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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

·

Το όραµα και η ιδεολογία µας

·

Περιεχόµενο και µορφές δράσης του κόµµατος
· Τοπικό επίπεδο (ΚΟΒ)
· Επαρχιακό επίπεδο
· Κεντρικό επίπεδο

·

Δηµοκρατική λειτουργία

·

Δηµιουργικός έλεγχος

·

Ανανέωση και πολιτική στελεχών

·

Ιδεολογικο-µορφωτική δουλειά

·

Αγώνας ενάντια στις αστικές επιδράσεις

·

Τα Βοηθητικά Γραφεία της Κ.Ε.

·

Οικονοµικά του κόµµατος

·

Οι Νέες Δυνάµεις

·

ΜΜΕ και επικοινωνία
· Η δική µας επικοινωνιακή πολιτική
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

·

Εισαγωγή

·

Συνδικαλιστικοί αγώνες
· Εργατικό Κίνηµα
· Αγροτικό Κίνηµα
· Κίνηµα Μικροµεσαίων

·

Οι αγώνες της νέας γενιάς

·

Το Κίνηµα των Γυναικών

·

Ευρύτεροι κοινωνικοί αγώνες
· Συνεργατικό Κίνηµα
· Προσφυγικό κίνηµα
· Κίνηµα Ειρήνης
· Το Περιβαλλοντικό Κίνηµα
· Κίνηµα Πολιτισµού
· Κίνηµα Πολυτέκνων
· Κίνηµα Γονέων και Κηδεµόνων
· Κίνηµα Συνταξιούχων
· Επαγγελµατικοί σύνδεσµοι και φορείς
· Διεκδικητική δράση κινηµάτων και οµάδων ενδιαφερόντων

·

Κοινωνικοί αγώνες και κοινοβουλευτική δράση
· Ο ρόλος της κοινοβουλευτικής οµάδας
· Ο ρόλος των βουλευτών του Κόµµατος
· O ρόλος των εκπροσώπων µας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
· Η δράση µας στην Ευρωβουλή

·

Συµµετοχή στο διεθνές προοδευτικό κίνηµα - Οι διεθνείς σχέσεις του Κόµµατος
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

·

Εισαγωγή

·

Διεθνής κατάσταση
· Η περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής
· Ευρωπαϊκή Ένωση
· Ενέργεια και ανταγωνισµοί
· Η κατάσταση στην Τουρκία

·

Κυπριακό
· Τουρκοκυπριακή κοινότητα και επαναπροσέγγιση

·

Οικονοµία
· Παγκόσµια οικονοµική κρίση
· Κύπρος και Μνηµόνιο
· Έξοδος από το µνηµόνιο και τις µνηµονιακές πολιτικές
· Η πρότασή µας
• Η κυπριακή οικονοµία και οι προοπτικές ανάπτυξης
• Βασικές παράµετροι επανασχεδιασµού της οικονοµίας
• Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
· Φυσικό αέριο και Ενέργεια

·

Κράτος: Προοδευτικός εκσυγχρονισµός και ανεξαρτησία των θεσµών,
δηµοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία, διαφάνεια και αντιµετώπιση των
φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς
· Θεσµικές προτάσεις

·

Παιδεία - Εκπαίδευση

·

Υγεία

·

Εξαρτησιογόνες ουσίες

·

Τοπική Αυτοδιοίκηση
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·

Πολιτισµός

·

Περιβάλλον

·

Αθλητισµός

·

Νεολαία

·

Γυναίκα και Ισοτιµία των Φύλων

·

Αγρότες

·

Προσφυγικός κόσµος

·

Εγκλωβισµένοι

·

Αγνοούµενοι

·

Απόδηµοι

·

Επαναπατρισθέντες

·

Μετανάστες – Μεταναστευτική πολιτική

·

ΛΟΑΤ άτοµα

·

ΑµεΑ

·

Ρατσισµός
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ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

Η ανθρωπότητα περνά µια από τις πιο δύσκολες στιγµές στην ιστορία της.
Για τη διατήρηση της κυριαρχίας του κεφαλαίου και της παγκόσµιας κερδοφορίας του
επιστρατεύονται ακραία προγράµµατα λιτότητας, ιδιωτικοποίηση δηµοσίων αγαθών,
δραµατική συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, αποδυνάµωση των δηµοκρατικών
θεσµών. Η κρίση του συστήµατος αναζωπυρώνει εντάσεις και πολέµους, ενώ
συνοδεύεται από µια άνευ προηγουµένου στρατιωτικοποίηση του πλανήτη και τη
συνεχιζόµενη κατάφωρη καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου. Υποδαυλίζεται ο
θρησκευτικός φανατισµός, ο εθνικισµός, ο φασισµός, ο ρατσισµός και
χρησιµοποιούνται ως εργαλεία για τον έλεγχο και την καταστολή κάθε πολιτικής και
λαϊκής αντίδρασης.
Η χώρα µας συνεχίζει να βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων.
Το κυπριακό πρόβληµα παραµένει άλυτο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Η
κατοχική Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει απροκάλυπτα την ανεξαρτησία και την
εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Ο κίνδυνος οριστικής διχοτόµησης
του νησιού παραµένει µεγάλος και µεγαλώνει συνεχώς.
Η κυπριακή κοινωνία δέχεται µια πρωτόγνωρη επίθεση. Δέχονται επίθεση σωρεία
κοινωνικών κατακτήσεων του λαού µας. Δέχονται επίθεση τα χαµηλά και µεσαία
εισοδηµατικά στρώµατα και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Δέχονται επίθεση οι µισθοί
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων που κατακτήθηκαν µέσα από αγώνες και θυσίες
δεκαετιών. Δέχονται επίθεση οι νέοι µας µε υπαρκτό κίνδυνο να µιλάµε για µια
χαµένη γενιά. Μέσα από το κουτσούρεµα του κοινωνικού κράτους και την επιβολή
σκληρών µέτρων λιτότητας, επίθεση δέχονται και οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού
όπως οι χαµηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, ο προσφυγικός κόσµος, οι πολύτεκνοι, οι
µονογονιοί και οι λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος.
Το ΑΚΕΛ µε την πολιτική και τους αγώνες του ήταν πάντα στην πρώτη γραµµή της
πάλης για την επανένωση της Κύπρου και για ένα καλύτερο µέλλον για το λαό µας.
Διαχρονικά διαδραµάτιζε καθοριστικό ρόλο στα κυπριακά δρώµενα. Σήµερα,
νιώθουµε αυτή την ευθύνη ακόµα πιο βαριά στους ώµους µας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι που εντάσσεται και η σύγκληση του 22ου Συνεδρίου
µας.
Οι «Θέσεις» προς το Συνέδριο που εγκρίθηκαν από την Ολοµέλεια της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ στις 24/01/2015 θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στις ΚΟΒ και στο ίδιο
το Συνέδριο για να καταλήξουµε συλλογικά και υπεύθυνα στις καλύτερες δυνατές
αποφάσεις που θα καθοδηγούν τη δράση µας στα χρόνια που έρχονται.
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Ι.

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
Το Προγραµµατικό Συνέδριο του ΑΚΕΛ συζήτησε και επαναβεβαίωσε την ιδεολογική
φυσιογνωµία του Κόµµατος. Τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν τον ιδεολογικό
χαρακτήρα του ΑΚΕΛ είναι:
·

Το ΑΚΕΛ, ως ένα σύγχρονο κοµµουνιστικό κόµµα, καθοδηγείται από την
κοσµοθεωρία του µαρξισµού - λενινισµού «που αναπτύσσεται µε την
ασταµάτητη πρόοδο της γνώσης και την οικονοµική και πολιτική εξέλιξη».

·

Ο καπιταλισµός δεν είναι το τελικό στάδιο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης
κοινωνίας. Ο καπιταλισµός εξελίσσεται θυσιάζοντας τις δύο βασικές πηγές
πλούτου που είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Στη σηµερινή εποχή η
εκµετάλλευση των δύο πηγών του πλούτου έχει τόσο πολύ εντατικοποιηθεί που
ο ανθρώπινος πολιτισµός κινδυνεύει. Οι συνεχείς οικονοµικές και κοινωνικές
κρίσεις, οι µεγάλες ανισότητες, η φτώχεια, η πείνα, η εκµετάλλευση και η
ανθρώπινη αλλοτρίωση, οι πόλεµοι και η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι
εκφάνσεις της κρίσης του ίδιου του καπιταλιστικού συστήµατος, τις οποίες δεν
µπορεί να ξεπεράσει. Οξύνεται η βασική αντίθεση του συστήµατος µεταξύ του
κοινωνικού τρόπου παραγωγής και του ατοµικού τρόπου ιδιοποίησης, µεταξύ
των παραγωγικών δυνάµεων και των παραγωγικών σχέσεων.

·

Ο καπιταλισµός είναι ένα σύστηµα που διαρκώς γεννά κρίσεις και καταστροφές.
Αυτή η τραγική και απάνθρωπη κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Και µπορεί να
αλλάξει στο πλαίσιο ενός κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος, στο οποίο
καθοριστικός παράγοντας δεν θα είναι η λογική του κέρδους αλλά οι ανάγκες
του ανθρώπου και της κοινωνίας. Το ΑΚΕΛ πιστεύει ακράδαντα ότι ένας άλλος,
ποιοτικά διαφορετικός κόσµος, είναι εφικτός. Ο κόσµος του σοσιαλισµού. Αυτό
είναι το όραµα του ΑΚΕΛ. Η οικοδόµηση µιας δηµοκρατικής και ανθρώπινης
σοσιαλιστικής κοινωνίας στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρχει πραγµατική και
ανεµπόδιστη ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, διαφάνεια,
αξιοκρατία. Θα υπάρχει πλουραλισµός και δηµοκρατικός έλεγχος από µέρους
της κοινωνίας στην κάθε µορφή εξουσίας που διαχειρίζεται θέµατα εκ µέρους
της. Τα ατοµικά και τα συλλογικά ανθρώπινα δικαιώµατα θα γίνονται πλήρως
σεβαστά.

·

Βάση αυτής της κοινωνίας αποτελεί η κοινωνική ιδιοκτησία των βασικών µέσων
παραγωγής. Μόνο η κοινωνική ιδιοκτησία σε αλληλουχία µε τον κοινωνικό
τρόπο ιδιοποίησης µπορεί να καταστήσει εφικτό τον εξορθολογισµό της
οικονοµίας, της παραγωγής και του εµπορίου. Η κοινωνική ιδιοκτησία στα
βασικά µέσα παραγωγής και η διαχείρισή τους από τους ίδιους τους
εργαζόµενους είναι η ισχυρή βάση και το εφαλτήριο για εξάλειψη της
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εκµετάλλευσης, της ανισότητας, της φτώχειας, της αλλοτρίωσης, των πολέµων,
της καταπίεσης και των διακρίσεων.
·

Έχοντας ως καθοδήγηση το σοσιαλιστικό όραµα το ΑΚΕΛ, σε συνθήκες
καπιταλισµού, αγωνίζεται για την απάµβλυνση των αντιθέσεων που εµποδίζουν
την προετοιµασία των αντικειµενικών και υποκειµενικών προϋποθέσεων για την
έλευση ενός καλύτερου µέλλοντος. Η προοπτική του σοσιαλισµού οικοδοµείται
µέσα από τους µικρούς και µεγάλους εθνικούς και υπερεθνικούς αγώνες της
προοδευτικής ανθρωπότητας υπέρ της ειρήνης και των οικουµενικών αξιών,
ενάντια στον ιµπεριαλισµό και τους ληστρικούς επεκτατικούς πολέµους που
πυροδοτεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οικοδοµείται µέσα από τους µικρούς και
µεγάλους ταξικούς αγώνες κατά της εκµετάλλευσης και της κυριαρχίας του
µεγάλου κεφαλαίου. Για δικαιότερη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου. Για
προάσπιση και ενίσχυση των δικαιωµάτων και κατακτήσεων των εργαζοµένων.
Για αξιοπρεπή ζωή και τη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στην
Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισµό, την Κοινωνική Πρόνοια. Για περισσότερη
δηµοκρατία και συµµετοχή των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, για
περισσότερη ελευθερία. Η προοπτική του σοσιαλισµού καλλιεργείται ακόµα µε
τους αγώνες ενάντια στον εθνικισµό-σοβινισµό, το ρατσισµό, τις κάθε µορφής
διακρίσεις, την κοινωνική και πολιτική καταπίεση.

·

Το ΑΚΕΛ δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε υπηρετώντας τον άνθρωπο της
χειρωνακτικής και της πνευµατικής εργασίας. Το ΑΚΕΛ υπερασπίζεται µε
συνέπεια τα ταξικά, κοινωνικά και πολιτικά συµφέροντα της εργατικής τάξης και
ευρύτερα των εργαζοµένων. Υπηρετώντας τα καλώς νοούµενα συµφέροντα των
εργαζοµένων, το Κόµµα µας αντικειµενικά εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τα
συµφέροντα των αγροτών, των µικροµεσαίων στρωµάτων και ευρύτερα του
λαού µας. Το ΑΚΕΛ από την ίδρυσή του υπηρετεί τα συµφέροντα της µεγάλης
πλειοψηφίας της κοινωνίας και όχι το ιδιοτελές συµφέρον του µεγάλου
κεφαλαίου. Αρµονικά και προς όφελος της κοινωνίας συνδυάζει το ταξικό µε το
πατριωτικό συµφέρον και µέσα από την ακολουθούµενη πολιτική του
αναδείχθηκε σε εθνική δύναµη µε πρωταγωνιστικό ρόλο.

·

Το ΑΚΕΛ στάθηκε στην πρώτη γραµµή των αγώνων για την ελευθερία της
Κύπρου και για δηµοκρατία ενάντια στην αποικιοκρατία, τον ιµπεριαλισµό και το
φασισµό. Σήµερα παλεύει µε όλες του τις δυνάµεις για υπεράσπιση και
ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της πατρίδας µας, απελευθέρωση από την
τουρκική κατοχή και επανένωση του τόπου και του λαού µας.

·

Πιστό στη µαρξιστικο-λενινιστική ιδεολογία του διαµορφώνει αγωνιστικές
πολιτικές σε διαλεκτική ενότητα µε την κοινωνία µακριά από δογµατισµούς. Με
ξεκάθαρες θέσεις, διαφάνεια και ανιδιοτέλεια.

·

Το ΑΚΕΛ, όπως και άλλες αριστερές προοδευτικές δυνάµεις στην Ευρώπη,
παλεύει για µια Ευρώπη των λαών και όχι των µονοπωλίων. Για µια Ευρώπη
της ειρήνης και όχι της στρατιωτικοποίησης. Για µια Ευρώπη της δηµοκρατίας
και της λογοδοσίας στον κυρίαρχο λαό και όχι του µεγάλου κεφαλαίου, των
µονοπωλίων, της ολιγαρχίας και της ανεξέλεγκτης εξουσίας των τεχνοκρατών
στις Βρυξέλλες.
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·

Το ΑΚΕΛ, συνεπές στη διεθνιστική του ιδεολογία, στέκεται αλληλέγγυο µε τους
λαούς που µάχονται για ειρήνη, εθνική ανεξαρτησία, δηµοκρατία και ανθρώπινα
δικαιώµατα. Στηρίζει τους εργαζόµενους όλου του κόσµου στους αγώνες τους
ενάντια στην παγκοσµιοποίηση των πολυεθνικών και στην καπιταλιστική
εκµετάλλευση, για κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισµό. Εργάζεται για το
συντονισµό και την ενότητα δράσης των πολιτικών κοµµάτων και κοινωνικών
δυνάµεων που εκφράζουν τους εργαζόµενους. Συστρατεύεται µε τις δυνάµεις
της ειρήνης ενάντια στον ιµπεριαλισµό, τους επιδροµικούς πολέµους που
διεξάγει και τη λεγόµενη νέα τάξη πραγµάτων.

·

Μετά το 1990, µε τη διάλυση του υπαρκτού σοσιαλισµού, η µάχη σε ό,τι αφορά
την ιδεολογική δουλειά αναπόφευκτα διεξάγεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Με πυξίδα την ιδεολογία µας, επιβάλλεται όπως αναλύσουµε διαλεκτικά τα νέα
δεδοµένα και να καθορίσουµε νέους τρόπους δράσης στον τοµέα της
ιδεολογικής πάλης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Βασικός άξονας των προσπαθειών του Κόµµατος για αναβάθµιση της λειτουργίας και
δράσης του, προκειµένου να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσµατικά στα πολιτικά και
κοινωνικά δρώµενα του τόπου, είναι οι τολµηρές και αποφασιστικές αλλαγές σε ό,τι
έχει σχέση µε το περιεχόµενο και τις µορφές δράσης του σε τοπικό, επαρχιακό και
κεντρικό επίπεδο.
Το σηµερινό οργανωτικό µοντέλο οικοδοµήθηκε πριν από πολλά χρόνια σε συνθήκες
πολύ διαφορετικές. Αναµφίβολα πρόσφερε στο Κόµµα αρκετές επιτυχίες και µάλιστα
σε δύσκολους καιρούς. Η λειτουργία όµως των σωµάτων και ιδιαίτερα των ΚΟΒ,
χρειάζεται να βελτιωθεί για να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα κατά τρόπο
συγκεκριµένο και δηµιουργικό, συµπληρώνοντας τα κενά που εντοπίζονται σήµερα,
που έχουν σχέση µε την ουσιαστικότερη συµµετοχή των µελών και των στελεχών.
Ποια είναι η παρούσα κατάσταση:
Τοπικό επίπεδο (ΚΟΒ)
Η εικόνα που παρουσιάζουν αρκετές ΚΟ δεν είναι ικανοποιητική. Χρόνο µε το χρόνο
ατονεί η συµµετοχή, η δράση και η παρέµβαση των κοµµατικών µελών, ιδιαίτερα σε
τοπικό επίπεδο, ενώ εκείνο που απαιτείται είναι να ενεργούν, στα πλαίσια της
πολιτικής και των αποφάσεων του Κόµµατος, ως πρωταγωνιστές: µε πρωτοβουλίες
για την προώθηση και επίλυση τοπικών προβληµάτων, συµβάλλοντας στη λειτουργία
του τοπικού συλλόγου, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων της νεολαίας, στην ανάδειξη
κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και οικολογικών ζητηµάτων. Στοιχεία που
περίπου καθορίζουν το πρότυπο του µέλους του Κόµµατος.
Η κατάσταση αυτή οδηγεί στο να έχουµε ΚΟΒ όπου:
·

Πολλά µέλη µας είναι ανενεργά µε µηδενική συµµετοχή στις συνεδρίες των ΚΟ ή
σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
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·

Οι συνεδρίες των ΚΟΒ σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται µόνο αν προηγηθεί
απόφαση της Κ.Ε. ή της Ε.Ε. µε αποτέλεσµα µε την πάροδο του χρόνου να
µετατρέπονται σε συνεδρίες ρουτίνας, χωρίς ουσιαστική ενασχόληση µε θέµατα
που αφορούν τη δράση της ΚΟΒ στην τοπική κοινωνία. Έτσι µεγάλος αριθµός
νέων µελών δεν αφοµοιώνεται και στην πορεία του χρόνου αποστασιοποιείται.

·

Πολλά Κοµµατικά Γραφεία δεν λειτουργούν σε τακτική βάση.

·

Το κύριο βάρος της συµµετοχής στις διάφορες εκλογικές αναµετρήσεις και
κινητοποιήσεις πέφτει στους ώµους ενός περιορισµένου αριθµού στελεχών µας,
ο οποίος παρουσιάζει πτωτική τάση από την αδυναµία µας να αναπληρώνουµε
τις όποιες αποχωρήσεις. Με αποτέλεσµα να παρατηρείται κόπωση
λαµβάνοντας υπόψιν ότι ο όγκος δουλειάς συνεχώς αυξάνεται.

Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η εικόνα, η οποία βεβαίως δεν είναι µόνο πρόσφατη.
Είναι ολοφάνερο ότι µε τέτοια προβλήµατα, οι πιθανότητες να έχουµε την παρέµβαση
που επιδιώκουµε στην κοινωνία είναι περιορισµένες. Γι’ αυτό η προσπάθεια να την
αλλάξουµε θα πρέπει να είναι για µας µονόδροµος.
Τι πρέπει να γίνει:
Το πιο σηµαντικό πάνω στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθειά µας
είναι να καταστήσουµε τις συνεδρίες των ΚΟΒ ελκυστικές για τα µέλη. Και αυτό θα
γίνει µόνο όταν αποφασίσουµε ότι για τη συζήτηση σοβαρών θεµάτων θα πρέπει να
καταστήσουµε στην πράξη τα µέλη του Κόµµατος κοινωνούς. Να τους δώσουµε
ρόλο, αλλά και λόγο στη λήψη της απόφασης. Με αυτό τον τρόπο αποκτά νόηµα
αλλά και περιεχόµενο η δράση και η συµµετοχή τού µέλους του Κόµµατος.
Είναι κατανοητό ότι οι εξελίξεις πλέον τρέχουν µε υψηλές ταχύτητες και αυτό
πρακτικά µας δηµιουργεί δυσκολίες. Οφείλουµε όµως να δώσουµε συγκεκριµένες
λύσεις.
·

Να γίνει κατανοητό ότι χωρίς συγκεκριµένη δράση δεν αποκτούν δηµιουργικό
και ουσιαστικό περιεχόµενο οι συνεδρίες των ΚΟΒ.

·

Να έχουµε απαιτήσεις από τις συνεδρίες των ΚΟΒ και να λαµβάνουµε όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την καλή προετοιµασία τους αξιοποιώντας την τακτική
λειτουργία των κοµµατικών γραφείων.

·

Είναι ευθύνη των καθοδηγητικών οργάνων να απαντούν σε όλα τα ζητήµατα
που τίθενται από µέλη στις συνεδρίες των ΚΟΒ.

·

Προσεκτικά µεν, αποφασιστικά δε να προχωρήσουµε στην τακτοποίηση των
µητρώων µας µε στόχο µέχρι το επόµενο Συνέδριο τα µέλη κατά κανόνα να
συµµετέχουν ενεργά στη ζωή και τη δράση του Κόµµατος. Αφού προηγηθεί
επαφή -ζωντανή, ουσιαστική- να διαγράφονται όσα µέλη αδικαιολόγητα δεν είναι
τακτοποιηµένα µε τη συνδροµή τους για σειρά χρόνων. Αδικαιολόγητα σηµαίνει,
δεν είναι ηλικιωµένοι, άνεργοι, ασθενείς κ.ο.κ. Αυτό βεβαίως θα έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού των µελών. Αλλά τι νόηµα έχει να έχουµε
µεγαλύτερο αριθµό µελών µόνο στα χαρτιά;
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·

Να εγκύψουµε στα πιθανά ιδεολογικά και πολιτικά αίτια της αποστράτευσης
αριθµού µελών από τις τάξεις του Κόµµατος.

·

Η εγγραφή νέων µελών θα πρέπει να γίνεται µε πιο αυστηρά κριτήρια. Να
είµαστε βέβαιοι ότι ενδιαφέρονται πραγµατικά να γίνουν µέλη και ότι κατανοούν
τι σηµαίνει να είναι µέλη του Κόµµατος. Θα µπορούσαµε, χωρίς να
επιστρέψουµε στο θεσµό του δόκιµου µέλους, να εφαρµόσουµε µια πρακτική µε
την οποία στα πρώτα τρία χρόνια, τα νέα µέλη θα παρακολουθούν
επιµορφωτικά µαθήµατα πάνω σε οργανωµένη βάση.

Επαρχιακό επίπεδο (Επαρχιακές Επιτροπές, Επιτροπές Υπαίθρου-Πόλης)
Η Επαρχιακή Επιτροπή είναι το ανώτατο κοµµατικό, καθοδηγητικό όργανο στην
επαρχία.
·

Ασχολείται και επιλαµβάνεται θεµάτων που έχουν σχέση µε τη λειτουργία του
Κόµµατος, αλλά και θεµάτων που έχουν σχέση µε τα προβλήµατα και την
καθηµερινή ζωή της επαρχίας. Άρα και η σύνθεσή της θα πρέπει να είναι
ανάλογη. Να απαρτίζεται δηλαδή από τα πιο δραστήρια στελέχη, αυτά που
αναδεικνύονται µέσα από την καθηµερινή δουλειά και την ίδια τη ζωή του
Κόµµατος. Πολύ περισσότερο ανάλογο θα πρέπει να είναι και το περιεχόµενο
της συζήτησης στις συνεδρίες.

·

Επιβάλλεται επίσης -για όσες ΕΕ δεν το έχουν πράξει- µαζί µε την έγκριση του
οργανωτικού πλάνου και του προϋπολογισµού, να τίθεται προς έγκριση και
ετήσιο πρόγραµµα δράσης.

Ο ρόλος και η χρησιµότητα των Επιτροπών Υπαίθρου και Πόλης αποτελεί αντικείµενο
πολλών συζητήσεων. Τα σώµατα, Γραµµατείες και Επιτροπές, λειτουργούν µε αρκετά
προβλήµατα, ενώ η δράση τους δεν διαφοροποιείται από τα επαρχιακά σώµατα,
οργανωτικά ή θεµατικά.
Αρκετά από τα µέλη τους είναι ταυτόχρονα και µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών.
Αναπόφευκτο µεν, µη αποδοτικό δε. Αυτό που θα µπορούσε να βοηθήσει και να
καταστήσει τη λειτουργία τους πιο ουσιαστική είναι:
·

Να γίνει σαφές ότι πρόκειται για σώµατα βοηθητικά ως προς την εκπλήρωση
των οργανωτικών και ειδικών στόχων του Κόµµατος στην Ύπαιθρο ή στην
Πόλη.

·

Να προχωρήσουµε άµεσα σε απλοποίηση των δοµών και διαδικασιών τους.

·

Τα σώµατα να αποτελούνται εξ οφίκιο από τους Γραµµατείς των ΚΟΒ ή και τους
Γραµµατείς των Συµπλεγµατικών Επιτροπών και τους Επιθεωρητές.

·

Οι συνδιασκέψεις να είναι εξειδικευµένες και θεµατικές.

Κεντρικό επίπεδο (Κεντρική Επιτροπή)
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Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτατο καθοδηγητικό σώµα του Κόµµατος µεταξύ δύο
Συνεδρίων.
Ο τρόπος λειτουργίας της Κ.Ε. µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στην προσπάθεια
βελτίωσης της δράσης του Κόµµατος. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα
συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κύρια θα βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας
της ώστε να καταστεί πιο παραγωγική και πιο αποτελεσµατική.
Μέλη της Κ.Ε. πρέπει να είναι σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι έχουν ηγετικό
ρόλο στις διάφορες πτυχές της ζωής και της δράσης του Κόµµατος. Που συµµετέχουν
αποφασιστικά όχι µόνο στη διαµόρφωση των αποφάσεων, αλλά και στην καθηµερινή
υλοποίησή τους που συνδέουν άµεσα την πολιτική καθοδήγηση µε την καθηµερινή
δράση σε όλες της τις εκφάνσεις.
Έχοντας αυτά υπόψιν, είναι σηµαντικό η διαδικασία εκλογής των µελών της Κ.Ε. να
διασφαλίζει όσο γίνεται περισσότερο, ότι θα εκλέγονται σύντροφοι και συντρόφισσες,
οι οποίοι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και που η συµµετοχή τους στην Κ.Ε. θα είναι
η ωφελιµότερη για το κόµµα. Επιδίωξή µας πρέπει να είναι η µεγαλύτερη συµµετοχή
εθελοντικών στελεχών στο σώµα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η απαίτησή µας για εµπέδωση της δηµοκρατίας σε όλους τους τοµείς της δηµόσιας
ζωής δεν µπορεί παρά να αντανακλά και στη λειτουργία του Κόµµατος, αφού έτσι
αποδεικνύεται στην πράξη η υπεροχή της συλλογικότητας έναντι της ατοµικότητας και
η δύναµη της συλλογικής δράσης. Αν τα µέλη δεν νιώθουν -ορθά ή λανθασµένα- ότι η
φωνή τους ακούγεται και ότι είναι οι νοικοκύρηδες του Κόµµατος, τότε αναπόφευκτα
δηµιουργείται έλλειψη ενδιαφέροντος για τις κοµµατικές διεργασίες και ψυχική
απόσταση ανάµεσα στο µέλος και το Κόµµα.
·

Βοηθητικό για την ουσιαστική συµµετοχή των µελών είναι η πλήρης
πληροφόρηση για τη δράση του Κόµµατος σε όλα τα επίπεδα, ώστε να
διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής στις αποφάσεις, στον έλεγχο και στη
δράση του Κόµµατος. Προς την κατεύθυνση αυτή το Κόµµα θα πρέπει να
αξιοποιεί όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή του -π.χ. διαδίκτυο- πέραν των
ενηµερώσεων που γίνονται στις συνεδρίες των ΚΟΒ.

·

Υπάρχουν θέµατα για τα οποία, παρ’ όλη τη δυνατότητα απόφασης από τα
ανώτερα καθοδηγητικά σώµατα του Κόµµατος, είναι απαραίτητη µια ευρύτερη
διαβούλευση και στάθµιση της άποψης των µελών του Κόµµατος. Στο παρελθόν
το κόµµα αξιοποίησε διάφορες διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα
µπορούσαν να χρησιµοποιούνται κατά καιρούς µορφοποιηµένα ερωτηµατολόγια
ή ακόµα για σοβαρά θέµατα, ψηφοδέλτια όπου θα καταγράφεται η θέση των
µελών.

·

Η δυνατότητα ελέγχου της δράσης των καθοδηγητικών σωµάτων από τα µέλη
είναι επίσης συστατικό της δηµοκρατικής λειτουργίας. Θα πρέπει να
θεσµοθετηθεί διαδικασία ετήσιας πολιτικής ενηµέρωσης της Κ.Ε., η οποία να
αποτελεί αντικείµενο συζήτησης στις ΚΟΒ.
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·

Τέλος, σηµαντική είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλίας από τις
οργανώσεις του Κόµµατος, ιδιαίτερα σε τοπικό αλλά και περιφερειακό ή
επαρχιακό επίπεδο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η κριτική, η αυτοκριτική και ο δηµιουργικός έλεγχος, τόσο σε ατοµικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο, αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας του Κόµµατος. Αυτές οι
αρχές ισχύουν ή πρέπει να ισχύουν για όλα τα συλλογικά όργανα του Κόµµατος.
Από την Κ.Ε. µέχρι την Κ.Ο. και αντίστροφα, όλοι και κανένας δεν µπορεί να
διαφεύγει των αρχών αυτών.
Η ζωή απέδειξε ότι στο βαθµό που οι αρχές αυτές εφαρµόζονται στην καθηµερινότητα
της δράσης του Κόµµατος, όπου ο έλεγχος είναι µέρος της οργανωµένης ζωής, µε
δηµιουργική προσέγγιση, στον ίδιο βαθµό µπορούµε να προσβλέπουµε σε σωστή
και αναβαθµισµένη λειτουργία του Κόµµατος.
Επόµενα το Καταστατικό και οι Κανονισµοί Λειτουργίας του Κόµµατος χρειάζεται να
εφαρµόζονται πιστά και δηµιουργικά, και όχι κατά το δοκούν.
Για το σκοπό αυτό είναι ανάγκη τα συλλογικά όργανα του Κόµµατος να
χαρακτηρίζονται από συνέχεια και συνέπεια στη δράση και λειτουργία τους. Να
καλλιεργείται κουλτούρα συντροφικότητας, ψυχική ενότητα και ανθρώπινη
προσέγγιση. Να προωθείται η διαφάνεια, η δηµοκρατία, η ελεύθερη σκέψη στην
οργάνωση και λειτουργία όλων των σωµάτων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ανανέωση και ο προοδευτικός εκσυγχρονισµός αποτελούν πηγή ζωής για το
Κόµµα. Ανανέωση που θα διέπεται από αρχές και αξίες µε ποιότητα και περιεχόµενο,
µε ουσία. Όχι στην ψευδεπίγραφη ανανέωση, στην επιφανειακή προσέγγιση του
θέµατος ή την απλή αλλαγή προσώπων.
Σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται να αφήσουµε πίσω αδυναµίες, κενά και
ελλείψεις. Τι σηµαίνει αυτό στην πράξη;
·

Η πολιτική ανάπτυξης και ανέλιξης στελεχών να χαρακτηρίζεται από µια
καθηµερινή και αέναη προσπάθεια.

·

Να αφήσουµε την ασφάλεια της ρουτίνας και να φέρουµε στο προσκήνιο ιδέες,
µεθόδους, σύγχρονες και πρωτοποριακές, που θα ενισχύσουν τον ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα του Κόµµατος.

·

Να προχωρήσουµε σε διεύρυνση του περιορισµού θητειών, τόσο για πολιτειακά
όσο και για κοµµατικά αξιώµατα, λαµβάνοντας µέτρα ώστε µια τέτοια απόφαση
να µην αποβεί σε βάρος της δουλειάς µας.
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·

Η ιδεολογικο-πολιτική και οργανωτική αναβάθµιση του Κόµµατος είναι
αδιανόητη δίχως τις νέες ηλικίες, τις νέες ιδέες, το καινούργιο, πάντοτε µε
κοινωνικο-ταξικά κριτήρια. Χρειάζεται, σε συνεργασία µε την ΕΔΟΝ και το
ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα, να εξειδικεύσουµε και να επενδύσουµε στη νέα γενιά.

·

Πρέπει να παραδεχτούµε ότι ο βαθµός ανανέωσης και ενσωµάτωσης νέων
µελών στο Κόµµα από τις τάξεις της ΕΔΟΝ, δεν ανταποκρίνεται στη µαζικότητα
και τη συµµετοχή των νέων στη δράση της ΕΔΟΝ. Το φαινόµενο αυτό έχει
ασφαλώς τις οργανωτικές και πρακτικές του διαστάσεις, έχει όµως και άλλες
διαστάσεις που δεν πρέπει καθόλου να υποτιµηθούν. Χρειάζεται, σε συνεργασία
µε την ΕΔΟΝ, να συζητήσουµε ολοκληρωµένα τις αιτίες αυτού του φαινοµένου
ώστε να αποφασιστούν συγκεκριµένα µέτρα για αντιµετώπισή του.

