για γενικό και πλήρη αφοπλισμό, για διεθνή ύφεση, για αποτροπή 
του πυρηνικού ολέθρου και στο δυνάμωμα της πάλης για την κατάργηση των 
ιμπεριαλιστικών βάσεων που υπάρχουν στο κυπριακό έδαφος. 

(β) Κύριο καθήκον του κυπριακού λαού είναι η πάλη για την ολοκλήρωση της 
κυπριακής ανεξαρτησίας, τη δημοκρατία, την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη 
της εσωτερικής πολιτικής ζωής και την οικονομική άνοδο της Κύπρου. Για την 
πραγματοποίηση αυτού του βασικού καθήκοντος είναι απαραίτητη η πιο πλατιά 
αντιϊμπεριαλιστική ενότητα συνεργασία και κοινή πάλη όλων των πατριωτικών 
δυνάμεων του κυπριακού λαού, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων, δεξιών, και 
αριστερών και η πιστή εφαρμογή μιας συνεπούς γνήσιας εξωτερικής πολιτικής 
θετικής ουδετερότητας. 

Για την προώθηση και τη στερέωση της αντιϊμπεριαλιστικής ενότητας είναι 
απαραίτητο όλες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού με την κοινή τους πάλη ν' 
αποκρούσουν αποφασιστικά και να ματαιώσουν τις δραστήριες προσπάθειες 
του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του. που έχουν σαν στόχο τη διάσπαση του 
λαού. Επιβάλλεται επίσης να καταβληθεί κάθε προσπάθεια απ' όλες τις πλευρές 
για να αποκατασταθούν σχέσεις συνεννόησης, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, με βάση τα κοινά κυπριακά συμφέροντα και ενάντια 
στα ξένα προς την Κύπρο ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Η αντιϊμπεριαλιστική 
συνεννόηση και συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των πατριωτικών επιδιώξεων του λαού. Στα 
πλαίσια της αντιϊμπεριαλιστικής ενότητας του λαού και προς το συμφέρον της 
αντιϊμπεριαλιστικής πάλης, είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή μιας εξωτερικής 
πολιτικής γνήσιας θετικής ουδετερότητας, που εξασφαλίζει την πιο πλατιά 
υποστήριξη του αγώνα του λαού μας για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ πιστό στην πατριωτική 
γραμμή και ταχτική του θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη και την επιρροή του για 
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να περιφρουρήσει την ενότητα και να την επεκτείνει μέχρι που να δημιουργηθεί 
το ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο πάλης, θα δόσει στην κυπριακή κυβέρνηση 
την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του για την εφαρμογή μιας γνήσιας εξωτερικής 
πολιτικής θετικής ουδετερότητας, αλλά και δεν θα διστάσει να επικρίνει την 
κυβέρνηση εκεί που δεν εφαρμόζει πιστά αυτή την πολιτική. 

(γ) Στενά συνυφασμένο με το καθήκοντης πάλης για την ολοκλήρωση της κυπριακής 
ανεξαρτησίας, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και τη δημοκρατικοποίηση των 
πολιτικών της θεσμών είναι το καθήκον της ανόρθωσης της κυπριακής οικονομίας 
και της εξύψωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού, καθήκον που για την εκτέλεση 
του το Κόμμα θα αγωνισθεί με όλες του τις δυνάμεις. 

Για να βγει η κυπριακή οικονομία από την κρίση και τη δυσπραγία και να μπει στο 
δρόμο της ανόρθωσης και της προόδου χρειάζεται να ληφθούν ριζικά μέτρα για 
την αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου, για την ανάπτυξη όλων των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου και την εκμετάλλευση τους προς όφελος 
του λαού και για τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι που να 
ανέβει το βιοτικό επίπεδο των πλατιών λαϊκών μαζών. Στο ζήτημα της ανάπτυξης 
της κυπριακής οικονομίας αποφασιστική σημασία έχει η θέση της Κύπρου έναντι 
της διείσδυσης ξένου κεφαλαίου. Η πολιτική που αποβλέπει στην ενθάρρυνση του 
ξένου κεφαλαίου να διεισδύσει στην Κύπρο και στην υποστήριξη του δημιουργεί 
σοβαρότατο κίνδυνο οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης της Κύπρου και 
υποταγής της κυπριακής οικονομίας στα ξένα μονοπώλια. Και μια τέτοια κατάσταση 
δημιουργεί το νεοαποικισμό. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υποστηρίζει, ότι η μοναδικά σωστή θέση 
έναντι του ξένου κεφαλαίου είναι η σύναψη κρατικών δανείων χωρίς πολιτικές, 
στρατιωτικές ή άλλες δεσμεύσε ις και με τους πιο ευνοϊκούς όρους και η αποδοχή 
βοήθειας από οποιαδήποτε χώρα, φτάνει αυτή να παρέχεται χωρίς όρους και 
ανταλλάγματα. Αυτά τα κεφάλαια πρέπει φυσικά να χρησιμοποιούνται κατά τον 
καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανικής και αγροτικής 
οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων 
οικονομικής ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση συνθηκών δημοκρατικής ομαλότητας, 
ασφάλειας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού, που διασαλεύεται 
με την παράνομη δράση εξτρεμιστικών κι ανεύθυνων στοιχείων καθώς και η 
προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. 

Το Συνέδριο μας διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ με λάβαρο του την ενότητα του λαού θα 
συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην οικονομική ανόρθωση της Κύπρου, για την 
περιφρούρηση και άνοδο του βιοτικού επιπέδου, για τη δημοκρατική ομαλότητα 
και την κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού. 

(δ) Για να μπορέσει το Κόμμα να διαδραματίσει ακόμα πιο δραστήρια τον 
καθοδηγητικό του ρόλο στην εκπλήρωση των πολιτικών καθηκόντων που μπαίνουν 
μπροστά του. είναι απαραίτητο να ανεβάσει την πολιτική και οργανωτική του δουλιά 
σε ανώτερο επίπεδο, έτσι που αυτή να ανταποκρίνεται στην πολιτική του γραμμή και 
στις απαιτήσεις της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων της. Για το ανέβασμα 
της οργανωτικο-πολιτικής δουλιάς του Κόμματος χρειάζεται να πάρουμε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να κάνουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο μαζικό με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών ανάμεσα απ' όλα τα εργαζόμενα στρώματα, να το 
κάμουμε πιο σφιχτοδεμένο, πιο καλά οργανωμένο, ριζωμένο παντού στην πόλη 
και την ύπαιθρο, όπου ζουν και δουλεύουν οι μάζες. Πρέπει να βελτιώσουμε το 
μηχανισμό όλου του Κόμματος από την Κ.Ε. ως την κομματική βάση, να χτυπήσουμε 
το σεχταρισμό και τη γραφειοκρατία όπου εκδηλώνονται στη δουλιά μας, ν' 
αναδείξουμε ακόμα πιο πολλά, πιο ικανά και ε ιδικευμένα σε διάφορους τομείς 
στελέχη, με ξεχωριστή προσοχή στην ανάδειξη γυναικείων στελεχών στις πόλεις 
και την ύπαιθρο, ν' αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ τη συλλογική δουλιά και δράση, 
εφαρμόζοντας πιο καλά σ' όλο τον κομματικό μηχανισμό την αρχή της συλλογικής 
καθοδήγησης, τη δημιουργική κριτική και αυτοκριτική, την πολιτική επαγρύπνηση 
- που πρέπει να δυναμώσει πιο πολύ και να οργανωθεί πιο συστηματικά - και τον 
καταμερισμό της δουλιάς. Να διαφυλάξουμε και να σφυρηλατήσουμε ακόμα πιο 
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καλά αποτελέσματα της δουλιάς μας οφείλονται στη μεγάλη επίδραση που εξασκούν 
στους λαούς οι μεγαλειώδεις επιτεύξεις της Σ.Ε. και των χωρών του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου. 

Χαιρετίζοντας τις σημαντικές επιτυχίες που πραγματοποίησε το Κόμμα μας, το 10ο 
Παγκύπριο Συνέδριο υπογραμμίζει ταυτόχρονα και τις ελλείψεις και αδυναμίες 
στη δουλιά μας. Τέτοιες αδυναμίες είναι: ο σεχταρισμός και η γραφειοκρατία, που 
εξακολουθούν ακόμα να εκδηλώνονται στην πολιτική και οργανωτική μας δουλιά 
σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα κάτω. το χαμηλό ακόμα μορφωτικό επίπεδο 
των μελών του Κόμματος, η έλλειψη πρωτοβουλίας, που παρατηρείται σε αρκετές 
ομάδες, η ανεπάρκεια ειδικευμένων στελεχών σε διάφορους τομείς καθοδηγητικής 
δουλιάς, κλπ. Γενικά παρά τη σημαντική βελτίωση που σημε ιώσαμε στην οργανωτική 
μας δουλιά, υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για παραπέρα άνοδο, έτσι που ν' 
ανεβάσουμε την οργανωτική δουλιά στο επίπεδο της πολιτικής γραμμής και τακτικής 
του Κόμματος, στο επίπεδο των απαιτήσεων της πολιτικής κατάστασης και των 
καθηκόντων που θέτει μπροστά μας η ίδια η ζωή. 

6. Εκτιμώντας τη σημερινή διεθνή και κυπριακή πολιτική και οικονομική 
κατάσταση και έχοντας υπόψη του τα σοβαρά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός. καθώς και την πλατιά, διεξοδική συζήτηση 
που έχει γίνει, το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καθορίζει τα πιο κάτω βασικά 
καθήκοντα: 

(α) Αμεσώτατο. ζωτικό και επιτακτικό καθήκον κάθε Κύπριου πατριώτη, 
ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές και θρησκευτικές πεποιθήσεις 
είναι να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ το παγκύπριο κίνημα για την ειρήνη, την 
αποπυρηνικοποίηση και την κατάργηση των ιμπεριαλιστικών πολεμικών βάσεων 
στην Κύπρο. Έχοντας υπόψη, πως το πρόβλημα της ειρήνης και του πολέμου 
είναι το πιο ζωτικό και το πιο επείγον πρόβλημα της εποχής μας και εχτιμώντας 
τους πραγματικά θανάσιμους κινδύνους που διατρέχει ο κυπριακός λαός από την 
ύπαρξη ιμπεριαλιστικών βάσεων και πυρηνικών όπλων στο έδαφος της πατρίδας 
του. το συνέδριο καλεί το κόμμα μας να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην 
παγκόσμια πάλη για γενικό και πλήρη αφοπλισμό, για διεθνή ύφεση, για αποτροπή 
του πυρηνικού ολέθρου και στο δυνάμωμα της πάλης για την κατάργηση των 
ιμπεριαλιστικών βάσεων που υπάρχουν στο κυπριακό έδαφος. 

(β) Κύριο καθήκον του κυπριακού λαού είναι η πάλη για την ολοκλήρωση της 
κυπριακής ανεξαρτησίας, τη δημοκρατία, την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη 
της εσωτερικής πολιτικής ζωής και την οικονομική άνοδο της Κύπρου. Για την 
πραγματοποίηση αυτού του βασικού καθήκοντος είναι απαραίτητη η πιο πλατιά 
αντιϊμπεριαλιστική ενότητα συνεργασία και κοινή πάλη όλων των πατριωτικών 
δυνάμεων του κυπριακού λαού, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων, δεξιών, και 
αριστερών και η πιστή εφαρμογή μιας συνεπούς γνήσιας εξωτερικής πολιτικής 
θετικής ουδετερότητας. 

Για την προώθηση και τη στερέωση της αντιϊμπεριαλιστικής ενότητας είναι 
απαραίτητο όλες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού με την κοινή τους πάλη ν' 
αποκρούσουν αποφασιστικά και να ματαιώσουν τις δραστήριες προσπάθειες 
του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του. που έχουν σαν στόχο τη διάσπαση του 
λαού. Επιβάλλεται επίσης να καταβληθεί κάθε προσπάθεια απ' όλες τις πλευρές 
για να αποκατασταθούν σχέσεις συνεννόησης, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, με βάση τα κοινά κυπριακά συμφέροντα και ενάντια 
στα ξένα προς την Κύπρο ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Η αντιϊμπεριαλιστική 
συνεννόηση και συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των πατριωτικών επιδιώξεων του λαού. Στα 
πλαίσια της αντιϊμπεριαλιστικής ενότητας του λαού και προς το συμφέρον της 
αντιϊμπεριαλιστικής πάλης, είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή μιας εξωτερικής 
πολιτικής γνήσιας θετικής ουδετερότητας, που εξασφαλίζει την πιο πλατιά 
υποστήριξη του αγώνα του λαού μας για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ πιστό στην πατριωτική 
γραμμή και ταχτική του θα χρησιμοποιήσει όλη τη δύναμη και την επιρροή του για 
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να περιφρουρήσει την ενότητα και να την επεκτείνει μέχρι που να δημιουργηθεί 
το ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο πάλης, θα δόσει στην κυπριακή κυβέρνηση 
την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του για την εφαρμογή μιας γνήσιας εξωτερικής 
πολιτικής θετικής ουδετερότητας, αλλά και δεν θα διστάσει να επικρίνει την 
κυβέρνηση εκεί που δεν εφαρμόζει πιστά αυτή την πολιτική. 

(γ) Στενά συνυφασμένο με το καθήκοντης πάλης για την ολοκλήρωση της κυπριακής 
ανεξαρτησίας, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και τη δημοκρατικοποίηση των 
πολιτικών της θεσμών είναι το καθήκον της ανόρθωσης της κυπριακής οικονομίας 
και της εξύψωσης του βιοτικού επιπέδου του λαού, καθήκον που για την εκτέλεση 
του το Κόμμα θα αγωνισθεί με όλες του τις δυνάμεις. 

Για να βγει η κυπριακή οικονομία από την κρίση και τη δυσπραγία και να μπει στο 
δρόμο της ανόρθωσης και της προόδου χρειάζεται να ληφθούν ριζικά μέτρα για 
την αγροτική και βιομηχανική ανάπτυξη του τόπου, για την ανάπτυξη όλων των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου και την εκμετάλλευση τους προς όφελος 
του λαού και για τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι που να 
ανέβει το βιοτικό επίπεδο των πλατιών λαϊκών μαζών. Στο ζήτημα της ανάπτυξης 
της κυπριακής οικονομίας αποφασιστική σημασία έχει η θέση της Κύπρου έναντι 
της διείσδυσης ξένου κεφαλαίου. Η πολιτική που αποβλέπει στην ενθάρρυνση του 
ξένου κεφαλαίου να διεισδύσει στην Κύπρο και στην υποστήριξη του δημιουργεί 
σοβαρότατο κίνδυνο οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης της Κύπρου και 
υποταγής της κυπριακής οικονομίας στα ξένα μονοπώλια. Και μια τέτοια κατάσταση 
δημιουργεί το νεοαποικισμό. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υποστηρίζει, ότι η μοναδικά σωστή θέση 
έναντι του ξένου κεφαλαίου είναι η σύναψη κρατικών δανείων χωρίς πολιτικές, 
στρατιωτικές ή άλλες δεσμεύσε ις και με τους πιο ευνοϊκούς όρους και η αποδοχή 
βοήθειας από οποιαδήποτε χώρα, φτάνει αυτή να παρέχεται χωρίς όρους και 
ανταλλάγματα. Αυτά τα κεφάλαια πρέπει φυσικά να χρησιμοποιούνται κατά τον 
καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη της κυπριακής βιομηχανικής και αγροτικής 
οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιωνδήποτε μέτρων 
οικονομικής ανάπτυξης είναι η εξασφάλιση συνθηκών δημοκρατικής ομαλότητας, 
ασφάλειας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του κοινού, που διασαλεύεται 
με την παράνομη δράση εξτρεμιστικών κι ανεύθυνων στοιχείων καθώς και η 
προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του κυπριακού λαού. 

Το Συνέδριο μας διακηρύττει, ότι το Α Κ Ε Λ με λάβαρο του την ενότητα του λαού θα 
συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην οικονομική ανόρθωση της Κύπρου, για την 
περιφρούρηση και άνοδο του βιοτικού επιπέδου, για τη δημοκρατική ομαλότητα 
και την κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού. 

(δ) Για να μπορέσει το Κόμμα να διαδραματίσει ακόμα πιο δραστήρια τον 
καθοδηγητικό του ρόλο στην εκπλήρωση των πολιτικών καθηκόντων που μπαίνουν 
μπροστά του. είναι απαραίτητο να ανεβάσει την πολιτική και οργανωτική του δουλιά 
σε ανώτερο επίπεδο, έτσι που αυτή να ανταποκρίνεται στην πολιτική του γραμμή και 
στις απαιτήσεις της πολιτικής κατάστασης και των εξελίξεων της. Για το ανέβασμα 
της οργανωτικο-πολιτικής δουλιάς του Κόμματος χρειάζεται να πάρουμε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να κάνουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο μαζικό με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών ανάμεσα απ' όλα τα εργαζόμενα στρώματα, να το 
κάμουμε πιο σφιχτοδεμένο, πιο καλά οργανωμένο, ριζωμένο παντού στην πόλη 
και την ύπαιθρο, όπου ζουν και δουλεύουν οι μάζες. Πρέπει να βελτιώσουμε το 
μηχανισμό όλου του Κόμματος από την Κ.Ε. ως την κομματική βάση, να χτυπήσουμε 
το σεχταρισμό και τη γραφειοκρατία όπου εκδηλώνονται στη δουλιά μας, ν' 
αναδείξουμε ακόμα πιο πολλά, πιο ικανά και ε ιδικευμένα σε διάφορους τομείς 
στελέχη, με ξεχωριστή προσοχή στην ανάδειξη γυναικείων στελεχών στις πόλεις 
και την ύπαιθρο, ν' αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ τη συλλογική δουλιά και δράση, 
εφαρμόζοντας πιο καλά σ' όλο τον κομματικό μηχανισμό την αρχή της συλλογικής 
καθοδήγησης, τη δημιουργική κριτική και αυτοκριτική, την πολιτική επαγρύπνηση 
- που πρέπει να δυναμώσει πιο πολύ και να οργανωθεί πιο συστηματικά - και τον 
καταμερισμό της δουλιάς. Να διαφυλάξουμε και να σφυρηλατήσουμε ακόμα πιο 
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πολύ την ενότητα και μονολιθικότητα των γραμμών του Κόμματος από τα πάνω 
μέχρι τα κάτω. Επιβάλλεται να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα για την παραπέρα 
βελτίωση της δουλιάς των κομματικών ομάδων, για το δυνάμωμα των δεσμών του 
Κόμματος με τις πλατιές μάζες του λαού, για τη βελτίωση της ιδεολογικής-πολιτικής 
και θεωρητικής δουλιάς του Κόμματος, την ανάπτυξη των οικονομικών για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κομματικού μηχανισμού, την οργάνωση 
της δουλιάς της ζύμωσης και της προπαγάνδας, το ανέβασμα του επιπέδου των 
εντύπων του Κόμματος και τη σταθερή άνοδο της κυκλοφορίας τους. καθώς και για 
το ανέβασμα του μορφωτικού επίπεδου των μελών και στελεχών με την οργάνωση 
περισσότερων σχολών, διαλέξεων και με την οργανωμένη αυτομόρφωση. 

Για την πολιτιστική άνοδο του λαού το Κόμμα μας πρέπει να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο στον τομέα της τέχνης και της λογοτεχνίας. Να χτυπηθεί κάθε τάση 
υποτίμησης της τέχνης και με τα κατάλληλα μέτρα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
της τέχνης και της λογοτεχνίας στον τόπο μας. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κόμματος 
και τα καλεί να δουλέψουν με καινούργιους, ανώτερους ρυθμούς για ένα πιο 
μαζικό, πιο άρτια οργανωμένο, μονολιθικό, αγωνιστικό κόμμα, ένα κόμμα ικανό ν' 
ανταποκριθεί πιο άξια στον ιστορικό του προορισμό και να οδηγήσει το λαό μας προς 
ένα καινούργιο, ειρηνικό, δημοκρατικό κι ευτυχισμένο μέλλον, όπως αξίζει στον 
κυπριακό λαό. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς όλο τον κυπριακό λαό την 
πατριωτική έκκληση: Εμπρός, όλοι ενωμένοι στην κοινή αντιϊμπεριαλιστική πάλη για 
τη ζωή, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την οικονομική άνοδο, την αποστρατικοποίηση, 
την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και πιο πέρα για μια καινούργια και 
ευτυχισμένη Κύπρο. 
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(Εγκρίθηκε στο 10ο Συνέδριο του Κόμματος, που έγινε οτις 8,9,10 και 11 του Μάρτη 1962 στη Λευκωσία) 

Α. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΑΔΙΟ 

Η ΕΠΟΧΗ που ζούμε είναι η εποχή των λαών. Η εποχή της αποσύνθεσης του 
ιμπεριαλισμού, της εξάλειψης του αποικιακού συστήματος, η εποχή μετάβασης 
όλο και περισσότερων λαών στο δρόμο του σοσιαλισμού, η εποχή ο ικοδόμησης της 
νέας, πιο δίκαιης, χαρούμενης, ειρηνικής κι ευτυχισμένης κοινωνίας για όλους τους 
ανθρώπους - η εποχή του κομμουνισμού. 

Η εποχή αυτή άρχισε με τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, που έθεσε 
τέρμα στην απόλυτη κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος και του ιμπεριαλισμού 
και δημιούργησε, κάτω από την καθοδήγηση του Κ.Κ.Σ.Ε., το πρώτο σοσιαλιστικό 
κράτος στον κόσμο. 

Εκατοντάδες εκατομμύρια πρώην αποικιακοί λαοί αποτίναξαν την πολιτική κυριαρχία 
του αποικισμού, κέρδισαν τώρα την Εθνική τους ανεξαρτησία και αγωνίζονται για 
την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο. Μέσα στις συνθήκες της νέας, της λαμπρής 
αυτής εποχής, ο θρίαμβος του σοσιαλισμού - κομμουνισμού είναι αναπόφευκτος. 
Έχουν ήδη δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για το πέρασμα όλο και περισσότερων 
λαών στον ολόφωτο δρόμο του κομμουνισμού. 

Είναι μέσα σ' αυτήν ακριβώς την εποχή που πραγματοποιήθηκε η ανακήρυξη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960, με βάση τη συμφωνία Ζυρίχης -
Λονδίνου. 

Για πολλά χρόνια, ο υπόδουλος κυπριακός λαός αγωνίζεται να ζήσει εθνικά ελεύθερος, 
με βάση τη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή της αυτοδιάθεσης. Πολλές γενεές έζησαν 
και γαλουχήθηκαν με το φλογερό πόθο της αυτοδιάθεσης, αγωνίστηκαν και πολλοί 
θυσιάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτού του ιδανικού. 

Η δημιουργία της νέας κυπριακής πολιτείας έθεσετέρμα στην αποικιακή διακυβέρνηση 
του τόπου. Αυτό, όμως, δεν απάλλαξε ολοκληρωτικά τον κυπριακό λαό από τον 
ιμπεριαλισμό, που εξακολουθεί να παραμένει στον τόπο μας, διατηρώντας κυρίαρχες 
πολεμικές βάσεις και άλλα προνόμια, όπως το δικαίωμα να χρησιμοποιεί λιμάνια, το 
αεροδρόμιο, τον εναέριο χώρο της Κύπρου, τους δρόμους και άλλα κυπριακά εδάφη 
για στρατιωτικά γυμνάσια και πολεμικούς σκοπούς. Παράλληλα, η μόνιμη στάθμευση 
ελληνικών και τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, η υποχρεωτική συμμαχία 
της νήσου με τη Βρεττανία. Τουρκία και Ελλάδα, μαζί με άλλες αντιδραστικές, 
αντιδημοκρατικές πρόνοιες της συμφωνίας Ζυρίχης - Λονδίνου, επιβεβαιώνουν και 
υπογραμμίζουν την ορθότητα της διαπίστωσης, ότι η ανεξαρτησία της Κύπρου είναι 
ακρωτηριασμένη και κατά συνέπεια, το στάδιο αγώνα που περνά ο κυπριακός λαός 
εξακολουθεί ακόμα να είναι βασικά αντιϊμπεριαλιστικό, εθνικοαπελευθερωτικά. 

Μέσα στη σημερινή οικονομικοπολιτική κατάσταση του τόπου μας και τις νέες 
συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, που ν' ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες του λαού 
και να δείχνει το δρόμο προς τα εμπρός. 

Το Α Κ Ε Λ , κόμμα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού, έχει σαν απώτερο 
πολιτικό του πρόγραμμα την εφαρμογή του σοσιαλισμού - κομμουνισμού, που 
είναι το ανώτερο, δικαιότερο και πιο πολιτισμένο κοινωνικό σύστημα, το σύστημα 
που καταργεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και δημιουργεί όλες τις 
προϋποθέσεις για μιαν άνοδο δίχως φραγμούς, για την ευτυχία και τη χαρά όλου του 
λαού. Αυτό όμως, το απώτερο πολιτικό πρόγραμμα του Α Κ Ε Λ μπορεί να εφαρμοστεί 
μετά την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και όταν η πλειοψηφία του 
κυπριακού λαού θα υποστηρίζει την εφαρμογή του. 

Ενώ το Α Κ Ε Λ προσβλέπει με αισιοδοξία στο απώτερο μέλλον, οπότε θα δημιουργηθούν 
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πολύ την ενότητα και μονολιθικότητα των γραμμών του Κόμματος από τα πάνω 
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και θεωρητικής δουλιάς του Κόμματος, την ανάπτυξη των οικονομικών για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κομματικού μηχανισμού, την οργάνωση 
της δουλιάς της ζύμωσης και της προπαγάνδας, το ανέβασμα του επιπέδου των 
εντύπων του Κόμματος και τη σταθερή άνοδο της κυκλοφορίας τους. καθώς και για 
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Για την πολιτιστική άνοδο του λαού το Κόμμα μας πρέπει να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο στον τομέα της τέχνης και της λογοτεχνίας. Να χτυπηθεί κάθε τάση 
υποτίμησης της τέχνης και με τα κατάλληλα μέτρα να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
της τέχνης και της λογοτεχνίας στον τόπο μας. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κόμματος 
και τα καλεί να δουλέψουν με καινούργιους, ανώτερους ρυθμούς για ένα πιο 
μαζικό, πιο άρτια οργανωμένο, μονολιθικό, αγωνιστικό κόμμα, ένα κόμμα ικανό ν' 
ανταποκριθεί πιο άξια στον ιστορικό του προορισμό και να οδηγήσει το λαό μας προς 
ένα καινούργιο, ειρηνικό, δημοκρατικό κι ευτυχισμένο μέλλον, όπως αξίζει στον 
κυπριακό λαό. 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς όλο τον κυπριακό λαό την 
πατριωτική έκκληση: Εμπρός, όλοι ενωμένοι στην κοινή αντιϊμπεριαλιστική πάλη για 
τη ζωή, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την οικονομική άνοδο, την αποστρατικοποίηση, 
την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και πιο πέρα για μια καινούργια και 
ευτυχισμένη Κύπρο. 
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Η δημιουργία της νέας κυπριακής πολιτείας έθεσετέρμα στην αποικιακή διακυβέρνηση 
του τόπου. Αυτό, όμως, δεν απάλλαξε ολοκληρωτικά τον κυπριακό λαό από τον 
ιμπεριαλισμό, που εξακολουθεί να παραμένει στον τόπο μας, διατηρώντας κυρίαρχες 
πολεμικές βάσεις και άλλα προνόμια, όπως το δικαίωμα να χρησιμοποιεί λιμάνια, το 
αεροδρόμιο, τον εναέριο χώρο της Κύπρου, τους δρόμους και άλλα κυπριακά εδάφη 
για στρατιωτικά γυμνάσια και πολεμικούς σκοπούς. Παράλληλα, η μόνιμη στάθμευση 
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αντιδημοκρατικές πρόνοιες της συμφωνίας Ζυρίχης - Λονδίνου, επιβεβαιώνουν και 
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χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα, που ν' ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες του λαού 
και να δείχνει το δρόμο προς τα εμπρός. 

Το Α Κ Ε Λ , κόμμα της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού, έχει σαν απώτερο 
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μετά την ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και όταν η πλειοψηφία του 
κυπριακού λαού θα υποστηρίζει την εφαρμογή του. 

Ενώ το Α Κ Ε Λ προσβλέπει με αισιοδοξία στο απώτερο μέλλον, οπότε θα δημιουργηθούν 
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όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του σοσιαλιστικού κοινωνικού συστήματος, 
δε μπορεί να παραγνωρίσει το παρόν και ιδιαίτερα την περίοδο, που θα μεσολαβήσει 
ίσαμε που να φτάσει ο κυπριακός λαός στο στάδιο εκείνο, που θα μπορεί να αρχίσει 
τη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση στη χώρα του. Σήμερα ο λαός μας χρειάζεται ένα 
πρόγραμμα, που να τον βοηθήσει ν' αγωνιστεί για την πραγματοποίηση των επιδιώξεων 
του μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Εφόσο το στάδιο που περνάμε - όπως έχει τονιστεί - είναι βασικά αντιϊμπεριαλιστικό, 
εθνικοαπελευθερωτικά, κύριος σκοπός της γενικής πολιτικής του Α Κ Ε Λ είναι η 
ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και κύριος εχθρός του κυπριακού λαού 
παραμένει ο ιμπεριαλισμός και τα όργανα του. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
χρειάζεται η εφαρμογή μιας αντιϊμπεριαλιστικής πολιτικής εξωτερικά και εσωτερικά, 
η απαλλαγή της Κύπρου από την οικονομική και πολιτική εξάρτηση και επιρροή 
των ιμπεριαλιστών, η κατάργηση των πολεμικών βάσεων, η δημοκρατικοποίηση της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής και η οικονομική ανόρθωση του τόπου. 

Κινητήριες δυνάμεις στην πάλη για την επίτευξη του κύριου σκοπού είναι οι 
εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, η διανόηση και η εθνική 
αστική τάξη - όλος ο λαός, Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένηδες. εκτός εκείνων που 
έχουν συνδέσει τα συμφέροντα τους με τον ιμπεριαλισμό. Όλες αυτές οι δυνάμεις 
επιβάλλεται να συσπειρωθούν σ' ένα Ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο. Βάση 
αυτού του Μετώπου θα είναι η εργατο-αγροτική συμμαχία που θα συνενώσει την 
καταπληκτική πλειοψηφία του λαού. Η εργατική τάξη θα παίξει πρωτοποριακό ρόλο 
στη συσπείρωση των πατριωτικών δυνάμεων και θ' αποτελέσει την ηγετική δύναμη 
στον αγώνα για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του λαού μας. Η γραμμή που θα 
βοηθήσει τη συγκρότηση αυτού του Μετώπου είναι η ενότητα του λαού στην πράξη, 
με βάση τα καθημερινά του προβλήματα. Ένα τέτοιο Μέτωπο θα μπορούσε, μέσα σε 
ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες, να πραγματοποιήσει την ολοκλήρωση της κυπριακής 
ανεξαρτησίας. 

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και ιδιαίτερα 
το βασικό πρόβλημα της ολοκλήρωσης της ανεξαρτησίας της. δημιουργούν για την 
κυπριακή κυβέρνηση το καθήκον ν' ακολουθήσει σταθερά ουδέτερη, φιλειρηνική, 
αντιαποικιακή πολιτική. Αυτή πρέπει να είναι η βάση της εξωτερικής πολιτικής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί μόνο μια τέτοια πολιτική εξυπηρετεί τα γνήσια 
συμφέροντα του κυπριακού λαού κι έχει την αμέριστη υποστήριξη της καταπληκτικής 
πλειοψηφίας του λαού. Η Κύπρος πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια αυτή την πολιτική 
τόσο στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών όσο και στις σχέσεις της με όλα τα κράτη. 
Η νήσος μας έχει κάθε συμφέρον να διατηρεί φιλικές σχέσεις, πάνω σε ισότιμη 
βάση με όλες τις χώρες του κόσμου. Φυσιολογικά η θέση της Κύπρου βρίσκεται στη 
μεγάλη οικογένεια των λαών, που έσπασαν ή αγωνίζονται να σπάσουν τα δεσμά της 
αποικιακής υποδούλωσης. Η Κύπρος δεν πρέπει να έχει καμμιά απολύτως σχέση με 
τα ιμπεριαλιστικά φιλοπόλεμα σύμφωνα του ΝΑΤΟ, ΣΕΝΤΟ, ΣΕΑΤΟ ή οποιοδήποτε 
άλλο στρατιωτικό συνασπισμό. 

Φιλία, συνεννόηση και συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα με 
τις αντιαποικιακές χώρες πάνω στη βάση της ισοτιμίας, του αμοιβαίου σεβασμού 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών - αυτή είναι η 
ενδεδειγμένη εξωτερική πολιτική για τον κυπριακό λαό. 

Αν για ολόκληρη την ανθρωπότητα το πρόβλημα του πολέμου και της ειρήνης είναι 
το πιο φλέγον, για τον κυπριακό λαό - όπως και για άλλους λαούς - είναι ολοφάνερα 
ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η Κύπρος μπορεί να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης 
σ' ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο, έστω και αν η ίδια δε συμμετέχει σ' αυτόν, γιατί το 
έδαφος της χρησιμοποιείται, παρά τη θέληση του λαού της, σαν πυρηνική, πολεμική 
βάση από τους βρεττανούς ιμπεριαλιστές. Κι αυτό, εκτός των άλλων, είναι ολότελα 
ασυμβίβαστο με την έννοια της ανεξαρτησίας. Έτσι, η πάλη για την ειρήνη, την ειρηνική 
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συνύπαρξη, το γενικό και πλήρη αφοπλισμό, η πάλη για την αποπυρηνικοποίηση της 
Κύπρου και την κατάργηση των ξένων πολεμικών βάσεων, σχετίζεται αμεσώτατα. όχι 
μόνο με αυτή τούτη την ύπαρξη του κυπριακού λαού, αλλά και με τη δίκαιη παλλαϊκή 
απαίτηση για πλήρη και πραγματική ανεξαρτησία. 

Ο παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να αποτραπεί και θα αποτραπεί με την ενιαία πάλη 
του παγκόσμιου κινήματος της ειρήνης, του παγκόσμιου σοσιαλιστικού στρατοπέδου, 
της διεθνούς εργατικής τάξης, του εθνικό - απελευθερωτικού κινήματος, όλων των 
χωρών που είναι ενάντια στον πόλεμο και όλων γενικά των φιλειρηνικών δυνάμεων 
στον κόσμο. 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το πολίτευμα της Κύπρου πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατικό. Οι εξουσίες που 
παραχωρούνται στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με τη συμφωνία της Ζυρίχης, εκτός 
του ότι είναι υπερβολικές και αντίθετες με το πνεύμα της δημοκρατίας, δημιουργούν 
μια κατάσταση δυαδικής εξουσίας με σοβαρό κίνδυνο να οδηγείται συχνά ο τόπος σε 
αδιέξοδο και πολιτικό τέλμα. 

Η δημοκρατικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και η κατοχύρωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την πρόοδο του 
κυπριακού λαού και την επιτυχία της πάλης για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ετεροβαρείς και αντιδημοκρατικές 
πρόνοιες του, όχι μόνο αναιρεί βασικά δικαιώματα του κυπριακού λαού, αλλά και 
δημιουργεί αιτίες δυσαρέσκειας, προστριβών και πολιτικού αδιεξόδου. 

Ανώτατο σώμα εξουσίας, με πλήρη νομοθετικά δικαιώματα, στη Δημοκρατία της 
Κύπρου πρέπει να είναι η αιρετή Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κυβέρνηση της χώρας 
να σχηματίζεται από τη Βουλή, και να είναι υπόλογη σ' αυτή για τις πράξεις της. 

Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις, οι Δημοτικές και τοπικές κοινοτικές αρχές να 
δημοκρατικοποιηθούν, με βάση τους δημοκρατικούς θεσμούς αυτοδιοίκησης. Όλα 
αυτά τα σώματα πρέπει να είναι πλήρως αιρετά. 

Το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη όλων των αιρετών αρχών 
είναι η απλή αναλογική, που εξασφαλίζει τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των 
πολιτικοκοινωνικών ρευμάτων του λαού. Γι' αυτό κι επιβάλλεται να υιοθετηθεί η αρχή 
της καθολικής άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας με το σύστημα της αναλογικής. Το 
Α Κ Ε Λ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα αυτό το σύστημα. 

Η δημοκρατικοποίηση του συντάγματος, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στό 
πολίτευμα της Κύπρου να γίνουν με δημοκρατικά μέσα. 

0 ποινικός κώδικας της Κύπρου να εκκαθαρισθεί από όλους τους δικτατορικούς 
και καταπιεστικούς νόμους - κληροδοτήματα των βρεττανών αποικιστών - και να 
τροποποιηθεί με βάση τις δημοκρατικές, φιλελεύθερες αρχές, που πρέπει να διέπουν 
το πολίτευμα μιας Δημοκρατίας. 

0 κρατικός μηχανισμός - κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια, αστυνομία, κλπ. - να 
δημοκρατικοποιηθεί. Η επιλογή των προσώπων στον κρατικό μηχανισμό να γίνεται 
όχι με φυλετικά ή ιδεολογικά κριτήρια, ούτε με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας, 
αλλά με βάση το χαρακτήρα, τα προσόντα, τις ικανότητες, την τιμιότητα, την πίστη και 
αφοσίωση στην υπόθεση της Δημοκρατίας και του λαού. 

Η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημιουργία συνθηκών ειρήνης, 
ομαλότητας και ασφάλειας, αποτελεί απαράβατη αρχή και προϋπόθεση για την 
οικονομική και πολιτιστική άνοδο του κυπριακού λαού. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να επιτρέπεται κανένας έλεγχος φρονημάτων, 
καμιά δίωξη ή καταπίεση, εξαιτίας των πεποιθήσεων ή της ιδεολογίας οποιουδήποτε 
πολίτη. Η άσκηση πολιτικού εκβιασμού ή τρομοκρατίας απ' οποιοδήποτε και για 
οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτη, αποτελεί έγκλημα κατά του λαού και των 
δημοκρατικών του δικαιωμάτων και δε μπορεί να γίνεται ανεκτή από το δημοκρατικό 
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όλες οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του σοσιαλιστικού κοινωνικού συστήματος, 
δε μπορεί να παραγνωρίσει το παρόν και ιδιαίτερα την περίοδο, που θα μεσολαβήσει 
ίσαμε που να φτάσει ο κυπριακός λαός στο στάδιο εκείνο, που θα μπορεί να αρχίσει 
τη σοσιαλιστική ανοικοδόμηση στη χώρα του. Σήμερα ο λαός μας χρειάζεται ένα 
πρόγραμμα, που να τον βοηθήσει ν' αγωνιστεί για την πραγματοποίηση των επιδιώξεων 
του μέσα στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί με την ανακήρυξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Εφόσο το στάδιο που περνάμε - όπως έχει τονιστεί - είναι βασικά αντιϊμπεριαλιστικό, 
εθνικοαπελευθερωτικά, κύριος σκοπός της γενικής πολιτικής του Α Κ Ε Λ είναι η 
ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας και κύριος εχθρός του κυπριακού λαού 
παραμένει ο ιμπεριαλισμός και τα όργανα του. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
χρειάζεται η εφαρμογή μιας αντιϊμπεριαλιστικής πολιτικής εξωτερικά και εσωτερικά, 
η απαλλαγή της Κύπρου από την οικονομική και πολιτική εξάρτηση και επιρροή 
των ιμπεριαλιστών, η κατάργηση των πολεμικών βάσεων, η δημοκρατικοποίηση της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής και η οικονομική ανόρθωση του τόπου. 

Κινητήριες δυνάμεις στην πάλη για την επίτευξη του κύριου σκοπού είναι οι 
εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, η διανόηση και η εθνική 
αστική τάξη - όλος ο λαός, Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένηδες. εκτός εκείνων που 
έχουν συνδέσει τα συμφέροντα τους με τον ιμπεριαλισμό. Όλες αυτές οι δυνάμεις 
επιβάλλεται να συσπειρωθούν σ' ένα Ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο. Βάση 
αυτού του Μετώπου θα είναι η εργατο-αγροτική συμμαχία που θα συνενώσει την 
καταπληκτική πλειοψηφία του λαού. Η εργατική τάξη θα παίξει πρωτοποριακό ρόλο 
στη συσπείρωση των πατριωτικών δυνάμεων και θ' αποτελέσει την ηγετική δύναμη 
στον αγώνα για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του λαού μας. Η γραμμή που θα 
βοηθήσει τη συγκρότηση αυτού του Μετώπου είναι η ενότητα του λαού στην πράξη, 
με βάση τα καθημερινά του προβλήματα. Ένα τέτοιο Μέτωπο θα μπορούσε, μέσα σε 
ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες, να πραγματοποιήσει την ολοκλήρωση της κυπριακής 
ανεξαρτησίας. 

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος και ιδιαίτερα 
το βασικό πρόβλημα της ολοκλήρωσης της ανεξαρτησίας της. δημιουργούν για την 
κυπριακή κυβέρνηση το καθήκον ν' ακολουθήσει σταθερά ουδέτερη, φιλειρηνική, 
αντιαποικιακή πολιτική. Αυτή πρέπει να είναι η βάση της εξωτερικής πολιτικής 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί μόνο μια τέτοια πολιτική εξυπηρετεί τα γνήσια 
συμφέροντα του κυπριακού λαού κι έχει την αμέριστη υποστήριξη της καταπληκτικής 
πλειοψηφίας του λαού. Η Κύπρος πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια αυτή την πολιτική 
τόσο στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών όσο και στις σχέσεις της με όλα τα κράτη. 
Η νήσος μας έχει κάθε συμφέρον να διατηρεί φιλικές σχέσεις, πάνω σε ισότιμη 
βάση με όλες τις χώρες του κόσμου. Φυσιολογικά η θέση της Κύπρου βρίσκεται στη 
μεγάλη οικογένεια των λαών, που έσπασαν ή αγωνίζονται να σπάσουν τα δεσμά της 
αποικιακής υποδούλωσης. Η Κύπρος δεν πρέπει να έχει καμμιά απολύτως σχέση με 
τα ιμπεριαλιστικά φιλοπόλεμα σύμφωνα του ΝΑΤΟ, ΣΕΝΤΟ, ΣΕΑΤΟ ή οποιοδήποτε 
άλλο στρατιωτικό συνασπισμό. 

Φιλία, συνεννόηση και συνεργασία με όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα με 
τις αντιαποικιακές χώρες πάνω στη βάση της ισοτιμίας, του αμοιβαίου σεβασμού 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών - αυτή είναι η 
ενδεδειγμένη εξωτερική πολιτική για τον κυπριακό λαό. 

Αν για ολόκληρη την ανθρωπότητα το πρόβλημα του πολέμου και της ειρήνης είναι 
το πιο φλέγον, για τον κυπριακό λαό - όπως και για άλλους λαούς - είναι ολοφάνερα 
ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η Κύπρος μπορεί να εξαφανιστεί από το πρόσωπο της γης 
σ' ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο, έστω και αν η ίδια δε συμμετέχει σ' αυτόν, γιατί το 
έδαφος της χρησιμοποιείται, παρά τη θέληση του λαού της, σαν πυρηνική, πολεμική 
βάση από τους βρεττανούς ιμπεριαλιστές. Κι αυτό, εκτός των άλλων, είναι ολότελα 
ασυμβίβαστο με την έννοια της ανεξαρτησίας. Έτσι, η πάλη για την ειρήνη, την ειρηνική 
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συνύπαρξη, το γενικό και πλήρη αφοπλισμό, η πάλη για την αποπυρηνικοποίηση της 
Κύπρου και την κατάργηση των ξένων πολεμικών βάσεων, σχετίζεται αμεσώτατα. όχι 
μόνο με αυτή τούτη την ύπαρξη του κυπριακού λαού, αλλά και με τη δίκαιη παλλαϊκή 
απαίτηση για πλήρη και πραγματική ανεξαρτησία. 

Ο παγκόσμιος πόλεμος μπορεί να αποτραπεί και θα αποτραπεί με την ενιαία πάλη 
του παγκόσμιου κινήματος της ειρήνης, του παγκόσμιου σοσιαλιστικού στρατοπέδου, 
της διεθνούς εργατικής τάξης, του εθνικό - απελευθερωτικού κινήματος, όλων των 
χωρών που είναι ενάντια στον πόλεμο και όλων γενικά των φιλειρηνικών δυνάμεων 
στον κόσμο. 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το πολίτευμα της Κύπρου πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατικό. Οι εξουσίες που 
παραχωρούνται στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με τη συμφωνία της Ζυρίχης, εκτός 
του ότι είναι υπερβολικές και αντίθετες με το πνεύμα της δημοκρατίας, δημιουργούν 
μια κατάσταση δυαδικής εξουσίας με σοβαρό κίνδυνο να οδηγείται συχνά ο τόπος σε 
αδιέξοδο και πολιτικό τέλμα. 

Η δημοκρατικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου και η κατοχύρωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την πρόοδο του 
κυπριακού λαού και την επιτυχία της πάλης για ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ετεροβαρείς και αντιδημοκρατικές 
πρόνοιες του, όχι μόνο αναιρεί βασικά δικαιώματα του κυπριακού λαού, αλλά και 
δημιουργεί αιτίες δυσαρέσκειας, προστριβών και πολιτικού αδιεξόδου. 

Ανώτατο σώμα εξουσίας, με πλήρη νομοθετικά δικαιώματα, στη Δημοκρατία της 
Κύπρου πρέπει να είναι η αιρετή Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κυβέρνηση της χώρας 
να σχηματίζεται από τη Βουλή, και να είναι υπόλογη σ' αυτή για τις πράξεις της. 

Οι Κοινοτικές Συνελεύσεις, οι Δημοτικές και τοπικές κοινοτικές αρχές να 
δημοκρατικοποιηθούν, με βάση τους δημοκρατικούς θεσμούς αυτοδιοίκησης. Όλα 
αυτά τα σώματα πρέπει να είναι πλήρως αιρετά. 

Το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη όλων των αιρετών αρχών 
είναι η απλή αναλογική, που εξασφαλίζει τη δημοκρατική εκπροσώπηση όλων των 
πολιτικοκοινωνικών ρευμάτων του λαού. Γι' αυτό κι επιβάλλεται να υιοθετηθεί η αρχή 
της καθολικής άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας με το σύστημα της αναλογικής. Το 
Α Κ Ε Λ υποστηρίζει ανεπιφύλακτα αυτό το σύστημα. 

Η δημοκρατικοποίηση του συντάγματος, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στό 
πολίτευμα της Κύπρου να γίνουν με δημοκρατικά μέσα. 

0 ποινικός κώδικας της Κύπρου να εκκαθαρισθεί από όλους τους δικτατορικούς 
και καταπιεστικούς νόμους - κληροδοτήματα των βρεττανών αποικιστών - και να 
τροποποιηθεί με βάση τις δημοκρατικές, φιλελεύθερες αρχές, που πρέπει να διέπουν 
το πολίτευμα μιας Δημοκρατίας. 

0 κρατικός μηχανισμός - κυβερνητικές υπηρεσίες, δικαστήρια, αστυνομία, κλπ. - να 
δημοκρατικοποιηθεί. Η επιλογή των προσώπων στον κρατικό μηχανισμό να γίνεται 
όχι με φυλετικά ή ιδεολογικά κριτήρια, ούτε με τα μέσα που διαθέτει ο καθένας, 
αλλά με βάση το χαρακτήρα, τα προσόντα, τις ικανότητες, την τιμιότητα, την πίστη και 
αφοσίωση στην υπόθεση της Δημοκρατίας και του λαού. 

Η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δημιουργία συνθηκών ειρήνης, 
ομαλότητας και ασφάλειας, αποτελεί απαράβατη αρχή και προϋπόθεση για την 
οικονομική και πολιτιστική άνοδο του κυπριακού λαού. 

Στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να επιτρέπεται κανένας έλεγχος φρονημάτων, 
καμιά δίωξη ή καταπίεση, εξαιτίας των πεποιθήσεων ή της ιδεολογίας οποιουδήποτε 
πολίτη. Η άσκηση πολιτικού εκβιασμού ή τρομοκρατίας απ' οποιοδήποτε και για 
οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτη, αποτελεί έγκλημα κατά του λαού και των 
δημοκρατικών του δικαιωμάτων και δε μπορεί να γίνεται ανεκτή από το δημοκρατικό 
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πολίτευμα της χώρας. Κανείς δεν πρέπει να παίρνει το νόμο στα χέρια του και να 
διαπράττει εγκλήματα σε βάρος του κράτους και του λαού. 

Οι μεσαιωνικές φυλακές - κληροδότημα του αποικισμού - πρέπει να συγχρονιστούν 
και να γίνουν τόπος διαπαιδαγώγησης των τροφίμων όπως γίνεται σε αναπτυγμένες 
δημοκρατικές χώρες. 

Η συγκρότηση κυπριακού στρατού είναι ολότελα αδικαιολόγητη και επιπλέον 
δημιουργεί μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για τον βαριά φορολογούμενο 
κυπριακό λαό. Η άμυνα της Κύπρου δεν εξασφαλίζεται με 2 χιλιάδες άνδρες του 
κυπριακού στρατού, αλλά με την πολιτική της ειρήνης και φιλίας με όλους τους λαούς 
του κόσμου. Γι' αυτό και η συνταγματική πρόνοια για δημιουργία στρατού πρέπει ν' 
αναθεωρηθεί. 

Η πολιτική του κράτους ν' αποβλέπει στη δημιουργία συνθηκών αρμονικής 
συμβίωσης και συνεργασίας των δυο κοινοτήτων Ν ' αποκατασταθούν καλές σχέσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων πάνω στη βάση των κοινών κυπριακών 
συμφερόντων και της κοινής πάλης ενάντια στα ξένα προς την Κύπρο συμφέροντα 
του ιμπεριαλισμού. Όλες οι διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες να λύονται δημοκρατικά, με πνεύμα καλής θέλησης και με γνώμονα 
τα γενικά συμφέροντα του λαού και του τόπου. Η αντιϊμπεριαλιστική συνεννόηση 
και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί αποφασιστικό 
παράγοντα επιτυχίας στην πάλη του κυπριακού λαού για ειρήνη, οικονομική άνοδο, 
δημοκρατία, και ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει 
να είναι μια πραγματική δημοκρατία, που να στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές της 
ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. 

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Η ανακήρυξη της Δημοκρατίας βρήκε την κυπριακή οικονομία σε μια κατάσταση 
αστάθειας. Και όμως η Κύπρος είναι ένα πλούσιο νησί, που θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει την ευημερία και ευτυχία του πληθυσμού του. Η μακρόχρονη αποικιακή 
υποδούλωση άφησε την κυπριακή οικονομία καθυστερημένη κι ανίκανη να προσφέρει 
στον εργαζόμενο λαό τα μέσα για ένα καλό επίπεδο ζωής. Η νήσος παρέμεινε μια 
καθυστερημένη αγροτική χώρα, με ελάχιστη ελαφρά βιομηχανία, με περιορισμένη 
εσωτερική αγορά, χαμηλό εθνικό εισόδημα, μεγάλο χρόνιο παθητικό στο εμπορικό 
της ισοζύγιο και με το εξωτερικό της εμπόριο περιορισμένο βασικά μέσα στα πλαίσια 
της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές το ακαθάριστο 
εθνικό μας ε ισόδημα σε σταθερές τιμές του 1950. είτα ν το 1960 - χρόνο ανακήρυξης της 
Δημοκρατίας - £52.800.000 έναντι £58. 800.000 το 1957. Είχαμε, δηλαδή, μια πτώση 
κατά £6.000.000, σε σταθερές τιμές, μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο γεγονός, ότι οι βρεττανοί αποικιστές εξάρτησαν την κυπριακή οικονομία 
σε μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες για τα στρατιωτικά τους έργα και στο γεγονός ότι 
ε ίχαμε πτώση της αγροτικής παραγωγής, εξαιτίας της ανομβρίας. Σε σύγκριση με το 
μέσο όρο του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος στα τελευταία λίγα χρόνια, 
είχαμε μέσα στο 1960 μια πτώση του μέσου εισοδήματος από τις £145 στις £139 για 
το σύνολο του πληθυσμού και από τις £72 στις £68 για τον αγροτικό πληθυσμό - σε 
τρέχουσες τιμές. Μ ε την πρώτη κάμψη που σημειώθηκε στο εθνικό μας εισόδημα 
εμφανίστηκε μαζική η ανεργία και η μετανάστευση προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις. 

Η κρίση και η αστάθεια της κυπριακής οικονομίας οφείλεται στην καθυστέρηση της 
αγροτικής οικονομίας, στην ανομβρία, στην έλλειψη αξιόλογης βιομηχανίας, στο 
γεγονός ότι ο ορυκτός μας πλούτος βρίσκεται στα χέρια ξένων εκμεταλλευτών, στον 
εμπορομεσιτικό χαρακτήρα του κυπριακού κεφαλαίου και στη γενική καθυστέρηση, 
για την οποία βασικά ευθύνεται το μακροχρόνιο αποικιακό καθεστώς. 

Απαραίτητη προϋπόθεσηγ ιατηνο ικονομ ικήανόρθωσητουτόπουκα ιτη σταθερή άνοδο 
του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων, είναι ο προγραμματισμός 
της κυπριακής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η επεξεργασία μακρόπνοων 
και βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων για την κατά σειρά προτεραιότητας και σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της κυπριακής 
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οικονομίας. Παράλληλα, με την εφαρμογή μιας ορθής οικονομικής και πιστωτικής 
πολιτικής πρέπει να ρυθμίζονται, στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό, οι επενδύσεις 
κεφαλαίων και να διοχετεύονται σ' εκείνους τους τομείς, που έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της νήσου. 

Το Α Κ Ε Λ , στηριζόμενο σε επιστημονική μελέτη της σημερινής οικονομικής 
κατάστασης, προτείνει τα ακόλουθα μέτρα για την ανασυγκρότηση της κυπριακής 
οικονομίας, την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος και την άνοδο του βιοτικού και 
πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

1. ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

Ο ορυκτός πλούτος της νήσου μας είναι σημαντικός και τεράστιος ο ρόλος του για την 
κυπριακή οικονομία. Αυτός, όμως, ο πλούτος ανήκει βασικά στο ξένο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο (αμερικάνικο, βρεττανικό, κλπ.). Ενώ εξορύσσονται κάθε χρόνο 
μεταλλεύματα αξίας πάνω από £9.000.000, που καλύπτουν σχεδόν τα 12% του εθνικού 
μας εισοδήματος και πάνω από τα 50% της αξίας των εξαγωγών μας, ελάχιστα χρήματα 
μένουν στον τόπο. Οι ξένες μεταλλευτικές εταιρείες πραγματοποιούν τεράστια κέρδη. 
Η Αμερικάνικη ΚΜΕ . για παράδειγμα, άρχισε στα 1925 μ' ένα ενεργητικό £648.000, 
που σήμερα έφτασε στα 39 εκατομμύρια λίρες. Στο ίδιο διάστημα οι αποσβέσεις 
της έφτασαν τα £46.000.000, ενώ τα κέρδη που πραγματοποίησε ανέρχονται σε 
£66.000.000. Μόνο στη δεκαετία 1951 - 1960 η Κ Μ Ε είχε καθαρό εισόδημα 
40 εκατομμύρια λίρες. Η εταιρεία Αμιάντου με αρχικό κεφάλαιο £200.000 
πραγματοποίησε από το 1950 -1961 £1.100.000 κέρδη, ενώ το σημερινό της κεφάλαιο 
ανέρχεται σ' ένα εκατομμύριο λίρες. Ο αριθμός των εργατών που απασχολούνται στα 
μεταλλεία κυμαίνεται σήμερα γύρω από τις 4.000, σε σύγκριση με 6.000 το 1957. 
Καμμιά βιομηχανική επεξεργασία των μεταλλευμάτων δε γίνεται στον τόπο μας. 

Η ορθή λύση αυτού του προβλήματος βρίσκεται στην κρατικοποίηση των μεταλλείων. 
Μ ' ένα τέτοιο μέτρο θ' αυξηθούν σημαντικά οι πόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
πράγμα που θα βοηθήσει τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης της 
οικονομίας μας. Τα μεταλλεία κι ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας γενικά, πρέπει ν' 
ανήκουν στο κυπριακό κράτος, το οποίο να εκμεταλλεύεται αυτή την πιο βασική πηγή 
του εθνικού μας εισοδήματος προς όφελος του λαού γενικά. 

Μέχρι που να κρατικοποιηθούν όμως τα μεταλλεία, σαν πρώτα βήματα, πρέπει: 

(α) Να αναγκασθούν οι μεταλλευτικές εταιρείες να καταβάλλουν μεγαλύτερα 
δικαιώματα για την εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. 

(β) Να αναθεωρηθούν οι όροι λειτουργίας των μεταλλευτικών εταιρειών, έτσι που το 
κράτος να συμμετέχει στη διεύθυνση, στον τρόπο εκμετάλλευσης των μεταλλείων 
και στα κέρδη. 

(γ) Να υποχρεωθούν οι εταιρείες να δανείζουν μέρος των κερδών τους στο κράτος. 

(δ) Να επιβληθεί κρατικός έλεγχος στη διάθεση των μεταλλευμάτων. 

Να γίνουν, κάτω από κρατικό έλεγχο, γεωλογικές έρευνες για την ανακάλυψη νέων 
κοιτασμάτων και για την πλήρη αξιοποίηση του πλούτου που βρίσκεται στο υπέδαφος 
της νήσου μας. Και όλα τα νέα μεταλλεία που θα δημιουργηθούν να είναι κρατικά. 

2. Β ΙΟΜΗΧΑΝ ΙΑ 

Η βιομηχανία, βασικός συντελεστής της εθνικής οικονομίας μιας χώρας, είναι 
περιορισμένη και ελαφρός μορφής στον τόπο μας. Εκτός από ορισμένες σύγχρονες 
βιομηχανίες οι υπόλοιπες έχουν βασικά χειροτεχνικό χαρακτήρα. Σε μια σειρά 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, όπως του τσιμέντου, της καπνοβιομηχανίας και των 
αναψυκτικών, το ξένο κεφάλαιο έχει διεισδύσει με διάφορες μορφές και σε ορισμένες 
κυριαρχεί. 

Στη βιομηχανία, τη χειροτεχνία και τις οικοδομές απασχολούνταν το 1959 κάπου 
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πολίτευμα της χώρας. Κανείς δεν πρέπει να παίρνει το νόμο στα χέρια του και να 
διαπράττει εγκλήματα σε βάρος του κράτους και του λαού. 

Οι μεσαιωνικές φυλακές - κληροδότημα του αποικισμού - πρέπει να συγχρονιστούν 
και να γίνουν τόπος διαπαιδαγώγησης των τροφίμων όπως γίνεται σε αναπτυγμένες 
δημοκρατικές χώρες. 

Η συγκρότηση κυπριακού στρατού είναι ολότελα αδικαιολόγητη και επιπλέον 
δημιουργεί μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για τον βαριά φορολογούμενο 
κυπριακό λαό. Η άμυνα της Κύπρου δεν εξασφαλίζεται με 2 χιλιάδες άνδρες του 
κυπριακού στρατού, αλλά με την πολιτική της ειρήνης και φιλίας με όλους τους λαούς 
του κόσμου. Γι' αυτό και η συνταγματική πρόνοια για δημιουργία στρατού πρέπει ν' 
αναθεωρηθεί. 

Η πολιτική του κράτους ν' αποβλέπει στη δημιουργία συνθηκών αρμονικής 
συμβίωσης και συνεργασίας των δυο κοινοτήτων Ν ' αποκατασταθούν καλές σχέσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων πάνω στη βάση των κοινών κυπριακών 
συμφερόντων και της κοινής πάλης ενάντια στα ξένα προς την Κύπρο συμφέροντα 
του ιμπεριαλισμού. Όλες οι διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες να λύονται δημοκρατικά, με πνεύμα καλής θέλησης και με γνώμονα 
τα γενικά συμφέροντα του λαού και του τόπου. Η αντιϊμπεριαλιστική συνεννόηση 
και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί αποφασιστικό 
παράγοντα επιτυχίας στην πάλη του κυπριακού λαού για ειρήνη, οικονομική άνοδο, 
δημοκρατία, και ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει 
να είναι μια πραγματική δημοκρατία, που να στηρίζεται στις δημοκρατικές αρχές της 
ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης. 

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 

Η ανακήρυξη της Δημοκρατίας βρήκε την κυπριακή οικονομία σε μια κατάσταση 
αστάθειας. Και όμως η Κύπρος είναι ένα πλούσιο νησί, που θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει την ευημερία και ευτυχία του πληθυσμού του. Η μακρόχρονη αποικιακή 
υποδούλωση άφησε την κυπριακή οικονομία καθυστερημένη κι ανίκανη να προσφέρει 
στον εργαζόμενο λαό τα μέσα για ένα καλό επίπεδο ζωής. Η νήσος παρέμεινε μια 
καθυστερημένη αγροτική χώρα, με ελάχιστη ελαφρά βιομηχανία, με περιορισμένη 
εσωτερική αγορά, χαμηλό εθνικό εισόδημα, μεγάλο χρόνιο παθητικό στο εμπορικό 
της ισοζύγιο και με το εξωτερικό της εμπόριο περιορισμένο βασικά μέσα στα πλαίσια 
της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές το ακαθάριστο 
εθνικό μας ε ισόδημα σε σταθερές τιμές του 1950. είτα ν το 1960 - χρόνο ανακήρυξης της 
Δημοκρατίας - £52.800.000 έναντι £58. 800.000 το 1957. Είχαμε, δηλαδή, μια πτώση 
κατά £6.000.000, σε σταθερές τιμές, μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο γεγονός, ότι οι βρεττανοί αποικιστές εξάρτησαν την κυπριακή οικονομία 
σε μεγάλο βαθμό από τις δαπάνες για τα στρατιωτικά τους έργα και στο γεγονός ότι 
ε ίχαμε πτώση της αγροτικής παραγωγής, εξαιτίας της ανομβρίας. Σε σύγκριση με το 
μέσο όρο του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εισοδήματος στα τελευταία λίγα χρόνια, 
είχαμε μέσα στο 1960 μια πτώση του μέσου εισοδήματος από τις £145 στις £139 για 
το σύνολο του πληθυσμού και από τις £72 στις £68 για τον αγροτικό πληθυσμό - σε 
τρέχουσες τιμές. Μ ε την πρώτη κάμψη που σημειώθηκε στο εθνικό μας εισόδημα 
εμφανίστηκε μαζική η ανεργία και η μετανάστευση προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις. 

Η κρίση και η αστάθεια της κυπριακής οικονομίας οφείλεται στην καθυστέρηση της 
αγροτικής οικονομίας, στην ανομβρία, στην έλλειψη αξιόλογης βιομηχανίας, στο 
γεγονός ότι ο ορυκτός μας πλούτος βρίσκεται στα χέρια ξένων εκμεταλλευτών, στον 
εμπορομεσιτικό χαρακτήρα του κυπριακού κεφαλαίου και στη γενική καθυστέρηση, 
για την οποία βασικά ευθύνεται το μακροχρόνιο αποικιακό καθεστώς. 

Απαραίτητη προϋπόθεσηγ ιατηνο ικονομ ικήανόρθωσητουτόπουκα ιτη σταθερή άνοδο 
του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων, είναι ο προγραμματισμός 
της κυπριακής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται η επεξεργασία μακρόπνοων 
και βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων για την κατά σειρά προτεραιότητας και σε 
καθορισμένα χρονικά διαστήματα ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της κυπριακής 
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οικονομίας. Παράλληλα, με την εφαρμογή μιας ορθής οικονομικής και πιστωτικής 
πολιτικής πρέπει να ρυθμίζονται, στο βαθμό που τούτο είναι δυνατό, οι επενδύσεις 
κεφαλαίων και να διοχετεύονται σ' εκείνους τους τομείς, που έχουν ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της νήσου. 

Το Α Κ Ε Λ , στηριζόμενο σε επιστημονική μελέτη της σημερινής οικονομικής 
κατάστασης, προτείνει τα ακόλουθα μέτρα για την ανασυγκρότηση της κυπριακής 
οικονομίας, την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος και την άνοδο του βιοτικού και 
πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

1. ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

Ο ορυκτός πλούτος της νήσου μας είναι σημαντικός και τεράστιος ο ρόλος του για την 
κυπριακή οικονομία. Αυτός, όμως, ο πλούτος ανήκει βασικά στο ξένο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο (αμερικάνικο, βρεττανικό, κλπ.). Ενώ εξορύσσονται κάθε χρόνο 
μεταλλεύματα αξίας πάνω από £9.000.000, που καλύπτουν σχεδόν τα 12% του εθνικού 
μας εισοδήματος και πάνω από τα 50% της αξίας των εξαγωγών μας, ελάχιστα χρήματα 
μένουν στον τόπο. Οι ξένες μεταλλευτικές εταιρείες πραγματοποιούν τεράστια κέρδη. 
Η Αμερικάνικη ΚΜΕ . για παράδειγμα, άρχισε στα 1925 μ' ένα ενεργητικό £648.000, 
που σήμερα έφτασε στα 39 εκατομμύρια λίρες. Στο ίδιο διάστημα οι αποσβέσεις 
της έφτασαν τα £46.000.000, ενώ τα κέρδη που πραγματοποίησε ανέρχονται σε 
£66.000.000. Μόνο στη δεκαετία 1951 - 1960 η Κ Μ Ε είχε καθαρό εισόδημα 
40 εκατομμύρια λίρες. Η εταιρεία Αμιάντου με αρχικό κεφάλαιο £200.000 
πραγματοποίησε από το 1950 -1961 £1.100.000 κέρδη, ενώ το σημερινό της κεφάλαιο 
ανέρχεται σ' ένα εκατομμύριο λίρες. Ο αριθμός των εργατών που απασχολούνται στα 
μεταλλεία κυμαίνεται σήμερα γύρω από τις 4.000, σε σύγκριση με 6.000 το 1957. 
Καμμιά βιομηχανική επεξεργασία των μεταλλευμάτων δε γίνεται στον τόπο μας. 

Η ορθή λύση αυτού του προβλήματος βρίσκεται στην κρατικοποίηση των μεταλλείων. 
Μ ' ένα τέτοιο μέτρο θ' αυξηθούν σημαντικά οι πόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
πράγμα που θα βοηθήσει τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης της 
οικονομίας μας. Τα μεταλλεία κι ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας γενικά, πρέπει ν' 
ανήκουν στο κυπριακό κράτος, το οποίο να εκμεταλλεύεται αυτή την πιο βασική πηγή 
του εθνικού μας εισοδήματος προς όφελος του λαού γενικά. 

Μέχρι που να κρατικοποιηθούν όμως τα μεταλλεία, σαν πρώτα βήματα, πρέπει: 

(α) Να αναγκασθούν οι μεταλλευτικές εταιρείες να καταβάλλουν μεγαλύτερα 
δικαιώματα για την εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου. 

(β) Να αναθεωρηθούν οι όροι λειτουργίας των μεταλλευτικών εταιρειών, έτσι που το 
κράτος να συμμετέχει στη διεύθυνση, στον τρόπο εκμετάλλευσης των μεταλλείων 
και στα κέρδη. 

(γ) Να υποχρεωθούν οι εταιρείες να δανείζουν μέρος των κερδών τους στο κράτος. 

(δ) Να επιβληθεί κρατικός έλεγχος στη διάθεση των μεταλλευμάτων. 

Να γίνουν, κάτω από κρατικό έλεγχο, γεωλογικές έρευνες για την ανακάλυψη νέων 
κοιτασμάτων και για την πλήρη αξιοποίηση του πλούτου που βρίσκεται στο υπέδαφος 
της νήσου μας. Και όλα τα νέα μεταλλεία που θα δημιουργηθούν να είναι κρατικά. 

2. Β ΙΟΜΗΧΑΝ ΙΑ 

Η βιομηχανία, βασικός συντελεστής της εθνικής οικονομίας μιας χώρας, είναι 
περιορισμένη και ελαφρός μορφής στον τόπο μας. Εκτός από ορισμένες σύγχρονες 
βιομηχανίες οι υπόλοιπες έχουν βασικά χειροτεχνικό χαρακτήρα. Σε μια σειρά 
βιομηχανικές επιχειρήσεις, όπως του τσιμέντου, της καπνοβιομηχανίας και των 
αναψυκτικών, το ξένο κεφάλαιο έχει διεισδύσει με διάφορες μορφές και σε ορισμένες 
κυριαρχεί. 

Στη βιομηχανία, τη χειροτεχνία και τις οικοδομές απασχολούνταν το 1959 κάπου 
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58.000 εργάτες και υπάλληλοι, δηλαδή, το 21 ;9% του εργατικού μας δυναμικού. Η 
αποικιακή πολιτική ευθύνεται βασικά για τη βιομηχανική μας καθυστέρηση και για το 
γεγονός, ότι το κυπριακό κεφάλαιο παρέμεινε βασικά εμπορικό και μη παραγωγικό. 
Με την πολιτική των δασμών, που εφάρμοζε η αποικιακή κυβέρνηση και με τη 
χρησιμοποίηση της κυπριακής αγοράς για τα βρεττανικό βιομηχανικά προϊόντα, 
αποθάρυνε την ίδρυση σε πλατιά κλίμακα κυπριακής βιομηχανίας. 

Βάση για την ανάπτυξη βιομηχανίας είναι οι πρώτες ύλες που διαθέτει η Κύπρος 
σήμερα ή που θα μπορούσε να παράγει, όπως λ.χ. γάλα, δέρματα, βαμβάκι, καπνά, 
φρούτα, είδη οικοδομής, λινάρι, φυτά για σπορέλαια, μεταλλεύματα κλπ. Θα 
μπορούσαν, λοιπόν, να ιδρυθούν βιομηχανίες τροφίμων και ιδιαίτερα κονσερβών, 
βιομηχανίες υπόδησης, εσωρούχων, βαμβακερών και άλλες παρόμοιες. Αξίζει, 
επίσης, να μελετηθεί η δυνατότητα ίδρυσης βιομηχανίας λιπασμάτων, υαλουργίας 
και οικιακών σκευών. 

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) Να προστατευθεί ο τόπος από τη διείσδυση ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
που είναι ο κύριος κίνδυνος για τη βιομηχανία και γενικώτερα για την οικονομική 
και πολιτική ανεξαρτησία της νήσου. Η διείσδυση ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
είναι ουσιαστικά μορφή νεοαποικισμού. Η μοναδικά σωστή γραμμή, σχετικά με 
την επένδυση κεφαλαίων, είναι η σύναψη κρατικών δανείων χωρίς πολιτικές ή 
στρατιωτικές δεσμεύσεις και με τους πιο ευνοϊκούς όρους και η χρησιμοποίηση 
αυτών των κεφαλαίων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

(β) Να ενθαρρυνθεί ο επαναπατρισμός του κυπριακού κεφαλαίου από το εξωτερικό 
και η παραγωγική επένδυση του στον τόπο. Παράλληλα να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της φυγάδευσης κυπριακών κεφαλαίων 
στο εξωτερικό. 

(γ) Να προωθηθεί η δημιουργία κυπριακής βιομηχανίας με τη μορφή κρατικών, 
ημικρατικών, συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

(δ) Να ενθαρρυνθεί το κυπριακό κεφάλαιο για επενδύσεις στη βιομηχανία και να 
χορηγηθούν από το κράτος, μακροπρόθεσμα δάνεια, με χαμηλό επιτόκιο, για την 
ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας. 

(ε) Το κράτος, με μια ορθή οικονομική και πιστωτική πολιτική, να ενθαρρύνει και 
να καθοδηγήσει την επένδυση κεφαλαίων σ' εκείνους τους τομείς, που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της νήσου. 

(στ) Το κράτος να προστατεύσει τη ντόπια βιομηχανία από το συναγωνισμό των 
εισαγομένων ειδών, με προστατευτικούς δασμούς με την κατάργηση των δασμών 
πάνω στις πρώτες ύλες και με άλλα φορολογικά μέτρα. Ό μ ω ς παράλληλα με την 
προστασία αυτή, πρέπει να επιβληθεί και κρατικός έλεγχος της ποιότητας και των 
τιμών, έτσι που να προστατεύονται και οι καταναλωτές. 

(ζ) Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να καταβάλει το κράτος για τεχνική κατάρτιση των 
στελεχών και των άλλων ειδικών που χρειαζόμαστε στη βιομηχανία. Το κράτος 
πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις (υποτροφίες) στους καλύτερους μαθητές για 
ανώτερη μόρφωση και ιδιαίτερα σε κείνους τους κλάδους, όπου υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη τεχνικών για την εθνική μας οικονομία. 

Το Α Κ Ε Λ θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες των Κυπρίων βιοτεχνών και 
βιομηχάνων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανικής παραγωγής 
και θα απαιτήσει από το κράτος την ολόπλευρη ενίσχυση και προστασία τους. 

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η αγροτική παραγωγή, ο άλλος βασικός κλάδος της κυπριακής οικονομίας, είναι 
ο μεγαλύτερος αλλά και ο πιο καθυστερημένος τομέας της οικονομίας μας. Ενώ 
απασχολεί τα 50,8% του εργαζομένου πληθυσμού, προσφέρει μόλις τα 21,9% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 
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Η κατανομή της γης παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: Από τα 31/2 εκατομμύρια 
σκάλες καλλιεργήσιμης γης, το 1,300,000 ανήκει στο κράτος, την εκκλησία, το Εβκάφ 
και τους μεγαλογαιοκτήμονες. Κάπου 520 χιλιάδες σκάλες απ' αυτή την έκταση, 
ανήκουν στην εκκλησία και τους μεγαλογαιοκτήμονες και άλλες 720 χιλιάδες σκάλες 
είναι χαλίτικη και χαμηλή δασική κυβερνητική γη. Τα άλλα 2 εκατομμύρια σκάλες 
καταμερίζονται σε 63.200 οικογένειες. Οι μισές απ' αυτές τις οικογένειες κατέχουν 
κατά μέσον όρο 471/2 σκάλες η καθεμιά και μάλιστα στις πιο πολλές περιπτώσεις 
κατακομματιασμένη γη σε μικρούς και σκόρπιους κλήρους. Όταν λάβουμε υπόψη, ότι 
από την ολική αυτή έκταση μονάχα τα 7% αρδεύονται τακτικά και τα 11,7% περιοδικά, 
ενώ τα υπόλοιπα 81,5% εξαρτιούνται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, 
σχηματίζουμε μια γενική και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης αναφορικά με 
την καλλιεργήσιμη γη και την κατανομή της. 

Η χαμηλή παραγωγικότητα της γεωργίας μας είναι φυσικό αποτέλεσμα του 
κατακομματιάσματοςτης γης, των καθυστερημένων μέσων και μεθόδων καλλιέργειας, 
της έλλειψης αρδευτικών έργων και της έλλειψης προστασίας από τις φυτικές 
αρρώστειες. 

Η κρίση όμως της αγροτικής μας οικονομίας ολοκληρώνεται με την υπέρογκη αύξηση 
των αγροτικών χρεών και οδηγεί στην κάθοδο χιλιάδων αγροτών στις πόλεις και στη 
μετανάστευση τους στο εξωτερικό, για αναζήτηση δουλιάς. 

Τα κύρια μέτρα που.επτιβάλλεται να ληφθούν για την ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονομίας είναι: 

(α) Δωρεάν διανομή της κρατικής και χαλίτικης γης στους ακτήμονες και τους 
αγρότες που κατέχουν μικρό κλήρο και κρατική βοήθεια για την αξιοποίηση αυτής 
της γης. 

(β) Απαλλοτρίωση της τσιφλικάδικης, εκκλησιαστικής, μοναστηριακής και 
βακούφικης γης, έναντι χαμηλής αποζημίωσης και διανομή της στους ακτήμονες 
και τους αγρότες που κατέχουν μικρό κλήρο, με χαμηλή τιμή, με μακροπρόθεσμη 
αποπληρωμή και με χαμηλό επιτόκιο. 

(γ) Λύση του αρδευτικού προβλήματος με την κατασκευή υδατοφρακτών, με 
διατρήσεις και άλλα έργα εμπλουτισμού των υδάτων καθώς και με συγχρονισμένη 
νομοθεσία. 

(δ) Συγκέντρωση των αγροτικών χρεών και μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμα με 
χαμηλό επιτόκιο. 

(ε) Χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων στους αγρότες, με χαμηλό επιτόκιο, για 
την ανάπτυξη της παραγωγής τους. Με κρατική βοήθεια να γίνουν τα αναγκαία 
εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα για την αξιοποίηση του εδάφους. 

(στ) Παροχή στους αγρότες φθηνών λιπασμάτων, εργαλείων και μηχανημάτων. 

(ζ) Παροχή αρκετής γης, φθηνών ζωοτροφών και μακροπρόθεσμων δανείων με 
χαμηλό επιτόκιο στους κτηνοτρόφους για να πραγματοποιήσουν το πέρασμα από 
τη νομαδική στην εσταυλισμένη κτηνοτροφία. 

(η) Ενθάρρυνση και βοήθεια για την παραπέρα ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 

(θ) Να δοθεί βοήθεια για την ανάπτυξη κι επέκταση της δενδροκαλλιέργειας. 

(ι) Να ιδρυθούν κρατικές, ημικρατικές και συνεταιριστικές βιομηχανίες, για την 
επεξεργασία των αγροτικών μας προϊόντων. 

(ια) Να αναδιοργανωθούν, να επεκταθούν και να επανδρωθούν με τα κατάλληλα 
επιστημονικά στελέχη, οι αγροτικές επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, για 
την παροχή ολόπλευρης επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στους αγρότες. Να 
γίνει μελέτη για να καθορισθούν οι πιο συμφέρουσες και αποδοτικές καλλιέργειες 
σε κάθε περιοχή. Να ιδρυθεί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Να ληφθούν κρατικά 
μέτρα για την καταπολέμηση των φυτικών ασθενειών και των ασθενειών των 
ζώων, που μαστίζουν τη γεωργία και κτηνοτροφία. Να επεκταθούν οι υπηρεσίες 
του φυτοπαθολογικού και κτηνιατρικού τμήματος. 
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58.000 εργάτες και υπάλληλοι, δηλαδή, το 21 ;9% του εργατικού μας δυναμικού. Η 
αποικιακή πολιτική ευθύνεται βασικά για τη βιομηχανική μας καθυστέρηση και για το 
γεγονός, ότι το κυπριακό κεφάλαιο παρέμεινε βασικά εμπορικό και μη παραγωγικό. 
Με την πολιτική των δασμών, που εφάρμοζε η αποικιακή κυβέρνηση και με τη 
χρησιμοποίηση της κυπριακής αγοράς για τα βρεττανικό βιομηχανικά προϊόντα, 
αποθάρυνε την ίδρυση σε πλατιά κλίμακα κυπριακής βιομηχανίας. 

Βάση για την ανάπτυξη βιομηχανίας είναι οι πρώτες ύλες που διαθέτει η Κύπρος 
σήμερα ή που θα μπορούσε να παράγει, όπως λ.χ. γάλα, δέρματα, βαμβάκι, καπνά, 
φρούτα, είδη οικοδομής, λινάρι, φυτά για σπορέλαια, μεταλλεύματα κλπ. Θα 
μπορούσαν, λοιπόν, να ιδρυθούν βιομηχανίες τροφίμων και ιδιαίτερα κονσερβών, 
βιομηχανίες υπόδησης, εσωρούχων, βαμβακερών και άλλες παρόμοιες. Αξίζει, 
επίσης, να μελετηθεί η δυνατότητα ίδρυσης βιομηχανίας λιπασμάτων, υαλουργίας 
και οικιακών σκευών. 

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) Να προστατευθεί ο τόπος από τη διείσδυση ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
που είναι ο κύριος κίνδυνος για τη βιομηχανία και γενικώτερα για την οικονομική 
και πολιτική ανεξαρτησία της νήσου. Η διείσδυση ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
είναι ουσιαστικά μορφή νεοαποικισμού. Η μοναδικά σωστή γραμμή, σχετικά με 
την επένδυση κεφαλαίων, είναι η σύναψη κρατικών δανείων χωρίς πολιτικές ή 
στρατιωτικές δεσμεύσεις και με τους πιο ευνοϊκούς όρους και η χρησιμοποίηση 
αυτών των κεφαλαίων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 

(β) Να ενθαρρυνθεί ο επαναπατρισμός του κυπριακού κεφαλαίου από το εξωτερικό 
και η παραγωγική επένδυση του στον τόπο. Παράλληλα να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της φυγάδευσης κυπριακών κεφαλαίων 
στο εξωτερικό. 

(γ) Να προωθηθεί η δημιουργία κυπριακής βιομηχανίας με τη μορφή κρατικών, 
ημικρατικών, συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

(δ) Να ενθαρρυνθεί το κυπριακό κεφάλαιο για επενδύσεις στη βιομηχανία και να 
χορηγηθούν από το κράτος, μακροπρόθεσμα δάνεια, με χαμηλό επιτόκιο, για την 
ανάπτυξη βιώσιμης βιομηχανίας. 

(ε) Το κράτος, με μια ορθή οικονομική και πιστωτική πολιτική, να ενθαρρύνει και 
να καθοδηγήσει την επένδυση κεφαλαίων σ' εκείνους τους τομείς, που έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία της νήσου. 

(στ) Το κράτος να προστατεύσει τη ντόπια βιομηχανία από το συναγωνισμό των 
εισαγομένων ειδών, με προστατευτικούς δασμούς με την κατάργηση των δασμών 
πάνω στις πρώτες ύλες και με άλλα φορολογικά μέτρα. Ό μ ω ς παράλληλα με την 
προστασία αυτή, πρέπει να επιβληθεί και κρατικός έλεγχος της ποιότητας και των 
τιμών, έτσι που να προστατεύονται και οι καταναλωτές. 

(ζ) Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να καταβάλει το κράτος για τεχνική κατάρτιση των 
στελεχών και των άλλων ειδικών που χρειαζόμαστε στη βιομηχανία. Το κράτος 
πρέπει να παρέχει διευκολύνσεις (υποτροφίες) στους καλύτερους μαθητές για 
ανώτερη μόρφωση και ιδιαίτερα σε κείνους τους κλάδους, όπου υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη τεχνικών για την εθνική μας οικονομία. 

Το Α Κ Ε Λ θα υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες των Κυπρίων βιοτεχνών και 
βιομηχάνων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανικής παραγωγής 
και θα απαιτήσει από το κράτος την ολόπλευρη ενίσχυση και προστασία τους. 

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η αγροτική παραγωγή, ο άλλος βασικός κλάδος της κυπριακής οικονομίας, είναι 
ο μεγαλύτερος αλλά και ο πιο καθυστερημένος τομέας της οικονομίας μας. Ενώ 
απασχολεί τα 50,8% του εργαζομένου πληθυσμού, προσφέρει μόλις τα 21,9% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. 
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Η κατανομή της γης παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: Από τα 31/2 εκατομμύρια 
σκάλες καλλιεργήσιμης γης, το 1,300,000 ανήκει στο κράτος, την εκκλησία, το Εβκάφ 
και τους μεγαλογαιοκτήμονες. Κάπου 520 χιλιάδες σκάλες απ' αυτή την έκταση, 
ανήκουν στην εκκλησία και τους μεγαλογαιοκτήμονες και άλλες 720 χιλιάδες σκάλες 
είναι χαλίτικη και χαμηλή δασική κυβερνητική γη. Τα άλλα 2 εκατομμύρια σκάλες 
καταμερίζονται σε 63.200 οικογένειες. Οι μισές απ' αυτές τις οικογένειες κατέχουν 
κατά μέσον όρο 471/2 σκάλες η καθεμιά και μάλιστα στις πιο πολλές περιπτώσεις 
κατακομματιασμένη γη σε μικρούς και σκόρπιους κλήρους. Όταν λάβουμε υπόψη, ότι 
από την ολική αυτή έκταση μονάχα τα 7% αρδεύονται τακτικά και τα 11,7% περιοδικά, 
ενώ τα υπόλοιπα 81,5% εξαρτιούνται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες, 
σχηματίζουμε μια γενική και ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης αναφορικά με 
την καλλιεργήσιμη γη και την κατανομή της. 

Η χαμηλή παραγωγικότητα της γεωργίας μας είναι φυσικό αποτέλεσμα του 
κατακομματιάσματοςτης γης, των καθυστερημένων μέσων και μεθόδων καλλιέργειας, 
της έλλειψης αρδευτικών έργων και της έλλειψης προστασίας από τις φυτικές 
αρρώστειες. 

Η κρίση όμως της αγροτικής μας οικονομίας ολοκληρώνεται με την υπέρογκη αύξηση 
των αγροτικών χρεών και οδηγεί στην κάθοδο χιλιάδων αγροτών στις πόλεις και στη 
μετανάστευση τους στο εξωτερικό, για αναζήτηση δουλιάς. 

Τα κύρια μέτρα που.επτιβάλλεται να ληφθούν για την ανάπτυξη της αγροτικής 
οικονομίας είναι: 

(α) Δωρεάν διανομή της κρατικής και χαλίτικης γης στους ακτήμονες και τους 
αγρότες που κατέχουν μικρό κλήρο και κρατική βοήθεια για την αξιοποίηση αυτής 
της γης. 

(β) Απαλλοτρίωση της τσιφλικάδικης, εκκλησιαστικής, μοναστηριακής και 
βακούφικης γης, έναντι χαμηλής αποζημίωσης και διανομή της στους ακτήμονες 
και τους αγρότες που κατέχουν μικρό κλήρο, με χαμηλή τιμή, με μακροπρόθεσμη 
αποπληρωμή και με χαμηλό επιτόκιο. 

(γ) Λύση του αρδευτικού προβλήματος με την κατασκευή υδατοφρακτών, με 
διατρήσεις και άλλα έργα εμπλουτισμού των υδάτων καθώς και με συγχρονισμένη 
νομοθεσία. 

(δ) Συγκέντρωση των αγροτικών χρεών και μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμα με 
χαμηλό επιτόκιο. 

(ε) Χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων στους αγρότες, με χαμηλό επιτόκιο, για 
την ανάπτυξη της παραγωγής τους. Με κρατική βοήθεια να γίνουν τα αναγκαία 
εγγειοβελτιωτικά και άλλα έργα για την αξιοποίηση του εδάφους. 

(στ) Παροχή στους αγρότες φθηνών λιπασμάτων, εργαλείων και μηχανημάτων. 

(ζ) Παροχή αρκετής γης, φθηνών ζωοτροφών και μακροπρόθεσμων δανείων με 
χαμηλό επιτόκιο στους κτηνοτρόφους για να πραγματοποιήσουν το πέρασμα από 
τη νομαδική στην εσταυλισμένη κτηνοτροφία. 

(η) Ενθάρρυνση και βοήθεια για την παραπέρα ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 

(θ) Να δοθεί βοήθεια για την ανάπτυξη κι επέκταση της δενδροκαλλιέργειας. 

(ι) Να ιδρυθούν κρατικές, ημικρατικές και συνεταιριστικές βιομηχανίες, για την 
επεξεργασία των αγροτικών μας προϊόντων. 

(ια) Να αναδιοργανωθούν, να επεκταθούν και να επανδρωθούν με τα κατάλληλα 
επιστημονικά στελέχη, οι αγροτικές επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, για 
την παροχή ολόπλευρης επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στους αγρότες. Να 
γίνει μελέτη για να καθορισθούν οι πιο συμφέρουσες και αποδοτικές καλλιέργειες 
σε κάθε περιοχή. Να ιδρυθεί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Να ληφθούν κρατικά 
μέτρα για την καταπολέμηση των φυτικών ασθενειών και των ασθενειών των 
ζώων, που μαστίζουν τη γεωργία και κτηνοτροφία. Να επεκταθούν οι υπηρεσίες 
του φυτοπαθολογικού και κτηνιατρικού τμήματος. 
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(ιβ) Να καθορίζονται τιμές ασφάλειας για τα αγροτικά προϊόντα, που αντιμετωπίζουν 
χρόνια κρίση και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών Να 
εφαρμοστεί ένα ικανοποιητικό σύστημα αγορανομίας. 

(ιγ) Να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης των αγροτικών 
προϊόντων, που να καλύπτει όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας. 

(ιδ) Να εξασφαλισθούν σταθερές αγορές και αμειπτικές τιμές για τα εξαγόμενα 
αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα για εκείνα που αντιμετωπίζουν χρόνια κρίση. 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 

0 συνεργατισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς θεσμούς εξυπηρέτησης 
των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, εργατών, αγροτών και μικροεπαγγελματιών. 
Το συνεργατικό κίνημα στον τόπο μας είναι το μαζικώτερο κίνημα και συγκεντρώνει 
στις γραμμές του παραγωγούς και εργαζόμενους όλων των ιδεολογικών πεποιθήσεων 
και πολιτικών κατευθύνσεων. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει μεγάλη βοήθεια για την πάρα πέρα ανάπτυξη 
του συνεργατισμού στον τόπο μας. Να καταργήσει όλους τους αντιδημοκρατικούς 
περιορισμούς και κανονισμούς, που διέπουν τις σχέσεις του κράτους με το 
συνεργατικό κίνημα. Να δημοκρατικοποιηθεί ο συνεργατισμός, να ενισχυθεί με 
επιχορηγήσεις και δάνεια και να ενθαρρυνθεί ώστε να επεκταθεί όχι μόνο στον τομέα 
της συγκέντρωσης, διάθεσης και επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων, αλλά 
και στον τομέα της παραγωγής, για ν' αποβεί βασικός ρυθμιστής της οικονομικής 
δραστηριότητας των παράγωγων και των εργαζομένων γενικά και συντελεστής στην 
οικονομική τους άνοδο. 

5. Δ Α Σ Η 

Τα δάση είναι ένας πραγματικά ανυπολόγιστος πλούτος για τον τόπο μας. Κάτω από τη 
μακραίωνη ξένη κυριαρχία αυτός ο πλούτος δοκίμασε μεγάλες καταστροφές με την 
ασυλλόγιστη εκκοπή δασικών δένδρων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των πολέμων. Τα 
δάση μας, εκτός του ότι μας προμηθεύουν πολύτιμη ξυλεία εμποδίζουν τη διάβρωση 
του εδάφους και βοηθούν στη βροχόπτωση. 

Αυτός ο πλούτος πρέπει να περιφρουρηθεί καιν ' αναπτυχθεί με αναδάσωση σε μεγάλη 
κλίμακα, έτσι που όχι μόνο να καλυφθούν τα κενά που άφησαν οι καταστροφές, 
αλλά και να επεκταθούν τα δάση μας σε περιοχές που σήμερα είναι γυμνές απ' 
οποιαδήποτε βλάστηση. 

6. ΑΛ ΙΕ ΙΑ 

Η αλιεία στον τόπο μας είναι εξαιρετικά καθυστερημένη. Καμιά κρατική προσπάθεια 
δεν έχει γίνει για την ανάπτυξη αυτού του βασικού κλάδου της εθνικής μας 
οικονομίας. Η παραμέληση της αλιείας είχε σαν αποτέλεσμα το ψάρι να είναι σήμερα 
μια πολυτέλεια για το νησιώτικο πληθυσμό της Κύπρου. 

Για την ανάπτυξη της αλιείας μας επιβάλλεται να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) να διενεργηθούν έρευνες για την εξεύρεση περιοχών πλούσιων σε ψάρια. 

(β) να χορηγηθούν απ' τό το κράτος μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 
για τον συγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού της αλιείας και για τη δημιουργία 
αλιευτικού στόλου, ικανού να ψαρεύει σε βαθιά νερά και στην ανοικτή θάλασσα. 

(γ) να δοθεί κρατική βοήθεια για την τεχνική κατάρτιση του έμψυχου υλικού. 

(δ) να αναπτυχθούν ιχθυοτροφεία σε κλειστές περιοχές. 

(ε) με το συγχρονισμό της αλιείας, την αύξηση της παραγωγής και την πτώση του 
κόστους παραγωγής, να προστατευθεί παράλληλα ο τομέας αυτός από τον ξένο 
συναγωνισμό. 
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7. Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 

Η καθυστέρηση της αγροτικής μας οικονομίας, η έλλειψη βιομηχανίας και το ψηλό 
κόστος της ζωής, είχαν αρνητική επίδραση πάνω στο εμπόριο μας. Η καθυστέρηση 
της εθνικής μας οικονομίας είχε τον αντίκτυπο της και στο εξωτερικό μας εμπόριο. 
Το εμπορικό μας ισοζύγιο παρουσιάζει ένα μεγάλο χρόνιο έλλειμμα. Το παθητικό 
αυτό καλυπτόταν κατά ένα μέρος από τους άδηλους πόρους - στρατιωτικές δαπάνες, 
τουρισμός κλπ. Τώρα όμως που οι πόροι αυτοί έχουν με ιωθεί σημαντικά, η συνέχιση 
του παθητικού στο εμπορικό μας ισοζύγιο θάχει σοβαρές συνέπειες πάνω στην 
οικονομία του τόπου μας και στο βιοτικό επίπεδο του εργαζόμενου λαού. 

Για την αναζωογόνηση του εσωτερικού μας εμπορίου χρειάζεται ν' αναπτυχθεί 
η εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη της αγροτικής και 
βιομηχανικής μας παραγωγής και με την πλήρη απασχόληση, που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της αγοραστικής ικανότητας των μαζών και κατά συνέπεια 
αύξηση της ζήτησης εμπορευμάτων. 

Για ν' αναπτύξουμε το εξωτερικό μας εμπόριο και να το κάνουμε εξυπηρετικό για την 
εθνική μας οικονομία, πρέπει: 

(α) Να αυξηθεί η παραγωγή γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων για εξαγωγή. 

(β) Η οικονομική μας πολιτική ν' αποβλέπει στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με 
όλες τις χώρες, με βάση την ισοτιμία και το αμοιβαίο όφελος. Να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις χώρες εκείνες που μπορούν να γίνουν σταθεροί αγοραστές των 
προϊόντων μας και ιδιαίτερα των προϊόντων εκείνων που αντιμετωπίζουν χρόνια 
προβλήματα αγορών και τιμών. Η έμμεση ή άμεση σύνδεση μας με την Ευρωπαϊκή 
Κοινή αγορά, θάχει σοβαρές συνέπειες για το εμπόριο μας και την κυπριακή 
οικονομία. 

(γ) Να συνάψουμεδ ιμερε ί ςεμπορ ικέςσυμφωνίεςκα ικατά προτίμηση μακρόχρονες. 
Σ ' αυτό τον τομέα οι σοσιαλιστικές χώρες, με τη σχεδιασμένη οικονομία τους. 
προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα των 
τελευταίων χρόνων. 

(δ) Να μπει φραγμός στην εισαγωγή ειδών, που είτε δεν είναι πρώτης ανάγκης για 
την εσωτερική μας αγορά, είτε παράγονται στον τόπο στην ίδια καλή ποιότητα και 
πωλούνται στις ίδιες τιμές. 

Μ ε τέτοια οικονομική πολιτική το κράτος θα βοηθούσε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
εθνικής μας οικονομίας, θα οδηγούσε στη μείωση του ελλείμματος, που παρουσιάζεται 
στο εμπορικό μας ισοζύγιο και θα τοποθετούσε το εξωτερικό μας εμπόριο πάνω σε 
σωστές και υγιείς βάσεις. 

8„ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΌΣ 

Βασικότατος παράγοντας για την ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας, την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής, καθώς και για την εξύψωση του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού είναι ο εξηλεκτρισμός. Η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς και αρδευτικούς σκοπούς, αποτελεί 
προϋπόθεση για την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος. 

Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε βαθμό 
που να καλύψει όλα τα χωριά της Κύπρου και να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της 
κυπριακής οικονομίας. Η παροχή άφθονου και φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 
νάναι βασική επιδίωξη μας. 

9. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Το κράτος πρέπει να φροντίσει για τη βελτίωση των εσωτερικών μας συγκοινωνιών 
και ιδιαίτερα των συγκοινωνιών μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό το σκοπό επιβάλλεται να 
ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 
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(ιβ) Να καθορίζονται τιμές ασφάλειας για τα αγροτικά προϊόντα, που αντιμετωπίζουν 
χρόνια κρίση και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών Να 
εφαρμοστεί ένα ικανοποιητικό σύστημα αγορανομίας. 

(ιγ) Να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλισης των αγροτικών 
προϊόντων, που να καλύπτει όλους τους τομείς της αγροτικής οικονομίας. 

(ιδ) Να εξασφαλισθούν σταθερές αγορές και αμειπτικές τιμές για τα εξαγόμενα 
αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα για εκείνα που αντιμετωπίζουν χρόνια κρίση. 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 

0 συνεργατισμός είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς θεσμούς εξυπηρέτησης 
των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, εργατών, αγροτών και μικροεπαγγελματιών. 
Το συνεργατικό κίνημα στον τόπο μας είναι το μαζικώτερο κίνημα και συγκεντρώνει 
στις γραμμές του παραγωγούς και εργαζόμενους όλων των ιδεολογικών πεποιθήσεων 
και πολιτικών κατευθύνσεων. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει μεγάλη βοήθεια για την πάρα πέρα ανάπτυξη 
του συνεργατισμού στον τόπο μας. Να καταργήσει όλους τους αντιδημοκρατικούς 
περιορισμούς και κανονισμούς, που διέπουν τις σχέσεις του κράτους με το 
συνεργατικό κίνημα. Να δημοκρατικοποιηθεί ο συνεργατισμός, να ενισχυθεί με 
επιχορηγήσεις και δάνεια και να ενθαρρυνθεί ώστε να επεκταθεί όχι μόνο στον τομέα 
της συγκέντρωσης, διάθεσης και επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων, αλλά 
και στον τομέα της παραγωγής, για ν' αποβεί βασικός ρυθμιστής της οικονομικής 
δραστηριότητας των παράγωγων και των εργαζομένων γενικά και συντελεστής στην 
οικονομική τους άνοδο. 

5. Δ Α Σ Η 

Τα δάση είναι ένας πραγματικά ανυπολόγιστος πλούτος για τον τόπο μας. Κάτω από τη 
μακραίωνη ξένη κυριαρχία αυτός ο πλούτος δοκίμασε μεγάλες καταστροφές με την 
ασυλλόγιστη εκκοπή δασικών δένδρων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των πολέμων. Τα 
δάση μας, εκτός του ότι μας προμηθεύουν πολύτιμη ξυλεία εμποδίζουν τη διάβρωση 
του εδάφους και βοηθούν στη βροχόπτωση. 

Αυτός ο πλούτος πρέπει να περιφρουρηθεί καιν ' αναπτυχθεί με αναδάσωση σε μεγάλη 
κλίμακα, έτσι που όχι μόνο να καλυφθούν τα κενά που άφησαν οι καταστροφές, 
αλλά και να επεκταθούν τα δάση μας σε περιοχές που σήμερα είναι γυμνές απ' 
οποιαδήποτε βλάστηση. 

6. ΑΛ ΙΕ ΙΑ 

Η αλιεία στον τόπο μας είναι εξαιρετικά καθυστερημένη. Καμιά κρατική προσπάθεια 
δεν έχει γίνει για την ανάπτυξη αυτού του βασικού κλάδου της εθνικής μας 
οικονομίας. Η παραμέληση της αλιείας είχε σαν αποτέλεσμα το ψάρι να είναι σήμερα 
μια πολυτέλεια για το νησιώτικο πληθυσμό της Κύπρου. 

Για την ανάπτυξη της αλιείας μας επιβάλλεται να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 

(α) να διενεργηθούν έρευνες για την εξεύρεση περιοχών πλούσιων σε ψάρια. 

(β) να χορηγηθούν απ' τό το κράτος μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 
για τον συγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού της αλιείας και για τη δημιουργία 
αλιευτικού στόλου, ικανού να ψαρεύει σε βαθιά νερά και στην ανοικτή θάλασσα. 

(γ) να δοθεί κρατική βοήθεια για την τεχνική κατάρτιση του έμψυχου υλικού. 

(δ) να αναπτυχθούν ιχθυοτροφεία σε κλειστές περιοχές. 

(ε) με το συγχρονισμό της αλιείας, την αύξηση της παραγωγής και την πτώση του 
κόστους παραγωγής, να προστατευθεί παράλληλα ο τομέας αυτός από τον ξένο 
συναγωνισμό. 
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7. Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 

Η καθυστέρηση της αγροτικής μας οικονομίας, η έλλειψη βιομηχανίας και το ψηλό 
κόστος της ζωής, είχαν αρνητική επίδραση πάνω στο εμπόριο μας. Η καθυστέρηση 
της εθνικής μας οικονομίας είχε τον αντίκτυπο της και στο εξωτερικό μας εμπόριο. 
Το εμπορικό μας ισοζύγιο παρουσιάζει ένα μεγάλο χρόνιο έλλειμμα. Το παθητικό 
αυτό καλυπτόταν κατά ένα μέρος από τους άδηλους πόρους - στρατιωτικές δαπάνες, 
τουρισμός κλπ. Τώρα όμως που οι πόροι αυτοί έχουν με ιωθεί σημαντικά, η συνέχιση 
του παθητικού στο εμπορικό μας ισοζύγιο θάχει σοβαρές συνέπειες πάνω στην 
οικονομία του τόπου μας και στο βιοτικό επίπεδο του εργαζόμενου λαού. 

Για την αναζωογόνηση του εσωτερικού μας εμπορίου χρειάζεται ν' αναπτυχθεί 
η εσωτερική αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη της αγροτικής και 
βιομηχανικής μας παραγωγής και με την πλήρη απασχόληση, που θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση της αγοραστικής ικανότητας των μαζών και κατά συνέπεια 
αύξηση της ζήτησης εμπορευμάτων. 

Για ν' αναπτύξουμε το εξωτερικό μας εμπόριο και να το κάνουμε εξυπηρετικό για την 
εθνική μας οικονομία, πρέπει: 

(α) Να αυξηθεί η παραγωγή γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων για εξαγωγή. 

(β) Η οικονομική μας πολιτική ν' αποβλέπει στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με 
όλες τις χώρες, με βάση την ισοτιμία και το αμοιβαίο όφελος. Να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις χώρες εκείνες που μπορούν να γίνουν σταθεροί αγοραστές των 
προϊόντων μας και ιδιαίτερα των προϊόντων εκείνων που αντιμετωπίζουν χρόνια 
προβλήματα αγορών και τιμών. Η έμμεση ή άμεση σύνδεση μας με την Ευρωπαϊκή 
Κοινή αγορά, θάχει σοβαρές συνέπειες για το εμπόριο μας και την κυπριακή 
οικονομία. 

(γ) Να συνάψουμεδ ιμερε ί ςεμπορ ικέςσυμφωνίεςκα ικατά προτίμηση μακρόχρονες. 
Σ ' αυτό τον τομέα οι σοσιαλιστικές χώρες, με τη σχεδιασμένη οικονομία τους. 
προσφέρουν μεγάλα πλεονεκτήματα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα των 
τελευταίων χρόνων. 

(δ) Να μπει φραγμός στην εισαγωγή ειδών, που είτε δεν είναι πρώτης ανάγκης για 
την εσωτερική μας αγορά, είτε παράγονται στον τόπο στην ίδια καλή ποιότητα και 
πωλούνται στις ίδιες τιμές. 

Μ ε τέτοια οικονομική πολιτική το κράτος θα βοηθούσε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της 
εθνικής μας οικονομίας, θα οδηγούσε στη μείωση του ελλείμματος, που παρουσιάζεται 
στο εμπορικό μας ισοζύγιο και θα τοποθετούσε το εξωτερικό μας εμπόριο πάνω σε 
σωστές και υγιείς βάσεις. 

8„ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΌΣ 

Βασικότατος παράγοντας για την ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας, την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής, καθώς και για την εξύψωση του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού είναι ο εξηλεκτρισμός. Η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για βιομηχανικούς και αρδευτικούς σκοπούς, αποτελεί 
προϋπόθεση για την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος. 

Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει την επέκταση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος σε βαθμό 
που να καλύψει όλα τα χωριά της Κύπρου και να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της 
κυπριακής οικονομίας. Η παροχή άφθονου και φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει 
νάναι βασική επιδίωξη μας. 

9. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Το κράτος πρέπει να φροντίσει για τη βελτίωση των εσωτερικών μας συγκοινωνιών 
και ιδιαίτερα των συγκοινωνιών μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό το σκοπό επιβάλλεται να 
ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: 
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(α) Να διορθωθεί και να συγχρονιστεί το οδικό μας δίκτυο. 

(β) Να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η ίδρυση συνεταιρισμών αυτοκινήτων και 
ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. 

(γ) Στις πόλεις να ιδρυθούν κρατικές ή δημοτικές συγκοινωνίες, εκεί που είναι 
αναγκαίες, με τακτικά δρομολόγια και φθηνό αγώγιο για την εξυπηρέτηση των 
εργαζομένων. 

(δ) Να προστατευθούν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές με τη θέσπιση ανάλογης 
νομοθεσίας και με άλλα μέτρα. 

(ε) Να περιοριστεί η εισαγωγή ιδιωτικών αυτοκινήτων και να μπει έλεγχος στην 
εισαγωγή αγοραίων αυτοκινήτων. 

Όσον αφορά τις εξωτερικές μας συγκοινωνίες, αυτές είναι ολότελα ανεπαρκείς. 
Ιδιαίτερα οι συγκοινωνίες που σχετίζονται με την εμπορική και επιβατική ναυτιλία. 
Γι' αυτό επιβάλλεται: 

(α) Να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις που υπάρχουν σήμερα και να επεκταθούν οι 
κρατικές αεροπορικές συγκοινωνίες. 

(β) Να ιδρυθεί κρατική εμπορική και επιβατική ναυτιλία, για την κάλυψη των 
αναγκών του Εμπορίου και του τουρισμού της χώρας μας. 

(γ) Να συγχρονιστούν τα λιμάνια μας με την επέκταση και τη βελτίωση τους. 

10. ΠΙΣΤΗ 

Προβάλλει η ανάγκη να αναθεωρηθεί το όλο τραπεζιτικό και πιστωτικό σύστημα που 
επικρατεί στον τόπο μας, έτσι που να γίνει δυνατό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μιας 
προγραμματισμένης οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό επιβάλλεται: 

(α) Η επιβολή κρατικού ελέγχου πάνω στις τράπεζες και η συγκέντρωση του 
οικονομικού και νομισματικού ελέγχου στα χέρια μιας κρατικής εκδοτικής και 
πιστωτικής τράπεζας, που θα χορηγεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 
για την οικονομική ανάπτυξη της νήσου. Κρατικός έλεγχος να επιβληθεί επίσης 
και στις ασφαλιστικές εταιρείες. 

(β) Η χρηματοδότηση και ο έλεγχος της ανάπτυξης της βιομηχανίας, του εμπορίου, 
των συγκοινωνιών, του τουρισμού και της αλιείας, να γίνεται απ' ευθείας από την 
Κρατική Τράπεζα, η οποία με ένα ειδικό τμήμα της να λειτουργεί και σαν τράπεζα 
ανάπτυξης. 

(γ) Η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, με τη βοήθεια της Κρατικής Τράπεζας, να 
χορηγεί δάνεια για την ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας. 

(δ) Η μεταφορά κυπριακών κεφαλαίων από τις Τράπεζες στο εξωτερικό ν' 
απαγορευθεί. 

11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Κύπρος είναι ιδεώδης τόπος για την ανάπτυξη του τουρισμού, χάρη στο καλό κλίμα 
της, τα αρχαιολογικά μνημεία της και τις φυσικές ομορφιές της. 

Για την ανάπτυξη του τουρισμού επιβάλλεται να γίνουν τα ακόλουθα: 

(α) Να ανακαινισθούν τα παραθεριστικά μας κέντρα και ν' ανεγερθούν σύγχρονα 
ξενοδοχεία επανδρωμένα με ικανό και έμπειρο προσωπικό. 

(β) Να συγχρονισθούν τα ιαματικά μας λουτρά και να συνδυαστούν με κλινικές για 
τους ασθενείς. 

(γ) Ν ' ανεγερθούν κέντρα ψυχαγωγίας για τους παραθεριστές (κινηματογραφικές 
αίθουσες, θέατρα, χορευτικά κέντρα κλπ.). 

(δ) Να ληφθούν μέτρα για τη συντήρηση των αρχαιολογικών μας μνημείων και 
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για την επάνδρωση τους με ικανό προσωπικό για την κατατόπιση των τουριστών 
σχετικά με το ιστορικό τους. 

(ε) Ναβελτ ιωθούντασυγκοινωνιακάμαςμέσαγιατηνεξυπηρέτησητωντουριστών. 

(στ) Να παρέχονται συναλλαγματικές και άλλες διευκολύνσεις στους τουρίστες. 

(ζ) Να οργανωθεί κατάλληλη διαφήμιση για την προσέλκυση τουριστών στον τόπο 
μας. 

(η) Να διοργανωθούν βιομηχανικές και άλλες εκθέσεις. 

(θ) Να ασκείται έλεγχος στην ποιότητα και στις τιμές των προσφερομένων 
υπηρεσιών στους τουρίστες. 

Αυτά είναι τα βασικά απ' όσα χρειάζεται να γίνουν για να κάνουμε τη χώρα μας ένα 
καλό τουριστικό κέντρο στη Μέση Ανατολή. 

12. ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡ ΙΑΚΗΣ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Τα κεφάλαια για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας θα μπορούσαν να προέλθουν 
από τους ακόλουθους πόρους: 

(α) Από περισσεύματα του προϋπολογισμού, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
με την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος και την ελάττωση των μη αναγκαίων 
εξόδων. 

(β) Από ένα μέρος των κερδών των μεταλλευτικών εταιρειών. 

(γ) Από εσωτερικά δάνεια, που θα μπορούσε να συνάψει το κράτος. 

(δ) Από εξωτερικά κρατικά δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο, καθώς και από άλλου 
είδους βοήθεια, χωρίς πολιτικά ή άλλα ανταλλάγματα και δεσμεύσεις. 

(ε) Από τα έσοδα κρατικών βιομηχανιών, που πρέπει να ιδρυθούν. 

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Κύπρος θεωρείται μια από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στη Βρεττανική 
Κοινοπολιτεία. Το κύριο βάρος της φορολογίας πέφτει στους ώμους των εργαζομένων, 
πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να ανακατανέμεται το εθνικό μας ε ισόδημα προς 
όφελος των εύπορων στρωμάτων της κοινωνίας. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια ορθή φορολογική πολιτική στον τόπο 
μας είναι: 

(α) Να περιορισθούν οι έμμεσο ι φόροι, που βαρύνουν κυρίως τα εργαζόμενα 
στρώματα του λαού και υποβιβάζουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

(β) Ν ' αυξηθεί το κατώτατο μη φορολογητέο ε ισόδημα καθώς κι οι εκπτώσεις για 
τα παιδιά και τη σύζυγο και να εφαρμοστεί αυξημένη προοδευτική φορολογική 
κλίμακα για το μεγάλο κεφάλαιο και τα μεγάλα εισοδήματα, έτσι που να πέσει 
περισσότερο φορολογικό βάρος στους ώμους των πλουσίων, και να ελαττωθεί η 
φορολογία των εργαζομένων στρωμάτων. 

(γ) Να εξουδετερωθεί κάθε απόπειρα φοροδιαφυγής με πιο συστηματικό έλεγχο 
και να ληφθούν μέτρα για τη φορολόγηση της αγροτικής περιουσίας που έχει 
μετατραπεί σε αστική μεγάλης αξίας. 

(δ) Ν ' απαλλαγούν της δασμοφορολογίας ορισμένες πρώτες ύλες, τα μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς, τα χημικά προϊόντα που 
είναι χρήσιμα για την αγροτική οικονομία και τα είδη πρώτης ανάγκης, που δεν 
παράγονται καθόλου ή δεν παράγονται σε αρκετές ποσότητες στον τόπο. 

(ε) Να φορολογηθούν βαριά όλα τα είδη πολυτελείας. 
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(α) Να διορθωθεί και να συγχρονιστεί το οδικό μας δίκτυο. 

(β) Να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η ίδρυση συνεταιρισμών αυτοκινήτων και 
ιδιαίτερα στην ύπαιθρο. 

(γ) Στις πόλεις να ιδρυθούν κρατικές ή δημοτικές συγκοινωνίες, εκεί που είναι 
αναγκαίες, με τακτικά δρομολόγια και φθηνό αγώγιο για την εξυπηρέτηση των 
εργαζομένων. 

(δ) Να προστατευθούν οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές με τη θέσπιση ανάλογης 
νομοθεσίας και με άλλα μέτρα. 

(ε) Να περιοριστεί η εισαγωγή ιδιωτικών αυτοκινήτων και να μπει έλεγχος στην 
εισαγωγή αγοραίων αυτοκινήτων. 

Όσον αφορά τις εξωτερικές μας συγκοινωνίες, αυτές είναι ολότελα ανεπαρκείς. 
Ιδιαίτερα οι συγκοινωνίες που σχετίζονται με την εμπορική και επιβατική ναυτιλία. 
Γι' αυτό επιβάλλεται: 

(α) Να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις που υπάρχουν σήμερα και να επεκταθούν οι 
κρατικές αεροπορικές συγκοινωνίες. 

(β) Να ιδρυθεί κρατική εμπορική και επιβατική ναυτιλία, για την κάλυψη των 
αναγκών του Εμπορίου και του τουρισμού της χώρας μας. 

(γ) Να συγχρονιστούν τα λιμάνια μας με την επέκταση και τη βελτίωση τους. 

10. ΠΙΣΤΗ 

Προβάλλει η ανάγκη να αναθεωρηθεί το όλο τραπεζιτικό και πιστωτικό σύστημα που 
επικρατεί στον τόπο μας, έτσι που να γίνει δυνατό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μιας 
προγραμματισμένης οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό επιβάλλεται: 

(α) Η επιβολή κρατικού ελέγχου πάνω στις τράπεζες και η συγκέντρωση του 
οικονομικού και νομισματικού ελέγχου στα χέρια μιας κρατικής εκδοτικής και 
πιστωτικής τράπεζας, που θα χορηγεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 
για την οικονομική ανάπτυξη της νήσου. Κρατικός έλεγχος να επιβληθεί επίσης 
και στις ασφαλιστικές εταιρείες. 

(β) Η χρηματοδότηση και ο έλεγχος της ανάπτυξης της βιομηχανίας, του εμπορίου, 
των συγκοινωνιών, του τουρισμού και της αλιείας, να γίνεται απ' ευθείας από την 
Κρατική Τράπεζα, η οποία με ένα ειδικό τμήμα της να λειτουργεί και σαν τράπεζα 
ανάπτυξης. 

(γ) Η Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα, με τη βοήθεια της Κρατικής Τράπεζας, να 
χορηγεί δάνεια για την ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας. 

(δ) Η μεταφορά κυπριακών κεφαλαίων από τις Τράπεζες στο εξωτερικό ν' 
απαγορευθεί. 

11. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η Κύπρος είναι ιδεώδης τόπος για την ανάπτυξη του τουρισμού, χάρη στο καλό κλίμα 
της, τα αρχαιολογικά μνημεία της και τις φυσικές ομορφιές της. 

Για την ανάπτυξη του τουρισμού επιβάλλεται να γίνουν τα ακόλουθα: 

(α) Να ανακαινισθούν τα παραθεριστικά μας κέντρα και ν' ανεγερθούν σύγχρονα 
ξενοδοχεία επανδρωμένα με ικανό και έμπειρο προσωπικό. 

(β) Να συγχρονισθούν τα ιαματικά μας λουτρά και να συνδυαστούν με κλινικές για 
τους ασθενείς. 

(γ) Ν ' ανεγερθούν κέντρα ψυχαγωγίας για τους παραθεριστές (κινηματογραφικές 
αίθουσες, θέατρα, χορευτικά κέντρα κλπ.). 

(δ) Να ληφθούν μέτρα για τη συντήρηση των αρχαιολογικών μας μνημείων και 
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για την επάνδρωση τους με ικανό προσωπικό για την κατατόπιση των τουριστών 
σχετικά με το ιστορικό τους. 

(ε) Ναβελτ ιωθούντασυγκοινωνιακάμαςμέσαγιατηνεξυπηρέτησητωντουριστών. 

(στ) Να παρέχονται συναλλαγματικές και άλλες διευκολύνσεις στους τουρίστες. 

(ζ) Να οργανωθεί κατάλληλη διαφήμιση για την προσέλκυση τουριστών στον τόπο 
μας. 

(η) Να διοργανωθούν βιομηχανικές και άλλες εκθέσεις. 

(θ) Να ασκείται έλεγχος στην ποιότητα και στις τιμές των προσφερομένων 
υπηρεσιών στους τουρίστες. 

Αυτά είναι τα βασικά απ' όσα χρειάζεται να γίνουν για να κάνουμε τη χώρα μας ένα 
καλό τουριστικό κέντρο στη Μέση Ανατολή. 

12. ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡ ΙΑΚΗΣ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Τα κεφάλαια για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας θα μπορούσαν να προέλθουν 
από τους ακόλουθους πόρους: 

(α) Από περισσεύματα του προϋπολογισμού, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 
με την αύξηση του εθνικού μας εισοδήματος και την ελάττωση των μη αναγκαίων 
εξόδων. 

(β) Από ένα μέρος των κερδών των μεταλλευτικών εταιρειών. 

(γ) Από εσωτερικά δάνεια, που θα μπορούσε να συνάψει το κράτος. 

(δ) Από εξωτερικά κρατικά δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο, καθώς και από άλλου 
είδους βοήθεια, χωρίς πολιτικά ή άλλα ανταλλάγματα και δεσμεύσεις. 

(ε) Από τα έσοδα κρατικών βιομηχανιών, που πρέπει να ιδρυθούν. 

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Κύπρος θεωρείται μια από τις πιο βαριά φορολογημένες χώρες στη Βρεττανική 
Κοινοπολιτεία. Το κύριο βάρος της φορολογίας πέφτει στους ώμους των εργαζομένων, 
πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να ανακατανέμεται το εθνικό μας ε ισόδημα προς 
όφελος των εύπορων στρωμάτων της κοινωνίας. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια ορθή φορολογική πολιτική στον τόπο 
μας είναι: 

(α) Να περιορισθούν οι έμμεσο ι φόροι, που βαρύνουν κυρίως τα εργαζόμενα 
στρώματα του λαού και υποβιβάζουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

(β) Ν ' αυξηθεί το κατώτατο μη φορολογητέο ε ισόδημα καθώς κι οι εκπτώσεις για 
τα παιδιά και τη σύζυγο και να εφαρμοστεί αυξημένη προοδευτική φορολογική 
κλίμακα για το μεγάλο κεφάλαιο και τα μεγάλα εισοδήματα, έτσι που να πέσει 
περισσότερο φορολογικό βάρος στους ώμους των πλουσίων, και να ελαττωθεί η 
φορολογία των εργαζομένων στρωμάτων. 

(γ) Να εξουδετερωθεί κάθε απόπειρα φοροδιαφυγής με πιο συστηματικό έλεγχο 
και να ληφθούν μέτρα για τη φορολόγηση της αγροτικής περιουσίας που έχει 
μετατραπεί σε αστική μεγάλης αξίας. 

(δ) Ν ' απαλλαγούν της δασμοφορολογίας ορισμένες πρώτες ύλες, τα μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς, τα χημικά προϊόντα που 
είναι χρήσιμα για την αγροτική οικονομία και τα είδη πρώτης ανάγκης, που δεν 
παράγονται καθόλου ή δεν παράγονται σε αρκετές ποσότητες στον τόπο. 

(ε) Να φορολογηθούν βαριά όλα τα είδη πολυτελείας. 
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Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

1. Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Ν Ο Δ Ο ΤΟΥ Β ΙΟΤΙΚΟΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ ΤΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Ϋ Π Α Λ Λ Η Λ Ι Κ Η Σ ΤΑΞΗΣ 

Το Α Κ Ε Λ θα δόσει κάθε δυνατή υποστήριξη στους αγώνες και τις προσπάθειες 
όλων των συντεχνιών για την υπεράσπιση και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου 
των εργατοϋπαλλήλων Οι μισθοί και τα μεροκάματα των εργατοϋπαλλήλων που 
αμοίβονται χαμηλά πρέπει να αυξηθούν Πρέπει επίσης να προστατευθούν από 
κάθε εργοδοτική επιβουλή ή επίθεση τα βασικά μεροκάματα που καθορίζονται 
με ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Να διατηρηθεί και επεκταθεί ο θεσμός της 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και μεροκάματων. 

Το κόμμα μας έχε ι τη γνώμη, ότι η εργατική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να είναι 
πολιτική πλήρους απασχόλησης. Η Κύπρος δε μπορεί να είναι ούτε ευτυχής ούτε 
ευνομούμενη, όταν χιλιάδες πολίτες της είναι άνεργοι, δίχως πόρους ζωής. 

Το κόμμα μας θα δόσει ολόκληρη την υποστήριξη του στους^ αγώνες όλων των 
συντεχνιών για την υπεράσπιση του 44ώρου και 40ώρου. από κάθε εργοδοτική 
επιβουλή και για την επέκταση του όπου τούτο είναι δυνατό ή όπου το επιβάλλουν 
οι συνθήκες εργασίας. Θα δόσει την υποστήριξη του για τη βελτίωση, συμπλήρωση 
και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και για τη νομική κατοχύρωση του 
δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, που σήμερα παραβιάζεται 
κυρίως από τις μεγάλες ξένες επιχειρήσεις. 

Το κόμμα μας θα δόσει την υποστήριξη του στις προσπάθειες όλων των συντεχνιακών 
οργανώσεων και ομοσπονδιών για την οργάνωση των ανοργάνωτων εργατο
ϋπαλλήλων. Αρχή μας είναι: Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι να οργανωθούν στη συντεχνία 
της εκλογής τους. 

Το κόμμα μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες για την προσέγγιση 
των διαφόρων συντεχνιακών ομοσπονδιών και οργανώσεων και τη σύμπηξη ενός 
ενιαίου συνδικαλιστικού κέντρου. Από την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας μόνο η 
εργατική τάξη θα ωφεληθεί και μόνο οι εχθροί της θα δυσαρεστηθούν. Το κόμμα μας 
θα χαιρετίσει κάθε επιτυχία αυτής της προσπάθειας, σαν σημαντική νίκη της εργατικής 
τάξης, σαν ένα βήμα προς την επιτυχή λύση όλων των σοβαρών προβλημάτων των 
εργατοϋπαλλήλων και σαν αποφασιστικό παράγοντα για τη συγκρότηση του Ενιαίου 
αντιϊμπεριαλιστικού Μετώπου. 

2. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 

Οι εργατοϋπάλληλοι με τους αγώνες τους πέτυχαν ορισμένες κοινωνικές ασφαλίσεις. 
Όμως το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, που εφαρμόστηκε από τους βρεττανούς 
αποικιστές είναι ατελές. 0 κυπριακός εργαζόμενος λαός χρειάζεται ένα πλήρες 
σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, που να του παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη, 
ικανοποιητικό επίδομα ανεργίας, συντάξεις γήρατος και άλλα ωφελήματα και να 
καλύπτει τους εργάτες, τους αγρότες και γενικά όλους τους εργαζόμενους. 

Το κόμμα μας θα δόσει κάθε βοήθεια στις οργανώσεις των εργαζομένων και σε κάθε 
προσπάθεια που καταβάλλεται για την επεξεργασία και την εφαρμογή στον τόπο μας 
ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. 

3. ΣΤΕΓΗ 

Στενά συνδεμένο με το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι και το στεγαστικό 
πρόβλημα. 0 τόπος μας χρειάζεται ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. Η ανοικοδόμηση από μέρους της Κυβέρνησης ή των Δήμων εργατικών 
κατοικιών, που να παραχωρούνται με χαμηλό νοίκι, πρέπει να συνεχιστεί στις πόλεις 
και τα προάστεια. Η προσοχή του κράτους πρέπει να στραφεί στη βελτίωση του 
στεγαστικού επιπέδου και των υγειονομικών συνθηκών στην ύπαιθρο. 
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Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για τη διατίμηση των οικοπέδων, ιδιαίτερα στις 
πόλεις, έτσι που οι σημερινές εξαιρετικά ψηλές τιμές να ελαττωθούν αισθητά και να 
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι ν' αποκτήσουν στέγη. 

4. Γ ΙΑ Τ Η Ν ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ Β ΙΟΤ ΙΚΟΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ ΤΩΝ Α Γ Ρ Ο Τ Ω Ν 

Οι συνθήκες διαβίωσης των αγροτών μας είναι κακές και το βιοτικό τους επίπεδο 
πολύ χαμηλό. Τα χωριά αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. 
Είναι προβλήματα δρόμων, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα. 

Οι αγρότες μας χρειάζονται κρατική μέριμνα, για να μπορέσουν ν' αντιμετωπίσουν 
τις οικονομικές τους δυσχέρειες και ν' ανεβάσουν το βιοτικό και πολιτιστικό τους 
επίπεδο. 

Το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σ' όλες τις κοινότητες, για 
την οριστική λύση του προβλήματος της ύδρευσης, για τη βελτίωση κι επέκταση του 
οδικού διχτύου και την άνοδο γενικά του πολιτιστικού και υγειονομικού επιπέδου του 
λαού της υπαίθρου. Η λύση των αγροτικών προβλημάτων και η άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου των αγροτών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία των αγροτικών οργανώσεων 
και την ενότητα γενικά του αγροτικού κόσμου. 

Το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί για τη δημιουργία και λειτουργία δημοκρατικών θεσμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης στις αγροτικές κοινότητες, με τη δημοκρατική εκλογή των 
κοινοτικών αρχών. 

5. Γ ΙΑ ΤΟΥΣ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ ΚΑ Ι Β ΙΟΤΕΧΝΕΣ 

Το Α Κ Ε Λ στέκει ολόψυχα στο πλευρό των επαγγελματιών και βιοτεχνών για την 
εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης με λογικά ενοίκια και την κατοχύρωση γενικά 
της θέσης των επαγγελματιών και βιοτεχνών με το ενοικιοστάσιο, που πρέπει να 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά προς το συμφέρον των επαγγελματιών. 

Υποστηρίζει επίσης τα αιτήματα των επαγγελματιών και των βιοτεχνών για παροχή 
σ' αυτούς φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος, για χαμηλά τηλεφωνικά τέλη και για δάνεια 
με χαμηλό επιτόκιο. 

6. Γ ΙΑ ΤΗ Δ Ι Α Ν Ο Η Σ Η 

Το Α Κ Ε Λ διακηρύττει, ότι οι πνευματικοί άνθρωποι αποτελούν κεφάλαιο για το λαό 
και τον τόπο μας. Για ν' αξιοποιηθεί προς το συμφέρον του λαού και του τόπου αυτό 
το κεφάλαιο πρέπει να δόσουμε στους επιστήμονες, τους διανοούμενους και τους 
καλλιτέχνες μας τα μέσα και την πρωτοβουλία ν' αναπτύξουν τη δουλιά τους. 

Θέλουμε τους εκπαιδευτικούς μας, τους επιστήμονες μας, τους ανθρώπους της τέχνης 
και των γραμμάτων στην υπηρεσία του λαού, τους θέλουμε ικανούς να εκπληρώνουν 
με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους. Πρέπει να έχουν την υποστήριξη του 
κράτους για να μπορούν να εξασφαλίζουν τα μέσα της ζωής και ν' αποδίδουν το 
άπαντο που έχουν να προσφέρουν. 

7. Γ ΙΑ ΤΗ Ν Ε Ο Λ Α Ι Α 

Η κυπριακή νεολαία είναι το χρυσό απόθεμα του λαού μας. Εκπροσωπεί το παρόν και 
το μέλλον της Κύπρου. Γι' αυτό κι επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα για τη 
νεολαία μας. Να εξασφαλίσουμε γι ' αυτή τη δυνατότητα να σπουδάζει σε ανώτερες 
τεχνικές σχολές και πανεπιστήμια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δουλιά στη νεολαία, 
για να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας, που την κάνει να φθίνει. Να 
εξασφαλίσουμε στη νεολαία συνθήκες πνευματικής, σωματικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης με τον αθλητισμό, δημόσιες βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 
κάθε άλλο μέσο για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. 
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Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

1. Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Ν Ο Δ Ο ΤΟΥ Β ΙΟΤΙΚΟΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ ΤΗΣ Ε Ρ Γ Α Τ Ο Ϋ Π Α Λ Λ Η Λ Ι Κ Η Σ ΤΑΞΗΣ 

Το Α Κ Ε Λ θα δόσει κάθε δυνατή υποστήριξη στους αγώνες και τις προσπάθειες 
όλων των συντεχνιών για την υπεράσπιση και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου 
των εργατοϋπαλλήλων Οι μισθοί και τα μεροκάματα των εργατοϋπαλλήλων που 
αμοίβονται χαμηλά πρέπει να αυξηθούν Πρέπει επίσης να προστατευθούν από 
κάθε εργοδοτική επιβουλή ή επίθεση τα βασικά μεροκάματα που καθορίζονται 
με ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Να διατηρηθεί και επεκταθεί ο θεσμός της 
αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών και μεροκάματων. 

Το κόμμα μας έχε ι τη γνώμη, ότι η εργατική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να είναι 
πολιτική πλήρους απασχόλησης. Η Κύπρος δε μπορεί να είναι ούτε ευτυχής ούτε 
ευνομούμενη, όταν χιλιάδες πολίτες της είναι άνεργοι, δίχως πόρους ζωής. 

Το κόμμα μας θα δόσει ολόκληρη την υποστήριξη του στους^ αγώνες όλων των 
συντεχνιών για την υπεράσπιση του 44ώρου και 40ώρου. από κάθε εργοδοτική 
επιβουλή και για την επέκταση του όπου τούτο είναι δυνατό ή όπου το επιβάλλουν 
οι συνθήκες εργασίας. Θα δόσει την υποστήριξη του για τη βελτίωση, συμπλήρωση 
και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και για τη νομική κατοχύρωση του 
δικαιώματος οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, που σήμερα παραβιάζεται 
κυρίως από τις μεγάλες ξένες επιχειρήσεις. 

Το κόμμα μας θα δόσει την υποστήριξη του στις προσπάθειες όλων των συντεχνιακών 
οργανώσεων και ομοσπονδιών για την οργάνωση των ανοργάνωτων εργατο
ϋπαλλήλων. Αρχή μας είναι: Όλοι οι εργατοϋπάλληλοι να οργανωθούν στη συντεχνία 
της εκλογής τους. 

Το κόμμα μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις προσπάθειες για την προσέγγιση 
των διαφόρων συντεχνιακών ομοσπονδιών και οργανώσεων και τη σύμπηξη ενός 
ενιαίου συνδικαλιστικού κέντρου. Από την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας μόνο η 
εργατική τάξη θα ωφεληθεί και μόνο οι εχθροί της θα δυσαρεστηθούν. Το κόμμα μας 
θα χαιρετίσει κάθε επιτυχία αυτής της προσπάθειας, σαν σημαντική νίκη της εργατικής 
τάξης, σαν ένα βήμα προς την επιτυχή λύση όλων των σοβαρών προβλημάτων των 
εργατοϋπαλλήλων και σαν αποφασιστικό παράγοντα για τη συγκρότηση του Ενιαίου 
αντιϊμπεριαλιστικού Μετώπου. 

2. Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ι Σ 

Οι εργατοϋπάλληλοι με τους αγώνες τους πέτυχαν ορισμένες κοινωνικές ασφαλίσεις. 
Όμως το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, που εφαρμόστηκε από τους βρεττανούς 
αποικιστές είναι ατελές. 0 κυπριακός εργαζόμενος λαός χρειάζεται ένα πλήρες 
σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, που να του παρέχει δωρεάν ιατρική περίθαλψη, 
ικανοποιητικό επίδομα ανεργίας, συντάξεις γήρατος και άλλα ωφελήματα και να 
καλύπτει τους εργάτες, τους αγρότες και γενικά όλους τους εργαζόμενους. 

Το κόμμα μας θα δόσει κάθε βοήθεια στις οργανώσεις των εργαζομένων και σε κάθε 
προσπάθεια που καταβάλλεται για την επεξεργασία και την εφαρμογή στον τόπο μας 
ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. 

3. ΣΤΕΓΗ 

Στενά συνδεμένο με το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων είναι και το στεγαστικό 
πρόβλημα. 0 τόπος μας χρειάζεται ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος. Η ανοικοδόμηση από μέρους της Κυβέρνησης ή των Δήμων εργατικών 
κατοικιών, που να παραχωρούνται με χαμηλό νοίκι, πρέπει να συνεχιστεί στις πόλεις 
και τα προάστεια. Η προσοχή του κράτους πρέπει να στραφεί στη βελτίωση του 
στεγαστικού επιπέδου και των υγειονομικών συνθηκών στην ύπαιθρο. 
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Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για τη διατίμηση των οικοπέδων, ιδιαίτερα στις 
πόλεις, έτσι που οι σημερινές εξαιρετικά ψηλές τιμές να ελαττωθούν αισθητά και να 
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι ν' αποκτήσουν στέγη. 

4. Γ ΙΑ Τ Η Ν ΕΞΥΨΩΣΗ ΤΟΥ Β ΙΟΤ ΙΚΟΥ Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Υ ΤΩΝ Α Γ Ρ Ο Τ Ω Ν 

Οι συνθήκες διαβίωσης των αγροτών μας είναι κακές και το βιοτικό τους επίπεδο 
πολύ χαμηλό. Τα χωριά αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. 
Είναι προβλήματα δρόμων, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα. 

Οι αγρότες μας χρειάζονται κρατική μέριμνα, για να μπορέσουν ν' αντιμετωπίσουν 
τις οικονομικές τους δυσχέρειες και ν' ανεβάσουν το βιοτικό και πολιτιστικό τους 
επίπεδο. 

Το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σ' όλες τις κοινότητες, για 
την οριστική λύση του προβλήματος της ύδρευσης, για τη βελτίωση κι επέκταση του 
οδικού διχτύου και την άνοδο γενικά του πολιτιστικού και υγειονομικού επιπέδου του 
λαού της υπαίθρου. Η λύση των αγροτικών προβλημάτων και η άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου των αγροτών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία των αγροτικών οργανώσεων 
και την ενότητα γενικά του αγροτικού κόσμου. 

Το Α Κ Ε Λ θ' αγωνιστεί για τη δημιουργία και λειτουργία δημοκρατικών θεσμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης στις αγροτικές κοινότητες, με τη δημοκρατική εκλογή των 
κοινοτικών αρχών. 

5. Γ ΙΑ ΤΟΥΣ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ ΚΑ Ι Β ΙΟΤΕΧΝΕΣ 

Το Α Κ Ε Λ στέκει ολόψυχα στο πλευρό των επαγγελματιών και βιοτεχνών για την 
εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης με λογικά ενοίκια και την κατοχύρωση γενικά 
της θέσης των επαγγελματιών και βιοτεχνών με το ενοικιοστάσιο, που πρέπει να 
εφαρμόζεται αποτελεσματικά προς το συμφέρον των επαγγελματιών. 

Υποστηρίζει επίσης τα αιτήματα των επαγγελματιών και των βιοτεχνών για παροχή 
σ' αυτούς φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος, για χαμηλά τηλεφωνικά τέλη και για δάνεια 
με χαμηλό επιτόκιο. 

6. Γ ΙΑ ΤΗ Δ Ι Α Ν Ο Η Σ Η 

Το Α Κ Ε Λ διακηρύττει, ότι οι πνευματικοί άνθρωποι αποτελούν κεφάλαιο για το λαό 
και τον τόπο μας. Για ν' αξιοποιηθεί προς το συμφέρον του λαού και του τόπου αυτό 
το κεφάλαιο πρέπει να δόσουμε στους επιστήμονες, τους διανοούμενους και τους 
καλλιτέχνες μας τα μέσα και την πρωτοβουλία ν' αναπτύξουν τη δουλιά τους. 

Θέλουμε τους εκπαιδευτικούς μας, τους επιστήμονες μας, τους ανθρώπους της τέχνης 
και των γραμμάτων στην υπηρεσία του λαού, τους θέλουμε ικανούς να εκπληρώνουν 
με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους. Πρέπει να έχουν την υποστήριξη του 
κράτους για να μπορούν να εξασφαλίζουν τα μέσα της ζωής και ν' αποδίδουν το 
άπαντο που έχουν να προσφέρουν. 

7. Γ ΙΑ ΤΗ Ν Ε Ο Λ Α Ι Α 

Η κυπριακή νεολαία είναι το χρυσό απόθεμα του λαού μας. Εκπροσωπεί το παρόν και 
το μέλλον της Κύπρου. Γι' αυτό κι επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα για τη 
νεολαία μας. Να εξασφαλίσουμε γι ' αυτή τη δυνατότητα να σπουδάζει σε ανώτερες 
τεχνικές σχολές και πανεπιστήμια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δουλιά στη νεολαία, 
για να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας, που την κάνει να φθίνει. Να 
εξασφαλίσουμε στη νεολαία συνθήκες πνευματικής, σωματικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης με τον αθλητισμό, δημόσιες βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και 
κάθε άλλο μέσο για τη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. 
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8. ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑ ΙΚΕΣ 

Η γυναίκα της Κύπρου απόδειξε τόσο στους αγώνες του λαού, όσο και στην καθημερινή 
πάλη για τη ζωή, πως είναι καθ' όλα ισάξια με τον άντρα. 

Δίκαιο είναι η Κυπρία ν' απολαμβάνει ισομισθία με τον άντρα, για ίση δουλιά. Η 
γυναίκα της Κύπρου πρέπει ν' απολαμβάνει ίσα πολιτικά δικαιώματα με τον άντρα, 
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σ' όλα ανεξαίρετα τα δημόσια σώματα 
της Δημοκρατίας. Επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα προστασίας του παιδιού και της 
μητέρας με την ίδρυση νηπιοκομικών σταθμών, με την εφαρμογή της Δ ιακήρυξης 
του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού κλπ. 

Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τα δίκαια αυτά αιτήματα των γυναικών της Κύπρου και θ' 
αγωνιστεί για να κερδίσουν αυτά τα δικαιώματα οι γυναίκες. 

9. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Α Κ Ε Λ υπήρξε από την ίδρυση του υπέρμαχος της γραμμής για φιλία κι αδελφική 
συνεργασία με τους Τούρκους συμπατριώτες μας, όπως και μ' όλες τις άλλες 
μειονότητες. Η ένταση των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί 
σοβαρότατα εμπόδιο στην πάλη του κυπριακού λαού για οικονομική άνοδο, ειρήνη, 
δημοκρατία και ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 0 ιμπεριαλιστικός παράγοντας 
εκμεταλλεύεται κάθε διαφορά και ένταση ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
Κυπρίους για την προώθηση των δικών του συμφερόντων και επ ιδ ιώξεων Πρέπει να 
ματαιώσουμε κάθε ελπίδα του ιμπεριαλισμού για συνέχιση αυτής της κατάστασης. 

Η διάσπαση των δυο συνοίκων στοιχείων καθυστερεί τη λύση ζωτικών προβλημάτων 
του τόπου μας και δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για νέες συμφορές σε 
βάρος του κυπριακού λαού. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως είναι δυνατό ν' αποκατασταθούν καλές σχέσεις μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων, πάνω στη βάση των κοινών λαϊκών συμφερόντων και 
της κοινής πάλης ενάντια στα ξένα προς την Κύπρο συμφέροντα του ιμπεριαλισμού. 
Η αντιϊμπεριαλιστική συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
Κυπρίων αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας της πάλης του κυπριακού λαού 
για ειρήνη, αποστρατικοποίηση, οικονομική άνοδο, δημοκρατία και ολοκλήρωση της 
κυπριακής ανεξαρτησίας. 

Το πρόγραμμα του Α Κ Ε Λ αφορά και τους Τούρκους συμπατριώτες μας, όπως και 
τους Αρμένηδες, Μαρωνίτες και όλους γενικά που κατοικούν στην Κύπρο. Καμιά 
διάκριση ή διαχωρισμός δεν γίνεται σ' αυτό το πρόγραμμα. 

10. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕ ΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

Οι ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες γενικά είναι ολότελα ανεπαρκείς για το λαό. 
Τα επαρχιακά νοσοκομεία παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικούς και τεχνικά 
μέσα, ενώ στην ύπαιθρο εκατοντάδες χωριά δεν έχουν γιατρό. Λε ίπε ι ολότελα η 
μέριμνα για τις μητέρες και τα βρέφη, που στις πλείστες περιπτώσεις γεννιούνται 
χωρίς τη βοήθεια του γιατρού. Για την υγεία του λαού επιβάλλεται να γίνουν τα πιο 
κάτω: 

(α) Να οργανωθούν τα επαρχιακά νοσοκομεία πάνω σε καλύτερη βάση και να 
εφοδιαστούν με όλα τα τεχνικά μέσα και με τους απαραίτητους ειδικούς, για να 
μπορούν ν' ανταποκρίνονται στις ανάγκες του λαού. 

(β) Να εξασφαλιστεί για τις αγροτικές κοινότητες επαρκής ιατρική περίθαλψη με 
τακτικές επισκέψεις γιατρών και με την ίδρυση αγροτικών νοσοκομείων. 

(γ) Να οργανωθεί ένα πληρέστερο σύστημα δωρεάν ιατρικής περίθαλψης για την 
εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων. Να οργανωθεί σχολιατρική υπηρεσία σε 
όλες τις πόλεις και στην ύπαιθρο. 

(δ) Να επιδειχθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τις έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα 
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παιδιά γενικά, έτσι που να περιφρουρηθεί και βελτιωθεί η υγεία της νέας γενιάς. 

(ε) Να οργανωθούν πάνω σε καλύτερη βάση και να επεχταθούν οι υγειονομικές 
υπηρεσίες. 

(στ) Να κρατικοποιηθούν οι ιατρικές υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση του 
λαού. 

11. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο του τόπου και την 
ευημερία του λαού μας. Γι' αυτό το κράτος πρέπει να τη θεωρεί σαν μια από τις 
βασικές του υποχρεώσεις και να την ενισχύει αποφασιστικά. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοσθεί στις πραγματικές ανάγκες της εποχής και 
του τόπου μας για να μην είναι ανεδαφική. Να προετοιμάζει καλά τους νέους για 
τη ζωή και για ανώτερες σπουδές, εφοδιάζοντας τους με τις αναγκαίες γνώσεις, 
ικανότητες και με κοινωνική αγωγή. 

Να μελετηθεί και να εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, που να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές, ανάγκεςτου τόπου. Η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση 
να γίνει ύστερα από σοβαρή μελέτη και αφού λάβουμε υπόψη και την πείρα των πιο 
προοδευμένων κρατών σ' αυτό τον τομέα. 

Τα βασικώτερα και πιο επείγοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που χρειάζονται άμεση 
αντιμετώπιση είναι-. 

(α) Να κτιστούν επαρκείς και κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας για όλα τα σχολεία, 
με προτεραιότητα εκεί που οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες και να επανδρωθούν 
όλα τα εκπαιδευτήρια με το αναγκαίο προσωπικό. 

(β) Να ιδρυθούν κοινοτικά νηπιαγωγεία και να εκπαιδευθεί κατάλληλο προσωπικό. 

(γ) Να καλυτερεύσει το πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, να ενισχυθούν τα 
φυσιογνωστικά μαθήματα και να εξασφαλισθούν κατάλληλα διδακτικά βιβλία για 
όλα τα μαθήματα. 

(δ) Να καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα 
στα δημοτικά σχολεία, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν καλά τη μητρική τους γλώσσα 
και να αποκτούν ορθό γλωσσικό αίσθημα. 

(ε) Να εφαρμοσθεί αυστηρά η υποχρεωτική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο 
και να επεκταθεί βαθμιαία η δωρεάν φοίτηση, ως τη Β' τάξη της μέσης σχολής. 
Η παραπέρα μόρφωση να γίνει προσιτή σε όλους με την καθιέρωση χαμηλών 
διδάκτρων και την επέκταση των υποτροφιών για τους απόρους μαθητές. 

(στ) Να ιδρυθούν μέσες σχολές διαφόρων τύπων και με κατευθύνσεις που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες του τόπου. 

(ζ) Η επαγγελματική και τεχνική μόρφωση να επεκταθεί με ταχύτερο ρυθμό ώστε 
να αντικαταστήσει ολότελα το σύστημα της μαθητείας (τσιρακιών) στη βιοτεχνία. 

Να ιδρυθούν γεωργικές επαγγελματικές σχολές με διάφορες ε ιδικεύσεις 
(ζωοτεχνία, δενδροκομία, λαχανοκομία κλπ.) όπου θα εκπαιδεύονται οι νέοι 
αγρότες. 

(η) Για τους εργαζόμενους νέους να οργανωθούν επαγγελματικά και μορφωτικά 
μαθήματα, και να θεσπισθεί νόμος που να καθιερώνει ελεύθερες ώρες για την 
τεχνική μόρφωση των εργαζομένων νέων. 

(θ) Η εκπαίδευση των δασκάλων στην Παιδαγωγική Ακαδημία να βελτιωθεί με 
αυστηρότερη επιλογή των υποψηφίων και με την καθιέρωση τρίχρονης φοίτησης 
σε συνδυασμό με ε ιδίκευση των δασκάλων στα διάφορα σχολικά θέματα 
(φυσιογνωστικά, φιλολογικά, τεχνικά κλπ.). 

(ι) Η εκπαίδευση μας πρέπει να είναι στο περιεχόμενο της δημοκρατική 
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8. ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑ ΙΚΕΣ 

Η γυναίκα της Κύπρου απόδειξε τόσο στους αγώνες του λαού, όσο και στην καθημερινή 
πάλη για τη ζωή, πως είναι καθ' όλα ισάξια με τον άντρα. 

Δίκαιο είναι η Κυπρία ν' απολαμβάνει ισομισθία με τον άντρα, για ίση δουλιά. Η 
γυναίκα της Κύπρου πρέπει ν' απολαμβάνει ίσα πολιτικά δικαιώματα με τον άντρα, 
το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σ' όλα ανεξαίρετα τα δημόσια σώματα 
της Δημοκρατίας. Επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα προστασίας του παιδιού και της 
μητέρας με την ίδρυση νηπιοκομικών σταθμών, με την εφαρμογή της Δ ιακήρυξης 
του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού κλπ. 

Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τα δίκαια αυτά αιτήματα των γυναικών της Κύπρου και θ' 
αγωνιστεί για να κερδίσουν αυτά τα δικαιώματα οι γυναίκες. 

9. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Το Α Κ Ε Λ υπήρξε από την ίδρυση του υπέρμαχος της γραμμής για φιλία κι αδελφική 
συνεργασία με τους Τούρκους συμπατριώτες μας, όπως και μ' όλες τις άλλες 
μειονότητες. Η ένταση των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων αποτελεί 
σοβαρότατα εμπόδιο στην πάλη του κυπριακού λαού για οικονομική άνοδο, ειρήνη, 
δημοκρατία και ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του. 0 ιμπεριαλιστικός παράγοντας 
εκμεταλλεύεται κάθε διαφορά και ένταση ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
Κυπρίους για την προώθηση των δικών του συμφερόντων και επ ιδ ιώξεων Πρέπει να 
ματαιώσουμε κάθε ελπίδα του ιμπεριαλισμού για συνέχιση αυτής της κατάστασης. 

Η διάσπαση των δυο συνοίκων στοιχείων καθυστερεί τη λύση ζωτικών προβλημάτων 
του τόπου μας και δημιουργεί αβεβαιότητα και κινδύνους για νέες συμφορές σε 
βάρος του κυπριακού λαού. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως είναι δυνατό ν' αποκατασταθούν καλές σχέσεις μεταξύ 
Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων, πάνω στη βάση των κοινών λαϊκών συμφερόντων και 
της κοινής πάλης ενάντια στα ξένα προς την Κύπρο συμφέροντα του ιμπεριαλισμού. 
Η αντιϊμπεριαλιστική συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
Κυπρίων αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα επιτυχίας της πάλης του κυπριακού λαού 
για ειρήνη, αποστρατικοποίηση, οικονομική άνοδο, δημοκρατία και ολοκλήρωση της 
κυπριακής ανεξαρτησίας. 

Το πρόγραμμα του Α Κ Ε Λ αφορά και τους Τούρκους συμπατριώτες μας, όπως και 
τους Αρμένηδες, Μαρωνίτες και όλους γενικά που κατοικούν στην Κύπρο. Καμιά 
διάκριση ή διαχωρισμός δεν γίνεται σ' αυτό το πρόγραμμα. 

10. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕ ΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

Οι ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες γενικά είναι ολότελα ανεπαρκείς για το λαό. 
Τα επαρχιακά νοσοκομεία παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικούς και τεχνικά 
μέσα, ενώ στην ύπαιθρο εκατοντάδες χωριά δεν έχουν γιατρό. Λε ίπε ι ολότελα η 
μέριμνα για τις μητέρες και τα βρέφη, που στις πλείστες περιπτώσεις γεννιούνται 
χωρίς τη βοήθεια του γιατρού. Για την υγεία του λαού επιβάλλεται να γίνουν τα πιο 
κάτω: 

(α) Να οργανωθούν τα επαρχιακά νοσοκομεία πάνω σε καλύτερη βάση και να 
εφοδιαστούν με όλα τα τεχνικά μέσα και με τους απαραίτητους ειδικούς, για να 
μπορούν ν' ανταποκρίνονται στις ανάγκες του λαού. 

(β) Να εξασφαλιστεί για τις αγροτικές κοινότητες επαρκής ιατρική περίθαλψη με 
τακτικές επισκέψεις γιατρών και με την ίδρυση αγροτικών νοσοκομείων. 

(γ) Να οργανωθεί ένα πληρέστερο σύστημα δωρεάν ιατρικής περίθαλψης για την 
εξυπηρέτηση όλων των εργαζομένων. Να οργανωθεί σχολιατρική υπηρεσία σε 
όλες τις πόλεις και στην ύπαιθρο. 

(δ) Να επιδειχθεί ιδιαίτερη φροντίδα για τις έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα 
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παιδιά γενικά, έτσι που να περιφρουρηθεί και βελτιωθεί η υγεία της νέας γενιάς. 

(ε) Να οργανωθούν πάνω σε καλύτερη βάση και να επεχταθούν οι υγειονομικές 
υπηρεσίες. 

(στ) Να κρατικοποιηθούν οι ιατρικές υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση του 
λαού. 

11. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑ ΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πρόοδο του τόπου και την 
ευημερία του λαού μας. Γι' αυτό το κράτος πρέπει να τη θεωρεί σαν μια από τις 
βασικές του υποχρεώσεις και να την ενισχύει αποφασιστικά. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοσθεί στις πραγματικές ανάγκες της εποχής και 
του τόπου μας για να μην είναι ανεδαφική. Να προετοιμάζει καλά τους νέους για 
τη ζωή και για ανώτερες σπουδές, εφοδιάζοντας τους με τις αναγκαίες γνώσεις, 
ικανότητες και με κοινωνική αγωγή. 

Να μελετηθεί και να εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, που να 
ανταποκρίνεται στις σημερινές, ανάγκεςτου τόπου. Η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση 
να γίνει ύστερα από σοβαρή μελέτη και αφού λάβουμε υπόψη και την πείρα των πιο 
προοδευμένων κρατών σ' αυτό τον τομέα. 

Τα βασικώτερα και πιο επείγοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που χρειάζονται άμεση 
αντιμετώπιση είναι-. 

(α) Να κτιστούν επαρκείς και κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας για όλα τα σχολεία, 
με προτεραιότητα εκεί που οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες και να επανδρωθούν 
όλα τα εκπαιδευτήρια με το αναγκαίο προσωπικό. 

(β) Να ιδρυθούν κοινοτικά νηπιαγωγεία και να εκπαιδευθεί κατάλληλο προσωπικό. 

(γ) Να καλυτερεύσει το πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων, να ενισχυθούν τα 
φυσιογνωστικά μαθήματα και να εξασφαλισθούν κατάλληλα διδακτικά βιβλία για 
όλα τα μαθήματα. 

(δ) Να καθιερωθεί η δημοτική γλώσσα για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα 
στα δημοτικά σχολεία, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν καλά τη μητρική τους γλώσσα 
και να αποκτούν ορθό γλωσσικό αίσθημα. 

(ε) Να εφαρμοσθεί αυστηρά η υποχρεωτική εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο 
και να επεκταθεί βαθμιαία η δωρεάν φοίτηση, ως τη Β' τάξη της μέσης σχολής. 
Η παραπέρα μόρφωση να γίνει προσιτή σε όλους με την καθιέρωση χαμηλών 
διδάκτρων και την επέκταση των υποτροφιών για τους απόρους μαθητές. 

(στ) Να ιδρυθούν μέσες σχολές διαφόρων τύπων και με κατευθύνσεις που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες του τόπου. 

(ζ) Η επαγγελματική και τεχνική μόρφωση να επεκταθεί με ταχύτερο ρυθμό ώστε 
να αντικαταστήσει ολότελα το σύστημα της μαθητείας (τσιρακιών) στη βιοτεχνία. 

Να ιδρυθούν γεωργικές επαγγελματικές σχολές με διάφορες ε ιδικεύσεις 
(ζωοτεχνία, δενδροκομία, λαχανοκομία κλπ.) όπου θα εκπαιδεύονται οι νέοι 
αγρότες. 

(η) Για τους εργαζόμενους νέους να οργανωθούν επαγγελματικά και μορφωτικά 
μαθήματα, και να θεσπισθεί νόμος που να καθιερώνει ελεύθερες ώρες για την 
τεχνική μόρφωση των εργαζομένων νέων. 

(θ) Η εκπαίδευση των δασκάλων στην Παιδαγωγική Ακαδημία να βελτιωθεί με 
αυστηρότερη επιλογή των υποψηφίων και με την καθιέρωση τρίχρονης φοίτησης 
σε συνδυασμό με ε ιδίκευση των δασκάλων στα διάφορα σχολικά θέματα 
(φυσιογνωστικά, φιλολογικά, τεχνικά κλπ.). 

(ι) Η εκπαίδευση μας πρέπει να είναι στο περιεχόμενο της δημοκρατική 
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και πατριωτική, ολότελα απαλλαγμένη από τον κομματισμό και την πολιτική 
προπαγάνδα. 

Το Α Κ Ε Λ θα ενισχύει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και επέκταση της εκπαίδευσης. 

12. Γ ΙΑ Τ Η Ν ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΤ ΙΚΗ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η 

Για την πολιτιστική ανάπτυξη της νεολαίας και του λαού μας γενικά το κράτος 
επιβάλλεται να βοηθήσει οικονομικά και ηθικά προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

(α) Να οργανωθεί η μουσική κίνηση τόσο στα σχολεία όσο και έξω απ' αυτά με 
χορωδίες, ορχήστρες και φιλαρμονικές. 
(β) Να αναπτυχθεί το κυπριακό θέατρο με τα πλούσια ταλέντα που διαθέτει ο λαός 
μας. 

(γ) Να βοηθηθούν όλοι οι νέοι καλλιτέχνες μας να καλλιεργήσουν και ν' 
αναπτύξουν το ταλέντο τους. Να τους διδάξουμε να μελετούν τη ζωή, τη γύρω 
τους πραγματικότητα και να την εκφράζουν. Να τους μάθουμε να δημιουργούν 
έργα ζωντανά, έργα που να εκφράζουν την αλήθεια της ζωής. 

(δ) Να βοηθηθε ί και να προωθηθεί ο κλασσικός αθλητισμός, πάνω στην πλατιά 
λαϊκή του βάση και να οργανωθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο και άλλα ομαδικά 
αγωνίσματα. 

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η Τηλεόραση, πρέπει ν' αναδιοργανωθούν 
για να μπορούν ν' ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του λαού σαν διαφωτιστικά και 
πολιτιστικά ιδρύματα. Να γίνουν πραγματικά όργανα δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης 
και έκφρασης της πολιτικής της φιλίας με όλες τις χώρες του κόσμου, όπως και 
της συνεργασίας και ειρηνικής συμβίωσης των συνοίκων στοιχείων του κυπριακού 
λαού. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και η τηλεόραση να λειτουργούν πάνω σε 
δημοκρατική βάση χωρίς διακρίσεις και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο 
που να εξασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα τους. Κατά καιρούς 
το Ραδιόφωνο της Κύπρου και η Τηλεόραση να μεταδίδουν και πολιτικές ομιλίες 
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων του τόπου. 

ΣΤ. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Για την επιτυχή εφαρμογή αυτού του προγράμματος επιβάλλεται η ενότητα όλων 
των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων του λαού, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων κλπ. 
σ' ένα Ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο. Επιβάλλεται η επικράτηση ειρηνικών, 
δημοκρατικών συνθηκών εσωτερικά και η υιοθέτηση μιας εθνικής αντιϊμπεριαλιστικής 
πολιτικής. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα, πως έχοντας σαν στόχο τον κοινό εχθρό, τον 
ιμπεριαλισμό, μπορούμε και επιβάλλεται να πραγματοποιήσουμε την ενότητα και τη 
συνεργασία ανάμεσα σ' ολόκληρο τον κυπριακό λαό, ανεξάρτητα από ιδεολογικές 
πεποιθήσεις ή φυλετικές διαφορές. Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί μ' όλες του τις δυνάμεις 
για να πραγματοποιηθεί το Ενιαίο αντιϊμπεριαλιστικό Μέτωπο, με βάση ένα μίνιμουμ 
πρόγραμμα, που να συζητηθεί και να εγκριθεί σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων απ' 
όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις, από πολιτικούς και άλλους παράγοντες του τόπου. 

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από μια δημοκρατική κυβέρνηση 
α ντιϊμπεριαλιστικής ενότητας. Μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να διεξάγει αποφασιστικό, 
απερίσπαστο και συνεπή αγώνα στο εξωτερικό και εσωτερικό, ακολουθώντας 
ανάλογη πολιτική και εκμεταλλευόμενη τις κάθε φορά ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες, 
για να πραγματοποιήσει τη δημοκρατικοποίηση, την οικονομική ανόρθωση και την 
ολοκλήρωση της κυπριακής ανεξαρτησίας. 

Οι συνθήκες για την διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα γίνονται καθημερινά και 
περισσότερο ευνοϊκές εξαιτίας των ραγδαίων διεθνών πολιτικών αλλαγών που 
κλίνουν την πλάστιγγα υπέρ των προοδευτικών αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων. 
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Το Α Κ Ε Λ θα δόσει την αμέριστη υποστήριξη του σ' οποιαδήποτε κυβέρνηση, που 
είναι διατεθειμένη να κάμει ζωή και πράξη αυτό το πρόγραμμα. 

Το Α Κ Ε Λ θα ακολουθήσει απόλυτα δημοκρατικές μέθοδες για την εφαρμογή αυτού του 
προγράμματος και δεν πρόκειται να παρεκλίνει από αυτές τις μέθοδες. Προσπάθεια 
του Α Κ Ε Λ θάναι να διαφωτίσει και να πείσει τελικά το λαό για την ορθότητα των 
προτάσεων του, δεχόμενο πάντα και τις απόψεις του λαού για τον εμπλουτισμό του 
προγράμματος του και τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής του. 

Το Α Κ Ε Λ σαλπίζει και πάλιν την πατριωτική, αντιϊμπεριαλιστική γραμμή της παλλαϊκής 
ενότητας και συνεργασίας. Έφτασε η ώρα να δόσουμε όλοι τα χέρια κι αδελφωμένοι 
να προχωρήσουμε στο μεγάλο και δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης της πατρίδας 
μας και στον αγώνα για μια Κύπρο πραγματικά ανεξάρτητη, ειρηνική και χαρούμενη, 
όπως τη θέλει ο λαός της κι όπως αξίζει σ' αυτόν. 

Τιμώντας τη μνήμη όλων των γνωστών και άγνωστων ηρώων που θυσίασαν το 
πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, τη ζωή τους, για την υπόθεση της κυπριακής 
αυτοδιάθεσης, ας σμίξουμε όλοι και με την ενιαία πάλη να κάνουμε πραγματικότητα 
τα ιδανικά της λευτεριάς και της ειρήνης για μια ευτυχισμένη ζωή. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ7 8 

1. Το Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί καθήκον του απέναντι στον κυπριακό 
λαό, απέναντι στους λαούς όλου του κόσμου και απέναντι της παγκόσμιας ειρήνης 
να εκφράσει την πιο έντονη διαμαρτυρία του λαού μας ενάντια στην ύπαρξη και 
διατήρηση στρατιωτικών και θερμοπυρηνικών βάσεων των βρετανών ιμπεριαλιστών 
στον τόπο μας. 

Η ύπαρξη αυτών των πολεμικών βάσεων προκαλεί την πιο μεγάλη αντίδραση ανάμεσα 
στο φιλειρηνικό λαό μας, γιατί όχι μόνο αυτές αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο γι' αυτή 
τούτη την ύπαρξη μας αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μια απαράδεκτη πρόκληση και 
απειλή ενάντια στις φίλες και γειτονικές μας χώρες και γενικά ενάντια στην παγκόσμια 
ειρήνη. 

0 κυπριακός λαός, πιστός στην πολιτική ίσης φιλίας και θετικής ουδετερότητας 
εμποτισμένος βαθιά με τα μεγάλα υψηλά ιδανικά της ειρήνης και της εθνικής 
ανεξαρτησίας, σύσσωμος απαιτεί την κατάργηση αυτών των βάσεων, πράγμα που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του και για 
την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σ' όλο τον 
κόσμο. 

2. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία 
απόφαση του ΟΗΕ, για την αποπυρηνικοποίηση της Αφρικής, τηνε ισήγηση του Κύπριου 
αντιπρόσωπου στον ΟΗΕ για την περίληψη της Κύπρου στην αποπυρηνικοποιημένη 
αυτή περιοχή, καθώς και άλλες εισηγήσεις που έχουν γίνει για την αποπυρηνικοποίηση 
της περιοχής μέσα στην οποία ζούμε, εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς τις 
πιο πάνω εισηγήσεις και ζητά όπως το αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης που είναι 
αίτημα ολοκλήρου του κυπριακού λαού γίνει σεβαστό και όπως η Κύπρος περιληφθεί 
στην αποπυρηνικοποιημένη περιοχή, πράγμα που θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή 
στην υπόθεση της διατήρησης και στερέωσης της παγκόσμιας ειρήνης που είναι το 
πιο ακριβό ιδανικό του λαού μας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΖΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ79 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη του προς τον φυλακισμένο ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Μανώλη Γλέζο 
και τούς άλλους αγωνιστές της Δημοκρατίας που σαπίζουν για τόσα χρόνια χωρίς 
δίκη στις φυλακές και στα ξερονήσια. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . έχοντας 
πλήρη επίγνωση των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού λαού, απαιτεί στο 
όνομα της ομαλότητας και της δημοκρατίας να αφεθεί ελεύθερος ο ήρωας Μανώλης 
Γλέζος και όλοι οι άλλοι εξόριστοι αγωνιστές για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. 
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11® Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
3-6 Μαρτ ίου 1966 

Αποφάσεις του Συνεδρίου80 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 11 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 3, 4, 5 και 6 του Μάρτη 
1966, αφού συζήτησε την έκθεση δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. του Κόμματος, 
εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση δράσης και αποφασίζει: 

Η δ ιεθνής πολιτική κατάσταση 

Το κύριο χαρακτηριστικό της διεθνούς πολιτικής κατάστασης είναι η εντεινόμενη πάλη 
ανάμεσα στις δυνάμεις της ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης, της λευτεριάς των 
λαών και της προόδου από τη μια και τις δυνάμεις του πολέμου, της υποδούλωσης και 
της καθυστέρησης από την άλλη. Στην προσπάθεια τους να ανακόψουν τη χρεωκοπία 
και την κατάρρευση του αποικιακού συστήματος και να βάλουν φραγμό στην πάλη 
των λαών για εθνική λευτεριά και πρόοδο, οι ιμπεριαλιστές με επικεφαλής τις ΗΠΑ, 
επεμβαίνουν ξετσίπωτα στα εσωτερικά ξένων κρατών, οργανώνουν συνωμοσίες και 
στρατιωτικά πραξικοπήματα σε βάρος των νεοανεξάρτητων κρατών. 

Οι απροκάλυπτες επιδρομικές ενέργειες των ιμπεριαλιστών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ 
εναντίον του Κόγκο, της Δομιν ικανής Δημοκρατίας, του Βιετνάμ, επιδείνωσαν τη 
διεθνή πολιτική κατάσταση και αύξησαν τον κίνδυνο ενός γενικότερου πολέμου και 
την καταστροφή της ανθρωπότητας με ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. 

Ταυτόχρονα οι ιμπεριαλιστές, ενέπνευσαν και οργάνωσαν τελευταία πραξικοπήματα 
σε μια σειρά χώρες κι ανάτρεψαν τις νόμιμες κυβερνήσειςτους κι όπου δεν μπορούν να 
επέμβουν ξετσίπωτα ή να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις των νεοανεξάρτητων κρατών, 
προσπαθούν να διεισδύσουν σ' αυτά με νεοαποικιακές μέθοδες, με την επένδυση 
κεφαλαίων και την εξασφάλιση μονοπωλιακών προνομίων, για να συνεχίσουν την 
καταλήστευση του εθνικού τους πλούτου, να επιτύχουν την πολιτική εξάρτηση τους 
και να εμποδίσουν την οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο. 

Στην Ελλάδα οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, ανήσυχοι από τη νίκη των 
προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που άνοιγε προοπτικές για τη 
σταθεροποίηση και την οριστική νίκη της δημοκρατίας, οργάνωσαν το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου, με το οποίο ανάτρεψαν τη νόμιμη λαοπρόβλητη κυβέρνηση της 
χώρας και εγκατέστησαν στη θέση της, κυβέρνηση δικής τους εμπιστοσύνης. 
Ενάντια στο ξενόπνευστο πραξικόπημα ξεσηκώθηκε σύσσωμος ο ελληνικός λαός, 
προβάλλοντας πρωτοφανή αντίσταση στα αισχρά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των 
πρακτόρων τους. 

Οι πλατιές δημοκρατικές δυνάμεις της Ελλάδας, συνεχίζοντας τις ηρωικές 
δημοκρατικές παραδόσεις του λαού, κινητοποιούνται ενωμένες για την υπεράσπιση 
της δημοκρατίας και καταφέρουν ισχυρά πλήγματα ενάντια στο νεοφασισμό. Παρ ' όλο 
που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ανώμαλες, δικτατορικές λύσεις, το Συνέδριο μας 
εκφράζει την πεποίθηση του ότι ο δημοκρατικός λαός της Ελλάδας, με ενωμένες τις 
δυνάμεις του και με την καθοδήγηση των πιο συνεπών, αγωνιστικών του δυνάμεων 
τελικά θα επιβάλει τη θέληση του για νέες ελεύθερες εκλογές και θα αποκαταστήσει 
τη δημοκρατία και την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. 

Ενάντια σ' αυτές τις επιδρομικές και επικίνδυνες για την ειρήνη ενέργειες των 
ιμπεριαλιστών, όπως και ενάντια στη νεοαποικιακή διείσδυση, ολοένα και πιο 
αποφασιστικά αγωνίζονται οι δυνάμεις της ειρήνης, της εθνικής λευτεριάς και της 
κοινωνικής προόδου. Οι λαοί όλου του κόσμου, μαζί και ο λαός των Ηνωμένων 
Πολιτειών, εκφράζουν την αγανάκτηση τους και καταδικάζουν τον βρώμικο πόλεμο 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ7 8 

1. Το Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί καθήκον του απέναντι στον κυπριακό 
λαό, απέναντι στους λαούς όλου του κόσμου και απέναντι της παγκόσμιας ειρήνης 
να εκφράσει την πιο έντονη διαμαρτυρία του λαού μας ενάντια στην ύπαρξη και 
διατήρηση στρατιωτικών και θερμοπυρηνικών βάσεων των βρετανών ιμπεριαλιστών 
στον τόπο μας. 

Η ύπαρξη αυτών των πολεμικών βάσεων προκαλεί την πιο μεγάλη αντίδραση ανάμεσα 
στο φιλειρηνικό λαό μας, γιατί όχι μόνο αυτές αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο γι' αυτή 
τούτη την ύπαρξη μας αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μια απαράδεκτη πρόκληση και 
απειλή ενάντια στις φίλες και γειτονικές μας χώρες και γενικά ενάντια στην παγκόσμια 
ειρήνη. 

0 κυπριακός λαός, πιστός στην πολιτική ίσης φιλίας και θετικής ουδετερότητας 
εμποτισμένος βαθιά με τα μεγάλα υψηλά ιδανικά της ειρήνης και της εθνικής 
ανεξαρτησίας, σύσσωμος απαιτεί την κατάργηση αυτών των βάσεων, πράγμα που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας του και για 
την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και σ' όλο τον 
κόσμο. 

2. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία 
απόφαση του ΟΗΕ, για την αποπυρηνικοποίηση της Αφρικής, τηνε ισήγηση του Κύπριου 
αντιπρόσωπου στον ΟΗΕ για την περίληψη της Κύπρου στην αποπυρηνικοποιημένη 
αυτή περιοχή, καθώς και άλλες εισηγήσεις που έχουν γίνει για την αποπυρηνικοποίηση 
της περιοχής μέσα στην οποία ζούμε, εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς τις 
πιο πάνω εισηγήσεις και ζητά όπως το αίτημα της κυπριακής κυβέρνησης που είναι 
αίτημα ολοκλήρου του κυπριακού λαού γίνει σεβαστό και όπως η Κύπρος περιληφθεί 
στην αποπυρηνικοποιημένη περιοχή, πράγμα που θα αποτελέσει πολύτιμη συμβολή 
στην υπόθεση της διατήρησης και στερέωσης της παγκόσμιας ειρήνης που είναι το 
πιο ακριβό ιδανικό του λαού μας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΖΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ79 

Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη του προς τον φυλακισμένο ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Μανώλη Γλέζο 
και τούς άλλους αγωνιστές της Δημοκρατίας που σαπίζουν για τόσα χρόνια χωρίς 
δίκη στις φυλακές και στα ξερονήσια. Το 10ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . έχοντας 
πλήρη επίγνωση των πραγματικών συμφερόντων του ελληνικού λαού, απαιτεί στο 
όνομα της ομαλότητας και της δημοκρατίας να αφεθεί ελεύθερος ο ήρωας Μανώλης 
Γλέζος και όλοι οι άλλοι εξόριστοι αγωνιστές για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. 
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11® Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
3-6 Μαρτ ίου 1966 

Αποφάσεις του Συνεδρίου80 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 11 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 3, 4, 5 και 6 του Μάρτη 
1966, αφού συζήτησε την έκθεση δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. του Κόμματος, 
εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση δράσης και αποφασίζει: 

Η δ ιεθνής πολιτική κατάσταση 

Το κύριο χαρακτηριστικό της διεθνούς πολιτικής κατάστασης είναι η εντεινόμενη πάλη 
ανάμεσα στις δυνάμεις της ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης, της λευτεριάς των 
λαών και της προόδου από τη μια και τις δυνάμεις του πολέμου, της υποδούλωσης και 
της καθυστέρησης από την άλλη. Στην προσπάθεια τους να ανακόψουν τη χρεωκοπία 
και την κατάρρευση του αποικιακού συστήματος και να βάλουν φραγμό στην πάλη 
των λαών για εθνική λευτεριά και πρόοδο, οι ιμπεριαλιστές με επικεφαλής τις ΗΠΑ, 
επεμβαίνουν ξετσίπωτα στα εσωτερικά ξένων κρατών, οργανώνουν συνωμοσίες και 
στρατιωτικά πραξικοπήματα σε βάρος των νεοανεξάρτητων κρατών. 

Οι απροκάλυπτες επιδρομικές ενέργειες των ιμπεριαλιστών και ιδιαίτερα των ΗΠΑ 
εναντίον του Κόγκο, της Δομιν ικανής Δημοκρατίας, του Βιετνάμ, επιδείνωσαν τη 
διεθνή πολιτική κατάσταση και αύξησαν τον κίνδυνο ενός γενικότερου πολέμου και 
την καταστροφή της ανθρωπότητας με ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. 

Ταυτόχρονα οι ιμπεριαλιστές, ενέπνευσαν και οργάνωσαν τελευταία πραξικοπήματα 
σε μια σειρά χώρες κι ανάτρεψαν τις νόμιμες κυβερνήσειςτους κι όπου δεν μπορούν να 
επέμβουν ξετσίπωτα ή να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις των νεοανεξάρτητων κρατών, 
προσπαθούν να διεισδύσουν σ' αυτά με νεοαποικιακές μέθοδες, με την επένδυση 
κεφαλαίων και την εξασφάλιση μονοπωλιακών προνομίων, για να συνεχίσουν την 
καταλήστευση του εθνικού τους πλούτου, να επιτύχουν την πολιτική εξάρτηση τους 
και να εμποδίσουν την οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο. 

Στην Ελλάδα οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, ανήσυχοι από τη νίκη των 
προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, που άνοιγε προοπτικές για τη 
σταθεροποίηση και την οριστική νίκη της δημοκρατίας, οργάνωσαν το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου, με το οποίο ανάτρεψαν τη νόμιμη λαοπρόβλητη κυβέρνηση της 
χώρας και εγκατέστησαν στη θέση της, κυβέρνηση δικής τους εμπιστοσύνης. 
Ενάντια στο ξενόπνευστο πραξικόπημα ξεσηκώθηκε σύσσωμος ο ελληνικός λαός, 
προβάλλοντας πρωτοφανή αντίσταση στα αισχρά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των 
πρακτόρων τους. 

Οι πλατιές δημοκρατικές δυνάμεις της Ελλάδας, συνεχίζοντας τις ηρωικές 
δημοκρατικές παραδόσεις του λαού, κινητοποιούνται ενωμένες για την υπεράσπιση 
της δημοκρατίας και καταφέρουν ισχυρά πλήγματα ενάντια στο νεοφασισμό. Παρ ' όλο 
που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ανώμαλες, δικτατορικές λύσεις, το Συνέδριο μας 
εκφράζει την πεποίθηση του ότι ο δημοκρατικός λαός της Ελλάδας, με ενωμένες τις 
δυνάμεις του και με την καθοδήγηση των πιο συνεπών, αγωνιστικών του δυνάμεων 
τελικά θα επιβάλει τη θέληση του για νέες ελεύθερες εκλογές και θα αποκαταστήσει 
τη δημοκρατία και την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη. 

Ενάντια σ' αυτές τις επιδρομικές και επικίνδυνες για την ειρήνη ενέργειες των 
ιμπεριαλιστών, όπως και ενάντια στη νεοαποικιακή διείσδυση, ολοένα και πιο 
αποφασιστικά αγωνίζονται οι δυνάμεις της ειρήνης, της εθνικής λευτεριάς και της 
κοινωνικής προόδου. Οι λαοί όλου του κόσμου, μαζί και ο λαός των Ηνωμένων 
Πολιτειών, εκφράζουν την αγανάκτηση τους και καταδικάζουν τον βρώμικο πόλεμο 
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των Αμερικανών ιμπεριαλιστών στο Βιετνάμ, τη ξετσίπωτη επέμβαση τους στη 
Δομινικανή Δημοκρατία και αλλού και απαιτούν αποφασιστικά να τεθεί τέρμα στις 
επικίνδυνες για τους ίδιους τους λαούς και την παγκόσμια ειρήνη ενέργειες των 
ιμπεριαλιστών 

Οι λαοί και οι κυβερνήσεις των νεανεξάρτητων χωρών αισθάνονται ολοένα και πιο 
επιτακτικά την ανάγκη να συνενωθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο για να προασπίσουν 
τη λευτεριά, την ειρήνη, τη ζωή και το μέλλον τους από τον ιμπεριαλισμό, αυτό τον 
άσπονδο και θανάσιμο εχθρό της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι λαοί και οι κυβερνήσεις 
αυτών των χωρών συνειδητοποιούν διαρκώς και περισσότερο τον κίνδυνο του 
νεοαποικισμού και αγωνίζονται να απαλλαγούν από τα ξένα μονοπώλια και από 
την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική εξάρτηση των ιμπεριαλιστών. Γι' αυτό 
αναπτύσσουν την εθνική τους οικονομία, αποκρούουν την εγκατάσταση ξένων 
στρατιωτικών βάσεων και την ανάμιξη των ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά τους και 
από την άλλη δυναμώνουν τους δεσμούς και τη συνεργασία τους με τις αδέσμευτες 
και τις σοσιαλιστικές χώρες. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες δ ιεμορφώθη και αναπτύσσεται το στρατόπεδο των 
αδεσμεύτων χωρών, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος. Η δύναμη και η επιρροή των 
αδεσμεύτων χωρών αυξάνει από χρόνο σε χρόνο και σήμερα διαδραματίζουν σοβαρό 
ρόλο στη διαμόρφωση και τις εξελίξεις των διεθνών υποθέσεων. Η ενίσχυση της 
αλληλεγγύης, της ενότητας και της συνεργασίας των αδεσμεύτων χωρών εναντίον 
του ιμπεριαλισμού αποτελεί εγγύηση για τη σταθεροποίηση της ειρήνης, τη βελτίωση 
της διεθνούς κατάστασης, τη λευτεριά και την πρόοδο αυτών των χωρών. 

Τεράστια και αποφασιστική συμβολή στους αγώνες των λαών για εθνική λευτεριά, για 
κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των νεοαπελευθερωμένων λαών, για τη διαφύλαξη 
της ειρήνης και την πρόοδο της ανθρωπότητας διαδραματίζει το σοσιαλιστικό 
στρατόπεδο με επικεφαλής την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Η διαρκής άνοδος 
των σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα της Σοβιετικής Ένωσης, σ' όλους τους 
τομείς, στην παραγωγή, την οικονομία, στην επιστήμη και την τεχνική, παράλληλα 
με την αδιάκοπη ενίσχυση της αμυντικής τους ικανότητας, αποτελεί αποφασιστικό 
παράγοντα για τις τύχες και την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Χάρη στην 
άνοδο και την ισχύ του σοσιαλιστικού στρατοπέδου δημιουργούνται ολοένα και 
πιο ευνοϊκές συνθήκες και νέες δυνατότητες για τους λαούς που αγωνίζονται για 
εθνική λευτεριά, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο. Χάρη σ' αυτό τον παράγοντα τα 
νεοανεξάρτητα κράτη, όσο μικρά κι αν είναι, όπως αποδεικνύεται περίτρανα με το 
παράδειγμα της ΗΑΔ, της Κούβας και της Κύπρου, μπορούν να ματαιώσουν την 
ιμπεριαλιστική επιβουλή, στηριζόμενα στην αδελφική αλληλεγγύη και τη βοήθεια 
του αντιϊμπεριαλιστικού στρατοπέδου. 

Το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα κερδίζει διαρκώς και νέες νίκες στην ειρηνική 
άμιλλα με τον καπιταλισμό. Η τεράστια οικονομική και στρατιωτική δύναμη και η 
υπεροχή των σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα πρώτα της Σοβιετικής Ένωσης, έναντι 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αποτελεί εγγύηση για τη ματαίωση των τυχοδιωκτικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού, για τη διατήρηση της παγκόσμιας ε ιρήνης και τη σωτηρία 
της ανθρωπότητας από τον θανάσιμο κίνδυνο ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. 

Ενώτο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο μεεπικεφαλήςτις ΗΠΑ. κατρυχεται και υποσκάπτεται 
από τις άπειρες και οξύτατες εσωτερικές του αντιθέσεις και περνά μια διαρκή κρίση, 
το αντιϊμπεριαλιστικό στρατόπεδο γίνεται διαρκώς και πιο ισχυρό. Παράλληλα, η πάλη 
της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων στις καπιταλιστικές χώρες εναντίον 
της εξουσίας των μονοπωλίων, της στυγνής εκμετάλλευσης και της φιλοπόλεμης, 
τυχοδιωκτικής πολιτικής του ιμπεριαλισμού, η πάλη για πραγματική δημοκρατία και 
κοινωνική πρόοδο, συμβάλλει αποφασιστικά στην εξασθένιση του ιμπεριαλισμού και 
επιταχύνει την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας προς τη λευτεριά, τη δημοκρατία 
και τον σοσιαλισμό. 

Μέσα στις σημερινές κρίσιμες στιγμές για την ανθρωπότητα, επιβάλλεται η μεγαλύτερη 
δυνατή ενότητα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου που αποτελεί την πρωτοπορία του παγκόσμιου αντιϊμπεριαλιστικού 
κινήματος. Ανεξάρτητα από τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στα θεωρητικά 
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ζητήματα και τα προβλήματα τακτικής, το συμφέρον του κοινού αντιϊμπεριαλιστικού 
αγώνα, το συμφέρον όλων των λαών, επιβάλλει να τεθεί τέρμα στη διάσπαση και 
να σφυρηλατηθεί η ενότητα δράσης των σοσιαλιστικών χωρών και του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κινήματος εναντίον της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής επιδρομής στο 
Βιετνάμ και αλλού, για τη λευτεριά και κοινωνική πρόοδο των λαών, για την ειρήνη. 

Η ενότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί με βάση τη Δ ιακήρυξη και τη Δήλωση των 
Δ ιασκέψεων της Μόσχας 1957 και 1960. Η στάση της ηγεσίας του Κ.Κ. της Κίνας, που 
συνεχίζει την υβριστική πολεμική εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, των σοσιαλιστικών 
χωρών και των Κομμουνιστικών Κομμάτων, που μένουν πιστά στη Δ ιακήρυξη και τη 
Δήλωση των Διασκέψεων της Μόσχας, αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ενότητα του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου και των παγκόσμιων επαναστατικών δυνάμεων. Ιδιαίτερα 
η απόρριψη από μέρους της Κίνας, της πρότασης για δημιουργία ενός ενιαίου 
μετώπου δράσης κατά της ιμπεριαλιστικής επιδρομής ζημιώνει τον αγώνα των λαών 
κατά του ιμπεριαλισμού. Κάθε διάσπαση στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο ενθαρρύνει 
και βοηθά τον ιμπεριαλισμό στα τυχοδιωκτικά του σχέδια. ΓΓ αυτό το Συνέδριο 
μας θεωρεί υπέρτατο καθήκον κάθε κομμουνιστικού και εργατικού Κόμματος να 
συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την πραγματοποίηση της ενότητας δράσης και 
την επίτευξη αδελφικής συνεννόησης και συνεργασίας ανάμεσα στα Κόμματα και 
τις σοσιαλιστικές χώρες. Το Α Κ Ε Λ θα συμβάλει στο μέτρο των δυνάμεων του για την 
ενίσχυση της ενότητας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και τη συσπείρωση 
των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων σ' ένα κοινό μέτωπο δράσης κατά του 
ιμπεριαλισμού. 

Η κυπριακή εξωτερική πολιτική και τα καθήκοντα μας 

Ο αντιϊμπεριαλιστικός χαρακτήρας του αγώνα της Κύπρου εναντίον των 
ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών σε βάρος του λαού μας και της ξενοκίνητης ανταρσίας 
αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για ένταξη της Κύπρου στο στρατόπεδο των 
αδεσμεύτων χωρών. 

Η συμπαράσταση κι η έμπρακτη ενίσχυση του αγώνα μας από τις σοσιαλιστικές 
και αδέσμευτες χώρες, όπως και η αποκάλυψη του ρόλου των αγγλοαμερικανών 
ιμπεριαλιστών και του ΝΑΤΟ στη δημιουργία της κυπριακής κρίσης, είχαν σαν 
αποτέλεσμα ν' ακολουθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία πιο σαφή αντιϊμπεριαλιστική 
πολιτική σε μιά σειρά φλέγοντα διεθνή προβλήματα, όπως η κατάργηση του 
αποικισμού και νεοαποικισμού, ο αφοπλισμός, η απαγόρευση των ατομικών όπλων 
και η αποθήκευση τους σε ξένα εδάφη, η απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων, 
η μη επέμβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών, η ειρήνη και η ειρηνική συνύπαρξη, η 
ενίσχυση του ΟΗΕ, η κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων από όλα τα ξένα εδάφη 
κλπ. 

Για την επέκταση της διεθνούς συμπαράστασης καιτην ματαίωση των ιμπεριαλιστικών 
σχεδίων σε βάρος της Κύπρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση μιας καθαρής 
και συνεπούς αντιϊμπεριαλιστικής γραμμής. Μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να 
καθορίζεται και η εξωτερική πολιτική της Κύπρου, που πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
επιδιώξεις: 

(α) Ενίσχυση των φιλικών και αγωνιστικών δεσμών μ' όλες τις χώρες του 
αντιϊμπεριαλιστικού στρατοπέδου, τα αδέσμευτα και σοσιαλιστικά κράτη. 
Ματαίωση της προσπάθειας των ιμπεριαλιστών ν' απομονώσουν την Κύπρο από 
τους φυσικούς συμμάχους της. 

(β) Τον αγώνα για κατάργηση των ξένων ιμπεριαλιστικών βάσεων που αποτελούν 
θανάσιμο κίνδυνο για το λαό μας, τους γειτονικούς φιλικούς λαούς και γενικά για 
την παγκόσμια ειρήνη. 

(γ) Εκδήλωση αλληλεγγύης και ενεργούς συμπαράστασης προς τους λαούς που 
αγωνίζονται εναντίον του αποικισμού, νεοαποικισμού και των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων. 

Το Κόμμα μαςθα εργαστείγ ιατηνεφαρμογή αυτήςτηςαντι ϊμπεριαλιστικήςεξωτερικής 
πολιτικής και θα εξακολουθήσει και στο μέλλον ν' αναπτύσσει τους δεσμούς του με 
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των Αμερικανών ιμπεριαλιστών στο Βιετνάμ, τη ξετσίπωτη επέμβαση τους στη 
Δομινικανή Δημοκρατία και αλλού και απαιτούν αποφασιστικά να τεθεί τέρμα στις 
επικίνδυνες για τους ίδιους τους λαούς και την παγκόσμια ειρήνη ενέργειες των 
ιμπεριαλιστών 

Οι λαοί και οι κυβερνήσεις των νεανεξάρτητων χωρών αισθάνονται ολοένα και πιο 
επιτακτικά την ανάγκη να συνενωθούν σε ένα ενιαίο μέτωπο για να προασπίσουν 
τη λευτεριά, την ειρήνη, τη ζωή και το μέλλον τους από τον ιμπεριαλισμό, αυτό τον 
άσπονδο και θανάσιμο εχθρό της ανθρωπότητας. Σήμερα, οι λαοί και οι κυβερνήσεις 
αυτών των χωρών συνειδητοποιούν διαρκώς και περισσότερο τον κίνδυνο του 
νεοαποικισμού και αγωνίζονται να απαλλαγούν από τα ξένα μονοπώλια και από 
την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική εξάρτηση των ιμπεριαλιστών. Γι' αυτό 
αναπτύσσουν την εθνική τους οικονομία, αποκρούουν την εγκατάσταση ξένων 
στρατιωτικών βάσεων και την ανάμιξη των ιμπεριαλιστών στα εσωτερικά τους και 
από την άλλη δυναμώνουν τους δεσμούς και τη συνεργασία τους με τις αδέσμευτες 
και τις σοσιαλιστικές χώρες. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες δ ιεμορφώθη και αναπτύσσεται το στρατόπεδο των 
αδεσμεύτων χωρών, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος. Η δύναμη και η επιρροή των 
αδεσμεύτων χωρών αυξάνει από χρόνο σε χρόνο και σήμερα διαδραματίζουν σοβαρό 
ρόλο στη διαμόρφωση και τις εξελίξεις των διεθνών υποθέσεων. Η ενίσχυση της 
αλληλεγγύης, της ενότητας και της συνεργασίας των αδεσμεύτων χωρών εναντίον 
του ιμπεριαλισμού αποτελεί εγγύηση για τη σταθεροποίηση της ειρήνης, τη βελτίωση 
της διεθνούς κατάστασης, τη λευτεριά και την πρόοδο αυτών των χωρών. 

Τεράστια και αποφασιστική συμβολή στους αγώνες των λαών για εθνική λευτεριά, για 
κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των νεοαπελευθερωμένων λαών, για τη διαφύλαξη 
της ειρήνης και την πρόοδο της ανθρωπότητας διαδραματίζει το σοσιαλιστικό 
στρατόπεδο με επικεφαλής την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Η διαρκής άνοδος 
των σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα της Σοβιετικής Ένωσης, σ' όλους τους 
τομείς, στην παραγωγή, την οικονομία, στην επιστήμη και την τεχνική, παράλληλα 
με την αδιάκοπη ενίσχυση της αμυντικής τους ικανότητας, αποτελεί αποφασιστικό 
παράγοντα για τις τύχες και την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Χάρη στην 
άνοδο και την ισχύ του σοσιαλιστικού στρατοπέδου δημιουργούνται ολοένα και 
πιο ευνοϊκές συνθήκες και νέες δυνατότητες για τους λαούς που αγωνίζονται για 
εθνική λευτεριά, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο. Χάρη σ' αυτό τον παράγοντα τα 
νεοανεξάρτητα κράτη, όσο μικρά κι αν είναι, όπως αποδεικνύεται περίτρανα με το 
παράδειγμα της ΗΑΔ, της Κούβας και της Κύπρου, μπορούν να ματαιώσουν την 
ιμπεριαλιστική επιβουλή, στηριζόμενα στην αδελφική αλληλεγγύη και τη βοήθεια 
του αντιϊμπεριαλιστικού στρατοπέδου. 

Το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα κερδίζει διαρκώς και νέες νίκες στην ειρηνική 
άμιλλα με τον καπιταλισμό. Η τεράστια οικονομική και στρατιωτική δύναμη και η 
υπεροχή των σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα πρώτα της Σοβιετικής Ένωσης, έναντι 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αποτελεί εγγύηση για τη ματαίωση των τυχοδιωκτικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού, για τη διατήρηση της παγκόσμιας ε ιρήνης και τη σωτηρία 
της ανθρωπότητας από τον θανάσιμο κίνδυνο ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. 

Ενώτο ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο μεεπικεφαλήςτις ΗΠΑ. κατρυχεται και υποσκάπτεται 
από τις άπειρες και οξύτατες εσωτερικές του αντιθέσεις και περνά μια διαρκή κρίση, 
το αντιϊμπεριαλιστικό στρατόπεδο γίνεται διαρκώς και πιο ισχυρό. Παράλληλα, η πάλη 
της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων στις καπιταλιστικές χώρες εναντίον 
της εξουσίας των μονοπωλίων, της στυγνής εκμετάλλευσης και της φιλοπόλεμης, 
τυχοδιωκτικής πολιτικής του ιμπεριαλισμού, η πάλη για πραγματική δημοκρατία και 
κοινωνική πρόοδο, συμβάλλει αποφασιστικά στην εξασθένιση του ιμπεριαλισμού και 
επιταχύνει την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας προς τη λευτεριά, τη δημοκρατία 
και τον σοσιαλισμό. 

Μέσα στις σημερινές κρίσιμες στιγμές για την ανθρωπότητα, επιβάλλεται η μεγαλύτερη 
δυνατή ενότητα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και του σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου που αποτελεί την πρωτοπορία του παγκόσμιου αντιϊμπεριαλιστικού 
κινήματος. Ανεξάρτητα από τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στα θεωρητικά 
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ζητήματα και τα προβλήματα τακτικής, το συμφέρον του κοινού αντιϊμπεριαλιστικού 
αγώνα, το συμφέρον όλων των λαών, επιβάλλει να τεθεί τέρμα στη διάσπαση και 
να σφυρηλατηθεί η ενότητα δράσης των σοσιαλιστικών χωρών και του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού κινήματος εναντίον της αμερικανικής ιμπεριαλιστικής επιδρομής στο 
Βιετνάμ και αλλού, για τη λευτεριά και κοινωνική πρόοδο των λαών, για την ειρήνη. 

Η ενότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί με βάση τη Δ ιακήρυξη και τη Δήλωση των 
Δ ιασκέψεων της Μόσχας 1957 και 1960. Η στάση της ηγεσίας του Κ.Κ. της Κίνας, που 
συνεχίζει την υβριστική πολεμική εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, των σοσιαλιστικών 
χωρών και των Κομμουνιστικών Κομμάτων, που μένουν πιστά στη Δ ιακήρυξη και τη 
Δήλωση των Διασκέψεων της Μόσχας, αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ενότητα του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου και των παγκόσμιων επαναστατικών δυνάμεων. Ιδιαίτερα 
η απόρριψη από μέρους της Κίνας, της πρότασης για δημιουργία ενός ενιαίου 
μετώπου δράσης κατά της ιμπεριαλιστικής επιδρομής ζημιώνει τον αγώνα των λαών 
κατά του ιμπεριαλισμού. Κάθε διάσπαση στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο ενθαρρύνει 
και βοηθά τον ιμπεριαλισμό στα τυχοδιωκτικά του σχέδια. ΓΓ αυτό το Συνέδριο 
μας θεωρεί υπέρτατο καθήκον κάθε κομμουνιστικού και εργατικού Κόμματος να 
συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την πραγματοποίηση της ενότητας δράσης και 
την επίτευξη αδελφικής συνεννόησης και συνεργασίας ανάμεσα στα Κόμματα και 
τις σοσιαλιστικές χώρες. Το Α Κ Ε Λ θα συμβάλει στο μέτρο των δυνάμεων του για την 
ενίσχυση της ενότητας του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και τη συσπείρωση 
των κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων σ' ένα κοινό μέτωπο δράσης κατά του 
ιμπεριαλισμού. 

Η κυπριακή εξωτερική πολιτική και τα καθήκοντα μας 

Ο αντιϊμπεριαλιστικός χαρακτήρας του αγώνα της Κύπρου εναντίον των 
ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών σε βάρος του λαού μας και της ξενοκίνητης ανταρσίας 
αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα για ένταξη της Κύπρου στο στρατόπεδο των 
αδεσμεύτων χωρών. 

Η συμπαράσταση κι η έμπρακτη ενίσχυση του αγώνα μας από τις σοσιαλιστικές 
και αδέσμευτες χώρες, όπως και η αποκάλυψη του ρόλου των αγγλοαμερικανών 
ιμπεριαλιστών και του ΝΑΤΟ στη δημιουργία της κυπριακής κρίσης, είχαν σαν 
αποτέλεσμα ν' ακολουθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία πιο σαφή αντιϊμπεριαλιστική 
πολιτική σε μιά σειρά φλέγοντα διεθνή προβλήματα, όπως η κατάργηση του 
αποικισμού και νεοαποικισμού, ο αφοπλισμός, η απαγόρευση των ατομικών όπλων 
και η αποθήκευση τους σε ξένα εδάφη, η απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων, 
η μη επέμβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών, η ειρήνη και η ειρηνική συνύπαρξη, η 
ενίσχυση του ΟΗΕ, η κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων από όλα τα ξένα εδάφη 
κλπ. 

Για την επέκταση της διεθνούς συμπαράστασης καιτην ματαίωση των ιμπεριαλιστικών 
σχεδίων σε βάρος της Κύπρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση μιας καθαρής 
και συνεπούς αντιϊμπεριαλιστικής γραμμής. Μέσα στα πλαίσια αυτά πρέπει να 
καθορίζεται και η εξωτερική πολιτική της Κύπρου, που πρέπει να έχει τις ακόλουθες 
επιδιώξεις: 

(α) Ενίσχυση των φιλικών και αγωνιστικών δεσμών μ' όλες τις χώρες του 
αντιϊμπεριαλιστικού στρατοπέδου, τα αδέσμευτα και σοσιαλιστικά κράτη. 
Ματαίωση της προσπάθειας των ιμπεριαλιστών ν' απομονώσουν την Κύπρο από 
τους φυσικούς συμμάχους της. 

(β) Τον αγώνα για κατάργηση των ξένων ιμπεριαλιστικών βάσεων που αποτελούν 
θανάσιμο κίνδυνο για το λαό μας, τους γειτονικούς φιλικούς λαούς και γενικά για 
την παγκόσμια ειρήνη. 

(γ) Εκδήλωση αλληλεγγύης και ενεργούς συμπαράστασης προς τους λαούς που 
αγωνίζονται εναντίον του αποικισμού, νεοαποικισμού και των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων. 

Το Κόμμα μαςθα εργαστείγ ιατηνεφαρμογή αυτήςτηςαντι ϊμπεριαλιστικήςεξωτερικής 
πολιτικής και θα εξακολουθήσει και στο μέλλον ν' αναπτύσσει τους δεσμούς του με 
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τις σοσιαλιστικές χώρες και με τα κινήματα των αδελφών λαών, που αγωνίζονται για 
εθνική λευτεριά, δημοκρατία, ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. 

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση. Η γραμμή του Α Κ Ε Λ 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής πολιτικής κατάστασης, ιδιαίτερα 
στα δυο τελευταία χρόνια, είναι η ανένδοτη ενιαία και ηρωική πάλη του κυπριακού 
λαού για την απαλλαγή του από τις Ζυριχικές δεσμεύσεις, για κατάργηση των ξένων 
βάσεων από το κυπριακό έδαφος και για αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. 

Διεξάγοντας αυτότοναγώναολαόςμας, σταθερά καιαποφασιστικάαπέκρουσεενωμένος 
τα διάφορα ύπουλα συνωμοτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των οργάνων τους που 
επεδίωκαν την κατάργηση του κυπριακού κράτους, τη διχοτόμηση της Κύπρου και 
την υποταγή της στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. Στα δυο τελευταία χρόνια οι αγγλοαμερικανοί 
ιμπεριαλιστές, επιδιώκοντας να κτυπήσουν τον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα 
και να υποτάξουν την Κύπρο στο ΝΑΤΟ, οργάνωσαν την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων 
εξτρεμιστών - σωβινιστών και κατέβαλαν δραστήριες προσπάθειες για να επιβάλουν 
στο λαό μας τα σατανικά τους σχέδια, εκμεταλλευόμενοι μάλιστα και τα εθνικά 
αισθήματα του αγωνιζόμενου λαού μας. 

Το Κόμμα μας με επικεφαλής την Κ.Ε. βασισμένο σταθερά πάνω στη γραμμή και 
τις αποφάσεις του 10ου Συνεδρίου, έδωσε ολόψυχα και χωρίς την παραμικρή 
επιφύλαξη, όλες του τις δυνάμεις στον εθνικοαπελευθερωτικά, αντιϊμπεριαλιστικό 
αγώνα του κυπριακού λαού. Το 11ο Συνέδριο επικυρώνει ανεπιφύλακτα τη γραμμή, 
που με σταθερότητα και συνέπεια ακολούθησε η Κ.Ε. του Κόμματος καθώς και την 
πατριωτική δράση της σ' όλο αυτό το διάστημα. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει, ότι σταθερή 
και αμετάκλητη γραμμή του Α Κ Ε Λ στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα παραμένει η 
αδέσμευτη ανεξαρτησία, η πλήρης κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου 
και η κατάργηση των ξένων βάσεων και των κατασκοπευτικών σταθμών από το 
κυπριακό έδαφος. Μόνο με την πραγματοποίηση αυτής της γραμμής θα μπορέσει ο 
κυπριακός λαός να καθορίσει ελεύθερα και χωρίς οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις ή 
πιέσεις, το μέλλον του με βάση τη διεθνώς ανεγνωρισμένη αρχή της αυτοδιάθεσης. 
Με βάση αυτή τη γραμμή, η εκπλήρωση των δίκαιων πόθων του λαού μας για εθνική 
αποκατάσταση - Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα - θα είναι το αποτέλεσμα όχι 
οποιουδήποτε εκβιασμού και επιβολής, αλλά της θέλησης του ίδιου του λαού, που 
θα πρέπει να εκφρασθεί ελεύθερα και αβίαστα, αφού πρώτα λυτρωθεί από τα δεσμά 
του. 

Αντιστρατευόμενοι αυτή τη γραμμή οι ιμπεριαλιστές και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις και 
εκμεταλλευόμενοι τα εθνικά αισθήματα του λαού προβάλλουν και προπαγανδίζουν 
σαν λύση του Κυπριακού τη λεγόμενη «άμεση» ή «πραξικοπηματική» Ένωση. Το 
Κόμμα μας αντιτίθεται αποφασιστικά προς τη γραμμή της άμεσης, πραξικοπηματικής 
Ένωσης, διότι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι να επιβληθεί στον λαό 
μας μια απαράδεκτη νατοϊκή λύση του Κυπριακού, που ενώ θα εμφανίζεται σαν 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, στην πραγματικότητα θα είναι διχοτόμηση της 
Κύπρου και υποταγή της στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. Έχοντας υπόψη τη δραστηριότητα 
που αναπτύσσουν οι ιμπεριαλιστές και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις, το Συνέδριο καλεί 
τον λαό μας να επαγρυπνεί για να ματαιώσει τα συνωμοτικά, υποδουλωτικά τους 
σχέδια σε βάρος της Κύπρου. Το 11ο Συνέδριο θεωρεί αυτή τη γραμμή, αδέσμευτη 
ανεξαρτησία, απόλυτη κυριαρχία, αυτοδιάθεση, σαν τη μοναδικά σωστή, σαν 
γνήσια εθνικοαπελευθερωτική. αντιϊμπεριαλιστική, που εξυπηρετεί πλήρως και τα 
πραγματικά συμφέροντα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του λαού μας και τα 
γενικώτερα συμφέροντα της ειρήνης και την υπόθεση των λαών. 

Επικυρώνοντας αυτή τη γραμμή το Συνέδριο, καλεί το Κόμμα, σταθερά και 
απαρέκκλιτα προσηλωμένο σ' αυτή, να συνεχίσει να διαδραματίζει και στο μέλλον 
πρωτοποριακό ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, αφιερώνοντας σ' αυτόν όλη 
τη δραστηριότητα του και δίνοντας ολόψυχα όλες του τις δυνάμεις. 

Η τακτική της ενότητας βασική επιδ ίωξη του Α Κ Ε Λ 

Στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και της πάλης για τα προβλήματα 
των μαζών στο διάστημα που ανασκοπούμε, το Κόμμα μας έμε ινε αποφασιστικά 
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και αδιάλλακτα αφοσιωμένο στην πατριωτική πολιτική της ενότητας, στρέφοντας τα 
πυρά του ενάντια στον κύριο εχθρό του λαού μας, τον ιμπεριαλισμό. Υπερασπίζοντας 
σταθερά και χωρίς αμφιταλαντεύσεις τη γραμμή του, το Κόμμα μας δούλεψε 
ακούραστα για τη συσπείρωση και την ενότητα όλων ανεξαίρετα των πατριωτικών 
δυνάμεων του λαού για την πιο αποτελεσματική απόκρουση των υποδουλωτικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού και τη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει την τεράστια συμβολή του Κόμματος καθώς και τη 
συμβολή όλων των πατριωτών στην επίτευξη της ενότητας δράσης στή διεξαγωγή του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Χαιρετίζοντας την εθνική ενότητα και συνεργασία 
που κυριαρχεί σήμερα μέσα σ' όλα τα στρώματα του λαού, το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να περιφρουρήσει και να διαφυλάξει με όλες του τις δυνάμεις ότι 
έχει επιτευχθεί στον τομέα της εθνικής ενότητας και με τη δραστήρια δουλιά του να 
το δυναμώσει και να το επεκτείνει. Το Κόμμα μας πρέπει να δουλεύει με ευλυγισία 
στην τακτική του, αλλά χωρίς απαράδεκτους συμβιβασμούς σε ζητήματα αρχής, για 
τη συγκρότηση και την οργανωμένη μορφή ενιαίου, πατριωτικού Μετώπου. Σ' ένα 
τέτοιο Μέτωπο πρέπει να βρουν τη θέση τους όλοι ανεξαίρετα οι Κύπριοι πατριώτες, 
Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες, άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα από 
πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. Η εργατική τάξη με τη μαχητικότητα, την 
αφοσίωση και τον πρωτοποριακό της ρόλο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
αυτού του μετώπου, να γίνει η ψυχή και η κύρια δύναμη του και η συμμαχία της 
με την αγροτιά να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του ενιαίου εθνικοαπελευθερωτικού, 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου. 

Η θέση του Α Κ Ε Λ έναντι της κυβέρνησης 

Στα πλαίσια της γραμμής της εθνικής ενότητας εμπίπτει και η θέση του Κόμματος 
μας έναντι της κυβέρνησης Μακαρίου. 

Το Κόμμα μας υποστηρίζει με συνέπεια την κυβέρνηση, χωρίς να μετέχει σ' αυτή 
και χωρίς να έχει οποιαδήποτε ιδιοτελή συμφέροντα, γιατί αυτό απαιτείτο συμφέρον 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού και της υπόθεσης του. Το 
Κόμμα μας υποστηρίζει την κυβέρνηση γιατί συμφωνά πάνω στο πιο ουσιώδες, την 
εθνική γραμμή της αδέσμευτης ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης, και όχι γιατί συμφωνά 
με όλα όσα κάμνει ή με την πολιτική της πάνω σε όλα τα ζητήματα. 

Το Συνέδριο εγκρίνει πλήρως αυτή τη θέση έναντι της κυβέρνησης και καλεί το Κόμμα 
να συνεχίσει και στο μέλλον να παρέχει με τον ίδιο ειλικρινή τρόπο την υποστήριξη 
του προς την κυβέρνηση με βάση τη διακηρυγμένη κοινή γραμμή της αδέσμευτης 
ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης. 

Ταυτόχρονατο Κόμμαμαςπρέπε ινα συνεχίσει καιστο μέλλοννα ασκείκατά δημιουργικό 
τρόπο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του συμφέροντος του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα δημιουργική κριτική της κυβέρνησης για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, ή 
και παράλειψη της, που κατά τη γνώμη του Κόμματος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
του κυπριακού λαού και του εθνικοαπελευθερωτικού του αγώνα. 

Για τη φιλία και συνεργασία και ειρηνική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων 

Το Συνέδριο δίνει ολότελα ξεχωριστή σημασία στην τουρκική μειονότητα. Στα 
τελευταία χρόνια, οι αγγλοαμερικανοί ιμπεριαλιστές κατόρθωσαν να εγκολπωθούν 
σημαντική μερίδα της τουρκοκυπριακής μειονότητας και να την εκμεταλλεύονται για 
την προώθηση των δικών τους σκοπών και επιδιώξεων. Η σύγκρουση Ελλήνων και 
Τούρκων Κυπρίων, βασικά είναι έργο του ιμπεριαλισμού και των δορυφόρων του στην 
Κύπρο και την Άγκυρα. Με την αιματοχυσία οι αγγλοαμερικανοί ιμπεριαλιστές και τα 
όργανα τους θέλουν να αποδείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι δήθεν είναι 
αδύνατη η ειρηνική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων και να προωθήσουν 
έτσι τα συνωμοτικά διχοτομικά τους σχέδια και την υποδούλωση της Κύπρου στο 
ΝΑΤΟ. 

Σταθερή πολιτική του Κόμματος μας έναντι των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, 
της κύριας μειονότητας που ζει στην Κύπρο, είναι η πολιτική της προσέγγισης, της 
φιλίας και συνεργασίας, που δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτή η 
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τις σοσιαλιστικές χώρες και με τα κινήματα των αδελφών λαών, που αγωνίζονται για 
εθνική λευτεριά, δημοκρατία, ειρήνη και κοινωνική πρόοδο. 

Η εσωτερική πολιτική κατάσταση. Η γραμμή του Α Κ Ε Λ 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής πολιτικής κατάστασης, ιδιαίτερα 
στα δυο τελευταία χρόνια, είναι η ανένδοτη ενιαία και ηρωική πάλη του κυπριακού 
λαού για την απαλλαγή του από τις Ζυριχικές δεσμεύσεις, για κατάργηση των ξένων 
βάσεων από το κυπριακό έδαφος και για αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. 

Διεξάγοντας αυτότοναγώναολαόςμας, σταθερά καιαποφασιστικάαπέκρουσεενωμένος 
τα διάφορα ύπουλα συνωμοτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των οργάνων τους που 
επεδίωκαν την κατάργηση του κυπριακού κράτους, τη διχοτόμηση της Κύπρου και 
την υποταγή της στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. Στα δυο τελευταία χρόνια οι αγγλοαμερικανοί 
ιμπεριαλιστές, επιδιώκοντας να κτυπήσουν τον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα 
και να υποτάξουν την Κύπρο στο ΝΑΤΟ, οργάνωσαν την ανταρσία των Τουρκοκυπρίων 
εξτρεμιστών - σωβινιστών και κατέβαλαν δραστήριες προσπάθειες για να επιβάλουν 
στο λαό μας τα σατανικά τους σχέδια, εκμεταλλευόμενοι μάλιστα και τα εθνικά 
αισθήματα του αγωνιζόμενου λαού μας. 

Το Κόμμα μας με επικεφαλής την Κ.Ε. βασισμένο σταθερά πάνω στη γραμμή και 
τις αποφάσεις του 10ου Συνεδρίου, έδωσε ολόψυχα και χωρίς την παραμικρή 
επιφύλαξη, όλες του τις δυνάμεις στον εθνικοαπελευθερωτικά, αντιϊμπεριαλιστικό 
αγώνα του κυπριακού λαού. Το 11ο Συνέδριο επικυρώνει ανεπιφύλακτα τη γραμμή, 
που με σταθερότητα και συνέπεια ακολούθησε η Κ.Ε. του Κόμματος καθώς και την 
πατριωτική δράση της σ' όλο αυτό το διάστημα. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει, ότι σταθερή 
και αμετάκλητη γραμμή του Α Κ Ε Λ στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα παραμένει η 
αδέσμευτη ανεξαρτησία, η πλήρης κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου 
και η κατάργηση των ξένων βάσεων και των κατασκοπευτικών σταθμών από το 
κυπριακό έδαφος. Μόνο με την πραγματοποίηση αυτής της γραμμής θα μπορέσει ο 
κυπριακός λαός να καθορίσει ελεύθερα και χωρίς οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις ή 
πιέσεις, το μέλλον του με βάση τη διεθνώς ανεγνωρισμένη αρχή της αυτοδιάθεσης. 
Με βάση αυτή τη γραμμή, η εκπλήρωση των δίκαιων πόθων του λαού μας για εθνική 
αποκατάσταση - Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα - θα είναι το αποτέλεσμα όχι 
οποιουδήποτε εκβιασμού και επιβολής, αλλά της θέλησης του ίδιου του λαού, που 
θα πρέπει να εκφρασθεί ελεύθερα και αβίαστα, αφού πρώτα λυτρωθεί από τα δεσμά 
του. 

Αντιστρατευόμενοι αυτή τη γραμμή οι ιμπεριαλιστές και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις και 
εκμεταλλευόμενοι τα εθνικά αισθήματα του λαού προβάλλουν και προπαγανδίζουν 
σαν λύση του Κυπριακού τη λεγόμενη «άμεση» ή «πραξικοπηματική» Ένωση. Το 
Κόμμα μας αντιτίθεται αποφασιστικά προς τη γραμμή της άμεσης, πραξικοπηματικής 
Ένωσης, διότι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι να επιβληθεί στον λαό 
μας μια απαράδεκτη νατοϊκή λύση του Κυπριακού, που ενώ θα εμφανίζεται σαν 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, στην πραγματικότητα θα είναι διχοτόμηση της 
Κύπρου και υποταγή της στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. Έχοντας υπόψη τη δραστηριότητα 
που αναπτύσσουν οι ιμπεριαλιστές και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις, το Συνέδριο καλεί 
τον λαό μας να επαγρυπνεί για να ματαιώσει τα συνωμοτικά, υποδουλωτικά τους 
σχέδια σε βάρος της Κύπρου. Το 11ο Συνέδριο θεωρεί αυτή τη γραμμή, αδέσμευτη 
ανεξαρτησία, απόλυτη κυριαρχία, αυτοδιάθεση, σαν τη μοναδικά σωστή, σαν 
γνήσια εθνικοαπελευθερωτική. αντιϊμπεριαλιστική, που εξυπηρετεί πλήρως και τα 
πραγματικά συμφέροντα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του λαού μας και τα 
γενικώτερα συμφέροντα της ειρήνης και την υπόθεση των λαών. 

Επικυρώνοντας αυτή τη γραμμή το Συνέδριο, καλεί το Κόμμα, σταθερά και 
απαρέκκλιτα προσηλωμένο σ' αυτή, να συνεχίσει να διαδραματίζει και στο μέλλον 
πρωτοποριακό ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, αφιερώνοντας σ' αυτόν όλη 
τη δραστηριότητα του και δίνοντας ολόψυχα όλες του τις δυνάμεις. 

Η τακτική της ενότητας βασική επιδ ίωξη του Α Κ Ε Λ 

Στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και της πάλης για τα προβλήματα 
των μαζών στο διάστημα που ανασκοπούμε, το Κόμμα μας έμε ινε αποφασιστικά 
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και αδιάλλακτα αφοσιωμένο στην πατριωτική πολιτική της ενότητας, στρέφοντας τα 
πυρά του ενάντια στον κύριο εχθρό του λαού μας, τον ιμπεριαλισμό. Υπερασπίζοντας 
σταθερά και χωρίς αμφιταλαντεύσεις τη γραμμή του, το Κόμμα μας δούλεψε 
ακούραστα για τη συσπείρωση και την ενότητα όλων ανεξαίρετα των πατριωτικών 
δυνάμεων του λαού για την πιο αποτελεσματική απόκρουση των υποδουλωτικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού και τη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει την τεράστια συμβολή του Κόμματος καθώς και τη 
συμβολή όλων των πατριωτών στην επίτευξη της ενότητας δράσης στή διεξαγωγή του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. Χαιρετίζοντας την εθνική ενότητα και συνεργασία 
που κυριαρχεί σήμερα μέσα σ' όλα τα στρώματα του λαού, το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να περιφρουρήσει και να διαφυλάξει με όλες του τις δυνάμεις ότι 
έχει επιτευχθεί στον τομέα της εθνικής ενότητας και με τη δραστήρια δουλιά του να 
το δυναμώσει και να το επεκτείνει. Το Κόμμα μας πρέπει να δουλεύει με ευλυγισία 
στην τακτική του, αλλά χωρίς απαράδεκτους συμβιβασμούς σε ζητήματα αρχής, για 
τη συγκρότηση και την οργανωμένη μορφή ενιαίου, πατριωτικού Μετώπου. Σ' ένα 
τέτοιο Μέτωπο πρέπει να βρουν τη θέση τους όλοι ανεξαίρετα οι Κύπριοι πατριώτες, 
Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες, Μαρωνίτες, άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα από 
πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές. Η εργατική τάξη με τη μαχητικότητα, την 
αφοσίωση και τον πρωτοποριακό της ρόλο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
αυτού του μετώπου, να γίνει η ψυχή και η κύρια δύναμη του και η συμμαχία της 
με την αγροτιά να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του ενιαίου εθνικοαπελευθερωτικού, 
αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου. 

Η θέση του Α Κ Ε Λ έναντι της κυβέρνησης 

Στα πλαίσια της γραμμής της εθνικής ενότητας εμπίπτει και η θέση του Κόμματος 
μας έναντι της κυβέρνησης Μακαρίου. 

Το Κόμμα μας υποστηρίζει με συνέπεια την κυβέρνηση, χωρίς να μετέχει σ' αυτή 
και χωρίς να έχει οποιαδήποτε ιδιοτελή συμφέροντα, γιατί αυτό απαιτείτο συμφέρον 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού και της υπόθεσης του. Το 
Κόμμα μας υποστηρίζει την κυβέρνηση γιατί συμφωνά πάνω στο πιο ουσιώδες, την 
εθνική γραμμή της αδέσμευτης ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης, και όχι γιατί συμφωνά 
με όλα όσα κάμνει ή με την πολιτική της πάνω σε όλα τα ζητήματα. 

Το Συνέδριο εγκρίνει πλήρως αυτή τη θέση έναντι της κυβέρνησης και καλεί το Κόμμα 
να συνεχίσει και στο μέλλον να παρέχει με τον ίδιο ειλικρινή τρόπο την υποστήριξη 
του προς την κυβέρνηση με βάση τη διακηρυγμένη κοινή γραμμή της αδέσμευτης 
ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης. 

Ταυτόχρονατο Κόμμαμαςπρέπε ινα συνεχίσει καιστο μέλλοννα ασκείκατά δημιουργικό 
τρόπο και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του συμφέροντος του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα δημιουργική κριτική της κυβέρνησης για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, ή 
και παράλειψη της, που κατά τη γνώμη του Κόμματος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
του κυπριακού λαού και του εθνικοαπελευθερωτικού του αγώνα. 

Για τη φιλία και συνεργασία και ειρηνική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων 

Το Συνέδριο δίνει ολότελα ξεχωριστή σημασία στην τουρκική μειονότητα. Στα 
τελευταία χρόνια, οι αγγλοαμερικανοί ιμπεριαλιστές κατόρθωσαν να εγκολπωθούν 
σημαντική μερίδα της τουρκοκυπριακής μειονότητας και να την εκμεταλλεύονται για 
την προώθηση των δικών τους σκοπών και επιδιώξεων. Η σύγκρουση Ελλήνων και 
Τούρκων Κυπρίων, βασικά είναι έργο του ιμπεριαλισμού και των δορυφόρων του στην 
Κύπρο και την Άγκυρα. Με την αιματοχυσία οι αγγλοαμερικανοί ιμπεριαλιστές και τα 
όργανα τους θέλουν να αποδείξουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι δήθεν είναι 
αδύνατη η ειρηνική συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων και να προωθήσουν 
έτσι τα συνωμοτικά διχοτομικά τους σχέδια και την υποδούλωση της Κύπρου στο 
ΝΑΤΟ. 

Σταθερή πολιτική του Κόμματος μας έναντι των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, 
της κύριας μειονότητας που ζει στην Κύπρο, είναι η πολιτική της προσέγγισης, της 
φιλίας και συνεργασίας, που δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Αυτή η 
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πολιτική κτυπά καίρια τα ιμπεριαλιστικά διαμελιστικά σχέδια και εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για ειρηνική λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Ακολουθώντας με συνέπεια αυτή την πατριωτική πολιτική, το Κόμμα μας, μ' 
επικεφαλής την Κ.Ε., δούλεψε ακούραστα για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η 
πολιτική. Το Κόμμα μας διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να κτυπηθεί ο σωβινισμός 
από οπουδήποτε κι αν εκδηλωνόταν και στο να εξαγγελθεί από την κυβέρνηση 
επίσημα στον ΟΗΕ η Δ ιακήρυξη προθέσεων για τα Μειονοτικά Δικαιώματα. Το 
Κόμμα μας καλεί την κυβέρνηση να πάρει πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα που 
θα βοηθήσουν τους Τούρκους συμπατριώτες μας να επανέλθουν στις εστίες τους 
και να ασχοληθούν με τις δουλιές τους χωρίς οποιοδήποτε φόβο για τη ζωή και την 
περιουσία τους. 

Το Συνέδριο εγκρίνοντας την πολιτική και τη δράση της Κ.Ε. έναντι της 
τουρκοκυπριακής μειονότητας, υπογραμμίζει ότι αποτελεί απαράβατο πατριωτικό 
καθήκον κάθε Ακελιστή, κάθε Κύπριου πατριώτη να εργασθεί ακούραστα και με 
επιμονή για να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων, για 
ν' αποκατασταθούν ομαλές ειρηνικές συνθήκες συμβίωσης, φιλίας και συνεργασίας 
ανάμεσα στα δύο σύνοικα στοιχεία, πράγμα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ειρηνική λύση του Κυπριακού. 

Το οικονομικό μέτωπο 

Το Συνέδριο θεωρεί ότι το οικονομικό μέτωπο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχή διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. 

Η κυπριακή οικονομία, που κατόρθωσε ν' αντέξει τη μεγάλη δοκιμασία των δύο 
τελευταίων χρόνων, χάρις στην αυτοθυσία και τον πατριωτισμό των εργαζομένων και 
τις ακούραστες προσπάθειες του λαού και της κυβέρνησης, δεν πρέπει ν' αφεθεί να 
καμφθεί και να εξασθενίσει. Παρά το βάρος της επιστράτευσης και των στρατιωτικών 
δαπανών, υπάρχουν δυνατότητες για να πετύχουμε νέα οικονομική άνοδο, αύξηση 
του εθνικού εισοδήματος και βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να ληφθούν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: 

(α Να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η εκτέλεση όλων των βασικών έργων του 
Πενταετούς Προγράμματος Αναπτύξεως. Να δοθεί απόλυτη σημασία για την 
ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

(β) Να χορηγηθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 
στους αγρότες για ανάπτυξη της παραγωγής και να ανασταλεί η πληρωμή των 
χρεών εκείνων των αγροτών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 

(γ) Να βοηθηθε ί η κυπριακή βιομηχανία ν' αναπτύξει και επεκτείνει την παραγωγή. 
Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η εξασφάλιση πιστώσεων με χαμηλό επιτόκιο για τη 
ντόπια βιομηχανία και τον τουρισμό και περιφρούρηση τους από τον συναγωνισμό 
του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου, που διεισδύει στον τόπο με μοναδικό σκοπό 
την εξασφάλιση υπερκέρδους. Η ενθάρρυνση του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
για επενδύσεις στον τόπο μας δημιουργεί, εκτός των οικονομικών κινδύνων, ζημιά 
στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

(δ) Να σταματήσει η εισροή ξένου κεφαλαίου στην Κύπρο και να παρτούν μέτρα 
για τον περιορισμό και τη σταδιακή εκδίωξη του ξένου κεφαλαίου που έχει ήδη 
εγκατασταθεί στον τόπο μας και νέμεται τον πλούτο του. 

(ε) Να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας εμπόριο και να επεκτείνουμε τις εμπορικές 
μας σχέσεις, καταβάλλοντος ιδιαίτερη προσπάθεια για τη σταθερή διάθεση των 
αγροτικών μας προϊόντων σε αμειπτικές τιμές. Το μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο πρέπει να μειωθεί με την αύξηση των εξαγωγών μας και τον περιορισμό 
των εισαγωγών ειδών πολυτελείας και ειδών που παράγονται στον τόπο μας και 
που είναι εφάμιλλα των εξωτερικών και πωλούνται σε τιμές συναγωνισμού. 

(στ) Γ ια την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματικών πόρων πρέπει η κυβέρνηση να 
συνάψει δάνεια με τους πιο ευνοϊκούς όρους που μπορεί να εξασφαλίσει και από 
χώρες που είναι πρόθυμες να παραχωρήσουν πιστώσεις χωρίς πολιτικούς όρους 
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ή άλλες δεσμεύσεις και ανταλλάγματα. 

Η εφαρμογή όλων αυτών και άλλων μέτρων που βοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας 
μας θα συμβάλει στην πλήρη απασχόληση, την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού και στην ενίσχυση του αγώνα του κυπριακού 
λαού για εθνική λευτεριά. Παράλληλα με τα πιο πάνω μέτρα που θα δυναμώσουν 
το οικονομικό μας μέτωπο, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για δικαιότερη 
κατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι που από τη μια ο καθένας να συνεισφέρει 
στον προϋπολογισμό ανάλογα με την οικονομική του ευρωστία και από την άλλη, να 
ανέβει το βιοτικό επίπεδο των πιο φτωχών εργαζόμενων στρωμάτων του λαού. 

Το μαζ ικό κίνημα 

Η συμβολή του μαζικού κινήματος του κυπριακού λαού στον εθνικό αγώνα και τη 
λύση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του λαού, ήταν αποφασιστική και 
τεράστιας σημασίας. 

Οι συνδικαλιστικές, αγροτικές, επαγγελματικές και συνεργατικές οργανώσεις, το 
κίνημα της νεολαίας, των γυναικών και της ειρήνης, οι διάφοροι επιστημονικοί 
και εκπολιτιστικοί σύνδεσμοι, απόδειξαν στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας ότι 
εμφορούνται από ανώτερο πατριωτικό πνεύμα κι αποτελούν προπύργια του αγώνα 
μας. Η συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργαζομένων Οργανώσεων 
αποτελεί έκφραση της βαθειάς επιθυμίας του λαού και των μαζικών του οργανώσεων 
ν' αγωνισθούν ενωμένοι για ματαίωση της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας ως το 
νικηφόρο τέρμα του αγώνα μας. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην 
ιμπεριαλιστική συνωμοσία, τις υπονομευτικές ενέργειες και τις νόθες νατοϊκές λύσεις. 
Πατριωτισμός κι αυτοθυσία χαρακτηρίζουν τη στάση των εργατών και υπαλλήλων 
και των οργανώσεων τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η 
ξενοκίνητη ανταρσία και στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Παράλληλα όμως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς να ξεφεύγουν από την 
ορθή τακτική της ενότητας και της προσήλωσης των εργαζομένων στο κύριο εθνικό 
καθήκον της αντιμετώπισης των ραδιουργιών του ιμπεριαλισμού, δεν παραμέλησαν 
τα προβλήματα των εργαζομένων, περιφρούρησαν τα κεκτημένα δικαιώματα και 
σε πολλές περιπτώσεις βελτίωσαν τις συνθήκες εργασίας και ημερομίσθια των 
εργατοϋπαλλήλων και συνέβαλαν να βελτιωθεί η εργατική νομοθεσία και ιδιαίτερα 
ο νόμος για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Χιλιάδες εργάτες κέρδισαν ταμείο προνοίας, 
αδειών και ανάπαυσης. Οι Ακελιστές συνδικαλιστές έπαιξαν δραστήριο ρόλο σ' όλους 
τους οικονομικούς και εθνικούς αγώνες της εργατικής τάξης. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
την ίδια πολιτική υποστήριξης του συνδικαλιστικού κινήματος, που συνοψίζεται στα 
παρακάτω: 

(α) Διαρκής ενίσχυση και περαιτέρω μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, με την οργάνωση των ανοργάνωτων εργατών και υπαλλήλων. Προάσπιση 
των συμφερόντων των εργατών και υπαλλήλων, αντιϊμπεριαλιστική συσπείρωση 
και πιο αποφασιστική συνεισφορά στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, ορθή 
διαπαιδαγώγηση των εργαζομένων με βάση την πείρα, τις επιδιώξεις και τον 
ιστορικό ρόλο που έχει να επιτελέσει η εργατική τάξη για τη σοσιαλιστική ανέλιξη 
της κοινωνίας. . 

(β) Ενότητα των εργατών και υπαλλήλων στους τόπους δουλιάς και κατά 
επαγγέλματα. Προώθηση της ενότητας όλων των εργατικών και υπαλληλικών 
οργανώσεων είτε με την οργάνωση Συνδικαλιστικού Κογκρέσου είτε άλλο τύπο 
οργάνωσης που θεωρούν κατάλληλη τα ενδιαφερόμενα συνδικάτα. Το Α Κ Ε Λ 
θεωρεί ότι η συνένωση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάτω από ένα 
κεντρικό σώμα θα ενισχύσει τον εθνικό μας αγώνα και θα βοηθήσει αποφασιστικά 
στη λύση των προβλημάτων των εργατών και υπαλλήλων. 

Η συμβολή της αγροτιάς σ' όλους τους τομείς του αγώνα, την άμυνα, το οικονομικό 
μέτωπο και τις εθνικές κινητοποιήσεις ήταν αποφασιστικής σημασίας. Η αγροτική 
μαζί με την εργατική τάξη αποτελούν τον άξονα του εθνικοαπελευθερωτικού μας 
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πολιτική κτυπά καίρια τα ιμπεριαλιστικά διαμελιστικά σχέδια και εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για ειρηνική λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Ακολουθώντας με συνέπεια αυτή την πατριωτική πολιτική, το Κόμμα μας, μ' 
επικεφαλής την Κ.Ε., δούλεψε ακούραστα για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η 
πολιτική. Το Κόμμα μας διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να κτυπηθεί ο σωβινισμός 
από οπουδήποτε κι αν εκδηλωνόταν και στο να εξαγγελθεί από την κυβέρνηση 
επίσημα στον ΟΗΕ η Δ ιακήρυξη προθέσεων για τα Μειονοτικά Δικαιώματα. Το 
Κόμμα μας καλεί την κυβέρνηση να πάρει πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα που 
θα βοηθήσουν τους Τούρκους συμπατριώτες μας να επανέλθουν στις εστίες τους 
και να ασχοληθούν με τις δουλιές τους χωρίς οποιοδήποτε φόβο για τη ζωή και την 
περιουσία τους. 

Το Συνέδριο εγκρίνοντας την πολιτική και τη δράση της Κ.Ε. έναντι της 
τουρκοκυπριακής μειονότητας, υπογραμμίζει ότι αποτελεί απαράβατο πατριωτικό 
καθήκον κάθε Ακελιστή, κάθε Κύπριου πατριώτη να εργασθεί ακούραστα και με 
επιμονή για να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων, για 
ν' αποκατασταθούν ομαλές ειρηνικές συνθήκες συμβίωσης, φιλίας και συνεργασίας 
ανάμεσα στα δύο σύνοικα στοιχεία, πράγμα που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την ειρηνική λύση του Κυπριακού. 

Το οικονομικό μέτωπο 

Το Συνέδριο θεωρεί ότι το οικονομικό μέτωπο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχή διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα. 

Η κυπριακή οικονομία, που κατόρθωσε ν' αντέξει τη μεγάλη δοκιμασία των δύο 
τελευταίων χρόνων, χάρις στην αυτοθυσία και τον πατριωτισμό των εργαζομένων και 
τις ακούραστες προσπάθειες του λαού και της κυβέρνησης, δεν πρέπει ν' αφεθεί να 
καμφθεί και να εξασθενίσει. Παρά το βάρος της επιστράτευσης και των στρατιωτικών 
δαπανών, υπάρχουν δυνατότητες για να πετύχουμε νέα οικονομική άνοδο, αύξηση 
του εθνικού εισοδήματος και βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να ληφθούν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: 

(α Να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η εκτέλεση όλων των βασικών έργων του 
Πενταετούς Προγράμματος Αναπτύξεως. Να δοθεί απόλυτη σημασία για την 
ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

(β) Να χορηγηθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο 
στους αγρότες για ανάπτυξη της παραγωγής και να ανασταλεί η πληρωμή των 
χρεών εκείνων των αγροτών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 

(γ) Να βοηθηθε ί η κυπριακή βιομηχανία ν' αναπτύξει και επεκτείνει την παραγωγή. 
Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η εξασφάλιση πιστώσεων με χαμηλό επιτόκιο για τη 
ντόπια βιομηχανία και τον τουρισμό και περιφρούρηση τους από τον συναγωνισμό 
του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου, που διεισδύει στον τόπο με μοναδικό σκοπό 
την εξασφάλιση υπερκέρδους. Η ενθάρρυνση του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου 
για επενδύσεις στον τόπο μας δημιουργεί, εκτός των οικονομικών κινδύνων, ζημιά 
στον εθνικοαπελευθερωτικά μας αγώνα. 

(δ) Να σταματήσει η εισροή ξένου κεφαλαίου στην Κύπρο και να παρτούν μέτρα 
για τον περιορισμό και τη σταδιακή εκδίωξη του ξένου κεφαλαίου που έχει ήδη 
εγκατασταθεί στον τόπο μας και νέμεται τον πλούτο του. 

(ε) Να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας εμπόριο και να επεκτείνουμε τις εμπορικές 
μας σχέσεις, καταβάλλοντος ιδιαίτερη προσπάθεια για τη σταθερή διάθεση των 
αγροτικών μας προϊόντων σε αμειπτικές τιμές. Το μεγάλο έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο πρέπει να μειωθεί με την αύξηση των εξαγωγών μας και τον περιορισμό 
των εισαγωγών ειδών πολυτελείας και ειδών που παράγονται στον τόπο μας και 
που είναι εφάμιλλα των εξωτερικών και πωλούνται σε τιμές συναγωνισμού. 

(στ) Γ ια την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματικών πόρων πρέπει η κυβέρνηση να 
συνάψει δάνεια με τους πιο ευνοϊκούς όρους που μπορεί να εξασφαλίσει και από 
χώρες που είναι πρόθυμες να παραχωρήσουν πιστώσεις χωρίς πολιτικούς όρους 
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ή άλλες δεσμεύσεις και ανταλλάγματα. 

Η εφαρμογή όλων αυτών και άλλων μέτρων που βοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας 
μας θα συμβάλει στην πλήρη απασχόληση, την αύξηση του εθνικού εισοδήματος, την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού και στην ενίσχυση του αγώνα του κυπριακού 
λαού για εθνική λευτεριά. Παράλληλα με τα πιο πάνω μέτρα που θα δυναμώσουν 
το οικονομικό μας μέτωπο, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μέτρα για δικαιότερη 
κατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι που από τη μια ο καθένας να συνεισφέρει 
στον προϋπολογισμό ανάλογα με την οικονομική του ευρωστία και από την άλλη, να 
ανέβει το βιοτικό επίπεδο των πιο φτωχών εργαζόμενων στρωμάτων του λαού. 

Το μαζ ικό κίνημα 

Η συμβολή του μαζικού κινήματος του κυπριακού λαού στον εθνικό αγώνα και τη 
λύση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του λαού, ήταν αποφασιστική και 
τεράστιας σημασίας. 

Οι συνδικαλιστικές, αγροτικές, επαγγελματικές και συνεργατικές οργανώσεις, το 
κίνημα της νεολαίας, των γυναικών και της ειρήνης, οι διάφοροι επιστημονικοί 
και εκπολιτιστικοί σύνδεσμοι, απόδειξαν στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας ότι 
εμφορούνται από ανώτερο πατριωτικό πνεύμα κι αποτελούν προπύργια του αγώνα 
μας. Η συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργαζομένων Οργανώσεων 
αποτελεί έκφραση της βαθειάς επιθυμίας του λαού και των μαζικών του οργανώσεων 
ν' αγωνισθούν ενωμένοι για ματαίωση της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας ως το 
νικηφόρο τέρμα του αγώνα μας. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην 
ιμπεριαλιστική συνωμοσία, τις υπονομευτικές ενέργειες και τις νόθες νατοϊκές λύσεις. 
Πατριωτισμός κι αυτοθυσία χαρακτηρίζουν τη στάση των εργατών και υπαλλήλων 
και των οργανώσεων τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε η 
ξενοκίνητη ανταρσία και στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Παράλληλα όμως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς να ξεφεύγουν από την 
ορθή τακτική της ενότητας και της προσήλωσης των εργαζομένων στο κύριο εθνικό 
καθήκον της αντιμετώπισης των ραδιουργιών του ιμπεριαλισμού, δεν παραμέλησαν 
τα προβλήματα των εργαζομένων, περιφρούρησαν τα κεκτημένα δικαιώματα και 
σε πολλές περιπτώσεις βελτίωσαν τις συνθήκες εργασίας και ημερομίσθια των 
εργατοϋπαλλήλων και συνέβαλαν να βελτιωθεί η εργατική νομοθεσία και ιδιαίτερα 
ο νόμος για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Χιλιάδες εργάτες κέρδισαν ταμείο προνοίας, 
αδειών και ανάπαυσης. Οι Ακελιστές συνδικαλιστές έπαιξαν δραστήριο ρόλο σ' όλους 
τους οικονομικούς και εθνικούς αγώνες της εργατικής τάξης. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
την ίδια πολιτική υποστήριξης του συνδικαλιστικού κινήματος, που συνοψίζεται στα 
παρακάτω: 

(α) Διαρκής ενίσχυση και περαιτέρω μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, με την οργάνωση των ανοργάνωτων εργατών και υπαλλήλων. Προάσπιση 
των συμφερόντων των εργατών και υπαλλήλων, αντιϊμπεριαλιστική συσπείρωση 
και πιο αποφασιστική συνεισφορά στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα, ορθή 
διαπαιδαγώγηση των εργαζομένων με βάση την πείρα, τις επιδιώξεις και τον 
ιστορικό ρόλο που έχει να επιτελέσει η εργατική τάξη για τη σοσιαλιστική ανέλιξη 
της κοινωνίας. . 

(β) Ενότητα των εργατών και υπαλλήλων στους τόπους δουλιάς και κατά 
επαγγέλματα. Προώθηση της ενότητας όλων των εργατικών και υπαλληλικών 
οργανώσεων είτε με την οργάνωση Συνδικαλιστικού Κογκρέσου είτε άλλο τύπο 
οργάνωσης που θεωρούν κατάλληλη τα ενδιαφερόμενα συνδικάτα. Το Α Κ Ε Λ 
θεωρεί ότι η συνένωση όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κάτω από ένα 
κεντρικό σώμα θα ενισχύσει τον εθνικό μας αγώνα και θα βοηθήσει αποφασιστικά 
στη λύση των προβλημάτων των εργατών και υπαλλήλων. 

Η συμβολή της αγροτιάς σ' όλους τους τομείς του αγώνα, την άμυνα, το οικονομικό 
μέτωπο και τις εθνικές κινητοποιήσεις ήταν αποφασιστικής σημασίας. Η αγροτική 
μαζί με την εργατική τάξη αποτελούν τον άξονα του εθνικοαπελευθερωτικού μας 
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αγώνα. 

Ταυτόχρονα το αγροτικό κίνημα προώθησε σημαντικά προβλήματα όλων των βασικών 
κλάδων της αγροτικής οικονομίας και γενικώτερα ζητήματα της υπαίθρου. Το πνεύμα 
της ενότητας και συνεργασίας αναπτύχθηκε μέσα στους αγρότες και τις οργανώσεις 
με βάση τον εθνικόν αγώνα, τα επαγγελματικά, κοινοτικά και άλλα ζητήματα. 

Η πολιτική του Α Κ Ε Λ στο αγροτικό κίνημα είναι: Συσπείρωση όλων των αγροτών 
στις αγροτικές οργανώσεις, συνεργασία των αγροτικών οργανώσεων για λύση των 
προβλημάτων της αγροτιάς και προώθηση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 
Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για συνένωση των αγροτικών οργανώσεων 
σε μια πανίσχυρη ενιαία οργάνωση. 

Η εργατο-αγροτική συμμαχία αποτελεί θεμέλιο του εθνικοαπελευθερωτικού 
μετώπου του κυπριακού λαού, τη δύναμη που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη απελευθέρωση και την ολόπλευρη πρόοδο του λαού μας. ΓΓ αυτό το Κόμμα 
μας θα εργαστεί για το παραπέρα δυνάμωμα της. 

Το κίνημα του συνεργατισμού, με τη βοήθεια και την υποστήριξη του λαϊκού 
κινήματος αναπτύσσεται και βοηθά στη λύση σοβαρών, οικονομικών προβλημάτων 
των παραγωγικών τάξεων, ιδίως των αγροτών. Η αναθεώρηση των αντιδημοκρατικών 
διατάξεων του αποικιακού Νόμου Περί Συνεργατισμού, και η δημιουργία μιας πλατιάς 
δημοκρατικής συνομοσπονδίας όλων των συνεργατικών ενώσεων της Κύπρου θα 
ενισχύσει την ενότητα και τη δράση του συνεργατισμού. 

Το κίνημα των γυναικών πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στον εθνικοαπελευθερωτικά 
αγώνα. Το Α Κ Ε Λ θα βοηθήσει τις οργανώσεις γυναικών να διευρυνθούν και να παίξουν 
πιο αποφασιστικό ρόλο στην λύση των πολλαπλών οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κυπρία γυναίκα, ζεχωριστή σημασία έχει η 
οργάνωση των εργαζομένων γυναικών κι η προώθηση της ενότητας του γυναικείου 
κινήματος. 

Η κυπριακή νεολαία και οι οργανώσεις της βρίσκονται σήμερα αφοσιωμένες στον 
εθνικό αγώνα. Οι νέοι μας κράτησαν το κύριο βάρος της άμυνας και πρόσφεραν τις 
μεγαλύτερες θυσίες στο βωμό της λεφτεριάς. 

Ενώ οι οργανώσεις νεολαίας θα συνεχίσουν να συσπειρώνουν και να διαπαιδαγωγούν 
τη νέα γενιά στο πνεύμα του αντιϊμπεριαλιστικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, 
πρέπει να προωθήσουν για τη λύση τους βασικά προβλήματα των νέων μας καθώς και 
το πρόβλημα της υγιούς απασχόλησης της νεολαίας που έχουν τεράστια σημασία για 
το μέλλον ολόκληρου του λαού μας. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα προβλήματα 
της μόρφωσης, της ειδίκευσης, και επαγγελματικής απασχόλησης των νέων. 

Η τεχνική κι επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί και να μπουν οι βάσεις 
για εξωσχολική απασχόληση των μαθητών με τη δημιουργία μαθητικών λεσχών 
κύκλων ενδιαφερόντων, κινηματογράφων κ.ο.κ. 

Η συμβολή των επιστημόνων και διανοουμένων μας στον εθνικό αγώνα και την 
ολόπλευρη πρόοδο της πατρίδας μας είναι πολύτιμη. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τις 
προσπάθειες των οργανώσεων τους για τη λύση των επαγεγλματικών τους ζητημάτων 
καιτη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στη διανόηση μας να παίξει ευρύτερο 
δημιουργικό ρόλο. 

Οι βιοτέχνες και επαγγελματίες αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μας και 
παίζουν μεγάλο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η ενίσχυση των 
οργανώσεων των μεσαίων στρωμάτων θα βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων τους, 
στη σταθεροποίηση του οικονομικού μας μετώπου και στον εθνικό αγώνα γενικώτερα. 

Οι επαγγελματικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και άλλες μαζικές 
οργανώσεις του κυπριακού λαού, που τόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν ως τα 
σήμερα, στη λύση των προβλημάτων των εργαζομένων, στην κοινωνική πρόοδο 
και τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα της πατρίδας μας, θα παίξουν ακόμα πιο 
αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον, συσπειρώνοντας όλες τις πατριωτικές δυνάμεις του 
λαού στην πάλη για τη λεφτεριά, την ειρήνη και την ευημερία της πατρίδας μας. 
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Το κίνημα της ειρήνης σημε ίωσε νέα άνοδο. Στην περίοδο που ανασκοπούμε, η πάλη 
του κυπριακού λαού για την ειρήνη, την αποπυρηνικοποίηση, την κατάργηση των 
ξένων βάσεων στο κυπριακό έδαφος και από όλες τις χώρες και για τον τερματισμό 
των ιμπεριαλιστικών επιδρομών και του πολέμου στο Βιετνάμ έγινε πιο έντονη. 

Αποκορύφωμα της παλλαϊκής κινητοποίησης ενάντια στις βάσεις, για την 
αποστρατικοποίηση και την ειρήνη, υπήρξε η λαμπρή και μεγαλειώδης Πορεία μέσα 
από τις βρεττανικές βάσεις, από το ναό του Απόλλωνα μέχρι τη Λεμεσό τον Οκτώβρη 
του 1964, που υπήρξε η πιο μαζική αντιπολεμική εκδήλωση που γνώρισε η Κύπρος. 

Ο αγώνας για την ειρήνη, την κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων και των 
κατασκοπευτικών σταθμών και το σταμάτημα της πτήσης αεροπλάνων με πυρηνικά 
όπλα είναι πρωταρχικής σημασίας και αναπόσπαστο μέρος της πάλης του λαού 
μας για αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. ΓΓ αυτό όσο πιο πολύ δυναμώνει 
το κίνημα της ειρήνης, τόσο πιο σημαντική γίνεται η συμβολή στον εθνικό αγώνα 
του λαού μας. Ύψιστο καθήκον κάθε Κύπριου πατριώτη είναι να συμβάλει για το 
δυνάμωμα του αγώνα για την ειρήνη και την κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων, 
συνδυάζοντας τον με τον εθνικό αγώνα και τον αγώνα των παγκόσμιων φιλειρηνικών 
δυνάμεων για γενικό και πλήρη αφοπλισμό, για ειρήνη και για ειρηνική συνύπαρξη. 

Για ένα πιο μαζικό, πιο σφιχτοδεμένο αγωνιστικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λ α ο ύ 

Το Α Κ Ε Λ έχει σήμερα μεγάλη εκτίμηση και επιρροή μέσα σε πλατιά στρώματα λαού. 
Αυτό οφείλεται στην ορθότητα της πατριωτικής πολιτικής του γραμμής και τακτικής 
και στη συνέπεια με την οποία εφαρμόζει αυτή την πολιτική στην πράξη. 

Στο διάστημα που ανασκοπούμε το Κόμμα μας ανέπτυξε αρκετά την οργανωτική του 
δουλιά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μαζικοποίηση του και βελτίωση της δουλιάς 
των διαφόρων κομματικών καθοδηγητικών οργανισμών και της κομματικής ομάδας. 

Το Συνέδριο εγκρίνει την πολιτική για μαζική στρατολογία νέων μελών, που εφάρμοσε 
η Κ.Ε., με βάση την απόφαση της Δ' Τακτικής Ολομέλειας. 

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι υπάρχουν 
ακόμα μεγάλα περιθώρια για παραπέρα βελτίωση της οργανωτικής δουλιάς για την 
εξάλειψη αδυναμιών και ελλείψεων. 

Καθήκον των καθοδηγητικών οργανισμών και ολοκλήρου του Κόμματος είναι να 
δουλέψουν ακόμα πιο εντατικά, προγραμματισμένα και συστηματικά για το ανέβασμα 
της οργανωτικής και πολιτικής δουλιάς σε ανώτερο επίπεδο, έτσι που αυτή να 
ανταποκρίνεται πληρέστερα στην πολιτική γραμμή και τις απαιτήσεις της πολιτικής 
κατάστασης και των εξελίξεων της. Ανεβάζοντας την οργανωτική και πολιτική δουλιά 
του Κόμματος σε ανώτερο επίπεδο, θα επιτύχουμε ώστε το Κόμμα να διαδραματίσει 
ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικά 
και τους άλλους αγώνες του κυπριακού λαού. 

Με οδηγό την απόφαση της Δ' Τακτικής Ολομέλειας της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. (Ιούνης 
1964) πρέπει να πάρουμε όλα τα πρακτικά μέτρα για να επιτύχουμε την περαιτέρω 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλιας. 

Συγκεκριμένα πρέπει: 

• Να κάμουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο μαζικό με τη στρατολογία χιλιάδων 
νέων μελών ανάμεσα απ' όλα τα εργαζόμενα στρώματα, έτσι που να ριζώσει 
παντού, εκεί όπου ζει. και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός - στο εργοστάσιο, στο 
εργαστήρι, στο γραφείο, γενικά στον τόπο δουλιάς στο χωριό και στη συνοικία. 

• Να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τη δουλιά της κομματικής ομάδας, που είναι 
ο θεμέλιος του Κόμματος, καθώς και όλων των καθοδηγητικών οργανισμών. 
Περισσότερη πρωτοβουλία, ψηλότερη συναίσθηση ευθύνης, συλλογική δουλιά 
και καταμερισμός, είναι μερικά μέτρα που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η δουλιά 
της κομματικής ομάδας. 

β Να κτυπήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τον σεκταρισμό και τη γραφειοκρατία 
εκε ί και όπου εκδηλώνεται στη δουλιά μας. Να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ 
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αγώνα. 

Ταυτόχρονα το αγροτικό κίνημα προώθησε σημαντικά προβλήματα όλων των βασικών 
κλάδων της αγροτικής οικονομίας και γενικώτερα ζητήματα της υπαίθρου. Το πνεύμα 
της ενότητας και συνεργασίας αναπτύχθηκε μέσα στους αγρότες και τις οργανώσεις 
με βάση τον εθνικόν αγώνα, τα επαγγελματικά, κοινοτικά και άλλα ζητήματα. 

Η πολιτική του Α Κ Ε Λ στο αγροτικό κίνημα είναι: Συσπείρωση όλων των αγροτών 
στις αγροτικές οργανώσεις, συνεργασία των αγροτικών οργανώσεων για λύση των 
προβλημάτων της αγροτιάς και προώθηση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. 
Δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για συνένωση των αγροτικών οργανώσεων 
σε μια πανίσχυρη ενιαία οργάνωση. 

Η εργατο-αγροτική συμμαχία αποτελεί θεμέλιο του εθνικοαπελευθερωτικού 
μετώπου του κυπριακού λαού, τη δύναμη που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην 
πλήρη απελευθέρωση και την ολόπλευρη πρόοδο του λαού μας. ΓΓ αυτό το Κόμμα 
μας θα εργαστεί για το παραπέρα δυνάμωμα της. 

Το κίνημα του συνεργατισμού, με τη βοήθεια και την υποστήριξη του λαϊκού 
κινήματος αναπτύσσεται και βοηθά στη λύση σοβαρών, οικονομικών προβλημάτων 
των παραγωγικών τάξεων, ιδίως των αγροτών. Η αναθεώρηση των αντιδημοκρατικών 
διατάξεων του αποικιακού Νόμου Περί Συνεργατισμού, και η δημιουργία μιας πλατιάς 
δημοκρατικής συνομοσπονδίας όλων των συνεργατικών ενώσεων της Κύπρου θα 
ενισχύσει την ενότητα και τη δράση του συνεργατισμού. 

Το κίνημα των γυναικών πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες στον εθνικοαπελευθερωτικά 
αγώνα. Το Α Κ Ε Λ θα βοηθήσει τις οργανώσεις γυναικών να διευρυνθούν και να παίξουν 
πιο αποφασιστικό ρόλο στην λύση των πολλαπλών οικονομικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κυπρία γυναίκα, ζεχωριστή σημασία έχει η 
οργάνωση των εργαζομένων γυναικών κι η προώθηση της ενότητας του γυναικείου 
κινήματος. 

Η κυπριακή νεολαία και οι οργανώσεις της βρίσκονται σήμερα αφοσιωμένες στον 
εθνικό αγώνα. Οι νέοι μας κράτησαν το κύριο βάρος της άμυνας και πρόσφεραν τις 
μεγαλύτερες θυσίες στο βωμό της λεφτεριάς. 

Ενώ οι οργανώσεις νεολαίας θα συνεχίσουν να συσπειρώνουν και να διαπαιδαγωγούν 
τη νέα γενιά στο πνεύμα του αντιϊμπεριαλιστικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, 
πρέπει να προωθήσουν για τη λύση τους βασικά προβλήματα των νέων μας καθώς και 
το πρόβλημα της υγιούς απασχόλησης της νεολαίας που έχουν τεράστια σημασία για 
το μέλλον ολόκληρου του λαού μας. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθούν τα προβλήματα 
της μόρφωσης, της ειδίκευσης, και επαγγελματικής απασχόλησης των νέων. 

Η τεχνική κι επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί και να μπουν οι βάσεις 
για εξωσχολική απασχόληση των μαθητών με τη δημιουργία μαθητικών λεσχών 
κύκλων ενδιαφερόντων, κινηματογράφων κ.ο.κ. 

Η συμβολή των επιστημόνων και διανοουμένων μας στον εθνικό αγώνα και την 
ολόπλευρη πρόοδο της πατρίδας μας είναι πολύτιμη. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τις 
προσπάθειες των οργανώσεων τους για τη λύση των επαγεγλματικών τους ζητημάτων 
καιτη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στη διανόηση μας να παίξει ευρύτερο 
δημιουργικό ρόλο. 

Οι βιοτέχνες και επαγγελματίες αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μας και 
παίζουν μεγάλο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η ενίσχυση των 
οργανώσεων των μεσαίων στρωμάτων θα βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων τους, 
στη σταθεροποίηση του οικονομικού μας μετώπου και στον εθνικό αγώνα γενικώτερα. 

Οι επαγγελματικές, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές και άλλες μαζικές 
οργανώσεις του κυπριακού λαού, που τόσο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν ως τα 
σήμερα, στη λύση των προβλημάτων των εργαζομένων, στην κοινωνική πρόοδο 
και τον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα της πατρίδας μας, θα παίξουν ακόμα πιο 
αποφασιστικό ρόλο στο μέλλον, συσπειρώνοντας όλες τις πατριωτικές δυνάμεις του 
λαού στην πάλη για τη λεφτεριά, την ειρήνη και την ευημερία της πατρίδας μας. 
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Το κίνημα της ειρήνης σημε ίωσε νέα άνοδο. Στην περίοδο που ανασκοπούμε, η πάλη 
του κυπριακού λαού για την ειρήνη, την αποπυρηνικοποίηση, την κατάργηση των 
ξένων βάσεων στο κυπριακό έδαφος και από όλες τις χώρες και για τον τερματισμό 
των ιμπεριαλιστικών επιδρομών και του πολέμου στο Βιετνάμ έγινε πιο έντονη. 

Αποκορύφωμα της παλλαϊκής κινητοποίησης ενάντια στις βάσεις, για την 
αποστρατικοποίηση και την ειρήνη, υπήρξε η λαμπρή και μεγαλειώδης Πορεία μέσα 
από τις βρεττανικές βάσεις, από το ναό του Απόλλωνα μέχρι τη Λεμεσό τον Οκτώβρη 
του 1964, που υπήρξε η πιο μαζική αντιπολεμική εκδήλωση που γνώρισε η Κύπρος. 

Ο αγώνας για την ειρήνη, την κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων και των 
κατασκοπευτικών σταθμών και το σταμάτημα της πτήσης αεροπλάνων με πυρηνικά 
όπλα είναι πρωταρχικής σημασίας και αναπόσπαστο μέρος της πάλης του λαού 
μας για αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. ΓΓ αυτό όσο πιο πολύ δυναμώνει 
το κίνημα της ειρήνης, τόσο πιο σημαντική γίνεται η συμβολή στον εθνικό αγώνα 
του λαού μας. Ύψιστο καθήκον κάθε Κύπριου πατριώτη είναι να συμβάλει για το 
δυνάμωμα του αγώνα για την ειρήνη και την κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων, 
συνδυάζοντας τον με τον εθνικό αγώνα και τον αγώνα των παγκόσμιων φιλειρηνικών 
δυνάμεων για γενικό και πλήρη αφοπλισμό, για ειρήνη και για ειρηνική συνύπαρξη. 

Για ένα πιο μαζικό, πιο σφιχτοδεμένο αγωνιστικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λ α ο ύ 

Το Α Κ Ε Λ έχει σήμερα μεγάλη εκτίμηση και επιρροή μέσα σε πλατιά στρώματα λαού. 
Αυτό οφείλεται στην ορθότητα της πατριωτικής πολιτικής του γραμμής και τακτικής 
και στη συνέπεια με την οποία εφαρμόζει αυτή την πολιτική στην πράξη. 

Στο διάστημα που ανασκοπούμε το Κόμμα μας ανέπτυξε αρκετά την οργανωτική του 
δουλιά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μαζικοποίηση του και βελτίωση της δουλιάς 
των διαφόρων κομματικών καθοδηγητικών οργανισμών και της κομματικής ομάδας. 

Το Συνέδριο εγκρίνει την πολιτική για μαζική στρατολογία νέων μελών, που εφάρμοσε 
η Κ.Ε., με βάση την απόφαση της Δ' Τακτικής Ολομέλειας. 

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι υπάρχουν 
ακόμα μεγάλα περιθώρια για παραπέρα βελτίωση της οργανωτικής δουλιάς για την 
εξάλειψη αδυναμιών και ελλείψεων. 

Καθήκον των καθοδηγητικών οργανισμών και ολοκλήρου του Κόμματος είναι να 
δουλέψουν ακόμα πιο εντατικά, προγραμματισμένα και συστηματικά για το ανέβασμα 
της οργανωτικής και πολιτικής δουλιάς σε ανώτερο επίπεδο, έτσι που αυτή να 
ανταποκρίνεται πληρέστερα στην πολιτική γραμμή και τις απαιτήσεις της πολιτικής 
κατάστασης και των εξελίξεων της. Ανεβάζοντας την οργανωτική και πολιτική δουλιά 
του Κόμματος σε ανώτερο επίπεδο, θα επιτύχουμε ώστε το Κόμμα να διαδραματίσει 
ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στον εθνικοαπελευθερωτικά 
και τους άλλους αγώνες του κυπριακού λαού. 

Με οδηγό την απόφαση της Δ' Τακτικής Ολομέλειας της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. (Ιούνης 
1964) πρέπει να πάρουμε όλα τα πρακτικά μέτρα για να επιτύχουμε την περαιτέρω 
βελτίωση της οργανωτικής και πολιτικής δουλιας. 

Συγκεκριμένα πρέπει: 

• Να κάμουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο μαζικό με τη στρατολογία χιλιάδων 
νέων μελών ανάμεσα απ' όλα τα εργαζόμενα στρώματα, έτσι που να ριζώσει 
παντού, εκεί όπου ζει. και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός - στο εργοστάσιο, στο 
εργαστήρι, στο γραφείο, γενικά στον τόπο δουλιάς στο χωριό και στη συνοικία. 

• Να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τη δουλιά της κομματικής ομάδας, που είναι 
ο θεμέλιος του Κόμματος, καθώς και όλων των καθοδηγητικών οργανισμών. 
Περισσότερη πρωτοβουλία, ψηλότερη συναίσθηση ευθύνης, συλλογική δουλιά 
και καταμερισμός, είναι μερικά μέτρα που θα βοηθήσουν να βελτιωθεί η δουλιά 
της κομματικής ομάδας. 

β Να κτυπήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τον σεκταρισμό και τη γραφειοκρατία 
εκε ί και όπου εκδηλώνεται στη δουλιά μας. Να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ 

233 



σε όλους τους κομματικούς οργανισμούς τη συλλογική δουλιά και δράση, τη 
δημιουργική κριτική και αυτοκριτική. 

• Να ανεβάσουμε ακόμα πιο πολύ την εσωκομματική δημοκρατία και να 
ενθαρρύνουμε διαρκώς και περισσότερο την ελεύθερη, δημοκρατική συζήτηση 
μέσα στο Κόμμα. 

• Να αναδείξουμε ακόμα πιο πολλά νέα ικανά και ε ιδικευμένα σε διάφορους 
τομείς στελέχη, εφαρμόζοντας τη σωστή πολιτική που έχει το Κόμμα για την 
ανάδειξη στελεχών, χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τον θεσμό του 
ακτίβ, σε επαρχιακή και κεντρική κλίμακα. 

• Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να σφυρηλατήσουμε 
ακόμα πιο πολύ την ενότητα και τη μονολιθικότητα των γραμμών του Κόμματος 
από τα πάνω μέχρι τα κάτω. 

• Να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ την ιδεολογική και θεωρητική μας δουλιά για 
να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Να οργανώσουμε ειδικές σχολές, διαλέξεις και 
να ενθαρρύνουμε την αυτομόρφωση. Να βελτιώσουμε τη δουλιά μας στον 
τομέα της ζύμωσης και της προπαγάνδας και να ανεβάσουμε ακόμα πιο 
πολύ την κυκλοφορία των εντύπων που εξυπηρετούν το κίνημα και ιδιαίτερα 
της «ΧΑΡΑΥΓΗΣ». Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, 
πράγμα που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του 
κομματικού μηχανισμού. 

Το 11ο Συνέδριο απευθύνει τον χαιρετισμό του προς όλα τα μέλη και στελέχη του 
Κόμματος. Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να δουλέψει με ακόμα μεγαλύτερο 
ενθουσιασμό, με καινούργιους, ανώτερους ρυθμούς για ένα πιο μαζικό, πιο 
σφιχτοδεμένο, μονολιθικό, αγωνιστικό κόμμα, ικανό να καθοδηγεί κα ινά κινητοποιεί 
πιο αποτελεσματικά και δραστήρια τις μάζες στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα και 
προς ένα καινούργιο ειρηνικό, δημοκρατικό και ευτυχισμένο μέλλον. 

Το 11ο Συνέδριο απευθύνει προς όλους τους πατριώτες, προς την ηρωική εθνοφρουρά, 
προς όλο τον κυπριακό λαό την πατριωτική έκκληση. Εμπρός όλοι ενωμένοι ας 
σφυρηλατήσουμε αδιάρρηκτο το πανίσχυρο μέτωπο λαού. στρατού και κυβέρνησης 
στην κοινή αντιϊμπεριαλιστική πάλη για την κατάργηση των δεσμεύσεων και 
περιορισμών των συμφωνιών της Ζυρίχης, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και 
την εξασφάλιση της αδέσμευτης ανεξαρτησίας, έτσι που να μπορέσει ο κυπριακός 
λαός να αποφασίσει ελεύθερα το μέλλον του με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου81 

Προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 

Μακαριώτατε, 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ στην πρώτη σημερινή σύνοδο του αφού 
άκουσε την πολιτική εισήγηση που κατάθεσε εκ μέρους της Κεντρικής 
Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος μας και βουλευτής κ. Ε. 
Παπαϊωάννου, εξουσιοδότησε το Προεδρείο να σας διαβεβαιώσει ότι το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να παράσχει σε Σας και την υπό την προεδρείαν σας 
κυβέρνηση, την αμέριστη συμπαράσταση του για την πλήρη επιτυχία της 
αντιϊμπεριαλιστικής. αντιστασιακής πολιτικής σας, για μια Κύπρο αδέσμευτα 
ανεξάρτητη, πλήρως κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, δίχως πολεμικές βάσεις, 
με τον λαό της λεύτερο να αποφασίσει χωρίς οποιεσδήποτε επεμβάσεις το 
μέλλον του. 

Αύτη η πολιτική είναι η πολιτική που υποστηρίζεται από την συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού. Αυτή η πολιτική και μόνο οδηγεί με ασφάλεια στην 
ικανοποίηση του γνήσιου εθνικού πόθου του λαού μας. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ Σας διαβεβαιώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να 
εργάζεται ακούραστα για την ματαίωση όλων των ραδιουργιών των εχθρών 
της Κύπρου που αποσκοπούν στη διάσπαση της ενότητας λαού, στρατού 
και κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με συνέπεια και επιμονή 
για να δυναμώσει αυτή η ενότητα, γιατί ξέρουμε πως τίποτε δεν είναι πιο 
απαραίτητο στον αγώνα μας όσο η ενότητα. 

Διατελώ Μακαριώτατε, με όλο τον σεβασμό 

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ ΦΑΝΤΗΣ 

Πρόεδρος 

Λευκωσία, 4.3.1966. 

Προς τον Κυπριακό λαό 

Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 3 - 6 του Μάρτη 1966 
απευθύνει προς τον ηρωικό κυπριακό λαό. τον πιο θερμό, εγκάρδιο, αγωνιστικό 
χαιρετισμό. 

Οι στιγμές που περνούμε είναι κρίσιμες. Δ ιεθνώς οι δυνάμεις της ιμπεριαλιστικής 
αντίδρασης, νοιώθοντας τον σοβαρό κίνδυνο που τις απειλεί με την αφύπνιση των 
λαών και την απώλεια των πολιτικών και οικονομικών τους θέσεων, γίνονται διαρκώς 
και πιο προκλητικές. Στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, όπου οι λαοί 
άνοιξαν και ανοίγουν με το αίμα και τις θυσίες τους τον δρόμο προς τη λευτεριά 
και την κοινωνική προκοπή, οι σκοτεινές δυνάμεις των μονοπωλίων μ' επικεφαλής 
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, γίνονται ολοένα και πιο επιθετικές, προκλητικές, 
οργανώνουν πραξικοπήματα ενάντια στις προοδευτικές και δημοκρατικές κυβερνήσεις 
και ξετσίπωτα επεμβαίνουν στα εσωτερικά των χωρών για να αναχαιτίσουν την 
ιστορική πορεία των λαών προς τη δημοκρατία, την ειρήνη καιτηνπρόοδο. Στο Βιετνάμ 
οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές συνεχίζουν την βάρβαρη και αιμοχαρή τους ένοπλη 
επέμβαση και επιδρομή για να φράξουν το δρόμο του ηρωικού βιετναμέζικου λαού 
προς την ενοποίηση της χώρας του. προς το δημοκρατικό και ανεξάρτητο μέλλον του. 

Στην Ελλάδα η αμερικανική επέμβαση ανέτρεψε.την αιρετή κυβέρνηση του Γεώργιου 
Παπανδρέου για να ανακόψει τη δημοκρατικοποίηση της χώρας και να διευκολύνει 
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σε όλους τους κομματικούς οργανισμούς τη συλλογική δουλιά και δράση, τη 
δημιουργική κριτική και αυτοκριτική. 

• Να ανεβάσουμε ακόμα πιο πολύ την εσωκομματική δημοκρατία και να 
ενθαρρύνουμε διαρκώς και περισσότερο την ελεύθερη, δημοκρατική συζήτηση 
μέσα στο Κόμμα. 

• Να αναδείξουμε ακόμα πιο πολλά νέα ικανά και ε ιδικευμένα σε διάφορους 
τομείς στελέχη, εφαρμόζοντας τη σωστή πολιτική που έχει το Κόμμα για την 
ανάδειξη στελεχών, χρησιμοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τον θεσμό του 
ακτίβ, σε επαρχιακή και κεντρική κλίμακα. 

• Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να σφυρηλατήσουμε 
ακόμα πιο πολύ την ενότητα και τη μονολιθικότητα των γραμμών του Κόμματος 
από τα πάνω μέχρι τα κάτω. 

• Να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ την ιδεολογική και θεωρητική μας δουλιά για 
να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Να οργανώσουμε ειδικές σχολές, διαλέξεις και 
να ενθαρρύνουμε την αυτομόρφωση. Να βελτιώσουμε τη δουλιά μας στον 
τομέα της ζύμωσης και της προπαγάνδας και να ανεβάσουμε ακόμα πιο 
πολύ την κυκλοφορία των εντύπων που εξυπηρετούν το κίνημα και ιδιαίτερα 
της «ΧΑΡΑΥΓΗΣ». Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, 
πράγμα που είναι απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του 
κομματικού μηχανισμού. 

Το 11ο Συνέδριο απευθύνει τον χαιρετισμό του προς όλα τα μέλη και στελέχη του 
Κόμματος. Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να δουλέψει με ακόμα μεγαλύτερο 
ενθουσιασμό, με καινούργιους, ανώτερους ρυθμούς για ένα πιο μαζικό, πιο 
σφιχτοδεμένο, μονολιθικό, αγωνιστικό κόμμα, ικανό να καθοδηγεί κα ινά κινητοποιεί 
πιο αποτελεσματικά και δραστήρια τις μάζες στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα και 
προς ένα καινούργιο ειρηνικό, δημοκρατικό και ευτυχισμένο μέλλον. 

Το 11ο Συνέδριο απευθύνει προς όλους τους πατριώτες, προς την ηρωική εθνοφρουρά, 
προς όλο τον κυπριακό λαό την πατριωτική έκκληση. Εμπρός όλοι ενωμένοι ας 
σφυρηλατήσουμε αδιάρρηκτο το πανίσχυρο μέτωπο λαού. στρατού και κυβέρνησης 
στην κοινή αντιϊμπεριαλιστική πάλη για την κατάργηση των δεσμεύσεων και 
περιορισμών των συμφωνιών της Ζυρίχης, την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και 
την εξασφάλιση της αδέσμευτης ανεξαρτησίας, έτσι που να μπορέσει ο κυπριακός 
λαός να αποφασίσει ελεύθερα το μέλλον του με βάση την αρχή της αυτοδιάθεσης. 
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Προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 

Μακαριώτατε, 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ στην πρώτη σημερινή σύνοδο του αφού 
άκουσε την πολιτική εισήγηση που κατάθεσε εκ μέρους της Κεντρικής 
Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος μας και βουλευτής κ. Ε. 
Παπαϊωάννου, εξουσιοδότησε το Προεδρείο να σας διαβεβαιώσει ότι το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να παράσχει σε Σας και την υπό την προεδρείαν σας 
κυβέρνηση, την αμέριστη συμπαράσταση του για την πλήρη επιτυχία της 
αντιϊμπεριαλιστικής. αντιστασιακής πολιτικής σας, για μια Κύπρο αδέσμευτα 
ανεξάρτητη, πλήρως κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, δίχως πολεμικές βάσεις, 
με τον λαό της λεύτερο να αποφασίσει χωρίς οποιεσδήποτε επεμβάσεις το 
μέλλον του. 

Αύτη η πολιτική είναι η πολιτική που υποστηρίζεται από την συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού. Αυτή η πολιτική και μόνο οδηγεί με ασφάλεια στην 
ικανοποίηση του γνήσιου εθνικού πόθου του λαού μας. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ Σας διαβεβαιώνει επίσης ότι θα συνεχίσει να 
εργάζεται ακούραστα για την ματαίωση όλων των ραδιουργιών των εχθρών 
της Κύπρου που αποσκοπούν στη διάσπαση της ενότητας λαού, στρατού 
και κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με συνέπεια και επιμονή 
για να δυναμώσει αυτή η ενότητα, γιατί ξέρουμε πως τίποτε δεν είναι πιο 
απαραίτητο στον αγώνα μας όσο η ενότητα. 

Διατελώ Μακαριώτατε, με όλο τον σεβασμό 

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ ΦΑΝΤΗΣ 

Πρόεδρος 

Λευκωσία, 4.3.1966. 

Προς τον Κυπριακό λαό 

Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 3 - 6 του Μάρτη 1966 
απευθύνει προς τον ηρωικό κυπριακό λαό. τον πιο θερμό, εγκάρδιο, αγωνιστικό 
χαιρετισμό. 

Οι στιγμές που περνούμε είναι κρίσιμες. Δ ιεθνώς οι δυνάμεις της ιμπεριαλιστικής 
αντίδρασης, νοιώθοντας τον σοβαρό κίνδυνο που τις απειλεί με την αφύπνιση των 
λαών και την απώλεια των πολιτικών και οικονομικών τους θέσεων, γίνονται διαρκώς 
και πιο προκλητικές. Στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, όπου οι λαοί 
άνοιξαν και ανοίγουν με το αίμα και τις θυσίες τους τον δρόμο προς τη λευτεριά 
και την κοινωνική προκοπή, οι σκοτεινές δυνάμεις των μονοπωλίων μ' επικεφαλής 
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, γίνονται ολοένα και πιο επιθετικές, προκλητικές, 
οργανώνουν πραξικοπήματα ενάντια στις προοδευτικές και δημοκρατικές κυβερνήσεις 
και ξετσίπωτα επεμβαίνουν στα εσωτερικά των χωρών για να αναχαιτίσουν την 
ιστορική πορεία των λαών προς τη δημοκρατία, την ειρήνη καιτηνπρόοδο. Στο Βιετνάμ 
οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές συνεχίζουν την βάρβαρη και αιμοχαρή τους ένοπλη 
επέμβαση και επιδρομή για να φράξουν το δρόμο του ηρωικού βιετναμέζικου λαού 
προς την ενοποίηση της χώρας του. προς το δημοκρατικό και ανεξάρτητο μέλλον του. 

Στην Ελλάδα η αμερικανική επέμβαση ανέτρεψε.την αιρετή κυβέρνηση του Γεώργιου 
Παπανδρέου για να ανακόψει τη δημοκρατικοποίηση της χώρας και να διευκολύνει 
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Γ 

την επιβολή Νατοϊκής λύσης του Κυπριακού. 

Στην Κύπρο, ο άγγλο - αμερικανικός ιμπεριαλισμός, που είναι υπεύθυνος για την 
εξαμβλωματική λύση που επεβλήθηκε στον κυπριακό λαό με βάση τις συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου, οργάνωσε και στήριξε την τουρκοκυπριακή ανταρσία, 
προσπαθώντας να επιβάλει νόθες κι απαράδεκτες λύσεις στο Κυπριακό πρόβλημα 
τέτοιες που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς του σκοπούς στη Μέση Ανατολή με τη 
μετατροπή της Κύπρου σε μόνιμη θερμοπυρηνική βάση του ΝΑΤΟ και του ΣΕΝΤΟ. 

Η Κύπρος γνώρισε τον τελευταίο καιρό δύσκολες μέρες εξαιτίας των άγγλο-
αμερικανικών ραδιουργιών και πολύπλευρων πιέσεων. 

Όλες όμως οι υποχθόνιες και σατανικές ενέργειες του ιμπεριαλισμού, όλες οι 
συνωμοσίες των Άγγλων, των Αμερικανών, των Δυτικογερμανών και Τούρκων 
αντιδραστικών, έχουν συντριβεί και ματαιωθεί χάρη στη θαυμαστή ενότητα και 
αποφασιστικότητα μας, χάρη στη γρανιτένια θέληση λαού - στρατού - κυβέρνησης 
να προασπίσουν τη γραμμή της αδέσμευτης ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης. Όλες 
οι μέχρι σήμερα καταχθόνιες επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του, 
συντρίφτηκαν πάνω στον ασάλευτο βράχο της υπέροχης λαϊκής ενότητας στον 
αγώνα για μια πραγματικά αδέσμευτη ανεξάρτητη Κύπρο, απαλλαγμένη από ξένα 
στρατεύματα και στρατιωτικές βάσεις, μια Κύπρο της οποίας ο λαός θα μπορεί, χωρίς 
ξένες επεμβάσεις και δεσμεύσεις, να αποφασίσει ελεύθερα και δημοκρατικά το 
μέλλον του. 

Κυπριακέ λαέ, 

Αύτη την αξιοζήλευτη και εθνοσωτήρια ενότητα που έγινε αντικείμενο θαυμασμού κι 
εκτίμησης από μέρους των δημοκρατικών και φιλελεύθερων λαών όλου του κόσμου, 
μην επιτρέψεις να την υποσκάψουν και να την κλονίσουν οι ιμπεριαλιστές και τα 
όργανα τους. Δ ιαφύλαξε την, μεγάλωσε την, κάνε την ακόμη πιο ισχυρή και ασάλευτη 
γιατί αυτή αποτελεί το κλειδί προς τη νικηφόρα έκβαση του εθνικό-απελευθερωτικού 
σου αγώνα. 

Με λάβαρο την ενότητα συσπειρώσου ακόμη πιο στενά γύρω από την κοινή 
εθνικό-απελευθερωτική γραμμή, βοήθησε και υπερασπίσου με αυτοθυσία αυτή 
την αντιϊμπεριαλιστική γραμμή και την κυβέρνηση Μακαρίου από τις υποχθόνιες 
επιθέσεις του ΝΑΤΟ και των οργάνων του. Υπερασπίσου την υπόσταση του Κυπριακού 
Κράτους απ' αυτούς που θέλουν να το διαλύσουν για να προωθήσουν τα Νατόπνευστα 
σχέδια τους. Βοήθησε και προφύλαξε τα στρατευμένα παιδιά σου, την ηρωική μας 
εθνοφρουρά, από τις διασπαστικές φιλονατοϊκές ενέργειες και ενίσχυσε την ακόμη 
περισσότερο για να παραμείνει μέχρι τέλους ο περήφανος προασπιστής και φρουρός 
των δικών σου γνήσιων αντιϊμπεριαλιστικών, εθνικών πόθων και επιδιώξεων. 
Δυνάμωσε ακόμη περισσότερο την πάλη σου ενάντια στις ξένες στρατιωτικές βάσεις 
και τους ξένους κατασκοπευτικούς ράδιο-ειδησεοληπτικούς σταθμούς. Ακόμη πιο 
καθολικό ας γίνει το δόσιμο σου στον αγώνα για την οριστική απαλλαγή της πατρίδας 
μας από τα ξένα στρατεύματα, κι από την τρομερή θερμοπυρηνική απειλή. Οι 
ιμπεριαλιστικές πολεμικές εστίες που η ύπαρξη τους στον τόπο μας είναι ασυμβίβαστη 
με την εδαφική ακεραιότητα, την πραγματική ανεξαρτησία και λεφτεριά, πρέπει να 
φύγουν από τα ιερά χώματα της κυπριακής γης. 

Μέσα στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας. ο αδελφός ελληνικός 
λαός στάθηκε και στέκεται σταθερά και ολόψυχα στο πλευρό μας. Οι χώρες του 
σοσιαλισμού μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση ματαίωσαν τα σχέδια της εισβολής 
και της επέμβασης, βοήθησαν ηθικά και υλικά τον αγώνα σου. Οι αδέσμευτες χώρες 
σου έδωσαν την ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση τους. 

Μην επιτρέψεις στην ιμπεριαλιστική αντίδραση και τα Νατόδουλα όργανα της 
να υποσκάψουν την αλληλεγγύη και την πολύμορφη υποστήριξη που έδωσαν και 
δίδουν στον δύσκολο αγώνα σου οι πραγματικοί φίλοι και συμπαραστάτες σου. Με 
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ανάπτυξε τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης με 
τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες. Πιο στενοί ας γίνουν οι ακατάλυτοι δεσμοί 
που μας ενώνουν με τον αδελφό ελληνικό λαό που με αυταπάρνηση αγωνίζεται κι 
αυτός δίπλα σου ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις ανόσιες επιδιώξεις του. 
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0 ιμπεριαλισμός έκανε το παν για να φέρει σε σύγκρουση τους Έλληνες και Τούρκους 
της Κύπρου. Είναι ύψιστο πατριωτικό χρέος σου να σπάσεις αποφασιστικά τα τεχνητά 
τείχη της έχθρας και της προκατάληψης που τα προδοτικά όργανα του ιμπεριαλισμού 
σήκωσαν και προσπαθούν να σηκώσουν ψηλότερα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
Κυπρίων. 

Αξ ιοποίησε πλήρως τη Δ ιακήρυξη της κυπριακής κυβέρνησης περί μειονοτικών 
δικαιωμάτων, κάμε ζωή και πράξη την πολιτική τηςε ιρηνικής και αδελφικής συμβίωσης 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και επίμονα, συστηματικά, με αυταπάρνηση εργάσθου 
για να γιγαντώσει, να φουντώσει και ν' ανθίσει το δέντρο της ελληνοτουρκοκυπριακής 
ενότητας και φιλίας. 

Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου, 

Δύσκολα και μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στον οικονομικό 
τομέα. Οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικροβιοτέχνες, καταστηματάρχες, οι επιστήμονες 
και διανοούμενοι έχουν ν' αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. 

Το Α Κ Ε Λ , το Κόμμα που το γέννησε και το μεγάλωσε η ιστορική ανάγκη και η λαϊκή 
απαίτηση, το Κόμμα που είναι δικό σου δημιούργημα και τέκνο των κυπριακών 
συνθηκών καιτωνλαϊκών αναγκών και αγώνων, στέκει, όπως πάντα, στην πρωτοπορεία 
του αγώνα για την προώθηση και λύση των λαϊκών προβλημάτων. Το Α Κ Ε Λ δίνει 
επίσημα τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να υποστηρίζει 
τους αγώνες των εργαζομένων για τη λύση των προβλημάτων που τους απασχολούν 
με ψηλά τη σημαία της ενιαίας δράσης. 

Κυπριακέ Λαέ. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ παρέχει τη διαβεβαίωση ότι, χωρίς να υπολογίζει κόπους 
και θυσίες, θα σηκώσει ακόμη πιο ψηλά το λάβαρο της ενότητας προς όλες τις 
κατευθύνσεις και προς όλους τους τομείς. Θα παραμείνει πάντα άγρυπνος φρουρός 
και ανιδιοτελής, σταθερός προασπιστής των συμφερόντων του. 

ΖΗΤΩ η ενότητα όλωντων πατριωτικών δυνάμεων στον αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού. 

ΖΗΤΩ η φιλία και αλληλεγγύη των λαών για τη λευτεριά και τη δημοκρατία. 

ΖΗΤΩ η αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. 

Προς την Εθνοφρουρά 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αποτίει ύψιστο φόρο τιμής στην ηρωική Εθνοφρουρά μας 
και σ' όλους τους άλλους μαχητές της κυπριακής ελευθερίας που με την αυταπάρνηση 
και την αυτοθυσία τους έκαμαν δυνατή την επιτυχή αντίσταση του κυπριακού λαού 
στα υποδουλωτικά σχέδια και τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών και των οργάνων 
τους. 

Η ηρωική μας Εθνοφρουρά με την πειθαρχία, την ετοιμότητα και το υψηλό αγωνιστικό 
της φρόνημα στάθηκε ατράντακτος φρουρός της τιμής και της αξιοπρέπειας της 
πατρίδας μας και απέσπασε δικαίως την αμέριστη αγάπη και εκτίμηση ολοκλήρου 
του κυπριακού λαού. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τους ηρωικούς μας εθνοφρουρούς που με το 
όπλο στο χέρι και σε στενή συνεργασία και αδιάρρηχτη ενότητα με το λαό αγωνίζονται 
στις πρώτες γραμμές για τη ματαίωση των σχεδίων και των ραδιουργιών των εχθρών 
της Κύπρου. 

Χαιρετίζει τους ηρωικούς μαχητές της ελευθερίας, που πιστοί στην εντολή του 
λαού στάθηκαν ακλόνητοι φρουροί της αδιάρρηκτης ενότητας λαού - στρατού 
και κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μακάριο, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση και μοναδική εγγύηση για τη νικηφόρα έκβαση του σκληρού αλλά 
δίκαιου εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα του λαού μας. 

Ηρωικοί μας Εθνοφρουροί! Σταθείτε φρουροί ακλόνητοι της ενότητας Λαού -
Στράτου και Κυβέρνησης! Δυναμώστε ακόμη πιο πολύ την πειθαρχία και τη μαχητική 
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την επιβολή Νατοϊκής λύσης του Κυπριακού. 

Στην Κύπρο, ο άγγλο - αμερικανικός ιμπεριαλισμός, που είναι υπεύθυνος για την 
εξαμβλωματική λύση που επεβλήθηκε στον κυπριακό λαό με βάση τις συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου, οργάνωσε και στήριξε την τουρκοκυπριακή ανταρσία, 
προσπαθώντας να επιβάλει νόθες κι απαράδεκτες λύσεις στο Κυπριακό πρόβλημα 
τέτοιες που εξυπηρετούν τους στρατηγικούς του σκοπούς στη Μέση Ανατολή με τη 
μετατροπή της Κύπρου σε μόνιμη θερμοπυρηνική βάση του ΝΑΤΟ και του ΣΕΝΤΟ. 

Η Κύπρος γνώρισε τον τελευταίο καιρό δύσκολες μέρες εξαιτίας των άγγλο-
αμερικανικών ραδιουργιών και πολύπλευρων πιέσεων. 

Όλες όμως οι υποχθόνιες και σατανικές ενέργειες του ιμπεριαλισμού, όλες οι 
συνωμοσίες των Άγγλων, των Αμερικανών, των Δυτικογερμανών και Τούρκων 
αντιδραστικών, έχουν συντριβεί και ματαιωθεί χάρη στη θαυμαστή ενότητα και 
αποφασιστικότητα μας, χάρη στη γρανιτένια θέληση λαού - στρατού - κυβέρνησης 
να προασπίσουν τη γραμμή της αδέσμευτης ανεξαρτησίας - αυτοδιάθεσης. Όλες 
οι μέχρι σήμερα καταχθόνιες επιδιώξεις του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του, 
συντρίφτηκαν πάνω στον ασάλευτο βράχο της υπέροχης λαϊκής ενότητας στον 
αγώνα για μια πραγματικά αδέσμευτη ανεξάρτητη Κύπρο, απαλλαγμένη από ξένα 
στρατεύματα και στρατιωτικές βάσεις, μια Κύπρο της οποίας ο λαός θα μπορεί, χωρίς 
ξένες επεμβάσεις και δεσμεύσεις, να αποφασίσει ελεύθερα και δημοκρατικά το 
μέλλον του. 

Κυπριακέ λαέ, 

Αύτη την αξιοζήλευτη και εθνοσωτήρια ενότητα που έγινε αντικείμενο θαυμασμού κι 
εκτίμησης από μέρους των δημοκρατικών και φιλελεύθερων λαών όλου του κόσμου, 
μην επιτρέψεις να την υποσκάψουν και να την κλονίσουν οι ιμπεριαλιστές και τα 
όργανα τους. Δ ιαφύλαξε την, μεγάλωσε την, κάνε την ακόμη πιο ισχυρή και ασάλευτη 
γιατί αυτή αποτελεί το κλειδί προς τη νικηφόρα έκβαση του εθνικό-απελευθερωτικού 
σου αγώνα. 

Με λάβαρο την ενότητα συσπειρώσου ακόμη πιο στενά γύρω από την κοινή 
εθνικό-απελευθερωτική γραμμή, βοήθησε και υπερασπίσου με αυτοθυσία αυτή 
την αντιϊμπεριαλιστική γραμμή και την κυβέρνηση Μακαρίου από τις υποχθόνιες 
επιθέσεις του ΝΑΤΟ και των οργάνων του. Υπερασπίσου την υπόσταση του Κυπριακού 
Κράτους απ' αυτούς που θέλουν να το διαλύσουν για να προωθήσουν τα Νατόπνευστα 
σχέδια τους. Βοήθησε και προφύλαξε τα στρατευμένα παιδιά σου, την ηρωική μας 
εθνοφρουρά, από τις διασπαστικές φιλονατοϊκές ενέργειες και ενίσχυσε την ακόμη 
περισσότερο για να παραμείνει μέχρι τέλους ο περήφανος προασπιστής και φρουρός 
των δικών σου γνήσιων αντιϊμπεριαλιστικών, εθνικών πόθων και επιδιώξεων. 
Δυνάμωσε ακόμη περισσότερο την πάλη σου ενάντια στις ξένες στρατιωτικές βάσεις 
και τους ξένους κατασκοπευτικούς ράδιο-ειδησεοληπτικούς σταθμούς. Ακόμη πιο 
καθολικό ας γίνει το δόσιμο σου στον αγώνα για την οριστική απαλλαγή της πατρίδας 
μας από τα ξένα στρατεύματα, κι από την τρομερή θερμοπυρηνική απειλή. Οι 
ιμπεριαλιστικές πολεμικές εστίες που η ύπαρξη τους στον τόπο μας είναι ασυμβίβαστη 
με την εδαφική ακεραιότητα, την πραγματική ανεξαρτησία και λεφτεριά, πρέπει να 
φύγουν από τα ιερά χώματα της κυπριακής γης. 

Μέσα στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας. ο αδελφός ελληνικός 
λαός στάθηκε και στέκεται σταθερά και ολόψυχα στο πλευρό μας. Οι χώρες του 
σοσιαλισμού μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση ματαίωσαν τα σχέδια της εισβολής 
και της επέμβασης, βοήθησαν ηθικά και υλικά τον αγώνα σου. Οι αδέσμευτες χώρες 
σου έδωσαν την ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση τους. 

Μην επιτρέψεις στην ιμπεριαλιστική αντίδραση και τα Νατόδουλα όργανα της 
να υποσκάψουν την αλληλεγγύη και την πολύμορφη υποστήριξη που έδωσαν και 
δίδουν στον δύσκολο αγώνα σου οι πραγματικοί φίλοι και συμπαραστάτες σου. Με 
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ανάπτυξε τους δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης με 
τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες. Πιο στενοί ας γίνουν οι ακατάλυτοι δεσμοί 
που μας ενώνουν με τον αδελφό ελληνικό λαό που με αυταπάρνηση αγωνίζεται κι 
αυτός δίπλα σου ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις ανόσιες επιδιώξεις του. 
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0 ιμπεριαλισμός έκανε το παν για να φέρει σε σύγκρουση τους Έλληνες και Τούρκους 
της Κύπρου. Είναι ύψιστο πατριωτικό χρέος σου να σπάσεις αποφασιστικά τα τεχνητά 
τείχη της έχθρας και της προκατάληψης που τα προδοτικά όργανα του ιμπεριαλισμού 
σήκωσαν και προσπαθούν να σηκώσουν ψηλότερα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 
Κυπρίων. 

Αξ ιοποίησε πλήρως τη Δ ιακήρυξη της κυπριακής κυβέρνησης περί μειονοτικών 
δικαιωμάτων, κάμε ζωή και πράξη την πολιτική τηςε ιρηνικής και αδελφικής συμβίωσης 
μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και επίμονα, συστηματικά, με αυταπάρνηση εργάσθου 
για να γιγαντώσει, να φουντώσει και ν' ανθίσει το δέντρο της ελληνοτουρκοκυπριακής 
ενότητας και φιλίας. 

Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου, 

Δύσκολα και μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις στον οικονομικό 
τομέα. Οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικροβιοτέχνες, καταστηματάρχες, οι επιστήμονες 
και διανοούμενοι έχουν ν' αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. 

Το Α Κ Ε Λ , το Κόμμα που το γέννησε και το μεγάλωσε η ιστορική ανάγκη και η λαϊκή 
απαίτηση, το Κόμμα που είναι δικό σου δημιούργημα και τέκνο των κυπριακών 
συνθηκών καιτωνλαϊκών αναγκών και αγώνων, στέκει, όπως πάντα, στην πρωτοπορεία 
του αγώνα για την προώθηση και λύση των λαϊκών προβλημάτων. Το Α Κ Ε Λ δίνει 
επίσημα τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις να υποστηρίζει 
τους αγώνες των εργαζομένων για τη λύση των προβλημάτων που τους απασχολούν 
με ψηλά τη σημαία της ενιαίας δράσης. 

Κυπριακέ Λαέ. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ παρέχει τη διαβεβαίωση ότι, χωρίς να υπολογίζει κόπους 
και θυσίες, θα σηκώσει ακόμη πιο ψηλά το λάβαρο της ενότητας προς όλες τις 
κατευθύνσεις και προς όλους τους τομείς. Θα παραμείνει πάντα άγρυπνος φρουρός 
και ανιδιοτελής, σταθερός προασπιστής των συμφερόντων του. 

ΖΗΤΩ η ενότητα όλωντων πατριωτικών δυνάμεων στον αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού. 

ΖΗΤΩ η φιλία και αλληλεγγύη των λαών για τη λευτεριά και τη δημοκρατία. 

ΖΗΤΩ η αδέσμευτη ανεξαρτησία - αυτοδιάθεση. 

Προς την Εθνοφρουρά 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αποτίει ύψιστο φόρο τιμής στην ηρωική Εθνοφρουρά μας 
και σ' όλους τους άλλους μαχητές της κυπριακής ελευθερίας που με την αυταπάρνηση 
και την αυτοθυσία τους έκαμαν δυνατή την επιτυχή αντίσταση του κυπριακού λαού 
στα υποδουλωτικά σχέδια και τις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών και των οργάνων 
τους. 

Η ηρωική μας Εθνοφρουρά με την πειθαρχία, την ετοιμότητα και το υψηλό αγωνιστικό 
της φρόνημα στάθηκε ατράντακτος φρουρός της τιμής και της αξιοπρέπειας της 
πατρίδας μας και απέσπασε δικαίως την αμέριστη αγάπη και εκτίμηση ολοκλήρου 
του κυπριακού λαού. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τους ηρωικούς μας εθνοφρουρούς που με το 
όπλο στο χέρι και σε στενή συνεργασία και αδιάρρηχτη ενότητα με το λαό αγωνίζονται 
στις πρώτες γραμμές για τη ματαίωση των σχεδίων και των ραδιουργιών των εχθρών 
της Κύπρου. 

Χαιρετίζει τους ηρωικούς μαχητές της ελευθερίας, που πιστοί στην εντολή του 
λαού στάθηκαν ακλόνητοι φρουροί της αδιάρρηκτης ενότητας λαού - στρατού 
και κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μακάριο, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση και μοναδική εγγύηση για τη νικηφόρα έκβαση του σκληρού αλλά 
δίκαιου εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα του λαού μας. 

Ηρωικοί μας Εθνοφρουροί! Σταθείτε φρουροί ακλόνητοι της ενότητας Λαού -
Στράτου και Κυβέρνησης! Δυναμώστε ακόμη πιο πολύ την πειθαρχία και τη μαχητική 
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σας ικανότητα. Σταθείτε πιστοί στις εντολές και τις προσδοκίες του λαού και της 
κυβέρνησης! Επαγρυπνείτε και να είστε έτοιμοι να πατάξετε κάθε συνωμοτική, 
ανατρεπτική ενέργεια που στρέφεται κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της κυβέρνησης! Κρατείστε ψηλά το λάβαρο του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα για αδέσμευτη ανεξαρτησία -αυτοδιάθεση! 

Προς τους Τούρκους συμπατριώτες μας 
Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό αδελφικό χαιρετισμό ελπίδας και 
αισιοδοξίας προς τους Τούρκους συμπατριώτες μας που είναι υποχρεωμένοι να 
ζουν και να αγωνίζονται μέσα στις πιο αφόρητες και καταθλιπτικές συνθήκες για να 
ανοίξουν το δρόμο προς την ελληνοτουρκοκυπριακή φιλία και συνεννόηση. 

Απευθύνε ι χαιρετισμό αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους Τούρκους 
συμπατριώτες μας που ζουν και υφίστανται την απάνθρωπη καταπίεση, τις απειλές 
και τους εξευτελισμούς - πολιτικούς, ηθικούς και οικονομικούς, που αδυσώπητα 
τους επιβάλλει η σωβινιστική εξτρεμιστική τουρκοκυπριακή ηγεσία και τα ένοπλα 
όργανα της. 

Το Α Κ Ε Λ επιθυμεί για πολλοστή φορά να διαβεβαιώσει τους Τούρκους συμπατριώτες 
μας ότι θα συνεχίσει ακόμα πιο αποφασιστικά τον αγώνα για την ελληνοτουρκική 
συναδέλφωση, για να πέσουν τα τείχη της τεχνητής έχθρας και προκατάληψης που 
ο αγγλοαμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπάθησε και προσπαθεί να κτίσει ανάμεσα 
μας. 

Ακόμα μια φορά το Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι Έλληνες και Τούρκοι μπορούν και πρέπει 
να ζήσουν αδελφωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως έζησαν χρόνια ολόκληρα πριν 
ο ιμπεριαλισμός καταφέρει να επιβάλει την διαίρεση και τη διχόνοια. 

Από τη διαίρεση και τα μίση. μόνο οι ξένοι, μόνο οι εχθροί του λαού μας έχουν να 
ωφεληθούν. Από τη συναδέλφωση και τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων μόνο 
οι εχθροί μας θα χάσουν και θα βλαφτούν. Όμως εμείς οι Έλληνες και Τούρκοι 
από την ελληνοτουρκοκυπριακή φιλία και συνεννόηση θα κερδίσουμε την ειρηνική 
συμβίωση, την ανοικοδόμηση του τόπου μας, τις ειρηνικές παραγωγικές εργασίες 
μας και θα χαρίσουμε στις οικογένειες και στα παιδιά μας ενα καλύτερο μέλλον. 

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ τη διακήρυξη για τα 
δικαιώματα τα οποία θα απολαμβάνουν οι Τούρκοι μέσα στα πλαίσια μιας Κύπρου 
πλήρως απαλλαγμένης από ξένες επεμβάσεις και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και 
έχει ταυτόχρονα εξαγγείλει μέτρα βοήθειας και προστασίας για τους Τούρκους 
συμπατριώτες μας που θέλουν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους και στις ειρηνικές 
εργασίες τους. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι όλα τα επίμαχα ζητήματα μπορούν και πρέπει να λυθούν με 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μακριά από την ένοπλη βία, χωρίς 
αίματα και αβάσταχτες στερήσεις. 

Το Α Κ Ε Λ καλεί τους Τούρκους συμπατριώτες μας να βρουν τη θέληση και τη δύναμη ν' 
αγωνιστούν για να επιβάλουντον σωτήριο καιορθό ενιαίο και κοινό αντιϊμπεριαλιστικό 
δρόμο της ελληνοτουρκικής συνεννόησης και συναδέλφωσης που θα οδηγήσει τον 
τόπο μας προς την ευτυχία, την ειρήνη και την κοινωνική προκοπή. 

Το Α Κ Ε Λ διαβεβαιώνει τους Τούρκους συμπατριώτες μας ότι θ' αγωνιστεί με συνέπεια 
και αυταπάρνηση για να κάμει ζωή και πράξη την πολιτική της ελληνοτουρκικής 
φιλίας και συνεργασίας για ν' αρθούν τα εμπόδια που προσωρινά έστησαν στον κοινό 
μας δρόμο οι ξένοι για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα, γιατί πιστεύει πως 
η ευτυχία και η προκοπή της Κύπρου μας πρέπει να στηρίζονται στην ελληνοτουρκική 
συναδέλφωση και συνεργασία. 

ΖΗΤΩ η ελληνοτουρκική συνεργασία στον κοινό αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα. 

Προς τον ελληνικό λαό 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς τον αδελφό ελληνικό λαό θερμό 
και εγκάρδιο χαιρετισμό και εύχεται όπως, η σημερινή παλλαϊκή πάλη για την 
αποκατάσταση της Συνταγματικής ομαλότητας και της Δημοκρατίας, στεφθεί με 
πλήρη επιτυχία. 

Η νίκη των ενωμένων δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα θα τερματίσει κάθε 
μορφής δίωξη, που κληροδότησε η μακρόχρονη εξουσία της αντιδραστικής δεξιάς, 
θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και καταδίκων και 
θα κάμει δυνατό τον επαναπατρισμό των χιλιάδων πολιτικών εξόριστων. Παράλληλα 
θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την απαλλαγή της Ελλάδας από την 
ιμπεριαλιστική εξάρτηση στον επιδρομικό στρατιωτικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και για 
την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

Ο κυπριακός λαός που αγωνίζεται πάνω από δύο χρόνια ενάντια στην εμπνευσμένη 
από τον ιμπεριαλισμό τουρκική ανταρσία για αδέσμευτη ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση, 
για κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, 
δεν θα ξεχάσει ποτέ την μεγάλη και ολόψυχη βοήθεια που μας έδωσε ο αδελφός 
ελληνικός λαός. 

Το 11ο Συνέδριο μας εκφράζει ακόμα μια φορά θερμές ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη του γι' αυτή τη βοήθεια. Δ ιαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι η πάλη 
του κυπριακού λαού ενάντια στον κοινό εχθρό της Κύπρου και της Ελλάδας - τον 
ιμπεριαλισμό - θα συνεχιστεί με ακόμα πιο μεγάλη δύναμη. 

Κάθε απόπειρα επιβολής νόθων και αντεθνικών λύσεων θα συντριβεί από τον ενωμένο 
λαό μας και ότι τελικά θα πετύχουμε να καταργήσουμε και να εξαφανίσουμε όλα τα 
κατάλοιπα που άφησε η αποικιοκρατία, περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών 
βάσεων. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα ότι με τις κοινές προσπάθειες του κυπριακού και 
ελληνικού λαού, με την ειλικρινή βοήθεια των προοδευτικών φιλικών χωρών που 
στέκονται ενεργά στο πλευρό μας, θα φέρουμε πιο κοντά τη μέρα της νίκης, της 
ικανοποίησης των εθνικών μας πόθων, την γνήσια ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Προς τον λαό του Νοτίου Βιετνάμ 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Από μέρους του 11ου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου λαού 
της Κύπρου - Α Κ Ε Λ - απευθύνουμε προς τον ηρωικό λαό του Βιετνάμ, εγκάρδιο 
αγωνιστικό χαιρετισμό. Οι Κύπριοι κομμουνιστές όπως και όλοι οι Κύπριοι πατριώτες 
παρακολουθούν με θαυμασμό τον σκληρό αιματηρό αγώνα που διεξάγετε κατά 
του αιμοσταγούς αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των ανδρεικέλων του. για την 
απελευθέρωση της μαρτυρικής σας πατρίδας, για την ειρήνη, την πρόοδο και την 
ευημερία του λαού σας και για την ενοποίηση της χώρας σας. 

Ο κυπριακόςλαός που αγωνίζεται ενάντια στον ίδιο κοινό εχθρό, τον αμερικανοαγγλικό 
ιμπεριαλισμό και τα όργανα του, για την κατάκτηση του δικαιώματος να αποφασίσει 
ελεύθερα και κυριαρχικά για το μέλλον του. καταδικάζει με οργή και αγανάκτηση, τον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό που επεδόθηκε με μανία στο απαίσιο έργο της ερήμωσης 
της χώρας σας και της κατάπνιξης του απελευθερωτικού σας αγώνα. 

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη του Κόμματος και ολόκληρου του κυπριακού 
λαού προς τον ηρωικό απελευθερωτικό σας αγώνα και υποστηρίζουμε ολόψυχα 
τις προτάσεις σας για ειρηνική διευθέτηση του βιετναμικού προβλήματος. Είμαστε 
πεπεισμένοι ότι χάρη στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των γενναίων στρατιωτών 
της χώρας σας και στην τεράστια ηθική και υλική υποστήριξη της Σ.Ε. και στη 
συμπαράσταση της διεθνούς κοινής γνώμης οι Αμερικανοί γκάγκστερς θα εκδιωχθούν 
από την πατρική σας γη και ο λαός σας θα αποκτήσει την ενότητα, την κυριαρχία και 
ελευθερία της πατρίδας του. 
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σας ικανότητα. Σταθείτε πιστοί στις εντολές και τις προσδοκίες του λαού και της 
κυβέρνησης! Επαγρυπνείτε και να είστε έτοιμοι να πατάξετε κάθε συνωμοτική, 
ανατρεπτική ενέργεια που στρέφεται κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της κυβέρνησης! Κρατείστε ψηλά το λάβαρο του 
εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα για αδέσμευτη ανεξαρτησία -αυτοδιάθεση! 

Προς τους Τούρκους συμπατριώτες μας 
Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό αδελφικό χαιρετισμό ελπίδας και 
αισιοδοξίας προς τους Τούρκους συμπατριώτες μας που είναι υποχρεωμένοι να 
ζουν και να αγωνίζονται μέσα στις πιο αφόρητες και καταθλιπτικές συνθήκες για να 
ανοίξουν το δρόμο προς την ελληνοτουρκοκυπριακή φιλία και συνεννόηση. 

Απευθύνε ι χαιρετισμό αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους Τούρκους 
συμπατριώτες μας που ζουν και υφίστανται την απάνθρωπη καταπίεση, τις απειλές 
και τους εξευτελισμούς - πολιτικούς, ηθικούς και οικονομικούς, που αδυσώπητα 
τους επιβάλλει η σωβινιστική εξτρεμιστική τουρκοκυπριακή ηγεσία και τα ένοπλα 
όργανα της. 

Το Α Κ Ε Λ επιθυμεί για πολλοστή φορά να διαβεβαιώσει τους Τούρκους συμπατριώτες 
μας ότι θα συνεχίσει ακόμα πιο αποφασιστικά τον αγώνα για την ελληνοτουρκική 
συναδέλφωση, για να πέσουν τα τείχη της τεχνητής έχθρας και προκατάληψης που 
ο αγγλοαμερικάνικος ιμπεριαλισμός προσπάθησε και προσπαθεί να κτίσει ανάμεσα 
μας. 

Ακόμα μια φορά το Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι Έλληνες και Τούρκοι μπορούν και πρέπει 
να ζήσουν αδελφωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως έζησαν χρόνια ολόκληρα πριν 
ο ιμπεριαλισμός καταφέρει να επιβάλει την διαίρεση και τη διχόνοια. 

Από τη διαίρεση και τα μίση. μόνο οι ξένοι, μόνο οι εχθροί του λαού μας έχουν να 
ωφεληθούν. Από τη συναδέλφωση και τη συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων μόνο 
οι εχθροί μας θα χάσουν και θα βλαφτούν. Όμως εμείς οι Έλληνες και Τούρκοι 
από την ελληνοτουρκοκυπριακή φιλία και συνεννόηση θα κερδίσουμε την ειρηνική 
συμβίωση, την ανοικοδόμηση του τόπου μας, τις ειρηνικές παραγωγικές εργασίες 
μας και θα χαρίσουμε στις οικογένειες και στα παιδιά μας ενα καλύτερο μέλλον. 

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ τη διακήρυξη για τα 
δικαιώματα τα οποία θα απολαμβάνουν οι Τούρκοι μέσα στα πλαίσια μιας Κύπρου 
πλήρως απαλλαγμένης από ξένες επεμβάσεις και οποιεσδήποτε δεσμεύσεις και 
έχει ταυτόχρονα εξαγγείλει μέτρα βοήθειας και προστασίας για τους Τούρκους 
συμπατριώτες μας που θέλουν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους και στις ειρηνικές 
εργασίες τους. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι όλα τα επίμαχα ζητήματα μπορούν και πρέπει να λυθούν με 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μακριά από την ένοπλη βία, χωρίς 
αίματα και αβάσταχτες στερήσεις. 

Το Α Κ Ε Λ καλεί τους Τούρκους συμπατριώτες μας να βρουν τη θέληση και τη δύναμη ν' 
αγωνιστούν για να επιβάλουντον σωτήριο καιορθό ενιαίο και κοινό αντιϊμπεριαλιστικό 
δρόμο της ελληνοτουρκικής συνεννόησης και συναδέλφωσης που θα οδηγήσει τον 
τόπο μας προς την ευτυχία, την ειρήνη και την κοινωνική προκοπή. 

Το Α Κ Ε Λ διαβεβαιώνει τους Τούρκους συμπατριώτες μας ότι θ' αγωνιστεί με συνέπεια 
και αυταπάρνηση για να κάμει ζωή και πράξη την πολιτική της ελληνοτουρκικής 
φιλίας και συνεργασίας για ν' αρθούν τα εμπόδια που προσωρινά έστησαν στον κοινό 
μας δρόμο οι ξένοι για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα, γιατί πιστεύει πως 
η ευτυχία και η προκοπή της Κύπρου μας πρέπει να στηρίζονται στην ελληνοτουρκική 
συναδέλφωση και συνεργασία. 

ΖΗΤΩ η ελληνοτουρκική συνεργασία στον κοινό αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα. 

Προς τον ελληνικό λαό 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς τον αδελφό ελληνικό λαό θερμό 
και εγκάρδιο χαιρετισμό και εύχεται όπως, η σημερινή παλλαϊκή πάλη για την 
αποκατάσταση της Συνταγματικής ομαλότητας και της Δημοκρατίας, στεφθεί με 
πλήρη επιτυχία. 

Η νίκη των ενωμένων δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα θα τερματίσει κάθε 
μορφής δίωξη, που κληροδότησε η μακρόχρονη εξουσία της αντιδραστικής δεξιάς, 
θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και καταδίκων και 
θα κάμει δυνατό τον επαναπατρισμό των χιλιάδων πολιτικών εξόριστων. Παράλληλα 
θα δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την απαλλαγή της Ελλάδας από την 
ιμπεριαλιστική εξάρτηση στον επιδρομικό στρατιωτικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και για 
την πλήρη αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

Ο κυπριακός λαός που αγωνίζεται πάνω από δύο χρόνια ενάντια στην εμπνευσμένη 
από τον ιμπεριαλισμό τουρκική ανταρσία για αδέσμευτη ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση, 
για κατάργηση των στρατιωτικών βάσεων και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, 
δεν θα ξεχάσει ποτέ την μεγάλη και ολόψυχη βοήθεια που μας έδωσε ο αδελφός 
ελληνικός λαός. 

Το 11ο Συνέδριο μας εκφράζει ακόμα μια φορά θερμές ευχαριστίες και την 
ευγνωμοσύνη του γι' αυτή τη βοήθεια. Δ ιαβεβαιώνουμε τον ελληνικό λαό ότι η πάλη 
του κυπριακού λαού ενάντια στον κοινό εχθρό της Κύπρου και της Ελλάδας - τον 
ιμπεριαλισμό - θα συνεχιστεί με ακόμα πιο μεγάλη δύναμη. 

Κάθε απόπειρα επιβολής νόθων και αντεθνικών λύσεων θα συντριβεί από τον ενωμένο 
λαό μας και ότι τελικά θα πετύχουμε να καταργήσουμε και να εξαφανίσουμε όλα τα 
κατάλοιπα που άφησε η αποικιοκρατία, περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών 
βάσεων. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ακράδαντα ότι με τις κοινές προσπάθειες του κυπριακού και 
ελληνικού λαού, με την ειλικρινή βοήθεια των προοδευτικών φιλικών χωρών που 
στέκονται ενεργά στο πλευρό μας, θα φέρουμε πιο κοντά τη μέρα της νίκης, της 
ικανοποίησης των εθνικών μας πόθων, την γνήσια ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. 

Προς τον λαό του Νοτίου Βιετνάμ 

Αγαπητοί σύντροφοι, 

Από μέρους του 11ου Συνεδρίου του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου λαού 
της Κύπρου - Α Κ Ε Λ - απευθύνουμε προς τον ηρωικό λαό του Βιετνάμ, εγκάρδιο 
αγωνιστικό χαιρετισμό. Οι Κύπριοι κομμουνιστές όπως και όλοι οι Κύπριοι πατριώτες 
παρακολουθούν με θαυμασμό τον σκληρό αιματηρό αγώνα που διεξάγετε κατά 
του αιμοσταγούς αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των ανδρεικέλων του. για την 
απελευθέρωση της μαρτυρικής σας πατρίδας, για την ειρήνη, την πρόοδο και την 
ευημερία του λαού σας και για την ενοποίηση της χώρας σας. 

Ο κυπριακόςλαός που αγωνίζεται ενάντια στον ίδιο κοινό εχθρό, τον αμερικανοαγγλικό 
ιμπεριαλισμό και τα όργανα του, για την κατάκτηση του δικαιώματος να αποφασίσει 
ελεύθερα και κυριαρχικά για το μέλλον του. καταδικάζει με οργή και αγανάκτηση, τον 
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό που επεδόθηκε με μανία στο απαίσιο έργο της ερήμωσης 
της χώρας σας και της κατάπνιξης του απελευθερωτικού σας αγώνα. 

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη του Κόμματος και ολόκληρου του κυπριακού 
λαού προς τον ηρωικό απελευθερωτικό σας αγώνα και υποστηρίζουμε ολόψυχα 
τις προτάσεις σας για ειρηνική διευθέτηση του βιετναμικού προβλήματος. Είμαστε 
πεπεισμένοι ότι χάρη στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των γενναίων στρατιωτών 
της χώρας σας και στην τεράστια ηθική και υλική υποστήριξη της Σ.Ε. και στη 
συμπαράσταση της διεθνούς κοινής γνώμης οι Αμερικανοί γκάγκστερς θα εκδιωχθούν 
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Προς τον λαό της Λ.Δ. της Γερμανίας 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί την ειρηνική διευθέτηση του Γερμανικού 
προβλήματος σαν ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. 

Εκφράζουμε την εκτίμηση μας για τη φιλειρηνική πολιτική της Λα ϊκής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας που επιδιώκει: εξομάλυνση των σχέσεων των δύο γερμανικών κρατών, 
μη διάδοση των ατομικών όπλων, γενικό αφοπλισμό και δημιουργία συστήματος 
ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού προς το Ενιαίο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, την κυβέρνηση και τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την 
ένθερμη υποστήριξη που παρέχουν στην αγωνιζόμενη για τη λευτεριά της Κύπρο. 

Υποστηρίζουμε ολόψυχα την εισδοχή της Λ.Δ. της Γερμανίας στον ΟΗΕ γιατί 
πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της θα ενισχύσει το έργο των Ενωμένων Εθνών για 
διατήρηση της ειρήνης και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των λαών. 

Το Συνέδριο μας καταδικάζει τη φιλοπόλεμη πολιτική της Ο.Δ. Γερμανίας και ιδιαίτερα 
την προσπάθεια της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και την απροκάλυπτη ανάμιξη της 
στα εσωτερικά ζητήματα της Κύπρου. 

Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί και στο μέλλον για επέκταση και ενίσχυση των φιλικών σχέσεων 
μεταξύ της Κύπρου και της Λ.Δ. της Γερμανίας, για αμοιβαίο όφελος των λαών μας 
και διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης. 

Ενάντια στις πτήσεις αεροπλάνων με ατομικές βόμβες 

Οι θετικές και εξακριβωμένες πληροφορίες ότι βρεττανικό και αμερικανικά 
αεροπλάνα, φορτωμένα με ατομικές βόμβες, χρησιμοποιούν τις βάσεις Ακρωτηρίου 
για περιπολίες στον χώρο της Μεσογείου, προκάλεσαν μέσα στον φιλειρηνικό λαό 
της Κύπρου μεγάλη ανησυχία και αισθήματα σφοδρής αγανάκτησης. 

Ο φοβερός κίνδυνος, που δημιουργήθηκε τόσο για την Ισπανία όσο και για όλες τις 
χώρες της Μεσογείου, από την πτήση του αμερικάνικου ατομοφόρου αεροπλάνου - τον 
περασμένο μήνα - πάνω από την Ισπανία, κρατεί ακόμα σε αναστάτωση εκατομμύρια 
ανθρώπων στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, μαζί και τον 
κυπριακό λαό. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας τα αισθήματα του κυπριακού λαού στιγματίζει 
στις εγκληματικές αυτές πτήσεις και καταγγέλλει στην παγκόσμια κοινή γνώμη την 
αυθαίρετη και παράνομη χρησιμοποίηση κυπριακού εδάφους γΓ αυτές. 

Καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση: 

1. Να διαμαρτυρηθεί έντονα προς τις κυβερνήσεις των Ε Π Α και της Μ. Βρεττανίας. 

2. Να απαιτήσει όπως μη χρησιμοποιείται το κυπριακό έδαφος και όπως 
τερματισθούν γενικά οι εγκληματικές πτήσεις ατομοφόρων αεροπλάνων και 

3. Να υποβάλει αμέσως σχετική καταγγελία στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. 
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1 2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
5-8 Μαρτίου 1970 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 8 2 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 5 ως τις 8 του Μάρτη 
1970, αφού συζήτησε την έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και Κ.Ε.Ε. αποφασίζει: 

1. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Κύριο χαρακτηριστικό της διεθνούς κατάστασης είναι ο οξύς άξωνας ανάμεσα 
στις δυνάμεις της ειρήνης, της ανεξαρτησίας των λαών της δημοκρατίας και του 
σοσιαλισμού, από τη μια, και του πολέμου, της εθνικής υποδούλωσης, του φασισμού 
και του ιμπεριαλισμού από την άλλη. 

Ο ιμπεριαλισμός, με επικεφαλής τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, παρ' όλο που 
δεν έγινε πιο ισχυρός, συνεχίζει να είναι σοβαρός και επικίνδυνος εχθρός. Με 
επιδρομικούς τυχοδιωκτισμούς, συνωμοσίες και κάθε είδους επεμβάσεις στα 
εσωτερικά ξένων χωρών επιδιώκει να διατηρήσει τις θέσεις του, να αδυνατίσει τις 
θέσεις του σοσιαλισμού, να υπονομεύσει την κυριαρχία του δημοκρατικού κινήματος 
στις καπιταλιστικές χώρες, ν' ανακόψει γενικά την ανοδική πορεία της ανθρωπότητας 
προς την εθνική λεφτεριά, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. 

Η κύρια αιχμή της επιδημικής στρατηγικής του ιμπεριαλισμού στρέφεται ενάντια στις 
σοσιαλιστικές χώρες, γιατί το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα είναι η αποφασιστική 
δύναμη του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα, που χαλιναγωγεί τον ιμπεριαλισμό και τον 
εμποδίζε ι να ανακτήσει τη χαμένη κυριαρχία και πρωτοβουλία του στον κόσμο. Η 
επιθετικότητα και ο τυχοδιωκτισμός των αμερικανών ιμπεριαλιστών έφεραν τον 
κόσμο επανειλημμένα στο χείλος ενός παγκόσμιου πολέμου. 

Οι κυριώτερες εκδηλώσεις της επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού στα τελευταία 
χρόνια ήταν: Η βάρβαρη και απάνθρωπη επιδρομή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
και των δορυφόρων του ενάντια στον ηρωικό λαό του Βιετνάμ. Ο τυχοδιωκτικός 
πόλεμος εναντίον των αραβικών λαών, που για λογαριασμό των άγγλο-αμερικανών 
ιμπεριαλιστών διεξήγαγαν οι αντιδραστικοί σιωνιστικοί κύκλοι του Ισραήλ, οι 
υπονομευτικές προσπάθειες του ιμπεριαλισμού στις σοσιαλιστικές χώρες οι 
απόπειρες για ανατροπή προοδευτικών κυβερνήσεων σε διάφορες κυρίως 
νεοανεξάρτητες, χώρες και τέλος το στρατιωτικό φασιστικό, πραξικόπημα στην 
Ελλάδα, όπου, με την έμπνευση και τη βοήθεια της αμερικανικής ΚΥΠ, οι ξενοκίνητοι 
στρατιωτικοί ανέτρεψαν τη δημοκρατία, κατάργησαν κάθε πολιτική ελευθερία και 
δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού, μετατρέποντας την Ελλάδα σ' ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

Οι εξελίξεις στη διεθνή κατάσταση επιβεβαιώνουν ότι ο ιμπεριαλισμός, παρά τη 
συνεχιζόμενη επιθετικότητα του δεν είναι σε θέση πια να επιβάλει τις θελήσεις του 
πάνω στους λαούς, δεν μπορεί να καθορίζει την κύρια κατεύθυνση στην πορεία 
της ανθρωπότητας. Στην εποχή μας οι δυνάμεις του σοσιαλισμού, της εθνικής 
απελευθέρωσης, της διεθνούς εργατικής τάξης και της δημοκρατίας, που αποτελούν 
το παγκόσμιο αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο, ασκούν αποφασιστική, καθοριστική 
επίδραση στις παγκόσμιες εξελίξεις. 

Τα ίδια τα γεγονότα επαληθεύουν αδιάψευστα τη βασική αυτή διαπίστωση: 

Στο Βιετνάμ, η πιο ισχυρή ιμπεριαλιστική δύναμη στον κόσμο, οι ΗΠΑ, μαζί με τους 
δορυφόρους της, παρά τις τεράστιες σύγχρονα εξοπλισμένες στρατιωτικές δυνάμεις 
που χρησιμοποιεί παρά τις απάνθρωπες μεθόδους γενοκτονίας που εφαρμόζε ι δεν 
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προβλήματος σαν ζήτημα ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. 

Εκφράζουμε την εκτίμηση μας για τη φιλειρηνική πολιτική της Λα ϊκής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας που επιδιώκει: εξομάλυνση των σχέσεων των δύο γερμανικών κρατών, 
μη διάδοση των ατομικών όπλων, γενικό αφοπλισμό και δημιουργία συστήματος 
ευρωπαϊκής ασφάλειας. 

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού προς το Ενιαίο Σοσιαλιστικό 
Κόμμα, την κυβέρνηση και τον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την 
ένθερμη υποστήριξη που παρέχουν στην αγωνιζόμενη για τη λευτεριά της Κύπρο. 

Υποστηρίζουμε ολόψυχα την εισδοχή της Λ.Δ. της Γερμανίας στον ΟΗΕ γιατί 
πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της θα ενισχύσει το έργο των Ενωμένων Εθνών για 
διατήρηση της ειρήνης και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των λαών. 

Το Συνέδριο μας καταδικάζει τη φιλοπόλεμη πολιτική της Ο.Δ. Γερμανίας και ιδιαίτερα 
την προσπάθεια της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και την απροκάλυπτη ανάμιξη της 
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για περιπολίες στον χώρο της Μεσογείου, προκάλεσαν μέσα στον φιλειρηνικό λαό 
της Κύπρου μεγάλη ανησυχία και αισθήματα σφοδρής αγανάκτησης. 

Ο φοβερός κίνδυνος, που δημιουργήθηκε τόσο για την Ισπανία όσο και για όλες τις 
χώρες της Μεσογείου, από την πτήση του αμερικάνικου ατομοφόρου αεροπλάνου - τον 
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κυπριακό λαό. 

Το 11ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας τα αισθήματα του κυπριακού λαού στιγματίζει 
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Καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση: 
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κατόρθωσε να λυγίσει την αντίσταση του μικρού αλλά ηρωικού βιετναμικού λαού. Χάρη 
στον απαράμιλλο αγώνα του βιετναμικού λαού, χάρη στην αποφασιστική βοήθεια της 
Σοβιετικής Ένωσης και άλλων σοσιαλιστικών χωρών, χάρη στην πρωτοφανή διεθνή 
αλληλεγγύη που εκδηλώνεται παντού, ακόμα και στις ίδιες τις ΗΠΑ, ο ιμπεριαλισμός 
υφίσταται στο Βιετνάμ μια εξευτελιστική ήττα. 

Η νίκη του βιετναμικού λαού εμψυχώνει όλους τους λαούς που αγωνίζονται για εθνική 
λεφτεριά και ανεξαρτησία, γιατί αποδεικνύει περίτρανα ότι στην εποχή μας ακόμα 
και οι μικροί λαοί έχουν τη δυνατότητα, όταν αγωνίζονται αποφασιστικά και έχουν 
την συμπαράσταση των παγκόσμιων αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων, να κερδίσουν 
και να υπερασπίζουν με επιτυχία την ανεξαρτησία τους. 

Στη Μεση Ανατολή, παρά τις προσωρινές στρατιωτικές επιτυχίες που είχε με την 
κατάκτηση αραβικών εδαφών, η αντιδραστική σιωνιστική κυβέρνηση του Ισραήλ ο 
ιμπεριαλισμός, που την υποκίνησε και την εξόπλισε, απότυχε να πραγματοποιήσει τα 
καταχθόνια σχέδια του, αντίθετα με τις επιδιώξεις του, τα προοδευτικά καθεστώτα στη 
Συρία και την Η Α Δ σταθεροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν. Το εθνικοαπελευθερωτικά 
αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα και η ενότητα των αραβικών λαών παρουσιάζει νέα 
άνοδο. Προοδευτικές λαϊκές επαναστάσεις στο Σουδάν και τη Λ ιβύη ανάτρεψαν τα 
φιλοϊμπεριαλιστικά καθεστώτα. Οι λαοί και οι κυβερνήσεις των αραβικών χωρών 
στρέφονται ολοένα και πιο αποφασιστικά προς τους συνεπείς συμμάχους και πιστούς 
φίλους τους, τη Σοβιετική Ένωση, τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες. 

Στις καπιταλιστικές χώρες η εργατική τάξη και τα άλλα στρώματα των εργαζομένων 
ξεσηκώνονται σε πρωτοφανείς μαζικούς αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευση και 
καταπίεση των μονοπωλίων, απαιτώντας οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς. Οι μαζικές απεργίες των τελευταίων δυο χρόνων στη Γαλλία, 
Ιταλία, Ιαπωνία και αλλού, δείχνουν την άνοδο του ταξικού αγώνα, είναι έκφραση των 
αθεράπευτων αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και της χρόνιας κρίσης 
του. 

Η έντονη νομισματική κρίση στις κυριώτερες καπιταλιστικές χώρες, οι αντιθέσεις 
Γαλλίας - Βρεττανίας σχετικά με την είσοδο της τελευταίας στην ΕΟΚ, οι αντιδράσεις 
πολλών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης προς την φιλοπόλεμη πολιτική των 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. η αναζωογόνηση των νεοφασιστικών κινημάτων στην Ιταλία 
και Δ. Γερμανία, το μαζικό ξεσήκωμα των φοιτητών είναι, επίσης εκδηλώσεις των 
αντιθέσεων και της γενικής κρίσης του καπιταλισμού. 

Τα γεγονότα της εποχής μας επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι το παγκόσμιο σοσιαλιστικό, 
σύστημα αποτελεί την αποφασιστική δύναμη του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα. Στην 
ύπαρξη και ισχύ του σοσιαλιστικού στρατοπέδου οφείλεται κυρίως η αλλαγή του 
διεθνούς ισοζυγίου δυνάμεων υπέρ της ειρήνης, της εθνικής απελευθέρωσης της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες παρουσιάζουν διαρκώς και νέα εκπληκτικά επιτεύγματα στον 
οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, στην επιστήμη, την εκπαίδευση, στην άνοδο του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των λαών τους. Με την ανάπτυξη του οικονομικού 
του δυναμικού, του ηθικού και κοινωνικού κύρους του και της στρατιωτικής του 
ισχύος το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, για τη ματαίωση των επιδρομικών τυχοδιωκτικών σχεδίων του 
ιμπεριαλισμού σε βάρος των λαών. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες, και πρώτ' απ' όλα η μεγάλη Σοβιετική Ένωση, παρέχουν 
αποφασιστική ολόπλευρη βοήθεια σε κάθε απελευθερωτικό αγώνα, πολύτιμη 
ενίσχυση στους νεοαπελευθερωμένους λαούς για την οικονομική και κοινωνική τους 
πρόοδο, για την ανεξάρτητη ανάπτυξη τους. 

Η ενότητα του παγκόσμιου σοσιαλιστικού στρατοπέδου αποκτά τεράστια σημασία στις 
σημερινές συνθήκες για όλους τους αγωνιζόμενους λαούς και όλες τις προοδευτικές 
δυνάμεις στον κόσμο. Οι ιμπεριαλιστές εκμεταλλεύθηκαν τις διαφορές και διαφωνίες 
που παρουσιάστηκαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και το διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα για ν' αναπτύξουν την τυχοδιωκτική επιδρομική πολιτική τους. 
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Οι κοινές επιδιώξεις, τα κοινά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, που 
συνδέουν τις σοσιαλιστικές χώρες, είναι κατά πολύ ισχυρότερα από τις διαφορές 
απόψεων που υπάρχουν, γι ' αυτό θα οδηγήσουν ασφαλώς στην εδραίωση της ενότητας 
και συνεργασίας τους. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες, μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση και σε συνεργασία με τις 
αδέσμευτες χώρες, πρωτοστατούν στον αγώνα για τη διεθνή ύφεση, την αποκήρυξη 
της βίας στις διεθνείς σχέσεις, τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, για γενικό 
αφοπλισμό, ειρηνική συνύπαρξη των κρατών και κατοχύρωση της παγκόσμιας 
ειρήνης. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών σημειώνονται ορισμένες 
ελπιδοφόρες εξελίξεις στη διεθνή κατάσταση, όπως η θετική ανταπόκριση ορισμένων 
κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης στην πρόταση των χωρών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας για πανευρωπαϊκή ασφάλεια, η σύμβαση για μη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων, οι αμερικανοσοβιετικές συνομιλίες για περιορισμό του πυρηνικού δυναμικού 
τους. 

Αποφασιστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη 
είναι η αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων στην Ευρώπη, η εγκαθίδρυση 
ισοτίμων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δυο γερμανικών κρατών με βάση το 
διεθνές δίκαιο, και η διπλωματική αναγνώριση της Γερμανικής Δημοκρατίας απ' όλες 
ανεξαίρετα τις χώρες του κόσμου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, 
που υποβλήθηκαν μέσον του Προέδρου του Κρατικού της Συμβουλίου προς την 
κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας αποτελούν θετική συμβολή που επιβάλλεται ν' 
αξιοποιηθεί πλήρως. 

Στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής οι δυνάμεις της ειρήνης, της 
εθνικής απελευθέρωσης και της κοινωνικής προόδου ενισχύονται και εδραιώνονται. 
Οι προοδευτικές επαναστάσεις στη Λ ιβύη καιτο Σουδάν, η εδραίωση των προοδευτικών 
καθεστώτων της Συρίας, Η Α Δ και Αλγερίας, η αποτυχία του ΝΑΤΟ να διχοτομήσει 
και να μετατρέψει την Κύπρο σε πυραυλοφόρο βάση του και τέλος η ενίσχυση του 
σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο αποτελούν παράγοντες που αλλάζουν το ισοζύγιο 
δυνάμεων σε βάρος του ιμπεριαλισμού και συμβάλλουν αποφασιστικά στην τελική 
νίκη των λαών. 

Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που δρουν σ' όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσμου, αποτελούν την πρωτοπορία των προοδευτικών δυνάμεων που αγωνίζονται 
για ειρήνη, λεφτεριά των λαών, δημοκρατία και σοσιαλισμό. Γι' αυτό «η συνοχή των 
κομμουνιστικών κομμάτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη συσπείρωση 
όλων των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων» («Κύριο έγγραφο», Δ ιεθνής Δ ιάσκεψη 
σελ. 47). 

Τα τεράστια καθήκοντα που επωμίζονται οι προοδευτικές δυνάμεις της εποχής 
μας, οι σοσιαλιστικές χώρες, όπου κυβερνούν τα κομμουνιστικά κόμματα, το 
διεθνές εργατικό κίνημα, που διεξάγει σκληρούς ταξικούς αγώνες με την εξουσία 
των μονοπωλίων και το εθνικοαπελευθερωτικά κίνημα που αντιμετωπίζει την 
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, απαιτούν επιτακτικά την συσπείρωση και ενότητα 
δράσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. 

Οι διαφωνίες και η διάσπαση που παρουσιάστηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό 
και εργατικό κίνημα αποτελούν σοβαρό αρνητικό παράγοντα και επιβάλλεται να 
ξεπεραστούν με επαφές, ειλικρινείς συζητήσεις, περιφερειακές και διεθνείς 
διασκέψεις, με την ανταλλαγή πείρας και τους κοινούς αγώνες. 

Η Δ ιεθνής Δ ιάσκεψη των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στη Μόσχα, 
τον Ιούνη 1969, αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και σταθμό για την ενότητα δράσης και 
τη συνοχή των αδελφών κομμάτων. Το Κύριο Έγγραφο της Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης 
εξόπλισε το παγκόσμιο κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα με μια πλήρη 
εκτίμηση των φαινομένων της εποχής μας, καθόρισε συλλογικά τα καθήκοντα του 
αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα και έθεσε γερές βάσεις για την ενότητα και συνεργασία 
των κομμουνιστικών κομμάτων με βάση τις αθάνατες αρχές του Μαρξ ισμού-
Λενιν ισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. 
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κατόρθωσε να λυγίσει την αντίσταση του μικρού αλλά ηρωικού βιετναμικού λαού. Χάρη 
στον απαράμιλλο αγώνα του βιετναμικού λαού, χάρη στην αποφασιστική βοήθεια της 
Σοβιετικής Ένωσης και άλλων σοσιαλιστικών χωρών, χάρη στην πρωτοφανή διεθνή 
αλληλεγγύη που εκδηλώνεται παντού, ακόμα και στις ίδιες τις ΗΠΑ, ο ιμπεριαλισμός 
υφίσταται στο Βιετνάμ μια εξευτελιστική ήττα. 

Η νίκη του βιετναμικού λαού εμψυχώνει όλους τους λαούς που αγωνίζονται για εθνική 
λεφτεριά και ανεξαρτησία, γιατί αποδεικνύει περίτρανα ότι στην εποχή μας ακόμα 
και οι μικροί λαοί έχουν τη δυνατότητα, όταν αγωνίζονται αποφασιστικά και έχουν 
την συμπαράσταση των παγκόσμιων αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων, να κερδίσουν 
και να υπερασπίζουν με επιτυχία την ανεξαρτησία τους. 

Στη Μεση Ανατολή, παρά τις προσωρινές στρατιωτικές επιτυχίες που είχε με την 
κατάκτηση αραβικών εδαφών, η αντιδραστική σιωνιστική κυβέρνηση του Ισραήλ ο 
ιμπεριαλισμός, που την υποκίνησε και την εξόπλισε, απότυχε να πραγματοποιήσει τα 
καταχθόνια σχέδια του, αντίθετα με τις επιδιώξεις του, τα προοδευτικά καθεστώτα στη 
Συρία και την Η Α Δ σταθεροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν. Το εθνικοαπελευθερωτικά 
αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα και η ενότητα των αραβικών λαών παρουσιάζει νέα 
άνοδο. Προοδευτικές λαϊκές επαναστάσεις στο Σουδάν και τη Λ ιβύη ανάτρεψαν τα 
φιλοϊμπεριαλιστικά καθεστώτα. Οι λαοί και οι κυβερνήσεις των αραβικών χωρών 
στρέφονται ολοένα και πιο αποφασιστικά προς τους συνεπείς συμμάχους και πιστούς 
φίλους τους, τη Σοβιετική Ένωση, τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες. 

Στις καπιταλιστικές χώρες η εργατική τάξη και τα άλλα στρώματα των εργαζομένων 
ξεσηκώνονται σε πρωτοφανείς μαζικούς αγώνες ενάντια στην εκμετάλλευση και 
καταπίεση των μονοπωλίων, απαιτώντας οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς. Οι μαζικές απεργίες των τελευταίων δυο χρόνων στη Γαλλία, 
Ιταλία, Ιαπωνία και αλλού, δείχνουν την άνοδο του ταξικού αγώνα, είναι έκφραση των 
αθεράπευτων αντιθέσεων του καπιταλιστικού συστήματος και της χρόνιας κρίσης 
του. 

Η έντονη νομισματική κρίση στις κυριώτερες καπιταλιστικές χώρες, οι αντιθέσεις 
Γαλλίας - Βρεττανίας σχετικά με την είσοδο της τελευταίας στην ΕΟΚ, οι αντιδράσεις 
πολλών καπιταλιστικών χωρών της Ευρώπης προς την φιλοπόλεμη πολιτική των 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. η αναζωογόνηση των νεοφασιστικών κινημάτων στην Ιταλία 
και Δ. Γερμανία, το μαζικό ξεσήκωμα των φοιτητών είναι, επίσης εκδηλώσεις των 
αντιθέσεων και της γενικής κρίσης του καπιταλισμού. 

Τα γεγονότα της εποχής μας επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι το παγκόσμιο σοσιαλιστικό, 
σύστημα αποτελεί την αποφασιστική δύναμη του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα. Στην 
ύπαρξη και ισχύ του σοσιαλιστικού στρατοπέδου οφείλεται κυρίως η αλλαγή του 
διεθνούς ισοζυγίου δυνάμεων υπέρ της ειρήνης, της εθνικής απελευθέρωσης της 
δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες παρουσιάζουν διαρκώς και νέα εκπληκτικά επιτεύγματα στον 
οικονομικό και τεχνολογικό τομέα, στην επιστήμη, την εκπαίδευση, στην άνοδο του 
βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των λαών τους. Με την ανάπτυξη του οικονομικού 
του δυναμικού, του ηθικού και κοινωνικού κύρους του και της στρατιωτικής του 
ισχύος το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση της 
παγκόσμιας ειρήνης, για τη ματαίωση των επιδρομικών τυχοδιωκτικών σχεδίων του 
ιμπεριαλισμού σε βάρος των λαών. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες, και πρώτ' απ' όλα η μεγάλη Σοβιετική Ένωση, παρέχουν 
αποφασιστική ολόπλευρη βοήθεια σε κάθε απελευθερωτικό αγώνα, πολύτιμη 
ενίσχυση στους νεοαπελευθερωμένους λαούς για την οικονομική και κοινωνική τους 
πρόοδο, για την ανεξάρτητη ανάπτυξη τους. 

Η ενότητα του παγκόσμιου σοσιαλιστικού στρατοπέδου αποκτά τεράστια σημασία στις 
σημερινές συνθήκες για όλους τους αγωνιζόμενους λαούς και όλες τις προοδευτικές 
δυνάμεις στον κόσμο. Οι ιμπεριαλιστές εκμεταλλεύθηκαν τις διαφορές και διαφωνίες 
που παρουσιάστηκαν στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και το διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα για ν' αναπτύξουν την τυχοδιωκτική επιδρομική πολιτική τους. 
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Οι κοινές επιδιώξεις, τα κοινά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, που 
συνδέουν τις σοσιαλιστικές χώρες, είναι κατά πολύ ισχυρότερα από τις διαφορές 
απόψεων που υπάρχουν, γι ' αυτό θα οδηγήσουν ασφαλώς στην εδραίωση της ενότητας 
και συνεργασίας τους. 

Οι σοσιαλιστικές χώρες, μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση και σε συνεργασία με τις 
αδέσμευτες χώρες, πρωτοστατούν στον αγώνα για τη διεθνή ύφεση, την αποκήρυξη 
της βίας στις διεθνείς σχέσεις, τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης, για γενικό 
αφοπλισμό, ειρηνική συνύπαρξη των κρατών και κατοχύρωση της παγκόσμιας 
ειρήνης. Σαν αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών σημειώνονται ορισμένες 
ελπιδοφόρες εξελίξεις στη διεθνή κατάσταση, όπως η θετική ανταπόκριση ορισμένων 
κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης στην πρόταση των χωρών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας για πανευρωπαϊκή ασφάλεια, η σύμβαση για μη διάδοση των πυρηνικών 
όπλων, οι αμερικανοσοβιετικές συνομιλίες για περιορισμό του πυρηνικού δυναμικού 
τους. 

Αποφασιστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη 
είναι η αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων στην Ευρώπη, η εγκαθίδρυση 
ισοτίμων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δυο γερμανικών κρατών με βάση το 
διεθνές δίκαιο, και η διπλωματική αναγνώριση της Γερμανικής Δημοκρατίας απ' όλες 
ανεξαίρετα τις χώρες του κόσμου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι προτάσεις της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας, 
που υποβλήθηκαν μέσον του Προέδρου του Κρατικού της Συμβουλίου προς την 
κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας αποτελούν θετική συμβολή που επιβάλλεται ν' 
αξιοποιηθεί πλήρως. 

Στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής οι δυνάμεις της ειρήνης, της 
εθνικής απελευθέρωσης και της κοινωνικής προόδου ενισχύονται και εδραιώνονται. 
Οι προοδευτικές επαναστάσεις στη Λ ιβύη καιτο Σουδάν, η εδραίωση των προοδευτικών 
καθεστώτων της Συρίας, Η Α Δ και Αλγερίας, η αποτυχία του ΝΑΤΟ να διχοτομήσει 
και να μετατρέψει την Κύπρο σε πυραυλοφόρο βάση του και τέλος η ενίσχυση του 
σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο αποτελούν παράγοντες που αλλάζουν το ισοζύγιο 
δυνάμεων σε βάρος του ιμπεριαλισμού και συμβάλλουν αποφασιστικά στην τελική 
νίκη των λαών. 

Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα που δρουν σ' όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσμου, αποτελούν την πρωτοπορία των προοδευτικών δυνάμεων που αγωνίζονται 
για ειρήνη, λεφτεριά των λαών, δημοκρατία και σοσιαλισμό. Γι' αυτό «η συνοχή των 
κομμουνιστικών κομμάτων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη συσπείρωση 
όλων των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων» («Κύριο έγγραφο», Δ ιεθνής Δ ιάσκεψη 
σελ. 47). 

Τα τεράστια καθήκοντα που επωμίζονται οι προοδευτικές δυνάμεις της εποχής 
μας, οι σοσιαλιστικές χώρες, όπου κυβερνούν τα κομμουνιστικά κόμματα, το 
διεθνές εργατικό κίνημα, που διεξάγει σκληρούς ταξικούς αγώνες με την εξουσία 
των μονοπωλίων και το εθνικοαπελευθερωτικά κίνημα που αντιμετωπίζει την 
επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού, απαιτούν επιτακτικά την συσπείρωση και ενότητα 
δράσης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. 

Οι διαφωνίες και η διάσπαση που παρουσιάστηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό 
και εργατικό κίνημα αποτελούν σοβαρό αρνητικό παράγοντα και επιβάλλεται να 
ξεπεραστούν με επαφές, ειλικρινείς συζητήσεις, περιφερειακές και διεθνείς 
διασκέψεις, με την ανταλλαγή πείρας και τους κοινούς αγώνες. 

Η Δ ιεθνής Δ ιάσκεψη των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στη Μόσχα, 
τον Ιούνη 1969, αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και σταθμό για την ενότητα δράσης και 
τη συνοχή των αδελφών κομμάτων. Το Κύριο Έγγραφο της Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης 
εξόπλισε το παγκόσμιο κομμουνιστικό και εργατικό κίνημα με μια πλήρη 
εκτίμηση των φαινομένων της εποχής μας, καθόρισε συλλογικά τα καθήκοντα του 
αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα και έθεσε γερές βάσεις για την ενότητα και συνεργασία 
των κομμουνιστικών κομμάτων με βάση τις αθάνατες αρχές του Μαρξ ισμού-
Λενιν ισμού και του προλεταριακού διεθνισμού. 
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Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξη του Κόμματος μας προς τις αποφάσεις της 
Διεθνούς Δ ιάσκεψης των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1969 και 
τη σταθερή προσήλωση μας στην ενότητα δράσης και τη συνοχή του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Καταδικάζουμε τη δογματική, διασπαστική 
γραμμή της ηγεσίας του Κ.Κ. Κίνας και τον άκρατο αντισοβιετισμό της που οδήγησε σε 
προκλήσεις και ένοπλες συγκρούσεις στα σινο-σοβιετικά σύνορα και που εξυπηρετεί 
αντικειμενικά τα εγκληματικά σχέδια του ιμπεριαλισμού. Τα συμφέροντα της ίδιας 
της Κίνας και του αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου των λαών επιβάλλουν εγκατάλειψη 
αυτής της ολέθριας πολιτικής από την ηγεσία του Κ.Κ. Κίνας, την ανάπτυξη της 
συνεργασίας και διεθνιστικής αλληλεγγύης με τις σοσιαλιστικές χώρες, το διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα και το αντιϊμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Είμαστε βέβαιοι, ότι οι 
υγιείς δυνάμεις μέσα στο Κ.Κ. Κίνας θα βρουν τον τρόπο να φέρουν το Κόμμα στον 
ορθό δρόμο με βάση τις αρχές του Μαρξ ισμού - Λενινισμού. 

Το Συνέδριο μας επικυρώνει τη θετική συμβολή και την εποικοδομητική δράση 
των αντιπροσωπειών του Α Κ Ε Λ στη Δ ιάσκεψη του Κάρλοβυ-Βάρυ, τη Μεσογειακή 
Διάσκεψη της Ρώμης, στις προπαρασκευαστικές συσκέψεις και τη Δ ιεθνή Δ ιάσκεψη 
της Μόσχας, και πιστεύει ότι η δημιουργική εφαρμογή των αποφάσεων αυτών 
των διασκέψεων θα συμβάλει στην ενότητα δράσης των αδελφών κομμάτων και 
γενικότερα όλων των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το Συνέδριο εκτιμά επίσης 
σα θετικά και ωφέλιμα τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων που είχε η 
Κ.Ε. με αδελφό κομμουνιστικά, εργατικά και εθνικοαπελευθερωτικά κόμματα και 
πιστεύει ότι οι επαφές αυτές συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της διεθνούς 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας, προς όφελος του κοινού απελευθερωτικού αγώνα 
και της κυπριακής υπόθεσης. 

Η εποχή του ιμπεριαλισμού κλείνει προς τη δύση της. Η ανθρωπότητα βαδίζει σταθερά 
προς την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. Επικεφαλής αυτής 
της πορείας βρίσκεται το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα και ατράνταχτο στήριγμα 
αυτού του συστήματος είναι η πρωτοπόρα στις θυσίες και πανίσχυρη Σοβιετική 
Ένωση. 0 ιμπεριαλισμός παραμένει ακόμα σοβαρός και επικίνδυνος εχθρός των 
λαών, αλλά οι ενωμένες αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις του σοσιαλισμού, της εθνικής 
απελευθέρωσης και του διεθνούς εργατικού κινήματος είναι σε θέση να ματαιώσουν 
τα εγκληματικά, τυχοδιωκτικά σχέδια του ιμπεριαλισμού και να εξασφαλίσουν την 
ειρήνη, την ελευθερία, την κοινωνική πρόοδο για όλους τους λαούς σ' όλο τον κόσμο. 

Η εργατική τάξη και τα κομμουνιστικά κόμματα σε κάθε χώρα βρίσκονται επικεφαλής 
αυτών των αγώνων για ένα ευτυχισμένο μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

2. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής πολιτικής κατάστασης στην 
τετραετία που ανασκοπούμε υπήρξε ο συνεπής και ανένδοτος αγώνας των 
πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού για λύση του Κυπριακού, που να 
βασίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας 
της Κύπρου απαλλαγμένης από ξένες στρατιωτικές βάσεις και ξένα στρατεύματα και 
με κατοχυρωμένα τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες 
και σαφώς καθορισμένα και διασφαλισμένα τα ειδικά δικαιώματα των Τούρκων 
συμπατριωτών μας. Στον αγώνα αυτό το Κόμμα μας διαδραμάτισε σημαίνον τα ρόλο. 

Το 12ο Συνέδριο επικυρώνει ανεπιφύλακτα τη γραμμή που με επιμονή, 
αποφασιστικότητα και συνέπεια ακολούθησε η Κ.Ε. του Κόμματος, καθώς και την 
πατριωτική δράση που ανάπτυξε για την προώθηση αυτής της γραμμής, βασισμένη 
σταθερά στις αποφάσεις του 11ου Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο μας πιστεύει, ότι μόνο με την πραγματοποίηση της είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο κυπριακός λαός ως σύνολο να 
καθορίσει ελεύθερα και χωρίς οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις και πιέσεις το μέλλον 
του, με βάση τις αρχές του Ο.Η.Ε. 

Στη γραμμή αυτή αντιτάχθηκαν και αντιτάσσονται με επιμονή οι ιμπεριαλιστές, με 
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πρωταγωνιστές τους αμερικανούς, και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις, κυπριακές και 
ξένες. Αυτή η γραμμή αποτέλεσε επίσης στόχο της εγκληματικής και υπονομευτικής 
δράσης της φασιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης «Εθνικό μέτωπο». Αντιδρώντας 
προς αυτή τη γραμμή οι δυνάμεις αυτές προβάλλουν, προπαγανδίζουν και επιδιώκουν 
τη λύση της λεγόμενης «άμεσης» ή «πραξικοπηματικής» Ένωσης. Το Κόμμα μας 
αντιτίθεται αποφασιστικά σ' αυτή τη γραμμή, γιατί θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια, στο διαμελισμό, την υποδούλωση της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και στη μετατροπή 
της σε κύρια σύγχρονη θερμοπυρηνική βάση - ορμητήριο του ιμπεριαλισμού ενάντια 
στις προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής μας και τις σοσιαλιστικές χώρες. 

Στα πλαίσια της αντίδρασης τους προς αυτή τη γραμμή και για να πλήξουν τον αγώνα 
του λαού μας, οι εχθρικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τα όργανα τους επέβαλαν 
τον ελλαδοτουρκικό διάλογο, που αποτελούσε σοβαρή εκτροπή του Κυπριακού 
από την ορθή πορεία λύσης του. Στην εκτροπή αυτή αντίδρασαν αποφασιστικά 
ενωμένες όλες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού μας. Το Κόμμα μας διαδραμάτισε 
με εξαιρετική συνέπεια, σταθερότητα και τόλμη πρωτοποριακό ρόλο στην καταδίκη 
και το ξεσκέπασμα του ελλαδοτουρκικού διαλόγου σαν διαδικασίας με την οποία ο 
ιμπεριαλισμός επιδίωκε να επιβάλει λύση στο Κυπριακό, που να εξυπηρετεί κυρίως 
τα δικά του συμφέροντα. 

Σαν αποτέλεσμα του ανένδοτου και ενιαίου αγώνα όλωντων πατριωτικών δυνάμεωντου 
λαού μας ο ελλαδοτουρκικός διάλογος κατέληξε σε παταγώδη χρεοκοπία. Η γραμμή 
της εφικτής λύσης, που ακολούθησε την αποτυχία του ελλαδοτουρκικού διαλόγου και 
την κρίση του Νοεμβρίου 1967 και την οποία εξάγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στις αρχές του 1968, αποτελεί νίκη των πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού. 
Η γραμμή αυτή συνίσταται στη δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης, κυρίαρχης, 
εδαφικά ακέραιης και ενιαίας Κύπρου με σαφώς καθορισμένα και διασφαλισμένα τα 
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. 

Το Κόμμα μας υποστήριξε με πλήρη συνέπεια και χωρίς επιφύλαξη αυτή τη γραμμή, 
που συνάδει με τη γραμμή του και συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις στην παλλαϊκή, 
πανηγυρική έγκριση της με τις προεδρικές εκλογές της 25/2/1968. 

Η γραμμή της εφικτής λύσης και τα ειρηνευτικά μέτρα, που εφάρμοσε η Κυβέρνηση 
και με υποστήριξη του Κόμματος μας, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα και ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για την έναρξη των ενδοκυπριακών συνομιλιών, που συνεχίζονται 
κανονικά από τον Ιούνη του 1968. Οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, που έχουν σαν 
κύρια επιδίωξη την εξεύρεση μίας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης προς το 
συμφέρον όλων των Κυπρίων - Ελλήνων και Τούρκων - αποτέλεσαν αποφασιστική 
στροφή στην πορεία λύσης του Κυπριακού. 

Όλες οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πολιτικής 
του Κόμματος μας, ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά, με πολιτικά και όχι 
στρατιωτικά μέσα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη στροφή προς τις ενδοκυπριακές συνομιλίες. Το 
Κόμμα μας θα συνεχίζει να παρέχει και στο μέλλον ανεπιφύλακτα την υποστήριξη 
του προς τις ενδοκυπριακές συνομιλίες, που αποτελούν τον μοναδικά ορθό δρόμο 
για μία δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού και θα συμβάλει με όλες του τις 
δυνάμεις στην ύφεση, τη συνδιαλλαγή και τη συνεννόηση ανάμεσα στους Έλληνες 
και Τούρκους Κυπρίους. 

