ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ
ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ 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 και την ευηµερία του λαού µας. Ιδιαίτερα τιµούµε τη 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 οικοδοµηθεί
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 ΕΟΚΑ Β΄ και της
τουρκικής εισβολής και κατοχής.
Η Κύπρος θυµατοποιήθηκε στο βωµό γεωστρατηγικών συµφερόντων του 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 ΑΚΕΛ 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 ΑΚΕΛ 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. Ακολουθεί την πολιτική
για την οποία δεσµεύτηκε στον κυπριακό 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 ΑΚΕΛ 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 Άγκυρα.
Με την ευκαιρία των 50χρόνων της Κυπριακής Δηµοκρατίας το ΑΚΕΛ
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.
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Ζήτω τα 50χρονα της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