·

Κριτήριο για την εγγραφή νέων µελών στο Κόµµα ήταν και παραµένει η
εργατικότητα, η πίστη και αφοσίωση στο Κόµµα και την ιδεολογία του, η
συµµετοχή και η κοινωνική και πολιτική καταξίωση των υποψήφιων µελών.
Ακόµα στις σύγχρονες συνθήκες που η ίδια η ζωή απαιτεί προσόντα
κατάρτισης, γνώση και εµπειρία, χρειάζεται ικανότητα, επάρκεια, εντιµότητα και
σεβασµό στις ηθικές αρχές του Κόµµατος, χρειάζονται ολοκληρωµένες
προσωπικότητες που θα αποτελούν εκ των πραγµάτων πρότυπα.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Ο ρόλος της ιδεολογικο-µορφωτικής δουλειάς είναι πολύ σηµαντικός. Με τη γνώση
και την κατάρτιση που επιτυγχάνεται µε τη µορφωτική δουλειά, αναβαθµίζεται η
αποτελεσµατικότητα της κοµµατικής πολιτικής δραστηριότητας και ζύµωσης στην
κοινωνία. Μέσω της ενισχύεται η ιδεολογική ενότητα στο Κόµµα, ενώ παράλληλα
ενισχύονται οι αντιστάσεις ενάντια σε φαινόµενα που πρέπει να είναι ξένα για το
Κόµµα µας, όπως είναι ο παραγοντισµός, ο εγωισµός και ο καιροσκοπισµός.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι η ιδεολογικο-µορφωτική δουλειά µας έχει υποχωρήσει
εδώ και αρκετά χρόνια, παρότι σε κεντρικό επίπεδο έχουν υλοποιηθεί σηµαντικές
αποφάσεις που στοχεύουν στην ενίσχυσή της. Τέτοιες αποφάσεις είναι η δηµιουργία
του Ινστιτούτου Μελετών «Προµηθέας» και η ίδρυση Παγκύπριας Κοµµατικής
Σχολής.
Πρακτικά, ιδιαίτερα στο επίπεδο της βάσης, δεν προσδίδεται η επιβαλλόµενη
σηµασία στην ιδεολογικο-µορφωτική δουλειά. Ακόµα και εκεί που αποφασίζεται να
γίνει µορφωτική δουλειά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτή η απόφαση δεν
συνοδεύεται µε την απαραίτητη προεργασία για να είναι µαζική και πετυχηµένη.
Είναι σαφές ότι στη µορφωτική δουλειά πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή.
·

Να αξιοποιηθούν καλύτερα το Ινστιτούτο Μελετών του Κόµµατος, η Κοµµατική
Σχολή και τα Βοηθητικά Γραφεία του Κόµµατος. Επιβάλλεται η δράση τους να
συντονιστεί περισσότερο µε το Κόµµα και τις ανάγκες του.

·

Να µελετήσουµε τη δυνατότητα έκδοσης θεωρητικού οργάνου.
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·

Να προσαρµόσουµε περισσότερο τη µορφωτική δουλειά µας στην
επικαιρότητα. Αυτό θα ελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον του κοµµατικού
συνόλου και θα την κάνει πιο ζωντανή και κατανοητή. Βασική προϋπόθεση, η
επικαιροποίηση της θεµατολογίας και των υλικών που υπάρχουν για τη
µορφωτική δουλειά. Ήδη έχει αρχίσει µια τέτοια διαδικασία, η οποία θα πρέπει
να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί.

·

Η µορφωτική δουλειά πρέπει να γίνει πιο συστηµατική και να αποκτήσει
περισσότερη συνοχή και συνέχεια στη θεµατολογία της. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µε την ενίσχυση του κεντρικού σχεδιασµού, ο οποίος θέτει το πλαίσιο
της ιδεολογικο-µορφωτικής δραστηριότητας, χωρίς βεβαίως να παρεµποδίζεται
η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο. Το Κεντρικό
Μορφωτικό Γραφείο θα πρέπει να αναβαθµίσει τη δράση του συντονίζοντας την
όλη µορφωτική δουλειά.

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Κατά διαστήµατα στο Κόµµα µας και ιδιαίτερα στο κοµµατικό σύνολο παρεισφρέουν
τάσεις και συµπεριφορές που είναι απότοκο αστικών επιδράσεων.
Δεν είναι λίγες οι φορές που το Κόµµα γίνεται δέκτης ιδεών και προτάσεων για
αναθεώρηση της ιδεολογίας και της πολιτικής του. Δεχόµαστε παραινέσεις όπως το
Κόµµα αναθεωρήσει αρχές και θέσεις του ως Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόµµα -το
δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, τον προλεταριακό διεθνισµό, τον αντιιµπεριαλιστικό
και ταξικό χαρακτήρα του ή ότι το Κόµµα έχει εκπληρώσει και ολοκληρώσει τον
ιστορικό του κύκλο και οφείλει να προσαρµοστεί στα «νέα δεδοµένα».
Σε αυτή την προσπάθεια πρωταγωνιστούν τα ΜΜΕ, το ευρύτερο πολιτικό και
οικονοµικό σύστηµα, νεοφανείς οργανισµοί δεξαµενών σκέψης και πολιτικοί
παράγοντες. Κυρίαρχος σκοπός και στόχος, το ΑΚΕΛ να µετατραπεί σε ένα Κόµµα
ρηχό, πλαδαρό, σοσιαλδηµοκρατικό.
Ταυτόχρονα όµως βρισκόµαστε, ιδιαίτερα σε περιόδους που η πίεση πάνω στο
Κόµµα είναι µεγάλη, αντιµέτωποι µε απόψεις που, χρησιµοποιώντας µια
«επαναστατική» φλυαρία και κενολογία, οδηγούν το Κόµµα σε αποµόνωση από τις
λαϊκές µάζες επιλέγοντας τον εύκολο δρόµο της επαφής µε όσους είναι ήδη
πεισµένοι.
Είναι γι’ αυτό που έχει τεράστια σηµασία το Κόµµα να τηρεί πολιτικές που να µην
παραβιάζουν τις αρχές του.
Πέραν αυτών, αστικές και µικροαστικές νοοτροπίες επηρεάζουν µέλη του Κόµµατος,
σε συνήθειες, πρακτικές και πολιτικές συµπεριφορές. Ο ατοµικισµός και ο
παραγοντισµός στη ζωή µας, το «εγώ» και «υπερεγώ», η αυτοπροβολή, η υποτίµηση
και υποβάθµιση της οργανωµένης ζωής στο Κόµµα είναι µερικές τέτοιες
συµπεριφορές. Ακόµα, παρατηρούνται ολισθήµατα σε κεφαλαιώδη ζητήµατα για το
Κόµµα µας, όπως η ηθική, η διαφθορά, η διαπλοκή. Πρόκειται για µείζονος σηµασίας
αρχές που δυστυχώς, ιδιαίτερα τελευταία, δέχονται πλήγµα.
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Για το σκοπό αυτό χρειάζεται:
·

Συνεχής και ποιοτική ενίσχυση του πολιτικού και ιδεολογικού υπόβαθρου των
µελών και στελεχών. Να επαναφέρουµε στη ζωή του Κόµµατος την
αυτοµόρφωση.

·

Λήψη µέτρων για ενεργό συµµετοχή στην οργανωµένη ζωή του Κόµµατος,
αρχίζοντας από τη λήψη αποφάσεων µέχρι την εφαρµογή τους.

·

Αποφασιστική άσκηση ελέγχου, µε βάση το καταστατικό και τους κανονισµούς
λειτουργίας, από τα συλλογικά όργανα του Κόµµατος.

·

Έγκαιρη και αποφασιστική αξιολόγηση συµπεριφορών µε βάση τους κανόνες
της κοµµατικής ηθικής και ενηµέρωση σχετικά των µελών του Κόµµατος, ως
µέρος της ζωής του Κόµµατος και της διαδικασίας κριτικής, αυτοκριτικής και
δηµιουργικού ελέγχου.

·

Απόρριψη και απόκρουση κάθε φαινοµένου προσωπικής επικράτησης ή
ανέλιξης τόσο στο Κόµµα όσο, ιδιαίτερα, σε πολιτειακά αξιώµατα.

·

Λήψη µέτρων από τα συλλογικά όργανα του Κόµµατος, σύµφωνα µε το
καταστατικό του Κόµµατος, κατά τις εκλογικές διαδικασίες ή και κατά την
περίοδο που προηγούνται εκλογών, τα οποία να συµβάλλουν στην αποτροπή
της διεύρυνσης τέτοιων φαινοµένων.

ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Κ.Ε.
Τα Βοηθητικά Γραφεία του Κόµµατος συστάθηκαν για να βοηθούν το κόµµα να
παράγει εξειδικευµένη πολιτική σε επιµέρους τοµείς, να παρακολουθούν, να
αξιολογούν και να παρεµβαίνουν στις εξελίξεις του τοµέα τους και να διατηρούν
επαφή µε συγκεκριµένες οµάδες/παρατάξεις του Κόµµατος ή ευρύτερα. Ταυτόχρονα
χρειάζεται να υποστηρίζουν τη δράση του λαϊκού κινήµατος σε επιµέρους τοµείς.
Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες η ανάγκη καλύτερης λειτουργίας των Βοηθητικών
Γραφείων είναι µεγαλύτερη.
Συνολικά κρίνοντας, τα τελευταία χρόνια η δράση των Βοηθητικών Γραφείων ποικίλει,
υπάρχουν σκαµπανεβάσµατα στη λειτουργία και στην αποτελεσµατικότητά τους. Το
γεγονός αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια του Κόµµατος να κάνει τη
διαφορά σε ζητήµατα που απασχολούν έντονα συγκεκριµένες οµάδες του
πληθυσµού.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της δουλειάς µας στον τοµέα αυτό, έχουν δηµιουργηθεί
ευρύτεροι Τοµείς Δράσης (π.χ. ανάλογα µε τα Υπουργεία) στο πλαίσιο των οποίων θα
λειτουργούν ευέλικτα και εξειδικευµένα Γραφεία.
Τι πρέπει ακόµα να αλλάξει:
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·

Και οι Τοµείς και τα Γραφεία να συνεδριάζουν τακτικά, µε συγκεκριµένη
θεµατολογία, να αξιολογούν το έργο τους και να προβαίνουν σε διορθωτικές
αλλαγές.

·

Τα Γραφεία να µπορούν να αξιοποιούν ακόµα και φίλους/φίλες του κόµµατος, µε
τεχνοκρατικές γνώσεις ή να δηµιουργούν ad hoc επιτροπές εκεί κι όπου κρίνεται
αναγκαίο.

·

Η ανανέωση των µελών των Γραφείων να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
αφού στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο συνεδρίων καταγράφονται
αδρανοποιήσεις µελών, ή εµφανίζονται εν δυνάµει µέλη που µπορούν να
βοηθήσουν.

·

Η ανακίνηση ζητηµάτων και οι εισηγήσεις για λήψη απόφασης για ζητήµατα
πολιτικής, είναι ανάγκη να γίνονται κατά κανόνα από τα Γραφεία προς την
ηγεσία και όχι αντίστροφα. Άρα προσεγγίσεις του τύπου «δεν ασχοληθήκαµε
γιατί δεν µας είπαν να ασχοληθούµε» δεν µπορούν να αποτελούν δικαιολογίες.

·

Οι επικεφαλής των Γραφείων διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εύρυθµη
λειτουργία ενός Γραφείου και αυτό το ρόλο πρέπει να τον διαδραµατίζουν
αποτελεσµατικά. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του µέλους του Πολιτικού
Γραφείου που παρακολουθεί το συγκεκριµένο Γραφείο.

·

Τα Βοηθητικά Γραφεία, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, οφείλουν να
ανοιχτούν περαιτέρω στην κοινωνία, να επιδράσουν και να αφουγκράζονται τον
παλµό της. Ανοιχτές συζητήσεις, συγκεκριµένες επισκέψεις και µορφές
δηµόσιας διαβούλευσης, όχι µόνο η εµπειρία λέει ότι προσθέτουν σηµαντικά
στο κύρος του Κόµµατος, αλλά µπορούν να δηµιουργούν την αναγκαία ζύµωση
µε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων.

·

Όσα Γραφεία σχετίζονται µε τη δράση του ευρύτερου Λαϊκού Κινήµατος
(µορφωτικοί σύλλογοι, µαζικές οργανώσεις, παρατάξεις κ.ά.) να δώσουν
προτεραιότητα το επόµενο χρονικό διάστηµα µε την ενίσχυση της δράσης του
Κινήµατός µας. Η ενίσχυση αυτή είναι σηµαντικός παράγοντας της ευρύτερης
ενδυνάµωσης του Κόµµατος.

·

Τα Επαρχιακά Γραφεία να δηµιουργούνται και να λειτουργούν βάσει των
αναγκών τής κάθε επαρχίας και όχι να αντιγράφουν απλώς τη λειτουργία και το
περιεχόµενο των Κεντρικών Γραφείων.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Το ΑΚΕΛ µέχρι σήµερα λογοδοτούσε για την κατάσταση των οικονοµικών του
ενώπιον του Παγκύπριου Συνεδρίου και των Επαρχιακών Συνδιασκέψεων. Τηρώντας
τη νοµοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Δεκέµβρη του 2012 προχωρήσαµε
στην παρουσίαση πλήρων οικονοµικών λογαριασµών ενώπιον του Εφόρου
Πολιτικών Κοµµάτων και κατ’ επέκταση του Γενικού Ελεγκτή της Δηµοκρατίας.
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Με διαφάνεια και σεβασµό προς την κοινωνία προχωρούµε ακόµα περαιτέρω
δίνοντας στη δηµοσιότητα τις οικονοµικές µας καταστάσεις και τα περιουσιακά µας
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της ακίνητής µας περιουσίας. Στη δηµοσιότητα
θα δίνονται ξεχωριστά και οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έσοδα και έξοδα των
προεκλογικών εκστρατειών, όπως πράξαµε πρώτοι στις Ευρωεκλογές του 2014.
Εξαιτίας των σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων που επέφερε η οικονοµική κρίση
και της δραστικής µείωσης των εσόδων του Κόµµατος, λήφθηκαν επώδυνα µέτρα.
Παρά τα µέτρα που λήφθηκαν µε τη µείωση του επαγγελµατικού µηχανισµού, τα
οικονοµικά του Κόµµατος αναµένεται να επιδεινωθούν ακόµα περισσότερο θέτοντας
σε κίνδυνο τη δυνατότητα του Κόµµατος να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις
υποχρεώσεις του.
Τα νέα δεδοµένα, όπως διαµορφώνονται, επιτάσσουν να µελετήσουµε και να
λάβουµε µέτρα που θα στοχεύουν από τη µια στην οικονοµική ενίσχυση του
Κόµµατος και από την άλλη στον περιορισµό των εξόδων και το περαιτέρω
νοικοκύρεµα των οικονοµικών µας. Η λειτουργία ενιαίου λογιστηρίου, που ξεκίνησε να
εφαρµόζεται, στοχεύει στον καλύτερο συντονισµό και έλεγχο των οικονοµικών των
Επαρχιακών Επιτροπών, οι πλείστες από τις οποίες για να επιβιώσουν χρειάζονται
τη στήριξη της Κ.Ε. Της οικονοµικής στήριξης της Κ.Ε. τυγχάνουν και άλλες
οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος και τα Μέσα Ενηµέρωσης που πρόσκεινται στο
χώρο µας. Είναι αδήριτη ανάγκη άµεσα να λειτουργήσουµε ορθολογιστικά και µε
ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς.
Μέσα στο νέο οικονοµικό περιβάλλον που διαµορφώνεται είναι απαραίτητο να
αξιολογήσουµε εξ υπαρχής τη λειτουργία του επαγγελµατικού µηχανισµού και να
ενισχύσουµε την εθελοντική προσφορά έτσι που να καλύπτει την απώλεια δυνάµεων
που παρατηρείται στον επαγγελµατικό µηχανισµό.
Είναι γενική εκτίµηση ότι για την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονοµικών το
στελεχικό δυναµικό του Κόµµατος, εθελοντικό και επαγγελµατικό, αναλώνει πολλές
δυνάµεις. Η ευθύνη δυστυχώς περιορίζεται σε ολοένα και λιγότερους, αυτούς που
συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα. Η εξαντλητική προσπάθεια για εξασφάλιση των
αναγκαίων οικονοµικών περιορίζει και τη δυνατότητα καλύτερης πολιτικής,
οργανωτικής και άλλης αξιοποίησης του στελεχικού µας δυναµικού.
Πέραν του επαγγελµατικού µηχανισµού υπάρχουν και άλλα άτοµα που
εκπροσωπούν το Κόµµα επαγγελµατικά σε διαφόρους φορείς και θεσµούς
( Ε υ ρ ω κο ι ν ο β ο ύ λ ι ο , Κο ι ν ο β ο ύ λ ι ο κα ι ά λ λο υ ) κα ι πο υ χ ρ ε ι ά ζ ε τα ι ν α
επαναξιολογήσουµε την καλύτερη αξιοποίηση και απόδοσή τους.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Ο θεσµός των Νέων Δυνάµεων υιοθετήθηκε από το Κόµµα στις αρχές του 1990 και
ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 1991, ως απάντηση στις προσπάθειες των
αντιπάλων του ΑΚΕΛ να το αποµονώσουν. Στηρίχθηκε στη διαχρονική πολιτική που
ακολουθεί το Κόµµα µας για συνεργασία µε προοδευτικές προσωπικότητες και
δυνάµεις.

17

Ο θεσµός των Νέων Δυνάµεων όλα αυτά τα χρόνια πρόσφερε αρκετά στο Κόµµα. Ο
θεσµός εξακολουθεί να είναι χρήσιµος. Οι Νέες Δυνάµεις µέσα από τα χρόνια έχουν
αναδειχθεί σε µια γέφυρα επικοινωνίας και επαφής του Κόµµατος µε το Κέντρο και
την Κεντροαριστερά και σε ορισµένες περιπτώσεις µε µετριοπαθείς προσωπικότητες
της Δεξιάς. Ο θεσµός παρέχει στέγη σε ανθρώπους που δεν ταυτίζονται µε την
ιδεολογία του ΑΚΕΛ, αλλά υποστηρίζουν τις θέσεις του σε βασικά θέµατα και
συστρατεύονται µαζί του.
Δυόµισι δεκαετίες από τότε που δηµιουργήθηκε ο θεσµός, επιβάλλεται να γίνουν
αλλαγές για να µπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του.
Η βασική παρατήρηση που γίνεται από εκπροσώπους των Νέων Δυνάµεων είναι ότι
η σύνδεση και η αξιοποίησή τους είναι περιστασιακή και κυρίως περιορίζεται στις
εκλογικές περιόδους. Αυτό που ζητούν είναι µια πιο µόνιµη σύνδεση και πιο συχνή
αξιοποίησή τους.
Για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται:
·

Οι Νέες Δυνάµεις να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριµένα, κατά επαρχία,
να συµπληρώνονται και να ανανεώνονται.

·

Οι Επαρχιακοί Γραµµατείς σε επαρχιακό επίπεδο και ένα µέλος της
Γραµµατείας σε κεντρικό να έχουν την ευθύνη για την οργάνωση της συνεχούς
επαφής και για τη σωστή σχέση µε τις Νέες Δυνάµεις.

·

Τακτικά κάθε 6 µήνες και έκτακτα κάθε φορά που υπάρχουν ουσιώδεις εξελίξεις
πρέπει να γίνονται συσκέψεις, ώστε από τη µια να ενηµερώνονται και από την
άλλη να διοχετεύουν τις δικές τους σκέψεις και απόψεις προς το Κόµµα.

·

Πρέπει να υπάρχει συνεχής και σταθερή προσωπική επαφή που να οργανωθεί
από τις επαρχιακές οργανώσεις, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια στη σχέση
µας µαζί τους.

·

Θα πρέπει να καλούνται σε όλες τις εκδηλώσεις και σε άλλες πλατιές
δραστηριότητες του Κόµµατος.

·

Μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία και να δηµιουργηθεί ένα εσωτερικό
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για οριζόντια ενηµέρωση και συζήτηση θεµάτων.

ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στις σύγχρονες κοινωνίες, η κατασκευή και µαζική διάχυση ειδήσεων πάντοτε κατείχε
ξεχωριστή θέση επειδή διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση κοινής
γνώµης. Αυτός ο ρόλος έχει δραµατικά ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες µε την
έκρηξη που έχει σηµειωθεί στις νέες τεχνολογίες και ειδικά στο διαδίκτυο, που
επέτρεψαν την ταχύτατη µεταφορά ειδήσεων σχεδόν σε µηδενικό χρόνο.
Η κυπριακή κοινωνία αναπόφευκτα ακολουθεί τους ίδιους δρόµους που ακολουθούν
και οι υπόλοιπες σύγχρονες κοινωνίες. Οι νέες µορφές επικοινωνίας και διάχυσης
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πληροφόρησης καταλαµβάνουν ολοένα και µεγαλύτερο µερίδιο στο πεδίο της
πληροφορίας παρότι οι κλασικές µορφές (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδα)
συνεχίζουν ακόµα να έχουν δεσπόζουσα θέση.
Η Δεξιά στην Κύπρο ελέγχει την πλειοψηφία των ΜΜΕ. Αυτό της επιτρέπει να
καθορίζει την επικοινωνιακή ατζέντα και να κάνει διαχείριση των ειδήσεων. Οι βολικές
για τους κυβερνώντες ειδήσεις προβάλλονται και συντηρούνται σε διάρκεια χρόνου,
οι µη βολικές υποβαθµίζονται και σύντοµα εξαφανίζονται. Οι κυβερνώντες κάνουν
είδηση κάθε θετικό γι’ αυτούς και υποβαθµίζουν κάθε αρνητικό.
Η υπεροπλία της Δεξιάς στα ΜΜΕ τής παρέχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, το οποίο
όµως δεν µπορεί να καλύψει πλήρως και για πάντα τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της
πολιτικής της. Η επικοινωνιακή πολιτική µπορεί µόνο µέχρι ενός σηµείου να
φτιασιδώνει εικόνες, δεν µπορεί όµως µόνιµα να τις συντηρεί. Καµία επικοινωνιακή
πολιτική δεν µπορεί να έχει µόνιµα αποτελέσµατα, αν δεν εναρµονίζεται και δεν
εκφράζει την πραγµατικότητα. Δύο και πλέον χρόνια από τότε που η Δεξιά ανήλθε
στην εξουσία, διαπιστώνονται προβλήµατα στην επικοινωνιακή διαχείριση διαφόρων
ζητηµάτων.
Στις σηµερινές συνθήκες λοιπόν η ύπαρξη ΜΜΕ, που θα εξυπηρετούν
αποτελεσµατικά τα συµφέροντα της εργατικής τάξης, είναι πιο επιτακτική από ποτέ
προηγούµενα. Η «Χαραυγή» και ο «Άστρα» έχουν προσφέρει πολλά στην υπόθεση
της ενηµέρωσης, της διαφώτισης και της διαπαιδαγώγησης του λαού µας. Οι καιροί
όµως αλλάζουν και οι απαιτήσεις µεγαλώνουν. Η αναβάθµιση τόσο της «Χαραυγής»
όσο και του «Άστρα», ο συντονισµός και η αλληλοτροφοδότησή τους και η καθιέρωσή
τους ως πηγή ποιοτικής, επίκαιρης, έγκυρης και εναλλακτικής ενηµέρωσης είναι
επιβεβληµένη όχι µόνο για την οικονοµική επιβίωσή τους, αλλά και για να επιτελούν
αποτελεσµατικά το ρόλο που τους έχει ανατεθεί. Αυτοί είναι και οι λόγοι της
απόφασης για τη δηµιουργία του Οµίλου Επικοινωνίας «Διάλογος» στο πλαίσιο του
οποίου λειτουργούν η εφηµερίδα, ο ραδιοσταθµός και o ειδησεογραφικός ιστότοπος
dialogos.com.cy.
Η δική µας επικοινωνιακή πολιτική
·

Το Κόµµα θα πρέπει να έχει µια ολοκληρωµένη επικοινωνιακή πολιτική και να
µην περιοριζόµαστε στη διαχείριση της καθηµερινότητας. Μια πετυχηµένη
επικοινωνιακή πολιτική πρέπει οπωσδήποτε να έχει στρατηγικό σχεδιασµό για
το πώς προβάλλονται οι βασικές πολιτικές θέσεις του Κόµµατος.

·

Βασικές θέσεις του Κόµµατος για αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων και
προκλήσεων που αντιµετωπίζει η χώρα, υπάρχουν φορές που δεν γίνονται
αντιληπτές από την κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει συνέπεια και συνέχεια
(επανάληψη) στην προβολή τους. Αυτό στη συνείδηση ενός µέρους της
κοινωνίας το καθιστά σαν ένα Κόµµα που µόνο απορρίπτει, αλλά δεν έχει
τίποτα να προτείνει.

·

Από την επικοινωνιακή πολιτική του Κόµµατος απουσιάζει συχνά η στόχευση
και η εξειδίκευση των µηνυµάτων µας. Το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε δεν
είναι ενιαίο ούτε και ίδιου επιπέδου. Με έναν τρόπο απευθυνόµαστε στον
κοµµατικό πυρήνα, µε άλλον τρόπο στον ευρύτερο κύκλο των ψηφοφόρων µας
και µε διαφορετικό τρόπο σε πρώην ψηφοφόρους µας. Υπάρχουν ακόµα και
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ηλικιακές ιδιοµορφίες. Οι νεαρές ιδιαίτερα ηλικίες, σε ένα µεγάλο ποσοστό, δεν
παρακολουθούν τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης ούτε και ανταποκρίνονται
στον παραδοσιακό κοµµατικό λόγο.
·

Η απουσία στρατηγικού σχεδιασµού συνοδεύεται και από µεγάλες αδυναµίες
στη διαχείριση της καθηµερινής επικοινωνιακής δουλειάς. Αυτή συνήθως
περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων, οι οποίες όµως εξαφανίζονται την ίδια
µέρα. Δεν υπάρχει σχεδιασµός, η υλοποίηση του οποίου να δίνει χρονικό βάθος
στις θέσεις και κριτικές µας.

·

Κάποιες φορές η επικοινωνιακή µας πολιτική στερείται ταυτότητας. Δηλαδή, ο
πολίτης δεν µπορεί εύκολα και µε µια πρώτη µατιά να εντοπίσει τη βασική θέση,
τη βασική διαφωνία και κριτική του Κόµµατος σε αυτά που συµβαίνουν.
Υπάρχουν φορές που είναι πλαδαρές και απρόσωπες, ενώ κάποιες φορές
απουσιάζει η επανάληψη.

Τι χρειάζεται να γίνει:
•

Να καταρτιστεί επικοινωνιακή στρατηγική µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

•

Βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ανάδειξη της ρεαλιστικής
εναλλακτικής πρότασής µας στην κατάσταση που βρίσκεται η Κύπρος σήµερα
µε ορίζοντα το κοντινό µέλλον. Για σύντοµη έξοδο από την κρίση και το
Μνηµόνιο σε µια Κύπρο που να έχει µια υγιή οικονοµία, η οποία να έχει
ανθρωποκεντρικό προσανατολισµό και να ικανοποιεί τις εύλογες ανάγκες της
κοινωνίας. Η πρότασή µας µε καταφανή τρόπο θα πρέπει να είναι το αντίπαλο
δέος της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία επιχειρεί να φορτώσει τα βάρη από
την κρίση στους εργαζόµενους και τους µη έχοντες και ταυτόχρονα επιδιώκει να
διαµορφώσει τις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και δεδοµένα ενός
νεοφιλελεύθερου µοντέλου για τις επόµενες δεκαετίες.

•

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασµού και στη βάση των βασικών πολιτικών
στόχων είναι ανάγκη να επιδιωχθεί όπως το Κόµµα αναδειχθεί ξανά ως το
Κόµµα που υπερασπίζεται τα συµφέροντα των εργαζοµένων και ευρύτερα του
λαού, αλλά ταυτόχρονα και ως το Κόµµα που µπορεί να συνδυάζει τα ταξικά µε
τα εθνικά και πατριωτικά συµφέροντα. Ως ένα Κόµµα που δεν περιορίζεται στην
αντίδραση και την απόρριψη, αλλά και που έχει θέσεις και αναλαµβάνει
ευθύνες. Ως ένα Κόµµα διεκδικητικό, υπεύθυνο, µετριοπαθές.

•

Ο σχεδιασµός αυτός πρέπει να περιλαµβάνει συγκεκριµένες δράσεις και
πολιτικές σε όλες τις πτυχές της επικοινωνιακής πολιτικής (π.χ. πώς
αξιοποιούµε τα παραδοσιακά ΜΜΕ, πώς αξιοποιούµε τον κοµµατικό Τύπο, πώς
αξιοποιούµε το διαδίκτυο και ιδιαίτερα τα κοινωνικά δίκτυα, ποια είναι τα βασικά
συνθήµατα και λέξεις κλειδιά που χρησιµοποιούµε στην επικοινωνία µας, πώς
εξαντλούµε τα ελάχιστα έστω περιθώρια για να διαµορφώνουµε επικοινωνιακή
ατζέντα, πώς δίνουµε χρονικό βάθος στα µηνύµατά µας, πώς επικοινωνούµε µε
τις «δύσκολες» ηλικίες, πώς φτάνουµε στους πρώην ψηφοφόρους µας).

•

Η καθηµερινή επικοινωνιακή πολιτική πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενιαία
(η ίδια επιχειρηµατολογία, οι ίδιες λέξεις κλειδιά και τα ίδια συνθήµατα, τα ίδια
σηµεία αιχµής, όσο είναι δυνατόν το ίδιο ύφος).
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•

Πρέπει να εγκατασταθεί ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός ελέγχου των
βασικών δελτίων ειδήσεων και των βασικών επικαιρικών εκποµπών ούτως ώστε
να µπορούµε να παρεµβαίνουµε, να απαντούµε, να σχολιάζουµε. Γενικά,
πρέπει να έχουµε τη δυνατότητα να µην αφήνουµε τίποτα βασικό από τις
θέσεις, τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις των κυβερνώντων να περνά
απαρατήρητο.

•

Να αξιοποιηθούν ακόµα περισσότερο οι νέες τεχνολογίες για να φτάνουν οι
θέσεις του Κόµµατος στο κοµµατικό σύνολο (εσωτερικό ταχυδροµείο,
εφαρµογές στα τηλέφωνα). Δεν αρκεί απλά να στέλνονται οι ανακοινώσεις.
Πολλές φορές είναι πιο αποτελεσµατικό να αποστέλλεται το «ζουµί» των
τοποθετήσεων µας. Έτσι, οι θέσεις και προτάσεις µας πιο εύκολα διαβάζονται
και γίνονται κατανοητές.

•

Όλα αυτά για να µπορούν να γίνουν απαιτούν ένα λειτουργικό και επαρκή
µηχανισµό. Είναι σηµαντικό να προχωρήσουµε στην ενοποίηση των Γραφείων
Επικοινωνίας και Τύπου και στην ενίσχυση του υφιστάµενου µηχανισµού για να
είµαστε σε θέση να εκπληρώσουµε τους στόχους µας.
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ΙΙ.

ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
O πρωτοποριακός ρόλος του Κόµµατός µας δεν κατοχυρώνεται αυτοπροσδιορίζοντας
τον εαυτό µας ως πρωτοπορία της κοινωνίας, αλλά κερδίζεται, επαναβεβαιώνοντας
αυτόν το ρόλο συνεχώς µέσα από την οργάνωση, την καθοδήγηση και τη διεξαγωγή
των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων του λαού.
Το Κόµµα µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένο όχι µόνο µε την ίδρυση και την ανάπτυξη
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος, αλλά και µε όλα τα µεγάλα κοινωνικά
κινήµατα που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Το
Αγροτικό Κίνηµα, το Συνεργατικό Κίνηµα, το Κίνηµα της Νεολαίας, το Κίνηµα των
Γυναικών, το Κίνηµα του Πολιτισµού και του Αθλητισµού.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι οργανώσεις του
Λαϊκού Κινήµατος, ως οι µαζικές µετωπικές επάλξεις που µε την πολιτική και
οργανωτική στήριξη του Κόµµατος, έδωσαν αµέτρητους αγώνες για τη διεκδίκηση
καλύτερης ζωής για τον κυπριακό λαό.
Πρέπει όµως να παραδεχτούµε ότι τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος του Κόµµατος µέσα
στα διάφορα οργανωµένα κινήµατα και οµάδες ενδιαφέροντος έχει αδυνατίσει. Οι
εξελίξεις -τεχνολογικές, κοινωνικές, µορφωτικές κ.λπ.- προκαλούν έκρηξη όσον
αφορά την εµφάνιση κινηµάτων ή οµάδων ενδιαφερόντων. Αυτή την έκρηξη δεν την
έχουµε πλήρως παρακολουθήσει. Ούτε µπορούµε να ισχυριστούµε µε
κατηγορηµατικότητα ότι η σφραγίδα του Κόµµατος είναι το ίδιο έντονη όπως στο
παρελθόν, σε όλο το φάσµα της κοινωνικής δράσης.
Ιδιαίτερη σηµασία στην ενίσχυση του ρόλου και της συµµετοχής του Κόµµατος στους
κοινωνικούς αγώνες έχει η λειτουργία της ΚΟ Βάσης. Η ΚΟ Βάσης, οργανωµένα και
συλλογικά, µπορεί και πρέπει να οργανώνει και να παρακολουθεί την παρουσία και
στήριξη του Κόµµατος στους καθηµερινούς αγώνες. Σ’ αυτή την κατεύθυνση,
αποφασιστικής σηµασίας είναι η ξεχωριστή δράση των µελών του Κόµµατος. Πρέπει
να ενεργούν και να συµµετέχουν ώστε να µεταφέρουν στο µαζικό Κίνηµα τη
φιλοσοφία του Κόµµατος, να λειτουργούν έτσι ώστε µε το παράδειγµά τους να
αναγνωρίζεται στο πρόσωπό τους ο πρωτοποριακός ρόλος του Κόµµατός µας.
Δεν νοείται ΑΚΕΛιστής αδιάφορος και ουδέτερος στους αγώνες που αναπτύσσονται
στον κοινωνικό του περίγυρο.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Εργατικό Κίνηµα
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Οι Κύπριοι κοµµουνιστές υπήρξαν η ψυχή του Εργατικού Κινήµατος στα πρώτα
δύσκολα βήµατα της γέννησης και εδραίωσής του. Στην πορεία, αυτή η σχέση
ενισχύθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσµα των αγώνων για εργατικά δικαιώµατα και για
τη βελτίωση της ζωής των εργαζοµένων της Κύπρου, µε το ΑΚΕΛ σταθερό, συνεπή
συµπαραστάτη και συνοδοιπόρο στους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. το 2004 έχει διαµορφώσει νέα δεδοµένα για τους
εργαζόµενους και το Κίνηµά τους. Οι κυρίαρχες πολιτικές που αποφασίζονται στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα της εργατικής και κοινωνικής
πολιτικής, έχουν ως στόχο την απορρύθµιση της εργασίας, τη συνεχή µείωση των
επιπέδων προστασίας της εργασίας και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
Σταδιακά ο νεοφιλελευθερισµός στην άσκηση της οικονοµικής και κοινωνικής
πολιτικής, θεσµοθετείται µέσα από µια σειρά από αποφάσεις όπως η Ενιαία
Οικονοµική Διακυβέρνηση, η δηµιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, ο κανόνας για
πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς επιδρώντας ιδιαίτερα αρνητικά στις κατακτήσεις
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.
Σήµερα σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης, στις συνθήκες της νεοφιλελεύθερης
συντηρητικής διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ, όπου γίνεται προσπάθεια βίαιης
αναδιανοµής του πλούτου σε βάρος των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων η
οποία ταυτίζεται πλήρως µε τις πολιτικές του µνηµονίου, το Κίνηµα των Εργαζοµένων
βρίσκεται µπροστά σε ακόµα πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο συσχετισµός δυνάµεων
µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας αλλάζει δραµατικά σε βάρος της εργασίας. Υπάρχει
ταύτιση πολιτικών και στόχων µεταξύ κυβέρνησης και µεγάλου κεφαλαίου.
Η υψηλή ανεργία και ο φόβος και η ανασφάλεια που προκαλεί ανάµεσα στους
εργαζόµενους, χρησιµοποιούνται από τους εργοδότες µε στόχο την περαιτέρω
απορρύθµιση της εργασίας, την αποδόµηση βασικών εργατικών δικαιωµάτων.
Ταυτόχρονα η στάση της πλειοψηφίας των ΜΜΕ και της κυρίαρχης ιδεολογίας
καλλιεργούν τάσεις απαξίωσης των εργατικών συνδικαλιστικών αγώνων και της
οργανωµένης συνδικαλιστικής παρουσίας.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, οι σχέσεις του ΑΚΕΛ µε τους εργαζόµενους και το
Εργατικό Κίνηµα χρειάζεται να αναβαθµίζονται συνεχώς. Το Κόµµα θα συνεχίσει να
υπερασπίζεται την ενότητα δράσης των εργαζοµένων και θα αντιστέκεται στις
προσπάθειες για να δηµιουργούνται τεχνητά ρήγµατα µεταξύ τους.
Το ΑΚΕΛ µε τις ενέργειες και πρωτοβουλίες του πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει
αποφασιστικά τους αγώνες και διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος µε
βασικούς άξονες:
·

Την αντίσταση στις πολιτικές λιτότητας και περικοπών στους µισθούς και τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων.
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·

Τον αγώνα ενάντια στο ξεπούληµα του δηµοσίου πλούτου.