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που υπάρχουν για τηνεπιτυχία τους, παρά τις προσπάθειες 
του ιμπεριαλισμού και των άλλων εχθρών του λαού μας - ντόπιων και ξένων - για 
τορπιλισμό τους. οι συνομιλίες πρέπει να συνεχισθούν σαν η πιο ορθή διαδικασία από 
κάθε άλλη και ειδικά από νέο ελλαδοτουρκικό διάλογο ή νέα πενταμερή διάσκεψη. 
Νέος ελλαδοτουρκικός διάλογος ή νέα πενταμερής δεν πρόκειται να δώσουν λύση 
του Κυπριακού προς το συμφέρον του λαού της Κύπρου ως συνόλου, αλλά αντίθετα 
λύση που θα είναι σε βάρος του κυπριακού λαού και θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα 
στρατηγικά και άλλα συμφέροντα των νατοϊκών ιμπεριαλιστών, εχθρών της Κύπρου. 

Σαν αποτέλεσμα των συνομιλιών και ειρηνευτικών μέτρων υπάρχει σήμερα ένα 
καλύτερο και πιο ευνοϊκό κλίμα για την προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων, ενώ 
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Εκφράζουμε την αμέριστη υποστήριξη του Κόμματος μας προς τις αποφάσεις της 
Διεθνούς Δ ιάσκεψης των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1969 και 
τη σταθερή προσήλωση μας στην ενότητα δράσης και τη συνοχή του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Καταδικάζουμε τη δογματική, διασπαστική 
γραμμή της ηγεσίας του Κ.Κ. Κίνας και τον άκρατο αντισοβιετισμό της που οδήγησε σε 
προκλήσεις και ένοπλες συγκρούσεις στα σινο-σοβιετικά σύνορα και που εξυπηρετεί 
αντικειμενικά τα εγκληματικά σχέδια του ιμπεριαλισμού. Τα συμφέροντα της ίδιας 
της Κίνας και του αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου των λαών επιβάλλουν εγκατάλειψη 
αυτής της ολέθριας πολιτικής από την ηγεσία του Κ.Κ. Κίνας, την ανάπτυξη της 
συνεργασίας και διεθνιστικής αλληλεγγύης με τις σοσιαλιστικές χώρες, το διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα και το αντιϊμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Είμαστε βέβαιοι, ότι οι 
υγιείς δυνάμεις μέσα στο Κ.Κ. Κίνας θα βρουν τον τρόπο να φέρουν το Κόμμα στον 
ορθό δρόμο με βάση τις αρχές του Μαρξ ισμού - Λενινισμού. 

Το Συνέδριο μας επικυρώνει τη θετική συμβολή και την εποικοδομητική δράση 
των αντιπροσωπειών του Α Κ Ε Λ στη Δ ιάσκεψη του Κάρλοβυ-Βάρυ, τη Μεσογειακή 
Διάσκεψη της Ρώμης, στις προπαρασκευαστικές συσκέψεις και τη Δ ιεθνή Δ ιάσκεψη 
της Μόσχας, και πιστεύει ότι η δημιουργική εφαρμογή των αποφάσεων αυτών 
των διασκέψεων θα συμβάλει στην ενότητα δράσης των αδελφών κομμάτων και 
γενικότερα όλων των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων. Το Συνέδριο εκτιμά επίσης 
σα θετικά και ωφέλιμα τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων που είχε η 
Κ.Ε. με αδελφό κομμουνιστικά, εργατικά και εθνικοαπελευθερωτικά κόμματα και 
πιστεύει ότι οι επαφές αυτές συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της διεθνούς 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας, προς όφελος του κοινού απελευθερωτικού αγώνα 
και της κυπριακής υπόθεσης. 

Η εποχή του ιμπεριαλισμού κλείνει προς τη δύση της. Η ανθρωπότητα βαδίζει σταθερά 
προς την ειρήνη, την ελευθερία, τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. Επικεφαλής αυτής 
της πορείας βρίσκεται το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα και ατράνταχτο στήριγμα 
αυτού του συστήματος είναι η πρωτοπόρα στις θυσίες και πανίσχυρη Σοβιετική 
Ένωση. 0 ιμπεριαλισμός παραμένει ακόμα σοβαρός και επικίνδυνος εχθρός των 
λαών, αλλά οι ενωμένες αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις του σοσιαλισμού, της εθνικής 
απελευθέρωσης και του διεθνούς εργατικού κινήματος είναι σε θέση να ματαιώσουν 
τα εγκληματικά, τυχοδιωκτικά σχέδια του ιμπεριαλισμού και να εξασφαλίσουν την 
ειρήνη, την ελευθερία, την κοινωνική πρόοδο για όλους τους λαούς σ' όλο τον κόσμο. 

Η εργατική τάξη και τα κομμουνιστικά κόμματα σε κάθε χώρα βρίσκονται επικεφαλής 
αυτών των αγώνων για ένα ευτυχισμένο μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

2. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της κυπριακής πολιτικής κατάστασης στην 
τετραετία που ανασκοπούμε υπήρξε ο συνεπής και ανένδοτος αγώνας των 
πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού για λύση του Κυπριακού, που να 
βασίζεται στις αρχές της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας 
της Κύπρου απαλλαγμένης από ξένες στρατιωτικές βάσεις και ξένα στρατεύματα και 
με κατοχυρωμένα τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες 
και σαφώς καθορισμένα και διασφαλισμένα τα ειδικά δικαιώματα των Τούρκων 
συμπατριωτών μας. Στον αγώνα αυτό το Κόμμα μας διαδραμάτισε σημαίνον τα ρόλο. 

Το 12ο Συνέδριο επικυρώνει ανεπιφύλακτα τη γραμμή που με επιμονή, 
αποφασιστικότητα και συνέπεια ακολούθησε η Κ.Ε. του Κόμματος, καθώς και την 
πατριωτική δράση που ανάπτυξε για την προώθηση αυτής της γραμμής, βασισμένη 
σταθερά στις αποφάσεις του 11ου Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο μας πιστεύει, ότι μόνο με την πραγματοποίηση της είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο κυπριακός λαός ως σύνολο να 
καθορίσει ελεύθερα και χωρίς οποιεσδήποτε ξένες επεμβάσεις και πιέσεις το μέλλον 
του, με βάση τις αρχές του Ο.Η.Ε. 

Στη γραμμή αυτή αντιτάχθηκαν και αντιτάσσονται με επιμονή οι ιμπεριαλιστές, με 
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πρωταγωνιστές τους αμερικανούς, και οι φιλονατοϊκές δυνάμεις, κυπριακές και 
ξένες. Αυτή η γραμμή αποτέλεσε επίσης στόχο της εγκληματικής και υπονομευτικής 
δράσης της φασιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης «Εθνικό μέτωπο». Αντιδρώντας 
προς αυτή τη γραμμή οι δυνάμεις αυτές προβάλλουν, προπαγανδίζουν και επιδιώκουν 
τη λύση της λεγόμενης «άμεσης» ή «πραξικοπηματικής» Ένωσης. Το Κόμμα μας 
αντιτίθεται αποφασιστικά σ' αυτή τη γραμμή, γιατί θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια, στο διαμελισμό, την υποδούλωση της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και στη μετατροπή 
της σε κύρια σύγχρονη θερμοπυρηνική βάση - ορμητήριο του ιμπεριαλισμού ενάντια 
στις προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής μας και τις σοσιαλιστικές χώρες. 

Στα πλαίσια της αντίδρασης τους προς αυτή τη γραμμή και για να πλήξουν τον αγώνα 
του λαού μας, οι εχθρικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τα όργανα τους επέβαλαν 
τον ελλαδοτουρκικό διάλογο, που αποτελούσε σοβαρή εκτροπή του Κυπριακού 
από την ορθή πορεία λύσης του. Στην εκτροπή αυτή αντίδρασαν αποφασιστικά 
ενωμένες όλες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού μας. Το Κόμμα μας διαδραμάτισε 
με εξαιρετική συνέπεια, σταθερότητα και τόλμη πρωτοποριακό ρόλο στην καταδίκη 
και το ξεσκέπασμα του ελλαδοτουρκικού διαλόγου σαν διαδικασίας με την οποία ο 
ιμπεριαλισμός επιδίωκε να επιβάλει λύση στο Κυπριακό, που να εξυπηρετεί κυρίως 
τα δικά του συμφέροντα. 

Σαν αποτέλεσμα του ανένδοτου και ενιαίου αγώνα όλωντων πατριωτικών δυνάμεωντου 
λαού μας ο ελλαδοτουρκικός διάλογος κατέληξε σε παταγώδη χρεοκοπία. Η γραμμή 
της εφικτής λύσης, που ακολούθησε την αποτυχία του ελλαδοτουρκικού διαλόγου και 
την κρίση του Νοεμβρίου 1967 και την οποία εξάγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
στις αρχές του 1968, αποτελεί νίκη των πατριωτικών δυνάμεων του κυπριακού λαού. 
Η γραμμή αυτή συνίσταται στη δημιουργία μιας πλήρως ανεξάρτητης, κυρίαρχης, 
εδαφικά ακέραιης και ενιαίας Κύπρου με σαφώς καθορισμένα και διασφαλισμένα τα 
δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. 

Το Κόμμα μας υποστήριξε με πλήρη συνέπεια και χωρίς επιφύλαξη αυτή τη γραμμή, 
που συνάδει με τη γραμμή του και συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις στην παλλαϊκή, 
πανηγυρική έγκριση της με τις προεδρικές εκλογές της 25/2/1968. 

Η γραμμή της εφικτής λύσης και τα ειρηνευτικά μέτρα, που εφάρμοσε η Κυβέρνηση 
και με υποστήριξη του Κόμματος μας, δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα και ευνοϊκές 
προϋποθέσεις για την έναρξη των ενδοκυπριακών συνομιλιών, που συνεχίζονται 
κανονικά από τον Ιούνη του 1968. Οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, που έχουν σαν 
κύρια επιδίωξη την εξεύρεση μίας ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης προς το 
συμφέρον όλων των Κυπρίων - Ελλήνων και Τούρκων - αποτέλεσαν αποφασιστική 
στροφή στην πορεία λύσης του Κυπριακού. 

Όλες οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πολιτικής 
του Κόμματος μας, ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά, με πολιτικά και όχι 
στρατιωτικά μέσα. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη στροφή προς τις ενδοκυπριακές συνομιλίες. Το 
Κόμμα μας θα συνεχίζει να παρέχει και στο μέλλον ανεπιφύλακτα την υποστήριξη 
του προς τις ενδοκυπριακές συνομιλίες, που αποτελούν τον μοναδικά ορθό δρόμο 
για μία δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού και θα συμβάλει με όλες του τις 
δυνάμεις στην ύφεση, τη συνδιαλλαγή και τη συνεννόηση ανάμεσα στους Έλληνες 
και Τούρκους Κυπρίους. 

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες που υπάρχουν για τηνεπιτυχία τους, παρά τις προσπάθειες 
του ιμπεριαλισμού και των άλλων εχθρών του λαού μας - ντόπιων και ξένων - για 
τορπιλισμό τους. οι συνομιλίες πρέπει να συνεχισθούν σαν η πιο ορθή διαδικασία από 
κάθε άλλη και ειδικά από νέο ελλαδοτουρκικό διάλογο ή νέα πενταμερή διάσκεψη. 
Νέος ελλαδοτουρκικός διάλογος ή νέα πενταμερής δεν πρόκειται να δώσουν λύση 
του Κυπριακού προς το συμφέρον του λαού της Κύπρου ως συνόλου, αλλά αντίθετα 
λύση που θα είναι σε βάρος του κυπριακού λαού και θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα 
στρατηγικά και άλλα συμφέροντα των νατοϊκών ιμπεριαλιστών, εχθρών της Κύπρου. 

Σαν αποτέλεσμα των συνομιλιών και ειρηνευτικών μέτρων υπάρχει σήμερα ένα 
καλύτερο και πιο ευνοϊκό κλίμα για την προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων, ενώ 
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ταυτόχρονα έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές πάνω σε διάφορα 
θέματα. Ωστόσο παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες, αυτές 
προσκρούουν πάνω στο ουσιώδες θέμα της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, 
στο οποίο οι απόψεις των δύο πλευρών παρουσιάζουν σοβαρές και ουσιαστικές 
διαφορές σε σημείο που υπάρχει κίνδυνος οι συνομιλίες να φθάσουν σε αδιέξοδο. 
Το κύριο σημείο πάνω στο οποίο υπάρχει βασική και ουσιαστική διαφωνία ανάμεσα 
στις απόψεις της Κυβέρνησης και της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων είναι το θέμα της 
σύνθεσης και των εξουσιών που θα έχουν οι αρχές της τοπικής και περιφερειακής 
διοίκησης. 

Συγκεκριμένα η ουσία της διαφωνίας στο επίμαχο αυτό θέμα έγκειται στο κατά 
πόσον αυτές οι αρχές πρέπει να είναι συγκροτημένες πάνω σε καθαρά εθνική 
βάση και κατά πόσο αυτές θα έχουν εξουσίες να νομοθετούν έξω από τα πλαίσια 
της κεντρικής νομοθεσίας και τον έλεγχο της Κυβέρνησης - όπως ζητά η τουρκική 
πλευρά - ή όχι. Το 12ο Συνέδριο του Κόμματος μας εκφράζει την πεποίθηση του, 
ότι οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο ουσιώδες 
θέμα της τοπικής διοίκησης, μπορούν να καταλήξουν σε πλήρη επιτυχία, εφ' όσον 
τεθεί σαν κοινός στόχος και επιδιωχθεί με ειλικρίνεια η λύση του Κυπριακού με 
βάση τη διακηρυγμένη και παλλαϊκά εγκριμένη γραμμή για μία πλήρως ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη, αδέσμευτη, εδαφικά ακέραιη, ενιαία και αποστρατικοποιημένη Κύπρο, 
στην οποία τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα είναι σαφώς καθορισμένα και 
επαρκώς διασφαλισμένα. 

Στα πλαίσια μιας τέτοιας λύσης πρέπει να εξετάζεται και το θέμα της τοπικής και 
περιφερειακής διοίκησης. Προσεγγίζοντας με προσοχή αυτό το θέμα η κυβέρνηση 
πρέπει να επιδείξει υπομονή, κατανόηση και ευλυγισία, έτοιμη, να ανταποκριθεί 
θετικά σε κάθε σχετική πρόταση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, φτάνει αυτή να μη 
περιέχει διαιρετικά στοιχεία που θα αναιρούν ουσιαστικά την έννοια του ενιαίου 
κράτους, πράγμα απαράδεκτο, γιατί αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τα πραγματικά 
συμφέροντα του συνόλου του κυπριακού λαού - Ελλήνων και Τούρκων. Μέσα σ' αυτό 
το πνεύμα και μακριά από κάθε σωβινισμό και φυλετικό μίσος, που ο ιμπεριαλισμός 
έχει κάθε συμφέρον να υποδαυλίζει, μπορεί να εξευρεθεί η δημοκρατική, δίκαιη και 
ειρηνική λύση του Κυπριακού. 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

Ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής και της δράσης του Κόμματος μας στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του λαού μας, στις προσπάθειες για την εξεύρεση 
μιάς ειρηνικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού και την εξουδετέρωση των 
υπονομευτικών προσπαθειών του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του, καθώς και 
στην πάλη για τα προβλήματα των λαϊκών μαζών, παραμένει η ενότητα και η ενιαία 
πάλη όλων των πατριωτικών δυνάμεων του λαού μας, με κύριο στόχο τον πιο άσπονδο 
εχθρό, τον ιμπεριαλισμό, ενάντια στον οποίο πρέπει να στρέφεται βασικά ο αγώνας 
του Κόμματος μας και των άλλων πατριωτικών δυνάμεων του λαού μας. 

Με βάση αυτή τη γραμμή το Κόμμα μας πρότεινε κατ' επανάληψη σ' όλες τις 
πατριωτικές δυνάμεις του λαού τη συγκρότηση ενός εθνικού αντιϊμπεριαλιστικού 
μετώπου πάλης με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. 

Το 12ο Συνέδριο του Κόμματος μας εγκρίνει και επικυρώνει την πατριωτική γραμμή 
της ενότητας που ακολούθησε σταθερά και με συνέπεια η Κ.Ε. Ειδικά το Συνέδριο 
μας εγκρίνει τη θέση της Κ.Ε. που αναφέρεται στην ίδρυση διαφόρων Κομμάτων, 
σύμφωνα με την οποία το αντιϊμπεριαλιστικό, απελευθερωτικό στάδιο του αγώνα μας 
επιβάλλει τη διατήρηση και ισχυροποίηση της ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα 
στα Κόμματα, με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για ενιαία προώθηση του αγώνα μας 
και λύση των σοβαρών προβλημάτων του κυπριακού λαού. ενώ παράλληλα το κάθε 
Κόμμα θα διατηρεί την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια του. 

Το Συνέδριο μας εγκρίνει επίσης τη θέση της Κ.Ε. σχετικά με τις εκλογές που 
συνίσταται στο ότι το συμφέρον του κυπριακού λαού και του αντιϊμπεριαλιστικού μας 
αγώνα απαιτεί όπως οι εκλογές αποτελέσουν σταθμό για περαιτέρω ισχυροποίηση 
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της καθολικής πατριωτικής συσπείρωσης και ενότητας όλων των πατριωτικών 
δυνάμεων του λαού μας με μια παγκομματική συνεννόηση και συνεργασία για την 
από κοινού αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσκολιών, για μια ρεαλιστική, μακρυά από 
κάθε επικίνδυνη δημαγωγία, ε ιρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού. 

Το Συνέδριο εγκρίνει επίσης την τακτική του Κόμματος έναντι του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του. Το Κόμμα μας υποστηρίζει σταθερά και με 
συνέπεια τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του, οχι για να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε 
ιδιοτελή συμφέροντα και επιδιώξεις, αλλά γιατί αυτό απαιτείτο συμφέρον του αγώνα 
του λαού μας. το συμφέρον της εθνικής υπόθεσης. Το Κόμμα μας υποστηρίζει τον 
Πρόεδρο και την Κυβέρνηση γιατί συμφωνεί πάνω στο πιο ουσιώδες - την απόκρουση 
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και ραδιουργιώνγια διαμελισμό και υποταγή της Κύπρου 
στο ΝΑΤΟ και για την ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού, με βάση τις αρχές 
της αδέσμευτης ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και του ενιαίου 
του κυπριακού κράτους. Η υποστήριξη μας προς τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση 
του δεν αποκλείει καθόλου την άσκηση κριτικής πάνω σε οποιαδήποτε απόφαση, 
ενέργεια ή παράλειψη της Κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αλλά και η κριτική μας προς την Κυβέρνηση 
πρέπει να είναι εποικοδομητική και να υποτάσσεται από γενικώτερο συμφέρον της 
παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τον πρωτοποριακό ρόλο του Κόμματος μας στο θέμα της 
ενότητας, εκτιμά πλήρως τον θετικό ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς 
και τη συμβολή όλων των πατριωτών στην επίτευξη, στο βαθμό που υπάρχει, της 
ενότητας δράσης στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα και καλεί το 
κομματικό σύνολο να περιφρουρήσει, να διαφυλάξει, να επεκτείνει και να δυναμώσει 
την εθνοσωτήρια πατριωτική ενότητα του λαού μας. Φιλοδοξία και επιδίωξη μας όσον 
αφορά την ενότητα είναι να επιτύχουμε τη συγκρότηση με οργανωμένη μορφή ενός 
ενιαίου πατριωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού Μετώπου, στο οποίο να συμμετάσχουν 
όλοι οι Κύπριοι πατριώτες, - Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες. Μαρωνίτες - άνδρες 
και γυναίκες, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές, φτάνει να 
συμφωνούν πάνω σ' ένα μίνιμουμ πρόγραμμα αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα για μια 
δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού. Σ' ένα τέτοιο μέτωπο η εργατική τάξη. με 
την υψηλή οργανωτικότητα, την αφοσίωση και τη μαχητικότητα που τη διακρίνει, 
πρέπει να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο και σε συμμαχία με την αγροτιά να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά αυτού του Μετώπου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλεύουν καθημερινά και ακούραστα οι 
Ακελιστές προωθώντας την ενότητα πάνω στα καθημερινά προβλήματα των μαζών, 
με την πεποίθηση ότι με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο να οικοδομηθεί το ενιαίο, 
αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ 

Στη δράση της για μια δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού και για την προώθηση 
των προβλημάτων των λαϊκών μαζών η Κ.Ε. του Κόμματος μας, με γνώμονα την 
απόφαση του 11ου Συνεδρίου, εργάστηκε με συνέπεια για την προσέγγιση Ελλήνων 
και Τούρκων Κυπρίων. Οι ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργήθηκαν με τα ειρηνευτικά 
μέτρα της Κυβέρνησης και τις ενδοκυπριακές συνομιλίες επέτρεψαν στο Κόμμα και 
στις άλλες πατριωτικές δυνάμεις, που εκτιμούν σωστά τη σημασία της προσέγγισης 
Ελλήνων και Τούρκων, να αναπτύξουν τη δουλιά τους προς αυτή την κατεύθυνση 
με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα ένα καλύτερο κλίμα στις σχέσεις Ελλήνων 
και Τούρκων Κυπρίων που οδηγεί βαθμιαία στην αποκατάσταση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, φιλίας και συνεργασίας. 

Σαν αποτέλεσμα της νέας αυτής κατάστασης παρατηρούνται νέες πολιτικές κινήσεις 
και δραστηριότητα προς προοδευτικές κατευθύνσεις ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας. 

Το Συνέδριο μας δίνει ολότελα ξεχωριστή σημασία στη δουλιά μας ανάμεσα στους 
συνοίκους μας Τούρκους και γενικά στις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, 
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ταυτόχρονα έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές πάνω σε διάφορα 
θέματα. Ωστόσο παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες, αυτές 
προσκρούουν πάνω στο ουσιώδες θέμα της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, 
στο οποίο οι απόψεις των δύο πλευρών παρουσιάζουν σοβαρές και ουσιαστικές 
διαφορές σε σημείο που υπάρχει κίνδυνος οι συνομιλίες να φθάσουν σε αδιέξοδο. 
Το κύριο σημείο πάνω στο οποίο υπάρχει βασική και ουσιαστική διαφωνία ανάμεσα 
στις απόψεις της Κυβέρνησης και της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων είναι το θέμα της 
σύνθεσης και των εξουσιών που θα έχουν οι αρχές της τοπικής και περιφερειακής 
διοίκησης. 

Συγκεκριμένα η ουσία της διαφωνίας στο επίμαχο αυτό θέμα έγκειται στο κατά 
πόσον αυτές οι αρχές πρέπει να είναι συγκροτημένες πάνω σε καθαρά εθνική 
βάση και κατά πόσο αυτές θα έχουν εξουσίες να νομοθετούν έξω από τα πλαίσια 
της κεντρικής νομοθεσίας και τον έλεγχο της Κυβέρνησης - όπως ζητά η τουρκική 
πλευρά - ή όχι. Το 12ο Συνέδριο του Κόμματος μας εκφράζει την πεποίθηση του, 
ότι οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο ουσιώδες 
θέμα της τοπικής διοίκησης, μπορούν να καταλήξουν σε πλήρη επιτυχία, εφ' όσον 
τεθεί σαν κοινός στόχος και επιδιωχθεί με ειλικρίνεια η λύση του Κυπριακού με 
βάση τη διακηρυγμένη και παλλαϊκά εγκριμένη γραμμή για μία πλήρως ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη, αδέσμευτη, εδαφικά ακέραιη, ενιαία και αποστρατικοποιημένη Κύπρο, 
στην οποία τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα είναι σαφώς καθορισμένα και 
επαρκώς διασφαλισμένα. 

Στα πλαίσια μιας τέτοιας λύσης πρέπει να εξετάζεται και το θέμα της τοπικής και 
περιφερειακής διοίκησης. Προσεγγίζοντας με προσοχή αυτό το θέμα η κυβέρνηση 
πρέπει να επιδείξει υπομονή, κατανόηση και ευλυγισία, έτοιμη, να ανταποκριθεί 
θετικά σε κάθε σχετική πρόταση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, φτάνει αυτή να μη 
περιέχει διαιρετικά στοιχεία που θα αναιρούν ουσιαστικά την έννοια του ενιαίου 
κράτους, πράγμα απαράδεκτο, γιατί αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τα πραγματικά 
συμφέροντα του συνόλου του κυπριακού λαού - Ελλήνων και Τούρκων. Μέσα σ' αυτό 
το πνεύμα και μακριά από κάθε σωβινισμό και φυλετικό μίσος, που ο ιμπεριαλισμός 
έχει κάθε συμφέρον να υποδαυλίζει, μπορεί να εξευρεθεί η δημοκρατική, δίκαιη και 
ειρηνική λύση του Κυπριακού. 

ΤΟ ΑΚΕΛ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 

Ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής και της δράσης του Κόμματος μας στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του λαού μας, στις προσπάθειες για την εξεύρεση 
μιάς ειρηνικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού και την εξουδετέρωση των 
υπονομευτικών προσπαθειών του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του, καθώς και 
στην πάλη για τα προβλήματα των λαϊκών μαζών, παραμένει η ενότητα και η ενιαία 
πάλη όλων των πατριωτικών δυνάμεων του λαού μας, με κύριο στόχο τον πιο άσπονδο 
εχθρό, τον ιμπεριαλισμό, ενάντια στον οποίο πρέπει να στρέφεται βασικά ο αγώνας 
του Κόμματος μας και των άλλων πατριωτικών δυνάμεων του λαού μας. 

Με βάση αυτή τη γραμμή το Κόμμα μας πρότεινε κατ' επανάληψη σ' όλες τις 
πατριωτικές δυνάμεις του λαού τη συγκρότηση ενός εθνικού αντιϊμπεριαλιστικού 
μετώπου πάλης με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. 

Το 12ο Συνέδριο του Κόμματος μας εγκρίνει και επικυρώνει την πατριωτική γραμμή 
της ενότητας που ακολούθησε σταθερά και με συνέπεια η Κ.Ε. Ειδικά το Συνέδριο 
μας εγκρίνει τη θέση της Κ.Ε. που αναφέρεται στην ίδρυση διαφόρων Κομμάτων, 
σύμφωνα με την οποία το αντιϊμπεριαλιστικό, απελευθερωτικό στάδιο του αγώνα μας 
επιβάλλει τη διατήρηση και ισχυροποίηση της ενότητας και συνεργασίας ανάμεσα 
στα Κόμματα, με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για ενιαία προώθηση του αγώνα μας 
και λύση των σοβαρών προβλημάτων του κυπριακού λαού. ενώ παράλληλα το κάθε 
Κόμμα θα διατηρεί την ανεξαρτησία και την αυτοτέλεια του. 

Το Συνέδριο μας εγκρίνει επίσης τη θέση της Κ.Ε. σχετικά με τις εκλογές που 
συνίσταται στο ότι το συμφέρον του κυπριακού λαού και του αντιϊμπεριαλιστικού μας 
αγώνα απαιτεί όπως οι εκλογές αποτελέσουν σταθμό για περαιτέρω ισχυροποίηση 
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της καθολικής πατριωτικής συσπείρωσης και ενότητας όλων των πατριωτικών 
δυνάμεων του λαού μας με μια παγκομματική συνεννόηση και συνεργασία για την 
από κοινού αντιμετώπιση οποιωνδήποτε δυσκολιών, για μια ρεαλιστική, μακρυά από 
κάθε επικίνδυνη δημαγωγία, ε ιρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού. 

Το Συνέδριο εγκρίνει επίσης την τακτική του Κόμματος έναντι του Προέδρου της 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του. Το Κόμμα μας υποστηρίζει σταθερά και με 
συνέπεια τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση του, οχι για να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε 
ιδιοτελή συμφέροντα και επιδιώξεις, αλλά γιατί αυτό απαιτείτο συμφέρον του αγώνα 
του λαού μας. το συμφέρον της εθνικής υπόθεσης. Το Κόμμα μας υποστηρίζει τον 
Πρόεδρο και την Κυβέρνηση γιατί συμφωνεί πάνω στο πιο ουσιώδες - την απόκρουση 
των ιμπεριαλιστικών σχεδίων και ραδιουργιώνγια διαμελισμό και υποταγή της Κύπρου 
στο ΝΑΤΟ και για την ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού, με βάση τις αρχές 
της αδέσμευτης ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και του ενιαίου 
του κυπριακού κράτους. Η υποστήριξη μας προς τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση 
του δεν αποκλείει καθόλου την άσκηση κριτικής πάνω σε οποιαδήποτε απόφαση, 
ενέργεια ή παράλειψη της Κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Αλλά και η κριτική μας προς την Κυβέρνηση 
πρέπει να είναι εποικοδομητική και να υποτάσσεται από γενικώτερο συμφέρον της 
παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τον πρωτοποριακό ρόλο του Κόμματος μας στο θέμα της 
ενότητας, εκτιμά πλήρως τον θετικό ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας καθώς 
και τη συμβολή όλων των πατριωτών στην επίτευξη, στο βαθμό που υπάρχει, της 
ενότητας δράσης στη διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα και καλεί το 
κομματικό σύνολο να περιφρουρήσει, να διαφυλάξει, να επεκτείνει και να δυναμώσει 
την εθνοσωτήρια πατριωτική ενότητα του λαού μας. Φιλοδοξία και επιδίωξη μας όσον 
αφορά την ενότητα είναι να επιτύχουμε τη συγκρότηση με οργανωμένη μορφή ενός 
ενιαίου πατριωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού Μετώπου, στο οποίο να συμμετάσχουν 
όλοι οι Κύπριοι πατριώτες, - Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένηδες. Μαρωνίτες - άνδρες 
και γυναίκες, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές, φτάνει να 
συμφωνούν πάνω σ' ένα μίνιμουμ πρόγραμμα αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα για μια 
δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού. Σ' ένα τέτοιο μέτωπο η εργατική τάξη. με 
την υψηλή οργανωτικότητα, την αφοσίωση και τη μαχητικότητα που τη διακρίνει, 
πρέπει να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο και σε συμμαχία με την αγροτιά να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά αυτού του Μετώπου. 

Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλεύουν καθημερινά και ακούραστα οι 
Ακελιστές προωθώντας την ενότητα πάνω στα καθημερινά προβλήματα των μαζών, 
με την πεποίθηση ότι με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο να οικοδομηθεί το ενιαίο, 
αντιϊμπεριαλιστικό μέτωπο. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ 

Στη δράση της για μια δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού και για την προώθηση 
των προβλημάτων των λαϊκών μαζών η Κ.Ε. του Κόμματος μας, με γνώμονα την 
απόφαση του 11ου Συνεδρίου, εργάστηκε με συνέπεια για την προσέγγιση Ελλήνων 
και Τούρκων Κυπρίων. Οι ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργήθηκαν με τα ειρηνευτικά 
μέτρα της Κυβέρνησης και τις ενδοκυπριακές συνομιλίες επέτρεψαν στο Κόμμα και 
στις άλλες πατριωτικές δυνάμεις, που εκτιμούν σωστά τη σημασία της προσέγγισης 
Ελλήνων και Τούρκων, να αναπτύξουν τη δουλιά τους προς αυτή την κατεύθυνση 
με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα ένα καλύτερο κλίμα στις σχέσεις Ελλήνων 
και Τούρκων Κυπρίων που οδηγεί βαθμιαία στην αποκατάσταση της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, φιλίας και συνεργασίας. 

Σαν αποτέλεσμα της νέας αυτής κατάστασης παρατηρούνται νέες πολιτικές κινήσεις 
και δραστηριότητα προς προοδευτικές κατευθύνσεις ανάμεσα στους Τούρκους 
συμπατριώτες μας. 

Το Συνέδριο μας δίνει ολότελα ξεχωριστή σημασία στη δουλιά μας ανάμεσα στους 
συνοίκους μας Τούρκους και γενικά στις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, 
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ιδιαίτερα σήμερα που καταβάλλεται προσπάθεια, για μια δίκαιη και ειρηνική λύση του 
Κυπριακού προς το συμφέρον του κυπριακού λαού ως συνόλου με τις ενδοκυπριακές 
συνομιλίες. 

Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο ιμπεριαλισμός, αυτός ο κοινός μας 
εχθρός, που υποδαυλίζοντας και εκμεταλλευόμενος το σωβινισμό, κατόρθωσε να 
επιφέρει σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, φιλίας, συνεργασίας 
και ειρηνικής συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων, πρέπει να καταβάλουμε πολύ 
περισσότερες προσπάθειες για να εξουδετερώσουμε αυτή τη σοβαρή ζημιά, και να 
επιτύχουμε να αποκατασταθούν οι παλιές καλές σχέσεις. 

Στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και η Κυβέρνηση και ο λαός, πρέπει να 
συμβάλουν πιο αποφασιστικά. Η Κυβέρνηση πρέπει να προσεγγίσει πιο θετικά 
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές μάζες και να συμβάλει στη 
λύση τους με πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα, θέτοντας στην πρώτη γραμμή την 
επιδιόρθωση των σπιτιών των Τουρκοκυπρίων προσφύγων και την επιστροφή τους 
σ' αυτά, όπως και την παραχώρηση βοήθειας για να επαναρχίσουν τις ειρηνικές τους 
ασχολίες. Ταυτόχρονα οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να διαδραματίσουν πιο 
ενεργό ρόλο στην ανακίνηση και διευθέτηση των πολλαπλών οικονομικών και άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι εργάτες, αγρότες και γενικά οι 
εργαζόμενοι. 

Ταυτόχρονα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να συμβάλει θετικά στην προώθηση 
αυτής της προσέγγισης με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ανάμεσα στα οποία το 
πρώτο πρέπει να είναι η αποκατάσταση ελευθεροεπικοινωνίας στους λεγόμενους 
τουρκικούς τομείς. 

Μόνο με μιά τέτοια πολιτική, μόνο με τη συγκεκριμένη και θετική προσέγγιση και 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Τούρκοι και Έλληνες είναι δυνατό να 
γκρεμίσουμε το τείχος της καχυποψίας και του μίσους που έστησε ο ιμπεριαλισμός 
και να κτίσουμε τη γέφυρα της αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της 
φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους Κυπρίους. Οι 
Έλληνες εργατοϋπάλληλοι, αγρότες και γενικά οι εργαζόμενοι πρέπει ν' αναπτύξουν 
την ενότητα καιτη συνεργασία με τουςΤούρκους συναδέλφους τους και τις οργανώσεις 
τους με βάση τα κοινά τους προβλήματα. Μόνο έτσι θα σταθεροποιηθούν και θα 
ενισχυθούν οι ομαλές σχέσεις και οι συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης, που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεσις για μιά δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
και μελλοντική πρόοδο. Το Συνέδριο εγκρίνοντας τη δράση της Κ.Ε. πάνω σ' αυτό 
το κεφαλαιώδες θέμα καλεί κάθε Ακελιστή και γενικά κάθε Κύπριο πατριώτη να 
εργάζεται ακούραστα, καθημερινά και με επιμονή, ξεκινώντας από τα πιο φλέγοντα 
τα οικονομικά προβλήματα, για την προσέγγιση και το δυνάμωμα των σχέσεων 
Ελλήνων και Τούρκων. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η περίοδος που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο επιβεβαίωσε ακόμα 
μιά φορά ποιοι είναι σταθεροί φίλοι και ποιοι οι άσπονδοι εχθροί της Κύπρου 
και του δίκαιου αγώνα του λαού μας. Στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας οι 
σοσιαλιστικές και οι αδέσμευτες χώρες, και πρώτη απ' όλες η Σοβιετική Ένωση, 
στάθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Κύπρου και μας προσφέρουν αμέριστη και 
ανυπολόγιστη ηθική και υλική βοήθεια. Αντίθετα οι ιμπεριαλιστές με επικεφαλής 
τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές, επεξεργάσθηκαν αλλεπάλληλα συνωμοτικά σχέδια 
σε βάρος της Κύπρου. 

0 αντιϊμπεριαλιστικός χαρακτήρας του αγώνα μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
μια ορθή εξωτερική πολιτική της Κύπρου και της Κυβέρνησης. Για την εξυπηρέτηση 
του αγώνα του λαού μας και της υπόθεσης του η πιο ενδεδειγμένη εξωτερική πολιτική 
για την Κύπρο είναι η πολιτική της αδέσμευτης ουδετερότητας, που φυσιολογικά 
τοποθετεί την Κύπρο στο στρατόπεδο των αδεσμεύτων χωρών. 

Αυτή η πολιτική εξασφαλίζει στην Κύπρο την συμπαράσταση των σοσιαλιστικών 
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και αδεσμεύτων χωρών και αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην απόκρουση 
των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών για κατάργηση του κυπριακού κράτους, για 
πραξικοπηματική ανατροπή της Κυβέρνησης Μακαρίου, και την επιβολή νόθων 
λύσεων στο Κυπριακό, όπως ο διαμελισμός, η διπλή Ένωση και η υποταγή της 
Κύπρου στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. 

Ακολουθώντας με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνέπεια την πολιτική της 
αδέσμευτης ουδετερότητας η Κυβέρνηση πρέπει να συσφίξει πιο πολύ τους δεσμούς 
της προς τις σοσιαλιστικές χώρες και ιδιαίτερα με τη Σοβιετική Ένωση, προς την 
οποία ο λαός μας είναι ευγνώμων για την τεράστια ηθική και υλική συμπαράσταση 
και αλληλεγγύη και βοήθεια, καθώς και με άλλες χώρες του στρατοπέδου των 
αδεσμεύτων. 

Ταυτόχρονα η πολιτική της αδέσμευτης ουδετερότητας πρέπει να εκφράζεται με τη 
θετική στάση και ενεργό υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης στις προσπάθειες 
για λύση των μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας - του γενικού και πλήρους 
αφοπλισμού, της κατάργησης των ξένων στρατιωτικών βάσεων - και με την εκδήλωση 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους λαούς που αγωνίζονται κατά του 
ιμπεριαλισμού. 

Το Κόμμα μας θα εργασθεί για την εφαρμογή μιάς τέτοιας αντιϊμπεριαλιστικής 
εξωτερικής πολιτικής και θα παρέχει πρόθυμα την υποστήριξη του προςτην Κυβέρνηση 
στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής της αδέσμευτης ουδετερότητας. 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη σημαντική άνοδο που σημε ίωσε η κυπριακή οικονομία 
στα χρόνια 1966 -1968 πράγμα που εκδηλώνεται με τη συνεχή άνοδο του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος και του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Η ανάπτυξη αυτή 
είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού της κυπριακής οικονομίας, της άμεσης 
και έμμεσης παρεμβολής και ενθάρρυνσης του κράτους και της συνειδητής εργασίας 
της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων. 

Το Συνέδριο ενώ χαιρετίζει τα θετικά αυτά βήματα για την άνοδο της οικονομίας δεν 
μπορεί να συμφωνήσει με ορισμένα κυβερνητικά μέτρα που δε συμβάλλουν στην 
οικονομική ανεξαρτησία της Κύπρου και αδυνατίζουν το οικονομικό μας μέτωπο. 

Η πολιτική της ενθάρρυνσης της εισροής ξένου ιδιωτικού και μονοπωλιακού 
κεφαλαίου στην Κύπρο είναι επιζήμια για την οικονομία μας και μπορεί να οδηγήσει 
σταδιακά στην οικονομική, και σε συνέχεια, στην πολιτική υποδούλωση. 

Ορθή οικονομική πολιτική είναι η πολιτική του σταδιακού περιορισμού και τελικά 
του τερματισμού των δραστηριοτήτων των ξένων εταιρειών, η απαγόρευση της 
ε ισροής νέου ξένου κεφαλαίου και η άμεση και έμμεση παρεμβολή, βοήθεια και 
ενθάρρυνση για ίδρυση κυπριακών εταιρειών - κρατικών, ημικρατικών, ιδιωτικών και 
συνεταιριστικών. Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής επιβάλλεται να συνεχιστεί η 
θετική πορεία για την αλλαγή του μονόπλευρου προσανατολισμού του εμπορίου μας 
με τη Βρεττανία και τις χώρες της ΕΟΚ με την παραπέρα ανάπτυξη των εμπορικών 
μας σχέσεων με όλες τις χώρες και ιδιαίτερα τις σοσιαλιστικές χώρες. Μόνο έτσι 
η οικονομική εξάρτηση της Κύπρου από τις ιμπεριαλιστικές χώρες θα με ιωθεί και 
θα μπορέσει η πατρίδα μας να ακολουθήσει απρόσκοπτα το δρόμο της ανεξάρτητης 
οικονομικής ανάπτυξης και της αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής. 

Η εμπορική πολιτική που συμφέρει στην Κύπρο δεν είναι η πολιτική του περιορισμού 
του εμπορίου μας στα πλαίσια της αγοράς της Βρεττανίας και της ΕΟΚ ή πολύ 
περισσότερο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΟΚ, αλλά η πολιτική της ανάπτυξης 
εμπορικών σχέσεων με όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών 
της ΕΟΚ, με βάση την ισοτιμία και το αμοιβαίον όφελος και χωρίς οποιεσδήποτε 
οικονομικές, πολιτικές ή άλλες δεσμεύσεις. 

Η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να τείνει στην άνοδο των 
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας, έτσι που συνεχώς να περιορίζεται και 
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ιδιαίτερα σήμερα που καταβάλλεται προσπάθεια, για μια δίκαιη και ειρηνική λύση του 
Κυπριακού προς το συμφέρον του κυπριακού λαού ως συνόλου με τις ενδοκυπριακές 
συνομιλίες. 

Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο ιμπεριαλισμός, αυτός ο κοινός μας 
εχθρός, που υποδαυλίζοντας και εκμεταλλευόμενος το σωβινισμό, κατόρθωσε να 
επιφέρει σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, φιλίας, συνεργασίας 
και ειρηνικής συμβίωσης Ελλήνων και Τούρκων, πρέπει να καταβάλουμε πολύ 
περισσότερες προσπάθειες για να εξουδετερώσουμε αυτή τη σοβαρή ζημιά, και να 
επιτύχουμε να αποκατασταθούν οι παλιές καλές σχέσεις. 

Στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος και η Κυβέρνηση και ο λαός, πρέπει να 
συμβάλουν πιο αποφασιστικά. Η Κυβέρνηση πρέπει να προσεγγίσει πιο θετικά 
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές μάζες και να συμβάλει στη 
λύση τους με πρακτικά και συγκεκριμένα μέτρα, θέτοντας στην πρώτη γραμμή την 
επιδιόρθωση των σπιτιών των Τουρκοκυπρίων προσφύγων και την επιστροφή τους 
σ' αυτά, όπως και την παραχώρηση βοήθειας για να επαναρχίσουν τις ειρηνικές τους 
ασχολίες. Ταυτόχρονα οι επαγγελματικές οργανώσεις πρέπει να διαδραματίσουν πιο 
ενεργό ρόλο στην ανακίνηση και διευθέτηση των πολλαπλών οικονομικών και άλλων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι εργάτες, αγρότες και γενικά οι 
εργαζόμενοι. 

Ταυτόχρονα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία πρέπει να συμβάλει θετικά στην προώθηση 
αυτής της προσέγγισης με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, ανάμεσα στα οποία το 
πρώτο πρέπει να είναι η αποκατάσταση ελευθεροεπικοινωνίας στους λεγόμενους 
τουρκικούς τομείς. 

Μόνο με μιά τέτοια πολιτική, μόνο με τη συγκεκριμένη και θετική προσέγγιση και 
λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Τούρκοι και Έλληνες είναι δυνατό να 
γκρεμίσουμε το τείχος της καχυποψίας και του μίσους που έστησε ο ιμπεριαλισμός 
και να κτίσουμε τη γέφυρα της αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της 
φιλίας και της συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τούρκους Κυπρίους. Οι 
Έλληνες εργατοϋπάλληλοι, αγρότες και γενικά οι εργαζόμενοι πρέπει ν' αναπτύξουν 
την ενότητα καιτη συνεργασία με τουςΤούρκους συναδέλφους τους και τις οργανώσεις 
τους με βάση τα κοινά τους προβλήματα. Μόνο έτσι θα σταθεροποιηθούν και θα 
ενισχυθούν οι ομαλές σχέσεις και οι συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης, που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεσις για μιά δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
και μελλοντική πρόοδο. Το Συνέδριο εγκρίνοντας τη δράση της Κ.Ε. πάνω σ' αυτό 
το κεφαλαιώδες θέμα καλεί κάθε Ακελιστή και γενικά κάθε Κύπριο πατριώτη να 
εργάζεται ακούραστα, καθημερινά και με επιμονή, ξεκινώντας από τα πιο φλέγοντα 
τα οικονομικά προβλήματα, για την προσέγγιση και το δυνάμωμα των σχέσεων 
Ελλήνων και Τούρκων. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η περίοδος που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο επιβεβαίωσε ακόμα 
μιά φορά ποιοι είναι σταθεροί φίλοι και ποιοι οι άσπονδοι εχθροί της Κύπρου 
και του δίκαιου αγώνα του λαού μας. Στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα μας οι 
σοσιαλιστικές και οι αδέσμευτες χώρες, και πρώτη απ' όλες η Σοβιετική Ένωση, 
στάθηκαν ανεπιφύλακτα στο πλευρό της Κύπρου και μας προσφέρουν αμέριστη και 
ανυπολόγιστη ηθική και υλική βοήθεια. Αντίθετα οι ιμπεριαλιστές με επικεφαλής 
τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές, επεξεργάσθηκαν αλλεπάλληλα συνωμοτικά σχέδια 
σε βάρος της Κύπρου. 

0 αντιϊμπεριαλιστικός χαρακτήρας του αγώνα μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για 
μια ορθή εξωτερική πολιτική της Κύπρου και της Κυβέρνησης. Για την εξυπηρέτηση 
του αγώνα του λαού μας και της υπόθεσης του η πιο ενδεδειγμένη εξωτερική πολιτική 
για την Κύπρο είναι η πολιτική της αδέσμευτης ουδετερότητας, που φυσιολογικά 
τοποθετεί την Κύπρο στο στρατόπεδο των αδεσμεύτων χωρών. 

Αυτή η πολιτική εξασφαλίζει στην Κύπρο την συμπαράσταση των σοσιαλιστικών 
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και αδεσμεύτων χωρών και αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην απόκρουση 
των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών για κατάργηση του κυπριακού κράτους, για 
πραξικοπηματική ανατροπή της Κυβέρνησης Μακαρίου, και την επιβολή νόθων 
λύσεων στο Κυπριακό, όπως ο διαμελισμός, η διπλή Ένωση και η υποταγή της 
Κύπρου στο επιδρομικό ΝΑΤΟ. 

Ακολουθώντας με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και συνέπεια την πολιτική της 
αδέσμευτης ουδετερότητας η Κυβέρνηση πρέπει να συσφίξει πιο πολύ τους δεσμούς 
της προς τις σοσιαλιστικές χώρες και ιδιαίτερα με τη Σοβιετική Ένωση, προς την 
οποία ο λαός μας είναι ευγνώμων για την τεράστια ηθική και υλική συμπαράσταση 
και αλληλεγγύη και βοήθεια, καθώς και με άλλες χώρες του στρατοπέδου των 
αδεσμεύτων. 

Ταυτόχρονα η πολιτική της αδέσμευτης ουδετερότητας πρέπει να εκφράζεται με τη 
θετική στάση και ενεργό υποστήριξη της κυπριακής κυβέρνησης στις προσπάθειες 
για λύση των μεγάλων προβλημάτων της εποχής μας - του γενικού και πλήρους 
αφοπλισμού, της κατάργησης των ξένων στρατιωτικών βάσεων - και με την εκδήλωση 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους λαούς που αγωνίζονται κατά του 
ιμπεριαλισμού. 

Το Κόμμα μας θα εργασθεί για την εφαρμογή μιάς τέτοιας αντιϊμπεριαλιστικής 
εξωτερικής πολιτικής και θα παρέχει πρόθυμα την υποστήριξη του προςτην Κυβέρνηση 
στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής της αδέσμευτης ουδετερότητας. 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη σημαντική άνοδο που σημε ίωσε η κυπριακή οικονομία 
στα χρόνια 1966 -1968 πράγμα που εκδηλώνεται με τη συνεχή άνοδο του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος και του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Η ανάπτυξη αυτή 
είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού της κυπριακής οικονομίας, της άμεσης 
και έμμεσης παρεμβολής και ενθάρρυνσης του κράτους και της συνειδητής εργασίας 
της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων. 

Το Συνέδριο ενώ χαιρετίζει τα θετικά αυτά βήματα για την άνοδο της οικονομίας δεν 
μπορεί να συμφωνήσει με ορισμένα κυβερνητικά μέτρα που δε συμβάλλουν στην 
οικονομική ανεξαρτησία της Κύπρου και αδυνατίζουν το οικονομικό μας μέτωπο. 

Η πολιτική της ενθάρρυνσης της εισροής ξένου ιδιωτικού και μονοπωλιακού 
κεφαλαίου στην Κύπρο είναι επιζήμια για την οικονομία μας και μπορεί να οδηγήσει 
σταδιακά στην οικονομική, και σε συνέχεια, στην πολιτική υποδούλωση. 

Ορθή οικονομική πολιτική είναι η πολιτική του σταδιακού περιορισμού και τελικά 
του τερματισμού των δραστηριοτήτων των ξένων εταιρειών, η απαγόρευση της 
ε ισροής νέου ξένου κεφαλαίου και η άμεση και έμμεση παρεμβολή, βοήθεια και 
ενθάρρυνση για ίδρυση κυπριακών εταιρειών - κρατικών, ημικρατικών, ιδιωτικών και 
συνεταιριστικών. Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής επιβάλλεται να συνεχιστεί η 
θετική πορεία για την αλλαγή του μονόπλευρου προσανατολισμού του εμπορίου μας 
με τη Βρεττανία και τις χώρες της ΕΟΚ με την παραπέρα ανάπτυξη των εμπορικών 
μας σχέσεων με όλες τις χώρες και ιδιαίτερα τις σοσιαλιστικές χώρες. Μόνο έτσι 
η οικονομική εξάρτηση της Κύπρου από τις ιμπεριαλιστικές χώρες θα με ιωθεί και 
θα μπορέσει η πατρίδα μας να ακολουθήσει απρόσκοπτα το δρόμο της ανεξάρτητης 
οικονομικής ανάπτυξης και της αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής. 

Η εμπορική πολιτική που συμφέρει στην Κύπρο δεν είναι η πολιτική του περιορισμού 
του εμπορίου μας στα πλαίσια της αγοράς της Βρεττανίας και της ΕΟΚ ή πολύ 
περισσότερο της ένταξης της Κύπρου στην ΕΟΚ, αλλά η πολιτική της ανάπτυξης 
εμπορικών σχέσεων με όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών 
της ΕΟΚ, με βάση την ισοτιμία και το αμοιβαίον όφελος και χωρίς οποιεσδήποτε 
οικονομικές, πολιτικές ή άλλες δεσμεύσεις. 

Η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να τείνει στην άνοδο των 
παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας, έτσι που συνεχώς να περιορίζεται και 
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τελικά να εξαλειφθεί η εξάρτηση της οικονομίας μας από ασταθείς πόρους, όπως 
είναι τα έσοδα από τις βρεττανικές βάσεις. Ο τουρισμός αποτελεί επίσης σημαντικό 
κλάδο της αναπτυσσόμενης οικονομίας μας και αξιόλογη πηγή εξασφάλισης ξένου 
συναλλάγματος για κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί στο πλευρό των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη 
δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος, για τον καθορισμό 
κατωτάτου ημερομισθίου που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και πολιτιστικές 
ανάγκες του τόπου, για ισομισθία στις εργαζόμενες γυναίκες, για βελτίωση του 
σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων και γενικά των μισθών και ημερομισθίων, των 
συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών και άλλων παροχών για την εξασφάλιση 
μιας αξιοπρεπούς ζωής στην εργατική τάξη. που αποτελεί, μαζί με την αγροτιά, την 
κύρια και αποφασιστική δύναμη του οικονομικού και πολιτικού μας μετώπου. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί δίπλα στις αγροτικές οργανώσεις για επίλυση του σοβαρού 
προβλήματος της γης μέσον μιας καλά μελετημένης αγροτικής μεταρρύθμισης, για 
την επίλυση του κεφαλαιώδους προβλήματος της άρδευσης, των προβλημάτων 
των αγροτικών χρεών, των αγορών και των τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, των 
προβλημάτων των ορεινών περιοχών και των περιοχών με φτωχές καλλιέργειες 
όπως και των άλλων αγροτικών προβλημάτων για την εξασφάλιση στους σκληρά 
εργαζομένους αγρότες μιας ζωής αντάξιας των κόπων τους. 

Το Κόμμα μας θα βοηθήσει και θα συμπαρασταθεί στους αγώνες των μεσαίων 
στρωμάτων για την εξασφάλιση φτηνής επαγγελματικής στέγης, την κατοχύρωση του 
επαγγέλματος, την εξασφάλιση πιστώσεων με χαμηλό τόκο και γενικά την επίλυση 
των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

Το Κόμμα μας θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την επίλυση των πολλαπλών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και διανοούμενοι μας, το διαλεκτό 
αυτό τμήμα των εργαζομένων του τόπου μας. ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της 
επιστημονικοτεχνικής επανάστασης. 

Η επέκταση της δωρεάν εκπαίδευσης και η καθιέρωση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης θα βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του Κόμματος, γιατί σχετίζεται 
άμεσα με τη μόρφωση και την υγεία του λαού μας. 

Η οικονομική πολιτική του Α Κ Ε Λ είναι πολιτική πατριωτική, γνήσια κυπριακή πολιτική 
που σαν κύριο στόχο της έχει την οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία της Κύπρου 
και τη συνεχή άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου όλων των εργαζομένων 
- της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των μεσαίων στρωμάτων και της διανόησης. 

3. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
λαού μας, στην πάλη για την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και για 
την προώθηση και λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του λαού 
υπήρξε αποφασιστική και τεράστιας σημασίας. 

Η πάλη για την ειρήνη καιτην κατάργηση των βρεττανικών βάσεων είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την πάλη του λαού για μιά αδέσμευτη, πλήρως ανεξάρτητη κυρίαρχη 
και ενιαία Κύπρο. 

Το κίνημα της Ειρήνης πρωτοπορεί στον αγώνα του λαού μας για την αποστρατικοποίηση 
και ματαίωση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων χρησιμοποίησης της Κύπρου σαν βάσης 
κατά των αραβικών λαών. Εκδηλώνει με κάθε ευκαιρία τα φιλειρηνικά αισθήματα του 
λαού μας και την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του προς τον ηρωικό βιετναμικό 
λαό, τους γειτονικούς μας αραβικούς λαούς και γενικά προς όλους τους λαούς που 
αγωνίζονται κατά του ιμπεριαλισμού και του αποικισμού για λευτεριά, δημοκρατία 
και πρόοδο. 

Με τη συμμετοχή του σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια το κίνημα της ειρήνης 
προβάλλει την απαίτηση του λαού μας για την κατάργηση των βάσεων από το κυπριακό 
έδαφος και για την περιφρούρηση της παγκόσμιας ειρήνης. 
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Το Κόμμα μας, εκτιμώντας πλήρως τον θετικό και σωτήριο για το λαό μας ρόλο που 
διαδραματίζει το κίνημα της ειρήνης πρέπει να συμβάλει ακόμα πιο ενεργά για την 
ενίσχυση του. Το Κόμμα μας πιστεύει ότι το κίνημα της ειρήνης μπορεί και πρέπει 
να βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τη δουλιά του, να προσελκύσει στις γραμμές του 
περισσότερα στελέχη από τους κύκλους των διανοουμένων και επιστημόνων και να 
αναπτύξει τη δραστηριότητα του, χρησιμοποιώντας νέες μορφές πάλης, έτσι που να 
γίνει ακόμα πιο ισχυρό και να ανταποκριθεί καλύτερα στους υψηλούς σκοπούς που 
ετάχθη να εξυπηρετήσει. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αποτελεί την πρωτοπορία στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του λαού μας. Μαχητικό, επαναστατικό από τη φύση 
του, το εργατικό κίνημα διαδραματίζει, μαζί με την αγροτιά, αποφασιστικό και 
πρωτοποριακό ρόλο στον αντιϊμπεριαλιστικό, εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
λαού μας. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μιά 
δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού μέσω των ενδοκυπριακών συνομιλιών, 
καταδίκασε έντονα την εγκληματική δραστηριότητα των παράνομων φασιστικών 
οργανώσεων και τις ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες για υπονόμευση των συνομιλιών 
και επιβολή νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό. 

Στα πλαίσια της ορθής πολιτικής της αυτοσυγκράτησης το συνδικαλιστικό κίνημα 
αγωνιζόμενο για δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος με 
τους ενιαίους αγώνες της εργατικής τάξης ανακίνησε και έλυσε αρκετά προβλήματα. 
Παρά τις αξιόλογες επιτυχίες της. όμως, η εργατική τάξη αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα: η αύξηση των ημερομισθίων, ειδικά των πιο χαμηλά αμειβόμενων, η 
ισομισθία των γυναικών για την ίδια δουλιά, η περαιτέρω βελτίωση της εργατικής 
νομοθεσίας, η περαιτέρω ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση γενικά των 
όρων εργασίας και ανάπαυσης των εργατοϋπαλλήλων, ιδιαίτερα των ανοργάνωτων και 
των εργατριών, που χιλιάδες απ' αυτούς αμοίβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς - όλα 
αυτά πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Σχετικά με την οργανωτική κατάσταση πρέπει να προσεχθεί το γεγονός, ότι ενώ 
γενικά το συνδικαλιστικό κίνημα διεύρυνε τον κύκλο της δραστηριότητας του σ' 
όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, το 
συνδικαλιστικό κίνημα δεν κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά την αριθμητική του 
δύναμη. Παρά την υψηλή γενικά στάθμη οργανωτικότητας του εργατικού κινήματος, 
υπάρχουν ακόμα χιλιάδες ανοργάνωτοι εργατοϋπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες. Το 
προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπεινα προσέξει ιδιαίτερα αυτή την κατάσταση. 

Το Κόμμα μας έχει να επιτελέσει σοβαρά καθήκοντα αναφορικά με το συνδικαλιστικό 
κίνημα. 

Συγκεκριμένα το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την 
οργάνωση των ανοργάνωτων και την ολόπλευρη ισχυροποίηση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, καθώς και το δυνάμωμα της ταξικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης 
της εργατικής τάξης προετοιμάζοντας την να διαδραματίσει τον ιστορικό της 
ρόλο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της Κοινωνίας. Για την ανακίνηση των 
προβλημάτων των εργατοϋπαλλήλων, την προώθηση του αιτήματος για δικαιότερη 
διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και μια πολιτική τιμών, μισθών και 
εισοδημάτων προς όφελος της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Για την ενότητα 
των εργατοϋπαλλήλων και των οργανώσεων τους με βάση τα καθημερινά προβλήματα 
τους. Η συνένωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα ισχυροποιήσει κατά πολύ το 
εργατικό κίνημα του τόπου μας και την πάλη των εργατοϋπαλλήλων για τη διεκδίκηση 
των αιτημάτων τους, καθώς και τη γενικότερη εθνικοαπελευθερωτικά πάλη του 
κυπριακού λαού. Τέλος, το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην 
επίτευξη της εργατο-αγροτικής συμμαχίας, που θα αποτελέσει την πλατιά βάση του 
εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου και τον πόλο συσπείρωσης 
όλων των άλλων στρωμάτων του κυπριακού λαού. 

Το αγροτικό κίνημα είναι μαζί με το εργατικό ο άξονας του εθνικοαπελευθερωτικού 
μας αγώνα για την απόκρουση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων διαμελισμού και 
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τελικά να εξαλειφθεί η εξάρτηση της οικονομίας μας από ασταθείς πόρους, όπως 
είναι τα έσοδα από τις βρεττανικές βάσεις. Ο τουρισμός αποτελεί επίσης σημαντικό 
κλάδο της αναπτυσσόμενης οικονομίας μας και αξιόλογη πηγή εξασφάλισης ξένου 
συναλλάγματος για κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί στο πλευρό των συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη 
δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος, για τον καθορισμό 
κατωτάτου ημερομισθίου που να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και πολιτιστικές 
ανάγκες του τόπου, για ισομισθία στις εργαζόμενες γυναίκες, για βελτίωση του 
σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων και γενικά των μισθών και ημερομισθίων, των 
συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών και άλλων παροχών για την εξασφάλιση 
μιας αξιοπρεπούς ζωής στην εργατική τάξη. που αποτελεί, μαζί με την αγροτιά, την 
κύρια και αποφασιστική δύναμη του οικονομικού και πολιτικού μας μετώπου. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί δίπλα στις αγροτικές οργανώσεις για επίλυση του σοβαρού 
προβλήματος της γης μέσον μιας καλά μελετημένης αγροτικής μεταρρύθμισης, για 
την επίλυση του κεφαλαιώδους προβλήματος της άρδευσης, των προβλημάτων 
των αγροτικών χρεών, των αγορών και των τιμών για τα αγροτικά προϊόντα, των 
προβλημάτων των ορεινών περιοχών και των περιοχών με φτωχές καλλιέργειες 
όπως και των άλλων αγροτικών προβλημάτων για την εξασφάλιση στους σκληρά 
εργαζομένους αγρότες μιας ζωής αντάξιας των κόπων τους. 

Το Κόμμα μας θα βοηθήσει και θα συμπαρασταθεί στους αγώνες των μεσαίων 
στρωμάτων για την εξασφάλιση φτηνής επαγγελματικής στέγης, την κατοχύρωση του 
επαγγέλματος, την εξασφάλιση πιστώσεων με χαμηλό τόκο και γενικά την επίλυση 
των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

Το Κόμμα μας θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την επίλυση των πολλαπλών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και διανοούμενοι μας, το διαλεκτό 
αυτό τμήμα των εργαζομένων του τόπου μας. ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της 
επιστημονικοτεχνικής επανάστασης. 

Η επέκταση της δωρεάν εκπαίδευσης και η καθιέρωση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης θα βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του Κόμματος, γιατί σχετίζεται 
άμεσα με τη μόρφωση και την υγεία του λαού μας. 

Η οικονομική πολιτική του Α Κ Ε Λ είναι πολιτική πατριωτική, γνήσια κυπριακή πολιτική 
που σαν κύριο στόχο της έχει την οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία της Κύπρου 
και τη συνεχή άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου όλων των εργαζομένων 
- της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, των μεσαίων στρωμάτων και της διανόησης. 

3. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
λαού μας, στην πάλη για την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και για 
την προώθηση και λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του λαού 
υπήρξε αποφασιστική και τεράστιας σημασίας. 

Η πάλη για την ειρήνη καιτην κατάργηση των βρεττανικών βάσεων είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με την πάλη του λαού για μιά αδέσμευτη, πλήρως ανεξάρτητη κυρίαρχη 
και ενιαία Κύπρο. 

Το κίνημα της Ειρήνης πρωτοπορεί στον αγώνα του λαού μας για την αποστρατικοποίηση 
και ματαίωση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων χρησιμοποίησης της Κύπρου σαν βάσης 
κατά των αραβικών λαών. Εκδηλώνει με κάθε ευκαιρία τα φιλειρηνικά αισθήματα του 
λαού μας και την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του προς τον ηρωικό βιετναμικό 
λαό, τους γειτονικούς μας αραβικούς λαούς και γενικά προς όλους τους λαούς που 
αγωνίζονται κατά του ιμπεριαλισμού και του αποικισμού για λευτεριά, δημοκρατία 
και πρόοδο. 

Με τη συμμετοχή του σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια το κίνημα της ειρήνης 
προβάλλει την απαίτηση του λαού μας για την κατάργηση των βάσεων από το κυπριακό 
έδαφος και για την περιφρούρηση της παγκόσμιας ειρήνης. 
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Το Κόμμα μας, εκτιμώντας πλήρως τον θετικό και σωτήριο για το λαό μας ρόλο που 
διαδραματίζει το κίνημα της ειρήνης πρέπει να συμβάλει ακόμα πιο ενεργά για την 
ενίσχυση του. Το Κόμμα μας πιστεύει ότι το κίνημα της ειρήνης μπορεί και πρέπει 
να βελτιώσει ακόμα πιο πολύ τη δουλιά του, να προσελκύσει στις γραμμές του 
περισσότερα στελέχη από τους κύκλους των διανοουμένων και επιστημόνων και να 
αναπτύξει τη δραστηριότητα του, χρησιμοποιώντας νέες μορφές πάλης, έτσι που να 
γίνει ακόμα πιο ισχυρό και να ανταποκριθεί καλύτερα στους υψηλούς σκοπούς που 
ετάχθη να εξυπηρετήσει. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αποτελεί την πρωτοπορία στον 
εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του λαού μας. Μαχητικό, επαναστατικό από τη φύση 
του, το εργατικό κίνημα διαδραματίζει, μαζί με την αγροτιά, αποφασιστικό και 
πρωτοποριακό ρόλο στον αντιϊμπεριαλιστικό, εθνικοαπελευθερωτικά αγώνα του 
λαού μας. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στάθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μιά 
δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού μέσω των ενδοκυπριακών συνομιλιών, 
καταδίκασε έντονα την εγκληματική δραστηριότητα των παράνομων φασιστικών 
οργανώσεων και τις ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες για υπονόμευση των συνομιλιών 
και επιβολή νατοϊκής λύσης στο Κυπριακό. 

Στα πλαίσια της ορθής πολιτικής της αυτοσυγκράτησης το συνδικαλιστικό κίνημα 
αγωνιζόμενο για δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος με 
τους ενιαίους αγώνες της εργατικής τάξης ανακίνησε και έλυσε αρκετά προβλήματα. 
Παρά τις αξιόλογες επιτυχίες της. όμως, η εργατική τάξη αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα: η αύξηση των ημερομισθίων, ειδικά των πιο χαμηλά αμειβόμενων, η 
ισομισθία των γυναικών για την ίδια δουλιά, η περαιτέρω βελτίωση της εργατικής 
νομοθεσίας, η περαιτέρω ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου και η βελτίωση γενικά των 
όρων εργασίας και ανάπαυσης των εργατοϋπαλλήλων, ιδιαίτερα των ανοργάνωτων και 
των εργατριών, που χιλιάδες απ' αυτούς αμοίβονται με πολύ χαμηλούς μισθούς - όλα 
αυτά πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Σχετικά με την οργανωτική κατάσταση πρέπει να προσεχθεί το γεγονός, ότι ενώ 
γενικά το συνδικαλιστικό κίνημα διεύρυνε τον κύκλο της δραστηριότητας του σ' 
όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, το 
συνδικαλιστικό κίνημα δεν κατόρθωσε να αυξήσει σημαντικά την αριθμητική του 
δύναμη. Παρά την υψηλή γενικά στάθμη οργανωτικότητας του εργατικού κινήματος, 
υπάρχουν ακόμα χιλιάδες ανοργάνωτοι εργατοϋπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες. Το 
προοδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπεινα προσέξει ιδιαίτερα αυτή την κατάσταση. 

Το Κόμμα μας έχει να επιτελέσει σοβαρά καθήκοντα αναφορικά με το συνδικαλιστικό 
κίνημα. 

Συγκεκριμένα το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις για την 
οργάνωση των ανοργάνωτων και την ολόπλευρη ισχυροποίηση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, καθώς και το δυνάμωμα της ταξικής και πολιτικής διαπαιδαγώγησης 
της εργατικής τάξης προετοιμάζοντας την να διαδραματίσει τον ιστορικό της 
ρόλο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της Κοινωνίας. Για την ανακίνηση των 
προβλημάτων των εργατοϋπαλλήλων, την προώθηση του αιτήματος για δικαιότερη 
διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και μια πολιτική τιμών, μισθών και 
εισοδημάτων προς όφελος της εργατικής τάξης και των εργαζομένων. Για την ενότητα 
των εργατοϋπαλλήλων και των οργανώσεων τους με βάση τα καθημερινά προβλήματα 
τους. Η συνένωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων θα ισχυροποιήσει κατά πολύ το 
εργατικό κίνημα του τόπου μας και την πάλη των εργατοϋπαλλήλων για τη διεκδίκηση 
των αιτημάτων τους, καθώς και τη γενικότερη εθνικοαπελευθερωτικά πάλη του 
κυπριακού λαού. Τέλος, το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει ακόμα περισσότερο στην 
επίτευξη της εργατο-αγροτικής συμμαχίας, που θα αποτελέσει την πλατιά βάση του 
εθνικοαπελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού μετώπου και τον πόλο συσπείρωσης 
όλων των άλλων στρωμάτων του κυπριακού λαού. 

Το αγροτικό κίνημα είναι μαζί με το εργατικό ο άξονας του εθνικοαπελευθερωτικού 
μας αγώνα για την απόκρουση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων διαμελισμού και 
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υποδούλωσης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και για την περιφρούρηση της ορθής 
πορείας λύσης του Κυπριακού από τις ύπουλες υπονομευτικές προσπάθειες 
των ιμπεριαλιστών και των οργάνων τους ντόπιων και ξένων. Το αγροτικό κίνημα 
ανάπτυξε μια πολύ πλούσια και αξιόλογη δράση στα τελευταία χρόνια με βάση τα 
καθημερινά προβλήματα της αγροτιάς. Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των αγώνων 
του αγροτικού κινήματος υπήρξε ο ενιαίος χαρακτήρας τους, η ενότητα με την οποία 
διεξήχθησαν αυτοί οι αγώνες. Τα σημαντικά και αξιόλογα ωφελήματα που επέτυχαν 
οι αγρότες στα τελευταία χρόνια είναι βασικά προϊόν της ορθής τακτικής με την οποία 
το αγροτικό κίνημα χειρίζεται τα προβλήματα της αγροτιάς, των ενιαίων αγώνων τους 
και των συντονισμένων ενεργειών των οργανώσεων τους στη Βουλή και προς την 
Κυβέρνηση. Σ' αυτούς τους αγώνες συνειδητοποιείται διαρκώς και περισσότερο η 
ανάγκη για επαγγελματική ενότητα. 

Παρ' όλες τις επιτυχίες του αγροτικού κινήματος, οι αγρότες αντιμετωπίζουν ακόμα 
μια σειρά προβλήματα. Το Κόμμα μας καλείται να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις 
για την οργάνωση των αγροτών στις οργανώσεις τους και στην περαιτέρω προώθηση 
της συνεργασίας ανάμεσα σ' αυτές, ως ότου ωριμάσουν οι συνθήκες για την πλήρη 
συγχώνευση τους. Το Κόμμα μας πρέπει επίσης να συμβάλει με την δραστήρια 
δουλιά των αγροτών μελών του, για την ανακίνηση και προώθηση των πιο άμεσων 
και σοβαρών προβλημάτων των αγροτών, όπως είναι το πρόβλημα της αγροτικής 
μεταρρύθμισης, των ψηλών ενοικίων της γης, των νερών, των αγροτικών χρεών και 
πιστώσεων, το πρόβλημα της ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και της διάθεσης 
τους σε αμειπτικές τιμές και άλλα. 

Η πολιτική του Α Κ Ε Λ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αγροτών και με βάση αυτή την 
πολιτική επιβάλλεται να αναπτύξουμε ολόπλευρα τη δράση μας στον αγροτικό τομέα. 

Το κίνημα του συνεργατισμού είναι το πιο μαζικό κίνημα στον τόπο μας. Οι 
συνεργατιστές μέλη του Κόμματος μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
συνεργατικό κίνημα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη, επέκταση, ενότητα και 
την καθοδήγηση του. 0 συνεργατισμός βοηθά στη λύση σοβαρών οικονομικών 
προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων, ιδιαίτερα των αγροτών. 

Το κύριο πρόβλημα για το Κόμμα μας όσον αφορά τον συνεργατισμό είναι η 
αναθεώρηση των αναχρονιστικών και αντιδημοκρατικών διατάξεων του αποικιακού 
νόμου περί συνεργατισμού και η αντικατάσταση του με ένα σύγχρονο, δημοκρατικό 
νόμο καθώς και η δημιουργία μιας πλατιάς δημοκρατικής συνομοσπονδίας όλων των 
συνεργατικών ενώσεων της Κύπρου, που θα ενισχύσει τεράστια την ενότητα και τη 
δράση του συνεργατικού κινήματος. 

Το κίνημα των επαγγελματιών και βιοτεχνών συνενώνει στις γραμμές του σημαντικό 
τμήμα του κυπριακού πληθυσμού και διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή του τόπου. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες αντιμετωπίζουν αρκετά 
σοβαρά προβλήματα, ανάμεσα τους και αυτά που δημιουργήθηκαν από την ανώμαλη 
κατάσταση. Το πιο σοβαρό απ' αυτό είναι το πρόβλημα της νομικής κατοχύρωσης 
της επαγγελματικής στέγης, που για τον καταστηματάρχη αποτελεί το πιο σημαντικό 
μέσο για την εξασφάλιση της ζήσης του. 

Το Κόμμα μας έχει μέσον των επαγγελματοβιοτεχνών μελών του. να βοηθήσει 
ακόμα πιο πολύ στον αγώνα τους για τη λύση των σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και για την παραπέρα ισχυροποίηση της ενιαίας οργάνωσης 
τους και την αποκατάσταση της ενότητας των οργανώσεων των αυτοκινητιστών. 

Το κίνημα τωνγυναικών προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στονεθνικοαπελευθερωτικό 
μας αγώνα, συμμετέχε ι ενεργά στο κίνημα της ειρήνης, και με διάφορες εκδηλώσεις 
συμβάλλει στην άνοδο του εκπολιτιστικού επιπέδου του λαού μας. 

Το Κόμμα μας παίρνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πάνω από το μισό του κυπριακού 
πληθυσμού και ότι η γυναίκα μπήκε πιο μαζικά στην παραγωγή, πρέπει να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο γυναικείο κίνημα και να το βοηθήσει ακόμα περισσότερο 
στο να λυθούν τα πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
μαζικοποίησης του. προώθησης της ενότητας και πιο δραστήριας ανακίνησης των 
ειδικών προβλημάτωντου γυναικείου πληθυσμού, εργατριών, υπαλλήλων, αγροτισσών 
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και της πολιτικής δραστηριότητας. Γενικά το Κόμμα μας θα συνεχίσει να δίνει κάθε 
υποστήριξη για τη λύση των γενικών και ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες, για τη βελτίωση της θέσης τους. 

Η διανόηση και οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Τέτοια 
είναι: οι συνθήκες για πνευματική δημιουργική δουλιά, η διάθεση της πνευματικής 
τους εργασίας, η επαγγελματική αποκατάσταση τους, η μισθοδοσία και γενικά οι 
όροι εργασίας τους. Σαν πνευματικοί άνθρωποι οι διανοούμενοι κι οι επιστήμονες 
αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για το λαό και τον τόπο μας. Από τη θέση τους, 
μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σοβαρό ρόλο και για την ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού. 

Αντικρίζοντας με κριτικό πνεύμα τη δουλιά μας ανάμεσα στους διανοούμενους και 
τους επιστήμονες πρέπει να πούμε ότι παρ' όλο που τονίζουμε πάντοτε τη σημασία 
της δουλιάς μας ανάμεσα σ' αυτούς, δεν έχουμε κάμει σε ικανοποιητικό βαθμό το 
καθήκον μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές αδυναμίες σ' αυτό τον τομέα. 

Το Συνέδριο μας, εκτιμώντας σωστά το ρόλο της διανόησης και των επιστημόνων δίνει 
εντολή στην Κ.Ε. να ασχοληθεί ειδικά με τη δουλιά και τα καθήκοντα μας σχετικά με 
τους διανοούμενους και τους επιστήμονες σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η κυπριακή νεολαία με τον πατριωτισμό και τη μαχητικότητα που τη διακρίνει 
διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο στην πάλη του λαού μας για πλήρη ανεξαρτησία, 
κυριαρχία και ακεραιότητα της Κύπρου και την απαλλαγή της από κάθε ιμπεριαλιστική 
παρουσία και εξάρτηση. Η νεολαία είναι η ραχοκοκαλιά της κυπριακής εθνοφρουράς 
και αποτελεί σταθερό στήριγμα του αγώνα ενάντια στις απειλές επιδρομής και 
τις ιμπεριαλιστικές δολοπλοκίες για διαμελισμό της Κύπρου και υποταγή της στο 
επιδρομικό ΝΑΤΟ. 

Η κυπριακή νεολαία αντιμετωπίζει προβλήματα, τα κυριώτερα από τα οποία είναι.· η 
επέκταση της δωρεάν παιδείας στις Σχολές Μέσης Παιδείας, η δημοκρατική μόρφωση 
και διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κατάλληλη 
τεχνική και επιστημονική κατάρτιση των νέων, η επαγγελματική αποκατάσταση της 
νεολαίας, η κατάληλη ψυχαγωγία της νεολαίας και άλλα. 

Οι αντιδραστικοί, ιδιαίτερα ο ιμπεριαλισμός και τα όργανα του καταβάλλουν 
συντονισμένες προσπάθειες για να διαπαιδαγωγήσουν τη νεολαία στο πνεύμα της 
μισαλλοδοξίας και αντιδραστικών αρχών και να την παρασύρουν στον αντικομουνισμό. 

Η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας πρέπει να στηρίζεται στα δημοκρατικά ιδεώδη 
της εποχής μας τα ιδεώδη της ειρήνης, της λευτεριάς των λαών, της δημοκρατίας, 
της κοινωνικής προόδου, του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα και του σοσιαλισμού. 
Ταυτόχρονα η νεολαία πρέπει να γνωρίσει την πλούσια ιστορία και τους μεγάλους 
αγώνες του εργατικού μας κινήματος πράγμα που θα βοηθήσει στο ανέβασμα του 
ταξικού και πολιτικού της επιπέδου και στο να αφιερώσει τις δυνάμεις της για την 
εξυπηρέτηση και το περαιτέρω δυνάμωμα αυτού του κινήματος. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δίνει και στο μέλλον κάθε βοήθεια προς τη νεολαία, μαθητική, 
φοιτητική και εργαζόμενη για να αντιμετωπίσει τα πολλά και ποικίλα οικονομικά, 
πολιτιστικά κοινωνικά και άλλα προβλήματα της, καθώς και για το περαιτέρω 
δυνάμωμα των οργανώσεων της και την ανάπτυξη της ενότητας στις γραμμές της. 

Για την εκπαίδευση: 

Το Κόμμα μας δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, σαν βασικό παράγοντα για την 
οικονομική πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. 

Παρά τη θετική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της ΚυπριακήςΔημοκρατίας 
στην επέκταση της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, πολλά και σοβαρά ζητήματα 
παραμένουν άλυτα. Τα σοβαρότερα άμεσα προβλήματα σ' αυτό τον τομέα είναι: 

Η επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως το 15ο έτος της ηλικίας, από 
τον προσεχή χρόνο. 
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υποδούλωσης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και για την περιφρούρηση της ορθής 
πορείας λύσης του Κυπριακού από τις ύπουλες υπονομευτικές προσπάθειες 
των ιμπεριαλιστών και των οργάνων τους ντόπιων και ξένων. Το αγροτικό κίνημα 
ανάπτυξε μια πολύ πλούσια και αξιόλογη δράση στα τελευταία χρόνια με βάση τα 
καθημερινά προβλήματα της αγροτιάς. Το κύριο χαρακτηριστικό όλων των αγώνων 
του αγροτικού κινήματος υπήρξε ο ενιαίος χαρακτήρας τους, η ενότητα με την οποία 
διεξήχθησαν αυτοί οι αγώνες. Τα σημαντικά και αξιόλογα ωφελήματα που επέτυχαν 
οι αγρότες στα τελευταία χρόνια είναι βασικά προϊόν της ορθής τακτικής με την οποία 
το αγροτικό κίνημα χειρίζεται τα προβλήματα της αγροτιάς, των ενιαίων αγώνων τους 
και των συντονισμένων ενεργειών των οργανώσεων τους στη Βουλή και προς την 
Κυβέρνηση. Σ' αυτούς τους αγώνες συνειδητοποιείται διαρκώς και περισσότερο η 
ανάγκη για επαγγελματική ενότητα. 

Παρ' όλες τις επιτυχίες του αγροτικού κινήματος, οι αγρότες αντιμετωπίζουν ακόμα 
μια σειρά προβλήματα. Το Κόμμα μας καλείται να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις 
για την οργάνωση των αγροτών στις οργανώσεις τους και στην περαιτέρω προώθηση 
της συνεργασίας ανάμεσα σ' αυτές, ως ότου ωριμάσουν οι συνθήκες για την πλήρη 
συγχώνευση τους. Το Κόμμα μας πρέπει επίσης να συμβάλει με την δραστήρια 
δουλιά των αγροτών μελών του, για την ανακίνηση και προώθηση των πιο άμεσων 
και σοβαρών προβλημάτων των αγροτών, όπως είναι το πρόβλημα της αγροτικής 
μεταρρύθμισης, των ψηλών ενοικίων της γης, των νερών, των αγροτικών χρεών και 
πιστώσεων, το πρόβλημα της ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και της διάθεσης 
τους σε αμειπτικές τιμές και άλλα. 

Η πολιτική του Α Κ Ε Λ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αγροτών και με βάση αυτή την 
πολιτική επιβάλλεται να αναπτύξουμε ολόπλευρα τη δράση μας στον αγροτικό τομέα. 

Το κίνημα του συνεργατισμού είναι το πιο μαζικό κίνημα στον τόπο μας. Οι 
συνεργατιστές μέλη του Κόμματος μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
συνεργατικό κίνημα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη, επέκταση, ενότητα και 
την καθοδήγηση του. 0 συνεργατισμός βοηθά στη λύση σοβαρών οικονομικών 
προβλημάτων των παραγωγικών τάξεων, ιδιαίτερα των αγροτών. 

Το κύριο πρόβλημα για το Κόμμα μας όσον αφορά τον συνεργατισμό είναι η 
αναθεώρηση των αναχρονιστικών και αντιδημοκρατικών διατάξεων του αποικιακού 
νόμου περί συνεργατισμού και η αντικατάσταση του με ένα σύγχρονο, δημοκρατικό 
νόμο καθώς και η δημιουργία μιας πλατιάς δημοκρατικής συνομοσπονδίας όλων των 
συνεργατικών ενώσεων της Κύπρου, που θα ενισχύσει τεράστια την ενότητα και τη 
δράση του συνεργατικού κινήματος. 

Το κίνημα των επαγγελματιών και βιοτεχνών συνενώνει στις γραμμές του σημαντικό 
τμήμα του κυπριακού πληθυσμού και διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στην οικονομική 
και κοινωνική ζωή του τόπου. Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες αντιμετωπίζουν αρκετά 
σοβαρά προβλήματα, ανάμεσα τους και αυτά που δημιουργήθηκαν από την ανώμαλη 
κατάσταση. Το πιο σοβαρό απ' αυτό είναι το πρόβλημα της νομικής κατοχύρωσης 
της επαγγελματικής στέγης, που για τον καταστηματάρχη αποτελεί το πιο σημαντικό 
μέσο για την εξασφάλιση της ζήσης του. 

Το Κόμμα μας έχει μέσον των επαγγελματοβιοτεχνών μελών του. να βοηθήσει 
ακόμα πιο πολύ στον αγώνα τους για τη λύση των σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και για την παραπέρα ισχυροποίηση της ενιαίας οργάνωσης 
τους και την αποκατάσταση της ενότητας των οργανώσεων των αυτοκινητιστών. 

Το κίνημα τωνγυναικών προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στονεθνικοαπελευθερωτικό 
μας αγώνα, συμμετέχε ι ενεργά στο κίνημα της ειρήνης, και με διάφορες εκδηλώσεις 
συμβάλλει στην άνοδο του εκπολιτιστικού επιπέδου του λαού μας. 

Το Κόμμα μας παίρνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι πάνω από το μισό του κυπριακού 
πληθυσμού και ότι η γυναίκα μπήκε πιο μαζικά στην παραγωγή, πρέπει να δώσει 
μεγαλύτερη προσοχή στο γυναικείο κίνημα και να το βοηθήσει ακόμα περισσότερο 
στο να λυθούν τα πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
μαζικοποίησης του. προώθησης της ενότητας και πιο δραστήριας ανακίνησης των 
ειδικών προβλημάτωντου γυναικείου πληθυσμού, εργατριών, υπαλλήλων, αγροτισσών 
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και της πολιτικής δραστηριότητας. Γενικά το Κόμμα μας θα συνεχίσει να δίνει κάθε 
υποστήριξη για τη λύση των γενικών και ειδικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν 
οι γυναίκες, για τη βελτίωση της θέσης τους. 

Η διανόηση και οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Τέτοια 
είναι: οι συνθήκες για πνευματική δημιουργική δουλιά, η διάθεση της πνευματικής 
τους εργασίας, η επαγγελματική αποκατάσταση τους, η μισθοδοσία και γενικά οι 
όροι εργασίας τους. Σαν πνευματικοί άνθρωποι οι διανοούμενοι κι οι επιστήμονες 
αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για το λαό και τον τόπο μας. Από τη θέση τους, 
μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σοβαρό ρόλο και για την ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού. 

Αντικρίζοντας με κριτικό πνεύμα τη δουλιά μας ανάμεσα στους διανοούμενους και 
τους επιστήμονες πρέπει να πούμε ότι παρ' όλο που τονίζουμε πάντοτε τη σημασία 
της δουλιάς μας ανάμεσα σ' αυτούς, δεν έχουμε κάμει σε ικανοποιητικό βαθμό το 
καθήκον μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλές αδυναμίες σ' αυτό τον τομέα. 

Το Συνέδριο μας, εκτιμώντας σωστά το ρόλο της διανόησης και των επιστημόνων δίνει 
εντολή στην Κ.Ε. να ασχοληθεί ειδικά με τη δουλιά και τα καθήκοντα μας σχετικά με 
τους διανοούμενους και τους επιστήμονες σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Η κυπριακή νεολαία με τον πατριωτισμό και τη μαχητικότητα που τη διακρίνει 
διαδραματίζει βαρυσήμαντο ρόλο στην πάλη του λαού μας για πλήρη ανεξαρτησία, 
κυριαρχία και ακεραιότητα της Κύπρου και την απαλλαγή της από κάθε ιμπεριαλιστική 
παρουσία και εξάρτηση. Η νεολαία είναι η ραχοκοκαλιά της κυπριακής εθνοφρουράς 
και αποτελεί σταθερό στήριγμα του αγώνα ενάντια στις απειλές επιδρομής και 
τις ιμπεριαλιστικές δολοπλοκίες για διαμελισμό της Κύπρου και υποταγή της στο 
επιδρομικό ΝΑΤΟ. 

Η κυπριακή νεολαία αντιμετωπίζει προβλήματα, τα κυριώτερα από τα οποία είναι.· η 
επέκταση της δωρεάν παιδείας στις Σχολές Μέσης Παιδείας, η δημοκρατική μόρφωση 
και διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η κατάλληλη 
τεχνική και επιστημονική κατάρτιση των νέων, η επαγγελματική αποκατάσταση της 
νεολαίας, η κατάληλη ψυχαγωγία της νεολαίας και άλλα. 

Οι αντιδραστικοί, ιδιαίτερα ο ιμπεριαλισμός και τα όργανα του καταβάλλουν 
συντονισμένες προσπάθειες για να διαπαιδαγωγήσουν τη νεολαία στο πνεύμα της 
μισαλλοδοξίας και αντιδραστικών αρχών και να την παρασύρουν στον αντικομουνισμό. 

Η διαπαιδαγώγηση της νεολαίας πρέπει να στηρίζεται στα δημοκρατικά ιδεώδη 
της εποχής μας τα ιδεώδη της ειρήνης, της λευτεριάς των λαών, της δημοκρατίας, 
της κοινωνικής προόδου, του αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα και του σοσιαλισμού. 
Ταυτόχρονα η νεολαία πρέπει να γνωρίσει την πλούσια ιστορία και τους μεγάλους 
αγώνες του εργατικού μας κινήματος πράγμα που θα βοηθήσει στο ανέβασμα του 
ταξικού και πολιτικού της επιπέδου και στο να αφιερώσει τις δυνάμεις της για την 
εξυπηρέτηση και το περαιτέρω δυνάμωμα αυτού του κινήματος. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δίνει και στο μέλλον κάθε βοήθεια προς τη νεολαία, μαθητική, 
φοιτητική και εργαζόμενη για να αντιμετωπίσει τα πολλά και ποικίλα οικονομικά, 
πολιτιστικά κοινωνικά και άλλα προβλήματα της, καθώς και για το περαιτέρω 
δυνάμωμα των οργανώσεων της και την ανάπτυξη της ενότητας στις γραμμές της. 

Για την εκπαίδευση: 

Το Κόμμα μας δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση, σαν βασικό παράγοντα για την 
οικονομική πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πατρίδας μας. 

Παρά τη θετική πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στα χρόνια της ΚυπριακήςΔημοκρατίας 
στην επέκταση της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης, πολλά και σοβαρά ζητήματα 
παραμένουν άλυτα. Τα σοβαρότερα άμεσα προβλήματα σ' αυτό τον τομέα είναι: 

Η επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης ως το 15ο έτος της ηλικίας, από 
τον προσεχή χρόνο. 
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στις ανάγκες της αναπτυσσόμενης οικονομίας μας σ' όλους τους τομείς. 

Παροχή υποτροφιών στους άριστους μαθητές, που είναι άποροι, για ανώτερες 
σπουδές στο εξωτερικό. 

0 αθλητισμός, και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, προσελκύει μεγάλες μάζες της νεολαίας 
και γενικά το λαού. 

Ο κυπριακός αθλητισμός και τα αθλητικά σωματεία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά 
προβλήματα οικονομικά, γηπέδων, εξύψωσης της στάθμης των αθλητών, επέκτασης 
του κλασσικού αθλητισμού κλπ. Η ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού αθλητισμού 
αποτελεί θετικό βήμα για την προγραμματισμένη αντιμετώπιση όλων αυτών των 
προβλημάτων. 

Το Κόμμα μας πρέπει: 

Να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλα τα προβλήματα του αθλητισμού και 
να βοηθήσει περισσότερο τα αθλητικά σωματεία να αντιμετωπίσουν κατά τον πιο 
καλό τρόπο τα προβλήματα τους. Για το σκοπό αυτό η Κ.Ε. πρέπει να ασχοληθεί 
ειδικά με τα προβλήματα του αθλητισμού. 

Για την πολιτιστική ανάπτυξη: 

Να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες και κατάλληλοι όροι απασχόλησης 
επιστημόνων. 

Να ενισχυθούν από το κράτος οι καλλιτέχνες, διανοούμενοι και λογοτέχνες που 
αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο μας. 

Να ιδρυθεί κρατικό θέατρο, κρατική πινακοθήκη και κρατικές βιβλιοθήκες που να 
εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους επιστήμονες και ερευνητές μας. 

Να ενισχυθούν από το κράτος οι καλλιτεχνικές και άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες των συλλόγων και των οργανώσεων νεολαίας. 

Το Κόμμα μας θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή για τη λύση των προβλημάτων των 
επιστημόνων, καλλιτεχνών και διανοουμένων, για την καλύτερη επαφή τους με τον 
λαό και τη μεγαλύτερη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και πρόοδο της πατρίδας 
μας. 

Για την υγεία του λαού. 

Να αναδιοργανωθούν και να επεκταθούν οι υπάρχουσες ιατρικές και υγειονομικές 
υπηρεσίες ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικώτερα το λαό. 

Να πληρωθούν αμέσως όλες οι κενές έδρες ιατρών στις αγροτικές περιοχές και 
στα επαρχιακά νοσοκομεία. 

Να οργανωθεί πλήρης σχολιατρική υπηρεσία, να διορισθούν ε ιδ ικευμένες μαίες 
στα χωριά και να επιδεχθεί μεγαλύτερη ιατρική φροντίδα για τα βρέφη και νήπια. 

Να εφαρμοστεί αυστηρός έλεγχος στις τιμές των φαρμάκων ώστε να παύσει η 
κερδοσκοπία σε βάρος της υγείας του λαού. 

Ολ' αυτά τα θεωρούμε μέτρα προσωρινά, γιατί πιστεύουμε ότι ωρίμασαν πια οι 
συνθήκες για την εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για όλο το λαό. 
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΟ, ΣΦΙΚΤΟΔΕΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ 

Το Α Κ Ε Λ έχει σήμερα μεγάλη εκτίμηση και επιρροή μέσα σε πλατιά στρώματα λαού. 
Αυτό οφείλεται στην ορθότητα της πατριωτικής πολιτικής και τακτικής του και στη 
συνέπεια με την οποία εφαρμόζε ι αυτή την πολιτική στην πράξη. Με βάση αυτή τη 
γραμμή και τακτική του, και αναπτύσσοντας την οργανωτική του δουλιά, το Κόμμα 
μας διαδραμάτισε σ' όλα αυτά τα χρόνια της δοκιμασίας του λαού μας πρωτοποριακό, 
αποφασιστικό ρόλο, και παρ' όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες ανταποκρίθηκε 
βασικά στα πολλαπλά καθήκοντα που έμπαιναν μπροστά του. 

Σημαντική συμβολή στο ανέβασμα της οργανωτικής δουλιάς και το ξεπέρασμα 
οργανωτικών αδυναμιών αποτέλεσε η Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη, που με 
εντολή του 11ου Συνεδρίου οργάνωσε η Κ.Ε. τον Γενάρη του 1968 με κύριο θέμα: τα 
οργανωτικά προβλήματα του Κόμματος. 

Το 12ο Συνέδριο επικυρώνει τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης τις θεωρεί σημαντική 
συμβολή στην ανάπτυξη της οργανωτικής δουλιάς. Δουλεύοντας με βάση τις 
διαπιστώσεις και αποφάσεις της Συνδιάσκεψης οι καθοδηγητικοί οργανισμοί 
του Κόμματος από τα πάνω, μέχρι τα κάτω ανέπτυξαν την οργανωτική δουλιά σε 
διαφόρους τομείς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πρόοδος στη δουλιά μας. Παρά 
τη βελτίωση της δουλιάς των κομματικών οργανισμών εξακολουθεί να ισχύει ακόμα 
το βασικό συμπέρασμα της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης ότι «η οργανωτική δουλιά 
του κόμματος δεν ανταποκρίνεται όσο πρέπει στα πολιτικά καθήκοντα του Κόμματος 
στις σημερινές συνθήκες, δεν αντιστοιχεί πλήρως προς την πλατιά ιδεολογική και 
πολιτική επιρροή του Κόμματος μέσα στον λαό», καθώς και το ότι «η κύρια αιτία 
γι' αυτή την κατάσταση είναι οι υποκειμενικές αδυναμίες και κατά κύριο λόγο οι 
ελλείψεις της οργανωτικής και διαφωτιστικής δουλιάς του Κόμματος». 

Για το ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος μας, έτσι που αυτό να ανταποκρίνεται 
πιο άξια στον προορισμό του και να διαδραματίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά τον 
ρόλο του, πρέπει να δούμε τα οργανωτικά προβλήματα του κόμματος με όλη τη 
σοβαρότητα και να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη λύση τους. Το υπ' 
αριθμό 1 οργανωτικό πρόβλημα του Κόμματος μας είναι το πρόβλημα των στελεχών, 
τόσο από άποψη αριθμού για την ικανοποιητική επάνδρωση όλων των κομματικών 
οργανισμών, όσο και από άποψη ιδεολογικής και θεωρητικής κατάρτισης. Το Κόμμα 
μας έχοντας να αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά πολιτικά και άλλα προβλήματα 
χρειάζεται διαρκώς και περισσότερα στελέχη, με καλύτερη θεωρητική και ιδεολογική 
κατάρτιση ικανά να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν ορθά στην πράξη μέσα στις 
συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες τη θεωρία του Μαρξισμού-Λενιν ισμού. 

Η ενίσχυση της δουλιάς και της Κ.Ε. και των Κεντρικών Καθοδηγητικών Γραφείων 
και Οργανισμών, με ένα καλύτερο καταμερισμό δουλιάς και την επάνδρωση τους 
με νέα στελέχη, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα τους πρέπει ν' 
αποτελέσει αντικείμενο επισταμένης μελέτης της νέας Κ.Ε. μέσα στα πλαίσια της 
ανάδειξης νέων στελεχών. 

Παράλληλα πρέπει: 

• Να κάμουμε το Κόμμα μας ακόμα πιο μαζικό με τη στρατολογία, νέων μελών 
ανάμεσα σ' όλα τα εργαζόμενα στρώματα άνδρες και γυναίκες, έτσι που να ριζώσει 
παντού όπου ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δώσουμε στην στρατολογία γυναικών στο Κόμμα, χτυπώντας αποφασιστικά την 
υποτίμηση προς τις γυναίκες οπουδήποτε παρουσιάζεται. 

• Να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ ποσοτικά και ποιοτικά τη δουλιά της κομματικής 
βάσης, που είναι ο θεμέλιος του Κόμματος και στην οποία εκδηλώνονται κατά 
κύριο λόγο οι βασικές αδυναμίες. 

• Να βελτιώσουμε τη δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών. Η επίδειξη 
περισσότερης πρωτοβουλίας και μεγαλύτερης ευθύνης, ο συλλογικός τρόπος 
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στις ανάγκες της αναπτυσσόμενης οικονομίας μας σ' όλους τους τομείς. 
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εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους επιστήμονες και ερευνητές μας. 
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δουλιάς και ο καλύτερος καταμερισμός, η καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση 
της δουλιάς η εποικοδομητική κριτική και αυτοκριτική, η ενθάρρυνση της 
ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στο Κόμμα, είναι μέτρα που θα 
βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την βελτίωση και την εξύψωση της κομματικής 
δουλιάς σ' όλους τους τομείς. 

• Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να σφυρηλατήσουμε 
ακόμα πιο πολύ την ενότητα και μονολιθικότητα των γραμμών του κόμματος, τόσο 
στην ηγεσία όσο και στα κάτω. 

• Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στην ιδεολογική και θεωρητική δουλιά και 
να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτό το καθήκον πρέπει να 
οργανώσουμε ειδικές σχολές σε επαρχιακό και κεντρικό επίπεδο, διαλέξεις και 
να ενθαρρύνουμε την αυτομόρφωση. Για το ανέβασμα της θεωρητικής στάθμης 
των κεντρικών στελεχών να οργανώσουμε συζητήσεις και σεμινάρια πάνω 
σε ειδικά θεωρητικά και ιδεολογικά θέματα και να βελτιώσουμε σημαντικά 
το περιεχόμενο του θεωρητικού οργάνου του Κόμματος του Θεωρητικού 
Δημοκράτη. Επίσης να βελτιώσουμε τη δουλιά μας στον τομέα της ζύμωσης και 
προπαγάνδας δυναμώνοντας το κύριο όπλο μας σ' αυτό τον τομέα, τη ΧΑΡΑΥΓΗ, 
και να ανεβάσουμε την κυκλοφορία της σε σημαντικό βαθμό, όπως και των άλλων 
εντύπων που εξυπηρετούν το κίνημα. 

• Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο 
για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Κόμματος και την επάνδρωση του. 
όπου χρειάζεται με νέα στελέχη. 

Τα καθήκοντα του Κόμματος 

Το 12ο Συνέδριο παίρνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κυπριακή κατάσταση και τις 
σημερινές πολιτικές εξελίξεις καθορίζει σαν τα πιο άμεσα και βασικά καθήκοντα για 
το Κόμμα και το λαό μας τα ακόλουθα: 

1. Την πάλη για μια δίκαιη, δημοκρατική και ειρηνική λύση του Κυπριακού με 
βάση τη γραμμή για μια πλήρως ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη και ενιαία, 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο, με τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών 
κατοχυρωμένα και τα ειδικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σαφώς καθορισμένα 
και διασφαλισμένα. Αυτή είναι η υπό τις σημερινές συνθήκες εφικτή λύση που 
μπορεί να επιτευχθεί μέσον των ενδοκυπριακών συνομιλιών. 

Με τη συναίσθηση ότι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και συγκεκριμένα: νέος 
ελλαδοτουρκικός διάλογος ή νέα πενταμερής δεν είναι δυνατό να δώσει λύση στο 
Κυπριακό υπέρ του κυπριακού λαού, το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει πλήρως στην 
επιτυχία των ενδοκυπριακών συνομιλιών. 

2. Την πάλη για την κατάργηση των βρεττανικών «κυρίαρχων» βάσεων και γενικά 
την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει με την πάλη του 
λαού να παύσει να είναι βάση-ορμητήριο των ιμπεριαλιστών ενάντια σε άλλους λαούς 
και να μετατραπεί σε κέντρο ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των λαών. Αυτό θα 
αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην ειρήνη τόσο στην περιοχή της Μ. Ανατολής, όσο 
και παγκόσμια. 

3. Την πάλη για το δυνάμωμα της εθνικής πατριωτικής ενότητας και συνεργασίας 
ανάμεσα σ' όλες τις πατριωτικές δυνάμεις του κυπριακού λαού, για την υποστήριξη 
των συνομιλιών και την προώθηση του κυπριακού προς μια δημοκρατική, ειρηνική 
και δίκαιη λύση και για την αποφασιστική και οριστική πάταξη της παρανομίας και 
της εγκληματικής δραστηριότητας των φασιστικών, τρομοκρατικών οργανώσεων, που 
εμπνέεται και καθοδηγείται από τις ιμπεριαλιστικές υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εντάσσεται και το καθήκον για παγκομματική 
συνεννόηση και συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τον πιο δημοκρατικό τρόπο και με το αναλογικό εκλογικό σύστημα, σαν το 
δικαιότερο σύστημα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του λαού. 
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4. Την καλλιέργεια και την προώθηση της αλληλοκατανόησης, της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
Κυπρίους. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να κτυπούμε το σωβινισμό οπουδήποτε 
και αν εκδηλώνεται και να ξεσκεπάζουμε αδιάκοπα και με επιμονή το ρόλο του 
ιμπεριαλισμού, που υποδαυλίζει τα εθνικά μίση, για διατήρηση της αναταραχής και 
ανωμαλίας στις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων. Πρέπει με τη δουλιά μας σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα με τη λύση των οικονομικών προβλημάτων να ενθαρρύνουμε 
την προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων συμπατριωτών μας, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη λύσης στο κυπριακό και για τον κοινό αντιϊμπεριαλιστικό 
αγώνα ολοκλήρου του κυπριακού λαού. 

5. Την πάλη για δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος, 
δικαιότερο φορολογικό σύστημα και έλεγχο των κερδών. Οι εργαζόμενοι - εργάτες, 
αγρότες, επαγγελματίες και βιοτέχνες, επιστήμονες και διανοούμενοι - είναι οι 
δημιουργοί του αυξημένου εθνικού πλούτου. 

Το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, ώστε οι εργαζόμενοι 
να απολαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο από το εθνικό εισόδημα από ότι παίρνουν 
σήμερα. Το Κόμμα μας πρέπει επίσης να συμβάλει στην εφαρμογή ενός δικαιότερου 
φορολογικού συστήματος καθώς και στην επιβολή από την Κυβέρνηση ελέγχου στα 
κέρδη, ιδιαίτερα στα υπερκέρδη. 

6. Την ολόπλευρη ισχυροποίηση του μαζικού, λαϊκού κινήματος και την 
προώθηση της ενότητας ανάμεσα στις επαγγελματικές και άλλες μαζικές και 
πολιτικές οργανώσεις. Με βάση τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι και οι διάφορες οργανώσεις, οι Ακελιστές πρέπει να δουλεύουν για 
την οργάνωση των ανοργάνωτων, για την ενιαία κινητοποίηση των εργαζομένων, 
γενικά για το ολόπλευρο δυνάμωμα των μαζικών, λαϊκών οργανώσεων και τη λύση 
των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, κοινοτικών και άλλων προβλημάτων του 
λαού. 

7. Πάνω απ όλα το Συνέδριο μας υπογραμμίζει το βασικό καθήκον όλων των 
Ακελιστών, απλών μελών και στελεχών και όλων των οργανισμών του Κόμματος από 
την Κ.Ε. μέχρι τα κάτω για το ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος μας. Χωρίς ένα 
δυνατό Κόμμα δεν είναι δυνατό να εκπληρώσουμε τα πολλαπλά και σοβαρά πολιτικά 
και άλλα προβλήματα που οι σημερινές τοπικές και διεθνείς συνθήκες βάζουν 
μπροστά στο λαό μας. 

Για να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ το Κόμμα μας πρέπει να κάμουμε αποφασιστική 
στροφή στην οργανωτική καιτην ιδεολογική μας δουλιά. Η οργανωτική και η ιδεολογική 
μας δουλιά πρέπει ν' ανέβει στο επίπεδο που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες και 
τα πολιτικά καθήκοντα που επωμιζόμαστε και να αποβλέπει στο να αξιοποιήσουμε 
σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική επιρροή και το κύρος που έχει το Κόμμα μας 
μέσα στις πλατειές μάζες του κυπριακού λαού. Έτσι θα κάμουμε το Κόμμα μας ικανό 
ν' ανταποκρίνεται πιο άξια στον πρωτοποριακό του ρόλο, να φέρει σε πέρας τους 
πολιτικούς και ταξικούς αγώνες που μας αναμένουν και να εκπληρώσει τιμητικά 
την ιστορική του αποστολή για μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη, ευημερούσα και 
ευτυχισμένη. 
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δουλιάς και ο καλύτερος καταμερισμός, η καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση 
της δουλιάς η εποικοδομητική κριτική και αυτοκριτική, η ενθάρρυνση της 
ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στο Κόμμα, είναι μέτρα που θα 
βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό την βελτίωση και την εξύψωση της κομματικής 
δουλιάς σ' όλους τους τομείς. 

• Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να σφυρηλατήσουμε 
ακόμα πιο πολύ την ενότητα και μονολιθικότητα των γραμμών του κόμματος, τόσο 
στην ηγεσία όσο και στα κάτω. 

• Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στην ιδεολογική και θεωρητική δουλιά και 
να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτό το καθήκον πρέπει να 
οργανώσουμε ειδικές σχολές σε επαρχιακό και κεντρικό επίπεδο, διαλέξεις και 
να ενθαρρύνουμε την αυτομόρφωση. Για το ανέβασμα της θεωρητικής στάθμης 
των κεντρικών στελεχών να οργανώσουμε συζητήσεις και σεμινάρια πάνω 
σε ειδικά θεωρητικά και ιδεολογικά θέματα και να βελτιώσουμε σημαντικά 
το περιεχόμενο του θεωρητικού οργάνου του Κόμματος του Θεωρητικού 
Δημοκράτη. Επίσης να βελτιώσουμε τη δουλιά μας στον τομέα της ζύμωσης και 
προπαγάνδας δυναμώνοντας το κύριο όπλο μας σ' αυτό τον τομέα, τη ΧΑΡΑΥΓΗ, 
και να ανεβάσουμε την κυκλοφορία της σε σημαντικό βαθμό, όπως και των άλλων 
εντύπων που εξυπηρετούν το κίνημα. 

• Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο 
για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Κόμματος και την επάνδρωση του. 
όπου χρειάζεται με νέα στελέχη. 

Τα καθήκοντα του Κόμματος 

Το 12ο Συνέδριο παίρνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κυπριακή κατάσταση και τις 
σημερινές πολιτικές εξελίξεις καθορίζει σαν τα πιο άμεσα και βασικά καθήκοντα για 
το Κόμμα και το λαό μας τα ακόλουθα: 

1. Την πάλη για μια δίκαιη, δημοκρατική και ειρηνική λύση του Κυπριακού με 
βάση τη γραμμή για μια πλήρως ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη και ενιαία, 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο, με τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών 
κατοχυρωμένα και τα ειδικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σαφώς καθορισμένα 
και διασφαλισμένα. Αυτή είναι η υπό τις σημερινές συνθήκες εφικτή λύση που 
μπορεί να επιτευχθεί μέσον των ενδοκυπριακών συνομιλιών. 

Με τη συναίσθηση ότι οποιαδήποτε άλλη διαδικασία και συγκεκριμένα: νέος 
ελλαδοτουρκικός διάλογος ή νέα πενταμερής δεν είναι δυνατό να δώσει λύση στο 
Κυπριακό υπέρ του κυπριακού λαού, το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει πλήρως στην 
επιτυχία των ενδοκυπριακών συνομιλιών. 

2. Την πάλη για την κατάργηση των βρεττανικών «κυρίαρχων» βάσεων και γενικά 
την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει με την πάλη του 
λαού να παύσει να είναι βάση-ορμητήριο των ιμπεριαλιστών ενάντια σε άλλους λαούς 
και να μετατραπεί σε κέντρο ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των λαών. Αυτό θα 
αποτελέσει μεγάλη συμβολή στην ειρήνη τόσο στην περιοχή της Μ. Ανατολής, όσο 
και παγκόσμια. 

3. Την πάλη για το δυνάμωμα της εθνικής πατριωτικής ενότητας και συνεργασίας 
ανάμεσα σ' όλες τις πατριωτικές δυνάμεις του κυπριακού λαού, για την υποστήριξη 
των συνομιλιών και την προώθηση του κυπριακού προς μια δημοκρατική, ειρηνική 
και δίκαιη λύση και για την αποφασιστική και οριστική πάταξη της παρανομίας και 
της εγκληματικής δραστηριότητας των φασιστικών, τρομοκρατικών οργανώσεων, που 
εμπνέεται και καθοδηγείται από τις ιμπεριαλιστικές υπηρεσίες. 

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εντάσσεται και το καθήκον για παγκομματική 
συνεννόηση και συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές, που πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τον πιο δημοκρατικό τρόπο και με το αναλογικό εκλογικό σύστημα, σαν το 
δικαιότερο σύστημα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του λαού. 
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4. Την καλλιέργεια και την προώθηση της αλληλοκατανόησης, της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
Κυπρίους. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να κτυπούμε το σωβινισμό οπουδήποτε 
και αν εκδηλώνεται και να ξεσκεπάζουμε αδιάκοπα και με επιμονή το ρόλο του 
ιμπεριαλισμού, που υποδαυλίζει τα εθνικά μίση, για διατήρηση της αναταραχής και 
ανωμαλίας στις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων. Πρέπει με τη δουλιά μας σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα με τη λύση των οικονομικών προβλημάτων να ενθαρρύνουμε 
την προσέγγιση Ελλήνων και Τούρκων συμπατριωτών μας, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη λύσης στο κυπριακό και για τον κοινό αντιϊμπεριαλιστικό 
αγώνα ολοκλήρου του κυπριακού λαού. 

5. Την πάλη για δικαιότερη διανομή και αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος, 
δικαιότερο φορολογικό σύστημα και έλεγχο των κερδών. Οι εργαζόμενοι - εργάτες, 
αγρότες, επαγγελματίες και βιοτέχνες, επιστήμονες και διανοούμενοι - είναι οι 
δημιουργοί του αυξημένου εθνικού πλούτου. 

Το Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις, ώστε οι εργαζόμενοι 
να απολαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο από το εθνικό εισόδημα από ότι παίρνουν 
σήμερα. Το Κόμμα μας πρέπει επίσης να συμβάλει στην εφαρμογή ενός δικαιότερου 
φορολογικού συστήματος καθώς και στην επιβολή από την Κυβέρνηση ελέγχου στα 
κέρδη, ιδιαίτερα στα υπερκέρδη. 

6. Την ολόπλευρη ισχυροποίηση του μαζικού, λαϊκού κινήματος και την 
προώθηση της ενότητας ανάμεσα στις επαγγελματικές και άλλες μαζικές και 
πολιτικές οργανώσεις. Με βάση τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι και οι διάφορες οργανώσεις, οι Ακελιστές πρέπει να δουλεύουν για 
την οργάνωση των ανοργάνωτων, για την ενιαία κινητοποίηση των εργαζομένων, 
γενικά για το ολόπλευρο δυνάμωμα των μαζικών, λαϊκών οργανώσεων και τη λύση 
των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, κοινοτικών και άλλων προβλημάτων του 
λαού. 

7. Πάνω απ όλα το Συνέδριο μας υπογραμμίζει το βασικό καθήκον όλων των 
Ακελιστών, απλών μελών και στελεχών και όλων των οργανισμών του Κόμματος από 
την Κ.Ε. μέχρι τα κάτω για το ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος μας. Χωρίς ένα 
δυνατό Κόμμα δεν είναι δυνατό να εκπληρώσουμε τα πολλαπλά και σοβαρά πολιτικά 
και άλλα προβλήματα που οι σημερινές τοπικές και διεθνείς συνθήκες βάζουν 
μπροστά στο λαό μας. 

Για να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ το Κόμμα μας πρέπει να κάμουμε αποφασιστική 
στροφή στην οργανωτική καιτην ιδεολογική μας δουλιά. Η οργανωτική και η ιδεολογική 
μας δουλιά πρέπει ν' ανέβει στο επίπεδο που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες και 
τα πολιτικά καθήκοντα που επωμιζόμαστε και να αποβλέπει στο να αξιοποιήσουμε 
σε μεγαλύτερο βαθμό την πολιτική επιρροή και το κύρος που έχει το Κόμμα μας 
μέσα στις πλατειές μάζες του κυπριακού λαού. Έτσι θα κάμουμε το Κόμμα μας ικανό 
ν' ανταποκρίνεται πιο άξια στον πρωτοποριακό του ρόλο, να φέρει σε πέρας τους 
πολιτικούς και ταξικούς αγώνες που μας αναμένουν και να εκπληρώσει τιμητικά 
την ιστορική του αποστολή για μια Κύπρο πραγματικά ελεύθερη, ευημερούσα και 
ευτυχισμένη. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ . που βρίσκεται στην 4η και τελευταία μέρα των εργασιών 
του, με αισθήματα αποτροπιασμού και αγανάκτησης πληροφορήθηκε το συγκλονιστικό 
γεγονός, ότι σήμερα το πρωί, φασιστικά στοιχεία, όργανα του ιμπεριαλισμού, σήκωσαν 
το κακούργο εγκληματικό χέρι τους για να δολοφονήσουν, κατά τον πιο άνανδρο και 
απαίσιο τρόπο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει και στιγματίζει κατά τον πιο έντονο και 
αποφασιστικό τρόπο την εγκληματική δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ασφαλώς μέρος ενός γενικώτερου σατανικού 
ιμπεριαλιστικού σχεδίου, το οποίο επανειλημμένα κατήγγειλε το Κόμμα μας, για την 
ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου, την επιβολή του νόμου της φασιστικής ζούγκλας 
στην Κύπρο και του διαμελισμού της νήσου, με βάση τις εγκληματικές επιδιώξεις του 
ΝΑΤΟ. 

Το 12ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απαιτεί την άμεση σύλληψη και παραδειγματική 
τιμωρία των προδοτών εγκληματιών, απαιτεί τη λήψη αυστηρών μέτρων για την 
κάθαρση του εσωτερικού μετώπου από τη φασιστική εγκληματική δραστηριότητα και 
καλεί το λαό σε καθολική επαγρύπνηση και μαζική κινητοποίηση για περιφρούρηση 
του Προέδρου Μακαρίου, για υπεράσπιση της πατριωτικής γραμμής για μια Κύπρο 
πλήρως αδέσμευτη, ανεξάρτητη, χωρίς βάσεις και πλήρως αποστρατικοποιημένη. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

Μακαριώτατε. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 5 μέχρι τις 8 Μαρτίου 
αφού ήκουσε και συζήτησε την πολιτική εισήγηση που κατάθεσε εκ μέρους της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος μας ο Γενικός του Γραμματέας κ. Ε. Παπαϊωάννου 
εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να υποβάλει προς τη Μακαριότητα Σας τα ακόλουθα: 

(α) Το Α Κ Ε Λ ανεπιφύλακτα υποστήριξε την απόφαση Σας για τη στροφή της 
κυπριακής πολιτικής προς την επιδίωξη της εφικτής μέσα στις επικρατούσες 
κυπριακές και διεθνείς συνθήκες λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Η 
πατριωτική αυτή απόφαση Σας που εγκρίνεται από την πατριωτική πλειοψηφία 
του λαού αποτελεί σημαντική υπηρεσία προς την Κύπρο και την υπόθεση της. 

(β) Το Α Κ Ε Λ πάντα υποστήριξε και αδίστακτα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το 
Κυπριακό πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα που μπορεί και πρέπει να λυθεί με 
τον μοναδικά σωστό τρόπο των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Δεν παραγνωρίζουμε 
τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πιστεύουμε όμως ότι αν η μέθοδος των συνομιλιών 
παρουσιάζει δυσκολίες, η μέθοδος της βίας, η αναβίωση του ελληνοτουρκικού 
διαλόγου, ή της Πενταμερούς οδηγούν κατευθείαν στην καταστροφή και τη 
διχοτόμηση. Οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν και να επιτύχουν και το Κόμμα 
μας θα υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία και κάθε τολμηρή απόφαση που θα οδηγεί 
στην επιτυχία των συνομιλιών, στην παραδεκτή εφικτή λύση. 

(γ) Το Α Κ Ε Λ καταδίκασε την παρανομία και την τρομοκρατία της οποίας κύριος 
στόχος είναι η πατριωτική ρεαλιστική πολιτική την οποία διακήρυξε ο Πρόεδρος 
Μακάριος. Το Κόμμα μας συμφωνεί μαζί Σας ότι η τρομοκρατική δράση προκαλεί 
ανεπανόρθωτη ζημιά στην κυπριακή υπόθεση. Και μέσα στη Βουλή και έξω από τη 
Βουλή δώσαμε στην Κυβέρνηση την αμέριστη υποστήριξη μας στα μέτρα για την 
καταστολή και εξάλειψη της παρανομίας και θέλουμε να Σας διαβεβαιώσουμε ότι 
στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη μας. 

Χωρίς την αποφασιστική πάταξη της τρομοκρατίας και την κατάσχεση όλου 
του παράνομου οπλισμού δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν ελεύθερες και 

258 

ανεπηρέαστες εκλογές και ούτε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τη λύση του 
Κυπριακού. 

(δ) Το Α Κ Ε Λ με συνέπεια εφάρμοσε και ακολούθησε όπως πάντοτε, και μέσα 
στα κρίσιμα τελευταία χρόνια την πολιτική της ενότητας των λαϊκών δυνάμεων. 
Αυτή θα είναι και στο μέλλον η πολιτική μας. Και τώρα που βρισκόμαστε στις 
παραμονές εκλογών και στο μέλλον θα εργαζόμαστε για την ενότητα όλων των 
λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα για μια εδαφικά ακέραιη, κρατικά ενιαία, κυρίαρχη, 
ανεξάρτητη και αποστρατικοποιημένη Κύπρο. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ συνέρχεται στις παραμονές της εκατονταετηρίδας 
από τη γέννηση του Β.Ι. Λένιν, μεγάλου δασκάλου και καθοδηγητή της εργατικής 
τάξης κι όλων των εργαζομένων του κόσμου, του πιο άξιου συνεχιστή των μεγάλων 
θεμελιωτών του επιστημονικού σοσιαλισμού Μαρξ - Έγκελς. Το συνέδριο μας αποτίει 
ύψιστο φόρο τιμής στο μεγάλο αρχηγό των όπου γης εκμεταλλευομένων. 

Ο Λένιν με επαναστατική συνέπεια υπεράσπισε το Μαρξισμό απ' όλες τις επιθέσεις 
και οπορτουνιστικές διαστρεβλώσεις. Συλλαμβάνοντας σ' όλο τους το βάθος τις 
ποιοτικές αλλαγές που συντελέστηκαν με το πέρασμα του καπιταλισμού από το 
προμονοπωλιακό στο μονοπωλιακό του στάδιο, διαμόρφωσε το Λενιν ισμό σαν 
συνέχεια, ανάπτυξη και δημιουργική εφαρμογή του Μαρξισμού στις νέες συνθήκες. 
Η διαμόρφωση του Λεν ιν ισμού συντελέστηκε σε αδυσώπητο αγώνα ενάντια στο δεξιό 
οππορτουνισμό των ηγετών της Β' Διεθνούς, που μένοντας προσκολλημένοι στο 
γράμμα του Μαρξισμού στάθηκαν ανίκανοι να συλλάβουν την ουσία του ιμπεριαλισμού 
και να βγάλουν τ' αναγκαία συμπεράσματα στην πάλη για το σοσιαλισμό. Ο Λενιν ισμός 
διαμορφώθηκε επίσης σε σκληρή πάλη ενάντια στον αριστερό οππορτουνισμό, όπως 
αυτός εκφράζετο από διάφορα ρεύματα της εποχής του. Ο Λενιν ισμός αποτέλεσε το 
θεωρητικό βάρθρο και την καθοδήγηση για την εργατική τάξη και την αγροτιά της 
Ρωσίας, καθώς και για τους καταπιεζόμενους από τον τσαρισμό λαούς, στην πάλη για 
την ανατροπή του τσαρισμού, για το σοσιαλισμό. 

Καθοδηγούμενοι από τον Λένιν και τον Λενιν ισμό οι εργαζόμενοι της Ρωσίας 
πραγματοποίησαν τη Μεγάλη Οχτωβριανή Επανάσταση η οποία άνοιξε νέα εποχή στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, έστρωσε τη λεωφόρο που θα οδηγήσει στην εξάλειψη της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο σ' όλη τη Γη. Οι κοσμογονικές αλλαγές που 
συντελέστηκαν από το 1917 ως σήμερα φέρουν άμεσα τη σφραγίδα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης, τη σφραγίδα του Μαρξισμού-Λενιν ισμού. Ο Λένιν σαν συνεχιστής των 
Μαρξ - Έγκελς, επιτάχυνε την πορεία της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. 
Ανεχτίμητες είναι οι υπηρεσίες του προς την προοδευτική ανθρωπότητα. Μεγάλο 
είναι το χρέος της ανθρωπότητας προς τον Λένιν. 

Ο Λενινισμός, σαν ανάπτυξη και δημιουργική εφαρμογή του Μαρξισμού στην πάλη 
για την ανατροπή του καπιταλισμού και για την ο ικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, έχει διεθνή σημασία, αποτελεί καθοδήγηση στον αγώνα των εργαζομένων 
των καπιταλιστικών χωρών για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης, αλλά και στον 
αγώνα των σοσιαλιστικών χωρών για μεγαλύτερες επιτυχίες στην ο ικοδόμηση του 
σοσιαλισμού - κομμουνισμού. 

Το κόμμα μας κι ο λαός της Κύπρου πολλά οφείλουν στον Λένιν και τον Λενινισμό. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ο συνεχιστής του το ΑΚΕΛ , που στη 45χρονη 
ιστορία του πρόσφερε ανεχτίμητες υπηρεσίες στην εργατική τάξη, την αγροτιά, σ' 
όλο το λαό μας στην πάλη για την απελευθέρωση από τον ιμπεριαλισμό, και για 
καλύτερη ζωή. ιδρύθηκε υπό την άμεση επίδραση και την αχτινοβολία της Μεγάλης 
Οκτωβριανής Επανάστασης, στη βάση της λενινιστικής θεωρίας για το κόμμα νέου 
τύπου. 

Η Οκτωβριανή Επανάσταση κατάφερε το πρώτο σοβαρό πλήγμα στο σύστημα της 
εθνικής υποδούλωσης, δημιούργησε το πρώτο ρήγμα στον αποικισμό. Υπό την 
επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης, καρπού του Λενινισμού και της μεγάλης 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ . που βρίσκεται στην 4η και τελευταία μέρα των εργασιών 
του, με αισθήματα αποτροπιασμού και αγανάκτησης πληροφορήθηκε το συγκλονιστικό 
γεγονός, ότι σήμερα το πρωί, φασιστικά στοιχεία, όργανα του ιμπεριαλισμού, σήκωσαν 
το κακούργο εγκληματικό χέρι τους για να δολοφονήσουν, κατά τον πιο άνανδρο και 
απαίσιο τρόπο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει και στιγματίζει κατά τον πιο έντονο και 
αποφασιστικό τρόπο την εγκληματική δολοφονική απόπειρα κατά του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι ασφαλώς μέρος ενός γενικώτερου σατανικού 
ιμπεριαλιστικού σχεδίου, το οποίο επανειλημμένα κατήγγειλε το Κόμμα μας, για την 
ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου, την επιβολή του νόμου της φασιστικής ζούγκλας 
στην Κύπρο και του διαμελισμού της νήσου, με βάση τις εγκληματικές επιδιώξεις του 
ΝΑΤΟ. 

Το 12ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απαιτεί την άμεση σύλληψη και παραδειγματική 
τιμωρία των προδοτών εγκληματιών, απαιτεί τη λήψη αυστηρών μέτρων για την 
κάθαρση του εσωτερικού μετώπου από τη φασιστική εγκληματική δραστηριότητα και 
καλεί το λαό σε καθολική επαγρύπνηση και μαζική κινητοποίηση για περιφρούρηση 
του Προέδρου Μακαρίου, για υπεράσπιση της πατριωτικής γραμμής για μια Κύπρο 
πλήρως αδέσμευτη, ανεξάρτητη, χωρίς βάσεις και πλήρως αποστρατικοποιημένη. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

Μακαριώτατε. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 5 μέχρι τις 8 Μαρτίου 
αφού ήκουσε και συζήτησε την πολιτική εισήγηση που κατάθεσε εκ μέρους της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος μας ο Γενικός του Γραμματέας κ. Ε. Παπαϊωάννου 
εξουσιοδοτεί το Προεδρείο να υποβάλει προς τη Μακαριότητα Σας τα ακόλουθα: 

(α) Το Α Κ Ε Λ ανεπιφύλακτα υποστήριξε την απόφαση Σας για τη στροφή της 
κυπριακής πολιτικής προς την επιδίωξη της εφικτής μέσα στις επικρατούσες 
κυπριακές και διεθνείς συνθήκες λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Η 
πατριωτική αυτή απόφαση Σας που εγκρίνεται από την πατριωτική πλειοψηφία 
του λαού αποτελεί σημαντική υπηρεσία προς την Κύπρο και την υπόθεση της. 

(β) Το Α Κ Ε Λ πάντα υποστήριξε και αδίστακτα συνεχίζει να υποστηρίζει ότι το 
Κυπριακό πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα που μπορεί και πρέπει να λυθεί με 
τον μοναδικά σωστό τρόπο των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Δεν παραγνωρίζουμε 
τις δυσκολίες που υπάρχουν. Πιστεύουμε όμως ότι αν η μέθοδος των συνομιλιών 
παρουσιάζει δυσκολίες, η μέθοδος της βίας, η αναβίωση του ελληνοτουρκικού 
διαλόγου, ή της Πενταμερούς οδηγούν κατευθείαν στην καταστροφή και τη 
διχοτόμηση. Οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν και να επιτύχουν και το Κόμμα 
μας θα υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία και κάθε τολμηρή απόφαση που θα οδηγεί 
στην επιτυχία των συνομιλιών, στην παραδεκτή εφικτή λύση. 

(γ) Το Α Κ Ε Λ καταδίκασε την παρανομία και την τρομοκρατία της οποίας κύριος 
στόχος είναι η πατριωτική ρεαλιστική πολιτική την οποία διακήρυξε ο Πρόεδρος 
Μακάριος. Το Κόμμα μας συμφωνεί μαζί Σας ότι η τρομοκρατική δράση προκαλεί 
ανεπανόρθωτη ζημιά στην κυπριακή υπόθεση. Και μέσα στη Βουλή και έξω από τη 
Βουλή δώσαμε στην Κυβέρνηση την αμέριστη υποστήριξη μας στα μέτρα για την 
καταστολή και εξάλειψη της παρανομίας και θέλουμε να Σας διαβεβαιώσουμε ότι 
στην εφαρμογή των εγκριθέντων μέτρων θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη μας. 

Χωρίς την αποφασιστική πάταξη της τρομοκρατίας και την κατάσχεση όλου 
του παράνομου οπλισμού δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν ελεύθερες και 
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ανεπηρέαστες εκλογές και ούτε να προωθήσουμε αποτελεσματικά τη λύση του 
Κυπριακού. 

(δ) Το Α Κ Ε Λ με συνέπεια εφάρμοσε και ακολούθησε όπως πάντοτε, και μέσα 
στα κρίσιμα τελευταία χρόνια την πολιτική της ενότητας των λαϊκών δυνάμεων. 
Αυτή θα είναι και στο μέλλον η πολιτική μας. Και τώρα που βρισκόμαστε στις 
παραμονές εκλογών και στο μέλλον θα εργαζόμαστε για την ενότητα όλων των 
λαϊκών δυνάμεων στον αγώνα για μια εδαφικά ακέραιη, κρατικά ενιαία, κυρίαρχη, 
ανεξάρτητη και αποστρατικοποιημένη Κύπρο. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΧΡΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ συνέρχεται στις παραμονές της εκατονταετηρίδας 
από τη γέννηση του Β.Ι. Λένιν, μεγάλου δασκάλου και καθοδηγητή της εργατικής 
τάξης κι όλων των εργαζομένων του κόσμου, του πιο άξιου συνεχιστή των μεγάλων 
θεμελιωτών του επιστημονικού σοσιαλισμού Μαρξ - Έγκελς. Το συνέδριο μας αποτίει 
ύψιστο φόρο τιμής στο μεγάλο αρχηγό των όπου γης εκμεταλλευομένων. 

Ο Λένιν με επαναστατική συνέπεια υπεράσπισε το Μαρξισμό απ' όλες τις επιθέσεις 
και οπορτουνιστικές διαστρεβλώσεις. Συλλαμβάνοντας σ' όλο τους το βάθος τις 
ποιοτικές αλλαγές που συντελέστηκαν με το πέρασμα του καπιταλισμού από το 
προμονοπωλιακό στο μονοπωλιακό του στάδιο, διαμόρφωσε το Λενιν ισμό σαν 
συνέχεια, ανάπτυξη και δημιουργική εφαρμογή του Μαρξισμού στις νέες συνθήκες. 
Η διαμόρφωση του Λεν ιν ισμού συντελέστηκε σε αδυσώπητο αγώνα ενάντια στο δεξιό 
οππορτουνισμό των ηγετών της Β' Διεθνούς, που μένοντας προσκολλημένοι στο 
γράμμα του Μαρξισμού στάθηκαν ανίκανοι να συλλάβουν την ουσία του ιμπεριαλισμού 
και να βγάλουν τ' αναγκαία συμπεράσματα στην πάλη για το σοσιαλισμό. Ο Λενιν ισμός 
διαμορφώθηκε επίσης σε σκληρή πάλη ενάντια στον αριστερό οππορτουνισμό, όπως 
αυτός εκφράζετο από διάφορα ρεύματα της εποχής του. Ο Λενιν ισμός αποτέλεσε το 
θεωρητικό βάρθρο και την καθοδήγηση για την εργατική τάξη και την αγροτιά της 
Ρωσίας, καθώς και για τους καταπιεζόμενους από τον τσαρισμό λαούς, στην πάλη για 
την ανατροπή του τσαρισμού, για το σοσιαλισμό. 

Καθοδηγούμενοι από τον Λένιν και τον Λενιν ισμό οι εργαζόμενοι της Ρωσίας 
πραγματοποίησαν τη Μεγάλη Οχτωβριανή Επανάσταση η οποία άνοιξε νέα εποχή στην 
ιστορία της ανθρωπότητας, έστρωσε τη λεωφόρο που θα οδηγήσει στην εξάλειψη της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο σ' όλη τη Γη. Οι κοσμογονικές αλλαγές που 
συντελέστηκαν από το 1917 ως σήμερα φέρουν άμεσα τη σφραγίδα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης, τη σφραγίδα του Μαρξισμού-Λενιν ισμού. Ο Λένιν σαν συνεχιστής των 
Μαρξ - Έγκελς, επιτάχυνε την πορεία της ιστορικής εξέλιξης της ανθρωπότητας. 
Ανεχτίμητες είναι οι υπηρεσίες του προς την προοδευτική ανθρωπότητα. Μεγάλο 
είναι το χρέος της ανθρωπότητας προς τον Λένιν. 

Ο Λενινισμός, σαν ανάπτυξη και δημιουργική εφαρμογή του Μαρξισμού στην πάλη 
για την ανατροπή του καπιταλισμού και για την ο ικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, έχει διεθνή σημασία, αποτελεί καθοδήγηση στον αγώνα των εργαζομένων 
των καπιταλιστικών χωρών για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης, αλλά και στον 
αγώνα των σοσιαλιστικών χωρών για μεγαλύτερες επιτυχίες στην ο ικοδόμηση του 
σοσιαλισμού - κομμουνισμού. 

Το κόμμα μας κι ο λαός της Κύπρου πολλά οφείλουν στον Λένιν και τον Λενινισμό. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ο συνεχιστής του το ΑΚΕΛ , που στη 45χρονη 
ιστορία του πρόσφερε ανεχτίμητες υπηρεσίες στην εργατική τάξη, την αγροτιά, σ' 
όλο το λαό μας στην πάλη για την απελευθέρωση από τον ιμπεριαλισμό, και για 
καλύτερη ζωή. ιδρύθηκε υπό την άμεση επίδραση και την αχτινοβολία της Μεγάλης 
Οκτωβριανής Επανάστασης, στη βάση της λενινιστικής θεωρίας για το κόμμα νέου 
τύπου. 

Η Οκτωβριανή Επανάσταση κατάφερε το πρώτο σοβαρό πλήγμα στο σύστημα της 
εθνικής υποδούλωσης, δημιούργησε το πρώτο ρήγμα στον αποικισμό. Υπό την 
επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης, καρπού του Λενινισμού και της μεγάλης 
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νίκης ενάντια στο φασισμό κατά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, πρωταγωνιστής της οποίας 
υπήρξε η Σοβιετική Ένωση, ουσιαστικά εξαλείφθηκε το αποικιακό σύστημα του 
ματεριαλισμού. Είναι αποκλειστικά σαν αποτέλεσμα των συνθηκών που δημιούργησε 
η Οκτωβριανή Επανάσταση και η νίκη ενάντια στο φασισμό που έγινε κατορθωτό να 
στεφθεί έστω και με μερική επιτυχία ο αγώνας του κυπριακού λαού ενάντια στον 
αποικισμό και να καταχτήσει η Κύπρος έστω περιορισμένη ανεξαρτησία. 

0 Λενινισμός, σαν ανάπτυξη και συμπλήρωση του Μαρξ ισμού αποτελεί την 
καθοδηγητική διδασκαλία για το Κόμμα μας στην πάλη για ενιαία, πλήρως ανεξάρτητη, 
αδέσμευτη και ευημερούσα Κύπρο, στην πάλη για τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. 
Το ΑΚΕΛ , πιστό στη διδασκαλία των Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν, εφαρμόζοντας την 
δημιουργικά, θα καταχτά διαρκώς και νέες νίκες προς όφελος των εργαζομένων και 
της Κύπρου ως συνόλου. 

0 Λενινισμός. σαν αδιάρρηκτο συστατικό μέρος του Μαρξισμού, είναι παντοδύναμος 
κι ακατανίκητος, γιατί είναι αληθινός. 

Ζήτω ο Λενινισμός! 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Το XII ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ), 
επαναβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη βαθειά εκτίμηση και την απέραντη 
ευγνωμοσύνη των εργαζομένων της Κύπρου για τη σταθερή και ανιδιοτελή 
υποστήριξη και βοήθεια που η Ε Σ Σ Δ πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει στον 
αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό αγώνα του κυπριακού λαού. 0 κυπριακός λαός 
δεν ξεχνά ότι στις πιο κρίσιμες στιγμές που περνούσε η Κύπρος η Σοβιετική Ένωση 
πρόσφερε την αμέριστη υποστήριξη της προς την Κύπρο και βοήθησε αποφασιστικά 
να αποτραπούν οι κίνδυνοι που απειλούσαν την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της 
πατρίδας μας. 

Σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, όταν οι ιμπεριαλιστές εχθροί 
της Κύπρου προσπαθούσαν ν' απομονώσουν διεθνώς την Κυπριακή Δημοκρατία 
και να την εκμηδενίσουν ο εκπρόσωπος της Σοβιετικής Έ ν ε σ η ς στο Συμβούλιο 
ασφαλείας ύψωσε φωνή σταθερής υπεράσπισης και αδελφικής υποστήριξης της 
δίκαιας υπόθεσης μας. Όταν το 1964 και 1967 η Κύπρος απειλείτο με ξένη εισβολή, 
η κυβέρνηση της ΕΣΣΔ με αυστηρές κατηγορηματικές προειδοποιήσεις ανέκοψε και 
ματαίωσε τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια για διαμελισμό και υποδούλωση της Κύπρου. 

Η Σοβιετική Ένωση έδωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία πολύτιμη οικονομική βοήθεια 
και οπλισμό για την άμυνα της, που μαζί με τη σταθερή ηθική διπλωματική και 
πολιτική υποστήριξη της αποτέλεσαν σοβαρό παράγοντα για τον αγώνα της Κύπρου. 

Και όταν πάλι πρόσφατα οι ιμπεριαλιστικές πιέσεις και συνωμοτικές δραστηριότητες 
εντάθηκαν, με σκοπό τη μετατροπή της Κύπρου σε μια πυραυλική πυρηνική βάση, σε 
αντικατάσταση των βάσεων που έχασαν στη Λιβύη, ενώ ξενοκίνητες τρομοκρατικές 
οργανώσεις στο εσωτερικό υπόσκαπταν την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η Σοβιετική Ένωση με τη δήλωση του ΤΑΣ της 18ης Φεβρουαρίου 1970 προστάτευσε 
ακόμα μια φορά την ανεξαρτησία της Κύπρου και την ειρήνη, προειδοποιώντας 
αυστηρά τους οργανωτές των εγκληματικών πραξικοπηματικών και συνωμοτικών 
σχεδίων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της. Η σαφής 
δήλωση του «ΤΑΣ» ότΐ: « Εκείνοι που ετοιμάζουν σχέδια για την κατάργηση του 
κυρίαρχου Κυπριακού Κράτους και την ανατροπή της νόμιμης Κυβέρνησης του, 
αναλαμβάνουν βαριά ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες αυτών των ενεργειών, που 
είναι αντίθετες προς τις καλά γνωστές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Κύπρο και που περικλείουν σοβαρές περιπλοκές για την κατάσταση στην περιοχή», 
και ότ ι : «Η Σοβιετική Ένωση υποστηρίζει αποφασιστικά την ανεξαρτησία, κυριαρχία 
και εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Κύπρου, την κατάργηση των ξένων 
στρατιωτικών βάσεων στη νήσο καιτηνε ιρην ική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος 
χωρίς οποιαδήποτε ξένη ανάμειξη», αποτελούν απόδειξη της ρωμαλέας Σοβιετικής 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό και την κυβέρνηση της 

260 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι ιμπεριαλιστές εχθροί της Κύπρου και τα όργανα τους θορυβήθησαν από την 
κατηγορηματική αυτή εκδήλωση αποφασιστικής αλληλεγγύης προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία και προσπάθησαν να δημοκοπήσουν, θολώνονταςτα νερά. Οι προσπάθειες 
των κατέληξαν σε φιάσκο, γιατί ο κυπριακός λαός γνωρίζει καλά από πείρα ποιοι 
είναι οι πιστοί φίλοι και ποιοι οι άσπονδοι εχθροί του. 

Η ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και στην ΕΣΣΔ αποτελεί αποτελεσματικό παράγοντα για 
την ανεξάρτητη ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου, προστατευτική ασπίδα για την 
ασφάλεια του κυπριακού λαού, παράγοντα που προωθεί την ειρήνη στη Μεσόγειο και 
τη Μέση Ανατολή προς όφελος όλων των λαών της περιοχής. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει ακόμα μια φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη του 
Κόμματος, και του πατριωτικού λαού της Κύπρου προς το δοξασμένο Κόμμα του 
Λένιν, την Κυβέρνηση της ΕΣΣΔ και το μεγάλο σοβιετικό λαό. για την αλληλεγγύη τους 
προς τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή Δημοκρατία για την ανιδιοτελή, αμέριστη 
και αποφασιστική υποστήριξη και βοήθεια τους προς τον αγώνα μας για μια Κύπρο 
πλήρως ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη κι ευημερούσα. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό προς τον 
ηρωικό λαό του Βιετνάμ και την επαναστατική του εμπροσθοφυλακή το Κόμμα 
των Εργαζομένων και το εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπο του Ν. Βιετνάμ και τον 
συγχαίρει ολόψυχα για τις λαμπρές του επιτυχίες στο θρυλικό αγώνα του ενάντια 
στην επαίσχυντη ιμπεριαλιστική επιδρομή των ΗΠΑ. 

ΚΑΤΑΔ ΙΚΑΖΕ Ι τη βάρβαρη επιδρομή που για χρόνια διεξάγει ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός ενάντια στο Βιετνάμ με κύριο στόχο να υποδουλώσει τον ηρωικό 
βιετναμικό λαό και να ανακόψει την κοινωνική του πρόοδο και την πορεία του προς 
το σοσιαλισμό. 

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε με όλη μας τη δύναμη τις επιδρομικές δυνάμεις των Η Π Α και την 
εκ ' μέρους των χρησιμοποίηση βιολογικών, χημικών και άλλων απάνθρωπων μέσων 
μαζικής εξόντωσης, τη διάπραξη εγκλημάτων που σε ωμότητα συγκρίνονται μόνο με 
εκείνα των χιτλερικών. 

Η εγκληματική επιδρομή ενάντια στο λαό του Βιετνάμ αποτελεί στίγμα για τις ΗΠΑ 
και το σύγχρονο πολιτισμό μας, ξεσηκώνει κάθε ανθρώπινη συνείδηση και προκαλεί 
παγκόσμια κατακραυγή και καταδίκη. 

ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΖΟΥΜΕ ανεπιφύλακτα την άμεση λύση του Βιετναμικού με βάση τις 
προτάσεις της Κ.Ε. του Ε Α Μ του Ν. Βιετνάμ τον περασμένο Μάη. Οι προτάσεις αυτές, 
που στηρίζονται στη διεθνή συμφωνία της Γενεύης του 1954, συνάδουν με τα εθνικά 
δικαιώματα και συμφέροντα του βιετναμικού λαού και εξυπηρετούν τη μόνιμη ειρήνη 
στην περιοχή. 

Η κυβέρνηση των Η Π Α πρέπει να εγκαταλείψει την τακτική της κωλυσιεργίας στις 
συνομιλίες του Παρισιού για ειρηνική λύση του Βιετναμικού. όπως και τις επιδημικές 
ενέργειες της στο Λάος που περιπλέκουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση στη Ν.Α. Ασία. 

Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε το θαυμασμό, την αλληλεγγύη και υποστήριξη μας προς τον ηρωικό 
λαό του Βιετνάμ, που υπερασπίζεται με τόση αυτοθυσία την ιερή υπόθεση της εθνικής 
του λευτεριάς, εμπνέοντος με το παράδειγμα του το λαό μας και όλους τους λαούς 
που αγωνίζονται για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

0 κυπριακός λαός είναι στο πλευρό σας, πιστός στα ιδανικά της πλήρους ανεξαρτησίας 
των λαών για τα οποία και ο ίδιος αγωνίζεται από χρόνια ενάντια στις σκοτεινές 
δυνάμεις του ιμπεριαλισμού. 
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νίκης ενάντια στο φασισμό κατά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, πρωταγωνιστής της οποίας 
υπήρξε η Σοβιετική Ένωση, ουσιαστικά εξαλείφθηκε το αποικιακό σύστημα του 
ματεριαλισμού. Είναι αποκλειστικά σαν αποτέλεσμα των συνθηκών που δημιούργησε 
η Οκτωβριανή Επανάσταση και η νίκη ενάντια στο φασισμό που έγινε κατορθωτό να 
στεφθεί έστω και με μερική επιτυχία ο αγώνας του κυπριακού λαού ενάντια στον 
αποικισμό και να καταχτήσει η Κύπρος έστω περιορισμένη ανεξαρτησία. 

0 Λενινισμός, σαν ανάπτυξη και συμπλήρωση του Μαρξ ισμού αποτελεί την 
καθοδηγητική διδασκαλία για το Κόμμα μας στην πάλη για ενιαία, πλήρως ανεξάρτητη, 
αδέσμευτη και ευημερούσα Κύπρο, στην πάλη για τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. 
Το ΑΚΕΛ , πιστό στη διδασκαλία των Μαρξ - Ένγκελς - Λένιν, εφαρμόζοντας την 
δημιουργικά, θα καταχτά διαρκώς και νέες νίκες προς όφελος των εργαζομένων και 
της Κύπρου ως συνόλου. 

0 Λενινισμός. σαν αδιάρρηκτο συστατικό μέρος του Μαρξισμού, είναι παντοδύναμος 
κι ακατανίκητος, γιατί είναι αληθινός. 

Ζήτω ο Λενινισμός! 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Το XII ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ), 
επαναβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη βαθειά εκτίμηση και την απέραντη 
ευγνωμοσύνη των εργαζομένων της Κύπρου για τη σταθερή και ανιδιοτελή 
υποστήριξη και βοήθεια που η Ε Σ Σ Δ πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει στον 
αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό αγώνα του κυπριακού λαού. 0 κυπριακός λαός 
δεν ξεχνά ότι στις πιο κρίσιμες στιγμές που περνούσε η Κύπρος η Σοβιετική Ένωση 
πρόσφερε την αμέριστη υποστήριξη της προς την Κύπρο και βοήθησε αποφασιστικά 
να αποτραπούν οι κίνδυνοι που απειλούσαν την ανεξαρτησία και ακεραιότητα της 
πατρίδας μας. 

Σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας, όταν οι ιμπεριαλιστές εχθροί 
της Κύπρου προσπαθούσαν ν' απομονώσουν διεθνώς την Κυπριακή Δημοκρατία 
και να την εκμηδενίσουν ο εκπρόσωπος της Σοβιετικής Έ ν ε σ η ς στο Συμβούλιο 
ασφαλείας ύψωσε φωνή σταθερής υπεράσπισης και αδελφικής υποστήριξης της 
δίκαιας υπόθεσης μας. Όταν το 1964 και 1967 η Κύπρος απειλείτο με ξένη εισβολή, 
η κυβέρνηση της ΕΣΣΔ με αυστηρές κατηγορηματικές προειδοποιήσεις ανέκοψε και 
ματαίωσε τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια για διαμελισμό και υποδούλωση της Κύπρου. 

Η Σοβιετική Ένωση έδωσε στην Κυπριακή Δημοκρατία πολύτιμη οικονομική βοήθεια 
και οπλισμό για την άμυνα της, που μαζί με τη σταθερή ηθική διπλωματική και 
πολιτική υποστήριξη της αποτέλεσαν σοβαρό παράγοντα για τον αγώνα της Κύπρου. 

Και όταν πάλι πρόσφατα οι ιμπεριαλιστικές πιέσεις και συνωμοτικές δραστηριότητες 
εντάθηκαν, με σκοπό τη μετατροπή της Κύπρου σε μια πυραυλική πυρηνική βάση, σε 
αντικατάσταση των βάσεων που έχασαν στη Λιβύη, ενώ ξενοκίνητες τρομοκρατικές 
οργανώσεις στο εσωτερικό υπόσκαπταν την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η Σοβιετική Ένωση με τη δήλωση του ΤΑΣ της 18ης Φεβρουαρίου 1970 προστάτευσε 
ακόμα μια φορά την ανεξαρτησία της Κύπρου και την ειρήνη, προειδοποιώντας 
αυστηρά τους οργανωτές των εγκληματικών πραξικοπηματικών και συνωμοτικών 
σχεδίων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της. Η σαφής 
δήλωση του «ΤΑΣ» ότΐ: « Εκείνοι που ετοιμάζουν σχέδια για την κατάργηση του 
κυρίαρχου Κυπριακού Κράτους και την ανατροπή της νόμιμης Κυβέρνησης του, 
αναλαμβάνουν βαριά ευθύνη για τις πιθανές συνέπειες αυτών των ενεργειών, που 
είναι αντίθετες προς τις καλά γνωστές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Κύπρο και που περικλείουν σοβαρές περιπλοκές για την κατάσταση στην περιοχή», 
και ότ ι : «Η Σοβιετική Ένωση υποστηρίζει αποφασιστικά την ανεξαρτησία, κυριαρχία 
και εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Κύπρου, την κατάργηση των ξένων 
στρατιωτικών βάσεων στη νήσο καιτηνε ιρην ική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος 
χωρίς οποιαδήποτε ξένη ανάμειξη», αποτελούν απόδειξη της ρωμαλέας Σοβιετικής 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό και την κυβέρνηση της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Οι ιμπεριαλιστές εχθροί της Κύπρου και τα όργανα τους θορυβήθησαν από την 
κατηγορηματική αυτή εκδήλωση αποφασιστικής αλληλεγγύης προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία και προσπάθησαν να δημοκοπήσουν, θολώνονταςτα νερά. Οι προσπάθειες 
των κατέληξαν σε φιάσκο, γιατί ο κυπριακός λαός γνωρίζει καλά από πείρα ποιοι 
είναι οι πιστοί φίλοι και ποιοι οι άσπονδοι εχθροί του. 

Η ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και στην ΕΣΣΔ αποτελεί αποτελεσματικό παράγοντα για 
την ανεξάρτητη ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου, προστατευτική ασπίδα για την 
ασφάλεια του κυπριακού λαού, παράγοντα που προωθεί την ειρήνη στη Μεσόγειο και 
τη Μέση Ανατολή προς όφελος όλων των λαών της περιοχής. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει ακόμα μια φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη του 
Κόμματος, και του πατριωτικού λαού της Κύπρου προς το δοξασμένο Κόμμα του 
Λένιν, την Κυβέρνηση της ΕΣΣΔ και το μεγάλο σοβιετικό λαό. για την αλληλεγγύη τους 
προς τον κυπριακό λαό και την Κυπριακή Δημοκρατία για την ανιδιοτελή, αμέριστη 
και αποφασιστική υποστήριξη και βοήθεια τους προς τον αγώνα μας για μια Κύπρο 
πλήρως ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη, κυρίαρχη κι ευημερούσα. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό προς τον 
ηρωικό λαό του Βιετνάμ και την επαναστατική του εμπροσθοφυλακή το Κόμμα 
των Εργαζομένων και το εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπο του Ν. Βιετνάμ και τον 
συγχαίρει ολόψυχα για τις λαμπρές του επιτυχίες στο θρυλικό αγώνα του ενάντια 
στην επαίσχυντη ιμπεριαλιστική επιδρομή των ΗΠΑ. 

ΚΑΤΑΔ ΙΚΑΖΕ Ι τη βάρβαρη επιδρομή που για χρόνια διεξάγει ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός ενάντια στο Βιετνάμ με κύριο στόχο να υποδουλώσει τον ηρωικό 
βιετναμικό λαό και να ανακόψει την κοινωνική του πρόοδο και την πορεία του προς 
το σοσιαλισμό. 

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε με όλη μας τη δύναμη τις επιδρομικές δυνάμεις των Η Π Α και την 
εκ ' μέρους των χρησιμοποίηση βιολογικών, χημικών και άλλων απάνθρωπων μέσων 
μαζικής εξόντωσης, τη διάπραξη εγκλημάτων που σε ωμότητα συγκρίνονται μόνο με 
εκείνα των χιτλερικών. 

Η εγκληματική επιδρομή ενάντια στο λαό του Βιετνάμ αποτελεί στίγμα για τις ΗΠΑ 
και το σύγχρονο πολιτισμό μας, ξεσηκώνει κάθε ανθρώπινη συνείδηση και προκαλεί 
παγκόσμια κατακραυγή και καταδίκη. 

ΥΠΟΣΤΗΡ ΙΖΟΥΜΕ ανεπιφύλακτα την άμεση λύση του Βιετναμικού με βάση τις 
προτάσεις της Κ.Ε. του Ε Α Μ του Ν. Βιετνάμ τον περασμένο Μάη. Οι προτάσεις αυτές, 
που στηρίζονται στη διεθνή συμφωνία της Γενεύης του 1954, συνάδουν με τα εθνικά 
δικαιώματα και συμφέροντα του βιετναμικού λαού και εξυπηρετούν τη μόνιμη ειρήνη 
στην περιοχή. 

Η κυβέρνηση των Η Π Α πρέπει να εγκαταλείψει την τακτική της κωλυσιεργίας στις 
συνομιλίες του Παρισιού για ειρηνική λύση του Βιετναμικού. όπως και τις επιδημικές 
ενέργειες της στο Λάος που περιπλέκουν και δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση στη Ν.Α. Ασία. 

Ε Κ Φ Ρ Α Ζ Ο Υ Μ Ε το θαυμασμό, την αλληλεγγύη και υποστήριξη μας προς τον ηρωικό 
λαό του Βιετνάμ, που υπερασπίζεται με τόση αυτοθυσία την ιερή υπόθεση της εθνικής 
του λευτεριάς, εμπνέοντος με το παράδειγμα του το λαό μας και όλους τους λαούς 
που αγωνίζονται για ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

0 κυπριακός λαός είναι στο πλευρό σας, πιστός στα ιδανικά της πλήρους ανεξαρτησίας 
των λαών για τα οποία και ο ίδιος αγωνίζεται από χρόνια ενάντια στις σκοτεινές 
δυνάμεις του ιμπεριαλισμού. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού Κύπρου ΑΚΕΛ , 
που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 5 - 8 του Μάρτη 1970, απευθύνει θερμό και 
εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους λαούς των αραβικών χωρών, που αγωνίζονται κατά 
του ιμπεριαλισμού και των αντιδραστικών πολεμοχαρών κύκλων του Ισραήλ, για την 
υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των χωρών τους. 

Καταδικάζει τον κατακτητικό πόλεμο που με την ενθάρρυνση και ενίσχυση των 
αμερικανών ιμπεριαλιστών, κήρυξαν στα 1967 οι σιωνιστές του Ισραήλ εναντίον της 
Αιγύπτου, της Συρίας και Ιορδανίας και στιγματίζει με αποτροπιασμό τις επιδρομικές 
εγκληματικές πράξεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα από τους ίδιους κύκλους, 
εναντίον των αραβικών λαών και των περιουσιών τους. 

Θεωρεί την κατακράτηση αραβικών εδαφών από το κράτος του Ισραήλ, σαν ενέργεια 
ολότελα αντίθετη με τις αρχές και τους σκοπούς του ΟΗΕ και σαν την κύρια αιτία της 
επιδείνωσης της κατάστασης σ' αυτή την περιοχή. 

Υποστηρίζει ότι η λύση του προβλήματος αυτού, πρέπει να αναζητηθεί στην εφαρμογή 
της απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας της 22ας Νοεμβρίου 1967, η οποία προνοεί 
την αποχώρηση των ισραηλιτικών στρατευμάτων απ' όλα τα κατεχόμενα εδάφη, σαν 
πρωταρχική προϋπόθεση για την επίλυση των άλλων συναφών ζητημάτων. 

Θεωρεί τον αγώνα του κυπριακού λαού για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας, την 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου καιτην κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων, 
σαν άμεσα συσχετισμένο με τον αγώνα των αραβικών λαών. Κοινός εχθρός των 
Κυπρίων και των αράβων, είναι ο διεθνής ιμπεριαλισμός και ιδιαίτερα ο αμερικάνικος 
που για χάρη των τεραστίων κερδών που έχει από την εκμετάλλευση των πετρελαίων 
της Μ. Ανατολής, προσπαθεί να μετατρέψει την Κύπρο σε στρατιωτική βάση του 
ΝΑΤΟ, για την προστασία αυτών των συμφερόντων. 

0 κυπριακός λαός χωρίς να παραγνωρίζει τις πολεμοχαρείς προθέσεις των 
ιμπεριαλιστών και των σιωνιστών του Ισραήλ, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα 
εξευρεθεί ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος που θ' ανταποκρίνεται προς 
τη δίκαιη υπόθεση των αράβων και προς τα ζωτικά συμφέροντα όλων των λαών 
της περιοχής. Εγγύηση γι' αυτό αποτελεί η ενότητα και η αποφασιστικότητα των 
εθνικοαπελευθερωτικών αντιϊμπεριαλιστικών αραβικών δυνάμεων, η ενίσχυση τους 
με τα νέα δημοκρατικά αντιϊμπεριαλιστικό καθεστώτα του Σουδάν και της Λ ιβύης 
και η ανεκτίμητη ολόπλευρη βοήθεια που παρέχει σ' αυτές τις δυνάμεις η Σοβιετική 
Ένωση. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τον δεσμώτη, αλλά ψυχικά αδούλωτο αδελφό 
ελληνικό λαό, που από τρία τώρα χρόνια σηκώνειτο βάροςτου τυραννικού καθεστώτος 
της στρατιωτικής δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. 

Το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών ποδοπάτησε τα πιο στοιχειώδη δημοκρατικά 
και ανθρώπινα δικαιώματα και εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας, 
διώξεων και φυλακίσεων, απροκάλυπτης βίας και αυταρχισμού. Στο καθεστώς της 
χούντας καταπνίγεται η ελεύθερη έκφραση του ατόμου και του τύπου. Η αστική 
δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε με τα έκτακτα στρατοδικεία και με την αυθαιρεσία των 
αστυνομικών οργάνων, που γεμίζουν τις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
με Έλληνες πατριώτες που αγωνίζονται για τη Δημοκρατία. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την αλληλεγγύη του προς τον ελληνικό λαό και 
διακηρύττει ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό όλων των πατριωτικών δυνάμεων 
που αγωνίζονται κατά της δικτατορίας. Εκφράζει την πεποίθηση πως όλες αυτές 
οι δημοκρατικές δυνάμεις θα κατορθώσουν να συντονίσουν και συνενώσουν τις 
προσπάθειες τους, στον κοινό δύσκολο αγώνα τους για κατάλυση του δικτατορικού 
καθεστώτος για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , εκφράζοντας τα αισθήματα των δημοκρατικών δυνάμεων 
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της Κύπρου απαιτεί να απολυθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι να καταργηθούν 
τα έκτακτα στρατοδικεία, ν' αποκατασταθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του ελληνικού λαού. για να γυρίσει η δημοκρατία στην Ελλάδα και να 
μπορέσει κυρίαρχος ο ελληνικός λαός να διαμορφώσει το μέλλον του. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί Τούρκοι Συμπατριώτες, 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει σε σας θερμό χαιρετισμό και με την ευκαιρία 
αυτή θέλει να επαναβεβαιώσει ότι το Κόμμα των εργαζομένων της Κύπρου σταθερά 
θα υποστηρίζει - όπως και στα περασμένα 45 χρόνια - την ανάγκη της φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εργαζομένων της Κύπρου. 

Οι Έλληνες και οι Τούρκοι έζησαν εκατοντάδες χρόνια ειρηνικά στην Κύπρο και έτσι 
πρέπει να ζήσουν και στο μέλλον για να προοδεύσει και να ευημερήσε ι η πατρίδα 
μας. 

Τους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου τους ενώνουν κοινά συμφέροντα και 
κοινά προβλήματα. 

Η σημερινή διάσταση είναι τεχνητή, είναι δημιούργημα των ιμπεριαλιστών, που είναι 
ο κοινός εχθρός των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, και οι οποίοι θέλουν να 
διατηρήσουν την Κύπρο σαν βάση τους στην Ανατολική Μεσόγειο, για προώθηση των 
δικών τους συμφερόντων. 

Το Α Κ Ε Λ τόνιζε πάντα ότι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων 
της Κύπρου μπορούν να διευθετηθούν ειρηνικά με συζητήσεις μεταξύ των ιδίων 
στην Κύπρο. 

Η ανάμιξη των ξένων στα εσωτερικά ζητήματα των Κυπρίων στα τελευταία χρόνια 
έφερε πολλές ταλαιπωρίες για όλους και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους και 
παρεμπόδισε την απρόσκοπτη ανάπτυξη της Κύπρου. 

Από δυο χρόνια έχουμε μια νέα κατάσταση στην Κύπρο, έχουμε τις ενδοκυπριακές 
συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος 
στα πλαίσια ενός ενιαίου ανεξάρτητου κυπριακού κράτους δημοκρατικού και 
αποστρατικοποιημένου με βάση τις αρχές του ΟΗΕ και με τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων πλήρως κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα. 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Είναι η κοινή ευθύνη Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να διαφυλαχθεί η ειρηνική συμβίωση και να επιτύχουν οι συνομιλίες. 

Σας διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι το Α Κ Ε Λ θα αγωνιστεί με συνέπεια -
όπως πάντα - για να κάμει ζωή και πράξη την πολιτική της αλληλοκατανόησης, του 
αλληλοσεβασμού, της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
για την πρόοδο της Κύπρου. 

Ζήτω η φιλία και η συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου Λαού Κύπρου ΑΚΕΛ , 
που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 5 - 8 του Μάρτη 1970, απευθύνει θερμό και 
εγκάρδιο χαιρετισμό προς τους λαούς των αραβικών χωρών, που αγωνίζονται κατά 
του ιμπεριαλισμού και των αντιδραστικών πολεμοχαρών κύκλων του Ισραήλ, για την 
υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και ακεραιότητας των χωρών τους. 

Καταδικάζει τον κατακτητικό πόλεμο που με την ενθάρρυνση και ενίσχυση των 
αμερικανών ιμπεριαλιστών, κήρυξαν στα 1967 οι σιωνιστές του Ισραήλ εναντίον της 
Αιγύπτου, της Συρίας και Ιορδανίας και στιγματίζει με αποτροπιασμό τις επιδρομικές 
εγκληματικές πράξεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα από τους ίδιους κύκλους, 
εναντίον των αραβικών λαών και των περιουσιών τους. 

Θεωρεί την κατακράτηση αραβικών εδαφών από το κράτος του Ισραήλ, σαν ενέργεια 
ολότελα αντίθετη με τις αρχές και τους σκοπούς του ΟΗΕ και σαν την κύρια αιτία της 
επιδείνωσης της κατάστασης σ' αυτή την περιοχή. 

Υποστηρίζει ότι η λύση του προβλήματος αυτού, πρέπει να αναζητηθεί στην εφαρμογή 
της απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας της 22ας Νοεμβρίου 1967, η οποία προνοεί 
την αποχώρηση των ισραηλιτικών στρατευμάτων απ' όλα τα κατεχόμενα εδάφη, σαν 
πρωταρχική προϋπόθεση για την επίλυση των άλλων συναφών ζητημάτων. 

Θεωρεί τον αγώνα του κυπριακού λαού για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας, την 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου καιτην κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων, 
σαν άμεσα συσχετισμένο με τον αγώνα των αραβικών λαών. Κοινός εχθρός των 
Κυπρίων και των αράβων, είναι ο διεθνής ιμπεριαλισμός και ιδιαίτερα ο αμερικάνικος 
που για χάρη των τεραστίων κερδών που έχει από την εκμετάλλευση των πετρελαίων 
της Μ. Ανατολής, προσπαθεί να μετατρέψει την Κύπρο σε στρατιωτική βάση του 
ΝΑΤΟ, για την προστασία αυτών των συμφερόντων. 

0 κυπριακός λαός χωρίς να παραγνωρίζει τις πολεμοχαρείς προθέσεις των 
ιμπεριαλιστών και των σιωνιστών του Ισραήλ, εκφράζει την πεποίθηση ότι θα 
εξευρεθεί ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος που θ' ανταποκρίνεται προς 
τη δίκαιη υπόθεση των αράβων και προς τα ζωτικά συμφέροντα όλων των λαών 
της περιοχής. Εγγύηση γι' αυτό αποτελεί η ενότητα και η αποφασιστικότητα των 
εθνικοαπελευθερωτικών αντιϊμπεριαλιστικών αραβικών δυνάμεων, η ενίσχυση τους 
με τα νέα δημοκρατικά αντιϊμπεριαλιστικό καθεστώτα του Σουδάν και της Λ ιβύης 
και η ανεκτίμητη ολόπλευρη βοήθεια που παρέχει σ' αυτές τις δυνάμεις η Σοβιετική 
Ένωση. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 

Το 12ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τον δεσμώτη, αλλά ψυχικά αδούλωτο αδελφό 
ελληνικό λαό, που από τρία τώρα χρόνια σηκώνειτο βάροςτου τυραννικού καθεστώτος 
της στρατιωτικής δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967. 

Το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών ποδοπάτησε τα πιο στοιχειώδη δημοκρατικά 
και ανθρώπινα δικαιώματα και εγκαθίδρυσε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας, 
διώξεων και φυλακίσεων, απροκάλυπτης βίας και αυταρχισμού. Στο καθεστώς της 
χούντας καταπνίγεται η ελεύθερη έκφραση του ατόμου και του τύπου. Η αστική 
δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε με τα έκτακτα στρατοδικεία και με την αυθαιρεσία των 
αστυνομικών οργάνων, που γεμίζουν τις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
με Έλληνες πατριώτες που αγωνίζονται για τη Δημοκρατία. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την αλληλεγγύη του προς τον ελληνικό λαό και 
διακηρύττει ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα στο πλευρό όλων των πατριωτικών δυνάμεων 
που αγωνίζονται κατά της δικτατορίας. Εκφράζει την πεποίθηση πως όλες αυτές 
οι δημοκρατικές δυνάμεις θα κατορθώσουν να συντονίσουν και συνενώσουν τις 
προσπάθειες τους, στον κοινό δύσκολο αγώνα τους για κατάλυση του δικτατορικού 
καθεστώτος για αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , εκφράζοντας τα αισθήματα των δημοκρατικών δυνάμεων 
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της Κύπρου απαιτεί να απολυθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι να καταργηθούν 
τα έκτακτα στρατοδικεία, ν' αποκατασταθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του ελληνικού λαού. για να γυρίσει η δημοκρατία στην Ελλάδα και να 
μπορέσει κυρίαρχος ο ελληνικός λαός να διαμορφώσει το μέλλον του. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί Τούρκοι Συμπατριώτες, 

Το 12ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει σε σας θερμό χαιρετισμό και με την ευκαιρία 
αυτή θέλει να επαναβεβαιώσει ότι το Κόμμα των εργαζομένων της Κύπρου σταθερά 
θα υποστηρίζει - όπως και στα περασμένα 45 χρόνια - την ανάγκη της φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εργαζομένων της Κύπρου. 

Οι Έλληνες και οι Τούρκοι έζησαν εκατοντάδες χρόνια ειρηνικά στην Κύπρο και έτσι 
πρέπει να ζήσουν και στο μέλλον για να προοδεύσει και να ευημερήσε ι η πατρίδα 
μας. 

Τους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου τους ενώνουν κοινά συμφέροντα και 
κοινά προβλήματα. 

Η σημερινή διάσταση είναι τεχνητή, είναι δημιούργημα των ιμπεριαλιστών, που είναι 
ο κοινός εχθρός των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου, και οι οποίοι θέλουν να 
διατηρήσουν την Κύπρο σαν βάση τους στην Ανατολική Μεσόγειο, για προώθηση των 
δικών τους συμφερόντων. 

Το Α Κ Ε Λ τόνιζε πάντα ότι οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων 
της Κύπρου μπορούν να διευθετηθούν ειρηνικά με συζητήσεις μεταξύ των ιδίων 
στην Κύπρο. 

Η ανάμιξη των ξένων στα εσωτερικά ζητήματα των Κυπρίων στα τελευταία χρόνια 
έφερε πολλές ταλαιπωρίες για όλους και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους και 
παρεμπόδισε την απρόσκοπτη ανάπτυξη της Κύπρου. 

Από δυο χρόνια έχουμε μια νέα κατάσταση στην Κύπρο, έχουμε τις ενδοκυπριακές 
συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος 
στα πλαίσια ενός ενιαίου ανεξάρτητου κυπριακού κράτους δημοκρατικού και 
αποστρατικοποιημένου με βάση τις αρχές του ΟΗΕ και με τα δικαιώματα των 
Τουρκοκυπρίων πλήρως κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα. 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Είναι η κοινή ευθύνη Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για να διαφυλαχθεί η ειρηνική συμβίωση και να επιτύχουν οι συνομιλίες. 

Σας διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι το Α Κ Ε Λ θα αγωνιστεί με συνέπεια -
όπως πάντα - για να κάμει ζωή και πράξη την πολιτική της αλληλοκατανόησης, του 
αλληλοσεβασμού, της φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους Έλληνες και Τούρκους 
για την πρόοδο της Κύπρου. 

Ζήτω η φιλία και η συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. 

263 



13© ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
25-28 Απριλίου 1974 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 8 4 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 13ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 - 28 Απριλίου 
1974, αφού συζήτησε την Έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. που καλύπτει 
το διάστημα από το 12ο Συνέδριο ως σήμερα, εγκρίνει την έκθεση καθώς και την 
εισηγητική ομιλία του Γ Γ του Κόμματος. Το Συνέδριο μας εκφράζει την εκτίμηση του 
για τη δραστηριότητα που ανάπτυξε και το ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα στην 
τετραετία που ανασκοπούμε, υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. και με βάση τη γραμμή 
και τις αποφάσεις του 12ου Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο μας εκτιμά τις διεθνείς εξελίξεις της τετραετίας σαν πολύ σημαντικές. 
Χαρακτηριστικό των εξελίξεων αυτών είναι κυρίως η αποφασιστική στροφή από 
την πολεμική αντιπαράθεση και τον ψυχρό πόλεμο προς την ύφεση στις διεθνείς 
σχέσεις, οι επιτυχίες των λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις δυνάμεις της 
αντίδρασης και του φασισμού, η παραπέρα πρόοδος και η ενίσχυση της ενότητας των 
χωρών του σοσιαλισμού και του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος, και από την 
άλλη, η όξυνση της γενικής κρίσης, του ανταγωνισμού και των αντιθέσεων των πιο 
αναπτυγμένων κυρίως καπιταλιστικών χωρών. 

Οι εξελίξεις αυτές στον διεθνή στίβο άσκησαν την επίδραση τους και στις εξελίξεις 
που σημειώθηκαν στην Κύπρο, τόσο στον πολιτικό, όσο και στον οικονομικό και 
άλλους τομείς. 

Το 13ο Συνέδριο εκτιμώντας τις εσωτερικές και τις διεθνείς εξελίξεις αποφασίζει: 

Α. Εσωτερική πολιτική κατάσταση 

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κυπριακής πολιτικής κατάστασης στην 
τετραετία που ανασκοπούμε, υπήρξε η βασική αντίθεση και η οξύτατη σύγκρουση 
ανάμεσα στις πατριωτικές δυνάμεις του λαού, συσπειρωμένες γύρω από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και την πατριωτική, πολιτική 
γραμμή και τακτική, για μια εφικτή και ειρηνική λύση του Κυπριακού, από τη μια, 
και από την άλλη, τις δυνάμεις της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας, τους αδιάλλακτους 
στρατιωτικούς και πολιτικούς παράγοντες της Αθήνας, και τις ντόπιες αντιδραστικές 
φασιστικές δυνάμεις, που προβάλλουν σαν γραμμή τους το σύνθημα άμεση Ένωση, 
που μέσα στις σημερινές συνθήκες σημαίνει ουσιαστικά διαμελισμό και διπλή 
Ένωση. Στα πλαίσια αυτής της σύγκρουσης οι εχθρικές προς την Κύπρο δυνάμεις 
επεξεργάστηκαν και αποπειράθηκαν να θέσουν σε εφαρμογή διάφορα συνωμοτικά 
σχέδια σε βάροςτης Κύπρου. Η ένοπλη τρομοκρατική δραστηριότητα και άλλες πράξεις 
βίας των παρανόμων ομάδων του Γρίβα, η πρόκληση αναταραχής και ανωμαλίας, η 
διάβρωση του εσωτερικού μετώπου, η προσπάθεια για εξόντωση ή πραξικοπηματική 
ανατροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας είχαν και έχουν σαν κύρια επιδίωξη τους 
την κατάλυση της ανεξαρτησίας και την υποταγή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. είτε με το 
διαμελισμό είτε με τη συγκυριαρχία των κυβερνήσεων Ελλάδας-Τουρκίας πάνω 
στην Κύπρο και την επιβολή ενός φασιστικού τυραννικού καθεστώτος σε βάρος του 
κυπριακού λαού. 

Τα συνωμοτικά σχέδια των έχθρων της Κύπρου ματαιώθηκαν χάρη στην πατριωτική 
ενότητα των λαϊκών δυνάμεων και τη μαζική, μαχητική κινητοποίηση τους, 
την αποφασιστική δράση των δυνάμεων ασφαλείας του κράτους και τη διεθνή 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Η ενότητα και μαχητικότητα του λαού διαδηλώθηκε 
με τα ιστορικά συλλαλητήρια του 1972 και 1973, που μαζί με τη δράση των δυνάμεων 
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του κράτους, αποτέλεσαν τον πιο αποφασιστικό παράγοντα για την απόκρουση και 
ματαίωση των συνωμοτικών σχεδίων κατά της Κύπρου. Σ ' αυτή την ενότητα των 
πατριωτικών δυνάμεων και την κινητοποίηση τους. ο ρόλος του Κόμματος μας υπήρξε 
πραγματικά, αποφασιστικός, πρωτοποριακός. 

Η διεθνής συμπαράσταση εκφράστηκε με τη στάση όλων των προοδευτικών, 
δημοκρατικών δυνάμεων του κόσμου, τις εκδηλώσεις του αδελφού ελληνικού λαού. 
την παρέμβαση του ΟΗΕ. την αλληλεγγύη των σοσιαλιστικών και αδεσμεύτων χωρών 
και πάνω απ' όλα με την αποφασιστική και ρωμαλέα υποστήριξη της Σοβιετικής 
Ένωσης, που εκδηλώθηκε σ' όλες τις κρίσιμες στιγμές που έζησε η Κύπρος. 

Η έναρξη των ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη 
σ' αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση, με βάση τη γραμμή για μια ρεαλιστική, ειρηνική 
λύση του Κυπριακού, ορθά αποδέχτηκε την απόφαση του ΟΗΕ για τις ενισχυμένες 
ενδοκυπριακές συνομιλίες. Το Κόμμα μας έδωσε την υποστήριξη του στην απόφαση 
της κυβέρνησης, με την πεποίθηση ότι αυτή η διαδικασία είναι η μόνη που μπορεί να 
εξασφαλίσει μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού. 

Οι συνομιλίες ενώ σημείωσαν ορισμένη πρόοδο, ωστόσο αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσκολίες, η σοβαρότερη από τις οποίες είναι η έμμονη τηςΤουρκίας σε ομοσπονδιακή 
λύση. που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή των συνομιλιών. Η έναρξη των 
ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών και πολύ περισσότερο η επιτυχής έκβαση 
τους θα αποτελέσει μια σημαντική νίκη του λαού και ήττα των εχθρών της Κύπρου. 

Το 13ο Συνέδριο του Κόμματος μας. εκτιμώντας τις πολιτικές εξελίξεις της τετραετίας 
στο εσωτερικό μέτωπο, υπογραμμίζει: 

1. Πρώτιστο καθήκον του Κόμματος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του 
μετώπου πάλης του κυπριακού λαού, ώστε λαός και κυβέρνηση να είναι σε θέση να 
πατάξουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε εκδήλωση βίας και τρομοκρατίας και 
να συντρίψουν οποιαδήποτε νέα ανατρεπτικά, πραξικοπηματικά σχέδια των έχθρων 
της Κύπρου, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική τάξη και ομαλότητα στον τόπο. πράγμα 
απαραίτητο για την ειρηνική λύση του Κυπριακού και την ομαλή οικονομική ανάπτυξη 
της Κύπρου. 

2. Έχοντας υπόψη την αποφασιστική σημασία της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας 
στην πάλη για τη σωτηρία της Κύπρου, το Κόμμα μας πρέπει να διαδραματίσει και 
στο μέλλον δραστήριο και αποφασιστικό ρόλο για τη διαφύλαξη και το πάρα πέρα 
δυνάμωμα της. Ενωμένες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού μας, συσπειρωμένες 
γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πολιτική γραμμή που ακολουθεί 
και δίνοντας την πλήρη υποστήριξη τους στις νόμιμες δυνάμεις του κράτους, θα 
αποτελέσουν τον κυριώτερο παράγοντα για τη συντριβή κάθε ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας και στον αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου. 

3. Με σταθερή προσήλωση στην ειρηνική λύση του Κυπριακού και με την 
πεποίθηση ότι η μόνη ρεαλιστική λύση κάτω από τις σημερινές συνθήκες είναι η λύση 
της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Κύπρου, 
καθήκον του Κόμματος μας είναι να συμβάλει ώστε να διαφυλαχθεί η διαδικασία 
των ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών. Το Κόμμα μας πιστεύει, ότι κάθε άλλη 
διαδικασία έξω από τα πλαίσια του ΟΗΕ είναι επιζήμια και περικλείει σοβαρούς 
κινδύνους για την Κύπρο. Γι' αυτό το κόμμα μας αποκλείει οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία έξω από τον ΟΗΕ. και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ξεπερασθούν 
οι δυσκολίες, όσο σοβαρές κι αν είναι αυτές, ώστε να επαναρχίσουν οι ενισχυμένες 
ενδοκυπριακές και να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. 

4. Στα πλαίσια της δημιουργίας πιο ευνοϊκών συνθηκών για τις συνομιλίες και την 
αρμονική συμβίωση Ελλήνων καιΤούρκων πρέπει να ληφθούν από την Κυβέρνηση μια 
σειρά πρακτικά και τολμηρά μέτρα για μια αποφασιστική προσέγγιση μεταξύ Ελλήνων 
καιΤούρκων Κυπρίων. Η λύση μιας σειράς οικονομικών και άλλων προβλημάτων, που 
αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, η στενή συνεργασία, Ελλήνων 
και Τούρκων εργατών, αγροτών και άλλων εργαζομένων μέσω των οργανώσεων τους, 
γενικά η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση, ολ' αυτά θα συμβάλουν στην εξάλειψη 
της καχυποψίας, που καλλιεργεί συστηματικά ο ιμπεριαλισμός, και στη δημιουργία 
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πνεύματος αμοιβαίας φιλίας και εμπιστοσύνης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την 
ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού και την αρμονική συμβίωση Ελλήνων και 
Τούρκων. 

5. Το Συνέδριο μας διαδηλώνει την πλήρη αντίθεση του προς την ύπαρξη 
ξένων στρατιωτικών βάσεων και στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος και τη 
χρησιμοποίηση των βρετανικών βάσεων κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα, από 
τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές και γενικώτερα στα σχέδια μετατροπής τους σε 
κοινές αγγλο-αμερικανικές βάσεις και απαιτεί την πλήρη κατάργηση τους και την 
αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

Β. Η κυπριακή οικονομική κατάσταση 

Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι η κυπριακή οικονομία σημείωσε σημαντική άνοδο 
στα χρόνια της ανεξαρτησίας. Αυτή η άνοδος εκφράζεται με τη συνεχή αύξηση του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Η 
πρόοδος της κυπριακής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής εργασίας των 
Κυπρίων εργαζομένων, της υπεύθυνης και συνετής πολιτικής των επαγγελματικών 
οργανώσεων, της δραστηριότητας των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε 
παραγωγικούςτομείς καιτης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, που εκφράζεται 
με τον προγραμματισμό της οικονομικής ανάπτυξης, τις κρατικές επενδύσεις και την 
κοινωνική της πολιτική. 

Το 1973 υπήρξε ο πρώτος χρόνος που η Κυπριακή Οικονομία άρχισε να παρουσιάζει 
σημεία κάμψης σε τέτοιο βαθμό που να καθίσταται αμφίβολη η εκπλήρωση των 
στόχων του Τρίτου Πενταετούς Σχεδίου Αναπτύξεως (1972 - 1976). 

Το φαινόμενο του πληθωρισμού, συνέπεια κυρίως της διεθνούς οικονομικής κρίσης 
του καπιταλισμού και εξωγενών παραγόντων, επιδεινώθηκε με την πρωτοφανή 
ανομβρία του 72 - 73 και έπληξε σοβαρά την κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας 
σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή ανάπτυξη της και για το βιοτικό επίπεδο των 
εργατών και εργαζομένων. 

Το Συνέδριο μας αναγνωρίζονταςτην αποφασιστική σημασία του οικονομικού μετώπου 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης οικονομικής 
πολιτικής, από μέρους της Κυβέρνησης, που κύριος σκοπός της θα είναι από τη μια 
η προστασία και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και από την άλλη, η δικαιότερη 
κατανομή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος των εργατών και 
γενικά των εργαζομένων στρωμάτων. 

Το Συνέδριο μας θεωρεί ότι τα παρακάτω μέτρα είναι απαραίτητα για την επίτευξη 
των πιο πάνω σκοπών: 

1. Να ενθαρρυνθεί με διάφορα προστατευτικά μέσα - δασμολογικά, πιστοδοτικά 
και άλλα - η βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, η περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη, 
η δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και ο τουρισμός. 

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να τεθεί πάνω σε πιο υγιείς βάσεις 
και να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η κατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου και 
του ισοζυγίου πληρωμών, με το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα, δημιουργεί 
σοβαρές ανησυχίες και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της κυπριακής λίρας. Γι' 
αυτό η πολιτική της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα πρέπει να τείνει στην άνοδο 
των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας, στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης 
διείσδυσης ξένου κεφαλαίου και της μετατροπής κυπριακών βιομηχανιών και 
ιδιαίτερα του τουρισμού σε παραρτήματα ξένου κεφαλαίου, στον περιορισμό των 
εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών, και στον περιορισμό της εξάρτησης της 
δικονομίας μας από παρασιτικούς πόρους, όπως τα έσοδα από τις βρεττανικές βάσεις. 

Το Κόμμα μας θεωρεί, επίσης, απαραίτητο να ληφθούν από την κυβέρνηση δραστικά 
και αποτελεσματικά μέτρα για την αισθητή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, όπως 
και του ισοζυγίου πληρωμών και για τη διασφάλιση της σταθερότητας της κυπριακής 
λίρας. 
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του κράτους, αποτέλεσαν τον πιο αποφασιστικό παράγοντα για την απόκρουση και 
ματαίωση των συνωμοτικών σχεδίων κατά της Κύπρου. Σ ' αυτή την ενότητα των 
πατριωτικών δυνάμεων και την κινητοποίηση τους. ο ρόλος του Κόμματος μας υπήρξε 
πραγματικά, αποφασιστικός, πρωτοποριακός. 

Η διεθνής συμπαράσταση εκφράστηκε με τη στάση όλων των προοδευτικών, 
δημοκρατικών δυνάμεων του κόσμου, τις εκδηλώσεις του αδελφού ελληνικού λαού. 
την παρέμβαση του ΟΗΕ. την αλληλεγγύη των σοσιαλιστικών και αδεσμεύτων χωρών 
και πάνω απ' όλα με την αποφασιστική και ρωμαλέα υποστήριξη της Σοβιετικής 
Ένωσης, που εκδηλώθηκε σ' όλες τις κρίσιμες στιγμές που έζησε η Κύπρος. 

Η έναρξη των ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών αποτέλεσε μια θετική εξέλιξη 
σ' αυτή την περίοδο. Η κυβέρνηση, με βάση τη γραμμή για μια ρεαλιστική, ειρηνική 
λύση του Κυπριακού, ορθά αποδέχτηκε την απόφαση του ΟΗΕ για τις ενισχυμένες 
ενδοκυπριακές συνομιλίες. Το Κόμμα μας έδωσε την υποστήριξη του στην απόφαση 
της κυβέρνησης, με την πεποίθηση ότι αυτή η διαδικασία είναι η μόνη που μπορεί να 
εξασφαλίσει μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού. 

Οι συνομιλίες ενώ σημείωσαν ορισμένη πρόοδο, ωστόσο αντιμετωπίζουν σημαντικές 
δυσκολίες, η σοβαρότερη από τις οποίες είναι η έμμονη τηςΤουρκίας σε ομοσπονδιακή 
λύση. που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή των συνομιλιών. Η έναρξη των 
ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών και πολύ περισσότερο η επιτυχής έκβαση 
τους θα αποτελέσει μια σημαντική νίκη του λαού και ήττα των εχθρών της Κύπρου. 

Το 13ο Συνέδριο του Κόμματος μας. εκτιμώντας τις πολιτικές εξελίξεις της τετραετίας 
στο εσωτερικό μέτωπο, υπογραμμίζει: 

1. Πρώτιστο καθήκον του Κόμματος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του 
μετώπου πάλης του κυπριακού λαού, ώστε λαός και κυβέρνηση να είναι σε θέση να 
πατάξουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε εκδήλωση βίας και τρομοκρατίας και 
να συντρίψουν οποιαδήποτε νέα ανατρεπτικά, πραξικοπηματικά σχέδια των έχθρων 
της Κύπρου, διασφαλίζοντας τη δημοκρατική τάξη και ομαλότητα στον τόπο. πράγμα 
απαραίτητο για την ειρηνική λύση του Κυπριακού και την ομαλή οικονομική ανάπτυξη 
της Κύπρου. 

2. Έχοντας υπόψη την αποφασιστική σημασία της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας 
στην πάλη για τη σωτηρία της Κύπρου, το Κόμμα μας πρέπει να διαδραματίσει και 
στο μέλλον δραστήριο και αποφασιστικό ρόλο για τη διαφύλαξη και το πάρα πέρα 
δυνάμωμα της. Ενωμένες οι πατριωτικές δυνάμεις του λαού μας, συσπειρωμένες 
γύρω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την πολιτική γραμμή που ακολουθεί 
και δίνοντας την πλήρη υποστήριξη τους στις νόμιμες δυνάμεις του κράτους, θα 
αποτελέσουν τον κυριώτερο παράγοντα για τη συντριβή κάθε ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας και στον αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου. 

3. Με σταθερή προσήλωση στην ειρηνική λύση του Κυπριακού και με την 
πεποίθηση ότι η μόνη ρεαλιστική λύση κάτω από τις σημερινές συνθήκες είναι η λύση 
της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Κύπρου, 
καθήκον του Κόμματος μας είναι να συμβάλει ώστε να διαφυλαχθεί η διαδικασία 
των ενισχυμένων ενδοκυπριακών συνομιλιών. Το Κόμμα μας πιστεύει, ότι κάθε άλλη 
διαδικασία έξω από τα πλαίσια του ΟΗΕ είναι επιζήμια και περικλείει σοβαρούς 
κινδύνους για την Κύπρο. Γι' αυτό το κόμμα μας αποκλείει οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία έξω από τον ΟΗΕ. και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ξεπερασθούν 
οι δυσκολίες, όσο σοβαρές κι αν είναι αυτές, ώστε να επαναρχίσουν οι ενισχυμένες 
ενδοκυπριακές και να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. 

4. Στα πλαίσια της δημιουργίας πιο ευνοϊκών συνθηκών για τις συνομιλίες και την 
αρμονική συμβίωση Ελλήνων καιΤούρκων πρέπει να ληφθούν από την Κυβέρνηση μια 
σειρά πρακτικά και τολμηρά μέτρα για μια αποφασιστική προσέγγιση μεταξύ Ελλήνων 
καιΤούρκων Κυπρίων. Η λύση μιας σειράς οικονομικών και άλλων προβλημάτων, που 
αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας, η στενή συνεργασία, Ελλήνων 
και Τούρκων εργατών, αγροτών και άλλων εργαζομένων μέσω των οργανώσεων τους, 
γενικά η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση, ολ' αυτά θα συμβάλουν στην εξάλειψη 
της καχυποψίας, που καλλιεργεί συστηματικά ο ιμπεριαλισμός, και στη δημιουργία 
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πνεύματος αμοιβαίας φιλίας και εμπιστοσύνης, απαραίτητης προϋπόθεσης για την 
ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού και την αρμονική συμβίωση Ελλήνων και 
Τούρκων. 

5. Το Συνέδριο μας διαδηλώνει την πλήρη αντίθεση του προς την ύπαρξη 
ξένων στρατιωτικών βάσεων και στρατευμάτων στο κυπριακό έδαφος και τη 
χρησιμοποίηση των βρετανικών βάσεων κάτω από οποιοδήποτε πρόσχημα, από 
τους αμερικανούς ιμπεριαλιστές και γενικώτερα στα σχέδια μετατροπής τους σε 
κοινές αγγλο-αμερικανικές βάσεις και απαιτεί την πλήρη κατάργηση τους και την 
αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

Β. Η κυπριακή οικονομική κατάσταση 

Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι η κυπριακή οικονομία σημείωσε σημαντική άνοδο 
στα χρόνια της ανεξαρτησίας. Αυτή η άνοδος εκφράζεται με τη συνεχή αύξηση του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του κατά κεφαλήν εθνικού εισοδήματος. Η 
πρόοδος της κυπριακής οικονομίας είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής εργασίας των 
Κυπρίων εργαζομένων, της υπεύθυνης και συνετής πολιτικής των επαγγελματικών 
οργανώσεων, της δραστηριότητας των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε 
παραγωγικούςτομείς καιτης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, που εκφράζεται 
με τον προγραμματισμό της οικονομικής ανάπτυξης, τις κρατικές επενδύσεις και την 
κοινωνική της πολιτική. 

Το 1973 υπήρξε ο πρώτος χρόνος που η Κυπριακή Οικονομία άρχισε να παρουσιάζει 
σημεία κάμψης σε τέτοιο βαθμό που να καθίσταται αμφίβολη η εκπλήρωση των 
στόχων του Τρίτου Πενταετούς Σχεδίου Αναπτύξεως (1972 - 1976). 

Το φαινόμενο του πληθωρισμού, συνέπεια κυρίως της διεθνούς οικονομικής κρίσης 
του καπιταλισμού και εξωγενών παραγόντων, επιδεινώθηκε με την πρωτοφανή 
ανομβρία του 72 - 73 και έπληξε σοβαρά την κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας 
σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή ανάπτυξη της και για το βιοτικό επίπεδο των 
εργατών και εργαζομένων. 

Το Συνέδριο μας αναγνωρίζονταςτην αποφασιστική σημασία του οικονομικού μετώπου 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης οικονομικής 
πολιτικής, από μέρους της Κυβέρνησης, που κύριος σκοπός της θα είναι από τη μια 
η προστασία και ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και από την άλλη, η δικαιότερη 
κατανομή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος προς όφελος των εργατών και 
γενικά των εργαζομένων στρωμάτων. 

Το Συνέδριο μας θεωρεί ότι τα παρακάτω μέτρα είναι απαραίτητα για την επίτευξη 
των πιο πάνω σκοπών: 

1. Να ενθαρρυνθεί με διάφορα προστατευτικά μέσα - δασμολογικά, πιστοδοτικά 
και άλλα - η βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, η περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη, 
η δημιουργία νέων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και ο τουρισμός. 

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να τεθεί πάνω σε πιο υγιείς βάσεις 
και να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η κατάσταση του εμπορικού ισοζυγίου και 
του ισοζυγίου πληρωμών, με το συνεχώς διευρυνόμενο έλλειμμα, δημιουργεί 
σοβαρές ανησυχίες και θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της κυπριακής λίρας. Γι' 
αυτό η πολιτική της κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα πρέπει να τείνει στην άνοδο 
των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας μας, στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης 
διείσδυσης ξένου κεφαλαίου και της μετατροπής κυπριακών βιομηχανιών και 
ιδιαίτερα του τουρισμού σε παραρτήματα ξένου κεφαλαίου, στον περιορισμό των 
εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών, και στον περιορισμό της εξάρτησης της 
δικονομίας μας από παρασιτικούς πόρους, όπως τα έσοδα από τις βρεττανικές βάσεις. 

Το Κόμμα μας θεωρεί, επίσης, απαραίτητο να ληφθούν από την κυβέρνηση δραστικά 
και αποτελεσματικά μέτρα για την αισθητή βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, όπως 
και του ισοζυγίου πληρωμών και για τη διασφάλιση της σταθερότητας της κυπριακής 
λίρας. 
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2. Στενά συνυφασμένη με τη γενική οικονομική πολιτική πρέπει να είναι και η 
εμπορική πολιτική της Κυβέρνησης. Στον καθορισμό μιας ορθής εμπορικής πολιτικής 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δεδομένο ότι η σύνδεση της Κύπρου με την ΕΟΚ. 
κάτω από τους γνωστούς δρόμους, θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την 
κυπριακή οικονομία γενικά και την περαιτέρω ανάπτυξη της και ειδικά στη διάθεση 
των αγροτικών μας προϊόντων και τη διεύρυνση του εμπορίου μας με άλλες χώρες. Γι' 
αυτό πιστεύουμε, ότι στον τομέα αυτό επιβάλλεται πιο τολμηρή αναπροσαρμογή, ώστε 
το εμπόριο μας να παύσει να είναι μονόπλευρα προσανατολισμένο. Ορθή εμπορική 
πολιτική που συμφέρει στην Κύπρο είναι η πολιτική της παραπέρα ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων με όλες τις χώρες - σοσιαλιστικές και καπιταλιστικές, 
περιλαμβανομένων και των χωρών της ΕΟΚ - με βάση την ισοτιμία, το αμοιβαίο 
όφελος, χωρίς οποιεσδήποτε οικονομικές, πολιτικές ή άλλες δεσμεύσεις. 

3. Για τη δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος 
επιβάλλεται να αυξηθούν οι μισθοί και τα ημερομίσθια και γενικά τα εισοδήματα 
των εργαζομένων τουλάχιστον ανάλογα με την ποσοστιαία αύξηση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος έκτος των χαμηλά αμειβομένων, που οι απολαβές τους πρέπει 
να αυξάνονται κατά μεγαλύτερο ποσοστό, κα ινά αναθεωρηθεί η φορολογική πολιτική 
της Κυβέρνησης και ειδικά ο περί Φόρου Εισοδήματος Νόμος. Η αναθεώρηση της 
φορολογικής πολιτικής πρέπει να αποβλέπει στη μείωση της έμμεσης φορολογίας, 
που επιβαρύνει τα πλατιά λαϊκά στρώματα, και στην αύξηση της άμεσης φορολογίας, 
με βάση την αρχή: ελαφρότερη φορολογία στους εργάτες και γενικά στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα και βαρύτερη στους πολίτες με υψηλή εισοδήματα, στα μεγάλα 
κέρδη και ειδικά τα υπερκέρδη. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος πρέπει 
επίσης να βελτιωθεί το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων με την αναθεώρηση 
των συντάξεων, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες, και των άλλων παρεχομένων 
ωφελημάτων. Να εγκαθιδρυθεί κρατικό σχέδιο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Να ολοκληρωθεί η δωρεάν εκπαίδευση στις Σχολές Μέσης Παιδείας και 
να γίνει υποχρεωτική μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας. Να γίνει επίσης αναδιοργάνωση 
και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και να βελτιωθούν από κάθε 
άποψη οι Τεχνικές Σχολές, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και 
απαιτήσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης. Να προωθηθεί επίσης η δημιουργία 
ιδρυμάτων προσχολικής ηλικίας. Να εφαρμοστεί σχέδιο κρατικών υποτροφιών και 
τέλος να ληφθούν αποφασιστικά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της οικιακής και επαγγελματικής στέγης. 

4. Η δεκαετία 1970 - 1980 θάναι αποφασιστική για τις εξελίξεις στην αγροτική 
μας οικονομία. Μέσα σ' αυτή την δεκαετία θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις για ριζικές 
διαρθρωτικές αλλαγές, για αγροτικές μεταρρυθμίσεις, για μια ολοκληρωμένη 
αγροτική πολιτική από μέρους της Κυβέρνησης. Κύρια επιδίωξη, κύριος στόχος 
αυτών των αγροτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η πάρα πέρα αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής και του κατά κεφαλήν αγροτικού εισοδήματος. 

5. Να προστατευθεί η κυπριακή οικονομία γενικά και το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων ειδικά από τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργεί ο πληθωρισμός. 
Σε σχέση με την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, το Κόμμα μας εγκρίνει 
την παρέμβαση του κράτους και τα συγκεκριμένα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για 
τον έλεγχο των τιμών ορισμένων καταναλωτικών αγαθών και υποστηρίζει την Κοινή 
Δήλωση κυβέρνησης, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σαν ένα θετικό 
βήμα για την αναχαίτιση των συνεπειών του πληθωρισμού. 

Εκτόςαπόταγενικώτεραμέτραγιαδικαιότερηκατανομήτου εθνικού εισοδήματος, όπως 
και τα πιο πάνω μέτρα κρατικού παρεμβατισμού, το Κόμμα μας θεωρεί ότι επιβάλλεται 
να ληφθούν άμεσα και άλλα δραστικά μέτρα για πάταξη της αισχροκέρδειας, όπως ο 
έλεγχος των τιμών ακόμα περισσότερων βασικών καταναλωτικών και άλλων αγαθών, 
ο έλεγχος των ενοικίων οικιακής και επαγγελματικής στέγης, πιστοδοτικά και άλλα 
μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε παραγωγικά έργα και θα αποθαρρύνουν 
τις μη παραγωγικές επενδύσεις, περιορισμός στις εισαγωγικές γενικά και ειδικά 
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στις εισαγωγές ειδών πολυτελείας ή που παράγονται στην Κύπρο σε επαρκείς και 
ικανοποιητικές ποσότητες και ποιότητες. 

Το Κόμμα μας θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη σ' όλα εκείνα τα μέτρα της κυβέρνησης 
που θα αποβλέπουν στην προστασία και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, στην 
αύξηση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, στη δικαιότερη κατανομή του 
εθνικού εισοδήματος και στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργατών και 
εργαζομένων. 

Γ. Το μαζικό λαϊκό κίνημα και τα προβλήματα των εργαζομένων 

Το μαζικό λαϊκό κίνημα, που εκφράζεται με τις επαγγελματικές και μαζικοπολιτικές 
οργανώσεις των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματοβιοτεχνών 
μικροκαταστηματαρχών, της νεολαίας, των γυναικών, των επιστημόνων και 
διανοουμένων, με το κίνημα της ειρήνης, τον συνεργατισμό και τον αθλητισμό 
- αποτελεί τεράστια κατάκτηση για την εργατική τάξη, την αγροτιά και άλλους 
εργαζόμενους, και ισχυρή έπαλξη για τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα και 
την οικονομική και κοινωνική άνοδο του λαού. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό 
αγώνα του λαού μας. στην πάλη για τη ματαίωση των συνωμοτικών, πραξικοπηματικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του. για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της 
παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας, στην πάλη για την ειρήνη και την περιφρούρηση 
της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας, και για την προώθηση και λύση των 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του λαού, υπήρξε αποφασιστική και 
τεράστιας σημασίας. Οι υπηρεσίες, που το λαϊκό μαζικό κίνημα και οι οργανώσεις του 
προσφέρουν καθημερινά στους εργαζόμενους και γενικά στο λαό. είναι πραγματικά 
ανεκτίμητες. Γι' αυτό και δίκαια κέρδισαν την εκτίμηση όλων των εργαζομένων 
που προσβλέπουν σ' αυτές τις οργανώσεις για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των 
συμφερόντων τους. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την εκτίμηση του για την ακούραστη, συνεπή και υπεύθυνη 
δουλιά, που χιλιάδες μέλη του κόμματος προσφέρουν μέσα στις λαϊκές οργανώσεις. 
Η δουλιά αυτή αποτελεί μεγάλη συμβολή στην εκπλήρωση του ρόλου των λαϊκών 
οργανώσεων και του Κόμματος. 

Εκτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο, που διαδραματίζει το μαζικό λαϊκό 
κίνημα, το Συνέδριο μας θεωρεί, ότι η πάρα πέρα ισχυροποίηση αυτού του κινήματος 
και των οργανώσεων του αποτελεί βασικά καθήκον του Κόμματος και των μελών που 
ανήκουν και δουλεύουν στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις. Συγκεκριμένα: 

1. Τα κομματικά μέλη που δουλεύουν στην παραγωγή και βρίσκονται μέσα 
στις προοδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να είναι δραστήριοι και 
πρωτοπόροι αγωνιστές για την ενίσχυση της ενότητας των εργατοϋπαλλήλων -
Ελλήνων και Τούρκων - και των οργανώσεων τους, την οργάνωση των ανοργάνωτων, 
τη λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εργατική 
τάξη και οι εργαζόμενοι γενικά και το περαιτέρω δυνάμωμα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που με συναίσθηση ευθύνης διαπαιδαγωγούν ορθά και καθοδηγούν 
την πάλη της εργατικής τάξης. Στόχος του εργατικού κινήματος πρέπει να είναι η 
περιφρούρηση της γραμμής για κοινή δράση των εργατών - Ελλήνων και Τούρκων -
και των οργανώσεων τους για τα οικονομικά και άλλα προβλήματα τους, η ενίσχυση 
της ενότητας και η προσπάθεια για να πάρει αυτή η ενότητα μια περισσότερο μόνιμη 
και οργανωμένη μορφή. 

2. Τα κομματικά μέλη και στελέχη, που εργάζονται στο αγροτικό κίνημα και τις 
οργανώσεις του, όπως και στο συνεργατισμό, πρέπει να συμβάλουν με όλες τους 
τις δυνάμεις για να αναπτυχθεί ακόμη πιο πολύ η δουλιά μέσα στην αγροτιά και για 
την προώθηση και λύση των αγροτικών προβλημάτων, με βάση μια ορθή αγροτική 
πολιτική πάνω στα βασικά αγροτικά προβλήματα - όπως, υδατικό, γη. χρέη, τιμές, 
κλπ., καθώς και για την ολόπλευρη πάρα πέρα ανάπτυξη του συνεργατισμού, προς 
όφελος του κυπριακού λαού. Όσον αφορά το συνεργατικό κίνημα που πρέπει να 
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2. Στενά συνυφασμένη με τη γενική οικονομική πολιτική πρέπει να είναι και η 
εμπορική πολιτική της Κυβέρνησης. Στον καθορισμό μιας ορθής εμπορικής πολιτικής 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δεδομένο ότι η σύνδεση της Κύπρου με την ΕΟΚ. 
κάτω από τους γνωστούς δρόμους, θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την 
κυπριακή οικονομία γενικά και την περαιτέρω ανάπτυξη της και ειδικά στη διάθεση 
των αγροτικών μας προϊόντων και τη διεύρυνση του εμπορίου μας με άλλες χώρες. Γι' 
αυτό πιστεύουμε, ότι στον τομέα αυτό επιβάλλεται πιο τολμηρή αναπροσαρμογή, ώστε 
το εμπόριο μας να παύσει να είναι μονόπλευρα προσανατολισμένο. Ορθή εμπορική 
πολιτική που συμφέρει στην Κύπρο είναι η πολιτική της παραπέρα ανάπτυξης 
των εμπορικών σχέσεων με όλες τις χώρες - σοσιαλιστικές και καπιταλιστικές, 
περιλαμβανομένων και των χωρών της ΕΟΚ - με βάση την ισοτιμία, το αμοιβαίο 
όφελος, χωρίς οποιεσδήποτε οικονομικές, πολιτικές ή άλλες δεσμεύσεις. 

3. Για τη δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος 
επιβάλλεται να αυξηθούν οι μισθοί και τα ημερομίσθια και γενικά τα εισοδήματα 
των εργαζομένων τουλάχιστον ανάλογα με την ποσοστιαία αύξηση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος έκτος των χαμηλά αμειβομένων, που οι απολαβές τους πρέπει 
να αυξάνονται κατά μεγαλύτερο ποσοστό, κα ινά αναθεωρηθεί η φορολογική πολιτική 
της Κυβέρνησης και ειδικά ο περί Φόρου Εισοδήματος Νόμος. Η αναθεώρηση της 
φορολογικής πολιτικής πρέπει να αποβλέπει στη μείωση της έμμεσης φορολογίας, 
που επιβαρύνει τα πλατιά λαϊκά στρώματα, και στην αύξηση της άμεσης φορολογίας, 
με βάση την αρχή: ελαφρότερη φορολογία στους εργάτες και γενικά στους πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα και βαρύτερη στους πολίτες με υψηλή εισοδήματα, στα μεγάλα 
κέρδη και ειδικά τα υπερκέρδη. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος πρέπει 
επίσης να βελτιωθεί το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων με την αναθεώρηση 
των συντάξεων, ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες, και των άλλων παρεχομένων 
ωφελημάτων. Να εγκαθιδρυθεί κρατικό σχέδιο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Να ολοκληρωθεί η δωρεάν εκπαίδευση στις Σχολές Μέσης Παιδείας και 
να γίνει υποχρεωτική μέχρι το 15ο έτος της ηλικίας. Να γίνει επίσης αναδιοργάνωση 
και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και να βελτιωθούν από κάθε 
άποψη οι Τεχνικές Σχολές, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και 
απαιτήσεις της βιομηχανικής ανάπτυξης. Να προωθηθεί επίσης η δημιουργία 
ιδρυμάτων προσχολικής ηλικίας. Να εφαρμοστεί σχέδιο κρατικών υποτροφιών και 
τέλος να ληφθούν αποφασιστικά και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της οικιακής και επαγγελματικής στέγης. 

4. Η δεκαετία 1970 - 1980 θάναι αποφασιστική για τις εξελίξεις στην αγροτική 
μας οικονομία. Μέσα σ' αυτή την δεκαετία θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις για ριζικές 
διαρθρωτικές αλλαγές, για αγροτικές μεταρρυθμίσεις, για μια ολοκληρωμένη 
αγροτική πολιτική από μέρους της Κυβέρνησης. Κύρια επιδίωξη, κύριος στόχος 
αυτών των αγροτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι η πάρα πέρα αύξηση της 
αγροτικής παραγωγής και του κατά κεφαλήν αγροτικού εισοδήματος. 

5. Να προστατευθεί η κυπριακή οικονομία γενικά και το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων ειδικά από τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργεί ο πληθωρισμός. 
Σε σχέση με την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων, το Κόμμα μας εγκρίνει 
την παρέμβαση του κράτους και τα συγκεκριμένα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για 
τον έλεγχο των τιμών ορισμένων καταναλωτικών αγαθών και υποστηρίζει την Κοινή 
Δήλωση κυβέρνησης, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σαν ένα θετικό 
βήμα για την αναχαίτιση των συνεπειών του πληθωρισμού. 

Εκτόςαπόταγενικώτεραμέτραγιαδικαιότερηκατανομήτου εθνικού εισοδήματος, όπως 
και τα πιο πάνω μέτρα κρατικού παρεμβατισμού, το Κόμμα μας θεωρεί ότι επιβάλλεται 
να ληφθούν άμεσα και άλλα δραστικά μέτρα για πάταξη της αισχροκέρδειας, όπως ο 
έλεγχος των τιμών ακόμα περισσότερων βασικών καταναλωτικών και άλλων αγαθών, 
ο έλεγχος των ενοικίων οικιακής και επαγγελματικής στέγης, πιστοδοτικά και άλλα 
μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε παραγωγικά έργα και θα αποθαρρύνουν 
τις μη παραγωγικές επενδύσεις, περιορισμός στις εισαγωγικές γενικά και ειδικά 
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στις εισαγωγές ειδών πολυτελείας ή που παράγονται στην Κύπρο σε επαρκείς και 
ικανοποιητικές ποσότητες και ποιότητες. 

Το Κόμμα μας θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη σ' όλα εκείνα τα μέτρα της κυβέρνησης 
που θα αποβλέπουν στην προστασία και ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας, στην 
αύξηση της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, στη δικαιότερη κατανομή του 
εθνικού εισοδήματος και στην εξύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργατών και 
εργαζομένων. 

Γ. Το μαζικό λαϊκό κίνημα και τα προβλήματα των εργαζομένων 

Το μαζικό λαϊκό κίνημα, που εκφράζεται με τις επαγγελματικές και μαζικοπολιτικές 
οργανώσεις των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματοβιοτεχνών 
μικροκαταστηματαρχών, της νεολαίας, των γυναικών, των επιστημόνων και 
διανοουμένων, με το κίνημα της ειρήνης, τον συνεργατισμό και τον αθλητισμό 
- αποτελεί τεράστια κατάκτηση για την εργατική τάξη, την αγροτιά και άλλους 
εργαζόμενους, και ισχυρή έπαλξη για τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα και 
την οικονομική και κοινωνική άνοδο του λαού. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό 
αγώνα του λαού μας. στην πάλη για τη ματαίωση των συνωμοτικών, πραξικοπηματικών 
σχεδίων του ιμπεριαλισμού και των οργάνων του. για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της 
παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας, στην πάλη για την ειρήνη και την περιφρούρηση 
της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας, και για την προώθηση και λύση των 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων του λαού, υπήρξε αποφασιστική και 
τεράστιας σημασίας. Οι υπηρεσίες, που το λαϊκό μαζικό κίνημα και οι οργανώσεις του 
προσφέρουν καθημερινά στους εργαζόμενους και γενικά στο λαό. είναι πραγματικά 
ανεκτίμητες. Γι' αυτό και δίκαια κέρδισαν την εκτίμηση όλων των εργαζομένων 
που προσβλέπουν σ' αυτές τις οργανώσεις για την εξυπηρέτηση και προαγωγή των 
συμφερόντων τους. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την εκτίμηση του για την ακούραστη, συνεπή και υπεύθυνη 
δουλιά, που χιλιάδες μέλη του κόμματος προσφέρουν μέσα στις λαϊκές οργανώσεις. 
Η δουλιά αυτή αποτελεί μεγάλη συμβολή στην εκπλήρωση του ρόλου των λαϊκών 
οργανώσεων και του Κόμματος. 

Εκτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο, που διαδραματίζει το μαζικό λαϊκό 
κίνημα, το Συνέδριο μας θεωρεί, ότι η πάρα πέρα ισχυροποίηση αυτού του κινήματος 
και των οργανώσεων του αποτελεί βασικά καθήκον του Κόμματος και των μελών που 
ανήκουν και δουλεύουν στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις. Συγκεκριμένα: 

1. Τα κομματικά μέλη που δουλεύουν στην παραγωγή και βρίσκονται μέσα 
στις προοδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να είναι δραστήριοι και 
πρωτοπόροι αγωνιστές για την ενίσχυση της ενότητας των εργατοϋπαλλήλων -
Ελλήνων και Τούρκων - και των οργανώσεων τους, την οργάνωση των ανοργάνωτων, 
τη λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εργατική 
τάξη και οι εργαζόμενοι γενικά και το περαιτέρω δυνάμωμα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων που με συναίσθηση ευθύνης διαπαιδαγωγούν ορθά και καθοδηγούν 
την πάλη της εργατικής τάξης. Στόχος του εργατικού κινήματος πρέπει να είναι η 
περιφρούρηση της γραμμής για κοινή δράση των εργατών - Ελλήνων και Τούρκων -
και των οργανώσεων τους για τα οικονομικά και άλλα προβλήματα τους, η ενίσχυση 
της ενότητας και η προσπάθεια για να πάρει αυτή η ενότητα μια περισσότερο μόνιμη 
και οργανωμένη μορφή. 

2. Τα κομματικά μέλη και στελέχη, που εργάζονται στο αγροτικό κίνημα και τις 
οργανώσεις του, όπως και στο συνεργατισμό, πρέπει να συμβάλουν με όλες τους 
τις δυνάμεις για να αναπτυχθεί ακόμη πιο πολύ η δουλιά μέσα στην αγροτιά και για 
την προώθηση και λύση των αγροτικών προβλημάτων, με βάση μια ορθή αγροτική 
πολιτική πάνω στα βασικά αγροτικά προβλήματα - όπως, υδατικό, γη. χρέη, τιμές, 
κλπ., καθώς και για την ολόπλευρη πάρα πέρα ανάπτυξη του συνεργατισμού, προς 
όφελος του κυπριακού λαού. Όσον αφορά το συνεργατικό κίνημα που πρέπει να 
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συμβάλλει αποφασιστικότερα στην οικονομία του τόπου, βασική προϋπόθεση για την 
πάρα πέρα απρόσκοπτη ανάπτυξη του αποτελεί η εκδημοκρατικοποίηση του Νόμου 
και των Κανονισμών που διέπουν τον Συνεργατισμό. 

Η προώθηση και σφυρηλάτηση, μέσα στην καθημερινή πάλη για τα κοινά προβλήματα 
και επιδιώξεις των εργατών και των αγροτών, της εργατο-αγροτικής συμμαχίας, 
σπονδυλικής στήλης του αντιϊμπεριαλιστικού, απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας, 
πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του Κόμματος μας. 

3. Τα κομματικά μέλη που ανήκουν στο κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών, 
καταστηματαρχών, καθώς και των αυτοκινητιστών, με ακόμα μεγαλύτερη 
δραστηριότητα πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και λύση των οικονομικών 
προβλημάτων αυτών των στρωμάτων - όπως το πρόβλημα της κατοχύρωσης της 
επαγγελματικής στέγης, και άλλα - καθώς και στην περαιτέρω μαζικοποίηση και 
ενίσχυση των οργανώσεων και τη διαφύλαξη της ενότητας στις γραμμές τους. 

4. Στο κίνημα των γυναικών, το Κόμμα μας, κτυπώντας ακόμα πιο αποφασιστικά 
κάθε σεκταριστική εκδήλωση και υποτίμηση προς τη γυναίκα, πρέπει να προσφέρει 
κάθε δυνατή βοήθεια, έτσι που διαρκώς και περισσότερες γυναίκες να οργανώνονται 
στις επαγγελματικές τους οργανώσεις, και ειδικά στις δημοκρατικές οργανώσεις των 
γυναικών και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή του 
τόπου. 

Τα κομματικά μέλη - γυναίκες που δουλεύουν στις δημοκρατικές γυναικείες 
οργανώσεις, πρέπει να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τη δράση τους, ώστε να 
κάμουν ακόμα πιο αισθητή την παρουσία και την επιρροή αυτών των οργανώσεων 
στην κίνηση και τη δραστηριότητα γύρω από τα γενικά και ειδικά προβλήματα της 
γυναίκας. Το Κόμμα μας θα αναπτύξει ολόπλευρη δραστηριότητα για να προσελκυσθεί 
πιο αποφασιστικά η γυναίκα προς το μέρος των προοδευτικών, δημοκρατικών 
δυνάμεων και στην πάλη για την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο. 

5. Το Κόμμα μας, με πλήρη συναίσθηση των αδυναμιών του στον τομέα των 
διανοουμένων και επιστημόνων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά 
προβλήματα και λαμβάνοντας υπόψη τι πολύτιμο κεφάλαιο αποτελούν για το λαό και 
τον τόπο μας οι επιστήμονες και διανοούμενοι και το σοβαρό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν, πρέπει να προσεγγίσει με στοργή και κατανόηση τα προβλήματα 
τους, ιδιαίτερα τα προβλήματα των νεαρών επιστημόνων, συμβάλλοντας στην επίλυση 
τους, με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, και για να καταστούν οι επιστήμονες και 
διανοούμενοι, μέσω των οργανώσεων τους, φορείς προόδου, πατριωτικής ενότητας 
και δημοκρατικής πάλης, στην υπηρεσία του κυπριακού λαού και της υπόθεσης του. 
Η προσέλκυση των προοδευτικών επιστημόνων και της προοδευτικής διανόησης με 
το μέρος του Κόμματος πρέπει να αντικρισθεί σαν ένα από τα πιο σοβαρά καθήκοντα, 
που μπορείνα εκπληρωθεί, για την επίλυση των πολλαπλών και ειδικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και διανοούμενοι. 

Σε σχέση με τις ποικίλες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις διανοουμένων και 
επιστημόνων, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική κίνηση και δράση, η 
συμβολή του Κόμματος να γίνει πιο συστηματική και δραστήρια. 

6. Το Κόμμα μας εκτιμώντας τη νεολαία σαν το χρυσό απόθεμα του λαού μας και 
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στον αγώνα για τη σωτηρία 
της Κύπρου από τα ιμπεριαλιστικά, συνωμοτικά σχέδια, θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη 
προσοχή και βοήθεια προς το κίνημα της νεολαίας, όπως και για την καλύτερη 
οργάνωση της εργατικής νεολαίας στις επαγγελματικές της οργανώσεις. Με την 
ίδια προσοχή το Κόμμα μας πρέπει να δει επίσης και τα προβλήματα της φοιτητικής 
νεολαίας. 

Με την πρωτοποριακή τους δουλιά τα κομματικά μέλη, που δουλεύουν ανάμεσα στη 
νεολαία, πρέπει να διαδραματίσουν ακόμα πιο αποφασιστικό και πρωτοποριακό ρόλο 
στη μαζικοποίηση των προοδευτικών οργανώσεων της νεολαίας, στην ενότητα των 
δυνάμεων της νεολαίας, στη δημοκρατική, αντιϊμπεριαλιστική τους διαπαιδαγώγηση, 
στον πολιτιστικό τομέα και γενικά σ' όλουςτουςτομε ίς υγιούς δράσης και απασχόλησης 
της νεολαίας. 
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7. Σχετικά με το κίνημα της ειρήνης, που η δράση του σήμερα περιορίζεται 
κυρίως στην εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους αγωνιζόμενους λαούς και στη 
συμμετοχή του σε διεθνείς ή άλλες διασκέψεις, πρέπει να βοηθηθεί στο να βρει 
νέους τρόπους για ν' αναπτύξει τη δραστηριότητα του για τα φλέγοντα προβλήματα 
του λαού, ανάμεσα στα οποία η κατάργηση των ξένων βάσεων στο κυπριακό έδαφος, 
έτσι που η παρουσία του να καταστεί πιο αισθητή στον κυπριακό χώρο και ταυτόχρονα 
η Κύπρος να διαδραματίσει, μέσω του κινήματος ειρήνης, το θετικό ρόλο της στη 
διεθνή πάλη για ύφεση και συνεργασία. 

8. Σοβαρή προσοχή πρέπει να αφιερώσει, επίσης, το Κόμμα μας, όχι μόνο για 
τους Τούρκους συμπατριώτες μας, αλλά και για τις μειονότητες των Αρμενίων και των 
Μαρωνιτών και για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το Κόμμα μας πρέπει 
να δει τις προοδευτικές δυνάμεις μέσα στις μειονότητες, τις οργανώσεις τους. και να 
επιδείξει ενδιαφέρον για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων τους. 

9. 0 αθλητισμός είναι ένας άλλος τομέας προς τον οποίο το Κόμμα μας 
πρέπει να στρέψει περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Μ ε βάση 
μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη αθλητική πολιτική, το Κόμμα μας πρέπει να 
συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση του αθλητισμού σ' όλους τους τομείς, όπως και 
στην καλλιέργεια του πραγματικού αθλητικού πνεύματος και των γνήσιων ιδεωδών 
του, καθώς και στην ολόπλευρη εξύψωση των αθλητικών μας πραγμάτων. 

Δ. Το Κόμμα 

Το Κόμμα μας είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη με πλατιά επιρροή και εκτίμηση 
μέσα στο λαό. Αυτό οφείλεται στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε στις 
πολιτικές εξελίξεις και στην αντιμετώπιση κάθε ιμπεριαλιστικής ραδιουργίας, 
στην ορθότητα της πατριωτικής γραμμής και τακτικής του, στη σύνεση και τη 
συνέπεια με την οποία εφαρμόζε ι αυτή την πολιτική στην πράξη και στη συμβολή 
του, με τη δράση των Βουλευτών, των μελών, των στελεχών του. στην προβολή και 
προώθηση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων των εργαζομένων. Μ ε βάση 
αυτή τη γραμμή και τακτική του. και αναπτύσσοντας την οργανωτική του δουλιά. το 
Κόμμα μας διαδραμάτισε σ' όλα τα δύσκολα χρόνια της σκληρής δοκιμασίας του 
λαού μας πρωτοποριακό, αποφασιστικό ρόλο. Είναι γι ' αυτό που ο κυπριακός λαός 
δικαιολογημένα προσβλέπει με εμπιστοσύνη προς το Κόμμα μας και αναμένει πολλά 
από αυτό. γιατί το βλέπει σαν την πιο σοβαρή, την πιο συνεπή και την πιο έμπειρη 
πολιτική δύναμη στον τόπο μας. 

Εκτιμώντας τον πρωτοποριακό ρόλο του Κόμματος και με σκοπό το ολόπλευρο 
δυνάμωμα του. που αποτελεί το πιο σοβαρό κομματικό καθήκον, η Κ.Ε. συγκάλεσε 
τον Ιούνη του 1973 την Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη, με κύριο θέμα: τα 
οργανωτικά προβλήματα του Κόμματος. 

Το 13ο Συνέδριο επικυρώνει τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης και καλεί το κομματικό 
σύνολο, όλα τα μέλη και στελέχη, από την Κ.Ε. ως τις κομματικές ομάδες βάσης, να 
συνεχίσουν με ταχείς ρυθμούς τη δράση τους για να ολοκληρωθεί η στροφή στην 
οργανωτική του πολιτική και την ιδεολογική του δουλιά και δράση. Συγκεκριμένα, για 
την ολοκλήρωση της στροφής στην οργανωτική δουλιά και το ολόπλευρο δυνάμωμα 
του Κόμματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται ακόμα πιο άξια στον προορισμό του και 
να διαδραματίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του στους αγώνες του λαού 
μας, επιβάλλεται: 

1. Να βελτιωθεί, με την καθοδήγηση και τη συμβολή των καθοδηγητικών οργάνων 
του Κόμματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δουλιάς της κομματικής ομάδας. Η 
ομάδα πρέπει να γίνει ένας ζωντανός, δραστήριος μηχανισμός, που θα καταπιάνεται 
με τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά και άλλα προβλήματα του λαού και θα 
οργανώνει την κινητοποίηση για τη λύση τους. 

Η ανάπτυξη περισσότερης πρωτοβουλίας από την ομάδα, ο συλλογικός τρόπος 
δουλιάς, η άσκηση δημιουργικού έλεγχου για την εκτέλεση των αποφάσεων και 
εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής, και ο καλύτερος καταμερισμός, η 
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συμβάλλει αποφασιστικότερα στην οικονομία του τόπου, βασική προϋπόθεση για την 
πάρα πέρα απρόσκοπτη ανάπτυξη του αποτελεί η εκδημοκρατικοποίηση του Νόμου 
και των Κανονισμών που διέπουν τον Συνεργατισμό. 

Η προώθηση και σφυρηλάτηση, μέσα στην καθημερινή πάλη για τα κοινά προβλήματα 
και επιδιώξεις των εργατών και των αγροτών, της εργατο-αγροτικής συμμαχίας, 
σπονδυλικής στήλης του αντιϊμπεριαλιστικού, απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας, 
πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος του Κόμματος μας. 

3. Τα κομματικά μέλη που ανήκουν στο κίνημα των επαγγελματοβιοτεχνών, 
καταστηματαρχών, καθώς και των αυτοκινητιστών, με ακόμα μεγαλύτερη 
δραστηριότητα πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και λύση των οικονομικών 
προβλημάτων αυτών των στρωμάτων - όπως το πρόβλημα της κατοχύρωσης της 
επαγγελματικής στέγης, και άλλα - καθώς και στην περαιτέρω μαζικοποίηση και 
ενίσχυση των οργανώσεων και τη διαφύλαξη της ενότητας στις γραμμές τους. 

4. Στο κίνημα των γυναικών, το Κόμμα μας, κτυπώντας ακόμα πιο αποφασιστικά 
κάθε σεκταριστική εκδήλωση και υποτίμηση προς τη γυναίκα, πρέπει να προσφέρει 
κάθε δυνατή βοήθεια, έτσι που διαρκώς και περισσότερες γυναίκες να οργανώνονται 
στις επαγγελματικές τους οργανώσεις, και ειδικά στις δημοκρατικές οργανώσεις των 
γυναικών και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή του 
τόπου. 

Τα κομματικά μέλη - γυναίκες που δουλεύουν στις δημοκρατικές γυναικείες 
οργανώσεις, πρέπει να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τη δράση τους, ώστε να 
κάμουν ακόμα πιο αισθητή την παρουσία και την επιρροή αυτών των οργανώσεων 
στην κίνηση και τη δραστηριότητα γύρω από τα γενικά και ειδικά προβλήματα της 
γυναίκας. Το Κόμμα μας θα αναπτύξει ολόπλευρη δραστηριότητα για να προσελκυσθεί 
πιο αποφασιστικά η γυναίκα προς το μέρος των προοδευτικών, δημοκρατικών 
δυνάμεων και στην πάλη για την ειρήνη και την κοινωνική πρόοδο. 

5. Το Κόμμα μας, με πλήρη συναίσθηση των αδυναμιών του στον τομέα των 
διανοουμένων και επιστημόνων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά 
προβλήματα και λαμβάνοντας υπόψη τι πολύτιμο κεφάλαιο αποτελούν για το λαό και 
τον τόπο μας οι επιστήμονες και διανοούμενοι και το σοβαρό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν, πρέπει να προσεγγίσει με στοργή και κατανόηση τα προβλήματα 
τους, ιδιαίτερα τα προβλήματα των νεαρών επιστημόνων, συμβάλλοντας στην επίλυση 
τους, με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, και για να καταστούν οι επιστήμονες και 
διανοούμενοι, μέσω των οργανώσεων τους, φορείς προόδου, πατριωτικής ενότητας 
και δημοκρατικής πάλης, στην υπηρεσία του κυπριακού λαού και της υπόθεσης του. 
Η προσέλκυση των προοδευτικών επιστημόνων και της προοδευτικής διανόησης με 
το μέρος του Κόμματος πρέπει να αντικρισθεί σαν ένα από τα πιο σοβαρά καθήκοντα, 
που μπορείνα εκπληρωθεί, για την επίλυση των πολλαπλών και ειδικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες και διανοούμενοι. 

Σε σχέση με τις ποικίλες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις διανοουμένων και 
επιστημόνων, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική κίνηση και δράση, η 
συμβολή του Κόμματος να γίνει πιο συστηματική και δραστήρια. 

6. Το Κόμμα μας εκτιμώντας τη νεολαία σαν το χρυσό απόθεμα του λαού μας και 
αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στον αγώνα για τη σωτηρία 
της Κύπρου από τα ιμπεριαλιστικά, συνωμοτικά σχέδια, θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη 
προσοχή και βοήθεια προς το κίνημα της νεολαίας, όπως και για την καλύτερη 
οργάνωση της εργατικής νεολαίας στις επαγγελματικές της οργανώσεις. Με την 
ίδια προσοχή το Κόμμα μας πρέπει να δει επίσης και τα προβλήματα της φοιτητικής 
νεολαίας. 

Με την πρωτοποριακή τους δουλιά τα κομματικά μέλη, που δουλεύουν ανάμεσα στη 
νεολαία, πρέπει να διαδραματίσουν ακόμα πιο αποφασιστικό και πρωτοποριακό ρόλο 
στη μαζικοποίηση των προοδευτικών οργανώσεων της νεολαίας, στην ενότητα των 
δυνάμεων της νεολαίας, στη δημοκρατική, αντιϊμπεριαλιστική τους διαπαιδαγώγηση, 
στον πολιτιστικό τομέα και γενικά σ' όλουςτουςτομε ίς υγιούς δράσης και απασχόλησης 
της νεολαίας. 
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7. Σχετικά με το κίνημα της ειρήνης, που η δράση του σήμερα περιορίζεται 
κυρίως στην εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους αγωνιζόμενους λαούς και στη 
συμμετοχή του σε διεθνείς ή άλλες διασκέψεις, πρέπει να βοηθηθεί στο να βρει 
νέους τρόπους για ν' αναπτύξει τη δραστηριότητα του για τα φλέγοντα προβλήματα 
του λαού, ανάμεσα στα οποία η κατάργηση των ξένων βάσεων στο κυπριακό έδαφος, 
έτσι που η παρουσία του να καταστεί πιο αισθητή στον κυπριακό χώρο και ταυτόχρονα 
η Κύπρος να διαδραματίσει, μέσω του κινήματος ειρήνης, το θετικό ρόλο της στη 
διεθνή πάλη για ύφεση και συνεργασία. 

8. Σοβαρή προσοχή πρέπει να αφιερώσει, επίσης, το Κόμμα μας, όχι μόνο για 
τους Τούρκους συμπατριώτες μας, αλλά και για τις μειονότητες των Αρμενίων και των 
Μαρωνιτών και για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το Κόμμα μας πρέπει 
να δει τις προοδευτικές δυνάμεις μέσα στις μειονότητες, τις οργανώσεις τους. και να 
επιδείξει ενδιαφέρον για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων τους. 

9. 0 αθλητισμός είναι ένας άλλος τομέας προς τον οποίο το Κόμμα μας 
πρέπει να στρέψει περισσότερο την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Μ ε βάση 
μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη αθλητική πολιτική, το Κόμμα μας πρέπει να 
συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση του αθλητισμού σ' όλους τους τομείς, όπως και 
στην καλλιέργεια του πραγματικού αθλητικού πνεύματος και των γνήσιων ιδεωδών 
του, καθώς και στην ολόπλευρη εξύψωση των αθλητικών μας πραγμάτων. 

Δ. Το Κόμμα 

Το Κόμμα μας είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη με πλατιά επιρροή και εκτίμηση 
μέσα στο λαό. Αυτό οφείλεται στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε στις 
πολιτικές εξελίξεις και στην αντιμετώπιση κάθε ιμπεριαλιστικής ραδιουργίας, 
στην ορθότητα της πατριωτικής γραμμής και τακτικής του, στη σύνεση και τη 
συνέπεια με την οποία εφαρμόζε ι αυτή την πολιτική στην πράξη και στη συμβολή 
του, με τη δράση των Βουλευτών, των μελών, των στελεχών του. στην προβολή και 
προώθηση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων των εργαζομένων. Μ ε βάση 
αυτή τη γραμμή και τακτική του. και αναπτύσσοντας την οργανωτική του δουλιά. το 
Κόμμα μας διαδραμάτισε σ' όλα τα δύσκολα χρόνια της σκληρής δοκιμασίας του 
λαού μας πρωτοποριακό, αποφασιστικό ρόλο. Είναι γι ' αυτό που ο κυπριακός λαός 
δικαιολογημένα προσβλέπει με εμπιστοσύνη προς το Κόμμα μας και αναμένει πολλά 
από αυτό. γιατί το βλέπει σαν την πιο σοβαρή, την πιο συνεπή και την πιο έμπειρη 
πολιτική δύναμη στον τόπο μας. 

Εκτιμώντας τον πρωτοποριακό ρόλο του Κόμματος και με σκοπό το ολόπλευρο 
δυνάμωμα του. που αποτελεί το πιο σοβαρό κομματικό καθήκον, η Κ.Ε. συγκάλεσε 
τον Ιούνη του 1973 την Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη, με κύριο θέμα: τα 
οργανωτικά προβλήματα του Κόμματος. 

Το 13ο Συνέδριο επικυρώνει τις αποφάσεις της Συνδιάσκεψης και καλεί το κομματικό 
σύνολο, όλα τα μέλη και στελέχη, από την Κ.Ε. ως τις κομματικές ομάδες βάσης, να 
συνεχίσουν με ταχείς ρυθμούς τη δράση τους για να ολοκληρωθεί η στροφή στην 
οργανωτική του πολιτική και την ιδεολογική του δουλιά και δράση. Συγκεκριμένα, για 
την ολοκλήρωση της στροφής στην οργανωτική δουλιά και το ολόπλευρο δυνάμωμα 
του Κόμματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται ακόμα πιο άξια στον προορισμό του και 
να διαδραματίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του στους αγώνες του λαού 
μας, επιβάλλεται: 

1. Να βελτιωθεί, με την καθοδήγηση και τη συμβολή των καθοδηγητικών οργάνων 
του Κόμματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δουλιάς της κομματικής ομάδας. Η 
ομάδα πρέπει να γίνει ένας ζωντανός, δραστήριος μηχανισμός, που θα καταπιάνεται 
με τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά και άλλα προβλήματα του λαού και θα 
οργανώνει την κινητοποίηση για τη λύση τους. 

Η ανάπτυξη περισσότερης πρωτοβουλίας από την ομάδα, ο συλλογικός τρόπος 
δουλιάς, η άσκηση δημιουργικού έλεγχου για την εκτέλεση των αποφάσεων και 
εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής, και ο καλύτερος καταμερισμός, η 
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καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της δουλιάς και της συνεδρίας, η ενθάρρυνση 
της ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στην ομάδα, είναι τα συγκεκριμένα 
μέτρα που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στο ζωντάνεμα της ομάδας και στην 
εξύψωση της κομματικής δουλιάς γενικά. 

2. Να βελτιωθεί η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, ανώτερων 
και κατώτερων, για να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά όργανα κομματικής 
καθοδήγησης και εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στη δουλιά 
του Κόμματος. Σε σχέση μ' αυτό να μελετηθεί η δημιουργία Γραφείου Γυναικών με 
έμμισθο κομματικό στέλεχος γυναίκα. 

3. Να μαζικοποιήσουμε ακόμα πιο πολύ το Κόμμα μας για να ριζώσει παντού, 
όπου ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός. στο εργοστάσιο, στο εργαστήρι, στις 
επιχειρήσεις, στα ιδρύματα, γενικά στον κάθε τόπο δουλιάς όπως και στο χωριό και 
τη συνοικία. Ιδιαίτερη φροντίδα να καταβληθεί για τη στρατολογία μελών ανάμεσα 
στους υπαλλήλους, τις γυναίκες και τους επιστήμονες διανοουμένους. 

Κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την καλλιέργεια πνεύματος 
ενθουσιασμού στα νέα μέλη, καθώς και για το σφικτοδέσιμο γενικά της κομματικής 
ομάδας. 

4. Παρά την πρόοδο που έχει σημε ιωθε ί στην πληρέστερη κατάρτιση και την 
προώθηση νέων στελεχών, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να παραμένει το υπ' 
αριθμόν ένα οργανωτικό πρόβλημα του Κόμματος. Για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος οφείλουμε να εφαρμόσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή την 
πολιτική στελεχών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εξελίξιμα μέλη και στελέχη, 
που τα διακρίνει η πίστη και αφοσίωση στην εργατική τάξη και την υπόθεση του 
σοσιαλισμού. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην ανάδειξη επιστημονικών 
στελεχών, που πρέπει να πλαισιώνουν τα Κόμμα μας και να το βοηθούν στη δουλιά 
του. 

5. Να κτυπήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα κάθε εκδήλωση 
σεκταρισμού, γραφειοκρατίας και οππορτουνισμού που ενδέχεται να υπάρχει στη 
δουλιά μας. χρησιμοποιώντας προς τούτο και το δοκιμασμένο όπλο της κριτικής και 
αυτοκριτικής. 

6. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ 
την ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
της συλλογικής καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

7. Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση, κτυπώντας κάθε υποτίμηση που ενδέχεται να υπάρχει όσον αφορά αυτό 
τον τομέα. Η δουλιά μας σ' αυτό τον τομέα πρέπει να αποβλέπει στο να κατανοηθεί 
από το κομματικό σύνολο, ότι η επαγρύπνηση δεν είναι δουλιά μόνο ορισμένων 
στελεχών αλλά κάθε μέλους του Κόμματος. 

8. Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στην ιδεολογική και θεωρητική δουλιά 
και να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτό το καθήκον πρέπει να 
οργανώσουμε ειδικές σχολές σ' επαρχιακό και κεντρικό επίπεδο και να ενθαρρύνουμε 
κατά οργανωμένο τρόπο την αυτομόρφωση. Να οργανώσουμε επίσης κεντρικά και 
επαρχιακά συζητήσεις και σεμινάρια πάνω σε ειδικά θεωρητικά και ιδεολογικά 
θέματα. 

Το θεωρητικό όργανο της Κ.Ε. - ο Νέος Δημοκράτης - πρέπει να γίνει πραγματικό 
όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. Μ ε τη συμβολή, 
κατά πρώτο λόγο, των κεντρικών στελεχών πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά το 
περιεχόμενο του, ώστε να ανταποκρίνεται ολοένα και καλύτερα στον προορισμό του. 

Να βελτιώσουμε, επίσης, τη δουλιά μας στον τομέα της διαφώτισης και της 
προπαγάνδας, χρησιμοποιώνταςνέα μέσα καινέουςτρόπουςδουλιάς. Να βελτιώσουμε 
ακόμα πιο πολύ το περιεχόμενο της Χαραυγής και να εξυψώσουμε πάρα πέρα το ρόλο 
και το κύρος της σαν βασικού, καθημερινού οργάνου του Κόμματος, την πολιτική, 
ιδεολογική και διαφωτιστική μας δουλιά και την προβολή και υπεράσπιση της 
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γραμμής, της τακτικής και των αποφάσεων του Κόμματος και γενικά του εργατικού 
μας κινήματος. Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής και των άλλων εντύπων 
του Κόμματος και του κινήματος και γενικά κάθε προοδευτικού έντυπου, όπως και 
η αξιοποίηση του περιεχομένου τους, αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά και κύρια 
καθήκοντα του κομματικού συνόλου. 

9. Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο 
για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του και την επάνδρωση του, όπου χρειάζεται, 
με νέα στελέχη. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των οικονομικών του Κόμματος, 
ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη συνδρομή των μελών, που, όπως διαπιστώνεται, είναι 
απαράδεκτα χαμηλή, τόσο σχετικά με την αύξηση της όσο και για την τακτικώτερη 
πληρωμή της. Σε σχέση με τη συνδρομή, πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς η κατάσταση, 
ώστε ολοένα και περισσότερα μέλη να εξοφλούν έγκαιρα τις συνδρομές τους και 
παράλληλα ολοένα και περισσότερα μέλη να αυξάνουν το ποσό της συνδρομής τους 
προς το Κόμμα. 

Για να εκπληρώσουμε τα πιο πάνω καθήκοντα, που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της 
στροφής στην οργανωτική, την πολιτική και την ιδεολογική μας δουλιά επιβάλλεται να 
αλλάξουν οι ρυθμοί και το περιεχόμενο της δουλιάς μας, έτσι που να συμβαδίζουν με 
τα πολιτικά μας καθήκοντα και την εποχή μας, που είναι εποχή ραγδαίων εξελίξεων 
σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ε. Διεθνής κατάσταση 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό, όσον αφορά τη διεθνή πολιτική κατάσταση και τις 
εξελίξεις στη διάρκεια της τετραετίας που ανασκοπούμε, υπήρξε η αποφασιστική 
στροφή από τη διεθνή ένταση και στρατιωτική αντιπαράθεση προς τη διεθνή ύφεση 
και συνεργασία. 

Σαν αποτέλεσμα της πάλης των παγκόσμιων φιλειρηνικών δυνάμεων, του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση, και της αλλαγής 
του συσχετισμού των δυνάμεων υπέρ των δυνάμεων της ειρήνης και της προόδου, 
σημειώθηκαν σημαντικές επιτεύξεις προς τη διεθνή ύφεση, την ειρηνική συνύπαρξη 
και συνεργασία. Οι πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης και οι συνομιλίες της 
ηγεσίας του Κ Κ Σ Ε με τους κρατικούς ηγέτες διαφόρων χωρών, οι γνωστές συμφωνίες 
μεταξύ της ΟΔΓ και της ΕΣΣΔ, της Λ.Δ. Πολωνίας, της Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, και 
της Λ.Δ. Γερμανίας, η συμφωνία μεταξύ των 4 Μεγάλων Δυνάμεων για το Δυτικό 
Βερολίνο, η αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων, οι αμοιβαίες επισκέψεις και 
οι συμφωνίες μεταξύ των ηγετών της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, όπως και μεταξύ ΗΠΑ -
Λ.Δ. Κίνας και ΕΣΣΔ - Γαλλίας, ο τερματισμός της αμερικανικής επιδρομής και του 
πολέμου στο Βιετνάμ καθώς και η εισδοχή της Λ.Δ. Κίνας και των δύο ισοτίμων ι 
Γερμανικών κρατών στον ΟΗΕ, - ολ' αυτά αποτελούν ορόσημο για τη διαμόρφωση 
και σταθεροποίηση της διεθνούς κατάστασης και την αναγνώριση της αρχής της 
ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας σαν νέας βάσης στις διεθνείς σχέσεις. 

Ολότελα ξεχωριστή σημασία για την ύφεση, κατά πρώτο λόγο, στην Ευρώπη, αλλά 
και παγκόσμια, έχει η προπαρασκευαστική Δ ιάσκεψη για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια 
και Συνεργασία, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι και αργότερα στη Γενεύη. Το 
Συνέδριο Ειρήνης των Λαών, που έγινε με πρωτοφανή επιτυχία στη Μόσχα, τον 
Οκτώβρη του 1973, υπήρξε αναμφισβήτητα μια άλλη σημαντική συμβολή στον αγώνα 
των λαών για ειρήνη και διεθνή ύφεση. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για διεθνή ύφεση και συνεργασία, εντάσσεται και η 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος. Η συμμετοχή της Κύπρου 
στις Δ ιασκέψεις των αδεσμεύτων χωρών και στην Πανευρωπαϊκή Δ ιάσκεψη για την 
Ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη, η θέση που παίρνει στα διάφορα σοβαρά και 
επίμαχα παγκόσμια προβλήματα στις Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, η συμμετοχή της 
σε διασκέψεις διεθνών οργανισμών και η ανάπτυξη φιλίας, συνεργασίας, εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων με τις σοσιαλιστικές και άλλες χώρες - ολ' αυτά αποτελούν 
θετική συμβολή προς τη διεθνή ύφεση και συνεργασία με βάση τις αρχές της 
ειρηνικής συνύπαρξης. 
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καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της δουλιάς και της συνεδρίας, η ενθάρρυνση 
της ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στην ομάδα, είναι τα συγκεκριμένα 
μέτρα που θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό στο ζωντάνεμα της ομάδας και στην 
εξύψωση της κομματικής δουλιάς γενικά. 

2. Να βελτιωθεί η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, ανώτερων 
και κατώτερων, για να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά όργανα κομματικής 
καθοδήγησης και εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στη δουλιά 
του Κόμματος. Σε σχέση μ' αυτό να μελετηθεί η δημιουργία Γραφείου Γυναικών με 
έμμισθο κομματικό στέλεχος γυναίκα. 

3. Να μαζικοποιήσουμε ακόμα πιο πολύ το Κόμμα μας για να ριζώσει παντού, 
όπου ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός. στο εργοστάσιο, στο εργαστήρι, στις 
επιχειρήσεις, στα ιδρύματα, γενικά στον κάθε τόπο δουλιάς όπως και στο χωριό και 
τη συνοικία. Ιδιαίτερη φροντίδα να καταβληθεί για τη στρατολογία μελών ανάμεσα 
στους υπαλλήλους, τις γυναίκες και τους επιστήμονες διανοουμένους. 

Κάθε προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για την καλλιέργεια πνεύματος 
ενθουσιασμού στα νέα μέλη, καθώς και για το σφικτοδέσιμο γενικά της κομματικής 
ομάδας. 

4. Παρά την πρόοδο που έχει σημε ιωθε ί στην πληρέστερη κατάρτιση και την 
προώθηση νέων στελεχών, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να παραμένει το υπ' 
αριθμόν ένα οργανωτικό πρόβλημα του Κόμματος. Για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος οφείλουμε να εφαρμόσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή την 
πολιτική στελεχών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα εξελίξιμα μέλη και στελέχη, 
που τα διακρίνει η πίστη και αφοσίωση στην εργατική τάξη και την υπόθεση του 
σοσιαλισμού. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στην ανάδειξη επιστημονικών 
στελεχών, που πρέπει να πλαισιώνουν τα Κόμμα μας και να το βοηθούν στη δουλιά 
του. 

5. Να κτυπήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα κάθε εκδήλωση 
σεκταρισμού, γραφειοκρατίας και οππορτουνισμού που ενδέχεται να υπάρχει στη 
δουλιά μας. χρησιμοποιώντας προς τούτο και το δοκιμασμένο όπλο της κριτικής και 
αυτοκριτικής. 

6. Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ 
την ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
της συλλογικής καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

7. Να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την πολιτική 
επαγρύπνηση, κτυπώντας κάθε υποτίμηση που ενδέχεται να υπάρχει όσον αφορά αυτό 
τον τομέα. Η δουλιά μας σ' αυτό τον τομέα πρέπει να αποβλέπει στο να κατανοηθεί 
από το κομματικό σύνολο, ότι η επαγρύπνηση δεν είναι δουλιά μόνο ορισμένων 
στελεχών αλλά κάθε μέλους του Κόμματος. 

8. Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στην ιδεολογική και θεωρητική δουλιά 
και να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποκτήσει περισσότερα ιδεολογικά 
και θεωρητικά εφόδια. Για να ανταποκριθούμε σ' αυτό το καθήκον πρέπει να 
οργανώσουμε ειδικές σχολές σ' επαρχιακό και κεντρικό επίπεδο και να ενθαρρύνουμε 
κατά οργανωμένο τρόπο την αυτομόρφωση. Να οργανώσουμε επίσης κεντρικά και 
επαρχιακά συζητήσεις και σεμινάρια πάνω σε ειδικά θεωρητικά και ιδεολογικά 
θέματα. 

Το θεωρητικό όργανο της Κ.Ε. - ο Νέος Δημοκράτης - πρέπει να γίνει πραγματικό 
όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. Μ ε τη συμβολή, 
κατά πρώτο λόγο, των κεντρικών στελεχών πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά το 
περιεχόμενο του, ώστε να ανταποκρίνεται ολοένα και καλύτερα στον προορισμό του. 

Να βελτιώσουμε, επίσης, τη δουλιά μας στον τομέα της διαφώτισης και της 
προπαγάνδας, χρησιμοποιώνταςνέα μέσα καινέουςτρόπουςδουλιάς. Να βελτιώσουμε 
ακόμα πιο πολύ το περιεχόμενο της Χαραυγής και να εξυψώσουμε πάρα πέρα το ρόλο 
και το κύρος της σαν βασικού, καθημερινού οργάνου του Κόμματος, την πολιτική, 
ιδεολογική και διαφωτιστική μας δουλιά και την προβολή και υπεράσπιση της 

272 

γραμμής, της τακτικής και των αποφάσεων του Κόμματος και γενικά του εργατικού 
μας κινήματος. Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής και των άλλων εντύπων 
του Κόμματος και του κινήματος και γενικά κάθε προοδευτικού έντυπου, όπως και 
η αξιοποίηση του περιεχομένου τους, αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά και κύρια 
καθήκοντα του κομματικού συνόλου. 

9. Να αναπτύσσουμε διαρκώς τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο 
για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του και την επάνδρωση του, όπου χρειάζεται, 
με νέα στελέχη. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των οικονομικών του Κόμματος, 
ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη συνδρομή των μελών, που, όπως διαπιστώνεται, είναι 
απαράδεκτα χαμηλή, τόσο σχετικά με την αύξηση της όσο και για την τακτικώτερη 
πληρωμή της. Σε σχέση με τη συνδρομή, πρέπει να βελτιώνεται διαρκώς η κατάσταση, 
ώστε ολοένα και περισσότερα μέλη να εξοφλούν έγκαιρα τις συνδρομές τους και 
παράλληλα ολοένα και περισσότερα μέλη να αυξάνουν το ποσό της συνδρομής τους 
προς το Κόμμα. 

Για να εκπληρώσουμε τα πιο πάνω καθήκοντα, που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της 
στροφής στην οργανωτική, την πολιτική και την ιδεολογική μας δουλιά επιβάλλεται να 
αλλάξουν οι ρυθμοί και το περιεχόμενο της δουλιάς μας, έτσι που να συμβαδίζουν με 
τα πολιτικά μας καθήκοντα και την εποχή μας, που είναι εποχή ραγδαίων εξελίξεων 
σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Ε. Διεθνής κατάσταση 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό, όσον αφορά τη διεθνή πολιτική κατάσταση και τις 
εξελίξεις στη διάρκεια της τετραετίας που ανασκοπούμε, υπήρξε η αποφασιστική 
στροφή από τη διεθνή ένταση και στρατιωτική αντιπαράθεση προς τη διεθνή ύφεση 
και συνεργασία. 

Σαν αποτέλεσμα της πάλης των παγκόσμιων φιλειρηνικών δυνάμεων, του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση, και της αλλαγής 
του συσχετισμού των δυνάμεων υπέρ των δυνάμεων της ειρήνης και της προόδου, 
σημειώθηκαν σημαντικές επιτεύξεις προς τη διεθνή ύφεση, την ειρηνική συνύπαρξη 
και συνεργασία. Οι πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης και οι συνομιλίες της 
ηγεσίας του Κ Κ Σ Ε με τους κρατικούς ηγέτες διαφόρων χωρών, οι γνωστές συμφωνίες 
μεταξύ της ΟΔΓ και της ΕΣΣΔ, της Λ.Δ. Πολωνίας, της Σ.Δ. Τσεχοσλοβακίας, και 
της Λ.Δ. Γερμανίας, η συμφωνία μεταξύ των 4 Μεγάλων Δυνάμεων για το Δυτικό 
Βερολίνο, η αναγνώριση των μεταπολεμικών συνόρων, οι αμοιβαίες επισκέψεις και 
οι συμφωνίες μεταξύ των ηγετών της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, όπως και μεταξύ ΗΠΑ -
Λ.Δ. Κίνας και ΕΣΣΔ - Γαλλίας, ο τερματισμός της αμερικανικής επιδρομής και του 
πολέμου στο Βιετνάμ καθώς και η εισδοχή της Λ.Δ. Κίνας και των δύο ισοτίμων ι 
Γερμανικών κρατών στον ΟΗΕ, - ολ' αυτά αποτελούν ορόσημο για τη διαμόρφωση 
και σταθεροποίηση της διεθνούς κατάστασης και την αναγνώριση της αρχής της 
ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας σαν νέας βάσης στις διεθνείς σχέσεις. 

Ολότελα ξεχωριστή σημασία για την ύφεση, κατά πρώτο λόγο, στην Ευρώπη, αλλά 
και παγκόσμια, έχει η προπαρασκευαστική Δ ιάσκεψη για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια 
και Συνεργασία, που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι και αργότερα στη Γενεύη. Το 
Συνέδριο Ειρήνης των Λαών, που έγινε με πρωτοφανή επιτυχία στη Μόσχα, τον 
Οκτώβρη του 1973, υπήρξε αναμφισβήτητα μια άλλη σημαντική συμβολή στον αγώνα 
των λαών για ειρήνη και διεθνή ύφεση. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για διεθνή ύφεση και συνεργασία, εντάσσεται και η 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος. Η συμμετοχή της Κύπρου 
στις Δ ιασκέψεις των αδεσμεύτων χωρών και στην Πανευρωπαϊκή Δ ιάσκεψη για την 
Ασφάλεια και συνεργασία στην Ευρώπη, η θέση που παίρνει στα διάφορα σοβαρά και 
επίμαχα παγκόσμια προβλήματα στις Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ, η συμμετοχή της 
σε διασκέψεις διεθνών οργανισμών και η ανάπτυξη φιλίας, συνεργασίας, εμπορικών 
και οικονομικών σχέσεων με τις σοσιαλιστικές και άλλες χώρες - ολ' αυτά αποτελούν 
θετική συμβολή προς τη διεθνή ύφεση και συνεργασία με βάση τις αρχές της 
ειρηνικής συνύπαρξης. 
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Το Κόμμα μας προσφέρει την υποστήριξη του προς την πολιτική αυτή, που τη θεωρεί 
σαν την πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες. Τα συμφέροντα της Κύπρου 
επιβάλλουν όπως η Κυβέρνηση εξακολουθήσει και στο μέλλον, με ακόμα μεγαλύτερη 
σταθερότητα, συνέπεια και ενεργητικότητα, αυτή την πολιτική. 

Το 13ο Συνέδριο του Κόμματος μας : 

1. Δ ιαδηλώνει την πίστη του στη λενινιστική αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης, 
καθώς και την πεποίθηση του, ότι παρά τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις των πιο 
αδιάλλακτων, φιλοπόλεμων, τυχοδιωκτικών κύκλων του ιμπεριαλισμού που είναι 
ακόμα σε θέση να παρεμποδίζουν την πρόοδο των λαών, και παρά τις δυσκολίες και 
προσωρινές παλινδρομήσεις, η πολιτική αυτή τελικά θα γίνει καθοριστικός κανόνας 
στις διεθνείς σχέσεις. 

2. Στο διάστημα αυτό και παράλληλα προς το θρίαμβο της πολιτικής της ειρηνικής 
συνύπαρξης, η επιδρομικό πολιτική των πιο αντιδραστικών ιμπεριαλιστικών κύκλων 
δέχθηκε ισχυρά πλήγματα. Οι λαοί των αραβικών χωρών, οι λαοί της Ασίας, της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής στον αγώνα τους ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και τα ξένα μονοπώλια για ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, κοινωνική και 
οικονομική πρόοδο σημείωσαν σημαντικές νίκες. 

Η νίκη του βιετναμικού λαού ενάντια στην αμερικανική, ιμπεριαλιστική επιδρομή, 
οι επιτυχίες των αραβικών λαών ενάντια στην επεκτατική πολιτική των σιωνιστικών 
κύκλων του Ισραήλ και των ιμπεριαλιστών υποστηρικτών τους, η νίκη του λαού 
της Μπαγκλαντές και η ανακήρυξη της σε χωριστό κράτος Λαϊκής Δημοκρατίας, 
οι επιτυχίες του απελευθερωτικού κινήματος των λαών της Αφρικής και γενικά 
οι επιτυχίες των προοδευτικών δυνάμεων σε διάφορες χώρες στην πάλη τους για 
ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο, όλες αυτές 
οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα πρωτ' απ' όλα της ηρωικής πάλης των ίδιων των λαών 
αυτών των χωρών. Ταυτόχρονα, όμως, αποφασιστική, γι ' αυτές τις νίκες, υπήρξε η 
ρωμαλέα και ολόπλευρη βοήθεια της Σοβιετ ικήςΈνωσης. η συμπαράσταση των άλλων 
σοσιαλιστικών και των αδεσμεύτων χωρών και η αλληλεγγύη των αντιϊμπεριαλιστικών, 
προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου. 

Το 13ο Συνέδριο χαιρετίζοντας τις νίκες και τις κατακτήσεις των λαών, εκφράζει τη 
σταθερή πεποίθηση του, ότι ο αγώνας τους για ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο και δημοκρατία θα σημειώσει στο μέλλον ακόμα 
μεγαλύτερες επιτυχίες. 

3. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δύο κοινωνικά συστήματα - το σοσιαλισμό 
και τον καπιταλισμό - το σοσιαλιστικό σύστημα απόδειξε την πλήρη ανωτερότητα του 
σ' όλους τους τομείς έναντι του καπιταλιστικού. 

Η χρόνια, βαθιά και ολόπλευρη κρίση του μονοπωλιακού καπιταλισμού, που είναι 
συμφυής προς αυτό το σύστημα, προσέλαβε στα τελευταία 4 χρόνια νέες διαστάσεις, 
ενώ ταυτόχρονα οι εσωτερικές και διακρατικές εξωτερικές αντιθέσεις που το 
υποσκάπτουν οξύνθηκαν σε πρωτοφανή βαθμό. 

Η κρίση του μεταπολεμικού καπιταλιστικού νομισματικού συστήματος, που στηριζόταν 
στο άλλοτε ισχυρό αμερικάνικο δολάριο, με την υποτίμηση του. που παρέσυρε και 
τα εθνικά νομίσματα άλλων καπιταλιστικών χωρών - η κρίση στον συναλλαγματικό 
τομέα, ο οξύτατος εμπορικός ανταγωνισμός, που προσέλαβε διαστάσεις πραγματικού 
οικονομικού πολέμου, ανάμεσα στις Η Π Α από τη μια και την Ιαπωνία και τις χώρες 
της ΕΟΚ από την άλλη, και οι αντιθέσεις ανάμεσα στην ίδια την ΕΟΚ, οι πολιτικές 
αντιθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ, ανάμεσα στις Η Π Α και τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, η 
επιβράδυνση των ρυθμών παραγωγής και η ύπαρξη μαζικής ανεργίας σε μια σειρά 
καπιταλιστικές χώρες, η άνοδος του αγώνα της εργατικής τάξης και των άλλων 
εργαζομένων σ' αυτές τις χώρες, η βαθιά πολιτική και ηθική κρίση που περνούν οι 
ΗΠΑ και άλλες καπιταλιστικές χώρες (επιπρόσθετα προς την οικονομική) η προσφυγή 
στη βία, τα στρατιωτικά πραξικοπήματα και η επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας σε 
μια σειρά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και στην 
Ελλάδα και άλλες χώρες - ολ' αυτά καταδεικνύουν πειστικά και αδιάψευστα την 
έκταση της βαθιάς και ολόπλευρης κρίσης του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού 
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και ιμπεριαλισμού. 

Σε αντίθεση προς αυτή την κατάσταση του καπιταλιστικού συστήματος, το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα απαλλαγμένο από την κρίση και ξεπερνώντας δυσκολίες και 
εμπόδια έχει να παρουσιάσει στα Α τελευταία χρόνια νέες, μεγάλες επιτυχίες στον 
τομέα της οικονομικής ανάπτυξης της τεχνολογικής, επιστημονικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής προόδου. Με τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του σ' όλους τους τομείς 
της κοινωνικής δραστηριότητας το σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει, όχι μόνο τη 
σταθερότητα του, αλλά και την πλήρη ανωτερότητα του προς τον καπιταλισμό. 

Παράλληλα προς τα νέα, μεγάλα επιτεύγματα του σ' αυτούς τους τομείς το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα ενίσχυσε, επίσης, και την ενότητα στις γραμμές του. Οι 
επιτυχίες του σοσιαλιστικού συστήματος, όπως και του διεθνούς επαναστατικού 
κινήματος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες και η ενότητα στις γραμμές του ακόμα πιο 
ισχυρή και συμπαγής, αν η ηγεσία του Κ.Κ. της Λ.Δ. Κίνας, εγκαταλείποντας τη 
σημερινή εθνικιστική, δογματική και σεκταριστική πολιτική και τακτική διάσπασης, 
ακολουθούσε, με συνέπεια, γραμμή ενότητας και συνεργασίας με το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα και γενικά το διεθνές επαναστατικό, κομμουνιστικό και 
εργατικό κίνημα. 

Το 13ο Συνέδριο μας συμπερασματικά υπογραμμίζει, ότι όλες οι εξελίξεις στο 
διεθνή στίβο αποτελούν πανηγυρική επιβεβαίωση της θέσης της Δ ιάσκεψης των 
Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1959 της Μόσχας, σύμφωνα με την 
οποία ο ιμπεριαλισμός δεν μπορεί ούτε να ανακτήσει τη χαμένη πρωτοβουλία του, 
ούτε να αντιστρέψει την παγκόσμια εξέλιξη. Η κύρια κατεύθυνση ανάπτυξης της 
ανθρωπότητας αποφασίζεται από το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα, τη διεθνή 
εργατική τάξη, απ' όλες τις επαναστατικές δυνάμεις. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση του, ότι, ενώ ο καπιταλισμός θα 
κατατρίβεται ολοένα και πιο πολύ μετην ολόπλευρη αγιάτρευτη κρίση του, το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα, ξεπερνώντας καθυστερήσεις και δυσκολίες, κληροδοτημένες 
από το παρελθόν, ενισχύοντας την ηθική και πολιτική ενότητα στις γραμμές του, 
πάνω στη βάση της αρχής του προλεταριακού διεθνισμού, προωθώντας πιο πέρα την 
οικονομική του συνεργασία στα πλαίσια του Σ Α Ο Β (ΚΟΜΕΚΟΝ) , θα είναι σε θέση 
διαρκώς και περισσότερο να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού των 
σοσιαλιστικών χωρών και θα καθίσταται ολοένα και πιο αποφασιστικά η καθοριστική 
δύναμη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
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Το Κόμμα μας προσφέρει την υποστήριξη του προς την πολιτική αυτή, που τη θεωρεί 
σαν την πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες. Τα συμφέροντα της Κύπρου 
επιβάλλουν όπως η Κυβέρνηση εξακολουθήσει και στο μέλλον, με ακόμα μεγαλύτερη 
σταθερότητα, συνέπεια και ενεργητικότητα, αυτή την πολιτική. 

Το 13ο Συνέδριο του Κόμματος μας : 

1. Δ ιαδηλώνει την πίστη του στη λενινιστική αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης, 
καθώς και την πεποίθηση του, ότι παρά τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις των πιο 
αδιάλλακτων, φιλοπόλεμων, τυχοδιωκτικών κύκλων του ιμπεριαλισμού που είναι 
ακόμα σε θέση να παρεμποδίζουν την πρόοδο των λαών, και παρά τις δυσκολίες και 
προσωρινές παλινδρομήσεις, η πολιτική αυτή τελικά θα γίνει καθοριστικός κανόνας 
στις διεθνείς σχέσεις. 

2. Στο διάστημα αυτό και παράλληλα προς το θρίαμβο της πολιτικής της ειρηνικής 
συνύπαρξης, η επιδρομικό πολιτική των πιο αντιδραστικών ιμπεριαλιστικών κύκλων 
δέχθηκε ισχυρά πλήγματα. Οι λαοί των αραβικών χωρών, οι λαοί της Ασίας, της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής στον αγώνα τους ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
και τα ξένα μονοπώλια για ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, κοινωνική και 
οικονομική πρόοδο σημείωσαν σημαντικές νίκες. 

Η νίκη του βιετναμικού λαού ενάντια στην αμερικανική, ιμπεριαλιστική επιδρομή, 
οι επιτυχίες των αραβικών λαών ενάντια στην επεκτατική πολιτική των σιωνιστικών 
κύκλων του Ισραήλ και των ιμπεριαλιστών υποστηρικτών τους, η νίκη του λαού 
της Μπαγκλαντές και η ανακήρυξη της σε χωριστό κράτος Λαϊκής Δημοκρατίας, 
οι επιτυχίες του απελευθερωτικού κινήματος των λαών της Αφρικής και γενικά 
οι επιτυχίες των προοδευτικών δυνάμεων σε διάφορες χώρες στην πάλη τους για 
ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο, όλες αυτές 
οι επιτυχίες είναι αποτέλεσμα πρωτ' απ' όλα της ηρωικής πάλης των ίδιων των λαών 
αυτών των χωρών. Ταυτόχρονα, όμως, αποφασιστική, γι ' αυτές τις νίκες, υπήρξε η 
ρωμαλέα και ολόπλευρη βοήθεια της Σοβιετ ικήςΈνωσης. η συμπαράσταση των άλλων 
σοσιαλιστικών και των αδεσμεύτων χωρών και η αλληλεγγύη των αντιϊμπεριαλιστικών, 
προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου. 

Το 13ο Συνέδριο χαιρετίζοντας τις νίκες και τις κατακτήσεις των λαών, εκφράζει τη 
σταθερή πεποίθηση του, ότι ο αγώνας τους για ανεξαρτησία, πλήρη εθνική κυριαρχία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο και δημοκρατία θα σημειώσει στο μέλλον ακόμα 
μεγαλύτερες επιτυχίες. 

3. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δύο κοινωνικά συστήματα - το σοσιαλισμό 
και τον καπιταλισμό - το σοσιαλιστικό σύστημα απόδειξε την πλήρη ανωτερότητα του 
σ' όλους τους τομείς έναντι του καπιταλιστικού. 

Η χρόνια, βαθιά και ολόπλευρη κρίση του μονοπωλιακού καπιταλισμού, που είναι 
συμφυής προς αυτό το σύστημα, προσέλαβε στα τελευταία 4 χρόνια νέες διαστάσεις, 
ενώ ταυτόχρονα οι εσωτερικές και διακρατικές εξωτερικές αντιθέσεις που το 
υποσκάπτουν οξύνθηκαν σε πρωτοφανή βαθμό. 

Η κρίση του μεταπολεμικού καπιταλιστικού νομισματικού συστήματος, που στηριζόταν 
στο άλλοτε ισχυρό αμερικάνικο δολάριο, με την υποτίμηση του. που παρέσυρε και 
τα εθνικά νομίσματα άλλων καπιταλιστικών χωρών - η κρίση στον συναλλαγματικό 
τομέα, ο οξύτατος εμπορικός ανταγωνισμός, που προσέλαβε διαστάσεις πραγματικού 
οικονομικού πολέμου, ανάμεσα στις Η Π Α από τη μια και την Ιαπωνία και τις χώρες 
της ΕΟΚ από την άλλη, και οι αντιθέσεις ανάμεσα στην ίδια την ΕΟΚ, οι πολιτικές 
αντιθέσεις μέσα στο ΝΑΤΟ, ανάμεσα στις Η Π Α και τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, η 
επιβράδυνση των ρυθμών παραγωγής και η ύπαρξη μαζικής ανεργίας σε μια σειρά 
καπιταλιστικές χώρες, η άνοδος του αγώνα της εργατικής τάξης και των άλλων 
εργαζομένων σ' αυτές τις χώρες, η βαθιά πολιτική και ηθική κρίση που περνούν οι 
ΗΠΑ και άλλες καπιταλιστικές χώρες (επιπρόσθετα προς την οικονομική) η προσφυγή 
στη βία, τα στρατιωτικά πραξικοπήματα και η επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας σε 
μια σειρά κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και στην 
Ελλάδα και άλλες χώρες - ολ' αυτά καταδεικνύουν πειστικά και αδιάψευστα την 
έκταση της βαθιάς και ολόπλευρης κρίσης του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού 
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και ιμπεριαλισμού. 

Σε αντίθεση προς αυτή την κατάσταση του καπιταλιστικού συστήματος, το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα απαλλαγμένο από την κρίση και ξεπερνώντας δυσκολίες και 
εμπόδια έχει να παρουσιάσει στα Α τελευταία χρόνια νέες, μεγάλες επιτυχίες στον 
τομέα της οικονομικής ανάπτυξης της τεχνολογικής, επιστημονικής, πολιτικής και 
πολιτιστικής προόδου. Με τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του σ' όλους τους τομείς 
της κοινωνικής δραστηριότητας το σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει, όχι μόνο τη 
σταθερότητα του, αλλά και την πλήρη ανωτερότητα του προς τον καπιταλισμό. 

Παράλληλα προς τα νέα, μεγάλα επιτεύγματα του σ' αυτούς τους τομείς το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα ενίσχυσε, επίσης, και την ενότητα στις γραμμές του. Οι 
επιτυχίες του σοσιαλιστικού συστήματος, όπως και του διεθνούς επαναστατικού 
κινήματος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες και η ενότητα στις γραμμές του ακόμα πιο 
ισχυρή και συμπαγής, αν η ηγεσία του Κ.Κ. της Λ.Δ. Κίνας, εγκαταλείποντας τη 
σημερινή εθνικιστική, δογματική και σεκταριστική πολιτική και τακτική διάσπασης, 
ακολουθούσε, με συνέπεια, γραμμή ενότητας και συνεργασίας με το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα και γενικά το διεθνές επαναστατικό, κομμουνιστικό και 
εργατικό κίνημα. 

Το 13ο Συνέδριο μας συμπερασματικά υπογραμμίζει, ότι όλες οι εξελίξεις στο 
διεθνή στίβο αποτελούν πανηγυρική επιβεβαίωση της θέσης της Δ ιάσκεψης των 
Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων του 1959 της Μόσχας, σύμφωνα με την 
οποία ο ιμπεριαλισμός δεν μπορεί ούτε να ανακτήσει τη χαμένη πρωτοβουλία του, 
ούτε να αντιστρέψει την παγκόσμια εξέλιξη. Η κύρια κατεύθυνση ανάπτυξης της 
ανθρωπότητας αποφασίζεται από το παγκόσμιο σοσιαλιστικό σύστημα, τη διεθνή 
εργατική τάξη, απ' όλες τις επαναστατικές δυνάμεις. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση του, ότι, ενώ ο καπιταλισμός θα 
κατατρίβεται ολοένα και πιο πολύ μετην ολόπλευρη αγιάτρευτη κρίση του, το παγκόσμιο 
σοσιαλιστικό σύστημα, ξεπερνώντας καθυστερήσεις και δυσκολίες, κληροδοτημένες 
από το παρελθόν, ενισχύοντας την ηθική και πολιτική ενότητα στις γραμμές του, 
πάνω στη βάση της αρχής του προλεταριακού διεθνισμού, προωθώντας πιο πέρα την 
οικονομική του συνεργασία στα πλαίσια του Σ Α Ο Β (ΚΟΜΕΚΟΝ) , θα είναι σε θέση 
διαρκώς και περισσότερο να ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού των 
σοσιαλιστικών χωρών και θα καθίσταται ολοένα και πιο αποφασιστικά η καθοριστική 
δύναμη για τη διαμόρφωση του μέλλοντος ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 130Υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου, 

Μ Η Ν Υ Μ Α αδελφικής, αγωνιστικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους 
υπέροχους και πατριωτικούς σου αγώνες για τη σωτηρία της Κύπρου μας απευθύνει 
το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, μήνυμα μαχητικής 
επαγρύπνησης μπροστά στους κινδύνους που απειλούν την ανεξαρτησία της Κύπρου, 
τον ελεύθερο και ειρηνικό, δημοκρατικό σου βίο, τις επιτεύξεις σου στον χώρο της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα σου, 
κομμάτι της μαχητικής εργατικής τάξης, της πολυβασανισμένης αγροτιάς και της 
προοδευτικής διανόησης του τόπου μας, γέννημα και δημιούργημα μιας ιστορικής 
ανάγκης για ένα λεύτερο, δημιουργικό, χαρούμενο μέλλον, απευθύνεται προς σε, 
με την ευκαιρία του 13ου Συνεδρίου του και σε προσκαλεί να συνεχίσεις ακόμη πιο 
αποφασιστικά, με μεγαλύτερο σθένος και μαχητικότητα τους ευγενικούς, πολιτικο
οικονομικούς και κοινωνικούς σου αγώνες, για την προάσπιση των κατακτήσεων και 
δικαιωμάτων σου, για τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προκοπή. 

Οι εχθροί της Κύπρου, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, δεν έπαυσαν να 
συνωμοτούν και ν' απεργάζονται την καταστροφή της Κύπρου. Επιδιώκουν και 
θέλουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε πολεμικό προγεφύρωμα τους κατά των 
εθνικό - απελευθερωτικών κινημάτων και των προοδευτικών αραβικών καθεστώτων 
του Μεσο - Ανατολικού χώρου. Στρατηγική επιδίωξη τους ήταν και παραμένει 
η ληστρική εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου των χωρών της περιοχής. Και 
η Κύπρος - ιδιαίτερα τώρα με την επικείμενη επαναλειτουργία της Διώρυγας του 
Σουέζ - προσλαμβάνει γι' αυτούς ιδιαίτερη σημασία. Μηχανεύονται γι' αυτό και 
θέτουν σ' εφαρμογή αλλεπάλληλα σχέδια υπόσκαψης του κράτους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οργανώνουν, χρηματοδοτούν και καθοδηγούν την ένοπλη τρομοκρατία. 
Ενισχύουν και συντηρούν οικονομικά τον έξαλλο τύπο και την ξέφρενη αδελφοκτόνο 
προπαγάνδα. Απειλούν και καταπατούν την ελευθερία της σκέψης και έκφρασης 
και κάθε έννοια δημοκρατίας. Διέπραξαν και σχεδιάζουν πολιτικές δολοφονίες. 
Οργάνωσαν αλλεπάλληλες απόπειρες κατά της ζωής του αιρετού Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακάρ ιου/Μάχοντα ι απεγνωσμένα να 
διχάσουν τις πατριωτικές απελευθερωτικές σου δυνάμεις, που στέκουν εμπόδιο στα 
εθνοκτόνα, φασιστικά τους σχέδια. Ανεμ ίζουν συνεχώς τον ξεφτισμένο μπαμπούλα 
του κομμουνισμού, για να δημιουργήσουν συνθήκες διχόνοιας και εμφύλιας διαμάχης. 
Επιδίδονται σε ανήθικη εκμετάλλευση των εθνικών αισθημάτων της νεολαίας και, 
συνθηματολογώντας για άμεση ένωσιν, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα επαίσχυντα 
σατανικά σχέδια τους για διαμελισμό της Κύπρου. 

Βάλθηκαν να διαβρώσουν την Κυπριακή Εθνοφρουρά, στην οποία κατατάσσονται τα 
παιδιά σου για την άμυνα της Πατρίδας. Οργανώνουν μέσα σ' αυτήν παραστρατιωτικές 
ομάδες και προσπαθούν να την εμπλέξουν και να την παρασύρουν στις αντεθνικές, 
συνωμοτικές, τρομοκρατικές ραδιουργίες τους, υποσκάπτοντας έτσι την υψηλή 
αποστολή της. Κλέβουν τα όπλα της Κυπριακής Εθνοφρουράς που προορίζονται για 
την άμυνα κατά των έχθρων της Κύπρου, την αποδυναμώνουν και παίζουν έτσι το 
παιγνίδι των ιμπεριαλιστών. 
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Εργάτες, Υπάλληλοι, 

Αγρότες και Διανοούμενοι, 

Εργαζόμενοι της Κύπρου, 

Πατριωτικέ Λαέ. 

Οι στιγμές που περνούμε είναι ιστορικές, είναι κρίσιμες. Το φάσμα της ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας για κατάλυση της αδέσμευτης Κυπριακής Δημοκρατίας, για διαμελισμό 
και μετατροπή της Κύπρου σε στρατηγικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, δεν έπαυσε να 
πλανάται απειλητικά πάνω από το μαρτυρικό και πολύπαθο νησί μας. 

Το Α Κ Ε Λ , ολόρθο πάντα στις επάλξεις της αντιϊμπεριαλιστικής πάλης, πρωτοπόρο 
στους αγώνες για τη λευτεριά και τη δημοκρατία, σαλπίζει το προσκλητήριο του 
παλλαϊκού πατριωτικού συναγερμού, το προσκλητήριο της πιο πλατιάς, της ολόπλευρης 
πατριωτικής ενότητας, της μαχητικής εναντίωσης και πάλης για να συντριβούν το 
ποικιλώνυμα ανατρεπτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των μισθοφόρων οργάνων 
τους. 

Σηκώστε το ανάστημα σας σταθερά και αποφασιστικά κατά της ιμπεριαλιστικής 
επιβουλής. Για να ματαιωθούν τα σατανικά σχέδια για τη διχοτόμηση της Κύπρου. 
Για να διαφυλαχθεί και περιφρουρηθεί η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της 
Κύπρου. Συσπειρωθείτε ακόμη πιο αποφασιστικά γύρω από τον αιρετό Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και δώστε όλες σας τις δυνάμεις, 
σφυρηλατώντας το πανίσχυρο όπλο της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας, για 
μια δημοκρατική, αδέσμευτη, εδαφικά ακέραιη, πλήρως ανεξάρτητη, ενιαία κι 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο. Ενωθείτε όλοι για να συντριβεί και εξαλειφθεί από 
κάθε γωνιά της Κύπρου η ξενόπνευστη, ξενοσυντήρητη φασιστική τρομοκρατία και 
συνωμοσία. Για ν' αποκατασταθούν η δημοκρατική τάξη. η ομαλότητα και ε ιρήνη σ' 
όλη την Κύπρο. 

Ενώστε όλοι τις προσπάθειες σας για να συνεχισθούν οι ενδοκυπριακές συνομιλίες 
για την εξεύρεση μιας δίκαιης και ειρηνικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος. 
Για να επικρατήσει η κατανόηση, η αμοιβαία συνεργασία και η ειρηνική συμβίωση 
μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων εργαζομένων της Κύπρου. Παντού ας ακουστεί 
η αλήθεια κι ας πρυτανεύσει η λογική και η σύνεση. Το Κυπριακό δεν θα μας το 
λύσουν οι ξένοι - όποιοι κι αν είναι. Το Κυπριακό θα το λύσουμε μόνοι μας, εμείς 
οι Κύπριοι, στην τράπεζα των ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Το Κυπριακό δεν θα 
λυθεί με την στρατιωτική αντιπαράθεση και την αιματοχυσία. Η ένοπλη σύγκρουση 
και τα στρατιωτικά μέτρα θα το περιπλέξουν ακόμη περισσότερο, θα ενισχύσουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό αυτούς που απεργάζονται τη διχοτόμηση και θα δώσουν την 
ευκαιρία στους λογής λογής εχθρούς της Κύπρου να παίξουν ελεύθερα το παιγνίδι 
τους σε βάρος των συμφερόντων της Κύπρου και του λαού της. 

Παντού ας υψωθεί το λάβαρο της συναδέλφωσης ανάμεσα σ' όλους τους Έλληνες 
πατριώτες - ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση ή κομματική ένταξη, το λάβαρο 
της ειρηνικής συμβίωσης, της συναδέλφωσης και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και 
Τούρκων της Κύπρου. 

Εμπρός! Να απομονώσουμε τους κράχτες της διαίρεσης και του εμφύλιου 
σπαραγμού, τους ξενοκίνητους πράκτορες των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην 
Κύπρο - είτε Έλληνες είναι ούτοι είτε Τούρκοι, που, με την ενωσιολογία από τη 
μια και την ομοσπονδολογία από την άλλη επιδιώκουν ουσιαστικά τον ίδιο σκοπό: 
την ναρκοθέτηση των ενδοκυπριακών συνομιλιών, την ματαίωση της διευθέτησης 
του Κυπριακού με ειρηνικά μέσα, τον εκτροχιασμό του από την μόνη ορθή και 
ενδεδειγμένη διαδικαστική πορεία, την εκτροπή προς τυχοδιωκτικές περιπέτειες 
βίας και στρατιωτικής σύγκρουσης, για να επιτύχουν, έτσι. εύκολα την ξένη Νατοϊκή 
επέμβαση και το διαμελισμό της Κύπρου. 

Συμπατριώτες Τούρκοι εργάτες και εργαζόμενοι. 

Το Α Κ Ε Λ , Κόμμα όλων των εργαζομένων της Κύπρου απευθύνει σε σας αδελφικό 
αγωνιστικό χαιρετισμό. Τα προβλήματα των εργαζομένων της Κύπρου είναι 
προβλήματα κοινά και για τους Έλληνες και για τους Τούρκους. Μας ενώνουν κοινά 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 
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Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου, 

Μ Η Ν Υ Μ Α αδελφικής, αγωνιστικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς τους 
υπέροχους και πατριωτικούς σου αγώνες για τη σωτηρία της Κύπρου μας απευθύνει 
το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον, μήνυμα μαχητικής 
επαγρύπνησης μπροστά στους κινδύνους που απειλούν την ανεξαρτησία της Κύπρου, 
τον ελεύθερο και ειρηνικό, δημοκρατικό σου βίο, τις επιτεύξεις σου στον χώρο της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, βγαλμένο μέσα από τα σπλάχνα σου, 
κομμάτι της μαχητικής εργατικής τάξης, της πολυβασανισμένης αγροτιάς και της 
προοδευτικής διανόησης του τόπου μας, γέννημα και δημιούργημα μιας ιστορικής 
ανάγκης για ένα λεύτερο, δημιουργικό, χαρούμενο μέλλον, απευθύνεται προς σε, 
με την ευκαιρία του 13ου Συνεδρίου του και σε προσκαλεί να συνεχίσεις ακόμη πιο 
αποφασιστικά, με μεγαλύτερο σθένος και μαχητικότητα τους ευγενικούς, πολιτικο
οικονομικούς και κοινωνικούς σου αγώνες, για την προάσπιση των κατακτήσεων και 
δικαιωμάτων σου, για τη δικαιοσύνη και την κοινωνική προκοπή. 

Οι εχθροί της Κύπρου, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, δεν έπαυσαν να 
συνωμοτούν και ν' απεργάζονται την καταστροφή της Κύπρου. Επιδιώκουν και 
θέλουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε πολεμικό προγεφύρωμα τους κατά των 
εθνικό - απελευθερωτικών κινημάτων και των προοδευτικών αραβικών καθεστώτων 
του Μεσο - Ανατολικού χώρου. Στρατηγική επιδίωξη τους ήταν και παραμένει 
η ληστρική εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου των χωρών της περιοχής. Και 
η Κύπρος - ιδιαίτερα τώρα με την επικείμενη επαναλειτουργία της Διώρυγας του 
Σουέζ - προσλαμβάνει γι' αυτούς ιδιαίτερη σημασία. Μηχανεύονται γι' αυτό και 
θέτουν σ' εφαρμογή αλλεπάλληλα σχέδια υπόσκαψης του κράτους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οργανώνουν, χρηματοδοτούν και καθοδηγούν την ένοπλη τρομοκρατία. 
Ενισχύουν και συντηρούν οικονομικά τον έξαλλο τύπο και την ξέφρενη αδελφοκτόνο 
προπαγάνδα. Απειλούν και καταπατούν την ελευθερία της σκέψης και έκφρασης 
και κάθε έννοια δημοκρατίας. Διέπραξαν και σχεδιάζουν πολιτικές δολοφονίες. 
Οργάνωσαν αλλεπάλληλες απόπειρες κατά της ζωής του αιρετού Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακάρ ιου/Μάχοντα ι απεγνωσμένα να 
διχάσουν τις πατριωτικές απελευθερωτικές σου δυνάμεις, που στέκουν εμπόδιο στα 
εθνοκτόνα, φασιστικά τους σχέδια. Ανεμ ίζουν συνεχώς τον ξεφτισμένο μπαμπούλα 
του κομμουνισμού, για να δημιουργήσουν συνθήκες διχόνοιας και εμφύλιας διαμάχης. 
Επιδίδονται σε ανήθικη εκμετάλλευση των εθνικών αισθημάτων της νεολαίας και, 
συνθηματολογώντας για άμεση ένωσιν, προσπαθούν να συγκαλύψουν τα επαίσχυντα 
σατανικά σχέδια τους για διαμελισμό της Κύπρου. 

Βάλθηκαν να διαβρώσουν την Κυπριακή Εθνοφρουρά, στην οποία κατατάσσονται τα 
παιδιά σου για την άμυνα της Πατρίδας. Οργανώνουν μέσα σ' αυτήν παραστρατιωτικές 
ομάδες και προσπαθούν να την εμπλέξουν και να την παρασύρουν στις αντεθνικές, 
συνωμοτικές, τρομοκρατικές ραδιουργίες τους, υποσκάπτοντας έτσι την υψηλή 
αποστολή της. Κλέβουν τα όπλα της Κυπριακής Εθνοφρουράς που προορίζονται για 
την άμυνα κατά των έχθρων της Κύπρου, την αποδυναμώνουν και παίζουν έτσι το 
παιγνίδι των ιμπεριαλιστών. 

276 

Εργάτες, Υπάλληλοι, 

Αγρότες και Διανοούμενοι, 

Εργαζόμενοι της Κύπρου, 

Πατριωτικέ Λαέ. 

Οι στιγμές που περνούμε είναι ιστορικές, είναι κρίσιμες. Το φάσμα της ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας για κατάλυση της αδέσμευτης Κυπριακής Δημοκρατίας, για διαμελισμό 
και μετατροπή της Κύπρου σε στρατηγικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, δεν έπαυσε να 
πλανάται απειλητικά πάνω από το μαρτυρικό και πολύπαθο νησί μας. 

Το Α Κ Ε Λ , ολόρθο πάντα στις επάλξεις της αντιϊμπεριαλιστικής πάλης, πρωτοπόρο 
στους αγώνες για τη λευτεριά και τη δημοκρατία, σαλπίζει το προσκλητήριο του 
παλλαϊκού πατριωτικού συναγερμού, το προσκλητήριο της πιο πλατιάς, της ολόπλευρης 
πατριωτικής ενότητας, της μαχητικής εναντίωσης και πάλης για να συντριβούν το 
ποικιλώνυμα ανατρεπτικά σχέδια των ιμπεριαλιστών και των μισθοφόρων οργάνων 
τους. 

Σηκώστε το ανάστημα σας σταθερά και αποφασιστικά κατά της ιμπεριαλιστικής 
επιβουλής. Για να ματαιωθούν τα σατανικά σχέδια για τη διχοτόμηση της Κύπρου. 
Για να διαφυλαχθεί και περιφρουρηθεί η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της 
Κύπρου. Συσπειρωθείτε ακόμη πιο αποφασιστικά γύρω από τον αιρετό Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο, και δώστε όλες σας τις δυνάμεις, 
σφυρηλατώντας το πανίσχυρο όπλο της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας, για 
μια δημοκρατική, αδέσμευτη, εδαφικά ακέραιη, πλήρως ανεξάρτητη, ενιαία κι 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο. Ενωθείτε όλοι για να συντριβεί και εξαλειφθεί από 
κάθε γωνιά της Κύπρου η ξενόπνευστη, ξενοσυντήρητη φασιστική τρομοκρατία και 
συνωμοσία. Για ν' αποκατασταθούν η δημοκρατική τάξη. η ομαλότητα και ε ιρήνη σ' 
όλη την Κύπρο. 

Ενώστε όλοι τις προσπάθειες σας για να συνεχισθούν οι ενδοκυπριακές συνομιλίες 
για την εξεύρεση μιας δίκαιης και ειρηνικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος. 
Για να επικρατήσει η κατανόηση, η αμοιβαία συνεργασία και η ειρηνική συμβίωση 
μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων εργαζομένων της Κύπρου. Παντού ας ακουστεί 
η αλήθεια κι ας πρυτανεύσει η λογική και η σύνεση. Το Κυπριακό δεν θα μας το 
λύσουν οι ξένοι - όποιοι κι αν είναι. Το Κυπριακό θα το λύσουμε μόνοι μας, εμείς 
οι Κύπριοι, στην τράπεζα των ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Το Κυπριακό δεν θα 
λυθεί με την στρατιωτική αντιπαράθεση και την αιματοχυσία. Η ένοπλη σύγκρουση 
και τα στρατιωτικά μέτρα θα το περιπλέξουν ακόμη περισσότερο, θα ενισχύσουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό αυτούς που απεργάζονται τη διχοτόμηση και θα δώσουν την 
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συμφέροντα, κοινοί αγώνες κι επιδιώξεις. Ενωμένοι κι αδελφωμένοι - Έλληνες και 
Τούρκοι εργαζόμενοι ας εργαστούμε για να πέσουν τα τείχη της καχυποψίας και 
δυσπιστίας, που έστησαν ανάμεσα μας οι αντιδραστικές δυνάμεις - ο ιμπεριαλισμός, 
για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και ειρηνική λύση του Κυπριακού και μαζί να 
κτίσουμε ένα δημοκρατικό, ειρηνικό κι ευτυχισμένο μέλλον. 

Εργαζόμενοι της Κύπρου, 
Εργάτες, Υπάλληλοι, 
Αγρότες, Επιστήμονες, 

Άνθρωποι των Γραμμάτων, της Τέχνης και της Διανόησης, 

Μικροεπαγγελματίες και Βιοτέχνες, 

Η Κύπρος έχει σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απόλυτη ανάγκη από ησυχία 
και ομαλότητα για να μπορέσει ν' αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα και τους 
μεγάλους κινδύνους που απειλούν την οικονομία της. 

Η κυπριακή οικονομία δέχεται τις συνέπειες της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης, που την επέτεινε η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, συνέπειες που σε συνδυασμό 
με τις σοβαρότατες επιπτώσεις της πρωτοφανούς ανομβρίας στην Κύπρο, απειλούν 
τα αξιόλογα επιτεύγματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χώρο της οικονομικής και 
βιομηχανικής ανάπτυξης. Οι καπιταλιστικές πληθωριστικές πιέσεις και οι συνέπειες 
της ανομβρίας στην Κύπρο, απειλούν το βιωτικό σας επίπεδο, τις κατακτήσεις σας, 
τα δικαιώματα σας. Οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα αυτό είναι καρπός σκληρών 
μακρόχρονων αγώνων και αιματηρών θυσιών και πρέπει να προστατευθούν και να 
επεκταθούν. Μην επιτρέψετε να παραβιασθούν και να χαθούν. Ενωθήτε κι αγωνισθήτε 
για την περιφρούρηση τους. 

Εργαζόμενοι της Κύπρου, 

Το Ανορθωτικό Κόμμα του Εργαζόμενου Λαού, με την πλούσια αγωνιστική πείρα 
που διαθέτει, με τη συνέπεια που πάντα το χαρακτηρίζει, σας καλεί σε ενότητα και 
αγώνα για την περιφρούρηση και επέκταση των κατακτήσεων σας. Περιφρονείστε και 
απομονώστε τους διασπαστές κι όλους εκείνους που με τη δημαγωγία προσπαθούν 
να προωθήσουν τα ανίερα εγκληματικά σχέδια του ιμπεριαλισμού στην Κύπρο. 
Πυκνώστε τις επαγγελματικές σας οργανώσεις, ενωθείτε και αγωνισθείτε για ένα 
καλύτερο μέλλον : 

• Για να τεθούν υπό έλεγχο οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, 

• Για να χαλιναγωγηθούν οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών και πρώτων υλών. 

• Για μια δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος. 

• Για την αναπροσαρμογή της κυβερνητικής φορολογικής πολιτικής, προς όφελος 
των φτωχότερων εργαζόμενων στρωμάτων. 

• Για την πιο αποτελεσματική λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε 
σαν εργατοϋπάλληλοι, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σαν γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι, σαν επιστήμονες, σαν εκπαιδευτικοί, σαν μητέρες, σαν νεολαία. 

• Για φτηνή, προσιτή στα εργαζόμενα στρώματα οικιακή και επαγγελματική 
στέγη. 

• Για ένα πλήρες κρατικό σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που να περιλαμβάνει 
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυξημένες παροχές - ωφελήματα 
προς όλους τους ασφαλισμένους. 

• Για αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και 
την παροχή δωρεάν παιδείας σ' όλες τις βαθμίδες της Μέσης εκπαίδευσης. 
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Πατριωτικέ Λαέ της Κύπρου, 

Ζούμε σε μια περίοδο ιστορικών, κοσμογονικών κοινωνικών αλλαγών και πολιτικών 
ανακατατάξεων σε παγκόσμια κλίμακα. Κάτω από την πανίσχυρη θέληση και τη 
μαχητική αποφασιστικότητα των λαών. ο πάγος της ψυχροπολεμικής έντασης 
έσπασε, υποχωρεί κι ο ήλιος της διεθνούς ύφεσης και ειρηνικής συνύπαρξης άρχισε 
να θερμαίνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Παντού σ' όλες τις ηπείρους και 
ιδιαίτερα στην Ευρώπη, το κάλεσμα για ειρηνική συνεργασία και ασφάλεια βρίσκει 
συνεχώς και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Οι φιλοπόλεμες δυνάμεις του ιμπεριαλισμού 
υποχρεώνονται σε διαρκή υποχώρηση. Το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα 
παραδέρνει μέσα στη δίνη των αντιθέσεων του και τα συμπτώματα της ιμπεριαλιστικής 
ηθικό - πολιτικής και οικονομικοκοινωνικής σήψης γίνονται ολοένα και πιο εμφανή. 
Βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας καινούργιας εποχής, της εποχής των λαών, της 
εποχής των εθνικο-απελευθερωτικών κινημάτων, της εθνικής ανεξαρτησίας, της 
δημοκρατίας, της ειρήνης, της εποχής του σοσιαλισμού - κομμουνισμού. Σ ' αυτό τον 
πανανθρώπινο αγώνα για την επικράτηση των πιο υψηλών ανθρωπιστικών ιδεωδών 
της ειρήνης, της δημοκρατίας και της λεφτεριάς, κι ο δικός μας αγώνας, ο αγώνας 
του κυπριακού λαού αποτελεί ένα αδιαχώριστο κι ανεκτίμητο κομμάτι. 

Αντιπαλεύουμε τον ιμπεριαλισμό και το απάνθρωπο, ανήθικο σύστημα του. 
Αγωνιζόμαστε για μια Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική, ενιαία εδαφικά ακέραιη, 
δημοκρατική κι αποστρατικοποιημένη, για μια Κύπρο που να σκεπάζει στοργικά 
κι ευτυχισμένα όλα τα παιδιά της - ανεξάρτητα από ιδεολογικές, κομματικές, 
θρησκευτικές η εθνικές διαφορές. Μαχόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, για την 
κοινωνική πρόοδο, για τη δικαιοσύνη, για την πραγματική ευτυχία, για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Και στον αγώνα μας αυτό. δεν είμαστε μόνοι. Μάς συμπαραστέκουν. 
μας υποστηρίζουν και μας βοηθούν όλοι οι φιλελεύθεροι και προοδευτικοί λαοί του 
κόσμου, όλες οι σοσιαλιστικές χώρες μ' επικεφαλής την πρωτοπόρο και πανίσχυρη 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. 

• Εμπρός! Όλοι και όλες ενωμένοι για την εθνική σωτηρία της Κύπρου! 

• Εμπρός! Όλοι και όλες για μια Κύπρο πλήρως ανεξάρτητη, κι αδέσμευτη από 
οποιεσδήποτε ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις! 

• Όλοι και όλες για μια λεύτερη, ευτυχισμένη ζωή! 

ΤΟ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο ΤΟΥ 13ου ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΥ ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 

28 Απρίλη, 1974. 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Το 13ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ ενέκρινε τα παρακάτω ψηφίσματα: 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αδελφική αλληλεγγύη και την αμέριστη 
υποστήριξη του προς τον αγώνα των αραβικών χωρών για απελευθέρωση των 
κατεχομένων αραβικών εδαφών την αποκατάσταση των απαράγραπτων δικαιωμάτων 
των Αράβων Παλαιστινίων και την εγκαθίδρυση δίκαιης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. 

Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παράταση της μεσανατολικής 
κρίσης, που οφείλεται στη μη συμμόρφωση του Ισραήλ προς τις σαφείς αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. για αποχώρηση από 
τα αραβικά εδάφη που κατέκτησε με την ένοπλη βία. Η συνέχιση της Μεσανατολικής 
κρίσης θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή και παρεμποδίζει την προώθηση 
της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας. 

Το Συνέδριο εκτιμά και συγχαίρει θερμά το Κυπριακό Κίνημα Αλληλεγγύης προς 
τους αραβικούς λαούς που οργάνωσε κινητοποιήσεις και συλλογή βοήθειας για 
υποστήριξη "του αραβικού απελευθερωτικού αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους 
να συνεχίσουν την ενεργό συμπαράσταση τους μέχρι της πλήρους δικαίωσης της 
αραβικής υπόθεσης. 

Το Α Κ Ε Λ εκτιμά τη φιλική στάση και τη συμπαράσταση της κυπριακής κυβέρνησης 
προς τις αγωνιζόμενες αραβικές χώρες. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει την ανάπτυξη της αγωνιστικής ενότητας 
των αραβικών λαών και της διεθνούς αλληλεγγύης προς τη δίκαιη υπόθεση τους. 
Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την αποφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και των 
άλλων σοσιαλιστικών χωρών για την απόκρουση της σιωνιστικής και ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας σε βάρος των αραβικών λαών και για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης 
στη Μέση Ανατολή. 

• Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων, που αγωνίζονται 
για εθνική λεφτεριά, ειρήνη και κοινωνική πρόοδο! 

• Ζήτω η αδελφική φιλία και συνεργασία του κυπριακού λαού με τους αραβικούς 
λαούς! 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την έντονη ανησυχία και αποδοκιμασία του για 
την εγκατάσταση Αμερικανών πεζοναυτών στην επισταθμία Δεκέλειας, με πρόσχημα 
την παροχή βοήθειας για την εκκαθάριση της Διώρυγας του Σουέζ. Υπογραμμίζει 
ότι οι κίνδυνοι είναι σοβαροί, γιατί δημιουργείται προηγούμενο και γιατί προωθεί 
τα μακρόχρονα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ για μετατροπή της Κύπρου σε 
αεροπορική πυραυλική του βάση, δεδομένου μάλιστα ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες 
χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για επέμβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απαιτείτην άμεση αποχώρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, 
όπου παραβιάζουν την ανεξαρτησία και κυριαρχία της Κύπρου κι αποτελούν απειλή 
για την ειρήνη. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την έντονη αντίθεση του προς τη συνέχιση της 
παρουσίας των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων και των ξένων στρατευμάτων στην 
Κύπρο. 

Οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές βάσεις και τα ξένα στρατεύματα, κατάλοιπο της 
αποικιοκρατίας και των ετεροβαρών συνθηκών που μας επέβαλε, περιορίζουν την 
ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας. Γι' αυτό και το 13ο Συνέδριο 
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απαιτεί την κατάργηση των βρετανικών πολεμικών βάσεων, την απομάκρυνση όλων 
των ξένων στρατευμάτων και κατασκοπευτικών ραδιοληπτικών σταθμών από την 
Κύπρο. 

Η πλήρης αποστρατικοποίηση της Κύπρου θα κατοχυρώσει την ασφάλεια της, θα 
ολοκληρώσειτην ανεξαρτησία και κυριαρχία της, θα ενισχύσειτην ειρήνη στην περιοχή 
και θα βοηθήσει να γίνει η πατρίδα μας γέφυρα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των 
λαών των τριών ηπείρων που συναντούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. 

ΠΡΟΣΤΟΛΑΟΤΗΣΧΙΛΗΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου λαού (ΑΚΕΛ), που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 - 28 Απριλίου 1974 στη Λευκωσία, διερμηνεύοντας 
τα αισθήματα των μελών του Κόμματος και του δημοκρατικού λαού της Κύπρου, 
καταδικάζει κατά τον πιο έντονο τρόπο το φασιστικό πραξικόπημα κατά της εκλεγμένης 
κυβέρνησης Αλλέντε στη Χιλή. 

Με αποτροπιασμό και αγανάκτηση καταδικάζει και στιγματίζει τις δολοφονίες, τα 
βασανιστήρια και τις καταδιώξεις που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν 
οι στρατοκράτες της Χιλής ενάντια στους κομμουνιστές, σοσιαλιστές και άλλους 
πατριώτες της χώρας. 

Διαδηλώνει την αδελφική αλληλεγγύη των μελών του Κόμματος και του λαού της 
Κύπρου, προς τα θύματα της φασιστικής τρομοκρατίας και απαιτεί τον τερματισμό 
των διώξεων, την αποκατάσταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Χιλής 
και την άμεση απελευθέρωση του Γενικού Γραμματέα του Κ. Κόμματος Α. Λούϊς 
Κορβαλάν, όπως και όλων των αγωνιστών της δημοκρατίας, της ειρήνης και της 
κοινωνικής προόδου. 

Το 13ο Συνέδριο εκφράζει την πεποίθηση, ότι ο ηρωικός λαός της Χιλής θα ξεπεράσει 
τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, θα δώσει νέα δείγματα αγωνιστικότητας, ενότητας 
και συσπείρωσης των δυνάμεων του και έχοντας την συμπαράσταση και υποστήριξη 
των παγκόσμιων αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων θα βγει νικητής από τη σημερινή 
δοκιμασία. 

Η δίκαιη υπόθεση του Χιλιανού λαού, που συγκίνησε βαθύτατα ολάκερη την 
ανθρωπότητα, θα θριαμβεύσει. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό αδελφικό χαιρετισμό προς τον αδελφό 
ελληνικό λαό, που αλύγιστος συνεχίζει τον αγώνα του για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Καταδικάζουμε με όλη μας τη δύναμη την κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών 
και την επιβολή καθεστώτος στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Το καθεστώς 
αυτό αποτελεί στίγμα στην ένδοξη ιστορία της Ελλάδας, που ο λαός της πάντοτε 
υπεράσπισε με το αίμα του τα ιδανικά της δημοκρατίας και ελευθερίας. 

Καταδικάζουμε τις σκοτεινές δυνάμεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που με 
τη βοήθεια τους επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα. Είναι οι ίδιες 
αυτές δυνάμεις, που, για να προωθήσουν επιδρομικούς σκοπούς και μονοπωλιακά 
συμφέροντα, εμποδίζουν τη δίκαιη δημοκρατική λύση του Κυπριακού και προάγουν 
την υπονομευτική ανατρεπτική δραστηριότητα εναντίον του κυπριακού κράτους. 

Δ ιαδηλώνουμε ολόψυχη συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τους κομμουνιστές και 
όλους τους υπερασπιστές της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τα στρατόπεδα της εξορίας, 
οι φυλακές, η ωμή και απάνθρωπη βία θ' αποδειχτούν και πάλιν ανίκανα να τσακίσουν 
τη δημοκρατική αντίσταση και να υποδουλώσουν τον υπερήφανο ελληνικό λαό. 

Μαζ ί με την εκτίμηση και το θαυμασμό μας προς την ελληνική δημοκρατική αντίσταση 
εκφράζουμε την ευχή και την ελπίδα, ότι όλες οι αντιδικτατορικές δυνάμεις, 
σύσσωμος ο αδούλωτος ελληνικός λαός, θα συντονίσουν τον αγώνα τους πάνω στη 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

Το 13ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ ενέκρινε τα παρακάτω ψηφίσματα: 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αδελφική αλληλεγγύη και την αμέριστη 
υποστήριξη του προς τον αγώνα των αραβικών χωρών για απελευθέρωση των 
κατεχομένων αραβικών εδαφών την αποκατάσταση των απαράγραπτων δικαιωμάτων 
των Αράβων Παλαιστινίων και την εγκαθίδρυση δίκαιης ειρήνης στη Μέση Ανατολή. 

Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει βαθιά ανησυχία για την παράταση της μεσανατολικής 
κρίσης, που οφείλεται στη μη συμμόρφωση του Ισραήλ προς τις σαφείς αποφάσεις 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. για αποχώρηση από 
τα αραβικά εδάφη που κατέκτησε με την ένοπλη βία. Η συνέχιση της Μεσανατολικής 
κρίσης θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην περιοχή και παρεμποδίζει την προώθηση 
της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας. 

Το Συνέδριο εκτιμά και συγχαίρει θερμά το Κυπριακό Κίνημα Αλληλεγγύης προς 
τους αραβικούς λαούς που οργάνωσε κινητοποιήσεις και συλλογή βοήθειας για 
υποστήριξη "του αραβικού απελευθερωτικού αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους 
να συνεχίσουν την ενεργό συμπαράσταση τους μέχρι της πλήρους δικαίωσης της 
αραβικής υπόθεσης. 

Το Α Κ Ε Λ εκτιμά τη φιλική στάση και τη συμπαράσταση της κυπριακής κυβέρνησης 
προς τις αγωνιζόμενες αραβικές χώρες. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει την ανάπτυξη της αγωνιστικής ενότητας 
των αραβικών λαών και της διεθνούς αλληλεγγύης προς τη δίκαιη υπόθεση τους. 
Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την αποφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και των 
άλλων σοσιαλιστικών χωρών για την απόκρουση της σιωνιστικής και ιμπεριαλιστικής 
συνωμοσίας σε βάρος των αραβικών λαών και για την επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης 
στη Μέση Ανατολή. 

• Ζήτω η διεθνής αλληλεγγύη των αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων, που αγωνίζονται 
για εθνική λεφτεριά, ειρήνη και κοινωνική πρόοδο! 

• Ζήτω η αδελφική φιλία και συνεργασία του κυπριακού λαού με τους αραβικούς 
λαούς! 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την έντονη ανησυχία και αποδοκιμασία του για 
την εγκατάσταση Αμερικανών πεζοναυτών στην επισταθμία Δεκέλειας, με πρόσχημα 
την παροχή βοήθειας για την εκκαθάριση της Διώρυγας του Σουέζ. Υπογραμμίζει 
ότι οι κίνδυνοι είναι σοβαροί, γιατί δημιουργείται προηγούμενο και γιατί προωθεί 
τα μακρόχρονα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ για μετατροπή της Κύπρου σε 
αεροπορική πυραυλική του βάση, δεδομένου μάλιστα ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες 
χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα για επέμβαση στα εσωτερικά άλλων χωρών. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απαιτείτην άμεση αποχώρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, 
όπου παραβιάζουν την ανεξαρτησία και κυριαρχία της Κύπρου κι αποτελούν απειλή 
για την ειρήνη. 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την έντονη αντίθεση του προς τη συνέχιση της 
παρουσίας των κυρίαρχων βρετανικών βάσεων και των ξένων στρατευμάτων στην 
Κύπρο. 

Οι ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές βάσεις και τα ξένα στρατεύματα, κατάλοιπο της 
αποικιοκρατίας και των ετεροβαρών συνθηκών που μας επέβαλε, περιορίζουν την 
ανεξαρτησία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας. Γι' αυτό και το 13ο Συνέδριο 
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απαιτεί την κατάργηση των βρετανικών πολεμικών βάσεων, την απομάκρυνση όλων 
των ξένων στρατευμάτων και κατασκοπευτικών ραδιοληπτικών σταθμών από την 
Κύπρο. 

Η πλήρης αποστρατικοποίηση της Κύπρου θα κατοχυρώσει την ασφάλεια της, θα 
ολοκληρώσειτην ανεξαρτησία και κυριαρχία της, θα ενισχύσειτην ειρήνη στην περιοχή 
και θα βοηθήσει να γίνει η πατρίδα μας γέφυρα ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των 
λαών των τριών ηπείρων που συναντούνται στην Ανατολική Μεσόγειο. 

ΠΡΟΣΤΟΛΑΟΤΗΣΧΙΛΗΣ 

Το 13ο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου λαού (ΑΚΕΛ), που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 - 28 Απριλίου 1974 στη Λευκωσία, διερμηνεύοντας 
τα αισθήματα των μελών του Κόμματος και του δημοκρατικού λαού της Κύπρου, 
καταδικάζει κατά τον πιο έντονο τρόπο το φασιστικό πραξικόπημα κατά της εκλεγμένης 
κυβέρνησης Αλλέντε στη Χιλή. 

Με αποτροπιασμό και αγανάκτηση καταδικάζει και στιγματίζει τις δολοφονίες, τα 
βασανιστήρια και τις καταδιώξεις που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν 
οι στρατοκράτες της Χιλής ενάντια στους κομμουνιστές, σοσιαλιστές και άλλους 
πατριώτες της χώρας. 

Διαδηλώνει την αδελφική αλληλεγγύη των μελών του Κόμματος και του λαού της 
Κύπρου, προς τα θύματα της φασιστικής τρομοκρατίας και απαιτεί τον τερματισμό 
των διώξεων, την αποκατάσταση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Χιλής 
και την άμεση απελευθέρωση του Γενικού Γραμματέα του Κ. Κόμματος Α. Λούϊς 
Κορβαλάν, όπως και όλων των αγωνιστών της δημοκρατίας, της ειρήνης και της 
κοινωνικής προόδου. 

Το 13ο Συνέδριο εκφράζει την πεποίθηση, ότι ο ηρωικός λαός της Χιλής θα ξεπεράσει 
τις σημερινές δύσκολες συνθήκες, θα δώσει νέα δείγματα αγωνιστικότητας, ενότητας 
και συσπείρωσης των δυνάμεων του και έχοντας την συμπαράσταση και υποστήριξη 
των παγκόσμιων αντιϊμπεριαλιστικών δυνάμεων θα βγει νικητής από τη σημερινή 
δοκιμασία. 

Η δίκαιη υπόθεση του Χιλιανού λαού, που συγκίνησε βαθύτατα ολάκερη την 
ανθρωπότητα, θα θριαμβεύσει. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό αδελφικό χαιρετισμό προς τον αδελφό 
ελληνικό λαό, που αλύγιστος συνεχίζει τον αγώνα του για τη δημοκρατία στην Ελλάδα. 

Καταδικάζουμε με όλη μας τη δύναμη την κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών 
και την επιβολή καθεστώτος στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Το καθεστώς 
αυτό αποτελεί στίγμα στην ένδοξη ιστορία της Ελλάδας, που ο λαός της πάντοτε 
υπεράσπισε με το αίμα του τα ιδανικά της δημοκρατίας και ελευθερίας. 

Καταδικάζουμε τις σκοτεινές δυνάμεις του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που με 
τη βοήθεια τους επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα. Είναι οι ίδιες 
αυτές δυνάμεις, που, για να προωθήσουν επιδρομικούς σκοπούς και μονοπωλιακά 
συμφέροντα, εμποδίζουν τη δίκαιη δημοκρατική λύση του Κυπριακού και προάγουν 
την υπονομευτική ανατρεπτική δραστηριότητα εναντίον του κυπριακού κράτους. 

Δ ιαδηλώνουμε ολόψυχη συμπαράσταση και αλληλεγγύη προς τους κομμουνιστές και 
όλους τους υπερασπιστές της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τα στρατόπεδα της εξορίας, 
οι φυλακές, η ωμή και απάνθρωπη βία θ' αποδειχτούν και πάλιν ανίκανα να τσακίσουν 
τη δημοκρατική αντίσταση και να υποδουλώσουν τον υπερήφανο ελληνικό λαό. 

Μαζ ί με την εκτίμηση και το θαυμασμό μας προς την ελληνική δημοκρατική αντίσταση 
εκφράζουμε την ευχή και την ελπίδα, ότι όλες οι αντιδικτατορικές δυνάμεις, 
σύσσωμος ο αδούλωτος ελληνικός λαός, θα συντονίσουν τον αγώνα τους πάνω στη 
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βάση κοινού προγράμματος και κοινής δράσης, για τη συντριβή της δικτατορίας, την 
αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τη δημοκρατική ανέλιξη, που είναι ο 
πόθος ολόκληρου του ελληνικού λαού. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 - 28 Απριλίου 
1974, αφού μελέτησε την κυπριακή πολιτική κατάσταση με βάση την Έκθεση Δράσης 
της Κ.Ε. του Κόμματος και την Πολιτική Εισήγηση του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ κ. Ε. 
Παπαϊωάννου. υποβάλλει προς τη Μακαριότητα Σας το παρακάτω ψήφισμα: 

1. Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) επαναβεβαιώνει, ότι 
υποστηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης Σας, που είναι και πολιτική της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του λαού για ειρηνική δημοκρατική λύση του Κυπριακού και θέτει τις 
δυνάμεις του στη διάθεση Σας για επιδίωξη αυτής της λύσης. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει 
σταθερά τις εν ισχυμένες ενδοκυπριακές συνομιλίες, που βρίσκονται υπό την αιγίδα 
του ΓΓ του ΟΗΕ, σαν την πιο ενδεδειγμένη διαδικασία για μια ειρηνική και δίκαιη 
λύση του Κυπριακού. Οι οποιεσδήποτε δυσχέρειες που παρεμβάλλονται και πάνω 
στις οποίες προσκρούει η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνομιλιών, όπως 
είναι η απαράδεκτη και ανεφάρμοστη απαίτηση για ομοσπονδιακή λύση, μπορούν 
και πρέπει να ξεπεραστούν με τον κατάλληλο ψύχραιμο χειρισμό, με υπομονή και 
σταθερότητα, αλλά και με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
του κυπριακού λαού ως συνόλου. Με καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές μπορεί 
να εξευρεθεί δίκαιη, δημοκρατική και ειρηνική λύση, αποδεκτή από κοινού, η οποία 
να εξυπηρετεί τα γνήσια συμφέροντα του κυπριακού λαού ως συνόλου - Ελλήνων και 
Τούρκων. 

2. Το Α Κ Ε Λ τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας 
και καταδικάζει με σθένος και ανεπιφύλακτα τις παράνομες, τρομοκρατικές 
φασιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των ένοπλων ομάδων και της πολιτικής 
τους έκφρασης, της λεγόμενης αντιπολίτευσης, όπως και τα συνωμοτικά σχέδια των 
εχθρών της Κύπρου. 

Σκοπός και επιδίωξη αυτών των σχεδίων είναι η εξόντωση Σας η πραξικοπηματική 
ανατροπή της λαοπρόβλητης ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κατάλυση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου, η επιβολή φασιστικού καθεστώτος και η υποταγή της 
Κύπρου στο ΝΑΤΟ. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει για την πάταξη της 
παρανομίας και εκφράζει την πεποίθηση, ότι η αποφασιστική εφαρμογή τους, σε 
συνδυασμό με την ολόψυχη παλλαϊκή υποστήριξη, θα συμβάλει στην αποκατάσταση 
της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας. 

3. Το Συνέδριο μας εκφράζει τις πιο ζωηρές ανησυχίες του λαού για τη 
χρησιμοποίηση των βρεττανικών βάσεων από αμερικανικές δυνάμεις και τη 
στάθμευση σ' αυτές αμερικανών πεζοναυτών, καθοος και για την ιδία την ύπαρξη των 
βρεττανικών βάσεων στο κυπριακό έδαφος. Η ύπαρξη αυτών των βάσεων αποτελεί 
παραβίαση της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και 
δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην 
περιοχή της Μ. Ανατολής. Το συμφέρον της Κύπρου απαιτεί την κατάργηση όλων των 
ξένων βάσεων και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από το κυπριακό 
έδαφος και αναμένουμε, ότι η κυβέρνηση θα πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

4. Το Α Κ Ε Λ πιστό στην πολιτική της ενότητας, που με συνέπεια ακολουθεί για 
μισό αιώνα τώρα, διακηρύττει, ότι τάσσεται υπέρ της πατριωτικής εθνικής ενότητας 
όλων των δυνάμεων του κυπριακού λαού. στην πάλη για μιαν ανεξάρτητη κυρίαρχη 
Κυπριακή Δημοκρατία, για ένα κυπριακό κράτος ενιαίο, εδαφικά ακέραιο, μακριά 
από στρατιωτικούς συνασπισμούς, χωρίς ξένες βάσεις και ξένα στρατεύματα στο 
έδαφος του. 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕ ΙΟ ΤΟΥ 13ου ΣΥΝΕΔΡ ΙΟΥ ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
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14ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
25-28 Μαΐου 1978 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25-28 του Μάη 
του 1978. αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε.. 
την προσυνεδριακή συζήτηση, την εισηγητική ομιλία του ΓΓ και τις απόψεις των 
συνέδρων, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. και την εισηγητική ομιλία του 
Γ Γ του Κόμματος. Το Συνέδριο εκφράζει την εκτίμηση του για τον ορθό χειρισμό 
από την Κ.Ε. των προβλημάτων που αντιμετώπισε το Κόμμα μας στη διάρκεια της 
τετραετίας και για τη δραστηριότητα που ανάπτυξε και τον πρωτοποριακό ρόλο που 
διαδραμάτισε το Κόμμα μας υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε., μέσα στα πλαίσια της 
γραμμής και των αποφάσεων του 13ου Συνεδρίου. 

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Το 14ο Συνέδριο εχτιμά τις διεθνείς εξελίξεις της 4ετίας σαν πολύ σημαντικές. 
Κύριο χαρακτηριστικό τους υπήρξε η παραπέρα ενίσχυση και εδραίωση της πορείας 
προς την ύφεση, την ασφάλεια και τη συνεργασία κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Ορόσημο στην πάλη. των παγκόσμιων φιλειρηνικών δυνάμεων για διεθνή ύφεση 
αποτέλεσε η Πανευρωπαϊκή Δ ιάσκεψη Κορυφής του Ελσίνκι, το 1975, για Ασφάλεια 
και Συνεργασία στην Ευρώπη. Η Δ ιάσκεψη αυτή αποτέλεσε μιαν ιστορικής σημασίας 
επιτυχία της φιλειρηνικής πολιτικής των σοσιαλιστικών χωρών, με επικεφαλής τη 
Σοβιετική Ένωση και επισφράγισε σέ ανώτερο επίσημο επίπεδο τη χρεοκοπία της 
πολιτικής του ψυχρού πολέμου και της επιδρομής. Με τις Αρχές της Τελικής Πράξης, 
εφ ' όσον θα γίνουν σεβαστές απ' όλους, η Διάσκεψη, έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική 
της ύφεσης και της ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε κράτη με διαφορετικά 
κοινωνικά συστήματα. 

2. Σημαντική συμβολή προς τη διεθνή ύφεση και την ειρήνη αποτέλεσαν επίσης 
τα Συνέδρια των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων των σοσιαλιστικών και 
άλλων χωρών και κυρίως το 25ο Συνέδριο του Κ Κ Σ Ε καθώς και η Δ ιάσκεψη των 
Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώπης που έγινε στο Βερολίνο τον 
Ιούνιο του 1976. Το Συνέδριο μας διαδηλώνει την ακλόνητη πίστη του στην ορθότητα 
της πολιτικής της ειρηνικής συνύπαρξης, της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας. 
Έχ ε ι την πεποίθηση, ότι με τη συνεχή και ασταμάτητη πάλη όλων των φιλειρηνικών 
δυνάμεων παρά τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις των πιο αντιδραστικών φιλοπόλεμων 
ιμπεριαλιστικών κύκλων η πολιτική αυτή τελικά θα επιβληθεί οριστικά σαν ο 
καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις. 

3. Απαραίτητος όρος για την οριστική νίκη της πολιτικής της ειρηνικής 
συνύπαρξης είναι η επέχταση της ύφεσης από τον πολιτικό στο στρατιωτικό τομέα. 
Η απαγόρευση της παραγωγής και διάδοσης παλιών και νέων πυρηνικών όπλων, η 
απαγόρευση ειδικά της παραγωγής της βόμβας ουδετερονίου (νετρονίου), η μείωση 
των πυρηνικών και συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ και 
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, που σήμερα βρίσκονται σ' αντιπαράθεση, όπως 
επανειλημμένα εισηγήθηκαν οι σοσιαλιστικές χώρες και πρώτ' απ' όλα η Σοβιετική 
Ένωση, θα αποτελέσουν σημαντικά βήματα προς το γενικό και πλήρη αφοπλισμό, 
προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
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βάση κοινού προγράμματος και κοινής δράσης, για τη συντριβή της δικτατορίας, την 
αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και τη δημοκρατική ανέλιξη, που είναι ο 
πόθος ολόκληρου του ελληνικού λαού. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΜΑΚΑΡΙΟ 

Το 13ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 - 28 Απριλίου 
1974, αφού μελέτησε την κυπριακή πολιτική κατάσταση με βάση την Έκθεση Δράσης 
της Κ.Ε. του Κόμματος και την Πολιτική Εισήγηση του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ κ. Ε. 
Παπαϊωάννου. υποβάλλει προς τη Μακαριότητα Σας το παρακάτω ψήφισμα: 

1. Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) επαναβεβαιώνει, ότι 
υποστηρίζει την πολιτική της Κυβέρνησης Σας, που είναι και πολιτική της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του λαού για ειρηνική δημοκρατική λύση του Κυπριακού και θέτει τις 
δυνάμεις του στη διάθεση Σας για επιδίωξη αυτής της λύσης. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει 
σταθερά τις εν ισχυμένες ενδοκυπριακές συνομιλίες, που βρίσκονται υπό την αιγίδα 
του ΓΓ του ΟΗΕ, σαν την πιο ενδεδειγμένη διαδικασία για μια ειρηνική και δίκαιη 
λύση του Κυπριακού. Οι οποιεσδήποτε δυσχέρειες που παρεμβάλλονται και πάνω 
στις οποίες προσκρούει η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των συνομιλιών, όπως 
είναι η απαράδεκτη και ανεφάρμοστη απαίτηση για ομοσπονδιακή λύση, μπορούν 
και πρέπει να ξεπεραστούν με τον κατάλληλο ψύχραιμο χειρισμό, με υπομονή και 
σταθερότητα, αλλά και με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
του κυπριακού λαού ως συνόλου. Με καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές μπορεί 
να εξευρεθεί δίκαιη, δημοκρατική και ειρηνική λύση, αποδεκτή από κοινού, η οποία 
να εξυπηρετεί τα γνήσια συμφέροντα του κυπριακού λαού ως συνόλου - Ελλήνων και 
Τούρκων. 

2. Το Α Κ Ε Λ τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας 
και καταδικάζει με σθένος και ανεπιφύλακτα τις παράνομες, τρομοκρατικές 
φασιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες των ένοπλων ομάδων και της πολιτικής 
τους έκφρασης, της λεγόμενης αντιπολίτευσης, όπως και τα συνωμοτικά σχέδια των 
εχθρών της Κύπρου. 

Σκοπός και επιδίωξη αυτών των σχεδίων είναι η εξόντωση Σας η πραξικοπηματική 
ανατροπή της λαοπρόβλητης ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η κατάλυση της 
ανεξαρτησίας της Κύπρου, η επιβολή φασιστικού καθεστώτος και η υποταγή της 
Κύπρου στο ΝΑΤΟ. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει για την πάταξη της 
παρανομίας και εκφράζει την πεποίθηση, ότι η αποφασιστική εφαρμογή τους, σε 
συνδυασμό με την ολόψυχη παλλαϊκή υποστήριξη, θα συμβάλει στην αποκατάσταση 
της δημοκρατικής τάξης και ομαλότητας. 

3. Το Συνέδριο μας εκφράζει τις πιο ζωηρές ανησυχίες του λαού για τη 
χρησιμοποίηση των βρεττανικών βάσεων από αμερικανικές δυνάμεις και τη 
στάθμευση σ' αυτές αμερικανών πεζοναυτών, καθοος και για την ιδία την ύπαρξη των 
βρεττανικών βάσεων στο κυπριακό έδαφος. Η ύπαρξη αυτών των βάσεων αποτελεί 
παραβίαση της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και 
δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ειρήνη, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην 
περιοχή της Μ. Ανατολής. Το συμφέρον της Κύπρου απαιτεί την κατάργηση όλων των 
ξένων βάσεων και την αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων από το κυπριακό 
έδαφος και αναμένουμε, ότι η κυβέρνηση θα πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

4. Το Α Κ Ε Λ πιστό στην πολιτική της ενότητας, που με συνέπεια ακολουθεί για 
μισό αιώνα τώρα, διακηρύττει, ότι τάσσεται υπέρ της πατριωτικής εθνικής ενότητας 
όλων των δυνάμεων του κυπριακού λαού. στην πάλη για μιαν ανεξάρτητη κυρίαρχη 
Κυπριακή Δημοκρατία, για ένα κυπριακό κράτος ενιαίο, εδαφικά ακέραιο, μακριά 
από στρατιωτικούς συνασπισμούς, χωρίς ξένες βάσεις και ξένα στρατεύματα στο 
έδαφος του. 
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Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25-28 του Μάη 
του 1978. αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε.. 
την προσυνεδριακή συζήτηση, την εισηγητική ομιλία του ΓΓ και τις απόψεις των 
συνέδρων, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την Έκθεση Δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. και την εισηγητική ομιλία του 
Γ Γ του Κόμματος. Το Συνέδριο εκφράζει την εκτίμηση του για τον ορθό χειρισμό 
από την Κ.Ε. των προβλημάτων που αντιμετώπισε το Κόμμα μας στη διάρκεια της 
τετραετίας και για τη δραστηριότητα που ανάπτυξε και τον πρωτοποριακό ρόλο που 
διαδραμάτισε το Κόμμα μας υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε., μέσα στα πλαίσια της 
γραμμής και των αποφάσεων του 13ου Συνεδρίου. 

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Το 14ο Συνέδριο εχτιμά τις διεθνείς εξελίξεις της 4ετίας σαν πολύ σημαντικές. 
Κύριο χαρακτηριστικό τους υπήρξε η παραπέρα ενίσχυση και εδραίωση της πορείας 
προς την ύφεση, την ασφάλεια και τη συνεργασία κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε 
παγκόσμια κλίμακα. 

Ορόσημο στην πάλη. των παγκόσμιων φιλειρηνικών δυνάμεων για διεθνή ύφεση 
αποτέλεσε η Πανευρωπαϊκή Δ ιάσκεψη Κορυφής του Ελσίνκι, το 1975, για Ασφάλεια 
και Συνεργασία στην Ευρώπη. Η Δ ιάσκεψη αυτή αποτέλεσε μιαν ιστορικής σημασίας 
επιτυχία της φιλειρηνικής πολιτικής των σοσιαλιστικών χωρών, με επικεφαλής τη 
Σοβιετική Ένωση και επισφράγισε σέ ανώτερο επίσημο επίπεδο τη χρεοκοπία της 
πολιτικής του ψυχρού πολέμου και της επιδρομής. Με τις Αρχές της Τελικής Πράξης, 
εφ ' όσον θα γίνουν σεβαστές απ' όλους, η Διάσκεψη, έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική 
της ύφεσης και της ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα σε κράτη με διαφορετικά 
κοινωνικά συστήματα. 

2. Σημαντική συμβολή προς τη διεθνή ύφεση και την ειρήνη αποτέλεσαν επίσης 
τα Συνέδρια των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων των σοσιαλιστικών και 
άλλων χωρών και κυρίως το 25ο Συνέδριο του Κ Κ Σ Ε καθώς και η Δ ιάσκεψη των 
Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώπης που έγινε στο Βερολίνο τον 
Ιούνιο του 1976. Το Συνέδριο μας διαδηλώνει την ακλόνητη πίστη του στην ορθότητα 
της πολιτικής της ειρηνικής συνύπαρξης, της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας. 
Έχ ε ι την πεποίθηση, ότι με τη συνεχή και ασταμάτητη πάλη όλων των φιλειρηνικών 
δυνάμεων παρά τις οποιεσδήποτε αντιδράσεις των πιο αντιδραστικών φιλοπόλεμων 
ιμπεριαλιστικών κύκλων η πολιτική αυτή τελικά θα επιβληθεί οριστικά σαν ο 
καθοριστικός παράγοντας στις διεθνείς σχέσεις. 

3. Απαραίτητος όρος για την οριστική νίκη της πολιτικής της ειρηνικής 
συνύπαρξης είναι η επέχταση της ύφεσης από τον πολιτικό στο στρατιωτικό τομέα. 
Η απαγόρευση της παραγωγής και διάδοσης παλιών και νέων πυρηνικών όπλων, η 
απαγόρευση ειδικά της παραγωγής της βόμβας ουδετερονίου (νετρονίου), η μείωση 
των πυρηνικών και συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών του ΝΑΤΟ και 
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, που σήμερα βρίσκονται σ' αντιπαράθεση, όπως 
επανειλημμένα εισηγήθηκαν οι σοσιαλιστικές χώρες και πρώτ' απ' όλα η Σοβιετική 
Ένωση, θα αποτελέσουν σημαντικά βήματα προς το γενικό και πλήρη αφοπλισμό, 
προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας. 
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4. Το 14ο Συνέδριο εχτιμά, σαν σημαντικές τις επιτυχίες και την πρόοδο που 
σημείωσαν σ' αυτό το διάστημα οι δυνάμεις που παλεύουν για εθνική ανεξαρτησία, 
δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

Στην Ευρώπη οι δημοκρατικές δυνάμεις και ειδικά οι δυνάμεις της Αριστεράς 
βρίσκονται σε άνοδο και σημειώνουν σημαντική πρόοδο. Στην Πορτογαλία και 
την Ισπανία κατάρρευσαν και τα τελευταία διχτατορικά φασιστικά καθεστώτα που 
καταδυνάστευαν για δεκαετίας τους λαούς των χωρών τους. Η κατάρρευση τους 
οδήγησε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις 
και συνθήκες για δημοκρατική πολιτική ζωή και ανέλιξη, για την οποία παλεύουν 
αποφασιστικά τα Κομμουνιστικά Κόμματα και άλλες πατριωτικές δυνάμεις αυτών 
των χωρών. 

5. Στην Ελλάδα κατάρρευσε η επτάχρονη στρατιωτική διχτατορία. Η κατάρρευση 
της Χούντας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. και 
των άλλων οργανώσεων, η διακυβέρνηση της χώρας από δημοκρατικά εκλεγμένη 
Κυβέρνηση, υπόλογη στη Βουλή, αποτελούνσπουδαίεςκατακτήσειςτου αγωνιζόμενου 
ελληνικού λαού. Η νομιμοποίηση του Κ Κ Ε αποτέλεσε μια σημαντική κατάχτηση 
της εργατικής τάξης και των εργαζομένων της Ελλάδας. Με τους αγώνες του το 
Κ Κ Ε αναδείχνεται ένα Κόμμα με μεγάλη και αποφασιστική επιρροή ανάμεσα στην 
εργατική τάξη και τους εργαζόμενους γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν 
οι προοδευτικές αριστερές δυνάμεις, στον αγώνα για διεύρυνση και εδραίωση της 
δημοκρατίας, για αποδέσμευση της Ελλάδας από την αμερικανική επιρροή, το ΝΑΤΟ 
και την ΕΟΚ, για τη λύση των εθνικών προβλημάτων προς το συμφέρον του ελληνικού 
λαού, για μια πολιτική της διεθνούς ύφεσης και της ειρήνης. 

6. Στην Τουρκία, που υποφέρει από μια οξύτατη και βαθιά οικονομικό πολιτική 
κρίση, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα πιο πολύ. Βαθιά οικονομική κρίση, 
αβάσταχτα εξωτερικά χρέη, πολιτική αναταραχή και δολοφονίες, μαζική ανεργία 
και έξοδος εργατών για αναζήτηση δουλιάς στο εξωτερικό - ολ' αυτά δημιουργούν 
μια πραγματικά εκρηχτική κατάσταση στη Τουρκία, που έχει την επίδραση της στη 
διαμόρφωση μιας σωβινιστικής επιθετικής πολιτικής των κυβερνητικών κύκλων 
τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην επίλυση των διαφορών της με την Ελλάδα. 

Ενάντια σ' αυτή την αντιδραστική κατάσταση και τη σωβινιστική πολιτική των 
κυβερνητικών κύκλων της Τουρκίας διεξάγουν ένα ηρωικό αγώνα οι δημοκρατικές 
προοδευτικές δυνάμεις, με επικεφαλής την εργατική τάξη. Το Κ.Κ. το μόνο σε 
ευρωπαϊκή χώρα κομμουνιστικό κόμμα που εργάζεται σε συνθήκες παρανομίας, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απαλλαγή της Τουρκίας από τη 
σημερινή κατάσταση και για μια πραγματικά εθνική πολιτική και δημοκρατική 
εξέλιξη, καθώς και του αγώνα για μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του 
Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. 

7. Στη Μέση Ανατολή οι αραβικοί λαοί παρά τη διάσπαση που προκαλούν οι 
αντιδραστικοί κύκλοι, αγωνίζονται σθεναρά ενάντια στον ιμπεριαλισμό που επιδιώκει 
να επιβάλει την κυριαρχία του στην περιοχή, και ενάντια στο σιωνισμό και τον 
επεχτατισμό των κυβερνητικών κύκλων του Ισραήλ, που δρουν σαν όργανο των 
ιμπεριαλιστών. 

Οι αραβικοί λαοί, με επικεφαλής τις πατριωτικές, δημοκρατικές δυνάμεις αγωνίζονται 
για την απελευθέρωση των εδαφών τους από την Ισραηλιτική κατοχή και για 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, περιλαμβανομένης και 
της ίδρυσης δικού του Παλαιστινιακού κράτους. 

8. Στην Ασία, την Αφρική και την Λατινική Αμερική οι λαοί παλεύουν σθεναρά 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τα ξένα μονοπώλια, το ρατσισμό, το σιωνισμό και την 
αντίδραση, που επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να επιβάλουν την κυριαρχία τους πάνω 
στους λαούς αυτών των χωρών. 

Ο λαός του Αφγανιστάν ανατρέποντας το καθυστερημένο φεουδαρχικό καθεστώς 
σημείωσε μια λαμπρή νίκη, που άνοιξε το δρόμο για ριζικές οικονομικοκοινωνικές 
αλλαγές με σοσιαλιστικό περιεχόμενο. 
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Οι λαοί μιας σειράς χωρών, όπως της Αγκόλα, της Αιθιοπίας και άλλων, με τον ηρωικό 
τους αγώνα και με την αποφασιστική βοήθεια των σοσιαλιστικών χωρών και κυρίως 
της Σοβιετικής Ένωσης και της Λ.Δ. της Κούβας και την αλληλεγγύη των παγκόσμιων 
προοδευτικών δυνάμεων σύντριψαν τις επιδρομές των ιμπεριαλιστών και των 
οργάνων τους και βαδίζουν τώρα στο δρόμο της μη καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

9. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δυο κύρια κοινωνικά συστήματα - το 
σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό - το σοσιαλιστικό σύστημα διαδηλώνει ολοένα και πιο 
χτυπητά την πλήρη ανωτερότητα του σ' όλους τους τομείς έναντι του καπιταλισμού. 

Βασισμένη πάνω στην κοινωνική ιδιοχτησία των μέσων της παραγωγής και στη 
σχεδιοποίηση της, η οικονομία των σοσιαλιστικών χωρών και πρωτ' απ' όλα της 
Σοβ ιετ ικήςΈνωσης εξασφαλίζει υπεροχή στους ρυθμούς ανάπτυξηςτης και σημειώνει 
μια διαρκή, σταθερή, χωρίς κρίσεις ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την ολοένα και πιο 
πλήρη ικανοποίηση των διαρκώς αυξανομένων κοινωνικών, υλικών και πολιτιστικών 
αναγκών του πληθυσμού. 

10. Αντίθετα προς αυτή την αδιάκοπτη πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών, η 
οικονομία του κρατικό-μονοπωλιακού καπιταλισμού υποφέρει από μια χρόνια βαθιά, 
γενική και ολόπλευρη κρίση, που είναι συμφυής μ' αυτό το σύστημα. Χαρακτηριστικό 
αυτής της κρίσης σ' αυτό το διάστημα ήταν το ότι έπληξε ταυτόχρονα όλες μαζί τις 
πιο αναπτυγμένες βιομηχανικά καπιταλιστικές χώρες και εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σ' 
όλους τους τομείς. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης η μαζική ανεργία και η εξαθλίωση των 
εργαζομένων και οι ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί οξύνθηκαν 
ακόμα πιο πολύ και πήραν καινούργιες διαστάσεις. 

11. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος, αποχτά ένα 
ολοένα αυξανόμενο θετικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ 
κι έξω απ' αυτά. παρά τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες που μετέχουν σ' αυτό τόσο 
σε σχέση με το πολιτικό και κοινωνικό τους καθεστώς, όσο και σε σχέση με την 
ιδεολογία και το επίπεδο ανάπτυξης τους. 

Παρά τις προσπάθειες του ιμπεριαλισμού και άλλων δυνάμεων να το διασπάσουν ή να 
το ουδετεροποιήσουν ή ακόμα και να το προσεταιρισθούν, το κίνημα αυτό παραμένει 
αντιϊμπεριαλιστικό και αγωνίζεται ενάντια στον αποικισμό, το νεο-αποικισμό και 
το ρατσισμό και για την εθνική ανεξαρτησία και την ειρήνη και για μια δικαιότερη 
πολιτική και οικονομική τάξη. 

Η Κύπρος σαν μέλος του κινήματος των Αδεσμεύτων ακολουθεί βασικά αδέσμευτη 
εξωτερική πολιτική. Ακολουθώντας αυτή την βασικά αντιϊμπεριαλιστική πολιτική και 
μετέχοντας σ' όλες τις Δ ιασκέψεις των Αδεσμεύτων και άλλων διεθνών οργανισμών 
παίρνει βασικά ορθή θέση πάνω στα διάφορα σοβαρά και επίμαχα διεθνή θέματα, 
όπως το θέμα της ύφεσης, της συνεργασίας, του αφοπλισμού και της ε ιρήνης 
και συμβάλλει θετικά στο μέτρο των δυνάμεων της στη λύση αυτών των μεγάλων 
προβλημάτων της εποχής μας. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς την πολιτική αυτή, που 
είναι η πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες και η πιο εξυπηρετική για τον 
αγώνα που διεξάγει ο λαός μας. Τα συμφέροντα της Κύπρου επιβάλλουν όπως η 
Κυβέρνηση ακολουθήσει και στο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια και 
αποφασιστικότητα αυτή την πολιτική. Το Κόμμα μας θα συμβάλει στην εκπλήρωση 
αυτού του καθήκοντος με όλες του τις δυνάμεις. 

12. Το Συνέδριο μας εχτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

(α) να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αγώνα των λαών για 
οριστική εδραίωση της πολιτικής της ειρηνικής συνύπαρξης με βάση τις Αρχές 
της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και την παγίωση της διεθνούς ύφεσης και την 
επέχταση της και στο στρατιωτικό τομέα. 

(6) να συμβάλουμε κατά τον ίδιο τρόπο στον κοινό αγώνα ενάντια στον εξοπλιστικό 
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4. Το 14ο Συνέδριο εχτιμά, σαν σημαντικές τις επιτυχίες και την πρόοδο που 
σημείωσαν σ' αυτό το διάστημα οι δυνάμεις που παλεύουν για εθνική ανεξαρτησία, 
δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

Στην Ευρώπη οι δημοκρατικές δυνάμεις και ειδικά οι δυνάμεις της Αριστεράς 
βρίσκονται σε άνοδο και σημειώνουν σημαντική πρόοδο. Στην Πορτογαλία και 
την Ισπανία κατάρρευσαν και τα τελευταία διχτατορικά φασιστικά καθεστώτα που 
καταδυνάστευαν για δεκαετίας τους λαούς των χωρών τους. Η κατάρρευση τους 
οδήγησε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας, δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις 
και συνθήκες για δημοκρατική πολιτική ζωή και ανέλιξη, για την οποία παλεύουν 
αποφασιστικά τα Κομμουνιστικά Κόμματα και άλλες πατριωτικές δυνάμεις αυτών 
των χωρών. 

5. Στην Ελλάδα κατάρρευσε η επτάχρονη στρατιωτική διχτατορία. Η κατάρρευση 
της Χούντας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η νομιμοποίηση του Κ.Κ.Ε. και 
των άλλων οργανώσεων, η διακυβέρνηση της χώρας από δημοκρατικά εκλεγμένη 
Κυβέρνηση, υπόλογη στη Βουλή, αποτελούνσπουδαίεςκατακτήσειςτου αγωνιζόμενου 
ελληνικού λαού. Η νομιμοποίηση του Κ Κ Ε αποτέλεσε μια σημαντική κατάχτηση 
της εργατικής τάξης και των εργαζομένων της Ελλάδας. Με τους αγώνες του το 
Κ Κ Ε αναδείχνεται ένα Κόμμα με μεγάλη και αποφασιστική επιρροή ανάμεσα στην 
εργατική τάξη και τους εργαζόμενους γύρω από το οποίο μπορούν να συσπειρωθούν 
οι προοδευτικές αριστερές δυνάμεις, στον αγώνα για διεύρυνση και εδραίωση της 
δημοκρατίας, για αποδέσμευση της Ελλάδας από την αμερικανική επιρροή, το ΝΑΤΟ 
και την ΕΟΚ, για τη λύση των εθνικών προβλημάτων προς το συμφέρον του ελληνικού 
λαού, για μια πολιτική της διεθνούς ύφεσης και της ειρήνης. 

6. Στην Τουρκία, που υποφέρει από μια οξύτατη και βαθιά οικονομικό πολιτική 
κρίση, η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα πιο πολύ. Βαθιά οικονομική κρίση, 
αβάσταχτα εξωτερικά χρέη, πολιτική αναταραχή και δολοφονίες, μαζική ανεργία 
και έξοδος εργατών για αναζήτηση δουλιάς στο εξωτερικό - ολ' αυτά δημιουργούν 
μια πραγματικά εκρηχτική κατάσταση στη Τουρκία, που έχει την επίδραση της στη 
διαμόρφωση μιας σωβινιστικής επιθετικής πολιτικής των κυβερνητικών κύκλων 
τόσο στο Κυπριακό, όσο και στην επίλυση των διαφορών της με την Ελλάδα. 

Ενάντια σ' αυτή την αντιδραστική κατάσταση και τη σωβινιστική πολιτική των 
κυβερνητικών κύκλων της Τουρκίας διεξάγουν ένα ηρωικό αγώνα οι δημοκρατικές 
προοδευτικές δυνάμεις, με επικεφαλής την εργατική τάξη. Το Κ.Κ. το μόνο σε 
ευρωπαϊκή χώρα κομμουνιστικό κόμμα που εργάζεται σε συνθήκες παρανομίας, 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απαλλαγή της Τουρκίας από τη 
σημερινή κατάσταση και για μια πραγματικά εθνική πολιτική και δημοκρατική 
εξέλιξη, καθώς και του αγώνα για μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του 
Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. 

7. Στη Μέση Ανατολή οι αραβικοί λαοί παρά τη διάσπαση που προκαλούν οι 
αντιδραστικοί κύκλοι, αγωνίζονται σθεναρά ενάντια στον ιμπεριαλισμό που επιδιώκει 
να επιβάλει την κυριαρχία του στην περιοχή, και ενάντια στο σιωνισμό και τον 
επεχτατισμό των κυβερνητικών κύκλων του Ισραήλ, που δρουν σαν όργανο των 
ιμπεριαλιστών. 

Οι αραβικοί λαοί, με επικεφαλής τις πατριωτικές, δημοκρατικές δυνάμεις αγωνίζονται 
για την απελευθέρωση των εδαφών τους από την Ισραηλιτική κατοχή και για 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, περιλαμβανομένης και 
της ίδρυσης δικού του Παλαιστινιακού κράτους. 

8. Στην Ασία, την Αφρική και την Λατινική Αμερική οι λαοί παλεύουν σθεναρά 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τα ξένα μονοπώλια, το ρατσισμό, το σιωνισμό και την 
αντίδραση, που επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να επιβάλουν την κυριαρχία τους πάνω 
στους λαούς αυτών των χωρών. 

Ο λαός του Αφγανιστάν ανατρέποντας το καθυστερημένο φεουδαρχικό καθεστώς 
σημείωσε μια λαμπρή νίκη, που άνοιξε το δρόμο για ριζικές οικονομικοκοινωνικές 
αλλαγές με σοσιαλιστικό περιεχόμενο. 
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Οι λαοί μιας σειράς χωρών, όπως της Αγκόλα, της Αιθιοπίας και άλλων, με τον ηρωικό 
τους αγώνα και με την αποφασιστική βοήθεια των σοσιαλιστικών χωρών και κυρίως 
της Σοβιετικής Ένωσης και της Λ.Δ. της Κούβας και την αλληλεγγύη των παγκόσμιων 
προοδευτικών δυνάμεων σύντριψαν τις επιδρομές των ιμπεριαλιστών και των 
οργάνων τους και βαδίζουν τώρα στο δρόμο της μη καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

9. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δυο κύρια κοινωνικά συστήματα - το 
σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό - το σοσιαλιστικό σύστημα διαδηλώνει ολοένα και πιο 
χτυπητά την πλήρη ανωτερότητα του σ' όλους τους τομείς έναντι του καπιταλισμού. 

Βασισμένη πάνω στην κοινωνική ιδιοχτησία των μέσων της παραγωγής και στη 
σχεδιοποίηση της, η οικονομία των σοσιαλιστικών χωρών και πρωτ' απ' όλα της 
Σοβ ιετ ικήςΈνωσης εξασφαλίζει υπεροχή στους ρυθμούς ανάπτυξηςτης και σημειώνει 
μια διαρκή, σταθερή, χωρίς κρίσεις ανάπτυξη, με αποτέλεσμα την ολοένα και πιο 
πλήρη ικανοποίηση των διαρκώς αυξανομένων κοινωνικών, υλικών και πολιτιστικών 
αναγκών του πληθυσμού. 

10. Αντίθετα προς αυτή την αδιάκοπτη πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών, η 
οικονομία του κρατικό-μονοπωλιακού καπιταλισμού υποφέρει από μια χρόνια βαθιά, 
γενική και ολόπλευρη κρίση, που είναι συμφυής μ' αυτό το σύστημα. Χαρακτηριστικό 
αυτής της κρίσης σ' αυτό το διάστημα ήταν το ότι έπληξε ταυτόχρονα όλες μαζί τις 
πιο αναπτυγμένες βιομηχανικά καπιταλιστικές χώρες και εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σ' 
όλους τους τομείς. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης η μαζική ανεργία και η εξαθλίωση των 
εργαζομένων και οι ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί οξύνθηκαν 
ακόμα πιο πολύ και πήραν καινούργιες διαστάσεις. 

11. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος, αποχτά ένα 
ολοένα αυξανόμενο θετικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ 
κι έξω απ' αυτά. παρά τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες που μετέχουν σ' αυτό τόσο 
σε σχέση με το πολιτικό και κοινωνικό τους καθεστώς, όσο και σε σχέση με την 
ιδεολογία και το επίπεδο ανάπτυξης τους. 

Παρά τις προσπάθειες του ιμπεριαλισμού και άλλων δυνάμεων να το διασπάσουν ή να 
το ουδετεροποιήσουν ή ακόμα και να το προσεταιρισθούν, το κίνημα αυτό παραμένει 
αντιϊμπεριαλιστικό και αγωνίζεται ενάντια στον αποικισμό, το νεο-αποικισμό και 
το ρατσισμό και για την εθνική ανεξαρτησία και την ειρήνη και για μια δικαιότερη 
πολιτική και οικονομική τάξη. 

Η Κύπρος σαν μέλος του κινήματος των Αδεσμεύτων ακολουθεί βασικά αδέσμευτη 
εξωτερική πολιτική. Ακολουθώντας αυτή την βασικά αντιϊμπεριαλιστική πολιτική και 
μετέχοντας σ' όλες τις Δ ιασκέψεις των Αδεσμεύτων και άλλων διεθνών οργανισμών 
παίρνει βασικά ορθή θέση πάνω στα διάφορα σοβαρά και επίμαχα διεθνή θέματα, 
όπως το θέμα της ύφεσης, της συνεργασίας, του αφοπλισμού και της ε ιρήνης 
και συμβάλλει θετικά στο μέτρο των δυνάμεων της στη λύση αυτών των μεγάλων 
προβλημάτων της εποχής μας. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς την πολιτική αυτή, που 
είναι η πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες και η πιο εξυπηρετική για τον 
αγώνα που διεξάγει ο λαός μας. Τα συμφέροντα της Κύπρου επιβάλλουν όπως η 
Κυβέρνηση ακολουθήσει και στο μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια και 
αποφασιστικότητα αυτή την πολιτική. Το Κόμμα μας θα συμβάλει στην εκπλήρωση 
αυτού του καθήκοντος με όλες του τις δυνάμεις. 

12. Το Συνέδριο μας εχτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

(α) να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον κοινό αγώνα των λαών για 
οριστική εδραίωση της πολιτικής της ειρηνικής συνύπαρξης με βάση τις Αρχές 
της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και την παγίωση της διεθνούς ύφεσης και την 
επέχταση της και στο στρατιωτικό τομέα. 

(6) να συμβάλουμε κατά τον ίδιο τρόπο στον κοινό αγώνα ενάντια στον εξοπλιστικό 
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ανταγωνισμό, για την αποτροπή της παραγωγής της βόμβας νετρονίου και για το 
γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

(γ) να υποστηρίξουμε ενεργά και να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση μας προς τους αγώνες των λαών για λευτεριά και εθνική 
ανεξαρτησία, δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

(δ) να εν ισχύσουμε ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς της Κύπρου με τις αδέσμευτες 
και γενικά όλες τις φιλικές χώρες, που μας προσφέρουν την πολύτιμη αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση τους στον αγώνα μας. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό της κυπριακής πολιτικής κατάστασης στην 4ετία 
που αποσκοπούμε υπήρξε η εκδήλωση της από πολλά χρόνια ετοιμαζόμενης 
ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας κατά της Κύπρου, που αποκορυφώθηκε με το προδοτικό 
πραξικόπημα της Ελλαδικής χούντας και της Ε Ο Κ Α Β στις 15 του Ιούλη και τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή και τον πόλεμο που ακολούθησε. Το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα 
με όλες τις τραγικές για το λαό μας συνέπειες υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας 
για τις κυπριακές εξελίξεις της 4ετίας. 

Σαν αποτέλεσμα των εγκληματικών αυτών ενεργειών δημιουργήθηκε μια ολότελα 
νέα, πρωτοφανή σε τραγικότητα και καταστροφές, κατάσταση στην Κύπρο. Τα στοιχεία 
της πρωτοφανούς αυτής τραγωδίας στη νεώτερη ιστορία της Κύπρου τα συνθέτουν οι 
χιλιάδες των νεκρών που έπεσαν στο πεδίο της τιμής, οι χιλιάδες των αγνοουμένων 
η κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά επιδρομικό στρατεύματα, 
ο έλεγχος του 70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού μας από τις δυνάμεις 
εισβολής, το ξερίζωμα και η προσφυγοποίηση 200.000 περίπου Ελλήνων Κυπρίων, 
η βίαιη μετακίνηση χιλιάδων Τουρκοκυπρίων από τις εστίες τους και η μεταφορά 
τους σε ορισμένες περιπτώσεις και με δόλια σύμπραξη της βρεττανικής κυβέρνησης 
- στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή της Κύπρου και το δράμα 
των εγκλωβισμένων. 

2. Το Συνέδριο μας εχτιμώνταςτα γεγονότα που προηγήθηκαντου πραξικοπήματος 
διαπιστώνει ότι διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη χειρισμού της όλης κατάστασης και 
υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις από μέρους του κράτους που έγιναν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τους ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους για την προώθηση και 
εφαρμογή των εγκληματικών τους σχεδίων. 

3. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας τη δράση και τις ενέργειες του Κόμματος μας 
πριν και στη διάρκεια του πραξικοπήματος και της εισβολής εκφράζει την πλήρη 
εχτίμηση του για το ρόλο του Κόμματος στην αντιμετώπιση της ιμπεριαλιστικής αυτής 
συνωμοσίας. 