·

Τον αγώνα ενάντια στην αποδόµηση του κοινωνικού κράτους και στην
υποβάθµιση και ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

·

Τη διασφάλιση της καθολικότητας της εφαρµογής των συλλογικών συµβάσεων
εργασίας µέσω των αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων και τη νοµοθετική
κατοχύρωση βασικών όρων απασχόλησης για όσους εργαζόµενους δεν
καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας.

·

Την προστασία και επέκταση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.

·

Την αντιµετώπιση της ανεργίας µε την υιοθέτηση µέτρων που να δηµιουργούν
ποιοτικές θέσεις εργασίας µε δικαιώµατα και αξιοπρέπεια.

Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά µέσα στις σηµερινές συνθήκες της επικράτησης του
νεοφιλελευθερισµού και της επίθεσης ενάντια στα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των
εργαζοµένων παγκόσµια και πανευρωπαϊκά, η ανάληψη πρωτοβουλιών από το
ΑΚΕΛ µε στόχο την ενίσχυση του ρόλου των ταξικών προοδευτικών δυνάµεων που
συνενώνονται στο παγκόσµιο συνδικαλιστικό κίνηµα της ΠΣΟ όπως και η ενίσχυση
του συντονισµού µε τις άλλες αριστερές προοδευτικές δυνάµεις, ιδιαίτερα στον
ευρωπαϊκό χώρο.
Η στήριξη των αγώνων του Εργατικού Κινήµατος δεν ξεκινά και δεν τελειώνει µέσα
από τις θέσεις και διεκδικήσεις που το Κόµµα επεξεργάζεται και προβάλλει σε σχέση
µε τους εργαζόµενους.
Οι ΑΚΕΛιστές οφείλουν να είναι οργανωµένοι, να συµµετέχουν δραστήρια στο
συνδικαλιστικό κίνηµα της ΠΕΟ, ή ανάλογα µε το επάγγελµά τους στις υπόλοιπες
επαγγελµατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Τα µέλη και τα στελέχη του ΑΚΕΛ, µέσα από τη δράση και τη συµµετοχή στην
καθηµερινή συνδικαλιστική δουλειά, εργάζονται για την ταξική διαπαιδαγώγηση των
εργαζοµένων, για την καλλιέργεια των δεσµών µεταξύ των εργαζοµένων και του
Κόµµατος, λειτουργούν ως ο αγωγός των απόψεων και των ανησυχιών των
εργαζοµένων προς το Κόµµα.
Αγροτικό Κίνηµα
Σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης, η αγροτική οικονοµία καλείται να
διαδραµατίσει αναβαθµισµένο ρόλο. Ήδη παρατηρείται µεγαλύτερη δραστηριοποίηση
στον αγροτικό τοµέα, στη γεωδιατροφική αλυσίδα παραγωγής και γενικά στην
αξιοποίηση των πολύπλευρων οικονοµικών δυνατοτήτων της Υπαίθρου, όπως είναι ο
αγροτουρισµός, η πολιτιστική δηµιουργία και το περιβάλλον. Παρατηρείται αύξηση
στο µερίδιο του πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ και αύξηση στην εξαγωγή γεωργικών
προϊόντων.
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Παράλληλα, το σύστηµα λειτουργίας της αγοράς εξακολουθεί να οδηγεί στην
εκµετάλλευση του αγρότη. Οι εξελίξεις στο χώρο του Συνεργατισµού επιδείνωσαν
περαιτέρω την κατάσταση των αγροτών.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει και θα αναβαθµίσει περαιτέρω τη στήριξή του στον αγώνα του
Αγροτικού Κινήµατος αναλαµβάνοντας ακόµα περισσότερες πρωτοβουλίες
περιορισµού των εκµεταλλευτικών κατεστηµένων.
Το οργανωµένο Αγροτικό Κίνηµα αποτελεί βασική κινητήρια δύναµη της κοινωνίας και
στις σηµερινές συνθήκες η αναβάθµιση του ρόλου του και τα καθήκοντα που έχει να
εκπληρώσει είναι πολύ σηµαντικά για την οικονοµία και γενικά για την κοινωνία. Γι’
αυτό θα πρέπει να εργαστούµε συστηµατικά για την περαιτέρω συµµετοχή του
Αγροτικού Κινήµατος στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν την αγροτική
πολιτική.
Το ΑΚΕΛ όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντα µπροστάρης στους αγροτικούς αγώνες µαζί
µε την οργάνωση των αγροτών, την ΕΚΑ. Σήµερα προέχει η αναβάθµιση της
συµµαχίας εργατών και αγροτών στον ανειρήνευτο ταξικό αγώνα ενάντια στο
µονοπωλιακό κεφάλαιο των πολυεθνικών εταιρειών.
Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προάσπιση της κοινωνίας από τις πολιτικές λιτότητας και
φτώχειας, της σύγχρονης τοκογλυφίας και του ξεκληρίσµατος. Χρειάζεται να
αναδειχθεί η ανάγκη για συνεταιριστικές οργανώσεις στην υπηρεσία του αγρότη, οι
οποίες θα είναι εργαλείο και µοχλός στήριξης του εισοδήµατός του.
Η πείρα που διαθέτει το Αγροτικό Κίνηµα χρειάζεται να αξιοποιηθεί σε πιο µεγάλο
βαθµό στην κατεύθυνση της καινοτοµίας, σε έξυπνες εναλλακτικές µορφές
ανάπτυξης και προάσπισης των συµφερόντων των διαφόρων κλάδων της φυτικής και
ζωικής παραγωγής, της παράκτιας αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. Το ΑΚΕΛ θα
στηρίζει την ΕΚΑ και γενικά το Αγροτικό Κίνηµα στην προσπάθεια για ένα ευρύ
Κοινωνικό Κίνηµα αµφισβήτησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε συνεργασία µε
το υπόλοιπο Συνδικαλιστικό Κίνηµα. Αυτό επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή σκληρή,
µεθοδική δουλειά ανάµεσα στις πλατιές µάζες των αγροτών και γενικά των κατοίκων
της Υπαίθρου. Είναι εξαιρετικής σηµασίας να κερδηθεί η µάχη της οργανωµένης
προσωπικής επαφής προωθώντας προς επίλυση µε ευέλικτους χειρισµούς, τα
εξειδικευµένα προβλήµατα που απασχολούν τους διαφόρους κλάδους και τους
κατοίκους της Υπαίθρου.
Κίνηµα Μικροµεσαίων
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και η εγκληµατική πολιτική του
τραπεζοχρηµατοπιστωτικού συστήµατος στην Κύπρο έχουν επιφέρει καίρια
πλήγµατα στη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονοµίας, την οποία αποτελούν οι µικρές
και µεσαίες, οικογενειακές ως επί το πλείστον, επιχειρήσεις.
Χιλιάδες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έβαλαν λουκέτο. Στο σύνολό τους οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα από τη µείωση
του κύκλου των εργασιών τους, την έλλειψη ρευστότητας και χρηµατοδότησης και τα
αλλεπάλληλα κτυπήµατα που δέχονται από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που
εφαρµόζει η διακυβέρνηση Αναστασιάδη και από τα µνηµονιακά µέτρα.
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Ένας από τους στόχους της οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζει σήµερα η
κυβέρνηση είναι η συρρίκνωση της µεσαίας τάξης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το
γεγονός που στατιστικά καταγράφεται, από τη µια να κλείνουν χιλιάδες µικρές
επιχειρήσεις και από την άλλη να αυξάνεται ο αριθµός και τα κέρδη των πολύ
µεγάλων επιχειρήσεων και των αλυσίδων εµπορικών πολυκαταστηµάτων.
Η κατάργηση ουσιαστικά των ρυθµισµένων ωραρίων λειτουργίας των καταστηµάτων
και η εφαρµογή της πολιτικής των διαταγµάτων, είναι ένα από τα παραδείγµατα της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής των κυβερνώντων, που αποβαίνει σε βάρος των
εργαζοµένων και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Για αντιµετώπιση και αναστροφή της υφιστάµενης καταστροφικής πορείας, το ΑΚΕΛ
στηρίζει δυναµικά τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις του Κινήµατος των Μικροµεσαίων
όπως αυτό εκφράζεται, κατά κύριο λόγο, µέσα από την οργανωµένη τους έκφραση,
την ΠΟΒΕΚ. Το ΑΚΕΛ εργάζεται ώστε να υλοποιηθούν µέτρα στήριξης και ενίσχυσης
των µεσαίων στρωµάτων όπως:
·

Δηµιουργία και λειτουργία κρατικού χρηµατοδοτικού φορέα µε στόχο τη
διοχέτευση της αναγκαίας ρευστότητας προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

·

Χρηµατοδότηση των ΜµΕ από το τραπεζικό σύστηµα µε όρους και κριτήρια που
να ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους.

·

Προστασία της µικρής επαγγελµατικής στέγης από εκποιήσεις – κατασχέσεις.

·

Μείωση των ενοικίων.

·

Τερµατισµός της ελευθεροποίησης των ωραρίων.

·

Αποτελεσµατική εφαρµογή των νόµων και των κανονισµών για αντιµετώπιση
του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων και αποτροπή
µονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών φαινοµένων.

·

Προώθηση προγραµµάτων στήριξης και χορηγιών προς τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις από Ευρωπαϊκά Ταµεία και εθνικούς πόρους.

·

Προώθηση νοµοθετικής κατοχύρωσης επαγγελµάτων και ειδικοτήτων.

·

Εκσυγχρονισµός και αναβάθµιση της Οργάνωσης των Μικροµεσαίων και
διεύρυνση της συµµετοχής της στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Για την προώθηση και υλοποίηση των πιο πάνω θέσεων επιβάλλεται η ενότητα
δράσης των µικροµεσαίων στρωµάτων µε το σύνολο των εργαζοµένων. Η
συνεργασία και η από κοινού αντιµετώπιση των αντιλαϊκών µέτρων µέσω ενός
ενιαίου µετώπου, συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνδέσµων, φορέων και κινηµάτων
µπορεί και πρέπει να δηµιουργήσουν συνθήκες αντίστασης και προάσπισης των
κατακτήσεων και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και της κοινωνίας.
Ο ρόλος του Κόµµατος, των στελεχών και µελών του σε αυτή την προσπάθεια πρέπει
να είναι πρωτοποριακός, αποφασιστικός και καθοριστικός.
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Η διεκδίκηση, η προβολή και η επίλυση των δίκαιων αιτηµάτων των µεσαίων
στρωµάτων επιβεβαιώνει τη συγγένεια συµφερόντων µεταξύ εργαζοµένων-αγροτώνµεσαίων. Η περαιτέρω ενίσχυση αυτής της ορθής πολιτικής εξυπηρετεί τα γενικότερα
συµφέροντα του λαού και του τόπου.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Το ΑΚΕΛ είναι το Κόµµα της Νεολαίας στην πράξη και αυτό αποδεικνύεται από την
ίδια τη ζωή. Αποδεικνύεται από τους µακρούς και συνεχείς αγώνες που δώσαµε και
τις κατακτήσεις που πετύχαµε για τη νέα γενιά. Μαζί µε τη νέα γενιά δώσαµε πολλούς
αγώνες. Μαζί µε τη νέα γενιά συνεχίζουµε να διεκδικούµε για τους νέους µας.
Διεκδικούµε περαιτέρω αναβάθµιση του κοινωνικού, θεσµικού και πολιτικού ρόλου
της νέας γενιάς. Το σύστηµα θεοποιεί το κέρδος, επιβάλλει τον ατέρµονο
ανταγωνισµό, τον ατοµικισµό και τον εγωισµό και εντείνει το φαινόµενο της
απαξίωσης και της αποπολιτικοποίησης. Είναι γι’ αυτό που η συµµετοχή των νέων σε
µαζικούς φορείς νεολαίας και µέσα από αυτούς, η συµµετοχή τους στο κοινωνικό και
πολιτικό γίγνεσθαι, είναι σηµαντική. Είναι σ’ αυτούς τους χώρους, είναι µέσα από
τους αγώνες, που γίνεται συνείδηση ότι τίποτα δεν χαρίζεται, τα δικαιώµατα
κατακτώνται µε συλλογική διεκδίκηση.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρµόζει η κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερµού πλήττουν την κοινωνία και την οικονοµία της Κύπρου. Ένα από τα
πρώτα θύµατα αυτής της πολιτικής είναι η νέα γενιά. Οι πολιτικές λιτότητας
υποβαθµίζουν την Παιδεία και τις συνθήκες εργασίας. Η αντι-αναπτυξιακή πολιτική
των κυβερνώντων προκαλεί ανεργία, η οποία ανάµεσα στους νέους έχει φτάσει σε
πολύ υψηλά επίπεδα. Πολλοί από τους νέους µας υποχρεώνονται να ξενιτευτούν
προς αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής. Πολλοί νέοι και νέες που αποπερατώνουν τις
σπουδές τους στο εξωτερικό επιλέγουν να µην επιστρέψουν στην Κύπρο, γιατί δεν
βλέπουν µπροστά τους καµία προοπτική. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για µια χώρα
από το να απογοητεύει τους νέους της. Και δυστυχώς αυτό γίνεται σήµερα και η
ευθύνη των κυβερνώντων γι’ αυτό το αρνητικό γεγονός είναι πολύ µεγάλη.
Το όραµα του ΑΚΕΛ για µια ποιοτικά καλύτερη κοινωνία της πραγµατικής ελευθερίας,
δηµοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, οι θέσεις του ΑΚΕΛ για έξοδο από το
µνηµόνιο και την κρίση, καθιστούν το Κόµµα αντικειµενικό σύµµαχο του νεολαιίστικου
κινήµατος. Με τη δράση µας πρέπει να µετουσιώσουµε αυτή την αντικειµενική
συµµαχία σε κοινή δράση µε τους νέους και τις νέες. Το ΑΚΕΛ πάντοτε διεκδικούσε
για τη νέα γενιά και σ’ αυτό οφείλονται οι περισσότερες των κατακτήσεών της. Με
τους κοινούς αγώνες και διεκδικήσεις τους, το ΑΚΕΛ και το Κίνηµα Νεολαίας
καλούνται να αναγεννήσουν την ελπίδα στους νέους και τις νέες µας.
Το ΑΚΕΛ στηρίζει τις διεκδικήσεις της νέας γενιάς του τόπου µας. Συστρατεύεται και
αγωνίζεται µαζί της.
·

Φοιτητικό Κίνηµα
Η στήριξη των µαζικών φορέων του Φοιτητικού Κινήµατος (Π.Ο.Φ.ΕΝ - Φ.Ε.)
υπήρξε και παραµένει πρωταρχικός στόχος των δυνάµεών µας, στο Φοιτητικό
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Κίνηµα. Με γνώµονα πάντοτε το καλό του οργανωµένου Κυπριακού Φοιτητικού
Κινήµατος και µε µοναδικό στόχο την ύπαρξη ενός υγιούς, αυτόνοµου,
ενωµένου, διεκδικητικού Φοιτητικού Κινήµατος, στηρίζουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις την Παγκύπρια Οµοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων. Η Π.Ο.Φ.ΕΝ µε τις
σωστές και δηµοκρατικές της δοµές και λειτουργία, µε το διεκδικητικό
χαρακτήρα της, αποτελεί το εχέγγυο για ένα Φοιτητικό Κίνηµα που θα παλεύει
µε συνέπεια για τα δίκαια των φοιτητών και του λαού µας.
·

Μαθητικό Κίνηµα
Το Μαθητικό Κίνηµα κέρδισε το 1994 µετά από µακροχρόνιους αγώνες τη
νόµιµη έκφρασή του σε όλα τα επίπεδα και τη νοµιµοποίηση της εκλογής και
λειτουργίας της Παγκύπριας και των Επαρχιακών Συντονιστικών Επιτροπών
Μαθητών (ΠΣΕΜ και ΕΣΕΜ).
Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε ολόπλευρα την ΠΣΕΜ, ως το µαζικό φορέα του
Μαθητικού Κινήµατος, µε µοναδικό κριτήριο την ύπαρξη ενός αυτόνοµου,
ενωµένου, µαζικού, διεκδικητικού Μαθητικού Κινήµατος που παλεύει µε
συνέπεια για τα συµφέροντα των µαθητών.
Μετά από 20 χρόνια θεσµικής κατοχύρωσης των Συντονιστικών, θα πρέπει να
γίνει αποδεκτή από την πολιτεία και η ελεύθερη δράση στα σχολεία των
Μαθητικών Οργανώσεων αφού µέσω τους κατοχυρώνονται δηµοκρατικά
δικαιώµατα των µαθητών και η ελευθερία έκφρασης και διαµορφώνονται
άνθρωποι πολιτικοποιηµένοι, µε κριτική άποψη για τον κόσµο που τους
περιβάλλει.

·

Κίνηµα ΕΔΟΝόπουλων
Το ΑΚΕΛ και γενικότερα το Λαϊκό Κίνηµα είχε πάντοτε στις προτεραιότητές του
το παιδί και τις ανάγκες του. Η δράση του Παγκύπριου Κινήµατος
Εδονόπουλων, από την ίδρυσή του το 1960, έχει ως στόχο να βοηθήσει τα
παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να αγωνίζονται ενάντια στην αδικία και
το φασισµό και να τους δώσει ευκαιρίες ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερού
τους χρόνου, γνωριµίας µε τον πολιτισµό µας και ανάπτυξης κοινωνικής
δράσης.
Παρά το γεγονός ότι τα Εδονόπουλα έχουν κινηµατικό χαρακτήρα και
απευθύνονται πλατιά στην κυπριακή κοινωνία, εντούτοις δεν έπαψε ποτέ να έχει
ζωτική σηµασία η στήριξη και η ενίσχυση της µαζικότητας του Κινήµατος από τις
Κοµµατικές Οµάδες και τις Οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος.

Το ΑΚΕΛ εξειδικεύει και αναπτύσσει την πολιτική του προς όφελος της νεολαίας
κυρίως διαµέσου της ΕΔΟΝ. Στην ΕΔΟΝ το Κόµµα µας επιµερίζει ιδιαίτερη
προσοχή. Μέσω της το Κόµµα µας µπορεί να φτάνει οργανωµένα στη νέα γενιά. Να
µεταφέρει τις πολιτικές του προτάσεις, το όραµά του για την κοινωνία.
Η ΕΔΟΝ οργανώνει τη νέα γενιά και την κινητοποιεί για διεκδίκηση των δικαιωµάτων
της. Η διεκδικητική δράση αποτελεί συστατικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ΕΔΟΝ για
το Κίνηµα της Νεολαίας. Είναι µέσα από αυτή τη φιλοσοφία που επιτυγχάνεται η
ανάδειξη και επίλυση µικρών και µεγάλων προβληµάτων που απασχολούν τη νέα
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γενιά του τόπου µας.
Η ΕΔΟΝ αποτελεί το πιο προοδευτικό και µαχητικό κοµµάτι της νεολαίας του τόπου
µας. Είναι η εφεδρεία του Κόµµατος και ο βασικός µοχλός για την ανάπτυξη ενός
πλατιού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κινήµατος ανάµεσα στη νέα γενιά. Το
ΑΚΕΛ στηρίζει την ΕΔΟΝ και της παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίζει
απρόσκοπτα τη δράση της. Αυτή η στήριξη δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε
κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Πρέπει να εκτείνεται και σε τοπικό επίπεδο.
Οι ΚΟΒ πρέπει να έχουν στο κέντρο της προσοχής τους την έµπρακτη στήριξη της
δράσης των τοπικών οργανώσεων της ΕΔΟΝ σε όλες της τις εκφάνσεις. Οι ΚΟΒ
πρέπει να εµπιστεύονται περισσότερο τους νέους και νέες ΕΔΟΝίτες/ΕΔΟΝίτισσες
στην ανάπτυξη της τοπικής δραστηριότητας και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
πρωτοβουλιών. Ακόµη, λαµβάνοντας υπόψιν ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν
γίνει για οργάνωση νέων εργαζοµένων στις ΚΟΒ, συνεχίζουν να παρουσιάζονται
σοβαρές δυσκολίες, οι ΚΟΒ θα πρέπει να προσδώσουν στη δράση τους εκείνη την
ποιότητα και το περιεχόµενο που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα
εµπλέκοντας και οργανώνοντας τους νέους µας στη δράση του Κόµµατος.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η γυναίκα της Κύπρου, παρά τα βήµατα προόδου που έχουν γίνει µε τους αγώνες
του Γυναικείου Κινήµατος, υστερεί ακόµα σε µια σειρά από τοµείς. Η κυβέρνηση
Αναστασιάδη από την πρώτη της µέρα επιβεβαίωσε ότι ο συντηρητισµός και ο
νεοφιλελευθερισµός της δεξιάς είναι αντίπαλος των γυναικών και των αιτηµάτων τους.
Το Γυναικείο Κίνηµα, διεθνές και κυπριακό, µέσα στις σηµερινές συνθήκες καλείται να
αντεπεξέλθει µε περισσότερη αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της εποχής.
Η συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων περιορίζει περαιτέρω τις
δυνατότητες της σύγχρονης γυναίκας να δραστηριοποιηθεί πολιτικά και
συνδικαλιστικά, να ενταχθεί στην οργανωµένη πάλη, να προσεγγίσει το Λαϊκό και το
Γυναικείο Κίνηµα και τη δράση του. Παράλληλα, τα βήµατα προόδου στην κοινωνική
θέση της γυναίκας που επιτεύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες έχουν δηµιουργήσει στη
συνείδηση πολλών γυναικών, ιδιαίτερα των νέων, τη στρεβλή εντύπωση ότι η ισότητα
ανδρών και γυναικών έχει ήδη επιτευχθεί. Ότι το όλο ζήτηµα εξαντλείται στην εκλογή
γυναικών σε πολιτειακά αξιώµατα. Ότι οι διάφορες µορφές διακρίσεων σε βάρος της
γυναίκας δεν συνδέονται µε το ίδιο το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα ή ακόµα ότι η
γυναικεία χειραφέτηση µπορεί να κατακτηθεί σε προσωπικό ή οικογενειακό επίπεδο
και όχι µε τους αγώνες του οργανωµένου Γυναικείου Κινήµατος. Πρόκειται για
αντιλήψεις και ιδεολογήµατα που ευδοκιµούν ιδιαίτερα µέσα στην Ε.Ε. και τα οποία
σπρώχνουν συνειδητά τις γυναίκες στην αποπολιτικοποίηση και την αδράνεια.
Η αδυσώπητη αλήθεια είναι ότι η χειραφέτηση της γυναίκας και η ισοτιµία των φύλων
παραµένει όραµα και όχι πραγµατικότητα. Οι διάφορες µορφές διακρίσεων,
καταπίεσης και ανισοτιµίας των γυναικών παραµένουν βαθιά ριζωµένες ακόµα και
στις πιο ανεπτυγµένες σύγχρονες κοινωνίες. Η αλήθεια είναι επίσης ότι παρότι
υπάρχουν µορφές ανισοτιµίας που έχουν διαταξικό χαρακτήρα (βία κατά των
γυναικών, συµµετοχή στα κέντρα αποφάσεων, αναπαραγωγικά και σεξουαλικά
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δικαιώµατα), είναι οι γυναίκες των λαϊκών στρωµάτων που σηκώνουν το κύριο φορτίο
της ανισοτιµίας.
Αναµφίβολα, η πλήρης χειραφέτηση των γυναικών και η ισοτιµία των φύλων µπορούν
να επιτευχθούν σε όλο το βάθος και πλάτος της ζωής, µόνο µέσα στο σοσιαλιστικό
αύριο της ανθρωπότητας. Είναι εξίσου όµως αναµφίβολο, ότι ακόµα και µέσα στις
σηµερινές συνθήκες είναι εφικτό αλλά και επιτακτικό, µέσα από αγώνες, να
προστατευτούν οι κατακτήσεις των γυναικών, να επιλυθούν επιµέρους προβλήµατα
και να γίνουν νέα βήµατα προόδου. Γι’ αυτό απαιτείται πολιτική δράση και αγώνες µε
θέσεις και αιτήµατα για κάθε πτυχή της γυναικείας ανισοτιµίας. Απαιτείται να υπάρχει
και να δραστηριοποιείται το αυτοτελές Γυναικείο Κίνηµα µε ταξικό, προοδευτικό και
δηµοκρατικό προσανατολισµό.
Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για:
·

Εξάλειψη όσων δυσµενών διακρίσεων εξακολουθούν να υπάρχουν σε θεσµούς
και νοµοθεσίες.

·

Υπεράσπιση της ισότητας, στην εργασία και καταπολέµηση της ανισοµισθίας.

·

Κοινωνικά, πολιτικά και θεσµικά µέτρα και υποδοµές που θα στηρίζουν τη
µητρότητα ως κοινωνική ευθύνη και την ισότιµη κατανοµή των οικογενειακών
ευθυνών.

·

Καταπολέµηση των σεξιστικών στερεότυπων στην Παιδεία, στα Μ.Μ.Ε. και
στους θεσµούς.

·

Πλήρη κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωµάτων της
γυναίκας.

·

Ενοποίηση των µηχανισµών παρακολούθησης της ισότητας σ’ ένα ενιαίο θεσµό
µε επαρκείς εξουσίες, πόρους και αρµοδιότητες και αναβάθµιση του ρόλου του
Εθνικού Μηχανισµού για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας.

Η πολιτική προσέγγιση των θεµάτων ισότητας συνδέεται άρρηκτα µε τις θέσεις, τις
διεκδικήσεις και τους αγώνες του ΑΚΕΛ για την κατάργηση κάθε µορφής
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και ανατροπή των πατριαρχικών δοµών της
κοινωνίας.
Η εκπλήρωση του ρόλου του προοδευτικού κινήµατος της ΠΟΓΟ µέσα στις σηµερινές
συνθήκες προϋποθέτει την ακόµα µεγαλύτερη στήριξη του Κόµµατος προς το
Γυναικείο Κίνηµα της ΠΟΓΟ, στήριξη η οποία πρέπει να εκφράζεται άµεσα µε τη
συστηµατική ενασχόληση των ΚΟΒ µε ζητήµατα που απασχολούν τον τοµέα του
Κινήµατος της ΠΟΓΟ, διασυνδέοντας τη δράση του Γυναικείου Κινήµατος µε την
τοπική κοινωνία και τη δράση του Κόµµατος.
Στον τοµέα των θεµάτων ισότητας δραστηριοποιούνται µια σειρά από εξειδικευµένες
οργανώσεις και φορείς, όπως για τη βία, την εµπορία γυναικών κ.ά. Χρειάζεται ακόµα
περισσότερο να συστηµατοποιήσουµε την επαφή µ’ αυτούς τους φορείς αναζητώντας
πεδία κοινής δράσης µε στόχο την προώθηση της γυναικείας ισοτιµίας.
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Σηµαντικό κεφάλαιο για το Κόµµα είναι ο ρόλος των γυναικών µέσα στο ίδιο το
Κόµµα. Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει παρουσιάζονται κενά και αδυναµίες στο
επίπεδο της προσέλκυσης γυναικών στο Κόµµα στο επίπεδο της ενεργούς
συµµετοχής τους στην κοµµατική ζωή και στο επίπεδο της ανάδειξης γυναικείων
στελεχών. Τα στερεότυπα, οι αναχρονιστικές πατριαρχικές αντιλήψεις επηρεάζουν
αρνητικά την αντίληψη για το ρόλο και τη θέση των γυναικών και µέσα στο Κόµµα.
Απαιτείται µεγαλύτερη εντατικοποίηση και συστηµατοποίηση της δουλειάς για τα
ζητήµατα ισότητας µέσα στο κοµµατικό σύνολο. Η καταπολέµηση των διακρίσεων και
η ισότητα είναι στοιχείο του οράµατός µας για µια δικαιότερη κοινωνία και αυτό το
στοιχείο πρέπει να διαχέεται στην καθηµερινή κοµµατική δράση.
Οι γυναίκες της Κύπρου και του κόσµου ολόκληρου µπορούν να απελευθερώσουν
τεράστιες δυνατότητες για την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, την πρόοδο και την
ευηµερία του τόπου µας, αλλά και της ίδιας της ανθρωπότητας. Το ΑΚΕΛ θα
συνεχίσει να είναι συµµέτοχο σ’ αυτή την προσπάθεια.

ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Συνεργατικό Κίνηµα
Στην Κύπρο ο Συνεργατισµός εµφανίστηκε αρχές του 20ού αιώνα ως κοινωνική
ανάγκη προστασίας των φτωχών και αδύνατων στρωµάτων της κοινωνίας. Η στήριξη
του Λαϊκού Κινήµατος στη συνεργατική ιδέα βοήθησε και συνέβαλε καθοριστικά στην
ανάπτυξή του τόσο στον πιστωτικό τοµέα, όσο και στους υπόλοιπους τοµείς
(εµπορικό, βιοµηχανικό, αγροτικό).
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε και για το Συνεργατικό
Κίνηµα νέα δεδοµένα, αφού επιβλήθηκε η εναρµόνιση µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και
Κανονισµούς, γεγονός που συνέβαλε στην αλλοίωση του αρχικού του χαρακτήρα.
Παρέµενε όµως Κίνηµα λαϊκής βάσης και συνέχισε να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο.
Λαµβάνοντας υπόψιν τη φιλοσοφία της σηµερινής κυβέρνησης, βάσιµα ανησυχούµε
ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος όχι µόνο να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα, αλλά και να
ξεπουληθεί στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Η συµφωνία κυβέρνησης µε την Τρόικα και η νοµοθεσία που ψηφίστηκε τον
Σεπτέµβριο του 2013 χωρίς την υλοποίηση των δεσµεύσεων που έδωσε η
κυβέρνηση, έχει ανατρέψει τα δεδοµένα στον Συνεργατισµό. Στον πιστωτικό τοµέα
δεν υπάρχουν συνεργατικές εταιρείες που λειτουργούν σύµφωνα µε τις συνεργατικές
αρχές. Στην ουσία υπάρχει µια κρατική τράπεζα µε ιδιοκτήτη την κυβέρνηση. Το µόνο
συνεργατικό στοιχείο που απέµεινε είναι η εταιρεία συµµετοχών, η οποία κατέχει
µόλις το 1% του µετοχικού κεφαλαίου.
Οι ανατροπές αυτές έγιναν σε συνθήκες ωµού και ανοικτού εκβιασµού από πλευράς
κυβέρνησης και Τρόικας. Πρέπει όµως να παραδεχτούµε ότι παρουσιάστηκε µια
σχετική ανετοιµότητα στον τρόπο αντίδρασής µας στις αλλαγές που επιβλήθηκαν
στον Συνεργατισµό και σε ένα βαθµό αιφνιδιαστήκαµε. Παρά το γεγονός ότι
εξασφαλίστηκαν από πλευράς µας δεσµεύσεις, οι οποίες όµως δεν τηρήθηκαν από
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πλευράς κυβέρνησης, εντούτοις κρίνοντας εκ των υστέρων πρέπει να σηµειωθεί ότι
και η θέση της κοινοβουλευτικής µας οµάδας στην ψηφοφορία, δηµιούργησε
σύγχυση και απογοήτευση στην κοινή γνώµη.
Αναφορικά µε τις µη πιστωτικές εργασίες τα πράγµατα είναι πιο ξεκάθαρα όσον
αφορά τις κυβερνητικές προθέσεις. Όπως προκύπτει από τη συµφωνία µεταξύ της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Τρόικας,
οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί, στην ουσία αποξενώνουν το Συνεργατικό
Κίνηµα από κάθε δραστηριότητα που δεν είναι χρηµατοπιστωτική. Θα ξεπουλήσουν
δηλαδή στο ιδιωτικό κεφάλαιο, κερδοφόρες εταιρείες που σχετίζονται άµεσα µε
ευαίσθητους τοµείς όπως η γεωργοκτηνοτροφία.
Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις και η αποξένωση των µελών δηµιουργούν συνθήκες
συρρίκνωσης του Κινήµατος των Συνεργατιστών και αποδυναµώνουν τη συνεργατική
ιδέα. Η αναζωπύρωση όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που συνέδεαν τον
Συνεργατισµό µε το λαό, η ανάκτηση του κινηµατικού του χαρακτήρα µέσα από τη
λαϊκή συµµετοχή σε όλο τα φάσµα των δραστηριοτήτων του, αποτελεί προτεραιότητα
για το ΑΚΕΛ.
Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί:
·

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη του
Συνεργατικού Κινήµατος, ως σηµαντικού πυλώνα οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης.

·

Δεν αποδεχόµαστε τα τετελεσµένα που έχουν δηµιουργηθεί. Θα επιµένουµε στη
δηµοκρατική διαχείριση του Συνεργατισµού και στην εκλογή των αξιωµατούχων
απευθείας από το λαό.

·

Επιµένουµε σε υλοποίηση, µε συγκεκριµένο και πρακτικό τρόπο, της
δέσµευσης της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να ξεπουλήσει είτε το σύνολο είτε
µέρος του µετοχικού κεφαλαίου που σήµερα κατέχει. Θα αντισταθούµε µε όλες
µας τις δυνάµεις σε τέτοιο ενδεχόµενο.

·

Εκφράζουµε την έντονη αντίθεσή µας στη δροµολογούµενη αποξένωση από το
Συνεργατικό Κίνηµα των δευτεροβάθµιων εταιρειών, ιδιαίτερα των κερδοφόρων.
Το ξεπούληµά τους θα δηµιουργήσει ιδιωτικά µονοπώλια σε ευαίσθητους τοµείς,
όπως σε αυτόν της γεωργοκτηνοτροφίας.

·

Διεκδικούµε επιστροφή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους νόµιµους µετόχους
των συνεργατικών εταιρειών και την αυτοδιοίκησή τους.

·

Θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων συνεργατικών εταιρειών
σε καινοτόµους τοµείς της οικονοµίας, καθώς και τοµείς από τους οποίους θα
προκύπτει κοινωνικό όφελος.

Το ΑΚΕΛ θεωρεί τον Συνεργατισµό µια σοβαρή κοινωνική κατάκτηση του λαού µας
και ως τέτοια θα την υπερασπίζεται.
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Προσφυγικό Κίνηµα
Το ΑΚΕΛ, από το 1974, έχει συµβάλει καθοριστικά στη δηµιουργία και ανάπτυξη του
Προσφυγικού Κινήµατος και εργάζεται για την ανακούφιση των προσφύγων και τη
βελτίωση της προσφυγικής πολιτικής.
Με άξονα την προσφυγική πολιτική του ΑΚΕΛ, οι βουλευτές του προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους µέσα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, όπου
ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία και στηρίζουν τις δίκαιες διεκδικήσεις του
προσφυγικού κόσµου.
Στελέχη του ΑΚΕΛ εργάζονται για την επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων µέσα
από την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, τον Κεντρικό Φορέα Ίσης Κατανοµής
Βαρών και τις Επιτροπές Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών όπως επίσης
µέσα από τους κατεχόµενους δήµους και κοινότητες, τις Σχολικές Εφορείες των
κατεχόµενων περιοχών, τα προσφυγικά σωµατεία και άλλες Επιτροπές.
Η ενεργή συµµετοχή των προσφύγων στη διαδικασία ανάδειξης των προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν και ιδιαίτερα στη διεκδίκηση λύσεων σ’ αυτά τα προβλήµατα,
είναι σηµαντική προτεραιότητα για το Κόµµα µας και βασική προϋπόθεση για τη
διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου του Προσφυγικού Κινήµατος.
Το ξήλωµα της προσφυγικής πολιτικής από την κυβέρνηση Αναστασιάδη επιβάλλει
εντατικοποίηση του αγώνα για αντιµετώπιση της επίθεσης στα ωφελήµατα των
προσφύγων και για προάσπιση των δικαιωµάτων τους.
Θεωρούµε ότι οι αποφάσεις οι οποίες έχουν µετατρέψει την ΠΕΠ σε διορισµένο
όργανο, παρά τις έντονες διαφωνίες του ΑΚΕΛ, έχουν αδυνατίσει τόσο το ρόλο της
όσο και τη σχέση της ΠΕΠ µε τους πρόσφυγες και τα προβλήµατά τους.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαχρονική και δικαιολογηµένη απαίτηση του
προσφυγικού κόσµου για προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας των
προσφύγων.
Κίνηµα Ειρήνης
Το ζήτηµα της υπεράσπισης της ειρήνης είναι το πιο βασικό και φλέγον καθήκον της
εποχής µας. Δεν φτάνει όµως να λέµε ναι στην ειρήνη αν δεν αγωνιζόµαστε κατά του
µεγαλύτερου εχθρού της, του ιµπεριαλισµού. Ο αγώνας για επικράτηση και
διατήρηση της ειρήνης δεν είναι µόνο αγώνας ενάντια στους πολέµους, αλλά και
αγώνας ενάντια στις συστηµικές αιτίες που τους προκαλούν. Η ειρήνη δυναµιτίζεται
και υποσκάπτεται από τη φτώχεια, την ανισότητα, την εκµετάλλευση, τα τεράστια
ελλείµµατα δηµοκρατίας.
O ιµπεριαλισµός έχει αποθρασυνθεί ιδιαίτερα στη δική µας περιοχή της Μέσης
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Αναδεικνύεται όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη
της φιλίας, της διεθνιστικής αλληλεγγύης, του αγώνα των λαών, ως το δικό µας
πανίσχυρο όπλο και το αντίπαλο δέος.
Ρόλο στον αντιιµπεριαλιστικό αγώνα των λαών διαδραµατίζει το Παγκόσµιο
Συµβούλιο Ειρήνης µε µια πλούσια παρακαταθήκη για µια αγωνιστική συνέχεια.
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Αναπόσπαστο κοµµάτι του είναι και το Παγκύπριο Συµβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), το
οποίο πριν τρία χρόνια εκλέχθηκε στη Γραµµατεία του Παγκοσµίου, κάτι που ενισχύει
τον αγώνα του Κινήµατος Ειρήνης στην Κύπρο.
Το ΑΚΕΛ πρωτοστατεί στον αγώνα για ειρήνη και αλληλεγγύη και για κατάργηση των
επιθετικών στρατιωτικών οργανισµών. Το αντιιµπεριαλιστικό στοιχείο της δράσης του
είναι απόρροια της ιδεολογίας του. Γι’ αυτό και το Κόµµα συµµετέχει και στηρίζει τη
δράση του ΠΣΕ, µε το οποίο διατηρεί σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στους µακρούς
κοινούς αγώνες και κινητοποιήσεις για την κατίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και
στον κόσµο.
Σηµαντικότατο διαχρονικό καθήκον είναι επίσης το κτίσιµο ισχυρών γεφυρών φιλίας
και κοινής αντιιµπεριαλιστικής πάλης µε τις φιλειρηνικές δυνάµεις στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Χρέος µας είναι να µαζικοποιηθεί και να πλατύνει το Κίνηµα Ειρήνης, αναπτύσσοντας
πλούσια και αγωνιστική δράση σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας και της ζωής. Να
δοθεί πλούσιο περιεχόµενο δράσης σε µέλη και φίλους του ΠΣΕ, έτσι που να
καταστούν πραγµατικά ενεργοί φιλειρηνιστές.
Το Περιβαλλοντικό Κίνηµα
Το οργανωµένο Περιβαλλοντικό Κίνηµα έχει να επιδείξει µεγάλους αγώνες στην
κοινωνία της Κύπρου. Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από την όξυνση των
περιβαλλοντικών προβληµάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, οι
ευθύνες του Περιβαλλοντικού Κινήµατος πολλαπλασιάζονται. Για την υπεράσπιση του
περιβάλλοντος, είναι ζωτικής σηµασίας η ενεργοποίηση των πολιτών και του
Περιβαλλοντικού Κινήµατος.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αναδεικνύει την άµεση σχέση ανάµεσα στο κυνήγι του
κέρδους και την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Το ΑΚΕΛ στηρίζει και επικροτεί τη δράση του Περιβαλλοντικού Κινήµατος και του
επίσηµου εκφραστή του, της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
Σηµειώνεται η ανάγκη µεγαλύτερης δραστηριοποίησης των ΑΚΕΛιστών γύρω από τα
θέµατα περιβάλλοντος και περισσότερης στήριξης των περιβαλλοντικών
οργανώσεων σε όλα τα επίπεδα.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί θετική τη συµβολή και τη δράση του Περιβαλλοντικού Κινήµατος και
θα συνεχίσει την ενίσχυση και τη συνεργασία µαζί του στη βάση κοινών επιδιώξεων.
Κίνηµα Πολιτισµού
Το Κόµµα και ευρύτερα το Λαϊκό Κίνηµα από την αρχή της πολιτικής και κοινωνικής
τους δράσης, είχαν στις προτεραιότητές τους την πολιτιστική ανάπτυξη.
Το Κόµµα καθόρισε τέσσερις βασικές κατευθύνσεις που έχουν ως στόχο την
παραπέρα ανάπτυξη του Πολιτισµού προς όφελος του λαού.
Α. Τη διεκδικητική πολιτική απέναντι στην πολιτεία.
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Β. Την υπεράσπιση των ανθρώπων των Γραµµάτων και των Τεχνών και την ανάδειξη
του έργου τους.
Γ. Την ανάπτυξη της ερασιτεχνικής, καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας.
Δ. Την επιµόρφωση και αυτοµόρφωση των κοµµατικών µελών και στελεχών τους.
Μέσα απ’ αυτή τη δραστηριότητα το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνηµα δηµιούργησαν
ισχυρούς δεσµούς µε τους εργάτες του πνεύµατος και της τέχνης, έδωσαν νέα
ώθηση στον Πολιτισµό, ανέδειξαν τον προοδευτικό χαρακτήρα του Πολιτισµού και
των ανθρώπων που τον υπηρετούν και οδήγησαν τον Πολιτισµό σε νέες κατακτήσεις
προς όφελος του λαού και των δηµιουργών.
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σήµερα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, της ηθικής και
κοινωνικής αποδιοργάνωσης, επηρεάζεται και η καθηµερινότητα και οι
προτεραιότητες των ανθρώπων του Πολιτισµού. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς αντί
να θεωρούν αναγκαίο το συλλογικό αγώνα υπεράσπισης των δικαιωµάτων τους,
επιλέγουν τον ατοµικό, µοναχικό δρόµο προσπαθώντας να καλυτερεύσουν τις
συνθήκες ζωής τους.
Η συµµετοχή των δηµιουργών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τον
Πολιτισµό είναι περισσότερο από αναγκαία. Ιδιαίτερο ρόλο όµως έχουν να
διαδραµατίσουν οι πνευµατικοί άνθρωποι και στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικών
αγώνων. Ιδιαίτερα σήµερα που επιχειρείται πολιτική και κοινωνική οπισθοδρόµηση, η
τοποθέτησή τους δίπλα από το λαό και τους εργαζόµενους ενισχύει τον αγώνα για
την πρόοδο και τη δικαιοσύνη.
Είναι ανάγκη να ξεκινήσει µια νέα προσπάθεια που θα ανανεώνει τους δεσµούς των
δηµιουργών µε το Κόµµα και το Λαϊκό Κίνηµα και θα σφυρηλατεί δεσµούς και σχέσεις
µαζί τους στη βάση του κοινού συλλογικού αγώνα, τόσο για τα προβλήµατά τους ως
εργαζόµενους – δηµιουργούς, όσο και για τα γενικότερα ζητήµατα της πολιτιστικής και
πνευµατικής ανάπτυξης του τόπου.
Οι ΑΚΕΛιστές δηµιουργοί και πνευµατικοί άνθρωποι σε συνεννόηση και συντονισµό
µε το Πολιτιστικό Γραφείο του Κόµµατος έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο να
διαδραµατίσουν στην ενεργοποίηση και το σωστό προσανατολισµό των
συνδικαλιστικών και επαγγελµατικών φορέων που εκφράζουν και εκπροσωπούν τους
ανθρώπους του Πολιτισµού.
Κίνηµα Πολυτέκνων
Οι οργανώσεις των πολυτέκνων και των οικογενειών µε τρία παιδιά έχουν αναδειχθεί
τα τελευταία χρόνια, µέσα από τη διεκδικητική τους δράση και την οργανωτική τους
συγκρότηση, ως φορείς συµµετοχής και δραστηριοποίησης χιλιάδων οικογενειών που
εµπίπτουν σ’ αυτές τις κατηγορίες.
Οι πολιτικές σκληρής δηµοσιονοµικής λιτότητας και οι περικοπές στις κοινωνικές
παροχές που προνοούνται µέσα στο µνηµόνιο και εφαρµόζονται από την κυβέρνηση,
έχουν πλήξει τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
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Το ΑΚΕΛ στηρίζει τους αγώνες των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών για
τερµατισµό των αποκοπών στα επιδόµατα και τις παροχές που αφορούν αυτές τις
οµάδες του πληθυσµού, επαναφορά των σχεδίων που έχουν τερµατιστεί,
ολοκλήρωση της αναγνώρισης των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων.
Σήµερα περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία µια ολοκληρωµένη
οικογενειακή και δηµογραφική πολιτική, η οποία να στηρίζει τις πολύπλευρες και
αυξηµένες ανάγκες, ιδιαίτερα των πολυµελών οικογενειών.
Οι σύνθετες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες επιδρούν ιδιαίτερα σ’
αυτές τις οµάδες του πληθυσµού, επιβάλλουν την ακόµα πιο ενδελεχή και
συγκροτηµένη ενασχόληση και τον καλύτερο συντονισµό των µηχανισµών του
κόµµατος σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο γύρω από τα θέµατα που απασχολούν
τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Τα µέλη και τα στελέχη του ΑΚΕΛ που
ανήκουν σ’ αυτές τις οµάδες χρειάζεται να αυξήσουν ακόµα περισσότερο τη δράση
τους στις οργανώσεις των πολύτεκνων και των τρίτεκνων.

Κίνηµα Γονέων και Κηδεµόνων
Οι γονείς και κηδεµόνες των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας
οργανώνονται και αναπτύσσουν δράση µέσα από τους τοπικούς Συνδέσµους Γονέων
και Κηδεµόνων.
Οι Σύνδεσµοι Γονέων έχουν µια ολοκληρωµένη οργανωτική συγκρότηση σε τοπικό,
επαρχιακό και παγκύπριο επίπεδο και το Κίνηµα των οργανωµένων γονιών έχει
κατακτήσει µια πολύ σηµαντική θεσµοθετηµένη παρέµβαση τόσο στο Συµβούλιο
Δηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, όσο και σε διαφόρους φορείς της πολιτείας και
της κοινωνίας των οποίων το αντικείµενο έχει σχέση µε τα παιδιά και τους µαθητές.
Οι Σύνδεσµοι Γονέων θα πρέπει να έχουν αυτόνοµη και ανεξάρτητη από το κράτος
υπόσταση, να έχουν χαρακτήρα διεκδικητικό και προοδευτικό και να εργάζονται όχι
µόνο για τα καθηµερινά ζητήµατα που απασχολούν τα παιδιά και τους γονείς, αλλά
και για τα ευρύτερα, κοινωνικής προτεραιότητας θέµατα, που αφορούν την ποιότητα
και το περιεχόµενο της Παιδείας, µε στόχο ένα ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο
µε σεβασµό στα δικαιώµατα των παιδιών, σεβασµό στη διαφορετικότητα, τη
δηµοκρατία και τις πανανθρώπινες αξίες.
Γύρω από αυτούς τους στόχους είναι αναγκαίο να συσπειρώνονται σε ένα ευρύ
µέτωπο όλοι οι φορείς που εµπλέκονται στη σχετική διαδικασία, δηλαδή
εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανώσεις µαθητών και οργανωµένοι γονείς.
Οι Σύνδεσµοι Γονέων αποτελούν χώρο στον οποίο οι ΑΚΕΛιστές διαχρονικά
αναπτύσσουν δράση και σε πολλές περιπτώσεις πρωταγωνιστούν και
αναδεικνύονται στα διοικητικά σώµατα. Παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαία η µεγαλύτερη
συµµετοχή και ο καλύτερος συντονισµός των µελών του Κόµµατος, ώστε η
οργανωµένη παρέµβαση του ΑΚΕΛ µέσα στους Συνδέσµους να είναι στα επίπεδα
που απαιτούν οι συνθήκες.
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Το Κόµµα θα πρέπει να αναβαθµίσει το µηχανισµό παρακολούθησης και
συντονισµού αυτής της δράσης.
Κίνηµα Συνταξιούχων
Η σταθερή και συνεχής στήριξη που διαχρονικά έχει το ΑΚΕΛ στον αγώνα για
βελτίωση των συντάξεων, των κοινωνικών παροχών και της ποιότητας ζωής των
συνταξιούχων, είναι στοιχεία που συνέβαλαν έτσι που η εκτίµηση του ΑΚΕΛ ανάµεσα
στους συνταξιούχους να είναι σε υψηλά επίπεδα.
Τα τελευταία χρόνια, η οµάδα των συνταξιούχων έχει οργανωθεί ιδιαίτερα
αποτελεσµατικά µέσα από την ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ χτίζοντας έτσι ένα µαζικό, µαχητικό,
διεκδικητικό κίνηµα που λειτουργεί σε τοπική, επαρχιακή και κεντρική βάση και στο
οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες άτοµα.
Έχοντας υπόψιν την επίθεση που δέχονται οι κατακτήσεις των συνταξιούχων ως
αποτέλεσµα των πολιτικών λιτότητας και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους, το
ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει αποφασιστικά τους αγώνες τους µε στόχο τη λήψη
µέτρων που να διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωµένων και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Επαγγελµατικοί Σύνδεσµοι και Φορείς
Οι επαγγελµατικοί σύνδεσµοι και φορείς συγκροτούνται κατά κανόνα σε
επιστηµονικούς κλάδους, οι οποίοι ασχολούνται µε την προσφορά υπηρεσιών. Οι
σύνδεσµοι αυτοί αποτελούνται κύρια από αυτοεργοδοτούµενους και έχουν ως
αποστολή να διασφαλίσουν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώµατα των µελών τους,
αλλά και να ρυθµίσουν τα πρότυπα άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
Ως τέτοιοι σύνδεσµοι και φορείς µπορούν να καταγραφούν, το ΕΤΕΚ, ο Σύνδεσµος
Εγκεκριµένων Ελεγκτών και Λογιστών, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ο
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος κ.ά.
Η ραγδαία ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών στον τόπο µας τα τελευταία χρόνια
και οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονοµία και κατ’ επέκταση στην κυπριακή κοινωνία
έχουν αναβαθµίσει κατά πολύ το ρόλο και την απήχηση των συνδέσµων αυτών.
Η σωστή λειτουργία των συνδέσµων µπορεί να βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό στην
επίλυση σηµαντικών προβληµάτων της κυπριακής κοινωνίας, αφού ο ρόλος τους δεν
πρέπει να περιορίζεται µόνο σε στενά συνδικαλιστικά ζητήµατα, αλλά να επεκτείνεται
και σε ευρύτερα ζητήµατα του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Στη βάση αυτής της λογικής, το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι τέτοιοι σύνδεσµοι πρέπει να
λειτουργούν στη βάση αρχών, να έχουν έναν προοδευτικό χαρακτήρα και να
υπηρετούν την κοινωνία στο σύνολό της και όχι στενά, ιδιοτελή, προσωπικά ή
µικροπολιτικά συµφέροντα.
Η σχέση που πρέπει να καθιερώσει το Κόµµα µε τέτοιους φορείς πρέπει να είναι
στενή και αµφίδροµη.
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Το κόµµα διασφαλίζει µέσα από αυτή τη σχέση, τη δυνατότητα να εµβολιάζει µε µια
ταξική, προοδευτική πολιτική το περιεχόµενο και τη δράση των συνδέσµων και
φορέων αυτών.
Το ρόλο της επαφής, όπως την περιγράψαµε πιο πάνω, πρέπει να την αναλάβουν τα
αντίστοιχα Βοηθητικά Γραφεία του Κόµµατος, τα οποία ασχολούνται µε τα ίδια
ζητήµατα.
Τα µέλη και τα στελέχη του Κόµµατος πρέπει να συµµετέχουν µε ενεργό τρόπο στους
επαγγελµατικούς συνδέσµους και φορείς. Όχι µε στόχο να ποδηγετήσουν τέτοιους
φορείς, αλλά για να συµβάλουν ώστε να έχουν έναν προοδευτικό χαρακτήρα και να
υπερασπίζονται τα γνήσια συµφέροντα των µελών τους, αλλά και της κοινωνίας
ευρύτερα και όχι στενά προσωπικά ή µικροκοµµατικά συµφέροντα.
Διεκδικητική δράση Κινηµάτων και οµάδων ενδιαφερόντων
Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο έχουν δηµιουργηθεί αρκετές οργανώσεις, οι οποίες
έχουν ως άξονα δραστηριοποίησης είτε προβλήµατα που απασχολούν συγκεκριµένες
οµάδες του πληθυσµού είτε τη γενικότερη κοινωνική προσφορά και στήριξη προς
ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.
Τέτοιες οργανώσεις είναι οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις αναπήρων, οι
οργανώσεις και σύνδεσµοι που ασχολούνται µε τα προβλήµατα παιδιών µε ειδικές
ανάγκες, οργανώσεις ατόµων που αντιµετωπίζουν διάφορες παθήσεις, οι οργανώσεις
που ασχολούνται µε τα θέµατα των µεταναστών, το πρόβληµα της βίας στην
οικογένεια κ.ά.
Ένα κίνηµα µε αξιόλογη παρουσία εδώ και µερικές δεκαετίες είναι και το Κίνηµα των
Εθελοντών, το οποίο διέπεται από ειδική νοµοθεσία και λειτουργεί σε παγκύπρια,
επαρχιακή και τοπική βάση. Είναι δε σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι πολλά
προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας και στήριξης ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού
δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν χάρη στη δράση εθελοντών µέσα από τα Συµβούλια
Κοινοτικού Εθελοντισµού ή από εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις.
Η κρίση δηµιουργεί και νέες ανάγκες στον τοµέα του κοινωνικού αγώνα, όπως είναι
το θέµα των εκποιήσεων και της προστασίας της πρώτης κατοικίας µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία εξειδικευµένου κινήµατος.
Το ΑΚΕΛ χρειάζεται να έχει µια σταθερή, δηµιουργική και αµφίδροµη σχέση µε τα
κοινωνικά κινήµατα και τις εξειδικευµένες οργανώσεις.
Η οικοδόµηση της σχέσης του ΑΚΕΛ µε τα κοινωνικά κινήµατα περνά µέσα από το
ρόλο και την ενεργό συµµετοχή των ΑΚΕΛιστών σ’ αυτά. Παρουσιάζονται αδυναµίες
σ’ αυτή τη σχέση. Έχουµε µέλη και στελέχη που πρωτοβουλιακά συµµετέχουν και
δραστηριοποιούνται σε διαφόρους φορείς, χωρίς όµως να έχουν την αναγκαία
συνεννόηση και στήριξη από το ΑΚΕΛ ώστε να επιτυγχάνεται ένας πιο συλλογικός και
αποτελεσµατικός τρόπος παρέµβασης. Υπάρχει όµως και το φαινόµενο οι
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οργανώσεις και τα σώµατα του Κόµµατος σε διάφορα επίπεδα, να υποτιµούν ή να
αγνοούν τη δράση αυτών των φορέων.
Είναι φανερό ότι πλέον οι κοινωνικές συνθήκες όπως διαµορφώνονται, η
ποικιλοµορφία αυτών των οργανώσεων, η πολυπλοκότητα των κοινωνικών
προβληµάτων, απαιτούν την έγκαιρη διαµόρφωση ολοκληρωµένων θέσεων και πιο
ουσιαστική παρέµβαση για τα εξειδικευµένα κοινωνικά ζητήµατα.
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την περαιτέρω ενασχόληση των Βοηθητικών Γραφείων
και τη συγκρότηση σε πιο ολοκληρωµένη και σταθερή βάση ενός βοηθητικού
µηχανισµού παρακολούθησης και στήριξης των µελών του Κόµµατος που δρουν
µέσα στις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, το οποίο εξειδικευµένα και συστηµατικά
να ασχολείται µε την παραγωγή πολιτικής και την ανάπτυξη της επαφής µε τους
διαφόρους φορείς και τα κοινωνικά κινήµατα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ο ρόλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
Το Κόµµα µας, στην κοινοβουλευτική περίοδο από το 2011 µέχρι σήµερα, είχε την
εµπειρία της κοινοβουλευτικής δράσης, τόσο ως κυβερνών κόµµα όσο και ως
αντιπολίτευση. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το έργο που χρειάζεται και στη µια
περίπτωση και στην άλλη, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ-ΑριστεράΝέες Δυνάµεις είναι κεφαλαιώδους σηµασίας και η θετικότητά του αντανακλά
πολύπλευρα στη δουλειά και δράση του Κόµµατος.
Κύριο πολιτικό µας καθήκον είναι η προώθηση της πολιτικής του Κόµµατός µας στη
συνέχιση των προσπαθειών επίλυσης του κυπριακού προβλήµατος, επανένωσης της
πατρίδας, του λαού µας, καθώς και των θεσµών, της οικονοµίας και ανάπτυξης του
τόπου. Οι επιπτώσεις των οδυνηρών οικονοµικών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων
δηµιουργούν για το Κόµµα, κατά συνέπεια και για την Κοινοβουλευτική Οµάδα,
αυξηµένα καθήκοντα και υποχρεώσεις έναντι του λαού µας. Αναγνωρίζοντας τη
στήριξη του κυπριακού λαού, καθώς και τις προσδοκίες που προκύπτουν από αυτήν,
ειδικά µετά το κούρεµα των καταθέσεων το 2013, θέσαµε ως βασικό στόχο τη
δηµιουργία προϋποθέσεων για τη χώρα και την οικονοµία, µέσω των οποίων θα
επανέλθει η ανάπτυξη που θα εξυπηρετεί τον τόπο και το λαό µας και όχι
µονοπωλιακά συµφέροντα, την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, των
συνταξιούχων, της νεολαίας, κ.ο.κ. Επιπρόσθετη, βασική πτυχή της κοινοβουλευτικής
δουλειάς είναι η ουσιαστικότερη επαφή µας µε τον κόσµο, η επίλυση προβληµάτων,
στέλνοντας ταυτόχρονα όµως το µήνυµα ότι αντιπαλεύουµε νοοτροπίες ρουσφετιού
και ευνοιοκρατίας στο πλαίσιο µιας αξιοπρεπούς και δίκαιης κοινωνίας. Πρώτιστος
στόχος η επίλυση οµαδικών προβληµάτων που απασχολούν κοινότητες,
επαγγελµατικές οµάδες, οργανώσεις, παθόντες, κ.τ.λ.
Αναµφίβολα, το πολιτικό περιβάλλον είναι αρνητικό, κάτι που δηµιουργεί ιδιάζουσες
πολιτικές συνθήκες τόσο στο Κοινοβούλιο, καθώς και στον τρόπο που η κοινωνία
εκλαµβάνει το ρόλο του Κοινοβουλίου. Η κρίση και τα συνεπακόλουθά της
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δηµιουργούν συνθήκες αρνητικές για την πολιτική δράση. Από την άλλη ενισχύεται ο
λαϊκισµός και η δηµαγωγία, φαινόµενα µέσα από τα οποία εκκολάπτονται µεταξύ
άλλων ακροδεξιοί σχηµατισµοί σε χώρες και Κοινοβούλια. Η Αριστερά έχει καθήκον
να αντιµετωπίσει αυτά τα φαινόµενα, µε πολιτικά επιχειρήµατα και δράσεις,
αποτελεσµατικά, εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, γίνεται εκµετάλλευση του
Κοινοβουλίου για λαϊκισµό, προσωπική προβολή, εξυπηρέτηση ατοµικών στόχων,
στοιχεία που επισκιάζουν τη θετική παρουσία ακόµη και σε οµαδικό επίπεδο. Πέραν
αυτών, αρκετές είναι και οι περιπτώσεις που ο τρόπος, η λειτουργία και οι στόχοι των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης υποβαθµίζουν ή και διαστρεβλώνουν την κοµµατική
µας παρουσία και την προβολή του κοινοβουλευτικού µας έργου. Έχοντας επίγνωση
όλων αυτών, υπογραµµίζεται ότι οι κίνδυνοι από την παρείσφρηση και επικράτηση
τέτοιων καταστάσεων και στο χώρο µας, θα ήταν καταστροφή για την εικόνα του
Κόµµατος που συµπληρώνει σε ένα χρόνο, ενενήντα χρόνια ζωής και δυναµικής
δράσης. Για αυτό και ως Κοινοβουλευτική Οµάδα διαχρονικά οφείλουµε να
εργαζόµαστε στοχοπροσηλωµένα σε θέσεις και αρχές, µε συλλογικότητα,
σοβαρότητα, οργάνωση και σεβασµό στις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάµεις και
βέβαια στον Κανονισµό που διέπει τη λειτουργία του Σώµατος.
Ο ρόλος των βουλευτών του Κόµµατος
Χαρακτηριστικό στοιχείο όλης αυτής της περιόδου που διανύθηκε από το
προηγούµενο Συνέδριο, ειδικά την περίοδο που ήµασταν το κυβερνών κόµµα, καθώς
και ως το βασικό κόµµα της αντιπολίτευσης, είναι η πολιτική αποµόνωση στην οποίαν
προσπάθησαν να θέσουν το Κόµµα µας και συνεχίζουν ακόµη να το κάνουν. Κυρίως
µετά το τραγικό δυστύχηµα στο Μαρί, το κυπριακό πολιτικό, οικονοµικό και
εκκλησιαστικό κατεστηµένο, µε ό,τι αυτό περιλαµβάνει, πήρε αφορµή για να
εξαπολύσει ιδιαίτερα έντονη πολεµική στο ΑΚΕΛ, µια τακτική που εφάρµοσαν και σε
επίπεδο Βουλής. Λειτούργησε τότε η «κυβερνώσα Βουλή», η οποία αδίστακτα και
έξω από κάθε λογική και ηθική προσέγγιση ακύρωνε οτιδήποτε προήρχετο από το
ΑΚΕΛ και την κυβέρνηση και αφορούσε τον απλό πολίτη και την ίδια τη χώρα. Η
πολεµική αυτή κορυφώθηκε µέχρι του σηµείου της συνειδητής παρεµπόδισης του
κυβερνητικού έργου για την εξυπηρέτηση µικροκοµµατικών τους συµφερόντων.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα καταφέραµε να διαφοροποιήσουµε το κλίµα, τόσο
εντός όσο και εκτός Βουλής, και σιγά - σιγά να προχωρούµε µε δικές µας
πρωτοβουλίες σε συνεργασίες µε τα υπόλοιπα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Αυτή η
συνεργασία έχει ως κύριο στόχο να δοµηθεί ένα δίκτυο προστασίας για το λαό και το
κράτος µας από τις πρόνοιες του Μνηµονίου που εφαρµόζει η κυβέρνηση
Αναστασιάδη.
Για την επίτευξη των στόχων µας πρέπει να διατηρηθεί η πολιτική συνεργασιών και
να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η οργάνωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Πρέπει
να χαρακτηριζόµαστε από ετοιµότητα, σταθερή µαχητικότητα µε πολιτικά
επιχειρήµατα κατανοητά στον απλό πολίτη, καθώς και από αποτελεσµατικότητα στη
δουλειά, στις παρεµβάσεις µας, εντός και εκτός Βουλής, για θέµατα που αφορούν
οµάδες πληθυσµού, οργανωµένα σύνολα, κ.ο.κ.
Η έγκαιρη και αποτελεσµατική µεταφορά µε όλους τους κοινοβουλευτικούς τρόπους,
των δίκαιων και σωστών διεκδικήσεων και αιτηµάτων των διαφόρων κοινωνικών
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οµάδων και κινηµάτων πρέπει να αποτελεί στόχο πρωταρχικής προτεραιότητας για
την κοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ. Η διαδικασία µεταφοράς στη Βουλή των
κοινωνικών αγώνων δεν είναι για τους βουλευτές του ΑΚΕΛ µια τυπική
γραφειοκρατική εργασία που εξυπηρετεί επικοινωνιακές ανάγκες, αλλά µια ζωντανή
διαδικασία µέσα από την οποία οι βουλευτές και η κοινοβουλευτική οµάδα του
Κόµµατος εµπλέκονται άµεσα και ενεργά στους καθηµερινούς κοινωνικούς αγώνες
και υλοποιούν στην πράξη τον πρωτοποριακό ρόλο του Κόµµατος.
Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενηµέρωση, µελέτη και ρύθµιση θεµάτων µέσω
προτάσεων νόµου που θα καταθέτουµε στη Βουλή. Ταυτόχρονα, η πτυχή της
νοµοθετικής µελέτης πρέπει να ξεπερνά το γράµµα του νόµου και να επεκτείνεται σε
τοµείς στους οποίους υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης. Σε αυτό το πλαίσιο
είναι σηµαντική η επαρκής και ουσιώδης γνώση των θέσεων του Κόµµατος.
Επιπρόσθετα, η εµπλοκή στην κοµµατική δουλειά σε µεγαλύτερο βαθµό των
κοινοβουλευτικών συνεργατών που διαθέτει η Οµάδα, ειδικά στο επίπεδο της
επιστηµονικής στήριξης του κοµµατικού έργου, ενίσχυσης των οργανωτικών
δυνατοτήτων και ευρύτερα της αναβάθµισης της παρουσίας και δράσης της
κοινοβουλευτικής οµάδας, αποτελεί µέρος της συνολικής δουλειάς της Οµάδας. Ο
θεσµός των κοινοβουλευτικών συνεργατών έχει αποδειχθεί πέρα για πέρα
βοηθητικός όσον αφορά την αναβάθµιση και προβολή συνολικά του
κοινοβουλευτικού έργου, έχει όµως σοβαρά περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους
τοµείς και ιδιαίτερα στην ανάγκη για µεγαλύτερη και πιο ουσιαστική εµπλοκή στη ζωή
του κόµµατος.
Πρέπει να τεθεί σε πιο συστηµατική βάση η συνεργασία των βουλευτών µας µε τις
Επαρχιακές Επιτροπές, τα Βοηθητικά Γραφεία του Κόµµατος και Οργανώσεις του
Λαϊκού Κινήµατος. Είναι απαραίτητο να προλαβαίνουµε εξελίξεις και να
επαγρυπνούµε, όχι απλά να αντιδρούµε. Αυτή η επαφή πρέπει να βελτιωθεί και µε
τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επαφή και επικοινωνία
µε τους πολίτες, κοινότητες, οργανωµένα σύνολα και οργανισµούς µπορεί να
χαρακτηριστεί ικανοποιητική σε γενικές γραµµές, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις
που αναµένεται και δικαιολογηµένα περισσότερη επαφή µε τη βάση του Κόµµατος και
εξίσου περισσότερη αποτελεσµατικότητα από βουλευτές.
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 πρωτοπόρα δύναµη στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική
ζωή. Κυρίως όµως να συνεχίσει να κατατάσσεται ψηλά στη συνείδηση του λαού,
όπως καταφέρνει στα ενενήντα χρόνια ζωής, δυναµικής παρουσίας, προσφοράς και
αγώνα.
O ρόλος των εκπροσώπων µας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
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Οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι για το Κόµµα µας µια σηµαντική ευκαιρία
για προώθηση των πολιτικών µας στόχων, γιατί η Τ.Α. θεωρείται η κοντινότερη προς
τον πολίτη εξουσία. Οι εκλεγµένοι ΑΚΕΛικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να εκλέγονται
στα πόστα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να προσφέρουν, να ασχολούνται µε την
επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων, καθώς και για να προωθούν πολιτικές που
να στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Είναι για τους ουσιαστικούς αυτούς λόγους που παραµένει επίκαιρος ο στόχος του
ΑΚΕΛ ότι οι εκπρόσωποί µας πρέπει να είναι τα πιο ικανά µας στελέχη. Σε µια
κοινωνία που η διαπλοκή και η διαφθορά αποκτούν διαστάσεις, οι υποψήφιοι του
ΑΚΕΛ σε όλες τις βαθµίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διακρίνονται από
την τιµιότητά τους, την ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και την αποφασιστικότητά
τους να συγκρουστούν µε απαράδεκτα φαινόµενα της κοινωνίας.
Οι ίδιες βασικές αρχές θα πρέπει να ισχύουν και για την περίπτωση των Σχολικών
Εφορειών µε ιδιαίτερη προσοχή στην ευηµερία της σχολικής κοινότητας.
Η δράση µας στην Ευρωβουλή
Το ΑΚΕΛ συµµετέχει στη συνοµοσπονδιακή οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής
Αριστεράς / Βόρειας Πράσινης Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος του ΑΚΕΛ
είναι µια ισχυρή πολιτική οµάδα της Αριστεράς που να στηρίζεται στην ισοτιµία των
κοµµάτων που συµµετέχουν σε αυτή, χωρίς ποδηγέτηση από κανένα ευρωπαϊκό
κόµµα ή καµία κυρίαρχη τάση.
Το γεγονός ότι ενισχύθηκε ο πλουραλισµός στη σύνθεση της ΕΕΑ/ΒΠΑ δηµιουργεί
δυσκολίες από τη µια, αλλά από την άλλη ενδυναµώνει την εικόνα της οµάδας στο
Ευρωκοινοβούλιο. Η αντιπροεδρία και η όλη παρουσία του ΑΚΕΛ εντός της οµάδας
συµβάλλουν στην αύξηση των συνεκτικών στοιχείων και στην αποτελεσµατικότητα
στη δράση της ΕΕΑ/ΒΠΑ.
Η ενεργός συµµετοχή µας στην ΕΕΑ/ΒΠΑ, καθώς και η αυτοτελής πολιτική δράση του
ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι µεγάλης σηµασίας για το λαό µας. Έχει ως
κύριους άξονες:
·

Τη µελέτη των εξελίξεων στην Ε.Ε. και τη διαφώτιση του λαού µας για τις θέσεις
του ΑΚΕΛ.