Το Κόμμα μας για πολλά χρόνια επανειλημμένα και επίμονα προειδοποιούσε για 
τους κινδύνους διενέργειας πραξικοπήματος και καλούσε την κυβέρνηση να πάρει 
έγκαιρα όλα τα αναγκαία δραστικά μέτρα για την αποτροπή ή και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του. Το Κόμμα μας διαδραμάτισε τον κύριο ρόλο στις μαζικές 
κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις για την πρόληψη και ματαίωση του πραξικοπήματος, 
πρόσφερε τις δυνάμεις του και έθεσε στη διάθεση της κυβέρνησης όσους μαχητές 
μας ζήτησε ο Πρόεδρος Μακάριος, χωρίς όμως. δυστυχώς να αξιοποιηθεί αυτή η 
προσφορά. Εξ ' άλλου, από την πρώτη μέρα του φασιστικού πραξικοπήματος και 
αργότερα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, το Κόμμα μας κάλεσε το λαό σε μαζική, 
ενιαία αντίσταση για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. 

Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Κόμματος χιλιάδες μέλη και οπαδοί του 
Κόμματος και γενικά του Εργατικού μας Κινήματος, μαζί με όλους τους άλλους 
πατριώτες, αγωνίστηκαν ηρωικά και πολλοί έπεσαν στο πεδίο της μάχης ενάντια στο 
πραξικόπημα, την προδοσία και την εισβολή για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας 
και της πατρίδας. Το Συνέδριο μας αποτίει φόρο τιμής και εκφράζει τη βαθιά και 
αμέριστη εχτίμηση του προς όλους τους πατριώτες, που σ' αυτό τον ιερό και δίκαιο 
αγώνα θυσίασαν το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο, την ιδία τη ζωή τους. 
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4. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας την πολιτική και ταχτική που ακολούθησε η 
Κ.Ε. καθώς και τη δράση και τις ενέργειες του Κόμματος για την αντιμετώπιση των 
πολλών και δύσκολων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, εκφράζει τη 
βαθιά εχτίμηση του και εγκρίνει πλήρως τις θέσεις και τη δράση της Κ.Ε. και γενικά 
του Κόμματος. 

5. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το κύριο χαραχτηριστικό της εσωτερικής 
κατάστασης υπήρξε από τη μια, η σθεναρή και ασταμάτητη πάλη του λαού μας για 
μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού και από την άλλη, η 
εμμονή των αμερικανονατοϊκών ιμπεριαλιστικών κύκλων και των οργάνων τους για 
την προώθηση και επιβολή των δικών τους σχεδίων λύσης του Κυπριακού. 

Παρά τη σθεναρή αυτή πάλη του κυπριακού λαού και την πολύτιμη αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση, των παγκόσμιων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων προς τον 
αγώνα μας εξακολουθεί να υφίσταται αδιέξοδο όσον αφορά την επίτευξη, μιας δίκαιης, 
ειρηνικής, δημοκρατικής, αμοιβαία αποδεχτής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, 
με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων - Ελλήνων, 
Τούρκων, Αρμένηδων και Μαρωνιτών. 

6. Για την εξεύρεση μιας τέτοιας λύσης η κυβέρνηση και η ελληνική κυπριακή 
πλευρά επέδειξαν διαλλακτικότητα και εποικοδομητικό πνεύμα. Αποφασιστικό βήμα 
για το ξεπέρασμα του αδιεξόδου αποτέλεσαν οι συναντήσεις του εκλιπόντος Προέδρου 
της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας κ. Ρ Ντενκτάς το Γενάρη και Φεβράρη του 1977 και η συμφωνία τους για 
τις 4 κατευθυντήριες γραμμές για λύση του Κυπριακού. Μ ε βάση αυτή τη συμφωνία 
και στα πλαίσια αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών η ελληνική κυπριακή πλευρά, 
υπόβαλε τον Απρίλη του 1977 τις γνωστές συγκεκριμένες και εποικοδομητικές 
προτάσεις της που εγκρίθηκαν σε κοινή συνεδρίαση του υπουργικού και Εθνικού 
Συμβουλίου υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. 

7. Σε αντίθεση προς τη διαλλαχτική και εποικοδομητική στάση της κυβέρνησης 
και της ελληνοκυπριακής πλευράς η κυβέρνηση της Τουρκίας και η αντιδραστική 
σωβινιστική ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχοντας και την υποστήριξη 
των πιο αντιδραστικών κύκλων του αγγλοαμερικανικού ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ. 
επέδειξαν σ' αυτά τα 4 χρόνια πλήρη αδιαλλαξία. Κύρια επιδίωξη τους αποτελεί 
η μονιμοποίηση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων της βίας και της 
επιδρομής. Η πολιτική αυτή της τουρκικής κυβέρνησης εντάσσεται και εξυπηρετεί τα 
γενικότερα επιδρομικό σχέδια των ιμπεριαλιστικών κύκλων στην περιοχή. 

Ακολουθώντας αυτή την πολιτική η κυβέρνηση της Τουρκίας και η αντιδραστική 
σωβινιστική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση προς 
επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. αθέτησαν επανειλημμένα υποσχέσεις και δεσμεύσεις που ανάλαβαν 
απέναντι στον Γ Γ του ΟΗΕ, προχώρησαν στην ανακήρυξη χωριστού ομόσπονδου 
τουρκικού κράτους και δημιούργησαν νέα τετελεσμένα γεγονότα με τον εποικισμό 
του Βαρωσιού. 

Π ιεζόμενοι από τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινή γνώμη η τουρκική κυβέρνηση και η 
αντιδραστική τουρκοκυπριακή ηγεσία υπόβαλαν τον περασμένο Απρίλη τις προτάσεις 
τους για το Κυπριακό, αφού πρώτα τις διαφήμισαν παγκόσμια με ένα Επεξηγηματικό 
Μνημόνιον. Κύρια επιδίωξη των προτάσεων αυτών είναι η επισημοποίηση της 
σημερινής κατάστασης, όπως δημιουργήθηκε μετά την εισβολή και τον επιδρομικό 
πόλεμο της Τουρκίας τον Ιούλη και Αύγουστο του 1974, με τη δημιουργία ουσιαστικά 
δυο χωριστών κρατών, με μια επίπλαστη και χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους. Σαν 
τέτοιες αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για εποικοδομητικές 
διακοινοτικές συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. 

8. Το Συνέδριο μας υπογραμμίζει ότι το πιο επείγον καθήκον είναι η εξεύρεση 
μιας δίκαιης, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης του Κυπριακού προς το συμφέρον 
όλων των Κυπρίων, βασισμένης πάνω στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Μια τέτοια λύση 
πρέπει να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα 
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ανταγωνισμό, για την αποτροπή της παραγωγής της βόμβας νετρονίου και για το 
γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

(γ) να υποστηρίξουμε ενεργά και να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση μας προς τους αγώνες των λαών για λευτεριά και εθνική 
ανεξαρτησία, δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

(δ) να εν ισχύσουμε ακόμα πιο πολύ τους δεσμούς της Κύπρου με τις αδέσμευτες 
και γενικά όλες τις φιλικές χώρες, που μας προσφέρουν την πολύτιμη αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση τους στον αγώνα μας. 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό της κυπριακής πολιτικής κατάστασης στην 4ετία 
που αποσκοπούμε υπήρξε η εκδήλωση της από πολλά χρόνια ετοιμαζόμενης 
ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας κατά της Κύπρου, που αποκορυφώθηκε με το προδοτικό 
πραξικόπημα της Ελλαδικής χούντας και της Ε Ο Κ Α Β στις 15 του Ιούλη και τη βάρβαρη 
τουρκική εισβολή και τον πόλεμο που ακολούθησε. Το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα 
με όλες τις τραγικές για το λαό μας συνέπειες υπήρξε ο καθοριστικός παράγοντας 
για τις κυπριακές εξελίξεις της 4ετίας. 

Σαν αποτέλεσμα των εγκληματικών αυτών ενεργειών δημιουργήθηκε μια ολότελα 
νέα, πρωτοφανή σε τραγικότητα και καταστροφές, κατάσταση στην Κύπρο. Τα στοιχεία 
της πρωτοφανούς αυτής τραγωδίας στη νεώτερη ιστορία της Κύπρου τα συνθέτουν οι 
χιλιάδες των νεκρών που έπεσαν στο πεδίο της τιμής, οι χιλιάδες των αγνοουμένων 
η κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά επιδρομικό στρατεύματα, 
ο έλεγχος του 70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού μας από τις δυνάμεις 
εισβολής, το ξερίζωμα και η προσφυγοποίηση 200.000 περίπου Ελλήνων Κυπρίων, 
η βίαιη μετακίνηση χιλιάδων Τουρκοκυπρίων από τις εστίες τους και η μεταφορά 
τους σε ορισμένες περιπτώσεις και με δόλια σύμπραξη της βρεττανικής κυβέρνησης 
- στην κατεχόμενη από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχή της Κύπρου και το δράμα 
των εγκλωβισμένων. 

2. Το Συνέδριο μας εχτιμώνταςτα γεγονότα που προηγήθηκαντου πραξικοπήματος 
διαπιστώνει ότι διαπράχθηκαν σοβαρά λάθη χειρισμού της όλης κατάστασης και 
υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις από μέρους του κράτους που έγιναν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τους ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους για την προώθηση και 
εφαρμογή των εγκληματικών τους σχεδίων. 

3. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας τη δράση και τις ενέργειες του Κόμματος μας 
πριν και στη διάρκεια του πραξικοπήματος και της εισβολής εκφράζει την πλήρη 
εχτίμηση του για το ρόλο του Κόμματος στην αντιμετώπιση της ιμπεριαλιστικής αυτής 
συνωμοσίας. 

Το Κόμμα μας για πολλά χρόνια επανειλημμένα και επίμονα προειδοποιούσε για 
τους κινδύνους διενέργειας πραξικοπήματος και καλούσε την κυβέρνηση να πάρει 
έγκαιρα όλα τα αναγκαία δραστικά μέτρα για την αποτροπή ή και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του. Το Κόμμα μας διαδραμάτισε τον κύριο ρόλο στις μαζικές 
κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις για την πρόληψη και ματαίωση του πραξικοπήματος, 
πρόσφερε τις δυνάμεις του και έθεσε στη διάθεση της κυβέρνησης όσους μαχητές 
μας ζήτησε ο Πρόεδρος Μακάριος, χωρίς όμως. δυστυχώς να αξιοποιηθεί αυτή η 
προσφορά. Εξ ' άλλου, από την πρώτη μέρα του φασιστικού πραξικοπήματος και 
αργότερα της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, το Κόμμα μας κάλεσε το λαό σε μαζική, 
ενιαία αντίσταση για την υπεράσπιση της πατρίδας μας. 

Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Κόμματος χιλιάδες μέλη και οπαδοί του 
Κόμματος και γενικά του Εργατικού μας Κινήματος, μαζί με όλους τους άλλους 
πατριώτες, αγωνίστηκαν ηρωικά και πολλοί έπεσαν στο πεδίο της μάχης ενάντια στο 
πραξικόπημα, την προδοσία και την εισβολή για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας 
και της πατρίδας. Το Συνέδριο μας αποτίει φόρο τιμής και εκφράζει τη βαθιά και 
αμέριστη εχτίμηση του προς όλους τους πατριώτες, που σ' αυτό τον ιερό και δίκαιο 
αγώνα θυσίασαν το πιο πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο, την ιδία τη ζωή τους. 
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4. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας την πολιτική και ταχτική που ακολούθησε η 
Κ.Ε. καθώς και τη δράση και τις ενέργειες του Κόμματος για την αντιμετώπιση των 
πολλών και δύσκολων πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων 
που δημιουργήθηκαν από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, εκφράζει τη 
βαθιά εχτίμηση του και εγκρίνει πλήρως τις θέσεις και τη δράση της Κ.Ε. και γενικά 
του Κόμματος. 

5. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το κύριο χαραχτηριστικό της εσωτερικής 
κατάστασης υπήρξε από τη μια, η σθεναρή και ασταμάτητη πάλη του λαού μας για 
μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού και από την άλλη, η 
εμμονή των αμερικανονατοϊκών ιμπεριαλιστικών κύκλων και των οργάνων τους για 
την προώθηση και επιβολή των δικών τους σχεδίων λύσης του Κυπριακού. 

Παρά τη σθεναρή αυτή πάλη του κυπριακού λαού και την πολύτιμη αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση, των παγκόσμιων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων προς τον 
αγώνα μας εξακολουθεί να υφίσταται αδιέξοδο όσον αφορά την επίτευξη, μιας δίκαιης, 
ειρηνικής, δημοκρατικής, αμοιβαία αποδεχτής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, 
με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων - Ελλήνων, 
Τούρκων, Αρμένηδων και Μαρωνιτών. 

6. Για την εξεύρεση μιας τέτοιας λύσης η κυβέρνηση και η ελληνική κυπριακή 
πλευρά επέδειξαν διαλλακτικότητα και εποικοδομητικό πνεύμα. Αποφασιστικό βήμα 
για το ξεπέρασμα του αδιεξόδου αποτέλεσαν οι συναντήσεις του εκλιπόντος Προέδρου 
της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας κ. Ρ Ντενκτάς το Γενάρη και Φεβράρη του 1977 και η συμφωνία τους για 
τις 4 κατευθυντήριες γραμμές για λύση του Κυπριακού. Μ ε βάση αυτή τη συμφωνία 
και στα πλαίσια αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών η ελληνική κυπριακή πλευρά, 
υπόβαλε τον Απρίλη του 1977 τις γνωστές συγκεκριμένες και εποικοδομητικές 
προτάσεις της που εγκρίθηκαν σε κοινή συνεδρίαση του υπουργικού και Εθνικού 
Συμβουλίου υπό την προεδρία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. 

7. Σε αντίθεση προς τη διαλλαχτική και εποικοδομητική στάση της κυβέρνησης 
και της ελληνοκυπριακής πλευράς η κυβέρνηση της Τουρκίας και η αντιδραστική 
σωβινιστική ηγεσία της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, έχοντας και την υποστήριξη 
των πιο αντιδραστικών κύκλων του αγγλοαμερικανικού ιμπεριαλισμού και του ΝΑΤΟ. 
επέδειξαν σ' αυτά τα 4 χρόνια πλήρη αδιαλλαξία. Κύρια επιδίωξη τους αποτελεί 
η μονιμοποίηση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων γεγονότων της βίας και της 
επιδρομής. Η πολιτική αυτή της τουρκικής κυβέρνησης εντάσσεται και εξυπηρετεί τα 
γενικότερα επιδρομικό σχέδια των ιμπεριαλιστικών κύκλων στην περιοχή. 

Ακολουθώντας αυτή την πολιτική η κυβέρνηση της Τουρκίας και η αντιδραστική 
σωβινιστική ηγεσία των Τουρκοκυπρίων επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση προς 
επανειλημμένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. αθέτησαν επανειλημμένα υποσχέσεις και δεσμεύσεις που ανάλαβαν 
απέναντι στον Γ Γ του ΟΗΕ, προχώρησαν στην ανακήρυξη χωριστού ομόσπονδου 
τουρκικού κράτους και δημιούργησαν νέα τετελεσμένα γεγονότα με τον εποικισμό 
του Βαρωσιού. 

Π ιεζόμενοι από τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινή γνώμη η τουρκική κυβέρνηση και η 
αντιδραστική τουρκοκυπριακή ηγεσία υπόβαλαν τον περασμένο Απρίλη τις προτάσεις 
τους για το Κυπριακό, αφού πρώτα τις διαφήμισαν παγκόσμια με ένα Επεξηγηματικό 
Μνημόνιον. Κύρια επιδίωξη των προτάσεων αυτών είναι η επισημοποίηση της 
σημερινής κατάστασης, όπως δημιουργήθηκε μετά την εισβολή και τον επιδρομικό 
πόλεμο της Τουρκίας τον Ιούλη και Αύγουστο του 1974, με τη δημιουργία ουσιαστικά 
δυο χωριστών κρατών, με μια επίπλαστη και χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους. Σαν 
τέτοιες αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για εποικοδομητικές 
διακοινοτικές συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. 

8. Το Συνέδριο μας υπογραμμίζει ότι το πιο επείγον καθήκον είναι η εξεύρεση 
μιας δίκαιης, ειρηνικής και δημοκρατικής λύσης του Κυπριακού προς το συμφέρον 
όλων των Κυπρίων, βασισμένης πάνω στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Μια τέτοια λύση 
πρέπει να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα 
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και το αδέσμευτο μιας ομόσπονδης δικοινοτικής Κυπριακής Δημοκρατίας και να 
αποκλείει τόσο την Ένωση ολόκληρης ή μέρους της Κύπρου με άλλη χώρα όσο και 
τη διχοτόμηση της. Μ ε βάση τη λύση αυτή, τα τουρκικά και όλα τα ξένα στρατεύματα 
πρέπει να αποχωρήσουν, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στο κυπριακό έδαφος να 
καταργηθούν και να τερματισθούν οποιεσδήποτε επεμβάσεις στα εσωτερικά της 
Κύπρου. Οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους 
και να διακριβωθεί η τύχη των αγνοουμένων. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κύπρου να διασφαλισθούν με ισχυρές και 
αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις μέσω του ΟΗΕ. 

9. Το Συνέδριο μας διακηρύττει, ότι μέσα στις σημερινές συγκεκριμένες 
κυπριακές συνθήκες και με βάση όλα τα δεδομένα, η ενδεδειγμένη ταχτική αγώνα 
είναι ο πολιτικός αγώνας εσωτερικά και διεθνώς, οι συνομιλίες, στα πλαίσια του 
ΟΗΕ και υπό την προσωπική καθοδήγηση του ΓΓ, η συγκρότηση ειδικής Δ ιεθνούς 
Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ, που θα ασχοληθεί με τις διεθνείς πτυχές του 
Κυπριακού, οι πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες και η όσο το δυνατό 
περαιτέρω διεθνοποίηση του Κυπριακού και η στον ανώτατο βαθμό αξιοποίηση της 
πολύτιμης διεθνούς συμπαράσταση και αλληλεγγύης και ιδιαίτερα της Σοβιετικής 
Ένωσης. 

Η αυστηρή προσήλωση προς αυτή τη γραμμή και ταχτική αποτελεί προϋπόθεση για 
την επιτυχία του αγώνα του Κυπριακού λαού. Κάθε παρέκκλιση απ' αυτή, και πολύ 
περισσότερο, εγκατάλειψη της, και η υιοθέτηση άλλης γραμμής και ταχτικής, υπέρ 
της οποίας τάσσονται διάφοροι πολιτικοί κύκλοι και παράγοντες θα οδηγούσε σε 
ολοκληρωτική καταστροφή της Κύπρου. 

Παράλληλα πρέπει να παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενίσχυση της 
αμυντικής ικανότητας του κράτους. Υπό την ευθύνη και την καθοδήγηση της 
κυβέρνησης να ενισχυθούν η αμυντική θωράκιση και οι νόμ ιμες δυνάμεις του 
κράτους και ολόκληρος ο λαός να διαπαιδαγωγείται στο πνεύμα της αντίστασης σε 
κάθε νέα τυχόν στρατιωτική επίθεση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. 

10. Το Συνέδριο μας τονίζει το επιταχτικό καθήκον της ολόπλευρης ενίσχυσης 
του εσωτερικού μετώπου. Τα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά 
προς το σκοπό αυτό είναι: 

(α) Η σφυρηλάτηση σταθερής και αρραγούς ενότητας όλων των πατριωτικών 
δυνάμεων του κυπριακού λαού με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, μια κοινή 
γραμμή και ταχτική. 

(β) Η κάθαρση και εξυγίανση των δυνάμεων ασφαλείας - Στρατού και Αστυνομίας 
- του κρατικού μηχανισμού και των Ημικρατικών Οργανισμών. 

(γ) Η διάλυση όλων των παρανόμων οργανώσεων και η κατάσχεση όλου του 
παράνομου οπλισμού. 

(δ) Η λύση των βασικών προσφυγικών προβλημάτων και ειδικά του στεγαστικού 
καθώς και όλων των βασικών οικονομικών προβλημάτων του λαού. όπως η δίκαιη 
κατανομή των οικονομικών βαρών και η δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή 
του εθνικού εισοδήματος προς όφελος των εργαζομένων μαζών. 

(ε) Η εκδημοκρατικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου με τη 
διενέργεια κοινοτικών, δημοτικών και άλλων εκλογών, τη δημοκρατικοποίηση και 
τον εκσυγχρονισμό του περί Συνεργατισμού Νόμου και θεσμών, την καθιέρωση 
του συστήματος της απλής αναλογικής και άλλα μέτρα. 

(στ) Η κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των Ακελιστών και γενικά των 
αριστερών και προοδευτικών όσον αφορά τις προσλήψεις και προαγωγές στην 
κυβερνητική υπηρεσία, στους ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς. 

(ζ) 0 σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης, αντιπροσωπευτικής των πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων, με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. 

Το Συνέδριο μας υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματική στροφή προς τους 
Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησαν 
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η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στην υπό κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων 
περιοχή της Κύπρου και η απαγόρευση κάθε επαφής, πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για επανασύνδεση μαζί τους, με στόχο την πλήρη εξομάλυνση των 
σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων στον κοινό αγώνα για μια δίκαιη, ειρηνική, 
δημοκρατική και αμοιβαία αποδεχτή λύση του Κυπριακού. 

11. Το Συνέδριο μας σε σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση καθορίζει 
συνοπτικά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) Να αγωνιστούμε για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις και μέσα στα 
πλαίσια του ΟΗΕ. 

(β) Να εμμένουμε στην ορθή ταχτική αγώνα για μια ειρηνική, δημοκρατική 
λύση με διακοινοτικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ, μακρυά από 
οποιουσδήποτε εξτρεμισμούς και τυχοδιωκτισμούς. Να ενισχύσουμε ταυτόχρονα 
τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους, 

(γ) Να εμμένουμε στην παραπέρα διεθνοποίηση του Κυπριακού, στη συγκρότηση 
Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης και στην πλήρη αξιοποίηση της διεθνούς αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης, 

(δ) Να ισχυροποιήσουμε το Εσωτερικό μας Μέτωπο παίρνοντας όλα τα μέτρα για 
τη σφυρηλάτηση μιας αρραγούς ενότητας όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, 

(ε) Να κάμουμε πραγματική στροφή στην προσέγγιση μας προς τους 
Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Η δουλειά μας πρέπει να αποβλέπει στο να 
γκρεμιστούν τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα μας οι ιμπεριαλιστές και 
οι πράκτορες τους και στο να αποκατασταθούν βαθμιαία οι παλιές καλές σχέσεις 
αλληλοκατανόησης, φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Γ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος 
της Κύπρου όχι μόνο ανέκοψε την ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά και 
κατάφερε βαρύτατο πλήγμα σ' αυτή με οδυνηρές συνέπειες την πρωτοφανή μαζική 
ανεργία, τη μείωση του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία του προσφυγικού και 
άλλων σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων για την πλειονότητα του 
λαού, Έλληνες και Τούρκους. 

0 πόλεμος με τις καταστροφές που επέφερε, η κατάληψη από τα τουρκικά επιδρομικό 
στρατεύματα του 40% του κυπριακού εδάφους, η απώλεια του 70% της συνολικής 
ακαθάριστης παραγωγής, η υποχρεωτική εγκατάλειψη ακίνητης περιουσίας αξίας 
£2,25 δισεκατομμυρίων περίπου και κινητής περιουσίας £100 εκατ. περίπου, η 
προσφυγοποίηση του 1/3 του πληθυσμού και η ανεργία 50.000 περίπου εργατών και 
30.000 αυτοεργοδοτουμένων - ολ' αυτά δείχνουν ανάγλυφα την έκταση του πλήγματος 
που υπέστη η κυπριακή οικονομία. 

2. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι στα 4 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από το 
προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη εισβολή η κυπριακή οικονομία ανορθώθηκε 
αναζωογονήθηκε και επαναδραστηριοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. 

Η σε τέτοιο βαθμό αναζωογόνηση και επαναδραστηριοποίηση της κυπριακής 
οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο: 

(α) Στην ορθή, πατριωτική συμβολή της εργατικής τάξης και των εργαζομένων του 
νησιού μας, με επί κεφαλής το Κόμμα μας και το προοδευτικό λαϊκό κίνημα. 

Ο πατριωτικός ρόλος του Κόμματος και του προοδευτικού εργατικού κινήματος για 
την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας εκφράστηκε τόσο με την εθελοντική από 
μέρους της εργατικής τάξης αναπροσαρμογή των όρων εργασίας και απολαβών 
των εργατοϋπαλλήλων, όσο και με την υποβολή συγκεκριμένων, ρεαλιστικών και 
επιστημονικά επεξεργασμένων προτάσεων από μέρους του Κόμματος μας για την 
ανόρθωση της οικονομίας. 
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(στ) Η κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των Ακελιστών και γενικά των 
αριστερών και προοδευτικών όσον αφορά τις προσλήψεις και προαγωγές στην 
κυβερνητική υπηρεσία, στους ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς. 

(ζ) 0 σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης, αντιπροσωπευτικής των πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων, με βάση ένα μίνιμουμ πρόγραμμα. 

Το Συνέδριο μας υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματική στροφή προς τους 
Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησαν 
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η μεταφορά των Τουρκοκυπρίων στην υπό κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων 
περιοχή της Κύπρου και η απαγόρευση κάθε επαφής, πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια για επανασύνδεση μαζί τους, με στόχο την πλήρη εξομάλυνση των 
σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων Κυπρίων στον κοινό αγώνα για μια δίκαιη, ειρηνική, 
δημοκρατική και αμοιβαία αποδεχτή λύση του Κυπριακού. 

11. Το Συνέδριο μας σε σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση καθορίζει 
συνοπτικά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) Να αγωνιστούμε για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις και μέσα στα 
πλαίσια του ΟΗΕ. 

(β) Να εμμένουμε στην ορθή ταχτική αγώνα για μια ειρηνική, δημοκρατική 
λύση με διακοινοτικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ, μακρυά από 
οποιουσδήποτε εξτρεμισμούς και τυχοδιωκτισμούς. Να ενισχύσουμε ταυτόχρονα 
τις αμυντικές δυνατότητες του κράτους, 

(γ) Να εμμένουμε στην παραπέρα διεθνοποίηση του Κυπριακού, στη συγκρότηση 
Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης και στην πλήρη αξιοποίηση της διεθνούς αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης, 

(δ) Να ισχυροποιήσουμε το Εσωτερικό μας Μέτωπο παίρνοντας όλα τα μέτρα για 
τη σφυρηλάτηση μιας αρραγούς ενότητας όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, 

(ε) Να κάμουμε πραγματική στροφή στην προσέγγιση μας προς τους 
Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας. Η δουλειά μας πρέπει να αποβλέπει στο να 
γκρεμιστούν τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα μας οι ιμπεριαλιστές και 
οι πράκτορες τους και στο να αποκατασταθούν βαθμιαία οι παλιές καλές σχέσεις 
αλληλοκατανόησης, φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

Γ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το δίδυμο ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος 
της Κύπρου όχι μόνο ανέκοψε την ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά και 
κατάφερε βαρύτατο πλήγμα σ' αυτή με οδυνηρές συνέπειες την πρωτοφανή μαζική 
ανεργία, τη μείωση του βιοτικού επιπέδου και τη δημιουργία του προσφυγικού και 
άλλων σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων για την πλειονότητα του 
λαού, Έλληνες και Τούρκους. 

0 πόλεμος με τις καταστροφές που επέφερε, η κατάληψη από τα τουρκικά επιδρομικό 
στρατεύματα του 40% του κυπριακού εδάφους, η απώλεια του 70% της συνολικής 
ακαθάριστης παραγωγής, η υποχρεωτική εγκατάλειψη ακίνητης περιουσίας αξίας 
£2,25 δισεκατομμυρίων περίπου και κινητής περιουσίας £100 εκατ. περίπου, η 
προσφυγοποίηση του 1/3 του πληθυσμού και η ανεργία 50.000 περίπου εργατών και 
30.000 αυτοεργοδοτουμένων - ολ' αυτά δείχνουν ανάγλυφα την έκταση του πλήγματος 
που υπέστη η κυπριακή οικονομία. 

2. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι στα 4 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από το 
προδοτικό πραξικόπημα και τη βάρβαρη εισβολή η κυπριακή οικονομία ανορθώθηκε 
αναζωογονήθηκε και επαναδραστηριοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. 

Η σε τέτοιο βαθμό αναζωογόνηση και επαναδραστηριοποίηση της κυπριακής 
οικονομίας οφείλεται κατά κύριο λόγο: 

(α) Στην ορθή, πατριωτική συμβολή της εργατικής τάξης και των εργαζομένων του 
νησιού μας, με επί κεφαλής το Κόμμα μας και το προοδευτικό λαϊκό κίνημα. 

Ο πατριωτικός ρόλος του Κόμματος και του προοδευτικού εργατικού κινήματος για 
την ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας εκφράστηκε τόσο με την εθελοντική από 
μέρους της εργατικής τάξης αναπροσαρμογή των όρων εργασίας και απολαβών 
των εργατοϋπαλλήλων, όσο και με την υποβολή συγκεκριμένων, ρεαλιστικών και 
επιστημονικά επεξεργασμένων προτάσεων από μέρους του Κόμματος μας για την 
ανόρθωση της οικονομίας. 
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(β) Στα συγκεκριμένα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και ειδικά στην επεξεργασία 
και εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου εκτάκτου σχεδίου οικονομικής δράσης. 

(γ) Στη βοήθεια σε χρήμα και σε είδος που δόθηκε στην Κύπρο από διάφορες χώρες 
και οργανώσεις του εξωτερικού, ειδικά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και 
άλλων προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. 

(δ) Στην εξασφάλιση και διεύρυνση αγορών για τα κυπριακά, βιομηχανικά και 
αγροτικά προϊόντα. 

3. Το Συνέδριο ενώ εχτιμά τις επιτυχίες στην αναζωογόνηση της κυπριακής 
οικονομίας την άνοδο του εθνικού εισοδήματος και των απολαβών των εργαζομένων, 
καθώς και τη δράση που ανάπτυξαν μέσα σ' αυτή την περίοδο οι λαϊκές οργανώσεις για 
τη λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, διαπιστώνει παράλληλα ότι 
το μερίδιο των εργατών και των εργαζομένων στο εθνικό ε ισόδημα είναι χαμηλότερο 
από ότι ήταν το 1973, πράγμα που έχει δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στο βιοτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο τους. 

Η κατάσταση αυτή απαιτεί τη ριζική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή της οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης προς όφελος της εργατικής τάξης και των 
εργαζομένων, με κατεύθυνση τη δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του εθνικού 
εισοδήματος και την άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μας διαδραματίζει και η εμπορική 
πολιτική του κράτους. Το Κόμμα μας προειδοποίησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης 
έναντι της ΕΟΚ είναι λανθασμένη και επιζήμια για την κυπριακή οικονομία με ακόμα 
χειρότερες προοπτικές, κυρίως για την αγροτική οικονομία. 

Το Συνέδριο ζητά όπως αναθεωρηθεί η πολιτική της κυβέρνησης έναντι της ΕΟΚ 
κατά τρόπο που να μη ζημιώνει τις εμπορικές και οικονομικές κρατικές σχέσεις με 
τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες, που είναι και οι φυσικοί σύμμαχοι μας στον 
αγώνα για επιβίωση και λευτεριά. 

4. Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθειά εκτίμηση του για τον πρωτοποριακό, 
πατριωτικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας και γενικά το εργατικό μας κίνημα 
και εγκρίνει σαν σημαντική τη συμβολή του στην ανόρθωση και αναζωογόνηση της 
οικονομίας και γενικά στην ενίσχυση του οικονομικού μετώπου πάλης, που αποτελεί 
απαραίτητο υπόβαθρο του σκληρού και δύσκολου αγώνα για τη σωτηρία και τη 
λευτεριά της πατρίδας μας. 

5. Το Συνέδριο μας έχοντας υπόψη του την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 
καθορίζει σαν το κύριο καθήκον μας το συνεχή αγώνα για την ολοκλήρωση της 
επαναδραστηριοποίησης και αναζωογόνησης της οικονομίας μας σ' όλους τους 
τομείς και για δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του Εθνικού Εισοδήματος και 
των οικονομικών βαρών προς όφελος των εργαζομένων. 

Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση των ημερομισθίων και των μισθών ιδιαίτερα 
των εργατριών και των χαμηλά αμοιβομένων εργατών, την αναπροσαρμογή της 
φορολογικής πολιτικής, τη βελτίωση της νομοθεσίας για το φόρο εισοδήματος 
υπέρ των εργαζομένων, τον εκσυγχρονισμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση 
τις Δ ιεθνε ίς Συμβάσεις, την εφαρμογή Κρατικού Σχεδίου Υγείας, την επέχταση της 
δωρεάν παιδείας, την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για το οικιστικό και άλλα 
μέτρα. 

Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
1. Το μαζικό λαϊκό κίνημα, που εκφράζεται με το κίνημα των προσφύγων, τις 
συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και μαζικοπολιτικές οργανώσεις διαδραμάτισε 
αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης και των προβλημάτων 
που δημιούργησαν στο λαό μας το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική 
εισβολή. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση του για τον πατριωτισμό, το υψηλό 
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φρόνημα, την αντοχή, την καρτερία, την ενότητα και την ανεχτίμητη συμβολή τόσο του 
προσφυγικού κόσμου όσο και όλων των μαζικών λαϊκών οργανώσεων στον αγώνα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του διπλού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος, στον 
απελευθερωτικό αγώνα και την οικονομική και κοινωνική άνοδο του λαού. 

Εκφράζει επίσης, την εχτίμηση του για την ακούραστη συνεπή και υπεύθυνη δουλιά 
που χιλιάδες μέλη του Κόμματος προσφέρουν δουλεύοντας μέσα στις λαϊκές 
οργανώσεις. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό 
αγώνα του λαού μας, για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της παλλαϊκής πατριωτικής 
ενότητας και για την προώθηση και λύση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων 
του λαού, υπήρξε αποφασιστικής και τεράστιας σημασίας. Βασικό στοιχείο και 
συντελεστής για την παλλαϊκή πατριωτική ενότητα, ραχοκοκαλιά αυτής της ενότητας 
αποτελεί η εργατο-αγροτική συμμαχία. 

2. Εχτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει το 
μαζικό λαϊκό κίνημα, το Συνέδριο μας θεωρεί ότι η πάρα πέρα ισχυροποίηση του 
κινήματος και των οργανώσεων του, η εδραίωση και επέχταση της ενότητας τους, 
αποτελεί βασικό καθήκον του Κόμματος και των μελών που ανήκουν και δουλεύουν 
στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις. Γι' αυτό το Συνέδριο μας καλεί τα μέλη 
και στελέχη που δουλεύουν ανάμεσα στους πρόσφυγες, στο συνδικαλιστικό, το 
αγροτικό, το κίνημα της νεολαίας, των γυναικών, των επαγγελματοβιοτεχνών, των 
επιστημόνων και διανοουμένων, στο συνεργατισμό, στον αθλητισμό, στο κίνημα της 
ε ιρήνης και άλλους τομείς του μαζικού κινήματος να αναπτύξουν ακόμα περισσότερη 
δραστηριότητα, να πρωτοστατούν πάντα στην ανακίνηση και στον αγώνα για τη λύση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργάτες και οι εργαζόμενοι, να προωθούν 
τη γραμμή της ενότητας και να διαπαιδαγωγούν το λαό με βάση την ορθή γραμμή 
και ταχτική του Κόμματος μας και στον αγώνα για την κατοχύρωση και βελτίωση των 
όρων εργασίας και των απολαβών της εργατικής τάξης και των εργαζομένων για την 
άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου. 

3. Το Κόμμα μας επιβάλλεται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γυναικείο κίνημα. 
Οι γυναίκες αποτελούν το μισό του πληθυσμού και μια υπολογίσιμη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική δύναμη, με πολλά και ποικίλα προβλήματα. Το Κόμμα μας 
πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη λύση τους, γεγονός που θα' χει σαν αποτέλεσμα 
την προσέλευση περισσοτέρων γυναικών στο Κόμμα. Πρέπει να μελετήσουμε νέες 
μορφές και μέθοδες δουλιάς για μια πραγματική στροφή στη δουλιά ανάμεσα στις 
γυναίκες. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μεσαία στρώματα, επαγγελματοβιοτέχνες, αυτοκινητιστές και 
άλλοι και κυρίως τα προβλήματα εκείνων που πλήγηκαν από το πραξικόπημα και την 
εισβολή, όπως είναι τα ενοίκια, η έκτακτη εισφορά και άλλα. 

4. Το καθήκον μας όσον αφορά το μαζικό λαϊκό κίνημα είναι να συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε για την παραπέρα ολόπλευρη ισχυροποίηση του. Η ενότητα και ενιαία 
δράση των Συνδικαλιστικών, αγροτικών και άλλων επαγελματικών οργανώσεων θα 
πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα πιο πολύ σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα και στις κινητοποιήσεις του λαού μας για την ορθή 
λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτό απαιτεί το πραγματικό 
συμφέρον όλων των εργαζομένων της Κύπρου, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων και 
Μαρωνιτών. 

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, το Κόμμα μας έχει καθήκον να δώσει κάθε δυνατή 
βοήθεια και συμπαράσταση στο μαζικό, λαϊκό κίνημα. 

5. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η κουλτούρα στη ζωή του 
λαού μας - όπως και κάθε λαού - και πόσο βαθιά επηρεάζει η τέχνη γενικά τη 
συμπεριφορά ενός λαού, το Κόμμα μας περιβάλλει πάντα με στοργή τους ανθρώπους 
που ασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα και με την τέχνη ειδικότερα και θα συνεχίσει 
να προσφέρει σ' αυτούς κάθε βοήθεια, μέσα στα πλαίσια των κυπριακών δυνατοτήτων, 
για να μπορούν άνετα να δημιουργούν, ο καθένας στον τομέα του για το καλό του 
τόπου, για το καλό του κυπριακού λαού. 
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(β) Στα συγκεκριμένα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση και ειδικά στην επεξεργασία 
και εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου εκτάκτου σχεδίου οικονομικής δράσης. 

(γ) Στη βοήθεια σε χρήμα και σε είδος που δόθηκε στην Κύπρο από διάφορες χώρες 
και οργανώσεις του εξωτερικού, ειδικά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και 
άλλων προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. 

(δ) Στην εξασφάλιση και διεύρυνση αγορών για τα κυπριακά, βιομηχανικά και 
αγροτικά προϊόντα. 

3. Το Συνέδριο ενώ εχτιμά τις επιτυχίες στην αναζωογόνηση της κυπριακής 
οικονομίας την άνοδο του εθνικού εισοδήματος και των απολαβών των εργαζομένων, 
καθώς και τη δράση που ανάπτυξαν μέσα σ' αυτή την περίοδο οι λαϊκές οργανώσεις για 
τη λύση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, διαπιστώνει παράλληλα ότι 
το μερίδιο των εργατών και των εργαζομένων στο εθνικό ε ισόδημα είναι χαμηλότερο 
από ότι ήταν το 1973, πράγμα που έχει δυσμενείς επιπτώσεις πάνω στο βιοτικό και 
πολιτιστικό επίπεδο τους. 

Η κατάσταση αυτή απαιτεί τη ριζική αναθεώρηση και αναπροσαρμογή της οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης προς όφελος της εργατικής τάξης και των 
εργαζομένων, με κατεύθυνση τη δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του εθνικού 
εισοδήματος και την άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. 

Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας μας διαδραματίζει και η εμπορική 
πολιτική του κράτους. Το Κόμμα μας προειδοποίησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης 
έναντι της ΕΟΚ είναι λανθασμένη και επιζήμια για την κυπριακή οικονομία με ακόμα 
χειρότερες προοπτικές, κυρίως για την αγροτική οικονομία. 

Το Συνέδριο ζητά όπως αναθεωρηθεί η πολιτική της κυβέρνησης έναντι της ΕΟΚ 
κατά τρόπο που να μη ζημιώνει τις εμπορικές και οικονομικές κρατικές σχέσεις με 
τις σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες, που είναι και οι φυσικοί σύμμαχοι μας στον 
αγώνα για επιβίωση και λευτεριά. 

4. Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθειά εκτίμηση του για τον πρωτοποριακό, 
πατριωτικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας και γενικά το εργατικό μας κίνημα 
και εγκρίνει σαν σημαντική τη συμβολή του στην ανόρθωση και αναζωογόνηση της 
οικονομίας και γενικά στην ενίσχυση του οικονομικού μετώπου πάλης, που αποτελεί 
απαραίτητο υπόβαθρο του σκληρού και δύσκολου αγώνα για τη σωτηρία και τη 
λευτεριά της πατρίδας μας. 

5. Το Συνέδριο μας έχοντας υπόψη του την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 
καθορίζει σαν το κύριο καθήκον μας το συνεχή αγώνα για την ολοκλήρωση της 
επαναδραστηριοποίησης και αναζωογόνησης της οικονομίας μας σ' όλους τους 
τομείς και για δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή του Εθνικού Εισοδήματος και 
των οικονομικών βαρών προς όφελος των εργαζομένων. 

Αυτό μπορεί να γίνει με την αύξηση των ημερομισθίων και των μισθών ιδιαίτερα 
των εργατριών και των χαμηλά αμοιβομένων εργατών, την αναπροσαρμογή της 
φορολογικής πολιτικής, τη βελτίωση της νομοθεσίας για το φόρο εισοδήματος 
υπέρ των εργαζομένων, τον εκσυγχρονισμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση 
τις Δ ιεθνε ίς Συμβάσεις, την εφαρμογή Κρατικού Σχεδίου Υγείας, την επέχταση της 
δωρεάν παιδείας, την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου για το οικιστικό και άλλα 
μέτρα. 

Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
1. Το μαζικό λαϊκό κίνημα, που εκφράζεται με το κίνημα των προσφύγων, τις 
συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και μαζικοπολιτικές οργανώσεις διαδραμάτισε 
αποφασιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης και των προβλημάτων 
που δημιούργησαν στο λαό μας το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική 
εισβολή. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση του για τον πατριωτισμό, το υψηλό 
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φρόνημα, την αντοχή, την καρτερία, την ενότητα και την ανεχτίμητη συμβολή τόσο του 
προσφυγικού κόσμου όσο και όλων των μαζικών λαϊκών οργανώσεων στον αγώνα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του διπλού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος, στον 
απελευθερωτικό αγώνα και την οικονομική και κοινωνική άνοδο του λαού. 

Εκφράζει επίσης, την εχτίμηση του για την ακούραστη συνεπή και υπεύθυνη δουλιά 
που χιλιάδες μέλη του Κόμματος προσφέρουν δουλεύοντας μέσα στις λαϊκές 
οργανώσεις. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αντιϊμπεριαλιστικό απελευθερωτικό 
αγώνα του λαού μας, για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της παλλαϊκής πατριωτικής 
ενότητας και για την προώθηση και λύση των οικονομικών και άλλων προβλημάτων 
του λαού, υπήρξε αποφασιστικής και τεράστιας σημασίας. Βασικό στοιχείο και 
συντελεστής για την παλλαϊκή πατριωτική ενότητα, ραχοκοκαλιά αυτής της ενότητας 
αποτελεί η εργατο-αγροτική συμμαχία. 

2. Εχτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει το 
μαζικό λαϊκό κίνημα, το Συνέδριο μας θεωρεί ότι η πάρα πέρα ισχυροποίηση του 
κινήματος και των οργανώσεων του, η εδραίωση και επέχταση της ενότητας τους, 
αποτελεί βασικό καθήκον του Κόμματος και των μελών που ανήκουν και δουλεύουν 
στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις. Γι' αυτό το Συνέδριο μας καλεί τα μέλη 
και στελέχη που δουλεύουν ανάμεσα στους πρόσφυγες, στο συνδικαλιστικό, το 
αγροτικό, το κίνημα της νεολαίας, των γυναικών, των επαγγελματοβιοτεχνών, των 
επιστημόνων και διανοουμένων, στο συνεργατισμό, στον αθλητισμό, στο κίνημα της 
ε ιρήνης και άλλους τομείς του μαζικού κινήματος να αναπτύξουν ακόμα περισσότερη 
δραστηριότητα, να πρωτοστατούν πάντα στην ανακίνηση και στον αγώνα για τη λύση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργάτες και οι εργαζόμενοι, να προωθούν 
τη γραμμή της ενότητας και να διαπαιδαγωγούν το λαό με βάση την ορθή γραμμή 
και ταχτική του Κόμματος μας και στον αγώνα για την κατοχύρωση και βελτίωση των 
όρων εργασίας και των απολαβών της εργατικής τάξης και των εργαζομένων για την 
άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου. 

3. Το Κόμμα μας επιβάλλεται να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο γυναικείο κίνημα. 
Οι γυναίκες αποτελούν το μισό του πληθυσμού και μια υπολογίσιμη οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική δύναμη, με πολλά και ποικίλα προβλήματα. Το Κόμμα μας 
πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη λύση τους, γεγονός που θα' χει σαν αποτέλεσμα 
την προσέλευση περισσοτέρων γυναικών στο Κόμμα. Πρέπει να μελετήσουμε νέες 
μορφές και μέθοδες δουλιάς για μια πραγματική στροφή στη δουλιά ανάμεσα στις 
γυναίκες. 

Το Κόμμα μας πρέπει να δει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα μεσαία στρώματα, επαγγελματοβιοτέχνες, αυτοκινητιστές και 
άλλοι και κυρίως τα προβλήματα εκείνων που πλήγηκαν από το πραξικόπημα και την 
εισβολή, όπως είναι τα ενοίκια, η έκτακτη εισφορά και άλλα. 

4. Το καθήκον μας όσον αφορά το μαζικό λαϊκό κίνημα είναι να συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε για την παραπέρα ολόπλευρη ισχυροποίηση του. Η ενότητα και ενιαία 
δράση των Συνδικαλιστικών, αγροτικών και άλλων επαγελματικών οργανώσεων θα 
πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα πιο πολύ σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα οικονομικά 
και κοινωνικά προβλήματα και στις κινητοποιήσεις του λαού μας για την ορθή 
λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Αυτό απαιτεί το πραγματικό 
συμφέρον όλων των εργαζομένων της Κύπρου, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων και 
Μαρωνιτών. 

Για την επιτυχία αυτού του σκοπού, το Κόμμα μας έχει καθήκον να δώσει κάθε δυνατή 
βοήθεια και συμπαράσταση στο μαζικό, λαϊκό κίνημα. 

5. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η κουλτούρα στη ζωή του 
λαού μας - όπως και κάθε λαού - και πόσο βαθιά επηρεάζει η τέχνη γενικά τη 
συμπεριφορά ενός λαού, το Κόμμα μας περιβάλλει πάντα με στοργή τους ανθρώπους 
που ασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα και με την τέχνη ειδικότερα και θα συνεχίσει 
να προσφέρει σ' αυτούς κάθε βοήθεια, μέσα στα πλαίσια των κυπριακών δυνατοτήτων, 
για να μπορούν άνετα να δημιουργούν, ο καθένας στον τομέα του για το καλό του 
τόπου, για το καλό του κυπριακού λαού. 
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Ε. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 
Το Κόμμα μας είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη με την πλατύτερη επιρροή και 
εχτίμηση μέσα στο λαό και σαν τέτοιο επωμίζεται μεγάλες ευθύνες για το μέλλον του 
λαού μας. 

Παρά το μεγάλο αριθμό μελών και οπαδών του που είτε έπεσαν στον αγώνα ενάντια 
στο πραξικόπημα και την εισβολή, είτε είναι αγνοούμενοι, παρά το σκληρό πλήγμα 
που υπέστη με την προσφυγοποίηση χιλιάδων μελών του, το Κόμμα μας δεν έπαψε 
ούτε για μια στιγμή να διαδραματίζει τον πρωτοποριακό του ρόλο. Σ ' όλες τις πολιτικές 
εξελίξεις της τελευταίας 4ετίας, στον αγώνα για την αντιμετώπιση των βαριών 
συνεπειών του πραξικοπήματος και της εισβολής, στον αγώνα για διεθνοποίηση 
του Κυπριακού για μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση και σ' όλες τις 
κινητοποιήσεις του λαού το Κόμμα μας, τα μέλη και τα στελέχη του διαδραμάτισαν 
πρωτοποριακό και αποφασιστικό ρόλο. 

Η ορθή πατριωτική πολιτική γραμμή του Κόμματος μας και η συνεπής προσήλωση του 
προς αυτή, οι συνετοί χειρισμοί που έκαμε σ' όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
ο λαός μας με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον του απελευθερωτικού μας αγώνα, η 
καθημερινή δράση των στελεχών και των μελών του καθώς και των βουλευτών του, 
ολ' αυτά συνέτειναν στο πάρα πέρα δυνάμωμα του Κόμματος μας και σε πάρα πέρα 
πλάταιμα της επιρροής του μέσα στις μάζες. 

2. Το Συνέδριο μας εγκρίνει ανεπιφύλαχτα και εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του 
για τη δραστηριότητα και τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας, 
υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. στην 4ετία που ανασκοπούμε. 

Ιδιαίτερα εχτιμά βαθύτατα τη δουλιά και τις μεγάλες επιτυχίες στον οργανωτικό 
τομέα. Αυτές οι επιτυχίες εκφράζονται πρώτ' απ' όλα με την ικανότητα και ετοιμότητα 
του Κόμματος να ανασυγκροτήσει χωρίς καθυστέρηση τις κομματικές οργανώσεις 
ανάμεσα στους πρόσφυγες, να ανεύρει και να επανασυνδέσει τη μεγαλύτερη 
αναλογία μελών, γεγονός που του επέτρεψε να ανταποκριθεί στα οξύτατα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν μετά την τραγωδία. Εκφράζονται, επίσης, με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα, εργατών, αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών. 
επιστημόνων, νεολαίων και γυναικών με αποτέλεσμα να ξεπεράσουμε τον αριθμό των 
κομματικών μελών του 13ου Συνεδρίου, την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών 
οργανώσεων βάσης, την προώθηση και ανάδειξη νέων στελεχών στην κομματική 
ιεραρχία, την αύξηση του ποσοστού των μελών που συμμετέχουν στις συνεδρίες των 
κομματικών οργανώσεων, την αύξηση του ύψους της συνδρομής και του ποσοστού 
των μελών που εξόφλησαν τις συνδρομές τους, τα αποτελέσματα της εκστρατείας για 
την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος, την αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής, 
του Δημοκράτη και άλλων εντύπων του Κόμματος και γενικά τη βελτίωση της δουλιάς 
του Κόμματος στον ιδεολογικό, μορφωτικό και άλλους τομείς της δράσης του. 

3. Εχτιμώντας σαν σημαντικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς το 
Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι στις διάφορες βαθμίδες του Κόμματος παρατηρούνται 
ακόμα ελλείψεις και αδυναμίες και ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για νέες 
επιτυχίες σ' αυτό τον τομέα. Με σκοπό το ξεπέρασμα των ελλείψεων και το πάρα πέρα 
ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος μας, έτσι που αυτό να ανταποκρίνεται ακόμα 
πιο πολύ και πιο άξια στις ευθύνες του σαν το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην 
Κύπρο και στον προορισμό του και για να διαδραματίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά 
το ρόλο του στους σκληρούς και δύσκολους αγώνες του λαού μας, το Συνέδριο μας 
αποφασ ίζε ι : 

(α) Να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη στρατολογία χιλιάδων νέων μελών 
στο Κόμμα ανάμεσα σ' όλα τα στρώματα του κυπριακού λαού, έτσι που το Κόμμα 
μας να ριζώσει παντού, όπου ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός, στον τόπο 
κατοικίας, στο εργοστάσιο, στο εργαστήρι, στα γραφεία και επιχειρήσεις, στα 
ιδρύματα, γενικά στον κάθε τόπο δουλιάς, όπως και στο χωριό και στη συνοικία. 

Ιδιαίτερα να συνεχισθεί η στροφή για στρατολογία νέων μελών ανάμεσα στις 
γυναίκες και να γίνει παρόμοια στροφή προς τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες 
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και τους διανοούμενους. 

(β) Σε συνάρτηση με τη στρατολογία νέων μελών, το Κόμμα πρέπει να ρίξει το βάρος 
της προσοχής του στην αφομοίωση των νέων μελών και γενικότερα στην ανύψωση 
και τη βελτίωση του ιδεολογικού και ποιοτικού τους επιπέδου. Αυτό σημαίνει, ότι 
πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποχτά το κομματικό σύνολο 
και ιδιαίτερα τα νέα μέλη όλο και πιο πολλά εφόδια από τη θεωρία του Μαρξισμού 
Λενιν ισμού για να γνωριστούν καλύτερα. Με το καταστατικό του Κόμματος και τις 
αρχές του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού. 

(γ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ. με την καθοδήγηση και τη συμβολή των 
καθοδηγητικών οργάνων του Κόμματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δουλιάς 
της κομματικής ομάδας. Η ομάδα πρέπει να γίνει ένας πιο ζωντανός, δραστήριος 
οργανισμός που να καταπιάνεται έγκαιρα με όλα τα προβλήματα του λαού και να 
θέτει τη σφραγίδα της δραστηριότητας της στην κινητοποίηση του λαού για τη 
λύση τους. 

Η ανάπτυξη περισσότερης πρωτοβουλίας και δραστηριότητας, ο συλλογικός 
τρόπος δουλιάς, η άσκηση ταχτικού δημιουργικού ελέγχου για την εχτέλεση των 
αποφάσεων και εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής, ο καλός καταμερισμός 
δουλιάς, η ενθάρρυνση της ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στην ομάδα, 
η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μελών στην ανάπτυξη δραστηριότητας είναι 
τα συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν την κομματική ομάδα να διαδραματίσει 
ακόμα πιο ζωντανά και δραστήρια το ρόλο της. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, 
ανώτερων, και κατώτερων, καθώς και των διαφόρων Γραφείων της Κ.Ε. και των Ε.Ε. 
για να γίνουν ακόμα πιο δραστήρια και αποτελεσματικά όργανα καθοδήγησης και 
κινητοποίησης του Κόμματος και του λαού και εξασφάλισης ακόμα πιο σημαντικών 
αποτελεσμάτων στους διάφορους τομείς και δράσης του Κόμματος. 

(ε) Να προωθηθεί καινά εφαρμοσθεί στην πράξη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
η πολιτική στελεχών Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σ' αυτό τον τομέα, 
το πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης νέων στελεχών εξακολουθεί να 
παραμένει σαν το υπ' αριθμό ένα οργανωτικό πρόβλημα, που πρέπει να είναι πάντα 
στο κέντρο της προσοχής της Κ.Ε. των Ε.Ε. και γενικά όλων των καθοδηγητικών 
οργανισμών από τα πάνω μέχρι ΐα κάτω. 

(στ) Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να ενισχύσουμε αδιάκοπα την 
ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
της συλλογικής καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

(ζ) Με βάση τη μέχρι σήμερα πείρα, να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ και 
να οργανώσουμε ακόμα πιο συστηματικά την πολιτική, εσωκομματική και 
εξωκομματική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε το κομματικό σύνολο, 
ότι η υπόθεση της επαγρύπνησης, της διασφάλισης του Κόμματος από τη διάβρωση 
ή τη διείσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων δεν είναι ευθύνη ορισμένου Γραφείου 
ή ορισμένων μελών αλλά επιταχτικό καθήκον του συνόλου των κομματικών μελών. 
Διαπαιδαγωγώντας μ' αυτό τον τρόπο το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε 
τυχόν υποτίμηση που υπάρχει για αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς. 

(η) Να δώσουμε εξαιρετική σημασία και να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ τη 
δουλιά μας στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου, που μέσα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες προσλαμβάνει διαρκώς και μεγαλύτερη σημασία. Με τη δουλιά μας στο 
ιδεολογικό μέτωπο πρέπει να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποχτήσει 
περισσότερα ιδεολογικά και θεωρητικά εφόδια. Πρέπει να υπερασπίζουμε 
μαχητικά τα υψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού κομμουνισμού και τη γραμμή και 
ταχτική, τις θέσεις και τις αποφάσεις του Κόμματος μας. Πρέπει έγκαιρα και 
μαχητικά να αποκρούσουμε τις απόπειρες αντισοβιετισμού και αντικομμουνισμού, 
συκοφάντησης των σοσιαλιστικών χωρών και διαστρέβλωσης των ιδανικών του 
Μαρξ ισμού-Λεν ιν ισμού και των θέσεων του Κόμματος μας και να ξεσκεπάζουμε 
αποτελεσματικά κάθε δημαγωγία και δημαγωγικά συνθήματα, όπως και κάθε 
εκδήλωση δογματισμού οπορτουνισμού, σεχταρισμού και αναθεωρητισμού. 
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συνεπειών του πραξικοπήματος και της εισβολής, στον αγώνα για διεθνοποίηση 
του Κυπριακού για μια δίκαιη, ειρηνική και δημοκρατική λύση και σ' όλες τις 
κινητοποιήσεις του λαού το Κόμμα μας, τα μέλη και τα στελέχη του διαδραμάτισαν 
πρωτοποριακό και αποφασιστικό ρόλο. 

Η ορθή πατριωτική πολιτική γραμμή του Κόμματος μας και η συνεπής προσήλωση του 
προς αυτή, οι συνετοί χειρισμοί που έκαμε σ' όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
ο λαός μας με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον του απελευθερωτικού μας αγώνα, η 
καθημερινή δράση των στελεχών και των μελών του καθώς και των βουλευτών του, 
ολ' αυτά συνέτειναν στο πάρα πέρα δυνάμωμα του Κόμματος μας και σε πάρα πέρα 
πλάταιμα της επιρροής του μέσα στις μάζες. 

2. Το Συνέδριο μας εγκρίνει ανεπιφύλαχτα και εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του 
για τη δραστηριότητα και τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας, 
υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. στην 4ετία που ανασκοπούμε. 

Ιδιαίτερα εχτιμά βαθύτατα τη δουλιά και τις μεγάλες επιτυχίες στον οργανωτικό 
τομέα. Αυτές οι επιτυχίες εκφράζονται πρώτ' απ' όλα με την ικανότητα και ετοιμότητα 
του Κόμματος να ανασυγκροτήσει χωρίς καθυστέρηση τις κομματικές οργανώσεις 
ανάμεσα στους πρόσφυγες, να ανεύρει και να επανασυνδέσει τη μεγαλύτερη 
αναλογία μελών, γεγονός που του επέτρεψε να ανταποκριθεί στα οξύτατα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν μετά την τραγωδία. Εκφράζονται, επίσης, με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα, εργατών, αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών. 
επιστημόνων, νεολαίων και γυναικών με αποτέλεσμα να ξεπεράσουμε τον αριθμό των 
κομματικών μελών του 13ου Συνεδρίου, την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών 
οργανώσεων βάσης, την προώθηση και ανάδειξη νέων στελεχών στην κομματική 
ιεραρχία, την αύξηση του ποσοστού των μελών που συμμετέχουν στις συνεδρίες των 
κομματικών οργανώσεων, την αύξηση του ύψους της συνδρομής και του ποσοστού 
των μελών που εξόφλησαν τις συνδρομές τους, τα αποτελέσματα της εκστρατείας για 
την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος, την αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής, 
του Δημοκράτη και άλλων εντύπων του Κόμματος και γενικά τη βελτίωση της δουλιάς 
του Κόμματος στον ιδεολογικό, μορφωτικό και άλλους τομείς της δράσης του. 

3. Εχτιμώντας σαν σημαντικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς το 
Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι στις διάφορες βαθμίδες του Κόμματος παρατηρούνται 
ακόμα ελλείψεις και αδυναμίες και ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για νέες 
επιτυχίες σ' αυτό τον τομέα. Με σκοπό το ξεπέρασμα των ελλείψεων και το πάρα πέρα 
ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος μας, έτσι που αυτό να ανταποκρίνεται ακόμα 
πιο πολύ και πιο άξια στις ευθύνες του σαν το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα στην 
Κύπρο και στον προορισμό του και για να διαδραματίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά 
το ρόλο του στους σκληρούς και δύσκολους αγώνες του λαού μας, το Συνέδριο μας 
αποφασ ίζε ι : 

(α) Να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τη στρατολογία χιλιάδων νέων μελών 
στο Κόμμα ανάμεσα σ' όλα τα στρώματα του κυπριακού λαού, έτσι που το Κόμμα 
μας να ριζώσει παντού, όπου ζει και δουλεύει ο εργαζόμενος λαός, στον τόπο 
κατοικίας, στο εργοστάσιο, στο εργαστήρι, στα γραφεία και επιχειρήσεις, στα 
ιδρύματα, γενικά στον κάθε τόπο δουλιάς, όπως και στο χωριό και στη συνοικία. 

Ιδιαίτερα να συνεχισθεί η στροφή για στρατολογία νέων μελών ανάμεσα στις 
γυναίκες και να γίνει παρόμοια στροφή προς τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες 
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και τους διανοούμενους. 

(β) Σε συνάρτηση με τη στρατολογία νέων μελών, το Κόμμα πρέπει να ρίξει το βάρος 
της προσοχής του στην αφομοίωση των νέων μελών και γενικότερα στην ανύψωση 
και τη βελτίωση του ιδεολογικού και ποιοτικού τους επιπέδου. Αυτό σημαίνει, ότι 
πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποχτά το κομματικό σύνολο 
και ιδιαίτερα τα νέα μέλη όλο και πιο πολλά εφόδια από τη θεωρία του Μαρξισμού 
Λενιν ισμού για να γνωριστούν καλύτερα. Με το καταστατικό του Κόμματος και τις 
αρχές του Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού. 

(γ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ. με την καθοδήγηση και τη συμβολή των 
καθοδηγητικών οργάνων του Κόμματος, ο τρόπος και το περιεχόμενο της δουλιάς 
της κομματικής ομάδας. Η ομάδα πρέπει να γίνει ένας πιο ζωντανός, δραστήριος 
οργανισμός που να καταπιάνεται έγκαιρα με όλα τα προβλήματα του λαού και να 
θέτει τη σφραγίδα της δραστηριότητας της στην κινητοποίηση του λαού για τη 
λύση τους. 

Η ανάπτυξη περισσότερης πρωτοβουλίας και δραστηριότητας, ο συλλογικός 
τρόπος δουλιάς, η άσκηση ταχτικού δημιουργικού ελέγχου για την εχτέλεση των 
αποφάσεων και εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής, ο καλός καταμερισμός 
δουλιάς, η ενθάρρυνση της ελεύθερης δημοκρατικής συζήτησης μέσα στην ομάδα, 
η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μελών στην ανάπτυξη δραστηριότητας είναι 
τα συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν την κομματική ομάδα να διαδραματίσει 
ακόμα πιο ζωντανά και δραστήρια το ρόλο της. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, 
ανώτερων, και κατώτερων, καθώς και των διαφόρων Γραφείων της Κ.Ε. και των Ε.Ε. 
για να γίνουν ακόμα πιο δραστήρια και αποτελεσματικά όργανα καθοδήγησης και 
κινητοποίησης του Κόμματος και του λαού και εξασφάλισης ακόμα πιο σημαντικών 
αποτελεσμάτων στους διάφορους τομείς και δράσης του Κόμματος. 

(ε) Να προωθηθεί καινά εφαρμοσθεί στην πράξη με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα 
η πολιτική στελεχών Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σ' αυτό τον τομέα, 
το πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης νέων στελεχών εξακολουθεί να 
παραμένει σαν το υπ' αριθμό ένα οργανωτικό πρόβλημα, που πρέπει να είναι πάντα 
στο κέντρο της προσοχής της Κ.Ε. των Ε.Ε. και γενικά όλων των καθοδηγητικών 
οργανισμών από τα πάνω μέχρι ΐα κάτω. 

(στ) Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να ενισχύσουμε αδιάκοπα την 
ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
της συλλογικής καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. 

(ζ) Με βάση τη μέχρι σήμερα πείρα, να δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ και 
να οργανώσουμε ακόμα πιο συστηματικά την πολιτική, εσωκομματική και 
εξωκομματική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε το κομματικό σύνολο, 
ότι η υπόθεση της επαγρύπνησης, της διασφάλισης του Κόμματος από τη διάβρωση 
ή τη διείσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων δεν είναι ευθύνη ορισμένου Γραφείου 
ή ορισμένων μελών αλλά επιταχτικό καθήκον του συνόλου των κομματικών μελών. 
Διαπαιδαγωγώντας μ' αυτό τον τρόπο το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε 
τυχόν υποτίμηση που υπάρχει για αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς. 

(η) Να δώσουμε εξαιρετική σημασία και να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ τη 
δουλιά μας στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου, που μέσα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες προσλαμβάνει διαρκώς και μεγαλύτερη σημασία. Με τη δουλιά μας στο 
ιδεολογικό μέτωπο πρέπει να βοηθήσουμε το κομματικό σύνολο να αποχτήσει 
περισσότερα ιδεολογικά και θεωρητικά εφόδια. Πρέπει να υπερασπίζουμε 
μαχητικά τα υψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού κομμουνισμού και τη γραμμή και 
ταχτική, τις θέσεις και τις αποφάσεις του Κόμματος μας. Πρέπει έγκαιρα και 
μαχητικά να αποκρούσουμε τις απόπειρες αντισοβιετισμού και αντικομμουνισμού, 
συκοφάντησης των σοσιαλιστικών χωρών και διαστρέβλωσης των ιδανικών του 
Μαρξ ισμού-Λεν ιν ισμού και των θέσεων του Κόμματος μας και να ξεσκεπάζουμε 
αποτελεσματικά κάθε δημαγωγία και δημαγωγικά συνθήματα, όπως και κάθε 
εκδήλωση δογματισμού οπορτουνισμού, σεχταρισμού και αναθεωρητισμού. 
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Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος ο Νέος Δημοκράτης πρέπει με τη συμβολή 
όλων των στελεχών, να βελτιωθεί σημαντικά, να φωτίζει αποτελεσματικά τις θέσεις 
του Κόμματος και τα κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας, και να γίνει 
πραγματικό όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. 

Να βελτιωθεί επίσης η δουλιά μας στον τομέα της διαφώτισης και της προπαγάνδας, 
χρησιμοποιώντας και νέα στελέχη και νέους τρόπους δουλιάς. 

Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στη βελτίωση και το περιεχόμενο της Χαραυγής, 
του Δημοκράτη και των άλλων εντύπων του Κόμματος με το ξεπέρασμα των 
ελλείψεων που παρουσιάζονται με την αισθητή ποιοτική βελτίωση της Χαραυγής, 
που πρέπει να επιτύχουμε, πρέπει να εξυψώσουμε ακόμα πιο πολύ το ρόλο και το 
κύρος της μέσα στις πλατιές μάζες του λαού. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής, του Δημοκράτη και του Νέου 
Δημοκράτη και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του κινήματος και γενικά 
κάθε προοδευτικού εντύπου και η αξιοποίηση του περιεχομένου τους, αποτελεί 
ένα από τα πιο σοβαρά, καθημερινά και κύρια καθήκοντα που το κομματικό σύνολο 
πρέπει να εκπληρώσει με τιμή. 

(θ) Να εν ισχύσουμε διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς μας και ν' αναπτύσσουμε 
διαρκώς τις σχέσεις μας με τα αδελφό Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, με 
βάση τα κοινά ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και τις αρχές του προλεταριακού 
διεθνισμού. 

(ι) Να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της βελτίωσης που παρατηρείται όσον 
αφορά τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο για την απρόσκοπτη και 
ομαλή λειτουργία του και την επάνδρωση του με νέα στελέχη και γενικά για την 
αντιμετώπιση των αυξανομένων αναγκών της δουλιάς του Κόμματος. 

Εκπληρώνοντας όλα τα πιο πάνω καθήκοντα συμβάλλουμε στο ολόπλευρο δυνάμωμα 
του Κόμματος μας, ανεβάζουμε την κομματική δουλιά στο επίπεδο που απαιτούν οι 
σημερινές πολιτικές καταστάσεις και εξελίξεις και κάμνουμε το Κόμμα μας ικανό και 
άξιο να διαδραματίσει ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στην πάλη 
του κυπριακού λαού για τη σωτηρία και τη λευτεριά της Κύπρου και να ανταποκριθεί 
στις ευθύνες του, στις προσδοκίες του λαού και στον ιστορικό του προορισμό στο 
καθήκον για ένα καινούργιο, λεύτερο, ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον για όλο τον 
κυπριακό λαό - Έλληνες, Τούρκους, Αρμένηδες και Μαρωνίτες. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕ Κυπριακέ Λαέ: 

Το 14ο Συνέδριο του Κόμματος της εργατικής τάξης και των εργαζομένων, του Α Κ Ε Λ , 
απευθύνει προς όλους τους Εργαζόμενους κι ολόκληρο τον κυπριακό λαό θερμό 
πατριωτικό, αγωνιστικό χαιρετισμό και μήνυμα αισιοδοξίας, και ασάλευτης πίστης 
στην τελική επικράτηση του απελευθερωτικού μας αγώνα. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε όλους εκείνους που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα στην 
πάλη κατά του προδοτικού, χουντικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης 
ε ισβολής και συνεχίζουν αταλάντευτοι τον αγώνα για τη λευτεριά και τη δικαίωση. 

Η Μ Ε Γ Α Λ Η θυσία των παιδιών της Κύπρου (όποιοι κι αν είναι) θα μας διδάσκει 
και θα μας καθοδηγεί στη μεγάλη μάχη της Κύπρου, στη μάχη της ανθρωπιάς, 
της αξιοπρέπειας, της λευτεριάς, της προκοπής και της προόδου που διεξάγει ο 
αδούλωτος κυπριακός λαός. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε τον προσφυγικό μας κόσμο που ενώ έχασε ότι είχε 
δημιουργήσει με πολύχρονο μόχθο και θυσίες, όχι μόνο στάθηκε ολόρθος στις 
επάλξεις του αγώνα αλλά και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση της 
κυπριακής οικονομίας και την ισχυροποίηση του μετώπου αντίστασης και πάλης του 
λαού μας για τη λευτεριά. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε και τ ιμούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για την επίλυση των φλεγόντων 
προσφυγικών προβλημάτων και την επιστροφή των προσφύγων μέσα σε συνθήκες 
ασφάλειας στις εστίες και στις περιουσίες τους. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε τους συγγενείς αγνοουμένων που ενώ δοκιμάζονται 
σκληρά εξαιτίας της έλλειψης έγκυρων πληροφοριών για την τύχη των προσφιλών 
τους προσώπων, δεν ελύγισαν και συνεχίζουν απτόητοι τον αγώνα για να χυθεί φως 
στο σκοτάδι που καλύπτει την τύχη όλων των αγνοουμένων. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε να εντείνουμε στο έπακρο τον αγώνα για την υλοποίηση των σχετικών 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, που προνοούν τη σύσταση ειρηνευτικής Επιτροπής, η οποία 
να εργαστεί απρόσκοπτα για να διακριβώσει την τύχη όλων των αγνοουμένων. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ, τ ιμούμε και συγχαίρουμε από καρδιάς τους εγκλωβισμένους της 
Καρπασίας που ενώ υποφέρουν τα πάνδεινα κάτω από την τουρκική κατοχή δεν 
εγκαταλείπουν το πάτριο έδαφος και συνεχίζουν τον αγώνα τους για το δίκαιο και τη 
λευτεριά. 

ΤΟΥΣ υποσχόμαστε να εντείνουμε και με ι ς πιο πολύ τον αγώνα μας για να φέρουμε 
μιαν ώρα αρχύτερα την πολυπόθητη μερα του λυτρωμού. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδίας όλους τους εργαζόμενους, εργάτες, 
αγρότες, υπαλλήλους, επαγγελματίες και βιοτέχνες, επιστήμονες, διανοούμενους 
κι εκπαιδευτικούς που με τη συνειδητή ακούραστη δουλιά τους συνέβαλαν στην 
επαναδραστηριοποίηση της κυπριακής οικονομίας και στην ενίσχυση του οικονομικού 
μας μετώπου, που αποτελεί βασικό, αποφασιστικό παράγοντα του όλου Μετώπου 
αντίστασης και πάλης του λαού μας για τη λευτεριά. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε ν' αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να εφαρμοστεί στην 
πράξη η πολιτική για δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών και δικαιότερη 
ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που είναι οι 
πραγματικοί δημιουργοί του πλούτου να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο απ' αυτόν. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδιάς τους ηρωικούς Εθνοφρουρούς μας, 
που με το όπλο στο χέρι υπερασπίζουν την τιμή, την αξιοπρέπεια, την εδαφική 
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ισχυροποιήσουμε 
στο έπακρο την αμυντική μας θωράκιση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των 
αγωνιζομένων στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Κύπρου. 
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Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος ο Νέος Δημοκράτης πρέπει με τη συμβολή 
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του Κόμματος και τα κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας, και να γίνει 
πραγματικό όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. 

Να βελτιωθεί επίσης η δουλιά μας στον τομέα της διαφώτισης και της προπαγάνδας, 
χρησιμοποιώντας και νέα στελέχη και νέους τρόπους δουλιάς. 

Να δώσουμε εξαιρετική προσοχή στη βελτίωση και το περιεχόμενο της Χαραυγής, 
του Δημοκράτη και των άλλων εντύπων του Κόμματος με το ξεπέρασμα των 
ελλείψεων που παρουσιάζονται με την αισθητή ποιοτική βελτίωση της Χαραυγής, 
που πρέπει να επιτύχουμε, πρέπει να εξυψώσουμε ακόμα πιο πολύ το ρόλο και το 
κύρος της μέσα στις πλατιές μάζες του λαού. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής, του Δημοκράτη και του Νέου 
Δημοκράτη και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του κινήματος και γενικά 
κάθε προοδευτικού εντύπου και η αξιοποίηση του περιεχομένου τους, αποτελεί 
ένα από τα πιο σοβαρά, καθημερινά και κύρια καθήκοντα που το κομματικό σύνολο 
πρέπει να εκπληρώσει με τιμή. 

(θ) Να εν ισχύσουμε διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς μας και ν' αναπτύσσουμε 
διαρκώς τις σχέσεις μας με τα αδελφό Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, με 
βάση τα κοινά ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και τις αρχές του προλεταριακού 
διεθνισμού. 

(ι) Να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της βελτίωσης που παρατηρείται όσον 
αφορά τα οικονομικά του Κόμματος, πράγμα απαραίτητο για την απρόσκοπτη και 
ομαλή λειτουργία του και την επάνδρωση του με νέα στελέχη και γενικά για την 
αντιμετώπιση των αυξανομένων αναγκών της δουλιάς του Κόμματος. 

Εκπληρώνοντας όλα τα πιο πάνω καθήκοντα συμβάλλουμε στο ολόπλευρο δυνάμωμα 
του Κόμματος μας, ανεβάζουμε την κομματική δουλιά στο επίπεδο που απαιτούν οι 
σημερινές πολιτικές καταστάσεις και εξελίξεις και κάμνουμε το Κόμμα μας ικανό και 
άξιο να διαδραματίσει ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στην πάλη 
του κυπριακού λαού για τη σωτηρία και τη λευτεριά της Κύπρου και να ανταποκριθεί 
στις ευθύνες του, στις προσδοκίες του λαού και στον ιστορικό του προορισμό στο 
καθήκον για ένα καινούργιο, λεύτερο, ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον για όλο τον 
κυπριακό λαό - Έλληνες, Τούρκους, Αρμένηδες και Μαρωνίτες. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕ Κυπριακέ Λαέ: 

Το 14ο Συνέδριο του Κόμματος της εργατικής τάξης και των εργαζομένων, του Α Κ Ε Λ , 
απευθύνει προς όλους τους Εργαζόμενους κι ολόκληρο τον κυπριακό λαό θερμό 
πατριωτικό, αγωνιστικό χαιρετισμό και μήνυμα αισιοδοξίας, και ασάλευτης πίστης 
στην τελική επικράτηση του απελευθερωτικού μας αγώνα. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε όλους εκείνους που έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα στην 
πάλη κατά του προδοτικού, χουντικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης 
ε ισβολής και συνεχίζουν αταλάντευτοι τον αγώνα για τη λευτεριά και τη δικαίωση. 

Η Μ Ε Γ Α Λ Η θυσία των παιδιών της Κύπρου (όποιοι κι αν είναι) θα μας διδάσκει 
και θα μας καθοδηγεί στη μεγάλη μάχη της Κύπρου, στη μάχη της ανθρωπιάς, 
της αξιοπρέπειας, της λευτεριάς, της προκοπής και της προόδου που διεξάγει ο 
αδούλωτος κυπριακός λαός. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε τον προσφυγικό μας κόσμο που ενώ έχασε ότι είχε 
δημιουργήσει με πολύχρονο μόχθο και θυσίες, όχι μόνο στάθηκε ολόρθος στις 
επάλξεις του αγώνα αλλά και συνέβαλε αποφασιστικά στην αναστήλωση της 
κυπριακής οικονομίας και την ισχυροποίηση του μετώπου αντίστασης και πάλης του 
λαού μας για τη λευτεριά. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε και τ ιμούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για την επίλυση των φλεγόντων 
προσφυγικών προβλημάτων και την επιστροφή των προσφύγων μέσα σε συνθήκες 
ασφάλειας στις εστίες και στις περιουσίες τους. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και τ ιμούμε τους συγγενείς αγνοουμένων που ενώ δοκιμάζονται 
σκληρά εξαιτίας της έλλειψης έγκυρων πληροφοριών για την τύχη των προσφιλών 
τους προσώπων, δεν ελύγισαν και συνεχίζουν απτόητοι τον αγώνα για να χυθεί φως 
στο σκοτάδι που καλύπτει την τύχη όλων των αγνοουμένων. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε να εντείνουμε στο έπακρο τον αγώνα για την υλοποίηση των σχετικών 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, που προνοούν τη σύσταση ειρηνευτικής Επιτροπής, η οποία 
να εργαστεί απρόσκοπτα για να διακριβώσει την τύχη όλων των αγνοουμένων. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ, τ ιμούμε και συγχαίρουμε από καρδιάς τους εγκλωβισμένους της 
Καρπασίας που ενώ υποφέρουν τα πάνδεινα κάτω από την τουρκική κατοχή δεν 
εγκαταλείπουν το πάτριο έδαφος και συνεχίζουν τον αγώνα τους για το δίκαιο και τη 
λευτεριά. 

ΤΟΥΣ υποσχόμαστε να εντείνουμε και με ι ς πιο πολύ τον αγώνα μας για να φέρουμε 
μιαν ώρα αρχύτερα την πολυπόθητη μερα του λυτρωμού. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδίας όλους τους εργαζόμενους, εργάτες, 
αγρότες, υπαλλήλους, επαγγελματίες και βιοτέχνες, επιστήμονες, διανοούμενους 
κι εκπαιδευτικούς που με τη συνειδητή ακούραστη δουλιά τους συνέβαλαν στην 
επαναδραστηριοποίηση της κυπριακής οικονομίας και στην ενίσχυση του οικονομικού 
μας μετώπου, που αποτελεί βασικό, αποφασιστικό παράγοντα του όλου Μετώπου 
αντίστασης και πάλης του λαού μας για τη λευτεριά. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε ν' αγωνισθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να εφαρμοστεί στην 
πράξη η πολιτική για δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών και δικαιότερη 
ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που είναι οι 
πραγματικοί δημιουργοί του πλούτου να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο απ' αυτόν. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδιάς τους ηρωικούς Εθνοφρουρούς μας, 
που με το όπλο στο χέρι υπερασπίζουν την τιμή, την αξιοπρέπεια, την εδαφική 
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. 

Υ Π Ο Σ Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ισχυροποιήσουμε 
στο έπακρο την αμυντική μας θωράκιση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των 
αγωνιζομένων στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Κύπρου. 
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ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ, τ ιμούμε και συγχαίρουμε από καρδίας τις γυναίκες της Κύπρου, τις 
ηρωίδες μάνες και αδελφές που σηκώνουν στους ώμους τους το τεράστιο βάρος των 
προβλημάτων που δημιούργησε το προδοτικό χουντικό πραξικόπημα και η βάρβαρη 
τουρκική εισβολή. 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ να αγωνισθούμε για να ξαλαφρώσουν από αυτό το βάρος, για να 
εφαρμοστεί, η πολιτική της ισομισθίας με τον άνδρα και να λυθούν τα τόσα φλέγοντα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της Κύπρου. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδίας τους νέους και τις νέες της Κύπρου 
που τόσες θυσίες πρόσφεραν και προσφέρουν στο μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία 
και τη λευτεριά της πατρίδας. Η κυπριακή νεολαία είναι το καμάρι και η ελπίδα του 
αγωνιζόμενου για τη λευτεριά του κυπριακού λαού. 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ν' αγωνισθούμε για την επίλυση των προβλημάτων της νέας γενιάς, 
έτσι που και η προσφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα να γίνει ακόμη πιο μεγάλη 
και αποφασιστική. 

ΣΤΟΥΣΤουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας που στενάζουν σήμερα κάτω από μια τριπλή 
καταπίεση κι εκμετάλλευση απευθύνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
και τείνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας στον κοινό αγώνα για ν' απαλλαγεί η Κύπρος 
απ' όλα τα ξένα στρατεύματα, και την ιμπεριαλιστική παρουσία και επιρροή και για 
ν' ανοίξει ο δρόμος για μια Κύπρο πραγματικά λεύτερη χαρούμενη κι ευτυχισμένη, 
όπου Έλληνες και Τούρκοι, Αρμένηδες και Μαρωνίτες θα συζούν αρμονικά και θα 
συνεργάζονται αδελφωμένοι. 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕ Κυπριακέ Λαέ: 

0 Α Γ Ω Ν Α Σ μας, ο αγώνας για τη σωτηρία και τη λευτεριά της Κύπρου δεν είναι 
καθόλου εύκολος. 0 άσπονδος εχθρός του κυπριακού λαού ο ιμπεριαλισμός και 
η στρατιωτική του έκφραση το ΝΑΤΟ εκτρέφει συνεχώς την τουρκική αδιαλλαξία, 
γιατί θέλει την Κύπρο διχοτομημένη και βάση της ιμπεριαλιστικής βορειοατλαντικής 
συμμαχίας. 

ΟΣΟ δύσκολο και περίπλοκο όμως κι αν καθιστούν οι ιμπεριαλιστές τον 
απελευθερωτικό μας αγώνα, πρέπει νάμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα τον κερδίσουμε. 
Και θα τον κερδίσουμε αν ισχυροποιήσουμε στο έπακρο την πατριωτική ενότητα του 
λαού μας και αν αγωνιστούμε με πίστη και αποφασιστικότητα με βάση τη γραμμή και 
ταχτική που χάραξε το Εθνικό και το Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν απο το θάνατο 
του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

0 Α τον κερδίσουμε αν ατσαλώσουμε ολόπλευρα το Εσωτερικό Μέτωπο αντίστασης και 
πάληςτουλαού μας, με επιστέγασμα μια πολιτική, αντιπροσωπευτική Κυβέρνηση, που 
θα απολαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστοσύνη και υποστήριξη στο εσωτερικό 
και διεθνώς. 

ΟΑ τον κερδίσουμε αν επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, πολιτικά και 
οικονομικά, αν εν ισχύσουμε την άμυνα μας στην πάλη για τη σωτηρία και τη λευτεριά. 

ΘΑ τον κερδίσουμε αν προχωρήσουμε αποφασιστικά στην παραπέρα διεθνοποίηση 
του Κυπριακού με αποκορύφωμα τη σύγκληση διεθνούς Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του 
ΟΗΕ η οποία ν' ασχοληθεί ειδικά με το Κυπριακό και την εφαρμογή των αποφάσεων 
του ΟΗΕ για την Κύπρο. 

ΘΑ τον κερδίσουμε αν αναπτύξουμε πολύ περισσότερο τους δεσμούς μας με όλους 
τους ειλικρινείς φίλους και ιδιαίτερα με τη μεγάλη φιλη και σύμμαχο του κυπριακού 
λαού - τη Σοβιετική Ένωση, αν τους προσεγγίσουμε για να συζητήσουμε μαζί τους 
τον καλύτερο τρόπο για προώθηση και λύση του Κυπριακού. 

0 Α Γ Ω Ν Α Σ μας μπορεί να είναι μακροχρόνιος όχι γιατί έτσι το θέλουμε εμείς αλλά 
γιατί ο εχθρός μας επιμένει στην αναγνώριση των τετελεσμένων και στο διαμελισμό, 
κι εφόσον θα επιμένει σ' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα 
μέχρι που η Κύπρος να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, 
αδέσμευτη κι αποστρατικοποιημένη. 

0 ΛΑΟΣ θα νικήσει! Η Κύπρος θα σωθεί! 0 Ιμπεριαλισμός δεν θα περάσει! 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 - 28 Μαΐου 1978, 
αφού συζήτησε την πολιτική και οικονομική κατάσταση του τόπου και άλλα σοβαρά 
προβλήματα του λαού, υποβάλλει προς την εξοχότητά σας τα πιο κάτω: 

1. Το ΑΚΕΛ , διακηρύττει ακόμη μια φορά την αμετακίνητη υποστήριξη του 
προς την πολιτική για μια ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού, για 
μια Κύπρο πραγματικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, αδέσμευτη 
αποστρατικοποιημένη, χωρίς πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκλωβισμένους, και 
με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 

2. Για μια τέτοια λύση. μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω γραμμής, που εξυπηρετεί τα 
γνήσια συμφέροντα όλων των Κυπρίων - Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων, Μαρωνιτων 
- πρέπει απαρέγκλιτα να εξακολουθήσουμε να στηριζόμαστε στην ορθή ταχτική, 
αυτήν που επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες. Αυτή η ταχτική 
είναι ο πολιτικός αγώνας εσωτερικά και διεθνώς, οι εποικοδομητικές διακοινοτικές 
συνομιλίες, μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, η πάλη για την παραπέρα 
διεθνοποίηση του Κυπριακού με πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες με 
στόχο την αξιοποίηση της πολύτιμης διεθνούς συμπαράστασης και αλληλεγγύης, 
ιδιαίτερα της Σοβιετικής Ένωσης, και για συγκρότηση ειδικής Διεθνούς Διάσκεψης. 

Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της γραμμής και ταχτικής του αγώνα μας, επιβάλλεται 
η λήψη μέτρων για ενίσχυση της άμυνας μας ώστε να μπορέσουμε να προβάλουμε 
αποφασιστική αντίσταση σε περίπτωση νέων επιθέσεων των δυνάμεων των εισβολέων. 

3. Η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχουν επιδείξει, 
ιδιαίτερα με τις προτάσεις του Απρίλη 1977, έμπραχτα διαλλακτικότητα και καλή 
θέληση για μια επιτυχή κατάληξη των διακοινοτικών συνομιλιών. Δυστυχώς η Τουρκία 
και η ηγεσία της Τουρκοκυπριακής πλευράς, εξακολουθούν να είναι αδιάλλακτες και 
να περιφρονούν τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Κορύφωση της αδιάλλακτης, 
της τυφλής, σωβινιστικής πολιτικής, που υπηρετεί τα γενικότερα ιμπεριαλιστικά 
συμφέροντα, είναι οι τελευταίες, απαράδεκτες Τουρκοκυπριακές προτάσεις που 
δίκαια και ομόφωνα απορρίφθηκαν; Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω - τη στάση 
της Τουρκίας και της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων - η κυπριακή κυβέρνηση, σαν η 
νόμιμη και διεθνώς αναγνωρισμένη εκπροσώπηση του κυπριακού λαού, πρέπει να 
παραμείνει αυστηρά προσηλωμένη στην ορθή γραμμή και τακτική γιατί και οι δυο 
αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυκία του απελευθερωτικού μας 
αγώνα. 

Οι τάσεις που εκδηλώθηκαν για τροποποίηση ή και αναθεώρηση της γραμμής και 
τακτικής μας πρέπει να απορριφθούν γιατί περικλείουν κινδύνους για ολοκληρωτική 
καταστροφή της πατρίδας μας. 

Το Α Κ Ε Λ προειδοποιεί γι' αυτούς τους κινδύνους και καλεί την κυβέρνηση να πάρει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. 

4. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ιδιαίτερα το επιτακτικό καθήκον της 
κυβέρνησης για ολόπλευρη ενίσκυση του εσωτερικού μας μετώπου, και κατά 
κύριο λόγο, της ενότητας των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια τέτοια ενίσκυση είναί: 

(α) Η επίτευξη συμφωνίας πάνω σ' ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, μια κοινή γραμμή 
και τακτική και πλήρης και αυστηρός σεβασμός αυτής της συμφωνίας, 

(β) Η κάθαρση και εξυγίανση των δυνάμεων ασφαλείας - Εθνικής Φρουράς -
Αστυνομίας και του κρατικού μηκανισμού, με την εφαρμογή κωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση των μέτρων που προνοεί η σκετική νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. 

(γ) Η διάλυση όλων των παράνομων οργανώσεων και ομάδων, και η κατάσκεση 
του παράνομα κατεκόμενου οπλισμού. 
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ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ, τ ιμούμε και συγχαίρουμε από καρδίας τις γυναίκες της Κύπρου, τις 
ηρωίδες μάνες και αδελφές που σηκώνουν στους ώμους τους το τεράστιο βάρος των 
προβλημάτων που δημιούργησε το προδοτικό χουντικό πραξικόπημα και η βάρβαρη 
τουρκική εισβολή. 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ να αγωνισθούμε για να ξαλαφρώσουν από αυτό το βάρος, για να 
εφαρμοστεί, η πολιτική της ισομισθίας με τον άνδρα και να λυθούν τα τόσα φλέγοντα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της Κύπρου. 

ΧΑ ΙΡΕΤ ΙΖΟΥΜΕ και συγχαίρουμε από καρδίας τους νέους και τις νέες της Κύπρου 
που τόσες θυσίες πρόσφεραν και προσφέρουν στο μεγάλο αγώνα για τη σωτηρία 
και τη λευτεριά της πατρίδας. Η κυπριακή νεολαία είναι το καμάρι και η ελπίδα του 
αγωνιζόμενου για τη λευτεριά του κυπριακού λαού. 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ν' αγωνισθούμε για την επίλυση των προβλημάτων της νέας γενιάς, 
έτσι που και η προσφορά τους στον απελευθερωτικό αγώνα να γίνει ακόμη πιο μεγάλη 
και αποφασιστική. 

ΣΤΟΥΣΤουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας που στενάζουν σήμερα κάτω από μια τριπλή 
καταπίεση κι εκμετάλλευση απευθύνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης 
και τείνουμε χέρι φιλίας και συνεργασίας στον κοινό αγώνα για ν' απαλλαγεί η Κύπρος 
απ' όλα τα ξένα στρατεύματα, και την ιμπεριαλιστική παρουσία και επιρροή και για 
ν' ανοίξει ο δρόμος για μια Κύπρο πραγματικά λεύτερη χαρούμενη κι ευτυχισμένη, 
όπου Έλληνες και Τούρκοι, Αρμένηδες και Μαρωνίτες θα συζούν αρμονικά και θα 
συνεργάζονται αδελφωμένοι. 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕ Κυπριακέ Λαέ: 

0 Α Γ Ω Ν Α Σ μας, ο αγώνας για τη σωτηρία και τη λευτεριά της Κύπρου δεν είναι 
καθόλου εύκολος. 0 άσπονδος εχθρός του κυπριακού λαού ο ιμπεριαλισμός και 
η στρατιωτική του έκφραση το ΝΑΤΟ εκτρέφει συνεχώς την τουρκική αδιαλλαξία, 
γιατί θέλει την Κύπρο διχοτομημένη και βάση της ιμπεριαλιστικής βορειοατλαντικής 
συμμαχίας. 

ΟΣΟ δύσκολο και περίπλοκο όμως κι αν καθιστούν οι ιμπεριαλιστές τον 
απελευθερωτικό μας αγώνα, πρέπει νάμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα τον κερδίσουμε. 
Και θα τον κερδίσουμε αν ισχυροποιήσουμε στο έπακρο την πατριωτική ενότητα του 
λαού μας και αν αγωνιστούμε με πίστη και αποφασιστικότητα με βάση τη γραμμή και 
ταχτική που χάραξε το Εθνικό και το Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν απο το θάνατο 
του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

0 Α τον κερδίσουμε αν ατσαλώσουμε ολόπλευρα το Εσωτερικό Μέτωπο αντίστασης και 
πάληςτουλαού μας, με επιστέγασμα μια πολιτική, αντιπροσωπευτική Κυβέρνηση, που 
θα απολαμβάνει τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστοσύνη και υποστήριξη στο εσωτερικό 
και διεθνώς. 

ΟΑ τον κερδίσουμε αν επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, πολιτικά και 
οικονομικά, αν εν ισχύσουμε την άμυνα μας στην πάλη για τη σωτηρία και τη λευτεριά. 

ΘΑ τον κερδίσουμε αν προχωρήσουμε αποφασιστικά στην παραπέρα διεθνοποίηση 
του Κυπριακού με αποκορύφωμα τη σύγκληση διεθνούς Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του 
ΟΗΕ η οποία ν' ασχοληθεί ειδικά με το Κυπριακό και την εφαρμογή των αποφάσεων 
του ΟΗΕ για την Κύπρο. 

ΘΑ τον κερδίσουμε αν αναπτύξουμε πολύ περισσότερο τους δεσμούς μας με όλους 
τους ειλικρινείς φίλους και ιδιαίτερα με τη μεγάλη φιλη και σύμμαχο του κυπριακού 
λαού - τη Σοβιετική Ένωση, αν τους προσεγγίσουμε για να συζητήσουμε μαζί τους 
τον καλύτερο τρόπο για προώθηση και λύση του Κυπριακού. 

0 Α Γ Ω Ν Α Σ μας μπορεί να είναι μακροχρόνιος όχι γιατί έτσι το θέλουμε εμείς αλλά 
γιατί ο εχθρός μας επιμένει στην αναγνώριση των τετελεσμένων και στο διαμελισμό, 
κι εφόσον θα επιμένει σ' αυτό είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα 
μέχρι που η Κύπρος να γίνει πραγματικά ανεξάρτητη, κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, 
αδέσμευτη κι αποστρατικοποιημένη. 

0 ΛΑΟΣ θα νικήσει! Η Κύπρος θα σωθεί! 0 Ιμπεριαλισμός δεν θα περάσει! 
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Ψηφίσματα του Συνεδρίου 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 - 28 Μαΐου 1978, 
αφού συζήτησε την πολιτική και οικονομική κατάσταση του τόπου και άλλα σοβαρά 
προβλήματα του λαού, υποβάλλει προς την εξοχότητά σας τα πιο κάτω: 

1. Το ΑΚΕΛ , διακηρύττει ακόμη μια φορά την αμετακίνητη υποστήριξη του 
προς την πολιτική για μια ειρηνική και δημοκρατική λύση του Κυπριακού, για 
μια Κύπρο πραγματικά ανεξάρτητη και κυρίαρχη, εδαφικά ακέραιη, αδέσμευτη 
αποστρατικοποιημένη, χωρίς πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκλωβισμένους, και 
με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 

2. Για μια τέτοια λύση. μέσα στα πλαίσια της πιο πάνω γραμμής, που εξυπηρετεί τα 
γνήσια συμφέροντα όλων των Κυπρίων - Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων, Μαρωνιτων 
- πρέπει απαρέγκλιτα να εξακολουθήσουμε να στηριζόμαστε στην ορθή ταχτική, 
αυτήν που επιβάλλεται από τις συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες. Αυτή η ταχτική 
είναι ο πολιτικός αγώνας εσωτερικά και διεθνώς, οι εποικοδομητικές διακοινοτικές 
συνομιλίες, μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, η πάλη για την παραπέρα 
διεθνοποίηση του Κυπριακού με πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες με 
στόχο την αξιοποίηση της πολύτιμης διεθνούς συμπαράστασης και αλληλεγγύης, 
ιδιαίτερα της Σοβιετικής Ένωσης, και για συγκρότηση ειδικής Διεθνούς Διάσκεψης. 

Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της γραμμής και ταχτικής του αγώνα μας, επιβάλλεται 
η λήψη μέτρων για ενίσχυση της άμυνας μας ώστε να μπορέσουμε να προβάλουμε 
αποφασιστική αντίσταση σε περίπτωση νέων επιθέσεων των δυνάμεων των εισβολέων. 

3. Η Κυπριακή Κυβέρνηση και η Ελληνοκυπριακή πλευρά έχουν επιδείξει, 
ιδιαίτερα με τις προτάσεις του Απρίλη 1977, έμπραχτα διαλλακτικότητα και καλή 
θέληση για μια επιτυχή κατάληξη των διακοινοτικών συνομιλιών. Δυστυχώς η Τουρκία 
και η ηγεσία της Τουρκοκυπριακής πλευράς, εξακολουθούν να είναι αδιάλλακτες και 
να περιφρονούν τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Κορύφωση της αδιάλλακτης, 
της τυφλής, σωβινιστικής πολιτικής, που υπηρετεί τα γενικότερα ιμπεριαλιστικά 
συμφέροντα, είναι οι τελευταίες, απαράδεκτες Τουρκοκυπριακές προτάσεις που 
δίκαια και ομόφωνα απορρίφθηκαν; Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω - τη στάση 
της Τουρκίας και της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων - η κυπριακή κυβέρνηση, σαν η 
νόμιμη και διεθνώς αναγνωρισμένη εκπροσώπηση του κυπριακού λαού, πρέπει να 
παραμείνει αυστηρά προσηλωμένη στην ορθή γραμμή και τακτική γιατί και οι δυο 
αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυκία του απελευθερωτικού μας 
αγώνα. 

Οι τάσεις που εκδηλώθηκαν για τροποποίηση ή και αναθεώρηση της γραμμής και 
τακτικής μας πρέπει να απορριφθούν γιατί περικλείουν κινδύνους για ολοκληρωτική 
καταστροφή της πατρίδας μας. 

Το Α Κ Ε Λ προειδοποιεί γι' αυτούς τους κινδύνους και καλεί την κυβέρνηση να πάρει 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. 

4. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ιδιαίτερα το επιτακτικό καθήκον της 
κυβέρνησης για ολόπλευρη ενίσκυση του εσωτερικού μας μετώπου, και κατά 
κύριο λόγο, της ενότητας των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για μια τέτοια ενίσκυση είναί: 

(α) Η επίτευξη συμφωνίας πάνω σ' ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, μια κοινή γραμμή 
και τακτική και πλήρης και αυστηρός σεβασμός αυτής της συμφωνίας, 

(β) Η κάθαρση και εξυγίανση των δυνάμεων ασφαλείας - Εθνικής Φρουράς -
Αστυνομίας και του κρατικού μηκανισμού, με την εφαρμογή κωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση των μέτρων που προνοεί η σκετική νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή. 

(γ) Η διάλυση όλων των παράνομων οργανώσεων και ομάδων, και η κατάσκεση 
του παράνομα κατεκόμενου οπλισμού. 
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(δ) Η εκδημοκρατικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου με= 

• Την άμεση διεξαγωγή κοινοτικών εκλογών, προκήρυξη εκλογών για Δημοτικά 
Συμβούλια. Συμβούλια Βελτιώσεως. Σχολικές Εφορείες. 

• Την κατάργηση των δικτατορικών προνοιώντου Νόμου για το Συνεργατισμό και 
του απαράδεχτου καθεστώτος των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. 

• Την δημοκρατική διοίκηση και διαχείριση των ημικρατικών οργανισμών, 

(ε) Την επίλυση των βασικών οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων 
των διαφόρων τμημάτων των εργαζομένων και του λαού γενικά. 

• Των προσφυγικών προβλημάτων και ειδικά του στεγαστικού. 

• Την άμεση εφαρμογή μέτρων για δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή 
του Εθνικού Εισοδήματος και των οικονομικών βαρών που δημιούργησε η 
εισβολή προς όφελος των εργαζομένων. 

• Τη σημαντική αύξηση του ορίου του αφορολόγητου εισοδήματος και την 
αύξηση των κοινωνικών παροχών, 

(στ) Το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης αντιπροσωπευτικής όλων των 
πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων. 

5. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει 
πραγματική στροφή στην πολιτική της έναντι των Τούρκων συμπατριωτών μας. 
εφαρμόζοντας με προσοχή και σταθερότητα τολμηρά μέτρα για την απομάκρυνση 
των εμποδίων που δημιούργησαν τα λάθη του παρελθόντος και των δύο πλευρών, 
για προσέγγιση και εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες, πράγμα 
που θα υποβοηθήσει θετικά στις προσπάθειες για διευθέτηση του πολιτικού μας 
προβλήματος. 

6. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού και την κυβέρνηση του με βάση τη γραμμή 
και ταχτική που αποφάσισε το Εθνικό και Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτη του 1977 
και το πρόγραμμα που εξάγγειλε ο Πρόεδρος πριν και μετά τις προεδρικές εκλογές 
και θα του παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο δύσκολο απελευθερωτικό αγώνα του 
λαού μας. Ταυτόχρονα, όμως, το Α Κ Ε Λ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει και να επικρίνει 
ότι κατά τη γνώμη του είναι αρνητικό στην κυβερνητική πολιτική και θα εισηγείται 
τρόπους και μέσα για την επανόρθωση του. 

7. Το 14ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , υποβάλλοντας τα πια πάνω διαδηλώνειτην απόφαση 
του Κόμματος να συνεχίσει, με τη συνέπεια, τον πατριωτισμό, την αφοσίωση του στο 
λαό και τα δίκαια του. που χαρακτηρίζει την πάνω από πενήντα χρόνια ζωή και δράση 
του. την πάλη για την ενίσχυση της πατριωτικής ενότητας και συνεργασίας όλων των 
δημοκρατικών δυνάμεων, για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων για 
ένα καινούργιο, λεύτερο, ειρηνικό μέλλον για όλο τον κυπριακό λαό. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ Ο.Η.Ε. Δρα ΚΟΥΡΤ ΒΑΑΝΤΧΑΙΜ 

Εξοχότατε. 

Το ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της Κύπρου 
(ΑΚΕΛ). που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25-28 Μαΐου, για πρώτη φορά μετά τα 
τραγικά γεγονότα του 1974, εχτίμησε τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, συζήτησε 
τα δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και πήρε 
αποφάσεις για προώθηση της λύσης τους. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) εχτιμά τον εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την 
ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών στον κόσμο. 

Το Συνέδριο μας επιθυμεί να εξάρει τον αξιόλογο θετικό ρόλο των Ηνωμένων 
Εθνών και των δικών σας προσπαθειών σαν Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. για μια 
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ειρηνική δίκαιη λύση του Κυπριακού με βάση την ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αποτελεί αδιασάλευτη πίστη μας, ότι μια ειρηνική λύση του Κυπριακού είναι δυνατό 
να εξευρεθε ί στο σύντομο μέλλον και προς το συμφέρον των δύο κοινοτήτων 
και όλων των κατοίκων της πατρίδας μας, μόνο πάνω στη βάση των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προνοούν για την 
αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, την επιστροφή των προσφύγων στα 
σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας και συστήνουν τη διεξαγωγή ουσιαστικών και 
εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων κάτω από την αιγίδα σας για την εξεύρεση μιας 
αμοιβαία αποδεχτής λύσης. 

Το Συνέδριο με λύπη παρατηρεί ότι οι αποφάσεις αυτές των Ηνωμένων Εθνών 
παραγνωρίζονται περιφρονούνται και καταπατούνται από την Τουρκική και 
Τουρκοκυπριακή πλευρά. Για τέταρτο χρόνο συνεχίζεται η κατοχή μεγάλου μέρους 
του κυπριακού εδάφους και η ουσιαστική διχοτόμηση της Δημοκρατίας της Κύπρου. 
Η Τουρκία και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ουσιαστικά αντιτίθενται στην εφαρμογή των 
αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και επιζητούν τη διατήρηση των τετελεσμένων της 
εισβολής. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος της παρελκυστικής πολιτικής της Τουρκοκυπριακής 
πλευράς στις συνομιλίες καιτης πρόσφατης υποβολής προτάσεων που δεν μπορούσαν 
να γίνουν αποδεχτές από την πλευρά μας σαν βάση εποικοδομητικών και ουσιαστικών 
συνομιλιών. 

Εν όψει της συνέχισης αυτής της απαράδεχτης τραγικής κατάστασης, που προκάλεσαν 
οι ξένες επεμβάσεις (χουντικό πραξικόπημα και τουρκική εισβολή) το καλοκαίρι 
του 1974 στην Κύπρο, το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι ωρίμασε ο καιρός για να 
εφαρμοσθεί από τα Ηνωμένα Έθνη η 5η παράγραφος της Απόφασης 35/15 (XXXIί) 
της Γενικής Συνέλευσης, που συστήνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει όλα 
τα πραχτικά μέσα για να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών 
αποφάσεων του σε όλες τους τις πτυχές. 

Το Συνέδριο καλεί την εξοχότητά σας, να συνεχίσετε τις προσπάθειες σας τόσο για την 
επανέναρξη ουσιαστικών και εποικοδομητικών διακοινοτικών συνομιλιών με βάση 
συγκεκριμένες θετικές προτάσεις, που να βασίζονται στις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κύπρο, όσο και για την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
όλων των πρακτικών μέτρων για αποτελεσματική προώθηση των Αποφάσεων του, 
συμπεριλαμβανομένης και της Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ. 

Εκφράζουμε και πάλιν την ευγνωμοσύνη μας προς τον ΟΗΕ για όσα κάνει για την 
αποκατάσταση της ειρήνης, ασφάλειας και ομαλότητας στην Κύπρο στην περιοκή μας 
και σ' ολόκληρο τον κόσμο και ευκαριστούμε κι εσάς προσωπικά για τις προσπάθειες 
σας σαν Γ Γ του ΟΗΕ, για μια ειρηνική δίκαιη λύση του Κυπριακού προς το συμφέρον 
όλων των Κυπρίων. 

ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι 
τις 28 του Μάη 1978 αφού συζήτησε μεταξύ άλλων το προσφυγικό και το θέμα των 
εγκλωβισμένων αποφασίζει: 

1. Καταγγέλλει την κυβέρνηση της Τουρκίας που κατά παράβαση των αρχών, των 
διακηρύξεων και αποφάσεων του ΟΗΕ εξακολουθεί να κατέχει το 40% των εδαφών 
της Κύπρου και αποστερεί από τις 240 χιλιάδες πρόσφυγες Έλληνες - Τούρκους το 
ιερό ανθρώπινο δικαίωμα της επιστροφής στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

2. Διαδηλώνει την απαίτηση του όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει πραχτικά 
μέτρα για να εφαρμόσει στην πράξη την περσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, για να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα Τουρκικά και όλα τα ξένα στρατεύματα 
για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της επιστροφής όλων των προσφύγων Ελλήνων και 
Τούρκων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε συνθήκες ασφαλείας. 
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(δ) Η εκδημοκρατικοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου με= 

• Την άμεση διεξαγωγή κοινοτικών εκλογών, προκήρυξη εκλογών για Δημοτικά 
Συμβούλια. Συμβούλια Βελτιώσεως. Σχολικές Εφορείες. 

• Την κατάργηση των δικτατορικών προνοιώντου Νόμου για το Συνεργατισμό και 
του απαράδεχτου καθεστώτος των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. 

• Την δημοκρατική διοίκηση και διαχείριση των ημικρατικών οργανισμών, 

(ε) Την επίλυση των βασικών οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων 
των διαφόρων τμημάτων των εργαζομένων και του λαού γενικά. 

• Των προσφυγικών προβλημάτων και ειδικά του στεγαστικού. 

• Την άμεση εφαρμογή μέτρων για δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή 
του Εθνικού Εισοδήματος και των οικονομικών βαρών που δημιούργησε η 
εισβολή προς όφελος των εργαζομένων. 

• Τη σημαντική αύξηση του ορίου του αφορολόγητου εισοδήματος και την 
αύξηση των κοινωνικών παροχών, 

(στ) Το σχηματισμό πολιτικής κυβέρνησης αντιπροσωπευτικής όλων των 
πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων. 

5. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί την κυβέρνηση να πραγματοποιήσει 
πραγματική στροφή στην πολιτική της έναντι των Τούρκων συμπατριωτών μας. 
εφαρμόζοντας με προσοχή και σταθερότητα τολμηρά μέτρα για την απομάκρυνση 
των εμποδίων που δημιούργησαν τα λάθη του παρελθόντος και των δύο πλευρών, 
για προσέγγιση και εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες, πράγμα 
που θα υποβοηθήσει θετικά στις προσπάθειες για διευθέτηση του πολιτικού μας 
προβλήματος. 

6. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού και την κυβέρνηση του με βάση τη γραμμή 
και ταχτική που αποφάσισε το Εθνικό και Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτη του 1977 
και το πρόγραμμα που εξάγγειλε ο Πρόεδρος πριν και μετά τις προεδρικές εκλογές 
και θα του παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο δύσκολο απελευθερωτικό αγώνα του 
λαού μας. Ταυτόχρονα, όμως, το Α Κ Ε Λ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει και να επικρίνει 
ότι κατά τη γνώμη του είναι αρνητικό στην κυβερνητική πολιτική και θα εισηγείται 
τρόπους και μέσα για την επανόρθωση του. 

7. Το 14ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , υποβάλλοντας τα πια πάνω διαδηλώνειτην απόφαση 
του Κόμματος να συνεχίσει, με τη συνέπεια, τον πατριωτισμό, την αφοσίωση του στο 
λαό και τα δίκαια του. που χαρακτηρίζει την πάνω από πενήντα χρόνια ζωή και δράση 
του. την πάλη για την ενίσχυση της πατριωτικής ενότητας και συνεργασίας όλων των 
δημοκρατικών δυνάμεων, για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων για 
ένα καινούργιο, λεύτερο, ειρηνικό μέλλον για όλο τον κυπριακό λαό. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ Ο.Η.Ε. Δρα ΚΟΥΡΤ ΒΑΑΝΤΧΑΙΜ 

Εξοχότατε. 

Το ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού της Κύπρου 
(ΑΚΕΛ). που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25-28 Μαΐου, για πρώτη φορά μετά τα 
τραγικά γεγονότα του 1974, εχτίμησε τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, συζήτησε 
τα δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και πήρε 
αποφάσεις για προώθηση της λύσης τους. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού (ΑΚΕΛ) εχτιμά τον εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει ο ΟΗΕ για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την 
ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών στον κόσμο. 

Το Συνέδριο μας επιθυμεί να εξάρει τον αξιόλογο θετικό ρόλο των Ηνωμένων 
Εθνών και των δικών σας προσπαθειών σαν Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. για μια 
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ειρηνική δίκαιη λύση του Κυπριακού με βάση την ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αποτελεί αδιασάλευτη πίστη μας, ότι μια ειρηνική λύση του Κυπριακού είναι δυνατό 
να εξευρεθε ί στο σύντομο μέλλον και προς το συμφέρον των δύο κοινοτήτων 
και όλων των κατοίκων της πατρίδας μας, μόνο πάνω στη βάση των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προνοούν για την 
αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων, την επιστροφή των προσφύγων στα 
σπίτια τους σε συνθήκες ασφάλειας και συστήνουν τη διεξαγωγή ουσιαστικών και 
εποικοδομητικών διαπραγματεύσεων κάτω από την αιγίδα σας για την εξεύρεση μιας 
αμοιβαία αποδεχτής λύσης. 

Το Συνέδριο με λύπη παρατηρεί ότι οι αποφάσεις αυτές των Ηνωμένων Εθνών 
παραγνωρίζονται περιφρονούνται και καταπατούνται από την Τουρκική και 
Τουρκοκυπριακή πλευρά. Για τέταρτο χρόνο συνεχίζεται η κατοχή μεγάλου μέρους 
του κυπριακού εδάφους και η ουσιαστική διχοτόμηση της Δημοκρατίας της Κύπρου. 
Η Τουρκία και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ουσιαστικά αντιτίθενται στην εφαρμογή των 
αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και επιζητούν τη διατήρηση των τετελεσμένων της 
εισβολής. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος της παρελκυστικής πολιτικής της Τουρκοκυπριακής 
πλευράς στις συνομιλίες καιτης πρόσφατης υποβολής προτάσεων που δεν μπορούσαν 
να γίνουν αποδεχτές από την πλευρά μας σαν βάση εποικοδομητικών και ουσιαστικών 
συνομιλιών. 

Εν όψει της συνέχισης αυτής της απαράδεχτης τραγικής κατάστασης, που προκάλεσαν 
οι ξένες επεμβάσεις (χουντικό πραξικόπημα και τουρκική εισβολή) το καλοκαίρι 
του 1974 στην Κύπρο, το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι ωρίμασε ο καιρός για να 
εφαρμοσθεί από τα Ηνωμένα Έθνη η 5η παράγραφος της Απόφασης 35/15 (XXXIί) 
της Γενικής Συνέλευσης, που συστήνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να υιοθετήσει όλα 
τα πραχτικά μέσα για να προωθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών 
αποφάσεων του σε όλες τους τις πτυχές. 

Το Συνέδριο καλεί την εξοχότητά σας, να συνεχίσετε τις προσπάθειες σας τόσο για την 
επανέναρξη ουσιαστικών και εποικοδομητικών διακοινοτικών συνομιλιών με βάση 
συγκεκριμένες θετικές προτάσεις, που να βασίζονται στις αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών για την Κύπρο, όσο και για την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας 
όλων των πρακτικών μέτρων για αποτελεσματική προώθηση των Αποφάσεων του, 
συμπεριλαμβανομένης και της Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ. 

Εκφράζουμε και πάλιν την ευγνωμοσύνη μας προς τον ΟΗΕ για όσα κάνει για την 
αποκατάσταση της ειρήνης, ασφάλειας και ομαλότητας στην Κύπρο στην περιοκή μας 
και σ' ολόκληρο τον κόσμο και ευκαριστούμε κι εσάς προσωπικά για τις προσπάθειες 
σας σαν Γ Γ του ΟΗΕ, για μια ειρηνική δίκαιη λύση του Κυπριακού προς το συμφέρον 
όλων των Κυπρίων. 

ΠΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι 
τις 28 του Μάη 1978 αφού συζήτησε μεταξύ άλλων το προσφυγικό και το θέμα των 
εγκλωβισμένων αποφασίζει: 

1. Καταγγέλλει την κυβέρνηση της Τουρκίας που κατά παράβαση των αρχών, των 
διακηρύξεων και αποφάσεων του ΟΗΕ εξακολουθεί να κατέχει το 40% των εδαφών 
της Κύπρου και αποστερεί από τις 240 χιλιάδες πρόσφυγες Έλληνες - Τούρκους το 
ιερό ανθρώπινο δικαίωμα της επιστροφής στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

2. Διαδηλώνει την απαίτηση του όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει πραχτικά 
μέτρα για να εφαρμόσει στην πράξη την περσινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, για να αποχωρήσουν από την Κύπρο τα Τουρκικά και όλα τα ξένα στρατεύματα 
για να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της επιστροφής όλων των προσφύγων Ελλήνων και 
Τούρκων στα σπίτια και τις περιουσίες τους, σε συνθήκες ασφαλείας. 
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3. Εκφράζει πλήρη συμπαράσταση στις προσπάθειες και τους αγώνες των 
προσφύγων για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
οικονομικής τους κατάστασης, για δικαιότερη κατανομή των βαρών της συμφοράς, 
για την επίλυση του στεγαστικού και όλων των άλλων προσφυγικών προβλημάτων με 
βάση τα υπομνήματα της ΠΕΠ και του 4ου Παγκυπρίου Προσφυγικού Συνεδρίου. 

4. Το Συνέδριο καταγγέλλει τις βάναυσες μεθόδους που εφάρμοσαν και 
εφαρμόζουν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και οι έποικοι σε βάρος των 
εγκλωβισμένων. Υποστηρίζουμετηνεφαρμογή των αποφάσεωντου ΟΗΕ και απαιτούμε 
να εξασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις πάνω στην Τουρκία για να υποχρεωθεί να παρέχει 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, διακίνησης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους 
εγκλωβισμένους. 

5. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τον προσφυγικό κόσμο να διατηρήσει και να 
σταθεροποιήσε ιτηνενότητατωνδυνάμεωντου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
τόσο για την προώθηση των προβλημάτων για επιβίωση όσο και του γενικώτερου 
αγώνα που διεξάγουμε για μια Κύπρο Ενιαία - Ανεξάρτητη -Ακέραιη -Δημοκρατική. 

ΠΆΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΥΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25-28 του Μάη 1978 
αφού συζήτησε μεταξύ άλλων το σοβαρό πρόβλημα των αγνοουμένων αποφασίζει: 

(α) Εκφράζει την αμέριστη συμπάθεια του προς τις χιλιάδες οικογένειες των 
αγνοουμένων, που για 4 τώρα χρόνια ζουν κάτω από το άγχος και την αγωνία για 
τη διακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων. 

(β) Καταδικάζει και στιγματίζει την αρνητική στάση της τουρκικής κυβέρνησης 
που παραγνώρισε τις εκκλήσεις και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, για ένα 
τόσο σοβαρό και ανθρωπιστικό πρόβλημα όπως είναι το θέμα των αγνοουμένων, 

(γ) Το 14ο Συνέδριο υποστηρίζει την επίσπευση της σύστασης ειδικής Επιτροπής 
με βάση την απόφαση του ΟΗΕ για τη διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 
Από το βήμα του 14ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ απευθύνουμε θερμό και εγκάρδιο 
χαιρετισμό προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.^ Χαιρετίζουμε τους 
εργατοϋπαλλήλους, τους αγρότες τους διανοούμενους, γενικά όλους τους 
εργαζόμενους Τουρκοκύπριους, που αγωνίζονται ένα σκληρό και δύσκολο αγώνα 
για τα δίκαια των μαζών για την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. 

Το Α Κ Ε Λ στηριζόμενο πάνω στις αθάνατες αρχές του Μαρξισμού Λενιν ισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού, διακηρύττει ότι Ελληνοκύπριοι, και Τουρκοκύπριοι έχουν 
τα ίδια βάσανα, υφίστανται τις ίδιες ταλαιπωρίες και κακουχίες και είναι θύματα του 
ίδιου μισητού εχθρού, του διεθνούς ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του αμερικανικού. 

Γι' αυτό από το βήμα του 14ου Συνεδρίου απευθύνουμε έκκληση προς τους 
Τουρκοκυπρίους να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με, τους Ελληνοκυπρίους και να 
ενισχύσουν την πάλη τους ενάντια στους νατοϊκούς ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους 
για ν' αποχωρήσουν από την Κύπρο όλα τα ξένα στρατεύματα, για να καταργηθούν οι 
βάσεις, για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και 
το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μόνο πάνω στη βάση της ενιαίας πάλης όλων των Κυπρίων Ελλήνων και Τούρκων 
ενάντια στον κοινό εχθρό τους τον ιμπεριαλισμό, θα ανοίξει ο δρόμος για την 
πραγματική λευτεριά, την κοινωνική πρόοδο, την ευτυχία και ευημερία του αδούλωτου 
και περήφανου κυπριακού λαού. 
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ΠΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ από τέσσερεις και πλέον μήνες συνέλαβε άδικα 
και κρατά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες τον αγωνιστή Κύπριο δημοσιογράφο, 
Παναγιώτη Πασχάλη, φωτορεπόρτερ και ειδικό συντάκτη της Χαραυγής για τα 
Μεσανατολικά θέματα, γιατί θαρραλέα και τίμια προσπαθούσε ν' αποκαλύψει την 
αλήθεια για την κατάσταση στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και στον Ισραήλ. 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαμαρτύρεται και καταδικάζει εντονότατα την ανέντιμη 
προσπάθεια της κυβέρνησης Μπεγκίν και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να 
θυματοποιήσουν ένα τίμιο Κύπριο δημοσιογράφο με πλαστές, γελοίες κατηγορίες 
και με μια δίκη φιάσκο, αποδίδοντας στην δημοσιογραφική αποστολή του 
κατασκοπευτικές προθέσεις. 

Καταγγέλλουμε στη διεθνή κοινή γνώμη την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ 
να κατατρομοκρατήσει και φιμώσει τους ξένους δημοσιογράφους που γράφουν 
την αλήθεια για τα καταπιεστικά μέτρα, τις φυλετικές διακρίσεις, την καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και στον Ισραήλ και 
απαιτούμε ν' αφεθεί αμέσως ελεύθερος από τις Ισραηλινές αρχές ο Πασχάλης για να 
γυρίσει στην πατρίδα του, την οικογένεια και τη δουλιά του. 

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις πολυπληθείς δημοκρατικές οργανώσεις στην 
Κύπρο, το Ισραήλ και σ' όλο τον κόσμο που κινητοποιήθηκαν για την απελευθέρωση 
του Πασχάλη και τις καλούμε να συνεχίσουν το ευγενικό έργο τους. 

Καλούμε επίσης την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει επίμονα 
τις προσπάθειες της ως την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Πασχάλη, που 
αγωνιζόταν για την αλήθεια την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ιδανικό 
της εθνικής απελευθέρωσης. 

27/5/1978 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου 
1978. Εξετάζοντας το Μεσανατολικό πρόβλημα, με το οποίο το Κυπριακό είναι στενά 
συνδεμένο, γιατί και τα δύο δημιουργήθηκαν από την ιμπεριαλιστική συνωμοσία 
στην περιοχή. 

Σημειώνει με ανησυχία, ότι με την ενίσχυση κι ενθάρρυνση του ιμπεριαλισμού, το 
σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ όχι μόνο αρνείται να συμμορφωθεί με τα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ. αλλά αντίθετα, με την όλη δράση του κι ιδιαίτερα με την 
πρόσφατη επιδρομή του στο Λίβανο διευρύνει και οξύνει περισσότερο την κρίση κι 
απειλεί την ειρήνη στην περιοχή και σ' όλο τον κόσμο. 

Καταδικάζει τη ρατσιστική επιδρομική πολιτική του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, 
και ο ιμπεριαλισμός των Η Π Α που το ενισχύει και το ενθαρρύνει, γίνεται προγεφύρωμα 
της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής στην περιοχή. 

Σημειώνει με ανησυχία, ότι, με την ενίσχυση κι ενθάρρυνση του ιμπεριαλισμού, το 
σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ και τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ που το ενισχύει και το 
ενθαρρύνει, να γίνεται προγεφύρωμα της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής στην περιοχή. 

Εκφράζει αμέριστη υποστήριξη στο δίκαιο αγώνα των αραβικών λαών ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό, σιωνισμό και τη ντόπια αντίδραση για την απελευθέρωση των 
κατεχομένων από το Ισραήλ εδαφών τους. 

Εκφράζει ολόψυχη συμπαράσταση στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό με επικεφαλής 
την Ο Α Π και απαιτεί την αναγνώριση των απαράγραπτων δικαιωμάτων του, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος να ιδρύσει το δικό του ανεξάρτητο κυρίαρχο 
κράτος στην Παλαιστίνη. 

Υποστηρίζει τη λύση του Μεσανατολικού προβλήματος μέσω της Δ ιάσκεψης 
της Γενεύης με την ισότιμη συμμετοχή της ΟΑΠ και με βάση την αποχώρηση των 
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3. Εκφράζει πλήρη συμπαράσταση στις προσπάθειες και τους αγώνες των 
προσφύγων για τη λήψη αποφασιστικών μέτρων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
οικονομικής τους κατάστασης, για δικαιότερη κατανομή των βαρών της συμφοράς, 
για την επίλυση του στεγαστικού και όλων των άλλων προσφυγικών προβλημάτων με 
βάση τα υπομνήματα της ΠΕΠ και του 4ου Παγκυπρίου Προσφυγικού Συνεδρίου. 

4. Το Συνέδριο καταγγέλλει τις βάναυσες μεθόδους που εφάρμοσαν και 
εφαρμόζουν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και οι έποικοι σε βάρος των 
εγκλωβισμένων. Υποστηρίζουμετηνεφαρμογή των αποφάσεωντου ΟΗΕ και απαιτούμε 
να εξασκηθούν οι ανάλογες πιέσεις πάνω στην Τουρκία για να υποχρεωθεί να παρέχει 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, διακίνησης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους 
εγκλωβισμένους. 

5. Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τον προσφυγικό κόσμο να διατηρήσει και να 
σταθεροποιήσε ιτηνενότητατωνδυνάμεωντου, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
τόσο για την προώθηση των προβλημάτων για επιβίωση όσο και του γενικώτερου 
αγώνα που διεξάγουμε για μια Κύπρο Ενιαία - Ανεξάρτητη -Ακέραιη -Δημοκρατική. 

ΠΆΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΥΣ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25-28 του Μάη 1978 
αφού συζήτησε μεταξύ άλλων το σοβαρό πρόβλημα των αγνοουμένων αποφασίζει: 

(α) Εκφράζει την αμέριστη συμπάθεια του προς τις χιλιάδες οικογένειες των 
αγνοουμένων, που για 4 τώρα χρόνια ζουν κάτω από το άγχος και την αγωνία για 
τη διακρίβωση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων. 

(β) Καταδικάζει και στιγματίζει την αρνητική στάση της τουρκικής κυβέρνησης 
που παραγνώρισε τις εκκλήσεις και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, για ένα 
τόσο σοβαρό και ανθρωπιστικό πρόβλημα όπως είναι το θέμα των αγνοουμένων, 

(γ) Το 14ο Συνέδριο υποστηρίζει την επίσπευση της σύστασης ειδικής Επιτροπής 
με βάση την απόφαση του ΟΗΕ για τη διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 
Από το βήμα του 14ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ απευθύνουμε θερμό και εγκάρδιο 
χαιρετισμό προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.^ Χαιρετίζουμε τους 
εργατοϋπαλλήλους, τους αγρότες τους διανοούμενους, γενικά όλους τους 
εργαζόμενους Τουρκοκύπριους, που αγωνίζονται ένα σκληρό και δύσκολο αγώνα 
για τα δίκαια των μαζών για την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. 

Το Α Κ Ε Λ στηριζόμενο πάνω στις αθάνατες αρχές του Μαρξισμού Λενιν ισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού, διακηρύττει ότι Ελληνοκύπριοι, και Τουρκοκύπριοι έχουν 
τα ίδια βάσανα, υφίστανται τις ίδιες ταλαιπωρίες και κακουχίες και είναι θύματα του 
ίδιου μισητού εχθρού, του διεθνούς ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του αμερικανικού. 

Γι' αυτό από το βήμα του 14ου Συνεδρίου απευθύνουμε έκκληση προς τους 
Τουρκοκυπρίους να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με, τους Ελληνοκυπρίους και να 
ενισχύσουν την πάλη τους ενάντια στους νατοϊκούς ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους 
για ν' αποχωρήσουν από την Κύπρο όλα τα ξένα στρατεύματα, για να καταργηθούν οι 
βάσεις, για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και 
το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μόνο πάνω στη βάση της ενιαίας πάλης όλων των Κυπρίων Ελλήνων και Τούρκων 
ενάντια στον κοινό εχθρό τους τον ιμπεριαλισμό, θα ανοίξει ο δρόμος για την 
πραγματική λευτεριά, την κοινωνική πρόοδο, την ευτυχία και ευημερία του αδούλωτου 
και περήφανου κυπριακού λαού. 
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ΠΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

Το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ από τέσσερεις και πλέον μήνες συνέλαβε άδικα 
και κρατά κάτω από απάνθρωπες συνθήκες τον αγωνιστή Κύπριο δημοσιογράφο, 
Παναγιώτη Πασχάλη, φωτορεπόρτερ και ειδικό συντάκτη της Χαραυγής για τα 
Μεσανατολικά θέματα, γιατί θαρραλέα και τίμια προσπαθούσε ν' αποκαλύψει την 
αλήθεια για την κατάσταση στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και στον Ισραήλ. 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαμαρτύρεται και καταδικάζει εντονότατα την ανέντιμη 
προσπάθεια της κυβέρνησης Μπεγκίν και των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να 
θυματοποιήσουν ένα τίμιο Κύπριο δημοσιογράφο με πλαστές, γελοίες κατηγορίες 
και με μια δίκη φιάσκο, αποδίδοντας στην δημοσιογραφική αποστολή του 
κατασκοπευτικές προθέσεις. 

Καταγγέλλουμε στη διεθνή κοινή γνώμη την προσπάθεια της κυβέρνησης του Ισραήλ 
να κατατρομοκρατήσει και φιμώσει τους ξένους δημοσιογράφους που γράφουν 
την αλήθεια για τα καταπιεστικά μέτρα, τις φυλετικές διακρίσεις, την καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και στον Ισραήλ και 
απαιτούμε ν' αφεθεί αμέσως ελεύθερος από τις Ισραηλινές αρχές ο Πασχάλης για να 
γυρίσει στην πατρίδα του, την οικογένεια και τη δουλιά του. 

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τις πολυπληθείς δημοκρατικές οργανώσεις στην 
Κύπρο, το Ισραήλ και σ' όλο τον κόσμο που κινητοποιήθηκαν για την απελευθέρωση 
του Πασχάλη και τις καλούμε να συνεχίσουν το ευγενικό έργο τους. 

Καλούμε επίσης την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνεχίσει επίμονα 
τις προσπάθειες της ως την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Πασχάλη, που 
αγωνιζόταν για την αλήθεια την υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ιδανικό 
της εθνικής απελευθέρωσης. 

27/5/1978 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου 
1978. Εξετάζοντας το Μεσανατολικό πρόβλημα, με το οποίο το Κυπριακό είναι στενά 
συνδεμένο, γιατί και τα δύο δημιουργήθηκαν από την ιμπεριαλιστική συνωμοσία 
στην περιοχή. 

Σημειώνει με ανησυχία, ότι με την ενίσχυση κι ενθάρρυνση του ιμπεριαλισμού, το 
σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ όχι μόνο αρνείται να συμμορφωθεί με τα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ. αλλά αντίθετα, με την όλη δράση του κι ιδιαίτερα με την 
πρόσφατη επιδρομή του στο Λίβανο διευρύνει και οξύνει περισσότερο την κρίση κι 
απειλεί την ειρήνη στην περιοχή και σ' όλο τον κόσμο. 

Καταδικάζει τη ρατσιστική επιδρομική πολιτική του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, 
και ο ιμπεριαλισμός των Η Π Α που το ενισχύει και το ενθαρρύνει, γίνεται προγεφύρωμα 
της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής στην περιοχή. 

Σημειώνει με ανησυχία, ότι, με την ενίσχυση κι ενθάρρυνση του ιμπεριαλισμού, το 
σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ και τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ που το ενισχύει και το 
ενθαρρύνει, να γίνεται προγεφύρωμα της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής στην περιοχή. 

Εκφράζει αμέριστη υποστήριξη στο δίκαιο αγώνα των αραβικών λαών ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό, σιωνισμό και τη ντόπια αντίδραση για την απελευθέρωση των 
κατεχομένων από το Ισραήλ εδαφών τους. 

Εκφράζει ολόψυχη συμπαράσταση στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό με επικεφαλής 
την Ο Α Π και απαιτεί την αναγνώριση των απαράγραπτων δικαιωμάτων του, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος να ιδρύσει το δικό του ανεξάρτητο κυρίαρχο 
κράτος στην Παλαιστίνη. 

Υποστηρίζει τη λύση του Μεσανατολικού προβλήματος μέσω της Δ ιάσκεψης 
της Γενεύης με την ισότιμη συμμετοχή της ΟΑΠ και με βάση την αποχώρηση των 
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Ισραηλινών στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, την ίδρυση ανεξάρτητου 
Παλαιστινιακού κράτους και τη διασφάλιση των συνόρων όλων των χωρών της 
περιοχής με διεθνείς εγγυήσεις. 

Χαιρετίζει την υψηλή και συνεχώς αναπτυσσόμενη αλληλεγγύη ανάμεσα στον 
κυπριακό και τους αραβικούς λαούς και τις προοδευτικές δυνάμεις της περιοχής 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα όργανα του. 

Εκφράζειτην ακλόνητη πεποίθηση πως με τη διεθνή συμπαράσταση των προοδευτικών 
δυνάμεων όλου του κόσμου κι ιδιαίτερα της Σοβιετικής Ένωσης με τον αγώνα των 
λαών της Μέσης Ανατολής και της Κύπρου το δίκαιο θα θριαμβεύσει. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου 
1978, εξετάζοντας την κατάσταση στη Χιλή ψηφίζει τα ακόλουθα: 

Σημειώνει με αγανάκτηση ότι η φασιστική χούντα του Πινοσέτ που με τη βοήθεια 
του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ σφετερίστηκε την εξουσία, συνεχίζει το όργιο της 
τρομοκρατίας, των φόνων, των φυλακίσεων, των βασανιστηρίων, των απαγωγών 
και της εξαφάνισης πολιτών, μετατρέποντας τη χώρα σε απέραντο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. 

Καταδικάζει με αποτροπιασμό τη φασιστική χούντα και τον ιμπεριαλισμό, ιδιαίτερα 
των ΗΠΑ και τα πολυεθνικά του μονοπώλια που καταληστεύουν τον εθνικό πλούτο 
της χώρας και καταδυναστεύουν τον περήφανο λαό της Χιλής. 

Θεωρεί τις μανούβρες του τυραννικού καθεστώτος και των πατρόνων του που 
αποβλέπουν να προσδώσουν «δημοκρατική συνταγματική νομιμότητα» στην 
τυραννία σαν προσπάθεια εμπαιγμού της παγκόσμιας κοινής γνώμης και του ΟΗΕ 
που ανεπιφύλακτα καταδικάζουν τα φριχτά εγκλήματα της. 

Εκφράζει αμέριστη συμπαράσταση προς τον αγωνιζόμενο λαό της Χιλής και την 
ηρωική πρωτοπορία του το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής, που μαζί με το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα και τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις σφυρηλατούν το αντιφασιστικό μέτωπο 
αγώνα που θα σαρώσει την ξενόδουλή χούντα και θα φέρει τη λευτεριά και το 
σοσιαλισμό στη χώρα του Πάπλο Νερούντα και του Αλιέντε. 

Χαιρετίζει την απελευθέρωση του ήρωα Γ Γ του Κ.Κ. Χιλής σ. Λού ις Κορβαλάν σαν 
νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων της Χιλής και της διεθνιστικής αλληλεγγύης. 

Πιστεύει ακράδαντα στην τελική νίκη και το φωτεινό μέλλον του λαού της Χιλής 
καθώς και όλων των λαών της Λατινικής Αμερικής. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 25 μέχρι τις 28 Μαΐου 
σημειώνει με ενθουσιασμό την άνοδο του επαναστατικού κινήματος της Αφρικής 
ενάντια στο ρατσισμό, ιμπεριαλισμό και νεοαποκισμό και εκφράζει την πλήρη 
συμπαράσταση του στα ηρωικά κινήματα της Ζιμπάμπουε, Ναμίμπια και της Νοτίου 
Αφρικής κατά των επαίσχυντων ρατσιστικών καθεστώτων που με την ενίσχυση του 
ιμπεριαλισμού συνεχίζουν την απάνθρωπη καταπίεση της Αφρικανικής πλειοψηφίας. 

Χαιρετίζει το θρίαμβο των απελευθερωτικών κινημάτων και επαναστάσεων στην 
Αγκόλα. Μοζαμβίκη. Γουϊνέα - Μπισσάου και Κάβο Βέρτε καθώς και στην Αιθιοπία 
και την εγκαθίδρυση προοδευτικών καθεστώτων με σοσιαλιστικό προσανατολισμό. 

Χαιρετίζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη των προοδευτικών και σοσιαλιστικών 
δυνάμεων του κόσμου και ιδιαίτερα της Σοβιετικής Ένωσης και της Κούβας προς 
τους Αφρικανικούς λαούς και ιδιαίτερα της Αγκόλας και της Αιθιοπίας. 

Καταδικάζει, τη στρατιωτική επέμβαση του ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα των 
Γάλλων ιμπεριαλιστών στη Δυτική Σαχάρα. Ζαίρ και Τσιάτ και εκφράζει αμέριστη 
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υποστήριξη στις επαναστατικές δυνάμεις του Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας και 
των απελευθερωτικών κινημάτων της Τσιάτ και του Ζαίρ. 

Εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση του ότι με τον ηρωικό αγώνα τους οι λαοί της 
Αφρικής με την υποστήριξη των προοδευτικών δυνάμεων όλου του κόσμου, θα 
συντρίψουν τα τελευταία υπολείμματα του αποικισμού και νεοαποικισμού και τα 
φασιστικά ρατσιστικά καθεστώτα και θα οικοδομήσουν το ελεύθερο κι ευτυχισμένο 
μέλλον τους. 

ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑ 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την εχτίμηση του Κόμματος και του Λαού της 
Κύπρου για τον έντονο και πολύχρονο αγώνα του λαού της Κορέας ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό και τα όργανα του. 

Καταδικάζει τη διεθνή ιμπεριαλιστική συνωμοσία με επικεφαλής τον αμερικάνικο 
ιμπεριαλισμό, τις επιδρομικές πολεμικές ενέργειες και ραδιουργίες και τη συνέχιση 
του διαμελισμού της Κορέας. 

Εκφράζοντας την πλήρη προσήλωση του Α Κ Ε Λ , του Κόμματος εργαζομένου 
κυπριακού λαού. στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης στα πλαίσια των άρχων 
του Μαρξ ισμού-Λεν ιν ισμού και του προλεταριακού διεθνισμού διακηρύττει την 
σταθερή αλληλεγγύη και υποστήριξη του προς το σκληρό αγώνα που διεξάγει το 
Εργατικό Κόμμα και ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας με τη φωτισμένη 
συμβολή και καθοδήγηση του Γ Γ του Εργατικού Κόμματος και αρχηγού του κράτους 
συν. Κ ίμ Ιλ Σούνγκ. 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζοντας θερμά τις σοσιαλιστικές κατακτήσεις του 
λαού της Λ. Δημοκρατίας Κορέας ενώνει τη φωνή του με τον κορεάτικο λαό στη δίκαιη 
απαίτηση του για αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και για την επανένωση 
της Βορείου και Νοτίου Κορέας, προς όφελος του λαού της χώρας, της διεθνούς 
ε ιρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και παγκόσμια. 
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Ισραηλινών στρατευμάτων από όλα τα κατεχόμενα εδάφη, την ίδρυση ανεξάρτητου 
Παλαιστινιακού κράτους και τη διασφάλιση των συνόρων όλων των χωρών της 
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Σημειώνει με αγανάκτηση ότι η φασιστική χούντα του Πινοσέτ που με τη βοήθεια 
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υποστήριξη στις επαναστατικές δυνάμεις του Πολισάριο της Δυτικής Σαχάρας και 
των απελευθερωτικών κινημάτων της Τσιάτ και του Ζαίρ. 

Εκφράζει την ακλόνητη πεποίθηση του ότι με τον ηρωικό αγώνα τους οι λαοί της 
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συντρίψουν τα τελευταία υπολείμματα του αποικισμού και νεοαποικισμού και τα 
φασιστικά ρατσιστικά καθεστώτα και θα οικοδομήσουν το ελεύθερο κι ευτυχισμένο 
μέλλον τους. 
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σταθερή αλληλεγγύη και υποστήριξη του προς το σκληρό αγώνα που διεξάγει το 
Εργατικό Κόμμα και ο λαός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας με τη φωτισμένη 
συμβολή και καθοδήγηση του Γ Γ του Εργατικού Κόμματος και αρχηγού του κράτους 
συν. Κ ίμ Ιλ Σούνγκ. 

Το 14ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζοντας θερμά τις σοσιαλιστικές κατακτήσεις του 
λαού της Λ. Δημοκρατίας Κορέας ενώνει τη φωνή του με τον κορεάτικο λαό στη δίκαιη 
απαίτηση του για αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και για την επανένωση 
της Βορείου και Νοτίου Κορέας, προς όφελος του λαού της χώρας, της διεθνούς 
ε ιρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και παγκόσμια. 
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15ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
13-16 Μαΐου 1982 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 9 0 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13.14,15,16 του Μάη 1982, 
αφού έλαβε υπόψη την έκθεση δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. την προσυνεδριακή 
συζήτηση, την εισηγητική ομιλία του Γ Γ Ε. Παπαϊωάννου, και τις απόψεις των 
συνέδρων, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την έκθεση δράσης της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. όπως και την εισηγητική ομιλία 
του Γ Γ του Κόμματος. Το Συνέδριο εκφράζει την εκτίμηση του για τον ορθό χειρισμό 
από την Κ.Ε. των πολιτικών και άλλων προβλημάτων, που αντιμετώπισε το Κόμμα 
μας στην υπό ανασκόπηση περίοδο. Εκφράζει, επίσης, την εκτίμηση του για την 
πολύπλευρη δραστηριότητα και τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα 
μας υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. μέσα στα πλαίσια της γραμμής και των αποφάσεων 
του 14ου Συνεδρίου του Κόμματος. 

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Το κύριο χαρακτηριστικό στον τομέα των διεθνών εξελίξεων στην τετραετία 
1978 - 1982 είναι η ένταση στις διεθνείς σχέσεις, η αναβίωση της κούρσας των 
εξοπλισμών από την πλευρά του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού και η σταθερή 
και επίμονη πάλη των λαών και των παγκόσμιων φιλειρηνικών δυνάμεων ενάντια 
στην πολιτική της έντασης, για την υπεράσπιση της ύφεσης, για την αποτροπή ενός 
θερμοπυρηνικού πολέμου και για την περιφρούρηση και εδραίωση της ειρήνης. 

2. Η κυβέρνηση Ρήγκαν, επικεφαλήςτων πιο αντιδραστικών, φιλοπόλεμων κύκλων 
του διεθνούς ιμπεριαλισμού, ακολουθώντας μιαν επικίνδυνη πολιτική, που οδηγεί 
την ανθρωπότητα στο χείλος ενός νεου παγκόσμιου θερμοπυρηνικού αυτή τη φορά 
πολέμου, προχωρεί στη παραγωγή νέων συστημάτων όπλων μαζικής καταστροφής, 
όπως της βόμβας νετρονίου και των χημικών όπλων, στην οριστικοποίηση της 
απόφασης για εγκατάσταση των πυραύλων Πέρσιγκ II και Κρούζ στο έδαφος 
χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Δυτική Ευρώπη, την ενίσχυση η εγκαθίδρυση νέων 
στρατιωτικών βάσεων σε διάφορες χώρες, στις θάλασσες και τους ωκεανούς, τη 
δημιουργία δύναμης ταχείας ανάπτυξης, την υπογραφή νέων συμφωνιών στρατηγικής 
συνεργασίας με αντιδραστικά καθεστώτα και υποστηρίζει με κάθε τρόπο φασιστικές 
δικτατορικές κυβερνήσεις για την κατάπνιξη της πάλης των λαών για ανεξαρτησία, 
δημοκρατία, κοινωνική και οικονομική πρόοδο. 

3. Σ ' αντίθεση προς την επικίνδυνη για την ειρήνη και την ανθρωπότητα πολιτική 
των πιο αντιδραστικών, φιλοπόλεμων δυνάμεων του ιμπεριαλισμού, οι παγκόσμιες 
φιλειρηνικές δυνάμεις αγωνίζονται αποφασιστικά για την υπεράσπιση της ειρήνης 
και τη σωτηρία της ανθρωπότητας από τον κίνδυνο ενός θερμοπυρηνικού πολέμου. 
Σ' αυτό τον αγώνα πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι σοσιαλιστικές χώρες, με 
επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση. 

Με οδηγό το Πρόγραμμα Ειρήνης του 26ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ, που αποτελεί 
συνέχεια και συμπλήρωμα των προηγούμενων Συνεδρίων του 24ου και του 25ου - ο 
Γ Γ της Κ.Ε. του Κ Κ Σ Ε και Πρόεδρος του Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιετικής ΕΣΣΔ 
σ. Λ.Ι. Μπρέζνιεφ, εκφράζοντας την πολιτική της Σοβιετικής Κυβέρνησης, προβάλλει 
ολοένα και νέες συγκεκριμένες και εποικοδομητικές προτάσεις που έχουν σαν σκοπό 
και επιδίωξη να ενισχύσουν το κλίμα της ύφεσης, να ανακόψουν την κούρσα των 
εξοπλισμών, να διευκολύνει την υπογραφή συμφωνίας για περιορισμό και έλεγχο των 
εξοπλισμών, να εξασφαλίσουν ισοζύγιο δυνάμεων και αμοιβαία ασφάλεια ανάμεσα 
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στις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, να περιφρουρήσουν την παγκόσμια ειρήνη και να 
ανοίξουν το δρόμο για γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

4. Το 15ο Συνέδριο εκφράζει βαθιά εχτίμηση για τους αγώνες των λαών 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την εμπρηστική φιλοπόλεμη πολιτική του και για 
την υπεράσπιση της ειρήνης και χαιρετίζει τις επιτυχίες που σημείωσαν σ' αυτό το 
διάστημα οι δυνάμεις που παλεύουν για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

Στον πανανθρώπινο αγώνα και τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των δυνάμεων της 
ειρήνης ενάντια στην κατασκευή της βόμβας νετρονίου και για τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας από ένα νέο, θερμοπυρηνικό πόλεμο, δίνει άξια το παρόν του και ο 
κυπριακός λαός, με ενωμένες όλες τις φιλειρηνικές του δυνάμεις, ανεξάρτητα από 
πολιτικές, ιδεολογικές και άλλες διαφορές. 

5. Παράλληλα, οι δημοκρατικές δυνάμεις και ειδικά οι δυνάμεις της Αριστεράς 
στην Δυτική Ευρώπη σ' αυτό το διάστημα σημείωσαν σημαντική πρόοδο και επιτυχίες. 
Στη Γαλλία, η συνεργασία Κομμουνιστών και Σοσιαλιστών σε συνδυασμό με τις 
αντικειμενικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης και μαζικής ανεργίας, οδήγησαν 
στην ήττα της αντιδραστικής δεξιός και την άνοδο των σοσιαλιστών στην εξουσία. 

6. Στην Ελλάδα οι προοδευτικές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες το Κ Κ Ε 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. σημείωσαν σημαντική νίκη στιςτελευταίες βουλευτικές 
εκλογές. Η συντηρητική δεξιά υπέστη ήττα, έχασε για πρώτη φορά την εξουσία στην 
Ελλάδα και το Π Α Σ Ο Κ κέρδισε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η κυβέρνηση 
Παπανδρέου που έχε ι να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο, θα επιτύχει σ' αυτό μόνο με 
την ειλικρινή συνεργασία όλων των προοδευτικών, αριστερών δυνάμεων της χώρας 
και την πιστή εφαρμογή του Προγράμματος, με βάση το οποίο ο ελληνικός λαός του 
εμπιστεύθηκε την εξουσία. 

7. Στην Τουρκία η σοβινιστική στρατιωτική αντίδραση με την υποστήριξη και 
συνεργασία του αμερικανό-νατοϊκού ιμπεριαλισμού εκμεταλλευόμενη την αναρχία 
και την τρομοκρατική δράση εξτρεμιστικών ομάδων, τη βαθιά οικονομική κρίση, τη 
μαζική ανεργία και εξαθλίωση και την πολιτική αναταραχή και αποσταθεροποίηση, 
κατάργησε πραξικοπηματικά το σύνταγμα, τη Βουλή και άλλα αιρετά σώματα και 
επέβαλε στη χώρα μια στυγνή στρατιωτική δικτατορία. 

Κάτω απ' αυτό το καταπιεστικό καθεστώς καταπατούνται ωμά τα πιο στοιχειώδη 
συνταγματικά, συνδικαλιστικά και γενικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες 
του τουρκικού λαού, διενεργούνται μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις, διώξεις, 
βασανιστήρια και δίκες σκοπιμότητας για την κατάπνιξη κάθε αντίστασης προς το 
διχτατορικό καθεστώς της στρατιωτικής χούντας. 

Οι πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις του λαού της Τουρκίας, ανάμεσα στις οποίες 
το Κ.Κ.Τ., το Εργατικό και το Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που όλα κηρύχτηκαν 
παράνομα, συνεργαζόμενα σ' ένα κοινό μέτωπο διαδραματίζουν πρωτοποριακό 
ρόλο, παλεύουν αποφασιστικά εντείνοντας τον αγώνα τους για την ανατροπή της 
στρατιωτικής χούντας και την αποκατάσταση μιας καινούργιας Δημοκρατίας στη 
χώρα. 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του 
προς το λαό της Τουρκίας και το δύσκολο αγώνα του και εκφράζει την πεποίθηση 
του ότι με τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη η δημοκρατία θα νικήσει στην 
Τουρκία. 

8. Αρνητικό σημείο στις εξελίξεις στην Ευρώπη αποτελεί η κατάσταση στη Λ.Δ. 
της Πολωνίας. Οι αρνητικές και ανησυχητικές εξελίξεις σ' αυτή τη χώρα οφείλονται 
όχι στο σοσιαλιστικό σύστημα, αλλά στο ότι η προηγούμενη ηγεσία του Κόμματος και 
της Κυβέρνησης, διέπραξαν σοβαρά λάθη στη διεύθυνση της οικονομίας της χώρας 
και παραγνώρισαν βασικές Λενινιστικές αρχές και κανόνες για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού. Οι εξωτερικοί εχθροί ιδιαίτερα οι αμερικανό-νατοϊκοί ιμπεριαλιστές, 
αλλά και οι εσωτερικοί εχθροί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της κομματικής και 
κυβερνητικής ηγεσίας της χώρας και σε συνεργασία με την εσωτερική αντίδραση 
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κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής 
στην οποία παρασύρθηκαν υπολογίσιμες μάζες Πολωνών εργαζομένων. 

Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά τον αγώνα των προοδευτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων, προκάλεσαν σύγχιση ανάμεσα σε μερικές απ' αυτές και δημιούργησαν 
προβλήματα στην οικογένεια των σοσιαλιστικών χωρών. Η Σοβιετική Ένωση και οι 
άλλες σοσιαλιστικές χώρες εκπληρώνοντας ένα διεθνιστικό καθήκον απέναντι στη 
δοκιμαζόμενη Λ.Δ. της Πολωνίας επιφορτίσθηκαν με έκτακτες υποχρεώσεις για να 
τη βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στα σοβαρά και δύσκολα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

9. Στην Εγγύς και Μέση Ανατολή ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, χρησιμοποιώντας 
σαν όργανο του κυρίως την κυβέρνηση Μπεγκίν του Ισραήλ δημιουργεί με την 
εμπρηστική πολιτική του μιαν εκρηκτική και πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους 
λαούς και την ειρήνη σ' αυτή την περιοχή. 

Στην προώθηση αυτής της πολιτικής του ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διευκολύνεται 
από την έλλειψη ενότητας ανάμεσα στις Αραβικές χώρες και την αρνητική και 
διασπαστική για τα συμφέροντα του αραβικού κόσμου και ιδιαίτερα των Παλαιστινίων 
πολιτική της Αιγυπτιακής ηγεσίας. 

Οι αραβικοί λαοί. με επί κεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις και τις 
κυβερνήσεις των χωρών που απαρτίζουντο Μέτωπο Σταθερότητας καιΑντιπαράθεσης. 
αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας και των 
τυχοδιωκτικών προκλήσεων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και της κυβέρνησης 
του Ισραήλ, για την απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ αραβικών 
εδαφών, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, μαζί και του 
δικαιώματος του να ιδρύσει το δικό τους κράτος, για την ενδυνάμωση και διεύρυνση 
της Αραβικής ενότητας, την κατοχύρωση της δημοκρατίας και για οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο. 

Δυστυχώς, την ενότητα των Αραβικών λαών διαταράζουν και ζημιώνουν ενδοαραβικές 
και άλλες διαφορές που υποθάλπονται από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Ο πόλεμος Ιράν 
- Ιράκ και οι διαφορές Συρίας - Ιράκ ανησυχούν όλους τους πραγματικούς φίλους 
των Αραβικών και Μεσανατολικών χωρών. 

Το 15ο Συνέδριο ελπίζει ότι οι διαφορές αυτές θα διευθετηθούν ειρηνικά και 
δημοκρατικά προς όφελος της ειρήνης ανάμεσα στους Αραβικούς και Μεσανατολικούς 
λαούς, καθώς και των αντιϊμπεριαλιστικών και απελευθερωτικών τους επιδιώξεων. 

10. Το 15ο Συνέδριο χαιρετίζει τους αγώνες και τις σημαντικές νίκες που σημείωσαν 
οι λαοί ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τα ξένα μονοπώλια το φασισμό και την αντίδραση 
σε μια σειρά χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 

Οι λαοί του Ιράν. της Καμποτίας, του Αφχανιστάν στην Ασία. της Ζιμπάπουε στην 
Αφρική, της Νικαράγουας και της Γρανάδας στην Λατιν ική Αμερική, σημείωσαν 
θριαμβευτικές νίκες στον αγώνα τους για αποτίναξη του ξένου ζυγού και της 
ξένης κηδεμονίας και εξάρτησης και προχωρούν στο δρόμο της ανεξαρτησίας, 
της δημοκρατίας, της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Ταυτόχρονα, οι λαοί 
της Νότιας Αφρικής, της Ναμίμπιας και της Δυτικής Σαχάρας και άλλοι λαοί στην 
Αφρική, όπως και οι λαοί του Ελ Σαλβατόρ. της Γουατεμάλας, της Βολιβίας, της Χιλής 
και άλλων λατίνο-αμερικανικών χωρών, διεξάγουν αποφασιστικά αγώνα ενάντια 
στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τ' αμερικανόδουλα φασιστικά και ρατσιστικά 
δικτατορικά καθεστώτα, για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας, για μια ελεύθερη και 
δημοκρατική πατρίδα. 

11. Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την ανησυκία του για τη συνεκιζόμενη 
πολιτική της κινέζικης ηγεσίας που κύρια κατεύθυνση της εξακολουθεί να παραμένει 
ο αντισοβιετισμός. Για το γεγονός ότι συσφίγγει ταυτόκρονα τις σκέσεις της με τους 
ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. υποστηρίζει φασιστικά και άλλα αντιδραστικά 
καθεστώτα, δημιουργεί και ενισκύει εξτρεμιστικές ομάδες και υπονομεύει τα 
απελευθερωτικά κινήματα και τις αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις σ' όλο τον κόσμο. Για 
το γεγονός ότι αρνείται την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης και το ότι τάκτηκε υπέρ 
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στις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση, να περιφρουρήσουν την παγκόσμια ειρήνη και να 
ανοίξουν το δρόμο για γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

4. Το 15ο Συνέδριο εκφράζει βαθιά εχτίμηση για τους αγώνες των λαών 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την εμπρηστική φιλοπόλεμη πολιτική του και για 
την υπεράσπιση της ειρήνης και χαιρετίζει τις επιτυχίες που σημείωσαν σ' αυτό το 
διάστημα οι δυνάμεις που παλεύουν για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

Στον πανανθρώπινο αγώνα και τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των δυνάμεων της 
ειρήνης ενάντια στην κατασκευή της βόμβας νετρονίου και για τη σωτηρία της 
ανθρωπότητας από ένα νέο, θερμοπυρηνικό πόλεμο, δίνει άξια το παρόν του και ο 
κυπριακός λαός, με ενωμένες όλες τις φιλειρηνικές του δυνάμεις, ανεξάρτητα από 
πολιτικές, ιδεολογικές και άλλες διαφορές. 

5. Παράλληλα, οι δημοκρατικές δυνάμεις και ειδικά οι δυνάμεις της Αριστεράς 
στην Δυτική Ευρώπη σ' αυτό το διάστημα σημείωσαν σημαντική πρόοδο και επιτυχίες. 
Στη Γαλλία, η συνεργασία Κομμουνιστών και Σοσιαλιστών σε συνδυασμό με τις 
αντικειμενικές συνθήκες της οικονομικής κρίσης και μαζικής ανεργίας, οδήγησαν 
στην ήττα της αντιδραστικής δεξιός και την άνοδο των σοσιαλιστών στην εξουσία. 

6. Στην Ελλάδα οι προοδευτικές δυνάμεις, ανάμεσα στις οποίες το Κ Κ Ε 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. σημείωσαν σημαντική νίκη στιςτελευταίες βουλευτικές 
εκλογές. Η συντηρητική δεξιά υπέστη ήττα, έχασε για πρώτη φορά την εξουσία στην 
Ελλάδα και το Π Α Σ Ο Κ κέρδισε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η κυβέρνηση 
Παπανδρέου που έχε ι να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο, θα επιτύχει σ' αυτό μόνο με 
την ειλικρινή συνεργασία όλων των προοδευτικών, αριστερών δυνάμεων της χώρας 
και την πιστή εφαρμογή του Προγράμματος, με βάση το οποίο ο ελληνικός λαός του 
εμπιστεύθηκε την εξουσία. 

7. Στην Τουρκία η σοβινιστική στρατιωτική αντίδραση με την υποστήριξη και 
συνεργασία του αμερικανό-νατοϊκού ιμπεριαλισμού εκμεταλλευόμενη την αναρχία 
και την τρομοκρατική δράση εξτρεμιστικών ομάδων, τη βαθιά οικονομική κρίση, τη 
μαζική ανεργία και εξαθλίωση και την πολιτική αναταραχή και αποσταθεροποίηση, 
κατάργησε πραξικοπηματικά το σύνταγμα, τη Βουλή και άλλα αιρετά σώματα και 
επέβαλε στη χώρα μια στυγνή στρατιωτική δικτατορία. 

Κάτω απ' αυτό το καταπιεστικό καθεστώς καταπατούνται ωμά τα πιο στοιχειώδη 
συνταγματικά, συνδικαλιστικά και γενικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες 
του τουρκικού λαού, διενεργούνται μαζικές συλλήψεις, φυλακίσεις, διώξεις, 
βασανιστήρια και δίκες σκοπιμότητας για την κατάπνιξη κάθε αντίστασης προς το 
διχτατορικό καθεστώς της στρατιωτικής χούντας. 

Οι πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις του λαού της Τουρκίας, ανάμεσα στις οποίες 
το Κ.Κ.Τ., το Εργατικό και το Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που όλα κηρύχτηκαν 
παράνομα, συνεργαζόμενα σ' ένα κοινό μέτωπο διαδραματίζουν πρωτοποριακό 
ρόλο, παλεύουν αποφασιστικά εντείνοντας τον αγώνα τους για την ανατροπή της 
στρατιωτικής χούντας και την αποκατάσταση μιας καινούργιας Δημοκρατίας στη 
χώρα. 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την πλήρη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του 
προς το λαό της Τουρκίας και το δύσκολο αγώνα του και εκφράζει την πεποίθηση 
του ότι με τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη η δημοκρατία θα νικήσει στην 
Τουρκία. 

8. Αρνητικό σημείο στις εξελίξεις στην Ευρώπη αποτελεί η κατάσταση στη Λ.Δ. 
της Πολωνίας. Οι αρνητικές και ανησυχητικές εξελίξεις σ' αυτή τη χώρα οφείλονται 
όχι στο σοσιαλιστικό σύστημα, αλλά στο ότι η προηγούμενη ηγεσία του Κόμματος και 
της Κυβέρνησης, διέπραξαν σοβαρά λάθη στη διεύθυνση της οικονομίας της χώρας 
και παραγνώρισαν βασικές Λενινιστικές αρχές και κανόνες για την οικοδόμηση του 
σοσιαλισμού. Οι εξωτερικοί εχθροί ιδιαίτερα οι αμερικανό-νατοϊκοί ιμπεριαλιστές, 
αλλά και οι εσωτερικοί εχθροί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της κομματικής και 
κυβερνητικής ηγεσίας της χώρας και σε συνεργασία με την εσωτερική αντίδραση 
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κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής 
στην οποία παρασύρθηκαν υπολογίσιμες μάζες Πολωνών εργαζομένων. 

Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά τον αγώνα των προοδευτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων, προκάλεσαν σύγχιση ανάμεσα σε μερικές απ' αυτές και δημιούργησαν 
προβλήματα στην οικογένεια των σοσιαλιστικών χωρών. Η Σοβιετική Ένωση και οι 
άλλες σοσιαλιστικές χώρες εκπληρώνοντας ένα διεθνιστικό καθήκον απέναντι στη 
δοκιμαζόμενη Λ.Δ. της Πολωνίας επιφορτίσθηκαν με έκτακτες υποχρεώσεις για να 
τη βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στα σοβαρά και δύσκολα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. 

9. Στην Εγγύς και Μέση Ανατολή ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός, χρησιμοποιώντας 
σαν όργανο του κυρίως την κυβέρνηση Μπεγκίν του Ισραήλ δημιουργεί με την 
εμπρηστική πολιτική του μιαν εκρηκτική και πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τους 
λαούς και την ειρήνη σ' αυτή την περιοχή. 

Στην προώθηση αυτής της πολιτικής του ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διευκολύνεται 
από την έλλειψη ενότητας ανάμεσα στις Αραβικές χώρες και την αρνητική και 
διασπαστική για τα συμφέροντα του αραβικού κόσμου και ιδιαίτερα των Παλαιστινίων 
πολιτική της Αιγυπτιακής ηγεσίας. 

Οι αραβικοί λαοί. με επί κεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις και τις 
κυβερνήσεις των χωρών που απαρτίζουντο Μέτωπο Σταθερότητας καιΑντιπαράθεσης. 
αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της ιμπεριαλιστικής συνωμοσίας και των 
τυχοδιωκτικών προκλήσεων του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και της κυβέρνησης 
του Ισραήλ, για την απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ αραβικών 
εδαφών, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, μαζί και του 
δικαιώματος του να ιδρύσει το δικό τους κράτος, για την ενδυνάμωση και διεύρυνση 
της Αραβικής ενότητας, την κατοχύρωση της δημοκρατίας και για οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο. 

Δυστυχώς, την ενότητα των Αραβικών λαών διαταράζουν και ζημιώνουν ενδοαραβικές 
και άλλες διαφορές που υποθάλπονται από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Ο πόλεμος Ιράν 
- Ιράκ και οι διαφορές Συρίας - Ιράκ ανησυχούν όλους τους πραγματικούς φίλους 
των Αραβικών και Μεσανατολικών χωρών. 

Το 15ο Συνέδριο ελπίζει ότι οι διαφορές αυτές θα διευθετηθούν ειρηνικά και 
δημοκρατικά προς όφελος της ειρήνης ανάμεσα στους Αραβικούς και Μεσανατολικούς 
λαούς, καθώς και των αντιϊμπεριαλιστικών και απελευθερωτικών τους επιδιώξεων. 

10. Το 15ο Συνέδριο χαιρετίζει τους αγώνες και τις σημαντικές νίκες που σημείωσαν 
οι λαοί ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τα ξένα μονοπώλια το φασισμό και την αντίδραση 
σε μια σειρά χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 

Οι λαοί του Ιράν. της Καμποτίας, του Αφχανιστάν στην Ασία. της Ζιμπάπουε στην 
Αφρική, της Νικαράγουας και της Γρανάδας στην Λατιν ική Αμερική, σημείωσαν 
θριαμβευτικές νίκες στον αγώνα τους για αποτίναξη του ξένου ζυγού και της 
ξένης κηδεμονίας και εξάρτησης και προχωρούν στο δρόμο της ανεξαρτησίας, 
της δημοκρατίας, της οικονομικής και κοινωνικής προόδου. Ταυτόχρονα, οι λαοί 
της Νότιας Αφρικής, της Ναμίμπιας και της Δυτικής Σαχάρας και άλλοι λαοί στην 
Αφρική, όπως και οι λαοί του Ελ Σαλβατόρ. της Γουατεμάλας, της Βολιβίας, της Χιλής 
και άλλων λατίνο-αμερικανικών χωρών, διεξάγουν αποφασιστικά αγώνα ενάντια 
στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τ' αμερικανόδουλα φασιστικά και ρατσιστικά 
δικτατορικά καθεστώτα, για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας, για μια ελεύθερη και 
δημοκρατική πατρίδα. 

11. Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την ανησυκία του για τη συνεκιζόμενη 
πολιτική της κινέζικης ηγεσίας που κύρια κατεύθυνση της εξακολουθεί να παραμένει 
ο αντισοβιετισμός. Για το γεγονός ότι συσφίγγει ταυτόκρονα τις σκέσεις της με τους 
ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. υποστηρίζει φασιστικά και άλλα αντιδραστικά 
καθεστώτα, δημιουργεί και ενισκύει εξτρεμιστικές ομάδες και υπονομεύει τα 
απελευθερωτικά κινήματα και τις αντιϊμπεριαλιστικές δυνάμεις σ' όλο τον κόσμο. Για 
το γεγονός ότι αρνείται την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης και το ότι τάκτηκε υπέρ 
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της παραγωγής της βόμβας νετρονίου. Όλα αυτά είναι ενέργειες που ωφελούν μόνο 
τον ιμπεριαλισμό και δυσκολεύουν την πάλη των λαών για λευτεριά και κοινωνική 
πρόοδο. 

12. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δύο κύρια κοινωνικά συστήματα της 
εποχής μας το σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό το σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει 
ολοένα και πιο χτυπητά την ανωτερότητα του σ' όλους τους τομείς έναντι του 
καπιταλισμού. 

Η οικονομία των Σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα της Σοβιετικής Ένωσης, 
βασισμένη πάνω στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων της παραγωγής και στην 
σχεδιοποίηση, αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους απ' ότι η οικονομία των 
καπιταλιστικών χωρών και σημειώνει μια διαρκή, σταθερή, χωρίς κρίσεις ανάπτυξη, 
με αποτέλεσμα την ολοένα και πιο πλήρη ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων 
κοινωνικών υλικών και πολιτιστικών αναγκών του πληθυσμού. Αυτό βέβαια 
επιτυγχάνεται όχι χωρίς δυσκολίες, μερικές από τις οποίες οφείλονται στον αντίκτυπο 
που αναπόφευκτα έχει η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και οι αυξημένες αμυντικές 
δαπάνες συνεπεία της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών, άλλες δε οφείλονται 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και κάποτε στη μη ορθή εφαρμογή των 
σοσιαλιστικών αρχών και κανόνων ανάπτυξης της οικονομίας. 

13. Σ ' αντίθεση προς αυτή την αδιάκοπη πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών, η 
οικονομία των καπιταλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα των πιο αναπτυγμένων απ' 
αυτές, υποφέρει από μια ολοένα και πιο οξυμένη χρόνια, γενική και ολόπλευρη 
κρίση. Χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης είναι η πρωτοφανής σε διαστάσεις ανεργία 
και ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που οξύνθηκαν ακόμη πιο πολύ 
και πήραν νέες διαστάσεις. 

14. Το κίνημα των αδεσμεύτων, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος, διαδραματίζει 
ολοένα και πιο αυξανόμενο θετικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Παρά τις διαφορές 
ανάμεσα στις χώρες που μετέχουν σ' αυτό, τόσο σε σχέση με το πολιτικό και κοινωνικό 
τους καθεστώς, όσο και σε σχέση με την ιδεολογία και το επίπεδο ανάπτυξης τους το 
κίνημα αυτό κατορθώνει να διατηρεί την ενότητα και τη συνοχή του και να δυναμώνει 
διαρκώς και περισσότερο. 

15. Η Κύπρος σαν μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων ακολουθεί σταθερή 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Συνεπής, προς τις αρχές του κινήματος των 
Αδεσμεύτων η Κύπρος υποστηρίζει τον αγώνα για ύφεση και συνεργασία, για τον 
αφοπλισμό και την ειρήνη και πήρε σωστή θέση πάνω σε τέτοια επίμαχα ζητήματα, 
όπως το Αφγανιστάν και τις εξελίξεις στην Πολωνία. 

Το 15ο Συνέδριο εκφράζει την πλήρη εχτίμηση και υποστήριξη του προς την 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Κυβέρνηση. Θεωρεί αυτή 
την πολιτική σαν την πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες, γιατί θωρακίζει 
την ανεξαρτησία της Κύπρου και εξυπηρετεί τον αγώνα του κυπριακού λαού. Τα 
συμφέροντα της Κύπρου επιβάλλουν όπως η Κυβέρνηση ακολουθεί και στο μέλλον 
με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα αυτή την πολιτική προς το συμφέρον του 
αγώνα του κυπριακού λαού και της διεθνούς ύφεσης και της ε ιρήνης στην περιοχή 
μας και παγκόσμια. 

16. Το 15ο Συνέδριο εκτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα.· 

(α) Πρώτιστο καθήκον για το Κόμμα μας είναι ο αγώνας για την αποτροπή των 
σχεδίων του αμερικανο-νατοϊκού ιμπεριαλισμού για ένα νέο, θερμοπυρηνικό 
πόλεμο, για νέα κούρσα των εξοπλισμών και όξυνση στις διεθνείς σχέσεις και 
η πάλη για την εδραίωση της διεθνούς ύφεσης, της ειρήνης και της ειρηνικής 
επίλυσης των επίμαχων διεθνών προβλημάτων, που δηλητηριάζουν τις διεθνείς 
σχέσεις και δημιουργούν κίνδυνο ανάφλεξης. 

Για το Κόμμα μας και τον κυπριακό λαό που διεξάγει αντικατοχικό, απελευθερωτικό, 
αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα για ανεξαρτησία, αποστρατικοποίηση και επιβίωση 
η πάλη για διεθνή ύφεση, ειρήνη και αφοπλισμό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί, 
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ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να συμβάλει στον αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη και 
αμοιβαία αποδεχτή λύση του Κυπριακού. 

(β) Το Κόμμα μας έχει καθήκον σε συνεργασία με όλες τις φιλειρηνικές δυνάμεις 
του νησιού μας να εντείνει τον αγώνα για την απαλλαγή της Κύπρου από τα κατοχικά 
και όλα τα ξένα στρατεύματα και ξένες βάσεις, για την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου. 

(γ) Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβάλουμε στο να ενισχυθούν ακόμα πιο 
πολύ οι δεσμοί της Κύπρου με τις σοσιαλιστικές, τις αδέσμευτες, τις γειτονικές 
αραβικές χώρες και όλες τις φιλειρηνικές χώρες, που μας προσφέρουν την 
πολύτιμη αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον αγώνα μας. 

(δ) Πιστό στις αρχέςτου Μαρξ ισμού - Λενινισμού καιτου προλεταριακού διεθνισμού 
το Κόμμα μας τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της ενότητας του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος και προς αυτή την κατεύθυνση θα 
συμβάλει ανάλογα με τις δυνατότητες του με όλες του τις δυνάμεις. 

Β. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό που θέτει τη 
σφραγίδα του στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είναι η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο . 
Η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές είναι μια συμφωνία 
αρχών. Βάση αυτής της συμφωνίας είναι το κοινό μίνιμουμ πρόγραμμα και τα μέτρα 
για την υλοποίηση του. 

Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές προσλαμβάνουν το χαρακτήρα μιας πολιτικής 
μάχης ύψιστης σημασίας ανάμεσα στις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις από τη 
μια και τις δυνάμεις της ακροδεξιάς αντίδρασης και του ιμπεριαλισμού από την άλλη. 
Σαν τέτοιες αποτελούν γεγονός τεράστιας πολιτικής σημασίας για το μέλλον του 
κυπριακού λαού και για την προώθηση προς την ορθή λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος και ο λαός της, όπως είναι η γραμμή, η ταχτική και η μορφή 
λύσης του Κυπριακού, η αδέσμευτη εξωτερική πολιτική, τα δημοκρατικά δικαιώματα 
του λαού, τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα. 

2. Το Συνέδριο χαιρετίζει τη συνεργασία που επετεύχθηκε ανάμεσα στα δύο 
Κόμματα, θεωρεί ότι αυτή αποτελεί μια ανώτερη μορφή συνεργασίας και εκφράζει 
την ελπίδα, ότι και άλλες δημοκρατικές, πατριωτικές δυνάμεις, θέτοντας πάνω από 
καθετί άλλο το γενικώτερο συμφέρον του σκληρού και δύσκολου αγώνα που διεξάγει 
ο λαός μας, θα προσχωρήσουν τελικά σ' αυτή, διευρύνοντας και ενισχύοντας αυτή 
την συνεργασία. 

3. Το Συνέδριο μας θεωρεί ότι η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ανταποκρίνεται πλήρως 
προς τα ύψιστα συμφέροντα και απαιτήσεις του αγώνα μας και στην ανάγκη να 
φραχθεί ο δρόμος στις ακροδεξιές δυνάμεις του Συναγερμού να αναρριχηθούν στην 
εξουσία και να αναδειχθεί πρόεδρος από τις δημοκρατικές, πατριωτικές δυνάμεις. 

4. Το Συνέδριο μας εγκρίνοντας τη συνεργασία του Κόμματος μας με το Δ Η Κ Ο . 
το μίνιμουμ πρόγραμμα και τη διακήρυξη καθώς και την υποψηφιότητα του κ. 
Κυπριανού για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διαδηλώνει την πεποίθηση του 
ότι οι συνεργαζόμενες δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις θα δώσουν τη μάχη των 
προεδρικών εκλογών με όλες τους τις δυνάμεις με αποτέλεσμα να καταγάγουν μια 
μεγαλειώδη νίκη. 

5. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο ο λαός μας 
συνέχισε τη σθεναρή και ασταμάτητη πάλη του για μια δίκαιη, ειρηνική και αμοιβαία 
αποδεκτή βιώσιμη λύση του Κυπριακού, ενάντια στην εμμονή των αμερικανο-νατοϊκών 
ιμπεριαλιστικών κύκλων και των οργάνων τους για την προώθηση και επιβολή των 
δικών τους σχεδίων λύσης του Κυπριακού. 

Η υπό ανασκόπηση περίοδος ήταν περίοδος σταθερής εμμονής του Κόμματος μας 
στην ορθή γραμμή και ταχτική αγώνα για τη λύση του Κυπριακού και προάσπισης της 
ενάντια σε παρεκκλίσεις και τάσεις εγκατάλειψης της. 
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της παραγωγής της βόμβας νετρονίου. Όλα αυτά είναι ενέργειες που ωφελούν μόνο 
τον ιμπεριαλισμό και δυσκολεύουν την πάλη των λαών για λευτεριά και κοινωνική 
πρόοδο. 

12. Στον τομέα της άμιλλας ανάμεσα στα δύο κύρια κοινωνικά συστήματα της 
εποχής μας το σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό το σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει 
ολοένα και πιο χτυπητά την ανωτερότητα του σ' όλους τους τομείς έναντι του 
καπιταλισμού. 

Η οικονομία των Σοσιαλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα της Σοβιετικής Ένωσης, 
βασισμένη πάνω στην κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων της παραγωγής και στην 
σχεδιοποίηση, αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους απ' ότι η οικονομία των 
καπιταλιστικών χωρών και σημειώνει μια διαρκή, σταθερή, χωρίς κρίσεις ανάπτυξη, 
με αποτέλεσμα την ολοένα και πιο πλήρη ικανοποίηση των διαρκώς αυξανόμενων 
κοινωνικών υλικών και πολιτιστικών αναγκών του πληθυσμού. Αυτό βέβαια 
επιτυγχάνεται όχι χωρίς δυσκολίες, μερικές από τις οποίες οφείλονται στον αντίκτυπο 
που αναπόφευκτα έχει η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση και οι αυξημένες αμυντικές 
δαπάνες συνεπεία της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών, άλλες δε οφείλονται 
στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά και κάποτε στη μη ορθή εφαρμογή των 
σοσιαλιστικών αρχών και κανόνων ανάπτυξης της οικονομίας. 

13. Σ ' αντίθεση προς αυτή την αδιάκοπη πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών, η 
οικονομία των καπιταλιστικών χωρών και πρώτα απ' όλα των πιο αναπτυγμένων απ' 
αυτές, υποφέρει από μια ολοένα και πιο οξυμένη χρόνια, γενική και ολόπλευρη 
κρίση. Χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης είναι η πρωτοφανής σε διαστάσεις ανεργία 
και ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που οξύνθηκαν ακόμη πιο πολύ 
και πήραν νέες διαστάσεις. 

14. Το κίνημα των αδεσμεύτων, στο οποίο μετέχει και η Κύπρος, διαδραματίζει 
ολοένα και πιο αυξανόμενο θετικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Παρά τις διαφορές 
ανάμεσα στις χώρες που μετέχουν σ' αυτό, τόσο σε σχέση με το πολιτικό και κοινωνικό 
τους καθεστώς, όσο και σε σχέση με την ιδεολογία και το επίπεδο ανάπτυξης τους το 
κίνημα αυτό κατορθώνει να διατηρεί την ενότητα και τη συνοχή του και να δυναμώνει 
διαρκώς και περισσότερο. 

15. Η Κύπρος σαν μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων ακολουθεί σταθερή 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Συνεπής, προς τις αρχές του κινήματος των 
Αδεσμεύτων η Κύπρος υποστηρίζει τον αγώνα για ύφεση και συνεργασία, για τον 
αφοπλισμό και την ειρήνη και πήρε σωστή θέση πάνω σε τέτοια επίμαχα ζητήματα, 
όπως το Αφγανιστάν και τις εξελίξεις στην Πολωνία. 

Το 15ο Συνέδριο εκφράζει την πλήρη εχτίμηση και υποστήριξη του προς την 
αδέσμευτη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Κυβέρνηση. Θεωρεί αυτή 
την πολιτική σαν την πιο ενδεδειγμένη στις σημερινές συνθήκες, γιατί θωρακίζει 
την ανεξαρτησία της Κύπρου και εξυπηρετεί τον αγώνα του κυπριακού λαού. Τα 
συμφέροντα της Κύπρου επιβάλλουν όπως η Κυβέρνηση ακολουθεί και στο μέλλον 
με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα αυτή την πολιτική προς το συμφέρον του 
αγώνα του κυπριακού λαού και της διεθνούς ύφεσης και της ε ιρήνης στην περιοχή 
μας και παγκόσμια. 

16. Το 15ο Συνέδριο εκτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα.· 

(α) Πρώτιστο καθήκον για το Κόμμα μας είναι ο αγώνας για την αποτροπή των 
σχεδίων του αμερικανο-νατοϊκού ιμπεριαλισμού για ένα νέο, θερμοπυρηνικό 
πόλεμο, για νέα κούρσα των εξοπλισμών και όξυνση στις διεθνείς σχέσεις και 
η πάλη για την εδραίωση της διεθνούς ύφεσης, της ειρήνης και της ειρηνικής 
επίλυσης των επίμαχων διεθνών προβλημάτων, που δηλητηριάζουν τις διεθνείς 
σχέσεις και δημιουργούν κίνδυνο ανάφλεξης. 

Για το Κόμμα μας και τον κυπριακό λαό που διεξάγει αντικατοχικό, απελευθερωτικό, 
αντιϊμπεριαλιστικό αγώνα για ανεξαρτησία, αποστρατικοποίηση και επιβίωση 
η πάλη για διεθνή ύφεση, ειρήνη και αφοπλισμό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί, 

308 

ένα τέτοιο κλίμα μπορεί να συμβάλει στον αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη και 
αμοιβαία αποδεχτή λύση του Κυπριακού. 

(β) Το Κόμμα μας έχει καθήκον σε συνεργασία με όλες τις φιλειρηνικές δυνάμεις 
του νησιού μας να εντείνει τον αγώνα για την απαλλαγή της Κύπρου από τα κατοχικά 
και όλα τα ξένα στρατεύματα και ξένες βάσεις, για την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου. 

(γ) Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβάλουμε στο να ενισχυθούν ακόμα πιο 
πολύ οι δεσμοί της Κύπρου με τις σοσιαλιστικές, τις αδέσμευτες, τις γειτονικές 
αραβικές χώρες και όλες τις φιλειρηνικές χώρες, που μας προσφέρουν την 
πολύτιμη αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον αγώνα μας. 

(δ) Πιστό στις αρχέςτου Μαρξ ισμού - Λενινισμού καιτου προλεταριακού διεθνισμού 
το Κόμμα μας τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της ενότητας του παγκόσμιου 
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος και προς αυτή την κατεύθυνση θα 
συμβάλει ανάλογα με τις δυνατότητες του με όλες του τις δυνάμεις. 

Β. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό που θέτει τη 
σφραγίδα του στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις είναι η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο . 
Η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές είναι μια συμφωνία 
αρχών. Βάση αυτής της συμφωνίας είναι το κοινό μίνιμουμ πρόγραμμα και τα μέτρα 
για την υλοποίηση του. 

Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές προσλαμβάνουν το χαρακτήρα μιας πολιτικής 
μάχης ύψιστης σημασίας ανάμεσα στις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις από τη 
μια και τις δυνάμεις της ακροδεξιάς αντίδρασης και του ιμπεριαλισμού από την άλλη. 
Σαν τέτοιες αποτελούν γεγονός τεράστιας πολιτικής σημασίας για το μέλλον του 
κυπριακού λαού και για την προώθηση προς την ορθή λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος και ο λαός της, όπως είναι η γραμμή, η ταχτική και η μορφή 
λύσης του Κυπριακού, η αδέσμευτη εξωτερική πολιτική, τα δημοκρατικά δικαιώματα 
του λαού, τα οικονομικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα. 

2. Το Συνέδριο χαιρετίζει τη συνεργασία που επετεύχθηκε ανάμεσα στα δύο 
Κόμματα, θεωρεί ότι αυτή αποτελεί μια ανώτερη μορφή συνεργασίας και εκφράζει 
την ελπίδα, ότι και άλλες δημοκρατικές, πατριωτικές δυνάμεις, θέτοντας πάνω από 
καθετί άλλο το γενικώτερο συμφέρον του σκληρού και δύσκολου αγώνα που διεξάγει 
ο λαός μας, θα προσχωρήσουν τελικά σ' αυτή, διευρύνοντας και ενισχύοντας αυτή 
την συνεργασία. 

3. Το Συνέδριο μας θεωρεί ότι η συμφωνία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ανταποκρίνεται πλήρως 
προς τα ύψιστα συμφέροντα και απαιτήσεις του αγώνα μας και στην ανάγκη να 
φραχθεί ο δρόμος στις ακροδεξιές δυνάμεις του Συναγερμού να αναρριχηθούν στην 
εξουσία και να αναδειχθεί πρόεδρος από τις δημοκρατικές, πατριωτικές δυνάμεις. 

4. Το Συνέδριο μας εγκρίνοντας τη συνεργασία του Κόμματος μας με το Δ Η Κ Ο . 
το μίνιμουμ πρόγραμμα και τη διακήρυξη καθώς και την υποψηφιότητα του κ. 
Κυπριανού για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές, διαδηλώνει την πεποίθηση του 
ότι οι συνεργαζόμενες δημοκρατικές πατριωτικές δυνάμεις θα δώσουν τη μάχη των 
προεδρικών εκλογών με όλες τους τις δυνάμεις με αποτέλεσμα να καταγάγουν μια 
μεγαλειώδη νίκη. 

5. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο ο λαός μας 
συνέχισε τη σθεναρή και ασταμάτητη πάλη του για μια δίκαιη, ειρηνική και αμοιβαία 
αποδεκτή βιώσιμη λύση του Κυπριακού, ενάντια στην εμμονή των αμερικανο-νατοϊκών 
ιμπεριαλιστικών κύκλων και των οργάνων τους για την προώθηση και επιβολή των 
δικών τους σχεδίων λύσης του Κυπριακού. 

Η υπό ανασκόπηση περίοδος ήταν περίοδος σταθερής εμμονής του Κόμματος μας 
στην ορθή γραμμή και ταχτική αγώνα για τη λύση του Κυπριακού και προάσπισης της 
ενάντια σε παρεκκλίσεις και τάσεις εγκατάλειψης της. 
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δ. Σ αυτό το διάστημα παρά τις προσπάθειες του Κόμματος μας για διατήρηση 
και ενίσχυση της ενότητας των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων σημειώθηκαν 
σοβαρά ρήγματα και διάσπαση ανάμεσα σ' αυτές τις δυνάμεις. 

Βασική αιτία γι ' αυτή την κατάσταση υπήρξαν οι προσπάθειες διαφόρων κομμάτων 
και πολιτικών και άλλων δυνάμεων για παρέκκλιση από τη σωστή γραμμή και ταχτική, 
για παραμερισμό της και αντικατάστασης της από μια ακαθόριστη και τυχοδιωκτική 
γραμμή και ταχτική. 

7. Στην περίοδο που ανασκοπούμε σημε ιώθηκε έξαρση του αντικομουνισμού, 
του αντισοβιετισμού και αντιακελισμού. Οι ακροδεξιές αντιδραστικές δυνάμεις, αυτές 
που είναι συσπειρωμένες κυρίως στο ΔΗΣΥ που στεγάζει και πολιτικοποιεί τους 
πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β, αντιγράφοντας τους πιο αντιδραστικούς κύκλους του 
διεθνούς ιμπεριαλισμού, επιδόθηκαν με πραγματική μανία, και κυρίως στην περίοδο 
των βουλευτικών εκλογών, σ' ένα ξέφρενο αντικομμουνισμό. αντισοβιετισμό, και 
αντιακελισμό. 

Το Κόμμα μας απόκρουσε με επιτυχία αυτή την επίθεση της ακροδεξιάς αντίδρασης. 
Όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, το Κόμμα μας 
σημείωσε σ' αυτές σημαντική νίκη. Όχ ι μόνο πέτυχε να αναδειχθεί το πρώτο σε 
ψήφους κόμμα, αλλά και συνέβαλε στην ανάδειξη, όπως ήταν η κύρια στρατηγική 
μας επιδίωξη, Βουλής δημοκρατικής πλειοψηφίας. 

8. Το 15ο Συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. του Κόμματος 
όσον αφορά τις διάφορες εξελίξεις του Κυπριακού σ' αυτό το διάστημα και τους 
χειρισμούς των διαφόρων συναφών θεμάτων. 

9. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι οι διακοινοτικές συνομιλίες δεν έχουν 
σημειώσει ως σήμερα ουσιαστική πρόοδο. Αυτό οφείλεται στην αδιαλλαξία που 
επέδειξε και επιδεικνύει η κυβέρνηση της Άγκυρας και η αντιδραστική σωβινιστική 
Τουρκοκυπριακή ηγεσία, που ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται σ' αυτή την πολιτική 
τους από τους πιο αντιδραστικούς κύκλους του αμερικανο-νατοϊκού ιμπεριαλισμού. 

Ακολουθώντας αυτή την πολιτική η Άγκυρα και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία 
επιδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και τις συμφωνίες κορυφής, με κύρια επιδίωξη τους την εδραίωση της σημερινής 
κατάστασης, τη μονιμοποίηση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και 
της κατοχής. 

Η πολιτική αυτή εντάσσεταιστη γενικώτερη επιδρομικήπολιτικήτωναμερικανονατοϊκών 
ιμπεριαλιστικών κύκλων και εξυπηρετεί τα γενικώτερα επιδρομικό τους σχέδια στην 
περιοχή. 

10. Το Συνέδριο μας πιστεύει ότι η νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα 
και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για προβολή και παραπέρα διεθνοποίηση του 
Κυπριακού αποτελούν θετικό παράγοντα και μπορούν να συμβάλουν στον αγώνα που 
διεξάγει ο λαός μας για μιαν ειρηνική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. 

Το Συνέδριο μαςεχτ ιμά πλήρως τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη καιτην υποστήριξη 
που παρέχουν ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση Παπανδρέου προς τον αγωνιζόμενο 
κυπριακό λαό. Καταδικάζει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των σχέσεων Αθηνών -
Λευκωσίας και τάσσεται υπέρ της πιο στενής και ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας. 

Μια τέτοια συνεργασία για νάναι αμοιβαία επωφελής και καρποφόρα πρέπει να 
βασίζεται πάνω στις αρχές της ισοτιμίας, του αλληλοσεβασμού, της μη ανάμιξης στις 
εσωτερικές υποθέσεις της μιας από την άλλη και της ενίσχυσης της οντότητας του 
Κυπριακού Κράτους. 

Το Συνέδριο μας πιστεύει επίσης ότι ούτε οι προσπάθειες για διεθνοποίηση του 
Κυπριακού παραβλάπτουν την διαδικασία των ενδοκυπριακών συνομιλιών, ούτε 
οι ενδοκυπριακές συνομιλίες αποτελούν μ' οποιονδήποτε τρόπο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για διεθνοποίηση. Πιστεύουμε ότι η μια διαδικασία συμπληρώνει 
την άλλη και ότι οι δύο είναι απαραίτητες, η μια των ενδοκυπριακών συνομιλιών 
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για τη συζήτηση και λύση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και η άλλη της 
διεθνοποίησης για τη συζήτηση και λύση της διεθνούς πτυχής. 

11. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι σημειώθηκαν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις 
ανάμεσα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η πιο σημαντική απ' αυτές είναι η 
σταθερή άνοδος των προοδευτικών δυνάμεων, που αντιπολιτεύονται τη σοβινιστική 
πολιτική της Τ/Κ ηγεσίας. Αυτές οι δυνάμεις που εκπροσωπούνται κυρίως από το 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης παρά τις 
πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες αγωνίζονται, επέτυχαν να 
αυξήσουν σημαντικά τη δύναμη τους στις τελευταίες εκλογές που διεξάχθηκαν στους 
κόλπους της Τ/Κ κοινότητας, ενώ αντίθετα το Κόμμα του κ. Ντενκτάς έχασε πάνω από 
το ένα τρίτο των εδρών που είχε στην προηγούμενη Βουλή και ο ίδιος με δυσκολία 
συγκέντρωσε το 51% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, χρησιμοποιώντας προς 
τούτο και τις ψήφους των εποίκων. 

12. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας την εσωτερική πολιτική κατάσταση καθορίζει 
συνοπτικά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) Να αγωνιστούμε για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου - Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς. 

Η λύση πρέπει να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο μιας ομόσπονδης δικοινοτικής Κυπριακής 
Δημοκρατίας και να αποκλείει τόσο την Ένωση ολόκληρης ή μέρους της Κύπρου 
με άλλη χώρα. όσο καιτη διχοτόμηση της. Τα τουρκικά και όλα τα ξένα στρατεύματα 
πρέπει να αποχωρήσουν, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις να καταργηθούν και να 
τερματισθούν οποιεσδήποτε επεμβάσεις στα εσωτερικά της Κύπρου. 

Οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε 
συνθήκες ασφάλειας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. και να διακριβωθεί 
η τύχη των αγνοουμένων. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και 
το αδέσμευτο της Κύπρου να διασφαλισθούν με ισχυρές και έγκυρες διεθνείς 
εγγυήσεις μέσω του ΟΗΕ. 

(β) Να εμμένουμε σταθερά και απαρέγκλιτα στην ορθή γραμμή και ταχτική 
αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού και για τη διευθέτηση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού με 
διακοινοτικές συνομιλίες στα πλαίσια του ΟΗΕ με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
και τις Συμφωνίες Κορυφής. Να υπερασπίσουμε αυτή τη διαδικασία από κάθε 
τάση ή προσπάθεια εγκατάλειψης ή υπόσκαψης. Παράλληλα, να εν ισχύσουμε τις 
αμυντικές δυνατότητες του κυπριακού κράτους. 

(γ) Να συνεχίσουμε ταυτόχρονα και να εντείνουμε την εκστρατεία για παραπέρα 
διεθνοποίηση του Κυπριακού προβάλλοντας το σε κάθε διεθνές βήμα καθώς και 
με προσφυγή στον ΟΗΕ για τη διευθέτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

(δ) Να προβάλουμε πιο αποφασιστικά και να εμμένουμε στη συγκρότηση 
διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για 
τη διευθέτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

(ε) Να κάμουμε πραγματική στροφή στην προσέγγιση προς τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας. Με την επαναπροσέγγιση και την συστηματική καλλιέργεια 
του κατάλληλου κλίματος για αποκατάσταση αμοιβαίας φιλίας, εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας να γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα μας οι 
ιμπεριαλιστές και οι πράκτορες τους, πράγμα που θα αποτελέσει αποφασιστική 
συμβολή στη λύση του Κυπριακού. 

Η Κυβέρνηση πρέπει να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο και να πάρει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση και την προώθηση της επαναπροσέγγισης, 
όπως, η πληρωμή συντάξεων σε δικαιούχους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους, η 
επαναλειτουργία Ε/Κ βιομηχανικών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στα κατεχόμενα 
και στη νεκρή ζώνη, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και η εργοδότηση σ' αυτές και 
Τουρκοκυπρίων και άλλα. 
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δ. Σ αυτό το διάστημα παρά τις προσπάθειες του Κόμματος μας για διατήρηση 
και ενίσχυση της ενότητας των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων σημειώθηκαν 
σοβαρά ρήγματα και διάσπαση ανάμεσα σ' αυτές τις δυνάμεις. 

Βασική αιτία γι ' αυτή την κατάσταση υπήρξαν οι προσπάθειες διαφόρων κομμάτων 
και πολιτικών και άλλων δυνάμεων για παρέκκλιση από τη σωστή γραμμή και ταχτική, 
για παραμερισμό της και αντικατάστασης της από μια ακαθόριστη και τυχοδιωκτική 
γραμμή και ταχτική. 

7. Στην περίοδο που ανασκοπούμε σημε ιώθηκε έξαρση του αντικομουνισμού, 
του αντισοβιετισμού και αντιακελισμού. Οι ακροδεξιές αντιδραστικές δυνάμεις, αυτές 
που είναι συσπειρωμένες κυρίως στο ΔΗΣΥ που στεγάζει και πολιτικοποιεί τους 
πραξικοπηματίες της ΕΟΚΑ Β, αντιγράφοντας τους πιο αντιδραστικούς κύκλους του 
διεθνούς ιμπεριαλισμού, επιδόθηκαν με πραγματική μανία, και κυρίως στην περίοδο 
των βουλευτικών εκλογών, σ' ένα ξέφρενο αντικομμουνισμό. αντισοβιετισμό, και 
αντιακελισμό. 

Το Κόμμα μας απόκρουσε με επιτυχία αυτή την επίθεση της ακροδεξιάς αντίδρασης. 
Όπως αποδείχθηκε από τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, το Κόμμα μας 
σημείωσε σ' αυτές σημαντική νίκη. Όχ ι μόνο πέτυχε να αναδειχθεί το πρώτο σε 
ψήφους κόμμα, αλλά και συνέβαλε στην ανάδειξη, όπως ήταν η κύρια στρατηγική 
μας επιδίωξη, Βουλής δημοκρατικής πλειοψηφίας. 

8. Το 15ο Συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις της Κ.Ε. και της Κ.Ε.Ε. του Κόμματος 
όσον αφορά τις διάφορες εξελίξεις του Κυπριακού σ' αυτό το διάστημα και τους 
χειρισμούς των διαφόρων συναφών θεμάτων. 

9. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι οι διακοινοτικές συνομιλίες δεν έχουν 
σημειώσει ως σήμερα ουσιαστική πρόοδο. Αυτό οφείλεται στην αδιαλλαξία που 
επέδειξε και επιδεικνύει η κυβέρνηση της Άγκυρας και η αντιδραστική σωβινιστική 
Τουρκοκυπριακή ηγεσία, που ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται σ' αυτή την πολιτική 
τους από τους πιο αντιδραστικούς κύκλους του αμερικανο-νατοϊκού ιμπεριαλισμού. 

Ακολουθώντας αυτή την πολιτική η Άγκυρα και η Τουρκοκυπριακή ηγεσία 
επιδεικνύουν πλήρη περιφρόνηση προς τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και τις συμφωνίες κορυφής, με κύρια επιδίωξη τους την εδραίωση της σημερινής 
κατάστασης, τη μονιμοποίηση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και 
της κατοχής. 

Η πολιτική αυτή εντάσσεταιστη γενικώτερη επιδρομικήπολιτικήτωναμερικανονατοϊκών 
ιμπεριαλιστικών κύκλων και εξυπηρετεί τα γενικώτερα επιδρομικό τους σχέδια στην 
περιοχή. 

10. Το Συνέδριο μας πιστεύει ότι η νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ελλάδα 
και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για προβολή και παραπέρα διεθνοποίηση του 
Κυπριακού αποτελούν θετικό παράγοντα και μπορούν να συμβάλουν στον αγώνα που 
διεξάγει ο λαός μας για μιαν ειρηνική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. 

Το Συνέδριο μαςεχτ ιμά πλήρως τη συμπαράσταση, την αλληλεγγύη καιτην υποστήριξη 
που παρέχουν ο ελληνικός λαός και η Κυβέρνηση Παπανδρέου προς τον αγωνιζόμενο 
κυπριακό λαό. Καταδικάζει κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των σχέσεων Αθηνών -
Λευκωσίας και τάσσεται υπέρ της πιο στενής και ειλικρινούς συνεργασίας ανάμεσα 
στις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας. 

Μια τέτοια συνεργασία για νάναι αμοιβαία επωφελής και καρποφόρα πρέπει να 
βασίζεται πάνω στις αρχές της ισοτιμίας, του αλληλοσεβασμού, της μη ανάμιξης στις 
εσωτερικές υποθέσεις της μιας από την άλλη και της ενίσχυσης της οντότητας του 
Κυπριακού Κράτους. 

Το Συνέδριο μας πιστεύει επίσης ότι ούτε οι προσπάθειες για διεθνοποίηση του 
Κυπριακού παραβλάπτουν την διαδικασία των ενδοκυπριακών συνομιλιών, ούτε 
οι ενδοκυπριακές συνομιλίες αποτελούν μ' οποιονδήποτε τρόπο εμπόδιο στις 
προσπάθειες για διεθνοποίηση. Πιστεύουμε ότι η μια διαδικασία συμπληρώνει 
την άλλη και ότι οι δύο είναι απαραίτητες, η μια των ενδοκυπριακών συνομιλιών 
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για τη συζήτηση και λύση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και η άλλη της 
διεθνοποίησης για τη συζήτηση και λύση της διεθνούς πτυχής. 

11. Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι σημειώθηκαν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις 
ανάμεσα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η πιο σημαντική απ' αυτές είναι η 
σταθερή άνοδος των προοδευτικών δυνάμεων, που αντιπολιτεύονται τη σοβινιστική 
πολιτική της Τ/Κ ηγεσίας. Αυτές οι δυνάμεις που εκπροσωπούνται κυρίως από το 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Απελευθέρωσης παρά τις 
πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες αγωνίζονται, επέτυχαν να 
αυξήσουν σημαντικά τη δύναμη τους στις τελευταίες εκλογές που διεξάχθηκαν στους 
κόλπους της Τ/Κ κοινότητας, ενώ αντίθετα το Κόμμα του κ. Ντενκτάς έχασε πάνω από 
το ένα τρίτο των εδρών που είχε στην προηγούμενη Βουλή και ο ίδιος με δυσκολία 
συγκέντρωσε το 51% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές, χρησιμοποιώντας προς 
τούτο και τις ψήφους των εποίκων. 

12. Το Συνέδριο μας ανασκοπώντας την εσωτερική πολιτική κατάσταση καθορίζει 
συνοπτικά τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) Να αγωνιστούμε για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις και τα 
ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
τις συμφωνίες κορυφής Μακαρίου - Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς. 

Η λύση πρέπει να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, την εδαφική 
ακεραιότητα και το αδέσμευτο μιας ομόσπονδης δικοινοτικής Κυπριακής 
Δημοκρατίας και να αποκλείει τόσο την Ένωση ολόκληρης ή μέρους της Κύπρου 
με άλλη χώρα. όσο καιτη διχοτόμηση της. Τα τουρκικά και όλα τα ξένα στρατεύματα 
πρέπει να αποχωρήσουν, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις να καταργηθούν και να 
τερματισθούν οποιεσδήποτε επεμβάσεις στα εσωτερικά της Κύπρου. 

Οι πρόσφυγες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε 
συνθήκες ασφάλειας, όπως προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. και να διακριβωθεί 
η τύχη των αγνοουμένων. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και 
το αδέσμευτο της Κύπρου να διασφαλισθούν με ισχυρές και έγκυρες διεθνείς 
εγγυήσεις μέσω του ΟΗΕ. 

(β) Να εμμένουμε σταθερά και απαρέγκλιτα στην ορθή γραμμή και ταχτική 
αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού και για τη διευθέτηση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού με 
διακοινοτικές συνομιλίες στα πλαίσια του ΟΗΕ με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
και τις Συμφωνίες Κορυφής. Να υπερασπίσουμε αυτή τη διαδικασία από κάθε 
τάση ή προσπάθεια εγκατάλειψης ή υπόσκαψης. Παράλληλα, να εν ισχύσουμε τις 
αμυντικές δυνατότητες του κυπριακού κράτους. 

(γ) Να συνεχίσουμε ταυτόχρονα και να εντείνουμε την εκστρατεία για παραπέρα 
διεθνοποίηση του Κυπριακού προβάλλοντας το σε κάθε διεθνές βήμα καθώς και 
με προσφυγή στον ΟΗΕ για τη διευθέτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

(δ) Να προβάλουμε πιο αποφασιστικά και να εμμένουμε στη συγκρότηση 
διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για 
τη διευθέτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

(ε) Να κάμουμε πραγματική στροφή στην προσέγγιση προς τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας. Με την επαναπροσέγγιση και την συστηματική καλλιέργεια 
του κατάλληλου κλίματος για αποκατάσταση αμοιβαίας φιλίας, εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας να γκρεμίσουμε τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα μας οι 
ιμπεριαλιστές και οι πράκτορες τους, πράγμα που θα αποτελέσει αποφασιστική 
συμβολή στη λύση του Κυπριακού. 

Η Κυβέρνηση πρέπει να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο και να πάρει 
συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση και την προώθηση της επαναπροσέγγισης, 
όπως, η πληρωμή συντάξεων σε δικαιούχους Τουρκοκύπριους εργαζόμενους, η 
επαναλειτουργία Ε/Κ βιομηχανικών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στα κατεχόμενα 
και στη νεκρή ζώνη, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και η εργοδότηση σ' αυτές και 
Τουρκοκυπρίων και άλλα. 
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(στ) Να σταθεροποιήσουμε τη συνεργασία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Κόμμα 
μας και το Δ Η Κ Ο και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη διεύρυνση και την 
ενίσχυση της με τη συμμετοχή σ' αυτή και άλλων Κομμάτων και πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων. 

Η συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο με βάση το κοινό μίνιμουμ πρόγραμμα αποτελεί το 
σίγουρο στήριγμα του αγώνα για την ανάδειξη στις προσεχείς προεδρικές εκλογές του 
υποψηφίου των συνεργαζομένων Κομμάτων κ. Κυπριανού και το φράξιμο του δρόμου 
στις ακροδεξιές δυνάμεις του Συναγερμού ν' αναρριχηθούν στην εξουσία. Το έντονο 
ξέσπασμα των αντιδραστικών κύκλων και των δορυφόρων τους στο εσωτερικό, και 
διεθνώς αποτελούν τρανή απόδειξη και επιβεβαίωση για την ορθότητα της απόφασης 
για συνεργασία. 

Γ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
1. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει, ότι παρόλο που συνεχίστηκε η ανοδική πορεία 
της κυπριακής οικονομίας, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς παρά προηγούμενα, 
ωστόσο αυτή αντιμετωπίζει στα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα. Τα κύρια απ' 
αυτά τα προβλήματα, που οφείλονται τόσο στην οικονομική κρίση, στις καπιταλιστικές 
χώρες, όσο και στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, είναι: Η μείωση των 
ρυθμών ανάπτυξης, η αύξηση της ανεργίας, η άνοδος του πληθωρισμού, η διεύρυνση 
του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, η μείωση των επενδύσεων και ο σχετικός 
περιορισμός της κατανάλωσης. 

2. Η εμμονή της Κυβέρνησης και άλλων κύκλων στην πολιτική της σύνδεσης της 
Κύπρου με την ΕΟΚ συμβάλλει στην παραπέρα επιδείνωση των προβλημάτων της 
κυπριακής οικονομίας. 

8. Για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
κυπριακή οικονομία και έχοντας σαν γνώμονα οικονομικής πολιτικής την προώθηση 
και υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο του 
κοινού μίνιμουμ προγράμματος σχετικά με την οικονομική κατάσταση, το Συνέδριο 
μας θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν τα πιο κάτω μέτρα: 

(α) Να αναθεωρηθεί η πολιτική της κυβέρνησης έναντι της ΕΟΚ κατά τρόπο 
που να μη ζημιώνει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με τις 
σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες, που είναι και οι φυσικοί σύμμαχοι μας στον 
αγώνα για επιβίωση και δικαίωση. 

(β) Να ακολουθηθεί από μέρους της κυβέρνησης νέα οικονομική πολιτική 
με στόχο την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων, τον περιορισμό των πληθωριστικών τάσεων, τη μείωση 
του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και τον αποτελεσματικό έλεγχο των τιμών. 

(γ) Να παταχθεί με δραστικά μέτρα η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να 
εφαρμοσθεί προοδευτική φορολογική πολιτική που να επιβαρύνει την αδρανούσα 
ακίνητη περιουσία, το μεγάλο κεφάλαιο, τα κέρδη και τα υπερκέρδη και τα είδη 
πολυτελείας. 

(δ) Η κυβέρνηση να προχωρήσει αποφασιστικά στη δημιουργία κρατικών, 
ημικρατικών ή μικτών βιομηχανικών μονάδων ή και την κρατικοποίηση σε κατ' 
εξοχήν ζωτικούς τομείς της οικονομίας προς όφελος του συνόλου του λαού και 
της οικονομίας του τόπου γενικά. 

(ε) Γενικά, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να αποβλέπει στην 
περιφρούρηση και επέκταση των κατακτήσεων των εργατών, των αγροτών 
και άλλων εργαζομένων και στη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου και των 
κοινωνικών παροχών στο λαό, όπως: 

I. Ολοκλήρωση του Σχεδίου δωρεάν Παιδείας, αύξηση των κονδυλίων για 
Υποτροφίες και Φοιτητικά Δάνεια, σταδιακή επέκταση της προδημοτικής 
Εκπαίδευσης και ίδρυση Πανεπιστημίου. 
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II. Εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 

III. Ειδική φροντίδα για τους αναξιοπαθούντες και αύξηση των επιδομάτων και 
βοηθημάτων. 

IV. Ίδρυση και λειτουργία ικανοποιητικού αριθμού κρατικών και κοινωτικών 
βρεφοκομικών και παιδοκομικών σταθμών, που να εξυπηρετούν επαρκώς τις 
εργαζόμενες μητέρες. 

V. Πλήρη εφαρμογή του νέου κρατικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
την περαιτέρω βελτίωση των συντάξεων και επιδομάτων 

VI. Περαιτέρω βελτίωση της εργατικής Νομοθεσίας για άδειες ανάπαυσης και 
ίδρυση εργατικών αναπαυτηρίων. 

VII. Προστασία της ζωής και της υγείας των εργατοϋπαλλήλων στην εργασία 
τους με βελτίωση και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 15ο Συνέδριο του Κόμματος μας εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για τη 
σημασία του μαζικού λαϊκού κινήματος. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση και την 
ικανοποίηση του για το ότι η πολιτική και οι αποφάσεις του βρίσκουν πάντοτε ευμενή 
απήχηση μέσα στο μαζικό λαϊκό κίνημα και τις οργανώσεις του, και υποστηρίζονται 
απ' αυτές. Αυτό κάμνει την προώθηση και την εκτέλεση των αποφάσεων και της 
πολιτικής του Κόμματος μας πάντοτε δυνατή προς όφελος των αγώνων του λαού για 
τα πολιτικά, οικονομικά και τα κοινωνικά του προβλήματα. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αγώνα του λαού μας για τη διαφύλαξη 
και ενίσχυση της ενότητας του εσωτερικού μετώπου και την προώθηση και λύση των 
οικονομικών και άλλων προβλημάτων του λαού υπήρξε αποφασιστικής σημασίας. 
Βασικό στοιχείο της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας και ραχοκοκαλιά της αποτελεί 
η ενότητα δράσης των εργατοϋπαλλήλων και των άλλων εργαζομένων και η εργατο-
αγροτική συμμαχία. 

2. Το 15ο Συνέδριο εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για την ακούραστη συνεπή 
και υπεύθυνη δουλιά που χιλιάδες μέλη και στελέχη του Κόμματος προσφέρουν 
δουλεύοντας μέσα στις διάφορες λαϊκές οργανώσεις. Ιδιαίτερα εκφράζει την 
εχτίμηση του για τον πατριωτισμό, το υψηλό φρόνημα, την αντοχή, την καρτερία, 
την ενότητα και την ανεχτίμητη συμβολή τόσο του προσφυγικού κόσμου όσο και 
όλων των μαζικών οργανώσεων στον αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του διπλού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος, στον απελευθερωτικό, αντιϊμπεριαλιστικό, 
αντικατοχικό αγώνα και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

3. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο που 
διαδραματίζει το μαζικό λαϊκό κίνημα στον αγώνα για επιβίωση και ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο, θεωρεί ότι βασικό καθήκον του Κόμματος και των μελών που ανήκουν 
και δουλεύουν στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις αποτελεί η παραπέρα 
ισχυροποίηση των μαζικών λαϊκών οργανώσεων και η εδραίωση και επέκταση της 
ενότητας του. 

Το Συνέδριο μας καλεί τα μέλη και στελέχη του Κόμματος που δουλεύουν μέσα 
στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις να αναπτύξουν ακόμα περισσότερη 
δραστηριότητα, να πρωτοστατούν πάντα στην ανακίνηση και στον αγώνα για τη λύση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι εργάτες, οι αγρότες και οι 
άλλοι εργαζόμενοι. 

Καλεί τα μέλη και τα στελέχη μας να προωθούν τη γραμμή της ενότητας και να 
διαπαιδαγωγούν το λαό με βάση την ορθή γραμμή και ταχτική του Κόμματος μας, 
όπως και στον αγώνα για την υπεράσπιση και βελτίωση των όρων εργασίας και 
των απολαβών των εργατών και των εργαζομένων για την άνοδο του βιοτικού και 
πολιτιστικού τους επιπέδου. 
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(στ) Να σταθεροποιήσουμε τη συνεργασία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Κόμμα 
μας και το Δ Η Κ Ο και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη διεύρυνση και την 
ενίσχυση της με τη συμμετοχή σ' αυτή και άλλων Κομμάτων και πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων. 

Η συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο με βάση το κοινό μίνιμουμ πρόγραμμα αποτελεί το 
σίγουρο στήριγμα του αγώνα για την ανάδειξη στις προσεχείς προεδρικές εκλογές του 
υποψηφίου των συνεργαζομένων Κομμάτων κ. Κυπριανού και το φράξιμο του δρόμου 
στις ακροδεξιές δυνάμεις του Συναγερμού ν' αναρριχηθούν στην εξουσία. Το έντονο 
ξέσπασμα των αντιδραστικών κύκλων και των δορυφόρων τους στο εσωτερικό, και 
διεθνώς αποτελούν τρανή απόδειξη και επιβεβαίωση για την ορθότητα της απόφασης 
για συνεργασία. 

Γ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
1. Το 15ο Συνέδριο διαπιστώνει, ότι παρόλο που συνεχίστηκε η ανοδική πορεία 
της κυπριακής οικονομίας, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς παρά προηγούμενα, 
ωστόσο αυτή αντιμετωπίζει στα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα. Τα κύρια απ' 
αυτά τα προβλήματα, που οφείλονται τόσο στην οικονομική κρίση, στις καπιταλιστικές 
χώρες, όσο και στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, είναι: Η μείωση των 
ρυθμών ανάπτυξης, η αύξηση της ανεργίας, η άνοδος του πληθωρισμού, η διεύρυνση 
του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, η μείωση των επενδύσεων και ο σχετικός 
περιορισμός της κατανάλωσης. 

2. Η εμμονή της Κυβέρνησης και άλλων κύκλων στην πολιτική της σύνδεσης της 
Κύπρου με την ΕΟΚ συμβάλλει στην παραπέρα επιδείνωση των προβλημάτων της 
κυπριακής οικονομίας. 

8. Για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
κυπριακή οικονομία και έχοντας σαν γνώμονα οικονομικής πολιτικής την προώθηση 
και υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων που αναφέρονται στο κεφάλαιο του 
κοινού μίνιμουμ προγράμματος σχετικά με την οικονομική κατάσταση, το Συνέδριο 
μας θεωρεί απαραίτητο να ληφθούν τα πιο κάτω μέτρα: 

(α) Να αναθεωρηθεί η πολιτική της κυβέρνησης έναντι της ΕΟΚ κατά τρόπο 
που να μη ζημιώνει τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με τις 
σοσιαλιστικές και αδέσμευτες χώρες, που είναι και οι φυσικοί σύμμαχοι μας στον 
αγώνα για επιβίωση και δικαίωση. 

(β) Να ακολουθηθεί από μέρους της κυβέρνησης νέα οικονομική πολιτική 
με στόχο την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων, τον περιορισμό των πληθωριστικών τάσεων, τη μείωση 
του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο και τον αποτελεσματικό έλεγχο των τιμών. 

(γ) Να παταχθεί με δραστικά μέτρα η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και να 
εφαρμοσθεί προοδευτική φορολογική πολιτική που να επιβαρύνει την αδρανούσα 
ακίνητη περιουσία, το μεγάλο κεφάλαιο, τα κέρδη και τα υπερκέρδη και τα είδη 
πολυτελείας. 

(δ) Η κυβέρνηση να προχωρήσει αποφασιστικά στη δημιουργία κρατικών, 
ημικρατικών ή μικτών βιομηχανικών μονάδων ή και την κρατικοποίηση σε κατ' 
εξοχήν ζωτικούς τομείς της οικονομίας προς όφελος του συνόλου του λαού και 
της οικονομίας του τόπου γενικά. 

(ε) Γενικά, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να αποβλέπει στην 
περιφρούρηση και επέκταση των κατακτήσεων των εργατών, των αγροτών 
και άλλων εργαζομένων και στη συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου και των 
κοινωνικών παροχών στο λαό, όπως: 

I. Ολοκλήρωση του Σχεδίου δωρεάν Παιδείας, αύξηση των κονδυλίων για 
Υποτροφίες και Φοιτητικά Δάνεια, σταδιακή επέκταση της προδημοτικής 
Εκπαίδευσης και ίδρυση Πανεπιστημίου. 
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II. Εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. 

III. Ειδική φροντίδα για τους αναξιοπαθούντες και αύξηση των επιδομάτων και 
βοηθημάτων. 

IV. Ίδρυση και λειτουργία ικανοποιητικού αριθμού κρατικών και κοινωτικών 
βρεφοκομικών και παιδοκομικών σταθμών, που να εξυπηρετούν επαρκώς τις 
εργαζόμενες μητέρες. 

V. Πλήρη εφαρμογή του νέου κρατικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
την περαιτέρω βελτίωση των συντάξεων και επιδομάτων 

VI. Περαιτέρω βελτίωση της εργατικής Νομοθεσίας για άδειες ανάπαυσης και 
ίδρυση εργατικών αναπαυτηρίων. 

VII. Προστασία της ζωής και της υγείας των εργατοϋπαλλήλων στην εργασία 
τους με βελτίωση και αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. 

Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 15ο Συνέδριο του Κόμματος μας εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για τη 
σημασία του μαζικού λαϊκού κινήματος. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση και την 
ικανοποίηση του για το ότι η πολιτική και οι αποφάσεις του βρίσκουν πάντοτε ευμενή 
απήχηση μέσα στο μαζικό λαϊκό κίνημα και τις οργανώσεις του, και υποστηρίζονται 
απ' αυτές. Αυτό κάμνει την προώθηση και την εκτέλεση των αποφάσεων και της 
πολιτικής του Κόμματος μας πάντοτε δυνατή προς όφελος των αγώνων του λαού για 
τα πολιτικά, οικονομικά και τα κοινωνικά του προβλήματα. 

Η συμβολή του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αγώνα του λαού μας για τη διαφύλαξη 
και ενίσχυση της ενότητας του εσωτερικού μετώπου και την προώθηση και λύση των 
οικονομικών και άλλων προβλημάτων του λαού υπήρξε αποφασιστικής σημασίας. 
Βασικό στοιχείο της παλλαϊκής πατριωτικής ενότητας και ραχοκοκαλιά της αποτελεί 
η ενότητα δράσης των εργατοϋπαλλήλων και των άλλων εργαζομένων και η εργατο-
αγροτική συμμαχία. 

2. Το 15ο Συνέδριο εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για την ακούραστη συνεπή 
και υπεύθυνη δουλιά που χιλιάδες μέλη και στελέχη του Κόμματος προσφέρουν 
δουλεύοντας μέσα στις διάφορες λαϊκές οργανώσεις. Ιδιαίτερα εκφράζει την 
εχτίμηση του για τον πατριωτισμό, το υψηλό φρόνημα, την αντοχή, την καρτερία, 
την ενότητα και την ανεχτίμητη συμβολή τόσο του προσφυγικού κόσμου όσο και 
όλων των μαζικών οργανώσεων στον αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του διπλού ιμπεριαλιστικού εγκλήματος, στον απελευθερωτικό, αντιϊμπεριαλιστικό, 
αντικατοχικό αγώνα και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. 

3. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τον τεράστιο και αποφασιστικό ρόλο που 
διαδραματίζει το μαζικό λαϊκό κίνημα στον αγώνα για επιβίωση και ανώτερο βιοτικό 
επίπεδο, θεωρεί ότι βασικό καθήκον του Κόμματος και των μελών που ανήκουν 
και δουλεύουν στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις αποτελεί η παραπέρα 
ισχυροποίηση των μαζικών λαϊκών οργανώσεων και η εδραίωση και επέκταση της 
ενότητας του. 

Το Συνέδριο μας καλεί τα μέλη και στελέχη του Κόμματος που δουλεύουν μέσα 
στις διάφορες μαζικές λαϊκές οργανώσεις να αναπτύξουν ακόμα περισσότερη 
δραστηριότητα, να πρωτοστατούν πάντα στην ανακίνηση και στον αγώνα για τη λύση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι εργάτες, οι αγρότες και οι 
άλλοι εργαζόμενοι. 

Καλεί τα μέλη και τα στελέχη μας να προωθούν τη γραμμή της ενότητας και να 
διαπαιδαγωγούν το λαό με βάση την ορθή γραμμή και ταχτική του Κόμματος μας, 
όπως και στον αγώνα για την υπεράσπιση και βελτίωση των όρων εργασίας και 
των απολαβών των εργατών και των εργαζομένων για την άνοδο του βιοτικού και 
πολιτιστικού τους επιπέδου. 
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4. Το Κόμμα μας πρέπει να δει με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέροντα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τα μεσαία στρώματα. επαγγελματοβιοτέχνες ; 

αυτοκινητιστές και άλλοι και κυρίως τα προβλήματα εκείνων που πλήγησαν από 
το πραξικόπημα και την εισβολή, όπως είναι το ενοικιοστάσιο, η φερεγγυότητα, τα 
προπολεμικά χρέη και άλλα. 

5. Το Συνεργατικό Κίνημα στην Κύπρο αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
κατακτήσεις του λαού μας. Από της ίδρυσης του πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες 
στους εργάτες, τους αγρότες και γενικά στους εργαζόμενους. 

Το εγκληματικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% 
περίπου του κυπριακού εδάφους κατάφεραν στο Συνεργατικό Κίνημα ένα σοβαρότατο 
οικονομικό πλήγμα. Η κρίση που αντιμετώπισε το Συνεργατικό κίνημα στα τελευταία 
χρόνια δεν οφείλεται μόνο σ' αυτό το πλήγμα, αλλά και στον αναχρονιστικό δικτατορικό 
νόμο και θεσμούς που διέπουν τον Συνεργατισμό, όπως και στην κατάχρηση εξουσίας 
από ιθύνοντες του Συνεργατισμού. 

Έχοντας υπόψη τον ευρύτερο προστατευτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο και 
χαρακτήρα του Συνεργατισμού, το Κόμμα μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για 
την εξυγίανση του κινήματος για να εκσυγχρονιστούν και να εκδημοκρατικοποιηθούν 
ο Νόμος και οι θεσμοί που διέπουν τον Συνεργατισμό και να προστατευτεί ο 
Συνεργατισμός απ' όλων των ειδών τους κινδύνους που διατρέχει και για τη διαρκή 
πρόοδο και ανάπτυξη του προς το συμφέρον των εργαζομένων και γενικά του λαού. 

6. 0 θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας δημοκρατικός θεσμός, που άρχισε να 
λειτουργεί με την εκλογή Χωρητικών Άρχων και Συμβουλίων Βελτιώσεως πρέπει 
να ενισχυθεί. Το Κόμμα μας υποστηρίζει τη διεύρυνση αυτού του θεσμού και των 
εξουσιών των αιρετών αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εκλογή Δημοτικών και 
Ενοριακών Αρχών στις πόλεις. 

7. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τη νεολαία εργατική, αγροτική, φοιτητική και 
μαθητική σαν το χρυσό απόθεμα του λαού και του Κόμματος καλεί το κομματικό 
σύνολο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σ' όλα τα προβλήματα της, από τα οικονομικά 
και άλλα προβλήματα της φοίτησης της και την υγιή απασχόληση της, ως τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση της με τα ιδανικά της ειρήνης, της πάλης για τη δικαίωση του 
αγωνιζόμενου κυπριακού λαού και της υπεράσπισης της πατρίδας και τα ιδανικά του 
επιστημονικού σοσιαλισμού. 

Με την ίδια προσοχή και ενδιαφέρον το Κόμμα μας βλέπει και τα προβλήματα των 
επιστημόνων και ιδιαίτερα το πρόβλημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης 
και της αξιοπρεπούς απασχόλησης τους σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα 
τους. 

Το Συνέδριο μας καλεί τα κομματικά μέλη που δουλεύουν ανάμεσα στη νεολαία 
και τους επιστήμονες να πρωτοστατούν στο δυνάμωμα των οργανώσεων τους, στην 
ενότητα δράσης για τα προβλήματα τους και στην πάλη για την προώθηση αυτών των 
προβλημάτων προς τη λύση τους. 

8. Το Συνέδριο μας καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο 
γυναικείο κίνημα. Οι γυναίκες, που είναι το μισό του πληθυσμού, αποτελούν ένα 
σημαντικό οικονομικό και πολιτικό δυναμικό, με πολλά και ποικίλα προβλήματα. Το 
Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη λύση τους, πράγμα που θα βοηθήσει 
στην άνοδο της επιρροής του Κόμματος μέσα στις γυναίκες και την προσέλκυση τους 
στις γραμμές του Κόμματος. 

Το Κόμμα πρέπει να μελετήσει νέες μορφές και μέθοδες δράσης για ολόπλευρη 
στροφή στη δουλιά ανάμεσα στις γυναίκες. 

9. Το Συνέδριο μας καλεί το κομματικό σύνολο να συνεχίσει να εργάζεται ακόμα 
πιο δραστήρια για την παραπέρα ολόπλευρη ισχυροποίηση του μαζικού λαϊκού 
κινήματος. 

Η ενότητα και η ενιαία δράση των προσφύγων, των συνδικαλιστικών, αγροτικών και 
άλλων επαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει να περιφρουρηθεί και να ενισχυθεί 
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ακόμα πιο πολύ σ' όλα τα επίπεδα και στον αγώνα για μιαν ορθή και δίκαιη λύση του 
Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. 

Ιδιαίτερα το Συνέδριο μας καλεί τα κομματικά μέλη και στελέχη που δουλεύουν 
στο μαζικό λαϊκό κίνημα να αναπτύξουν στο έπακρο τη διαφωτιστική τους δουλιά 
και τη δράση τους ώστε οι μαζικές λαϊκές οργανώσεις να συμβάλουν κατά τον πιο 
αποφασιστικό τρόπο και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη πολιτική 
μάχη των προσεχών προεδρικών εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας του υποψήφιου της δημοκρατικής συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο . 

10. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη και η κουλτούρα 
γενικά στη ζωή του λαού μας. όπως και κάθε λαού, και το ότι αυτή επηρεάζει βαθιά 
τη συμπεριφορά και τους προσανατολισμούς των λαϊκών μαζών, το Κόμμα μας 
θεωρεί αναγκαίο όπως η πολιτεία χαράξει κάι εφαρμόσει ολοκληρωμένη πολιτική 
πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου. Από της πλευράς του το Κόμμα περιβάλλει με 
στοργή τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, αυτούς που ασχολούνται στον 
πολιτιστικό τομέα και με την τέχνη. 

Το Κόμμα μας θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον κάθε βοήθεια σ' αυτούς, 
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για να μπορούν να δημιουργούν άνετα, ο 
καθένας στον τομέα του, για το καλό του τόπου, για το καλό του κυπριακού λαού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να δίνει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση 
για την ανάπτυξη του υγιούς αθλητισμού. 

11. Το Κόμμα μας εχτιμά το κίνημα της ειρήνης και αλληλεγγύης στον τόπο 
μας με βασικούς φορείς το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και την Επιτροπή 
αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. Το κίνημα αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο για να διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο του. 

Ε. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 15ο Συνέδριο εγκρίνει ανεπιφύλακτα και εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση του 
για τη δραστηριότητα και τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας 
υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. στην 4ετία που ανασκοπούμε. Το Συνέδριο μας εγκρίνει 
τις αποφάσεις της Παγκύπριας Οργανωτικής Συνδιάσκεψης του Φεβράρη του 1981. 

Η ορθή πατριωτική πολιτική γραμμή του Κόμματος μας και η συνεπής προσήλωση 
του σ' αυτή, οι συνετοί και υπεύθυνοι χειρισμοί των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο 
λαός με γνώμονα το γενικότερο συμφέροντου απελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού, 
αντινατοϊκού αγώνα, η καθημερινή δράση των στελεχών και των μελών του καθώς και 
των βουλευτών του, σ' όλα αυτά συνέτειναν στο παραπέρα δυνάμωμα του Κόμματος, 
σε παραπέρα διεύρυνση της επιρροής του και στην ανάδειξη του Α Κ Ε Λ σαν της 
πρώτης πολιτικής δύναμης στην Κύπρο. 

2. Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για τη δουλιά και τις μεγάλες 
επιτυχίες στον οργανωτικό τομέα. Αυτές οι επιτυχίες εκφράζονται με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα εργατών, αγροτών, ε π α γγελμ ατο β ιοτεχνών. 
επιστημόνων, νεολαίων και γυναικών την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών 
οργανώσεων βάσης, την αύξηση του ποσοστού των μελών που συμμετέχουν στις 
συνεδρίες των κομματικών οργανώσεων, την αύξηση του ύψους της συνδρομής και 
του ποσοστού των μελών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
τα αποτελέσματα της εκστρατείας για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος, που 
κάθε χρόνο σημειώνουν νέα επίδοση, την αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ» και των 
άλλων εντύπων του Κόμματος και γενικά τη βελτίωση της δουλιάς του Κόμματος σ' 
όλους τους τομείς της δράσης του. 

3. Εχτιμώντας σαν σημαντικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς το 
Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι παρολ' αυτά, υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες 
επιτυχίες και νέα άνοδο της οργανωτικής μας δουλιάς. 

Με σκοπό το ξεπέρασμα των οποιωνδήποτε ελλείψεων και το παραπέρα ολόπλευρο 
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4. Το Κόμμα μας πρέπει να δει με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέροντα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τα μεσαία στρώματα. επαγγελματοβιοτέχνες ; 

αυτοκινητιστές και άλλοι και κυρίως τα προβλήματα εκείνων που πλήγησαν από 
το πραξικόπημα και την εισβολή, όπως είναι το ενοικιοστάσιο, η φερεγγυότητα, τα 
προπολεμικά χρέη και άλλα. 

5. Το Συνεργατικό Κίνημα στην Κύπρο αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
κατακτήσεις του λαού μας. Από της ίδρυσης του πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες 
στους εργάτες, τους αγρότες και γενικά στους εργαζόμενους. 

Το εγκληματικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή του 37% 
περίπου του κυπριακού εδάφους κατάφεραν στο Συνεργατικό Κίνημα ένα σοβαρότατο 
οικονομικό πλήγμα. Η κρίση που αντιμετώπισε το Συνεργατικό κίνημα στα τελευταία 
χρόνια δεν οφείλεται μόνο σ' αυτό το πλήγμα, αλλά και στον αναχρονιστικό δικτατορικό 
νόμο και θεσμούς που διέπουν τον Συνεργατισμό, όπως και στην κατάχρηση εξουσίας 
από ιθύνοντες του Συνεργατισμού. 

Έχοντας υπόψη τον ευρύτερο προστατευτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο και 
χαρακτήρα του Συνεργατισμού, το Κόμμα μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες του για 
την εξυγίανση του κινήματος για να εκσυγχρονιστούν και να εκδημοκρατικοποιηθούν 
ο Νόμος και οι θεσμοί που διέπουν τον Συνεργατισμό και να προστατευτεί ο 
Συνεργατισμός απ' όλων των ειδών τους κινδύνους που διατρέχει και για τη διαρκή 
πρόοδο και ανάπτυξη του προς το συμφέρον των εργαζομένων και γενικά του λαού. 

6. 0 θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας δημοκρατικός θεσμός, που άρχισε να 
λειτουργεί με την εκλογή Χωρητικών Άρχων και Συμβουλίων Βελτιώσεως πρέπει 
να ενισχυθεί. Το Κόμμα μας υποστηρίζει τη διεύρυνση αυτού του θεσμού και των 
εξουσιών των αιρετών αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εκλογή Δημοτικών και 
Ενοριακών Αρχών στις πόλεις. 

7. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τη νεολαία εργατική, αγροτική, φοιτητική και 
μαθητική σαν το χρυσό απόθεμα του λαού και του Κόμματος καλεί το κομματικό 
σύνολο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σ' όλα τα προβλήματα της, από τα οικονομικά 
και άλλα προβλήματα της φοίτησης της και την υγιή απασχόληση της, ως τη σωστή 
διαπαιδαγώγηση της με τα ιδανικά της ειρήνης, της πάλης για τη δικαίωση του 
αγωνιζόμενου κυπριακού λαού και της υπεράσπισης της πατρίδας και τα ιδανικά του 
επιστημονικού σοσιαλισμού. 

Με την ίδια προσοχή και ενδιαφέρον το Κόμμα μας βλέπει και τα προβλήματα των 
επιστημόνων και ιδιαίτερα το πρόβλημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης 
και της αξιοπρεπούς απασχόλησης τους σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα 
τους. 

Το Συνέδριο μας καλεί τα κομματικά μέλη που δουλεύουν ανάμεσα στη νεολαία 
και τους επιστήμονες να πρωτοστατούν στο δυνάμωμα των οργανώσεων τους, στην 
ενότητα δράσης για τα προβλήματα τους και στην πάλη για την προώθηση αυτών των 
προβλημάτων προς τη λύση τους. 

8. Το Συνέδριο μας καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο 
γυναικείο κίνημα. Οι γυναίκες, που είναι το μισό του πληθυσμού, αποτελούν ένα 
σημαντικό οικονομικό και πολιτικό δυναμικό, με πολλά και ποικίλα προβλήματα. Το 
Κόμμα μας πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στη λύση τους, πράγμα που θα βοηθήσει 
στην άνοδο της επιρροής του Κόμματος μέσα στις γυναίκες και την προσέλκυση τους 
στις γραμμές του Κόμματος. 

Το Κόμμα πρέπει να μελετήσει νέες μορφές και μέθοδες δράσης για ολόπλευρη 
στροφή στη δουλιά ανάμεσα στις γυναίκες. 

9. Το Συνέδριο μας καλεί το κομματικό σύνολο να συνεχίσει να εργάζεται ακόμα 
πιο δραστήρια για την παραπέρα ολόπλευρη ισχυροποίηση του μαζικού λαϊκού 
κινήματος. 

Η ενότητα και η ενιαία δράση των προσφύγων, των συνδικαλιστικών, αγροτικών και 
άλλων επαγγελματικών οργανώσεων θα πρέπει να περιφρουρηθεί και να ενισχυθεί 
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ακόμα πιο πολύ σ' όλα τα επίπεδα και στον αγώνα για μιαν ορθή και δίκαιη λύση του 
Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. 

Ιδιαίτερα το Συνέδριο μας καλεί τα κομματικά μέλη και στελέχη που δουλεύουν 
στο μαζικό λαϊκό κίνημα να αναπτύξουν στο έπακρο τη διαφωτιστική τους δουλιά 
και τη δράση τους ώστε οι μαζικές λαϊκές οργανώσεις να συμβάλουν κατά τον πιο 
αποφασιστικό τρόπο και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη πολιτική 
μάχη των προσεχών προεδρικών εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας του υποψήφιου της δημοκρατικής συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο . 

10. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη και η κουλτούρα 
γενικά στη ζωή του λαού μας. όπως και κάθε λαού, και το ότι αυτή επηρεάζει βαθιά 
τη συμπεριφορά και τους προσανατολισμούς των λαϊκών μαζών, το Κόμμα μας 
θεωρεί αναγκαίο όπως η πολιτεία χαράξει κάι εφαρμόσει ολοκληρωμένη πολιτική 
πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου. Από της πλευράς του το Κόμμα περιβάλλει με 
στοργή τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, αυτούς που ασχολούνται στον 
πολιτιστικό τομέα και με την τέχνη. 

Το Κόμμα μας θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον κάθε βοήθεια σ' αυτούς, 
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για να μπορούν να δημιουργούν άνετα, ο 
καθένας στον τομέα του, για το καλό του τόπου, για το καλό του κυπριακού λαού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να δίνει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση 
για την ανάπτυξη του υγιούς αθλητισμού. 

11. Το Κόμμα μας εχτιμά το κίνημα της ειρήνης και αλληλεγγύης στον τόπο 
μας με βασικούς φορείς το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και την Επιτροπή 
αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. Το κίνημα αυτό πρέπει να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο για να διαδραματίσει πληρέστερα το ρόλο του. 

Ε. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 15ο Συνέδριο εγκρίνει ανεπιφύλακτα και εκφράζει τη βαθιά εκτίμηση του 
για τη δραστηριότητα και τον πρωτοποριακό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας 
υπό την καθοδήγηση της Κ.Ε. στην 4ετία που ανασκοπούμε. Το Συνέδριο μας εγκρίνει 
τις αποφάσεις της Παγκύπριας Οργανωτικής Συνδιάσκεψης του Φεβράρη του 1981. 

Η ορθή πατριωτική πολιτική γραμμή του Κόμματος μας και η συνεπής προσήλωση 
του σ' αυτή, οι συνετοί και υπεύθυνοι χειρισμοί των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο 
λαός με γνώμονα το γενικότερο συμφέροντου απελευθερωτικού, αντιϊμπεριαλιστικού, 
αντινατοϊκού αγώνα, η καθημερινή δράση των στελεχών και των μελών του καθώς και 
των βουλευτών του, σ' όλα αυτά συνέτειναν στο παραπέρα δυνάμωμα του Κόμματος, 
σε παραπέρα διεύρυνση της επιρροής του και στην ανάδειξη του Α Κ Ε Λ σαν της 
πρώτης πολιτικής δύναμης στην Κύπρο. 

2. Το Συνέδριο μας εκφράζει τη βαθιά εχτίμηση του για τη δουλιά και τις μεγάλες 
επιτυχίες στον οργανωτικό τομέα. Αυτές οι επιτυχίες εκφράζονται με τη στρατολογία 
εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα εργατών, αγροτών, ε π α γγελμ ατο β ιοτεχνών. 
επιστημόνων, νεολαίων και γυναικών την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών 
οργανώσεων βάσης, την αύξηση του ποσοστού των μελών που συμμετέχουν στις 
συνεδρίες των κομματικών οργανώσεων, την αύξηση του ύψους της συνδρομής και 
του ποσοστού των μελών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
τα αποτελέσματα της εκστρατείας για την οικονομική ενίσχυση του Κόμματος, που 
κάθε χρόνο σημειώνουν νέα επίδοση, την αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ» και των 
άλλων εντύπων του Κόμματος και γενικά τη βελτίωση της δουλιάς του Κόμματος σ' 
όλους τους τομείς της δράσης του. 

3. Εχτιμώντας σαν σημαντικά τα αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς το 
Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι παρολ' αυτά, υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες 
επιτυχίες και νέα άνοδο της οργανωτικής μας δουλιάς. 

Με σκοπό το ξεπέρασμα των οποιωνδήποτε ελλείψεων και το παραπέρα ολόπλευρο 
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δυνάμωμα και την ενίσχυση ακόμα πιο πολύ της μονολιθικότητας του Κόμματος μας, 
το Συνέδριο αποφασίζει-

(α) Να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά με οργανωμένο τρόπο τη στρατολογία 
χιλιάδων νέων μελών στο Κόμμα ανάμεσα σ' όλα τα στρώματα του κυπριακού 
λαού, έτσι που το Κόμμα μας να ριζώσει και να δίνει το παρόν του παντού όπου ζει 
και δουλεύει ο λαός, στον κάθε τόπο δουλιάς, όπως και στον τόπο κατοικίας, στο 
χωριό και στη συνοικία. 

Ιδιαίτερα να συνεχισθεί η στροφή για στρατολογία νέων μελών ανάμεσα από τη 
νεολαία, τις γυναίκες, τους υπαλλήλους, τους επιστήμονες και τους διανοούμενους. 

(β) Παράλληλα με τη στρατολογία νέων μελών το Κόμμα να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στην αφομοίωση των νέων μελών και γενικώτερα στην ανύψωση του 
ιδεολογικού τους επιπέδου. 

Το Κόμμα πρέπει προγραμματισμένα να πάρει μέτρα ώστε το κομματικό σύνολο 
και ιδιαίτερα τα νέα μέλη να αποχτούν όλο και πιο πολλά εφόδια από τη θεωρία 
του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και τις οργανωτικές αρχές του Κόμματος. 

(γ) Να παρθούν μέτρα από τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος για να βελτιωθεί 
ακόμα πιο πολύ ο τρόπος και το περιεχόμενο της δουλιάς της κομματικής 
οργάνωσης βάσης. 

Η βελτίωση της δουλιάς πρέπει να αποβλέπει στο να γίνει η ομάδα ένας πιο 
ζωντανός, δραστήριος οργανισμός, που να κάμνει πιο αισθητή την παρουσία του 
Κόμματος, να καταπιάνεται έγκαιρα με τα προβλήματα του λαού στον τόπο της 
δουλιάς και της κατοικίας και να θέτει τη σφραγίδα της δραστηριότητας της στην 
κινητοποίηση του λαού για τη λύση τους. 

(δ) Για την επίτευξη βελτίωσης της δουλιάς της κομματικής ομάδας μπορούν 
να συμβάλουν: ο συλλογικός τρόπος δουλιάς, η άσκηση ταχτικού και πιο 
αποτελεσματικού δημιουργικού ελέγχου για την εκτέλεση των αποφάσεων, η 
άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής ο κατάλληλος καταμερισμός 
δουλιάς ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, η ενθάρρυνση της ελεύθερης δημοκρατικής 
συζήτησης μέσα στην ομάδα, η ανάληψη πρωτοβουλίας των μελών στην ανάπτυξη 
δραστηριότητας. 

Ολ' αυτά είναι μέτρα που αναμφίβολα θα βοηθήσουν την κομματική ομάδα να 
βελτιώσει τη δουλιά της και να διαδραματίσει ακόμα πιο ζωντανά και δραστήρια 
το ρόλο της. 

(ε) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών Οργανισμών, 
ανώτερων και κατώτερων, καθώς και των διαφόρων Γραφείων της Κ.Ε. και των 
Ε.Ε. και να δραστηριοποιηθούν όσα απ' αύτα δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στο ρόλο τους. 

Τα Γραφεία της Κ.Ε. και των Ε.Ε. πρέπει να γίνουν ακόμα πιο δραστήρια και 
αποτελεσματικά όργανα καθοδήγησης και κινητοποίησης του Κόμματος και του 
λαού και εξασφάλισης ακόμα πιο σημαντικών αποτελεσμάτων στους διάφορους 
τομείς δράσης του Κόμματος μας. 

(στ) Να συνεχισθεί με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα η εφαρμογή της 
πολιτικής στελεχών. Εχτιμώντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε σ' αυτό τον τομέα το 
Συνέδριο υπογραμμίζει παράλληλα, ότιτο πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης 
νέων στελεχών εξακολουθεί να είναι το κύριο πρόβλημα της οργανωτικής μας 
πολιτικής και δουλιάς, το οποίο πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της προσοχής 
όλων των καθοδηγητικών οργανισμών του Κόμματος, ανώτερων και κατώτερων. 

(ζ) Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να εν ισχύουμε αδιάκοπα την 
ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
του Μαρξ ισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού της συλλογικής 
καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, σαν εγγύηση για παραπέρα 
ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος και για να συνεχίσει να διαδραματίζει το 
Κόμμα μας τον πρωτοποριακό του ρόλου. 
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(η) Να δώσουμε ακόμα πιο μεγάλη σημασία και να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ 
τη δουλιά μας στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου. Μέσα στις συγκεκριμένες 
διεθνείς και κυπριακές συνθήκες, που ο ιμπεριαλισμός και η ακροδεξιά αντίδραση 
εντείνουν την ιδεολογική τους επίθεση ενάντια στο σοσιαλισμό, τη Σοβιετική 
Ένωση και το Κόμμα μας εσωτερικά, η δουλιά στον ιδεολογικό τομέα προσλαμβάνει 
ολότελα ξεχωριστή σημασία. 

Με τη δουλιά μας σ' αυτό τον τομέα πρέπει να βοηθούμε το κομματικό σύνολο να 
αποχτά διαρκώς και περισσότερα ιδεολογικά εφόδια. Πρέπει να υπερασπίζουμε 
μαχητικά τα υψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού - κομμουνισμού και τη γραμμή και 
ταχτική, τις θέσεις και τις αποφάσεις του Κόμματος μας. Πρέπει έγκαιρα, μαχητικά 
και πειστικά να ξεσκεπάζουμε κάθε δημαγωγία, κάθε διαστρέβλωση των θέσεων 
και της γραμμής και ταχτικής του Κόμματος μας, και να καταπολεμούμε κάθε 
εκδήλωση δογματισμού, οπορτουνισμού, σεχταρισμού και αναθεωρητισμού. 

Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος ο Νέος Δημοκράτης πρέπει να βελτιωθεί 
παραπέρα ποιοτικά έτσι που να ανέβει στο επίπεδο των απαιτήσεωντης ιδεολογικής 
δουλιάς και γενικά του Κόμματος μας. Να φωτίζει αποτελεσματικά τις θέσεις 
του Κόμματος και τα κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας και να γίνει 
πραγματικά όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. 
Για το σκοπό αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβολή των στελεχών του 
Κόμματος. 

Σε συνδυασμό με όλα τα πιο πάνω πρέπει να βελτιωθεί επίσης η δουλιά μας στον 
τομέα της διαφώτισης και της προπαγάνδας, χρησιμοποιώντας και νέα στελέχη και 
νέες, πιο σύγχρονες μέθοδες δουλιάς. 

Παράλληλα να δώσουμε εξαιρετική προσοχή και σημασία για μια σημαντική 
βελτίωση της Χαραυγής και των άλλων εντύπων του Κόμματος. Παρά τις ελλείψεις 
και αδυναμίες της η Χαραυγή διαδραμάτισε θετικό ρόλο και ανταποκρίθηκε στο 
καθήκον της προβολής, της ανάλυσης και της υπεράσπισης της γραμμής και 
ταχτικής, των θέσεων και των αποφάσεων του Κόμματος μας. Ωστόσο, υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια για παραπέρα βελτίωση. Γι αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για μια αισθητή ποιοτική βελτίωση της «Χ» και να εμπνεύσουμε ένα νέο πνεύμα 
δουλιάς και προσφοράς του συνταχτικού προσωπικού. Με μια τέτοια βελτίωση να 
εξυψώσουμε ακόμα πιο πολύ το ρόλο και το κύρος της «Χ» μέσα στις μάζες, να την 
ανεβάσουμε ποιοτικά στο ύψος της επιρροής του Κόμματος. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής του Νέου Δημοκράτη της Δ ιεθνούς 
Πολιτικής Επιθεώρησης και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του κινήματος 
και γενικά κάθε προοδευτικού εντύπου και η αξιοποίηση του περιεχομένου τους 
πρέπει ν' αντικρισθεί από το κομματικό σύνολο σαν ένα κύριο πολιτικό καθήκον 
που πρέπει να εκπληρωθεί με τιμή. 

(θ) Μ ε βάση τη μέχρι σήμερα πείρα του δικού μας και του διεθνούς εργατικού 
κινήματος να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την 
πολιτικό-οργανωτική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί το κομματικό 
σύνολο ότι η επαγρύπνηση και η διασφάλιση του Κόμματος από τη διάβρωση ή τη 
διε ίσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων, όπως και η περιφρούρηση της ενότητας του, 
είναι επιταχτικό καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος, ολόκληρου του κομματικού 
συνόλου. Διαπαιδαγωγώντας έτσι το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε τυχόν 
υποτίμηση που υπάρχει γι αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς του Κόμματος. 

(ι) Στο διεθνή τομέα, να εν ισχύσουμε διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς του 
Κόμματος μας και να αναπτύσσουμε ολοένα τις σχέσεις μας με τα αδελφό 
Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα πάνω στη βάση αρχών και με βάση τα κοινά 
ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού. 

Να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε, επίσης, τους δεσμούς του Κόμματος μας με 
τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα και τα προοδευτικά κόμματα ιδιαίτερα της 
περιοχής μας, με βάση τις κοινές θέσεις του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το 
φασισμό και την αντίδραση. 
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δυνάμωμα και την ενίσχυση ακόμα πιο πολύ της μονολιθικότητας του Κόμματος μας, 
το Συνέδριο αποφασίζει-
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Κόμματος, να καταπιάνεται έγκαιρα με τα προβλήματα του λαού στον τόπο της 
δουλιάς και της κατοικίας και να θέτει τη σφραγίδα της δραστηριότητας της στην 
κινητοποίηση του λαού για τη λύση τους. 

(δ) Για την επίτευξη βελτίωσης της δουλιάς της κομματικής ομάδας μπορούν 
να συμβάλουν: ο συλλογικός τρόπος δουλιάς, η άσκηση ταχτικού και πιο 
αποτελεσματικού δημιουργικού ελέγχου για την εκτέλεση των αποφάσεων, η 
άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και αυτοκριτικής ο κατάλληλος καταμερισμός 
δουλιάς ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, η ενθάρρυνση της ελεύθερης δημοκρατικής 
συζήτησης μέσα στην ομάδα, η ανάληψη πρωτοβουλίας των μελών στην ανάπτυξη 
δραστηριότητας. 

Ολ' αυτά είναι μέτρα που αναμφίβολα θα βοηθήσουν την κομματική ομάδα να 
βελτιώσει τη δουλιά της και να διαδραματίσει ακόμα πιο ζωντανά και δραστήρια 
το ρόλο της. 

(ε) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών Οργανισμών, 
ανώτερων και κατώτερων, καθώς και των διαφόρων Γραφείων της Κ.Ε. και των 
Ε.Ε. και να δραστηριοποιηθούν όσα απ' αύτα δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
στο ρόλο τους. 

Τα Γραφεία της Κ.Ε. και των Ε.Ε. πρέπει να γίνουν ακόμα πιο δραστήρια και 
αποτελεσματικά όργανα καθοδήγησης και κινητοποίησης του Κόμματος και του 
λαού και εξασφάλισης ακόμα πιο σημαντικών αποτελεσμάτων στους διάφορους 
τομείς δράσης του Κόμματος μας. 

(στ) Να συνεχισθεί με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα η εφαρμογή της 
πολιτικής στελεχών. Εχτιμώντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε σ' αυτό τον τομέα το 
Συνέδριο υπογραμμίζει παράλληλα, ότιτο πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης 
νέων στελεχών εξακολουθεί να είναι το κύριο πρόβλημα της οργανωτικής μας 
πολιτικής και δουλιάς, το οποίο πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της προσοχής 
όλων των καθοδηγητικών οργανισμών του Κόμματος, ανώτερων και κατώτερων. 

(ζ) Να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να εν ισχύουμε αδιάκοπα την 
ενότητα και μονολιθικότητα του Κόμματος και της ηγεσίας του με βάση τις αρχές 
του Μαρξ ισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού της συλλογικής 
καθοδήγησης και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, σαν εγγύηση για παραπέρα 
ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος και για να συνεχίσει να διαδραματίζει το 
Κόμμα μας τον πρωτοποριακό του ρόλου. 
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(η) Να δώσουμε ακόμα πιο μεγάλη σημασία και να αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ 
τη δουλιά μας στον τομέα του ιδεολογικού μετώπου. Μέσα στις συγκεκριμένες 
διεθνείς και κυπριακές συνθήκες, που ο ιμπεριαλισμός και η ακροδεξιά αντίδραση 
εντείνουν την ιδεολογική τους επίθεση ενάντια στο σοσιαλισμό, τη Σοβιετική 
Ένωση και το Κόμμα μας εσωτερικά, η δουλιά στον ιδεολογικό τομέα προσλαμβάνει 
ολότελα ξεχωριστή σημασία. 

Με τη δουλιά μας σ' αυτό τον τομέα πρέπει να βοηθούμε το κομματικό σύνολο να 
αποχτά διαρκώς και περισσότερα ιδεολογικά εφόδια. Πρέπει να υπερασπίζουμε 
μαχητικά τα υψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού - κομμουνισμού και τη γραμμή και 
ταχτική, τις θέσεις και τις αποφάσεις του Κόμματος μας. Πρέπει έγκαιρα, μαχητικά 
και πειστικά να ξεσκεπάζουμε κάθε δημαγωγία, κάθε διαστρέβλωση των θέσεων 
και της γραμμής και ταχτικής του Κόμματος μας, και να καταπολεμούμε κάθε 
εκδήλωση δογματισμού, οπορτουνισμού, σεχταρισμού και αναθεωρητισμού. 

Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος ο Νέος Δημοκράτης πρέπει να βελτιωθεί 
παραπέρα ποιοτικά έτσι που να ανέβει στο επίπεδο των απαιτήσεωντης ιδεολογικής 
δουλιάς και γενικά του Κόμματος μας. Να φωτίζει αποτελεσματικά τις θέσεις 
του Κόμματος και τα κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας και να γίνει 
πραγματικά όργανο θεωρητικής σκέψης και προβολής της μαρξιστικής ιδεολογίας. 
Για το σκοπό αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβολή των στελεχών του 
Κόμματος. 

Σε συνδυασμό με όλα τα πιο πάνω πρέπει να βελτιωθεί επίσης η δουλιά μας στον 
τομέα της διαφώτισης και της προπαγάνδας, χρησιμοποιώντας και νέα στελέχη και 
νέες, πιο σύγχρονες μέθοδες δουλιάς. 

Παράλληλα να δώσουμε εξαιρετική προσοχή και σημασία για μια σημαντική 
βελτίωση της Χαραυγής και των άλλων εντύπων του Κόμματος. Παρά τις ελλείψεις 
και αδυναμίες της η Χαραυγή διαδραμάτισε θετικό ρόλο και ανταποκρίθηκε στο 
καθήκον της προβολής, της ανάλυσης και της υπεράσπισης της γραμμής και 
ταχτικής, των θέσεων και των αποφάσεων του Κόμματος μας. Ωστόσο, υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια για παραπέρα βελτίωση. Γι αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για μια αισθητή ποιοτική βελτίωση της «Χ» και να εμπνεύσουμε ένα νέο πνεύμα 
δουλιάς και προσφοράς του συνταχτικού προσωπικού. Με μια τέτοια βελτίωση να 
εξυψώσουμε ακόμα πιο πολύ το ρόλο και το κύρος της «Χ» μέσα στις μάζες, να την 
ανεβάσουμε ποιοτικά στο ύψος της επιρροής του Κόμματος. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της Χαραυγής του Νέου Δημοκράτη της Δ ιεθνούς 
Πολιτικής Επιθεώρησης και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του κινήματος 
και γενικά κάθε προοδευτικού εντύπου και η αξιοποίηση του περιεχομένου τους 
πρέπει ν' αντικρισθεί από το κομματικό σύνολο σαν ένα κύριο πολιτικό καθήκον 
που πρέπει να εκπληρωθεί με τιμή. 

(θ) Μ ε βάση τη μέχρι σήμερα πείρα του δικού μας και του διεθνούς εργατικού 
κινήματος να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την 
πολιτικό-οργανωτική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί το κομματικό 
σύνολο ότι η επαγρύπνηση και η διασφάλιση του Κόμματος από τη διάβρωση ή τη 
διε ίσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων, όπως και η περιφρούρηση της ενότητας του, 
είναι επιταχτικό καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος, ολόκληρου του κομματικού 
συνόλου. Διαπαιδαγωγώντας έτσι το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε τυχόν 
υποτίμηση που υπάρχει γι αυτό τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς του Κόμματος. 

(ι) Στο διεθνή τομέα, να εν ισχύσουμε διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς του 
Κόμματος μας και να αναπτύσσουμε ολοένα τις σχέσεις μας με τα αδελφό 
Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα πάνω στη βάση αρχών και με βάση τα κοινά 
ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού. 

Να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε, επίσης, τους δεσμούς του Κόμματος μας με 
τα εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα και τα προοδευτικά κόμματα ιδιαίτερα της 
περιοχής μας, με βάση τις κοινές θέσεις του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το 
φασισμό και την αντίδραση. 
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(κ) Να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ανάπτυξης των οικονομικών του Κόμματος 
πράγμα απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του και την 
επάνδρωση του με νέα στελέχη και γενικά την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
αναγκών της δουλιάς του Κόμματος και των αγώνων που αυτό διεξάγει. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα συμβάλλουμε στο ολόπλευρο δυνάμωμα του 
Κόμματος μας, ανεβάζουμε την οργανωτική δουλιά στο επίπεδο που απαιτούν οι 
σημερινές πολιτικές καταστάσεις και εξελίξε ις και συμβάλλουμε ώστε το Κόμμα μας 
να διαδραματίζει ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στην πάλη των 
πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων για το φράξιμο του δρόμου προς την εξουσία 
της ακροδεξιάς αντίδρασης και την ανάδειξη Προέδρου από τις συνεργαζόμενες 
δημοκρατικές δυνάμεις. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα βοηθούμε το Κόμμα μας ώστε να συμβάλει 
ακόμα πιο δραστήρια και αποφασιστικά στην πάλη του κυπριακού λαού για τη σωτηρία 
και τη δικαίωση και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του και στις προσδοκίες του λαού 
καθώς και στην ιστορική του αποστολή, στο καθήκον για ένα καινούργιο, ειρηνικό και 
ευτυχισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό Έλληνες, Τούρκους, Αρμένηδες, 
Μαρωνίτες και Λατίνους. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, Εργαζόμενοι της Κύπρου. 

Μ ε την ευκαιρία του 15ου Συνεδρίου του το Α Κ Ε Λ απευθύνει προς ολόκληρο τον 
πατριωτικό κυπριακό λαό, προς όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου, τον πιο θερμό 
αγωνιστικό χαιρετισμό. Τον ίδιο χαιρετισμό απευθύνουμε και τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας, δίνοντας τους το χέρι για κοινό αγώνα κατά του κοινού εχθρού, 
του ιμπεριαλισμού και της ξένης κατοχής. 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνέρχεται σε μια κρίσιμη για την παγκόσμια 
ειρήνη περίοδο, που οι λαοί όλου του κόσμου κινητοποιούνται για την αποτροπή 
ενός θερμοπυρηνικού αφανισμού, καλεί τον σκληρά δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό να 
εντείνει τον αγώνα του για την αποστρατικοποίηση του τόπου του και την ειρήνη. 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, 

Σε δύο μήνες κλείουν 8 ολόκληρα χρόνια από τη μέρα που το χουντοφασιστικό 
πραξικόπημα άνοιξε τις πόρτες της Κύπρου στον Αττίλα, που κατέχει ακόμη το 36,4% 
του κυπριακού εδάφους. Χιλιάδες οι νεκροί μας. Δύο περίπου χιλιάδες οι αγνοούμενοι 
μας. Δ ιακόσιες περίπου χιλιάδες οι προσφυγές μας. Μεγάλη η δοκιμασία των 
εγκλωβισμένων μας. Και το δράμα του αδούλωτου λαού μας συνεχίζεται. 

Ο σκληρός, μα ασταμάτητος αγώναςτου λαού μας, εξακολουθεί να είναι αντικατοχικός. 
αντιϊμπεριαλιστικός, απελευθερωτικός. Αγώνας για να φύγουν τα τουρκικά κατοχικά 
και όλα τα άλλα ξένα στρατεύματα από τον τόπο μας, να καταργηθούν οι βρεττανικές 
βάσεις και οι αμερικάνικοι κατασκοπευτικοί σταθμοί που βρίσκονται στην Κύπρο, 
να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους υπό συνθήκες 
ασφάλειας, όπως προνοούν και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, να διακριβωθεί η 
τύχη των αγνοουμένων και να τερματισθεί η δοκιμασία των εγκλωβισμένων 

Κύπριοι πατριώτες, 

Ο αντικατοχικός, αντιϊμπεριαλιστικός, απελευθερωτικός αγώνας, που διεξάγουμε, 
παρουσιάζει δύο βασικές πτυχές. Την εσωτερική και την εξωτερική. 

Την εσωτερική πτυχή του προβλήματος μας, που είναι η δομή του κυπριακού 
κράτους, θα τη λύσουν οι Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι σε διακοινοτικές συνομιλίες 
υπό την αιγίδα του Γ Γ του ΟΗΕ βάσει των ψηφισμάτων του Δ ιεθνούς Οργανισμού 
και των συμφωνιών κορυφής. Απορρίπτουμε λύση αυτής της πτυχής από ξένους. 
Απορρίπτουμε τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Απορρίπτουμε λύση 
διχοτόμησης, διπλής Ένωσης ή Συνομοσπονδίας. 

Την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού θα τη λύσουμε σε μια Δ ιεθνή Δ ιάσκεψη στα 
πλαίσια του ΟΗΕ. Σ' αυτή τη διάσκεψη θα συζητήσουμε και θα απαιτήσουμε την 
κατάργηση της συνθήκης εγκαθίδρυσης με τη Βρεττανία, βάσει της οποίας αυτή η 
χώρα κατέχτησε τις κυρίαρχες βάσεις της. Θα συζητήσουμε και θ' απαιτήσουμε την 
κατάργηση των συνθηκών εγγύησης και συμμαχίας, βάσει των οποίων η Τουρκία και 
η Ελλάδα απέχτησαντο δικαίωμα να σταθμεύουν στρατιωτικά αποσπάσματα τους στο 
κυπριακό έδαφος και μαζί με τη Βρεττανία να επεμβαίνουν, τάχα, για την κατοχύρωση 
της ανεξαρτησίας και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα απαιτήσουμε 
αντικατάσταση αυτών των συνθηκών με εγγυήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ή 
άλλες αξιόπιστες εγγυήσεις. 

Κύπριοι πατριώτες. 

Ταχτική του αγώνα μας είναι η ολόπλευρη διεθνοποίηση του Κυπριακού, η προσφυγή 
και πάλι στα Ηνωμένα Έθνη σε περίπτωση αδιεξόδου στο διακοινοτικό διάλογο, με 
στόχο, οχι την εγκατάλειψη του διακοινοτικού διαλόγου, αλλά την ενίσχυση του και 
τη συγκρότηση Διεθνούς Δ ιάσκεψης για την εξωτερική πτυχή του προβλήματος μας. 
Η αποφασιστική αντίσταση μας στα οποιαδήποτε διαμελιστικά, υποδουλωτικά σχέδια 
και η ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης, έτσι πού. αν παραστεί ανάγκη, να 
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Ο σκληρός, μα ασταμάτητος αγώναςτου λαού μας, εξακολουθεί να είναι αντικατοχικός. 
αντιϊμπεριαλιστικός, απελευθερωτικός. Αγώνας για να φύγουν τα τουρκικά κατοχικά 
και όλα τα άλλα ξένα στρατεύματα από τον τόπο μας, να καταργηθούν οι βρεττανικές 
βάσεις και οι αμερικάνικοι κατασκοπευτικοί σταθμοί που βρίσκονται στην Κύπρο, 
να γυρίσουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους υπό συνθήκες 
ασφάλειας, όπως προνοούν και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, να διακριβωθεί η 
τύχη των αγνοουμένων και να τερματισθεί η δοκιμασία των εγκλωβισμένων 

Κύπριοι πατριώτες, 

Ο αντικατοχικός, αντιϊμπεριαλιστικός, απελευθερωτικός αγώνας, που διεξάγουμε, 
παρουσιάζει δύο βασικές πτυχές. Την εσωτερική και την εξωτερική. 

Την εσωτερική πτυχή του προβλήματος μας, που είναι η δομή του κυπριακού 
κράτους, θα τη λύσουν οι Κύπριοι, Έλληνες και Τούρκοι σε διακοινοτικές συνομιλίες 
υπό την αιγίδα του Γ Γ του ΟΗΕ βάσει των ψηφισμάτων του Δ ιεθνούς Οργανισμού 
και των συμφωνιών κορυφής. Απορρίπτουμε λύση αυτής της πτυχής από ξένους. 
Απορρίπτουμε τα τετελεσμένα της εισβολής και κατοχής. Απορρίπτουμε λύση 
διχοτόμησης, διπλής Ένωσης ή Συνομοσπονδίας. 

Την εξωτερική πτυχή του Κυπριακού θα τη λύσουμε σε μια Δ ιεθνή Δ ιάσκεψη στα 
πλαίσια του ΟΗΕ. Σ' αυτή τη διάσκεψη θα συζητήσουμε και θα απαιτήσουμε την 
κατάργηση της συνθήκης εγκαθίδρυσης με τη Βρεττανία, βάσει της οποίας αυτή η 
χώρα κατέχτησε τις κυρίαρχες βάσεις της. Θα συζητήσουμε και θ' απαιτήσουμε την 
κατάργηση των συνθηκών εγγύησης και συμμαχίας, βάσει των οποίων η Τουρκία και 
η Ελλάδα απέχτησαντο δικαίωμα να σταθμεύουν στρατιωτικά αποσπάσματα τους στο 
κυπριακό έδαφος και μαζί με τη Βρεττανία να επεμβαίνουν, τάχα, για την κατοχύρωση 
της ανεξαρτησίας και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα απαιτήσουμε 
αντικατάσταση αυτών των συνθηκών με εγγυήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ή 
άλλες αξιόπιστες εγγυήσεις. 

Κύπριοι πατριώτες. 

Ταχτική του αγώνα μας είναι η ολόπλευρη διεθνοποίηση του Κυπριακού, η προσφυγή 
και πάλι στα Ηνωμένα Έθνη σε περίπτωση αδιεξόδου στο διακοινοτικό διάλογο, με 
στόχο, οχι την εγκατάλειψη του διακοινοτικού διαλόγου, αλλά την ενίσχυση του και 
τη συγκρότηση Διεθνούς Δ ιάσκεψης για την εξωτερική πτυχή του προβλήματος μας. 
Η αποφασιστική αντίσταση μας στα οποιαδήποτε διαμελιστικά, υποδουλωτικά σχέδια 
και η ενίσχυση της αμυντικής μας θωράκισης, έτσι πού. αν παραστεί ανάγκη, να 
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προβάλουμε ερρωμένη αντίσταση σ' οποιαδήποτε νέα επιδρομή. 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, Εργαζόμενοι της Κύπρου. 

Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε στον αντικατοχικό, αντιϊμπεριαλιστικό, 
απελευθερωτικό αγώνα που διεξάγουμε, είναι η ενότητα των πατριωτικών, 
δημοκρατικών δυνάμεων και η δημιουργία ενός αρραγούς Εσωτερικού Μετώπου. 

Το ΑΚΕΛ , υστέρα από πολύμηνες προσπάθειες μαζί με το Δ Η Κ Ο κατάληξαν σ' ένα 
μίνιμουμ πρόγραμμα συνεργασίας των δημοκρατικών, πατριωτικών δυνάμεων, καθώς 
και σε μέτρα για την υλοποίηση του. Αυτή η δημοκρατική συνεργασία είναι ανοιχτή 
για όλους όσους συμφωνούν με τη γραμμή και ταχτική που περιέχεται στο μίνιμουμ 
πρόγραμμα, εκτός, βέβαια, εκείνων που προτιμούν να συνδέσουν την τύχη τους με 
τους ιμπεριαλιστές και τα ξένα συμφέροντα. 

Η δημοκρατική συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο χαιρετίστηκε ήδη από την πλειοψηφία 
του κυπριακού λαού, που βλέπει ότι με την υλοποίηση του μίνιμουμ προγράμματος 
θα προέλθει μια πραγματική αλλαγή προς όφελος των φτωχότερων στρωμάτων 
της κοινωνίας. Τη σωτηρία της Κύπρου και την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη των 
κυπριακών πραγμάτων μόνον οι δημοκρατικές δυνάμεις της αλλαγής μπορούν να 
την εξασφαλίσουν. 

0 υποψήφιος των δυνάμεων της δημοκρατικής συνεργασίας κ. Σπύρος Κυπριανού, 
ανάλαβε την εφαρμογή του μίνιμουμ προγράμματος και η νέα κυβέρνηση, που 
σχημάτισε, έχει σαν πολιτική της αυτήν που διαγράφεται στο πρόγραμμα. 

Η εκλογή, που μπαίνει μπροστά στον κυπριακό λαό στις προσεχείς προεδρικές 
εκλογές, είναι μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατικής συνεργασίας βάσει του 
μίνιμουμ προγράμματος, που έχει αναγγελθεί και υποψήφιο τους τον κ. Σπύρο 
Κυπριανού και των δυνάμεων της ακροδεξιάς και των πραξικοπηματιών, που 
επιζητούν να ολοκληρώσουν την καταστροφή της Κύπρου. Τα μικρότερα κόμματα και 
ομάδες μόνο διάσπαση προξενούν και κάθε ψήφος, που δίνεται στον υποψήφιο τους, 
δεν είναι παρά μια χαμένη για τις δημοκρατικές δυνάμεις ψήφος και, ουσιαστικά, 
ψήφος για τον ακροδεξιό Συναγερμό. 

Κύπριοι δημοκράτες και πατριώτες. 

Πάρτε αποφασιστικά τη θέση σας στις γραμμές της δημοκρατικής συνεργασίας 
Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο για τη σωτηρία της Κύπρου, για πραγματική αλλαγή προς το καλύτερο. 
Οι δυνάμεις της δημοκρατικής συνεργασίας είναι υπέρτερες και θα καταγάγουν μια 
θριαμβευτική νίκη. θα φράξουν οριστικά το δρόμο προς την ακροδεξιά και τους 
πραξικοπηματίες. 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ. 

Εμπρός για τη νίκη και το θρίαμβο των δημοκρατικών, πατριωτικών δυνάμεων 
της συνεργασίας Α Κ Ε Λ - ΔΗΚΟ, των δυνάμεων της πραγματικής αλλαγής προς το 
Καλύτερο. 

Ζήτω ο πατριωτικός κυπριακός λαός! 

Ζήτω η δημοκρατική συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ! 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εξοχώτατε, 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 - 16 του Μάη 1982 
αφού συζήτησε το θέμα της συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο με βάση το κοινό μίνιμουμ 
πρόγραμμα, αποφασίζει: 

1. Διαδηλώνει την πλήρη υποστήριξη του προς τη συνεργασία το κοινό μίνιμουμ 
πρόγραμμα πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η συνεργασία, καθώς και προς την 
υποψηφιότητα Σας σαν κοινού υποψήφιου Προέδρου της συνεργασίας για τις 
προσεχείς Προεδρικές εκλογές. 

2. Πιστεύει, ότι η συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ανταποκρίνεται προς τα ζωτικά 
συμφέροντα του απελευθερωτικού, αντικατοχικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα 
του κυπριακού λαού, αποτελεί φραγμό στα σχέδια της ακροδεξιάς αντίδρασης να 
αναρριχηθεί στην εξουσία καθώς και στα σχέδια των ποικίλων εξωτερικών εχθρών 
του Κυπριακού λαού, που επιδιώκουν την πρόσδεση της Κύπρου στο επιδρομικό 
άρμα του ΝΑΤΟ. 

3. Διαδηλώνει την πεποίθηση του ότι οι δυνάμεις της δημοκρατικής συνεργασίας, 
που είναι ανοιχτή και για άλλα Κόμματα και πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού 
χώρου, θα καταγάγουν θριαμβευτική νίκη στις προσεχείς Προεδρικές εκλογές. 

Α. Τέλος, διακηρύττει την αποφασιστικότητα των μελών, των στελεχών και 
των χιλιάδων φίλων και οπαδών του Κόμματος μας να δουλέψουν με πίστη και 
ενθουσιασμό και να διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις για μια τέτοια θριαμβευτική 
νίκη. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΕΖ ΝΤΕ ΚΟΥΕΠΑΡ 

Εξοχότατε, 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 13 - 16 του Μάη 1982 
συζήτησε τη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού προβλήματος και υποβάλλει προς 
την εξοχότητά σας τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία γιατί για 8 τώρα χρόνια συνεχίζεται η κατοχή 
του 36,4% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα, κάπου 200 χιλιάδες 
Κύπριοι εξακολουθούν να είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, συνεχίζεται 
το δράμα των 2.000 περίπου αγνοουμένων και δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος για 
την εφαρμογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. αναφορικά με την Κύπρο. 

2. Διαπιστώνει ότι οι ενδοκυπριακές συνομιλίες δεν έχουν σημειώσει καμιά 
ουσιαστική πρόοδο εξαιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας με αποτέλεσμα το κυπριακό 
να παραμένει άλυτο και να αποτελεί μόνιμη απειλή για το λαό της Κύπρου και κίνδυνο 
για την ειρήνη και την ασφάλεια στην νευραλγική αυτή περιοχή του πλανήτη μας. 

3. Θεωρεί ότι ο μοναδικά ορθός δρόμος για τη λύση του κυπριακού προβλήματος 
είναι η επίλυση της εσωτερικής πτυχής του κυπριακού από τους ίδιους τους κυπρίους 
μέσον ουσιαστικών ενδοκυπριακών συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. 
και των συμφωνιών κορυφής και της εξωτερικής του πτυχής σε μια διεθνή διάσκεψη 
υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. 

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να αποσκοπούν σε λύση του Κυπριακού που θα 
διασφαλίζει τον τερματισμό της κατοχής και των άλλων συνεπειών του προδοτικού 
πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής, τη κατοχύρωση της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του αδέσμευτου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των τουρκικών και όλων των ξένων 
στρατευμάτων, την κατάργηση των βρετανικών βάσεων, την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου και την διασφάλιση της ανεξαρτησία της με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 
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προβάλουμε ερρωμένη αντίσταση σ' οποιαδήποτε νέα επιδρομή. 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, Εργαζόμενοι της Κύπρου. 

Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε στον αντικατοχικό, αντιϊμπεριαλιστικό, 
απελευθερωτικό αγώνα που διεξάγουμε, είναι η ενότητα των πατριωτικών, 
δημοκρατικών δυνάμεων και η δημιουργία ενός αρραγούς Εσωτερικού Μετώπου. 

Το ΑΚΕΛ , υστέρα από πολύμηνες προσπάθειες μαζί με το Δ Η Κ Ο κατάληξαν σ' ένα 
μίνιμουμ πρόγραμμα συνεργασίας των δημοκρατικών, πατριωτικών δυνάμεων, καθώς 
και σε μέτρα για την υλοποίηση του. Αυτή η δημοκρατική συνεργασία είναι ανοιχτή 
για όλους όσους συμφωνούν με τη γραμμή και ταχτική που περιέχεται στο μίνιμουμ 
πρόγραμμα, εκτός, βέβαια, εκείνων που προτιμούν να συνδέσουν την τύχη τους με 
τους ιμπεριαλιστές και τα ξένα συμφέροντα. 

Η δημοκρατική συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο χαιρετίστηκε ήδη από την πλειοψηφία 
του κυπριακού λαού, που βλέπει ότι με την υλοποίηση του μίνιμουμ προγράμματος 
θα προέλθει μια πραγματική αλλαγή προς όφελος των φτωχότερων στρωμάτων 
της κοινωνίας. Τη σωτηρία της Κύπρου και την ομαλή δημοκρατική ανέλιξη των 
κυπριακών πραγμάτων μόνον οι δημοκρατικές δυνάμεις της αλλαγής μπορούν να 
την εξασφαλίσουν. 

0 υποψήφιος των δυνάμεων της δημοκρατικής συνεργασίας κ. Σπύρος Κυπριανού, 
ανάλαβε την εφαρμογή του μίνιμουμ προγράμματος και η νέα κυβέρνηση, που 
σχημάτισε, έχει σαν πολιτική της αυτήν που διαγράφεται στο πρόγραμμα. 

Η εκλογή, που μπαίνει μπροστά στον κυπριακό λαό στις προσεχείς προεδρικές 
εκλογές, είναι μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατικής συνεργασίας βάσει του 
μίνιμουμ προγράμματος, που έχει αναγγελθεί και υποψήφιο τους τον κ. Σπύρο 
Κυπριανού και των δυνάμεων της ακροδεξιάς και των πραξικοπηματιών, που 
επιζητούν να ολοκληρώσουν την καταστροφή της Κύπρου. Τα μικρότερα κόμματα και 
ομάδες μόνο διάσπαση προξενούν και κάθε ψήφος, που δίνεται στον υποψήφιο τους, 
δεν είναι παρά μια χαμένη για τις δημοκρατικές δυνάμεις ψήφος και, ουσιαστικά, 
ψήφος για τον ακροδεξιό Συναγερμό. 

Κύπριοι δημοκράτες και πατριώτες. 

Πάρτε αποφασιστικά τη θέση σας στις γραμμές της δημοκρατικής συνεργασίας 
Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο για τη σωτηρία της Κύπρου, για πραγματική αλλαγή προς το καλύτερο. 
Οι δυνάμεις της δημοκρατικής συνεργασίας είναι υπέρτερες και θα καταγάγουν μια 
θριαμβευτική νίκη. θα φράξουν οριστικά το δρόμο προς την ακροδεξιά και τους 
πραξικοπηματίες. 

Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ. 

Εμπρός για τη νίκη και το θρίαμβο των δημοκρατικών, πατριωτικών δυνάμεων 
της συνεργασίας Α Κ Ε Λ - ΔΗΚΟ, των δυνάμεων της πραγματικής αλλαγής προς το 
Καλύτερο. 

Ζήτω ο πατριωτικός κυπριακός λαός! 

Ζήτω η δημοκρατική συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ! 
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εξοχώτατε, 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 - 16 του Μάη 1982 
αφού συζήτησε το θέμα της συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο με βάση το κοινό μίνιμουμ 
πρόγραμμα, αποφασίζει: 

1. Διαδηλώνει την πλήρη υποστήριξη του προς τη συνεργασία το κοινό μίνιμουμ 
πρόγραμμα πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η συνεργασία, καθώς και προς την 
υποψηφιότητα Σας σαν κοινού υποψήφιου Προέδρου της συνεργασίας για τις 
προσεχείς Προεδρικές εκλογές. 

2. Πιστεύει, ότι η συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο ανταποκρίνεται προς τα ζωτικά 
συμφέροντα του απελευθερωτικού, αντικατοχικού, αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα 
του κυπριακού λαού, αποτελεί φραγμό στα σχέδια της ακροδεξιάς αντίδρασης να 
αναρριχηθεί στην εξουσία καθώς και στα σχέδια των ποικίλων εξωτερικών εχθρών 
του Κυπριακού λαού, που επιδιώκουν την πρόσδεση της Κύπρου στο επιδρομικό 
άρμα του ΝΑΤΟ. 

3. Διαδηλώνει την πεποίθηση του ότι οι δυνάμεις της δημοκρατικής συνεργασίας, 
που είναι ανοιχτή και για άλλα Κόμματα και πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού 
χώρου, θα καταγάγουν θριαμβευτική νίκη στις προσεχείς Προεδρικές εκλογές. 

Α. Τέλος, διακηρύττει την αποφασιστικότητα των μελών, των στελεχών και 
των χιλιάδων φίλων και οπαδών του Κόμματος μας να δουλέψουν με πίστη και 
ενθουσιασμό και να διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις για μια τέτοια θριαμβευτική 
νίκη. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΕΖ ΝΤΕ ΚΟΥΕΠΑΡ 

Εξοχότατε, 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 13 - 16 του Μάη 1982 
συζήτησε τη σημερινή κατάσταση του Κυπριακού προβλήματος και υποβάλλει προς 
την εξοχότητά σας τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία γιατί για 8 τώρα χρόνια συνεχίζεται η κατοχή 
του 36,4% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα, κάπου 200 χιλιάδες 
Κύπριοι εξακολουθούν να είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, συνεχίζεται 
το δράμα των 2.000 περίπου αγνοουμένων και δεν έχει σημειωθεί καμιά πρόοδος για 
την εφαρμογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. αναφορικά με την Κύπρο. 

2. Διαπιστώνει ότι οι ενδοκυπριακές συνομιλίες δεν έχουν σημειώσει καμιά 
ουσιαστική πρόοδο εξαιτίας της τουρκικής αδιαλλαξίας με αποτέλεσμα το κυπριακό 
να παραμένει άλυτο και να αποτελεί μόνιμη απειλή για το λαό της Κύπρου και κίνδυνο 
για την ειρήνη και την ασφάλεια στην νευραλγική αυτή περιοχή του πλανήτη μας. 

3. Θεωρεί ότι ο μοναδικά ορθός δρόμος για τη λύση του κυπριακού προβλήματος 
είναι η επίλυση της εσωτερικής πτυχής του κυπριακού από τους ίδιους τους κυπρίους 
μέσον ουσιαστικών ενδοκυπριακών συνομιλιών στη βάση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. 
και των συμφωνιών κορυφής και της εξωτερικής του πτυχής σε μια διεθνή διάσκεψη 
υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. 

Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να αποσκοπούν σε λύση του Κυπριακού που θα 
διασφαλίζει τον τερματισμό της κατοχής και των άλλων συνεπειών του προδοτικού 
πραξικοπήματος και της βάρβαρης τούρκικης εισβολής, τη κατοχύρωση της 
ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του αδέσμευτου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των τουρκικών και όλων των ξένων 
στρατευμάτων, την κατάργηση των βρετανικών βάσεων, την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου και την διασφάλιση της ανεξαρτησία της με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 
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4. Καλεί την εξοχότητά σας να ενεργήσει ώστε ο Ο.Η.Ε. να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο για την εξεύρεση το συντομώτερο δυνατό δίκαιης λύσης του κυπριακού 
προς το συμφέρον ολοκλήρου του κυπριακού λαού και της ασφάλειας και της ειρήνης 
στην περιοχή. 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ^ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 13 - 16 
του Μάη 1982, αφού συζήτησε το προσφυγικό, το δράμα των αγνοουμένων και τις 
συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων, ψηφίζει: 

1. Καταδικάζει το χουντοφασιστικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που 
οδήγησαν στο βίαιο ξεριζωμό από τα σπίτια και τις περιουσίες του το ένα τρίτο του 
πληθυσμού της Κύπρου, και διαδηλώνει τη συμπάθεια και υποστήριξη του προς τον 
προσφυγικό κόσμο στον αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. 

2. Θεωρώντας το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής, διακηρύττει ότι η 
λύση του πρέπει να διασφαλίζει την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους. όπως προνοούν τα ψηφίσματα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

3. Διακηρύττει ότι όπως και στο παρελθόν έτσι και στο μέλλον το ΑΚΕΛ , θα 
συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξη του στον αγώνα των προσφύγων για 
την επίλυση του στεγαστικού και των άλλων τους προβλημάτων, για την διαφύλαξη 
και ισχυροποίηση της ενότητας τους γύρω από τις Επαρχιακές Επιτροπές και την 
Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων. 

4. Θεωρείτο πρόβληματωναγνοουμένωνσανένα καθαρά ανθρωπιστικό πρόβλημα 
και εκφράζει τη συμπάθεια του προς τις χιλιάδες συγγενείς των αγνοουμένων, που 
σαν αποτέλεσμα της αρνητικής στάσης της Τουρκίας, δεν έχουν ακόμα πληροφορηθεί 
για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. 

5. Ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη όπως καταβάλουν νέες προσπάθειες ώστε 
να υποχρεωθεί η Τουρκία να συμμορφωθεί προς την απόφαση της Γ Πολιτικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ, για τη διευκρίνηση της τύχης των αγνοουμένων και αδήλωτων 
αιχμαλώτων. 

6. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αποστέλλει μήνυμα συμπάθειας και συμπαράστασης 
προς τους εγκλωβισμένους, και απαιτεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
διακίνησης τους, την ενίσχυση των επιδομάτων τους όπως και των βοηθημάτων προς 
τα παιδιά τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 15θϋ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Εμείς οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ από μέρους των χιλιάδων μελών 
του Κόμματος που αντιπροσωπεύουμε στο Συνέδριο και εκφράζοντας τα ειλικρινή 
αισθήματα της πλειονότητας του ελληνοκυπριακού πληθυσμού, σας απευθύνουμε 
θερμό φιλικό συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Φέρνουμε στη μνήμη μας τα χρόνια που ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι ζούσαμε 
μαζί φιλικά στις πόλεις και τα χωριά μας μέσα σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας και εργαζόμαστε μαζί για την πρόοδο και την ευημερία στον τόπο μας. 

Αυτή τη φιλία και συνεργασία διατάραξαν με διάφορες δολοπλοκίες και συνωμοσίες 
οι εχθροί του λαού μας, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους. Για χρόνια^ τώρα 
υποφέρουμε σαν κοινότητες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Οι συμφορές μας 
μεγάλωσαν ιδιαίτερα μετά το 1974. Μας χώρισαν σε βορρά και νότο. Μας απαγόρευσαν 
την επικοινωνία μεταξύ μας και με το χωρισμό αυτό υποφέρετε και σεις, υποφέρουμε 
και μεις. Αιτία των συμφορών μας ήταν και είναι ο ιμπεριαλισμός και οι επεμβάσεις 
του, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Όμως πάρα τις συμφορές μας. παρά τον χωρισμό μας. εμείς Ελληνοκύπριοι και 
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Τουρκοκύπριοι πρέπει να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Γιατί αν δεν το λύσουμε 
εμείς, θα το λύσουν άλλοι για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και 
όχι των συμφερόντων του Κυπριακού λαού. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα 
μας με βάση τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και τις συμφωνίες Κορυφής για μια Κύπρο 
ανεξάρτητη, ενιαία, ομόσπονδη αδέσμευτη και αποστρατικοποιημένη. 

Εμε ίς σαν Κόμμα θα αγωνιζόμαστε για την επαναπροσέγγιση των Κοινοτήτων μας, 
για ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας. 

Το 15ο Συνέδριο μας σας καλεί να αγωνιστούμε μαζί, να σμίξουμε τις δυνάμεις μας, 
για να ματαιώσουμε τα σχέδια των εχθρών του κυπριακού λαού, για να χτίσουμε μια 
Κύπρο κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων στην οποία να δουλεύουμε όλοι για την 
πρόοδο και την ευημερία όλων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία από τις 13 - 16 Μαΐου 
σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στην Τουρκία. 

Οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου, καταδικάζουν με αποτροπιασμό την επιβολή 
της στυγνής στρατιωτικής δικτατορίας και τα εγκλήματα της σε βάρος του τουρκικού 
λαού. 

Μ ε αγανάκτηση καταδικάζουμε τις διώξεις και εκτελέσεις σε βάρος των προοδευτικών 
και αριστερών δυνάμεων και ιδιαίτερα ενάντια στην μαχητική πρωτοπορία του 
τουρκικού λαού, τους τούρκους κομμουνιστές και τους συνδικαλιστές της Ντίσκ. 

Οι Ακελιστές κι όλος ο δημοκρατικός κυπριακός λαός στέκουν αλληλέγγυοι στον 
τουρκικό λαό, που αγωνίζεται για την ανατροπή της εγκάθετης των Αμερικανών, 
Χούντας του Εβρέν. 

Οι διαφορές που έσπειραν ανάμεσα μας οι ιμπεριαλιστές, με αποκορύφωμα 
την κυπριακή τραγωδία του 1974, δεν είναι ικανές να κτυπήσουν το πνεύμα της 
διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των Κυπρίων και τούρκων κομμουνιστών. 

Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ο Τουρκικός λαός ενωμένος σ' ένα πλατύ, αντιδικτατορικό 
μέτωπο, με πυρήνα το ενιαίο, μέτωπο της αριστεράς θα ανατρέψει την λαομίσητη 
χούντα. Θα φέρει την δημοκρατία στην χώρα και θα δώσει στον τούρκικο λαό την 
πραγματική λευτεριά και ανεξαρτησία του. Χωρίς ξένες βάσεις και ιμπεριαλιστική 
επικυριαρχία και εξάρτηση. 

Οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου, το κόμμα μας και όλος ο αγωνιστής κυπριακός 
λαός, απευθύνει στους Τούρκους πατριώτες και αγωνιστές μήνυμα αγωνιστικής 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης. 

Ο Τουρκικός λαός θα νικήσει! 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 - 16 Μαΐου 1982, 

• Σημειώνει με ανησυχία την επιδείνωση της κατάστασης στη γειτονική μας Μέση 
Ανατολή με την οποία είναι στενά συνδεδεμένο και το Κυπριακό Πρόβλημα. 

Αυτό οφείλεται στην ιμπεριαλιστική ολόπλευρη υποστήριξη και ενθάρρυνση των 
Η Π Α προς το σιωνιστικό επιδρομικό κράτος του Ισραήλ με το οποίο έχει συνάψει 
στρατηγική συμμαχία καθιστώντας το την δύναμη κρούσης του ιμπεριαλισμού 
στην περιοχή. 

• Τονίζει ότι η ιμπεριαλιστική σιωνιστική συμφωνία Κόμπ Νταίηβιντ όχι μόνο 
απέτυχε να λύσει το Μεσανατολικό αλλά και το περιπλέκει περισσότερο με την 
άμεση παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην χερσόνησο του Σινά. 

• Καταδικάζει την συνέχιση της κατοχής αραβικών εδαφών και την ένταση της 
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4. Καλεί την εξοχότητά σας να ενεργήσει ώστε ο Ο.Η.Ε. να διαδραματίσει πιο 
ενεργό ρόλο για την εξεύρεση το συντομώτερο δυνατό δίκαιης λύσης του κυπριακού 
προς το συμφέρον ολοκλήρου του κυπριακού λαού και της ασφάλειας και της ειρήνης 
στην περιοχή. 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ^ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 13 - 16 
του Μάη 1982, αφού συζήτησε το προσφυγικό, το δράμα των αγνοουμένων και τις 
συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων, ψηφίζει: 

1. Καταδικάζει το χουντοφασιστικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που 
οδήγησαν στο βίαιο ξεριζωμό από τα σπίτια και τις περιουσίες του το ένα τρίτο του 
πληθυσμού της Κύπρου, και διαδηλώνει τη συμπάθεια και υποστήριξη του προς τον 
προσφυγικό κόσμο στον αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. 

2. Θεωρώντας το Κυπριακό σαν θέμα εισβολής και κατοχής, διακηρύττει ότι η 
λύση του πρέπει να διασφαλίζει την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια και τις 
περιουσίες τους. όπως προνοούν τα ψηφίσματα του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

3. Διακηρύττει ότι όπως και στο παρελθόν έτσι και στο μέλλον το ΑΚΕΛ , θα 
συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξη του στον αγώνα των προσφύγων για 
την επίλυση του στεγαστικού και των άλλων τους προβλημάτων, για την διαφύλαξη 
και ισχυροποίηση της ενότητας τους γύρω από τις Επαρχιακές Επιτροπές και την 
Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων. 

4. Θεωρείτο πρόβληματωναγνοουμένωνσανένα καθαρά ανθρωπιστικό πρόβλημα 
και εκφράζει τη συμπάθεια του προς τις χιλιάδες συγγενείς των αγνοουμένων, που 
σαν αποτέλεσμα της αρνητικής στάσης της Τουρκίας, δεν έχουν ακόμα πληροφορηθεί 
για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. 

5. Ζητά από τα Ηνωμένα Έθνη όπως καταβάλουν νέες προσπάθειες ώστε 
να υποχρεωθεί η Τουρκία να συμμορφωθεί προς την απόφαση της Γ Πολιτικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ, για τη διευκρίνηση της τύχης των αγνοουμένων και αδήλωτων 
αιχμαλώτων. 

6. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αποστέλλει μήνυμα συμπάθειας και συμπαράστασης 
προς τους εγκλωβισμένους, και απαιτεί την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
διακίνησης τους, την ενίσχυση των επιδομάτων τους όπως και των βοηθημάτων προς 
τα παιδιά τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 15θϋ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Εμείς οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ από μέρους των χιλιάδων μελών 
του Κόμματος που αντιπροσωπεύουμε στο Συνέδριο και εκφράζοντας τα ειλικρινή 
αισθήματα της πλειονότητας του ελληνοκυπριακού πληθυσμού, σας απευθύνουμε 
θερμό φιλικό συναγωνιστικό χαιρετισμό. 

Φέρνουμε στη μνήμη μας τα χρόνια που ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι ζούσαμε 
μαζί φιλικά στις πόλεις και τα χωριά μας μέσα σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας και εργαζόμαστε μαζί για την πρόοδο και την ευημερία στον τόπο μας. 

Αυτή τη φιλία και συνεργασία διατάραξαν με διάφορες δολοπλοκίες και συνωμοσίες 
οι εχθροί του λαού μας, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους. Για χρόνια^ τώρα 
υποφέρουμε σαν κοινότητες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Οι συμφορές μας 
μεγάλωσαν ιδιαίτερα μετά το 1974. Μας χώρισαν σε βορρά και νότο. Μας απαγόρευσαν 
την επικοινωνία μεταξύ μας και με το χωρισμό αυτό υποφέρετε και σεις, υποφέρουμε 
και μεις. Αιτία των συμφορών μας ήταν και είναι ο ιμπεριαλισμός και οι επεμβάσεις 
του, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Όμως πάρα τις συμφορές μας. παρά τον χωρισμό μας. εμείς Ελληνοκύπριοι και 
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Τουρκοκύπριοι πρέπει να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Γιατί αν δεν το λύσουμε 
εμείς, θα το λύσουν άλλοι για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και 
όχι των συμφερόντων του Κυπριακού λαού. Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα 
μας με βάση τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και τις συμφωνίες Κορυφής για μια Κύπρο 
ανεξάρτητη, ενιαία, ομόσπονδη αδέσμευτη και αποστρατικοποιημένη. 

Εμε ίς σαν Κόμμα θα αγωνιζόμαστε για την επαναπροσέγγιση των Κοινοτήτων μας, 
για ειλικρινή συνεργασία μεταξύ μας. 

Το 15ο Συνέδριο μας σας καλεί να αγωνιστούμε μαζί, να σμίξουμε τις δυνάμεις μας, 
για να ματαιώσουμε τα σχέδια των εχθρών του κυπριακού λαού, για να χτίσουμε μια 
Κύπρο κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων στην οποία να δουλεύουμε όλοι για την 
πρόοδο και την ευημερία όλων. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία από τις 13 - 16 Μαΐου 
σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στην Τουρκία. 

Οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου, καταδικάζουν με αποτροπιασμό την επιβολή 
της στυγνής στρατιωτικής δικτατορίας και τα εγκλήματα της σε βάρος του τουρκικού 
λαού. 

Μ ε αγανάκτηση καταδικάζουμε τις διώξεις και εκτελέσεις σε βάρος των προοδευτικών 
και αριστερών δυνάμεων και ιδιαίτερα ενάντια στην μαχητική πρωτοπορία του 
τουρκικού λαού, τους τούρκους κομμουνιστές και τους συνδικαλιστές της Ντίσκ. 

Οι Ακελιστές κι όλος ο δημοκρατικός κυπριακός λαός στέκουν αλληλέγγυοι στον 
τουρκικό λαό, που αγωνίζεται για την ανατροπή της εγκάθετης των Αμερικανών, 
Χούντας του Εβρέν. 

Οι διαφορές που έσπειραν ανάμεσα μας οι ιμπεριαλιστές, με αποκορύφωμα 
την κυπριακή τραγωδία του 1974, δεν είναι ικανές να κτυπήσουν το πνεύμα της 
διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ των Κυπρίων και τούρκων κομμουνιστών. 

Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι ο Τουρκικός λαός ενωμένος σ' ένα πλατύ, αντιδικτατορικό 
μέτωπο, με πυρήνα το ενιαίο, μέτωπο της αριστεράς θα ανατρέψει την λαομίσητη 
χούντα. Θα φέρει την δημοκρατία στην χώρα και θα δώσει στον τούρκικο λαό την 
πραγματική λευτεριά και ανεξαρτησία του. Χωρίς ξένες βάσεις και ιμπεριαλιστική 
επικυριαρχία και εξάρτηση. 

Οι αντιπρόσωποι του 15ου Συνεδρίου, το κόμμα μας και όλος ο αγωνιστής κυπριακός 
λαός, απευθύνει στους Τούρκους πατριώτες και αγωνιστές μήνυμα αγωνιστικής 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 - 16 Μαΐου 1982, 
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ωμής καταπίεσης των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα 
της Γάζας καθώς και των Συρίων στα κατεχόμενα υψώματα Γκολάν την παράνομη 
ενσωμάτωση των οποίων καταδίκασε ο ΟΗΕ κι όλη η προοδευτική ανθρωπότητα. 

• Καταδικάζει τις βάρβαρες επιδρομές του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο με στόχο τη 
γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τη διχοτόμηση του Λιβάνου. Καταδικάζει 
τις προκλήσεις και απειλές κατά της Συρίας και της Λ ιβυκής Τζαμαχιρίας που 
αποτελούν στήριγμα των αραβικών λαών στον δίκαιο αγώνα τους ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό, σιωνισμό και την ντόπια αντίδραση. 

• Χαιρετίζει το θαρραλέο αγώνα των αραβικών μαζών στα κατεχόμενα εδάφη που 
την ηρωική τους αντίσταση υποστηρίζουν οι προοδευτικές δυνάμεις σ' όλο τον 
κόσμο και στο ίδιο το Ισραήλ. 

• Εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς τους Αραβικούς λαούς που με επικεφαλής 
τις δυνάμεις της σταθερότητας και αντιπαράθεσης προς τον ιμπεριαλισμό τον 
σιωνισμό και την αντίδραση αγωνίζονται για απελευθέρωση των αραβικών 
κατεχομένων εδαφών. 

• Εκφράζειπλήρη υποστήριξη προςτονηρωικό Παλαιστινιακόλαό που μεεπικεφαλής 
την ΟΑΠ - τον μόνο του εκπρόσωπο - αγωνίζεται για την πραγματοποίηση των 
απαράγραπτων εθνικών του δικαιωμάτων περιλαμβανομένης της ίδρυσης 
ανεξάρτητου κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους στην Παλαιστίνη. 

• Εκφράζει αλληλεγγύη προς τους λαούς και τις Κυβερνήσεις της Συρίας και της 
Λ ιβυκής Τζαμαχιρίας που βρίσκονται στην πρωτοπορία του αντιϊμπεριαλιστικού 
αντισιωνιστικού αγώνα των Αράβων για απελευθέρωση, ειρήνη και πρόοδο. 

• Εκφράζει αλληλεγγύη προς τον λαό του Λιβάνου ιδιαίτερα προς τις προοδευτικές 
και πατριωτικές του δυνάμεις που αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, τον 
σιωνισμό και τα όργανα τους για την ενότητα της χώρας τους για την υπεράσπιση 
της Παλαιστινιακής Επανάστασης. 

• Διακηρύττει την αντίθεση του Κυπριακού λαού στη χρήση των βρεττανικών βάσεων 
στην Κύπρο ενάντια στους φίλους αραβικούς λαούς και διαδηλώνει την θέληση 
του να αγωνιστεί για την κατάργηση τους και την πλήρη αποστρατικοποίηση της 
Κύπρου πράγμα που θα συμβάλει θετικά στην δίκαιη λύση και σταθερή ειρήνη 
στην Μέση Ανατολή. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΛΗ 
Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία μεταξύ 13 - 16 Μαΐου 
διαδηλώνει για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη του στον αγώνα του μαρτυρικού 
λαού της Χιλής ενάντια στην ματόβρεκτη χούντα. 

Καλεί όλα τα κράτη και τους λαούς της γης να κάνουν ότι είναι δυνατό για την 
ανατροπή της αμερικανοκίνητης φασιστικής κλίκας του Πινοσέτ. 

Είμαστε σίγουροι ότι ο λαός της Χιλής ενωμένος σ' ένα πλατύ, λαϊκό, αντιδικτατορικό 
μέτωπο με πυρήνα του την εργατική τάξη και το αριστερό λαϊκό κίνημα και 
πρωτοπορεία του το Κ.Κ. Χιλής, θα αγωνισθεί μ' όλα τα μέσα που διαθέτει και θα 
πετύχει την ανατροπή της Χούντας. 

Σφίγγουμε από μακρυά το χέρι των αγωνιστών της δημοκρατίας και της λευτεριάς 
του Χιλιανού λαού και τους υποσχόμαστε ότι οι Ακελιστές θάναι και στο μέλλον 
αλληλέγγυοι με τον αγωνιστή λαό της Χιλής! 
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ΓΙΑΤΟΕΛΣΑΛΒΑΝΤΟΡ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ σημειώνει με αγανάκτηση την φιλοπόλεμη πολιτική της 
διοίκησης Ρήγκαν και έναντι των λαών της Κεντρικής Αμερ ικής και της Καραϊβικής. 
Κυρίως την πολιτική ανάμιξης στα εσωτερικά ανεξαρτήτων κυριάρχων χωρών όπως 
της Κούβας, της Νικαράγουα, της Γρανάδα κ.λπ., οι λαοί των οποίων έχουν ήδη 
απαλλαγεί από την Αμερικανική ιμπεριαλιστική κυριαρχία. 

Το συνέδριο χαιρετίζει ιδιαίτερα τον λαό του ηρωικού Ελ Σαλβαντόρ, οι επαναστατικές 
δυνάμεις του οποίου διεξάγουν ένα τιτάνιο αγώνα, υπό την καθοδήγηση του νομίμου 
εκπροσώπου του Μετώπου Φαραμπούτο Μαρτί, για την απαλλαγή της χώρας από 
την φασιστική τυρρανία της στρατιωτικής Χούντας και για πραγματική εθνική 
ανεξαρτησία. Η πρόσφατη εκλογική παρωδία που ο ιμπεριαλισμός και τα όργανα του 
σκηνοθέτησαν στο Ελ Σαλβαντόρ απέτυχε παταγωδώς. Τίποτε δεν είναι σε θέση να 
αναχαιτίσει την νικηφόρα προέλαση της επανάστασης του λαού του Ελ Σαλβαντόρ, 
παρ' όλην την στυγνή μαζική τρομοκρατίαν και τις αμέτρητες δολοφονίες χιλιάδων 
αθώων γυναικόπαιδων και άλλων. 

Πραγματική λύση του προβλήματος του Ελ Σαλβαντόρ μπορεί να προέλθει μόνον στην 
βάση των αρχών που το μέτωπο Φαραμπούτο Μαρτί υπέβαλε για διαπραγματεύσεις. 

Το Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι θα παράσχει και στο μέλλον αμέριστη την υποστήριξη του 
προς τον λαό του Ελ Σαλβαντόρ και τους λοιπούς αγωνιζόμενους λαούς της Λατινικής 
Αμερικής, μέχρι την τελική νίκη. 

ΠΑΤΑ 100ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΔΗΜΗΤΡΩΦ 

Το 15ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 13 - 16 Μαΐου 1982. 

Αποτίε ι φόρο τιμής στην αθάνατη μνήμη του Μεγάλου γιού του Βουλγαρικού και 
Δ ιεθνούς Κομμουνιστικού κι Εργατικού Κινήματος Γκεόργκι Δημητρώφ με την 
ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του. 

0 Γκεόργκι Δημητρώφ ο εργάτης ηγέτης του Βουλγαρικού κι αργότερα του Δ ιεθνούς 
Κινήματος σαν Γενικός Γραμματέας της Κομμουνιστικής Δ ιεθνούς με τη ζωή και το 
έργο του κατέστη ένας από τους πιο εξέχοντες ηγέτες του Παγκόσμιου προλεταριάτου. 
Κι άφησε αθάνατες υποθήκες ποσ φωτίζουν το δρόμο του δικού του λαού κι όλων 
των εργαζομένων της γης. 

Η αντιφασιστική του ασίγαστη πάλη η γενναία του στάση στη χαλκευμένη δίκη της 
Λε ιψίας θα παραμείνει αθάνατο παράδειγμα θάρρους, πίστης και άξιας υπεράσπισης 
των ιδανικών της εργατικής τάξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Η ιστορική του εισήγηση, στο 7ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, για τη 
σύμπηξη Πλατειού Δημοκρατικού Μετώπου ενάντια στον φασισμό είναι όχι μόνο 
ένα κλασσικό έργο του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού μα και παραμένει ολοζώντανη κι 
εξαιρετικά επίκαιρη σήμερα, που και πάλι νεοφασιστικοί ιμπεριαλιστικοί κύκλοι και 
τα ντόπια όργανα τους επιβουλεύονται την ελευθερία των λαών και απειλούν την 
παγκόσμια ειρήνη και την ανθρωπότητα με ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. 

0 Γκέοργκι Δημητρώφ άφησε αθάνατες υποθήκες στον λαό του, σαν γνήσιος 
πατριώτης, και στο Παγκόσμιο προλεταριάτο σαν σπάνιος διεθνιστής κι ακατάβλητος 
μαχητής της ενότητας κι ανάπτυξης του Δ ιεθνούς Κομμουνιστικού και Εργατικού 
Κινήματος στη βάση του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και Προλεταριακού Διεθνισμού. 

Τ ΙΜΗ ΚΑ Ι ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ Γ Κ Ε Ο Ρ Γ Κ Ι ΔΗΜΗΤΡΩΦ. 
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Τ ΙΜΗ ΚΑ Ι ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ Γ Κ Ε Ο Ρ Γ Κ Ι ΔΗΜΗΤΡΩΦ. 

3 2 5 



1 6 ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ Α Κ Ε Λ 
26-30 Νοεμβρίου 1986 

Αποφάσεις του Συνεδρίου93 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συμπίπτει με τα 60χρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ συνήλθε 
στη Λευκωσία από τις 26 - 30 του Νιόβρη 1986. Το Συνέδριο συζήτησε την Έκθεση 
Δράσης της Κ.Ε., την εισηγητική ομιλία του Γ Γ του Κόμματος, και την Έ κ θ ε σ η της 
Κ.Ε.Ε και τις ενέκρινε. Επίσης το Συνέδριο ενέκρινε αναγκαίες τροποποιήσεις στο 
Καταστατικό του Κόμματος. 

Το 16ο Συνέδριο, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του, ενέκρινε την πιο κάτω πολιτική 
απόφαση που καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής του Κόμματος μέχρι 
το 17ο Συνέδριο. 

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1- Τα κύρια χαρακτηριστικά στον τομέα των διεθνών εξελίξεων στην περίοδο 
που ανασκοπούμε είναι: Η κλιμάκωση της φιλοπόλεμης επιδρομικής πολιτικής των 
διεθνών ιμπεριαλιστικών κύκλων με επικεφαλής την κυβέρνηση Ρήγκαν. Η αύξηση 
του κινδύνου για ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Η ολοένα και πιο αποφασιστική επίθεση 
ειρήνης των χωρών της σοσιαλιστικής κοινότητας, με πρωταγωνιστή τη Σοβιετική 
Ένωση. Η αυξανόμενη μαζική κινητοποίηση και πάλη του παγκόσμιου κινήματος της 
ε ιρήνης και γενικότερα της φιλειρηνικής ανθρωπότητας για αποτροπή του πολέμου 
και εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο. 

2. Η κυβέρνηση Ρήγκαν, σαν ο κύριος εκπρόσωπος των πιο αντιδραστικών, 
αντικομμουνιστικών και αντισοβιετικών φιλοπόλεμων, μιλιταριστικών κύκλων του 
αμερικάνικου και του διεθνούς ιμπεριαλισμού, ακολουθεί πεισματικά και εσκεμμένα 
πολιτική έντασης και κλιμάκωσης της κούρσας των εξοπλισμών, σπρώχνοντας την 
ανθρωπότητα στο χείλος μιας πυρηνικής αβύσσου. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός παραβίασε τη 
Συμφωνία ΣΑΛΤ 2 και προχωρεί στην παραγωγή, τη δοκιμή και την τελειοποίηση 
νέων συστημάτων όπλων μαζικής καταστροφής με αποκορύφωμα το πρόγραμμα του 
για το λεγόμενο «Πόλεμο των Άστρων». 

Παράλληλα με τα πιο πάνω μέτρα και στα πλαίσια της ηγεμονιστικής πολιτικής του 
για παγκόσμια κυριαρχία και για «καταστροφή του κομμουνισμού», ο αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός προχωρεί στην ενίσχυση παλιών και τη δημιουργία νέων στρατιωτικών 
βάσεων σε διάφορες χώρες, δημιουργεί νέες στρατιωτικές δυνάμεις για άμεση 
επέμβαση - Δύναμη ΔΕΛΤΑ. Υποστηρίζει και ενισχύει με κάθε τρόπο φασιστικές 
διχτατορικές κυβερνήσεις και ρατσιστικά καθεστώτα για την κατάπνιξη της πάλης 
των λαών για ανεξαρτησία, δημοκρατία, οικονομική και κοινωνική πρόοδο και 
σοσιαλισμό. Οργανώνει, χρηματοδοτεί και υποστηρίζει με κάθε τρόπο ανατρεπτικά 
κινήματα και πραξικοπήματα ενάντια σε προοδευτικές κυβερνήσεις. Με πρόσχημα 
την δήθεν πάταξη της τρομοκρατίας ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός με πιο πιστό 
συνεταίρο τον βρεττανικό ιμπεριαλισμό αναλαμβάνει τυχοδιωχτικές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις σε βάρος προοδευτικών κρατών, με στόχο την ανατροπή προοδευτικών 
καθεστώτων, μετατρέποντας έτσι την τρομοκρατία σε επίσημη κρατική πολιτική. 

3. Διαμετρικά αντίθετη προς τη μισάνθρωπη φιλοπόλεμη αντιδραστική πολιτική 
του διεθνούς ιμπεριαλισμού και ιδιαίτερα του αμερικάνικου, είναι η πολιτική των 
σοσιαλιστικών χωρών, με επικεφαλής και πρωταγωνιστή τη Σοβιετική Ένωση. 

Η Σοβιετική Ένωση και οι άλλες χώρες της σοσιαλιστικής κοινότητας ακολουθούν 
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και εφαρμόζουν με πίστη και παραδειγματική συνέπεια μιαν καθόλα ανθρωπιστική 
φιλειρηνική πολιτική, που συνάδει πλήρως και ανταποκρίνεται στα ιδεώδη του 
σοσιαλισμού, τα ζωτικά συμφέροντα των λαών τους και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεχιζόμενης φιλειρηνικής πολιτικής της. η Σοβιετική 
Ένωση επεξεργάστηκε και πρόβαλε με τις προτάσεις του Γ Γ της Κ.Ε. του Κ Κ Σ Ε σ. 
Μ. Γκορμπατσιώφ στις 15.1.1986, ένα ρεαλιστικό ευρύ πρόγραμμα αφοπλισμού και 
ειρήνης που επικυρώθηκε και ολοκληρώθηκε από το ιστορικό 27ο Συνέδριο του 
ΚΚΣΕ . Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• Τερματισμό όλων των πυρηνικών δοκιμών με επιτόπιο έλεγχο. 

• Σταδιακή, ισόρροπη και ελεγχόμενη μείωση των πυρηνικών όπλων και των 
μέσων εκτόξευσης τους και τελική εξάλειψη τους μέχρι το έτος 2000. 

• Ταυτόχρονη και παράλληλη μείωση των στρατευμάτων και των συμβατικών 
όπλων. 

Με πλήρη συνέπεια προς τη σωτήρια για την ανθρωπότητα φιλειρηνική πολιτική της 
η Σοβιετική Ένωση εξάγγειλε και εφάρμοσε μονομερώς από τις 6 Αυγούστου 1985 
αναστολή των πυρηνικών δοκιμών που παρατάθηκε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 
1986. 

Αυτή η συγκεκριμένη και σημαντική φιλειρηνική πρωτοβουλία της Σοβιετικής 
Ένωσης χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από ολόκληρη τη φιλειρηνική ανθρωπότητα 
και από πολλές κυβερνήσεις ακόμα και χωρών του ΝΑΤΟ σαν σημαντικό, σταθερό 
και αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ύφεσης και της ειρήνης. 

Σαν αποτέλεσμα της σταθερής φιλειρηνικής πολιτικής των σοσιαλιστικών χωρών 
μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση και της πίεσης των παγκόσμιων φιλειρηνικών 
δυνάμεων έγινε δυνατή η συνάντηση κορυφής του Γ Γ της Κ.Ε. του Κ Κ Σ Ε σ. Μ. 
Γκορμπατσιώφ και του Προέδρου των Η Π Α Ρ Ρήγκαν στη Γενεύη, το Νιόβρη του 
1985, όπως και η συνάντηση τους στο Ρεϋκιάβικ στις 11 - 12 του Οκτώβρη 1986. Στη 
συνάντηση της Γενεύης διαπιστώθηκε ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να 
κερδηθεί και δεν πρέπει να επιτραπεί να ξεκινήσει. Στη συνάντηση του Ρεϋκιάβικ 
χάρη στις ρεαλιστικές προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης, οι διαφορές απόψεων στα 
θέματα μείωσης των πυρηνικών εξοπλισμών, έχουν σμικρυνθεί. Ωστόσο, ο Πρόεδρος 
Ρήγκαν δέσμιος του αμερικανικού στρατιωτικό-βιομηχανικού συμπλέγματος 
εμμένοντας στο πρόγραμμα «Πόλεμος των Άστρων» έγινε αιτία να μη καταλήξει η 
συνάντηση σε συμφωνία όπως προσδοκούσε η φιλειρηνική ανθρωπότητα. 

4. Το 16ο Συνέδριο καταδικάζει, με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την επικίνδυνη 
για την ανθρωπότητα φιλοπόλεμη πολιτική των διεθνών ιμπεριαλιστικών κύκλων, με 
επικεφαλής τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Το Συνέδριο χαιρετίζει με ενθουσιασμό και 
εκφράζει τη βαθειά εχτίμηση του για τη φιλειρηνική πολιτική και τις συγκεκριμένες 
φιλειρηνικές ενέργειες της Σοβιετικής Ένωσης. Χαιρετίζει τις πολυάριθμες 
συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις των χωρών της σοσιαλιστικής κοινότητας. 
Χαιρετίζει τη γνωστή πρωτοβουλία των ηγετών 6 χωρών - Μεξικού, Αργεντινής, Ινδίας, 
Σουηδίας, Τανζανίας και Ελλάδας -. Χαιρετίζει επίσης την απόφαση της Δ ιάσκεψης 
των Αδεσμεύτων στη Χαράρε που αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος ύφεσης, την 
κατοχύρωση της παγκόσμιας ειρήνης και τη σωτηρία της ανθρωπότητας από ένα 
θερμοπυρηνικό πόλεμο. 

5. Στο διάστημα που ανασκοπούμε το παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης πήρε νέες 
διαστάσεις και εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα χαλιναγώγησης της φιλοπόλεμης 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Αυτό το κίνημα έγινε πιο μαζικό και έκαμε αισθητή την 
παρουσία και την επίδραση του στον αγώνα για την ειρήνη με πολλές και ποικίλες 
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης και άλλων Ηπείρων 
όπως και στις ίδιες τις ΗΠΑ. 

Σ' αυτό τον πανανθρώπινο αγώνα, τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των δυνάμεων της 
ειρήνης ενάντια στη φιλοπόλεμη πολιτική, τους τυχοδιωκτισμούς και τις στρατιωτικές 
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε διάφορες χώρες και για τη σωτηρία 
της ανθρωπότητας από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο δίνει την αξιόλογη συμβολή του 
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και ο δικός μας λαός με μαζικές κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

6. Οι σοσιαλιστικές χώρες που αποτελούν την κύρια και πρωτοπόρο δύναμη 
του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος σημειώνουν σταθερή οικονομική και 
κοινωνική άνοδο. 

Στον τομέα^ της άμιλλας ανάμεσα στο σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό, το 
σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει ολοένα και πιο χτυπητά την ανωτερότητα του σ' 
όλους τους τομείς έναντι του καπιταλισμού. Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης 
οι σοσιαλιστικές χώρες και πρώτ' απ' όλα η Σοβιετική Ένωση, απαλλαγμένες από τις 
κρίσεις, την ανεργία και την εκμετάλλευση, αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς 
απ' ότι οι καπιταλιστικές χώρες και σημειώνουν μια διαρκή και σταθερή ανάπτυξη, 
βελτιώνοντας σταθερά το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο των λαών τους. 

Αποφασιστικός σταθμός στις παγκόσμιες εξελίξεις και στην ο ικοδόμηση του 
αναπτυγμένου σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση αποτελεί το 27ο Συνέδριο του 
ΚΚΣΕ . 

Το μεγαλεπήβολο πρόγραμμα του 27ου Συνεδρίου του Κ Κ Σ Ε για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής ανάπτυξης με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της σύγχρονης 
ανεπτυγμένης τεχνολογίας, θα συμβάλει ακόμα πιο πολύ στην πρόοδο της οικονομίας, 
καθώς και στο παραπέρα βάθαιμα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση 
και τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα πληρέστερη 
ικανοποίηση των αυξανομένων οικονομικοκοινωνικών, υλικών και πολιτιστικών 
αναγκών των λαών της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών, τη 
διασφάλιση της υπεροχής του σοσιαλισμού έναντι του καπιταλισμού και την ενίσχυση 
της επίδρασης του υπαρκτού σοσιαλισμού με τη δύναμη του παραδείγματος πάνω 
στις υπόλοιπες δυνάμεις του παγκόσμιου επαναστατικού προτσές. 

7. Σ ' αντίθεση προς τη συνεχή πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών οι καπιταλιστικές 
χώρες και πρώτ' απ' όλα οι ΗΠΑ, και οι χώρες της ΕΟΚ, αντιμετωπίζουν μια χρόνια 
βαθειά, ολόπλευρη κρίση που ξέσπα σε βάρος των εργαζομένων. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι η στασιμότητα στους ρυθμούς 
ανάπτυξης και η μείωση της παραγωγής, η στρατικοποίηση της οικονομίας, η μόνιμη 
μαζική ανεργία που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, η κρίση στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και στο νομισματικό σύστημα του καπιταλισμού. Το τεράστιο εξωτερικό 
χρέος, το συνεχώς διογκούμενο χάσμα στο επίπεδο ανάπτυξης των αναπτυγμένων 
καπιταλιστικών και αναπτυσσομένων χωρών, οι άνισοι όροι εμπορίου, οι οξυνόμενες 
ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί, η ηθική κατάπτωση, η μάστιγα των 
ναρκωτικών και η αύξηση της εγκληματικότητας. 

8. Το 16ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι η πάλη των λαών. για ειρήνη, ανεξαρτησία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο εντείνεται και αναπτύσσεται ολοένα και πιο πολύ. 
Επικεφαλής αυτής της πάλης στην κάθε χώρα βρίσκονται οι δημοκρατικές και 
προοδευτικές δυνάμεις με το Κόμμα των εργατών και των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή. 

(α) Στην Ελλάδα οι δημοκρατικές δυνάμεις, με πρωτοπόρο το Κ Κ Ε αγωνίζονται 
για πραγματική αλλαγή, για απαλλαγή από την εξάρτηση του ιμπεριαλισμού, για 
κατάργηση των αμερικανικών βάσεων και για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την 
ΕΟΚ, όπως και ενάντια στην παραδοσιακή αντιδραστική δεξιά. Υποστηρίζουν τη 
θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων 
και τη συμμετοχή του στις προσπάθειες των 6 χωρών για τον τερματισμό των 
πυρηνικών δοκιμών. Ταυτόχρονα απαιτούν συνεπή ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική 
και αντιτίθενται στα μέτρα λιτότητας, στις επεμβάσεις του κράτους στα εσωτερικά 
του συνδικαλισμού και στις προσπάθειες δημιουργίας δικομματικού συστήματος. 
Αυτές οι δυνάμεις αγωνίζονται για πραγματική αλλαγή, για διεύρυνση των 
δημοκρατικώνθεσμώνγια καθιέρωση του εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής, 
για κατοχύρωση και επέχταση των δημοκρατικών και οικονομικοκοινωνικών 
καταχτήσεων του ελληνικού λαού. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του στον 

329 



και εφαρμόζουν με πίστη και παραδειγματική συνέπεια μιαν καθόλα ανθρωπιστική 
φιλειρηνική πολιτική, που συνάδει πλήρως και ανταποκρίνεται στα ιδεώδη του 
σοσιαλισμού, τα ζωτικά συμφέροντα των λαών τους και ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεχιζόμενης φιλειρηνικής πολιτικής της. η Σοβιετική 
Ένωση επεξεργάστηκε και πρόβαλε με τις προτάσεις του Γ Γ της Κ.Ε. του Κ Κ Σ Ε σ. 
Μ. Γκορμπατσιώφ στις 15.1.1986, ένα ρεαλιστικό ευρύ πρόγραμμα αφοπλισμού και 
ειρήνης που επικυρώθηκε και ολοκληρώθηκε από το ιστορικό 27ο Συνέδριο του 
ΚΚΣΕ . Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

• Τερματισμό όλων των πυρηνικών δοκιμών με επιτόπιο έλεγχο. 

• Σταδιακή, ισόρροπη και ελεγχόμενη μείωση των πυρηνικών όπλων και των 
μέσων εκτόξευσης τους και τελική εξάλειψη τους μέχρι το έτος 2000. 

• Ταυτόχρονη και παράλληλη μείωση των στρατευμάτων και των συμβατικών 
όπλων. 

Με πλήρη συνέπεια προς τη σωτήρια για την ανθρωπότητα φιλειρηνική πολιτική της 
η Σοβιετική Ένωση εξάγγειλε και εφάρμοσε μονομερώς από τις 6 Αυγούστου 1985 
αναστολή των πυρηνικών δοκιμών που παρατάθηκε μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 
1986. 

Αυτή η συγκεκριμένη και σημαντική φιλειρηνική πρωτοβουλία της Σοβιετικής 
Ένωσης χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από ολόκληρη τη φιλειρηνική ανθρωπότητα 
και από πολλές κυβερνήσεις ακόμα και χωρών του ΝΑΤΟ σαν σημαντικό, σταθερό 
και αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ύφεσης και της ειρήνης. 

Σαν αποτέλεσμα της σταθερής φιλειρηνικής πολιτικής των σοσιαλιστικών χωρών 
μ' επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση και της πίεσης των παγκόσμιων φιλειρηνικών 
δυνάμεων έγινε δυνατή η συνάντηση κορυφής του Γ Γ της Κ.Ε. του Κ Κ Σ Ε σ. Μ. 
Γκορμπατσιώφ και του Προέδρου των Η Π Α Ρ Ρήγκαν στη Γενεύη, το Νιόβρη του 
1985, όπως και η συνάντηση τους στο Ρεϋκιάβικ στις 11 - 12 του Οκτώβρη 1986. Στη 
συνάντηση της Γενεύης διαπιστώθηκε ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να 
κερδηθεί και δεν πρέπει να επιτραπεί να ξεκινήσει. Στη συνάντηση του Ρεϋκιάβικ 
χάρη στις ρεαλιστικές προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης, οι διαφορές απόψεων στα 
θέματα μείωσης των πυρηνικών εξοπλισμών, έχουν σμικρυνθεί. Ωστόσο, ο Πρόεδρος 
Ρήγκαν δέσμιος του αμερικανικού στρατιωτικό-βιομηχανικού συμπλέγματος 
εμμένοντας στο πρόγραμμα «Πόλεμος των Άστρων» έγινε αιτία να μη καταλήξει η 
συνάντηση σε συμφωνία όπως προσδοκούσε η φιλειρηνική ανθρωπότητα. 

4. Το 16ο Συνέδριο καταδικάζει, με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την επικίνδυνη 
για την ανθρωπότητα φιλοπόλεμη πολιτική των διεθνών ιμπεριαλιστικών κύκλων, με 
επικεφαλής τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Το Συνέδριο χαιρετίζει με ενθουσιασμό και 
εκφράζει τη βαθειά εχτίμηση του για τη φιλειρηνική πολιτική και τις συγκεκριμένες 
φιλειρηνικές ενέργειες της Σοβιετικής Ένωσης. Χαιρετίζει τις πολυάριθμες 
συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις των χωρών της σοσιαλιστικής κοινότητας. 
Χαιρετίζει τη γνωστή πρωτοβουλία των ηγετών 6 χωρών - Μεξικού, Αργεντινής, Ινδίας, 
Σουηδίας, Τανζανίας και Ελλάδας -. Χαιρετίζει επίσης την απόφαση της Δ ιάσκεψης 
των Αδεσμεύτων στη Χαράρε που αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος ύφεσης, την 
κατοχύρωση της παγκόσμιας ειρήνης και τη σωτηρία της ανθρωπότητας από ένα 
θερμοπυρηνικό πόλεμο. 

5. Στο διάστημα που ανασκοπούμε το παγκόσμιο κίνημα της ειρήνης πήρε νέες 
διαστάσεις και εξελίχθηκε σε σημαντικό παράγοντα χαλιναγώγησης της φιλοπόλεμης 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Αυτό το κίνημα έγινε πιο μαζικό και έκαμε αισθητή την 
παρουσία και την επίδραση του στον αγώνα για την ειρήνη με πολλές και ποικίλες 
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης και άλλων Ηπείρων 
όπως και στις ίδιες τις ΗΠΑ. 

Σ' αυτό τον πανανθρώπινο αγώνα, τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις των δυνάμεων της 
ειρήνης ενάντια στη φιλοπόλεμη πολιτική, τους τυχοδιωκτισμούς και τις στρατιωτικές 
επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε διάφορες χώρες και για τη σωτηρία 
της ανθρωπότητας από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο δίνει την αξιόλογη συμβολή του 
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και ο δικός μας λαός με μαζικές κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις. 

6. Οι σοσιαλιστικές χώρες που αποτελούν την κύρια και πρωτοπόρο δύναμη 
του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος σημειώνουν σταθερή οικονομική και 
κοινωνική άνοδο. 

Στον τομέα^ της άμιλλας ανάμεσα στο σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό, το 
σοσιαλιστικό σύστημα αποδείχνει ολοένα και πιο χτυπητά την ανωτερότητα του σ' 
όλους τους τομείς έναντι του καπιταλισμού. Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης 
οι σοσιαλιστικές χώρες και πρώτ' απ' όλα η Σοβιετική Ένωση, απαλλαγμένες από τις 
κρίσεις, την ανεργία και την εκμετάλλευση, αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς 
απ' ότι οι καπιταλιστικές χώρες και σημειώνουν μια διαρκή και σταθερή ανάπτυξη, 
βελτιώνοντας σταθερά το βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο των λαών τους. 

Αποφασιστικός σταθμός στις παγκόσμιες εξελίξεις και στην ο ικοδόμηση του 
αναπτυγμένου σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση αποτελεί το 27ο Συνέδριο του 
ΚΚΣΕ . 

Το μεγαλεπήβολο πρόγραμμα του 27ου Συνεδρίου του Κ Κ Σ Ε για την επιτάχυνση της 
κοινωνικής ανάπτυξης με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης και της σύγχρονης 
ανεπτυγμένης τεχνολογίας, θα συμβάλει ακόμα πιο πολύ στην πρόοδο της οικονομίας, 
καθώς και στο παραπέρα βάθαιμα της σοσιαλιστικής δημοκρατίας στη Σοβιετική Ένωση 
και τις σοσιαλιστικές χώρες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα πληρέστερη 
ικανοποίηση των αυξανομένων οικονομικοκοινωνικών, υλικών και πολιτιστικών 
αναγκών των λαών της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών χωρών, τη 
διασφάλιση της υπεροχής του σοσιαλισμού έναντι του καπιταλισμού και την ενίσχυση 
της επίδρασης του υπαρκτού σοσιαλισμού με τη δύναμη του παραδείγματος πάνω 
στις υπόλοιπες δυνάμεις του παγκόσμιου επαναστατικού προτσές. 

7. Σ ' αντίθεση προς τη συνεχή πρόοδο των σοσιαλιστικών χωρών οι καπιταλιστικές 
χώρες και πρώτ' απ' όλα οι ΗΠΑ, και οι χώρες της ΕΟΚ, αντιμετωπίζουν μια χρόνια 
βαθειά, ολόπλευρη κρίση που ξέσπα σε βάρος των εργαζομένων. 

Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι η στασιμότητα στους ρυθμούς 
ανάπτυξης και η μείωση της παραγωγής, η στρατικοποίηση της οικονομίας, η μόνιμη 
μαζική ανεργία που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, η κρίση στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και στο νομισματικό σύστημα του καπιταλισμού. Το τεράστιο εξωτερικό 
χρέος, το συνεχώς διογκούμενο χάσμα στο επίπεδο ανάπτυξης των αναπτυγμένων 
καπιταλιστικών και αναπτυσσομένων χωρών, οι άνισοι όροι εμπορίου, οι οξυνόμενες 
ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί, η ηθική κατάπτωση, η μάστιγα των 
ναρκωτικών και η αύξηση της εγκληματικότητας. 

8. Το 16ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι η πάλη των λαών. για ειρήνη, ανεξαρτησία, 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο εντείνεται και αναπτύσσεται ολοένα και πιο πολύ. 
Επικεφαλής αυτής της πάλης στην κάθε χώρα βρίσκονται οι δημοκρατικές και 
προοδευτικές δυνάμεις με το Κόμμα των εργατών και των εργαζομένων στην πρώτη 
γραμμή. 

(α) Στην Ελλάδα οι δημοκρατικές δυνάμεις, με πρωτοπόρο το Κ Κ Ε αγωνίζονται 
για πραγματική αλλαγή, για απαλλαγή από την εξάρτηση του ιμπεριαλισμού, για 
κατάργηση των αμερικανικών βάσεων και για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την 
ΕΟΚ, όπως και ενάντια στην παραδοσιακή αντιδραστική δεξιά. Υποστηρίζουν τη 
θέση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας για αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων 
και τη συμμετοχή του στις προσπάθειες των 6 χωρών για τον τερματισμό των 
πυρηνικών δοκιμών. Ταυτόχρονα απαιτούν συνεπή ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική 
και αντιτίθενται στα μέτρα λιτότητας, στις επεμβάσεις του κράτους στα εσωτερικά 
του συνδικαλισμού και στις προσπάθειες δημιουργίας δικομματικού συστήματος. 
Αυτές οι δυνάμεις αγωνίζονται για πραγματική αλλαγή, για διεύρυνση των 
δημοκρατικώνθεσμώνγια καθιέρωση του εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής, 
για κατοχύρωση και επέχταση των δημοκρατικών και οικονομικοκοινωνικών 
καταχτήσεων του ελληνικού λαού. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του στον 
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αγώνα του Κ Κ Ε και των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων του Ελληνικού 
λαού. 

(β) Στην Τουρκία που μετατράπηκε στον χωροφύλακα του ΝΑΤΟ στη Μέση 
Ανατολή, παρά την επίφαση μιας κοινοβουλευτικής κυβέρνησης το δικτατορικό 
καθεστώς συνεχίζεται. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού και 
οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Εντείνονται οι αιματηρές διώξεις του Κουρδικού 
λαού. 

Παράλληλα εντείνεται ο αγώνας του λαού με πρωτοπόρο το ΚΚΤ σε κοινό μέτωπο 
με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις για την ανατροπή της δικτατορίας και της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και για την αποκατάσταση πραγματικής δημοκρατίας στη 
χώρα. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του προς το 
Κ Κ Τουρκίας και το λαό της Τουρκίας και στο δίκαιο αγώνα του και την πεποίθηση 
του ότι αυτός ο αγώνας με τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη θα στεφθεί με 
επιτυχία. 

(γ) Στην Εγγύς και Μέση Ανατολή ο αμερικανό-νατοϊκός ιμπεριαλισμός, χρησιμοποιεί 
σαν κύρια δύναμη κρούσης την κυβέρνηση του Ισραήλ. Εκμεταλλευόμενος τις 
αντιθέσεις που ο ίδιος υποδαυλίζει ανάμεσα στα διάφορα αραβικά κράτη, ακολουθεί 
μιαν προκλητική και εμπρηστική πολιτική. Δημιουργεί μιαν εκρηκτική και πολύ 
επικίνδυνη κατάσταση για τους αραβικούς λαούς και την ειρήνη στην περιοχή, που 
επιδεινώνεται με τις γκαγκστερικές επιδρομές της κυβέρνησης Ρήγκαν ενάντια στη 
Λ ιβύη και τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση ενάντια στη Συρία. 

Οι αραβικοί λαοί με επικεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις και τις 
κυβερνήσεις της Συρίας, της Λ ιβύης και άλλων χωρών αγωνίζονται σθεναρά για την 
αντιμετώπιση των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών και των προκλήσεων του Ισραήλ, 
για την απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ αραβικών εδαφών και την 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. 

Παράλληλα ο καταστροφικός πόλεμος Ιράν - Ιράκ που συνεχίζεται αμείωτος για 
έβδομο χρόνο, επιτείνει τη διάσπαση του μετώπου των αραβικών χωρών προς όφελος 
του ιμπεριαλισμού - σιωνισμού ενώ οι λαοί της περιοχής ανησυχούν σοβαρά από τον 
κίνδυνο μιας ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων 
και γενικά των αραβικών λαών για απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ 
εδαφών τους. για την αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού μαζί 
και του δικαιώματος του για εγκαθίδρυση δικού του ανεξάρτητου κράτους και για 
την υπεράσπιση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Αραβικών Κρατών από τις 
ιμπεριαλιστικές επιβουλές. Υποστηρίζει την πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης για 
σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό. 

9. Το 16ο Συνέδριο χαιρετίζει τους αγώνες και τις νίκες που σημείωσαν οι λαοί 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το φασισμό και την αντίδραση σε διάφορες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας, της Εγγύς, Μέσης και Απω Ανατολής 
και εκφράζει προς όλους αυτούς τους λαούς την αλληλεγγύη του. 

Στην περίοδο που εξετάζουμε η Λατινική Αμερ ική και ιδιαίτερα η Κεντρική Αμερική 
και η Καραϊβική, κατέστησαν το επίκεντρο αντιπαράθεσης των λαϊκών δυνάμεων 
προς την επιδρομικότητα του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Αυτή η επιδρομικότητα 
καταδεικνύεται ωμή, άμεση και απρόκλητη στην περίπτωση της μικρής Γρανάδας 
όπου τα στρατεύματα των ΗΠΑ εισέβαλαν, κατέλυσαν το προοδευτικό καθεστώς και 
εγκατέστησαν μια κυβέρνηση ανδρεικέλλων τους που στηρίζεται στην στρατιωτική 
παρουσία και οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ. 

Στη Λατινική Αμερ ική και στην Καραϊβική σαν αποτέλεσμα των αγώνων και της πάλης 
των λαών κατέρρευσαν χρεωκοπημένα αμερικανόδουλα, διχτατορικά και αιμοσταγή 
καθεστώτα που καταδυνάστευαν για χρόνια τους λαούς στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, 
την Ουρουγουάη, τη Βολιβία και αλλού. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει ο αγώνας 
του λαού της Νικαράγουας για την προάσπιση της ανεξαρτησίας, δημοκρατίας 
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και των κατακτήσεων της επανάστασης από τις αντεπαναστατικές δυνάμεις που 
καθοδηγούνται, χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από την κυβέρνηση Ρήγκαν. 

Ταυτόχρονα, φουντώνει στο Σαλβατόρ το επαναστατικό κίνημα «Φαραμπούντο Μαρτί» 
για την ανατροπή του μισητού δικτατορικού καθεστώτος, ενώ στη Χιλή ο αγώνας 
του λαού. μ' επικεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις με το Κ.Κ. Χιλής 
στην πρώτη γραμμή, αναπτύσσεται και εντείνεται παρά τα καταπιεστικά μέτρα του 
διχτάτορα Πινοσέτ. 

Στην Αϊτή κλιμακώνεται ο αγώνας για ανατροπή της αμερικανόδουλης δικτατορίας 
που συνεχίζεται και μετά την αντικατάσταση του διχτάτορα Ντουβαλιέ. 

Η σοσιαλιστική Κούβα, παρά την υπονόμευση από μέρους των ΗΠΑ, αναπτύσσεται 
και δυναμώνει. Με το παράδειγμα της και την διεθνιστική της αλληλεγγύη εμπνέει 
και ενισχύει τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερ ικής και της Αφρικής. 

Στη Νότια Αφρική το ρατσιστικό καθεστώς που στηρίζεται στην ωμή βία και την 
υποστήριξη των ΗΠΑ, της Βρεττανίας και της Δ. Γερμανίας, συνεχίζει την αιματηρή 
καταπίεση του λαού της χώρας, τις προκλήσεις και συνωμοσίες του κατά των 
γειτονικών λαών φτάνοντας μέχρι και την κρατική τρομοκρατία σε βάρος κρατικών 
ηγετών γειτονικών χωρών. Ενάντια σ' αυτό το καθεστώς φουντώνει και παίρνει 
νέες διαστάσεις ο αγώνας του λαού και εξελίσσεται σε εξέγερση, με επικεφαλής το 
Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο. 

Παράλληλα φουντώνει και το κίνημα διεθνούς αλληλεγγύης που απαιτεί την 
απελευθέρωση του ήρωα ηγέτη του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου, Νέλσων 
Μαντέλα και των άλλων πολιτικών κρατουμένων, και την κατάργηση του ρατσιστικού 
καθεστώτος. 

Εντείνεται επίσης και ο αγώνας του λαού της Ναμίμπια με επικεφαλής το ΣαΑΠΟ για 
την ανεξαρτησία της χώρας του, που παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ παραμένει κάτω 
από την παράνομη διακυβέρνηση των ρατσιστών της Νότιας Αφρικής. 

Οι λαοί μιας σειράς άλλων χωρών της Αφρικής, όπως της Λιβύης, του Σουδάν, της 
Ζαμπίας, της Ζιμπάμπουε, της Μοζαμβίκης, της Αιθιοπίας, της Αγκόλας και άλλων, 
παρά τις επιθέσεις και την υπονομευτική δράση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, του 
ρατσιστικού καθεστώτος της Ν. Αφρικής και εσωτερικών εχθρών και τις οικονομικές 
και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία και τις 
καταχτήσεις τους και βαδίζουν σταθερά προς την οικονομικοκοινωνική πρόοδο και 
ανάπτυξη. 

Στην Ασία εντείνεται ο αγώνας των λαών ενάντια στη μιλιταριστική πολιτική του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των κυβερνήσεων που την υποστηρίζουν. 

Στην Ιαπωνία φουντώνει το κίνημα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης για αναβίωση 
του μιλιταρισμού που παρασύρει τη χώρα στα σχέδια του Προέδρου Ρήγκαν για τον 
«Πόλεμο των Αστρων». 

Στις Φιλιππίνες σαν αποτέλεσμα του παλλαϊκού αγώνα ανατράπηκετο αμερικανόδουλο, 
διεφθαρμένο καθεστώς του δικτάτορα Μάρκος και συνεχίζεται ο αγώνας για ομαλή 
δημοκρατική ανέλιξη 

Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας συνεχίζεται η σοσιαλιστική ανάπτυξη και ο αγώνας 
ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και για την ειρηνική επανένωση της Κορέας. 

Στη Νότια Κορέα εντείνεται ο αγώνας ενάντια στο αμερικανόδουλο καθεστώς για 
δημοκρατία για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, για την επανένωση 
της χώρας. 

Στο Βιετνάμ, Λάος και την Καμποτία, εδραιώνεται η ανεξαρτησία και η δημοκρατία. 
Κάτω από την καθοδήγηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων οι λαοί των τριών χωρών 
προχωρούν με γοργό ρυθμό στην ανοικοδόμηση των χωρών τους και την δημιουργία 
των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του σοσιαλισμού. 

Στο Αφγανιστάν οι δυνάμεις του δημοκρατικού λαϊκού καθεστώτος, με τη διεθνιστική 
βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης, αποκρούουν τις επιδρομές των μισθοφόρων των 
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αγώνα του Κ Κ Ε και των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων του Ελληνικού 
λαού. 

(β) Στην Τουρκία που μετατράπηκε στον χωροφύλακα του ΝΑΤΟ στη Μέση 
Ανατολή, παρά την επίφαση μιας κοινοβουλευτικής κυβέρνησης το δικτατορικό 
καθεστώς συνεχίζεται. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού και 
οι συνδικαλιστικές ελευθερίες. Εντείνονται οι αιματηρές διώξεις του Κουρδικού 
λαού. 

Παράλληλα εντείνεται ο αγώνας του λαού με πρωτοπόρο το ΚΚΤ σε κοινό μέτωπο 
με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις για την ανατροπή της δικτατορίας και της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης και για την αποκατάσταση πραγματικής δημοκρατίας στη 
χώρα. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του προς το 
Κ Κ Τουρκίας και το λαό της Τουρκίας και στο δίκαιο αγώνα του και την πεποίθηση 
του ότι αυτός ο αγώνας με τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη θα στεφθεί με 
επιτυχία. 

(γ) Στην Εγγύς και Μέση Ανατολή ο αμερικανό-νατοϊκός ιμπεριαλισμός, χρησιμοποιεί 
σαν κύρια δύναμη κρούσης την κυβέρνηση του Ισραήλ. Εκμεταλλευόμενος τις 
αντιθέσεις που ο ίδιος υποδαυλίζει ανάμεσα στα διάφορα αραβικά κράτη, ακολουθεί 
μιαν προκλητική και εμπρηστική πολιτική. Δημιουργεί μιαν εκρηκτική και πολύ 
επικίνδυνη κατάσταση για τους αραβικούς λαούς και την ειρήνη στην περιοχή, που 
επιδεινώνεται με τις γκαγκστερικές επιδρομές της κυβέρνησης Ρήγκαν ενάντια στη 
Λ ιβύη και τη σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση ενάντια στη Συρία. 

Οι αραβικοί λαοί με επικεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις και τις 
κυβερνήσεις της Συρίας, της Λ ιβύης και άλλων χωρών αγωνίζονται σθεναρά για την 
αντιμετώπιση των ιμπεριαλιστικών συνωμοσιών και των προκλήσεων του Ισραήλ, 
για την απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ αραβικών εδαφών και την 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού. 

Παράλληλα ο καταστροφικός πόλεμος Ιράν - Ιράκ που συνεχίζεται αμείωτος για 
έβδομο χρόνο, επιτείνει τη διάσπαση του μετώπου των αραβικών χωρών προς όφελος 
του ιμπεριαλισμού - σιωνισμού ενώ οι λαοί της περιοχής ανησυχούν σοβαρά από τον 
κίνδυνο μιας ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης. 

Το Συνέδριο μας εκφράζει την αλληλεγγύη του προς το δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων 
και γενικά των αραβικών λαών για απελευθέρωση των κατεχομένων από το Ισραήλ 
εδαφών τους. για την αναγνώριση των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού μαζί 
και του δικαιώματος του για εγκαθίδρυση δικού του ανεξάρτητου κράτους και για 
την υπεράσπιση και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Αραβικών Κρατών από τις 
ιμπεριαλιστικές επιβουλές. Υποστηρίζει την πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης για 
σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό. 

9. Το 16ο Συνέδριο χαιρετίζει τους αγώνες και τις νίκες που σημείωσαν οι λαοί 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το φασισμό και την αντίδραση σε διάφορες χώρες της 
Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας, της Εγγύς, Μέσης και Απω Ανατολής 
και εκφράζει προς όλους αυτούς τους λαούς την αλληλεγγύη του. 

Στην περίοδο που εξετάζουμε η Λατινική Αμερ ική και ιδιαίτερα η Κεντρική Αμερική 
και η Καραϊβική, κατέστησαν το επίκεντρο αντιπαράθεσης των λαϊκών δυνάμεων 
προς την επιδρομικότητα του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ. Αυτή η επιδρομικότητα 
καταδεικνύεται ωμή, άμεση και απρόκλητη στην περίπτωση της μικρής Γρανάδας 
όπου τα στρατεύματα των ΗΠΑ εισέβαλαν, κατέλυσαν το προοδευτικό καθεστώς και 
εγκατέστησαν μια κυβέρνηση ανδρεικέλλων τους που στηρίζεται στην στρατιωτική 
παρουσία και οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ. 

Στη Λατινική Αμερ ική και στην Καραϊβική σαν αποτέλεσμα των αγώνων και της πάλης 
των λαών κατέρρευσαν χρεωκοπημένα αμερικανόδουλα, διχτατορικά και αιμοσταγή 
καθεστώτα που καταδυνάστευαν για χρόνια τους λαούς στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, 
την Ουρουγουάη, τη Βολιβία και αλλού. Ιδιαίτερη σημασία προσλαμβάνει ο αγώνας 
του λαού της Νικαράγουας για την προάσπιση της ανεξαρτησίας, δημοκρατίας 
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και των κατακτήσεων της επανάστασης από τις αντεπαναστατικές δυνάμεις που 
καθοδηγούνται, χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από την κυβέρνηση Ρήγκαν. 

Ταυτόχρονα, φουντώνει στο Σαλβατόρ το επαναστατικό κίνημα «Φαραμπούντο Μαρτί» 
για την ανατροπή του μισητού δικτατορικού καθεστώτος, ενώ στη Χιλή ο αγώνας 
του λαού. μ' επικεφαλής τις πατριωτικές δημοκρατικές δυνάμεις με το Κ.Κ. Χιλής 
στην πρώτη γραμμή, αναπτύσσεται και εντείνεται παρά τα καταπιεστικά μέτρα του 
διχτάτορα Πινοσέτ. 

Στην Αϊτή κλιμακώνεται ο αγώνας για ανατροπή της αμερικανόδουλης δικτατορίας 
που συνεχίζεται και μετά την αντικατάσταση του διχτάτορα Ντουβαλιέ. 

Η σοσιαλιστική Κούβα, παρά την υπονόμευση από μέρους των ΗΠΑ, αναπτύσσεται 
και δυναμώνει. Με το παράδειγμα της και την διεθνιστική της αλληλεγγύη εμπνέει 
και ενισχύει τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερ ικής και της Αφρικής. 

Στη Νότια Αφρική το ρατσιστικό καθεστώς που στηρίζεται στην ωμή βία και την 
υποστήριξη των ΗΠΑ, της Βρεττανίας και της Δ. Γερμανίας, συνεχίζει την αιματηρή 
καταπίεση του λαού της χώρας, τις προκλήσεις και συνωμοσίες του κατά των 
γειτονικών λαών φτάνοντας μέχρι και την κρατική τρομοκρατία σε βάρος κρατικών 
ηγετών γειτονικών χωρών. Ενάντια σ' αυτό το καθεστώς φουντώνει και παίρνει 
νέες διαστάσεις ο αγώνας του λαού και εξελίσσεται σε εξέγερση, με επικεφαλής το 
Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο. 

Παράλληλα φουντώνει και το κίνημα διεθνούς αλληλεγγύης που απαιτεί την 
απελευθέρωση του ήρωα ηγέτη του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου, Νέλσων 
Μαντέλα και των άλλων πολιτικών κρατουμένων, και την κατάργηση του ρατσιστικού 
καθεστώτος. 

Εντείνεται επίσης και ο αγώνας του λαού της Ναμίμπια με επικεφαλής το ΣαΑΠΟ για 
την ανεξαρτησία της χώρας του, που παρά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ παραμένει κάτω 
από την παράνομη διακυβέρνηση των ρατσιστών της Νότιας Αφρικής. 

Οι λαοί μιας σειράς άλλων χωρών της Αφρικής, όπως της Λιβύης, του Σουδάν, της 
Ζαμπίας, της Ζιμπάμπουε, της Μοζαμβίκης, της Αιθιοπίας, της Αγκόλας και άλλων, 
παρά τις επιθέσεις και την υπονομευτική δράση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, του 
ρατσιστικού καθεστώτος της Ν. Αφρικής και εσωτερικών εχθρών και τις οικονομικές 
και άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία και τις 
καταχτήσεις τους και βαδίζουν σταθερά προς την οικονομικοκοινωνική πρόοδο και 
ανάπτυξη. 

Στην Ασία εντείνεται ο αγώνας των λαών ενάντια στη μιλιταριστική πολιτική του 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και των κυβερνήσεων που την υποστηρίζουν. 

Στην Ιαπωνία φουντώνει το κίνημα ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης για αναβίωση 
του μιλιταρισμού που παρασύρει τη χώρα στα σχέδια του Προέδρου Ρήγκαν για τον 
«Πόλεμο των Αστρων». 

Στις Φιλιππίνες σαν αποτέλεσμα του παλλαϊκού αγώνα ανατράπηκετο αμερικανόδουλο, 
διεφθαρμένο καθεστώς του δικτάτορα Μάρκος και συνεχίζεται ο αγώνας για ομαλή 
δημοκρατική ανέλιξη 

Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας συνεχίζεται η σοσιαλιστική ανάπτυξη και ο αγώνας 
ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και για την ειρηνική επανένωση της Κορέας. 

Στη Νότια Κορέα εντείνεται ο αγώνας ενάντια στο αμερικανόδουλο καθεστώς για 
δημοκρατία για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων, για την επανένωση 
της χώρας. 

Στο Βιετνάμ, Λάος και την Καμποτία, εδραιώνεται η ανεξαρτησία και η δημοκρατία. 
Κάτω από την καθοδήγηση των Κομμουνιστικών Κομμάτων οι λαοί των τριών χωρών 
προχωρούν με γοργό ρυθμό στην ανοικοδόμηση των χωρών τους και την δημιουργία 
των προϋποθέσεων για την εφαρμογή του σοσιαλισμού. 

Στο Αφγανιστάν οι δυνάμεις του δημοκρατικού λαϊκού καθεστώτος, με τη διεθνιστική 
βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης, αποκρούουν τις επιδρομές των μισθοφόρων των 
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Η Π Α και των αντιδραστικών δυνάμεων και προχωρούν στην ανάπτυξη της χώρας με 
σοσιαλιστικούς προσανατολισμούς. 

Το Συνέδριο μας σημειώνει σαν θετική εξέλιξη τη βελτίωση των διακρατικών 
σχέσεων Σοβιετικής Ένωσης - Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας. Εκφράζει την ελπίδα ότι 
αυτή η βελτίωση θα συνεχισθεί και θα προχωρήσει παραπέρα προς όφελος όχι μόνο 
των δυο χωρών αλλά και της παγκόσμιας ειρήνης, του παγκόσμιου εργατικού και 
επαναστατικού κινήματος. 

10. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων στο οποίο μετέχει και η Κύπρος διαδραματίζει 
διαρκώς και πιο σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Παρά το ότι στο κίνημα 
αυτό μετέχουν χώρες με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και σημαντικές 
διαφορές στο επίπεδο της οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης τους, στους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και στην ιδεολογία τους, ωστόσο το κίνημα ξεπερνώντας τις 
δυσκολίες του κατορθώνει να διατηρεί την ενότητα και τη συνοχή του, να ενισχύει τις 
δυνάμεις του και να διαδραματίζει γενικά το θετικό και προοδευτικό ρόλο του στα 
παγκόσμια ζητήματα. Σ ' αυτό το κίνημα διαδραματίζει το ρόλο της και η Κύπρος. 0 
ρόλος της Κύπρου στο Κίνημα των Αδεσμεύτων είναι θετικός εφόσον η κυβέρνηση 
παραμένει πιστή στις αρχές του κινήματος, υποστηρίζει τον αγώνα για ύφεση και 
συνεργασία, για αφοπλισμό και ειρήνη και στις διεθνείς διασκέψεις παίρνει θέσεις 
πάνω στα καίρια ζητήματα που συνάδουν με της Αρχές του Κινήματος. 