·

Την αντίσταση στις πολιτικές των κυρίαρχων κρατών και κύκλων που επιτίθενται
στα δικαιώµατα των λαών και των εργαζοµένων, ενώ προωθούν συνειδητά την
τάση αφαίρεσης κυριαρχίας από τα κράτη-µέλη και διαπραγµάτευσής της από
την άρχουσα τάξη και τις ηγέτιδες δυνάµεις στις Βρυξέλλες.

·

Τέλος, την προώθηση της επίλυσης του κυπριακού προβλήµατος και τη
διαφώτιση.

Τη ρ ώ ν τα ς τ ι ς α ν α λο γ ί ε ς τω ν µ ε γ ε θ ώ ν η δ ρ α σ τ ή ρ ι α σ υ µ µ ε τοχ ή τ η ς
ευρωκοινοβουλευτικής µας οµάδας, σε όλα τα επίπεδα, καθιστά το ΑΚΕΛ
πρωτοπόρο κόµµα στον τοµέα αυτό.
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Παρόλα αυτά, στις σύγχρονες συνθήκες, οι απαιτήσεις είναι µεγαλύτερες. Χρειάζεται
να µελετούνται από τα Σώµατα του Κόµµατος οι εξελίξεις ακόµα πιο ολοκληρωµένα,
να καταρτίζεται το µέλος του Κόµµατος σφαιρικά και να µπορούµε να διεξάγουµε σε
όλα τα µέτωπα της Κύπρου τον αγώνα µας. Να προβάλλεται µε µεγαλύτερη συνέπεια
και πιο αποτελεσµατικά η κριτική και οι προτάσεις µας στα κύρια ζητήµατα της Ε.Ε.
και να ενσωµατώνονται αυτά τα στοιχεία µε διαλεκτικό τρόπο στη γενικότερη πολιτική
δουλειά του Κόµµατος.
Η δράση µας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης
(ΚΣΣΕ)
Το Κόµµα µας συµµετέχει στην οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (ΕΕΑ)
στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Στην οµάδα της Αριστεράς, το ΑΚΕΛ αναπτύσσει διαχρονικά ένα σηµαντικό ρόλο,
ενισχύοντας την οµολογουµένως δύσκολη προσπάθεια που αυτή καταβάλλει,
δεδοµένου ότι παραµένει η οµάδα µε τα λιγότερα µέλη στην ΚΣΣΕ.
Παρά το γεγονός ότι η ΕΕΑ παραµένει η µικρότερη µε διαφορά οµάδα στην ΚΣΣΕ,
τηρουµένων των αναλογιών, η οµάδα πετυχαίνει ταυτόχρονα να είναι και η πλέον
δραστήρια µε διαφορά.
Ο ιδεολογικός πλουραλισµός που αντικειµενικά χαρακτηρίζει την οµάδα, δεν αποτελεί
εµπόδιο ούτε στη δράση, αλλά ούτε και στην επίτευξη συναίνεσης στις πλείστες
περιπτώσεις. Ο σεβασµός στη διαφορετικότητα και ο αλληλοσεβασµός, χωρίς καµιά
διάθεση επιβολής και ποδηγέτησης, αποτελεί τη βάση λειτουργίας της οµάδας, µε το
Κόµµα µας να έχει τη δική του συµβολή σ’ αυτή την κατεύθυνση.
Η ΚΣΣΕ, ως χώρος προάσπισης και περαιτέρω ανάπτυξης των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, αποτελεί µια ιδιαίτερα
σηµαντική έπαλξη αγώνα, την οποία το Κόµµα µας θα πρέπει να διατηρήσει ως µία
από τις βασικές του προτεραιότητες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Η διεθνιστική µας ιδεολογία, η έµπρακτη αλληλεγγύη σε αγωνιζόµενους λαούς και
Κινήµατα, η ανάγκη συντονισµού της δράσης µας µε κοµµουνιστικά, εργατικά
κόµµατα και το Προοδευτικό Κίνηµα διεθνώς, η προάσπιση και διαφώτιση για το
εθνικό µας πρόβληµα καθώς και η αλληλεγγύη άλλων κοµµάτων, είναι οι βασικοί
άξονες πάνω στους οποίους στηρίζονται οι διεθνείς σχέσεις του Κόµµατός µας.
Την οπισθοχώρηση του Κοµµουνιστικού Κινήµατος, µετά τη διάλυση της κοινότητας
των σοσιαλιστικών κρατών, διαδέχθηκε η ανοµοιογένεια στα κόµµατα. Ως
αποτέλεσµα συνεχίζεται η απουσία ιδεολογικής συνοχής.
Το ΑΚΕΛ συνεχίζει να εργάζεται για τη µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των
Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων, τη στήριξη των διεθνών συναντήσεων
των Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων που είναι ένας θεσµός που πρέπει να
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ενισχυθεί και να βελτιωθεί. Στόχος είναι οι κοινές δράσεις και πολιτικές, εκεί που είναι
εφικτό, στη βάση του σεβασµού της διαφορετικότητας, γεγονός που αποτελεί βασικό
κριτήριο για το ΑΚΕΛ στις συνεργασίες του.
Παράλληλα, επιβάλλεται να διατηρήσουµε και να ενισχύσουµε τη συνεργασία µας µε
ευρύτερες προοδευτικές, αριστερές πολιτικές δυνάµεις και Κινήµατα στη βάση κοινής
στοχοθέτησης και συγκεκριµένων ζητηµάτων και πρωτοβουλιών.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει επίσης να διαµορφώνει και να αναπτύσσει τις διεθνείς του
σχέσεις και πρωτοβουλίες µε όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάµεις, αξιωµατούχους και
θεσµικά όργανα που είναι σε θέση να συµβάλουν θετικά στον απελευθερωτικό,
αντικατοχικό αγώνα του λαού µας.
Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνηµα έχει ως κατεύθυνσή του τη δραστήρια συµµετοχή στην
ΠΟΔΝ, την ΠΟΔΓ, την ΠΣΟ και στο ΠΣΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του
αντιιµπεριαλιστικού κινήµατος. Η συµµετοχή µας σε αυτές τις οργανώσεις έχει
αναβαθµιστεί µε αποτέλεσµα το Κίνηµα και το Κόµµα µας να διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο.
Ο περιφερειακός ρόλος του ΑΚΕΛ έχει επίσης αναβαθµιστεί καθώς αδελφά κόµµατα
της περιοχής βλέπουν στο Κόµµα µας ένα πολιτικό στήριγµα αλληλεγγύης και
γέφυρας µε τα άλλα κόµµατα στην Ευρώπη.
Οι διµερείς σχέσεις του Κόµµατός µας συνεχίζουν να βρίσκονται σε πολύ καλό
επίπεδο. Η έκφραση αλληλεγγύης στον αγωνιζόµενο για την επανένωση και
ελευθερία κυπριακό λαό, καθώς και στις πρωτοβουλίες του Κόµµατος συνεχίζει να
αναπτύσσεται. Δεκάδες κόµµατα υπέγραψαν διακηρύξεις του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό,
ειδικά µε την ευκαιρία των 40 χρόνων από το προδοτικό πραξικόπηµα και την
τουρκική εισβολή.
Το ΑΚΕΛ εργάζεται δραστήρια για τις καλύτερες δυνατές σχέσεις από θέσεις αρχών
µε κόµµατα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, για τη στήριξη της
συνοµοσπονδιακής οµάδας της ΕΕΑ/ΒΠΑ στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία αποτελεί
την πολιτική οµάδα της Αριστεράς καθώς και της Ενωµένης Αριστεράς στην
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Στις συνθήκες της έξαρσης των ιµπεριαλιστικών πολέµων και πολιτικών, της
καπιταλιστικής κρίσης που επιτείνει τη βαρβαρότητα στην κοινωνία, η ενότητα σε
ταξική και αντιιµπεριαλιστική βάση του διεθνούς κινήµατος, είναι όσο ποτέ αναγκαία.
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ΙΙΙ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χώρα µας συνεχίζει να βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων. Το κυπριακό
πρόβληµα παραµένει άλυτο για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, µε την προοπτική του
να επηρεάζεται όχι µόνο από τις εξελίξεις στην Κύπρο και την κατοχική Τουρκία, αλλά
όπως συνέβαινε πάντοτε και από τις εξελίξεις σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο.
Στα δεδοµένα και στις υπό διαµόρφωση εξελίξεις έχει προστεθεί ο εντοπισµός
υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ µετά από πολυετείς προσπάθειες, µε
αποκορύφωµα τη σηµαντική επιτυχία της κυβέρνησης Δ. Χριστόφια να εντάξει την
Κυπριακή Δηµοκρατία στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και του κόσµου. Το
καινούργιο αυτό δεδοµένο ενέχει σηµαντικές διαστάσεις που επιδρούν και
επηρεάζουν το κυπριακό πρόβληµα, την περιφερειακή συνεργασία και γεωπολιτική,
την οικονοµία και το περιβάλλον.
Η κυπριακή οικονοµία συνεχίζει να διέρχεται µια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση
κρίση ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας κρίσης, της κατάρρευσης του τραπεζικού
τοµέα και της µνηµονιακής «θεραπείας» που µε βίαιο τρόπο επιβλήθηκε από την
Τρόικα στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2013. Το µνηµονιακό ζυγό όχι µόνο τον
αποδέχτηκε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά παρά τις περί του αντιθέτου
προεκλογικές δεσµεύσεις, τον θεωρεί ως το ιδεολογικό µανιφέστο της.
Τα αποτελέσµατα των αντιλαϊκών µνηµονιακών µέτρων λιτότητας, του κουρέµατος
καταθέσεων, της απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, του ξηλώµατος του
κοινωνικού κράτους και των ιδιωτικοποιήσεων, τα βιώνουν µε τραγικό τρόπο οι
εργαζόµενοι, οι άνεργοι, τα νοικοκυριά, οι ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού και οι
µικρές επιχειρήσεις. Θύµατα της τραπεζικής κρίσης, της µνηµονιακής πολιτικής
λιτότητας και των ταξικού χαρακτήρα παρεµβάσεων των κυβερνώντων υπέρ του
µεγάλου κεφαλαίου είναι και η Υγεία, η Παιδεία, ο Πολιτισµός, το Περιβάλλον, η
στεγαστική και προσφυγική πολιτική και πλείστοι τόσοι τοµείς της κοινωνικής και
οικονοµικής δραστηριότητας.
Η αξιολόγηση των εξελίξεων αυτών δεν µπορεί να µην λαµβάνει υπόψιν την περίοδο
που προηγήθηκε και την άνοδο στην εξουσία της Αριστεράς µε Πρόεδρο τον Δηµήτρη
Χριστόφια, ένα γεγονός πολύ µεγάλης ιστορικής αξίας για το Κόµµα µας και το λαό
µας, αλλά και για την ευρωπαϊκή Αριστερά ευρύτερα. Η νίκη στις προεδρικές εκλογές
του 2008 αποτέλεσε κορυφαία πράξη αναγνώρισης της πολυδεκαετούς προσφοράς
του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος προς το λαό και τη χώρα µας.
Για τη διακυβέρνησή µας έχουµε ήδη προβεί σε ενδελεχή ανάλυση και αξιολόγηση.
Το κυβερνητικό έργο που έχει καταγραφεί, µέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αλλά και της ολοµέτωπης επίθεσης που δεχθήκαµε
από τις δυνάµεις του κατεστηµένου και της τότε αντιπολίτευσης, είναι πλούσιο και
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πολυσχιδές. Αυτό το έργο όχι µόνο δεν µπορεί κανείς να το διαγράψει, αλλά αντίθετα,
στη σηµερινή συγκυρία µε την κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ να επιτίθεται στις
λαϊκές κατακτήσεις, η µεγάλη του σηµασία αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο.
Από την άλλη, η θετική και αρνητική εµπειρία από τη διακυβέρνησή µας έχει
αποδώσει εµπειρίες και διδάγµατα, πολύ χρήσιµες για την άσκηση πολιτικής από
µέρους του Κόµµατός µας. Αυτή η εµπειρία, µαζί µε την ενενηντάχρονη προσφορά
και αγώνες του Κόµµατός µας, αξιοποιείται στους σηµερινούς αγώνες που
διεξάγουµε για την έξοδο της χώρας µας από την οικονοµική κρίση και για την
προάσπιση των δικαιωµάτων και των κατακτήσεων του λαού µας. Για να µπορέσουµε
να ανταποκριθούµε µε επάρκεια στις προκλήσεις και µε τους αγώνες µας να
ανοίξουµε την προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον για τον τόπο και το λαό µας.
Όλα αυτά και αρκετά άλλα παρουσιάζονται και αναλύονται σε τούτο το κεφάλαιο των
θέσεων προς το 22ο Συνέδριο. Καταγράφονται συνοπτικά το όραµα του ΑΚΕΛ και οι
κριτικές διαπιστώσεις µας, ενώ επικεντρωνόµαστε στην κατάθεση συγκεκριµένων
ρεαλιστικών προτάσεων για το κάθε θέµα που πραγµατευόµαστε.
Στο σύνολό του, το κεφάλαιο αυτό αποτελεί απάντηση της Αριστεράς στις µεγάλες
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η χώρα και ο λαός µας, η οποία στηρίζεται σε µια
διαλεκτική αποτύπωση της σηµερινής πραγµατικότητας.
Δεν πρόκειται για µια πρόταση σοσιαλιστικής οικοδόµησης, δεδοµένο που εξ
αντικειµένου σηµαίνει ότι οι προτάσεις που καταθέτουµε έχουν σαφείς περιορισµούς
ως προς τη δυνατότητά τους να οδηγήσουν σε τελικές-οριστικές λύσεις εντός του
υφιστάµενου κοινωνικο-οικονοµικού καπιταλιστικού συστήµατος.
Για σειρά θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, τα καθοδηγητικά
όργανα του Κόµµατος έχουν κατά καιρούς εγκρίνει αναλυτικά έγγραφα στα οποία
παρατίθενται οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του Κόµµατος. Ως εκ τούτου, στο
κεφάλαιο αυτό προτάσσεται η ουσία των θέσεων και των προτάσεών µας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το Συνέδριό µας πραγµατοποιείται µέσα σε διεθνείς συνθήκες γενικευµένης
καπιταλιστικής κρίσης. Η κρίση του συστήµατος έχει ως αποτέλεσµα τη βαθιά όξυνση
των αντιθέσεων και των ανταγωνισµών ανάµεσα στα ισχυρά κέντρα του πλανήτη, την
όξυνση των ταξικών αντιθέσεων µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Η οικονοµική κρίση
οδήγησε παράλληλα σε ανακατατάξεις στη διεθνή πυραµίδα του ιµπεριαλισµού,
µεταβολές στο συσχετισµό δύναµης, διαµόρφωση νέων συµµαχιών αλλά και
αναζωπύρωση εστιών πολεµικής έντασης. Η κρίση του συστήµατος, η φτώχεια που
προκαλεί, οι πόλεµοι και η αστάθεια που γεννά, επιβεβαιώνουν την επικαιρότητα και
αναγκαιότητα του σοσιαλισµού για την ανθρωπότητα. Οι εξελίξεις συνοδεύονται µε
µια άνευ προηγουµένου στρατιωτικοποίηση του πλανήτη και των διεθνών σχέσεων,
ενώ εµπεδώνεται περαιτέρω η κατάφωρη καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου, η
επικράτηση των δύο µέτρων και δύο σταθµών και εντείνεται η µεθόδευση για
ποδηγέτηση και υποκατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις του ΟΗΕ από ΗΠΑ-Βρετανία
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και το ΝΑΤΟ.
Η σχετική υποχώρηση στο µερίδιο των χωρών των G7 στο παγκόσµιο ΑΕΠ σε
συνδυασµό µε την άνοδο, πρωτίστως της Κίνας και της Ινδίας αλλά και των
υπολοίπων χωρών της BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Νότια Αφρική), αποτυπώνουν το
σκηνικό που διαµορφώνεται και το οποίο έχει πυροδοτήσει νέα ένταση στην
οικονοµικοπολιτική και στρατιωτική επιθετικότητα από πλευράς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ε.Ε.
προκειµένου να προασπίσουν την ηγεµονία τους. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα
ανατολικά, το αµερικανόπνευστο σχέδιο για τη «Νέα Μέση Ανατολή», η διείσδυση της
Ε.Ε. στην Ανατολική Ευρώπη, η διακηρυγµένη από τον Οµπάµα «στροφή των ΗΠΑ
προς τη Νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό» και τα σχέδια γεωπολιτικής
περικύκλωσης της Ρωσίας και της Κίνας αντίστοιχα, αποκαλύπτουν τις προθέσεις
των ιµπεριαλιστικών κέντρων.
Το φιλοδυτικό φασιστικό πραξικόπηµα στην Ουκρανία, µε τη στήριξη ΗΠΑ-Ε.Ε. και τη
συµµετοχή των νεοναζί, στόχο είχε να αποσπαστεί η χώρα από τις ιστορικές σχέσεις
της µε τη Ρωσία και να την προσεταιρισθούν.
Στη Λατινική Αµερική, οι αµερικανικές επεµβάσεις συναντούν σθεναρές αντιστάσεις
στις πλείστες χώρες. Ο κίνδυνος ενός συντηρητικού πισωγυρίσµατος -είτε µέσω
πραξικοπήµατος είτε µε τον πόλεµο φθοράς σε προοδευτικές κυβερνήσειςπαραµένει παρά τα εκλογικά αποτελέσµατα σε Βραζιλία, Ουρουγουάη, Βολιβία,
Βενεζουέλα, Εκουαδόρ, Χιλή και Νικαράγουα. Οι αριστερές-αντιιµπεριαλιστικές
κυβερνήσεις των χωρών αυτών, τις οποίες στηρίζουν και ΚΚ, έχουν επιδείξει έργο
προς όφελος των λαών τους, ενώ παράλληλα οι περιφερειακές συνεργασίες (ALBA,
CELAC) διαµορφώνουν προοπτικές για απεγκλωβισµό από την αµερικανική
ηγεµονία.
Φωτεινός φάρος και πηγή έµπνευσης για τους λαούς του κόσµου που αγωνίζονται
ενάντια στην ιµπεριαλιστική επιθετικότητα παραµένει η Κούβα, η οποία
υπερασπίζεται τη σοσιαλιστική οικοδόµηση παρά τις αντιξοότητες. O αµερικανικός
αποκλεισµός σε βάρος της Κούβας και η λεγόµενη Κοινή Θέση της Ε.Ε. αποσκοπούν
στην υπονόµευση της εθνικής κυριαρχίας, του ηθικού και της οικονοµίας της χώρας.
Το ΑΚΕΛ είναι αλληλέγγυο στον κουβανικό λαό, στον αγώνα του για υπεράσπιση της
ανεξαρτησίας και του σοσιαλισµού στο νησί της Επανάστασης.
Το ΝΑΤΟ αναπτύσσει και διευρύνει περαιτέρω τη δράση του µε την ισχυροποίηση της
πολεµικής του µηχανής. Οι ΗΠΑ διευρύνουν περαιτέρω το δίκτυο στρατιωτικών
βάσεών τους σε ολόκληρο τον πλανήτη και συνεχίζουν τη δηµιουργία της
αντιπυραυλικής ασπίδας. Στην Ανατολική Ευρώπη έχουν πυκνώσει δραστικά οι
στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ µε επίκεντρο τη Βαλτική, µε στόχο τη µόνιµη
νατοϊκή παρουσία στην περιοχή. Την ίδια ώρα, µε την πολεµική χρήση των µη
επανδρωµένων αεροσκαφών (drones) από τις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη
αντίστοιχων τεχνολογικών προγραµµάτων από την Ε.Ε., εγκαινιάζεται ένα νέο είδος
πολέµων. Η στρατιωτικοποίηση του Διαστήµατος αποτελεί επίσης στρατηγική
επιλογή των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Ο κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου παραµένει αµείωτος
αφού τα νατοϊκά πυρηνικά κράτη εµποδίζουν την προοπτική του παγκόσµιου
πυρηνικού αφοπλισµού και ταυτόχρονα συγκαλύπτουν πλήρως το Ισραήλ που
διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο κατά παράβαση της Συνθήκης Μη Διάδοσης
Πυρηνικών Όπλων.
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Στο οπλοστάσιο του διεθνούς ιµπεριαλισµού συµπεριλαµβάνεται το εκτεταµένο
δίκτυο παρακολουθήσεων εκατοµµυρίων πολιτών ανά τον κόσµο που στήθηκε από
τις µυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Βρετανίας (NSA και GCHQ)
χρησιµοποιώντας και τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, τους τροµονόµους της Ε.Ε.,
το µαζικό φακέλωµα και την περιστολή δηµοκρατικών ελευθεριών και δικαιωµάτων.
Ο θρησκευτικός φανατισµός, ο εθνικισµός-σοβινισµός, ο φασισµός, η υποδαύλιση
ιδεολογηµάτων περί «πολέµου των πολιτισµών» και ο φιλελεύθερος
κοσµοπολιτισµός αποτελούν εργαλεία για τη χειραγώγηση των µαζών προκειµένου
να επιτευχθεί η συµµετοχή ή συναίνεσή τους σε ιµπεριαλιστικές επιδιώξεις, καθώς και
για την καταστολή κάθε πολιτικής και λαϊκής δύναµης αντίδρασης. Ο φασισµός, οι
ακραίες αντιδραστικές, ρατσιστικές οργανώσεις βρίσκονται σε άνοδο, συσκοτίζοντας
µε τον δήθεν αντισυστηµικό τους λόγο τις αιτίες της εκµετάλλευσης και της κρίσης.
Στηρίζονται κατά περίπτωση, έµµεσα ή και άµεσα (π.χ. Ουκρανία), από το διεθνές
κατεστηµένο, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για να αλλάξουν το περιφερειακό και
τοπικό ισοζύγιο δυνάµεων όταν αυτό δεν βολεύει.
Ο αντικοµµουνισµός και η επιχείρηση εξίσωσης φασισµού-κοµµουνισµού αποτελεί
επίσης στρατηγική επιλογή των εθνικών και υπερεθνικών κέντρων εξουσίας,
προκειµένου να απωθήσουν τις λαϊκές µάζες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, από την
κοµµουνιστική Αριστερά, τη δύναµη εκείνη που µπορεί να οργανώσει και να
προσανατολίσει καίρια τους αγώνες. Συνδεδεµένη είναι και η θεωρία των δύο άκρων
µε την ανερχόµενη τάση ιστορικού αναθεωρητισµού προκειµένου να διαγραφούν από
τη συλλογική µνήµη της ανθρωπότητας τα εγκλήµατα που έχουν τη σφραγίδα του
ιµπεριαλισµού και του φασισµού, οι ιστορικές εµπειρίες από τη δύναµη που µπορούν
να έχουν οι λαϊκοί αγώνες, αλλά και η προσφορά του διεθνούς κοµµουνιστικού
κινήµατος.
Θέση του ΑΚΕΛ είναι η προάσπιση και κατίσχυση του διεθνούς δικαίου, η τήρηση του
Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έναντι στις µονοµερείς επεµβάσεις των ιµπεριαλιστών,
όπως στο Κόσοβο, τη Συρία, το Ιράκ κ.α.
Θέση του ΑΚΕΛ είναι ο αγώνας για κατάργηση του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγµή
αντιπαλεύουµε την κυβερνητική στόχευση να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ είτε στο
παρακλάδι του, τον «Συνεταιρισµό για την Ειρήνη», γεγονός που θα οδηγήσει σε νέες
περιπέτειες τόσο το λαό µας όσο και την υπόθεση λύσης του κυπριακού
προβλήµατος.
Το ΑΚΕΛ αντιτάσσεται στη χρήση της Κύπρου από τους Βρετανούς ως στρατιωτικού
και κατασκοπευτικού ορµητηρίου για όλη τη Μέση Ανατολή, γεγονός που υπονοµεύει
την ανεξαρτησία και ενδυναµώνει τους κινδύνους για τη χώρα µας εξαιτίας της
έµµεσης αυτής εµπλοκής της στα άνοµα σχέδιά τους για την περιοχή.
Θέση του ΑΚΕΛ είναι η αποπυρηνικοποίηση της Μεσογείου Θάλασσας ως ορθού
βήµατος προς την ειρήνη και τη σταθερότητα.
Το ΑΚΕΛ θα εντείνει τη διαφώτιση του λαού και την πάλη του σχετικά µε την άνοδο
αντιδραστικών και νεοφασιστικών δυνάµεων στην Ευρώπη.