Το Συνέδριο διαπιστώνει πως κατά τα τελευταία χρόνια αρκετές θέσεις και ενέργειες 
της Κυβέρνησης - απόφαση του Προέδρου Κυπριανού να παραχωρήσει τις γνωστές 
διευκολύνσεις στις νατοϊκές δυνάμεις, παραχώρηση άδειας στις Η Π Α για ανέγερση 
κατασκοπευτικού σταθμού στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόφαση για 
Τελωνειακή Ένωση της Κύπρου με την ΕΟΚ, η ανοχή για τη χρησιμοποίηση των 
βρεττανικών βάσεων στην Κύπρο από τον αμερικανό-νατοϊκό ιμπεριαλισμό για 
επιδρομικούς σκοπούς και άλλα - συνιστούν παραβίαση της αδέσμευτης εξωτερικής 
πολιτικής της Κύπρου και των αρχών του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Παραβίαση 
της κυριαρχίας της Κύπρου συνιστά και η ανέγερση νέων σύγχρονων επιδρομικών 
βάσεων των Η Π Α στα κατεχόμενα εδάφη της. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί για την εφαρμογή συνεπούς, αδέσμευτης εξωτερικής 
πολιτικής η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολόκληρου του λαού μας και της 
αντιϊμπεριαλιστικής αντικατοχικής απελευθερωτικής υπόθεσης του. 

11. Το 16ο Συνέδριο εχτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

(α) Μπροστά στον κίνδυνο ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου προς τον οποίο 
σπρώχνει την ανθρωπότητα η φιλοπόλεμη εμπρηστική πολιτική των διεθνών 
μιλιταριστικών κύκλων, με επικεφαλής την κυβέρνηση Ρήγκαν το υπέρτατο 
καθήκον για τους λαούς όλου του κόσμου, όπως και για το δικό μας λαό, είναι η 
ένταση της πάλης για την αποτροπή ενός παγκόσμιου, θερμοπυρηνικού πολέμου, 
για τον ελεγχόμενο τερματισμό των πυρηνικών δοκιμών, την αποτροπή της 
στρατικοποίησης του διαστήματος, την αποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου και 
άλλων περιοχών, τον τερματισμό και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, και το 
γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

(β) Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας πάλης για την ύφεση, τον αφοπλισμό και την 
ειρήνη το Κόμμα μας επωμίζεται το καθήκον να συμβάλει κατά πιο αποφασιστικό 
τρόπο, ώστε οι φιλειρηνικές δυνάμεις του λαού να οργανωθούν σ' ένα ισχυρό 
και μαζικό κίνημα, να εντείνουν τον αγώνα για την κατάργηση όλων των ξένων 
βάσεων που υπάρχουν στο κυπριακό έδαφος, για την αποχώρηση των τουρκικών 
κατοχικών και όλων των ξένων στρατευμάτων και την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου. 

Για να μπορέσει ο λαός μαςν ' αυξήσειτη συμβολή του σ' αυτό τον αγώνα επιβάλλεται 
όπως το κίνημα ειρήνης διατηρώντας τον αντιϊμπεριαλιστικό του χαρακτήρα 
μαζικοποιηθεί και πλατύνει ακόμα πιο πολύ κι αγκαλιάσει όλα στρώματα του λαού 
ανεξάρτητα από ιδεολογική, πολιτική ή ταξική τοποθέτηση. 
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(γ) Το Κόμμα μας εχτιμώντας τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη πρέπει να 
συμβάλει ακόμα πιο πολύ στο να ενισχυθούν όσον το δυνατό περισσότερο οι δεσμοί 
φιλίας και αλληλεγγύης της Κύπρου με όλες τις φιλειρηνικές και δημοκρατικές 
δυνάμεις που μας προσφέρουν την αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον 
αγώνα μας και ιδιαίτερα με τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες 
και τις προοδευτικές αραβικές γειτονικές μας χώρες. 

(δ) Το Κόμμα μας πιστό στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της ενότητας του 
παγκόσμιου κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος και προς την κατεύθυνση 
αυτή θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις. 

Β. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το Κυπριακό 

1. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που 
θέτουν τη σφραγίδα τους στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις του 
Κυπριακού στην περίοδο που ανασκοπούμε είναι: 

(α) Η συνέχιση της κατοχής του 37% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά 
κατοχικά στρατεύματα, η συνέχιση της επεχτατικής πολιτικής των σωβινιστικών 
στρατοκρατικών κύκλων της Άγκυρας και η εκ μέρους τους ενθάρρυνση της 
αδιαλλαξίας της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας και η μόνιμη καλλιέργεια του 
σωβινισμού από μέρους της τελευταίας. 

(β) Η δημιουργία νέων τετελεσμένων, όπως: 

• Η ανακήρυξη του παράνομου αποσχιστικού τ/κ κράτους στις 15.11.83 και η 
αναγνώριση του από την Τουρκία. 

• Η διενέργεια δημοψηφίσματος για το σύνταγμα της λεγόμενης «ΤΔΒΚ». 

• Η διεξαγωγή «προεδρικών» και «βουλευτικών» εκλογών στα κατεχόμενα με 
τη συμμετοχή των εποίκων. 

• Η μεταφορά χιλιάδων νέων εποίκων και σύγχρονου οπλισμού από την 
Τουρκία. 

• Η προσπάθεια ενοποίησης της οικονομίας της «ΤΔΒΚ» με την οικονομία της 
Τουρκίας. 

• Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού του Κόμματος «Εθνικής Ενότητας» 
του Ντενκτάς με το Κόμμα «Αναγέννησης» των εποίκων. 

• Η ανέγερση στρατιωτικού αεροδρομίου στο κατεχόμενο Λευκόνοικο που 
προορίζεται βασικά για τις επιδρομικές επιδιώξεις των αμερικανό - νατοϊκών 
ιμπεριαλιστών. 

(γ) Η εντεινόμενη ιμπεριαλιστική υπονομευτική δραστηριότητα με τις επεμβάσεις 
και παρεμβάσεις της με διάφορους τρόπους στα εσωτερικά της Κύπρου και η με 
διάφορους τρόπους υποστήριξη ηθικά και υλικά των στρατοκρατών σωβινιστών 
της Άγκυρας και της επεχτατικής πολιτικής τους σε βάρος της Κύπρου και η 
ενθάρρυνση της αδιαλλαξίας της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας. 

(δ) Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο και η αποτελμάτωση του Κυπριακού παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες του Γ Γ του ΟΗΕ. να βάλει σε κίνηση τη διαδικασία 
των διακοινοτικών συνομιλιών. 

(ε) Η διάσπαση της ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο σαν αποτέλεσμα της 
μονομερούς αδικαιολόγητης καταγγελίας της Δημοκρατικής Συνεργασίας Α Κ Ε Λ -
Δ Η Κ Ο από τον Πρόεδρο και η εγκατάλειψη από μέρους του Προέδρου του Δ Η Κ Ο 
και Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού του Μίν ιμουμ Προγράμματος. 

(στ) Η έξαρση του σωβινισμού μέσα σε κύκλους των ελληνοκυπρίων 
περιλαμβανομένων και κυβερνητικών παραγόντων. 
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Η Π Α και των αντιδραστικών δυνάμεων και προχωρούν στην ανάπτυξη της χώρας με 
σοσιαλιστικούς προσανατολισμούς. 

Το Συνέδριο μας σημειώνει σαν θετική εξέλιξη τη βελτίωση των διακρατικών 
σχέσεων Σοβιετικής Ένωσης - Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας. Εκφράζει την ελπίδα ότι 
αυτή η βελτίωση θα συνεχισθεί και θα προχωρήσει παραπέρα προς όφελος όχι μόνο 
των δυο χωρών αλλά και της παγκόσμιας ειρήνης, του παγκόσμιου εργατικού και 
επαναστατικού κινήματος. 

10. Το Κίνημα των Αδεσμεύτων στο οποίο μετέχει και η Κύπρος διαδραματίζει 
διαρκώς και πιο σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Παρά το ότι στο κίνημα 
αυτό μετέχουν χώρες με διαφορετικά κοινωνικά συστήματα και σημαντικές 
διαφορές στο επίπεδο της οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης τους, στους πολιτικούς 
προσανατολισμούς και στην ιδεολογία τους, ωστόσο το κίνημα ξεπερνώντας τις 
δυσκολίες του κατορθώνει να διατηρεί την ενότητα και τη συνοχή του, να ενισχύει τις 
δυνάμεις του και να διαδραματίζει γενικά το θετικό και προοδευτικό ρόλο του στα 
παγκόσμια ζητήματα. Σ ' αυτό το κίνημα διαδραματίζει το ρόλο της και η Κύπρος. 0 
ρόλος της Κύπρου στο Κίνημα των Αδεσμεύτων είναι θετικός εφόσον η κυβέρνηση 
παραμένει πιστή στις αρχές του κινήματος, υποστηρίζει τον αγώνα για ύφεση και 
συνεργασία, για αφοπλισμό και ειρήνη και στις διεθνείς διασκέψεις παίρνει θέσεις 
πάνω στα καίρια ζητήματα που συνάδουν με της Αρχές του Κινήματος. 

Το Συνέδριο διαπιστώνει πως κατά τα τελευταία χρόνια αρκετές θέσεις και ενέργειες 
της Κυβέρνησης - απόφαση του Προέδρου Κυπριανού να παραχωρήσει τις γνωστές 
διευκολύνσεις στις νατοϊκές δυνάμεις, παραχώρηση άδειας στις Η Π Α για ανέγερση 
κατασκοπευτικού σταθμού στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόφαση για 
Τελωνειακή Ένωση της Κύπρου με την ΕΟΚ, η ανοχή για τη χρησιμοποίηση των 
βρεττανικών βάσεων στην Κύπρο από τον αμερικανό-νατοϊκό ιμπεριαλισμό για 
επιδρομικούς σκοπούς και άλλα - συνιστούν παραβίαση της αδέσμευτης εξωτερικής 
πολιτικής της Κύπρου και των αρχών του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Παραβίαση 
της κυριαρχίας της Κύπρου συνιστά και η ανέγερση νέων σύγχρονων επιδρομικών 
βάσεων των Η Π Α στα κατεχόμενα εδάφη της. 

Το Κόμμα μας θα αγωνιστεί για την εφαρμογή συνεπούς, αδέσμευτης εξωτερικής 
πολιτικής η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολόκληρου του λαού μας και της 
αντιϊμπεριαλιστικής αντικατοχικής απελευθερωτικής υπόθεσης του. 

11. Το 16ο Συνέδριο εχτιμώντας τις διεθνείς εξελίξεις καθορίζει τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

(α) Μπροστά στον κίνδυνο ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου προς τον οποίο 
σπρώχνει την ανθρωπότητα η φιλοπόλεμη εμπρηστική πολιτική των διεθνών 
μιλιταριστικών κύκλων, με επικεφαλής την κυβέρνηση Ρήγκαν το υπέρτατο 
καθήκον για τους λαούς όλου του κόσμου, όπως και για το δικό μας λαό, είναι η 
ένταση της πάλης για την αποτροπή ενός παγκόσμιου, θερμοπυρηνικού πολέμου, 
για τον ελεγχόμενο τερματισμό των πυρηνικών δοκιμών, την αποτροπή της 
στρατικοποίησης του διαστήματος, την αποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου και 
άλλων περιοχών, τον τερματισμό και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, και το 
γενικό και πλήρη αφοπλισμό. 

(β) Στα πλαίσια αυτής της παγκόσμιας πάλης για την ύφεση, τον αφοπλισμό και την 
ειρήνη το Κόμμα μας επωμίζεται το καθήκον να συμβάλει κατά πιο αποφασιστικό 
τρόπο, ώστε οι φιλειρηνικές δυνάμεις του λαού να οργανωθούν σ' ένα ισχυρό 
και μαζικό κίνημα, να εντείνουν τον αγώνα για την κατάργηση όλων των ξένων 
βάσεων που υπάρχουν στο κυπριακό έδαφος, για την αποχώρηση των τουρκικών 
κατοχικών και όλων των ξένων στρατευμάτων και την πλήρη αποστρατικοποίηση 
της Κύπρου. 

Για να μπορέσει ο λαός μαςν ' αυξήσειτη συμβολή του σ' αυτό τον αγώνα επιβάλλεται 
όπως το κίνημα ειρήνης διατηρώντας τον αντιϊμπεριαλιστικό του χαρακτήρα 
μαζικοποιηθεί και πλατύνει ακόμα πιο πολύ κι αγκαλιάσει όλα στρώματα του λαού 
ανεξάρτητα από ιδεολογική, πολιτική ή ταξική τοποθέτηση. 
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(γ) Το Κόμμα μας εχτιμώντας τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη πρέπει να 
συμβάλει ακόμα πιο πολύ στο να ενισχυθούν όσον το δυνατό περισσότερο οι δεσμοί 
φιλίας και αλληλεγγύης της Κύπρου με όλες τις φιλειρηνικές και δημοκρατικές 
δυνάμεις που μας προσφέρουν την αλληλεγγύη και συμπαράσταση τους στον 
αγώνα μας και ιδιαίτερα με τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες 
και τις προοδευτικές αραβικές γειτονικές μας χώρες. 

(δ) Το Κόμμα μας πιστό στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού τάσσεται αποφασιστικά υπέρ της ενότητας του 
παγκόσμιου κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος και προς την κατεύθυνση 
αυτή θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις. 

Β. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Το Κυπριακό 

1. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που 
θέτουν τη σφραγίδα τους στην εσωτερική πολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις του 
Κυπριακού στην περίοδο που ανασκοπούμε είναι: 

(α) Η συνέχιση της κατοχής του 37% του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά 
κατοχικά στρατεύματα, η συνέχιση της επεχτατικής πολιτικής των σωβινιστικών 
στρατοκρατικών κύκλων της Άγκυρας και η εκ μέρους τους ενθάρρυνση της 
αδιαλλαξίας της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας και η μόνιμη καλλιέργεια του 
σωβινισμού από μέρους της τελευταίας. 

(β) Η δημιουργία νέων τετελεσμένων, όπως: 

• Η ανακήρυξη του παράνομου αποσχιστικού τ/κ κράτους στις 15.11.83 και η 
αναγνώριση του από την Τουρκία. 

• Η διενέργεια δημοψηφίσματος για το σύνταγμα της λεγόμενης «ΤΔΒΚ». 

• Η διεξαγωγή «προεδρικών» και «βουλευτικών» εκλογών στα κατεχόμενα με 
τη συμμετοχή των εποίκων. 

• Η μεταφορά χιλιάδων νέων εποίκων και σύγχρονου οπλισμού από την 
Τουρκία. 

• Η προσπάθεια ενοποίησης της οικονομίας της «ΤΔΒΚ» με την οικονομία της 
Τουρκίας. 

• Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού του Κόμματος «Εθνικής Ενότητας» 
του Ντενκτάς με το Κόμμα «Αναγέννησης» των εποίκων. 

• Η ανέγερση στρατιωτικού αεροδρομίου στο κατεχόμενο Λευκόνοικο που 
προορίζεται βασικά για τις επιδρομικές επιδιώξεις των αμερικανό - νατοϊκών 
ιμπεριαλιστών. 

(γ) Η εντεινόμενη ιμπεριαλιστική υπονομευτική δραστηριότητα με τις επεμβάσεις 
και παρεμβάσεις της με διάφορους τρόπους στα εσωτερικά της Κύπρου και η με 
διάφορους τρόπους υποστήριξη ηθικά και υλικά των στρατοκρατών σωβινιστών 
της Άγκυρας και της επεχτατικής πολιτικής τους σε βάρος της Κύπρου και η 
ενθάρρυνση της αδιαλλαξίας της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας. 

(δ) Το συνεχιζόμενο αδιέξοδο και η αποτελμάτωση του Κυπριακού παρά τις 
επανειλημμένες προσπάθειες του Γ Γ του ΟΗΕ. να βάλει σε κίνηση τη διαδικασία 
των διακοινοτικών συνομιλιών. 

(ε) Η διάσπαση της ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο σαν αποτέλεσμα της 
μονομερούς αδικαιολόγητης καταγγελίας της Δημοκρατικής Συνεργασίας Α Κ Ε Λ -
Δ Η Κ Ο από τον Πρόεδρο και η εγκατάλειψη από μέρους του Προέδρου του Δ Η Κ Ο 
και Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού του Μίν ιμουμ Προγράμματος. 

(στ) Η έξαρση του σωβινισμού μέσα σε κύκλους των ελληνοκυπρίων 
περιλαμβανομένων και κυβερνητικών παραγόντων. 
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(ζ) Η από μέρους της κυβέρνησης Κυπριανού παραχώρηση διευκολύνσεων στις 
4 νατοϊκές χώρες να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο και τα λιμάνια της Λάρνακας 
καθώς και η παραχώρηση άδειας για ανέγερση νέου κατασκοπευτικού σταθμού 
των ΗΠΑ. 

Οι ενέργειες αυτές της κυβέρνησης Κυπριανού συνιστούν πολιτική στροφή προς 
τα δεξιά, που παραβιάζει την διακηρυγμένη αδέσμευτη πολιτική της Κύπρου. 

2. Στην περίοδο που ανασκοπούμε ο Γ Γ του ΟΗΕ στα πλαίσια της εντολής του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για προσφορά των καλών του υπηρεσιών και στην προσπάθεια 
του να προωθήσει την επίτευξη μιάς ειρηνικής, δίκαιης, αμοιβαία αποδεχτής και 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ανάπτυξε τις γνωστές πρωτοβουλίες του: «Δείχτες» 
1983, «Σημεία Εργασίας» 1984, «Πλαίσιο Συμφωνίας» 1985, «Ενοποιημένο» έγγραφο 
του 1985, «Προσχέδιο Πλαισίου Συμφωνίας» για το Κυπριακό 1986. Όλες αυτές οι 
πρωτοβουλίες Κουεγιάρ, απέβησαν άκαρπες και δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. 

Το Κόμμα μας αντιμετώπισε θετικά τις διάφορες πρωτοβουλίες του Γ Γ τ ο υ ΟΗΕ και τις 
υποστήριξε σαν την ενδεδειγμένη διαδικασία για αναζήτηση λύσης του Κυπριακού. 
Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη αδυναμία όλων των πρωτοβουλιών και 
σχεδίων του Γ Γ ήταν ότι παραγνώριζαν την αναγκαιότητα σύγκλησης ειδικής διεθνούς 
διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ για συζήτηση και λύση της διεθνούς πτυχής του 
Κυπριακού. Το Συνέδριο πιστεύει ότι χωρίς τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης δεν 
είναι δυνατή συνολική και ολοκληρωμένη λύση του κυπριακού. 

Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το ναυάγιο και η αχρήστευση των πρωτοβουλιών του 
Γ Γ του ΟΗΕ και το συνεπακόλουθο συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Κυπριακό, οφείλεται 
στους ακόλουθους παράγοντες: 

(α) Στην αρνητική και υπονομευτική πολιτική του ιμπεριαλιστικού παράγοντα με 
επικεφαλής την αμερικάνικη κυβέρνηση. 0 αμερικανό-νατοϊκός παράγοντας με 
τις βάσεις του και τους κατασκοπευτικούς του σταθμούς στην Κύπρο μετατρέπει το 
νησί μας στο κύριο κατασκοπευτικό του κέντρο, θεωρώντας την Τουρκία σαν πιστό 
όργανο του στην περιοχή μας, αντιδρά με διάφορους τρόπους στις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ και προς το συμφέρον της Κύπρου 
και του λαού της. Οι αμερικανό-νατοϊκοί κύκλοι έχοντας τις πάγιες στρατηγικές 
επιδιώξεις τους στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, επιδιώκουν να 
αποσπάσουν το Κυπριακό από τα πλαίσια και τις διαδικασίες του ΟΗΕ. να το 
περιπλέξουν σε διαδικασίες τύπου Καμπ Νταίηβιντ για να επιβάλουν λύση που να 
εξυπηρετεί κυρίως τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα. 

(β) Στην επεχτατική πολιτική και την αδιαλλαξία της στρατιωτικό-πολιτικής 
ηγεσίας των σωβινιστικών κύκλων της Αγκυρας και της Τ/Κ ηγεσίας. Έχοντας 
σαν άμεσο στόχο τους την οριστικοποίηση της διχοτόμησης και την ενίσχυση της 
λεγόμενης «Τ.Δ.Β.Κ.» και σαν τελικό στόχο την κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου, 
οι ιθύνοντες κύκλοι της Αγκυρας και των Τ/Κ επιδείχνουν και ακολουθούν 
μια άκαμπτη αδιαλλαξία, που συνάδει με τους επεκτατικούς τους στόχους. Η 
αδιαλλαξία αυτή εκφράζεται με την άρνηση τους να σεβαστούν και να εφαρμόσουν 
τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο. Την εμμονή τους για 
παραμονή κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο και μετά τη λύση του Κυπριακού. 
Την άρνηση τους να αποδεχτούν αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις μέσον του ΟΗΕ, 
εμμένοντας σε εγγυήσεις και μονομερή επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας και 
τέλος με την αντίδραση τους στη συγκρότηση ειδικής διεθνούς διάσκεψης στα 
πλαίσια του ΟΗΕ για το Κυπριακό. 

(γ) Σε λανθασμένους χειρισμούς του Προέδρου Κυπριανού έναντι διαφόρων 
πρωτοβουλιών που ανέπτυξε ο Γ Γ του ΟΗΕ στην περίοδο που ανασκοπούμε. 
Αυτούς τους χε ιρισμούς εκμεταλλεύτηκαν οι ιμπεριαλιστές και η Αγκυρα για την 
προώθηση των αντικυπριακών τους σχεδίων. 

3. Το 16ο Συνέδριο χαιρετίζει τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «αρχές 
λύσης του Κυπριακού και τρόποι επίτευξης της» του Γενάρη 1986 σαν θετική και 
αποφασιστική συμβολή στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού. 
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4. Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι μέσα στις συνθήκες του αδιεξόδου και της 
αποτελμάτωσης του Κυπριακού και της συνδυασμένης υπονομευτικής πολιτικής 
και των πιέσεων των εχθρών της Κύπρου το κύριο καθήκον είναι ο αγώνας για το 
ξεπέρασμα του αδιεξόδου και το άνοιγμα του δρόμου για μιαν ειρηνική, δίκαιη, 
αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ, τις Συμφωνίες Κορυφής και τις προτάσεις της Σ.Ε. για τις «Αρχές λύσης του 
Κυπριακού και του τρόπου επίτευξης της» του Γενάρη 1986. 

Το Κόμμα στον αγώνα για τη λύση του Κυπριακού καθορίζει τη γραμμή και την ταχτική 
του λαμβάνοντας υπόψη το αντικειμενικό γεγονός ότι το στάδιο αγώνα που διεξάγει ο 
λαός μας είναι αντιϊμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, απελευθερωτικό. 

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες τα συγκεκριμένα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά 
μας για το Κυπριακό είναι: 

(α) Αγώνας για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις 
Συμφωνίες Κορυφής, τέτοια που να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, 
την εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο μιας δικοινοτικής, ομόσπονδης 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Να αποκλείει τόσον την Ένωση ολόκληρης ή μέρους 
της Κύπρου με άλλη χώρα, όσο και τη διχοτόμηση της και τη δημιουργία δυο 
χωριστών κρατών. Τα τουρκικά κατοχικά και όλα τα ξένα στρατεύματα πρέπει να 
αποχωρήσουν, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις να καταργηθούν καινά τερματισθούν οι 
επεμβάσεις και οι υπονομευτικές δραστηριότητες του ιμπεριαλιστικού παράγοντα 
σε βάρος της Κύπρου. Η λύση του Κυπριακού πρέπει επίσης να διαλαμβάνει την 
αποχώρηση των εποίκων, την κατοχύρωση των τριών βασικών ελευθεριών και 
ειδικά το δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες 
τους σε συνθήκες ασφάλειας και τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, όπως 
προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα 
και το αδέσμευτο της Κύπρου να διασφαλισθούν με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις 
μέσον του ΟΗΕ. 

(β) Για την προώθηση μιάς δίκαιης και συνολικής λύσης του Κυπριακού είναι 
απαραίτητη η ορθή ταχτική αγώνα που θα συνδυάζει τη λύση των θεμάτων της 
εσωτερικής πτυχής με τη λύση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

Για τη λύση της εσωτερικής πτυχής να εμμένουμε σταθερά στη διεξαγωγή 
ουσιαστικών διακοινοτικών συνομιλιών στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
χρησιμοποιώντας τις καλές υπηρεσίες του Γ Γ του. Με βάση αυτή τη θέση του 
το Κόμμα μας αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια εγκατάλειψης ή υπόσκαψης της 
διαδικασίας στα πλαίσια του ΟΗΕ και εγκλωβισμό του Κυπριακού στο ΝΑΤΟ, την 
ΕΟΚ ή Πενταμερή Δ ιάσκεψη. 

Παράλληλα να εμμένουμε σταθερά στη συγκρότηση ειδικής διεθνούς διάσκεψης 
στα πλαίσια του ΟΗΕ για τη διευθέτηση όλων των θεμάτων που συνιστούν τη διεθνή 
πτυχή του Κυπριακού, και καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση να προωθήσει με 
επιμονή τη σύγκληση τέτοιας διάσκεψης με κάθε μέσο που διαθέτει. Οι συνομιλίες 
για τη λύση της εσωτερικής και της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που είναι 
αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, να διεξάγονται παράλληλα όσο αυτό είναι 
πρακτικά δυνατό. 

(γ) Στον αγώνα για μια συνολική λύση οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στον ανώτατο 
βαθμό τόσο τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «αρχές λύσης του 
Κυπριακού και τρόποι επίτευξης της» 21ης του Γενάρη 1986, που καθορίζουν τα 
ορθά πλαίσια λύσης και των δυο πτυχών του Κυπριακού, όσον και το γενικότερο 
σταθερό ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη και υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, 
όλων των σοσιαλιστικών χωρών, του Κινήματος των Αδεσμεύτων και γενικό των 
παγκόσμιων δημοκρατικών δυνάμεων. 

(δ) Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την εκστρατεία για παραπέρα διεθνοποίηση 
του Κυπριακού, προβάλλοντας το τόσο στον ΟΗΕ όσο και σε κάθε διεθνές βήμα. 

(ε) Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες για ενότητα και συνεργασία 
των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων και για ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο. 
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(ζ) Η από μέρους της κυβέρνησης Κυπριανού παραχώρηση διευκολύνσεων στις 
4 νατοϊκές χώρες να χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο και τα λιμάνια της Λάρνακας 
καθώς και η παραχώρηση άδειας για ανέγερση νέου κατασκοπευτικού σταθμού 
των ΗΠΑ. 

Οι ενέργειες αυτές της κυβέρνησης Κυπριανού συνιστούν πολιτική στροφή προς 
τα δεξιά, που παραβιάζει την διακηρυγμένη αδέσμευτη πολιτική της Κύπρου. 

2. Στην περίοδο που ανασκοπούμε ο Γ Γ του ΟΗΕ στα πλαίσια της εντολής του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για προσφορά των καλών του υπηρεσιών και στην προσπάθεια 
του να προωθήσει την επίτευξη μιάς ειρηνικής, δίκαιης, αμοιβαία αποδεχτής και 
βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ανάπτυξε τις γνωστές πρωτοβουλίες του: «Δείχτες» 
1983, «Σημεία Εργασίας» 1984, «Πλαίσιο Συμφωνίας» 1985, «Ενοποιημένο» έγγραφο 
του 1985, «Προσχέδιο Πλαισίου Συμφωνίας» για το Κυπριακό 1986. Όλες αυτές οι 
πρωτοβουλίες Κουεγιάρ, απέβησαν άκαρπες και δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. 

Το Κόμμα μας αντιμετώπισε θετικά τις διάφορες πρωτοβουλίες του Γ Γ τ ο υ ΟΗΕ και τις 
υποστήριξε σαν την ενδεδειγμένη διαδικασία για αναζήτηση λύσης του Κυπριακού. 
Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη αδυναμία όλων των πρωτοβουλιών και 
σχεδίων του Γ Γ ήταν ότι παραγνώριζαν την αναγκαιότητα σύγκλησης ειδικής διεθνούς 
διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ για συζήτηση και λύση της διεθνούς πτυχής του 
Κυπριακού. Το Συνέδριο πιστεύει ότι χωρίς τη σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης δεν 
είναι δυνατή συνολική και ολοκληρωμένη λύση του κυπριακού. 

Το Συνέδριο μας διαπιστώνει ότι το ναυάγιο και η αχρήστευση των πρωτοβουλιών του 
Γ Γ του ΟΗΕ και το συνεπακόλουθο συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Κυπριακό, οφείλεται 
στους ακόλουθους παράγοντες: 

(α) Στην αρνητική και υπονομευτική πολιτική του ιμπεριαλιστικού παράγοντα με 
επικεφαλής την αμερικάνικη κυβέρνηση. 0 αμερικανό-νατοϊκός παράγοντας με 
τις βάσεις του και τους κατασκοπευτικούς του σταθμούς στην Κύπρο μετατρέπει το 
νησί μας στο κύριο κατασκοπευτικό του κέντρο, θεωρώντας την Τουρκία σαν πιστό 
όργανο του στην περιοχή μας, αντιδρά με διάφορους τρόπους στις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ και προς το συμφέρον της Κύπρου 
και του λαού της. Οι αμερικανό-νατοϊκοί κύκλοι έχοντας τις πάγιες στρατηγικές 
επιδιώξεις τους στην περιοχή της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, επιδιώκουν να 
αποσπάσουν το Κυπριακό από τα πλαίσια και τις διαδικασίες του ΟΗΕ. να το 
περιπλέξουν σε διαδικασίες τύπου Καμπ Νταίηβιντ για να επιβάλουν λύση που να 
εξυπηρετεί κυρίως τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα. 

(β) Στην επεχτατική πολιτική και την αδιαλλαξία της στρατιωτικό-πολιτικής 
ηγεσίας των σωβινιστικών κύκλων της Αγκυρας και της Τ/Κ ηγεσίας. Έχοντας 
σαν άμεσο στόχο τους την οριστικοποίηση της διχοτόμησης και την ενίσχυση της 
λεγόμενης «Τ.Δ.Β.Κ.» και σαν τελικό στόχο την κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου, 
οι ιθύνοντες κύκλοι της Αγκυρας και των Τ/Κ επιδείχνουν και ακολουθούν 
μια άκαμπτη αδιαλλαξία, που συνάδει με τους επεκτατικούς τους στόχους. Η 
αδιαλλαξία αυτή εκφράζεται με την άρνηση τους να σεβαστούν και να εφαρμόσουν 
τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την Κύπρο. Την εμμονή τους για 
παραμονή κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο και μετά τη λύση του Κυπριακού. 
Την άρνηση τους να αποδεχτούν αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις μέσον του ΟΗΕ, 
εμμένοντας σε εγγυήσεις και μονομερή επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας και 
τέλος με την αντίδραση τους στη συγκρότηση ειδικής διεθνούς διάσκεψης στα 
πλαίσια του ΟΗΕ για το Κυπριακό. 

(γ) Σε λανθασμένους χειρισμούς του Προέδρου Κυπριανού έναντι διαφόρων 
πρωτοβουλιών που ανέπτυξε ο Γ Γ του ΟΗΕ στην περίοδο που ανασκοπούμε. 
Αυτούς τους χε ιρισμούς εκμεταλλεύτηκαν οι ιμπεριαλιστές και η Αγκυρα για την 
προώθηση των αντικυπριακών τους σχεδίων. 

3. Το 16ο Συνέδριο χαιρετίζει τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «αρχές 
λύσης του Κυπριακού και τρόποι επίτευξης της» του Γενάρη 1986 σαν θετική και 
αποφασιστική συμβολή στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού. 
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4. Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι μέσα στις συνθήκες του αδιεξόδου και της 
αποτελμάτωσης του Κυπριακού και της συνδυασμένης υπονομευτικής πολιτικής 
και των πιέσεων των εχθρών της Κύπρου το κύριο καθήκον είναι ο αγώνας για το 
ξεπέρασμα του αδιεξόδου και το άνοιγμα του δρόμου για μιαν ειρηνική, δίκαιη, 
αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ, τις Συμφωνίες Κορυφής και τις προτάσεις της Σ.Ε. για τις «Αρχές λύσης του 
Κυπριακού και του τρόπου επίτευξης της» του Γενάρη 1986. 

Το Κόμμα στον αγώνα για τη λύση του Κυπριακού καθορίζει τη γραμμή και την ταχτική 
του λαμβάνοντας υπόψη το αντικειμενικό γεγονός ότι το στάδιο αγώνα που διεξάγει ο 
λαός μας είναι αντιϊμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, απελευθερωτικό. 

Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες τα συγκεκριμένα καθήκοντα που μπαίνουν μπροστά 
μας για το Κυπριακό είναι: 

(α) Αγώνας για λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις 
Συμφωνίες Κορυφής, τέτοια που να κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία, 
την εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο μιας δικοινοτικής, ομόσπονδης 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Να αποκλείει τόσον την Ένωση ολόκληρης ή μέρους 
της Κύπρου με άλλη χώρα, όσο και τη διχοτόμηση της και τη δημιουργία δυο 
χωριστών κρατών. Τα τουρκικά κατοχικά και όλα τα ξένα στρατεύματα πρέπει να 
αποχωρήσουν, οι ξένες στρατιωτικές βάσεις να καταργηθούν καινά τερματισθούν οι 
επεμβάσεις και οι υπονομευτικές δραστηριότητες του ιμπεριαλιστικού παράγοντα 
σε βάρος της Κύπρου. Η λύση του Κυπριακού πρέπει επίσης να διαλαμβάνει την 
αποχώρηση των εποίκων, την κατοχύρωση των τριών βασικών ελευθεριών και 
ειδικά το δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες 
τους σε συνθήκες ασφάλειας και τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων, όπως 
προνοούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Η ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα 
και το αδέσμευτο της Κύπρου να διασφαλισθούν με αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις 
μέσον του ΟΗΕ. 

(β) Για την προώθηση μιάς δίκαιης και συνολικής λύσης του Κυπριακού είναι 
απαραίτητη η ορθή ταχτική αγώνα που θα συνδυάζει τη λύση των θεμάτων της 
εσωτερικής πτυχής με τη λύση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού. 

Για τη λύση της εσωτερικής πτυχής να εμμένουμε σταθερά στη διεξαγωγή 
ουσιαστικών διακοινοτικών συνομιλιών στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ 
χρησιμοποιώντας τις καλές υπηρεσίες του Γ Γ του. Με βάση αυτή τη θέση του 
το Κόμμα μας αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια εγκατάλειψης ή υπόσκαψης της 
διαδικασίας στα πλαίσια του ΟΗΕ και εγκλωβισμό του Κυπριακού στο ΝΑΤΟ, την 
ΕΟΚ ή Πενταμερή Δ ιάσκεψη. 

Παράλληλα να εμμένουμε σταθερά στη συγκρότηση ειδικής διεθνούς διάσκεψης 
στα πλαίσια του ΟΗΕ για τη διευθέτηση όλων των θεμάτων που συνιστούν τη διεθνή 
πτυχή του Κυπριακού, και καλούμε την κυπριακή κυβέρνηση να προωθήσει με 
επιμονή τη σύγκληση τέτοιας διάσκεψης με κάθε μέσο που διαθέτει. Οι συνομιλίες 
για τη λύση της εσωτερικής και της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που είναι 
αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, να διεξάγονται παράλληλα όσο αυτό είναι 
πρακτικά δυνατό. 

(γ) Στον αγώνα για μια συνολική λύση οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στον ανώτατο 
βαθμό τόσο τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «αρχές λύσης του 
Κυπριακού και τρόποι επίτευξης της» 21ης του Γενάρη 1986, που καθορίζουν τα 
ορθά πλαίσια λύσης και των δυο πτυχών του Κυπριακού, όσον και το γενικότερο 
σταθερό ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη και υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης, 
όλων των σοσιαλιστικών χωρών, του Κινήματος των Αδεσμεύτων και γενικό των 
παγκόσμιων δημοκρατικών δυνάμεων. 

(δ) Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε την εκστρατεία για παραπέρα διεθνοποίηση 
του Κυπριακού, προβάλλοντας το τόσο στον ΟΗΕ όσο και σε κάθε διεθνές βήμα. 

(ε) Να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειες για ενότητα και συνεργασία 
των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων και για ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο. 
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Η ενότητα για νόναι πραγματική και ουσιαστική πρέπει να εδράζεται, πρώτο πάνω 
σε κοινή γραμμή και ταχτική και κοινούς αντιϊμπεριαλιστικούς, αντικατοχικούς 
στόχους και στον αμοιβαίο σεβασμό και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, να 
διασφαλίζει την εφαρμογή μιας φιλολαϊκής οικονομικής πολιτικής και δεύτερο να 
λειτουργεί με βάση τις αναγνωρισμένες δημοκρατικές αρχές της συλλογικότητας 
και της συνυπευθυνότητας. 

(στ) Στα πλαίσια του αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού να κάνουμε πραγματική στροφή και να προωθήσουμε με 
πραχτικά και συγκεκριμένα μέτρα την επαναπροσέγγιση με τους Τ/Κ και ιδιαίτερα 
με τις δημοκρατικές δυνάμεις τους που αγωνίζονται ενάντια στη διχοτόμηση, την 
προσάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία ή την ενοποίηση τηςλεγόμενης 
«Τ.Δ.Β.Κ.» με την Τουρκία όπως και ενάντια στη λύση της ύπαρξης δυο ανεξάρτητων 
κρατών ή της διπλής Ένωσης. Με αυτές τις δυνάμεις πρέπει να βρούμε τρόπο να 
συντονίσουμε τον αγώνα μας με κοινό στόχο μια αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη 
λύση στη βάση μιάς Ομόσπονδης Κύπρου. Η πολιτική μας, η τακτική μας, οι θέσεις 
μας έναντι των παρουσιαζομένων προβλημάτων, και η προπαγάνδα μας δεν πρέπει 
να κάμνει δυσκολότερο, αντίθετα πρέπει να διευκολύνουν τον αγώνα που διεξάγουν 
οι δυνάμεις αυτές για την επαναπροσέγγιση. Αυτό θ' απαιτήσει την καταπολέμηση 
του σωβινισμού οπουδήποτε εμφανιστεί. Μόνο με την επαναπροσέγγιση και τη 
συστηματική καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος για αποκατάσταση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης θα γκρεμισθούν τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα στους 
Ε/Κ και τους Τ/Κ οι ιμπεριαλιστές και οι σωβινιστές πράκτορες τους, πράγμα που 
θα αποτελέσει αποφασιστική συμβολή στη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα με 
τα πιο πάνω να αγωνιστούμε ώστε η Κυβέρνηση να αντικρύσει δημιουργικά και 
θετικά το θέμα της επαναπροσέγγισης. 

5. Το 16ο Συνέδριο σε σχέση με τις Προεδρικές εκλογές του 1988 καθορίζει σαν 
κύριους πολιτικούς στόχους τους ακόλουθους: 

(α) Να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνεργασία των πατριωτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων για να αναδειχθεί Πρόεδρος που θα εμπνέει εμπιστοσύνη ότι θα 
ακολουθήσει πολιτική που θα οδηγεί σε μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή 
και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις Συμφωνίες 
Κορυφής και τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης - λύση που να στηρίζεται 
στην ανεξάρτητη, αδέσμευτη, δικοινοτική, ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη 
Κύπρο - και θα προωθήσει έμπρακτα την ενότητα των πατριωτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων και τη δημιουργία ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου πάλης που να 
βασίζεται στις αναγνωρισμένες δημοκρατικές αρχές. 

(β) Να αποκλεισθεί η δυνατότητα για κατάληψη της εξουσίας από το ΔΗΣΥ που 
εκπροσωπεί την ακροδεξιά αντίδραση και την ΕΟΚΑ Β'. Τυχόν ανάδειξη του ΔΗΣΥ 
σε εξουσία θ' αποβεί σε βάρος του αγώνα του κυπριακού λαού, για το Κυπριακό, για 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, για την άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού 
επιπέδου των λαϊκών μαζών, θα πλήξει τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές 
ελευθερίες και θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αδέσμευτης πολιτικής και στο 
δέσιμο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. 

(γ) Το καθήκον να αποκλεισθεί η άνοδος του Συναγερμού στην εξουσία δεν 
εξυπακούει υποστήριξη του Προέδρου κ. Κυπριανού, που διάλυσε μονομερώς 
και αδικαιολόγητα τη Δημοκρατική Συνεργασία και απαρνήθηκε το Μίνιμουμ 
Πρόγραμμα τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τους χειρισμούς για τη λύση του 
όσο και στα ζητήματα που αφορούν την αδέσμευτη πολιτική της Κύπρου και την 
οικονομική και κοινωνική πολιτική. Το Κόμμα μας επίσης δεν θα υποστηρίξει ούτε 
πιθανή υποψηφιότητα του κ. Λυσσαρίδη. 

Για τη δημοκρατική Συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο 

1. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί τη Δημοκρατική Συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο που 
επιτεύχθηκε στη βάση του Μίν ιμουμ Προγράμματος τον Απρίλη 1982 σαν ένα 
επίτευγμα και πολιτικό γεγονός υψίστης σημασίας για την Κύπρο και διεθνώς. 

Η Δημοκρατική Συνεργασία απέκλεισε την άνοδο του ΔΗΣΥ στην εξουσία και 
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απέτρεψε έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα συνεπαγόταν. Εξ άλλου, 
η Δημοκρατική Συνεργασία εξέφραζε τη δυνατότητα και προθυμία εκείνων των 
δημοκρατικών δυνάμεων του Κέντρου και της μετριοπαθούς δεξιάς που εκπροσωπεί 
το Δ Η Κ Ο να συνεργαστούν με τις δυνάμεις της αριστεράς επικεφαλής των οποίων 
βρίσκεται το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα της Εργατικής Τάξης - Α Κ Ε Λ . Από αυτή 
την άποψη προσεγγίζοντας το επίτευγμα αυτό προσλαμβάνει και μεγάλη διεθνή 
σημασία υπό την έννοια ότι προσθέτει στην πείρα του διεθνούς Κομμουνιστικού 
Κινήματος σε ότι αφορά την ενότητα δράσης. 

Το Μίν ιμουμ Πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα βασισμένο πάνω σε αρχές και 
ανταποκρινόταν στα ζωτικά συμφέροντα του αντιϊμπεριαλιστικού, αντίκατοχικού, 
απελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού, όπως και στα συμφέροντα μιας 
οικονομικής και κοινωνικής φιλολαϊκής πολιτικής και ανάπτυξης της Κύπρου. 

2. Η Δημοκρατική Συνεργασία αντιμετώπισε στην πορεία της προβλήματα και 
δυσκολίες, που δεν ήταν καθόλου αξεπέραστες. Το Κόμμα μας από την πλευρά του 
έκαμε ότι ήταν δυνατό για μιαν εποικοδομητική συζήτηση με την ηγεσία του Δ Η Κ Ο για 
τη λύση των οποιωνδήποτε διαφορών που αναφύηκαν στηνπορεία της Δημοκρατικής 
Συνεργασίας χωρίς, δυστυχώς, να το επιτύχει. 

3. Η κατάληξη της Δ.Σ. ήταν η μονομερής και αδικαιολόγητη καταγγελία της 
στις 22.12.84 από τον Πρόεδρο του Δ Η Κ Ο και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή η 
καταγγελία υπήρξε καταλυτικό πλήγμα στην ενότητα και συνεργασία των πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων και σε συνδυασμό με το ναυάγιο της συνάντησης κορυφής, 
οδήγησε στο θρυμμάτισμα του Εσωτερικού Μετώπου και επηρέασε αρνητικά τις 
εξελίξεις του Κυπριακού και τις προσπάθειες για μια ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία 
αποδεχτή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις 
Συμφωνίες Κορυφής. 

4. Η ευθύνη για την καταγγελία της Δ.Σ. βαρύνει κατά κύριο λόγο προσωπικά τον 
Πρόεδρο του Δ Η Κ Ο και Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού και σε επέκταση και 
την ηγεσία του ΔΗΚΟ, που χρησιμοποίησαν τη Δ.Σ. για να ανέλθουν στην εξουσία. Ο 
κ. Κυπριανού και η ηγεσία του Δ Η Κ Ο επέδειξαν ασυνέπεια όσον αφορά το σεβασμό 
τους προς τη Δ.Σ. και την τήρηση και την εφαρμογή του Μίν ιμουμ Προγράμματος. 

Ο κ. Κυπριανού υπέκυψε σε προτροπές του ιμπεριαλιστικού παράγοντα και ιδιαίτερα 
του αμερικανοβρεττανικού, καθώς και άλλων κύκλων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
και σε υποσχέσεις ότι καταγγέλλοντας τη Δ.Σ. θα είχε δήθεν τη βοήθεια τους για 
λύση του Κυπριακού και στην εξασφάλιση συνεργασίας με το ΔΗΣΥ. 

5. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η Δ.Σ. παρά την αποτυχία της δεν ήταν 
καθόλου λάθος. Η αποδοχή από μέρους του Κόμματος μας της Δ.Σ. με το Δ Η Κ Ο με 
βάση το Μίν ιμουμ Πρόγραμμα συνάδει με την πολιτική του Κόμματος μας για την 
ενότητα των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων του λαού στο σημερινό στάδιο 
αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός λαός. 

Το 16ο Συνέδριο, θέτοντας πάνω απ' όλα το υπέρτατο συμφέρον του αγώνα του λαού 
μας διακηρύττει ότι και στο μέλλον θα επιδιώκει και θα αγωνίζεται για την ενότητα 
και συνεργασία των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων και για ένα αρραγές 
Εσωτερικό Μέτωπο με βάση κοινή γραμμή και ταχτική, κοινούς αντιϊμπεριαλιστικούς, 
αντικατοχικούς στόχους και δημοκρατικές αρχές για τη λειτουργία του. 

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές 

Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης της Κ.Ε. του Γενάρη 1986 
«Για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Δεκέμβρη 1985». Το Συνέδριο 
καλεί την Κ.Ε. καθώς και όλους τους καθοδηγητικούς οργανισμούς, τα στελέχη και 
τα μέλη του κόμματος να καθοδηγούνται από τα διδάγματα της εκλογικής μάχης του 
Δεκέμβρη 1985 και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή τους στην πράξη. 

Δημοτ ι κέ ς εκλογές - Μ ά η ς 1986 

Οι Δημοτ ικές εκλογές της 25ης του Μάη 1986 υπήρξαν αποτέλεσμα των πολύχρονων 
αγώνων του Κόμματος μας για την κατάργηση του ανελεύθερου αντιδημοκρατικού 
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Η ενότητα για νόναι πραγματική και ουσιαστική πρέπει να εδράζεται, πρώτο πάνω 
σε κοινή γραμμή και ταχτική και κοινούς αντιϊμπεριαλιστικούς, αντικατοχικούς 
στόχους και στον αμοιβαίο σεβασμό και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, να 
διασφαλίζει την εφαρμογή μιας φιλολαϊκής οικονομικής πολιτικής και δεύτερο να 
λειτουργεί με βάση τις αναγνωρισμένες δημοκρατικές αρχές της συλλογικότητας 
και της συνυπευθυνότητας. 

(στ) Στα πλαίσια του αγώνα για μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού να κάνουμε πραγματική στροφή και να προωθήσουμε με 
πραχτικά και συγκεκριμένα μέτρα την επαναπροσέγγιση με τους Τ/Κ και ιδιαίτερα 
με τις δημοκρατικές δυνάμεις τους που αγωνίζονται ενάντια στη διχοτόμηση, την 
προσάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία ή την ενοποίηση τηςλεγόμενης 
«Τ.Δ.Β.Κ.» με την Τουρκία όπως και ενάντια στη λύση της ύπαρξης δυο ανεξάρτητων 
κρατών ή της διπλής Ένωσης. Με αυτές τις δυνάμεις πρέπει να βρούμε τρόπο να 
συντονίσουμε τον αγώνα μας με κοινό στόχο μια αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη 
λύση στη βάση μιάς Ομόσπονδης Κύπρου. Η πολιτική μας, η τακτική μας, οι θέσεις 
μας έναντι των παρουσιαζομένων προβλημάτων, και η προπαγάνδα μας δεν πρέπει 
να κάμνει δυσκολότερο, αντίθετα πρέπει να διευκολύνουν τον αγώνα που διεξάγουν 
οι δυνάμεις αυτές για την επαναπροσέγγιση. Αυτό θ' απαιτήσει την καταπολέμηση 
του σωβινισμού οπουδήποτε εμφανιστεί. Μόνο με την επαναπροσέγγιση και τη 
συστηματική καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος για αποκατάσταση αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης θα γκρεμισθούν τα διαχωριστικά τείχη που έστησαν ανάμεσα στους 
Ε/Κ και τους Τ/Κ οι ιμπεριαλιστές και οι σωβινιστές πράκτορες τους, πράγμα που 
θα αποτελέσει αποφασιστική συμβολή στη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα με 
τα πιο πάνω να αγωνιστούμε ώστε η Κυβέρνηση να αντικρύσει δημιουργικά και 
θετικά το θέμα της επαναπροσέγγισης. 

5. Το 16ο Συνέδριο σε σχέση με τις Προεδρικές εκλογές του 1988 καθορίζει σαν 
κύριους πολιτικούς στόχους τους ακόλουθους: 

(α) Να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνεργασία των πατριωτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων για να αναδειχθεί Πρόεδρος που θα εμπνέει εμπιστοσύνη ότι θα 
ακολουθήσει πολιτική που θα οδηγεί σε μιαν ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή 
και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις Συμφωνίες 
Κορυφής και τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης - λύση που να στηρίζεται 
στην ανεξάρτητη, αδέσμευτη, δικοινοτική, ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη 
Κύπρο - και θα προωθήσει έμπρακτα την ενότητα των πατριωτικών δημοκρατικών 
δυνάμεων και τη δημιουργία ενός αρραγούς εσωτερικού μετώπου πάλης που να 
βασίζεται στις αναγνωρισμένες δημοκρατικές αρχές. 

(β) Να αποκλεισθεί η δυνατότητα για κατάληψη της εξουσίας από το ΔΗΣΥ που 
εκπροσωπεί την ακροδεξιά αντίδραση και την ΕΟΚΑ Β'. Τυχόν ανάδειξη του ΔΗΣΥ 
σε εξουσία θ' αποβεί σε βάρος του αγώνα του κυπριακού λαού, για το Κυπριακό, για 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, για την άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού 
επιπέδου των λαϊκών μαζών, θα πλήξει τις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές 
ελευθερίες και θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της αδέσμευτης πολιτικής και στο 
δέσιμο της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. 

(γ) Το καθήκον να αποκλεισθεί η άνοδος του Συναγερμού στην εξουσία δεν 
εξυπακούει υποστήριξη του Προέδρου κ. Κυπριανού, που διάλυσε μονομερώς 
και αδικαιολόγητα τη Δημοκρατική Συνεργασία και απαρνήθηκε το Μίνιμουμ 
Πρόγραμμα τόσο σε σχέση με το Κυπριακό και τους χειρισμούς για τη λύση του 
όσο και στα ζητήματα που αφορούν την αδέσμευτη πολιτική της Κύπρου και την 
οικονομική και κοινωνική πολιτική. Το Κόμμα μας επίσης δεν θα υποστηρίξει ούτε 
πιθανή υποψηφιότητα του κ. Λυσσαρίδη. 

Για τη δημοκρατική Συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο 

1. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί τη Δημοκρατική Συνεργασία Α Κ Ε Λ - Δ Η Κ Ο που 
επιτεύχθηκε στη βάση του Μίν ιμουμ Προγράμματος τον Απρίλη 1982 σαν ένα 
επίτευγμα και πολιτικό γεγονός υψίστης σημασίας για την Κύπρο και διεθνώς. 

Η Δημοκρατική Συνεργασία απέκλεισε την άνοδο του ΔΗΣΥ στην εξουσία και 
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απέτρεψε έτσι όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτό θα συνεπαγόταν. Εξ άλλου, 
η Δημοκρατική Συνεργασία εξέφραζε τη δυνατότητα και προθυμία εκείνων των 
δημοκρατικών δυνάμεων του Κέντρου και της μετριοπαθούς δεξιάς που εκπροσωπεί 
το Δ Η Κ Ο να συνεργαστούν με τις δυνάμεις της αριστεράς επικεφαλής των οποίων 
βρίσκεται το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα της Εργατικής Τάξης - Α Κ Ε Λ . Από αυτή 
την άποψη προσεγγίζοντας το επίτευγμα αυτό προσλαμβάνει και μεγάλη διεθνή 
σημασία υπό την έννοια ότι προσθέτει στην πείρα του διεθνούς Κομμουνιστικού 
Κινήματος σε ότι αφορά την ενότητα δράσης. 

Το Μίν ιμουμ Πρόγραμμα ήταν ένα πρόγραμμα βασισμένο πάνω σε αρχές και 
ανταποκρινόταν στα ζωτικά συμφέροντα του αντιϊμπεριαλιστικού, αντίκατοχικού, 
απελευθερωτικού αγώνα του κυπριακού λαού, όπως και στα συμφέροντα μιας 
οικονομικής και κοινωνικής φιλολαϊκής πολιτικής και ανάπτυξης της Κύπρου. 

2. Η Δημοκρατική Συνεργασία αντιμετώπισε στην πορεία της προβλήματα και 
δυσκολίες, που δεν ήταν καθόλου αξεπέραστες. Το Κόμμα μας από την πλευρά του 
έκαμε ότι ήταν δυνατό για μιαν εποικοδομητική συζήτηση με την ηγεσία του Δ Η Κ Ο για 
τη λύση των οποιωνδήποτε διαφορών που αναφύηκαν στηνπορεία της Δημοκρατικής 
Συνεργασίας χωρίς, δυστυχώς, να το επιτύχει. 

3. Η κατάληξη της Δ.Σ. ήταν η μονομερής και αδικαιολόγητη καταγγελία της 
στις 22.12.84 από τον Πρόεδρο του Δ Η Κ Ο και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή η 
καταγγελία υπήρξε καταλυτικό πλήγμα στην ενότητα και συνεργασία των πατριωτικών 
δημοκρατικών δυνάμεων και σε συνδυασμό με το ναυάγιο της συνάντησης κορυφής, 
οδήγησε στο θρυμμάτισμα του Εσωτερικού Μετώπου και επηρέασε αρνητικά τις 
εξελίξεις του Κυπριακού και τις προσπάθειες για μια ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία 
αποδεχτή και βιώσιμη λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις 
Συμφωνίες Κορυφής. 

4. Η ευθύνη για την καταγγελία της Δ.Σ. βαρύνει κατά κύριο λόγο προσωπικά τον 
Πρόεδρο του Δ Η Κ Ο και Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού και σε επέκταση και 
την ηγεσία του ΔΗΚΟ, που χρησιμοποίησαν τη Δ.Σ. για να ανέλθουν στην εξουσία. Ο 
κ. Κυπριανού και η ηγεσία του Δ Η Κ Ο επέδειξαν ασυνέπεια όσον αφορά το σεβασμό 
τους προς τη Δ.Σ. και την τήρηση και την εφαρμογή του Μίν ιμουμ Προγράμματος. 

Ο κ. Κυπριανού υπέκυψε σε προτροπές του ιμπεριαλιστικού παράγοντα και ιδιαίτερα 
του αμερικανοβρεττανικού, καθώς και άλλων κύκλων στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
και σε υποσχέσεις ότι καταγγέλλοντας τη Δ.Σ. θα είχε δήθεν τη βοήθεια τους για 
λύση του Κυπριακού και στην εξασφάλιση συνεργασίας με το ΔΗΣΥ. 

5. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η Δ.Σ. παρά την αποτυχία της δεν ήταν 
καθόλου λάθος. Η αποδοχή από μέρους του Κόμματος μας της Δ.Σ. με το Δ Η Κ Ο με 
βάση το Μίν ιμουμ Πρόγραμμα συνάδει με την πολιτική του Κόμματος μας για την 
ενότητα των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων του λαού στο σημερινό στάδιο 
αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός λαός. 

Το 16ο Συνέδριο, θέτοντας πάνω απ' όλα το υπέρτατο συμφέρον του αγώνα του λαού 
μας διακηρύττει ότι και στο μέλλον θα επιδιώκει και θα αγωνίζεται για την ενότητα 
και συνεργασία των πατριωτικών δημοκρατικών δυνάμεων και για ένα αρραγές 
Εσωτερικό Μέτωπο με βάση κοινή γραμμή και ταχτική, κοινούς αντιϊμπεριαλιστικούς, 
αντικατοχικούς στόχους και δημοκρατικές αρχές για τη λειτουργία του. 

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές 

Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης της Κ.Ε. του Γενάρη 1986 
«Για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Δεκέμβρη 1985». Το Συνέδριο 
καλεί την Κ.Ε. καθώς και όλους τους καθοδηγητικούς οργανισμούς, τα στελέχη και 
τα μέλη του κόμματος να καθοδηγούνται από τα διδάγματα της εκλογικής μάχης του 
Δεκέμβρη 1985 και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή τους στην πράξη. 

Δημοτ ι κέ ς εκλογές - Μ ά η ς 1986 

Οι Δημοτ ικές εκλογές της 25ης του Μάη 1986 υπήρξαν αποτέλεσμα των πολύχρονων 
αγώνων του Κόμματος μας για την κατάργηση του ανελεύθερου αντιδημοκρατικού 
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διοριστικού συστήματος και την εκλογή των οργάνων τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών συνιστούν ένα μεγάλο θρίαμβο για το 
Κόμμα μας και το λαϊκό κίνημα, που εκφράστηκε με την εκλογή 9 κομμουνιστών από 
τους 18 Δημάρχους και ενός άλλου που είχε και την υποστήριξη του Α Κ Ε Λ καθώς 
και 74 Δημοτικών Συμβούλων. Σ' αυτές τις εκλογές το Κόμμα μας βασικά ανάκτησε 
το έδαφος που έχασε στις βουλευτικές εκλογές. 

Το Συνέδριο εχτιμά τους χειρισμούς και τη δουλιά που έγινε στις δημοτικές εκλογές 
σαν ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της απόφασης του Γενάρη 1986. 

Εχτιμώντας αυτή τη νίκη του Κόμματος στις δημοτικές εκλογές το Συνέδριο 
υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας των αναγκαίων μηχανισμών σ' όλα τα επίπεδα 
για την επεξεργασία και την εφαρμογή ολοκληρωμένης κομματικής πολιτικής για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα από την πάλη για την επίλυση των δημοτικών και 
κοινοτικών προβλημάτων το Κόμμα και γενικά το λαϊκό κίνημα μπορούν και πρέπει 
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ακόμα πιο πλατειών εργαζομένων λαϊκών μαζών. 

Κοινοτικές εκλογές 

Τα αποτελέσματα των εκλογών Χωριτικών Αρχών και Συμβουλίων Βελτίωσης υπήρξαν 
πολύ ικανοποιητικά. Αυξήσαμε τον αριθμό των Κοινοταρχών σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο. Αυξήσαμε τον αριθμό των μελών στις Χωριτικές Αρχές και 
στα Συμβούλια Βελτίωσης και όπου έγιναν εκλογές σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα 
σε μεγάλα εκλογικά κέντρα είχαμε αύξηση των ψήφων. 

Γ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά το γεγονός ότι η ανοδική πορεία της 
οικονομία μας που επετεύχθη και χάρις στην πολιτική που εφάρμοσε το Κόμμα 
μας και το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, χάρις στις θυσίες και την εργατικότητα 
των εργαζομένων, συνεχίστηκε και στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση, παρά 
το γεγονός ότι η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία αντιμετώπισε μια από τις 
σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις. 

2. Διαπιστώνει ότι στην περίοδο που ανασκοπούμε η οικονομική ανάπτυξη είχε 
σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 
και ενίσχυσε οικονομικά τις θέσεις της αστικής τάξης. Παράλληλα διαπιστώνει με 
ανησυχία τη πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τους ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας στα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα κατά το 1986 αυτός ο ρυθμός αναμένεται 
νάναι ο χαμηλότερος από το 1975. Επίσης αναμένεται σημαντική μείωση της αξίας 
των εγχωρίων εξαγωγών. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η παρατηρούμενη 
αύξηση στα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του 
τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών), ενώ οι τομείς της υλικής παραγωγής (βιομηχανία, 
αγροτική οικονομία, κατασκευές) χαρακτηρίζονται από μείωση, στασιμότητα και 
ανεπαίσθητη αύξηση. 

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι υγιές, δεδομένου ότι ενισχύει τις στρεβλωτικές τάσεις 
της κυπριακής οικονομίας. 

3. Το Συνέδριο υπογραμμίζει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής 
οικονομίας. Τέτοιες είναι: (α) Το δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του τριτογενούς 
τομέα, σε σύγκριση με τον πρωτογενή και δευτερογενή, (β) Η καθυστερημένη 
τεχνολογική υποδομή της κυπριακής βιομηχανίας ιδιαίτερα, (γ) Το μικρό μέγεθος 
και ο οικογενειακός χαρακτήρας των κυπριακών επιχειρήσεων. 

Οι πιο πάνω διαρθρωτικές αδυναμίες βρίσκονται στη βάση των δυσχερειών που 
διέρχεται αυτή την περίοδο η οικονομία και ειδικά της κάμψης των ρυθμών ανάπτυξης 
και της μείωσης των εξαγωγών. 

Γι' αυτές τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας φέρει σοβαρή ευθύνη 
η κυβερνητική οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική και ειδικότερα η αποτυχία της 
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κυβέρνησης να εισάξει τους αναγκαίους θεσμούς για την τεχνολογική πρόοδο. 

4. Το Συνέδριο δίνει εξαιρετική σημασία σε τέτοια προβλήματα της οικονομίας, 
όπως είναι το μεγάλο και αυξανόμενο έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά, το επίσης 
μεγάλο και διογκούμενο δημόσιο χρέος, πρωτίστως εξωτερικό, αλλά κι εσωτερικό 
και στο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα ενώ συνδέονται 
με τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, οφείλονται κυρίως στην 
κυβερνητική πολιτική διασπάθισης των δημοσίων οικονομικών και διόγκωσης του 
κρατικού μηχανισμού για την εξυπηρέτηση καθαρά συμφερόντων του κυβερνώντος 
κόμματος. 

Το Συνέδριο υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ανακοπεί η αυξητική τάση των 
ελλειμμάτων στα δημόσια οικονομικά και δημόσιο χρέος, να εφαρμοσθεί υπεύθυνη 
πολιτική οικονομικής περισυλλογής, να τερματισθεί η διασπάθιση των δημοσίων 
οικονομικών. Διαφορετικά η Κύπρος θα αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο να οδηγηθεί 
σε κρίση και οικονομική χρεωκοπία. 

5. Το ΑΚΕΛ , σαν το Κόμμα της εργατικής τάξης και γενικά των εργαζομένων, 
εκφράζει ανησυχίες για την παρατηρούμενη αυξητική τάση της ανεργίας, ιδιαίτερα 
μέσα στο 1986. Η ανεργία είναι η χειρότερη μάστιγα για τους εργαζόμενους, πλήττει 
το βιοτικό επίπεδο των ανέργων και γενικά της εργατικής τάξης και των εργαζομένων 
και εκείνων που εργάζονται. Η παρατηρούμενη ανησυχητική αύξηση της ανεργίας 
μέσα στο 1986 είναι αποτέλεσμα της γενικότερης κάμψης της οικονομίας, ιδιαίτερα 
στους τομείς της υλικής παραγωγής όπως και της σημαντικής μείωσης των 
εγχώριων εξαγωγών. Το Συνέδριο υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής 
που θα στοχεύει στη με ίωση και εξάλειψη της ανεργίας, στην εξασφάλιση πλήρους 
απασχόλησης. Ειδικά τονίζει την ανάγκη να δοθεί η επιβαλλόμενη προσοχή για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ σε σχέση με την κυπριακή οικονομία υπογραμμίζει 
τα πιο κάτω: 

(α) Κύριος στόχος της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι η συνεχής και 
σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και γενικά του λαού. 

(β) Να αναθεωρηθεί άμεσα η κυβερνητική οικονομική πολιτική, με επιδίωξη την 
αναθέρμανση της οικονομίας, τη- μεγιστοποίηση των ρυθμών ανάπτυξης και τη 
σμίκρυνση του χάσματος που μας χωρίζει από το επίπεδο των αναπτυγμένων 
χωρών. 

(γ) Στα πλαίσια μιας πολιτικής αναθέρμανσηςτηςοικονομίαςνα δοθεί προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη των τομέων της υλικής παραγωγής. Η κυβέρνηση να ενισχύσει 
την ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας και ντόπιας αγροτικής παραγωγής και να 
αναπροσαρμόσει την εμπορική πολιτική της, με στόχο την εξασφάλιση σταθερών 
αγορών στο εξωτερικό για τα κυπριακά προϊόντα. 

(δ) Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης πρέπεινα στηριχθεί στον δημοκρατικό 
προγραμματισμό και να στοχεύει την ορθολογιστική διάρθρωση της οικονομίας, 
με υπεροχή των ρυθμών ανάπτυξης των κλάδων της υλικής παραγωγής. 

Τόσο η άμεση αναθέρμανση, όσο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας, πρέπει να στηριχθεί στις σύγχρονες επιτεύξεις της επιστήμης και 
τεχνολογίας. 

(ε) Το Α Κ Ε Λ επαναλαμβάνει ότι τελικός σκοπός του είναι ο σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμόςτηςκοινωνίας.Στοσημερινό,όμως,στάδιοαγώνα,δίνειπρωταρχική 
σημασία στη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στα πλαίσια των καπιταλιστικών 
συνθηκών που επικρατούν στον τόπο μας, το Κόμμα τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
του ρόλου του κράτους στην οικονομία. Αυτό πρέπει να επιδιωχθεί όχι μόνο μέσω 
του κρατικού παρεμβατισμού για την αποτροπή υπερκερδών, την προστασία του 
ανταγωνισμού και των καταναλωτών, αλλά και με ενεργότερη παρέμβαση του 
κράτους στις παραγωγικές διαδικασίες. Το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει 
στην ανέγερση βιομηχανικών μονάδων για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, 
καθαρά κρατικών ή από κοινού με το συνεργατικό και ιδιωτικό κεφάλαιο, αλλά με 
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διοριστικού συστήματος και την εκλογή των οργάνων τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών συνιστούν ένα μεγάλο θρίαμβο για το 
Κόμμα μας και το λαϊκό κίνημα, που εκφράστηκε με την εκλογή 9 κομμουνιστών από 
τους 18 Δημάρχους και ενός άλλου που είχε και την υποστήριξη του Α Κ Ε Λ καθώς 
και 74 Δημοτικών Συμβούλων. Σ' αυτές τις εκλογές το Κόμμα μας βασικά ανάκτησε 
το έδαφος που έχασε στις βουλευτικές εκλογές. 

Το Συνέδριο εχτιμά τους χειρισμούς και τη δουλιά που έγινε στις δημοτικές εκλογές 
σαν ένα σημαντικό βήμα υλοποίησης της απόφασης του Γενάρη 1986. 

Εχτιμώντας αυτή τη νίκη του Κόμματος στις δημοτικές εκλογές το Συνέδριο 
υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας των αναγκαίων μηχανισμών σ' όλα τα επίπεδα 
για την επεξεργασία και την εφαρμογή ολοκληρωμένης κομματικής πολιτικής για 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα από την πάλη για την επίλυση των δημοτικών και 
κοινοτικών προβλημάτων το Κόμμα και γενικά το λαϊκό κίνημα μπορούν και πρέπει 
να κερδίσουν την εμπιστοσύνη ακόμα πιο πλατειών εργαζομένων λαϊκών μαζών. 

Κοινοτικές εκλογές 

Τα αποτελέσματα των εκλογών Χωριτικών Αρχών και Συμβουλίων Βελτίωσης υπήρξαν 
πολύ ικανοποιητικά. Αυξήσαμε τον αριθμό των Κοινοταρχών σε σύγκριση με την 
προηγούμενη περίοδο. Αυξήσαμε τον αριθμό των μελών στις Χωριτικές Αρχές και 
στα Συμβούλια Βελτίωσης και όπου έγιναν εκλογές σε αρκετές περιπτώσεις ιδιαίτερα 
σε μεγάλα εκλογικά κέντρα είχαμε αύξηση των ψήφων. 

Γ. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά το γεγονός ότι η ανοδική πορεία της 
οικονομία μας που επετεύχθη και χάρις στην πολιτική που εφάρμοσε το Κόμμα 
μας και το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, χάρις στις θυσίες και την εργατικότητα 
των εργαζομένων, συνεχίστηκε και στην περίοδο που ανασκοπεί η Έκθεση, παρά 
το γεγονός ότι η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία αντιμετώπισε μια από τις 
σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις. 

2. Διαπιστώνει ότι στην περίοδο που ανασκοπούμε η οικονομική ανάπτυξη είχε 
σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 
και ενίσχυσε οικονομικά τις θέσεις της αστικής τάξης. Παράλληλα διαπιστώνει με 
ανησυχία τη πτωτική τάση που χαρακτηρίζει τους ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας στα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα κατά το 1986 αυτός ο ρυθμός αναμένεται 
νάναι ο χαμηλότερος από το 1975. Επίσης αναμένεται σημαντική μείωση της αξίας 
των εγχωρίων εξαγωγών. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι η παρατηρούμενη 
αύξηση στα τελευταία χρόνια οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του 
τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών), ενώ οι τομείς της υλικής παραγωγής (βιομηχανία, 
αγροτική οικονομία, κατασκευές) χαρακτηρίζονται από μείωση, στασιμότητα και 
ανεπαίσθητη αύξηση. 

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι υγιές, δεδομένου ότι ενισχύει τις στρεβλωτικές τάσεις 
της κυπριακής οικονομίας. 

3. Το Συνέδριο υπογραμμίζει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής 
οικονομίας. Τέτοιες είναι: (α) Το δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του τριτογενούς 
τομέα, σε σύγκριση με τον πρωτογενή και δευτερογενή, (β) Η καθυστερημένη 
τεχνολογική υποδομή της κυπριακής βιομηχανίας ιδιαίτερα, (γ) Το μικρό μέγεθος 
και ο οικογενειακός χαρακτήρας των κυπριακών επιχειρήσεων. 

Οι πιο πάνω διαρθρωτικές αδυναμίες βρίσκονται στη βάση των δυσχερειών που 
διέρχεται αυτή την περίοδο η οικονομία και ειδικά της κάμψης των ρυθμών ανάπτυξης 
και της μείωσης των εξαγωγών. 

Γι' αυτές τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας φέρει σοβαρή ευθύνη 
η κυβερνητική οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική και ειδικότερα η αποτυχία της 
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κυβέρνησης να εισάξει τους αναγκαίους θεσμούς για την τεχνολογική πρόοδο. 

4. Το Συνέδριο δίνει εξαιρετική σημασία σε τέτοια προβλήματα της οικονομίας, 
όπως είναι το μεγάλο και αυξανόμενο έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά, το επίσης 
μεγάλο και διογκούμενο δημόσιο χρέος, πρωτίστως εξωτερικό, αλλά κι εσωτερικό 
και στο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα ενώ συνδέονται 
με τις διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, οφείλονται κυρίως στην 
κυβερνητική πολιτική διασπάθισης των δημοσίων οικονομικών και διόγκωσης του 
κρατικού μηχανισμού για την εξυπηρέτηση καθαρά συμφερόντων του κυβερνώντος 
κόμματος. 

Το Συνέδριο υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ανακοπεί η αυξητική τάση των 
ελλειμμάτων στα δημόσια οικονομικά και δημόσιο χρέος, να εφαρμοσθεί υπεύθυνη 
πολιτική οικονομικής περισυλλογής, να τερματισθεί η διασπάθιση των δημοσίων 
οικονομικών. Διαφορετικά η Κύπρος θα αντιμετωπίσει σοβαρό κίνδυνο να οδηγηθεί 
σε κρίση και οικονομική χρεωκοπία. 

5. Το ΑΚΕΛ , σαν το Κόμμα της εργατικής τάξης και γενικά των εργαζομένων, 
εκφράζει ανησυχίες για την παρατηρούμενη αυξητική τάση της ανεργίας, ιδιαίτερα 
μέσα στο 1986. Η ανεργία είναι η χειρότερη μάστιγα για τους εργαζόμενους, πλήττει 
το βιοτικό επίπεδο των ανέργων και γενικά της εργατικής τάξης και των εργαζομένων 
και εκείνων που εργάζονται. Η παρατηρούμενη ανησυχητική αύξηση της ανεργίας 
μέσα στο 1986 είναι αποτέλεσμα της γενικότερης κάμψης της οικονομίας, ιδιαίτερα 
στους τομείς της υλικής παραγωγής όπως και της σημαντικής μείωσης των 
εγχώριων εξαγωγών. Το Συνέδριο υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής πολιτικής 
που θα στοχεύει στη με ίωση και εξάλειψη της ανεργίας, στην εξασφάλιση πλήρους 
απασχόλησης. Ειδικά τονίζει την ανάγκη να δοθεί η επιβαλλόμενη προσοχή για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ σε σχέση με την κυπριακή οικονομία υπογραμμίζει 
τα πιο κάτω: 

(α) Κύριος στόχος της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να είναι η συνεχής και 
σταθερή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και γενικά του λαού. 

(β) Να αναθεωρηθεί άμεσα η κυβερνητική οικονομική πολιτική, με επιδίωξη την 
αναθέρμανση της οικονομίας, τη- μεγιστοποίηση των ρυθμών ανάπτυξης και τη 
σμίκρυνση του χάσματος που μας χωρίζει από το επίπεδο των αναπτυγμένων 
χωρών. 

(γ) Στα πλαίσια μιας πολιτικής αναθέρμανσηςτηςοικονομίαςνα δοθεί προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη των τομέων της υλικής παραγωγής. Η κυβέρνηση να ενισχύσει 
την ανάπτυξη της ντόπιας βιομηχανίας και ντόπιας αγροτικής παραγωγής και να 
αναπροσαρμόσει την εμπορική πολιτική της, με στόχο την εξασφάλιση σταθερών 
αγορών στο εξωτερικό για τα κυπριακά προϊόντα. 

(δ) Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης πρέπεινα στηριχθεί στον δημοκρατικό 
προγραμματισμό και να στοχεύει την ορθολογιστική διάρθρωση της οικονομίας, 
με υπεροχή των ρυθμών ανάπτυξης των κλάδων της υλικής παραγωγής. 

Τόσο η άμεση αναθέρμανση, όσο και η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κυπριακής 
οικονομίας, πρέπει να στηριχθεί στις σύγχρονες επιτεύξεις της επιστήμης και 
τεχνολογίας. 

(ε) Το Α Κ Ε Λ επαναλαμβάνει ότι τελικός σκοπός του είναι ο σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμόςτηςκοινωνίας.Στοσημερινό,όμως,στάδιοαγώνα,δίνειπρωταρχική 
σημασία στη λύση του κυπριακού προβλήματος. Στα πλαίσια των καπιταλιστικών 
συνθηκών που επικρατούν στον τόπο μας, το Κόμμα τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης 
του ρόλου του κράτους στην οικονομία. Αυτό πρέπει να επιδιωχθεί όχι μόνο μέσω 
του κρατικού παρεμβατισμού για την αποτροπή υπερκερδών, την προστασία του 
ανταγωνισμού και των καταναλωτών, αλλά και με ενεργότερη παρέμβαση του 
κράτους στις παραγωγικές διαδικασίες. Το κράτος θα πρέπει να προχωρήσει 
στην ανέγερση βιομηχανικών μονάδων για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου, 
καθαρά κρατικών ή από κοινού με το συνεργατικό και ιδιωτικό κεφάλαιο, αλλά με 
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αποφασιστική συμμετοχή του κράτους. Άμεσα πρέπει να κρατικοποιηθεί πλήρως 
το διυλιστήριο, όπως και η εισαγωγή και χονδρική εμπορία των πετρελαιοειδών. 
Επίσης, το κράτος πρέπει ν' αποκτήσει αποφασιστική συμμετοχή στο τραπεζικό 
κεφάλαιο και στον ασφαλιστικό τομέα. Το κράτος πρέπει να επεκτείνει το ρόλο του 
στον τομέα των κοινωνικών παροχών, όπως είναι η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου 
υγείας και η αντιμετώπιση των οικιστικών αναγκών των εργαζομένων. 

(στ) Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει με έμφαση, ότι επιβάλλεται η άμεση 
αντιμετώπιση των σοβαρότερων και πιο καυτών προβλημάτων της κυπριακής 
οικονομίας, που είναι το μεγάλο έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο 
χρέος. Γι' αυτό το σκοπό η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να επεξεργαστεί και να 
εφαρμόσει αποτελεσματική πολιτική εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και 
μείωσης του δημόσιου χρέους. Κύριο στοιχείο αυτής της πολιτικής πρέπει νάναι 
η εφαρμογή καθεστώτος οικονομικής περισυλλογής και πάταξης της διασπάθισης 
των δημοσίων οικονομικών. 

Σ' ότι αφορά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για αύξηση των εσόδων του κράτους 
αυτό πρέπει να επιδιωχθεί με ριζική αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής 
του κράτους, με στόχο το κύριο μέρος των εσόδων του να προέρχονται από την 
άμεση φορολογία. Για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών η κυβέρνηση 
πρέπει να ε ισάξει νέες μορφές άμεσης φορολογίας, όπως, για παράδειγμα, η 
φορολογία του πλούτου, που να βαρύνουν αποκλειστικά τα εύπορα στρώματα. Ο 
νόμος περί φορολογίας του εισοδήματος πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω, με 
στόχο τη φορολογική ανακούφιση, ιδιαίτερα των χαμηλών, αλλά και των μεσαίων 
εισοδημάτων. 

(ζ) Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ότι η πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της οικονομίας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φέρει αντιλαϊκό χαραχτήρα, σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φορτώνει τα βάρη στους εργαζόμενους. Τα βάρη 
πρέπει να τα επωμισθούν η μεγαλοαστική τάξη και τα εύπορα στρώματα. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως, ενώ η κύρια ευθύνη για την επεξεργασία κι εφαρμογή 
πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της οικονομίας βαρύνει την 
κυβέρνηση, όλα τα κόμματα και οργανώσεις πρέπει να συμβάλουν για την επιτυχία 
τέτοιας πολιτικής. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον της Κύπρου και του αγωνιζόμενου 
κυπριακού λαού. Το Α Κ Ε Λ δηλώνει πως, συναισθανόμενο τις ευθύνες του, είναι 
έτοιμο να συμβάλει στην επεξεργασία κι επιτυχή εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. 

7. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεση του προς 
την απόφαση της κυβέρνησης για τελωνειακή ένωση της Κύπρου με την ΕΟΚ. Αυτή 
η ένωση είναι αντίθετη με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα της 
Κύπρου. Η τελωνειακή ένωση θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στην 
κυπριακή βιομηχανία όσο και στην αγροτική οικονομία, θα προκαλέσει μαζική 
ανεργία και θα ξεκληρίσει τους Κυπρίους αγρότες. Επί πλέον, θα υπονομεύσει 
και, τελικά, θα εξουδετερώσει την αδέσμευτη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η Κύπρος, μέσω της ΕΟΚ, θα προσδεθεί στο άρμα του ΝΑΤΟ. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα της 
Κύπρου απαιτούν όπως η κυπριακή κυβέρνηση τερματίσει τις διαπραγματεύσεις για 
τελωνειακή ένωση, καθώς και τη συμφωνία σύνδεσης Κύπρου - ΕΟΚ και επιδιώξει 
πολιτική οικονομικών σχέσεων με την ΕΟΚ, μέσω εμπορικών και οικονομικών 
συμφωνιών. 

Το Α Κ Ε Λ θα πρωτοστατήσει στους αγώνες των εργαζομένων, εργατών, αγροτών, 
επαγγελματοβιοτεχνών και καλεί όλους γενικά που θα υποστούν τις καταστρεπτικές 
συνέπειες της τελωνειακής ένωσης να αγωνιστούν ενάντια σ' αυτήν. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η διεύρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της 
Κύπρου με τις σοσιαλιστικές χώρες είναι προς το συμφέρον της Κύπρου και του λαού 
της και συμβάλλει στην ορθή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, γιατί βασίζεται 
στην αμοιβαιότητα και το κοινό συμφέρον. 
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Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο εκφράζει βαθιά εχτίμηση για το ρόλο και τη δραστηριότητα 
του μαζικού λαϊκού κινήματος. Εκφράζει την εχτίμηση του για το ότι η πολιτική 
γραμμή, οι θέσεις και οι αποφάσεις του Κόμματος ανταποκρίνονται στα συμφέροντα 
των λαϊκών μαζών. 

2. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση του για την αποφασιστική συμβολή του 
μαζικού λαϊκού κινήματος στους αγώνες του λαού για την ενότητα του εσωτερικού 
μετώπου και την προώθηση και λύση των οικονομικών, κοινοτικών, κοινωνικών και 
άλλων προβλημάτων του κυπριακού λαού, όπως και για την υπεράσπιση και βελτίωση 
των καταχτήσεων και των όρων εργασίας των εργατών και των εργαζομένων και την 
άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου. 

3. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τον πολύ σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο 
του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αγώνα για μια ειρηνική και δίκαιη λύση του 
Κυπριακού και για την επιβίωση και για ανώτερο βιοτικό επίπεδο, θεωρεί σαν 
πρωταρχικό το καθήκον της παραπέρα μαζικοποίησης και ισχυροποίησης των 
μαζικών λαϊκών οργανώσεων και καλεί τα στελέχη και τα μέλη του Κόμματος να 
δουλέψουν δραστήρια προς εκπλήρωση του. 

Συγκεκριμένα, το Κόμμα μας καλεί τα μέλη και τα στελέχη που δουλεύουν στις 
μαζικές οργανώσεις να δουλέψουν ακόμα πιο δραστήρια, να βρίσκονται πάντα στην 
πρώτη γραμμή, επικεφαλής των μαζών, στον αγώνα για τη λύση των προβλημάτων 
των εργατών, των αγροτών και όλων των εργαζομένων. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη 
του Κόμματος που δρουν μέσα στις μαζικές οργανώσεις να προωθούν, εφαρμόζοντας 
μιαν ευλύγιστη ταχτική και κατάλληλους χειρισμούς, τη γραμμή της ενότητας και της 
κοινής δράσης και να διαπαιδαγωγούν τους εργαζόμενους και γενικά το λαό με βάση 
τη γραμμή και την ταχτική του Κόμματος, καθώς και στο πνεύμα της σύνδεσης των 
άμεσων και απώτερων στόχων του. 

Η σφυρηλάτηση της εργατοαγροτικής συμμαχίας αποτελεί ισχυρό και αποφασιστικό 
παράγοντα στην προώθηση κοινών προβλημάτων. Τη συμμαχία αυτή έχουμε 
καθήκον να προστατεύσουμε γιατί θα είναι η βάση για την περαιτέρω διεύρυνση του 
Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων στους αγώνες 
για την ορθή λύση του Κυπριακού προβλήματος και ακόμη σε συνέχεια και στον 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κυπριακής κοινωνίας. Αυτό επιβάλλεται σήμερα 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θέλουν ν' 
αντιπαραθέσουν τους αγρότες προς τους εργάτες και αντιστρόφως. 

Η σφυρηλάτηση της εργατοαγροτικής συμμαχίας επιτυγχάνεται στον αγώνα για ένα 
καλύτερο επίπεδο ζωής στη βάση ορθών και ισορροπημένων διεκδικήσεων. 

4. Το Κόμμα μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν 
στην πάλη του λαού μας οι εργάτες, οι αγρότες, τα μεσαία στρώματα, οι 
επαγγελματοβιοτέχνες, αυτοκινητιστές και άλλοι, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Κόμμα μας να δει 
τα πολλαπλά και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκείνοι που πλήγηκαν από 
το πραξικόπημα και την εισβολή, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί ως σήμερα 
ικανοποιητικά. 

5. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση του για τη συμβολή και τους αγώνες του 
προσφυγικού κόσμου, όπως και όλων των μαζικών οργανώσεων στον αγώνα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής και 
κατοχής, όπως και στον αντιϊμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, απελευθερωτικό αγώνα 
του κυπριακού λαού. Το Συνέδριο μας εχτιμά την ενότητα του προσφυγικού κόσμου 
και καλεί τα στελέχη και τα μέλη του να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν ακόμα 
πιο πολύ αυτή την ενότητα, που αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την 
επιτυχία του αγώνα που διεξάγει ο προσφυγικός κόσμος, τόσο για τα ειδικά, δικά 
του προβλήματα, όσο και για τον αγώνα για δικαίωση, επιβίωση και επιστροφή, όπως 
προνοούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. 
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αποφασιστική συμμετοχή του κράτους. Άμεσα πρέπει να κρατικοποιηθεί πλήρως 
το διυλιστήριο, όπως και η εισαγωγή και χονδρική εμπορία των πετρελαιοειδών. 
Επίσης, το κράτος πρέπει ν' αποκτήσει αποφασιστική συμμετοχή στο τραπεζικό 
κεφάλαιο και στον ασφαλιστικό τομέα. Το κράτος πρέπει να επεκτείνει το ρόλο του 
στον τομέα των κοινωνικών παροχών, όπως είναι η εφαρμογή του εθνικού σχεδίου 
υγείας και η αντιμετώπιση των οικιστικών αναγκών των εργαζομένων. 

(στ) Το 16ο Συνέδριο υπογραμμίζει με έμφαση, ότι επιβάλλεται η άμεση 
αντιμετώπιση των σοβαρότερων και πιο καυτών προβλημάτων της κυπριακής 
οικονομίας, που είναι το μεγάλο έλλειμμα στα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο 
χρέος. Γι' αυτό το σκοπό η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να επεξεργαστεί και να 
εφαρμόσει αποτελεσματική πολιτική εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και 
μείωσης του δημόσιου χρέους. Κύριο στοιχείο αυτής της πολιτικής πρέπει νάναι 
η εφαρμογή καθεστώτος οικονομικής περισυλλογής και πάταξης της διασπάθισης 
των δημοσίων οικονομικών. 

Σ' ότι αφορά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για αύξηση των εσόδων του κράτους 
αυτό πρέπει να επιδιωχθεί με ριζική αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής 
του κράτους, με στόχο το κύριο μέρος των εσόδων του να προέρχονται από την 
άμεση φορολογία. Για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών η κυβέρνηση 
πρέπει να ε ισάξει νέες μορφές άμεσης φορολογίας, όπως, για παράδειγμα, η 
φορολογία του πλούτου, που να βαρύνουν αποκλειστικά τα εύπορα στρώματα. Ο 
νόμος περί φορολογίας του εισοδήματος πρέπει να τροποποιηθεί περαιτέρω, με 
στόχο τη φορολογική ανακούφιση, ιδιαίτερα των χαμηλών, αλλά και των μεσαίων 
εισοδημάτων. 

(ζ) Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ότι η πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της οικονομίας σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φέρει αντιλαϊκό χαραχτήρα, σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φορτώνει τα βάρη στους εργαζόμενους. Τα βάρη 
πρέπει να τα επωμισθούν η μεγαλοαστική τάξη και τα εύπορα στρώματα. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως, ενώ η κύρια ευθύνη για την επεξεργασία κι εφαρμογή 
πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της οικονομίας βαρύνει την 
κυβέρνηση, όλα τα κόμματα και οργανώσεις πρέπει να συμβάλουν για την επιτυχία 
τέτοιας πολιτικής. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον της Κύπρου και του αγωνιζόμενου 
κυπριακού λαού. Το Α Κ Ε Λ δηλώνει πως, συναισθανόμενο τις ευθύνες του, είναι 
έτοιμο να συμβάλει στην επεξεργασία κι επιτυχή εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. 

7. Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεση του προς 
την απόφαση της κυβέρνησης για τελωνειακή ένωση της Κύπρου με την ΕΟΚ. Αυτή 
η ένωση είναι αντίθετη με τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα της 
Κύπρου. Η τελωνειακή ένωση θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες τόσο στην 
κυπριακή βιομηχανία όσο και στην αγροτική οικονομία, θα προκαλέσει μαζική 
ανεργία και θα ξεκληρίσει τους Κυπρίους αγρότες. Επί πλέον, θα υπονομεύσει 
και, τελικά, θα εξουδετερώσει την αδέσμευτη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η Κύπρος, μέσω της ΕΟΚ, θα προσδεθεί στο άρμα του ΝΑΤΟ. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει πως τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα της 
Κύπρου απαιτούν όπως η κυπριακή κυβέρνηση τερματίσει τις διαπραγματεύσεις για 
τελωνειακή ένωση, καθώς και τη συμφωνία σύνδεσης Κύπρου - ΕΟΚ και επιδιώξει 
πολιτική οικονομικών σχέσεων με την ΕΟΚ, μέσω εμπορικών και οικονομικών 
συμφωνιών. 

Το Α Κ Ε Λ θα πρωτοστατήσει στους αγώνες των εργαζομένων, εργατών, αγροτών, 
επαγγελματοβιοτεχνών και καλεί όλους γενικά που θα υποστούν τις καταστρεπτικές 
συνέπειες της τελωνειακής ένωσης να αγωνιστούν ενάντια σ' αυτήν. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η διεύρυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της 
Κύπρου με τις σοσιαλιστικές χώρες είναι προς το συμφέρον της Κύπρου και του λαού 
της και συμβάλλει στην ορθή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, γιατί βασίζεται 
στην αμοιβαιότητα και το κοινό συμφέρον. 

340 

Δ. ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο εκφράζει βαθιά εχτίμηση για το ρόλο και τη δραστηριότητα 
του μαζικού λαϊκού κινήματος. Εκφράζει την εχτίμηση του για το ότι η πολιτική 
γραμμή, οι θέσεις και οι αποφάσεις του Κόμματος ανταποκρίνονται στα συμφέροντα 
των λαϊκών μαζών. 

2. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση του για την αποφασιστική συμβολή του 
μαζικού λαϊκού κινήματος στους αγώνες του λαού για την ενότητα του εσωτερικού 
μετώπου και την προώθηση και λύση των οικονομικών, κοινοτικών, κοινωνικών και 
άλλων προβλημάτων του κυπριακού λαού, όπως και για την υπεράσπιση και βελτίωση 
των καταχτήσεων και των όρων εργασίας των εργατών και των εργαζομένων και την 
άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου. 

3. Το Συνέδριο μας, εχτιμώντας τον πολύ σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο 
του μαζικού λαϊκού κινήματος στον αγώνα για μια ειρηνική και δίκαιη λύση του 
Κυπριακού και για την επιβίωση και για ανώτερο βιοτικό επίπεδο, θεωρεί σαν 
πρωταρχικό το καθήκον της παραπέρα μαζικοποίησης και ισχυροποίησης των 
μαζικών λαϊκών οργανώσεων και καλεί τα στελέχη και τα μέλη του Κόμματος να 
δουλέψουν δραστήρια προς εκπλήρωση του. 

Συγκεκριμένα, το Κόμμα μας καλεί τα μέλη και τα στελέχη που δουλεύουν στις 
μαζικές οργανώσεις να δουλέψουν ακόμα πιο δραστήρια, να βρίσκονται πάντα στην 
πρώτη γραμμή, επικεφαλής των μαζών, στον αγώνα για τη λύση των προβλημάτων 
των εργατών, των αγροτών και όλων των εργαζομένων. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη 
του Κόμματος που δρουν μέσα στις μαζικές οργανώσεις να προωθούν, εφαρμόζοντας 
μιαν ευλύγιστη ταχτική και κατάλληλους χειρισμούς, τη γραμμή της ενότητας και της 
κοινής δράσης και να διαπαιδαγωγούν τους εργαζόμενους και γενικά το λαό με βάση 
τη γραμμή και την ταχτική του Κόμματος, καθώς και στο πνεύμα της σύνδεσης των 
άμεσων και απώτερων στόχων του. 

Η σφυρηλάτηση της εργατοαγροτικής συμμαχίας αποτελεί ισχυρό και αποφασιστικό 
παράγοντα στην προώθηση κοινών προβλημάτων. Τη συμμαχία αυτή έχουμε 
καθήκον να προστατεύσουμε γιατί θα είναι η βάση για την περαιτέρω διεύρυνση του 
Ενιαίου Μετώπου της εργατικής τάξης και των άλλων εργαζομένων στους αγώνες 
για την ορθή λύση του Κυπριακού προβλήματος και ακόμη σε συνέχεια και στον 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κυπριακής κοινωνίας. Αυτό επιβάλλεται σήμερα 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά γιατί υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θέλουν ν' 
αντιπαραθέσουν τους αγρότες προς τους εργάτες και αντιστρόφως. 

Η σφυρηλάτηση της εργατοαγροτικής συμμαχίας επιτυγχάνεται στον αγώνα για ένα 
καλύτερο επίπεδο ζωής στη βάση ορθών και ισορροπημένων διεκδικήσεων. 

4. Το Κόμμα μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν 
στην πάλη του λαού μας οι εργάτες, οι αγρότες, τα μεσαία στρώματα, οι 
επαγγελματοβιοτέχνες, αυτοκινητιστές και άλλοι, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Κόμμα μας να δει 
τα πολλαπλά και ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκείνοι που πλήγηκαν από 
το πραξικόπημα και την εισβολή, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί ως σήμερα 
ικανοποιητικά. 

5. Το Κόμμα μας εκφράζει την εχτίμηση του για τη συμβολή και τους αγώνες του 
προσφυγικού κόσμου, όπως και όλων των μαζικών οργανώσεων στον αγώνα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του πραξικοπήματος και της τούρκικης εισβολής και 
κατοχής, όπως και στον αντιϊμπεριαλιστικό, αντικατοχικό, απελευθερωτικό αγώνα 
του κυπριακού λαού. Το Συνέδριο μας εχτιμά την ενότητα του προσφυγικού κόσμου 
και καλεί τα στελέχη και τα μέλη του να διαφυλάξουν και να ενισχύσουν ακόμα 
πιο πολύ αυτή την ενότητα, που αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την 
επιτυχία του αγώνα που διεξάγει ο προσφυγικός κόσμος, τόσο για τα ειδικά, δικά 
του προβλήματα, όσο και για τον αγώνα για δικαίωση, επιβίωση και επιστροφή, όπως 
προνοούν οι αποφάσεις του ΟΗΕ. 
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6. Το Κόμμα μας θεωρεί ότι το Συνεργατικό Κίνημα στην Κύπρο αποτελεί μιαν 
από τις πιο σημαντικές καταχτήσεις του λαού μας. Αυτό το Κίνημα, με τις διάφορες 
μορφές του και τη δράση του σε διάφορους τομείς, πρόσφερε και προσφέρει 
ανεχτίμητες υπηρεσίες σ' όλα τα στρώματα των εργαζομένων. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη θέσπιση του νέου περί Συνεργατισμού Νόμου και εξαίρει 
τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας και η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα Α Κ Ε Λ - Αριστεράς για τη θέσπιση αυτού του Νόμου, όπως και για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του Συνεργατικού Κινήματος. Το Συνέδριο εκφράζει 
την έντονη ανησυχία των χιλιάδων μελών του Συνεργατικού Κινήματος για το γεγονός 
ότι σχεδόν δυο χρόνια μετά τη θέσπιση του Νέου Νόμου του Συνεργατισμού δεν 
τέθηκε ακόμα σε ισχύ. Το Κόμμα μας και τα στελέχη και μέλη που δουλεύουν μέσα 
στο Συνεργατικό Κίνημα καλούνται να συνεχίσουν να πρωτοστατούν στην ενίσχυση 
του και στην προώθηση και την ορθή επίλυση των οποιωνδήποτε προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει. 

7. Το Συνέδριο εχτιμά σαν σημαντική κατάχτηση του Κόμματος και του μαζικού 
λαϊκού κινήματοςτη διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού τηςτοπικής αυτοδιοίκησης με 
την ανάδειξη αιρετών Δημοτικών Αρχών. Το Κόμμα μας πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα 
για την παραπέρα επέκταση αυτού του θεσμού με την ανάδειξη αιρετών Ενοριακών 
Αρχών στις πόλεις. Σχολικές Εφορείες και άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και 
με τη διεύρυνση των εξουσιών όλων των αιρετών αρχών και ειδικά των Δημοτικών 
Συμβουλίων. 

8. Το Συνέδριο εκφράζει την εχτίμηση του για τη δουλιά και την προσφορά της 
Ε Δ Ο Ν και γενικά της οργανωμένης προοδευτικής νεολαίας - εργατικής, αγροτικής, 
σπουδάζουσας και μαθητικής - στους διάφορους αγώνες του λαού μας και ειδικά 
στον αγώνα για την υπεράσπιση της πατρίδας και τη σωτηρία, τη δικαίωση και την 
επιβίωση, όπως και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων στα ιδανικά της ειρήνης 
και του επιστημονικού σοσιαλισμού και στο πνεύμα του προλεταριακού διεθνισμού. 

Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή καινά 
βοηθήσει ακόμα πιο πολύ την Ε Δ Ο Ν στην οργάνωση και κινητοποίηση της νεολαίας 
και στον αγώνα της για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, οικονομικά, 
προβλήματα φοίτησης και υγιούς απασχόλησης. Να δώσει ακόμη μεγαλύτερη 
προσοχή στη σπουδάζουσα νεολαία. 

Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να συμβάλει στη μετατροπή των συλλόγων και 
άλλων μαζικών φορέων σε κέντρα υγιούς πνευματικής και πολιτιστικής απασχόλησης 
και ανάπτυξης. 

Το Κόμμα μας να συμβάλει περαιτέρω στην αντίκρυση και επίλυση των προβλημάτων 
των επιστημόνων, όπως το πρόβλημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και 
της αξιοπρεπούς απασχόλησης τους σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα 
τους. 

9. Το Συνέδριο εχτιμά το ρόλο και τη δραστηριότητα του προοδευτικού 
οργανωμένου γυναικείου κινήματος, στους διάφορους μαζικοπολιτικούς αγώνες 
του λαού. Καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο 
γυναικείο κίνημα και να συμβάλει πιο αποφασιστικά στη λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ανάμεσα στα οποία την επικύρωση και εφαρμογή των 
διεθνών συμβάσεων για την ισομισθία, την μητρότητα και άλλων. 

10. Το 16ο Συνέδριο καθορίζει τα ακόλουθα καθήκοντα για τα στελέχη και μέλη 
που δουλεύουν στο μαζικό λαϊκό κίνημα. 

(α) Να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμα πιο δραστήρια για την ολόπλευρη ενίσχυση 
του μαζικού λαϊκού κινήματος, με την στρατολογία εκατοντάδων νέων μελών, την 
πάρα πέρα δραστηριοποίηση του έτσι που να ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικο
κοινωνικές συνθήκες. 

(β) Να συνεχίσουν τη γραμμή της ενότητας και της ενιαίας δράσης ανάμεσα 
στις συνδικαλιστικές, αγροτικές, και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις και να 
περιφρουρήσουν την ενότητα του προσφυγικού κόσμου. 
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(γ) Να αναπτύξουν αποφασιστικά τη διαφωτιστική τους δουλιά για την 
διαπαιδαγώγηση των εργατών, των αγροτών και όλων των εργαζομένων με 
τα ιδανικά της ειρήνης, του σοσιαλισμού, της διεθνούς αλληλεγγύης και του 
προλεταριακού διεθνισμού. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το 16ο Συνέδριο θεωρεί απαραίτητη τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετατροπή του λαϊκού παράγοντα σε πιο 
αποτελεσματικό μοχλό πίεσης, τόσο για την εφαρμογή ορθής γραμμής και ταχτικής 
και τους χειρισμούς στο Κυπριακό, όσο και μιας φιλολαϊκής οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής. 

Τέτιες προϋποθέσεις αποτελούν η επίτευξη συσπείρωσης και ενότητας δράσης 
στους τόπους δουλιάς, στις κοινότητες και τους Δήμους για την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτωντων εργαζομένων. Η δουλιά του Κόμματος καιτου μαζικού 
λαϊκού κινήματος με τις κινητοποιήσεις για τη λύση των καθημερινών προβλημάτων 
πρέπει να πείθει για την ανάγκη εφαρμογής αντιϊμπεριαλιστικής αντικατοχικής 
γραμμής και ταχτικής για λύση του Κυπριακού και για την αποτελεσματικότητα της 
υπεράσπισης αυτής της γραμμής και ταχτικής και την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της μέσα από μαχητικές κινητοποιήσεις που συνενώνουν όλες τις πατριωτικές λαϊκές 
δυνάμεις ανεξάρτητα από τις κομματικές τους συμπάθειες. 

11. Το Συνέδριο χαιρετίζει την αυξημένη δραστηριότητα που παρατηρείται στον 
τομέα της τέχνης και της κουλτούρας, που αποτελεί σοβαρό τμήμα του ιδεολογικού 
μετώπου. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη και η κουλτούρα 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες παλεύει ο λαός μας 
όπως και το ότι η τέχνη και η κουλτούρα επηρεάζουν βαθιά τους προσανατολισμούς 
και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των λαϊκών μαζών, το Κόμμα μας καλείται να 
δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή καινά βοηθήσει ακόμα πιο πολύ τους ανθρώπους 
του πνεύματος και της τέχνης και τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς που με την 
προσφορά τους προάγουν τους κοινωνικούς και άλλους στόχους της εργατικής τάξης. 
Το Κόμμα πρέπει να στήσει πολιτιστικό Γραφείο και να μελετήσει και καθορίσει 
ολοκληρωμένη πολιτιστική πολιτική. Να επισπευσθεί επίσης η ίδρυση πανεπιστημίου 
με βάση το ψήφισμα της Βουλής του 1981. 

Το Κόμμα μας παράλληλα καλεί την κυβέρνηση να καθορίσει και να εφαρμόσει 
ολοκληρωμένη πολιτική πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου και να αντιμετωπίσει με 
ενδιαφέρον και στοργή τα διάφορα οικονομικά και άλλα προβλήματα των ανθρώπων 
της τέχνης και της κουλτούρας. 

12. Το Κόμμα μας εχτιμά το Κίνημα της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης που 
εκφράζεται μετο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καιτην Επιτροπή αντιϊμπεριαλιστικής 
Αλληλεγγύης. Εχτιμά σαν ση μαντικό το ρόλο που διαδραματίζει στον αγώνα για την 
κατάργηση των ξένων βάσεων και την πλήρη αποστρατικοποίηση της Κύπρου και 
στην αντιϊμπεριαλιστική και αντιπολεμική διαπαιδαγώγηση του κυπριακού λαού. 

Καθήκοντου Κόμματος μας είναι να συμβάλει στο παραπέρα πλάτεμα καιτην ενίσχυση 
του κινήματος της ειρήνης και της αλληλεγγύης έτσι που αυτό να διαδραματίζει 
ακόμα πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά το ρόλο του. 

13. Η δράση της Κο ινοβουλευτ ικής Ομάδας Α Κ Ε Λ -Αριστεράς 

Το Κόμμα μας δίνει μεγάλη προσοχή και σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή. 
Είναι μια σημαντική έπαλξη που σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις των λαϊκών 
μαζών χρησιμοποιείται και αξιοποιείται από το Κόμμα μας και την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα Α Κ Ε Λ - Αριστεράς για τη βελτίωση προς το προοδευτικότερο υφισταμένων 
Νόμων ή τη θέσπιση νέων φιλολαϊκών Νόμων, για άσκηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου 
της Εκτελεστικής Εξουσίας, την ανακίνηση διαφόρων προβλημάτων με επερωτήσεις 
ή εγγραφή θεμάτων και για την προβολή των θέσεων του Κόμματος πάνω σε διάφορα 
γενικά και ειδικά θέματα με τη συζήτηση τους στο Κεφάλαιο Δ. 

Το 16ο Συνέδριο εχτιμά τη δουλιά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Α Κ Ε Λ - Αριστεράς 
σαν ικανοποιητική. Το Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
του λαού καλεί τους βουλευτές Α Κ Ε Λ - Αριστεράς να αναπτύξουν ακόμα πιο έντονη 
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6. Το Κόμμα μας θεωρεί ότι το Συνεργατικό Κίνημα στην Κύπρο αποτελεί μιαν 
από τις πιο σημαντικές καταχτήσεις του λαού μας. Αυτό το Κίνημα, με τις διάφορες 
μορφές του και τη δράση του σε διάφορους τομείς, πρόσφερε και προσφέρει 
ανεχτίμητες υπηρεσίες σ' όλα τα στρώματα των εργαζομένων. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει τη θέσπιση του νέου περί Συνεργατισμού Νόμου και εξαίρει 
τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε το Κόμμα μας και η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα Α Κ Ε Λ - Αριστεράς για τη θέσπιση αυτού του Νόμου, όπως και για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του Συνεργατικού Κινήματος. Το Συνέδριο εκφράζει 
την έντονη ανησυχία των χιλιάδων μελών του Συνεργατικού Κινήματος για το γεγονός 
ότι σχεδόν δυο χρόνια μετά τη θέσπιση του Νέου Νόμου του Συνεργατισμού δεν 
τέθηκε ακόμα σε ισχύ. Το Κόμμα μας και τα στελέχη και μέλη που δουλεύουν μέσα 
στο Συνεργατικό Κίνημα καλούνται να συνεχίσουν να πρωτοστατούν στην ενίσχυση 
του και στην προώθηση και την ορθή επίλυση των οποιωνδήποτε προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει. 

7. Το Συνέδριο εχτιμά σαν σημαντική κατάχτηση του Κόμματος και του μαζικού 
λαϊκού κινήματοςτη διεύρυνση και ενίσχυση του θεσμού τηςτοπικής αυτοδιοίκησης με 
την ανάδειξη αιρετών Δημοτικών Αρχών. Το Κόμμα μας πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα 
για την παραπέρα επέκταση αυτού του θεσμού με την ανάδειξη αιρετών Ενοριακών 
Αρχών στις πόλεις. Σχολικές Εφορείες και άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και 
με τη διεύρυνση των εξουσιών όλων των αιρετών αρχών και ειδικά των Δημοτικών 
Συμβουλίων. 

8. Το Συνέδριο εκφράζει την εχτίμηση του για τη δουλιά και την προσφορά της 
Ε Δ Ο Ν και γενικά της οργανωμένης προοδευτικής νεολαίας - εργατικής, αγροτικής, 
σπουδάζουσας και μαθητικής - στους διάφορους αγώνες του λαού μας και ειδικά 
στον αγώνα για την υπεράσπιση της πατρίδας και τη σωτηρία, τη δικαίωση και την 
επιβίωση, όπως και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων στα ιδανικά της ειρήνης 
και του επιστημονικού σοσιαλισμού και στο πνεύμα του προλεταριακού διεθνισμού. 

Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή καινά 
βοηθήσει ακόμα πιο πολύ την Ε Δ Ο Ν στην οργάνωση και κινητοποίηση της νεολαίας 
και στον αγώνα της για τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, οικονομικά, 
προβλήματα φοίτησης και υγιούς απασχόλησης. Να δώσει ακόμη μεγαλύτερη 
προσοχή στη σπουδάζουσα νεολαία. 

Το Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να συμβάλει στη μετατροπή των συλλόγων και 
άλλων μαζικών φορέων σε κέντρα υγιούς πνευματικής και πολιτιστικής απασχόλησης 
και ανάπτυξης. 

Το Κόμμα μας να συμβάλει περαιτέρω στην αντίκρυση και επίλυση των προβλημάτων 
των επιστημόνων, όπως το πρόβλημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και 
της αξιοπρεπούς απασχόλησης τους σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα 
τους. 

9. Το Συνέδριο εχτιμά το ρόλο και τη δραστηριότητα του προοδευτικού 
οργανωμένου γυναικείου κινήματος, στους διάφορους μαζικοπολιτικούς αγώνες 
του λαού. Καλεί το κομματικό σύνολο να δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στο 
γυναικείο κίνημα και να συμβάλει πιο αποφασιστικά στη λύση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, ανάμεσα στα οποία την επικύρωση και εφαρμογή των 
διεθνών συμβάσεων για την ισομισθία, την μητρότητα και άλλων. 

10. Το 16ο Συνέδριο καθορίζει τα ακόλουθα καθήκοντα για τα στελέχη και μέλη 
που δουλεύουν στο μαζικό λαϊκό κίνημα. 

(α) Να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμα πιο δραστήρια για την ολόπλευρη ενίσχυση 
του μαζικού λαϊκού κινήματος, με την στρατολογία εκατοντάδων νέων μελών, την 
πάρα πέρα δραστηριοποίηση του έτσι που να ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικο
κοινωνικές συνθήκες. 

(β) Να συνεχίσουν τη γραμμή της ενότητας και της ενιαίας δράσης ανάμεσα 
στις συνδικαλιστικές, αγροτικές, και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις και να 
περιφρουρήσουν την ενότητα του προσφυγικού κόσμου. 
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(γ) Να αναπτύξουν αποφασιστικά τη διαφωτιστική τους δουλιά για την 
διαπαιδαγώγηση των εργατών, των αγροτών και όλων των εργαζομένων με 
τα ιδανικά της ειρήνης, του σοσιαλισμού, της διεθνούς αλληλεγγύης και του 
προλεταριακού διεθνισμού. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων το 16ο Συνέδριο θεωρεί απαραίτητη τη 
δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετατροπή του λαϊκού παράγοντα σε πιο 
αποτελεσματικό μοχλό πίεσης, τόσο για την εφαρμογή ορθής γραμμής και ταχτικής 
και τους χειρισμούς στο Κυπριακό, όσο και μιας φιλολαϊκής οικονομικής και 
κοινωνικής πολιτικής. 

Τέτιες προϋποθέσεις αποτελούν η επίτευξη συσπείρωσης και ενότητας δράσης 
στους τόπους δουλιάς, στις κοινότητες και τους Δήμους για την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτωντων εργαζομένων. Η δουλιά του Κόμματος καιτου μαζικού 
λαϊκού κινήματος με τις κινητοποιήσεις για τη λύση των καθημερινών προβλημάτων 
πρέπει να πείθει για την ανάγκη εφαρμογής αντιϊμπεριαλιστικής αντικατοχικής 
γραμμής και ταχτικής για λύση του Κυπριακού και για την αποτελεσματικότητα της 
υπεράσπισης αυτής της γραμμής και ταχτικής και την εξασφάλιση της εφαρμογής 
της μέσα από μαχητικές κινητοποιήσεις που συνενώνουν όλες τις πατριωτικές λαϊκές 
δυνάμεις ανεξάρτητα από τις κομματικές τους συμπάθειες. 

11. Το Συνέδριο χαιρετίζει την αυξημένη δραστηριότητα που παρατηρείται στον 
τομέα της τέχνης και της κουλτούρας, που αποτελεί σοβαρό τμήμα του ιδεολογικού 
μετώπου. Εχτιμώντας το σοβαρό ρόλο που διαδραματίζει η τέχνη και η κουλτούρα 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες παλεύει ο λαός μας 
όπως και το ότι η τέχνη και η κουλτούρα επηρεάζουν βαθιά τους προσανατολισμούς 
και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των λαϊκών μαζών, το Κόμμα μας καλείται να 
δώσει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή καινά βοηθήσει ακόμα πιο πολύ τους ανθρώπους 
του πνεύματος και της τέχνης και τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς που με την 
προσφορά τους προάγουν τους κοινωνικούς και άλλους στόχους της εργατικής τάξης. 
Το Κόμμα πρέπει να στήσει πολιτιστικό Γραφείο και να μελετήσει και καθορίσει 
ολοκληρωμένη πολιτιστική πολιτική. Να επισπευσθεί επίσης η ίδρυση πανεπιστημίου 
με βάση το ψήφισμα της Βουλής του 1981. 

Το Κόμμα μας παράλληλα καλεί την κυβέρνηση να καθορίσει και να εφαρμόσει 
ολοκληρωμένη πολιτική πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου και να αντιμετωπίσει με 
ενδιαφέρον και στοργή τα διάφορα οικονομικά και άλλα προβλήματα των ανθρώπων 
της τέχνης και της κουλτούρας. 

12. Το Κόμμα μας εχτιμά το Κίνημα της Ειρήνης και της Αλληλεγγύης που 
εκφράζεται μετο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καιτην Επιτροπή αντιϊμπεριαλιστικής 
Αλληλεγγύης. Εχτιμά σαν ση μαντικό το ρόλο που διαδραματίζει στον αγώνα για την 
κατάργηση των ξένων βάσεων και την πλήρη αποστρατικοποίηση της Κύπρου και 
στην αντιϊμπεριαλιστική και αντιπολεμική διαπαιδαγώγηση του κυπριακού λαού. 

Καθήκοντου Κόμματος μας είναι να συμβάλει στο παραπέρα πλάτεμα καιτην ενίσχυση 
του κινήματος της ειρήνης και της αλληλεγγύης έτσι που αυτό να διαδραματίζει 
ακόμα πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά το ρόλο του. 

13. Η δράση της Κο ινοβουλευτ ικής Ομάδας Α Κ Ε Λ -Αριστεράς 

Το Κόμμα μας δίνει μεγάλη προσοχή και σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή. 
Είναι μια σημαντική έπαλξη που σε συνδυασμό με τις κινητοποιήσεις των λαϊκών 
μαζών χρησιμοποιείται και αξιοποιείται από το Κόμμα μας και την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα Α Κ Ε Λ - Αριστεράς για τη βελτίωση προς το προοδευτικότερο υφισταμένων 
Νόμων ή τη θέσπιση νέων φιλολαϊκών Νόμων, για άσκηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου 
της Εκτελεστικής Εξουσίας, την ανακίνηση διαφόρων προβλημάτων με επερωτήσεις 
ή εγγραφή θεμάτων και για την προβολή των θέσεων του Κόμματος πάνω σε διάφορα 
γενικά και ειδικά θέματα με τη συζήτηση τους στο Κεφάλαιο Δ. 

Το 16ο Συνέδριο εχτιμά τη δουλιά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Α Κ Ε Λ - Αριστεράς 
σαν ικανοποιητική. Το Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
του λαού καλεί τους βουλευτές Α Κ Ε Λ - Αριστεράς να αναπτύξουν ακόμα πιο έντονη 
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δραστηριότητα, να συστηματοποιήσουν ακόμα καλύτερα τις επισκέψεις τους στις 
κοινότητες, στους προσφυγικούς οικισμούς και γενικά στο λαό και να αναπτύξουν 
περισσότερη πρωτοβουλία στην ανακίνηση διαφόρων προβλημάτων που αφορούν 
τους εργάτες, τους αγρότες, τα εργαζόμενα στρώματα και γενικά τις πλατιές μάζες 
του λαού. 0 αγώνας του Α Κ Ε Λ -Αριστεράς μέσα στη Βουλή πρέπει να συνδυάζεται 
όλο και περισσότερο με τον αγώνα των λαϊκών μαζών έξω από τη Βουλή. 

14. Για τους Απόδημους 

Το Κόμμα μας υπογραμμίζει την ανάγκη της δημιουργικής αξιοποίησης του 
δυναμικού των Αποδήμων Κυπρίων για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Το Α Κ Ε Λ θάναι 
πάντα στο πλευρό των αποδήμων για προώθηση των πολλαπλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν. 

Ε. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο εκφράζει την εχτίμηση του για τη δουλιά και τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν στον οργανωτικό, ιδεολογικό και άλλους τομείς, που εκφράζονται: 

• με τη στρατολογία εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα 

• με την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών οργανώσεων. 

• τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανταπόκριση των μελών στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις (συνδρομές, έρανος). 

• την αύξηση της κυκλοφορίας της ΧΑΡΑΥΓΗΣ και των άλλων εντύπων του 
Κόμματος. 

• την άνοδο της δουλιάς στον ιδεολογικό τομέα. 

• τη βελτίωση γενικά της δουλιάς του Κόμματος σ' όλους τους τομείς της 
δράσης του. 

2. Το Συνέδριο ενώ εχτιμά τα σημαντικά αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς 
διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα σοβαρές ελλείψεις 
και αδυναμίες στην οργανωτική μας δουλιά από τα πάνω μέχρι τα κάτω. Οι ελλείψεις 
και αδυναμίες πρέπει να αντικρυσθούν στα πλαίσια των αυξημένων απαιτήσεων της 
οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης και των πολιτικών αγώνων, καθώς και της έντονης 
δραστηριοποίησης των κομμάτων της δεξιάς και του κέντρου μέσα στον χώρο των 
οπαδών, ακόμα και των μελών μας, με στόχο να μας αποσπάσουν δυνάμεις και να 
μειώσουν την επιρροή του Κόμματος μας. 

Με σκοπό το ξεπέρασμα των οποιωνδήποτε ελλείψεων, το αποφασιστικό ξε - πέρασμα 
των οργανωτικών μας αδυναμιών, την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν, την παραπέρα βελτίωση της οργανωτικής δουλιάς και γενικά την 
ολόπλευρη ενίσχυση του Κόμματος, το Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. και ολόκληρο το 
Κόμμα στην εκπλήρωση των πιο κάτω καθηκόντων-. 

(α) Να συνεχισθεί η στρατολογία νέων μελών στο Κόμμα από τις γραμμές της 
εργατικής τάξης και τα εργαζόμενα στρώματα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη 
στρατολογία μελών από τη νεολαία, τις εργαζόμενες γυναίκες, τους επιστήμονες 
και διανοούμενους και στο στήσιμο ομάδων του Κόμματος σε τόπους δουλιάς, 
κοινότητες και συνοικίες που σήμερα δεν υπάρχουν. 

Στρατολογώντας νέα μέλη στο Κόμμα πρέπει παράλληλα να δίνουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στην τήρηση των οργανωτικών και καταστατικών αρχών του Κόμματος, 
στη σωστή επιλογή και διαπαιδαγώγηση των νέων μελών με στόχο να ανεβάσουμε 
την ποιοτική στάθμη του Κόμματος. Πρέπει να εξοπλίζουμε τα νέα μέλη με τα 
απαραίτητα ιδεολογικά εφόδια, για να μπορούννα εμβαθύνουν στην κοσμοϊστορική 
αποστολή της εργατικής τάξης, να αφομοιώνουν τις αρχές του Μαρξ ισμού-
Λενινισμού, να συνδέονται στενά με το Κόμμα και να αφομοιώνονται απ' αυτό. 

(β) Να παρθούν από τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος συγκεκριμένα μέτρα 
με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών και τη βελτίωση του τρόπου και του 
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περιεχομένου της δουλιάς της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης. Με την εξάλειψη 
των αδυναμιών και τη βελτίωση του περιεχομένου και του τρόπου της δουλιάς 
της κομματικής Ομάδας θα επιτύχουμε ώστε αυτή να γίνει ένας ζωντανός και 
δραστήριος οργανισμός, που να διαδραματίζει αισθητό, αποφασιστικό ρόλο για τα 
προβλήματα του χώρου στον οποίο εργάζεται και να πρωτοστατεί στην κινητοποίηση 
και τους αγώνες του λαού για τη λύση τους. 

(γ) Το Συνέδριο υποδείχνει τα ακόλουθα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη βελτ ίωσηςτηςδουλιάςτης κομματικής ομάδας: η κατάλληλη προετοιμασία 
για τη συνεδρίαση της Ομάδας, η εφαρμογή μέτρων για τη συμμετοχή αισθητά 
μεγαλύτερου αριθμού μελών, ο συλλογικός τρόπος καθοδήγησης και δουλιάς, ο 
ταχτικόςέλεγχοςμεδημιουργικό,εποικοδομητικότρόπο, η άσκηση εποικοδομητικής 
και με βάση αρχές κριτικής και αυτοκριτικής, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και 
δημοκρατική συζήτηση μέσα στην Ομάδα, η ανάληψη πρωτοβουλίας των μελών 
για δραστηριότητα στα πλαίσια των αποφάσεων της κομματικής Ομάδας και άλλων 
κομματικών οργανισμών και ο κατάλληλος καταμερισμός δουλιάς ανάμεσα σ' όλα 
τα μέλη ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, 
ανώτερων και κατώτερων καθώς και των Γραφείων της Κ.Ε. και των Ε.Ε. Να 
δραστηριοποιηθούν όσα από τα Γραφεία δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο 
ρόλο τους και να στηθούν νέα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία - και ειδικά το 
Γραφείο Μελετών και Ερευνών της Κ.Ε. - που θα θεωρηθούν απαραίτητα για τη 
βελτίωση της δουλιάς του Κόμματος. 

(ε) Το Συνέδριο εχτιμά σαν υπολογίσιμη την πρόοδο που έχει σημε ιωθε ί στην 
ανάδειξη νέων στελεχών στο Κόμμα. Εχτιμώντας αυτή την πρόοδο το Συνέδριο 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα, ότι το πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης νέων 
στελεχών εξακολουθεί να παραμένει το κύριο πρόβλημα της οργανωτικής πολιτικής 
και δουλιάς του Κόμματος. ΓΓ αυτό το Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. να συνεχίσει ακόμα 
πιο αποφασιστικά την εφαρμογή της πολιτικής για την ανανέωση και την ανάδειξη 
νέων στελεχών. 

(στ) Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη και την ενίσχυση της ενότητας 
και μονολιθικότητας του Κόμματος από τα κάτω μέχρι την Κ.Ε. του, που αποτελεί 
στόχο όλων των εχθρών του, ντόπιων και ξένων. Η ενότητα και η μονολιθικότητα 
των γραμμών του Κόμματος και της ηγεσίας του πρέπει να ενισχύεται και να 
σφυρηλατείται με την πιστή προσήλωση και εφαρμογή των αρχών του Μαρξ ισμού-
Λενιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού, και ειδικά του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού και της συλλογικής καθοδήγησης, αρχές που αποτελούν 
εγγύηση για το ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος και την ανταπόκριση του στον 
πρωτοποριακό του ρόλο. Η ενίσχυση της ενότητας και της μονολιθικότητας του 
Κόμματος αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις υπονομευτικές προσπάθειες των 
εχθρών του. 

(ζ) Το Συνέδριο υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία που έχει το ιδεολογικό 
μέτωπο. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που ζει και δουλεύει το Κόμμα μας, 
διεθνείς και κυπριακές, με τον ιμπεριαλισμό και τις ντόπιες ακροδεξιές δυνάμεις να 
εντείνουν την επίθεση τους ενάντια στις προοδευτικές δυνάμεις και την θεωρία του 
επιστημονικού σοσιαλισμού, να αναπτύσσουν αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό, 
η δουλιά στον ιδεολογικό τομέα προσλαμβάνει ολότελα ξεχωριστή σημασία. Μέσα 
στις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, κυπριακές και διεθνείς, πρέπει να 
δυναμώσουμε την ιδεολογικοπολιτική μας δουλιά μέσα στα πλατιά στρώματα των 
εργαζομένων. Με βάση αυτές τις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες προβάλλει 
το καθήκον για νέες μορφές δουλιάς. νέα γλώσσα και μέθοδες στην προπαγάνδα 
μας. 

Συνειδητοποιώντας την τεράστια σημασία που έχει η κατάχτηση των συνειδήσεων 
των εργατών και των εργαζομένων με τις ιδέες του Μαρξισμού-Λενιν ισμού, το 
Κόμμα μας θέτει σαν μόνιμο και βασικό καθήκον του τη διάδοση, την προβολή, την 
προπαγάνδιση και την προάσπιση της καθαρότητας της θεωρίας του Μαρξισμού -
Λενιν ισμού από κάθε διαστρέβλωση και παραποίηση, τηνυπεράσπισητου υπαρκτού 
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δραστηριότητα, να συστηματοποιήσουν ακόμα καλύτερα τις επισκέψεις τους στις 
κοινότητες, στους προσφυγικούς οικισμούς και γενικά στο λαό και να αναπτύξουν 
περισσότερη πρωτοβουλία στην ανακίνηση διαφόρων προβλημάτων που αφορούν 
τους εργάτες, τους αγρότες, τα εργαζόμενα στρώματα και γενικά τις πλατιές μάζες 
του λαού. 0 αγώνας του Α Κ Ε Λ -Αριστεράς μέσα στη Βουλή πρέπει να συνδυάζεται 
όλο και περισσότερο με τον αγώνα των λαϊκών μαζών έξω από τη Βουλή. 

14. Για τους Απόδημους 

Το Κόμμα μας υπογραμμίζει την ανάγκη της δημιουργικής αξιοποίησης του 
δυναμικού των Αποδήμων Κυπρίων για δίκαιη λύση του Κυπριακού. Το Α Κ Ε Λ θάναι 
πάντα στο πλευρό των αποδήμων για προώθηση των πολλαπλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν. 

Ε. ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 16ο Συνέδριο εκφράζει την εχτίμηση του για τη δουλιά και τα αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν στον οργανωτικό, ιδεολογικό και άλλους τομείς, που εκφράζονται: 

• με τη στρατολογία εκατοντάδων νέων μελών στο Κόμμα 

• με την αυξημένη δραστηριότητα των κομματικών οργανώσεων. 

• τα καλύτερα αποτελέσματα στην ανταπόκριση των μελών στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις (συνδρομές, έρανος). 

• την αύξηση της κυκλοφορίας της ΧΑΡΑΥΓΗΣ και των άλλων εντύπων του 
Κόμματος. 

• την άνοδο της δουλιάς στον ιδεολογικό τομέα. 

• τη βελτίωση γενικά της δουλιάς του Κόμματος σ' όλους τους τομείς της 
δράσης του. 

2. Το Συνέδριο ενώ εχτιμά τα σημαντικά αποτελέσματα της οργανωτικής δουλιάς 
διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα σοβαρές ελλείψεις 
και αδυναμίες στην οργανωτική μας δουλιά από τα πάνω μέχρι τα κάτω. Οι ελλείψεις 
και αδυναμίες πρέπει να αντικρυσθούν στα πλαίσια των αυξημένων απαιτήσεων της 
οικονομικοκοινωνικής ανάπτυξης και των πολιτικών αγώνων, καθώς και της έντονης 
δραστηριοποίησης των κομμάτων της δεξιάς και του κέντρου μέσα στον χώρο των 
οπαδών, ακόμα και των μελών μας, με στόχο να μας αποσπάσουν δυνάμεις και να 
μειώσουν την επιρροή του Κόμματος μας. 

Με σκοπό το ξεπέρασμα των οποιωνδήποτε ελλείψεων, το αποφασιστικό ξε - πέρασμα 
των οργανωτικών μας αδυναμιών, την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν, την παραπέρα βελτίωση της οργανωτικής δουλιάς και γενικά την 
ολόπλευρη ενίσχυση του Κόμματος, το Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. και ολόκληρο το 
Κόμμα στην εκπλήρωση των πιο κάτω καθηκόντων-. 

(α) Να συνεχισθεί η στρατολογία νέων μελών στο Κόμμα από τις γραμμές της 
εργατικής τάξης και τα εργαζόμενα στρώματα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη 
στρατολογία μελών από τη νεολαία, τις εργαζόμενες γυναίκες, τους επιστήμονες 
και διανοούμενους και στο στήσιμο ομάδων του Κόμματος σε τόπους δουλιάς, 
κοινότητες και συνοικίες που σήμερα δεν υπάρχουν. 

Στρατολογώντας νέα μέλη στο Κόμμα πρέπει παράλληλα να δίνουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στην τήρηση των οργανωτικών και καταστατικών αρχών του Κόμματος, 
στη σωστή επιλογή και διαπαιδαγώγηση των νέων μελών με στόχο να ανεβάσουμε 
την ποιοτική στάθμη του Κόμματος. Πρέπει να εξοπλίζουμε τα νέα μέλη με τα 
απαραίτητα ιδεολογικά εφόδια, για να μπορούννα εμβαθύνουν στην κοσμοϊστορική 
αποστολή της εργατικής τάξης, να αφομοιώνουν τις αρχές του Μαρξ ισμού-
Λενινισμού, να συνδέονται στενά με το Κόμμα και να αφομοιώνονται απ' αυτό. 

(β) Να παρθούν από τα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος συγκεκριμένα μέτρα 
με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών και τη βελτίωση του τρόπου και του 
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περιεχομένου της δουλιάς της Κομματικής Οργάνωσης Βάσης. Με την εξάλειψη 
των αδυναμιών και τη βελτίωση του περιεχομένου και του τρόπου της δουλιάς 
της κομματικής Ομάδας θα επιτύχουμε ώστε αυτή να γίνει ένας ζωντανός και 
δραστήριος οργανισμός, που να διαδραματίζει αισθητό, αποφασιστικό ρόλο για τα 
προβλήματα του χώρου στον οποίο εργάζεται και να πρωτοστατεί στην κινητοποίηση 
και τους αγώνες του λαού για τη λύση τους. 

(γ) Το Συνέδριο υποδείχνει τα ακόλουθα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην 
επίτευξη βελτ ίωσηςτηςδουλιάςτης κομματικής ομάδας: η κατάλληλη προετοιμασία 
για τη συνεδρίαση της Ομάδας, η εφαρμογή μέτρων για τη συμμετοχή αισθητά 
μεγαλύτερου αριθμού μελών, ο συλλογικός τρόπος καθοδήγησης και δουλιάς, ο 
ταχτικόςέλεγχοςμεδημιουργικό,εποικοδομητικότρόπο, η άσκηση εποικοδομητικής 
και με βάση αρχές κριτικής και αυτοκριτικής, η ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και 
δημοκρατική συζήτηση μέσα στην Ομάδα, η ανάληψη πρωτοβουλίας των μελών 
για δραστηριότητα στα πλαίσια των αποφάσεων της κομματικής Ομάδας και άλλων 
κομματικών οργανισμών και ο κατάλληλος καταμερισμός δουλιάς ανάμεσα σ' όλα 
τα μέλη ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός. 

(δ) Να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ η δουλιά όλων των καθοδηγητικών οργανισμών, 
ανώτερων και κατώτερων καθώς και των Γραφείων της Κ.Ε. και των Ε.Ε. Να 
δραστηριοποιηθούν όσα από τα Γραφεία δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο 
ρόλο τους και να στηθούν νέα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία - και ειδικά το 
Γραφείο Μελετών και Ερευνών της Κ.Ε. - που θα θεωρηθούν απαραίτητα για τη 
βελτίωση της δουλιάς του Κόμματος. 

(ε) Το Συνέδριο εχτιμά σαν υπολογίσιμη την πρόοδο που έχει σημε ιωθε ί στην 
ανάδειξη νέων στελεχών στο Κόμμα. Εχτιμώντας αυτή την πρόοδο το Συνέδριο 
υπογραμμίζει ταυτόχρονα, ότι το πρόβλημα της κατάρτισης και προώθησης νέων 
στελεχών εξακολουθεί να παραμένει το κύριο πρόβλημα της οργανωτικής πολιτικής 
και δουλιάς του Κόμματος. ΓΓ αυτό το Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. να συνεχίσει ακόμα 
πιο αποφασιστικά την εφαρμογή της πολιτικής για την ανανέωση και την ανάδειξη 
νέων στελεχών. 

(στ) Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη και την ενίσχυση της ενότητας 
και μονολιθικότητας του Κόμματος από τα κάτω μέχρι την Κ.Ε. του, που αποτελεί 
στόχο όλων των εχθρών του, ντόπιων και ξένων. Η ενότητα και η μονολιθικότητα 
των γραμμών του Κόμματος και της ηγεσίας του πρέπει να ενισχύεται και να 
σφυρηλατείται με την πιστή προσήλωση και εφαρμογή των αρχών του Μαρξ ισμού-
Λενιν ισμού και προλεταριακού διεθνισμού, και ειδικά του δημοκρατικού 
συγκεντρωτισμού και της συλλογικής καθοδήγησης, αρχές που αποτελούν 
εγγύηση για το ολόπλευρο δυνάμωμα του Κόμματος και την ανταπόκριση του στον 
πρωτοποριακό του ρόλο. Η ενίσχυση της ενότητας και της μονολιθικότητας του 
Κόμματος αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις υπονομευτικές προσπάθειες των 
εχθρών του. 

(ζ) Το Συνέδριο υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία που έχει το ιδεολογικό 
μέτωπο. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που ζει και δουλεύει το Κόμμα μας, 
διεθνείς και κυπριακές, με τον ιμπεριαλισμό και τις ντόπιες ακροδεξιές δυνάμεις να 
εντείνουν την επίθεση τους ενάντια στις προοδευτικές δυνάμεις και την θεωρία του 
επιστημονικού σοσιαλισμού, να αναπτύσσουν αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό, 
η δουλιά στον ιδεολογικό τομέα προσλαμβάνει ολότελα ξεχωριστή σημασία. Μέσα 
στις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες, κυπριακές και διεθνείς, πρέπει να 
δυναμώσουμε την ιδεολογικοπολιτική μας δουλιά μέσα στα πλατιά στρώματα των 
εργαζομένων. Με βάση αυτές τις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες προβάλλει 
το καθήκον για νέες μορφές δουλιάς. νέα γλώσσα και μέθοδες στην προπαγάνδα 
μας. 

Συνειδητοποιώντας την τεράστια σημασία που έχει η κατάχτηση των συνειδήσεων 
των εργατών και των εργαζομένων με τις ιδέες του Μαρξισμού-Λενιν ισμού, το 
Κόμμα μας θέτει σαν μόνιμο και βασικό καθήκον του τη διάδοση, την προβολή, την 
προπαγάνδιση και την προάσπιση της καθαρότητας της θεωρίας του Μαρξισμού -
Λενιν ισμού από κάθε διαστρέβλωση και παραποίηση, τηνυπεράσπισητου υπαρκτού 
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σοσιαλισμού, την απόκρουση του αντικομμουνισμού, αντισοβιετισμού, και κάθε 
μορφής ιδεολογικής απόκλισης. Την εκλαΐκευση της γραμμής και τακτικής του και 
την υπεράσπιση των αποφάσεων του και την άνοδο του ιδεολογικού επιπέδου των 
μελών και στελεχών του. 

Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος, ο «Νεος Δημοκράτης» που έχει σημειώσει 
αρκετή βελτίωση, πρέπει να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ. 0 «Ν.Δ.» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ιδεολογικής μας δουλιάς και της πολιτικής 
του Κόμματος. Να φωτίζει αποτελεσματικά τις θέσεις του Κόμματος και τα 
κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας και να γίνει πραγματικά όργανο 
θεωρητικής σκέψης και προβολής της ιδεολογίας μας. Για το σκοπό αυτό 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβολή των στελεχών του Κόμματος. 

Το Συνέδριο ξεκινώντας από τις διαπιστώσεις ότι η «ΧΑΡΑΥΓΗ» παρά την βελτίωση 
που σημείωσε, εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες, 
καθορίζει σαν βασικό καθήκον τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για το ξεπέρασμα 
τους και για την ουσιαστική βελτίωση της. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ», του «Ν.Δ.». της «Διεθνούς Πολιτικής 
Επιθεώρησης» και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του Κινήματος και γενικά 
κάθε προοδευτικού εντύπου και ιδιαίτερα η αξιοποίηση του περιεχομένου τους 
πρέπει ν' αντικρυσθεί από το κομματικό σύνολο σαν ένα κύριο πολιτικό καθήκον 
που πρέπει να εχτελεστεί κατά τον καλύτερο τρόπο. 

Η Κ.Ε. θα πρέπει επίσης να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την τακτική έκδοση 
(διμηνιαία ή τριμηνιαία το αργότερο) του αγγλικού μας οργάνου « Α Κ Ε Λ ΝΙΟΥΣ 
ΛΕΤΤΕΡ» γιατί με αυτό μας δίνεται η ευκαιρία για τακτική κατατόπιση του διεθνούς 
προοδευτικού κινήματος και διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τη δουλιά του 
Παραρτήματος του Κόμματος μας στην Αγγλία. 

(η) Με βάση τη μέχρι σήμερα πείρα του δικού μας και του διεθνούς εργατικού 
κινήματος να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την 
πολιτικοοργανωτική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί το κομματικό 
σύνολο ότι η επαγρύπνηση και η διασφάλιση του Κόμματος από τη διάβρωση ή 
τη διείσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων όπως και η περιφρούρηση της ενότητας 
του. είναι επιταχτικό καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος. Διαπαιδαγωγώντας έτσι 
το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε τυχόν υποτίμηση που υπάρχει γι ' αυτόν 
τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς του Κόμματος. 

(θ) Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, εχτιμώντας τη διεύρυνση τους να ενισχύουμε 
διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς του Κόμματος και να αναπτύσσουμε ολοένα τις 
σχέσεις μας με τα αδελφό Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα πάνω στη βάση 
αρχών και με βάση τα κοινά ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού 
διεθνισμού. 

Να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε επίσης τους δεσμούς του Κόμματος μας με 
τα εθνικό-απελευθερωτικά κινήματα και τα προοδευτικά κόμματα ιδιαίτερα της 
περιοχής μας. με βάση τις κοινές θέσεις του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
σιωνισμό, το φασισμό και την αντίδραση. 

(ι) Να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ανάπτυξης των οικονομικών του Κόμματος 
πράγμα απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του και την 
επάνδρωση του με νέα στελέχη και γενικά την αντιμετώπιση των αυξανομένων 
αναγκών της δουλιάς του Κόμματος και των αγώνων που αυτό διεξάγει. 

(ια) Το 16ο Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία που έχει για το 
Κόμμα μας η περαιτέρω ανάπτυξη της δουλιάς του Παραρτήματος μας στη Μεγάλη 
Βρεττανία θα πρέπει να συνεχίσει με ακόμα πιο συστηματικό τρόπο να παρέχει 
βοήθεια στην κομματική μας αυτή οργάνωση ώστε να μπορέσει να επιτύχει 
καλύτερη επάνδρωση των μηχανισμών της για να μπορέσει ν' ανταποκριθεί 
καλύτερα στα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει. 
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Τέτια καθήκοντα είναι κατά κύριο λόγο η ενίσχυση του αγώνα του λαού μας για μια 
βιώσιμη αποδεκτή λύση του πολιτικού μας προβλήματος, η διατήρηση της ταυτότητας 
της Παροικίας μας στην Αγγλία που συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό πρόβλημα, 
το πρόβλημα των ναύλων, κ.ά. 

Γενικά η Κ.Ε. να φροντίσει για την όσο το δυνατό πιο συχνή επαφή και βοήθεια προς 
το Παράρτημα. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα συμβάλλουμε στο ολόπλευρο δυνάμωμα του 
Κόμματος μας, ανεβάζουμε την οργανωτική δουλιά στο επίπεδο που απαιτούν οι 
σημερινές πολιτικές καταστάσεις και εξελίξεις και συμβάλλουμε ώστε το Κόμμα μας 
να διαδραματίζει ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στην πάλη του 
κυπριακού λαού για μιαν ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού, για την επίτευξη 
των κύριων πολιτικών στόχων του Κόμματος σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές 
και για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των 
εργατών, των αγροτών και των εργαζομένων του νησιού μας. 

Το 16ο Συνέδριο διακηρύττει για άλλη μια φορά, ότι απώτερος στόχος του Κόμματος 
μας παραμένει ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κυπριακής κοινωνίας με βάση 
τις αρχές του Μαρξισμού-Λενιν ισμού. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα βοηθούμε το Κόμμα μας ώστε να συμβάλει 
ακόμα πιο δραστήρια και αποφασιστικά στην πάλη του κυπριακού λαού για τη σωτηρία 
και τη δικαίωση και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του και στις προσδοκίες του λαού 
καθώς και στην ιστορική του αποστολή στο καθήκον για ένα καινούργιο, ειρηνικό 
και ευτυχισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό - Ελληνες, Τούρκους, 
Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνους. 

Λευκωσία, 30.11.86 
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σοσιαλισμού, την απόκρουση του αντικομμουνισμού, αντισοβιετισμού, και κάθε 
μορφής ιδεολογικής απόκλισης. Την εκλαΐκευση της γραμμής και τακτικής του και 
την υπεράσπιση των αποφάσεων του και την άνοδο του ιδεολογικού επιπέδου των 
μελών και στελεχών του. 

Το θεωρητικό όργανο του Κόμματος, ο «Νεος Δημοκράτης» που έχει σημειώσει 
αρκετή βελτίωση, πρέπει να βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ. 0 «Ν.Δ.» πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ιδεολογικής μας δουλιάς και της πολιτικής 
του Κόμματος. Να φωτίζει αποτελεσματικά τις θέσεις του Κόμματος και τα 
κύρια θεωρητικά προβλήματα της εποχής μας και να γίνει πραγματικά όργανο 
θεωρητικής σκέψης και προβολής της ιδεολογίας μας. Για το σκοπό αυτό 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμβολή των στελεχών του Κόμματος. 

Το Συνέδριο ξεκινώντας από τις διαπιστώσεις ότι η «ΧΑΡΑΥΓΗ» παρά την βελτίωση 
που σημείωσε, εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες, 
καθορίζει σαν βασικό καθήκον τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για το ξεπέρασμα 
τους και για την ουσιαστική βελτίωση της. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ», του «Ν.Δ.». της «Διεθνούς Πολιτικής 
Επιθεώρησης» και των άλλων εντύπων του Κόμματος και του Κινήματος και γενικά 
κάθε προοδευτικού εντύπου και ιδιαίτερα η αξιοποίηση του περιεχομένου τους 
πρέπει ν' αντικρυσθεί από το κομματικό σύνολο σαν ένα κύριο πολιτικό καθήκον 
που πρέπει να εχτελεστεί κατά τον καλύτερο τρόπο. 

Η Κ.Ε. θα πρέπει επίσης να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την τακτική έκδοση 
(διμηνιαία ή τριμηνιαία το αργότερο) του αγγλικού μας οργάνου « Α Κ Ε Λ ΝΙΟΥΣ 
ΛΕΤΤΕΡ» γιατί με αυτό μας δίνεται η ευκαιρία για τακτική κατατόπιση του διεθνούς 
προοδευτικού κινήματος και διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τη δουλιά του 
Παραρτήματος του Κόμματος μας στην Αγγλία. 

(η) Με βάση τη μέχρι σήμερα πείρα του δικού μας και του διεθνούς εργατικού 
κινήματος να δυναμώσουμε πιο πολύ και να οργανώσουμε πιο συστηματικά την 
πολιτικοοργανωτική επαγρύπνηση. Πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί το κομματικό 
σύνολο ότι η επαγρύπνηση και η διασφάλιση του Κόμματος από τη διάβρωση ή 
τη διείσδυση σ' αυτό εχθρικών στοιχείων όπως και η περιφρούρηση της ενότητας 
του. είναι επιταχτικό καθήκον κάθε μέλους του Κόμματος. Διαπαιδαγωγώντας έτσι 
το κομματικό σύνολο θα χτυπήσουμε κάθε τυχόν υποτίμηση που υπάρχει γι ' αυτόν 
τον τόσο σημαντικό τομέα δουλιάς του Κόμματος. 

(θ) Στον τομέα των διεθνών σχέσεων, εχτιμώντας τη διεύρυνση τους να ενισχύουμε 
διαρκώς και πιο πολύ τους δεσμούς του Κόμματος και να αναπτύσσουμε ολοένα τις 
σχέσεις μας με τα αδελφό Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα πάνω στη βάση 
αρχών και με βάση τα κοινά ιδανικά του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και προλεταριακού 
διεθνισμού. 

Να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε επίσης τους δεσμούς του Κόμματος μας με 
τα εθνικό-απελευθερωτικά κινήματα και τα προοδευτικά κόμματα ιδιαίτερα της 
περιοχής μας. με βάση τις κοινές θέσεις του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
σιωνισμό, το φασισμό και την αντίδραση. 

(ι) Να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της ανάπτυξης των οικονομικών του Κόμματος 
πράγμα απαραίτητο για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του και την 
επάνδρωση του με νέα στελέχη και γενικά την αντιμετώπιση των αυξανομένων 
αναγκών της δουλιάς του Κόμματος και των αγώνων που αυτό διεξάγει. 

(ια) Το 16ο Συνέδριο λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία που έχει για το 
Κόμμα μας η περαιτέρω ανάπτυξη της δουλιάς του Παραρτήματος μας στη Μεγάλη 
Βρεττανία θα πρέπει να συνεχίσει με ακόμα πιο συστηματικό τρόπο να παρέχει 
βοήθεια στην κομματική μας αυτή οργάνωση ώστε να μπορέσει να επιτύχει 
καλύτερη επάνδρωση των μηχανισμών της για να μπορέσει ν' ανταποκριθεί 
καλύτερα στα καθήκοντα που πρέπει να επιτελέσει. 
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Τέτια καθήκοντα είναι κατά κύριο λόγο η ενίσχυση του αγώνα του λαού μας για μια 
βιώσιμη αποδεκτή λύση του πολιτικού μας προβλήματος, η διατήρηση της ταυτότητας 
της Παροικίας μας στην Αγγλία που συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό πρόβλημα, 
το πρόβλημα των ναύλων, κ.ά. 

Γενικά η Κ.Ε. να φροντίσει για την όσο το δυνατό πιο συχνή επαφή και βοήθεια προς 
το Παράρτημα. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα συμβάλλουμε στο ολόπλευρο δυνάμωμα του 
Κόμματος μας, ανεβάζουμε την οργανωτική δουλιά στο επίπεδο που απαιτούν οι 
σημερινές πολιτικές καταστάσεις και εξελίξεις και συμβάλλουμε ώστε το Κόμμα μας 
να διαδραματίζει ακόμα πιο αποφασιστικά τον πρωτοποριακό του ρόλο στην πάλη του 
κυπριακού λαού για μιαν ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού, για την επίτευξη 
των κύριων πολιτικών στόχων του Κόμματος σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές 
και για τα άμεσα και μακροπρόθεσμα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των 
εργατών, των αγροτών και των εργαζομένων του νησιού μας. 

Το 16ο Συνέδριο διακηρύττει για άλλη μια φορά, ότι απώτερος στόχος του Κόμματος 
μας παραμένει ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κυπριακής κοινωνίας με βάση 
τις αρχές του Μαρξισμού-Λενιν ισμού. 

Εκπληρώνοντας τα πιο πάνω καθήκοντα βοηθούμε το Κόμμα μας ώστε να συμβάλει 
ακόμα πιο δραστήρια και αποφασιστικά στην πάλη του κυπριακού λαού για τη σωτηρία 
και τη δικαίωση και να ανταποκριθεί στις ευθύνες του και στις προσδοκίες του λαού 
καθώς και στην ιστορική του αποστολή στο καθήκον για ένα καινούργιο, ειρηνικό 
και ευτυχισμένο μέλλον για ολόκληρο τον κυπριακό λαό - Ελληνες, Τούρκους, 
Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνους. 

Λευκωσία, 30.11.86 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Πατριωτικέ κυπριακέ, λαέ, Το Α Κ Ε Λ , που φέτος γιορτάζει τα ΘΟχρονα του, με την 
ευκαιρία του 16ου Συνεδρίου του απευθύνει προς ολόκληρο τον κυπριακό λαό 
μήνυμα πατριωτικής ενότητας και πίστης. Απευθύνε ι θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό 
προς όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου και τους καλεί σε κοινό αγώνα ενάντια 
στον κοινό εχθρό, τον ιμπεριαλισμό και την ξένη κατοχή. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Το 16ο Συνέδριο που συνήλθε σε μια κρίσιμη 
για την παγκόσμια ειρήνη περίοδο, συνειδητοποιεί πλήρως τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι δραστηριότητες των ηγετικών κύκλων των νατοϊκών χωρών και ειδικά 
των Ηνωμένων Πολιτειών, με την εμμονή τους για στρατιωτική υπεροχή έναντι των 
σοσιαλιστικών χωρών και ειδικά με την εμμονή του Προέδρου Ρήγκαν στο λεγόμενο 
«πόλεμο των άστρων». 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει με ενθουσιασμό το συνεχώς ογκούμενο παγκόσμιο κίνημα 
ειρήνης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα την «επίθεση ειρήνης» της Σοβιετικής Ένωσης που 
από τη μια ξεσκεπάζε ι τις φιλοπόλεμες επιδιώξεις των μιλιταριστικών επιδρομικών 
κύκλων και από την άλλη ανοίγει το δρόμο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, το 
δρόμο προς ένα κόσμο χωρίς πολέμους. 

Χαιρετίζουμε, επίσης, την πάλη του λαού μας και τη συμβολή του στον πανανθρώπινο 
αγώνα για την ειρήνη και τη προσπάσπιση της ζωής. Συνειδητοποιώντας τους 
κινδύνους που διατρέχει η Κύπρος από την ύπαρξη και τη χρησιμοποίηση των 
βρεττανικών βάσεων το Συνέδριο μας καλεί το λαό μας για πιο έντονο αγώνα για την 
αποστρατικοποίηση του νησιού μας. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Το 16ο Συνέδριο υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούνται από 
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό και οι οποίοι σπρώχνουν σε λύσεις 
αντίθετες προς τους πόθους και τα συμφέροντα του λαού μας - Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Μπροστά σ' αυτούς τους κινδύνους τονίζουμε την ανάγκη για κοινό 
αγώνα για να βγει το κυπριακό απ' αυτό το επικίνδυνο αδιέξοδο. 

Το συνέδριο μας επαναβεβαίωσε την πεποίθηση μας στη δυνατότητα εξεύρεσης 
ορθής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ, που είναι δυνατή με 
τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη, που απερίφραστα διαδηλώθηκε ακόμα μια 
φορά από τους εκπροσώπους των αδελφών κομμάτων. Η λύση του Κυπριακού είναι 
δυνατή στα πλαίσια του ΟΗΕ, με δυο παράλληλες διαδικασίες. Μια διεθνή διάσκεψη 
για την επίλυση της διεθνούς πτυχής και ενός ουσιαστικού διακοινοτικού διαλόγου 
για τη λύση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Σε σχέση μ' αυτό το Συνέδριο μας 
χαιρέτισε τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «Αρχές λύσης του κυπριακού 
και τρόποι επίτευξης της» σαν μια ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες για ορθή 
λύση του Κυπριακού. 

Το συνέδριο διαδηλώνει την εμμονή του σ' αυτές τις διαδικασίες και αποκρούει τις 
προσπάθειες για εγκλωβισμό του Κυπριακού στα στεγανά του ΝΑΤΟ ή της ΕΟΚ από 
οπουδήποτε και αν προέρχονται. Λύση του Κυπριακού μόνο με την απομάκρυνση 
των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων καθώς και όλων των άλλων 
ξένων στρατευμάτων μπορεί να επιτευχθεί. 

Το Συνέδριο επισημαίνει τα ανησυχητικά κρούσματα εθνικισμού και σωβινισμού 
που διευκολύνουν τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών κύκλων και των επεχτατιστών της 
Άγκυρας. Σ ' αυτά τα κηρύγματα και σ' αυτή την καταστροφική πορεία το Συνέδριο μας 
αντιτάσσει τη γραμμή της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
και της κοινής πάλης των δημοκρατικών και προοδευτικών τους δυνάμεων για μιαν 
ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση, για μια Κύπρο κοινή πατρίδα 
Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων Μαρωνιτών και Λατίνων. 
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Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, 

Το 16ο Συνέδριο απευθύνει μήνυμα ενότητας και κοινής δράσης για κοινούς σκοπούς 
και στόχους. Το Α Κ Ε Λ σ' όλη την ΘΟχρονη ζωή και δράση του στάθηκε πάντα 
σημαιοφόρος της ενότητας των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας 
στην πάλη για τη λευτεριά, τη δημοκρατία, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, για 
την προκοπή του λαού. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει το συντονισμό της δράσης και τους κοινούς αγώνες των 
συνδικαλιστικών, των αγροτικών, των επαγγελματικών και άλλων οργανώσεων για 
την προάσπιση των κατακτήσεων τους και τη βελτίωση του βιοτικού και πολιτιστικού 
τους επιπέδου 

Καλεί τις οργανώσεις να περιφρουρήσουν και να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ την 
ενότητα και την κοινή τους δράση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των 
προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας και ειδικά για την αποτροπή της Τελωνειακής 
Ένωσης Κύπρου - ΕΟΚ που θάχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την κυπριακή 
οικονομία. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Το 16ο Συνέδριο συμπίπτει με τα ΘΟχρονα από την ίδρυση του Κόμματος της 
εργατικής τάξης και των εργαζομένων του νησιού μας. Το Κόμμα μας σ' αυτά τα 60 
χρόνια κράτησε ψηλά τη σημαία των ιδανικών του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού και πάλαιψε σκληρά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες -
νόμιμες ή παράνομες. 

Σαν αποτέλεσμα αυτών των αγώνων άλλαξαν ριζικά οι συνθήκες δουλιάς, η ζωή, το 
βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού. Με την ευκαιρία των ΘΟχρονων του και 
του 16ου Συνεδρίου διακηρύττουμε πως πιστοί στα ιδανικά του Κόμματος μας θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για το «ψωμί και για τη λευτεριά», τον αγώνα για το σοσιαλισμό. 
Τέρμα αυτού του αγώνα θάναι μια Κύπρος πλήρως ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ενιαία, 
αδέσμευτη, ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη, μια Κύπρος κοινή πατρίδα Ελλήνων, 
Τούρκων. Αρμένηδων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Μια Κύπρος ειρηνική, ευτυχισμένη, 
σοσιαλιστική! 

Ζήτω ο αδούλωτος κυπριακός λαός! 

Ζήτω τα ΘΟχρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ ! 

Ζήτω το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ! 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 16ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Πατριωτικέ κυπριακέ, λαέ, Το Α Κ Ε Λ , που φέτος γιορτάζει τα ΘΟχρονα του, με την 
ευκαιρία του 16ου Συνεδρίου του απευθύνει προς ολόκληρο τον κυπριακό λαό 
μήνυμα πατριωτικής ενότητας και πίστης. Απευθύνε ι θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό 
προς όλους τους εργαζόμενους της Κύπρου και τους καλεί σε κοινό αγώνα ενάντια 
στον κοινό εχθρό, τον ιμπεριαλισμό και την ξένη κατοχή. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Το 16ο Συνέδριο που συνήλθε σε μια κρίσιμη 
για την παγκόσμια ειρήνη περίοδο, συνειδητοποιεί πλήρως τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι δραστηριότητες των ηγετικών κύκλων των νατοϊκών χωρών και ειδικά 
των Ηνωμένων Πολιτειών, με την εμμονή τους για στρατιωτική υπεροχή έναντι των 
σοσιαλιστικών χωρών και ειδικά με την εμμονή του Προέδρου Ρήγκαν στο λεγόμενο 
«πόλεμο των άστρων». 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει με ενθουσιασμό το συνεχώς ογκούμενο παγκόσμιο κίνημα 
ειρήνης. Χαιρετίζει ιδιαίτερα την «επίθεση ειρήνης» της Σοβιετικής Ένωσης που 
από τη μια ξεσκεπάζε ι τις φιλοπόλεμες επιδιώξεις των μιλιταριστικών επιδρομικών 
κύκλων και από την άλλη ανοίγει το δρόμο για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, το 
δρόμο προς ένα κόσμο χωρίς πολέμους. 

Χαιρετίζουμε, επίσης, την πάλη του λαού μας και τη συμβολή του στον πανανθρώπινο 
αγώνα για την ειρήνη και τη προσπάσπιση της ζωής. Συνειδητοποιώντας τους 
κινδύνους που διατρέχει η Κύπρος από την ύπαρξη και τη χρησιμοποίηση των 
βρεττανικών βάσεων το Συνέδριο μας καλεί το λαό μας για πιο έντονο αγώνα για την 
αποστρατικοποίηση του νησιού μας. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Το 16ο Συνέδριο υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούνται από 
το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό και οι οποίοι σπρώχνουν σε λύσεις 
αντίθετες προς τους πόθους και τα συμφέροντα του λαού μας - Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Μπροστά σ' αυτούς τους κινδύνους τονίζουμε την ανάγκη για κοινό 
αγώνα για να βγει το κυπριακό απ' αυτό το επικίνδυνο αδιέξοδο. 

Το συνέδριο μας επαναβεβαίωσε την πεποίθηση μας στη δυνατότητα εξεύρεσης 
ορθής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ, που είναι δυνατή με 
τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη, που απερίφραστα διαδηλώθηκε ακόμα μια 
φορά από τους εκπροσώπους των αδελφών κομμάτων. Η λύση του Κυπριακού είναι 
δυνατή στα πλαίσια του ΟΗΕ, με δυο παράλληλες διαδικασίες. Μια διεθνή διάσκεψη 
για την επίλυση της διεθνούς πτυχής και ενός ουσιαστικού διακοινοτικού διαλόγου 
για τη λύση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Σε σχέση μ' αυτό το Συνέδριο μας 
χαιρέτισε τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για τις «Αρχές λύσης του κυπριακού 
και τρόποι επίτευξης της» σαν μια ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες για ορθή 
λύση του Κυπριακού. 

Το συνέδριο διαδηλώνει την εμμονή του σ' αυτές τις διαδικασίες και αποκρούει τις 
προσπάθειες για εγκλωβισμό του Κυπριακού στα στεγανά του ΝΑΤΟ ή της ΕΟΚ από 
οπουδήποτε και αν προέρχονται. Λύση του Κυπριακού μόνο με την απομάκρυνση 
των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων καθώς και όλων των άλλων 
ξένων στρατευμάτων μπορεί να επιτευχθεί. 

Το Συνέδριο επισημαίνει τα ανησυχητικά κρούσματα εθνικισμού και σωβινισμού 
που διευκολύνουν τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών κύκλων και των επεχτατιστών της 
Άγκυρας. Σ ' αυτά τα κηρύγματα και σ' αυτή την καταστροφική πορεία το Συνέδριο μας 
αντιτάσσει τη γραμμή της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
και της κοινής πάλης των δημοκρατικών και προοδευτικών τους δυνάμεων για μιαν 
ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεχτή και βιώσιμη λύση, για μια Κύπρο κοινή πατρίδα 
Ελλήνων, Τούρκων, Αρμένηδων Μαρωνιτών και Λατίνων. 
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Πατριωτικέ κυπριακέ λαέ, 

Το 16ο Συνέδριο απευθύνει μήνυμα ενότητας και κοινής δράσης για κοινούς σκοπούς 
και στόχους. Το Α Κ Ε Λ σ' όλη την ΘΟχρονη ζωή και δράση του στάθηκε πάντα 
σημαιοφόρος της ενότητας των πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων του λαού μας 
στην πάλη για τη λευτεριά, τη δημοκρατία, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, για 
την προκοπή του λαού. 

Το Συνέδριο μας χαιρετίζει το συντονισμό της δράσης και τους κοινούς αγώνες των 
συνδικαλιστικών, των αγροτικών, των επαγγελματικών και άλλων οργανώσεων για 
την προάσπιση των κατακτήσεων τους και τη βελτίωση του βιοτικού και πολιτιστικού 
τους επιπέδου 

Καλεί τις οργανώσεις να περιφρουρήσουν και να ενισχύσουν ακόμα πιο πολύ την 
ενότητα και την κοινή τους δράση για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των 
προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας και ειδικά για την αποτροπή της Τελωνειακής 
Ένωσης Κύπρου - ΕΟΚ που θάχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την κυπριακή 
οικονομία. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Το 16ο Συνέδριο συμπίπτει με τα ΘΟχρονα από την ίδρυση του Κόμματος της 
εργατικής τάξης και των εργαζομένων του νησιού μας. Το Κόμμα μας σ' αυτά τα 60 
χρόνια κράτησε ψηλά τη σημαία των ιδανικών του Μαρξισμού-Λεν ιν ισμού και του 
προλεταριακού διεθνισμού και πάλαιψε σκληρά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες -
νόμιμες ή παράνομες. 

Σαν αποτέλεσμα αυτών των αγώνων άλλαξαν ριζικά οι συνθήκες δουλιάς, η ζωή, το 
βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο του λαού. Με την ευκαιρία των ΘΟχρονων του και 
του 16ου Συνεδρίου διακηρύττουμε πως πιστοί στα ιδανικά του Κόμματος μας θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για το «ψωμί και για τη λευτεριά», τον αγώνα για το σοσιαλισμό. 
Τέρμα αυτού του αγώνα θάναι μια Κύπρος πλήρως ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ενιαία, 
αδέσμευτη, ομόσπονδη, αποστρατικοποιημένη, μια Κύπρος κοινή πατρίδα Ελλήνων, 
Τούρκων. Αρμένηδων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Μια Κύπρος ειρηνική, ευτυχισμένη, 
σοσιαλιστική! 

Ζήτω ο αδούλωτος κυπριακός λαός! 

Ζήτω τα ΘΟχρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ ! 

Ζήτω το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ! 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε, 

Το 16ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία, από τις 26-30 Νοεμβρίου 
1986, αφού συζήτησε το πολιτικό και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, 
αποφασίζει: 

1. Δ ιαδηλώνει την πλήρη υποστήριξη του στη γραμμή αγώνα για μια Κύπρο 
ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ακέραιη, ενιαία, ομόσπονδη, αδέσμευτη και πλήρως 
αποστρατικοποιημένη και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική 
γραμμή με πίστη και συνέπεια. Σ' αυτά τα πλαίσια καταδικάζει κάθε ενέργεια που 
παραβιάζει την αδέσμευτη εξωτερική πολιτική και που τείνει να υποβαθμίσει ή 
ακρωτηριάσει την κυπριακή ανεξαρτησία. 

2. Υπογραμμίζει την αταλάντευτη προσήλωση του στην τακτική λύσης του 
Κυπριακού, που προνοεί ειρηνικές διαδικασίες, στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Υποστηρίζει την παράλληλη διαδικασία των ενδοκυπριακών συνομιλιών προς 
επίλυση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και τη σύγκληση Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης 
προς επίλυση της εξωτερικής πτυχής και αξιώνει αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 
Καλεί την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι χωρίς Δ ι εθνή Δ ιάσκεψη το 
Κυπριακό δεν λύεται και, κατά συνέπεια, να πάρει όλα τα μέτρα για υλοποίηση της. 

3. Κατηγορηματικά διακηρύσσει ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται 
στις αποφάσεις και ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. Σημαντική 
συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση συνιστούν οι σοβιετικές προτάσεις για λύση 
του Κυπριακού, που πρέπει να αξιοποιηθούν. Υπογραμμίζεται ότι δεν νοείται κι ούτε 
γίνεται δεκτή λύση χωρίς την αποχώρηση των τούρκικων και όλων των άλλων ξένων 
στρατευμάτων και των εποίκων. 

4. Δ ιακηρύσσει την ολόψυχη υποστήριξη του Α Κ Ε Λ προς κάθε μέτρο που 
προωθεί την πατριωτική, δημοκρατική ενότητα ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και 
την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

5. Δ ιαδηλώνει την αμετακίνητη και μαχητική υποστήριξη των Ακελιστών προς 
τις διεκδικήσεις των εργατών, αγροτών και των άλλων κοινωνικών στρωμάτων των 
εργαζομένων και ζητά από την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια φιλολαϊκή οικονομική 
και κοινωνική πολιτική και να τερματίσει την πορεία προς τελωνειακή ένωση Κύπρου 
- Ε Ο Κ . 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΕΖ ΝΤΕ ΚΟΥΕΠΑΡ 

Εξοχότατε. 

Το 16ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία, από τις 26 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 1986, συζήτησε τη σημερινή κατάσταση του κυπριακού προβλήματος και 
υποβάλλει στην εξοχότητά σας τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει βαθιά ανησυχία και εντονότατη διαμαρτυρία, γιατί, κατά παράβαση 
των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Τουρκία για 
13ο χρόνο συνεχίζει τη στρατιωτική κατοχή 37% σχεδόν του κυπριακού εδάφους, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζεται το δράμα των 200 χιλιάδων προσφύγων και ιδιαίτερα των 
συγγενών των αγνοουμένων. 

2. Ιδιαίτερα ανησυχεί και καταδικάζει εντονότερα τις συνεχιζόμενες παράνομες 
χωριστικές ενέργειες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας σχετικά με την εγκαθίδρυση 
παράνομου «κράτους» στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την υποστήριξη της 
Τουρκίας, παρά την καταδίκη τους από τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
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3. Καταδικάζει την αυξανόμενη στρατικοποίηση της Κύπρου, με στόχο τη 
χρησιμοποίηση της από τις χώρες του ΝΑΤΟ σαν στρατιωτικού προγεφυρώματος 
ενάντια στους γύρω λαούς. Αυτό φαίνεται από την κατασκευή αμερικανικών βάσεων 
στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη, που προορίζονται για τη «Δύναμη Ταχείας 
Ανάπτυξης» και «Δύναμη Δέλτα», την ανέγερση νέου κατασκοπευτικού σταθμού των 
ΗΠΑ, των βρεττανικών «κυρίαρχων» βάσεων και των διευκολύνσεων στο λιμάνι και 
αεροδρόμιο Λάρνακας από τις γαλλικές και αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και την 
πρόσφατη μεταφορά της βρεττανικής στρατιωτικής δύναμης 5 Α 5 στις βάσεις του 
Ακρωτηρίου. 

4. Εμμένε ι σε μια ειρηνική δίκαιη λύση μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ, που θα 
διασφαλίζει την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών κι όλων των άλλων 
ξένων στρατιωτικών βάσεων κι εγκαταστάσεων στη νήσο. την αποχώρηση των 
εποίκων, τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και το δικαίωμα επιστροφής 
των προσφύγων. Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ασφάλειας στα 
σπίτια και τις περιουσίες τους. Μια λύση που θα διασφαλίζει μια Κύπρο πλήρως 
ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ενωμένη κι εδαφικά ακέραιη, ομόσπονδη, αδέσμευτη και 
πλήρως αποστρατικοποιημένη. Μια Κύπρο δημοκρατική κι ευημερούσα για όλους 
τους κατοίκους της και γέφυρα ειρήνης στην περιοχή. 

5. Εκφράζει την πεποίθηση ότι μια τέτοια λύση μπορεί και πρέπει να βρεθεί στα 
πλαίσια του ΟΗΕ και των αποφάσεων του. Για την εσωτερική πτυχή εμμένουμε σε 
λύση με ενδοκυπριακές συνομιλίες, στα πλαίσια του ΟΗΕ, στη βάση των αποφάσεων 
του και των συμφωνιών Μακαρίου - Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς, 1977 
και 1979. Για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού εμμένουμε στη σύγκληση Δ ιεθνούς 
Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ. 

6. Εκφράζει την εκτίμηση του για τις προσπάθειες και για τη λύση του Κυπριακού, 
με βάση την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, σας καλεί, Εξοχότατε, να εντείνετε 
τις ενέργειες σας για παράλληλες διαδικασίες προς λύση των πτυχών του Κυπριακού, 
νοουμένου ότι αυτές είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. 

Από μια δίκαιη λύση του Κυπριακού θα ωφεληθεί όχι μόνον ο κυπριακός λαός σαν 
σύνολο, αλλά και οι γύρω λαοί και η υπόθεση της ε ιρήνης στην ευαίσθητη περιοχή 
μας και στον κόσμο. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο ιου Α Κ Ε Λ 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Με την ευκαιρία του 16ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ σας απευθύνουμε από μέρους των 
αντιπροσώπων και των χιλιάδων μελών του, που αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο 
τα ειλικρινή φιλικά αισθήματα της πλειονότητας των Ελληνοκυπρίων και σάς 
εκφράζουμε θερμό φιλικό χαιρετισμό. 

Γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός και τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού που 
έστησαν οι εχθροί του λαού μας, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, διαχωρίζοντας 
τη μικρή κοινή μας πατρίδα σε βορρά και νότο, δημιούργησαν σε όλους μας συμφορές, 
τεράστιες δυσκολίες και προβλήματα που συνεχίζονται για πάνω από 12 χρόνια. 

Κύριος ένοχος και αίτιος στο συνεχιζόμενο δράμα της Κύπρου είναι ο ιμπεριαλισμός 
και οι επεμβάσεις του για εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Είναι αυτοί που οργάνωσαν και συντηρούν την κυπριακή τραγωδία, που με διάφορες 
συνωμοσίες και δολοπλοκίες διατηρούν την κατάσταση και παρεμβάλλουν εμπόδια 
στον δρόμο του λαού μας. 

θεωρούμε καθήκον μας να υπογραμμίσουμε και με αυτή την ευκαιρία, ότι παρά 
τον χωρισμό μας, παρά τις συμφορές μας. παρά τις συνεχιζόμενες συνωμοσίες 
και ραδιουργίες των εχθρών του τόπου και του λαού μας, εμείς Ελληνοκύπριοι και 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Κύριε Πρόεδρε, 

Το 16ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία, από τις 26-30 Νοεμβρίου 
1986, αφού συζήτησε το πολιτικό και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, 
αποφασίζει: 

1. Δ ιαδηλώνει την πλήρη υποστήριξη του στη γραμμή αγώνα για μια Κύπρο 
ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ακέραιη, ενιαία, ομόσπονδη, αδέσμευτη και πλήρως 
αποστρατικοποιημένη και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθεί αυτή τη στρατηγική 
γραμμή με πίστη και συνέπεια. Σ' αυτά τα πλαίσια καταδικάζει κάθε ενέργεια που 
παραβιάζει την αδέσμευτη εξωτερική πολιτική και που τείνει να υποβαθμίσει ή 
ακρωτηριάσει την κυπριακή ανεξαρτησία. 

2. Υπογραμμίζει την αταλάντευτη προσήλωση του στην τακτική λύσης του 
Κυπριακού, που προνοεί ειρηνικές διαδικασίες, στα πλαίσια και υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Υποστηρίζει την παράλληλη διαδικασία των ενδοκυπριακών συνομιλιών προς 
επίλυση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού και τη σύγκληση Δ ιεθνούς Δ ιάσκεψης 
προς επίλυση της εξωτερικής πτυχής και αξιώνει αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις. 
Καλεί την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι χωρίς Δ ι εθνή Δ ιάσκεψη το 
Κυπριακό δεν λύεται και, κατά συνέπεια, να πάρει όλα τα μέτρα για υλοποίηση της. 

3. Κατηγορηματικά διακηρύσσει ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να στηρίζεται 
στις αποφάσεις και ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. Σημαντική 
συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση συνιστούν οι σοβιετικές προτάσεις για λύση 
του Κυπριακού, που πρέπει να αξιοποιηθούν. Υπογραμμίζεται ότι δεν νοείται κι ούτε 
γίνεται δεκτή λύση χωρίς την αποχώρηση των τούρκικων και όλων των άλλων ξένων 
στρατευμάτων και των εποίκων. 

4. Δ ιακηρύσσει την ολόψυχη υποστήριξη του Α Κ Ε Λ προς κάθε μέτρο που 
προωθεί την πατριωτική, δημοκρατική ενότητα ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και 
την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

5. Δ ιαδηλώνει την αμετακίνητη και μαχητική υποστήριξη των Ακελιστών προς 
τις διεκδικήσεις των εργατών, αγροτών και των άλλων κοινωνικών στρωμάτων των 
εργαζομένων και ζητά από την κυβέρνηση να ακολουθήσει μια φιλολαϊκή οικονομική 
και κοινωνική πολιτική και να τερματίσει την πορεία προς τελωνειακή ένωση Κύπρου 
- Ε Ο Κ . 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΕΡΕΖ ΝΤΕ ΚΟΥΕΠΑΡ 

Εξοχότατε. 

Το 16ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , που συνήλθε στη Λευκωσία, από τις 26 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 1986, συζήτησε τη σημερινή κατάσταση του κυπριακού προβλήματος και 
υποβάλλει στην εξοχότητά σας τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει βαθιά ανησυχία και εντονότατη διαμαρτυρία, γιατί, κατά παράβαση 
των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Τουρκία για 
13ο χρόνο συνεχίζει τη στρατιωτική κατοχή 37% σχεδόν του κυπριακού εδάφους, με 
αποτέλεσμα να συνεχίζεται το δράμα των 200 χιλιάδων προσφύγων και ιδιαίτερα των 
συγγενών των αγνοουμένων. 

2. Ιδιαίτερα ανησυχεί και καταδικάζει εντονότερα τις συνεχιζόμενες παράνομες 
χωριστικές ενέργειες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας σχετικά με την εγκαθίδρυση 
παράνομου «κράτους» στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την υποστήριξη της 
Τουρκίας, παρά την καταδίκη τους από τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
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3. Καταδικάζει την αυξανόμενη στρατικοποίηση της Κύπρου, με στόχο τη 
χρησιμοποίηση της από τις χώρες του ΝΑΤΟ σαν στρατιωτικού προγεφυρώματος 
ενάντια στους γύρω λαούς. Αυτό φαίνεται από την κατασκευή αμερικανικών βάσεων 
στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη, που προορίζονται για τη «Δύναμη Ταχείας 
Ανάπτυξης» και «Δύναμη Δέλτα», την ανέγερση νέου κατασκοπευτικού σταθμού των 
ΗΠΑ, των βρεττανικών «κυρίαρχων» βάσεων και των διευκολύνσεων στο λιμάνι και 
αεροδρόμιο Λάρνακας από τις γαλλικές και αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και την 
πρόσφατη μεταφορά της βρεττανικής στρατιωτικής δύναμης 5 Α 5 στις βάσεις του 
Ακρωτηρίου. 

4. Εμμένε ι σε μια ειρηνική δίκαιη λύση μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ, που θα 
διασφαλίζει την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών κι όλων των άλλων 
ξένων στρατιωτικών βάσεων κι εγκαταστάσεων στη νήσο. την αποχώρηση των 
εποίκων, τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και το δικαίωμα επιστροφής 
των προσφύγων. Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σε συνθήκες ασφάλειας στα 
σπίτια και τις περιουσίες τους. Μια λύση που θα διασφαλίζει μια Κύπρο πλήρως 
ανεξάρτητη, κυρίαρχη, ενωμένη κι εδαφικά ακέραιη, ομόσπονδη, αδέσμευτη και 
πλήρως αποστρατικοποιημένη. Μια Κύπρο δημοκρατική κι ευημερούσα για όλους 
τους κατοίκους της και γέφυρα ειρήνης στην περιοχή. 

5. Εκφράζει την πεποίθηση ότι μια τέτοια λύση μπορεί και πρέπει να βρεθεί στα 
πλαίσια του ΟΗΕ και των αποφάσεων του. Για την εσωτερική πτυχή εμμένουμε σε 
λύση με ενδοκυπριακές συνομιλίες, στα πλαίσια του ΟΗΕ, στη βάση των αποφάσεων 
του και των συμφωνιών Μακαρίου - Ντενκτάς και Κυπριανού - Ντενκτάς, 1977 
και 1979. Για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού εμμένουμε στη σύγκληση Δ ιεθνούς 
Δ ιάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ. 

6. Εκφράζει την εκτίμηση του για τις προσπάθειες και για τη λύση του Κυπριακού, 
με βάση την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, σας καλεί, Εξοχότατε, να εντείνετε 
τις ενέργειες σας για παράλληλες διαδικασίες προς λύση των πτυχών του Κυπριακού, 
νοουμένου ότι αυτές είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. 

Από μια δίκαιη λύση του Κυπριακού θα ωφεληθεί όχι μόνον ο κυπριακός λαός σαν 
σύνολο, αλλά και οι γύρω λαοί και η υπόθεση της ε ιρήνης στην ευαίσθητη περιοχή 
μας και στον κόσμο. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο ιου Α Κ Ε Λ 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Με την ευκαιρία του 16ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ σας απευθύνουμε από μέρους των 
αντιπροσώπων και των χιλιάδων μελών του, που αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο 
τα ειλικρινή φιλικά αισθήματα της πλειονότητας των Ελληνοκυπρίων και σάς 
εκφράζουμε θερμό φιλικό χαιρετισμό. 

Γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός και τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού που 
έστησαν οι εχθροί του λαού μας, οι ιμπεριαλιστές και τα όργανα τους, διαχωρίζοντας 
τη μικρή κοινή μας πατρίδα σε βορρά και νότο, δημιούργησαν σε όλους μας συμφορές, 
τεράστιες δυσκολίες και προβλήματα που συνεχίζονται για πάνω από 12 χρόνια. 

Κύριος ένοχος και αίτιος στο συνεχιζόμενο δράμα της Κύπρου είναι ο ιμπεριαλισμός 
και οι επεμβάσεις του για εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Είναι αυτοί που οργάνωσαν και συντηρούν την κυπριακή τραγωδία, που με διάφορες 
συνωμοσίες και δολοπλοκίες διατηρούν την κατάσταση και παρεμβάλλουν εμπόδια 
στον δρόμο του λαού μας. 

θεωρούμε καθήκον μας να υπογραμμίσουμε και με αυτή την ευκαιρία, ότι παρά 
τον χωρισμό μας, παρά τις συμφορές μας. παρά τις συνεχιζόμενες συνωμοσίες 
και ραδιουργίες των εχθρών του τόπου και του λαού μας, εμείς Ελληνοκύπριοι και 
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Τουρκοκύπριοι έχουμε ιστορικό καθήκον και υποχρέωση να λύσουμε το Κυπριακό 
πρόβλημα, στα πλαίσια των πραγματικών συμφερόντων της κοινής μας πατρίδας της 
Κύπρου και ολόκληρου του κυπριακού λαού. 

Στηριγμένοι στο αδιάσειστο γεγονός ότι για αιώνες ζήσαμε μαζί φιλικά στις πόλεις 
και στα χωριά μας σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την πρόοδο και 
την ευημερία στον τόπο μας και αξιοποιώντας ορθά την αιματηρή κοινή μας πείρα των 
τελευταίων χρόνων, πιστεύουμε ότι μπορούμε και πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα 
μας με βάση τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και τις συμφωνίες κορυφής. 

Το Α Κ Ε Λ μόνιμα υποστηρίζει και αγωνίζεται για την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων για να πέσουν τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού. 

Το 16ο Συνέδριο μας, σάς απευθύνει μήνυμα φιλίας και συνεργασίας και σάς καλεί 
στον κοινό αγώνα, για να ματαιώσουμε τα σχέδια των εχθρών του κυπριακού λαού, 
να σπάσει το αδιέξοδο, να αξιοποιηθούν σωστά οι δυνατότητες της βοήθειας των 
Ηνωμένων Εθνών και οι καλές υπηρεσίες του Γ Γ του ΟΗΕ, για ορθή δίκαιη και 
λειτουργήσιμη λύση του Κυπριακού, για να κτίσουμε από κοινού μια Κύπρο δίχως 
πολεμικές βάσεις και ξένους στρατούς, κοινή πατρίδα όλων των κατοίκων της στην 
οποία να ο ικοδομήσουμε ειρηνικό, χαρούμενο και ευτυχισμένο μέλλον για όλους. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το ψήφισμα του Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ για τους πρόσφυγες αγνοούμενους, 
εγκλωβισμένους αναφέρει: 

Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 26 - 30 του Νιόβρη 
1986, αφού συζήτησε το προσφυγικό, το δράμα των αγνοουμένων και τις συνθήκες 
διαβίωσης των εγκλωβισμένων αποφασίζει: 

1. Το προσφυγικό που είναι το αποτέλεσμα του διπλού ιμπεριαλιστικού 
εγκλήματος του χουντοφασιστικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 
Ιούλη 1974 είναι μια από τις πιο σοβαρές πτυχές του Κυπριακού προβλήματος. 

2. Το Συνέδριο απορρίπτει σαν ανυπόστατους και παραπλανητικούς τους 
ισχυρισμούς εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας, ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα. Το προσφυγικό 
πρόβλημα υπάρχει από το 1974 που τα τουρκικά στρατεύματα με τη βία των όπλων 
ξερίζωσαν το ένα τρίτο του πληθυσμού της νήσου από τα σπίτια και τις περιουσίες 
τους. 

3. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί ότι η συνέχιση του προσφυγικού προβλήματος για 
13ο χρόνο οφείλεται στην ενθαρρυμένη από τον ιμπεριαλισμό άρνηση της Τουρκίας 
να συμμορφωθεί προς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό που προνοούν 
την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την εθελοντική επιστροφή των 
προσφύγων. Οφείλεται στην απροθυμία της Τουρκίας για μια λύση που να διασφαλίζει 
την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. 

4. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί ότι η λύση του προσφυγικού είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τη λύση του πολιτικού προβλήματος, γΓ αυτό υποστηρίζει να συνεχιστούν 
οι προσπάθειες του Γ Γ του ΟΗΕ για να τερματιστεί το σημερινό αδιέξοδο, για να 
προωθηθούν οι διαδικασίες των ενδοκυπριακών συνομιλιών και της σύγκλησης 
διεθνούς διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ, για αναζήτηση συνολικής λύσης του 
Κυπριακού στηριγμένης στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. 

5. Το Α Κ Ε Λ όπως και στο παρελθόν θα συνεχίσει και στο μέλλον ν' αγωνίζεται 
για την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων, για την επίλυση 
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των προσφυγικών προβλημάτων, για την ενότητα και συσπείρωση τους γύρω από την 
Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων. 

6. Το 16ο Συνέδριο υποστηρίζει να συνεχιστούν και επισπευσθούν οι προσπάθειες 
για την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης και διακίνησης των εγκλωβισμένων. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 26 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου συζήτησε την κατάσταση στη γειτονική μας Μέση Ανατολή με την οποία 
συνδέεται άμεσα το Κυπριακό. 
Εκφράζει βαθειά ανησυχία για τηνεπιδε ίνωσητηςκατάστασηςλόγωτηςσυνεχ ιζόμενης 
επιδρομής του Ισραήλ με την υποστήριξη των Η Π Α και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ 
ενάντια στους Αραβικούς λαούς ιδιαίτερα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό και τον 
λαό του Λιβάνουν όπου συνεχίζεται η άμεση στρατιωτική επέμβαση παράλληλα με 
τη χρήση αντιδραστικών ένοπλων οργάνων τους, υποθάλποντας τον εμφύλιο πόλεμο 
και την αδελφοκτόνο αιματοχυσία. 

Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή αραβικών εδαφών και την ωμή καταπίεση των 
Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας καθώς και των 
Συρίων στα υψώματα Γκολάν. 

Καταδικάζει την επιδρομή των ΗΠΑ κατά της Λ ιβυκής Τζαμαχιρίγιας που παραβίασε 
την κυριαρχία της χώρας, το διεθνές δίκαιο και έθεσε σε κίνδυνο την ειρήνη στη 
Μεσόγειο και τον κόσμο. 

Καταδικάζει την πρόσφατη συνωμοσία Ισραήλ, Βρεττανίας. ΗΠΑ κατά της Συρίας 
που αποσκοπεί να απομονώσει και να πλήξει τη χώρα αυτή που αποτελεί την κύρια 
δύναμη αντίστασης ενάντια στον ιμπεριαλισμό, σιωνισμό και την αντίδραση στη Μέση 
Ανατολή. 

Εκφράζει ανησυχία για το συνεχιζόμενο για 7ο χρόνο πόλεμο Ιράν - Ιράκ που αφανίζει 
τους δυο λαούς ωφελόντας μόνο τους ιμπεριαλιστές και σιωνιστές και ιδιαίτερα τα 
αμερικανικά μονοπώλια όπλων και ζητά τον άμεσο τερματισμό του. 

Εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς τους αραβικούς λαούς που αγωνίζονται για την 
απελευθέρωση των εδαφών τους. 

Εκφράζει υποστήριξη προς την Συρία και τη Λ ιβύη που αποτελούν τον στόχο των 
ιμπεριαλιστών - σιωνιστών λόγω της σταθερής αντίστασης τους στα επιδρομικό τους 
σχέδια. 

Εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη προς τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό 
και τον νόμιμο εκπρόσωπο του την ΟΑΠ. στον δίκαιο του αγώνα για επιστροφή και 
αναγνώριση των εθνικών του δικαιωμάτων περιλαμβανομένου του δικαιώματος 
εγκαθίδρυσης του δικού του κυρίαρχου κράτους στην Παλαιστίνη. Εκφράζει την 
ελπίδα για τερματισμό των ενδοαραβικών συγκρούσεων στο Λίβανο και ιδιαίτερα 
για τερματισμό των επιθέσεων κατά των Παλαιστινιακών καταυλισμών και εδραίωση 
της ενότητας των Αράβων στον αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού, σιωνισμού και της 
αντίδρασης. 

Διακηρύττει την σταθερή αντίθεση του κυπριακού λαού στη χρήση των Βρεττανικών 
βάσεων και γενικά του κυπριακού εδάφους από τους ιμπεριαλιστές ενάντια 
στους φίλους γειτονικούς λαούς της Μέσης Ανατολής. 0 αγώνας για πλήρη 
αποστρατικοποίηση της Κύπρου αποτελεί ταυτόχρονα και την καλύτερη συμβολή 
στον αγώνα των λαών της και σταθερή ειρήνη, περιοχής μας για δίκαιη λύση του 
Μεσανατολικού. 
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Τουρκοκύπριοι έχουμε ιστορικό καθήκον και υποχρέωση να λύσουμε το Κυπριακό 
πρόβλημα, στα πλαίσια των πραγματικών συμφερόντων της κοινής μας πατρίδας της 
Κύπρου και ολόκληρου του κυπριακού λαού. 

Στηριγμένοι στο αδιάσειστο γεγονός ότι για αιώνες ζήσαμε μαζί φιλικά στις πόλεις 
και στα χωριά μας σε ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την πρόοδο και 
την ευημερία στον τόπο μας και αξιοποιώντας ορθά την αιματηρή κοινή μας πείρα των 
τελευταίων χρόνων, πιστεύουμε ότι μπορούμε και πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα 
μας με βάση τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε. και τις συμφωνίες κορυφής. 

Το Α Κ Ε Λ μόνιμα υποστηρίζει και αγωνίζεται για την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων για να πέσουν τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού. 

Το 16ο Συνέδριο μας, σάς απευθύνει μήνυμα φιλίας και συνεργασίας και σάς καλεί 
στον κοινό αγώνα, για να ματαιώσουμε τα σχέδια των εχθρών του κυπριακού λαού, 
να σπάσει το αδιέξοδο, να αξιοποιηθούν σωστά οι δυνατότητες της βοήθειας των 
Ηνωμένων Εθνών και οι καλές υπηρεσίες του Γ Γ του ΟΗΕ, για ορθή δίκαιη και 
λειτουργήσιμη λύση του Κυπριακού, για να κτίσουμε από κοινού μια Κύπρο δίχως 
πολεμικές βάσεις και ξένους στρατούς, κοινή πατρίδα όλων των κατοίκων της στην 
οποία να ο ικοδομήσουμε ειρηνικό, χαρούμενο και ευτυχισμένο μέλλον για όλους. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Το ψήφισμα του Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ για τους πρόσφυγες αγνοούμενους, 
εγκλωβισμένους αναφέρει: 

Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 26 - 30 του Νιόβρη 
1986, αφού συζήτησε το προσφυγικό, το δράμα των αγνοουμένων και τις συνθήκες 
διαβίωσης των εγκλωβισμένων αποφασίζει: 

1. Το προσφυγικό που είναι το αποτέλεσμα του διπλού ιμπεριαλιστικού 
εγκλήματος του χουντοφασιστικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του 
Ιούλη 1974 είναι μια από τις πιο σοβαρές πτυχές του Κυπριακού προβλήματος. 

2. Το Συνέδριο απορρίπτει σαν ανυπόστατους και παραπλανητικούς τους 
ισχυρισμούς εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής 
ηγεσίας, ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει προσφυγικό πρόβλημα. Το προσφυγικό 
πρόβλημα υπάρχει από το 1974 που τα τουρκικά στρατεύματα με τη βία των όπλων 
ξερίζωσαν το ένα τρίτο του πληθυσμού της νήσου από τα σπίτια και τις περιουσίες 
τους. 

3. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί ότι η συνέχιση του προσφυγικού προβλήματος για 
13ο χρόνο οφείλεται στην ενθαρρυμένη από τον ιμπεριαλισμό άρνηση της Τουρκίας 
να συμμορφωθεί προς τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό που προνοούν 
την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την εθελοντική επιστροφή των 
προσφύγων. Οφείλεται στην απροθυμία της Τουρκίας για μια λύση που να διασφαλίζει 
την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. 

4. Το 16ο Συνέδριο θεωρεί ότι η λύση του προσφυγικού είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τη λύση του πολιτικού προβλήματος, γΓ αυτό υποστηρίζει να συνεχιστούν 
οι προσπάθειες του Γ Γ του ΟΗΕ για να τερματιστεί το σημερινό αδιέξοδο, για να 
προωθηθούν οι διαδικασίες των ενδοκυπριακών συνομιλιών και της σύγκλησης 
διεθνούς διάσκεψης στα πλαίσια του ΟΗΕ, για αναζήτηση συνολικής λύσης του 
Κυπριακού στηριγμένης στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής. 

5. Το Α Κ Ε Λ όπως και στο παρελθόν θα συνεχίσει και στο μέλλον ν' αγωνίζεται 
για την κατοχύρωση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων, για την επίλυση 
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των προσφυγικών προβλημάτων, για την ενότητα και συσπείρωση τους γύρω από την 
Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων. 

6. Το 16ο Συνέδριο υποστηρίζει να συνεχιστούν και επισπευσθούν οι προσπάθειες 
για την διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και να βελτιωθούν οι συνθήκες 
διαβίωσης και διακίνησης των εγκλωβισμένων. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 26 μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου συζήτησε την κατάσταση στη γειτονική μας Μέση Ανατολή με την οποία 
συνδέεται άμεσα το Κυπριακό. 
Εκφράζει βαθειά ανησυχία για τηνεπιδε ίνωσητηςκατάστασηςλόγωτηςσυνεχ ιζόμενης 
επιδρομής του Ισραήλ με την υποστήριξη των Η Π Α και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ 
ενάντια στους Αραβικούς λαούς ιδιαίτερα ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό και τον 
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Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

Το 16ο Συνέδριο του Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζόμενου Λαού, Α Κ Ε Λ , με βαθειά 
εκτίμηση και θαυμασμό χαιρετίζει τον ηρωικό λαό της Ν. Αφρικής με επικεφαλής 
το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσσο (ΑΝΟ) και την έξαρση της απελευθερωτικής του 
πάλης κατά του ρατσιστικού καθεστώτος των φυλετικών διακρίσεων του απαρτχάιντ. 

Σημειώνει με αγανάκτηση και αποτροπιασμό το εγκληματικό όργιο στο οποίο 
επιδίδεται το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας που καταφεύγει στην ωμή βία και 
την βάναυση καταπίεση. 

Απαιτεί να τεθεί τέρμα στο καθεστώς της βαρβαρότητας και του αναχρονισμού, 
της βίας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. 

Καταδικάζει τον αμερικάνικο-βρεττανικό ιμπεριαλισμό και τις αντιδραστικές 
κυβερνήσεις της Δύσης που σιωπηλά ή και ανοικτά στηρίζουν το χρεωκοπημένο 
καθεστώς της Πρετώριας, ενώ υποκριτικά δηλώνουν το αντίθετο. 

Ενώνει την φωνή του με όλες τις άλλες φωνές της δημοκρατικής ανθρωπότητας και 
απαιτεί την άμεση απελευθέρωση του φυλακισμένου ηρωικού τέκνου της Νότιας 
Αφρικής και ηγέτη του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου Νέλσων Μαντέλα, που 
είναι σήμερα η αδιαμφισβήτητη ηθική δύναμη αντίστασης, καρτερίας και σθένους. 

Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αλληλεγγύη και την πεποίθηση ολόκληρου 
του κυπριακού λαού. την ευχή και την ελπίδα για ένα σύντομο, αίσιο νικηφόρο τέρμα 
της απαράμιλλης ρωμαλαίας πάλης του λαού της Ν. Αφρικής υπό την ηγεσία του 
Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσσου. Κάθε μέρα που περνά η νίκη βρίσκεται πιο κοντά. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ 
Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απηχώντας τα αισθήματα του κυπριακού λαού. εκφράζει 
μεγάλη ανησυχία για την συνεχιζόμενη - κατά παράβαση της απόφασης του Διεθνούς 
Δικαστηρίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ - επιδρομικό πολιτική του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού ενάντια στη μικρή αλλά ηρωική Νικαράγουα. 
Καταδικάζει αυτή την πολιτική που εκφράζεται στην υποστήριξη - στρατιωτικά και 
οικονομικά - προς τους αντιδραστικούς μισθοφόρους «κόντρας» και που επιδιώκει 
την ανατροπή της νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας. 

Καταδικάζει κάθε πρόθεση για άμεση στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, που επιδιώκει 
την πολιτική και οικονομική υποδούλωση της χώρας, και την παρεμπόδιση της 
δημοκρατικής ανεξάρτητης ανέλιξης της. 

Το 16ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αμέριστη υποστήριξη του προς τον ηρωικό 
αγώνα του λαού, που υπό την καθοδήγηση του Ε.Α.Μ., Σαντινίστας, και της ηγεσίας 
του, παλεύει για το κτίσιμο μιας νέας κοινωνίας που επιδιώκει την ευημερία και 
ευτυχία του λαού της Νικαράγουα, και εμπνέε ι τον αγώνα των λαών της Αμερικανικής 
Ηπείρου, για ανεξαρτησία από τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ και για κοινωνική πρόοδο. 

Ο κυπριακόςλαός, που παλεύει για την δική του ανεξαρτησία και δημοκρατική ανέλιξη, 
δίνει αμέριστη την υποστήριξη του προς την αγωνιζόμενη Νικαράγουα, χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της ομάδας Κονταδόρα και καλεί ολόκληρη την φιλειρηνική προοδευτική 
ανθρωπότητα να σταθεί στο πλευρό των υπερασπιστών της εθνικής αξιοπρέπειας της 
εθνικής ανεξαρτησίας, και του δικαιώματος των λαών να επιλέγουν ελεύθερα τον 
δικό τους δρόμο ανάπτυξης. 
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Πιστοί στα ιδανικά της ειρήνης, της δημοκρατίας και της προόδου, οι Κύπριοι 
δημοκράτες στέκουν στο πλευρό της αγωνιζόμενης Νικαράγουα μέχρι την τελική 
νίκη. 

- Η Νικαράγουα θα νικήσει. 

- Ο Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός δεν θα περάσει. 

Το 16ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο του Α Κ Ε Λ 
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1 7 ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
3-7 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1990 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 9 6 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17ο Συνέδριο ΑΚΕΛ 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε από τις 3 μέχρι τις 7 του Οκτώβρη 1990 
στη Λευκωσία, έχει προσλάβει ιδιαίτερη σημασία από τις ιδιάζουσες διεθνείς και 
τοπικές συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε αλλά και από το γεγονός ότι 
αποτέλεσε σταθμό στην ιστορική πορεία του Κόμματος. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ήταν το επιστέγασμα ενός πολύμηνου εσωκομματικού και 
δημόσιου διαλόγου που κύριο στόχο είχε τη διαμόρφωση του νέου προσώπου του 
κόμματος, μέσα στα πλαίσια της νέας σκέψης, της διαφάνειας και της σύγχρονης 
αντίληψης για την πολιτική ζωή. 

Τον φιλόδοξο αυτό το στόχο, το 17ο Συνέδριο πέτυχε ύστερα από πενθήμερο 
προβληματισμό, υψηλού επιπέδου συζήτηση, καιτο πιο σπουδαίο, με δημοκρατικές και 
διαφανείς διαδικασίες στις οποίες παρευρίσκοντο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Οι σύνεδροι συζήτησαν εκφράζοντας ελεύθερα τη βούληση τους και ενέκριναν την 
εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ , τις «Θέσεις προς το Συνέδριο» τη «Δική 
μας αντίληψη για το Σοσιαλισμό», την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και 
την Έκθεση για τα Οικονομικά του Κόμματος. Το Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε 
εκτεταμένες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Κόμματος, συζήτησε και ενέκρινε 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τέλος εξέλεξε Κ.Ε. και Κ.Ε.Ε. του Κόμματος. 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 17ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής του 
Κόμματος μέχρι το 18ο Συνέδριο: 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση τις θετικές εξελίξεις 
στις διεθνείς σχέσεις που οδηγούν στον τερματισμό του ψυχρού πολέμου. Η βελτίωση 
του διεθνούς κλίματος, η απομάκρυνση της απειλής ενός θερμοπυρηνικού πολέμου 
και η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των οικουμενικών 
και περιφερειακών προβλημάτων είναι αποτέλεσμα της νέας πολιτικής σκέψης που 
έχει εισάξει στις διεθνείς σχέσεις η Σοβιετική Ένωση και της μακρόχρονης και 
ασταμάτητης πάλης των λαών για ύφεση, ειρήνη και αφοπλισμό. 

Η νέα σκέψη με τα καινούργια δεδομένα που έχει δημιουργήσει ασκεί επίδραση στις 
ανεπτυγμένες δυτικές χώρες. Οι πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης βρίσκουν 
απήχηση και στη Δύση, πράγμα που οδηγά στην συνομολόγηση συγκεκριμένων 
συμφωνιών και στη λήψη συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων στον τομέα του 
αφοπλισμού, της ενίσχυσης της διεθνούς ασφάλειας, της εμπέδωσης της παγκόσμιας 
ε ιρήνης και της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας. 

Η διαδικασία της διεθνούς ύφεσης δεν έχει καταστεί ακόμα αμετάκλητη. Επιβάλλεται 
για τούτο η δημιουργία ενός συστήματος συνολικής ασφάλειας, που να στηρίζεται στο 
διεθνές δίκαιο, ικανού να οδηγήσει στην επίλυση των οικουμενικών προβλημάτων 
και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη. Μέσα στα ίδια πλαίσια επιβάλλεται η περαιτέρω 
ενίσχυση του κύρους και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

2. Η διαδικασία της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας έχει δημιουργήσει 
ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίλυση τοπικών και περιφερειακών διενέξεων. 
Ή δ η ορισμένες απ' αυτές έχουν επιλυθεί, ή έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες που 
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κόμματος, μέσα στα πλαίσια της νέας σκέψης, της διαφάνειας και της σύγχρονης 
αντίληψης για την πολιτική ζωή. 

Τον φιλόδοξο αυτό το στόχο, το 17ο Συνέδριο πέτυχε ύστερα από πενθήμερο 
προβληματισμό, υψηλού επιπέδου συζήτηση, καιτο πιο σπουδαίο, με δημοκρατικές και 
διαφανείς διαδικασίες στις οποίες παρευρίσκοντο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 

Οι σύνεδροι συζήτησαν εκφράζοντας ελεύθερα τη βούληση τους και ενέκριναν την 
εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ , τις «Θέσεις προς το Συνέδριο» τη «Δική 
μας αντίληψη για το Σοσιαλισμό», την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και 
την Έκθεση για τα Οικονομικά του Κόμματος. Το Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε 
εκτεταμένες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Κόμματος, συζήτησε και ενέκρινε 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τέλος εξέλεξε Κ.Ε. και Κ.Ε.Ε. του Κόμματος. 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 17ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής του 
Κόμματος μέχρι το 18ο Συνέδριο: 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση τις θετικές εξελίξεις 
στις διεθνείς σχέσεις που οδηγούν στον τερματισμό του ψυχρού πολέμου. Η βελτίωση 
του διεθνούς κλίματος, η απομάκρυνση της απειλής ενός θερμοπυρηνικού πολέμου 
και η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των οικουμενικών 
και περιφερειακών προβλημάτων είναι αποτέλεσμα της νέας πολιτικής σκέψης που 
έχει εισάξει στις διεθνείς σχέσεις η Σοβιετική Ένωση και της μακρόχρονης και 
ασταμάτητης πάλης των λαών για ύφεση, ειρήνη και αφοπλισμό. 

Η νέα σκέψη με τα καινούργια δεδομένα που έχει δημιουργήσει ασκεί επίδραση στις 
ανεπτυγμένες δυτικές χώρες. Οι πρωτοβουλίες της Σοβιετικής Ένωσης βρίσκουν 
απήχηση και στη Δύση, πράγμα που οδηγά στην συνομολόγηση συγκεκριμένων 
συμφωνιών και στη λήψη συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων στον τομέα του 
αφοπλισμού, της ενίσχυσης της διεθνούς ασφάλειας, της εμπέδωσης της παγκόσμιας 
ε ιρήνης και της ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας. 

Η διαδικασία της διεθνούς ύφεσης δεν έχει καταστεί ακόμα αμετάκλητη. Επιβάλλεται 
για τούτο η δημιουργία ενός συστήματος συνολικής ασφάλειας, που να στηρίζεται στο 
διεθνές δίκαιο, ικανού να οδηγήσει στην επίλυση των οικουμενικών προβλημάτων 
και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη. Μέσα στα ίδια πλαίσια επιβάλλεται η περαιτέρω 
ενίσχυση του κύρους και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών. 

2. Η διαδικασία της διεθνούς ύφεσης και συνεργασίας έχει δημιουργήσει 
ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επίλυση τοπικών και περιφερειακών διενέξεων. 
Ή δ η ορισμένες απ' αυτές έχουν επιλυθεί, ή έχουν τροχιοδρομηθεί διαδικασίες που 
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οδηγούν στην επίλυση τους. 

Το Κυπριακό είναι επίσης ένα άλυτο περιφερειακό πρόβλημα. Το 17ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ εκφράζει την πεποίθηση ότι η ύφεση στις διεθνείς σχέσεις θα έχει τελικά 
τις ευνοϊκές της επιπτώσεις και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη λύση 
του δικού μας προβλήματος. Καλεί την Κυβέρνηση και τα Κόμματα να αξιοποιήσουν 
ακόμη πιο ενεργά τις νέες δυνατότητες. 

3. Πολύ ορθά δίνεται σήμερα προτεραιότητα στις πανανθρώπινες αξίες και στη 
συνεργασία για τη λύση των οικουμενικών προβλημάτων, που απειλούν με καταστροφή 
τον πολιτισμό στον πλανήτη μας. Οι πανανθρώπινες αξίες δεν συγκρούονται με τα 
ιδανικά του σοσιαλισμού. Αντίθετα, συνάδουν με αυτά. Και η λύση των οικουμενικών 
προβλημάτων δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση των 
σοσιαλιστικών ιδανικών. 

Δίνοντας προτεραιότητα στις οικουμενικές αξίες και στη συνεργασία για λύση των 
οικουμενικών προβλημάτων, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την ταξική προσέγγιση 
των ζητημάτων, ότι αρνούμαστε την ταξική πάλη ή ότι εγκαταλείπουμε τη μαρξιστική 
μας κοσμοθεώρηση. Απορρίπτουμε την ιδεολογικοποίηση των διακρατικών σχέσεων 
σαν επικίνδυνη για τη διεθνή ειρήνη και την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των 
λαών, αλλά ταυτόχρονα στέκουμε σταθερά στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης. 
Δεν διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο ιμπεριαλισμός δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα 
του. Οι λαοί συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το νεοαποικισμό, 
το ρατσισμό, το σιωνισμό και την αντίδραση. Συνεχίζεται και εντείνεται ο αγώνας 
των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων για δημοκρατία, εθνική αξιοπρέπεια και 
κοινωνική πρόοδο. Για την επιτυχία αυτών των αγώνων η διεθνιστική αλληλεγγύη ήταν 
και παραμένει ζωτικής σημασίας. Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει την διεθνιστική 
αλληλεγγύη του Α Κ Ε Λ προς τους αγωνιζόμενους λαούς, τους εργαζόμενους όλου 
του κόσμου και τις προοδευτικές σοσιαλιστικές δυνάμεις σ' όλες τις χώρες. 

4. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ενώ χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στις διεθνείς 
σχέσεις επισημαίνει ταυτόχρονα ότι ορισμένοι κύκλοι στις ηγετικές χώρες της Δύσης, 
ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν παραιτηθεί από τις επιδιώξεις τους για 
παγκόσμια κυριαρχία. Οι κύκλοι αυτοί επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελος 
τους την πολιτική και οικονομική αστάθεια στην Ανατολική Ευρώπη και τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει εσωτερικά η Σοβιετική Ένωση. 

Οι επιδιώξεις αυτές κρύβουν μεγάλους κινδύνους για την παγκόσμια ειρήνη και 
απειλούν με υποτροπή την πρόοδο, που επιτεύχθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια στα 
θέματα εθνικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

5. Στα 70 και πλέον χρόνια της ύπαρξης του ο σοσιαλισμός πρόσφερε πολλά 
στην πρόοδο των λαών που τον οικοδομούσαν αλλά και στην ανθρωπότητα στο 
σύνολο της. Αυτή η προσφορά εκφράστηκε στις κοινωνικές κατακτήσεις αυτών 
των λαών. στην ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού, στην εξερεύνηση 
του διαστήματος, στη νίκη κατά του χιτλεροφασισμού, στην υποστήριξη προς τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στις χώρες 
του καπιταλισμού. Το Κόμμα μας απορρίπτει την τάση μηδενισμού της 70χρονης 
αυτής πορείας και προσφοράς. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο 
σοσιαλισμός δεν μπόρεσε να αναπτύξει τις τεράστιες δυνατότητες που αντικειμενικά 
διαθέτει. Το συγκεκριμένο διοικητικό - διαταχτικό μοντέλλο που οικοδομήθηκε 
χαρακτηριζόταν από τις παραμορφώσεις τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής 
του σοσιαλισμού, την απομάκρυνση από τη δημοκρατία και τις λενινιστικές αξίες. 
Το διοικητικό - διαταχτικό μοντέλλο οδηγήθηκε σταδιακά σε μια βαθιά κρίση. 
Προέκυψε η ανάγκη επαναστατικής ανανέωσης του σοσιαλισμού με κατευθύνσεις 
την εκδημοκρατικοποίηση και τη διαφάνεια, την απόρριψη του δογματισμού και των 
παραμορφώσεων, την αποκατάσταση των λενινιστικών αξιών. 

Την ανάγκη αυτή συνειδητοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης 
υπό τη νέα του ηγεσία, που εγκαινίσσε την πολιτική της περεστρόϊκα και της νέας 
σκέψης. Η περεστρόϊκα ακολουθεί δύσκολη και αντιφατική πορεία. Σ' αυτή την 
πορεία μαζί με το πλέριο ξεδίπλωμα της δημοκρατίας βγήκαν στην επιφάνεια και 
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αρνητικά φαινόμενα που απειλούν την ενότητα της Σοβιετικής Ένωσης, την ίδια την 
περεστρόϊκα και το μέλλον του σοσιαλισμού. 

6. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου είχε επίσης επικρατήσει το 
διοικητικό διαταχτικό μοντέλλο υπήρχε η ίδια ανάγκη ανανέωσης του σοσιαλισμού. 
Δυστυχώς οι ηγεσίες των Κομμουνιστικών Κομμάτων σ' αυτές τις χώρες απέτυχαν να 
δούν έγκαιρα την ανάγκη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Το διοικητικό - διαταχτικό 
μοντέλλο κατέρρευσε και η πρωτοβουλία σε ορισμένες απ' αυτέςτ ι ςχώρες πέρασε στα 
χέρια δυνάμεων που μεθοδεύουν παλινόρθωση του καπιταλισμού. Οι συντηρητικές 
αντισοσιαλιστικές δυνάμεις βρίσκονται στην επίθεση ενώ οι σοσιαλιστικές δυνάμεις 
σε υποχώρηση. 

7. Το Α Κ Ε Λ χαιρέτισε και υποστήριξε από την αρχή την περεστρόϊκα και τη 
νέα σκέψη σαν πορεία ανανέωσης του σοσιαλισμού. Το Α Κ Ε Λ διακήρυξε την 
ετοιμότητα του να αφομοιώσει δημιουργικά το νέο που εισάγει η περεστρόϊκα και 
υλοποιεί με συγκεκριμένα μέτρα τη διακήρυξη του αυτή. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναβεβαιώνειτηνυποστήριξη μας προςτην περεστρόϊκα καιτη νέα σκέψη. Εκφράζει 
την αλληλεγγύη του Κόμματος προς το Κ Κ Σ Ε και τις δυνάμεις εκείνες της Σοβιετικής 
κοινωνίας που παλεύουν για να βρουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα προς το 
συμφέρον του σοσιαλισμού. Το 17ο Συνέδριο εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη του 
προς τις δυνάμεις της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, που από τη θέση της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης αγωνίζονται για να 
υπερασπίσουν τα ιδανικά του σοσιαλισμού και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει ταυτόχρονα τη βαθιά ανησυχία του Κόμματος για τα 
αρνητικά φαινόμενα στη Σοβιετική Ένωση. Α ισ ιοδοξούμε ότι θα ξεπεραστούν 
γρήγορα τα σημερινά προβλήματα και η χώρα να βαδίσει στο δρόμο του ανανεωμένου, 
δημοκρατικού και ανθρώπινου σοσιαλισμού. 

8. Η κρίση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού δεν μπορεί να αποκρύψει, 
παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο 
καπιταλισμός στο ξεπέρασμα τωνδικώντου ανειρήνευτων αντιθέσεων. Ο καπιταλισμός 
παρ' όλη την προσαρμοστικότητα που επέδειξε και την αξιοποίηση των επιτευγμάτων 
της επιστημονικοτεχνικης επανάστασης δεν κατόρθωσε και ούτε μπορεί να λύσει 
τα χρόνια προβλήματα του. Παραμένει στη βάση του ένα εκμεταλλευτικό, άδικο 
κοινωνικό σύστημα που υποφέρει από μόνιμες πληγές όπως είναι οι οικονομικές 
κρίσεις, η ανεργία, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καπιταλιστικού 
κόσμου, κυριαρχεί η φτώχεια, η εξαθλίωση, η πείνα, ο αναλφαβητισμός. Οι προοπτικές 
γι ' αυτές τις χώρες καθημερινά χειροτερεύουν. Ακόμα και στις αναπτυγμένες 
καπιταλιστικές χώρες το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το επίσημο όριο της 
φτώχειας. Το χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων καπιταλιστικών 
χωρών διαρκώς διευρύνεται σε βάρος των δεύτερων δημιουργώντας μια εκρηκτική 
κατάσταση που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη. 

Η παντοδυναμία των διεθνών μονοπωλίων αλλοιώνει την αστική δημοκρατία. Η 
εκλεκτική και υποκριτική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γκρεμίζει τους 
μύθους των απολογητών του καπιταλισμού. 

Ο καπιταλισμός αποτυγχάνει να δώσει απάντηση στα προβλήματα της σύγχρονης 
ανθρωπότητας. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που εκατομμύρια άνθρωποι στον 
πλανήτη μας απορρίπτουν τον καπιταλισμό σαν το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Για τους ίδιους λόγους και το Κόμμα μας απορρίπτει τον καπιταλισμό σαν την αιώνια 
μοίρα της δικής μας πατρίδας. Το 17ο Συνέδριο διακηρύττει για ακόμα μια φορά ότι 
απώτερος σκοπός του Α Κ Ε Λ είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας δημοκρατικού και 
ανθρώπινου σοσιαλισμού στην Κύπρο. 

Το Κόμμα μας στο μέτρο των δυνάμεων του θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου 
μεταξύ των κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και εργατικών κομμάτων με στόχο την 
σύγκληση περιφερειακών και ευρύτερων συναντήσεων. 
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οδηγούν στην επίλυση τους. 

Το Κυπριακό είναι επίσης ένα άλυτο περιφερειακό πρόβλημα. Το 17ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ εκφράζει την πεποίθηση ότι η ύφεση στις διεθνείς σχέσεις θα έχει τελικά 
τις ευνοϊκές της επιπτώσεις και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη λύση 
του δικού μας προβλήματος. Καλεί την Κυβέρνηση και τα Κόμματα να αξιοποιήσουν 
ακόμη πιο ενεργά τις νέες δυνατότητες. 

3. Πολύ ορθά δίνεται σήμερα προτεραιότητα στις πανανθρώπινες αξίες και στη 
συνεργασία για τη λύση των οικουμενικών προβλημάτων, που απειλούν με καταστροφή 
τον πολιτισμό στον πλανήτη μας. Οι πανανθρώπινες αξίες δεν συγκρούονται με τα 
ιδανικά του σοσιαλισμού. Αντίθετα, συνάδουν με αυτά. Και η λύση των οικουμενικών 
προβλημάτων δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την πραγμάτωση των 
σοσιαλιστικών ιδανικών. 

Δίνοντας προτεραιότητα στις οικουμενικές αξίες και στη συνεργασία για λύση των 
οικουμενικών προβλημάτων, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την ταξική προσέγγιση 
των ζητημάτων, ότι αρνούμαστε την ταξική πάλη ή ότι εγκαταλείπουμε τη μαρξιστική 
μας κοσμοθεώρηση. Απορρίπτουμε την ιδεολογικοποίηση των διακρατικών σχέσεων 
σαν επικίνδυνη για τη διεθνή ειρήνη και την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των 
λαών, αλλά ταυτόχρονα στέκουμε σταθερά στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης. 
Δεν διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο ιμπεριαλισμός δεν έχει αλλάξει το χαρακτήρα 
του. Οι λαοί συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό, το νεοαποικισμό, 
το ρατσισμό, το σιωνισμό και την αντίδραση. Συνεχίζεται και εντείνεται ο αγώνας 
των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων για δημοκρατία, εθνική αξιοπρέπεια και 
κοινωνική πρόοδο. Για την επιτυχία αυτών των αγώνων η διεθνιστική αλληλεγγύη ήταν 
και παραμένει ζωτικής σημασίας. Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει την διεθνιστική 
αλληλεγγύη του Α Κ Ε Λ προς τους αγωνιζόμενους λαούς, τους εργαζόμενους όλου 
του κόσμου και τις προοδευτικές σοσιαλιστικές δυνάμεις σ' όλες τις χώρες. 

4. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ενώ χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στις διεθνείς 
σχέσεις επισημαίνει ταυτόχρονα ότι ορισμένοι κύκλοι στις ηγετικές χώρες της Δύσης, 
ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν παραιτηθεί από τις επιδιώξεις τους για 
παγκόσμια κυριαρχία. Οι κύκλοι αυτοί επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελος 
τους την πολιτική και οικονομική αστάθεια στην Ανατολική Ευρώπη και τα μεγάλα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει εσωτερικά η Σοβιετική Ένωση. 

Οι επιδιώξεις αυτές κρύβουν μεγάλους κινδύνους για την παγκόσμια ειρήνη και 
απειλούν με υποτροπή την πρόοδο, που επιτεύχθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια στα 
θέματα εθνικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

5. Στα 70 και πλέον χρόνια της ύπαρξης του ο σοσιαλισμός πρόσφερε πολλά 
στην πρόοδο των λαών που τον οικοδομούσαν αλλά και στην ανθρωπότητα στο 
σύνολο της. Αυτή η προσφορά εκφράστηκε στις κοινωνικές κατακτήσεις αυτών 
των λαών. στην ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού, στην εξερεύνηση 
του διαστήματος, στη νίκη κατά του χιτλεροφασισμού, στην υποστήριξη προς τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στις χώρες 
του καπιταλισμού. Το Κόμμα μας απορρίπτει την τάση μηδενισμού της 70χρονης 
αυτής πορείας και προσφοράς. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο 
σοσιαλισμός δεν μπόρεσε να αναπτύξει τις τεράστιες δυνατότητες που αντικειμενικά 
διαθέτει. Το συγκεκριμένο διοικητικό - διαταχτικό μοντέλλο που οικοδομήθηκε 
χαρακτηριζόταν από τις παραμορφώσεις τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής 
του σοσιαλισμού, την απομάκρυνση από τη δημοκρατία και τις λενινιστικές αξίες. 
Το διοικητικό - διαταχτικό μοντέλλο οδηγήθηκε σταδιακά σε μια βαθιά κρίση. 
Προέκυψε η ανάγκη επαναστατικής ανανέωσης του σοσιαλισμού με κατευθύνσεις 
την εκδημοκρατικοποίηση και τη διαφάνεια, την απόρριψη του δογματισμού και των 
παραμορφώσεων, την αποκατάσταση των λενινιστικών αξιών. 

Την ανάγκη αυτή συνειδητοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης 
υπό τη νέα του ηγεσία, που εγκαινίσσε την πολιτική της περεστρόϊκα και της νέας 
σκέψης. Η περεστρόϊκα ακολουθεί δύσκολη και αντιφατική πορεία. Σ' αυτή την 
πορεία μαζί με το πλέριο ξεδίπλωμα της δημοκρατίας βγήκαν στην επιφάνεια και 
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αρνητικά φαινόμενα που απειλούν την ενότητα της Σοβιετικής Ένωσης, την ίδια την 
περεστρόϊκα και το μέλλον του σοσιαλισμού. 

6. Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου είχε επίσης επικρατήσει το 
διοικητικό διαταχτικό μοντέλλο υπήρχε η ίδια ανάγκη ανανέωσης του σοσιαλισμού. 
Δυστυχώς οι ηγεσίες των Κομμουνιστικών Κομμάτων σ' αυτές τις χώρες απέτυχαν να 
δούν έγκαιρα την ανάγκη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Το διοικητικό - διαταχτικό 
μοντέλλο κατέρρευσε και η πρωτοβουλία σε ορισμένες απ' αυτέςτ ι ςχώρες πέρασε στα 
χέρια δυνάμεων που μεθοδεύουν παλινόρθωση του καπιταλισμού. Οι συντηρητικές 
αντισοσιαλιστικές δυνάμεις βρίσκονται στην επίθεση ενώ οι σοσιαλιστικές δυνάμεις 
σε υποχώρηση. 

7. Το Α Κ Ε Λ χαιρέτισε και υποστήριξε από την αρχή την περεστρόϊκα και τη 
νέα σκέψη σαν πορεία ανανέωσης του σοσιαλισμού. Το Α Κ Ε Λ διακήρυξε την 
ετοιμότητα του να αφομοιώσει δημιουργικά το νέο που εισάγει η περεστρόϊκα και 
υλοποιεί με συγκεκριμένα μέτρα τη διακήρυξη του αυτή. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναβεβαιώνειτηνυποστήριξη μας προςτην περεστρόϊκα καιτη νέα σκέψη. Εκφράζει 
την αλληλεγγύη του Κόμματος προς το Κ Κ Σ Ε και τις δυνάμεις εκείνες της Σοβιετικής 
κοινωνίας που παλεύουν για να βρουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα προς το 
συμφέρον του σοσιαλισμού. Το 17ο Συνέδριο εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη του 
προς τις δυνάμεις της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, που από τη θέση της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης αγωνίζονται για να 
υπερασπίσουν τα ιδανικά του σοσιαλισμού και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει ταυτόχρονα τη βαθιά ανησυχία του Κόμματος για τα 
αρνητικά φαινόμενα στη Σοβιετική Ένωση. Α ισ ιοδοξούμε ότι θα ξεπεραστούν 
γρήγορα τα σημερινά προβλήματα και η χώρα να βαδίσει στο δρόμο του ανανεωμένου, 
δημοκρατικού και ανθρώπινου σοσιαλισμού. 

8. Η κρίση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού δεν μπορεί να αποκρύψει, 
παρ' όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται, τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει ο 
καπιταλισμός στο ξεπέρασμα τωνδικώντου ανειρήνευτων αντιθέσεων. Ο καπιταλισμός 
παρ' όλη την προσαρμοστικότητα που επέδειξε και την αξιοποίηση των επιτευγμάτων 
της επιστημονικοτεχνικης επανάστασης δεν κατόρθωσε και ούτε μπορεί να λύσει 
τα χρόνια προβλήματα του. Παραμένει στη βάση του ένα εκμεταλλευτικό, άδικο 
κοινωνικό σύστημα που υποφέρει από μόνιμες πληγές όπως είναι οι οικονομικές 
κρίσεις, η ανεργία, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. 

Στις αναπτυσσόμενες χώρες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του καπιταλιστικού 
κόσμου, κυριαρχεί η φτώχεια, η εξαθλίωση, η πείνα, ο αναλφαβητισμός. Οι προοπτικές 
γι ' αυτές τις χώρες καθημερινά χειροτερεύουν. Ακόμα και στις αναπτυγμένες 
καπιταλιστικές χώρες το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το επίσημο όριο της 
φτώχειας. Το χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων καπιταλιστικών 
χωρών διαρκώς διευρύνεται σε βάρος των δεύτερων δημιουργώντας μια εκρηκτική 
κατάσταση που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη. 

Η παντοδυναμία των διεθνών μονοπωλίων αλλοιώνει την αστική δημοκρατία. Η 
εκλεκτική και υποκριτική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γκρεμίζει τους 
μύθους των απολογητών του καπιταλισμού. 

Ο καπιταλισμός αποτυγχάνει να δώσει απάντηση στα προβλήματα της σύγχρονης 
ανθρωπότητας. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που εκατομμύρια άνθρωποι στον 
πλανήτη μας απορρίπτουν τον καπιταλισμό σαν το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Για τους ίδιους λόγους και το Κόμμα μας απορρίπτει τον καπιταλισμό σαν την αιώνια 
μοίρα της δικής μας πατρίδας. Το 17ο Συνέδριο διακηρύττει για ακόμα μια φορά ότι 
απώτερος σκοπός του Α Κ Ε Λ είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας δημοκρατικού και 
ανθρώπινου σοσιαλισμού στην Κύπρο. 

Το Κόμμα μας στο μέτρο των δυνάμεων του θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαλόγου 
μεταξύ των κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και εργατικών κομμάτων με στόχο την 
σύγκληση περιφερειακών και ευρύτερων συναντήσεων. 
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9. Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο αποδεικνύει ότι η διαδικασία της ύφεσης δεν 
έχει αγκαλιάσει ακόμα ολόκληρο τον πλανήτη. Αποδεικνύει ταυτόχρονα το πόσο 
επικίνδυνες για την παγκόσμια ειρήνη εξακολουθούν να είναι οι περιφερειακές 
διενέξεις. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την ιρακινή 
εισβολή στο Κουβέιτ και την προσάρτηση της χώρας αυτής. Το Συνέδριο απαιτεί την 
άμεση αποχώρηση των ιρακινών στρατευμάτων από το Κουβέιτ και την αποκατάσταση 
της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Θεωρεί την απομάκρυνση 
των ξένων στρατευμάτων, από την περιοχή σαν συστατικό στοιχείο λύσης της κρίσης. 

Το Συνέδριο χαιρετίζει τον αποφασιστικό και έμπρακτο τρόπο με τον οποίο το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αντιμετωπίζει την ιρακινή εισβολή. Ταυτόχρονα το 
Συνέδριο υποδεικνύει την υποκριτική πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, που 
ακολουθούν δυτικές δυνάμεις στην κρίση του Κόλπου. Στην περίπτωση του Κουβέιτ 
σπεύδουν να υπερασπιστούν ακόμα και με τα όπλα τις αρχές, όπως ισχυρίζονται, 
του Διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ καταδικάζοντας ανεπιφύλακτα τον 
επιδρομέα. Στην περίπτωση της Κύπρου, της κατεχόμενης Παλαιστίνης και αλλού 
όχι μόνο ξεχνούν τις ίδιες αρχές αλλά και συντηρούν με την υποστήριξη τους την 
επιδρομή και κατοχή ξένων εδαφών. 

Με την κρίση στον Αραβικό Κόλπο αναβάθμισε το κύρος του ΟΗΕ. Αναβαθμίστηκε 
επίσης η βαρύτητα που δίνεται στις αποφάσεις του Δ ιεθνούς Οργανισμού και 
συνειδητοποιείται τώρα περισσότερο η ανάγκη εφαρμογής στην πράξη αυτών 
των αποφάσεων. Δημιουργείται ένα ευνοϊκό προηγούμενο για την προώθηση των 
αποφάσεων του ΟΗΕ και για άλλα προβλήματα, που παραμένουν ανεφάρμοστες για 
χρόνια. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλα τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ και ιδιαίτερα 
τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να εργαστούν για σταθεροποίηση και 
περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της αποδοτικότητας του ΟΗΕ. 

10. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τα αποτελέσματα της συνάντησης 
Γκορμπατσιόφ - Μπούς στο Ελσίνκι. Ιδιαίτερα χαιρετίζει τον προσανατολισμό των δύο 
υπερδυνάμεων προς ειρηνική λύση της κρίσης στον Αραβικό Κόλπο και τη δέσμευση 
των δύο Προέδρων να ασχοληθούν με την επίλυση και των άλλων προβλημάτων στη 
Μέση Ανατολή. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει τη διακαή ευχή για ειρηνική επίλυση της κρίσης στον 
Αραβικό Κόλπο στη βάση της εφαρμογής των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, των κανόνων 
του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η τεράστια 
συγκέντρωση στρατευμάτων και πολεμικού υλικού στον Αραβικό Κόλπο δημιουργεί 
δικαιολογημένες ανησυχίες. Ανησυχίες δημιουργεί επίσης η προσπάθεια των ΗΠΑ να 
διαδραματίσουν ρόλο αυτόκλητου τοποτηρητή των αποφάσεων του ΟΗΕ και διεθνούς 
χωροφύλακα. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την θέση του Κόμματος στο 
Κυπριακό την οποία και θεωρεί ορθή. 

Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της Χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' άνοιξε το δρόμο στην Τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
δομής της Κυπριακής Πολιτείας. Ακόμα δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας 
το γεγονός της ύπαρξης δυνάμεων που ενσυνείδητα προωθούν την μονιμοποίηση 
του διαμελισμού ή τη διπλή ένωση. 

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να προνοεί: 

(α) Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας, 
εδαφικής ακεραιότητας και του αδέσμευτου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(β) Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
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στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

(γ) Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού λαού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από το μαζικό 
εποικισμό. 

(δ) Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος όλων των προσφύγων για επιστροφή και η διασφάλιση του 
δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας. 

(ε) Τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διπεριφερειακής Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη βάση των διεθνώς παραδεχτών αρχών και κανόνων που διέπουν 
τη λειτουργία των ομοσπονδιακών κρατών. 

(στ) Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

(ζ) Τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους 
της. 

2. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στη βάση των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, των 
ψηφισμάτων και αποφάσεων του Δ ιεθνούς Οργανισμού και των συμφωνιών κορυφής 
του 1977 και 1979. 

Μοναδικά αποδεκτά πλαίσια αναζήτησης λύσης του Κυπριακού είναι τα πλαίσια του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε άλλη πρωτοβουλία πρέπει να είναι ενισχυτική 
των προσπαθειών του ΟΗΕ και να εδράζεται στα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού 
για την Κύπρο. 

Οι προτάσεις της Ε/Κυπριακής πλευράς του Γενάρη 1989 στην επεξεργασία των 
οποίων το Α Κ Ε Λ διαδραμάτισε ουσιαστικό και δημιουργικό ρόλο, αποτελούν τη σωστή 
βάση για την αναζήτηση λύσης του Κυπριακού. Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξη του Κόμματος προς τις αρχές λύσης του Κυπριακού, που ομόφωνα 
διατύπωσε το Εθνικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1988 και τις προτάσεις της Ε/ 
Κυπριακής πλευράς του Γενάρη 1989. 

3. Το Κυπριακό είναι πολιτικό πρόβλημα και σαν τέτοιο πρέπει να λυθεί 
με πολιτικά ειρηνικά μέσα. Η αμυντική θωράκιση είναι αναγκαία. Δεν θα πρέπει 
όμως να απολυτοποιεί τον στρατιωτικό παράγοντα και να αποτελεί εμπόδιο 
στην επαναπροσέγγιση και την ειρηνική λύση του Κυπριακού. Οι δύο πτυχές του 
προβλήματος, δηλαδή, η εσωτερική και η διεθνής έχουν τις ιδιαιτερότητες τους. αλλά 
ταυτόχρονα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο που πρέπει να προωθούνται παράλληλα. 
Κάθε πρόοδος στην επίλυση της μιας πτυχής επηρεάζει θετικά και την άλλη πτυχή 
και το αντίστροφο. Για την επίλυση της εσωτερικής πτυχής, που άπτεται των σχέσεων 
των δύο κοινοτήτων και της δομής του ομοσπονδιακού κράτους, ο μοναδικός τρόπος 
είναι ο διακοινοτικός διάλογος. Ο διακοινοτικός διάλογος για να αποδώσει πρέπει να 
είναι ουσιαστικός και να μη διεξάγεται χάριν του διαλόγου. 

Η αμυντική θωράκιση είναι αναγκαία. Δεν θα πρέπει όμως να απολυτοποιεί τον 
στρατιωτικό παράγοντα και να αποτελεί εμπόδιο στην επαναπροσέγγιση και την 
ειρηνική λύση του Κυπριακού. Γ ια την επίλυση της διεθνούς πτυχής επιβάλλεται η 
ολόπλευρη διεθνοποίηση του προβλήματος με στόχο τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 
για το Κυπριακό στα πλαίσια του ΟΗΕ. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης πρέπει να 
επιδιώκεται η βοήθεια και υποστήριξη προς τον αγώνα του Κυπριακού λαού από 
κάθε δυνατή κατεύθυνση. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός προς ορισμένες χώρες 
ή ομάδες χωρών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση του λαού μας γι' 
αυτό και απορρίπτεται από το Α Κ Ε Λ . Στα πλαίσια της περαιτέρω διεθνοποίησης του 
Κυπριακού πρέπει να επιδιώξουμε: 

(α) Την ενεργότερη εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας στις διαδικασίες 
αναζήτησης λύσης του Κυπριακού. 

(β) Τη σταθερή αναγνώριση και αντιμετώπιση του Κυπριακού σαν διεθνούς 
περιφερειακού προβλήματος και τη μόνιμη συμπερίληψη του στην ημερήσια 

361 



9. Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο αποδεικνύει ότι η διαδικασία της ύφεσης δεν 
έχει αγκαλιάσει ακόμα ολόκληρο τον πλανήτη. Αποδεικνύει ταυτόχρονα το πόσο 
επικίνδυνες για την παγκόσμια ειρήνη εξακολουθούν να είναι οι περιφερειακές 
διενέξεις. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την ιρακινή 
εισβολή στο Κουβέιτ και την προσάρτηση της χώρας αυτής. Το Συνέδριο απαιτεί την 
άμεση αποχώρηση των ιρακινών στρατευμάτων από το Κουβέιτ και την αποκατάσταση 
της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Θεωρεί την απομάκρυνση 
των ξένων στρατευμάτων, από την περιοχή σαν συστατικό στοιχείο λύσης της κρίσης. 

Το Συνέδριο χαιρετίζει τον αποφασιστικό και έμπρακτο τρόπο με τον οποίο το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αντιμετωπίζει την ιρακινή εισβολή. Ταυτόχρονα το 
Συνέδριο υποδεικνύει την υποκριτική πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών, που 
ακολουθούν δυτικές δυνάμεις στην κρίση του Κόλπου. Στην περίπτωση του Κουβέιτ 
σπεύδουν να υπερασπιστούν ακόμα και με τα όπλα τις αρχές, όπως ισχυρίζονται, 
του Διεθνούς δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ καταδικάζοντας ανεπιφύλακτα τον 
επιδρομέα. Στην περίπτωση της Κύπρου, της κατεχόμενης Παλαιστίνης και αλλού 
όχι μόνο ξεχνούν τις ίδιες αρχές αλλά και συντηρούν με την υποστήριξη τους την 
επιδρομή και κατοχή ξένων εδαφών. 

Με την κρίση στον Αραβικό Κόλπο αναβάθμισε το κύρος του ΟΗΕ. Αναβαθμίστηκε 
επίσης η βαρύτητα που δίνεται στις αποφάσεις του Δ ιεθνούς Οργανισμού και 
συνειδητοποιείται τώρα περισσότερο η ανάγκη εφαρμογής στην πράξη αυτών 
των αποφάσεων. Δημιουργείται ένα ευνοϊκό προηγούμενο για την προώθηση των 
αποφάσεων του ΟΗΕ και για άλλα προβλήματα, που παραμένουν ανεφάρμοστες για 
χρόνια. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί όλα τα κράτη - μέλη του ΟΗΕ και ιδιαίτερα 
τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να εργαστούν για σταθεροποίηση και 
περαιτέρω ενίσχυση του κύρους και της αποδοτικότητας του ΟΗΕ. 

10. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τα αποτελέσματα της συνάντησης 
Γκορμπατσιόφ - Μπούς στο Ελσίνκι. Ιδιαίτερα χαιρετίζει τον προσανατολισμό των δύο 
υπερδυνάμεων προς ειρηνική λύση της κρίσης στον Αραβικό Κόλπο και τη δέσμευση 
των δύο Προέδρων να ασχοληθούν με την επίλυση και των άλλων προβλημάτων στη 
Μέση Ανατολή. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει τη διακαή ευχή για ειρηνική επίλυση της κρίσης στον 
Αραβικό Κόλπο στη βάση της εφαρμογής των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, των κανόνων 
του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η τεράστια 
συγκέντρωση στρατευμάτων και πολεμικού υλικού στον Αραβικό Κόλπο δημιουργεί 
δικαιολογημένες ανησυχίες. Ανησυχίες δημιουργεί επίσης η προσπάθεια των ΗΠΑ να 
διαδραματίσουν ρόλο αυτόκλητου τοποτηρητή των αποφάσεων του ΟΗΕ και διεθνούς 
χωροφύλακα. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την θέση του Κόμματος στο 
Κυπριακό την οποία και θεωρεί ορθή. 

Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της Χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' άνοιξε το δρόμο στην Τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
δομής της Κυπριακής Πολιτείας. Ακόμα δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας 
το γεγονός της ύπαρξης δυνάμεων που ενσυνείδητα προωθούν την μονιμοποίηση 
του διαμελισμού ή τη διπλή ένωση. 

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να προνοεί: 

(α) Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας, 
εδαφικής ακεραιότητας και του αδέσμευτου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(β) Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
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στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

(γ) Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού λαού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από το μαζικό 
εποικισμό. 

(δ) Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος όλων των προσφύγων για επιστροφή και η διασφάλιση του 
δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας. 

(ε) Τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διπεριφερειακής Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη βάση των διεθνώς παραδεχτών αρχών και κανόνων που διέπουν 
τη λειτουργία των ομοσπονδιακών κρατών. 

(στ) Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

(ζ) Τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους 
της. 

2. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στη βάση των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, των 
ψηφισμάτων και αποφάσεων του Δ ιεθνούς Οργανισμού και των συμφωνιών κορυφής 
του 1977 και 1979. 

Μοναδικά αποδεκτά πλαίσια αναζήτησης λύσης του Κυπριακού είναι τα πλαίσια του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε άλλη πρωτοβουλία πρέπει να είναι ενισχυτική 
των προσπαθειών του ΟΗΕ και να εδράζεται στα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού 
για την Κύπρο. 

Οι προτάσεις της Ε/Κυπριακής πλευράς του Γενάρη 1989 στην επεξεργασία των 
οποίων το Α Κ Ε Λ διαδραμάτισε ουσιαστικό και δημιουργικό ρόλο, αποτελούν τη σωστή 
βάση για την αναζήτηση λύσης του Κυπριακού. Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει 
την υποστήριξη του Κόμματος προς τις αρχές λύσης του Κυπριακού, που ομόφωνα 
διατύπωσε το Εθνικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1988 και τις προτάσεις της Ε/ 
Κυπριακής πλευράς του Γενάρη 1989. 

3. Το Κυπριακό είναι πολιτικό πρόβλημα και σαν τέτοιο πρέπει να λυθεί 
με πολιτικά ειρηνικά μέσα. Η αμυντική θωράκιση είναι αναγκαία. Δεν θα πρέπει 
όμως να απολυτοποιεί τον στρατιωτικό παράγοντα και να αποτελεί εμπόδιο 
στην επαναπροσέγγιση και την ειρηνική λύση του Κυπριακού. Οι δύο πτυχές του 
προβλήματος, δηλαδή, η εσωτερική και η διεθνής έχουν τις ιδιαιτερότητες τους. αλλά 
ταυτόχρονα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο που πρέπει να προωθούνται παράλληλα. 
Κάθε πρόοδος στην επίλυση της μιας πτυχής επηρεάζει θετικά και την άλλη πτυχή 
και το αντίστροφο. Για την επίλυση της εσωτερικής πτυχής, που άπτεται των σχέσεων 
των δύο κοινοτήτων και της δομής του ομοσπονδιακού κράτους, ο μοναδικός τρόπος 
είναι ο διακοινοτικός διάλογος. Ο διακοινοτικός διάλογος για να αποδώσει πρέπει να 
είναι ουσιαστικός και να μη διεξάγεται χάριν του διαλόγου. 

Η αμυντική θωράκιση είναι αναγκαία. Δεν θα πρέπει όμως να απολυτοποιεί τον 
στρατιωτικό παράγοντα και να αποτελεί εμπόδιο στην επαναπροσέγγιση και την 
ειρηνική λύση του Κυπριακού. Γ ια την επίλυση της διεθνούς πτυχής επιβάλλεται η 
ολόπλευρη διεθνοποίηση του προβλήματος με στόχο τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης 
για το Κυπριακό στα πλαίσια του ΟΗΕ. Στα πλαίσια της διεθνοποίησης πρέπει να 
επιδιώκεται η βοήθεια και υποστήριξη προς τον αγώνα του Κυπριακού λαού από 
κάθε δυνατή κατεύθυνση. Ο μονόπλευρος προσανατολισμός προς ορισμένες χώρες 
ή ομάδες χωρών εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση του λαού μας γι' 
αυτό και απορρίπτεται από το Α Κ Ε Λ . Στα πλαίσια της περαιτέρω διεθνοποίησης του 
Κυπριακού πρέπει να επιδιώξουμε: 

(α) Την ενεργότερη εμπλοκή του Συμβουλίου Ασφαλείας στις διαδικασίες 
αναζήτησης λύσης του Κυπριακού. 

(β) Τη σταθερή αναγνώριση και αντιμετώπιση του Κυπριακού σαν διεθνούς 
περιφερειακού προβλήματος και τη μόνιμη συμπερίληψη του στην ημερήσια 
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διάταξη των συνομιλιών ΕΣΣΔ και Η Π Α σ' όλα τα επίπεδα. 

(γ) Την ανακίνηση του Κυπριακού σ' όλα τα διεθνή βήματα και οργανισμούς. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός 
λαός για αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του και επανένωση της πατρίδας του, 
αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση βιωσιμότητας της επιδιωκόμενης λύσης, είναι η 
επαναπροσέγγιση Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Το Α Κ Ε Λ για χρόνια αγωνίστηκε ώστε 
να γίνει πλατιά αποδεκτή η αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης και να προωθηθεί 
με έμπρακτους τρόπους. Σήμερα η αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης είναι 
αποδεχτή από το σύνολο σχεδόν της Ε/Κυπριακής κοινότητας ενώ την υποστηρίζουν 
και μεγάλες μάζες των Τ/Κυπρίων. 

Η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα των Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Η Κύπρος μπορεί 
να σωθεί με τον κοινό αγώνα Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Το Α Κ Ε Λ αντικρύζει τους 
Τ/Κύπριους συμπατριώτες μας. ιδιαίτερα εκείνες τις πλατιές λαϊκές δημοκρατικές 
μάζες, που αντιμάχονται τον σωβινισμό και τη διαίρεση, σαν συναγωνιστές στον 
κοινό αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου και τους καλεί να οικοδομήσουν μαζί με 
τους Ε/Κύπριους ένα κοινό μέτωπο πάλης. 

Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τις θέσεις του Κόμματος για την επαναπροσέγγιση, 
την ενίσχυση της κρατικής μας οντότητας το κοινό μέτωπο πάλης Ε/Κυπρίων και 11 
Κυπρίων, την πολιτική και οικονομική ισότητα στα πλαίσια της Ομοσπονδίας, όπως 
έτυχαν επεξεργασίας στην απόφαση της Ολομέλειας της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ το Φλεβάρη 
του 1989. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα και ευρύτερα τον κυπριακό λαό, Ε/Κύπριους 
και Τ/Κύπριους να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα για επαναπροσέγγιση 
και κοινή πάλη. Το 17ο Συνέδριο καλεί επίσης σε αγώνα ενάντια στο σωβινισμό και 
για απομόνωση εκείνων των σωβινιστικών δυνάμεων και στις δύο κοινότητες, που 
συνεχίζουν να καλλιεργούν τη διαίρεση, το μίσος και την καχυποψία. 

5. Εμπόδιο στην ειρηνική, δίκαιη και στη βάση αρχών λύση του Κυπριακού 
στέκουν η Αγκυρα, και το κατοχικό καθεστώς Ντενκτάς. 

Η Τουρκία που για 16 χρόνια κατέχει το 37% του Κυπριακού εδάφους δεν έχει 
εγκαταλείψει την επεκτακτική. διχοτομική σε βάρος της Κύπρου πολιτική της. 
Η τουρκική αδιαλλαξία, που οδήγησε σε ναυάγιο τη συνάντηση της Ν. Υόρκη του 
Φλεβάρη 1990, στηρίζεται από εκείνους τους κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και άλλες ηγετικές χώρες του ΝΑΤΟ, που βλέπουν την Τουρκία σαν τον πιστό και 
πολύτιμο τους σύμμαχο στην περιοχή. 

Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο έδειξε πόσο λανθασμένες και βεβιασμένες ήταν οι 
εκτιμήσεις ορισμένων για υποβάθμιση της γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας 
στο σημερινό κόσμο. Οι Δυτικοί δεν έπαψαν να θεωρούν την Τουρκία σαν τοποτηρητή 
των συμφερόντων τους στην Μ. Ανατολή και σαν ορμητήριο τους προς τις πλούσιες σε 
πετρέλαιο χώρες του Αραβικού κόσμου. Η Τουρκία αποτελεί για κάποιους δυτικούς 
κύκλους ένα παράγοντα που μπορείνα αξιοποιηθεί σε σχέση με την ασταθή εσωτερική 
κατάσταση στην ΕΣΣΔ, ιδιαίτερα στις Δημοκρατίες στις οποίες ζουν μουσουλμανικοί 
και τουρανικής καταγωγής πληθυσμοί. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται το ρόλο που της 
αναθέτουν οι ηγετικές χώρες της Δύσης και, ανάμεσα στα άλλα, εντείνει και την 
αδιαλλαξία της στο Κυπριακό. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζειτηναναγκαιότητα ρεαλιστικής, χωρίςευσεβοποθισμούς 
και αυταπάτες ανάλυσης του σημερινού ρόλου της Τουρκίας και των συμμαχιών 
της. Η πολιτική και οι χειρισμοί της Ε/Κυπριακής πλευράς καθώς και η αναζήτηση 
ερεισμάτων για την υπόθεση μας στο διεθνή χώρο, πρέπει να έχουν σαν γνώμονα 
αυτή την ανάλυση. 

6. Το Κυπριακό βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο από το ναυάγιο της συνάντησης 
του Προέδρου Βασιλείου με τον κ. Ντενκτάς στη Ν. Υόρκη. Η κατάσταση επιδεινώνεται 
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία νέων τετελεσμένων από πλευράς της Αγκυρας 
και του Ντενκτάς και τις μεθοδεύσεις για λήψη και άλλων μέτρων που αποσκοπούν 
στην εμπέδωση της διχοτόμησης, την αφομοίωση του κατεχόμενου βορρά από την 
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Τουρκία και τον τορπιλλισμό κάθε δυνατότητας εξεύρεσης ειρηνικής λύσης. Για να 
αποτραπεί νέα υποτροπή του Κυπριακού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
επίτευξης προόδου θα πρέπει: 

(α) Η τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει την επικίνδυνη πορεία δημιουργίας νέων 
τετελεσμένων. 

(β) Η Αγκυρα και ο Ντενκτάς να αναιρέσουν τους παράλογους όρους τους για 
ύπαρξη δύο λαών στην Κύπρο με χωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης. 

(γ) Να εγκαταλείψουν τη διχοτομική τους φιλοσοφία και πολιτική δίνοντας απτά 
δείγματα ότι είναι έτοιμοι για ουσιαστικό και αποδοτικό διάλογο στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών κορυφής. 

7. Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την 
αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους του ΟΗΕ. Τέθηκαν σε πρώτο πλάνο - έστω κι αν 
κίνητρα από πλευράς των δυτικών ήταν τα συμφέροντα - οι αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ 
και το διεθνές δίκαιο. Προβλήθηκε η ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και 
για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες πάρθηκαν έμπρακτα μέτρα για συμμόρφωση 
προς τις επιταγές αυτών των ψηφισμάτων. Οι Πρόεδροι Γκορμπατσιόφ - Μπούς κατά 
την τελευταία συνάντηση τους στο Ελσίνκι δεσμεύτηκαν μετά το ξεπέρασμα της 
κρίσης στον Αραβικό Κόλπο να ασχοληθούν με τα άλλα άλυτα προβλήματα της Μέσης 
Ανατολής. Όλα αυτά ειδωμένα μέσα και από το πρίσμα της ύφεσης, που εμπεδώνεται 
στις διεθνείς σχέσεις δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και προηγούμενα, που 
είναι καθήκον της Κύπρου να αξιοποιήσει προς όφελος της υπόθεσης του λαού μας. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εφιστά την προσοχή όλων στο ότι δεν πρέπει να υπάρξουν 
αυταπάτες και να αναμένεται ότι αυτόματα θα υιοθετηθούν τα ίδια μέτρα για την 
Κύπρο μ' αυτά που πάρθηκαν στην περίπτωση του Κουβέιτ. Και τούτο γιατί δυστυχώς 
τα συμφέροντα είναι εκείνα που καθορίζουν την πολιτική ιδιαίτερα των ηγετικών 
Δυτικών δυνάμεων και όχι οι αρχές δικαίου. 

Διαμορφώνονται όμως εκείνες οι προϋποθέσεις στο διεθνή χώρο που μας δίνουν 
νέα ερείσματα για διεκδίκηση των δικαίων του λαού μας. Αυτές τις προϋποθέσεις 
έχουμε καθήκον να αξιοποιήσουμε. 

8. Η πιο τραγική πτυχή του Κυπριακού δράματος είναι το πρόβλημα των 
αγνοουμένων και η αγωνία των συγγενών τους για την τύχη προσφιλών τους 
προσώπων. Είναι σκληρό και απάνθρωπο 16 χρόνια μετά την τραγωδία του 7 4 να 
υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται με αναπάντητα ερωτήματα ζωής ή θανάτου. Το 
17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας την συμπαράσταση και συμπάθεια του Κόμματος 
στους συγγενείς των αγνοουμένων καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να εργάζεται και να 
συμβάλλει ώστε να καταστεί επιτέλους αποδοτική η διαδικασία για την διακρίβωση 
της τύχης των αγνοουμένων και να τεθεί τέρμα στην αγωνιώδη αβεβαιότητα των 
συγγενών τους. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζοντας τα αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης του 
Α Κ Ε Λ προς τους εγκλωβισμένους καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων για εφαρμογή έστω και τώρα της 
σχετικής συμφωνίας της 3ης Βιέννης και για στήριξη τους στην πάλη που διεξάγουν 
να μείνουν ριζωμένοι στη γή που τους γέννησε. 

Το 17ο Συνέδριο διαδηλώνοντας την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες και 
παθόντες από το πραξικόπημα και την εισβολή καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τις 
προσπάθειες του για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων για όσο 
χρόνο θα βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους και για ανακούφιση των παθόντων 
της κυπριακής τραγωδίας. 

9. Παρά τις αντιξοότητες και την κρισιμότητα των καιρών, το 17ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ απευθύνει προς το σύνολο του Κυπριακού λαού μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης 
ότι το Κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί δίκαια κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στους πόθους και τα συμφέροντα του λαού μας - Ε/Κυπρίων, Τ/Κυπρίων, Μαρωνιτών. 
Αρμένηδων και Λατίνων. Αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε 
πραγματικότητα, πολιτική ηγεσία και λαός, με το δικό μας αποφασιστικό, συνεπή και 
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διάταξη των συνομιλιών ΕΣΣΔ και Η Π Α σ' όλα τα επίπεδα. 

(γ) Την ανακίνηση του Κυπριακού σ' όλα τα διεθνή βήματα και οργανισμούς. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας του αγώνα που διεξάγει ο κυπριακός 
λαός για αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του και επανένωση της πατρίδας του, 
αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση βιωσιμότητας της επιδιωκόμενης λύσης, είναι η 
επαναπροσέγγιση Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Το Α Κ Ε Λ για χρόνια αγωνίστηκε ώστε 
να γίνει πλατιά αποδεκτή η αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης και να προωθηθεί 
με έμπρακτους τρόπους. Σήμερα η αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης είναι 
αποδεχτή από το σύνολο σχεδόν της Ε/Κυπριακής κοινότητας ενώ την υποστηρίζουν 
και μεγάλες μάζες των Τ/Κυπρίων. 

Η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα των Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Η Κύπρος μπορεί 
να σωθεί με τον κοινό αγώνα Ε/Κυπρίων και Τ/Κυπρίων. Το Α Κ Ε Λ αντικρύζει τους 
Τ/Κύπριους συμπατριώτες μας. ιδιαίτερα εκείνες τις πλατιές λαϊκές δημοκρατικές 
μάζες, που αντιμάχονται τον σωβινισμό και τη διαίρεση, σαν συναγωνιστές στον 
κοινό αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου και τους καλεί να οικοδομήσουν μαζί με 
τους Ε/Κύπριους ένα κοινό μέτωπο πάλης. 

Το 17ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τις θέσεις του Κόμματος για την επαναπροσέγγιση, 
την ενίσχυση της κρατικής μας οντότητας το κοινό μέτωπο πάλης Ε/Κυπρίων και 11 
Κυπρίων, την πολιτική και οικονομική ισότητα στα πλαίσια της Ομοσπονδίας, όπως 
έτυχαν επεξεργασίας στην απόφαση της Ολομέλειας της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ το Φλεβάρη 
του 1989. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα και ευρύτερα τον κυπριακό λαό, Ε/Κύπριους 
και Τ/Κύπριους να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα για επαναπροσέγγιση 
και κοινή πάλη. Το 17ο Συνέδριο καλεί επίσης σε αγώνα ενάντια στο σωβινισμό και 
για απομόνωση εκείνων των σωβινιστικών δυνάμεων και στις δύο κοινότητες, που 
συνεχίζουν να καλλιεργούν τη διαίρεση, το μίσος και την καχυποψία. 

5. Εμπόδιο στην ειρηνική, δίκαιη και στη βάση αρχών λύση του Κυπριακού 
στέκουν η Αγκυρα, και το κατοχικό καθεστώς Ντενκτάς. 

Η Τουρκία που για 16 χρόνια κατέχει το 37% του Κυπριακού εδάφους δεν έχει 
εγκαταλείψει την επεκτακτική. διχοτομική σε βάρος της Κύπρου πολιτική της. 
Η τουρκική αδιαλλαξία, που οδήγησε σε ναυάγιο τη συνάντηση της Ν. Υόρκη του 
Φλεβάρη 1990, στηρίζεται από εκείνους τους κύκλους στις Ηνωμένες Πολιτείες 
και άλλες ηγετικές χώρες του ΝΑΤΟ, που βλέπουν την Τουρκία σαν τον πιστό και 
πολύτιμο τους σύμμαχο στην περιοχή. 

Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο έδειξε πόσο λανθασμένες και βεβιασμένες ήταν οι 
εκτιμήσεις ορισμένων για υποβάθμιση της γεωστρατηγικής σημασίας της Τουρκίας 
στο σημερινό κόσμο. Οι Δυτικοί δεν έπαψαν να θεωρούν την Τουρκία σαν τοποτηρητή 
των συμφερόντων τους στην Μ. Ανατολή και σαν ορμητήριο τους προς τις πλούσιες σε 
πετρέλαιο χώρες του Αραβικού κόσμου. Η Τουρκία αποτελεί για κάποιους δυτικούς 
κύκλους ένα παράγοντα που μπορείνα αξιοποιηθεί σε σχέση με την ασταθή εσωτερική 
κατάσταση στην ΕΣΣΔ, ιδιαίτερα στις Δημοκρατίες στις οποίες ζουν μουσουλμανικοί 
και τουρανικής καταγωγής πληθυσμοί. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται το ρόλο που της 
αναθέτουν οι ηγετικές χώρες της Δύσης και, ανάμεσα στα άλλα, εντείνει και την 
αδιαλλαξία της στο Κυπριακό. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζειτηναναγκαιότητα ρεαλιστικής, χωρίςευσεβοποθισμούς 
και αυταπάτες ανάλυσης του σημερινού ρόλου της Τουρκίας και των συμμαχιών 
της. Η πολιτική και οι χειρισμοί της Ε/Κυπριακής πλευράς καθώς και η αναζήτηση 
ερεισμάτων για την υπόθεση μας στο διεθνή χώρο, πρέπει να έχουν σαν γνώμονα 
αυτή την ανάλυση. 

6. Το Κυπριακό βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο από το ναυάγιο της συνάντησης 
του Προέδρου Βασιλείου με τον κ. Ντενκτάς στη Ν. Υόρκη. Η κατάσταση επιδεινώνεται 
ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία νέων τετελεσμένων από πλευράς της Αγκυρας 
και του Ντενκτάς και τις μεθοδεύσεις για λήψη και άλλων μέτρων που αποσκοπούν 
στην εμπέδωση της διχοτόμησης, την αφομοίωση του κατεχόμενου βορρά από την 
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Τουρκία και τον τορπιλλισμό κάθε δυνατότητας εξεύρεσης ειρηνικής λύσης. Για να 
αποτραπεί νέα υποτροπή του Κυπριακού και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
επίτευξης προόδου θα πρέπει: 

(α) Η τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει την επικίνδυνη πορεία δημιουργίας νέων 
τετελεσμένων. 

(β) Η Αγκυρα και ο Ντενκτάς να αναιρέσουν τους παράλογους όρους τους για 
ύπαρξη δύο λαών στην Κύπρο με χωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης. 

(γ) Να εγκαταλείψουν τη διχοτομική τους φιλοσοφία και πολιτική δίνοντας απτά 
δείγματα ότι είναι έτοιμοι για ουσιαστικό και αποδοτικό διάλογο στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών κορυφής. 

7. Η κρίση στον Αραβικό Κόλπο είχε σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την 
αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους του ΟΗΕ. Τέθηκαν σε πρώτο πλάνο - έστω κι αν 
κίνητρα από πλευράς των δυτικών ήταν τα συμφέροντα - οι αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ 
και το διεθνές δίκαιο. Προβλήθηκε η ανάγκη σεβασμού των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και 
για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες πάρθηκαν έμπρακτα μέτρα για συμμόρφωση 
προς τις επιταγές αυτών των ψηφισμάτων. Οι Πρόεδροι Γκορμπατσιόφ - Μπούς κατά 
την τελευταία συνάντηση τους στο Ελσίνκι δεσμεύτηκαν μετά το ξεπέρασμα της 
κρίσης στον Αραβικό Κόλπο να ασχοληθούν με τα άλλα άλυτα προβλήματα της Μέσης 
Ανατολής. Όλα αυτά ειδωμένα μέσα και από το πρίσμα της ύφεσης, που εμπεδώνεται 
στις διεθνείς σχέσεις δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και προηγούμενα, που 
είναι καθήκον της Κύπρου να αξιοποιήσει προς όφελος της υπόθεσης του λαού μας. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εφιστά την προσοχή όλων στο ότι δεν πρέπει να υπάρξουν 
αυταπάτες και να αναμένεται ότι αυτόματα θα υιοθετηθούν τα ίδια μέτρα για την 
Κύπρο μ' αυτά που πάρθηκαν στην περίπτωση του Κουβέιτ. Και τούτο γιατί δυστυχώς 
τα συμφέροντα είναι εκείνα που καθορίζουν την πολιτική ιδιαίτερα των ηγετικών 
Δυτικών δυνάμεων και όχι οι αρχές δικαίου. 

Διαμορφώνονται όμως εκείνες οι προϋποθέσεις στο διεθνή χώρο που μας δίνουν 
νέα ερείσματα για διεκδίκηση των δικαίων του λαού μας. Αυτές τις προϋποθέσεις 
έχουμε καθήκον να αξιοποιήσουμε. 

8. Η πιο τραγική πτυχή του Κυπριακού δράματος είναι το πρόβλημα των 
αγνοουμένων και η αγωνία των συγγενών τους για την τύχη προσφιλών τους 
προσώπων. Είναι σκληρό και απάνθρωπο 16 χρόνια μετά την τραγωδία του 7 4 να 
υπάρχουν άνθρωποι που βασανίζονται με αναπάντητα ερωτήματα ζωής ή θανάτου. Το 
17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας την συμπαράσταση και συμπάθεια του Κόμματος 
στους συγγενείς των αγνοουμένων καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να εργάζεται και να 
συμβάλλει ώστε να καταστεί επιτέλους αποδοτική η διαδικασία για την διακρίβωση 
της τύχης των αγνοουμένων και να τεθεί τέρμα στην αγωνιώδη αβεβαιότητα των 
συγγενών τους. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζοντας τα αισθήματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης του 
Α Κ Ε Λ προς τους εγκλωβισμένους καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τις προσπάθειες για 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων για εφαρμογή έστω και τώρα της 
σχετικής συμφωνίας της 3ης Βιέννης και για στήριξη τους στην πάλη που διεξάγουν 
να μείνουν ριζωμένοι στη γή που τους γέννησε. 

Το 17ο Συνέδριο διαδηλώνοντας την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες και 
παθόντες από το πραξικόπημα και την εισβολή καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τις 
προσπάθειες του για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση των προσφύγων για όσο 
χρόνο θα βρίσκονται μακριά από τις εστίες τους και για ανακούφιση των παθόντων 
της κυπριακής τραγωδίας. 

9. Παρά τις αντιξοότητες και την κρισιμότητα των καιρών, το 17ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ απευθύνει προς το σύνολο του Κυπριακού λαού μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης 
ότι το Κυπριακό πρόβλημα μπορεί να λυθεί δίκαια κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στους πόθους και τα συμφέροντα του λαού μας - Ε/Κυπρίων, Τ/Κυπρίων, Μαρωνιτών. 
Αρμένηδων και Λατίνων. Αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε 
πραγματικότητα, πολιτική ηγεσία και λαός, με το δικό μας αποφασιστικό, συνεπή και 
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υπεύθυνο αγώνα. 

Το 17ο Συνέδριο καλεί την ηγεσία και το κομματικό σύνολο σε συνεχή, γεμάτη πίστη 
και αυτοπεποίθηση πάλη για την προώθηση της πολιτικής του Κόμματος μας στο 
Κυπριακό. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. Η Κύπρος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά κράτη - μέλη του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων. Η Κυπριακή Δημοκρατία δέχτηκε τη μεγάλη υποστήριξη και αλληλεγγύη 
του Κινήματος των Αδεσμεύτων στην πάλη της για απόκρουση των εξωτερικών 
επιβουλών και για επιβίωση. Οι Αδέσμευτο ι στάθηκαν βασικώτατο στήριγμα στον 
αγώνα του λαού μας και ενίσχυσαν αφάνταστα την κρατική οντότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Μέσα στις σύγχρονες διεθνείς συνθήκες το Κίνημα των Αδεσμεύτων αναζητά το δικό 
του καινούργιο πρόσωπο. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι το Αδέσμευτο Κίνημα έχει πολλά 
να προσφέρει ιδιαίτερα στην υπόθεση της ύφεσης και της ειρήνης, αλλά και στο 
ξεπέρασμα των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο «τρίτος κόσμος». Η 
Κύπρος, με το πρόβλημα της σε εκκρεμότητα, έχει απόλυτη ανάγκη της υποστήριξης 
του μεγάλου κόσμου των Αδεσμεύτων. 

Το 17ο Συνέδριο του ΑΚΕΛεπαναβεβα ιώνε ι τηνθέσητουΚόμματοςότ ι η Κύπροςπρέπει 
να παραμείνει μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων διαδραματίζοντας σημαντικό 
ρόλο σ' αυτό. όπως και στο παρελθόν. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με 
συνέπεια το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αδέσμευτη εξωτερική 
πολιτική και να παλεύει ενάντια σε οποιεσδήποτε προσπάθειες κατάργησης τους. 

2. Για πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και έχοντας σαν γνώμονα 
το συμφέρον της Κύπρου και των εργαζομένων, το Α Κ Ε Λ έχει ταχθεί ενάντια στην 
Τελωνειακή Ένωση και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της θέσης. 

Η θέση μας αυτή δεν σημαίνει άρνηση συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες 
οικοδόμησης ενός κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. Δεν ταυτίζουμε όμως την έννοια 
του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού με την ΕΟΚ. Πιστεύουμε ότι μια αδέσμευτη Κύπρος 
μπορεί να συμβάλει πιο ενεργά στην ο ικοδόμηση του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. 

Η υποβολή από την κυβέρνηση Βασιλείου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών 
κομμάτων εκτός του Α Κ Ε Λ , αίτησης για ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ ήταν μια 
λανθασμένη και άκαιρη ενέργεια. 

Η υποβολή αίτησης ένταξης ενώ δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει υπέρ της Κύπρου 
τις θέσεις της ΕΟΚ, έδωσε αφορμή στην Τουρκία και τον Ντενκτάς να μεθοδεύσουν 
νέα τετελεσμένα, που παγιώνουν τη διχοτόμηση και τορπιλλίζουν τις δυνατότητες 
λύσης του Κυπριακού. 

3. Ο αγώνας του κυπριακού λαού εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο 
και η κοινωνικοοικονομική πρόοδος της Κύπρου εξασφαλίζεται με τη διατήρηση 
της αδέσμευτης πολιτικής και την ανάπτυξη πολύπλευρων, ισότιμων σχέσεων μ' 
όλα τα κράτη και τις διάφορες ομάδες κρατών συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚ. Ο 
μονόπλευρος προσανατολισμός προς την ΕΟΚ εγκυμονεί κινδύνους για τον αγώνα 
του κυπριακού λαού. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

1. Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο είναι προϋπόθεση επιτυχίας του 
αντικατοχικού αγώνα που διεξάγουμε. Στον αγώνα αυτό έχουν θέση όλοι οι Κύπριοι 
πατριώτες με μοναδική εξαίρεση αυτούς που έχουν συνδέσει ή ενσυνείδητα ταυτίσει 
τα συμφέροντα τους με τους εχθρούς της Κύπρου. Το Α Κ Ε Λ εργάστηκε και εργάζεται 
με συνέπεια για την οικοδόμηση ενός στέρεου εσωτερικού μετώπου αντίστασης και 
πάλης του λαού μας. Το 17ο Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να συνεχίσει να 
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εργάζεται για την υπόθεση της ενότητας. 

Η ενότητα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μπορε ί να είναι ενότητα δράσης 
πάνω στους χειρισμούς του Κυπριακού, μπορεί να πάρει τη μορφή ευρύτερων 
προγραμματικών συγκλίσεων. Η μια μορφή δεν αντιστρατεύεται και δεν αποκλείει 
την άλλη. Οι δύο μορφές μπορεί να λειτουργούν παράλληλα όταν υπάρχουν οι 
κατάλληλες για τούτο προϋποθέσεις. 

Η ενότητα δράσης επιτυγχάνεται στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου. Με 
δεδομένες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ε/Κυπριακή πλευρά, το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι 
υπάρχει δυνατότητα για ευρύτερες προγραμματικές συγκλίσεις στο δημοκρατικό και 
προοδευτικό χώρο. Ιδιαίτερη δυνατότητα προγραμματικών συγκλίσεων υπάρχει με 
την Ε Δ Ε Κ που είναι το πλησιέστερο ιδεολογικά κόμμα προς το Α Κ Ε Λ . 

Οι σχέσεις του ΔΗΣΥ με τους πραξικοπηματίες και τα ακροδεξιά εοκαβήτικα στοιχεία 
όπως και οι μεγάλες πολιτικές, ιδεολογικές και ταξικές διαφορές ανάμεσα στο 
Α Κ Ε Λ και το ΔΗΣΥ καθιστούν αδύνατη μια ευρύτερη και ιδιαίτερα προγραμματική 
συνεργασία μεταξύ των δύο Κομμάτων. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει ανησυχία και καταδικάζει τα φαινόμενα αναβίωσης του 
Γριβισμού, Εοκαβητισμού και ενωσιολογίας καθώς και προσπάθειες διαστρέβλωσης 
της ιστορικής πραγματικότητας. 

Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί με συνέπεια και στη βάση της αρχής της ισοτιμίας και του 
αλληλοσεβασμού τόσο για τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στα πλαίσια του 
Εθνικού Συμβουλίου όσο και για την ενότητα των προοδευτικών και των ευρύτερων 
δημοκρατικών δυνάμεων πιστεύοντας ότι η επίτευξη προγραμματικών συγκλίσεων 
στο χώρο αυτό θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο 
και θα συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο του τόπου και ιδιαίτερα 
των εργαζομένων. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται για την ύπαρξη ήπιου 
πολιτικού κλίματος στο εσωτερικό μας μέτωπο και την ανάπτυξη πολιτισμένου 
διαλόγου ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. 

2. Η εκλογή του ανεξάρτητου υποψήφιου Γ Βασιλείου στο αξίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, συνιστά νίκη των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων 
του τόπου. Το Α Κ Ε Λ έπαιξε πρωτοποριακό ρόλο σ' αυτή τη μεγάλη νίκη. Το Α Κ Ε Λ 
υποστήριξε τον Γ Βασιλείου στη βάση του προεκλογικού του προγράμματος. Κρίνουμε 
και θα συνεχίσουμε να κρίνουμε τον Πρόεδρο Βασιλείου και την κυβέρνηση του 
από το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος του, που στα πρώτα 2 1/2 χρόνια της 
διακυβέρνησης του, βασικά, ακολουθεί και εφαρμόζε ι με επιτυχία. Το 17ο Συνέδριο 
διαπιστώνει ότι ο Πρόεδρος Βασιλείου εφάρμοσε μια νέα προσέγγιση στο χειρισμό 
του Κυπριακού, που κέρδισε την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινής γνώμης και 
συνέβαλε στην πιο ενεργό επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Υιοθετήθηκαν 
νέες διαδικασίες για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συμβουλίου. 
Έγιναν αξιόλογα βήματα για την κατίσχυση των αρχών της αξιοκρατίας. Εγκαινιάστηκε 
μια οικονομική και κοινωνική πολιτική, που υπόσχεται μεγαλύτερη προσοχή στα 
προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων. 

Ταυτόχρονα το 17ο Συνέδριο επισημαίνει ότι κάποιες ενέργειες και αντιφάσεις στην 
πολιτική του Προέδρου και της κυβέρνησης έρχονται σε αντίθεση με τα αισθήματα 
και τις προσδοκίες των εργαζομένων και του δημοκρατικού κόσμου. 

Στόχος του Κόμματος μας είναι να βοηθήσουμε τον Πρόεδρο Βασιλείου να υλοποιήσει 
το πρόγραμμα του και να δημιουργήσει έτσι τις προϋποθέσεις για επανεκλογή του. 
Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ο ικοδομεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τον Πρόεδρο 
Βασιλείου έχοντας πάντοτε σαν μοναδικό γνώμονα την υπόθεση της Κύπρου και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων. 

3. Από την ανασύσταση του, με την εκλογή του Γιώργου Βασιλείου, το Εθνικό 
Συμβούλιο διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής και στη λήψη 
αποφάσεων για τους χε ιρισμούς της Ε/Κυπριακής πλευράς στο Κυπριακό. Παρά τις 
διαφορές απόψεων που είναι φυσικό να υπάρχουν και τα κάποια προβλήματα, που 
προκύπτουν κατά καιρούς, με την συμβολή όλων των κομμάτων και τη δημιουργική 

365 



υπεύθυνο αγώνα. 

Το 17ο Συνέδριο καλεί την ηγεσία και το κομματικό σύνολο σε συνεχή, γεμάτη πίστη 
και αυτοπεποίθηση πάλη για την προώθηση της πολιτικής του Κόμματος μας στο 
Κυπριακό. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1. Η Κύπρος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά κράτη - μέλη του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων. Η Κυπριακή Δημοκρατία δέχτηκε τη μεγάλη υποστήριξη και αλληλεγγύη 
του Κινήματος των Αδεσμεύτων στην πάλη της για απόκρουση των εξωτερικών 
επιβουλών και για επιβίωση. Οι Αδέσμευτο ι στάθηκαν βασικώτατο στήριγμα στον 
αγώνα του λαού μας και ενίσχυσαν αφάνταστα την κρατική οντότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Μέσα στις σύγχρονες διεθνείς συνθήκες το Κίνημα των Αδεσμεύτων αναζητά το δικό 
του καινούργιο πρόσωπο. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι το Αδέσμευτο Κίνημα έχει πολλά 
να προσφέρει ιδιαίτερα στην υπόθεση της ύφεσης και της ειρήνης, αλλά και στο 
ξεπέρασμα των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο «τρίτος κόσμος». Η 
Κύπρος, με το πρόβλημα της σε εκκρεμότητα, έχει απόλυτη ανάγκη της υποστήριξης 
του μεγάλου κόσμου των Αδεσμεύτων. 

Το 17ο Συνέδριο του ΑΚΕΛεπαναβεβα ιώνε ι τηνθέσητουΚόμματοςότ ι η Κύπροςπρέπει 
να παραμείνει μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων διαδραματίζοντας σημαντικό 
ρόλο σ' αυτό. όπως και στο παρελθόν. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με 
συνέπεια το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αδέσμευτη εξωτερική 
πολιτική και να παλεύει ενάντια σε οποιεσδήποτε προσπάθειες κατάργησης τους. 

2. Για πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και έχοντας σαν γνώμονα 
το συμφέρον της Κύπρου και των εργαζομένων, το Α Κ Ε Λ έχει ταχθεί ενάντια στην 
Τελωνειακή Ένωση και την ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της θέσης. 

Η θέση μας αυτή δεν σημαίνει άρνηση συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες 
οικοδόμησης ενός κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. Δεν ταυτίζουμε όμως την έννοια 
του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού με την ΕΟΚ. Πιστεύουμε ότι μια αδέσμευτη Κύπρος 
μπορεί να συμβάλει πιο ενεργά στην ο ικοδόμηση του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. 

Η υποβολή από την κυβέρνηση Βασιλείου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών 
κομμάτων εκτός του Α Κ Ε Λ , αίτησης για ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ ήταν μια 
λανθασμένη και άκαιρη ενέργεια. 

Η υποβολή αίτησης ένταξης ενώ δεν πρόκειται να διαφοροποιήσει υπέρ της Κύπρου 
τις θέσεις της ΕΟΚ, έδωσε αφορμή στην Τουρκία και τον Ντενκτάς να μεθοδεύσουν 
νέα τετελεσμένα, που παγιώνουν τη διχοτόμηση και τορπιλλίζουν τις δυνατότητες 
λύσης του Κυπριακού. 

3. Ο αγώνας του κυπριακού λαού εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο τρόπο 
και η κοινωνικοοικονομική πρόοδος της Κύπρου εξασφαλίζεται με τη διατήρηση 
της αδέσμευτης πολιτικής και την ανάπτυξη πολύπλευρων, ισότιμων σχέσεων μ' 
όλα τα κράτη και τις διάφορες ομάδες κρατών συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚ. Ο 
μονόπλευρος προσανατολισμός προς την ΕΟΚ εγκυμονεί κινδύνους για τον αγώνα 
του κυπριακού λαού. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

1. Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο είναι προϋπόθεση επιτυχίας του 
αντικατοχικού αγώνα που διεξάγουμε. Στον αγώνα αυτό έχουν θέση όλοι οι Κύπριοι 
πατριώτες με μοναδική εξαίρεση αυτούς που έχουν συνδέσει ή ενσυνείδητα ταυτίσει 
τα συμφέροντα τους με τους εχθρούς της Κύπρου. Το Α Κ Ε Λ εργάστηκε και εργάζεται 
με συνέπεια για την οικοδόμηση ενός στέρεου εσωτερικού μετώπου αντίστασης και 
πάλης του λαού μας. Το 17ο Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο να συνεχίσει να 
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εργάζεται για την υπόθεση της ενότητας. 

Η ενότητα μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Μπορε ί να είναι ενότητα δράσης 
πάνω στους χειρισμούς του Κυπριακού, μπορεί να πάρει τη μορφή ευρύτερων 
προγραμματικών συγκλίσεων. Η μια μορφή δεν αντιστρατεύεται και δεν αποκλείει 
την άλλη. Οι δύο μορφές μπορεί να λειτουργούν παράλληλα όταν υπάρχουν οι 
κατάλληλες για τούτο προϋποθέσεις. 

Η ενότητα δράσης επιτυγχάνεται στα πλαίσια του Εθνικού Συμβουλίου. Με 
δεδομένες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ε/Κυπριακή πλευρά, το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι 
υπάρχει δυνατότητα για ευρύτερες προγραμματικές συγκλίσεις στο δημοκρατικό και 
προοδευτικό χώρο. Ιδιαίτερη δυνατότητα προγραμματικών συγκλίσεων υπάρχει με 
την Ε Δ Ε Κ που είναι το πλησιέστερο ιδεολογικά κόμμα προς το Α Κ Ε Λ . 

Οι σχέσεις του ΔΗΣΥ με τους πραξικοπηματίες και τα ακροδεξιά εοκαβήτικα στοιχεία 
όπως και οι μεγάλες πολιτικές, ιδεολογικές και ταξικές διαφορές ανάμεσα στο 
Α Κ Ε Λ και το ΔΗΣΥ καθιστούν αδύνατη μια ευρύτερη και ιδιαίτερα προγραμματική 
συνεργασία μεταξύ των δύο Κομμάτων. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει ανησυχία και καταδικάζει τα φαινόμενα αναβίωσης του 
Γριβισμού, Εοκαβητισμού και ενωσιολογίας καθώς και προσπάθειες διαστρέβλωσης 
της ιστορικής πραγματικότητας. 

Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί με συνέπεια και στη βάση της αρχής της ισοτιμίας και του 
αλληλοσεβασμού τόσο για τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στα πλαίσια του 
Εθνικού Συμβουλίου όσο και για την ενότητα των προοδευτικών και των ευρύτερων 
δημοκρατικών δυνάμεων πιστεύοντας ότι η επίτευξη προγραμματικών συγκλίσεων 
στο χώρο αυτό θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο 
και θα συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο του τόπου και ιδιαίτερα 
των εργαζομένων. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει επίσης να εργάζεται για την ύπαρξη ήπιου 
πολιτικού κλίματος στο εσωτερικό μας μέτωπο και την ανάπτυξη πολιτισμένου 
διαλόγου ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. 

2. Η εκλογή του ανεξάρτητου υποψήφιου Γ Βασιλείου στο αξίωμα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, συνιστά νίκη των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων 
του τόπου. Το Α Κ Ε Λ έπαιξε πρωτοποριακό ρόλο σ' αυτή τη μεγάλη νίκη. Το Α Κ Ε Λ 
υποστήριξε τον Γ Βασιλείου στη βάση του προεκλογικού του προγράμματος. Κρίνουμε 
και θα συνεχίσουμε να κρίνουμε τον Πρόεδρο Βασιλείου και την κυβέρνηση του 
από το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος του, που στα πρώτα 2 1/2 χρόνια της 
διακυβέρνησης του, βασικά, ακολουθεί και εφαρμόζε ι με επιτυχία. Το 17ο Συνέδριο 
διαπιστώνει ότι ο Πρόεδρος Βασιλείου εφάρμοσε μια νέα προσέγγιση στο χειρισμό 
του Κυπριακού, που κέρδισε την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινής γνώμης και 
συνέβαλε στην πιο ενεργό επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων. Υιοθετήθηκαν 
νέες διαδικασίες για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συμβουλίου. 
Έγιναν αξιόλογα βήματα για την κατίσχυση των αρχών της αξιοκρατίας. Εγκαινιάστηκε 
μια οικονομική και κοινωνική πολιτική, που υπόσχεται μεγαλύτερη προσοχή στα 
προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων. 

Ταυτόχρονα το 17ο Συνέδριο επισημαίνει ότι κάποιες ενέργειες και αντιφάσεις στην 
πολιτική του Προέδρου και της κυβέρνησης έρχονται σε αντίθεση με τα αισθήματα 
και τις προσδοκίες των εργαζομένων και του δημοκρατικού κόσμου. 

Στόχος του Κόμματος μας είναι να βοηθήσουμε τον Πρόεδρο Βασιλείου να υλοποιήσει 
το πρόγραμμα του και να δημιουργήσει έτσι τις προϋποθέσεις για επανεκλογή του. 
Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ο ικοδομεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τον Πρόεδρο 
Βασιλείου έχοντας πάντοτε σαν μοναδικό γνώμονα την υπόθεση της Κύπρου και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων. 

3. Από την ανασύσταση του, με την εκλογή του Γιώργου Βασιλείου, το Εθνικό 
Συμβούλιο διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη χάραξη της πολιτικής και στη λήψη 
αποφάσεων για τους χε ιρισμούς της Ε/Κυπριακής πλευράς στο Κυπριακό. Παρά τις 
διαφορές απόψεων που είναι φυσικό να υπάρχουν και τα κάποια προβλήματα, που 
προκύπτουν κατά καιρούς, με την συμβολή όλων των κομμάτων και τη δημιουργική 
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συνεναιτική στάση του Προέδρου Βασιλείου έχει επιτευχθεί η αναγκαία για την 
αποδοτική λειτουργία του θεσμού συναίνεση. Το Α Κ Ε Λ τήρησε πάντα υπεύθυνη, 
θετική και δημιουργική στάση στο Εθνικό Συμβούλιο. Την ίδια πολιτική θα συνεχίσει 
να ακολουθεί το Κόμμα μας και στο μέλλον ενισχύοντας με όλες του τις δυνάμεις 
το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, που αποδεικνύεται απαραίτητος στον αγώνα που 
διεξάγουμε. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το Α Κ Ε Λ στα 65 χρόνια ζωής και δράσης του, πρόσφερε ανεκτίμητες 
υπηρεσίες στην Κύπρο και το λαό της. Η σφραγίδα του Κόμματος μας βρίσκεται στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του λαού μας και στους κοινωνικοοικονομικούς αγώνες 
των εργαζομένων. Το Α Κ Ε Λ με την προσφορά του καταξιώθηκε στη συνείδηση του 
κυπριακού λαού σαν μια εθνική δύναμη που χαίρει μεγάλης εκτίμησης και πέραν 
από το χώρο της Αριστεράς ανάμεσα στις πλατύτερες δημοκρατικές δυνάμεις. 

Οι Ακελιστές, οι φίλοι και οι οπαδοί του Κόμματος μας έχουν κάθε λόγο και κάθε 
δικαίωμα να νοιώθουν υπερήφανοι για το Κόμμα τους. Το 17ο Συνέδριο απευθύνει 
προς όλους αγωνιστικό, συντροφικό χαιρετισμό και τους καλεί να εργαστούν 
με ανανεωμένες τις δυνάμεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση του Κόμματος 
συνειδητοποιώντας ότι επιτελούν μ' αυτό το τρόπο σοβαρότατο πολιτικό αλλά και 
πατριωτικό καθήκον. 

2. Το Α Κ Ε Λ . στην 65χρονη ιστορία του. φυσικό ήταν να διαπράξει λάθη στην 
πολιτική του και να έχει ελλείψεις στη δουλιά του. Το Κόμμα όμως είχε τη δύναμη 
να δει λάθη του με αυτοκριτικό πνεύμα και είναι έτοιμο να συνεχίσει να αναλύει 
με το ίδιο πνεύμα την ιστορία του. Το Α Κ Ε Λ αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις στη 
δουλιά του πάλεψε και παλεύει να τις ξεπεράσει και να βελτιώνεται συνεχώς. Ούτε 
όμως τα λάθη, ούτε οι ελλείψεις αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής 
και ιστορίας του Κόμματος. Αντίθετα, το Α Κ Ε Λ είναι το μοναδικό πολιτικό Κόμμα 
που πρόσφερε τόσα πολλά στον Κυπριακό Λαό και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. 
Το 17ο Συνέδριο αποκρούει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειες των λιγοστών 
εκείνων που επιχειρούν να μειώσουν ή και να μηδενίσουν την 65χρονη προσφορά 
του, επιδιδόμενοι σε άκριτη λαθολογία. Το 17ο Συνέδριο απορρίπτει κατηγορηματικά 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται να ταυτιστεί το Κόμμα με άλλα Κόμματα του 
εξωτερικού και να επωμιστεί ευθύνες που δεν του ανήκουν. 

3. Το Α Κ Ε Λ διατήρησε πάντα ζωντανούς τους δεσμούς του με τις λαϊκές μάζες 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η δημοκρατία στο Κόμμα δεν 
έπαψε να λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση που επικράτησε στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και που επηρέασε στον ένα ή τον άλλο βαθμό το διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα δεν άφησε ανέπαφο και το δικό μας Κόμμα. Το γεγονός αυτό, 
μαζί με τις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί ασταμάτητα η ζωή πρόβαλαν επιταχτικά 
την ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του Κόμματος όπως και διεύρυνσης της 
εσωκομματικής δημοκρατίας. 

Το κομματικό σύνολο, ηγεσία και βάση, διαπιστώνοντας αυτή την ανάγκη ανάλαβαν 
τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του 
Κόμματος. 

• Στηριγμένοι στις αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής σκέψης, απαλλαγμένης 
από στρεβλώσεις του παρελθόντος και προσαρμοσμένης στις σύγχρονες 
συνθήκες, 

• Με ανοικτό πνεύμα έτοιμο να δεχτεί το νέο που εισάγει στην θεωρητική σκέψη 
και πρακτική του σοσιαλισμού η περεστρόϊκα και η νέα σκέψη. 

• Με δημιουργική προσέγγιση στη βάση των δικών μας αναγκών και συνθηκών. 

• Χωρίς μηχανιστική, δογματική αντιγραφή ξένης πείρας, 

το Α Κ Ε Λ προχωρεί σταθερά και σίγουρα στην πορεία της ανανέωσης και του 
εκσυγχρονισμού του. Διευρύνει την εσωκομματική δημοκρατία. Απαλλάσσεται 
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από προκαταλήψεις και στερεότυπα, από ξεπερασμένες μέθοδες και νοοτροπία. 
Δ ιαμορφώνει το καινούργιο του πρόσωπο. 

4. Το 17ο Συνέδριο επικροτεί και χαιρετίζει την πορεία ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού όπως αυτή εκφράζεται στα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί 
και τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. 

• όπως αυτή εκφράζεται στις «θέσεις προς το 17ο Συνέδριο» και τη «Δική μας 
αντίληψη για το σοσιαλισμό». 

• όπως αυτή εκφράζεται και θεσμοθετείται στο Καταστατικό καιτους Κανονισμούς 
Λειτουργίας του Κόμματος. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός είναι ένα συνεχές 
καθήκον που η ίδια η ζωή και οι ανάγκες του αγώνα συνεχώς θέτουν μπροστά μας. 
Κατά συνέπεια το 17ο Συνέδριο ολοκληρώνει ένα στάδιο στην πορεία ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού που θα συνεχίζεται αδιάκοπα στη βάση των νέων δεδομένων. 

5. Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της εύρυθμης λειτουργίας 
των καθοδηγητικών σωμάτων και του οργανωτικού μηχανισμού, που πρέπει να 
στηρίζεται στην συλλογικότητα, τους κανόνες της εσωκομματικής δημοκρατίας, την 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας, τη συλλογική και προσωπική ευθύνη του κάθε στελέχους, 
την αποδοχή και την άσκηση υπεύθυνης κριτικής και την αυτοκριτική. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την αναβάθμιση του ρόλου της Κομματικής Ομάδας 
Βάσης στη διαμόρφωση της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος και στην 
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Το Συνέδριο υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενθάρρυνσης της παραπέρα ανάπτυξης της πρωτοβουλίας στις Κ Ο Β και της 
αυξημένης οργανωμένης επαφής των κομματικών σωμάτων και στελεχών με το λαό. 
στους συλλόγους, τις οργανώσεις, στους τόπους δουλιάς και σε άλλους χώρους. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την πρόοδο που σημε ιώθηκε στην πολιτική στελεχών 
του Κόμματος. Παράλληλα όμως επισημαίνει τις μεγάλες και αυξανόμενες 
ανάγκες σε στελέχη, ιδιαίτερα στο τωρινό στάδιο ανανέωσης και υπογραμμίζει το 
καθήκον για προγραμματισμένη και μεθοδική πολιτική, για τη βραχυπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη επίλυση του κεφαλαιώδους προβλήματος της στελέχωσης 
του Κόμματος. Υπογραμμίζει ότι τα στελέχη πρέπει να διαμορφώνονται - και 
αναδεικνύονται μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα του Κόμματος. Τα στελέχη 
πρέπει να τα χαρακτηρίζει η πρωτοπόρο σκέψη και δράση, η αφοσίωση στις αρχές 
και την υπόθεση του Κόμματος, η ικανότητα να αφομοιώνουν το νέο, να καθοδηγούν 
αλλά και να διδάσκονται από τους εργαζόμενους. Τα στελέχη πρέπει να τα διακρίνει 
η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η αντικειμενικότητα. 

Φαινόμενα αναξιοκρατίας, νεποτισμού και οικογενειοκρατίας, δεν έχουν θέση στο 
Κόμμα των Κυπρίων εργαζομένων. 

Στον τομέα της ιδεολογικής δραστηριότητας το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει την 
ανάγκη να αναπτύξουμε τη δική μας θεωρητική σκέψη στηριγμένη στις αρχές της 
μαρξιστικής - λενινιστικής ιδεολογίας αλλά απαλλαγμένη από το δογματισμό. Η 
ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης θα επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε ορθά τα νέα 
προβλήματα που προκύπτουν, να τεκμηριώνουμε επιστημονικά τις θέσεις μας και να 
τις προβάλλουμε πειστικά. Η ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης μπορεί να γίνεται μόνο 
μέσα σε συνθήκες ελεύθερου διαλόγου και προβληματισμού, με σεβασμό προς τις 
αντίθετες απόψεις και με δημιουργική αφομοίωση και αξιοποίηση των μαρξιστικών 
θεωρητικών αναλύσεων στο διεθνή χώρο. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελείται για τον εκσυγχρονισμό του 
μηχανισμού του Κόμματος και την άνοδο της επιστημονικότητας στη δουλιά μας. Νέα 
τμήματα έχουν δημιουργηθεί στον κομματικό μηχανισμό και εισάγονται νέοι τρόποι 
δουλιάς. Παρά την πρόοδο και εν όψει των αυξανόμενων αναγκών το 17ο Συνέδριο 
θεωρεί ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες και οι ρυθμοί εκσυγχρονισμού 
του κομματικού μηχανισμού. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει την ικανοποίηση του για την αξιοποίηση ενός πλατιού 
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συνεναιτική στάση του Προέδρου Βασιλείου έχει επιτευχθεί η αναγκαία για την 
αποδοτική λειτουργία του θεσμού συναίνεση. Το Α Κ Ε Λ τήρησε πάντα υπεύθυνη, 
θετική και δημιουργική στάση στο Εθνικό Συμβούλιο. Την ίδια πολιτική θα συνεχίσει 
να ακολουθεί το Κόμμα μας και στο μέλλον ενισχύοντας με όλες του τις δυνάμεις 
το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου, που αποδεικνύεται απαραίτητος στον αγώνα που 
διεξάγουμε. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το Α Κ Ε Λ στα 65 χρόνια ζωής και δράσης του, πρόσφερε ανεκτίμητες 
υπηρεσίες στην Κύπρο και το λαό της. Η σφραγίδα του Κόμματος μας βρίσκεται στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του λαού μας και στους κοινωνικοοικονομικούς αγώνες 
των εργαζομένων. Το Α Κ Ε Λ με την προσφορά του καταξιώθηκε στη συνείδηση του 
κυπριακού λαού σαν μια εθνική δύναμη που χαίρει μεγάλης εκτίμησης και πέραν 
από το χώρο της Αριστεράς ανάμεσα στις πλατύτερες δημοκρατικές δυνάμεις. 

Οι Ακελιστές, οι φίλοι και οι οπαδοί του Κόμματος μας έχουν κάθε λόγο και κάθε 
δικαίωμα να νοιώθουν υπερήφανοι για το Κόμμα τους. Το 17ο Συνέδριο απευθύνει 
προς όλους αγωνιστικό, συντροφικό χαιρετισμό και τους καλεί να εργαστούν 
με ανανεωμένες τις δυνάμεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση του Κόμματος 
συνειδητοποιώντας ότι επιτελούν μ' αυτό το τρόπο σοβαρότατο πολιτικό αλλά και 
πατριωτικό καθήκον. 

2. Το Α Κ Ε Λ . στην 65χρονη ιστορία του. φυσικό ήταν να διαπράξει λάθη στην 
πολιτική του και να έχει ελλείψεις στη δουλιά του. Το Κόμμα όμως είχε τη δύναμη 
να δει λάθη του με αυτοκριτικό πνεύμα και είναι έτοιμο να συνεχίσει να αναλύει 
με το ίδιο πνεύμα την ιστορία του. Το Α Κ Ε Λ αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις στη 
δουλιά του πάλεψε και παλεύει να τις ξεπεράσει και να βελτιώνεται συνεχώς. Ούτε 
όμως τα λάθη, ούτε οι ελλείψεις αποτελούν το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής 
και ιστορίας του Κόμματος. Αντίθετα, το Α Κ Ε Λ είναι το μοναδικό πολιτικό Κόμμα 
που πρόσφερε τόσα πολλά στον Κυπριακό Λαό και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους. 
Το 17ο Συνέδριο αποκρούει με αποφασιστικότητα τις προσπάθειες των λιγοστών 
εκείνων που επιχειρούν να μειώσουν ή και να μηδενίσουν την 65χρονη προσφορά 
του, επιδιδόμενοι σε άκριτη λαθολογία. Το 17ο Συνέδριο απορρίπτει κατηγορηματικά 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται να ταυτιστεί το Κόμμα με άλλα Κόμματα του 
εξωτερικού και να επωμιστεί ευθύνες που δεν του ανήκουν. 

3. Το Α Κ Ε Λ διατήρησε πάντα ζωντανούς τους δεσμούς του με τις λαϊκές μάζες 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η δημοκρατία στο Κόμμα δεν 
έπαψε να λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση που επικράτησε στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και που επηρέασε στον ένα ή τον άλλο βαθμό το διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα δεν άφησε ανέπαφο και το δικό μας Κόμμα. Το γεγονός αυτό, 
μαζί με τις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί ασταμάτητα η ζωή πρόβαλαν επιταχτικά 
την ανάγκη ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του Κόμματος όπως και διεύρυνσης της 
εσωκομματικής δημοκρατίας. 

Το κομματικό σύνολο, ηγεσία και βάση, διαπιστώνοντας αυτή την ανάγκη ανάλαβαν 
τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του 
Κόμματος. 

• Στηριγμένοι στις αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής σκέψης, απαλλαγμένης 
από στρεβλώσεις του παρελθόντος και προσαρμοσμένης στις σύγχρονες 
συνθήκες, 

• Με ανοικτό πνεύμα έτοιμο να δεχτεί το νέο που εισάγει στην θεωρητική σκέψη 
και πρακτική του σοσιαλισμού η περεστρόϊκα και η νέα σκέψη. 

• Με δημιουργική προσέγγιση στη βάση των δικών μας αναγκών και συνθηκών. 

• Χωρίς μηχανιστική, δογματική αντιγραφή ξένης πείρας, 

το Α Κ Ε Λ προχωρεί σταθερά και σίγουρα στην πορεία της ανανέωσης και του 
εκσυγχρονισμού του. Διευρύνει την εσωκομματική δημοκρατία. Απαλλάσσεται 
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από προκαταλήψεις και στερεότυπα, από ξεπερασμένες μέθοδες και νοοτροπία. 
Δ ιαμορφώνει το καινούργιο του πρόσωπο. 

4. Το 17ο Συνέδριο επικροτεί και χαιρετίζει την πορεία ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού όπως αυτή εκφράζεται στα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί 
και τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. 

• όπως αυτή εκφράζεται στις «θέσεις προς το 17ο Συνέδριο» και τη «Δική μας 
αντίληψη για το σοσιαλισμό». 

• όπως αυτή εκφράζεται και θεσμοθετείται στο Καταστατικό καιτους Κανονισμούς 
Λειτουργίας του Κόμματος. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός είναι ένα συνεχές 
καθήκον που η ίδια η ζωή και οι ανάγκες του αγώνα συνεχώς θέτουν μπροστά μας. 
Κατά συνέπεια το 17ο Συνέδριο ολοκληρώνει ένα στάδιο στην πορεία ανανέωσης και 
εκσυγχρονισμού που θα συνεχίζεται αδιάκοπα στη βάση των νέων δεδομένων. 

5. Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της εύρυθμης λειτουργίας 
των καθοδηγητικών σωμάτων και του οργανωτικού μηχανισμού, που πρέπει να 
στηρίζεται στην συλλογικότητα, τους κανόνες της εσωκομματικής δημοκρατίας, την 
ανάπτυξη πρωτοβουλίας, τη συλλογική και προσωπική ευθύνη του κάθε στελέχους, 
την αποδοχή και την άσκηση υπεύθυνης κριτικής και την αυτοκριτική. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την αναβάθμιση του ρόλου της Κομματικής Ομάδας 
Βάσης στη διαμόρφωση της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος και στην 
αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Το Συνέδριο υπογραμμίζει την ανάγκη 
ενθάρρυνσης της παραπέρα ανάπτυξης της πρωτοβουλίας στις Κ Ο Β και της 
αυξημένης οργανωμένης επαφής των κομματικών σωμάτων και στελεχών με το λαό. 
στους συλλόγους, τις οργανώσεις, στους τόπους δουλιάς και σε άλλους χώρους. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την πρόοδο που σημε ιώθηκε στην πολιτική στελεχών 
του Κόμματος. Παράλληλα όμως επισημαίνει τις μεγάλες και αυξανόμενες 
ανάγκες σε στελέχη, ιδιαίτερα στο τωρινό στάδιο ανανέωσης και υπογραμμίζει το 
καθήκον για προγραμματισμένη και μεθοδική πολιτική, για τη βραχυπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη επίλυση του κεφαλαιώδους προβλήματος της στελέχωσης 
του Κόμματος. Υπογραμμίζει ότι τα στελέχη πρέπει να διαμορφώνονται - και 
αναδεικνύονται μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα του Κόμματος. Τα στελέχη 
πρέπει να τα χαρακτηρίζει η πρωτοπόρο σκέψη και δράση, η αφοσίωση στις αρχές 
και την υπόθεση του Κόμματος, η ικανότητα να αφομοιώνουν το νέο, να καθοδηγούν 
αλλά και να διδάσκονται από τους εργαζόμενους. Τα στελέχη πρέπει να τα διακρίνει 
η ακεραιότητα του χαρακτήρα και η αντικειμενικότητα. 

Φαινόμενα αναξιοκρατίας, νεποτισμού και οικογενειοκρατίας, δεν έχουν θέση στο 
Κόμμα των Κυπρίων εργαζομένων. 

Στον τομέα της ιδεολογικής δραστηριότητας το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει την 
ανάγκη να αναπτύξουμε τη δική μας θεωρητική σκέψη στηριγμένη στις αρχές της 
μαρξιστικής - λενινιστικής ιδεολογίας αλλά απαλλαγμένη από το δογματισμό. Η 
ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης θα επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε ορθά τα νέα 
προβλήματα που προκύπτουν, να τεκμηριώνουμε επιστημονικά τις θέσεις μας και να 
τις προβάλλουμε πειστικά. Η ανάπτυξη της θεωρητικής σκέψης μπορεί να γίνεται μόνο 
μέσα σε συνθήκες ελεύθερου διαλόγου και προβληματισμού, με σεβασμό προς τις 
αντίθετες απόψεις και με δημιουργική αφομοίωση και αξιοποίηση των μαρξιστικών 
θεωρητικών αναλύσεων στο διεθνή χώρο. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελείται για τον εκσυγχρονισμό του 
μηχανισμού του Κόμματος και την άνοδο της επιστημονικότητας στη δουλιά μας. Νέα 
τμήματα έχουν δημιουργηθεί στον κομματικό μηχανισμό και εισάγονται νέοι τρόποι 
δουλιάς. Παρά την πρόοδο και εν όψει των αυξανόμενων αναγκών το 17ο Συνέδριο 
θεωρεί ότι θα πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες και οι ρυθμοί εκσυγχρονισμού 
του κομματικού μηχανισμού. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει την ικανοποίηση του για την αξιοποίηση ενός πλατιού 
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κύκλου επιστημόνων - εθελοντών στελεχών. Αποτέλεσμα αυτής της αξιοποίησης 
σε συνδυασμό με την καλύτερη στελέχωση του μηχανισμού είναι μια σειρά 
επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες σε διάφορα θέματα, που βοηθούν το Κόμμα 
να παίρνει τις πιο ορθές θέσεις σε καυτά προβλήματα του λαού. Μια τέτοια μελέτη 
αφορά τις κοινωνικές αλλαγές και τη διάρθρωση της κυπριακής κοινωνίας. Η μελέτη 
αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τη συζήτηση της στα σώματα του Κόμματος και 
τα συμπεράσματα της να δοθούν για να αξιοποιηθούν στην καθημερινή πολιτικό -
ιδεολογική μας δουλιά. 

Είμαστε υποχρεωμένοι από την εξέλιξη της ίδιας της ζωής συνεχώς να βελτιώνουμε 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτουμε, να μην εφησυχάζουμε με τις όποιες 
επιτυχίες έχουμε σ' αυτότοντομέα καινά αναζητούμε συνεχώς νέουςτρόπους μαζικής 
διαφώτισης και ενημέρωσης του λαού. Το 17ο Συνέδριο του Κόμματος σημειώνει 
με ικανοποίηση την περαιτέρω βελτίωση της «Χαραυγής» του «Νέου Δημοκράτη» 
και των άλλων εντύπων του Κόμματος. Ταυτόχρονα επισημαίνει τη ζωτική ανάγκη, 
εν όψει μάλιστα και των βουλευτικών εκλογών, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η 
έντυπη διαφώτιση και προπαγάνδα του Κόμματος. Λαμβάνοντας υπ' όψη τα σημερινά 
δεδομένα και ανάγκες τα αρμόδια σώματα του Κόμματος πρέπει να ασχοληθούν 
μετά το Συνέδριο με το θέμα της κυκλοφορίας και της περαιτέρω βελτίωσης της 
«Χαραυγής» και του υπόλοιπου λαϊκού τύπου, και το θέμα της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. 

6. Τον τελευταίο χρόνο το Α Κ Ε Λ ταλαιπωρήθηκε και η ενότητα του δοκιμάστηκε 
από την γνωστή διασπαστική ομάδα, που τελικά αποσκίρτησε από το Κόμμα. Το 
17ο Συνέδριο διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες διάσπασης και 
αποδυνάμωσης του Κόμματος έχουν αποτύχει. Από το Α Κ Ε Λ αποσκίρτησε μια 
μικρή ομάδα στελεχών και μελών. Το Κόμμα όμως, όχι μόνο δεν διασπάστηκε αλλά 
αντίθετα συσπειρώνεται και απρόσκοπτα συνεχίζει την πορεία της ανανέωσης και 
του εκσυγχρονισμού του που ηγεσία και βάση έχουν χαράξει. Οι εργαζόμενοι, ο 
κόσμος της Αριστεράς στάθηκαν την ώρα της δοκιμασίας δίπλα στο Κόμμα τους, το 
υπερασπίστηκαν σαν κάτι δικό τους βγαλμένο από το είναι τους και αποδύθηκαν με 
θέρμη και ενθουσιασμό στην πάλη για την παραπέρα ενίσχυση του. 

Το Κόμμα, με δημιουργικό και πλήρως δημοκρατικό πνεύμα, ασχολήθηκε με τις 
αιτίες και τους λόγους που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά και βγάζοντας τα αναγκαία 
συμπεράσματα προχωρεί με σιγουριά στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό του. 

Το 17ο Συνέδριο απευθύνει θερμό συντροφικό αγωνιστικό χαιρετισμό προς τα μέλη. 
φίλους και οπαδούς του ΑΚΕΛ . Τους συγχαίρει για τον αποφασιστικό και από θέσεις 
αρχήςτρόπομετονοποίοαντ ιμετώπισαντη διασπαστική κίνηση. Ταυτόχρονα τους καλεί 
να συνεχίσουν να περιφρουρούν την ενότητα και αποτελεσματικότητα του Κόμματος, 
υπερασπιζόμενοι τις ιδεολογικές και οργανωτικές του αρχές, υπερασπιζόμενοι με 
πολιτικά επιχειρήματα την πραγματικά δημοκρατική του λειτουργία. Το 17ο Συνέδριο 
χαιρετίζει την ένταξη στο Κόμμα από το Μάρτη 1990 ως σήμερα, 735 νέων μελών και 
καλεί τις Επαρχιακές Οργανώσεις να εντείνουν τη δράση τους με στόχο την παραπέρα 
εισδοχή μελών στο Κόμμα. 

7. Το Α Κ Ε Λ με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα συμμετέχε ι ενεργά και 
εποικοδομητικά στην κοινοβουλευτική ζωή, υπερασπίζοντας μέσα και έξω από 
τη Βουλή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 
Η δραστήρια και δημιουργική παρουσία του Α Κ Ε Λ στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί. 

Μέσα στο 1991 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Το Κόμμα μας πρέπει να 
ετοιμαστεί έγκαιρα για την εκλογική αναμέτρηση. Το 17ο Συνέδριο δίνει εντολή στα 
αρμόδια σώματα όπως προχωρήσουν αμέσως στις διαδικασίες που προνοούν οι 
κανονισμοί για τις βουλευτικές εκλογές και να ετοιμάσουν τους μηχανισμούς του 
Κόμματος για την προεκλογική δουλιά. Έγκαιρα πρέπει να καταρτιστούν οι κατάλογοι 
των υποψηφίων του Α Κ Ε Λ Αριστεράς και να ετοιμαστεί το εκλογικό πρόγραμμα. Στη 
νέα Βουλή το Α Κ Ε Λ Αριστερά θα εκπροσωπηθεί από μια ανανεωμένη και ισχυρή 
ομάδα βουλευτών. Οι δημοκρατικές διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων βουλευτών 
μας θα δόσουν ένα ανανεωμένο, πλατύ και δυνατό ψηφοδέλτιο. Η εκτίμηση του λαού 
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προς το Κόμμα μας εγγυάται μια ισχυρή παρουσία του Α Κ Ε Λ - Αριστεράς στη Βουλή. 
Το 17ο Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο, τους φίλους και οπαδούς του Κόμματος, 
καλεί τους δημοκράτες που εκτιμούν το Α Κ Ε Λ και την προσφορά του να δώσουν μ' 
ενθουσιασμό, πίστη και αυταπάρνηση τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. 

ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα είναι μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων 
του τόπου μας. Οι μαζικές λαϊκές οργανώσεις είναι οι φορείς διεκδίκησης και 
υπεράσπισης των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της χειρωνακτικής 
και πνευματικής δουλιάς. Είναι οι χώροι διαπαιδαγώγησης των λαϊκών αγωνιστών. 
Μέσο τους οι θέσεις και η πολιτική της Αριστεράς φτάνει στα πλατύτερα στρώματα 
του λαού ενώ ταυτόχρονα γίνονται οι καθημερινοί δέκτες των προβλημάτων και 
προβληματισμών, των ανησυχιών και των προσδοκιών του λαού. 

Στο μαζικό Λαϊκό Κίνημα τα μέλη του Κόμματος πρέπει να διαδραματίζουν 
πρωτοποριακό ρόλο. Ένα ρόλο που καθημερινά πρέπει να κατακτούν με τη δουλιά 
τους, τη συνέπεια και την αφοσίωση τους στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. 

Το 17ο Συνέδριο θέτει στους Ακελιστές το καθήκον να αναβαθμίσουν την παρουσία 
και προσφορά τους στο μαζικό λαϊκό κίνημα. Ταυτόχρονα το 17ο Συνέδριο θέτει στους 
Ακελιστές επιτακτικά το καθήκον να ενταχθούν και κάνουν έντονη τη δημιουργική 
παρουσία και προσφορά τους στους διάφορους μαζικούς φορείς πέραν των 
οργανώσεων του λαϊκού κινήματος. 

2. Το 17ο Συνέδριο εκτιμά τη δράση και τις επιτυχίες της προοδευτικής 
ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΠΕΟ. Το Συνέδριο εκφράζει την εκτίμηση 
και ικανοποίηση του, για το γεγονός ότι η ΠΕΟ μένει σταθερή στις ταξικές και 
ιδεολογικές θέσεις της. Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προσπάθειες για διάσπαση 
της παραμένει ανεξάρτητη και αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση αλλά ταυτόχρονα 
και αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, όπως ήταν από την ίδρυση της και 
όπως την θέλουν οι δεκάδες χιλιάδες μέλη της. 

Το Συνέδριο διαπιστώνοντας τις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που 
συντελούνται στην κυπριακή κοινωνία καλεί τους Ακελιστές - μέλη και στελέχη του 
ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος να προσαρμόσουν τη δουλιά τους στις νέες 
συνθήκες. Ιδιαίτερα τους καλεί να δώσουν περισσότερη προσοχή στην προσέγγιση 
των εργατών και υπαλλήλων που πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στα νέα δεδομένα και αντιλήψεις. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι πρωταρχικό καθηκόντων Ακελιστών συνδικαλιστών 
είναι η σθεναρή και συνεπής υπεράσπιση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, 
η οργάνωση της πάλης για νέες διεκδικήσεις και η ταξική διαπαιδαγώγηση των 
εργαζομένων. Η τοξικότητα στην προσέγγιση των προβλημάτων πρέπει να διακρίνει 
τον Ακελιστή - συνδικαλιστή. Ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα της ενότητα δράσης όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αποτελεί 
πανίσχυρο όπλο των εργαζομένων. 

3. Το Συνέδριο εκφράζοντας την εκτίμηση του Κόμματος για τη δράση της Ε Δ Ο Ν 
υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι επιπτώσεις από τις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές 
αλλαγές είναι ιδιαίτερα αισθητές ανάμεσα στη νεολαία. Κατά συνέπεια το Κόμμα 
πρέπει να δει με μεγαλύτερη προσοχή τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και να 
δώσει ακόμα περισσότερη βοήθεια στην Ε Δ Ο Ν για πιο αποτελεσματική δράση. Πρέπει 
να ενισχυθεί η οργανωτική αυτοτέλεια καθώς και η πρωτοβουλία των ΕΔΟΝίτ ικων 
οργανώσεων έτσι που η δράση τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και στην προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. 

4. Η Ένωση Κυπρίων Αγροτών επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο ανάμεσα στους 
Κυπρίους αγρότες υπερασπίζοντας τα συμφέροντα τους. Με τη δική της συμβολή 
σφυρηλατείται η ταξική και πολιτική συμμαχία εργατών και αγροτών. 

Οι Ακελιστές στελέχη του αγροτικού κινήματος πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή 
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κύκλου επιστημόνων - εθελοντών στελεχών. Αποτέλεσμα αυτής της αξιοποίησης 
σε συνδυασμό με την καλύτερη στελέχωση του μηχανισμού είναι μια σειρά 
επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες σε διάφορα θέματα, που βοηθούν το Κόμμα 
να παίρνει τις πιο ορθές θέσεις σε καυτά προβλήματα του λαού. Μια τέτοια μελέτη 
αφορά τις κοινωνικές αλλαγές και τη διάρθρωση της κυπριακής κοινωνίας. Η μελέτη 
αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί με τη συζήτηση της στα σώματα του Κόμματος και 
τα συμπεράσματα της να δοθούν για να αξιοποιηθούν στην καθημερινή πολιτικό -
ιδεολογική μας δουλιά. 

Είμαστε υποχρεωμένοι από την εξέλιξη της ίδιας της ζωής συνεχώς να βελτιώνουμε 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτουμε, να μην εφησυχάζουμε με τις όποιες 
επιτυχίες έχουμε σ' αυτότοντομέα καινά αναζητούμε συνεχώς νέουςτρόπους μαζικής 
διαφώτισης και ενημέρωσης του λαού. Το 17ο Συνέδριο του Κόμματος σημειώνει 
με ικανοποίηση την περαιτέρω βελτίωση της «Χαραυγής» του «Νέου Δημοκράτη» 
και των άλλων εντύπων του Κόμματος. Ταυτόχρονα επισημαίνει τη ζωτική ανάγκη, 
εν όψει μάλιστα και των βουλευτικών εκλογών, να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η 
έντυπη διαφώτιση και προπαγάνδα του Κόμματος. Λαμβάνοντας υπ' όψη τα σημερινά 
δεδομένα και ανάγκες τα αρμόδια σώματα του Κόμματος πρέπει να ασχοληθούν 
μετά το Συνέδριο με το θέμα της κυκλοφορίας και της περαιτέρω βελτίωσης της 
«Χαραυγής» και του υπόλοιπου λαϊκού τύπου, και το θέμα της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. 

6. Τον τελευταίο χρόνο το Α Κ Ε Λ ταλαιπωρήθηκε και η ενότητα του δοκιμάστηκε 
από την γνωστή διασπαστική ομάδα, που τελικά αποσκίρτησε από το Κόμμα. Το 
17ο Συνέδριο διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες διάσπασης και 
αποδυνάμωσης του Κόμματος έχουν αποτύχει. Από το Α Κ Ε Λ αποσκίρτησε μια 
μικρή ομάδα στελεχών και μελών. Το Κόμμα όμως, όχι μόνο δεν διασπάστηκε αλλά 
αντίθετα συσπειρώνεται και απρόσκοπτα συνεχίζει την πορεία της ανανέωσης και 
του εκσυγχρονισμού του που ηγεσία και βάση έχουν χαράξει. Οι εργαζόμενοι, ο 
κόσμος της Αριστεράς στάθηκαν την ώρα της δοκιμασίας δίπλα στο Κόμμα τους, το 
υπερασπίστηκαν σαν κάτι δικό τους βγαλμένο από το είναι τους και αποδύθηκαν με 
θέρμη και ενθουσιασμό στην πάλη για την παραπέρα ενίσχυση του. 

Το Κόμμα, με δημιουργικό και πλήρως δημοκρατικό πνεύμα, ασχολήθηκε με τις 
αιτίες και τους λόγους που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά και βγάζοντας τα αναγκαία 
συμπεράσματα προχωρεί με σιγουριά στην ανανέωση και εκσυγχρονισμό του. 

Το 17ο Συνέδριο απευθύνει θερμό συντροφικό αγωνιστικό χαιρετισμό προς τα μέλη. 
φίλους και οπαδούς του ΑΚΕΛ . Τους συγχαίρει για τον αποφασιστικό και από θέσεις 
αρχήςτρόπομετονοποίοαντ ιμετώπισαντη διασπαστική κίνηση. Ταυτόχρονα τους καλεί 
να συνεχίσουν να περιφρουρούν την ενότητα και αποτελεσματικότητα του Κόμματος, 
υπερασπιζόμενοι τις ιδεολογικές και οργανωτικές του αρχές, υπερασπιζόμενοι με 
πολιτικά επιχειρήματα την πραγματικά δημοκρατική του λειτουργία. Το 17ο Συνέδριο 
χαιρετίζει την ένταξη στο Κόμμα από το Μάρτη 1990 ως σήμερα, 735 νέων μελών και 
καλεί τις Επαρχιακές Οργανώσεις να εντείνουν τη δράση τους με στόχο την παραπέρα 
εισδοχή μελών στο Κόμμα. 

7. Το Α Κ Ε Λ με την Κοινοβουλευτική του Ομάδα συμμετέχε ι ενεργά και 
εποικοδομητικά στην κοινοβουλευτική ζωή, υπερασπίζοντας μέσα και έξω από 
τη Βουλή τα συμφέροντα των εργαζομένων και των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 
Η δραστήρια και δημιουργική παρουσία του Α Κ Ε Λ στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
πρέπει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί. 

Μέσα στο 1991 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές. Το Κόμμα μας πρέπει να 
ετοιμαστεί έγκαιρα για την εκλογική αναμέτρηση. Το 17ο Συνέδριο δίνει εντολή στα 
αρμόδια σώματα όπως προχωρήσουν αμέσως στις διαδικασίες που προνοούν οι 
κανονισμοί για τις βουλευτικές εκλογές και να ετοιμάσουν τους μηχανισμούς του 
Κόμματος για την προεκλογική δουλιά. Έγκαιρα πρέπει να καταρτιστούν οι κατάλογοι 
των υποψηφίων του Α Κ Ε Λ Αριστεράς και να ετοιμαστεί το εκλογικό πρόγραμμα. Στη 
νέα Βουλή το Α Κ Ε Λ Αριστερά θα εκπροσωπηθεί από μια ανανεωμένη και ισχυρή 
ομάδα βουλευτών. Οι δημοκρατικές διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων βουλευτών 
μας θα δόσουν ένα ανανεωμένο, πλατύ και δυνατό ψηφοδέλτιο. Η εκτίμηση του λαού 
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προς το Κόμμα μας εγγυάται μια ισχυρή παρουσία του Α Κ Ε Λ - Αριστεράς στη Βουλή. 
Το 17ο Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο, τους φίλους και οπαδούς του Κόμματος, 
καλεί τους δημοκράτες που εκτιμούν το Α Κ Ε Λ και την προσφορά του να δώσουν μ' 
ενθουσιασμό, πίστη και αυταπάρνηση τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. 

ΜΑΖΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΜΑΖΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

1. Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα είναι μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων 
του τόπου μας. Οι μαζικές λαϊκές οργανώσεις είναι οι φορείς διεκδίκησης και 
υπεράσπισης των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της χειρωνακτικής 
και πνευματικής δουλιάς. Είναι οι χώροι διαπαιδαγώγησης των λαϊκών αγωνιστών. 
Μέσο τους οι θέσεις και η πολιτική της Αριστεράς φτάνει στα πλατύτερα στρώματα 
του λαού ενώ ταυτόχρονα γίνονται οι καθημερινοί δέκτες των προβλημάτων και 
προβληματισμών, των ανησυχιών και των προσδοκιών του λαού. 

Στο μαζικό Λαϊκό Κίνημα τα μέλη του Κόμματος πρέπει να διαδραματίζουν 
πρωτοποριακό ρόλο. Ένα ρόλο που καθημερινά πρέπει να κατακτούν με τη δουλιά 
τους, τη συνέπεια και την αφοσίωση τους στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. 

Το 17ο Συνέδριο θέτει στους Ακελιστές το καθήκον να αναβαθμίσουν την παρουσία 
και προσφορά τους στο μαζικό λαϊκό κίνημα. Ταυτόχρονα το 17ο Συνέδριο θέτει στους 
Ακελιστές επιτακτικά το καθήκον να ενταχθούν και κάνουν έντονη τη δημιουργική 
παρουσία και προσφορά τους στους διάφορους μαζικούς φορείς πέραν των 
οργανώσεων του λαϊκού κινήματος. 

2. Το 17ο Συνέδριο εκτιμά τη δράση και τις επιτυχίες της προοδευτικής 
ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΠΕΟ. Το Συνέδριο εκφράζει την εκτίμηση 
και ικανοποίηση του, για το γεγονός ότι η ΠΕΟ μένει σταθερή στις ταξικές και 
ιδεολογικές θέσεις της. Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προσπάθειες για διάσπαση 
της παραμένει ανεξάρτητη και αυτόνομη συνδικαλιστική οργάνωση αλλά ταυτόχρονα 
και αναπόσπαστο κομμάτι του Λαϊκού Κινήματος, όπως ήταν από την ίδρυση της και 
όπως την θέλουν οι δεκάδες χιλιάδες μέλη της. 

Το Συνέδριο διαπιστώνοντας τις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που 
συντελούνται στην κυπριακή κοινωνία καλεί τους Ακελιστές - μέλη και στελέχη του 
ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος να προσαρμόσουν τη δουλιά τους στις νέες 
συνθήκες. Ιδιαίτερα τους καλεί να δώσουν περισσότερη προσοχή στην προσέγγιση 
των εργατών και υπαλλήλων που πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στα νέα δεδομένα και αντιλήψεις. 

Το 17ο Συνέδριο υπογραμμίζει ότι πρωταρχικό καθηκόντων Ακελιστών συνδικαλιστών 
είναι η σθεναρή και συνεπής υπεράσπιση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, 
η οργάνωση της πάλης για νέες διεκδικήσεις και η ταξική διαπαιδαγώγηση των 
εργαζομένων. Η τοξικότητα στην προσέγγιση των προβλημάτων πρέπει να διακρίνει 
τον Ακελιστή - συνδικαλιστή. Ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 
θέμα της ενότητα δράσης όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αποτελεί 
πανίσχυρο όπλο των εργαζομένων. 

3. Το Συνέδριο εκφράζοντας την εκτίμηση του Κόμματος για τη δράση της Ε Δ Ο Ν 
υπογραμμίζει με έμφαση ότι οι επιπτώσεις από τις ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές 
αλλαγές είναι ιδιαίτερα αισθητές ανάμεσα στη νεολαία. Κατά συνέπεια το Κόμμα 
πρέπει να δει με μεγαλύτερη προσοχή τα ζητήματα που αφορούν τη νεολαία και να 
δώσει ακόμα περισσότερη βοήθεια στην Ε Δ Ο Ν για πιο αποτελεσματική δράση. Πρέπει 
να ενισχυθεί η οργανωτική αυτοτέλεια καθώς και η πρωτοβουλία των ΕΔΟΝίτ ικων 
οργανώσεων έτσι που η δράση τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και στην προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. 

4. Η Ένωση Κυπρίων Αγροτών επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο ανάμεσα στους 
Κυπρίους αγρότες υπερασπίζοντας τα συμφέροντα τους. Με τη δική της συμβολή 
σφυρηλατείται η ταξική και πολιτική συμμαχία εργατών και αγροτών. 

Οι Ακελιστές στελέχη του αγροτικού κινήματος πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή 
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τους στην ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Το Κόμμα θα 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βοήθεια στην ανάλυση αυτών των προβλημάτων και 
στην αναζήτηση των πιο ενδεδειγμένων λύσεων. 

5. Το 17ο Συνέδριο εκτιμώντας τη δραστηριότητα της ΠΟΓΟ ανάμεσα στις 
δημοκρατικές γυναίκες, διαπιστώνει ότι οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν 
μεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια προς το γυναικείο κίνημα. Το Κόμμα πρέπει να 
βοηθήσει την ΠΟΓΟ στην προσπάθεια να προσαρμόσει και να αναβαθμίσει τη δουλιά 
της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις. Οι γυναίκες 
πρέπει να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν ώστε να καταλάβουν τη θέση που τους 
αρμόζει στα σώματα του Κόμματος και τη δημόσια ζωή. 

6. Το ενδιαφέρον που πάντα επεδείκνυε το Κόμμα μας για τα μεσαία στρώματα 
και οι αγώνες του για υπεράσπιση των συμφερόντων τους αποτελεί τη στέρεη βάση 
πάνω στην οποία οικοδομείται η συμμαχία εργατοϋπαλλήλων και μεσαίων, τόσο 
απαραίτητη για τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς αγώνες του λαού 
μας. 

Το καθήκον του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος είναι: 

(α) Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των μεσαίων 
στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

(β) Να συμβάλλει μέσο των κομματικών μελών στην περαιτέρω μαζικοποίηση 
των οργανώσεων και κλαδικών τομέων των μεσαίων στρωμάτων στη μελέτη, 
ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

(γ) Να προβάλλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς, μέσα και έξω από 
τη Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους για την δ ιεκδίκηση των δίκαιων 
αιτημάτων τους. 

(δ) Να λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα στη διαμόρφωση 
της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος. 

7. Το Α Κ Ε Λ διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στην ίδρυση των Συνεργατικών 
Ιδρυμάτων. Αγωνίστηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήματος και 
την εκδημοκρατικοποίηση του. 

Κύριο καθήκον που προβάλλει για το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του που δουλεύουν 
σ' αυτό τον τομέα στις σημερινές συνθήκες είναι η υπεράσπιση και ανάπτυξη του 
Συνεργατισμού, η περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση και εξυγίανση του προς όφελος 
των πλατιών στρωμάτων του κυπριακού λαού. 

8. Για 16 χρόνια τα στελέχη του Α Κ Ε Λ διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στις 
κινητοποιήσεις των προσφύγων για λύση του κυπριακού και για επιστροφή, στην 
οργάνωση του προσφυγικού κόσμου, στην προώθηση και λύση των προσφυγικών 
προβλημάτων. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τους πρόσφυγες μέλη και φίλους του 
Κόμματος να κάμουν ακόμα πιο έντονη τη δημιουργική παρουσία και προσφορά τους 
στην Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων, στις Τοπικές Επιτροπές και στα προσφυγικά 
σωματεία. 

Για την δημοκρατικότερη εκπροσώπηση των προσφύγων στις επιτροπές προσφύγων 
σ' όλες τις βαθμίδες το Α Κ Ε Λ έχει επεξεργαστεί και υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση 
που βασίζεται στην απλή αναλογική. Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα να εργαστεί για την 
υλοποίηση αυτής της πρότασης. 

9. Το Κόμμα μας στέκει σταθερά στη μαρξιστική - λενινιστική αρχή του διεθνισμού. 
Δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη διεθνιστική αλληλεγγύη και θεωρούμε τιμητικό 
χρέος μας να εκφράζουμε και τη δική μας αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους 
των άλλων χωρών και τους αγωνιζόμενους λαούς. Μέσα στις σύγχρονες συνθήκες 
που χαρακτηρίζονται από ραγδαίες αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να 
βοηθηθεί το Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης να αναπροσαρμόσει τους τρόπους και 
τις μέθοδες δουλιάς του ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 
Το Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της προσοχής 
μας. 

370 

10. Οι Τοπικοί και συνοικιακοί σύλλογοι αποτελούν μια μεγάλη παρακαταθήκη 
του Λαϊκού Κινήματος με σημαντική προσφορά. Στις σύγχρονες συνθήκες 
χρειάζεται η δραστική προσαρμογή της δουλιάς τους ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές απαιτήσεις της νεολαίας και των εργαζομένων, ώστε να γίνουν χώροι 
υγιούς απασχόλησης και ζωντανά κέντρα προώθησης και επίλυσης των τοπικών 
προβλημάτων. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Η οικονομία της Κύπρου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα οδηγήθηκε σ' ένα στάδιο ανάπτυξης που την 
κατατάσσει μεταξύ των χωρών με μέση καπιταλιστική ανάπτυξη. Δ ιευρύνθηκε και 
εκσυγχρονίστηκε σε μεγάλο βαθμό η υλικοτεχνική βάση της παραγωγής. Αυξήθηκε 
η συμμετοχή της Κύπρου στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ανέβηκε αισθητά το 
βιοτικό επίπεδο του λαού γεγονός που έγινε κατορθωτό χάρη στους ταξικούς αγώνες 
των εργαζομένων στους οποίους ανεκτίμητη είναι η προσφορά του Κόμματος μας και 
του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Παρόλο που τα διάφορα μεγέθη της κυπριακής οικονομίας παρουσιάζουν 
θετική εξέλιξη, εντούτοις υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, ορισμένα από τα 
οποία χρονίζουν και οξύνονται. Τέτοια προβλήματα είναι η στρεβλωτική δομή 
της οικονομίας με τη μονόπλευρη ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού, η 
ελλειματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και του εμπορικού ισοζυγίου, η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας που δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα. 

3. Το κύριο και καθοριστικό στη δική μας αξιολόγηση της πορείας της 
κυπριακής οικονομίας είναι ο βαθμός ικανοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών 
και πνευματικών αναγκών του λαού. Το Κόμμα μας δεν είναι απλός θεατής των 
οικονομικών εξελίξεων. 0α συνεχίσει να προτείνει τις δικές του λύσεις και με τη 
δική του συμβολή και παρεμβολή να επηρεάζει θετικά την πορεία της κυπριακής 
οικονομίας με γνώμονα πάντα το γενικότερο συμφέρον του τόπου αλλά ιδιαίτερα τα 
συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. 

Το 17ο Συνέδριο διακηρύττει ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επεξεργασία 
μιας ευρύτερης πολιτικής που θα συμβάλει στην εξυγίανση των δημοσίων 
οικονομικών, στη δικαιότερη κατανομή όλων των οικονομικών βαρών και στη λύση 
άλλων προβλημάτων. 

Το 17ο Συνέδριο διαδηλώνει την αντίθεση του Κόμματος στις προσπάθειες ορισμένων 
κύκλων της αστικής τάξης για μεθόδευση πλήρους ιδιωτικοποίησης του κρατικού 
τομέα και των ημικρατικών οργανισμών. 

4. Αρχ ισε πρόσφατα στη Βουλή η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Το 
Κόμμα μας ύστερα από εσωκομματικό διάλογο, λαμβάνοντας υπ' όψη την κατάσταση 
της οικονομίας και τα θετικά στοιχεία της προτεινόμενης από την κυβέρνηση 
φορολογικής μεταρρύθμισης, αποφάσισε να την υποστηρίξει θέτοντας όμως κάποιες 
προϋποθέσεις. Το 17ο Συνέδριο καλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ -
Αριστεράς να εργαστεί ώστε οι φιλολαϊκές προτάσεις και προϋποθέσεις που υπέβαλε 
το Κόμμα μας βρουν τη θέση τους στη φορολογική μεταρρύθμιση. 

5. Δεν νοείται οικονομική ανάπτυξη χωρίς την ικανοποιητική επίλυση των 
οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός όπως. 

• η εξασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά ικανοποιητικής στέγης για όλους. 

• η εξασφάλιση εργασίας σε ανέργους, και υποαπασχολούμενους νέους 
επιστήμονες. 

• η αναθεώρηση των κατώτατων μισθών και η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής 
των χαμηλά αμειβομένων, 
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τους στην ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Το Κόμμα θα 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βοήθεια στην ανάλυση αυτών των προβλημάτων και 
στην αναζήτηση των πιο ενδεδειγμένων λύσεων. 

5. Το 17ο Συνέδριο εκτιμώντας τη δραστηριότητα της ΠΟΓΟ ανάμεσα στις 
δημοκρατικές γυναίκες, διαπιστώνει ότι οι σύγχρονες συνθήκες επιβάλλουν 
μεγαλύτερη προσοχή και βοήθεια προς το γυναικείο κίνημα. Το Κόμμα πρέπει να 
βοηθήσει την ΠΟΓΟ στην προσπάθεια να προσαρμόσει και να αναβαθμίσει τη δουλιά 
της ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις. Οι γυναίκες 
πρέπει να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν ώστε να καταλάβουν τη θέση που τους 
αρμόζει στα σώματα του Κόμματος και τη δημόσια ζωή. 

6. Το ενδιαφέρον που πάντα επεδείκνυε το Κόμμα μας για τα μεσαία στρώματα 
και οι αγώνες του για υπεράσπιση των συμφερόντων τους αποτελεί τη στέρεη βάση 
πάνω στην οποία οικοδομείται η συμμαχία εργατοϋπαλλήλων και μεσαίων, τόσο 
απαραίτητη για τους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς αγώνες του λαού 
μας. 

Το καθήκον του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος είναι: 

(α) Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των μεσαίων 
στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

(β) Να συμβάλλει μέσο των κομματικών μελών στην περαιτέρω μαζικοποίηση 
των οργανώσεων και κλαδικών τομέων των μεσαίων στρωμάτων στη μελέτη, 
ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

(γ) Να προβάλλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς, μέσα και έξω από 
τη Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους για την δ ιεκδίκηση των δίκαιων 
αιτημάτων τους. 

(δ) Να λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα στη διαμόρφωση 
της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος. 

7. Το Α Κ Ε Λ διαδραμάτισε πρωτοποριακό ρόλο στην ίδρυση των Συνεργατικών 
Ιδρυμάτων. Αγωνίστηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεργατικού Κινήματος και 
την εκδημοκρατικοποίηση του. 

Κύριο καθήκον που προβάλλει για το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του που δουλεύουν 
σ' αυτό τον τομέα στις σημερινές συνθήκες είναι η υπεράσπιση και ανάπτυξη του 
Συνεργατισμού, η περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση και εξυγίανση του προς όφελος 
των πλατιών στρωμάτων του κυπριακού λαού. 

8. Για 16 χρόνια τα στελέχη του Α Κ Ε Λ διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στις 
κινητοποιήσεις των προσφύγων για λύση του κυπριακού και για επιστροφή, στην 
οργάνωση του προσφυγικού κόσμου, στην προώθηση και λύση των προσφυγικών 
προβλημάτων. Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τους πρόσφυγες μέλη και φίλους του 
Κόμματος να κάμουν ακόμα πιο έντονη τη δημιουργική παρουσία και προσφορά τους 
στην Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων, στις Τοπικές Επιτροπές και στα προσφυγικά 
σωματεία. 

Για την δημοκρατικότερη εκπροσώπηση των προσφύγων στις επιτροπές προσφύγων 
σ' όλες τις βαθμίδες το Α Κ Ε Λ έχει επεξεργαστεί και υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση 
που βασίζεται στην απλή αναλογική. Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα να εργαστεί για την 
υλοποίηση αυτής της πρότασης. 

9. Το Κόμμα μας στέκει σταθερά στη μαρξιστική - λενινιστική αρχή του διεθνισμού. 
Δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη τη διεθνιστική αλληλεγγύη και θεωρούμε τιμητικό 
χρέος μας να εκφράζουμε και τη δική μας αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους 
των άλλων χωρών και τους αγωνιζόμενους λαούς. Μέσα στις σύγχρονες συνθήκες 
που χαρακτηρίζονται από ραγδαίες αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να 
βοηθηθεί το Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης να αναπροσαρμόσει τους τρόπους και 
τις μέθοδες δουλιάς του ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. 
Το Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της προσοχής 
μας. 
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10. Οι Τοπικοί και συνοικιακοί σύλλογοι αποτελούν μια μεγάλη παρακαταθήκη 
του Λαϊκού Κινήματος με σημαντική προσφορά. Στις σύγχρονες συνθήκες 
χρειάζεται η δραστική προσαρμογή της δουλιάς τους ώστε να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές απαιτήσεις της νεολαίας και των εργαζομένων, ώστε να γίνουν χώροι 
υγιούς απασχόλησης και ζωντανά κέντρα προώθησης και επίλυσης των τοπικών 
προβλημάτων. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Η οικονομία της Κύπρου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε με 
πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η χώρα οδηγήθηκε σ' ένα στάδιο ανάπτυξης που την 
κατατάσσει μεταξύ των χωρών με μέση καπιταλιστική ανάπτυξη. Δ ιευρύνθηκε και 
εκσυγχρονίστηκε σε μεγάλο βαθμό η υλικοτεχνική βάση της παραγωγής. Αυξήθηκε 
η συμμετοχή της Κύπρου στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Ανέβηκε αισθητά το 
βιοτικό επίπεδο του λαού γεγονός που έγινε κατορθωτό χάρη στους ταξικούς αγώνες 
των εργαζομένων στους οποίους ανεκτίμητη είναι η προσφορά του Κόμματος μας και 
του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Παρόλο που τα διάφορα μεγέθη της κυπριακής οικονομίας παρουσιάζουν 
θετική εξέλιξη, εντούτοις υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα, ορισμένα από τα 
οποία χρονίζουν και οξύνονται. Τέτοια προβλήματα είναι η στρεβλωτική δομή 
της οικονομίας με τη μονόπλευρη ανάπτυξη των υπηρεσιών και του τουρισμού, η 
ελλειματική κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και του εμπορικού ισοζυγίου, η 
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας που δεν βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα. 

3. Το κύριο και καθοριστικό στη δική μας αξιολόγηση της πορείας της 
κυπριακής οικονομίας είναι ο βαθμός ικανοποίησης των οικονομικών, κοινωνικών 
και πνευματικών αναγκών του λαού. Το Κόμμα μας δεν είναι απλός θεατής των 
οικονομικών εξελίξεων. 0α συνεχίσει να προτείνει τις δικές του λύσεις και με τη 
δική του συμβολή και παρεμβολή να επηρεάζει θετικά την πορεία της κυπριακής 
οικονομίας με γνώμονα πάντα το γενικότερο συμφέρον του τόπου αλλά ιδιαίτερα τα 
συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. 

Το 17ο Συνέδριο διακηρύττει ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επεξεργασία 
μιας ευρύτερης πολιτικής που θα συμβάλει στην εξυγίανση των δημοσίων 
οικονομικών, στη δικαιότερη κατανομή όλων των οικονομικών βαρών και στη λύση 
άλλων προβλημάτων. 

Το 17ο Συνέδριο διαδηλώνει την αντίθεση του Κόμματος στις προσπάθειες ορισμένων 
κύκλων της αστικής τάξης για μεθόδευση πλήρους ιδιωτικοποίησης του κρατικού 
τομέα και των ημικρατικών οργανισμών. 

4. Αρχ ισε πρόσφατα στη Βουλή η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Το 
Κόμμα μας ύστερα από εσωκομματικό διάλογο, λαμβάνοντας υπ' όψη την κατάσταση 
της οικονομίας και τα θετικά στοιχεία της προτεινόμενης από την κυβέρνηση 
φορολογικής μεταρρύθμισης, αποφάσισε να την υποστηρίξει θέτοντας όμως κάποιες 
προϋποθέσεις. Το 17ο Συνέδριο καλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ -
Αριστεράς να εργαστεί ώστε οι φιλολαϊκές προτάσεις και προϋποθέσεις που υπέβαλε 
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• η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους σε βαριά και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα και για τις γυναίκες στο 60ο έτος, 

• η διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, 
ώστε να εξυπηρετούν όλο το λαό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

• η βελτίωση των κοινωνικών παροχών και η επίλυση των δίκαιων αιτημάτων 
των συνταξιούχων, 

• ο εκσυγχρονισμός της γενικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης και η σύντομη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου, 

• η προστασία του συνεργατικού κινήματος, 

• η λήψη μέτρων αναζωογόνησης της ζωής στην ύπαιθρο, 

• η λήψη μέτρων για την προστασία του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται μέσα και έξω από τη Βουλή για την προώθηση και 
επίλυση των πιο πάνω κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει 
ο λαός μας. 

Το 17ο Συνέδριο εκφράζει την υποστήριξη του στην θέση του συνδικαλιστικού 
κινήματος σχετικά με την εισαγωγή εργατικού δυναμικού. Διαπιστώνει ταυτόχρονα 
ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί και με την εργοδότηση Τ/Κυπρίων 
εργαζομένων. Το Κόμμα μας θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση πάνω σ' αυτό 
το θέμα και σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα θα διαμορφώνει την ανάλογη 
θέση με βάση τις συνθήκες που θα δημιουργούνται. 

ΠΑ ΙΔΕ ΙΑ 

Το Α Κ Ε Λ αντικρύζει τα προβλήματα της παιδείας μέσα από το πρίσμα των στόχων 
που πρέπει να έχει η κυπριακή εκπαίδευση. Να διαμορφώνει, δηλαδή, τους 
αυριανούς υπεύθυνους δημοκρατικούς πολίτες, τους αυριανούς δημιουργούς των 
υλικών αγαθών και του πνευματικού πλούτου. Παράλληλα η παιδεία μας πρέπει να 
διαμορφώνει αγωνιστές για την πάλη ενάντια στην κατοχή και για την επανένωση της 
πατρίδας και του λαού μας. 

Μέσα απ' αυτή την αντίκρυση το Α Κ Ε Λ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την 
αναβάθμιση της Παιδείας του τόπου. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην καλλιέργεια 
δημοκρατικών αντιλήψεων και υγιούς πατριωτισμού, στην καταπολέμηση του 
σωβινισμού και την καλλιέργεια της επαναπροσέγγισης Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων από τα σχολικά θρανία. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για συγγραφή 
αντικειμενικού σχολικού βοηθήματος για τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει την πρόοδο στην ίδρυση του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα 
εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπλοκές που παρουσιάζονται στο θέμα αυτό, 
ιδιαίτερα σ' ότι αφορά το χώρο ανέγερσης του. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι μπορεί να 
εξευρεθεί χώρος για ανέγερση του πανεπιστημίου χωρίς να επιβαρυνθεί το Δημόσιο 
με υπέρογκα έξοδα. Θα αγωνιστεί ώστε το Πανεπιστήμιο να διαμορφωθεί τελικά με 
τρόπο που να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Κύπρου. 

Διαπιστώνεται η ανάγκη αναβάθμισης της Μέσης και Τεχνικής δημόσιας εκπαίδευσης 
και η θεσμοθέτηση του ελεύθερου μαθητικού συνδικαλισμού, θέμα για το οποίο 
εκκρεμεί νομοσχέδιο του Α Κ Ε Λ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Συνέδριο τάσσεται 
υπέρ της αιρετότητας των Σχολικών Εφορειών και παράλληλα της συνολικής μελέτης 
του θεσμού ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τη σημαντική αποστολή του. 

Το Κόμμα πρέπει χωρίς καθυστέρηση να ολοκληρώσει την πρόταση που επεξεργάζεται 
για την Παιδεία του τόπου. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ο αθλητισμός είναι ένα πλατύ και πολύμορφο κοινωνικό φαινόμενο για το οποίο 
όλοι οι κοινωνικοί φορείς περιλαμβανομένων και των Κομμάτων, έχουν καθήκον να 
ενδιαφέρονται και να εργάζονται με στόχο την σωστή ανάπτυξη του. 

Μπροστά μας τίθεται το καθήκον να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την 
παρουσία και την παρεμβολή του Κόμματος μας στον αθλητισμό του τόπου με στόχο 
να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του. Με την παρεμβολή μας αυτή δεν επιδιώκουμε 
κομματικά ωφέλη από τον αθλητισμό. Αντίθετα, το Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι θα συνεχίσει 
να εργάζεται για την αποκομματικοποίηση και εξυγίανση του κυπριακού αθλητισμού. 
Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον εκδημοκρατισμό του κυπριακού 
αθλητισμού, το σπάσιμο των κλειστών κυκλωμάτων και την κατοχύρωση στην πράξη 
του δικαιώματος του κάθε πολίτη να ασχολείται ελεύθερα με τον αθλητισμό. 

Το 17ο Συνέδριο καλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα Α Κ Ε Λ - Αριστεράς να εργαστεί 
για την προώθηση του νομοσχεδίου που κατάθεσε το Κόμμα μας στη Βουλή για τον 
εκδημοκρατισμό του Αθλητισμού και να υποστηρίζει άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις 
που στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Το 17ο Συνέδριο καλεί το αρμόδιο Γραφείο της Κ.Ε. να ολοκληρώσει το ταχύτερο 
δυνατό τη μελέτη που ετοιμάζει για την οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του 
αθλητισμού ώστε τα συμπεράσματα της να χρησιμοποιηθούν για την αθλητική 
πολιτική του Κόμματος. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι μια κατάκτηση στην οποία ιδιαίτερη 
υπήρξε η συμβολή του Α Κ Ε Λ . Μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δουλιά των 
εκλεγμένων εκπροσώπων της Αριστεράς σ' αυτή, το Κόμμα μας υλοποιεί σε μεγάλο 
βαθμό την κοινωνική του πολιτική. Πρωταρχικός στόχος των εκλεγμένων Ακελιστών 
στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων στη βάση 
των οποίων ο λαός τους τ ίμησε με τη ψήφο του. 

Το 17ο Συνέδριο θέτει επιτακτικά το καθήκοντης δικής μας συμβολής στην προσπάθεια 
περαιτέρω εκδημοκρατισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατοχύρωσης της 
αυτοτέλειας της μέσα από τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και την 
εξασφάλιση της αναγκαίας οικονομικής ευρωστίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ετοιμαστεί μελέτη για τα οικονομικά των Δήμων. 
Το 17ο Συνέδριο εκφράζοντας την εκτίμηση του για την πρόοδο που σημε ιώθηκε 
στην δουλιά μας για την τοπική αυτοδιοίκηση, καλεί το αρμόδιο Γραφείο της Κ.Ε. να 
ολοκληρώσει τη μελέτη για τις αναγκαίες αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία περί 
τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να προχωρήσουμε στην υποβολή σχετικού νομοσχεδίου. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Α Κ Ε Λ στην ανάπτυξη του πολιτισμού στον τόπο μας. 
Ανεκτίμητη είναι η πολιτιστική προσφορά και δημιουργία των Ακελιστών καλλιτεχνών 
και πνευματικών ανθρώπων. 

Όπως σε όλους τους τομείς της δράσης μας έτσι και στον πολιτισμό επιβάλλεται η 
αναβάθμιση της παρέμβασης καιτης συμβολής μας κάτι που άρχισε ήδη να συντελείται. 
Οι ανάγκες της εποχής μας θέτουν επιτακτικά το καθήκον της οργάνωσης των 
πολιτιστικών πραγμάτων στην Κύπρο και ιδιαίτερα της οργάνωσης των προοδευτικών 
δημιουργών. 

Το 17ο Συνέδριο χαιρετίζει το διάλογο που το Κόμμα μας άρχισε με τους δημιουργούς. 
Το Συνέδριο εκφράζοντας τα αισθήματα του κομματικού συνόλου επαναβεβαιώνει τη 
δέσμευση ότι το Α Κ Ε Λ θα σταθεί κοντά στους δημιουργούς αγκαλιάζοντας τους με 
αγάπη και κατανόηση, σε μια κοινή προσπάθεια πολιτιστικής αναγέννησης του τόπου. 
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Το 17ο Συνέδριο εκφράζει εκτίμηση για την πρωτοβουλία του Κόμματος μας να 
ετοιμάσει ολοκληρωμένη εισήγηση για τη δημιουργία Κεντρικού Φορέα Πολιτισμού 
καθώς και για το διάλογο που αναπτύσσεται με τους δημιουργούς σ' αυτό το θέμα. 
Ταυτόχρονα το Συνέδριο ασκεί την κριτική του προς την Κυβέρνηση που παρά τις 
προεκλογικές της δεσμεύσεις για τη σύσταση Κεντρικού Φορέα Πολιτισμού δεν έχει 
προχωρήσει στην υλοποίηση των υποσχέσεων της. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα συγκαταλέγονται σήμερα ανάμεσα 
στα οικουμενικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Η μη έγκαιρη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους θα έχει σαν αποτέλεσμα την οικολογική 
καταστροφή του πλανήτη μας και κατ' επέκταση του ανθρώπινου πολιτισμού. 

Η Κύπρος αντιμετωπίζει επίσης οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αναφύονται και οξύνονται συνεχώς παρά το αυξημένο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης 
Βασιλείου. Η κατάσταση επιβάλλει την αναβάθμιση του δεδηλωμένου ενδιαφέροντος 
του Κόμματος και την πιο αποφασιστική παρεμβολή του για την προστασία του 
περιβάλλοντος, για την παραπέρα βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του λαού μας. 

Συγκεκριμένοι στόχοι του Κόμματος μας είναι η διαμόρφωση πρότασης για 
εναλλακτικό πρόγραμμα ανάπτυξης, η θέσπιση ολοκληρωμένης νομοθεσίας για 
το περιβάλλον καθώς και η δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και 
εφαρμογής της, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, η εφαρμογή του περί 
πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, η θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει το 
εργασιακό περιβάλλον και την εργοστασιακή μόλυνση καθώς και άλλα μέτρα για 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Το Κόμμα θα πρέπει στα θέματα διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος να 
συνεργαστεί με τις περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις και να εμπλέξει 
ευρύτερα στρώματα λαού στην προώθηση αυτού του σοβαρού και επείγοντος 
καθήκοντος. 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες, 

Μ ε την ευκαιρία του 17ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ απευθύνουμε σ' όλους σας εγκάρδιο 
αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Μ ε το Συνέδριο αυτό. μέσα από τους στόχους και τους προσανατολισμούς μας. 
πιστεύουμε ότι εκφράζουμε τον εργαζόμενο λαό, όλους εσάς, που με τη σκληρή και 
αδιάκοπη δουλιά σας παράγετε τον υλικό και πνευματικό πλούτο της πατρίδας μας. 

Εφαρμόζοντας πλήρεις δημοκρατικές διαδικασίες, διαφάνεια και αξιοκρατία, το 
Α Κ Ε Λ βγαίνει από το ιστορικό 17ο Συνέδριο του, ανανεωμένο, ισχυρό και με θεσμούς 
τέτοιους που προάγουν τη δημοκρατία και τη νέα σκέψη. Αναπτύχθηκε, στο συνέδριο, 
ένας γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος που κύριο χαρακτηριστικό του ήταν 
ο προβληματισμός, η καλόπιστη κριτική, οι εύστοχες εισηγήσεις και ο σεβασμός 
της αντίθετης άποψης. Το Α Κ Ε Λ βρίσκεται στο δρόμο του εκσυγχρονισμού και της 
ανανεωμένης αγωνιστικής πορείας. 

Το Α Κ Ε Λ , πρωτοπόρο σ' όλους τους αγώνες του λαού για δημοκρατία, προκοπή 
και ελευθερία, έχει βάλει τη σφραγίδα του σ' όλες τις κατακτήσεις του. Γι' αυτό και 
σήμερα μπορούμε να εκφράζουμε, όσο καμμιά άλλη πολιτική δύναμη στον τόπο. τις 
νέες διεκδικήσεις για δημοκρατική παιδεία, για εθνικό σχέδιο υγείας, για προσιτή 
στέγη, για πολιτιστική - καλλιτεχνική δημιουργία, για ελεύθερο μαζικό αθλητισμό, 
για προστασία του περιβάλλοντος, για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση για νέες μορφές 
αυτοδιαχείρισης, για αναβάθμιση των δικαιωμάτων του πολίτη, για κοινωνικές 
παροχές και αξιοκρατία, για μια νέα ποιότητα ζωής. 

Οι μεγάλες αλλαγές που δρομολογήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση με την περεστρόϊκα 
επέφεραν την παγκόσμια σύγκληση προς την ειρήνη, τη συνεργασία και την 
κατανόηση. Το Α Κ Ε Λ ήταν και είναι πάντα υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας 
μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. 

Η έγνοια για την τύχη της ανθρωπότητας παρουσιάζεται αυξημένη και δικαιολογημένα 
οι λαοί όλου του κόσμου περιμένουν εξελίξεις προς το καλύτερο. Αυτό δεν σημαίνει 
πως ο κίνδυνοι εξέλειπαν. Οι δυνάμεις του πολέμου και της καταπίεσης παραμένουν 
ισχυρές. 

Είμαστε όμως βέβαιοι πως οι αγώνες των λαών θα δικαιωθούν, μαζί και ο δικός 
μας αγώνας για μια Κύπρο εδαφικά ακέραιη, ελεύθερη, ομοσπονδιακή, ανεξάρτητη, 
και αποστρατικοποιημένη. Αυτό θα γίνει τόσο με τη διεθνή συμπαράσταση και σε 
συνάρτηση με την απαλλαγή των λαών της περιοχής από την καταπίεση και την 
εξάρτηση, όσο και με την ενότητα και συναντίληψη το εσωτερικό μέτωπο. 

Το Κόμμα μας, βαθειά προσηλωμένο στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές μεθόδους, 
που αποτελούν μακρά παράδοση για το λαϊκό κίνημα, απλώνει χέρι φιλίας και 
συνεργασίας προς όλους τους εργαζόμενους συμπατριώτες μας - Ελληνοκύπριους. 
Τουρκοκύπριους, Αρμένηδες. Μαρωνίτες και Λατίνους. 

Στον αγώνα για εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης που θα εδραιώνει την 
κυριαρχία και ανεξαρτησία της Κύπρου και που θα λύει το σοβαρό πρόβλημα των 
προσφύγων, με το δικαίωμα της επιστροφήςτων αγνοουμένων καιτων εγκλωβισμένων, 
έχουν όλοι θέση - όλοι όσοι δεν έχουν συνδέσει ή ταυτίσει τα συμφέροντα τους με 
τους εχθρούς της Κύπρου. 

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ξανοίγονται νέες προοπτικές συνεργασίας των 
προοδευτικών, δημοκρατικών δυνάμεων σ' ολόκληρο τον κόσμο, στον αγώνα τους για 
μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη, αντάξια του σοσιαλιστικού οράματος που 
παραμένει πάντα ζωντανό και ανεκπλήρωτο. Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος όλων των 
εργαζομένων για ένα κόσμο απαλλαγμένο από εκμετάλλευση, καταπίεση και αδικία, 
για πολιτική και κοινωνική ισότητα, για σεβασμό και κατοχύρωση των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων και ελευθεριών, για ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο. 

Εμείς σ' αυτό τον αγώνα ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Η πολύχρονη και συνεπής 
προσφορά μας εγγυάται τη συνέχεια. Μια συνέχεια εμπλουτισμένη με τη νέα σκέψη, 
τη σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας, την πείρα από τα λάθη και τις παραλείψεις. 
Ενωμένοι, ανανεωμένοι και δυνατοί όσο ποτέ άλλοτε συνεχίζουμε. 

Το ΑΚΕΛ . το Κόμμα που γεννήθηκε από το λαό και αγωνίζεται για το λαό, θα είναι 
πάντοτε η ασπίδα μαζί και το δόρυ του στο μεγάλο αγώνα. 

Το Προεδρείο Λευκωσία, 7/10/1990. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Τ0ΥΡΚ0ΚΥΠΡΙ0ΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες Τουρκοκύπριοι. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνέρχεται στη Λευκωσία από τις 3 - 7 Οκτώβρη 
1990, σας απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Το Συνέδριο μας έχοντας υπόψη τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούνται 
από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό και οι οποίοι οδηγούν σε λύσεις 
αντίθετες προς τους πόθους και τα συμφέροντα του λαού μας, Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, υπογραμμίζει ακόμα μια φορά την αποφασιστικότητα μας να 
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στις επάλξεις του αγώνα ενάντια στον κοινό εχθρό. 

• Για να γκρεμίσουμε τα τείχη του μίσους και του διαχωρισμού που ο 
ιμπεριαλισμός και οι εχθροί της Κύπρου έστησαν ανάμεσα μας. 

• Για τη δικαίωση των κοινών στόχων και επιδιώξεων που δεν είναι 
άλλοι από μια Κύπρο ανεξάρτητη, ενωμένη, αδέσμευτη, ομοσπονδιακή 
και αποστρατικοποιημένη, μια Κύπρο της ευημερίας για όλο το λαό -
Ελληνοκύπριους καιΤουρκοκύπριους - χωρίςτους κινδύνους που δημιουργεί 
η ξένη στρατιωτική παρουσία. 

Το Συνέδριο θεωρεί ότι η επιτυχία αυτού του αγώνα για μια ειρηνική, δίκαιη και 
βιώσιμη λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ είναι συναρτημένη με την Επαναπροσέγγιση και 
την προώθηση της συνεννόησης και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων καιΤουρκοκυπρίων. 

Το Α Κ Ε Λ είναι περήφανο γιατί, στα 64 χρόνια ζωής και δράσης του, αγωνίστηκε 
με συνέπεια ενάντια στις συνομωτικές προσπάθειες της Μ. Βρεττανίας, των ΗΠΑ 
και άλλων Νατοϊκών δυνάμεων. Συγκρούστηκε με τον εθνικισμό και σωβινισμό 
και δούλεψε ακούραστα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο 
κοινοτήτων στη βάση της αντικειμενικής ανάγκης για κοινή πάλη. 

Μέσα στις κρίσιμες μέρες που διέρχεται ο τόπος μας ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
και με μια φωνή ας απαιτήσουμε: 

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για Επαναπροσέγγιση και απομόνωση του 
σωβινισμού. 

Ας δώσουμε τα χέρια για να σώσουμε την πατρίδα μας. 

Να ξαναφέρουμε τη γαλήνη, την ευτυχία στο μαρτυρικό νησί μας. 

Να εξασφαλίσουμε σ' όλες τις επερχόμενες γενιές μια πατρίδα κοινή, ειρηνική, 
ευημερούσα στην οποία να βασιλεύει η φιλία και η συνεργασία. 

Το Προεδρείο Λευκωσία, 7/10/1990. 

376 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εξοχώτατε, Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία από τις 3 μέχρι 
τις 7 του Οκτώβρη 1990, επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος ότι θα συνεχίσει να 
στηρίζει κάθε προσπάθεια στην κατεύθυνση υλοποίησηςτου εκλογικού προγράμματος 
της Κυβέρνησης σας. 

Το Συνέδριο εκτιμά ότι περνούμε μια ιδαίτερα δύσκολη περίοδο για το πολιτικό 
μας πρόβλημα σαν αποτέλεσμα της αποτυχίας του διακοινοτικού διαλόγου ύστερα 
από τις απαράδεκτες διχοτομικές θέσεις και όρους του Ντενκτάς και της Άγκυρας. 
Πιστεύουμε ότι το ψήφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελεί επαναβεβαίωση 
σε μια κρίσιμη στιγμή της σταθερής θέσης της διεθνούς κοινότητας για δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του κυπριακού που να βασίζεται στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις 
του ΟΗΕ και στις συμφωνίες κορυφής. Το ψήφισμα αποτελεί σαφή απόρριψη των 
αξιώσεων Ντενκτάς για αναγνώριση ουσιαστικά του παράνομου κράτους του. 

Είναι πεποίθηση μας ότι ο διεθνής παράγοντας μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο 
στην προσπάθεια για επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, που να έχει σαν στόχο 
τη δίκαιη, βιώσιμη και συνολική λύση του προβλήματος. Νέος διάλογος δεν θα είχε 
κανένα νόημα χωρίς την απόσυρση των παράλογων αξιώσεων του Ντενκτάς και την 
ουσιαστική δέσμευση του. πάνω στις αρχές που έχουν συμφωνηθεί. 

Υποστηρίζουμε σταθερά την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου δράσης που ενέκρινε το 
Εθνικό Συμβούλιο συμπεριλαμβανομένης και προσφυγής το Συμβούλιο Ασφαλείας 
και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κατάλληλο χρόνο, με στόχο και την ενεργότερη 
παρεμβολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για λύση του Κυπριακού. 

Δεν συμφωνούμε με μονόπλευρο προσανατολισμό της διεθνούς κινητοποίησης μας 
στα πλαίσια της Δύσης. Έχοντας υπόψη τον αρνητικό ρόλο που έπαιξαν και παίζουν 
ηγετικές δυτικές χώρες στο κυπριακό, καθώς και τη σημασία που αποδίδουν στη 
διατήρηση των καλών σχέσεων τους με την Τουρκία, πιστεύουμε ότι ο φυσικός 
προσανατολισμός της Κύπρου πρέπει να είναι η αξιοποίηση της συμπαράστασης 
όλων των φιλειρηνικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των παραδοσιακών μας φίλων. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αίτηση ένταξης της Κύπρου στην ΕΟΚ τόσο από την άποψη 
του χρόνου υποβολής της όσο και από την άποψη της ουσίας της δεν θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου. Αντίθετα η απομάκρυνση από το χώρο των 
αδέσμευτων που είναι ο φυσικός προσανατολισμός της χώρας μας θα έχει αρνητικές 
συνέπειες. Παράλληλα θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις και στον οικονομικό και 
κοινωνικό τομέα που θα ξεσπάσουν σε βάροςτου βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να συνεχισθούν και να ενταθούν οι προσπάθειες για 
επαναπροσέγγιση και κοινή δράση με τις δημοκρατικές δυνάμεις των τουρκοκυπρίων 
βασισμένοι στην κοινή επιθυμία και τον κοινό στόχο μιας ανεξάρτητης, ομοσπονδιακής 
και δημοκρατικής Κύπρου με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλους 
τους πολίτες της. Προς τούτο θεωρούμε αναγκαίο όπως η κυβέρνηση σας χωρίς 
περαιτέρω αναβολή, με επιμονή και υπομονή τροχιοδρομήσει συγκεκριμμένα μέτρα. 

Σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες που περνά ο τόπος μας η ενίσχυση του εσωτερικού 
μετώπου αποτελεί ζωτική ανάγκη, θεωρούμε ότι η επαναλειτουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου που επιτεύχθηκε μετά την εκλογή Σας είναι σημαντική επιτυχία που 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αγώνα μας. Ιδιαίτερη σημασία ενέχει η ομοφωνία 
που επιτεύχθηκε στις προτάσεις που έδωσε η ελλληνοκυπριακή πλευρά για λύση 
του κυπριακού και που αποτελεί κατά τη γνώμη μας μια ισχυρή βάση για την ενότητα 
δράσης στο εσωτερικό μέτωπο. 

Ταυτόχρονα όμως μας ανησυχούν σοβαρά οι προσπάθειες της ακροδεξιάς 
να επαναφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, καταστάσεις που σχετίζονται με 
το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη του 7 4 αναβιώνοντας και τη 
σωβινιστική συνθηματολογία που τόσες συμφορές έφερε στον τόπο μας. Δηλώνουμε 
κατηγορηματικά ότι η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο καμμιά σχέση δεν μπορεί 
να έχει με την εξιλέωση των πραξικοπηματιών στο όνομα μιας κακώς νοούμενης 
«εθνικής συμφιλίωσης». Αντίθετα, κάτι τέτοιο μόνο αναστάτωση θα μπορούσε να 

377 



δικαιωμάτων και ελευθεριών, για ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο. 

Εμείς σ' αυτό τον αγώνα ρίχνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Η πολύχρονη και συνεπής 
προσφορά μας εγγυάται τη συνέχεια. Μια συνέχεια εμπλουτισμένη με τη νέα σκέψη, 
τη σωστή εκτίμηση της πραγματικότητας, την πείρα από τα λάθη και τις παραλείψεις. 
Ενωμένοι, ανανεωμένοι και δυνατοί όσο ποτέ άλλοτε συνεχίζουμε. 

Το ΑΚΕΛ . το Κόμμα που γεννήθηκε από το λαό και αγωνίζεται για το λαό, θα είναι 
πάντοτε η ασπίδα μαζί και το δόρυ του στο μεγάλο αγώνα. 

Το Προεδρείο Λευκωσία, 7/10/1990. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Τ0ΥΡΚ0ΚΥΠΡΙ0ΥΣ 
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Το Συνέδριο θεωρεί ότι η επιτυχία αυτού του αγώνα για μια ειρηνική, δίκαιη και 
βιώσιμη λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ είναι συναρτημένη με την Επαναπροσέγγιση και 
την προώθηση της συνεννόησης και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων καιΤουρκοκυπρίων. 

Το Α Κ Ε Λ είναι περήφανο γιατί, στα 64 χρόνια ζωής και δράσης του, αγωνίστηκε 
με συνέπεια ενάντια στις συνομωτικές προσπάθειες της Μ. Βρεττανίας, των ΗΠΑ 
και άλλων Νατοϊκών δυνάμεων. Συγκρούστηκε με τον εθνικισμό και σωβινισμό 
και δούλεψε ακούραστα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο 
κοινοτήτων στη βάση της αντικειμενικής ανάγκης για κοινή πάλη. 

Μέσα στις κρίσιμες μέρες που διέρχεται ο τόπος μας ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
και με μια φωνή ας απαιτήσουμε: 

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για Επαναπροσέγγιση και απομόνωση του 
σωβινισμού. 

Ας δώσουμε τα χέρια για να σώσουμε την πατρίδα μας. 

Να ξαναφέρουμε τη γαλήνη, την ευτυχία στο μαρτυρικό νησί μας. 

Να εξασφαλίσουμε σ' όλες τις επερχόμενες γενιές μια πατρίδα κοινή, ειρηνική, 
ευημερούσα στην οποία να βασιλεύει η φιλία και η συνεργασία. 
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φέρει στα αισθήματα του δημοκρατικού λαού της Κύπρου. 

Θεωρόντας πολύ σημαντικό για ένα λαό να μην ξεχνά την ιστορία του αλλά πολύ 
περισσότερο να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζονται οι νέοι με αυτή, πιστεύουμε 
πως η απαίτηση για αντικειμενική συγγραφή και διδασκαλία στα σχολεία μας της 
σύγχρονης Κυπριακής ιστορίας, πρέπει να τύχει της άμεσης εφαρμογής. 

Εξοχώτατε, Παρά την πρόοδο της οικονομίας μας και τις κατακτήσεις των Κυπρίων 
εργαζομένων σαν αποτέλεσμα των πολύχρονων αγώνων τους, πιστεύουμε ότι πολλά 
προβλήματα παραμένουν ακόμη άλυτα. Θα ήταν παράλειψη αν δεν επισημαίναμε ότι η 
συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού είναι ταυτόχρονα και σημαντικός 
παράγοντας ενίσχυσης του σκληρού αγώνα, που διεξάγουμε. 

Η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να παίρνει σοβαρά υπόψη την ανάγκη 
ανακούφισης και φορολογικής ελάφρυνσης τωνχαμηλότερα αμειβομένων στρωμάτων 
του λαού. Το Α Κ Ε Λ ήδη έχει διατυπώσει τις προτάσεις του και θα αγωνιστεί σθεναρά 
για την υιοθέτηση τους. 

Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πιο αποφασιστικά μέτρα κοινωνικής 
πολιτικής στην υγεία, στην παιδεία, στην στέγαση, στις συγκοινωνίες και στους 
άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής που να ανακουφίζουν τους εργαζόμενους και να 
ανεβάζουν την ποιότητα της ζωής του. Η κοινωνική πολιτική του κράτους πρέπει να 
παίρνει υπόψη της τις σύγχρονες ανάγκες του λαού για μια ολοκληρωμένη πολιτιστική 
και πνευματική ανάπτυξη, για κατοχύρωση δημοκρατικών θεσμών συμμετοχής, για 
διαφάνεια και αξιοκρατία στη γενικότερη λειτουργία της δημόσιας ζωής. 

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τολμηρά και ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος έτσι που η ανάπτυξη να μην γίνεται σε βάρος του και χωρίς τα 
οικονομικά συμφέροντα να μπαίνουν πιο ψηλά από την ποιότητα ζωής του Κύπριου 
πολίτη. 

Εκτιμώντας τις προσπάθειες Σας που στρέφονται κατά της γραφειοκρατίας στον 
κρατικό μηχανισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αναβάθμιση του, 
επισημαίνουμε την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων. Η προσφυγή στην 
ιδιωτικοποίηση δημοσίωντμημάτων θεωρούμε ότι δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα 
του δημόσιου τομέα. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά όσα θετικά βήματα έχουν γίνει από την κυβέρνηση 
Σας τόσο στους χειρισμούς του πολιτικού μας προβλήματος όσο και στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των Κυπρίων εργαζομένων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Α Κ Ε Λ 
θα υποστηρίξει ενεργά κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης Σας στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης των λαϊκών κατακτήσεων και για δίκαιη και βιώσιμη λύση του πολιτικού μας 
προβλήματος, για την αποχώρηση των κατοχικών και όλων των ξένων στρατευμάτων 
και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης, 
ομοσπονδιακής Κύπρου κοινής πατρίδας για όλους τους κατοίκους της. 

Το Προεδρείο 

Λευκωσία. 7/10/1990. 
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ΠΡ0ΣΤ0Γ.Γ.Τ0Υ0ΗΕ 

Προς το Γ Γ του ΟΗΕ Κον Πέρεζ Ντε Κουεγιάρ 

Εξοχώτατε. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 3 μέχρι τις 7 του 
Οκτώβρη 1990 Σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Χαιρετίζει τις θετικές αλλαγές στο διεθνές κλίμα και τη νέα πολιτική σκέψη 
που τείνει να κυριαρχήσει στην αντιμετώπιση των διεθνών υποθέσεων. Η συνεννόηση 
και κοινή δράση όλων των χωρών του κόσμου είναι σήμερα όσο ποτέ αναγκαία για 
την αντιμετώπιση των οξυμένων οικουμενικών προβλημάτων που απειλούν την ίδια 
την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας. 

Μέσα στο νέο διεθνές κλίμα που δημιουργείται είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι 
πολιτικές, ειρηνικές μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος σε βάρος της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
βελτίωση των σχέσεων Η Π Α - Σοβιετικής Ένωσης που έχει απομακρύνει σημαντικά 
την απειλή του πυρηνικού πολέμου, πράγμα που δημιουργεί ελπίδες στους λαούς 
για δίκαιη και ειρηνική επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων που να βασίζεται 
πάνω στις αρχές του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. 

2. Μέσα στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, προσβλέπει στην ουσιαστική 
αναβάθμιση του ρόλου του ΟΗΕ και των σωμάτων του για ένα σύστημα καθολικής 
ασφάλειας για όλους τους λαούς του κόσμου που να βασίζεται στις κοινά παραδεκτές 
αρχές του διεθνούς δικαίου. 

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο έχε ιεπ ιβεβαιώσε ιτη ζωτική ανάγκη τέτοιας αναβάθμισης 
και αναμένει πως ο ΟΗΕ θα ενεργήσει και στην Κύπρο κατά παρόμοιο τρόπο όπως 
και στην περίπτωση του Κουβέιτ για να διασφαλίσει πρακτικά την υλοποίηση των 
αποφάσεων του για την Κύπρο. 

3. Καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο και εκφράζει την βαθιά ανησυχία 
του για την συνεχιζόμενη, για 16 χρόνια, κατοχή του 37% του κυπριακού εδάφους 
από την Τουρκία, η οποία επιμένει προκλητικά να αρνείται να συμμορφωθεί με τα 
αλλεπάλληλα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Θεωρεί ότι η συνεχιστή της κατοχής τμήματος μιας χώρας μέλους του ΟΗΕ από 
άλλη χώρα αποτελεί εξώφθαλμο αναχρονισμό που υπονομεύει τις προσπάθειες για 
κατοχύρωση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν συνάδει με το νέο διεθνές 
κλίμα που δημιουργείται. 

4. Ανησυχε ί ιδιαίτερα με το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο κυπριακό που οφείλεται 
στην αδιαλλαξία του Ντενκτάς και της Άγκυρας και στους απαράδεκτους όρους που 
θέτουν. 

Θεωρεί ότι το ψήφισμα 649 του Συμβουλίου Ασφαλείας που απορρίπτει τους όρους 
της τουρκικής πλευράς και επαναβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα για την 
Κύπρο πρέπει να γίνει έμπρακτα αποδεκτό από την Τουρκική κυβέρνηση και την 
τουρκοκυπριακή ηγεσία. Η απόσυρση των απαράδεκτων όρων και η επιστροφή στην 
συμφωνημένη βάση που είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι Συμφωνίες Κορυφής 
είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένας νέος διάλογος να έχει πιθανότητες επιτυχίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία η ενεργότερη ανάμειξη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ το οποίο μπορεί να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο στην επανέναρξη 
ενός ουσιαστικού διαλόγου που να οδηγήσει σε πραγματική πρόοδο το κυπριακό 
πρόβλημα. 

5. Εκφράζει βαθειά ανησυχία για το συνεχιζόμενο εποικισμό των κατεχομένων 
καθώς και με τις τελευταίες ενέργειες του Ντενκτάς και της Άγκυρας που στοχεύουν 
στην προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. 

Ιδιαίτερα επισημαίνει τις απειλές για άμεσο εποικισμό της Αμμοχώστου και τη 
λήψη περαιτέρω αποσχιστικών μέτρων που θα δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα και 
σοβαρές επιπλοκές στην προσπάθεια για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού. 
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φέρει στα αισθήματα του δημοκρατικού λαού της Κύπρου. 

Θεωρόντας πολύ σημαντικό για ένα λαό να μην ξεχνά την ιστορία του αλλά πολύ 
περισσότερο να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζονται οι νέοι με αυτή, πιστεύουμε 
πως η απαίτηση για αντικειμενική συγγραφή και διδασκαλία στα σχολεία μας της 
σύγχρονης Κυπριακής ιστορίας, πρέπει να τύχει της άμεσης εφαρμογής. 

Εξοχώτατε, Παρά την πρόοδο της οικονομίας μας και τις κατακτήσεις των Κυπρίων 
εργαζομένων σαν αποτέλεσμα των πολύχρονων αγώνων τους, πιστεύουμε ότι πολλά 
προβλήματα παραμένουν ακόμη άλυτα. Θα ήταν παράλειψη αν δεν επισημαίναμε ότι η 
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παράγοντας ενίσχυσης του σκληρού αγώνα, που διεξάγουμε. 
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ανακούφισης και φορολογικής ελάφρυνσης τωνχαμηλότερα αμειβομένων στρωμάτων 
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για την υιοθέτηση τους. 
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πολιτικής στην υγεία, στην παιδεία, στην στέγαση, στις συγκοινωνίες και στους 
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και πνευματική ανάπτυξη, για κατοχύρωση δημοκρατικών θεσμών συμμετοχής, για 
διαφάνεια και αξιοκρατία στη γενικότερη λειτουργία της δημόσιας ζωής. 

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τολμηρά και ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος έτσι που η ανάπτυξη να μην γίνεται σε βάρος του και χωρίς τα 
οικονομικά συμφέροντα να μπαίνουν πιο ψηλά από την ποιότητα ζωής του Κύπριου 
πολίτη. 

Εκτιμώντας τις προσπάθειες Σας που στρέφονται κατά της γραφειοκρατίας στον 
κρατικό μηχανισμό με στόχο τον εκσυγχρονισμό του και την αναβάθμιση του, 
επισημαίνουμε την ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων. Η προσφυγή στην 
ιδιωτικοποίηση δημοσίωντμημάτων θεωρούμε ότι δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα 
του δημόσιου τομέα. 

Το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά όσα θετικά βήματα έχουν γίνει από την κυβέρνηση 
Σας τόσο στους χειρισμούς του πολιτικού μας προβλήματος όσο και στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των Κυπρίων εργαζομένων. Σας διαβεβαιώνουμε ότι το Α Κ Ε Λ 
θα υποστηρίξει ενεργά κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης Σας στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης των λαϊκών κατακτήσεων και για δίκαιη και βιώσιμη λύση του πολιτικού μας 
προβλήματος, για την αποχώρηση των κατοχικών και όλων των ξένων στρατευμάτων 
και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης, 
ομοσπονδιακής Κύπρου κοινής πατρίδας για όλους τους κατοίκους της. 
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Η απαράδεκτη στάση της τούρκικης πλευράς σε σχέση με το άκρως ανθρωπιστικό 
θέμα της διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων επιτείνει το δράμα των συγγενών 
τους κατά τρόπο ανεπίτρεπτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και τη νέα σκέψη. 

6. Εμμένε ι σε μια ειρηνική λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ με βάση τις αποφάσεις 
του, τις Συμφωνίες Κορυφής 1977 -1979 και τις προτάσεις της Σοβιετικής Ένωσης το 
Γενάρη του 1986 που να διασφαλίζει την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων από την Κύπρο, την αποχώρηση των εποίκων, και το δικαίωμα 
επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες του. 

Η λύση που επιδιώκει πρέπει να διασφαλίζει μια Κύπρο ανεξάρτητη, αδέσμευτη, 
εδαφικά ακέραιη, ομοσπονδιακή και αποστρατικοποιημένη με κατοχυρωμένα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες της. 

7. Πιστεύει ότι μια διεθνής διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στην οποία το 
Συμβούλιο Ασφαλείας θα έχει σημαντικό ρόλο, μπορεί να διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στην διευθέτηση των διεθνών πτυχών του κυπριακού και στην ειρηνική επίλυση 
του προβλήματος. 

8. Εκφράζει την εκτίμηση της για τις πολύχρονες προσπάθειες Σας για τη 
λύση του κυπριακού και Σας καλεί Εξοχώτατε, να συνεχίσετε και να εντείνετε τις 
ενέργειες Σας με βάση την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προσφορά 
καλών υπηρεσιών για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του κυπριακού. 
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Ειδικό Έγγραφο του Συνεδρίου 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 9 8 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ανθρωπότητα βαδίζει μέσα από ένα δρόμο δύσκολο και γεμάτο αντιθέσεις προς 
τον 21ο αιώνα. 

Οδεύοντας προς το 2000 είμαστε μάρτυρες ριζικών αλλαγών σ' ολόκληρο τον κόσμο, 
σ' όλους τους τομείς της ζωής. Αλλαγών στον οικονομικό, πολιτικό και γενικά 
κοινωνικό τομέα. Αλλαγών στα μέσα παραγωγής, στο φυσικό περιβάλλον και στη 
συνείδηση του ανθρώπου. Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι αλλαγές στο χώρο του 
κόσμου που καταγράφηκε ιστορικά σαν υπαρκτός σοσιαλισμός. 

Πέρα από την αντίθεση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, πέρα από την αντίθεση μεταξύ 
των δύο κοινωνικών συστημάτων, και μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας έχουν αχθεί στο 
απόγειο τους νέες αντιθέσεις όπως η αντίθεση μεταξύ του ανθρώπου και του κόσμου 
που τον περιβάλλει. Μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. Μεταξύ των 
δύο τρίτων και του ενός τρίτου του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών και άλλες. 

Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές αναπόφευκτα προβάλλουν τα καυτά ερωτήματα: 
Ποιά η θέση του σοσιαλισμού στον κόσμο και ποιά η μελλοντική του πορεία; Αυτά τα 
ερωτήματα είναι άρρηκτα δεμένα με το συναφές ερώτημα, ποιά η δική μας αντίληψη 
για το σοσιαλισμό; 

Η πολυμορφία της σοσιαλιστικής ανάπτυξης είναι και αναπόφευκτη και κατανοητή, 
λόγω της πολυμορφίας της ζωής και των ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας και λαού, αλλά 
και της πολυπλοκότητας αυτής της πορείας. Μιας πολυπλοκότητας που είναι καρπός 
της σκέψης και δράσης εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη και τις ιδιομορφίες της Κυπριακής πραγματικότητας θα 
παραθέσουμε τη δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό χωρίς ούτε στιγμή να μας 
διαφεύγει η σημερινή φάση του πολιτικού μας προβλήματος και η πρωταρχική 
ανάγκη για επίτευξη μόνιμης δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. 

Διαμορφώνοντας τη δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό δεν μπορεί να ξεχνούμε 
τις πραγματικότητες του κόσμου. Ότι, δηλαδή, σοσιαλισμός και καπιταλισμός δεν 
υπάρχουν στο κενό, αλλά αποτελούν δύο διαφορετικά συστατικά μέρη ενός ενιαίου 
κόσμου. 

Πρόσθετα, δεν μπορεί να μας διαφεύγει το γεγονός ότι από τη μια ο σοσιαλισμός 
οφείλει να ενσωματώνει ότι καλύτερο δημιούργησε η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα 
και θα δημιουργεί στο μέλλον και από την άλλη, δίνει μια νέα προοπτική, μια νέα 
ποιότητα ζωής με επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Πριν προχωρήσουμε να διατυπώσουμε τη δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό, 
τονίζουμε ότι πέρα από ορισμένες βασικές αρχές τα υπόλοιπα σημεία που 
διατυπώνονται σ' αυτή την πρόταση υπόκεινται σε εμπλουτισμό και αλλαγές στη 
βάση των εμπειριών και της θεωρητικής επεξεργασίας τους που θα συσσωρεύονται 
στην πορεία. 

Διατυπώνονταςτη δική μας πρόταση θεωρούμε αναγκαίο να εξετάσουμετο θεωρητικό, 
ιστορικό υπόβαθρο της σοσιαλιστικής ιδέας. Αυτό μπορεί να γίνει δίνοντας τη 
δική μας εκτίμηση για τις ιδεολογικές ρίζες του σοσιαλισμού, την ιστορική θέση 
του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού όπως εμφανίσθηκαν στην πρακτική τους 
εφαρμογή και για τη συνθετότητα και αντιπαλότητα του σύγχρονου κόσμου. 
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Η απαράδεκτη στάση της τούρκικης πλευράς σε σχέση με το άκρως ανθρωπιστικό 
θέμα της διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων επιτείνει το δράμα των συγγενών 
τους κατά τρόπο ανεπίτρεπτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο και τη νέα σκέψη. 

6. Εμμένε ι σε μια ειρηνική λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ με βάση τις αποφάσεις 
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Γενάρη του 1986 που να διασφαλίζει την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων από την Κύπρο, την αποχώρηση των εποίκων, και το δικαίωμα 
επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες του. 
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8. Εκφράζει την εκτίμηση της για τις πολύχρονες προσπάθειες Σας για τη 
λύση του κυπριακού και Σας καλεί Εξοχώτατε, να συνεχίσετε και να εντείνετε τις 
ενέργειες Σας με βάση την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για την προσφορά 
καλών υπηρεσιών για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση του κυπριακού. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

1. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ 

(α) Μαρξισμός και παγκόσμιος πολιτισμός 

Η εμφάνιση και ανάπτυξη του μαρξισμού δεν ήταν τυχαίο ιστορικό γεγονός αλλά 
αντικειμενική νομοτέλεια. Ο μαρξισμός εμφανίστηκε σαν αποτέλεσμα, της ανάπτυξης 
του καπιταλιστικού κοινωνικού συστήματος και τη διαμόρφωση των κοινωνικών 
του τάξεων, της εμφάνισης στην ιστορική σκηνή της εργατικής τάξης, των μεγάλων 
ανακαλύψεων που έγιναν στον τομέα των θετικών επιστημών στα τέλη του 18ου 
αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα και την ανάπτυξη των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών. 

Ο μαρξισμός εμφανίστηκε σαν άμεση συνέχεια της διδασκαλίας των πιο μεγάλων 
στοχαστών στους τομείς της φιλοσοφίας, της πολιτικής οικονομίας και του ουτοπικού 
σοσιαλισμού. Ο Μαρξισμός δεν συνιστά απλά σύνθεση ήδη υπαρκτών θεωριών, αλλά 
ένα ποιοτικά νέο στάδιο στην ανθρώπινη σκέψη που δεν είναι δόγμα δοσμένο μια 
για πάντα, αλλά θεωρία που αναπτύσσεται δημιουργικά. Το σημαντικότερο στάδιο 
ανάπτυξης του υπήρξε ο λενινισμός. 

Ο μαρξισμός σαν κοσμοθεωρία βοηθά στην ανάλυση και κατανόηση του κοινωνικού 
γίγνεσθαι, ενώ σαν μεθοδολογία είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων στον 
καθημερινό οικονομικό και πολιτικό αγώνα τους. στον αγώνα για αλλαγή του 
εκμεταλλευτικού συστήματος και ο ικοδόμησης της νέας κοινωνίας. 

(β) Σοσιαλδημοκρατία 

Η σοσιαλδημοκρατία σαν ρεύμα στο εργατικό κίνημα συνενώνει στις γραμμές της 
πολύμορφες τάσεις από συνεπείς υποστηρικτές του σοσιαλιστικού οράματος μέχρι 
απλούς διαχειριστές της καπιταλιστικής οικονομίας. 

Εκτιμούμε τη συμβολή της σοσιαλδημοκρατίας στην ανάπτυξη των αξιών και τη 
διάδοση των ιδεών του σοσιαλισμού. Εκτ ιμούμε τη συμβολή της στη διενέργεια 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, που βοήθησαν στην εξύψωση της ευημερίας και 
κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων σε ορισμένες καπιταλιστικές χώρες. 

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα μελετούμε την πλούσια και πολύπλευρη, μολονότι αντιφατική 
πείρα, που συσσώρευσε η σοσιαλδημοκρατία και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε 
κάθε τί το θετικό, τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και κατά τη διατύπωση της 
δικής μας αντίληψης για τη σοσιαλιστική κοινωνία. 

Παρά το γεγονός ότι η εξουσία της σοσιαλδημοκρατίας δεν οδήγησε σε ποιοτικά 
νέο στάδιο ανάπτυξης της κοινωνίας, γιατί δεν οδήγησε στην απελευθέρωση των 
εργαζομένων από την εκμετάλλευση στο πρόσωπο της σοσιαλδημοκρατίας βλέπουμε 
συμμάχους στον αγώνα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική πρόοδο και το πέρασμα στο σοσιαλισμό. 

(γ) Λενινιστική αντίληψη 

Τόσο η σοσιαλδημοκρατία όσο και γενικότερα ολόκληρη η γνώση και πρακτική του 
εργατικού κινήματος αλλά και πλατύτερα του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος 
αποτελεί για μας πηγή προβληματισμού και άντλησης εμπειριών. Αναντίλεκτα όμως 
κυρίαρχο σημείο σ' αυτό τον τομέα αποτελεί ο λενινισμός που συνιστά ποιοτικό στάδιο 
ανάπτυξης και εμπλουτισμού του μαρξισμού. Η κριτική εξέταση της λενινιστικής 
αντίληψης για το σοσιαλισμό αλλά ταυτόχρονα και η επισήμανση των αποκλίσεων και 
διαστρεβλώσεων της αποτελούν απαραίτητο ζωτικό συστατικό μέρος της θεωρητικής 
και ιστορικής προσέγγισης όπως και των ερωτημάτων που καλείται να απαντήσει 
αυτή η πρόταση. 

Η λενινιστική αντίληψη για το σοσιαλισμό αποτελεί την πιο σημαντική πηγή της 
σύγχρονης διαλεκτικής θεώρησης για το σοσιαλισμό. Κύρια στοιχεία αυτής της 
αντίληψης είναι τα εξής : 
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1. Στρατηγική και τακτική της κοινωνικής αλλαγής. 

2. Εξουσία των εργαζομένων. 

3. Ηγετικός ρόλος του κόμματος των εργαζομένων μέσον της πολιτικής 
καθοδήγησης, που κερδίζεται στη βάση των καθημερινών αγώνων υπέρ του 
εργαζόμενου λαού. \ 

4. Σχεδιασμός της εθνικής οικονομίας στα πλαίσια των νόμων της σχεδιασμένης 
ανάπτυξης και πλήρης αξιοποίησης του νόμου της αξίας και της αγοράς στα 
πλαίσια του σοσιαλισμού. 

5. Εφαρμογή της βασικής αρχής του σοσιαλισμού για την κατανομή στη βάση της 
ορθολογιστικά υπολογισμένης προσφερόμενης εργασίας. 

6. Πολυμορφία της κοινωνικής, δηλαδή, της σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας. 

7. Αναγνώριση των συνεταιρισμών σαν σοσιαλιστικής παραγωγικής μορφής. 

8. Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση και των εργαζομένων 
στην οικονομική διαχείριση. 

9. Ύπαρξη και λειτουργία κρατικού μηχανισμού χωρίς όμως την μετατροπή του 
σε δύναμη αυθύπαρκτη. 

10. Ορθή επίλυση του εθνικού προβλήματος. 

11. Σταθερή διεύρυνση της δημοκρατίας με τον πλήρη εκδημοκρατισμό της 
κοινωνίας. 

12. Σοσιαλιστικό κράτος δικαίου με συνεπή εξωτερική πολιτική υπέρ της ειρήνης 
και των δικαίων των λαών. 

13. Αξ ιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της αξιοκρατίας. 

Με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα επί Στάλιν αρκετά από τα σημεία αυτά 
αντικαταστάθηκαν με θέσεις που διαστρέβλωσαν και παραμόρφωσαν αυτή 
την αντίληψη. Οι κύριες παραμορφώσεις της λενινιστικής και γενικότερα της 
επιστημονικής αντίληψης για το σοσιαλισμό, μπορούν και πρέπει να μελετηθούν και 
αναλυθούν για σκοπούς αποφυγής. Οι πιο σημαντικές υπήρξαν οι εξής: 

1. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής ταυτίζεται με την κρατικοποίηση 
ενώ ταυτόχρονα απορρίπτονται ή υποβαθμίζονται άλλες μορφές. 

2. Η διεύρυνση της δημοκρατίας αντικαταστάθηκε από την αυταρχικότητα και το 
αλάθητο του αρχηγού και της ηγεσίας. 

3. Η αξιοποίηση της σχεδιασμένης οικονομίας με παράλληλη χρησιμοποίηση 
του νόμου της αξίας και γενικά των οικονομικών μεθόδων διαχείρισης, 
αντικαταστάθηκαν από τον αυταρχισμό, τις διοικητικές γραφειοκρατικές μέθοδες 
που οδήγησαν σε ανισομερή ανάπτυξη και σε κρισιακές καταστάσεις. 

4. Η έλλειψη δημοκρατικών ρυθμίσεων και αυτοελέγχου στην πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική ζωή, επέφερε σταδιακά την αποξένωση του λαού από την πολιτική 
εξουσία, τα μέσα παραγωγής και τη διεύθυνση της και την κατανομή των υλικών 
και πολιτιστικών αξιών. 

5. Οι τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησε ο εχθρικός περίγυρος με τον 
οικονομικό αποκλεισμό και οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν, αποτέλεσαν 
βάση για κλείσιμο του σοσιαλιστικού κράτους στον εαυτό του και ταυτόχρονα 
δικαιολόγηση αυτής της ενέργειας. Αυτή η τάση οφειλόταν σε υποκειμενικές 
ελλείψεις και αδυναμίες τόσο στη θεωρητική όσο και πρακτική προσέγγιση των 
ζητημάτων. 

6. Η ταύτιση του κόμματος με το κράτος και η επικράτηση του μονοκομματισμού 
σαν μοντέλου διακυβέρνησης. 

7. Ο δογματισμός σε διάφορες σφαίρες της ζωής. 
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απλούς διαχειριστές της καπιταλιστικής οικονομίας. 

Εκτιμούμε τη συμβολή της σοσιαλδημοκρατίας στην ανάπτυξη των αξιών και τη 
διάδοση των ιδεών του σοσιαλισμού. Εκτ ιμούμε τη συμβολή της στη διενέργεια 
κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, που βοήθησαν στην εξύψωση της ευημερίας και 
κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων σε ορισμένες καπιταλιστικές χώρες. 

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα μελετούμε την πλούσια και πολύπλευρη, μολονότι αντιφατική 
πείρα, που συσσώρευσε η σοσιαλδημοκρατία και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε 
κάθε τί το θετικό, τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και κατά τη διατύπωση της 
δικής μας αντίληψης για τη σοσιαλιστική κοινωνία. 

Παρά το γεγονός ότι η εξουσία της σοσιαλδημοκρατίας δεν οδήγησε σε ποιοτικά 
νέο στάδιο ανάπτυξης της κοινωνίας, γιατί δεν οδήγησε στην απελευθέρωση των 
εργαζομένων από την εκμετάλλευση στο πρόσωπο της σοσιαλδημοκρατίας βλέπουμε 
συμμάχους στον αγώνα για την ειρήνη και τον αφοπλισμό, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική πρόοδο και το πέρασμα στο σοσιαλισμό. 

(γ) Λενινιστική αντίληψη 

Τόσο η σοσιαλδημοκρατία όσο και γενικότερα ολόκληρη η γνώση και πρακτική του 
εργατικού κινήματος αλλά και πλατύτερα του παγκόσμιου προοδευτικού κινήματος 
αποτελεί για μας πηγή προβληματισμού και άντλησης εμπειριών. Αναντίλεκτα όμως 
κυρίαρχο σημείο σ' αυτό τον τομέα αποτελεί ο λενινισμός που συνιστά ποιοτικό στάδιο 
ανάπτυξης και εμπλουτισμού του μαρξισμού. Η κριτική εξέταση της λενινιστικής 
αντίληψης για το σοσιαλισμό αλλά ταυτόχρονα και η επισήμανση των αποκλίσεων και 
διαστρεβλώσεων της αποτελούν απαραίτητο ζωτικό συστατικό μέρος της θεωρητικής 
και ιστορικής προσέγγισης όπως και των ερωτημάτων που καλείται να απαντήσει 
αυτή η πρόταση. 

Η λενινιστική αντίληψη για το σοσιαλισμό αποτελεί την πιο σημαντική πηγή της 
σύγχρονης διαλεκτικής θεώρησης για το σοσιαλισμό. Κύρια στοιχεία αυτής της 
αντίληψης είναι τα εξής : 
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1. Στρατηγική και τακτική της κοινωνικής αλλαγής. 

2. Εξουσία των εργαζομένων. 

3. Ηγετικός ρόλος του κόμματος των εργαζομένων μέσον της πολιτικής 
καθοδήγησης, που κερδίζεται στη βάση των καθημερινών αγώνων υπέρ του 
εργαζόμενου λαού. \ 

4. Σχεδιασμός της εθνικής οικονομίας στα πλαίσια των νόμων της σχεδιασμένης 
ανάπτυξης και πλήρης αξιοποίησης του νόμου της αξίας και της αγοράς στα 
πλαίσια του σοσιαλισμού. 

5. Εφαρμογή της βασικής αρχής του σοσιαλισμού για την κατανομή στη βάση της 
ορθολογιστικά υπολογισμένης προσφερόμενης εργασίας. 

6. Πολυμορφία της κοινωνικής, δηλαδή, της σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας. 

7. Αναγνώριση των συνεταιρισμών σαν σοσιαλιστικής παραγωγικής μορφής. 

8. Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση και των εργαζομένων 
στην οικονομική διαχείριση. 

9. Ύπαρξη και λειτουργία κρατικού μηχανισμού χωρίς όμως την μετατροπή του 
σε δύναμη αυθύπαρκτη. 

10. Ορθή επίλυση του εθνικού προβλήματος. 

11. Σταθερή διεύρυνση της δημοκρατίας με τον πλήρη εκδημοκρατισμό της 
κοινωνίας. 

12. Σοσιαλιστικό κράτος δικαίου με συνεπή εξωτερική πολιτική υπέρ της ειρήνης 
και των δικαίων των λαών. 

13. Αξ ιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της αξιοκρατίας. 

Με την πάροδο του χρόνου ιδιαίτερα επί Στάλιν αρκετά από τα σημεία αυτά 
αντικαταστάθηκαν με θέσεις που διαστρέβλωσαν και παραμόρφωσαν αυτή 
την αντίληψη. Οι κύριες παραμορφώσεις της λενινιστικής και γενικότερα της 
επιστημονικής αντίληψης για το σοσιαλισμό, μπορούν και πρέπει να μελετηθούν και 
αναλυθούν για σκοπούς αποφυγής. Οι πιο σημαντικές υπήρξαν οι εξής: 

1. Η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής ταυτίζεται με την κρατικοποίηση 
ενώ ταυτόχρονα απορρίπτονται ή υποβαθμίζονται άλλες μορφές. 

2. Η διεύρυνση της δημοκρατίας αντικαταστάθηκε από την αυταρχικότητα και το 
αλάθητο του αρχηγού και της ηγεσίας. 

3. Η αξιοποίηση της σχεδιασμένης οικονομίας με παράλληλη χρησιμοποίηση 
του νόμου της αξίας και γενικά των οικονομικών μεθόδων διαχείρισης, 
αντικαταστάθηκαν από τον αυταρχισμό, τις διοικητικές γραφειοκρατικές μέθοδες 
που οδήγησαν σε ανισομερή ανάπτυξη και σε κρισιακές καταστάσεις. 

4. Η έλλειψη δημοκρατικών ρυθμίσεων και αυτοελέγχου στην πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική ζωή, επέφερε σταδιακά την αποξένωση του λαού από την πολιτική 
εξουσία, τα μέσα παραγωγής και τη διεύθυνση της και την κατανομή των υλικών 
και πολιτιστικών αξιών. 

5. Οι τεράστιες δυσκολίες που δημιούργησε ο εχθρικός περίγυρος με τον 
οικονομικό αποκλεισμό και οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρχαν, αποτέλεσαν 
βάση για κλείσιμο του σοσιαλιστικού κράτους στον εαυτό του και ταυτόχρονα 
δικαιολόγηση αυτής της ενέργειας. Αυτή η τάση οφειλόταν σε υποκειμενικές 
ελλείψεις και αδυναμίες τόσο στη θεωρητική όσο και πρακτική προσέγγιση των 
ζητημάτων. 

6. Η ταύτιση του κόμματος με το κράτος και η επικράτηση του μονοκομματισμού 
σαν μοντέλου διακυβέρνησης. 

7. Ο δογματισμός σε διάφορες σφαίρες της ζωής. 
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8. Το ξέκομμα της ηγεσίας από την κομματική βάση και κατά προέκταση από την 
εργατική τάξη και το λαό. 

9. Η ταύτιση των συμφερόντωντου γραφειοκρατικού μηχανισμού με τα γενικότερα 
συμφέροντα του κόμματος, της τάξης και του λαού. 

10. Η διαστρέβλωση της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού μέχρι και του 
σημείου μετατροπής του σε γραφειοκρατικό. 

11. Η λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνισμού οδήγησε. 

(α) Σε μηχανιστική αντιγραφή μοντέλου και αντιλήψεων. 

(β) Έλλε ιψη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα Κομμουνιστικά Κόμματα. 

(γ) Δ ιάσπαση του παγκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος και του 
παγκόσμιου κομμουνιστικού και επαναστατικού κινήματος. 

(δ) Εξασθένιση της δυνατότητας των κομμουνιστών για ενιαία δράση 
απέναντι στις επιθέσεις του διεθνούς ιμπεριαλισμού. 

12. Καθυστέρηση της δημιουργικής ανάπτυξης της μαρξιστικής σκέψης και 
ισοπεδωτικές τάσεις στην αντίκρυση των ζητημάτων. 

Αυτές οι διαστρεβλώσεις επηρέασαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό όλα τα κομμουνιστικά 
κόμματα και οδήγησαν στα σημερινά κρισιακά φαινόμενα στο διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα. 

2.0 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ 01 ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Όπως τονίσθηκε από την αρχή η δική μας πρόταση δεν μπορεί να είναι εκτός της 
σύγχρονης πραγματικότητας. Είναι για τούτο αναγκαίο να αναλύσουμε αυτή την 
πραγματικότητα σ' όλη της τη συνθετότητα. 

(α) Αντ ιθέσεις 

0 σύγχρονος κόσμος είναι πολύμορφος, περίπλοκος, δυναμικός, γεμάτος 
ανταγωνιστικές τάσεις και αντιθέσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι αλληλοεξαρτώμενος 
και ενωμένος. Έ χ ο υ μ ε ενότητα της πολυμορφίας. Ακριβώς η αλληλεξάρτηση και 
ενότητα του κόσμου δίνουν μια νέα ερμηνεία και κατάταξη στις σύγχρονες αντιθέσεις. 

Κύρια αντίθεση είναι η αντίθεση ανάμεσα στη δυνατότητα για διάσωση της 
ανθρωπότητας και του κινδύνου για εξαφάνιση της. Η επίλυση της προϋποθέτει 
κοινές προσπάθειες ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Βασική αντίθεση της εποχής μας εξακολουθεί να παραμένει η αντίθεση μεταξύ 
σοσιαλισμού και καπιταλισμού μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Λόγω του ότι η 
επίλυση της κύριας αντίθεσης θα είναι μακροχρόνια διαδικασία τα δυό αντίθετα 
κοινωνικοοικονομικά συστήματα είναι αναγκαίο να συνυπάρξουν μέσα στο πνεύμα 
της ειρηνικής συνεργασίας και άμιλλας. 

Στις μέρες μας παραμένουν σε ισχύ οι αντιθέσεις μεταξύ τωνχωρώντου καπιταλιστικού 
κόσμου ιδιαίτερα μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων. 

Ιδιαίτερα οξυμένη παρουσιάζεται η ανισότητα μεταξύ των αναπτυγμένων 
καπιταλιστικών χωρών και του «τρίτου κόσμου» πράγμα που οδηγά σε έξαρση τις 
μεταξύ τους αντιθέσεις. 

Οι αντιθέσεις μεταξύ των ίδιων των χωρών του «τρίτου κόσμου» ήταν και παραμένουν 
σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. 

Όλες αυτές οι αντιθέσεις, η αλληλοεξάρτηση. η συνθετότητα και πολυπλοκότητα του 
κόσμου επιτείνονται από την τεράστια ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Επανάστασης (ΕΤΕ) που δίνει μια αυξημένη διάσταση στα προβλήματα οικουμενικού 
χαρακτήρα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες αποτελεί άμεση νομοτελειακή αναγκαιότητα η 
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επανεξέταση, ο επαναπροσδιορισμός και ανασυγκρότηση των διακρατικών σχέσεων 
στη βάση της πολιτικής και οικονομικής ισότητας. 

Είναι γι ' αυτό που στην εποχή μας η επαναστατική ανασυγκρότηση (περεστρόϊκα) 
αποτελεί ένα νέο στάδιο στην κίνηση της ανθρωπότητας προς τα μπρος. 

Με το σύγχρονο και κριτικό πνεύμα της νέας σκέψης εξετάζουμε την ιστορική θέση 
τόσο του καπιταλισμού όσο και του σοσιαλισμού. 

(β) Καπιταλισμός 

Ο σύγχρονος καπιταλισμός αποτελεί ιδιαίτερη φάση στην ανάπτυξη αυτού του 
κοινωνικού συστήματος και σήμερα συνιστά ένα υπεραναπτυγμένο σύστημα 
κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού. 0 σύγχρονος καπιταλισμός είναι το σύστημα 
που μέχρι σήμερα κατορθώνει έστω μέσα από αντιθέσεις και σε βάρος άλλων χωρών 
βασικά στις αναπτυγμένες χώρες να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. 

Η διαδικασία της προσαρμοστικότητας του καπιταλισμού είναι νέο φαινόμενο στην 
ιστορία του κοινωνικο-οικονομικού αυτού συστήματος. Ιστορικά η προσαρμοστικότητα 
γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου καπιταλισμού μετά τη Μεγάλη 
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 

Επανάσταση και τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929-33. Το νέο γνώρισμα του 
καπιταλισμού είναι άρνηση ξεπερασμένων μορφών του και ταυτόχρονα μέσο 
διατήρησης της καπιταλιστικής κοινωνίας στη ζωή. 

Αιτίες για την ύπαρξη του φαινομένου αυτού είναι οι ίδιες οι δικές του αντιθέσεις 
και η εμφάνιση του νέου κοινωνικού συστήματος του σοσιαλισμού, που αποτέλεσε 
το κύριο ερέθισμα και μοχλό πίεσης πάνω στον καπιταλισμό και έδωσε ώθηση στους 
αγώνες των εργαζομένων. Οι αγώνες της εργατικής τάξης για καλύτερες συνθήκες 
ζωής και εργασίας για βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Η χρησιμοποίηση των 
επιτευγμάτων της ΕΤΕ για τρομακτική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο 
νέος ρόλος του καπιταλιστικού κράτους, οι διεθνείς καπιταλιστικοί οργανισμοί και 
ενώσεις, κ.α. 

Παρά την προσαρμοστικότητα του ο καπιταλισμός σήμερα αντιμετωπίζει αδιέξοδο 
στο ξεπέρασμα των αντιθέσεων του. Τα κοινωνικά και άλλα αδιέξοδα παλιά και νέα 
είναι τέτοια που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Παρ ' όλα αυτά ο καπιταλιστικός 
κόσμος δεν εγκατέλειψε την ιδεολογία και την πολιτική του ηγεμονισμού. Οι αστοί 
οικονομολόγοι και θεωρητικοί υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισμός 
είναι το μόνο σύστημα που προσφέρει ψηλό βιοτικό επίπεδο, ελευθερίες. Ξεχνούν 
ότι καπιταλισμός δεν υπάρχει μόνο στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες αλλά 
και τις αναπτυσσόμενες, όπου η πλειοψηφία του λαού ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης. 
Ότι στην κοινωνία αυτή ζουν όχι μόνο εύποροι και επιχειρηματίες, αλλά και άνεργοι, 
άστεγοι, λιμοκτονούντες, αναλφάβητοι κ. ά., τους οποίους δημιουργεί το σύστημα. 
Δημιούργημα της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας είναι το φαινόμενο το ένα 
τρίτο του πληθυσμού να αποτελεί το πιο εξαθλιωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Το 
φαινόμενο αυτό παρατηρείται κύρια στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Κατά 
συνέπεια οι ταξικές αντιθέσεις και η ταξική πάλη στις αναπτυγμένες χώρες του 
καπιταλισμού δεν εξέλειπε. 

Πρόσθετα σκόπιμα παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το πολιτειακό σύστημα στις 
χώρες του καπιταλισμού συντηρεί τις διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, στερεί βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα από μάζες του πληθυσμού. 

Παράλληλα είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί ότι βασικό στήριγμα στην ανάπτυξη του 
καπιταλισμού αποτελεί η συνεχιζόμενη για πολλές δεκαετίες ληστρική εκμετάλλευση 
των χωρών του τρίτου κόσμου. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός δεν ξεπέρασε τα φαινόμενα κρίσης του 
τον χαρακτηρίζουν και δεν αποτελεί τη διέξοδο στα αδιέξοδα του σύγχρονου κόσμου. 

Φυσικά αυτή η αλήθεια θα ήταν σήμερα παγκόσμια συνείδηση αν ο σοσιαλισμός στην 
πρώτη δοκιμή πρακτικής εφαρμογής του ξεδίπλωνε τις πραγματικές δυνατότητες του 
συστήματος. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. 
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8. Το ξέκομμα της ηγεσίας από την κομματική βάση και κατά προέκταση από την 
εργατική τάξη και το λαό. 

9. Η ταύτιση των συμφερόντωντου γραφειοκρατικού μηχανισμού με τα γενικότερα 
συμφέροντα του κόμματος, της τάξης και του λαού. 

10. Η διαστρέβλωση της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού μέχρι και του 
σημείου μετατροπής του σε γραφειοκρατικό. 

11. Η λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνισμού οδήγησε. 

(α) Σε μηχανιστική αντιγραφή μοντέλου και αντιλήψεων. 

(β) Έλλε ιψη επαρκούς επικοινωνίας ανάμεσα στα Κομμουνιστικά Κόμματα. 

(γ) Δ ιάσπαση του παγκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος και του 
παγκόσμιου κομμουνιστικού και επαναστατικού κινήματος. 

(δ) Εξασθένιση της δυνατότητας των κομμουνιστών για ενιαία δράση 
απέναντι στις επιθέσεις του διεθνούς ιμπεριαλισμού. 

12. Καθυστέρηση της δημιουργικής ανάπτυξης της μαρξιστικής σκέψης και 
ισοπεδωτικές τάσεις στην αντίκρυση των ζητημάτων. 

Αυτές οι διαστρεβλώσεις επηρέασαν στον ένα ή στον άλλο βαθμό όλα τα κομμουνιστικά 
κόμματα και οδήγησαν στα σημερινά κρισιακά φαινόμενα στο διεθνές κομμουνιστικό 
κίνημα. 

2.0 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ 01 ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Όπως τονίσθηκε από την αρχή η δική μας πρόταση δεν μπορεί να είναι εκτός της 
σύγχρονης πραγματικότητας. Είναι για τούτο αναγκαίο να αναλύσουμε αυτή την 
πραγματικότητα σ' όλη της τη συνθετότητα. 

(α) Αντ ιθέσεις 

0 σύγχρονος κόσμος είναι πολύμορφος, περίπλοκος, δυναμικός, γεμάτος 
ανταγωνιστικές τάσεις και αντιθέσεις. Ταυτόχρονα όμως είναι αλληλοεξαρτώμενος 
και ενωμένος. Έ χ ο υ μ ε ενότητα της πολυμορφίας. Ακριβώς η αλληλεξάρτηση και 
ενότητα του κόσμου δίνουν μια νέα ερμηνεία και κατάταξη στις σύγχρονες αντιθέσεις. 

Κύρια αντίθεση είναι η αντίθεση ανάμεσα στη δυνατότητα για διάσωση της 
ανθρωπότητας και του κινδύνου για εξαφάνιση της. Η επίλυση της προϋποθέτει 
κοινές προσπάθειες ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Βασική αντίθεση της εποχής μας εξακολουθεί να παραμένει η αντίθεση μεταξύ 
σοσιαλισμού και καπιταλισμού μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Λόγω του ότι η 
επίλυση της κύριας αντίθεσης θα είναι μακροχρόνια διαδικασία τα δυό αντίθετα 
κοινωνικοοικονομικά συστήματα είναι αναγκαίο να συνυπάρξουν μέσα στο πνεύμα 
της ειρηνικής συνεργασίας και άμιλλας. 

Στις μέρες μας παραμένουν σε ισχύ οι αντιθέσεις μεταξύ τωνχωρώντου καπιταλιστικού 
κόσμου ιδιαίτερα μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων. 

Ιδιαίτερα οξυμένη παρουσιάζεται η ανισότητα μεταξύ των αναπτυγμένων 
καπιταλιστικών χωρών και του «τρίτου κόσμου» πράγμα που οδηγά σε έξαρση τις 
μεταξύ τους αντιθέσεις. 

Οι αντιθέσεις μεταξύ των ίδιων των χωρών του «τρίτου κόσμου» ήταν και παραμένουν 
σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. 

Όλες αυτές οι αντιθέσεις, η αλληλοεξάρτηση. η συνθετότητα και πολυπλοκότητα του 
κόσμου επιτείνονται από την τεράστια ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Επανάστασης (ΕΤΕ) που δίνει μια αυξημένη διάσταση στα προβλήματα οικουμενικού 
χαρακτήρα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. 

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες αποτελεί άμεση νομοτελειακή αναγκαιότητα η 
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επανεξέταση, ο επαναπροσδιορισμός και ανασυγκρότηση των διακρατικών σχέσεων 
στη βάση της πολιτικής και οικονομικής ισότητας. 

Είναι γι ' αυτό που στην εποχή μας η επαναστατική ανασυγκρότηση (περεστρόϊκα) 
αποτελεί ένα νέο στάδιο στην κίνηση της ανθρωπότητας προς τα μπρος. 

Με το σύγχρονο και κριτικό πνεύμα της νέας σκέψης εξετάζουμε την ιστορική θέση 
τόσο του καπιταλισμού όσο και του σοσιαλισμού. 

(β) Καπιταλισμός 

Ο σύγχρονος καπιταλισμός αποτελεί ιδιαίτερη φάση στην ανάπτυξη αυτού του 
κοινωνικού συστήματος και σήμερα συνιστά ένα υπεραναπτυγμένο σύστημα 
κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού. 0 σύγχρονος καπιταλισμός είναι το σύστημα 
που μέχρι σήμερα κατορθώνει έστω μέσα από αντιθέσεις και σε βάρος άλλων χωρών 
βασικά στις αναπτυγμένες χώρες να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. 

Η διαδικασία της προσαρμοστικότητας του καπιταλισμού είναι νέο φαινόμενο στην 
ιστορία του κοινωνικο-οικονομικού αυτού συστήματος. Ιστορικά η προσαρμοστικότητα 
γίνεται χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου καπιταλισμού μετά τη Μεγάλη 
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική 

Επανάσταση και τη μεγάλη οικονομική κρίση του 1929-33. Το νέο γνώρισμα του 
καπιταλισμού είναι άρνηση ξεπερασμένων μορφών του και ταυτόχρονα μέσο 
διατήρησης της καπιταλιστικής κοινωνίας στη ζωή. 

Αιτίες για την ύπαρξη του φαινομένου αυτού είναι οι ίδιες οι δικές του αντιθέσεις 
και η εμφάνιση του νέου κοινωνικού συστήματος του σοσιαλισμού, που αποτέλεσε 
το κύριο ερέθισμα και μοχλό πίεσης πάνω στον καπιταλισμό και έδωσε ώθηση στους 
αγώνες των εργαζομένων. Οι αγώνες της εργατικής τάξης για καλύτερες συνθήκες 
ζωής και εργασίας για βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Η χρησιμοποίηση των 
επιτευγμάτων της ΕΤΕ για τρομακτική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, ο 
νέος ρόλος του καπιταλιστικού κράτους, οι διεθνείς καπιταλιστικοί οργανισμοί και 
ενώσεις, κ.α. 

Παρά την προσαρμοστικότητα του ο καπιταλισμός σήμερα αντιμετωπίζει αδιέξοδο 
στο ξεπέρασμα των αντιθέσεων του. Τα κοινωνικά και άλλα αδιέξοδα παλιά και νέα 
είναι τέτοια που δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Παρ ' όλα αυτά ο καπιταλιστικός 
κόσμος δεν εγκατέλειψε την ιδεολογία και την πολιτική του ηγεμονισμού. Οι αστοί 
οικονομολόγοι και θεωρητικοί υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισμός 
είναι το μόνο σύστημα που προσφέρει ψηλό βιοτικό επίπεδο, ελευθερίες. Ξεχνούν 
ότι καπιταλισμός δεν υπάρχει μόνο στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες αλλά 
και τις αναπτυσσόμενες, όπου η πλειοψηφία του λαού ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης. 
Ότι στην κοινωνία αυτή ζουν όχι μόνο εύποροι και επιχειρηματίες, αλλά και άνεργοι, 
άστεγοι, λιμοκτονούντες, αναλφάβητοι κ. ά., τους οποίους δημιουργεί το σύστημα. 
Δημιούργημα της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας είναι το φαινόμενο το ένα 
τρίτο του πληθυσμού να αποτελεί το πιο εξαθλιωμένο κομμάτι της κοινωνίας. Το 
φαινόμενο αυτό παρατηρείται κύρια στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Κατά 
συνέπεια οι ταξικές αντιθέσεις και η ταξική πάλη στις αναπτυγμένες χώρες του 
καπιταλισμού δεν εξέλειπε. 

Πρόσθετα σκόπιμα παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το πολιτειακό σύστημα στις 
χώρες του καπιταλισμού συντηρεί τις διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, στερεί βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα από μάζες του πληθυσμού. 

Παράλληλα είναι αναγκαίο να υπογραμμισθεί ότι βασικό στήριγμα στην ανάπτυξη του 
καπιταλισμού αποτελεί η συνεχιζόμενη για πολλές δεκαετίες ληστρική εκμετάλλευση 
των χωρών του τρίτου κόσμου. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός δεν ξεπέρασε τα φαινόμενα κρίσης του 
τον χαρακτηρίζουν και δεν αποτελεί τη διέξοδο στα αδιέξοδα του σύγχρονου κόσμου. 

Φυσικά αυτή η αλήθεια θα ήταν σήμερα παγκόσμια συνείδηση αν ο σοσιαλισμός στην 
πρώτη δοκιμή πρακτικής εφαρμογής του ξεδίπλωνε τις πραγματικές δυνατότητες του 
συστήματος. Δυστυχώς αυτό δεν έχει συμβεί. 
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(γ) Σοσιαλισμός 

Είναι σήμερα απόλυτη ανάγκη να σταθούμε κριτικά απέναντι στο συγκεκριμένο τρόπο 
εφαρμογής του σοσιαλισμού που επιχειρήθηκε. 

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση υπήρξε ένα ιστορικό γεγονός 
παγκόσμιας και διαχρονικής σημασίας γιατί εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Εγκαινίασε την εποχή του περάσματος στη σοσιαλιστική κοινωνία. 
Με την Οκτωβριανή Επανάσταση τα ψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού για μια κοινωνία 
ελεύθερων ανθρώπων απαλλαγμένων από κάθε είδους εκμετάλλευση και καταπίεση 
άρχισαν να υλοποιούνται. 

Οι κοινωνικές και άλλες κατακτήσεις των εργαζομένων στις σοσιαλιστικές χώρες 
χρησίμευσαν σαν παράδειγμα στις ταξικές διεκδικήσεις των εργαζομένων στις 
καπιταλιστικές χώρες. Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποφασιστική υπήρξε η 
συμβολή της ΕΣΣΔ στην συντριβή του χιτλεροφασισμού. Στα μεταπολεμικά χρόνια 
αποφεύχθηκαν ευρύτερες πολεμικές αναμετρήσεις κύρια χάρη στη φιλειρηνική 
πολιτική των σοσιαλιστικών χωρών. Το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στον τιτάνιο 
αγώνα του κατά του αποικισμού και νεοαποικισμού στηρίχθηκε στη βοήθεια και 
αλληλεγγύη του σοσιαλιστικού κόσμου. 

Οι κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού σ' όλες τις σφαίρες της ζωής 
όπως και η συμβολή του στην παγκόσμια πρόοδο και ειρήνη δεν μπορούν με κανένα 
τρόπο να αγνοηθούν και πολύ περισσότερο να μηδενιστούν. 

Παρόλα αυτά ο σοσιαλισμός δεν κατόρθωσε να αναπτύξει τις τεράστιες δυνατότητες 
που αντικειμενικά διαθέτει. Η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στις χώρες του 
λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που έθεταν οι 
σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες αυτό οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού, 
στο συγκεκριμένο μοντέλο που διαμορφώθηκε στην ΕΣΣΔ και επεκράτησε σ' όλες τις 
σοσιαλιστικές χώρες. 

Μετά το θάνατο του Λένιν και ιδιαίτερα στα χρόνια που επικράτησε ο σταλινισμός 
ακολουθήθηκε μια τέτοια πορεία, έγιναν τέτοιες επιλογές στη θεωρητική σκέψη 
και την πράξη, που οδήγησαν σε διαστρεβλώσεις της λενινιστικής αντίληψης για το 
σοσιαλισμό. Το συγκεκριμένο διοικητικό διατακτικό μοντέλο σοσιαλισμού οδηγήθηκε 
σταδιακά στην κρίση και τη χρεωκοπία. Κατά συνέπεια προέκυψε η αδήριτη ιστορική 
αναγκαιότητα της επαναστατικής ανανέωσης του σοσιαλισμού. 

Η επαναστατική ανασυγκρότηση του σοσιαλισμού επιχειρείται με την περεστρόϊκα 
που άρχισε με πρωτοβουλία του ΚΚΣΕ . Η περεστρόϊκα στοχεύει στην αποκατάσταση 
της λενινιστικής αντίληψης και του ανθρωπιστικού περιεχόμενου του σοσιαλισμού, 
τον απαλλάσσει από τις διαστρεβλώσεις, το δογματισμό και τη γραφειοκρατία. 
Καταδικάζει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομα του και με ένα ευρύ πνεύμα 
συζητά και προσπαθεί να βρει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα. 0 σεβασμός των 
πανανθρώπινων αξιών, η δημοκρατία και η διαφάνεια βρίσκονται στη βάση της 
ανανέωσης του σοσιαλισμού. 

Οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις στο σύγχρονο ενιαίο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο 
υπογραμμίζουν την ζωτικότητα και την αναγκαιότητα του διεθνισμού και της 
αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. 0 διεθνισμός και η αντιϊμπεριαλιστική αλληλεγγύη 
αποτελούν σημαντικό όπλο στα χέρια των δυνάμεων της ειρήνης και της προόδου 
στην πάλη τους ενάντια στους νοσταλγούς του ψυχρού πολέμου και του θερμού 
πολέμου και του ηγεμονισμού που συνεχίζουν να αναγεννούνται και να δρουν στους 
κόλπους του ιμπεριαλισμού. 

Οι δυνάμεις αυτές ακολουθούν αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται με 
την καταπίεση και την κατάπνιξη απελευθερωτικών κινημάτων, με τον νεοαποικισμό 
και το ρατσισμό, τον νεοφασισμό και την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. 

Έχοντας υπόψη την αντικειμενική εικόνα του σημερινού κόσμου εκφράζουμε την 
αντίθεση μας προς τις φωνές που αμφισβητούν την αναγκαιότητα του διεθνισμού και 
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της αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. Εκείνο που χρειάζεται δεν είναι η κατάργηση 
του διεθνισμού και της αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης αλλά ο εμπλουτισμός και το 
βάθαιμα του περιεχομένου τους, των δυνάμεων και των μορφών που τις εκφράζουν. 

Πιστό στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της μη επέμβασης, το Α Κ Ε Λ 
υποστηρίζει ενεργά την ενότητα δράσης της εργατικής τάξης, των αντιϊμπεριαλιστικών 
δυνάμεων, των δυνάμεων της προόδου, της ειρήνης και του σοσιαλισμού τοπικά και 
διεθνώς. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να καλλιεργεί στα μέλη του και γενικά στους εργαζόμενους το 
πνεύμα του διεθνισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους τους λαούς που 
αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή πολιτικής, κοινωνικής και εθνικής καταπίεσης, 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, αποικισμό, νεοαποικισμό και ρατσισμό. 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Με βάση την πιο πάνω θεωρητική και ιστορική προσέγγιση και στηριγμένοι στην 
ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Κύπρο, την ταξική δομή της κυπριακής κοινωνίας 
και τις παραδόσεις του λαού μας, δίνουμε τη δική μας πρόταση γι το σοσιαλισμό στα 
δεδομένα της Κύπρου. 

1. 0 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Κύπρος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μια υποανάπτυκτη αγροτική χώρα. Με την 
ανακήρυξη της σε ανεξάρτητο κράτος κληρονομεί συγκριτικά καθυστερημένη και 
υποανάπτυκτη οικονομία. 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα στις τρείς δεκαετίες που ακολούθησαν 
την, ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
χαρακτηρίζεται από σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που μπορούν να 
συνοψιστούν στα πιο κάτω: 

Παρατηρούνται ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με αποτέλεσμα τη διεύρυνση και τον 
εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής βάσης της οικονομίας. Εκσυγχρονίζονται οι 
τομείς της οικονομίας, κάνουν την εμφάνιση τους νέοι κλάδοι, και τα επιτεύγματα 
της ΕΤΕ γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα 
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας Στην υλική παραγωγή την ηγετική 
θέση καταλαμβάνει η βιομηχανία, ενώ ο τομέας υπηρεσιών αποτελεί τον πρώτο 
τομέα ως προς την απασχόληση και το μερίδιο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ). Ενισχύεται παράλληλα η συμμετοχή της χώρας στο διεθνή καταμερισμό 
εργασίας. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις επεκτείνουν το μέγεθος και τη δράση 
τους με αποτέλεσμα κοντά στις μικρές βιοτεχνίες και τις μεσαίες επιχειρήσεις να 
συνυπάρχει το μονοπωλιακό και ολιγοπωλιακό κεφάλαιο. Τέλος το εργατικό δυναμικό 
αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της παραγωγής, ενώ παράλληλα 
ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο του λαού αισθητά. 

Με βάση τις αλλαγές αυτές η Κύπρος μπορεί να χαρακτηριστεί σαν χώρα με μέση 
καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Κύπρο οξύνονται και οι αντιθέσεις του. Η 
κατανομή και ανακατανομή του εισοδήματος γίνεται σχετικά ακόμα πιο άδικη και το 
χάσμα στις απολαβές διευρύνεται. Η οικονομία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στο 
εξωτερικό δανεισμό. Η απρογραμμάτιστη ανάπτυξη συγκρούεται από τη μια με το 
φυσικό περιβάλλον ενώ από την άλλη, εκτός από τα διαρθρωτικά προβλήματα στην 
οικονομία, δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα. Η ανεργία των νέων επιστημόνων 
και η εγκατάλειψη της υπαίθρου αποτελούν χρόνια άλυτα προβλήματα. 

Παράλληλα βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο το οποίο όμως δεν χαρίστηκε από την 
αστική τάξη. Οφείλεται κύρια στους σκληρούς ταξικούς αγώνες των εργαζομένων 
κάτω από την καθοδήγηση των ταξικών τους φορέων, με επικεφαλής το Κόμμα των 
Εργαζομένων, το Α Κ Ε Λ . 
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(γ) Σοσιαλισμός 

Είναι σήμερα απόλυτη ανάγκη να σταθούμε κριτικά απέναντι στο συγκεκριμένο τρόπο 
εφαρμογής του σοσιαλισμού που επιχειρήθηκε. 

Η Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση υπήρξε ένα ιστορικό γεγονός 
παγκόσμιας και διαχρονικής σημασίας γιατί εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Εγκαινίασε την εποχή του περάσματος στη σοσιαλιστική κοινωνία. 
Με την Οκτωβριανή Επανάσταση τα ψηλά ιδανικά του σοσιαλισμού για μια κοινωνία 
ελεύθερων ανθρώπων απαλλαγμένων από κάθε είδους εκμετάλλευση και καταπίεση 
άρχισαν να υλοποιούνται. 

Οι κοινωνικές και άλλες κατακτήσεις των εργαζομένων στις σοσιαλιστικές χώρες 
χρησίμευσαν σαν παράδειγμα στις ταξικές διεκδικήσεις των εργαζομένων στις 
καπιταλιστικές χώρες. Κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποφασιστική υπήρξε η 
συμβολή της ΕΣΣΔ στην συντριβή του χιτλεροφασισμού. Στα μεταπολεμικά χρόνια 
αποφεύχθηκαν ευρύτερες πολεμικές αναμετρήσεις κύρια χάρη στη φιλειρηνική 
πολιτική των σοσιαλιστικών χωρών. Το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα στον τιτάνιο 
αγώνα του κατά του αποικισμού και νεοαποικισμού στηρίχθηκε στη βοήθεια και 
αλληλεγγύη του σοσιαλιστικού κόσμου. 

Οι κατακτήσεις και τα επιτεύγματα του σοσιαλισμού σ' όλες τις σφαίρες της ζωής 
όπως και η συμβολή του στην παγκόσμια πρόοδο και ειρήνη δεν μπορούν με κανένα 
τρόπο να αγνοηθούν και πολύ περισσότερο να μηδενιστούν. 

Παρόλα αυτά ο σοσιαλισμός δεν κατόρθωσε να αναπτύξει τις τεράστιες δυνατότητες 
που αντικειμενικά διαθέτει. Η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στις χώρες του 
λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που έθεταν οι 
σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Πέρα από τις αντικειμενικές δυσκολίες αυτό οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού, 
στο συγκεκριμένο μοντέλο που διαμορφώθηκε στην ΕΣΣΔ και επεκράτησε σ' όλες τις 
σοσιαλιστικές χώρες. 

Μετά το θάνατο του Λένιν και ιδιαίτερα στα χρόνια που επικράτησε ο σταλινισμός 
ακολουθήθηκε μια τέτοια πορεία, έγιναν τέτοιες επιλογές στη θεωρητική σκέψη 
και την πράξη, που οδήγησαν σε διαστρεβλώσεις της λενινιστικής αντίληψης για το 
σοσιαλισμό. Το συγκεκριμένο διοικητικό διατακτικό μοντέλο σοσιαλισμού οδηγήθηκε 
σταδιακά στην κρίση και τη χρεωκοπία. Κατά συνέπεια προέκυψε η αδήριτη ιστορική 
αναγκαιότητα της επαναστατικής ανανέωσης του σοσιαλισμού. 

Η επαναστατική ανασυγκρότηση του σοσιαλισμού επιχειρείται με την περεστρόϊκα 
που άρχισε με πρωτοβουλία του ΚΚΣΕ . Η περεστρόϊκα στοχεύει στην αποκατάσταση 
της λενινιστικής αντίληψης και του ανθρωπιστικού περιεχόμενου του σοσιαλισμού, 
τον απαλλάσσει από τις διαστρεβλώσεις, το δογματισμό και τη γραφειοκρατία. 
Καταδικάζει τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομα του και με ένα ευρύ πνεύμα 
συζητά και προσπαθεί να βρει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα. 0 σεβασμός των 
πανανθρώπινων αξιών, η δημοκρατία και η διαφάνεια βρίσκονται στη βάση της 
ανανέωσης του σοσιαλισμού. 

Οι ανταγωνιστικές αντιθέσεις στο σύγχρονο ενιαίο και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο 
υπογραμμίζουν την ζωτικότητα και την αναγκαιότητα του διεθνισμού και της 
αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. 0 διεθνισμός και η αντιϊμπεριαλιστική αλληλεγγύη 
αποτελούν σημαντικό όπλο στα χέρια των δυνάμεων της ειρήνης και της προόδου 
στην πάλη τους ενάντια στους νοσταλγούς του ψυχρού πολέμου και του θερμού 
πολέμου και του ηγεμονισμού που συνεχίζουν να αναγεννούνται και να δρουν στους 
κόλπους του ιμπεριαλισμού. 

Οι δυνάμεις αυτές ακολουθούν αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται με 
την καταπίεση και την κατάπνιξη απελευθερωτικών κινημάτων, με τον νεοαποικισμό 
και το ρατσισμό, τον νεοφασισμό και την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. 

Έχοντας υπόψη την αντικειμενική εικόνα του σημερινού κόσμου εκφράζουμε την 
αντίθεση μας προς τις φωνές που αμφισβητούν την αναγκαιότητα του διεθνισμού και 
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της αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης. Εκείνο που χρειάζεται δεν είναι η κατάργηση 
του διεθνισμού και της αντιϊμπεριαλιστικής αλληλεγγύης αλλά ο εμπλουτισμός και το 
βάθαιμα του περιεχομένου τους, των δυνάμεων και των μορφών που τις εκφράζουν. 

Πιστό στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της μη επέμβασης, το Α Κ Ε Λ 
υποστηρίζει ενεργά την ενότητα δράσης της εργατικής τάξης, των αντιϊμπεριαλιστικών 
δυνάμεων, των δυνάμεων της προόδου, της ειρήνης και του σοσιαλισμού τοπικά και 
διεθνώς. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να καλλιεργεί στα μέλη του και γενικά στους εργαζόμενους το 
πνεύμα του διεθνισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους τους λαούς που 
αγωνίζονται ενάντια σε κάθε μορφή πολιτικής, κοινωνικής και εθνικής καταπίεσης, 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό, αποικισμό, νεοαποικισμό και ρατσισμό. 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Με βάση την πιο πάνω θεωρητική και ιστορική προσέγγιση και στηριγμένοι στην 
ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Κύπρο, την ταξική δομή της κυπριακής κοινωνίας 
και τις παραδόσεις του λαού μας, δίνουμε τη δική μας πρόταση γι το σοσιαλισμό στα 
δεδομένα της Κύπρου. 

1. 0 ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Κύπρος μέχρι πρόσφατα αποτελούσε μια υποανάπτυκτη αγροτική χώρα. Με την 
ανακήρυξη της σε ανεξάρτητο κράτος κληρονομεί συγκριτικά καθυστερημένη και 
υποανάπτυκτη οικονομία. 

Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα στις τρείς δεκαετίες που ακολούθησαν 
την, ανακήρυξη της ανεξαρτησίας και ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
χαρακτηρίζεται από σημαντικές ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές που μπορούν να 
συνοψιστούν στα πιο κάτω: 

Παρατηρούνται ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με αποτέλεσμα τη διεύρυνση και τον 
εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής βάσης της οικονομίας. Εκσυγχρονίζονται οι 
τομείς της οικονομίας, κάνουν την εμφάνιση τους νέοι κλάδοι, και τα επιτεύγματα 
της ΕΤΕ γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας με αποτέλεσμα 
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας Στην υλική παραγωγή την ηγετική 
θέση καταλαμβάνει η βιομηχανία, ενώ ο τομέας υπηρεσιών αποτελεί τον πρώτο 
τομέα ως προς την απασχόληση και το μερίδιο στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ). Ενισχύεται παράλληλα η συμμετοχή της χώρας στο διεθνή καταμερισμό 
εργασίας. Οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις επεκτείνουν το μέγεθος και τη δράση 
τους με αποτέλεσμα κοντά στις μικρές βιοτεχνίες και τις μεσαίες επιχειρήσεις να 
συνυπάρχει το μονοπωλιακό και ολιγοπωλιακό κεφάλαιο. Τέλος το εργατικό δυναμικό 
αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της παραγωγής, ενώ παράλληλα 
ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο του λαού αισθητά. 

Με βάση τις αλλαγές αυτές η Κύπρος μπορεί να χαρακτηριστεί σαν χώρα με μέση 
καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Με την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Κύπρο οξύνονται και οι αντιθέσεις του. Η 
κατανομή και ανακατανομή του εισοδήματος γίνεται σχετικά ακόμα πιο άδικη και το 
χάσμα στις απολαβές διευρύνεται. Η οικονομία σε σημαντικό βαθμό στηρίζεται στο 
εξωτερικό δανεισμό. Η απρογραμμάτιστη ανάπτυξη συγκρούεται από τη μια με το 
φυσικό περιβάλλον ενώ από την άλλη, εκτός από τα διαρθρωτικά προβλήματα στην 
οικονομία, δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα. Η ανεργία των νέων επιστημόνων 
και η εγκατάλειψη της υπαίθρου αποτελούν χρόνια άλυτα προβλήματα. 

Παράλληλα βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο το οποίο όμως δεν χαρίστηκε από την 
αστική τάξη. Οφείλεται κύρια στους σκληρούς ταξικούς αγώνες των εργαζομένων 
κάτω από την καθοδήγηση των ταξικών τους φορέων, με επικεφαλής το Κόμμα των 
Εργαζομένων, το Α Κ Ε Λ . 
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Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στη βάση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Κύπρο, έχει δ ιαμορφωθεί μια 
συγκεκριμένη ταξική δομή. 

Η σωστή εκτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων του εργατικού κινήματος και 
ο σωστός καθορισμός στόχων και καθηκόντων εξαρτώνται σε σημαντικό από την 
ικανότητα για διαμόρφωση αντικειμενικής αντίληψης για την κοινωνικοταξική δομή 
της χώρας. 

Καθολική έκφραση των αλλαγών που έγιναν αποτελεί η αριθμητική αύξηση των 
ατόμων της μισθωτής εργασίας. Αύξηση της μισθωτής εργασίας αυξάνει το ειδικό 
βάρος της εργατικής τάξης στον συνολικό πληθυσμό. Στην Κύπρο οι μισθωτοί 
παρουσίασαν διαχρονικά αυξητική τάση φτάνοντας το 1985 γύρω στο 70% του 
επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού (ΕΑΠ). 

Εργατική Τάξη. 

Είναι η πολυαριθμότερη τάξη στην Κύπρο. Ανήκουν σ' αυτή μισθωτοί χωρίς μέσα 
παραγωγής που διαθέτουν την εργατική τους δύναμη για να ζήσουν. Υπάρχουν και 
μισθωτοί που με βάση το εισόδημα, τη θέση και το ρόλο τους στην παραγωγή ανήκουν 
στα μεσαία στρώματα ή την αστική τάξη. Το 1985 η Εργατική Τάξη έφθασε γύρω στο 
56%-57% περίπου του ΕΑΠ . 

Αστική Τάξη. 

Δεν είναι αμιγής τάξη. Χωρίζεται σε μικρή, μεσαία και μονοπωλιακή. Την πλειοψηφία 
των καπιταλιστικών επιχειρήσεωντην αποτελούν οι μικρές και οι μεσαίες. Στις μεγάλες 
όμως επιχειρήσεις αναλογούν τα μεγαλύτερα μερίδια στην κατανομή κερδών. Στην 
Κύπρο η αστική τάξη καταλαμβάνει γύρω από το 5%-6% του Ε. Α. Π. 

Αγρότες. 

Παρουσιάζουν συνεχή και σταθερή μειωτική τάση. και το ποσοστό τους στο Ε Α Π 
κυμαίνεται γύρω στο 13% περίπου. Στην πλειοψηφία τους είναι φτωχομεσαίοι αγρότες. 

Μεσαία στρώματα. 

Αποτελούνται από ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδων και μισθωτούς με 
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και ψηλότερες απολαβές. Δεν είναι ενιαίο στρώμα, 
αρκετοί περνούν στην εργατική τάξη και ορισμένοι στην αστική. Αριθμούν γύρω στο 
20%-30% του ΕΑΠ . 

Διανόηση. 

Αποτελεί κοινωνικό στρώμα. Οι διανοούμενοι ανήκουν είτε στην αστική ή εργατική 
τάξη, είτε στα μεσαία στρώματα. Παρατηρείται τάση μίσθωσης της πνευματικής 
εργασίας και περάσματος τμημάτων της διανόησης στις γραμμές της εργατικής 
τάξης. Στην Κύπρο φτάνουν το 10% - 13% του ΕΑΠ. 

Η ανάλυση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Κύπρο και της ταξικής διάρθρωσης 
της κοινωνίας είναι βασικά στοιχεία της ιστορικά διαμορφωμένης πραγματικότητας 
στη χώρα μας. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται με την ανάλυση των προοδευτικών 
παραδόσεων του λαού. 

Οι προοδευτικές αγωνιστικές παραδόσεις και γενικά η ιστορική κληρονομιά του λαού 
μας είναι πηγές έμπνευσης και παραδειγματισμού. Στηριζόμενοι στα επιτεύγματα 
των λαϊκών αγώνων και χρησιμοποιώντας δημιουργικά την πείρα του παρελθόντος 
προχωρούμε σταθερά προς το μέλλον. 

Η οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αν στηριζόμαστε στην ιστορία μας. Στις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. 
Παραδόσεις που αντανακλούν την εκάστοτε ιστορική φάση της πάλης για την 
απελευθέρωση του λαού και για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης των εργαζομένων. Ο πατριωτισμός που βρίσκεται σε άρρηκτη ενότητα με 
το διεθνισμό, η αυτοθυσία για τη συνεχή εξελικτική πορεία του λαού μας ήταν και 
εξακολουθούν να είναι κύριο γνώρισμα της αγωνιστικότητας και ζωτικότητας του 
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λαϊκού μας κινήματος. 

Βασικός στόχος παραμένει η συνέχιση και εμπλουτισμός των παραδόσεων που 
πηγάζουν από τους αγώνες ενάντια στην αποικιοκρατία.για την απελευθέρωση της 
Κύπρου, για την ενότητα δράσης στο εσωτερικό μέτωπο ενάντια στην κατοχή, τις 
ξένες επεμβάσεις και το φασισμό, για την προώθηση της φιλίας και συνεργασίας 
Ε/Κ και Τ/Κ, για την προάσπιση των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων για 
εμπέδωση της δημοκρατίας και της νομιμότητας. 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην Κύπρο, η συγκεκριμένη σύνθεση των κινητήριων 
δυνάμεων, καθώς και η μορφή της πολιτικής τους συμμαχίας θα καθοριστεί από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες, το χαρακτήρα και τη φύση της κοινωνικής και πολιτικής 
διαδικασίας για την ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού. 

Ο αγώνας για σοσιαλισμό θα στηριχθεί στην κατάκτηση της πολιτικής πλειοψηφίας 
του λαού εκφρασμένης μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και που θα επιτυγχάνεται 
με την καθημερινή πάλη για την προώθηση των συμφερόντων των ευρύτερων λαϊκών 
στρωμάτων και τη συνεχή διαφώτιση. Η κατάκτηση της πολιτικής πλειοψηφίας θα 
πραγματοποιηθεί μέσον της συνεργασίας και συμμαχίας όλων εκείνων των πολιτικών 
δυνάμεων, οι οποίες στον ένα ή στον άλλο βαθμό θα ενδιαφέρονται για την υλοποίηση 
του κοινωνικού μετασχηματισμού. 

Αντικειμενικά, για την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ενδιαφέρεται η συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεσαίοι, 
διανόηση, λαϊκός κλήρος ο καθένας φυσικά ξεκινώντας με αφετηρία την προώθηση 
των δικών του συμφερόντων. Ως εκ τούτου για την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας υποχρεωτικά θα περάσουμε μέσα από μια σειρά μεταβατικά στάδια, 
το καθένα από τα οποία θα επιλύει μια σειρά συγκεκριμένα ζητήματα. Στο κάθε 
συγκεκριμένο μεταβατικό στάδιο θα διαμορφώνονται συγκεκριμένες κοινωνικές 
και πολιτικές συμμαχίες, ανάλογα με τους κύριους στόχους που θα πρέπει να 
επιτευχθούν. 

Συστατικό των κινητήριων δυνάμεων από άποψης εθνικής προέλευσης αποτελούν 
τόσο οι δύο κοινότητες της Κύπρου, Ε/Κ και Τ/Κ όσον και οι Αρμένηδες, Λατίνοι και 
Μαρωνίτες. Είναι κι αυτός ένας επιπρόσθετος λόγος που επιβάλλει την ορθή επίλυση 
του εθνικού ζητήματος που προβάλλει σαν προϋπόθεση τόσο για το κοινωνικό 
μετασχηματισμό όσο και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Ο σοσιαλισμός έχει κάθε δυνατότητα για λύση του εθνικού ζητήματος χωρίς 
οποιεσδήποτε απόπειρες τεχνητής εξάλειψης των εθνικών διαφορών και 
ιδιαιτεροτήτων. 

Μέσα σε συνθήκες αποικιοκρατίας, ο Λένιν προώθησε τη ριζοσπαστική αρχή 
του δικαιώματος των εθνών στην αυτοδιάθεση. Σήμερα η αποαποικιοποίηση 
αποπερατώνεται, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη του Λένιν ότι με την 
ανάπτυξη της κοινωνίας τα πλεονεκτήματα των μεγάλων κρατών θα καθίστανται 
όλο και πιο εμφανή. Οι αντικειμενικές τάσεις της ολοκλήρωσης δεν συνάδουν 
με τα «εθνικά» κράτη και οδηγούν στη δημιουργία πολυεθνικών κρατών, όπου οι 
εθνότητες και οι λαοί διαφυλάττουν την ιδιαιτερότητα τους μέσον διαφόρων μορφών 
αυτονομίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και η παραβίαση 
τους στο όνομα των δικαιωμάτων των λαών θεωρείται αναχρονισμός. 

Το Κυπριακό είναι κύρια πρόβλημα ξένων επεμβάσεων εισβολής και κατοχής που 
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Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στη βάση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Κύπρο, έχει δ ιαμορφωθεί μια 
συγκεκριμένη ταξική δομή. 

Η σωστή εκτίμηση των πραγματικών δυνατοτήτων του εργατικού κινήματος και 
ο σωστός καθορισμός στόχων και καθηκόντων εξαρτώνται σε σημαντικό από την 
ικανότητα για διαμόρφωση αντικειμενικής αντίληψης για την κοινωνικοταξική δομή 
της χώρας. 

Καθολική έκφραση των αλλαγών που έγιναν αποτελεί η αριθμητική αύξηση των 
ατόμων της μισθωτής εργασίας. Αύξηση της μισθωτής εργασίας αυξάνει το ειδικό 
βάρος της εργατικής τάξης στον συνολικό πληθυσμό. Στην Κύπρο οι μισθωτοί 
παρουσίασαν διαχρονικά αυξητική τάση φτάνοντας το 1985 γύρω στο 70% του 
επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού (ΕΑΠ). 

Εργατική Τάξη. 

Είναι η πολυαριθμότερη τάξη στην Κύπρο. Ανήκουν σ' αυτή μισθωτοί χωρίς μέσα 
παραγωγής που διαθέτουν την εργατική τους δύναμη για να ζήσουν. Υπάρχουν και 
μισθωτοί που με βάση το εισόδημα, τη θέση και το ρόλο τους στην παραγωγή ανήκουν 
στα μεσαία στρώματα ή την αστική τάξη. Το 1985 η Εργατική Τάξη έφθασε γύρω στο 
56%-57% περίπου του ΕΑΠ . 

Αστική Τάξη. 

Δεν είναι αμιγής τάξη. Χωρίζεται σε μικρή, μεσαία και μονοπωλιακή. Την πλειοψηφία 
των καπιταλιστικών επιχειρήσεωντην αποτελούν οι μικρές και οι μεσαίες. Στις μεγάλες 
όμως επιχειρήσεις αναλογούν τα μεγαλύτερα μερίδια στην κατανομή κερδών. Στην 
Κύπρο η αστική τάξη καταλαμβάνει γύρω από το 5%-6% του Ε. Α. Π. 

Αγρότες. 

Παρουσιάζουν συνεχή και σταθερή μειωτική τάση. και το ποσοστό τους στο Ε Α Π 
κυμαίνεται γύρω στο 13% περίπου. Στην πλειοψηφία τους είναι φτωχομεσαίοι αγρότες. 

Μεσαία στρώματα. 

Αποτελούνται από ελεύθερους επαγγελματίες όλων των κλάδων και μισθωτούς με 
σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και ψηλότερες απολαβές. Δεν είναι ενιαίο στρώμα, 
αρκετοί περνούν στην εργατική τάξη και ορισμένοι στην αστική. Αριθμούν γύρω στο 
20%-30% του ΕΑΠ . 

Διανόηση. 

Αποτελεί κοινωνικό στρώμα. Οι διανοούμενοι ανήκουν είτε στην αστική ή εργατική 
τάξη, είτε στα μεσαία στρώματα. Παρατηρείται τάση μίσθωσης της πνευματικής 
εργασίας και περάσματος τμημάτων της διανόησης στις γραμμές της εργατικής 
τάξης. Στην Κύπρο φτάνουν το 10% - 13% του ΕΑΠ. 

Η ανάλυση της ανάπτυξης του καπιταλισμού στην Κύπρο και της ταξικής διάρθρωσης 
της κοινωνίας είναι βασικά στοιχεία της ιστορικά διαμορφωμένης πραγματικότητας 
στη χώρα μας. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται με την ανάλυση των προοδευτικών 
παραδόσεων του λαού. 

Οι προοδευτικές αγωνιστικές παραδόσεις και γενικά η ιστορική κληρονομιά του λαού 
μας είναι πηγές έμπνευσης και παραδειγματισμού. Στηριζόμενοι στα επιτεύγματα 
των λαϊκών αγώνων και χρησιμοποιώντας δημιουργικά την πείρα του παρελθόντος 
προχωρούμε σταθερά προς το μέλλον. 

Η οικοδόμηση της νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
αν στηριζόμαστε στην ιστορία μας. Στις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού μας. 
Παραδόσεις που αντανακλούν την εκάστοτε ιστορική φάση της πάλης για την 
απελευθέρωση του λαού και για την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης των εργαζομένων. Ο πατριωτισμός που βρίσκεται σε άρρηκτη ενότητα με 
το διεθνισμό, η αυτοθυσία για τη συνεχή εξελικτική πορεία του λαού μας ήταν και 
εξακολουθούν να είναι κύριο γνώρισμα της αγωνιστικότητας και ζωτικότητας του 
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λαϊκού μας κινήματος. 

Βασικός στόχος παραμένει η συνέχιση και εμπλουτισμός των παραδόσεων που 
πηγάζουν από τους αγώνες ενάντια στην αποικιοκρατία.για την απελευθέρωση της 
Κύπρου, για την ενότητα δράσης στο εσωτερικό μέτωπο ενάντια στην κατοχή, τις 
ξένες επεμβάσεις και το φασισμό, για την προώθηση της φιλίας και συνεργασίας 
Ε/Κ και Τ/Κ, για την προάσπιση των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων για 
εμπέδωση της δημοκρατίας και της νομιμότητας. 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην Κύπρο, η συγκεκριμένη σύνθεση των κινητήριων 
δυνάμεων, καθώς και η μορφή της πολιτικής τους συμμαχίας θα καθοριστεί από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες, το χαρακτήρα και τη φύση της κοινωνικής και πολιτικής 
διαδικασίας για την ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού. 

Ο αγώνας για σοσιαλισμό θα στηριχθεί στην κατάκτηση της πολιτικής πλειοψηφίας 
του λαού εκφρασμένης μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες και που θα επιτυγχάνεται 
με την καθημερινή πάλη για την προώθηση των συμφερόντων των ευρύτερων λαϊκών 
στρωμάτων και τη συνεχή διαφώτιση. Η κατάκτηση της πολιτικής πλειοψηφίας θα 
πραγματοποιηθεί μέσον της συνεργασίας και συμμαχίας όλων εκείνων των πολιτικών 
δυνάμεων, οι οποίες στον ένα ή στον άλλο βαθμό θα ενδιαφέρονται για την υλοποίηση 
του κοινωνικού μετασχηματισμού. 

Αντικειμενικά, για την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα ενδιαφέρεται η συντριπτική 
πλειοψηφία του λαού εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μεσαίοι, 
διανόηση, λαϊκός κλήρος ο καθένας φυσικά ξεκινώντας με αφετηρία την προώθηση 
των δικών του συμφερόντων. Ως εκ τούτου για την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας υποχρεωτικά θα περάσουμε μέσα από μια σειρά μεταβατικά στάδια, 
το καθένα από τα οποία θα επιλύει μια σειρά συγκεκριμένα ζητήματα. Στο κάθε 
συγκεκριμένο μεταβατικό στάδιο θα διαμορφώνονται συγκεκριμένες κοινωνικές 
και πολιτικές συμμαχίες, ανάλογα με τους κύριους στόχους που θα πρέπει να 
επιτευχθούν. 

Συστατικό των κινητήριων δυνάμεων από άποψης εθνικής προέλευσης αποτελούν 
τόσο οι δύο κοινότητες της Κύπρου, Ε/Κ και Τ/Κ όσον και οι Αρμένηδες, Λατίνοι και 
Μαρωνίτες. Είναι κι αυτός ένας επιπρόσθετος λόγος που επιβάλλει την ορθή επίλυση 
του εθνικού ζητήματος που προβάλλει σαν προϋπόθεση τόσο για το κοινωνικό 
μετασχηματισμό όσο και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. 

3. ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Ο σοσιαλισμός έχει κάθε δυνατότητα για λύση του εθνικού ζητήματος χωρίς 
οποιεσδήποτε απόπειρες τεχνητής εξάλειψης των εθνικών διαφορών και 
ιδιαιτεροτήτων. 

Μέσα σε συνθήκες αποικιοκρατίας, ο Λένιν προώθησε τη ριζοσπαστική αρχή 
του δικαιώματος των εθνών στην αυτοδιάθεση. Σήμερα η αποαποικιοποίηση 
αποπερατώνεται, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη του Λένιν ότι με την 
ανάπτυξη της κοινωνίας τα πλεονεκτήματα των μεγάλων κρατών θα καθίστανται 
όλο και πιο εμφανή. Οι αντικειμενικές τάσεις της ολοκλήρωσης δεν συνάδουν 
με τα «εθνικά» κράτη και οδηγούν στη δημιουργία πολυεθνικών κρατών, όπου οι 
εθνότητες και οι λαοί διαφυλάττουν την ιδιαιτερότητα τους μέσον διαφόρων μορφών 
αυτονομίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και η παραβίαση 
τους στο όνομα των δικαιωμάτων των λαών θεωρείται αναχρονισμός. 

Το Κυπριακό είναι κύρια πρόβλημα ξένων επεμβάσεων εισβολής και κατοχής που 
αποτελούν την πηγή των προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. 

Η λύση του Κυπριακού τίθεται σε πρώτο πλάνο και προέχει του αγώνα για σοσιαλιστικό 
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μετασχηματισμό. Ο κυπριακός λαός στο σύνολο του έχει ήδη αποφασίσει τον τρόπο 
της αυτοδιάθεσης του ως προς τη διεθνή της πτυχή, που είναι η διατήρηση ενός 
ανεξάρτητου, κυρίαρχου και εδαφικά ακέραιου κράτους. Όσον αφορά την εσωτερική 
πτυχή της αυτοδιάθεσης, η μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό 
κράτος σύμφωνα με την επιθυμία του κυπριακού λαού, αποτελεί μια σωστή βάση για 
τη λύση του προβλήματος. 

Η νίκη και η ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού στις συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες 
είναι υπόθεση που αφορά και τις δύο κοινότητες. 

Το σοσιαλιστικό μέλλον των δύο κοινοτήτων δεν συνάδει με την ένωση, απόσχιση ή 
διπλή ένωση, αλλά είναι συνυφασμένο μια ενωμένη Κύπρο. 

Η σοσιαλιστική δημοκρατία πρέπει να βασίζεται στον αυστηρό σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και των δικαιωμάτων των δύο 
κοινοτήτων στα πλαίσια της πολιτικής τους ισότητας. Μέσα στο σοσιαλιστικό κράτος θα 
επιδιωχθεί η δημιουργία συνθηκών, όπου οι χωριστικές επιδιώξεις θα αντικρίζονται 
από τον κυπριακό λαό σαν αναχρονισμός και όπου θα αναζητούνται λύσεις για τις 
εκκρεμότητες στις σχέσεις των δυο κοινοτήτων. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Αναντίλεκτα το κύριο στοιχείο για την ο ικοδόμηση οποιασδήποτε κοινωνίας αποτελεί 
η οικονομική της βάση. Οι παραγωγικές σχέσεις που τη διέπουν και οι μηχανισμοί 
διαχείρισης και διεύθυνσης. Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να εξετάσουμε πρώτα την 
ουσία των παραγωγικών σχέσεων που είναι η ιδιοκτησία και οι μορφές της. 

Ιδιοκτησία στο σοσιαλισμό. 

Η ιδιοκτησία και οι μορφές της αποτελούν κεντρικό, θεμελιακό στοιχείο της αντίληψης 
για το σοσιαλισμό. Η ιδιοκτησία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται 
οι κοινωνικές σχέσεις, τα νομικά και άλλα ιδρύματα, γενικά όλα όσα ο μαρξισμός 
εύστοχα καθόρισε σαν εποικοδόμημα. 

Η κοινωνική ιδιοκτησία (κρατική, κοινοτική, δημοτική, συνεταιριστική κ.α. στα μέσα 
παραγωγής αποτελεί το πιο βασικό χαρακτηριστικό του σοσιαλιστικού συστήματος. 
Σε αντίθεση, δηλαδή, με τον καπιταλισμό, όπου τα βασικότερα μέσα παραγωγής 
ανήκουν σε μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων, στο σοσιαλισμό οι εργαζόμενοι 
είναι ο δικαιωματικός ιδιοκτήτης του πλούτου της κοινωνίας. 

Η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
εξάλειψη της οικονομικής εκμετάλλευσης για να τεθεί η παραγωγή στην υπηρεσία 
του κοινωνικού συνόλου. 

Το φαινόμενο της αποξένωσης των εργαζομένων από τα μέσα παραγωγής και το 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους φανερώνει πως απαιτείται η κατοχύρωση της 
κοινωνικότητας της ιδιοκτησίας στην πράξη και της αυτοδιαχείρισης με συμμετοχή 
των εργαζομένων. 

Στο ίδιο φαινόμενο οδηγούσε και η ταύτιση της κρατικής ιδιοκτησίας με την 
κοινωνική και η αναγωγή της κρατικοποίησης στις συνθήκες μάλιστα της διοικητικής 
συγκεντρωτικής διεύθυνσης σε αποκλειστικό κριτήριο της κοινωνικοποίησης. 

Η λανθασμένη αντίληψη περί ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό εκφραζόταν στη ζωή με 
την έλλειψη ή την υποτονικότητα άλλων μορφών ιδιοκτησίας, με την εφαρμογή 
βίαιων μεθόδων εξαναγκασμού, με προσχώρηση σε συνεταιρισμούς και άλλα. με 
οδυνηρότατες συνέπειες για την οικονομία. 

Σήμερα γενικά γίνεται παραδεχτή η πολυμορφία της ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό. 
Κατά τη δική μας αντίληψη, αλλά και τη γενικότερη γίνονται παραδεχτές σαν βασικές 
μορφές ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό οι εξής: 

Παλλαϊκή συνεταιριστική ιδιωτική και προσωπική. Αυτές με τη σειρά τους μπορούν 
να διαχωριστούν η μεν παλλαϊκή σε κρατική, δημοτική, κοινοτική, η συνεταιριστική 
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με ιδιαίτερη έμφαση στο συνεργατισμό που στην Κύπρο αποτελεί καθιερωμένη 
παλλαϊκά αποδεχτή και προοδευτική μορφή, στη σφαίρα της αγροτικής οικονομίας, 
της παραγωγής και εμπορίας και κατανάλωσης. Η ιδιωτική σε μέσα παραγωγής και 
άλλο εξοπλισμό. 

Φυσικά εδώ μπορούν να προστεθούν και οι συνδυασμοί των πιο πάνω μορφών και 
ειδών, δηλαδή, οι μικτές μορφές ιδιοκτησίας. 

Στις συγκεκριμένες συνθήκες της Κύπρου μέσα σ' αυτά τα πλαίσια θα διατηρηθεί και 
βοηθηθε ί ο τομέας των ελεύθερων επαγγελμάτων, βιοτεχνών και άλλων. 

Στη βάση αυτών των μορφών ιδιοκτησίας είναι ορθό να οικοδομηθεί και ανάλογος 
μηχανισμός διαχείρισης και διεύθυνσης της οικονομίας. Βασικά στοιχεία αυτού 
του μηχανισμού αποτελούν από τη μια ο προγραμματισμός της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης και από την άλλη η ύπαρξη και ομαλή λειτουργία ελεύθερης 
αγοράς στα πλαίσια του σοσιαλισμού. 

5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

0 Δημοκρατικός Προγραμματισμός της οικονομίας σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, 
πρέπει να συνδυάζει τα προτερήματα της διεύθυνσης της εθνικής οικονομίας και της 
τοπικής και ατομικής πρωτοβουλίας. 

Σ ' αυτά τα πλαίσια η δύναμη του συγκεντρωτισμού δεν επικεντρώνεται στον αριθμό 
των προβλημάτων που αναλαμβάνει το κέντρο, αλλά στο περιεχόμενο τους. Στην 
ποιότητα των προβλημάτων που τίθενται και στις δυνατότητες επιλύσεις τους. Στην 
αρμοδιότητα του κέντρου πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα προβλήματα 
που δεν μπορούν να λυθούν σε κατώτερο επίπεδο. Τέτοια προβλήματα μπορούν να 
είναι τα εξής : 

1. Επεξεργασία της οικονομικής στρατηγικής 

2. Καθορισμός των στόχων και προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας. 

3. Καθορισμός των βασικών ισοζυγίων της εθνικής οικονομίας. 

4. Προσδιορισμός και εφαρμογή μιας ενιαίας επιστημονικής, τεχνικής, 
διαρθρωτικής και επενδυτικής πολιτικής. 

Η επιρροή του κέντρου πάνω στα κατώτερα επίπεδα δεν πρέπει να εξασφαλίζεται με 
διοικητικές, γραφειοκρατικές μέθοδες αλλά με οικονομικές μέθοδες και μέσα. 

0 κεντρικός προγραμματισμός οφείλει να στηρίζεται στο συνδυασμό και 
συνυπολογισμό των διάφορων συμφερόντων μέσον της επεξεργασίας επιστημονικά 
τεκμηριωμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων με παράλληλη πρόταση 
από μέτρα για εξασφάλιση της υλοποίησης των στόχων αυτών και καθορισμό της 
αποδοτικότητας των μέτρων για επηρεασμό των διαφόρων συμφερόντων. 

0 υπολογισμός της πολυμορφίας της ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση ενός επιτυχημένου προγραμματισμού της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. 

Στο δημοκρατικό προγραμματισμό συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του λαού και οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι. 

Αγορά στα πλαίσια του σοσιαλισμού 

Η λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του σοσιαλισμού αποτελεί όρο για την ανάπτυξη 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Η ομαλή λειτουργία της αγοράς σ' αυτά πλαίσια του 
σοσιαλισμού αποτελεί κατά συνέπεια αναγκαιότητα, για την εξασφάλιση της οποίας 
επιβάλλεται η διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. 

Το οικονομικό σύστημα του ανανεωμένου σοσιαλισμού που θα συνδυάζει τον 
προγραμματισμό και την ελεύθερη αγορά πρέπει να εξασφαλίζει τη διαλεχτική 
ενότητα των πιο κάτω: 

391 



μετασχηματισμό. Ο κυπριακός λαός στο σύνολο του έχει ήδη αποφασίσει τον τρόπο 
της αυτοδιάθεσης του ως προς τη διεθνή της πτυχή, που είναι η διατήρηση ενός 
ανεξάρτητου, κυρίαρχου και εδαφικά ακέραιου κράτους. Όσον αφορά την εσωτερική 
πτυχή της αυτοδιάθεσης, η μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ομοσπονδιακό 
κράτος σύμφωνα με την επιθυμία του κυπριακού λαού, αποτελεί μια σωστή βάση για 
τη λύση του προβλήματος. 

Η νίκη και η ο ικοδόμηση του σοσιαλισμού στις συγκεκριμένες κυπριακές συνθήκες 
είναι υπόθεση που αφορά και τις δύο κοινότητες. 

Το σοσιαλιστικό μέλλον των δύο κοινοτήτων δεν συνάδει με την ένωση, απόσχιση ή 
διπλή ένωση, αλλά είναι συνυφασμένο μια ενωμένη Κύπρο. 

Η σοσιαλιστική δημοκρατία πρέπει να βασίζεται στον αυστηρό σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και των δικαιωμάτων των δύο 
κοινοτήτων στα πλαίσια της πολιτικής τους ισότητας. Μέσα στο σοσιαλιστικό κράτος θα 
επιδιωχθεί η δημιουργία συνθηκών, όπου οι χωριστικές επιδιώξεις θα αντικρίζονται 
από τον κυπριακό λαό σαν αναχρονισμός και όπου θα αναζητούνται λύσεις για τις 
εκκρεμότητες στις σχέσεις των δυο κοινοτήτων. 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Αναντίλεκτα το κύριο στοιχείο για την ο ικοδόμηση οποιασδήποτε κοινωνίας αποτελεί 
η οικονομική της βάση. Οι παραγωγικές σχέσεις που τη διέπουν και οι μηχανισμοί 
διαχείρισης και διεύθυνσης. Είναι κατά συνέπεια αναγκαίο να εξετάσουμε πρώτα την 
ουσία των παραγωγικών σχέσεων που είναι η ιδιοκτησία και οι μορφές της. 

Ιδιοκτησία στο σοσιαλισμό. 

Η ιδιοκτησία και οι μορφές της αποτελούν κεντρικό, θεμελιακό στοιχείο της αντίληψης 
για το σοσιαλισμό. Η ιδιοκτησία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται 
οι κοινωνικές σχέσεις, τα νομικά και άλλα ιδρύματα, γενικά όλα όσα ο μαρξισμός 
εύστοχα καθόρισε σαν εποικοδόμημα. 

Η κοινωνική ιδιοκτησία (κρατική, κοινοτική, δημοτική, συνεταιριστική κ.α. στα μέσα 
παραγωγής αποτελεί το πιο βασικό χαρακτηριστικό του σοσιαλιστικού συστήματος. 
Σε αντίθεση, δηλαδή, με τον καπιταλισμό, όπου τα βασικότερα μέσα παραγωγής 
ανήκουν σε μια σχετικά μικρή ομάδα ανθρώπων, στο σοσιαλισμό οι εργαζόμενοι 
είναι ο δικαιωματικός ιδιοκτήτης του πλούτου της κοινωνίας. 

Η κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
εξάλειψη της οικονομικής εκμετάλλευσης για να τεθεί η παραγωγή στην υπηρεσία 
του κοινωνικού συνόλου. 

Το φαινόμενο της αποξένωσης των εργαζομένων από τα μέσα παραγωγής και το 
αποτέλεσμα της δουλειάς τους φανερώνει πως απαιτείται η κατοχύρωση της 
κοινωνικότητας της ιδιοκτησίας στην πράξη και της αυτοδιαχείρισης με συμμετοχή 
των εργαζομένων. 

Στο ίδιο φαινόμενο οδηγούσε και η ταύτιση της κρατικής ιδιοκτησίας με την 
κοινωνική και η αναγωγή της κρατικοποίησης στις συνθήκες μάλιστα της διοικητικής 
συγκεντρωτικής διεύθυνσης σε αποκλειστικό κριτήριο της κοινωνικοποίησης. 

Η λανθασμένη αντίληψη περί ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό εκφραζόταν στη ζωή με 
την έλλειψη ή την υποτονικότητα άλλων μορφών ιδιοκτησίας, με την εφαρμογή 
βίαιων μεθόδων εξαναγκασμού, με προσχώρηση σε συνεταιρισμούς και άλλα. με 
οδυνηρότατες συνέπειες για την οικονομία. 

Σήμερα γενικά γίνεται παραδεχτή η πολυμορφία της ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό. 
Κατά τη δική μας αντίληψη, αλλά και τη γενικότερη γίνονται παραδεχτές σαν βασικές 
μορφές ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό οι εξής: 

Παλλαϊκή συνεταιριστική ιδιωτική και προσωπική. Αυτές με τη σειρά τους μπορούν 
να διαχωριστούν η μεν παλλαϊκή σε κρατική, δημοτική, κοινοτική, η συνεταιριστική 
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με ιδιαίτερη έμφαση στο συνεργατισμό που στην Κύπρο αποτελεί καθιερωμένη 
παλλαϊκά αποδεχτή και προοδευτική μορφή, στη σφαίρα της αγροτικής οικονομίας, 
της παραγωγής και εμπορίας και κατανάλωσης. Η ιδιωτική σε μέσα παραγωγής και 
άλλο εξοπλισμό. 

Φυσικά εδώ μπορούν να προστεθούν και οι συνδυασμοί των πιο πάνω μορφών και 
ειδών, δηλαδή, οι μικτές μορφές ιδιοκτησίας. 

Στις συγκεκριμένες συνθήκες της Κύπρου μέσα σ' αυτά τα πλαίσια θα διατηρηθεί και 
βοηθηθε ί ο τομέας των ελεύθερων επαγγελμάτων, βιοτεχνών και άλλων. 

Στη βάση αυτών των μορφών ιδιοκτησίας είναι ορθό να οικοδομηθεί και ανάλογος 
μηχανισμός διαχείρισης και διεύθυνσης της οικονομίας. Βασικά στοιχεία αυτού 
του μηχανισμού αποτελούν από τη μια ο προγραμματισμός της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης και από την άλλη η ύπαρξη και ομαλή λειτουργία ελεύθερης 
αγοράς στα πλαίσια του σοσιαλισμού. 

5. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

0 Δημοκρατικός Προγραμματισμός της οικονομίας σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, 
πρέπει να συνδυάζει τα προτερήματα της διεύθυνσης της εθνικής οικονομίας και της 
τοπικής και ατομικής πρωτοβουλίας. 

Σ ' αυτά τα πλαίσια η δύναμη του συγκεντρωτισμού δεν επικεντρώνεται στον αριθμό 
των προβλημάτων που αναλαμβάνει το κέντρο, αλλά στο περιεχόμενο τους. Στην 
ποιότητα των προβλημάτων που τίθενται και στις δυνατότητες επιλύσεις τους. Στην 
αρμοδιότητα του κέντρου πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα προβλήματα 
που δεν μπορούν να λυθούν σε κατώτερο επίπεδο. Τέτοια προβλήματα μπορούν να 
είναι τα εξής : 

1. Επεξεργασία της οικονομικής στρατηγικής 

2. Καθορισμός των στόχων και προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας. 

3. Καθορισμός των βασικών ισοζυγίων της εθνικής οικονομίας. 

4. Προσδιορισμός και εφαρμογή μιας ενιαίας επιστημονικής, τεχνικής, 
διαρθρωτικής και επενδυτικής πολιτικής. 

Η επιρροή του κέντρου πάνω στα κατώτερα επίπεδα δεν πρέπει να εξασφαλίζεται με 
διοικητικές, γραφειοκρατικές μέθοδες αλλά με οικονομικές μέθοδες και μέσα. 

0 κεντρικός προγραμματισμός οφείλει να στηρίζεται στο συνδυασμό και 
συνυπολογισμό των διάφορων συμφερόντων μέσον της επεξεργασίας επιστημονικά 
τεκμηριωμένων οικονομικών και κοινωνικών στόχων με παράλληλη πρόταση 
από μέτρα για εξασφάλιση της υλοποίησης των στόχων αυτών και καθορισμό της 
αποδοτικότητας των μέτρων για επηρεασμό των διαφόρων συμφερόντων. 

0 υπολογισμός της πολυμορφίας της ιδιοκτησίας στο σοσιαλισμό, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση ενός επιτυχημένου προγραμματισμού της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. 

Στο δημοκρατικό προγραμματισμό συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του λαού και οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι. 

Αγορά στα πλαίσια του σοσιαλισμού 

Η λειτουργία της αγοράς στα πλαίσια του σοσιαλισμού αποτελεί όρο για την ανάπτυξη 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Η ομαλή λειτουργία της αγοράς σ' αυτά πλαίσια του 
σοσιαλισμού αποτελεί κατά συνέπεια αναγκαιότητα, για την εξασφάλιση της οποίας 
επιβάλλεται η διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων. 

Το οικονομικό σύστημα του ανανεωμένου σοσιαλισμού που θα συνδυάζει τον 
προγραμματισμό και την ελεύθερη αγορά πρέπει να εξασφαλίζει τη διαλεχτική 
ενότητα των πιο κάτω: 
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1. Την ποσοτική και ποιοτική μεγιστοποίηση της παραγωγής με τους στόχους της 
ανάπτυξης. 

2. Τη διαφοροποίηση της αμοιβής με βάση την προσφερόμενη εργασία και το 
συνδυασμό της με το τελικό αποτέλεσμα της. 

3. Την αποδέσμευση της περιττής εργατικής δύναμης από ένα κλάδο ή τομέα 
ή περιφέρεια και τη διοχέτευση της όπου υπάρχει ανάγκη μέσα σε συνθήκες 
πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης. 

4. Την εμπέδωση και ανάπτυξη του συνεταιρισμού σαν βασικής παραγωγικής και 
καταναλωτικής μορφής. 

5. Την παραγωγική και επικερδή αξιοποίηση του κρατικού και ημικρατικού τομέα 
της οικονομίας. 

Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο συνδυασμό της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
μεθόδων της προγραμματισμένης ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της αγοράς στα 
πλαίσια του σοσιαλισμού, που θα εξασφαλίσουν την εξ ισορρόπηση της οικονομίας, 
με παράλληλη ενίσχυση της ευελιξίας της. 

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των πιο πάνω είναι από τη μια η πλήρης 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ και η προώθηση τους στην παραγωγική 
διαδικασία και από την άλλη η πλατιά συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση 
και το λαϊκό έλεγχο. 

Πάνω στη δοσμένη οικονομική βάση ορθώνεται και οικοδομείται το αντίστοιχο 
κοινωνικό εποικοδόμημα. Σ ' αυτό το εποικοδόμημα ανάμεσα σ' άλλα, πρέπει να 
βρουν τη θέση τους τέτοια ουσιαστικά στοιχεία όπως η λειτουργία πολυκομματικού 
πολιτικού συστήματος, η διαφάνεια, το κράτος δικαίου, το νομικό σύστημα, οι 
ατομικές ελευθερίες, η κοινωνική δικαιοσύνη, και άλλα. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 

(α) Σοσιαλιστική Δημοκρατ ία και πολυκομματ ισμός 

Για το Α Κ Ε Λ μοναδική πηγή εξουσίας είναι η κυρίαρχη θέληση του λαού. Το 
σοσιαλιστικό κράτος δικαίου στο οποίο προσβλέπουμε είναι ασυμβίβαστο με τη 
δικτατορία οποιασδήποτε τάξης. 

Ακόμα και στο σοσιαλισμό, τα συμφέροντα των διαφόρων τμημάτων του λαού θα 
είναι ποικίλα και διαφορετικά και αυτό ακριβώς επιβάλλει την ελευθερία λειτουργίας 
διαφόρων κινημάτων, ενώσεων ή κομμάτων. Την αναγκαιότητα ύπαρξης κομμάτων 
την καταδεικνύουν και οι διαδικασίες πολιτικής και ιδεολογικής διαφοροποίησης 
που συντελούνται στον κόσμο. 

Πέρα από αυτά διαχωρισμός των εξουσιών παρέχει την απαραίτητη ισορροπία 
στη διακυβέρνηση του κράτους, την εγγύηση της ύπαρξης ελέγχου και αποφυγής 
σφετερισμού της εξουσίας. Αλλά ο διαχωρισμός των εξουσιών είναι ανέφικτος έξω 
από την ελεύθερη λειτουργία των κομμάτων. Τα κόμματα με τη σειρά τους, αποτελούν 
την βασική μορφή εμπλοκής του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες. Χωρίς τα 
κόμματα η συμμετοχή των πολιτών στις υποθέσεις του σοσιαλιστικού κράτους και 
της κοινωνίας θα αντιμετωπίζει δυσκολίες με αποτέλεσμα την αποξένωση και την 
παρακμή. 

Το Α Κ Ε Λ δεν διεκδικεί το μονοπώλιο της εξουσίας, αποδέχεται τη δημοκρατική 
εναλλαγή της, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύνταγμα ή το πολίτευμα που 
θα αποτελούν προϊόν της κυρίαρχης θέλησης του λαού όπως αυτή θα εκφράζεται 
μέσα από αδιάβλητες δημοκρατικές διαδικασίες. 

(β) Για τη διαφάνεια 

Ένας από τους βασικούς πολιτικούς στόχους, τόσο στη διάρκεια της πορείας μας προς 
το σοσιαλισμό, όσο και στο δημοκρατικό σοσιαλιστικό κράτος που προσβλέπουμε, 
είναι η εφαρμογή της διαφάνειας σε όλους τους τομείς. 
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Η επικράτηση συνθηκών διαφάνειας στις δραστηριότητες των κομμάτων, της 
Κυβέρνησης, των δημοσίων οργανισμών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης το 
ξεδίπλωμα της κριτικής και αυτοκριτικής, όλα αυτά μαζί αποτελούν παράγοντες 
ισχυρούς στο να εμπνεύσουν το λαό να αγωνίζεται για το σοσιαλισμό και την πρόοδο 
της χώρας. 

Η ανάπτυξη της διαφάνειας δεν είναι μόνο ένας αναγκαίος όρος έκφρασης 
της δημοκρατικής και ανθρωπιστικής ουσίας του σοσιαλιστικού συστήματος. Η 
εφαρμογή της μέσα στο λαό, η ενασχόληση των πολιτών με τις δημόσιες υποθέσεις 
και τις υποθέσεις του κράτους, συνιστούν αποτελεσματική εγγύηση ενάντια σε κάθε 
απόπειρα παραμόρφωσης του σοσιαλισμού. Η διαφάνεια καθιστά δυνατό τον έλεγχο 
από ολόκληρο το λαό των δραστηριοτήτων του κράτους, της κυβέρνησης και ολων των 
σοσιαλιστικών θεσμών. Η αποτελεσματικότητα αυτού του ελέγχου είναι αδιανόητη 
χωρίς την εγγυημένη κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 

Η διαφάνεια αποτελεί αναγκαίο όρο της σοσιαλιστικής αυτοδιοίκησης του λαού, της 
άσκησης των συνταγματικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών και καθηκόντων των 
πολιτών, σαν ένα μέσο συσσώρευσης και αντιπαραβολής της ποικιλίας συμφερόντων 
και του πλουραλισμού των γνωμών. Επιδιώκουμε κατοχύρωση του δικαιώματος της 
πληροφόρησης των πολιτών στο σύνταγμα, καθώς και ψήφιση ειδικών νόμων που 
θα ορίζουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του κράτους, των αξιωματούχων και των 
πολιτών, έτσι που οι αρχές της διαφάνειας να προάγονται αποτελεσματικά. Για το 
Κόμμα μας δημοκρατία και διαφάνεια είναι δύο έννοιες που πηγαίνουν πάντα μαζί 
και δεν νοείται η μια χωρίς την άλλη. Η διαφάνεια αποτελεί το φυσικό κλίμα για τη 
ζωή και την πρόοδο του δημοκρατικού, ανθρώπινου σοσιαλισμού. 

(γ) Σοσιαλιστικό κρότος δικαίου. Νομ ικό σύστημα. Ατομ ικές ελευθερίες. 

Η ιδέα του κράτους δικαίου έχει πανανθρώπινο χαρακτήρα, γιατί πανανθρώπινες είναι 
οι ιδέες υπεροχής του δικαίου, της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί γεγονός η διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της ιδέας 
του κράτους δικαίου ανάλογα με τα ταξικά συμφέροντα, τις εθνικές παραδόσεις, το 
επίπεδο του πολιτισμού. 

0 σοσιαλισμός είναι ικανός να δημιουργήσει τέτοιες οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές συνθήκες, όπου η δημιουργία κράτους δικαίου θα σχετίζεται αδιάρρηκτα 
με τον εκδημοκρατισμό σε όλους τους τομείς, με την εφαρμογή πραγματικής λαϊκής 
κυριαρχίας. 

Το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου δεν το αντιλαμβανόμαστε μόνο σαν υπεροχή του 
νόμου σ' όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Έχ ε ι αποφασιστική σημασία το 
ίδιο το περιεχόμενο του νόμου. 0 χαρακτήρας του σοσιαλιστικού κράτους δικαίου 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σοσιαλιστική αντίληψη της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, που τη βάση της αποτελεί η θέση: «Από τον καθένα ανάλογα με τις 
ικανότητες του, στον καθένα ανάλογα με την εργασία του». 

Το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου αποτελεί θεσμό που οποιαδήποτε καταστρατήγηση 
του οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα. 

Μέσα στα πλαίσια του σοσιαλιστικού κράτους δικαίου επιδίωξη μας θα είναι η 
ο ικοδόμηση ενός νομικού συστήματος, βασισμένου στο διαχωρισμό των εξουσιών και 
τέτοιου που να εγγυάται τις ατομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα του 
λαού, την ισονομία, την ισοπολιτεία και τη χρηστή διοίκηση. Αυτό το νομικό σύστημα 
θα αποτελείται από ένα πλέγμα θεσμών, νόμων και κανονισμών που θα τείνουν στην 
ενδυνάμωση και εμπέδωση της έννομης τάξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής. Για τη διασφάλιση και έλεγχο εφαρμογής των νόμων και της απονομής της 
δικαιοσύνης είναι αναντικατάστατος ο ρόλος της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας 
που δεν θα είναι υπόλογη σε καμιά άλλη εξουσία παρά μόνο στο Σύνταγμα και τους 
κείμενους νόμους. 

Όλοι οι πολίτες του κράτους χωρίς καμιά διάκριση θα αισθάνονται τη φροντίδα του και 
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1. Την ποσοτική και ποιοτική μεγιστοποίηση της παραγωγής με τους στόχους της 
ανάπτυξης. 

2. Τη διαφοροποίηση της αμοιβής με βάση την προσφερόμενη εργασία και το 
συνδυασμό της με το τελικό αποτέλεσμα της. 

3. Την αποδέσμευση της περιττής εργατικής δύναμης από ένα κλάδο ή τομέα 
ή περιφέρεια και τη διοχέτευση της όπου υπάρχει ανάγκη μέσα σε συνθήκες 
πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης. 

4. Την εμπέδωση και ανάπτυξη του συνεταιρισμού σαν βασικής παραγωγικής και 
καταναλωτικής μορφής. 

5. Την παραγωγική και επικερδή αξιοποίηση του κρατικού και ημικρατικού τομέα 
της οικονομίας. 

Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο συνδυασμό της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των 
μεθόδων της προγραμματισμένης ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της αγοράς στα 
πλαίσια του σοσιαλισμού, που θα εξασφαλίσουν την εξ ισορρόπηση της οικονομίας, 
με παράλληλη ενίσχυση της ευελιξίας της. 

Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των πιο πάνω είναι από τη μια η πλήρης 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ και η προώθηση τους στην παραγωγική 
διαδικασία και από την άλλη η πλατιά συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση 
και το λαϊκό έλεγχο. 

Πάνω στη δοσμένη οικονομική βάση ορθώνεται και οικοδομείται το αντίστοιχο 
κοινωνικό εποικοδόμημα. Σ ' αυτό το εποικοδόμημα ανάμεσα σ' άλλα, πρέπει να 
βρουν τη θέση τους τέτοια ουσιαστικά στοιχεία όπως η λειτουργία πολυκομματικού 
πολιτικού συστήματος, η διαφάνεια, το κράτος δικαίου, το νομικό σύστημα, οι 
ατομικές ελευθερίες, η κοινωνική δικαιοσύνη, και άλλα. 

6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ 

(α) Σοσιαλιστική Δημοκρατ ία και πολυκομματ ισμός 

Για το Α Κ Ε Λ μοναδική πηγή εξουσίας είναι η κυρίαρχη θέληση του λαού. Το 
σοσιαλιστικό κράτος δικαίου στο οποίο προσβλέπουμε είναι ασυμβίβαστο με τη 
δικτατορία οποιασδήποτε τάξης. 

Ακόμα και στο σοσιαλισμό, τα συμφέροντα των διαφόρων τμημάτων του λαού θα 
είναι ποικίλα και διαφορετικά και αυτό ακριβώς επιβάλλει την ελευθερία λειτουργίας 
διαφόρων κινημάτων, ενώσεων ή κομμάτων. Την αναγκαιότητα ύπαρξης κομμάτων 
την καταδεικνύουν και οι διαδικασίες πολιτικής και ιδεολογικής διαφοροποίησης 
που συντελούνται στον κόσμο. 

Πέρα από αυτά διαχωρισμός των εξουσιών παρέχει την απαραίτητη ισορροπία 
στη διακυβέρνηση του κράτους, την εγγύηση της ύπαρξης ελέγχου και αποφυγής 
σφετερισμού της εξουσίας. Αλλά ο διαχωρισμός των εξουσιών είναι ανέφικτος έξω 
από την ελεύθερη λειτουργία των κομμάτων. Τα κόμματα με τη σειρά τους, αποτελούν 
την βασική μορφή εμπλοκής του ατόμου στις πολιτικές διαδικασίες. Χωρίς τα 
κόμματα η συμμετοχή των πολιτών στις υποθέσεις του σοσιαλιστικού κράτους και 
της κοινωνίας θα αντιμετωπίζει δυσκολίες με αποτέλεσμα την αποξένωση και την 
παρακμή. 

Το Α Κ Ε Λ δεν διεκδικεί το μονοπώλιο της εξουσίας, αποδέχεται τη δημοκρατική 
εναλλαγή της, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στο σύνταγμα ή το πολίτευμα που 
θα αποτελούν προϊόν της κυρίαρχης θέλησης του λαού όπως αυτή θα εκφράζεται 
μέσα από αδιάβλητες δημοκρατικές διαδικασίες. 

(β) Για τη διαφάνεια 

Ένας από τους βασικούς πολιτικούς στόχους, τόσο στη διάρκεια της πορείας μας προς 
το σοσιαλισμό, όσο και στο δημοκρατικό σοσιαλιστικό κράτος που προσβλέπουμε, 
είναι η εφαρμογή της διαφάνειας σε όλους τους τομείς. 
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Η επικράτηση συνθηκών διαφάνειας στις δραστηριότητες των κομμάτων, της 
Κυβέρνησης, των δημοσίων οργανισμών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης το 
ξεδίπλωμα της κριτικής και αυτοκριτικής, όλα αυτά μαζί αποτελούν παράγοντες 
ισχυρούς στο να εμπνεύσουν το λαό να αγωνίζεται για το σοσιαλισμό και την πρόοδο 
της χώρας. 

Η ανάπτυξη της διαφάνειας δεν είναι μόνο ένας αναγκαίος όρος έκφρασης 
της δημοκρατικής και ανθρωπιστικής ουσίας του σοσιαλιστικού συστήματος. Η 
εφαρμογή της μέσα στο λαό, η ενασχόληση των πολιτών με τις δημόσιες υποθέσεις 
και τις υποθέσεις του κράτους, συνιστούν αποτελεσματική εγγύηση ενάντια σε κάθε 
απόπειρα παραμόρφωσης του σοσιαλισμού. Η διαφάνεια καθιστά δυνατό τον έλεγχο 
από ολόκληρο το λαό των δραστηριοτήτων του κράτους, της κυβέρνησης και ολων των 
σοσιαλιστικών θεσμών. Η αποτελεσματικότητα αυτού του ελέγχου είναι αδιανόητη 
χωρίς την εγγυημένη κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. 

Η διαφάνεια αποτελεί αναγκαίο όρο της σοσιαλιστικής αυτοδιοίκησης του λαού, της 
άσκησης των συνταγματικών δικαιωμάτων, των ελευθεριών και καθηκόντων των 
πολιτών, σαν ένα μέσο συσσώρευσης και αντιπαραβολής της ποικιλίας συμφερόντων 
και του πλουραλισμού των γνωμών. Επιδιώκουμε κατοχύρωση του δικαιώματος της 
πληροφόρησης των πολιτών στο σύνταγμα, καθώς και ψήφιση ειδικών νόμων που 
θα ορίζουν τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του κράτους, των αξιωματούχων και των 
πολιτών, έτσι που οι αρχές της διαφάνειας να προάγονται αποτελεσματικά. Για το 
Κόμμα μας δημοκρατία και διαφάνεια είναι δύο έννοιες που πηγαίνουν πάντα μαζί 
και δεν νοείται η μια χωρίς την άλλη. Η διαφάνεια αποτελεί το φυσικό κλίμα για τη 
ζωή και την πρόοδο του δημοκρατικού, ανθρώπινου σοσιαλισμού. 

(γ) Σοσιαλιστικό κρότος δικαίου. Νομ ικό σύστημα. Ατομ ικές ελευθερίες. 

Η ιδέα του κράτους δικαίου έχει πανανθρώπινο χαρακτήρα, γιατί πανανθρώπινες είναι 
οι ιδέες υπεροχής του δικαίου, της προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών του 
ανθρώπου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί γεγονός η διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή της ιδέας 
του κράτους δικαίου ανάλογα με τα ταξικά συμφέροντα, τις εθνικές παραδόσεις, το 
επίπεδο του πολιτισμού. 

0 σοσιαλισμός είναι ικανός να δημιουργήσει τέτοιες οικονομικές, κοινωνικές και 
πολιτικές συνθήκες, όπου η δημιουργία κράτους δικαίου θα σχετίζεται αδιάρρηκτα 
με τον εκδημοκρατισμό σε όλους τους τομείς, με την εφαρμογή πραγματικής λαϊκής 
κυριαρχίας. 

Το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου δεν το αντιλαμβανόμαστε μόνο σαν υπεροχή του 
νόμου σ' όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Έχ ε ι αποφασιστική σημασία το 
ίδιο το περιεχόμενο του νόμου. 0 χαρακτήρας του σοσιαλιστικού κράτους δικαίου 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σοσιαλιστική αντίληψη της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, που τη βάση της αποτελεί η θέση: «Από τον καθένα ανάλογα με τις 
ικανότητες του, στον καθένα ανάλογα με την εργασία του». 

Το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου αποτελεί θεσμό που οποιαδήποτε καταστρατήγηση 
του οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα. 

Μέσα στα πλαίσια του σοσιαλιστικού κράτους δικαίου επιδίωξη μας θα είναι η 
ο ικοδόμηση ενός νομικού συστήματος, βασισμένου στο διαχωρισμό των εξουσιών και 
τέτοιου που να εγγυάται τις ατομικές ελευθερίες και τα δημοκρατικά δικαιώματα του 
λαού, την ισονομία, την ισοπολιτεία και τη χρηστή διοίκηση. Αυτό το νομικό σύστημα 
θα αποτελείται από ένα πλέγμα θεσμών, νόμων και κανονισμών που θα τείνουν στην 
ενδυνάμωση και εμπέδωση της έννομης τάξης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής 
ζωής. Για τη διασφάλιση και έλεγχο εφαρμογής των νόμων και της απονομής της 
δικαιοσύνης είναι αναντικατάστατος ο ρόλος της ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας 
που δεν θα είναι υπόλογη σε καμιά άλλη εξουσία παρά μόνο στο Σύνταγμα και τους 
κείμενους νόμους. 

Όλοι οι πολίτες του κράτους χωρίς καμιά διάκριση θα αισθάνονται τη φροντίδα του και 
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οι αρχές και τα όργανα του θα τους εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια και τη βεβαιότητα 
ότι κανένας παραβάτης των νόμων δεν θα μπορεί να αποφεύγει τις κυρώσεις που 
κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται. 

Η ελευθερία της συνείδησης και ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων ολων 
των κατοίκων της Κύπρου θα κατοχυρώνεται στο σύνταγμα. Επιδιώκουμε διάλογο 
και συνεργασία με τις θρησκευτικές αρχές. 

Ιδιαίτερη θέση στο νομικό σύστημα που θα προτείνεται στα πλαίσια του σοσιαλισμού, 
καταλαμβάνει η φροντίδα γ ιατηνκατοχύρωσηκαιεγγύησητωνθεμελιωδώνελευθεριών 
και δικαιωμάτων των πολιτών, όχι μόνο πολιτικών αλλά και κοινωνικοοικονομικών. 
Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες βρίσκουν την κατοχύρωση τους και είναι 
διατυπωμένα μέσα στο Σύνταγμα, σε κυρωτικούς νόμους διεθνών συνθηκών και 
ειδικούς προς τούτο νόμους του κράτους. 

Η σοσιαλιστική κοινωνία θα διασφαλίζει έμπρακτα το δικαίωμα ίσων ευκαιριών 
μόρφωσης για όλους. Η παιδεία θα στοχεύει στη διαμόρφωση ελεύθερων 
προσωπικοτήτων, υπεύθυνων πολιτών διαπαιδαγωγημένων στα ιδανικά των 
πανανθρώπινων αξιών, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέσα από την παιδεία η νέα γενιά θα αφομοιώνει τα 
επιτεύγματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες θα είναι 
σεβαστές και θα προστατεύονται. Η δομή και τα προγράμματα του εκπαιδευτικού 
συστήματος σ' όλες του τις βαθμίδες θα καταρτίζονται με τη συμμετοχή των άμεσα 
ενδιαφερομένων. 

Ιδιαίτερη φροντίδα θα επιδείξει η σοσιαλιστική κοινωνία στα θέματα του πολιτισμού. 

Ο πλουραλισμός των απόψεων και συνεπακόλουθα η εκφραστική πολυφωνία 
συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έξω από τις οποίες η ανοδική πορεία του 
πολιτισμού είναι αδιανόητη. 

Κοινωνική δ ικαιοσύνη στο σοσιαλισμό 

Βασική αρχή της σοσιαλιστικής κοινωνικής πολιτικής είναι η επίτευξη της ευημερίας 
και ελεύθερης, ολόπλευρης ανάπτυξης όλων των μελών της κοινωνίας. Ειδικά στον 
τομέα της εξασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης αναδεικνύεται η ανθρωπιστική 
φύση του σοσιαλιστικού συστήματος και η ποιοτική διαφορά μεταξύ του σοσιαλισμού 
και καπιταλισμού. Η σοσιαλιστική κοινωνική δικαιοσύνη έχει τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

1 . Την ισοτιμία όλων των μελών της κοινωνίας ανεξάρτητα από την κοινωνική και 
εθνική προέλευση. 

2. Τη συμμετοχή όλων στην παραγωγή του κοινωνικού υλικού και πνευματικού 
προϊόντος και τη δίκαιη κατανομή του σε εξάρτηση από την εργασιακή συμβολή 
του καθενός. 

3. Τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν δραστήρια στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή του τόπου. 

4. Την τήρηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου σε 
συνδυασμό με ένα ψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών και εγγυήσεων. 

Η σοσιαλιστική κοινωνική δικαιοσύνη εμπεριέχει σαν συστατικό της στοιχείο 
την ορθολογιστική περιφερειακή ανάπτυξη και την πραγμάτωση στην πράξη της 
δικαιοσύνης στις σχέσεις πόλης και χωριού. Η ανάπτυξη στην Κύπρο ήταν και 
παραμένει ανισομερής. Στόχος και καθήκον της νέας κοινωνίας είναι η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που θα δημιουργήσει 
όλες τις προϋποθέσεις για πολύπλευρη κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ζωή τόσο 
στις πόλεις όσο και στα χωριά. 

Σημαντική θέση στο σύστημα της σοσιαλιστικής κοινωνικής δικαιοσύνης κατέχουν οι 
κοινωνικές παροχές και κοινωνικές εγγυήσεις όλων των πολιτών. 

Το Α Κ Ε Λ βασισμένο στις μέχρι σήμερα λαϊκές κατακτήσεις θα αγωνίζεται ασταμάτητα 
για τη βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών παροχών και εγγυήσεων έτσι που να 
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συμβαδίζουν με τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Στο σοσιαλισμό οι 
εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις όχι μόνο θα διατηρηθούν και προστατευθούν αλλά 
θα τύχουν πάρα πέρα αποφασιστικής ενίσχυσης. 

Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι και όσοι πάσχουν από οποιαδήποτε σωματική 
ή πνευματική αναπηρία στη σοσιαλιστική κοινωνία θα τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής 
με κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα και εγγυήσεις. 

Για να λειτουργήσει η οποιαδήποτε οικονομική βάση και το αντίστοιχο εποικοδόμημα, 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ορθής σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και 
του κόσμου που τον περιβάλλει. Χωρίς ένα ζωντανό φυσικό και γενικότερο περιβάλλον 
είναι αδύνατο να ζήσει και να λειτουργήσει ο άνθρωπος και η ανθρώπινη κοινωνία. 
Είναι, γι' αυτό το το λόγο που η αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων αποτελεί 
ζωτικό συστατικό στοιχείο της δικής μας αντίληψης για το σοσιαλισμό. 

7. ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Τα οικολογικά ζητήματα επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου. Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, μαζί με όλα τα θετικά που πρόσφερε 
στο σύγχρονο άνθρωπο, έχε ι ταυτόχρονα δημιουργήσει και συσσωρεύσει μια σειρά 
από προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν ριζικά και αποφασιστικά θα οδηγήσουν 
στο τόπο μας, και τον πλανήτη μας γενικότερα, σε δυσάρεστες περιπέτειες. 

Στο σοσιαλισμό η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων αποτελεί πρωταρχικό 
και κύριο θέμα. Η υπερπήδηση αυτών των προβλημάτων επιδιώκεται μέσα από 
την αναπροσαρμογή και αναβάθμιση της ειδικής νομοθεσίας και τον έλεγχο για 
αποτελεσματική εφαρμογή της, μέσα από την ύπαρξη και συνεχή επεξεργασία ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. 
Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια για διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, 
τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον αγώνα για 
προάσπιση και διαφύλαξη της ειρήνης. 

Κύριες κατευθύνσεις που θα έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας θα είναι 
η ορθολογιστική πολεοδομική ανάπτυξη, η συνεχής αναβάθμιση του οικιακού 
και εργασιακού περιβάλλοντος, η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, της 
ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους και τέλος, ο συνεχής περιορισμός της 
ηχορύπανσης. 

Στόχος μέσα από την περιβαλλοντική πολιτική είναι η δημιουργία ενός ανθρώπινου 
περιβάλλοντος. 

8. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Όλα όσα μέχρι σ' αυτό το σημείο παραθέσαμε αποτελούν την πρόταση μας για την 
δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό στα πλαίσια της κυπριακής κοινωνίας. Πέρα 
απ' αυτό είναι επιβεβλημένο να τοποθετηθούμε και για τη θέση της Κύπρου στο 
σύγχρονο κόσμο, κομμάτι του οποίου είναι και η πατρίδα μας. 

(α) Η θέση μας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας 

Η θέση της Κύπρου στο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθορίζεται από παράγοντες 
όπως η συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο, η διακίνηση κεφαλαίων και η διακίνηση 
ανθρώπινου δυναμικού από και προς τη χώρα. Σταθερή θέση μας είναι η αντίθεση 
προς την απομόνωση της χώρας. Αντίθετα υποστηρίζουμε τη συμμετοχή της Κύπρου 
στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαδικασίες ολοκλήρωσης. 

Σ ' αυτά τα πλαίσια η Κύπρος πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική ειλικρινούς και 
ολοκληρωμένης συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος 
με όλα τα κράτη και όλες τις οικονομίες. Μια πολιτική που δεν θα επιτρέπει τη 
μετατροπή της σε υπηρέτη και εξαρτώμενο κάποιων χωρών και μονοπωλίων. Αυτή 
η τοποθέτηση σημαίνει υποστήριξη στις προσπάθειες δημιουργίας μιας ενωμένης 
Ευρώπης, στο κτίσιμο του Κοινού Ευρωπαϊκού Σπιτιού. Δεν συμφωνούμε όμως ότι 
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οι αρχές και τα όργανα του θα τους εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια και τη βεβαιότητα 
ότι κανένας παραβάτης των νόμων δεν θα μπορεί να αποφεύγει τις κυρώσεις που 
κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται. 

Η ελευθερία της συνείδησης και ο σεβασμός των θρησκευτικών πεποιθήσεων ολων 
των κατοίκων της Κύπρου θα κατοχυρώνεται στο σύνταγμα. Επιδιώκουμε διάλογο 
και συνεργασία με τις θρησκευτικές αρχές. 

Ιδιαίτερη θέση στο νομικό σύστημα που θα προτείνεται στα πλαίσια του σοσιαλισμού, 
καταλαμβάνει η φροντίδα γ ιατηνκατοχύρωσηκαιεγγύησητωνθεμελιωδώνελευθεριών 
και δικαιωμάτων των πολιτών, όχι μόνο πολιτικών αλλά και κοινωνικοοικονομικών. 
Αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες βρίσκουν την κατοχύρωση τους και είναι 
διατυπωμένα μέσα στο Σύνταγμα, σε κυρωτικούς νόμους διεθνών συνθηκών και 
ειδικούς προς τούτο νόμους του κράτους. 

Η σοσιαλιστική κοινωνία θα διασφαλίζει έμπρακτα το δικαίωμα ίσων ευκαιριών 
μόρφωσης για όλους. Η παιδεία θα στοχεύει στη διαμόρφωση ελεύθερων 
προσωπικοτήτων, υπεύθυνων πολιτών διαπαιδαγωγημένων στα ιδανικά των 
πανανθρώπινων αξιών, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της ελευθερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέσα από την παιδεία η νέα γενιά θα αφομοιώνει τα 
επιτεύγματα του παγκόσμιου πολιτισμού. Οι ακαδημαϊκές ελευθερίες θα είναι 
σεβαστές και θα προστατεύονται. Η δομή και τα προγράμματα του εκπαιδευτικού 
συστήματος σ' όλες του τις βαθμίδες θα καταρτίζονται με τη συμμετοχή των άμεσα 
ενδιαφερομένων. 

Ιδιαίτερη φροντίδα θα επιδείξει η σοσιαλιστική κοινωνία στα θέματα του πολιτισμού. 

Ο πλουραλισμός των απόψεων και συνεπακόλουθα η εκφραστική πολυφωνία 
συνιστούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έξω από τις οποίες η ανοδική πορεία του 
πολιτισμού είναι αδιανόητη. 

Κοινωνική δ ικαιοσύνη στο σοσιαλισμό 

Βασική αρχή της σοσιαλιστικής κοινωνικής πολιτικής είναι η επίτευξη της ευημερίας 
και ελεύθερης, ολόπλευρης ανάπτυξης όλων των μελών της κοινωνίας. Ειδικά στον 
τομέα της εξασφάλισης της κοινωνικής δικαιοσύνης αναδεικνύεται η ανθρωπιστική 
φύση του σοσιαλιστικού συστήματος και η ποιοτική διαφορά μεταξύ του σοσιαλισμού 
και καπιταλισμού. Η σοσιαλιστική κοινωνική δικαιοσύνη έχει τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

1 . Την ισοτιμία όλων των μελών της κοινωνίας ανεξάρτητα από την κοινωνική και 
εθνική προέλευση. 

2. Τη συμμετοχή όλων στην παραγωγή του κοινωνικού υλικού και πνευματικού 
προϊόντος και τη δίκαιη κατανομή του σε εξάρτηση από την εργασιακή συμβολή 
του καθενός. 

3. Τη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν δραστήρια στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή του τόπου. 

4. Την τήρηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου σε 
συνδυασμό με ένα ψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών και εγγυήσεων. 

Η σοσιαλιστική κοινωνική δικαιοσύνη εμπεριέχει σαν συστατικό της στοιχείο 
την ορθολογιστική περιφερειακή ανάπτυξη και την πραγμάτωση στην πράξη της 
δικαιοσύνης στις σχέσεις πόλης και χωριού. Η ανάπτυξη στην Κύπρο ήταν και 
παραμένει ανισομερής. Στόχος και καθήκον της νέας κοινωνίας είναι η διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που θα δημιουργήσει 
όλες τις προϋποθέσεις για πολύπλευρη κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ζωή τόσο 
στις πόλεις όσο και στα χωριά. 

Σημαντική θέση στο σύστημα της σοσιαλιστικής κοινωνικής δικαιοσύνης κατέχουν οι 
κοινωνικές παροχές και κοινωνικές εγγυήσεις όλων των πολιτών. 

Το Α Κ Ε Λ βασισμένο στις μέχρι σήμερα λαϊκές κατακτήσεις θα αγωνίζεται ασταμάτητα 
για τη βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών παροχών και εγγυήσεων έτσι που να 
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συμβαδίζουν με τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Στο σοσιαλισμό οι 
εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις όχι μόνο θα διατηρηθούν και προστατευθούν αλλά 
θα τύχουν πάρα πέρα αποφασιστικής ενίσχυσης. 

Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι και όσοι πάσχουν από οποιαδήποτε σωματική 
ή πνευματική αναπηρία στη σοσιαλιστική κοινωνία θα τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής 
με κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα και εγγυήσεις. 

Για να λειτουργήσει η οποιαδήποτε οικονομική βάση και το αντίστοιχο εποικοδόμημα, 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ορθής σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και 
του κόσμου που τον περιβάλλει. Χωρίς ένα ζωντανό φυσικό και γενικότερο περιβάλλον 
είναι αδύνατο να ζήσει και να λειτουργήσει ο άνθρωπος και η ανθρώπινη κοινωνία. 
Είναι, γι' αυτό το το λόγο που η αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων αποτελεί 
ζωτικό συστατικό στοιχείο της δικής μας αντίληψης για το σοσιαλισμό. 

7. ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Τα οικολογικά ζητήματα επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή του σύγχρονου 
ανθρώπου. Η επιστημονικοτεχνική επανάσταση, μαζί με όλα τα θετικά που πρόσφερε 
στο σύγχρονο άνθρωπο, έχε ι ταυτόχρονα δημιουργήσει και συσσωρεύσει μια σειρά 
από προβλήματα που αν δεν αντιμετωπιστούν ριζικά και αποφασιστικά θα οδηγήσουν 
στο τόπο μας, και τον πλανήτη μας γενικότερα, σε δυσάρεστες περιπέτειες. 

Στο σοσιαλισμό η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων αποτελεί πρωταρχικό 
και κύριο θέμα. Η υπερπήδηση αυτών των προβλημάτων επιδιώκεται μέσα από 
την αναπροσαρμογή και αναβάθμιση της ειδικής νομοθεσίας και τον έλεγχο για 
αποτελεσματική εφαρμογή της, μέσα από την ύπαρξη και συνεχή επεξεργασία ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. 
Μέσα από τη συνεχή προσπάθεια για διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, 
τις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον αγώνα για 
προάσπιση και διαφύλαξη της ειρήνης. 

Κύριες κατευθύνσεις που θα έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας θα είναι 
η ορθολογιστική πολεοδομική ανάπτυξη, η συνεχής αναβάθμιση του οικιακού 
και εργασιακού περιβάλλοντος, η προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, της 
ατμόσφαιρας, των υδάτων, του εδάφους και τέλος, ο συνεχής περιορισμός της 
ηχορύπανσης. 

Στόχος μέσα από την περιβαλλοντική πολιτική είναι η δημιουργία ενός ανθρώπινου 
περιβάλλοντος. 

8. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Όλα όσα μέχρι σ' αυτό το σημείο παραθέσαμε αποτελούν την πρόταση μας για την 
δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό στα πλαίσια της κυπριακής κοινωνίας. Πέρα 
απ' αυτό είναι επιβεβλημένο να τοποθετηθούμε και για τη θέση της Κύπρου στο 
σύγχρονο κόσμο, κομμάτι του οποίου είναι και η πατρίδα μας. 

(α) Η θέση μας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας 

Η θέση της Κύπρου στο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθορίζεται από παράγοντες 
όπως η συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο, η διακίνηση κεφαλαίων και η διακίνηση 
ανθρώπινου δυναμικού από και προς τη χώρα. Σταθερή θέση μας είναι η αντίθεση 
προς την απομόνωση της χώρας. Αντίθετα υποστηρίζουμε τη συμμετοχή της Κύπρου 
στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαδικασίες ολοκλήρωσης. 

Σ ' αυτά τα πλαίσια η Κύπρος πρέπει να αναπτύξει μια πολιτική ειλικρινούς και 
ολοκληρωμένης συνεργασίας στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος 
με όλα τα κράτη και όλες τις οικονομίες. Μια πολιτική που δεν θα επιτρέπει τη 
μετατροπή της σε υπηρέτη και εξαρτώμενο κάποιων χωρών και μονοπωλίων. Αυτή 
η τοποθέτηση σημαίνει υποστήριξη στις προσπάθειες δημιουργίας μιας ενωμένης 
Ευρώπης, στο κτίσιμο του Κοινού Ευρωπαϊκού Σπιτιού. Δεν συμφωνούμε όμως ότι 
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όρος ν̂ α την υλοποίηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης είναι η κατίσχυση του 
καπιταλιστικού συστήματος σ' όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σπίτι 
κατά τη δική μας αντίληψη μπορεί να στεγάζει κράτη καπιταλιστικά, σοσιαλιστικά, 
αδέσμευτα και ουδέτερα. Βασικό μέσο για την επίτευξη της Ευρωπαϊκής ενότητας 
αποτελεί η Δ ιάσκεψη για Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. 

(β) Εξωτερική πολιτική 

Το σοσιαλιστικό κράτος δικαίου δεν μπορεί, παρά να υποτάσσει και την εξωτερική 
πολιτική δραστηριότητα του στο διεθνές δίκαιο. 

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας που θα ισχύουν και στο προβλεπτό 
μέλλον είναι η εκκρεμότητα μιας σειράς οικουμενικών προβλημάτων που απειλούντον 
ανθρώπινο πολιτισμό, η αλληλεξάρτηση του κόσμου και η συνύπαρξη διαφορετικών 
κοινωνικο-οικονομικών συστημάτων με την πολυμορφία τους. Κάτω από τέτοιες 
συνθήκες δεν μπορούμε πια να μιλούμε για ανάπτυξη σε συνθήκες απομόνωσης. 
Κανένα κράτος και κανένας συνασπισμός δεν μπορούν να κατοχυρώσουν από μόνα 
τους την ασφάλεια τους. ούτε και να αναπτυχθούν ομαλά έξω από τη διαδικασία της 
παγκόσμιας ολοκλήρωσης. 

Μέσα από την αλληλοεπίδραση θα αναπτύσσονται οι ικανότητες μας να συμβάλουμε 
στη λύση των οικουμενικών προβλημάτων, να αποδεικνύουμε την υπεροχή του 
σοσιαλιστικού μας συστήματος και ταυτόχρονα να αφομοιώνουμε ότι πολύτιμο έχει 
να δώσει η πείρα του διαφορετικού συστήματος. 

Η λύση των οικουμενικών προβλημάτων είναι αδύνατη έξω από ένα σύστημα καθολικής 
ασφάλειας, στρατιωτικής, οικονομικής και οικολογικής. 0 ΟΗΕ έχει να διαδραματίσει 
αναντικατάστατο ρόλο σ' αυτό το στόχο, γιατί είναι καθολικός από την άποψη των 
κρατών μελών και οικουμενικός από την άποψη των τομέων δράσης που αγκαλιάζει. 
Μέσα σ' ένα τέτοιο σύστημα δεν χωρά η ιδεολογικοποίηση των διακρατικών σχέσεων 
ούτε η αντίκρυση της ειρηνικής συνύπαρξης σαν μορφής ταξικής πάλης. Δίνεται 
προτεραιότητα στις πανανθρώπινες αξίες που δεν αποτελούν αφηρημένο σχήμα. 
Είναι υπαρκτές και δεν μπορούν να ερμηνεύονται αυθαίρετα ή επιλεκτικά. Μια τέτοια 
αξία είναι η ελευθερία επιλογής κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, που απορρέει 
από την αυξανόμενη ποικιλομορφία της κοινωνικής εξέλιξης. Κάθε παρέμβαση στα 
εσωτερικά ξένων καρτών, θα είχε αρνητικές συνέπειες για την εγκαθίδρυση μιας 
ειρηνικής τάξης. 

Αλλά η υπέρτατη αξία είναι ο άνθρωπος, τα ενδιαφέροντα του, τα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες του. Στο φώς των σημερινών πραγματικοτήτων, καμιά πρόοδος δεν είναι 
δυνατή σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Τα πιο πάνω δεν σημαίνουν ότι εγκαταλείπουμε την ιδεολογία μας και την αρχή 
του διεθνισμού. Ούτε προτρέπουμε κανένα να εγκαταλείψει τις δικές του αρχές. 
Σημαίνουν όμως ότι θα δρούμε στις διακρατικές σχέσεις σύμφωνα με το διεθνές 
δίκαιο, και όχι σύμφωνα με τα ιδεολογικά μας συμφέροντα. Αυτό οδηγά στην ύφεση 
και στην ενίσχυση του ρόλου της ιδεολογίας στην κοινωνική ζωή. Πιστοί στις αρχές 
της διεθνιστικής αλληλεγγύης και της μη επέμβασης παρέχουμε υποστήριξη στις 
διεθνείς δυνάμεις της προόδου, της ειρήνης και του σοσιαλισμού. 

Η εξωτερική πολιτική αναπόφευκτα επηρεάζεται και από το γεωγραφικό παράγοντα. 
Η αντικειμενική ανάλυση της στρατηγικής γεωπολιτικής θέσης της Κύπρου στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων θα επιδρά στον καθορισμό του ρόλου της μέσα στο 
διεθνές σύστημα και θα επηρεάζει τους στόχους και τους σκοπούς της εξωτερικής 
μας πολιτικής. Μιας πολιτικής ισότιμης, αδέσμευτης φιλίας και συνεργασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Παραθέσαμε τη δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό. Στόχος μας δεν ήταν η 
σκιαγράφηση ενός ιδεατού μοντέλου προς το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί 
η κυπριακή κοινωνία. Η πορεία άλλωστε προς τη σοσιαλιστική κοινωνία και η 
ο ικοδόμηση θάναι πρώτιστα αποτέλεσμα της ίδιας της κοινωνικής ανάπτυξης με 
τη συνειδητή παρεμβολή των προοδευτικών σοσιαλιστικών δυνάμεων. Δώσαμε 
ορισμένες γενικές κατευθύνσεις της δικής μας αντίληψης για το σοσιαλισμό που 
όπως τονίστηκε από την αρχή του εγγράφου υπόκειται σε αλλαγές και εμπλουτισμό 
στη βάση των εμπειριών της ζωής και της ανάπτυξης της θεωρητικής σκέψης. Δώσαμε 
ταυτόχρονα μια συνοπτική εικόνα του κόσμου και των αντιθέσεων του, της θέσης του 
καπιταλισμού και του σοσιαλισμού στον κόσμο και της πορείας της εξέλιξης και της 
αντικειμενικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. 

Συνοψίζοντας όσα έχουμε παραθέσει και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις δικές 
μας κυπριακές ιδιομορφίες, μπορούμε να πούμε ότι η δική μας αντίληψη για το 
σοσιαλισμό χαρακτηρίζεται από τα πιο κάτω: 

(α) Παραπέρα βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του λαού με διατήρηση και επέκταση 
όλων των κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

(β) Αξ ιοποίηση ότι θετικού μας κληροδοτεί η κοινωνική εξέλιξη. 

(γ) Συνυπολογισμός και σεβασμός των συμφερόντων των μισθωτών, 
αυτοεργοδοτουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων και αγροτών. 

(δ) Πλήρης σεβασμός και αξιοποίηση όλων των δεδομένων, των παραδόσεων, 
του πολιτισμού και των πραγματικοτήτων όπως διαμορφώθηκαν στην Κύπρο στην 
ιστορική διαδικασία. 

(ε) Εξασφάλιση ισοτιμίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων καθώς και 
εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων. 

(στ) Διασφάλιση του πολυκομματισμού και του πλουραλισμού των απόψεων στην 
κοινωνία. 

(ζ) Αναγνώριση των δικαιωμάτων της αντιπολίτευσης, σεβασμός των διαφορετικών 
απόψεων. 

(η) Εξασφάλιση της σοσιαλιστικής νομιμότητας και της δράσης ολων των πολιτικών 
και κοινωνικών παραγόντων στα πλαίσια του ανταγωνισμού. 

(θ) Το πέρασμα προς το σοσιαλισμό θα γίνει με δημοκρατικές ειρηνικές μορφές 
στη βάση της πολιτικής κατάκτησης της πλειοψηφίας του λαού. 

Στηριγμένοι στην ανάλυση της θεωρίας και της πρακτικής των δύο συστημάτων, 
ανεπιφύλακτα διακηρύσσουμε ότι, ναι, ο σοσιαλισμός έχει μέλλον, ο σοσιαλισμός 
είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. 0 σοσιαλισμός που εδράζεται στη θεωρία του 
μαρξισμού - λενινισμού, που στηρίχτηκε σ' ότι καλύτερο δημιούργησε η ανθρωπότητα, 
ο σοσιαλισμός όπως εμπλουτίστηκε σ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα στη θεωρία και 
την πράξη, θετική και αρνητική. 0 σοσιαλισμός απαλλαγμένος από διαστρεβλώσεις 
και παραποιήσεις τόσο στη θεωρία όσο και την πρακτική. 

Αγωνιζόμαστε για το σοσιαλισμό όπου κέντρο της προσοχής και μετρήσιμο κριτήριο 
των αξιών είναι ο άνθρωπος. Το σοσιαλισμό που απαλλάσσει τον άνθρωπο από την 
εκμετάλλευση και καταπίεση και του εξασφαλίζει αυτό που ο Έγκελς ονόμασε 
«βασίλειο της ελευθερίας». Η ελευθερία του ανθρώπου είναι η ίδια η ιδέα του 
σοσιαλισμού. 
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18ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
16-19 Νοεμβρίου 1995 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 9 9 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε από τις 16 μέχρι τις 19 του Νιόβρη 1995 στη 
Λευκωσία έχει προσλάβει ιδιαίτερη σημασία από τις ιδιάζουσες τοπικές και διεθνείς 
συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπήρξε το επιστέγασμα πολύμηνης προσυνεδριακής 
δουλειάς, εσωκομματικού και δημόσιου διαλόγου και βαθιού προβληματισμού ο 
οποίος συνεχίστηκε και κατά το ίδιο το Συνέδριο. 

Οι σύνεδροι συζήτησαν εκφράζοντας ελεύθερα και δημοκρατικά τη βούληση τους 
και ενέκριναν την εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ , τις «θέσε ις προς 
το Συνέδριο» την «Εισήγηση για επανεξέταση της θέσης του Α Κ Ε Λ στο θέμα της 
ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής 
Ελέγχου και την Έκθεση για τα Οικονομικά της Κ.Ε. του Κόμματος. Το Συνέδριο 
συζήτησε και ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του Κόμματος και 
τους Κανονισμούς Λειτουργίας και εξέλεξε τη νέα Κεντρική Επιτροπή και Κεντρική 
Επιτροπή Ελέγχου του Α Κ Ε Λ . 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 18ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της πολιτικής του 
Κόμματος μέχρι το επόμενο Συνέδριο: 

Διεθνείς εξελίξεις 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά σαν αρνητικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα 
τις εξελίξεις που οδήγησαν στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας 
των σοσιαλιστικών κρατών στην Ανατολική Ευρώπη. Οι εκτιμήσεις του Κόμματος μας 
που έγιναν κατά το 17ο Συνέδριο για την πορεία και την προσφορά του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού» καθώς και για την αναγκαιότητα ανανέωσης του σοσιαλισμού με την 
περαιτέρω εκδημοκρατικοποίηση του ήταν σωστές και ισχύουν και σήμερα. Δυστυχώς 
η προσπάθεια ανανέωσης του σοσιαλισμού απέτυχε. 

Όταν κατανοήθηκε η αναγκαιότητα εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού 
του συγκεκριμένου μοντέλου σοσιαλιστικής ο ικοδόμησης από τις ηγεσίες των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων που βρίσκονταν στην εξουσία και κυρίως από το ΚΚΣΕ , η 
προσπάθεια που αναλήφθηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου έγινε χωρίς μέθοδο 
και προγραμματισμό. Στην πορεία της περεστρόϊκα παραβιάστηκαν βασικές αρχές, 
υποσκάφθηκαν τα θεμέλια της σοσιαλιστικής ιδέας και υπονομεύθηκε ο ρόλος του 
κράτους και του Κόμματος. Διαπράχθηκαν λάθη και παραλείψεις ενώ προκλήθηκαν 
τέτοιες αντιφάσεις και συγκρούσεις, που οδήγησαν το όλο εγχείρημα σε αποτυχία. Οι 
εξωτερικές επεμβάσεις διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό αποσταθεροποιητικό ρόλο. 
Τα γεγονότα απόδειξαν ότι και αρκετοί από τους ηγέτες που ανάλαβαν το έργο της 
ανανέωσης του σοσιαλισμού είχαν ουσιαστικά πάψει να πιστεύουν στο σοσιαλισμό. 
Μερικο ί μάλιστα από αυτούς ενήργησαν συνειδητά για την υπονόμευση του 
σοσιαλισμού και συνέβαλαν στην κατάρρευση του. Τελικά, αντί της ανανέωσης του 
σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη, συνέτειναν για να έχουμε σήμερα μια πορεία 
παλινόρθωσης του καπιταλισμού και μάλιστα σε μερικές χώρες στην πιο πρωτόγονη 
και απάνθρωπη του μορφή. 

2. Η αποτυχία του συγκεκριμένου «μοντέλου» για οικοδόμηση του σοσιαλισμού 
δεν συνιστά αποτυχία της σοσιαλιστικής ιδέας. Ο σοσιαλισμός γεννήθηκε από 
την αντικειμενική αναγκαιότητα της προόδου της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία 
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2. Η αποτυχία του συγκεκριμένου «μοντέλου» για οικοδόμηση του σοσιαλισμού 
δεν συνιστά αποτυχία της σοσιαλιστικής ιδέας. Ο σοσιαλισμός γεννήθηκε από 
την αντικειμενική αναγκαιότητα της προόδου της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία 
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βρίσκεται σε συνεχή κίνηση προς ανώτερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Τα 
αδιέξοδα και η εκμεταλλευτική φύση του καπιταλισμού αναγεννούν τη σοσιαλιστική 
ιδέα και την ανάγκη οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. 0 σοσιαλισμός 
ταυτίζεται με τα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πραγματικής ελευθερίας και 
της ουσιαστικής δημοκρατίας. Γι' αυτό και δεν μπορεί να απέλθει από το προσκήνιο 
της ιστορίας. 

Το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η κοινωνία της 
εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της ανισότητας και της αδικίας. Το μέλλον της 
ανθρωπότητας βρίσκεται στο σοσιαλισμό, στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία 
και την ανθρωπιά που ο σοσιαλισμός εμπερικλείει. 

3. Οι πολιτικές δυνάμεις που είναι φορείς της σοσιαλιστικής ιδέας και της 
σοσιαλιστικής πράξης όχι μόνο δεν έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία και τις 
εξελίξεις, αλλά αντίθετα καλούνται να διαδραματίσουν και πάλιν πρωτοποριακό 
ρόλο, προβάλλοντας μέσα από την πάλη για τα λαϊκά δίκαια τη δική τους εναλλαχτική 
επιλογή. Από αυτή την άποψη είναι ταυτόσημες με το σήμερα και το αύριο, το παρόν 
μα και το μέλλον. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τις δυνάμεις που οικοδομούν μια σοσιαλιστική 
κοινωνία στις χώρες τους και εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη του Κόμματος προς 
τους λαούς των χωρών αυτών. Χαιρετίζει επίσης το γεγονός της ανόδου αριστερών 
προοδευτικών δυνάμεων στο πηδάλιο χωρών της πρώην σοσιαλιστικής κοινότητας, 
καθώς και τη σημαντική ενίσχυση αρκετών άλλων. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει τις σοσιαλιστικές δυνάμεις και Κόμματα που κάτω από 
αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση για 
την επικράτηση των σοσιαλιστικών ιδανικών και εκφράζει προς αυτές τις δυνάμεις 
τη σταθερή διεθνιστική του αλληλεγγύη. 

4. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σοσιαλιστικών 
κρατών της Ευρώπης επιβλήθηκε η λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Η 
νέα τάξη πραγμάτων στηρίζεται στο δίκαιο του ισχυρότερου, δηλαδή, των Ηνωμένων 
Πολιτειώντης Αμερ ικής καιτων στενών συμμάχωντους και εξυπηρετείτα συμφέροντα 
τους. Ο ΟΗΕ ποδηγετείται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις 
ανάμεσα στα κέντρα του καπιταλισμού οξύνονται και πάλιν. Η πάλη για σφαίρες 
επιρροής παίρνει νέες διαστάσεις. Ταυτόχρονα έχουν πυροδοτηθεί μια σειρά 
νέων εστιών θερμής αντιπαράθεσης και αναζωπυρώνονται παλιές συγκρούσεις. Η 
αναβίωση του εθνικισμού - σοβινισμού καθώς και η εξάπλωση του θρησκευτικού 
φανατισμού προσδίδουν νέες διαστάσεις τραγικότητας στις εστίες αντιπαράθεσης και 
απειλούν με μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές εκρήξεις. Το χάσμα ανάμεσα στις 
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο διευρύνεται και βαθαίνει. 
Τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα που δημιουργεί η αχαλίνωτη δίψα για 
εύκολο κέρδος οξύνονται. 

5. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σοσιαλιστικών 
χωρών στην Ευρώπη, μικροί αγωνιζόμενοι λαοί όπως ο Κυπριακός έχασαν ένα 
σημαντικότατο στήριγμα του αγώνα τους. Όσο περνά ο καιρός, όσο πιο κυνικοί 
γίνονται οι σημερινοί πλανητάρχες, τόσο πιο αισθητή θα γίνεται αυτή η απώλεια. 

Στον κόσμο έχει διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση πραγμάτων. Οι 
σοσιαλιστικές, αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούν να την αποδεχτούν 
και να συμβιβαστούν μαζί της. Η μόνη προσφερόμενη επιλογή είναι ο αγώνας ενάντια 
στη Νέα Τάξη και τα όσα συνεπάγεται. Αγώνας για την προάσπιση πανανθρώπινων 
αρχών και αξιών, όπως είναι η ουσιαστική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα στην πράξη και όχι στα λόγια, η εθνική ανεξαρτησία, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η πρόοδος. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση της λεγόμενης Νέας Τάξης 
πραγμάτων είναι αναγκαία η επαφή, ο κοινός προβληματισμός, η συνεργασία και 
ο συντονισμός των αριστερών, προοδευτικών, σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών 
κομμάτων σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Απόρροια αυτής της 
πεποίθησης ήταν η διοργάνωση του διεθνούς συμποσίου τον Οκτώβρη 1991 με 
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θέμα «ο σοσιαλισμός ως ιδεολογία και ο ρόλος της Αριστεράς στο κατώφλι του 
21ου αιώνα» καθώς και η διεθνής συνάντηση της Λάρνακας τον Δεκέμβρη 1994 με 
θέμα «Η ανάγκη για κοινή δράση των Αριστερών, Προοδευτικών και Πατριωτικών 
δυνάμεων για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης όπως διαμορφώνεται σήμερα 
στον κόσμο». Αναγκαία επίσης είναι η ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης που 
να παίρνει και τη μορφή έμπρακτων πρωτοβουλιών. Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στο 
Κόμμα το καθήκον να αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης λαμβάνοντας μέρος 
σε πρωτοβουλίες άλλων και προωθώντας δικές του πρωτοβουλίες ανανέωσης των 
δεσμών και του συντονισμού ενεργειών των προοδευτικών σοσιαλιστικών δυνάμεων 
σε περιφερειακή και διεθνή κλίμακα. 

6. Η νέα παγκόσμια κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά και το Κίνημα των 
Αδεσμεύτων. Πέραν τούτου εσωτερικές αντιφάσεις του ίδιου του Κινήματος καθώς 
και η προσπάθεια ποδηγέτησης του από μεγάλες δυτικές δυνάμεις και άλωσης του 
από διάφορα κέντρα του ισλαμισμού έχουν αποδυναμώσει το Κίνημα των Αδεσμεύτων, 
που σήμερα διαδραματίζει μειωμένο ρόλο στα διεθνή δρώμενα. 

Στους κόλπους του Κινήματος των Αδεσμεύτων υπάρχουν δυνάμεις που προβάλλουν 
αντίσταση στις απόπειρες ποδηγέτησης, διάσπασης ή και αυτοδιάλυσης του. Υπάρχουν 
δυνάμεις που προβληματίζονται και εργάζονται για την ανανέωση του Κινήματος, τον 
εκσυγχρονισμό του και το νέο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην υπεράσπιση των χωρών του λεγόμενου Νότου από την καταλήστευση 
τους από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και στην καταπολέμηση της φτώχειας, της 
μιζέριας, των ασθενειών και των αιματηρών διενέξεων που κατατρύχουν αυτές τις 
χώρες. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει στο Κίνημα των Αδεσμεύτων και τις δυνατότητες που έχει 
να διαδραματίσει ένα εξισορροπητικό ρόλο, ένα ρόλο πολιτικής και κοινωνικής 
δικαιοσύνης στο σημερινό κόσμο. 

7. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί άκρως λανθασμένες και επικίνδυνες για 
τα συμφέροντα της Κύπρου τις όποιες σκέψεις εντός και εκτός κυβέρνησης για 
απομάκρυνση από το Κίνημα των Αδεσμεύτων με το δικαιολογητικό της ενταξιακής 
πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ενταξιακοί προσανατολισμοί της Κύπρου σε μια περίοδο μάλιστα που ακόμα δεν 
υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγκρούονται με 
τη συμμετοχή της Κύπρου στο Κίνημα των Αδεσμεύτων. Συμμετοχή η οποία είναι 
αναγκαία, επωφελής και ενισχυτική του αγώνα που διεξάγουμε. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η Κύπρος πρέπει να παραμείνει ένα ενεργό 
μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του. Πιθανή αποχώρηση της Κύπρου από το 
Κίνημα των Αδεσμεύτων θα οδηγήσει σε απομόνωση. Η Κύπρος για ένα ακαθόριστο 
χρονικό διάστημα δεν θα είναι ούτε αδέσμευτη, ούτε μέλος της Ε.Ε. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν επιζήμιο για τον αγώνα υπεράσπισης και ολοκλήρωσης της ανεξαρτησίας μας. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος στο 
Κυπριακό την οποία και θεωρεί ορθή. 

Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' άνοιξε το δρόμο στην Τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
δομής της Κυπριακής Πολιτείας. 

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να προνοεί: 

(α) Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας και 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυριαρχία της ανεξάρτητης 
Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι μία και αδιαίρετη όπως μια πρέπει να 
είναι η διεθνής προσωπικότητα και η ιθαγένεια. 
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βρίσκεται σε συνεχή κίνηση προς ανώτερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Τα 
αδιέξοδα και η εκμεταλλευτική φύση του καπιταλισμού αναγεννούν τη σοσιαλιστική 
ιδέα και την ανάγκη οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. 0 σοσιαλισμός 
ταυτίζεται με τα ιδανικά της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πραγματικής ελευθερίας και 
της ουσιαστικής δημοκρατίας. Γι' αυτό και δεν μπορεί να απέλθει από το προσκήνιο 
της ιστορίας. 

Το μέλλον της ανθρωπότητας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι η κοινωνία της 
εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της ανισότητας και της αδικίας. Το μέλλον της 
ανθρωπότητας βρίσκεται στο σοσιαλισμό, στην κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία 
και την ανθρωπιά που ο σοσιαλισμός εμπερικλείει. 

3. Οι πολιτικές δυνάμεις που είναι φορείς της σοσιαλιστικής ιδέας και της 
σοσιαλιστικής πράξης όχι μόνο δεν έχουν ξεπεραστεί από την ιστορία και τις 
εξελίξεις, αλλά αντίθετα καλούνται να διαδραματίσουν και πάλιν πρωτοποριακό 
ρόλο, προβάλλοντας μέσα από την πάλη για τα λαϊκά δίκαια τη δική τους εναλλαχτική 
επιλογή. Από αυτή την άποψη είναι ταυτόσημες με το σήμερα και το αύριο, το παρόν 
μα και το μέλλον. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τις δυνάμεις που οικοδομούν μια σοσιαλιστική 
κοινωνία στις χώρες τους και εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη του Κόμματος προς 
τους λαούς των χωρών αυτών. Χαιρετίζει επίσης το γεγονός της ανόδου αριστερών 
προοδευτικών δυνάμεων στο πηδάλιο χωρών της πρώην σοσιαλιστικής κοινότητας, 
καθώς και τη σημαντική ενίσχυση αρκετών άλλων. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει τις σοσιαλιστικές δυνάμεις και Κόμματα που κάτω από 
αντίξοες συνθήκες αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση για 
την επικράτηση των σοσιαλιστικών ιδανικών και εκφράζει προς αυτές τις δυνάμεις 
τη σταθερή διεθνιστική του αλληλεγγύη. 

4. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σοσιαλιστικών 
κρατών της Ευρώπης επιβλήθηκε η λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο. Η 
νέα τάξη πραγμάτων στηρίζεται στο δίκαιο του ισχυρότερου, δηλαδή, των Ηνωμένων 
Πολιτειώντης Αμερ ικής καιτων στενών συμμάχωντους και εξυπηρετείτα συμφέροντα 
τους. Ο ΟΗΕ ποδηγετείται ουσιαστικά από τις ΗΠΑ. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις 
ανάμεσα στα κέντρα του καπιταλισμού οξύνονται και πάλιν. Η πάλη για σφαίρες 
επιρροής παίρνει νέες διαστάσεις. Ταυτόχρονα έχουν πυροδοτηθεί μια σειρά 
νέων εστιών θερμής αντιπαράθεσης και αναζωπυρώνονται παλιές συγκρούσεις. Η 
αναβίωση του εθνικισμού - σοβινισμού καθώς και η εξάπλωση του θρησκευτικού 
φανατισμού προσδίδουν νέες διαστάσεις τραγικότητας στις εστίες αντιπαράθεσης και 
απειλούν με μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές εκρήξεις. Το χάσμα ανάμεσα στις 
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο διευρύνεται και βαθαίνει. 
Τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα που δημιουργεί η αχαλίνωτη δίψα για 
εύκολο κέρδος οξύνονται. 

5. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σοσιαλιστικών 
χωρών στην Ευρώπη, μικροί αγωνιζόμενοι λαοί όπως ο Κυπριακός έχασαν ένα 
σημαντικότατο στήριγμα του αγώνα τους. Όσο περνά ο καιρός, όσο πιο κυνικοί 
γίνονται οι σημερινοί πλανητάρχες, τόσο πιο αισθητή θα γίνεται αυτή η απώλεια. 

Στον κόσμο έχει διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη κατάσταση πραγμάτων. Οι 
σοσιαλιστικές, αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούν να την αποδεχτούν 
και να συμβιβαστούν μαζί της. Η μόνη προσφερόμενη επιλογή είναι ο αγώνας ενάντια 
στη Νέα Τάξη και τα όσα συνεπάγεται. Αγώνας για την προάσπιση πανανθρώπινων 
αρχών και αξιών, όπως είναι η ουσιαστική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κατοχυρωμένα στην πράξη και όχι στα λόγια, η εθνική ανεξαρτησία, η κοινωνική 
δικαιοσύνη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η πρόοδος. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση της λεγόμενης Νέας Τάξης 
πραγμάτων είναι αναγκαία η επαφή, ο κοινός προβληματισμός, η συνεργασία και 
ο συντονισμός των αριστερών, προοδευτικών, σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών 
κομμάτων σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο. Απόρροια αυτής της 
πεποίθησης ήταν η διοργάνωση του διεθνούς συμποσίου τον Οκτώβρη 1991 με 
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θέμα «ο σοσιαλισμός ως ιδεολογία και ο ρόλος της Αριστεράς στο κατώφλι του 
21ου αιώνα» καθώς και η διεθνής συνάντηση της Λάρνακας τον Δεκέμβρη 1994 με 
θέμα «Η ανάγκη για κοινή δράση των Αριστερών, Προοδευτικών και Πατριωτικών 
δυνάμεων για την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης όπως διαμορφώνεται σήμερα 
στον κόσμο». Αναγκαία επίσης είναι η ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης που 
να παίρνει και τη μορφή έμπρακτων πρωτοβουλιών. Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στο 
Κόμμα το καθήκον να αναλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης λαμβάνοντας μέρος 
σε πρωτοβουλίες άλλων και προωθώντας δικές του πρωτοβουλίες ανανέωσης των 
δεσμών και του συντονισμού ενεργειών των προοδευτικών σοσιαλιστικών δυνάμεων 
σε περιφερειακή και διεθνή κλίμακα. 

6. Η νέα παγκόσμια κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά και το Κίνημα των 
Αδεσμεύτων. Πέραν τούτου εσωτερικές αντιφάσεις του ίδιου του Κινήματος καθώς 
και η προσπάθεια ποδηγέτησης του από μεγάλες δυτικές δυνάμεις και άλωσης του 
από διάφορα κέντρα του ισλαμισμού έχουν αποδυναμώσει το Κίνημα των Αδεσμεύτων, 
που σήμερα διαδραματίζει μειωμένο ρόλο στα διεθνή δρώμενα. 

Στους κόλπους του Κινήματος των Αδεσμεύτων υπάρχουν δυνάμεις που προβάλλουν 
αντίσταση στις απόπειρες ποδηγέτησης, διάσπασης ή και αυτοδιάλυσης του. Υπάρχουν 
δυνάμεις που προβληματίζονται και εργάζονται για την ανανέωση του Κινήματος, τον 
εκσυγχρονισμό του και το νέο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην υπεράσπιση των χωρών του λεγόμενου Νότου από την καταλήστευση 
τους από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και στην καταπολέμηση της φτώχειας, της 
μιζέριας, των ασθενειών και των αιματηρών διενέξεων που κατατρύχουν αυτές τις 
χώρες. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει στο Κίνημα των Αδεσμεύτων και τις δυνατότητες που έχει 
να διαδραματίσει ένα εξισορροπητικό ρόλο, ένα ρόλο πολιτικής και κοινωνικής 
δικαιοσύνης στο σημερινό κόσμο. 

7. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί άκρως λανθασμένες και επικίνδυνες για 
τα συμφέροντα της Κύπρου τις όποιες σκέψεις εντός και εκτός κυβέρνησης για 
απομάκρυνση από το Κίνημα των Αδεσμεύτων με το δικαιολογητικό της ενταξιακής 
πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι ενταξιακοί προσανατολισμοί της Κύπρου σε μια περίοδο μάλιστα που ακόμα δεν 
υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγκρούονται με 
τη συμμετοχή της Κύπρου στο Κίνημα των Αδεσμεύτων. Συμμετοχή η οποία είναι 
αναγκαία, επωφελής και ενισχυτική του αγώνα που διεξάγουμε. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η Κύπρος πρέπει να παραμείνει ένα ενεργό 
μέλος του Κινήματος των Αδεσμεύτων και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του. Πιθανή αποχώρηση της Κύπρου από το 
Κίνημα των Αδεσμεύτων θα οδηγήσει σε απομόνωση. Η Κύπρος για ένα ακαθόριστο 
χρονικό διάστημα δεν θα είναι ούτε αδέσμευτη, ούτε μέλος της Ε.Ε. Κάτι τέτοιο θα 
ήταν επιζήμιο για τον αγώνα υπεράσπισης και ολοκλήρωσης της ανεξαρτησίας μας. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος στο 
Κυπριακό την οποία και θεωρεί ορθή. 

Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β' άνοιξε το δρόμο στην Τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
δομής της Κυπριακής Πολιτείας. 

Η λύση του Κυπριακού πρέπει να προνοεί: 

(α) Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας και 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυριαρχία της ανεξάρτητης 
Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να είναι μία και αδιαίρετη όπως μια πρέπει να 
είναι η διεθνής προσωπικότητα και η ιθαγένεια. 
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(β) Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

(γ) Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού λαού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από το μαζικό 
εποικισμό. 

(δ) Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος όλων των προσφύγων για επιστροφή και η διασφάλιση του 
δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας. 

(ε) Τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διπεριφερειακής, αδέσμευτης 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των διεθνώς παραδεχτών αρχών και κανόνων 
που διέπουν τη λειτουργία των ομοσπονδιακών κρατών. 

(στ) Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

(ζ) Τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους της. 

Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά, μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και στη 
βάση των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ. των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Διεθνούς 
Οργανισμού και των συμφωνιών κορυφής του 1977 και 1979. 

Ανεξάρτητα απότηνπορεία επίλυσηςτου Κυπριακού θα πρέπεινα δοθεί προτεραιότητα 
στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εγκλωβισμένων μας. Καλούμε τον ΟΗΕ να επιδείξει περισσότερη ευαισθησία 
στην προώθηση των δυο αυτών ανθρωπιστικών θεμάτων. 

2. Με ευθύνη της Άγκυρας και του καθεστώτος Ντενκτάς εικοσιένα χρόνια μετά 
το προδοτικό πραξικόπημα κα ιτην τουρκική εισβολή το Κυπριακό παραμένει άλυτο. 
Όχ ι μόνο δεν έχει σημε ιωθε ί πρόοδος προς μια δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεχτή 
λύση αλλά αντίθετα τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί επικίνδυνη οπισθοδρόμηση. 
Το 18ο Συνέδριο διαπιστώνει με βαθιά ανησυχία ότι η απόσταση που μας χωρίζει από 
την οριστική διχοτόμηση ολοένα και σμικρύνεται. 

Για τη διαιώνιση και επιδείνωση της κατάστασης στο Κυπριακό ευθύνες φέρουν 
επίσης, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ιδιαίτερα οι Αμερικανοί και οι 
Βρετανοί οι οποίοι εξακολουθούν να παρουσιάζονται απρόθυμοι να ασκήσουν πιέσεις 
πάνω στην τουρκική πλευρά για να ευθυγραμμιστεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο ίδιος 
ο Δ ιεθνής Οργανισμός αποφεύγει να μελετήσει και να εφαρμόσει υπαλλαχτικούς 
τρόπους προώθησης λύσης του Κυπριακού, όπως προνοούν δικά του ψηφίσματα. 

Η κυβέρνηση Κληρίδη μετηναντιφατική καιλανθασμένη πολιτ ικήτηςόπωςεκφράστηκε 
με την άρνηση αξιοποίησης του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 789, με την 
αποδοχή του πακέτου των ΜΟΕ της 21 του Μάρτη του 1994, με τη συμπεριφορά της 
στα θέματα άμυνας την οποία χρησιμοποιεί δημαγωγικά για κάλυψη της αδιέξοδης 
πολιτικής της στο Κυπριακό, με τη συμμετοχή στις άτυπες διαβουλεύσεις και τις 
μυστικές συνομιλίες, με τα μηνύματα ετοιμότητας για παραχώρηση κυριαρχίας και 
την ιδέα για νατοϊκές εγγυήσεις δεν είναι άμοιρη ευθυνών για την παρούσα κατάσταση 
στο Κυπριακό. 

3. Μοναδικό αποδεκτά πλαίσια αναζήτησης λύσης του Κυπριακού είναι τα 
πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε άλλη πρωτοβουλία πρέπει να είναι 
ενισχυτική των προσπαθειών του ΟΗΕ και να εδράζεται στα ψηφίσματα του Διεθνούς 
Οργανισμού για την Κύπρο. 

Η εκδηλωθείσα αμερικανική πρωτοβουλία βγαίνει έξω από τα πιο πάνω πλαίσια, 
υποσκελίζει και παραγκωνίζει τα Ηνωμένα Έθνη, γεγονός που κρύβει μεγάλους 
κινδύνους για την υπόθεση της Κύπρου. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η 
εκτροπή του Κυπριακού από τα πλαίσια του ΟΗΕ συντελείται και σαν αποτέλεσμα της 
αδράνειας και της ανοχής της Κυπριακής Κυβέρνησης, η οποία παθητικά αναμένει 
την έκβαση της αμερικανικής πρωτοβουλίας. 
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4. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ανησυχία ότι τόσο εκτός Κύπρου 
όσο και εντός Κύπρου πληθαίνουν οι φωνές για λύση δυο εθνικά αμιγών κρατών. 
Η πολύχρονη εκκρεμότητα του Κυπριακού και η κόπωση που τη συνοδεύει, η 
αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών που μέχρι σήμερα δοκιμάστηκαν στα πλαίσια 
του ΟΗΕ και τα υπαρκτά προβλήματα ασφάλειας καλλιεργούν το έδαφος για σταδιακή 
αποδοχή της φιλοσοφίας «έδαφος έναντι κυριαρχίας». Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να 
οδηγηθούμε σ' ένα απαράδεχτο συμβιβασμό που βρίσκεται έξω από τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής και που σαν κατάληξη του θα έχει μια χαλαρή 
συνομοσπονδία δυο ουσιαστικά ανεξαρτήτων κρατών στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο θα 
σημάνει το τέλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την απαρχή νέων περιπετειών για 
το λαό μας. 

Στο ίδιο διχοτομικό αποτέλεσμα οδηγεί αντικειμενικά και η φαινομενικά ανένδοτη 
«απελευθερωτική» αντιομοσπονδιακή πολιτική η οποία επίσης αναπτύσσεται 
παράλληλα με την αναβίωση και την καλλιέργεια του εθνικισμού και του σοβινισμού. 

5. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζειτην πεποίθηση ότι η πορεία προς διχοτομική 
λύση μπορεί να ανακοπεί. Μπορούν ακόμα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης που θα αποκαθιστά την ενότητα, εδαφική ακεραιότητα και 
ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω το 18ο 
Συνέδριο εισηγείται τα ακόλουθα: 

• Να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του Εθνικού 
Συμβουλίου σαν του συλλογικού οργάνου χειρισμού του Κυπριακού. Να τεθεί 
τέρμα στην κατ' εξακολούθηση παραγνώριση των αποφάσεων του Εθνικού 
Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που οδηγεί στον εξευτελισμό 
και την αχρήστευση του σώματος. 

• Να επαναβεβαιωθούν από το Εθνικό Συμβούλιο οι αρχές λύσης του Κυπριακού 
όπως αυτές εμπεριέχονται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες 
κορυφής και όπως έχουν κωδικοποιηθεί στις ομόφωνες προτάσεις της Ε/ 
κυπριακής πλευράς τον Γενάρη 1989. Να επαναβεβαιώσουμε ότι η κυριαρχία 
της μελλοντικής ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι μια και 
αδιαίρετη. Στη βάση αυτής της επαναβεβαίωσης να αναληφθεί εκστρατεία στο 
διεθνή χώρο από την κυβέρνηση, τη Βουλή, την πολιτική ηγεσία και όλα τα 
οργανωμένα σύνολα για προώθηση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. 
Σημαντικό ρόλο σ'αυτή την εκστρατεία μπορούν να διαδραματίσουν οι όπου 
γης απόδημοι και οι οργανώσεις τους τις οποίες δυστυχώς η κυβέρνηση δεν 
αξιοποιεί επαρκώς και αποτελεσματικά. 

• Να τεθεί τέρμα στην παθητική ενατένιση των πρωτοβουλιών τρίτων και να 
αναλάβει η δική μας πλευρά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παράλληλα 
να υποστηριχθούν και αξιοποιηθούν πρωτοβουλίες όπως η ρωσική που 
εντάσσονται στα πλαίσια του ΟΗΕ και είναι ενισχυτικές του ρόλου του. 

• Να επανέλθει το Κυπριακό στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη σωστή 
βάση αναζήτησης λύσης που είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες 
κορυφής. 

• Να υποδειχθεί στον Γ Γ του ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
ότι νέος διακοινοτικός διάλογος μπορεί να αρχίσει αν η τουρκική πλευρά 
εγκαταλείψει τις αξιώσεις της για χωριστή κυριαρχία και αποδεχτεί τα σχετικά 
με την κυριαρχία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα οι Η Π Α και η Βρετανία πρέπει να 
ασκήσουν την επιρροή τους πάνω στην Τουρκία προς αυτήν την κατεύθυνση. 

• Να υποδειχθεί προς το Γ Γ του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τυχόν 
εφαρμογή προχωρημένων Μ Ο Ε νοείται μόνο αν υπάρξει πρόοδος και επί της 
ουσίας του Κυπριακού. 

6. Το 18ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ για την αμυντική θωράκιση. 

Η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση της απειλής από την παρουσία των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων 
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(β) Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

(γ) Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού λαού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από το μαζικό 
εποικισμό. 

(δ) Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος όλων των προσφύγων για επιστροφή και η διασφάλιση του 
δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας. 

(ε) Τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διπεριφερειακής, αδέσμευτης 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των διεθνώς παραδεχτών αρχών και κανόνων 
που διέπουν τη λειτουργία των ομοσπονδιακών κρατών. 

(στ) Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

(ζ) Τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους της. 

Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά, μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και στη 
βάση των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ. των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Διεθνούς 
Οργανισμού και των συμφωνιών κορυφής του 1977 και 1979. 

Ανεξάρτητα απότηνπορεία επίλυσηςτου Κυπριακού θα πρέπεινα δοθεί προτεραιότητα 
στη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των εγκλωβισμένων μας. Καλούμε τον ΟΗΕ να επιδείξει περισσότερη ευαισθησία 
στην προώθηση των δυο αυτών ανθρωπιστικών θεμάτων. 

2. Με ευθύνη της Άγκυρας και του καθεστώτος Ντενκτάς εικοσιένα χρόνια μετά 
το προδοτικό πραξικόπημα κα ιτην τουρκική εισβολή το Κυπριακό παραμένει άλυτο. 
Όχ ι μόνο δεν έχει σημε ιωθε ί πρόοδος προς μια δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεχτή 
λύση αλλά αντίθετα τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί επικίνδυνη οπισθοδρόμηση. 
Το 18ο Συνέδριο διαπιστώνει με βαθιά ανησυχία ότι η απόσταση που μας χωρίζει από 
την οριστική διχοτόμηση ολοένα και σμικρύνεται. 

Για τη διαιώνιση και επιδείνωση της κατάστασης στο Κυπριακό ευθύνες φέρουν 
επίσης, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ιδιαίτερα οι Αμερικανοί και οι 
Βρετανοί οι οποίοι εξακολουθούν να παρουσιάζονται απρόθυμοι να ασκήσουν πιέσεις 
πάνω στην τουρκική πλευρά για να ευθυγραμμιστεί με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο ίδιος 
ο Δ ιεθνής Οργανισμός αποφεύγει να μελετήσει και να εφαρμόσει υπαλλαχτικούς 
τρόπους προώθησης λύσης του Κυπριακού, όπως προνοούν δικά του ψηφίσματα. 

Η κυβέρνηση Κληρίδη μετηναντιφατική καιλανθασμένη πολιτ ικήτηςόπωςεκφράστηκε 
με την άρνηση αξιοποίησης του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας 789, με την 
αποδοχή του πακέτου των ΜΟΕ της 21 του Μάρτη του 1994, με τη συμπεριφορά της 
στα θέματα άμυνας την οποία χρησιμοποιεί δημαγωγικά για κάλυψη της αδιέξοδης 
πολιτικής της στο Κυπριακό, με τη συμμετοχή στις άτυπες διαβουλεύσεις και τις 
μυστικές συνομιλίες, με τα μηνύματα ετοιμότητας για παραχώρηση κυριαρχίας και 
την ιδέα για νατοϊκές εγγυήσεις δεν είναι άμοιρη ευθυνών για την παρούσα κατάσταση 
στο Κυπριακό. 

3. Μοναδικό αποδεκτά πλαίσια αναζήτησης λύσης του Κυπριακού είναι τα 
πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε άλλη πρωτοβουλία πρέπει να είναι 
ενισχυτική των προσπαθειών του ΟΗΕ και να εδράζεται στα ψηφίσματα του Διεθνούς 
Οργανισμού για την Κύπρο. 

Η εκδηλωθείσα αμερικανική πρωτοβουλία βγαίνει έξω από τα πιο πάνω πλαίσια, 
υποσκελίζει και παραγκωνίζει τα Ηνωμένα Έθνη, γεγονός που κρύβει μεγάλους 
κινδύνους για την υπόθεση της Κύπρου. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η 
εκτροπή του Κυπριακού από τα πλαίσια του ΟΗΕ συντελείται και σαν αποτέλεσμα της 
αδράνειας και της ανοχής της Κυπριακής Κυβέρνησης, η οποία παθητικά αναμένει 
την έκβαση της αμερικανικής πρωτοβουλίας. 
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4. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ανησυχία ότι τόσο εκτός Κύπρου 
όσο και εντός Κύπρου πληθαίνουν οι φωνές για λύση δυο εθνικά αμιγών κρατών. 
Η πολύχρονη εκκρεμότητα του Κυπριακού και η κόπωση που τη συνοδεύει, η 
αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών που μέχρι σήμερα δοκιμάστηκαν στα πλαίσια 
του ΟΗΕ και τα υπαρκτά προβλήματα ασφάλειας καλλιεργούν το έδαφος για σταδιακή 
αποδοχή της φιλοσοφίας «έδαφος έναντι κυριαρχίας». Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να 
οδηγηθούμε σ' ένα απαράδεχτο συμβιβασμό που βρίσκεται έξω από τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής και που σαν κατάληξη του θα έχει μια χαλαρή 
συνομοσπονδία δυο ουσιαστικά ανεξαρτήτων κρατών στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο θα 
σημάνει το τέλος της Κυπριακής Δημοκρατίας και την απαρχή νέων περιπετειών για 
το λαό μας. 

Στο ίδιο διχοτομικό αποτέλεσμα οδηγεί αντικειμενικά και η φαινομενικά ανένδοτη 
«απελευθερωτική» αντιομοσπονδιακή πολιτική η οποία επίσης αναπτύσσεται 
παράλληλα με την αναβίωση και την καλλιέργεια του εθνικισμού και του σοβινισμού. 

5. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζειτην πεποίθηση ότι η πορεία προς διχοτομική 
λύση μπορεί να ανακοπεί. Μπορούν ακόμα να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης που θα αποκαθιστά την ενότητα, εδαφική ακεραιότητα και 
ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω το 18ο 
Συνέδριο εισηγείται τα ακόλουθα: 

• Να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του Εθνικού 
Συμβουλίου σαν του συλλογικού οργάνου χειρισμού του Κυπριακού. Να τεθεί 
τέρμα στην κατ' εξακολούθηση παραγνώριση των αποφάσεων του Εθνικού 
Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που οδηγεί στον εξευτελισμό 
και την αχρήστευση του σώματος. 

• Να επαναβεβαιωθούν από το Εθνικό Συμβούλιο οι αρχές λύσης του Κυπριακού 
όπως αυτές εμπεριέχονται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες 
κορυφής και όπως έχουν κωδικοποιηθεί στις ομόφωνες προτάσεις της Ε/ 
κυπριακής πλευράς τον Γενάρη 1989. Να επαναβεβαιώσουμε ότι η κυριαρχία 
της μελλοντικής ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι μια και 
αδιαίρετη. Στη βάση αυτής της επαναβεβαίωσης να αναληφθεί εκστρατεία στο 
διεθνή χώρο από την κυβέρνηση, τη Βουλή, την πολιτική ηγεσία και όλα τα 
οργανωμένα σύνολα για προώθηση δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. 
Σημαντικό ρόλο σ'αυτή την εκστρατεία μπορούν να διαδραματίσουν οι όπου 
γης απόδημοι και οι οργανώσεις τους τις οποίες δυστυχώς η κυβέρνηση δεν 
αξιοποιεί επαρκώς και αποτελεσματικά. 

• Να τεθεί τέρμα στην παθητική ενατένιση των πρωτοβουλιών τρίτων και να 
αναλάβει η δική μας πλευρά την πρωτοβουλία των κινήσεων. Παράλληλα 
να υποστηριχθούν και αξιοποιηθούν πρωτοβουλίες όπως η ρωσική που 
εντάσσονται στα πλαίσια του ΟΗΕ και είναι ενισχυτικές του ρόλου του. 

• Να επανέλθει το Κυπριακό στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη σωστή 
βάση αναζήτησης λύσης που είναι τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες 
κορυφής. 

• Να υποδειχθεί στον Γ Γ του ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
ότι νέος διακοινοτικός διάλογος μπορεί να αρχίσει αν η τουρκική πλευρά 
εγκαταλείψει τις αξιώσεις της για χωριστή κυριαρχία και αποδεχτεί τα σχετικά 
με την κυριαρχία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα οι Η Π Α και η Βρετανία πρέπει να 
ασκήσουν την επιρροή τους πάνω στην Τουρκία προς αυτήν την κατεύθυνση. 

• Να υποδειχθεί προς το Γ Γ του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τυχόν 
εφαρμογή προχωρημένων Μ Ο Ε νοείται μόνο αν υπάρξει πρόοδος και επί της 
ουσίας του Κυπριακού. 

6. Το 18ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ για την αμυντική θωράκιση. 

Η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση της απειλής από την παρουσία των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων 
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αλλά και κάθε ξένης επιβουλής κατά της πατρίδας μας. Η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, 
ούτε μπορεί να επιτύχει την ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων. Η αμυντική 
θωράκιση οφείλει να υποτάσσεται και να εξυπηρετεί το στρατηγικό στόχο που είναι 
η πολιτική και ε ιρηνική λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Η αμυντική πολιτική πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας 
και να μην επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία. 

Οποιαδήποτε τάση υπερβολής, αλόγιστες δαπάνες σε βάρος της ανάπτυξης και ο 
υπερτονισμός της σημασίας της άμυνας οδηγεί στην εντύπωση της στρατικοποίησης 
του Κυπριακού και της οικονομίας μας, καλλιεργεί αυταπάτες για το εφικτό της 
πολεμικής οδού για λύση του Κυπριακού και αντιστρατεύεται την κοινά αποδεκτή 
πολιτική της επαναπροσέγγισης μεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 

Σε σχέση με το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου θεωρούμε ότι οι δυνατότητες 
και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας που προκύπτουν από τις συνθήκες εγγυήσεως 
και συμμαχίας, της δίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το νόμιμο δικαίωμα, να 
στηρίξει και να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία ολόκληρης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργείται η εντύπωση 
υποβάθμισης της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

7. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα ζει σήμερα σε δύσκολες συνθήκες και βρίσκεται 
σε κατάσταση αναζήτησης. Τα διάφορα «κυβερνητικά» σχήματα που δοκιμάστηκαν 
στο παράνομο κράτος, δεν έφεραν τη λύση στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Τ/κ κοινότητα. Η φυγή των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο 
συνεχίστηκε με γρήγορο ρυθμό και τα τελευταία 5 χρόνια. Απεναντίας η εισροή 
εποίκων από την Τουρκία πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα, ο δημογραφικός 
χαρακτήρας του νησιού να αλλάξει. Οι δυσκολίες στον οικονομικό τομέα είχαν 
ως αποτέλεσμα την παραπέρα επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου. Οι εξελίξεις 
αυτές, αν και δεν οδηγούν αυτόματα τους Τουρκοκυπρίους να επιλέξουν λύση του 
Κυπριακού αντί της μη λύσης, τους βοηθούν ωστόσο να κατανοήσουν ότι στη βάση 
των προβλημάτων τους βρίσκεται το Κυπριακό πρόβλημα και ότι μόνο με τη σωστή 
λύση του θα λυθούν και τα δικά τους προβλήματα. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την προσήλωση του Κόμματος στην 
πολιτική της επαναπροσέγγισης των δυο κοινοτήτων και επαναφέρει την πρόταση 
για πρακτικά μέτρα επαναπροσέγγισης που ενέκρινε το 17ο Συνέδριο και που στη 
συνέχεια υποβλήθηκαν τον Μάρτη του 1991 στις συναντήσεις των αρχηγών Ε/ 
κυπριακών και Τ/κυπριακών Κομμάτων. 

Προς όλους εκείνους τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας, που όπως και εμείς, 
επιθυμούν ειρηνική επανένωση της Κύπρου, το Α Κ Ε Λ τρέφει τα πιο θερμά αισθήματα 
σεβασμού και φιλίας. Αυτούς τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας, τους θεωρούμε 
συναγωνιστές στον κοινό αγώνα και εκτ ιμούμε ότι και η δική τους πάλη είναι ένας 
σοβαρός παράγοντας για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, παράγοντας του οποίου 
τη σημασία κανένας δεν πρέπει να υποτιμά. 

Το 18ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει ασυμβίβαστα την πάλη ενάντια 
στον εθνικισμό και το σοβινισμό θεωρώντας αυτήν την πάλη σαν ύψιστο πατριωτικό 
καθήκον. Οα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την καλλιέργεια αισθημάτων φιλίας 
και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα, στις δυο κοινότητες και την προαγωγή της 
συνεργασίας μεταξύ τους. Οα συνεχίσουμε να προαγάγουμε τα κοινά στοιχεία που 
μας ενώνουν ως Κυπρίους πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτό δεν αντιφάσκει και δεν 
συγκρούεται με την εθνική προέλευση της κάθε κοινότητας. 

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια το Α Κ Ε Λ θεωρεί κάτι περισσότερο από αναγκαία τη 
συνέχιση των επαφών του με Τ/κυπριακά κόμματα και χαιρετίζει κάθε είδους επαφή 
ανάμεσα σε οργανώσεις νεολαίας, γυναικών συνδικαλιστικές, πολιτιστικές και άλλες 
οργανώσεις των δυο κοινοτήτων και ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους. 

8. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τον αγώνα για να αποτραπεί 
η διχοτόμηση και να επανενωθεί η Κύπρος και ο λαός της. Το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να υπερασπίζεται και να προωθεί παντού τη γραμμή του Α Κ Ε Λ 
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στο Κυπριακό και να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα να προχωρήσει 
σε λαϊκές κινητοποιήσεις αν χρειαστεί για την προώθηση της σωστής γραμμής λύσης 
του Κυπριακού και για την αποτροπή της διχοτόμησης. 

Ζητήματα εσωτερικού μετώπου 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι επί διακυβέρνησης Κληρίδη η 
ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο δοκιμάζεται σοβαρά. Οι κυβερνώντες, με αποφάσεις, 
ενέργειες και δηλώσεις τους προκαλούν το περί δικαίου δημόσιο αίσθημα και 
προξενούν αχρείαστες εντάσεις και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό μέτωπο. Η 
επιχειρούμενη αποκατάσταση και εξαγνισμός της Ε Ο Κ Α Β' και του Γρίβα συνιστά μια 
απαράδεκτη και καταδικαστέα πολιτική που δυναμιτίζει την ενότητα του εσωτερικού 
μας μετώπου. Το 18ο Συνέδριο καλεί τους Ακελιστές αλλά και τον κάθε δημοκράτη 
να συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ιστορική αλήθεια, την ιστορική μνήμη και την 
αξιοπρέπεια αυτού του τόπου. 

2. Μ ε την άνοδο της δεξιάς στην εξουσία, την υλοποίηση της πολιτικής δικαίωσης 
του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β', τη συνομολόγηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού 
χώρου και τη λαϊκίστικη δημαγωγική εκμετάλλευση του από τους κυβερνώντες 
γινόμαστε μάρτυρες αναβίωσης του εθνικισμού και του σοβινισμού. Ο σοβινισμός 
χύνει νερό στο μύλο της διχοτόμησης. Εργάζεται προς το συμφέρον των εχθρών 
της Κύπρου και προετοιμάζει ιδεολογικά είτε νέες εξτρεμιστικές ενέργειες, είτε την 
αποδοχή διχοτομικών λύσεων στο όνομα της εθνικής καθαρότητας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει τον εθνικισμό - σοβινισμό και καλεί τον κάθε 
Κύπριο πατριώτη σε συνεχή και αποφασιστικό αγώνα ενάντια τους. 

3. Ως αποτέλεσμα των αγώνων του λαού μας και με την σημαντικότατη συμβολή 
του Α Κ Ε Λ , είχαμε στην Κύπρο μια προοδευτική πορεία εδραίωσης και διεύρυνσης 
των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. Ιδιαίτερα αισθητή είχε γίνει αυτή η ανέλιξη στη 
διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας. Η άνοδος της δεξιάς στην εξουσία ανέκοψε 
αυτήν την πορεία. Σήμερα ακολουθείται πολιτική συρρίκνωσης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, υπόσκαψης των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει αυτήν την πολιτική των κυβερνώντων και καλεί 
σε αγώνα για υπεράσπιση θεσμών και αξιών, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών 
κατακτήσεων του λαού μας. 

4. Επί διακυβέρνησης Κληρίδη υποβαθμίστηκε ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνοντας σοβαρές αποφάσεις ερήμην του Εθνικού 
Συμβουλίου ή σε αντιπαράθεση με την πλειοψηφία του σώματος οδηγεί σε αχρήστευση 
ένα θεσμό τον οποίο το Α Κ Ε Λ θεωρεί απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση του Εθνικού 
μας θέματος. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εμμένει: 

(α) στην έγκαιρη, πλήρη και αδιάλειπτη ενημέρωση των μελών του Εθνικού 
Συμβουλίου πριν από τη λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα που αφορούν 
χειρισμούς του Κυπριακού. 

(β) στην ουσιαστική συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο. 

(γ) στην τήρηση των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, 

(δ) στο σεβασμό της άποψης της πλειοψηφίας του Εθνικού Συμβουλίου. 

5. Το καθεστώς δυσμενών διακρίσεων σε βάρος αριστερών πολιτών και 
γενικότερα σε βάρος πολιτών που δεν ανήκουν στο χώρο της συγκυβέρνησης έχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η αξιοκρατία αντικαθίσταται από την κομματικοποίηση του 
κρατικού μηχανισμού και τον διαμοιρασμό θέσεων ανάμεσα στους συγκυβερνώντες 
προς ικανοποίηση παραταξιακών σκοπιμοτήτων. 

Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στο Κόμμα το καθήκον της ανάληψης συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών προάσπισης και εμπέδωσης της αξιοκρατίας συμπεριλαμβανομένων 
και μέτρων για τη θεσμική κατοχύρωση της. 
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αλλά και κάθε ξένης επιβουλής κατά της πατρίδας μας. Η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, 
ούτε μπορεί να επιτύχει την ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων. Η αμυντική 
θωράκιση οφείλει να υποτάσσεται και να εξυπηρετεί το στρατηγικό στόχο που είναι 
η πολιτική και ε ιρηνική λύση του Κυπριακού προβλήματος. 

Η αμυντική πολιτική πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας 
και να μην επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία. 

Οποιαδήποτε τάση υπερβολής, αλόγιστες δαπάνες σε βάρος της ανάπτυξης και ο 
υπερτονισμός της σημασίας της άμυνας οδηγεί στην εντύπωση της στρατικοποίησης 
του Κυπριακού και της οικονομίας μας, καλλιεργεί αυταπάτες για το εφικτό της 
πολεμικής οδού για λύση του Κυπριακού και αντιστρατεύεται την κοινά αποδεκτή 
πολιτική της επαναπροσέγγισης μεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 

Σε σχέση με το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου θεωρούμε ότι οι δυνατότητες 
και οι υποχρεώσεις της Ελλάδας που προκύπτουν από τις συνθήκες εγγυήσεως 
και συμμαχίας, της δίνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το νόμιμο δικαίωμα, να 
στηρίξει και να υπερασπίσει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία ολόκληρης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργείται η εντύπωση 
υποβάθμισης της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

7. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα ζει σήμερα σε δύσκολες συνθήκες και βρίσκεται 
σε κατάσταση αναζήτησης. Τα διάφορα «κυβερνητικά» σχήματα που δοκιμάστηκαν 
στο παράνομο κράτος, δεν έφεραν τη λύση στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η Τ/κ κοινότητα. Η φυγή των Τουρκοκυπρίων από την Κύπρο 
συνεχίστηκε με γρήγορο ρυθμό και τα τελευταία 5 χρόνια. Απεναντίας η εισροή 
εποίκων από την Τουρκία πήρε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα, ο δημογραφικός 
χαρακτήρας του νησιού να αλλάξει. Οι δυσκολίες στον οικονομικό τομέα είχαν 
ως αποτέλεσμα την παραπέρα επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου. Οι εξελίξεις 
αυτές, αν και δεν οδηγούν αυτόματα τους Τουρκοκυπρίους να επιλέξουν λύση του 
Κυπριακού αντί της μη λύσης, τους βοηθούν ωστόσο να κατανοήσουν ότι στη βάση 
των προβλημάτων τους βρίσκεται το Κυπριακό πρόβλημα και ότι μόνο με τη σωστή 
λύση του θα λυθούν και τα δικά τους προβλήματα. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την προσήλωση του Κόμματος στην 
πολιτική της επαναπροσέγγισης των δυο κοινοτήτων και επαναφέρει την πρόταση 
για πρακτικά μέτρα επαναπροσέγγισης που ενέκρινε το 17ο Συνέδριο και που στη 
συνέχεια υποβλήθηκαν τον Μάρτη του 1991 στις συναντήσεις των αρχηγών Ε/ 
κυπριακών και Τ/κυπριακών Κομμάτων. 

Προς όλους εκείνους τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας, που όπως και εμείς, 
επιθυμούν ειρηνική επανένωση της Κύπρου, το Α Κ Ε Λ τρέφει τα πιο θερμά αισθήματα 
σεβασμού και φιλίας. Αυτούς τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας, τους θεωρούμε 
συναγωνιστές στον κοινό αγώνα και εκτ ιμούμε ότι και η δική τους πάλη είναι ένας 
σοβαρός παράγοντας για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, παράγοντας του οποίου 
τη σημασία κανένας δεν πρέπει να υποτιμά. 

Το 18ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει ασυμβίβαστα την πάλη ενάντια 
στον εθνικισμό και το σοβινισμό θεωρώντας αυτήν την πάλη σαν ύψιστο πατριωτικό 
καθήκον. Οα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την καλλιέργεια αισθημάτων φιλίας 
και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα, στις δυο κοινότητες και την προαγωγή της 
συνεργασίας μεταξύ τους. Οα συνεχίσουμε να προαγάγουμε τα κοινά στοιχεία που 
μας ενώνουν ως Κυπρίους πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτό δεν αντιφάσκει και δεν 
συγκρούεται με την εθνική προέλευση της κάθε κοινότητας. 

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια το Α Κ Ε Λ θεωρεί κάτι περισσότερο από αναγκαία τη 
συνέχιση των επαφών του με Τ/κυπριακά κόμματα και χαιρετίζει κάθε είδους επαφή 
ανάμεσα σε οργανώσεις νεολαίας, γυναικών συνδικαλιστικές, πολιτιστικές και άλλες 
οργανώσεις των δυο κοινοτήτων και ανάμεσα σε απλούς ανθρώπους. 

8. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τον αγώνα για να αποτραπεί 
η διχοτόμηση και να επανενωθεί η Κύπρος και ο λαός της. Το Συνέδριο καλεί το 
κομματικό σύνολο να υπερασπίζεται και να προωθεί παντού τη γραμμή του Α Κ Ε Λ 
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στο Κυπριακό και να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα να προχωρήσει 
σε λαϊκές κινητοποιήσεις αν χρειαστεί για την προώθηση της σωστής γραμμής λύσης 
του Κυπριακού και για την αποτροπή της διχοτόμησης. 

Ζητήματα εσωτερικού μετώπου 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι επί διακυβέρνησης Κληρίδη η 
ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο δοκιμάζεται σοβαρά. Οι κυβερνώντες, με αποφάσεις, 
ενέργειες και δηλώσεις τους προκαλούν το περί δικαίου δημόσιο αίσθημα και 
προξενούν αχρείαστες εντάσεις και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό μέτωπο. Η 
επιχειρούμενη αποκατάσταση και εξαγνισμός της Ε Ο Κ Α Β' και του Γρίβα συνιστά μια 
απαράδεκτη και καταδικαστέα πολιτική που δυναμιτίζει την ενότητα του εσωτερικού 
μας μετώπου. Το 18ο Συνέδριο καλεί τους Ακελιστές αλλά και τον κάθε δημοκράτη 
να συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ιστορική αλήθεια, την ιστορική μνήμη και την 
αξιοπρέπεια αυτού του τόπου. 

2. Μ ε την άνοδο της δεξιάς στην εξουσία, την υλοποίηση της πολιτικής δικαίωσης 
του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β', τη συνομολόγηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού 
χώρου και τη λαϊκίστικη δημαγωγική εκμετάλλευση του από τους κυβερνώντες 
γινόμαστε μάρτυρες αναβίωσης του εθνικισμού και του σοβινισμού. Ο σοβινισμός 
χύνει νερό στο μύλο της διχοτόμησης. Εργάζεται προς το συμφέρον των εχθρών 
της Κύπρου και προετοιμάζει ιδεολογικά είτε νέες εξτρεμιστικές ενέργειες, είτε την 
αποδοχή διχοτομικών λύσεων στο όνομα της εθνικής καθαρότητας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει τον εθνικισμό - σοβινισμό και καλεί τον κάθε 
Κύπριο πατριώτη σε συνεχή και αποφασιστικό αγώνα ενάντια τους. 

3. Ως αποτέλεσμα των αγώνων του λαού μας και με την σημαντικότατη συμβολή 
του Α Κ Ε Λ , είχαμε στην Κύπρο μια προοδευτική πορεία εδραίωσης και διεύρυνσης 
των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. Ιδιαίτερα αισθητή είχε γίνει αυτή η ανέλιξη στη 
διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας. Η άνοδος της δεξιάς στην εξουσία ανέκοψε 
αυτήν την πορεία. Σήμερα ακολουθείται πολιτική συρρίκνωσης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων, υπόσκαψης των δημοκρατικών θεσμών και αξιών. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει αυτήν την πολιτική των κυβερνώντων και καλεί 
σε αγώνα για υπεράσπιση θεσμών και αξιών, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών 
κατακτήσεων του λαού μας. 

4. Επί διακυβέρνησης Κληρίδη υποβαθμίστηκε ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνοντας σοβαρές αποφάσεις ερήμην του Εθνικού 
Συμβουλίου ή σε αντιπαράθεση με την πλειοψηφία του σώματος οδηγεί σε αχρήστευση 
ένα θεσμό τον οποίο το Α Κ Ε Λ θεωρεί απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση του Εθνικού 
μας θέματος. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εμμένει: 

(α) στην έγκαιρη, πλήρη και αδιάλειπτη ενημέρωση των μελών του Εθνικού 
Συμβουλίου πριν από τη λήψη αποφάσεων για σοβαρά θέματα που αφορούν 
χειρισμούς του Κυπριακού. 

(β) στην ουσιαστική συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο. 

(γ) στην τήρηση των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου, 

(δ) στο σεβασμό της άποψης της πλειοψηφίας του Εθνικού Συμβουλίου. 

5. Το καθεστώς δυσμενών διακρίσεων σε βάρος αριστερών πολιτών και 
γενικότερα σε βάρος πολιτών που δεν ανήκουν στο χώρο της συγκυβέρνησης έχει 
πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η αξιοκρατία αντικαθίσταται από την κομματικοποίηση του 
κρατικού μηχανισμού και τον διαμοιρασμό θέσεων ανάμεσα στους συγκυβερνώντες 
προς ικανοποίηση παραταξιακών σκοπιμοτήτων. 

Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στο Κόμμα το καθήκον της ανάληψης συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών προάσπισης και εμπέδωσης της αξιοκρατίας συμπεριλαμβανομένων 
και μέτρων για τη θεσμική κατοχύρωση της. 

405 



Τα σκάνδαλα είναι καθημερινό φαινόμενο και η κακοδιοίκηση μόνιμο γνώρισμα της 
συγκυβέρνησης. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να αποκαλύπτει, να 
επικρίνει και να καυτηριάζει κάθε περίπτωση σκανδάλου και κακής και ανεπαρκούς 
διοίκησης με μόνιμο στόχο και επιδίωξη τη χρηστή διοίκηση. 

6. Η ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο δοκιμάζεται και από την κοινωνικο
οικονομική πολιτική της κυβέρνησης η οποία ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα 
του μεγάλου κεφαλαίου. Η προσπάθεια για αχρήστευση της ΑΤΑ και υπόσκαψης 
άλλων κατακτήσεων των εργαζομένων, η πρόθεση για απαγόρευση των απεργιών, 
η εμμονή σε μηδενικές αυξήσεις και η υπονόμευση του θεσμού των συλλογικών 
συμβάσεων δεν στρέφονται μόνο κατά του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων αλλά 
και προξενούν τριβές και αντιπαραθέσεις που αδυνατίζουν το εσωτερικό μέτωπο. 
Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στις επιβουλές της 
κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων, του βιοτικού 
τους επιπέδου και των κατακτήσεων τους. 

7. Οι πολίτες της Κύπρου παρακολουθούν με ανησυχία την αύξηση της 
εγκληματικότητας η οποία μάλιστα παίρνει τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. 
Το αίσθημα ανασφάλειας επιτείνεται από το γεγονός της αδυναμίας που επιδεικνύει 
η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αυξανόμενη εγκληματικότητα. 

Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να περιβληθεί με έκτακτες 
εξουσίες, φαινόμενο το οποίο συνιστά απόπειρα περιορισμού των συνταγματικών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζουμε τα κρούσματα παραβίασης αυτών 
των δικαιωμάτων από κρατικά όργανα. 

8. Η κατακόρυφη αύξηση των Μ Μ Ε , ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών συνοδεύεται με 
την εμφάνιση αρνητικών φαινομένων όπως είναι η δημιουργία ιδιωτικών κολοσσών 
ενημέρωσης που εργάζονται για συγκεκριμένα συμφέροντα, ιδεολογίες και πολιτικές 
γραμμές καιτα οποία διαμορφώνουν κατά το δοκούντην κοινή γνώμη. Το 18ο Συνέδριο 
του Α Κ Ε Λ έχει την πεποίθηση ότι επιβάλλεται να καθοριστεί θεσμικό πλαίσιο και 
κώδικας δεοντολογίας που να ρυθμίζουν τη λειτουργία των Μ Μ Ε σε συνεργασία με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει 
να εργάζεται για την πραγματική πολυφωνία στα Μ Μ Ε , για έλεγχο της ποιότητας 
της ενημέρωσης και για αποτροπή φαινομένων συγκέντρωσης των Μ Μ Ε στα χέρια 
μεμονωμένων οικονομικά ισχυρών ιδιωτών. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται 
υπέρ της στήριξης και διατήρησης της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης την ύπαρξη της 
οποίας θεωρεί αναγκαία για τον τόπο. 

Ο ρόλος του ΑΚΕΛ στο εσωτερικό μέτωπο 

1. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι το Α Κ Ε Λ ανταποκρίθηκε αρκετά καλά και 
διαδραμάτισε επί διακυβέρνησης Κληρίδη σωστά το ρόλο του ως η αξιωματική 
αντιπολίτευση. Το Α Κ Ε Λ ασκώντας τον αντιπολιτευτικό του ρόλο κατόρθωσε να 
λειτουργήσει στα πλαίσια της αυστηρής μεν αλλά εποικοδομητικής κριτικής, χωρίς 
να διολισθήσει στη στείρα άρνηση και το λαϊκισμό. Αυτή η πολιτική εκτιμάται από το 
λαό. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να κινηθεί και στο μέλλον στα πλαίσια της ίδιας 
προσέγγισης φροντίζοντας ώστε οι αντιδράσεις του να είναι ακόμα πιο έγκαιρες και 
οι θέσεις του πάντα τεκμηριωμένες. 

2. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι οι βουλευτικές εκλογές του 1996 θα 
είναι μια πολιτική αναμέτρηση με μεγάλη και πολύπλευρη σημασία για τον τόπο 
και για το Κόμμα μας. Το 18ο Συνέδριο θέτει ως στρατηγικό στόχο του Α Κ Ε Λ στις 
βουλευτικές εκλογές τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της επιρροής του μέσα στο 
εκλογικό σώμα. 

Επίτευξη αυτού του στόχου θα σημαίνει: 

• Επικρότηση και στήριξη της ορθής πολιτικής του Α Κ Ε Λ στο Κυπριακό και τα 
εσωτερικά θέματα. 

• Επιβεβαίωση του Α Κ Ε Λ ωςτης πιο σοβαρής ανανεωμένης και εκσυγχρονισμένης 
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πολιτικής δύναμης με σταθερά αυξανόμενη επιρροή που στις συγκεκριμένες 
συνθήκες εκφράζει τα συμφέροντα του συνόλου του λαού και καταξιώνεται 
σαν εθνική πολιτική δύναμη. 

• Ενίσχυση του ρόλου του Α Κ Ε Λ στις ζυμώσεις και διεργασίες ενόψει των 
Προεδρικών εκλογών του 1998. 

Ο στόχος της διεύρυνσης της εκλογικής δύναμης του Κόμματος θα επιτευχθεί: 

• Μ ε τη συνέπεια σε θέσεις αρχών τόσο πάνω στο Κυπριακό όσο και στά άλλα 
ζητήματα που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους. 

• Μ ε την αποφασιστικότητα στην πάλη που διεξάγει η Αριστερά στα πολλαπλά 
μέτωπα του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού αγώνα, συνδυασμένη με 
πολιτικότητα, ευελιξία, διορατικότητα καιευρύτητα πνεύματος στις προσεγγίσεις 
και στις ενέργειες μας. 

• Μ ε την άμεση ειλικρινή και συνεχή επαφή με το λαό για τα προβλήματα που 
τον απασχολούν είτε αυτά αφορούν κοινωνικές ομάδες είτε και μεμονωμένα 
άτομα χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τα πάντα υποτάσσονται στην ατομική 
εξυπηρέτηση. 

• Μ ε την περαιτέρω διεύρυνση των προσεγγίσεων και των ψηφοδελτίων μας 
και συνέχιση της ανανέωσης. Η διεύρυνση των ψηφοδελτίων του Κόμματος να 
περιλαμβάνει προσωπικότητες πέραν του παραδοσιακού χώρου της Αριστεράς, 
ανθρώπους τίμιους που αποδέχονται τις θέσεις του Κόμματος στο εθνικό 
μας θέμα, στα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και της κοινωνικο
οικονομικής πολιτικής και είναι έτοιμοι να συμπαραταχθούν με το Α Κ Ε Λ σε 
σειρά επερχόμενων αγώνων. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το κομματικό σύνολο να θέσει σε διάταξη μάχης 
όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς από την επαύριο του Συνεδρίου μέχρι και τις εκλογές 
για να επιτευχθεί ο στόχος μιας νέας μεγάλης εκλογικής νίκης του Κόμματος και του 
Λαϊκού Κινήματος. 

3. Μέσα στο 1996 θα διεξαχθούν και οι δημοτικές εκλογές. Λαμβανομένων βέβαια 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το 18ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα να κινηθεί επίσης στο πνεύμα της συνέπειας και φιλολαϊκότητας των 
θέσεων μας, στο πνεύμα της διεύρυνσης των προσεγγίσεων και των ψηφοδελτίων 
μας, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καθορίζει ότι στρατηγικός στόχος του Κόμματος 
κατά τις Προεδρικές εκλογές του 1998 είναι η απαλλαγή του τόπου από τη σημερινή 
δεξιά και ακροδεξιά διακυβέρνηση και η άνοδος στην εξουσία μιας δημοκρατικής 
κυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου και του λαού μας καθώς 
και του αγώνα που διεξάγουμε. Μιας κυβέρνησης που θα τη διακρίνει η συνέπεια 
στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ και στη βάση 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών κορυφής. Μιας κυβέρνησης η οποία 
θα προάγει τις δημοκρατικές αξίες και τους θεσμούς, το διάλογο καιτην ενότητα, που 
θα στηρίζει την αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση και που στα εσωτερικά θέματα 
θα ακολουθεί φιλολαϊκή και φιλοπρόοδο γενικά κοινωνικο-οικονομική πολιτική. 
Με τα σημερινά δεδομένα η δημοκρατική αλλαγή της εξουσίας πρέπει να προέλθει 
από μια ευρεία συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και 
προσωπικοτήτων ενός πλατιού πολιτικό - ιδεολογικού χώρου που να επεκτείνεται 
από την αριστερά μέχρι και τις παρυφές της δεξιάς. 

Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στη νέα Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ το καθήκον να εργαστεί για τη 
δημιουργία μιας τέτοιας πλατιάς συνεργασίας που να είναι ικανή να φέρει στον τόπο 
τη δημοκρατική αλλαγή. 

Όσον αφορά στον υποψήφιο Πρόεδρο, το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επισημαίνει την 
ανάγκη τέτοιας υποψηφιότητας, που να συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή 
και να δεσμεύεται ότι θα ασκήσει την Προεδρία στα πλαίσια που σκιαγραφήθηκαν 
πιο πάνω. 
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κυβέρνησης και του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων, του βιοτικού 
τους επιπέδου και των κατακτήσεων τους. 

7. Οι πολίτες της Κύπρου παρακολουθούν με ανησυχία την αύξηση της 
εγκληματικότητας η οποία μάλιστα παίρνει τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος. 
Το αίσθημα ανασφάλειας επιτείνεται από το γεγονός της αδυναμίας που επιδεικνύει 
η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αυξανόμενη εγκληματικότητα. 

Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να περιβληθεί με έκτακτες 
εξουσίες, φαινόμενο το οποίο συνιστά απόπειρα περιορισμού των συνταγματικών 
και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζουμε τα κρούσματα παραβίασης αυτών 
των δικαιωμάτων από κρατικά όργανα. 

8. Η κατακόρυφη αύξηση των Μ Μ Ε , ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών συνοδεύεται με 
την εμφάνιση αρνητικών φαινομένων όπως είναι η δημιουργία ιδιωτικών κολοσσών 
ενημέρωσης που εργάζονται για συγκεκριμένα συμφέροντα, ιδεολογίες και πολιτικές 
γραμμές καιτα οποία διαμορφώνουν κατά το δοκούντην κοινή γνώμη. Το 18ο Συνέδριο 
του Α Κ Ε Λ έχει την πεποίθηση ότι επιβάλλεται να καθοριστεί θεσμικό πλαίσιο και 
κώδικας δεοντολογίας που να ρυθμίζουν τη λειτουργία των Μ Μ Ε σε συνεργασία με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει 
να εργάζεται για την πραγματική πολυφωνία στα Μ Μ Ε , για έλεγχο της ποιότητας 
της ενημέρωσης και για αποτροπή φαινομένων συγκέντρωσης των Μ Μ Ε στα χέρια 
μεμονωμένων οικονομικά ισχυρών ιδιωτών. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται 
υπέρ της στήριξης και διατήρησης της δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης την ύπαρξη της 
οποίας θεωρεί αναγκαία για τον τόπο. 

Ο ρόλος του ΑΚΕΛ στο εσωτερικό μέτωπο 

1. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι το Α Κ Ε Λ ανταποκρίθηκε αρκετά καλά και 
διαδραμάτισε επί διακυβέρνησης Κληρίδη σωστά το ρόλο του ως η αξιωματική 
αντιπολίτευση. Το Α Κ Ε Λ ασκώντας τον αντιπολιτευτικό του ρόλο κατόρθωσε να 
λειτουργήσει στα πλαίσια της αυστηρής μεν αλλά εποικοδομητικής κριτικής, χωρίς 
να διολισθήσει στη στείρα άρνηση και το λαϊκισμό. Αυτή η πολιτική εκτιμάται από το 
λαό. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να κινηθεί και στο μέλλον στα πλαίσια της ίδιας 
προσέγγισης φροντίζοντας ώστε οι αντιδράσεις του να είναι ακόμα πιο έγκαιρες και 
οι θέσεις του πάντα τεκμηριωμένες. 

2. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι οι βουλευτικές εκλογές του 1996 θα 
είναι μια πολιτική αναμέτρηση με μεγάλη και πολύπλευρη σημασία για τον τόπο 
και για το Κόμμα μας. Το 18ο Συνέδριο θέτει ως στρατηγικό στόχο του Α Κ Ε Λ στις 
βουλευτικές εκλογές τη μεγαλύτερη δυνατή διεύρυνση της επιρροής του μέσα στο 
εκλογικό σώμα. 

Επίτευξη αυτού του στόχου θα σημαίνει: 

• Επικρότηση και στήριξη της ορθής πολιτικής του Α Κ Ε Λ στο Κυπριακό και τα 
εσωτερικά θέματα. 

• Επιβεβαίωση του Α Κ Ε Λ ωςτης πιο σοβαρής ανανεωμένης και εκσυγχρονισμένης 
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πολιτικής δύναμης με σταθερά αυξανόμενη επιρροή που στις συγκεκριμένες 
συνθήκες εκφράζει τα συμφέροντα του συνόλου του λαού και καταξιώνεται 
σαν εθνική πολιτική δύναμη. 

• Ενίσχυση του ρόλου του Α Κ Ε Λ στις ζυμώσεις και διεργασίες ενόψει των 
Προεδρικών εκλογών του 1998. 

Ο στόχος της διεύρυνσης της εκλογικής δύναμης του Κόμματος θα επιτευχθεί: 

• Μ ε τη συνέπεια σε θέσεις αρχών τόσο πάνω στο Κυπριακό όσο και στά άλλα 
ζητήματα που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους. 

• Μ ε την αποφασιστικότητα στην πάλη που διεξάγει η Αριστερά στα πολλαπλά 
μέτωπα του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού αγώνα, συνδυασμένη με 
πολιτικότητα, ευελιξία, διορατικότητα καιευρύτητα πνεύματος στις προσεγγίσεις 
και στις ενέργειες μας. 

• Μ ε την άμεση ειλικρινή και συνεχή επαφή με το λαό για τα προβλήματα που 
τον απασχολούν είτε αυτά αφορούν κοινωνικές ομάδες είτε και μεμονωμένα 
άτομα χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τα πάντα υποτάσσονται στην ατομική 
εξυπηρέτηση. 

• Μ ε την περαιτέρω διεύρυνση των προσεγγίσεων και των ψηφοδελτίων μας 
και συνέχιση της ανανέωσης. Η διεύρυνση των ψηφοδελτίων του Κόμματος να 
περιλαμβάνει προσωπικότητες πέραν του παραδοσιακού χώρου της Αριστεράς, 
ανθρώπους τίμιους που αποδέχονται τις θέσεις του Κόμματος στο εθνικό 
μας θέμα, στα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και της κοινωνικο
οικονομικής πολιτικής και είναι έτοιμοι να συμπαραταχθούν με το Α Κ Ε Λ σε 
σειρά επερχόμενων αγώνων. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το κομματικό σύνολο να θέσει σε διάταξη μάχης 
όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς από την επαύριο του Συνεδρίου μέχρι και τις εκλογές 
για να επιτευχθεί ο στόχος μιας νέας μεγάλης εκλογικής νίκης του Κόμματος και του 
Λαϊκού Κινήματος. 

3. Μέσα στο 1996 θα διεξαχθούν και οι δημοτικές εκλογές. Λαμβανομένων βέβαια 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης το 18ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα να κινηθεί επίσης στο πνεύμα της συνέπειας και φιλολαϊκότητας των 
θέσεων μας, στο πνεύμα της διεύρυνσης των προσεγγίσεων και των ψηφοδελτίων 
μας, με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

4. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καθορίζει ότι στρατηγικός στόχος του Κόμματος 
κατά τις Προεδρικές εκλογές του 1998 είναι η απαλλαγή του τόπου από τη σημερινή 
δεξιά και ακροδεξιά διακυβέρνηση και η άνοδος στην εξουσία μιας δημοκρατικής 
κυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου και του λαού μας καθώς 
και του αγώνα που διεξάγουμε. Μιας κυβέρνησης που θα τη διακρίνει η συνέπεια 
στην αναζήτηση ειρηνικής λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ και στη βάση 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών κορυφής. Μιας κυβέρνησης η οποία 
θα προάγει τις δημοκρατικές αξίες και τους θεσμούς, το διάλογο καιτην ενότητα, που 
θα στηρίζει την αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση και που στα εσωτερικά θέματα 
θα ακολουθεί φιλολαϊκή και φιλοπρόοδο γενικά κοινωνικο-οικονομική πολιτική. 
Με τα σημερινά δεδομένα η δημοκρατική αλλαγή της εξουσίας πρέπει να προέλθει 
από μια ευρεία συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και 
προσωπικοτήτων ενός πλατιού πολιτικό - ιδεολογικού χώρου που να επεκτείνεται 
από την αριστερά μέχρι και τις παρυφές της δεξιάς. 

Το 18ο Συνέδριο αναθέτει στη νέα Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ το καθήκον να εργαστεί για τη 
δημιουργία μιας τέτοιας πλατιάς συνεργασίας που να είναι ικανή να φέρει στον τόπο 
τη δημοκρατική αλλαγή. 

Όσον αφορά στον υποψήφιο Πρόεδρο, το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επισημαίνει την 
ανάγκη τέτοιας υποψηφιότητας, που να συγκεντρώνει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή 
και να δεσμεύεται ότι θα ασκήσει την Προεδρία στα πλαίσια που σκιαγραφήθηκαν 
πιο πάνω. 

407 



Το 18ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι το Α Κ Ε Λ διεκδικεί και απαιτεί το μερίδιο της 
διακυβέρνησης που δικαιωματικά του ανήκει και είναι έτοιμο να αναλάβει την 
ανάλογη ευθύνη. Το Α Κ Ε Λ δεν στηρίζει απλώς υποψήφιους αλλά διεκδικεί να έχει 
ρόλο κάι λόγο στη διακυβέρνηση του τόπου, εφόσον κερδίσει τις Προεδρικές εκλογές 
ο υποψήφιος που θα υποστηρίξει. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 18ο Συνέδριο επικυρώνει και υιοθετεί τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις 
της Παγκύπριας Οργανωτικής Συνδιάσκεψης του Ιούλη 1994 και καλεί το κομματικό 
σύνολο σε εντατική προσπάθεια για υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. 

Το 18ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τα βήματα προόδου που έγιναν προς την κατεύθυνση 
ποιοτικής αναβάθμισης της οργανωτικής κατάστασης στο Κόμμα. Ωστόσο εκτιμά 
ότι συνεχίζουν ακόμα να παρουσιάζονται φαινόμενα αδιαφορίας, απειθαρχίας, 
παραγοντισμού και απροθυμίας προσφοράς εθελοντικής δουλειάς. Τα φαινόμενα 
αυτά θέτουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του Κόμματος και αν δεν ξεπεραστούν, 
μακροπρόθεσμα είναι δυνατό να επιδράσουν αρνητικά στις σχέσεις του Κόμματος με 
τα ευρύτερα στρώματα του λαού και στην υλοποίηση πολιτικών στόχων του ΑΚΕΛ . 

Το 18ο Συνέδριο επισημαίνει με έμφαση ότι για την επιτυχή διεξαγωγή των 
σημαντικών εκλογικών και πολιτικών αγώνων που βρίσκονται μπροστά μας 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή λειτουργία των μηχανισμών του Κόμματος από 
την Κεντρική Επιτροπή μέχρι την Κομματική Ομάδα Βάσης. Το Συνέδριο αναθέτει 
στην Κ.Ε. το καθήκον της μελέτης και λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας όλων των σωμάτων από την Κ.Ε. μέχρι τα Γραφεία των ΚΟΒ, 
καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του στελεχικού δυναμικού, ιδιαίτερα 
του έμμισθου στελεχικού δυναμικού. Το προσωπικό παράδειγμα στην κομματική ζωή 
πρέπει να χαρακτηρίζει πρώτα και κύρια τα στελέχη. Το Κόμμα μας λαμβάνοντας 
τα πρέποντα μέτρα και κάνοντας βαθιές τομές στις προσεγγίσεις του κατόρθωσε να 
επιβληθεί στη συνείδηση του λαού σαν το κατ' εξοχήν σύγχρονο και ανανεωμένο 
κόμμα στην Κύπρο. Τη θετική αυτή εικόνα πρέπει να τη διατηρήσουμε και ενισχύσουμε 
συνεχίζοντας την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό που πρέπει να είναι μια συνεχής 
διαδικασία μέσα στο Κόμμα. 

Το 18ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι στις γραμμές του Κόμματος υπάρχει σήμερα ενότητα 
που στηρίζεται στις κοινές ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις. Η ενότητα αυτή 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω αναπτύσσοντας τη ψυχική ενότητα ανάμεσα στα μέλη 
και τα στελέχη του Κόμματος και καλλιεργώντας την αυτοπειθαρχία, το σεβασμό 
του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας, τη συντροφικότητα, τον αμοιβαίο 
σεβασμό και την υποταγή των όποιων φιλοδοξιών, όσο ευγενικές κι αν είναι, στο 
συμφέρον του Κόμματος και του λαού. 

2. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι η ΧΑΡΑΥΓΗ σημείωσε αισθητή βελτίωση στη μορφή 
και το περιεχόμενο της και κάμνει θετικά βήματα στα οικονομικά της. Παρ' όλα αυτά 
εξακολουθεί να στέκει μπροστά μας το καθήκον του ξεπεράσματος αδυναμιών και 
ελλείψεων στη μορφή και το περιεχόμενο που παρουσιάζει ακόμα η εφημερίδα, 
καθώς και το καθήκον της σταθεροποίησης και επιτάχυνσης της οικονομικής 
ανάκαμψης της και της κυκλοφοριακής της ανόδου. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της «Χαραυγής» μέσω της οποίας η φωνή του Κόμματος 
θα ακούεται πιο πλατειά, είναι υπόθεση του κάθε κομματικού μέλους του οποίου 
το καθήκον δεν εξαντλείται με την αγορά της εφημερίδας αλλά επεκτείνεται στη 
συστηματική και οργανωμένη διάδοση της. Το προσωπικό παράδειγμα των στελεχών 
είναι καθοριστικός παράγοντας στις προσπάθειες που αναλαμβάνονται για αύξηση 
της κυκλοφορίας και διάδοση του εκφραστικού οργάνου, του Κόμματος. 

Όλα τα σώματα του Κόμματος, από την Κ.Ε. μέχρι και τα Γραφεία των ΚΟΒ πρέπει 
να ασχολούνται συστηματικά και πάνω σε πρακτική βάση με την αύξηση της 
κυκλοφορίας της «Χ» και τη λύση κυκλοφοριακών προβλημάτων. Στόχος μας πρέπει 
να είναι η «Χ» να μπαίνει σε κάθε κομματικό σπίτι. Πρόσθετα, τα μέλη του Κόμματος 
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μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση του περιεχομένου της 
εφημερίδας, τόσο με εισηγήσεις και συνεργασίες, όσο και με παροχή πληροφοριών 
και ε ιδήσεων προς τη Δ ιεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας. 

3. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει και τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής 
αναβάθμισης της ιδεολογικής μας δουλειάς. 

Οι βασικές αρχές της δικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το σοσιαλισμό, 
οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα πρέπει να γίνονται 
συνεχώς κτήμα του κομματικού συνόλου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει 
πρώτα να γίνει κατανοητή απ' όλους η αναγκαιότητα ιδεολογικής μόρφωσης και 
επιμόρφωσης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για διατήρηση της ιδεολογίας και του 
ταξικού χαρακτήρα του Κόμματος. 

Παράλληλα πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς και συντονισμένες οργανωτικές 
προσπάθειες για να προγραμματίζονται, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται με 
επιτυχία πολύμορφες δραστηριότητες ιδεολογικού περιεχόμενου που θα μας δίδουν 
την απαραίτητη ιδεολογικοπολιτική μόρφωση και επιμόρφωση. 

Όσο αντίξοες κι αν παρουσιάζονται οι αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
εργαζόμαστε και παλεύουμε έχουμε καθήκον να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες 
μας στον ιδεολογικό τομέα κατανοώντας ότι η ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και 
θωράκιση των μελών του Κόμματος, η διατήρηση της ιδεολογικής του ταυτότητας όχι 
μόνο θα ενδυναμώσει το Κόμμα στο σύνολο του αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα και την 
αναβάθμιση της συμμετοχής του μέλους στην κομματική ζωή και δράση. 

Το 18ο Συνέδριο σημειώνει εμφαντικά την ανάγκη να προσεχθεί το ιδεολογικό 
μέτωπο του Κόμματος προς τα έξω όπου θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή αντεπίθεση 
υπερασπιζόμενοι την ιδεολογία μας, ξεσκεπάζοντας τα αδιέξοδα, τις αυταπάτες 
και τις αντιφάσεις της αστικής ιδεολογίας, ξεσκεπάζοντας και ανασκευάζοντας 
τις νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές προσεγγίσεις των κυβερνώντων και 
καταπολεμώντας τον εθνικισμό - σοβινισμό, τον εθνικό μηδενισμό, την υποκουλτούρα, 
τον ατομικισμό και την απάθεια που συνειδητά καλλιεργούνται στην κοινωνία μας. 
Το 18ο Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. του Κόμματος, όπως μελετήσει με σοβαρότητα τη 
δημιουργία Κομματικής Σχολής και Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. 

Ο «Νέος Δημοκράτης», το θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο του Κόμματος για 
να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του πρέπει να αναβαθμιστεί σε περιεχόμενο, 
να γίνει βήμα προβληματισμού και προβολής των ιδεολογικοπολιτικών μας θέσεων 
στην ευρύτερη τους έννοια, και να αγκαλιαστεί με ενδιαφέρον από τα στελέχη και τα 
μέλη του Κόμματος. 

4. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά την κομματική επαγρύπνηση σαν μια πολύ σημαντική 
πτυχή της κομματικής ζωής. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που περνά η Κύπρος 
προκύπτει η ανάγκη να εντείνουμε σαν Κόμμα την επαγρύπνηση μας η οποία πρέπει 
να γίνει υπόθεση του κομματικού συνόλου και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος. Η 
επαγρύπνηση μας πρέπει να στοχεύει στην πλήρη ενημέρωση του Κόμματος για τα 
διαδραματιζόμενα στην κυπριακή κοινωνία, στην πρόληψη προκλητικών ενεργειών 
και στην προστασία των στελεχών και της περιουσίας του Κόμματος και του Λαϊκού 
Κινήματος. 

5. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα (Κ.Ο.) 
του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμε ις εργάστηκε μεθοδικά και δραστήρια για την 
υλοποίηση του Εκλογικού Προγράμματος του Κόμματος μας, διαδραματίζοντας 
σημαντικό θετικό και δημιουργικό ρόλο μέσα και έξω από τη Βουλή. Αυτή η πορεία 
θα πρέπει να συνεχιστεί και ενισχυθεί και κατά την επόμενη πενταετία. Να προσεχθεί 
ιδιαίτερα το καθήκον της προώθησης της πολιτικής του Κόμματος, η υπεράσπιση και 
προώθηση των συμφερόντων των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, η συνεχής επαφή 
των βουλευτών μας με το λαό και η ανακίνηση και επίλυση προβλημάτων, η συμβολή 
του Α Κ Ε Λ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινοβουλευτικό έργο, ο έλεγχος της 
εκτελεστικής εξουσίας, η αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων της Βουλής. 
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Το 18ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι το Α Κ Ε Λ διεκδικεί και απαιτεί το μερίδιο της 
διακυβέρνησης που δικαιωματικά του ανήκει και είναι έτοιμο να αναλάβει την 
ανάλογη ευθύνη. Το Α Κ Ε Λ δεν στηρίζει απλώς υποψήφιους αλλά διεκδικεί να έχει 
ρόλο κάι λόγο στη διακυβέρνηση του τόπου, εφόσον κερδίσει τις Προεδρικές εκλογές 
ο υποψήφιος που θα υποστηρίξει. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 18ο Συνέδριο επικυρώνει και υιοθετεί τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις 
της Παγκύπριας Οργανωτικής Συνδιάσκεψης του Ιούλη 1994 και καλεί το κομματικό 
σύνολο σε εντατική προσπάθεια για υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. 

Το 18ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τα βήματα προόδου που έγιναν προς την κατεύθυνση 
ποιοτικής αναβάθμισης της οργανωτικής κατάστασης στο Κόμμα. Ωστόσο εκτιμά 
ότι συνεχίζουν ακόμα να παρουσιάζονται φαινόμενα αδιαφορίας, απειθαρχίας, 
παραγοντισμού και απροθυμίας προσφοράς εθελοντικής δουλειάς. Τα φαινόμενα 
αυτά θέτουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του Κόμματος και αν δεν ξεπεραστούν, 
μακροπρόθεσμα είναι δυνατό να επιδράσουν αρνητικά στις σχέσεις του Κόμματος με 
τα ευρύτερα στρώματα του λαού και στην υλοποίηση πολιτικών στόχων του ΑΚΕΛ . 

Το 18ο Συνέδριο επισημαίνει με έμφαση ότι για την επιτυχή διεξαγωγή των 
σημαντικών εκλογικών και πολιτικών αγώνων που βρίσκονται μπροστά μας 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή λειτουργία των μηχανισμών του Κόμματος από 
την Κεντρική Επιτροπή μέχρι την Κομματική Ομάδα Βάσης. Το Συνέδριο αναθέτει 
στην Κ.Ε. το καθήκον της μελέτης και λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας όλων των σωμάτων από την Κ.Ε. μέχρι τα Γραφεία των ΚΟΒ, 
καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του στελεχικού δυναμικού, ιδιαίτερα 
του έμμισθου στελεχικού δυναμικού. Το προσωπικό παράδειγμα στην κομματική ζωή 
πρέπει να χαρακτηρίζει πρώτα και κύρια τα στελέχη. Το Κόμμα μας λαμβάνοντας 
τα πρέποντα μέτρα και κάνοντας βαθιές τομές στις προσεγγίσεις του κατόρθωσε να 
επιβληθεί στη συνείδηση του λαού σαν το κατ' εξοχήν σύγχρονο και ανανεωμένο 
κόμμα στην Κύπρο. Τη θετική αυτή εικόνα πρέπει να τη διατηρήσουμε και ενισχύσουμε 
συνεχίζοντας την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό που πρέπει να είναι μια συνεχής 
διαδικασία μέσα στο Κόμμα. 

Το 18ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι στις γραμμές του Κόμματος υπάρχει σήμερα ενότητα 
που στηρίζεται στις κοινές ιδεολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις. Η ενότητα αυτή 
πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω αναπτύσσοντας τη ψυχική ενότητα ανάμεσα στα μέλη 
και τα στελέχη του Κόμματος και καλλιεργώντας την αυτοπειθαρχία, το σεβασμό 
του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας, τη συντροφικότητα, τον αμοιβαίο 
σεβασμό και την υποταγή των όποιων φιλοδοξιών, όσο ευγενικές κι αν είναι, στο 
συμφέρον του Κόμματος και του λαού. 

2. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι η ΧΑΡΑΥΓΗ σημείωσε αισθητή βελτίωση στη μορφή 
και το περιεχόμενο της και κάμνει θετικά βήματα στα οικονομικά της. Παρ' όλα αυτά 
εξακολουθεί να στέκει μπροστά μας το καθήκον του ξεπεράσματος αδυναμιών και 
ελλείψεων στη μορφή και το περιεχόμενο που παρουσιάζει ακόμα η εφημερίδα, 
καθώς και το καθήκον της σταθεροποίησης και επιτάχυνσης της οικονομικής 
ανάκαμψης της και της κυκλοφοριακής της ανόδου. 

Η αύξηση της κυκλοφορίας της «Χαραυγής» μέσω της οποίας η φωνή του Κόμματος 
θα ακούεται πιο πλατειά, είναι υπόθεση του κάθε κομματικού μέλους του οποίου 
το καθήκον δεν εξαντλείται με την αγορά της εφημερίδας αλλά επεκτείνεται στη 
συστηματική και οργανωμένη διάδοση της. Το προσωπικό παράδειγμα των στελεχών 
είναι καθοριστικός παράγοντας στις προσπάθειες που αναλαμβάνονται για αύξηση 
της κυκλοφορίας και διάδοση του εκφραστικού οργάνου, του Κόμματος. 

Όλα τα σώματα του Κόμματος, από την Κ.Ε. μέχρι και τα Γραφεία των ΚΟΒ πρέπει 
να ασχολούνται συστηματικά και πάνω σε πρακτική βάση με την αύξηση της 
κυκλοφορίας της «Χ» και τη λύση κυκλοφοριακών προβλημάτων. Στόχος μας πρέπει 
να είναι η «Χ» να μπαίνει σε κάθε κομματικό σπίτι. Πρόσθετα, τα μέλη του Κόμματος 
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μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αναβάθμιση του περιεχομένου της 
εφημερίδας, τόσο με εισηγήσεις και συνεργασίες, όσο και με παροχή πληροφοριών 
και ε ιδήσεων προς τη Δ ιεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας. 

3. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει και τονίζει την ανάγκη ουσιαστικής 
αναβάθμισης της ιδεολογικής μας δουλειάς. 

Οι βασικές αρχές της δικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το σοσιαλισμό, 
οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα πρέπει να γίνονται 
συνεχώς κτήμα του κομματικού συνόλου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει 
πρώτα να γίνει κατανοητή απ' όλους η αναγκαιότητα ιδεολογικής μόρφωσης και 
επιμόρφωσης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για διατήρηση της ιδεολογίας και του 
ταξικού χαρακτήρα του Κόμματος. 

Παράλληλα πρέπει να καταβάλλονται συνεχείς και συντονισμένες οργανωτικές 
προσπάθειες για να προγραμματίζονται, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται με 
επιτυχία πολύμορφες δραστηριότητες ιδεολογικού περιεχόμενου που θα μας δίδουν 
την απαραίτητη ιδεολογικοπολιτική μόρφωση και επιμόρφωση. 

Όσο αντίξοες κι αν παρουσιάζονται οι αντικειμενικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
εργαζόμαστε και παλεύουμε έχουμε καθήκον να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειες 
μας στον ιδεολογικό τομέα κατανοώντας ότι η ιδεολογική διαπαιδαγώγηση και 
θωράκιση των μελών του Κόμματος, η διατήρηση της ιδεολογικής του ταυτότητας όχι 
μόνο θα ενδυναμώσει το Κόμμα στο σύνολο του αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα και την 
αναβάθμιση της συμμετοχής του μέλους στην κομματική ζωή και δράση. 

Το 18ο Συνέδριο σημειώνει εμφαντικά την ανάγκη να προσεχθεί το ιδεολογικό 
μέτωπο του Κόμματος προς τα έξω όπου θα πρέπει να είμαστε σε συνεχή αντεπίθεση 
υπερασπιζόμενοι την ιδεολογία μας, ξεσκεπάζοντας τα αδιέξοδα, τις αυταπάτες 
και τις αντιφάσεις της αστικής ιδεολογίας, ξεσκεπάζοντας και ανασκευάζοντας 
τις νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές προσεγγίσεις των κυβερνώντων και 
καταπολεμώντας τον εθνικισμό - σοβινισμό, τον εθνικό μηδενισμό, την υποκουλτούρα, 
τον ατομικισμό και την απάθεια που συνειδητά καλλιεργούνται στην κοινωνία μας. 
Το 18ο Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. του Κόμματος, όπως μελετήσει με σοβαρότητα τη 
δημιουργία Κομματικής Σχολής και Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών. 

Ο «Νέος Δημοκράτης», το θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο του Κόμματος για 
να μπορεί να εκπληρώνει την αποστολή του πρέπει να αναβαθμιστεί σε περιεχόμενο, 
να γίνει βήμα προβληματισμού και προβολής των ιδεολογικοπολιτικών μας θέσεων 
στην ευρύτερη τους έννοια, και να αγκαλιαστεί με ενδιαφέρον από τα στελέχη και τα 
μέλη του Κόμματος. 

4. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά την κομματική επαγρύπνηση σαν μια πολύ σημαντική 
πτυχή της κομματικής ζωής. Μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που περνά η Κύπρος 
προκύπτει η ανάγκη να εντείνουμε σαν Κόμμα την επαγρύπνηση μας η οποία πρέπει 
να γίνει υπόθεση του κομματικού συνόλου και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος. Η 
επαγρύπνηση μας πρέπει να στοχεύει στην πλήρη ενημέρωση του Κόμματος για τα 
διαδραματιζόμενα στην κυπριακή κοινωνία, στην πρόληψη προκλητικών ενεργειών 
και στην προστασία των στελεχών και της περιουσίας του Κόμματος και του Λαϊκού 
Κινήματος. 

5. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα (Κ.Ο.) 
του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμε ις εργάστηκε μεθοδικά και δραστήρια για την 
υλοποίηση του Εκλογικού Προγράμματος του Κόμματος μας, διαδραματίζοντας 
σημαντικό θετικό και δημιουργικό ρόλο μέσα και έξω από τη Βουλή. Αυτή η πορεία 
θα πρέπει να συνεχιστεί και ενισχυθεί και κατά την επόμενη πενταετία. Να προσεχθεί 
ιδιαίτερα το καθήκον της προώθησης της πολιτικής του Κόμματος, η υπεράσπιση και 
προώθηση των συμφερόντων των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, η συνεχής επαφή 
των βουλευτών μας με το λαό και η ανακίνηση και επίλυση προβλημάτων, η συμβολή 
του Α Κ Ε Λ κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινοβουλευτικό έργο, ο έλεγχος της 
εκτελεστικής εξουσίας, η αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων της Βουλής. 
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προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο βαθμός πληροφόρησης της Κοινοβουλευτικής 
μας Ομάδας. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης ο συντονισμός και η συνεργασία 
της Κ.Ο. με τα σώματα, τα γραφεία και τα τμήματα του Κόμματος, καθώς και με 
τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. Να επιδιώξουμε ούτως ώστε οι θέσεις και 
απόψεις της Κ.Ο. στα διάφορα νομοσχέδια και προβλήματα που ανακύπτουν να είναι 
ακόμα πιο έγκαιρες και πιο μελετημένες. 

6. Το 18ο Συνέδριο θεωρεί ότι στις σύγχρονες συνθήκες οι διεθνείς σχέσεις του 
Κόμματος μας θα πρέπει να συνεχίσουν και να αναβαθμιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό με στόχο την αξιοποίηση τους για την προώθηση του Κυπριακού προβλήματος, 
για καθορισμό πολιτικής σε διεθνή προβλήματα και βέβαια για ενημέρωση τόσο 
της ηγεσίας και των μελών του Κόμματος, όσο και του λαού. Οι προσπάθειες αυτές 
θα πρέπει να στρέφονται τόσο προς τη γεωγραφική όσο και προς την ιδεολογική 
διεύρυνση. Ο βαθμός των σχέσεων μας με το κάθε ξεχωριστό κόμμα θα καθορίζεται 
με βάση αρχές και κοινά ενδιαφέροντα. 

θα πρέπει ακόμα να ενταθούν και συστηματοποιηθούν οι προσπάθειες για σύνδεση 
του Κόμματος μας με τα διάφορα διεθνή και περιφερειακά σώματα και οργανισμούς. 

Οι πρωτοβουλίες του Κόμματος μας για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των 
αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, που έχουν εκτιμηθεί πολύ στο διεθνή 
προοδευτικό χώρο. χρειάζεται να συνεχιστούν και αναβαθμιστούν με στόχο την πιο 
αποτελεσματική συμβολή μας στην αντιμετώπιση της Νέας Τάξης πραγμάτων και όλα 
τα συνεπακόλουθα της. 

Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα • μαζικοί φορείς 

1. Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα είναι μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων του 
τόπου μας. Οι μαζ ικέςλαϊκές οργανώσεις είναι οι φορείς διεκδίκησης και υπεράσπισης 
των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της χειρωνακτικής και πνευματικής 
δουλειάς. Είναι οι χώροι διαπαιδαγώγησης των λαϊκών αγωνιστών. Μέσω τους οι 
θέσεις και η πολιτική της Αριστεράς φτάνει στα πλατύτερα στρώματα του λαού ενώ 
ταυτόχρονα γίνονται οι καθημερινοί δέκτες των προβλημάτων και προβληματισμών 
των ανησυχιών και των προσδοκιών του λαού. 

Στο μαζικό Λαϊκό Κίνημα τα μέλη του Κόμματος πρέπει να διαδραματίζουν 
πρωτοποριακό ρόλο. Ένα ρόλο που καθημερινά πρέπει να κατακτούν με τη δουλειά 
τους τη συνέπεια και την αφοσίωση τους στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. 

Ταυτόχρονα το 18ο Συνέδριο θέτει στους Ακελιστές το καθήκον της ενεργότερης 
συμμετοχής, δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στους διάφορους μαζικούς 
φορείς πέραν των Οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά τη δράση και τις επιτυχίες της ΠΕΟ 
στην πενταετία που πέρασε. Η ΠΕΟ συνέχισε να διαδραματίζει πρωτοποριακό και 
καθοριστικό ρόλο στους αγώνες για υπεράσπιση και διεύρυνση των εργατικών 
κατακτήσεων. 

Η εργατική τάξη καιτο Συνδικαλιστικό Κίνημα μετά την εκλογή Κληρίδη αντιμετώπισαν 
την ολομέτωπη επίθεση της εργοδοτικής τάξης ενάντια στις κατακτήσεις των 
εργαζομένων. Επίθεση η οποία ενθαρρύνεται από την κυβερνητική πολιτική. 

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αρχή. το Συνδικαλιστικό Κίνημα 
κατόρθωσε να ενώσει τις δυνάμεις του και γενικά τους εργαζόμενους στην αντίσταση 
και στον αγώνα για υπεράσπιση και κατοχύρωση των κεκτημένων και του βιοτικού 
επιπέδου. Πέτυχε να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή αυτής της πολιτικής 
να περιφρουρήσει τις κατακτήσεις και την ίδια στιγμή να κερδίσει και αυξήσεις και 
άλλα ωφελήματα. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επισημαίνει ότι παρά τις επιτυχίες, δεν λύθηκαν όλα 
τα προβλήματα και ιδιαίτερα ότι οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι από την επίθεση των 
εργοδοτών και της κυβέρνησης δεν ξεπεράστηκαν οριστικά και δεν εξέλειπαν. 
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Το Συνδικαλιστικό Κίνημα χρειάζεται να παραμείνει ισχυρό και ενωμένο για να 
συνεχίσει να είναι ικανό να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η 
επαφή με τους εργαζόμενους στον τόπο δουλειάς και κατοικίας, η οργάνωση και 
διαπαιδαγώγηση τους παραμένει το πρωταρχικό καθήκον των Ακελιστών και όλων 
γενικά των στελεχών του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

Μπροστά στους Ακελιστές συνδικαλιστές της ΠΕΟ μπαίνει το ευγενικό καθήκον της 
οργανωτικής ανάπτυξης και της παραπέρα μαζικοποίησης της ΠΕΟ. Η διατήρηση της 
ΠΕΟ σαν της πιο μαζικής συνδικαλιστικής οργάνωσης αποτελεί παράγοντα κλειδί 
για την αποτελεσματική οργάνωση της πάλης των εργαζομένων του τόπου γενικά για 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και για επίτευξη νέων κατακτήσεων. 

Η σθεναρή υπεράσπιση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, η πλήρης εφαρμογή 
των συλλογικών συμβάσεων, η υπεράσπιση της ΑΤΑ και άλλων κατακτήσεων, η 
εξασφάλιση απ' όλους τους δικαιούχους των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την 
εργατική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, η ματαίωση των προσπαθειών 
παγοποίησης και συρρίκνωσης των εισοδημάτων και η σταθερή άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου παραμένουν το καθημερινό μέλημα του Α Κ Ε Λ και των στελεχών και μελών 
του που εργάζονται στο Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

3. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί 
η Ε Δ Ο Ν μέσα σε αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες οι οποίες καλλιεργούν αισθήματα 
απογοήτευσης, ατομικισμού, καχυποψίας απέναντι στην πολιτική ζωή, παθητικότητας 
και αποστροφής προς την οργανωμένη πάλη. Το Συνέδριο εκφράζει επίσης την 
εκτίμηση του για την πάλη της Ε Δ Ο Ν ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό και για 
επαναπροσέγγιση με τους Τ/κύπριους. 

Η Ε Δ Ο Ν παρ' όλες τις δυσκολίες, παρουσιάζει δράση σε μια σειρά τομείς που 
αφορούν στη νεολαία, αναπτύσσοντας δημιουργικά την πολιτική και τις κατευθύνσεις 
του Α Κ Ε Λ στο χώρο αυτό και ενισχύοντας τους δεσμούς του με τη νεολαία. 

Το Κόμμα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Τα νεαρά κομματικά μέλη θα 
πρέπει να θεωρούν ως κομματική ευθύνη την ανάληψη ενεργού ρόλου στη δουλειά 
της Ε Δ Ο Ν . Οα πρέπει να επιδιώκεται πιο στενός συντονισμός και συνεργασία αλλά 
ιδιαίτερα η τακτική και εξε ιδ ικευμένη ενασχόληση των Σωμάτων του Κόμματος σε 
όλα τα επίπεδα με την ΕΔΟΝίτ ικη δουλειά. Γενικότερα, στη βάση της απόφασης 
της Κ.Ε., το Κόμμα θα πρέπει να βλέπει με μεγαλύτερη προσοχή τα ζητήματα που 
αφορούν στη νεολαία ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από 
τις ΕΔΟΝίτ ικες οργανώσεις έτσι που η δράση τους να συμβαδίζει με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις της νεολαίας. 

4. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να έχει στο κέντρο της προσοχής 
του τα προβλήματα και αιτήματα του αγροτικού κόσμου και να συμπαρίσταται στους 
δύσκολους αγώνες της Ε Κ Α και του Αγροτικού Κινήματος για αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται υπέρ 
προοδευτικών αγροτικών μεταρρυθμίσεωνγια την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας, για ορθολογιστική κοινοτική ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση της υπαίθρου. 

5. Το Α Κ Ε Λ εκτιμά το έργο που επιτελεί το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, το οποίο 
με τους πολύχρονους αγώνες του βοήθησε ώστε να ληφθούν μέτρα σε αρκετούς 
τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, που βοήθησαν στην εξύψωση της θέσης 
της κύπριας γυναίκας. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι υπάρχει η ανάγκη εντονότερου 
αγώνα του Α Κ Ε Λ σε συνεργασία με την ΠΟΓΟ για τη λύση των προβλημάτων της 
γυναίκας, τη βελτίωση της κοινωνικής της θέσης, για κατάργηση όλων των δυσμενών 
διακρίσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε βάρος της. Το Συνέδριο πιστεύει πως 
τα δικαιώματα της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο οργανωμένης διεκδίκησης από το Κόμμα και το προοδευτικό 
Γυναικείο Κίνημα, στο οποίο πρέπει να δώσει περισσότερη συμπαράσταση και 
βοήθεια αλλά και να πιέσει ν' αυξηθούν οι ρυθμοί προώθησης των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 
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προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο βαθμός πληροφόρησης της Κοινοβουλευτικής 
μας Ομάδας. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης ο συντονισμός και η συνεργασία 
της Κ.Ο. με τα σώματα, τα γραφεία και τα τμήματα του Κόμματος, καθώς και με 
τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. Να επιδιώξουμε ούτως ώστε οι θέσεις και 
απόψεις της Κ.Ο. στα διάφορα νομοσχέδια και προβλήματα που ανακύπτουν να είναι 
ακόμα πιο έγκαιρες και πιο μελετημένες. 

6. Το 18ο Συνέδριο θεωρεί ότι στις σύγχρονες συνθήκες οι διεθνείς σχέσεις του 
Κόμματος μας θα πρέπει να συνεχίσουν και να αναβαθμιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό με στόχο την αξιοποίηση τους για την προώθηση του Κυπριακού προβλήματος, 
για καθορισμό πολιτικής σε διεθνή προβλήματα και βέβαια για ενημέρωση τόσο 
της ηγεσίας και των μελών του Κόμματος, όσο και του λαού. Οι προσπάθειες αυτές 
θα πρέπει να στρέφονται τόσο προς τη γεωγραφική όσο και προς την ιδεολογική 
διεύρυνση. Ο βαθμός των σχέσεων μας με το κάθε ξεχωριστό κόμμα θα καθορίζεται 
με βάση αρχές και κοινά ενδιαφέροντα. 

θα πρέπει ακόμα να ενταθούν και συστηματοποιηθούν οι προσπάθειες για σύνδεση 
του Κόμματος μας με τα διάφορα διεθνή και περιφερειακά σώματα και οργανισμούς. 

Οι πρωτοβουλίες του Κόμματος μας για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των 
αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, που έχουν εκτιμηθεί πολύ στο διεθνή 
προοδευτικό χώρο. χρειάζεται να συνεχιστούν και αναβαθμιστούν με στόχο την πιο 
αποτελεσματική συμβολή μας στην αντιμετώπιση της Νέας Τάξης πραγμάτων και όλα 
τα συνεπακόλουθα της. 

Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα • μαζικοί φορείς 

1. Το Μαζικό Λαϊκό Κίνημα είναι μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων του 
τόπου μας. Οι μαζ ικέςλαϊκές οργανώσεις είναι οι φορείς διεκδίκησης και υπεράσπισης 
των δικαίων και δικαιωμάτων των εργαζομένων της χειρωνακτικής και πνευματικής 
δουλειάς. Είναι οι χώροι διαπαιδαγώγησης των λαϊκών αγωνιστών. Μέσω τους οι 
θέσεις και η πολιτική της Αριστεράς φτάνει στα πλατύτερα στρώματα του λαού ενώ 
ταυτόχρονα γίνονται οι καθημερινοί δέκτες των προβλημάτων και προβληματισμών 
των ανησυχιών και των προσδοκιών του λαού. 

Στο μαζικό Λαϊκό Κίνημα τα μέλη του Κόμματος πρέπει να διαδραματίζουν 
πρωτοποριακό ρόλο. Ένα ρόλο που καθημερινά πρέπει να κατακτούν με τη δουλειά 
τους τη συνέπεια και την αφοσίωση τους στην υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων. 

Ταυτόχρονα το 18ο Συνέδριο θέτει στους Ακελιστές το καθήκον της ενεργότερης 
συμμετοχής, δημιουργικής παρουσίας και προσφοράς στους διάφορους μαζικούς 
φορείς πέραν των Οργανώσεων του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά τη δράση και τις επιτυχίες της ΠΕΟ 
στην πενταετία που πέρασε. Η ΠΕΟ συνέχισε να διαδραματίζει πρωτοποριακό και 
καθοριστικό ρόλο στους αγώνες για υπεράσπιση και διεύρυνση των εργατικών 
κατακτήσεων. 

Η εργατική τάξη καιτο Συνδικαλιστικό Κίνημα μετά την εκλογή Κληρίδη αντιμετώπισαν 
την ολομέτωπη επίθεση της εργοδοτικής τάξης ενάντια στις κατακτήσεις των 
εργαζομένων. Επίθεση η οποία ενθαρρύνεται από την κυβερνητική πολιτική. 

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην αρχή. το Συνδικαλιστικό Κίνημα 
κατόρθωσε να ενώσει τις δυνάμεις του και γενικά τους εργαζόμενους στην αντίσταση 
και στον αγώνα για υπεράσπιση και κατοχύρωση των κεκτημένων και του βιοτικού 
επιπέδου. Πέτυχε να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή αυτής της πολιτικής 
να περιφρουρήσει τις κατακτήσεις και την ίδια στιγμή να κερδίσει και αυξήσεις και 
άλλα ωφελήματα. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επισημαίνει ότι παρά τις επιτυχίες, δεν λύθηκαν όλα 
τα προβλήματα και ιδιαίτερα ότι οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι από την επίθεση των 
εργοδοτών και της κυβέρνησης δεν ξεπεράστηκαν οριστικά και δεν εξέλειπαν. 
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Το Συνδικαλιστικό Κίνημα χρειάζεται να παραμείνει ισχυρό και ενωμένο για να 
συνεχίσει να είναι ικανό να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η 
επαφή με τους εργαζόμενους στον τόπο δουλειάς και κατοικίας, η οργάνωση και 
διαπαιδαγώγηση τους παραμένει το πρωταρχικό καθήκον των Ακελιστών και όλων 
γενικά των στελεχών του Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

Μπροστά στους Ακελιστές συνδικαλιστές της ΠΕΟ μπαίνει το ευγενικό καθήκον της 
οργανωτικής ανάπτυξης και της παραπέρα μαζικοποίησης της ΠΕΟ. Η διατήρηση της 
ΠΕΟ σαν της πιο μαζικής συνδικαλιστικής οργάνωσης αποτελεί παράγοντα κλειδί 
για την αποτελεσματική οργάνωση της πάλης των εργαζομένων του τόπου γενικά για 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και για επίτευξη νέων κατακτήσεων. 

Η σθεναρή υπεράσπιση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, η πλήρης εφαρμογή 
των συλλογικών συμβάσεων, η υπεράσπιση της ΑΤΑ και άλλων κατακτήσεων, η 
εξασφάλιση απ' όλους τους δικαιούχους των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την 
εργατική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, η ματαίωση των προσπαθειών 
παγοποίησης και συρρίκνωσης των εισοδημάτων και η σταθερή άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου παραμένουν το καθημερινό μέλημα του Α Κ Ε Λ και των στελεχών και μελών 
του που εργάζονται στο Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

3. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την εκτίμηση του για το έργο που επιτελεί 
η Ε Δ Ο Ν μέσα σε αντικειμενικά αντίξοες συνθήκες οι οποίες καλλιεργούν αισθήματα 
απογοήτευσης, ατομικισμού, καχυποψίας απέναντι στην πολιτική ζωή, παθητικότητας 
και αποστροφής προς την οργανωμένη πάλη. Το Συνέδριο εκφράζει επίσης την 
εκτίμηση του για την πάλη της Ε Δ Ο Ν ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό και για 
επαναπροσέγγιση με τους Τ/κύπριους. 

Η Ε Δ Ο Ν παρ' όλες τις δυσκολίες, παρουσιάζει δράση σε μια σειρά τομείς που 
αφορούν στη νεολαία, αναπτύσσοντας δημιουργικά την πολιτική και τις κατευθύνσεις 
του Α Κ Ε Λ στο χώρο αυτό και ενισχύοντας τους δεσμούς του με τη νεολαία. 

Το Κόμμα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Τα νεαρά κομματικά μέλη θα 
πρέπει να θεωρούν ως κομματική ευθύνη την ανάληψη ενεργού ρόλου στη δουλειά 
της Ε Δ Ο Ν . Οα πρέπει να επιδιώκεται πιο στενός συντονισμός και συνεργασία αλλά 
ιδιαίτερα η τακτική και εξε ιδ ικευμένη ενασχόληση των Σωμάτων του Κόμματος σε 
όλα τα επίπεδα με την ΕΔΟΝίτ ικη δουλειά. Γενικότερα, στη βάση της απόφασης 
της Κ.Ε., το Κόμμα θα πρέπει να βλέπει με μεγαλύτερη προσοχή τα ζητήματα που 
αφορούν στη νεολαία ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη πρωτοβουλίας από 
τις ΕΔΟΝίτ ικες οργανώσεις έτσι που η δράση τους να συμβαδίζει με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις της νεολαίας. 

4. Το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να έχει στο κέντρο της προσοχής 
του τα προβλήματα και αιτήματα του αγροτικού κόσμου και να συμπαρίσταται στους 
δύσκολους αγώνες της Ε Κ Α και του Αγροτικού Κινήματος για αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται υπέρ 
προοδευτικών αγροτικών μεταρρυθμίσεωνγια την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της κυπριακής γεωργοκτηνοτροφίας, για ορθολογιστική κοινοτική ανάπτυξη και 
αναζωογόνηση της υπαίθρου. 

5. Το Α Κ Ε Λ εκτιμά το έργο που επιτελεί το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ, το οποίο 
με τους πολύχρονους αγώνες του βοήθησε ώστε να ληφθούν μέτρα σε αρκετούς 
τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, που βοήθησαν στην εξύψωση της θέσης 
της κύπριας γυναίκας. Το 18ο Συνέδριο εκτιμά ότι υπάρχει η ανάγκη εντονότερου 
αγώνα του Α Κ Ε Λ σε συνεργασία με την ΠΟΓΟ για τη λύση των προβλημάτων της 
γυναίκας, τη βελτίωση της κοινωνικής της θέσης, για κατάργηση όλων των δυσμενών 
διακρίσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν σε βάρος της. Το Συνέδριο πιστεύει πως 
τα δικαιώματα της γυναίκας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής πρέπει να 
αποτελούν αντικείμενο οργανωμένης διεκδίκησης από το Κόμμα και το προοδευτικό 
Γυναικείο Κίνημα, στο οποίο πρέπει να δώσει περισσότερη συμπαράσταση και 
βοήθεια αλλά και να πιέσει ν' αυξηθούν οι ρυθμοί προώθησης των γυναικών στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 
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6. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει ότι το Κόμμα θα συνεχίσει να 
παρέχει βοήθεια και υποστήριξη προςτα μεσαία στρώματα περιλαμβανομένων καιτων 
αυτοτελώς εργαζομένων για την προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Τα καθήκοντα του Κόμματος και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος σ' αυτό τον τομέα 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

(α) Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των μεσαίων 
στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

(β) Να συμβάλει μέσω των κομματικών μελών αυτού του στρώματος στην 
περαιτέρω μαζικοποίηση των οργανώσεων και κλαδικών τομέων της, όπως επίσης 
στη μελέτη, ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

(γ) Να προβάλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς μέσα και έξω από τη 
Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους και τους αυτοτελώς εργαζομένους 
για τη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους. 

(δ) Να αγωνιστεί μαζί με τα στρώματα αυτά σε περίπτωση ένταξης μας στην Ε.Ε. 
ώστε η εναρμόνιση μας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο να μην επηρεάσει αρνητικά 
το βιοτικό τους επίπεδο. 

(ε) Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

7. Το Α Κ Ε Λ εκφράζει την εκτίμηση του προς τις επαγγελματικές οργανώσεις των 
δασκάλων, καθηγητών, γιατρών και ευρύτερα των επιστημόνων και καλεί τα μέλη του 
να αυξήσουν τη θετική συμβολή τους στη δράση αυτών των οργανώσεων. 

8. Το 18ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του 
Συνεργατικού Κινήματος. Βασικό καθήκον μέσα στις σημερινές συνθήκες είναι η 
προστασία, η υπεράσπιση, παραπέρα επέκταση των κατακτήσεων του Συνεργατισμού, 
ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός του, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε 
να υπάρχει χρηστή διαχείριση, σωστός προγραμματισμός και αποφυγή ατασθαλιών. 

Το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του που δουλεύουν και αναπτύσσουν δράση μέσα στο 
Συνεργατικό Κίνημα έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν όπως πάντοτε μακριά 
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες να συμβάλουν στην συνεχή ενδυνάμωση της 
αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μέσα στο Συνεργατισμό και στην ισχυροποίηση 
της φερεγγυότητας του, κάτι που θα αποβεί προς όφελος των εκατοντάδων χιλιάδων 
μελών του Κινήματος. 

9. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πίστη και αφοσίωση του 
Κόμματος στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης, του διεθνισμού και της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης. Μέσα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον κόσμο το 
Α Κ Ε Λ πιστεύει στην αναγκαιότητα όχι μόνο διατήρησης των Κινημάτων Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης αλλά υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη διεύρυνσης των 
στόχων, των επιδιώξεων, του κύρους και του εκτοπίσματος τους. Βασικό καθήκον 
είναι η οργανωτική τους ενδυνάμωση και περαιτέρω αξιοποίηση προσωπικοτήτων 
ανεγνωρισμένου κύρους. 

Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί για την αναζωογόνηση και ενίσχυση των Κινημάτων Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης. 

10. Μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1974, το Προσφυγικό Κίνημα βρήκε την 
έκφραση του στην Π Ε Π η οποία πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον προσφυγικό 
κόσμο. Δυστυχώς όμως τα τελευταία λίγα χρόνια πολιτικές βασικά σκοπιμότητες 
προκάλεσαν στην Π Ε Π σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. 

Τελικά η Βουλή με Νόμο εγκαθίδρυσε τη νέα ΠΕΠ (Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων) 
η οποία ύστερα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας θα αναδεικνύει 
τα ηγετικά της όργανα με εκλογές βάσει του συστήματος της απλής αναλογικής. Το 
Συνέδριο καλεί τους πρόσφυγες Ακελιστές να εργαστούν ώστε να εκλεγεί η πλέον 
δημοκρατική ηγεσία στη νέα ΠΕΠ και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την επίλυση 
των προβλημάτων των προσφύγων, που εξακολουθούν να είναι πολλά και δύσκολα. 
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11. Το 18ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση αρχής του Α Κ Ε Λ για την ανάγκη 
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας. 

Το Α Κ Ε Λ είχε και θα συνεχίσει να έχει το πρόβλημα στις προτεραιότητες των 
δραστηριοτήτων και διαβημάτων του προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε ευκαιρία, 
μέχρι να φέρει αποτέλεσμα επιτέλους η προσπάθεια για επίσπευση της διακρίβωσης 
της τύχης των αγνοουμένων. 

12. Συνεχίζεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων 
στα θέματα ελεύθερης διακίνησης, περιουσίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
εκπαίδευσης, άσκησης επαγγέλματος και σε πολλά άλλα σημεία της καθημερινής 
τους ζωής. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εγκλωβισμένοι σήμερα είναι σχεδόν μόνο άτομα 
κάποιας προχωρημένης ηλικίας το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το όλο θέμα 
πρέπει να αντικρυστεί σαν θέμα προτεραιότητας. 

Τόσο μέσα από τη Δ Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
όσο και σε κάθε διεθνή οργανισμό θα πρέπει να πιέσουμε για να υποχρεωθεί η 
Τουρκία να αλλάξει στάση και να μπορέσουν έτσι οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν 
στις εστίες και περιουσίες τους μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες. 

13. Το 18ο Συνέδριο δηλώνει ότι τα διάφορα θέματα που αφορούν τους παθόντες, 
τις οικογένειες πεσόντων, αγνοουμένων και των αναπήρων και των οικογενειών τους 
θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του Α Κ Ε Λ . 

Το Κόμμα μας θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση των 
προβλημάτων αυτών των κατηγοριών συμπολιτών μας. 

Κυπριακή οικονομία - Οικονομία και κοινωνικά προβλήματα 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι μια εύρωστη οικονομία 
αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση. Παράλληλα 
μια οικονομική ανάπτυξη εναρμονισμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες των 
λαϊκών στρωμάτων ενισχύει την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο. 

2. Η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας συνεχίστηκε και κατα την 
τελευταία πενταετία πετυγχαίνοντας ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (5% μέσο ετήσιο) 
παρά τα επί μέρους προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Το μικρό μέγεθος και ο 
μεγάλος βαθμός εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας την έχουν οδηγήσει 
σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης από την παγκόσμια καπιταλιστική και ιδιαίτερα την 
Ευρωπαϊκή οικονομία. Εξακολουθεί να υπάρχει καινά οξύνεται το σοβαρό διορθωτικό 
πρόβλημα της διόγκωσης του τριτογενούς τομέα σε βάρος των τομέων της υλικής 
παραγωγής, οι οποίοι δέχονται πιο έντονα, σοβαρές, ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω 
των υποχρεώσεων εναρμόνισης που προκύπτουν από την επιλεγείσα ευρωπαϊκή 
προοπτική, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί σοβαρές συγκεκριμένες 
προσπάθειες από πλευράς κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό αυτών των τομέων, ώστε 
να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί. 

3. Η δεξιά κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη υιοθετεί και εφαρμόζει το γνωστό 
νεοσυντηρητικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που απολήγει σε βάρος των 
λαϊκών στρωμάτων. 

Η αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης επιβάλλει τη σφυρηλάτηση 
ενός ευρύτατου κοινού μετώπου των εργαζομένων ανεξαρτήτως ιδεολογικής 
τοποθέτησης, στη βάση της προάσπισης των κεκτημένων και της προστασίας των υγιών 
δομών της οικονομίας από τις επιβουλές του μεγάλου κεφαλαίου. Το 18ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα να συνεχίσουν να βρίσκονται στην 
πρωτοπορία του αγώνα για αναχαίτηση της αντιλαϊκής πολιτικής ανταποκρινόμενοι 
στις προσδοκίες των εργαζομένων και ευρύτερα του λαού. 
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6. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει ότι το Κόμμα θα συνεχίσει να 
παρέχει βοήθεια και υποστήριξη προςτα μεσαία στρώματα περιλαμβανομένων καιτων 
αυτοτελώς εργαζομένων για την προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Τα καθήκοντα του Κόμματος και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος σ' αυτό τον τομέα 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

(α) Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των μεσαίων 
στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

(β) Να συμβάλει μέσω των κομματικών μελών αυτού του στρώματος στην 
περαιτέρω μαζικοποίηση των οργανώσεων και κλαδικών τομέων της, όπως επίσης 
στη μελέτη, ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

(γ) Να προβάλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς μέσα και έξω από τη 
Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους και τους αυτοτελώς εργαζομένους 
για τη διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων τους. 

(δ) Να αγωνιστεί μαζί με τα στρώματα αυτά σε περίπτωση ένταξης μας στην Ε.Ε. 
ώστε η εναρμόνιση μας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο να μην επηρεάσει αρνητικά 
το βιοτικό τους επίπεδο. 

(ε) Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

7. Το Α Κ Ε Λ εκφράζει την εκτίμηση του προς τις επαγγελματικές οργανώσεις των 
δασκάλων, καθηγητών, γιατρών και ευρύτερα των επιστημόνων και καλεί τα μέλη του 
να αυξήσουν τη θετική συμβολή τους στη δράση αυτών των οργανώσεων. 

8. Το 18ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό του 
Συνεργατικού Κινήματος. Βασικό καθήκον μέσα στις σημερινές συνθήκες είναι η 
προστασία, η υπεράσπιση, παραπέρα επέκταση των κατακτήσεων του Συνεργατισμού, 
ο περαιτέρω εκδημοκρατισμός του, καθώς και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε 
να υπάρχει χρηστή διαχείριση, σωστός προγραμματισμός και αποφυγή ατασθαλιών. 

Το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του που δουλεύουν και αναπτύσσουν δράση μέσα στο 
Συνεργατικό Κίνημα έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν όπως πάντοτε μακριά 
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες να συμβάλουν στην συνεχή ενδυνάμωση της 
αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης μέσα στο Συνεργατισμό και στην ισχυροποίηση 
της φερεγγυότητας του, κάτι που θα αποβεί προς όφελος των εκατοντάδων χιλιάδων 
μελών του Κινήματος. 

9. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πίστη και αφοσίωση του 
Κόμματος στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης, του διεθνισμού και της διεθνιστικής 
αλληλεγγύης. Μέσα στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον κόσμο το 
Α Κ Ε Λ πιστεύει στην αναγκαιότητα όχι μόνο διατήρησης των Κινημάτων Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης αλλά υπογραμμίζει παράλληλα την ανάγκη διεύρυνσης των 
στόχων, των επιδιώξεων, του κύρους και του εκτοπίσματος τους. Βασικό καθήκον 
είναι η οργανωτική τους ενδυνάμωση και περαιτέρω αξιοποίηση προσωπικοτήτων 
ανεγνωρισμένου κύρους. 

Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί για την αναζωογόνηση και ενίσχυση των Κινημάτων Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης. 

10. Μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1974, το Προσφυγικό Κίνημα βρήκε την 
έκφραση του στην Π Ε Π η οποία πρόσφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον προσφυγικό 
κόσμο. Δυστυχώς όμως τα τελευταία λίγα χρόνια πολιτικές βασικά σκοπιμότητες 
προκάλεσαν στην Π Ε Π σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. 

Τελικά η Βουλή με Νόμο εγκαθίδρυσε τη νέα ΠΕΠ (Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων) 
η οποία ύστερα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας θα αναδεικνύει 
τα ηγετικά της όργανα με εκλογές βάσει του συστήματος της απλής αναλογικής. Το 
Συνέδριο καλεί τους πρόσφυγες Ακελιστές να εργαστούν ώστε να εκλεγεί η πλέον 
δημοκρατική ηγεσία στη νέα ΠΕΠ και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την επίλυση 
των προβλημάτων των προσφύγων, που εξακολουθούν να είναι πολλά και δύσκολα. 
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11. Το 18ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση αρχής του Α Κ Ε Λ για την ανάγκη 
διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας. 

Το Α Κ Ε Λ είχε και θα συνεχίσει να έχει το πρόβλημα στις προτεραιότητες των 
δραστηριοτήτων και διαβημάτων του προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε ευκαιρία, 
μέχρι να φέρει αποτέλεσμα επιτέλους η προσπάθεια για επίσπευση της διακρίβωσης 
της τύχης των αγνοουμένων. 

12. Συνεχίζεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων 
στα θέματα ελεύθερης διακίνησης, περιουσίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
εκπαίδευσης, άσκησης επαγγέλματος και σε πολλά άλλα σημεία της καθημερινής 
τους ζωής. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι εγκλωβισμένοι σήμερα είναι σχεδόν μόνο άτομα 
κάποιας προχωρημένης ηλικίας το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το όλο θέμα 
πρέπει να αντικρυστεί σαν θέμα προτεραιότητας. 

Τόσο μέσα από τη Δ Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης 
όσο και σε κάθε διεθνή οργανισμό θα πρέπει να πιέσουμε για να υποχρεωθεί η 
Τουρκία να αλλάξει στάση και να μπορέσουν έτσι οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν 
στις εστίες και περιουσίες τους μέσα σε ανθρώπινες συνθήκες. 

13. Το 18ο Συνέδριο δηλώνει ότι τα διάφορα θέματα που αφορούν τους παθόντες, 
τις οικογένειες πεσόντων, αγνοουμένων και των αναπήρων και των οικογενειών τους 
θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του Α Κ Ε Λ . 

Το Κόμμα μας θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την επίλυση των 
προβλημάτων αυτών των κατηγοριών συμπολιτών μας. 

Κυπριακή οικονομία - Οικονομία και κοινωνικά προβλήματα 

1. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι μια εύρωστη οικονομία 
αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση. Παράλληλα 
μια οικονομική ανάπτυξη εναρμονισμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες των 
λαϊκών στρωμάτων ενισχύει την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο. 

2. Η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας συνεχίστηκε και κατα την 
τελευταία πενταετία πετυγχαίνοντας ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (5% μέσο ετήσιο) 
παρά τα επί μέρους προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Το μικρό μέγεθος και ο 
μεγάλος βαθμός εξωστρέφειας της κυπριακής οικονομίας την έχουν οδηγήσει 
σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης από την παγκόσμια καπιταλιστική και ιδιαίτερα την 
Ευρωπαϊκή οικονομία. Εξακολουθεί να υπάρχει καινά οξύνεται το σοβαρό διορθωτικό 
πρόβλημα της διόγκωσης του τριτογενούς τομέα σε βάρος των τομέων της υλικής 
παραγωγής, οι οποίοι δέχονται πιο έντονα, σοβαρές, ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω 
των υποχρεώσεων εναρμόνισης που προκύπτουν από την επιλεγείσα ευρωπαϊκή 
προοπτική, χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί σοβαρές συγκεκριμένες 
προσπάθειες από πλευράς κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό αυτών των τομέων, ώστε 
να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί. 

3. Η δεξιά κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη υιοθετεί και εφαρμόζει το γνωστό 
νεοσυντηρητικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας που απολήγει σε βάρος των 
λαϊκών στρωμάτων. 

Η αντιμετώπιση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης επιβάλλει τη σφυρηλάτηση 
ενός ευρύτατου κοινού μετώπου των εργαζομένων ανεξαρτήτως ιδεολογικής 
τοποθέτησης, στη βάση της προάσπισης των κεκτημένων και της προστασίας των υγιών 
δομών της οικονομίας από τις επιβουλές του μεγάλου κεφαλαίου. Το 18ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα να συνεχίσουν να βρίσκονται στην 
πρωτοπορία του αγώνα για αναχαίτηση της αντιλαϊκής πολιτικής ανταποκρινόμενοι 
στις προσδοκίες των εργαζομένων και ευρύτερα του λαού. 
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4. Η οικονομική φιλοσοφία του Α Κ Ε Λ στις σημερινές συνθήκες στηρίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 

• Στη σύγχρονη, δυναμική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατολισμένη μεικτή 
οικονομία. 

• Στη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης και άναρχης λειτουργίας των νόμων της αγοράς 
του ισχύοντος συστήματος κατά τρόπο που η λειτουργία τους να μην αποβαίνει 
σε βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. 

• Στην κατοχύρωση της δικαιότερης κατανομής και ανακατανομής του εθνικού 
εισοδήματος 

β Στον δικαιότερο καταμερισμό των οικονομικών βαρών ανάλογα με το εισόδημα 
του καθενός. 

5. Στη βάση των πιο πάνω αρχών το Α Κ Ε Λ διαμορφώνει τη δική του φιλολαϊκή 
εναλλαχτική πρόταση που διαλαμβάνει 

• Αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της οικονομίας στον τομέα της 
υλικής παραγωγής βιομηχανίας και γεωργίας 

• Ά μ ε σ η αντιμετώπιση του προβλήματος εκσυγχρονισμού της υλικής βάσης της 
βιομηχανίας ιδιαίτερα στον μεταποιητικό τομέα 

• Ριζική ορθολογιστική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείματος και του 
δημόσιου χρέους 

• Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προς φιλολαϊκή κατεύθυνση, 
πάταξη της φοροδιαφυγής, ενίσχυση των κρατικών κοινωνικών παροχών 

• Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Τιμών 

• Στήριξη και προστασία του Συνεργατισμού 

• Κατάρτιση στεγαστικών σχεδίων από τους σχετικούς Ημικρατικούς Οργανισμούς 
τα οποία να είναι προσιτά στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα 

• Αναχαίτιση της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η κυβέρνηση στον 
κρατικό και ημικρατικό τομέα 

• Μελέτη και διαμόρφωση πολιτικής για τη βελτίωση της ζωής συμπατριωτών 
μας που σήμερα ζουν σε απαράδεχτες συνθήκες κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Στην εκ πρώτης όψεως ευημερούσα καταναλωτική κοινωνία μας 
ένα σημαντικό μέρος συνανθρώπων μας ζει στο κοινωνικό περιθώριο μέσα σε 
άθλιες συνθήκες. Ως Κόμμα των εργαζομένων, ως Κίνημα που στρέφεται κατά 
της κοινωνικής αδικίας πρέπει να αναβαθμίσουμε στις προτεραιότητες μας την 
πάλη για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

• Επεξεργασία συγκεκριμένης πολιτικής για αγώνα ενάντια στην εγκληματικότητα 
και τα ναρκωτικά που συνεχώς αυξάνονται, παίρνουν οργανωμένη μορφή και 
διαβρώνουν την κυπριακή κοινωνία με ανυπολόγιστες συνέπειες 

• Αναβάθμιση και εντατικοποίηση του αγώνα ενάντια στην υποκουλτούρα και τον 
τρόπο ζωής που τη συνοδεύει 

• Υποστήριξη προς το αίτημα του Συνδικαλιστικού Κινήματος για τερματισμό 
της έκδοσης αδειών για άφιξη ξένων εργατών εκτός από εξαιρετικές ειδικές 
περιπτώσεις, και για λήψη δραστικών μέτρων για πάταξη της παράνομης 
απασχόλησης ξένων εργατών. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει επίσης το αίτημα του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος για προγραμματισμό μέτρων ενθάρρυνσης του 
αδρανούς κυπριακού εργατικού δυναμικού για κάλυψη των αναγκών. Μέσα σ' 
αυτά τα πλαίσια υποστηρίζουμε ένθερμα την εργοδότηση Τ/κυπρίων εργατών, 
μέτρο το οποίο όχι μόνο θα λύσει προβλήματα έλλειψης εργατικών χεριών 
αλλά και θα συμβάλει στην επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων 
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Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί ώστε οι ξένοι που εργοδοτούνται στην Κύπρο να τυγχάνουν 
της ίδιας μεταχείρησης όπως και οι Κύπριοι συνάδελφοι τους και θα καταπολεμήσει 
αποφασιστικά τυχόν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

0 θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί για την Αριστερά ένα ευρύ πεδίο 
δράσης μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η επαφή με τους πολίτες καιτα καθημερινά τους 
προβλήματα. Βασικές κατευθύνσεις δράσης των εκπροσώπων της Αριστεράς είναι η 
επιδίωξη μιας δυναμικής και ισορροπημένης τοπικής ανάπτυξης που να υποτάσσεται 
όμως στις ανάγκες της ανθρώπινης ποιότητας ζωής και να επεκτείνεται όχι μόνο στα 
ζητήματα υλικής υποδομής αλλά και σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικών 
προγραμμάτων, περιβάλλοντος και γενικά σε ότι έχει σχέση με τη σύγχρονη αντίληψη 
για το βιοτικό επίπεδο του απλού πολίτη. 

Παρά τα θετικά βήματα που έγιναν, το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει την 
πάλη του για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των τοπικών αρχών και 
την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 
ποσότητας και ποιότητας δράσης των τοπικών οργάνων. Το διοριστικό σύστημα που 
εξακολουθεί να υπάρχει για τους κοινοτάρχες και συμβούλους στις δημαρχούμενες 
περιοχές είναι αναχρονιστικό και απαράδεχτο. Γι αυτό επιβάλλεται η κατάργηση του 
και η ανάδειξη αυτών των τοπικών αρχών με εκλογές. 

Το 18ο Συνέδριο εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στη λειτουργία του Γραφείου 
ΤΑ . της Κ.Ε. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για πιο συντονισμένη 
και αποδοτική δράση του Κόμματος στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί 
η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των αντίστοιχων Γραφείων της Κ.Ε. και των 
Ε.Ε. και η αναβάθμιση της σημασίας και της προσοχής των κομματικών οργανισμών 
στα ζητήματα ΤΑ. 

Παιδεία 

Το 18ο Συνέδριο εγκρίνει την ολοκληρωμένη πρόταση για την Εκπαιδευτική Πολιτική 
που υιοθέτησε η Κ.Ε. κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Γραφείου. Το 18ο 
Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο και ιδιαίτερα τα μέλη και στελέχη του Α Κ Ε Λ 
που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα παιδείας να εντείνουν τις προσπάθειες τους 
για την προώθηση των θέσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτική του Κόμματος 
για την Παιδεία. 

Το 18ο Συνέδριο εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του Κόμματος προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και καταδικάζει τις επιθέσεις και τις επιβουλές κατά της αυτονομίας και 
του δικοινοτικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου καθώς και κατά της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας. 

Πολιτισμός 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει με ικανοποίηση την πλούσια και πολύπλευρη δραστηριότητα 
που το Κόμμα έχει αναπτύξει στον τομέα του Πολιτισμού. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί τον Πολιτισμό σημαντικό όπλο αντίστασης ενάντια στην κατοχή 
αλλά και στην ολομέτωπη επίθεση της υποκουλτούρας που πλασάρεται ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια με κύριο στόχο τη νεολαία και τους εργαζόμενους. Με αυτή την 
έννοια η εργασία του Κόμματος στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού αποτελεί 
σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του ιδεολογικού μετώπου και όπλο στον ευρύτερο 
πολιτικό αγώνα. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω το 18ο Συνέδριο θεωρεί απαραίτητο να ενταθεί παρά 
πέρα η δραστηριότητα του Κόμματος στον τομέα του Πολιτισμού και να συνεχιστεί η 
ανάληψη πρωτοβουλιών. 
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4. Η οικονομική φιλοσοφία του Α Κ Ε Λ στις σημερινές συνθήκες στηρίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 

• Στη σύγχρονη, δυναμική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατολισμένη μεικτή 
οικονομία. 

• Στη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης και άναρχης λειτουργίας των νόμων της αγοράς 
του ισχύοντος συστήματος κατά τρόπο που η λειτουργία τους να μην αποβαίνει 
σε βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. 

• Στην κατοχύρωση της δικαιότερης κατανομής και ανακατανομής του εθνικού 
εισοδήματος 

β Στον δικαιότερο καταμερισμό των οικονομικών βαρών ανάλογα με το εισόδημα 
του καθενός. 

5. Στη βάση των πιο πάνω αρχών το Α Κ Ε Λ διαμορφώνει τη δική του φιλολαϊκή 
εναλλαχτική πρόταση που διαλαμβάνει 

• Αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της οικονομίας στον τομέα της 
υλικής παραγωγής βιομηχανίας και γεωργίας 

• Ά μ ε σ η αντιμετώπιση του προβλήματος εκσυγχρονισμού της υλικής βάσης της 
βιομηχανίας ιδιαίτερα στον μεταποιητικό τομέα 

• Ριζική ορθολογιστική αντιμετώπιση του δημοσιονομικού ελλείματος και του 
δημόσιου χρέους 

• Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προς φιλολαϊκή κατεύθυνση, 
πάταξη της φοροδιαφυγής, ενίσχυση των κρατικών κοινωνικών παροχών 

• Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Τιμών 

• Στήριξη και προστασία του Συνεργατισμού 

• Κατάρτιση στεγαστικών σχεδίων από τους σχετικούς Ημικρατικούς Οργανισμούς 
τα οποία να είναι προσιτά στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα 

• Αναχαίτιση της πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων που προωθεί η κυβέρνηση στον 
κρατικό και ημικρατικό τομέα 

• Μελέτη και διαμόρφωση πολιτικής για τη βελτίωση της ζωής συμπατριωτών 
μας που σήμερα ζουν σε απαράδεχτες συνθήκες κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Στην εκ πρώτης όψεως ευημερούσα καταναλωτική κοινωνία μας 
ένα σημαντικό μέρος συνανθρώπων μας ζει στο κοινωνικό περιθώριο μέσα σε 
άθλιες συνθήκες. Ως Κόμμα των εργαζομένων, ως Κίνημα που στρέφεται κατά 
της κοινωνικής αδικίας πρέπει να αναβαθμίσουμε στις προτεραιότητες μας την 
πάλη για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

• Επεξεργασία συγκεκριμένης πολιτικής για αγώνα ενάντια στην εγκληματικότητα 
και τα ναρκωτικά που συνεχώς αυξάνονται, παίρνουν οργανωμένη μορφή και 
διαβρώνουν την κυπριακή κοινωνία με ανυπολόγιστες συνέπειες 

• Αναβάθμιση και εντατικοποίηση του αγώνα ενάντια στην υποκουλτούρα και τον 
τρόπο ζωής που τη συνοδεύει 

• Υποστήριξη προς το αίτημα του Συνδικαλιστικού Κινήματος για τερματισμό 
της έκδοσης αδειών για άφιξη ξένων εργατών εκτός από εξαιρετικές ειδικές 
περιπτώσεις, και για λήψη δραστικών μέτρων για πάταξη της παράνομης 
απασχόλησης ξένων εργατών. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει επίσης το αίτημα του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος για προγραμματισμό μέτρων ενθάρρυνσης του 
αδρανούς κυπριακού εργατικού δυναμικού για κάλυψη των αναγκών. Μέσα σ' 
αυτά τα πλαίσια υποστηρίζουμε ένθερμα την εργοδότηση Τ/κυπρίων εργατών, 
μέτρο το οποίο όχι μόνο θα λύσει προβλήματα έλλειψης εργατικών χεριών 
αλλά και θα συμβάλει στην επαναπροσέγγιση των δυο κοινοτήτων 
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Το Α Κ Ε Λ θα εργαστεί ώστε οι ξένοι που εργοδοτούνται στην Κύπρο να τυγχάνουν 
της ίδιας μεταχείρησης όπως και οι Κύπριοι συνάδελφοι τους και θα καταπολεμήσει 
αποφασιστικά τυχόν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

0 θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί για την Αριστερά ένα ευρύ πεδίο 
δράσης μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η επαφή με τους πολίτες καιτα καθημερινά τους 
προβλήματα. Βασικές κατευθύνσεις δράσης των εκπροσώπων της Αριστεράς είναι η 
επιδίωξη μιας δυναμικής και ισορροπημένης τοπικής ανάπτυξης που να υποτάσσεται 
όμως στις ανάγκες της ανθρώπινης ποιότητας ζωής και να επεκτείνεται όχι μόνο στα 
ζητήματα υλικής υποδομής αλλά και σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικών 
προγραμμάτων, περιβάλλοντος και γενικά σε ότι έχει σχέση με τη σύγχρονη αντίληψη 
για το βιοτικό επίπεδο του απλού πολίτη. 

Παρά τα θετικά βήματα που έγιναν, το 18ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει την 
πάλη του για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών των τοπικών αρχών και 
την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της 
ποσότητας και ποιότητας δράσης των τοπικών οργάνων. Το διοριστικό σύστημα που 
εξακολουθεί να υπάρχει για τους κοινοτάρχες και συμβούλους στις δημαρχούμενες 
περιοχές είναι αναχρονιστικό και απαράδεχτο. Γι αυτό επιβάλλεται η κατάργηση του 
και η ανάδειξη αυτών των τοπικών αρχών με εκλογές. 

Το 18ο Συνέδριο εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στη λειτουργία του Γραφείου 
ΤΑ . της Κ.Ε. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για πιο συντονισμένη 
και αποδοτική δράση του Κόμματος στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί 
η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των αντίστοιχων Γραφείων της Κ.Ε. και των 
Ε.Ε. και η αναβάθμιση της σημασίας και της προσοχής των κομματικών οργανισμών 
στα ζητήματα ΤΑ. 

Παιδεία 

Το 18ο Συνέδριο εγκρίνει την ολοκληρωμένη πρόταση για την Εκπαιδευτική Πολιτική 
που υιοθέτησε η Κ.Ε. κατόπιν εισήγησης του Εκπαιδευτικού Γραφείου. Το 18ο 
Συνέδριο καλεί το κομματικό σύνολο και ιδιαίτερα τα μέλη και στελέχη του Α Κ Ε Λ 
που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα παιδείας να εντείνουν τις προσπάθειες τους 
για την προώθηση των θέσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτική του Κόμματος 
για την Παιδεία. 

Το 18ο Συνέδριο εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του Κόμματος προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και καταδικάζει τις επιθέσεις και τις επιβουλές κατά της αυτονομίας και 
του δικοινοτικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου καθώς και κατά της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας. 

Πολιτισμός 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει με ικανοποίηση την πλούσια και πολύπλευρη δραστηριότητα 
που το Κόμμα έχει αναπτύξει στον τομέα του Πολιτισμού. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί τον Πολιτισμό σημαντικό όπλο αντίστασης ενάντια στην κατοχή 
αλλά και στην ολομέτωπη επίθεση της υποκουλτούρας που πλασάρεται ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια με κύριο στόχο τη νεολαία και τους εργαζόμενους. Με αυτή την 
έννοια η εργασία του Κόμματος στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού αποτελεί 
σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του ιδεολογικού μετώπου και όπλο στον ευρύτερο 
πολιτικό αγώνα. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω το 18ο Συνέδριο θεωρεί απαραίτητο να ενταθεί παρά 
πέρα η δραστηριότητα του Κόμματος στον τομέα του Πολιτισμού και να συνεχιστεί η 
ανάληψη πρωτοβουλιών. 
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Υγεία 
Η υγεία του λαού έχει τεράστια σημασία. Στον τομέα της υγείας τα προβλήματα είναι 
πολύ σοβαρά. Η εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας αποτελεί από χρόνια ένα από 
τα βασικά αιτήματα του ΑΚΕΛ . Πάγια θέση του Α Κ Ε Λ είναι η δημιουργία συνθηκών 
απρόσκοπτης παροχής ψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα 
τα στρώματα του κυπριακού λαού, μέσα στα πλαίσια ενός Εθνικού Γενικού Σχεδίου 
Υγείας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται υπέρ της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στο λαό και ιδιαίτερα στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 
Γι'αυτά τα στρώματα του λαού ζητούμε την κατάργηση της επί πληρωμή παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα νοσοκομεία μας. 

Το Α Κ Ε Λ σημειώνει με ανησυχία την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εισαγωγή 
ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας και θα χρησιμοποιήσει όλες του τις δυνάμεις για τη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε η εφαρμογή του Εθνικού Γενικού Σχεδίου 
Υγείας να γίνει πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατόν και με οικονομικούς όρους που 
θα ευνοούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 

Αθλητισμός 
Ο Αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί 
για τη σωστή απασχόληση και διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, για τη συντήρηση της 
υγείας του λαού, αλλά και για την προβολή του τόπου μας στο διεθνή χώρο, κάτι που 
είναι πολύ σημαντικό στις σημερινές, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Κόμματος σ'αυτό τον τομέα και 
την ετοιμασία από το αντίστοιχο Γραφείο της Κ.Ε. εμπεριστατωμένης επιστημονικής 
μελέτης με στόχο τη καθιέρωση ολοκληρωμένης κρατικής αθλητικής πολιτικής που 
θα αφορά την οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού. Το 
συνέδριο καλεί το Κόμμα να αξιοποιήσει στο έπακρο τα συμπεράσματα αυτής της 
μελέτης. 

Το 18ο Συνέδριο επικροτεί τις πρωτοβουλίες που το Κόμμα αναλαμβάνει στον τομέα 
του αθλητισμού και καλεί σε συνέχιση αυτών των πρωτοβουλιών. 

Οικολογία και περιβάλλον 
Το ΑΚΕΛ , ως κόμμα που έχει στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο έχει τα 
τελευταία χρόνια αναβαθμίσει ουσιαστικά την προσοχή και το ενδιαφέρον του για τα 
ζητήματα περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος έχει επεξεργαστεί με 
τη βοήθεια ειδικών και στελεχών του περιβαλλοντικού κινήματος ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσης για την προστασία κα ι την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει την επεξεργασία από το Κόμμα ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής πολιτικής και καλεί σε δράση για την προώθηση της. 

Το Α Κ Ε Λ εκτιμά ιδιαίτερα την ανάπτυξη οργανωμένου περιβαλλοντικού κινήματος 
στον τόπο μας που βρίσκει την έκφραση του στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 
και Οικολογικών Οργανώσεων, θεωρε ί θετική την συμβολή και τη δράση του και 
επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας μαζί του στη βάση των κοινών επιδιώξεων. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
περιβάλλοντος όπως έχουν σήμερα επιβάλλουν την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και 
ενότητα όλων των δυνάμεων της κοινωνίας ανεξάρτητα από ιδεολογική και πολιτική 
τοποθέτηση και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστεί το Α Κ Ε Λ . 
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Απόδημοι και επαναπατρισθέντες 
Οι απόδημοι συμπατριώτες μας διαδραματίζουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην 
προώθηση δίκαιης λύσης του Κυπριακού ιδιαίτερα σ' ότι αφορά στη διαφώτιση στο 
εξωτερικό και τον επηρεασμό κέντρων αποφάσεων. Ταυτόχρονα όμως οι απόδημοι 
Κύπριοι αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα στις χώρες που τους φιλοξενούν. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι χρέος της κυπριακής πολιτείας η βοήθεια 
για την επίλυση αυτών των προβλημάτων ιδιαίτερα εκείνου της εκπαίδευσης. Αυτό 
που πρώτιστα πρέπει να γίνει είναι η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Αποδήμων ώστε να 
είναι σε θέση να εκπληρώνει την αποστολή της. 

Πολλοί απόδημοι συμπατριώτες μας επαναπατρίζονται αλλά αντιμετωπίζουν πολλά 
προβλήματα. Το 18ο Συνέδριο πιστεύει ότι το κράτος επιβάλλεται να δει με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στοργή τα προβλήματα των επαναπατριζόμενων διότι κάτι τέτοιο θα 
ενθαρρύνει περισσότερους απόδημους να επαναπατριστούν. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα να δώσει κάθε βοήθεια στους 
επαναπατρισθέντες συμπατριώτες μας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ παραδίδει στην κρίση του Κυπριακού λαού την παρούσα 
πολιτική απόφαση του Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο καλεί τα Σώματα του Κόμματος, τα στελέχη και τα μέλη του Α Κ Ε Λ να 
εργαστούνμεπρογραμματισμό, δραστήρια καιστοχοπροσηλωμένα για να μετατρέψουν 
την Απόφαση του 18ου Συνεδρίου σε ζωή και πράξη. 
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Υγεία 
Η υγεία του λαού έχει τεράστια σημασία. Στον τομέα της υγείας τα προβλήματα είναι 
πολύ σοβαρά. Η εισαγωγή ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας αποτελεί από χρόνια ένα από 
τα βασικά αιτήματα του ΑΚΕΛ . Πάγια θέση του Α Κ Ε Λ είναι η δημιουργία συνθηκών 
απρόσκοπτης παροχής ψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλα 
τα στρώματα του κυπριακού λαού, μέσα στα πλαίσια ενός Εθνικού Γενικού Σχεδίου 
Υγείας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τάσσεται υπέρ της παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης στο λαό και ιδιαίτερα στα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 
Γι'αυτά τα στρώματα του λαού ζητούμε την κατάργηση της επί πληρωμή παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα νοσοκομεία μας. 

Το Α Κ Ε Λ σημειώνει με ανησυχία την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εισαγωγή 
ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας και θα χρησιμοποιήσει όλες του τις δυνάμεις για τη 
δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε η εφαρμογή του Εθνικού Γενικού Σχεδίου 
Υγείας να γίνει πραγματικότητα το ταχύτερο δυνατόν και με οικονομικούς όρους που 
θα ευνοούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 

Αθλητισμός 
Ο Αθλητισμός είναι κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί 
για τη σωστή απασχόληση και διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, για τη συντήρηση της 
υγείας του λαού, αλλά και για την προβολή του τόπου μας στο διεθνή χώρο, κάτι που 
είναι πολύ σημαντικό στις σημερινές, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες του Κόμματος σ'αυτό τον τομέα και 
την ετοιμασία από το αντίστοιχο Γραφείο της Κ.Ε. εμπεριστατωμένης επιστημονικής 
μελέτης με στόχο τη καθιέρωση ολοκληρωμένης κρατικής αθλητικής πολιτικής που 
θα αφορά την οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού. Το 
συνέδριο καλεί το Κόμμα να αξιοποιήσει στο έπακρο τα συμπεράσματα αυτής της 
μελέτης. 

Το 18ο Συνέδριο επικροτεί τις πρωτοβουλίες που το Κόμμα αναλαμβάνει στον τομέα 
του αθλητισμού και καλεί σε συνέχιση αυτών των πρωτοβουλιών. 

Οικολογία και περιβάλλον 
Το ΑΚΕΛ , ως κόμμα που έχει στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο έχει τα 
τελευταία χρόνια αναβαθμίσει ουσιαστικά την προσοχή και το ενδιαφέρον του για τα 
ζητήματα περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος έχει επεξεργαστεί με 
τη βοήθεια ειδικών και στελεχών του περιβαλλοντικού κινήματος ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσης για την προστασία κα ι την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Το 18ο Συνέδριο χαιρετίζει την επεξεργασία από το Κόμμα ολοκληρωμένης 
περιβαλλοντικής πολιτικής και καλεί σε δράση για την προώθηση της. 

Το Α Κ Ε Λ εκτιμά ιδιαίτερα την ανάπτυξη οργανωμένου περιβαλλοντικού κινήματος 
στον τόπο μας που βρίσκει την έκφραση του στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών 
και Οικολογικών Οργανώσεων, θεωρε ί θετική την συμβολή και τη δράση του και 
επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας μαζί του στη βάση των κοινών επιδιώξεων. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του 
περιβάλλοντος όπως έχουν σήμερα επιβάλλουν την ευρύτερη δυνατή συνεννόηση και 
ενότητα όλων των δυνάμεων της κοινωνίας ανεξάρτητα από ιδεολογική και πολιτική 
τοποθέτηση και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστεί το Α Κ Ε Λ . 
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Απόδημοι και επαναπατρισθέντες 
Οι απόδημοι συμπατριώτες μας διαδραματίζουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην 
προώθηση δίκαιης λύσης του Κυπριακού ιδιαίτερα σ' ότι αφορά στη διαφώτιση στο 
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Πολλοί απόδημοι συμπατριώτες μας επαναπατρίζονται αλλά αντιμετωπίζουν πολλά 
προβλήματα. Το 18ο Συνέδριο πιστεύει ότι το κράτος επιβάλλεται να δει με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και στοργή τα προβλήματα των επαναπατριζόμενων διότι κάτι τέτοιο θα 
ενθαρρύνει περισσότερους απόδημους να επαναπατριστούν. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα να δώσει κάθε βοήθεια στους 
επαναπατρισθέντες συμπατριώτες μας. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ παραδίδει στην κρίση του Κυπριακού λαού την παρούσα 
πολιτική απόφαση του Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο καλεί τα Σώματα του Κόμματος, τα στελέχη και τα μέλη του Α Κ Ε Λ να 
εργαστούνμεπρογραμματισμό, δραστήρια καιστοχοπροσηλωμένα για να μετατρέψουν 
την Απόφαση του 18ου Συνεδρίου σε ζωή και πράξη. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

1. Το Α Κ Ε Λ εδώ και πολλά χρόνια είναι τοποθετημένο, με συνεδριακές αποφάσεις, 
ενάντια στην επιδίωξη ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η θέση αυτή του Α Κ Ε Λ εκδηλώθηκε από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 60 ως 
αντίθεση στην επιδίωξη της κυβέρνησης Μακαρίου για καθεστώς σύνδεσης με την 
ΕΟΚ που προοπτικά θα μετεξελισσόταν σε τελωνειακή Ένωση. Το Α Κ Ε Λ υποστήριξε 
τότε ότι η σύνδεση με την ΕΟΚ για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους θα έπρεπε να 
αποφευχθεί και αντί αυτού να επιδιωχθεί ισότιμη εμπορική συμφωνία. 

Η ουσία της θέσης που διαμόρφωσε τότε το κόμμα μας παρέμεινε μέχρι σήμερα και 
για τους ίδιους περίπου λόγους. Το Α Κ Ε Λ αντιτάχθηκε τόσο στην ενεργοποίηση της 
β' φάσης της συμφωνίας σύνδεσης, δηλαδή, της Τελωνειακής Ένωσης, όσο και στην 
απόφαση της κυβέρνησης Βασιλείου για υποβολή αίτησης ένταξης στην ΕΟΚ. 

Η βασική επιχειρηματολογία του κόμματος για τη στάση που τήρησε είχε τρεις 
βασικούς άξονες: 

(α) Οι διεθνείς πολιτικές επιλογές της Κύπρου, δηλαδή, η αδέσμευτη πολιτική 
και η στήριξη στη βοήθεια της ΕΣΣΔ και των άλλων πρώην σοσιαλιστικών χωρών, 
έρχονταν σε σύγκρουση με το χαρακτήρα της ΕΟΚ που αποτελούσε, εκτός από 
οικονομικό συνασπισμό, και την πολιτική προέκταση της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας στην Ευρώπη. 

(β) Με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν, ένταξη στην ΕΟΚ θα συνεπάγετο 
δυσμενέστατη ανταγωνιστική θέση της κυπριακής οικονομίας απέναντι στα ΕΟΚικά 
οικονομικά μεγαθήρια, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της κυπριακής Βιομηχανίας 
και Γεωργίας. 

Στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα επισημάναμε τον κίνδυνο κατάργησης 
κατακτήσεων του Κυπριακού λαού, που θα επέβαλλαν τα ΕΟΚικά υπερεθνικά 
κέντρα μέσα από τις διάφορες οδηγίες τους. Διαβλέπαμε επίσης τον κίνδυνο 
σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικοοικονομικό τομέα όπως ανεργία, 
υποαπασχόληση κλπ. 

(γ) Με τα τότε δεδομένα, κατά την αντίληψη μας, η πιθανή ένταξη στην ΕΟΚ ερχόταν 
σε σύγκρουση με τους μακροπρόθεσμους ιδεολογικούς μας προσανατολισμούς στα 
πλαίσια του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων όπως ήταν τότε διαμορφωμένος. 

2. Οι εκτιμήσεις και οι αντιλήψεις του Α Κ Ε Λ για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως προωθημένης μορφής καπιταλιστικής πολιτικό - οικονομικής 
ολοκλήρωσης δεν έχουν αλλάξει. Σήμερα όμως τα δεδομένα στον κόσμο και ιδιαίτερα 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν αλλάξει ριζικά. Η αλλαγή αυτή μας υποχρεώνει να 
επανεξετάσουμε τη θέση του Κόμματος μας απέναντι στην πιθανή ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. έτσι που οι θέσεις μας να λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή αντικειμενική 
πραγματικότητα και να απαντούν πιο πειστικά στα προβλήματα της εποχής μας. 

Τα νέα δεδομένα αφορούν κατά κύριο λόγο τις σοβαρές ανακατατάξεις στο διεθνές 
σκηνικό ως αποτέλεσμα της διάλυσης της ΕΣΣΔ και της σοσιαλιστικής κοινότητας 
στην Ευρώπη, τις μεγάλες αδυναμίες του Κινήματος των Αδεσμεύτων που, προς 
το παρόν τουλάχιστον, έχουν περιορίσει σημαντικά την διεθνή του παρέμβαση, το 
γεγονός ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η Τελωνειακή Ένωση Κύπρου - Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το ότι έχει υποβληθεί παρά τη δική μας διαφωνία η αίτηση ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ήδη μια από τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχοντας υπ' όψη την έντονα θετική τοποθέτηση όλων 
των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο υπέρ της ένταξης και το σημείο 
στο οποίο βρίσκεται σήμερα το θέμα, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι το βασικό 
ζητούμενο, με ουσιαστική πρακτική σημασία, έχει μετακινηθεί από το ναι ή το όχι 
στην ένταξη και έχε ι μεταφερθεί στο κατά πόσο είναι δυνατό, πως και με ποιους 
όρους και προϋποθέσεις αυτή θα πραγματοποιηθεί. 

Νέα δεδομένα έχουμε επίσης και στο χώρο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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έχει διευρυνθεί αρκετά και σήμερα αποτελείται από 15 κράτη, ενώ η πλειοψηφία 
των Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων και πρώην σοσιαλιστικών καθώς 
και της Τουρκίας, έχουν υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν αίτηση ένταξης. 

3. Είναι πραγματικότητα ότι το κόμμα μας ποτέ δεν εναντιώθηκε στην ιδέα μιας 
ευρωπαϊκής ενότητας πάνω σε ισότιμη και δημοκρατική βάση. Στην περίοδο όμως 
που υπήρχαν και ανταγωνίζονταν σκληρά σε όλους τους τομείς οι δύο Ευρώπες, η 
ΕΟΚ, λόγω της φύσης και του χαρακτήρα της, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να 
διαδραματίσει τέτοιο ενοποιητικό ρόλο. 

Στην πολιτική απόφαση του 17ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ αναφέρεται κατά λέξη: «Η θέση 
μας δεν σημαίνει άρνηση συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες ο ικοδόμησης ενός 
κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. Δ εν ταυτίζουμε όμως την έννοια του κοινού Ευρωπαϊκού 
σπιτιού με την ΕΟΚ. Πιστεύουμε ότι μια αδέσμευτη Κύπρος μπορεί να συμβάλει πιο 
ενεργά στην οικοδόμηση του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού». 

Το Α Κ Ε Λ υποστήριξετην ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού όπου όλες ο ιευρωπαϊκές 
χώρες, στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού, θα προσχωρούσαν 
εθελοντικά διαμορφώνοντας συλλογικά επεξεργασμένους μηχανισμούς για την 
κοινή ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη, την υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος κλ.π. Η διάλυση όμως της σοσιαλιστικής κοινότητας, με τον τρόπο 
που έγινε, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για έναν τέτοιο οραματισμό. Η προοπτική 
της ευρωπαϊκής σύγκλισης δεν φαίνεται σήμερα να έχει πολλές εναλλακτικές 
διαδρομές. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη ο 
στόχος της προοδευτικής και δημοκρατικής αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που να προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο το μακροπρόθεσμο στόχο της «Ευρώπης 
των λαών», φαίνεται να αποτελεί, για το προβλεπτό τουλάχιστο μέλλον, τη μοναδική 
προοπτική. 

4. Εν όψει της πιθανής έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Α Κ Ε Λ θέτει σαν κύριο στόχο να αξιοποιηθεί αυτή η πορεία ως ένα ακόμα 
μέτωπο αγώνα προς την κατεύθυνση δίκαιης λύσης του Κυπριακού. 

Παρά το γεγονός ότι διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
το οποίο κινείται γενικά σε μια συντηρητική κατεύθυνση, ιδιαίτερα στον κοινωνικό 
- οικονομικό τομέα, εν τούτοις διακρίνουμε στοιχεία που αν αξιοποιηθούν σωστά 
στην ενταξιακή πορεία με σταθερούς και υπεύθυνους χειρισμούς, μπορούν να 
λειτουργήσουν θετικά για τον πολιτικό αγώνα που διεξάγουμε. Τέτοια στοιχεία είναι: 

(α) Η δυνατότητα άσκησης πίεσης στην Τουρκία για λύση εν όψει της προσπάθειας 
της Κύπρου να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο στενά, αλλά και της 
μεταφοράς του προβλήματος με πιο αποφασιστικό τρόπο στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Το γεγονός ότι πιθανή ένταξη θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και στις δυο 
κοινότητες και θα καταστήσει την Κύπρο λιγότερο εκτεθειμένη στις Τουρκικές και 
άλλες μονομερείς ενέργειες. 

(γ) Το γεγονός ότι η φύση του ευρωπαϊκού κεκτημένου μπορεί να ενισχύσει τα 
ενοποιητικά στοιχεία τόσο στην πορεία, όσο και μετά τη λύση του Κυπριακού, όχι 
φυσικά ως υπαλλακτική πορεία απέναντι σε μια σωστή λύση αλλά ως στοιχείο 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας της. 

(δ) Το γεγονός ότι η χρησιμότητα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί - παρά τις διαφορές προσέγγισης για το πως και πότε αυτή 
θα πραγματοποιηθεί - σημείο σύγκλισης και συμφωνίας με όλες σχεδόν τις 
Τουρκοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις. 

5. Το Α Κ Ε Λ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τη λογική της ένταξης πάση 
θυσία η οποία όχι μόνο μπορεί να εξουδετερώσει τα θετικά στοιχεία που μπορούν 
να αξιοποιηθούν, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ταυτόχρονα τεράστιους κινδύνους 
εκτροπής σε αρνητική κατεύθυνση. 

Εγκλωβισμός στη λογική της ένταξης ως αυτοσκοπού, με δοσμένο το συσχετισμό 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

1. Το Α Κ Ε Λ εδώ και πολλά χρόνια είναι τοποθετημένο, με συνεδριακές αποφάσεις, 
ενάντια στην επιδίωξη ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η θέση αυτή του Α Κ Ε Λ εκδηλώθηκε από τις αρχές ακόμα της δεκαετίας του 60 ως 
αντίθεση στην επιδίωξη της κυβέρνησης Μακαρίου για καθεστώς σύνδεσης με την 
ΕΟΚ που προοπτικά θα μετεξελισσόταν σε τελωνειακή Ένωση. Το Α Κ Ε Λ υποστήριξε 
τότε ότι η σύνδεση με την ΕΟΚ για πολιτικούς και οικονομικούς λόγους θα έπρεπε να 
αποφευχθεί και αντί αυτού να επιδιωχθεί ισότιμη εμπορική συμφωνία. 

Η ουσία της θέσης που διαμόρφωσε τότε το κόμμα μας παρέμεινε μέχρι σήμερα και 
για τους ίδιους περίπου λόγους. Το Α Κ Ε Λ αντιτάχθηκε τόσο στην ενεργοποίηση της 
β' φάσης της συμφωνίας σύνδεσης, δηλαδή, της Τελωνειακής Ένωσης, όσο και στην 
απόφαση της κυβέρνησης Βασιλείου για υποβολή αίτησης ένταξης στην ΕΟΚ. 

Η βασική επιχειρηματολογία του κόμματος για τη στάση που τήρησε είχε τρεις 
βασικούς άξονες: 

(α) Οι διεθνείς πολιτικές επιλογές της Κύπρου, δηλαδή, η αδέσμευτη πολιτική 
και η στήριξη στη βοήθεια της ΕΣΣΔ και των άλλων πρώην σοσιαλιστικών χωρών, 
έρχονταν σε σύγκρουση με το χαρακτήρα της ΕΟΚ που αποτελούσε, εκτός από 
οικονομικό συνασπισμό, και την πολιτική προέκταση της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας στην Ευρώπη. 

(β) Με τα οικονομικά δεδομένα που υπήρχαν, ένταξη στην ΕΟΚ θα συνεπάγετο 
δυσμενέστατη ανταγωνιστική θέση της κυπριακής οικονομίας απέναντι στα ΕΟΚικά 
οικονομικά μεγαθήρια, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της κυπριακής Βιομηχανίας 
και Γεωργίας. 

Στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα επισημάναμε τον κίνδυνο κατάργησης 
κατακτήσεων του Κυπριακού λαού, που θα επέβαλλαν τα ΕΟΚικά υπερεθνικά 
κέντρα μέσα από τις διάφορες οδηγίες τους. Διαβλέπαμε επίσης τον κίνδυνο 
σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικοοικονομικό τομέα όπως ανεργία, 
υποαπασχόληση κλπ. 

(γ) Με τα τότε δεδομένα, κατά την αντίληψη μας, η πιθανή ένταξη στην ΕΟΚ ερχόταν 
σε σύγκρουση με τους μακροπρόθεσμους ιδεολογικούς μας προσανατολισμούς στα 
πλαίσια του παγκόσμιου συσχετισμού δυνάμεων όπως ήταν τότε διαμορφωμένος. 

2. Οι εκτιμήσεις και οι αντιλήψεις του Α Κ Ε Λ για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως προωθημένης μορφής καπιταλιστικής πολιτικό - οικονομικής 
ολοκλήρωσης δεν έχουν αλλάξει. Σήμερα όμως τα δεδομένα στον κόσμο και ιδιαίτερα 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν αλλάξει ριζικά. Η αλλαγή αυτή μας υποχρεώνει να 
επανεξετάσουμε τη θέση του Κόμματος μας απέναντι στην πιθανή ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. έτσι που οι θέσεις μας να λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή αντικειμενική 
πραγματικότητα και να απαντούν πιο πειστικά στα προβλήματα της εποχής μας. 

Τα νέα δεδομένα αφορούν κατά κύριο λόγο τις σοβαρές ανακατατάξεις στο διεθνές 
σκηνικό ως αποτέλεσμα της διάλυσης της ΕΣΣΔ και της σοσιαλιστικής κοινότητας 
στην Ευρώπη, τις μεγάλες αδυναμίες του Κινήματος των Αδεσμεύτων που, προς 
το παρόν τουλάχιστον, έχουν περιορίσει σημαντικά την διεθνή του παρέμβαση, το 
γεγονός ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η Τελωνειακή Ένωση Κύπρου - Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το ότι έχει υποβληθεί παρά τη δική μας διαφωνία η αίτηση ένταξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ήδη μια από τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Έχοντας υπ' όψη την έντονα θετική τοποθέτηση όλων 
των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο υπέρ της ένταξης και το σημείο 
στο οποίο βρίσκεται σήμερα το θέμα, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι το βασικό 
ζητούμενο, με ουσιαστική πρακτική σημασία, έχει μετακινηθεί από το ναι ή το όχι 
στην ένταξη και έχε ι μεταφερθεί στο κατά πόσο είναι δυνατό, πως και με ποιους 
όρους και προϋποθέσεις αυτή θα πραγματοποιηθεί. 

Νέα δεδομένα έχουμε επίσης και στο χώρο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
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έχει διευρυνθεί αρκετά και σήμερα αποτελείται από 15 κράτη, ενώ η πλειοψηφία 
των Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων και πρώην σοσιαλιστικών καθώς 
και της Τουρκίας, έχουν υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν αίτηση ένταξης. 

3. Είναι πραγματικότητα ότι το κόμμα μας ποτέ δεν εναντιώθηκε στην ιδέα μιας 
ευρωπαϊκής ενότητας πάνω σε ισότιμη και δημοκρατική βάση. Στην περίοδο όμως 
που υπήρχαν και ανταγωνίζονταν σκληρά σε όλους τους τομείς οι δύο Ευρώπες, η 
ΕΟΚ, λόγω της φύσης και του χαρακτήρα της, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να 
διαδραματίσει τέτοιο ενοποιητικό ρόλο. 

Στην πολιτική απόφαση του 17ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ αναφέρεται κατά λέξη: «Η θέση 
μας δεν σημαίνει άρνηση συμμετοχής της Κύπρου στις διαδικασίες ο ικοδόμησης ενός 
κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού. Δ εν ταυτίζουμε όμως την έννοια του κοινού Ευρωπαϊκού 
σπιτιού με την ΕΟΚ. Πιστεύουμε ότι μια αδέσμευτη Κύπρος μπορεί να συμβάλει πιο 
ενεργά στην οικοδόμηση του κοινού Ευρωπαϊκού σπιτιού». 

Το Α Κ Ε Λ υποστήριξετην ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού σπιτιού όπου όλες ο ιευρωπαϊκές 
χώρες, στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού, θα προσχωρούσαν 
εθελοντικά διαμορφώνοντας συλλογικά επεξεργασμένους μηχανισμούς για την 
κοινή ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη, την υπεράσπιση του 
περιβάλλοντος κλ.π. Η διάλυση όμως της σοσιαλιστικής κοινότητας, με τον τρόπο 
που έγινε, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για έναν τέτοιο οραματισμό. Η προοπτική 
της ευρωπαϊκής σύγκλισης δεν φαίνεται σήμερα να έχει πολλές εναλλακτικές 
διαδρομές. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη ο 
στόχος της προοδευτικής και δημοκρατικής αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που να προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο το μακροπρόθεσμο στόχο της «Ευρώπης 
των λαών», φαίνεται να αποτελεί, για το προβλεπτό τουλάχιστο μέλλον, τη μοναδική 
προοπτική. 

4. Εν όψει της πιθανής έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Α Κ Ε Λ θέτει σαν κύριο στόχο να αξιοποιηθεί αυτή η πορεία ως ένα ακόμα 
μέτωπο αγώνα προς την κατεύθυνση δίκαιης λύσης του Κυπριακού. 

Παρά το γεγονός ότι διατηρούμε ισχυρές επιφυλάξεις για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
το οποίο κινείται γενικά σε μια συντηρητική κατεύθυνση, ιδιαίτερα στον κοινωνικό 
- οικονομικό τομέα, εν τούτοις διακρίνουμε στοιχεία που αν αξιοποιηθούν σωστά 
στην ενταξιακή πορεία με σταθερούς και υπεύθυνους χειρισμούς, μπορούν να 
λειτουργήσουν θετικά για τον πολιτικό αγώνα που διεξάγουμε. Τέτοια στοιχεία είναι: 

(α) Η δυνατότητα άσκησης πίεσης στην Τουρκία για λύση εν όψει της προσπάθειας 
της Κύπρου να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο στενά, αλλά και της 
μεταφοράς του προβλήματος με πιο αποφασιστικό τρόπο στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(β) Το γεγονός ότι πιθανή ένταξη θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας και στις δυο 
κοινότητες και θα καταστήσει την Κύπρο λιγότερο εκτεθειμένη στις Τουρκικές και 
άλλες μονομερείς ενέργειες. 

(γ) Το γεγονός ότι η φύση του ευρωπαϊκού κεκτημένου μπορεί να ενισχύσει τα 
ενοποιητικά στοιχεία τόσο στην πορεία, όσο και μετά τη λύση του Κυπριακού, όχι 
φυσικά ως υπαλλακτική πορεία απέναντι σε μια σωστή λύση αλλά ως στοιχείο 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας της. 

(δ) Το γεγονός ότι η χρησιμότητα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί - παρά τις διαφορές προσέγγισης για το πως και πότε αυτή 
θα πραγματοποιηθεί - σημείο σύγκλισης και συμφωνίας με όλες σχεδόν τις 
Τουρκοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις. 

5. Το Α Κ Ε Λ είναι κατηγορηματικά αντίθετο με τη λογική της ένταξης πάση 
θυσία η οποία όχι μόνο μπορεί να εξουδετερώσει τα θετικά στοιχεία που μπορούν 
να αξιοποιηθούν, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ταυτόχρονα τεράστιους κινδύνους 
εκτροπής σε αρνητική κατεύθυνση. 

Εγκλωβισμός στη λογική της ένταξης ως αυτοσκοπού, με δοσμένο το συσχετισμό 
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δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την ευαισθησία των βασικών της 
εταίρων απέναντι στη στήριξη της Τουρκίας, μπορεί να καταστήσει τη δική μας 
πλευρά ευάλωτη σε πιέσεις για υποχωρήσεις αρχών στο Κυπριακό ή ακόμα και σε 
παγίωση του διχοτομικού στάτους-κβο στο βαθμό που δεν υλοποιούνται σωστοί και 
αποφασιστικοί χειρισμοί. 

6. Όσον αφορά το Κυπριακό, οι βασικές προϋποθέσεις που κατά την άποψη μας 
πρέπει να τηρηθούν για να προχωρήσει η Κύπρος στην ένταξη, πρέπει να είναι οι 
εξής: 

(α) Η πιθανή ένταξη, είτε πριν είτε μετά τη λύση, πρέπει να αφορά σαφώς ολόκληρο 
το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι μόνο τις ελεύθερες περιοχές. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό ένα όπως - όπως κλείσιμο 
του Κυπριακού με υποχωρήσεις αρχών από την ελληνοκυπριακή πλευρά με την 
ψευδαίσθηση ότι, με την ένταξη, αυτή η λύση θα προσαρμοστεί στο λεγόμενο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

(β) Η προοπτική ένταξης της Κύπρου να είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία 
ένταξης της Τουρκίας και να μην εμφανίζεται στις διαπραγματεύσεις σαν ένα 
από δύο κεφάλαια του ίδιου ζητήματος αφού με αυτό τον τρόπο υποχρεώνεται η 
δική μας πλευρά να συμβάλλει η ίδια στη μείωση της πολιτικής πίεσης πάνω στην 
Τουρκία. 

7. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η πορεία ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που ενισχύει τις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού στα πλαίσια του ΟΗΕ. στην βάση των αποφάσεων του Διεθνούς 
Οργανισμού και των συμφωνιών κορυφής. 

0 πιο ασφαλής τρόπος να ενισχύεται η Κύπρος στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι οι σωστοί χειρισμοί και η συνεπής και δημιουργική στάση της Ε/ 
κυπριακής πλευράς στις πρωτοβουλίες του Γ Γ του ΟΗΕ. Χειρισμοί και στάση που θα 
επιτρέπουν να καταγράφεται τουλάχιστο η τουρκική αδιαλλαξία, αν δεν επιτυγχάνουν 
οι πρωτοβουλίες του Γ Γ Τέτοιοι χειρισμοί θα αποτρέπουν ταυτόχρονα και τους 
υπαρκτούς κινδύνους να καταστεί η πλευρά μας αιχμάλωτη της ενταξιακής πορείας. 

8. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί δικαιολογημένη και επιθυμητή τη διάθεση που εκδηλώνουν 
Τουρκοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις για να έχουν λόγο στην ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου, αφού πιθανή ένταξη αφορά και το δικό τους μέλλον. Στο βαθμό που τέτοια 
συμμετοχή μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κινδύνους άμεσης ή έμμεσης αναγνώρισης 
του ψευδοκράτους, η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιμη να τη στηρίξει. 
Από τη στιγμή, ωστόσο, που η τουρκοκυπριακή ηγεσία παρεμποδίζει τη λύση του 
Κυπριακού, δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή η θέση της ότι, για να καταστεί δυνατή 
και η τουρκοκυπριακή συμμετοχή στις ενταξιακές διεργασίες, η ενταξιακή πορεία 
πρέπει να αρχίσει μετά τη λύση. 

9. Στον κοινωνικοοικονομικό τομέα η συμφωνία ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής και δυναμικής διαπραγμάτευσης έτσι που 
να διασφαλίζεται μια ουσιαστική μεταβατική περίοδος προσαρμογής και να μην 
θίγονται σοβαρά τα οικονομικά και κοινωνικά κεκτημένα του Κυπριακού λαού. 
Ιδιαίτερα ευαίσθητοι είμαστε στα θέματα: 

(α) Διασφάλισης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των εργατικών 
κατακτήσεων (ΑΤΑ, ΤΚΑ, κλπ). 

(β) Διασφάλισης της ανεξαρτησίας και του δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας του Συνεργατισμού. 

(γ) Διασφάλισης του κοινωνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας 
και γενικότερα του κοινωνικού ρόλου του κράτους. 

(δ) Προστασίας και στήριξης των ευαίσθητων τομέων της παραγωγής (Βιομηχανία, 
Γεωργία) καθώς και του εισοδήματος των παραγωγών. 

Το Α Κ Ε Λ απορρίπτει τη μέχρι σήμερα πρακτική της κυβέρνησης και των 
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Εργοδοτικών Οργανώσεων, που στο όνομα της εναρμόνισης της οικονομίας μας με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν επιλεκτικά εκείνα τα κοινωνικά και οικονομικά 
μέτρα που ανταποκρίνονται στα συμφέροντα τους καιτην κοινωνικο-οικονομική τους 
φιλοσοφία. Εκείνο που πρέπει να κυριαρχήσει στην περίοδο μέχρι την ένταξη, αλλά 
και μετά από αυτή. είναι ο αγώνας για διατήρηση και επέκταση των κεκτημένων 
του κυπριακού λαού και όχι ο «εθελοντικός» περιορισμός τους στο όνομα της 
ένταξης. Αυτή η επιλεκτική αντιλαϊκή πολιτική στοχεύει να οδηγήσει την Κύπρο στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ευνοούν όχι 
τον Κυπριακό λαό στο σύνολο του αλλά το κυπριακό κεφάλαιο. 

10. Η επανεξέταση της θέσης του Α Κ Ε Λ αναφορικά με την πορεία ένταξης της 
Κύπρου στην Ε.Ε. σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει παραίτηση του κόμματος από 
τους μακροπρόθεσμους στόχους του για ποιοτικό κοινωνικό μετασχηματισμό. Η 
δική μας αντίληψη για τον Σοσιαλισμό όπως αποφασίστηκε από το 17ο Συνέδριο 
του κόμματος αποτελεί σταθερά το κοινωνικό μας όραμα για το οποίο το Κόμμα θα 
συνεχίσει σταθερά να αγωνίζεται. 

11. Έχοντας υπόψη τόσο την πολυπλοκότητα των διεργασιών που συντελούνται 
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκταση του ευρωπαϊκού κεκτημένου όσο 
και τις κυβερνητικές επιλογές, το κόμμα μας θα εργαστεί εντατικά μέσα από τα 
διάφορα τμήματα του για περαιτέρω επεξεργασία και εξειδίκευση των προτάσεων 
του πάνω στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις προϋποθέσεις 
και τα αιτήματα που η Κύπρος πρέπει να διεκδικήσει, στα πλαίσια των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων για εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λαϊκών στρωμάτων και 
ευρύτερα του Κυπριακού λαού. 

12. Για το Α Κ Ε Λ ως πρώτο και κυρίαρχο θέμα παραμένει η πολική διάσταση της 
ενταξιακής πορείας και η συμβολή της στον αγώνα για δίκαιη λύση του Κυπριακού. 
Για το Κόμμα μας είναι σαφές ότι την τελική του τοποθέτηση για οποιαδήποτε 
συμφωνία ένταξης, θα την διαμορφώσει με βασικό κριτήριο το αν αυτή η συμφωνία 
θα υποβοηθά και δεν θα αντιστρατεύεται μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού 
στην βάση αρχών. Δεν θα διστάσουμε να αντιπαραταχτούμε σε οποιαδήποτε διαδικασία 
ή συμφωνία που κατά την γνώμη μας θα κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. 
Αποφασιστικό ρόλο για την τελική μας τοποθέτηση 9α διαδραματίσει το περιεχόμενο 
αυτής της συμφωνίας όσον αφορά και τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα και ο 
βαθμός που θα υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. 

13. Υπό το φως των νέων παγκόσμιων δεδομένων, με κύριο γνώμονα την έγνοια 
για την κατοχύρωση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του συνόλου του 
λαού μας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι Τ/κύπριοι τάσσονται υπέρ της ένταξης 
στην Ε.Ε. Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αποφασίζει τη διαφοροποίηση της μέχρι τώρα 
θέσης του Κόμματος μας για τις σχέσεις Κύπρου - Ε.Ε. και τη διαμόρφωση της ως 
εξής: 

Με την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. βοηθά στην ορθή επίλυση του Κυπριακού, εντάσσεται 
ολόκληρη η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζονται σημαντικές 
κοινωνικο-οικονομικές κατακτήσεις του λαού μας το Α Κ Ε Λ είναι έτοιμο να 
συνηγορήσει υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι τοντελικό λόγο για την τυχόν ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να τον έχει ο κυπριακός λαός. 

Το 18ο Συνέδριο αποφασίζει τη δημιουργία εξε ιδ ικευμένου τμήματος/γραφείου της 
Κ.Ε. για θέματα Κύπρου - Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την μελέτη των ευρωπαϊκών 
δεδομένων και των εξελίξεων της πορείας ένταξης και την καλύτερη προετοιμασία 
του Κόμματος για ουσιαστική παρεμβολή σ' αυτήν την πορεία από τη σκοπιά των 
συμφερόντων της Κύπρου και των εργαζομένων. 
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δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την ευαισθησία των βασικών της 
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και η τουρκοκυπριακή συμμετοχή στις ενταξιακές διεργασίες, η ενταξιακή πορεία 
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δική μας αντίληψη για τον Σοσιαλισμό όπως αποφασίστηκε από το 17ο Συνέδριο 
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και τα αιτήματα που η Κύπρος πρέπει να διεκδικήσει, στα πλαίσια των ενταξιακών 
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εξής: 

Με την προϋπόθεση ότι η Ε.Ε. βοηθά στην ορθή επίλυση του Κυπριακού, εντάσσεται 
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κοινωνικο-οικονομικές κατακτήσεις του λαού μας το Α Κ Ε Λ είναι έτοιμο να 
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Ένωση πρέπει να τον έχει ο κυπριακός λαός. 

Το 18ο Συνέδριο αποφασίζει τη δημιουργία εξε ιδ ικευμένου τμήματος/γραφείου της 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου100 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΑΟ 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε από τις 16 μέχρι τις 19 του Νιόβρη 1995, στη 
Λευκωσία, σας απευθύνει εγκάρδιο και αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Ο εκσυγχρονισμός του κόμματος και η ανανεωμένη αγωνιστική του πορεία 
χαρακτήριζαν το συνέδριο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συνεδρίου ήταν επίσης ο 
πολύπλευρος και βαθύς προβληματισμός που κάλυψε όλο το φάσμα των πολιτικών, 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και συνθηκών. 

Το 18ο Συνέδριο του κόμματος μας θεωρεί ότι ο αγώνας για εξεύρεση μιας δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης που θα εδραιώνει την κυριαρχία και ανεξαρτησία της Κύπρου 
προσκρούει στην αδιαλλαξία της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας και της Άγκυρας. 
Αδιαλλαξία που επιτείνεται και από την στάση των ισχυρών της συμμάχων οι οποίοι 
όχι μόνο δεν ασκούν αποτελεσματική πίεση για την εφαρμογή των αρχών του διεθνούς 
δικαίου αλλά την ανέχονται αν δεν την ενθαρρύνουν. 

Σοβαρές δυσκολίες και εμπόδια προκύπτουν όμως και από την αναβίωση και έξαρση 
του εθνικισμού και στις δυο πλευρές, την επανεμφάνιση της ενωσιολογίας, την 
καλλιέργεια ψευδαισθήσεων για το εφικτό μιας πολιτικής επιλογής, την υποβάθμιση 
και εξασθένιση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου, τις συχνά αβασάνιστες δηλώσεις 
και ενέργειες ιθυνόντων, και άλλα, που σίγουρα επενεργούν στην παράταση του 
αδιεξόδου αλλά και εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους για την πορεία του 
Κυπριακού. 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που, με 
συγκεκριμένες ενέργειες της. δημιούργησε η διακυβέρνηση Κληρίδη στο εσωτερικό 
μας μέτωπο. Με την παραβίαση δημοκρατικών θεσμών, την προσπάθεια περιορισμού 
συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, την έντονη προσπάθεια 
δικαίωσης των πραξικοπηματιών και του Γρίβα, με το άκρατο ρουσφέτι για την 
τακτοποίηση των ημετέρων, την ενθάρρυνση του κεφαλαίου στην επίθεση του κατά 
των κεκτημένων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δημιουργείται κίνδυνος 
αποδυνάμωσης του εσωτερικού μετώπου και της αγωνιστικής διάθεσης και θέλησης 
του λαού. 

Η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια σαν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των 
κυβερνώντων είναι διάχυτη στα ευρύτερα στρώματα του λαού μας, και η ελπίδα 
στρέφεται προς τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. 

Είναι διαπίστωση του Συνεδρίου ότι ο τόπος χρειάζεται μια άλλη πολιτική από 
μια κυβέρνηση που να στηρίζεται στην ευρεία συσπείρωση των δημοκρατικών, 
προοδευτικών αντιπολιτευτικών δυνάμεων. 

Μια κυβέρνηση με σταθερότητα και συνέπεια στην επιδίωξη λύσης βασισμένης στις 
αποφάσεις του ΟΗΕ και τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Μια 
κυβέρνηση φιλολαϊκή, με όραμα και πρόγραμμα, που να ενισχύει την ενότητα καιτην 
συνοχή του εσωτερικού μας μετώπου και να ανανεώνει την ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο για τον λαό μας. 

Το Α Κ Ε Λ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επίγνωση της ευθύνης 
του και θα εργαστεί εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές το Α Κ Ε Λ θα κατέλθει με ακόμα πιο πλατύ 
ψηφοδέλτιο, στο οποίο να αντανακλώνται η γνωστή σε όλους συνέπεια σε αρχές και 
υπευθυνότητα του Α Κ Ε Λ , συνδυασμένες με το νέο πνεύμα, την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό. 

Είμαστε βέβαιοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, πως όπως πάντοτε, 
έτσι και τώρα θα τιμήσετε το κόμμα των εργαζομένων και θα δώσετε σ' αυτό όλα 
τα εχέγγυα έτσι που ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο ενισχυμένο και πιο έτοιμο να 

διαδραματίσει αποφασιστικά το ρόλο του. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού που τον επόμενο χρόνο συμπληρώνει 70 
χρόνια έντιμης, περήφανης και συνεπούς αγωνιστικής πορείας για το καλό του τόπου, 
από το επίσημο βήμα του 18ου Συνεδρίου του, στέλλει σε ολόκληρο τον Κυπριακό 
λαό μήνυμα ασταμάτητου αγώνα και αισιοδοξίας, και ανανεώνει την υπόσχεση και το 
συμβόλαιο του με το λαό για να δώσουμε ξανά την ελπίδα. 
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αποδυνάμωσης του εσωτερικού μετώπου και της αγωνιστικής διάθεσης και θέλησης 
του λαού. 