48

Το ΑΚΕΛ εκφράζει την αλληλεγγύη του στα υπό διωγµό κοµµουνιστικά κόµµατα και
οργανώσεις, αντιπαραβάλλεται µε αυτές τις τάσεις και µαζί µε το διεθνές κίνηµα
προβάλλει την ιστορική αλήθεια. Αγωνίζεται να αποφευχθεί το ιστορικό πισωγύρισµα,
τόσο τοπικά όσο και στην Ευρώπη.
Η περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής
Οι ενεργειακοί ανταγωνισµοί αποτελούν το έδαφος στο οποίο εκτυλίσσονται οι
εξελίξεις στη γειτονιά της Κύπρου, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Παλιά και ανοιχτά διεθνή προβλήµατα (Παλαιστινιακό, Κουρδικό, Κυπριακό)
διαπλέκονται µε νέα (εµφύλιος στη Συρία, προέλαση φανατικών ισλαµιστών στο Ιράκ,
κατάσταση στο Λίβανο, εξελίξεις στην Αίγυπτο και τη Λιβύη). Παράλληλα, συνεχίζεται
η περιφερειακή ενδοϊµπεριαλιστική διελκυστίνδα µεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για την
πρωτοκαθεδρία στην περιοχή.
Στη Μέση Ανατολή, η επαναχάραξη των συνόρων γίνεται κυριολεκτικά µε το αίµα των
λαών. Το κράτος του Ισραήλ εντείνει τα τετελεσµένα της κατοχής των παλαιστινιακών
εδαφών, µέσα από την κλιµάκωση του εποικισµού και των δολοφονικών επιθέσεων
σε βάρος των Παλαιστινίων, προκειµένου να καταστήσει πρακτικά ανέφικτη τη λύση
δύο κρατών. Το ΑΚΕΛ στηρίζει εµπράκτως µαζί µε άλλες προοδευτικές δυνάµεις τη
δηµιουργία ενός ανεξάρτητου, βιώσιµου παλαιστινιακού κράτους µε πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήµ, στα σύνορα του 1967, καθώς και τη θέση να τερµατίσει το
κράτος του Ισραήλ τις µονοµερείς παράνοµες ενέργειές του και την κατοχή της
Παλαιστίνης και να αποδεχθεί µια ανάλογη συνολική λύση του προβλήµατος.
Το Ιράκ, µετά από δέκα χρόνια αµερικανικής κατοχής, είναι ντε φάκτο τριχοτοµηµένο.
Στο Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ έχουν διασφαλίσει τη µονιµοποίηση της στρατιωτικής τους
παρουσίας, ενώ έχουν προεκτείνει τις επιδροµές τους και στο Πακιστάν. Στη Συρία
µαίνεται µία από τις µεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία. Η
χρηµατοδότηση και εξοπλισµός των εξτρεµιστών ισλαµιστών από Τουρκία, ΗΠΑ,
Βρετανία και µοναρχίες του Κόλπου, προκειµένου να ανατρέψουν την κυβέρνηση
Άσαντ, έχει προκαλέσει έναν αιµατηρό εµφύλιο πόλεµο. Έτσι, απελευθέρωσαν τις
σκοταδιστικές δυνάµεις του «Ισλαµικού Κράτους», οι οποίες αξιοποιούνται διαχρονικά
από τους ιµπεριαλιστές. Αποδείχτηκε, τέλος, ότι η λεγόµενη «Αραβική Άνοιξη» έφερε
στο προσκήνιο ακραία κινήµατα.
Οι επεµβάσεις στη Βόρεια Αφρική αποκαλύπτουν την τάση νεοαποικισµού. Η Λιβύη
που το 2011 δέχτηκε τη νατοϊκή επιδροµή είναι βυθισµένη στο χάος και ουσιαστικά
έπαψε να λειτουργεί ως κράτος.
Το ΝΑΤΟ έχει συγκεντρώσει σηµαντικές δυνάµεις στην περιοχή. Επιπρόσθετα, η Ε.Ε.
στρατιωτικοποιεί περαιτέρω -στο όνοµα της ενεργειακής ασφάλειας- τη Μεσόγειο. Ως
αποτέλεσµα, τη ναυτική της παρουσία στην περιοχή ενισχύει διαρκώς και η Ρωσία.
Ο αναπροσανατολισµός της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δηµοκρατίας υπέρ
του αµερικανικού παράγοντα, η υποβάθµιση των σχέσεων µε παραδοσιακά φίλα
κράτη όπως µε τη Ρωσική Οµοσπονδία και χώρες του αραβικού κόσµου, η στήριξη
στις πολεµικές επιδροµές στην περιοχή, η θέση για ένταξη στο ΝΑΤΟ ή τον
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Συνεταιρισµό για την Ειρήνη, είναι θέσεις που υπηρετούν τα στρατηγικά συµφέροντα
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων της Δύσης, αλλά όχι τα συµφέροντα της πατρίδας και του
λαού µας. Αναπόφευκτα αυτή η πολιτική επηρεάζει και τη λύση του Κυπριακού.
Το ΑΚΕΛ εργάζεται ώστε οι λαοί της περιοχής να δυναµώσουν τους αγώνες τους για
ειρήνη και ασφάλεια, για απαλλαγή των χωρών από τις ιµπεριαλιστικές εξαρτήσεις,
για να ανήκει ο φυσικός πλούτος στους ίδιους και όχι στα µονοπώλια, για ελευθερία,
δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Σηµαντικό στόχο για το φιλειρηνικό κίνηµα της
περιοχής αποτελεί η ανακήρυξη της Μέσης Ανατολής σε περιοχή ελεύθερη από όπλα
µαζικής καταστροφής.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναµώνει το χαρακτήρα της ως προωθηµένου οργανισµού
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης. Στη βάση αυτή λαµβάνουν χώρα διεργασίες που
εµβαθύνουν την ολοκλήρωση της Ε.Ε. σε µια πορεία όπου η κυριαρχία των κρατών
και των λαών περιορίζεται δραµατικά και µεταφέρεται στο αντιδραστικό επίπεδο της
Ε.Ε. Την ίδια στιγµή τα ηγετικά κράτη της Ε.Ε., εν µέσω αντιθέσεων και συµµαχιών,
διαδραµατίζουν ολοένα και µεγαλύτερο ρόλο επιβολής των πολιτικών τους. Οι
εξελίξεις αυτές αποβαίνουν σε βάρος των λαών και των εργαζοµένων. Δεν
ταυτιζόµαστε µε την κριτική που ασκούν ακροδεξιές δυνάµεις, η οποία έχει ως
αφετηρία εθνικιστικές/σοβινιστικές αντιλήψεις.
Η επιβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η θεσµοθέτηση της Ενιαίας Οικονοµικής
Διακυβέρνησης, η Τραπεζική Ένωση µε τη συγκεντροποίηση του χρηµατοπιστωτικού
κεφαλαίου, η πολιτική της λιτότητας µέσα από τον κανόνα για πλεονασµατικούς
προϋπολογισµούς των κρατών και η υιοθέτηση σειράς πακέτων στην κατεύθυνση
µιας ενιαίας πολιτικής των κρατών-µελών υπό τον έλεγχο της Ε.Ε. και του λεγόµενου
Διευθυντηρίου των Βρυξελλών, θεσµοθετούν το νεοφιλελευθερισµό, αποδυναµώνουν
τον κοινωνικό ρόλο του κράτους, ενισχύουν το έδαφος για επιθέσεις σε εργασιακά
δικαιώµατα και στο δηµόσιο πλούτο, ενισχύουν την κερδοσκοπία και το ρόλο των
πολυεθνικών µονοπωλίων και των ισχυρών κρατών. Περαιτέρω, η θεσµοθετηµένη
συνεργασία της Ε.Ε. µε το ΔΝΤ, οξύνει τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των πολιτικών της
Ένωσης και υποτάσσει εντονότερα τους λαούς, πρώτιστα της περιφέρειας.
Τα βάρη της κρίσης επιβλήθηκαν στους ώµους των λαϊκών στρωµάτων µέσα από τα
«Μνηµόνια Συναντίληψης» που επέβαλε η Ε.Ε. µαζί µε το ΔΝΤ σε κράτη-µέλη της
περιφέρειας της Ε.Ε., ανάµεσά τους και η Κύπρος. Έτσι, αυξάνεται η εκµετάλλευση
και επιβάλλονται σχέσεις νεο-αποικιοκρατικού χαρακτήρα, ενώ µεγαλώνουν οι
ανισότητες και οι διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης των κρατών.
Μια από τις σηµαντικότερες εξελίξεις αποτελεί η δροµολογούµενη συνοµολόγηση της
Διατλαντικής Εµπορικής και Επενδυτικής Σχέσης (ΔΕΕΣ-TTIP) µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Η
ΔΕΕΣ-TTIP θα καταργήσει κάθε φραγµό στη δράση των πολυεθνικών,
διαµορφώνοντας µια ενιαία ευρωατλαντική αγορά, ένα «οικονοµικό ΝΑΤΟ». Το ΑΚΕΛ
και άλλες δυνάµεις διαφωνούν µε µια τέτοιου χαρακτήρα συµφωνία.
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Οι τροµοκρατικές πράξεις είναι καταδικαστέες ως τέτοιες. Την ίδια στιγµή, µε
πρόσχηµα την «καταπολέµηση» της τροµοκρατίας, αλλά µε πραγµατικό στόχο τον
απόλυτο έλεγχο και την καταστολή κάθε ουσιαστικής αµφισβήτησης, που προέρχεται
πρωτίστως από τα αριστερά κινήµατα, το ευρωπαϊκό κατεστηµένο επενδύει στην
αλλοτρίωση της κοινωνικής συνείδησης. Στο όνοµα της πάταξης της τροµοκρατίας
αντιδηµοκρατικοί νόµοι προωθούνται εδώ και χρόνια.
H µετατροπή της ευρωπαϊκής ηπείρου σε ένα περίκλειστο «φρούριο» µε δικαίωµα
πρόσβασης µόνο σε «χρήσιµους» οικονοµικούς µετανάστες, που δεν ενοχλείται από
τους χιλιάδες κατατρεγµένους από πολέµους και πείνα που πνίγονται στη Μεσόγειο,
είναι καταθλιπτική. Η άρνηση της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων των κρατών-µελών της
να αντιµετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια της µετανάστευσης, τους καθιστούν
συνένοχους για την ποικιλότροπη θυµατοποίηση των µεταναστών και προσφύγων.
Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής είναι εµφανής η στρατιωτικοποίηση των
διεθνών σχέσεων, µε την ενσωµάτωση σε νόµο του δόγµατος του λεγόµενου
προληπτικού πολέµου, της αυξανόµενης σύζευξης και συνέργειας µεταξύ Ε.Ε.-ΝΑΤΟ,
κοινών στοχεύσεων και εναλλαγής µέσων επιβολής της νέας τάξης πραγµάτων σε
τρίτες χώρες. Δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. και των
κρατών-µελών δίνονται σε εξοπλιστικά προγράµµατα και στρατιωτικές αποστολές,
την ίδια στιγµή που άλλες δαπάνες περικόπτονται.
Ενέργεια και ανταγωνισµοί
Στην παρούσα φάση, οι διεθνείς ανταγωνισµοί εστιάζονται πρωτίστως στον έλεγχο
των ενεργειακών πηγών και αγωγών, των θαλάσσιων εµπορικών οδών καθώς και
των αγορών. Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ο πόλεµος µε όποιο
µέσο κι αν διεξάγεται, στρατιωτικό ή οικονοµικό, είναι αδυσώπητος γιατί εκεί
βρίσκονται τα µεγαλύτερα ενεργειακά κοιτάσµατα σε µια περιοχή µάλιστα που
ιστορικά βρισκόταν στην αστάθεια. Εξελίσσεται ένας περιφερειακός ανταγωνισµός για
το ρόλο του Ισραήλ και της Τουρκίας στην περιοχή, ενώ κυρίαρχο ρόλο διεκδικούν οι
ΗΠΑ και οι ηγέτιδες δυνάµεις της Ε.Ε.
Η ανακάλυψη αποθεµάτων φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δηµοκρατία εντάσσει
την Κύπρο στις χώρες µε ενεργειακή αξία και ταυτόχρονα την τοποθετεί σε ένα πεδίο
έντονων ανταγωνισµών και αντιθέσεων. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι οι συνεργασίες και οι
ενεργειακές συµµαχίες της Κύπρου πρέπει να έχουν ως γνώµονα όχι την
εξυπηρέτηση ξένων συµφερόντων, αλλά του πραγµατικού συµφέροντος του λαού
µας. Να συντείνουν στην ειρήνη και τη συνεργασία των λαών στην περιοχή, στη
σταθερότητα που θα οδηγήσει στην ευηµερία. Να καθιστούν το κράτος µας µέτοχο
της διαδικασίας διοχέτευσης και εµπορίας του φυσικού αερίου µε την κατασκευή
Τερµατικού που θα επιτρέψει στην πατρίδα µας να έχει σχετική αυτονοµία και να µην
άγεται και να φέρεται από τους διεθνείς ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς. Το ΑΚΕΛ
δεν συµφωνεί µε την προσέγγιση της κυβέρνησης στο βαθµό που εντάσσει το ζήτηµα
της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοδυτικής της
εµµονής, που βάζει όλα τα αυγά στο καλάθι αυτών των κύκλων προς ικανοποίηση
των µονοπωλίων, αποκλείοντας µια πολυδιάστατη πολιτική στον τοµέα αυτό.
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Η κατάσταση στην Τουρκία
Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Τουρκία είναι αποτέλεσµα του σταδίου
καπιταλιστικής ανάπτυξης της χώρας, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τόσο την
κοινωνική της διάρθρωση και την όξυνση των εσωτερικών αντιπαραθέσεων, όσο και
την υλοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής. Κεντρικό χαρακτηριστικό της περιόδου
είναι η επικράτηση του Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και των κοινωνικών
δυνάµεων που το στηρίζουν, σε σηµείο που σήµερα υπάρχει µια νέα ηγεµονική τάξη
πραγµάτων.
Εσωτερικά, η Τουρκία βιώνει την ένταση τής αντιπαράθεσης και του ανταγωνισµού
για την εξουσία, στοιχεία που εκφράζονται µε χαρακτηριστικό τρόπο ως κρίση µε
επίκεντρο το κράτος. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι η αναδιάταξη των
δυνάµεων εντός των κρατικών θεσµών, η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στην
εκτελεστική εξουσία, η αµφισβήτηση του διαχωρισµού των εξουσιών. Οι εν λόγω
αντιπαραθέσεις διαπερνούν ολόκληρο το φάσµα του πολιτικού συστήµατος, µε
κεντρικό χαρακτηριστικό τούς ανταγωνισµούς για την οικονοµική κυριαρχία
συγκεκριµένων οµάδων της τουρκικής αστικής τάξης. Στο παρόν στάδιο φαίνεται ότι
το Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και ο Πρόεδρος της Τουρκίας παραµένουν
ισχυροί και υπό προϋποθέσεις αναµένεται να προχωρήσουν στην εντατικοποίηση τής
προσπάθειας για αλλαγή του πολιτειακού συστήµατος της χώρας. Όλα τα πιο πάνω
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία της οικονοµίας, από την κατάσταση στο
Κουρδικό και από τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επιρροή που θα έχουν οι
λαϊκές αντιδράσεις γύρω από το ζήτηµα της ανισότητας στην κατανοµή των
εισοδηµάτων.
Στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, η αυτοπεποίθηση της Τουρκίας, η οποία
φτάνει µέχρι και τα όρια της αλαζονείας, δεν είναι άσχετη µε την ωρίµανση και
ενδυνάµωση του τουρκικού κεφαλαίου. Σήµερα, όσο ποτέ προηγουµένως, η τουρκική
αστική τάξη -πέρα από τις εσωτερικές της αντιπαραθέσεις- διεκδικεί επιρροή πέρα
από τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η Τουρκία να
γίνεται καθοριστικό µέρος των ανταγωνισµών που αναπτύσσονται στην ευρύτερη
περιοχή µας. Η Τουρκία διεκδικεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικοδόµηση µιας
νέας περιφερειακής τάξης πραγµάτων µε κεντρικό χαρακτηριστικό τη διεύρυνση του
νεοφιλελευθερισµού και την ενσωµάτωση της περιοχής στην παγκόσµια αγορά.
Τα πιο πάνω δεν είναι καθόλου άσχετα µε τη θέση της χώρας στο ιµπεριαλιστικό
σύστηµα. Η Τουρκία συνεχίζει να είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στρατιωτική δύναµη του
ΝΑΤΟ, ενώ ο ρόλος της ενισχύεται τόσο µε τη φιλοξενία του αρχηγείου της συµµαχίας
στη Σµύρνη, όσο και µε την ηγετική της θέση στα νατοϊκά στρατεύµατα στο
Αφγανιστάν. Πέραν τούτου, οι τεράστιες επενδύσεις της Τουρκίας στην ανάπτυξη
εγχώριας στρατιωτικής βιοµηχανίας και ιδιαίτερα του πολεµικού ναυτικού, είναι µέρος
ακριβώς της αναβαθµισµένης θέσης της στους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ για ηγεµονία
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο περιεχόµενο έχει και η ηγετική θέση της χώρας
στους G20. Ως µέλος των αναπτυσσόµενων οικονοµιών, η Τουρκία φαίνεται να
αναλαµβάνει µέσα από τους G20, το στρατηγικό ρόλο της σταθεροποίησης και
διεύρυνσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης σχεδόν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Η θέση της Τουρκίας, περιφερειακά και διεθνώς, µε τη σειρά της επηρεάζει την
πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο µε καθοριστικές επιπτώσεις και στο Κυπριακό.
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Η στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των
κατεχοµένων, έχει στο επίκεντρό της την υλοποίηση πολιτικών χωρίς απαραίτητα να
επιζητεί τη συναίνεση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο επιβάλλει
την αλλαγή των δοµών εξουσίας µε τρόπο που το τουρκικό κεφάλαιο να αυξάνει την
παρουσία του στην οικονοµία των κατεχοµένων και συνεπώς να επηρεάζει
καθοριστικά τις εσωτερικές ισορροπίες της τουρκοκυπριακής πολιτικής ζωής.
Συνέπεια της πολιτικής τού νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονισµού που εφαρµόζεται µέσα
από τα τρίχρονα οικονοµικά πρωτόκολλα είναι η εµβάθυνση της ενσωµάτωσης των
κατεχοµένων στην Τουρκία και η αµφισβήτηση του πολιτικού ρόλου των
Τουρκοκυπρίων. Η δραστική αύξηση των επενδύσεων του τουρκικού κεφαλαίου σε
υποδοµές στρατηγικού χαρακτήρα, όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός µεταφοράς νερού,
είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα της πολιτικής ενσωµάτωσης. Την ίδια στιγµή, τα
τελευταία χρόνια καταγράφεται µια έντονη προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης για
αναβάθµιση της παρουσίας του σουνιτικού Ισλάµ στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η
επιβολή του θρησκευτικού συντηρητισµού εκφράζεται καταρχήν στην αύξηση του
χτισίµατος τζαµιών και θρησκευτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Αυτή η εξέλιξη, µε
δεδοµένο τον κοσµικό χαρακτήρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δηµιουργεί
έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Για τέσσερις και πλέον δεκαετίες το Κυπριακό, το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζει ο κυπριακός λαός στο σύνολό του, παραµένει άλυτο. Το ΑΚΕΛ
επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόµµατος ότι το Κυπριακό πρέπει να λυθεί µέσα
στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών και στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των
Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου 1977 και 1979, του διεθνούς δικαίου, των
ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Ο ρόλος του διεθνούς παράγοντα και ιδιαίτερα του
ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η εµµονή και η έµπρακτη
συνέπεια στις αρχές και το συµφωνηµένο πλαίσιο λύσης.
Το Κυπριακό είναι πρωτίστως διεθνές πρόβληµα εισβολής, κατοχής, παράνοµου
εποικισµού, εθνικού ξεκαθαρίσµατος και ξένων επεµβάσεων. Ταυτόχρονα το
Κυπριακό έχει την εσωτερική πτυχή του που αφορά τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων.
Η κατοχική Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει απροκάλυπτα την ανεξαρτησία και την
εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Παράλληλα, οι επεκτατικές της
επιδιώξεις προεκτείνονται στην αµφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωµάτων της
Κυπριακής Δηµοκρατίας που αφορούν την εκµετάλλευση των φυσικών της πόρων
στην Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη. Συνεχίζει να καταπατά βασικές αρχές του
διεθνούς δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, σωρεία ψηφισµάτων και
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Συµβουλίου Ασφαλείας, τις αρχές και
αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις
βασικές ελευθερίες του συνόλου του κυπριακού λαού.
Σηµαντικότατη πτυχή και παράµετρος στην επίλυση του κυπριακού προβλήµατος
συνιστά η επαναπροσέγγιση και η εξοµάλυνση των σχέσεων των δύο κοινοτήτων.
Στρατηγικός στόχος παραµένει η µετεξέλιξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας σε
δικοινοτική, διζωνική οµοσπονδία µε πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα
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ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα η λύση πρέπει να είναι
λειτουργική και βιώσιµη. Θα πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα της χώρας και του
λαού, την κοινή οικονοµική πρόοδο και ανάπτυξη, καθώς και το σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων. Αυτές είναι οι
προϋποθέσεις για τους µελλοντικούς κοινούς ταξικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς
αγώνες Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων εργαζοµένων.
Ως ΑΚΕΛ εκτιµούµε ότι η όποια υποβάθµιση και παραγνώριση είτε της διεθνούς
πτυχής είτε της εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, θα ήταν ολέθρια.
Η µη λύση του Κυπριακού και η σταδιακή ντε φάκτο ή συµφωνηµένη διχοτόµηση της
Κύπρου δεν συνιστά επιλογή για το λαό µας. Αντίθετα, εγκυµονεί σοβαρότατους
κινδύνους και θα υποθηκεύσει το µέλλον του τόπου και του λαού µας στα πρόσκαιρα
και αλλότρια συµφέροντα ξένων παραγόντων που φέρουν σηµαντικό µερίδιο ευθύνης
για τη δηµιουργία και τη διαιώνιση του πολιτικού µας προβλήµατος. Η τυχόν
εγκατάλειψη του ιστορικού συµβιβασµού που συµφωνήθηκε µεταξύ Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων από το 1977 για λύση δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας θα
οδηγούσε στη διχοτόµηση του νησιού και θα έδινε στην Τουρκία το άλλοθι που
επιδιώκει για να προωθήσει τις επιβουλές της, ειδικότερα την απαίτηση για
οριστικοποίηση της διχοτόµησης και αναγνώριση δύο κρατών στην Κύπρο.
Ταυτόχρονα, θα στερούσε την Κύπρο από τα ερείσµατά της στο διεθνή και
ευρωπαϊκό χώρο. Επιπρόσθετα, θα έστελνε λανθασµένα µηνύµατα στους
Τουρκοκύπριους συµπατριώτες µας αναφορικά µε τη θέλησή µας για κοινή συµβίωση
στην κοινή µας πατρίδα και σε ένα κοινό κράτος. Ως εκ τούτου, η ευηµερία και η
πρόοδος του λαού µας στο σύνολό του, η ελευθερία και η επιβίωση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας εξαρτώνται απόλυτα από την ορθή επίλυση του Κυπριακού.
Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως επαναβεβαιώθηκε και µέσα από τα κοινά
ανακοινωθέντα Χριστόφια - Ταλάτ της 23ης Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008, προνοεί
για λύση δικοινοτικής, διζωνικής 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. Η εγκατάλειψη,
ανάµεσα σε άλλα, της σύγκλισης για το αδιαίρετο της κυριαρχίας, από τους
Αναστασιάδη - Έρογλου στην Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2013 συνιστά
οπισθοδρόµηση.
Το ΑΚΕΛ επιµένει σε συνολική λύση του Κυπριακού το περιεχόµενο της οποίας, αφού
συµφωνηθεί σε επίπεδο ηγετών, θα κριθεί στη συνέχεια από το λαό µέσα από
ταυτόχρονα ξεχωριστά δηµοψηφίσµατα στις δύο κοινότητες. Με τη λύση, πέραν του
τερµατισµού της κατοχής και της αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας και
κυριαρχίας της Κυπριακής Δηµοκρατίας, θα πρέπει να προνοείται η απαλλαγή από
τον εποικισµό, η κατάργηση των όποιων επεµβατικών δικαιωµάτων προκύπτουν από
το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων, η διασφάλιση του δικαιώµατος
επιστροφής των προσφύγων στις περιουσίες τους, η διαλεύκανση της τύχης όλων
των αγνοουµένων. Επιπρόσθετα, αλλά εξίσου σηµαντικά, θα πρέπει να προνοεί την
πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Κυπριακής Δηµοκρατίας έξω από τους όποιους
στρατιωτικούς συνασπισµούς. Η αποµάκρυνση των Βρετανικών Βάσεων παραµένει
βασικός στόχος, ο οποίος διευκολύνεται µε τον κοινό αγώνα των δύο κοινοτήτων
µέσα από την ίδια τη λύση.
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Η παθητική παρέλευση του χρόνου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στις
διαπραγµατεύσεις, ανέκαθεν εξυπηρετούσε την Άγκυρα. Η αλλοίωση της κατάστασης
επί του εδάφους προξενεί αναπόδραστα αλλαγή δεδοµένων καθοριστικής σηµασίας
για τις επιδιώξεις και θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι
υπάρχει άλλος προσφερόµενος τρόπος για λύση του Κυπριακού, πέραν από τη
διαπραγµατευτική διαδικασία. Αλλά σηµαίνει ότι η µεθοδολογία που ακολουθείται στις
διαπραγµατεύσεις πρέπει να είναι τέτοια που από τη µία να προστατεύονται οι
διαχρονικές θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς και από την άλλη να σµικρύνονται
οι διαφορές. Η παθητική πάροδος του χρόνου δεν εξυπηρετεί ούτε την
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Οι δηµογραφικές αλλαγές στα κατεχόµενα, οδηγούν εξ
αντικειµένου στην αλλοίωση της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων.
Η στήριξη που δόθηκε από το ΑΚΕΛ στη διαπραγµατευτική διαδικασία σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί να µεταφραστεί ως λευκή επιταγή στον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δηµοκρατίας για τους χειρισµούς στους οποίους προβαίνει. Από τη στιγµή
της εκλογής του προειδοποιήσαµε τον κ. Αναστασιάδη ότι η πρόθεσή του για
διαπραγµάτευση από µηδενική βάση εγκυµονούσε σοβαρότατους κινδύνους.
Δυστυχώς δεν εισακουστήκαµε. Ως εκ τούτου οδηγηθήκαµε στην επαναφορά
απαράδεκτων θέσεων από την τουρκοκυπριακή πλευρά, οι οποίες είχαν
προηγούµενα αποκλειστεί µε τις συγκλίσεις Χριστόφια - Ταλάτ. Το ΑΚΕΛ εµµένει στη
θέση για διαπραγµάτευση από εκεί που αυτή είχε µείνει µε τις συγκλίσεις 2008-2010
και συζήτηση των εκκρεµούντων βασικών θεµάτων. Ασφαλώς ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας έχει δικαίωµα για άλλες επιλογές, αλλά δική του θα είναι και η ευθύνη
για το αποτέλεσµα.
Ανάµεσα στις προηγούµενες συγκλίσεις που εγκαταλείφθηκαν περιλαµβανόταν και
συµφωνία στο θέµα των θαλάσσιων ζωνών, οι οποίες προβλεπόταν ότι θα συνιστούν
οµοσπονδιακή αρµοδιότητα. Το ίδιο ισχύει για την οριοθέτηση και επίλυση διαφορών
µε γειτονικά κράτη. Όλα αυτά θα γίνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας που θα περιλαµβάνεται στον κατάλογο των διεθνών συνθηκών της
ενωµένης Κυπριακής Δηµοκρατίας. Σε συνδυασµό µε τη σύγκλιση για την κατανοµή
των οµοσπονδιακών εσόδων από τους φυσικούς πόρους, η εκµετάλλευση των
οποίων επίσης εµπίπτει στις οµοσπονδιακές αρµοδιότητες, καθίσταται ξεκάθαρο ότι
µε τη λύση του Κυπριακού το θέµα του φυσικού αερίου θα είναι βασικά λυµένο. Το
φυσικό αέριο πρέπει να παραµείνει κίνητρο για τη συνολική λύση. Ωστόσο, δεν
πρόκειται να συναινέσουµε σε ρυθµίσεις που θα προωθούν «κλείσιµο» ή την όποια
λύση του Κυπριακού χάριν ξένων συµφερόντων που προσβλέπουν κυρίως στην
εκµετάλλευση του φυσικού αερίου.
Η µονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθείται από πλευράς κυβέρνησης, η
διεύρυνση του χάσµατος στις συνοµιλίες µε ορατό τον κίνδυνο να επιρριφθούν
ευθύνες και στην ελληνοκυπριακή πλευρά και η επαναβεβαιωµένη χρησιµότητα της
Τουρκίας στους Δυτικούς µε αφορµή τη διεθνή εκστρατεία κατά του «Ισλαµικού
Κράτους» διευκόλυναν περαιτέρω την Τουρκία στο να προβεί στις πρωτόγνωρα
απαράδεκτες και προκλητικές ενέργειες παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωµάτων
της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη. Η αντίδραση
της Κυπριακής Δηµοκρατίας για αναστολή της διαπραγµατευτικής διαδικασίας,
δεδοµένης της σκαιούς παραβίασης του Δικαίου της Θάλασσας, συµβατικού και
εθιµικού, από την Τουρκία, υπήρξε η ενδεδειγµένη. Όµως, αναστολή δεν σηµαίνει και
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τερµατισµός της διαπραγµατευτικής διαδικασίας που για να είναι αποτελεσµατική
πρέπει να συνεχιστεί χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις εκ µέρους της Τουρκίας.
Το ΑΚΕΛ εµµένει στη θέση ότι η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική
Οικονοµική Ζώνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας συνιστά ένα νέο σοβαρό κίνητρο για
λύση τόσο για τις δύο κοινότητες, όσο και για την ίδια την Τουρκία. Οι µεν
Τουρκοκύπριοι µόνο µε τη λύση θα µπορούν να απολαµβάνουν και αυτοί τα οφέλη
που θα προκύψουν, οι δε Ελληνοκύπριοι χρειάζονται ένα σταθερό και ασφαλές
περιβάλλον που θα επιτρέψει απρόσκοπτη αξιοποίηση του πολύτιµου αυτού αγαθού.
Κατ’ ανάλογο τρόπο θα µπορεί να επωφεληθεί και η Τουρκία µε τη λύση του
Κυπριακού.
Η λύση του Κυπριακού καθίσταται ακόµη πιο επιβεβληµένη αν αναλογιστεί κανείς τη
δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Κύπρος ένεκα της
τραπεζικής κρίσης και του Μηχανισµού Στήριξης της Τρόικας. Το ΑΚΕΛ εκτιµά ότι η
οικονοµική ανάκαµψη και ανάπτυξη της Κύπρου θα διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη
λύση του Κυπριακού. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι χάριν της οικονοµικής ανάπτυξης
θα αποδεχτούµε την επιβολή της όποιας λύσης.
Επιβάλλεται επιστροφή στη δοκιµασµένη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που
ακολούθησε η κυβέρνηση Χριστόφια, για επιτυχή έκβαση του αγώνα για τερµατισµό
της κατοχής και των συνεπειών της. Το ΑΚΕΛ, έχοντας επεξεργαστεί συγκροτηµένες
θέσεις επί όλων ανεξαιρέτως των πτυχών του κυπριακού προβλήµατος, προτάσσει
ως πρόσθετο µέληµα τη διασφάλιση κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης αναφορικά
µε το περιεχόµενο της λύσης. Αυτό προϋποθέτει πως η δηµιουργία συµµαχιώνσυνεργασιών θα πρέπει να εδράζεται στην ειλικρινή συναντίληψη αναφορικά µε το
πραγµατικό περιεχόµενο της δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας.
Η επιµονή συγκεκριµένων εθνικιστικών κύκλων σε λύση ενιαίου κράτους ή από την
άλλη οι προσεγγίσεις για χαλαρή οµοσπονδία, είναι επιζήµιες για την υπόθεση της
Κύπρου. Προβληµατίζει σοβαρά το γεγονός ότι τα γριβικά κατάλοιπα στα κόµµατα
της Δεξιάς, αλλά και αντιδραστικοί κύκλοι σε άλλους χώρους, µε τη δράση τους
ουσιαστικά συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της καταστροφής που έγινε το 1974. Η
σηµερινή δε κυβέρνηση, έρµαιο σε µεγάλο βαθµό αυτών των κύκλων, αποδεικνύεται
αδύναµη να προωθήσει µια κατά το δυνατόν αποδεκτή λύση στο Κυπριακό.
Τέτοιες τοποθετήσεις, συγκαλυµµένες και µη, παρέχουν άλλοθι στην Τουρκία και στην
τ/κυπριακή ηγεσία η οποία κάθε άλλο παρά θα ενοχληθεί από ένα νέο
διαπραγµατευτικό ναυάγιο. Οι επανειληµµένες προσπάθειες για λύση όλα αυτά τα
χρόνια οδηγούν στο ασφαλές συµπέρασµα ότι η προσήλωση σε θέσεις αρχών, οι
οποίες εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, δεν έχει επιτρέψει την οριστική εδραίωση των
κατοχικών διχοτοµικών τετελεσµένων. Ούτε και την επιβολή της όποιας απαράδεκτης
λύσης από τρίτους.
Τ/κυπριακή κοινότητα και επαναπροσέγγιση
Το ΑΚΕΛ 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 οι οποίες αγωνίζονται για την επίτευξη αυτής της λύσης. Η
λύση δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας δέχεται επιθέσεις από διάφορες
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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 δύο
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 στη
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 ΑΚΕΛ, σεβόµενο τη διαφορετικότητα και την αυτοτέλεια
των πολιτικών δυνάµεων στα κατεχόµενα, θα συνεχίσει να ενδυναµώνει τους
δεσµούς του µε κόµµατα και οργανωµένα σύνολα που αγωνίζονται για οµοσπονδιακή
λύση του Κυπριακού και για επανένωση της πατρίδας και του λαού µας. Το ΑΚΕΛ θα
συνεχίσει επίσης να καλλιεργεί και να αναπτύσσει σχέσεις φιλίας, αµοιβαίου
σεβασµού και κατανόησης µε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, στοιχείο αναγκαίο ώστε
να µπορεί να λειτουργήσει στην πράξη οποιαδήποτε λύση εξευρεθεί στα χαρτιά.
Η κατοχή και η διαίρεση εµποδίζουν την οµαλοποίηση των σχέσεων Ε/κυπρίων και Τ/
κυπρίων. Σήµερα όσο ποτέ προηγουµένως, η τ/κυπριακή κοινότητα βρίσκεται
αντιµέτωπη µε διάφορες απειλές ενάντια στην κοινοτική της ύπαρξη. Η τουρκική
κυβέρνηση επιβάλλει προγράµµατα λιτότητας που την ίδια στιγµή µειώνουν την
πολιτική αυτονοµία των Τουρκοκυπρίων και αµφισβητούν την πολιτιστική τους
ταυτότητα. Η παρέλευση του χρόνου, χωρίς την επίλυση του Κυπριακού,
πολλαπλασιάζει τους κινδύνους ταύτισης των Τ/κυπρίων µε τους θεσµούς του
ψευδοκράτους και αφοµοίωσης των Τ/κυπρίων από τους εποίκους και γενικότερα
από το νέο καθεστώς που επιδιώκει να οικοδοµήσει η Τουρκία στα κατεχόµενα.
Ανεξάρτητα από τα εµπόδια που παρεµβάλλει η κατοχή, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να
µελετά και να εισηγείται στην πολιτεία τρόπους διεύρυνσης των σχέσεων ανάµεσα
στις δύο κοινότητες σε όλους τους τοµείς. Το ΑΚΕΛ 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.
Το ΑΚΕΛ ανανεώνει την πρόσκληση του Κόµµατος προς τους Τ/κύπριους
συµπατριώτες µας για κοινό αγώνα για τη σωτηρία της κοινής µας πατρίδας.
Η πολιτική της επαναπροσέγγισης και η καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής
συµβίωσης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για εξοµάλυνση των σχέσεων των δύο
κοινοτήτων, για την εξεύρεση λύσης και για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της
λύσης που θα συµφωνηθεί. Ως εκ τούτου, το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να είναι
σηµαιοφόρος της επαναπροσέγγισης και της καλλιέργειας κουλτούρας ειρηνικής
συµβίωσης µε την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών και δράσεων. Ως ΑΚΕΛ
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. Δεν
µπορεί να έχει ως αφετηρία και περιεχόµενό της την κοσµοπολίτικη αντίληψη που
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παραγνωρίζει τα υπαρκτά προβλήµατα, τα οποία δηµιούργησαν τα δεδοµένα του
διαχωρισµού. Αντίθετα πρέπει να προσπαθεί να εµβαθύνει και να αντιµετωπίσει αυτά
τα προβλήµατα.
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 ΑΚΕΛ θα
παραµείνει σταθερός και ανυποχώρητος πολέµιος του εθνικισµού-σοβινισµού και
όλων εκείνων των ιδεολογηµάτων της Ακροδεξιάς που καλλιεργούν το µίσος ανάµεσα
στις δύο κοινότητες. Θα στηρίξει µε όλες του τις δυνάµεις την καλλιέργεια κουλτούρας
ειρηνικής συµβίωσης, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και ευρύτερα στο
επίπεδο της κοινωνίας.
Σε αυτές τις συνθήκες επιβάλλεται:
·

Να εργαστούµε πιο συστηµατικά για τη δηµιουργία ενός κοινού, µαζικού
κινήµατος ειρηνικού αγώνα για τη λύση του Κυπριακού µε τα πιο προοδευτικά
µέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το κίνηµα αυτό θα στοχεύσει να
δηµιουργήσει πολιτικό κόστος στις δυνάµεις της µη λύσης και στις δυνάµεις που
επιδιώκουν λύση σύµφωνη µε ξένα προς την Κύπρο συµφέροντα.

·

Να οικοδοµήσουµε συµµαχίες και συνεργασίες ανάµεσα σε δυνάµεις στην
κυπριακή κοινωνία που αγωνίζονται για την επανένωση του τόπου και
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επαναπροσέγγισης, αναγνωρίζοντας ότι
αρκετές φορές διαφέρουν οι αφετηρίες και οι προσεγγίσεις µας.

·

Να ενισχυθεί και να µαζικοποιηθεί το Κίνηµα της Επαναπροσέγγισης µε
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και δράσεις.

·

Να καταπολεµήσουµε πολιτικά και ιδεολογικά τον εθνικισµό-σοβινισµό και τις
φασιστικές οργανώσεις, καθώς και τον κοσµοπολίτικο φιλελευθερισµό και να
ενισχύσουµε την προσήλωση στην επαναπροσέγγιση, ιδιαίτερα στις γραµµές
του Κόµµατός µας.

·

Να αξιοποιήσουµε περαιτέρω το λαϊκό παράγοντα και στις δύο κοινότητες ώστε
να δηµιουργηθεί πίεση από τα κάτω, για λύση από τους Κυπρίους που να
υπηρετεί τα συµφέροντα του λαού µας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παγκόσµια οικονοµική κρίση
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία αποτελεί δοµική κρίση του καπιταλιστικού
συστήµατος, εξακολουθεί να ταλανίζει τον πλανήτη. Η επιβολή του
νεοφιλελευθερισµού σε παγκόσµια κλίµακα ως του βασικού µοντέλου και εργαλείου
ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσµα η οικονοµική κρίση να προσλάβει πρωτόγνωρες
διαστάσεις τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς το εύρος της. Τα
αποτελέσµατα είναι δραµατικά για τους λαούς του κόσµου και οξύνουν τις
κοινωνικοοικονοµικές αντιθέσεις µεταξύ περιφερειών και κρατών και προπαντός στο
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εσωτερικό των χωρών. Η έξοδος από την κρίση πραγµατοποιείται µε αργά και
βασανιστικά βήµατα.
Ο καπιταλισµός ενώ από τη µια κοινωνικοποιεί στο έπακρο την παραγωγή,
συγκεντρώνει τον πλούτο που παράγει ολόκληρη η κοινωνία στα χέρια µιας χούφτας
πολυεθνικών επιχειρήσεων από την άλλη. Αυτό αποτελεί τη βαθύτερη αιτία των
οικονοµικών κρίσεων, αλλά και τη βασική αντίθεση του καπιταλισµού.
Το κεφάλαιο, ελλείψει αντίπαλου δέους και µε πρόσχηµα την αντιµετώπιση της
κρίσης, επιτίθεται ενάντια στις εργασιακές σχέσεις και στις κατακτήσεις των
εργαζοµένων. Αναζητώντας τρόπους εξόδου από την κρίση επιχειρείται βίαιη
αναδιανοµή του πλούτου υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου, µε τις αστικές κυβερνήσεις να
φορτώνουν ολοένα και µεγαλύτερο βάρος στους εργαζόµενους, οι οποίοι πληρώνουν
ουσιαστικά το πιο βαρύ τίµηµα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ως αποτέλεσµα της
κρίσης χάνονται εκατοµµύρια θέσεις εργασίας και οι λαοί οδηγούνται στη
φτωχοποίηση.
Οι απολογητές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού και της ασύδοτης αγοράς, οι
οποίοι µίλησαν για το τέλος της ιστορίας και το τέλος της ταξικής πάλης διαψεύδονται
πανηγυρικά. Ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης είναι αναγκαία η ένταση της
ταξικής πάλης ενάντια στη φιλοσοφία και το περιεχόµενο των νεοφιλελεύθερων
πολιτικών που ακολουθούνται µε πρόσχηµα την έξοδο από την κρίση.
Ο νεοφιλελευθερισµός ως η πιο ακραία µορφή, αλλά και εργαλείο ανάπτυξης του
καπιταλισµού έχει κυριαρχήσει και στις πολιτικές που εφαρµόζονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, µε πιο βίαιη έκφραση τις πολιτικές που
επιβάλλονται στους λαούς των χωρών, οι οποίες έχουν υπογράψει Μνηµόνιο
Συναντίληψης µε την Τρόικα. Πολιτικές που επικεντρώνονται στη συρρίκνωση του
δηµοσίου τοµέα, στο ξήλωµα του κοινωνικού κράτους και στην επίθεση ενάντια στα
δικαιώµατα και στις κατακτήσεις των εργαζοµένων.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση οδηγεί στην ένταση και τον ανταγωνισµό ανάµεσα στα
ιµπεριαλιστικά κέντρα και τις νέες περιφερειακές δυνάµεις για επικράτηση στην
παγκόσµια αγορά, ιδιαίτερα την ενεργειακή, µε αποτέλεσµα την πρόκληση νέων
πολέµων στην περιφέρεια.
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο ακόµα πιο επιτακτικά τα
ιδεώδη του σοσιαλισµού και την ανάγκη οικοδόµησης µιας κοινωνίας απαλλαγµένης
από την εκµετάλλευση, µιας κοινωνίας της ευηµερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Κύπρος και Μνηµόνιο
Αναπόφευκτα η παγκόσµια καπιταλιστική κρίση θα επηρέαζε και την κυπριακή
οικονοµία, µια οικονοµία έντονα εξωστρεφή, αναπόσπαστο κοµµάτι του παγκόσµιου
καπιταλιστικού οικοδοµήµατος. Η κρίση επηρέασε στα αρχικά της στάδια την
πραγµατική οικονοµία πλήττοντας τοµείς όπως οι κατασκευές, ο τουρισµός και η
βιοµηχανία. Η λήψη µέτρων για στήριξη από τη µια των παραγωγικών τοµέων της
οικονοµίας, και των ευάλωτων στρωµάτων της κοινωνίας από την άλλη ήταν προς
την ορθή κατεύθυνση αφού το 2010 και το πρώτο εξάµηνο του 2011 η κυπριακή
οικονοµία ξαναµπήκε σε πορεία ανάπτυξης.
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Δυστυχώς, η κυπριακή οικονοµία εισήλθε έπειτα σε βαθιά ύφεση εξαιτίας βασικά του
τραπεζικού τοµέα, ως αποτέλεσµα της απουσίας επαρκούς και ουσιαστικού ελέγχου
από τις Εποπτικές Αρχές αλλά και των εγκληµατικών ενεργειών, λαθών και
παραλείψεων από διευθυντικά στελέχη και διοικήσεις των τραπεζών που ζηµίωσαν
σε µεγάλο βαθµό την κυπριακή οικονοµία. Η κρίση επιδεινώθηκε δραµατικά µετά τις
αποφάσεις Αναστασιάδη - Eurogroup τον Μάρτη του 2013 για κάλυψη των
τραπεζικών ζηµιών διά του κουρέµατος των τραπεζικών καταθέσεων.
Σήµερα, οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στη χώρα µας καθορίζονται από την
εφαρµογή του Μνηµονίου, το οποίο συµφωνήθηκε µε την Τρόικα από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη. Η φιλοσοφία του Μνηµονίου εδράζεται στις καταστροφικές συνταγές
της λιτότητας που οδηγεί στην πράξη σε ακόµα βαθύτερη ύφεση αποκλείοντας την
ανάπτυξη. Η εφαρµογή των προνοιών του Μνηµονίου οδήγησε σε βαθύτερη ύφεση,
κλείσιµο χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας,
περικοπές σε µισθούς, συντάξεις και ωφελήµατα, φτωχοποίηση του κυπριακού λαού
και υπόσκαψη του κοινωνικού κράτους.
Οι αντιλαϊκές κοινωνικο-οικονοµικές πολιτικές της κυβέρνησης θα ενταθούν µέσω της
προώθησης των ούτω καλούµενων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στην πράξη
πρόκειται για πλήρη απορρύθµιση που δεν βελτιώνει την οικονοµία προς όφελος της
κοινωνίας, αλλά ολοκληρώνει το ξεπούληµα του δηµοσίου πλούτου και την
απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι
αποφάσεις για ιδιωτικοποίηση των ηµικρατικών οργανισµών, οι εκποιήσεις κατοικιών,
οι αλλαγές στην Παιδεία, το ξεπούληµα του κλάδου της Υγείας σε ιδιωτικά
συµφέροντα, κ.ά.
Μέρος των µέτρων λιτότητας που λαµβάνει η κυπριακή κυβέρνηση παραβιάζουν
θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως αυτά περιγράφονται στο Χάρτη των
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων και συγκεκριµένα το δικαίωµα στην εργασία, το δικαίωµα
σε συνθήκες εργασίας που σέβονται την αξιοπρέπεια, η εξασφάλιση της οικονοµικής
και κοινωνικής προστασίας της οικογένειας και ο σεβασµός στο δικαίωµα κοινωνικής
αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Έξοδος από το µνηµόνιο και τις µνηµονιακές πολιτικές
Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε αναγκαία και επιβεβληµένη την αναζήτηση προτάσεων
συνολικής απεµπλοκής από τις πολιτικές του Μνηµονίου. Στο πλαίσιο αυτής της
προσπάθειας έχουµε προτείνει έξοδο από το Μνηµόνιο µε την επιστροφή σε εγχώριο
νόµισµα και άλλα παράλληλα µέτρα προστασίας της οικονοµίας και του λαού. Με την
εισαγωγή εγχώριου νοµίσµατος, η Κύπρος θα επανακτούσε το δικαίωµα άσκησης της
δικής της νοµισµατικής πολιτικής. Αυτή µας η πρόταση απαιτούσε ωστόσο πολιτική
και κοινωνική συναίνεση, πρωτίστως από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία δεν
υπήρξε.
Με δεδοµένη την αντίθεσή µας µε το Μνηµόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές που το
συνοδεύουν, ως ΑΚΕΛ εξετάζουµε κάθε εναλλακτική επιλογή που θα συµβάλει στον
περιορισµό των αρνητικών συνεπειών στην κυπριακή κοινωνία.
Αντιπαλεύουµε τη δουλικότητα της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, η οποία
χρησιµοποιεί το Μνηµόνιο ως άλλοθι για να εφαρµόζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές
που ο Συναγερµός για χρόνια επιχειρούσε να επιβάλει. Για να το καταφέρει αυτό, η
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κυβέρνηση εκβιάζει και απειλεί την κοινωνία και τη Βουλή, γεγονός απαράδεκτο και
καταδικαστέο.
Σε αντίθεση µε τις επίπλαστες προσεγγίσεις οικονοµικής «άνοιξης» και «εξόδου» της
χώρας από το Μνηµόνιο που επιµελώς καλλιεργεί η κυβέρνηση, το ΑΚΕΛ συνεχίζει
να παλεύει για την προστασία των κατακτήσεων και την οικονοµική ευηµερία των
εργαζοµένων. Προς αυτή την κατεύθυνση δίνουµε τη µάχη ενάντια στις αντιλαϊκές,
αντεργατικές και αντιαναπτυξιακές οικονοµικές πολιτικές. Αξιοποιούµε κάθε
δυνατότητα για οικονοµική ανάπτυξη µε αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου του λαού,
διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωµάτων και προστασία του κοινωνικού κράτους.
Επικεντρώνουµε την προσοχή µας για µια πιο δίκαιη κατανοµή των οικονοµικών και
κοινωνικών βαρών µε προτάσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Η κρίση θα περάσει, θα κάνει τον κύκλο της, όπως όλες οι συστηµικές
κρίσεις, όµως το ερώτηµα είναι τι θα αφήσει πίσω της.

Η πρότασή µας
Η κυπριακή οικονοµία και οι προοπτικές ανάπτυξης
Για τέσσερις σχεδόν δεκαετίες η κυπριακή οικονοµία αναπτυσσόταν σταθερά µε
βασικά χαρακτηριστικά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε συνθήκες πλήρους
απασχόλησης, µέσα σε ένα κοινωνικά ισορροπηµένο περιβάλλον. Ο αναβαθµισµένος
ρόλος του κράτους στον κοινωνικό και τον αναπτυξιακό τοµέα, ο αναπτυξιακός και
κοινωνικός προσανατολισµός των ηµικρατικών οργανισµών, ο κοινωνικός
χαρακτήρας του Συνεργατικού Κινήµατος, οι δεκάδες χιλιάδες µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά του µεικτού κοινωνικο-οικονοµικού
µοντέλου ανάπτυξης στην πατρίδα µας.
Οι αρνητικές επιπτώσεις από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η βαθιά τραπεζική
κρίση, οι διαχρονικές αδυναµίες της οικονοµίας µας και ιδιαίτερα οι αποφάσεις που
λήφθηκαν από Αναστασιάδη - Eurogroup έχουν διαφοροποιήσει βίαια τη διάρθρωση
της οικονοµίας και το κοινωνικο-οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης που οικοδοµήθηκε
στα προηγούµενα χρόνια. Ο ρόλος του κράτους υποβαθµίζεται και προωθείται η
ιδιωτικοποίηση των ηµικρατικών οργανισµών. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του
Συνεργατισµού αλλοτριώθηκε και το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται σταδιακά.
Στόχος του ΑΚΕΛ είναι η επανοικοδόµηση ενός σύγχρονου κράτους στο οποίο θα
βρίσκονται σε αρµονία η οικονοµική ανάπτυξη και η κοινωνική ευηµερία.
Υπερασπιζόµαστε µια οικονοµική πολιτική πολύπλευρης και πολυεπίπεδης
ανάπτυξης, µέσα σ’ ένα σύστηµα µεικτής οικονοµίας στο οποίο να συνυπάρχουν και
να συνεργάζονται αρµονικά, να αλληλοσυµπληρώνονται και να αλληλοστηρίζονται η
κρατική, η ιδιωτική και η συνεργατική πρωτοβουλία.
Η οικονοµική φιλοσοφία του ΑΚΕΛ, η οποία έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο,
στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:
·

Στη σύγχρονη, δυναµική, ευέλικτη και κοινωνικά προσανατολισµένη µεικτή
οικονοµία.
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·

Στην προώθηση δικαιότερης κατανοµής και ανακατανοµής του πλούτου που
δηµιουργεί η κοινωνία.

·

Στον καταµερισµό των οικονοµικών βαρών ανάλογα µε το εισόδηµα και το
οικονοµικό εκτόπισµα του καθενός.

·

Στη δηµιουργία ανθρώπινου και κοινωνικά ευαίσθητου κράτους, το οποίο να
προστατεύει και να στηρίζει τα οικονοµικά ευάλωτα στρώµατα της κοινωνίας.

·

Στο νοικοκύρεµα των δηµοσίων οικονοµικών µε στόχο την απελευθέρωση
πόρων για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

·

Στη χαλιναγώγηση και ρύθµιση της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των νόµων της
καπιταλιστικής αγοράς.

Βασική προϋπόθεση για να µπορέσει η χώρα να ξαναµπεί σε πορεία ανάπτυξης είναι
η εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα µέσω αυστηρότερης εποπτείας και εφαρµογής των
κανόνων χρηστής διακυβέρνησης και η αναµόρφωση του χαρακτήρα του ώστε να
αποκατασταθεί η στήριξη προς την πραγµατική οικονοµία.
Η ανάκαµψη της οικονοµίας και η εφαρµογή πολιτικών ανάπτυξης δεν είναι δυνατό
να επιτευχθούν χωρίς χρηµατοδοτικούς πόρους. Στις σηµερινές συνθήκες είναι
αδύνατη η δηµιουργία συνθηκών ανάκαµψης και ανάπτυξης της οικονοµίας χωρίς τον
ενεργητικό ρόλο του κράτους και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όχι µόνο για
δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων ανάπτυξης, αλλά και για άµεση
τόνωση των επενδύσεων µέσα από τη διάθεση των αναγκαίων πόρων για έργα και
πολιτικές ανάπτυξης.
Η µονόπλευρη νεοφιλελεύθερη πολιτική διάθεσης όλων των δηµοσίων πόρων στην
κατεύθυνση της επίτευξης αυστηρών αριθµητικών δηµοσιονοµικών στόχων και η
αποδοχή των ασφυκτικών όρων εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους που θέτουν οι
δανειστές, αναµένοντας προοπτικές ανάπτυξης µόνο από την καλή διάθεση του
ιδιωτικού τοµέα, αποτελεί δογµατική και ανιστόρητη προσέγγιση, η οποία αναπαράγει
το φαύλο κύκλο της ύφεσης.
Η επιβολή µέσα από τις αυταρχικές και εκβιαστικές αποφάσεις του Eurogroup και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, µιας απαράδεκτης επιβάρυνσης του δηµοσίου
χρέους, που άµεσα ξεπερνά τα €4,5 δις, δηµιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τις
προοπτικές ανάπτυξης της οικονοµίας µε ρυθµούς υποφερτούς για το
βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο µέλλον.
Η Κύπρος νοµιµοποιείται, όχι µόνο ηθικά αλλά και πολιτικά, να προβάλει αυτό το
θέµα µε αποφασιστικότητα, απαιτώντας µέτρα τα οποία θα απαµβλύνουν τις
επιπτώσεις των σκληρών αυτών αποφάσεων και θα απελευθερώνουν διαθέσιµους
πόρους στην κατεύθυνση της ανάπτυξης.
Βασικές παράµετροι επανασχεδιασµού της οικονοµίας
·

Ριζική µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος µε στόχο τη δικαιότερη
κατανοµή των φορολογικών βαρών, τη δικαιότερη ανακατανοµή των πόρων, την
υιοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
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·

Δηµιουργία ειδικού ταµείου επενδύσεων σε αναπτυξιακά έργα, µε
προικοδότηση από δηµοσίους πόρους και χρηµατοδότηση τόσο από την Ε.Ε.
όσο και από συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και από φτηνό
µακροπρόθεσµο δανεισµό µε τη στήριξη του κράτους.

·

Ορθολογιστικό νοικοκύρεµα στα δηµόσια οικονοµικά κατά τρόπο που οι
εξοικονοµήσεις να οδηγούν στην απελευθέρωση πόρων, οι οποίοι να
διοχετεύονται για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

·

Διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισµών δηµόσιας ωφέλειας και
άµεσο νοικοκύρεµά τους, αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό τους, ώστε να
λειτουργήσουν αποτελεσµατικότερα και να αποτελέσουν βραχίονες ανάπτυξης
και περαιτέρω ενίσχυσης των οικονοµικών του κράτους.

·

Ίδρυση ή επανίδρυση οργανισµών δηµόσιας ωφελείας εκεί που θα κριθεί ότι
εξυπηρετεί το συµφέρον του λαού.

·

Κατάργηση των αντιλαϊκών οικονοµικών ρυθµίσεων του Μνηµονίου που
στρέφονται κατά της πλειοψηφίας του λαού.

·

Διατήρηση στο επίκεντρο της οικονοµικής πολιτικής, της µικροµεσαίας
επιχείρησης που αντιµετωπίζει προβλήµατα πρόσβασης στη χρηµατοδότηση,
προβλήµατα σύγχρονης διοίκησης και προβλήµατα αξιοποίησης της έρευνας,
των νέων τεχνολογιών και του σύγχρονου εξοπλισµού. Η πολιτεία χρειάζεται να
στηρίξει έµπρακτα τη µικροµεσαία επιχείρηση µέσα από διάφορα εξειδικευµένα
προγράµµατα και µε αξιοποίηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

·

Καταρτισµός νέας σύγχρονης στρατηγικής για στήριξη και ανάπτυξη της
βιοµηχανικής παραγωγής µε αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του µεταποιητικού
τοµέα που δυστυχώς ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Η ασύµµετρη πίεση που
δέχονται οι µικρές, οικογενειακού µεγέθους επιχειρήσεις, από τον εγχώριο και
διεθνή ανταγωνισµό, η έλλειψη της απαραίτητης τεχνολογίας, η έλλειψη
χρηµατοδοτικών πόρων, η χαµηλή παραγωγικότητα και οι αδυναµίες σε
επίπεδα διοίκησης οδήγησαν τη βιοµηχανία µας σε αδιέξοδα. Η βελτίωση και ο
εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης υποδοµής, η παροχή κινήτρων για εισαγωγή
νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της
καινοτοµίας, οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις, καθώς και η στήριξη της
πολιτείας είναι ενέργειες προτεραιότητας για εκσυγχρονισµό και αναστήλωση
της κυπριακής βιοµηχανίας.

·

Εισαγωγή αγροτικής µεταρρύθµισης µε τον αγρότη στο επίκεντρο της
ανάπτυξης και νέες ριζοσπαστικές µεθόδους παραγωγής και εµπορίας.
Απαιτείται νέο ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου µε ανάδειξη
όλων των οικονοµικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων που
την χαρακτηρίζουν.

·

Εκσυγχρονισµός, εξυγίανση και παραπέρα ανάπτυξη του Συνεργατικού
Κινήµατος. Επιβάλλεται ν’ αγωνιστούµε για να επανακτήσει το Συνεργατικό
Κίνηµα, τον κοινωνικό του χαρακτήρα και να µελετήσουµε τρόπους ίδρυσης
νέων µορφών συνεταιριστικής και συνεργατικής ανάπτυξης.
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·

Εκσυγχρονισµός και ριζική µεταρρύθµιση της τουριστικής µας πολιτικής µέσα
από ένα νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, ώστε ο κυπριακός τουρισµός στη
βάση µιας σύγχρονης υποδοµής, να καταστεί πιο ποιοτικός, ν’ αποκτήσει
ταυτότητα και ν’ αντιµετωπίσει µε επιτυχία την εποχικότητα.

·

Αναβάθµιση της πολιτικής του κράτους µε στόχο την προσέλκυση ξένων
παραγωγικών επενδύσεων σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα και στους τοµείς της
έρευνας, της καινοτοµίας, της ψηφιακής τεχνολογίας.

·

Προώθηση πιο ευφάνταστης πολιτικής για µετατροπή της Κύπρου σε κέντρο
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η Κύπρος διαθέτει άριστη τεχνική
υποδοµή, σηµαντική γεωγραφική θέση, καλό κλίµα και άριστα καταρτισµένο
εργατικό δυναµικό, το οποίο αποτελεί και το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. Κατά
συνέπεια η χώρα µας µπορεί µέσα από συντονισµένες πολιτικές να αναπτυχθεί
στους τοµείς των χρηµατοοικονοµικών, ναυτιλιακών, νοµικών, συµβουλευτικών
και άλλων υπηρεσιών.

·

Στήριξη της ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτοµίας και συνεχής βελτίωση
της παραγωγικότητας µέσα από την τεχνολογική αναβάθµιση, τη βελτίωση των
τεχνικών διεύθυνσης των κυπριακών επιχειρήσεων και τη συνεχή επιµόρφωση
των εργαζοµένων.

·

Εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τοµείς και όλες τις
βαθµίδες των κρατικών υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο οι κρατικές υπηρεσίες
θα γίνουν πιο ευέλικτες και αποτελεσµατικές, µειώνεται σηµαντικά το κόστος
λειτουργίας τους και αξιοποιείται καλύτερα το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό,
ενώ οι χρήστες -πολίτες και επιχειρήσεις- θα επωφεληθούν από την
εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος στη διεξαγωγή των διαδικασιών.

·

Καταπολέµηση της κερδοσκοπίας µέσω της εύρυθµης λειτουργίας της
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και του Παρατηρητηρίου Τιµών.

Ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
·

Ανασυγκρότηση της κοινωνικής πολιτικής µε στόχο την καταπολέµηση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού.

·

Προστασία της εργασίας και σεβασµός των εργασιακών θέσµιων και του
µοντέλου εργασιακών σχέσεων που έχουµε στην Κύπρο, το οποίο βασίζεται
στην κοινωνική διαβούλευση και το θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
και σύναψης συλλογικής σύµβασης.

·

Επικέντρωση του συνόλου της πολιτείας στην καταπολέµηση της ανεργίας µέσα
από τη δηµιουργία νέων, ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, µε στόχο
την ένταξη ή επανένταξη στην παραγωγική δραστηριότητα. Επιµήκυνση του
χρόνου παροχής ανεργιακού επιδόµατος.

·

Επαναφορά και διεύρυνση της Ενιαίας Εθνικής Στεγαστικής Πολιτικής. Η επί της
ουσίας αποδόµηση της στεγαστικής πολιτικής και η δραστική µείωση των
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δαπανών, ιδιαίτερα σε σχέση µε τους πρόσφυγες, περιορίζει τις δυνατότητες
απόκτησης στέγης για ένα µεγάλο φάσµα του πληθυσµού.
·

Υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα στους τοµείς της Υγείας, της Παιδείας,
του Αθλητισµού και του Πολιτισµού. Διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην
Υγεία και δωρεάν πρόσβαση στην Παιδεία.

·

Εισαγωγή µέτρων και πολιτικών για ελάφρυνση υπερδανεισµένων νοικοκυριών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Απαραίτητη είναι η µείωση των επιτοκίων, η
απαλλαγή τους από καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η προστασία της
κύριας κατοικίας και της µικρής επαγγελµατικής στέγης και η διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους µε βάση τις σηµερινές οικονοµικές και κοινωνικές
πραγµατικότητες.

Φυσικό Αέριο και Ενέργεια
Η ανεύρεση των υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου αποτελεί µία σηµαντική
και ελπιδοφόρα προοπτική για την Κύπρο και το λαό µας. Για να υλοποιηθεί ο στόχος
της σωστής αξιοποίησης του φυσικού αερίου και της µετατροπής της χώρας µας σε
ένα σηµαντικό ενεργειακό, περιφερειακό κόµβο στην Ανατολική Μεσόγειο χρειάζεται
αποφασιστικότητα, σωστή και υπεύθυνη διαχείριση.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται για µια ενεργειακή πολιτική που να κατοχυρώνει
την ενέργεια ως δηµόσιο, κοινωνικό αγαθό. Ο σωστός στρατηγικός σχεδιασµός από
το κράτος, της εκµετάλλευσης, εµπορίας και εξαγωγής του φυσικού αερίου, µπορεί να
δηµιουργήσει ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας.
Στόχος µας ήταν και παραµένει η άµεση ανάπτυξη υποδοµών και η κατασκευή
Τερµατικού Σταθµού Υγροποίησης Φυσικού Αερίου. Ταυτόχρονα η έλευση και η
σωστή διαχείριση φυσικού αερίου θα επιφέρει αισθητή µείωση του κόστους
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ανάπτυξη παράπλευρων βιοµηχανιών.
Με βάση την περιβαλλοντική µας πολιτική οφείλουµε να θεσµοθετήσουµε αυστηρούς
κανόνες προστασίας στις διαδικασίες εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου, καθώς και
στις παράλληλες διαδικασίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εξερεύνησης και
εξόρυξης, που θα διασφαλίζουν την προστασία της υγείας των κατοίκων του νησιού
αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.
Η προοπτική εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων για την Κυπριακή Δηµοκρατία
µπορεί και θα πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για επίτευξη συµφωνηµένης
λύσης στο Κυπριακό, αυτός είναι και ένας από τους πρωταρχικούς µας στόχους.
Παράλληλα στοχεύουµε:
·

Στη διαφοροποίηση του ενεργειακού µας µείγµατος µε την ένταξη φυσικού
αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για να καταστούµε σταδιακά
ενεργειακά αυτάρκεις ως βασική προϋπόθεση για την οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη στη χώρα µας.

65

·

Στην ορθολογική, συνετή και αειφόρα εκµετάλλευση του φυσικού µας πλούτου
έτσι που µέρος των ωφελειών να περάσουν στις επόµενες γενιές.

ΚΡΑΤΟΣ: ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Στη δική µας αντίληψη, σε ένα κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα το οποίο εξιδανικεύει το
εύκολο κέρδος και τον πλούτο, φαινόµενα όπως η διαπλοκή κράτους και επιχείρησης
και η συνακόλουθη διαφθορά πολιτειακών αξιωµατούχων και δηµοσίων λειτουργών,
είναι φαινόµενα σύµφυτα του συστήµατος. Όπως τις επιπτώσεις της οικονοµικής
κρίσης η άρχουσα τάξη επιδιώκει να τις φορτώσει µονοµερώς πάνω στους
εργαζόµενους και τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, έτσι και στον τοµέα των σκανδάλων και
της σήψης του συστήµατος, το οικονοµικό και κοινωνικό κατεστηµένο προσπαθεί να
προστατέψει τον εαυτό του υποσκάπτοντας την εµπεδωµένη διαχρονικά ηθική
υπεροχή της Αριστεράς και επιδιώκοντας να την ισοπεδώσει µε το υπόλοιπο πολιτικό
σύστηµα. Σε αυτή την προσπάθεια επιστρατεύονται και κατασκευασµένες και
δροµολογηµένες «διαρροές» και υποβολές, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις
οδηγούν µέχρι και σε στηµένες ποινικές και δικαστικές διαδικασίες.
Πρέπει βέβαια να παραδεχτούµε ότι αξιοποιούνται και γεγονότα ή συµπεριφορές οι
οποίες αφορούν την Αριστερά και ανθρώπους που σχετίζονται µαζί της, οι οποίες
συµπεριφορές δίνουν λαβή και διευκολύνουν αυτή την προσπάθεια. Παρότι από τα
µέσα της δεκαετίας του ’90, ως Κόµµα διαπιστώναµε ένταση των φαινοµένων σήψης
και διαφθοράς στην κυπριακή κοινωνία, είναι γεγονός ότι δεν αναλάβαµε επαρκείς
πρωτοβουλίες για να αντιµετωπιστούν αποφασιστικά. Αντικειµενικά, η σηµερινή
οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει στην εξωτερίκευση τέτοιων φαινοµένων.
Τόσο το διαφοροποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, όσο και η αναβάθµιση της
πρόσβασης των πολιτών στην ενηµέρωση, έχουν οδηγήσει πολύ ορθά σε µια νέα
κοινωνική αναγκαιότητα. Που δεν είναι άλλη από την απαίτηση για περαιτέρω
εµπέδωση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας όλων, µηδενός
εξαιρουµένου. Αυτό προτάσσει την ανάγκη αύξησης των µηχανισµών ελέγχου και
πρόληψης, καθώς και εκείνων της πάταξης και της τιµωρίας.
Θα πρέπει να σηµειωθεί η οργανωµένη προσπάθεια από κάποιες κατευθύνσεις,
µέσα από µια λαϊκίστικη και ισοπεδωτική επίκληση της ανάγκης αντιµετώπισης των
φαινοµένων διαφθοράς και διαπλοκής, αµφισβήτησης, του ίδιου του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος και του ρόλου και της αναγκαιότητας της ύπαρξης των πολιτικών
δυνάµεων.
Αυτή η προσπάθεια ενθαρρύνεται και από µερίδα ΜΜΕ, αλλά και από άλλα κέντρα
που συνειδητά καλλιεργούν τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
Έχοντας αυτό υπόψη, θα πρέπει να υπάρχει µια συνεχής επαγρύπνηση, ώστε να
µην επιτραπεί να αξιοποιηθεί το κλίµα απογοήτευσης και θυµού από την κρίση του
συστήµατος και τη σήψη και τη διαφθορά των θεσµών, για πολιτική νοµιµοποίηση και
ενίσχυση προσεγγίσεων οι οποίες αµφισβητούν τις αρχές δηµοκρατικής λειτουργίας
του κράτους και φλερτάρουν µε φασιστικού και αυταρχικού τύπου επιλογές.
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Αναγνωρίζοντας ότι ο ρόλος µας δεν περιορίζεται στην ανάλυση των κοινωνικών
φαινοµένων, στο παρελθόν αλλά και πιο πρόσφατα είχαµε ασχοληθεί εκτεταµένα µε
τρόπους αντιµετώπισης φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς στην κυπριακή
κοινωνία καταθέτοντας προτάσεις, µερικές από τις οποίες πήραν τη µορφή
νοµοθεσιών. Πλείστες θέσεις µας αντανακλώνται και στην εγκαθίδρυση ανεξάρτητων
θεσµών και αξιωµατούχων, ο ρόλος των οποίων είναι, µεταξύ άλλων, η βελτίωση της
πρόσβασης του πολίτη προς το κράτος και τις υπηρεσίες, ο οικονοµικός έλεγχος και
η λογοδοσία και η αντιµετώπιση της διαφθοράς.
Οι λύσεις στα φλέγοντα αυτά ζητήµατα θα πρέπει να προκύπτουν και µέσα από την
καθηµερινή δουλειά και δράση µας. Χωρίς ασφαλώς να έχουµε αυταπάτες ότι
φαινόµενα σύµφυτα του καπιταλισµού µπορούν να εξαλειφθούν στις δοσµένες
κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Θέση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται µέσα από
σωρεία περιπτώσεων στις οποίες οι σηµερινοί κυβερνώντες πλειοδότησαν µε
λεκτικές διακηρύξεις σε θέµατα ηθικής, δεοντολογίας και χρηστής διοίκησης, αλλά
αποτυγχάνουν καθηµερινά να αρθούν στο ύψος των αναγκών της κοινωνίας.
Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν καταγραφεί σοβαρά κρούσµατα
παραβίασης νοµοθεσιών, κανόνων δεοντολογίας και χρηστής διοίκησης, αναφορικά
µε το ασυµβίβαστο και τη σύγκρουση συµφερόντων. Παραβιάσεις που αγγίζουν
κορυφαίους θεσµούς όπως η Προεδρία της Δηµοκρατίας και η Διοίκηση της
Κεντρικής Τράπεζας, αν και είναι τα πιο ανησυχητικά παραδείγµατα δεν είναι
δυστυχώς τα µόνα.
Ταυτόχρονα, χωρίς να παραγνωρίζουµε τις όποιες πραγµατικές δυσκολίες,
παρατηρείται µια σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ποινικών ερευνών
αναφορικά µε το τραπεζικό σκάνδαλο, το οποίο οδήγησε την κυπριακή κοινωνία σε
οικονοµική δυσπραγία. Απαιτούµε επίσπευση των διαδικασιών, αξιοποίηση του
υλικού που οι Διωκτικές Αρχές κατέχουν και µε σεβασµό στο τεκµήριο της αθωότητας,
δίωξη όσων ενέχονται, µε πράξεις και παραλείψεις, στην οικονοµική καταστροφή.
Ειδάλλως, οι κυβερνώντες θα είναι υπόλογοι στην κοινωνία για ακόµα ένα πολύ
σοβαρό κρούσµα ατιµωρησίας.
Ριζική αντιµετώπιση των φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς συνεπάγεται αλλαγή
νοοτροπίας και µια διαφορετική, ανώτερη κοινωνική συνείδηση. Και προς αυτήν την
κατεύθυνση θα πρέπει να συνεχίσουµε να διαπαιδαγωγούµε το κοµµατικό σύνολο και
την κοινωνία ευρύτερα. Για την Αριστερά µια κοινωνία, η οποία ανέχεται τέτοια
φαινόµενα ή ακόµα χειρότερα τα αναπαράγει, δεν είναι υγιής. Σε ό,τι αφορά το ίδιο το
Κόµµα και ιδιαίτερα τα στελέχη του, η διαχρονική και σταθερή απαίτηση για
εντιµότητα και η ανάγκη να καθοδηγούµε την κοινωνία µε τη δύναµη του δικού µας
παραδείγµατος, καθίσταται πέραν από αδήριτη. Διαφορετικά, ο διακριτός µας ρόλος
µέσα στην κοινωνία που εκπηγάζει και από την ιδεολογική µας προσέγγιση, θα
αλλοιωθεί.
Κτίζοντας στις βασικές µας διαπιστώσεις αλλά και δράσεις που ήδη
τροχιοδροµούνται, οι προτάσεις µας, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν πρακτικά και
θεσµικά µέτρα, τα οποία αφορούν (α) το Κόµµα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα και (β)
την κοινωνία ευρύτερα και τους θεσµούς.
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·

Κατάθεση συγκεκριµένων προτάσεων για να προχωρήσουν θεσµικές
µεταρρυθµίσεις, ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια, δηµοκρατικόςκοινωνικός έλεγχος και ενεργός συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες και τη
λήψη των αποφάσεων στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Επί
διακυβέρνησής µας έγιναν µεταρρυθµίσεις σε µερικούς τοµείς και σ’ άλλους
τροχιοδροµήθηκαν, αλλά έµειναν ηµιτελείς.

·

Εθελούσια δηµοσιοποίηση του πόθεν έσχες των µελών του Π.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ,
των µελών της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, των ευρωβουλευτών καθώς και
πρώην κυβερνητικών αξιωµατούχων που είναι στελέχη του Κόµµατος και
παραχώρηση πρόσβασης στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς στους
µηχανισµούς ελέγχου του κράτους.

·

Δηµοσιοποίηση των ετήσιων εξελεγµένων λογαριασµών της Κ.Ε. ΑΚΕΛ και
ανάρτησή τους στην επίσηµη ιστοσελίδα του Κόµµατος.

·

Αν και είναι κοινή διαπίστωση ότι ο περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµος χρειάζεται
βελτιώσεις, για το περιεχόµενο του οποίου έχουµε συγκεκριµένες εισηγήσεις, η
εφαρµογή του από το Κόµµα, ιδιαίτερα στα θέµατα συµµόρφωσης µε διεθνή
λογιστικά πρότυπα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη.

·

Εκσυγχρονισµός, αλλά και ουσιαστική εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά το
ασυµβίβαστο και τη σύγκρουση συµφερόντων κρατικών και πολιτειακών
αξιωµατούχων.

·

Θεσµική ρύθµιση περιορισµού θητειών σε διάφορα πολιτειακά αξιώµατα και
εναλλαξιµότητα σε νευραλγικές θέσεις της Δηµόσιας Υπηρεσίας.

·

Διεύρυνση του καταλόγου των ελεγχόµενων προσώπων για σκοπούς υποβολής
δήλωσης «πόθεν έσχες», η οποία να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις τρεις
εξουσίες (εκτελεστική, νοµοθετική, δικαστική) και γενικά όλους όσοι
διαχειρίζονται δηµόσιο χρήµα ασκώντας δηµόσια εξουσία ή ως εκ της θέσεώς
τους λαµβάνουν σηµαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τα δηµόσια οικονοµικά
ή τη δηµόσια διοίκηση.

·

Ολοκληρωµένη ρύθµιση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Εκκλησίας της
Κύπρου και διαφάνεια στην επιχειρηµατική σχέση της µε το κράτος. Πλήρης
διαχωρισµός του κράτους από την Εκκλησία.

·

Εκσυγχρονισµός του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις προσφορές και
αγορές εξοπλιστικών προγραµµάτων, πάντοτε έχοντας υπόψιν την πτυχή της
εθνικής ασφάλειας καθώς και του απόρρητου που διέπει τον τοµέα της Άµυνας.

·

Δυνατότητα δηµοσίου ελέγχου όλων των προσφορών που κατακυρώνονται στο
δηµόσιο και ηµιδηµόσιο τοµέα, ανεξαρτήτως ποσού.

·

Νοµοθετική ρύθµιση των οικονοµικών δραστηριοτήτων µη κυβερνητικών
οργανώσεων µε στόχο τη διαφάνεια στη χρηµατοδότησή τους.

·

Εκσυγχρονισµός των εκλογικών νόµων που θα περιλαµβάνει και επιµήκυνση
της περιόδου ελέγχου των εκλογικών δαπανών.
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·

Δηµοσιοποίηση των εξελεγµένων λογαριασµών των ΜΜΕ, έντυπων και
ηλεκτρονικών, µε ταυτόχρονη πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τους
πραγµατικούς ιδιοκτήτες (beneficial owners), περιλαµβανοµένων θυγατρικών
και συνδεδεµένων εταιρειών.

·

Υποχρεωτική δήµευση περιουσίας πολιτειακών αξιωµατούχων και δηµοσίων
λειτουργών, οι οποίοι καταδικάζονται για οικονοµικά εγκλήµατα και ειδικότερα
για αδικήµατα φοροδιαφυγής, δεκασµού και διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος.

·

Νοµοθετική ρύθµιση αυστηρότερων ποινών έτσι που οι επιπτώσεις από τυχόν
διάπραξη αδικηµάτων εις βάρος του Δηµοσίου να είναι αποτρεπτικές για τη
διάπραξή τους.

·

Αξιοποίηση της διεθνούς εµπειρίας σε πολιτικές και συστήµατα ελέγχου.