Η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια σαν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των 
κυβερνώντων είναι διάχυτη στα ευρύτερα στρώματα του λαού μας, και η ελπίδα 
στρέφεται προς τις δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου. 

Είναι διαπίστωση του Συνεδρίου ότι ο τόπος χρειάζεται μια άλλη πολιτική από 
μια κυβέρνηση που να στηρίζεται στην ευρεία συσπείρωση των δημοκρατικών, 
προοδευτικών αντιπολιτευτικών δυνάμεων. 

Μια κυβέρνηση με σταθερότητα και συνέπεια στην επιδίωξη λύσης βασισμένης στις 
αποφάσεις του ΟΗΕ και τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Μια 
κυβέρνηση φιλολαϊκή, με όραμα και πρόγραμμα, που να ενισχύει την ενότητα καιτην 
συνοχή του εσωτερικού μας μετώπου και να ανανεώνει την ελπίδα για ένα καλύτερο 
αύριο για τον λαό μας. 

Το Α Κ Ε Λ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επίγνωση της ευθύνης 
του και θα εργαστεί εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές το Α Κ Ε Λ θα κατέλθει με ακόμα πιο πλατύ 
ψηφοδέλτιο, στο οποίο να αντανακλώνται η γνωστή σε όλους συνέπεια σε αρχές και 
υπευθυνότητα του Α Κ Ε Λ , συνδυασμένες με το νέο πνεύμα, την ανανέωση και τον 
εκσυγχρονισμό. 

Είμαστε βέβαιοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, πως όπως πάντοτε, 
έτσι και τώρα θα τιμήσετε το κόμμα των εργαζομένων και θα δώσετε σ' αυτό όλα 
τα εχέγγυα έτσι που ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο ενισχυμένο και πιο έτοιμο να 

διαδραματίσει αποφασιστικά το ρόλο του. 

Το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού που τον επόμενο χρόνο συμπληρώνει 70 
χρόνια έντιμης, περήφανης και συνεπούς αγωνιστικής πορείας για το καλό του τόπου, 
από το επίσημο βήμα του 18ου Συνεδρίου του, στέλλει σε ολόκληρο τον Κυπριακό 
λαό μήνυμα ασταμάτητου αγώνα και αισιοδοξίας, και ανανεώνει την υπόσχεση και το 
συμβόλαιο του με το λαό για να δώσουμε ξανά την ελπίδα. 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία από τις 16 μέχρι τις 19 του 
Νιόβρη 1995, σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Η παρατεταμένη στασιμότητα στο Κυπριακό που συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις για 
πρόοδο, οι φωνές που δυστυχώς δυναμώνουν και στις δυο πλευρές για λύσεις που 
να μονιμοποιούν τον διαχωρισμό αντί να τον υπερβαίνουν, η απομάκρυνση από τις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής, είναι στοιχεία 
που δυστυχώς συνηγορούν στην διαπίστωση μας ότι η απόσταση από την διχοτόμηση 
συνεχώς σμικρύνεται. 

Είναι η βαθιά μας πεποίθηση ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι οι Κύπριοι που 
προσβλέπουν και οραματίζονται την επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική 
συμβίωση στην βάση του αμοιβαίου σεβασμού, θα πρέπει να υψώσουν πιο έντονα 
την φωνή τους. 

• Για αποτροπή διχοτομικής λύσης που επιδιώκουν οι αντιδραστικοί και 
σοβινιστικοί κύκλοι στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

• Για προώθηση λύσης με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες 
κορυφής, για δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής διπεριφερειακής 
αποστρατικοποιημένης Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της οποίας θα 
κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της. 

• Για λήψη περαιτέρω συγκεκριμένων και πρακτικών μέτρων προώθησης της 
επαναπροσέγγισης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. 

Μ ε την προώθηση της επαναπροσέγγισης ενισχύουμε τις δυνάμεις που αγωνίζονται 
για το γκρέμισμα του τείχους που ύψωσαν μπροστά μας και μας χώρισαν οι ξένες 
αντιδραστικές δυνάμεις και οι εχθροί της Κύπρου, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
για τη βιωσιμότητα μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού. 

Πιστεύουμε ότι από κοινού μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε για λύση που να 
αποκαθιστά την ενότητα, εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα ενάντια στον σοβινισμό για επανένωση 
της Κύπρου. Σε τούτες τις κρίσιμες στιγμές για την κοινή μας πατρίδα, καλεί όλους 
σε συστράτευση στον κοινό αγώνα για να δώσουμε ξανά την ελπίδα, να φέρουμε 
πίσω την ειρήνη και την ευτυχία, να δώσουμε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στον λαό 
μας, καλύτερες και πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. 

Μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για την σωτηρία της κοινής μας πατρίδας. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΣΜΟ 

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, από το βήμα του 18ου Συνεδρίου του το Α Κ Ε Λ στέλλει 
μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης με τους λαούς όλου του κόσμου, στον 
αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο στηριγμένο στις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της 
δικαιοσύνης και της ισότητας. 

Η διεθνής τάξη πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει 
ανατραπεί μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Κοινότητας 
στην Ευρώπη. Ό μ ω ς η εύθραυστη ψυχροπολεμική ισορροπία που υπήρχε όχι μόνο 
δεν έχει αντικατασταθεί από πραγματικά νέες. δίκαιες και δημοκρατικές παγκόσμιες 
σχέσεις, όπως πομποδώς είχε διακηρυχθεί, αλλά αντίθετα η λεγόμενη «νέα τάξη 
πραγμάτων» πολύ σύντομα αποδείχθηκε στην πράξη πλήρης αταξία και ιδιοτελής 
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προσπάθεια επιβολής του δικαίου του ισχυρού. 

Ο μονοπολισμός και η κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους όχι μόνο δεν 
έχουν διασφαλίσει σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, αλλά ολοένα και 
περισσότερο, αυτές οι αρχές προσαρμόζονται στα ιδιοτελή οικονομικά και πολιτικά 
τους συμφέροντα ανεξάρτητα αν το τίμημα είναι πόλεμοι και καταστροφές. 

Ακόμα και διεθνείς θεσμοί όπως το Σ.Α. του ΟΗΕ γίνεται προσπάθεια να ποδηγετηθούν 
και να αξιοποιηθούν αντίθετα από τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. 

Ο ψυχρός πόλεμος μπορεί να τελείωσε, όμως οι αντιθέσεις και το χάσμα Βορρά 
- Νότου διευρύνονται, η πείνα και εξαθλίωση σε τεράστιες περιοχές του πλανήτη 
παραμένει, ο εθνικισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός αναπτύσσονται και η 
καρδιά της Ευρώπης, τα Βαλκάνια, απειλούνται με πολεμική ανάφλεξη τεραστίων 
διαστάσεων με την ανοχή και την ενθάρρυνση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 

Το μήνυμα που οι σύνεδροι του 18ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ απευθύνουν σε όλους 
τους λαούς του κόσμου είναι μήνυμα για ενδυνάμωση της διεθνούς αλληλεγγύης, 
μήνυμα για αντίσταση σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των παγκόσμιων σχέσεων 
στην πολιτική των κανονιοφόρων. 

Οι Αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις δυναμώνοντας την ενότητα δράσης τους 
οφείλουν να στηρίξουν με νέα ορμή την αναζωογόνηση της διεθνιστικής αλληλεγγύης 
με προτεραιότητα στην δίκαιη και ειρηνική λύση των περιφερειακών διενέξεων, 
στην οικονομική ανάπτυξη των φτωχών χωρών και την αποδέσμευση τους από την 
εξάρτηση, στην αντιμετώπιση της πείνας και της εξαθλίωσης και την προστασία του 
πλανήτη από την οικολογική καταστροφή. 

Το 18ο Συνέδριο εκφράζειτηναλληλεγγύητου κόμματος μαςστουςλαούςπου αγωνίζονται 
για ειρήνη, ανεξαρτησία, δημοκρατία, για τα ανθρώπινα τους δικαιώματα και για ένα 
δίκαιο και ευτυχισμένο μέλλον. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους λαούς 
της Ανατολικής Ευρώπης και ευχόμαστε όπως οι αγώνες τους στεφθούν με επιτυχία 
για το ξεπέρασμα των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν σήμερα. 
Ιδιαίτερα εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο γειτονικό Παλαιστινιακό λαό 
και ευχόμαστε να αποκτήσει το δικό του κράτος, ειρήνη και ευημερία. Εκφράζουμε 
πλήρη αλληλεγγύη προς τους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας και ευχόμαστε να 
λήξει η αδελφοκτόνος σύγκρουση που υποθάλπεται από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και 
να εξευρεθεί ειρηνική, δίκαιη λύση στις διαφορές τους. Απαιτούμε την άμεση άρση 
του εμπάργκο κατά της Σερβίας. 

Χαιρετίζουμε τη νίκη του λαού της Νοτίου Αφρικής και ευχόμαστε επιτυχίες στο 
δύσκολο δρόμο στην ολοκλήρωση της μη ρατσιστικής κοινωνίας. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με εκείνη της διεθνούς κοινωνίας, εκφράζουμε την αμέριστη 
συμπαράσταση μας προς το λαό και την κυβέρνηση της Κούβας και απαιτούμε τον 
άμεσο τερματισμό του απάνθρωπου Αμερικανικού εμπάργκο. 

Καταδικάζουμε τις Γαλλικές πυρηνικές δοκιμές που μολύνουν το περιβάλλον, θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία του λαού στην περιοχή και ανοίγουν το δρόμο για ένα νέο γύρο 
ανταγωνισμού πυρηνικών εξοπλισμών που θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή στον πλανήτη 
μας. Απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό των Γαλλικών πυρηνικών δοκιμών και την πλήρη 
απαγόρευση κάθε πυρηνικής δοκιμής σαν βήμα προς τον πυρηνικό αφοπλισμό. 

Από το βήμα του Συνεδρίου τους οι Ακελιστές εκφράζουν την βαθιά τους πεποίθηση 
ότι οι διαχρονικές αρχές και οι οικουμενικές αξίες της Ειρήνης και της Δημοκρατίας 
καθώς και η ανάγκη εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου ολοένα και 
περισσότερο κερδίζουν έδαφος και τελικά θα κατισχύσουν. 

Καμιά υπαναχώρηση από αυτές τις αρχές δεν μπορεί να είναι μόνιμη, όσο ισχυροί και 
αν είναι σήμερα αυτοί που την επιχειρούν. 

Το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει την παγκόσμια ανασύνταξη των δυνάμεων της προόδου και 
επιβεβαιώνει την πρόθεση του να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις του στον αγώνα 
για ένα κόσμο της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Κοινωνικής 
Δικαιοσύνης. 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία από τις 16 μέχρι τις 19 του 
Νιόβρη 1995, σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Η παρατεταμένη στασιμότητα στο Κυπριακό που συνεχίζεται χωρίς ενδείξεις για 
πρόοδο, οι φωνές που δυστυχώς δυναμώνουν και στις δυο πλευρές για λύσεις που 
να μονιμοποιούν τον διαχωρισμό αντί να τον υπερβαίνουν, η απομάκρυνση από τις 
διαδικασίες και τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής, είναι στοιχεία 
που δυστυχώς συνηγορούν στην διαπίστωση μας ότι η απόσταση από την διχοτόμηση 
συνεχώς σμικρύνεται. 

Είναι η βαθιά μας πεποίθηση ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι οι Κύπριοι που 
προσβλέπουν και οραματίζονται την επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική 
συμβίωση στην βάση του αμοιβαίου σεβασμού, θα πρέπει να υψώσουν πιο έντονα 
την φωνή τους. 

• Για αποτροπή διχοτομικής λύσης που επιδιώκουν οι αντιδραστικοί και 
σοβινιστικοί κύκλοι στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

• Για προώθηση λύσης με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες 
κορυφής, για δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής διπεριφερειακής 
αποστρατικοποιημένης Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της οποίας θα 
κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών της. 

• Για λήψη περαιτέρω συγκεκριμένων και πρακτικών μέτρων προώθησης της 
επαναπροσέγγισης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. 

Μ ε την προώθηση της επαναπροσέγγισης ενισχύουμε τις δυνάμεις που αγωνίζονται 
για το γκρέμισμα του τείχους που ύψωσαν μπροστά μας και μας χώρισαν οι ξένες 
αντιδραστικές δυνάμεις και οι εχθροί της Κύπρου, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
για τη βιωσιμότητα μιας δίκαιης λύσης του κυπριακού. 

Πιστεύουμε ότι από κοινού μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε για λύση που να 
αποκαθιστά την ενότητα, εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα ενάντια στον σοβινισμό για επανένωση 
της Κύπρου. Σε τούτες τις κρίσιμες στιγμές για την κοινή μας πατρίδα, καλεί όλους 
σε συστράτευση στον κοινό αγώνα για να δώσουμε ξανά την ελπίδα, να φέρουμε 
πίσω την ειρήνη και την ευτυχία, να δώσουμε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στον λαό 
μας, καλύτερες και πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. 

Μπορούμε και πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για την σωτηρία της κοινής μας πατρίδας. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΕΝΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΣΜΟ 

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, από το βήμα του 18ου Συνεδρίου του το Α Κ Ε Λ στέλλει 
μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης με τους λαούς όλου του κόσμου, στον 
αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο στηριγμένο στις διαχρονικές αξίες της ειρήνης, της 
δικαιοσύνης και της ισότητας. 

Η διεθνής τάξη πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει 
ανατραπεί μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Κοινότητας 
στην Ευρώπη. Ό μ ω ς η εύθραυστη ψυχροπολεμική ισορροπία που υπήρχε όχι μόνο 
δεν έχει αντικατασταθεί από πραγματικά νέες. δίκαιες και δημοκρατικές παγκόσμιες 
σχέσεις, όπως πομποδώς είχε διακηρυχθεί, αλλά αντίθετα η λεγόμενη «νέα τάξη 
πραγμάτων» πολύ σύντομα αποδείχθηκε στην πράξη πλήρης αταξία και ιδιοτελής 
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προσπάθεια επιβολής του δικαίου του ισχυρού. 

Ο μονοπολισμός και η κυριαρχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους όχι μόνο δεν 
έχουν διασφαλίσει σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, αλλά ολοένα και 
περισσότερο, αυτές οι αρχές προσαρμόζονται στα ιδιοτελή οικονομικά και πολιτικά 
τους συμφέροντα ανεξάρτητα αν το τίμημα είναι πόλεμοι και καταστροφές. 

Ακόμα και διεθνείς θεσμοί όπως το Σ.Α. του ΟΗΕ γίνεται προσπάθεια να ποδηγετηθούν 
και να αξιοποιηθούν αντίθετα από τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν. 

Ο ψυχρός πόλεμος μπορεί να τελείωσε, όμως οι αντιθέσεις και το χάσμα Βορρά 
- Νότου διευρύνονται, η πείνα και εξαθλίωση σε τεράστιες περιοχές του πλανήτη 
παραμένει, ο εθνικισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός αναπτύσσονται και η 
καρδιά της Ευρώπης, τα Βαλκάνια, απειλούνται με πολεμική ανάφλεξη τεραστίων 
διαστάσεων με την ανοχή και την ενθάρρυνση των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 

Το μήνυμα που οι σύνεδροι του 18ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ απευθύνουν σε όλους 
τους λαούς του κόσμου είναι μήνυμα για ενδυνάμωση της διεθνούς αλληλεγγύης, 
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Ψήφισμα προς το Γ.Γ. του ΟΗΕ 

Εξοχότατε, 

Το 18ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 16 μέχρι τις 
19 Νοεμβρίου 1995 χαιρετίζει τα 50 χρόνια από της ίδρυσης του Οργανισμού και με 
τιμή Σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Διακηρύττει την εμμονή του στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες κορυφής 
ως βάση για λύση του Κυπριακού. 

2. Ανησυχεί από την τάση εκτροπής του Κυπριακού από τα πλαίσια του ΟΗΕ και 
εμμένε ι σε αναζήτηση λύσης μέσα στα πλαίσια του διεθνούς οργανισμού, με εμπλοκή 
όλων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

3. Διαπιστώνει απροθυμία εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας να πάρει μέτρα 
ούτως ώστε η τουρκική πλευρά να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση της και να 
συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το συμφωνημένο πλαίσιο 
αναζήτησης λύσης. 

4. Διαπιστώνει ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου πακέτου των Μ Ο Ε χωρίς παράλληλη 
πρόοδο επί της ουσίας του Κυπριακού εγκυμονεί κινδύνους, τα Μ Ο Ε να αποτελέσουν 
και την τελική «λύση» του προβλήματος. 

5. Για να υπάρξει πρόοδος επί της ουσίας του Κυπριακού πρέπει η Τουρκική πλευρά 
να αποδεχθεί τους όρους που της έχετε θέσει τόσο εσείς, στην Έ κ θ ε σ η 5/24830, όσο 
και το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθετώντας την εν λόγω Έκθεση σας στο ψήφισμα 789. 

6. Εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνέχιση του δράματος των συγγενών των 
αγνοουμένων, για τις συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων και για το γεγονός ότι 
για εικοσιένα τώρα χρόνια παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές 
ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα 
σπίτια και τις περιουσίες τους. 

16 - 19 Νοέμβρη 1995 
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19ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΊΟΥ ΑΚΕΛ 
7-10 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2000 

Αποφάσεις του Συνεδρίου 1 0 2 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε από τις 7 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2000 
προσέλαβε ιδιαίτερη σημασία λόγω των κρίσιμων πολιτικών παραμέτρων μέσα στις 
οποίες πραγματοποιήθηκε και των σοβαρών θεμάτων που συζήτησε. Το 19ο Συνέδριο 
υπήρξε το επιστέγασμα πολύμηνης προσυνεδριακής δουλιάς, εσωκομματικού και 
δημόσιου διαλόγου και βαθιού προβληματισμού, ο οποίος συνεχίστηκε και στο ίδιο 
το Συνέδριο. 

Οι σύνεδροι εκφράζοντας ελεύθερα και δημοκρατικά τις απόψεις και τη βούληση 
τους συζήτησαν και ενέκριναν τις «θέσεις της Κ.Ε. προς το 19ο Συνέδριο», την 
εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ Δημήτρη Χριστόφια, την Έκθεση της 
Κ.Ε. Ελέγχου και την Έκθεση για τα Οικονομικά της Κ.Ε. του Κόμματος. Το Συνέδριο 
συζήτησε επίσης και διαμόρφωσε σε τελική μορφή την «Πρόταση του Α Κ Ε Λ για 
τον Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Κοινωνίας». Τέλος το Συνέδριο εξέλεξε τη νέα 
Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του Α Κ Ε Λ . 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 19 Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραμέτρους της πολιτικής του Κόμματος 
μέχρι το επόμενο Συνέδριο: 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι οι εκτιμήσεις του Κόμματος για τον 
σημερινό κόσμο, τη λεγόμενη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων - με κύριο πρωταγωνιστή 
τις Ηνωμένες Πολιτείες - και την παγκοσμιοποίηση έχουν επαληθευτεί από τη ζωή 
και τις εξελίξεις. 

2. Το πραγματικό περιεχόμενο της «νέας τάξης», όπως αυτό φάνηκε σε πλείστες 
τόσες περιπτώσεις και με αποκορύφωμα την νατοϊκή επιδρομή κατά του λαού της 
Γιουγκοσλαβίας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η καταπάτηση του Δ ιεθνούς Δικαίου, ο παραγκωνισμός 
και η χρησιμοποίηση του ΟΗΕ για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, η 
επιβολή του «δικαίου» του ισχυρού ακόμα και με τη βία των όπλων. Επιχειρείται 
να εισαχθούν νέοι κανόνες στο Δ ιεθνές Δίκαιο που να προσδίδουν νομιμοφάνεια 
στις επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου κατά την 
εκτίμηση τους κινδυνεύουν η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι εθνικές 
μειονότητες. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι 
εθνικές μειονότητες χρησιμοποιούνται, κατά τον πιο υποκριτικό τρόπο, ως άλλοθι για 
να προωθούνται παράνομα, ληστρικά γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. 

3. Η απουσία «αντίπαλου δέους», η νέα τάξη, η σε μεγάλο βαθμό ποδηγέτηση 
του ΟΗΕ και η αποδυνάμωση του Κινήματος των Αδεσμεύτων επηρεάζουν αρνητικά 
τους αγωνιζόμενους για ελευθερία και κοινωνική πρόοδο λαούς, περιλαμβανομένου 
και του Κυπριακού λαού. 0 ρόλος του προκεχωρημένου νατοϊκού φυλακίου που 
ανατίθεται στην Τουρκία από τους δυτικούς της συμμάχους, μέσα στα πλαίσια της 
«νέας διεθνούς τάξης πραγμάτων», είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες 
οπισθοδρόμησης του Κυπριακού στα τελευταία χρόνια. 

4. Η νέα τάξη πραγμάτων είναι ταυτισμένη με τα μονοπώλια και τις πολυεθνικές 
εταιρίες. Η παγκοσμιοποίηση με τον τρόπο που συντελείται, ευνοεί τις πολυεθνικές 
και τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και οδηγεί στην καταστροφή δεκάδες 
άλλες χώρες του «Τρίτου Κόσμου». Εκατομμύρια άνθρωποι οδηγούνται στην πείνα και 
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την εξαθλίωση. Το νεοφιλελεύθερο, αντιλαϊκό οικονομικό μοντέλο, η θεοποίηση της 
οικονομίαςτης αγοράς, οι συνεχείς επιθέσεις ενάντια στα κεκτημένα των εργαζομένων 
και οι προσπάθειες συρρίκνωσης του κράτους προνοίας, η κατακόρυφη αύξηση 
της ανεργίας και πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα επιδεινώνουν την οικονομική 
κατάσταση των εργαζομένων ακόμα και στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. 
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο καπιταλισμός αδυνατεί να ξεφύγει από τις εγγενείς 
αντιθέσεις του, οι οποίες αναπαράγουν συνεχώς την κοινωνική ανισότητα και την 
κοινωνική αδικία, γεγονός που φυσιολογικά οδηγεί στην αναγέννηση της ιδέας και 
του οράματος του σοσιαλισμού. Οι εργαζόμενοι άρχισαν να συνειδητοποιούν τα 
αδιέξοδα και τις αυταπάτες του νεοφιλελευθερισμού και άρχισαν να αντιδρούν. 

5. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το 
αριστερό και προοδευτικό κίνημα - εκε ί όπου εκσυγχρονίσθηκε και ανανεώθηκε 
χωρίς να απεμπολεί βασικές αρχές - να επανέλθει απαιτητικά στο προσκήνιο και 
να αυξήσει την επιρροή του ανάμεσα στο λαό. Το αριστερό και προοδευτικό κίνημα 
αρθρώνει πολιτικό λόγο, προβάλλει προτάσεις και προγράμματα, συμμετέχει και 
οργανώνει νέους διεκδικητικούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Ταυτόχρονα 
άρχισε να επαναβρίσκει την αυτοπεποίθηση του με αποτέλεσμα να υπερασπίζεται πιο 
δυναμικά και πιο αποφασιστικά αξίες και αρχές, τις οποίες χλευάζει και καταπατεί ο 
νεοφιλελευθερισμός. 

6. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχει την πεποίθηση ότι σημαντικό ρόλο στην 
ανάκαμψη των δυνάμεων της Αριστεράς διαδραματίζουν και οι διεθνείς συναντήσεις 
που οργανώνονται με πρωτοβουλία Αριστερών κομμάτων. Το Α Κ Ε Λ έχει τη δική 
του, ουσιαστική, συμβολή σ' αυτήν την προσπάθεια. Με βάση τα δεδομένα όπως 
διαμορφώνονται σήμερα, το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι εκείνο που χρειάζεται 
να γίνει είναι: 

I. Ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών για αναβάθμιση της συνεργασίας 
και του συντονισμού των Αριστερών και Προοδευτικών κομμάτων σε περιφερειακό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

II. Ενεργός συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της 
Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειοι/Πράσινη Αριστερά 
στο Ευρωκοινοβούλιο και της Ενωμένης Αριστεράς στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να στοχεύουν 
στο να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο οι Ομάδες της Αριστεράς στην Ευρώπη 
για μια πιο δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση 
του Κυπριακού και της ενταξιακής πορείας της Κύπρου. 

III. Ενίσχυση και συμμετοχή στις προσπάθειες για δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Αριστερού Κόμματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κόμμα αυτό θα 
διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο δίχως οι αποφάσεις του να έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα ή να φιλοδοξεί να μετατραπεί σε «καθοδηγητικό κέντρο». 

IV. Αναβάθμιση των προσπαθειών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αριστερών 
και Προοδευτικών κομμάτων από τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. 

V. Ενεργότερη συμμετοχή των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στις 
κινητοποιήσεις κατά της παγκοσμιοποίησης των πολυεθνικών σε διεθνές επίπεδο. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η τελευταία πενταετία ήταν μια 
άγονη περίοδος, κατά την οποία δεν υπήρξε πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης 
του Κυπριακού προβλήματος. Αντίθετα υπάρχει οπισθοδρόμηση και εκτροπή του 
Κυπριακού από τα πλαίσια και τη βάση λύσης που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Το Κυπριακό βρίσκεται σήμερα στην χειρότερη 
θέση που βρέθηκε ποτέ από το 1974. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας 
βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις προειδοποιεί και τονίζει ότι αν η διολίσθηση δεν 
αναχαιτιστεί και αν αφεθεί να ολοκληρωθεί η εκτροπή από την ορθή βάση επίλυσης 
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του προβλήματος τότε η Κύπρος και ο λαός μας. Ε/κύπριοι καιΤ/κύπριοι. θα βρεθούμε 
στη δίνη νέων οδυνηρών περιπετειών. 

2. Η Αγκυρα εκμεταλλευόμενη τον προνομιακό ρόλο που της ανατίθεται από τη 
λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων εδραιώνει την κατοχή και παγιώνει την διαίρεση της 
Κύπρου. Ο εποικισμός και η μαζική μετανάστευση των Τ/κύπριων έχουν αλλοιώσει 
δραματικά τον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου. Η αφομοίωση των κατεχομένων 
από την Τουρκία προχωρεί με γοργούς ρυθμούς. Αγκυρα και Ντενκτάς αναβαθμίζουν 
συνεχώς την αδιαλλαξία και τον κυνισμό τους. Από το καλοκαίρι του 1998 προβάλλουν 
και επίσημα πλέον την απαίτηση για συνομοσπονδία δύο κυρίαρχων κρατών στην 
Κύπρο υποστηρίζοντας ότι η συνομοσπονδία είναι η μοναδική εφικτή λύση. Το 19ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι η συνομοσπονδία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 
γιατί σημαίνει διχοτόμηση και η διχοτόμηση δεν εξυπηρετεί ούτε τους Ε/κύπριους, 
ούτε τους Τ/κύπριους, ούτε την Κύπρο, αλλά ούτε και την ειρήνη και την σταθερότητα 
στην περιοχή. 

3. Από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και άλλων ισχυρών 
δυτικών χωρών εξακολουθεί να απουσιάζει η πολιτική βούληση για άσκηση πιέσεων 
πάνω στην Άγκυρα και τον Ντενκτάς ώστε να αλλάξουν τη διχοτομική φιλοσοφία 
και πολιτική τους. Οι ηγετικές χώρες της Δύσης ανέχονται και προσπαθούν να 
καλύψουν τις απαράδεκτες και ευρισκόμενες σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών απαιτήσεις της Αγκυρας και του Ντενκτάς. Οι ίδιες χώρες 
βρίσκονται πίσω από την παρατηρούμενη από τον Ιούνη του 1999 εκτροπή στο 
Κυπριακό, στην οποία εμπλέκουν και τον ίδιο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. 
Το 19ο Συνέδρ ιο του Α Κ Ε Λ καλεί τις ηγετικές χώρες της Δύσης να εγκαταλείψουν 
την πολιτική εξευμεν ισμού της Τουρκίας και να υποστηρίξουν στην πράξη λύση του 
Κυπριακού που να στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα 
Έ θ ν η έχουν καθήκον και υποχρέωση να εργαστούν για την υλοποίηση των δικών 
τους ψηφισμάτων και να αποκρούσουν κάθε προσέγγιση για λύση μέσης απόστασης 
μεταξύ των ψηφισμάτων από τη μια και των συνομοσπονδιακών απαιτήσεων του 
Ντενκτάς από την άλλη. 

4. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι για την οπισθοδρόμηση και την επιδείνωση 
της κατάστασης στο Κυπριακό την κύρια ευθύνη φέρει η Αγκυρα, ο Ντενκτάς και 
όσοι τους στηρίζουν. Ευθύνες όμως φέρουν και η κυβέρνηση Κληρίδη και η ηγεσία 
του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η πολιτική των κυβερνώντων χαρακτηρίζεται 
από αντιφατικότητα, παλινδρομήσεις, κινήσεις εντυπωσιασμού για εσωτερική 
κατανάλωση, λανθασμένες εκτιμήσεις και αποφάσεις, έλλειψη διορατικότητας και 
προληπτικής πολιτικής. Στα γεγονότα της Δερύνε ιας οι κυβερνώντες επέδειξαν 
ευθυνοφοβία, απέφυγαν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους εθνικιστικούς κύκλους 
και άφησαν τα πράγματα να οδηγηθούν στο κατώφλι μιας καινούργιας στρατιωτικής 
περιπέτειας. Η πολιτική του ενεργού ηφαιστείου δοκιμάστηκε στην πράξη και απέτυχε 
παταγωδώς. Η δογματολογία, η ηφαιστειολογία και η δημαγωγία στα θέματα άμυνας 
που είχε στόχο να διασφαλίσει την παραμονή της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην 
εξουσία ζημίωσε την υπόθεση της Κύπρου. Την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου 
διαδέχθηκε η πολιτική της άκριτης ευπιστίας προς τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις 
και υποσχέσεις ενώ την πολιτική των πολλών προϋποθέσεων για έναρξη συνομιλιών 
διαδέχθηκε η συγκατάνευση σε εκ του σύνεγγυς συνομιλίες άνευ προϋποθέσεων. Η 
σημερινή εκτροπή από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι άσχετη με την 
αποτυχία και τα αδιέξοδα στα οποία οδήγησαν η πολιτική του ενεργού ηφαιστείου, οι 
παλινδρομήσεις και οι αντιφάσεις των κυβερνώντων. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η εκτροπή στο Κυπριακό άρχισε 
από τον Ιούνη του 1999 με την τοποθέτηση της Ομάδας των Οκτώ Πλουσιοτέρων 
Χωρών γνωστή ως Ομάδα 68. Οι διατυπώσεις όλα στο τραπέζι, συνομιλίες χωρίς 
προϋποθέσεις και λύση του Κυπριακού όχι στη βάση αλλά απλώς λαμβάνοντας 
«πλήρως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου», 
που περιλήφθησαν στην ανακοίνωση των 68, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της 
εκτροπής. Νομιμοποίησαν τον Ντενκτάς να θέτει στο τραπέζι των συνομιλιών θέμα 
συνομοσπονδίας, χωρίς να αποκρούονται από τα Ηνωμένα Έθνη οι θέσεις του ως 
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την εξαθλίωση. Το νεοφιλελεύθερο, αντιλαϊκό οικονομικό μοντέλο, η θεοποίηση της 
οικονομίαςτης αγοράς, οι συνεχείς επιθέσεις ενάντια στα κεκτημένα των εργαζομένων 
και οι προσπάθειες συρρίκνωσης του κράτους προνοίας, η κατακόρυφη αύξηση 
της ανεργίας και πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα επιδεινώνουν την οικονομική 
κατάσταση των εργαζομένων ακόμα και στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. 
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο καπιταλισμός αδυνατεί να ξεφύγει από τις εγγενείς 
αντιθέσεις του, οι οποίες αναπαράγουν συνεχώς την κοινωνική ανισότητα και την 
κοινωνική αδικία, γεγονός που φυσιολογικά οδηγεί στην αναγέννηση της ιδέας και 
του οράματος του σοσιαλισμού. Οι εργαζόμενοι άρχισαν να συνειδητοποιούν τα 
αδιέξοδα και τις αυταπάτες του νεοφιλελευθερισμού και άρχισαν να αντιδρούν. 

5. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για το 
αριστερό και προοδευτικό κίνημα - εκε ί όπου εκσυγχρονίσθηκε και ανανεώθηκε 
χωρίς να απεμπολεί βασικές αρχές - να επανέλθει απαιτητικά στο προσκήνιο και 
να αυξήσει την επιρροή του ανάμεσα στο λαό. Το αριστερό και προοδευτικό κίνημα 
αρθρώνει πολιτικό λόγο, προβάλλει προτάσεις και προγράμματα, συμμετέχει και 
οργανώνει νέους διεκδικητικούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Ταυτόχρονα 
άρχισε να επαναβρίσκει την αυτοπεποίθηση του με αποτέλεσμα να υπερασπίζεται πιο 
δυναμικά και πιο αποφασιστικά αξίες και αρχές, τις οποίες χλευάζει και καταπατεί ο 
νεοφιλελευθερισμός. 

6. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχει την πεποίθηση ότι σημαντικό ρόλο στην 
ανάκαμψη των δυνάμεων της Αριστεράς διαδραματίζουν και οι διεθνείς συναντήσεις 
που οργανώνονται με πρωτοβουλία Αριστερών κομμάτων. Το Α Κ Ε Λ έχει τη δική 
του, ουσιαστική, συμβολή σ' αυτήν την προσπάθεια. Με βάση τα δεδομένα όπως 
διαμορφώνονται σήμερα, το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι εκείνο που χρειάζεται 
να γίνει είναι: 

I. Ενθάρρυνση και ενίσχυση των προσπαθειών για αναβάθμιση της συνεργασίας 
και του συντονισμού των Αριστερών και Προοδευτικών κομμάτων σε περιφερειακό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

II. Ενεργός συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια της 
Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειοι/Πράσινη Αριστερά 
στο Ευρωκοινοβούλιο και της Ενωμένης Αριστεράς στην Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να στοχεύουν 
στο να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο οι Ομάδες της Αριστεράς στην Ευρώπη 
για μια πιο δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση 
του Κυπριακού και της ενταξιακής πορείας της Κύπρου. 

III. Ενίσχυση και συμμετοχή στις προσπάθειες για δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Αριστερού Κόμματος, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κόμμα αυτό θα 
διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο δίχως οι αποφάσεις του να έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα ή να φιλοδοξεί να μετατραπεί σε «καθοδηγητικό κέντρο». 

IV. Αναβάθμιση των προσπαθειών για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αριστερών 
και Προοδευτικών κομμάτων από τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. 

V. Ενεργότερη συμμετοχή των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στις 
κινητοποιήσεις κατά της παγκοσμιοποίησης των πολυεθνικών σε διεθνές επίπεδο. 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η τελευταία πενταετία ήταν μια 
άγονη περίοδος, κατά την οποία δεν υπήρξε πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης 
του Κυπριακού προβλήματος. Αντίθετα υπάρχει οπισθοδρόμηση και εκτροπή του 
Κυπριακού από τα πλαίσια και τη βάση λύσης που καθορίζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Το Κυπριακό βρίσκεται σήμερα στην χειρότερη 
θέση που βρέθηκε ποτέ από το 1974. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζοντας 
βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις προειδοποιεί και τονίζει ότι αν η διολίσθηση δεν 
αναχαιτιστεί και αν αφεθεί να ολοκληρωθεί η εκτροπή από την ορθή βάση επίλυσης 
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του προβλήματος τότε η Κύπρος και ο λαός μας. Ε/κύπριοι καιΤ/κύπριοι. θα βρεθούμε 
στη δίνη νέων οδυνηρών περιπετειών. 

2. Η Αγκυρα εκμεταλλευόμενη τον προνομιακό ρόλο που της ανατίθεται από τη 
λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων εδραιώνει την κατοχή και παγιώνει την διαίρεση της 
Κύπρου. Ο εποικισμός και η μαζική μετανάστευση των Τ/κύπριων έχουν αλλοιώσει 
δραματικά τον δημογραφικό χαρακτήρα της Κύπρου. Η αφομοίωση των κατεχομένων 
από την Τουρκία προχωρεί με γοργούς ρυθμούς. Αγκυρα και Ντενκτάς αναβαθμίζουν 
συνεχώς την αδιαλλαξία και τον κυνισμό τους. Από το καλοκαίρι του 1998 προβάλλουν 
και επίσημα πλέον την απαίτηση για συνομοσπονδία δύο κυρίαρχων κρατών στην 
Κύπρο υποστηρίζοντας ότι η συνομοσπονδία είναι η μοναδική εφικτή λύση. Το 19ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι η συνομοσπονδία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή 
γιατί σημαίνει διχοτόμηση και η διχοτόμηση δεν εξυπηρετεί ούτε τους Ε/κύπριους, 
ούτε τους Τ/κύπριους, ούτε την Κύπρο, αλλά ούτε και την ειρήνη και την σταθερότητα 
στην περιοχή. 

3. Από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και άλλων ισχυρών 
δυτικών χωρών εξακολουθεί να απουσιάζει η πολιτική βούληση για άσκηση πιέσεων 
πάνω στην Άγκυρα και τον Ντενκτάς ώστε να αλλάξουν τη διχοτομική φιλοσοφία 
και πολιτική τους. Οι ηγετικές χώρες της Δύσης ανέχονται και προσπαθούν να 
καλύψουν τις απαράδεκτες και ευρισκόμενες σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών απαιτήσεις της Αγκυρας και του Ντενκτάς. Οι ίδιες χώρες 
βρίσκονται πίσω από την παρατηρούμενη από τον Ιούνη του 1999 εκτροπή στο 
Κυπριακό, στην οποία εμπλέκουν και τον ίδιο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. 
Το 19ο Συνέδρ ιο του Α Κ Ε Λ καλεί τις ηγετικές χώρες της Δύσης να εγκαταλείψουν 
την πολιτική εξευμεν ισμού της Τουρκίας και να υποστηρίξουν στην πράξη λύση του 
Κυπριακού που να στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα 
Έ θ ν η έχουν καθήκον και υποχρέωση να εργαστούν για την υλοποίηση των δικών 
τους ψηφισμάτων και να αποκρούσουν κάθε προσέγγιση για λύση μέσης απόστασης 
μεταξύ των ψηφισμάτων από τη μια και των συνομοσπονδιακών απαιτήσεων του 
Ντενκτάς από την άλλη. 

4. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι για την οπισθοδρόμηση και την επιδείνωση 
της κατάστασης στο Κυπριακό την κύρια ευθύνη φέρει η Αγκυρα, ο Ντενκτάς και 
όσοι τους στηρίζουν. Ευθύνες όμως φέρουν και η κυβέρνηση Κληρίδη και η ηγεσία 
του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η πολιτική των κυβερνώντων χαρακτηρίζεται 
από αντιφατικότητα, παλινδρομήσεις, κινήσεις εντυπωσιασμού για εσωτερική 
κατανάλωση, λανθασμένες εκτιμήσεις και αποφάσεις, έλλειψη διορατικότητας και 
προληπτικής πολιτικής. Στα γεγονότα της Δερύνε ιας οι κυβερνώντες επέδειξαν 
ευθυνοφοβία, απέφυγαν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους εθνικιστικούς κύκλους 
και άφησαν τα πράγματα να οδηγηθούν στο κατώφλι μιας καινούργιας στρατιωτικής 
περιπέτειας. Η πολιτική του ενεργού ηφαιστείου δοκιμάστηκε στην πράξη και απέτυχε 
παταγωδώς. Η δογματολογία, η ηφαιστειολογία και η δημαγωγία στα θέματα άμυνας 
που είχε στόχο να διασφαλίσει την παραμονή της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην 
εξουσία ζημίωσε την υπόθεση της Κύπρου. Την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου 
διαδέχθηκε η πολιτική της άκριτης ευπιστίας προς τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις 
και υποσχέσεις ενώ την πολιτική των πολλών προϋποθέσεων για έναρξη συνομιλιών 
διαδέχθηκε η συγκατάνευση σε εκ του σύνεγγυς συνομιλίες άνευ προϋποθέσεων. Η 
σημερινή εκτροπή από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών δεν είναι άσχετη με την 
αποτυχία και τα αδιέξοδα στα οποία οδήγησαν η πολιτική του ενεργού ηφαιστείου, οι 
παλινδρομήσεις και οι αντιφάσεις των κυβερνώντων. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η εκτροπή στο Κυπριακό άρχισε 
από τον Ιούνη του 1999 με την τοποθέτηση της Ομάδας των Οκτώ Πλουσιοτέρων 
Χωρών γνωστή ως Ομάδα 68. Οι διατυπώσεις όλα στο τραπέζι, συνομιλίες χωρίς 
προϋποθέσεις και λύση του Κυπριακού όχι στη βάση αλλά απλώς λαμβάνοντας 
«πλήρως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου», 
που περιλήφθησαν στην ανακοίνωση των 68, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της 
εκτροπής. Νομιμοποίησαν τον Ντενκτάς να θέτει στο τραπέζι των συνομιλιών θέμα 
συνομοσπονδίας, χωρίς να αποκρούονται από τα Ηνωμένα Έθνη οι θέσεις του ως 
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ευρισκόμενες εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων. Η υιοθέτηση των θέσεων των 68 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 1250. ο εκβιαστικός τρόπος σύγκλησης 
των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών, οι διεργασίες και το παρασκήνιο της ανανέωσης 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον Δεκέμβρη του 1999 και τον Ιούνη του 2000, η δήλωση 
του ΓΓ του ΟΗΕ της 12ης Σεπτεμβρίου 2000 και τα διάφορα άτυπα έγγραφα που 
δόθηκαν στη διάρκεια των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών συνιστούν τους σταθμούς 
εξέλιξης της εκτροπής η οποία αλλοιώνει τη βάση λύσης του Κυπριακού. 

6. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του Συναγερμού χαιρέτησαν την ανακοίνωση 
των 68, την ερμήνευσαν ευσεβοποθικά, επεχείρησαν να την παρουσιάσουν ως 
πρωτοφανή εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος και ως επιτυχία της πολιτικής 
Κληρίδη. ζεκινώντας από τις λανθασμένες εκτιμήσεις τους συστηματικά ωραιοποιούν 
τις εξελίξεις, ακολουθούν πολιτική εφησυχασμού και παθητικής παρακολούθησης 
των γεγονότων και κατά συνέπεια απέτυχαν να εφαρμόσουν μια ενεργό, προληπτική 
πολιτική την αναγκαιότητα της οποίας επίμονα υποδεικνύει το Α Κ Ε Λ . 

7. Η τεκμηριωμένη και αποφασιστική αντίδραση του Α Κ Ε Λ , καθώς και άλλων 
πολιτικών δυνάμεων, στη δήλωση του Γ Γ της 12ης του Σεπτέμβρη, άσκησε πίεση 
πάνω στους κυβερνώντες. Έστω και καθυστερημένα, έγιναν ορισμένα διαβήματα 
ως αποτέλεσμα των οποίων ο Γ Γ του ΟΗΕ προέβη στη Γενεύη σε μια νέα δήλωση 
που εμπεριέχει θετικά στοιχεία. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά αυτή την εξέλιξη. 
Τονίζει όμως ότι η ορθή βάση διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση 
λύσης του Κυπριακού δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες μας. 

8. Η μακρόχρονη εκκρεμότητα στο Κυπριακό και η απουσία προοπτικών 
σύντομης δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του, δημιουργούν αισθήματα απογοήτευσης 
και επιτρέπουν την εμφάνιση ή αναζωογόνηση λανθασμένων προσεγγίσεων. Οι 
επιθέσεις ενάντια στην ομοσπονδία προκαλούν μεγάλη ζημιά και αντικειμενικά 
οδηγούν στην παγίωση της διχοτόμησης. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει τις 
επιθέσεις κατά της ομοσπονδίας και υπογραμμίζει με έμφαση ότι η ομοσπονδία είναι 
η μόνη εναλλακτική επιλογή στη διχοτόμηση. Τυχόν εγκατάλειψη των Συμφωνιών 
Υψηλού Επιπέδου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ που υιοθετούν την ομοσπονδία θα 
δώσει τη δυνατότητα σε όσους μεθοδεύουν διχοτομικές λύσεις να τις προωθήσουν. 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει επίσης εκείνες τις φωνές που στο όνομα 
δήθεν του ρεαλισμού αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αποδοχής συνομοσπονδιακών 
λύσεων. Παρόμοιες προσεγγίσεις είναι εξ ίσου απαράδεκτες και καταστροφικές για 
την Κύπρο. 

9. Κατά την τελευταία πενταετία η δημαγωγία σε θέματα Άμυνας από πλευράς 
κυβερνώντων και η εκμετάλλευση τους για εξυπηρέτηση παραταξιακών και 
εκλογικών σκοπιμοτήτων έφτασε στο απόγειο της. Το 19ο Συνέδριο καταδικάζοντας 
και αποκρούοντας την δογματολογία, την ηφαιστειολογία και τη δημαγωγία σε θέματα 
άμυνας επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ ότι η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της απειλής από την παρουσία των 
κατοχικών στρατευμάτων καθώς και κάθε άλλης ξένης επιβουλής. Η αμυντική πολιτική 
όμως πρέπει να υποτάσσεται και να εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο της ειρηνικής 
επίλυσης του Κυπριακού, να μην αντιστρατεύεται την κοινά αποδεχτή πολιτική της 
επαναπροσέγγισης, να βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας καινά 
μην επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου. Οποιαδήποτε τάση υπερβολής 
στα θέματα άμυνας, οποιαδήποτε προσπάθεια αναγωγής της αμυντικής θωράκισης σε 
παράγοντα που ανατρέπει δήθεν το ανισοζύγιο δυνάμεων στον στρατιωτικό τομέα και 
ενισχύει την διαπραγματευτική μας θέση, οποιαδήποτε καλλιέργεια αυταπάτης για 
το εφικτό δήθεν πολεμικής λύσης του Κυπριακού, οποιεσδήποτε αλόγιστες δαπάνες, 
οδηγούν στη λογική της στρατικοποίησης του Κυπριακού, που είναι ζημιογόνα και 
λανθασμένη. 

10. Τα τελευταία χρόνια η πλήρης εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Τουρκία 
έγινε ακόμα πιο εμφανής. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στα κατεχόμενα 
έδωσε το έναυσμα για μαζικές κινητοποιήσεις των Τ/κυπρίων, οι οποίες πήραν 
στη συνέχεια έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Για πρώτη φορά αμφισβητείται τόσο 
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ανοικτά και μαζικά ο ρόλος της Τουρκίας και η παρουσία του στρατού κατοχής. 
Παρά τις αντιδράσεις του Ντενκτάς ογκούται το κίνημα υπέρ της ομοσπονδίας και 
της επαναπροσέγγισης. Η Άγκυρα θα εξακολουθήσει βέβαια να διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στα κατεχόμενα. Οι εξελίξεις και οι κινητοποιήσεις όμως 
επαληθεύουν τη πάγια θέση του Α Κ Ε Λ ότι οι Τ/κύπριοι είναι σημαντικός παράγοντας 
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, που δεν πρέπει ούτε να παραγνωρίζεται, 
ούτε να υποτιμάται. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό χαιρετισμό προς 
τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας που αγωνίζονται μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες 
για ειρηνική, ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού και για επαναπροσέγγιση. Η 
συνεχής πάλη ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό και η συνεπής και αποφασιστική 
υποστήριξη της ομοσπονδίας ενισχύουν τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων και 
κατά συνέπεια ενισχύουν τον κοινό αγώνα για επανένωση της Κύπρου. 

11. 0 εθνικισμός - σοβινισμός φέρει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία 
της Κύπρου. 0 εθνικισμός είναι φαινόμενο που καλλιεργήθηκε και εξακολουθεί να 
καλλιεργείται και στις δύο κοινότητες. Το 19ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να αντιμάχεται ασυμβίβαστα τον εθνικισμό - σοβινισμό θεωρώντας αυτή 
την πάλη ως ύψιστο πατριωτικό καθήκον. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 
τη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων, θα 
συνεχίσει να προάγει και να καλλιεργεί τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν και μας 
καθορίζουν ως Κύπριους, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτό είναι μια μεγάλη συμβολή 
στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας μας. 

12. Το 19ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ ότι η επαναπροσέγγιση Ε/ 
κυπρίων και Τ/κυπρίων είναι συστατικό στοιχείο του αντικατοχικού αγώνα του λαού 
μας. Η επαναπροσέγγιση είναι βασική προϋπόθεση επίλυσης του Κυπριακού αλλά 
και λειτουργικότητας της λύσης που θα εξευρεθεί. Το Συνέδριο εκτιμά ότι το κίνημα 
της επαναπροσέγγισης, στην καθιέρωση του οποίου πρωτοστάτησε το Κόμμα μας. 
άρχισε να αποκτά τη δική του δυναμική. Η μαζική συμμετοχή ανθρώπων και από τις 
δύο κοινότητες στις εκδηλώσεις επαναπροσέγγισης συνιστά ένα ποιοτικά νέο στάδιο 
ανάπτυξης του κινήματος. Μ ε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να προωθεί την επαναπροσέγγιση καθώς και την υλοποίηση πρακτικών μέτρων που 
φέρνουν κοντά τις δύο κοινότητες. Ταυτόχρονα, η δική μας παρέμβαση επιβάλλεται 
να απαντά στις προσπάθειες αφαίρεσης από την επαναπροσέγγιση του πολιτικού της 
χαρακτήρα και περιεχομένου. 

13. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η Ελλάδα παραμένει 
το βασικό στήριγμα της Κύπρου στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για 
επανένωση του τόπου και του λαού μας. Το Α Κ Ε Λ προσεγγίζει τις σχέσεις Ελλάδας 
- Κύπρου μέσα από την σκοπιά της αναγκαιότητας όσο το δυνατό μεγαλύτερης 
συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα τους. αλλά και της ενίσχυσης με κάθε τρόπο 
της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Α Κ Ε Λ καθοδηγούμενο 
από την πάγια πολιτική του για ειρηνική λύση του Κυπριακού αντικρίζει ευνοϊκά 
την προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας και τη μετατροπή των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών σε σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας, θεωρούμε όμως ως 
απαραίτητη προϋπόθεση πλήρους ομαλοποίησης των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας 
την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών 
Κορυφής. Επισημαίνουμε ακόμα τον κίνδυνο ραφοποίησης του Κυπριακού, πράγμα 
που επιδιώκει η Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, καθώς και ο πολιτικός 
κόσμος στην Ελλάδα διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ραφοποίηση 
του Κυπριακού, ούτε πλήρης εξομάλυνση των ελλαδοτουρκικών σχέσεων αν δεν 
προηγηθεί η επίλυση του προβλήματος. Έχοντας αυτά υπόψη το Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η 
ελλαδοτουρκικό προσέγγιση θα περάσει από κρίσιμες φάσεις με πιθανότητες ακόμα 
και ανακοπής. 

14. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος ότι το 
Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' άνοιξε το δρόμο στην τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δυο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
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ευρισκόμενες εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων. Η υιοθέτηση των θέσεων των 68 
από το Συμβούλιο Ασφαλείας με το ψήφισμα 1250. ο εκβιαστικός τρόπος σύγκλησης 
των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών, οι διεργασίες και το παρασκήνιο της ανανέωσης 
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ τον Δεκέμβρη του 1999 και τον Ιούνη του 2000, η δήλωση 
του ΓΓ του ΟΗΕ της 12ης Σεπτεμβρίου 2000 και τα διάφορα άτυπα έγγραφα που 
δόθηκαν στη διάρκεια των εκ του σύνεγγυς συνομιλιών συνιστούν τους σταθμούς 
εξέλιξης της εκτροπής η οποία αλλοιώνει τη βάση λύσης του Κυπριακού. 

6. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του Συναγερμού χαιρέτησαν την ανακοίνωση 
των 68, την ερμήνευσαν ευσεβοποθικά, επεχείρησαν να την παρουσιάσουν ως 
πρωτοφανή εκδήλωση διεθνούς ενδιαφέροντος και ως επιτυχία της πολιτικής 
Κληρίδη. ζεκινώντας από τις λανθασμένες εκτιμήσεις τους συστηματικά ωραιοποιούν 
τις εξελίξεις, ακολουθούν πολιτική εφησυχασμού και παθητικής παρακολούθησης 
των γεγονότων και κατά συνέπεια απέτυχαν να εφαρμόσουν μια ενεργό, προληπτική 
πολιτική την αναγκαιότητα της οποίας επίμονα υποδεικνύει το Α Κ Ε Λ . 

7. Η τεκμηριωμένη και αποφασιστική αντίδραση του Α Κ Ε Λ , καθώς και άλλων 
πολιτικών δυνάμεων, στη δήλωση του Γ Γ της 12ης του Σεπτέμβρη, άσκησε πίεση 
πάνω στους κυβερνώντες. Έστω και καθυστερημένα, έγιναν ορισμένα διαβήματα 
ως αποτέλεσμα των οποίων ο Γ Γ του ΟΗΕ προέβη στη Γενεύη σε μια νέα δήλωση 
που εμπεριέχει θετικά στοιχεία. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά αυτή την εξέλιξη. 
Τονίζει όμως ότι η ορθή βάση διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση 
λύσης του Κυπριακού δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα και προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι που πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες μας. 

8. Η μακρόχρονη εκκρεμότητα στο Κυπριακό και η απουσία προοπτικών 
σύντομης δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του, δημιουργούν αισθήματα απογοήτευσης 
και επιτρέπουν την εμφάνιση ή αναζωογόνηση λανθασμένων προσεγγίσεων. Οι 
επιθέσεις ενάντια στην ομοσπονδία προκαλούν μεγάλη ζημιά και αντικειμενικά 
οδηγούν στην παγίωση της διχοτόμησης. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει τις 
επιθέσεις κατά της ομοσπονδίας και υπογραμμίζει με έμφαση ότι η ομοσπονδία είναι 
η μόνη εναλλακτική επιλογή στη διχοτόμηση. Τυχόν εγκατάλειψη των Συμφωνιών 
Υψηλού Επιπέδου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ που υιοθετούν την ομοσπονδία θα 
δώσει τη δυνατότητα σε όσους μεθοδεύουν διχοτομικές λύσεις να τις προωθήσουν. 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει επίσης εκείνες τις φωνές που στο όνομα 
δήθεν του ρεαλισμού αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο αποδοχής συνομοσπονδιακών 
λύσεων. Παρόμοιες προσεγγίσεις είναι εξ ίσου απαράδεκτες και καταστροφικές για 
την Κύπρο. 

9. Κατά την τελευταία πενταετία η δημαγωγία σε θέματα Άμυνας από πλευράς 
κυβερνώντων και η εκμετάλλευση τους για εξυπηρέτηση παραταξιακών και 
εκλογικών σκοπιμοτήτων έφτασε στο απόγειο της. Το 19ο Συνέδριο καταδικάζοντας 
και αποκρούοντας την δογματολογία, την ηφαιστειολογία και τη δημαγωγία σε θέματα 
άμυνας επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ ότι η αμυντική θωράκιση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της απειλής από την παρουσία των 
κατοχικών στρατευμάτων καθώς και κάθε άλλης ξένης επιβουλής. Η αμυντική πολιτική 
όμως πρέπει να υποτάσσεται και να εξυπηρετεί τον στρατηγικό στόχο της ειρηνικής 
επίλυσης του Κυπριακού, να μην αντιστρατεύεται την κοινά αποδεχτή πολιτική της 
επαναπροσέγγισης, να βρίσκεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας καινά 
μην επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου. Οποιαδήποτε τάση υπερβολής 
στα θέματα άμυνας, οποιαδήποτε προσπάθεια αναγωγής της αμυντικής θωράκισης σε 
παράγοντα που ανατρέπει δήθεν το ανισοζύγιο δυνάμεων στον στρατιωτικό τομέα και 
ενισχύει την διαπραγματευτική μας θέση, οποιαδήποτε καλλιέργεια αυταπάτης για 
το εφικτό δήθεν πολεμικής λύσης του Κυπριακού, οποιεσδήποτε αλόγιστες δαπάνες, 
οδηγούν στη λογική της στρατικοποίησης του Κυπριακού, που είναι ζημιογόνα και 
λανθασμένη. 

10. Τα τελευταία χρόνια η πλήρης εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Τουρκία 
έγινε ακόμα πιο εμφανής. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στα κατεχόμενα 
έδωσε το έναυσμα για μαζικές κινητοποιήσεις των Τ/κυπρίων, οι οποίες πήραν 
στη συνέχεια έντονο πολιτικό περιεχόμενο. Για πρώτη φορά αμφισβητείται τόσο 

430 

ανοικτά και μαζικά ο ρόλος της Τουρκίας και η παρουσία του στρατού κατοχής. 
Παρά τις αντιδράσεις του Ντενκτάς ογκούται το κίνημα υπέρ της ομοσπονδίας και 
της επαναπροσέγγισης. Η Άγκυρα θα εξακολουθήσει βέβαια να διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στα κατεχόμενα. Οι εξελίξεις και οι κινητοποιήσεις όμως 
επαληθεύουν τη πάγια θέση του Α Κ Ε Λ ότι οι Τ/κύπριοι είναι σημαντικός παράγοντας 
στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, που δεν πρέπει ούτε να παραγνωρίζεται, 
ούτε να υποτιμάται. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό χαιρετισμό προς 
τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας που αγωνίζονται μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες 
για ειρηνική, ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού και για επαναπροσέγγιση. Η 
συνεχής πάλη ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό και η συνεπής και αποφασιστική 
υποστήριξη της ομοσπονδίας ενισχύουν τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων και 
κατά συνέπεια ενισχύουν τον κοινό αγώνα για επανένωση της Κύπρου. 

11. 0 εθνικισμός - σοβινισμός φέρει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία 
της Κύπρου. 0 εθνικισμός είναι φαινόμενο που καλλιεργήθηκε και εξακολουθεί να 
καλλιεργείται και στις δύο κοινότητες. Το 19ο Συνέδριο διακηρύττει ότι το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να αντιμάχεται ασυμβίβαστα τον εθνικισμό - σοβινισμό θεωρώντας αυτή 
την πάλη ως ύψιστο πατριωτικό καθήκον. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για 
τη φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία μεταξύ των δυο κοινοτήτων, θα 
συνεχίσει να προάγει και να καλλιεργεί τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν και μας 
καθορίζουν ως Κύπριους, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτό είναι μια μεγάλη συμβολή 
στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας μας. 

12. Το 19ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του Α Κ Ε Λ ότι η επαναπροσέγγιση Ε/ 
κυπρίων και Τ/κυπρίων είναι συστατικό στοιχείο του αντικατοχικού αγώνα του λαού 
μας. Η επαναπροσέγγιση είναι βασική προϋπόθεση επίλυσης του Κυπριακού αλλά 
και λειτουργικότητας της λύσης που θα εξευρεθεί. Το Συνέδριο εκτιμά ότι το κίνημα 
της επαναπροσέγγισης, στην καθιέρωση του οποίου πρωτοστάτησε το Κόμμα μας. 
άρχισε να αποκτά τη δική του δυναμική. Η μαζική συμμετοχή ανθρώπων και από τις 
δύο κοινότητες στις εκδηλώσεις επαναπροσέγγισης συνιστά ένα ποιοτικά νέο στάδιο 
ανάπτυξης του κινήματος. Μ ε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να προωθεί την επαναπροσέγγιση καθώς και την υλοποίηση πρακτικών μέτρων που 
φέρνουν κοντά τις δύο κοινότητες. Ταυτόχρονα, η δική μας παρέμβαση επιβάλλεται 
να απαντά στις προσπάθειες αφαίρεσης από την επαναπροσέγγιση του πολιτικού της 
χαρακτήρα και περιεχομένου. 

13. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η Ελλάδα παραμένει 
το βασικό στήριγμα της Κύπρου στον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και για 
επανένωση του τόπου και του λαού μας. Το Α Κ Ε Λ προσεγγίζει τις σχέσεις Ελλάδας 
- Κύπρου μέσα από την σκοπιά της αναγκαιότητας όσο το δυνατό μεγαλύτερης 
συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα τους. αλλά και της ενίσχυσης με κάθε τρόπο 
της κρατικής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Α Κ Ε Λ καθοδηγούμενο 
από την πάγια πολιτική του για ειρηνική λύση του Κυπριακού αντικρίζει ευνοϊκά 
την προσέγγιση Ελλάδας - Τουρκίας και τη μετατροπή των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών σε σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας, θεωρούμε όμως ως 
απαραίτητη προϋπόθεση πλήρους ομαλοποίησης των σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας 
την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών 
Κορυφής. Επισημαίνουμε ακόμα τον κίνδυνο ραφοποίησης του Κυπριακού, πράγμα 
που επιδιώκει η Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση, βέβαια, καθώς και ο πολιτικός 
κόσμος στην Ελλάδα διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ραφοποίηση 
του Κυπριακού, ούτε πλήρης εξομάλυνση των ελλαδοτουρκικών σχέσεων αν δεν 
προηγηθεί η επίλυση του προβλήματος. Έχοντας αυτά υπόψη το Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η 
ελλαδοτουρκικό προσέγγιση θα περάσει από κρίσιμες φάσεις με πιθανότητες ακόμα 
και ανακοπής. 

14. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος ότι το 
Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Το προδοτικό 
πραξικόπημα της χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' άνοιξε το δρόμο στην τουρκική εισβολή 
και κατοχή. Ασφαλώς υπαρκτό είναι και το πρόβλημα της εξομάλυνσης των σχέσεων 
μεταξύ των δυο κοινοτήτων και της από κοινού διαμόρφωσης της ομοσπονδιακής 
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δομής της κυπριακής πολιτείας με τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
ομοσπονδιακό κράτος. 

15. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά μέσω ουσιαστικών διακοινοτικών 
διαπραγματεύσεων και με την παράλληλη και ολόπλευρη διεθνοποίηση του 
προβλήματος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διαδικασία για την επίλυση του 
Κυπριακού, πλην των συνομιλιών. Γ ια να έχουμε όμως ουσιαστικές συνομιλίες οι 
οποίες να οδηγήσουν σε λύση πρέπει απαραίτητα οι δύο πλευρές να αποδεκτούν και 
να συνομιλούν στην ίδια βάση. Αυτή η βάση είναι τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών και οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979. 

16. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης το συντομότερο 
δυνατό εκτιμώντας ότι η παρέλευση του χρόνου παγιώνει την κατοχή και τη διαίρεση. 
Ταυτόχρονα όμως για το Α Κ Ε Λ έχει τεράστια σημασία και το περιεχόμενο της λύσης 
η οποία πρέπει να προνοεί: 

I. Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας και 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

II. Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

III. Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού πληθυσμού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από τον 
μαζικό εποικισμό. 

IV. Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

V. Την δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διζωνικής Κυπριακής 
Δημοκρατίας η οποία θα έχει μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα 
και μια ιθαγένεια. 

VI. Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

VII. Την δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους 
της Κύπρου. 

VIII. Την διασφάλιση των δικαιωμάτων των δυο κοινοτήτων κατά τρόπο που 
η διασφάλιση των δικαιωμάτων της μια κοινότητας να μην είναι σε βάρος των 
δικαιωμάτων της άλλης, ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών 
των πολιτών. Η πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων στα πλαίσια της ομοσπονδίας 
θα βασίζεται στις παραμέτρους που από το 1992 έχουν καθοριστεί σε εκθέσεις του 
Γ Γ και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

17. Ανεξάρτητα από την πορεία επίλυσης του Κυπριακού πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και στη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τον ΟΗΕ να 
επιδείξει περισσότερη ευαισθησία στην προώθηση των δυο αυτών ανθρωπιστικών 
θεμάτων. 

18. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει με έμφαση ότι στην παρούσα κρίσιμη φάση 
του Κυπριακού που απαιτεί σκληρή δουλιά. αποφασιστικότητα και εντατικοποίηση 
της πάλης για σωτηρία της Κύπρου, επιβάλλεται 

ΐ. Να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στην υπεράσπιση των αρχών λύσης του 
Κυπριακού όπως αυτές εμπεριέχονται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου 

ϋ. Να δίδεται ξεκάθαρα και συνεχώς το μήνυμα στον Γ Γ του ΟΗΕ και στα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως το σωστό πλαίσιο 
διεξαγωγής του διαλόγου και κατά συνέπεια η σωστή βάση λύσης του Κυπριακού. 

ϋι'. Να εργαστούμε σκληρά ώστε σε ένα νέο ενδεχόμενο ψήφισμα να μην 
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ενσωματωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης του Γ Γ της 12ης του Σεπτέμβρη 2000. 

ΐν. Να υπάρξει συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση και να αξιοποιηθούν τα 
όποια ερείσματα διαθέτουμε στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα ανάμεσα στα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. 

ν. Να εγκαταλειφθεί από τους κυβερνώντες η πολιτική της παθητικής 
παρακολούθησης των εξελίξεων, του εφησυχασμού, της ευπιστίας προς τον 
αμερικανοβρετανικό παράγοντα και της ωραιοποίησης των καταστάσεων. Να 
ακολουθηθεί προληπτική πολιτική ενεργούς παρέμβασης στο διεθνή χώρο με την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και την πειστική διεκδίκηση των δικαίων της Κύπρου. Να 
μην μας αδρανοποιεί ο φόβος ότι θα μας επιρριφθούν ευθύνες αν υπερασπιζόμαστε 
με αποφασιστικότητα θέσεις, που κατοχυρώνονται μέσα από τα ίδια τα ψηφίσματα 
του Δ ιεθνούς Οργανισμού. 

νϊ. Να υπάρξει συλλογική διαχείριση του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια του Εθνικού 
Συμβουλίου και να επιδεικνύεται σεβασμός προς το θεσμό και τις αποφάσεις του. 

19. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι ακόμα και μέσα 
στις αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η τουρκική αδιαλλαξία και η λεγόμενη 
νέα διεθνής τάξη πραγμάτων, δεν έχουν εκλείψει οι δυνατότητες δίκαιης υπό τις 
περιστάσεις και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Ως Κύπρος έχουμε καθήκον να 
αξιοποιούμε συνεχώς αυτές τις δυνατότητες ασκώντας σωστή, υπεύθυνη αλλά συνάμα 
διεκδικητική πολιτική που να είναι ξένη προς τις αντιφάσεις, τις παλινδρομήσεις 
και τους τυχοδιωκτισμούς και που να στηρίζεται και να προωθεί τις βασικές αρχές 
λύσης του Κυπριακού. Το μήνυμα του 19ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ προς ολόκληρο τον 
κυπριακό λαό είναι μήνυμα αισιοδοξίας και πάλης. 

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την απόφαση του 18ου Συνεδρίου 
για τη θέση του Κόμματος έναντι της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το 18ο Συνέδριο για τη διαφοροποίηση της θέσης 
του Α Κ Ε Λ έναντι της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν 
να ισχύουν. Το 19ο Συνέδριο θεωρεί ότι δεν έφτασε ακόμα η ώρα της τελικής 
αποτίμησης των δεδομένων ούτως ώστε να φανεί αν ικανοποιούνται ή όχι εκείνες οι 
προϋποθέσεις. 

2. Στην πενταετία που πέρασε δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες των 
κυβερνώντων και άλλων όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, 
ενώ αντίθετα επαληθεύτηκαν οι δικές μας ρεαλιστικές εκτιμήσεις. Με την απόφαση 
του Λουξεμβούργου το 1995 η Κύπρος άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και 
η Ελλάδα ήρε το βέτο στην Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τον Δεκέμβρη του 1999 στο Ελσίνκι η Τουρκία αναβαθμίστηκε σε υποψήφια 
προς ένταξη χώρα. Η Τουρκία πήρε την Τελωνειακή Ένωση και στη συνέχεια το 
καθεστώς της υπό ένταξη χώρας, χωρίς να δώσει ουσιαστικά τίποτε στο Κυπριακό. Η 
κυβέρνηση Κληρίδη συναίνεσε σε αυτή την πορεία των πραγμάτων. Το 19ο Συνέδριο 
του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την εκτίμηση του Κόμματος ότι οι διατυπώσεις στο 
κείμενο των συμπερασμάτων του Ελσίνκι, που αναφέρονται σε υποχρεώσεις της 
Τουρκίας σε σχέση με το Κυπριακό, είναι ασαφείς και επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 
Τα περί απρόσκοπτης πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως 
λύσης του Κυπριακού, επιδέχονται επίσης διαφορετικές ερμηνείες. Η ίδια η ζωή και 
τα μέχρι σήμερα γεγονότα και ιδιαίτερα οι ζυμώσεις για το κείμενο της εταιρικής 
σχέσης Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαληθεύουν τις εκτιμήσεις του Α Κ Ε Λ . 
Κατά συνέπεια δεν δικαιολογούνται θριαμβολογίες και εφησυχασμοί. Το Συνέδριο 
τονίζει ότι τα όποια θετικά στοιχεία του Ελσίνκι θα χρειαστεί σκληρή δουλιά και 
συνεχής πάλη για να αποδώσουν, αν τελικά αποδώσουν. Η τάση ωραιοποίησης των 
πραγμάτων και η ακατάσχετη θριαμβολογία των κυβερνώντων δεν τους επιτρέπει να 
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δομής της κυπριακής πολιτείας με τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
ομοσπονδιακό κράτος. 

15. Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί ειρηνικά μέσω ουσιαστικών διακοινοτικών 
διαπραγματεύσεων και με την παράλληλη και ολόπλευρη διεθνοποίηση του 
προβλήματος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική διαδικασία για την επίλυση του 
Κυπριακού, πλην των συνομιλιών. Γ ια να έχουμε όμως ουσιαστικές συνομιλίες οι 
οποίες να οδηγήσουν σε λύση πρέπει απαραίτητα οι δύο πλευρές να αποδεκτούν και 
να συνομιλούν στην ίδια βάση. Αυτή η βάση είναι τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών και οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979. 

16. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης το συντομότερο 
δυνατό εκτιμώντας ότι η παρέλευση του χρόνου παγιώνει την κατοχή και τη διαίρεση. 
Ταυτόχρονα όμως για το Α Κ Ε Λ έχει τεράστια σημασία και το περιεχόμενο της λύσης 
η οποία πρέπει να προνοεί: 

I. Την αποκατάσταση και το σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, ενότητας και 
εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

II. Την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων, όλων των ξένων 
στρατευμάτων και την αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

III. Την απομάκρυνση των εποίκων και την αποκατάσταση της δημογραφικής 
σύνθεσης του κυπριακού πληθυσμού που σήμερα αλλοιώνεται επικίνδυνα από τον 
μαζικό εποικισμό. 

IV. Την αποκατάσταση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών 
ελευθεριών των Κυπρίων πολιτών. Πρωταρχικής σημασίας είναι η κατοχύρωση 
του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. 

V. Την δημιουργία μιας ομοσπονδιακής δικοινοτικής, διζωνικής Κυπριακής 
Δημοκρατίας η οποία θα έχει μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα 
και μια ιθαγένεια. 

VI. Την εξασφάλιση διευρυμένων αξιόπιστων διεθνών εγγυήσεων στα πλαίσια του 
ΟΗΕ, που να αποκλείουν μονομερή επεμβατικά δικαιώματα. 

VII. Την δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους 
της Κύπρου. 

VIII. Την διασφάλιση των δικαιωμάτων των δυο κοινοτήτων κατά τρόπο που 
η διασφάλιση των δικαιωμάτων της μια κοινότητας να μην είναι σε βάρος των 
δικαιωμάτων της άλλης, ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών 
των πολιτών. Η πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων στα πλαίσια της ομοσπονδίας 
θα βασίζεται στις παραμέτρους που από το 1992 έχουν καθοριστεί σε εκθέσεις του 
Γ Γ και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

17. Ανεξάρτητα από την πορεία επίλυσης του Κυπριακού πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και στη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καλεί τον ΟΗΕ να 
επιδείξει περισσότερη ευαισθησία στην προώθηση των δυο αυτών ανθρωπιστικών 
θεμάτων. 

18. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει με έμφαση ότι στην παρούσα κρίσιμη φάση 
του Κυπριακού που απαιτεί σκληρή δουλιά. αποφασιστικότητα και εντατικοποίηση 
της πάλης για σωτηρία της Κύπρου, επιβάλλεται 

ΐ. Να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας στην υπεράσπιση των αρχών λύσης του 
Κυπριακού όπως αυτές εμπεριέχονται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου 

ϋ. Να δίδεται ξεκάθαρα και συνεχώς το μήνυμα στον Γ Γ του ΟΗΕ και στα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως το σωστό πλαίσιο 
διεξαγωγής του διαλόγου και κατά συνέπεια η σωστή βάση λύσης του Κυπριακού. 

ϋι'. Να εργαστούμε σκληρά ώστε σε ένα νέο ενδεχόμενο ψήφισμα να μην 
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ενσωματωθεί το περιεχόμενο της δήλωσης του Γ Γ της 12ης του Σεπτέμβρη 2000. 

ΐν. Να υπάρξει συντονισμός με την ελληνική κυβέρνηση και να αξιοποιηθούν τα 
όποια ερείσματα διαθέτουμε στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα ανάμεσα στα μόνιμα 
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. 

ν. Να εγκαταλειφθεί από τους κυβερνώντες η πολιτική της παθητικής 
παρακολούθησης των εξελίξεων, του εφησυχασμού, της ευπιστίας προς τον 
αμερικανοβρετανικό παράγοντα και της ωραιοποίησης των καταστάσεων. Να 
ακολουθηθεί προληπτική πολιτική ενεργούς παρέμβασης στο διεθνή χώρο με την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και την πειστική διεκδίκηση των δικαίων της Κύπρου. Να 
μην μας αδρανοποιεί ο φόβος ότι θα μας επιρριφθούν ευθύνες αν υπερασπιζόμαστε 
με αποφασιστικότητα θέσεις, που κατοχυρώνονται μέσα από τα ίδια τα ψηφίσματα 
του Δ ιεθνούς Οργανισμού. 

νϊ. Να υπάρξει συλλογική διαχείριση του Κυπριακού μέσα στα πλαίσια του Εθνικού 
Συμβουλίου και να επιδεικνύεται σεβασμός προς το θεσμό και τις αποφάσεις του. 

19. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι ακόμα και μέσα 
στις αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η τουρκική αδιαλλαξία και η λεγόμενη 
νέα διεθνής τάξη πραγμάτων, δεν έχουν εκλείψει οι δυνατότητες δίκαιης υπό τις 
περιστάσεις και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, 
των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Ως Κύπρος έχουμε καθήκον να 
αξιοποιούμε συνεχώς αυτές τις δυνατότητες ασκώντας σωστή, υπεύθυνη αλλά συνάμα 
διεκδικητική πολιτική που να είναι ξένη προς τις αντιφάσεις, τις παλινδρομήσεις 
και τους τυχοδιωκτισμούς και που να στηρίζεται και να προωθεί τις βασικές αρχές 
λύσης του Κυπριακού. Το μήνυμα του 19ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ προς ολόκληρο τον 
κυπριακό λαό είναι μήνυμα αισιοδοξίας και πάλης. 

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την απόφαση του 18ου Συνεδρίου 
για τη θέση του Κόμματος έναντι της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι προϋποθέσεις τις οποίες έθεσε το 18ο Συνέδριο για τη διαφοροποίηση της θέσης 
του Α Κ Ε Λ έναντι της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν 
να ισχύουν. Το 19ο Συνέδριο θεωρεί ότι δεν έφτασε ακόμα η ώρα της τελικής 
αποτίμησης των δεδομένων ούτως ώστε να φανεί αν ικανοποιούνται ή όχι εκείνες οι 
προϋποθέσεις. 

2. Στην πενταετία που πέρασε δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες των 
κυβερνώντων και άλλων όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό, 
ενώ αντίθετα επαληθεύτηκαν οι δικές μας ρεαλιστικές εκτιμήσεις. Με την απόφαση 
του Λουξεμβούργου το 1995 η Κύπρος άρχισε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και 
η Ελλάδα ήρε το βέτο στην Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τον Δεκέμβρη του 1999 στο Ελσίνκι η Τουρκία αναβαθμίστηκε σε υποψήφια 
προς ένταξη χώρα. Η Τουρκία πήρε την Τελωνειακή Ένωση και στη συνέχεια το 
καθεστώς της υπό ένταξη χώρας, χωρίς να δώσει ουσιαστικά τίποτε στο Κυπριακό. Η 
κυβέρνηση Κληρίδη συναίνεσε σε αυτή την πορεία των πραγμάτων. Το 19ο Συνέδριο 
του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την εκτίμηση του Κόμματος ότι οι διατυπώσεις στο 
κείμενο των συμπερασμάτων του Ελσίνκι, που αναφέρονται σε υποχρεώσεις της 
Τουρκίας σε σχέση με το Κυπριακό, είναι ασαφείς και επιδέχονται πολλές ερμηνείες. 
Τα περί απρόσκοπτης πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως 
λύσης του Κυπριακού, επιδέχονται επίσης διαφορετικές ερμηνείες. Η ίδια η ζωή και 
τα μέχρι σήμερα γεγονότα και ιδιαίτερα οι ζυμώσεις για το κείμενο της εταιρικής 
σχέσης Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαληθεύουν τις εκτιμήσεις του Α Κ Ε Λ . 
Κατά συνέπεια δεν δικαιολογούνται θριαμβολογίες και εφησυχασμοί. Το Συνέδριο 
τονίζει ότι τα όποια θετικά στοιχεία του Ελσίνκι θα χρειαστεί σκληρή δουλιά και 
συνεχής πάλη για να αποδώσουν, αν τελικά αποδώσουν. Η τάση ωραιοποίησης των 
πραγμάτων και η ακατάσχετη θριαμβολογία των κυβερνώντων δεν τους επιτρέπει να 
κάνουν ρεαλιστικές εκτιμήσεις και να επιδοθούν στην αναγκαία σκληρή δουλιά. 
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3. Η Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σύνεση και 
πρέπει να αξιοποιείται πολιτικά για την επανένωση της Κύπρου και για αποτροπή 
τυχόν χωριστικής λύσης εν ονόματι ή χάριν της ένταξης. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναλαμβάνει ότι η πορεία ένταξης και η ένταξη έχουν νόημα εφόσον βοηθούν στην 
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου και ότι δεν θα πρέπει η Κύπρος και η ενταξιακή της πορεία να καταστούν 
όμηροι της τουρκικής παρελκυστικής πολιτικής. Το Κόμμα μας θεωρεί τη θέση ότι 
είναι δυνατόν η Κύπρος να ενταχθεί και πριν από την επίλυση του προβλήματος 
δικαιολογημένη εφόσον η Τουρκία και ο Ντενκτάς εμμένουν με την αδιάλλακτη 
στάση και πολιτική τους να διαιωνίζουν τα αδιέξοδα και το διαχωρισμό. Σε τέτοια 
περίπτωση η ένταξη πρέπει να αφορά σαφώς ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Διαφορετικά η ένταξη θα έχει ως τίμημα για την Κύπρο τη διχοτόμηση 
πράγμα εντελώς απαράδεκτο, θα πρέπει επίσης τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 
το Σ.Α. του ΟΗΕ να διασφαλίσουν την Κύπρο από πιθανές απειλές και τυχοδιωκτικές 
ενέργειες της Τουρκίας. 

4. Το Συνέδριο εκτιμά θετικά τη δράση της Κεντρικής Επιτροπής και της 
Κοινοβουλευτικής ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις στις διαδικασίες που 
αφορούν τις σχέσεις Κύπρου - Ε. Ένωσης καθώς και της εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, θεωρε ί ότι η δράση αυτή ήταν ενεργός και ουσιαστική και καθοδηγήθηκε 
από τις αρχές του Κόμματος και τις αποφάσεις του 18ου Συνεδρίου. Το Συνέδριο 
χαιρετίζει τη συμμετοχή του Κόμματος στην Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία στηρίζει με συνέπεια τις θέσεις της Κύπρου και η 
οποία στο γενικό πλαίσιο και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ευρώπης. 

5. Η διαδικασία της εναρμόνισης πρέπει να γίνεται με σοβαρή μελέτη και 
περίσκεψη, με γνώμονα τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού της, με σταθερή 
απαίτηση για την αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια. Σε σχέση με την 
εναρμόνιση διαπιστώνεται η απουσία κυβερνητικής διεκδικητικής πολιτικής σε σχέση 
με όσα η Κύπρος δικαιούται να ζητήσει ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. δηλαδή, 
οικονομική στήριξη, αποκλίσεις από το κεκτημένο και περιόδους προσαρμογής. 
Η κυβέρνηση ακολουθώντας μια πολιτική μονόπλευρης εναρμόνισης προωθεί τα 
ζητήματα που έχουν αρνητική επίδραση στους εργαζόμενους ενώ τα θετικά που 
αφορούν εργασιακά ή κοινωνικά θέματα παραμερίζονται ή μετατίθενται στο απώτερο 
μέλλον. Στη διαδικασία της εναρμόνισης, το Κόμμα και η κοινοβουλευτική του ομάδα, 
θα συμμετέχουν ενεργά και θετικά αλλά δεν θα απεμπολήσουν τα κεκτημένα και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων εργατών, αγροτών, αυτοεργοδοτουμένων και μεσαίων. 
Μέσα από την πορεία της εναρμόνισης θα αγωνιστούμε για να υπερασπίσουμε αυτά τα 
δικαιώματα, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις και να επαυξήσουμε τα πλεονεκτήματα. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει πως η διακυβέρνηση Κληρίδη, ως 
διακυβέρνηση του Συναγερμού, της δεξιάς και της αμετανόητης ακροδεξιάς, ως 
διακυβέρνηση που εκφράζει και εκπροσωπεί τα ιδιοτελή συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου, διαπνέεται από συντηρητική, αντιλαϊκή φιλοσοφία και χαρακτηρίζεται 
από αυταρχική, ετσιθελική νοοτροπία. Η αποδειγμένη ανεπάρκεια των κυβερνώντων, 
η κακή διαχείριση του κράτους, η έλλειψη οράματος και προγραμματισμού, η 
αποδιοργάνωση, η εικόνα μιας κυβέρνησης όπου ο κάθε υπουργός φαίνεται να 
λειτουργεί ανεξάρτητα, παραγοντικά και ετσιθελικά, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την διακυβέρνηση του Συναγερμού. 

2. Η διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ θέτει πάνω απ' όλα την εξυπηρέτηση κομματικών 
και παραταξιακών συμφερόντων σε βαθμό που η κομματικοποίηση του κράτους, με 
την έννοια της άλωσης και της συναγερμοποίησης του κρατικού μηχανισμού, της 
δημόσιας υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα. Οι διακρίσεις σε βάρος του κόσμου της Αριστεράς καθώς και σε βάρος του 
ευρύτερου φάσματος των δημοκρατικών, μακαριακών και αντιστασιακών δυνάμεων 
συναγωνίζονται σε επιδόσεις εκείνες της γιωρκατζικής περιόδου. Η αναξιοκρατία 
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και η ευνοιοκρατία βρίσκονται στο απόγειο τους, ενώ οι θεσμοί περιφρονούνται 
προκλητικά και καταρρακώνονται. Σε ζητήματα που αφορούν την πρόσφατη ιστορία 
της Κύπρου οι κυβερνώντες εξακολουθούν να δικαιώνουν και να επιβραβεύουν το 
Γρίβα, την ΕΟΚΑ Β', το πραξικόπημα και τους πραξικοπηματίες. 

3. Επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ η κυπριακή κοινωνική πραγματικότητα 
χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών, σήψη και διαφθορά, που παίρνουν συνεχώς και 
μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο ατομικισμός και η πάση θυσία προσπάθεια ατομικής 
ανάδειξης έχουν αναχθεί σε ύψιστη κοινωνική αξία. Τα σκάνδαλα, το οργανωμένο 
έγκλημα, τα ναρκωτικά η πορνεία και η διαφθορά ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό. 
Σ ' αυτά έχει προστεθεί και η εξάπλωση της νοοτροπίας του γρήγορου και εύκολου 
κέρδους, που καλλιεργείται και με τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου. 

4. Οι γενεσιουργές αιτίες αυτών των φαινομένων βρίσκονται στο χαρακτήρα 
του κοινωνικού μας συστήματος, που θεοποιεί το κέρδος, εμπορικοποιεί τα πάντα, 
υποβαθμίζει και εξευτελίζει ηθικές και πνευματικές αξίες και ιδανικά. Τα αρνητικά 
φαινόμενα της καπιταλιστικής κοινωνίας παρουσιάζονται ακόμα πιο έντονα στην 
Κύπρο, λόγω του ότι η χώρα μας γνώρισε μια αλματώδη οικονομική ανάπτυξη μέσα 
σε μερικές μόνο δεκαετίες, χωρίς αυτή η ανάπτυξη να συνοδευτεί με την ανάλογη και 
απαραίτητη άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου με την ευρεία έννοια του όρου. Το 19ο 
Συνέδριο δεν παραγνωρίζει στις εκτιμήσεις του ούτε την επίδραση από το διεθνές 
περιβάλλον. Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης τα «πρότυπα» του 
αμερικάνικου τρόπου ζωής μεταφέρονται και κατακλύζουν τον πλανήτη ως επιδημία. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ταυτόχρονα με την ανάδειξη των κοινωνικών 
αιτίων και την επίδραση του διεθνούς περιβάλλοντος υπογραμμίζει και τις βαρύτατες 
ευθύνες της συντηρητικής δεξιάς διακυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί 
στο εσωτερικό μας μέτωπο. Μ ε το παράδειγμα των κυβερνώντων, με την έλλειψη 
οράματος και την απουσία ανθρωποκεντρικής πολιτικής, με την ανεπάρκεια τους, με 
τις σκοπιμότητες, την ημετεροκρατία, τη συναγερμοποίηση και το ρουσφέτι, έχουν 
δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγεται και αναπαράγεται ο 
κακός εαυτός της κυπριακής κοινωνίας. Ευδοκιμούντο έγκλημα, η σήψη, η διαφθορά, 
τα σκάνδαλα και οι ατασθαλίες. Οι σημερινοί κυβερνώντες δεν έχουν την πολιτική 
θέληση και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν την 
κυπριακή κοινωνία. 

6. Η αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων, η υπεράσπιση και διεκδίκηση -
ακόμα και με δυναμικούς αγώνες στα πλαίσια της νομιμότητας - δικαιωμάτων, ο 
πολιτικός λόγος και αντίλογος είναι στοιχεία μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας. 
Στην Κύπρο επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ συχνά οι αντιπαραθέσεις παίρνουν ένα οξύ 
χαρακτήρα και προκαλούν αχρείαστες τριβές στο εσωτερικό μέτωπο. Στις πλείστες 
περιπτώσεις αιτία της όξυνσης και των προστριβών είναι οι ίδιοι οι κυβερνώντες. 
Είναι ο αυταρχικός τρόπος που λαμβάνουν αποφάσεις, ο ετσιθελικός τρόπος που 
επιχειρούν να τις εφαρμόσουν και η περιφρόνηση που επιδεικνύουν προς το λαϊκό 
αίσθημα. 

7. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την πεποίθηση ότι η κυπριακή κοινωνία 
έχει τη δύναμη να αντιπαλέψει τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν το εσωτερικό 
μας μέτωπο και να δώσει με επιτυχία τη μάχη κατά της σήψης, της διαφθοράς, 
του εγκλήματος, των ναρκωτικών και των σκανδάλων. Υπό μια διακυβέρνηση των 
δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί και 
να βελτιωθεί δραστικά. Και αυτό είναι που θα επιδιώξει το Α Κ Ε Λ με την Αλλαγή στη 
διακυβέρνηση του τόπου. 

8. Ενόσω η διακυβέρνηση του τόπου ασκείται από την δεξιά και την ακροδεξιά το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να έχει δραστήρια παρεμβολή και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Πρώτο, προς την κατεύθυνση ξεσκεπάσματος, 
καταγγελίας και διόρθωσης των κακώς εχόντων με στόχο πάντα τη δημιουργία 
αντιστάσεων μέσα στην κοινωνία, έτσι που να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η 
συνέχιση της παρούσας απαράδεκτης κατάστασης. Η κινητοποίηση των οργανωμένων 
συνόλων και του λαϊκού παράγοντα θα έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Δεύτερο, προς την κατεύθυνση της θεσμικής κατοχύρωσης και πρακτικού 
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3. Η Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σύνεση και 
πρέπει να αξιοποιείται πολιτικά για την επανένωση της Κύπρου και για αποτροπή 
τυχόν χωριστικής λύσης εν ονόματι ή χάριν της ένταξης. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναλαμβάνει ότι η πορεία ένταξης και η ένταξη έχουν νόημα εφόσον βοηθούν στην 
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου και ότι δεν θα πρέπει η Κύπρος και η ενταξιακή της πορεία να καταστούν 
όμηροι της τουρκικής παρελκυστικής πολιτικής. Το Κόμμα μας θεωρεί τη θέση ότι 
είναι δυνατόν η Κύπρος να ενταχθεί και πριν από την επίλυση του προβλήματος 
δικαιολογημένη εφόσον η Τουρκία και ο Ντενκτάς εμμένουν με την αδιάλλακτη 
στάση και πολιτική τους να διαιωνίζουν τα αδιέξοδα και το διαχωρισμό. Σε τέτοια 
περίπτωση η ένταξη πρέπει να αφορά σαφώς ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Διαφορετικά η ένταξη θα έχει ως τίμημα για την Κύπρο τη διχοτόμηση 
πράγμα εντελώς απαράδεκτο, θα πρέπει επίσης τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 
το Σ.Α. του ΟΗΕ να διασφαλίσουν την Κύπρο από πιθανές απειλές και τυχοδιωκτικές 
ενέργειες της Τουρκίας. 

4. Το Συνέδριο εκτιμά θετικά τη δράση της Κεντρικής Επιτροπής και της 
Κοινοβουλευτικής ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις στις διαδικασίες που 
αφορούν τις σχέσεις Κύπρου - Ε. Ένωσης καθώς και της εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό 
κεκτημένο, θεωρε ί ότι η δράση αυτή ήταν ενεργός και ουσιαστική και καθοδηγήθηκε 
από τις αρχές του Κόμματος και τις αποφάσεις του 18ου Συνεδρίου. Το Συνέδριο 
χαιρετίζει τη συμμετοχή του Κόμματος στην Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία στηρίζει με συνέπεια τις θέσεις της Κύπρου και η 
οποία στο γενικό πλαίσιο και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζεται για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ευρώπης. 

5. Η διαδικασία της εναρμόνισης πρέπει να γίνεται με σοβαρή μελέτη και 
περίσκεψη, με γνώμονα τα συμφέροντα της Κύπρου και του λαού της, με σταθερή 
απαίτηση για την αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια. Σε σχέση με την 
εναρμόνιση διαπιστώνεται η απουσία κυβερνητικής διεκδικητικής πολιτικής σε σχέση 
με όσα η Κύπρος δικαιούται να ζητήσει ως υποψήφια προς ένταξη χώρα. δηλαδή, 
οικονομική στήριξη, αποκλίσεις από το κεκτημένο και περιόδους προσαρμογής. 
Η κυβέρνηση ακολουθώντας μια πολιτική μονόπλευρης εναρμόνισης προωθεί τα 
ζητήματα που έχουν αρνητική επίδραση στους εργαζόμενους ενώ τα θετικά που 
αφορούν εργασιακά ή κοινωνικά θέματα παραμερίζονται ή μετατίθενται στο απώτερο 
μέλλον. Στη διαδικασία της εναρμόνισης, το Κόμμα και η κοινοβουλευτική του ομάδα, 
θα συμμετέχουν ενεργά και θετικά αλλά δεν θα απεμπολήσουν τα κεκτημένα και τα 
συμφέροντα των εργαζομένων εργατών, αγροτών, αυτοεργοδοτουμένων και μεσαίων. 
Μέσα από την πορεία της εναρμόνισης θα αγωνιστούμε για να υπερασπίσουμε αυτά τα 
δικαιώματα, να μετριάσουμε τις επιπτώσεις και να επαυξήσουμε τα πλεονεκτήματα. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει πως η διακυβέρνηση Κληρίδη, ως 
διακυβέρνηση του Συναγερμού, της δεξιάς και της αμετανόητης ακροδεξιάς, ως 
διακυβέρνηση που εκφράζει και εκπροσωπεί τα ιδιοτελή συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου, διαπνέεται από συντηρητική, αντιλαϊκή φιλοσοφία και χαρακτηρίζεται 
από αυταρχική, ετσιθελική νοοτροπία. Η αποδειγμένη ανεπάρκεια των κυβερνώντων, 
η κακή διαχείριση του κράτους, η έλλειψη οράματος και προγραμματισμού, η 
αποδιοργάνωση, η εικόνα μιας κυβέρνησης όπου ο κάθε υπουργός φαίνεται να 
λειτουργεί ανεξάρτητα, παραγοντικά και ετσιθελικά, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
την διακυβέρνηση του Συναγερμού. 

2. Η διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ θέτει πάνω απ' όλα την εξυπηρέτηση κομματικών 
και παραταξιακών συμφερόντων σε βαθμό που η κομματικοποίηση του κράτους, με 
την έννοια της άλωσης και της συναγερμοποίησης του κρατικού μηχανισμού, της 
δημόσιας υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα. Οι διακρίσεις σε βάρος του κόσμου της Αριστεράς καθώς και σε βάρος του 
ευρύτερου φάσματος των δημοκρατικών, μακαριακών και αντιστασιακών δυνάμεων 
συναγωνίζονται σε επιδόσεις εκείνες της γιωρκατζικής περιόδου. Η αναξιοκρατία 
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και η ευνοιοκρατία βρίσκονται στο απόγειο τους, ενώ οι θεσμοί περιφρονούνται 
προκλητικά και καταρρακώνονται. Σε ζητήματα που αφορούν την πρόσφατη ιστορία 
της Κύπρου οι κυβερνώντες εξακολουθούν να δικαιώνουν και να επιβραβεύουν το 
Γρίβα, την ΕΟΚΑ Β', το πραξικόπημα και τους πραξικοπηματίες. 

3. Επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ η κυπριακή κοινωνική πραγματικότητα 
χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών, σήψη και διαφθορά, που παίρνουν συνεχώς και 
μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο ατομικισμός και η πάση θυσία προσπάθεια ατομικής 
ανάδειξης έχουν αναχθεί σε ύψιστη κοινωνική αξία. Τα σκάνδαλα, το οργανωμένο 
έγκλημα, τα ναρκωτικά η πορνεία και η διαφθορά ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό. 
Σ ' αυτά έχει προστεθεί και η εξάπλωση της νοοτροπίας του γρήγορου και εύκολου 
κέρδους, που καλλιεργείται και με τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου. 

4. Οι γενεσιουργές αιτίες αυτών των φαινομένων βρίσκονται στο χαρακτήρα 
του κοινωνικού μας συστήματος, που θεοποιεί το κέρδος, εμπορικοποιεί τα πάντα, 
υποβαθμίζει και εξευτελίζει ηθικές και πνευματικές αξίες και ιδανικά. Τα αρνητικά 
φαινόμενα της καπιταλιστικής κοινωνίας παρουσιάζονται ακόμα πιο έντονα στην 
Κύπρο, λόγω του ότι η χώρα μας γνώρισε μια αλματώδη οικονομική ανάπτυξη μέσα 
σε μερικές μόνο δεκαετίες, χωρίς αυτή η ανάπτυξη να συνοδευτεί με την ανάλογη και 
απαραίτητη άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου με την ευρεία έννοια του όρου. Το 19ο 
Συνέδριο δεν παραγνωρίζει στις εκτιμήσεις του ούτε την επίδραση από το διεθνές 
περιβάλλον. Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης τα «πρότυπα» του 
αμερικάνικου τρόπου ζωής μεταφέρονται και κατακλύζουν τον πλανήτη ως επιδημία. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ταυτόχρονα με την ανάδειξη των κοινωνικών 
αιτίων και την επίδραση του διεθνούς περιβάλλοντος υπογραμμίζει και τις βαρύτατες 
ευθύνες της συντηρητικής δεξιάς διακυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί 
στο εσωτερικό μας μέτωπο. Μ ε το παράδειγμα των κυβερνώντων, με την έλλειψη 
οράματος και την απουσία ανθρωποκεντρικής πολιτικής, με την ανεπάρκεια τους, με 
τις σκοπιμότητες, την ημετεροκρατία, τη συναγερμοποίηση και το ρουσφέτι, έχουν 
δημιουργήσει ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγεται και αναπαράγεται ο 
κακός εαυτός της κυπριακής κοινωνίας. Ευδοκιμούντο έγκλημα, η σήψη, η διαφθορά, 
τα σκάνδαλα και οι ατασθαλίες. Οι σημερινοί κυβερνώντες δεν έχουν την πολιτική 
θέληση και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν την 
κυπριακή κοινωνία. 

6. Η αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων, η υπεράσπιση και διεκδίκηση -
ακόμα και με δυναμικούς αγώνες στα πλαίσια της νομιμότητας - δικαιωμάτων, ο 
πολιτικός λόγος και αντίλογος είναι στοιχεία μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας. 
Στην Κύπρο επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ συχνά οι αντιπαραθέσεις παίρνουν ένα οξύ 
χαρακτήρα και προκαλούν αχρείαστες τριβές στο εσωτερικό μέτωπο. Στις πλείστες 
περιπτώσεις αιτία της όξυνσης και των προστριβών είναι οι ίδιοι οι κυβερνώντες. 
Είναι ο αυταρχικός τρόπος που λαμβάνουν αποφάσεις, ο ετσιθελικός τρόπος που 
επιχειρούν να τις εφαρμόσουν και η περιφρόνηση που επιδεικνύουν προς το λαϊκό 
αίσθημα. 

7. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την πεποίθηση ότι η κυπριακή κοινωνία 
έχει τη δύναμη να αντιπαλέψει τα αρνητικά φαινόμενα που ταλανίζουν το εσωτερικό 
μας μέτωπο και να δώσει με επιτυχία τη μάχη κατά της σήψης, της διαφθοράς, 
του εγκλήματος, των ναρκωτικών και των σκανδάλων. Υπό μια διακυβέρνηση των 
δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί και 
να βελτιωθεί δραστικά. Και αυτό είναι που θα επιδιώξει το Α Κ Ε Λ με την Αλλαγή στη 
διακυβέρνηση του τόπου. 

8. Ενόσω η διακυβέρνηση του τόπου ασκείται από την δεξιά και την ακροδεξιά το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να έχει δραστήρια παρεμβολή και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Πρώτο, προς την κατεύθυνση ξεσκεπάσματος, 
καταγγελίας και διόρθωσης των κακώς εχόντων με στόχο πάντα τη δημιουργία 
αντιστάσεων μέσα στην κοινωνία, έτσι που να καθίσταται δύσκολη αν όχι αδύνατη η 
συνέχιση της παρούσας απαράδεκτης κατάστασης. Η κινητοποίηση των οργανωμένων 
συνόλων και του λαϊκού παράγοντα θα έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Δεύτερο, προς την κατεύθυνση της θεσμικής κατοχύρωσης και πρακτικού 
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ελέγχου θεμάτων αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, 
που αφορούν προσλήψεις, προαγωγές προσφορές κλπ. Στόχος μας είναι να θέτουμε 
συγκεκριμένα πλαίσια και να περιορίζουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τη διακριτική 
εξουσία των κρατούντων. 

9. Μέχρι την ώρα που θα επιτύχουμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου το 
Α Κ Ε Λ θα εξακολουθεί να είναι το κατ' εξοχή κόμμα της αντιπολίτευσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της Κύπρου και την πορεία του Κυπριακού 
προβλήματος, το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι βασικά το Κόμμα μας ανταποκρίνεται 
στα καθήκοντα που απορρέουν από τον αντιπολιτευτικό του ρόλο. Το Κόμμα 
πρέπει να συνεχίσει να ασκεί αυστηρή, αλλά πάντα υπεύθυνη και τεκμηριωμένη 
αντιπολίτευση προβάλλοντας θέσεις και αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα το 19ο Συνέδριο 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του αντιπολιτευτικού ρόλου του 
Α Κ Ε Λ . Η παρέμβαση του Α Κ Ε Λ στα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα 
του τόπου μπορεί και πρέπει να γίνεται πιο προγραμματισμένα, πιο έγκαιρο και 
πιο αποτελεσματικά. Το Συνέδριο αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή το καθήκον της 
αναβάθμισης της υπεύθυνης αντιπολιτευτικής μας δράσης. 

10. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας ως αφετηρία την κατάσταση που επικρατεί 
στην κυπριακή κοινωνία διαπιστώνει ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κυπριακής 
κοινωνίας προβάλλει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική. Το ίδιο όμως επιτακτικά 
προβάλλει και η αναγκαιότητα αυτός ο εκσυγχρονισμός να έχει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα, να στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη 
και στην αναβάθμιση της συμμετοχής του στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ο 
εκσυγχρονισμός της κυπριακής κοινωνίας θα επιτευχθεί με ριζικές και τολμηρές 
αλλαγές στους θεσμούς, στις δομές και στις αντιλήψεις που επικρατούν στην 
κοινωνία. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απορρίπτει τις νεοφιλελεύθερες συνταγές και 
τη συντηρητική φιλοσοφία που ταυτίζουν τον εκσυγχρονισμό με την αποδυνάμωση 
του κοινωνικού ρόλου του κράτους και με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
μεγάλου κεφαλαίου. Ο εκσυγχρονισμός στον κοινωνικό τομέα δεν μπορεί παρά να 
στηρίζεται και να προωθεί την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

11. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαμορφώνοντας ολοκληρωμένη πρόταση για τον 
εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας την καταθέτει προς συζήτηση ενώπιον 
των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών οργανώσεων, του απλού πολίτη, και του 
συνόλου της κυπριακής κοινωνίας. Η υπόθεση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας 
είναι υπόθεση όλων των συντελεστών της. Ο ρόλος όμως της διακυβέρνησης είναι 
καθοριστικός. Ως εκ τούτου ο πραγματικός εκσυγχρονισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο 
μπορεί να προέλθει καινά προωθηθεί μόνο από μια διακυβέρνηση των δημοκρατικών 
και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, που είναι ο στρατηγικός στόχος του Α Κ Ε Λ 
για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η Πρόταση του Α Κ Ε Λ για Εκσυγχρονισμό της 
Κυπριακής Κοινωνίας θα αποτελέσει και τη συμβολή του Κόμματος στο διάλογο για 
την εκπόνηση ενός κοινού προγράμματος των δυνάμεων της Αλλαγής. 

12. Εντός του 2001 το Κόμμα μας θα κληθεί να δώσει μια σειρά από σημαντικές 
εκλογικές μάχες. Οι Βουλευτικές Εκλογές είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Το 
Α Κ Ε Λ υιοθέτησε και υλοποίησε από το 1990 την πολιτική της διεύρυνσης τόσο των 
ψηφοδελτίων όσο και της κοινοβουλευτικής του ομάδας με προσωπικότητες του 
αριστερού, ανένταχτου και κεντρώου δημοκρατικού χώρου διαμορφώνοντας το 1991 
και το 1996 τους εκλογικούς συνδυασμούς του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις 
αποδείχθηκε ορθή και επιτυχής πολιτική που συνέβαλε στην άνοδο της επιρροής 
του Κόμματος, έδωσε την δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής επαφής 
του Α Κ Ε Λ με ευρύτερα δημοκρατικά στρώματα του λαού και παράλληλα έδωσε τη 
δυνατότητα έκφρασης και εκπροσώπησης σε ομάδες ανθρώπων που συστρατεύονται 
με το Κόμμα στην πάλη για τη σωτηρία της Κύπρου, για δημοκρατία και Αλλαγή. Κατά 
συνέπεια το 19ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες 
Δυνάμε ις και αναθέτει στην Κ.Ε. το καθήκον να εργαστεί για την ενίσχυση αυτής της 
πολιτικής. 
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13. Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών το 19ο Συνέδριο αποφασίζει ότι πρέπει 

I. Να διαμορφώσουμε τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια, αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς. 

II. Να περιλάβουμε στα ψηφοδέλτια μας ακόμα περισσότερους αξιόλογους 
υποψήφιους από το χώρο των Νέων Δυνάμεων. 

III. Να σχεδιάσουμε έγκαιρα, μια πρωτότυπη και ευρηματική προεκλογική 
εκστρατεία αξιοποιώντας την αναγκαία γνώση και το διαθέσιμο επαγγελματισμό. 
Κεντρικό σημείο επιβάλλεται να είναι ένα σύγχρονο και ριζοσπαστικό προεκλογικό 
πρόγραμμα. 

IV. Να επιστρατευθούν και να τεθούν στην υπηρεσία των εκλογών αμέσως μετά το 
συνέδριο όλες οι δυνάμεις του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος και να γίνει 
έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονομική και τεχνική προετοιμασία. 

V. Να δώσουμε τη μάχη των Βουλευτικών Εκλογών με αποφασιστικότητα και 
ενθουσιασμό και με στόχο να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση της 
εκλογικής δύναμης του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. 

νΐ. Να αναδείξουμε στη Βουλή μια αξιόμαχη Κοινοβουλευτική Ομάδα με κύρος, η 
οποία να ενισχυθεί και με γυναικεία παρουσία. 

14. Η ανάδειξη δημοτικών αρχών αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη πολιτική σημασία 
και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των δημοτών στο βαθμό που ο θεσμός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καταξιώνεται και ενεργά συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Το Α Κ Ε Λ έχει μια πλούσια παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση των 
Δήμων, την οποία οφείλει να συνεχίσει και να εμπλουτίσει. Οι επιτυχίες των πολιτικών 
συνεργασιών του 1996 καθώς και η πρόταξη και υπεράσπιση των συμφερόντων και 
των επιδιώξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεχιστούν. Τα ψηφοδέλτια 
μας είναι ανάγκη να διευρυνθούν περαιτέρω εκφράζοντας όλο το εύρος του χώρου 
του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις με βασικό γνώμονα την προβολή και ανάδειξη 
καταξιωμένων τοπικών αρχόντων. 

15. Για πρώτη φορά θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη κοινοτικών 
συμβουλίων με βάση τη νέα εκσυγχρονισμένη νομοθεσία για την διαμόρφωση και 
ψήφιση της οποίας το Κόμμα μας και η κοινοβουλευτική ομάδα Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέες Δυνάμε ις διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα μεγάλα προβλήματα των 
κοινοτήτων θα αποτελέσουν τους βασικούς στόχους που πρέπει να υπηρετήσει η 
προεκλογική μας προσπάθεια. Η πολιτική των συνεργασιών και των διευρυμένων 
ψηφοδελτίων και πάλιν θα βρίσκεται στο κέντρο της εκλογικής μας τακτικής, 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εκάστοτε τοπικές ιδιαιτερότητες. 

16. Η αύξηση της παρουσίας και του κύρους μας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι το μέσο για να υλοποιούμε την πολιτική μας και να υπηρετούμε τον πολίτη. Οι 
εκπρόσωποι μας στις τοπικές αρχές πρέπει να είναι οι φορείς του καινούργιου και 
του ριζοσπαστικού. Οι τοπικές αρχές στις οποίες πλειοψηφά η Αριστερά πρέπει μέσα 
από το έργο τους να προβάλλουν τη διαφορετικότητα της δικής μας αντίληψης για το 
ρόλο και την αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτή τη διαφορετικότητα να 
την αισθάνονται οι πολίτες. 

17. Οι προεδρικές εκλογές του 2003 θα είναι μια πολύ σημαντική εκλογική 
αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της οποίας θα εξαρτηθεί το ζήτημα της εξουσίας 
για τα επόμενα χρόνια. Οι εκλογές του 2003 παρέχουν την ευκαιρία απαλλαγής 
από την παρούσα συντηρητική, αντιλαϊκή διακυβέρνηση και ανάδειξης μιας 
προοδευτικής, δημοκρατικής κυβέρνησης της οποίας η πολιτική σε όλους τους 
τομείς θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού και τις ανάγκες των καιρών. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τον στρατηγικό στόχο του Κόμματος για 
δημοκρατική Αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου στις προεδρικές εκλογές του 
2003. 

18. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η δημοκρατική Αλλαγή 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την συνεργασία των δημοκρατικών, προοδευτικών 
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ελέγχου θεμάτων αξιοκρατίας, χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, 
που αφορούν προσλήψεις, προαγωγές προσφορές κλπ. Στόχος μας είναι να θέτουμε 
συγκεκριμένα πλαίσια και να περιορίζουμε στο μεγαλύτερο βαθμό τη διακριτική 
εξουσία των κρατούντων. 

9. Μέχρι την ώρα που θα επιτύχουμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου το 
Α Κ Ε Λ θα εξακολουθεί να είναι το κατ' εξοχή κόμμα της αντιπολίτευσης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της Κύπρου και την πορεία του Κυπριακού 
προβλήματος, το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι βασικά το Κόμμα μας ανταποκρίνεται 
στα καθήκοντα που απορρέουν από τον αντιπολιτευτικό του ρόλο. Το Κόμμα 
πρέπει να συνεχίσει να ασκεί αυστηρή, αλλά πάντα υπεύθυνη και τεκμηριωμένη 
αντιπολίτευση προβάλλοντας θέσεις και αντιπροτάσεις. Ταυτόχρονα το 19ο Συνέδριο 
υπογραμμίζει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του αντιπολιτευτικού ρόλου του 
Α Κ Ε Λ . Η παρέμβαση του Α Κ Ε Λ στα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά δρώμενα 
του τόπου μπορεί και πρέπει να γίνεται πιο προγραμματισμένα, πιο έγκαιρο και 
πιο αποτελεσματικά. Το Συνέδριο αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή το καθήκον της 
αναβάθμισης της υπεύθυνης αντιπολιτευτικής μας δράσης. 

10. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας ως αφετηρία την κατάσταση που επικρατεί 
στην κυπριακή κοινωνία διαπιστώνει ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κυπριακής 
κοινωνίας προβάλλει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική. Το ίδιο όμως επιτακτικά 
προβάλλει και η αναγκαιότητα αυτός ο εκσυγχρονισμός να έχει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα, να στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη 
και στην αναβάθμιση της συμμετοχής του στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Ο 
εκσυγχρονισμός της κυπριακής κοινωνίας θα επιτευχθεί με ριζικές και τολμηρές 
αλλαγές στους θεσμούς, στις δομές και στις αντιλήψεις που επικρατούν στην 
κοινωνία. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απορρίπτει τις νεοφιλελεύθερες συνταγές και 
τη συντηρητική φιλοσοφία που ταυτίζουν τον εκσυγχρονισμό με την αποδυνάμωση 
του κοινωνικού ρόλου του κράτους και με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
μεγάλου κεφαλαίου. Ο εκσυγχρονισμός στον κοινωνικό τομέα δεν μπορεί παρά να 
στηρίζεται και να προωθεί την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

11. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαμορφώνοντας ολοκληρωμένη πρόταση για τον 
εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας την καταθέτει προς συζήτηση ενώπιον 
των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών οργανώσεων, του απλού πολίτη, και του 
συνόλου της κυπριακής κοινωνίας. Η υπόθεση του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας 
είναι υπόθεση όλων των συντελεστών της. Ο ρόλος όμως της διακυβέρνησης είναι 
καθοριστικός. Ως εκ τούτου ο πραγματικός εκσυγχρονισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο 
μπορεί να προέλθει καινά προωθηθεί μόνο από μια διακυβέρνηση των δημοκρατικών 
και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, που είναι ο στρατηγικός στόχος του Α Κ Ε Λ 
για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η Πρόταση του Α Κ Ε Λ για Εκσυγχρονισμό της 
Κυπριακής Κοινωνίας θα αποτελέσει και τη συμβολή του Κόμματος στο διάλογο για 
την εκπόνηση ενός κοινού προγράμματος των δυνάμεων της Αλλαγής. 

12. Εντός του 2001 το Κόμμα μας θα κληθεί να δώσει μια σειρά από σημαντικές 
εκλογικές μάχες. Οι Βουλευτικές Εκλογές είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Το 
Α Κ Ε Λ υιοθέτησε και υλοποίησε από το 1990 την πολιτική της διεύρυνσης τόσο των 
ψηφοδελτίων όσο και της κοινοβουλευτικής του ομάδας με προσωπικότητες του 
αριστερού, ανένταχτου και κεντρώου δημοκρατικού χώρου διαμορφώνοντας το 1991 
και το 1996 τους εκλογικούς συνδυασμούς του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις 
αποδείχθηκε ορθή και επιτυχής πολιτική που συνέβαλε στην άνοδο της επιρροής 
του Κόμματος, έδωσε την δυνατότητα μεγαλύτερης και πιο ουσιαστικής επαφής 
του Α Κ Ε Λ με ευρύτερα δημοκρατικά στρώματα του λαού και παράλληλα έδωσε τη 
δυνατότητα έκφρασης και εκπροσώπησης σε ομάδες ανθρώπων που συστρατεύονται 
με το Κόμμα στην πάλη για τη σωτηρία της Κύπρου, για δημοκρατία και Αλλαγή. Κατά 
συνέπεια το 19ο Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες 
Δυνάμε ις και αναθέτει στην Κ.Ε. το καθήκον να εργαστεί για την ενίσχυση αυτής της 
πολιτικής. 
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13. Ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών το 19ο Συνέδριο αποφασίζει ότι πρέπει 

I. Να διαμορφώσουμε τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια, αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς. 

II. Να περιλάβουμε στα ψηφοδέλτια μας ακόμα περισσότερους αξιόλογους 
υποψήφιους από το χώρο των Νέων Δυνάμεων. 

III. Να σχεδιάσουμε έγκαιρα, μια πρωτότυπη και ευρηματική προεκλογική 
εκστρατεία αξιοποιώντας την αναγκαία γνώση και το διαθέσιμο επαγγελματισμό. 
Κεντρικό σημείο επιβάλλεται να είναι ένα σύγχρονο και ριζοσπαστικό προεκλογικό 
πρόγραμμα. 

IV. Να επιστρατευθούν και να τεθούν στην υπηρεσία των εκλογών αμέσως μετά το 
συνέδριο όλες οι δυνάμεις του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος και να γίνει 
έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονομική και τεχνική προετοιμασία. 

V. Να δώσουμε τη μάχη των Βουλευτικών Εκλογών με αποφασιστικότητα και 
ενθουσιασμό και με στόχο να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση της 
εκλογικής δύναμης του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμεις. 

νΐ. Να αναδείξουμε στη Βουλή μια αξιόμαχη Κοινοβουλευτική Ομάδα με κύρος, η 
οποία να ενισχυθεί και με γυναικεία παρουσία. 

14. Η ανάδειξη δημοτικών αρχών αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη πολιτική σημασία 
και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των δημοτών στο βαθμό που ο θεσμός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης καταξιώνεται και ενεργά συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Το Α Κ Ε Λ έχει μια πλούσια παράδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση των 
Δήμων, την οποία οφείλει να συνεχίσει και να εμπλουτίσει. Οι επιτυχίες των πολιτικών 
συνεργασιών του 1996 καθώς και η πρόταξη και υπεράσπιση των συμφερόντων και 
των επιδιώξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεχιστούν. Τα ψηφοδέλτια 
μας είναι ανάγκη να διευρυνθούν περαιτέρω εκφράζοντας όλο το εύρος του χώρου 
του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις με βασικό γνώμονα την προβολή και ανάδειξη 
καταξιωμένων τοπικών αρχόντων. 

15. Για πρώτη φορά θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη κοινοτικών 
συμβουλίων με βάση τη νέα εκσυγχρονισμένη νομοθεσία για την διαμόρφωση και 
ψήφιση της οποίας το Κόμμα μας και η κοινοβουλευτική ομάδα Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέες Δυνάμε ις διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα μεγάλα προβλήματα των 
κοινοτήτων θα αποτελέσουν τους βασικούς στόχους που πρέπει να υπηρετήσει η 
προεκλογική μας προσπάθεια. Η πολιτική των συνεργασιών και των διευρυμένων 
ψηφοδελτίων και πάλιν θα βρίσκεται στο κέντρο της εκλογικής μας τακτικής, 
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις εκάστοτε τοπικές ιδιαιτερότητες. 

16. Η αύξηση της παρουσίας και του κύρους μας στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι το μέσο για να υλοποιούμε την πολιτική μας και να υπηρετούμε τον πολίτη. Οι 
εκπρόσωποι μας στις τοπικές αρχές πρέπει να είναι οι φορείς του καινούργιου και 
του ριζοσπαστικού. Οι τοπικές αρχές στις οποίες πλειοψηφά η Αριστερά πρέπει μέσα 
από το έργο τους να προβάλλουν τη διαφορετικότητα της δικής μας αντίληψης για το 
ρόλο και την αποστολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και αυτή τη διαφορετικότητα να 
την αισθάνονται οι πολίτες. 

17. Οι προεδρικές εκλογές του 2003 θα είναι μια πολύ σημαντική εκλογική 
αναμέτρηση από το αποτέλεσμα της οποίας θα εξαρτηθεί το ζήτημα της εξουσίας 
για τα επόμενα χρόνια. Οι εκλογές του 2003 παρέχουν την ευκαιρία απαλλαγής 
από την παρούσα συντηρητική, αντιλαϊκή διακυβέρνηση και ανάδειξης μιας 
προοδευτικής, δημοκρατικής κυβέρνησης της οποίας η πολιτική σε όλους τους 
τομείς θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού και τις ανάγκες των καιρών. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τον στρατηγικό στόχο του Κόμματος για 
δημοκρατική Αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου στις προεδρικές εκλογές του 
2003. 

18. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η δημοκρατική Αλλαγή 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την συνεργασία των δημοκρατικών, προοδευτικών 
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δυνάμεων του τόπου. Η Κεντρική Επιτροπή εντέλλεται από το Συνέδριο να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια για να καταστεί δυνατή αυτή η συνεργασία και να δώσει τον επόμενο 
Πρόεδρο και την επόμενη κυβέρνηση του τόπου. 

19. Η συνεργασία των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων επιβάλλεται 
να στηριχθεί σε κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό δεσπόζουσα 
θέση θα έχουν και πάλιν οι θέσεις για το Κυπριακό. Εξ ' ίσου όμως σημασία πρέπει να 
δοθεί και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, χρηστής διοίκησης, αξιοκρατίας 
και κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε 
μια φιλολαϊκή διακυβέρνηση. Βάση των δικών μας θέσεων στις διαβουλεύσεις και 
ζυμώσεις για την συνομολόγηση κοινού προγράμματος, που θα γίνουν εν ευθέτω 
χρόνω, θα αποτελεί η Πρόταση του Α Κ Ε Λ για Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής 
Κοινωνίας. 

20. Σε ότι αφορά τον υποψήφιο Πρόεδρο το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο στο πρόσωπο του να εκφράζεται κατά τον καλύτερο τρόπο η ενότητα 
των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, να διασφαλίζεται η εκλογική νίκη και η 
χρηστή, φιλολαϊκή διακυβέρνηση του τόπου. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Α Κ Ε Λ δεν 
προαποκλείει καμιά επιλογή από τον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, στον οποίο 
φυσικά εντάσσεται και το ΑΚΕΛ . 

21. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι ανεξάρτητα ποιος 
τελικά θα είναι ο κοινός υποψήφιος Πρόεδρος, με την εκλογή του το Α Κ Ε Λ διεκδικεί 
ουσιαστική συμμετοχή στην κυβέρνηση. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει το αυξημένο κύρος και τη μεγάλη 
εκτίμηση που το Κόμμα μαςέχε ι μέσα σε ευρύτερα στρώματα λαού η οποία επεκτείνεται 
πολύ πέραν των εκλογικών του ποσοστών. Μεγάλη μερίδα του Κυπριακού λαού. όχι 
μόνο ανάμεσα στους Ε/κύπριους αλλά και ανάμεσα στους Τ/κύπριους, προσβλέπουν 
στο Α Κ Ε Λ και συνδέουν τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας 
και του λαού μας με τους αγώνες του Κόμματος μας για ελευθερία, δημοκρατία και 
κοινωνική πρόοδο. Η εκτίμηση και ο σεβασμός με τον οποία αγκαλιάζει η κυπριακή 
κοινωνία το Α Κ Ε Λ επιφορτίζει το Κόμμα μας με το τιμητικό καθήκον να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του λαού. Το 19ο Συνέδριο διαβεβαιώνει ότι το Α Κ Ε Λ βελτιώνοντας, 
εκσυγχρονίζοντας και ανανεώνοντας συνεχώς τον εαυτό του, αλλά μένοντας πάντα 
πιστό σε βασικές αρχές και αξίες θα κάνει ότι είναι δυνατό για να ανταποκριθεί σε 
αυτές τις προσδοκίες. 

2. Το 19ο Συνέδριο χαιρετίζει την πολιτική, ιδεολογική και ψυχική ενότητα 
που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του Κόμματος. Η ενότητα αυτή, που 
δεν σημαίνει ισοπέδωση ιδεών και αντιλήψεων, μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω με την πάρα πέρα καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού του 
καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας του Κόμματος, της συντροφικότητας, 
της ειλικρίνειας στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, του αμοιβαίου σεβασμού και της 
υποταγής των όποιων φιλοδοξιών, όσο ευγενείς και αν είναι αυτές, στο συμφέρον 
του Κόμματος και της υπόθεσης του. 

3. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τα βήματα προόδου που σημειώθηκαν για την 
αναβάθμιση της οργανωτικής κατάστασης του Κόμματος, θεωρε ί ότι οι προσπάθειες 
πρέπει να είναι συνεχείς και επίμονες. Υπογραμμίζει ότι η οργανωτική κατάσταση 
και η κάλυψη των οργανωτικών καθηκόντων έχει πρώτα και κύρια πολιτικό-
ιδεολογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια τα όποια κενά στην οργανωτική δουλιά. αν 
δεν αντιμετωπιστούν, αναπόφευκτα θα έχουν επιπτώσεις στην πολιτική μας δράση. 

4. Το Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας όλων 
των σωμάτων του Κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τα Γραφεία των 
Κομματικών Ομάδων. Αυτό το καθήκον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας του στελεχικού μας δυναμικού, ιδιαίτερα του έμμ ισθου μηχανισμού. 
Το Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία την οποία έχει προσωπικό παράδειγμα των 
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στελεχών τα οποία πρέπει να βρίσκονται πάντα στις πρώτες γραμμές των αγώνων, των 
κινητοποιήσεων και της εκπλήρωσης των οργανωτικών καθηκόντων του Κόμματος. 

5. Το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα της Αριστεράς υπάρχουν και 
δρουν στα πλαίσια μιας κοινωνικής πραγματικότητας που προάγει τον ατομικισμό, 
την αποπολιτικοποίηση και την αποστροφή προς την οργανωμένη πάλη. Όλα 
αυτά επιδρούν αρνητικά στην οργανωτικότητα του Κόμματος με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται φαινόμενα χαλάρωσης, κούρασης, με ιωμένης εθελοντικής προσφοράς 
και παραγοντισμού. Το 19ο Συνέδριο διακηρύττει ότι μπροστά σ' αυτά τα φαινόμενα 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Ο χαρακτήρας του Α Κ Ε Λ δεν 
επιτρέπει συμβιβασμό με αυτές τις καταστάσεις και αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει το 
Κόμμα να τα αντιπαλέψει και να βρει τρόπους ενίσχυσης της οργανωτικότητας του. 
Το 19ο Συνέδριο αναθέτει στην Κ.Ε. να μελετήσει σε βάθος το θέμα και να εφαρμόσει 
μέτρα βελτίωσης της κατάστασης. 

6. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τη δουλιά που γίνεται από τα βοηθητικά Γραφεία 
της Κεντρικής Επιτροπής όπως είναι τα Γραφεία Δ ιεθνών Σχέσεων, Κοινωνικών 
και Οικονομικών Μελετών, Παιδείας, Πολιτισμού. Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Περιβάλλοντος, Αθλητισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της δουλιάς το Κόμμα έχει 
επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πολιτική σ' αυτούς τους τομείς και η παρέμβαση 
του στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι αναβαθμισμένη και σημαντική. Το 19ο Συνέδριο 
επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της δουλιάς των βοηθητικών Γραφείων της Κ.Ε. 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους. 

7. Το κόμμα μας ανέκαθεν έδινε μεγάλη προσοχή και σημασία στους μαζικούς 
φορείς, πέραν από τις λαϊκές οργανώσεις, γιατί αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν στην Κυπριακή κοινωνία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 
οι οργανωμένες παρατάξεις του κόμματος σε επαγγελματικούς - συνδικαλιστικούς 
χώρους με αξιόλογες επιτυχίες. Το 19ο Συνέδριο εκτιμώντας θετικά την παρουσία μας 
στους μαζικούς φορείς διαπιστώνει παράλληλα ελλείψεις, αδυναμίες, παραλείψεις, 
για την κάλυψη των οποίων πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός, μεθόδευση και 
συντονισμός από τα πάνω μέχρι τα κάτω. Με αποκέντρωση της δουλειάς και διάθεση 
χρόνου να παρεμβληθούμε ακόμα καλύτερα και σε περισσότερους χώρους, να 
αναβαθμίσουμε το ρόλο μας εκεί και όπου χρειάζεται. Στόχος της παρέμβασης μας 
ε ίνα ι να ενισχυθεί ο ρόλος των μαζικών φορέων και να λειτουργήσουν πιο διεκδικητικά 
στους τομείς της δράσης τους. Να λειτουργήσουμε σε μια πιο συστηματική και μόνιμη 
βάση τις κομματικές παρατάξεις διευρύνοντας το αντικείμενο της δουλιάς τους ώστε 
να καταστούν πηγή παραγωγής πολιτικής στους ανάλογους κλάδους. 

8. Η «Χαραυγή» ως το καθημερινό εκφραστικό όργανο του Α Κ Ε Λ βρίσκεται 
πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των καθοδηγητικών σωμάτων και του Κόμματος 
ευρύτερα. Μόνιμος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και της 
εμφάνισης της εφημερίδας από τη μια, και η σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας της 
από την άλλη. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι η μελέτη της «Χαραυγής», 
και η συμμετοχή στις οργανωμένες προσπάθειες αύξησης της κυκλοφορίας είναι 
ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικο-πολιτικό και οργανωτικό καθήκον των στελεχών και 
μελών του ΑΚΕΛ , στο οποίο πρέπει συνεχώς να επιμένουνε. 

Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου και 
της εμφάνισης της «Χαραυγής» ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική εξέλιξη και 
στις σύγχρονες απαιτήσεις πληροφόρησης, και ανάλυσης της πολιτικής, των θέσεων 
και προτάσεων του Κόμματος προβάλλει επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή η 
αναβάθμιση της συνεργασίας πάνω σε αμφίδρομη βάση της διεύθυνσης και όλων 
των συντελεστών της εφημερίδας, με τα σώματα, τα βοηθητικά γραφεία, τα στελέχη 
και μέλη του Κόμματος θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου της 
ποιότητας και της εμφάνισης της «Χαραυγής». 

9. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
όσον αφορά στη διεύρυνση και στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων του Α Κ Ε Λ . Η 
πρόοδος αυτή αντανακλά το αυξημένο κύρος και την εκτίμηση που έχει το Κόμμα μας 
στο διεθνές αριστερό και προοδευτικό κίνημα. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν 
διαμορφωθεί στο διεθνές αριστερό και προοδευτικό κίνημα οι στόχοι του Α Κ Ε Λ για 
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δυνάμεων του τόπου. Η Κεντρική Επιτροπή εντέλλεται από το Συνέδριο να καταβάλει 
κάθε προσπάθεια για να καταστεί δυνατή αυτή η συνεργασία και να δώσει τον επόμενο 
Πρόεδρο και την επόμενη κυβέρνηση του τόπου. 

19. Η συνεργασία των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων επιβάλλεται 
να στηριχθεί σε κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό δεσπόζουσα 
θέση θα έχουν και πάλιν οι θέσεις για το Κυπριακό. Εξ ' ίσου όμως σημασία πρέπει να 
δοθεί και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, χρηστής διοίκησης, αξιοκρατίας 
και κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε 
μια φιλολαϊκή διακυβέρνηση. Βάση των δικών μας θέσεων στις διαβουλεύσεις και 
ζυμώσεις για την συνομολόγηση κοινού προγράμματος, που θα γίνουν εν ευθέτω 
χρόνω, θα αποτελεί η Πρόταση του Α Κ Ε Λ για Εκσυγχρονισμό της Κυπριακής 
Κοινωνίας. 

20. Σε ότι αφορά τον υποψήφιο Πρόεδρο το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι 
είναι αναγκαίο στο πρόσωπο του να εκφράζεται κατά τον καλύτερο τρόπο η ενότητα 
των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, να διασφαλίζεται η εκλογική νίκη και η 
χρηστή, φιλολαϊκή διακυβέρνηση του τόπου. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Α Κ Ε Λ δεν 
προαποκλείει καμιά επιλογή από τον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο, στον οποίο 
φυσικά εντάσσεται και το ΑΚΕΛ . 

21. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι ανεξάρτητα ποιος 
τελικά θα είναι ο κοινός υποψήφιος Πρόεδρος, με την εκλογή του το Α Κ Ε Λ διεκδικεί 
ουσιαστική συμμετοχή στην κυβέρνηση. 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει το αυξημένο κύρος και τη μεγάλη 
εκτίμηση που το Κόμμα μαςέχε ι μέσα σε ευρύτερα στρώματα λαού η οποία επεκτείνεται 
πολύ πέραν των εκλογικών του ποσοστών. Μεγάλη μερίδα του Κυπριακού λαού. όχι 
μόνο ανάμεσα στους Ε/κύπριους αλλά και ανάμεσα στους Τ/κύπριους, προσβλέπουν 
στο Α Κ Ε Λ και συνδέουν τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον της πατρίδας 
και του λαού μας με τους αγώνες του Κόμματος μας για ελευθερία, δημοκρατία και 
κοινωνική πρόοδο. Η εκτίμηση και ο σεβασμός με τον οποία αγκαλιάζει η κυπριακή 
κοινωνία το Α Κ Ε Λ επιφορτίζει το Κόμμα μας με το τιμητικό καθήκον να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του λαού. Το 19ο Συνέδριο διαβεβαιώνει ότι το Α Κ Ε Λ βελτιώνοντας, 
εκσυγχρονίζοντας και ανανεώνοντας συνεχώς τον εαυτό του, αλλά μένοντας πάντα 
πιστό σε βασικές αρχές και αξίες θα κάνει ότι είναι δυνατό για να ανταποκριθεί σε 
αυτές τις προσδοκίες. 

2. Το 19ο Συνέδριο χαιρετίζει την πολιτική, ιδεολογική και ψυχική ενότητα 
που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του Κόμματος. Η ενότητα αυτή, που 
δεν σημαίνει ισοπέδωση ιδεών και αντιλήψεων, μπορεί και πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω με την πάρα πέρα καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας, του σεβασμού του 
καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας του Κόμματος, της συντροφικότητας, 
της ειλικρίνειας στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη, του αμοιβαίου σεβασμού και της 
υποταγής των όποιων φιλοδοξιών, όσο ευγενείς και αν είναι αυτές, στο συμφέρον 
του Κόμματος και της υπόθεσης του. 

3. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τα βήματα προόδου που σημειώθηκαν για την 
αναβάθμιση της οργανωτικής κατάστασης του Κόμματος, θεωρε ί ότι οι προσπάθειες 
πρέπει να είναι συνεχείς και επίμονες. Υπογραμμίζει ότι η οργανωτική κατάσταση 
και η κάλυψη των οργανωτικών καθηκόντων έχει πρώτα και κύρια πολιτικό-
ιδεολογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια τα όποια κενά στην οργανωτική δουλιά. αν 
δεν αντιμετωπιστούν, αναπόφευκτα θα έχουν επιπτώσεις στην πολιτική μας δράση. 

4. Το Συνέδριο επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της αποδοτικότητας όλων 
των σωμάτων του Κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τα Γραφεία των 
Κομματικών Ομάδων. Αυτό το καθήκον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας του στελεχικού μας δυναμικού, ιδιαίτερα του έμμ ισθου μηχανισμού. 
Το Συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία την οποία έχει προσωπικό παράδειγμα των 
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στελεχών τα οποία πρέπει να βρίσκονται πάντα στις πρώτες γραμμές των αγώνων, των 
κινητοποιήσεων και της εκπλήρωσης των οργανωτικών καθηκόντων του Κόμματος. 

5. Το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα της Αριστεράς υπάρχουν και 
δρουν στα πλαίσια μιας κοινωνικής πραγματικότητας που προάγει τον ατομικισμό, 
την αποπολιτικοποίηση και την αποστροφή προς την οργανωμένη πάλη. Όλα 
αυτά επιδρούν αρνητικά στην οργανωτικότητα του Κόμματος με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται φαινόμενα χαλάρωσης, κούρασης, με ιωμένης εθελοντικής προσφοράς 
και παραγοντισμού. Το 19ο Συνέδριο διακηρύττει ότι μπροστά σ' αυτά τα φαινόμενα 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Ο χαρακτήρας του Α Κ Ε Λ δεν 
επιτρέπει συμβιβασμό με αυτές τις καταστάσεις και αυτά τα φαινόμενα. Πρέπει το 
Κόμμα να τα αντιπαλέψει και να βρει τρόπους ενίσχυσης της οργανωτικότητας του. 
Το 19ο Συνέδριο αναθέτει στην Κ.Ε. να μελετήσει σε βάθος το θέμα και να εφαρμόσει 
μέτρα βελτίωσης της κατάστασης. 

6. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά θετικά τη δουλιά που γίνεται από τα βοηθητικά Γραφεία 
της Κεντρικής Επιτροπής όπως είναι τα Γραφεία Δ ιεθνών Σχέσεων, Κοινωνικών 
και Οικονομικών Μελετών, Παιδείας, Πολιτισμού. Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Περιβάλλοντος, Αθλητισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της δουλιάς το Κόμμα έχει 
επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πολιτική σ' αυτούς τους τομείς και η παρέμβαση 
του στο κοινωνικό γίγνεσθαι είναι αναβαθμισμένη και σημαντική. Το 19ο Συνέδριο 
επισημαίνει την ανάγκη βελτίωσης της δουλιάς των βοηθητικών Γραφείων της Κ.Ε. 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους. 

7. Το κόμμα μας ανέκαθεν έδινε μεγάλη προσοχή και σημασία στους μαζικούς 
φορείς, πέραν από τις λαϊκές οργανώσεις, γιατί αναγνωρίζει το ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν στην Κυπριακή κοινωνία. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 
οι οργανωμένες παρατάξεις του κόμματος σε επαγγελματικούς - συνδικαλιστικούς 
χώρους με αξιόλογες επιτυχίες. Το 19ο Συνέδριο εκτιμώντας θετικά την παρουσία μας 
στους μαζικούς φορείς διαπιστώνει παράλληλα ελλείψεις, αδυναμίες, παραλείψεις, 
για την κάλυψη των οποίων πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός, μεθόδευση και 
συντονισμός από τα πάνω μέχρι τα κάτω. Με αποκέντρωση της δουλειάς και διάθεση 
χρόνου να παρεμβληθούμε ακόμα καλύτερα και σε περισσότερους χώρους, να 
αναβαθμίσουμε το ρόλο μας εκεί και όπου χρειάζεται. Στόχος της παρέμβασης μας 
ε ίνα ι να ενισχυθεί ο ρόλος των μαζικών φορέων και να λειτουργήσουν πιο διεκδικητικά 
στους τομείς της δράσης τους. Να λειτουργήσουμε σε μια πιο συστηματική και μόνιμη 
βάση τις κομματικές παρατάξεις διευρύνοντας το αντικείμενο της δουλιάς τους ώστε 
να καταστούν πηγή παραγωγής πολιτικής στους ανάλογους κλάδους. 

8. Η «Χαραυγή» ως το καθημερινό εκφραστικό όργανο του Α Κ Ε Λ βρίσκεται 
πάντα στο επίκεντρο της προσοχής των καθοδηγητικών σωμάτων και του Κόμματος 
ευρύτερα. Μόνιμος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και της 
εμφάνισης της εφημερίδας από τη μια, και η σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας της 
από την άλλη. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι η μελέτη της «Χαραυγής», 
και η συμμετοχή στις οργανωμένες προσπάθειες αύξησης της κυκλοφορίας είναι 
ένα πολύ σημαντικό ιδεολογικο-πολιτικό και οργανωτικό καθήκον των στελεχών και 
μελών του ΑΚΕΛ , στο οποίο πρέπει συνεχώς να επιμένουνε. 

Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου και 
της εμφάνισης της «Χαραυγής» ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική εξέλιξη και 
στις σύγχρονες απαιτήσεις πληροφόρησης, και ανάλυσης της πολιτικής, των θέσεων 
και προτάσεων του Κόμματος προβάλλει επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή η 
αναβάθμιση της συνεργασίας πάνω σε αμφίδρομη βάση της διεύθυνσης και όλων 
των συντελεστών της εφημερίδας, με τα σώματα, τα βοηθητικά γραφεία, τα στελέχη 
και μέλη του Κόμματος θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου της 
ποιότητας και της εμφάνισης της «Χαραυγής». 

9. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
όσον αφορά στη διεύρυνση και στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων του Α Κ Ε Λ . Η 
πρόοδος αυτή αντανακλά το αυξημένο κύρος και την εκτίμηση που έχει το Κόμμα μας 
στο διεθνές αριστερό και προοδευτικό κίνημα. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν 
διαμορφωθεί στο διεθνές αριστερό και προοδευτικό κίνημα οι στόχοι του Α Κ Ε Λ για 
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την επόμενη πενταετία διαμορφώνονται ως εξής: 

I. Συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω αναβάθμιση και διεύρυνση των 
διεθνών σχέσεων του Κόμματος. Περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μας με τα 
αριστερά και προοδευτικά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της 
Ρωσίας. Στις προτεραιότητες μας να συνεχίσει να βρίσκεται επίσης και η ανάπτυξη 
των σχέσεων με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεδομένου του ρόλου 
που διαδραματίζει σήμερα ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Να συνεχίσουμε να αποδίδουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στις συναντήσεις 
των κομμάτων της Αριστεράς από την Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, με κύριο στόχο 
τη συμβολή στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού. 

III. Αξ ιοποίηση σεμιναρίων και συμποσίων στο εξωτερικό για περαιτέρω 
επιμόρφωση των στελεχών μας. 

IV. Περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας του Γραφείου διεθνών σχέσεων με την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα και τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. 

V. Συνέχιση των πρωτοβουλιών για διοργάνωση διεθνών συναντήσεων στην Κύπρο 
με στόχο την αναβάθμιση της συνεργασίας των αριστερών κομμάτων, το μεγαλύτερο 
συντονισμό μεταξύ τους και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 

10. Η ιδεολογική μόρφωση και επιμόρφωση των κομματικών μελών και στελεχών 
εξακολουθείνα είναι ένα από τα βασικότερα μας καθήκοντα, που μέσα στις σύγχρονες 
συνθήκες αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η ιδεολογική κατάρτιση των μελών 
και στελεχών του Κόμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης του 
χαρακτήρα του Κόμματος ως εκφραστή των συμφερόντων των εργαζομένων και 
του απλού ανθρώπου με όραμα τον ανθρώπινο και δημοκρατικό σοσιαλισμό. Είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης και αναβάθμισης της μαχητικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κόμματος μας. 

Οι βασικές αρχές της δικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το σοσιαλισμό, οι 
σύγχρονοι προβληματισμοίστο παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα, η μαχητική υπεράσπιση 
της ιδεολογίας μας, το ξεσκέπασμα των αδιεξόδων, του ταξικού περιεχομένου, των 
αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η τεκμηριωμένη αποκάλυψη 
του αντιλαϊκού χαρακτήρα της συντηρητικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής των 
κυβερνώντων, η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, η πάλη κατά της 
υποκουλτούρας και του αστικού κοσμοπολιτισμού, πρέπει να βρίσκονται συνεχώς 
στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η ιδεολογική μας δουλιά χρειάζεται να 
αναβαθμιστεί, να τεθεί σε μια πιο οργανωμένη και προγραμματισμένη βάση, να 
εμπλουτιστεί με νέες μορφές και να χαρακτηρίζεται με περισσότερη εξωστρέφεια. 
Η μεγαλύτερη εμπλοκή του οργανωτικού μηχανισμού στον προγραμματισμό και 
την υλοποίηση της μορφωτικής δουλιάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. 
Επιβάλλεται επίσης η μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών μας 
σχέσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους σύγχρονους προβληματισμούς στον χώρο 
της Αριστεράς διεθνώς. Το 19ο Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. να μελετήσει τη δημιουργία 
Κέντρου Ερευνών και να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα της κανονικής και 
αναβαθμισμένης έκδοσης του «Νέου Δημοκράτη». 

11. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις στην τελευταία πενταετία εργάστηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό 
και βασικά ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα και στην αποστολή της. Είχε πάντοτε 
δραστήρια συμμετοχή στις εργασίες του Κοινοβουλίου με θέσεις καλά μελετημένες 
και τεκμηριωμένες. Μ ε δική μας πρωτοβουλία συντάχθηκαν, κατατέθηκαν και 
ψηφίστηκαν σε νόμους δεκάδες προτάσεις που αφορούσαν ζωτικά θέματα. Στον 
τομέα της ανακίνησης και επίλυσης προβλημάτων η Κ.Ο. ανάπτυξε πλούσια και 
πολυσχιδή δραστηριότητα που εξυπηρέτησε την προβολή και επιτυχή αντιμετώπιση 
ζωτικών για το λαό και την κοινωνία μας θεμάτων. 

Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού και συνεργασίας 
της Κ.Ο. με τα σώματα, τα γραφεία και τα τμήματα του Κόμματος καθώς και με τις 
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οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. Πρέπει, επίσης, να προσεχτεί περισσότερο και να 
ενισχυθεί η σχέση και η επικοινωνία της Ομάδας βουλευτών της κάθε επαρχίας με 
τις Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος και τις μαζικές οργανώσεις. Η επαφή με το 
λαό και τα προβλήματα του πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κοινοβουλευτικής δουλιάς. 

Οι δυνατότητες της Κ.Ο. είναι περισσότερες και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω 
με την καλύτερη οργάνωση και την καλύτερη τεχνοκρατική, τεχνική και γραμματειακή 
στήριξη της Ομάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες και η απαίτηση για θεσμοθετημένη παροχή επιστημονικής και άλλης 
στήριξης από το κράτος τόσο προς τους βουλευτές όσο και προς τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες. 

12. Το Α Κ Ε Λ ως ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα χρειάζεται να είναι συνεχώς ενήμερο 
για τις διάφορες εξελίξεις και τα τεκταινόμενα ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνει 
σωστά την πολιτική και την τακτική του. Από την άλλη πρέπει να είναι σε θέση να 
προλαμβάνει τυχόν ενέργειες που στρέφονται ενάντια στο ίδιο και στα στελέχη 
του. Τέτιου είδους ενέργειες υπήρξαν πολλές στο παρελθόν και από διάφορες 
κατευθύνσεις. 

Ταυτόχρονα ως Κόμμα που δραστηριοποιείται σε μια ημικατεχόμενη και απειλούμενη 
από πολλούς κινδύνους πατρίδα, θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να πληροφορούμε το 
κράτος για οτιδήποτε έρχεται στην αντίληψη μας σχετικά με θέματα ασφαλείας και 
άλλα συναφή θέματα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες στιγμές που 
περνά η Κύπρος τό 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η κομματική και πολιτική επαγρύπνηση 
ως ένα καθήκον του συνόλου των κομματικών μελών και των φίλων του Κόμματος 
επιβάλλεται να ενταθεί και να αναβαθμιστεί. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι μια εύρωστη οικονομία 
αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση. Παράλληλα, 
μια οικονομική ανάπτυξη εναρμονισμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες των 
λαϊκών στρωμάτων ενισχύει την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο. 

2. Η συνεχής και σταθερή οικονομική ανάπτυξη ήταν βασικό γνώρισμα της 
κυπριακής οικονομίας στις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο η στρεβλωτική 
ανάπτυξη της οικονομίας συνεχίζεται με τον τομέα των υπηρεσιών να κυριαρχεί 
και τους τομείς της παραγωγής να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Σήμερα η 
ευρωστία της κυπριακής οικονομίας υποσκάπτεται τόσο από εξωτερικούς όσο και 
από εσωτερικούς παράγοντες. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας η οποία προβάλλει 
και επιβάλλε ως πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης τον άκρατο καπιταλισμό της ασύδοτης 
αγοράς και η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων συνταγών από τη σημερινή κυπριακή 
κυβέρνηση οδηγά σε μια αριθμοκεντρική αντιλαϊκή κοινωνικο-οικονομική πολιτική 
η οποία είναι σε βάρος της υγιούς αναπτυξιακής, πολιτικής και του βιοτικού επιπέδου 
της πλειοψηφίας του λαού. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση για μια σύγχρονη οικονομία 
στην οποία θα συνυπάρχουν, θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα συνεργάζονται ο 
κοινωνικός με τον ιδιωτικό τομέα με στόχους ανθρωποκεντρικούς, μια οικονομία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η φιλοσοφία 
η οποία έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και την ανάπτυξη του στηρίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 

I. Στη σύγχρονη, δυναμική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατολισμένη μικτή 
οικονομία. 

II. Στη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης και άναρχης λειτουργίας των νόμων της αγοράς 
του καπιταλιστικού συστήματος κατά τρόπο που η δράση τους να μην αποβαίνει σε 
βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. 

441 



την επόμενη πενταετία διαμορφώνονται ως εξής: 

I. Συνέχιση της προσπάθειας για περαιτέρω αναβάθμιση και διεύρυνση των 
διεθνών σχέσεων του Κόμματος. Περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μας με τα 
αριστερά και προοδευτικά κόμματα της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της 
Ρωσίας. Στις προτεραιότητες μας να συνεχίσει να βρίσκεται επίσης και η ανάπτυξη 
των σχέσεων με τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, δεδομένου του ρόλου 
που διαδραματίζει σήμερα ο χώρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

II. Να συνεχίσουμε να αποδίδουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στις συναντήσεις 
των κομμάτων της Αριστεράς από την Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία, με κύριο στόχο 
τη συμβολή στις προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού. 

III. Αξ ιοποίηση σεμιναρίων και συμποσίων στο εξωτερικό για περαιτέρω 
επιμόρφωση των στελεχών μας. 

IV. Περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας του Γραφείου διεθνών σχέσεων με την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα και τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. 

V. Συνέχιση των πρωτοβουλιών για διοργάνωση διεθνών συναντήσεων στην Κύπρο 
με στόχο την αναβάθμιση της συνεργασίας των αριστερών κομμάτων, το μεγαλύτερο 
συντονισμό μεταξύ τους και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 

10. Η ιδεολογική μόρφωση και επιμόρφωση των κομματικών μελών και στελεχών 
εξακολουθείνα είναι ένα από τα βασικότερα μας καθήκοντα, που μέσα στις σύγχρονες 
συνθήκες αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η ιδεολογική κατάρτιση των μελών 
και στελεχών του Κόμματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης του 
χαρακτήρα του Κόμματος ως εκφραστή των συμφερόντων των εργαζομένων και 
του απλού ανθρώπου με όραμα τον ανθρώπινο και δημοκρατικό σοσιαλισμό. Είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης και αναβάθμισης της μαχητικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του Κόμματος μας. 

Οι βασικές αρχές της δικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το σοσιαλισμό, οι 
σύγχρονοι προβληματισμοίστο παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα, η μαχητική υπεράσπιση 
της ιδεολογίας μας, το ξεσκέπασμα των αδιεξόδων, του ταξικού περιεχομένου, των 
αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η τεκμηριωμένη αποκάλυψη 
του αντιλαϊκού χαρακτήρα της συντηρητικής, νεοφιλελεύθερης πολιτικής των 
κυβερνώντων, η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, η πάλη κατά της 
υποκουλτούρας και του αστικού κοσμοπολιτισμού, πρέπει να βρίσκονται συνεχώς 
στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η ιδεολογική μας δουλιά χρειάζεται να 
αναβαθμιστεί, να τεθεί σε μια πιο οργανωμένη και προγραμματισμένη βάση, να 
εμπλουτιστεί με νέες μορφές και να χαρακτηρίζεται με περισσότερη εξωστρέφεια. 
Η μεγαλύτερη εμπλοκή του οργανωτικού μηχανισμού στον προγραμματισμό και 
την υλοποίηση της μορφωτικής δουλιάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. 
Επιβάλλεται επίσης η μεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών μας 
σχέσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους σύγχρονους προβληματισμούς στον χώρο 
της Αριστεράς διεθνώς. Το 19ο Συνέδριο καλεί την Κ.Ε. να μελετήσει τη δημιουργία 
Κέντρου Ερευνών και να ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα της κανονικής και 
αναβαθμισμένης έκδοσης του «Νέου Δημοκράτη». 

11. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις στην τελευταία πενταετία εργάστηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό 
και βασικά ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα και στην αποστολή της. Είχε πάντοτε 
δραστήρια συμμετοχή στις εργασίες του Κοινοβουλίου με θέσεις καλά μελετημένες 
και τεκμηριωμένες. Μ ε δική μας πρωτοβουλία συντάχθηκαν, κατατέθηκαν και 
ψηφίστηκαν σε νόμους δεκάδες προτάσεις που αφορούσαν ζωτικά θέματα. Στον 
τομέα της ανακίνησης και επίλυσης προβλημάτων η Κ.Ο. ανάπτυξε πλούσια και 
πολυσχιδή δραστηριότητα που εξυπηρέτησε την προβολή και επιτυχή αντιμετώπιση 
ζωτικών για το λαό και την κοινωνία μας θεμάτων. 

Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού και συνεργασίας 
της Κ.Ο. με τα σώματα, τα γραφεία και τα τμήματα του Κόμματος καθώς και με τις 
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οργανώσεις του Λαϊκού Κινήματος. Πρέπει, επίσης, να προσεχτεί περισσότερο και να 
ενισχυθεί η σχέση και η επικοινωνία της Ομάδας βουλευτών της κάθε επαρχίας με 
τις Επαρχιακές Επιτροπές του Κόμματος και τις μαζικές οργανώσεις. Η επαφή με το 
λαό και τα προβλήματα του πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
κοινοβουλευτικής δουλιάς. 

Οι δυνατότητες της Κ.Ο. είναι περισσότερες και μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω 
με την καλύτερη οργάνωση και την καλύτερη τεχνοκρατική, τεχνική και γραμματειακή 
στήριξη της Ομάδας. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες και η απαίτηση για θεσμοθετημένη παροχή επιστημονικής και άλλης 
στήριξης από το κράτος τόσο προς τους βουλευτές όσο και προς τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες. 

12. Το Α Κ Ε Λ ως ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα χρειάζεται να είναι συνεχώς ενήμερο 
για τις διάφορες εξελίξεις και τα τεκταινόμενα ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνει 
σωστά την πολιτική και την τακτική του. Από την άλλη πρέπει να είναι σε θέση να 
προλαμβάνει τυχόν ενέργειες που στρέφονται ενάντια στο ίδιο και στα στελέχη 
του. Τέτιου είδους ενέργειες υπήρξαν πολλές στο παρελθόν και από διάφορες 
κατευθύνσεις. 

Ταυτόχρονα ως Κόμμα που δραστηριοποιείται σε μια ημικατεχόμενη και απειλούμενη 
από πολλούς κινδύνους πατρίδα, θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να πληροφορούμε το 
κράτος για οτιδήποτε έρχεται στην αντίληψη μας σχετικά με θέματα ασφαλείας και 
άλλα συναφή θέματα. 

Για όλους αυτούς τους λόγους και λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες στιγμές που 
περνά η Κύπρος τό 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η κομματική και πολιτική επαγρύπνηση 
ως ένα καθήκον του συνόλου των κομματικών μελών και των φίλων του Κόμματος 
επιβάλλεται να ενταθεί και να αναβαθμιστεί. 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση ότι μια εύρωστη οικονομία 
αποτελεί σημαντικό όπλο στον αγώνα του κυπριακού λαού για δικαίωση. Παράλληλα, 
μια οικονομική ανάπτυξη εναρμονισμένη και προσανατολισμένη στις ανάγκες των 
λαϊκών στρωμάτων ενισχύει την ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο. 

2. Η συνεχής και σταθερή οικονομική ανάπτυξη ήταν βασικό γνώρισμα της 
κυπριακής οικονομίας στις προηγούμενες δεκαετίες. Ωστόσο η στρεβλωτική 
ανάπτυξη της οικονομίας συνεχίζεται με τον τομέα των υπηρεσιών να κυριαρχεί 
και τους τομείς της παραγωγής να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Σήμερα η 
ευρωστία της κυπριακής οικονομίας υποσκάπτεται τόσο από εξωτερικούς όσο και 
από εσωτερικούς παράγοντες. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας η οποία προβάλλει 
και επιβάλλε ως πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης τον άκρατο καπιταλισμό της ασύδοτης 
αγοράς και η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων συνταγών από τη σημερινή κυπριακή 
κυβέρνηση οδηγά σε μια αριθμοκεντρική αντιλαϊκή κοινωνικο-οικονομική πολιτική 
η οποία είναι σε βάρος της υγιούς αναπτυξιακής, πολιτικής και του βιοτικού επιπέδου 
της πλειοψηφίας του λαού. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση για μια σύγχρονη οικονομία 
στην οποία θα συνυπάρχουν, θα αλληλοσυμπληρώνονται και θα συνεργάζονται ο 
κοινωνικός με τον ιδιωτικό τομέα με στόχους ανθρωποκεντρικούς, μια οικονομία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Αυτή η φιλοσοφία 
η οποία έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και την ανάπτυξη του στηρίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: 

I. Στη σύγχρονη, δυναμική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατολισμένη μικτή 
οικονομία. 

II. Στη ρύθμιση της ανεξέλεγκτης και άναρχης λειτουργίας των νόμων της αγοράς 
του καπιταλιστικού συστήματος κατά τρόπο που η δράση τους να μην αποβαίνει σε 
βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. 
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III. Στην κατοχύρωση της δικαιότερης κατανομής και ανακατανομής του πλούτου 
που δημιουργεί η κοινωνία 

IV. Στον καταμερισμό των οικονομικών βαρών ανάλογα με το ε ισόδημα του καθενός 

V. Στην ο ικοδόμηση ενός κοινωνικά ευαίσθητου κράτους το οποίο να προστατεύει 
και να στηρίζει τα οικονομικά αδύνατα στρώματα της κοινωνίας. 

4. Το Α Κ Ε Λ εντοπίζοντας και αποκαλύπτοντας την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης Κληρίδη και Συναγερμού, προβάλλει παράλληλα τις δικές του φιλολαϊκές 
θέσεις και προτάσεις: 

I. 0 περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους 
πρέπει να γίνεται μέσω εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής, ενός δίκαιου 
φορολογικού συστήματος και περιορισμού της σπατάλης. Η Κύπρος σήμερα 
χρειάζεται μια κοινωνικά προσανατολισμένη ριζική φορολογική μεταρρύθμιση 
και ένα κοινωνικά ευαίσθητο κράτος το οποίο να στηρίζει τους αδύνατους. 

II. Επιβάλλεται η υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Εκσυγχρονισμού της 
Οικονομίας και ενός προγράμματος Αναβάθμισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 
Στρατηγικό Σχέδιο Εκσυγχρονισμού της Οικονομίας καιτο Πρόγραμμα Αναβάθμισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της οικονομίας 
και του βασικού της συντελεστή - του εργαζόμενου - μέχρις ότου μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μέσα στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

III. Στο χώρο της βιομηχανίας, τα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης θα 
πρέπει να κατευθύνονται: 

• στη βελτίωση του χαμηλού επιπέδου οργάνωσης και διεύθυνσης που 
παρατηρείται στις περισσότερες επιχειρήσεις 

• στη βελτίωση της ανεπαρκούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 

• στην αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζονται στο 
εργασιακό περιβάλλον 

• στη τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων 

IV Μέσα στα πλαίσια του νέου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος οι κοινωνίες 
αναζητούν νέο ρόλο για το κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο να προσαρμοστεί 
στις καινούργιες κοινωνικο-οικονομικές δομές. Βασικοί άξονες και πτυχές του 
νέου ρόλου του κράτους πρέπει να είναι: 

• 0 πρωταγωνιστικός ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη. Το κράτος χρειάζεται 
να καθορίζει το στρατηγικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών επιλογών, να 
παρεμβαίνει καινά ρυθμίζει την οικονομία της αγοράς εκε ί όπου η λειτουργία 
των νόμων της γίνεται σε βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της 
κοινωνίας. 

• 0 κοινωνικός ρόλος του κράτους. Το σύγχρονο κράτος πρέπει να είναι 
κράτος κοινωνικό. Οφείλει να προάγει φιλολαϊκή πολιτική με την παροχή 
δωρεάν παιδείας στον λαό και την εισαγωγή φιλολαϊκού Εθνικού Σχεδίου 
Υγείας και με την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στον πολιτισμό. 0α πρέπει 
να κατοχυρώνει την κοινωνική ασφάλιση, να καθορίζει ελάχιστο όριο 
απολαβών το οποίο να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο της φτώχειας, 
να παίρνει οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της 
απασχόλησης, να συμβάλλει στην υπέρβαση κοινωνικών αποκλεισμών καινά 
βοηθά με συγκεκριμένα προγράμματα την επανένταξη περιθωριοποιημένων 
ομάδων του πληθυσμού. 

• Το κράτος ως ιδιοκτήτης ή φορέας παρεχόμενων προς τον λαό υπηρεσιών. Οι 
βασικέςστρατηγικούχαρακτήρα υπηρεσίες επιβάλλεται να προσφέρονται από 
το κράτος ανεξάρτητα αν η φιλελευθεροποίηση επιτρέπει και στον ιδιωτικό 
τομέα να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Το κράτος οφείλει παράλληλα να 
προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων εκσυγχρονισμού που 
θα του επιτρέπουν μέσα στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος να 
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προσφέρει φθηνότερες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό 
τομέα. 

5. Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός σύμφυτος του καπιταλιστικού συστήματος. 
ΤοΧρηματιστήριοΑξιώνεπιβάλλεταιναλειτουργήσειστη βάση ενός αυστηρού πλαισίου 
που να προστατεύει τους επενδυτές και κυρίως τους μικροεπενδυτές. Υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις μπορεί ν' αποβεί χρήσιμο για την οικονομία. Τα πολλά λειτουργικά 
και οργανωτικά προβλήματα, το τεχνητό κλίμα ευφορίας που δημιουργήθηκε και οι 
παρεμβάσεις των κερδοσκόπων οδήγησαν αρχικά τις τιμές στα ύψη. Στη συνέχεια 
οι συνεχείς πτώσεις εγκλώβισαν χιλιάδες απληροφόρητους επενδυτές ενώ χιλιάδες 
άλλοι μικροεπενδυτές έχουν χάσει τις οικονομίες που απόκτησαν μέσα από πολλά 
χρόνια σκληρής δουλειάς. 

Το Α Κ Ε Λ παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και παρεμβαίνει 
εκεί όπου παρατηρείται κερδοσκοπία σε βάρος των μικροεπενδυτών ή εκεί όπου 
αυτή η λειτουργία γίνεται σε βάρος της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης. Το Α Κ Ε Λ 
προτείνει: 

• Αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

• Έμπρακτη ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με άμεση 
στελέχωση και τεχνική υποστήριξη ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την αυστηρότερη μελέτη 
για εισαγωγή νέων εταιρειών, καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο και 
δυναμική παρέμβαση εκε ί όπου διαπιστώνονται παραλείψεις, παρατυπίες και 
ιδιαίτερα παρανομίες. Προς τούτο επιβάλλεται η άμεση κατάθεση του νέου 
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και ενίσχυση της Επιτροπής που καθυστερεί 
αδικαιολόγητα από την Κυβέρνηση. 

• Α μ ε σ η ρύθμιση του δικαιώματος επιστροφής από Δημόσιες Εταιρείες της 
ιδιωτικής τοποθέτησης που έγινε από επενδυτές. 

• Με ίωση ή/καικατάργησητουτέλουςΟ,6% που καταβάλλεταιγιαχρηματιστηριακές 
πράξεις και εισαγωγή, στη θέση του, φορολογίας κεφαλαιουχικού κέρδους. 

• Επίσπευση εισαγωγής του συστήματος αποϋλοποίησης που θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη διαφάνεια των πραγμάτων του Χρηματιστηρίου. 

• Παροχή κινήτρων σε θεσμικούς επενδυτές για περισσότερη παρεμβολή τους 
στην αγορά. 

• Υποστήριξη και έμπρακτη υλοποίηση της πρότασης για διενέργεια σε βάθος 
έρευνας που να ενδιατρίψει στα όσα έγιναν μέχρι σήμερα και να προτείνει 
μέτρα μεγαλύτερης ποοστασίας των επενδυτών και εύρυθμης λειτουργίας του 
Χ.Α.Κ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά τους ικανοποιητικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, παρόλες τις κατακτήσεις και το 
σχετικά ψηλό βιοτικό επίπεδο που οφείλονται σε σκληρούς κοινωνικούς αγώνες 
εντούτοις η Κύπρος αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
που επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν. Τέτοια προβλήματα είναι 

I. Το μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα της συνεχούς συρρίκνωσης των τομέων 
παραγωγής 

II. Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και ιδιαίτερα της υλικής 
βάσης της βιομηχανίας. 

III. Η συνεχής διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τους δημόσιου 
χρέους. 

IV. Η άνιση κατανομή του εθνικού εισοδήματος η οποία λειτουργεί προς όφελος 
του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 
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III. Στην κατοχύρωση της δικαιότερης κατανομής και ανακατανομής του πλούτου 
που δημιουργεί η κοινωνία 

IV. Στον καταμερισμό των οικονομικών βαρών ανάλογα με το ε ισόδημα του καθενός 

V. Στην ο ικοδόμηση ενός κοινωνικά ευαίσθητου κράτους το οποίο να προστατεύει 
και να στηρίζει τα οικονομικά αδύνατα στρώματα της κοινωνίας. 

4. Το Α Κ Ε Λ εντοπίζοντας και αποκαλύπτοντας την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης Κληρίδη και Συναγερμού, προβάλλει παράλληλα τις δικές του φιλολαϊκές 
θέσεις και προτάσεις: 

I. 0 περιορισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους 
πρέπει να γίνεται μέσω εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής, ενός δίκαιου 
φορολογικού συστήματος και περιορισμού της σπατάλης. Η Κύπρος σήμερα 
χρειάζεται μια κοινωνικά προσανατολισμένη ριζική φορολογική μεταρρύθμιση 
και ένα κοινωνικά ευαίσθητο κράτος το οποίο να στηρίζει τους αδύνατους. 

II. Επιβάλλεται η υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Εκσυγχρονισμού της 
Οικονομίας και ενός προγράμματος Αναβάθμισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 
Στρατηγικό Σχέδιο Εκσυγχρονισμού της Οικονομίας καιτο Πρόγραμμα Αναβάθμισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της οικονομίας 
και του βασικού της συντελεστή - του εργαζόμενου - μέχρις ότου μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μέσα στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. 

III. Στο χώρο της βιομηχανίας, τα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης θα 
πρέπει να κατευθύνονται: 

• στη βελτίωση του χαμηλού επιπέδου οργάνωσης και διεύθυνσης που 
παρατηρείται στις περισσότερες επιχειρήσεις 

• στη βελτίωση της ανεπαρκούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 

• στην αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζονται στο 
εργασιακό περιβάλλον 

• στη τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων 

IV Μέσα στα πλαίσια του νέου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος οι κοινωνίες 
αναζητούν νέο ρόλο για το κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο να προσαρμοστεί 
στις καινούργιες κοινωνικο-οικονομικές δομές. Βασικοί άξονες και πτυχές του 
νέου ρόλου του κράτους πρέπει να είναι: 

• 0 πρωταγωνιστικός ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη. Το κράτος χρειάζεται 
να καθορίζει το στρατηγικό προγραμματισμό των αναπτυξιακών επιλογών, να 
παρεμβαίνει καινά ρυθμίζει την οικονομία της αγοράς εκε ί όπου η λειτουργία 
των νόμων της γίνεται σε βάρος των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της 
κοινωνίας. 

• 0 κοινωνικός ρόλος του κράτους. Το σύγχρονο κράτος πρέπει να είναι 
κράτος κοινωνικό. Οφείλει να προάγει φιλολαϊκή πολιτική με την παροχή 
δωρεάν παιδείας στον λαό και την εισαγωγή φιλολαϊκού Εθνικού Σχεδίου 
Υγείας και με την παροχή ευκαιριών πρόσβασης στον πολιτισμό. 0α πρέπει 
να κατοχυρώνει την κοινωνική ασφάλιση, να καθορίζει ελάχιστο όριο 
απολαβών το οποίο να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο της φτώχειας, 
να παίρνει οικονομικά και αναπτυξιακά μέτρα με στόχο την ενίσχυση της 
απασχόλησης, να συμβάλλει στην υπέρβαση κοινωνικών αποκλεισμών καινά 
βοηθά με συγκεκριμένα προγράμματα την επανένταξη περιθωριοποιημένων 
ομάδων του πληθυσμού. 

• Το κράτος ως ιδιοκτήτης ή φορέας παρεχόμενων προς τον λαό υπηρεσιών. Οι 
βασικέςστρατηγικούχαρακτήρα υπηρεσίες επιβάλλεται να προσφέρονται από 
το κράτος ανεξάρτητα αν η φιλελευθεροποίηση επιτρέπει και στον ιδιωτικό 
τομέα να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Το κράτος οφείλει παράλληλα να 
προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων εκσυγχρονισμού που 
θα του επιτρέπουν μέσα στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος να 
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προσφέρει φθηνότερες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό 
τομέα. 

5. Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός σύμφυτος του καπιταλιστικού συστήματος. 
ΤοΧρηματιστήριοΑξιώνεπιβάλλεταιναλειτουργήσειστη βάση ενός αυστηρού πλαισίου 
που να προστατεύει τους επενδυτές και κυρίως τους μικροεπενδυτές. Υπό αυτές τις 
προϋποθέσεις μπορεί ν' αποβεί χρήσιμο για την οικονομία. Τα πολλά λειτουργικά 
και οργανωτικά προβλήματα, το τεχνητό κλίμα ευφορίας που δημιουργήθηκε και οι 
παρεμβάσεις των κερδοσκόπων οδήγησαν αρχικά τις τιμές στα ύψη. Στη συνέχεια 
οι συνεχείς πτώσεις εγκλώβισαν χιλιάδες απληροφόρητους επενδυτές ενώ χιλιάδες 
άλλοι μικροεπενδυτές έχουν χάσει τις οικονομίες που απόκτησαν μέσα από πολλά 
χρόνια σκληρής δουλειάς. 

Το Α Κ Ε Λ παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και παρεμβαίνει 
εκεί όπου παρατηρείται κερδοσκοπία σε βάρος των μικροεπενδυτών ή εκεί όπου 
αυτή η λειτουργία γίνεται σε βάρος της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης. Το Α Κ Ε Λ 
προτείνει: 

• Αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

• Έμπρακτη ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με άμεση 
στελέχωση και τεχνική υποστήριξη ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την αυστηρότερη μελέτη 
για εισαγωγή νέων εταιρειών, καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο και 
δυναμική παρέμβαση εκε ί όπου διαπιστώνονται παραλείψεις, παρατυπίες και 
ιδιαίτερα παρανομίες. Προς τούτο επιβάλλεται η άμεση κατάθεση του νέου 
νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας και ενίσχυση της Επιτροπής που καθυστερεί 
αδικαιολόγητα από την Κυβέρνηση. 

• Α μ ε σ η ρύθμιση του δικαιώματος επιστροφής από Δημόσιες Εταιρείες της 
ιδιωτικής τοποθέτησης που έγινε από επενδυτές. 

• Με ίωση ή/καικατάργησητουτέλουςΟ,6% που καταβάλλεταιγιαχρηματιστηριακές 
πράξεις και εισαγωγή, στη θέση του, φορολογίας κεφαλαιουχικού κέρδους. 

• Επίσπευση εισαγωγής του συστήματος αποϋλοποίησης που θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη διαφάνεια των πραγμάτων του Χρηματιστηρίου. 

• Παροχή κινήτρων σε θεσμικούς επενδυτές για περισσότερη παρεμβολή τους 
στην αγορά. 

• Υποστήριξη και έμπρακτη υλοποίηση της πρότασης για διενέργεια σε βάθος 
έρευνας που να ενδιατρίψει στα όσα έγιναν μέχρι σήμερα και να προτείνει 
μέτρα μεγαλύτερης ποοστασίας των επενδυτών και εύρυθμης λειτουργίας του 
Χ.Α.Κ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά τους ικανοποιητικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, παρόλες τις κατακτήσεις και το 
σχετικά ψηλό βιοτικό επίπεδο που οφείλονται σε σκληρούς κοινωνικούς αγώνες 
εντούτοις η Κύπρος αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
που επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν. Τέτοια προβλήματα είναι 

I. Το μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα της συνεχούς συρρίκνωσης των τομέων 
παραγωγής 

II. Το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και ιδιαίτερα της υλικής 
βάσης της βιομηχανίας. 

III. Η συνεχής διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τους δημόσιου 
χρέους. 

IV. Η άνιση κατανομή του εθνικού εισοδήματος η οποία λειτουργεί προς όφελος 
του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. 
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V. Ο πληθωρισμός που αυξάνεται. 

VI. Η ανεργία που έφτασε σε ποσοστό πρωτόγνωρο για την Κύπρο. 

VII. Το χαμηλό επίπεδο των συντάξεων. 

VIII. Οι διαστάσεις που παίρνει η μαζική εργοδότηση αλλοδαπών. 

IX. Το ποσοστό των Κυπρίων που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας και που φτάνει 
το 10%. 

Χ. Το στεγαστικό ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια 

XI. Τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. 

Για όλα αυτά τα προβλήματα το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν 
επεξεργασμένη πολιτική αντιμετώπισηςτους. Το 19ο Συνέδριο καλεί σε εντατικοποίηση 
της πάλης για επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία. 

2. Οι διαστάσεις τις οποίες έχει προσλάβει η μαζική εργοδότηση αλλοδαπών 
εργαζομένων και ιδιαίτερα η παράνομη εργοδότηση έχουν καταστήσει αυτό το 
πρόβλημα ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να 
φροντίσει, έτσι ώστε το θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών να τεθεί κάτω από 
έλεγχο και παρακολούθηση. Τονίζεται η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων 
για ισότιμη μεταχείριση των ξένων με τους κύπριους εργαζόμενους ώστε αυτοί 
να μη γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα πρέπει να αντιμετωπιστεί η 
παράνομη απασχόληση, μέσα από την εφαρμογή των νόμων και την τιμωρία των 
παράνομων εργοδοτών, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού 
του προβλήματος. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος 
για αναστολή της διαδικασίας παραχώρησης νέων αδειών σε τομείς όπου υπάρχει 
διαθέσιμο ντόπιο εργατικό δυναμικό, για αναθεώρηση των υφιστάμενων κριτηρίων 
για παραχώρηση αδειών απασχόλησης σε αλλοδαπούς και για καθορισμό ανάλογων 
κριτηρίων όπου δεν υπάρχουν. 

Το Α Κ Ε Λ στο πνεύμα του διεθνισμού και της αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τις αρχές 
του θα στέκεται, πάντα εμπόδιο στην προσπάθεια εκμετάλλευσης και ρατσιστικής 
μεταχείρισης των αλλοδαπών. 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑ! ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Το 19ο Συνέδριο στέκεται με ιδιαίτερη ανησυχία στην έξαρση του εγκλήματος και 
στην εξάπλωση των ναρκωτικών τα οποία θεωρεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα 
που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό. Δυστυχώς τόσο η κυβέρνηση όσο και η 
αστυνομία απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και να περιορίσουν την εξάπλωση 
των ναρκωτικών. Ανησυχητική είναι και η διάβρωση που παρατηρείται μέσα στο 
ίδιο το αστυνομικό σώμα και οι διασυνδέσεις ορισμένων αστυνομικών οργάνων με 
εγκληματικά στοιχεία. 

Το 19ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα να αναβαθμίσει την προσοχή και τη συμβολή 
του στην καταπολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών. Προς τούτο, πέραν των 
επιμέρους προτάσεων που έχουμε υποβάλει κατά καιρούς, επιβάλλεται το κόμμα 
μας να επεξεργαστεί συγκεκριμένη πολιτική με ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες 
δεν θα περιορίζονται μόνο σε θέματα καταστολής, αλλά και στην πρόληψη μέσω 
της αντιμετώπισης των κοινωνικο-οικονομικών αιτίων που οδηγούν στην έξαρση του 
εγκλήματος και στα ναρκωτικά. Οι προτάσεις μας να τεθούν ενώπιον του κοινωνικού 
συνόλου και των αρμόδιων φορέων και ν' αποτελέσουν τη βάση του δικού μας αγώνα 
ενάντια στο έγκλημα και τη διαφθορά. 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν από 
το προηγούμενο συνέδριο χαρακτηρίζονται από μια έντονη επίθεση των εργοδοτών 
και της κυβέρνησης ενάντια στο βιοτικό επίπεδο και τις ιστορικές κατακτήσεις των 
εργαζομένων της Κύπρου. Για πρώτη φορά στα χρόνια μετά την ανεξαρτησία υπάρχει 
τόσο έντονη ταύτιση φιλοσοφίας και πολιτικής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το 
μεγάλο κεφάλαιο. 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νεοφιλελεύθερης επίθεσης είναι οι συστηματικές 
προσπάθειες της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις των οργανισμών κοινής ωφελείας, 
η μονόπλευρη και ετσιθελική απόφαση για αλλοίωση της ΑΤΑ, η προσπάθεια για 
δια νόμου απαγόρευση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, η μονόπλευρη 
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η επιβολή σκληρών φορολογιών που 
πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα κ.α. Παράλληλα οι εργοδότες 
συνέχισαν την πολιτική τους για περιορισμό των μισθών και ωφελημάτων των 
εργαζομένων ενώ έντονα ήταν τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν για απορύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων με την εισαγωγή των λεγόμενων ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης και η χρησιμοποίηση τους για υπόσκαψη και περιορισμό του ρόλου των 
συλλογικών συμβάσεων και κατά συνέπεια του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος. 

2. Το Α Κ Ε Λ ως το κόμμα των εργαζομένων στάθηκε σταθερός και μόνιμος 
συμπαραστάτης των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων 
στηρίζοντας τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους. τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο 
και έμπρακτα. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων και τα καινούργια στοιχεία που 
εμφανίζονται στον τομέα των εργασιακών σχέσεων αποδεικνύουν ότι η απάντηση 
στην ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων βρίσκεται 
μόνο στην ολοένα και μεγαλύτερη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από το 
συνδικαλιστικό κίνημα, στην ταξική τους διαπαιδαγώγηση και στην μεγαλύτερη και 
ενεργότερη εμπλοκή τους στους αγώνες για υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. για 
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερα 
σημαντικός και καθοριστικός προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ρόλος της ΠΕΟ. ως 
της πρωτοπόρος ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι το Κόμμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα για προάσπιση του βιοτικού επιπέδου, βελτίωση των 
μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης, εισαγωγή μέτρων κοινωνικής πολιτικής, 
ψήφιση σύγχρονων εργατικών νομοθεσιών. Η ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, η μεγαλύτερη δυνατή οργάνωση και συσπείρωση των εργαζομένων 
μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να αποτελούν καθημερινό βίωμα των 
εργαζομένων Α Κ Ε Λ Ι Σ Τ Ω Ν σ' όποιο χώρο εργασίας και αν απασχολούνται. 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η αγροτική οικονομία πλήττεται 
από την πολιτική των φιλελευθεροποιήσεων και της μείωσης των δασμών καθώς 
και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το αγροτικό εισόδημα εξανεμίζεται ενώ 
παράλληλα αυξάνονται τα γεωργικά χρέη. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου 
πολλαπλασιάζονται λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Το Α Κ Ε Λ 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμβάλλει στην προώθηση προβλημάτων και αιτημάτων 
του αγροτικού κόσμου και έμπρακτα συμπαρίσταται στο δύσκολο αγώνα της Ε Κ Α 
και του Αγροτικού Κινήματος για προώθηση αγροτικών μεταρρυθμίσεων για 
αναδιαρθρώσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. 

2. Μπροστά στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και στην απροθυμία της 
Κυβέρνησης να ακολουθήσει μια ορθολογιστική αγροτική πολιτική το 19ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα να συνεχίσει σε συνεργασία με την Ε Κ Α να υποστηρίζει εντονότερα 
και να προωθείτα προβαλλόμενα από το αγροτικό κίνημα αιτήματα, ώστε η αναδόμηση 
και ο εκσυγχρονισμός να γίνουν πραγματικότητα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. 
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V. Ο πληθωρισμός που αυξάνεται. 

VI. Η ανεργία που έφτασε σε ποσοστό πρωτόγνωρο για την Κύπρο. 

VII. Το χαμηλό επίπεδο των συντάξεων. 

VIII. Οι διαστάσεις που παίρνει η μαζική εργοδότηση αλλοδαπών. 

IX. Το ποσοστό των Κυπρίων που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας και που φτάνει 
το 10%. 

Χ. Το στεγαστικό ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια 

XI. Τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. 

Για όλα αυτά τα προβλήματα το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν 
επεξεργασμένη πολιτική αντιμετώπισηςτους. Το 19ο Συνέδριο καλεί σε εντατικοποίηση 
της πάλης για επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία. 

2. Οι διαστάσεις τις οποίες έχει προσλάβει η μαζική εργοδότηση αλλοδαπών 
εργαζομένων και ιδιαίτερα η παράνομη εργοδότηση έχουν καταστήσει αυτό το 
πρόβλημα ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να 
φροντίσει, έτσι ώστε το θέμα της εργοδότησης αλλοδαπών να τεθεί κάτω από 
έλεγχο και παρακολούθηση. Τονίζεται η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων 
για ισότιμη μεταχείριση των ξένων με τους κύπριους εργαζόμενους ώστε αυτοί 
να μη γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα πρέπει να αντιμετωπιστεί η 
παράνομη απασχόληση, μέσα από την εφαρμογή των νόμων και την τιμωρία των 
παράνομων εργοδοτών, οι οποίοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη δημιουργία αυτού 
του προβλήματος. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος 
για αναστολή της διαδικασίας παραχώρησης νέων αδειών σε τομείς όπου υπάρχει 
διαθέσιμο ντόπιο εργατικό δυναμικό, για αναθεώρηση των υφιστάμενων κριτηρίων 
για παραχώρηση αδειών απασχόλησης σε αλλοδαπούς και για καθορισμό ανάλογων 
κριτηρίων όπου δεν υπάρχουν. 

Το Α Κ Ε Λ στο πνεύμα του διεθνισμού και της αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τις αρχές 
του θα στέκεται, πάντα εμπόδιο στην προσπάθεια εκμετάλλευσης και ρατσιστικής 
μεταχείρισης των αλλοδαπών. 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑ! ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 

Το 19ο Συνέδριο στέκεται με ιδιαίτερη ανησυχία στην έξαρση του εγκλήματος και 
στην εξάπλωση των ναρκωτικών τα οποία θεωρεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα 
που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό. Δυστυχώς τόσο η κυβέρνηση όσο και η 
αστυνομία απέτυχαν να αντιμετωπίσουν το έγκλημα και να περιορίσουν την εξάπλωση 
των ναρκωτικών. Ανησυχητική είναι και η διάβρωση που παρατηρείται μέσα στο 
ίδιο το αστυνομικό σώμα και οι διασυνδέσεις ορισμένων αστυνομικών οργάνων με 
εγκληματικά στοιχεία. 

Το 19ο Συνέδριο Α Κ Ε Λ καλεί το Κόμμα να αναβαθμίσει την προσοχή και τη συμβολή 
του στην καταπολέμηση του εγκλήματος και των ναρκωτικών. Προς τούτο, πέραν των 
επιμέρους προτάσεων που έχουμε υποβάλει κατά καιρούς, επιβάλλεται το κόμμα 
μας να επεξεργαστεί συγκεκριμένη πολιτική με ολοκληρωμένες προτάσεις οι οποίες 
δεν θα περιορίζονται μόνο σε θέματα καταστολής, αλλά και στην πρόληψη μέσω 
της αντιμετώπισης των κοινωνικο-οικονομικών αιτίων που οδηγούν στην έξαρση του 
εγκλήματος και στα ναρκωτικά. Οι προτάσεις μας να τεθούν ενώπιον του κοινωνικού 
συνόλου και των αρμόδιων φορέων και ν' αποτελέσουν τη βάση του δικού μας αγώνα 
ενάντια στο έγκλημα και τη διαφθορά. 
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τα χρόνια που μεσολάβησαν από 
το προηγούμενο συνέδριο χαρακτηρίζονται από μια έντονη επίθεση των εργοδοτών 
και της κυβέρνησης ενάντια στο βιοτικό επίπεδο και τις ιστορικές κατακτήσεις των 
εργαζομένων της Κύπρου. Για πρώτη φορά στα χρόνια μετά την ανεξαρτησία υπάρχει 
τόσο έντονη ταύτιση φιλοσοφίας και πολιτικής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το 
μεγάλο κεφάλαιο. 

Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νεοφιλελεύθερης επίθεσης είναι οι συστηματικές 
προσπάθειες της κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις των οργανισμών κοινής ωφελείας, 
η μονόπλευρη και ετσιθελική απόφαση για αλλοίωση της ΑΤΑ, η προσπάθεια για 
δια νόμου απαγόρευση των απεργιών στις ουσιώδεις υπηρεσίες, η μονόπλευρη 
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η επιβολή σκληρών φορολογιών που 
πλήττουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα κ.α. Παράλληλα οι εργοδότες 
συνέχισαν την πολιτική τους για περιορισμό των μισθών και ωφελημάτων των 
εργαζομένων ενώ έντονα ήταν τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν για απορύθμιση 
των εργασιακών σχέσεων με την εισαγωγή των λεγόμενων ευέλικτων μορφών 
απασχόλησης και η χρησιμοποίηση τους για υπόσκαψη και περιορισμό του ρόλου των 
συλλογικών συμβάσεων και κατά συνέπεια του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος. 

2. Το Α Κ Ε Λ ως το κόμμα των εργαζομένων στάθηκε σταθερός και μόνιμος 
συμπαραστάτης των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων 
στηρίζοντας τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους. τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο 
και έμπρακτα. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων και τα καινούργια στοιχεία που 
εμφανίζονται στον τομέα των εργασιακών σχέσεων αποδεικνύουν ότι η απάντηση 
στην ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων βρίσκεται 
μόνο στην ολοένα και μεγαλύτερη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από το 
συνδικαλιστικό κίνημα, στην ταξική τους διαπαιδαγώγηση και στην μεγαλύτερη και 
ενεργότερη εμπλοκή τους στους αγώνες για υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. για 
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ιδιαίτερα 
σημαντικός και καθοριστικός προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ρόλος της ΠΕΟ. ως 
της πρωτοπόρος ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διακηρύττει ότι το Κόμμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται 
μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα για προάσπιση του βιοτικού επιπέδου, βελτίωση των 
μισθών και των άλλων όρων απασχόλησης, εισαγωγή μέτρων κοινωνικής πολιτικής, 
ψήφιση σύγχρονων εργατικών νομοθεσιών. Η ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού 
κινήματος, η μεγαλύτερη δυνατή οργάνωση και συσπείρωση των εργαζομένων 
μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να αποτελούν καθημερινό βίωμα των 
εργαζομένων Α Κ Ε Λ Ι Σ Τ Ω Ν σ' όποιο χώρο εργασίας και αν απασχολούνται. 

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η αγροτική οικονομία πλήττεται 
από την πολιτική των φιλελευθεροποιήσεων και της μείωσης των δασμών καθώς 
και από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το αγροτικό εισόδημα εξανεμίζεται ενώ 
παράλληλα αυξάνονται τα γεωργικά χρέη. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου 
πολλαπλασιάζονται λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης. Το Α Κ Ε Λ 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, συμβάλλει στην προώθηση προβλημάτων και αιτημάτων 
του αγροτικού κόσμου και έμπρακτα συμπαρίσταται στο δύσκολο αγώνα της Ε Κ Α 
και του Αγροτικού Κινήματος για προώθηση αγροτικών μεταρρυθμίσεων για 
αναδιαρθρώσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας. 

2. Μπροστά στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και στην απροθυμία της 
Κυβέρνησης να ακολουθήσει μια ορθολογιστική αγροτική πολιτική το 19ο Συνέδριο 
καλεί το Κόμμα να συνεχίσει σε συνεργασία με την Ε Κ Α να υποστηρίζει εντονότερα 
και να προωθείτα προβαλλόμενα από το αγροτικό κίνημα αιτήματα, ώστε η αναδόμηση 
και ο εκσυγχρονισμός να γίνουν πραγματικότητα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. 
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Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει ανάμεσα σ' άλλα να προωθηθούν: 

I. Δ ιοχέτευση κεφαλαιουχικών επενδύσεων με την παροχή ουσιαστικών κινήτρων 
καιλήψη σειράς πρακτικών μέτρων για δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων μονάδων. 

II. Παροχή ουσιαστικών κινήτρων για πραγματικές αναδιαρθρώσεις των βασικών 
καλλιεργειών. 

III. Ενίσχυση της έρευνας για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και 
διαχείρισης της παραγωγής και επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

IV. Υιοθέτηση των προτεινόμενων από το αγροτικό κίνημα συγκεκριμένων 
μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής, όπως η επιδότηση του πετρελαίου 
για γεωργική χρήση, ο μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. για γεωργικά χρειώδη και 
υπηρεσίες, η απλοποίηση δομών εμπορίας, η ρύθμιση των γεωργικών χρεών, μη 
αποκλειόμενης και της διαγραφής τους. 

V. Θεσμοθέτηση των Ταμείων στήριξης για διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος. 

VI. Απορρόφηση από το κράτος του απαιτούμενου κόστους εναρμόνισης με το 
Κοινοτικό Κεκτημένο. 

VII. Εφαρμογή του νόμου για σύσταση Αρχής Υδάτων. 

VIII. Συνεχής βελτίωση των γεωργικών ασφαλίσεων. 

IX. Αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων και προώθηση νέων βελτιωμένων 
Σχεδίων για τους νέους και τις γυναίκες, όπου μεταξύ άλλων θα παρέχονται 
αυξημένα κίνητρα για δημιουργία αγροτικών βιοτεχνιών και προώθηση του 
αγροτουρισμού. 

Χ. Εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης του σχολείου με μαθήματα αγροτικής 
οικονομίας και δημιουργία Γεωργικής Σχολής. 

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
1. Η πίεση που το μεγάλο κεφάλαιο ασκεί πάνω στα μεσαία στρώματα δημιουργεί 
την αντικειμενική βάση της σύμπτωσης συμφερόντων άρα και της συμμαχίας αυτών 
των στρωμάτων με τους μισθωτούς εργαζόμενους. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
επαναβεβαιώνει αυτή τη θέση. ως αποτέλεσμα της οποίας το Κόμμα μας από την 
ίδρυση του αγκάλιασε τα στρώματα αυτά και είχε συμβάλει τα μέγιστα στο να 
οργανωθούν επαγγελματικά παρέχοντας ολόπλευρη βοήθεια και υποστήριξη στην 
προώθηση των επαγγελματικών τους προβλημάτων. 

2. Το μεγάλο κεφάλαιο εκμεταλλευόμενο την πορεία εναρμόνισης με το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο προσπαθεί και επιδιώκει όλα να ρυθμιστούν με τρόπο και 
στο βαθμό που να εξυπηρετούνται τα δικά του συμφέροντα. Πιστό σύμμαχο στην 
προσπάθεια του αυτή, έχει βρει τη σημερινή συντηρητική και αντιλαϊκή κυβέρνηση. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι καθήκον του Κόμματος και του 
Λαϊκού Κινήματος προς τα μεσαία στρώματα: 

I. Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των μεσαίων 
στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

II. Να συμβάλει μέσω των κομματικών μελών αυτού του στρώματος στην περαιτέρω 
μαζικοποίηση των οργανώσεων και κλαδικών τομέων της, όπως επίσης στην 
μελέτη, ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

III. Να προβάλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς μέσα και έξω από 
τη Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους για τη διεκδίκηση των δικαίων 
αιτημάτων τους. 

IV. Να καθοδηγήσει καινά αγωνιστεί μαζί με τα στρώματα αυτά. ώστε η εναρμόνιση 
μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στην πορεία μας προς την Ε.Ε. να μην επηρεάσει 
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αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο. 

V. Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η πίεση που ασκείται στους νέους 
από το κοινωνικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Η κυβέρνηση της 
Δεξ ιάς με τη συντηρητική κοινωνικό-οικονομική πολιτική της, αλλά και με τον 
αυταρχισμό που τη διακρίνει, έχει επιτείνει τους παράγοντες εκείνους που ωθούν 
στην περιθωριοποίηση και την αποστασιοποίηση από την οργανωμένη, συλλογική 
συμμετοχή και πάλη. 

2. Η Αριστερά, για την πραγμάτωση των στόχων της και ειδικά για το χτίσιμο 
μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας της δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, έχει 
ανάγκη από δραστήριους και όχι αποστασιοποιημένους ανθρώπους. Η μάχη που 
δίνει η Αριστερά σ' αυτό το επίπεδο δεν είναι μόνο ενάντια στη δεξιά, συντηρητική 
πολιτική, αλλά και ενάντια σ' αυτή τη στάση ζωής, της αποστασιοποίησης και της 
αποστροφής προς την πολιτική, που σε τελική ανάλυση εξυπηρετεί την πολιτική της 
Δεξιάς. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι το Κίνημα Νεολαίας της Αριστεράς, 
η Ε Δ Ο Ν , διατηρεί ισχυρή τη σχέση, την παρουσία της και την παρέμβαση της στη 
νεολαία. Αυτή η σχέση εδράζεται πάνω στους ιστορικούς δεσμούς που η Αριστερά 
ο ικοδόμησε με τη νέα γενιά στους αγώνες της για υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, για την υπεράσπιση και 
διεύρυνση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της νέας γενιάς και εκτείνεται 
στους σύγχρονους αγώνες και διεκδικήσεις των νέων. 

4. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το θέμα της πάλης για το κέρδισμα 
των συνειδήσεων της νέας γενιάς είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει το 
Κόμμα, σε πιο στενή επαφή, συντονισμό και συνεργασία με την ΕΔΟΝ, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασης των ΕΔΟΝίτ ικων 
οργανώσεων τοπικά, την ανάπτυξη της πολιτικής, μορφωτικής, συνδικαλιστικής 
και πολιτιστικής της δράσης εναρμονίζοντας το περιεχόμενο της με τις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις της νεολαίας. Ιδιαίτερος προβληματισμός επιβάλλεται να 
γίνει για το περιεχόμενο της δράσης των τοπικών συλλόγων και την παρουσία της 
Ε Δ Ο Ν σ' αυτούς, όπως επίσης και τη διαμόρφωση χώρων νεολαίας μέσα από τους 
οποίους η Ε Δ Ο Ν θα μπορέσει να αγκαλιάσει τους νέους. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων αγώνων, κύρια του Α Κ Ε Λ , του Οργανωμένου 
Προοδευτικού Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος, 
η θέση της κύπριας Γυναίκας σήμερα είναι σαφώς αναβαθμισμένη συγκριτικά με το 
παρελθόν. Παρά όμως την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στη κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική ζωή του τόπου, το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η θέση 
που κατέχουν στην κυπριακή κοινωνία δεν είναι ανάλογη της προσφοράς τους και 
δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν. Απουσιάζουν κύρια από τα κέντρα 
λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. 

2. Μέσα στις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του το ΑΚΕΛ , αντικρίζει τα 
προβλήματα των γυναικών στη σωστή τους διάσταση. Με στόχο να αναπροσαρμόζει τη 
δουλειά του, έτσι που τόσο μέσα στο ίδιο το Κόμμα, όσο και γενικότερα στη κυπριακή 
κοινωνία η γυναίκα να αναβαθμίζει τη παρουσία και προσφορά της, το 19ο Συνέδριο 
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει: 

9 Επεξεργασία και προβολή συγκεκριμένων ολοκληρωμένων θέσεων/ 
προτάσεων για τα σοβαρότερα προβλήματα της Κύπριας γυναίκας. 
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αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο. 

V. Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η πίεση που ασκείται στους νέους 
από το κοινωνικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Η κυβέρνηση της 
Δεξ ιάς με τη συντηρητική κοινωνικό-οικονομική πολιτική της, αλλά και με τον 
αυταρχισμό που τη διακρίνει, έχει επιτείνει τους παράγοντες εκείνους που ωθούν 
στην περιθωριοποίηση και την αποστασιοποίηση από την οργανωμένη, συλλογική 
συμμετοχή και πάλη. 

2. Η Αριστερά, για την πραγμάτωση των στόχων της και ειδικά για το χτίσιμο 
μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνίας της δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, έχει 
ανάγκη από δραστήριους και όχι αποστασιοποιημένους ανθρώπους. Η μάχη που 
δίνει η Αριστερά σ' αυτό το επίπεδο δεν είναι μόνο ενάντια στη δεξιά, συντηρητική 
πολιτική, αλλά και ενάντια σ' αυτή τη στάση ζωής, της αποστασιοποίησης και της 
αποστροφής προς την πολιτική, που σε τελική ανάλυση εξυπηρετεί την πολιτική της 
Δεξιάς. 

3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι το Κίνημα Νεολαίας της Αριστεράς, 
η Ε Δ Ο Ν , διατηρεί ισχυρή τη σχέση, την παρουσία της και την παρέμβαση της στη 
νεολαία. Αυτή η σχέση εδράζεται πάνω στους ιστορικούς δεσμούς που η Αριστερά 
ο ικοδόμησε με τη νέα γενιά στους αγώνες της για υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, 
της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην πατρίδα μας, για την υπεράσπιση και 
διεύρυνση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της νέας γενιάς και εκτείνεται 
στους σύγχρονους αγώνες και διεκδικήσεις των νέων. 

4. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το θέμα της πάλης για το κέρδισμα 
των συνειδήσεων της νέας γενιάς είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει το 
Κόμμα, σε πιο στενή επαφή, συντονισμό και συνεργασία με την ΕΔΟΝ, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου και της παρέμβασης των ΕΔΟΝίτ ικων 
οργανώσεων τοπικά, την ανάπτυξη της πολιτικής, μορφωτικής, συνδικαλιστικής 
και πολιτιστικής της δράσης εναρμονίζοντας το περιεχόμενο της με τις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις της νεολαίας. Ιδιαίτερος προβληματισμός επιβάλλεται να 
γίνει για το περιεχόμενο της δράσης των τοπικών συλλόγων και την παρουσία της 
Ε Δ Ο Ν σ' αυτούς, όπως επίσης και τη διαμόρφωση χώρων νεολαίας μέσα από τους 
οποίους η Ε Δ Ο Ν θα μπορέσει να αγκαλιάσει τους νέους. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ 

1. Ως αποτέλεσμα των μακρόχρονων αγώνων, κύρια του Α Κ Ε Λ , του Οργανωμένου 
Προοδευτικού Γυναικείου Κινήματος της ΠΟΓΟ και ευρύτερα του Λαϊκού Κινήματος, 
η θέση της κύπριας Γυναίκας σήμερα είναι σαφώς αναβαθμισμένη συγκριτικά με το 
παρελθόν. Παρά όμως την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στη κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική ζωή του τόπου, το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι η θέση 
που κατέχουν στην κυπριακή κοινωνία δεν είναι ανάλογη της προσφοράς τους και 
δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που διαδραματίζουν. Απουσιάζουν κύρια από τα κέντρα 
λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής. 

2. Μέσα στις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής του το ΑΚΕΛ , αντικρίζει τα 
προβλήματα των γυναικών στη σωστή τους διάσταση. Με στόχο να αναπροσαρμόζει τη 
δουλειά του, έτσι που τόσο μέσα στο ίδιο το Κόμμα, όσο και γενικότερα στη κυπριακή 
κοινωνία η γυναίκα να αναβαθμίζει τη παρουσία και προσφορά της, το 19ο Συνέδριο 
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει: 

9 Επεξεργασία και προβολή συγκεκριμένων ολοκληρωμένων θέσεων/ 
προτάσεων για τα σοβαρότερα προβλήματα της Κύπριας γυναίκας. 
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• Λήψη μέτρων για ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών στην κομματική ζωή, 
αξιοποίηση και προβολή γυναικείων στελεχών σε κομματική δουλειά και όχι 
μόνο σε θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με γυναικεία ζητήματα. 

• Δημοσιοποίηση των θέσεων του Α Κ Ε Λ για διάφορα θέματα που προκύπτουν 
και σχετίζονται με τη γυναίκα. 

• Αξ ιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού γυναικών σε διάφορα κομματικά αξιώματα 
και προβολή του έργου που επιτελούν γυναικεία κομματικά στελέχη, κύρια 
σε δημόσια αξιώματα (π.χ. δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κ.λ.π.) 

• Επεξεργασία και προώθηση για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, 
νομοσχεδίων που θα προωθούν την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών, σε συνεργασία με το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ. 

• Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρακτική εφαρμογή των νόμων 
που ψηφίστηκαν. 

3. Οι ίδιες οι συνθήκες επιβάλλουν όπως το Κόμμα μας πιο συγκεκριμένα 
εκδηλώσειτη βοήθεια καιστήριξητου προςτοΔημοκρατικό γυναικείο Κ ί νηματηςΠΟΓΟ 
που σήμερα αποτελεί ένα μαζικό γυναικείο κίνημα, με ευρείς προσανατολισμούς, για 
να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα για κατάκτηση 
των δικαιωμάτων της γυναίκας. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι τα πολλά και ποικίλα προβλήματα των 
συνταξιούχων πρέπει να αντιμετωπισθούν σωστά και προγραμματισμένα από το 
κοινωνικό σύνολο και το κράτος. 

2. Υπογραμμίζεται ότι είναι καθήκον του Κόμματος να προβάλλει τις ανησυχίες 
και τα προβλήματα των συνταξιούχων και να συμβάλλει μέσω των κομματικών μελών 
στην πάρα πέρα μαζικοποίηση της ΕΚΥΣΥ. 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΑΘΟΝΤΕΣ 
1. Το Α Κ Ε Λ τα στελέχη και τα μέλη του πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του 
προσφυγικού οργανωμένου κινήματος και το στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις. 
Ο νόμος που ψηφίστηκε για την εκλογή της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, των 
επαρχιακών και τοπικών επιτροπών των προσφύγων αποτελεί δικαίωση του πάγιου 
αιτήματος του Α Κ Ε Λ για επανδραστηριοποίηση της ΠΕΠ. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
θεωρεί ότι οι προσφυγικές εκλογές που θα γίνουν τον Δεκέμβρη του 2001 έχουν 
μεγάλη και πολύπλευρη σημασία για τούτο και το Κόμμα θα πρέπει με επιμέλεια, 
προγραμματισμό και ευρύτητα πνεύματος να ασχοληθεί έγκαιρα με όλα τα θέματα 
που προκύπτουν. 

2. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η πολιτική της κυβέρνησης Κληρίδη κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια για τα προσφυγικά θέματα δεν κρίνεται ικανοποιητική και 
όπως σε πολλά άλλα θέματα την χαρακτηρίζει εν πολλοίς το στοιχείο της δημαγωγίας 
με στόχο παραταξιακά οφέλη. Το Α Κ Ε Λ προσπάθησε να βελτιώσει την πολιτική 
στα προσφυγικά προβλήματα με δεκάδες θέματα που ενέγραψε στην αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και με την άσκηση συνεχούς πίεσης πάνω στην κυβέρνηση 
μέσα και έξω από την Βουλή. 

3. Το 19ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα με μεγαλύτερη εμπλοκή των στελεχών και 
μελών του να συνεχίσει την πάλη για την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων 
στηριζόμενο στις θέσεις που έχει επεξεργαστεί και ιδιαίτερα όσο αφορά το στεγαστικό 
και τον Φορέα Ίσης κατανομής Βαρών. Να μεταστεγαστούν οι πρόσφυγες των υπό 
κατάρρευση συνοικισμών. 

4. Το ανθρωπιστικό θέμα των Κυπρίων αγνοουμένων παραμένει χωρίς λύση 
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από το 1974, κύρια λόγω της απαράδεκτης στάσης του Ντενκτάς και λόγω της μη 
αποφασιστικότητας των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν τα δικά τους ψηφίσματα 
στο θέμα αγνοούμενοι. Οι θέσεις περί τεκμηρίου θανάτου και ομαδοποίησης των 
αγνοουμένων είναι εκείνες που οδηγούν σε κλείσιμο του θέματος χωρίς κατοχύρωση 
του δικαιώματος των συγγενών να γνωρίζουν την πραγματικότητα για τα προσφιλή 
τους πρόσωπα γι' αυτό και δεν γίνονται αποδεχτές. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι το θέμα των αγνοουμένων 
πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στις προτεραιότητες του Κόμματος και ότι πρέπει 
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για λειτουργία της Διερευνητικής Επιτροπής 
Αγνοουμένων (ΔΕΑ) με πρώτο μέλημα τον διορισμό του τρίτου μέλους από 
πλευράς Η.Ε. Μέσω της διεθνοποίησης του θέματος να επιδιωχθεί αναβάθμιση του 
ενδιαφέροντος ανθρωπιστικών οργανώσεων και φορέων και να ασκηθεί πίεση στην 
Τουρκία και στον Ντενκτάς για διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου 
των αγνοουμένων. 

6. Ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων και Μαρωνιτών εγκλωβισμένων μειώνεται 
συνεχώς σαν συνέπεια της πολιτικής του Ντενκτάς να παραβιάζει τις συμφωνίες 
που υπογράφει και της πολιτικής του εθνικού ξεκαθαρίσματος. Το θέμα των 
εγκλωβισμένων επιβάλλεται να συνεχίσει να βρίσκεται στις προτεραιότητες μας σαν 
θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

7. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης σε ότι αφορά τα θέματα διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων δεν ικανοποιεί. Υπάρχουν προβλήματα όσον 
αφορά την επιδιόρθωση των οικιών των εγκλωβισμένων, τα παρεχόμενα επιδόματα 
και την καθυστέρηση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των 
εγκλωβισμένων που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Το Α Κ Ε Λ πρέπει να εργαστεί 
ούτως ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση και λύση αυτών των προβλημάτων. 

8. Το Α Κ Ε Λ ανέπτυξε σημαντικές πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τη Βουλή 
για επίλυση βασικών και καθημερινών προβλημάτων των παθόντων. Παρά τις 
προσπάθειες μας όμως παραμένουν άλυτα διάφορα προβλήματα όπως.· 

I. Σωστή εφαρμογή της Νομοθεσίας για επαγγελματική αποκατάσταση. 

II. Πλήρης συμμόρφωση της κυβέρνησης με τα συμφωνηθέντα για ότι αφορά τα 
οικονομικά θέματα (επιδόματα) και προσαρμογή τους στα σημερινά δεδομένα. 

III. Παραχώρηση διευκολύνσεων για εκπαίδευση, σπουδές, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και άλλα. 

IV. Παραχώρηση τιμητικών διακρίσεων και ηθικών αμοιβών όπως προνοεί η 
σχετική Νομοθεσία. 

V. Δημιουργία μνημείου ηρώων της Αντίστασης και της Δημοκρατίας καθώς και 
μνημείου πεσόντων όλων των αγώνων του Κυπριακού Λαού. 

Το Α Κ Ε Λ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. 

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
1. Ο Συνεργατισμός είναι μια κοινωνική κατάκτηση του κυπριακού λαού γι ' αυτό 
το Α Κ Ε Λ νοιώθει περήφανο γιατί από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του στάθηκε 
αταλάντευτα δίπλα από το Κίνημα υποστηρίζοντας την δράση και την ανάπτυξη του. 
Το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον. 
2. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά θετικά τις κινήσεις που έκαμε ο 
Συνεργατισμός, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και από την άλλη να συνεχίσει το κοινωνικό 
του έργο απαντώντας στις προκλήσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θεωρεί 
ότι επιβάλλεται όπως ο Συνεργατισμός υπερπηδήσει κάποιες δυσκολίες που 
δημιουργούνται λόγω της δομής του αλλά και του απηρχαιωμένου νομικού πλαισίου 
που ισχύει, γι' αυτό είναι αναγκαίος ένας νομοθετικός εκσυγχρονισμός που θα 
βελτιώσει τη λειτουργία του. 
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• Λήψη μέτρων για ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών στην κομματική ζωή, 
αξιοποίηση και προβολή γυναικείων στελεχών σε κομματική δουλειά και όχι 
μόνο σε θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με γυναικεία ζητήματα. 

• Δημοσιοποίηση των θέσεων του Α Κ Ε Λ για διάφορα θέματα που προκύπτουν 
και σχετίζονται με τη γυναίκα. 

• Αξ ιοποίηση μεγαλύτερου αριθμού γυναικών σε διάφορα κομματικά αξιώματα 
και προβολή του έργου που επιτελούν γυναικεία κομματικά στελέχη, κύρια 
σε δημόσια αξιώματα (π.χ. δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι κ.λ.π.) 

• Επεξεργασία και προώθηση για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, 
νομοσχεδίων που θα προωθούν την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών, σε συνεργασία με το Γυναικείο Κίνημα της ΠΟΓΟ. 

• Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρακτική εφαρμογή των νόμων 
που ψηφίστηκαν. 

3. Οι ίδιες οι συνθήκες επιβάλλουν όπως το Κόμμα μας πιο συγκεκριμένα 
εκδηλώσειτη βοήθεια καιστήριξητου προςτοΔημοκρατικό γυναικείο Κ ί νηματηςΠΟΓΟ 
που σήμερα αποτελεί ένα μαζικό γυναικείο κίνημα, με ευρείς προσανατολισμούς, για 
να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα για κατάκτηση 
των δικαιωμάτων της γυναίκας. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι τα πολλά και ποικίλα προβλήματα των 
συνταξιούχων πρέπει να αντιμετωπισθούν σωστά και προγραμματισμένα από το 
κοινωνικό σύνολο και το κράτος. 

2. Υπογραμμίζεται ότι είναι καθήκον του Κόμματος να προβάλλει τις ανησυχίες 
και τα προβλήματα των συνταξιούχων και να συμβάλλει μέσω των κομματικών μελών 
στην πάρα πέρα μαζικοποίηση της ΕΚΥΣΥ. 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ - ΠΑΘΟΝΤΕΣ 
1. Το Α Κ Ε Λ τα στελέχη και τα μέλη του πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του 
προσφυγικού οργανωμένου κινήματος και το στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις. 
Ο νόμος που ψηφίστηκε για την εκλογή της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, των 
επαρχιακών και τοπικών επιτροπών των προσφύγων αποτελεί δικαίωση του πάγιου 
αιτήματος του Α Κ Ε Λ για επανδραστηριοποίηση της ΠΕΠ. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
θεωρεί ότι οι προσφυγικές εκλογές που θα γίνουν τον Δεκέμβρη του 2001 έχουν 
μεγάλη και πολύπλευρη σημασία για τούτο και το Κόμμα θα πρέπει με επιμέλεια, 
προγραμματισμό και ευρύτητα πνεύματος να ασχοληθεί έγκαιρα με όλα τα θέματα 
που προκύπτουν. 

2. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά ότι η πολιτική της κυβέρνησης Κληρίδη κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια για τα προσφυγικά θέματα δεν κρίνεται ικανοποιητική και 
όπως σε πολλά άλλα θέματα την χαρακτηρίζει εν πολλοίς το στοιχείο της δημαγωγίας 
με στόχο παραταξιακά οφέλη. Το Α Κ Ε Λ προσπάθησε να βελτιώσει την πολιτική 
στα προσφυγικά προβλήματα με δεκάδες θέματα που ενέγραψε στην αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και με την άσκηση συνεχούς πίεσης πάνω στην κυβέρνηση 
μέσα και έξω από την Βουλή. 

3. Το 19ο Συνέδριο καλεί το Κόμμα με μεγαλύτερη εμπλοκή των στελεχών και 
μελών του να συνεχίσει την πάλη για την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων 
στηριζόμενο στις θέσεις που έχει επεξεργαστεί και ιδιαίτερα όσο αφορά το στεγαστικό 
και τον Φορέα Ίσης κατανομής Βαρών. Να μεταστεγαστούν οι πρόσφυγες των υπό 
κατάρρευση συνοικισμών. 

4. Το ανθρωπιστικό θέμα των Κυπρίων αγνοουμένων παραμένει χωρίς λύση 
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από το 1974, κύρια λόγω της απαράδεκτης στάσης του Ντενκτάς και λόγω της μη 
αποφασιστικότητας των Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόσουν τα δικά τους ψηφίσματα 
στο θέμα αγνοούμενοι. Οι θέσεις περί τεκμηρίου θανάτου και ομαδοποίησης των 
αγνοουμένων είναι εκείνες που οδηγούν σε κλείσιμο του θέματος χωρίς κατοχύρωση 
του δικαιώματος των συγγενών να γνωρίζουν την πραγματικότητα για τα προσφιλή 
τους πρόσωπα γι' αυτό και δεν γίνονται αποδεχτές. 

5. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι το θέμα των αγνοουμένων 
πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στις προτεραιότητες του Κόμματος και ότι πρέπει 
να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για λειτουργία της Διερευνητικής Επιτροπής 
Αγνοουμένων (ΔΕΑ) με πρώτο μέλημα τον διορισμό του τρίτου μέλους από 
πλευράς Η.Ε. Μέσω της διεθνοποίησης του θέματος να επιδιωχθεί αναβάθμιση του 
ενδιαφέροντος ανθρωπιστικών οργανώσεων και φορέων και να ασκηθεί πίεση στην 
Τουρκία και στον Ντενκτάς για διερεύνηση και διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου 
των αγνοουμένων. 

6. Ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων και Μαρωνιτών εγκλωβισμένων μειώνεται 
συνεχώς σαν συνέπεια της πολιτικής του Ντενκτάς να παραβιάζει τις συμφωνίες 
που υπογράφει και της πολιτικής του εθνικού ξεκαθαρίσματος. Το θέμα των 
εγκλωβισμένων επιβάλλεται να συνεχίσει να βρίσκεται στις προτεραιότητες μας σαν 
θέμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

7. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης σε ότι αφορά τα θέματα διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων δεν ικανοποιεί. Υπάρχουν προβλήματα όσον 
αφορά την επιδιόρθωση των οικιών των εγκλωβισμένων, τα παρεχόμενα επιδόματα 
και την καθυστέρηση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των 
εγκλωβισμένων που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. Το Α Κ Ε Λ πρέπει να εργαστεί 
ούτως ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση και λύση αυτών των προβλημάτων. 

8. Το Α Κ Ε Λ ανέπτυξε σημαντικές πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τη Βουλή 
για επίλυση βασικών και καθημερινών προβλημάτων των παθόντων. Παρά τις 
προσπάθειες μας όμως παραμένουν άλυτα διάφορα προβλήματα όπως.· 

I. Σωστή εφαρμογή της Νομοθεσίας για επαγγελματική αποκατάσταση. 

II. Πλήρης συμμόρφωση της κυβέρνησης με τα συμφωνηθέντα για ότι αφορά τα 
οικονομικά θέματα (επιδόματα) και προσαρμογή τους στα σημερινά δεδομένα. 

III. Παραχώρηση διευκολύνσεων για εκπαίδευση, σπουδές, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και άλλα. 

IV. Παραχώρηση τιμητικών διακρίσεων και ηθικών αμοιβών όπως προνοεί η 
σχετική Νομοθεσία. 

V. Δημιουργία μνημείου ηρώων της Αντίστασης και της Δημοκρατίας καθώς και 
μνημείου πεσόντων όλων των αγώνων του Κυπριακού Λαού. 

Το Α Κ Ε Λ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. 

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
1. Ο Συνεργατισμός είναι μια κοινωνική κατάκτηση του κυπριακού λαού γι ' αυτό 
το Α Κ Ε Λ νοιώθει περήφανο γιατί από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του στάθηκε 
αταλάντευτα δίπλα από το Κίνημα υποστηρίζοντας την δράση και την ανάπτυξη του. 
Το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον. 
2. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά θετικά τις κινήσεις που έκαμε ο 
Συνεργατισμός, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, ώστε να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και από την άλλη να συνεχίσει το κοινωνικό 
του έργο απαντώντας στις προκλήσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θεωρεί 
ότι επιβάλλεται όπως ο Συνεργατισμός υπερπηδήσει κάποιες δυσκολίες που 
δημιουργούνται λόγω της δομής του αλλά και του απηρχαιωμένου νομικού πλαισίου 
που ισχύει, γι' αυτό είναι αναγκαίος ένας νομοθετικός εκσυγχρονισμός που θα 
βελτιώσει τη λειτουργία του. 
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3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε πολλή 
σοβαρότητα και αυστηρότητα σε θέματα σωστής διοίκησης, χρηστής διαχείρισης, 
έγκαιρου προληπτικού ελέγχου και μακρόπνοου προγραμματισμού έτσι που να μην 
επιτρέπεται στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του να επιτίθενται κατά 
του Κινήματος προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα. 

4. Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση, στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, να 
υπερασπίσει τις κατακτήσεις του Συνεργατικού Κινήματος γιατί αυτές εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα μεγάλης μάζας του λαού που έχει ανάγκη την στήριξη του Συνεργατισμού 
για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, αλλά και για την περαιτέρω βελτίωση 
του βιοτικού του επιπέδου. 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων ο ρόλος του Κινήματος 
Ειρήνης και Αλληλεγγύης προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Το 19ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ σημειώνει την αναδιοργάνωση του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης καθώς και 
τη δραστηριότητα του συλλογικού οργάνου του Λαϊκού μας Κινήματος για έκφραση 
αλληλεγγύης διεθνιστικής αλληλεγγύης που είναι η ΕΠΑΛ. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει την 
υποστήριξη του στο Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης το οποίο πρέπει να διευρυνθεί 
και να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο για να εκπληρώσει πληρέστερα τους 
στόχους του. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΜΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Οι εθελοντικές, μη - κυβερνητικές οργανώσεις και οι ομάδες πρωτοβουλίας των 
πολιτών, είναι αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας μιας 
σύγχρονης κοινωνίας. Το κράτος πρέπει να στηρίζει το ρόλο αυτών των οργανώσεων 
που θα πρέπει να στοχεύουν όχι στη φιλανθρωπία, αλλά στην προώθηση μιας 
κοινωνικής πολιτικής η οποία θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
1. Το Α Κ Ε Λ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Σήμερα η θεσμική ολοκλήρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πολιτική και 
οικονομική της ανεξαρτησία, η κοινωνική της αξιοπιστία προβάλλουν σαν αδήριτη 
ανάγκη. Δυστυχώς, οι κατά καιρούς υποσχέσεις για μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης 
των Δήμων και των Κοινοτήτων παραμένουν ανεκπλήρωτες. Εξακολουθεί η φθορά 
θεσμών με τη συνέχιση της «επαιτείας» για έκτακτες χορηγίες και επιδοτήσεις από 
το κράτος. Ο αυταρχισμός και ο συγκεντρωτισμός της κυβέρνησης, η υποβάθμιση 
του κοινωνικού ρόλου του κράτους και η λογική της «επιχείρησης» που χαρακτηρίζει 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη θέση των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

2. Το 19ο Συνέδριο εκφράζει εκτίμηση για το έργο που επιτελούν για χρόνια 
τώρα οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Αριστεράς στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αναπτύσσοντας αξιόλογη δράση στη βάση της λογικής ότι οι πόλεις, οι κοινότητες 
και οι λειτουργίες τους πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι μεμονωμένα 
συμφέροντα. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για: 

I. τη θεσμική ολοκλήρωση και ενίσχυση της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

II. τη διασφάλιση και κατοχύρωση της οικονομικής της αυτοτέλειας ως 
προϋποθέσεις για διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων στη βάση τοπικών 
αναγκών και κριτηρίων 

III. την ενθάρρυνση ή ακόμα και θεσμοθέτηση της συνεργασίας γειτονικών Δήμων 
και Κοινοτήτων στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής 
πολιτικής 
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IV. τη διεύρυνση της συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες τοπικής διοίκησης 
και ανάπτυξης ως προϋπόθεση δημοκρατικής αποκέντρωσης της πολιτείας. 

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Το Α Κ Ε Λ καθοδηγούμενο από τις ιδεολογικές του αρχές και λαμβάνοντας 
υπόψη του τις διεθνείς τάσεις και τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες του τόπου 
διαμόρφωσε τη δική του πρόταση μιας προοδευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει αυτή την πρόταση, που στοχεύει στο όραμα μιας 
εκπαίδευσης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. 

2. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι στην κυπριακή εκπαίδευση έχουν συσσωρευτεί 
πολλά προβλήματα και επικίνδυνα αδιέξοδα. Ο κοινωνικός ρόλος του κράτους στην 
παιδεία περιορίζεται ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής 
της κυβέρνησης που έχει καθηλώσει σε χαμηλά επίπεδα τις δημόσιες δαπάνες. 

3. Στην ανατολή του 21ου αιώνα, η παιδεία στην Κύπρο έχει ανάγκη από μια νέα 
πορεία η οποία να στηρίζεται στο όραμα, την στρατηγική καιτη συλλογική προσπάθεια. 
Βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός στη 
δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο του 2000 είναι η δραστική αύξηση των δαπανών για 
την Παιδεία και την έρευνα, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες 
της οικονομίας και μια συνολική, προοδευτική, μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα 
προωθήσει ριζοσπαστικές τομές στη εκπαίδευση, και θα ανοίγει μέτωπα εναντίον 
της συντήρησης, του αναχρονισμού και της οπισθοδρόμησης. 

4. Στη βάση της πρότασης για ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική, των 
Θέσεων προς το 19ο Συνέδριο και όλων των προτάσεων στις επιμέρους πτυχές της 
εκπαίδευσης που έχει εκπονήσει το ΑΚΕΛ , το Κόμμα μας θα συνεχίσει και θα εντείνει 
τις προσπάθειες του σε συνεργασία με όλους,όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση 
για μια πραγματικά ποιοτική αλλαγή στα θέματα παιδείας. 

5. Στον επόμενο χρόνο θα γίνουν για πρώτη φορά εκλογές για ανάδειξη Σχολικών 
Εφορειών στη βάση νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του Α Κ Ε Λ . Η σημασία της 
ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, ο εκδημοκρατισμός και η διεύρυνση των εξουσιών 
των Σχολικών Εφορειών, όπως προβλέπεται από το νόμο, καθιστούν αυτές τις εκλογές, 
ένα σημαντικό ορόσημο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική μας πολιτική. Στόχος του 
Α Κ Ε Λ πρέπει να είναι η εκλογή στις Σχολικές Εφορείες ανθρώπων με πραγματική 
γνώση, ενδιαφέρον και δυνατότητα προσφοράς, μέσα από ευρύτατους συνδυασμούς 
που θα αξιοποιούν την εμπειρία από την παρουσία μας στους Συνδέσμους Γονέων 
και θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά την πλούσια, πολύπλευρη και πολυεπίπεδη 
δράση που έχει επιδείξει το Κόμμα μας στον τομέα του Πολιτισμού. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί 
τον Πολιτισμό σημαντικό όπλο αντίστασης ενάντια στην κατοχή και την επίθεση της 
υποκουλτούρας. Με αυτή την έννοια, το Κόμμα θεωρεί ότι τα γράμματα, οι τέχνες, 
ο Πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του ιδεολογικού μετώπου στον ευρύτερο 
πολιτικό αγώνα, ενάντια στην παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση της ιστορίας, 
την παραμόρφωση της τέχνης και την υπόσκαψη της σημασίας της. 

2. Η παρούσα διακυβέρνηση απέτυχε να αναβαθμίσει την προσφορά του κράτους 
στον τομέα του Πολιτισμού. Αυτό διαπιστώνεται από την έλλειψη πολιτιστικής 
πολιτικής, την πολυδιάσπαση των κρατικών και ημικρατικών φορέων Πολιτισμού, την 
ελάχιστη οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού. Γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρες οι 
προτάσεις του Κόμματος για δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, ίδρυση Αρχε ίου 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής Προσφοράς, σύσταση 
Συμβουλίου Πολιτισμού, συμμετοχή των Δημιουργών στις αποφάσεις κ.ά. 

451 



3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε πολλή 
σοβαρότητα και αυστηρότητα σε θέματα σωστής διοίκησης, χρηστής διαχείρισης, 
έγκαιρου προληπτικού ελέγχου και μακρόπνοου προγραμματισμού έτσι που να μην 
επιτρέπεται στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τους εκπροσώπους του να επιτίθενται κατά 
του Κινήματος προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα. 

4. Η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση, στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, να 
υπερασπίσει τις κατακτήσεις του Συνεργατικού Κινήματος γιατί αυτές εξυπηρετούν τα 
συμφέροντα μεγάλης μάζας του λαού που έχει ανάγκη την στήριξη του Συνεργατισμού 
για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, αλλά και για την περαιτέρω βελτίωση 
του βιοτικού του επιπέδου. 

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων ο ρόλος του Κινήματος 
Ειρήνης και Αλληλεγγύης προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Το 19ο Συνέδριο του 
Α Κ Ε Λ σημειώνει την αναδιοργάνωση του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης καθώς και 
τη δραστηριότητα του συλλογικού οργάνου του Λαϊκού μας Κινήματος για έκφραση 
αλληλεγγύης διεθνιστικής αλληλεγγύης που είναι η ΕΠΑΛ. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει την 
υποστήριξη του στο Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης το οποίο πρέπει να διευρυνθεί 
και να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο για να εκπληρώσει πληρέστερα τους 
στόχους του. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΜΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Οι εθελοντικές, μη - κυβερνητικές οργανώσεις και οι ομάδες πρωτοβουλίας των 
πολιτών, είναι αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητας μιας 
σύγχρονης κοινωνίας. Το κράτος πρέπει να στηρίζει το ρόλο αυτών των οργανώσεων 
που θα πρέπει να στοχεύουν όχι στη φιλανθρωπία, αλλά στην προώθηση μιας 
κοινωνικής πολιτικής η οποία θα έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
1. Το Α Κ Ε Λ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Σήμερα η θεσμική ολοκλήρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η πολιτική και 
οικονομική της ανεξαρτησία, η κοινωνική της αξιοπιστία προβάλλουν σαν αδήριτη 
ανάγκη. Δυστυχώς, οι κατά καιρούς υποσχέσεις για μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης 
των Δήμων και των Κοινοτήτων παραμένουν ανεκπλήρωτες. Εξακολουθεί η φθορά 
θεσμών με τη συνέχιση της «επαιτείας» για έκτακτες χορηγίες και επιδοτήσεις από 
το κράτος. Ο αυταρχισμός και ο συγκεντρωτισμός της κυβέρνησης, η υποβάθμιση 
του κοινωνικού ρόλου του κράτους και η λογική της «επιχείρησης» που χαρακτηρίζει 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη θέση των 
αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

2. Το 19ο Συνέδριο εκφράζει εκτίμηση για το έργο που επιτελούν για χρόνια 
τώρα οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Αριστεράς στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
αναπτύσσοντας αξιόλογη δράση στη βάση της λογικής ότι οι πόλεις, οι κοινότητες 
και οι λειτουργίες τους πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι μεμονωμένα 
συμφέροντα. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για: 

I. τη θεσμική ολοκλήρωση και ενίσχυση της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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προϋποθέσεις για διαμόρφωση αναπτυξιακών προγραμμάτων στη βάση τοπικών 
αναγκών και κριτηρίων 
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και Κοινοτήτων στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής 
πολιτικής 
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IV. τη διεύρυνση της συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες τοπικής διοίκησης 
και ανάπτυξης ως προϋπόθεση δημοκρατικής αποκέντρωσης της πολιτείας. 

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Το Α Κ Ε Λ καθοδηγούμενο από τις ιδεολογικές του αρχές και λαμβάνοντας 
υπόψη του τις διεθνείς τάσεις και τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες του τόπου 
διαμόρφωσε τη δική του πρόταση μιας προοδευτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το 
19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει αυτή την πρόταση, που στοχεύει στο όραμα μιας 
εκπαίδευσης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. 

2. Το 19ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι στην κυπριακή εκπαίδευση έχουν συσσωρευτεί 
πολλά προβλήματα και επικίνδυνα αδιέξοδα. Ο κοινωνικός ρόλος του κράτους στην 
παιδεία περιορίζεται ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής 
της κυβέρνησης που έχει καθηλώσει σε χαμηλά επίπεδα τις δημόσιες δαπάνες. 

3. Στην ανατολή του 21ου αιώνα, η παιδεία στην Κύπρο έχει ανάγκη από μια νέα 
πορεία η οποία να στηρίζεται στο όραμα, την στρατηγική καιτη συλλογική προσπάθεια. 
Βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός στη 
δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο του 2000 είναι η δραστική αύξηση των δαπανών για 
την Παιδεία και την έρευνα, η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες 
της οικονομίας και μια συνολική, προοδευτική, μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα 
προωθήσει ριζοσπαστικές τομές στη εκπαίδευση, και θα ανοίγει μέτωπα εναντίον 
της συντήρησης, του αναχρονισμού και της οπισθοδρόμησης. 

4. Στη βάση της πρότασης για ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική, των 
Θέσεων προς το 19ο Συνέδριο και όλων των προτάσεων στις επιμέρους πτυχές της 
εκπαίδευσης που έχει εκπονήσει το ΑΚΕΛ , το Κόμμα μας θα συνεχίσει και θα εντείνει 
τις προσπάθειες του σε συνεργασία με όλους,όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση 
για μια πραγματικά ποιοτική αλλαγή στα θέματα παιδείας. 

5. Στον επόμενο χρόνο θα γίνουν για πρώτη φορά εκλογές για ανάδειξη Σχολικών 
Εφορειών στη βάση νόμου που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του Α Κ Ε Λ . Η σημασία της 
ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, ο εκδημοκρατισμός και η διεύρυνση των εξουσιών 
των Σχολικών Εφορειών, όπως προβλέπεται από το νόμο, καθιστούν αυτές τις εκλογές, 
ένα σημαντικό ορόσημο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική μας πολιτική. Στόχος του 
Α Κ Ε Λ πρέπει να είναι η εκλογή στις Σχολικές Εφορείες ανθρώπων με πραγματική 
γνώση, ενδιαφέρον και δυνατότητα προσφοράς, μέσα από ευρύτατους συνδυασμούς 
που θα αξιοποιούν την εμπειρία από την παρουσία μας στους Συνδέσμους Γονέων 
και θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά την πλούσια, πολύπλευρη και πολυεπίπεδη 
δράση που έχει επιδείξει το Κόμμα μας στον τομέα του Πολιτισμού. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί 
τον Πολιτισμό σημαντικό όπλο αντίστασης ενάντια στην κατοχή και την επίθεση της 
υποκουλτούρας. Με αυτή την έννοια, το Κόμμα θεωρεί ότι τα γράμματα, οι τέχνες, 
ο Πολιτισμός είναι αναπόσπαστο μέρος του ιδεολογικού μετώπου στον ευρύτερο 
πολιτικό αγώνα, ενάντια στην παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση της ιστορίας, 
την παραμόρφωση της τέχνης και την υπόσκαψη της σημασίας της. 

2. Η παρούσα διακυβέρνηση απέτυχε να αναβαθμίσει την προσφορά του κράτους 
στον τομέα του Πολιτισμού. Αυτό διαπιστώνεται από την έλλειψη πολιτιστικής 
πολιτικής, την πολυδιάσπαση των κρατικών και ημικρατικών φορέων Πολιτισμού, την 
ελάχιστη οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού. Γίνονται ολοένα και πιο επίκαιρες οι 
προτάσεις του Κόμματος για δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, ίδρυση Αρχε ίου 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής Προσφοράς, σύσταση 
Συμβουλίου Πολιτισμού, συμμετοχή των Δημιουργών στις αποφάσεις κ.ά. 
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3. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι χρειάζεται να δοθεί προσοχή και σημασία 
στην προώθηση και ουσιαστική αναβάθμιση της πολιτιστικής δραστηριότητας των 
τοπικών συλλόγων του Λαϊκού Κινήματος. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο 
περιεχόμενο της και στη συνέχιση της δημιουργίας πολιτιστικών φορέων και Κινήσεων 
με τη βοήθεια και καθοδήγηση του κεντρικού και των επαρχιακών πολιτιστικών 
γραφείων του Κόμματος. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εκδοτική 
προσπάθεια του Κόμματος με εκδόσεις πολιτιστικού περιεχομένου. 

ΥΓΕΙΑ 
Μια από τις βασικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής του κόμματος μας είναι η Υγεία. 
Κεντρικό σημείο αυτής της πολιτικής είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός Εθνικού 
Σχεδίου Υγείας καλά μελετημένου το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
απαιτήσεις της κυπριακής πραγματικότητας. Ενός Σχεδίου Υγείας που θα δίνει ίσες 
δυνατότητες πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες 
ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση και τόπο διαμονής, ενός 
σχεδίου που θα διασφαλίζει το δικαίωμα του ασθενούς να τυγχάνει περίθαλψης 
από γιατρό και σε Νοσηλευτήριο της επιλογής του. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
συνεχίσει να εργάζεται το Α Κ Ε Λ μέσα και έξω από τη Βουλή. 

Πέραν των θεμάτων υποδομής που χρονίζουν επί διακυβέρνησης Συναγερμού, το 
Α Κ Ε Λ αποδίδει τεράστια σημασία στα θέματα πρόληψης. Η πρόληψη είναι βασικό 
συστατικό του τομέα Υγείας. Το κράτος έχει καθήκον να δημιουργήσει Τμήμα 
Δημόσιας Υγείας για να ασχοληθεί σοβαρά με την πρόληψη. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
1. Το Α Κ Ε Λ έδινε πάντα σημασία στη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη 
του αθλητισμού. Από το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι σήμερα κατέβαλε προσπάθειες 
να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την παρεμβολή του στα αθλητικά πράγματα της 
Κύπρου. Το 19ο Συνέδριο εκτιμά και στηρίζει αυτές τις προσπάθειες. 

2. Οι άξονες της πολιτικής του Α Κ Ε Λ στην επόμενη πενταετία είναι (α) ο 
εκδημοκρατισμός και εξυγίανση με επίκεντρο το ξήλωμα των κυκλωμάτων που δρουν 
στον αθλητισμό, (β) ο τομέας της υποδομής και της ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση 
στον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων και (γ) τα οικονομικά με επίκεντρο την 
απαραίτητη βοήθεια από το κράτος και την επίλυση του μεγάλου προβλήματος των 
οικονομικών των σωματείων. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Η αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών και η εξάντληση των φυσικών πόρων 
τείνει να πάρει μη αναστρέψιμο χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, θυσιάζεται στο βωμό 
του κέρδους το μέλλον των παιδιών του πλανήτη μας. 

Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, η άναρχη δόμηση και ανάπτυξη 
έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Κύπρο έχουν οξυνθεί ως αποτέλεσμα της εισβολής 
και της κατοχής, του αφύσικου διαχωρισμού του κυπριακού οικοσυστήματος, της 
βίαιης μετακίνησης μεγάλου μέρους του πληθυσμού και της έλλειψης σωστής και 
ολοκληρωμένης πολιτικής από μέρους του κράτους. 
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Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει: 

1. Συνεπή αγώνα για επανένωση του νησιού και συνολική αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων. 

2. Την υιοθέτηση του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης που θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της κοινωνίας και θα προστατεύει το περιβάλλον. 

3. Νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα θα 
σέβονται τις περιβαλλοντικές ιδιομορφίες του τόπου. 

4. Την ανάπτυξη του αστικού περιβάλλοντος στη βάση ορθολογικών πολεοδομικών 
κριτηρίων. 

5. Τον προσανατολισμό της παιδείας προς την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για τα θέματα του πολιτισμού και της ιστορικής μας παράδοσης, για 
τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. 

6. Την ανάπτυξη του οργανωμένου περιβαλλοντικού κινήματος στον τόπο μας 
που βρίσκει την έκφραση του στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών 
Οργανώσεων. Θεωρεί θετική τη συμβολή και τη δράση του περιβαλλοντικού 
κινήματος και θα επιδιώξει και στο μέλλον την ενίσχυση της συνεργασίας μαζί του 
στη βάση των κοινών επιδιώξεων. 

ΑΠΟΔΗΜΟΙ - ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣθΕΝΤΕΣ 

1. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει πατριωτικό χαιρετισμό στους απόδημους 
Κυπρίους. Ο ρόλος τους στο σημερινό στάδιο του αγώνα που διέρχεται το Κυπριακό 
πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γι ' αυτό και θα πρέπει να τεθεί σε πιο 
οργανωμένη βάση. Ταυτόχρονα ως κράτος χρειάζεται να ενισχύσουμε την προσπάθεια 
των αποδήμων στη διεκπεραίωση του σοβαρού καθήκοντος της διαφώτισης για το 
Κυπριακό στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Παράλληλα να ασχοληθούμε πιο 
επισταμένα και σοβαρά με τα προβλήματα που τους ταλανίζουν στις χώρες που 
διαβιούν. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση στη βάση 
συγκεκριμένων προτάσεων. 

2. Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η κυπριακή πολιτεία πρέπει να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα των επαναπατριζόμενων με ενδιαφέρον και στοργή 
και να δώσει κίνητρα για ενθάρρυνση της επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης. 
Το Α Κ Ε Λ γνωρίζει τα προβλήματα και θα παράσχει κάθε βοήθεια και συμπαράσταση 
στους επαναπατρισθέντες συμπατριώτες μας. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , το οποίο συνήλθε στη Λευκωσία από τις 7 μέχρι τις 10 
του Δεκέμβρη του 2000, απευθύνει θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό, σε ολόκληρο τον 
κυπριακό λαό: 

• Εκφράζει έντονη αντίθεση στη νέα τάξη πραγμάτων η οποία εξυπηρετεί 
συγκεκριμένα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα και συγκρούεται με το δίκαιο και το 
διεθνή νόμο. 

• Θεωρεί την παγκοσμιοποίηση με τον τρόπο που αυτή πραγματοποιείται, ως 
διαδικασία βίαιη και ισοπεδωτική, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τα 
συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών μονοπωλίων. 

• Επισημαίνει τη συνέχιση της αδιάλλακτης και αλαζονικής στάσης της Τουρκίας 
και της Τ/κυπριακής ηγεσίας και την απαράδεκτη επιμονή τους σε διχοτομική 
λύση συνομοσπονδίας και σε νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της 
στρατιωτικής βίας και της κατοχής. Αυτή η στάση δε θα μπορούσε να είναι τόσο 
κυνική και αδιάλλακτη, αν οι αμερικανοί και οι σύμμαχοι τους, δε συνέχιζαν 
να θωπεύουν την Τουρκία ως το χωροφύλακα των συμφερόντων τους στην 
περιοχή. 

• Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την επιχειρούμενη αλλοίωση της βάσης 
διεξαγωγής του διαλόγου για λύση του Κυπριακού και για τη δυνατότητα 
που δόθηκε στο Ντενκτάς να βάλει στο τραπέζι των συνομιλιών θέσεις που 
συγκρούονται με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. 

• Θεωρεί ότι για την ανησυχητική αυτή πορεία, εκτός από την ανοχή των ξένων 
μεσολαβητών, ευθύνες έχει και η κυπριακή κυβέρνηση. Μέσα από αντιφάσεις 
και παλινδρομήσεις, ακολούθησε πολιτική ωραιοποίησης της κατάστασης 
αντί μαχητικής παρέμβασης και παρεμβολής και αποδείχτηκε ανίκανη να 
αντιμετωπίσει τις δυσμενείς εξελίξεις. 

• Επαναλαμβάνει την επιμονή του Α Κ Ε Λ σε διαδικασία ουσιαστικών συνομιλιών 
σε λύση η οποία να βασίζεται σε αρχές. Σε λύση ομοσπονδίας, όπως αυτή 
προβλέπεται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και υιοθετείται στις αποφάσεις 
και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

• Διαπιστώνει ότι στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, η κυπριακή κοινωνία 
χαρακτηρίζεται σήμερα από κρίση των θεσμών, καταπάτηση αξιών και από 
φαινόμενα σήψης και διαφθοράς. Η σημερινή κυβέρνηση στάθηκε ανίκανη 
να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα που παίρνουν όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις. 0 τρόπος διακυβέρνησης δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον μέσα 
από το οποίο αναπαράγεται ο κακός εαυτός της κυπριακής κοινωνίας. 

• Επισημαίνει την πλήρη ταύτιση της κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής της 
κυβέρνησης με τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. 

• Χαιρετίζει τους αγώνες ενάντια στην απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και για σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων και ιδιαίτερα τις μαχητικές 
κινητοποιήσεις για προάσπιση της ΑΤΑ. 

• Συμπαρατάσσεται μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στους αγώνες 
για προστασία των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων και για 
διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής. 

• Στηρίζει με συνέπεια, τις δίκαιες διεκδικήσεις όλων των κοινωνικών στρωμάτων 
του λαού. αγρότες, βιοτέχνες, επαγγελματίες, καταστηματάρχες, μικρούς 
και μεσαίους επιχειρηματίες, οι οποίοι υποφέρουν κάτω από την πίεση του 
μεγάλου κεφαλαίου. 
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Στηρίζει τους αγώνες των γυναικών και της νεολαίας για λύση των προβλημάτων 
τους και αναγνωρίζει τον ρόλο τους στην κυπριακή κοινωνία. 

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . έχοντας επίγνωση των τεράστιων προβλημάτων που 
συσσωρεύονται ως αποτέλεσμα της σημερινής διακυβέρνησης, καθώς και τη 
φυσιολογική δυσαρέσκεια και αγωνία του κυπριακού λαού: 

• Καλεί σε ευρεία δημοκρατική συσπείρωση όλες τις δυνάμεις που ενδιαφέρονται 
για μια προοδευτική αλλαγή στον τόπο, η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες και 
τους οραματισμούς κάθε εργαζόμενου, κάθε δημοκρατικού Κύπριου πολίτη. 

• Απευθύνεται με ειλικρίνεια στα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, στους 
κοινωνικούς φορείς, στους απλούς πολίτες, για ένα ουσιαστικό και ισότιμο 
διάλογο, με άξονα την κοινή προσπάθεια για μετατροπή της Κύπρου σε μια 
σύγχρονη, δημοκρατική χώρα, εναρμονισμένη σε όλα τα επίπεδα, με τις 
απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

• Καταθέτει υπεύθυνα την πρόταση του για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής 
κοινωνίας, με την ευγενική φιλοδοξία να αποτελέσει το σημείο αναφοράς 
για το πολιτικό πρόγραμμα, πάνω στο οποίο θα στηριχτεί μια τέτοια ευρεία 
δημοκρατική συσπείρωση. 

• Δ ιακηρύσσει ότι, με συνέπεια και επιμονή, με την πλούσια εμπειρία μιας 
δοξασμένης 75χρονης ιστορικής διαδρομής, το Α Κ Ε Λ θα παλέψει με όλες του 
τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων εκείνων που στρέφουν, 
σήμερα φυσιολογικά το βλέμμα τους προςτην Αριστερά και αναμένουν από αυτή 
να διαδραματίσει ρόλο πρωτοποριακό στον αγώνα για σύγχρονη, ριζοσπαστική, 
προοδευτική διέξοδο από τα αδιέξοδα που έχει συσσωρεύσει η διακυβέρνηση 
της δεξιάς και της ακροδεξιάς. 

• Το Α Κ Ε Λ απευθύνει στον κυπριακό λαό μήνυμα αγώνα πίστης και αισιοδοξίας 
για ένα καλύτερο και ευτυχισμένο μέλλον. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 7 - 1 0 Δεκεμβρίου 
2000 σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Το Κυπριακό έχει εισέλθει στην πιο κρίσιμη του φάση από το 1974. Το τελευταίο 
διάστημα υπάρχει εμφανής προσπάθεια αλλαγής της βάσης λύσης του κυπριακού 
όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου. Παρ ' όλο που στις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη έχουν γίνει μικρά 
βήματα προς την ορθή κατεύθυνση η βάση λύσης δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. 
Δυστυχώς με φόντο αυτές τις εξελίξεις δυναμώνουν οι φωνές και στις δύο κοινότητες 
που υποστηρίζουν άλλες διαδικασίες, τάσσονται ενάντια στην ομοσπονδία και 
προτείνουν λύσεις που θα διαιωνίζουν το διαχωρισμό. 

Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι οι Κύπριοι που 
προσβλέπουν και οραματίζονται την επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική 
συμβίωση στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, θα πρέπει να εντείνουν την πάλη τους 
και να υψώσουν πιο έντονα τη φωνή τους: 

• Για προώθηση λύσης μέσω ουσιαστικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του Γ Γ 
με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, που 
προνοούν μια ομοσπονδιακή, δικοινοτική, διζωνική, αποστρατικοποιημένη 
Κύπρο στα πλαίσια της οποίας θα κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των πολιτών της και θα λειτουργεί η πολιτική και οικονομική ισότητα 
των δύο κοινοτήτων όπως αυτή καθορίζεται σε εκθέσεις του Γ Γ του ΟΗΕ και 
υιοθετήθηκε σε σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

• Για αποτροπή διχοτομικής λύσης οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν οι 
αντιδραστικοί και σοβινιστικοί κύκλοι στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

• Για περαιτέρω ενίσχυση και μαζικοποίηση του κινήματοςτης επαναπροσέγγισης 
και προώθησης και άλλων συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων που θα 
συμβάλουν στην επαφή, επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και στη συνεργασία 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Με την πολιτική της επαναπροσέγγισης ενισχύουμε τις δυνάμεις και στις δύο 
κοινότητες που αγωνίζονται για το γκρέμισμα του τείχους που ύψωσαν ανάμεσα μας 
οι εχθροί της Κύπρου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα μιας 
δίκαιης λύσης του κυπριακού. 

Το Α Κ Ε Λ απευθύνει χαιρετισμό στις δυνάμεις της Τ/Κ κοινότητας που μέσα σε 
αντίξοες συνθήκες στηρίζουν την επανένωση της Κύπρου στη βάση της Ομοσπονδίας 
που αγωνίζονται για δημοκρατία και απεξάρτηση από την Τουρκία που αγωνίζονται 
για καλύτερες συνθήκες ζωής. 

Το Α Κ Ε Λ στέλλει αγωνιστικό χαιρετισμό και εκφράζει την υποστήριξη και 
συμπαράσταση του, στους απεργούς, που τις τελευταίες ημέρες διεξάγουν ένα άνισο 
και δύσκολο αγώνα. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα ενάντια στον εθνικισμό και σοβινισμό, 
για επανένωση της Κύπρου και στέλλει μήνυμα αισιοδοξίας για την επιτυχία παρά 
τις δυσκολίες και αντιξοότητες που συναντούμε στο δρόμο μας, του αγώνα του 
κυπριακού λαού. 

Σ ' αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την κοινή μας πατρίδα καλεί όλους σε συστράτευση 
στον κοινό αγώνα για να δώσουμε ξανά την ελπίδα, να φέρουμε πίσω την ειρήνη και 
την ευτυχία, να δώσουμε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στο λαό μας. καλύτερες και 
πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. 

Όλοι μαζί μπορούμε να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της κοινής μας πατρίδας! 

Αυτή η γη είναι δική μας. Η Κύπρος ανήκει στο λαό της! 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ Κ0ΦΙΑΝΑΝ 
Εξοχότατε, 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 7 ως τις 
10 Δεκεμβρίου 2000, εκφράζοντας την εκτίμηση του προς το πρόσωπο σας και τις 
προσπάθειες σας για λύση του Κυπριακού, σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή σημαντικού τμήματος του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εποικισμό με στόχο την αλλοίωση της δημογραφικής 
της δομής και ζητά την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των 
εποίκων από το νησί. 

2. Θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα του Κυπριακού συνιστά επικίνδυνο 
αναχρονισμό και εδραιώνει τη διχοτόμηση που θα ήταν η πιο καταστροφική επιλογή 
τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τουρκοκύπριους. 

3. Πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεκτή και 
βιώσιμη λύση του κυπριακού είναι οι ουσιαστικές διακοινοτικές διαπραγματεύσεις 
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου που 
προνοούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και για ένα κράτος με μια και μόνη 
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. 

4. Θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να κατοχυρώνει 
τόσο την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το 
1990 σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα και υιοθετηθεί σε σειρά ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και 
τις περιουσίες τους. 

5. Υπογραμμίζει ότι οι απαράδεκτες θέσεις της Τουρκίας και του κ. Ντενκτάς 
για αναγνώριση δύο κρατών στο νησί και για λύση συνομοσπονδίας συγκρούονται 
με βασικές αρχές του Δ ιεθνούς Δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, με τα περί Κύπρου 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου και, 
συνεπώς, δεν είναι λογικό να νομιμοποιείται καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα στον 
κ. Ντενκτάς να τις θέτει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. 

6. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιχειρούμενη από τον Ιούνιο του 
1999. αλλοίωση της βάσης των διαπραγματεύσεων και εκφράζει την εκτίμηση του για 
την κίνηση που έχετε κάνει στη Γενεύη. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες 
κινήσεις από μέρους σας ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ορθή βάση κάτι που θα 
συνέβαλλε τα μέγιστα στις προσπάθειες επίτευξης λύσης του Κυπριακού. 

7. Θεωρεί απαράδεκτες τις αντιδράσεις του κ. Ντενκτάς και της Αγκυρας και σας 
καλεί όπως απορρίψετε τις απειλές τους. υπερασπιζόμενος τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου καθώς και του ιδίου του ΟΗΕ και τη βάση λύσης του προβλήματος που 
υιοθετήθηκε με σωρεία ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής 
Συνέλευσης. 

8. Είναι σταθερή η πεποίθηση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ 
των απαράδεκτων απαιτήσεων του κ. Ντενκτάς και της Άγκυρας για αναγνώριση 
δύο ξεχωριστών κυρίαρχων κρατών και λύση συνομοσπονδίας, της προκλητικής 
παραβίασης από τις κατοχικές δυνάμεις και το καθεστώς Ντενκτάς του στάτους-κβο 
στα Στροβίλια από την μία και των αρχών και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ από την άλλη. 

9. Εκφράζει την ανησυχία του για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των 
εγκλωβισμένων καθώς και για τη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκικής πλευράς να 
συνεργαστεί για τη διακρίβωση της τύχης αγνοουμένων. Καλεί την Εξοχότητά σας να 
συμβάλει στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης για τους εγκλωβισμένους 
και στην επανέναρξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για διακρίβωση της τύχης 
των αγνοουμένων. 

10. Επαναβεβαιώνειτην πεποίθηση του πως οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι 
μπορούν να συμβιώσουν και να οικοδομήσουν ένα κοινό, ευτυχισμένο μέλλον σε 
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Σας διαβεβαιώνει για τα αισθήματα φιλίας 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 7 - 1 0 Δεκεμβρίου 
2000 σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Το Κυπριακό έχει εισέλθει στην πιο κρίσιμη του φάση από το 1974. Το τελευταίο 
διάστημα υπάρχει εμφανής προσπάθεια αλλαγής της βάσης λύσης του κυπριακού 
όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου. Παρ ' όλο που στις πρόσφατες συνομιλίες στη Γενεύη έχουν γίνει μικρά 
βήματα προς την ορθή κατεύθυνση η βάση λύσης δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί. 
Δυστυχώς με φόντο αυτές τις εξελίξεις δυναμώνουν οι φωνές και στις δύο κοινότητες 
που υποστηρίζουν άλλες διαδικασίες, τάσσονται ενάντια στην ομοσπονδία και 
προτείνουν λύσεις που θα διαιωνίζουν το διαχωρισμό. 

Είναι βαθιά μας πεποίθηση ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι οι Κύπριοι που 
προσβλέπουν και οραματίζονται την επανένωση της Κύπρου και την ειρηνική 
συμβίωση στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, θα πρέπει να εντείνουν την πάλη τους 
και να υψώσουν πιο έντονα τη φωνή τους: 

• Για προώθηση λύσης μέσω ουσιαστικών συνομιλιών υπό την αιγίδα του Γ Γ 
με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, που 
προνοούν μια ομοσπονδιακή, δικοινοτική, διζωνική, αποστρατικοποιημένη 
Κύπρο στα πλαίσια της οποίας θα κατοχυρώνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
όλων των πολιτών της και θα λειτουργεί η πολιτική και οικονομική ισότητα 
των δύο κοινοτήτων όπως αυτή καθορίζεται σε εκθέσεις του Γ Γ του ΟΗΕ και 
υιοθετήθηκε σε σειρά ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

• Για αποτροπή διχοτομικής λύσης οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν οι 
αντιδραστικοί και σοβινιστικοί κύκλοι στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

• Για περαιτέρω ενίσχυση και μαζικοποίηση του κινήματοςτης επαναπροσέγγισης 
και προώθησης και άλλων συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων που θα 
συμβάλουν στην επαφή, επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και στη συνεργασία 
μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Με την πολιτική της επαναπροσέγγισης ενισχύουμε τις δυνάμεις και στις δύο 
κοινότητες που αγωνίζονται για το γκρέμισμα του τείχους που ύψωσαν ανάμεσα μας 
οι εχθροί της Κύπρου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα μιας 
δίκαιης λύσης του κυπριακού. 

Το Α Κ Ε Λ απευθύνει χαιρετισμό στις δυνάμεις της Τ/Κ κοινότητας που μέσα σε 
αντίξοες συνθήκες στηρίζουν την επανένωση της Κύπρου στη βάση της Ομοσπονδίας 
που αγωνίζονται για δημοκρατία και απεξάρτηση από την Τουρκία που αγωνίζονται 
για καλύτερες συνθήκες ζωής. 

Το Α Κ Ε Λ στέλλει αγωνιστικό χαιρετισμό και εκφράζει την υποστήριξη και 
συμπαράσταση του, στους απεργούς, που τις τελευταίες ημέρες διεξάγουν ένα άνισο 
και δύσκολο αγώνα. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα ενάντια στον εθνικισμό και σοβινισμό, 
για επανένωση της Κύπρου και στέλλει μήνυμα αισιοδοξίας για την επιτυχία παρά 
τις δυσκολίες και αντιξοότητες που συναντούμε στο δρόμο μας, του αγώνα του 
κυπριακού λαού. 

Σ ' αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την κοινή μας πατρίδα καλεί όλους σε συστράτευση 
στον κοινό αγώνα για να δώσουμε ξανά την ελπίδα, να φέρουμε πίσω την ειρήνη και 
την ευτυχία, να δώσουμε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο στο λαό μας. καλύτερες και 
πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. 

Όλοι μαζί μπορούμε να αγωνιστούμε για τη σωτηρία της κοινής μας πατρίδας! 

Αυτή η γη είναι δική μας. Η Κύπρος ανήκει στο λαό της! 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ Κ0ΦΙΑΝΑΝ 
Εξοχότατε, 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από τις 7 ως τις 
10 Δεκεμβρίου 2000, εκφράζοντας την εκτίμηση του προς το πρόσωπο σας και τις 
προσπάθειες σας για λύση του Κυπριακού, σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή σημαντικού τμήματος του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εποικισμό με στόχο την αλλοίωση της δημογραφικής 
της δομής και ζητά την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και των 
εποίκων από το νησί. 

2. Θεωρεί ότι η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα του Κυπριακού συνιστά επικίνδυνο 
αναχρονισμό και εδραιώνει τη διχοτόμηση που θα ήταν η πιο καταστροφική επιλογή 
τόσο για τους Ελληνοκύπριους όσο και για τους Τουρκοκύπριους. 

3. Πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για ειρηνική, δίκαιη, αμοιβαία αποδεκτή και 
βιώσιμη λύση του κυπριακού είναι οι ουσιαστικές διακοινοτικές διαπραγματεύσεις 
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου που 
προνοούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και για ένα κράτος με μια και μόνη 
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. 

4. Θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να κατοχυρώνει 
τόσο την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το 
1990 σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα και υιοθετηθεί σε σειρά ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, όσο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και 
τις περιουσίες τους. 

5. Υπογραμμίζει ότι οι απαράδεκτες θέσεις της Τουρκίας και του κ. Ντενκτάς 
για αναγνώριση δύο κρατών στο νησί και για λύση συνομοσπονδίας συγκρούονται 
με βασικές αρχές του Δ ιεθνούς Δικαίου και του Χάρτη του ΟΗΕ, με τα περί Κύπρου 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου και, 
συνεπώς, δεν είναι λογικό να νομιμοποιείται καθ' οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα στον 
κ. Ντενκτάς να τις θέτει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. 

6. Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την επιχειρούμενη από τον Ιούνιο του 
1999. αλλοίωση της βάσης των διαπραγματεύσεων και εκφράζει την εκτίμηση του για 
την κίνηση που έχετε κάνει στη Γενεύη. Εκτιμούμε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες 
κινήσεις από μέρους σας ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ορθή βάση κάτι που θα 
συνέβαλλε τα μέγιστα στις προσπάθειες επίτευξης λύσης του Κυπριακού. 

7. Θεωρεί απαράδεκτες τις αντιδράσεις του κ. Ντενκτάς και της Αγκυρας και σας 
καλεί όπως απορρίψετε τις απειλές τους. υπερασπιζόμενος τις αρχές του διεθνούς 
δικαίου καθώς και του ιδίου του ΟΗΕ και τη βάση λύσης του προβλήματος που 
υιοθετήθηκε με σωρεία ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής 
Συνέλευσης. 

8. Είναι σταθερή η πεποίθηση μας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ 
των απαράδεκτων απαιτήσεων του κ. Ντενκτάς και της Άγκυρας για αναγνώριση 
δύο ξεχωριστών κυρίαρχων κρατών και λύση συνομοσπονδίας, της προκλητικής 
παραβίασης από τις κατοχικές δυνάμεις και το καθεστώς Ντενκτάς του στάτους-κβο 
στα Στροβίλια από την μία και των αρχών και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ από την άλλη. 

9. Εκφράζει την ανησυχία του για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των 
εγκλωβισμένων καθώς και για τη συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκικής πλευράς να 
συνεργαστεί για τη διακρίβωση της τύχης αγνοουμένων. Καλεί την Εξοχότητά σας να 
συμβάλει στην εφαρμογή της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης για τους εγκλωβισμένους 
και στην επανέναρξη μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για διακρίβωση της τύχης 
των αγνοουμένων. 

10. Επαναβεβαιώνειτην πεποίθηση του πως οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι 
μπορούν να συμβιώσουν και να οικοδομήσουν ένα κοινό, ευτυχισμένο μέλλον σε 
μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Σας διαβεβαιώνει για τα αισθήματα φιλίας 
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και σεβασμού προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, με τους οποίους 
συμπορευόμαστε στον κοινό αγώνα για ειρηνική λύση και επανένωση της χώρας και 
του λαού μας. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 7 - 10 του Δεκέμβρη 
2000, στέλλει αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης στα αριστερά και 
προοδευτικά κινήματα σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Η έναρξη της νέας χιλιετίας βρίσκει το αριστερό και προοδευτικό κίνημα μπροστά 
σε μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα, αποτέλεσμα της προσπάθειας επιβολής της 
Νέας Τάξης Πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας στη βάση ενός 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η ανατροπή της ισορροπίας, όπως αυτή είχε 
διαμορφωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση 
μιας νέας αντίληψης και πρακτικής στις παγκόσμιες σχέσεις, η οποία να στηρίζεται 
σε αρχές και να σέβεται τους κανόνες του Δ ιεθνούς Δικαίου. Αντίθετα η απουσία του 
αντίπαλου δέους και η μονοκρατορία των Αμερικάνων και των συμμάχων τους, οδηγεί 
ολοένα και περισσότερο στην περιφρόνηση των κανόνων του Δ ιεθνούς Δικαίου και 
στην επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Σ ' αυτή την προσπάθεια χρησιμοποιούνται 
ακόμα και διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο ΟΗΕ. Η νέα τάξη 
πραγμάτων αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι τάξη που εξυπηρετεί συγκεκριμένα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. 

Το ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός συνασπισμός, που δημιουργήθηκε στις συνθήκες του 
ψυχρού πολέμου με τη δικαιολογία της αντιμετώπισης του αντίπαλου δέους, όχι μόνο 
δεν έχει καταργηθεί όπως θάπρεπε, αλλά καταβάλλει έντονες και συγκεκριμένες 
προσπάθειες επέκτασης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, ως Παγκόσμιου 
Χωροφύλακα κάτω από τις διαταγές των Αμερικάνων. 

Στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε 
αντιφατικά φαινόμενα με τραγικές επιπτώσεις. Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος, η 
πρόοδος στον τομέα της γνώσης και της πληροφορικής, η κατάργηση των συνόρων 
στο εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές, κάθε άλλο παρά έχουν οδηγήσει σε ένα 
πιο δίκαιο καταμερισμό του πλούτου. Αντίθετα η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
συντελείται βίαια και ισοπεδωτικά με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση των μεγάλων 
μονοπωλίων και των πολυεθνικών. 

Αποτέλεσμα αυτής της παγκοσμιοποίησης είναι η όξυνση των διαφορών ανάμεσα 
στον πλούσιο βορρά και τον φτωχό νότο, η όξυνση των αντιθέσεων μέσα στις ίδιες 
τις πλούσιες καπιταλιστικές χώρες με την περιθωριοποίηση ολόκληρων κοινωνικών 
ομάδων, την αύξηση της ανεργίας, την καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος, της 
εγκληματικότητας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων. 

Στο όνομα αυτής της παγκοσμιοποίησης πλήττονται οι κατακτήσεις των εργαζομένων, 
απορυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις, αποδιοργανώνονται οι υπηρεσίες πρόνοιας 
και κοινωνικής προστασίας των πολιτών. 

Τα αριστερά και προοδευτικά κινήματα, όλες οι φιλειρηνικές δυνάμεις του κόσμου 
οφείλουν να συνεχίσουν να αναζωογονούν και να ενδυναμώνουν την προσπάθεια 
σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για αποτελεσματική αντίσταση και 
κοινή δράση ενάντια στην επιβολή της Νέας Ιμπεριαλιστικής Τάξης Πραγμάτων 

Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , τονίζει την ανάγκη για πάρα πέρα συντονισμό των 
προσπαθειών, για να αγωνιστούμε πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των 
σχεδίων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Για να επικρατήσει μια νέα φιλοσοφία 
και πρακτική στις διεθνείς σχέσεις με τη διαμόρφωση συλλογικού συστήματος 
ασφάλειας η οποία να βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, του Δ ιεθνούς Δικαίου 
και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όπου θα γίνεται σεβαστή η 
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ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους. 

Με αυτή την ευκαιρία το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση του σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για τα αναφαίρετα 
δικαιώματα, την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους. Ιδιαίτερα προς τον αδελφό 
Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται ακόμα για το δικαίωμα του να έχει το δικό του 
ανεξάρτητο κράτος. 

Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους οικονομικούς και πολιτικούς αποκλεισμούς, 
οι οποίοι οδηγούν ολόκληρους λαούς σε συνθήκες εξαθλίωσης. Εκφράζουμε την 
υποστήριξη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας, ο οποίος υποφέρει από τον Αμερικάνικο 
αποκλεισμό επειδή συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του να επιλέγει μόνος 
του τον δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. 

Οι Σύνεδροι του 19ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ συντάσσονται με τους εργαζόμενους 
ολόκληρου του κόσμου στον αγώνα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. 
Θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σιάτολ, στην Ουάσιγκτον, 
στην Αυστραλία, στην Πράγα, με την ευκαιρία των συνόδων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, της Παγκόσμιας Τράπεζας του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, καθώς και η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών 2000 στην Ουάσιγκτον και τη Νέα 
Υόρκη αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι, τα αριστερά και προοδευτικά κινήματα, οι 
λαοί, αντιδρούν αποφασιστικά και βρίσκουν τη δύναμη και τους τρόπους να υψώσουν 
φωνή αντίστασης στην ασυδοσία των πολυεθνικών. 

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από αριστερά και προοδευτικά κόμματα και 
κινήματα τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο - μεταξύ των οποίων 
και πρωτοβουλίες του δικού μας κόμματος - για ανταλλαγή απόψεων, συντονισμό της 
δράσης και προβολή μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης για την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, αποτελούν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για τον ρόλο 
που το αριστερό προοδευτικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να διαδραματίσει. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς όλα τα Αριστερά Προοδευτικά κόμματα 
και κινήματα, μήνυμα συσπείρωσης, συντονισμού και ανάπτυξης παγκόσμιας κοινής 
δράσης, για ένα κόσμο της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής 
προόδου. 

Στο μέτρο των δυνάμεων του το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να συμβάλλει και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να ενισχύεται ο διάλογος και ο κοινός προβληματισμός, 
αλλά ιδιαίτερα για να ενισχύεται ο συντονισμός και η κοινή δράση των δυνάμεων της 
Αριστεράς και της Προόδου σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από 
τις 7 ως τις 10 Δεκεμβρ ίου 2000 ασχολήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και με το 
Παλαιστινιακό και σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την ωμή βία που ασκεί το Ισραήλ εναντίον 
αμάχων Παλαιστινίων, που έχει σαν αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων και τον 
τραυματισμό χιλιάδων άλλων, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. 

2. Καταγγέλλει και καταδικάζει την άκαμπτη στάση του Ισραήλ που με τη στήριξη 
των Η Π Α περιφρονεί και αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, για επιστροφή των 
προσφύγων στα σπίτια τους και τις συμφωνίες που υπέγραψε με την Παλαιστινιακή 
αρχή. 

3. Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρέμβει άμεσα για υλοποίηση των 
αποφάσεων του και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τον Παλαιστινιακό λαό και 
εμπέδωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα υποστηρίζει το αίτημα των 
Παλαιστινιακών Αρχών για άμεση αποστολή ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην 
περιοχή. 
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και σεβασμού προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, με τους οποίους 
συμπορευόμαστε στον κοινό αγώνα για ειρηνική λύση και επανένωση της χώρας και 
του λαού μας. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ , που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 7 - 10 του Δεκέμβρη 
2000, στέλλει αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης στα αριστερά και 
προοδευτικά κινήματα σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Η έναρξη της νέας χιλιετίας βρίσκει το αριστερό και προοδευτικό κίνημα μπροστά 
σε μεγάλες προκλήσεις και προβλήματα, αποτέλεσμα της προσπάθειας επιβολής της 
Νέας Τάξης Πραγμάτων και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας στη βάση ενός 
νεοφιλελεύθερου μοντέλου. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η ανατροπή της ισορροπίας, όπως αυτή είχε 
διαμορφωθεί μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση 
μιας νέας αντίληψης και πρακτικής στις παγκόσμιες σχέσεις, η οποία να στηρίζεται 
σε αρχές και να σέβεται τους κανόνες του Δ ιεθνούς Δικαίου. Αντίθετα η απουσία του 
αντίπαλου δέους και η μονοκρατορία των Αμερικάνων και των συμμάχων τους, οδηγεί 
ολοένα και περισσότερο στην περιφρόνηση των κανόνων του Δ ιεθνούς Δικαίου και 
στην επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Σ ' αυτή την προσπάθεια χρησιμοποιούνται 
ακόμα και διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο ΟΗΕ. Η νέα τάξη 
πραγμάτων αποδεικνύεται καθημερινά ότι είναι τάξη που εξυπηρετεί συγκεκριμένα 
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. 

Το ΝΑΤΟ ως στρατιωτικός συνασπισμός, που δημιουργήθηκε στις συνθήκες του 
ψυχρού πολέμου με τη δικαιολογία της αντιμετώπισης του αντίπαλου δέους, όχι μόνο 
δεν έχει καταργηθεί όπως θάπρεπε, αλλά καταβάλλει έντονες και συγκεκριμένες 
προσπάθειες επέκτασης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του, ως Παγκόσμιου 
Χωροφύλακα κάτω από τις διαταγές των Αμερικάνων. 

Στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε 
αντιφατικά φαινόμενα με τραγικές επιπτώσεις. Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος, η 
πρόοδος στον τομέα της γνώσης και της πληροφορικής, η κατάργηση των συνόρων 
στο εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές, κάθε άλλο παρά έχουν οδηγήσει σε ένα 
πιο δίκαιο καταμερισμό του πλούτου. Αντίθετα η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
συντελείται βίαια και ισοπεδωτικά με μόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση των μεγάλων 
μονοπωλίων και των πολυεθνικών. 

Αποτέλεσμα αυτής της παγκοσμιοποίησης είναι η όξυνση των διαφορών ανάμεσα 
στον πλούσιο βορρά και τον φτωχό νότο, η όξυνση των αντιθέσεων μέσα στις ίδιες 
τις πλούσιες καπιταλιστικές χώρες με την περιθωριοποίηση ολόκληρων κοινωνικών 
ομάδων, την αύξηση της ανεργίας, την καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος, της 
εγκληματικότητας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων. 

Στο όνομα αυτής της παγκοσμιοποίησης πλήττονται οι κατακτήσεις των εργαζομένων, 
απορυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις, αποδιοργανώνονται οι υπηρεσίες πρόνοιας 
και κοινωνικής προστασίας των πολιτών. 

Τα αριστερά και προοδευτικά κινήματα, όλες οι φιλειρηνικές δυνάμεις του κόσμου 
οφείλουν να συνεχίσουν να αναζωογονούν και να ενδυναμώνουν την προσπάθεια 
σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για αποτελεσματική αντίσταση και 
κοινή δράση ενάντια στην επιβολή της Νέας Ιμπεριαλιστικής Τάξης Πραγμάτων 

Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ , τονίζει την ανάγκη για πάρα πέρα συντονισμό των 
προσπαθειών, για να αγωνιστούμε πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των 
σχεδίων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Για να επικρατήσει μια νέα φιλοσοφία 
και πρακτική στις διεθνείς σχέσεις με τη διαμόρφωση συλλογικού συστήματος 
ασφάλειας η οποία να βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, του Δ ιεθνούς Δικαίου 
και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όπου θα γίνεται σεβαστή η 
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ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους. 

Με αυτή την ευκαιρία το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση του σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για τα αναφαίρετα 
δικαιώματα, την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους. Ιδιαίτερα προς τον αδελφό 
Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται ακόμα για το δικαίωμα του να έχει το δικό του 
ανεξάρτητο κράτος. 

Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους οικονομικούς και πολιτικούς αποκλεισμούς, 
οι οποίοι οδηγούν ολόκληρους λαούς σε συνθήκες εξαθλίωσης. Εκφράζουμε την 
υποστήριξη μας στον ηρωικό λαό της Κούβας, ο οποίος υποφέρει από τον Αμερικάνικο 
αποκλεισμό επειδή συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του να επιλέγει μόνος 
του τον δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. 

Οι Σύνεδροι του 19ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ συντάσσονται με τους εργαζόμενους 
ολόκληρου του κόσμου στον αγώνα ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. 
Θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σιάτολ, στην Ουάσιγκτον, 
στην Αυστραλία, στην Πράγα, με την ευκαιρία των συνόδων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, της Παγκόσμιας Τράπεζας του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, καθώς και η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών 2000 στην Ουάσιγκτον και τη Νέα 
Υόρκη αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι, τα αριστερά και προοδευτικά κινήματα, οι 
λαοί, αντιδρούν αποφασιστικά και βρίσκουν τη δύναμη και τους τρόπους να υψώσουν 
φωνή αντίστασης στην ασυδοσία των πολυεθνικών. 

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από αριστερά και προοδευτικά κόμματα και 
κινήματα τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο - μεταξύ των οποίων 
και πρωτοβουλίες του δικού μας κόμματος - για ανταλλαγή απόψεων, συντονισμό της 
δράσης και προβολή μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης για την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, αποτελούν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για τον ρόλο 
που το αριστερό προοδευτικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να διαδραματίσει. 

Το 19ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει προς όλα τα Αριστερά Προοδευτικά κόμματα 
και κινήματα, μήνυμα συσπείρωσης, συντονισμού και ανάπτυξης παγκόσμιας κοινής 
δράσης, για ένα κόσμο της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας και της κοινωνικής 
προόδου. 

Στο μέτρο των δυνάμεων του το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να συμβάλλει και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να ενισχύεται ο διάλογος και ο κοινός προβληματισμός, 
αλλά ιδιαίτερα για να ενισχύεται ο συντονισμός και η κοινή δράση των δυνάμεων της 
Αριστεράς και της Προόδου σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ 

Το 19ο Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από 
τις 7 ως τις 10 Δεκεμβρ ίου 2000 ασχολήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και με το 
Παλαιστινιακό και σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την ωμή βία που ασκεί το Ισραήλ εναντίον 
αμάχων Παλαιστινίων, που έχει σαν αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων και τον 
τραυματισμό χιλιάδων άλλων, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά. 

2. Καταγγέλλει και καταδικάζει την άκαμπτη στάση του Ισραήλ που με τη στήριξη 
των Η Π Α περιφρονεί και αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, για αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, για επιστροφή των 
προσφύγων στα σπίτια τους και τις συμφωνίες που υπέγραψε με την Παλαιστινιακή 
αρχή. 

3. Καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρέμβει άμεσα για υλοποίηση των 
αποφάσεων του και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τον Παλαιστινιακό λαό και 
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περιοχή. 

459 



4. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στο δίκαιο αγώνα 
του Παλαιστινιακού λαού και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ευαισθητοποιηθεί για να 
σταματήσει την αιματοχυσία και να προλάβει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. 

5. Υποστηρίζει την επίλυση του προβλήματος μέσα από ειρηνικές διαδικασίες που 
θα βασίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και στην εφαρμογή των προνοιών των 
σχετικών συμφωνιών και στην αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, με 
τα ανατολικά Ιεροσόλυμα ως πρωτεύουσα. 

460 

Ειδικό Έγγραφο του Συνεδρίου 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ105 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των θεσμών και των διαδικασιών, για ανανέωση της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής αλλά και για διεύρυνση της δημοκρατίας και των 
δικαιωμάτων του πολίτη με κεντρικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
στην Κύπρο, είναι διαχρονική και πάντα επίκαιρη. Σήμερα όμως αυτή η ανάγκη 
προβάλλει, όσο ποτέ άλλοτε, πιεστικά και απαιτητικά. 

Τα τελευταία χρόνια οι όροι εκσυγχρονισμός, και ανανέωση χρησιμοποιούνται από 
όλους τους πολιτικούς χώρους. Η κάθε πολιτική δύναμη προσδίδει διαφορετικό 
περιεχόμενο στους όρους αυτούς, ανάλογα με την ιδεολογικοπολιτική φιλοσοφία που 
την καθοδηγεί και τους πρωταρχικούς στόχους που θέτει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα 
σύγκλισης απόψεων και κοινής αντιμετώπισης προβλημάτων όπως είναι η σήψη που 
βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζεται μέσα από την υποχώρηση και τον υποβιβασμό 
ηθικών και πολιτιστικών αξιών, η πολιτική και οικονομική διαφθορά, τα ναρκωτικά, η 
εγκληματικότητα, η κομματικοποίηση των θεσμών, το ρουσφέτι και η αναξιοκρατία, 
η κοινωνική αδιαφορία, η έλλειψη προγραμματισμού και στρατηγικής με όραμα κ.ά. 
Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης και προαγωγής ηθικών και πνευματικών αξιών 
στα πλαίσια ενός σύγχρονου κράτους και κοινωνίας που να χαρακτηρίζονται από ένα 
όραμα, που θα στοχεύει στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην ισομερή κοινωνική 
ανάπτυξη όλων των στρωμάτων του πληθυσμού. 

Για το Α Κ Ε Λ η έννοια εκσυγχρονισμός εμπερικλείει κάθε προοδευτική πρόταση 
που συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση εκείνου του πολιτικού και του κοινωνικο
οικονομικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ικανοποίηση των υλικών και πνευματικών 
αναγκών του σύγχρονου Κύπριου. 

Στόχος του Α Κ Ε Λ , λαμβάνοντας υπόψη την Κυπριακή κοινωνία του 2000 με τις 
συγκεκριμένες δομές και τα προβλήματα που την ταλανίζουν από τη μια και με το 
συγκεκριμένο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον από την άλλη, είναι να βοηθήσει 
τον εργάτη, τον υπάλληλο, τον αγρότη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον μεσαίο, και 
τον πνευματικό άνθρωπο να βελτιώσουν τη θέση τους στην κυπριακή κοινωνία και 
να ζήσουν μια ποιοτικά καλύτερη ζωή. Στη προσοχή μας βρίσκεται επίσης ο μικρός 
και μεσαίος κύπριος επιχειρηματίας ο οποίος συνθλίβεται από τις μυλόπετρες του 
μεγάλου κεφαλαίου. 

Η πρόταση του Α Κ Ε Λ γίνεται σε αντιδιαστολή με τις νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές 
αντιλήψεις και λαμβάνει υπόψη της το σημερινό στάδιο ανάπτυξης της κυπριακής 
κοινωνίας και τις ανάγκες της, καθώς επίσης και τις πολιτικές συνθήκες που 
επικρατούν στο νησί μας. Όπως έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει, αυτό που προέχει 
σήμερα για το Α Κ Ε Λ είναι η δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων με 
στόχο την αλλαγή στη διακυβέρνηση του Τόπου, την απελευθέρωση και επανένωση 
του νησιού. Επιδίωξη μας αποτελεί επίσης η αναβάθμιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
η προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η διεύρυνση της 
δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του πολίτη, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και 
των διαδικασιών και η ανανέωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης σε 
μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορούν να εμφανίζονται φαινόμενα ρατσισμού και 
εχθρότητας προς τους ξένους. Το Α Κ Ε Λ θα αγωνιστεί ενάντια σε αυτά τα φαινόμενα 
και στις αιτίες που τα δημιουργούν. 

Φιλοδοξούμε και ελπίζουμε ότι η πρόταση μας θα αποτελέσει βάση συζήτησης με 
τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες με 
στόχο να πετύχουμε την αλλαγή στις προεδρικές εκλογές και να ανοίξουμε το δρόμο 
για εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. 
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Νέα τάξη πραγμάτων και παγκοσμιοποίηση 

Οι εκτιμήσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η πρόταση μας στον κυπριακό λαό δεν 
παραγνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και την επίδραση που δέχεται 
η Κύπρος από το διεθνές περιβάλλον. 

Παρά τις εύηχες διακηρύξεις και συνθήματα το πραγματικό περιεχόμενο της «νέας 
τάξης πραγμάτων» δενείναιτίποτε άλλο παρά η κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, ο παραγκωνισμός 
και η χρησιμοποίηση του ΟΗΕ για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, η 
επιβολή του «δικαίου» του ισχυρού ακόμα και με τη βία των όπλων. Επιχειρείται να 
εισαχθούν νέοι κανόνες στο Δ ιεθνές Δίκαιο που να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις 
επεμβάσεις των ισχυρών του κόσμου σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου κατά την 
εκτίμηση τους κινδυνεύουν η δημοκρατία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εθνικές 
μειονότητες και η δήθεν προστασία των συμφερόντων τους χρησιμοποιούνται ως 
άλλοθι για να προωθούνται παράνομα, γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Η νέα τάξη πραγμάτων αντί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, επιχειρεί 
να στρέψει το ρολόι της ιστορίας προς τα πίσω, τόσο στον πολιτικό όσο και στον 
κοινωνικό - οικονομικό τομέα. 0 παγκόσμιος πολιτισμός, η σύγχρονη τεχνολογία 
των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, στο λυκαυγές της νέας χιλιετίας δεν 
φωτίζονται όπως θα έπρεπε από επιτεύγματα που δημιουργούν πνευματική και 
πολιτιστική ανάταση. Παράγουν «αξίες» που υπηρετούν τους λίγους και καλλιεργούν 
τον χωρίς όρια ατομικισμό και τη δίψα της κενής αξιών κερδομανίας. Αυτό γίνεται 
σε βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων του 
«Τρίτου» κόσμου. Η «νέα τάξη πραγμάτων» είναι ταυτισμένη με τα μονοπώλια και τις 
πολυεθνικές εταιρείες. 

Στοντομέατωνδιεθνώνοικονομικώνσχέσεωνζούμεστηνεποχήτης παγκοσμιοποίησης. 
Δεν αντιστρατευόμαστε την παγκοσμιοποίηση ως αντικειμενική διεργασία μετατροπής 
της Υφηλίου σε μια ενιαία παγκόσμια οικονομία, σε ένα παγκόσμιο χωριό, όπως 
την είχαν προβλέψει με εκπληκτική διορατικότητα οι πιο φωτεινοί διανοητές του 
σοσιαλισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αλλά η παγκοσμιοποίηση, όπως συντελείται 
σήμερα, δεν στρέφεται σε προοδευτική κατεύθυνση και δεν ενδιαφέρεται για την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η παγκοσμιοποίηση με το τρόπο που συντελείται εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των 
οικονομικών κολοσσών και των ηγετικών δυτικών κρατών. Ως η πιο κυνική έκφραση 
του νεοαποικισμού καταδικάζει στην πιο ανελέητη εξάρτηση τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και στην πιο βαθιά εξαθλίωση τους λαούς τους. Η πείνα και οι ασθένειες 
αποδεκατίζουν ολόκληρους πληθυσμούς. Το χάσμα μεταξύ Βορρά - Νότου διευρύνεται 
συνεχώς. Σε ένα κόσμο που διαθέτει όλες τις δυνατότητες όλους τους πόρους, όλη 
την επιστημονική γνώση και τεχνολογική επάρκεια να διασφαλίσει αξιοπρεπή ζωή 
σε όλους τους ανθρώπους περισσεύει η πείνα, η εξαθλίωση, η φτώχεια, η αρρώστια, 
η ανεργία, η αμορφωσιά, η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, η απελπισία για 
το αύριο. Η εικόνα συμπληρώνεται με την οικολογική καταστροφή που συντελείται 
στο όνομα και πάλιν του κέρδους, με την εμπορευματικοποίηση και τον εξευτελισμό 
ιδανικών και αξιών, του πολιτισμού ως τέτοιου και της ίδιας της υπόστασης του 
ανθρώπου. 

«Νέα τάξη πραγμάτων» και παγκοσμιοποίηση συνοδεύονται με την ολόπλευρη 
επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Κάτω από τα απατηλά συνθήματα για ελευθερία 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς, επιχειρείται ολομέτωπη επίθεση 
κατά των κατακτήσεων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, τους οποίους 
θέλουν να καταστήσουν έρμαιο των τυφλών και ανεξέλεγκτων νόμων της αγοράς 
και πηγή εύκολου κέρδους. Ρίχνουν εκατομμύρια ανθρώπους σ' ολόκληρο το κόσμο 
στην ανεργία και στο κοινωνικό περιθώριο. 

Η ανθρωπότητα μπορεί και οφείλει να ξεφύγει από τον εφιάλτη της επιστροφής στη 
βαρβαρότητα. Η νέα τάξη πραγμάτων, ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση 
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στα μέτρα του κεφαλαίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. 
Δεν τρέφουμε αυταπάτες για εύκολες νίκες και για από μηχανής θεούς. Όσες όμως 
κι αν είναι οι δυσκολίες, η αντικειμενική ανάγκη για προοδευτικό εκσυγχρονισμό 
θα συσπειρώνει τους λαούς στην πάλη ενάντια στην εξαθλίωση και την παγκόσμια 
ηγεμονία των λίγων. Οι διεθνείς κινητοποιήσεις που φουντώνουν μέρα με την ημέρα, 
κατά του χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης αγκαλιάζονται σιγά - σιγά από μεγαλύτερο 
αριθμό ανθρώπων. Αυτή η κοινωνική και υπερεθνική αντίδραση αναζωογονεί την 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. 

Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον μια υπαρκτή, περισσότερο οικονομική και λιγότερο 
πολιτική οντότητα. Η ολοκλήρωση της γίνεται με τρόπο που κάθε άλλο παρά 
ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των προοδευτικών ανθρώπων του πλανήτη. Έχ ε ι 
πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής ολοκλήρωσης, ενώ 
ο κοινωνικός τομέας δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της. Στους τομείς της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, η εξάρτηση από τις Η Π Α και το ΝΑΤΟ 
είναι εμφανής. Το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας κατέδειξε την πλήρη ταύτιση με 
την αμερικάνικη αντίληψη της νέας τάξης πραγμάτων, την υποκατάσταση του ΟΗΕ 
από το ΝΑΤΟ και την αντικατάσταση του διεθνούς δικαίου με το δίκαιο του ισχυρού. 

Η οικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλά τους σημερινούς 
συσχετισμούς δυνάμεων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και μέσα στην ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, αναπτύσσεται προς την ίδια νεοφιλελεύθερη 
κατεύθυνση όπως και η παγκοσμιοποίηση και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
υπερεθνικών κολοσσών και του μεγάλου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η θεσμική 
μεταρρύθμιση που προωθείται θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέση των 
μεγάλων και οικονομικά πιο ισχυρών χωρών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λήψη των αποφάσεων. 

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες δείχνει ότι η Ευρώπη των δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων είναι ο 
στόχος αυτών που έχουν τον αποφασιστικό ρόλο μέσα στην Ένωση. 

Η κυπριακή κυβέρνηση, στην προσπάθεια της για ένταξη με κάθε τίμημα, δεν 
διεκδικεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις αυτά που πρέπει και δικαιούται η Κύπρος. 
Υπάρχουν περιθώρια αποκλίσεων και προσωρινών τουλάχιστον εξα ιρέσεων από το 
κοινοτικό κεκτημένο που όμως δεν αξιοποιούνται, με αποτέλεσμα η εναρμόνιση 
να προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα στον 
κοινωνικο-οικονομικό τομέα. 

Η Ευρώπη των λαών, με τα σημερινά δεδομένα, παραμένει ένα όραμα που απέχει από 
την πραγματικότητα. Για να υπάρξει κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση χρειάζεται 
να στηριχθούν και να ενισχυθούν μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνες 
οι δυνάμεις που αγωνίζονται για μια Ενιαία Ευρώπη των πολιτών, για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, για τις βασικές ελευθερίες, για το περιβάλλον, για τη δημοκρατία, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η κατάσταση στην Κύπρο 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην εξουσία η Κυβέρνηση Κληρίδη. Η διακυβέρνηση 
Κληρίδη, ως διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
του μεγάλου κεφαλαίου, διαπνέεται από συντηρητική, αντιλαϊκή φιλοσοφία και 
χαρακτηρίζεται από αυταρχική, ετσιθελική νοοτροπία. 

Αυτή η διακυβέρνηση έθεσε πάνω απ' όλα την εξυπηρέτηση κομματικών και 
παραταξιακών συμφερόντων σε βαθμό που η κομματικοποίηση του κράτους, με 
την έννοια της άλωσης και της συναγερμοποίησης του κρατικού μηχανισμού, 
της δημόσιας υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών να έχει φτάσει σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα. Η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία βρίσκονται στο απόγειο 
τους, ενώ οι θεσμοί περιφρονούνται προκλητικά και καταρρακώνονται. Όσον αφορά 
την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου οι κυβερνώντες εξακολουθούν να δικαιώνουν και 
να επιβραβεύουν το Γρίβα, την Ε Ο Κ Α Β', το πραξικόπημα και τους πραξικοπηματίες. 
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ 

Νέα τάξη πραγμάτων και παγκοσμιοποίηση 

Οι εκτιμήσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η πρόταση μας στον κυπριακό λαό δεν 
παραγνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και την επίδραση που δέχεται 
η Κύπρος από το διεθνές περιβάλλον. 

Παρά τις εύηχες διακηρύξεις και συνθήματα το πραγματικό περιεχόμενο της «νέας 
τάξης πραγμάτων» δενείναιτίποτε άλλο παρά η κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, ο παραγκωνισμός 
και η χρησιμοποίηση του ΟΗΕ για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, η 
επιβολή του «δικαίου» του ισχυρού ακόμα και με τη βία των όπλων. Επιχειρείται να 
εισαχθούν νέοι κανόνες στο Δ ιεθνές Δίκαιο που να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις 
επεμβάσεις των ισχυρών του κόσμου σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου κατά την 
εκτίμηση τους κινδυνεύουν η δημοκρατία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εθνικές 
μειονότητες και η δήθεν προστασία των συμφερόντων τους χρησιμοποιούνται ως 
άλλοθι για να προωθούνται παράνομα, γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα. 

Η νέα τάξη πραγμάτων αντί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, επιχειρεί 
να στρέψει το ρολόι της ιστορίας προς τα πίσω, τόσο στον πολιτικό όσο και στον 
κοινωνικό - οικονομικό τομέα. 0 παγκόσμιος πολιτισμός, η σύγχρονη τεχνολογία 
των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, στο λυκαυγές της νέας χιλιετίας δεν 
φωτίζονται όπως θα έπρεπε από επιτεύγματα που δημιουργούν πνευματική και 
πολιτιστική ανάταση. Παράγουν «αξίες» που υπηρετούν τους λίγους και καλλιεργούν 
τον χωρίς όρια ατομικισμό και τη δίψα της κενής αξιών κερδομανίας. Αυτό γίνεται 
σε βάρος της κοινωνικής αλληλεγγύης και σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώπων του 
«Τρίτου» κόσμου. Η «νέα τάξη πραγμάτων» είναι ταυτισμένη με τα μονοπώλια και τις 
πολυεθνικές εταιρείες. 

Στοντομέατωνδιεθνώνοικονομικώνσχέσεωνζούμεστηνεποχήτης παγκοσμιοποίησης. 
Δεν αντιστρατευόμαστε την παγκοσμιοποίηση ως αντικειμενική διεργασία μετατροπής 
της Υφηλίου σε μια ενιαία παγκόσμια οικονομία, σε ένα παγκόσμιο χωριό, όπως 
την είχαν προβλέψει με εκπληκτική διορατικότητα οι πιο φωτεινοί διανοητές του 
σοσιαλισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αλλά η παγκοσμιοποίηση, όπως συντελείται 
σήμερα, δεν στρέφεται σε προοδευτική κατεύθυνση και δεν ενδιαφέρεται για την 
κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η παγκοσμιοποίηση με το τρόπο που συντελείται εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των 
οικονομικών κολοσσών και των ηγετικών δυτικών κρατών. Ως η πιο κυνική έκφραση 
του νεοαποικισμού καταδικάζει στην πιο ανελέητη εξάρτηση τις αναπτυσσόμενες 
χώρες και στην πιο βαθιά εξαθλίωση τους λαούς τους. Η πείνα και οι ασθένειες 
αποδεκατίζουν ολόκληρους πληθυσμούς. Το χάσμα μεταξύ Βορρά - Νότου διευρύνεται 
συνεχώς. Σε ένα κόσμο που διαθέτει όλες τις δυνατότητες όλους τους πόρους, όλη 
την επιστημονική γνώση και τεχνολογική επάρκεια να διασφαλίσει αξιοπρεπή ζωή 
σε όλους τους ανθρώπους περισσεύει η πείνα, η εξαθλίωση, η φτώχεια, η αρρώστια, 
η ανεργία, η αμορφωσιά, η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, η απελπισία για 
το αύριο. Η εικόνα συμπληρώνεται με την οικολογική καταστροφή που συντελείται 
στο όνομα και πάλιν του κέρδους, με την εμπορευματικοποίηση και τον εξευτελισμό 
ιδανικών και αξιών, του πολιτισμού ως τέτοιου και της ίδιας της υπόστασης του 
ανθρώπου. 

«Νέα τάξη πραγμάτων» και παγκοσμιοποίηση συνοδεύονται με την ολόπλευρη 
επέλαση του νεοφιλελευθερισμού. Κάτω από τα απατηλά συνθήματα για ελευθερία 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοράς, επιχειρείται ολομέτωπη επίθεση 
κατά των κατακτήσεων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, τους οποίους 
θέλουν να καταστήσουν έρμαιο των τυφλών και ανεξέλεγκτων νόμων της αγοράς 
και πηγή εύκολου κέρδους. Ρίχνουν εκατομμύρια ανθρώπους σ' ολόκληρο το κόσμο 
στην ανεργία και στο κοινωνικό περιθώριο. 

Η ανθρωπότητα μπορεί και οφείλει να ξεφύγει από τον εφιάλτη της επιστροφής στη 
βαρβαρότητα. Η νέα τάξη πραγμάτων, ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση 
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στα μέτρα του κεφαλαίου, δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. 
Δεν τρέφουμε αυταπάτες για εύκολες νίκες και για από μηχανής θεούς. Όσες όμως 
κι αν είναι οι δυσκολίες, η αντικειμενική ανάγκη για προοδευτικό εκσυγχρονισμό 
θα συσπειρώνει τους λαούς στην πάλη ενάντια στην εξαθλίωση και την παγκόσμια 
ηγεμονία των λίγων. Οι διεθνείς κινητοποιήσεις που φουντώνουν μέρα με την ημέρα, 
κατά του χαρακτήρα της παγκοσμιοποίησης αγκαλιάζονται σιγά - σιγά από μεγαλύτερο 
αριθμό ανθρώπων. Αυτή η κοινωνική και υπερεθνική αντίδραση αναζωογονεί την 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για την ανθρωπότητα. 

Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον μια υπαρκτή, περισσότερο οικονομική και λιγότερο 
πολιτική οντότητα. Η ολοκλήρωση της γίνεται με τρόπο που κάθε άλλο παρά 
ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των προοδευτικών ανθρώπων του πλανήτη. Έχ ε ι 
πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής ολοκλήρωσης, ενώ 
ο κοινωνικός τομέας δεν εντάσσεται στις προτεραιότητες της. Στους τομείς της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, η εξάρτηση από τις Η Π Α και το ΝΑΤΟ 
είναι εμφανής. Το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας κατέδειξε την πλήρη ταύτιση με 
την αμερικάνικη αντίληψη της νέας τάξης πραγμάτων, την υποκατάσταση του ΟΗΕ 
από το ΝΑΤΟ και την αντικατάσταση του διεθνούς δικαίου με το δίκαιο του ισχυρού. 

Η οικονομική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλά τους σημερινούς 
συσχετισμούς δυνάμεων τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και μέσα στην ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, αναπτύσσεται προς την ίδια νεοφιλελεύθερη 
κατεύθυνση όπως και η παγκοσμιοποίηση και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
υπερεθνικών κολοσσών και του μεγάλου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, η θεσμική 
μεταρρύθμιση που προωθείται θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέση των 
μεγάλων και οικονομικά πιο ισχυρών χωρών μελών όσον αφορά τη συμμετοχή στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λήψη των αποφάσεων. 

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες δείχνει ότι η Ευρώπη των δύο ή και περισσότερων ταχυτήτων είναι ο 
στόχος αυτών που έχουν τον αποφασιστικό ρόλο μέσα στην Ένωση. 

Η κυπριακή κυβέρνηση, στην προσπάθεια της για ένταξη με κάθε τίμημα, δεν 
διεκδικεί στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις αυτά που πρέπει και δικαιούται η Κύπρος. 
Υπάρχουν περιθώρια αποκλίσεων και προσωρινών τουλάχιστον εξα ιρέσεων από το 
κοινοτικό κεκτημένο που όμως δεν αξιοποιούνται, με αποτέλεσμα η εναρμόνιση 
να προκαλεί επιπρόσθετα προβλήματα στην κυπριακή κοινωνία, ιδιαίτερα στον 
κοινωνικο-οικονομικό τομέα. 

Η Ευρώπη των λαών, με τα σημερινά δεδομένα, παραμένει ένα όραμα που απέχει από 
την πραγματικότητα. Για να υπάρξει κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση χρειάζεται 
να στηριχθούν και να ενισχυθούν μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνες 
οι δυνάμεις που αγωνίζονται για μια Ενιαία Ευρώπη των πολιτών, για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, για τις βασικές ελευθερίες, για το περιβάλλον, για τη δημοκρατία, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η κατάσταση στην Κύπρο 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην εξουσία η Κυβέρνηση Κληρίδη. Η διακυβέρνηση 
Κληρίδη, ως διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
του μεγάλου κεφαλαίου, διαπνέεται από συντηρητική, αντιλαϊκή φιλοσοφία και 
χαρακτηρίζεται από αυταρχική, ετσιθελική νοοτροπία. 

Αυτή η διακυβέρνηση έθεσε πάνω απ' όλα την εξυπηρέτηση κομματικών και 
παραταξιακών συμφερόντων σε βαθμό που η κομματικοποίηση του κράτους, με 
την έννοια της άλωσης και της συναγερμοποίησης του κρατικού μηχανισμού, 
της δημόσιας υπηρεσίας και των Ημικρατικών Οργανισμών να έχει φτάσει σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα. Η αναξιοκρατία και η ευνοιοκρατία βρίσκονται στο απόγειο 
τους, ενώ οι θεσμοί περιφρονούνται προκλητικά και καταρρακώνονται. Όσον αφορά 
την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου οι κυβερνώντες εξακολουθούν να δικαιώνουν και 
να επιβραβεύουν το Γρίβα, την Ε Ο Κ Α Β', το πραξικόπημα και τους πραξικοπηματίες. 
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Η αποδεδειγμένη ανεπάρκεια των κυβερνώντων, η κακή διαχείριση του κράτους, 
η έλλειψη οράματος και προγραμματισμού, η αποδιοργάνωση, η εικόνα μιας 
κυβέρνησης όπου ο κάθε υπουργός φαίνεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, παραγοντικά 
και ετσιθελικά, είναι χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται ακόμα και μέσα στις 
πολιτικές έρευνες, τις οποίες το ίδιο το κυβερνάν κόμμα διεξάγει. 

Η κυπριακή κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών, σήψη και 
διαφθορά, που προσλαμβάνουν συνεχώς και μεγαλύτερες διαστάσεις. 0 ατομικισμός 
και η προσπάθεια ατομικής ανάδειξης πάση θυσία έχουν αναχθεί σε ύψιστη κοινωνική 
αξία. Τα σκάνδαλα, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά η πορνεία και η διαφθορά 
ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό. Η νοοτροπία του γρήγορου και εύκολου κέρδους 
αναδεικνύεται και μέσα από τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. 

Η κοινωνικο-οικονομική πολιτική που ακολουθείται έχει έντονο αντιλαϊκό χαρακτήρα 
και επιχειρεί να αντιγράψει τα πρότυπα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Η πολιτική 
αυτή εκφράζεται με τη σύμπλευση κυβέρνησης - κεφαλαίου στην επίθεση κατά 
των κατακτήσεων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Εκφράζεται μέσα 
από τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, που ρίχνει όλα τα βάρη στους 
ώμους των λαϊκών στρωμάτων και αρνείται να φορολογήσει τον πλούτο και τα 
μεγάλα κέρδη. Εκφράζεται μέσα από την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, τη 
χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες προώθηση των φιλελευθεροποιήσεων, την επιλεκτική 
προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, την καθήλωση των αναπτυξιακών δαπανών, 
την άρνηση να ληφθούν μέτρα κατά της ανεργίας, την άρνηση να αντιμετωπιστεί το 
θέμα των παράνομων ξένων εργατών, την παραμέληση των παραγωγικών κλάδων 
της οικονομίας και την αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού. 

Όλα αυτά συνθέτουν ένα γκρίζο σκηνικό, από το οποίο απουσιάζουν το όραμα και η 
ελπίδα για κάτι το καλύτερο. 

Τι χρειάζεται να γίνει 

Για να μπορέσει η Κύπρος να μπει στο νέο αιώνα και στη νέα χιλιετία με νέες 
προοπτικές χρειάζεται να δώσουμε όραμα και να ανανεώσουμε την ελπίδα στο λαό 
μας. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να προωθηθεί από τις δυνάμεις που βρίσκονται 
σήμερα στην εξουσία, αλλά ούτε και μπορεί να επιτευχθεί με ημίμετρα. Χρειάζεται να 
ανέλθουν στην εξουσία, με την ψήφο του λαού. οι δυνάμεις που θέλουν και μπορούν 
να φέρουν την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό. 

Το Α Κ Ε Λ θα πρωτοστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα επιδιώξει συνεργασία 
με όλες τις δυνάμεις που στοχεύουν στην αλλαγή της διακυβέρνησης του τόπου. 
Η συνεργασία αυτή θα στηρίζεται στην ισοτιμία, στον αλληλοσεβασμό και στην 
ειλικρίνεια. 

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει τις απόψεις του Α Κ Ε Λ για τον εκσυγχρονισμό 
της Κυπριακής κοινωνίας, χωρίς φυσικά να καλύπτει όλες τις θέσεις και όλες τις 
προτάσεις του Α Κ Ε Λ για κάθε ζήτημα που απασχολεί σήμερα την Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ 
εκφράζει ετοιμότητα να συζητήσει τις θέσεις και απόψεις του με τις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου που επιθυμούν την αλλαγή και που θέλουν να δώσουν όραμα και 
ελπίδα στην Κυπριακή κοινωνία. 

Θα τις συζητήσει επίσης με τον κύπριο πολίτη για να τον καταστήσει κοινωνό των 
απόψεων του αλλά και για να ακούσει τις δικές του και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
του στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Κυπριακής κοινωνίας. Το Α Κ Ε Λ 
επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 
γιατί τη θεωρεί απαραίτητη για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και την επίτευξη 
της κοινωνικής προόδου. Πλείστες από τις προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν 
ακριβώς στην ενεργότερη και πιο συστηματική εμπλοκή των πολιτών στη διαμόρφωση 
και διαχείριση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθεια μας θα αποδώσει καρπούς. Οι προοδευτικές και 
δημοκρατικές δυνάμεις, οι άνθρωποι του πνεύματος, της τέχνης, της κοινωνικο
οικονομικής ζωής αλλά και ο κάθε πολίτης, μπορούμε μαζί να δώσουμε όραμα στον 
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κυπριακό λαό και να ανανεώσουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

01 ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών είναι το απαραίτητο 
συμπλήρωμα για την ύπαρξη μιας ευνομούμενης και ευημερούσας κοινωνίας. Είναι 
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να καλλιεργηθούν σωστές αξίες, ιδανικά και 
πρότυπα στην κοινωνία, αλλά και για να μπορέσει να ξεδιπλώσει η κοινωνία τις 
δυνατότητες της και να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται με επάρκεια 
στις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κύπριος. 

Καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας 
θα διαδραματίσει ο σωστός προγραμματισμός, ο καλός συντονισμός και ο 
αποτελεσματικός έλεγχος από τους ασκούντες την εξουσία στα διάφορα επίπεδα. 

Εκτελεστική Εξουσία - Κυβέρνηση 

Σ' ένα προεδρικό σύστημα, όπως αυτό της Κύπρου, η εκτελεστική εξουσία 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση 
πρέπει να νοιώθει υπεύθυνη και δεσμευμένη έναντι του λαού, στη βάση των 
προεκλογικών της υποσχέσεων. 

1. Η Κυβέρνηση πρέπει να ασκεί πολιτική στη βάση ξεκάθαρων αξόνων και 
κατευθύνσεων και να επιδιώκει τομές στην κυπριακή κοινωνία. Χρειάζεται να ασκεί 
την εξουσία με συναινετικό πνεύμα, διάλογο, αποφασιστικότητα και συνέπεια. 0 
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους είναι υπέρτατη υποχρέωση της. 

Ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αντιπαραγωγικός. 
Χρειάζεται να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των θεμάτων καθημερινής διαχείρισης και 
αυτών της στρατηγικής λειτουργίας. Το έργο του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να 
είναι επιτελικό και να αφιερώνεται στο σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
των σοβαροτέρων προβλημάτων. 

2. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διάλογο με τα 
πολιτικά κόμματα, τα οργανωμένα σύνολα και το λαό με προγραμματισμένο και 
παραγωγικό τρόπο. Η συλλογικότητα θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο και 
μέσο του εκσυγχρονισμού της πολιτικής μας ζωής. 0 αυταρχισμός, ο ετσιθελισμός 
και η αλαζονεία της εξουσίας δεν έχουν θέση στη διακυβέρνηση σε μια σύγχρονη, 
δημοκρατική κοινωνία. 

3. Η διακυβέρνηση του τόπου πρέπει να ασκείται με διαφάνεια και ο κάθε πολίτης 
να έχει την ευχέρεια να ενημερώνεται πλήρως για τα ζητήματα που τον αφορούν 
άμεσα και προσωπικά, έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά δημόσια έγγραφα. 

4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελώντης κυβέρνησης πρέπει να είναι η πολιτική 
ευθιξία. Οφείλουν να γνοιάζονται για την τήρηση των θεσμών και για το προσωπικό 
καλό παράδειγμα που χρειάζεται η κυπριακή κοινωνία για να καταπολεμήσει τα 
σκάνδαλα, τη σήψη και τη διαφθορά. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται το Υπουργικό 
Συμβούλιο να θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς των 
μελών του. 

5. Να συσταθούν εξε ιδικευμένα Συμβούλια κοινωνικής πολιτικής, με τη 
συμμετοχή και πολιτικών και κοινωνικών φορέων, ρόλος των οποίων θα είναι η 
διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και η εποπτεία των πολιτικών δράσεων σε τομείς 
όπως η υγεία, το περιβάλλον, η προστασία του καταναλωτή κ.ά. 

6. Το Γραφείο Προγραμματισμού έχει επιτελέσει σημαντικό και επιτυχημένο έργο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ ο ρόλος του 
έχει υποβαθμιστεί σε μια υπηρεσία που περικόπτει αναπτυξιακά κονδύλια στο όνομα 
της οικονομικίστικης αντίληψης των πραγμάτων από πλευράς των κυβερνώντων. 
Το Γραφείο Προγραμματισμού χρειάζεται να επανακτήσει τον πραγματικό του 
ρόλο. να ενισχυθεί, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και να εναρμονιστεί ακόμα 
περισσότερο με τα σύγχρονα δεδομένα. Επιβάλλεται να δώσει περισσότερη έμφαση 
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Η αποδεδειγμένη ανεπάρκεια των κυβερνώντων, η κακή διαχείριση του κράτους, 
η έλλειψη οράματος και προγραμματισμού, η αποδιοργάνωση, η εικόνα μιας 
κυβέρνησης όπου ο κάθε υπουργός φαίνεται να λειτουργεί ανεξάρτητα, παραγοντικά 
και ετσιθελικά, είναι χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται ακόμα και μέσα στις 
πολιτικές έρευνες, τις οποίες το ίδιο το κυβερνάν κόμμα διεξάγει. 

Η κυπριακή κοινωνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών, σήψη και 
διαφθορά, που προσλαμβάνουν συνεχώς και μεγαλύτερες διαστάσεις. 0 ατομικισμός 
και η προσπάθεια ατομικής ανάδειξης πάση θυσία έχουν αναχθεί σε ύψιστη κοινωνική 
αξία. Τα σκάνδαλα, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά η πορνεία και η διαφθορά 
ξηλώνουν τον κοινωνικό ιστό. Η νοοτροπία του γρήγορου και εύκολου κέρδους 
αναδεικνύεται και μέσα από τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου. 

Η κοινωνικο-οικονομική πολιτική που ακολουθείται έχει έντονο αντιλαϊκό χαρακτήρα 
και επιχειρεί να αντιγράψει τα πρότυπα του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Η πολιτική 
αυτή εκφράζεται με τη σύμπλευση κυβέρνησης - κεφαλαίου στην επίθεση κατά 
των κατακτήσεων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Εκφράζεται μέσα 
από τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, που ρίχνει όλα τα βάρη στους 
ώμους των λαϊκών στρωμάτων και αρνείται να φορολογήσει τον πλούτο και τα 
μεγάλα κέρδη. Εκφράζεται μέσα από την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, τη 
χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες προώθηση των φιλελευθεροποιήσεων, την επιλεκτική 
προσαρμογή στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, την καθήλωση των αναπτυξιακών δαπανών, 
την άρνηση να ληφθούν μέτρα κατά της ανεργίας, την άρνηση να αντιμετωπιστεί το 
θέμα των παράνομων ξένων εργατών, την παραμέληση των παραγωγικών κλάδων 
της οικονομίας και την αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού. 

Όλα αυτά συνθέτουν ένα γκρίζο σκηνικό, από το οποίο απουσιάζουν το όραμα και η 
ελπίδα για κάτι το καλύτερο. 

Τι χρειάζεται να γίνει 

Για να μπορέσει η Κύπρος να μπει στο νέο αιώνα και στη νέα χιλιετία με νέες 
προοπτικές χρειάζεται να δώσουμε όραμα και να ανανεώσουμε την ελπίδα στο λαό 
μας. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να προωθηθεί από τις δυνάμεις που βρίσκονται 
σήμερα στην εξουσία, αλλά ούτε και μπορεί να επιτευχθεί με ημίμετρα. Χρειάζεται να 
ανέλθουν στην εξουσία, με την ψήφο του λαού. οι δυνάμεις που θέλουν και μπορούν 
να φέρουν την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό. 

Το Α Κ Ε Λ θα πρωτοστατήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα επιδιώξει συνεργασία 
με όλες τις δυνάμεις που στοχεύουν στην αλλαγή της διακυβέρνησης του τόπου. 
Η συνεργασία αυτή θα στηρίζεται στην ισοτιμία, στον αλληλοσεβασμό και στην 
ειλικρίνεια. 

Το κείμενο που ακολουθεί περιέχει τις απόψεις του Α Κ Ε Λ για τον εκσυγχρονισμό 
της Κυπριακής κοινωνίας, χωρίς φυσικά να καλύπτει όλες τις θέσεις και όλες τις 
προτάσεις του Α Κ Ε Λ για κάθε ζήτημα που απασχολεί σήμερα την Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ 
εκφράζει ετοιμότητα να συζητήσει τις θέσεις και απόψεις του με τις άλλες πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου που επιθυμούν την αλλαγή και που θέλουν να δώσουν όραμα και 
ελπίδα στην Κυπριακή κοινωνία. 

Θα τις συζητήσει επίσης με τον κύπριο πολίτη για να τον καταστήσει κοινωνό των 
απόψεων του αλλά και για να ακούσει τις δικές του και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
του στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Κυπριακής κοινωνίας. Το Α Κ Ε Λ 
επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 
γιατί τη θεωρεί απαραίτητη για τη διεύρυνση της δημοκρατίας και την επίτευξη 
της κοινωνικής προόδου. Πλείστες από τις προτάσεις που ακολουθούν στοχεύουν 
ακριβώς στην ενεργότερη και πιο συστηματική εμπλοκή των πολιτών στη διαμόρφωση 
και διαχείριση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθεια μας θα αποδώσει καρπούς. Οι προοδευτικές και 
δημοκρατικές δυνάμεις, οι άνθρωποι του πνεύματος, της τέχνης, της κοινωνικο
οικονομικής ζωής αλλά και ο κάθε πολίτης, μπορούμε μαζί να δώσουμε όραμα στον 
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κυπριακό λαό και να ανανεώσουμε την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

01 ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών είναι το απαραίτητο 
συμπλήρωμα για την ύπαρξη μιας ευνομούμενης και ευημερούσας κοινωνίας. Είναι 
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να καλλιεργηθούν σωστές αξίες, ιδανικά και 
πρότυπα στην κοινωνία, αλλά και για να μπορέσει να ξεδιπλώσει η κοινωνία τις 
δυνατότητες της και να αναπτυχθεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται με επάρκεια 
στις ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κύπριος. 

Καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας 
θα διαδραματίσει ο σωστός προγραμματισμός, ο καλός συντονισμός και ο 
αποτελεσματικός έλεγχος από τους ασκούντες την εξουσία στα διάφορα επίπεδα. 

Εκτελεστική Εξουσία - Κυβέρνηση 

Σ' ένα προεδρικό σύστημα, όπως αυτό της Κύπρου, η εκτελεστική εξουσία 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία εξέλιξης της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση 
πρέπει να νοιώθει υπεύθυνη και δεσμευμένη έναντι του λαού, στη βάση των 
προεκλογικών της υποσχέσεων. 

1. Η Κυβέρνηση πρέπει να ασκεί πολιτική στη βάση ξεκάθαρων αξόνων και 
κατευθύνσεων και να επιδιώκει τομές στην κυπριακή κοινωνία. Χρειάζεται να ασκεί 
την εξουσία με συναινετικό πνεύμα, διάλογο, αποφασιστικότητα και συνέπεια. 0 
σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους είναι υπέρτατη υποχρέωση της. 

Ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αντιπαραγωγικός. 
Χρειάζεται να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των θεμάτων καθημερινής διαχείρισης και 
αυτών της στρατηγικής λειτουργίας. Το έργο του Υπουργικού Συμβουλίου πρέπει να 
είναι επιτελικό και να αφιερώνεται στο σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
των σοβαροτέρων προβλημάτων. 

2. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή και διάλογο με τα 
πολιτικά κόμματα, τα οργανωμένα σύνολα και το λαό με προγραμματισμένο και 
παραγωγικό τρόπο. Η συλλογικότητα θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο και 
μέσο του εκσυγχρονισμού της πολιτικής μας ζωής. 0 αυταρχισμός, ο ετσιθελισμός 
και η αλαζονεία της εξουσίας δεν έχουν θέση στη διακυβέρνηση σε μια σύγχρονη, 
δημοκρατική κοινωνία. 

3. Η διακυβέρνηση του τόπου πρέπει να ασκείται με διαφάνεια και ο κάθε πολίτης 
να έχει την ευχέρεια να ενημερώνεται πλήρως για τα ζητήματα που τον αφορούν 
άμεσα και προσωπικά, έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στα σχετικά δημόσια έγγραφα. 

4. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελώντης κυβέρνησης πρέπει να είναι η πολιτική 
ευθιξία. Οφείλουν να γνοιάζονται για την τήρηση των θεσμών και για το προσωπικό 
καλό παράδειγμα που χρειάζεται η κυπριακή κοινωνία για να καταπολεμήσει τα 
σκάνδαλα, τη σήψη και τη διαφθορά. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται το Υπουργικό 
Συμβούλιο να θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς των 
μελών του. 

5. Να συσταθούν εξε ιδικευμένα Συμβούλια κοινωνικής πολιτικής, με τη 
συμμετοχή και πολιτικών και κοινωνικών φορέων, ρόλος των οποίων θα είναι η 
διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων και η εποπτεία των πολιτικών δράσεων σε τομείς 
όπως η υγεία, το περιβάλλον, η προστασία του καταναλωτή κ.ά. 

6. Το Γραφείο Προγραμματισμού έχει επιτελέσει σημαντικό και επιτυχημένο έργο 
στην ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου. Επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ ο ρόλος του 
έχει υποβαθμιστεί σε μια υπηρεσία που περικόπτει αναπτυξιακά κονδύλια στο όνομα 
της οικονομικίστικης αντίληψης των πραγμάτων από πλευράς των κυβερνώντων. 
Το Γραφείο Προγραμματισμού χρειάζεται να επανακτήσει τον πραγματικό του 
ρόλο. να ενισχυθεί, να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και να εναρμονιστεί ακόμα 
περισσότερο με τα σύγχρονα δεδομένα. Επιβάλλεται να δώσει περισσότερη έμφαση 
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στην στρατηγική προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και στον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων και των μέσων για την υλοποίηση τους. Στόχος του θα πρέπει 
να είναι η συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας και ο 
προβληματισμός γύρω από την εξέλιξη και συνεχή προσαρμογή της στα σύγχρονα 
δεδομένα. Στα ζητήματα που πρέπει να απασχολούν το Γραφείο Προγραμματισμού 
χρειάζεται να περιλαμβάνονται και τα θέματα λειτουργίας και αποδοτικότητας του 
δημόσιου τομέα με στόχο την υποβολή προτάσεων για συνεχή βελτίωση του. 

7. Να υπάρξει αναδιάταξη και ανακατανομή υπηρεσιών ώστε να υπαχθούν σε 
Υπουργεία υπηρεσίες που είναι πιο σχετικές με αυτά. Για παράδειγμα το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών και το Τμήμα Αρχαιοτήτων να μεταφερθούν στο Υπουργείο 
Παιδείας. 

8. Η χρηστή διοίκηση και η αξιοκρατία πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό της 
κυβερνητικής πολιτικής. Μ' αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την ορθολογιστική ανάπτυξη της κοινωνίας, την καταπολέμηση της σήψης και της 
διαφθοράς και θα δοθούν σωστά μηνύματα στη νεολαία. Μέτρα που θα μπορούσε να 
πάρει η Κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: 

I. Να διαμορφωθεί Νόμος - πλαίσιο για τις πολιτικές και αστικές ευθύνες των 
Υπουργών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών 
Οργανισμών για τις αποφάσεις τους. 

II. Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου, από τα Διοικητικά Όργανα. 

III. Να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Χάρτη των 
Δικαιωμάτων του Πολίτη. Να οργανωθεί εκστρατεία για διαφώτιση των πολιτών 
για τα δικαιώματα τους. 

IV. Να ρυθμιστεί, στη βάση νομοθετικού πλαισίου, το θέμα της λειτουργίας της ΚΥΠ 
και των σωμάτων ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση της αρχής της μη επέμβασης 
στην προσωπική ζωή των πολιτών, 

V. Να ολοκληρωθούν, να επεκταθούν και να εφαρμόζονται με συνέπεια οι 
νομοθεσίες που αφορούν προσλήψεις μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων στη 
δημόσια υπηρεσία. 

VI. Να περιοριστούν τα περιθώρια ανεξέλεγκτης διακριτικής εξουσίας όλων των 
βαθμίδων διοίκησης. 

VII. Να διαμορφωθεί νομικό πλαίσιο για τις αστικές και άλλες ευθύνες των 
λειτουργών του Δημόσιου και Ημικρατικού Τομέα όσον αφορά ανεπαρκή και 
μεροληπτική άσκηση των καθηκόντων τους. ζημιά που προκαλούν στο Δημόσιο 
με τυχόν αποφάσεις τους, ή κακοτεχνίες που επέτρεψαν, ή κακοδιαχείριση των 
πόρων του Δημόσ ιου και Ημικρατικού Τομέα. 

9. Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης πρέπει να είναι η γρήγορη και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 0 πολίτης έχει δικαίωμα στη γρήγορη και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση. Δυστυχώς η γραφειοκρατία που υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία 
και στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, καθώς και η λανθασμένη νοοτροπία και η 
προσέγγιση των πολιτών από μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων, μετατρέπουν συχνά 
την εξυπηρέτηση των πολιτών σε χρονοβόρα διαδικασία με μεγάλη ταλαιπωρία, ενώ 
ταυτόχρονα περιορίζουν τη γρήγορη ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Για τον εκσυγχρονισμό και την μεγαλύτερη αποδοτικότητα της Δημόσ ιας Υπηρεσίας 
και των Ημικρατικών Οργανισμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
χρειάζεται: 

I. Να ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση σ' όλη τη δημόσια υπηρεσία και τους 
ημικρατικούς οργανισμούς. 

II. Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. 

III. Να απλοποιηθούνοι διαδικασίες καινά υπάρξει αποκέντρωση στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Να αρχίσει διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της ΠΑΣΥΔΥ με στόχο 
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την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τους δημόσιους 
λειτουργούς. 

IV. Να κατοχυρωθεί νομικά η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών με επιπτώσεις για 
όσους παραβιάζουν αυτήν την αρχή. 

V. Να εφαρμοστεί με αυστηρότητα ο θεσμός της εναλλαξιμότητας στη δημόσια 
υπηρεσία. 

VI. Να διαμορφωθεί πρόγραμμα μόνιμης επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων 
και να εφαρμοστεί σύστημα κινήτρων και αξιοκρατικής αξιολόγησης τους για την 
αύξηση της αποδοτικότητας τους. 

10. Η τεχνογνωσία του επιστημονικού δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας, 
χρειάζεται να αξιοποιηθεί ως βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι κυβερνητικές 
αποφάσεις πολιτικής. 

Για να τύχει αυτή η τεχνογνωσία της μεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης, χρειάζεται 
να αφεθούν απερίσπαστοι οι επιστήμονες - δημόσιοι υπάλληλοι να προετοιμάζουν 
αντικειμενικά και αμερόληπτα τις μελέτες τους. Επίσης χρειάζεται σε ζωτικούς 
τομείς να συσταθούν δεξαμενές σκέψης (ίήΐηΚ ίθηΙ<5) που θα συμβουλεύουν τους 
αρμόδιους Υπουργούς και την Κυβέρνηση. 

Ταυτόχρονα σ' αυτήν την προσπάθεια χρειάζεται να αξιοποιηθεί το Ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Πανεπιστημίου και των άλλων εκπαιδευτικών και επιστημονικών 
ιδρυμάτων και οργανισμών του τόπου. 

Εθνικό Συμβούλιο 

Το Εθνικό Συμβούλιο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Πρόεδρο Μακάριο μέσα από την 
ανείπωτη συμφορά και τα ερείπια της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ιδρύθηκε 
ως συμβουλευτικός μεν θεσμός, αλλά πολύ σημαντικός και απαραίτητος για την 
προώθηση του Κυπριακού. Πράγματι, η ιστορική πείρα κατέδειξε πως όταν το 
Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί σωστά, προσφέρει πολλά στον τόπο και το λαό. Μεγάλο 
επίτευγμα, που αποδεικνύει πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός όταν λειτουργεί σωστά, 
συνιστούν οι ομόφωνες ελληνοκυπριακές προτάσεις του 1989. 

Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο που να στέλλει στο λαό μήνυμα 
σοβαρότητας, υπευθυνότητας και κοινής βούλησης των πολιτικών δυνάμεων να 
συμβάλλουν δημιουργικά στη λήψη των ορθών αποφάσεων. Αυτό είναι απαραίτητο 
γιατί κανενός οι ώμοι δεν είναι τόσο στιβαροί που να αντέχουν το δυσβάστακτο 
φορτίο μιας λύσης, που οπωσδήποτε δεν θα προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Το 
Α Κ Ε Λ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το Εθνικό Συμβούλιο, 
εφόσον λειτουργεί ορθά και συλλογικά, στέλλει και τα αναγκαία μηνύματα στη διεθνή 
κοινότητα, κάτι πολύ σημαντικό για την προώθηση της υπόθεσης μας. 

Το κάθε κόμμα, ωστόσο, για να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συζήτηση 
και τη λήψη αποφάσεων και για να νιώθει συνυπεύθυνο των χειρισμών, πρέπει 
να ενημερώνεται έγκαιρα και ολοκληρωμένα. Έχ ε ι σημασία όχι μόνο ο αριθμός, 
αλλά κυρίως το περιεχόμενο των συνεδριάσεων του σώματος. Το Εθνικό Συμβούλιο 
δεν πρέπει να συγκαλείται για απλή ενημέρωση και εκ των υστέρων. Ακόμα και 
σε περιπτώσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται ότι η οποιαδήποτε 
ενέργεια ή απόφαση του θα τύχει της στήριξης της πλειοψηφίας, και πάλι οφείλει 
να συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο. 0 θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου στηρίζεται στο 
συλλογικό και χωρίς προκαταλήψεις προβληματισμό. 

Για την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου το Α Κ Ε Λ 
εισηγείται: 

1. Εμμονή στις βασικές αρχές και τις ομόφωνες ελληνοκυπριακές θέσεις όπως 
έχουν εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο. 

2. Έγκαιρη, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου 
πριν τη λήψη αποφάσεων. 
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στην στρατηγική προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και στον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων και των μέσων για την υλοποίηση τους. Στόχος του θα πρέπει 
να είναι η συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας και ο 
προβληματισμός γύρω από την εξέλιξη και συνεχή προσαρμογή της στα σύγχρονα 
δεδομένα. Στα ζητήματα που πρέπει να απασχολούν το Γραφείο Προγραμματισμού 
χρειάζεται να περιλαμβάνονται και τα θέματα λειτουργίας και αποδοτικότητας του 
δημόσιου τομέα με στόχο την υποβολή προτάσεων για συνεχή βελτίωση του. 

7. Να υπάρξει αναδιάταξη και ανακατανομή υπηρεσιών ώστε να υπαχθούν σε 
Υπουργεία υπηρεσίες που είναι πιο σχετικές με αυτά. Για παράδειγμα το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών και το Τμήμα Αρχαιοτήτων να μεταφερθούν στο Υπουργείο 
Παιδείας. 

8. Η χρηστή διοίκηση και η αξιοκρατία πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό της 
κυβερνητικής πολιτικής. Μ' αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
την ορθολογιστική ανάπτυξη της κοινωνίας, την καταπολέμηση της σήψης και της 
διαφθοράς και θα δοθούν σωστά μηνύματα στη νεολαία. Μέτρα που θα μπορούσε να 
πάρει η Κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι: 

I. Να διαμορφωθεί Νόμος - πλαίσιο για τις πολιτικές και αστικές ευθύνες των 
Υπουργών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών 
Οργανισμών για τις αποφάσεις τους. 

II. Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Κώδικα Γενικών 
Αρχών του Διοικητικού Δικαίου, από τα Διοικητικά Όργανα. 

III. Να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Χάρτη των 
Δικαιωμάτων του Πολίτη. Να οργανωθεί εκστρατεία για διαφώτιση των πολιτών 
για τα δικαιώματα τους. 

IV. Να ρυθμιστεί, στη βάση νομοθετικού πλαισίου, το θέμα της λειτουργίας της ΚΥΠ 
και των σωμάτων ασφαλείας με στόχο τη διασφάλιση της αρχής της μη επέμβασης 
στην προσωπική ζωή των πολιτών, 

V. Να ολοκληρωθούν, να επεκταθούν και να εφαρμόζονται με συνέπεια οι 
νομοθεσίες που αφορούν προσλήψεις μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων στη 
δημόσια υπηρεσία. 

VI. Να περιοριστούν τα περιθώρια ανεξέλεγκτης διακριτικής εξουσίας όλων των 
βαθμίδων διοίκησης. 

VII. Να διαμορφωθεί νομικό πλαίσιο για τις αστικές και άλλες ευθύνες των 
λειτουργών του Δημόσιου και Ημικρατικού Τομέα όσον αφορά ανεπαρκή και 
μεροληπτική άσκηση των καθηκόντων τους. ζημιά που προκαλούν στο Δημόσιο 
με τυχόν αποφάσεις τους, ή κακοτεχνίες που επέτρεψαν, ή κακοδιαχείριση των 
πόρων του Δημόσ ιου και Ημικρατικού Τομέα. 

9. Κύριο μέλημα της Κυβέρνησης πρέπει να είναι η γρήγορη και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 0 πολίτης έχει δικαίωμα στη γρήγορη και αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση. Δυστυχώς η γραφειοκρατία που υπάρχει στη Δημόσια Υπηρεσία 
και στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, καθώς και η λανθασμένη νοοτροπία και η 
προσέγγιση των πολιτών από μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων, μετατρέπουν συχνά 
την εξυπηρέτηση των πολιτών σε χρονοβόρα διαδικασία με μεγάλη ταλαιπωρία, ενώ 
ταυτόχρονα περιορίζουν τη γρήγορη ανάπτυξη της κοινωνίας. 

Για τον εκσυγχρονισμό και την μεγαλύτερη αποδοτικότητα της Δημόσ ιας Υπηρεσίας 
και των Ημικρατικών Οργανισμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 
χρειάζεται: 

I. Να ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση σ' όλη τη δημόσια υπηρεσία και τους 
ημικρατικούς οργανισμούς. 

II. Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. 

III. Να απλοποιηθούνοι διαδικασίες καινά υπάρξει αποκέντρωση στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Να αρχίσει διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της ΠΑΣΥΔΥ με στόχο 

466 

την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τους δημόσιους 
λειτουργούς. 

IV. Να κατοχυρωθεί νομικά η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών με επιπτώσεις για 
όσους παραβιάζουν αυτήν την αρχή. 

V. Να εφαρμοστεί με αυστηρότητα ο θεσμός της εναλλαξιμότητας στη δημόσια 
υπηρεσία. 

VI. Να διαμορφωθεί πρόγραμμα μόνιμης επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων 
και να εφαρμοστεί σύστημα κινήτρων και αξιοκρατικής αξιολόγησης τους για την 
αύξηση της αποδοτικότητας τους. 

10. Η τεχνογνωσία του επιστημονικού δυναμικού της Δημόσιας Υπηρεσίας, 
χρειάζεται να αξιοποιηθεί ως βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι κυβερνητικές 
αποφάσεις πολιτικής. 

Για να τύχει αυτή η τεχνογνωσία της μεγαλύτερης δυνατής αξιοποίησης, χρειάζεται 
να αφεθούν απερίσπαστοι οι επιστήμονες - δημόσιοι υπάλληλοι να προετοιμάζουν 
αντικειμενικά και αμερόληπτα τις μελέτες τους. Επίσης χρειάζεται σε ζωτικούς 
τομείς να συσταθούν δεξαμενές σκέψης (ίήΐηΚ ίθηΙ<5) που θα συμβουλεύουν τους 
αρμόδιους Υπουργούς και την Κυβέρνηση. 

Ταυτόχρονα σ' αυτήν την προσπάθεια χρειάζεται να αξιοποιηθεί το Ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Πανεπιστημίου και των άλλων εκπαιδευτικών και επιστημονικών 
ιδρυμάτων και οργανισμών του τόπου. 

Εθνικό Συμβούλιο 

Το Εθνικό Συμβούλιο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Πρόεδρο Μακάριο μέσα από την 
ανείπωτη συμφορά και τα ερείπια της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Ιδρύθηκε 
ως συμβουλευτικός μεν θεσμός, αλλά πολύ σημαντικός και απαραίτητος για την 
προώθηση του Κυπριακού. Πράγματι, η ιστορική πείρα κατέδειξε πως όταν το 
Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί σωστά, προσφέρει πολλά στον τόπο και το λαό. Μεγάλο 
επίτευγμα, που αποδεικνύει πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός όταν λειτουργεί σωστά, 
συνιστούν οι ομόφωνες ελληνοκυπριακές προτάσεις του 1989. 

Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο που να στέλλει στο λαό μήνυμα 
σοβαρότητας, υπευθυνότητας και κοινής βούλησης των πολιτικών δυνάμεων να 
συμβάλλουν δημιουργικά στη λήψη των ορθών αποφάσεων. Αυτό είναι απαραίτητο 
γιατί κανενός οι ώμοι δεν είναι τόσο στιβαροί που να αντέχουν το δυσβάστακτο 
φορτίο μιας λύσης, που οπωσδήποτε δεν θα προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Το 
Α Κ Ε Λ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το Εθνικό Συμβούλιο, 
εφόσον λειτουργεί ορθά και συλλογικά, στέλλει και τα αναγκαία μηνύματα στη διεθνή 
κοινότητα, κάτι πολύ σημαντικό για την προώθηση της υπόθεσης μας. 

Το κάθε κόμμα, ωστόσο, για να μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συζήτηση 
και τη λήψη αποφάσεων και για να νιώθει συνυπεύθυνο των χειρισμών, πρέπει 
να ενημερώνεται έγκαιρα και ολοκληρωμένα. Έχ ε ι σημασία όχι μόνο ο αριθμός, 
αλλά κυρίως το περιεχόμενο των συνεδριάσεων του σώματος. Το Εθνικό Συμβούλιο 
δεν πρέπει να συγκαλείται για απλή ενημέρωση και εκ των υστέρων. Ακόμα και 
σε περιπτώσεις που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται ότι η οποιαδήποτε 
ενέργεια ή απόφαση του θα τύχει της στήριξης της πλειοψηφίας, και πάλι οφείλει 
να συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο. 0 θεσμός του Εθνικού Συμβουλίου στηρίζεται στο 
συλλογικό και χωρίς προκαταλήψεις προβληματισμό. 

Για την όσο το δυνατό πιο εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου το Α Κ Ε Λ 
εισηγείται: 

1. Εμμονή στις βασικές αρχές και τις ομόφωνες ελληνοκυπριακές θέσεις όπως 
έχουν εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο. 

2. Έγκαιρη, πλήρης και συνεχής ενημέρωση των μελών του Εθνικού Συμβουλίου 
πριν τη λήψη αποφάσεων. 
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3. Αποφυγή σύγκλησης του σώματος μόνο για ενημέρωση, για λήψη τυπικών 
αποφάσεων και για έγκριση προειλημμένων αποφάσεων 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή επιστημονική 
στήριξη. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αξιοποιούνται και να συντονίζονται το Γραφείο 
Μελετών Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών, η ειδική υπηρεσία στη Νομική 
Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου, 
κ.α. 

5. Όσα διαμείβονται και αποφασίζονται στο Εθνικό Συμβούλιο καθώς και οι 
πληροφορίες και στοιχεία που εξασφαλίζονται λόγω της συμμετοχής σε αυτό, να 
τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός εάν το σώμα αποφασίσει διαφορετικά. Εμπιστευτικά 
να τηρούνται και τα έγγραφα που υποβάλλουν στο σώμα τα κόμματα, εκτός εάν τα 
ίδια τα κόμματα που καταθέτουν τα έγγραφα αποφασίσουν διαφορετικά. 

6. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς λειτουργίας 
του Εθνικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα με την πρόνοια ότι ο Πρόεδρος εφαρμόζει 
τις ομόφωνες αποφάσεις και αν αισθάνεται έντονη διαφωνία τότε να προσφεύγει σε 
δημοψήφισμα. Όταν δεν υπάρχει ομοφωνία ο Πρόεδρος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
τη γνώμη της πλειοψηφίας. 

Τα πιο πάνω με κανένα τρόπο δεν σημαίνουν ότι δεν γίνονται σεβαστά τα συνταγματικά 
και άλλα δικαιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εφόσον, όμως, γίνεται δεκτή 
η αναγκαιότητα του Εθνικού Συμβουλίου, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον τρόπο 
λειτουργίας του σώματος. 

Κοινοβούλιο 

Το Κοινοβούλιο είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός θεσμός ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Ενσαρκώνει και εκφράζει τη λαϊκή βούληση και κυριαρχία. Ως εκ 
τούτου έχει να διαδραματίσει σοβαρό και σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Για την πραγματοποίηση του στόχου τούτου είναι 
απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί πρώτα και κύρια το ίδιο το Κοινοβούλιο. Το Α Κ Ε Λ 
προτείνει: 

1. Το Κοινοβούλιο να αυτονομηθεί από την Κυβέρνηση όσον αφορά στον 
προϋπολογισμό του, για να είναι πιο ευέλικτο και να καθορίζει από μόνο του τις 
προτεραιότητες του. 

2. Να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος για τις Συνόδους της Ολομέλειας της 
Βουλής, να αναβαθμιστούν οι συνεδρίες της, να γίνει πιο ουσιαστική η παρέμβαση 
της στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και να δίνει τη σωστή εικόνα 
του Σώματος προς το λαό. 

1. Για την καλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών να εφαρμόζεται πιστά ο σχετικός κανονισμός που έχει εγκριθεί από τη 
Βουλή. 

2. Τα νομοθετήματα να συζητούνται έγκαιρα και ουσιαστικά στην Ολομέλεια. Να 
υπάρχουν χρονικά περιθώρια και ανάλογο προσωπικό για το νομοτεχνικό έλεγχο των 
νομοσχεδίων και των σχεδίων νόμου. 

3. Να προωθηθεί αμέσως το ζήτημα της επιστημονικής και γραμματειακής 
στήριξης των βουλευτών στο έργο τους με την απόσπαση κατάλληλου και ικανού 
προσωπικού για κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μ ' αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί 
ποιοτικά και ποσοτικά το παραγόμενο έργο. 

4. Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός 
και τα τεχνολογικά μέσα ώστε η εργασία της Βουλής να είναι πιο αποδοτική. 

Δ ικαστ ική εξουσ ία 

Η Δικαστική Εξουσία είναι ένας από τους πυλώνες της κρατικής εξουσίας. 
0 εκσυγχρονισμός της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον γενικότερο 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Δικαιοσύνη που απονέμεται καθυστερημένα δεν 
μπορεί να θεωρείται δικαιοσύνη. 

468 

Αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά ο 
τομέας της Δικαστικής Εξουσίας στις σύγχρονες ανάγκες του Κύπριου πολίτη είναι: 

1. Εκσυγχρονισμός, κωδικοποίηση και ενοποίηση του Δικαίου. 
• Επιτάχυνση της διαδικασίας αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού 
• Κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών και νομοθεσιών 

• Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο 
ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας 

• Δημιουργία τράπεζας νομικής πληροφόρησης 

• Συστηματική επιμόρφωση των λειτουργών της δικαιοσύνης 

2. Με ίωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με : 

• Λήψη πρακτικών και καταγραφή αποφάσεων με σύγχρονα ηλεκτρονικά 
μέσα. 

• Μηχανογράφηση των διοικητικών λειτουργιών των Δικαστηρίων. 

• Υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών πολιτικής και ποινικής δικονομίας. 
• Εισαγωγή θεσμών που θα αποφορτώνουν την ύλη των δικαστηρίων. 

• Ενίσχυση της στελέχωσης των δικαστηρίων τόσο με δικαστές όσο και 
διοικητικό προσωπικό. 

3. Δημιουργία επαρκών και κατάλληλων χώρων και συνθηκών εργασίας. 

4. Ασκηση αποτελεσματικού ελέγχου και συντονισμού του προσωπικού. 

5. Υιοθέτηση διαφανών διαδικασιών διορισμού και ανέλιξης δικαστικών 
λειτουργών. 

6. Μελέτη διαχωρισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Διοικητικό/Εφετείο και 
Συνταγματικό. Να μελετηθεί επίσης η εισαγωγή της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας. 

Κόμματα 

Τα κόμματα αποτελούν το βασικό κύτταρο κάθε δημοκρατικής και ' σύγχρονης 
κοινωνίας. Είναι η οργανωμένη έκφραση τωνταξικών συμφερόντων, των διαφορετικών 
πολιτικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων. 

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς προσπάθειας να πληγεί η 
αξιοπιστία των κομμάτων ώστε να κατέλθουν στο χαμηλότερο σκαλοπάτι υπόληψης 
στη συνείδηση του λαού. Είμαστε μάρτυρες μεθοδευμένης προσπάθειας να εμπεδωθε ί 
η αντίληψη στον απλό πολίτη ότι τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν καταστροφικό 
ρόλο στην εύρυθμη και αξιοκρατική λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινωνίας, ότι 
καταδυναστεύουν τους πολίτες κ.ά. Αποτέλεσμα αυτής της στρεβλωτικής αντίληψης 
είναι μερίδα του λαού, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία, να αποστασιοποιείται από την 
οργανωμένη πολιτική ζωή του τόπου και να οδηγείται στην παθητική αδιαφορία για 
τις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε πισωδρόμηση και ουδόλως 
συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 

Η προσπάθεια να υποβαθμιστεί ο πολιτικός λόγος στη σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία 
επιδιώκεται και με την πρόταξη νομικίστικου λόγου και επιχειρημάτων. Για σωρεία 
ζητημάτων, που άγγιζαν τα όρια σημαντικών σκανδάλων, καταβλήθηκε προσπάθεια 
κάλυψης με τυπικές νομικές διαδικασίες, γιατί αυτό επέβαλλε το συμφέρον κάποιων 
κυκλωμάτων. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι σε μια σύγχρονη κοινωνία οι χε ιρισμοί και οι διαδικασίες πρέπει 
να αποσκοπούν στη διασφάλιση και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος 
καλλιεργώντας σωστά πρότυπα και αξίες. Οι νομικές διαδικασίες είναι σεβαστές, 
όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαθιστούν την πολιτική διάσταση 
των θεμάτων, ούτε και πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να εμποδίζε ι 
τη διερεύνηση σκανδάλων και την απονομή πολιτικών ή άλλων ευθυνών στους 
εμπλεκόμενους. 
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3. Αποφυγή σύγκλησης του σώματος μόνο για ενημέρωση, για λήψη τυπικών 
αποφάσεων και για έγκριση προειλημμένων αποφάσεων 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να έχει την καλύτερη δυνατή επιστημονική 
στήριξη. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να αξιοποιούνται και να συντονίζονται το Γραφείο 
Μελετών Κυπριακού του Υπουργείου Εξωτερικών, η ειδική υπηρεσία στη Νομική 
Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπεπιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου, 
κ.α. 

5. Όσα διαμείβονται και αποφασίζονται στο Εθνικό Συμβούλιο καθώς και οι 
πληροφορίες και στοιχεία που εξασφαλίζονται λόγω της συμμετοχής σε αυτό, να 
τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός εάν το σώμα αποφασίσει διαφορετικά. Εμπιστευτικά 
να τηρούνται και τα έγγραφα που υποβάλλουν στο σώμα τα κόμματα, εκτός εάν τα 
ίδια τα κόμματα που καταθέτουν τα έγγραφα αποφασίσουν διαφορετικά. 

6. Πρέπει να υπάρχει αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς λειτουργίας 
του Εθνικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα με την πρόνοια ότι ο Πρόεδρος εφαρμόζει 
τις ομόφωνες αποφάσεις και αν αισθάνεται έντονη διαφωνία τότε να προσφεύγει σε 
δημοψήφισμα. Όταν δεν υπάρχει ομοφωνία ο Πρόεδρος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
τη γνώμη της πλειοψηφίας. 

Τα πιο πάνω με κανένα τρόπο δεν σημαίνουν ότι δεν γίνονται σεβαστά τα συνταγματικά 
και άλλα δικαιώματα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εφόσον, όμως, γίνεται δεκτή 
η αναγκαιότητα του Εθνικού Συμβουλίου, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον τρόπο 
λειτουργίας του σώματος. 

Κοινοβούλιο 

Το Κοινοβούλιο είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός θεσμός ενός δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Ενσαρκώνει και εκφράζει τη λαϊκή βούληση και κυριαρχία. Ως εκ 
τούτου έχει να διαδραματίσει σοβαρό και σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Για την πραγματοποίηση του στόχου τούτου είναι 
απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί πρώτα και κύρια το ίδιο το Κοινοβούλιο. Το Α Κ Ε Λ 
προτείνει: 

1. Το Κοινοβούλιο να αυτονομηθεί από την Κυβέρνηση όσον αφορά στον 
προϋπολογισμό του, για να είναι πιο ευέλικτο και να καθορίζει από μόνο του τις 
προτεραιότητες του. 

2. Να αφιερώνεται περισσότερος χρόνος για τις Συνόδους της Ολομέλειας της 
Βουλής, να αναβαθμιστούν οι συνεδρίες της, να γίνει πιο ουσιαστική η παρέμβαση 
της στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και να δίνει τη σωστή εικόνα 
του Σώματος προς το λαό. 

1. Για την καλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία των Κοινοβουλευτικών 
Επιτροπών να εφαρμόζεται πιστά ο σχετικός κανονισμός που έχει εγκριθεί από τη 
Βουλή. 

2. Τα νομοθετήματα να συζητούνται έγκαιρα και ουσιαστικά στην Ολομέλεια. Να 
υπάρχουν χρονικά περιθώρια και ανάλογο προσωπικό για το νομοτεχνικό έλεγχο των 
νομοσχεδίων και των σχεδίων νόμου. 

3. Να προωθηθεί αμέσως το ζήτημα της επιστημονικής και γραμματειακής 
στήριξης των βουλευτών στο έργο τους με την απόσπαση κατάλληλου και ικανού 
προσωπικού για κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Μ ' αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί 
ποιοτικά και ποσοτικά το παραγόμενο έργο. 

4. Να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός 
και τα τεχνολογικά μέσα ώστε η εργασία της Βουλής να είναι πιο αποδοτική. 

Δ ικαστ ική εξουσ ία 

Η Δικαστική Εξουσία είναι ένας από τους πυλώνες της κρατικής εξουσίας. 
0 εκσυγχρονισμός της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον γενικότερο 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Δικαιοσύνη που απονέμεται καθυστερημένα δεν 
μπορεί να θεωρείται δικαιοσύνη. 
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Αυτά που χρειάζεται να γίνουν για να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά ο 
τομέας της Δικαστικής Εξουσίας στις σύγχρονες ανάγκες του Κύπριου πολίτη είναι: 

1. Εκσυγχρονισμός, κωδικοποίηση και ενοποίηση του Δικαίου. 
• Επιτάχυνση της διαδικασίας αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού 
• Κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών και νομοθεσιών 

• Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο 
ανάπτυξης της κυπριακής κοινωνίας 

• Δημιουργία τράπεζας νομικής πληροφόρησης 

• Συστηματική επιμόρφωση των λειτουργών της δικαιοσύνης 

2. Με ίωση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με : 

• Λήψη πρακτικών και καταγραφή αποφάσεων με σύγχρονα ηλεκτρονικά 
μέσα. 

• Μηχανογράφηση των διοικητικών λειτουργιών των Δικαστηρίων. 

• Υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών πολιτικής και ποινικής δικονομίας. 
• Εισαγωγή θεσμών που θα αποφορτώνουν την ύλη των δικαστηρίων. 

• Ενίσχυση της στελέχωσης των δικαστηρίων τόσο με δικαστές όσο και 
διοικητικό προσωπικό. 

3. Δημιουργία επαρκών και κατάλληλων χώρων και συνθηκών εργασίας. 

4. Ασκηση αποτελεσματικού ελέγχου και συντονισμού του προσωπικού. 

5. Υιοθέτηση διαφανών διαδικασιών διορισμού και ανέλιξης δικαστικών 
λειτουργών. 

6. Μελέτη διαχωρισμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε Διοικητικό/Εφετείο και 
Συνταγματικό. Να μελετηθεί επίσης η εισαγωγή της τριτοβάθμιας δικαιοδοσίας. 

Κόμματα 

Τα κόμματα αποτελούν το βασικό κύτταρο κάθε δημοκρατικής και ' σύγχρονης 
κοινωνίας. Είναι η οργανωμένη έκφραση τωνταξικών συμφερόντων, των διαφορετικών 
πολιτικών και ιδεολογικών προσεγγίσεων. 

Τα τελευταία χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας συνεχούς προσπάθειας να πληγεί η 
αξιοπιστία των κομμάτων ώστε να κατέλθουν στο χαμηλότερο σκαλοπάτι υπόληψης 
στη συνείδηση του λαού. Είμαστε μάρτυρες μεθοδευμένης προσπάθειας να εμπεδωθε ί 
η αντίληψη στον απλό πολίτη ότι τα πολιτικά κόμματα διαδραματίζουν καταστροφικό 
ρόλο στην εύρυθμη και αξιοκρατική λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινωνίας, ότι 
καταδυναστεύουν τους πολίτες κ.ά. Αποτέλεσμα αυτής της στρεβλωτικής αντίληψης 
είναι μερίδα του λαού, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεολαία, να αποστασιοποιείται από την 
οργανωμένη πολιτική ζωή του τόπου και να οδηγείται στην παθητική αδιαφορία για 
τις πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε πισωδρόμηση και ουδόλως 
συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. 

Η προσπάθεια να υποβαθμιστεί ο πολιτικός λόγος στη σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία 
επιδιώκεται και με την πρόταξη νομικίστικου λόγου και επιχειρημάτων. Για σωρεία 
ζητημάτων, που άγγιζαν τα όρια σημαντικών σκανδάλων, καταβλήθηκε προσπάθεια 
κάλυψης με τυπικές νομικές διαδικασίες, γιατί αυτό επέβαλλε το συμφέρον κάποιων 
κυκλωμάτων. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι σε μια σύγχρονη κοινωνία οι χε ιρισμοί και οι διαδικασίες πρέπει 
να αποσκοπούν στη διασφάλιση και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος 
καλλιεργώντας σωστά πρότυπα και αξίες. Οι νομικές διαδικασίες είναι σεβαστές, 
όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαθιστούν την πολιτική διάσταση 
των θεμάτων, ούτε και πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να εμποδίζε ι 
τη διερεύνηση σκανδάλων και την απονομή πολιτικών ή άλλων ευθυνών στους 
εμπλεκόμενους. 
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Σε μια σύγχρονη κοινωνία τεράστια σημασία έχει το περιεχόμενο και το είδος 
του πολιτικού λόγου που αρθρώνεται. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να επιδιώκει όπως 
η κομματική αντιπαλότητα διεξάγεται μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια, μακριά από 
αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο και στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. 
0 πολιτικός διάλογος πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό των αντιπάλων και των 
πολιτών. 

Για να διαδραματίσουν τα κόμματα σωστά το ρόλο τους στην κοινωνία χρειάζεται 
κατά την άποψη μας : 

1. Τα ίδια τα κόμματα ως ζωντανοί οργανισμοί να αναλάβουν την ευθύνη και 
να εφαρμόζουν πολιτική εκσυγχρονισμού και συνεχούς ανανέωσης αντιλήψεων και 
ανθρώπων. Ένα σύγχρονο κόμμα κατά τη δική μας αντίληψη πρέπει να καθοδηγείται 
σε όλα τα επίπεδα από ηγέτες οι οποίοι με τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς 
τους να αποτελούν παράδειγμα ανιδιοτελούς, χρηστού, τίμιου και αφοσιωμένου σε 
αξίες και ιδανικά πολίτη. Τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά και να 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα μέλη τους και το λαό. 0 ρόλος και το κύρος των 
κομμάτων θα αναβαθμιστούν με τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων ικανών 
και έντιμων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
και άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από μέρους των πολιτών, με την αναβάθμιση 
της συλλογικότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη λειτουργία τους. 

2. Να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η οικονομική στήριξη των κομμάτων, εντός και 
εκτός της Βουλής, από το Κράτος, έτσι που να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάρτησης 
από τον ιδιωτικό, οικονομικό τομέα. Η οικονομική στήριξη να προσφέρεται στη βάση 
μετρήσιμων κριτηρίων. 

3. Να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών και να 
βοηθηθούν από το κράτος να δημιουργήσουν τα δικά τους κέντρα ερευνών. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η Τοπική αυτοδιοίκηση αποκεντρώνει την εξουσία και ως εκ τούτου παρέχει 
πολλές δυνατότητες για εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Για 
να μπορέσει να λειτουργήσει όμως πιο αποτελεσματικά σε μια σύγχρονη κοινωνία 
χρειάζεται: 

1. Να προωθηθεί η λειτουργία Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εκλεγμένους 
αντιπροσώπους και διευρυμένες αρμοδιότητες. 

2. Να ενισχυθεί οικονομικά, με ουσιαστικά κονδύλια που θα συνδέονται με τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό, ώστε να αυτονομηθεί ακόμα περισσότερο από την εκάστοτε 
Κυβέρνηση. 

3. Να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο που να διέπει τη συνεργασία μεταξύ 
γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να 
χειρίζεται άμεσα τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και να παίρνει η ίδια τις 
αποφάσεις που χρειάζονται. 

5. Στους σχεδιασμούςτου Κράτους για θέματα όπως η υγεία, παιδείας, αθλητισμός 
κ.ά. θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η άποψη των τοπικών αρχών. 

6. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ γειτονικών δήμων έτσι που να περιοριστούν 
τα κόστα για την προσφορά υπηρεσιών στους δημότες (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, 
αποκομιδή σκυβάλων κ.α.) 

7. Να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στη λειτουργία και στις διαδικασίες, ώστε 
ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα για ότι τον αφορά και να μπορεί να ασκεί έλεγχο. 

8. Να διαμορφωθούν σε κάθε Δήμο μηχανισμοί ελέγχου της προώθησης 
αιτημάτων και προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες ώστε να ξεπεραστούν 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να επισπευσθεί ο χρόνος επίλυσης τους. 9. Να 
δημιουργηθεί υπηρεσία ή να υιοθετηθούν άλλοι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 
τόσο της νομιμότητας και υλοποίησης αποφάσεων του Δημοτ ικού Συμβουλίου όσο 
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και της οικονομικής διαχείρισης. 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν να επιτελέσουν σημαντικότατο έργο αναφορικά με τη 
στελέχωση της δημόσιας και εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στη μέχρι σήμερα λειτουργία 
τους υπάρχουν πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Για να εκσυγχρονιστούν χρειάζεται: 

1. Οι διορισμοί των μελών των δυο Επιτροπών να γίνονται στη βάση αυστηρών 
και συγκροτημένων κριτηρίων ώστε να διασφαλίζεται η στελέχωση τους με πρόσωπα 
που ξεχωρίζουν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, την προσήλωση τους στην 
αξιοκρατία, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα. 

2. Η σύνθεση τους να είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του κοινωνικού και 
πολιτικού φάσματος, χωρίς κατ" ανάγκη να υπάρχει κομματική εκπροσώπηση. 

3. Να διασφαλισθεί η διαφάνεια στη λειτουργίατων Επιτροπών μετηστενογράφηση 
και μαγνητοφώνηση των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων στη Δημόσια 
και Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Οι υποψήφιοι να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις 
σχετικές συνεντεύξεις, στις περιπτώσεις δικαστικών διαδικασιών όταν θεωρούν ότι 
αδικήθηκαν. 

4. Να εφαρμοστεί πλήρως ο σχετικός νόμος αναφορικά με την πλήρωση θέσεων. 

5. Να υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τις δικαστικές αποφάσεις. Όταν 
διαπιστώνεται περιφρόνηση, οι υπεύθυνοι να υφίστανται τις ανάλογες συνέπειες, 
στη βάση σχετικής νομοθεσίας που χρειάζεται να θεσπιστεί. 

Ημικρατικοί Οργανισμοί 

0 θεσμόςτων Ημικρατικών Οργανισμών, ως οργανισμών κοινής ωφελείας, ενισχύθηκε 
με τη σύσταση και λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα χρόνια που πέρασαν 
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον κυπριακό λαό, συμβάλλοντας τα μέγιστα 
στην ανάπτυξη ενός υγιούς συστήματος μικτής οικονομίας στον τόπο μας. 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότισήμερα, αρκετοί Ημικρατικοί Οργανισμοί αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κυρίως λόγω του επερχόμενου ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση Κληρίδη 
ουσιαστικά προτείνει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις αυτών των Οργανισμών. 

Το Α Κ Ε Λ . έχοντας ως γνώμονα τη στρατηγική σημασία του κάθε ξεχωριστού 
Ημικρατικού Οργανισμού, και το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία 
του, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του δημόσιου και κοινωνικού τους χαρακτήρα. 
Ταυτόχρονα προτείνει τον εκσυγχρονισμό των Ημικρατικών Οργανισμών έτσι που 
να προετοιμαστούν καλύτερα και να καταστούν πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί 
για να αντεπεξέλθουν στα σημερινά δεδομένα και τον αναμενόμενο ανταγωνισμό. 
Συγκεκριμένα το Α Κ Ε Λ προτείνει τα πιο κάτω: 

1. Προώθηση δέσμης μέτρων με στόχο την αναδιάρθρωση, τη λιτότητα και 
την περισυλλογή. Κάθε οργανισμός να επεξεργαστεί τάχιστα συγκεκριμένα μέτρα 
και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά θα περιστρέφονται γύρω από τα 
ζητήματα της εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας και μηχανογράφησης, αύξηση της 
παραγωγικότητας, μείωση του κόστους κλπ. 

2. Παροχή μεγαλύτερης ανεξαρτησίας τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τη 
Βουλή προς τους Οργανισμούς για να καταστούν πιο ευέλικτοι, όσον αφορά στην 
χάραξη στρατηγικής. 

3. Εφαρμογή χρηστής διοίκησης και αξιοκρατίας στις προσλήψεις και στις 
προαγωγές. 

4. Εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, στη βάση της στρατηγικής του 
σημασίας και του κοινωνικού οφέλους. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
Ημικρατικών Οργανισμών το Α Κ Ε Λ εμμένει στη θέση για διατήρηση του δημόσιου 
τους χαρακτήρα και του κοινωνικού ελέγχου ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετείται το 
κοινωνικό σύνολο. 

5. Παροχή κινήτρων στο προσωπικό αλλά και αυστηρότερος έλεγχος και επιβολή 
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Σε μια σύγχρονη κοινωνία τεράστια σημασία έχει το περιεχόμενο και το είδος 
του πολιτικού λόγου που αρθρώνεται. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να επιδιώκει όπως 
η κομματική αντιπαλότητα διεξάγεται μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια, μακριά από 
αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο και στη βάση πολιτικών επιχειρημάτων. 
0 πολιτικός διάλογος πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό των αντιπάλων και των 
πολιτών. 

Για να διαδραματίσουν τα κόμματα σωστά το ρόλο τους στην κοινωνία χρειάζεται 
κατά την άποψη μας : 

1. Τα ίδια τα κόμματα ως ζωντανοί οργανισμοί να αναλάβουν την ευθύνη και 
να εφαρμόζουν πολιτική εκσυγχρονισμού και συνεχούς ανανέωσης αντιλήψεων και 
ανθρώπων. Ένα σύγχρονο κόμμα κατά τη δική μας αντίληψη πρέπει να καθοδηγείται 
σε όλα τα επίπεδα από ηγέτες οι οποίοι με τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς 
τους να αποτελούν παράδειγμα ανιδιοτελούς, χρηστού, τίμιου και αφοσιωμένου σε 
αξίες και ιδανικά πολίτη. Τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν δημοκρατικά και να 
βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα μέλη τους και το λαό. 0 ρόλος και το κύρος των 
κομμάτων θα αναβαθμιστούν με τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων ικανών 
και έντιμων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του τόπου, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
και άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου από μέρους των πολιτών, με την αναβάθμιση 
της συλλογικότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στη λειτουργία τους. 

2. Να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η οικονομική στήριξη των κομμάτων, εντός και 
εκτός της Βουλής, από το Κράτος, έτσι που να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάρτησης 
από τον ιδιωτικό, οικονομικό τομέα. Η οικονομική στήριξη να προσφέρεται στη βάση 
μετρήσιμων κριτηρίων. 

3. Να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών και να 
βοηθηθούν από το κράτος να δημιουργήσουν τα δικά τους κέντρα ερευνών. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η Τοπική αυτοδιοίκηση αποκεντρώνει την εξουσία και ως εκ τούτου παρέχει 
πολλές δυνατότητες για εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Για 
να μπορέσει να λειτουργήσει όμως πιο αποτελεσματικά σε μια σύγχρονη κοινωνία 
χρειάζεται: 

1. Να προωθηθεί η λειτουργία Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εκλεγμένους 
αντιπροσώπους και διευρυμένες αρμοδιότητες. 

2. Να ενισχυθεί οικονομικά, με ουσιαστικά κονδύλια που θα συνδέονται με τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό, ώστε να αυτονομηθεί ακόμα περισσότερο από την εκάστοτε 
Κυβέρνηση. 

3. Να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο που να διέπει τη συνεργασία μεταξύ 
γειτονικών Δήμων και Κοινοτήτων. 

4. Να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να 
χειρίζεται άμεσα τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών και να παίρνει η ίδια τις 
αποφάσεις που χρειάζονται. 

5. Στους σχεδιασμούςτου Κράτους για θέματα όπως η υγεία, παιδείας, αθλητισμός 
κ.ά. θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η άποψη των τοπικών αρχών. 

6. Να υπάρξει συνεργασία μεταξύ γειτονικών δήμων έτσι που να περιοριστούν 
τα κόστα για την προσφορά υπηρεσιών στους δημότες (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες, 
αποκομιδή σκυβάλων κ.α.) 

7. Να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια στη λειτουργία και στις διαδικασίες, ώστε 
ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα για ότι τον αφορά και να μπορεί να ασκεί έλεγχο. 

8. Να διαμορφωθούν σε κάθε Δήμο μηχανισμοί ελέγχου της προώθησης 
αιτημάτων και προβλημάτων που απασχολούν τους δημότες ώστε να ξεπεραστούν 
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και να επισπευσθεί ο χρόνος επίλυσης τους. 9. Να 
δημιουργηθεί υπηρεσία ή να υιοθετηθούν άλλοι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 
τόσο της νομιμότητας και υλοποίησης αποφάσεων του Δημοτ ικού Συμβουλίου όσο 

470 

και της οικονομικής διαχείρισης. 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

Οι δύο αυτοί θεσμοί έχουν να επιτελέσουν σημαντικότατο έργο αναφορικά με τη 
στελέχωση της δημόσιας και εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Στη μέχρι σήμερα λειτουργία 
τους υπάρχουν πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Για να εκσυγχρονιστούν χρειάζεται: 

1. Οι διορισμοί των μελών των δυο Επιτροπών να γίνονται στη βάση αυστηρών 
και συγκροτημένων κριτηρίων ώστε να διασφαλίζεται η στελέχωση τους με πρόσωπα 
που ξεχωρίζουν για την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους, την προσήλωση τους στην 
αξιοκρατία, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα. 

2. Η σύνθεση τους να είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του κοινωνικού και 
πολιτικού φάσματος, χωρίς κατ" ανάγκη να υπάρχει κομματική εκπροσώπηση. 

3. Να διασφαλισθεί η διαφάνεια στη λειτουργίατων Επιτροπών μετηστενογράφηση 
και μαγνητοφώνηση των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων στη Δημόσια 
και Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Οι υποψήφιοι να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις 
σχετικές συνεντεύξεις, στις περιπτώσεις δικαστικών διαδικασιών όταν θεωρούν ότι 
αδικήθηκαν. 

4. Να εφαρμοστεί πλήρως ο σχετικός νόμος αναφορικά με την πλήρωση θέσεων. 

5. Να υπάρχει πλήρης σεβασμός προς τις δικαστικές αποφάσεις. Όταν 
διαπιστώνεται περιφρόνηση, οι υπεύθυνοι να υφίστανται τις ανάλογες συνέπειες, 
στη βάση σχετικής νομοθεσίας που χρειάζεται να θεσπιστεί. 

Ημικρατικοί Οργανισμοί 

0 θεσμόςτων Ημικρατικών Οργανισμών, ως οργανισμών κοινής ωφελείας, ενισχύθηκε 
με τη σύσταση και λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα χρόνια που πέρασαν 
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στον κυπριακό λαό, συμβάλλοντας τα μέγιστα 
στην ανάπτυξη ενός υγιούς συστήματος μικτής οικονομίας στον τόπο μας. 

Είναι γεγονός αναντίρρητο ότισήμερα, αρκετοί Ημικρατικοί Οργανισμοί αντιμετωπίζουν 
προβλήματα κυρίως λόγω του επερχόμενου ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση Κληρίδη 
ουσιαστικά προτείνει να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποιήσεις αυτών των Οργανισμών. 

Το Α Κ Ε Λ . έχοντας ως γνώμονα τη στρατηγική σημασία του κάθε ξεχωριστού 
Ημικρατικού Οργανισμού, και το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία 
του, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του δημόσιου και κοινωνικού τους χαρακτήρα. 
Ταυτόχρονα προτείνει τον εκσυγχρονισμό των Ημικρατικών Οργανισμών έτσι που 
να προετοιμαστούν καλύτερα και να καταστούν πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί 
για να αντεπεξέλθουν στα σημερινά δεδομένα και τον αναμενόμενο ανταγωνισμό. 
Συγκεκριμένα το Α Κ Ε Λ προτείνει τα πιο κάτω: 

1. Προώθηση δέσμης μέτρων με στόχο την αναδιάρθρωση, τη λιτότητα και 
την περισυλλογή. Κάθε οργανισμός να επεξεργαστεί τάχιστα συγκεκριμένα μέτρα 
και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά θα περιστρέφονται γύρω από τα 
ζητήματα της εισαγωγής σύγχρονης τεχνολογίας και μηχανογράφησης, αύξηση της 
παραγωγικότητας, μείωση του κόστους κλπ. 

2. Παροχή μεγαλύτερης ανεξαρτησίας τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από τη 
Βουλή προς τους Οργανισμούς για να καταστούν πιο ευέλικτοι, όσον αφορά στην 
χάραξη στρατηγικής. 

3. Εφαρμογή χρηστής διοίκησης και αξιοκρατίας στις προσλήψεις και στις 
προαγωγές. 

4. Εξέταση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, στη βάση της στρατηγικής του 
σημασίας και του κοινωνικού οφέλους. Σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
Ημικρατικών Οργανισμών το Α Κ Ε Λ εμμένει στη θέση για διατήρηση του δημόσιου 
τους χαρακτήρα και του κοινωνικού ελέγχου ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετείται το 
κοινωνικό σύνολο. 

5. Παροχή κινήτρων στο προσωπικό αλλά και αυστηρότερος έλεγχος και επιβολή 
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κυρώσεων σε όσους δεν αποδίδουν ικανοποιητικά. 

6. θέσπιση νομοθεσίας που να απαγορεύει για τρία χρόνια την εργοδότηση 
αποχωρούντων υπαλλήλων σε ανταγωνιστικούς οργανισμούς. 

Από τη σωστή λειτουργία τωνΔιοικητικώνΣυμβουλίωνεξαρτάται η εύρυθμη λειτουργία 
και η αποτελεσματικότητα των Ημικρατικών Οργανισμών. Για να ανταποκριθούν τα 
Διοικητικά Συμβούλια στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας χρειάζεται: 

1. Η σύνθεση τους να είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πολιτικο
κοινωνικού φάσματος, δίχως κατ' ανάγκη να υπάρχει κομματική εκπροσώπηση. 

2. Για την στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών 
να ακολουθούνται αντικειμενικά κριτήρια, όπως γνώση του αντικειμένου, 
επαγγελματική πείρα και συναφής επιστημονική κατάρτιση. Να επιλέγονται πρόσωπα 
που να ξεχωρίζουν για το ήθος, την κρίση και την αντικειμενικότητα τους. έτσι που να 
εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. 

3. Να διασφαλίζεται ότι τα μέλη των Δ.Σ. δεν έχουν συμφέροντα που σχετίζονται 
με τον Ημικρατικό Οργανισμό στον οποίο διορίζονται. 

4. Να υπάρχει πλήρης σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις. Όταν διαπιστώνεται 
περιφρόνηση, οι υπεύθυνοι να υφίστανται τις ανάλογες συνέπειες, στη βάση σχετικής 
νομοθεσίας που χρειάζεται να θεσπιστεί. 

Επίτροπος Δ ιο ίκησης 

Ο Επίτροπος Δ ιο ίκησης είναι σύγχρονος και αποτελεσματικός θεσμός που επιτελεί 
σοβαρό κοινωνικό έργο. Χρειάζεται να ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό και 
με επιπρόσθετες ανάλογες αρμοδιότητες, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις 
πολλαπλές απαιτήσεις που προκύπτουν από τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της 
σημερινής κοινωνίας. 

Σχολικές Εφορίες 

Με πρωτοβουλία που πήρε το Α Κ Ε Λ έχει εγκριθεί σχετικός νόμος και τα μέλη των 
Σχολικών Εφορειών θα είναι αιρετά από το 2001. θέση του Α Κ Ε Λ είναι ότι οι Σχολικές 
Εφορείες πρέπει να αναπτύξουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης και να αποκτήσουν τις απαραίτητες εξουσίες και μέσα για 
την ταχύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εκπαίδευσης. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η οικονομική και η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται σε μια κοινωνία καθορίζει 
την ανάπτυξη του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών της. Δεν είναι 
υπερβολή να λεχθεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία αποτελούν 
τους ακρογωνιαίους λίθους πάνω στους οποίους στηρίζεται η προσπάθεια μιας 
κοινωνίας να διατηρείται πάντα σύγχρονη και ικανή να ανανεώνεται. Το ίδιο ισχύει 
και για την περίπτωση της Κύπρου. 

Το Α Κ Ε Λ προσβλέπει σ' ένα νέο αιώνα ελπίδας, προοπτικής και ευημερίας για 
τους εργαζόμενους και τους μη προνομιούχους. Αυτή η προσδοκία δεν μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα με την εφαρμογή της νεοφιλελεύθερης, αντιλαϊκής 
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ. 

Το Α Κ Ε Λ αγωνίζεται για μια κοινωνικο-οικονομική πολιτική με ανθρωποκεντρικούς 
στόχους, μια πολιτική πολύπλευρης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης, ένα σύστημα 
μικτής οικονομίας στο οποίο να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται η ιδιωτική, η 
κρατική και η συνεταιριστική - συνεργατική πρωτοβουλία. 

Δεν υποτιμούμε τις επιδράσεις πού ασκούν στην ανάπτυξη της οικονομίας μας οι 
διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα τα όσα διαδραματίζονται στον Ευρωπαϊκό χώρο. Όμως, 
πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπιζόμαστε τις πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές 
επιλογές του λαού μας, τις παραδόσεις και τις κατακτήσεις του και τις αναπτυξιακές 
ιδ ιομορφίεςτης Κύπρου, φροντίζοντας παράλληλα αυτές να μηναποτελούντροχοπέδη 
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στην εξυπηρέτηση του πολίτη στην ανάπτυξη και στις ανταγωνιστικές δυνατότητες 
της χώρας μας έναντι των άλλων οικονομικών παραγόντων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τα πιο κάτω: 

1. Διατήρηση και εκσυγχρονισμό του μικτού συστήματος κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της ανάπτυξης πρέπει να βρίσκεται ο άνθρωπος και οι 
ανάγκες του και όχι η απολυτοποίηση των νόμων της αγοράς και η ευημερία των 
αριθμών. 

2. Προώθηση μιας πολύπλευρης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης που να οδηγεί 
μέσω της συνεχούς προσαρμογής στα τεχνολογικά δεδομένα και της αυξανόμενης 
παραγωγικότητας και εισαγωγής καινοτομιών, σε ικανοποιητικές απολαβές των 
εργαζομένων, να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, ασφάλεια στην 
εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον, ικανοποιητικό ελεύθερο χρόνο και συνθήκες 
για δημιουργική ψυχαγωγία και εύκολη πρόσβαση στην ποιοτική, πνευματική και 
πολιτιστική δραστηριότητα. 

3. Υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών δημοσίας ωφελείας. 

4. Στήριξη και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο ρόλος του 
Συνδικαλιστικού Κινήματος πρέπει να αναβαθμιστεί, ως ένας από τους βασικούς 
πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να στηρίζεται το οικοδόμημα μιας σύγχρονης, 
προοδευτικής και δημοκρατικής κοινωνίας. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Α Κ Ε Λ θα 
αγωνιστεί μαζί με άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για την υπεράσπιση του 
καθεστώτος της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης και της συνομολόγησης 
συλλογικών συμβάσεων. Απορρίπτει τη φιλοσοφία των «ευέλικτων εργασιακών 
σχέσεων», με την υπογραφή προσωπικών συμβολαίων, καθώς και με την άσκηση 
ψυχολογικής βίας πάνω στους εργαζομένους. 

5. Προώθηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη με τρόπο που να επεκτείνουν και 
να αναβαθμίζουν την αναπτυξιακή υποδομή. 

6. Ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας, μέσα από την τεχνολογική 
αναβάθμιση, τη βελτίωση της διοίκησης και της διαχείρησης των κυπριακών 
επιχειρήσεων και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. 

7. Απόδοση ξεχωριστής σημασίας στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της 
οικονομίας και ιδιαίτερα της βιομηχανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της 
έρευνας, της τεχνολογίας και των εξειδικευμένων προϊόντων. 

8. Προώθηση μιας δικαιότερης εισοδηματικής πολιτικής με αναβαθμισμένες 
συντάξεις και παροχές, καθώς και εισοδήματα που θ' αυξάνονται με ρυθμούς 
υψηλότερους από την παραγωγικότητα οδηγώντας έτσι, σταδιακά, σε ανατροπή του 
υφιστάμενου συστήματος κατανομής εισοδημάτων που διευρύνει το χάσμα μεταξύ 
κερδών και μισθών. 

9. Εισαγωγή ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος που θα εισπράττει 
με βάση το ύψος των εισοδημάτων και των κερδών, που θα αυξήσει τα έσοδα του 
κράτους και θα βοηθήσει στην υλοποίηση φιλολαϊκών προγραμμάτων. 

10. Οικοδόμηση μιας κοινωνίας της απασχόλησης και όχι της ανεργίας. Η ανεργία 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια σειρά από μέτρα όπως : 

Επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης 

Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης έλευσης και εκμετάλλευσης 
αλλοδαπών εργατών. 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα από την περαιτέρω μείωση του εργάσιμου 
χρόνου, και την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας με τελικό στόχο την 
εβδομάδα των 35 ωρών εργασίας, δίχως αυτό να συνεπάγεται μείωση των απολαβών 
και των παρεμφερών ωφελημάτων των εργαζομένων. Πρόσθετες ευκαιρίες για νέες 
θέσεις εργασίας μπορεί να δημιουργηθούν με τη στήριξη της βιομηχανίας με νέα 
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κίνητρα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

11. Προστασία, με σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς, των μικρομεσαίων 
μονάδων στο εμπόριο και τη βιοτεχνική παραγωγή, από τη συγκέντρωση και 
συγκεντροποίηση τεράστιου όγκου κεφαλαίων από τις Εταιρείες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου. 

12. Προώθηση της αναδιάρθρωσης και αναδόμησης της αγροτικής οικονομίας με 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση των συνεταιρισμών, τη μείωση του 
κόστους ανά παραγόμενη μονάδα και τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της. 
Η χάραξη μιας ορθολογικής ολοκληρωμένης αναπτυξιακής κυβερνητικής αγροτικής 
πολιτικής, σε στενή συνεργασία με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, πρέπει βασικά 
να διαλαμβάνει: 

I. Δ ιοχέτευση νέων κεφαλαιουχικών επενδύσεων 

II. Καταβολή προσπαθειών με τη λήψη πρακτικών μέτρων για μείωση του 
κόστους της παραγωγής και των επενδυμένων κεφαλαίων. 

III. Δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων. 

IV. Πραγματικές αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών με ορθολογική χρήση των 
υδάτινων πόρων και διαχρονική στήριξη των παραγωγών. 

V. Ενίσχυση της αγροτικής έρευνας και συνεχής επιμόρφωση των αγροτών, 

VI. Μόν ιμη παρακολούθηση των προτιμήσεων της διεθνούς αγοράς και ανάλογος 
έγκαιρος επαναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής. 

VII. Απλοποίηση δομών εμπορίας και διάθεσης. 

VIII. Διασφάλιση αγροτικού εισοδήματος. 

IX. Δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην ύπαιθρο με επιδότηση 
παράλληλων παραγωγικών μονάδων. 

0 διάλογος μεταξύ Κυβέρνησης - Βουλής - Κομμάτων - Αγροτικού Κινήματος πρέπει 
να είναι συνεχής και στο κέντρο της προσοχής του να έχει τον αγρότη και γενικά 
τον κάτοικο της υπαίθρου. 0 διάλογος πρέπει να στηρίζεται στην αντιμετώπιση της 
αγροτικής οικονομίας με τον ευρύτερο κοινωνικό της ρόλο και σημασία, ώστε ο 
αγροτικός κόσμος να αισθανθεί έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη για τη διατήρηση 
και αναβάθμιση του πρωτογενούς ευρύτερου γεωργικού τομέα. 

13. Ουσιαστική στήριξη για αύξηση των εξαγωγών με ιδιαίτερη βοήθεια στην 
προσπάθεια για διείσδυση σε νέες αγορές όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Αφρικής. 

14. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών που θα σχετίζονται τόσο με 
τις νέες αυτές αγορές όσο και με τις νέες τάσεις της διεθνούς οικονομίας (π.χ. 
κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξη λογισμικού για τις νέες λειτουργίες 
της οικονομίας, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.λπ.) 

Το Α Κ Ε Λ προσβλέπει σε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο μέσω των κατάλληλων 
αναπτυξιακών σχεδίων και δομών να μπορεί να διασφαλίζει στους πολίτες του: 

I. Βασικές παροχές και εισοδήματα τα οποία να στηρίζουν ένα ικανοποιητικό 
βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξάλειψη 
του απαράδεχτου φαινομένου της διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων 
κάτω από το κοινωνικά καθορισμένο επίπεδο φτώχειας. 

ΙΙί. Υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα από ένα Γενικό 
Σχέδιο Υγείας. 

III. Εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης 
και ενσωμάτωσης. 

IV. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίου φορέα δημογραφικής πολιτικής 
με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
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δημογραφικής πολιτικής. 

V. Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών 
και των νέων. 

VI. Παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν παιδεία σ' όλες ανεξαίρετα τις βαθμίδες. 

Χρηματιστήριο Αξ ιών Κύπρου 

Το Χρηματιστήριο Αξ ιών Κύπρου με την μέχρι σήμερα λειτουργία του έχει 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα χιλιάδες επενδυτές να χάσουν τις 
οικονομίες τους. Η πολιτεία οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται 
για εξυγίανση του θεσμού. 

Το Α Κ Ε Λ παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξ ιών Κύπρου. Κατά 
καιρούς έχει υποβάλει προτάσεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του Χ Α Κ 
και στην προστασία των επενδυτών. Προτείνουμε: 

1. Αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από τις αρχές του ΧΑΚ. 

2. Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στελέχωση της με 
εξε ιδ ικευμένο προσωπικό κα ιάμεση ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας 
της. 

3. Αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑΚ. 

4. Με ίωση ή κατάργηση του χρηματιστηριακού τέλους 0.6% και εισαγωγή φορολογίας 
κεφαλαιουχικού κέρδους για πάταξη της κερδοσκοπίας και ενθάρρυνση της 
θεσμικής επένδυσης. 

5. Επίσπευση της εισαγωγής του συστήματος αποϋλοποίησης. 

6. Εισαγωγή διαφανών διαδικασιών στο ΧΑΚ. 

7. Εισαγωγή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

8. Διεξαγωγή έρευνας για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το 1999 και το 
2000 και απόδοση ευθυνών εκε ί όπου υπάρχουν. 

9. Νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων των «Συμβούλων Επενδύσεων». 

10. Πάταξη των παραχρηματιστηριακών δραστηριοτήτων 

11. Γνωστοποίηση των κινήσεων των μεγαλομετόχων προτού προβούν σε πωλήσεις 
μεγάλων πακέτων μετοχών. 

12. Παραχώρηση κινήτρων (φορολογικών κ.α.) προς τους θεσμικούς επενδυτές 
και σε επενδυτές του εξωτερικού. 

13. Ρύθμιση του θέματος των ιδιωτικών τοποθετήσεων. 

14. Ρύθμιση των δραστηριοτήτων καιτηςλειτουργίαςτων Επενδυτικών Οργανισμών. 

15. Αυστηρός έλεγχος των χρηματιστηριακών συναλλαγών των ατόμων που είναι 
συνδεδεμένα με Δημόσ ιες Εταιρείες. 

16. Καταπολέμηση και πάταξη των στημένων παιχνιδιών στο ΧΑΚ. 

ΝΕΟΛΑΙΑ 
Για το Α Κ Ε Λ η νέα γενιά αποτελεί το χρυσό απόθεμα της κοινωνίας μας, είναι 
το μέλλον και η προοπτική της. Αυτό δεν είναι θέμα που έχει να κάνει μόνο με 
τον παράγοντα ηλικία. Τη νέα γενιά, ως κοινωνική ομάδα, την χαρακτηρίζει η 
αμφισβήτηση, ο αυθορμητισμός, η αναζήτηση και η ροπή προς την ανανέωση. Η νέα 
γενιά αποτελεί το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας γι ' αυτό και εξ ' αντικειμένου 
είναι ριζοσπαστικό, προοδευτικό στοιχείο και φορέας αλλαγής. Ως εκ τούτου έχει να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. 
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κίνητρα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

11. Προστασία, με σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς, των μικρομεσαίων 
μονάδων στο εμπόριο και τη βιοτεχνική παραγωγή, από τη συγκέντρωση και 
συγκεντροποίηση τεράστιου όγκου κεφαλαίων από τις Εταιρείες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου. 

12. Προώθηση της αναδιάρθρωσης και αναδόμησης της αγροτικής οικονομίας με 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την αύξηση των συνεταιρισμών, τη μείωση του 
κόστους ανά παραγόμενη μονάδα και τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της. 
Η χάραξη μιας ορθολογικής ολοκληρωμένης αναπτυξιακής κυβερνητικής αγροτικής 
πολιτικής, σε στενή συνεργασία με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, πρέπει βασικά 
να διαλαμβάνει: 

I. Δ ιοχέτευση νέων κεφαλαιουχικών επενδύσεων 

II. Καταβολή προσπαθειών με τη λήψη πρακτικών μέτρων για μείωση του 
κόστους της παραγωγής και των επενδυμένων κεφαλαίων. 

III. Δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων. 

IV. Πραγματικές αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών με ορθολογική χρήση των 
υδάτινων πόρων και διαχρονική στήριξη των παραγωγών. 

V. Ενίσχυση της αγροτικής έρευνας και συνεχής επιμόρφωση των αγροτών, 

VI. Μόν ιμη παρακολούθηση των προτιμήσεων της διεθνούς αγοράς και ανάλογος 
έγκαιρος επαναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής. 

VII. Απλοποίηση δομών εμπορίας και διάθεσης. 

VIII. Διασφάλιση αγροτικού εισοδήματος. 

IX. Δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην ύπαιθρο με επιδότηση 
παράλληλων παραγωγικών μονάδων. 

0 διάλογος μεταξύ Κυβέρνησης - Βουλής - Κομμάτων - Αγροτικού Κινήματος πρέπει 
να είναι συνεχής και στο κέντρο της προσοχής του να έχει τον αγρότη και γενικά 
τον κάτοικο της υπαίθρου. 0 διάλογος πρέπει να στηρίζεται στην αντιμετώπιση της 
αγροτικής οικονομίας με τον ευρύτερο κοινωνικό της ρόλο και σημασία, ώστε ο 
αγροτικός κόσμος να αισθανθεί έμπρακτα την κοινωνική αλληλεγγύη για τη διατήρηση 
και αναβάθμιση του πρωτογενούς ευρύτερου γεωργικού τομέα. 

13. Ουσιαστική στήριξη για αύξηση των εξαγωγών με ιδιαίτερη βοήθεια στην 
προσπάθεια για διείσδυση σε νέες αγορές όπως είναι οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Αφρικής. 

14. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών που θα σχετίζονται τόσο με 
τις νέες αυτές αγορές όσο και με τις νέες τάσεις της διεθνούς οικονομίας (π.χ. 
κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξη λογισμικού για τις νέες λειτουργίες 
της οικονομίας, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.λπ.) 

Το Α Κ Ε Λ προσβλέπει σε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο μέσω των κατάλληλων 
αναπτυξιακών σχεδίων και δομών να μπορεί να διασφαλίζει στους πολίτες του: 

I. Βασικές παροχές και εισοδήματα τα οποία να στηρίζουν ένα ικανοποιητικό 
βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες. Προτεραιότητα θα δοθεί στην εξάλειψη 
του απαράδεχτου φαινομένου της διαβίωσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων 
κάτω από το κοινωνικά καθορισμένο επίπεδο φτώχειας. 

ΙΙί. Υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα από ένα Γενικό 
Σχέδιο Υγείας. 

III. Εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης 
και ενσωμάτωσης. 

IV. Το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίου φορέα δημογραφικής πολιτικής 
με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
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δημογραφικής πολιτικής. 

V. Κοινωνική ευαισθησία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών 
και των νέων. 

VI. Παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν παιδεία σ' όλες ανεξαίρετα τις βαθμίδες. 

Χρηματιστήριο Αξ ιών Κύπρου 

Το Χρηματιστήριο Αξ ιών Κύπρου με την μέχρι σήμερα λειτουργία του έχει 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα χιλιάδες επενδυτές να χάσουν τις 
οικονομίες τους. Η πολιτεία οφείλει να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται 
για εξυγίανση του θεσμού. 

Το Α Κ Ε Λ παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξ ιών Κύπρου. Κατά 
καιρούς έχει υποβάλει προτάσεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του Χ Α Κ 
και στην προστασία των επενδυτών. Προτείνουμε: 

1. Αυστηρότερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από τις αρχές του ΧΑΚ. 

2. Ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στελέχωση της με 
εξε ιδ ικευμένο προσωπικό κα ιάμεση ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας 
της. 

3. Αυστηρότερα κριτήρια εισαγωγής νέων εταιρειών στο ΧΑΚ. 

4. Με ίωση ή κατάργηση του χρηματιστηριακού τέλους 0.6% και εισαγωγή φορολογίας 
κεφαλαιουχικού κέρδους για πάταξη της κερδοσκοπίας και ενθάρρυνση της 
θεσμικής επένδυσης. 

5. Επίσπευση της εισαγωγής του συστήματος αποϋλοποίησης. 

6. Εισαγωγή διαφανών διαδικασιών στο ΧΑΚ. 

7. Εισαγωγή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

8. Διεξαγωγή έρευνας για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν το 1999 και το 
2000 και απόδοση ευθυνών εκε ί όπου υπάρχουν. 

9. Νομοθετική ρύθμιση των δραστηριοτήτων των «Συμβούλων Επενδύσεων». 

10. Πάταξη των παραχρηματιστηριακών δραστηριοτήτων 

11. Γνωστοποίηση των κινήσεων των μεγαλομετόχων προτού προβούν σε πωλήσεις 
μεγάλων πακέτων μετοχών. 

12. Παραχώρηση κινήτρων (φορολογικών κ.α.) προς τους θεσμικούς επενδυτές 
και σε επενδυτές του εξωτερικού. 

13. Ρύθμιση του θέματος των ιδιωτικών τοποθετήσεων. 

14. Ρύθμιση των δραστηριοτήτων καιτηςλειτουργίαςτων Επενδυτικών Οργανισμών. 

15. Αυστηρός έλεγχος των χρηματιστηριακών συναλλαγών των ατόμων που είναι 
συνδεδεμένα με Δημόσ ιες Εταιρείες. 

16. Καταπολέμηση και πάταξη των στημένων παιχνιδιών στο ΧΑΚ. 

ΝΕΟΛΑΙΑ 
Για το Α Κ Ε Λ η νέα γενιά αποτελεί το χρυσό απόθεμα της κοινωνίας μας, είναι 
το μέλλον και η προοπτική της. Αυτό δεν είναι θέμα που έχει να κάνει μόνο με 
τον παράγοντα ηλικία. Τη νέα γενιά, ως κοινωνική ομάδα, την χαρακτηρίζει η 
αμφισβήτηση, ο αυθορμητισμός, η αναζήτηση και η ροπή προς την ανανέωση. Η νέα 
γενιά αποτελεί το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας γι ' αυτό και εξ ' αντικειμένου 
είναι ριζοσπαστικό, προοδευτικό στοιχείο και φορέας αλλαγής. Ως εκ τούτου έχει να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας. 
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Ως πρώτα βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και δραστηριοποίησης των 
νέων στην κοινωνία το Α Κ Ε Λ προτείνει: 

1. Την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Η ενεργοποίηση του συντονιστικού και 
συμβουλευτικού ρόλου του Οργανισμού Νεολαίας, η αναβάθμιση και ενίσχυση του 
ρόλου των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων, των Επαρχιακών και της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών μπορούν να προωθηθούν αμέσως. 

2. Τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής και παρέμβασης των νέων για τη διαμόρφωση 
και υλοποίηση πολιτικής, σε ότι τους αφορά άμεσα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

3. Την προώθηση της πρότασης για την εκλογή επιτροπών από τους στρατιώτες 
που σε συνεργασία με τις διοικήσεις θα ασχολούνται με θέματα συνθηκών ζωής και 
ψυχαγωγίας. 

4. Για την απόκτηση στέγης από τα νέα ζευγάρια, που είναι ένα από τα πιο 
φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, εισηγούμαστε: 

I. Τη διεύρυνση των προγραμμάτων, την προσαρμογή των κριτηρίων στα νέα 
κοινωνικό - οικονομικά δεδομένα και τη βελτίωση των όρων δανειοδότησης 
από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 

II. Την επιστροφή της αξίας του Φ Π Α από την ανέγερση της πρώτης ιδιόκτητης 
κατοικίας, κόστους μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες. 

III. Το διαχωρισμό οικοπέδων σε κρατική γη και παραχώρηση τους σε νεαρά 
ζευγάρια σε τιμή κόστους. 

IV. Την επιχορήγηση από το Κράτος του επιτοκίου για την αποπληρωμή τυχόν 
δανείου για οικιστικούς σκοπούς, καθώς και την παραχώρηση εφ ' άπαξ χορηγίας 
σε άπορα νεαρά ζευγάρια. 

5. Για την ανεργία, που επηρεάζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους νέους, πέρα 
από τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, 
εισηγούμαστε: 

I. Την αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. 

II. Την ενεργοποίηση της μόνιμης επιτροπής για την παρακολούθηση 
του προβλήματος της ανεργίας ανάμεσα στους απόφοιτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

6. Η ευνοιοκρατία και η αναξιοκρατία αποτελούν κοινωνική μάστιγα που 
συνθλίβει τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η 
υιοθέτηση, όμως, μιας σειράς μέτρων, νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων μπορεί να 
χαλιναγωγήσει το πρόβλημα. Προς τούτο προτείνεται: 

I. Η καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και μετρήσιμων κριτηρίων για ζητήματα 
προσλήψεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων και προαγωγών στη Δημόσια Υπηρεσία, 

II. Η ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Επιτρόπου 
Διοικήσεως, 

III. Η επιλογή των εφέδρων υπαξιωματικών και αξιωματικών στην Εθνική 
Φρουρά μέσα από αδιάβλητες γραπτές εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου. 

IV. Η καθιέρωση διαδικασίας για εκ περιτροπής θητεία σε φυλάκια πρώτης 
γραμμής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μονίμως αδικημένοι στην Ε.Φ. 

7. Παράλληλα με όλα αυτά, το Α Κ Ε Λ προτείνει για τους νέους: 

I. Τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της Παιδείας, την υιοθέτηση ενός 
νέου συστήματος φοιτητικής πρόνοιας και υποτροφιών με αυξημένα κονδύλια, 
την επέκταση και την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

II. Την επέκταση της υποδομής για τη δημιουργική απασχόληση των νέων. 
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III. Την προληπτική αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
νεολαία, με πρώτο αυτό των ναρκωτικών, υιοθετώντας ολοκληρωμένη πολιτική. 

Το Α Κ Ε Λ επιδιώκει την αγωνιστική στράτευση των νέων για δράση ενάντια στους 
όποιους απάνθρωπους μηχανισμούς της κοινωνίας, ενάντια στην παθητικότητα, 
έτσι ώστε η συλλογική δράση και η κοινωνική αλληλεγγύη να υποκαταστήσουν τον 
ατομικισμό και τον εγωκεντρισμό. Προτάσσουμε την κοινωνική ευαισθησία ενάντια 
στην αναλγησία και τη δίψα για το κέρδος. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής και της κοινωνίας χρειάζεται την 
ενεργό συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας και 
του σεβασμού του ανθρώπου σε μια κοινωνία πρέπει να αποτελεί η ισότητα μεταξύ 
των γυναικών και των ανδρών. Σε μια εποχή που η ισοτιμία σε όλα τα επίπεδα της 
ζωής ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα παίρνει μια νέα διάσταση η αναγκαιότητα 
αυτή προβάλλει μπροστά μας όσο ποτέ άλλοτε πολύ επιτακτικά. Οι γυναίκες, που 
χαρακτηρίζονται από την ευαισθησία του ατόμου που δίνει ζωή, έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλουν στην ο ικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. 

Η δική μας πρόταση θεωρεί ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν μέρος του οράματος του Α Κ Ε Λ 
για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία. Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

1. Η πολιτεία να δημιουργήσειτ ις αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις 
για να καταστεί η γυναίκα ενεργός και διεκδικητικός πολίτης. Αυτό θα επιτευχθεί 
με την καταπολέμηση των αναχρονιστικών αντιλήψεων και την ανατροπή των 
στερεότυπων ρόλων, καθώς και με την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων και την 
εφαρμογή πολιτικής στήριξης της γυναίκας, έτσι που να είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει 
στους πολλαπλούς της ρόλους. 

2. Η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στη δημόσια και πολιτική ζωή θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από όλους ως θέμα ουσίας και όχι μόνο ως θέμα αριθμητικό. 
Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα δίνουν την 
ευκαιρία στη γυναίκα να συναγωνιστεί ισότιμα τον άνδρα με αποκλειστικά κριτήρια 
ανέλιξης τις γνώσεις και τις ικανότητες της έτσι που να βρει τη θέση της σ' όλους 
τους φορείς εξουσίας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

3. Να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για εξάλειψη των διακρίσεων στην 
οικονομική ζωή. Βοηθητική προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η θέσπιση νομοθεσίας 
που να κατοχυρώνει την ισότητα ευκαιριών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην 
πρόσληψη, προαγωγή και επαγγελματική κατάρτιση. Να ενταθούν οι προσπάθειες 
για εφαρμογή στην πράξη του Νόμου για Ίση Αμο ιβή για Εργασία Ίσης Αξίας. 

4. Να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας ως συλλογικός φορέας συζήτησης και λήψης αποφάσεων για ζητήματα 
που αφορούν την ισότητα. 

5. Το Υπουργείο Δ ικαιοσύνης να δημιουργήσει γενική διεύθυνση που να εποπτεύει 
τη σταδιακή εφαρμογή της ισότητας σε όλους τους τομείς ενθαρρύνοντας δημόσιους 
αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν πολιτικές ισότιμης συμμετοχής. 

6. Να προωθηθεί η δημιουργία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών, ως μηχανισμού και 
θεσμού πρακτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων για την ισότητα. 

7. Να προωθηθούν εκστρατείες στην κοινωνία, μέσα από την Παιδεία και άλλως 
πως, για να εκλείψουν οι αντιλήψεις που θέλουν τη γυναίκα να λειτουργεί μόνο στο 
σπίτι και την οικογένεια, ή που την αντιμετωπίζουν και την προβάλλουν ως σεξουαλικό 
αντικείμενο. 

8. Να εισαχθεί ο θεσμός της γονικής άδειας και για τους δύο γονείς. Αυτή να 
παρέχεται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. 
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Ως πρώτα βήματα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και δραστηριοποίησης των 
νέων στην κοινωνία το Α Κ Ε Λ προτείνει: 

1. Την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της συμμετοχής των νέων στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν. Η ενεργοποίηση του συντονιστικού και 
συμβουλευτικού ρόλου του Οργανισμού Νεολαίας, η αναβάθμιση και ενίσχυση του 
ρόλου των Κεντρικών Μαθητικών Συμβουλίων, των Επαρχιακών και της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών μπορούν να προωθηθούν αμέσως. 

2. Τη θεσμοθέτηση της συμμετοχής και παρέμβασης των νέων για τη διαμόρφωση 
και υλοποίηση πολιτικής, σε ότι τους αφορά άμεσα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

3. Την προώθηση της πρότασης για την εκλογή επιτροπών από τους στρατιώτες 
που σε συνεργασία με τις διοικήσεις θα ασχολούνται με θέματα συνθηκών ζωής και 
ψυχαγωγίας. 

4. Για την απόκτηση στέγης από τα νέα ζευγάρια, που είναι ένα από τα πιο 
φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, εισηγούμαστε: 

I. Τη διεύρυνση των προγραμμάτων, την προσαρμογή των κριτηρίων στα νέα 
κοινωνικό - οικονομικά δεδομένα και τη βελτίωση των όρων δανειοδότησης 
από τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης. 

II. Την επιστροφή της αξίας του Φ Π Α από την ανέγερση της πρώτης ιδιόκτητης 
κατοικίας, κόστους μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες. 

III. Το διαχωρισμό οικοπέδων σε κρατική γη και παραχώρηση τους σε νεαρά 
ζευγάρια σε τιμή κόστους. 

IV. Την επιχορήγηση από το Κράτος του επιτοκίου για την αποπληρωμή τυχόν 
δανείου για οικιστικούς σκοπούς, καθώς και την παραχώρηση εφ ' άπαξ χορηγίας 
σε άπορα νεαρά ζευγάρια. 

5. Για την ανεργία, που επηρεάζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τους νέους, πέρα 
από τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, 
εισηγούμαστε: 

I. Την αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία. 

II. Την ενεργοποίηση της μόνιμης επιτροπής για την παρακολούθηση 
του προβλήματος της ανεργίας ανάμεσα στους απόφοιτους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

6. Η ευνοιοκρατία και η αναξιοκρατία αποτελούν κοινωνική μάστιγα που 
συνθλίβει τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η 
υιοθέτηση, όμως, μιας σειράς μέτρων, νομοθετικών και άλλων ρυθμίσεων μπορεί να 
χαλιναγωγήσει το πρόβλημα. Προς τούτο προτείνεται: 

I. Η καθιέρωση διαφανών διαδικασιών και μετρήσιμων κριτηρίων για ζητήματα 
προσλήψεων, αποσπάσεων, μεταθέσεων και προαγωγών στη Δημόσια Υπηρεσία, 

II. Η ενίσχυση και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Επιτρόπου 
Διοικήσεως, 

III. Η επιλογή των εφέδρων υπαξιωματικών και αξιωματικών στην Εθνική 
Φρουρά μέσα από αδιάβλητες γραπτές εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
ακαδημαϊκά προσόντα του υποψήφιου. 

IV. Η καθιέρωση διαδικασίας για εκ περιτροπής θητεία σε φυλάκια πρώτης 
γραμμής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μονίμως αδικημένοι στην Ε.Φ. 

7. Παράλληλα με όλα αυτά, το Α Κ Ε Λ προτείνει για τους νέους: 

I. Τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της Παιδείας, την υιοθέτηση ενός 
νέου συστήματος φοιτητικής πρόνοιας και υποτροφιών με αυξημένα κονδύλια, 
την επέκταση και την αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

II. Την επέκταση της υποδομής για τη δημιουργική απασχόληση των νέων. 
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III. Την προληπτική αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
νεολαία, με πρώτο αυτό των ναρκωτικών, υιοθετώντας ολοκληρωμένη πολιτική. 

Το Α Κ Ε Λ επιδιώκει την αγωνιστική στράτευση των νέων για δράση ενάντια στους 
όποιους απάνθρωπους μηχανισμούς της κοινωνίας, ενάντια στην παθητικότητα, 
έτσι ώστε η συλλογική δράση και η κοινωνική αλληλεγγύη να υποκαταστήσουν τον 
ατομικισμό και τον εγωκεντρισμό. Προτάσσουμε την κοινωνική ευαισθησία ενάντια 
στην αναλγησία και τη δίψα για το κέρδος. 

ΓΥΝΑΙΚΑ 
Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής και της κοινωνίας χρειάζεται την 
ενεργό συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας και 
του σεβασμού του ανθρώπου σε μια κοινωνία πρέπει να αποτελεί η ισότητα μεταξύ 
των γυναικών και των ανδρών. Σε μια εποχή που η ισοτιμία σε όλα τα επίπεδα της 
ζωής ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα παίρνει μια νέα διάσταση η αναγκαιότητα 
αυτή προβάλλει μπροστά μας όσο ποτέ άλλοτε πολύ επιτακτικά. Οι γυναίκες, που 
χαρακτηρίζονται από την ευαισθησία του ατόμου που δίνει ζωή, έχουν τη δυνατότητα 
να συμβάλουν στην ο ικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. 

Η δική μας πρόταση θεωρεί ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν μέρος του οράματος του Α Κ Ε Λ 
για μια πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη κοινωνία. Συγκεκριμένα προτείνουμε: 

1. Η πολιτεία να δημιουργήσειτ ις αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις 
για να καταστεί η γυναίκα ενεργός και διεκδικητικός πολίτης. Αυτό θα επιτευχθεί 
με την καταπολέμηση των αναχρονιστικών αντιλήψεων και την ανατροπή των 
στερεότυπων ρόλων, καθώς και με την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων και την 
εφαρμογή πολιτικής στήριξης της γυναίκας, έτσι που να είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει 
στους πολλαπλούς της ρόλους. 

2. Η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στη δημόσια και πολιτική ζωή θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από όλους ως θέμα ουσίας και όχι μόνο ως θέμα αριθμητικό. 
Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα δίνουν την 
ευκαιρία στη γυναίκα να συναγωνιστεί ισότιμα τον άνδρα με αποκλειστικά κριτήρια 
ανέλιξης τις γνώσεις και τις ικανότητες της έτσι που να βρει τη θέση της σ' όλους 
τους φορείς εξουσίας και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

3. Να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για εξάλειψη των διακρίσεων στην 
οικονομική ζωή. Βοηθητική προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η θέσπιση νομοθεσίας 
που να κατοχυρώνει την ισότητα ευκαιριών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στην 
πρόσληψη, προαγωγή και επαγγελματική κατάρτιση. Να ενταθούν οι προσπάθειες 
για εφαρμογή στην πράξη του Νόμου για Ίση Αμο ιβή για Εργασία Ίσης Αξίας. 

4. Να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας ως συλλογικός φορέας συζήτησης και λήψης αποφάσεων για ζητήματα 
που αφορούν την ισότητα. 

5. Το Υπουργείο Δ ικαιοσύνης να δημιουργήσει γενική διεύθυνση που να εποπτεύει 
τη σταδιακή εφαρμογή της ισότητας σε όλους τους τομείς ενθαρρύνοντας δημόσιους 
αλλά και ιδιωτικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν πολιτικές ισότιμης συμμετοχής. 

6. Να προωθηθεί η δημιουργία Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών, ως μηχανισμού και 
θεσμού πρακτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των νόμων για την ισότητα. 

7. Να προωθηθούν εκστρατείες στην κοινωνία, μέσα από την Παιδεία και άλλως 
πως, για να εκλείψουν οι αντιλήψεις που θέλουν τη γυναίκα να λειτουργεί μόνο στο 
σπίτι και την οικογένεια, ή που την αντιμετωπίζουν και την προβάλλουν ως σεξουαλικό 
αντικείμενο. 

8. Να εισαχθεί ο θεσμός της γονικής άδειας και για τους δύο γονείς. Αυτή να 
παρέχεται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. 
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9. Να εγκύψουν η πολιτεία και η κοινωνία με περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες γυναικών. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Μια κοινωνία κρίνεται πόσο σύγχρονη είναι και από τη συμπεριφορά της απέναντι 
στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η κοινωνία που είναι γενναιόδωρη προς εκείνους που 
μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες πρόσφεραν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής 
για την ευημερία και πρόοδο του τόπου και για τις οικογένειες τους είναι κοινωνία 
σύγχρονη και πολιτισμένη. 

Μια σύγχρονη κοινωνία όπως την οραματίζεται το Α Κ Ε Λ , δεν προσφέρει στους 
ηλικιωμένους μόνο θεωρητική στήριξη, αγάπη και αλληλεγγύη που είναι άλλωστε 
και βασική της υποχρέωση. Προσφέρει λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα που 
παρουσιάζονται καθημερινά. 

Ως ελάχιστη ανταπόδοση στα τόσα πολλά που μας έχουν προσφέρει το Α Κ Ε Λ προτείνει: 

1. Το σύστημα παροχής της Κοινωνικής Σύνταξης έγινε ευνοϊκά αποδεκτό από 
το λαό, και αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Παρόλο που τα μέτρα που έχουν 
εισαχθεί μέχρι σήμερα κρίνονται ως θετικά, το επίπεδο των συντάξεων είναι τόσο 
χαμηλό που δεν διασφαλίζει το ελάχιστο αποδεχτό επίπεδο διαβίωσης. Αποτέλεσμα 
είναι πολλοί ηλικιωμένοι να ζουν κάτω από τα επίπεδα φτώχειας. 

2. Το Α Κ Ε Λ εισηγείται την αύξηση όλων των συντάξεων. Η αύξηση αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί αφενός μέσα από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισφορών προς 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφετέρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Να αυξηθούν τα ποσά που δίνονται ως δημόσιο βοήθημα σε όσους δεν δικαιούνται 
σύνταξη. 

3. Η εισαγωγή των Προγραμμάτων κατ' οίκον Φροντίδας Ηλικιωμένων έλυσε 
μια σειρά από προβλήματα και ιδιαίτερα απέτρεψε την ιδρυματοποίηση πολλών 
ηλικιωμένων. Αυτού του είδους η φροντίδα χρειάζεται να επεκταθεί, να τεθεί πάνω σε 
οργανωμένη βάση, να εμπλουτιστεί με ιατρική και ψυχολογική στήριξη, με εκδρομές 
και μεταφορά από και προς ανοικτά κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων κ.λπ. 

4. Η ιδρυματική φροντίδα προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι ποσοτικά 
ανεπαρκής και ποιοτικά υποβαθμισμένη. Το Κράτος οφείλει να στηρίξει την 
προαγωγή ιδρυματικής πολιτικής από τους Δήμους και άλλους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ανοικτών 
Κέντρων Παραγωγικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Ηλικιωμένων από όλους τους 
Δήμους και τα μεγάλα περιφερειακά κέντρα της υπαίθρου. Παράλληλα να επιδιωχθεί 
η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γηροκομεία με αναβάθμιση 
του ελέγχου από το κράτος και την παροχή κινήτρων. 

5. Κατάρτιση προγραμμάτων ενεργού συμμετοχής ηλικιωμένων στα κοινωνικά 
δρώμενα. Το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα οργανωμένα σύνολα οφείλουν 
να καταρτίσουν προγράμματα κοινωνικής δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων (π.χ. 
δημιουργία ομίλων και λεσχών, λειτουργία ομάδων φροντίδας και στήριξης κ.ά.). Μ ' 
αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση τους. 

6. Να εκπονηθούν σχέδια διακοπών για ηλικιωμένους και να επεκταθεί ο θεσμός 
της κάρτας συνταξιούχων ώστε να καλύπτει διακίνηση, είσοδο με έκπτωση σε θέατρα, 
κινηματογράφους, στάδια, κ.λπ. 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

Για να διαδραματίσει η εκπαίδευση προοδευτικό ρόλο σε μια σύγχρονη κοινωνία 
χρειάζεταινα είναι δημοκρατική, να παρέχει ίσες ευκαιρ ίεςναεξ ισώνειτ ις δυνατότητες 
επιτυχίας, να αντικρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ως ενιαίο σύνολο, να στηρίζεται 
πάνω σε επιστημονικές μελέτες και παιδαγωγικές έρευνες και να διασφαλίζει την 
ουσιαστική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών πολιτικών και κοινωνικών φορέων 
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στη διαμόρφωση της. 

Η πρόταση του Α Κ Ε Λ στοχεύει σε μια σύγχρονη εκπαίδευση με ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Συνδυάζει τον κοινωνικό - μορφωτικό 
χαρακτήρα της με την ανάπτυξη της ποιοτικής της διάστασης ώστε να ανταποκρίνεται 
στο διεθνοποιούμενο περιβάλλον του 21ου αιώνα. 

Σε μια σύγχρονη κυπριακή κοινωνία το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
ικανοποιεί τις πιο κάτω παραμέτρους: 

1. Η Παιδεία να αντιμετωπίζεται ως βασικό κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να 
διασφαλίζεται με τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. 

Το Κράτος να εγγυάται την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διασφάλιση 
των μορφωτικών ευκαιριών με την ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση και τη δια 
βίου εκπαίδευση. Η πρόταση του Α Κ Ε Λ δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μέσα 
από την Παιδεία ανθρώπων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα που να εμφορείται 
από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θεσμοί κρίνονται από το κοινωνικό 
σύνολο. 

2. Η εκπαίδευση να είναι πολυπολιτισμική και να συνδέει δημιουργικά και 
γόνιμα την εθνική παράδοση με τη γνώση του πολιτισμού των άλλων. Να συμβάλλει 
στη διαμόρφωση των κοινών οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της 
οικολογικής συνείδησης, σ' ένα νέο, ανοικτό περιβάλλον πολιτισμικού πλουραλισμού. 
Να ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη διδάσκοντας πως να συνυπάρχουμε και να 
συμβιώνουμε. 

3. Να εκφράζει τα σύγχρονα δεδομένα που δημιουργούνται. Συγκεκριμένα: 

Στον πολιτικό τομέα 

Η εκπαίδευση πρέπει να φρονηματίζει τους νέους διδάσκοντας τους την ιστορική 
αλήθεια για τα τραγικά γεγονότα του 1974 και άλλα γεγονότα της νεότερης ιστορίας 
της Κύπρου προετοιμάζοντας τους να ζήσουν σε μια ενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο. 
Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και εμπλουτισμός των σχολικών εγχειριδίων 
και των αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας ούτως ώστε να αποδίδεται 
ολοκληρωμένα η ιστορική πραγματικότητα. 

Χρειάζεται επίσης να γίνουν βήματα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν από τις νέες διεθνείς πραγματικότητες, ιδιαίτερα εν 
όψει της πορείας της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον κοινωνικό - ο ικονομικό τομέα 

Η εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί με τις προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό της Κυπριακής οικονομίας. 

Στη γνωσιολογία που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να προστεθεί 
και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, νοητικών ικανοτήτων με στόχο τη 
διαπαιδαγώγηση ελεύθερων και δημιουργικών πολιτών με έντονο το στοιχείο της 
κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, της κατανόησης της κοινωνικής αποστολής, 
του εργασιακού ήθους, κ.λπ. 

Στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μια εκρηκτική ανάπτυξη τόσο της επιστήμης 
όσο και της τεχνολογίας. Τα επιστημονικά επιτεύγματα από τη μια αλλά και οι νέες 
δυνατότητες και προοπτικές που δημιουργούνται με τη ραγδαία ανάπτυξη των 
νέων και επαναστατικών μέσων επικοινωνίας θα επηρεάσουν πολλές κοινωνικές 
διεργασίες. 

Η σημερινή εκπαίδευση χρειάζεται ριζική αλλαγή στους στόχους, τη δομή, και στις 
διαδικασίες της. καθώς και αλλαγή στην υλικοτεχνική της βάση για να βοηθήσει 
τους πολίτες αλλά και ολόκληρες κοινωνίες να συμπορευτούν με τις επαναστατικές 
αλλαγές και να μην υποβαθμιστούν ή περιθωριοποιηθούν. 
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9. Να εγκύψουν η πολιτεία και η κοινωνία με περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες γυναικών. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

Μια κοινωνία κρίνεται πόσο σύγχρονη είναι και από τη συμπεριφορά της απέναντι 
στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Η κοινωνία που είναι γενναιόδωρη προς εκείνους που 
μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες πρόσφεραν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής 
για την ευημερία και πρόοδο του τόπου και για τις οικογένειες τους είναι κοινωνία 
σύγχρονη και πολιτισμένη. 

Μια σύγχρονη κοινωνία όπως την οραματίζεται το Α Κ Ε Λ , δεν προσφέρει στους 
ηλικιωμένους μόνο θεωρητική στήριξη, αγάπη και αλληλεγγύη που είναι άλλωστε 
και βασική της υποχρέωση. Προσφέρει λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα που 
παρουσιάζονται καθημερινά. 

Ως ελάχιστη ανταπόδοση στα τόσα πολλά που μας έχουν προσφέρει το Α Κ Ε Λ προτείνει: 

1. Το σύστημα παροχής της Κοινωνικής Σύνταξης έγινε ευνοϊκά αποδεκτό από 
το λαό, και αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός. Παρόλο που τα μέτρα που έχουν 
εισαχθεί μέχρι σήμερα κρίνονται ως θετικά, το επίπεδο των συντάξεων είναι τόσο 
χαμηλό που δεν διασφαλίζει το ελάχιστο αποδεχτό επίπεδο διαβίωσης. Αποτέλεσμα 
είναι πολλοί ηλικιωμένοι να ζουν κάτω από τα επίπεδα φτώχειας. 

2. Το Α Κ Ε Λ εισηγείται την αύξηση όλων των συντάξεων. Η αύξηση αυτή μπορεί 
να επιτευχθεί αφενός μέσα από τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εισφορών προς 
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφετέρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Να αυξηθούν τα ποσά που δίνονται ως δημόσιο βοήθημα σε όσους δεν δικαιούνται 
σύνταξη. 

3. Η εισαγωγή των Προγραμμάτων κατ' οίκον Φροντίδας Ηλικιωμένων έλυσε 
μια σειρά από προβλήματα και ιδιαίτερα απέτρεψε την ιδρυματοποίηση πολλών 
ηλικιωμένων. Αυτού του είδους η φροντίδα χρειάζεται να επεκταθεί, να τεθεί πάνω σε 
οργανωμένη βάση, να εμπλουτιστεί με ιατρική και ψυχολογική στήριξη, με εκδρομές 
και μεταφορά από και προς ανοικτά κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων κ.λπ. 

4. Η ιδρυματική φροντίδα προς τα άτομα της τρίτης ηλικίας είναι ποσοτικά 
ανεπαρκής και ποιοτικά υποβαθμισμένη. Το Κράτος οφείλει να στηρίξει την 
προαγωγή ιδρυματικής πολιτικής από τους Δήμους και άλλους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ανοικτών 
Κέντρων Παραγωγικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Ηλικιωμένων από όλους τους 
Δήμους και τα μεγάλα περιφερειακά κέντρα της υπαίθρου. Παράλληλα να επιδιωχθεί 
η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στα ιδιωτικά γηροκομεία με αναβάθμιση 
του ελέγχου από το κράτος και την παροχή κινήτρων. 

5. Κατάρτιση προγραμμάτων ενεργού συμμετοχής ηλικιωμένων στα κοινωνικά 
δρώμενα. Το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλα οργανωμένα σύνολα οφείλουν 
να καταρτίσουν προγράμματα κοινωνικής δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων (π.χ. 
δημιουργία ομίλων και λεσχών, λειτουργία ομάδων φροντίδας και στήριξης κ.ά.). Μ ' 
αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση τους. 

6. Να εκπονηθούν σχέδια διακοπών για ηλικιωμένους και να επεκταθεί ο θεσμός 
της κάρτας συνταξιούχων ώστε να καλύπτει διακίνηση, είσοδο με έκπτωση σε θέατρα, 
κινηματογράφους, στάδια, κ.λπ. 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

Για να διαδραματίσει η εκπαίδευση προοδευτικό ρόλο σε μια σύγχρονη κοινωνία 
χρειάζεταινα είναι δημοκρατική, να παρέχει ίσες ευκαιρ ίεςναεξ ισώνειτ ις δυνατότητες 
επιτυχίας, να αντικρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ως ενιαίο σύνολο, να στηρίζεται 
πάνω σε επιστημονικές μελέτες και παιδαγωγικές έρευνες και να διασφαλίζει την 
ουσιαστική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών πολιτικών και κοινωνικών φορέων 
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στη διαμόρφωση της. 

Η πρόταση του Α Κ Ε Λ στοχεύει σε μια σύγχρονη εκπαίδευση με ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα και ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Συνδυάζει τον κοινωνικό - μορφωτικό 
χαρακτήρα της με την ανάπτυξη της ποιοτικής της διάστασης ώστε να ανταποκρίνεται 
στο διεθνοποιούμενο περιβάλλον του 21ου αιώνα. 

Σε μια σύγχρονη κυπριακή κοινωνία το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
ικανοποιεί τις πιο κάτω παραμέτρους: 

1. Η Παιδεία να αντιμετωπίζεται ως βασικό κοινωνικό αγαθό το οποίο πρέπει να 
διασφαλίζεται με τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. 

Το Κράτος να εγγυάται την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διασφάλιση 
των μορφωτικών ευκαιριών με την ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση και τη δια 
βίου εκπαίδευση. Η πρόταση του Α Κ Ε Λ δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία μέσα 
από την Παιδεία ανθρώπων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα που να εμφορείται 
από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θεσμοί κρίνονται από το κοινωνικό 
σύνολο. 

2. Η εκπαίδευση να είναι πολυπολιτισμική και να συνδέει δημιουργικά και 
γόνιμα την εθνική παράδοση με τη γνώση του πολιτισμού των άλλων. Να συμβάλλει 
στη διαμόρφωση των κοινών οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, της ειρήνης, της 
οικολογικής συνείδησης, σ' ένα νέο, ανοικτό περιβάλλον πολιτισμικού πλουραλισμού. 
Να ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη διδάσκοντας πως να συνυπάρχουμε και να 
συμβιώνουμε. 

3. Να εκφράζει τα σύγχρονα δεδομένα που δημιουργούνται. Συγκεκριμένα: 

Στον πολιτικό τομέα 

Η εκπαίδευση πρέπει να φρονηματίζει τους νέους διδάσκοντας τους την ιστορική 
αλήθεια για τα τραγικά γεγονότα του 1974 και άλλα γεγονότα της νεότερης ιστορίας 
της Κύπρου προετοιμάζοντας τους να ζήσουν σε μια ενωμένη και ομόσπονδη Κύπρο. 
Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και εμπλουτισμός των σχολικών εγχειριδίων 
και των αναλυτικών προγραμμάτων της ιστορίας ούτως ώστε να αποδίδεται 
ολοκληρωμένα η ιστορική πραγματικότητα. 

Χρειάζεται επίσης να γίνουν βήματα για την ουσιαστική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκύπτουν από τις νέες διεθνείς πραγματικότητες, ιδιαίτερα εν 
όψει της πορείας της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον κοινωνικό - ο ικονομικό τομέα 

Η εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί με τις προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό της Κυπριακής οικονομίας. 

Στη γνωσιολογία που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να προστεθεί 
και να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, νοητικών ικανοτήτων με στόχο τη 
διαπαιδαγώγηση ελεύθερων και δημιουργικών πολιτών με έντονο το στοιχείο της 
κριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, της κατανόησης της κοινωνικής αποστολής, 
του εργασιακού ήθους, κ.λπ. 

Στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μια εκρηκτική ανάπτυξη τόσο της επιστήμης 
όσο και της τεχνολογίας. Τα επιστημονικά επιτεύγματα από τη μια αλλά και οι νέες 
δυνατότητες και προοπτικές που δημιουργούνται με τη ραγδαία ανάπτυξη των 
νέων και επαναστατικών μέσων επικοινωνίας θα επηρεάσουν πολλές κοινωνικές 
διεργασίες. 

Η σημερινή εκπαίδευση χρειάζεται ριζική αλλαγή στους στόχους, τη δομή, και στις 
διαδικασίες της. καθώς και αλλαγή στην υλικοτεχνική της βάση για να βοηθήσει 
τους πολίτες αλλά και ολόκληρες κοινωνίες να συμπορευτούν με τις επαναστατικές 
αλλαγές και να μην υποβαθμιστούν ή περιθωριοποιηθούν. 
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Το σχολικό πρόγραμμα χρειάζεται ολοκλήρωση για να καλύπτει όλες τις πτυχές της 
ζωής. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να δημιουργεί οικολογική, οικονομική και νομική 
συνείδηση, και πνεύμα ειρήνης και κατανόησης των οικουμενικών προγραμμάτων. 

Επίσης επιβάλλεται η καθολική εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 
εκπαίδευση, με τελικό στόχο ένας μαθητής ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, η 
ουσιαστική αξιοποίηση του Διαδιχτύου και η ενίσχυση της διδασκαλίας της δεύτερης 
ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, σύμφωνα άλλωστε με τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στον διοικητικό τομέα 

Για να ανταποκρίνεται η κυπριακή εκπαίδευση στις σύγχρονες απαιτήσεις για 
σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων, 
απαιτείται η αναδόμηση του συστήματος, ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης της 
παιδείας, η δημιουργία νέων υπηρεσιών πάνω σε οριζόντια διατμηματική δομή και 
η αποκέντρωση. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει μέσα από συνεχή προγράμματα επιμόρφωσης να αναπτύσσουν 
προσόντα/δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Καμιά 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
και η συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

Στην ανατολή του 21ου αιώνα, η παιδεία στην Κύπρο έχει ανάγκη από μια νέα πορεία 
η οποία να στηρίζεται στο όραμα, τη στρατηγική και τη συλλογική προσπάθεια. 
Βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός στη 
δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο του 2000, είναι η δραστική αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία και την έρευνα και μια συνολική, προοδευτική, μεταρρύθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο δίδοντας 
προτεραιότητα στη δημιουργία επαρκούς και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής: 
Μια μεταρρύθμιση η οποία θα προωθήσει ριζοσπαστικές τομές στην εκπαίδευση 
και θα ανοίγει μέτωπα εναντίον της συντήρησης, του αναχρονισμού και της 
οπισθοδρόμησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, πρέπει να προωθηθούν αλλαγές που 
να αγκαλιάζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την Προδημοτική μέχρι το 
Πανεπιστήμιο. 

1. Η προδημοτική εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει μέσα από 
μια δημόσια και δωρεάν παροχή όλα τα παιδιά από τριών χρονών. Η προδημοτική 
πρέπει να θεσμοθετηθεί και ο τελευταίος χρόνος πριν την ε ισδοχή στο δημοτικό να 
ενταχθεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

2. 0 θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου αποτελεί μια σημαντική 
εκπαιδευτική καινοτομία και συντρέχουν σοβαροί εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί 
λόγοι για την εφαρμογή του. Πρέπει να στηριχτεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, 
στην αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και σ' ένα ολοκληρωμένο και αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα. 

3. Το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, που θα είναι αυτόνομο και δημοκρατικό, θα 
πρέπει να είναι ο στόχος για τη βασική γενική υποχρεωτική εκπαίδευση. 

4. Η Γενική Λυκε ιακή (ΓΛ) βαθμίδα και η Τεχνική / Επαγγελματική Εκπαίδευση 
(ΤΕΕ), πρέπει να αναδομηθούν και εκσυγχρονιστούν, στηριγμένες στην ελεύθερη 
επιλογή και τις σύγχρονες αντιλήψεις ότι ο όρος γενική ανθρωπιστική παιδεία έχει 
ένα ευρύτερο περιεχόμενο, το οποίο ενσωματώνει και την τεχνολογική γνώση. Η 
ποιοτική αναβάθμιση με την εισαγωγή και νέων σύγχρονων προγραμμάτων και 
μεθόδων δουλειάς πρέπει να οδηγήσει σταδιακά στην επιτυχή ενοποίηση των 
δύο τύπων σχολείων. Σε όλους τους απόφοιτους της ΓΛ και της ΤΕΕ πρέπει να 
προσφέρονται διέξοδοι προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταλυκειακά 
ιδρύματα επαγγελματικής ειδίκευσης και κατάρτισης. 

5. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο 
θα περιστραφεί η προσπάθεια για ανταπόκριση στις προκλήσεις των καιρών. Η 
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ελεύθερη πρόσβαση, η καθολίκευση και η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την κοινωνία και τις ανάγκες της αποτελεί στη σύγχρονη εποχή μια επιτακτική 
αναγκαιότητα. Η διαμόρφωση μιας Ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
θεσμοθετημένης, διοικητικά και ακαδημαϊκά αυτόνομης, η οποία να περιλαμβάνει 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, (το οποίο πρέπει να επεκταθεί με την ίδρυση νέων 
σχολών και νέων τμημάτων, ώστε να καλύψει όλο το εύρος των επιστημών), το νέο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών όπως και άλλες 
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί στην εποχή της έκρηξης της γνώσης και 
της τεχνολογίας, απαραίτητη αναγκαιότητα και μια σημαντική επένδυση με άμεσες 
και μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην πρόοδο και ανάπτυξη ολόκληρης της 
κοινωνίας. 

Άλλες προτάσεις του Α Κ Ε Λ είναι.-

1. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο να αναδομηθεί και να διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στη μελέτη και χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

2. Δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων υπεύθυνων για την ανάπτυξη της 
παιδείας (π.χ. συμβούλιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαμόρφωσης ανάπτυξης 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

3. Ανάπτυξη ερευνητικών διαδικασιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή να στηριχθεί από την πολιτεία και να αποτελέσει 
συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος. Να αναπτυχθεί ο θεσμός των 
ερευνητικών ινστιτούτων και ερευνητικών μονάδων σε περιοχές υψηλής εθνικής 
προτεραιότητας. 

4. Ανάπτυξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ως αυτόνομου φορέα στήριξης 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και ως φορέα άσκησης φοιτητικής 
πρόνοιας που να καλύπτει του φοιτητές στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. 

5. Καθιέρωση μηχανισμού για τη συνεχή και μόνιμη αξιολόγησητου εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

6. Διασφάλιση του δικαιώματος στην χορηγία και για τους φοιτητές των 
αξιολογημένων - πιστοποιημένων κλάδων των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

7. Να επεκταθεί η υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά την ιδιωτική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και να εισάγει την αρχή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 

ΥΓΕΙΑ 

Ο τομέας της υγείας και το επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον μέσο 
πολίτη αποτελεί, μαζί με την παιδεία, ίσως τους πιο βασικούς δείκτες κοινωνικής 
ευημερίας, αλλά και το βασικότερο γνώρισμα και αποδεικτικό στοιχείο σεβασμού 
του πολίτη από μια σύγχρονη και καλά οργανωμένη πολιτεία. 

Η υγεία στο σύνολο της, αλλά και οι επί μέρους τομείς της, είναι κοινωνικό δικαίωμα 
στις σύγχρονες κοινωνίες και από τον τρόπο που αυτή προσφέρεται στον απλό 
πολίτη αποδεικνύει την ύπαρξη ή την απουσία κοινωνικών ευαισθησιών. Το Α Κ Ε Λ 
διαπιστώνει και προτείνει τα πιο κάτω για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας. 

1. Στον τόπο μας, αποτελεί επικίνδυνο και απαράδεκτο αναχρονισμό η μη ριζική 
αναδιάρθρωση και ριζοσπαστική ανασυγκρότηση μέχρι σήμερα του τομέα της υγείας. 
Το ξεπερασμένο, από το χρόνο αλλά και από τη βασική του φιλοσοφία και οργάνωση, 
αποικιακό σύστημα υγείας που εξυπηρετούσε την Κυπριακή κοινωνία κατά τις 
πολύ προηγούμενες δεκαετίες, αποτελεί μέχρι σήμερα, όσο και αν ηχεί παράξενα, 
τη βασική οργανωτική δομή του τομέα υγείας στον τόπο μας. Οι αποσπασματικές, 
τυχαίες και χωρίς βασικό στόχο και κατεύθυνση διορθωτικές κινήσεις στο υφιστάμενο 
σύστημα, το μπάλωμα και η σπασμωδικότητα στην αντίκρυση των προβλημάτων που 
κατά καιρούς αναφύονται, χαρακτηρίζουν τη μέχρι σήμερα διαχείριση αυτού του 
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Το σχολικό πρόγραμμα χρειάζεται ολοκλήρωση για να καλύπτει όλες τις πτυχές της 
ζωής. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να δημιουργεί οικολογική, οικονομική και νομική 
συνείδηση, και πνεύμα ειρήνης και κατανόησης των οικουμενικών προγραμμάτων. 

Επίσης επιβάλλεται η καθολική εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην 
εκπαίδευση, με τελικό στόχο ένας μαθητής ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, η 
ουσιαστική αξιοποίηση του Διαδιχτύου και η ενίσχυση της διδασκαλίας της δεύτερης 
ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, σύμφωνα άλλωστε με τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στον διοικητικό τομέα 

Για να ανταποκρίνεται η κυπριακή εκπαίδευση στις σύγχρονες απαιτήσεις για 
σχεδιασμό, οργάνωση και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων, 
απαιτείται η αναδόμηση του συστήματος, ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης της 
παιδείας, η δημιουργία νέων υπηρεσιών πάνω σε οριζόντια διατμηματική δομή και 
η αποκέντρωση. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει μέσα από συνεχή προγράμματα επιμόρφωσης να αναπτύσσουν 
προσόντα/δεξιότητες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Καμιά 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
και η συνεργασία των εκπαιδευτικών. 

Στην ανατολή του 21ου αιώνα, η παιδεία στην Κύπρο έχει ανάγκη από μια νέα πορεία 
η οποία να στηρίζεται στο όραμα, τη στρατηγική και τη συλλογική προσπάθεια. 
Βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός στη 
δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο του 2000, είναι η δραστική αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία και την έρευνα και μια συνολική, προοδευτική, μεταρρύθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο στη δομή όσο και στο περιεχόμενο δίδοντας 
προτεραιότητα στη δημιουργία επαρκούς και σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής: 
Μια μεταρρύθμιση η οποία θα προωθήσει ριζοσπαστικές τομές στην εκπαίδευση 
και θα ανοίγει μέτωπα εναντίον της συντήρησης, του αναχρονισμού και της 
οπισθοδρόμησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, πρέπει να προωθηθούν αλλαγές που 
να αγκαλιάζουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από την Προδημοτική μέχρι το 
Πανεπιστήμιο. 

1. Η προδημοτική εκπαίδευση πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει μέσα από 
μια δημόσια και δωρεάν παροχή όλα τα παιδιά από τριών χρονών. Η προδημοτική 
πρέπει να θεσμοθετηθεί και ο τελευταίος χρόνος πριν την ε ισδοχή στο δημοτικό να 
ενταχθεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

2. 0 θεσμός του ολοήμερου δημοτικού σχολείου αποτελεί μια σημαντική 
εκπαιδευτική καινοτομία και συντρέχουν σοβαροί εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί 
λόγοι για την εφαρμογή του. Πρέπει να στηριχτεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, 
στην αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και σ' ένα ολοκληρωμένο και αναβαθμισμένο 
πρόγραμμα. 

3. Το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, που θα είναι αυτόνομο και δημοκρατικό, θα 
πρέπει να είναι ο στόχος για τη βασική γενική υποχρεωτική εκπαίδευση. 

4. Η Γενική Λυκε ιακή (ΓΛ) βαθμίδα και η Τεχνική / Επαγγελματική Εκπαίδευση 
(ΤΕΕ), πρέπει να αναδομηθούν και εκσυγχρονιστούν, στηριγμένες στην ελεύθερη 
επιλογή και τις σύγχρονες αντιλήψεις ότι ο όρος γενική ανθρωπιστική παιδεία έχει 
ένα ευρύτερο περιεχόμενο, το οποίο ενσωματώνει και την τεχνολογική γνώση. Η 
ποιοτική αναβάθμιση με την εισαγωγή και νέων σύγχρονων προγραμμάτων και 
μεθόδων δουλειάς πρέπει να οδηγήσει σταδιακά στην επιτυχή ενοποίηση των 
δύο τύπων σχολείων. Σε όλους τους απόφοιτους της ΓΛ και της ΤΕΕ πρέπει να 
προσφέρονται διέξοδοι προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε μεταλυκειακά 
ιδρύματα επαγγελματικής ειδίκευσης και κατάρτισης. 

5. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο 
θα περιστραφεί η προσπάθεια για ανταπόκριση στις προκλήσεις των καιρών. Η 
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ελεύθερη πρόσβαση, η καθολίκευση και η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με την κοινωνία και τις ανάγκες της αποτελεί στη σύγχρονη εποχή μια επιτακτική 
αναγκαιότητα. Η διαμόρφωση μιας Ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
θεσμοθετημένης, διοικητικά και ακαδημαϊκά αυτόνομης, η οποία να περιλαμβάνει 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, (το οποίο πρέπει να επεκταθεί με την ίδρυση νέων 
σχολών και νέων τμημάτων, ώστε να καλύψει όλο το εύρος των επιστημών), το νέο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών όπως και άλλες 
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί στην εποχή της έκρηξης της γνώσης και 
της τεχνολογίας, απαραίτητη αναγκαιότητα και μια σημαντική επένδυση με άμεσες 
και μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην πρόοδο και ανάπτυξη ολόκληρης της 
κοινωνίας. 

Άλλες προτάσεις του Α Κ Ε Λ είναι.-

1. Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο να αναδομηθεί και να διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο στη μελέτη και χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

2. Δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων υπεύθυνων για την ανάπτυξη της 
παιδείας (π.χ. συμβούλιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διαμόρφωσης ανάπτυξης 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). 

3. Ανάπτυξη ερευνητικών διαδικασιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτή να στηριχθεί από την πολιτεία και να αποτελέσει 
συστατικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος. Να αναπτυχθεί ο θεσμός των 
ερευνητικών ινστιτούτων και ερευνητικών μονάδων σε περιοχές υψηλής εθνικής 
προτεραιότητας. 

4. Ανάπτυξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ως αυτόνομου φορέα στήριξης 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και ως φορέα άσκησης φοιτητικής 
πρόνοιας που να καλύπτει του φοιτητές στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. 

5. Καθιέρωση μηχανισμού για τη συνεχή και μόνιμη αξιολόγησητου εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

6. Διασφάλιση του δικαιώματος στην χορηγία και για τους φοιτητές των 
αξιολογημένων - πιστοποιημένων κλάδων των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

7. Να επεκταθεί η υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά την ιδιωτική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και να εισάγει την αρχή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 

ΥΓΕΙΑ 

Ο τομέας της υγείας και το επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον μέσο 
πολίτη αποτελεί, μαζί με την παιδεία, ίσως τους πιο βασικούς δείκτες κοινωνικής 
ευημερίας, αλλά και το βασικότερο γνώρισμα και αποδεικτικό στοιχείο σεβασμού 
του πολίτη από μια σύγχρονη και καλά οργανωμένη πολιτεία. 

Η υγεία στο σύνολο της, αλλά και οι επί μέρους τομείς της, είναι κοινωνικό δικαίωμα 
στις σύγχρονες κοινωνίες και από τον τρόπο που αυτή προσφέρεται στον απλό 
πολίτη αποδεικνύει την ύπαρξη ή την απουσία κοινωνικών ευαισθησιών. Το Α Κ Ε Λ 
διαπιστώνει και προτείνει τα πιο κάτω για τον εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας. 

1. Στον τόπο μας, αποτελεί επικίνδυνο και απαράδεκτο αναχρονισμό η μη ριζική 
αναδιάρθρωση και ριζοσπαστική ανασυγκρότηση μέχρι σήμερα του τομέα της υγείας. 
Το ξεπερασμένο, από το χρόνο αλλά και από τη βασική του φιλοσοφία και οργάνωση, 
αποικιακό σύστημα υγείας που εξυπηρετούσε την Κυπριακή κοινωνία κατά τις 
πολύ προηγούμενες δεκαετίες, αποτελεί μέχρι σήμερα, όσο και αν ηχεί παράξενα, 
τη βασική οργανωτική δομή του τομέα υγείας στον τόπο μας. Οι αποσπασματικές, 
τυχαίες και χωρίς βασικό στόχο και κατεύθυνση διορθωτικές κινήσεις στο υφιστάμενο 
σύστημα, το μπάλωμα και η σπασμωδικότητα στην αντίκρυση των προβλημάτων που 
κατά καιρούς αναφύονται, χαρακτηρίζουν τη μέχρι σήμερα διαχείριση αυτού του 
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ευαίσθητου τομέα. Αυτού του είδους οι χειρισμοί, στους οποίους προστίθενται συχνά 
και οι πολιτικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνώντων, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του σημερινού προβληματικού και τόσο από επιστημονικής όσο και από 
οικονομικής και διοικητικής πλευράς, ανεπαρκούς συστήματος υγείας στον τόπο 
μας. 

2. Η εφαρμογή ενός σύγχρονου, καθολικού, ευέλικτου, αποδοτικού, σε 
ψηλά επιστημονικά επίπεδα και οικονομικά εφικτού Εθνικού Συστήματος Υγείας 
θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα πρωταρχικά μελήματα και στόχους μιας, 
φιλολαϊκής διακυβέρνησης που θα στοχεύει στον ανθρωποκεντρικό εκσυγχρονισμό 
της κοινωνίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους πως η ανεπάρκεια του 
σημερινού συστήματος υγείας, οι αδυναμίες και ελλείψεις του, τραυματίζουν πάνω 
από όλα και κυρίως την υγεία αλλά και την αξιοπρέπεια και το αίσθημα ισότητας και 
δικαιοσύνης των ασθενέστερων στρωμάτων του λαού, που δεν έχουν δυνατότητες 
άλλων διεξόδων ή υπαλλακτικών λύσεων. 0 σύγχρονος πολίτης μέσα σε μια 
δημοκρατική και πολιτισμένη κοινωνία απαιτεί, δικαιωματικά, όπως απολαμβάνει 
υψηλών επιπέδων παροχή φροντίδας υγείας, την στιγμή που τη χρειάζεται. 0 απλός 
πολίτης δεν επιτρέπεται να εκλιπαρεί κανένα και δεν οφείλει υποχρέωση σε κανένα 
για ότι το σύστημα υγείας του παραχωρεί και του προσφέρει, γιατί είναι κοινωνικό 
του δικαίωμα και κατάκτηση. 

3. Θα πρέπει αποφασιστικά και αμέσως να θεσμοθετηθούν εκείνα τα απαραίτητα 
διοικητικά μέτρα ώστε ο τομέας της υγείας να απαγκιστρωθεί από εξωγενείς και 
άσχετες επιδράσεις και να ξεφύγει από το αρρωστημένο σύστημα αναξιοκρατίας 
και ρουσφετιού, το οποίο παράγουν και συντηρούν οι ανεπάρκειες και τα κενά στη 
νομοθεσία αλλά και η μεροληπτική συμπεριφορά έναντι των πολιτών, αυτών που 
κυβερνούν και αυτών που διαχειρίζονται το σύστημα. 

4. Αμετακίνητος στόχος για κάθε ευνομούμενη και ευαίσθητη κοινωνία θα 
πρέπει να είναι η υιοθέτηση όλων των συγχρόνων επιτευγμάτων της επιστήμης και 
τεχνολογίας ώστε η προληπτική ιατρική να αποτελεί τον έναν από τους δύο συστατικούς 
πυλώνες στον τομέα της υγείας. Η προληπτική ιατρική, με όλα όσα περικλείει αυτός 
ο όρος, αποτελεί σήμερα την εμπροσθοφυλακή στο δύσκολο αγώνα για επίτευξη 
ψηλών επιπέδων υγείας για όλους. Ακόμα και για λόγους καθαρά οικονομικούς έχει 
αποδειχθεί ότι τα έξοδα στον τομέα των προληπτικών μέτρων υγείας αξιολογούνται 
ως μια επένδυση άκρως αποδοτική. 

5. Το σύστημα υγείας στον τόπο μας οφείλει να υπερβεί τάχιστα συγκεκριμένες 
αρνητικές του υποδομές .Ένα σύγχρονο σύστημα υγείας οφείλει να απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, και όχι 
επιλεκτικά σε ορισμένα στρώματα του πληθυσμού. Βαρύνουσα σημασία έχει επίσης 
και η ταχύτητα με την οποία εξυπηρετούνται οι ασθενείς, ανεξάρτητα από την πολιτική, 
οικονομική ή κοινωνική τους υπόσταση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ελπίδα 
ελαχιστοποίησης των κοινωνικών διακρίσεων που αποτελούν τη βασική αρνητική 
διάσταση στον τομέα. 

6. Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών υγείας από το Σχέδιο Υγείας πρέπει να 
επιμεριστούν στους πολίτες, όχι ισοπεδωτικά αλλά σε άμεση σχέση με την οικονομική 
και εισοδηματική τους κατάσταση και με διακηρυγμένη την κοινωνική διάθεση 
της πολιτείας να είναι αλληλέγγυα προς τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Να 
απαλλαγούν από την καταβολή εισφοράς τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. 

7. Αποτελεί αναχρονισμό ο κάθετος διαχωρισμόςτου συστήματος υγείας στοντόπο 
μας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς καμιά οργανωτική αλλά και επιστημονική 
αλληλοσυμπλήρωση ή διασύνδεση τους. Το υπάρχον ιατρικό προσωπικό αλλά και 
οι συνολικές υπηρεσίες υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, 
αποτελούν εθνικό πλούτο και θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση όλων των πολιτών 
κάτω από την σκέπη ενός σύγχρονου και αποδοτικού ενιαίου συστήματος υγείας. 

8. Η αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και η μετατροπή του από απλό 
εργοδότη του δημόσιου τομέα υγείας σε συντονιστικό όργανο και ρυθμιστή 
των θεμάτων υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να 

αποτελέσει το αντικείμενο μιας ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης. Για την ολοκλήρωση 
του επιτελικού ρόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απαιτούνται μέτρα 
αναδιοργάνωσης των ιδίων των υπηρεσιών του αλλά και μεταστροφή της συνολικής 
φιλοσοφίας στον τρόπο αντίκρισης των προβλημάτων Υγείας. 

9. ο Εθνικό Σχέδιο Υγείας στοντόπο μας, λόγω έλλειψηςτης απαραίτητης πολιτικής 
βούλησης, δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Απαιτείται αμέσως η υιοθέτηση 
ενός μελετημένου χρονοδιαγράμματος (6 -12 μήνες) για τη σταδιακή εφαρμογή όλων 
των επιμέρους διευθετήσεων που περιλαμβάνονται στις κατά καιρούς μελέτες για το 
Εθνικό Σχέδιο Υγείας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυνατότητα αναστρεψιμότητας 
αυτών των διευθετήσεων, στις περιπτώσεις που η εφαρμογή τους αποδεικνύεται μη 
αποδοτική, με την πάροδο του χρόνου. Κάθε καθυστέρηση στην έναρξη εφαρμογής 
του Εθνικού Σχεδίου Υγείας, πλήττει καίρια την υγεία του λαού μας και αυξάνει τις 
δαπάνες για τυχόν μελλοντική εφαρμογή του. Παραδίδει σταδιακά τον τομέα της 
υγείας στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τα κενά. που είτε σκόπιμα είτε όχι, 
δημιουργούνται από την έλλειψη σύγχρονου και αποδοτικού Σχεδίου Υγείας έρχεται 
να συμπληρώσει η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Θα αποτελούσε τραγικό σφάλμα, 
αλλά και κοινωνική οπισθοδρόμηση να αφεθεί ο τομέας της υγείας στα χέρια της 
ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα με την ανάμιξη ξένο^ν 
πολυεθνικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. 

10. Η ίδρυση ΙατρικήςΣχολήςστο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και πανεπιστημιακού 
Νοσοκομε ίου να προωθηθεί τάχιστα ώστε να καταστεί δυνατό να αντιμετωπίζονται 
στην Κύπρο όλες οι ανάγκες που έχουν οι πολίτες ως προς την υγεία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

0 πολιτισμός, με την ευρεία του έννοια, διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η πίστη και η προσήλωση στη δημοκρατία θεωρούνται σημαντικό 

-χαρακτηριστικό ενός πολιτισμένου λαού. 0 πολιτισμός διαμορφώνει τις πνευματικές, 
υλικές και ηθικές αξίες του λαού, τα αισθητικά κριτήρια του, τα πρότυπα του, την 
ποιότητα και οργάνωση της εργασίας του, του ελεύθερου του χρόνου, τη στάση του 
απέναντι στη φύση και τους άλλους λαούς, το σεβασμό του προς ότι σημαντικό και 
καταξιωμένο υπάρχει στην τοπική, εθνική και πανανθρώπινη κληρονομιά, τη θέληση 
του να εργαστεί για το παρόν και το μέλλον της χώρας του και της ανθρωπότητας. 

Η Κυπριακή κοινωνία έχει ανάγκη από πολιτιστικές αξίες και αρχές που θα 
δίνουν όραμα, περιεχόμενο και προοπτική στον άνθρωπο. Που θα τον γεμίζουν με 
αυτοπεποίθηση για αγώνα με στόχο την ο ικοδόμηση μιας κοινωνίας ελεύθερης, 
δημοκρατικής, όπου θα κυριαρχούν πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και θα 
σφυρηλατούνται η αξιοπρέπεια και η περηφάνια. 

Η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και η ισχυρή επέλαση του καταναλωτισμού. η 
εμπορευματοποίηση της τέχνης κ.ά. είναι παράγοντες που σταδιακά διαβρώνουν τον 
Κύπριο πολίτη, γι ' αυτό δημιουργείται η ανάγκη του σχεδιασμού της πολιτιστικής 
μας πολιτικής. Το Α Κ Ε Λ επιζητά την πολιτιστική θωράκιση του κυπριακού λαού και 
ιδιαίτερα της νεολαίας, από τη διαβρωτική και ψυχοφθόρα επίδραση της ξενόφερτης 
αλλά και της ντόπιας υποκουλτούρας. 

Για την υλοποίηση μιας πολυδιάστατης πολιτιστικής πολιτικής το Α Κ Ε Λ προτείνει.-

1. Τη σύσταση ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, στην οποία να υπαχθούν 
όλοι οι υπάρχοντες σήμερα δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί και υπηρεσίες. 

2. Στις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτισμού θα ανήκει πρώτιστα ο καταρτισμός 
πολιτιστικών προγραμμάτων σε κρατικό, περιφερειακό, δημοτικό και κοινοτικό 
επίπεδο με την άμεση εμπλοκή των δημιουργών και των ενώσεων τους. 

3. Τη δημιουργία Συμβουλίου Πολιτισμού και την αξιοποίηση ως Συμβούλων 
Πολιτισμού, προσωπικοτήτων του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου που ζουν 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο την προβολή της κυπριακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και δημιουργίας και την προβολή του Κυπριακού προβλήματος μέσα 
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ευαίσθητου τομέα. Αυτού του είδους οι χειρισμοί, στους οποίους προστίθενται συχνά 
και οι πολιτικές σκοπιμότητες των εκάστοτε κυβερνώντων, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του σημερινού προβληματικού και τόσο από επιστημονικής όσο και από 
οικονομικής και διοικητικής πλευράς, ανεπαρκούς συστήματος υγείας στον τόπο 
μας. 

2. Η εφαρμογή ενός σύγχρονου, καθολικού, ευέλικτου, αποδοτικού, σε 
ψηλά επιστημονικά επίπεδα και οικονομικά εφικτού Εθνικού Συστήματος Υγείας 
θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα πρωταρχικά μελήματα και στόχους μιας, 
φιλολαϊκής διακυβέρνησης που θα στοχεύει στον ανθρωποκεντρικό εκσυγχρονισμό 
της κοινωνίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους πως η ανεπάρκεια του 
σημερινού συστήματος υγείας, οι αδυναμίες και ελλείψεις του, τραυματίζουν πάνω 
από όλα και κυρίως την υγεία αλλά και την αξιοπρέπεια και το αίσθημα ισότητας και 
δικαιοσύνης των ασθενέστερων στρωμάτων του λαού, που δεν έχουν δυνατότητες 
άλλων διεξόδων ή υπαλλακτικών λύσεων. 0 σύγχρονος πολίτης μέσα σε μια 
δημοκρατική και πολιτισμένη κοινωνία απαιτεί, δικαιωματικά, όπως απολαμβάνει 
υψηλών επιπέδων παροχή φροντίδας υγείας, την στιγμή που τη χρειάζεται. 0 απλός 
πολίτης δεν επιτρέπεται να εκλιπαρεί κανένα και δεν οφείλει υποχρέωση σε κανένα 
για ότι το σύστημα υγείας του παραχωρεί και του προσφέρει, γιατί είναι κοινωνικό 
του δικαίωμα και κατάκτηση. 

3. Θα πρέπει αποφασιστικά και αμέσως να θεσμοθετηθούν εκείνα τα απαραίτητα 
διοικητικά μέτρα ώστε ο τομέας της υγείας να απαγκιστρωθεί από εξωγενείς και 
άσχετες επιδράσεις και να ξεφύγει από το αρρωστημένο σύστημα αναξιοκρατίας 
και ρουσφετιού, το οποίο παράγουν και συντηρούν οι ανεπάρκειες και τα κενά στη 
νομοθεσία αλλά και η μεροληπτική συμπεριφορά έναντι των πολιτών, αυτών που 
κυβερνούν και αυτών που διαχειρίζονται το σύστημα. 

4. Αμετακίνητος στόχος για κάθε ευνομούμενη και ευαίσθητη κοινωνία θα 
πρέπει να είναι η υιοθέτηση όλων των συγχρόνων επιτευγμάτων της επιστήμης και 
τεχνολογίας ώστε η προληπτική ιατρική να αποτελεί τον έναν από τους δύο συστατικούς 
πυλώνες στον τομέα της υγείας. Η προληπτική ιατρική, με όλα όσα περικλείει αυτός 
ο όρος, αποτελεί σήμερα την εμπροσθοφυλακή στο δύσκολο αγώνα για επίτευξη 
ψηλών επιπέδων υγείας για όλους. Ακόμα και για λόγους καθαρά οικονομικούς έχει 
αποδειχθεί ότι τα έξοδα στον τομέα των προληπτικών μέτρων υγείας αξιολογούνται 
ως μια επένδυση άκρως αποδοτική. 

5. Το σύστημα υγείας στον τόπο μας οφείλει να υπερβεί τάχιστα συγκεκριμένες 
αρνητικές του υποδομές .Ένα σύγχρονο σύστημα υγείας οφείλει να απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, και όχι 
επιλεκτικά σε ορισμένα στρώματα του πληθυσμού. Βαρύνουσα σημασία έχει επίσης 
και η ταχύτητα με την οποία εξυπηρετούνται οι ασθενείς, ανεξάρτητα από την πολιτική, 
οικονομική ή κοινωνική τους υπόσταση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ελπίδα 
ελαχιστοποίησης των κοινωνικών διακρίσεων που αποτελούν τη βασική αρνητική 
διάσταση στον τομέα. 

6. Οι δαπάνες της παροχής υπηρεσιών υγείας από το Σχέδιο Υγείας πρέπει να 
επιμεριστούν στους πολίτες, όχι ισοπεδωτικά αλλά σε άμεση σχέση με την οικονομική 
και εισοδηματική τους κατάσταση και με διακηρυγμένη την κοινωνική διάθεση 
της πολιτείας να είναι αλληλέγγυα προς τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Να 
απαλλαγούν από την καταβολή εισφοράς τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. 

7. Αποτελεί αναχρονισμό ο κάθετος διαχωρισμόςτου συστήματος υγείας στοντόπο 
μας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, χωρίς καμιά οργανωτική αλλά και επιστημονική 
αλληλοσυμπλήρωση ή διασύνδεση τους. Το υπάρχον ιατρικό προσωπικό αλλά και 
οι συνολικές υπηρεσίες υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, 
αποτελούν εθνικό πλούτο και θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση όλων των πολιτών 
κάτω από την σκέπη ενός σύγχρονου και αποδοτικού ενιαίου συστήματος υγείας. 

8. Η αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και η μετατροπή του από απλό 
εργοδότη του δημόσιου τομέα υγείας σε συντονιστικό όργανο και ρυθμιστή 
των θεμάτων υγείας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να 

αποτελέσει το αντικείμενο μιας ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης. Για την ολοκλήρωση 
του επιτελικού ρόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απαιτούνται μέτρα 
αναδιοργάνωσης των ιδίων των υπηρεσιών του αλλά και μεταστροφή της συνολικής 
φιλοσοφίας στον τρόπο αντίκρισης των προβλημάτων Υγείας. 

9. ο Εθνικό Σχέδιο Υγείας στοντόπο μας, λόγω έλλειψηςτης απαραίτητης πολιτικής 
βούλησης, δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Απαιτείται αμέσως η υιοθέτηση 
ενός μελετημένου χρονοδιαγράμματος (6 -12 μήνες) για τη σταδιακή εφαρμογή όλων 
των επιμέρους διευθετήσεων που περιλαμβάνονται στις κατά καιρούς μελέτες για το 
Εθνικό Σχέδιο Υγείας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυνατότητα αναστρεψιμότητας 
αυτών των διευθετήσεων, στις περιπτώσεις που η εφαρμογή τους αποδεικνύεται μη 
αποδοτική, με την πάροδο του χρόνου. Κάθε καθυστέρηση στην έναρξη εφαρμογής 
του Εθνικού Σχεδίου Υγείας, πλήττει καίρια την υγεία του λαού μας και αυξάνει τις 
δαπάνες για τυχόν μελλοντική εφαρμογή του. Παραδίδει σταδιακά τον τομέα της 
υγείας στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Τα κενά. που είτε σκόπιμα είτε όχι, 
δημιουργούνται από την έλλειψη σύγχρονου και αποδοτικού Σχεδίου Υγείας έρχεται 
να συμπληρώσει η ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Θα αποτελούσε τραγικό σφάλμα, 
αλλά και κοινωνική οπισθοδρόμηση να αφεθεί ο τομέας της υγείας στα χέρια της 
ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα με την ανάμιξη ξένο^ν 
πολυεθνικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. 

10. Η ίδρυση ΙατρικήςΣχολήςστο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και πανεπιστημιακού 
Νοσοκομε ίου να προωθηθεί τάχιστα ώστε να καταστεί δυνατό να αντιμετωπίζονται 
στην Κύπρο όλες οι ανάγκες που έχουν οι πολίτες ως προς την υγεία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

0 πολιτισμός, με την ευρεία του έννοια, διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής. Δεν 
είναι τυχαίο ότι η πίστη και η προσήλωση στη δημοκρατία θεωρούνται σημαντικό 

-χαρακτηριστικό ενός πολιτισμένου λαού. 0 πολιτισμός διαμορφώνει τις πνευματικές, 
υλικές και ηθικές αξίες του λαού, τα αισθητικά κριτήρια του, τα πρότυπα του, την 
ποιότητα και οργάνωση της εργασίας του, του ελεύθερου του χρόνου, τη στάση του 
απέναντι στη φύση και τους άλλους λαούς, το σεβασμό του προς ότι σημαντικό και 
καταξιωμένο υπάρχει στην τοπική, εθνική και πανανθρώπινη κληρονομιά, τη θέληση 
του να εργαστεί για το παρόν και το μέλλον της χώρας του και της ανθρωπότητας. 

Η Κυπριακή κοινωνία έχει ανάγκη από πολιτιστικές αξίες και αρχές που θα 
δίνουν όραμα, περιεχόμενο και προοπτική στον άνθρωπο. Που θα τον γεμίζουν με 
αυτοπεποίθηση για αγώνα με στόχο την ο ικοδόμηση μιας κοινωνίας ελεύθερης, 
δημοκρατικής, όπου θα κυριαρχούν πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και θα 
σφυρηλατούνται η αξιοπρέπεια και η περηφάνια. 

Η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή και η ισχυρή επέλαση του καταναλωτισμού. η 
εμπορευματοποίηση της τέχνης κ.ά. είναι παράγοντες που σταδιακά διαβρώνουν τον 
Κύπριο πολίτη, γι ' αυτό δημιουργείται η ανάγκη του σχεδιασμού της πολιτιστικής 
μας πολιτικής. Το Α Κ Ε Λ επιζητά την πολιτιστική θωράκιση του κυπριακού λαού και 
ιδιαίτερα της νεολαίας, από τη διαβρωτική και ψυχοφθόρα επίδραση της ξενόφερτης 
αλλά και της ντόπιας υποκουλτούρας. 

Για την υλοποίηση μιας πολυδιάστατης πολιτιστικής πολιτικής το Α Κ Ε Λ προτείνει.-

1. Τη σύσταση ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, στην οποία να υπαχθούν 
όλοι οι υπάρχοντες σήμερα δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί και υπηρεσίες. 

2. Στις αρμοδιότητες της Αρχής Πολιτισμού θα ανήκει πρώτιστα ο καταρτισμός 
πολιτιστικών προγραμμάτων σε κρατικό, περιφερειακό, δημοτικό και κοινοτικό 
επίπεδο με την άμεση εμπλοκή των δημιουργών και των ενώσεων τους. 

3. Τη δημιουργία Συμβουλίου Πολιτισμού και την αξιοποίηση ως Συμβούλων 
Πολιτισμού, προσωπικοτήτων του πνευματικού και καλλιτεχνικού χώρου που ζουν 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο την προβολή της κυπριακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και δημιουργίας και την προβολή του Κυπριακού προβλήματος μέσα 
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από την Τέχνη και τα Γράμματα στο εξωτερικό. 

4. Να αποκτήσουν ουσιαστικότερο και πιο ενεργητικό χαρακτήρα οι διακρατικές 
πολιτιστικές μας συμφωνίες και να αυξηθούν οι πολιτιστικές μας ανταλλαγές με άλλα 
κράτη, ιδιαίτερα με την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. 

5. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το Κυπριακό Πανεπιστήμιο ως 
κέντρο επιστημονικής και πνευματικής δημιουργίας. 

6. Να αναβαθμιστεί η διδασκαλία και καλλιέργεια των τεχνών σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να καταρτιστούν πολιτιστικά προγράμματα που αφορούν 
την Παιδεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Κυπριακές Παροικίες. 

7. Να καθιερωθεί η συμμετοχή των οργανωμένων πολιτιστικών συνόλων στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων όλων των πολιτιστικών προγραμμάτων. 

8. Να ενθαρρυνθούν και ενισχυθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο να βοηθηθε ί η επανένωση 
της Κύπρου και του Λαού. 

Με τη διαπίστωση πως η Κύπρος υστερεί έναντι άλλων ανεπτυγμένων χωρών όσον 
αφορά την υποδομή προτείνουμε: 

1. Να καταρτιστεί πρόγραμμα για δημιουργία έργων υποδομής όπως: πολιτιστικό 
κέντρα, θέατρα, βιβλιοθήκες, εξε ιδικευμένα μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, κ.ά. με 
στόχο την πολιτιστική αποκέντρωση και την ορθολογιστική πολιτιστική ανάπτυξη. 

2. Να δημιουργηθεί Τράπεζα Πολιτιστικής Προσφοράς για την παροχή βοήθειας 
προς ερασιτεχνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και δημιουργούς έτσι που τα 
διάφορα πολιτιστικά προγράμματα να βρουν μέσω τους, ευρύτερες προσβάσεις προς 
το λαό. 

3. Να δημιουργηθεί Αρχείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σκοπός του οποίου θα 
είναι η καταγραφή των ιστορικών χώρων, μνημείων και γενικά όλης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς με στόχο τη διάσωση, συντήρηση και μελέτη τους. 

4. Να διαχωριστεί ο ρόλος του ΘΟΚ. 0 ΘΟΚ να έχει την ευθύνη για την πολιτιστική 
ανάπτυξη κα ινά δημιουργηθεί Κρατική θεατρική Σκηνή. 

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας σύγχρονης πολιτικής άποψης χρειάζονται αυξημένα 
κονδύλια, γι ' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθούν αισθητά τα κονδύλια για τον Πολιτισμό 
στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα να διατεθούν κέρδη από το ΛΟΤΤΟ 
και τα άλλα τυχερό παιγνίδια όπως έχει συμφωνηθεί με την Ελλάδα. Να αναληφθούν 
ακόμα οργανωμένες ενέργειες για να ενισχυθεί οικονομικά ο τομέας του Πολιτισμού 
τόσο στην Κύπρο, όσο και από την Ενωμένη Ευρώπη, την Ο Υ Ν Ε Σ Κ Ο και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Η καταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε, ο καθημερινός βομβαρδισμός από την 
εισαγόμενη υποκουλτούρα, που καλλιεργεί τον ατομικισμό και τη νίκη ανεξαρτήτως 
κόστους, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν 
αρνητικά το σύγχρονο κύπριο και τείνουν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα 
που αφορούν τόσο την κοινωνική του συμπεριφορά όσον και την υγεία του. 

Κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις η άθληση μπορεί να συμβάλει στη σωματική και 
ψυχική ανάπτυξη του ατόμου, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τον χαρακτήρα του 
καινά προσφέρει υγιή ενασχόληση και ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο. 0 αθλητισμός 
πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά προς όφελος του Κυπρίου πολίτη, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της κυπριακής 
κοινωνίας. 

Για τους ενήλικες ο αθλητισμός αποτελεί μια δυνατότητα χαλάρωσης από την 
καθημερινή πίεση. Εξυπηρετεί την υγεία τους και την αύξηση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας. Ταυτόχρονα είναι ένας τομέας υγιούς απασχόλησης των παιδιών 
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που μπορεί να τα προστατεύσει από φθοροποιές επιδράσεις και να τα απομακρύνει 
από επικίνδυνους εθισμούς, όπως τα ναρκωτικά που η εξάπλωση τους παίρνει 
ανησυχητικές διαστάσεις. 

Για τη νεολαία ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που θα της επιτρέψει να αναπτύξει 
τόσο τα πνευματικά όσο και τα σωματικά της προσόντα. Είναι δραστηριότητα που 
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη ψυχαγωγία και τη σωστή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, 
αλλά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γεγονός που θα της επιτρέψει να ικανοποιήσει 
κάποιες ευγενικές της φιλοδοξίες. 

Μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες πολιτικές συνθήκες που διέρχεται ο τόπος, ο 
αθλητισμός έχει να διαδραματίσει και το ρόλο του άξιου πρεσβευτή της κρατικής μας 
οντότητας και υπόστασης στο διεθνή χώρο. αλλά και του μέσου για επαναπροσέγγιση 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Για να ανταποκριθεί ο αθλητισμός στις ανάγκες του σύγχρονου Κυπρίου και να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. του το Α Κ Ε Λ προτείνει τα ακόλουθα: 

1. Δ ιαμόρφωση ολοκληρωμένης κρατικής αθλητικής πολιτικής η οποία θα 
στηρίζεται σε επιστημονική μελέτη που θα διεξαχθεί από ειδικούς. Για τη διαμόρφωση 
αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του ΚΟΑ, των αθλητικών φορέων και 
παραγόντων και των πολιτικών κομμάτων. 

2. Επιβάλλεται να υπάρξει πλήρης εκδημοκρατισμός του αθλητισμού και να 
διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμός δεν υποτάσσεται σε προσωπικές φιλοδοξίες και 
οικονομικά ή κομματικά συμφέροντα. 

3. Δημιουργία των απαραίτητων αθλητικών χώρων υποδομής που θα εξυπηρετούν 
τις ανάγκες των αθλητικών φορέων και του κάθε Κύπριου πολίτη. 

4. Πάταξη της βίας και καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων για να 
επανατοποθετηθεί ο αθλητισμός του τόπου στις σωστές του βάσεις. 

5- Αξ ιοποίηση από τους αθλητικούς φορείς των σχολικών χώρων κατά τη διάρκεια 
των ωρών που δεν χρησιμοποιούνται. 

6. Μαζικοποίηση του αθλητισμού με την επέκταση του προγράμματος Αθλητισμός 
για Όλους. Στόχος θα πρέπει να είναι η εκπόνηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται 
σε όλη την οικογένεια έτσι που να επιτυγχάνεται η άθληση όλων των μελών της, αλλά 
και η μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει το 
δικό της ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. 

7. Δημιουργία συνοικιακών χώρων άθλησης, συνοικιακών πάρκων, 
ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων κ.α. 

8. Περαιτέρω ενίσχυση του αγωνιστικού αθλητισμού με τη στήριξη του κράτους 
και τοποθέτηση του σε επιστημονική βάση, έτσι που να αποδώσει ακόμα περισσότερο. 
Να υπάρξει η ανάλογη μέριμνα και φροντίδα για τους αθλητές επιπέδου, που δεν θα 
εξαντλείται μόνο σε οικονομικές απολαβές. 

9. Εισαγωγή του θεσμού του καθηγητή φυσικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση. 

10. Ασκηση ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές 
για τις οικονομικές δαπάνες για την κατασκευή έργων υποδομής καθώς και για 
ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει, κινείται και δημιουργεί, 
επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής του. Παρόλ' αυτά βρίσκεται συνεχώς σε 
κίνδυνο γιατί όλα αυτά που είναι σημαντικότατα για την ποιότητα του περιβάλλοντος 
- ο αέρας, το νερό, η φυσική ομορφιά - θυσιάζονται στο βωμό του εύκολου και 
γρήγορου κέρδους ή προς όφελος άλλων στοιχείων που θεωρούνται πιο σημαντικά 
για το οικονομικό σύστημα, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. 
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από την Τέχνη και τα Γράμματα στο εξωτερικό. 

4. Να αποκτήσουν ουσιαστικότερο και πιο ενεργητικό χαρακτήρα οι διακρατικές 
πολιτιστικές μας συμφωνίες και να αυξηθούν οι πολιτιστικές μας ανταλλαγές με άλλα 
κράτη, ιδιαίτερα με την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο. 

5. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το Κυπριακό Πανεπιστήμιο ως 
κέντρο επιστημονικής και πνευματικής δημιουργίας. 

6. Να αναβαθμιστεί η διδασκαλία και καλλιέργεια των τεχνών σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Να καταρτιστούν πολιτιστικά προγράμματα που αφορούν 
την Παιδεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Κυπριακές Παροικίες. 

7. Να καθιερωθεί η συμμετοχή των οργανωμένων πολιτιστικών συνόλων στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων όλων των πολιτιστικών προγραμμάτων. 

8. Να ενθαρρυνθούν και ενισχυθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο να βοηθηθε ί η επανένωση 
της Κύπρου και του Λαού. 

Με τη διαπίστωση πως η Κύπρος υστερεί έναντι άλλων ανεπτυγμένων χωρών όσον 
αφορά την υποδομή προτείνουμε: 

1. Να καταρτιστεί πρόγραμμα για δημιουργία έργων υποδομής όπως: πολιτιστικό 
κέντρα, θέατρα, βιβλιοθήκες, εξε ιδικευμένα μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, κ.ά. με 
στόχο την πολιτιστική αποκέντρωση και την ορθολογιστική πολιτιστική ανάπτυξη. 

2. Να δημιουργηθεί Τράπεζα Πολιτιστικής Προσφοράς για την παροχή βοήθειας 
προς ερασιτεχνικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και δημιουργούς έτσι που τα 
διάφορα πολιτιστικά προγράμματα να βρουν μέσω τους, ευρύτερες προσβάσεις προς 
το λαό. 

3. Να δημιουργηθεί Αρχείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σκοπός του οποίου θα 
είναι η καταγραφή των ιστορικών χώρων, μνημείων και γενικά όλης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς με στόχο τη διάσωση, συντήρηση και μελέτη τους. 

4. Να διαχωριστεί ο ρόλος του ΘΟΚ. 0 ΘΟΚ να έχει την ευθύνη για την πολιτιστική 
ανάπτυξη κα ινά δημιουργηθεί Κρατική θεατρική Σκηνή. 

Για την υλοποίηση μιας τέτοιας σύγχρονης πολιτικής άποψης χρειάζονται αυξημένα 
κονδύλια, γι ' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθούν αισθητά τα κονδύλια για τον Πολιτισμό 
στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Παράλληλα να διατεθούν κέρδη από το ΛΟΤΤΟ 
και τα άλλα τυχερό παιγνίδια όπως έχει συμφωνηθεί με την Ελλάδα. Να αναληφθούν 
ακόμα οργανωμένες ενέργειες για να ενισχυθεί οικονομικά ο τομέας του Πολιτισμού 
τόσο στην Κύπρο, όσο και από την Ενωμένη Ευρώπη, την Ο Υ Ν Ε Σ Κ Ο και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Η καταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε, ο καθημερινός βομβαρδισμός από την 
εισαγόμενη υποκουλτούρα, που καλλιεργεί τον ατομικισμό και τη νίκη ανεξαρτήτως 
κόστους, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν 
αρνητικά το σύγχρονο κύπριο και τείνουν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα 
που αφορούν τόσο την κοινωνική του συμπεριφορά όσον και την υγεία του. 

Κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις η άθληση μπορεί να συμβάλει στη σωματική και 
ψυχική ανάπτυξη του ατόμου, να καλλιεργήσει τις δεξιότητες και τον χαρακτήρα του 
καινά προσφέρει υγιή ενασχόληση και ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο. 0 αθλητισμός 
πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά προς όφελος του Κυπρίου πολίτη, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της κυπριακής 
κοινωνίας. 

Για τους ενήλικες ο αθλητισμός αποτελεί μια δυνατότητα χαλάρωσης από την 
καθημερινή πίεση. Εξυπηρετεί την υγεία τους και την αύξηση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας. Ταυτόχρονα είναι ένας τομέας υγιούς απασχόλησης των παιδιών 
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που μπορεί να τα προστατεύσει από φθοροποιές επιδράσεις και να τα απομακρύνει 
από επικίνδυνους εθισμούς, όπως τα ναρκωτικά που η εξάπλωση τους παίρνει 
ανησυχητικές διαστάσεις. 

Για τη νεολαία ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που θα της επιτρέψει να αναπτύξει 
τόσο τα πνευματικά όσο και τα σωματικά της προσόντα. Είναι δραστηριότητα που 
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη ψυχαγωγία και τη σωστή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, 
αλλά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γεγονός που θα της επιτρέψει να ικανοποιήσει 
κάποιες ευγενικές της φιλοδοξίες. 

Μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες πολιτικές συνθήκες που διέρχεται ο τόπος, ο 
αθλητισμός έχει να διαδραματίσει και το ρόλο του άξιου πρεσβευτή της κρατικής μας 
οντότητας και υπόστασης στο διεθνή χώρο. αλλά και του μέσου για επαναπροσέγγιση 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

Για να ανταποκριθεί ο αθλητισμός στις ανάγκες του σύγχρονου Κυπρίου και να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. του το Α Κ Ε Λ προτείνει τα ακόλουθα: 

1. Δ ιαμόρφωση ολοκληρωμένης κρατικής αθλητικής πολιτικής η οποία θα 
στηρίζεται σε επιστημονική μελέτη που θα διεξαχθεί από ειδικούς. Για τη διαμόρφωση 
αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, του ΚΟΑ, των αθλητικών φορέων και 
παραγόντων και των πολιτικών κομμάτων. 

2. Επιβάλλεται να υπάρξει πλήρης εκδημοκρατισμός του αθλητισμού και να 
διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμός δεν υποτάσσεται σε προσωπικές φιλοδοξίες και 
οικονομικά ή κομματικά συμφέροντα. 

3. Δημιουργία των απαραίτητων αθλητικών χώρων υποδομής που θα εξυπηρετούν 
τις ανάγκες των αθλητικών φορέων και του κάθε Κύπριου πολίτη. 

4. Πάταξη της βίας και καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων για να 
επανατοποθετηθεί ο αθλητισμός του τόπου στις σωστές του βάσεις. 

5- Αξ ιοποίηση από τους αθλητικούς φορείς των σχολικών χώρων κατά τη διάρκεια 
των ωρών που δεν χρησιμοποιούνται. 

6. Μαζικοποίηση του αθλητισμού με την επέκταση του προγράμματος Αθλητισμός 
για Όλους. Στόχος θα πρέπει να είναι η εκπόνηση προγραμμάτων που θα απευθύνονται 
σε όλη την οικογένεια έτσι που να επιτυγχάνεται η άθληση όλων των μελών της, αλλά 
και η μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ τους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει το 
δικό της ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. 

7. Δημιουργία συνοικιακών χώρων άθλησης, συνοικιακών πάρκων, 
ποδηλατοδρόμων, πεζόδρομων κ.α. 

8. Περαιτέρω ενίσχυση του αγωνιστικού αθλητισμού με τη στήριξη του κράτους 
και τοποθέτηση του σε επιστημονική βάση, έτσι που να αποδώσει ακόμα περισσότερο. 
Να υπάρξει η ανάλογη μέριμνα και φροντίδα για τους αθλητές επιπέδου, που δεν θα 
εξαντλείται μόνο σε οικονομικές απολαβές. 

9. Εισαγωγή του θεσμού του καθηγητή φυσικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση. 

10. Ασκηση ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές 
για τις οικονομικές δαπάνες για την κατασκευή έργων υποδομής καθώς και για 
ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει, κινείται και δημιουργεί, 
επηρεάζει αποφασιστικά την ποιότητα ζωής του. Παρόλ' αυτά βρίσκεται συνεχώς σε 
κίνδυνο γιατί όλα αυτά που είναι σημαντικότατα για την ποιότητα του περιβάλλοντος 
- ο αέρας, το νερό, η φυσική ομορφιά - θυσιάζονται στο βωμό του εύκολου και 
γρήγορου κέρδους ή προς όφελος άλλων στοιχείων που θεωρούνται πιο σημαντικά 
για το οικονομικό σύστημα, με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα. 

485 



Στην Κύπρο το περιβάλλον επιβαρύνεται επιπρόσθετα από την παρουσία των ξένων 
στρατευμάτων και των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το περιβάλλον διαδραματίζει το δικό του καθοριστικό ρόλο, σ' 
αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου χρειάζεται να του αποδίδεται 
η αρμόζουσα σημασία και σοβαρότητα. Η περιβαλλοντική πολιτική δεν πρέπει να 
στοχεύει απλά στην προστασία του υφιστάμενου περιβάλλοντος αλλά να αποσκοπεί 
στη βελτίωση και στη διαχείριση του με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι 
προβλεπτές απειλές και η περιβαλλοντική ανάπτυξη να θεωρείται ως αναπόσπαστο 
μέρος μιας συνολικής ανάπτυξης. 

Μιλώντας για τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία σε συνάρτηση με το περιβάλλον, 
χρειάζεται να προσεχθούν μια σειρά από παράγοντες που είναι σημαντικοί.· 

Ανθρώπινες πόλεις - Κοινότητες 

Οι πόλεις και οι κοινότητες είναι οι χώροι στους οποίους ο σύγχρονος κύπριος 
ζει, κινείται, εργάζεται και δημιουργεί. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να 
δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την πιο άνετη διαβίωση, 
απασχόληση και ψυχαγωγία. 

Ως απαραίτητα στοιχεία, μιας σύγχρονης πόλης ή κοινότητας, που θα βελτιώνουν, την 
ποιότητα ζωής του πολίτη, θεωρούμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την τήρηση των 
κανόνων πολεοδομικής ανάπτυξης έτσι που να διασφαλίζεται η ανέγερση αισθητικά 
ελεγμένων οικοδομών ιδιαίτερα για κτίρια όπως σχολεία, νοσοκομεία, πολιτιστικά και 
αθλητικά κέντρα, πάρκα και το λειτουργικό οδικό δίκτυο. Χρειάζεται να εκπονηθούν 
σχέδια πολεοδομικής ανασυγκρότησης των πόλεων με στόχο να καταστούν οι πόλεις 
φιλικές προς τον πολίτη (πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, πλατείες, πάρκα κ.ά). 

Ως περιβαλλοντικό μέτρο, αλλά και ως τρόπο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 
πιο αδύνατων τάξεων, της νεολαίας και των συνταξιούχων θεωρούμε την προώθηση, 
την αναβάθμιση και επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου τόσο στις πόλεις όσο και 
στην ύπαιθρο. Για το σκοπό αυτό να γίνουν μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη όλες 
τις πιθανές λύσεις. Οι επενδύσεις σ' αυτόν τον τομέα να αποτελέσουν προτεραιότητα. 

Υδάτινοι πόροι 

Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο για το νησί μας, γι ' αυτό και είναι απαραίτητο να 
υπάρξει ορθολογική διαχείριση του. Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων 
χρόνων, καθώς και η υπεράντληση υδάτινων πόρων έχουν προκαλέσει σοβαρό 
πρόβλημα έλλειψης νερού στην Κύπρο. Οι ανάγκες που υπάρχουν για την άρδευση 
και τον τουρισμό επιδεινώνουν περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. 

Είναι ως εκ τούτου, απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα που θα αντιμετωπίζουν το 
μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το Α Κ Ε Λ προτείνει τα πιο κάτω για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος: 

I. Η Κυβέρνηση να αναθέσει σε ειδικούς να εκπονήσουν μελέτη για τον 
καταρτισμό ενός συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη και διαχείριση του 
υδατικού πλούτου της Κύπρου. 

II. Η ιδέα της μεταφοράς νερού από γειτονικές χώρες θα πρέπει να αρχίσει να 
γίνεται αντικείμενο προκαταρκτικής μελέτης έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ως 
χώρα, όταν και εφόσον οι συνθήκες επιτρέπουν ένα τέτοιο εγχείρημα. 

III. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία που προνοεί τη δημιουργία Αρχής Υδάτων. 

Ακσμας 

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στην προστασία και διαφύλαξη 
του Εθνικού Πάρκου του Ακάμα. Η ευνοιοκρατική μεταχείριση επιχειρηματιών με 
στόχο την αλόγιστη ανάπτυξη που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Ακάμα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Ταυτόχρονα με τη διαφύλαξη του Εθνικού 
Πάρκου θα πρέπει το Κράτος να μεριμνήσει για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινοτήτων της περιοχής στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και ισορροπημένου 
σχεδίου. 
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Ενέργεια 

Το θέμα της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενεργείας (ηλιακή, αιολική) 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς μελέτης και ερευνών. Να ενθαρρυνθεί 
με οικονομική στήριξη η χρήση ηλιακής ενέργειας σε δημόσια κτίρια, καθώς και η 
εφαρμογή μεθόδων κατασκευής σπιτιών που να ελαχιστοποιούν την εξάρτηση από 
την ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση και ψύξη. Η μετεκπαίδευση των αρχιτεκτόνων 
να τύχει κρατικής βοήθειας. 

Ρύπανση 

Χρειάζεται να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία έτσι που να προληφθεί αλλά και 
να κατασταλεί, όπου υπάρχει, η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους. 
Το οικολογικό κόστος οικονομικών δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 
βιομήχανοι με την εισαγωγή «πράσινης φορολογίας» με κύριο βέβαια στόχο τον 
περιορισμό κάθε ρύπανσης. 

Πανίδα και χλωρίδα 

Λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της Κύπρου, τονίζουμε 
την ανάγκη όπως εντοπιστούν, καταγραφούν, μελετηθούν και διαφυλαχθούν τα 
οικοσυστήματα και τα είδη του νησιού (αλυκές Λάρνακας και Ακρωτηρίου, Ακάμας, 
Κάβο Γκρέκο κ.λπ). Επίσης χρειάζεται να δημιουργηθεί βοτανικός κήπος για την 
παρουσίαση ειδών της κυπριακής χλωρίδας. 

Έρευνα 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δημιουργηθεί ανεξάρτητος φορέας 
για να ενθαρρύνει την έρευνα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη σχέση 
του με τη δημόσια υγεία (ρύπανση, υδάτινοι πόροι, ηλιακή ενέργεια, κ.ο.κ.) 

Ανακύκληση σκυβόλων 

Το κράτος να στηρίξει τις προσπάθειες δημιουργίας εργοστασίων ανακύκλησης 
σκυβάλων. 

Αποχετευτικό 

Να επιταχυνθεί η δημιουργία αποχετευτικών συστημάτων σε όλες τις πόλεις και τις 
μεγάλες κοινότητες. 

Για να γίνουν όλα τα πιο πάνω κατορθωτά χρειάζεται να καταρτισθεί μακροχρόνιο 
πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και δημιουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης. Σημαντικό ρόλο σ' αυτήν την προσπάθεια 
μπορεί να διαδραματίσει και η Παιδεία ευαισθητοποιώντας τους πολίτες στην ιστορική 
παράδοση και τον πολιτισμό μας καθώς και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις 
αξίες μιας διαφορετικής πρότασης ζωής. 

Τέλος χρειάζεται να αφυπνίσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας 
για την προστασία του τόπου μας. Να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στη 
διαμόρφωση και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Η Εκκλησία είναι ένας αρχαίος και σεβαστός θεσμός στη Κύπρο. Υπήρξαν περίοδοι 
στην κυπριακή ιστορία που η Εκκλησία διαδραμάτισε ουσιαστικό και θετικό ρόλο 
στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα μετέχοντας σε ευρύτερους αγώνες 
του κυπριακού λαού. Υπήρξαν όμως και περίοδοι που διαδραμάτισε αρνητικό ρόλο ο 
οποίος την έφερνε σε αντιπαράθεση με το λαϊκό αίσθημα και την ανάγκη προοδευτικής 
ανέλιξης της κυπριακής κοινωνίας. 

Το Α Κ Ε Λ καθόριζε πάντοτε τη στάση του έναντι της Εκκλησίας της Κύπρου στη βάση 
αρχών και αφού λάμβανε υπόψη του το ρόλο που διαδραμάτιζε, εκάστοτε, η Εκκλησία 
στην Κυπριακή κοινωνία. 
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Στην Κύπρο το περιβάλλον επιβαρύνεται επιπρόσθετα από την παρουσία των ξένων 
στρατευμάτων και των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. 

Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το περιβάλλον διαδραματίζει το δικό του καθοριστικό ρόλο, σ' 
αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου χρειάζεται να του αποδίδεται 
η αρμόζουσα σημασία και σοβαρότητα. Η περιβαλλοντική πολιτική δεν πρέπει να 
στοχεύει απλά στην προστασία του υφιστάμενου περιβάλλοντος αλλά να αποσκοπεί 
στη βελτίωση και στη διαχείριση του με τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι 
προβλεπτές απειλές και η περιβαλλοντική ανάπτυξη να θεωρείται ως αναπόσπαστο 
μέρος μιας συνολικής ανάπτυξης. 

Μιλώντας για τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία σε συνάρτηση με το περιβάλλον, 
χρειάζεται να προσεχθούν μια σειρά από παράγοντες που είναι σημαντικοί.· 

Ανθρώπινες πόλεις - Κοινότητες 

Οι πόλεις και οι κοινότητες είναι οι χώροι στους οποίους ο σύγχρονος κύπριος 
ζει, κινείται, εργάζεται και δημιουργεί. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να 
δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέπουν την πιο άνετη διαβίωση, 
απασχόληση και ψυχαγωγία. 

Ως απαραίτητα στοιχεία, μιας σύγχρονης πόλης ή κοινότητας, που θα βελτιώνουν, την 
ποιότητα ζωής του πολίτη, θεωρούμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την τήρηση των 
κανόνων πολεοδομικής ανάπτυξης έτσι που να διασφαλίζεται η ανέγερση αισθητικά 
ελεγμένων οικοδομών ιδιαίτερα για κτίρια όπως σχολεία, νοσοκομεία, πολιτιστικά και 
αθλητικά κέντρα, πάρκα και το λειτουργικό οδικό δίκτυο. Χρειάζεται να εκπονηθούν 
σχέδια πολεοδομικής ανασυγκρότησης των πόλεων με στόχο να καταστούν οι πόλεις 
φιλικές προς τον πολίτη (πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι, πλατείες, πάρκα κ.ά). 

Ως περιβαλλοντικό μέτρο, αλλά και ως τρόπο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 
πιο αδύνατων τάξεων, της νεολαίας και των συνταξιούχων θεωρούμε την προώθηση, 
την αναβάθμιση και επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου τόσο στις πόλεις όσο και 
στην ύπαιθρο. Για το σκοπό αυτό να γίνουν μελέτες που θα λαμβάνουν υπόψη όλες 
τις πιθανές λύσεις. Οι επενδύσεις σ' αυτόν τον τομέα να αποτελέσουν προτεραιότητα. 

Υδάτινοι πόροι 

Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο για το νησί μας, γι ' αυτό και είναι απαραίτητο να 
υπάρξει ορθολογική διαχείριση του. Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων 
χρόνων, καθώς και η υπεράντληση υδάτινων πόρων έχουν προκαλέσει σοβαρό 
πρόβλημα έλλειψης νερού στην Κύπρο. Οι ανάγκες που υπάρχουν για την άρδευση 
και τον τουρισμό επιδεινώνουν περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. 

Είναι ως εκ τούτου, απαραίτητο, να ληφθούν μέτρα που θα αντιμετωπίζουν το 
μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το Α Κ Ε Λ προτείνει τα πιο κάτω για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος: 

I. Η Κυβέρνηση να αναθέσει σε ειδικούς να εκπονήσουν μελέτη για τον 
καταρτισμό ενός συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη και διαχείριση του 
υδατικού πλούτου της Κύπρου. 

II. Η ιδέα της μεταφοράς νερού από γειτονικές χώρες θα πρέπει να αρχίσει να 
γίνεται αντικείμενο προκαταρκτικής μελέτης έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι ως 
χώρα, όταν και εφόσον οι συνθήκες επιτρέπουν ένα τέτοιο εγχείρημα. 

III. Να εφαρμοστεί η νομοθεσία που προνοεί τη δημιουργία Αρχής Υδάτων. 

Ακσμας 

Ιδιαίτερη σημασία και προσοχή επιβάλλεται να δοθεί στην προστασία και διαφύλαξη 
του Εθνικού Πάρκου του Ακάμα. Η ευνοιοκρατική μεταχείριση επιχειρηματιών με 
στόχο την αλόγιστη ανάπτυξη που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον Ακάμα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Ταυτόχρονα με τη διαφύλαξη του Εθνικού 
Πάρκου θα πρέπει το Κράτος να μεριμνήσει για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
κοινοτήτων της περιοχής στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου και ισορροπημένου 
σχεδίου. 
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Ενέργεια 

Το θέμα της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενεργείας (ηλιακή, αιολική) 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς μελέτης και ερευνών. Να ενθαρρυνθεί 
με οικονομική στήριξη η χρήση ηλιακής ενέργειας σε δημόσια κτίρια, καθώς και η 
εφαρμογή μεθόδων κατασκευής σπιτιών που να ελαχιστοποιούν την εξάρτηση από 
την ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση και ψύξη. Η μετεκπαίδευση των αρχιτεκτόνων 
να τύχει κρατικής βοήθειας. 

Ρύπανση 

Χρειάζεται να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία έτσι που να προληφθεί αλλά και 
να κατασταλεί, όπου υπάρχει, η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους. 
Το οικολογικό κόστος οικονομικών δραστηριοτήτων να αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι 
βιομήχανοι με την εισαγωγή «πράσινης φορολογίας» με κύριο βέβαια στόχο τον 
περιορισμό κάθε ρύπανσης. 

Πανίδα και χλωρίδα 

Λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια χλωρίδα και πανίδα της Κύπρου, τονίζουμε 
την ανάγκη όπως εντοπιστούν, καταγραφούν, μελετηθούν και διαφυλαχθούν τα 
οικοσυστήματα και τα είδη του νησιού (αλυκές Λάρνακας και Ακρωτηρίου, Ακάμας, 
Κάβο Γκρέκο κ.λπ). Επίσης χρειάζεται να δημιουργηθεί βοτανικός κήπος για την 
παρουσίαση ειδών της κυπριακής χλωρίδας. 

Έρευνα 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δημιουργηθεί ανεξάρτητος φορέας 
για να ενθαρρύνει την έρευνα σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τη σχέση 
του με τη δημόσια υγεία (ρύπανση, υδάτινοι πόροι, ηλιακή ενέργεια, κ.ο.κ.) 

Ανακύκληση σκυβόλων 

Το κράτος να στηρίξει τις προσπάθειες δημιουργίας εργοστασίων ανακύκλησης 
σκυβάλων. 

Αποχετευτικό 

Να επιταχυνθεί η δημιουργία αποχετευτικών συστημάτων σε όλες τις πόλεις και τις 
μεγάλες κοινότητες. 

Για να γίνουν όλα τα πιο πάνω κατορθωτά χρειάζεται να καταρτισθεί μακροχρόνιο 
πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και δημιουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης. Σημαντικό ρόλο σ' αυτήν την προσπάθεια 
μπορεί να διαδραματίσει και η Παιδεία ευαισθητοποιώντας τους πολίτες στην ιστορική 
παράδοση και τον πολιτισμό μας καθώς και βοηθώντας τους να κατανοήσουν τις 
αξίες μιας διαφορετικής πρότασης ζωής. 

Τέλος χρειάζεται να αφυπνίσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλα τα μέλη της κοινωνίας 
για την προστασία του τόπου μας. Να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν στη 
διαμόρφωση και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Η Εκκλησία είναι ένας αρχαίος και σεβαστός θεσμός στη Κύπρο. Υπήρξαν περίοδοι 
στην κυπριακή ιστορία που η Εκκλησία διαδραμάτισε ουσιαστικό και θετικό ρόλο 
στον κοινωνικό, πολιτιστικό και πολιτικό τομέα μετέχοντας σε ευρύτερους αγώνες 
του κυπριακού λαού. Υπήρξαν όμως και περίοδοι που διαδραμάτισε αρνητικό ρόλο ο 
οποίος την έφερνε σε αντιπαράθεση με το λαϊκό αίσθημα και την ανάγκη προοδευτικής 
ανέλιξης της κυπριακής κοινωνίας. 

Το Α Κ Ε Λ καθόριζε πάντοτε τη στάση του έναντι της Εκκλησίας της Κύπρου στη βάση 
αρχών και αφού λάμβανε υπόψη του το ρόλο που διαδραμάτιζε, εκάστοτε, η Εκκλησία 
στην Κυπριακή κοινωνία. 
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Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής κοινωνίας με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του σύγχρονου Κυπρίου και τις προσπάθειες του για 
καλύτερη ζωή. δεν μπορούμε παρά να διαγράψουμε ένα πλαίσιο πολιτικών θέσεων 
και απόψεων για το ρόλο που αντιστοιχεί στην εκκλησία της Κύπρου. 

1. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας. 

2. Η Εκκλησία θα πρέπει να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό όχι μόνο του 
Καταστατικού Χάρτη αλλά και των κοινωνικών αντιλήψεων που διέπουν την 
καθημερινή της λειτουργία. 

3. 0 θρησκευτικός φανατισμός δεν ήταν χαρακτηριστικό της Κυπριακής 
Εκκλησίας. Οι εντεινόμενες προσπάθειες καλλιέργειας θρησκευτικού φανατισμού 
γεννούν ερωτηματικά και προκαλούν ανησυχία. Η καλλιέργεια του θρησκευτικού 
φανατισμού, αποτελεί επικίνδυνο αναχρονισμό και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους 
για οποιαδήποτε κοινωνία. Περιορίζει τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, 
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της κοινωνίας και συνιστά παράγοντα που 
εκτρέφει την ένταση και την αντιπαράθεση. Μια σύγχρονη Κυπριακή πολιτεία πρέπει 
να σέβεται, να διαφυλάττει και να εμπεδώνει το σχετικό άρθρο του Συντάγματος με 
το οποίο, καθορίζεται ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, 
της συνείδησης και της θρησκείας. 

4. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να διακρίνει μια σύγχρονη 
κυπριακή κοινωνία σε συνδυασμό με το ρόλο της Εκκλησίας είναι το θέμα της 
διατύπωσης πολιτικών θέσεων από την ηγεσία ή μερίδα της ηγεσίας της Εκκλησίας. 
Οι ιερωμένοι της Κύπρου έχουν ασφαλώς το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους 
για το Εθνικό πρόβλημα. Χρειάζεται όμως να γίνει κατανοητό ότι, με την ανεξαρτησία 
της Κύπρου και την ανάπτυξη πολιτικών θεσμών, ο Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας 
έχει παρέλθει. 

5. Η συνεχής πολιτικολογία, η ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
η δημιουργία και διαιώνιση κατεστημένων με ημέτερους και ευνοούμενους, τα 
σκάνδαλα και η διαφθορά είναι αρνητικά φαινόμενα που πλήττουν το κύρος της ίδιας 
της Εκκλησίας και συμβάλλουν στην παρακμή της κοινωνίας μας. Θεωρούμε ότι σε μια 
σύγχρονη κοινωνία η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες πρέπει να αφοσιωθούν 
στο πνευματικό τους έργο ώστε να διαδραματίσουν θετικό και εποικοδομητικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της κρίσης των ηθικών αρχών και πνευματικών αξιών, στην 
καλλιέργεια του σεβασμού προς τον άνθρωπο και στην προώθηση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. 

6. Είναιεπιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούνανεξάρτητοιμηχανισμοίδιαχείρισης 
και ελέγχου της εκκλησιαστικής περιουσίας στους οποίους να έχει λόγο η κοινωνία 
και να λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες. Η φορολόγηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εκκλησίας πρέπει να καθιερωθεί. 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Τα Μέσα Μαζ ικής Ενημέρωσης έχει καθιερωθεί διεθνώς να θεωρούνται ως η Τέταρτη 
εξουσία. 

Έχουν τη δυνατότητα, αν η λειτουργία τους στηρίζεται στη σωστή φιλοσοφία και 
πρακτική, να επιδρούν θετικά στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν πλήρη, πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση, να ψυχαγωγούν και 
να προβληματίζουν σωστά, να μας φέρνουν πιο κοντά στην πολιτιστική δημιουργία 
της ανθρωπότητας και να βοηθούν τους ανθρώπους να γνωριστούν μεταξύ τους 
ξεπερνώντας διαφορές καταγωγής, κουλτούρας και γλώσσας. Έχουν όμως 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μετατρέπουν τους ανθρώπους σε παθητικούς δέκτες, 
να ισοπεδώνουν κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες, να επιβάλλουν μια συνθλιπτική 
ιδεολογική συναίνεση. 

Τα Μ.Μ.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο, στην καταπληκτική τους πλειοψηφία εξυπηρετούν 
τη λογική της νέας τάξης πραγμάτων και της άρχουσας τάξης στον πλανήτη. Το 
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γεγονός ότι τα κυπριακά Μ.Μ.Ε. αντλούν πολλές από τις πληροφορίες τους από τα 
διεθνή μέσα, δημιουργεί αυτόματα αρνητική δυναμική. 

Η «έκρηξη» που συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια στον χώρο των Μ.Μ.Ε. στην 
Κύπρο, έφερε μαζί της κάποια θετικά αλλά και αρκετά αρνητικά. 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής 
συμπεριφοράς και των συνειδήσεων τα Μ.Μ.Ε. χρειάζεται να αξιοποιήσουμε στο 
έπακρο και θετικά αυτό το ρόλο. Για να γίνει όμως τούτο κατορθωτό: 

1. Χρειάζεται να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πολιτική από την πλευρά της 
Πολιτείας, με τη συμμετοχή των Κομμάτων, οργανωμένων φορέων και των Μ.Μ.Ε. 
στη βάση ξεκάθαρων στόχων. Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα και να στοχεύει στην οικοδόμηση μια σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, 
στη βάση σωστών αξιών και προτύπων. 

2. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να λειτουργήσει με όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία, σωστά, αποδοτικά, αποτελεσματικά και δίχως σκοπιμότητες. 
Οι αρχές και ο κώδικας δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία της πρέπει να 
γίνονται σεβαστές και οι παραβάτες να τιμωρούνται παραδειγματικά. 

3. Θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών - διευθυνόντων των Μ.Μ.Ε και των 
πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών προσώπων να εδράζονται σε υγιείς βάσεις και να 
είναι σχέσεις αλληλοσεβασμού και όχι αλληλεξάρτησης. Η προβολή των θέσεων 
και της πολιτικής δραστηριότητας των κομμάτων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
ισορροπημένο και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

4. Χρειάζεται να δοθεί η σωστή σημασία και να επιδειχθεί σοβαρότητα στο 
περιεχόμενο των προγραμμάτων που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε. Στόχος θα πρέπει 
να είναι η αντικειμενική και πολύπλευρη ενημέρωση, ο σωστός προβληματισμός και 
η προαγωγή σωστών αξιών και προτύπων καθώς και η προσφορά υγιούς ψυχαγωγίας, 
ξεκούρασης και αποφόρτισης από την ένταση της καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερα πρέπει 
να ρυθμιστούν τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Είναι 
επιτακτική ανάγκη οι Κανονισμοί που εγκρίθηκαν από τα όργανα του Κράτους να 
τύχουν σεβασμού και να εφαρμοστούν. 

5. Το ΡΙΚ, ως η δημόσια Ραδιοτηλεόραση, χρειάζεται να στηριχθεί οικονομικά και 
θεσμικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να αποτελέσει σημείο 
αναφοράς και σύγκρισης για ποιοτική προσφορά στο λαό. Ταυτόχρονα χρειάζεται να 
προωθηθεί μια δημοκρατική και αξιοκρατική διαχείριση του ΡΙΚ, να εξυγιανθεί το 
Ίδρυμα και να λειτουργήσει πολύ πιο αποδοτικά. 

6. Η Ένωση Συντακτών έχει το δικό της ρόλο να διαδραματίσει σ' αυτήν την 
προσπάθεια, με την προώθηση και αναβάθμιση της επαγγελματικότητας και της 
δεοντολογίας ανάμεσα στους δημοσιογράφους. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ένας νέος αιώνας και μια νέα χιλιετία φέρνουν μαζί τους πάντοτε την ελπίδα και την 
προσδοκία για κάτι το καλύτερο. 

Η κυπριακή κοινωνία όμως του 2000 παρουσιάζεται βαριά τραυματισμένη και δεν 
είναι σε θέση με τα σημερινά δεδομένα, να αντεπεξέλθει με αξιώσεις στις προκλήσεις 
των καιρών. Η σημερινή διακυβέρνηση εμφορούμενη από μια συντηρητική και 
αντιλαϊκή φιλοσοφία, στερείται οράματος και αδυνατεί να διανοίξει προοπτικές 
για το μέλλον. Δεν έχει τη δύναμη και τη θέληση να καταπολεμήσει τη σήψη, τη 
διαφθορά και το έγκλημα. Ευθύνεται για την αναξιοκρατία και την ημετεροκρατία. 
Ελέγχεται για τη συρρίκνωση δημοκρατικών θεσμών. Είναι συνυπεύθυνη στην 
διεύρυνση της κοινωνικής αδικίας. Με δυο λόγια στερεί από την κυπριακή κοινωνία 
τη δυνατότητα να ενταχθεί με αξιώσεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και να συναγωνιστεί 
αποτελεσματικά τις άλλες χώρες δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες για καλύτερη 
ποιότητα ζωής του Κύπριου πολίτη. Κατά συνέπεια η Αλλαγή στη διακυβέρνηση 
του τόπου είναι επιβεβλημένη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό την πρόοδο της 
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Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής κοινωνίας με τρόπο που να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του σύγχρονου Κυπρίου και τις προσπάθειες του για 
καλύτερη ζωή. δεν μπορούμε παρά να διαγράψουμε ένα πλαίσιο πολιτικών θέσεων 
και απόψεων για το ρόλο που αντιστοιχεί στην εκκλησία της Κύπρου. 

1. Πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας. 

2. Η Εκκλησία θα πρέπει να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό όχι μόνο του 
Καταστατικού Χάρτη αλλά και των κοινωνικών αντιλήψεων που διέπουν την 
καθημερινή της λειτουργία. 

3. 0 θρησκευτικός φανατισμός δεν ήταν χαρακτηριστικό της Κυπριακής 
Εκκλησίας. Οι εντεινόμενες προσπάθειες καλλιέργειας θρησκευτικού φανατισμού 
γεννούν ερωτηματικά και προκαλούν ανησυχία. Η καλλιέργεια του θρησκευτικού 
φανατισμού, αποτελεί επικίνδυνο αναχρονισμό και εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους 
για οποιαδήποτε κοινωνία. Περιορίζει τα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα, 
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της κοινωνίας και συνιστά παράγοντα που 
εκτρέφει την ένταση και την αντιπαράθεση. Μια σύγχρονη Κυπριακή πολιτεία πρέπει 
να σέβεται, να διαφυλάττει και να εμπεδώνει το σχετικό άρθρο του Συντάγματος με 
το οποίο, καθορίζεται ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα ελευθερίας της σκέψης, 
της συνείδησης και της θρησκείας. 

4. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να διακρίνει μια σύγχρονη 
κυπριακή κοινωνία σε συνδυασμό με το ρόλο της Εκκλησίας είναι το θέμα της 
διατύπωσης πολιτικών θέσεων από την ηγεσία ή μερίδα της ηγεσίας της Εκκλησίας. 
Οι ιερωμένοι της Κύπρου έχουν ασφαλώς το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους 
για το Εθνικό πρόβλημα. Χρειάζεται όμως να γίνει κατανοητό ότι, με την ανεξαρτησία 
της Κύπρου και την ανάπτυξη πολιτικών θεσμών, ο Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας 
έχει παρέλθει. 

5. Η συνεχής πολιτικολογία, η ενασχόληση με επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
η δημιουργία και διαιώνιση κατεστημένων με ημέτερους και ευνοούμενους, τα 
σκάνδαλα και η διαφθορά είναι αρνητικά φαινόμενα που πλήττουν το κύρος της ίδιας 
της Εκκλησίας και συμβάλλουν στην παρακμή της κοινωνίας μας. Θεωρούμε ότι σε μια 
σύγχρονη κοινωνία η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες πρέπει να αφοσιωθούν 
στο πνευματικό τους έργο ώστε να διαδραματίσουν θετικό και εποικοδομητικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της κρίσης των ηθικών αρχών και πνευματικών αξιών, στην 
καλλιέργεια του σεβασμού προς τον άνθρωπο και στην προώθηση της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. 

6. Είναιεπιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούνανεξάρτητοιμηχανισμοίδιαχείρισης 
και ελέγχου της εκκλησιαστικής περιουσίας στους οποίους να έχει λόγο η κοινωνία 
και να λειτουργούν με διαφανείς διαδικασίες. Η φορολόγηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εκκλησίας πρέπει να καθιερωθεί. 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Τα Μέσα Μαζ ικής Ενημέρωσης έχει καθιερωθεί διεθνώς να θεωρούνται ως η Τέταρτη 
εξουσία. 

Έχουν τη δυνατότητα, αν η λειτουργία τους στηρίζεται στη σωστή φιλοσοφία και 
πρακτική, να επιδρούν θετικά στις ανθρώπινες συνειδήσεις. Έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν πλήρη, πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση, να ψυχαγωγούν και 
να προβληματίζουν σωστά, να μας φέρνουν πιο κοντά στην πολιτιστική δημιουργία 
της ανθρωπότητας και να βοηθούν τους ανθρώπους να γνωριστούν μεταξύ τους 
ξεπερνώντας διαφορές καταγωγής, κουλτούρας και γλώσσας. Έχουν όμως 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μετατρέπουν τους ανθρώπους σε παθητικούς δέκτες, 
να ισοπεδώνουν κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες, να επιβάλλουν μια συνθλιπτική 
ιδεολογική συναίνεση. 

Τα Μ.Μ.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο, στην καταπληκτική τους πλειοψηφία εξυπηρετούν 
τη λογική της νέας τάξης πραγμάτων και της άρχουσας τάξης στον πλανήτη. Το 
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γεγονός ότι τα κυπριακά Μ.Μ.Ε. αντλούν πολλές από τις πληροφορίες τους από τα 
διεθνή μέσα, δημιουργεί αυτόματα αρνητική δυναμική. 

Η «έκρηξη» που συντελέσθηκε τα τελευταία χρόνια στον χώρο των Μ.Μ.Ε. στην 
Κύπρο, έφερε μαζί της κάποια θετικά αλλά και αρκετά αρνητικά. 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της κοινωνικής 
συμπεριφοράς και των συνειδήσεων τα Μ.Μ.Ε. χρειάζεται να αξιοποιήσουμε στο 
έπακρο και θετικά αυτό το ρόλο. Για να γίνει όμως τούτο κατορθωτό: 

1. Χρειάζεται να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πολιτική από την πλευρά της 
Πολιτείας, με τη συμμετοχή των Κομμάτων, οργανωμένων φορέων και των Μ.Μ.Ε. 
στη βάση ξεκάθαρων στόχων. Η πολιτική αυτή πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα και να στοχεύει στην οικοδόμηση μια σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, 
στη βάση σωστών αξιών και προτύπων. 

2. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης θα πρέπει να λειτουργήσει με όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία, σωστά, αποδοτικά, αποτελεσματικά και δίχως σκοπιμότητες. 
Οι αρχές και ο κώδικας δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία της πρέπει να 
γίνονται σεβαστές και οι παραβάτες να τιμωρούνται παραδειγματικά. 

3. Θα πρέπει οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών - διευθυνόντων των Μ.Μ.Ε και των 
πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών προσώπων να εδράζονται σε υγιείς βάσεις και να 
είναι σχέσεις αλληλοσεβασμού και όχι αλληλεξάρτησης. Η προβολή των θέσεων 
και της πολιτικής δραστηριότητας των κομμάτων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
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κυπριακής κοινωνίας. 

Η πρόταση του Α Κ Ε Λ προς τις πολιτικές δυνάμεις που επιδιώκουν την αλλαγή, αλλά 
και προς το σύνολο του κυπριακού λαού, φιλοδοξεί να απελευθερώσει εκείνες τις 
δυνάμεις στην Κυπριακή κοινωνία που μπορούν να πάρουν την τύχη του κυπριακού 
λαού στα χέρια τους και να τον οδηγήσουν με ασφάλεια, σιγουριά και ευημερία σ' 
ένα απάνεμο λιμάνι, στη δική του Ιθάκη. 

Αυτή είναι η πρόταση του Α Κ Ε Λ . Είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε και να 
ανταλλάξουμε απόψεις με πολιτικά κόμματα, οργανώσεις και απλούς πολίτες. 
Είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε κάθε δημιουργική άποψη που διαφοροποιεί ή 
συμπληρώνει τις δικές μας σκέψεις και προτάσεις. Μας ενδιαφέρει όμως και το 
αποτέλεσμα. Επιδιώκουμε να συμβάλουμε στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, να 
της προσφέρουμε όραμα και προοπτική. 

Στόχος κάθε πρότασης και δραστηριότητας μας είναι η κοινωνική πρόοδος και η 
βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Το Α Κ Ε Λ έχει αποδείξει σ' όλα τα χρόνια ζωής 
και λειτουργίας του ότι διαθέτει το όραμα, τη θέληση και τις ικανότητες για να το 
πετύχει. Δ ιαβεβαιώνουμε τον Κυπριακό λαό ότι και αυτήν την φορά θα δώσουμε τον 
καλύτερο μας εαυτό και χέρι με χέρι μαζί του, θα αγωνιστούμε για την υλοποίηση του 
φιλόδοξου αλλά εφικτού στόχου μας. 

Σύνθημα μας: Να δημιουργήσουμε το όραμα, να ξαναδώσουμε την ελπίδα, να 
ο ικοδομήσουμε καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο, για την Κύπρο μας. Υπόσχεση 
μας: θα το πετύχουμε. 
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2 0 ο ΣΥΝΕΔΡ ΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

24-27 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2005 

Αποφάσεις του Συνεδρίου106 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 20ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
Από τις 24 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το 20ο 
Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . Το Συνέδριο υπήρξε το επιστέγασμα πολύμηνης 
προσυνεδριακής δουλιάς, συντροφικού εσωκομματικού και δημόσιου διαλόγου 
και βαθιού προβληματισμού που συνεχίστηκε και στη διάρκεια και του ίδιου του 
Συνεδρίου. 
Το Συνέδριο ύστερα από γόνιμη, ελεύθερη και δημοκρατική συζήτηση ενέκρινε 
τις «θέσε ις της Κ.Ε. προς το 20ο Συνέδριο», την εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. 
του Α Κ Ε Λ Δημήτρη Χριστόφια, την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και 
την Έκθεση για τα Οικονομικά της Κ.Ε του Κόμματος. Το Συνέδριο εξέλεξε την νέα 
Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου του Α Κ Ε Λ . 
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 20ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραμέτρους της πολιτικής του Κόμματος 
μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. 

δΟχρονα ΚΚΚ-ΑΚΕΛ 

1. Το 20ο Συνέδριο υιοθετεί πλήρως τη διακήρυξη του Εκτάκτου Παγκυπρίου 
Συνεδρίου για τα ΘΟχρονα του Κ Κ Κ - ΑΚΕΛ . Με την ευκαιρία των ΘΟχρόνων από την 
ίδρυση του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ , το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει θερμό αγωνιστικό 
χαιρετισμό και εγκάρδια συγχαρητήρια στα μέλη και τους φίλους του Κόμματος, 
ιδιαίτερα τους βετεράνους του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος, στους Κύπριους 
εργαζόμενους και γενικά στον κυπριακό λαό. Τα δΟχρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ είναι 
μια πολύ σημαντική επέτειος για το Κόμμα, για το εργατικό κίνημα του τόπου και 
για την Κύπρο. Το Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ με τους αγώνες, τις θυσίες και την προσφορά του 
καταξιώθηκε στη συνείδηση του κυπριακού λαού ως η κατ' εξοχή δύναμη της 
προόδου, η δύναμη που υπερασπίζεται και προωθεί τα δίκαια και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, το Κόμμα που παλεύει για την Κύπρο και την υπόθεση της και που 
εκφράζει τους πόθους και τα οράματα του κυπριακού λαού Ε/κυπρίων, Τ/κυπρίων, 
Αρμενίων. Μαρωνιτών και Λατίνων. Το Κόμμα που παλεύει για ειρήνη, δημοκρατία, 
κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισμό. 

2. Το 20ο Συνέδριο εκφράζει την ικανοποίηση του για τις εκδηλώσεις προς 
τιμή των δΟχρόνων του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . που θα κορυφωθούν μέσα στο 2006. Καλεί 
το κομματικό σύνολο να εργαστεί για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αυτών των 
εκδηλώσεων που δίδουν την ευκαιρία να προβάλουμε την ιστορία, την προσφορά 
και τις κατακτήσεις του Κόμματος και του ευρύτερου Κινήματος της Αριστεράς. 
Να προβάλουμε την επαναστατική και πάντα επίκαιρη ιδεολογία μας. το σημερινό 
σύγχρονο και ανανεωμένο πρόσωπο του Κόμματος, τον πατριωτικό, υπεύθυνο, 
μαχητικό και διεκδικητικό του χαρακτήρα, τα οράματα του για το μέλλον. 

3. Το 20ο Συνέδριο δηλώνει ότι το Κόμμα θα τιμήσει επάξια την επέτειο των 
δΟχρόνων και ολόκληρη την ιστορία και προσφορά του με νέους αγώνες για την 
Κύπρο και τους εργαζόμενους, με την πάρα πέρα ενδυνάμωση και συσπείρωση 
του Α Κ Ε Λ . Το 20ο Συνέδριο καλεί τα μέλη του Κόμματος τιμώντας τα δΟχρονα από 
την ίδρυση του να εργαστούμε όλοι με ζήλο. ενθουσιασμό και αυταπάρνηση για να 
ανταποκριθούμε στο ακέραιο στα πολιτικά, οργανωτικά και άλλα μας καθήκοντα. 

4. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει με έμφαση ότι τα μέλη και τα στελέχη 
του Κόμματος και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος, που δολοφονήθηκαν άδικα 
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στα χρόνια 1955 - 62 είναι ηρωομάρτυρες της κυπριακής ελευθερίας. Το Α Κ Ε Λ 
δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελική αποκατάσταση τους. 

Διεθνείς εξελίξεις και διεθνές προοδευτικό κίνημα 

1. Η κατανόηση των εξελίξεων στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη αν 
δεν ληφθεί υπόψη η γενικότερη κατάσταση στον κόσμο που επηρεάζει αποφασιστικά 
και τη μικρή μας πατρίδα. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις 
χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση και την εδραίωση της ιμπεριαλιστικής «νέας τάξης 
πραγμάτων», που αποτελείτο αποκορύφωμα της αυθαιρεσίας, της αντιδραστικότητας 
και της επιθετικότητας του ιμπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισμού και εκφράζεται 
με τη καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του ισχυρού 
στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και με την νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή του μορφή στο 
εσωτερικό των χωρών. Το Συνέδριο καταδικάζει την «νέα τάξη πραγμάτων» και ότι 
αυτή εκφράζει και εκπροσωπεί. 

2. Με άλλοθι την πάταξη της τρομοκρατίας εξαπολύονται κατακτητικοί πόλεμοι 
ενώ στο εσωτερικό των κρατών προωθούνται και επιβάλλονται νόμοι που περιστέλλουν 
ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αναγνωρίζει 
σε κάθε λαό το δικαίωμα χρήσης διαφόρων μορφών πάλης, περιλαμβανομένης 
και της ένοπλης για τη διεξαγωγή εθνικών και κοινωνικών αγώνων. Ταυτόχρονα 
καταδικάζει την τρομοκρατία ως μέσο διεκδίκησης εθνικών δικαίων και διεξαγωγής 
εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών αγώνων. Καταδικάζουμε επίσης την κρατική 
τρομοκρατία που ασκούν διάφορες ηγετικές ιμπεριαλιστικές χώρες. Η αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας αποτελεί συλλογική υπόθεση που πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Οα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτιστα οι αιτίες που γεννούν την τρομοκρατία, 
δηλαδή, η φτώχια, η κοινωνική αδικία, ο ρατσισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός, η 
εθνική καταπίεση και η κάθε μορφή παραβίασης του διεθνούς δικαίου. 

3. Το Συνέδριο διαδηλώνει την υποστήριξη του Κόμματος στο διεθνές δίκαιο, 
στο σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
των κρατών. Διαδηλώνει την υποστήριξη του στο σεβασμό της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας. Τάσσεται υπέρ της απαλλαγής του ΟΗΕ από την 
αμερικανική και γενικά οποιαδήποτε κηδεμονία. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του 
ρόλου του Δ ιεθνούς Οργανισμού στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων. 

4. Η διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, μετοντρόπο που συντελείται 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και ειδικά των πολυεθνικών 
εταιριών των ανεπτυγμένων χωρών. Η αδικία και η ανισότητα, εγγενή χαρακτηριστικά 
του καπιταλιστικού συστήματος, γίνονται πιο εμφανή σήμερα με την παγκοσμιοποίηση 
και οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχια και την εξαθλίωση. 

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια προωθημένη μορφή καπιταλιστικής 
πολιτικο-οικονομικής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από τις ανάγκες της διεύρυνσης 
εσωτερικά των δυνατοτήτων του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου για ολοένα και 
μεγαλύτερη επιφάνεια δράσης, αλλά και από την ανάγκη της μεγαλύτερης δυνατής 
ισχυροποίησης των δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων 
απέναντι στους άλλους ισχυρούς πόλους του καπιταλιστικού κόσμου - ΗΠΑ και 
Ιαπωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός. Η αντίδραση 
των ευρωπαϊκών λαών κατά του νεοφιλελευθερισμού έχει εκφραστεί ξεκάθαρα στα 
αποτελέσματα δημοψηφισμάτων για την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. 

6. Το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και το αντιπολεμικό κίνημα συνιστούν 
ελπιδοφόρα προοπτική αμφισβήτησης του νεοφιλελευθερισμού και της νέας τάξης 
πραγμάτων. Βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης τους. Καθήκον 
της Αριστεράς και των προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων είναι η πάρα πέρα 
ανάπτυξη της συνεργασίας με τα κοινωνικά φόρουμ σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, και η προσπάθεια να αποκτούν σωστό ταξικό προσανατολισμό και 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά της επιβολής ενός ενιαίου 
παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου χωρίς τη συγκατάθεση των λαών και των πολιτών. 
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7. Η Αριστερά σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις 
της «νέας τάξης» και της παγκοσμιοποίησης. Μόνο οι αριστερές δυνάμεις μπορούν 
να επεξεργαστούν και να προσφέρουν στον κόσμο και τους λαούς μια εναλλαχτική 
πορεία. Νομοτελειακά η τύχη της ανθρωπότητας δεν μπορεί να είναι το ληστρικό 
αντεργατικό, αντιλαϊκό σύστημα που σήμερα επικρατεί. Με τους αγώνες τους οι 
εργαζόμενοι θα φέρουν την αλλαγή, που θα οδηγήσει στην εφαρμογή των αρχών 
της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού με επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας των Αριστερών 
και Προοδευτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαία 
ώστε το λαϊκό κίνημα να καταστεί ξανά κινητήρια δύναμη στο αγώνα για αλλαγή. Το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται στο μέτρο των δυνάμεων του και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

8. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Α Κ Ε Λ συμμετέχε ι ως 
πλήρες μέλος στην Ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειας Πράσινης Αριστεράς 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει και στην Ενωμένη 
Αριστερά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσα 
από τη δράση στις ομάδες αυτές το Α Κ Ε Λ στοχεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση 
μιας πιο δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης αλλά και στην προώθηση των 
θέσεων μας για δίκαιη λύση του Κυπριακού. 

9. Όσον αφορά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αριστερού Κόμματος, το Α Κ Ε Λ 
εξαρχής υποστήριξε και συμμετείχε στις προσπάθειες δημιουργίας του θεωρώντας 
ότι το Κόμμα μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού και 
ενότητας μεταξύ των κομμάτων της Αριστεράς στην Ε.Ε. Εντούτοις κρίνει ότι έγιναν 
βεβιασμένες ενέργειες στην πορεία αυτών των προσπαθειών προτού ωριμάσουν 
πραγματικά οι συνθήκες για ίδρυση του Κόμματος. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη για καθολική ενότητα της Αριστεράς στην Ευρώπη, γι ' αυτό 
και κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται με σταθερά και 
σίγουρα βήματα. 

Κυπριακό 

1. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος ότι το Κυπριακό 
είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, ξένων επεμβάσεων και καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. Είναι θέμα παραβίασης 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι 
θέμα εθνικού ξεκαθαρίσματος που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων. Το Κυπριακό 
είναι συνάμα και πρόβλημα εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις δυο κοινότητες. 

2. Από το 1974 και μετά όλες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εμμονή της για λύση δυο 
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων 
επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισμών έγιναν σ' αυτά τα χρόνια 
από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και 
τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του 
Κυπριακού. 

3. Οι τουρκικές θέσεις εύρισκαν πάντα απήχηση σε Νατοϊκούς εταίρους της 
Αγκυρας, οι οποίοι φέρουν μεγάλες ευθύνες τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη 
διαιώνιση του προβλήματος^. Η κατάσταση στο Κυπριακό έγινε ακόμα πιο δύσκολη 
μετά το 1990. Από τη μια η Κύπρος στερήθηκε παραδοσιακών φίλων και υποστηριχτών 
όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, η κοινότητα των σοσιαλιστικών χωρών και το 
Κίνημα των Αδεσμεύτων. Από την άλλη μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης νέας τάξης 
πραγμάτων σημειώθηκε σταδιακή εκτροπή από το γράμμα και το πνεύμα των περί 
Κύπρου ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, απότοκο της οποίας είναι και το σχέδιο 
Ανάν. Άμο ιρη ευθυνών για αυτή την εκτροπή και την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
γύρω από το Κυπριακό δεν ήταν και η κυβέρνηση του Συναγερμού με τα λάθη, τις 
παραλείψεις, τις αντιφάσεις, τις παραχωρήσεις της και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. 
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στα χρόνια 1955 - 62 είναι ηρωομάρτυρες της κυπριακής ελευθερίας. Το Α Κ Ε Λ 
δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελική αποκατάσταση τους. 

Διεθνείς εξελίξεις και διεθνές προοδευτικό κίνημα 

1. Η κατανόηση των εξελίξεων στην Κύπρο δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη αν 
δεν ληφθεί υπόψη η γενικότερη κατάσταση στον κόσμο που επηρεάζει αποφασιστικά 
και τη μικρή μας πατρίδα. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις 
χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση και την εδραίωση της ιμπεριαλιστικής «νέας τάξης 
πραγμάτων», που αποτελείτο αποκορύφωμα της αυθαιρεσίας, της αντιδραστικότητας 
και της επιθετικότητας του ιμπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισμού και εκφράζεται 
με τη καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του ισχυρού 
στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και με την νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή του μορφή στο 
εσωτερικό των χωρών. Το Συνέδριο καταδικάζει την «νέα τάξη πραγμάτων» και ότι 
αυτή εκφράζει και εκπροσωπεί. 

2. Με άλλοθι την πάταξη της τρομοκρατίας εξαπολύονται κατακτητικοί πόλεμοι 
ενώ στο εσωτερικό των κρατών προωθούνται και επιβάλλονται νόμοι που περιστέλλουν 
ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ αναγνωρίζει 
σε κάθε λαό το δικαίωμα χρήσης διαφόρων μορφών πάλης, περιλαμβανομένης 
και της ένοπλης για τη διεξαγωγή εθνικών και κοινωνικών αγώνων. Ταυτόχρονα 
καταδικάζει την τρομοκρατία ως μέσο διεκδίκησης εθνικών δικαίων και διεξαγωγής 
εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών αγώνων. Καταδικάζουμε επίσης την κρατική 
τρομοκρατία που ασκούν διάφορες ηγετικές ιμπεριαλιστικές χώρες. Η αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας αποτελεί συλλογική υπόθεση που πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ. Οα πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτιστα οι αιτίες που γεννούν την τρομοκρατία, 
δηλαδή, η φτώχια, η κοινωνική αδικία, ο ρατσισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός, η 
εθνική καταπίεση και η κάθε μορφή παραβίασης του διεθνούς δικαίου. 

3. Το Συνέδριο διαδηλώνει την υποστήριξη του Κόμματος στο διεθνές δίκαιο, 
στο σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
των κρατών. Διαδηλώνει την υποστήριξη του στο σεβασμό της πολιτιστικής και 
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας. Τάσσεται υπέρ της απαλλαγής του ΟΗΕ από την 
αμερικανική και γενικά οποιαδήποτε κηδεμονία. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του 
ρόλου του Δ ιεθνούς Οργανισμού στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων. 

4. Η διαδικασία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, μετοντρόπο που συντελείται 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και ειδικά των πολυεθνικών 
εταιριών των ανεπτυγμένων χωρών. Η αδικία και η ανισότητα, εγγενή χαρακτηριστικά 
του καπιταλιστικού συστήματος, γίνονται πιο εμφανή σήμερα με την παγκοσμιοποίηση 
και οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχια και την εξαθλίωση. 

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει μια προωθημένη μορφή καπιταλιστικής 
πολιτικο-οικονομικής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από τις ανάγκες της διεύρυνσης 
εσωτερικά των δυνατοτήτων του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου για ολοένα και 
μεγαλύτερη επιφάνεια δράσης, αλλά και από την ανάγκη της μεγαλύτερης δυνατής 
ισχυροποίησης των δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων 
απέναντι στους άλλους ισχυρούς πόλους του καπιταλιστικού κόσμου - ΗΠΑ και 
Ιαπωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός. Η αντίδραση 
των ευρωπαϊκών λαών κατά του νεοφιλελευθερισμού έχει εκφραστεί ξεκάθαρα στα 
αποτελέσματα δημοψηφισμάτων για την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη. 

6. Το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης και το αντιπολεμικό κίνημα συνιστούν 
ελπιδοφόρα προοπτική αμφισβήτησης του νεοφιλελευθερισμού και της νέας τάξης 
πραγμάτων. Βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης τους. Καθήκον 
της Αριστεράς και των προοδευτικών κοινωνικών δυνάμεων είναι η πάρα πέρα 
ανάπτυξη της συνεργασίας με τα κοινωνικά φόρουμ σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, και η προσπάθεια να αποκτούν σωστό ταξικό προσανατολισμό και 
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά της επιβολής ενός ενιαίου 
παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου χωρίς τη συγκατάθεση των λαών και των πολιτών. 
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7. Η Αριστερά σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις 
της «νέας τάξης» και της παγκοσμιοποίησης. Μόνο οι αριστερές δυνάμεις μπορούν 
να επεξεργαστούν και να προσφέρουν στον κόσμο και τους λαούς μια εναλλαχτική 
πορεία. Νομοτελειακά η τύχη της ανθρωπότητας δεν μπορεί να είναι το ληστρικό 
αντεργατικό, αντιλαϊκό σύστημα που σήμερα επικρατεί. Με τους αγώνες τους οι 
εργαζόμενοι θα φέρουν την αλλαγή, που θα οδηγήσει στην εφαρμογή των αρχών 
της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού με επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας των Αριστερών 
και Προοδευτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι αναγκαία 
ώστε το λαϊκό κίνημα να καταστεί ξανά κινητήρια δύναμη στο αγώνα για αλλαγή. Το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται στο μέτρο των δυνάμεων του και να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

8. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Α Κ Ε Λ συμμετέχε ι ως 
πλήρες μέλος στην Ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς - Βόρειας Πράσινης Αριστεράς 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει και στην Ενωμένη 
Αριστερά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μέσα 
από τη δράση στις ομάδες αυτές το Α Κ Ε Λ στοχεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση 
μιας πιο δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης αλλά και στην προώθηση των 
θέσεων μας για δίκαιη λύση του Κυπριακού. 

9. Όσον αφορά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αριστερού Κόμματος, το Α Κ Ε Λ 
εξαρχής υποστήριξε και συμμετείχε στις προσπάθειες δημιουργίας του θεωρώντας 
ότι το Κόμμα μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού και 
ενότητας μεταξύ των κομμάτων της Αριστεράς στην Ε.Ε. Εντούτοις κρίνει ότι έγιναν 
βεβιασμένες ενέργειες στην πορεία αυτών των προσπαθειών προτού ωριμάσουν 
πραγματικά οι συνθήκες για ίδρυση του Κόμματος. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι υπάρχει 
πραγματική ανάγκη για καθολική ενότητα της Αριστεράς στην Ευρώπη, γι ' αυτό 
και κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται με σταθερά και 
σίγουρα βήματα. 

Κυπριακό 

1. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος ότι το Κυπριακό 
είναι πρόβλημα εισβολής, κατοχής, ξένων επεμβάσεων και καταπάτησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. Είναι θέμα παραβίασης 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι 
θέμα εθνικού ξεκαθαρίσματος που επιβλήθηκε με τη βία των όπλων. Το Κυπριακό 
είναι συνάμα και πρόβλημα εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στις δυο κοινότητες. 

2. Από το 1974 και μετά όλες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εμμονή της για λύση δυο 
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων 
επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισμών έγιναν σ' αυτά τα χρόνια 
από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και 
τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του 
Κυπριακού. 

3. Οι τουρκικές θέσεις εύρισκαν πάντα απήχηση σε Νατοϊκούς εταίρους της 
Αγκυρας, οι οποίοι φέρουν μεγάλες ευθύνες τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη 
διαιώνιση του προβλήματος^. Η κατάσταση στο Κυπριακό έγινε ακόμα πιο δύσκολη 
μετά το 1990. Από τη μια η Κύπρος στερήθηκε παραδοσιακών φίλων και υποστηριχτών 
όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, η κοινότητα των σοσιαλιστικών χωρών και το 
Κίνημα των Αδεσμεύτων. Από την άλλη μέσα στα πλαίσια της λεγόμενης νέας τάξης 
πραγμάτων σημειώθηκε σταδιακή εκτροπή από το γράμμα και το πνεύμα των περί 
Κύπρου ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, απότοκο της οποίας είναι και το σχέδιο 
Ανάν. Άμο ιρη ευθυνών για αυτή την εκτροπή και την κατάσταση που δημιουργήθηκε 
γύρω από το Κυπριακό δεν ήταν και η κυβέρνηση του Συναγερμού με τα λάθη, τις 
παραλείψεις, τις αντιφάσεις, τις παραχωρήσεις της και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε. 
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4. Η πρωτοβουλία επίλυσης του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Ανάν υπήρξε η 
πιο συγκροτημένη προσπάθεια για τη λύση του προβλήματος. Το σχέδιο Ανάν είναι 
το πιο περιεχτικό και λεπτομερές που εκπονήθηκε ποτέ. Δεν είναι όμως ούτε δίκαιο 
ούτε και ισορροπημένο όπως υποστήριξαν και εξακολουθούν να υποστηρίζουν 
οι διαμορφωτές του. Το Α Κ Ε Λ κρίνοντας ότι το σχέδιο Ανάν είχε και θετικά αλλά 
και αρνητικά στοιχεία το αποδέχθηκε ως βάση για διαπραγμάτευση κατά τον ίδιο 
τρόπο που το είχαν αποδεχτεί σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αγωνίστηκε με 
όλες του τις δυνάμεις για να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα επέτρεπαν 
να γίνει το σχέδιο αποδεκτό και από τις δυο κοινότητες και να οδηγήσει σε μια 
βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και 
η προβλεπόμενη διαδικασία της επιδιαιτησίας του Γ Γ δεν επέτρεψαν να γίνει μια 
ουσιαστική διαπραγμάτευση των δυο πλευρών επί του σχεδίου και να φτάσουμε 
σε συμφωνημένη λύση. Η επιδιαιτησία του Γ Γ υπήρξε άδικη και ετεροβαρής υπέρ 
των τουρκικών θέσεων. Το Α Κ Ε Λ δεν συμμερίστηκε εκτιμήσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, όπως αυτές εκφράστηκαν στο διάγγελμα του, σχετικά με πρόνοιες του 
σχεδίου Ανάν και ιδιαίτερα με την εκτίμηση ότι αυτό «δεν καταλύει την ντε φάκτο 
διχοτόμηση, αλλά αντίθετα τη νομιμοποιε ί και την εμβαθύνει». Αν υπήρχε τέτοια 
εκτίμηση τότε το σχέδιο δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεχτό ούτε και ως βάση για 
διαπραγμάτευση. 

5. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Κόμματος που συγκλήθηκε στις 14 Απριλίου 
2004, ζήτησε αναβολή των δημοψηφισμάτων προκειμένου να δοθεί χρόνος για να γίνει 
διαπραγμάτευση επί των σημείων που ανησυχούσαν την Ε/κυπριακή κοινότητα και να 
καλυφθούν τα κενά του σχεδίου. Η πρόταση του Α Κ Ε Λ δυστυχώς δεν έγινε αποδεχτή 
από την τουρκική πλευρά. Για τούτο και το Α Κ Ε Λ αναγκάστηκε να καλέσει τον λαό να 
καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν όπως είχε κατατεθεί στο δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος είναι πλήρως σεβαστό από το Α Κ Ε Λ . Μετά το δημοψήφισμα 
δημιουργήθηκαν διαφορετικά δεδομένα τα οποία το Κόμμα μας έπρεπε να λάβει 
υπόψη στην πολιτική και τις ενέργειες του. Το 20ο Συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις 
και τους χε ιρ ισμούς της Κ.Ε. προ, κατά και μετά το δημοψήφισμα εκτιμώντας ότι η 
θέση που πήρε το Κόμμα μας έβγαλε την Κύπρο από μια εξαιρετικά δύσκολη θέση 
και έχει κρατήσει ανοικτή την προοπτική για επανάληψη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό. 

6. Στην περίοδο μετά τα δημοψηφίσματα το Κόμμα μας συνεργαζόμενο με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλες δυνάμεις εργάζεται σκληρά για την απόκρουση 
των επιθέσεων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την υπεράσπιση της 
νομιμότητας της. Εργάζεται για την απόκρουση των προσπαθειών αναβάθμισης του 
κατοχικού μορφώματος και για να γίνουν κατανοητές οι θέσεις της Ε/κυπριακής 
πλευράς. Παράλληλα το Κόμμα μας εργάστηκε δημιουργικά για να κωδικοποιηθούν 
οι περιοχές του σχεδίου Ανάν πάνω στις οποίες η Ε/κυπριακή πλευρά επιδιώκει 
αλλαγές και να τύχει αυτή η κωδικοποίηση της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης στο 
Εθνικό Συμβούλιο. Η κωδικοποίηση των επιδιωκόμενων αλλαγών και η γνωστοποίηση 
τους στον Γ Γ του ΟΗΕ συνέβαλε στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Η απαίτηση 
των Αμερικανών και άλλων να γίνει στο παρόν στάδιο ιεράρχηση των θέσεων της Ε/ 
κυπριακής πλευράς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τυχόν ιεράρχηση των θέσεων 
της Ε/κυπριακής πλευράς μπορεί να γίνει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη μιας νέας διαπραγμάτευσης. 

7. Το Α Κ Ε Λ πολύ ορθά εργάζεται για να αποκρούονται συνεχώς οι δυο ακραίες 
τάσεις που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό μέτωπο. Η μια τάση κινδυνολογώντας 
για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την απόρριψη του σχεδίου και με πρόσχημα 
υπαρκτούς κινδύνους από την παράταση της εκκρεμότητας στο Κυπριακό, ουσιαστικά 
τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του σχεδίου Ανάν στη μορφή που είχε κατά το 
δημοψήφισμα, ανεξάρτητα από την ετυμηγορία του λαού. Η άλλη τάση με αφορμή το 
76% του δημοψηφίσματος και στο όνομα μιας ασαφούς ευρωπαϊκής τάχα λύσης ζητά 
απόρριψη του σχεδίου αλλά και της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το 
Συνέδριο εκτιμά ότι και οι δυο τάσεις είναι καταστροφικές και καλεί την νέα Κ.Ε. να 
συνεχίσει να τις αποκρούει και να υποδεικνύει τους κινδύνους που κρύβουν. 

494 

8. Παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται από πλευράς κύρια 
των Αμερικανών και Βρετανών σήμερα φαίνεται να γίνεται γενικά παραδεκτό (α) ότι 
η επιμονή στην επαναφορά του σχεδίου Ανάν όπως έχει, δεν οδηγεί πουθενά, (β) 
ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές που να ικανοποιούν και την Ε/κυπριακή κοινότητα, 
(γ) ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να προετοιμαστεί καλά και (δ) ότι δεν πρέπει να 
υπάρξουν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Εναπόκειται στον Γ Γ να 
αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνει στο Κυπριακό και πότε θα 
εκδηλωθούν. 

9. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ότι στην παρούσα φάση του Κυπριακού 
το Κόμμα μας συνεχίζει να εργάζεται σκληρά συνεργαζόμενο με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και το Εθνικό Συμβούλιο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων 
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Η δημιουργία 
σωστών προϋποθέσεων έχει τεράστια σημασία δεδομένου ότι θα ήταν ισχυρό πλήγμα 
για την υπόθεση της Κύπρου μια νέα αποτυχία εξεύρεσης λύσης. Επιδιώκουμε το 
συντομότερο δυνατό την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών μακριά από ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα, χωρίς βέβαια τούτο να παραπέμπει σε ατέρμονες συνομιλίες 
και λύση στο βάθο,ς του χρόνου. Συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος εδραιώνει τα 
τετελεσμένα της κατοχής. Μας ενδιαφέρει τόσο ο χρόνος επίτευξης της λύσης όσο 
και το περιεχόμενο της λύσης. Στοχεύουμε σε επανέναρξη των συνομιλιών που να 
οδηγήσουν σε συμφωνημένη λύση, μακριά από επιδιαιτησίες. Εργαζόμαστε για να 
πείσουμε για την ανάγκη να επέλθουν εκείνες οι ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο 
του Γ Γ που θα επιτρέψουν και στους Ε/κύπριους να το δεχτούν και θα οδηγήσουν 
σε δίκαιη υπό τις περιστάσεις, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Οι αλλαγές τις οποίες 
επιδιώκουμε δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχεδίου, στις παραμέτρους του 
οποίου θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση, ούτε και αφαιρούν δικαιώματα από την τ/ 
κυπριακή κοινότητα. Στοχεύουμε σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους κυπρίους, Ε/ 
κύπριους και Τ/κύπριους και όχι τους οποιουσδήποτε ξένους. 

10. Το κλειδί της λύσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αγκυρα. Τόσο η τουρκική 
κυβέρνηση όσο και η τ/κυπριακή ηγεσία φαίνεται να έχουν στο παρόν τουλάχιστον 
στάδιο ως προτεραιότητα τους την κεφαλαιοποίηση της θέσης τους κατά το 
δημοψήφισμα και τη διεθνή αναβάθμιση του καθεστώτος των κατεχομένων. Η Τουρκία 
μέσα από την δ ιαμόρφωση του σχεδίου Ανάν ύστερα και από την επιδιαιτησία του 
περασμένου χρόνου κατόρθωσε να διατηρήσει ή και να αποκτήσει πλεονεκτήματα σε 
βάρος της Κύπρου και του συνόλου του κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 
Η επιμονή σ' αυτά τα πλεονεκτήματα δεν μπορεί να οδηγήσει σε σωστή και αμοιβαία 
αποδεχτή λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία πρέπει να δεχτεί ότι είναι και προς το δικό 
της συμφέρον να αλλάξει τη φιλοσοφία της στο Κυπριακό. 

11. Για να υποχρεωθεί η Τουρκία να αλλάξει φιλοσοφία και κατά συνέπεια να 
ανοίξει ο δρόμος λύσης του Κυπριακού, ο διεθνής παράγοντας και ιδιαίτερα ο 
αμερικανοβρετανικός, θα πρέπει να τερματίσει την πολιτική εξευμεν ισμού της 
Άγκυρας. Πρέπει να σταματήσουν να εκτρέφουν τις χωριστικές τάσεις και τις 
προσδοκίες της Άγκυρας και της τ/κυπριακής ηγεσίας για αναβάθμιση του κατοχικού 
καθεστώτος και να τους υποδεικνύουν συνεχώς την υποχρέωση τους να συνεργαστούν 
για λύση του Κυπριακού. 

12. Το Κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα πρέπει να παραμένει στα πλαίσια του 
ΟΗΕ. Το Α Κ Ε Λ επιμένει στη θέση ότι ο ενδεδειγμένος χώρος αναζήτησης επίλυσης 
του προβλήματος είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπου η Κύπρος μπορεί να 
επιδιώκει και να έχει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη στην υπόθεση της. Ταυτόχρονα 
το Α Κ Ε Λ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ήδη 
μέλος της και η Τουρκία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. Αυτή είναι η σωστή βάση 
προσέγγισης των πραγμάτων. Τυχόν συζητήσεις και τοποθετήσεις που στοχεύουν σε 
υποκατάσταση του ΟΗΕ από την Ε.Ε. μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσουν. 

13. Από την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία με ολόκληρη την επικράτεια 
της αποτελεί ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη η Τουρκία 
από τις τρεις Οκτωβρίου άρχισε και επίσημα ενταξιακές συνομιλίες με στόχο τη 
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4. Η πρωτοβουλία επίλυσης του Κυπριακού με βάση το σχέδιο Ανάν υπήρξε η 
πιο συγκροτημένη προσπάθεια για τη λύση του προβλήματος. Το σχέδιο Ανάν είναι 
το πιο περιεχτικό και λεπτομερές που εκπονήθηκε ποτέ. Δεν είναι όμως ούτε δίκαιο 
ούτε και ισορροπημένο όπως υποστήριξαν και εξακολουθούν να υποστηρίζουν 
οι διαμορφωτές του. Το Α Κ Ε Λ κρίνοντας ότι το σχέδιο Ανάν είχε και θετικά αλλά 
και αρνητικά στοιχεία το αποδέχθηκε ως βάση για διαπραγμάτευση κατά τον ίδιο 
τρόπο που το είχαν αποδεχτεί σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αγωνίστηκε με 
όλες του τις δυνάμεις για να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα επέτρεπαν 
να γίνει το σχέδιο αποδεκτό και από τις δυο κοινότητες και να οδηγήσει σε μια 
βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και 
η προβλεπόμενη διαδικασία της επιδιαιτησίας του Γ Γ δεν επέτρεψαν να γίνει μια 
ουσιαστική διαπραγμάτευση των δυο πλευρών επί του σχεδίου και να φτάσουμε 
σε συμφωνημένη λύση. Η επιδιαιτησία του Γ Γ υπήρξε άδικη και ετεροβαρής υπέρ 
των τουρκικών θέσεων. Το Α Κ Ε Λ δεν συμμερίστηκε εκτιμήσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, όπως αυτές εκφράστηκαν στο διάγγελμα του, σχετικά με πρόνοιες του 
σχεδίου Ανάν και ιδιαίτερα με την εκτίμηση ότι αυτό «δεν καταλύει την ντε φάκτο 
διχοτόμηση, αλλά αντίθετα τη νομιμοποιε ί και την εμβαθύνει». Αν υπήρχε τέτοια 
εκτίμηση τότε το σχέδιο δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεχτό ούτε και ως βάση για 
διαπραγμάτευση. 

5. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Κόμματος που συγκλήθηκε στις 14 Απριλίου 
2004, ζήτησε αναβολή των δημοψηφισμάτων προκειμένου να δοθεί χρόνος για να γίνει 
διαπραγμάτευση επί των σημείων που ανησυχούσαν την Ε/κυπριακή κοινότητα και να 
καλυφθούν τα κενά του σχεδίου. Η πρόταση του Α Κ Ε Λ δυστυχώς δεν έγινε αποδεχτή 
από την τουρκική πλευρά. Για τούτο και το Α Κ Ε Λ αναγκάστηκε να καλέσει τον λαό να 
καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν όπως είχε κατατεθεί στο δημοψήφισμα. Το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος είναι πλήρως σεβαστό από το Α Κ Ε Λ . Μετά το δημοψήφισμα 
δημιουργήθηκαν διαφορετικά δεδομένα τα οποία το Κόμμα μας έπρεπε να λάβει 
υπόψη στην πολιτική και τις ενέργειες του. Το 20ο Συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις 
και τους χε ιρ ισμούς της Κ.Ε. προ, κατά και μετά το δημοψήφισμα εκτιμώντας ότι η 
θέση που πήρε το Κόμμα μας έβγαλε την Κύπρο από μια εξαιρετικά δύσκολη θέση 
και έχει κρατήσει ανοικτή την προοπτική για επανάληψη της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας και λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό. 

6. Στην περίοδο μετά τα δημοψηφίσματα το Κόμμα μας συνεργαζόμενο με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλες δυνάμεις εργάζεται σκληρά για την απόκρουση 
των επιθέσεων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την υπεράσπιση της 
νομιμότητας της. Εργάζεται για την απόκρουση των προσπαθειών αναβάθμισης του 
κατοχικού μορφώματος και για να γίνουν κατανοητές οι θέσεις της Ε/κυπριακής 
πλευράς. Παράλληλα το Κόμμα μας εργάστηκε δημιουργικά για να κωδικοποιηθούν 
οι περιοχές του σχεδίου Ανάν πάνω στις οποίες η Ε/κυπριακή πλευρά επιδιώκει 
αλλαγές και να τύχει αυτή η κωδικοποίηση της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης στο 
Εθνικό Συμβούλιο. Η κωδικοποίηση των επιδιωκόμενων αλλαγών και η γνωστοποίηση 
τους στον Γ Γ του ΟΗΕ συνέβαλε στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος. Η απαίτηση 
των Αμερικανών και άλλων να γίνει στο παρόν στάδιο ιεράρχηση των θέσεων της Ε/ 
κυπριακής πλευράς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τυχόν ιεράρχηση των θέσεων 
της Ε/κυπριακής πλευράς μπορεί να γίνει στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη μιας νέας διαπραγμάτευσης. 

7. Το Α Κ Ε Λ πολύ ορθά εργάζεται για να αποκρούονται συνεχώς οι δυο ακραίες 
τάσεις που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό μέτωπο. Η μια τάση κινδυνολογώντας 
για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την απόρριψη του σχεδίου και με πρόσχημα 
υπαρκτούς κινδύνους από την παράταση της εκκρεμότητας στο Κυπριακό, ουσιαστικά 
τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του σχεδίου Ανάν στη μορφή που είχε κατά το 
δημοψήφισμα, ανεξάρτητα από την ετυμηγορία του λαού. Η άλλη τάση με αφορμή το 
76% του δημοψηφίσματος και στο όνομα μιας ασαφούς ευρωπαϊκής τάχα λύσης ζητά 
απόρριψη του σχεδίου αλλά και της λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το 
Συνέδριο εκτιμά ότι και οι δυο τάσεις είναι καταστροφικές και καλεί την νέα Κ.Ε. να 
συνεχίσει να τις αποκρούει και να υποδεικνύει τους κινδύνους που κρύβουν. 
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8. Παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται από πλευράς κύρια 
των Αμερικανών και Βρετανών σήμερα φαίνεται να γίνεται γενικά παραδεκτό (α) ότι 
η επιμονή στην επαναφορά του σχεδίου Ανάν όπως έχει, δεν οδηγεί πουθενά, (β) 
ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές που να ικανοποιούν και την Ε/κυπριακή κοινότητα, 
(γ) ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να προετοιμαστεί καλά και (δ) ότι δεν πρέπει να 
υπάρξουν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία. Εναπόκειται στον Γ Γ να 
αποφασίσει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνει στο Κυπριακό και πότε θα 
εκδηλωθούν. 

9. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ τονίζει ότι στην παρούσα φάση του Κυπριακού 
το Κόμμα μας συνεχίζει να εργάζεται σκληρά συνεργαζόμενο με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και το Εθνικό Συμβούλιο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων 
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Η δημιουργία 
σωστών προϋποθέσεων έχει τεράστια σημασία δεδομένου ότι θα ήταν ισχυρό πλήγμα 
για την υπόθεση της Κύπρου μια νέα αποτυχία εξεύρεσης λύσης. Επιδιώκουμε το 
συντομότερο δυνατό την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών μακριά από ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα, χωρίς βέβαια τούτο να παραπέμπει σε ατέρμονες συνομιλίες 
και λύση στο βάθο,ς του χρόνου. Συνειδητοποιούμε ότι ο χρόνος εδραιώνει τα 
τετελεσμένα της κατοχής. Μας ενδιαφέρει τόσο ο χρόνος επίτευξης της λύσης όσο 
και το περιεχόμενο της λύσης. Στοχεύουμε σε επανέναρξη των συνομιλιών που να 
οδηγήσουν σε συμφωνημένη λύση, μακριά από επιδιαιτησίες. Εργαζόμαστε για να 
πείσουμε για την ανάγκη να επέλθουν εκείνες οι ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο 
του Γ Γ που θα επιτρέψουν και στους Ε/κύπριους να το δεχτούν και θα οδηγήσουν 
σε δίκαιη υπό τις περιστάσεις, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Οι αλλαγές τις οποίες 
επιδιώκουμε δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχεδίου, στις παραμέτρους του 
οποίου θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση, ούτε και αφαιρούν δικαιώματα από την τ/ 
κυπριακή κοινότητα. Στοχεύουμε σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους κυπρίους, Ε/ 
κύπριους και Τ/κύπριους και όχι τους οποιουσδήποτε ξένους. 

10. Το κλειδί της λύσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην Αγκυρα. Τόσο η τουρκική 
κυβέρνηση όσο και η τ/κυπριακή ηγεσία φαίνεται να έχουν στο παρόν τουλάχιστον 
στάδιο ως προτεραιότητα τους την κεφαλαιοποίηση της θέσης τους κατά το 
δημοψήφισμα και τη διεθνή αναβάθμιση του καθεστώτος των κατεχομένων. Η Τουρκία 
μέσα από την δ ιαμόρφωση του σχεδίου Ανάν ύστερα και από την επιδιαιτησία του 
περασμένου χρόνου κατόρθωσε να διατηρήσει ή και να αποκτήσει πλεονεκτήματα σε 
βάρος της Κύπρου και του συνόλου του κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 
Η επιμονή σ' αυτά τα πλεονεκτήματα δεν μπορεί να οδηγήσει σε σωστή και αμοιβαία 
αποδεχτή λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία πρέπει να δεχτεί ότι είναι και προς το δικό 
της συμφέρον να αλλάξει τη φιλοσοφία της στο Κυπριακό. 

11. Για να υποχρεωθεί η Τουρκία να αλλάξει φιλοσοφία και κατά συνέπεια να 
ανοίξει ο δρόμος λύσης του Κυπριακού, ο διεθνής παράγοντας και ιδιαίτερα ο 
αμερικανοβρετανικός, θα πρέπει να τερματίσει την πολιτική εξευμεν ισμού της 
Άγκυρας. Πρέπει να σταματήσουν να εκτρέφουν τις χωριστικές τάσεις και τις 
προσδοκίες της Άγκυρας και της τ/κυπριακής ηγεσίας για αναβάθμιση του κατοχικού 
καθεστώτος και να τους υποδεικνύουν συνεχώς την υποχρέωση τους να συνεργαστούν 
για λύση του Κυπριακού. 

12. Το Κυπριακό ως διεθνές πρόβλημα πρέπει να παραμένει στα πλαίσια του 
ΟΗΕ. Το Α Κ Ε Λ επιμένει στη θέση ότι ο ενδεδειγμένος χώρος αναζήτησης επίλυσης 
του προβλήματος είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπου η Κύπρος μπορεί να 
επιδιώκει και να έχει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη στην υπόθεση της. Ταυτόχρονα 
το Α Κ Ε Λ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού δεδομένου ότι η Κύπρος είναι ήδη 
μέλος της και η Τουρκία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. Αυτή είναι η σωστή βάση 
προσέγγισης των πραγμάτων. Τυχόν συζητήσεις και τοποθετήσεις που στοχεύουν σε 
υποκατάσταση του ΟΗΕ από την Ε.Ε. μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσουν. 

13. Από την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία με ολόκληρη την επικράτεια 
της αποτελεί ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη η Τουρκία 
από τις τρεις Οκτωβρίου άρχισε και επίσημα ενταξιακές συνομιλίες με στόχο τη 
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δική της ένταξη στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. σε συνάρτηση και με τις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας δημιουργούν μια θετική συγκυρία που πρέπει 
να συνεχίσουμε να την αξιοποιούμε για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Η 
διακήρυξη της Ε.Ε. που απαντά στην δήλωση της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της 
Άγκυρας και απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο της Τουρκίας κρίνονται από το Α Κ Ε Λ ως ικανοποιητικά για την Κύπρο μέσα 
στις συγκεκριμένες συνθήκες. Για να υπάρξει αυτό το ικανοποιητικό αποτέλεσμα η 
Κύπρος έδωσε σκληρή μάχη και η συμβολή του Κόμματος μας σ' αυτή την εξέλιξη 
ήταν σημαντική. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατ' επέκταση απέναντι 
στην Κυπριακή Δημοκρατία ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες αν αξιοποιηθούν 
σωστά θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για την Άγκυρα να συνεργαστεί για τη λύση του 
Κυπριακού. 

14. Το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για ειρηνική 
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου 1977 και 1979, που προνοούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Η 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία είναι το σημείο όπου συναντώνται Ε/κύπριοι και 
Τ/κύπριοι και τυγχάνει της διεθνούς υποστήριξης. Τυχόν εγκατάλειψη της δεν θα 
οδηγήσει σε καλύτερη λύση αλλά σε νέες περιπέτειες. 

• Η λύση πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινοτικό δίκαιο. 

• Η ομοσπονδιακή διζωνική, δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει 
μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

• Η λύση πρέπει να προνοεί την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων και των εποίκων και την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τελικός στόχος παραμένει η αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

• Η λύση πρέπει επίσης να αποκαθιστά τον σεβασμό της ανεξαρτησίας, την ενότητα, 
την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς 
να δίδει δικαιώματα μονομερούς επέμβασης σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. 

• Να αποκαθιστά και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες όλων των κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής 
των προσφύγων στα σπίτια καιτ ιςπεριουσίεςτους. Καταδικάζουμε τη παράνομη 
δόμηση στις ε/κυπριακές περιουσίες ως ένα νέο τετελεσμένο που στοχεύει 
στην απόκτηση πολιτικών πλεονεκτημάτων στα πλαίσια της συζήτησης για 
λύση του Κυπριακού. 

• Το Α Κ Ε Λ με συνέπεια υποστηρίζει την πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων 
στα πλαίσια της ομοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Επαναπροσέγγιση - Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

1. Η συνεργασία, η ειρηνική συμβίωση και η κοινή πάλη για μια κοινή πατρίδα 
που θα διασφαλίζει ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο μέλλον για όλα τα παιδιά της δεν 
ήταν ποτέ για το Α Κ Ε Λ πολιτική του συρμού, που αλλάζει ανάλογα με τις κομματικές 
και παραταξιακές σκοπιμότητες ή με υποδείξεις από έξω. Για το Α Κ Ε Λ η πολιτική 
αυτή απορρέει από την ιδεολογία του μαρξισμού - λενινισμού και του επιστημονικού 
σοσιαλισμού που ήταν και παραμένει η καθοδηγητική πυξίδα στην ΘΟχρονη ζωή 
και δράση του. Η σχέση του Α Κ Ε Λ με την τ/κυπριακή κοινότητα είναι χτισμένη με 
τους κοινούς ταξικούς και πολιτικούς αγώνες, στους οποίους θυσιάστηκαν πολλοί 
σύντροφοι μας με κορωνίδα τη θυσία των Καβάζογλου και Μισιαούλη. Είναι γι' αυτό 
που η επαναπροσέγγιση κατέχει σημαντική θέση στην πολιτική του Κόμματος μας για 
τη λύση του Κυπριακού και για την ο ικοδόμηση μιας κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Το Κόμμα μας θεωρεί την επαναπροσέγγιση ως συστατικό 
στοιχείο του αντικατοχικού αγώνα του λαού μας και κατά συνέπεια της αποδίδει 
πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Απορρίπτουμε προσεγγίσεις που θεωρούν 
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ότι η επαναπροσέγγιση είναι απλά θέμα καταπολέμησης προκαταλήψεων μέσω 
συγκεκριμένης δουλιάς για αλλαγή της ψυχολογικής διάθεσης της μιας κοινότητας 
έναντι της άλλης, ή την αποσυνδέουν από τον αντικατοχικό αγώνα. Τασσόμαστε ενάντια 
στις όποιες προσπάθειες ποδηγέτησης της επαναπροσέγγισης από ξένα κέντρα. Η 
επαναπροσέγγιση είναι υπόθεση των ίδιων των Κυπρίων, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, 
και των οργανωμένων συνόλων που τους εκφράζουν. Το Συνέδριο αποκρούει με 
αποφασιστικότητα τις συκοφαντίες που εκτοξεύονται κατά του Κόμματος ότι δήθεν 
έχει εγκαταλείψει την πάγια πολιτική της επαναπροσέγγισης. 

2. Η επαναπροσέγγιση πρέπεινασυνεχίσεινααποτελείτοναντίποδατου εθνικισμού 
και του σοβινισμού, που εκφράζεται είτε με εθνικιστικά - σοβινιστικά συνθήματα, 
είτε με την απόρριψη της ομοσπονδιακής λύσης, είτε με τον εθισμό στις δομές του 
ψευδοκράτους και την υπεράσπιση τους ακόμα και από προοδευτικές δυνάμεις 
της τ/κυπριακής κοινότητας, είτε με την αποδοχή του εθνικού ξεκαθαρίσματος που 
έχει συντελεστεί στον τόπο μας. Το Α Κ Ε Λ και το Λαϊκό Κίνημα με τους αγώνες τους 
πρόβαλαν την πολιτική της επαναπροσέγγισης και συνέβαλαν στον μέγιστο βαθμό 
στην αποδοχή και καθιέρωση της. Το Α Κ Ε Λ και το Λαϊκό Κίνημα θα εξακολουθήσουν 
να είναι οι μπροστάρηδες της επαναπροσέγγισης. 

3. Το Α Κ Ε Λ χωρίς να παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο, αποδίδει μεγάλη σημασία στηντ/κυπριακή κοινότητα 
και το δικό της ρόλο για επίλυση του Κυπριακού. Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι είναι εξ ' 
αντικειμένου στρατηγικοί σύμμαχοι στην πάλη για την επανένωση της πατρίδας μας. 

4. Το 20ο Συνέδριο χαιρετίζει την απομάκρυνση του Ντενκτάς - του κατ' εξοχή 
εκφραστή της διχοτόμησης και του σοβινισμού - από την ηγεσία των Τ/κυπρίων. Η 
αλλαγή που επήλθε, τουλάχιστο μέχρι σήμερα, δεν δικαιώνει τις προσδοκίες του 
κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Από καιρό διαπιστώνεται απομάκρυνση 
της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από κοινές θέσεις 
στο Κυπριακό, τις οποίες ε ίχαμε επεξεργαστεί μαζί στο παρελθόν. Η σημερινή τ/ 
κυπριακή ηγεσία ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της Άγκυρας και παρουσιάζει μια 
υπέρμετρη ταύτιση με τις δομές του κατοχικού μορφώματος και ένα υπέρμετρο ζήλο 
στην υπεράσπιση τους. Η προσπάθεια διεθνούς αναβάθμισης του ψευδοκράτους, η 
επιχειρούμενη απόκτηση πολιτικών κερδών σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από τις κινήσεις που γίνονται για οικονομική ανάπτυξη της τ/κυπριακής κοινότητας, 
η συνεχιζόμενη με αυξημένους μάλιστα ρυθμούς δημιουργία νέων τετελεσμένων 
επί του εδάφους - ιδιαίτερα στο περιουσιακό - και οι συχνές ανοίκειες φραστικές 
επιθέσεις ενάντια στον Πρόεδρο Παπαδόπουλο, την ηγεσία του Α Κ Ε Λ και ευρύτερα 
την πολιτική ηγεσία, δεν διευκολύνουν τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

5. Το Α Κ Ε Λ τάχθηκε ευθύς εξ ' αρχής υπέρ της ανάπτυξης του οικονομικού και 
βιοτικού επιπέδου των Τ/κυπρίων, νοουμένου ότι αυτό γίνεται στη βάση της διεθνούς 
και κοινοτικής νομιμότητας και δεν στοχεύει στην παράκαμψη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει όλα εκείνα τα μέτρα τα 
οποία η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πήρε για την ενίσχυση των Τ/κυπρίων και τη 
διεύρυνση των σχέσεων, περιλαμβανομένων και των οικονομικών, ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για την καλύτερη εφαρμογή αυτών 
των μέτρων θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια υιοθέτησης και άλλων. Το Α Κ Ε Λ σε 
συνεργασία με το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα συνεχίσει να παλεύει ώστε οι Τ/κύπριοι 
που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές να εργοδοτούνται με τους ίδιους όρους που 
εργοδοτούνται και οι Ε/κύπριοι συνάδελφοι τους έτσι που να μην πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης. 

6. Η τ/κυπριακή ηγεσία, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την Άγκυρα φαίνεται να 
θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστο στο παρόν στάδιο, όχι την επίλυση του 
Κυπριακού, αλλά την άρση της λεγόμενης απομόνωσης των Τ/κυπρίων και μέσω 
της την διεθνή αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις επανέναρξης των συνομιλιών η τ/κυπριακή ηγεσία πρέπει να θέσει 
και πάλιν στην πράξη και όχι στα λόγια ως προτεραιότητα της τη λύση του Κυπριακού. 
Ταυτόχρονα από πλευράς τ/κυπριακής ηγεσίας πρέπει να υπάρξει κατανόηση για τις 
ανησυχίες της ε/κυπριακής κοινότητας και τα θέματα που θέτει προς συζήτηση. 
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δική της ένταξη στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. σε συνάρτηση και με τις 
ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας δημιουργούν μια θετική συγκυρία που πρέπει 
να συνεχίσουμε να την αξιοποιούμε για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Η 
διακήρυξη της Ε.Ε. που απαντά στην δήλωση της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της 
Άγκυρας και απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και το διαπραγματευτικό 
πλαίσιο της Τουρκίας κρίνονται από το Α Κ Ε Λ ως ικανοποιητικά για την Κύπρο μέσα 
στις συγκεκριμένες συνθήκες. Για να υπάρξει αυτό το ικανοποιητικό αποτέλεσμα η 
Κύπρος έδωσε σκληρή μάχη και η συμβολή του Κόμματος μας σ' αυτή την εξέλιξη 
ήταν σημαντική. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατ' επέκταση απέναντι 
στην Κυπριακή Δημοκρατία ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες αν αξιοποιηθούν 
σωστά θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για την Άγκυρα να συνεργαστεί για τη λύση του 
Κυπριακού. 

14. Το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για ειρηνική 
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των Συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου 1977 και 1979, που προνοούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Η 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία είναι το σημείο όπου συναντώνται Ε/κύπριοι και 
Τ/κύπριοι και τυγχάνει της διεθνούς υποστήριξης. Τυχόν εγκατάλειψη της δεν θα 
οδηγήσει σε καλύτερη λύση αλλά σε νέες περιπέτειες. 

• Η λύση πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το κοινοτικό δίκαιο. 

• Η ομοσπονδιακή διζωνική, δικοινοτική Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να έχει 
μια και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

• Η λύση πρέπει να προνοεί την απομάκρυνση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων και των εποίκων και την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τελικός στόχος παραμένει η αποστρατικοποίηση της Κύπρου. 

• Η λύση πρέπει επίσης να αποκαθιστά τον σεβασμό της ανεξαρτησίας, την ενότητα, 
την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς 
να δίδει δικαιώματα μονομερούς επέμβασης σε οποιαδήποτε ξένη χώρα. 

• Να αποκαθιστά και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές 
ελευθερίες όλων των κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής 
των προσφύγων στα σπίτια καιτ ιςπεριουσίεςτους. Καταδικάζουμε τη παράνομη 
δόμηση στις ε/κυπριακές περιουσίες ως ένα νέο τετελεσμένο που στοχεύει 
στην απόκτηση πολιτικών πλεονεκτημάτων στα πλαίσια της συζήτησης για 
λύση του Κυπριακού. 

• Το Α Κ Ε Λ με συνέπεια υποστηρίζει την πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων 
στα πλαίσια της ομοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

Επαναπροσέγγιση - Τουρκοκυπριακή κοινότητα 

1. Η συνεργασία, η ειρηνική συμβίωση και η κοινή πάλη για μια κοινή πατρίδα 
που θα διασφαλίζει ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο μέλλον για όλα τα παιδιά της δεν 
ήταν ποτέ για το Α Κ Ε Λ πολιτική του συρμού, που αλλάζει ανάλογα με τις κομματικές 
και παραταξιακές σκοπιμότητες ή με υποδείξεις από έξω. Για το Α Κ Ε Λ η πολιτική 
αυτή απορρέει από την ιδεολογία του μαρξισμού - λενινισμού και του επιστημονικού 
σοσιαλισμού που ήταν και παραμένει η καθοδηγητική πυξίδα στην ΘΟχρονη ζωή 
και δράση του. Η σχέση του Α Κ Ε Λ με την τ/κυπριακή κοινότητα είναι χτισμένη με 
τους κοινούς ταξικούς και πολιτικούς αγώνες, στους οποίους θυσιάστηκαν πολλοί 
σύντροφοι μας με κορωνίδα τη θυσία των Καβάζογλου και Μισιαούλη. Είναι γι' αυτό 
που η επαναπροσέγγιση κατέχει σημαντική θέση στην πολιτική του Κόμματος μας για 
τη λύση του Κυπριακού και για την ο ικοδόμηση μιας κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων. Το Κόμμα μας θεωρεί την επαναπροσέγγιση ως συστατικό 
στοιχείο του αντικατοχικού αγώνα του λαού μας και κατά συνέπεια της αποδίδει 
πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Απορρίπτουμε προσεγγίσεις που θεωρούν 
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ότι η επαναπροσέγγιση είναι απλά θέμα καταπολέμησης προκαταλήψεων μέσω 
συγκεκριμένης δουλιάς για αλλαγή της ψυχολογικής διάθεσης της μιας κοινότητας 
έναντι της άλλης, ή την αποσυνδέουν από τον αντικατοχικό αγώνα. Τασσόμαστε ενάντια 
στις όποιες προσπάθειες ποδηγέτησης της επαναπροσέγγισης από ξένα κέντρα. Η 
επαναπροσέγγιση είναι υπόθεση των ίδιων των Κυπρίων, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, 
και των οργανωμένων συνόλων που τους εκφράζουν. Το Συνέδριο αποκρούει με 
αποφασιστικότητα τις συκοφαντίες που εκτοξεύονται κατά του Κόμματος ότι δήθεν 
έχει εγκαταλείψει την πάγια πολιτική της επαναπροσέγγισης. 

2. Η επαναπροσέγγιση πρέπεινασυνεχίσεινααποτελείτοναντίποδατου εθνικισμού 
και του σοβινισμού, που εκφράζεται είτε με εθνικιστικά - σοβινιστικά συνθήματα, 
είτε με την απόρριψη της ομοσπονδιακής λύσης, είτε με τον εθισμό στις δομές του 
ψευδοκράτους και την υπεράσπιση τους ακόμα και από προοδευτικές δυνάμεις 
της τ/κυπριακής κοινότητας, είτε με την αποδοχή του εθνικού ξεκαθαρίσματος που 
έχει συντελεστεί στον τόπο μας. Το Α Κ Ε Λ και το Λαϊκό Κίνημα με τους αγώνες τους 
πρόβαλαν την πολιτική της επαναπροσέγγισης και συνέβαλαν στον μέγιστο βαθμό 
στην αποδοχή και καθιέρωση της. Το Α Κ Ε Λ και το Λαϊκό Κίνημα θα εξακολουθήσουν 
να είναι οι μπροστάρηδες της επαναπροσέγγισης. 

3. Το Α Κ Ε Λ χωρίς να παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η 
Τουρκία στην κατεχόμενη Κύπρο, αποδίδει μεγάλη σημασία στηντ/κυπριακή κοινότητα 
και το δικό της ρόλο για επίλυση του Κυπριακού. Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι είναι εξ ' 
αντικειμένου στρατηγικοί σύμμαχοι στην πάλη για την επανένωση της πατρίδας μας. 

4. Το 20ο Συνέδριο χαιρετίζει την απομάκρυνση του Ντενκτάς - του κατ' εξοχή 
εκφραστή της διχοτόμησης και του σοβινισμού - από την ηγεσία των Τ/κυπρίων. Η 
αλλαγή που επήλθε, τουλάχιστο μέχρι σήμερα, δεν δικαιώνει τις προσδοκίες του 
κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Από καιρό διαπιστώνεται απομάκρυνση 
της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από κοινές θέσεις 
στο Κυπριακό, τις οποίες ε ίχαμε επεξεργαστεί μαζί στο παρελθόν. Η σημερινή τ/ 
κυπριακή ηγεσία ευθυγραμμίζεται με την πολιτική της Άγκυρας και παρουσιάζει μια 
υπέρμετρη ταύτιση με τις δομές του κατοχικού μορφώματος και ένα υπέρμετρο ζήλο 
στην υπεράσπιση τους. Η προσπάθεια διεθνούς αναβάθμισης του ψευδοκράτους, η 
επιχειρούμενη απόκτηση πολιτικών κερδών σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
από τις κινήσεις που γίνονται για οικονομική ανάπτυξη της τ/κυπριακής κοινότητας, 
η συνεχιζόμενη με αυξημένους μάλιστα ρυθμούς δημιουργία νέων τετελεσμένων 
επί του εδάφους - ιδιαίτερα στο περιουσιακό - και οι συχνές ανοίκειες φραστικές 
επιθέσεις ενάντια στον Πρόεδρο Παπαδόπουλο, την ηγεσία του Α Κ Ε Λ και ευρύτερα 
την πολιτική ηγεσία, δεν διευκολύνουν τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

5. Το Α Κ Ε Λ τάχθηκε ευθύς εξ ' αρχής υπέρ της ανάπτυξης του οικονομικού και 
βιοτικού επιπέδου των Τ/κυπρίων, νοουμένου ότι αυτό γίνεται στη βάση της διεθνούς 
και κοινοτικής νομιμότητας και δεν στοχεύει στην παράκαμψη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει όλα εκείνα τα μέτρα τα 
οποία η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πήρε για την ενίσχυση των Τ/κυπρίων και τη 
διεύρυνση των σχέσεων, περιλαμβανομένων και των οικονομικών, ανάμεσα στις δυο 
κοινότητες. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για την καλύτερη εφαρμογή αυτών 
των μέτρων θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια υιοθέτησης και άλλων. Το Α Κ Ε Λ σε 
συνεργασία με το Συνδικαλιστικό Κίνημα θα συνεχίσει να παλεύει ώστε οι Τ/κύπριοι 
που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές να εργοδοτούνται με τους ίδιους όρους που 
εργοδοτούνται και οι Ε/κύπριοι συνάδελφοι τους έτσι που να μην πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης. 

6. Η τ/κυπριακή ηγεσία, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την Άγκυρα φαίνεται να 
θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστο στο παρόν στάδιο, όχι την επίλυση του 
Κυπριακού, αλλά την άρση της λεγόμενης απομόνωσης των Τ/κυπρίων και μέσω 
της την διεθνή αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις επανέναρξης των συνομιλιών η τ/κυπριακή ηγεσία πρέπει να θέσει 
και πάλιν στην πράξη και όχι στα λόγια ως προτεραιότητα της τη λύση του Κυπριακού. 
Ταυτόχρονα από πλευράς τ/κυπριακής ηγεσίας πρέπει να υπάρξει κατανόηση για τις 
ανησυχίες της ε/κυπριακής κοινότητας και τα θέματα που θέτει προς συζήτηση. 
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7. Το Συνέδριο θεωρεί ότι ο διάλογος που διεξάγει το Α Κ Ε Λ με τ/κυπριακά 
κόμματα περιλαμβανομένου του ΡΤΚ, σε μια προσπάθεια κατανόησης των εκατέρωθεν 
θέσεων και ανησυχιών συνιστά σημαντική συμβολή στη δημιουργία των καλύτερων 
προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. 

8. Το Συνέδριο θεωρεί ότι οι επαφές μεταξύ των απλών ανθρώπων Ε/κυπρίων 
και Τ/κυπρίων, καθώς και οι κοινές εκδηλώσεις ομάδων και οργανωμένων συνόλων 
συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση των κοινών στοιχείων καθώς και των 
ιδιαιτεροτήτων των δυο κοινοτήτων. Συμβάλλουν επίσης στην εξάλειψη της όποιας 
καχυποψίας μεταξύ τους. 

Εσωτερική διακυβέρνηση - εσωτερικό μέτωπο 

1. Στο διάστημα από το 19ο Συνέδριο υλοποιήσαμε το στόχο για περαιτέρω 
ενδυνάμωση της επιρροής του Κόμματος μέσα από την αύξηση των ποσοστών του 
στις βουλευτικές εκλογές, καθώς και τον στόχο για Αλλαγή στη διακυβέρνηση του 
τόπου μέσα από μια πλατιά συνεργασία δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. 
Η συμβολή του Κόμματος μας και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος στην εκλογή 
του Τ. Παπαδόπουλου, υπήρξε αποφασιστική και καθοριστική. Ως αποτέλεσμα της 
εκλογικής νίκης το Α Κ Ε Λ συμμετέχει για πρώτη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο 
με κομματικά στελέχη. Το Α Κ Ε Λ έχει επίσης ουσιαστική συμμετοχή στην ευρύτερη 
διακυβέρνηση. 

2. Ο λαός εναπόθεσε πολλές ελπίδες και προσδοκίες στην κυβέρνηση της 
Αλλαγής και ιδιαίτερα προσβλέπει στο Α Κ Ε Λ ως εκείνη την κατ' εξοχή φιλολαϊκή 
πολιτική και κοινωνική δύναμη για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. 
Για το Α Κ Ε Λ η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν και παραμένει θέμα 
ύψιστης πολιτικής σημασίας. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Κόμματος 
να εργαστεί μέχρι τέλους για την υλοποίηση του προγράμματος παρά τις όποιες 
αντικειμενικές και άλλες δυσκολίες. 

3. Η κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και τα άλλα προβλήματα 
που άφησε πίσω της η συναγερμική δεκαετία, οι επιπτώσεις σε στρώματα του 
πληθυσμού από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τη μη ορθή 
προενταξιακή διαπραγμάτευση, η στελέχωση του κρατικού μηχανισμού στη μεγάλη 
του πλειοψηφία από ανθρώπους της δεξιάς, η γραφειοκρατική νοοτροπία, η μειωμένη 
παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα, το ανεπαρκές σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης 
και οι αντιλήψεις στον κρατικό μηχανισμό, είναι ορισμένοι από τους πιο βασικούς 
παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα και προσκόμματα στην υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Τα προβλήματα οξύνονται κατά καιρούς και από την 
επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως ο πόλεμος στο Ιράκ και άλλες τυχοδιωκτικές 
ενέργειες του ιμπεριαλισμού, που ως αποτέλεσμα είχαν και την αλματώδη αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. 

4. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες 
ο απολογισμός της κυβέρνησης Παπαδόπουλου μέχρι σήμερα είναι θετικός. 
Η κυβέρνηση έδωσε δείγματα γραφής που καταδεικνύουν μια διαφορετική 
νοοτροπία και προσέγγιση στα κοινωνικο-οικονομικά πράγματα του τόπου, στο 
νοικοκύρεμα της δημόσιας ζωής, στην προώθηση της αξιοκρατίας και της χρηστής 
διοίκησης. Αναγνώρισε την Αντίσταση κατά του φασισμού και απέδωσε τιμές στους 
Αντιστασιακούς. Αντιμετώπισε τα δημοσιονομικά ελλείμματα χωρίς να επιβάλει 
επιπρόσθετες φορολογίες. Κράτησε τον πληθωρισμό και την ανεργία σε χαμηλά 
επίπεδα. Στο θετικό έργο της κυβέρνησης καταγράφεται η ακύρωση της πολιτικής 
των ιδιωτικοποιήσεων, η διατήρηση και υπεράσπιση της ΑΤΑ, η ουσιαστική αύξηση 
των κατώτατων μισθών, η απόσυρση του νομοσχεδίου για τις απεργίες στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες, η λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η δημιουργία του ΤΕΠΑΚ, η θεσμοθέτηση της δημόσιας 
και δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής για όλα τα παιδιά, η θεσμοθέτηση της 
φοιτητικήςταυτότητας, το πρόγραμμα άμεσης χορηγίας στις κοινότητες, το πρόγραμμα 
χορηγίας στους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων, η κατασκευή χώρων υγειονομικής 
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ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ), η εξαγγελία στεγαστικής πολιτικής για τους πρόσφυγες, 
τους εγκλωβισμένους και αυτόχθονες, οι μειώσεις στις τιμές των αυτοκινήτων, οι 
παροχές στους πολύτεκνους, η αναδόμηση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και 
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής κατά των ναρκωτικών, η νέα 
τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα που οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών 
τους. η υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών στο πρωτοφανές ποσοστό 
πάνω από 80%, το πακέτο μέτρων αντιμετώπισης του κόστους των καυσίμων, το 
πακέτο μέτρων κοινωνικής συνοχής και πολλά άλλα. 

5. Παρόλα όσα έχουν γίνει το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι οι 
ρυθμοί υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος δεν είναι οι αναμενόμενοι με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται δυσφορία σε στρώματα του πληθυσμού. Η δυσφορία 
αυτή όταν είναι δικαιολογημένη πρέπει να συναντά την ευαισθησία της κυβέρνησης. 
Ορισμένες βέβαια φορές είναι αδικαιολόγητη γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες υλοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα, είτε διακρίνεται από μια 
αδημονία να γίνουν όλα όσα διαλαμβάνει το πρόγραμμα αμέσως. 

6. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος σύγκλισης της 
οικονομίας, που εφαρμόζει η κυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υλοποίηση 
με γρηγορότερους ρυθμούς του κυβερνητικού προγράμματος και για αντιμετώπιση 
με πιο αποτελεσματικό και πιο φιλολαϊκό τρόπο των προβλημάτων που υπάρχουν 
και ταλαιπωρούν τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση πρέπει έγκαιρα να προβλέπει τις 
επιπτώσεις από διάφορα προβλήματα και καταστάσεις καινά προτείνει ικανοποιητική 
θεραπεία πριν να δημιουργούνται τριβές και αναστάτωση μέσα σε συγκεκριμένα 
στρώματα του πληθυσμού. 

7. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η συμμετοχή του Α Κ Ε Λ στην κυβέρνηση 
αποδεικνύεται καθημερινά ουσιαστική και παραγωγική. Οι υπουργοί του Α Κ Ε Λ είναι 
από τα πιο αξιόλογα στελέχη που διαθέτει η παρούσα κυβέρνηση. Το Κόμμα ζητά 
από τους υπουργούς του να συμβάλλουν ακόμα πιο αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
φιλολαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης, να χειρίζονται πιο αποφασιστικά τα θέματα 
που έρχονται μπροστά τους, να είναι πιο αποφασιστικοί απέναντι στον κυβερνητικό 
γραφειοκρατικό μηχανισμό και να έχουν μεγαλύτερη και πιο άμεση επαφή με το λαό 
και τα προβλήματα του. 

8. Το 20ο Συνέδριο καλεί τα σώματα και τα στελέχη του Κόμματος και του Λαϊκού 
Κινήματος καθώς και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες 
Δυνάμε ις να διαδραματίσουν και στο μέλλον ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο στην 
παρέμβαση για υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του κυβερνητικού προγράμματος. 

9. Η συνεργασία του Α Κ Ε Λ με τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση 
του χαρακτηρίζεται από φιλικό διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και κοινή δράση για 
εφαρμογή του προγράμματος της αλλαγής. Αυτό το καλό κλίμα πρέπει συνεχώς 
να ενισχύεται για το καλό του τόπου και του λαού. Καλή σε γενικές γραμμές 
συνεργασία και κλίμα υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν 
την Κυβέρνηση, παρά το μεγάλο εύρος και τη διαφορετικότητα αυτών των δυνάμεων 
και παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές προσεγγίσεις που δημιουργούν ένταση. ΓΓ 
αυτό και διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ 
των κομμάτων της συμπολίτευσης και με την ίδια την κυβέρνηση. 

10. Το 20ο Συνέδριο ξεκαθαρίζει για μια ακόμα φορά ότι η συμμετοχή στην 
κυβέρνηση δεν σημαίνει άρνηση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του Κόμματος. 
Εκεί που διαφωνούμε με αποφάσεις και πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση 
έχουμε δικαίωμα και καθήκον να διαφοροποιούμαστε ακόμα και να δημοσιοποιούμε 
την αντίθεση και τις διαφορετικές μας θέσεις. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να το 
πράττουμε πάντα υπεύθυνα γιατί στόχος μας δεν είναι να υποσκάψουμε αλλά να 
βοηθήσουμε την κυβέρνηση. 

11. Το Συνέδριο υπογραμμίζει ότι ως Α Κ Ε Λ δεν είμαστε διατεθειμένοινα ανεχτούμε 
φαινόμενα αναξιοκρατίας, λαϊκισμού και δημαγωγίας από πλευράς στελεχών 
συγκυβερνώτων κομμάτων. Δεν νοείται στελέχη από Κόμματα της συμπολίτευσης 
να ασκούν με τον πιο εύκολο τρόπο κριτική στην κυβέρνηση και να συνταυτίζονται 
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7. Το Συνέδριο θεωρεί ότι ο διάλογος που διεξάγει το Α Κ Ε Λ με τ/κυπριακά 
κόμματα περιλαμβανομένου του ΡΤΚ, σε μια προσπάθεια κατανόησης των εκατέρωθεν 
θέσεων και ανησυχιών συνιστά σημαντική συμβολή στη δημιουργία των καλύτερων 
προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. 

8. Το Συνέδριο θεωρεί ότι οι επαφές μεταξύ των απλών ανθρώπων Ε/κυπρίων 
και Τ/κυπρίων, καθώς και οι κοινές εκδηλώσεις ομάδων και οργανωμένων συνόλων 
συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση των κοινών στοιχείων καθώς και των 
ιδιαιτεροτήτων των δυο κοινοτήτων. Συμβάλλουν επίσης στην εξάλειψη της όποιας 
καχυποψίας μεταξύ τους. 

Εσωτερική διακυβέρνηση - εσωτερικό μέτωπο 

1. Στο διάστημα από το 19ο Συνέδριο υλοποιήσαμε το στόχο για περαιτέρω 
ενδυνάμωση της επιρροής του Κόμματος μέσα από την αύξηση των ποσοστών του 
στις βουλευτικές εκλογές, καθώς και τον στόχο για Αλλαγή στη διακυβέρνηση του 
τόπου μέσα από μια πλατιά συνεργασία δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. 
Η συμβολή του Κόμματος μας και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήματος στην εκλογή 
του Τ. Παπαδόπουλου, υπήρξε αποφασιστική και καθοριστική. Ως αποτέλεσμα της 
εκλογικής νίκης το Α Κ Ε Λ συμμετέχει για πρώτη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο 
με κομματικά στελέχη. Το Α Κ Ε Λ έχει επίσης ουσιαστική συμμετοχή στην ευρύτερη 
διακυβέρνηση. 

2. Ο λαός εναπόθεσε πολλές ελπίδες και προσδοκίες στην κυβέρνηση της 
Αλλαγής και ιδιαίτερα προσβλέπει στο Α Κ Ε Λ ως εκείνη την κατ' εξοχή φιλολαϊκή 
πολιτική και κοινωνική δύναμη για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. 
Για το Α Κ Ε Λ η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν και παραμένει θέμα 
ύψιστης πολιτικής σημασίας. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Κόμματος 
να εργαστεί μέχρι τέλους για την υλοποίηση του προγράμματος παρά τις όποιες 
αντικειμενικές και άλλες δυσκολίες. 

3. Η κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και τα άλλα προβλήματα 
που άφησε πίσω της η συναγερμική δεκαετία, οι επιπτώσεις σε στρώματα του 
πληθυσμού από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τη μη ορθή 
προενταξιακή διαπραγμάτευση, η στελέχωση του κρατικού μηχανισμού στη μεγάλη 
του πλειοψηφία από ανθρώπους της δεξιάς, η γραφειοκρατική νοοτροπία, η μειωμένη 
παραγωγικότητα στον δημόσιο τομέα, το ανεπαρκές σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης 
και οι αντιλήψεις στον κρατικό μηχανισμό, είναι ορισμένοι από τους πιο βασικούς 
παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα και προσκόμματα στην υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Τα προβλήματα οξύνονται κατά καιρούς και από την 
επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως ο πόλεμος στο Ιράκ και άλλες τυχοδιωκτικές 
ενέργειες του ιμπεριαλισμού, που ως αποτέλεσμα είχαν και την αλματώδη αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. 

4. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες 
ο απολογισμός της κυβέρνησης Παπαδόπουλου μέχρι σήμερα είναι θετικός. 
Η κυβέρνηση έδωσε δείγματα γραφής που καταδεικνύουν μια διαφορετική 
νοοτροπία και προσέγγιση στα κοινωνικο-οικονομικά πράγματα του τόπου, στο 
νοικοκύρεμα της δημόσιας ζωής, στην προώθηση της αξιοκρατίας και της χρηστής 
διοίκησης. Αναγνώρισε την Αντίσταση κατά του φασισμού και απέδωσε τιμές στους 
Αντιστασιακούς. Αντιμετώπισε τα δημοσιονομικά ελλείμματα χωρίς να επιβάλει 
επιπρόσθετες φορολογίες. Κράτησε τον πληθωρισμό και την ανεργία σε χαμηλά 
επίπεδα. Στο θετικό έργο της κυβέρνησης καταγράφεται η ακύρωση της πολιτικής 
των ιδιωτικοποιήσεων, η διατήρηση και υπεράσπιση της ΑΤΑ, η ουσιαστική αύξηση 
των κατώτατων μισθών, η απόσυρση του νομοσχεδίου για τις απεργίες στις ουσιώδεις 
υπηρεσίες, η λειτουργία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, η 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η δημιουργία του ΤΕΠΑΚ, η θεσμοθέτηση της δημόσιας 
και δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής για όλα τα παιδιά, η θεσμοθέτηση της 
φοιτητικήςταυτότητας, το πρόγραμμα άμεσης χορηγίας στις κοινότητες, το πρόγραμμα 
χορηγίας στους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων, η κατασκευή χώρων υγειονομικής 
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ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ), η εξαγγελία στεγαστικής πολιτικής για τους πρόσφυγες, 
τους εγκλωβισμένους και αυτόχθονες, οι μειώσεις στις τιμές των αυτοκινήτων, οι 
παροχές στους πολύτεκνους, η αναδόμηση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και 
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής κατά των ναρκωτικών, η νέα 
τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα που οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών 
τους. η υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών στο πρωτοφανές ποσοστό 
πάνω από 80%, το πακέτο μέτρων αντιμετώπισης του κόστους των καυσίμων, το 
πακέτο μέτρων κοινωνικής συνοχής και πολλά άλλα. 

5. Παρόλα όσα έχουν γίνει το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι οι 
ρυθμοί υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος δεν είναι οι αναμενόμενοι με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται δυσφορία σε στρώματα του πληθυσμού. Η δυσφορία 
αυτή όταν είναι δικαιολογημένη πρέπει να συναντά την ευαισθησία της κυβέρνησης. 
Ορισμένες βέβαια φορές είναι αδικαιολόγητη γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες υλοποιείται το κυβερνητικό πρόγραμμα, είτε διακρίνεται από μια 
αδημονία να γίνουν όλα όσα διαλαμβάνει το πρόγραμμα αμέσως. 

6. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος σύγκλισης της 
οικονομίας, που εφαρμόζει η κυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υλοποίηση 
με γρηγορότερους ρυθμούς του κυβερνητικού προγράμματος και για αντιμετώπιση 
με πιο αποτελεσματικό και πιο φιλολαϊκό τρόπο των προβλημάτων που υπάρχουν 
και ταλαιπωρούν τα λαϊκά στρώματα. Η κυβέρνηση πρέπει έγκαιρα να προβλέπει τις 
επιπτώσεις από διάφορα προβλήματα και καταστάσεις καινά προτείνει ικανοποιητική 
θεραπεία πριν να δημιουργούνται τριβές και αναστάτωση μέσα σε συγκεκριμένα 
στρώματα του πληθυσμού. 

7. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η συμμετοχή του Α Κ Ε Λ στην κυβέρνηση 
αποδεικνύεται καθημερινά ουσιαστική και παραγωγική. Οι υπουργοί του Α Κ Ε Λ είναι 
από τα πιο αξιόλογα στελέχη που διαθέτει η παρούσα κυβέρνηση. Το Κόμμα ζητά 
από τους υπουργούς του να συμβάλλουν ακόμα πιο αποφασιστικά στη διαμόρφωση 
φιλολαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης, να χειρίζονται πιο αποφασιστικά τα θέματα 
που έρχονται μπροστά τους, να είναι πιο αποφασιστικοί απέναντι στον κυβερνητικό 
γραφειοκρατικό μηχανισμό και να έχουν μεγαλύτερη και πιο άμεση επαφή με το λαό 
και τα προβλήματα του. 

8. Το 20ο Συνέδριο καλεί τα σώματα και τα στελέχη του Κόμματος και του Λαϊκού 
Κινήματος καθώς και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες 
Δυνάμε ις να διαδραματίσουν και στο μέλλον ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο στην 
παρέμβαση για υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του κυβερνητικού προγράμματος. 

9. Η συνεργασία του Α Κ Ε Λ με τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση 
του χαρακτηρίζεται από φιλικό διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και κοινή δράση για 
εφαρμογή του προγράμματος της αλλαγής. Αυτό το καλό κλίμα πρέπει συνεχώς 
να ενισχύεται για το καλό του τόπου και του λαού. Καλή σε γενικές γραμμές 
συνεργασία και κλίμα υπάρχει και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που στηρίζουν 
την Κυβέρνηση, παρά το μεγάλο εύρος και τη διαφορετικότητα αυτών των δυνάμεων 
και παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές προσεγγίσεις που δημιουργούν ένταση. ΓΓ 
αυτό και διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ 
των κομμάτων της συμπολίτευσης και με την ίδια την κυβέρνηση. 

10. Το 20ο Συνέδριο ξεκαθαρίζει για μια ακόμα φορά ότι η συμμετοχή στην 
κυβέρνηση δεν σημαίνει άρνηση της αυτοτέλειας και της αυτονομίας του Κόμματος. 
Εκεί που διαφωνούμε με αποφάσεις και πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση 
έχουμε δικαίωμα και καθήκον να διαφοροποιούμαστε ακόμα και να δημοσιοποιούμε 
την αντίθεση και τις διαφορετικές μας θέσεις. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να το 
πράττουμε πάντα υπεύθυνα γιατί στόχος μας δεν είναι να υποσκάψουμε αλλά να 
βοηθήσουμε την κυβέρνηση. 

11. Το Συνέδριο υπογραμμίζει ότι ως Α Κ Ε Λ δεν είμαστε διατεθειμένοινα ανεχτούμε 
φαινόμενα αναξιοκρατίας, λαϊκισμού και δημαγωγίας από πλευράς στελεχών 
συγκυβερνώτων κομμάτων. Δεν νοείται στελέχη από Κόμματα της συμπολίτευσης 
να ασκούν με τον πιο εύκολο τρόπο κριτική στην κυβέρνηση και να συνταυτίζονται 
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ουσιαστικά με την ισοπεδωτική αντιπολίτευση του Συναγερμού και από την άλλη να 
υπάρχει η απαίτηση ότι το Α Κ Ε Λ ως υπεύθυνο Κόμμα να στηρίζει την κυβέρνηση. 

12. Το Συνέδριο επισημαίνει τις εντάσεις στο εσωτερικό μέτωπο που προκαλούνται 
από τη στάση της ηγεσίας του Συναγερμού, η οποία ασκεί ισοπεδωτική και στείρα 
αντιπολίτευση. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ καταφεύγει συχνά στην δημαγωγία καιτονλαϊκισμό. 
Προκαλεί συγκρούσεις μέσα στη βουλή. Με τον πιο εύκολο τρόπο εκμεταλλεύεται 
οξυμένα προβλήματα τα περισσότερα από τα οποία δημιουργήθηκαν επί δικής της 
διακυβέρνησης. Δεν διστάζει να υποδαυλίζει αχρείαστες κινητοποιήσεις με στόχο 
να φθείρει την κυβέρνηση και τα συμπολιτευόμενα Κόμματα. Η στάση αυτή του 
Συναγερμού, που συχνά αναπαράγεται από μερίδα των Μ Μ Ε . δημιουργεί εντάσεις και 
υποσκάπτει την ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει 
την στείρα και ισοπεδωτική αντιπολίτευση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. 

Βουλευτικές εκλογές και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις 

1. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν μέσα σε ιδιάζουσες συνθήκες 
διεθνώς και εσωτερικά. Συνθήκες διαφορετικές από κάθε προηγούμενη φορά και 
με εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στον κόσμο επικρατεί η ιμπεριαλιστική «νέα 
τάξη». Η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε. Για πρώτη φορά το Κόμμα μας μετέχει στη 
διακυβέρνηση του τόπου. 0 απόηχος των δημοψηφισμάτων και των ευρωεκλογών 
είναι ακόμα ζωντανός. Αναμένεται να υπάρξει έντονη ανάμειξη των Μ Μ Ε και των 
Γραφείων Δημοσ ίων Σχέσεων. Όλα τα Κόμματα θα επιδιώξουν διεύρυνση των 
ψηφοδελτίων τους. Αναμένεται να υπάρξει πρωτοφανής έκρηξη λαϊκισμού με 
πρωταγωνιστή την ηγεσία του ΔΗΣΥ αλλά και άλλους. Όλες οι πολιτικές κινήσεις 
πριν και μετά τις εκλογές θα διεξάγονται με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές 
εκλογές. 

2. Στρατηγικός στόχος του Α Κ Ε Λ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές είναι 
να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο με ψηλά ποσοστά, ως η μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Α Κ Ε Λ θα πρέπει: 

I. Να διαμορφώσει αποτελεσματική στρατηγική και τακτική και πρωτότυπη και 
ευρηματική προεκλογική εκστρατεία. 

II. Να καταρτίσει τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς ευρύτερα. 

III. Να επαναβεβαιώσει την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις με τη 
συμπερίληψη ακόμα περισσότερων αξιόλογων και ικανών ανθρώπων από τον 
ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. 

IV. Να επαναβεβαιώσει την πολιτική της ανανέωσης με τη συμπερίληψη 
αξιόλογων νέων ανθρώπων από τον ευρύ χώρο της Αριστεράς. 

V. Το Συνέδριο με στόχο την προώθηση της ανανέωσης στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις αποφασίζει τον περιορισμό των 
θητειών των βουλευτών σε τρεις συνεχόμενες θητείες. Για τα μέλη του Πολιτικού 
Γραφείου που κατέχουν το βουλευτικό αξίωμα η κάθε περίπτωση θα συζητείται 
ξεχωριστά. Οι βουλευτές που θα συμπληρώσουν τρεις θητείες θα αξιοποιηθούν 
ποικιλόμορφα από το Κόμμα. 

VI. Αμέσως μετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία των 
εκλογώνόλεςο ιδυνάμε ι ς τουΚόμματοςκα ι τουΛα ϊκού Κινήματος. Νασχεδιαστεί 
έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονομική και τεχνική προετοιμασία. 

3. Η ανάδειξη αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες συνθήκες αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των 
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης του 2006 
θα επιδιώξουμε επιβεβαίωση και ενίσχυση του αναγνωρισμένου ρόλου του Α Κ Ε Λ 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ρόλος ο οποίος κατακτήθηκε με τις ορθές θέσεις που 
προβάλλουμε και την πάλη μας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών 
κοινωνιών. Πέραν από την καθημερινότητα του πολίτη που ενδιαφέρει τις τοπικές 
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κοινωνίες, η προσφορά και αποφασιστική παρέμβαση μας σε θέματα υποδομής και 
ανάπτυξης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ο ρόλος μας να αναδειχθεί καταλυτικός σε 
τέτοια ζητήματα όπως είναι: Η κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και 
ο αθλητισμός, το περιβάλλον και η οικολογία, η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, η 
ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ισομερής και 
ισορροπημένη ανάπτυξη, η στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου. 

4. Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, παραμένει σταθερή η πολιτική της ανάδειξης 
των ικανότερων μας στελεχών στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσον 
κομματικών όσον και ευρύτερα. Και σ' αυτή την εκλογή η επιδίωξη διευρυμένων 
ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη την ευρύτητα του χώρου του Α Κ Ε Λ - Αριστερά 
- Νέες Δυνάμεις, παραμένει σε ισχύ. Η πολιτική των συνεργασιών και συμμαχιών θα 
βρίσκεται και πάλιν στο επίκεντρο της εκλογικής μας τακτικής, έχοντας κατά νου και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

5. Στρατηγικός στόχος για τις προεδρικές εκλογές του 2008 παραμένει μια 
φιλολαϊκή, προοδευτική, δημοκρατική διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση, η οποία θα 
έχε ι ως πρώτη προτεραιότητα πολιτικής, την λύση του Κυπριακού ή την εφαρμογή 
μιας λύσης αν μέχρι τότε γίνει κατορθωτό να επιτευχθεί μια λειτουργική και βιώσιμη 
λύση. Και παράλληλα η παρά πέρα προώθηση του εκσυγχρονισμού της κυπριακής 
κοινωνίας σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Το πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος 
είναι θέμα που το Κόμμα θα πρέπει να εξετάσει την κατάλληλη στιγμή λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την εμπειρία της παρούσας συμμετοχής στη διακυβέρνηση του τόπου 
και τις συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί από τις εξελίξεις του Κυπριακού και 
της εσωτερικής διακυβέρνησης. 

Το Κόμμα και η ενότητα του 
1. Ως αποτέλεσμα των αγώνων, των επιτυχιών και της δύναμης του Κόμματος 
η κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με τις κατακτήσεις των εργαζομένων, τη 
λειτουργία της δημοκρατίας και πολλές άλλες πτυχές της ζωής, είναι παράδειγμα προς 
μίμηση. Στην περίοδο που μεσολάβησε από το 19ο Συνέδριο και μετά ο κομματικός 
μηχανισμός, εθελοντικός και έμμισθος, καλέστηκε να φέρει σε πέρας σωρεία 
σημαντικών πολιτικών και οργανωτικών καθηκόντων. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει 
ότι παρ' όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, ο κομματικός 
μηχανισμός ανταποκρίθηκε θετικά και επάξια. Σημε ιώνουμε ιδιαίτερα τη δουλιά που 
έγινε στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και που είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη 
στις βουλευτικές εκλογές του 2001 και τις προεδρικές εκλογές του 2003. θετικά 
βήματα σημειώθηκαν επίσης και στη λειτουργία σωμάτων και βοηθητικών Γραφείων, 
στην κάλυψη στόχων του ετήσιου οργανωτικού πλάνου, στην κινητοποίηση μελών και 
οπαδών του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Υπήρξαν όμως και σοβαρές αδυναμίες και εμφανείς ελλείψεις και κενά στη 
λειτουργία του κομματικού μηχανισμού. Τα αρνητικά φαινόμενα της με ιωμένης 
προσφοράς εθελοντικής δουλιάς, της χαλάρωσης και του παραγοντισμού 
συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις γραμμές του Κόμματος και είναι ανασταλτικός 
παράγοντας στην προσπάθεια για ποιοτική και ποσοτική άνοδο στη δουλιά μας. Το 
Α Κ Ε Λ δεν συμβιβάζεται με αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εκτρέφει και αναπαράγει 
η καπιταλιστική κοινωνία. Καταβλήθηκαν προσπάθειες αντιμετώπισης τους, χωρίς 
όμως να σημειωθούν ιδιαίτερες επιτυχίες. 

3. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να συνειδητοποιηθεί η 
πολιτική και ιδεολογική σημασία της οργανωτικής δουλιάς που συχνά είναι δύσκολη, 
σκληρή, και αγχώδης. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην ενίσχυση του μηχανισμού 
εθελοντικού και έμμισθου, χωρίς αναβολές και σκεπτικισμούς. Το θέμα είναι 
σημαντικό και πρέπει να προωθείται ταυτόχρονα με άλλες πτυχές της δράσης του 
Κόμματος όπως εκείνες που αφορούν τα νέα μέλη. τη σωστή αφομοίωση τους, την 
ενίσχυση του πολιτικού και ιδεολογικού υπόβαθρου των μελών και στελεχών όλης 
της κλίμακας. 
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ουσιαστικά με την ισοπεδωτική αντιπολίτευση του Συναγερμού και από την άλλη να 
υπάρχει η απαίτηση ότι το Α Κ Ε Λ ως υπεύθυνο Κόμμα να στηρίζει την κυβέρνηση. 

12. Το Συνέδριο επισημαίνει τις εντάσεις στο εσωτερικό μέτωπο που προκαλούνται 
από τη στάση της ηγεσίας του Συναγερμού, η οποία ασκεί ισοπεδωτική και στείρα 
αντιπολίτευση. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ καταφεύγει συχνά στην δημαγωγία καιτονλαϊκισμό. 
Προκαλεί συγκρούσεις μέσα στη βουλή. Με τον πιο εύκολο τρόπο εκμεταλλεύεται 
οξυμένα προβλήματα τα περισσότερα από τα οποία δημιουργήθηκαν επί δικής της 
διακυβέρνησης. Δεν διστάζει να υποδαυλίζει αχρείαστες κινητοποιήσεις με στόχο 
να φθείρει την κυβέρνηση και τα συμπολιτευόμενα Κόμματα. Η στάση αυτή του 
Συναγερμού, που συχνά αναπαράγεται από μερίδα των Μ Μ Ε . δημιουργεί εντάσεις και 
υποσκάπτει την ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει 
την στείρα και ισοπεδωτική αντιπολίτευση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. 

Βουλευτικές εκλογές και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις 

1. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν μέσα σε ιδιάζουσες συνθήκες 
διεθνώς και εσωτερικά. Συνθήκες διαφορετικές από κάθε προηγούμενη φορά και 
με εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στον κόσμο επικρατεί η ιμπεριαλιστική «νέα 
τάξη». Η Κύπρος είναι μέλος της Ε.Ε. Για πρώτη φορά το Κόμμα μας μετέχει στη 
διακυβέρνηση του τόπου. 0 απόηχος των δημοψηφισμάτων και των ευρωεκλογών 
είναι ακόμα ζωντανός. Αναμένεται να υπάρξει έντονη ανάμειξη των Μ Μ Ε και των 
Γραφείων Δημοσ ίων Σχέσεων. Όλα τα Κόμματα θα επιδιώξουν διεύρυνση των 
ψηφοδελτίων τους. Αναμένεται να υπάρξει πρωτοφανής έκρηξη λαϊκισμού με 
πρωταγωνιστή την ηγεσία του ΔΗΣΥ αλλά και άλλους. Όλες οι πολιτικές κινήσεις 
πριν και μετά τις εκλογές θα διεξάγονται με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές 
εκλογές. 

2. Στρατηγικός στόχος του Α Κ Ε Λ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές είναι 
να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο με ψηλά ποσοστά, ως η μεγαλύτερη 
πολιτική δύναμη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Α Κ Ε Λ θα πρέπει: 

I. Να διαμορφώσει αποτελεσματική στρατηγική και τακτική και πρωτότυπη και 
ευρηματική προεκλογική εκστρατεία. 

II. Να καταρτίσει τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς ευρύτερα. 

III. Να επαναβεβαιώσει την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις με τη 
συμπερίληψη ακόμα περισσότερων αξιόλογων και ικανών ανθρώπων από τον 
ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. 

IV. Να επαναβεβαιώσει την πολιτική της ανανέωσης με τη συμπερίληψη 
αξιόλογων νέων ανθρώπων από τον ευρύ χώρο της Αριστεράς. 

V. Το Συνέδριο με στόχο την προώθηση της ανανέωσης στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις αποφασίζει τον περιορισμό των 
θητειών των βουλευτών σε τρεις συνεχόμενες θητείες. Για τα μέλη του Πολιτικού 
Γραφείου που κατέχουν το βουλευτικό αξίωμα η κάθε περίπτωση θα συζητείται 
ξεχωριστά. Οι βουλευτές που θα συμπληρώσουν τρεις θητείες θα αξιοποιηθούν 
ποικιλόμορφα από το Κόμμα. 

VI. Αμέσως μετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία των 
εκλογώνόλεςο ιδυνάμε ι ς τουΚόμματοςκα ι τουΛα ϊκού Κινήματος. Νασχεδιαστεί 
έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονομική και τεχνική προετοιμασία. 

3. Η ανάδειξη αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες συνθήκες αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία και συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των 
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης του 2006 
θα επιδιώξουμε επιβεβαίωση και ενίσχυση του αναγνωρισμένου ρόλου του Α Κ Ε Λ 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ρόλος ο οποίος κατακτήθηκε με τις ορθές θέσεις που 
προβάλλουμε και την πάλη μας για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών 
κοινωνιών. Πέραν από την καθημερινότητα του πολίτη που ενδιαφέρει τις τοπικές 
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κοινωνίες, η προσφορά και αποφασιστική παρέμβαση μας σε θέματα υποδομής και 
ανάπτυξης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ο ρόλος μας να αναδειχθεί καταλυτικός σε 
τέτοια ζητήματα όπως είναι: Η κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, ο πολιτισμός και 
ο αθλητισμός, το περιβάλλον και η οικολογία, η συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, η 
ποιότητα και αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ισομερής και 
ισορροπημένη ανάπτυξη, η στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου. 

4. Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, παραμένει σταθερή η πολιτική της ανάδειξης 
των ικανότερων μας στελεχών στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσον 
κομματικών όσον και ευρύτερα. Και σ' αυτή την εκλογή η επιδίωξη διευρυμένων 
ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη την ευρύτητα του χώρου του Α Κ Ε Λ - Αριστερά 
- Νέες Δυνάμεις, παραμένει σε ισχύ. Η πολιτική των συνεργασιών και συμμαχιών θα 
βρίσκεται και πάλιν στο επίκεντρο της εκλογικής μας τακτικής, έχοντας κατά νου και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

5. Στρατηγικός στόχος για τις προεδρικές εκλογές του 2008 παραμένει μια 
φιλολαϊκή, προοδευτική, δημοκρατική διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση, η οποία θα 
έχε ι ως πρώτη προτεραιότητα πολιτικής, την λύση του Κυπριακού ή την εφαρμογή 
μιας λύσης αν μέχρι τότε γίνει κατορθωτό να επιτευχθεί μια λειτουργική και βιώσιμη 
λύση. Και παράλληλα η παρά πέρα προώθηση του εκσυγχρονισμού της κυπριακής 
κοινωνίας σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Το πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος 
είναι θέμα που το Κόμμα θα πρέπει να εξετάσει την κατάλληλη στιγμή λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την εμπειρία της παρούσας συμμετοχής στη διακυβέρνηση του τόπου 
και τις συνθήκες όπως θα έχουν διαμορφωθεί από τις εξελίξεις του Κυπριακού και 
της εσωτερικής διακυβέρνησης. 

Το Κόμμα και η ενότητα του 
1. Ως αποτέλεσμα των αγώνων, των επιτυχιών και της δύναμης του Κόμματος 
η κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με τις κατακτήσεις των εργαζομένων, τη 
λειτουργία της δημοκρατίας και πολλές άλλες πτυχές της ζωής, είναι παράδειγμα προς 
μίμηση. Στην περίοδο που μεσολάβησε από το 19ο Συνέδριο και μετά ο κομματικός 
μηχανισμός, εθελοντικός και έμμισθος, καλέστηκε να φέρει σε πέρας σωρεία 
σημαντικών πολιτικών και οργανωτικών καθηκόντων. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει 
ότι παρ' όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, ο κομματικός 
μηχανισμός ανταποκρίθηκε θετικά και επάξια. Σημε ιώνουμε ιδιαίτερα τη δουλιά που 
έγινε στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και που είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη 
στις βουλευτικές εκλογές του 2001 και τις προεδρικές εκλογές του 2003. θετικά 
βήματα σημειώθηκαν επίσης και στη λειτουργία σωμάτων και βοηθητικών Γραφείων, 
στην κάλυψη στόχων του ετήσιου οργανωτικού πλάνου, στην κινητοποίηση μελών και 
οπαδών του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος. 

2. Υπήρξαν όμως και σοβαρές αδυναμίες και εμφανείς ελλείψεις και κενά στη 
λειτουργία του κομματικού μηχανισμού. Τα αρνητικά φαινόμενα της με ιωμένης 
προσφοράς εθελοντικής δουλιάς, της χαλάρωσης και του παραγοντισμού 
συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις γραμμές του Κόμματος και είναι ανασταλτικός 
παράγοντας στην προσπάθεια για ποιοτική και ποσοτική άνοδο στη δουλιά μας. Το 
Α Κ Ε Λ δεν συμβιβάζεται με αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εκτρέφει και αναπαράγει 
η καπιταλιστική κοινωνία. Καταβλήθηκαν προσπάθειες αντιμετώπισης τους, χωρίς 
όμως να σημειωθούν ιδιαίτερες επιτυχίες. 

3. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να συνειδητοποιηθεί η 
πολιτική και ιδεολογική σημασία της οργανωτικής δουλιάς που συχνά είναι δύσκολη, 
σκληρή, και αγχώδης. Επιβάλλεται να προχωρήσουμε στην ενίσχυση του μηχανισμού 
εθελοντικού και έμμισθου, χωρίς αναβολές και σκεπτικισμούς. Το θέμα είναι 
σημαντικό και πρέπει να προωθείται ταυτόχρονα με άλλες πτυχές της δράσης του 
Κόμματος όπως εκείνες που αφορούν τα νέα μέλη. τη σωστή αφομοίωση τους, την 
ενίσχυση του πολιτικού και ιδεολογικού υπόβαθρου των μελών και στελεχών όλης 
της κλίμακας. 
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4. Η Κομματική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) - που είναι το θεμέλιο του Κόμματος, 
ο κρίκος σύνδεσης του με τους εργαζόμενους και ευρύτερα το λαό μας, συστατικός 
κρίκος στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων και το μέσο υλοποίησης των 
αποφάσεων του Κόμματος - πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής όχι μόνο από 
τα καθοδηγητικά όργανα, αλλά και τα ίδια τα στελέχη, όλων των επιπέδων, είτε είναι 
κομματικά στελέχη που υπηρετούν στον μηχανισμό του Κόμματος, είτε κατέχουν και 
δημόσια αξιώματα. 

5. Η προσπάθεια μελέτης και καταπολέμησης των αρνητικών φαινομένων, η 
ανάγκη για επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από αυτά, συνδυάζεται με τη 
σταδιακή και πολύπλευρη ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας 
του Κόμματος. Το 20ο Συνέδριο κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίζει την 
πραγματοποίηση έκτακτου Συνεδρίου στο μεσοδιάστημα μεταξύ 20ου και 21ου 
Συνεδρίου το οποίο θα ασχοληθεί με την οργανωτική κατάσταση του Κόμματος και 
πιθανές καταστατικές αλλαγές. 

6. Με αφετηρία το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ το 1990, η δραστηριότητα του 
Κόμματος μας επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Η δουλιά μας στους μαζικούς φορείς 
που καλύπτουν όλους αυτούς τους τομείς πολλαπλασιάστηκε. Το Συνέδριο σημειώνει 
με ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης μας στους διάφορους 
μαζικούς φορείς. Οι οργανωμένες παρατάξεις του Κόμματος σε επαγγελματικούς -
συνδικαλιστικούς χώρους σημειώνουν αξιόλογες επιτυχίες. Ταυτόχρονα το Συνέδριο 
διαπιστώνει ελλείψεις, αδυναμίες και παραλείψεις που δεν μας επιτρέπουν να 
προσφέρουμε στο βαθμό που η κυπριακή κοινωνία αναμένει από το Α Κ Ε Λ . Υπάρχουν 
περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης μας και την ίδια στιγμή προκύπτει η 
ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε ακόμα περισσότερους νέους χώρους. 
Προκύπτει επίσης η ανάγκη για αναβάθμιση, πιο οργανωμένη και πιο συστηματική 
δουλιά των βοηθητικών Γραφείων της Κ.Ε. Σε σχέση με τους εκπροσώπους του 
Κόμματος σε θεσμικά όργανα ενώ καταγράφεται θετική συμβολή και ανάλογο 
ενδιαφέρον, προκύπτει και εδώ ανάγκη καλύτερης συνεννόησης και συντονισμού. 

7. Η ενότητα του Κόμματος είναι η μεγαλύτερη μας κατάκτηση και το ισχυρότερο 
όπλο που διαθέτουμε. Στην πενταετία από το19ο Συνέδριο μέχρι σήμερα δυστυχώς 
εντάθηκαν τα φαινόμενα παραβίασης συλλογικών αποφάσεων του Κόμματος. 
Τέτοια φαινόμενα είχαμε στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και ιδιαίτερα 
κατά το δημοψήφισμα του Απρίλη 2004. Οι παραβιάσεις συλλογικών αποφάσεων 
καταδεικνύουν ένα κενό στην ιδεολογικοπολιτική μας διαπαιδαγώγηση, που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι σε δύσκολες ώρες που κληθήκαμε να 
πάρουμε θέση σε κεφαλαιώδη ερωτήματα, σε ώρες όπου η ενότητα του Κόμματος ήταν 
ακόμα πιο απαραίτητη, δεν κατορθώσαμε να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. 
Ορισμένοι έθεσαν την προσωπική τους συνείδηση πάνω από τη συλλογική συνείδηση 
του Κόμματος δημιουργώντας έτσι πρόβλημα συνοχής και αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής και της πάλης του Κόμματος. 

8. Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να αντιπαλεύει με αυτό το αρνητικό 
φαινόμενο, όπως και με τα όποια αρνητικά φαινόμενα παρουσιάζονται στη δουλιά, 
την πάλη και τη συμπεριφορά μας. Μόνο έτσι το Κόμμα θα καθίσταται συνεχώς και 
πιο ικανό να προωθεί τις αποφάσεις του, να υλοποιεί την πολιτική του, να προάγει 
την ενότητα του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Η προσήλωση όλων μας στις 
Οργανωτικές αρχές του Κόμματος και στις αρετές της κομμουνιστικής ηθικής είναι 
αναγκαία και απαραίτητη. 

9. Τα σώματα του Κόμματος δεν πρέπει να δείχνουν ανοχή απέναντι στα αρνητικά 
φαινόμενα. Με συντροφικότητα και πειθώ αλλά και με τη λήψη μέτρων, εκεί όπου 
είναι αναγκαίο, θα πρέπει να προστατεύουν την ενότητα, την πολιτική και τις αρχές 
του Κόμματος, έτσι όπως τις καθορίζει το καταστατικό μας και τις ερμηνεύουν τα 
συλλογικά όργανα. 

10. Η ιδεολογική μόρφωση και επιμόρφωση των κομματικών μελών και στελεχών 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικότερα μας καθήκοντα. Η αστική ιδεολογία, 
η ιμπεριαλιστική «νέα τάξη πραγμάτων» και η παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών 
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εταιρειών προάγουν την αποϊδεολογικοποίηση, την αντίληψη περί της εξάλειψης 
των συνόρων Αριστεράς Δεξιάς, την αποπολιτικοποίηση. τον κοσμοπολιτισμό, την 
απαξίωση της οργανωμένης πάλης. Η κατάσταση αυτή επιδρά και στην κομματική 
μας ζωή δημιουργώντας αρνητικά φαινόμενα. Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουμε με επιτυχία αυτά τα 
αρνητικά φαινόμενα. 

11. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς πρέπει να βρίσκονται οι βασικές 
αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το 
σοσιαλισμό, ο διεθνισμός, οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο προοδευτικό 
κίνημα, η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, οι οργανωτικές αρχές που διέπουν 
την λειτουργία του Κόμματος μας. Η μαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας μας, το 
ξεσκέπασμα των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των αυταπατών που καλλιεργεί 
η αστική ιδεολογία, η τεκμηριωμένη αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα του 
νεοφιλελευθερισμού, η πάλη κατά της υποκουλτούρας και του κοσμοπολιτισμού, 
έχουν μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι μόνο ιδεολογική αλλά και 
τεράστια πολιτική σημασία. 

12. Το Συνέδριο εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό της ιδεολογικής μας δουλιάς, περιλαμβανομένης καιτης αξιοποίησης 
μέσων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι δεν 
έχουμε καταφέρει να αναβαθμίσουμε την ιδεολογική μας δουλιά στο βαθμό που 
επ ιθυμούμε και που οι ίδιες οι συνθήκες απαιτούν. Είναι αναγκαία η πιο οργανωμένη 
και προγραμματισμένη συνεχής προσπάθεια. Επιβάλλεται επίσης η μεγαλύτερη και 
καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών μας σχέσεων. Η δουλιά μας στον ιδεολογικό 
τομέα πρέπει να χαρακτηρίζεται από περισσότερη εξωστρέφεια και να στοχεύει στην 
μετάδοση των δικών μας μηνυμάτων στα πλατιά στρώματα του λαού. 

13. Τα δΟχρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ πρέπει να αξιοποιηθούν και στον ιδεολογικό 
τομέα. Οι πολύχρονοι αγώνες, η ανεκτίμητη προσφορά και οι μεγάλες θυσίες του 
Κόμματος μας εμπεριέχουν διδάγματα διαχρονικής σημασίας που πρέπει να είναι 
κτήμα του κάθε Ακελιστή και ευρύτερα κάθε προοδευτικού ανθρώπου στην Κύπρο. 

14. Παρόλες τις διαπιστώσεις για την αναγκαιότητα του ο «Νέος Δημοκράτης», 
το θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά 
έχει αδρανήσει. Το θέμα του ρόλου, της κανονικής έκδοσης και της αναβάθμισης 
του περιεχομένου του θεωρητικού και πολιτικού μας οργάνου, παραμένει ως 
καθήκον πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά και πολύ 
συγκεκριμένα τη νέα Κεντρική Επιτροπή. 

15. Η Επαγρύπνηση πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μέρος της καθημερινής 
Κομματικής μας δουλειάς. Το Α Κ Ε Λ ως ένα μεγάλο πολιτικό Κόμμα χρειάζεται να 
είναι συνεχώς ενήμερο για τις διάφορες εξελίξεις και τα τεκταινόμενα ώστε να 
είναι σε θέση να διαμορφώνει σωστά την πολιτική και την τακτική του. Από την άλλη 
πρέπει να είναι σε θέση να προλαμβάνει τυχόν ενέργειες που στρέφονται ενάντια 
στο ίδιο και τα στελέχη του. Ταυτόχρονα ως Κόμμα που δραστηριοποιείται σε μια 
ημικατεχόμενη και απειλούμενη από πολλούς κινδύνους πατρίδα, θεωρούμε χρέος 
μας να επαγρυπνούμε και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το Συνέδριο τονίζει την ανάγκη όπως η Κομματική και πολιτική 
επαγρύπνηση, που είναι καθήκον όλων μας, ενταθεί και αναβαθμιστεί. 

16. Η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες 
Δυνάμε ις εντός του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, 
τεκμηρίωση των θέσεων, σεβασμό των άλλων πολιτικών δυνάμεων και συλλογικότητα. 
Το Συνέδριο εκφράζει συνολικά θετική εκτίμηση για την παρουσία και τη δράση 
της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδα και ταυτόχρονα διαπιστώνει ότι υπάρχουν σαφή 
περιθώρια για βελτίωση της. 

17. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμε ις 
καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους ανέπτυξαν ουσιαστική και πολυδιάστατη 
εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανακίνηση και 
επίλυση εκατοντάδων προβλημάτων. Το Συνέδριο εκτιμώντας ως ικανοποιητική σε 
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4. Η Κομματική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) - που είναι το θεμέλιο του Κόμματος, 
ο κρίκος σύνδεσης του με τους εργαζόμενους και ευρύτερα το λαό μας, συστατικός 
κρίκος στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων και το μέσο υλοποίησης των 
αποφάσεων του Κόμματος - πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής όχι μόνο από 
τα καθοδηγητικά όργανα, αλλά και τα ίδια τα στελέχη, όλων των επιπέδων, είτε είναι 
κομματικά στελέχη που υπηρετούν στον μηχανισμό του Κόμματος, είτε κατέχουν και 
δημόσια αξιώματα. 

5. Η προσπάθεια μελέτης και καταπολέμησης των αρνητικών φαινομένων, η 
ανάγκη για επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από αυτά, συνδυάζεται με τη 
σταδιακή και πολύπλευρη ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας 
του Κόμματος. Το 20ο Συνέδριο κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίζει την 
πραγματοποίηση έκτακτου Συνεδρίου στο μεσοδιάστημα μεταξύ 20ου και 21ου 
Συνεδρίου το οποίο θα ασχοληθεί με την οργανωτική κατάσταση του Κόμματος και 
πιθανές καταστατικές αλλαγές. 

6. Με αφετηρία το 17ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ το 1990, η δραστηριότητα του 
Κόμματος μας επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους τομείς της πολιτικής, κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Η δουλιά μας στους μαζικούς φορείς 
που καλύπτουν όλους αυτούς τους τομείς πολλαπλασιάστηκε. Το Συνέδριο σημειώνει 
με ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης μας στους διάφορους 
μαζικούς φορείς. Οι οργανωμένες παρατάξεις του Κόμματος σε επαγγελματικούς -
συνδικαλιστικούς χώρους σημειώνουν αξιόλογες επιτυχίες. Ταυτόχρονα το Συνέδριο 
διαπιστώνει ελλείψεις, αδυναμίες και παραλείψεις που δεν μας επιτρέπουν να 
προσφέρουμε στο βαθμό που η κυπριακή κοινωνία αναμένει από το Α Κ Ε Λ . Υπάρχουν 
περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης μας και την ίδια στιγμή προκύπτει η 
ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε ακόμα περισσότερους νέους χώρους. 
Προκύπτει επίσης η ανάγκη για αναβάθμιση, πιο οργανωμένη και πιο συστηματική 
δουλιά των βοηθητικών Γραφείων της Κ.Ε. Σε σχέση με τους εκπροσώπους του 
Κόμματος σε θεσμικά όργανα ενώ καταγράφεται θετική συμβολή και ανάλογο 
ενδιαφέρον, προκύπτει και εδώ ανάγκη καλύτερης συνεννόησης και συντονισμού. 

7. Η ενότητα του Κόμματος είναι η μεγαλύτερη μας κατάκτηση και το ισχυρότερο 
όπλο που διαθέτουμε. Στην πενταετία από το19ο Συνέδριο μέχρι σήμερα δυστυχώς 
εντάθηκαν τα φαινόμενα παραβίασης συλλογικών αποφάσεων του Κόμματος. 
Τέτοια φαινόμενα είχαμε στις διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις και ιδιαίτερα 
κατά το δημοψήφισμα του Απρίλη 2004. Οι παραβιάσεις συλλογικών αποφάσεων 
καταδεικνύουν ένα κενό στην ιδεολογικοπολιτική μας διαπαιδαγώγηση, που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι σε δύσκολες ώρες που κληθήκαμε να 
πάρουμε θέση σε κεφαλαιώδη ερωτήματα, σε ώρες όπου η ενότητα του Κόμματος ήταν 
ακόμα πιο απαραίτητη, δεν κατορθώσαμε να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. 
Ορισμένοι έθεσαν την προσωπική τους συνείδηση πάνω από τη συλλογική συνείδηση 
του Κόμματος δημιουργώντας έτσι πρόβλημα συνοχής και αποτελεσματικότητας της 
πολιτικής και της πάλης του Κόμματος. 

8. Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα να συνεχίσει να αντιπαλεύει με αυτό το αρνητικό 
φαινόμενο, όπως και με τα όποια αρνητικά φαινόμενα παρουσιάζονται στη δουλιά, 
την πάλη και τη συμπεριφορά μας. Μόνο έτσι το Κόμμα θα καθίσταται συνεχώς και 
πιο ικανό να προωθεί τις αποφάσεις του, να υλοποιεί την πολιτική του, να προάγει 
την ενότητα του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Η προσήλωση όλων μας στις 
Οργανωτικές αρχές του Κόμματος και στις αρετές της κομμουνιστικής ηθικής είναι 
αναγκαία και απαραίτητη. 

9. Τα σώματα του Κόμματος δεν πρέπει να δείχνουν ανοχή απέναντι στα αρνητικά 
φαινόμενα. Με συντροφικότητα και πειθώ αλλά και με τη λήψη μέτρων, εκεί όπου 
είναι αναγκαίο, θα πρέπει να προστατεύουν την ενότητα, την πολιτική και τις αρχές 
του Κόμματος, έτσι όπως τις καθορίζει το καταστατικό μας και τις ερμηνεύουν τα 
συλλογικά όργανα. 

10. Η ιδεολογική μόρφωση και επιμόρφωση των κομματικών μελών και στελεχών 
εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικότερα μας καθήκοντα. Η αστική ιδεολογία, 
η ιμπεριαλιστική «νέα τάξη πραγμάτων» και η παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών 
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εταιρειών προάγουν την αποϊδεολογικοποίηση, την αντίληψη περί της εξάλειψης 
των συνόρων Αριστεράς Δεξιάς, την αποπολιτικοποίηση. τον κοσμοπολιτισμό, την 
απαξίωση της οργανωμένης πάλης. Η κατάσταση αυτή επιδρά και στην κομματική 
μας ζωή δημιουργώντας αρνητικά φαινόμενα. Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουμε με επιτυχία αυτά τα 
αρνητικά φαινόμενα. 

11. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς πρέπει να βρίσκονται οι βασικές 
αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής κοσμοθεωρίας, η αντίληψη μας για το 
σοσιαλισμό, ο διεθνισμός, οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο προοδευτικό 
κίνημα, η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, οι οργανωτικές αρχές που διέπουν 
την λειτουργία του Κόμματος μας. Η μαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας μας, το 
ξεσκέπασμα των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των αυταπατών που καλλιεργεί 
η αστική ιδεολογία, η τεκμηριωμένη αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα του 
νεοφιλελευθερισμού, η πάλη κατά της υποκουλτούρας και του κοσμοπολιτισμού, 
έχουν μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι μόνο ιδεολογική αλλά και 
τεράστια πολιτική σημασία. 

12. Το Συνέδριο εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό της ιδεολογικής μας δουλιάς, περιλαμβανομένης καιτης αξιοποίησης 
μέσων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι δεν 
έχουμε καταφέρει να αναβαθμίσουμε την ιδεολογική μας δουλιά στο βαθμό που 
επ ιθυμούμε και που οι ίδιες οι συνθήκες απαιτούν. Είναι αναγκαία η πιο οργανωμένη 
και προγραμματισμένη συνεχής προσπάθεια. Επιβάλλεται επίσης η μεγαλύτερη και 
καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών μας σχέσεων. Η δουλιά μας στον ιδεολογικό 
τομέα πρέπει να χαρακτηρίζεται από περισσότερη εξωστρέφεια και να στοχεύει στην 
μετάδοση των δικών μας μηνυμάτων στα πλατιά στρώματα του λαού. 

13. Τα δΟχρονα του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ πρέπει να αξιοποιηθούν και στον ιδεολογικό 
τομέα. Οι πολύχρονοι αγώνες, η ανεκτίμητη προσφορά και οι μεγάλες θυσίες του 
Κόμματος μας εμπεριέχουν διδάγματα διαχρονικής σημασίας που πρέπει να είναι 
κτήμα του κάθε Ακελιστή και ευρύτερα κάθε προοδευτικού ανθρώπου στην Κύπρο. 

14. Παρόλες τις διαπιστώσεις για την αναγκαιότητα του ο «Νέος Δημοκράτης», 
το θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά 
έχει αδρανήσει. Το θέμα του ρόλου, της κανονικής έκδοσης και της αναβάθμισης 
του περιεχομένου του θεωρητικού και πολιτικού μας οργάνου, παραμένει ως 
καθήκον πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να απασχολήσει πολύ σοβαρά και πολύ 
συγκεκριμένα τη νέα Κεντρική Επιτροπή. 

15. Η Επαγρύπνηση πρέπει να εξακολουθήσει να είναι μέρος της καθημερινής 
Κομματικής μας δουλειάς. Το Α Κ Ε Λ ως ένα μεγάλο πολιτικό Κόμμα χρειάζεται να 
είναι συνεχώς ενήμερο για τις διάφορες εξελίξεις και τα τεκταινόμενα ώστε να 
είναι σε θέση να διαμορφώνει σωστά την πολιτική και την τακτική του. Από την άλλη 
πρέπει να είναι σε θέση να προλαμβάνει τυχόν ενέργειες που στρέφονται ενάντια 
στο ίδιο και τα στελέχη του. Ταυτόχρονα ως Κόμμα που δραστηριοποιείται σε μια 
ημικατεχόμενη και απειλούμενη από πολλούς κινδύνους πατρίδα, θεωρούμε χρέος 
μας να επαγρυπνούμε και σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το Συνέδριο τονίζει την ανάγκη όπως η Κομματική και πολιτική 
επαγρύπνηση, που είναι καθήκον όλων μας, ενταθεί και αναβαθμιστεί. 

16. Η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες 
Δυνάμε ις εντός του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, 
τεκμηρίωση των θέσεων, σεβασμό των άλλων πολιτικών δυνάμεων και συλλογικότητα. 
Το Συνέδριο εκφράζει συνολικά θετική εκτίμηση για την παρουσία και τη δράση 
της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδα και ταυτόχρονα διαπιστώνει ότι υπάρχουν σαφή 
περιθώρια για βελτίωση της. 

17. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμε ις 
καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους ανέπτυξαν ουσιαστική και πολυδιάστατη 
εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανακίνηση και 
επίλυση εκατοντάδων προβλημάτων. Το Συνέδριο εκτιμώντας ως ικανοποιητική σε 
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γενικές γραμμές την επαφή με τις συνοικίες, τις κοινότητες και τα οργανωμένα 
σύνολα, αλλά και τον απλό πολίτη καλεί τους Βουλευτές μας να αναβαθμίσουν 
ακόμα περισσότερο την επαφή τους με το λαό και τα προβλήματα του. Το Συνέδριο 
αποτιμά θετικά επίσης τον θεσμό των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών σημειώνοντας 
ταυτόχρονα τις ευρύτερες δυνατότητες που παρέχονται και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

18. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η εκλογή του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ στην προεδρία 
του Κοινοβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι γεγονός ιστορικής σημασίας 
για τα πολιτικά πράγματα της Κύπρου. Εγκαινίασε μια νέα περίοδο κατά την οποία 
το Α Κ Ε Λ όχι μόνο υποστηρίζει στα πλαίσια συνεργασιών την ανάδειξη σε ύπατα 
αξιώματα της Δημοκρατίας προσωπικότητες από άλλους χώρους, αλλά και διεκδικεί 
δικαιωματικά αυτά τα αξιώματα και για τον εαυτό του. Η ανάδειξη στην προεδρία 
της Βουλής του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ είναι μια δικαίωση για το Κόμμα μας και τους 
πολύχρονους αγώνες του. 

19. Η προεδρία της Βουλής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια λειτούργησε 
συναινετικά και προώθησε την συναντίληψη. Ανέπτυξε και καλλιέργησε εξαίρετες 
σχέσεις με ξένα κοινοβούλια. Ανάπτυξε ακόμα περισσότερο την κοινοβουλευτική 
διπλωματία, θέτοντας την στην υπηρεσία της υπόθεσης της Κύπρου σε μια δύσκολη 
εποχή για την πατρίδα μας. Με πρωτοβουλίες της προεδρίας η Βουλή καθιέρωσε την 
επικοινωνία με τον πολίτη και ανάπτυξε πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους 
τομείς όπως τον τομέα του πολιτισμού. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη 
Βουλή. Εισήχθη ο θεσμός του επιστημονικού συνεργάτη. Υποστηρίχθηκαν μια σειρά 
πρωτόγνωροι θεσμοί όπως είναι η Βουλή των Γερόντων, η Βουλή των Παιδιών και η 
Βουλή των Νέων. Το Κόμμα μας απέδειξε ότι είναι ικανό όχι μόνο να κατέχει αλλά 
και να αναδεικνύει με τη δουλιά του ανώτερους θεσμούς της κυπριακής πολιτείας. 

20. Το Α Κ Ε Λ από τον Ιούνιο του 2004, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ΕΚ) και στην Πολιτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρεια 
Πράσινη Αριστερά (Ε.Ε.Α/ΒΠΑ). Για το Α Κ Ε Λ , η συμμετοχή στο Ε Κ αποτελεί μια 
ακόμα έπαλξη αγώνα και πάλης για προώθηση του Κυπριακού, την αντιμετώπιση 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και περιοριστικών για τη δημοκρατία αποφάσεων 
της Ε.Ε. Αποτελεί την έπαλξη για προώθηση φιλολαϊκών - διεκδικητικών θέσεων 
υπέρ των πλατιών στρωμάτων των εργαζομένων. Το 20ο Συνέδριο αξιολογώντας 
και αξιοποιώντας τις εμπειρίες ενός χρόνου λειτουργίας τόσο στο ΕΚ όσο και στην 
πολιτική ομάδα της Ε.Ε.Α/ΒΠΑ και έχοντας επίγνωση του μεγέθους μας και των 
δυσκολιών, διαπιστώνει ότι το Κόμμα μας έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τόσο 
της λειτουργίας του σε αυτό το επίπεδο όσο και της αποτελεσματικότητας του. 

21. Το Συνέδριο τονίζοντας τη σημασία της «Χαραυγής» ως του καθημερινού 
εκφραστικού οργάνου του Κόμματος διαπιστώνει ότι η εφημερίδα στην τελευταία 
πενταετία έκανε σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη 
μορφή και το νέο σχήμα βοήθησε να αποκτήσει νέο, σύγχρονο πρόσωπο. Η βελτίωση 
της εικόνας και του περιεχομένου της εφημερίδας δεν συνοδεύθηκε δυστυχώς με 
αύξηση της κυκλοφορίας. Το αρνητικό φαινόμενο της γενικότερης χαλάρωσης, τα 
προβλήματα που δημιουργούνται με την απώλεια εφημεριδοπωλών και η πληθώρα 
των Μ Μ Ε και μάλιστα των ηλεκτρονικών, επιδρούν αρνητικά στον τομέα της αύξησης 
της κυκλοφορίας της «Χαραυγής». 

22. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης καθημερινής αγοράς και μελέτης της 
«Χαραυγής» είναι ένα μόνιμο ιδεολογικο-πολιτικό καθήκον. Η διάδοση του 
εκφραστικού μας οργάνου και η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του είναι ένα οργανωτικό 
καθήκον που έχει όμως σημαντικό πολιτικο-ιδεολογικό περιεχόμενο. Η ανάπτυξης 
της κυκλοφορίας της «Χαραυγής» πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της 
προσοχής όλων των σωμάτων του Κόμματος, κεντρικών, επαρχιακών, τοπικών, αλλά 
και όλων των μελών του Κόμματος. 

23. Η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου και της εμφάνισης της 
«Χαραυγής» ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική εξέλιξη και στις σύγχρονες 
απαιτήσεις πληροφόρησης, και ανάλυσης της πολιτικής, των θέσεων και προτάσεων 
του Κόμματος, προβάλλει επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή το Συνέδριο καλεί 
τη διεύθυνση και όλους τους συντελεστές της εφημερίδας να εργάζονται συνεχώς 

504 

για την περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου, της ποιότητας και της εμφάνισης της 
«Χαραυγής». 

Η κυπριακή οικονομία 

1. Η κυπριακή οικονομία με τις ιδιαιτερότητες της αναπτύσσεται πλέον στο 
περιβάλλον της Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης. Μιας παγκοσμιοποίησης 
η οποία επιχειρεί να επιβάλει ως πρότυπο μοντέλο κοινωνικό - οικονομικής 
ανάπτυξης το «νεοφιλελεύθερο» νεοσυντηρητικό καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης. 
Μοντέλο το οποίο δυστυχώς κυριαρχεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Α Κ Ε Λ 
εργάζεται για μια σύγχρονη οικονομία στην οποία θέλουμε να συνυπάρχουν, να 
αλληλοσυμπληρώνονται και να συνεργάζονται ο κοινωνικός με τον ιδιωτικό τομέα. 
Για μια οικονομία με στόχους ανθρωποκεντρικούς και προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 

2. Η δεκαετία της διακυβέρνησης Κληρίδη χαρακτηρίστηκε από νεοφιλελεύθερες 
συντηρητικές προσεγγίσεις και από οικονομική πολιτική η οποία σε γενικές γραμμές 
ταυτίστηκε με τους στόχους και τις προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου. Η 
διαπραγμάτευση της εναρμόνισης με το Κοινοτικό κεκτημένο έγινε υπό την σκιά 
αυτής της πολιτικής, αδυνατίζοντας έτσι τη δυνατότητα για μια πιο αποφασιστική 
και αποτελεσματική διαπραγμάτευση, η οποία θα μπορούσε να προστατεύσει πιο 
αποτελεσματικά τόσο τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων όσο και ζωτικής 
σημασίας τομείς της οικονομίας, στο πλαίσιο μιας πιο ομαλής και ελεγχόμενης 
διαδικασίας προσαρμογής. 

3. Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δημιούργησε προϋποθέσεις για μια 
διαφορετική οικονομική και κοινωνική φιλοσοφία και προσέγγιση με φιλολαϊκό 
και προοδευτικό περιεχόμενο όπως αυτό εκφράζεται μέσα αηό τό πρόγραμμα 
διακυβέρνησης και όπως διαφαίνεται μέσα από αρκετές πτυχές της πολιτικής που 
ακολουθείται. 

4. Η νέα κυβέρνηση έχει παραλάβει μια οικονομία σε κατάσταση ύφεσης με 
σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα 
πρωτόγνωρα για την μεταπολεμική φάση ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με 
σημαντική επιδείνωση του δημόσιου χρέους και μετην παραγωγικότητα στα πιο χαμηλά 
σημεία μετά το 1974. Παρόλα αυτά το Συνέδριο διαπιστώνει ότι σήμερα η οικονομία 
έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης με ρυθμούς ανάπτυξης αισθητά ψηλότερους και με 
σημαντικές επιδόσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας αφού το έλλειμμα περιορίζεται 
δραστικά και το δημόσιο χρέος παρουσιάζει βελτίωση. Είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα που να πλήττουν ιδιαίτερα τα λαϊκά 
στρώματα και να μειώνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. 

5. Αποτελεί όμως επίσης γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν γίνει 
ακόμα τόσο εμφανή όσο το Α Κ Ε Λ επιδιώκει και διεκδικεί, εκείνα τα οικονομικά και 
κοινωνικά μέτρα τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες των λαϊκών 
στρωμάτων που έχουν στηρίξει την αλλαγή και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης. Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων όπως παρουσιάζεται 
σήμερα επιτρέπει και επιβάλλει πιο δραστικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα 
οποία το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά και επίμονα στη βάση της 
δέσμευσης για πλήρη εφαρμογή του πνεύματος και του γράμματος του προγράμματος 
διακυβέρνησης. 

Οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη 
και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους 
αγώνες της Αριστεράς, η Κύπρος αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Ορισμένα οξύνθηκαν περισσότερο μετά την ένταξη της Κύπρου στην 
Ε.Ε. κυρίως λόγω της μη ικανοποιητικής διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση του 
Συναγερμού στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά 
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γενικές γραμμές την επαφή με τις συνοικίες, τις κοινότητες και τα οργανωμένα 
σύνολα, αλλά και τον απλό πολίτη καλεί τους Βουλευτές μας να αναβαθμίσουν 
ακόμα περισσότερο την επαφή τους με το λαό και τα προβλήματα του. Το Συνέδριο 
αποτιμά θετικά επίσης τον θεσμό των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών σημειώνοντας 
ταυτόχρονα τις ευρύτερες δυνατότητες που παρέχονται και πρέπει να αξιοποιηθούν. 

18. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η εκλογή του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ στην προεδρία 
του Κοινοβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι γεγονός ιστορικής σημασίας 
για τα πολιτικά πράγματα της Κύπρου. Εγκαινίασε μια νέα περίοδο κατά την οποία 
το Α Κ Ε Λ όχι μόνο υποστηρίζει στα πλαίσια συνεργασιών την ανάδειξη σε ύπατα 
αξιώματα της Δημοκρατίας προσωπικότητες από άλλους χώρους, αλλά και διεκδικεί 
δικαιωματικά αυτά τα αξιώματα και για τον εαυτό του. Η ανάδειξη στην προεδρία 
της Βουλής του Γ Γ της Κ.Ε. του Α Κ Ε Λ είναι μια δικαίωση για το Κόμμα μας και τους 
πολύχρονους αγώνες του. 

19. Η προεδρία της Βουλής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια λειτούργησε 
συναινετικά και προώθησε την συναντίληψη. Ανέπτυξε και καλλιέργησε εξαίρετες 
σχέσεις με ξένα κοινοβούλια. Ανάπτυξε ακόμα περισσότερο την κοινοβουλευτική 
διπλωματία, θέτοντας την στην υπηρεσία της υπόθεσης της Κύπρου σε μια δύσκολη 
εποχή για την πατρίδα μας. Με πρωτοβουλίες της προεδρίας η Βουλή καθιέρωσε την 
επικοινωνία με τον πολίτη και ανάπτυξε πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους 
τομείς όπως τον τομέα του πολιτισμού. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη 
Βουλή. Εισήχθη ο θεσμός του επιστημονικού συνεργάτη. Υποστηρίχθηκαν μια σειρά 
πρωτόγνωροι θεσμοί όπως είναι η Βουλή των Γερόντων, η Βουλή των Παιδιών και η 
Βουλή των Νέων. Το Κόμμα μας απέδειξε ότι είναι ικανό όχι μόνο να κατέχει αλλά 
και να αναδεικνύει με τη δουλιά του ανώτερους θεσμούς της κυπριακής πολιτείας. 

20. Το Α Κ Ε Λ από τον Ιούνιο του 2004, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
(ΕΚ) και στην Πολιτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρεια 
Πράσινη Αριστερά (Ε.Ε.Α/ΒΠΑ). Για το Α Κ Ε Λ , η συμμετοχή στο Ε Κ αποτελεί μια 
ακόμα έπαλξη αγώνα και πάλης για προώθηση του Κυπριακού, την αντιμετώπιση 
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και περιοριστικών για τη δημοκρατία αποφάσεων 
της Ε.Ε. Αποτελεί την έπαλξη για προώθηση φιλολαϊκών - διεκδικητικών θέσεων 
υπέρ των πλατιών στρωμάτων των εργαζομένων. Το 20ο Συνέδριο αξιολογώντας 
και αξιοποιώντας τις εμπειρίες ενός χρόνου λειτουργίας τόσο στο ΕΚ όσο και στην 
πολιτική ομάδα της Ε.Ε.Α/ΒΠΑ και έχοντας επίγνωση του μεγέθους μας και των 
δυσκολιών, διαπιστώνει ότι το Κόμμα μας έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τόσο 
της λειτουργίας του σε αυτό το επίπεδο όσο και της αποτελεσματικότητας του. 

21. Το Συνέδριο τονίζοντας τη σημασία της «Χαραυγής» ως του καθημερινού 
εκφραστικού οργάνου του Κόμματος διαπιστώνει ότι η εφημερίδα στην τελευταία 
πενταετία έκανε σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη 
μορφή και το νέο σχήμα βοήθησε να αποκτήσει νέο, σύγχρονο πρόσωπο. Η βελτίωση 
της εικόνας και του περιεχομένου της εφημερίδας δεν συνοδεύθηκε δυστυχώς με 
αύξηση της κυκλοφορίας. Το αρνητικό φαινόμενο της γενικότερης χαλάρωσης, τα 
προβλήματα που δημιουργούνται με την απώλεια εφημεριδοπωλών και η πληθώρα 
των Μ Μ Ε και μάλιστα των ηλεκτρονικών, επιδρούν αρνητικά στον τομέα της αύξησης 
της κυκλοφορίας της «Χαραυγής». 

22. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης καθημερινής αγοράς και μελέτης της 
«Χαραυγής» είναι ένα μόνιμο ιδεολογικο-πολιτικό καθήκον. Η διάδοση του 
εκφραστικού μας οργάνου και η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του είναι ένα οργανωτικό 
καθήκον που έχει όμως σημαντικό πολιτικο-ιδεολογικό περιεχόμενο. Η ανάπτυξης 
της κυκλοφορίας της «Χαραυγής» πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της 
προσοχής όλων των σωμάτων του Κόμματος, κεντρικών, επαρχιακών, τοπικών, αλλά 
και όλων των μελών του Κόμματος. 

23. Η ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης του περιεχομένου και της εμφάνισης της 
«Χαραυγής» ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική εξέλιξη και στις σύγχρονες 
απαιτήσεις πληροφόρησης, και ανάλυσης της πολιτικής, των θέσεων και προτάσεων 
του Κόμματος, προβάλλει επιτακτική. Προς την κατεύθυνση αυτή το Συνέδριο καλεί 
τη διεύθυνση και όλους τους συντελεστές της εφημερίδας να εργάζονται συνεχώς 
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για την περαιτέρω βελτίωση του περιεχομένου, της ποιότητας και της εμφάνισης της 
«Χαραυγής». 

Η κυπριακή οικονομία 

1. Η κυπριακή οικονομία με τις ιδιαιτερότητες της αναπτύσσεται πλέον στο 
περιβάλλον της Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης. Μιας παγκοσμιοποίησης 
η οποία επιχειρεί να επιβάλει ως πρότυπο μοντέλο κοινωνικό - οικονομικής 
ανάπτυξης το «νεοφιλελεύθερο» νεοσυντηρητικό καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης. 
Μοντέλο το οποίο δυστυχώς κυριαρχεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Α Κ Ε Λ 
εργάζεται για μια σύγχρονη οικονομία στην οποία θέλουμε να συνυπάρχουν, να 
αλληλοσυμπληρώνονται και να συνεργάζονται ο κοινωνικός με τον ιδιωτικό τομέα. 
Για μια οικονομία με στόχους ανθρωποκεντρικούς και προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. 

2. Η δεκαετία της διακυβέρνησης Κληρίδη χαρακτηρίστηκε από νεοφιλελεύθερες 
συντηρητικές προσεγγίσεις και από οικονομική πολιτική η οποία σε γενικές γραμμές 
ταυτίστηκε με τους στόχους και τις προτεραιότητες του μεγάλου κεφαλαίου. Η 
διαπραγμάτευση της εναρμόνισης με το Κοινοτικό κεκτημένο έγινε υπό την σκιά 
αυτής της πολιτικής, αδυνατίζοντας έτσι τη δυνατότητα για μια πιο αποφασιστική 
και αποτελεσματική διαπραγμάτευση, η οποία θα μπορούσε να προστατεύσει πιο 
αποτελεσματικά τόσο τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων όσο και ζωτικής 
σημασίας τομείς της οικονομίας, στο πλαίσιο μιας πιο ομαλής και ελεγχόμενης 
διαδικασίας προσαρμογής. 

3. Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δημιούργησε προϋποθέσεις για μια 
διαφορετική οικονομική και κοινωνική φιλοσοφία και προσέγγιση με φιλολαϊκό 
και προοδευτικό περιεχόμενο όπως αυτό εκφράζεται μέσα αηό τό πρόγραμμα 
διακυβέρνησης και όπως διαφαίνεται μέσα από αρκετές πτυχές της πολιτικής που 
ακολουθείται. 

4. Η νέα κυβέρνηση έχει παραλάβει μια οικονομία σε κατάσταση ύφεσης με 
σχεδόν μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα 
πρωτόγνωρα για την μεταπολεμική φάση ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, με 
σημαντική επιδείνωση του δημόσιου χρέους και μετην παραγωγικότητα στα πιο χαμηλά 
σημεία μετά το 1974. Παρόλα αυτά το Συνέδριο διαπιστώνει ότι σήμερα η οικονομία 
έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης με ρυθμούς ανάπτυξης αισθητά ψηλότερους και με 
σημαντικές επιδόσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας αφού το έλλειμμα περιορίζεται 
δραστικά και το δημόσιο χρέος παρουσιάζει βελτίωση. Είναι σημαντικό το γεγονός 
ότι η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα που να πλήττουν ιδιαίτερα τα λαϊκά 
στρώματα και να μειώνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. 

5. Αποτελεί όμως επίσης γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν γίνει 
ακόμα τόσο εμφανή όσο το Α Κ Ε Λ επιδιώκει και διεκδικεί, εκείνα τα οικονομικά και 
κοινωνικά μέτρα τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες των λαϊκών 
στρωμάτων που έχουν στηρίξει την αλλαγή και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησης. Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων όπως παρουσιάζεται 
σήμερα επιτρέπει και επιβάλλει πιο δραστικά μέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα 
οποία το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά και επίμονα στη βάση της 
δέσμευσης για πλήρη εφαρμογή του πνεύματος και του γράμματος του προγράμματος 
διακυβέρνησης. 

Οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά την οικονομική ανάπτυξη 
και την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους 
αγώνες της Αριστεράς, η Κύπρος αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Ορισμένα οξύνθηκαν περισσότερο μετά την ένταξη της Κύπρου στην 
Ε.Ε. κυρίως λόγω της μη ικανοποιητικής διαπραγμάτευσης από την κυβέρνηση του 
Συναγερμού στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν το μεγάλο κεφάλαιο, αλλά 
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επίσης και λόγω των συνθηκών καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και ασυδοσίας του 
μεγάλου κεφαλαίου που κυριαρχεί στην Ε.Ε. Τα κυριότερα προβλήματα είναι: 

• Η μονόπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας προς τη κατεύθυνση των υπηρεσιών 
και ιδιαίτερα προς το κλάδο του τουρισμού. 

• Η συνεχής συρρίκνωση των τομέων της παραγωγής και η ανάγκη 
εκσυγχρονισμού της υλικής βάσης στη μεταποιητική βιομηχανία. 

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. 

• Το φαινόμενο της φτώχειας που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
• Η συνεχής άνοδος των τιμών της γης και του κόστους κατοικίας που οξύνει 

ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της στέγης. 
• Η ανεργία που παρόλο ότι παραμένει σε χαμηλά συγκριτικά επίπεδα εν 

τούτοις χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και προσοχή. 

• Η αύξηση των προβλημάτων στην αγροτική οικονομία. 

Για όλα αυτά τα προβλήματα το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν 
επεξεργαστεί θέσεις για την αντιμετώπιση τους, παλεύουν για την επίλυση τους 
και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών 
αντιμετώπισης τους. 

2. Η απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων έχει προσλάβει μαζικές διαστάσεις 
λόγω της μεγάλης ζήτησης εργαζομένων σε χειρωνακτικά κυρίως επαγγέλματα και 
της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων κυρίως από τις νεοενταχθείσες στην Ε.Ε. 
χώρες. Τα φαινόμενα σκληρής και πολλές φορές απάνθρωπης εκμετάλλευσης των 
αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως φτηνή εργατική δύναμη, 
δεν είναι μόνο απαράδεκτα και καταδικαστέα από ηθικής άποψης, αλλά συνάμα 
λειτουργούν και προς την κατεύθυνση υπόσκαψης των κεκτημένων όρων εργασίας 
και των συλλογικών συμβάσεων. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με το 
συνδικαλιστικό κίνημα ώστε οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των αλλοδαπών 
που απασχολούνται νόμιμα στη χώρα (κοινοτικών και μη) να είναι εκείνες που 
προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Το Α Κ Ε Λ ως Κόμμα διεθνιστικό θα 
σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες εκμετάλλευσης και στα όποια φαινόμενα ρατσισμού 
και ξενοφοβίας. 

3. Η αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης είναι υπόθεση του κράτους. Η 
αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων στους παρανομούντες 
εργοδότες είναι υποχρέωση της πολιτείας. Εκε ί όπου παρατηρείται προσφορά ντόπιου 
εργατικού δυναμικού θα πρέπει να ανασταλεί η παραχώρηση αδειών απασχόλησης 
αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, παράλληλα με την αναθεώρηση των κριτηρίων 
παραχώρησης αδειών απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. 

4. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί διαχείρισης και ελέγχου της εκκλησιαστικής 
περιουσίας στους οποίους να έχει λόγο η κοινωνία και να λειτουργούν με διαφανείς 
διαδικασίες. Η φορολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας 
πρέπει να καθιερωθεί. 

Εργαζόμενοι και Συνδικαλιστικό Κίνημα 

1. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου έθεσε 
τροχοπέδη στην νεοφιλελεύθερη επίθεση που δέχονταν οι εργαζόμενοι κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ΔΗΣΥ από την πλευρά της κυβέρνησης. Δ ιαμορφώθηκε 
ένα νέο ευνοϊκότερο σκηνικό για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα. 
Αισθητή διαφοροποίηση υπήρξε και στη γενικότερη αντιμετώπιση από τη πλευρά της 
κυβέρνησης του κινήματος των εργαζομένων όσο αφορά τα θέματα της διαδικασίας 
επίλυσης διαφορών, την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και τον σεβασμό 
των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου και τριμερούς συνεργασίας καθώς και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
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2. Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε νέα 
δεδομένα στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, όπως άλλωστε το Α Κ Ε Λ είχε 
προβλέψει και είχε προειδοποιήσει, τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόμενους 
και τις κατακτήσεις τους. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλούν τη 
νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αυτό ενθαρρύνει τους εργοδότες στις επιθέσεις τους ενάντια στα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις των εργαζομένων. 

3. Υπό αυτές τις συνθήκες το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι ο ρόλος του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος 
και ουσιαστικός για υπεράσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
τους κατακτήσεων και για την διεκδίκηση του δίκαιου και λογικού μεριδίου που 
τους αναλογεί στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης. Το Κόμμα των Κυπρίων 
Εργαζομένων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό 
κίνημα συναγωνιστής στους αγώνες για τους ανθρώπους του μόχθου. Το Συνέδριο 
απευθύνεται προς τους εργαζόμενους τονίζοντας ότι η προάσπιση και η επέκταση 
των κατακτήσεων τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συσπείρωση τους στις 
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και ιδιαίτερα την πρωτοπόρο ταξική συνδικαλιστική 
οργάνωση της ΠΕΟ και την οργανωμένη πάλη. Το Συνέδριο καλεί τους Ακελιστές να 
είναι πρωτοπόρα συνδικαλιστικά στελέχη και με τη δράση και το παράδειγμα τους να 
εμπνέουν τους εργαζόμενους και να τους καθοδηγούν. 

4. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα μειώνονται δραστικά και η οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει. Η βελτίωση 
της κατάστασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο δραστική κοινωνική πολιτική 
από πλευράς της κυβέρνησης που να στοχεύει στην ελάφρυνση των πιο αδύνατων 
στρωμάτων του πληθυσμού και στην βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Έκφραση 
αυτής της πολιτικής ήταν και το πακέτο μέτρων κοινωνικής συνοχής που εξάγγειλε η 
κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο. 

5. Το Α Κ Ε Λ θα αγωνιστεί μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την 
εκπλήρωση των εξής στόχων: 

• Την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος διακυβέρνησης. 

• Την αποτελεσματική αντίσταση στις εργοδοτικές επιθέσεις. 

• Την προώθηση θεσμικών και νομοθετικών μέτρων για ενίσχυση του 
δικαιώματος της οργάνωσης των εργαζομένων. 

• Την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και την προστασία 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

• Τη προώθηση δικαιότερης κατανομής των αποτελεσμάτων της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

• Τον συντονισμό με τις άλλες Αριστερές προοδευτικές δυνάμεις στον 
Ευρωπαϊκό χώρο για ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, 
που εκφράζεται με αντεργατικά μέτρα και πολιτικές που στρέφουν δεκαετίες 
πίσω τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων. 

Στόχος παραμένει επίσης η επαναφορά στον τρόπο υπολογισμού της ΑΤΑ όπως ήταν 
πριν να τον κουτσουρέψει η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. 

Αγρότες και αγροτικό κίνημα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση το κυβερνητικό 
ενδιαφέρον και στον τομέα της αγροτικής πολιτικής. Η απόφαση για ρύθμιση των 
αγροτικών χρεών, που ήταν ένα πολύχρονο αίτημα του αγροτικού κόσμου και των 
αγροτικών οργανώσεων είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη αυτού του ενδιαφέροντος. 

2. Ανεξάρτητα από τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί επί 
διακυβέρνησης της Αλλαγής, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο 
εξακολουθούν να είναι πολλά και δύσκολα. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. έχει 
οξύνει αρκετά από αυτά τα προβλήματα. Αμετάθετος στόχος του Α Κ Ε Λ παραμένει 
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επίσης και λόγω των συνθηκών καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και ασυδοσίας του 
μεγάλου κεφαλαίου που κυριαρχεί στην Ε.Ε. Τα κυριότερα προβλήματα είναι: 

• Η μονόπλευρη ανάπτυξη της οικονομίας προς τη κατεύθυνση των υπηρεσιών 
και ιδιαίτερα προς το κλάδο του τουρισμού. 

• Η συνεχής συρρίκνωση των τομέων της παραγωγής και η ανάγκη 
εκσυγχρονισμού της υλικής βάσης στη μεταποιητική βιομηχανία. 

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. 

• Το φαινόμενο της φτώχειας που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
• Η συνεχής άνοδος των τιμών της γης και του κόστους κατοικίας που οξύνει 

ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της στέγης. 
• Η ανεργία που παρόλο ότι παραμένει σε χαμηλά συγκριτικά επίπεδα εν 

τούτοις χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και προσοχή. 

• Η αύξηση των προβλημάτων στην αγροτική οικονομία. 

Για όλα αυτά τα προβλήματα το Κόμμα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν 
επεξεργαστεί θέσεις για την αντιμετώπιση τους, παλεύουν για την επίλυση τους 
και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών 
αντιμετώπισης τους. 

2. Η απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων έχει προσλάβει μαζικές διαστάσεις 
λόγω της μεγάλης ζήτησης εργαζομένων σε χειρωνακτικά κυρίως επαγγέλματα και 
της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων κυρίως από τις νεοενταχθείσες στην Ε.Ε. 
χώρες. Τα φαινόμενα σκληρής και πολλές φορές απάνθρωπης εκμετάλλευσης των 
αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως φτηνή εργατική δύναμη, 
δεν είναι μόνο απαράδεκτα και καταδικαστέα από ηθικής άποψης, αλλά συνάμα 
λειτουργούν και προς την κατεύθυνση υπόσκαψης των κεκτημένων όρων εργασίας 
και των συλλογικών συμβάσεων. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με το 
συνδικαλιστικό κίνημα ώστε οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των αλλοδαπών 
που απασχολούνται νόμιμα στη χώρα (κοινοτικών και μη) να είναι εκείνες που 
προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις. Το Α Κ Ε Λ ως Κόμμα διεθνιστικό θα 
σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες εκμετάλλευσης και στα όποια φαινόμενα ρατσισμού 
και ξενοφοβίας. 

3. Η αντιμετώπιση της παράνομης απασχόλησης είναι υπόθεση του κράτους. Η 
αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων στους παρανομούντες 
εργοδότες είναι υποχρέωση της πολιτείας. Εκε ί όπου παρατηρείται προσφορά ντόπιου 
εργατικού δυναμικού θα πρέπει να ανασταλεί η παραχώρηση αδειών απασχόλησης 
αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, παράλληλα με την αναθεώρηση των κριτηρίων 
παραχώρησης αδειών απασχόλησης αλλοδαπών εργαζομένων. 

4. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί διαχείρισης και ελέγχου της εκκλησιαστικής 
περιουσίας στους οποίους να έχει λόγο η κοινωνία και να λειτουργούν με διαφανείς 
διαδικασίες. Η φορολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εκκλησίας 
πρέπει να καθιερωθεί. 

Εργαζόμενοι και Συνδικαλιστικό Κίνημα 

1. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου έθεσε 
τροχοπέδη στην νεοφιλελεύθερη επίθεση που δέχονταν οι εργαζόμενοι κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ΔΗΣΥ από την πλευρά της κυβέρνησης. Δ ιαμορφώθηκε 
ένα νέο ευνοϊκότερο σκηνικό για τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα. 
Αισθητή διαφοροποίηση υπήρξε και στη γενικότερη αντιμετώπιση από τη πλευρά της 
κυβέρνησης του κινήματος των εργαζομένων όσο αφορά τα θέματα της διαδικασίας 
επίλυσης διαφορών, την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων και τον σεβασμό 
των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου και τριμερούς συνεργασίας καθώς και των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
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2. Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε νέα 
δεδομένα στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα, όπως άλλωστε το Α Κ Ε Λ είχε 
προβλέψει και είχε προειδοποιήσει, τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόμενους 
και τις κατακτήσεις τους. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλούν τη 
νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Αυτό ενθαρρύνει τους εργοδότες στις επιθέσεις τους ενάντια στα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις των εργαζομένων. 

3. Υπό αυτές τις συνθήκες το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι ο ρόλος του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος καθίσταται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος 
και ουσιαστικός για υπεράσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 
τους κατακτήσεων και για την διεκδίκηση του δίκαιου και λογικού μεριδίου που 
τους αναλογεί στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης. Το Κόμμα των Κυπρίων 
Εργαζομένων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται δίπλα στο ταξικό συνδικαλιστικό 
κίνημα συναγωνιστής στους αγώνες για τους ανθρώπους του μόχθου. Το Συνέδριο 
απευθύνεται προς τους εργαζόμενους τονίζοντας ότι η προάσπιση και η επέκταση 
των κατακτήσεων τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συσπείρωση τους στις 
συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και ιδιαίτερα την πρωτοπόρο ταξική συνδικαλιστική 
οργάνωση της ΠΕΟ και την οργανωμένη πάλη. Το Συνέδριο καλεί τους Ακελιστές να 
είναι πρωτοπόρα συνδικαλιστικά στελέχη και με τη δράση και το παράδειγμα τους να 
εμπνέουν τους εργαζόμενους και να τους καθοδηγούν. 

4. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα μειώνονται δραστικά και η οικονομία φαίνεται να ανακάμπτει. Η βελτίωση 
της κατάστασης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο δραστική κοινωνική πολιτική 
από πλευράς της κυβέρνησης που να στοχεύει στην ελάφρυνση των πιο αδύνατων 
στρωμάτων του πληθυσμού και στην βελτίωση της θέσης των εργαζομένων. Έκφραση 
αυτής της πολιτικής ήταν και το πακέτο μέτρων κοινωνικής συνοχής που εξάγγειλε η 
κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβριο. 

5. Το Α Κ Ε Λ θα αγωνιστεί μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την 
εκπλήρωση των εξής στόχων: 

• Την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος διακυβέρνησης. 

• Την αποτελεσματική αντίσταση στις εργοδοτικές επιθέσεις. 

• Την προώθηση θεσμικών και νομοθετικών μέτρων για ενίσχυση του 
δικαιώματος της οργάνωσης των εργαζομένων. 

• Την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και την προστασία 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

• Τη προώθηση δικαιότερης κατανομής των αποτελεσμάτων της οικονομικής 
ανάπτυξης. 

• Τον συντονισμό με τις άλλες Αριστερές προοδευτικές δυνάμεις στον 
Ευρωπαϊκό χώρο για ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, 
που εκφράζεται με αντεργατικά μέτρα και πολιτικές που στρέφουν δεκαετίες 
πίσω τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων. 

Στόχος παραμένει επίσης η επαναφορά στον τρόπο υπολογισμού της ΑΤΑ όπως ήταν 
πριν να τον κουτσουρέψει η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. 

Αγρότες και αγροτικό κίνημα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση το κυβερνητικό 
ενδιαφέρον και στον τομέα της αγροτικής πολιτικής. Η απόφαση για ρύθμιση των 
αγροτικών χρεών, που ήταν ένα πολύχρονο αίτημα του αγροτικού κόσμου και των 
αγροτικών οργανώσεων είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη αυτού του ενδιαφέροντος. 

2. Ανεξάρτητα από τα θετικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί επί 
διακυβέρνησης της Αλλαγής, τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο 
εξακολουθούν να είναι πολλά και δύσκολα. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. έχει 
οξύνει αρκετά από αυτά τα προβλήματα. Αμετάθετος στόχος του Α Κ Ε Λ παραμένει 
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η στήριξη και ενίσχυση του αγρότη και του κατοίκου της υπαίθρου, μέσα από την 
υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. 

3. Το Α Κ Ε Λ εμμένε ι στις θέσεις τόσο για πλήρη προστασία του αγρότη από τις 
επιπτώσεις των αντίξοων καιρικών συνθηκών και ακραίων καιρικών φαινομένων, 
όσο και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

4. Το Α Κ Ε Λ σε στενή συνεργασία με την Ε Κ Α και το οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες για δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για 
προώθηση προοδευτικών αγροτικών μεταρρυθμίσεων, στο κέντρο της προσοχής των 
οποίων θα είναι ο αγρότης, γενικότερα ο κάτοικος της υπαίθρου, οι έγνοιες και οι 
ανησυχίες του. 

Γυναίκες και γυναικείο κίνημα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι π καταξίωση της γυναίκας ως ισότιμου 
μέλους της κοινωνίας και ως ισότιμου πολίτη, η ανάδειξη, αναγνώριση και ανέλιξη 
της στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και δημόσια αξιώματα, 
δεν ήταν ποτέ ζήτημα μόνο των γυναικών. Ήταν και παραμένει πάντοτε υπόθεση 
και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Ήταν και παραμένει πάντοτε υπόθεση των 
ευρύτερων εκείνων δυνάμεων που παλεύουν για κοινωνική προκοπή και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει το γυναικείο κίνημα και ιδιαίτερα την 
πρωτοπόρο οργάνωση της ΠΟΓΟ. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο η γυναίκα τόσο μέσα στο ίδιο 
το Κόμμα όσο και ευρύτερα στην Κυπριακή κοινωνία, να αναβαθμίσει την παρουσία 
και προσφορά της. Το Α Κ Ε Λ συνεχίζει να θεωρεί ως κυριότερη προϋπόθεση για την 
επίτευξη των πιο πάνω τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
υλοποίηση των θέσεων και προτάσεων του ώστε η γυναίκα να βρει τη θέση που της 
αξίζει στην κυπριακή κοινωνία, θα συνεχίσει να εργάζεται για την : 

• Αναπροσαρμογή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στους ρόλους των δύο 
φύλων. 

• Ένταξη περισσοτέρων γυναικών τόσο στο Κόμμα, όσο και ευρύτερα στα 
κομματικά δρώμενα. 

• Επεξεργασία και προβληματισμό για προβολή των θέσεων του Α Κ Ε Λ για 
ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό. 

• Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρακτική εφαρμογή των νόμων 
που ψηφίστηκαν. 

• Αναβάθμιση του ρόλου του Α Κ Ε Λ στον έλεγχο της εφαρμογής και 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας σε όλους τους τομείς. 

Νεολαία και κίνημα νεολαίας 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει συναγωνιστικό χαιρετισμό στην 
προοδευτική νεολαία του τόπου και ιδιαίτερα στα ΕΔΟΝίτ ικα νιάτα που με τους 
αγώνες και τις επιτυχίες τους αποδεικνύουν καθημερινά ότι η νεολαία εμπνέεται 
από τα ιδανικά της Αριστεράς και συστρατεύεται μαζί της στον αγώνα για επανένωση 
της Κύπρου και για ένα καλύτερο και κοινωνικά δίκαιο κόσμο. Το κέρδισμα των 
συνειδήσεων στο χώρο της νεολαίας επιτυγχάνεται με τη συνεπή και μαχητική 
υπεράσπιση θέσεων αρχής και με διεκδικητικούς αγώνες. 

2. Οι αγώνες και η πάλη της Αριστεράς με μπροστάρη την Ε Δ Ο Ν , για εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της νεολαίας συνεχίζονται σήμερα σχο ευνοϊκό περιβάλλον που 
έχει δημιουργήσει με την άνοδο της στην εξουσία, η κυβέρνηση της Αλλαγής. Ή δ η στα 
δυο χρόνια διακυβέρνησης έχει επιτευχθεί η υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος 
του κυβερνητικού προγράμματος για την νεολαία. Αποτιμώντας την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος για την νεολαία, ενώ καταγράφουμε τη θετική μας 
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εκτίμηση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, είναι σαφές ότι πολλά και σημαντικά 
υπολείπονται να γίνουν. Το Α Κ Ε Λ σε συνεργασία με την ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να 
ασκούμε την επιρροή μας για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για τη 
νεολαία με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς. 

3. Μ ε δεδομένους τους στενούς - άρρηκτους δεσμούς του Α Κ Ε Λ και της Ε Δ Ο Ν 
και την θέση ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση της πορείας και των επιτυχιών της 
Ε Δ Ο Ν με την πορεία και τις επιτυχίες του Α Κ Ε Λ . σχέση η οποία διαμορφώνει σε 
μεγάλο βαθμό και την προοπτική του Κόμματος, το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει την 
ανάγκη να συζητηθούν τρόποι ακόμη πιο στενής επαφής, καλύτερου συντονισμού 
και συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Ε Δ Ο Ν με βασικό στόχο την παραπέρα στήριξη και ενίσχυση 
της Ε Δ Ο Ν . Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση του ρόλου και 
της παρέμβασης των ΕΔΟΝίτ ικων οργανώσεων τοπικά, την ανάπτυξη της πολιτικής, 
μορφωτικής, συνδικαλιστικής και πολιτιστικής της δράσης εναρμονίζοντας το 
περιεχόμενο της με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νεολαίας. Ιδιαίτερος 
προβληματισμός επιβάλλεται να γίνει για το περιεχόμενο της δράσης των τοπικών 
συλλόγων και την παρουσία της Ε Δ Ο Ν σ' αυτούς, όπως επίσης και τη διαμόρφωση 
χώρων νεολαίας μέσα από τους οποίους η Ε Δ Ο Ν θα μπορέσει να αγκαλιάσει τους 
νέους. 

Συνταξιούχοι 

1. Το Α Κ Ε Λ πάντα τιμά τους απόμαχους της δουλιάς και παλεύει για να τους 
ανταποδίδει η κοινωνία εκείνο που τους οφείλει και δικαιωματικά το διεκδικούν 
αφού έχουν αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. 
Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η κυβέρνηση της Αλλαγής 
εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στοργή της προς τους συνταξιούχους. Το 
Α Κ Ε Λ έχει συμβάλει σημαντικά ασκώντας τη δική του επιρροή για να παρθούν τα 
μέτρα που έχουν εξαγγελθεί υπέρ των συνταξιούχων. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει και στο μέλλον να προβάλλει τα αιτήματα των 
συνταξιούχων και της οργάνωσης τους της ΕΚΥΣΥ και να συστρατεύεται μαζί τους 
στην πάλη για την επίλυση αυτών των αιτημάτων. 

Μεσαία στρώματα 

1. Το Κόμμα μας από την ίδρυση του αγκάλιασε τα μεσαία στρώματα πάνω στη 
βάση της εγγύτητας των συμφερόντων των μισθωτών με τους αυτοεργοδοτούμενους 
και γενικά τα μεσαία στρώματα. Το Α Κ Ε Λ συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση των 
μεσαίων στρωμάτων επαγγελματικά και στήριξε τις διεκδικήσεις και τους αγώνες 
τους. Τα μεσαία στρώματα αντιμετωπίζουν σήμερα την πίεση και τον ανταγωνισμό του 
μεγάλου κεφαλαίου όσο ποτέ προηγουμένως. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
όπως σχεδιάζεται και διαμορφώνεται από την ομάδα των πλούσιων χωρών και η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ε.Ε. βοηθά το μεγάλο κεφάλαιο. Στο όνομα της 
οικονομίας της αγοράς καταστρατηγούνται κατακτήσεις που επετεύχθησαν με κοινούς 
αγώνες. Κατά συνέπεια η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μεσαίων στρωμάτων από 
πλευράς του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος προβάλλει ακόμα πιο επιτακτική. 

2. Το Κόμμα στην πολιτική του προς τα μεσαία στρώματα πρέπει: 

• Να επιβεβαιώνει συνεχώς την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των 
μεσαίων στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

• Να συμβάλλει μέσω των Ακελιστών που κοινωνικά ανήκουν στα μεσαία 
στρώματα στην περαιτέρω μαζικοποίηση των οργανώσεων τους όπως επίσης 
και στη μελέτη, ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

• Να προβάλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς μέσα και έξω 
από τη Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους για τη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων της. 
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η στήριξη και ενίσχυση του αγρότη και του κατοίκου της υπαίθρου, μέσα από την 
υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. 

3. Το Α Κ Ε Λ εμμένε ι στις θέσεις τόσο για πλήρη προστασία του αγρότη από τις 
επιπτώσεις των αντίξοων καιρικών συνθηκών και ακραίων καιρικών φαινομένων, 
όσο και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

4. Το Α Κ Ε Λ σε στενή συνεργασία με την Ε Κ Α και το οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες για δημιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για 
προώθηση προοδευτικών αγροτικών μεταρρυθμίσεων, στο κέντρο της προσοχής των 
οποίων θα είναι ο αγρότης, γενικότερα ο κάτοικος της υπαίθρου, οι έγνοιες και οι 
ανησυχίες του. 

Γυναίκες και γυναικείο κίνημα 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι π καταξίωση της γυναίκας ως ισότιμου 
μέλους της κοινωνίας και ως ισότιμου πολίτη, η ανάδειξη, αναγνώριση και ανέλιξη 
της στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και δημόσια αξιώματα, 
δεν ήταν ποτέ ζήτημα μόνο των γυναικών. Ήταν και παραμένει πάντοτε υπόθεση 
και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Ήταν και παραμένει πάντοτε υπόθεση των 
ευρύτερων εκείνων δυνάμεων που παλεύουν για κοινωνική προκοπή και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει το γυναικείο κίνημα και ιδιαίτερα την 
πρωτοπόρο οργάνωση της ΠΟΓΟ. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει τις προσπάθειες με στόχο η γυναίκα τόσο μέσα στο ίδιο 
το Κόμμα όσο και ευρύτερα στην Κυπριακή κοινωνία, να αναβαθμίσει την παρουσία 
και προσφορά της. Το Α Κ Ε Λ συνεχίζει να θεωρεί ως κυριότερη προϋπόθεση για την 
επίτευξη των πιο πάνω τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
υλοποίηση των θέσεων και προτάσεων του ώστε η γυναίκα να βρει τη θέση που της 
αξίζει στην κυπριακή κοινωνία, θα συνεχίσει να εργάζεται για την : 

• Αναπροσαρμογή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στους ρόλους των δύο 
φύλων. 

• Ένταξη περισσοτέρων γυναικών τόσο στο Κόμμα, όσο και ευρύτερα στα 
κομματικά δρώμενα. 

• Επεξεργασία και προβληματισμό για προβολή των θέσεων του Α Κ Ε Λ για 
ζητήματα που προκύπτουν και αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό. 

• Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρακτική εφαρμογή των νόμων 
που ψηφίστηκαν. 

• Αναβάθμιση του ρόλου του Α Κ Ε Λ στον έλεγχο της εφαρμογής και 
ενσωμάτωσης της αρχής της ισότητας σε όλους τους τομείς. 

Νεολαία και κίνημα νεολαίας 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει συναγωνιστικό χαιρετισμό στην 
προοδευτική νεολαία του τόπου και ιδιαίτερα στα ΕΔΟΝίτ ικα νιάτα που με τους 
αγώνες και τις επιτυχίες τους αποδεικνύουν καθημερινά ότι η νεολαία εμπνέεται 
από τα ιδανικά της Αριστεράς και συστρατεύεται μαζί της στον αγώνα για επανένωση 
της Κύπρου και για ένα καλύτερο και κοινωνικά δίκαιο κόσμο. Το κέρδισμα των 
συνειδήσεων στο χώρο της νεολαίας επιτυγχάνεται με τη συνεπή και μαχητική 
υπεράσπιση θέσεων αρχής και με διεκδικητικούς αγώνες. 

2. Οι αγώνες και η πάλη της Αριστεράς με μπροστάρη την Ε Δ Ο Ν , για εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων της νεολαίας συνεχίζονται σήμερα σχο ευνοϊκό περιβάλλον που 
έχει δημιουργήσει με την άνοδο της στην εξουσία, η κυβέρνηση της Αλλαγής. Ή δ η στα 
δυο χρόνια διακυβέρνησης έχει επιτευχθεί η υλοποίηση ενός σημαντικού τμήματος 
του κυβερνητικού προγράμματος για την νεολαία. Αποτιμώντας την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος για την νεολαία, ενώ καταγράφουμε τη θετική μας 
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εκτίμηση για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, είναι σαφές ότι πολλά και σημαντικά 
υπολείπονται να γίνουν. Το Α Κ Ε Λ σε συνεργασία με την ΕΔΟΝ θα συνεχίσουμε να 
ασκούμε την επιρροή μας για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για τη 
νεολαία με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς. 

3. Μ ε δεδομένους τους στενούς - άρρηκτους δεσμούς του Α Κ Ε Λ και της Ε Δ Ο Ν 
και την θέση ότι υπάρχει μια διαλεκτική σχέση της πορείας και των επιτυχιών της 
Ε Δ Ο Ν με την πορεία και τις επιτυχίες του Α Κ Ε Λ . σχέση η οποία διαμορφώνει σε 
μεγάλο βαθμό και την προοπτική του Κόμματος, το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει την 
ανάγκη να συζητηθούν τρόποι ακόμη πιο στενής επαφής, καλύτερου συντονισμού 
και συνεργασίας Α Κ Ε Λ - Ε Δ Ο Ν με βασικό στόχο την παραπέρα στήριξη και ενίσχυση 
της Ε Δ Ο Ν . Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση του ρόλου και 
της παρέμβασης των ΕΔΟΝίτ ικων οργανώσεων τοπικά, την ανάπτυξη της πολιτικής, 
μορφωτικής, συνδικαλιστικής και πολιτιστικής της δράσης εναρμονίζοντας το 
περιεχόμενο της με τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νεολαίας. Ιδιαίτερος 
προβληματισμός επιβάλλεται να γίνει για το περιεχόμενο της δράσης των τοπικών 
συλλόγων και την παρουσία της Ε Δ Ο Ν σ' αυτούς, όπως επίσης και τη διαμόρφωση 
χώρων νεολαίας μέσα από τους οποίους η Ε Δ Ο Ν θα μπορέσει να αγκαλιάσει τους 
νέους. 

Συνταξιούχοι 

1. Το Α Κ Ε Λ πάντα τιμά τους απόμαχους της δουλιάς και παλεύει για να τους 
ανταποδίδει η κοινωνία εκείνο που τους οφείλει και δικαιωματικά το διεκδικούν 
αφού έχουν αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. 
Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η κυβέρνηση της Αλλαγής 
εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στοργή της προς τους συνταξιούχους. Το 
Α Κ Ε Λ έχει συμβάλει σημαντικά ασκώντας τη δική του επιρροή για να παρθούν τα 
μέτρα που έχουν εξαγγελθεί υπέρ των συνταξιούχων. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει και στο μέλλον να προβάλλει τα αιτήματα των 
συνταξιούχων και της οργάνωσης τους της ΕΚΥΣΥ και να συστρατεύεται μαζί τους 
στην πάλη για την επίλυση αυτών των αιτημάτων. 

Μεσαία στρώματα 

1. Το Κόμμα μας από την ίδρυση του αγκάλιασε τα μεσαία στρώματα πάνω στη 
βάση της εγγύτητας των συμφερόντων των μισθωτών με τους αυτοεργοδοτούμενους 
και γενικά τα μεσαία στρώματα. Το Α Κ Ε Λ συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση των 
μεσαίων στρωμάτων επαγγελματικά και στήριξε τις διεκδικήσεις και τους αγώνες 
τους. Τα μεσαία στρώματα αντιμετωπίζουν σήμερα την πίεση και τον ανταγωνισμό του 
μεγάλου κεφαλαίου όσο ποτέ προηγουμένως. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας 
όπως σχεδιάζεται και διαμορφώνεται από την ομάδα των πλούσιων χωρών και η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ε.Ε. βοηθά το μεγάλο κεφάλαιο. Στο όνομα της 
οικονομίας της αγοράς καταστρατηγούνται κατακτήσεις που επετεύχθησαν με κοινούς 
αγώνες. Κατά συνέπεια η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μεσαίων στρωμάτων από 
πλευράς του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος προβάλλει ακόμα πιο επιτακτική. 

2. Το Κόμμα στην πολιτική του προς τα μεσαία στρώματα πρέπει: 

• Να επιβεβαιώνει συνεχώς την κοινότητα και συγγένεια συμφερόντων των 
μεσαίων στρωμάτων με την εργατική τάξη και την αγροτιά. 

• Να συμβάλλει μέσω των Ακελιστών που κοινωνικά ανήκουν στα μεσαία 
στρώματα στην περαιτέρω μαζικοποίηση των οργανώσεων τους όπως επίσης 
και στη μελέτη, ταξινόμηση και ιεράρχηση των προβλημάτων τους. 

• Να προβάλει αυτά τα προβλήματα στους αρμόδιους φορείς μέσα και έξω 
από τη Βουλή και να αγωνιστεί μαζί με τους μεσαίους για τη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων της. 
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• Να καθοδηγήσει και να αγωνιστεί μαζί με τα στρώματα αυτά, ώστε η πορεία 
της χώρας μας εντός της Ε.Ε. και η ολοκλήρωση της εναρμόνισης μας με το 
κοινοτικό κεκτημένο να μην επηρεάσει αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο. 

• Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

Πρόσφυγες - προσφυγικά προβλήματα 

1. Ήταν και παραμένει θέση του Α Κ Ε Λ ότι πρέπει να εξασφαλιστούν για τον 
προσφυγικό κόσμο ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. ΓΓ αυτό και τα προβλήματα 
στέγασης, δραστηριοποίησης, εκπαίδευσης και ίσης κατανομής βαρών, ευρίσκονται 
πάντα στις προτεραιότητες του Κόμματος μας μαζί με την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. Η Παγκύπρια Επιτροπή 
Προσφύγων (ΠΕΠ), με την καθοριστική συμβολή και του δ ικού μας Κόμματος, 
διαδραμάτισε για χρόνια σημαντικότατο ρόλο στην επίλυση των προσφυγικών 
προβλημάτων. Το 20ο Συνέδριο μετά την τελευταία τροποποίηση της Νομοθεσίας για 
την Π Ε Π και το διορισμό νέου Προέδρου και νέων μελών στη Γραμματεία, θεωρεί 
ότι επιβάλλεται να διεξαχθούν εκλογές για την ΠΕΠ για να μπορέσει το προσφυγικό 
κίνημα να επιτελέσει και πάλιν τον ρόλο του και να στηρίξει με την σειρά του τον 
προσφυγικό κόσμο. Το Συνέδριο καλεί τα στελέχη και μέλη του Κόμματος εν όψει και 
των εκλογών στην Π Ε Π να εμπλακούν ακόμα περισσότερο στο προσφυγικό κίνημα 
και στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. 

2. Η Κυβέρνηση της Αλλαγής με την ανάληψη της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο 
σκέψης και χε ιρισμού των προσφυγικών προβλημάτων επιλύνοντας πολλά από 
αυτά. Παραμένουν όμως πολλά να γίνουν ακόμα και το Α Κ Ε Λ έχει συγκεκριμένες 
προτάσεις τόσο για την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων όσο και για την 
καλύτερη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης κατανομής βαρών. 

3. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ για καθαρά προεκλογικές σκοπιμότητες προκάλεσε 
ένα μεγάλο πρόβλημα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και πολλές ανισότητες ανάμεσα 
στους πρόσφυγες. Το 20ο Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα 
και να δώσει τίτλους ιδιοκτησίας σε όσους νόμιμα κατέχουν κατοικίες σε οικισμούς 
και σε αυτοστεγάσεις και να αντιμετωπίσει με πρακτικούς τρόπους το θέμα της 
φερεγγυότητας των προσφύγων των οποίων οι σημερινές κατοικίες είναι κτισμένες 
σε τ/κυπριακή γη. 

Αγνοούμενοι 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εμμένε ι στη θέση για τη διακρίβωση της τύχης 
των αγνοουμένων ώστε να τεθεί τέρμα σ' αυτή την τραγωδία που ταλανίζει για 31 
χρόνια το λαό μας και ιδιαίτερα τους συγγενείς των αγνοουμένων. Στο παρόν στάδιο 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για εκταφές στις κατεχόμενες και στις ελεύθερες 
περιοχές με την βοήθεια οργάνωσης ειδικών από το εξωτερικό. Το Συνέδριο εκφράζει 
την ευχή να υπάρξει συνεργασία και των δυο πλευρών για να υπάρξει πρόοδος στο 
ανθρωπιστικό αυτό θέμα. 

2. Το θέμα των αγνοουμένων πρέπει να παραμείνει στις προτεραιότητες μας 
και στην επιδίωξη συνεχούς διεθνοποίησης του ούτως ώστε με την ενεργοποίηση 
Κρατών, Κοινοβουλίων και ανθρωπιστικών Οργανώσεων και Φορέων να ασκηθούν 
προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία τέτοιες πιέσεις που να μπορέσουν 
να οδηγήσουν στην πραγματική διερεύνηση κάθε περίπτωσης αγνοουμένου και της 
διακρίβωσης της τύχης τους. 

Εγκλωβισμένοι 

1. Κυβέρνηση και πολιτικός κόσμος επιβάλλεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
για να γίνονται σεβαστά από τις κατοχικές αρχές τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων 
και να επιδεικνύεται έμπρακτα σεβασμός στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, 
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στον Καταστατικό χάρτη των Η.Ε. αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

2. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα Κυβέρνηση κατέστη δυνατό 
να επαναλειτουργήσει το γυμνάσιο στην Καρπασία αλλά και να αντιμετωπιστούν λόγω 
της μερικής άρσης των εμποδίων της διακίνησης διάφορα άλλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας. Παρά ταύτα πολλά προβλήματα παραμένουν. Το 
Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα 
τόσο των εγκλωβισμένων όσο και των παιδιών τους που ζουν στις κατεχόμενες ή 
στις ελεύθερες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στα θέματα των παρεχομένων 
συντάξεων και επιδομάτων, της κατ' οίκον φροντίδας, της επιδιόρθωσης των κατοικιών 
των εγκλωβισμένων, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των 
παιδιών των εγκλωβισμένων. 

Παθόντες 

Οι παθόντες από την κυπριακή τραγωδία βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο 
της προσοχής του Α Κ Ε Λ . Το Κόμμα αναπτύσσει συγκεκριμένες και σημαντικές 
πρωτοβουλίες μέσα και έξω από την Βουλή για την επίλυση των καθημερινών 
προβλημάτων των παθόντων, αλλά και για την απόδοση σ' αυτούς των ανάλογων 
ηθικών και ειδικών τιμών που τους αξίζουν. 

Πολύτεκνες οικογένειες 

Το Α Κ Ε Λ όλα αυτά τα χρόνια επέδειξε μεγάλη ευαισθησία και συνέβαλε σημαντικά 
στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για επίλυση των πολλαπλών και σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολυμελείς οικογένειες (πολύτεκνες και 
πενταμελείς). Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι 
πολύτεκνες οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της 
παρούσας διακυβέρνησης. Αυτό φάνηκε και με τα δυο πακέτα μέτρων που εντός του 
Οκτωβρίου εξάγγειλε η κυβέρνηση ειδικότερα με την αύξηση του επιδόματος του 
εθνοφρουρού και την επέκταση του επιδόματος μάνας. Παρόλα αυτά παραμένουν 
πολλά να γίνουν όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενιαίου φορέα για διαμόρφωση 
και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δημογραφικής πολιτικής, για τα 
οποία το Κόμμα μας θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις και να ασκεί την επιρροή 
του προς αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Συνεργατικό κίνημα 

1. 0 Συνεργατισμός είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση του λαού για την 
οποία το Α Κ Ε Λ πρωτοστάτησε και εργάστηκε σκληρά. Το 20ο Συνέδριο θεωρεί ότι 
μέσα στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο 
και της φιλελευθεροποίησης του πιστωτικού τομέα πρέπει να βρεθούν τρόποι έτσι 
που ο Συνεργατισμός να περιφρουρηθεί και να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο. 
Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα και τα στελέχη του που δραστηριοποιούνται στον 
Συνεργατισμό να προβληματιστούν με μεγαλύτερη προσοχή πάνω στα ζητήματα 
που προκύπτουν και ιδιαίτερα στο θέμα των δομικών αλλαγών με γνώμονα πάντα το 
συμφέρον του λαού. 

2. Το Συνέδριο εκτιμά πως το Συνεργατικό κίνημα στην προσπάθεια του να 
εξασφαλίσει τις κατακτήσεις του και τα συμφέροντα των μελών του στη διάρκεια 
της μεγάλης χρηματιστηριακής έξαρσης, αλλά και των μεγάλων προκλήσεων του 
ιδιωτικού κεφαλαίου, προχώρησε σε κινήσεις και αποφάσεις που λαμβάνοντας υπόψη 
τα χρηματο - οικονομικά δεδομένα που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες ήταν σωστές 
και επιβεβλημένες, αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει 
πλήρης έλεγχος της πορείας. Επιβάλλεται όπως το ταχύτερο δυνατό παρθούν μέτρα 
για να επουλωθούν οι πληγές που δημιουργήθηκαν. Με σωστή διαχείριση και σωστές 
κινήσεις μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, μπορούν ν' ανακτηθούν οι 
όποιες αξίες τυχόν έχουν αδυνατίσει. 
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• Να καθοδηγήσει και να αγωνιστεί μαζί με τα στρώματα αυτά, ώστε η πορεία 
της χώρας μας εντός της Ε.Ε. και η ολοκλήρωση της εναρμόνισης μας με το 
κοινοτικό κεκτημένο να μην επηρεάσει αρνητικά το βιοτικό τους επίπεδο. 

• Στη διαμόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόμματος να 
λαμβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συμφέροντα. 

Πρόσφυγες - προσφυγικά προβλήματα 

1. Ήταν και παραμένει θέση του Α Κ Ε Λ ότι πρέπει να εξασφαλιστούν για τον 
προσφυγικό κόσμο ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. ΓΓ αυτό και τα προβλήματα 
στέγασης, δραστηριοποίησης, εκπαίδευσης και ίσης κατανομής βαρών, ευρίσκονται 
πάντα στις προτεραιότητες του Κόμματος μας μαζί με την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. Η Παγκύπρια Επιτροπή 
Προσφύγων (ΠΕΠ), με την καθοριστική συμβολή και του δ ικού μας Κόμματος, 
διαδραμάτισε για χρόνια σημαντικότατο ρόλο στην επίλυση των προσφυγικών 
προβλημάτων. Το 20ο Συνέδριο μετά την τελευταία τροποποίηση της Νομοθεσίας για 
την Π Ε Π και το διορισμό νέου Προέδρου και νέων μελών στη Γραμματεία, θεωρεί 
ότι επιβάλλεται να διεξαχθούν εκλογές για την ΠΕΠ για να μπορέσει το προσφυγικό 
κίνημα να επιτελέσει και πάλιν τον ρόλο του και να στηρίξει με την σειρά του τον 
προσφυγικό κόσμο. Το Συνέδριο καλεί τα στελέχη και μέλη του Κόμματος εν όψει και 
των εκλογών στην Π Ε Π να εμπλακούν ακόμα περισσότερο στο προσφυγικό κίνημα 
και στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου. 

2. Η Κυβέρνηση της Αλλαγής με την ανάληψη της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο 
σκέψης και χε ιρισμού των προσφυγικών προβλημάτων επιλύνοντας πολλά από 
αυτά. Παραμένουν όμως πολλά να γίνουν ακόμα και το Α Κ Ε Λ έχει συγκεκριμένες 
προτάσεις τόσο για την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων όσο και για την 
καλύτερη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης κατανομής βαρών. 

3. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ για καθαρά προεκλογικές σκοπιμότητες προκάλεσε 
ένα μεγάλο πρόβλημα με τους τίτλους ιδιοκτησίας και πολλές ανισότητες ανάμεσα 
στους πρόσφυγες. Το 20ο Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα 
και να δώσει τίτλους ιδιοκτησίας σε όσους νόμιμα κατέχουν κατοικίες σε οικισμούς 
και σε αυτοστεγάσεις και να αντιμετωπίσει με πρακτικούς τρόπους το θέμα της 
φερεγγυότητας των προσφύγων των οποίων οι σημερινές κατοικίες είναι κτισμένες 
σε τ/κυπριακή γη. 

Αγνοούμενοι 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εμμένε ι στη θέση για τη διακρίβωση της τύχης 
των αγνοουμένων ώστε να τεθεί τέρμα σ' αυτή την τραγωδία που ταλανίζει για 31 
χρόνια το λαό μας και ιδιαίτερα τους συγγενείς των αγνοουμένων. Στο παρόν στάδιο 
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για εκταφές στις κατεχόμενες και στις ελεύθερες 
περιοχές με την βοήθεια οργάνωσης ειδικών από το εξωτερικό. Το Συνέδριο εκφράζει 
την ευχή να υπάρξει συνεργασία και των δυο πλευρών για να υπάρξει πρόοδος στο 
ανθρωπιστικό αυτό θέμα. 

2. Το θέμα των αγνοουμένων πρέπει να παραμείνει στις προτεραιότητες μας 
και στην επιδίωξη συνεχούς διεθνοποίησης του ούτως ώστε με την ενεργοποίηση 
Κρατών, Κοινοβουλίων και ανθρωπιστικών Οργανώσεων και Φορέων να ασκηθούν 
προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία τέτοιες πιέσεις που να μπορέσουν 
να οδηγήσουν στην πραγματική διερεύνηση κάθε περίπτωσης αγνοουμένου και της 
διακρίβωσης της τύχης τους. 

Εγκλωβισμένοι 

1. Κυβέρνηση και πολιτικός κόσμος επιβάλλεται να συνεχίσουμε την προσπάθεια 
για να γίνονται σεβαστά από τις κατοχικές αρχές τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων 
και να επιδεικνύεται έμπρακτα σεβασμός στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, 
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στον Καταστατικό χάρτη των Η.Ε. αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

2. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα Κυβέρνηση κατέστη δυνατό 
να επαναλειτουργήσει το γυμνάσιο στην Καρπασία αλλά και να αντιμετωπιστούν λόγω 
της μερικής άρσης των εμποδίων της διακίνησης διάφορα άλλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μας. Παρά ταύτα πολλά προβλήματα παραμένουν. Το 
Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα 
τόσο των εγκλωβισμένων όσο και των παιδιών τους που ζουν στις κατεχόμενες ή 
στις ελεύθερες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στα θέματα των παρεχομένων 
συντάξεων και επιδομάτων, της κατ' οίκον φροντίδας, της επιδιόρθωσης των κατοικιών 
των εγκλωβισμένων, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των 
παιδιών των εγκλωβισμένων. 

Παθόντες 

Οι παθόντες από την κυπριακή τραγωδία βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο 
της προσοχής του Α Κ Ε Λ . Το Κόμμα αναπτύσσει συγκεκριμένες και σημαντικές 
πρωτοβουλίες μέσα και έξω από την Βουλή για την επίλυση των καθημερινών 
προβλημάτων των παθόντων, αλλά και για την απόδοση σ' αυτούς των ανάλογων 
ηθικών και ειδικών τιμών που τους αξίζουν. 

Πολύτεκνες οικογένειες 

Το Α Κ Ε Λ όλα αυτά τα χρόνια επέδειξε μεγάλη ευαισθησία και συνέβαλε σημαντικά 
στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για επίλυση των πολλαπλών και σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολυμελείς οικογένειες (πολύτεκνες και 
πενταμελείς). Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι οι 
πολύτεκνες οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της 
παρούσας διακυβέρνησης. Αυτό φάνηκε και με τα δυο πακέτα μέτρων που εντός του 
Οκτωβρίου εξάγγειλε η κυβέρνηση ειδικότερα με την αύξηση του επιδόματος του 
εθνοφρουρού και την επέκταση του επιδόματος μάνας. Παρόλα αυτά παραμένουν 
πολλά να γίνουν όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενιαίου φορέα για διαμόρφωση 
και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δημογραφικής πολιτικής, για τα 
οποία το Κόμμα μας θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις και να ασκεί την επιρροή 
του προς αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Συνεργατικό κίνημα 

1. 0 Συνεργατισμός είναι μια μεγάλη κοινωνική κατάκτηση του λαού για την 
οποία το Α Κ Ε Λ πρωτοστάτησε και εργάστηκε σκληρά. Το 20ο Συνέδριο θεωρεί ότι 
μέσα στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο 
και της φιλελευθεροποίησης του πιστωτικού τομέα πρέπει να βρεθούν τρόποι έτσι 
που ο Συνεργατισμός να περιφρουρηθεί και να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο. 
Το Συνέδριο καλεί το Κόμμα και τα στελέχη του που δραστηριοποιούνται στον 
Συνεργατισμό να προβληματιστούν με μεγαλύτερη προσοχή πάνω στα ζητήματα 
που προκύπτουν και ιδιαίτερα στο θέμα των δομικών αλλαγών με γνώμονα πάντα το 
συμφέρον του λαού. 

2. Το Συνέδριο εκτιμά πως το Συνεργατικό κίνημα στην προσπάθεια του να 
εξασφαλίσει τις κατακτήσεις του και τα συμφέροντα των μελών του στη διάρκεια 
της μεγάλης χρηματιστηριακής έξαρσης, αλλά και των μεγάλων προκλήσεων του 
ιδιωτικού κεφαλαίου, προχώρησε σε κινήσεις και αποφάσεις που λαμβάνοντας υπόψη 
τα χρηματο - οικονομικά δεδομένα που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες ήταν σωστές 
και επιβεβλημένες, αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει 
πλήρης έλεγχος της πορείας. Επιβάλλεται όπως το ταχύτερο δυνατό παρθούν μέτρα 
για να επουλωθούν οι πληγές που δημιουργήθηκαν. Με σωστή διαχείριση και σωστές 
κινήσεις μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, μπορούν ν' ανακτηθούν οι 
όποιες αξίες τυχόν έχουν αδυνατίσει. 
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3. Ορθά απασχολεί το Κόμμα μας η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τον 
Κεντρικό Φορέα Συνεργατισμού με στόχο τον πιο δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας 
του. 

Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης 
1. Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων ο ρόλος του 
Κινήματος Ειρήνης και Αλληλεγγύης αναβαθμίζεται. Το παγκόσμιο αντιπολεμικό 
κίνημα βρίσκεται σε άνοδο. Δρα παράλληλα και μαζί με το παγκόσμιο κίνημα κατά 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Το Α Κ Ε Λ όπως πάντα συμμετέχει και 
στηρίζει τη δράση του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ). με το οποίο έχει 
οικοδομήσει ισχυρές σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στους μακρούς κοινούς αγώνες 
και κινητοποιήσεις, για την κατίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και στον κόσμο, για 
την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων καιτην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση 
του νησιού, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης υπέρ των αγωνιζόμενων λαών για 
εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική πρόοδο. 

2. Το 20ο Συνέδριο δηλώνει την ετοιμότητα του Κόμματος να συνεχίσει να στηρίζει 
το ΠΣΕ και τις πρωτοβουλίες του καθώς και τις προσπάθειες του για αναδιοργάνωση 
μέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Κατά τον ίδιο τρόπο το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
τη δράση του Κοινωνικού Φόρουμ και της Επιτροπής Αλληλεγγύης (ΕΠΑΛ) για την 
υποστήριξη των αγωνιζόμενων λαών ενάντια στις επιβουλές του ιμπεριαλισμού. 

Παιδεία - εκπαίδευση 
1. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ στο 
κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα είχαν συσσωρευτεί επικίνδυνα αδιέξοδα. Το Α Κ Ε Λ 
από χρόνια υποστήριζε ότι η Κυπριακή Εκπαίδευση για να βγει από τα αδιέξοδα και 
την κρίση που την ταλανίζουν και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 
και προκλήσεις της εποχής χρειάζεται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με βαθιές 
τομές τόσο στη δομή της όσο και στο περιεχόμενο. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα 
ανοίγει μέτωπα εναντίοντης συντήρησης, του αναχρονισμού καιτης οπισθοδρόμησης, 
φέρνοντας το καινούργιο και την αλλαγή. Η κυβέρνηση της αλλαγής, υλοποιώντας 
προεκλογικές της δεσμεύσεις προωθεί με όραμα και στρατηγική μια συνολική 
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που αγκαλιάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το 
20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το κύριο καθήκον μας στο τομέα της Παιδείας 
είναι να εργαστούμε για να υλοποιηθεί και να επιτύχει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

2. Πέραν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση της αλλαγής 
έγιναν σημαντικά βήματα στην πορεία υλοποίησης των προγραμματικών της 
δεσμεύσεων. Εκτιμώντας θετικά το τι έχει γίνει το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί 
ότι η υλοποίηση του προγράμματος της κυβέρνησης στο τομέα της Παιδείας πρέπει 
να προωθηθεί πιο αποφασιστικά και με ταχύτερους ρυθμούς. Προτεραιότητα και 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σωστή, ολοκληρωμένη και αντικειμενική διδασκαλία 
της νεώτερης ιστορίας της Κύπρου, που να στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα και 
στις επιλογές οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή διαίρεση της πατρίδας μας. 

3. Για το Α Κ Ε Λ η συνολική προοδευτική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με βάση το όραμα μιας σύγχρονης δημοκρατικής - δημόσιας 
εκπαίδευσης και η ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση για όλους σ' όλες τις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την αποφυγή 
της μορφωτικής - κοινωνικής περιθωριοποίησης και την άμβλυνση των κοινωνικών 
και μορφωτικών ανισοτήτων. 

Πολιτισμός 
1. 0 Πολιτισμός κατέχει ιδιαίτερη θέση στη δράση του Α Κ Ε Λ . Το Κόμμα μας στα 
ΘΟχρόνια της ύπαρξης του ήταν και παραμένει φορέας και δημιουργός πολιτισμού. 
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Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια 
ουσιαστική πολιτιστική δραστηριότητα. Το Κόμμα μας με συγκεκριμένες εισηγήσεις 
συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος της Κυβέρνησης και στον τομέα 
του Πολιτισμού. Μετά την εκλογή του Προέδρου πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για 
την υλοποίηση του προγράμματος της Κυβέρνησης. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει 
όμως ότι στον τομέα του Πολιτισμού η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια στασιμότητα και 
διστακτικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος της. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προβάλει τις θέσεις του 
στο χώρο του Πολιτισμού και να ασκεί την επιρροή του για την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στις προτάσεις μας που 
προνοούν για δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, για ίδρυση Αρχε ίου Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, για συμμετοχή των δημιουργών στις αποφάσεις που αφορούν 
τον Πολιτισμό, για δημιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής Προσφοράς, για σύσταση 
Συμβουλίου Πολιτισμού, για αναδιοργάνωση του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και 
άλλες προτάσεις. Επιβάλλεται ακόμα να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι 
για Πολιτιστική υποδομή και ανάπτυξη. 

3. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες 
για να προβληθεί ο Πολιτισμός μας στις ευρωπαϊκές χώρες και παράλληλα με 
σωστές πολιτικές αποφάσεις και χειρισμούς μπορούμε να καταστήσουμε την Κύπρο 
ευρωπαϊκό κέντρο πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και γέφυρα πολιτιστικής 
δραστηριότητας με τις γειτονικές χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς. 

4. Το Συνέδριο διαπιστώνει πως το περιοδικό «Νέα Εποχή» χαίρει εκτίμησης 
ανάμεσα στους ανθρώπουςτωνγραμμάτωνκαιτωντεχνώντόσο στους Ελληνοκύπριους 
και τους Τουρκοκύπριους αλλά και ευρύτερα. Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια 
για αύξηση της κυκλοφορίας του περιοδικού με την εγγραφή συνδρομητών, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στα κομματικά μέλη, με έμφαση στους νέους ανθρώπους. 

5. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί τη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους δημιουργούς 
σημαντικό κεφάλαιο για την επανένωση της πατρίδας μας. ΓΓ αυτό θα συνεχισθούν 
με μεγαλύτερη πυκνότητα οι πολιτιστικές συναντήσεις και δραστηριότητες με τους 
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους για το κοινό συμφέρον του τόπου μας. 

Υγεία 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τομέας της υγείας στην Κύπρο 
αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. 0 δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει 
προβλήματα που προκλήθηκαν από σκόπιμες αποφάσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης και είναι επίσης αποτέλεσμα της πολεμικής των δυνάμεων εκείνων που 
πάντοτε στοχεύουν στη συρρίκνωση του. Την ίδια στιγμή απουσιάζει ο στρατηγικός 
σχεδιασμός ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. 

2. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου και με τη συμμετοχή 
του Α Κ Ε Λ στη διακυβέρνηση του τόπου, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες 
για βελτίωση της κατάστασης. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του έργου που 
έχει επιτελεστεί είναι ο διακανονισμός και έλεγχος των τιμών των φαρμάκων, 
η αναδιάρθρωση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, η επιτάχυνση των ρυθμών 
αποπεράτωσης και λειτουργίας του Νέου Νοσοκομε ίου Λευκωσίας, η έγκαιρη 
αποπεράτωση του Νοσοκομε ίου Αμμοχώστου, η δημιουργία περιφερειακών ιατρείων 
και άλλα. Παραμένουν όμως πολλά ακόμα να γίνουν για να υλοποιηθεί το κυβερνητικό 
πρόγραμμα στον τομέα της Υγείας. 

3. Πρέπει πρώτιστα να προωθηθεί το ΓΕΣΥ. 0 δημόσιος τομέας πρέπει να 
αποτελέσει τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του ΓΕΣΥ, με την απαραίτητη αναβάθμιση 
αλλά και συνεχή ανανέωση του. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα επείγοντα θέματα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και 
ανάπτυξη των νοσοκομείων, καινά τροχιοδρομηθούν λύσεις σαν μέτρο προετοιμασίας 
για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Να προωθηθεί επίσης η δημιουργία Ιατρικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο. 
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3. Ορθά απασχολεί το Κόμμα μας η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τον 
Κεντρικό Φορέα Συνεργατισμού με στόχο τον πιο δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας 
του. 

Κίνημα Ειρήνης και Αλληλεγγύης 
1. Μέσα στις συνθήκες της λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων ο ρόλος του 
Κινήματος Ειρήνης και Αλληλεγγύης αναβαθμίζεται. Το παγκόσμιο αντιπολεμικό 
κίνημα βρίσκεται σε άνοδο. Δρα παράλληλα και μαζί με το παγκόσμιο κίνημα κατά 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Το Α Κ Ε Λ όπως πάντα συμμετέχει και 
στηρίζει τη δράση του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ). με το οποίο έχει 
οικοδομήσει ισχυρές σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στους μακρούς κοινούς αγώνες 
και κινητοποιήσεις, για την κατίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και στον κόσμο, για 
την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων καιτην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση 
του νησιού, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης υπέρ των αγωνιζόμενων λαών για 
εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, ανεξαρτησία και κοινωνική πρόοδο. 

2. Το 20ο Συνέδριο δηλώνει την ετοιμότητα του Κόμματος να συνεχίσει να στηρίζει 
το ΠΣΕ και τις πρωτοβουλίες του καθώς και τις προσπάθειες του για αναδιοργάνωση 
μέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Κατά τον ίδιο τρόπο το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
τη δράση του Κοινωνικού Φόρουμ και της Επιτροπής Αλληλεγγύης (ΕΠΑΛ) για την 
υποστήριξη των αγωνιζόμενων λαών ενάντια στις επιβουλές του ιμπεριαλισμού. 

Παιδεία - εκπαίδευση 
1. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ στο 
κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα είχαν συσσωρευτεί επικίνδυνα αδιέξοδα. Το Α Κ Ε Λ 
από χρόνια υποστήριζε ότι η Κυπριακή Εκπαίδευση για να βγει από τα αδιέξοδα και 
την κρίση που την ταλανίζουν και να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες 
και προκλήσεις της εποχής χρειάζεται μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με βαθιές 
τομές τόσο στη δομή της όσο και στο περιεχόμενο. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα 
ανοίγει μέτωπα εναντίοντης συντήρησης, του αναχρονισμού καιτης οπισθοδρόμησης, 
φέρνοντας το καινούργιο και την αλλαγή. Η κυβέρνηση της αλλαγής, υλοποιώντας 
προεκλογικές της δεσμεύσεις προωθεί με όραμα και στρατηγική μια συνολική 
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που αγκαλιάζει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το 
20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι το κύριο καθήκον μας στο τομέα της Παιδείας 
είναι να εργαστούμε για να υλοποιηθεί και να επιτύχει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

2. Πέραν από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση της αλλαγής 
έγιναν σημαντικά βήματα στην πορεία υλοποίησης των προγραμματικών της 
δεσμεύσεων. Εκτιμώντας θετικά το τι έχει γίνει το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί 
ότι η υλοποίηση του προγράμματος της κυβέρνησης στο τομέα της Παιδείας πρέπει 
να προωθηθεί πιο αποφασιστικά και με ταχύτερους ρυθμούς. Προτεραιότητα και 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη σωστή, ολοκληρωμένη και αντικειμενική διδασκαλία 
της νεώτερης ιστορίας της Κύπρου, που να στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα και 
στις επιλογές οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή διαίρεση της πατρίδας μας. 

3. Για το Α Κ Ε Λ η συνολική προοδευτική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού 
συστήματος με βάση το όραμα μιας σύγχρονης δημοκρατικής - δημόσιας 
εκπαίδευσης και η ελεύθερη πρόσβαση στη μόρφωση για όλους σ' όλες τις 
βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 
για εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την αποφυγή 
της μορφωτικής - κοινωνικής περιθωριοποίησης και την άμβλυνση των κοινωνικών 
και μορφωτικών ανισοτήτων. 

Πολιτισμός 
1. 0 Πολιτισμός κατέχει ιδιαίτερη θέση στη δράση του Α Κ Ε Λ . Το Κόμμα μας στα 
ΘΟχρόνια της ύπαρξης του ήταν και παραμένει φορέας και δημιουργός πολιτισμού. 
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Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια 
ουσιαστική πολιτιστική δραστηριότητα. Το Κόμμα μας με συγκεκριμένες εισηγήσεις 
συνέβαλε στη διαμόρφωση του προγράμματος της Κυβέρνησης και στον τομέα 
του Πολιτισμού. Μετά την εκλογή του Προέδρου πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για 
την υλοποίηση του προγράμματος της Κυβέρνησης. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει 
όμως ότι στον τομέα του Πολιτισμού η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια στασιμότητα και 
διστακτικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος της. 

2. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προβάλει τις θέσεις του 
στο χώρο του Πολιτισμού και να ασκεί την επιρροή του για την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Θα επιμείνουμε ιδιαίτερα στις προτάσεις μας που 
προνοούν για δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, για ίδρυση Αρχε ίου Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, για συμμετοχή των δημιουργών στις αποφάσεις που αφορούν 
τον Πολιτισμό, για δημιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής Προσφοράς, για σύσταση 
Συμβουλίου Πολιτισμού, για αναδιοργάνωση του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και 
άλλες προτάσεις. Επιβάλλεται ακόμα να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι 
για Πολιτιστική υποδομή και ανάπτυξη. 

3. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες 
για να προβληθεί ο Πολιτισμός μας στις ευρωπαϊκές χώρες και παράλληλα με 
σωστές πολιτικές αποφάσεις και χειρισμούς μπορούμε να καταστήσουμε την Κύπρο 
ευρωπαϊκό κέντρο πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο και γέφυρα πολιτιστικής 
δραστηριότητας με τις γειτονικές χώρες με διαφορετικούς πολιτισμούς. 

4. Το Συνέδριο διαπιστώνει πως το περιοδικό «Νέα Εποχή» χαίρει εκτίμησης 
ανάμεσα στους ανθρώπουςτωνγραμμάτωνκαιτωντεχνώντόσο στους Ελληνοκύπριους 
και τους Τουρκοκύπριους αλλά και ευρύτερα. Χρειάζεται να καταβληθεί προσπάθεια 
για αύξηση της κυκλοφορίας του περιοδικού με την εγγραφή συνδρομητών, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στα κομματικά μέλη, με έμφαση στους νέους ανθρώπους. 

5. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί τη συνεργασία με τους Τουρκοκύπριους δημιουργούς 
σημαντικό κεφάλαιο για την επανένωση της πατρίδας μας. ΓΓ αυτό θα συνεχισθούν 
με μεγαλύτερη πυκνότητα οι πολιτιστικές συναντήσεις και δραστηριότητες με τους 
συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους για το κοινό συμφέρον του τόπου μας. 

Υγεία 

1. Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι τομέας της υγείας στην Κύπρο 
αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. 0 δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει 
προβλήματα που προκλήθηκαν από σκόπιμες αποφάσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης και είναι επίσης αποτέλεσμα της πολεμικής των δυνάμεων εκείνων που 
πάντοτε στοχεύουν στη συρρίκνωση του. Την ίδια στιγμή απουσιάζει ο στρατηγικός 
σχεδιασμός ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. 

2. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου και με τη συμμετοχή 
του Α Κ Ε Λ στη διακυβέρνηση του τόπου, έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες 
για βελτίωση της κατάστασης. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του έργου που 
έχει επιτελεστεί είναι ο διακανονισμός και έλεγχος των τιμών των φαρμάκων, 
η αναδιάρθρωση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου, η επιτάχυνση των ρυθμών 
αποπεράτωσης και λειτουργίας του Νέου Νοσοκομε ίου Λευκωσίας, η έγκαιρη 
αποπεράτωση του Νοσοκομε ίου Αμμοχώστου, η δημιουργία περιφερειακών ιατρείων 
και άλλα. Παραμένουν όμως πολλά ακόμα να γίνουν για να υλοποιηθεί το κυβερνητικό 
πρόγραμμα στον τομέα της Υγείας. 

3. Πρέπει πρώτιστα να προωθηθεί το ΓΕΣΥ. 0 δημόσιος τομέας πρέπει να 
αποτελέσει τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του ΓΕΣΥ, με την απαραίτητη αναβάθμιση 
αλλά και συνεχή ανανέωση του. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ΓΕΣΥ πρέπει να 
αντιμετωπιστούν τα επείγοντα θέματα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία και 
ανάπτυξη των νοσοκομείων, καινά τροχιοδρομηθούν λύσεις σαν μέτρο προετοιμασίας 
για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Να προωθηθεί επίσης η δημιουργία Ιατρικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο. 
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Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών 
1. Η μάστιγα των ναρκωτικών είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. 
Αποτελεί απλοποίηση που οδηγεί σε επικίνδυνες προσεγγίσεις να εξετάζεται 
το πρόβλημα σαν ένα καθαρά και μόνο - ατομικό, ψυχολογικό η φαρμακευτικό 
πρόβλημα. Η παραγνώριση του προβλήματος για πολλά χρόνια από την προηγούμενη 
κυβέρνηση παρά τις προειδοποιήσεις του Α Κ Ε Λ , οδήγησε στη σημερινή κατάσταση 
που όλος ο λαός παρακολουθεί με δέος. Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος 
των ναρκωτικών δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές 
αιτίες που οδηγούν τους νέους και όχι μόνο, στα ναρκωτικά. 

2. Το 20ο Συνέδριο εκτιμά ότι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής από την 
παρούσα κυβέρνηση και η λειτουργία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου συνιστούν 
σημαντικά βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να γίνουν ακόμα πολλά. 
Το Α Κ Ε Λ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις που καλύπτουν την πρόληψη 
- θεραπεία και καταστολή της εμπορίας με το κύριο βάρος να πέφτει στην πρόληψη. 

3. Το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν στον 
αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά με κινητοποίηση των δυνάμεων τους μέσα από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη νεολαία, τους οργανωμένους γονείς, και όλες τις άλλες 
εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις. 

Αθλητισμός 
1. Μέσα στις σημερινές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τόπο μας, όπου η 
ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων και προβλημάτων, η έξαρση της εγκληματικότητας, 
τα ναρκωτικά, η υποκουλτούρα και η επιδίωξη του εύκολου κέρδους και της 
οικονομικής ανέλιξης έχουν καταστεί συνήθη γνωρίσματα της καθημερινότητας και 
έχουν υπονομεύσει αρχές, αξίες και ιδανικά, η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη 
του Αθλητισμού και η αξιοποίηση του ως αναπόσπαστου συστατικού στοιχείου της 
ανάπτυξης του ατόμου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου αποτελεί αδιαμφισβήτητη 
αναγκαιότητα. 

2. Το Α Κ Ε Λ έδινε πάντα μεγάλη σημασία στη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του Αθλητισμού στον τόπο μας. θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη βάση 
των επεξεργασμένων θέσεων μας και έχοντας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας 
την ανάγκη εκδημοκρατισμού και εξυγίανσης του αθλητισμού, την ανάπτυξη της 
υποδομής και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν 
τα σωματεία. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 
1. Το 20ο Συνέδριο θεωρεί ότι μια τολμηρή πολιτική αποκέντρωσης με 
ολοκλήρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, είναι επιτακτική. Η αντίληψη μας αυτή, 
δεν εξαντλείται σε μια απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων αλλά σε μια ευρεία 
ανακατανομή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η Κύπρος καλείται να υιοθετήσει 
στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να προσαρμόσει 
τις δομές της στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αξιοποιώντας τις μεγάλες 
δυνατότητες που πηγάζουν από τον λαϊκό αυτό θεσμό. Καλείται να στηρίξει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ώστε αυτή να αποτελέσει φορέα σχεδιασμού, προγραμματισμού, και 
υλοποίησης έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

2. Το Συνέδριο διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης 
μια σειρά δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στο πρόγραμμα της Αλλαγής, όπως η 
μελέτη για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, η δημιουργία κοινών πολεοδομικών 
αρχών, η καθιέρωση του θεσμού των Δημόσ ιων Ακροάσεων σε μια σειρά διαδικασίες. 
Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε τα βήματα που γίνονται για τη δημιουργία υποδομής 
για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, την επιτάχυνση της δημιουργίας 
αποχετευτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στις κοινότητες και τη διεύρυνση του θεσμού 
των περιβαλλοντικών μελετών. Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι δεν έχει 
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προωθηθεί η ουσιαστική ανακατανομή των πόρων κεντρικής και τοπικής εξουσίας 
με αποτέλεσμα πολλές τοπικές αρχές να αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές 
υποχρεώσεις τους. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για: 

• τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του θεσμού καθώς και την ενίσχυση 
της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

• τη διασφάλιση και κατοχύρωση της οικονομικής της αυτοτέλειας 

• τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας όμορων ή γε ιτον ικώνΔήμων και Κοινοτήτων 
στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής, 

• τη διεύρυνση της συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες τοπικής 
διοίκησης και ανάπτυξης ως προϋπόθεση δημοκρατικής αποκέντρωσης. 

4. Στηρίζουμε παράλληλα με συνέπεια και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια για 
πολεοδομική ανασυγκρότηση, για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της προσφοράς στον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, την κοινωνική πρόνοια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκουμε 
τη συναίνεση και την κοινή δράση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και την 
άμεση συμμετοχή του λαού στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων με διάφορες 
μορφές και τρόπους. Επιδιώκουμε τη συνεχή αναβάθμιση της δικής μας παρουσίας 
και παρέμβασης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβεβαιώνοντας έτσι 
καθημερινά την αγωνιστική φυσιογνωμία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του 
Κόμματος μας. 

Οικολογία και περιβάλλον 

1. Τα ζητήματα της οικολογικής κρίσης βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής 
διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς μέσα στις συνθήκες της αχαλίνωτης 
οικονομίας της αγοράς, οι λύσεις που επιχειρείται να δοθούν στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου αντί του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για τα προβλήματα της οικολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
συνέβαλε και το Α Κ Ε Λ με εκδηλώσεις, αναλύσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις, που δεν 
αρκούνται σε ένα γενικόλογο ευχολόγιο, αλλά βασίζονται σε μια συνολική κριτική 
προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας με επίκεντρο την έγνοια για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δημιουργεί. 

2. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης 
διαδραματίζουν οι ενέργειες της Κυβέρνησης της Αλλαγής στην κατεύθυνση 
της ενδυνάμωσης του νομικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και του 
εκσυγχρονισμού των δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και η προώθηση 
εξε ιδ ικευμένων θεμάτων όπως είναι η εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η αξιοποίηση εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για την οικολογία και το περιβάλλον 
έχοντας ως βασικούς στόχους της δράσης του τη δημιουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και πολιτικής, την εμπέδωση διαδικασιών έγκυρων, ολοκληρωμένων 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη ριζική αναθεώρηση της αντίληψης για το 
χαρακτήρα των πόλεων, την προώθηση πολιτικής αναζωογόνησης της υπαίθρου, τον 
προσανατολισμό της Παιδείας στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών 
για τον πολιτισμό, την ιστορική μας παράδοση και την κατανόηση των αξιών της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

4. Το Α Κ Ε Λ εκτιμά ιδιαίτερα την ανάπτυξη ενός πολιτικά ανεξάρτητου, 
οργανωμένου, περιβαλλοντικού κινήματος στον τόπο μας που βρίσκει την έκφραση 
του στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, θεωρε ί θετική 
τη συμβολή και τη δράση του και θα επιδιώξει και στο μέλλον την ενίσχυση της 
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Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών 
1. Η μάστιγα των ναρκωτικών είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα. 
Αποτελεί απλοποίηση που οδηγεί σε επικίνδυνες προσεγγίσεις να εξετάζεται 
το πρόβλημα σαν ένα καθαρά και μόνο - ατομικό, ψυχολογικό η φαρμακευτικό 
πρόβλημα. Η παραγνώριση του προβλήματος για πολλά χρόνια από την προηγούμενη 
κυβέρνηση παρά τις προειδοποιήσεις του Α Κ Ε Λ , οδήγησε στη σημερινή κατάσταση 
που όλος ο λαός παρακολουθεί με δέος. Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος 
των ναρκωτικών δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές 
αιτίες που οδηγούν τους νέους και όχι μόνο, στα ναρκωτικά. 

2. Το 20ο Συνέδριο εκτιμά ότι η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής από την 
παρούσα κυβέρνηση και η λειτουργία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου συνιστούν 
σημαντικά βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει όμως να γίνουν ακόμα πολλά. 
Το Α Κ Ε Λ έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένες προτάσεις που καλύπτουν την πρόληψη 
- θεραπεία και καταστολή της εμπορίας με το κύριο βάρος να πέφτει στην πρόληψη. 

3. Το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν στον 
αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά με κινητοποίηση των δυνάμεων τους μέσα από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη νεολαία, τους οργανωμένους γονείς, και όλες τις άλλες 
εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις. 

Αθλητισμός 
1. Μέσα στις σημερινές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τόπο μας, όπου η 
ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων και προβλημάτων, η έξαρση της εγκληματικότητας, 
τα ναρκωτικά, η υποκουλτούρα και η επιδίωξη του εύκολου κέρδους και της 
οικονομικής ανέλιξης έχουν καταστεί συνήθη γνωρίσματα της καθημερινότητας και 
έχουν υπονομεύσει αρχές, αξίες και ιδανικά, η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη 
του Αθλητισμού και η αξιοποίηση του ως αναπόσπαστου συστατικού στοιχείου της 
ανάπτυξης του ατόμου, αλλά και του κοινωνικού συνόλου αποτελεί αδιαμφισβήτητη 
αναγκαιότητα. 

2. Το Α Κ Ε Λ έδινε πάντα μεγάλη σημασία στη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και 
ανάπτυξη του Αθλητισμού στον τόπο μας. θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη βάση 
των επεξεργασμένων θέσεων μας και έχοντας στο επίκεντρο των προσπαθειών μας 
την ανάγκη εκδημοκρατισμού και εξυγίανσης του αθλητισμού, την ανάπτυξη της 
υποδομής και την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν 
τα σωματεία. 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 
1. Το 20ο Συνέδριο θεωρεί ότι μια τολμηρή πολιτική αποκέντρωσης με 
ολοκλήρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, είναι επιτακτική. Η αντίληψη μας αυτή, 
δεν εξαντλείται σε μια απλή μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων αλλά σε μια ευρεία 
ανακατανομή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η Κύπρος καλείται να υιοθετήσει 
στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να προσαρμόσει 
τις δομές της στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις αξιοποιώντας τις μεγάλες 
δυνατότητες που πηγάζουν από τον λαϊκό αυτό θεσμό. Καλείται να στηρίξει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση ώστε αυτή να αποτελέσει φορέα σχεδιασμού, προγραμματισμού, και 
υλοποίησης έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. 

2. Το Συνέδριο διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης 
μια σειρά δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί στο πρόγραμμα της Αλλαγής, όπως η 
μελέτη για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, η δημιουργία κοινών πολεοδομικών 
αρχών, η καθιέρωση του θεσμού των Δημόσ ιων Ακροάσεων σε μια σειρά διαδικασίες. 
Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε τα βήματα που γίνονται για τη δημιουργία υποδομής 
για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, την επιτάχυνση της δημιουργίας 
αποχετευτικών συστημάτων, ιδιαίτερα στις κοινότητες και τη διεύρυνση του θεσμού 
των περιβαλλοντικών μελετών. Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι δεν έχει 
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προωθηθεί η ουσιαστική ανακατανομή των πόρων κεντρικής και τοπικής εξουσίας 
με αποτέλεσμα πολλές τοπικές αρχές να αδυνατούν να ανταποκριθούν σε βασικές 
υποχρεώσεις τους. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για: 

• τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του θεσμού καθώς και την ενίσχυση 
της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

• τη διασφάλιση και κατοχύρωση της οικονομικής της αυτοτέλειας 

• τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας όμορων ή γε ιτον ικώνΔήμων και Κοινοτήτων 
στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής, 

• τη διεύρυνση της συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες τοπικής 
διοίκησης και ανάπτυξης ως προϋπόθεση δημοκρατικής αποκέντρωσης. 

4. Στηρίζουμε παράλληλα με συνέπεια και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια για 
πολεοδομική ανασυγκρότηση, για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, 
για τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της προσφοράς στον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, την κοινωνική πρόνοια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκουμε 
τη συναίνεση και την κοινή δράση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά και την 
άμεση συμμετοχή του λαού στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων με διάφορες 
μορφές και τρόπους. Επιδιώκουμε τη συνεχή αναβάθμιση της δικής μας παρουσίας 
και παρέμβασης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβεβαιώνοντας έτσι 
καθημερινά την αγωνιστική φυσιογνωμία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του 
Κόμματος μας. 

Οικολογία και περιβάλλον 

1. Τα ζητήματα της οικολογικής κρίσης βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής 
διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς μέσα στις συνθήκες της αχαλίνωτης 
οικονομίας της αγοράς, οι λύσεις που επιχειρείται να δοθούν στοχεύουν στην 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου αντί του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για τα προβλήματα της οικολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
συνέβαλε και το Α Κ Ε Λ με εκδηλώσεις, αναλύσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις, που δεν 
αρκούνται σε ένα γενικόλογο ευχολόγιο, αλλά βασίζονται σε μια συνολική κριτική 
προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας με επίκεντρο την έγνοια για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δημιουργεί. 

2. Σημαντικό ρόλο στην προώθηση ενός μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης 
διαδραματίζουν οι ενέργειες της Κυβέρνησης της Αλλαγής στην κατεύθυνση 
της ενδυνάμωσης του νομικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και του 
εκσυγχρονισμού των δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και η προώθηση 
εξε ιδ ικευμένων θεμάτων όπως είναι η εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η αξιοποίηση εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για την οικολογία και το περιβάλλον 
έχοντας ως βασικούς στόχους της δράσης του τη δημιουργία αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και πολιτικής, την εμπέδωση διαδικασιών έγκυρων, ολοκληρωμένων 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη ριζική αναθεώρηση της αντίληψης για το 
χαρακτήρα των πόλεων, την προώθηση πολιτικής αναζωογόνησης της υπαίθρου, τον 
προσανατολισμό της Παιδείας στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών 
για τον πολιτισμό, την ιστορική μας παράδοση και την κατανόηση των αξιών της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. 

4. Το Α Κ Ε Λ εκτιμά ιδιαίτερα την ανάπτυξη ενός πολιτικά ανεξάρτητου, 
οργανωμένου, περιβαλλοντικού κινήματος στον τόπο μας που βρίσκει την έκφραση 
του στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, θεωρε ί θετική 
τη συμβολή και τη δράση του και θα επιδιώξει και στο μέλλον την ενίσχυση της 
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συνεργασίας μαζί του στη βάση των κοινών επιδ ιώξεων Στα πλαίσια αυτά πρέπει να 
βοηθηθούν οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης στη ανάπτυξη συγκεκριμένης δράσης 
στο χώρο που εργάζονται για την οικολογία και το περιβάλλον. Η επιμόρφωση και 
η εξειδίκευση μελών των ΚΟΒ στην οικολογία και το περιβάλλον θα συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

Απόδημοι - επαναπατρισθέντες 
1. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και καλύτερος συντονισμός του 
Κινήματος των Αποδήμων, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο οι ενέργειες τους για 
προώθηση του Κυπριακού και η διαφώτιση του διεθνούς παράγοντα, ιδιαίτερα στις 
χώρες που αποτελούν κέντρα αποφάσεων. 

2. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η αναδιοργάνωση που έχει γίνει στην Υπηρεσία Αποδήμων 
ενώ συνέβαλε στη βελτίωση της υπηρεσίας, εντούτοις χρειάζεται απαραίτητα να 
διοριστεί Σύμβουλος για θέματα Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων. Να είναι πολιτικό 
πρόσωπο και να προΐσταται της Υπηρεσίας Αποδήμων. Να συσταθεί Συμβουλευτική 
Επιτροπή Αποδήμων η οποία θα συνεργάζεται στενά με τον Υπουργό Εξωτερικών 
και θα διαβουλεύεται κατά τακτά διαστήματα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για 
συντονισμό, ενεργοποίηση, αξιοποίηση των Αποδήμων και για την καλύτερη προβολή 
και προώθηση της διαφώτισης για το Κυπριακό. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για να ενισχυθεί η βοήθεια που το κυπριακό 
κράτος δίδει προς τους παροικιακούς εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να υπάρξει 
συνέχεια του σημαντικού έργου που επιτελείται για την διατήρηση της ταυτότητας 
των αποδήμων στις χώρες διαμονής τους. 

4. Η σύσφιξη των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις Κοινότητες 
των αποδήμων χρειάζεται να προωθηθεί πιο αποφασιστικά. Να διαμορφωθεί ειδική 
πολιτική που να αφορά τις σχέσεις με τους Απόδημους Τουρκοκύπριους και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

5. Η ίδρυση της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ. και των Τμημάτων Νεολαίας των 
Ομοσπονδιών και των κατά τόπους σωματείων αποτελεί μια σωστή και δημιουργική 
εξέλιξη. Ό μ ω ς δεν αρκεί αυτό διότι η νέα γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στις δεύτερες πατρίδες δεν έχει τα ίδια βιώματα και δεν έλκεται από τους ίδιους 
προβληματισμούς. Τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαπίστωση πρέπει 
να αντιμετωπιστούν πολύ συγκεκριμένα. 

6. Τοκράτοςεπιβάλλεταινααντιμετωπίσειταπροβλήματατωνεπαναπατριζόμενων 
με περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει κίνητρα για ενθάρρυνση της 
επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης. Η στοργή προς τους επαναπατριζόμενους, η 
αποδοχή και η επανένταξη τους μέσα στην κυπριακή κοινωνία κάτω από αξιοπρεπείς 
συνθήκες είναι χρέος της πολιτείας και του λαού μας. Το Α Κ Ε Λ γνωρίζοντας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση τους. 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνεται προς την νέα Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη 
και όλα τα μέλη του Κόμματος και τους καλεί να αγωνιστούν με όλες τους τις 
δυνάμεις και με Ακελικό ζήλο. με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, με μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης. Τους καλεί να 
εργαστούν για την παραπέρα ενίσχυση της ενότητας του Κόμματος γύρω από 
το πρόγραμμα, τις καταστατικές του αρχές και τις αποφάσεις του. Το Συνέδριο 
απευθύνεται και προς τους φίλους του Κόμματος και τους καλεί να συνεχίσουν να το 
στηρίζουν συμμετέχοντας στην πάλη για ένα καλύτερο μέλλον. 

Η συσπείρωση γύρω από τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και η υλοποίηση στην 
πράξη αυτώντων αποφάσεων θα είναι η πιο σημαντική έκφραση τιμής προςτα ΘΟχρονα 
του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Θα ενισχύσει και ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το Α Κ Ε Λ και 
το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα για να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στα κυπριακά δρώμενα με γνώμονα πάντα το συμφέρον της Κύπρου, του λαού 
μας και των εργαζομένων. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ το οποίο συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου του 2005. απευθύνει σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, θερμό αγωνιστικό 
χαιρετισμό. 

Το 20ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που το κόμμα γιορτάζει με 
περηφάνια τα ΘΟ χρόνια ζωής και δράσης του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Μια επέτειος τιμής αλλά 
και ευθύνης για το κόμμα και το εργατικό κίνημα της πατρίδας μας. το οποίο στις οκτώ 
δεκαετίες που έχουν περάσει έχει σφραγίσει ανεξίτηλα τους αγώνες του κυπριακού 
λαού για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

Το Συνέδριο 

• Εκφράζει έντονη αντίθεση στη νέα τάξη πραγμάτων η οποία υπηρετεί 
συγκεκριμένα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα που βρίσκονται σε αντίθεση με το 
δίκαιο και τον διεθνή νόμο. 

• Αντιτάσσεται στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία συντελείται προς 
όφελος του κεφαλαίου και των πολυεθνικών εταιρειών, οξύνει τις ανισότητες, 
στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους και καταδικάζει στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση τεράστιες περιοχές του πλανήτη. 

• Θεωρεί την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ως επίτευξη ενός σημαντικού στόχου 
του κυπριακού λαού. τον οποίο έχει άρρηκτα συνδέσει με την προσδοκία ότι η 
ένταξη της Κύπρου θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια σύντομη, λειτουργική 
και βιώσιμη λύση του κυπριακού. 

• Θεωρεί ότι η ένταξη, ενώ έχει συμβάλει στη δημιουργία πρωτόγνωρης 
κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το περιεχόμενο της λύσης. 

• Εκτιμά θετικά τους χειρισμούς της Κυπριακής Κυβέρνησης για αξιοποίηση 
της ένταξης καθώς και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας ώστε η δυναμική 
που δημιουργείται να λειτουργήσει καταλυτικά στον αγώνα για επανένωση της 
Κύπρου και θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί με επιμονή 
και υπομονή, με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα. 

• Επισημαίνει τη συνέχιση της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας, που δυστυχώς 
ακολουθεί και η Τ/κ ηγεσία, η οποία είναι και η κύρια πηγή της διαιώνισης 
του κυπριακού προβλήματος. Η στάση αυτή υποθάλπεται από την πολιτική 
εξευμεν ισμού της Τουρκίας, την οποίαν ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί 
και άλλοι σύμμαχοι τους. 

• Θεωρεί ότι ο Κυπριακός λαός στο δημοψήφισμα του Απρίλη του 2004 δεν 
είπε «όχι» στην λύση αλλά «όχι» στο συγκεκριμένο σχέδιο και ιδιαίτερα στις 
αρνητικές πτυχές του. 

• Εκφράζει τη σταθερή δέσμευση του κόμματος σε λύση δικοινοτικής, διζωνικής 
ομοσπονδίας η οποία να διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, να σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να απαλλάσσει την Κύπρο από την παρουσία των 
ξένων στρατευμάτων και την κηδεμονία των εγγυητριών δυνάμεων. 

• Θεωρεί ότι επιβάλλεται η όσο το δυνατό συντομότερη επανέναρξη του διαλόγου 
για λύση του Κυπριακού. Βάση του διαλόγου θα είναι το σχέδιο του Γ Γ του ΟΗΕ 
το οποίο όμως για να καταστεί λύση, χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές που να 
το καθιστούν αποδεκτό από ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, Ε/κύπριους και Τ/ 
κύπριους. Η νέα πρωτοβουλία πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, χωρίς 
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και χωρίς επιδιαιτησίες ώστε να καταλήξει 
σε συμφωνημένη, αμοιβαία αποδεκτή λύση. Οι αλλαγές δεν θα ανατρέπουν 
την φιλοσοφία του σχεδίου και δεν θα αναιρούν δικαιώματα των Τ/κυπρίων 
συμπατριωτών μας αλλά θα στοχεύουν σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους 
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συνεργασίας μαζί του στη βάση των κοινών επιδ ιώξεων Στα πλαίσια αυτά πρέπει να 
βοηθηθούν οι Κομματικές Οργανώσεις Βάσης στη ανάπτυξη συγκεκριμένης δράσης 
στο χώρο που εργάζονται για την οικολογία και το περιβάλλον. Η επιμόρφωση και 
η εξειδίκευση μελών των ΚΟΒ στην οικολογία και το περιβάλλον θα συμβάλει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου. 

Απόδημοι - επαναπατρισθέντες 
1. Το Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και καλύτερος συντονισμός του 
Κινήματος των Αποδήμων, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο οι ενέργειες τους για 
προώθηση του Κυπριακού και η διαφώτιση του διεθνούς παράγοντα, ιδιαίτερα στις 
χώρες που αποτελούν κέντρα αποφάσεων. 

2. Το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η αναδιοργάνωση που έχει γίνει στην Υπηρεσία Αποδήμων 
ενώ συνέβαλε στη βελτίωση της υπηρεσίας, εντούτοις χρειάζεται απαραίτητα να 
διοριστεί Σύμβουλος για θέματα Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων. Να είναι πολιτικό 
πρόσωπο και να προΐσταται της Υπηρεσίας Αποδήμων. Να συσταθεί Συμβουλευτική 
Επιτροπή Αποδήμων η οποία θα συνεργάζεται στενά με τον Υπουργό Εξωτερικών 
και θα διαβουλεύεται κατά τακτά διαστήματα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για 
συντονισμό, ενεργοποίηση, αξιοποίηση των Αποδήμων και για την καλύτερη προβολή 
και προώθηση της διαφώτισης για το Κυπριακό. 

3. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται για να ενισχυθεί η βοήθεια που το κυπριακό 
κράτος δίδει προς τους παροικιακούς εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να υπάρξει 
συνέχεια του σημαντικού έργου που επιτελείται για την διατήρηση της ταυτότητας 
των αποδήμων στις χώρες διαμονής τους. 

4. Η σύσφιξη των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις Κοινότητες 
των αποδήμων χρειάζεται να προωθηθεί πιο αποφασιστικά. Να διαμορφωθεί ειδική 
πολιτική που να αφορά τις σχέσεις με τους Απόδημους Τουρκοκύπριους και την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

5. Η ίδρυση της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ. και των Τμημάτων Νεολαίας των 
Ομοσπονδιών και των κατά τόπους σωματείων αποτελεί μια σωστή και δημιουργική 
εξέλιξη. Ό μ ω ς δεν αρκεί αυτό διότι η νέα γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στις δεύτερες πατρίδες δεν έχει τα ίδια βιώματα και δεν έλκεται από τους ίδιους 
προβληματισμούς. Τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή τη διαπίστωση πρέπει 
να αντιμετωπιστούν πολύ συγκεκριμένα. 

6. Τοκράτοςεπιβάλλεταινααντιμετωπίσειταπροβλήματατωνεπαναπατριζόμενων 
με περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει κίνητρα για ενθάρρυνση της 
επιστροφής και μόνιμης εγκατάστασης. Η στοργή προς τους επαναπατριζόμενους, η 
αποδοχή και η επανένταξη τους μέσα στην κυπριακή κοινωνία κάτω από αξιοπρεπείς 
συνθήκες είναι χρέος της πολιτείας και του λαού μας. Το Α Κ Ε Λ γνωρίζοντας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση τους. 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνεται προς την νέα Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη 
και όλα τα μέλη του Κόμματος και τους καλεί να αγωνιστούν με όλες τους τις 
δυνάμεις και με Ακελικό ζήλο. με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, με μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης. Τους καλεί να 
εργαστούν για την παραπέρα ενίσχυση της ενότητας του Κόμματος γύρω από 
το πρόγραμμα, τις καταστατικές του αρχές και τις αποφάσεις του. Το Συνέδριο 
απευθύνεται και προς τους φίλους του Κόμματος και τους καλεί να συνεχίσουν να το 
στηρίζουν συμμετέχοντας στην πάλη για ένα καλύτερο μέλλον. 

Η συσπείρωση γύρω από τις αποφάσεις του Συνεδρίου μας και η υλοποίηση στην 
πράξη αυτώντων αποφάσεων θα είναι η πιο σημαντική έκφραση τιμής προςτα ΘΟχρονα 
του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Θα ενισχύσει και ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το Α Κ Ε Λ και 
το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα για να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στα κυπριακά δρώμενα με γνώμονα πάντα το συμφέρον της Κύπρου, του λαού 
μας και των εργαζομένων. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ το οποίο συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου του 2005. απευθύνει σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, θερμό αγωνιστικό 
χαιρετισμό. 

Το 20ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που το κόμμα γιορτάζει με 
περηφάνια τα ΘΟ χρόνια ζωής και δράσης του Κ Κ Κ - Α Κ Ε Λ . Μια επέτειος τιμής αλλά 
και ευθύνης για το κόμμα και το εργατικό κίνημα της πατρίδας μας. το οποίο στις οκτώ 
δεκαετίες που έχουν περάσει έχει σφραγίσει ανεξίτηλα τους αγώνες του κυπριακού 
λαού για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

Το Συνέδριο 

• Εκφράζει έντονη αντίθεση στη νέα τάξη πραγμάτων η οποία υπηρετεί 
συγκεκριμένα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα που βρίσκονται σε αντίθεση με το 
δίκαιο και τον διεθνή νόμο. 

• Αντιτάσσεται στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, η οποία συντελείται προς 
όφελος του κεφαλαίου και των πολυεθνικών εταιρειών, οξύνει τις ανισότητες, 
στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους και καταδικάζει στη φτώχεια και την 
εξαθλίωση τεράστιες περιοχές του πλανήτη. 

• Θεωρεί την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. ως επίτευξη ενός σημαντικού στόχου 
του κυπριακού λαού. τον οποίο έχει άρρηκτα συνδέσει με την προσδοκία ότι η 
ένταξη της Κύπρου θα λειτουργήσει ως καταλύτης για μια σύντομη, λειτουργική 
και βιώσιμη λύση του κυπριακού. 

• Θεωρεί ότι η ένταξη, ενώ έχει συμβάλει στη δημιουργία πρωτόγνωρης 
κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα θετικά 
αποτελέσματα όσον αφορά το περιεχόμενο της λύσης. 

• Εκτιμά θετικά τους χειρισμούς της Κυπριακής Κυβέρνησης για αξιοποίηση 
της ένταξης καθώς και της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας ώστε η δυναμική 
που δημιουργείται να λειτουργήσει καταλυτικά στον αγώνα για επανένωση της 
Κύπρου και θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί με επιμονή 
και υπομονή, με συλλογικότητα και αποφασιστικότητα. 

• Επισημαίνει τη συνέχιση της αδιάλλακτης στάσης της Τουρκίας, που δυστυχώς 
ακολουθεί και η Τ/κ ηγεσία, η οποία είναι και η κύρια πηγή της διαιώνισης 
του κυπριακού προβλήματος. Η στάση αυτή υποθάλπεται από την πολιτική 
εξευμεν ισμού της Τουρκίας, την οποίαν ακολουθούν οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί 
και άλλοι σύμμαχοι τους. 

• Θεωρεί ότι ο Κυπριακός λαός στο δημοψήφισμα του Απρίλη του 2004 δεν 
είπε «όχι» στην λύση αλλά «όχι» στο συγκεκριμένο σχέδιο και ιδιαίτερα στις 
αρνητικές πτυχές του. 

• Εκφράζει τη σταθερή δέσμευση του κόμματος σε λύση δικοινοτικής, διζωνικής 
ομοσπονδίας η οποία να διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, να σέβεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να απαλλάσσει την Κύπρο από την παρουσία των 
ξένων στρατευμάτων και την κηδεμονία των εγγυητριών δυνάμεων. 

• Θεωρεί ότι επιβάλλεται η όσο το δυνατό συντομότερη επανέναρξη του διαλόγου 
για λύση του Κυπριακού. Βάση του διαλόγου θα είναι το σχέδιο του Γ Γ του ΟΗΕ 
το οποίο όμως για να καταστεί λύση, χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές που να 
το καθιστούν αποδεκτό από ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, Ε/κύπριους και Τ/ 
κύπριους. Η νέα πρωτοβουλία πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη, χωρίς 
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και χωρίς επιδιαιτησίες ώστε να καταλήξει 
σε συμφωνημένη, αμοιβαία αποδεκτή λύση. Οι αλλαγές δεν θα ανατρέπουν 
την φιλοσοφία του σχεδίου και δεν θα αναιρούν δικαιώματα των Τ/κυπρίων 
συμπατριωτών μας αλλά θα στοχεύουν σε μια λύση που θα εξυπηρετεί τους 
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Κύπριους, Ε/κύπριους και Τ/κύπριους και όχι οποιουσδήποτε ξένους. 

• Εκφράζει ικανοποίηση για τις αλλαγές στην τ/κυπριακή ηγεσία και τον 
παραμερισμό του Ραούφ Ντεκτάς. Ταυτόχρονα εκφράζει απογοήτευση για το 
γεγονός ότι η νέα τ/κυπριακή ηγεσία, παρά το διαφορετικό ύφος, με τις θέσεις 
και την πολιτική της δεν δικαιώνει μέχρι σήμερα τις προσδοκίες του κυπριακού 

, λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 

• Δηλώνει την επιμονή του Α Κ Ε Λ στην πολιτική της επαναπροσέγγισης και της 
κοινής δράσης για επανένωση της Κύπρου, καθώς και της συνεννόησης με τα 
προοδευτικά τ/κυπριακά κόμματα για το κοινό ειρηνικό μέλλον της Κύπρου. 
Για το Α Κ Ε Λ η επαναπροσέγγιση είναι μέρος της διαχρονικής ΘΟχρονης 
πολιτικής του. Έχ ε ι περιεχόμενο κοινωνικό και ταξικό και δεν έχει να κάνει με 
τις νεοφανείς ξενόφερτες θεωρίες περί ψυχολογικής ατμόσφαιρας. 

• Χαιρετίζει τη μεγάλη επιτυχία των προοδευτικών δυνάμεων στις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές που οδήγησε στην αλλαγή στην διακυβέρνηση του τόπου. 
Η αλλαγή ήταν ένας βασικός πολιτικός στόχος που είχε θέσει το προηγούμενο 
συνέδριο και έχει υλοποιηθεί. 

• Διαπιστώνει ότι στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης η νέα κυβέρνηση, 
με την άμεση συμμετοχή και του Α Κ Ε Λ , έχει δώσει δείγματα γραφής για μια 
διαφορετική προοπτική που να στηρίζεται στην ενίσχυση των δημοκρατικών 
θεσμών και της αξιοκρατίας, στη χρηστή διοίκηση και στην κοινωνική 
ευαισθησία. 

• Παρά τα σαφή θετικά βήματα, στους διάφορους τομείς της εσωτερικής 
διακυβέρνησης το Α Κ Ε Λ αναμένει και απαιτεί πιο γρήγορους ρυθμούς στην 
εφαρμογή του προγράμματος της κυβέρνησης και δηλώνει δεσμευμένο στον 
αγώνα για εφαρμογή όλων των προνοιών του. 

• θεωρε ί ότι η ένταξη δημιουργεί ένα νέο πεδίο αγώνων για το προοδευτικό 
λαϊκό κίνημα, για προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων έχοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις που 
κυριαρχούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν νεοφιλελεύθερες 
και αντιλαϊκές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές. Στην κατεύθυνση της 
προάσπισης και επέκτασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων κινείται και 
η δράση του Α Κ Ε Λ στην Ευρωβουλή στα πλαίσια της ομάδας της Ενωμένης 
Αριστεράς στην οποία μετέχει με στόχο μια Ευρώπη των λαών και όχι των 
μονοπωλίων. 

• Συμπαρατάσσεται με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στους αγώνες για 
καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς για τους εργαζόμενους, ενάντια στην 
προσπάθεια του κεφαλαίου για απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και 
συρρίκνωση των δικαιωμάτων τους. 

• Στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις όλων των κοινωνικών στρωμάτων του λαού, 
αγρότες, βιοτέχνες, επαγγελματίες, καταστηματάρχες, μικρούς και μεσαίους 
επιχειρηματίες οι οποίοι αισθάνονται την πίεση του μεγάλου κεφαλαίου. 

• Στηρίζει τους αγώνες των γυναικών και της νεολαίας για αναβαθμισμένο ρόλο 
στην κοινωνία και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

• Στηρίζει τους πρόσφυγες, τους συγγενείς αγνοουμένων, τους εγκλωβισμένους 
και τους παθόντες. 

• Εκφράζει την ταξική, συναδελφική αλληλεγγύη του στους αλλοδαπούς που 
ζουν και εργάζονται στην πατρίδα μας. υπερασπίζεται τα νόμιμα δικαιώματα 
τους και καταδικάζει κάθε μορφή διάκρισης εναντίον τους. Εργάζεται ενάντια 
σε κάθε μορφή ρατσισμού ή ξενοφοβίας. 
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Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες 

Το Συνέδριο έχοντας υπόψη το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται ο αγώνας του 
λαού μας. τις μεθοδεύσεις των κύκλων που υπηρετούν τη νέα τάξη πραγμάτων αλλά 
και τις δυνατότητες που σήμερα παρουσιάζονται για θετικές εξελίξεις, 

• Καλεί σε ευρεία δημοκρατική συσπείρωση τον Κυπριακό λαό για πλήρη 
υλοποίηση του στόχου της αλλαγής, για επανένωση της Κύπρου, για δημοκρατικό 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

• Στηρίζει τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση στη βάση της ισοτιμίας 
και της συνεργασίας με τα άλλα συμπολιτευόμενα κόμματα και κινήσεις και ως 
η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της συνεργασίας που εξέλεξε την κυβέρνηση 
συνεχίζει να διαδραματίζει και να διεκδικεί τον ρόλο που του αναλογεί. 

• Διακηρύσσει ότι με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με την πλούσια εμπειρία 
μιας ογδοντάχρονης ιστορικής διαδρομής, το Α Κ Ε Λ θα δώσει όλες του τις 
δυνάμεις για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων 
και του λαού γενικότερα με όραμα μια δημοκρατική, σύγχρονη και δίκαιη 
κοινωνία σε μια ειρηνική, επανενωμένη κοινή πατρίδα για όλους τους Κύπριους, 
Ε/κυπρίους και Τ/κυπρίους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους. 
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Το Συνέδριο έχοντας υπόψη το κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται ο αγώνας του 
λαού μας. τις μεθοδεύσεις των κύκλων που υπηρετούν τη νέα τάξη πραγμάτων αλλά 
και τις δυνατότητες που σήμερα παρουσιάζονται για θετικές εξελίξεις, 

• Καλεί σε ευρεία δημοκρατική συσπείρωση τον Κυπριακό λαό για πλήρη 
υλοποίηση του στόχου της αλλαγής, για επανένωση της Κύπρου, για δημοκρατικό 
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. 

• Στηρίζει τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση στη βάση της ισοτιμίας 
και της συνεργασίας με τα άλλα συμπολιτευόμενα κόμματα και κινήσεις και ως 
η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη της συνεργασίας που εξέλεξε την κυβέρνηση 
συνεχίζει να διαδραματίζει και να διεκδικεί τον ρόλο που του αναλογεί. 

• Διακηρύσσει ότι με συνέπεια και αποφασιστικότητα, με την πλούσια εμπειρία 
μιας ογδοντάχρονης ιστορικής διαδρομής, το Α Κ Ε Λ θα δώσει όλες του τις 
δυνάμεις για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εργαζομένων 
και του λαού γενικότερα με όραμα μια δημοκρατική, σύγχρονη και δίκαιη 
κοινωνία σε μια ειρηνική, επανενωμένη κοινή πατρίδα για όλους τους Κύπριους, 
Ε/κυπρίους και Τ/κυπρίους, Αρμένιους, Μαρωνίτες και Λατίνους. 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες Τουρκοκύπριοι 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου 2005 σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Το Κυπριακό έχει ε ισέλθει σε μια καινούργια φάση μετά την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση* και την πρόσφατη έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ε.Ε. 

Στο φόντο αυτών των δεδομένων αποτελεί πρόκληση για τον κυπριακό λαό και 
ιδιαίτερα τις προοδευτικές δυνάμεις και στις δυο κοινότητες, όπως αξιοποιήσουμε 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την δυναμική που δημιουργούν αυτές οι εξελίξεις έτσι 
ώστε να πετύχουμε την επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Έχουμε καθήκον να εντείνουμε την πάλη μας για εξεύρεση μιας βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
για την Κύπρο, τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, στο Δ ιεθνές Δίκαιο και στις αρχές 
της Ε.Ε. 

Ως Α Κ Ε Λ . παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξεύρεση μιας λύσης διζωνικής 
- δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του λαού μας, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, καθώς 
επίσης και την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. 

Συνεχίζουμε την πάλη μας για την εξεύρεση λύσης το συντομότερο δυνατό, αφού 
αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος παγιώνει την διχοτόμηση τόσο επί του εδάφους όσο και 
στις συνειδήσεις των ανθρώπων. 

Επιδιώκουμε ένα έντιμο συμβιβασμό ο οποίος θα διασφαλίζει ένα ελπιδοφόρο μέλλον 
για το λαό και τον τόπο μας εξυπηρετώντας πρώτα και πάνω απ' όλα τα συμφέροντα 
του κυπριακού λαού. Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, και όχι των οποιονδήποτε ξένων. 
Κατά συνέπεια κρίνουμε αναγκαίο μια νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ να προετοιμαστεί 
σωστά, να αποφευχθούν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και η επιδιαιτησία. Μια νέα 
πρωτοβουλία να επικεντρωθεί στην προσπάθεια επίτευξης εκείνων των ουσιαστικών 
αλλαγών στο Σχέδιο Ανάν που ενώ δεν θα αλλοιώνουν την φιλοσοφία του Σχεδίου 
ούτε και θα αφαιρούν δικαιώματα από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα επιτρέψουν 
να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεχτή λύση. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εξακολουθεί να είναι σημαντικός ο ρόλος που 
διαδραματίζει ο αγώνας του κυπριακού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας παρά την 
εκτίμηση μας ότι το κλειδί της λύσης συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. 

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια οι προοδευτικές, φιλειρηνικές δυνάμεις και στις δυο 
κοινότητες που οραματίζονται μια επανενωμένη πατρίδα θα πρέπει: 

• Να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με την μερική 
άρση των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση, μαζικοποιώντας το κίνημα 
επαναπροσέγγισης και εντατικοποιώντας την κοινή πάλη Ε/κυπρίων και Τ/ 
κυπρίων. Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν 
τα μέτρα καλής θέλησης, τα οποία, ενώ δεν πρέπει και δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως υποκατάστατο της λύσης, υποβοηθούν στην δημιουργία 
θετικού κλίματος, 

• Να συνεχίσουν αποφασιστικά την μάχη ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό 
που τόσα κακά επισώρευσε στο τόπο μας, 

• Να εντατικοποιήσουν τον διάλογο σε ηγετικό επίπεδο κατά τρόπο ώστε 
εκτός από την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο εσωτερικό να επιδιωχθεί η 
αλληλοκατανόηση, σε μια προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων προϋποθέσεων 
επανέναρξης και θετικής κατάληξης μιας νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας 
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στο Κυπριακό, 

• Να παραμείνουν συνεπείς στις αρχές λύσης του Κυπριακού όπως αυτές 
είχαν από κοινού διαμορφωθεί και συμφωνηθεί και για πάρα πολλά χρόνια 
αποτελούσαν κοινά διακηρυγμένο στόχο, 

• Να αποφεύγουν ενέργειες και δηλώσεις που δεν βοηθούν την πάλη ενάντια στον 
διαχωρισμό και τη διαίρεση της πατρίδας μας και του λαού μας, ενισχύοντας έτσι 
τα αισθήματα απογοήτευσης και υπονομεύοντας την προοπτική επανένωσης, Το 
Α Κ Ε Λ από την πλευρά του είναι δεσμευμένο να υπερασπίζεται και να προωθεί 
χωρίς ταλαντεύσεις αυτούς τους στόχους. 

Είναι δεσμευμένο απέναντι στην ΘΟχρονη τ ιμημένη ιστορία του ως η κατ' εξοχήν 
κυπριακή πολιτική δύναμη που εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των 
Κυπρίων εργαζομένων, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 

Είναι δεσμευμένο από την ίδια του την ιδεολογία, την φύση και τον χαρακτήρα του, 
είναι δεσμευμένο από το αίμα ακριβών μας συντρόφων με το οποίο πότισαν το δέντρο 
της ελληνοτουρκικής φιλίας και της ειρηνικής συμβίωσης των δυο κοινοτήτων. 

Το Α Κ Ε Λ και οι οργανώσεις του λαϊκού κινήματος είναι δεσμευμένες να συνεχίσουν 
να πρωτοστατούν στη χάραξη και την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της 
επαναπροσέγγισης χτίζοντας με ακόμη πιο αποφασιστικό τρόπο γέφυρες ανάμεσα 
στις δυο κοινότητες του νησιού. 

Απευθύνουμε, τέλος, μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας ότι, παρά τις αντιξοότητες, ο 
αγώνας μας δικαιωθεί και θα έρθει εκείνη η μέρα Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι θα είναι 
πραγματικοί αφέντες στο τόπο τους. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ, Κ0ΦΙ ΑΝΑΝ 

Εξοχότατε, 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 - 27 Νοεμβρίου 
2005 εκτιμώντας τις προσπάθειες σας για λύση του κυπριακού προβλήματος, σας 
υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταγγέλλει την μακρόχρονη κατοχή μεγάλου μέρους του εδάφους της 
Κύπρου σαν αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. Η τούρκικη εισβολή και οι ξένες 
επεμβάσεις στην Κύπρο παραβιάζουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του κυπριακού λαού. 

2„ Καταδικάζει ταυτόχρονα την εμμονή της Τουρκίας για λύση δύο ξεχωριστών 
κρατικών οντοτήτων και τη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων επικυριαρχίας 
πάνω στην Κύπρο. Η Τουρκία έχει τεράστια ευθύνη λόγω της άρνησης της να 
εφαρμόσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αίροντας την κατοχή και τη διαίρεση της Κύπρου. 

3. Σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σταδιακή εκτροπή από το 
πνεύμα των περί Κύπρου ψηφισμάτων πράγμα που δυστυχώς εκφράστηκε και στο 
σχέδιο. Εκτιμά ότι η τελευταία πρωτοβουλία ήταν η πιο συγκροτημένη προσπάθεια 
επίλυσης του Κυπριακού. Η προσπάθεια δυστυχώς απέτυχε διότι στο σχέδιο υπήρχαν 
αρνητικά στοιχεία που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεχτά από την Ε/Κ πλευρά. 

4. Υπογραμμίζει ότι η πρόταση του Α Κ Ε Λ για αναβολή των δημοψηφισμάτων και 
συνέχιση της διαπραγμάτευσης επί των σημείων που ανησυχούσαν την ε/κυπριακή 
κοινότητα δεν έγινε αποδεκτή από την τουρκική πλευρά γι' αυτό υποχρεώθηκε να 
καλέσει το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο όπως είχε κατατεθεί στο δημοψήφισμα. 
Το «όχι» του Α Κ Ε Λ στο δημοψήφισμα δεν είναι «όχι» στη λύση, αλλά «όχι» σε 
συγκεκριμένες πτυχές του σχεδίου. Η θέση που πήρε το κόμμα κράτησε ανοικτή την 
προοπτική για επανάληψη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για σύντομη λύση του 
κυπριακού. 

5. θεωρε ί ότι η έκθεση σας του Μάη του 2004 δεν είναι ισορροπημένη για την 
Ε/Κ πλευρά. Μετά την απόρριψη της από το Συμβούλιο Ασφαλείας τυχόν επαναφορά 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες Τουρκοκύπριοι 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 μέχρι τις 27 
Νοεμβρίου 2005 σας απευθύνει εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. 

Το Κυπριακό έχει ε ισέλθει σε μια καινούργια φάση μετά την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση* και την πρόσφατη έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ε.Ε. 

Στο φόντο αυτών των δεδομένων αποτελεί πρόκληση για τον κυπριακό λαό και 
ιδιαίτερα τις προοδευτικές δυνάμεις και στις δυο κοινότητες, όπως αξιοποιήσουμε 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την δυναμική που δημιουργούν αυτές οι εξελίξεις έτσι 
ώστε να πετύχουμε την επανένωση του τόπου και του λαού μας. 

Έχουμε καθήκον να εντείνουμε την πάλη μας για εξεύρεση μιας βιώσιμης και 
λειτουργικής λύσης που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
για την Κύπρο, τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, στο Δ ιεθνές Δίκαιο και στις αρχές 
της Ε.Ε. 

Ως Α Κ Ε Λ . παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξεύρεση μιας λύσης διζωνικής 
- δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα κατοχυρώνει τις βασικές ελευθερίες και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του λαού μας, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, καθώς 
επίσης και την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. 

Συνεχίζουμε την πάλη μας για την εξεύρεση λύσης το συντομότερο δυνατό, αφού 
αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος παγιώνει την διχοτόμηση τόσο επί του εδάφους όσο και 
στις συνειδήσεις των ανθρώπων. 

Επιδιώκουμε ένα έντιμο συμβιβασμό ο οποίος θα διασφαλίζει ένα ελπιδοφόρο μέλλον 
για το λαό και τον τόπο μας εξυπηρετώντας πρώτα και πάνω απ' όλα τα συμφέροντα 
του κυπριακού λαού. Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, και όχι των οποιονδήποτε ξένων. 
Κατά συνέπεια κρίνουμε αναγκαίο μια νέα πρωτοβουλία του ΟΗΕ να προετοιμαστεί 
σωστά, να αποφευχθούν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και η επιδιαιτησία. Μια νέα 
πρωτοβουλία να επικεντρωθεί στην προσπάθεια επίτευξης εκείνων των ουσιαστικών 
αλλαγών στο Σχέδιο Ανάν που ενώ δεν θα αλλοιώνουν την φιλοσοφία του Σχεδίου 
ούτε και θα αφαιρούν δικαιώματα από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, θα επιτρέψουν 
να καταλήξουμε σε αμοιβαία αποδεχτή λύση. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου εξακολουθεί να είναι σημαντικός ο ρόλος που 
διαδραματίζει ο αγώνας του κυπριακού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας παρά την 
εκτίμηση μας ότι το κλειδί της λύσης συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. 

Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια οι προοδευτικές, φιλειρηνικές δυνάμεις και στις δυο 
κοινότητες που οραματίζονται μια επανενωμένη πατρίδα θα πρέπει: 

• Να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα νέα δεδομένα που προέκυψαν με την μερική 
άρση των περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση, μαζικοποιώντας το κίνημα 
επαναπροσέγγισης και εντατικοποιώντας την κοινή πάλη Ε/κυπρίων και Τ/ 
κυπρίων. Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν 
τα μέτρα καλής θέλησης, τα οποία, ενώ δεν πρέπει και δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως υποκατάστατο της λύσης, υποβοηθούν στην δημιουργία 
θετικού κλίματος, 

• Να συνεχίσουν αποφασιστικά την μάχη ενάντια στον εθνικισμό - σοβινισμό 
που τόσα κακά επισώρευσε στο τόπο μας, 

• Να εντατικοποιήσουν τον διάλογο σε ηγετικό επίπεδο κατά τρόπο ώστε 
εκτός από την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο εσωτερικό να επιδιωχθεί η 
αλληλοκατανόηση, σε μια προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων προϋποθέσεων 
επανέναρξης και θετικής κατάληξης μιας νέας διαπραγματευτικής προσπάθειας 
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στο Κυπριακό, 

• Να παραμείνουν συνεπείς στις αρχές λύσης του Κυπριακού όπως αυτές 
είχαν από κοινού διαμορφωθεί και συμφωνηθεί και για πάρα πολλά χρόνια 
αποτελούσαν κοινά διακηρυγμένο στόχο, 

• Να αποφεύγουν ενέργειες και δηλώσεις που δεν βοηθούν την πάλη ενάντια στον 
διαχωρισμό και τη διαίρεση της πατρίδας μας και του λαού μας, ενισχύοντας έτσι 
τα αισθήματα απογοήτευσης και υπονομεύοντας την προοπτική επανένωσης, Το 
Α Κ Ε Λ από την πλευρά του είναι δεσμευμένο να υπερασπίζεται και να προωθεί 
χωρίς ταλαντεύσεις αυτούς τους στόχους. 

Είναι δεσμευμένο απέναντι στην ΘΟχρονη τ ιμημένη ιστορία του ως η κατ' εξοχήν 
κυπριακή πολιτική δύναμη που εκφράζει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των 
Κυπρίων εργαζομένων, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 

Είναι δεσμευμένο από την ίδια του την ιδεολογία, την φύση και τον χαρακτήρα του, 
είναι δεσμευμένο από το αίμα ακριβών μας συντρόφων με το οποίο πότισαν το δέντρο 
της ελληνοτουρκικής φιλίας και της ειρηνικής συμβίωσης των δυο κοινοτήτων. 

Το Α Κ Ε Λ και οι οργανώσεις του λαϊκού κινήματος είναι δεσμευμένες να συνεχίσουν 
να πρωτοστατούν στη χάραξη και την πρακτική εφαρμογή της πολιτικής της 
επαναπροσέγγισης χτίζοντας με ακόμη πιο αποφασιστικό τρόπο γέφυρες ανάμεσα 
στις δυο κοινότητες του νησιού. 

Απευθύνουμε, τέλος, μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας ότι, παρά τις αντιξοότητες, ο 
αγώνας μας δικαιωθεί και θα έρθει εκείνη η μέρα Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι θα είναι 
πραγματικοί αφέντες στο τόπο τους. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ, Κ0ΦΙ ΑΝΑΝ 

Εξοχότατε, 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 - 27 Νοεμβρίου 
2005 εκτιμώντας τις προσπάθειες σας για λύση του κυπριακού προβλήματος, σας 
υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταγγέλλει την μακρόχρονη κατοχή μεγάλου μέρους του εδάφους της 
Κύπρου σαν αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. Η τούρκικη εισβολή και οι ξένες 
επεμβάσεις στην Κύπρο παραβιάζουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα 
και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του κυπριακού λαού. 

2„ Καταδικάζει ταυτόχρονα την εμμονή της Τουρκίας για λύση δύο ξεχωριστών 
κρατικών οντοτήτων και τη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων επικυριαρχίας 
πάνω στην Κύπρο. Η Τουρκία έχει τεράστια ευθύνη λόγω της άρνησης της να 
εφαρμόσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ αίροντας την κατοχή και τη διαίρεση της Κύπρου. 

3. Σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σταδιακή εκτροπή από το 
πνεύμα των περί Κύπρου ψηφισμάτων πράγμα που δυστυχώς εκφράστηκε και στο 
σχέδιο. Εκτιμά ότι η τελευταία πρωτοβουλία ήταν η πιο συγκροτημένη προσπάθεια 
επίλυσης του Κυπριακού. Η προσπάθεια δυστυχώς απέτυχε διότι στο σχέδιο υπήρχαν 
αρνητικά στοιχεία που δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεχτά από την Ε/Κ πλευρά. 

4. Υπογραμμίζει ότι η πρόταση του Α Κ Ε Λ για αναβολή των δημοψηφισμάτων και 
συνέχιση της διαπραγμάτευσης επί των σημείων που ανησυχούσαν την ε/κυπριακή 
κοινότητα δεν έγινε αποδεκτή από την τουρκική πλευρά γι' αυτό υποχρεώθηκε να 
καλέσει το λαό να καταψηφίσει το σχέδιο όπως είχε κατατεθεί στο δημοψήφισμα. 
Το «όχι» του Α Κ Ε Λ στο δημοψήφισμα δεν είναι «όχι» στη λύση, αλλά «όχι» σε 
συγκεκριμένες πτυχές του σχεδίου. Η θέση που πήρε το κόμμα κράτησε ανοικτή την 
προοπτική για επανάληψη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για σύντομη λύση του 
κυπριακού. 

5. θεωρε ί ότι η έκθεση σας του Μάη του 2004 δεν είναι ισορροπημένη για την 
Ε/Κ πλευρά. Μετά την απόρριψη της από το Συμβούλιο Ασφαλείας τυχόν επαναφορά 
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της με στόχο να υιοθετηθεί, θα δημιουργούσε προβλήματα στις προσπάθειες 
επανέναρξης των συνομιλιών. 

6. Τονίζει ότι επιδίωξη του Α Κ Ε Λ είναι το συντομότερο δυνατό να επαναρχίσουν 
ουσιαστικές συνομιλίες μακριά από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία 
χωρίς τούτο να παραπέμπει σε ατέρμονες συνομιλίες. 

7. Προσβλέπει ότι θα επέλθουν εκείνες οι ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο σας, 
που θα επιτρέψουν και στους Ε/κύπριους να το δεχτούν και να οδηγήσουν σε βιώσιμη 
και λειτουργική λύση. 

8. Επιδιώκει λύση που θα εξυπηρετεί τους Κύπριους Ε/κύπριους και Τ/κυπρίους 
και όχι τους οποιουσδήποτε ξένους, ενώ οι αλλαγές που επιδ ιώκουμε δεν αλλοιώνουν 
τη φιλοσοφία του σχεδίου ούτε και αφαιρούν δικαιώματα από την Τ/Κ κοινότητα. 

9. Το Συνέδριο θεωρεί ότι το κλειδί της λύσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην 
Άγκυρα. Τόσο όμως η Άγκυρα όσο και η ηγεσία των Τ/κυπρίων φαίνεται να μην 
έχουν προτεραιότητα τους τη λύση του κυπριακού αλλά τη διεθνή αναβάθμιση του 
καθεστώτος των κατεχομένων μέσω του απευθείας εμπορίου, της παράκαμψης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της διεθνούς νομιμότητας. Είναι η θέση μας ότι κάθε 
ενέργεια η οποία ενθαρρύνει την Τουρκία κα ιτην τ/κυπριακή ηγεσία στην προώθηση 
αυτού του στόχου, δεν βοηθά στην κατεύθυνση ενίσχυσης των προσπαθειών για 
σύντομη επίλυση του κυπριακού αλλά την αντιστρατεύεται. 

10. Τέλος το Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι το Κυπριακό μπορεί και 
πρέπει να λυθεί ειρηνικά στα πλαίσια του ΟΗΕ. Η λύση διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας όπως προβλέπουν και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο ώστε Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι να 
οικοδομήσουν ένα ευτυχισμένο μέλλον στην κοινή επανενωμένη ευρωπαϊκή τους 
πατρίδα. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Το 20ο Συνέδριο του Λ Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 - 27 Νοεμβρίου 
2005 στέλλει αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης στα Αριστερά 
κόμματα και τα Προοδευτικά κινήματα σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι διεθνείς εξελίξε ις χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση και την εδραίωση της 
λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων. Επιβεβαιώνεται η θέση ότι αυτό που επεκράτησε 
πλέον είναι η καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του δικαίου του 
ισχυρού. Οι Η Π Α και οι σύμμαχοι τους επιθυμούν τη διατήρηση και την επέκταση της 
πολιτικής, οικονομικής και στρατηγικής τους ηγεμονίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Η Π Α αποτέλεσαν την 
αφορμή για εν ίσχυση της ιμπεριαλιστικής τους πολιτικής και το πρόσχημα για 
μεγαλύτερες αυθαιρεσίες με κυριότερη το δόγμα του προληπτικού πολέμου, αλλά 
και τις επιθέσεις ενάντια στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές 
ελευθερίες. Μ ε κυριότερο παράδειγμα τους μεγάλους πόλεμους στη Γιουγκοσλαβία, 
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Επιπρόσθετα, με το μανδύα δήθεν του εκδημοκρατισμού 
επιχειρείται με κάθε μέσο η ανατροπή όλωντων μη φιλικών προςτις Η Π Α καθεστώτων. 

Οι Σύνεδροι του 20ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ καταδικάζουν όλες τις μορφές της 
τρομοκρατίας ως μέσο διεξαγωγής εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών αγώνων. 
Παρόλα αυτά θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αποτελεί συλλογική 
υπόθεση που πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πρώτιστα οι αιτίες που γεννούν την τρομοκρατία, δηλαδή, η φτώχια, η κοινωνική 
αδικία, ο ρατσισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός, η εθνική καταπίεση και η κάθε 
μορφή παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Ο εκδημοκρατισμός δε μπορεί να επέλθει 
μέσω επιβολής και υπό τη απειλή των όπλων. Η υποστήριξη του Δ ιεθνούς Δικαίου, ο 
σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των ανεξάρτητων κρατών, 
η απαλλαγή του ΟΗΕ από την αμερικανική επιρροή και η εν ίσχυση του ρόλου του 
Οργανισμού στην αντιμετώπιση των διεθνών προβλημάτων αποτελούν τον μοναδικό 
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δρόμο για διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. 

Το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η διαδικασία της καπιταλιστικής 
παγκοσμιοποίησης, με τον τρόπο που συντελείται εξυπηρετεί τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου και ειδικά των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών των ανεπτυγμένων χωρών. 

Στο όνομα της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης πλήττονται οι κατακτήσεις των 
εργαζομένων απορυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις, περιορίζεται ο κοινωνικός 
ρόλος του κράτους ενισχύονται οι ταξικές και κοινωνικές ανισότητες. Η απουσία του 
«αντίπαλου δέους» και ενός εναλλακτικού οικονομικού μοντέλου έχει οδηγήσει στην 
ενίσχυση του κεφαλαίου και την επιβολή ενός συντηρητικού καπιταλιστικού μοντέλου, 
του νεοφιλελευθερισμού. Το μοντέλο αυτό του καπιταλισμού δε μπορεί να επιβιώσει 
παρά με επιθέσεις κατά των εργατικών κεκτημένων και του κράτους πρόνοιας και 
με την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες και 
φτωχές χώρες, αυτές δέχονται τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της νέο - φιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης. Υποχρεώνονται να υιοθετούν τις απαιτήσεις και τους όρους των 
δυτικών ανεπτυγμένων χωρών, που τις καταδικάζουν σε περαιτέρω εκμετάλλευση 
και εξαθλίωση. Η αδικία και η ανισότητα, εγγενή χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού 
συστήματος, είναι εμφανή τόσο με τη άνιση ανάπτυξη των κρατών σε διεθνές επίπεδο 
όσο και στην ανισότητα ανάμεσα στους πολίτες σε εθνικό επίπεδο. 

Οι επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης έχουν οδηγήσει σε διάφορες 
αντιδράσεις και κυρίως στη δημιουργία του πρώτου Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ 
στο Πόρτο Αλέγκρε το 2001, τις διαδηλώσεις κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και κατά της Ομάδας των 8 περισσότερο 
ανεπτυγμένων χωρών και γενικότερα σε αυτό που αποκαλείται «κίνημα κατά της 
παγκοσμιοποίησης». 0 ρόλος της Αριστεράς και των προοδευτικών κοινωνικών 
δυνάμεων είναι η συνεργασία με τα κοινωνικά φόρουμ σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε αυτά να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αντίσταση 
ενάντια στην επιβολή ενός ενιαίου παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου χωρίς τη 
συγκατάθεση των λαών και των πολιτών. Ιδιαίτερης σημασίας για αντιμετώπιση της 
νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης και της Ιμπεριαλιστικής Νέας Τάξης Πραγμάτων 
είναι η ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
με προοδευτικές Κυβερνήσεις. 

Οι πόλεμοι των Αμερικανών και των συμμάχων τους στην Γιουγκοσλαβία. στο 
Αφγανιστάν και το Ιράκ είχαν ως αποτέλεσμα την αναγέννηση ενός πραγματικά 
παγκόσμιου αντιπολεμικού κινήματος, με έντονη δραστηριοποίηση και εντός της ίδιας 
της αμερικανικής κοινωνίας. Το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, το αντιπολεμικό 
κίνημα και οι επιτυχίες που σημειώνει σε διάφορες χώρες η Αριστερά, συνιστούν 
ελπιδοφόρα προοπτική αμφισβήτησης του νεοφιλελευθερισμού και της νέας τάξης 
πραγμάτων. Βρίσκονται όμως ακόμη στα πρώτα βήματα της ανάπτυξης τους. 

Με αυτή την ευκαιρία το 20ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει την αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση του σε όλους τους λαούς που αγωνίζονται για τα αναφαίρετα 
δικαιώματα, την ανεξαρτησία και την ελευθερία τους. Ιδιαίτερα προς τον αδελφό 
Παλαιστινιακό λαό που αγωνίζεται ακόμα για το δικαίωμα του να έχει το δικό του 
ανεξάρτητο κράτος. 

Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους οικονομικούς και πολιτικούς αποκλεισμούς, 
οι οποίοι οδηγούν ολόκληρους λαούς σε συνθήκες εξαθλίωσης. Εκφράζουμε την 
υποστήριξη μας σε όλους τους λαούς που υπερασπίζονται το δικαίωμα επιλογής 
του κοινωνικό - οικονομικού τους συστήματος και ιδιαίτερα στον ηρωικό λαό της 
σοσιαλιστικής Κούβας, ο οποίος υποφέρει από τον Αμερικάνικο αποκλεισμό επειδή 
συνεχίζει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του να επιλέγει μόνος του τον δρόμο της 
οικονομικής και κοινωνικής του ανάπτυξης. 

Οι σύνεδροι του 20ου Συνεδρίου καλούν τα Αριστερά και Προοδευτικά κινήματα, 
όλες τις φιλειρηνικές δυνάμεις του κόσμου, τα συνδικάτα και όλες τις κοινωνικές 
δυνάμεις να συνεχίσουν, να αναζωογονούν και να ενδυναμώνουν την προσπάθεια σε 
τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για ενίσχυση της αντίστασης και της 
κοινής δράσης ενάντια στη νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση και την Ιμπεριαλιστική 
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της με στόχο να υιοθετηθεί, θα δημιουργούσε προβλήματα στις προσπάθειες 
επανέναρξης των συνομιλιών. 

6. Τονίζει ότι επιδίωξη του Α Κ Ε Λ είναι το συντομότερο δυνατό να επαναρχίσουν 
ουσιαστικές συνομιλίες μακριά από ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία 
χωρίς τούτο να παραπέμπει σε ατέρμονες συνομιλίες. 

7. Προσβλέπει ότι θα επέλθουν εκείνες οι ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο σας, 
που θα επιτρέψουν και στους Ε/κύπριους να το δεχτούν και να οδηγήσουν σε βιώσιμη 
και λειτουργική λύση. 

8. Επιδιώκει λύση που θα εξυπηρετεί τους Κύπριους Ε/κύπριους και Τ/κυπρίους 
και όχι τους οποιουσδήποτε ξένους, ενώ οι αλλαγές που επιδ ιώκουμε δεν αλλοιώνουν 
τη φιλοσοφία του σχεδίου ούτε και αφαιρούν δικαιώματα από την Τ/Κ κοινότητα. 

9. Το Συνέδριο θεωρεί ότι το κλειδί της λύσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην 
Άγκυρα. Τόσο όμως η Άγκυρα όσο και η ηγεσία των Τ/κυπρίων φαίνεται να μην 
έχουν προτεραιότητα τους τη λύση του κυπριακού αλλά τη διεθνή αναβάθμιση του 
καθεστώτος των κατεχομένων μέσω του απευθείας εμπορίου, της παράκαμψης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της διεθνούς νομιμότητας. Είναι η θέση μας ότι κάθε 
ενέργεια η οποία ενθαρρύνει την Τουρκία κα ιτην τ/κυπριακή ηγεσία στην προώθηση 
αυτού του στόχου, δεν βοηθά στην κατεύθυνση ενίσχυσης των προσπαθειών για 
σύντομη επίλυση του κυπριακού αλλά την αντιστρατεύεται. 

10. Τέλος το Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι το Κυπριακό μπορεί και 
πρέπει να λυθεί ειρηνικά στα πλαίσια του ΟΗΕ. Η λύση διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας όπως προβλέπουν και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι συμφωνίες 
υψηλού επιπέδου θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο ώστε Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι να 
οικοδομήσουν ένα ευτυχισμένο μέλλον στην κοινή επανενωμένη ευρωπαϊκή τους 
πατρίδα. 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ 
Το 20ο Συνέδριο του Λ Κ Ε Λ . που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 24 - 27 Νοεμβρίου 
2005 στέλλει αγωνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής δράσης στα Αριστερά 
κόμματα και τα Προοδευτικά κινήματα σ' ολόκληρο τον κόσμο. 

Οι διεθνείς εξελίξε ις χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση και την εδραίωση της 
λεγόμενης νέας τάξης πραγμάτων. Επιβεβαιώνεται η θέση ότι αυτό που επεκράτησε 
πλέον είναι η καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου και η επιβολή του δικαίου του 
ισχυρού. Οι Η Π Α και οι σύμμαχοι τους επιθυμούν τη διατήρηση και την επέκταση της 
πολιτικής, οικονομικής και στρατηγικής τους ηγεμονίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Η Π Α αποτέλεσαν την 
αφορμή για εν ίσχυση της ιμπεριαλιστικής τους πολιτικής και το πρόσχημα για 
μεγαλύτερες αυθαιρεσίες με κυριότερη το δόγμα του προληπτικού πολέμου, αλλά 
και τις επιθέσεις ενάντια στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές 
ελευθερίες. Μ ε κυριότερο παράδειγμα τους μεγάλους πόλεμους στη Γιουγκοσλαβία, 
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Επιπρόσθετα, με το μανδύα δήθεν του εκδημοκρατισμού 
επιχειρείται με κάθε μέσο η ανατροπή όλωντων μη φιλικών προςτις Η Π Α καθεστώτων. 

Οι Σύνεδροι του 20ου Συνεδρίου του Α Κ Ε Λ καταδικάζουν όλες τις μορφές της 
τρομοκρατίας ως μέσο διεξαγωγής εθνικών, πολιτικών και κοινωνικών αγώνων. 
Παρόλα αυτά θεωρούν ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αποτελεί συλλογική 
υπόθεση που πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
πρώτιστα οι αιτίες που γεννούν την τρομοκρατία, δηλαδή, η φτώχια, η κοινωνική 
αδικία, ο ρατσισμός, ο θρησκευτικός φανατισμός, η εθνική καταπίεση και η κάθε 
μορφή παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Ο εκδημοκρατισμός δε μπορεί να επέλθει 
μέσω επιβολής και υπό τη απειλή των όπλων. Η υποστήριξη του Δ ιεθνούς Δικαίου, ο 
σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των ανεξάρτητων κρατών, 
η απαλλαγή του ΟΗΕ από την αμερικανική επιρροή και η εν ίσχυση του ρόλου του 
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δρόμο για διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. 
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Νέα Τάξη Πραγμάτων. 

Το 20ο Συνέδριο απευθύνεται προς όλα τα Κομμουνιστικά, Εργατικά, Αριστερά και 
Προοδευτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού της δράσης και της συνεργασίας, έτσι ώστε η 
Αριστερά να μπορεί να αντιστέκεται στη νέα ιμπεριαλιστική τάξη πραγμάτων και 
τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση και να επιτυγχάνει αλλαγές υπέρ των λαών 
του κόσμου και να προβάλλει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση για ένα κόσμο 
της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού. Το 
Α Κ Ε Λ διαβεβαιώνει ότι στο μέτρο των δυνάμεων του θα συνεχίσει να υποστηρίζει και 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

Από τις 25 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το 21ο 
Παγκύπριο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ . Το Συνέδριο υπήρξε το επιστέγασμα πολύμηνης 
προσυνεδριακής δουλιάς. συντροφικού εσωκομματικού και δημόσιου διαλόγου 
και βαθιού προβληματισμού που συνεχίστηκε και στη διάρκεια και του ίδιου του 
Συνεδρίου. 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες και νέα 
δεδομένα που καθορίζουν τη σημασία του. Αυτά τα δεδομένα είναι (α) η εκλογή 
του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, (β) το Α Κ Ε Λ 
ως κυβερνών Κόμμα, (γ) η ευρισκόμενη σε εξέλιξη αποφασιστική προσπάθεια 
επίλυσης του Κυπριακού και όλα όσα σχετίζονται με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, (δ) 
το αναβαθμισμένο κύρος της Κύπρου διεθνώς, (ε) το πολύ σημαντικό παραχθέν έργο 
της κυβέρνησης, (στ) η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στην Κύπρο 
και η πάλη για την αντιμετώπιση τους. (ζ) η κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο. 

Το Συνέδριο διαπίστωσε για μια ακόμα φορά την ιστορικής σημασίας επιτυχία που 
έχει η εκλογή Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όχι 
μόνο για το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα αλλά και για την Κύπρο και ολόκληρο 
τον κυπριακό λαό. Η εκλογή Χριστόφια επέδρασε επίσης θετικά στο ευρωπαϊκό και 
το διεθνές κίνημα της Αριστεράς. 

Η εκλογή Χριστόφια ανάτρεψε προκαταλήψεις δεκαετιών και άνοιξε νέες. ελπιδοφόρες 
προοπτικές τόσο σε ότι αφορά την πάλη για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, όσο και σε 
ότι αφορά τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Τα δυο και πλέον χρόνια που 
πέρασαν από την εκλογική νίκη Χριστόφια δικαίωσαν τις εκτιμήσεις ότι πρόκειται για 
ιστορικής σημασίας γεγονός, και δικαιώνουν καθημερινά τις προσδοκίες του λαού. 
παρά τα εμπόδια που συστηματικά παρεμβάλλονται στο έργο του Προέδρου και της 
κυβέρνησης του από διάφορες καταστάσεις. 

Το Συνέδριο ύστερα από γόνιμη, ελεύθερη και δημοκρατική συζήτηση ενέκρινε 
τις «Θέσεις της Κ.Ε. προς το 21ο Συνέδριο», την εισηγητική ομιλία του Γ Γ της Κ.Ε. 
του Α Κ Ε Λ Αντρου Κυπριανού, την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και 
την Έκθεση για τα Οικονομικά της Κ.Ε του Κόμματος. Το Συνέδριο εξέλεξε την νέα 
Κεντρική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του Α Κ Ε Λ . 

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 21ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο 
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραμέτρους της πολιτικής του Κόμματος 
μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. 

Διεθνείς εξελίξεις 

1. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ συνέρχεται σε μια εποχή που συνεχίζεται και 
ενισχύεται η ιμπεριαλιστική τάξη πραγμάτων, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους πιο 
στενούς τους συμμάχους, περιλαμβανομένων ηγετικών δυνάμεων εντός της Ε.Ε., 
να επιδιώκουν τη διατήρηση και διεύρυνση της παγκόσμιας ηγεμονίας τους σε 
όλα τα πεδία, οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό - στρατηγικό. Παράλληλα 
ισχυροποιείται η παγκοσμιοποίηση που καθοδηγείται από τα πολυεθνικά μονοπώλια. 
Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αντικατέστησαν σε μεγάλο βαθμό το πρόσχημα του 
κομμουνιστικού κινδύνου με τον κίνδυνο από την τρομοκρατία, στο όνομα της 
καταπολέμησης της οποίας επιχειρούν να «νομιμοποιήσουν» εγκληματικές τους 
ενέργειες και πολιτικές. Και εκεί που δεν υπάρχουν κρούσματα τρομοκρατίας τα 
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επινοούν. Το Α Κ Ε Λ καταδικάζει κάθε μορφή τρομοκρατίας που προκαλεί θανάτους 
αθώων ανθρώπων και θυματοποιεί λαούς και ανθρώπους. Η τρομοκρατία δεν προωθεί 
τους αγώνες των λαών αλλά αντίθετα δίδει όπλα και αφορμές στους ιμπεριαλιστές 
για να πλήττουν αυτούς τους αγώνες. Τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού τροφοδοτούν 
την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία καταπολεμόται με την εξάλειψη των γενεσιουργών 
αιτιών που την προκαλούν όπως της φτώχιας, της πείνας, της εξαθλίωσης, των 
επιδημιών, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της ανισότητας και της καταπίεσης 
που με ευθύνη των ίδιων των ιμπεριαλιστών μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του 
πλανήτη μας. Η τρομοκρατία καταπολεμόται με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας και της αξιοπρέπειας του 
λαού της. Πρόσθετα, υπό το πρόσχημα του τάχατες εκδημοκρατισμού, επιδιώκεται 
η υπονόμευση και η ανατροπή των μη φιλικών και μη αρεστών προς τις Η Π Α 
κυβερνήσεων και καθεστώτων. Καμία χώρα όσο ισχυρή και αν είναι δεν έχει το 
δικαίωμα να επιβάλει τις δικές της αντιλήψεις και τον δικό της τρόπο ζωής. Είναι 
δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέξει τον δικό του δρόμο ανάπτυξης και να διεξάγει 
τους δικούς του αγώνες. 

2. Η επιβολή της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων συντελείται μέσα από την 
καταστρατήγηση του Δ ιεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του ισχυρού, 
μέσα από πολιτικές και πρακτικές δυο μέτρων και δυο σταθμών, μέσα από εισβολές 
και επιδρομικούς πολέμους. Εκφράζεται με την προσπάθεια κηδεμόνευσης και 
υποκατάστασης του ΟΗΕ, με την υιοθέτηση και προώθηση δογμάτων όπως το Νατοϊκό 
δόγμα του «προληπτικού χτυπήματος» και με ορισμένες λεγόμενες ειρηνευτικές και 
ανθρωπιστικές αποστολές. Προωθείται μέσα από την εντεινόμενη στρατιωτικοποίηση 
τωνδιεθνών σχέσεων, τηνένταση της κούρσαςτων εξοπλισμών, τηνσυνεχή προσπάθεια 
επέκτασης των σφαιρών επιρροής, τη διεύρυνση του δικτύου στρατιωτικών βάσεων 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, την υποδαύλιση προστριβών πάνω σε φυλετική η θρησκευτική 
βάση και τη στήριξη διεφθαρμένων εγκληματικών καθεστώτων. Προωθείται μέσα 
από την υποκίνηση λεγόμενων βελούδινων ή χρωματιστών επαναστάσεων, μέσα από 
την περιστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και μέσα από την επιβολή 
τρ ο μονό μ ων. 

3. Στον σύγχρονο κόσμο εξελίσσονται παράλληλα και ενδοϊμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι αφορούν ομάδες κρατών, ξεχωριστά κράτη 
και διεθνή μονοπώλια. Οι ανταγωνισμοί διαπερνούν ακόμη και συμμαχικά κράτη ή 
ομάδες κρατών εντός συμμαχιών και συνασπισμών. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει για μια ακόμα φορά την λεγόμενη 
νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών εταιριών, που 
είναι η έκφραση της «νέας τάξης» στο οικονομικό επίπεδο. Καταδικάζουμε τους 
επιδρομικούς πολέμους, τις επεμβάσεις και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 
Απαιτούμε τον σεβασμό του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών του διεθνούς 
δικαίου. Ζητούμε τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εκφράζουμε 
την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία, 
ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

5. Η λεγόμενη νέα τάξη εδραιώνει μεν τις θέσεις της διεθνώς όμως παράλληλα 
δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και άλλες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή που έχουν τη 
δική τους αυξανόμενη σημασία. Η «νέα τάξη» βρίσκει αντίσταση σε διάφορα σημεία 
του πλανήτη. Η Κίνα αναδεικνύεται σε μεγάλη οικονομική και κατ' επέκταση πολιτική 
δύναμη που αναβαθμίζει τη δική της παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Ισχυροποιείται 
συνεχώς η Ρωσία που διεκδικεί με αξιώσεις το ρόλο υπερδύναμης. Η πάλη των λαών 
δυσκολεύει τους ταγούς της «νέας τάξης» να υλοποιούν τα σχέδια τους με τον τρόπο 
που θα ήθελαν. Στη Λατινική Αμερ ική συντελούνται διεργασίες με επαναστατικό 
χαρακτήρα. 

6. Στον αντίποδα του ιμπεριαλισμού υπάρχει και αγωνίζεται το προοδευτικό 
κίνημα με τα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα στην πρώτη γραμμή. Το 
προοδευτικό κίνημα συνεχίζει την δράση του κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, 
μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των Σοσιαλιστικών 
Κρατών στην Ευρώπη. Το προοδευτικό κίνημα στις μέρες μας χαρακτηρίζεται από 
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ιδεολογικό - πολιτική ανομοιογένεια που σε ορισμένες περιπτώσεις επεκτείνεται και 
στο εσωτερικό συγκεκριμένων κομμάτων. Ως αποτέλεσμα, το προοδευτικό κίνημα 
συνεχίζει να παρουσιάζει τα γνωστά ελλείμματα ιδεολογικό - πολιτικής συνοχής, που 
με τη σειρά τους επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του. Πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ο μηδενισμός του σοσιαλισμού που καλλιεργείται επίμονα από τα κατεστημένα της 
δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία εκμεταλλεύονται λάθη και στρεβλώσεις 
στις χώρες της πρώην σοσιαλιστικής κοινότητας. Δυστυχώς σ' αυτή την διαδικασία 
συνδράμουν ακόμα και ορισμένα Κομμουνιστικά και Αριστερά Κόμματα με την 
ισοπεδωτική κριτική ή και αυτοκριτική τους, που γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ισοδυναμεί με αναίρεση του χαρακτήρα τους. 

7. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει εγκάρδιο συντροφικό χαιρετισμό 
στα προοδευτικά κόμματα και κινήματα που αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία, 
δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισμό. Εκφράζει προς αυτά την αμέριστη 
διεθνιστική του στήριξη και αλληλεγγύη. Το Συνέδριο καταδικάζει με τον πιο 
εμφαντικό τρόπο τις ανιστόρητες προσπάθειες που καταβάλλονται εντός της Ευρώπης 
και αλλού για να εξ ισωθεί ο κομμουνισμός με τον φασισμό. 

8. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την επιλογή του Κόμματος μας 
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μέγιστη δυνατή συνεργασία, συντονισμό 
και ενότητα ανάμεσα στα Κομμουνιστικά, Εργατικά και Προοδευτικά κόμματα σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στοχεύοντας σε κοινές δράσεις και πολιτικές, 
εκε ί και όπου είναι εφικτό και στη βάση του σεβασμού της διαφορετικότητας 
που χαρακτηρίζει το κάθε κόμμα. Δεν υιοθετούμε τις όποιες προσεγγίσεις που 
κινούνται στη λογική των αποκλεισμών, του πατερναλισμού και της ποδηγέτησης 
του κινήματος, της επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και στην ανάληψη 
βεβιασμένων πρωτοβουλιών που είναι δυνατόν να ζημιώσουν την προσπάθεια για 
ο ικοδόμηση της μέγιστης δυνατής ενότητας ανάμεσα στα κόμματα της Αριστεράς. 
Τούτο δεν αναιρεί ασφαλώς το δικαίωμα κάθε κόμματος να διατηρεί κριτική άποψη 
για τις πραγματικότητες στο χώρο της Αριστεράς, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια του 
αλληλοσεβασμού. 

9. Παρά τα σημάδια ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομική κρίση εξακολουθεί να 
ταλανίζει τον πλανήτη. Η οικονομική κρίση είναι δομική κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος. Ο καπιταλισμός αναπτύσσειτις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικοποιεί 
στο έπακρο την παραγωγή. Ό μ ω ς ταυτόχρονα συγκεντρώνει τον πλούτο και τη δύναμη 
στα χέρια μιας μικρής μειοψηφίας ανθρώπων που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και 
ιδιαίτερα τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Αυτή η βασική αντίθεση είναι η βαθύτερη 
αιτία των οικονομικών κρίσεων του καπιταλισμού. Η επιβολή του νεοφιλελευθερισμού 
σε παγκόσμια κλίμακα είχε ως αποτέλεσμα η παρούσα οικονομική κρίση να πάρει 
πρωτόγνωρες διαστάσεις και να ξεχωρίζει για την ένταση και το εύρος της. Οι 
εργαζόμενοι στον κόσμο πληρώνουντο βαρύ τ ίμηματης κρίσης. Χάνονται εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας. Το κεφάλαιο με πρόσχημα την αντιμετώπιση της κρίσης αποκόπτει 
κεκτημένα των εργαζομένων, επιτίθεται κατά μέτωπο στις εργασιακές σχέσεις και 
στις κατακτήσεις των εργαζομένων. Οι αστικές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους 
εξόδου από την κρίση φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στους εργαζομένους. 
Ως αποτέλεσμα εντείνεται η ταξική πάλη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εκατομμύρια 
εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο παλεύουν για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις τους. Διαψεύδονται πανηγυρικά οι απολογητές του καπιταλισμού και 
της ασύδοτης αγοράς που μίλησαν για μια κοινωνία ευημερίας για όλους, για το 
τέλος της ιστορίας και το τέλος της ταξικής πάλης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
επαναφέρει στο προσκήνιο ακόμα πιο επιτακτικά την ιδέα του σοσιαλισμού και την 
ανάγκη μιας κοινωνίας που θα οικοδομείται όχι στην εκμετάλλευση και το κυνήγι 
του κέρδους, αλλά στην απελευθέρωση από την εκμετάλλευση και στην κοινωνική 
αλληλεγγύη. 

10. Το21οΣυνέδριοτουΑΚΕΛαπευθύνε ιθερμόσυντροφικόχαιρετ ισμό αλληλεγγύης 
προς τους εργαζόμενους του κόσμου που αγωνίζονται για τα δίκαια καιτα δικαιώματα 
τους, που παλεύουν ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και 
την ασυδοσία του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου για κοινωνική δικαιοσύνη και 

527 



επινοούν. Το Α Κ Ε Λ καταδικάζει κάθε μορφή τρομοκρατίας που προκαλεί θανάτους 
αθώων ανθρώπων και θυματοποιεί λαούς και ανθρώπους. Η τρομοκρατία δεν προωθεί 
τους αγώνες των λαών αλλά αντίθετα δίδει όπλα και αφορμές στους ιμπεριαλιστές 
για να πλήττουν αυτούς τους αγώνες. Τα εγκλήματα του ιμπεριαλισμού τροφοδοτούν 
την τρομοκρατία. Η τρομοκρατία καταπολεμόται με την εξάλειψη των γενεσιουργών 
αιτιών που την προκαλούν όπως της φτώχιας, της πείνας, της εξαθλίωσης, των 
επιδημιών, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της ανισότητας και της καταπίεσης 
που με ευθύνη των ίδιων των ιμπεριαλιστών μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του 
πλανήτη μας. Η τρομοκρατία καταπολεμόται με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, 
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε χώρας και της αξιοπρέπειας του 
λαού της. Πρόσθετα, υπό το πρόσχημα του τάχατες εκδημοκρατισμού, επιδιώκεται 
η υπονόμευση και η ανατροπή των μη φιλικών και μη αρεστών προς τις Η Π Α 
κυβερνήσεων και καθεστώτων. Καμία χώρα όσο ισχυρή και αν είναι δεν έχει το 
δικαίωμα να επιβάλει τις δικές της αντιλήψεις και τον δικό της τρόπο ζωής. Είναι 
δικαίωμα του κάθε λαού να επιλέξει τον δικό του δρόμο ανάπτυξης και να διεξάγει 
τους δικούς του αγώνες. 

2. Η επιβολή της ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων συντελείται μέσα από την 
καταστρατήγηση του Δ ιεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του ισχυρού, 
μέσα από πολιτικές και πρακτικές δυο μέτρων και δυο σταθμών, μέσα από εισβολές 
και επιδρομικούς πολέμους. Εκφράζεται με την προσπάθεια κηδεμόνευσης και 
υποκατάστασης του ΟΗΕ, με την υιοθέτηση και προώθηση δογμάτων όπως το Νατοϊκό 
δόγμα του «προληπτικού χτυπήματος» και με ορισμένες λεγόμενες ειρηνευτικές και 
ανθρωπιστικές αποστολές. Προωθείται μέσα από την εντεινόμενη στρατιωτικοποίηση 
τωνδιεθνών σχέσεων, τηνένταση της κούρσαςτων εξοπλισμών, τηνσυνεχή προσπάθεια 
επέκτασης των σφαιρών επιρροής, τη διεύρυνση του δικτύου στρατιωτικών βάσεων 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, την υποδαύλιση προστριβών πάνω σε φυλετική η θρησκευτική 
βάση και τη στήριξη διεφθαρμένων εγκληματικών καθεστώτων. Προωθείται μέσα 
από την υποκίνηση λεγόμενων βελούδινων ή χρωματιστών επαναστάσεων, μέσα από 
την περιστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και μέσα από την επιβολή 
τρ ο μονό μ ων. 

3. Στον σύγχρονο κόσμο εξελίσσονται παράλληλα και ενδοϊμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί σε όλα τα επίπεδα, οι οποίοι αφορούν ομάδες κρατών, ξεχωριστά κράτη 
και διεθνή μονοπώλια. Οι ανταγωνισμοί διαπερνούν ακόμη και συμμαχικά κράτη ή 
ομάδες κρατών εντός συμμαχιών και συνασπισμών. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ καταδικάζει για μια ακόμα φορά την λεγόμενη 
νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση των πολυεθνικών εταιριών, που 
είναι η έκφραση της «νέας τάξης» στο οικονομικό επίπεδο. Καταδικάζουμε τους 
επιδρομικούς πολέμους, τις επεμβάσεις και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 
Απαιτούμε τον σεβασμό του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και των αρχών του διεθνούς 
δικαίου. Ζητούμε τη διάλυση του ΝΑΤΟ, που δεν έχει λόγο ύπαρξης. Εκφράζουμε 
την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία, 
ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο. 

5. Η λεγόμενη νέα τάξη εδραιώνει μεν τις θέσεις της διεθνώς όμως παράλληλα 
δεν πρέπει να παραγνωρίζονται και άλλες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή που έχουν τη 
δική τους αυξανόμενη σημασία. Η «νέα τάξη» βρίσκει αντίσταση σε διάφορα σημεία 
του πλανήτη. Η Κίνα αναδεικνύεται σε μεγάλη οικονομική και κατ' επέκταση πολιτική 
δύναμη που αναβαθμίζει τη δική της παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις. Ισχυροποιείται 
συνεχώς η Ρωσία που διεκδικεί με αξιώσεις το ρόλο υπερδύναμης. Η πάλη των λαών 
δυσκολεύει τους ταγούς της «νέας τάξης» να υλοποιούν τα σχέδια τους με τον τρόπο 
που θα ήθελαν. Στη Λατινική Αμερ ική συντελούνται διεργασίες με επαναστατικό 
χαρακτήρα. 

6. Στον αντίποδα του ιμπεριαλισμού υπάρχει και αγωνίζεται το προοδευτικό 
κίνημα με τα εργατικά και κομμουνιστικά κόμματα στην πρώτη γραμμή. Το 
προοδευτικό κίνημα συνεχίζει την δράση του κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, 
μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των Σοσιαλιστικών 
Κρατών στην Ευρώπη. Το προοδευτικό κίνημα στις μέρες μας χαρακτηρίζεται από 
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ιδεολογικό - πολιτική ανομοιογένεια που σε ορισμένες περιπτώσεις επεκτείνεται και 
στο εσωτερικό συγκεκριμένων κομμάτων. Ως αποτέλεσμα, το προοδευτικό κίνημα 
συνεχίζει να παρουσιάζει τα γνωστά ελλείμματα ιδεολογικό - πολιτικής συνοχής, που 
με τη σειρά τους επιδρούν στην αποτελεσματικότητα του. Πρέπει να αντιμετωπιστεί 
ο μηδενισμός του σοσιαλισμού που καλλιεργείται επίμονα από τα κατεστημένα της 
δεξιάς και της σοσιαλδημοκρατίας, τα οποία εκμεταλλεύονται λάθη και στρεβλώσεις 
στις χώρες της πρώην σοσιαλιστικής κοινότητας. Δυστυχώς σ' αυτή την διαδικασία 
συνδράμουν ακόμα και ορισμένα Κομμουνιστικά και Αριστερά Κόμματα με την 
ισοπεδωτική κριτική ή και αυτοκριτική τους, που γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ισοδυναμεί με αναίρεση του χαρακτήρα τους. 

7. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ απευθύνει εγκάρδιο συντροφικό χαιρετισμό 
στα προοδευτικά κόμματα και κινήματα που αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία, 
δημοκρατία, κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισμό. Εκφράζει προς αυτά την αμέριστη 
διεθνιστική του στήριξη και αλληλεγγύη. Το Συνέδριο καταδικάζει με τον πιο 
εμφαντικό τρόπο τις ανιστόρητες προσπάθειες που καταβάλλονται εντός της Ευρώπης 
και αλλού για να εξ ισωθεί ο κομμουνισμός με τον φασισμό. 

8. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την επιλογή του Κόμματος μας 
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μέγιστη δυνατή συνεργασία, συντονισμό 
και ενότητα ανάμεσα στα Κομμουνιστικά, Εργατικά και Προοδευτικά κόμματα σε 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στοχεύοντας σε κοινές δράσεις και πολιτικές, 
εκε ί και όπου είναι εφικτό και στη βάση του σεβασμού της διαφορετικότητας 
που χαρακτηρίζει το κάθε κόμμα. Δεν υιοθετούμε τις όποιες προσεγγίσεις που 
κινούνται στη λογική των αποκλεισμών, του πατερναλισμού και της ποδηγέτησης 
του κινήματος, της επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και στην ανάληψη 
βεβιασμένων πρωτοβουλιών που είναι δυνατόν να ζημιώσουν την προσπάθεια για 
ο ικοδόμηση της μέγιστης δυνατής ενότητας ανάμεσα στα κόμματα της Αριστεράς. 
Τούτο δεν αναιρεί ασφαλώς το δικαίωμα κάθε κόμματος να διατηρεί κριτική άποψη 
για τις πραγματικότητες στο χώρο της Αριστεράς, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια του 
αλληλοσεβασμού. 

9. Παρά τα σημάδια ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομική κρίση εξακολουθεί να 
ταλανίζει τον πλανήτη. Η οικονομική κρίση είναι δομική κρίση του καπιταλιστικού 
συστήματος. Ο καπιταλισμός αναπτύσσειτις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικοποιεί 
στο έπακρο την παραγωγή. Ό μ ω ς ταυτόχρονα συγκεντρώνει τον πλούτο και τη δύναμη 
στα χέρια μιας μικρής μειοψηφίας ανθρώπων που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και 
ιδιαίτερα τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Αυτή η βασική αντίθεση είναι η βαθύτερη 
αιτία των οικονομικών κρίσεων του καπιταλισμού. Η επιβολή του νεοφιλελευθερισμού 
σε παγκόσμια κλίμακα είχε ως αποτέλεσμα η παρούσα οικονομική κρίση να πάρει 
πρωτόγνωρες διαστάσεις και να ξεχωρίζει για την ένταση και το εύρος της. Οι 
εργαζόμενοι στον κόσμο πληρώνουντο βαρύ τ ίμηματης κρίσης. Χάνονται εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας. Το κεφάλαιο με πρόσχημα την αντιμετώπιση της κρίσης αποκόπτει 
κεκτημένα των εργαζομένων, επιτίθεται κατά μέτωπο στις εργασιακές σχέσεις και 
στις κατακτήσεις των εργαζομένων. Οι αστικές κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους 
εξόδου από την κρίση φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στους εργαζομένους. 
Ως αποτέλεσμα εντείνεται η ταξική πάλη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εκατομμύρια 
εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο παλεύουν για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις τους. Διαψεύδονται πανηγυρικά οι απολογητές του καπιταλισμού και 
της ασύδοτης αγοράς που μίλησαν για μια κοινωνία ευημερίας για όλους, για το 
τέλος της ιστορίας και το τέλος της ταξικής πάλης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
επαναφέρει στο προσκήνιο ακόμα πιο επιτακτικά την ιδέα του σοσιαλισμού και την 
ανάγκη μιας κοινωνίας που θα οικοδομείται όχι στην εκμετάλλευση και το κυνήγι 
του κέρδους, αλλά στην απελευθέρωση από την εκμετάλλευση και στην κοινωνική 
αλληλεγγύη. 

10. Το21οΣυνέδριοτουΑΚΕΛαπευθύνε ιθερμόσυντροφικόχαιρετ ισμό αλληλεγγύης 
προς τους εργαζόμενους του κόσμου που αγωνίζονται για τα δίκαια καιτα δικαιώματα 
τους, που παλεύουν ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και 
την ασυδοσία του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου για κοινωνική δικαιοσύνη και 
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σοσιαλισμό. Η παγκόσμια οικονομική κρίση κλονίζει τα βάθρα του καπιταλισμού 
όμως δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος του εκμεταλλευτικού συστήματος. Οι 
αντιστάσεις και οι αντοχές του παλιού κόσμου είναι μεγάλες. Οι προπαγανδιστικοί 
μηχανισμοί ποδηγέτησης των συνειδήσεων τεράστιοι. Θα χρειαστούν πολλοί και 
μεγάλοι οργανωμένοι αγώνες για να ανατείλει ο ήλιος της πραγματικής ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι συνεπείς ταξικές δυνάμεις, το διεθνές εργατικό 
και κομμουνιστικό κίνημα έχουν καθήκον να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών 
των αγώνων, να συσπειρώνουν με την πολιτική τους ευρύτερες δυνάμεις και μάζες 
λαού και να ανοίγουν δρόμους προς το μέλλον. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
1. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια προχωρημένη μορφή πολιτικό - οικονομικής 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Στη σημερινή Ε.Ε., που εξελίσσεται στη βάση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός και δένεται όλο και 
περισσότερο με τις δομές και τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Αυτή η Ε.Ε. είναι μακριά από 
το δικό μας όραμα και το όραμα των συνεπών Αριστερών δυνάμεων μέσα στην Ε.Ε. 
και ευρύτερα για μια Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, της αλληλεγγύης, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το 
όραμα. Οα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων 
και να αντιμάχεται τον νεοφιλελευθερισμό μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Ομάδα της Αριστεράς της οποίας είναι ενεργό και απολαμβάνει σεβασμού. Το 
Α Κ Ε Λ δεν προσεγγίζει την Ε.Ε. από δογματικές θέσεις. Εντός της Ε.Ε. κάτω από 
την πίεση των εργαζομένων και του λαϊκού παράγοντα συντελούνται και θετικές 
εξελίξεις. Οι παρεμβάσεις του Προέδρου Χριστόφια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
υπουργών στα Συμβούλια Υπουργών συμβάλλουν ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να 
λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν θετικά στοιχεία. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να μελετά 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές με βάση τα δικά του κοινωνικό - οικονομικά και πολιτικά 
κριτήρια. Θα συνεχίσουμε να εκτιμούμε και να αξιοποιούμε κάθε τι το θετικό που 
έρχεται από την Ε.Ε. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε ότι αντιμάχεται 
τις δικές μας αξίες, υποβάλλοντας τις δημιουργικές αντιπροτάσεις. Το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις με τους θεσμούς και τις πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις στην Ε.Ε. Κύριο μέλημα της συμμετοχής του Α Κ Ε Λ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 
είναι και παραμένει η προώθηση της υπόθεσης της Κύπρου. 

Κυπριακό 
1. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Α Κ Ε Λ ότι το Κυπριακό είναι 
διεθνές πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Θέμα παραβίασης 
της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία. Θέμα εθνικού ξεκαθαρίσματος, παράνομου εποικισμού 
και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των Κυπρίων από την 
κατοχική δύναμη. 

Παράλληλα υπάρχει και η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού που αφορά την 
εξομάλυνση των σχέσεων των δυο κοινοτήτων και τη μετεξέλιξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί λανθασμένη 
τόσο την υποβάθμιση και παραγνώριση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος όσο 
και την υποβάθμιση και παραγνώριση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. 

2. Για την δημιουργία και διαιώνιση του Κυπριακού προβλήματος υπάρχουν 
συγκεκριμένες ευθύνες. Την κύρια ευθύνη φέρει η Τουρκία, η οποία ακολούθησε και 
συνεχίζει να ακολουθεί επεκτατική πολιτική έναντι της Κύπρου. Ο αμερικανονατοϊκός 
ιμπεριαλισμός με τις επεμβάσεις και συνομωσίες του σε βάρος της ανεξαρτησίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την ανοχή ακόμα και στήριξη που διαχρονικά 
επέδειξε προς την τουρκική πολιτική, φέρει τις δικές του ασήκωτες ευθύνες. Ως 
εκ τούτου θεωρούμε ότι εντός των μηχανισμών το ΝΑΤΟ και των διαφόρων δομών 
του, η Κύπρος δεν μπορεί να βρει το δίκαιο της. Στη συνομωσία κατά της Κύπρου 
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ιδιαίτερα επαίσχυντο και καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η Χούντα των Αθηνών κατά 
την 7ετή κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τα σχέδια της Τουρκίας και οι ξένες 
επιβουλές δεν θα ήταν δυνατόν να περάσουν αν δεν υπήρχε η εκ των έσω υπόσκαψη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις εθνικιστικές σοβινιστικές δυνάμεις και στις δυο 
κοινότητες και ιδιαίτερα η προδοτική, φασιστική δράση της ΕΟΚΑ Β' και της Τ Μ Τ Η 
παραδοχή και καταδίκη τωνεγκλημάτωντου φασισμού καιτου εθνικισμού - σοβινισμού 
σε βάρος και των δυο κοινοτήτων συνιστά την απαραίτητη κάθαρση προκειμένου 
να οικοδομηθούν οι σχέσεις Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων στη βάση του αμοιβαίου 
σεβασμού. Το Συνέδριο χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας 
επιδεικνύει πολιτικό θάρρος αγωνιζόμενος για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια 
αναφορικά με τις ευθύνες στο Κυπριακό. Το Συνέδριο θεωρεί τίτλο τιμής για το Α Κ Ε Λ 
το γεγονός ότι το Κόμμα αγωνίστηκε με συνέπεια και αποφασιστικότητα ενάντια στις 
ξένες επιβουλές και στην προδοτική δράση της φασιστικής ακροδεξιάς. 

3. Από το 1974 και μετά όλες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εμμονή της για λύση δυο 
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων 
επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισμών έγιναν σ' αυτά τα χρόνια 
από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και 
τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του 
Κυπριακού. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος ότι 
το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των συμφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979, του διεθνούς 
καιτου ευρωπαϊκού δικαίου. Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού συγκεκριμενοποιήθηκε 
ακόμα περισσότερο με τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 και τα κοινά ανακοινωθέντα 
Χριστόφια - Ταλάτ της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Το πλαίσιο λύσης 
προνοεί για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός κράτους με μια 
και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

5. Η λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας συνιστά τον ιστορικό συμβιβασμό 
μεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων που συμφωνήθηκε από το 1977. Ενσωματώθηκε 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και συγκεντρώνει την υποστήριξη της διεθνούς 
κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένουν ότι αυτή θα είναι η λύση 
του Κυπριακού. Το Α Κ Ε Λ είναι απόλυτο στη θέση ότι η ε/κυπριακή πλευρά πρέπει να 
παραμείνει σταθερή στην επιδίωξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
να επιδεικνύει συνεχώς πολιτική βούληση για την επίτευξη της. Τυχόν εγκατάλειψη 
αυτού του στόχου, όπως εισηγούνται ορισμένοι, δεν θα φέρει μια καλύτερη λύση. 
Θα στερήσει την Κύπρο από τα ερείσματα της στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο. 
Θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να απαιτήσει με τον πιο επίσημο τρόπο την 
αναγνώριση δυο κρατών στην Κύπρο. Θα δώσει στους όποιους συμμάχους της 
Τουρκίας την αφορμή για να στηρίξουν την τουρκική απαίτηση για δυο κράτη. Θα 
στείλει λανθασμένα μηνύματα στους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας ότι δεν θέλουμε 
να συμβιώσουμε μαζί τους σε μια κοινή πατρίδα και ένα κοινό κράτος. Θα ακυρώσει 
κάθε προοπτική λύσης του Κυπριακού με αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της 
διχοτόμησης, που θα καταστεί πρόξενος νέων δεινών για την Κύπρο και το λαό μας. 

6. Η λύση πρέπει επίσης να προνοεί: 

• Την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και τον τερματισμό 
του εποικισμού, ο οποίος είναι έγκλημα πολέμου. 0 κύριος όγκος των 
εποίκων πρέπει να επανεγκατασταθούν στην πατρίδα τους. εξαιρουμένου ενός 
συγκεκριμένου αριθμού στους οποίους θα παραχωρηθεί η ιθαγένεια από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που δεν θα αλλοιώνει την σύνθεση του γηγενούς 
κυπριακού πληθυσμού και που ενδεχόμενα θα μπορούσαννα παραμείνουν στην 
Κύπρο για ανθρωπιστικούς λόγους. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί αναγκαία την καταγραφή 
των όσων σήμερα κατοικούν στην Κύπρο από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό. 

• Την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αποκατάσταση της ενότητας του 
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σοσιαλισμό. Η παγκόσμια οικονομική κρίση κλονίζει τα βάθρα του καπιταλισμού 
όμως δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος του εκμεταλλευτικού συστήματος. Οι 
αντιστάσεις και οι αντοχές του παλιού κόσμου είναι μεγάλες. Οι προπαγανδιστικοί 
μηχανισμοί ποδηγέτησης των συνειδήσεων τεράστιοι. Θα χρειαστούν πολλοί και 
μεγάλοι οργανωμένοι αγώνες για να ανατείλει ο ήλιος της πραγματικής ελευθερίας 
και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι συνεπείς ταξικές δυνάμεις, το διεθνές εργατικό 
και κομμουνιστικό κίνημα έχουν καθήκον να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών 
των αγώνων, να συσπειρώνουν με την πολιτική τους ευρύτερες δυνάμεις και μάζες 
λαού και να ανοίγουν δρόμους προς το μέλλον. 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
1. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση του Κόμματος ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια προχωρημένη μορφή πολιτικό - οικονομικής 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Στη σημερινή Ε.Ε., που εξελίσσεται στη βάση της 
Συνθήκης της Λισαβόνας. επικρατεί ο νεοφιλελευθερισμός και δένεται όλο και 
περισσότερο με τις δομές και τις πολιτικές του ΝΑΤΟ. Αυτή η Ε.Ε. είναι μακριά από 
το δικό μας όραμα και το όραμα των συνεπών Αριστερών δυνάμεων μέσα στην Ε.Ε. 
και ευρύτερα για μια Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, της αλληλεγγύης, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το 
όραμα. Οα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων 
και να αντιμάχεται τον νεοφιλελευθερισμό μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Ομάδα της Αριστεράς της οποίας είναι ενεργό και απολαμβάνει σεβασμού. Το 
Α Κ Ε Λ δεν προσεγγίζει την Ε.Ε. από δογματικές θέσεις. Εντός της Ε.Ε. κάτω από 
την πίεση των εργαζομένων και του λαϊκού παράγοντα συντελούνται και θετικές 
εξελίξεις. Οι παρεμβάσεις του Προέδρου Χριστόφια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
υπουργών στα Συμβούλια Υπουργών συμβάλλουν ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να 
λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν θετικά στοιχεία. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να μελετά 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές με βάση τα δικά του κοινωνικό - οικονομικά και πολιτικά 
κριτήρια. Θα συνεχίσουμε να εκτιμούμε και να αξιοποιούμε κάθε τι το θετικό που 
έρχεται από την Ε.Ε. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να αντιπαλεύουμε ότι αντιμάχεται 
τις δικές μας αξίες, υποβάλλοντας τις δημιουργικές αντιπροτάσεις. Το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να αναπτύσσει σχέσεις με τους θεσμούς και τις πολιτικές και κοινωνικές 
δυνάμεις στην Ε.Ε. Κύριο μέλημα της συμμετοχής του Α Κ Ε Λ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι 
είναι και παραμένει η προώθηση της υπόθεσης της Κύπρου. 

Κυπριακό 
1. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Α Κ Ε Λ ότι το Κυπριακό είναι 
διεθνές πρόβλημα εισβολής, κατοχής και ξένων επεμβάσεων. Θέμα παραβίασης 
της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρκία. Θέμα εθνικού ξεκαθαρίσματος, παράνομου εποικισμού 
και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου των Κυπρίων από την 
κατοχική δύναμη. 

Παράλληλα υπάρχει και η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού που αφορά την 
εξομάλυνση των σχέσεων των δυο κοινοτήτων και τη μετεξέλιξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί λανθασμένη 
τόσο την υποβάθμιση και παραγνώριση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος όσο 
και την υποβάθμιση και παραγνώριση της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. 

2. Για την δημιουργία και διαιώνιση του Κυπριακού προβλήματος υπάρχουν 
συγκεκριμένες ευθύνες. Την κύρια ευθύνη φέρει η Τουρκία, η οποία ακολούθησε και 
συνεχίζει να ακολουθεί επεκτατική πολιτική έναντι της Κύπρου. Ο αμερικανονατοϊκός 
ιμπεριαλισμός με τις επεμβάσεις και συνομωσίες του σε βάρος της ανεξαρτησίας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την ανοχή ακόμα και στήριξη που διαχρονικά 
επέδειξε προς την τουρκική πολιτική, φέρει τις δικές του ασήκωτες ευθύνες. Ως 
εκ τούτου θεωρούμε ότι εντός των μηχανισμών το ΝΑΤΟ και των διαφόρων δομών 
του, η Κύπρος δεν μπορεί να βρει το δίκαιο της. Στη συνομωσία κατά της Κύπρου 
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ιδιαίτερα επαίσχυντο και καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η Χούντα των Αθηνών κατά 
την 7ετή κατάλυση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Τα σχέδια της Τουρκίας και οι ξένες 
επιβουλές δεν θα ήταν δυνατόν να περάσουν αν δεν υπήρχε η εκ των έσω υπόσκαψη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις εθνικιστικές σοβινιστικές δυνάμεις και στις δυο 
κοινότητες και ιδιαίτερα η προδοτική, φασιστική δράση της ΕΟΚΑ Β' και της Τ Μ Τ Η 
παραδοχή και καταδίκη τωνεγκλημάτωντου φασισμού καιτου εθνικισμού - σοβινισμού 
σε βάρος και των δυο κοινοτήτων συνιστά την απαραίτητη κάθαρση προκειμένου 
να οικοδομηθούν οι σχέσεις Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων στη βάση του αμοιβαίου 
σεβασμού. Το Συνέδριο χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας 
επιδεικνύει πολιτικό θάρρος αγωνιζόμενος για να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια 
αναφορικά με τις ευθύνες στο Κυπριακό. Το Συνέδριο θεωρεί τίτλο τιμής για το Α Κ Ε Λ 
το γεγονός ότι το Κόμμα αγωνίστηκε με συνέπεια και αποφασιστικότητα ενάντια στις 
ξένες επιβουλές και στην προδοτική δράση της φασιστικής ακροδεξιάς. 

3. Από το 1974 και μετά όλες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού 
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εμμονή της για λύση δυο 
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από μέρους της δικαιωμάτων 
επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισμών έγιναν σ' αυτά τα χρόνια 
από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και 
τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του 
Κυπριακού. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος ότι 
το Κυπριακό πρέπει να λυθεί στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των συμφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979, του διεθνούς 
καιτου ευρωπαϊκού δικαίου. Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού συγκεκριμενοποιήθηκε 
ακόμα περισσότερο με τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 και τα κοινά ανακοινωθέντα 
Χριστόφια - Ταλάτ της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Το πλαίσιο λύσης 
προνοεί για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Λύση ενός κράτους με μια 
και μόνη κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια. 

5. Η λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας συνιστά τον ιστορικό συμβιβασμό 
μεταξύ Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων που συμφωνήθηκε από το 1977. Ενσωματώθηκε 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και συγκεντρώνει την υποστήριξη της διεθνούς 
κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναμένουν ότι αυτή θα είναι η λύση 
του Κυπριακού. Το Α Κ Ε Λ είναι απόλυτο στη θέση ότι η ε/κυπριακή πλευρά πρέπει να 
παραμείνει σταθερή στην επιδίωξη λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
να επιδεικνύει συνεχώς πολιτική βούληση για την επίτευξη της. Τυχόν εγκατάλειψη 
αυτού του στόχου, όπως εισηγούνται ορισμένοι, δεν θα φέρει μια καλύτερη λύση. 
Θα στερήσει την Κύπρο από τα ερείσματα της στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο. 
Θα δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να απαιτήσει με τον πιο επίσημο τρόπο την 
αναγνώριση δυο κρατών στην Κύπρο. Θα δώσει στους όποιους συμμάχους της 
Τουρκίας την αφορμή για να στηρίξουν την τουρκική απαίτηση για δυο κράτη. Θα 
στείλει λανθασμένα μηνύματα στους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας ότι δεν θέλουμε 
να συμβιώσουμε μαζί τους σε μια κοινή πατρίδα και ένα κοινό κράτος. Θα ακυρώσει 
κάθε προοπτική λύσης του Κυπριακού με αποτέλεσμα την οριστικοποίηση της 
διχοτόμησης, που θα καταστεί πρόξενος νέων δεινών για την Κύπρο και το λαό μας. 

6. Η λύση πρέπει επίσης να προνοεί: 

• Την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων και τον τερματισμό 
του εποικισμού, ο οποίος είναι έγκλημα πολέμου. 0 κύριος όγκος των 
εποίκων πρέπει να επανεγκατασταθούν στην πατρίδα τους. εξαιρουμένου ενός 
συγκεκριμένου αριθμού στους οποίους θα παραχωρηθεί η ιθαγένεια από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που δεν θα αλλοιώνει την σύνθεση του γηγενούς 
κυπριακού πληθυσμού και που ενδεχόμενα θα μπορούσαννα παραμείνουν στην 
Κύπρο για ανθρωπιστικούς λόγους. Το Α Κ Ε Λ θεωρεί αναγκαία την καταγραφή 
των όσων σήμερα κατοικούν στην Κύπρο από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό. 

• Την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και την αποκατάσταση της ενότητας του 

529 



κράτους, του λαού, των θεσμών και της οικονομίας. 

• Την κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων, δεδομένου 
ότι η Κύπρος από το 2004 είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των 
κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής και περιουσίας 
των προσφύγων και των νόμιμων ιδιοκτητών. Οι Κύπριοι πολίτες πρέπει 
να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Ο λαός θα είναι ο τελικός κριτής της λύσης μέσα από ξεχωριστά δημοψηφίσματα 
τα οποία θα γίνουν στις δυο κοινότητες. Το Α Κ Ε Λ στηρίζει ανεπιφύλακτα τη θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ότι Δημοψηφίσματα θα διενεργηθούν μόνο αν υπάρξει 
συμφωνημένη λύση ανάμεσα στους ηγέτες των δυο κοινοτήτων. 

8. Η Κύπρος είναι από τις περιοχές του πλανήτη με την μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στρατευμάτων. Ο λαός μας έχει υποστεί πολλά δεινά από την παρουσία των ξένων 
στρατευμάτων και την χρήση των όπλων. Οι λαοί της περιοχής μας έχουν υποστεί 
δεινά όσες φορές η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για εξυπηρέτηση 
ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Η χώρα μας, ο λαός μας. η ειρήνη και η σταθερότητα 
στην περιοχή και οι γειτονικοί μας λαοί, έχουμε όλοι να επωφεληθούμε από μια 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ παραμένει σταθερό στη θέση ότι η λύση του 
Κυπριακού πρέπει να προνοεί την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία ως γέφυρα ειρήνης έχει να προσφέρει πολλά στον κόσμο 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

9. Οι βρετανικές λεγόμενες κυρίαρχες βάσεις τραυματίζουν την εδαφική 
ακεραιότητα της Κύπρου. Είναι ξένο σώμα και κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Το Α Κ Ε Λ 
θα εξακολουθήσει να ζητά την κατάργηση των βάσεων. Μ ε τη λύση του Κυπριακού 
και την εδραίωση της επανενωμένης ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Ε/κύπριοι και Τ/ 
κύπριοι, ενωμένοι και ομόθυμοι, θα πρέπει να αγωνιστούμε για την απαλλαγή της 
Κύπρου από τις βρετανικές βάσεις. Για όσο χρόνο οι βάσεις παραμένουν στην Κύπρο 
οι βρετανοί πρέπει να σέβονται την Κυπριακή Δημοκρατία και τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει αναφορικά με τις βάσεις. Πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των 
Κυπρίων πολιτών, που κατοικούν ή έχουν περιουσίες στο έδαφος των βάσεων. 

10. Η αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων στον κόσμο και την περιοχή μας, 
αλλά και των δυνατοτήτων μας ως Κυπριακή Δημοκρατία οδήγησε από το 1974 στο 
συμπέρασμα ότι ειρηνική πρέπει να είναι η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Οι 
εξελίξεις των 36 χρόνων που μας χωρίζουν από το 1974 επιβεβαιώνουν την ορθότητα 
της θέσης για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Ειρηνική προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού σημαίνει διάλογος ανάμεσα στις δυο κοινότητες και ταυτόχρονα 
διεθνοποίηση του προβλήματος για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής στήριξης 
προς τις θέσεις μας και της αποτροπής των σχεδιασμών της τουρκικής πλευράς. 

11. Ειδικότερα για το μέτωπο της διεθνοποίησης το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διεθνή δραστηριότητα του Προέδρου και της 
κυβέρνησης, που ασκούν μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. 
Πολιτική η οποία ενισχύει τους δεσμούς με παραδοσιακά φιλικές χώρες που 
στηρίζουν την υπόθεση της Κύπρου και ο ικοδομεί καλύτερες σχέσεις με διάφορες 
χώρες στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Οι πληθώρα επ ισκέψεωντου Προέδρου στο 
εξωτερικό, το Μνημόνιο Συναντίληψης με τη Βρετανία, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με την Ρωσία, οι επισκέψεις στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πάπα 
Βενέδικτου XVI, των Προέδρων της Ρωσίας, της Σλοβενίας, της Σερβίας και της 
Συρίας, του Πρωθυπουργού του Λιβάνου καθώς και οι επικε ίμενες επισκέψεις της 
Καγκελλαρίου Μέργκελ και του Προέδρου Σαρκοζί καταδεικνύουν πόσο ορθή και 
πολυδιάστατη είναι η εξωτερική μας πολιτική και πόσο εξυπηρετεί την υπόθεση 
της Κύπρου. Από την άλλη καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, για 
ιδεολογικές τάχα αγκυλώσεις στην εξωτερική μας πολιτική και για δήθεν διεθνή 
απομόνωση. 

12. Συνεπής προς τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
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από την πρώτη μέρα που ανάλαβε τα καθήκοντα του εργάστηκε σκληρά για την 
επανέναρξη του διακοινοτικού διαλόγου και την ανατροπή του αρνητικού κλίματος 
που άδικα από το 2004 κυριαρχούσε στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο σε βάρος 
της ε/κυπριακής πλευράς. Στελεχώθηκαν, άρχισαν να εργάζονται και να παράγουν 
έργο οι Ομάδες Εργασίας και οι Τεχνικές Επιτροπές που προβλέπονταν στη συμφωνία 
της 8ης Ιουλίου. Δ ιαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε η βάση των συνομιλιών με τα 
ανακοινωθέντα της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Διασφαλίστηκε και με 
τον Γ Γ του ΟΗΕ ότι η ιδιοκτησία της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού θα είναι 
κυπριακή χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες και ότι ο ρόλος 
των Ηνωμένων Εθνών θα είναι υποβοηθητικός (ίβάΙίΙθίοΓ). Τελικά οι απευθείας 
συνομιλίες άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2008. Παράλληλα η δραστηριότητα του 
Προέδρου Χριστόφια και της κυβέρνησης στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, οι θέσεις, 
η πολιτική, οι πρωτοβουλίες και η αναγνωρισμένη από όλους πολιτική βούληση 
του Προέδρου για λύση, ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία με Πρόεδρο τον Δημήτρη Χριστόφια απόκτησε αναβαθμισμένο κύρος και 
αξιοπιστία στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός που επιτρέπει να δίδουμε 
τις μάχες για την υπόθεση της Κύπρου υπό σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις. 

13. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι σε όλο το διάστημα που διαρκούν οι 
απευθείας συνομιλίες των ηγετών των δυο κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και συνέπεια τις αρχές λύσης του Κυπριακού. 
Καθοδηγείται από την ανάγκη κατοχύρωσης των συμφερόντων του κυπριακού 
λαού στο σύνολο του Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Αποκρούε ι κάθε εισήγηση της 
τουρκικής πλευράς που βρίσκεται έξω από το συμφωνηθέν πλαίσιο, παραπέμπει 
στην αντίληψη των δυο κρατών και αντιστρατεύεται τα ψηφίσματα και τις αρχές 
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0 Πρόεδρος Χριστόφιας καταθέτει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων προτάσεις σοβαρές, καλά επεξεργασμένες, λογικές, 
εποικοδομητικές, εφικτές και ρεαλιστικές. Προτάσεις που συνάδουν μετις διαχρονικές 
θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς και υπηρετούν τον στόχο της επανένωσης και της 
δημιουργίας μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Προτάσεις που αποσκοπούν στο να 
επιλύσουν με τον πιο ορθό τρόπο τα προβλήματα που επισώρευσε η 36χρονη κατοχή 
και διαίρεση. Τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά και δεν εξαφανίζονται με την 
απλή επίκληση του δικαίου μας και τη διακήρυξη κάποιων αρχών. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας καταθέτει προτάσεις που τυγχάνουν εκτίμησης από τον διεθνή και τον 
ευρωπαϊκό παράγοντα και έτσι ενισχύουν την διαπραγματευτική μας θέση. Καταθέτει 
προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από απλούς Τ/κύπριους συμπατριώτες μας και 
που η τυχόν αποδοχή τους από την τουρκική πλευρά θα άνοιγε τον δρόμο της λύσης. 

14. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την πλήρη στήριξη του προς τις 
προτάσεις της ε/κυπριακής πλευράς όπως τις έχει καταθέσει ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
και ιδιαίτερα τις προτάσεις για τη διακυβέρνηση και για το περιουσιακό καθώς 
και το τρίπτυχο που αφορά την επιτάχυνση των συνομιλιών με τη διασύνδεση του 
περιουσιακού με το εδαφικό και το θέμα των εποίκων, το θέμα της Αμμοχώστου και 
τη διεθνή διάσκεψη. Ειδικότερα για τις προτάσεις επί του περιουσιακού το συνέδριο 
αναδεικνύει την ουσία τους που δεν είναι άλλη από την κατοχύρωση του δικαιώματος 
της ιδιοκτησίας, την αναγνώριση ότι ο πρώτος λόγος ανήκει στον νόμιμο ιδιοκτήτη και 
τη θέση ότι η όποια απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πάψει να υφίσταται σε 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι που ο κάθε κύπριος πολίτης να έχει το δικαίωμα 
εγκατάστασης και απόκτησης περιουσίας παντού στην Κύπρο. 

15. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την 
ολόπλευρη στήριξη του προς την πολιτική, τους χειρισμούς και τις πρωτοβουλίες 
του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια. Εκφράζει αμέριστη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
του. Αποκρούε ι αποφασιστικά τις επιθέσεις και την κριτική που του ασκείται από 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις και Μ Μ Ε . θεωρε ί άδικη και εξοντωτική την ασκούμενη 
κριτική. Εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Προέδρου πολλές φορές ξεφεύγουν από τα 
όρια που πολιτικού πολιτισμού. Οι επιθέσεις και η κριτική που δέχεται ο Πρόεδρος 
αποδυναμώνουν την ε/κυπριακή πλευρά, υποσκάπτουν τη διαπραγματευτική της 
θέση και στέλλουν το μήνυμα ότι ορισμένοι είτε δεν θέλουν λύση, είτε είναι έτοιμοι 
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κράτους, του λαού, των θεσμών και της οικονομίας. 

• Την κατάργηση του αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων, δεδομένου 
ότι η Κύπρος από το 2004 είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των 
κυπρίων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος επιστροφής και περιουσίας 
των προσφύγων και των νόμιμων ιδιοκτητών. Οι Κύπριοι πολίτες πρέπει 
να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Ο λαός θα είναι ο τελικός κριτής της λύσης μέσα από ξεχωριστά δημοψηφίσματα 
τα οποία θα γίνουν στις δυο κοινότητες. Το Α Κ Ε Λ στηρίζει ανεπιφύλακτα τη θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ότι Δημοψηφίσματα θα διενεργηθούν μόνο αν υπάρξει 
συμφωνημένη λύση ανάμεσα στους ηγέτες των δυο κοινοτήτων. 

8. Η Κύπρος είναι από τις περιοχές του πλανήτη με την μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στρατευμάτων. Ο λαός μας έχει υποστεί πολλά δεινά από την παρουσία των ξένων 
στρατευμάτων και την χρήση των όπλων. Οι λαοί της περιοχής μας έχουν υποστεί 
δεινά όσες φορές η Κύπρος χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για εξυπηρέτηση 
ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Η χώρα μας, ο λαός μας. η ειρήνη και η σταθερότητα 
στην περιοχή και οι γειτονικοί μας λαοί, έχουμε όλοι να επωφεληθούμε από μια 
αποστρατικοποιημένη Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ παραμένει σταθερό στη θέση ότι η λύση του 
Κυπριακού πρέπει να προνοεί την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η Κυπριακή Δημοκρατία ως γέφυρα ειρήνης έχει να προσφέρει πολλά στον κόσμο 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

9. Οι βρετανικές λεγόμενες κυρίαρχες βάσεις τραυματίζουν την εδαφική 
ακεραιότητα της Κύπρου. Είναι ξένο σώμα και κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Το Α Κ Ε Λ 
θα εξακολουθήσει να ζητά την κατάργηση των βάσεων. Μ ε τη λύση του Κυπριακού 
και την εδραίωση της επανενωμένης ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Ε/κύπριοι και Τ/ 
κύπριοι, ενωμένοι και ομόθυμοι, θα πρέπει να αγωνιστούμε για την απαλλαγή της 
Κύπρου από τις βρετανικές βάσεις. Για όσο χρόνο οι βάσεις παραμένουν στην Κύπρο 
οι βρετανοί πρέπει να σέβονται την Κυπριακή Δημοκρατία και τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει αναφορικά με τις βάσεις. Πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των 
Κυπρίων πολιτών, που κατοικούν ή έχουν περιουσίες στο έδαφος των βάσεων. 

10. Η αντικειμενική ανάλυση των δεδομένων στον κόσμο και την περιοχή μας, 
αλλά και των δυνατοτήτων μας ως Κυπριακή Δημοκρατία οδήγησε από το 1974 στο 
συμπέρασμα ότι ειρηνική πρέπει να είναι η προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Οι 
εξελίξεις των 36 χρόνων που μας χωρίζουν από το 1974 επιβεβαιώνουν την ορθότητα 
της θέσης για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Ειρηνική προσπάθεια επίλυσης 
του Κυπριακού σημαίνει διάλογος ανάμεσα στις δυο κοινότητες και ταυτόχρονα 
διεθνοποίηση του προβλήματος για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής στήριξης 
προς τις θέσεις μας και της αποτροπής των σχεδιασμών της τουρκικής πλευράς. 

11. Ειδικότερα για το μέτωπο της διεθνοποίησης το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διεθνή δραστηριότητα του Προέδρου και της 
κυβέρνησης, που ασκούν μια πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική. 
Πολιτική η οποία ενισχύει τους δεσμούς με παραδοσιακά φιλικές χώρες που 
στηρίζουν την υπόθεση της Κύπρου και ο ικοδομεί καλύτερες σχέσεις με διάφορες 
χώρες στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού. Οι πληθώρα επ ισκέψεωντου Προέδρου στο 
εξωτερικό, το Μνημόνιο Συναντίληψης με τη Βρετανία, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με την Ρωσία, οι επισκέψεις στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πάπα 
Βενέδικτου XVI, των Προέδρων της Ρωσίας, της Σλοβενίας, της Σερβίας και της 
Συρίας, του Πρωθυπουργού του Λιβάνου καθώς και οι επικε ίμενες επισκέψεις της 
Καγκελλαρίου Μέργκελ και του Προέδρου Σαρκοζί καταδεικνύουν πόσο ορθή και 
πολυδιάστατη είναι η εξωτερική μας πολιτική και πόσο εξυπηρετεί την υπόθεση 
της Κύπρου. Από την άλλη καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, για 
ιδεολογικές τάχα αγκυλώσεις στην εξωτερική μας πολιτική και για δήθεν διεθνή 
απομόνωση. 

12. Συνεπής προς τις προεκλογικές του δεσμεύσεις ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
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από την πρώτη μέρα που ανάλαβε τα καθήκοντα του εργάστηκε σκληρά για την 
επανέναρξη του διακοινοτικού διαλόγου και την ανατροπή του αρνητικού κλίματος 
που άδικα από το 2004 κυριαρχούσε στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο σε βάρος 
της ε/κυπριακής πλευράς. Στελεχώθηκαν, άρχισαν να εργάζονται και να παράγουν 
έργο οι Ομάδες Εργασίας και οι Τεχνικές Επιτροπές που προβλέπονταν στη συμφωνία 
της 8ης Ιουλίου. Δ ιαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε η βάση των συνομιλιών με τα 
ανακοινωθέντα της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008. Διασφαλίστηκε και με 
τον Γ Γ του ΟΗΕ ότι η ιδιοκτησία της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού θα είναι 
κυπριακή χωρίς ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες και ότι ο ρόλος 
των Ηνωμένων Εθνών θα είναι υποβοηθητικός (ίβάΙίΙθίοΓ). Τελικά οι απευθείας 
συνομιλίες άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2008. Παράλληλα η δραστηριότητα του 
Προέδρου Χριστόφια και της κυβέρνησης στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, οι θέσεις, 
η πολιτική, οι πρωτοβουλίες και η αναγνωρισμένη από όλους πολιτική βούληση 
του Προέδρου για λύση, ανέστρεψαν το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό. Η Κυπριακή 
Δημοκρατία με Πρόεδρο τον Δημήτρη Χριστόφια απόκτησε αναβαθμισμένο κύρος και 
αξιοπιστία στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός που επιτρέπει να δίδουμε 
τις μάχες για την υπόθεση της Κύπρου υπό σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις. 

13. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι σε όλο το διάστημα που διαρκούν οι 
απευθείας συνομιλίες των ηγετών των δυο κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και συνέπεια τις αρχές λύσης του Κυπριακού. 
Καθοδηγείται από την ανάγκη κατοχύρωσης των συμφερόντων του κυπριακού 
λαού στο σύνολο του Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Αποκρούε ι κάθε εισήγηση της 
τουρκικής πλευράς που βρίσκεται έξω από το συμφωνηθέν πλαίσιο, παραπέμπει 
στην αντίληψη των δυο κρατών και αντιστρατεύεται τα ψηφίσματα και τις αρχές 
του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0 Πρόεδρος Χριστόφιας καταθέτει στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων προτάσεις σοβαρές, καλά επεξεργασμένες, λογικές, 
εποικοδομητικές, εφικτές και ρεαλιστικές. Προτάσεις που συνάδουν μετις διαχρονικές 
θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς και υπηρετούν τον στόχο της επανένωσης και της 
δημιουργίας μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως 
αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Προτάσεις που αποσκοπούν στο να 
επιλύσουν με τον πιο ορθό τρόπο τα προβλήματα που επισώρευσε η 36χρονη κατοχή 
και διαίρεση. Τα προβλήματα αυτά είναι υπαρκτά και δεν εξαφανίζονται με την 
απλή επίκληση του δικαίου μας και τη διακήρυξη κάποιων αρχών. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας καταθέτει προτάσεις που τυγχάνουν εκτίμησης από τον διεθνή και τον 
ευρωπαϊκό παράγοντα και έτσι ενισχύουν την διαπραγματευτική μας θέση. Καταθέτει 
προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από απλούς Τ/κύπριους συμπατριώτες μας και 
που η τυχόν αποδοχή τους από την τουρκική πλευρά θα άνοιγε τον δρόμο της λύσης. 

14. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει την πλήρη στήριξη του προς τις 
προτάσεις της ε/κυπριακής πλευράς όπως τις έχει καταθέσει ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
και ιδιαίτερα τις προτάσεις για τη διακυβέρνηση και για το περιουσιακό καθώς 
και το τρίπτυχο που αφορά την επιτάχυνση των συνομιλιών με τη διασύνδεση του 
περιουσιακού με το εδαφικό και το θέμα των εποίκων, το θέμα της Αμμοχώστου και 
τη διεθνή διάσκεψη. Ειδικότερα για τις προτάσεις επί του περιουσιακού το συνέδριο 
αναδεικνύει την ουσία τους που δεν είναι άλλη από την κατοχύρωση του δικαιώματος 
της ιδιοκτησίας, την αναγνώριση ότι ο πρώτος λόγος ανήκει στον νόμιμο ιδιοκτήτη και 
τη θέση ότι η όποια απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα πάψει να υφίσταται σε 
καθορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι που ο κάθε κύπριος πολίτης να έχει το δικαίωμα 
εγκατάστασης και απόκτησης περιουσίας παντού στην Κύπρο. 

15. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαδηλώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο την 
ολόπλευρη στήριξη του προς την πολιτική, τους χειρισμούς και τις πρωτοβουλίες 
του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια. Εκφράζει αμέριστη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο 
του. Αποκρούε ι αποφασιστικά τις επιθέσεις και την κριτική που του ασκείται από 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις και Μ Μ Ε . θεωρε ί άδικη και εξοντωτική την ασκούμενη 
κριτική. Εκτιμά ότι οι επιθέσεις κατά του Προέδρου πολλές φορές ξεφεύγουν από τα 
όρια που πολιτικού πολιτισμού. Οι επιθέσεις και η κριτική που δέχεται ο Πρόεδρος 
αποδυναμώνουν την ε/κυπριακή πλευρά, υποσκάπτουν τη διαπραγματευτική της 
θέση και στέλλουν το μήνυμα ότι ορισμένοι είτε δεν θέλουν λύση, είτε είναι έτοιμοι 
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για την όποια λύση. 

16. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι στην κριτική και τις επιθέσεις κατά του 
Προέδρου Χριστόφια και παράλληλα κατά του Α Κ Ε Λ συναντούνται και ταυτίζονται 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα από διάφορους χώρους. Πολιτικές 
δυνάμεις και πρόσωπα που: 

• ποτέ δεν αποδέχτηκαν τη λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

• επιλέγουν την διχοτόμηση αντί της ομοσπονδίας 

• θέτουν τις μικροκομματικές σκοπιμότητες πάνω από το συμφέρον της Κύπρου. 

• επιζητούν αυτοδικαίωση για την τοποθέτηση ή τον τρόπο τοποθέτησης τους το 
2004. 

• συνειδητά ή ασυνείδητα συμπλέουν με κύκλους εκτός Κύπρου οι οποίοι 
επιχειρούν να επαναφέρουν λύσεις και διαδικασίες του 2004. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στέκεται ανάχωμα σε όλες αυτές τις δυνάμεις και να 
υπερασπίζεται με όλες του τις δυνάμεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
πολιτική του Κόμματος. 

17. Στα δυο και πλέον χρόνια που διαρκούν οι απευθείας συνομιλίες το 21ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι έχει σημε ιωθεί συγκεκριμένη πρόοδος ειδικά στα 
κεφάλαια διακυβέρνηση, οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είχαν συζητηθεί 
με τον Μεχμέτ Αλ ί Ταλάτ. Το συνέδριο απορρίπτει εκτιμήσεις που μηδενίζουν την 
όποια πρόοδο στις συνομιλίες. Ταυτόχρονα το συνέδριο διαπιστώνει ότι δυστυχώς σε 
κρίσιμα κεφάλαια που συνθέτουν το Κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει 
χάσμα στις απόψεις των δυο πλευρών. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις 
προτάσεις που κατέθεσε η τουρκική πλευρά τόσο όταν διαπραγματευτής ήταν ο Μ. Α. 
Ταλάτ, όσο και τώρα που διαπραγματευτής είναι ο Ντ. Έρογλου. βρίσκονται έξω από 
το συμφωνηθέν πλαίσιο και καθοδηγούνται από τη φιλοσοφία των δυο κρατών και 
των δυο λαών. Φιλοσοφία που εξακολουθεί να είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. 

18. Η ανάδειξη του Ντερβίς Έρογλου στην ηγεσία της τ/κυπριακής κοινότητας 
αποδεικνύεται και στην πράξη, όπως το είχε προβλέψει το Α Κ Ε Λ , ως μια αρνητική 
εξέλιξη. Οι πεποιθήσεις του κ. Έρογλου είναι διχοτομικές. Η όποια καλή διάθεση 
προσπαθεί να επιδείξει στο τραπέζι των συνομιλιών έχει ως μοναδικό ελατήριο την 
εξυπηρέτηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αγκυρας. Οι προτάσεις που κατέθεσε 
στο περιουσιακό οδηγούν στη λογική ότι η μόνη θεραπεία είναι η αποζημίωση και η 
ανταλλαγή περιουσιών. Η άρνηση του να συζητήσει το περιουσιακό σε συνδυασμό με 
το εδαφικό και το θέμα των εποίκων δείχνουν απουσία καλής θέλησης και πολιτικής 
βούλησης για λύση. Επιπρόσθετα το απροκάλυπτο ψέμα και η διαστρέβλωση των 
θέσεων της ε/κυπριακής πλευράς είναι πλέον στην πρώτη γραμμή της τ/κυπριακής 
ηγεσίας και της Τουρκίας σε μια προσπάθεια να καλυφθεί ενώπιον της διεθνούς 
κοινότητας η αρνητική φιλοσοφία και η καθημερινή συμπεριφορά του Ντερβίς 
Έρογλου. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η πολιτική Έρογλου βρίσκεται σε 
διάσταση με τις προσδοκίες μεγάλου μέρους της τ/κυπυπριακής κοινότητας που 
επιθυμεί πραγματικό λύση του Κυπριακού. 

19. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι οι απευθείας συνομιλίες 
βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο. Για πρώτη φορά έχουν συζητηθεί σε τέτοιο βάθος 
διάφορες πτυχές του Κυπριακού και για πρώτη φορά διαπιστώθηκαν, στο βαθμό που 
διαπιστώθηκαν, συγκλίσεις σε ορισμένα θέματα. Από την άλλη εξακολουθούν να 
χωρίζουν τις δυο κοινότητες μεγάλες διαφορές σε κρίσιμες πτυχές του προβλήματος, 
ενώ ορισμένα κεφάλαια δεν έχουν καν συζητηθεί με ευθύνη της τουρκικής πλευράς. 
Το ενδεχόμενο ο Ντερβίς Έρογλου να αμφισβητήσει εκείνα τα σημεία στα οποία 
υπάρχει κατ' αρχή προσέγγιση, προσθέτει στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 
για τις προοπτικές των συνομιλιών. 
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20. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναλαμβάνει τη θέση ότι η πολιτική βούληση του 
Προέδρου Χριστόφια - που είναι δεδομένη και έχει αποδειχθεί πάμπολλες φορές στην 
πράξη - δεν είναι αρκετή για να οδηγηθούμε σε λύση του Κυπριακού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος προς τη λύση είναι να αλλάξει η τουρκική 
πολιτική και να ευθυγραμμιστεί επιτέλους με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η 
φιλοσοφία των δυο λαών και των δυο κρατών στην Κύπρο και η αντίληψη ότι για λόγους 
εθνικής ασφαλείας η Τουρκία πρέπει να ασκεί έλεγχο πάνω στην Κύπρο, δυστυχώς 
εξακολουθούν να καθοδηγούν την τουρκική πολιτική. Το συνέδριο διαπιστώνει ότι 
πέρα από κάποιες φραστικές τοποθετήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, η Άγκυρα 
δεν φαίνεται έτοιμη να κάμει τα βήματα που είναι αναγκαία για τη λύση. Η εσωτερική 
αντιπαλότητα στην Τουρκία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην 
ενταξιακή της προοπτική, καθιστούν ακόμα πιο απρόθυμη την τουρκική ηγεσία να 
πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Υποστηρίζουμε την θέση του Προέδρου Χριστόφια 
για απευθείας επαφές με την τουρκική ηγεσία. Το Α Κ Ε Λ επίσης πρέπει να επιδιώξει 
να έχει παρόμοιες επαφές. Το ΑΚΕΛ , εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τις 
αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις στην Τουρκία, θα επιδιώξει να αναπτύξει ακόμα 
περισσότερο τις σχέσεις του μαζί τους. 

21. Το Συνέδριο διαπιστώνει ακόμα ότι ορισμένοι κύκλοι του διεθνούς παράγοντα 
θέλοντας να προωθήσουν λύση που να είναι αρεστή στην Τουρκία - την οποία θεωρούν 
ως πολύτιμο σύμμαχο και εταίρο στην περιοχή - συνεχίζουν να μεθοδεύουν τρόπους 
στήριξης της τουρκικής πολιτικής, άσκησης πίεσης πάνω στη δική μας πλευρά και 
επιβολής λύσης μέσω χρονοδιαγραμμάτων και επιδιαιτησίας. 

22. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν ως ε/κυπριακή 
πλευρά και να αποδυναμώσουν την πάλη μας για λύση του Κυπριακού. Αντίθετα, 
παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες 
μας σε όλα τα επίπεδα γιατί η παρέλευση του χρόνου καθιστά όλο και πιο δύσκολη 
τη λύση του προβλήματος. 0 χρόνος και τα τετελεσμένα εργάζονται ενάντια στη 
λύση και την επανένωση. Το συνέδριο απορρίπτει κατηγορηματικά τις θεωρίες 
που παραπέμπουν σε λύση σε βάθος χρόνου με το αιτιολογικό ότι η θέση της 
Τουρκίας στα διεθνή δρώμενα αποδυναμώνεται. Αυτές οι θεωρίες συγκρούονται 
με την πραγματικότητα, στερούνται επιστημονικότητας και αναγάγουν το ευκταίο σε 
πραγματικό. Όποτε η Κύπρος καθοδηγήθηκε από παρόμοιες αντιλήψεις οδηγήθηκε 
σε χειρότερες περιπέτειες και πισωγυρίσματα. Το συνέδριο απορρίπτει επίσης τις 
θεωρίες που προσεγγίζουν το Κυπριακό ως θέμα επικράτησης μόνο νομικών αρχών 
δικαίου. Δεν αρνούμαστε αντίθετα επιβάλλεται να αξιοποιούμε τα νομικά όπλα που 
μας δίδει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ό μ ω ς το Κυπριακό είναι πρώτιστα 
πολιτικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να επιλυθεί. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
ενώ διαπιστώνει την κρισιμότητα του παράγοντα χρόνου, τονίζει ότι για το Α Κ Ε Λ το 
καθοριστικό κριτήριο των ενεργειών και της πολιτικής του είναι το περιεχόμενο της 
λύσης. Ως εκ τούτου το συνέδριο επιμένει στο περιεχόμενο της λύσης όπως αυτό 
διατυπώνεται στην παρούσα απόφαση και δεν θα το θυσιάσει για χάρη του παράγοντα 
χρόνου. 

23. Στην περαιτέρω προσπάθεια να επιτύχουμε λύση του Κυπριακού, το 21ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι επιβάλλεται: 

• Να παραμείνει το Κυπριακό στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και να συνεχιστεί 
η διαδικασία επίλυσης του με την προσφορά των καλών υπηρεσιών του Γ Γ του 
ΟΗΕ. 

• Να παραμείνουμε συνεπείς στη λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

• Να παραμείνει υπό κυπριακή ιδιοκτησία η διαδικασία των συνομιλιών. Η 
εμμονή στην κυπριακή ιδιοκτησία δεν σημαίνει αποενοχοποίηση της Τουρκίας 
ή άρνηση του διεθνούς ενδιαφέροντος, το οποίο άλλωστε επιδιώκουμε με κάθε 
τρόπο. Η κυπριακή ιδιοκτησία θωρακίζει την Κύπρο από μεθοδεύσεις επιβολής 
λύσης από τα έξω και προς το συμφέρον άλλων εκτός του κυπριακού λαού. 

• Να συνεχίσουμε να αποκρούουμε αποφασιστικά τις όποιες μεθοδεύσεις 
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για την όποια λύση. 

16. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι στην κριτική και τις επιθέσεις κατά του 
Προέδρου Χριστόφια και παράλληλα κατά του Α Κ Ε Λ συναντούνται και ταυτίζονται 
διάφορες πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα από διάφορους χώρους. Πολιτικές 
δυνάμεις και πρόσωπα που: 

• ποτέ δεν αποδέχτηκαν τη λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

• επιλέγουν την διχοτόμηση αντί της ομοσπονδίας 

• θέτουν τις μικροκομματικές σκοπιμότητες πάνω από το συμφέρον της Κύπρου. 

• επιζητούν αυτοδικαίωση για την τοποθέτηση ή τον τρόπο τοποθέτησης τους το 
2004. 

• συνειδητά ή ασυνείδητα συμπλέουν με κύκλους εκτός Κύπρου οι οποίοι 
επιχειρούν να επαναφέρουν λύσεις και διαδικασίες του 2004. 

Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στέκεται ανάχωμα σε όλες αυτές τις δυνάμεις και να 
υπερασπίζεται με όλες του τις δυνάμεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
πολιτική του Κόμματος. 

17. Στα δυο και πλέον χρόνια που διαρκούν οι απευθείας συνομιλίες το 21ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι έχει σημε ιωθεί συγκεκριμένη πρόοδος ειδικά στα 
κεφάλαια διακυβέρνηση, οικονομία και Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είχαν συζητηθεί 
με τον Μεχμέτ Αλ ί Ταλάτ. Το συνέδριο απορρίπτει εκτιμήσεις που μηδενίζουν την 
όποια πρόοδο στις συνομιλίες. Ταυτόχρονα το συνέδριο διαπιστώνει ότι δυστυχώς σε 
κρίσιμα κεφάλαια που συνθέτουν το Κυπριακό πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει 
χάσμα στις απόψεις των δυο πλευρών. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις 
προτάσεις που κατέθεσε η τουρκική πλευρά τόσο όταν διαπραγματευτής ήταν ο Μ. Α. 
Ταλάτ, όσο και τώρα που διαπραγματευτής είναι ο Ντ. Έρογλου. βρίσκονται έξω από 
το συμφωνηθέν πλαίσιο και καθοδηγούνται από τη φιλοσοφία των δυο κρατών και 
των δυο λαών. Φιλοσοφία που εξακολουθεί να είναι η επίσημη θέση του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. 

18. Η ανάδειξη του Ντερβίς Έρογλου στην ηγεσία της τ/κυπριακής κοινότητας 
αποδεικνύεται και στην πράξη, όπως το είχε προβλέψει το Α Κ Ε Λ , ως μια αρνητική 
εξέλιξη. Οι πεποιθήσεις του κ. Έρογλου είναι διχοτομικές. Η όποια καλή διάθεση 
προσπαθεί να επιδείξει στο τραπέζι των συνομιλιών έχει ως μοναδικό ελατήριο την 
εξυπηρέτηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αγκυρας. Οι προτάσεις που κατέθεσε 
στο περιουσιακό οδηγούν στη λογική ότι η μόνη θεραπεία είναι η αποζημίωση και η 
ανταλλαγή περιουσιών. Η άρνηση του να συζητήσει το περιουσιακό σε συνδυασμό με 
το εδαφικό και το θέμα των εποίκων δείχνουν απουσία καλής θέλησης και πολιτικής 
βούλησης για λύση. Επιπρόσθετα το απροκάλυπτο ψέμα και η διαστρέβλωση των 
θέσεων της ε/κυπριακής πλευράς είναι πλέον στην πρώτη γραμμή της τ/κυπριακής 
ηγεσίας και της Τουρκίας σε μια προσπάθεια να καλυφθεί ενώπιον της διεθνούς 
κοινότητας η αρνητική φιλοσοφία και η καθημερινή συμπεριφορά του Ντερβίς 
Έρογλου. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά ότι η πολιτική Έρογλου βρίσκεται σε 
διάσταση με τις προσδοκίες μεγάλου μέρους της τ/κυπυπριακής κοινότητας που 
επιθυμεί πραγματικό λύση του Κυπριακού. 

19. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει ότι οι απευθείας συνομιλίες 
βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο. Για πρώτη φορά έχουν συζητηθεί σε τέτοιο βάθος 
διάφορες πτυχές του Κυπριακού και για πρώτη φορά διαπιστώθηκαν, στο βαθμό που 
διαπιστώθηκαν, συγκλίσεις σε ορισμένα θέματα. Από την άλλη εξακολουθούν να 
χωρίζουν τις δυο κοινότητες μεγάλες διαφορές σε κρίσιμες πτυχές του προβλήματος, 
ενώ ορισμένα κεφάλαια δεν έχουν καν συζητηθεί με ευθύνη της τουρκικής πλευράς. 
Το ενδεχόμενο ο Ντερβίς Έρογλου να αμφισβητήσει εκείνα τα σημεία στα οποία 
υπάρχει κατ' αρχή προσέγγιση, προσθέτει στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς 
για τις προοπτικές των συνομιλιών. 
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20. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναλαμβάνει τη θέση ότι η πολιτική βούληση του 
Προέδρου Χριστόφια - που είναι δεδομένη και έχει αποδειχθεί πάμπολλες φορές στην 
πράξη - δεν είναι αρκετή για να οδηγηθούμε σε λύση του Κυπριακού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος προς τη λύση είναι να αλλάξει η τουρκική 
πολιτική και να ευθυγραμμιστεί επιτέλους με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η 
φιλοσοφία των δυο λαών και των δυο κρατών στην Κύπρο και η αντίληψη ότι για λόγους 
εθνικής ασφαλείας η Τουρκία πρέπει να ασκεί έλεγχο πάνω στην Κύπρο, δυστυχώς 
εξακολουθούν να καθοδηγούν την τουρκική πολιτική. Το συνέδριο διαπιστώνει ότι 
πέρα από κάποιες φραστικές τοποθετήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, η Άγκυρα 
δεν φαίνεται έτοιμη να κάμει τα βήματα που είναι αναγκαία για τη λύση. Η εσωτερική 
αντιπαλότητα στην Τουρκία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην 
ενταξιακή της προοπτική, καθιστούν ακόμα πιο απρόθυμη την τουρκική ηγεσία να 
πάρει τις αποφάσεις που πρέπει. Υποστηρίζουμε την θέση του Προέδρου Χριστόφια 
για απευθείας επαφές με την τουρκική ηγεσία. Το Α Κ Ε Λ επίσης πρέπει να επιδιώξει 
να έχει παρόμοιες επαφές. Το ΑΚΕΛ , εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τις 
αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις στην Τουρκία, θα επιδιώξει να αναπτύξει ακόμα 
περισσότερο τις σχέσεις του μαζί τους. 

21. Το Συνέδριο διαπιστώνει ακόμα ότι ορισμένοι κύκλοι του διεθνούς παράγοντα 
θέλοντας να προωθήσουν λύση που να είναι αρεστή στην Τουρκία - την οποία θεωρούν 
ως πολύτιμο σύμμαχο και εταίρο στην περιοχή - συνεχίζουν να μεθοδεύουν τρόπους 
στήριξης της τουρκικής πολιτικής, άσκησης πίεσης πάνω στη δική μας πλευρά και 
επιβολής λύσης μέσω χρονοδιαγραμμάτων και επιδιαιτησίας. 

22. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις δεν πρέπει να μας αποθαρρύνουν ως ε/κυπριακή 
πλευρά και να αποδυναμώσουν την πάλη μας για λύση του Κυπριακού. Αντίθετα, 
παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες 
μας σε όλα τα επίπεδα γιατί η παρέλευση του χρόνου καθιστά όλο και πιο δύσκολη 
τη λύση του προβλήματος. 0 χρόνος και τα τετελεσμένα εργάζονται ενάντια στη 
λύση και την επανένωση. Το συνέδριο απορρίπτει κατηγορηματικά τις θεωρίες 
που παραπέμπουν σε λύση σε βάθος χρόνου με το αιτιολογικό ότι η θέση της 
Τουρκίας στα διεθνή δρώμενα αποδυναμώνεται. Αυτές οι θεωρίες συγκρούονται 
με την πραγματικότητα, στερούνται επιστημονικότητας και αναγάγουν το ευκταίο σε 
πραγματικό. Όποτε η Κύπρος καθοδηγήθηκε από παρόμοιες αντιλήψεις οδηγήθηκε 
σε χειρότερες περιπέτειες και πισωγυρίσματα. Το συνέδριο απορρίπτει επίσης τις 
θεωρίες που προσεγγίζουν το Κυπριακό ως θέμα επικράτησης μόνο νομικών αρχών 
δικαίου. Δεν αρνούμαστε αντίθετα επιβάλλεται να αξιοποιούμε τα νομικά όπλα που 
μας δίδει το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ό μ ω ς το Κυπριακό είναι πρώτιστα 
πολιτικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να επιλυθεί. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ 
ενώ διαπιστώνει την κρισιμότητα του παράγοντα χρόνου, τονίζει ότι για το Α Κ Ε Λ το 
καθοριστικό κριτήριο των ενεργειών και της πολιτικής του είναι το περιεχόμενο της 
λύσης. Ως εκ τούτου το συνέδριο επιμένει στο περιεχόμενο της λύσης όπως αυτό 
διατυπώνεται στην παρούσα απόφαση και δεν θα το θυσιάσει για χάρη του παράγοντα 
χρόνου. 

23. Στην περαιτέρω προσπάθεια να επιτύχουμε λύση του Κυπριακού, το 21ο 
Συνέδριο του Α Κ Ε Λ θεωρεί ότι επιβάλλεται: 

• Να παραμείνει το Κυπριακό στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και να συνεχιστεί 
η διαδικασία επίλυσης του με την προσφορά των καλών υπηρεσιών του Γ Γ του 
ΟΗΕ. 

• Να παραμείνουμε συνεπείς στη λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

• Να παραμείνει υπό κυπριακή ιδιοκτησία η διαδικασία των συνομιλιών. Η 
εμμονή στην κυπριακή ιδιοκτησία δεν σημαίνει αποενοχοποίηση της Τουρκίας 
ή άρνηση του διεθνούς ενδιαφέροντος, το οποίο άλλωστε επιδιώκουμε με κάθε 
τρόπο. Η κυπριακή ιδιοκτησία θωρακίζει την Κύπρο από μεθοδεύσεις επιβολής 
λύσης από τα έξω και προς το συμφέρον άλλων εκτός του κυπριακού λαού. 

• Να συνεχίσουμε να αποκρούουμε αποφασιστικά τις όποιες μεθοδεύσεις 
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για εκβιαστικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες και για υιοθέτηση του 
απευθείας εμπορίου. 

• Να συνεχίσουμε να είμαστε θετικοί και εποικοδομητικοί στο τραπέζι των 
συνομιλιών καταθέτοντας προτάσεις λογικές και εφικτές που υπηρετούν τον 
στόχο της επιδιωκόμενης λύσης. 

• Με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα μας να διατηρήσουμε το κύρος και 
την αξιοπιστία μας στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, που συνιστούν τα 
ισχυρότερα μας όπλα στην πάλη για εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης. 

• Να συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να αναβαθμίζουμε τις ήδη άριστες σχέσεις 
με την Ελλάδα, που συνιστά το βασικότερο μας στήριγμα. 

• Να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό παράγοντα. 
Να κρατούμε συνεχώς ενήμερους τους εταίρους της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και τις επαφές μας με 
τα κράτη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα τη Ρωσία, τη 
Γαλλία και την Κίνα. 

• Να καταγγέλλουμε συνεχώς τις προτάσεις και τις πολιτικές της τουρκικής 
πλευράς που αφίστανται του πλαισίου λύσης καιτων ψηφισμάτωντων Ηνωμένων 
Εθνών. Να υποδεικνύουμε συνέχεια την ανάγκη ο διεθνής παράγοντας και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψουν την επιρροή και τις πιέσεις τους προς την 
Άγκυρα και την τ/κυπριακή ηγεσία. 

• Να προβάλλουμε συνεχώς το τρίπτυχο των προτάσεων του Προέδρου Χριστόφια 
ως τη μοναδικά σωστή απάντηση στην ανάγκη για επιτάχυνση των συνομιλιών, 
για δημιουργία δυναμικής της λύσης, στο θέμα της Αμμοχώστου και στην άρση 
της λεγόμενης απομόνωσης των Τ/κυπρίων, η οποία στο βαθμό που υπάρχει 
οφείλεται αποκλειστικά στην τουρκική κατοχή. 

Παραμένουμε σταθερά στη θέση ότι διεθνής διάσκεψη θα πρέπει να συγκληθεί όταν 
οι δυο πλευρές θα πλησιάσουν σε ακτίνα συμφωνίας επί όλου του φάσματος της 
εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Η διεθνής διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού. Σ ' αυτή πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο 
Κυπριακό, θα πρέπει να μετέχουν τα κράτη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλιστεί επίσης η παρουσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα και επαναπροσέγγιση 

1. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει εκτίμηση και σεβασμό προς εκείνες 
τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων οι οποίες παραμένουν συνεπείς στη λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και αγωνίζονται για την επίτευξη αυτής της 
λύσης. Η λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας δέχεται επιθέσεις από διάφορες 
κατευθύνσεις τόσο στην ε/κυπριακή, όσο και στην τ/κυπριακή κοινότητα. Οι δυνάμεις 
που με συνέπεια τάσσονται υπέρ αυτής της λύσης έχουμε καθήκον και στις δυο 
κοινότητες να την υπερασπίζουμε καθημερινά και να υποδεικνύουμε ότι είναι η μόνη 
λύση που μπορεί να οδηγήσει σε επανένωση της πατρίδας μας. Στην πάλη για την 
επανένωση της Κύπρου η τ/κυπριακή κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο. Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η Άγκυρα σε καμιά 
περίπτωση δεν σημαίνει παραγνώριση της τ/κυπριακής κοινότητας και των πολιτικών 
δυνάμεων που την εκφράζουν. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της τ/κυπριακής 
κοινότητας που παραμένουν συνεπείς στην λύση ομοσπονδίας έχουν δυνατότητες 
να ασκήσουν τη δική τους επιρροή πάνω στην Τουρκία και πάνω στην Τ/κυπριακή 
ηγεσία για να ακολουθήσουν εποικοδομητική πολιτική στο Κυπριακό. Το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει σχέσεις φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού 
και κατανόησης με τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε οργανώσεις και απλούς ανθρώπους. 
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2. Η κατοχή και η διαίρεση εμποδίζουν την ομαλοποίηση των σχέσεων Ε/ 
κυπρίων και Τ/κυπρίων. Δημιουργούν κινδύνους αφομοίωσης των Τ/κυπρίων από 
τους έποικους. Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που παρεμβάλλει η κατοχή, το Α Κ Ε Λ 
θα συνεχίσει να μελετά και να εισηγείται στην πολιτεία τρόπους διεύρυνσης των 
σχέσεων ανάμεσα στις δυο κοινότητες σε όλους τους τομείς. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να αποκαλύπτει και να αντιμάχεται όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρεμβάλλουν 
εμπόδια στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα σε Ε/κύπριους και 
Τ/κύπριους. 

3. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ανανεώνει την πρόσκληση του Κόμματος προς 
τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας για κοινό αγώνα για τη σωτηρία της κοινής μας 
πατρίδας. 

4 Η πολιτική της επαναπροσέγγισης και η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής 
συμβίωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για εξομάλυνση των σχέσεων των δυο 
κοινοτήτων, για την εξεύρεση λύσης και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λύση 
που θα συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να είναι σημαιοφόρος 
της επαναπροσέγγισης και της καλλιέργειας κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης 
με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων. Ως Α Κ Ε Λ εκτιμούμε 
τη βοήθεια διεθνών οργανισμών και τη στήριξη που παρέχουν στην υπόθεση της 
επαναπροσέγγισης. Τονίζουμε όμως εμφαντικά ότι η επαναπροσέγγιση είναι 
πρώτιστα καθήκον των ίδιων των Κυπρίων και των οργανώσεων που τους εκφράζουν. 
Η επαναπροσέγγιση είναι επίσης πρώτιστα πολιτική διαδικασία που δεν παραβλέπει 
αλλά αντίθετα προσπαθεί να εμβαθύνει στα προβλήματα που δημιούργησαν τα 
δεδομένα του διαχωρισμού. 

5. Ο εθνικισμός - σοβινισμός στάθηκε πάντα ο κακός δαίμονας της Κύπρου και 
το όχημα με το οποίο υλοποιούνταν οι ξένες επιβουλές σε βάρος της χώρας μας. 
Το Α Κ Ε Λ θα παραμείνει σταθερός και ανυποχώρητος πολέμιος του εθνικισμού -
σοβινισμού και όλων εκείνων των ιδεολογημάτων της ακροδεξιάς που καλλιεργούν 
το μίσος ανάμεσα στις δυο κοινότητες. 0α στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις την 
καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης 
όσο και ευρύτερα στο επίπεδο της κοινωνίας. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακό και Τουρκία 

1. Η Κύπρος είναι από το 2004 ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. στην οποία ήδη μετέχει η Ελλάδα καθώς και η επιδίωξη της 
Τουρκίας να ενταχθεί στην Ε.Ε. δημιουργούν μια συγκυρία που ευνοεί τη λύση του 
Κυπριακού. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ενταξιακή προοπτική της 
Τουρκίας το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η ευνοϊκή συγκυρία εξακολουθεί να υπάρχει και 
θα πρέπει να συνεχίσουμε ως Κύπρος να την αξιοποιούμε. Η ιδιότητα του μέλους 
της Ε.Ε. δίδει απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η 
μακρόχρονη διαίρεση της Κύπρου καθώς και σε ζητήματα που θέτει επί τάπητος η 
επανένωση της χώρας μας. Το Α Κ Ε Λ δεν είχε ποτέ αυταπάτες σε ότι αφορά την Ε.Ε. 
και τις δυνατότητες της. Αναγνωρίζει όμως ότι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται 
η Ε.Ε. υλοποιούμενες στην Κύπρο μπορούν να ικανοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό 
τις ανησυχίες και τους φόβους και των δυο κοινοτήτων και να συμβάλουν στην 
ο ικοδόμηση ενός ειρηνικού και ασφαλούς μέλλοντος για όλους τους Κυπρίους. 

2. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Προέδρου της Δημοκρατίας 
δημιουργήθηκε η Ομάδα Παρακολούθησης του Κυπριακού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με επικεφαλής τον κ. Μπαρόσο και ανατέθηκε στον κ. Μάουρερ το καθήκον του 
Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. 
Η δραστήρια συμμετοχή του Προέδρου Χριστόφια στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και 
οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών συμβάλλουν 
στην στήριξη των θέσεων της Κύπρου. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά τη δουλιά 
που γίνεται από μέρους του Προέδρου και της κυβέρνησης καθώς επίσης και τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν πολιτικές δυνάμεις στους αντίστοιχους πολιτικούς 
χώρους στην Ευρώπη. Το συνέδριο απορρίπτει τις κατηγορίες για ελλιπή αξιοποίηση 
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για εκβιαστικά χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησίες και για υιοθέτηση του 
απευθείας εμπορίου. 

• Να συνεχίσουμε να είμαστε θετικοί και εποικοδομητικοί στο τραπέζι των 
συνομιλιών καταθέτοντας προτάσεις λογικές και εφικτές που υπηρετούν τον 
στόχο της επιδιωκόμενης λύσης. 

• Με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα μας να διατηρήσουμε το κύρος και 
την αξιοπιστία μας στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, που συνιστούν τα 
ισχυρότερα μας όπλα στην πάλη για εξασφάλιση διεθνούς υποστήριξης. 

• Να συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να αναβαθμίζουμε τις ήδη άριστες σχέσεις 
με την Ελλάδα, που συνιστά το βασικότερο μας στήριγμα. 

• Να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό παράγοντα. 
Να κρατούμε συνεχώς ενήμερους τους εταίρους της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και τις επαφές μας με 
τα κράτη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα τη Ρωσία, τη 
Γαλλία και την Κίνα. 

• Να καταγγέλλουμε συνεχώς τις προτάσεις και τις πολιτικές της τουρκικής 
πλευράς που αφίστανται του πλαισίου λύσης καιτων ψηφισμάτωντων Ηνωμένων 
Εθνών. Να υποδεικνύουμε συνέχεια την ανάγκη ο διεθνής παράγοντας και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέψουν την επιρροή και τις πιέσεις τους προς την 
Άγκυρα και την τ/κυπριακή ηγεσία. 

• Να προβάλλουμε συνεχώς το τρίπτυχο των προτάσεων του Προέδρου Χριστόφια 
ως τη μοναδικά σωστή απάντηση στην ανάγκη για επιτάχυνση των συνομιλιών, 
για δημιουργία δυναμικής της λύσης, στο θέμα της Αμμοχώστου και στην άρση 
της λεγόμενης απομόνωσης των Τ/κυπρίων, η οποία στο βαθμό που υπάρχει 
οφείλεται αποκλειστικά στην τουρκική κατοχή. 

Παραμένουμε σταθερά στη θέση ότι διεθνής διάσκεψη θα πρέπει να συγκληθεί όταν 
οι δυο πλευρές θα πλησιάσουν σε ακτίνα συμφωνίας επί όλου του φάσματος της 
εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού. Η διεθνής διάσκεψη θα πρέπει να ασχοληθεί με 
τις διεθνείς πτυχές του Κυπριακού. Σ ' αυτή πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους στο 
Κυπριακό, θα πρέπει να μετέχουν τα κράτη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλιστεί επίσης η παρουσία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

Τουρκοκυπριακή κοινότητα και επαναπροσέγγιση 

1. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκφράζει εκτίμηση και σεβασμό προς εκείνες 
τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων οι οποίες παραμένουν συνεπείς στη λύση 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και αγωνίζονται για την επίτευξη αυτής της 
λύσης. Η λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας δέχεται επιθέσεις από διάφορες 
κατευθύνσεις τόσο στην ε/κυπριακή, όσο και στην τ/κυπριακή κοινότητα. Οι δυνάμεις 
που με συνέπεια τάσσονται υπέρ αυτής της λύσης έχουμε καθήκον και στις δυο 
κοινότητες να την υπερασπίζουμε καθημερινά και να υποδεικνύουμε ότι είναι η μόνη 
λύση που μπορεί να οδηγήσει σε επανένωση της πατρίδας μας. Στην πάλη για την 
επανένωση της Κύπρου η τ/κυπριακή κοινότητα έχει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο. Η αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζει η Άγκυρα σε καμιά 
περίπτωση δεν σημαίνει παραγνώριση της τ/κυπριακής κοινότητας και των πολιτικών 
δυνάμεων που την εκφράζουν. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της τ/κυπριακής 
κοινότητας που παραμένουν συνεπείς στην λύση ομοσπονδίας έχουν δυνατότητες 
να ασκήσουν τη δική τους επιρροή πάνω στην Τουρκία και πάνω στην Τ/κυπριακή 
ηγεσία για να ακολουθήσουν εποικοδομητική πολιτική στο Κυπριακό. Το Α Κ Ε Λ θα 
συνεχίσει να καλλιεργεί και να αναπτύσσει σχέσεις φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού 
και κατανόησης με τις πατριωτικές δυνάμεις των Τ/κυπρίων αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε οργανώσεις και απλούς ανθρώπους. 
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2. Η κατοχή και η διαίρεση εμποδίζουν την ομαλοποίηση των σχέσεων Ε/ 
κυπρίων και Τ/κυπρίων. Δημιουργούν κινδύνους αφομοίωσης των Τ/κυπρίων από 
τους έποικους. Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που παρεμβάλλει η κατοχή, το Α Κ Ε Λ 
θα συνεχίσει να μελετά και να εισηγείται στην πολιτεία τρόπους διεύρυνσης των 
σχέσεων ανάμεσα στις δυο κοινότητες σε όλους τους τομείς. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να αποκαλύπτει και να αντιμάχεται όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παρεμβάλλουν 
εμπόδια στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα σε Ε/κύπριους και 
Τ/κύπριους. 

3. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ ανανεώνει την πρόσκληση του Κόμματος προς 
τους Τ/κύπριους συμπατριώτες μας για κοινό αγώνα για τη σωτηρία της κοινής μας 
πατρίδας. 

4 Η πολιτική της επαναπροσέγγισης και η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής 
συμβίωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για εξομάλυνση των σχέσεων των δυο 
κοινοτήτων, για την εξεύρεση λύσης και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της λύση 
που θα συμφωνηθεί. Ως εκ τούτου το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να είναι σημαιοφόρος 
της επαναπροσέγγισης και της καλλιέργειας κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης 
με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων. Ως Α Κ Ε Λ εκτιμούμε 
τη βοήθεια διεθνών οργανισμών και τη στήριξη που παρέχουν στην υπόθεση της 
επαναπροσέγγισης. Τονίζουμε όμως εμφαντικά ότι η επαναπροσέγγιση είναι 
πρώτιστα καθήκον των ίδιων των Κυπρίων και των οργανώσεων που τους εκφράζουν. 
Η επαναπροσέγγιση είναι επίσης πρώτιστα πολιτική διαδικασία που δεν παραβλέπει 
αλλά αντίθετα προσπαθεί να εμβαθύνει στα προβλήματα που δημιούργησαν τα 
δεδομένα του διαχωρισμού. 

5. Ο εθνικισμός - σοβινισμός στάθηκε πάντα ο κακός δαίμονας της Κύπρου και 
το όχημα με το οποίο υλοποιούνταν οι ξένες επιβουλές σε βάρος της χώρας μας. 
Το Α Κ Ε Λ θα παραμείνει σταθερός και ανυποχώρητος πολέμιος του εθνικισμού -
σοβινισμού και όλων εκείνων των ιδεολογημάτων της ακροδεξιάς που καλλιεργούν 
το μίσος ανάμεσα στις δυο κοινότητες. 0α στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις την 
καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης 
όσο και ευρύτερα στο επίπεδο της κοινωνίας. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακό και Τουρκία 

1. Η Κύπρος είναι από το 2004 ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. στην οποία ήδη μετέχει η Ελλάδα καθώς και η επιδίωξη της 
Τουρκίας να ενταχθεί στην Ε.Ε. δημιουργούν μια συγκυρία που ευνοεί τη λύση του 
Κυπριακού. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ενταξιακή προοπτική της 
Τουρκίας το Α Κ Ε Λ πιστεύει ότι η ευνοϊκή συγκυρία εξακολουθεί να υπάρχει και 
θα πρέπει να συνεχίσουμε ως Κύπρος να την αξιοποιούμε. Η ιδιότητα του μέλους 
της Ε.Ε. δίδει απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η 
μακρόχρονη διαίρεση της Κύπρου καθώς και σε ζητήματα που θέτει επί τάπητος η 
επανένωση της χώρας μας. Το Α Κ Ε Λ δεν είχε ποτέ αυταπάτες σε ότι αφορά την Ε.Ε. 
και τις δυνατότητες της. Αναγνωρίζει όμως ότι οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται 
η Ε.Ε. υλοποιούμενες στην Κύπρο μπορούν να ικανοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό 
τις ανησυχίες και τους φόβους και των δυο κοινοτήτων και να συμβάλουν στην 
ο ικοδόμηση ενός ειρηνικού και ασφαλούς μέλλοντος για όλους τους Κυπρίους. 

2. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Προέδρου της Δημοκρατίας 
δημιουργήθηκε η Ομάδα Παρακολούθησης του Κυπριακού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
με επικεφαλής τον κ. Μπαρόσο και ανατέθηκε στον κ. Μάουρερ το καθήκον του 
Ειδικού Απεσταλμένου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. 
Η δραστήρια συμμετοχή του Προέδρου Χριστόφια στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια και 
οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους ηγέτες των Ευρωπαϊκών χωρών συμβάλλουν 
στην στήριξη των θέσεων της Κύπρου. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ εκτιμά τη δουλιά 
που γίνεται από μέρους του Προέδρου και της κυβέρνησης καθώς επίσης και τη 
δραστηριότητα που αναπτύσσουν πολιτικές δυνάμεις στους αντίστοιχους πολιτικούς 
χώρους στην Ευρώπη. Το συνέδριο απορρίπτει τις κατηγορίες για ελλιπή αξιοποίηση 
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του ευρωπαϊκού παράγοντα. Πάντα όμως υπάρχουν περιθώρια καλύτερης αξιοποίησης 
του στην πάλη για επανένωση της Κύπρου. 

3. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση υπέρ της ένταξης της 
Τουρκίας στην Ε.Ε. με την προϋπόθεση όμως ότι εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
που συνεπάγεται η ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε. Η Τουρκία θα είναι πάντα ο μεγάλος 
γείτονας της Κύπρου. Είναι επιθυμητό αυτός ο γείτονας να είναι μια δημοκρατική 
χώρα που να σέβεται τους κανόνες της καλής γειτονίας, συνεργάτης και εταίρος σε μια 
ευρύτερη οικογένεια χωρών, παρά μια εχθρική χώρα, πηγή ανωμαλίας και συνεχούς 
απειλής για όλη την περιοχή. Ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας που προϋποθέτει η 
ενταξιακή της προοπτική θα λειτουργήσει θετικά όχι μόνο απέναντι στην Κύπρο και 
τους άλλους γείτονες της Τουρκίας αλλά και για τον ίδιο τον τουρκικό λαό. 

4. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατά συνέπεια απέναντι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες έχει καθήκον να 
υλοποιήσει και δεν νοείται να τις παζαρεύει και να ζητά ανταλλάγματα. Η ίδια η 
Ε.Ε. πρέπει να απαιτήσει με αποφασιστικό τρόπο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της Τουρκίας περιλαμβανομένων και αυτών προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό 
επιτάσσει το συμφέρον της Ένωσης και η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών της που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ε. Ενόσω συνεχίζεται η κατοχή θα 
αντιστεκόμαστε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. 

Εσωτερική διακυβέρνηση 

1. Το 21 ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι παρά τις αντιξοότητες 
από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το φιλολαϊκό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης Χριστόφια υλοποιείται και αποδίδει καρπούς τους οποίους αισθάνεται 
ο πολίτης. Έχ ε ι παραχθεί και συνεχίζει να παράγεται πολύ σημαντικό έργο, που 
αλλάζει την κυπριακή πραγματικότητα και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. Η κυβέρνηση Χριστόφια άγγιξε και επιλύει χρονίζοντα προβλήματα της 
κυπριακής κοινωνίας, διεύρυνε το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας αποφασιστικά τα 
στρώματα του πληθυσμού που έχουν ανάγκη της αρωγής της πολιτείας, προχωρεί σε 
θεσμικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
εισάγει καινοτομίες που ως πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες για την κυπριακή 
πραγματικότητα. Απτά παραδείγματα αποτελούν η τροχοδρόμηση της οριστικής 
επίλυσης του υδατικού προβλήματος, ο διακανονισμός των αγροτικών χρεών, η 
έμπρακτη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναβάθμιση των συγκοινωνιών, η εισαγωγή του 
σχεδίου στήριξης των εισοδημάτων των συνταξιούχων που ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας, η καθιέρωση του πασχαλινού επιδόματος, η αύξηση των συντάξεων, 
των δημόσιων βοηθημάτων, η αύξηση των παροχών προς τους πρόσφυγες και 
η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Γενικά οι κοινωνικές παροχές από τότε που 
ανάλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια αυξήθηκαν κατά 38%. Πέραν αυτών έχουμε τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης στεγαστικής πολιτικής, 
τη διαμόρφωση μεταναστευτικής πολιτικής και την επίλυση του θέματος του Ακάμα. 
Προωθείται ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η απλοποίηση διοικητικών 
διαδικασιών. Τέθηκαν τα θεμέλια ενός σύγχρονου συστήματος πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της ανάπτυξης ολόκληρης της Κύπρου. Τομή 
συνιστά και η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον τομέα της Παιδείας 
υλοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στον τομέα της ενέργειας για πρώτη φορά 
τίθενται οι βάσεις που θα επιτρέψουν να ασκηθεί ενεργειακή πολιτική. Στον τομέα 
του περιβάλλοντος προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η κατασκευή Μονάδων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων, η πλήρης αποκατάσταση 
των σκουπιδότοπων και η δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων που να καλύπτουν 
όλους τους Δήμους και Κοινότητες. Ενοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία 
που διέπει την Εθνική Φρουρά. 

2. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι το έργο της κυβέρνησης θα 
μπορούσε να είναι ακόμα περισσότερο αν δεν συναντούσε σχεδόν σε κάθε βήμα 
την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης και άλλων καταστάσεων, που παρεμβάλλουν 
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συνεχώς προσκόμματα και δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες αυτές, το συνέδριο 
καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα και την πολιτική 
στην βάση των οποίων ο λαός έχει εκλέξει τον Δημήτρη Χριστόφια. Το συνέδριο 
υποδεικνύει ότι χρειάζεται πιο αποφασιστική υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου 
και πιο ολοκληρωμένη και πιο συστηματική προβολή και εκλαΐκευση του. Η προβολή 
και εκλαΐκευση του κυβερνητικού έργου αποτελεί την πιο ισχυρή απάντηση που 
καταρρίπτει την μηδενιστική προπαγάνδα της αντιπολίτευσης και άλλων καταστάσεων. 
Στην προβολή εκλαΐκευση αλλά και υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου σημαντικό 
ρόλο έχει να διαδραματίσει και το ΑΚΕΛ , το οποίο επιβάλλεται να αναβαθμίσει την 
εμπλοκή του στο θέμα αυτό. 

3. Το Α Κ Ε Λ με τις αναλύσεις, τις παρεμβάσεις, τις εισηγήσεις και προτάσεις του 
θα συνεχίσει να βοηθά την κυβέρνηση στην ιεράρχηση και υλοποίηση των διαφόρων 
προνοιών του κυβερνητικού προγράμματος. Τα Βοηθητικά Γραφεία της Κ.Ε. του 
Α Κ Ε Λ καλούνται να εντείνουν την δουλιά τους σ' αυτό τον τομέα προτείνοντας 
συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και δράσεις στα σώματα του Κόμματος, το οποίο με 
τη σειρά του θα τις υποβάλλει προς την κυβέρνηση. 

4. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε όπως ήταν φυσικό και την Κύπρο, μια 
που η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Έχ ε ι πληγεί 
κυρίως ο τομέαςτου τουρισμού κα ιοτομέαςτων κατασκευών. Οι επιπτώσειςτης κρίσης 
στην Κύπρο είναι πολύ λιγότερες από πολλές άλλες χώρες του κόσμου και ειδικά της 
Ευρώπης. Τούτο οφείλεται: Στην ευρωστία της κυπριακής οικονομίας. Στο ισχυρό 
εποπτικό πλαίσιο. Στο γεγονός ότι παρά την πίεση του ΔΗΣΥ και άλλων καταστάσεων 
δεν υιοθετήθηκαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σε άλλες χώρες ευθύνονται για 
το εύρος και το βάθος της κρίσης. Το Α Κ Ε Λ μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
ήταν τα πιο ισχυρά αναχώματα στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού και αυτό είναι 
μια ακόμα προσφορά του Κόμματος στους εργαζόμενους και στον τόπο. 

5. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Χριστόφια 
χειρίζεται υπεύθυνα την κρίση. Στήριξε την οικονομία του τόπου με τρία πακέτα 
μέτρων ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα μέτρα λήφθηκαν έγκαιρα και ήταν 
προς τη σωστή κατεύθυνση όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντική 
είναι και η διαπίστωση διεθνών οργανισμών ότι η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε 
σε λιγότερο βαθμό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, γεγονός που οφείλεται στα μέτρα 
που έλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια. Τα μέτρα διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο και 
ήδη σημειώνονται οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Θα μπορούσαν να 
ληφθούν περισσότερα μέτρα, όπως η αύξηση του εταιρικού φόρου επί των κερδών 
και η φορολογία των μεγάλων ακίνητων περιουσιών, αν και στο θέμα αυτό δεν 
επικρατούσαν μικροκομματικές και προεκλογικές σκοπιμότητες που οδηγούν την 
αντιπολίτευση και άλλες καταστάσεις στην στείρα άρνηση. 

6. Η κρίση πλήττει κυρίως του εργαζόμενους και ιδιαίτερα εκείνους που χάνουν 
την εργασία τους. Το Α Κ Ε Λ δεν εφησυχάζει με τα σημεία ανάκαμψης. Θα συνεχίσει 
να παλεύει μέχρι την οριστική έξοδο από την κρίση. Βασική φιλοσοφία που θα 
συνεχίσει να διέπει την πολιτική του Κόμματος μας είναι ότι τα βάρη της κρίσης δεν 
μπορεί να φορτώνονται στους εργαζόμενους. Το κεφάλαιο πρέπει να αναλάβει και 
εκείνο το μερίδιο που του αναλογεί και του αναλογεί μεγάλο μερίδιο. Θα συνεχίσουμε 
να επιζητούμε και να εργαζόμαστε για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης υποβάλλοντας συγκεκριμένες 
προτάσεις που κινούνται στο πλαίσιο της πιο πάνω φιλοσοφίας. 

7. Το 21ο Συνέδριο χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση 
προς την κατεύθυνση της πάταξης της αισχροκέρδειας. Είναι προφανές ότι ακόμα 
και στα πλαίσια της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς πρέπει να παίρνονται ορισμένα 
μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Η θεωρία της αυτορρύθμισης της αγοράς, 
όπως και τόσες άλλες νεοφιλελεύθερες θεωρίες, έχει διαψευσθεί από τις ίδιες 
τις πραγματικότητες. Το Συνέδριο χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για 
ενίσχυση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτών, καθώς και την εγκαθίδρυση Παρατηρητηρίου Τιμών στο Υπουργείο 
Εμπορίου. Καλεί τις υπηρεσίες του κράτους που είναι επιφορτισμένες με την 
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του ευρωπαϊκού παράγοντα. Πάντα όμως υπάρχουν περιθώρια καλύτερης αξιοποίησης 
του στην πάλη για επανένωση της Κύπρου. 

3. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει τη θέση υπέρ της ένταξης της 
Τουρκίας στην Ε.Ε. με την προϋπόθεση όμως ότι εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
που συνεπάγεται η ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε. Η Τουρκία θα είναι πάντα ο μεγάλος 
γείτονας της Κύπρου. Είναι επιθυμητό αυτός ο γείτονας να είναι μια δημοκρατική 
χώρα που να σέβεται τους κανόνες της καλής γειτονίας, συνεργάτης και εταίρος σε μια 
ευρύτερη οικογένεια χωρών, παρά μια εχθρική χώρα, πηγή ανωμαλίας και συνεχούς 
απειλής για όλη την περιοχή. Ο εκδημοκρατισμός της Τουρκίας που προϋποθέτει η 
ενταξιακή της προοπτική θα λειτουργήσει θετικά όχι μόνο απέναντι στην Κύπρο και 
τους άλλους γείτονες της Τουρκίας αλλά και για τον ίδιο τον τουρκικό λαό. 

4. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατά συνέπεια απέναντι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία συγκεκριμένες υποχρεώσεις τις οποίες έχει καθήκον να 
υλοποιήσει και δεν νοείται να τις παζαρεύει και να ζητά ανταλλάγματα. Η ίδια η 
Ε.Ε. πρέπει να απαιτήσει με αποφασιστικό τρόπο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της Τουρκίας περιλαμβανομένων και αυτών προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό 
επιτάσσει το συμφέρον της Ένωσης και η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών της που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ε. Ενόσω συνεχίζεται η κατοχή θα 
αντιστεκόμαστε στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. 

Εσωτερική διακυβέρνηση 

1. Το 21 ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι παρά τις αντιξοότητες 
από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το φιλολαϊκό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης Χριστόφια υλοποιείται και αποδίδει καρπούς τους οποίους αισθάνεται 
ο πολίτης. Έχ ε ι παραχθεί και συνεχίζει να παράγεται πολύ σημαντικό έργο, που 
αλλάζει την κυπριακή πραγματικότητα και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. Η κυβέρνηση Χριστόφια άγγιξε και επιλύει χρονίζοντα προβλήματα της 
κυπριακής κοινωνίας, διεύρυνε το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας αποφασιστικά τα 
στρώματα του πληθυσμού που έχουν ανάγκη της αρωγής της πολιτείας, προχωρεί σε 
θεσμικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
εισάγει καινοτομίες που ως πριν λίγα χρόνια ήταν αδιανόητες για την κυπριακή 
πραγματικότητα. Απτά παραδείγματα αποτελούν η τροχοδρόμηση της οριστικής 
επίλυσης του υδατικού προβλήματος, ο διακανονισμός των αγροτικών χρεών, η 
έμπρακτη στήριξη των γεωργοκτηνοτρόφων, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναβάθμιση των συγκοινωνιών, η εισαγωγή του 
σχεδίου στήριξης των εισοδημάτων των συνταξιούχων που ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας, η καθιέρωση του πασχαλινού επιδόματος, η αύξηση των συντάξεων, 
των δημόσιων βοηθημάτων, η αύξηση των παροχών προς τους πρόσφυγες και 
η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας. Γενικά οι κοινωνικές παροχές από τότε που 
ανάλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια αυξήθηκαν κατά 38%. Πέραν αυτών έχουμε τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολυεπίπεδης στεγαστικής πολιτικής, 
τη διαμόρφωση μεταναστευτικής πολιτικής και την επίλυση του θέματος του Ακάμα. 
Προωθείται ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η απλοποίηση διοικητικών 
διαδικασιών. Τέθηκαν τα θεμέλια ενός σύγχρονου συστήματος πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της ανάπτυξης ολόκληρης της Κύπρου. Τομή 
συνιστά και η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον τομέα της Παιδείας 
υλοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στον τομέα της ενέργειας για πρώτη φορά 
τίθενται οι βάσεις που θα επιτρέψουν να ασκηθεί ενεργειακή πολιτική. Στον τομέα 
του περιβάλλοντος προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η κατασκευή Μονάδων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων, η πλήρης αποκατάσταση 
των σκουπιδότοπων και η δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων που να καλύπτουν 
όλους τους Δήμους και Κοινότητες. Ενοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία 
που διέπει την Εθνική Φρουρά. 

2. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ υπογραμμίζει ότι το έργο της κυβέρνησης θα 
μπορούσε να είναι ακόμα περισσότερο αν δεν συναντούσε σχεδόν σε κάθε βήμα 
την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης και άλλων καταστάσεων, που παρεμβάλλουν 
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συνεχώς προσκόμματα και δυσκολίες. Παρά τις δυσκολίες αυτές, το συνέδριο 
καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα και την πολιτική 
στην βάση των οποίων ο λαός έχει εκλέξει τον Δημήτρη Χριστόφια. Το συνέδριο 
υποδεικνύει ότι χρειάζεται πιο αποφασιστική υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου 
και πιο ολοκληρωμένη και πιο συστηματική προβολή και εκλαΐκευση του. Η προβολή 
και εκλαΐκευση του κυβερνητικού έργου αποτελεί την πιο ισχυρή απάντηση που 
καταρρίπτει την μηδενιστική προπαγάνδα της αντιπολίτευσης και άλλων καταστάσεων. 
Στην προβολή εκλαΐκευση αλλά και υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου σημαντικό 
ρόλο έχει να διαδραματίσει και το ΑΚΕΛ , το οποίο επιβάλλεται να αναβαθμίσει την 
εμπλοκή του στο θέμα αυτό. 

3. Το Α Κ Ε Λ με τις αναλύσεις, τις παρεμβάσεις, τις εισηγήσεις και προτάσεις του 
θα συνεχίσει να βοηθά την κυβέρνηση στην ιεράρχηση και υλοποίηση των διαφόρων 
προνοιών του κυβερνητικού προγράμματος. Τα Βοηθητικά Γραφεία της Κ.Ε. του 
Α Κ Ε Λ καλούνται να εντείνουν την δουλιά τους σ' αυτό τον τομέα προτείνοντας 
συγκεκριμένες πολιτικές, μέτρα και δράσεις στα σώματα του Κόμματος, το οποίο με 
τη σειρά του θα τις υποβάλλει προς την κυβέρνηση. 

4. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε όπως ήταν φυσικό και την Κύπρο, μια 
που η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Έχ ε ι πληγεί 
κυρίως ο τομέαςτου τουρισμού κα ιοτομέαςτων κατασκευών. Οι επιπτώσειςτης κρίσης 
στην Κύπρο είναι πολύ λιγότερες από πολλές άλλες χώρες του κόσμου και ειδικά της 
Ευρώπης. Τούτο οφείλεται: Στην ευρωστία της κυπριακής οικονομίας. Στο ισχυρό 
εποπτικό πλαίσιο. Στο γεγονός ότι παρά την πίεση του ΔΗΣΥ και άλλων καταστάσεων 
δεν υιοθετήθηκαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σε άλλες χώρες ευθύνονται για 
το εύρος και το βάθος της κρίσης. Το Α Κ Ε Λ μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
ήταν τα πιο ισχυρά αναχώματα στην επέλαση του νεοφιλελευθερισμού και αυτό είναι 
μια ακόμα προσφορά του Κόμματος στους εργαζόμενους και στον τόπο. 

5. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ χαιρετίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Χριστόφια 
χειρίζεται υπεύθυνα την κρίση. Στήριξε την οικονομία του τόπου με τρία πακέτα 
μέτρων ύψους 510 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα μέτρα λήφθηκαν έγκαιρα και ήταν 
προς τη σωστή κατεύθυνση όπως διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημαντική 
είναι και η διαπίστωση διεθνών οργανισμών ότι η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε 
σε λιγότερο βαθμό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, γεγονός που οφείλεται στα μέτρα 
που έλαβε η κυβέρνηση Χριστόφια. Τα μέτρα διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο και 
ήδη σημειώνονται οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της οικονομίας. Θα μπορούσαν να 
ληφθούν περισσότερα μέτρα, όπως η αύξηση του εταιρικού φόρου επί των κερδών 
και η φορολογία των μεγάλων ακίνητων περιουσιών, αν και στο θέμα αυτό δεν 
επικρατούσαν μικροκομματικές και προεκλογικές σκοπιμότητες που οδηγούν την 
αντιπολίτευση και άλλες καταστάσεις στην στείρα άρνηση. 

6. Η κρίση πλήττει κυρίως του εργαζόμενους και ιδιαίτερα εκείνους που χάνουν 
την εργασία τους. Το Α Κ Ε Λ δεν εφησυχάζει με τα σημεία ανάκαμψης. Θα συνεχίσει 
να παλεύει μέχρι την οριστική έξοδο από την κρίση. Βασική φιλοσοφία που θα 
συνεχίσει να διέπει την πολιτική του Κόμματος μας είναι ότι τα βάρη της κρίσης δεν 
μπορεί να φορτώνονται στους εργαζόμενους. Το κεφάλαιο πρέπει να αναλάβει και 
εκείνο το μερίδιο που του αναλογεί και του αναλογεί μεγάλο μερίδιο. Θα συνεχίσουμε 
να επιζητούμε και να εργαζόμαστε για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης στην 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης υποβάλλοντας συγκεκριμένες 
προτάσεις που κινούνται στο πλαίσιο της πιο πάνω φιλοσοφίας. 

7. Το 21ο Συνέδριο χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση 
προς την κατεύθυνση της πάταξης της αισχροκέρδειας. Είναι προφανές ότι ακόμα 
και στα πλαίσια της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς πρέπει να παίρνονται ορισμένα 
μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Η θεωρία της αυτορρύθμισης της αγοράς, 
όπως και τόσες άλλες νεοφιλελεύθερες θεωρίες, έχει διαψευσθεί από τις ίδιες 
τις πραγματικότητες. Το Συνέδριο χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για 
ενίσχυση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και της Υπηρεσίας Προστασίας 
Καταναλωτών, καθώς και την εγκαθίδρυση Παρατηρητηρίου Τιμών στο Υπουργείο 
Εμπορίου. Καλεί τις υπηρεσίες του κράτους που είναι επιφορτισμένες με την 
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παρακολούθηση και χη ρύθμιση της αγοράς να είναι πιο αποφασιστικές στην πάταξη 
της αισχροκέρδειας και να λαμβάνουν πιο έγκαιρα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Το 
Α Κ Ε Λ συστρατεύεται με τους πολίτες, τους οργανωμένους καταναλωτές και το 
συνδικαλιστικό κίνημα στην πάλη ενάντια στην αισχροκέρδεια. 

8. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει έντονη ανησυχία για φαινόμενα διαφθοράς, 
διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος τα οποία εντείνονται στην κυπριακή 
κοινωνία. Είναι προφανές ότι τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα όχι μόνο του υπόκοσμου. Το συνέδριο καλεί την πολιτεία να είναι πιο 
αποφασιστική στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και του οργανωμένου 
εγκλήματος. Ως Α Κ Ε Λ θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις. 

Εσωτερικό μέτωπο - ενότητα 
1. Η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συναίνεσης στο εσωτερικό μέτωπο με κύριους 
πρωταγωνιστές, εκτός του Α Κ Ε Λ , τα κόμματα Δ Η Κ Ο και ΕΔΕΚ . Μεγάλη σημασία 
είχε και η συμβολή των Κινήσεων Στήριξης της υποψηφιότητας Χριστόφια, των 
Ενωμένων Δημοκρατών, των Οικολόγων, της Έπαλξης Ανασυγκρότησης του Κέντρου, 
της Πρωτοβουλίας Ελευθέρων Πολιτών και της Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών. Το Α Κ Ε Λ 
αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή όλων στην εκλογική επιτυχία των προεδρικών 
εκλογών του 2008. είτε υποστήριξαν την υποψηφιότητα Χριστόφια από την αρχή, είτε 
προστέθηκαν στην πορεία. 

2. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με λύπη ότι η εικόνα που παρουσιάζει 
το εσωτερικό μας μέτωπο σήμερα είναι απογοητευτική. Ασκείται εξοντωτική και 
ατεκμηρίωτη κριτική. Εξαπολύονται σφοδρές επιθέσεις κατά του Προέδρου και του 
Α Κ Ε Λ αναφορικά με την πολιτική και τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Μηδενίζεται 
και ισοπεδώνεται το κυβερνητικό έργο στην εσωτερική διακυβέρνηση. Η κατάσταση 
αυτή υποσκάπτει την τιτάνια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης 
της πατρίδας μας. Προβάλλει προσκόμματα στην αντιμετώπιση και την έξοδο από 
την οικονομική κρίση. Δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση του φιλολαϊκού και 
μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης. Όλα αυτά αποβαίνουν σε βάρος 
της υπόθεσης της Κύπρου, σε βάρος των εργαζομένων και των μη προνομιούχων 
στρωμάτων του πληθυσμού, σε βάρος του εκσυγχρονισμού της κυπριακής κοινωνίας 
και των θεσμών της κυπριακής πολιτείας. 

3. Η απογοητευτική εικόνα του εσωτερικού μετώπου οφείλεται: 

• Στο ότι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός 
ότι η Αριστερά ανάλαβε, με τη ψήφο του λαού, τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Επιδιώκουν να μειώσουν οτιδήποτε κάμνει η κυβέρνηση Χριστόφια και να 
ακυρώσουν στη συνείδηση του λαού το σημαντικό της έργο. ώστε να μην 
πιστωθεί τίποτε θετικό στον Πρόεδρο Χριστόφια και το Α Κ Ε Λ . 

• Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ανατρέπουν κακώς έχοντα, θίγουν 
συμφέροντα και κατεστημένα και αυτό προκαλεί αντιδράσεις από όσους έχουν 
προνομιακή θέση στην κυπριακή κοινωνία από της ίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

• Η συγκροτημένη, συνεπής και αποφασιστική προσπάθεια για λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας έβγαλε στη επιφάνεια την αντίδραση όλων εκείνων, 
που ποτέ δεν είχαν πραγματικά αποδεχθεί τη λύση ομοσπονδίας, και οι 
οποίοι είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι προκρίνουν τη διχοτόμηση από την 
ομοσπονδία. Είναι προφανές ότι η αντίθεση στην ομοσπονδία οφείλεται σε ένα 
βαθμό και σε οικονομικά συμφέροντα και κατεστημένα που αναπτύχθηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια της διαίρεσης. 

• Μικροπολιτικές φιλοδοξίες και προεκλογικές σκοπιμότητες θυσιάζουν στο 
βωμό παραταξιακών συμφερόντων και μεθοδεύσεων το καλό της πατρίδας και 
του λαού. 

538 

• Σημαντική μερίδα των Μ Μ Ε κατά παράβαση κάθε έννοιας αντικειμενικότητας 
και δεοντολογίας συμμετέχει ενεργά στην αντικυβερνητική και αντιακελική 
εκστρατεία. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος 
ότι η ενότητα στο εσωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση 
του αγώνα δικαίωσης της Κύπρου. Σ ' αυτό το σημείο μπορούν να συναντηθούν 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να εργαστούν από κοινού στα πλαίσια του Εθνικού 
Συμβουλίου, η λειτουργία του οποίου έχει αναβαθμιστεί επί διακυβέρνησης 
Χριστόφια. Ευρύτερη ενότητα είναι επίσης αναγκαία για την προώθηση λύσεων σε 
προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας και την υλοποίηση προοδευτικών πολιτικών 
και μεταρρυθμίσεων. Εδώ μπορούν να συναντηθούν δυνάμεις που έχουν παρόμοιες 
προσεγγίσεις στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Η ενότητα οικοδομείται στη 
βάση αρχών, κοινών στόχων και επιδιώξεων. Ενότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση των 
διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων. Ενότητα σημαίνει διάλογος, σεβασμός 
της οντότητας της κάθε πολιτικής δύναμης και της διαφορετικής άποψης. Ενότητα 
σημαίνει ειλικρινής προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων και συνεργασίας στη βάση 
αυτών των συγκλίσεων. Ενότητα σημαίνει ανάληψη ευθυνών και απόκρουση της 
δημαγωγίας και του λαϊκισμού. 

5. Το 21ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι παρά τις δυσκολίες το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να εργάζεται για ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο στην βάση των πιο πάνω αρχών, 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της 
συνεργασίας με το Δ Η Κ Ο στα πλαίσια της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι η προσπάθεια 
αυτή για να αποδώσει πρέπει να είναι αμφίδρομη. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με 
την ηγεσία του Δ Η Κ Ο κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας. 
Αναμένουμε όμως και από το Δ Η Κ Ο την ηγεσία καιτα στελέχη του να συμπεριφέρονται 
ως Κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση και όχι που την αντιπολιτεύεται. Η 
διαφωνία και η επίκριση είναι θεμιτή, όμως πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο 
κανόνας. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει επίσης τη βεβαιότητα ότι όπως και στο παρελθόν 
έτσι και στο μέλλον Α Κ Ε Λ και Ε Δ Ε Κ θα βρεθούν στις ίδιες επάλξεις αγώνα. 

6. Η ενότητα οικοδομείται σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και στο λαϊκό επίπεδο. 
Παρά τη μεθοδευμένη προσπάθεια ορισμένων κύκλων να προκαλούν συνεχή όξυνση 
στο εσωτερικό μέτωπο, μεγάλη μερίδα του λαού στηρίζει με την εμπιστοσύνη της 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης και στη βάση της 
μακρόχρονης παράδοσης συνεργασίας του Α Κ Ε Λ με άλλες δυνάμεις, οι δυνατότητες 
μιας ευρείας πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας στο επίπεδο των πολιτών, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανωμένων συνόλων, των οργανισμών και επιτροπών 
που ασκούν εξουσία, πάντα υπάρχουν και πρέπει συνεχώς να αξιοποιούνται. Καθήκον 
των στελεχών, των μελών και των φίλων του Α Κ Ε Λ είναι να αξιοποιούν συνεχώς 
αυτές τις δυνατότητες σε πνεύμα φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, να οικοδομούν 
γέφυρες αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης και να εργάζονται για το κοινό 
καλό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μας με 
τους φίλους των Νέων Δυνάμεων και τους φίλους που μέσα από διάφορες Κινήσεις 
στήριξαν την υποψηφιότητα Χριστόφια. 

7. Το ΑΚΕΛ , πιστό στην ιστορία και τις πάγιες θέσεις του, θα εξακολουθήσει να 
εργάζεται σκληρά για την ενότητα - τόσο σε επίπεδο ηγεσιών όσο και σε επίπεδο λαού 
- με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης. Με την ίδια αποφασιστικότητα 
όμως θα εξακολουθήσουμε να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια του Κόμματος μας, 
και την ορθότητα της πολιτικής του. θα εξακολουθήσουμε να υπερασπιζόμαστε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πολιτική και τους χειρισμούς του. 

8. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει έντονη ανησυχία από τη δραστηριοποίηση 
ακροδεξιών, φασιστικού τύπου οργανώσεων στην Κύπρο. Η ρητορική και τα 
συνθήματα τους θυμίζουν την περίοδο της προδοτικής δράσης της Ε Ο Κ Α Β' . Ο 
ρατσισμός και η ξενοφοβία που πρεσβεύουν εισάγει μισάνθρωπες νοοτροπίες στην 
κυπριακή κοινωνία. Η οργανωτική τους δομή και η εμφάνιση τους παραπέμπουν 
σε παραστρατιωτικές οργανώσεις. Φέρουν τεράστια ευθύνη όσοι ανέχονται ή και 
ευνοούν αυτές τις οργανώσεις επειδή τάσσονται ενάντια στην ομοσπονδία και 
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παρακολούθηση και χη ρύθμιση της αγοράς να είναι πιο αποφασιστικές στην πάταξη 
της αισχροκέρδειας και να λαμβάνουν πιο έγκαιρα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Το 
Α Κ Ε Λ συστρατεύεται με τους πολίτες, τους οργανωμένους καταναλωτές και το 
συνδικαλιστικό κίνημα στην πάλη ενάντια στην αισχροκέρδεια. 

8. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει έντονη ανησυχία για φαινόμενα διαφθοράς, 
διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος τα οποία εντείνονται στην κυπριακή 
κοινωνία. Είναι προφανές ότι τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται με μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα όχι μόνο του υπόκοσμου. Το συνέδριο καλεί την πολιτεία να είναι πιο 
αποφασιστική στην πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής και του οργανωμένου 
εγκλήματος. Ως Α Κ Ε Λ θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση 
καταθέτοντας τις δικές μας προτάσεις. 

Εσωτερικό μέτωπο - ενότητα 
1. Η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συναίνεσης στο εσωτερικό μέτωπο με κύριους 
πρωταγωνιστές, εκτός του Α Κ Ε Λ , τα κόμματα Δ Η Κ Ο και ΕΔΕΚ . Μεγάλη σημασία 
είχε και η συμβολή των Κινήσεων Στήριξης της υποψηφιότητας Χριστόφια, των 
Ενωμένων Δημοκρατών, των Οικολόγων, της Έπαλξης Ανασυγκρότησης του Κέντρου, 
της Πρωτοβουλίας Ελευθέρων Πολιτών και της Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών. Το Α Κ Ε Λ 
αναγνωρίζει και τιμά τη συμβολή όλων στην εκλογική επιτυχία των προεδρικών 
εκλογών του 2008. είτε υποστήριξαν την υποψηφιότητα Χριστόφια από την αρχή, είτε 
προστέθηκαν στην πορεία. 

2. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ διαπιστώνει με λύπη ότι η εικόνα που παρουσιάζει 
το εσωτερικό μας μέτωπο σήμερα είναι απογοητευτική. Ασκείται εξοντωτική και 
ατεκμηρίωτη κριτική. Εξαπολύονται σφοδρές επιθέσεις κατά του Προέδρου και του 
Α Κ Ε Λ αναφορικά με την πολιτική και τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Μηδενίζεται 
και ισοπεδώνεται το κυβερνητικό έργο στην εσωτερική διακυβέρνηση. Η κατάσταση 
αυτή υποσκάπτει την τιτάνια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και επανένωσης 
της πατρίδας μας. Προβάλλει προσκόμματα στην αντιμετώπιση και την έξοδο από 
την οικονομική κρίση. Δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίηση του φιλολαϊκού και 
μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης. Όλα αυτά αποβαίνουν σε βάρος 
της υπόθεσης της Κύπρου, σε βάρος των εργαζομένων και των μη προνομιούχων 
στρωμάτων του πληθυσμού, σε βάρος του εκσυγχρονισμού της κυπριακής κοινωνίας 
και των θεσμών της κυπριακής πολιτείας. 

3. Η απογοητευτική εικόνα του εσωτερικού μετώπου οφείλεται: 

• Στο ότι πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός 
ότι η Αριστερά ανάλαβε, με τη ψήφο του λαού, τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Επιδιώκουν να μειώσουν οτιδήποτε κάμνει η κυβέρνηση Χριστόφια και να 
ακυρώσουν στη συνείδηση του λαού το σημαντικό της έργο. ώστε να μην 
πιστωθεί τίποτε θετικό στον Πρόεδρο Χριστόφια και το Α Κ Ε Λ . 

• Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης ανατρέπουν κακώς έχοντα, θίγουν 
συμφέροντα και κατεστημένα και αυτό προκαλεί αντιδράσεις από όσους έχουν 
προνομιακή θέση στην κυπριακή κοινωνία από της ίδρυσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

• Η συγκροτημένη, συνεπής και αποφασιστική προσπάθεια για λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας έβγαλε στη επιφάνεια την αντίδραση όλων εκείνων, 
που ποτέ δεν είχαν πραγματικά αποδεχθεί τη λύση ομοσπονδίας, και οι 
οποίοι είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι προκρίνουν τη διχοτόμηση από την 
ομοσπονδία. Είναι προφανές ότι η αντίθεση στην ομοσπονδία οφείλεται σε ένα 
βαθμό και σε οικονομικά συμφέροντα και κατεστημένα που αναπτύχθηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια της διαίρεσης. 

• Μικροπολιτικές φιλοδοξίες και προεκλογικές σκοπιμότητες θυσιάζουν στο 
βωμό παραταξιακών συμφερόντων και μεθοδεύσεων το καλό της πατρίδας και 
του λαού. 
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• Σημαντική μερίδα των Μ Μ Ε κατά παράβαση κάθε έννοιας αντικειμενικότητας 
και δεοντολογίας συμμετέχει ενεργά στην αντικυβερνητική και αντιακελική 
εκστρατεία. 

4. Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόμματος 
ότι η ενότητα στο εσωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση 
του αγώνα δικαίωσης της Κύπρου. Σ ' αυτό το σημείο μπορούν να συναντηθούν 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις και να εργαστούν από κοινού στα πλαίσια του Εθνικού 
Συμβουλίου, η λειτουργία του οποίου έχει αναβαθμιστεί επί διακυβέρνησης 
Χριστόφια. Ευρύτερη ενότητα είναι επίσης αναγκαία για την προώθηση λύσεων σε 
προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας και την υλοποίηση προοδευτικών πολιτικών 
και μεταρρυθμίσεων. Εδώ μπορούν να συναντηθούν δυνάμεις που έχουν παρόμοιες 
προσεγγίσεις στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Η ενότητα οικοδομείται στη 
βάση αρχών, κοινών στόχων και επιδιώξεων. Ενότητα δεν σημαίνει ισοπέδωση των 
διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων. Ενότητα σημαίνει διάλογος, σεβασμός 
της οντότητας της κάθε πολιτικής δύναμης και της διαφορετικής άποψης. Ενότητα 
σημαίνει ειλικρινής προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων και συνεργασίας στη βάση 
αυτών των συγκλίσεων. Ενότητα σημαίνει ανάληψη ευθυνών και απόκρουση της 
δημαγωγίας και του λαϊκισμού. 

5. Το 21ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι παρά τις δυσκολίες το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει 
να εργάζεται για ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο στην βάση των πιο πάνω αρχών, 
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες διατήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της 
συνεργασίας με το Δ Η Κ Ο στα πλαίσια της κυβέρνησης, θεωρούμε ότι η προσπάθεια 
αυτή για να αποδώσει πρέπει να είναι αμφίδρομη. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με 
την ηγεσία του Δ Η Κ Ο κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας. 
Αναμένουμε όμως και από το Δ Η Κ Ο την ηγεσία καιτα στελέχη του να συμπεριφέρονται 
ως Κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση και όχι που την αντιπολιτεύεται. Η 
διαφωνία και η επίκριση είναι θεμιτή, όμως πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο 
κανόνας. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει επίσης τη βεβαιότητα ότι όπως και στο παρελθόν 
έτσι και στο μέλλον Α Κ Ε Λ και Ε Δ Ε Κ θα βρεθούν στις ίδιες επάλξεις αγώνα. 

6. Η ενότητα οικοδομείται σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και στο λαϊκό επίπεδο. 
Παρά τη μεθοδευμένη προσπάθεια ορισμένων κύκλων να προκαλούν συνεχή όξυνση 
στο εσωτερικό μέτωπο, μεγάλη μερίδα του λαού στηρίζει με την εμπιστοσύνη της 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης και στη βάση της 
μακρόχρονης παράδοσης συνεργασίας του Α Κ Ε Λ με άλλες δυνάμεις, οι δυνατότητες 
μιας ευρείας πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας στο επίπεδο των πολιτών, της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανωμένων συνόλων, των οργανισμών και επιτροπών 
που ασκούν εξουσία, πάντα υπάρχουν και πρέπει συνεχώς να αξιοποιούνται. Καθήκον 
των στελεχών, των μελών και των φίλων του Α Κ Ε Λ είναι να αξιοποιούν συνεχώς 
αυτές τις δυνατότητες σε πνεύμα φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, να οικοδομούν 
γέφυρες αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης και να εργάζονται για το κοινό 
καλό. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τη σχέση μας με 
τους φίλους των Νέων Δυνάμεων και τους φίλους που μέσα από διάφορες Κινήσεις 
στήριξαν την υποψηφιότητα Χριστόφια. 

7. Το ΑΚΕΛ , πιστό στην ιστορία και τις πάγιες θέσεις του, θα εξακολουθήσει να 
εργάζεται σκληρά για την ενότητα - τόσο σε επίπεδο ηγεσιών όσο και σε επίπεδο λαού 
- με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης. Με την ίδια αποφασιστικότητα 
όμως θα εξακολουθήσουμε να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια του Κόμματος μας, 
και την ορθότητα της πολιτικής του. θα εξακολουθήσουμε να υπερασπιζόμαστε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την πολιτική και τους χειρισμούς του. 

8. Το 21ο Συνέδριο εκφράζει έντονη ανησυχία από τη δραστηριοποίηση 
ακροδεξιών, φασιστικού τύπου οργανώσεων στην Κύπρο. Η ρητορική και τα 
συνθήματα τους θυμίζουν την περίοδο της προδοτικής δράσης της Ε Ο Κ Α Β' . Ο 
ρατσισμός και η ξενοφοβία που πρεσβεύουν εισάγει μισάνθρωπες νοοτροπίες στην 
κυπριακή κοινωνία. Η οργανωτική τους δομή και η εμφάνιση τους παραπέμπουν 
σε παραστρατιωτικές οργανώσεις. Φέρουν τεράστια ευθύνη όσοι ανέχονται ή και 
ευνοούν αυτές τις οργανώσεις επειδή τάσσονται ενάντια στην ομοσπονδία και 
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τον Πρόεδρο Χριστόφια. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να συρθεί σε νέες 
περιπέτειες στο όνομα της πατριδοκαπηλίας και της εθνοκαπηλίας. Επιβάλλεται ο 
ύψιστος βαθμός επαγρύπνησης για πολιτική απομόνωση αυτών των επικίνδυνων 
καταστάσεων, που εγκλωβίζουν ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Το συνέδριο καλεί την 
πολιτεία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις φασιστοειδείς αυτές οργανώσεις. 
Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει και να καταγγέλλει τις φασιστικού τύπου 
οργανώσεις. Σε συνεργασία με την Ε Δ Ο Ν και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα, θα συνεχίσει 
να διαπαιδαγωγεί την νεολαία προβάλλοντας τις αντιφασιστικές αξίες και πρότυπα, 
και θα αναλάβει πρωτοβουλίες κινητοποίησης και κοινής δράσης των δυνάμεων της 
κυπριακής κοινωνίας, που αντιτίθενται στον φασισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 

1. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο. Η κυβέρνηση Δ. 
Χριστόφια εργάζεται με επιμέλεια τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος 
για την προετοιμασία της εξάμηνης προεδρίας. Το Α Κ Ε Λ έχει καταθέσει απόψεις 
και σκέψεις για τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να προωθήσει η κυπριακή 
προεδρία, συνεισφέροντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα πρόγραμμα με 
κοινωνικές προτεραιότητες και προτεραιότητες που να αναδεικνύουν τον κομβικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στην 
υπόθεση της ειρήνης όσο και στο επίπεδο πρωτοβουλιών της Ένωσης με επίκεντρο 
την διεθνή και ενδοκοινοτική αλληλεγγύη. 

2. Το συνέδριο καλεί τα πολιτικά κόμματα και τον Κυπριακό λαό να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια της κυβέρνησης για επιτυχή ενάσκηση της προεδρίας, ως υπόθεσης 
ολόκληρης της Κύπρου. Απεύχεται να βρεθεί και η προεδρία στην δίνη παραταξιακών 
και προεκλογικών αντιπαραθέσεων. 

Βουλευτικές εκλογές 

1. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2011 είναι η πρώτη εκλογική μάχη την 
οποία καλείται να δώσει το Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις μετά το 21ο Συνέδριο. 
Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Από την άλλη 
δεσμευόμαστε ως Κόμμα ότι δεν θα υποτάξουμε τα πάντα στις ανάγκες αυτής της 
εκλογικής αναμέτρησης. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές ξεχωρίζουν από κάθε 
προηγούμενη βουλευτική αναμέτρηση κύρια γιατί τώρα στο πηδάλιο του κράτους 
βρίσκεται ο μέχρι πρότινος ηγέτης του Α Κ Ε Λ . το ίδιο το Κόμμα είναι κυβερνών 
κόμμα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, ενώ 
στο εσωτερικό μέτωπο η εικόνα είναι απογοητευτική. 

2. Μ ε βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις και εν όψει των βουλευτικών εκλογών ως 
Κόμμα θα πρέπει: 

I. Να δ ιαμορφώσουμε αποτελεσματική στρατηγική και τακτική και πρωτότυπη 
και ευρηματική προεκλογική εκστρατεία. 

II. Να καταρτίσουμε τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς ευρύτερα. 

III. Να επαναβεβαιώσουμε την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις 
και της ανανέωσης, με τη συμπερίληψη ακόμα περισσότερων αξιόλογων και 
ικανών ανδρών και γυναικών από τον ευρύτερο χώρο αλλά και νέους και άξιους 
ανθρώπους από το χώρο μας. 

IV. Αμέσως μετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία 
των εκλογών όλες οι δυνάμεις του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος. 
Παράλληλα με την πολιτική πτυχή να σχεδιαστεί έγκαιρα η οργανωτική, 
οικονομική και τεχνική πτυχή της προεκλογικής μας εκστρατείας. 

V. Να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων του 
λαού. 

540 

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Οι προσεχείς εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευελπιστούμε ως Κόμμα ότι θα 
διεξαχθούν στο νέο πλαίσιο προοδευτικής αναθεώρησης του θεσμού που προωθεί η 
κυβέρνηση Χριστόφια και το οποίο το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει σθεναρά. 

2. Εν όψει των εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2011 θα πρέπει να 
διαμορφωθούν προεκλογικά προγράμματα που θα καθορίζουν ευδιάκριτα στόχους, 
θα αναδεικνύουν την φροντίδα για τον άνθρωπο και θα απαντούν στις σύγχρονες του 
ανάγκες. Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα θέματα υγειονομίας και υγείας, 
περιβάλλοντος και οικολογίας, στην κοινωνική πρόνοια, στον αθλητισμό και τον 
πολιτισμό. 

3. Διαχρονικός μας στόχος παραμένει η ανάδειξη στην τοπική αυτοδιοίκηση 
ικανών μας στελεχών, τόσο κομματικών, όσο και ευρύτερα. Επιδιώκουμε και στην 
εκλογή αυτή δ ιαμόρφωση διευρυμένων ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη 
την ευρύτητα του χώρου του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις. Η πολιτική των 
συνεργασιών και συμμαχιών πρέπει να βρίσκεται και στις εκλογές αυτές στο κέντρο 
της προσοχής μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκλογές Δημάρχων και Προέδρων 
Κοινοτικών Συμβουλίων. 

4. Σε μια κοινωνία που η διαπλοκή και η διαφθορά αποκτούν διαστάσεις, οι 
υποψήφιοι του Α Κ Ε Λ σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση 
πρέπει να διακρίνονται για την τιμιότητα τους, τη ακεραιότητα του χαρακτήρα τους 
και την αποφασιστικότητα τους να συγκρουστούν με απαράδεκτα φαινόμενα της 
κοινωνίας μας. 

5. Οι ίδιες βασικές αρχές ισχύουν και για την περίπτωση της εκλογής των 
Σχολικών Εφορειών όπου εκε ί στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος 
μας θα είναι η ευημερία των σχολικών κοινοτήτων. 

Το Κόμμα 

1. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι το Α Κ Ε Λ ανταποκρίνεται με επάρκεια στα 
καθήκοντα του ως κυβερνών κόμμα. Το κύριο καθήκον του Α Κ Ε Λ παραμένει να 
βοηθήσει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και να εργαστεί για την 
επιτυχία της διακυβέρνησης Χριστόφια. Το Α Κ Ε Λ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει 
την αμέριστη ηθική και πολιτική του στήριξη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Να συνεχίσει να επεξεργάζεται εισηγήσεις και προτάσεις που βοηθούν στην 
συγκεκριμενοποίηση, και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Να συνεχίσει να εισηγείται λύσεις για προβλήματα 
που θέτει στην ημερήσια διάταξη η ζωή και ιδιαίτερα η οικονομική κρίση. 

2. Στην καθημερινή ζύμωση ιδιαίτερα στα Μ Μ Ε χρειάζεται να ενισχυθεί 
η παρουσία του Α Κ Ε Λ . Όλα τα στελέχη που εμφανίζονται στα Μ Μ Ε να είναι 
περισσότερο αποφασιστικά στις τοποθετήσεις τους και στην αντιπαράθεση με στελέχη 
άλλων κομμάτων. Οι παρεμβάσεις τους να είναι περισσότερο τεκμηριωμένες, πιο 
συγκεκριμένες και στοχοπροσηλωμένες στο μηνύματα που θέλουμε ως Κόμμα να 
στείλουμε. Να δείξουμε ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη σε νέα στελέχη αναθέτοντας 
τους καθήκοντα χωρίς αναστολές και να τα βοηθήσουμε να ανταποκρίνονται με 
επιτυχία. 

3. Το Α Κ Ε Λ ήταν και παραμένει εκφραστής των συμφερόντων και των προσδοκιών 
των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Από τούτη την 
άποψη θα εξακολουθήσει να είναι δύναμη υπεράσπισης αυτών των συμφερόντων, 
δύναμη διεκδίκησης και πάλης για την κατοχύρωση και την διεύρυνση των λαϊκών 
κατακτήσεων. Η ύπαρξη μιας φιλολαϊκής κυβέρνησης, που δεν ασπάζεται τη 
φιλοσοφία και τις πρακτικές του νεοφιλελευθερισμού, δημιουργεί ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για επιτυχή ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων. Τα δίκαια κοινωνικό -
οικονομικά αιτήματα διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και ομάδων του πληθυσμού 
και ιδιαίτερα των εργαζομένων θα συναντούν πάντα την στήριξη και τη βοήθεια του 
Α Κ Ε Λ . Το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του θα συνεχίσουν να βοηθούν, πάντα μέσα στα 
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τον Πρόεδρο Χριστόφια. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να συρθεί σε νέες 
περιπέτειες στο όνομα της πατριδοκαπηλίας και της εθνοκαπηλίας. Επιβάλλεται ο 
ύψιστος βαθμός επαγρύπνησης για πολιτική απομόνωση αυτών των επικίνδυνων 
καταστάσεων, που εγκλωβίζουν ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Το συνέδριο καλεί την 
πολιτεία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις φασιστοειδείς αυτές οργανώσεις. 
Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει και να καταγγέλλει τις φασιστικού τύπου 
οργανώσεις. Σε συνεργασία με την Ε Δ Ο Ν και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα, θα συνεχίσει 
να διαπαιδαγωγεί την νεολαία προβάλλοντας τις αντιφασιστικές αξίες και πρότυπα, 
και θα αναλάβει πρωτοβουλίες κινητοποίησης και κοινής δράσης των δυνάμεων της 
κυπριακής κοινωνίας, που αντιτίθενται στον φασισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 

1. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2012 συνιστά μια μεγάλη πρόκληση για την Κύπρο. Η κυβέρνηση Δ. 
Χριστόφια εργάζεται με επιμέλεια τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος 
για την προετοιμασία της εξάμηνης προεδρίας. Το Α Κ Ε Λ έχει καταθέσει απόψεις 
και σκέψεις για τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να προωθήσει η κυπριακή 
προεδρία, συνεισφέροντας στην προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα πρόγραμμα με 
κοινωνικές προτεραιότητες και προτεραιότητες που να αναδεικνύουν τον κομβικό 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στην 
υπόθεση της ειρήνης όσο και στο επίπεδο πρωτοβουλιών της Ένωσης με επίκεντρο 
την διεθνή και ενδοκοινοτική αλληλεγγύη. 

2. Το συνέδριο καλεί τα πολιτικά κόμματα και τον Κυπριακό λαό να αγκαλιάσουν 
την προσπάθεια της κυβέρνησης για επιτυχή ενάσκηση της προεδρίας, ως υπόθεσης 
ολόκληρης της Κύπρου. Απεύχεται να βρεθεί και η προεδρία στην δίνη παραταξιακών 
και προεκλογικών αντιπαραθέσεων. 

Βουλευτικές εκλογές 

1. Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2011 είναι η πρώτη εκλογική μάχη την 
οποία καλείται να δώσει το Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις μετά το 21ο Συνέδριο. 
Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Από την άλλη 
δεσμευόμαστε ως Κόμμα ότι δεν θα υποτάξουμε τα πάντα στις ανάγκες αυτής της 
εκλογικής αναμέτρησης. Οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές ξεχωρίζουν από κάθε 
προηγούμενη βουλευτική αναμέτρηση κύρια γιατί τώρα στο πηδάλιο του κράτους 
βρίσκεται ο μέχρι πρότινος ηγέτης του Α Κ Ε Λ . το ίδιο το Κόμμα είναι κυβερνών 
κόμμα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, ενώ 
στο εσωτερικό μέτωπο η εικόνα είναι απογοητευτική. 

2. Μ ε βάση τις πιο πάνω διαπιστώσεις και εν όψει των βουλευτικών εκλογών ως 
Κόμμα θα πρέπει: 

I. Να δ ιαμορφώσουμε αποτελεσματική στρατηγική και τακτική και πρωτότυπη 
και ευρηματική προεκλογική εκστρατεία. 

II. Να καταρτίσουμε τα ισχυρότερα ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της 
δύναμης και του κύρους του Α Κ Ε Λ και της Αριστεράς ευρύτερα. 

III. Να επαναβεβαιώσουμε την πολιτική της διεύρυνσης με Νέες Δυνάμεις 
και της ανανέωσης, με τη συμπερίληψη ακόμα περισσότερων αξιόλογων και 
ικανών ανδρών και γυναικών από τον ευρύτερο χώρο αλλά και νέους και άξιους 
ανθρώπους από το χώρο μας. 

IV. Αμέσως μετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία 
των εκλογών όλες οι δυνάμεις του Κόμματος και του Λαϊκού Κινήματος. 
Παράλληλα με την πολιτική πτυχή να σχεδιαστεί έγκαιρα η οργανωτική, 
οικονομική και τεχνική πτυχή της προεκλογικής μας εκστρατείας. 

V. Να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων του 
λαού. 
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Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1. Οι προσεχείς εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ευελπιστούμε ως Κόμμα ότι θα 
διεξαχθούν στο νέο πλαίσιο προοδευτικής αναθεώρησης του θεσμού που προωθεί η 
κυβέρνηση Χριστόφια και το οποίο το Α Κ Ε Λ υποστηρίζει σθεναρά. 

2. Εν όψει των εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2011 θα πρέπει να 
διαμορφωθούν προεκλογικά προγράμματα που θα καθορίζουν ευδιάκριτα στόχους, 
θα αναδεικνύουν την φροντίδα για τον άνθρωπο και θα απαντούν στις σύγχρονες του 
ανάγκες. Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα θέματα υγειονομίας και υγείας, 
περιβάλλοντος και οικολογίας, στην κοινωνική πρόνοια, στον αθλητισμό και τον 
πολιτισμό. 

3. Διαχρονικός μας στόχος παραμένει η ανάδειξη στην τοπική αυτοδιοίκηση 
ικανών μας στελεχών, τόσο κομματικών, όσο και ευρύτερα. Επιδιώκουμε και στην 
εκλογή αυτή δ ιαμόρφωση διευρυμένων ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη 
την ευρύτητα του χώρου του Α Κ Ε Λ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις. Η πολιτική των 
συνεργασιών και συμμαχιών πρέπει να βρίσκεται και στις εκλογές αυτές στο κέντρο 
της προσοχής μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκλογές Δημάρχων και Προέδρων 
Κοινοτικών Συμβουλίων. 

4. Σε μια κοινωνία που η διαπλοκή και η διαφθορά αποκτούν διαστάσεις, οι 
υποψήφιοι του Α Κ Ε Λ σε όλες τις βαθμίδες και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση 
πρέπει να διακρίνονται για την τιμιότητα τους, τη ακεραιότητα του χαρακτήρα τους 
και την αποφασιστικότητα τους να συγκρουστούν με απαράδεκτα φαινόμενα της 
κοινωνίας μας. 

5. Οι ίδιες βασικές αρχές ισχύουν και για την περίπτωση της εκλογής των 
Σχολικών Εφορειών όπου εκε ί στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος 
μας θα είναι η ευημερία των σχολικών κοινοτήτων. 

Το Κόμμα 

1. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι το Α Κ Ε Λ ανταποκρίνεται με επάρκεια στα 
καθήκοντα του ως κυβερνών κόμμα. Το κύριο καθήκον του Α Κ Ε Λ παραμένει να 
βοηθήσει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και να εργαστεί για την 
επιτυχία της διακυβέρνησης Χριστόφια. Το Α Κ Ε Λ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει 
την αμέριστη ηθική και πολιτική του στήριξη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Να συνεχίσει να επεξεργάζεται εισηγήσεις και προτάσεις που βοηθούν στην 
συγκεκριμενοποίηση, και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση του 
κυβερνητικού προγράμματος. Να συνεχίσει να εισηγείται λύσεις για προβλήματα 
που θέτει στην ημερήσια διάταξη η ζωή και ιδιαίτερα η οικονομική κρίση. 

2. Στην καθημερινή ζύμωση ιδιαίτερα στα Μ Μ Ε χρειάζεται να ενισχυθεί 
η παρουσία του Α Κ Ε Λ . Όλα τα στελέχη που εμφανίζονται στα Μ Μ Ε να είναι 
περισσότερο αποφασιστικά στις τοποθετήσεις τους και στην αντιπαράθεση με στελέχη 
άλλων κομμάτων. Οι παρεμβάσεις τους να είναι περισσότερο τεκμηριωμένες, πιο 
συγκεκριμένες και στοχοπροσηλωμένες στο μηνύματα που θέλουμε ως Κόμμα να 
στείλουμε. Να δείξουμε ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη σε νέα στελέχη αναθέτοντας 
τους καθήκοντα χωρίς αναστολές και να τα βοηθήσουμε να ανταποκρίνονται με 
επιτυχία. 

3. Το Α Κ Ε Λ ήταν και παραμένει εκφραστής των συμφερόντων και των προσδοκιών 
των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και ιδιαίτερα των εργαζομένων. Από τούτη την 
άποψη θα εξακολουθήσει να είναι δύναμη υπεράσπισης αυτών των συμφερόντων, 
δύναμη διεκδίκησης και πάλης για την κατοχύρωση και την διεύρυνση των λαϊκών 
κατακτήσεων. Η ύπαρξη μιας φιλολαϊκής κυβέρνησης, που δεν ασπάζεται τη 
φιλοσοφία και τις πρακτικές του νεοφιλελευθερισμού, δημιουργεί ένα ευνοϊκό 
περιβάλλον για επιτυχή ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων. Τα δίκαια κοινωνικό -
οικονομικά αιτήματα διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και ομάδων του πληθυσμού 
και ιδιαίτερα των εργαζομένων θα συναντούν πάντα την στήριξη και τη βοήθεια του 
Α Κ Ε Λ . Το Α Κ Ε Λ και τα στελέχη του θα συνεχίσουν να βοηθούν, πάντα μέσα στα 
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πλαίσια της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, στην επίλυση δίκαιων και λογικών 
προβλημάτων που συναντούν οι πολίτες και οφείλονται είτε στην κυβερνητική 
γραφειοκρατία, είτε σε κατεστημένα, είτε σε δυσμενείς διακρίσεις. Ταυτόχρονα το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υποδεικνύει τη φθοροποιό αντίληψη για το «μέσον» και το 
ρουσφέτι και να διαπαιδαγωγεί τον κόσμο στην κουλτούρα της αξιοκρατίας. 

4 Το Α Κ Ε Λ αντλεί τη δύναμη του από το λαό. Η ζωντανή αμφίδρομη επαφή 
με το λαό, η συνεχής ανανέωση των δεσμών του Κόμματος με τις λαϊκές μάζες, οι 
οργανωμένες εξορμήσε ις της ηγεσίας των στελεχών, των βουλευτών και αρχόντων 
τοπικής αυτοδιοίκησης του Α Κ Ε Λ . θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο 
της καθημερινής του δράσης. 

5. Το Κόμμα είναι ένας εθελοντικός οργανισμός στον οποίο ο καθένας εντάσσεται 
για να προσφέρει μέσα από τη συλλογική δουλιά και πάλη. Τα κομματικά μέλη και 
στελέχη έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να διεκδικούν, αλλά και υποχρεώσεις 
τις οποίες πρέπει να τιμούν. Ως κομματικά μέλη και στελέχη η κύρια υποχρέωση 
μας είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του Κόμματος μέσα από τη συγκεκριμένη 
πρακτική, πολιτική δουλιά του κάθε μέλους στον τομέα ευθύνης της κάθε ΚΟΒ. Η 
αλλαγή των καιρών και των συνθηκών όχι μόνο δεν αναιρεί αυτή την υποχρέωση 
αλλά αντίθετα την κάνει ακόμα πιο επιτακτική λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων 
δυνατοτήτων προπαγάνδας και χειραγώγησης συνειδήσεων που έχουν τα αστικά 
κόμματα. 

6. Η οργανωτική κατάσταση του Κόμματος είναιτο στέρεο υπόβαθρο των πολιτικών 
και εκλογικών του επιτυχιών. Η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής κατάστασης του 
Α Κ Ε Λ είναι μόνιμο και διαχρονικό καθήκον. Η διαπίστωση αδυναμιών και ελλείψεων 
στην οργανωτική μας δουλιά και η ανάγκη να αντιπαλέψουμε με ορισμένα αρνητικά 
φαινόμενα οδήγησαν στην πραγματοποίηση του έκτακτου Οργανωτικού Συνεδρίου τον 
Δεκέμβρη του 2008. Στην πορεία της υλοποίησης των αποφάσεων του Οργανωτικού 
Συνεδρίου έγιναν θετικά βήματα βελτίωσης της οργανωτικής κατάστασης, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Κόμματος. Εξακολουθούν όμως 
να εμφανίζονται σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις το ξεπέρασμα των οποίων πρέπει 
να απασχολεί συνεχώς τα σώματα του Κόμματος, τις Κομματικές Οργανώσεις Βάσης 
και το κάθε κομματικό μέλος. 

7. Εκείνο που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι πως η οργανωτική δουλιά είναι 
πρώτιστα ιδεολογικό - πολιτική δουλιά που διασυνδέεται άμεσα με το ιδεολογικό 
επίπεδο των μελών του Α Κ Ε Λ και τα πολιτικά καθήκοντα τα οποία καλούμαστε να 
φέρουμε σε πέρας. Η πρακτικίστικη προσέγγιση της οργανωτικής δουλιάς και πολύ 
χειρότερα η προσέγγιση της ως μια γραφειοκρατική διαδικασία, που περιορίζεται 
στην κάλυψη κάποιων αριθμητικών στόχων του κομματικού πλάνου, πρέπει να 
εξοστρακιστεί από τη συνείδηση του κάθε κομματικού μέλους. Το ίδιο πρέπει 
να εξοστρακιστεί η υποτίμηση προς την οργανωτική δουλιά και τα στελέχη που 
ασχολούνται με αυτή. Τα στελέχη του Κόμματος είναι ταυτόχρονα και οργανωτικά 
και πολιτικά στελέχη. Το κάθε καθήκον που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν έχει 
την πολιτική του πτυχή. 

8. Η οργανωτική προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί: 

• Στην καλύτερη και ουσιαστικότερη λειτουργία των σωμάτων από την Κεντρική 
Επιτροπή μέχρι το Γραφείο της ΚΟΒ. 

• Στην αναβάθμιση του ρόλου και της προσφοράς των Βοηθητικών Γραφείων της 
Κ.Ε. και των Επαρχιακών Επιτροπών. 

• Στη βελτίωση της λειτουργίας της Κ Ο Β με έμφαση στο περιεχόμενο της 
συνεδρίας και στη πολιτική δραστηριότητα στον τομέα ευθύνης της κάθε ΚΟΒ. 

• Στην ανάδειξη στελεχών και στην εγγραφή νέων μελών στο Κόμμα. 

• Στην καταπολέμηση φαινομένων χαλάρωσης και παραγοντισμού. Εν όψει 
αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων το Κόμμα θα είναι αποφασιστικό και 
αυστηρό στη τήρηση των καταστατικών αρχών και των κανόνων κομματικής 
συμπεριφοράς. Καμιά παραβίαση αυτών των αρχών και κανόνων δεν πρέπει 
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και δεν θα γίνεται ανεκτή. 

9. Η «Χαραυγή» είναι μια κατάκτηση του Λαϊκού Κινήματος, ένα όπλο στην 
καθημερινή μας πάλη, που υπάρχει από το 1956. Κρατήσαμε ζωντανή την «Χ» σε 
καιρούς χαλεπούς. Έχουμε καθήκον να την κρατήσουμε ζωντανή και μαχητική 
και μέσα στις σημερινές συνθήκες. Παρά την έκρηξη στα ηλεκτρονικά και έντυπα 
Μ Μ Ε τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξία και τη σημασία της καθημερινής 
μελέτης της «Χ» για κάθε κομματικό μέλος. Πολύ περισσότερο με το τοπίο που έχει 
δ ιαμορφωθεί στα Μ Μ Ε όπου σε μεγάλο βαθμό απουσιάζει η αντικειμενικότατα και 
περισσεύει η αντικυβερνητική και αντιακελική προπαγάνδα. Οι εργαζόμενοι στη «Χ» 
έχουν καθήκον μεταφέροντας σωστά τα μηνύματα του Κόμματος, να βελτιώνουν 
συνεχώς την εφημερίδα και το περιεχόμενο της για να είναι ελκυστικό στον κάθε 
αναγνώστη. Τα σώματα του Κόμματος από την Κ.Ε. μέχρι τις τα γραφεία των Κ Ο Β και 
τις ίδιες τις Κομματικές Ομάδες πρέπει να έχουν συνεχώς στην έγνοια τους και να 
εργάζονται για την αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ». Δεν νοείται κομματικό μέλος 
να μην αγοράζει και να μην μελετά τη «Χ». 

10. Κύριο πολιτικό καθήκον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέε ς Δυνάμε ις είναι η συστράτευση στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού και 
επανένωσης της πατρίδας μας και ταυτόχρονα η προβολή του έργου, των αποφάσεων 
και των καινοτομιών της κυβέρνησης. Παράλληλα, πρέπει να αντικρούουμε τις 
αντιπολιτευτικές επιθέσεις του ΔΗΣΥ και άλλων και να απαντούμε με επιχειρήματα 
στις όποιες επικρίσεις. Βασική, επίσης, πτυχή της καθημερινής δουλιάς της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι η ουσιαστικότερη επαφή των Βουλευτών μας με τον 
κόσμο και η επίλυση προβλημάτων που τον ταλανίζουν. Σημαντικός είναι ο ρόλος 
της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στις προσπάθειες προώθησης της ενότητας στο 
εσωτερικό μέτωπο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει διεθνή δραστηριότητα στην 
οποία η Ομάδα μας πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχε ι ενεργά. 

11. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις πρέπει να 
συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε ότι αφορά τη νομοθετική πτυχή της 
κοινοβουλευτικής δουλιάς όσο και σε ότι αφορά την άσκηση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου και των λαϊκών στρωμάτων. 

12. Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος χρειάζεται καλύτερος συντονισμός 
με την κυβέρνηση και αμοιβαίες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίδει η 
συζήτηση θεμάτων στο κεφάλαιο Δ' . Αποφασιστικά πρέπει να αντιδρούμε στις 
περιστασιακές, αντιπολιτευτικές συνεργασίες στη Βουλή που στόχο έχουν να 
πλήξουν την κυβέρνηση και το Κόμμα μας, καθώς και στα απαράδεκτα φαινόμενα 
παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας της Βουλής και κατάχρησης εξουσιών από 
μέρους Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. 

13. Το Κοινοβούλιο είναι το πεδίο που καθημερινά υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση 
πολιτικών και ιδεών και ασκείται η πιο ακραία κριτική. Ως εκ τούτου καθήκον όλων 
των μελών της Ομάδας είναι η συνεχής εγρήγορση, ώστε το Κόμμα μας να είναι 
πάντα η προοδευτική και πρωτοπόρο δύναμη στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική 
ζωή. Κυρίως όμως να συνεχίσει να κατατάσσεται ψηλά στην συνείδηση του λαού, ως 
η πλέον υπεύθυνη και σοβαρή δύναμη. 

14 Οι μαζικοί φορείς διαδραματίζουν σήμερα ένα πολύπλευρο και σημαντικό 
ρόλο που αγγίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Εκατοντάδες 
στελέχη, μέλη. ακόμα και φίλοι του κόμματος δραστηριοποιούνται σε μια σειρά 
από ευρύτερους ή και εξε ιδ ικευμένους μαζικούς φορείς. Χωρίς καμιά διάθεση 
ποδηγέτησης, ως κόμμα έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε πιο οργανωμένη και 
πιο μεθοδική παρουσία και παρέμβαση σε αυτούς τους φορείς. Τούτο είναι αναγκαίο 
προκειμένου να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στο σημαντικό έργο που επιτελούν 
οι μαζικοί φορείς. 

15. Οι οργανωμένες παρατάξεις του Κόμματος σε επαγγελματικούς -
συνδικαλιστικούς χώρους πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και σημείωσαν 
επιτυχίες. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης τους. Την 
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πλαίσια της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, στην επίλυση δίκαιων και λογικών 
προβλημάτων που συναντούν οι πολίτες και οφείλονται είτε στην κυβερνητική 
γραφειοκρατία, είτε σε κατεστημένα, είτε σε δυσμενείς διακρίσεις. Ταυτόχρονα το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να υποδεικνύει τη φθοροποιό αντίληψη για το «μέσον» και το 
ρουσφέτι και να διαπαιδαγωγεί τον κόσμο στην κουλτούρα της αξιοκρατίας. 

4 Το Α Κ Ε Λ αντλεί τη δύναμη του από το λαό. Η ζωντανή αμφίδρομη επαφή 
με το λαό, η συνεχής ανανέωση των δεσμών του Κόμματος με τις λαϊκές μάζες, οι 
οργανωμένες εξορμήσε ις της ηγεσίας των στελεχών, των βουλευτών και αρχόντων 
τοπικής αυτοδιοίκησης του Α Κ Ε Λ . θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο 
της καθημερινής του δράσης. 

5. Το Κόμμα είναι ένας εθελοντικός οργανισμός στον οποίο ο καθένας εντάσσεται 
για να προσφέρει μέσα από τη συλλογική δουλιά και πάλη. Τα κομματικά μέλη και 
στελέχη έχουν δικαιώματα τα οποία πρέπει να διεκδικούν, αλλά και υποχρεώσεις 
τις οποίες πρέπει να τιμούν. Ως κομματικά μέλη και στελέχη η κύρια υποχρέωση 
μας είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του Κόμματος μέσα από τη συγκεκριμένη 
πρακτική, πολιτική δουλιά του κάθε μέλους στον τομέα ευθύνης της κάθε ΚΟΒ. Η 
αλλαγή των καιρών και των συνθηκών όχι μόνο δεν αναιρεί αυτή την υποχρέωση 
αλλά αντίθετα την κάνει ακόμα πιο επιτακτική λαμβανομένων υπόψη των τεράστιων 
δυνατοτήτων προπαγάνδας και χειραγώγησης συνειδήσεων που έχουν τα αστικά 
κόμματα. 

6. Η οργανωτική κατάσταση του Κόμματος είναιτο στέρεο υπόβαθρο των πολιτικών 
και εκλογικών του επιτυχιών. Η συνεχής βελτίωση της οργανωτικής κατάστασης του 
Α Κ Ε Λ είναι μόνιμο και διαχρονικό καθήκον. Η διαπίστωση αδυναμιών και ελλείψεων 
στην οργανωτική μας δουλιά και η ανάγκη να αντιπαλέψουμε με ορισμένα αρνητικά 
φαινόμενα οδήγησαν στην πραγματοποίηση του έκτακτου Οργανωτικού Συνεδρίου τον 
Δεκέμβρη του 2008. Στην πορεία της υλοποίησης των αποφάσεων του Οργανωτικού 
Συνεδρίου έγιναν θετικά βήματα βελτίωσης της οργανωτικής κατάστασης, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Κόμματος. Εξακολουθούν όμως 
να εμφανίζονται σοβαρές αδυναμίες και ελλείψεις το ξεπέρασμα των οποίων πρέπει 
να απασχολεί συνεχώς τα σώματα του Κόμματος, τις Κομματικές Οργανώσεις Βάσης 
και το κάθε κομματικό μέλος. 

7. Εκείνο που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι πως η οργανωτική δουλιά είναι 
πρώτιστα ιδεολογικό - πολιτική δουλιά που διασυνδέεται άμεσα με το ιδεολογικό 
επίπεδο των μελών του Α Κ Ε Λ και τα πολιτικά καθήκοντα τα οποία καλούμαστε να 
φέρουμε σε πέρας. Η πρακτικίστικη προσέγγιση της οργανωτικής δουλιάς και πολύ 
χειρότερα η προσέγγιση της ως μια γραφειοκρατική διαδικασία, που περιορίζεται 
στην κάλυψη κάποιων αριθμητικών στόχων του κομματικού πλάνου, πρέπει να 
εξοστρακιστεί από τη συνείδηση του κάθε κομματικού μέλους. Το ίδιο πρέπει 
να εξοστρακιστεί η υποτίμηση προς την οργανωτική δουλιά και τα στελέχη που 
ασχολούνται με αυτή. Τα στελέχη του Κόμματος είναι ταυτόχρονα και οργανωτικά 
και πολιτικά στελέχη. Το κάθε καθήκον που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν έχει 
την πολιτική του πτυχή. 

8. Η οργανωτική προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί: 

• Στην καλύτερη και ουσιαστικότερη λειτουργία των σωμάτων από την Κεντρική 
Επιτροπή μέχρι το Γραφείο της ΚΟΒ. 

• Στην αναβάθμιση του ρόλου και της προσφοράς των Βοηθητικών Γραφείων της 
Κ.Ε. και των Επαρχιακών Επιτροπών. 

• Στη βελτίωση της λειτουργίας της Κ Ο Β με έμφαση στο περιεχόμενο της 
συνεδρίας και στη πολιτική δραστηριότητα στον τομέα ευθύνης της κάθε ΚΟΒ. 

• Στην ανάδειξη στελεχών και στην εγγραφή νέων μελών στο Κόμμα. 

• Στην καταπολέμηση φαινομένων χαλάρωσης και παραγοντισμού. Εν όψει 
αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων το Κόμμα θα είναι αποφασιστικό και 
αυστηρό στη τήρηση των καταστατικών αρχών και των κανόνων κομματικής 
συμπεριφοράς. Καμιά παραβίαση αυτών των αρχών και κανόνων δεν πρέπει 

542 

και δεν θα γίνεται ανεκτή. 

9. Η «Χαραυγή» είναι μια κατάκτηση του Λαϊκού Κινήματος, ένα όπλο στην 
καθημερινή μας πάλη, που υπάρχει από το 1956. Κρατήσαμε ζωντανή την «Χ» σε 
καιρούς χαλεπούς. Έχουμε καθήκον να την κρατήσουμε ζωντανή και μαχητική 
και μέσα στις σημερινές συνθήκες. Παρά την έκρηξη στα ηλεκτρονικά και έντυπα 
Μ Μ Ε τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξία και τη σημασία της καθημερινής 
μελέτης της «Χ» για κάθε κομματικό μέλος. Πολύ περισσότερο με το τοπίο που έχει 
δ ιαμορφωθεί στα Μ Μ Ε όπου σε μεγάλο βαθμό απουσιάζει η αντικειμενικότατα και 
περισσεύει η αντικυβερνητική και αντιακελική προπαγάνδα. Οι εργαζόμενοι στη «Χ» 
έχουν καθήκον μεταφέροντας σωστά τα μηνύματα του Κόμματος, να βελτιώνουν 
συνεχώς την εφημερίδα και το περιεχόμενο της για να είναι ελκυστικό στον κάθε 
αναγνώστη. Τα σώματα του Κόμματος από την Κ.Ε. μέχρι τις τα γραφεία των Κ Ο Β και 
τις ίδιες τις Κομματικές Ομάδες πρέπει να έχουν συνεχώς στην έγνοια τους και να 
εργάζονται για την αύξηση της κυκλοφορίας της «Χ». Δεν νοείται κομματικό μέλος 
να μην αγοράζει και να μην μελετά τη «Χ». 

10. Κύριο πολιτικό καθήκον της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Α Κ Ε Λ Αριστερά 
Νέε ς Δυνάμε ις είναι η συστράτευση στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού και 
επανένωσης της πατρίδας μας και ταυτόχρονα η προβολή του έργου, των αποφάσεων 
και των καινοτομιών της κυβέρνησης. Παράλληλα, πρέπει να αντικρούουμε τις 
αντιπολιτευτικές επιθέσεις του ΔΗΣΥ και άλλων και να απαντούμε με επιχειρήματα 
στις όποιες επικρίσεις. Βασική, επίσης, πτυχή της καθημερινής δουλιάς της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι η ουσιαστικότερη επαφή των Βουλευτών μας με τον 
κόσμο και η επίλυση προβλημάτων που τον ταλανίζουν. Σημαντικός είναι ο ρόλος 
της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στις προσπάθειες προώθησης της ενότητας στο 
εσωτερικό μέτωπο. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει διεθνή δραστηριότητα στην 
οποία η Ομάδα μας πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχε ι ενεργά. 

11. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Α Κ Ε Λ Αριστερά Νέες Δυνάμε ις πρέπει να 
συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες τόσο σε ότι αφορά τη νομοθετική πτυχή της 
κοινοβουλευτικής δουλιάς όσο και σε ότι αφορά την άσκηση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τόπου και των λαϊκών στρωμάτων. 

12. Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος χρειάζεται καλύτερος συντονισμός 
με την κυβέρνηση και αμοιβαίες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίδει η 
συζήτηση θεμάτων στο κεφάλαιο Δ' . Αποφασιστικά πρέπει να αντιδρούμε στις 
περιστασιακές, αντιπολιτευτικές συνεργασίες στη Βουλή που στόχο έχουν να 
πλήξουν την κυβέρνηση και το Κόμμα μας, καθώς και στα απαράδεκτα φαινόμενα 
παραβίασης του κανονισμού λειτουργίας της Βουλής και κατάχρησης εξουσιών από 
μέρους Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. 

13. Το Κοινοβούλιο είναι το πεδίο που καθημερινά υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση 
πολιτικών και ιδεών και ασκείται η πιο ακραία κριτική. Ως εκ τούτου καθήκον όλων 
των μελών της Ομάδας είναι η συνεχής εγρήγορση, ώστε το Κόμμα μας να είναι 
πάντα η προοδευτική και πρωτοπόρο δύναμη στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική 
ζωή. Κυρίως όμως να συνεχίσει να κατατάσσεται ψηλά στην συνείδηση του λαού, ως 
η πλέον υπεύθυνη και σοβαρή δύναμη. 

14 Οι μαζικοί φορείς διαδραματίζουν σήμερα ένα πολύπλευρο και σημαντικό 
ρόλο που αγγίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Εκατοντάδες 
στελέχη, μέλη. ακόμα και φίλοι του κόμματος δραστηριοποιούνται σε μια σειρά 
από ευρύτερους ή και εξε ιδ ικευμένους μαζικούς φορείς. Χωρίς καμιά διάθεση 
ποδηγέτησης, ως κόμμα έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε πιο οργανωμένη και 
πιο μεθοδική παρουσία και παρέμβαση σε αυτούς τους φορείς. Τούτο είναι αναγκαίο 
προκειμένου να συμβάλουμε ακόμα περισσότερο στο σημαντικό έργο που επιτελούν 
οι μαζικοί φορείς. 

15. Οι οργανωμένες παρατάξεις του Κόμματος σε επαγγελματικούς -
συνδικαλιστικούς χώρους πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και σημείωσαν 
επιτυχίες. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης τους. Την 
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ίδια στιγμή, λόγω διεύρυνσης των αναγκών και δυνατοτήτων, προκύπτει συνεχώς η 
ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε νέους χώρους. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία 
προκύπτει ότι η λειτουργία των διαφόρων παρατάξεων εξαρτάται από τον βαθμό 
λειτουργίας του αντίστοιχου βοηθητικού γραφείου. Σε χώρους όπου υπάρχει και 
λειτουργεί ικανοποιητικά βοηθητικό Γραφείο του κόμματος αποδειγμένα λειτουργούν 
καλύτερα και σημειώνουν αξιόλογες επιτυχίες και οι παρατάξεις μας. Είναι σημαντικό 
η παράταξη να μην περιορίζει τη δράση της μόνο σε εκλογικές αναμετρήσεις και 
να μετατρέπεται σε εκλογικό μηχανισμό. Χρειάζεται να έχει συνεχή δραστηριότητα, 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
αναβαθμίζει συνεχώς την δουλειά της. 

16. Στον σύγχρονο κόσμο όλο και μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με εξε ιδ ικευμένα θέματα και 
δραστηριότητες. Ιθύνοντες κύκλοι στην Ε.Ε και αλλού επιχειρούν να προσδώσουν 
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτήρα και περιεχόμενο αντίβαρου προς την 
οργανωμένη κοινωνική και ταξική πάλη, χαρακτήρα αντίβαρου προς την κομματική 
και τη συνδικαλιστική δράση. Ως Α Κ Ε Λ διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση. Δεν 
βλέπουμε τις Μ Κ Ο ως αντίβαρο της οργανωμένης κοινωνικής πάλης, αλλά ως 
συμπληρωματικό της στοιχείο. Το Α Κ Ε Λ προτρέπει τα μέλη και τους φίλους του 
Κόμματος να δραστηριοποιούνται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και να μεταφέρουν 
σ' αυτές τις προοδευτικές κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις της Αριστεράς. 

17. Η ιδεολογική πάλη, ως μέρος και έκφραση της ευρύτερης ταξικής πάλης, 
συνεχίζεται ασταμάτητα. Η κυρίαρχη σήμερα αστική ιδεολογία συνειδητά 
καλλιεργεί τον αντικομμουνισμό, την απαξίωση του μαρξισμού - λενινισμού. 
την αποϊδεολογικοποίηση, την απάθεια και την αποστροφή από την οργανωμένη 
πάλη. 0 αντικομμουνισμός εντείνεται στις μέρες μας σε διάφορες χώρες. Η πλέον 
απαράδεκτη μορφή αντικομμουνισμού είναι η επιχειρούμενη προσπάθεια εξίσωσης 
του κομμουνισμού με τον φασισμό. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες της Ευρώπης 
προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που ποινικοποιούν την δράση και τα σύμβολα 
της κομμουνιστικής Αριστεράς. Αυτές τις ενέργειες ως Α Κ Ε Λ τις καταδικάζουμε 
αποφασιστικά. 

18. Η ατμόσφαιρα της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας αναπόφευκτα επηρεάζει και 
τις γραμμές του Λαϊκού Κινήματος. Σ' αυτή οφείλονται αρνητικά φαινόμενα όπως η 
χαλάρωση, η μη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα της κομματικής ζωής, η 
μειωμένη εθελοντική προσφορά, η αδιαφορία και ο παραγοντισμός. Φαινόμενα με 
τα οποία δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε επικαλούμενοι την αλλαγή των συνθηκών, 
αλλά πρέπει συνεχώς να τα αντιπαλεύουμε. Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουμε με επιτυχία αυτά τα 
αρνητικά φαινόμενα. 

19. Οι βασικές αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη 
μας για το σοσιαλισμό, ο διεθνισμός, οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο 
προοδευτικό κίνημα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της ιδεολογικής 
μας δουλιάς. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς πρέπει να ευρίσκεται και 
η υπεράσπιση των οργανωτικών αρχών που διέπουν την λειτουργία του Κόμματος 
μας. Ταυτόχρονα η μαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας μας, το ξεσκέπασμα 
των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η 
τεκμηριωμένη αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισμού, 
η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, η πάλη κατά της υποκουλτούρας και 
του κοσμοπολιτισμού, έχουν μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι μόνο 
ιδεολογική αλλά και τεράστια πολιτική σημασία. 

20. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι υπάρχουν αδυναμίες στην ιδεολογική μας 
δουλιά τόσο προς τα μέσα, προς το ίδιο το Κόμμα, όσο και προς τα έξω, προς την 
κοινωνία. Ως εκ τούτου πρέπει να εντείνουμε τη δουλιά του Κόμματος στον ιδεολογικό 
- μορφωτικό τομέα. Η υλοποίηση της απόφασης για την ίδρυση Κομματικής Σχολής 
και η ενθάρρυνση δημιουργίας Ινστιτούτου Ερευνών θα πρέπει να βρεθούν στο 
επίκεντρο της προσπάθειας του Κόμματος για αναβάθμιση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς. 
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21. Οι κρίσιμες στιγμές που περνά η Κύπρος επιβάλλουν την μεγαλύτερη δυνατή 
πολιτική επαγρύπνηση ώστε και με τη δική μας συμβολή να διασφαλίζεται η ομαλή 
δημοκρατική λειτουργία της πολιτικής ζωής. Ως εκ τούτου το Συνέδριο καλεί όλα 
τα μέλη του Κόμματος το καθένα ξεχωριστά, αλλά και το Κόμμα ως σύνολο να 
αναβαθμίσουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση. 

22. Οι Διεθνείς Σχέσεις του Κόμματος μας συνιστούν ένα πολύ σημαντικό τομέα 
δουλειάς, ιδιαίτερα στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στον κόσμο και στην Κύπρο. 
Στηριγμένοι στη διεθνιστική μας ιδεολογία, μέσα από τις διεθνείς σχέσεις στοχεύουμε 
στην έκφραση ουσιαστικής και έμπρακτης αλληλεγγύης σε λαούς που υποφέρουν 
από ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επεμβάσεις ή εσωτερική βία και παραβίαση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αναμφίβολα, η άντληση στήριξης και αλληλεγγύης 
στον αγώνα του λαού μας για απαλλαγή από την κατοχή συνιστούσε ανέκαθεν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη των διεθνών μας σχέσεων. Πολύτιμη ήταν και είναι 
η στήριξη και η αλληλεγγύη που λαμβάνουμε ως Κυπριακός λαός από τα Κόμματα 
και τις δυνάμεις της Αριστεράς, οι οποίες με συνέπεια και σταθερότητα βρίσκονται 
στο πλευρό του Α Κ Ε Λ και του λαού μας γενικότερα. Το 21ο Συνέδριο καλεί σε ακόμα 
μεγαλύτερη ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Κόμματος, περαιτέρω εδραίωση των 
καλών παραδοσιακών σχέσεων που διατηρούμε με σειρά κόμματα και επέκταση των 
σχέσεων μας σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως είναι η Λατινική Αμερική. 

Μαζικό κίνημα, τομείς της κοινωνικής ζωής 

1. Στο προοίμιο της παρούσας απόφασης τονίζεται ότι το 21ο Συνέδριο ενέκρινε τις 
«Θέσεις της Κ.Ε. προς το Συνέδριο». Οι εκτιμήσεις, οι θέσεις, οι πολιτικές, οι στόχοι, 
οι δράσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στις «Θέσεις της Κ.Ε.» θα καθοδηγούν την 
δράση του Α Κ Ε Λ στην επόμενη πενταετία σε όλες τις πτυχές της ζωής της κυπριακής 
κοινωνίας. 

• Το Α Κ Ε Λ ως το Κόμμα των Εργαζομένων της Κύπρου θα εξακολουθήσει να 
έχει στο επίκεντρο της πολιτικής και της δράσης του την υπεράσπιση των 
συμφερόντων, των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
να παλεύει μαζί με τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό τους κίνημα με 
επικεφαλής την ΠΕΟ για τη διεύρυνση αυτών των κατακτήσεων. 

• Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίζει να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, την ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας, την πρόοδο της υπαίθρου και τη διασφάλιση του 
αγροτικού εισοδήματος. Θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειεςτου αγροτικού 
κινήματος στην πρωτοπορία του οποίου βρίσκεται η ΕΚΑ. 

• Επιβεβαιώνοντας την σε μεγάλο βαθμό κοινότητα συμφερόντων των 
εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει 
να στηρίζει τα μεσαία στρώματα και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τους 
απέναντι στην πίεση που αισθάνονται από το μεγάλο κεφάλαιο. 

• Η Αριστερά ταυτίζεται με τα οράματα της νέας γενιάς για ένα κόσμο δικαιοσύνης 
όπου θα είναι διασφαλισμένο το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία. Για 
μια κοινωνία που θα διασφαλίζει το μέλλον των νέων ανθρώπων και θα αξιοποιεί 
την προσφορά τους, χωρίς να κουρελιάζει τα όνειρα και την αξιοπρέπεια τους. 
Το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να είναι συνοδοιπόρος και συναγωνιστής στους 
αγώνες των νέων και του οργανωμένου νεολαιίστικου κινήματος με μπροστάρη 
την ΕΔΟΝ. 

• Η Αριστερά έχει συμβάλει όσο καμιά άλλη δύναμη στην υπόθεση της 
χειραφέτησης της γυναίκας. Το εργατικό και το γυναικείο κίνημα εξ ' 
αντικειμένου βρίσκονται στο ίδιο χαράκωμα. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
τους αγώνες του γυναικείου κινήματος με επικεφαλής την ΠΟΓΟ στην πάλη για 
τη διασφάλιση της ισοτιμίας και των δικαιωμάτων των γυναικών όχι μόνο σε 
επίπεδο διακηρύξεων αλλά και στην πράξη. 

• Το Α Κ Ε Λ βρίσκεται δίπλα στον προσφυγικό κόσμο και παλεύει για τα δίκαια 
του από την πρώτη στιγμή της προσφυγιάς. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
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ίδια στιγμή, λόγω διεύρυνσης των αναγκών και δυνατοτήτων, προκύπτει συνεχώς η 
ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε νέους χώρους. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία 
προκύπτει ότι η λειτουργία των διαφόρων παρατάξεων εξαρτάται από τον βαθμό 
λειτουργίας του αντίστοιχου βοηθητικού γραφείου. Σε χώρους όπου υπάρχει και 
λειτουργεί ικανοποιητικά βοηθητικό Γραφείο του κόμματος αποδειγμένα λειτουργούν 
καλύτερα και σημειώνουν αξιόλογες επιτυχίες και οι παρατάξεις μας. Είναι σημαντικό 
η παράταξη να μην περιορίζει τη δράση της μόνο σε εκλογικές αναμετρήσεις και 
να μετατρέπεται σε εκλογικό μηχανισμό. Χρειάζεται να έχει συνεχή δραστηριότητα, 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να 
αναβαθμίζει συνεχώς την δουλειά της. 

16. Στον σύγχρονο κόσμο όλο και μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζουν οι Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με εξε ιδ ικευμένα θέματα και 
δραστηριότητες. Ιθύνοντες κύκλοι στην Ε.Ε και αλλού επιχειρούν να προσδώσουν 
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτήρα και περιεχόμενο αντίβαρου προς την 
οργανωμένη κοινωνική και ταξική πάλη, χαρακτήρα αντίβαρου προς την κομματική 
και τη συνδικαλιστική δράση. Ως Α Κ Ε Λ διαφωνούμε με αυτή την προσέγγιση. Δεν 
βλέπουμε τις Μ Κ Ο ως αντίβαρο της οργανωμένης κοινωνικής πάλης, αλλά ως 
συμπληρωματικό της στοιχείο. Το Α Κ Ε Λ προτρέπει τα μέλη και τους φίλους του 
Κόμματος να δραστηριοποιούνται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και να μεταφέρουν 
σ' αυτές τις προοδευτικές κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις της Αριστεράς. 

17. Η ιδεολογική πάλη, ως μέρος και έκφραση της ευρύτερης ταξικής πάλης, 
συνεχίζεται ασταμάτητα. Η κυρίαρχη σήμερα αστική ιδεολογία συνειδητά 
καλλιεργεί τον αντικομμουνισμό, την απαξίωση του μαρξισμού - λενινισμού. 
την αποϊδεολογικοποίηση, την απάθεια και την αποστροφή από την οργανωμένη 
πάλη. 0 αντικομμουνισμός εντείνεται στις μέρες μας σε διάφορες χώρες. Η πλέον 
απαράδεκτη μορφή αντικομμουνισμού είναι η επιχειρούμενη προσπάθεια εξίσωσης 
του κομμουνισμού με τον φασισμό. Σε ορισμένες μάλιστα χώρες της Ευρώπης 
προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις που ποινικοποιούν την δράση και τα σύμβολα 
της κομμουνιστικής Αριστεράς. Αυτές τις ενέργειες ως Α Κ Ε Λ τις καταδικάζουμε 
αποφασιστικά. 

18. Η ατμόσφαιρα της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας αναπόφευκτα επηρεάζει και 
τις γραμμές του Λαϊκού Κινήματος. Σ' αυτή οφείλονται αρνητικά φαινόμενα όπως η 
χαλάρωση, η μη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα της κομματικής ζωής, η 
μειωμένη εθελοντική προσφορά, η αδιαφορία και ο παραγοντισμός. Φαινόμενα με 
τα οποία δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε επικαλούμενοι την αλλαγή των συνθηκών, 
αλλά πρέπει συνεχώς να τα αντιπαλεύουμε. Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουμε με επιτυχία αυτά τα 
αρνητικά φαινόμενα. 

19. Οι βασικές αρχές της μαρξιστικής - λενινιστικής μας κοσμοθεωρίας, η αντίληψη 
μας για το σοσιαλισμό, ο διεθνισμός, οι σύγχρονοι προβληματισμοί στο παγκόσμιο 
προοδευτικό κίνημα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της ιδεολογικής 
μας δουλιάς. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής μας δουλιάς πρέπει να ευρίσκεται και 
η υπεράσπιση των οργανωτικών αρχών που διέπουν την λειτουργία του Κόμματος 
μας. Ταυτόχρονα η μαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας μας, το ξεσκέπασμα 
των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η 
τεκμηριωμένη αποκάλυψη του αντιλαϊκού χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισμού, 
η πάλη κατά του εθνικισμού - σοβινισμού, η πάλη κατά της υποκουλτούρας και 
του κοσμοπολιτισμού, έχουν μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι μόνο 
ιδεολογική αλλά και τεράστια πολιτική σημασία. 

20. Το 21ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι υπάρχουν αδυναμίες στην ιδεολογική μας 
δουλιά τόσο προς τα μέσα, προς το ίδιο το Κόμμα, όσο και προς τα έξω, προς την 
κοινωνία. Ως εκ τούτου πρέπει να εντείνουμε τη δουλιά του Κόμματος στον ιδεολογικό 
- μορφωτικό τομέα. Η υλοποίηση της απόφασης για την ίδρυση Κομματικής Σχολής 
και η ενθάρρυνση δημιουργίας Ινστιτούτου Ερευνών θα πρέπει να βρεθούν στο 
επίκεντρο της προσπάθειας του Κόμματος για αναβάθμιση της ιδεολογικής μας 
δουλιάς. 
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21. Οι κρίσιμες στιγμές που περνά η Κύπρος επιβάλλουν την μεγαλύτερη δυνατή 
πολιτική επαγρύπνηση ώστε και με τη δική μας συμβολή να διασφαλίζεται η ομαλή 
δημοκρατική λειτουργία της πολιτικής ζωής. Ως εκ τούτου το Συνέδριο καλεί όλα 
τα μέλη του Κόμματος το καθένα ξεχωριστά, αλλά και το Κόμμα ως σύνολο να 
αναβαθμίσουμε την πολιτική μας επαγρύπνηση. 

22. Οι Διεθνείς Σχέσεις του Κόμματος μας συνιστούν ένα πολύ σημαντικό τομέα 
δουλειάς, ιδιαίτερα στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στον κόσμο και στην Κύπρο. 
Στηριγμένοι στη διεθνιστική μας ιδεολογία, μέσα από τις διεθνείς σχέσεις στοχεύουμε 
στην έκφραση ουσιαστικής και έμπρακτης αλληλεγγύης σε λαούς που υποφέρουν 
από ιμπεριαλιστικούς πολέμους, επεμβάσεις ή εσωτερική βία και παραβίαση 
δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αναμφίβολα, η άντληση στήριξης και αλληλεγγύης 
στον αγώνα του λαού μας για απαλλαγή από την κατοχή συνιστούσε ανέκαθεν 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη των διεθνών μας σχέσεων. Πολύτιμη ήταν και είναι 
η στήριξη και η αλληλεγγύη που λαμβάνουμε ως Κυπριακός λαός από τα Κόμματα 
και τις δυνάμεις της Αριστεράς, οι οποίες με συνέπεια και σταθερότητα βρίσκονται 
στο πλευρό του Α Κ Ε Λ και του λαού μας γενικότερα. Το 21ο Συνέδριο καλεί σε ακόμα 
μεγαλύτερη ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων του Κόμματος, περαιτέρω εδραίωση των 
καλών παραδοσιακών σχέσεων που διατηρούμε με σειρά κόμματα και επέκταση των 
σχέσεων μας σε περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως είναι η Λατινική Αμερική. 

Μαζικό κίνημα, τομείς της κοινωνικής ζωής 

1. Στο προοίμιο της παρούσας απόφασης τονίζεται ότι το 21ο Συνέδριο ενέκρινε τις 
«Θέσεις της Κ.Ε. προς το Συνέδριο». Οι εκτιμήσεις, οι θέσεις, οι πολιτικές, οι στόχοι, 
οι δράσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στις «Θέσεις της Κ.Ε.» θα καθοδηγούν την 
δράση του Α Κ Ε Λ στην επόμενη πενταετία σε όλες τις πτυχές της ζωής της κυπριακής 
κοινωνίας. 

• Το Α Κ Ε Λ ως το Κόμμα των Εργαζομένων της Κύπρου θα εξακολουθήσει να 
έχει στο επίκεντρο της πολιτικής και της δράσης του την υπεράσπιση των 
συμφερόντων, των κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και 
να παλεύει μαζί με τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό τους κίνημα με 
επικεφαλής την ΠΕΟ για τη διεύρυνση αυτών των κατακτήσεων. 

• Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίζει να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο, την ανάπτυξη της 
αγροτικής οικονομίας, την πρόοδο της υπαίθρου και τη διασφάλιση του 
αγροτικού εισοδήματος. Θα είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειεςτου αγροτικού 
κινήματος στην πρωτοπορία του οποίου βρίσκεται η ΕΚΑ. 

• Επιβεβαιώνοντας την σε μεγάλο βαθμό κοινότητα συμφερόντων των 
εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει 
να στηρίζει τα μεσαία στρώματα και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τους 
απέναντι στην πίεση που αισθάνονται από το μεγάλο κεφάλαιο. 

• Η Αριστερά ταυτίζεται με τα οράματα της νέας γενιάς για ένα κόσμο δικαιοσύνης 
όπου θα είναι διασφαλισμένο το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία. Για 
μια κοινωνία που θα διασφαλίζει το μέλλον των νέων ανθρώπων και θα αξιοποιεί 
την προσφορά τους, χωρίς να κουρελιάζει τα όνειρα και την αξιοπρέπεια τους. 
Το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει να είναι συνοδοιπόρος και συναγωνιστής στους 
αγώνες των νέων και του οργανωμένου νεολαιίστικου κινήματος με μπροστάρη 
την ΕΔΟΝ. 

• Η Αριστερά έχει συμβάλει όσο καμιά άλλη δύναμη στην υπόθεση της 
χειραφέτησης της γυναίκας. Το εργατικό και το γυναικείο κίνημα εξ ' 
αντικειμένου βρίσκονται στο ίδιο χαράκωμα. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
τους αγώνες του γυναικείου κινήματος με επικεφαλής την ΠΟΓΟ στην πάλη για 
τη διασφάλιση της ισοτιμίας και των δικαιωμάτων των γυναικών όχι μόνο σε 
επίπεδο διακηρύξεων αλλά και στην πράξη. 

• Το Α Κ Ε Λ βρίσκεται δίπλα στον προσφυγικό κόσμο και παλεύει για τα δίκαια 
του από την πρώτη στιγμή της προσφυγιάς. Το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να στηρίζει 
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το προσφυγικό κίνημα και ιδιαίτερα την ΠΕΠ στην πάλη για την επίλυση 
των προσφυγικών προβλημάτων και την κατοχύρωση του δικαιώματος της 
επιστροφής στις εστίες και τις περιουσίες τους. 

Εγκλωβισμένοι, συγγενείς αγνοουμένων και παθόντεςτηςκυπριακήςτραγωδίας 
θα συνεχίσουν να αισθάνονται το έμπρακτο ενδιαφέρον του Α Κ Ε Λ για την 
επίλυση των προβλημάτων τους. Ιδιαίτερα για το θέμα των αγνοουμένων το 
Α Κ Ε Λ θα ζητά με κάθε ευκαιρία τη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου. 

Το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τα ΙΟΟχρονα του Συνεργατισμού στην Κύπρο. Όπως και 
στο παρελθόν έτσι και σήμερα το Συνεργατικό Κίνημα για το οποίο εργάστηκαν 
και συνεχίζουν να εργάζονται χιλιάδες στελέχη του Α Κ Ε Λ , θα έχει την πλήρη 
στήριξη του Κόμματος έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας συρρίκνωσης του. 

Τα ιδανικά του Κινήματος Ειρήνης και Αλληλεγγύης ταυτίζονται απόλυτα 
με τα ιδανικά της Αριστεράς. Ως εκ τούτου το Α Κ Ε Λ και το Κίνημα Ειρήνης 
και Αλληλεγγύης, στο σύγχρονο κόσμο της ιμπεριαλιστικής «νέας τάξης» 
πραγμάτων, θα εξακολουθήσουν να βαδίζουν στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο. 

Η στενή σχέση του Α Κ Ε Λ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάει βαθιά πίσω στο 
χρόνο στην εποχή της αποικιοκρατίας. Στις σημερινές συνθήκες το Α Κ Ε Λ 
θα πρωταγωνιστήσει στην υλοποίηση της προοδευτικής μεταρρύθμισης του 
θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση Χριστόφια. 

Όσον αφορά την Παιδεία το Α Κ Ε Λ συστρατεύθηκε από την αρχή στο μεγάλο 
εγχείρημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε 
μαζί με την κυβέρνηση Χριστόφια για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και 
την κατάκτηση του στόχου για ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό 
σχολείο. 

Η Αριστερά πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι φορέας και δημιουργός 
Πολιτισμού. Αυτό μαρτυρεί και η ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ 
θα εξακολουθήσει να μάχεται μαζί με τους ανθρώπους του πολιτισμού για την 
αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και του πολιτισμικού επιπέδου του 
λαού μας στο επίπεδο που αξίζει της Κύπρου και της σημαντικής συμβολής 
που έχει η πατρίδα μας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 

0 τομέας της Υγείας, παρά τα βήματα προόδου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα. Η ποιότητα ζωής των πολιτών εξαρτάται στο μέγιστο 
βαθμό από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει ένα κράτος. Το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο τομέα της Υγείας καθοδηγούμενο από το 
αξίωμα ότι η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, που μια κοινωνία έχει υποχρέωση 
να προσφέρει στους πολίτες της. 

Αποφασιστική θα συνεχίσει να είναι η συμμετοχή του Α Κ Ε Λ στον πόλεμο 
κατά της μάστιγας των εξαρτησιογόνων ουσιών. Προσεγγίζοντας σφαιρικά 
το θέμα επικεντρώνουμε την προσοχή και τις προσπάθειες μας στην ανάγκη 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων που οδηγούν στην κόλαση των 
ναρκωτικών. 

Στον τομέα του Αθλητισμού το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να δίδει ιδιαίτερο βάρος στην 
αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων στο χώρο αυτό και στην ανάπτυξη 
του μαζικού αθλητισμού ως προϋπόθεση για μια υγιή κοινωνία. 

Η καταστροφή του Περιβάλλοντος υποθηκεύει το ίδιο το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Στον αγώνα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και 
την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει 
να βρίσκεται στις πρώτες γραμμές υποδεικνύοντας ότι η κυριότερη αιτία 
καταστροφήςτου περιβάλλοντος που πρέπεινα αντιμετωπιστεί είναι το αλόγιστο 
κυνήγι του κέρδους. 

Ο ιΑπόδημο ι Κύπριοι συνιστούν μεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο. Αναγνωρίζοντας 
αυτή την αλήθεια ως Α Κ Ε Λ θεωρούμε ότι η κυπριακή πολιτεία έχει καθήκον να 
ενδιαφέρεται συνεχώς και να αγκαλιάζει με θαλπωρή τους απόδημους, αλλά 
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και τους επαναπατριζόμενους συμπατριώτες μας. Στο Α Κ Ε Λ απόδημοι και 
επαναπατριζόμενοι θα βρίσκουν πάντα ένα συνεπή συναγωνιστή. Το Α Κ Ε Λ θα 
συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής επαναπατρισμού. 

Για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Χριστόφια διαμορφώνεται ολοκληρωμένη 
μεταναστευτική πολιτική. Το Α Κ Ε Λ ως Κόμμα διεθνιστικό θα στέκει πάντα 
ανάχωμα στον ρατσισμό και την ξενοφοβία και θα προτάσσει την ταξική 
συναδέλφωση υπερασπιζόμενο την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των 
μεταναστών. Θα επιμένουμε στη βασική αρχή για εργοδότηση των μεταναστών 
κάτω από τους ίδιους όρους όπως και οι Κύπριοι εργαζόμενοι. Αυτό σε καμιά 
περίπτωση δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα των Κυπρίων εργαζομένων. 
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εγχείρημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε 
μαζί με την κυβέρνηση Χριστόφια για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και 
την κατάκτηση του στόχου για ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό 
σχολείο. 

Η Αριστερά πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι φορέας και δημιουργός 
Πολιτισμού. Αυτό μαρτυρεί και η ιστορία της Αριστεράς στην Κύπρο. Το Α Κ Ε Λ 
θα εξακολουθήσει να μάχεται μαζί με τους ανθρώπους του πολιτισμού για την 
αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών και του πολιτισμικού επιπέδου του 
λαού μας στο επίπεδο που αξίζει της Κύπρου και της σημαντικής συμβολής 
που έχει η πατρίδα μας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 

0 τομέας της Υγείας, παρά τα βήματα προόδου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα. Η ποιότητα ζωής των πολιτών εξαρτάται στο μέγιστο 
βαθμό από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει ένα κράτος. Το 
Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο τομέα της Υγείας καθοδηγούμενο από το 
αξίωμα ότι η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, που μια κοινωνία έχει υποχρέωση 
να προσφέρει στους πολίτες της. 

Αποφασιστική θα συνεχίσει να είναι η συμμετοχή του Α Κ Ε Λ στον πόλεμο 
κατά της μάστιγας των εξαρτησιογόνων ουσιών. Προσεγγίζοντας σφαιρικά 
το θέμα επικεντρώνουμε την προσοχή και τις προσπάθειες μας στην ανάγκη 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων που οδηγούν στην κόλαση των 
ναρκωτικών. 

Στον τομέα του Αθλητισμού το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να δίδει ιδιαίτερο βάρος στην 
αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων στο χώρο αυτό και στην ανάπτυξη 
του μαζικού αθλητισμού ως προϋπόθεση για μια υγιή κοινωνία. 

Η καταστροφή του Περιβάλλοντος υποθηκεύει το ίδιο το μέλλον της 
ανθρωπότητας. Στον αγώνα για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και 
την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης το Α Κ Ε Λ θα εξακολουθήσει 
να βρίσκεται στις πρώτες γραμμές υποδεικνύοντας ότι η κυριότερη αιτία 
καταστροφήςτου περιβάλλοντος που πρέπεινα αντιμετωπιστεί είναι το αλόγιστο 
κυνήγι του κέρδους. 

Ο ιΑπόδημο ι Κύπριοι συνιστούν μεγάλο κεφάλαιο για την Κύπρο. Αναγνωρίζοντας 
αυτή την αλήθεια ως Α Κ Ε Λ θεωρούμε ότι η κυπριακή πολιτεία έχει καθήκον να 
ενδιαφέρεται συνεχώς και να αγκαλιάζει με θαλπωρή τους απόδημους, αλλά 
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και τους επαναπατριζόμενους συμπατριώτες μας. Στο Α Κ Ε Λ απόδημοι και 
επαναπατριζόμενοι θα βρίσκουν πάντα ένα συνεπή συναγωνιστή. Το Α Κ Ε Λ θα 
συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής επαναπατρισμού. 

Για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης Χριστόφια διαμορφώνεται ολοκληρωμένη 
μεταναστευτική πολιτική. Το Α Κ Ε Λ ως Κόμμα διεθνιστικό θα στέκει πάντα 
ανάχωμα στον ρατσισμό και την ξενοφοβία και θα προτάσσει την ταξική 
συναδέλφωση υπερασπιζόμενο την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των 
μεταναστών. Θα επιμένουμε στη βασική αρχή για εργοδότηση των μεταναστών 
κάτω από τους ίδιους όρους όπως και οι Κύπριοι εργαζόμενοι. Αυτό σε καμιά 
περίπτωση δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα των Κυπρίων εργαζομένων. 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας υπόψη το καθοριστικό σημείο στο οποίο βρίσκεται 
ο αγώνας του λαού μας. καθώς επίσης και τις δυνατότητες και προκλήσεις που 
δημιουργούνται από την παρουσία στο πηδάλιο του κράτους του Προέδρου Χριστόφια: 

1. Καλεί σε δημοκρατική συσπείρωση τον Κυπριακό λαό για υλοποίηση του στόχου 
για απαλλαγή από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και 
του λαού μας. καθώς και για το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και τη συνεχή πρόοδο 
του τόπου μας. 

Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δ. Χριστόφια στην 
προσπάθεια του για υλοποίηση του οράματος για δίκαιη λύση και δίκαιη κοινωνία. 

Εκφράζει τη σταθερή δέσμευση του κόμματος σε λύση Δ ιζωνικής - Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, των θεσμών και της 
οικονομίας, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, θα απαλλάσσει 
την Κύπρο από την παρουσία στρατευμάτων και τον εποικισμό και την κηδεμονία 
εγγυητριών δυνάμεων και θα είναι συμβατή με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο. 

2. Δ ιακηρύσσει ότι το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή και σοβαρότητα, 
για την όσο το δυνατό ευρύτερη δυνατή ενότητα του λαού και για ισχυρό εσωτερικό 
μέτωπο το οποίο είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή του αγώνα 
μας. Καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν μικροκομματικούς σχεδιασμούς 
και σκοπιμότητες και να σταθούν δίπλα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην μάχη των 
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη των στόχων του Κυπριακού λαού. 

3. Χαιρετίζει το σημαντικό έργο που έχε ι παραχθεί στον τομέα της εσωτερικής 
διακυβέρνησης και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση και την επίλυση χρόνιων σημαντικών 
θεμάτων που απασχολούσαν έντονα την κυπριακή κοινωνία όπως η βιωσιμότητα του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υδατικό, το συγκοινωνιακό, το στεγαστικό και 
η προσφυγική μέριμνα, τα αγροτικά χρέη, οι χαμηλές συντάξεις, η μεταναστευτική 
πολιτική, το σχέδιο για την προστασία του Ακάμα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η 
μεταρρύθμιση του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α. 

4 Εκφράζει την ευαρέσκεια του για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης η 
οποία δεν έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Η φιλοσοφία αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης από μέρους της κυβέρνησης 
συνεχίζει να είναι κοινωνικά ευαίσθητη, δίκαιη και ισορροπημένη. 

Επαναβεβαιώνει την δέσμευση του κόμματος απέναντι στο κυπριακό λαό ότι θα 
εργαστεί μαζί με τον Πρόεδρο Χριστόφια για πλήρη υλοποίηση του προγράμματος 
διακυβέρνησης του. 

5. Δ ιακηρύσσει ότι με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στηριγμένο στην πλούσια 
αγωνιστική - δημοκρατική ιστορική του διαδρομή, το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να 
ανταποκρίνεται στις έγνοιες, στις προσδοκίες και στα συμφέροντα των εργαζομένων 
και του λαού μας, παραμένοντας στην πρωτοπορία των αγώνων για μια δημοκρατική, 
σύγχρονη και δίκαιη κοινωνία σε μια ειρηνική επανενωμένη και ευημερούσα πατρίδα 
για όλα τα παιδιά της, Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνους. Το Α Κ Ε Λ είναι 
και θα παραμείνει ισχυρή και ακλόνητη δύναμη για τους εργαζόμενους, δύναμη για 
το λαό μας. δύναμη για την Κύπρο. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ με την ευκαιρία των εορτασμών για τα πενήντα χρόνια 
της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια και 
πατριωτικό χαιρετισμό σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Ε/κύπριους, Τ/κύπριους, 
Μαρωνίτες. Αρμένηδες και Λατίνους. Εκφράζει την εκτίμηση και το σεβασμό του 
προς όλους όσοι αγωνίστηκαν και πολλοί απ' αυτούς θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της 
Κύπρου, για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, για τη δημοκρατία, για την κοινωνική 
πρόοδο καιτην ευημερία τουλαού μας. Ιδιαίτερα τ ιμούμετη μνήμη του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανάλωσε τη ζωή του 
στην πάλη για την ελευθερία της Κύπρου και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της. 
Στους αγώνες για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική προκοπή η 
Αριστερά είχε τη δική της καθοριστική συμβολή. 

Η ανεξαρτησία κατακτήθηκε ως αποτέλεσμα σκληρών και πολύχρονων αγώνων 
του συνόλου του λαού μας ενάντια στην αποικιοκρατία. Η έλλειψη ενότητας στο 
εσωτερικό μέτωπο και σοβαρά λάθη τακτικής επέτρεψαν στους εχθρούς της Κύπρου 
να καλλιεργήσουν το διαίρει και βασίλευε και τελικά να επιβάλουν τις συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου. Η ανεξαρτησία έστω και με τη βαριά κληρονομιά των συμφωνιών 
Ζυρίχης - Λονδίνου ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Η Κύπρος ύστερα από αιώνες 
δουλείας ενσωματώθηκε στη διεθνή κοινότητα των ελευθέρων χωρών και ανοίχτηκαν 
προοπτικές οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης του λαού μας. Η 
ανεξαρτησία έστω και δεσμευμένη θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για να ο ικοδομηθεί 
ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς, οι προσδοκίες διαψεύσθηκαν και πολύ γρήγορα ο 
λαός μας γνώρισε καινούργιες περιπέτειες και δοκιμασίες, που κορυφώθηκαν με το 
δίδυμο έγκλημα του φασιστικού πραξικοπήματος της χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' και 
της τουρκικής εισβολής και κατοχής. 

Η Κύπροςθυματοποιήθηκεστο βωμό γεωστρατηγικώνσυμφερόντωντου ιμπεριαλισμού 
και του τουρκικού επεκτατισμού. Η πικρή ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι οι εχθροί 
της Κύπρου υλοποίησαν τα σχέδια τους εκμεταλλευόμενοι την προδοτική δράση 
της ακροδεξιάς καθώς και λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση του Κυπριακού. 
Το γεγονός ότι κάποιοι ακόμα και μετά την ανεξαρτησία εξακολουθούσαν να έχουν 
στο μυαλό τους την ένωση ή τη διχοτόμηση, ο εθνικισμός - σοβινισμός, το κυνήγι 
του ιδεατού και όχι του εφικτού, η καπηλεία των εθνικών αισθημάτων και τα δήθεν 
πατριωτικά συνθήματα, διευκόλυναν τους εχθρούς της Κύπρου στην προώθηση των 
δικών τους στόχων. 

Η αναφορά στις ιστορικές επετείους έχει σημασία όταν συνοδεύεται από 
προβληματισμό και άντληση σωστών διδαγμάτων Δυστυχώς η πραγματικότητα 
στην Κύπρο μισό αιώνα μετά την ανεξαρτησία δείχνει ότι αρκετοί είναι εκείνοι που 
παραμένουν αιχμάλωτοι των κενών συνθημάτων. Κυνηγούν ιδεατές και ιδεώδεις 
λύσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα όσα μεσολάβησαν τα τελευταία 50 χρόνια. 
Παίζουν με το πατριωτικό αίσθημα του λαού μας και εκμεταλλεύονται την αδικία που 
δικαιολογημένα αισθάνεται. 

Αξιολογώντας τα πενήντα χρόνια της Ανεξαρτησίας ως Α Κ Ε Λ σημειώνουμε με μεγάλη 
ικανοποίηση ότι παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες το κράτος και ο λαός μας 
σημείωσαν άλματα προόδου σε ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
ανάπτυξη. Το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν θέσει τη σφραγίδα τους και 
σ' αυτό τον τομέα. Η κυβέρνηση Χριστόφια δίδοντας συνέχεια στην ανοδική πορεία 
ανάπτυξης επιτελεί πολύ σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς, παρά τις δυσκολίες 
που έφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Πενήντα χρόνια μετά την ανεξαρτησία και 36 χρόνια μετά το πραξικόπημα, και την 
εισβολή, ο κυπριακός λαός συνεχίζει τον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και 
επανένωση της πατρίδας μας. Επικεφαλής αυτού του αγώνα βρίσκεται ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας εργάζεται σκληρά 
να ανατρέψει τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής και να ανοίξει το δρόμο 
προς τη λύση. Ακολουθε ί την πολιτική για την οποία δεσμεύτηκε στον κυπριακό 
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Διακηρύξεις του Συνεδρίου 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ έχοντας υπόψη το καθοριστικό σημείο στο οποίο βρίσκεται 
ο αγώνας του λαού μας. καθώς επίσης και τις δυνατότητες και προκλήσεις που 
δημιουργούνται από την παρουσία στο πηδάλιο του κράτους του Προέδρου Χριστόφια: 

1. Καλεί σε δημοκρατική συσπείρωση τον Κυπριακό λαό για υλοποίηση του στόχου 
για απαλλαγή από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας και 
του λαού μας. καθώς και για το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και τη συνεχή πρόοδο 
του τόπου μας. 

Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δ. Χριστόφια στην 
προσπάθεια του για υλοποίηση του οράματος για δίκαιη λύση και δίκαιη κοινωνία. 

Εκφράζει τη σταθερή δέσμευση του κόμματος σε λύση Δ ιζωνικής - Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, των θεσμών και της 
οικονομίας, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, θα απαλλάσσει 
την Κύπρο από την παρουσία στρατευμάτων και τον εποικισμό και την κηδεμονία 
εγγυητριών δυνάμεων και θα είναι συμβατή με το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και 
με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο. 

2. Δ ιακηρύσσει ότι το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να εργάζεται με επιμονή και σοβαρότητα, 
για την όσο το δυνατό ευρύτερη δυνατή ενότητα του λαού και για ισχυρό εσωτερικό 
μέτωπο το οποίο είναι προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή του αγώνα 
μας. Καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να παραμερίσουν μικροκομματικούς σχεδιασμούς 
και σκοπιμότητες και να σταθούν δίπλα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην μάχη των 
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη των στόχων του Κυπριακού λαού. 

3. Χαιρετίζει το σημαντικό έργο που έχε ι παραχθεί στον τομέα της εσωτερικής 
διακυβέρνησης και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση και την επίλυση χρόνιων σημαντικών 
θεμάτων που απασχολούσαν έντονα την κυπριακή κοινωνία όπως η βιωσιμότητα του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υδατικό, το συγκοινωνιακό, το στεγαστικό και 
η προσφυγική μέριμνα, τα αγροτικά χρέη, οι χαμηλές συντάξεις, η μεταναστευτική 
πολιτική, το σχέδιο για την προστασία του Ακάμα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η 
μεταρρύθμιση του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α. 

4 Εκφράζει την ευαρέσκεια του για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης η 
οποία δεν έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 
Η φιλοσοφία αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης από μέρους της κυβέρνησης 
συνεχίζει να είναι κοινωνικά ευαίσθητη, δίκαιη και ισορροπημένη. 

Επαναβεβαιώνει την δέσμευση του κόμματος απέναντι στο κυπριακό λαό ότι θα 
εργαστεί μαζί με τον Πρόεδρο Χριστόφια για πλήρη υλοποίηση του προγράμματος 
διακυβέρνησης του. 

5. Δ ιακηρύσσει ότι με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στηριγμένο στην πλούσια 
αγωνιστική - δημοκρατική ιστορική του διαδρομή, το Α Κ Ε Λ θα συνεχίσει να 
ανταποκρίνεται στις έγνοιες, στις προσδοκίες και στα συμφέροντα των εργαζομένων 
και του λαού μας, παραμένοντας στην πρωτοπορία των αγώνων για μια δημοκρατική, 
σύγχρονη και δίκαιη κοινωνία σε μια ειρηνική επανενωμένη και ευημερούσα πατρίδα 
για όλα τα παιδιά της, Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένηδες, Μαρωνίτες και Λατίνους. Το Α Κ Ε Λ είναι 
και θα παραμείνει ισχυρή και ακλόνητη δύναμη για τους εργαζόμενους, δύναμη για 
το λαό μας. δύναμη για την Κύπρο. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ με την ευκαιρία των εορτασμών για τα πενήντα χρόνια 
της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια και 
πατριωτικό χαιρετισμό σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Ε/κύπριους, Τ/κύπριους, 
Μαρωνίτες. Αρμένηδες και Λατίνους. Εκφράζει την εκτίμηση και το σεβασμό του 
προς όλους όσοι αγωνίστηκαν και πολλοί απ' αυτούς θυσιάστηκαν για τη λευτεριά της 
Κύπρου, για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, για τη δημοκρατία, για την κοινωνική 
πρόοδο καιτην ευημερία τουλαού μας. Ιδιαίτερα τ ιμούμετη μνήμη του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας που ανάλωσε τη ζωή του 
στην πάλη για την ελευθερία της Κύπρου και την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της. 
Στους αγώνες για ελευθερία, ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική προκοπή η 
Αριστερά είχε τη δική της καθοριστική συμβολή. 

Η ανεξαρτησία κατακτήθηκε ως αποτέλεσμα σκληρών και πολύχρονων αγώνων 
του συνόλου του λαού μας ενάντια στην αποικιοκρατία. Η έλλειψη ενότητας στο 
εσωτερικό μέτωπο και σοβαρά λάθη τακτικής επέτρεψαν στους εχθρούς της Κύπρου 
να καλλιεργήσουν το διαίρει και βασίλευε και τελικά να επιβάλουν τις συμφωνίες 
Ζυρίχης - Λονδίνου. Η ανεξαρτησία έστω και με τη βαριά κληρονομιά των συμφωνιών 
Ζυρίχης - Λονδίνου ήταν μια μεγάλη κατάκτηση. Η Κύπρος ύστερα από αιώνες 
δουλείας ενσωματώθηκε στη διεθνή κοινότητα των ελευθέρων χωρών και ανοίχτηκαν 
προοπτικές οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης του λαού μας. Η 
ανεξαρτησία έστω και δεσμευμένη θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για να ο ικοδομηθεί 
ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς, οι προσδοκίες διαψεύσθηκαν και πολύ γρήγορα ο 
λαός μας γνώρισε καινούργιες περιπέτειες και δοκιμασίες, που κορυφώθηκαν με το 
δίδυμο έγκλημα του φασιστικού πραξικοπήματος της χούντας και της Ε Ο Κ Α Β' και 
της τουρκικής εισβολής και κατοχής. 

Η Κύπροςθυματοποιήθηκεστο βωμό γεωστρατηγικώνσυμφερόντωντου ιμπεριαλισμού 
και του τουρκικού επεκτατισμού. Η πικρή ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι οι εχθροί 
της Κύπρου υλοποίησαν τα σχέδια τους εκμεταλλευόμενοι την προδοτική δράση 
της ακροδεξιάς καθώς και λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση του Κυπριακού. 
Το γεγονός ότι κάποιοι ακόμα και μετά την ανεξαρτησία εξακολουθούσαν να έχουν 
στο μυαλό τους την ένωση ή τη διχοτόμηση, ο εθνικισμός - σοβινισμός, το κυνήγι 
του ιδεατού και όχι του εφικτού, η καπηλεία των εθνικών αισθημάτων και τα δήθεν 
πατριωτικά συνθήματα, διευκόλυναν τους εχθρούς της Κύπρου στην προώθηση των 
δικών τους στόχων. 

Η αναφορά στις ιστορικές επετείους έχει σημασία όταν συνοδεύεται από 
προβληματισμό και άντληση σωστών διδαγμάτων Δυστυχώς η πραγματικότητα 
στην Κύπρο μισό αιώνα μετά την ανεξαρτησία δείχνει ότι αρκετοί είναι εκείνοι που 
παραμένουν αιχμάλωτοι των κενών συνθημάτων. Κυνηγούν ιδεατές και ιδεώδεις 
λύσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα όσα μεσολάβησαν τα τελευταία 50 χρόνια. 
Παίζουν με το πατριωτικό αίσθημα του λαού μας και εκμεταλλεύονται την αδικία που 
δικαιολογημένα αισθάνεται. 

Αξιολογώντας τα πενήντα χρόνια της Ανεξαρτησίας ως Α Κ Ε Λ σημειώνουμε με μεγάλη 
ικανοποίηση ότι παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες το κράτος και ο λαός μας 
σημείωσαν άλματα προόδου σε ότι αφορά την οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
ανάπτυξη. Το Α Κ Ε Λ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα έχουν θέσει τη σφραγίδα τους και 
σ' αυτό τον τομέα. Η κυβέρνηση Χριστόφια δίδοντας συνέχεια στην ανοδική πορεία 
ανάπτυξης επιτελεί πολύ σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς, παρά τις δυσκολίες 
που έφερε η παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Πενήντα χρόνια μετά την ανεξαρτησία και 36 χρόνια μετά το πραξικόπημα, και την 
εισβολή, ο κυπριακός λαός συνεχίζει τον αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και 
επανένωση της πατρίδας μας. Επικεφαλής αυτού του αγώνα βρίσκεται ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας εργάζεται σκληρά 
να ανατρέψει τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής και να ανοίξει το δρόμο 
προς τη λύση. Ακολουθε ί την πολιτική για την οποία δεσμεύτηκε στον κυπριακό 
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λαό. Πολιτική που υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τις βασικές αρχές λύσης του 
Κυπριακού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες που πείθουν για τη βούληση 
μας για λύση, και προωθώντας προτάσεις λογικές, συναινετικές, ρεαλιστικές που 
υπηρετούν το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
συνάδουν με τις διαχρονικές θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς. 

Στόχος μας παραμένει η άρση της κατοχής, ο τερματισμός του εποικισμού και 
της διαίρεσης, η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών 
ελευθεριών του λαού μας. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των συμφωνιών 
υψηλού επιπέδου, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Τυχόν εγκατάλειψη 
του στόχου λύσης ομοσπονδίας θα οδηγήσει στην οριστική διχοτόμηση και το Α Κ Ε Λ 
ποτέ δεν θα αποδεχτεί τη διχοτόμηση. 

Για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση δεν είναι αρκετή η δεδομένη πολιτική βούληση 
της ε/κυπριακής πλευράς και του Προέδρου Χριστόφια. Πρέπει να υπάρξει ανάλογη 
βούληση και από την άλλη πλευρά και ιδιαίτερα την Άγκυρα. Πρέπει να αλλάξει 
ριζικά η πολιτική της Τουρκίας, που επιτέλους οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να δεχτεί ότι η Κύπρος θα είναι μια πραγματικά 
ανεξάρτητη δημοκρατία, κοινό σπίτι των Ε/κυπρίων και των Τ/κυπρίων, χωρίς ξένη 
παρουσία και εξαρτήσεις. Η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι στο 
εξωτερικό δηλώνουν ότι επιθυμούν να λυθεί το Κυπριακό, οφείλουν να στρέψουν την 
επιρροή και τις πιέσεις τους προς την Αγκυρα. 

Με την ευκαιρία των 50χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τους 
Τ/κύριους συμπατριώτες μας τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινή 
κατάκτηση όλων των Κυπρίων και όλοι οι Κύπριοι έχουμε καθήκον και υποχρέωση 
να αγωνιστούμε για να λυθεί το Κυπριακό και οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε μια 
ενωμένη, ασφαλή, δημοκρατική και ευημερούσα Κύπρο. 

Η λύση του κυπριακού δεν θα αποτρέψει μόνο τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 
την πατρίδα μας αλλά θα ανοίξει νέους ορίζοντες για πρόοδο και ευημερία. 

Η ενωμένη, ασφαλής, ευημερούσα και δημοκρατική Κύπρος δεν είναι μια άπιαστη 
ουτοπία, αλλά ένας εφικτός στόχος που πρέπει με τον κοινό μας αγώνα, όλοι οι 
Κύπριοι, να καταστήσουμε πραγματικότητα. 

Ζήτω τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2010, ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες Τουρκοκύπριοι 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου 
2010 απευθύνει σε όλους σας θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό φιλίας, συνεργασίας 
και κοινής πάλης για λύση και επανένωση του τόπου, του λαού, των θεσμών και της 
οικονομίας. 

1. Οι κοινοί ταξικοί και πολιτικοί αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
έδωσαν λαμπρά παραδείγματα συναδέλφωσης και έκφρασης γνήσιου πατριωτισμού 
και αγάπης προς την κοινή μας πατρίδα. 

Η Αριστερά, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πολιτική της επαναπροσέγγισης 
και του κοινού αγώνα των Ε/Κ και των Τ/Κ για ένα ειρηνικό, ασφαλές και ελπιδοφόρο 
μέλλον για όλους τους Κυπρίους. 

2. Το Κυπριακό από τον Σεπτέμβριο του 2008 έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. 
Η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δημοκρατίας έδωσε ώθηση 
στην πορεία του Κυπριακού και αναζωογόνησε τις προοπτικές επίλυσης του με την 
ανάληψη πρωτοβουλιών ουσίας. 

3. Είναι καθήκον όλων, Ε/Κ και Τ/Κ, να εντείνουμε την πάλη για εξεύρεση μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα στηρίζεται στα περί Κύπρου 
ψηφίσματα και αποφάσεις του ΟΗΕ. τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977 και 1979, 
το Δ ιεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

4. Βάση λύσης την οποία αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές είναι η εγκαθίδρυση 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο για ένα κράτος με μια και μόνη 
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. 

5. Επιδιώκουμε ένα αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό, που θα διασφαλίζει 
ελπιδοφόρο μέλλον για τον λαό και τον τόπο μας. Μέλλον ανάπτυξης, ευημερίας, 
ειρηνικής και δημιουργικής συμβίωσης και προοπτικής, που θα εξυπηρετεί πρώτιστα 
τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού και όχι οποιωνδήποτε ξένων. 

6. Η ανάδειξη στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας δυνάμεων που 
ιστορικά ταυτίζονται με τις πιο σκληρές και αδιάλλακτες προσεγγίσεις, αναμφίβολα 
επηρεάζε ι αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

7. Η όσο το δυνατό γρηγορότερη λύση του Κυπριακού, έχοντας υπόψη την 
συνεχή ροή εποίκων στο νησί μας. αφορά πλέον και την διατήρηση της ύπαρξης και 
συνέχισης της ταυτότητας της Τ/Κ κοινότητας στην Κύπρο. 

8. Για το Α Κ Ε Λ η επαναπροσέγγιση είναι πρώτιστα πολιτική διαδικασία με 
στρατηγική σημασία στον αγώνα μας. Οι ιστορικές στιγμές που διέρχεται σήμερα 
η Κύπρος μας. επιβάλλουν στις προοδευτικές και φιλειρηνικές δυνάμεις των δύο 
κοινοτήτων να συνεργαστούν ακόμα πιο δυναμικά ώστε το όραμα της επανένωσης 
και λύτρωσης του λαού και του τόπου μας να επιτευχθεί. 

9. Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν: 

• Να παραμείνουν συνεπείς και σταθερά προσηλωμένες στις βασικές αρχές 
λύσης του Κυπριακού όπως έχουν συμφωνηθεί και περιγραφεί πιο πάνω. 

• Να εντείνουν τον αγώνα κατά του εθνικισμού και σοβινισμού που ιστορικά 
έτυχαν εκμετάλλευσης από εξωτερικούς παράγοντες και έχουν προκαλέσει 
τόσα δεινά στον τόπο και λαό μας. 

• Να αξιοποιήσουν την χρονική στιγμή που έχει δημιουργήσει η επανέναρξη 
των συνομιλιών και να συντονίσουν ακόμα περισσότερο την δράση τους στην 
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λαό. Πολιτική που υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τις βασικές αρχές λύσης του 
Κυπριακού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες που πείθουν για τη βούληση 
μας για λύση, και προωθώντας προτάσεις λογικές, συναινετικές, ρεαλιστικές που 
υπηρετούν το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και 
συνάδουν με τις διαχρονικές θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς. 

Στόχος μας παραμένει η άρση της κατοχής, ο τερματισμός του εποικισμού και 
της διαίρεσης, η αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών 
ελευθεριών του λαού μας. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από λύση διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των συμφωνιών 
υψηλού επιπέδου, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Τυχόν εγκατάλειψη 
του στόχου λύσης ομοσπονδίας θα οδηγήσει στην οριστική διχοτόμηση και το Α Κ Ε Λ 
ποτέ δεν θα αποδεχτεί τη διχοτόμηση. 

Για να ανοίξει ο δρόμος για τη λύση δεν είναι αρκετή η δεδομένη πολιτική βούληση 
της ε/κυπριακής πλευράς και του Προέδρου Χριστόφια. Πρέπει να υπάρξει ανάλογη 
βούληση και από την άλλη πλευρά και ιδιαίτερα την Άγκυρα. Πρέπει να αλλάξει 
ριζικά η πολιτική της Τουρκίας, που επιτέλους οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να δεχτεί ότι η Κύπρος θα είναι μια πραγματικά 
ανεξάρτητη δημοκρατία, κοινό σπίτι των Ε/κυπρίων και των Τ/κυπρίων, χωρίς ξένη 
παρουσία και εξαρτήσεις. Η διεθνής κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι στο 
εξωτερικό δηλώνουν ότι επιθυμούν να λυθεί το Κυπριακό, οφείλουν να στρέψουν την 
επιρροή και τις πιέσεις τους προς την Αγκυρα. 

Με την ευκαιρία των 50χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας το Α Κ Ε Λ χαιρετίζει τους 
Τ/κύριους συμπατριώτες μας τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κοινή 
κατάκτηση όλων των Κυπρίων και όλοι οι Κύπριοι έχουμε καθήκον και υποχρέωση 
να αγωνιστούμε για να λυθεί το Κυπριακό και οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σε μια 
ενωμένη, ασφαλή, δημοκρατική και ευημερούσα Κύπρο. 

Η λύση του κυπριακού δεν θα αποτρέψει μόνο τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 
την πατρίδα μας αλλά θα ανοίξει νέους ορίζοντες για πρόοδο και ευημερία. 

Η ενωμένη, ασφαλής, ευημερούσα και δημοκρατική Κύπρος δεν είναι μια άπιαστη 
ουτοπία, αλλά ένας εφικτός στόχος που πρέπει με τον κοινό μας αγώνα, όλοι οι 
Κύπριοι, να καταστήσουμε πραγματικότητα. 

Ζήτω τα 50χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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Ψηφίσματα και Μηνύματα του Συνεδρίου 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2010, ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ 

Αγαπητοί συμπατριώτες, συμπατριώτισσες Τουρκοκύπριοι 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στην Λευκωσία μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου 
2010 απευθύνει σε όλους σας θερμό, αγωνιστικό χαιρετισμό φιλίας, συνεργασίας 
και κοινής πάλης για λύση και επανένωση του τόπου, του λαού, των θεσμών και της 
οικονομίας. 

1. Οι κοινοί ταξικοί και πολιτικοί αγώνες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
έδωσαν λαμπρά παραδείγματα συναδέλφωσης και έκφρασης γνήσιου πατριωτισμού 
και αγάπης προς την κοινή μας πατρίδα. 

Η Αριστερά, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πολιτική της επαναπροσέγγισης 
και του κοινού αγώνα των Ε/Κ και των Τ/Κ για ένα ειρηνικό, ασφαλές και ελπιδοφόρο 
μέλλον για όλους τους Κυπρίους. 

2. Το Κυπριακό από τον Σεπτέμβριο του 2008 έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. 
Η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δημοκρατίας έδωσε ώθηση 
στην πορεία του Κυπριακού και αναζωογόνησε τις προοπτικές επίλυσης του με την 
ανάληψη πρωτοβουλιών ουσίας. 

3. Είναι καθήκον όλων, Ε/Κ και Τ/Κ, να εντείνουμε την πάλη για εξεύρεση μιας 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα στηρίζεται στα περί Κύπρου 
ψηφίσματα και αποφάσεις του ΟΗΕ. τις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977 και 1979, 
το Δ ιεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

4. Βάση λύσης την οποία αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές είναι η εγκαθίδρυση 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται 
στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Κύπρο για ένα κράτος με μια και μόνη 
κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. 

5. Επιδιώκουμε ένα αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό, που θα διασφαλίζει 
ελπιδοφόρο μέλλον για τον λαό και τον τόπο μας. Μέλλον ανάπτυξης, ευημερίας, 
ειρηνικής και δημιουργικής συμβίωσης και προοπτικής, που θα εξυπηρετεί πρώτιστα 
τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού και όχι οποιωνδήποτε ξένων. 

6. Η ανάδειξη στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας δυνάμεων που 
ιστορικά ταυτίζονται με τις πιο σκληρές και αδιάλλακτες προσεγγίσεις, αναμφίβολα 
επηρεάζε ι αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

7. Η όσο το δυνατό γρηγορότερη λύση του Κυπριακού, έχοντας υπόψη την 
συνεχή ροή εποίκων στο νησί μας. αφορά πλέον και την διατήρηση της ύπαρξης και 
συνέχισης της ταυτότητας της Τ/Κ κοινότητας στην Κύπρο. 

8. Για το Α Κ Ε Λ η επαναπροσέγγιση είναι πρώτιστα πολιτική διαδικασία με 
στρατηγική σημασία στον αγώνα μας. Οι ιστορικές στιγμές που διέρχεται σήμερα 
η Κύπρος μας. επιβάλλουν στις προοδευτικές και φιλειρηνικές δυνάμεις των δύο 
κοινοτήτων να συνεργαστούν ακόμα πιο δυναμικά ώστε το όραμα της επανένωσης 
και λύτρωσης του λαού και του τόπου μας να επιτευχθεί. 

9. Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν: 

• Να παραμείνουν συνεπείς και σταθερά προσηλωμένες στις βασικές αρχές 
λύσης του Κυπριακού όπως έχουν συμφωνηθεί και περιγραφεί πιο πάνω. 

• Να εντείνουν τον αγώνα κατά του εθνικισμού και σοβινισμού που ιστορικά 
έτυχαν εκμετάλλευσης από εξωτερικούς παράγοντες και έχουν προκαλέσει 
τόσα δεινά στον τόπο και λαό μας. 

• Να αξιοποιήσουν την χρονική στιγμή που έχει δημιουργήσει η επανέναρξη 
των συνομιλιών και να συντονίσουν ακόμα περισσότερο την δράση τους στην 
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κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού. Να ενισχύσουν τα μέτρα καλής θέλησης, 
την συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, βοηθώντας έτσι στην δημιουργία 
της αναγκαίας δυναμικής μέσα στον Κυπριακό λαό που να ενισχύει και να 
στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

• Να διαδραματίσουν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη κοινού αγώνα 
και κοινής δράσης με πρωτοβουλίες που να στηρίζονται κυρίως στο λαϊκό 
κίνημα και σε κινητοποιήσεις οργανώσεων και κινημάτων που εκφράζουν 
απευθείας την λαϊκή βάση. 

Ως Α Κ Ε Λ θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την αντίσταση στις όποιες αντικυπριακές 
μεθοδεύσεις που θέλουν τον λαό και τον τόπο μας διχοτομημένο. Θα σηκώσουμε 
ακόμα πιο ψηλά τα λάβαρα της φιλίας, της συνεργασίας και της κοινής πάλης για 
λεύτερη, ενωμένη, κοινή πατρίδα, μάνα όλων των παιδιών της. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΓ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΜΠΑΝ ΚΙ ΜΟΥΝ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25 - 28 Νοεμβρίου 
2010 υπογραμμίζοντας τη σημασία των καλών υπηρεσιών σας στις προσπάθειες για 
επίτευξη λύσης του Κυπριακού προβλήματος, σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταγγέλλει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη για πέραν των 36 
χρόνων παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιώνει 
την άμεση εφαρμογή των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την άρση της κατοχής και τον τερματισμό του 
εποικισμού και του απαράδεκτου στάτους-κβο που συνιστά παραβίαση της εδαφικής 
ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την απόσυρση όλων 
των τουρκικών στρατευμάτων, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. 

2. Υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό αποτελεί διεθνές πρόβλημα εισβολής, κατοχής 
και ξένων επεμβάσεων, το οποίο μπορεί και πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά μέσα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Στοχεύει σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων 
και αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου 
1977 και 1979, και του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Που θα προνοεί για λύση 
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται 
από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Για ένα κράτος, με μία κυριαρχία, μία διεθνή 
προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, που θα επανενώνει το χώρο, το λαό. τους θεσμούς 
και την οικονομία. 

4. Υπογραμμίζει ότι η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται από τη διαρκή ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες 
οδήγησαν στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, με μοναδικό στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης, 
λειτουργικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήματος. 

5. Εκφράζει την ικανοποίηση του για το πλαίσιο των απευθείας διαπραγματεύσεων 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο ως προς της ουσία όσο 
και ως προς τη διαδικασία, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί από τους ηγέτες των δύο 
κοινοτήτων και τον Δ ιεθνή Οργανισμό. 

6. Υποδεικνύει την ορθότητα και συνακόλουθα την προσήλωση που πρέπει να 
επιδειχθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο συμφωνημένο πλαίσιο. Απορρίπτει 
κατηγορηματικά την όποια προσπάθεια επιβολής ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων η 
επιδιαιτησίας. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία είναι Κυπριακής ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται ουδόλως 
την εξαίρεση της Τουρκίας από την ευθύνη της ως κατοχική δύναμη. 

7. Σημειώνει ότι η Τουρκία, ενώ αναλώνεται σε επικοινωνιακού χαρακτήρα 
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δηλώσεις και κινήσεις, επί της ουσίας οι θέσεις και οι τοποθετήσεις της όχι μόνο δεν 
ενισχύουν την προσπάθεια για λύση αλλά συνεχίζουν να στηρίζονται στην φιλοσοφία 
των δυο κρατών και την αναβάθμιση της παράνομης οντότητας στην κατεχόμενη 
Κύπρο. 

Σειρά θέσεων που υποβάλλει η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Το Συνέδριο καταγγέλλει αυτή την στάση και την καταδικάζει γιατί αποτελεί εμπόδιο 
στην επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. 

8. Τονίζει ότι επιδεικνύοντας αμέριστη προσήλωση στο στόχο της επίτευξης 
λύσης το συντομότερο δυνατό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει 
υποβάλει το Τρίπτυχο προτάσεων, το οποίο κρίνεται από το Συνέδριο ως ρεαλιστικό 
και ισορροπημένο. Θεωρεί ότι η υιοθέτηση του Τριπτύχου θα μπορούσε να δώσει 
ώθηση στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα την απογοήτευση του 
για τη μη δημιουργική αλλά ιδιαίτερα αρνητική στάση που έχει τηρήσει σχετικά η 
τουρκική πλευρά. 

9. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού 
θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την οικοδόμηση νέων προοπτικών ευημερίας και 
ανάπτυξης για ολόκληρο το λαό μας, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίουε, σε μια 
κοινή, επανενωμένη ομοσπονδιακή πατρίδα η οποία θα συνιστά γέφυρα ειρήνης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

10. Εκφράζει την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ στο ανθρωπιστικό θέμα της διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων. 
Χαιρετίζει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και ζητά ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση 
της διαδικασίας. Επισημαίνει την ανάγκη η Τουρκία να δώσει όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται και να προσαρμοστεί πλήρως στο αποτέλεσμα 4ης διακρατικής 
προσφυγής. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΕΛ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ συνέρχεται σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής απειλούν την επιβίωση του πλανήτη και απασχολούν σοβαρά την 
παγκόσμια κοινότητα. Η περιβαλλοντική και οικολογική κρίση δενείναι παρά οι άμεσες 
επιπτώσεις του κυρίαρχου παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού 
συστήματος. Ενώ, από τη μια, παράγει και συσσωρεύει τεράστιο πλούτο, από την 
άλλη καταδικάζει τον μισό πληθυσμό του πλανήτη σε φτώχεια και εξαθλίωση. Η 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του 
πλανήτη, αποτελεί συστατικό μέρος του αγώνα για ένα δικαιότερο, ειρηνικό κόσμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ενόψει της πραγματοποίησης της 16ης 
Δ ιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, από τις 29 του Νοέμβρη 
μέχρι τις 9 του Δεκέμβρη 2010. το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ : 

1. Καταγράφει την αποτυχία της 15ης Δ ιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2009 στην Κοπεγχάγη 
και την αδυναμία των ηγετών του κόσμου, ιδιαίτερα αυτών των αναπτυγμένων 
χωρών, να δημιουργήσουν την προοπτική ουσιαστικής αντιμετώπισης της απειλής 
της κλιματικής αλλαγής. 

2. Υπογραμμίζει την τεράστια σημασία για την ανθρωπότητα, της 16ης Δ ιάσκεψης 
που θα πραγματοποιηθεί στο Κανκούν του Μεξικού. 0 στόχος της Δ ιάσκεψης δεν 
μπορεί να είναι άλλος από μια ουσιαστική και δεσμευτική συμφωνία για δραστική 
μείωση των ρύπων, που αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την συγκράτηση της 
περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. 

3. Υποστηρίζει και απαιτεί την ανάγκη για άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική 
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κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού. Να ενισχύσουν τα μέτρα καλής θέλησης, 
την συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, βοηθώντας έτσι στην δημιουργία 
της αναγκαίας δυναμικής μέσα στον Κυπριακό λαό που να ενισχύει και να 
στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. 

• Να διαδραματίσουν ακόμα πιο καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη κοινού αγώνα 
και κοινής δράσης με πρωτοβουλίες που να στηρίζονται κυρίως στο λαϊκό 
κίνημα και σε κινητοποιήσεις οργανώσεων και κινημάτων που εκφράζουν 
απευθείας την λαϊκή βάση. 

Ως Α Κ Ε Λ θα συνεχίσουμε τον αγώνα και την αντίσταση στις όποιες αντικυπριακές 
μεθοδεύσεις που θέλουν τον λαό και τον τόπο μας διχοτομημένο. Θα σηκώσουμε 
ακόμα πιο ψηλά τα λάβαρα της φιλίας, της συνεργασίας και της κοινής πάλης για 
λεύτερη, ενωμένη, κοινή πατρίδα, μάνα όλων των παιδιών της. 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΓ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΜΠΑΝ ΚΙ ΜΟΥΝ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25 - 28 Νοεμβρίου 
2010 υπογραμμίζοντας τη σημασία των καλών υπηρεσιών σας στις προσπάθειες για 
επίτευξη λύσης του Κυπριακού προβλήματος, σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταγγέλλει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη για πέραν των 36 
χρόνων παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αξιώνει 
την άμεση εφαρμογή των περί Κύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την άρση της κατοχής και τον τερματισμό του 
εποικισμού και του απαράδεκτου στάτους-κβο που συνιστά παραβίαση της εδαφικής 
ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, την απόσυρση όλων 
των τουρκικών στρατευμάτων, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. 

2. Υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό αποτελεί διεθνές πρόβλημα εισβολής, κατοχής 
και ξένων επεμβάσεων, το οποίο μπορεί και πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά μέσα στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Στοχεύει σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων 
και αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, των Συμφωνιών Υψηλού Επιπέδου 
1977 και 1979, και του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Που θα προνοεί για λύση 
δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται 
από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Για ένα κράτος, με μία κυριαρχία, μία διεθνή 
προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, που θα επανενώνει το χώρο, το λαό. τους θεσμούς 
και την οικονομία. 

4. Υπογραμμίζει ότι η εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας, χαρακτηρίζεται από τη διαρκή ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες 
οδήγησαν στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, με μοναδικό στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης, 
λειτουργικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήματος. 

5. Εκφράζει την ικανοποίηση του για το πλαίσιο των απευθείας διαπραγματεύσεων 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο ως προς της ουσία όσο 
και ως προς τη διαδικασία, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί από τους ηγέτες των δύο 
κοινοτήτων και τον Δ ιεθνή Οργανισμό. 

6. Υποδεικνύει την ορθότητα και συνακόλουθα την προσήλωση που πρέπει να 
επιδειχθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στο συμφωνημένο πλαίσιο. Απορρίπτει 
κατηγορηματικά την όποια προσπάθεια επιβολής ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων η 
επιδιαιτησίας. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία είναι Κυπριακής ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται ουδόλως 
την εξαίρεση της Τουρκίας από την ευθύνη της ως κατοχική δύναμη. 

7. Σημειώνει ότι η Τουρκία, ενώ αναλώνεται σε επικοινωνιακού χαρακτήρα 
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δηλώσεις και κινήσεις, επί της ουσίας οι θέσεις και οι τοποθετήσεις της όχι μόνο δεν 
ενισχύουν την προσπάθεια για λύση αλλά συνεχίζουν να στηρίζονται στην φιλοσοφία 
των δυο κρατών και την αναβάθμιση της παράνομης οντότητας στην κατεχόμενη 
Κύπρο. 

Σειρά θέσεων που υποβάλλει η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για λύση διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. 

Το Συνέδριο καταγγέλλει αυτή την στάση και την καταδικάζει γιατί αποτελεί εμπόδιο 
στην επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος. 

8. Τονίζει ότι επιδεικνύοντας αμέριστη προσήλωση στο στόχο της επίτευξης 
λύσης το συντομότερο δυνατό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει 
υποβάλει το Τρίπτυχο προτάσεων, το οποίο κρίνεται από το Συνέδριο ως ρεαλιστικό 
και ισορροπημένο. Θεωρεί ότι η υιοθέτηση του Τριπτύχου θα μπορούσε να δώσει 
ώθηση στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα την απογοήτευση του 
για τη μη δημιουργική αλλά ιδιαίτερα αρνητική στάση που έχει τηρήσει σχετικά η 
τουρκική πλευρά. 

9. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η επίτευξη λύσης του Κυπριακού 
θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την οικοδόμηση νέων προοπτικών ευημερίας και 
ανάπτυξης για ολόκληρο το λαό μας, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίουε, σε μια 
κοινή, επανενωμένη ομοσπονδιακή πατρίδα η οποία θα συνιστά γέφυρα ειρήνης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

10. Εκφράζει την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ στο ανθρωπιστικό θέμα της διακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων. 
Χαιρετίζει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και ζητά ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση 
της διαδικασίας. Επισημαίνει την ανάγκη η Τουρκία να δώσει όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται και να προσαρμοστεί πλήρως στο αποτέλεσμα 4ης διακρατικής 
προσφυγής. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 21 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΚΕΛ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

Το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ συνέρχεται σε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής απειλούν την επιβίωση του πλανήτη και απασχολούν σοβαρά την 
παγκόσμια κοινότητα. Η περιβαλλοντική και οικολογική κρίση δενείναι παρά οι άμεσες 
επιπτώσεις του κυρίαρχου παγκόσμιου μοντέλου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού 
συστήματος. Ενώ, από τη μια, παράγει και συσσωρεύει τεράστιο πλούτο, από την 
άλλη καταδικάζει τον μισό πληθυσμό του πλανήτη σε φτώχεια και εξαθλίωση. Η 
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του 
πλανήτη, αποτελεί συστατικό μέρος του αγώνα για ένα δικαιότερο, ειρηνικό κόσμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και ενόψει της πραγματοποίησης της 16ης 
Δ ιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, από τις 29 του Νοέμβρη 
μέχρι τις 9 του Δεκέμβρη 2010. το 21ο Συνέδριο του Α Κ Ε Λ : 

1. Καταγράφει την αποτυχία της 15ης Δ ιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβρη του 2009 στην Κοπεγχάγη 
και την αδυναμία των ηγετών του κόσμου, ιδιαίτερα αυτών των αναπτυγμένων 
χωρών, να δημιουργήσουν την προοπτική ουσιαστικής αντιμετώπισης της απειλής 
της κλιματικής αλλαγής. 

2. Υπογραμμίζει την τεράστια σημασία για την ανθρωπότητα, της 16ης Δ ιάσκεψης 
που θα πραγματοποιηθεί στο Κανκούν του Μεξικού. 0 στόχος της Δ ιάσκεψης δεν 
μπορεί να είναι άλλος από μια ουσιαστική και δεσμευτική συμφωνία για δραστική 
μείωση των ρύπων, που αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την συγκράτηση της 
περαιτέρω αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. 

3. Υποστηρίζει και απαιτεί την ανάγκη για άμεση, ουσιαστική και αποτελεσματική 
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οικονομική και τεχνολογική βοήθεια από τις πλούσιες χώρες του Βορρά προς τις 
φτωχές χώρες του, για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης. 

4. Απορρίπτει κατηγορηματικά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ρύθμιση του 
προβλήματος με μηχανισμούς της αγοράς, όπως είναι το Σύστημα Εμπορίας των 
Ρύπων, το οποίο με την εφαρμογή του όχι μόνο δεν έφερε πρόοδο αλλά δημιούργησε 
άλλοθι στους μεγάλους ρυπαντές να συνεχίζουν την ρύπανση χωρίς μειώσεις. 

5. Χαιρετίζει τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Παγκόσμια Δ ιάσκεψη των 
Λαών στη Βολιβία για την Κλιματική Αλλαγή. Ανάμεσα σε άλλα, η Δ ιάσκεψη των 
Λαών απαιτεί, την Με ίωση των εκπομπών κατά 50% μέχρι το 2017, την Αναγνώριση 
των δικαιωμάτων της Γης, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των ιθαγενών και των Κλιματικών Προσφύγων, τη σύσταση Διεθνούς 
Δικαστηρίου Κλιματικής Δικαιοσύνης και τον Τερματισμό του Συστήματος Εμπορίας 
των Ρύπων. 

6. Υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας, για αύξηση της θερμοκρασίας πέραν των αποδεκτών από 
το οικοσύστημα ορίων, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εκπομπών ρύπων και 
τονίζει την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων αλλά καιτην ετοιμασία στρατηγικών 
σχεδίων, για αντιμετώπιση των συνθηκών φτώχειας που θα επικρατήσουν για τον 
μισό πληθυσμό του πλανήτη. 

7. Εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιστημονική διαπίστωση ότι η Κύπρος 
περιλαμβάνεται ανάμεσα στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω τις σοβαρές 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στα ζητήματα της απερήμωσης και του 
Υδατικού. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την δύσκολη θέση που βρισκόμαστε 
και να προχωρήσουμε σε έγκαιρη προετοιμασία για προσαρμογή στις κλιματικές 
αλλαγές σε όλους τους τομείς. 

8. Υποστηρίζει την εντατικοποίηση πολιτικών που επιδιώκουν τομές και χάραξη 
νέας τακτικής στον τρόπο που τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Τμήματα του Δημοσίου 
συνεργάζονται και προωθούν την διαμόρφωση πολιτικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Επιβάλλεται καλύτερος συντονισμός και συγκλίσεις σε 
προσεγγίσεις και προτεραιότητες. 

9. Υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Αε ιφόρου Ανάπτυξης, μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο εάν τεθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και τα συμφέροντα του λαού μας. 
πάνω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την προσπάθεια μεγιστοποίησης των 
κερδών έναντι παντός τιμήματος. 

10. Το 21ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι το ΑΚΕΛ . η πρωτοπόρο δύναμη των 
εργαζομένων και του λαού μας, έχει τη βούληση να εργαστεί αποτελεσματικά για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία της 
αναγκαίας κουλτούρας για συμφιλίωση με τη φύση. 
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Παραπομπές 

1 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 1 Οκτωβρίου 1926 

2 ά.π. 

3 ό.π. 

4 ό.π. 

5 ό.π. 

6 ό.π. 

7 ό.π. 

8 ό.π. 

9 ό.π. 

10 ό.π. 

11 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 18 Οκτωβρίου 1926 και 6 Νοεμβρίου 1926 

12 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεμβρίου 1926 

13 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεμβρίου 1926 και 10 Δεκεμβρίου 1926 

14 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 10 Δεκεμβρ ίου 1926 

15 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεμβρίου 1926 

16 Εφημερίδα Ν έ ο ς Άνθρωπος, 6 Δεκεμβρ ίου 1928 

17 ό.π. 

18 ό.π. 

19 ό.π. 

20 ό.π. 

21 ό.π. 

22 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 11 Νοεμβρίου 1944. (Το 5ο Συνέδριο 
του Κ.Κ.Κ. ήταν και το τελευταίο που πραγματοποίησε το Κ.Κ.Κ. Η απόφαση 
βασίζεται στο διάλογο που αναπτύχθηκε στο συνέδριο στη βάση έκθεσης 
πεπραγμένων της προσωρινής Κ.Ε. που εκλέγηκε για να οδηγήσει το Κόμμα 
προς το 5ο του Συνέδριο.) 

23 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Λεύκωμα για τα δΟχρονα του ΑΚΕΛ, 1976, σ. 87 

24 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Πρόγραμμα και Καταστατικόν του 
«Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζόμενου Λαού», 1941. σσ. 3-15 

25 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 8 Οκτωβρίου 1941 

26 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 4 Φεβρουαρίου 1943 

27 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 31 Ιανουαρίου 1943 

28 ό.π. 

29 ό.π. 

30 ό.π. 

31 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 12 Φεβρουαρίου 1943 

32 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 14 Φεβρουαρίου 1943 

33 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 3 Φεβρουαρίου 1943 

34 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 31 Ιανουαρίου 1943 

35 ό.π. 

36 ό.π. 
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οικονομική και τεχνολογική βοήθεια από τις πλούσιες χώρες του Βορρά προς τις 
φτωχές χώρες του, για αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής 
αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης. 

4. Απορρίπτει κατηγορηματικά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην ρύθμιση του 
προβλήματος με μηχανισμούς της αγοράς, όπως είναι το Σύστημα Εμπορίας των 
Ρύπων, το οποίο με την εφαρμογή του όχι μόνο δεν έφερε πρόοδο αλλά δημιούργησε 
άλλοθι στους μεγάλους ρυπαντές να συνεχίζουν την ρύπανση χωρίς μειώσεις. 

5. Χαιρετίζει τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Παγκόσμια Δ ιάσκεψη των 
Λαών στη Βολιβία για την Κλιματική Αλλαγή. Ανάμεσα σε άλλα, η Δ ιάσκεψη των 
Λαών απαιτεί, την Με ίωση των εκπομπών κατά 50% μέχρι το 2017, την Αναγνώριση 
των δικαιωμάτων της Γης, τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των ιθαγενών και των Κλιματικών Προσφύγων, τη σύσταση Διεθνούς 
Δικαστηρίου Κλιματικής Δικαιοσύνης και τον Τερματισμό του Συστήματος Εμπορίας 
των Ρύπων. 

6. Υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα αρνητικές προβλέψεις της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας, για αύξηση της θερμοκρασίας πέραν των αποδεκτών από 
το οικοσύστημα ορίων, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των εκπομπών ρύπων και 
τονίζει την αναγκαιότητα λήψης δραστικών μέτρων αλλά καιτην ετοιμασία στρατηγικών 
σχεδίων, για αντιμετώπιση των συνθηκών φτώχειας που θα επικρατήσουν για τον 
μισό πληθυσμό του πλανήτη. 

7. Εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιστημονική διαπίστωση ότι η Κύπρος 
περιλαμβάνεται ανάμεσα στις περιοχές που θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω τις σοβαρές 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, ιδιαίτερα στα ζητήματα της απερήμωσης και του 
Υδατικού. Οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την δύσκολη θέση που βρισκόμαστε 
και να προχωρήσουμε σε έγκαιρη προετοιμασία για προσαρμογή στις κλιματικές 
αλλαγές σε όλους τους τομείς. 

8. Υποστηρίζει την εντατικοποίηση πολιτικών που επιδιώκουν τομές και χάραξη 
νέας τακτικής στον τρόπο που τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Τμήματα του Δημοσίου 
συνεργάζονται και προωθούν την διαμόρφωση πολιτικής για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. Επιβάλλεται καλύτερος συντονισμός και συγκλίσεις σε 
προσεγγίσεις και προτεραιότητες. 

9. Υπογραμμίζει ότι ο στόχος της Αε ιφόρου Ανάπτυξης, μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο εάν τεθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι και τα συμφέροντα του λαού μας. 
πάνω από τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την προσπάθεια μεγιστοποίησης των 
κερδών έναντι παντός τιμήματος. 

10. Το 21ο Συνέδριο διακηρύσσει ότι το ΑΚΕΛ . η πρωτοπόρο δύναμη των 
εργαζομένων και του λαού μας, έχει τη βούληση να εργαστεί αποτελεσματικά για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία της 
αναγκαίας κουλτούρας για συμφιλίωση με τη φύση. 
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Παραπομπές 

1 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 1 Οκτωβρίου 1926 

2 ά.π. 

3 ό.π. 

4 ό.π. 

5 ό.π. 

6 ό.π. 

7 ό.π. 

8 ό.π. 

9 ό.π. 

10 ό.π. 

11 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 18 Οκτωβρίου 1926 και 6 Νοεμβρίου 1926 

12 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεμβρίου 1926 

13 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 23 Νοεμβρίου 1926 και 10 Δεκεμβρίου 1926 

14 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 10 Δεκεμβρ ίου 1926 

15 Εφημερίδα Νέος Άνθρωπος, 18 Σεπτεμβρίου 1926 

16 Εφημερίδα Ν έ ο ς Άνθρωπος, 6 Δεκεμβρ ίου 1928 

17 ό.π. 

18 ό.π. 

19 ό.π. 

20 ό.π. 

21 ό.π. 

22 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 11 Νοεμβρίου 1944. (Το 5ο Συνέδριο 
του Κ.Κ.Κ. ήταν και το τελευταίο που πραγματοποίησε το Κ.Κ.Κ. Η απόφαση 
βασίζεται στο διάλογο που αναπτύχθηκε στο συνέδριο στη βάση έκθεσης 
πεπραγμένων της προσωρινής Κ.Ε. που εκλέγηκε για να οδηγήσει το Κόμμα 
προς το 5ο του Συνέδριο.) 

23 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Λεύκωμα για τα δΟχρονα του ΑΚΕΛ, 1976, σ. 87 

24 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Πρόγραμμα και Καταστατικόν του 
«Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζόμενου Λαού», 1941. σσ. 3-15 

25 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 8 Οκτωβρίου 1941 

26 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 4 Φεβρουαρίου 1943 

27 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 31 Ιανουαρίου 1943 

28 ό.π. 

29 ό.π. 

30 ό.π. 

31 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 12 Φεβρουαρίου 1943 

32 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 14 Φεβρουαρίου 1943 

33 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 3 Φεβρουαρίου 1943 

34 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 31 Ιανουαρίου 1943 

35 ό.π. 

36 ό.π. 
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37 ό.π. 

38 ό.π. 

39 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 7 Φεβρουαρίου 1943 

40 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26, 27και 28 Απριλίου 1944 

41 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 19 Απριλίου 1944 

42 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26 Απριλίου 1944 

43 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 24 Απριλίου 1944 

44 ό.π. 

45 ό.π. 

46 ό.π. 

47 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 22 Αυγούστου 1945 

48 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26 Αυγούστου 1945 

49 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 21 Αυγούστου 1945 

50 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 24 Αυγούστου 1945 

51 ό.π. 

52 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 16 Σεπτεμβρίου 1947 

53 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 14 Σεπτεμβρίου 1947 

54 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ , Για μια Λεύτερη και Ευτυχισμένη Ζωή, 1947 

55 Εφημερίδα Δημοκράτης, 16 Σεπτεμβρίου 1947 

56 ό.π. 

57 ό.π. 

58 Εφημερίδα Δημοκράτης, 14 Σεπτεμβρίου 1947 

59 Περιοδικό Δημοκράτης, Τευχ.1, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1949 

60 Εφημερίδα Δημοκράτης, 30 Αυγούστου 1949 

61 ό.π. 

62 ό.π. 

63 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Το 7ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, 1952 

64 ό.π. 

6$ Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ,Εμπρός για μια λεύτερη και ειρηνική ζωή, 1954 

66 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Προς το 8ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ - Εισηγήσεις 
της Κ.Ε. και το Πρόγραμμα του Κόμματος, 1954 

67 Εφημερίδα Δημοκράτης, 11 Μαρτίου 1954 

68 Εφημερίδα Δημοκράτης, 10 Μαρτίου 1954 

69 Εφημερίδα Δημοκράτης. 7 Μαρτίου 1954 

70 Εφημερίδα Δημοκράτης, 10 Μαρτίου 1954 

71 ό.π. 

72 Εφημερίδα Δημοκράτης, 7 Μαρτίου 1954 

73 ό.π. 

74 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 9 Σεπτεμβρίου1959 

75 ό.π. 

76 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.9. Μάιος 1962 

77 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ,Το Πρόγραμμα του ΑΚΕΛ, 1962 

78 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης. Τευχ.9, Μάιος 1962 
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79 ό.π. 

80 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.21, Μάρτιος 1966 

81 ό.π. 

82 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.31, Αύγουστος 1970 

83 ό.π. 

84 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.41. Ιούνιος 1974 

85 ό.π. 

86 ό.π. 

87 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.54. Αύγουστος 1978 

88 ό.π. 

89 ό.π. 

90 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.68. Ιούνιος 1982 

91 ό.π. 

92 ό.π. 

93 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.92, Ιανουάριος 1987 

94 ό.π. 

95 ό.π. 

96 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα, 1990 

97 ό.π. 

98 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ , Η Δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό, 1990 

99 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα, 1995 

100 ό.π. 

101 ό.π. 

102 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2001 

103 ό.π. 

104 ό.π. 

105 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Η πρόταση του ΑΚΕΛ για τον εκσυγχρονισμό 
της κυπριακής κοινωνίας, 2000 

106 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2006 

107 ό.π. 

108 ό.π. 

109 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2011 

110 ό.π. 

111 ό.π. 
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37 ό.π. 

38 ό.π. 

39 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 7 Φεβρουαρίου 1943 

40 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26, 27και 28 Απριλίου 1944 

41 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 19 Απριλίου 1944 

42 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26 Απριλίου 1944 

43 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 24 Απριλίου 1944 

44 ό.π. 

45 ό.π. 

46 ό.π. 

47 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 22 Αυγούστου 1945 

48 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 26 Αυγούστου 1945 

49 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 21 Αυγούστου 1945 

50 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 24 Αυγούστου 1945 

51 ό.π. 

52 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 16 Σεπτεμβρίου 1947 

53 Εφημερίδα Ανεξάρτητος, 14 Σεπτεμβρίου 1947 

54 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ , Για μια Λεύτερη και Ευτυχισμένη Ζωή, 1947 

55 Εφημερίδα Δημοκράτης, 16 Σεπτεμβρίου 1947 

56 ό.π. 

57 ό.π. 

58 Εφημερίδα Δημοκράτης, 14 Σεπτεμβρίου 1947 

59 Περιοδικό Δημοκράτης, Τευχ.1, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1949 

60 Εφημερίδα Δημοκράτης, 30 Αυγούστου 1949 

61 ό.π. 

62 ό.π. 

63 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Το 7ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, 1952 

64 ό.π. 

6$ Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ,Εμπρός για μια λεύτερη και ειρηνική ζωή, 1954 

66 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Προς το 8ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ - Εισηγήσεις 
της Κ.Ε. και το Πρόγραμμα του Κόμματος, 1954 

67 Εφημερίδα Δημοκράτης, 11 Μαρτίου 1954 

68 Εφημερίδα Δημοκράτης, 10 Μαρτίου 1954 

69 Εφημερίδα Δημοκράτης. 7 Μαρτίου 1954 

70 Εφημερίδα Δημοκράτης, 10 Μαρτίου 1954 

71 ό.π. 

72 Εφημερίδα Δημοκράτης, 7 Μαρτίου 1954 

73 ό.π. 

74 Από τα Πρακτικά του Συνεδρίου, 9 Σεπτεμβρίου1959 

75 ό.π. 

76 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.9. Μάιος 1962 

77 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ,Το Πρόγραμμα του ΑΚΕΛ, 1962 

78 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης. Τευχ.9, Μάιος 1962 
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79 ό.π. 

80 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.21, Μάρτιος 1966 

81 ό.π. 

82 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.31, Αύγουστος 1970 

83 ό.π. 

84 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.41. Ιούνιος 1974 

85 ό.π. 

86 ό.π. 

87 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.54. Αύγουστος 1978 

88 ό.π. 

89 ό.π. 

90 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.68. Ιούνιος 1982 

91 ό.π. 

92 ό.π. 

93 Περιοδικό Νέος Δημοκράτης, Τευχ.92, Ιανουάριος 1987 

94 ό.π. 

95 ό.π. 

96 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα, 1990 

97 ό.π. 

98 Εκδόσεις Κ.Ε. ΑΚΕΛ , Η Δική μας αντίληψη για το σοσιαλισμό, 1990 

99 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Υλικά και Άλλα Ντοκουμέντα, 1995 

100 ό.π. 

101 ό.π. 

102 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2001 

103 ό.π. 

104 ό.π. 

105 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ . Η πρόταση του ΑΚΕΛ για τον εκσυγχρονισμό 
της κυπριακής κοινωνίας, 2000 

106 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2006 

107 ό.π. 

108 ό.π. 

109 Εκδόσεις Κ.Ε. Α Κ Ε Λ , Αποφάσεις και Άλλα Ντοκουμέντα, 2011 

110 ό.π. 

111 ό.π. 
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ΚΥΠΡΟΥ (ΚΚΚ) ΚΑ Ι ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤ ΙΚΟΥ Κ Ο Μ Μ Α Τ Ο Σ 
Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Υ ΛΑΟΥ (ΑΚΕΛ)» ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ 
400 ΑΝΤ ΙΤΥΠΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ ΤΟ 2014 ΣΤΟ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ ΙΟ ΡΡΙΝΤΟΟ ϋ Ό . Η Π Λ Η Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η 
ΚΑΙ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η ΣΕΛ ΙΔΩΣΗ ΕΓ ΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ 
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