·

Βελτίωση της προσβασιµότητας του πολίτη στις Αρχές, ειδικότερα σε θέµατα
εξασφάλισης δηµοσίων εγγράφων, εξυπηρέτησης και διαφάνειας σε σχέση µε
αποφάσεις που τον επηρεάζουν, µέσα από δηµόσιες ακροάσεις και λογοδοσία.

Αναµφίβολα η αντιµετώπιση των φαινοµένων διαπλοκής και διαφθοράς είναι
υπόθεση όλων. Ως Κόµµα θα συνεχίσουµε να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες προς
διάφορες κατευθύνσεις για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, για καλλιέργεια
κουλτούρας απόρριψης τέτοιων συµπεριφορών και ασφαλώς για αυστηρή εφαρµογή
των υφιστάµενων νοµοθεσιών.

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για το ΑΚΕΛ, η Παιδεία είναι ένα αδιαπραγµάτευτο δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό, το
οποίο πρέπει να προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους νέους και τις νέες, να είναι
υψηλής ποιότητας και να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης, συµµετοχής και
επιτυχίας, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, σε όλους τους νέους και τις νέες.
Διαχρονικό µας όραµα είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου, δηµοκρατικού και
ανθρώπινου σχολείου, που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των νέων µας. Ενός
σχολείου ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά µας.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων υποστηρίξαµε εδώ και χρόνια την ανάγκη
µιας Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, η οποία να αντιµετωπίσει τη συντήρηση, τον
αναχρονισµό, τον εθνικισµό και την οπισθοδρόµηση, φέρνοντας το καινούργιο και την
προοδευτική αλλαγή. Μετά από πολλές δεκαετίες στασιµότητας έγιναν, από το 2005
που ξεκίνησε η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση και ιδιαίτερα µετά το 2008, σηµαντικά
βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρονται η εισαγωγή νέων
αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων, η επέκταση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης κατά ένα χρόνο στην προδηµοτική, η µείωση των µαθητών στους 25 σε
όλες τις τάξεις, η ίδρυση των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), η ίδρυση και λειτουργία της Εσπερινής
Τεχνικής Σχολής στη Λεµεσό, η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής και η λειτουργία νέων
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πανεπιστηµίων, η επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, του
Ανοιχτού και του Μουσικού Σχολείου και η θεσµοθέτηση του πακέτου στοχευµένων
µέτρων φοιτητικής µέριµνας. Μετά την εκλογή της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ
το 2013, αυτή η πορεία εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού µας συστήµατος
διακόπηκε βίαια. Δυστυχώς, έχουµε επανέλθει στα χρόνια της στασιµότητας ή/και της
οπισθοδρόµησης, που χαρακτήριζαν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα για πολλές
δεκαετίες. Παράλληλα, πάνω από την Παιδεία µας πλανάται η βαριά σκιά της
Τρόικας, του ΔΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας, τις αντιδραστικές και
νεοφιλελεύθερες συνταγές των οποίων υπηρετεί πιστά η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ.
Ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι οι αλλαγές και τοµές στην Παιδεία µας, στο πλαίσιο της
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, πρέπει να συνεχιστούν για να φέρουν την
εκπαίδευση στο ρυθµό των σύγχρονων εξελίξεων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουµε την
ανάγκη λήψης µέτρων για τη δραστική µείωση των δαπανών του οικογενειακού
προϋπολογισµού για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που θα προστατεύει κυρίως
εκείνες τις οικογένειες που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση. Σε αυτό το
πλαίσιο αγωνιζόµαστε για:
·

Τη διαµόρφωση ενός δηµοκρατικού και ανθρωποκεντρικού σχολείου, στο οποίο
θα φοιτούν µαζί όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ιδιαιτερότητας και δεν θα αποκλείει
κανένα παιδί από την απόκτηση όλων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν σήµερα
ένα µορφωµένο άνθρωπο.

·

Τον τερµατισµό της πολιτικής κλεισίµατος σχολείων.

·

Υπεράσπιση και αναβάθµιση της Δηµόσιας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε
άνοιγµα νέων σχολών, τµηµάτων και προγραµµάτων σπουδών και αύξηση των
υφιστάµενων θέσεων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραµένει
καµία από τις θέσεις κενή, ούτε για την Κύπρο ούτε για την Ελλάδα.

·

Επαναφορά του κονδυλίου της Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας και του Πακέτου
Κρατικής Φοιτητικής Μέριµνας στα επίπεδα του 2012 µε κοινωνική στόχευση.

·

Αλλαγή του χαρακτήρα των ιδιωτικών πανεπιστηµίων σε µη κερδοσκοπικό,
µείωση των διδάκτρων µε βάση τα εγκεκριµένα δίδακτρα του 2010-11 και
δωρεάν παραχώρηση όλων των αναγκαίων υλικών για παρακολούθηση του
προγράµµατος σπουδών.

·

Επαναφορά της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλους τους
φοιτητές, δωρεάν µετακίνηση για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες για
όλους τους φοιτητές και κατάργηση των κοµίστρων για τα σχολικά λεωφορεία.

·

Καθολική εφαρµογή των νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραµµάτων σε
δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια.
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·

Περαιτέρω επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και του ολοήµερου
σχολείου (προαιρετικού και υποχρεωτικού) και ίδρυση και λειτουργία
καλοκαιρινών σχολείων.

·

Αναµόρφωση της λυκειακής βαθµίδας και αναβάθµιση της Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης.

·

Εκσυγχρονισµό του συστήµατος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά µε
αναπηρία.

·

Διεύρυνση των προγραµµάτων που προσφέρουν τα ΜΙΕΕΚ,

ΥΓΕΙΑ
Η υγεία δεν είναι εµπόρευµα, αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται στη
βάση ενός συνολικού κοινωνικού σχεδιασµού. Οι βασικές αρχές του ΑΚΕΛ για την
Υγεία αφορούν την καθολικότητα και ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες
φροντίδας υγείας, το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας υγείας για
όλους, την αξιοπρεπή αντιµετώπιση των ασθενών, την κοινωνική αλληλεγγύη και
δικαιοσύνη στη χρηµατοδότηση και τέλος τον κεντρικό ρόλο του δηµοσίου τοµέα στην
παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η Κύπρος είναι η δεύτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την Ελλάδα, µε τις
µεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες στην Υγεία µε το 50% περίπου των συνολικών
δαπανών Υγείας να καταβάλλονται απευθείας από τους ασθενείς. Είναι επίσης, η
µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς Γενικό Σχέδιο Υγείας. Οι δαπάνες για την
Υγεία στη χώρα µας υστερούν κατά 30% του ευρωπαϊκού µέσου όρου.
Η Υγεία, και ειδικότερα ο δηµόσιος τοµέας, έχει πληγεί µε έντονο τρόπο από την
οικονοµική κρίση και τις πολιτικές του Μνηµονίου και της κυβέρνησης. Η πρόκληση
υπερφόρτωσης στο δηµόσιο τοµέα της Υγείας οδήγησε αναπόφευκτα στη δηµιουργία
λιστών αναµονής, στις ουρές, στην έλλειψη φαρµάκων και αναλωσίµων, στην έξοδο
γιατρών και νοσηλευτών από τα δηµόσια νοσηλευτήρια και γενικότερα στην
επιδείνωση των λειτουργικών προβληµάτων. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες του
προσωπικού, τα προβλήµατα στην παροχή της ποιοτικής φροντίδας υγείας
συσσωρεύονται.
Η ανυπαρξία συντονισµού µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα οδηγεί στην ύπαρξη
διπλών υποδοµών και σε σπατάλη πόρων, ενώ µεγάλο µέρος του ιδιωτικού τοµέα
λόγω της οικονοµικής κρίσης, του κόστους της φροντίδας υγείας και της περαιτέρω
στροφής των πολιτών στο δηµόσιο τοµέα, παραµένει αναξιοποίητο και κινδυνεύει µε
κατάρρευση.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση, αντί της λήψης µέτρων στήριξης του
τοµέα της Υγείας, προχώρησε σε σηµαντικές περικοπές από τον προϋπολογισµό για
την Υγεία. Την ίδια στιγµή επιχειρεί την ανατροπή του σχεδιασµού για το ΓεΣΥ και
προωθεί αλλαγές που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα και την προοπτική των
κρατικών νοσηλευτηρίων.
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Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι για να αντιµετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήµατα του τοµέα
Υγείας, πρέπει επιτέλους να εφαρµοστεί και να λειτουργήσει το Γενικό Σχέδιο Υγείας,
όπως έχει ψηφιστεί το 2001 και στο οποίο τα κρατικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να
αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του.
Το Σχέδιο Υγείας οφείλει:
·

Να δίδει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους
πολίτες.

·

Να προσφέρει ίσες ευκαιρίες ποιοτικής φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες,
ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση και τόπο διαµονής.

·

Να διασφαλίζει το δικαίωµα του ασθενούς να τυγχάνει περίθαλψης από
Νοσηλευτήριο της επιλογής του.

·

Να είναι αποδοτικό, να αξιοποιεί πλήρως το υφιστάµενο δυναµικό, να περιορίζει
τη σπατάλη πόρων.

·

Να είναι βιώσιµο και να υπάρχουν µηχανισµοί ελέγχου της λειτουργίας του.

Ταυτόχρονα το ΑΚΕΛ θεωρεί επιτακτική αναγκαιότητα τον εκσυγχρονισµό και την
αυτονοµία/αναδιοργάνωση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Η αναβάθµιση των
κρατικών νοσηλευτηρίων είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή εφαρµογή του
ΓεΣΥ, γι’ αυτό και η αυτονόµηση/αναδιοργάνωσή τους θα πρέπει να γίνει µελετηµένα,
οργανωµένα και µε ταχείς ρυθµούς, µε τρόπο που δεν θα τα παραδώσει στο ιδιωτικό
ασφαλιστικό κεφάλαιο.
Ο δηµόσιος τοµέας της Υγείας είναι ο ρυθµιστής της λειτουργίας τους Σχεδίου που θα
προστατεύει το σύστηµα από την ασυδοσία των ιδιωτικών συµφερόντων και τα
δηµόσια νοσοκοµεία θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι οργανισµοί που παρέχουν
υπηρεσίες δηµόσιας ωφελείας, µε καθεστώς δηµοσίου δικαίου, ώστε να βρίσκονται
κάτω από κοινωνικό και πολιτειακό έλεγχο. Στόχος µας είναι όπως τα νοσοκοµεία
καταστούν η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και όχι νοσοκοµεία για τους λιγότερο
προνοµιούχους.

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Το φαινόµενο της χρήσης και κατάχρησης εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί ένα οξύ
κοινωνικό πρόβληµα.
Τα κοινωνικά αίτια που γεννούν την εξάρτηση αποτυπώνονται στους δείκτες
ανεργίας, στην κοινωνική ανασφάλεια, στην εµπορευµατοποίηση των σχέσεων, στην
αποξένωση και την αλλοτρίωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, στην ολοένα
αυξανόµενη περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό συγκεκριµένων οµάδων
πληθυσµού. Η ενδυνάµωση της δικής µας κοινωνικής παρέµβασης αποτελεί µέρος
στην όλη προσπάθεια εναντίον της εµπορίας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
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Επί διακυβέρνησής µας έχουν γίνει πολλά σηµαντικά βήµατα για αντιµετώπιση του
φαινοµένου, όπως η δηµιουργία εξειδικευµένου θεραπευτικού προγράµµατος για τις
γυναίκες, η επέκταση της θεραπείας υποκατάστασης σε σχεδόν όλες τις επαρχίες της
Κύπρου, θεσµοθέτηση και εφαρµογή της Αγωγής Υγείας στις σχολικές µονάδες και
προγραµµάτων στο στρατό, η εφαρµογή Σχεδίου παροχής οικονοµικής βοήθειας για
επανένταξη ατόµων µε ιστορικό εξάρτησης και η ετοιµασία Ενιαίας Εθνικής
Στρατηγικής για τις παράνοµες ουσίες 2013-2020.
Η πολυδιάστατη φύση του προβλήµατος, τα αίτια και οι συνέπειες της χρήσης
χρήζουν ανάλογης ολοκληρωµένης αντιµετώπισης. Έγνοια µας πρέπει να είναι η
παροχή πολιτικών και µέτρων που να εµπερικλείουν την πρόληψη, την καταστολή, τη
θεραπεία, τη µείωση της βλάβης και την κοινωνική επανένταξη. Στο επίκεντρο της
δράσης µας είναι ο άνθρωπος.
Πιο συγκεκριµένα το ΑΚΕΛ εισηγείται:
·

Μη διαχωρισµό µεταξύ µαλακών και σκληρών εξαρτησιογόνων ουσιών όπως
και της νοµιµοποίησής τους. Υπερθεµατίζουµε στον αποστιγµατισµό των
ατόµων που κάνουν χρήση ώστε να µην θεωρούνται εγκληµατίες.

·

Εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου και µετεξέλιξή
του σε Αρχή κατά των εξαρτήσεων µε περαιτέρω αυτονοµία και ανεξαρτησία.

·

Προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για αντιµετώπιση της εξάρτησης από
παράνοµες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ, 2013-2020.

·

Αύξηση του κονδυλίου που αφιερώνεται στην αντιµετώπιση του φαινοµένου.

·

Στήριξη των ευάλωτων οµάδων για αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών και παροχή προληπτικών προγραµµάτων σε περιοχές υψηλού
κινδύνου.

·

Στήριξη των εξαρτηµένων ατόµων και των οικογενειών τους.

·

Αύξηση της προσβασιµότητας σε θεραπευτικά προγράµµατα.

·

Επέκταση των προγραµµάτων υποκατάστασης µε ψυχοκοινωνική στήριξη, σε
όλη την Κύπρο.

·

Ψήφιση και ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας για εναλλακτικές ποινές.

·

Προώθηση µέτρων για την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη των
πρώην εξαρτηµένων ατόµων.

·

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου θεραπευτικού προγράµµατος στο σύστηµα ποινικής
δικαιοσύνης.
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·

Εφαρµογή καλών πρακτικών µείωσης των επιβλαβών συνεπειών που
συνδέονται µε τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

·

Προώθηση µέτρων για αντιµετώπιση της κατάχρησης και εξάρτησης από
νόµιµες ουσίες, νέες συνθετικές ουσίες, τον τζόγο και την υπερβολική χρήση του
διαδικτύου.

·

Μείωση της προσβασιµότητας και διαθεσιµότητας του αλκοόλ στις ευάλωτες
οµάδες.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και η ευηµερία των ανθρώπων τους υπήρξε
διαχρονικά µέληµα του ΑΚΕΛ. Το ενδιαφέρον µας αυτό ανάγεται στα χρόνια της
αποικιοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας η παρουσία και το έργο των ανθρώπων της
Αριστεράς στις Τοπικές Αρχές υπήρξε αποφασιστικής σηµασίας στην καθιέρωση και
εµπέδωση του θεσµού.
Τη δεκαετία του ’80 το Κόµµα µας πρωτοστάτησε στον εκσυγχρονισµό της
νοµοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό σηµατοδοτούσε µια νέα εποχή και
δηµιουργούσε συνθήκες που θα επέτρεπαν τη δηµοκρατική αποκέντρωση και τη
λαϊκή συµµετοχή µέσα από τα εκλεγµένα πλέον Δηµοτικά Συµβούλια. Η ενασχόλησή
τους µε µια σειρά ζητήµατα, άρρηκτα δεµένα µε την πρόοδο και την ανάπτυξη
αστικών και περιαστικών περιοχών, καθώς και των κοινοτήτων της Κύπρου, άνοιγε
µια νέα εποχή στην κυπριακή κοινωνία.
Μέσα από αυτό τον εκσυγχρονισµό τέθηκαν οι βάσεις για τη δηµιουργία ενός
πολυσχιδούς δηµιουργικού έργου που άγγιξε όλες τις πτυχές των τοπικών κοινωνιών
όπως: πολεοδοµικός σχεδιασµός, σηµαντικές υποδοµές, πολιτιστική αναβάθµιση,
περιβαλλοντική φροντίδα, κοινωνική µέριµνα.
Τρεις δεκαετίες µετά, το Κόµµα µας βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της προσπάθειας
για µεταρρύθµιση και παραπέρα εκσυγχρονισµό.
Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή συγκρούεται µε τις γενικότερες νεοφιλελεύθερες
πολιτικές της διακυβέρνησης Αναστασιάδη - Συναγερµού µέσα από τις οποίες
επιδιώκεται η αφαίρεση της πολιτικής εξουσίας και της αυτονοµίας από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Η λογική αυτής της πολιτικής οδηγεί το θεσµό σε βαθιά κρίση, σε συρρίκνωση και σε
έναν επικίνδυνο συγκεντρωτισµό, το αποτέλεσµα της οποίας θα είναι η αχρήστευση
ακόµα µιας κατάκτησης που υπηρέτησε για πολλά χρόνια τον απλό άνθρωπο και τα
προβλήµατά του.
Στο όνοµα των επιταγών της Τρόικας και ενός οικονοµίστικου µοντέλου που σκοτώνει
κάθε ικµάδα ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, οι κυβερνώντες τείνουν να
περιορίσουν την προσβασιµότητα του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
κατ’ επέκταση της άσκησης ελέγχου και λογοδοσίας.
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Η µεταρρύθµιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει και είναι αναγκαία να γίνει.
Αναγκαία όµως και πιο επείγουσα είναι µια ενιαία ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του
κράτους, µε διοικητική αποκέντρωση, µε ριζική φορολογική µεταρρύθµιση, µε
ανακατανοµή πόρων και εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσµών.
Το ΑΚΕΛ αγωνίζεται και διεκδικεί µια σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία:
·

Να εγγυάται τα κοινωνικά αγαθά και τη δηµοκρατική έκφραση και συµµετοχή.

·

Να επιτυγχάνει την παραπέρα αποκέντρωση και ενίσχυση των αυτοδιοικητικών
οντοτήτων µέσα από συνέργειες και συµπλεγµατοποιήσεις υπηρεσιών.

·

Να εξελιχθεί µέσα από τη σύσταση και λειτουργία Συµπλεγµάτων Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα οποία θα συµµετέχουν κοινότητες και δήµοι µιας
συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, µε στόχο την αναβαθµισµένη παροχή
υπηρεσιών και τη µετεξέλιξή τους προοπτικά σε ενιαίες δυνατές οντότητες/
δήµους.

·

Να ενσωµατώνει τη σύσταση και λειτουργία µη αιρετών, πλουραλιστικών,
αντιπροσωπευτικών Επαρχιακών Συµβουλίων, τα οποία θα εκπροσωπούν τις
Τοπικές Αρχές. Τα Επαρχιακά Συµβούλια θα πρέπει να ασχολούνται µε
καθορισµένες και πολύ συγκεκριµένες αρµοδιότητες όπως:
- η παροχή πόσιµου νερού και η διαχείριση των συστηµάτων αποχέτευσης και

των βρόχινων νερών,
- ο ενιαίος πολεοδοµικός σχεδιασµός (ψηφίδα του Σχεδίου ΝΗΣΟΣ) µέσα από

µια ενιαία Πολεοδοµική Αρχή,
- η διαχείριση στερεών ή άλλων αποβλήτων.
·

Να διασφαλίζει το συνεχή εκσυγχρονισµό και τη διοικητική αυτοτέλεια του
θεσµού και να συντονίζει την αναπτυξιακή διαδικασία, όχι µόνο στο πεδίο της
οικονοµίας και του πολεοδοµικού σχεδιασµού, αλλά και της κοινωνικής
ευηµερίας, της προόδου, του πολιτισµού, της προστασίας του περιβάλλοντος.

·

Όσον αφορά ιδιαίτερα τους πρόσφυγες της Κύπρου, οι εκτοπισµένες Τοπικές
Αρχές είναι ο µοναδικός ίσως συνδετικός κρίκος που έµεινε για να φέρνει σε
επαφή τους, σκορπισµένους στην Κύπρο και τον κόσµο όλο, κατοίκους της ίδιας
κοινότητας ή δήµου και το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τη δράση τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα Γράµµατα, οι Τέχνες, ευρύτερα ο Πολιτισµός, αποτελούν το ιστορικό, ηθικό και
πνευµατικό υπόβαθρο κάθε λαού. Για το ΑΚΕΛ ο Πολιτισµός είναι σηµαντικό τµήµα
της ιστορίας του, αλλά και της πολιτικής του διαχρονικά.
Από την ίδρυσή του το ΑΚΕΛ ανέπτυξε µια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη πολιτιστική
δραστηριότητα που στόχο έχει τη διαπαιδαγώγηση τού λαού µε τις αρχές και τις αξίες
που ο Πολιτισµός εκφράζει, την ανάδειξη του έργου των δηµιουργών και την ενεργό
75

συµµετοχή του λαού µέσω της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και γενικότερα στην
πολιτική ζωή του τόπου.
Σήµερα µέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής, κοινωνικής και ηθικής κρίσης ο
Πολιτισµός δέχεται ολοµέτωπη επίθεση µε στόχο τον αποπροσανατολισµό του λαού,
την αποκοπή του από τις ρίζες του και τις πνευµατικές και καλλιτεχνικές του
παραδόσεις και αξίες, ενώ την ίδια στιγµή προβάλλονται πολύπλευρα από διάφορα
κέντρα αποφάσεων, τοπικά και διεθνή, ευτελή πρότυπα όπου κυριαρχεί το χαµηλό
πνευµατικό επίπεδο, η αισθητική ασχήµια, το εύκολο και γρήγορο κέρδος και
γενικότερα η υποκουλτούρα.
Το ΑΚΕΛ έχοντας όλα αυτά υπόψιν προτείνει ένα άλλο διαφορετικό δρόµο µε στόχο
την πολιτιστική ανάπτυξη και ανθοφορία του τόπου σε θέµατα Πολιτισµού µε τη
συµµετοχή των δηµιουργών, αλλά και του λαού στα διάφορα κέντρα αποφάσεων.
Τέτοιες προτάσεις είναι:
·

Δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής όπως είναι Αρχαιολογικό Μουσείο,
Κρατική Βιβλιοθήκη, Κρατική Πινακοθήκη κ.ά., ανάπτυξη και δηµιουργία
πολιτιστικών υποδοµών στην ύπαιθρο.

·

Ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δηµιουργίας στις πόλεις και στα χωριά µε τη
στήριξη της πολιτείας.

·

Αναβάθµιση της πολιτιστικής δραστηριότητας σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης µε διάφορα πολιτιστικά προγράµµατα.

·

Συντονισµός και συνεργασία της κυβέρνησης µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση για
πολιτιστικά προγράµµατα στους δήµους και τις κοινότητες.

·

Ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών προγραµµάτων µε την τουρκοκυπριακή
κοινότητα µε στόχο την αλληλοκατανόηση και τη γνώση της διαφορετικής
κουλτούρας.

·

Δηµιουργία πολιτιστικών προγραµµάτων µε στόχο η Κύπρος να καταστεί
πολιτιστικός πυρήνας της Ανατολικής Μεσογείου.

·

Οικονοµική στήριξη στους απόµαχους και δυσπραγούντες δηµιουργούς.

·

Οικονοµική και ηθική στήριξη και προβολή των δηµιουργών και του έργου τους.

·

Αύξηση των κονδυλίων για τον Πολιτισµό στους προϋπολογισµούς του κράτους.

·

Δηµιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισµού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τόσο ιστορικά, αλλά ιδιαίτερα στις µέρες µας, µε αφορµή την οικονοµική κρίση,
παρατηρείται µια επικίνδυνη αναπτυξιακή στόχευση για «ανάπτυξη παντός είδους και
ανεξαρτήτως περιβαλλοντικού κόστους». Βασικές παράµετροι του φυσικού
περιβάλλοντος, όπως ευαίσθητα οικοσυστήµατα, περιοχές προστασίας της φύσης και
ζώνες προστασίας των παραλιών, το ίδιο το θαλάσσιο περιβάλλον, διαπιστώνεται
πως σε αρκετές περιπτώσεις τίθενται σε κίνδυνο, σε µια προσπάθεια να
προωθηθούν αναπτύξεις.
Η επιδείνωση των κλιµατικών αλλαγών κατά τα τελευταία 50 χρόνια επηρεάζει άµεσα
την ποιότητα ζωής των ζωντανών οργανισµών του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα η Γη
βρίσκεται στα όρια απορρύθµισης, µε κίνδυνο την αυτοκαταστροφή της.
Το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για ένα µοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που διαπνέεται από
θεµελιώδεις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές, όπως το δικαίωµα όλων,
ανεξαρτήτως οικονοµικών δυνατοτήτων, και των µελλοντικών γενεών σε ένα υγιές
περιβάλλον. Υπερασπίζεται την αρχή της προφύλαξης από κάθε πιθανή
περιβαλλοντική ζηµιά και επιβάρυνση, το σεβασµό στα φυσικά και ανθρωπογενή
οικοσυστήµατα, την ορθολογική διαχείριση των πεπερασµένων φυσικών πόρων,
τους οποίους και θεωρεί ως συλλογικά, κοινωνικά αγαθά. Προς αυτή την κατεύθυνση,
απαραίτητη θεωρείται η υλοποίηση των πιο κάτω:
·

Σύσταση Φορέα Περιβάλλοντος.

·

Σεβασµός και εφαρµογή όλων των περιβαλλοντικών νοµοθεσιών.

·

Αποτελεσµατική αντιµετώπιση και Προσαρµογή στις Κλιµατικές Αλλαγές.

·

Ενιαία Διαχείριση των Υδάτων.

·

Αναγνώριση της απαίτησης της κοινωνίας για «Κύπρο Ελεύθερη από Γενετικά
Τροποποιηµένους Οργανισµούς».

·

Πλήρης σεβασµός και τήρηση των σχετικών νοµοθεσιών για την Εκτίµηση των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα, αλλά και Στρατηγικές Εκτιµήσεις των
Επιπτώσεων, όσον αφορά Σχέδια και Προγράµµατα.

·

Η προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, η σωστή διαχείριση των
ορυκτών και υδάτινων πόρων, η προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού
αέρα, σε συνδυασµό µε στρατηγική µείωσης των εκποµπών αέριων ρύπων και
εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των διαφόρων ρευµάτων
αποβλήτων, είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη διατήρηση του
περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.

·

Ως ΑΚΕΛ τασσόµαστε υπέρ της ενδυνάµωσης της ορθολογιστικής και βιώσιµης
αξιοποίησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας υπέρ της κοινωνίας µε κύριο
γνώµονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
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Όλα τα πιο πάνω είναι απαραίτητης σηµασίας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος
και βασικές συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης. Επισηµαίνουµε ακόµη µια φορά ότι
το ζήτηµα της οικολογικής καταστροφής είναι βαθύτατα πολιτικό και ο βαθµός
οργάνωσης των δυνάµεων που αντιστέκονται στην καταστροφική πορεία που
ακολουθείται, αναµένεται να κρίνει το µέλλον που θα βιώσουν οι επερχόµενες γενιές.
Το ΑΚΕΛ θα σταθεί πρωτοστάτης σε αυτό τον αγώνα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πλάτεµα του κοινωνικού αθλητισµού για ευκαιρίες άθλησης του κάθε πολίτη και η
εξυγίανση των αθλητικών φορέων αποτελούν βασικούς πυλώνες του οράµατος του
ΑΚΕΛ για τον αθλητισµό. Οι επιτυχίες των πρωταθλητών µας προβάλλουν την
Κύπρο διεθνώς, αλλά εξίσου σηµαντικός είναι ο ρόλος και του κοινωνικού - µαζικού
αθλητισµού. Μέσα στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες µπορεί να προσφέρει
δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία στους νέους. Ως εκ τούτου ο ρόλος των
αθλητικο-µορφωτικών συλλόγων, ως κέντρα υγιούς απασχόλησης των νέων, είναι
σήµερα επίκαιρος όσο ποτέ.
Ο αθλητισµός, ως κοινωνικό αγαθό, έχει τρωθεί µέσα από την εµπορευµατοποίηση
και άλλες σκοπιµότητες, µε φαινόµενα που τον εκτροχιάζουν από τον κοινωνικό του
ρόλο. Κακοδιαχείριση, διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, διαπλοκή, νεποτισµός,
κλειστά διοικητικά κυκλώµατα, χειραγώγηση θεσµών και φορέων, στηµένα παιχνίδια,
ντόπινγκ, βία, ρατσισµός και ξενοφοβία, επιβάλλουν συνεχή αγώνα για εξυγίανση.
Στο θέµα της βίας η κυβέρνηση προώθησε µέσα από την πλειοψηφία της Βουλής ένα
νοµοσχέδιο που εκπέµπει άκρως κατασταλτική φιλοσοφία και προωθεί το φακέλωµα
των πολιτών. Η νέα νοµοθεσία πολλαπλασιάζει τα προβλήµατα στο χώρο του
ποδοσφαίρου, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις ανάµεσα στα σωµατεία και τους
φιλάθλους.
Λαµβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, καταθέτουµε ως ΑΚΕΛ τις ακόλουθες προτάσεις
µε γνώµονα τη στήριξη του αθλητισµού σε όλα τα επίπεδα.
·

Ενίσχυση του παρεµβατικού ρόλου του ΚΟΑ µέσα από τη ρύθµιση του σχετικού
νοµοθετικού πλαισίου.

·

Εξυγίανση του κυπριακού ποδοσφαίρου µέσα από θεσµικές και δοµικές
αλλαγές.

·

Διεύρυνση της δυνατότητας κοινοβουλευτικού ελέγχου έτσι που να καλύπτει
ξεχωριστές οµοσπονδίες.

·

Υιοθέτηση και εφαρµογή Κώδικα Δεοντολογίας που να διέπει τη λειτουργία των
αθλητικών φορέων και τις διοικήσεις τους.

·

Αυστηροί έλεγχοι στους αθλητικούς φορείς για εφαρµογή αρχών διαφάνειας,
λογοδοσίας, δηµοκρατίας και για πάταξη της διαπλοκής.

·

Αύξηση των αρµοδιοτήτων της ΑΔΕΑ για ενίσχυση του Δευτεροβάθµιου
Αθλητικού Δικαστηρίου.
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·

Περαιτέρω αναβάθµιση των προγραµµάτων κοινωνικού και µαζικού αθλητισµού
του ΚΟΑ (ΑΓΟ, κ.λπ.).

·

Αναβάθµιση της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε
στόχο την υγεία των µαθητών.

·

Σύζευξη σχολικού µε τον σωµατειακό αθλητισµό, δηµιουργία δικτύου αθλητικών
σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων, παγκύπρια και αξιοποίηση του ανοικτού και
καλοκαιρινού σχολείου.

·

Στήριξη των αθλητικο-µορφωτικών συλλόγων, προώθηση αθληµάτων χαµηλού
κόστους και δηµιουργία περιφερειακών αθλητικών χώρων στην ύπαιθρο.

·

Στήριξη της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ για την καταπολέµηση του
ντόπινγκ.

·

Δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου για τη βία στα γήπεδα µε τη συµµετοχή
επιστηµόνων και άλλων ατόµων µε ειδική κατάρτιση, για την ετοιµασία
µακρόπνοου σχεδιασµού πρόληψης και καταπολέµησης.

·

Πιστή εφαρµογή των νοµοθεσιών που αφορούν διασπάθιση δηµοσίου
χρήµατος, δεκασµό δηµοσίου λειτουργού, δωροληψία φορέων του αθλητισµού
και ευρύτερα εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου.

·

Εκδηµοκρατισµός των καταστατικών και της λειτουργίας των Οµοσπονδιών και
των Γυµναστικών Συλλόγων.

ΝΕΟΛΑΙΑ
Το ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει, φύσει και θέσει, η µεγάλη εγγύηση για τη νέα γενιά. Οι
αγώνες της Αριστεράς, η ιδεολογία της, στοχεύουν στην αντιµετώπιση όλων εκείνων
των κοινωνικών φαινοµένων που το καπιταλιστικό σύστηµα γεννά και που
υπονοµεύουν τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων.
Όραµά µας είναι το κτίσιµο ολοκληρωµένης πολιτικής, που να χαρακτηρίζεται από
κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπιά. Πολιτικής που να στηρίζει τους νέους µας σε
όλα τα στάδια της νεότητάς τους. Ολοκληρωµένη πολιτική για τα παιδιά, τους
µαθητές, τους φοιτητές, τους στρατιώτες και τους νέους εργαζόµενους. Οι ιδέες και τα
οράµατά µας συναντούν το ριζοσπαστισµό και τον προοδευτισµό της νεολαίας.
Μαζί µε τη Νεολαία αγωνιζόµαστε για:
·

Το δικαίωµα στη δουλειά και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τη νέα γενιά. Η
απορρύθµιση της εργασίας, στόχος και αποτέλεσµα της νεοφιλελεύθερης
κυβερνητικής πολιτικής, αφήνει τους νέους και τις νέες έρµαιο στη στυγνή
εκµετάλλευση του µεγάλου κεφαλαίου. Τα χαµηλά ηµεροµίσθια, η έλλειψη
προστασίας και τα συνεχόµενα ωράρια υποβαθµίζουν τις συνθήκες εργασίας.
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·

Την απάµβλυνση του κοινωνικού προβλήµατος της νεανικής παραβατικότητας
µε εκπόνηση προγραµµάτων πρόληψης από το δηµοτικό µέχρι το στρατό και τη
δηµιουργία ξεχωριστού κέντρου κράτησης νέων παραβατών. Επίσης, τη
σύσταση Δικαστηρίου Ανηλίκων.

·

Για µια ποιοτική ζωή, επενδύοντας στον πολιτισµό και τον αθλητισµό,
συµβάλλοντας στη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στην
ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

·

Μείωση της στρατιωτικής θητείας.

Την ώρα που οι απολογητές του νεοφιλελευθερισµού προάγουν ή βολεύονται µε τις
κάλπικες αξίες του καπιταλισµού, του χρήµατος, του ατοµικισµού, της απάθειας, της
τυφλής υποταγής και του αποπροσανατολισµού της νεολαίας, εµείς µαζί µε τους
νέους θα αντιπαλέψουµε την απάθεια, την απαξίωση στην πολιτική, την
απογοήτευση. Θα αγωνιζόµαστε ενάντια σε ένα ολόκληρο σύστηµα που θέλει τη
νεολαία δίχως αντιστάσεις.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
Η βελτίωση της θέσης της γυναίκας και η ισοτιµία των φύλων αποτελούν
προτεραιότητα για το ΑΚΕΛ και την Αριστερά. Η πραγµατική και ουσιαστική ισοτιµία
των φύλων είναι ασύµβατη µε το καπιταλιστικό σύστηµα που βασίζεται στις
ανισότητες και την εκµετάλλευση. Όµως το προοδευτικό Γυναικείο Κίνηµα, µε τους
αγώνες του, πέτυχε σηµαντικές κατακτήσεις που άλλαξαν σηµαντικά τη ζωή των
γυναικών.
Σήµερα, η κρίση και οι πολιτικές που κυριαρχούν στην Ε.Ε. προκαλούν πισωγύρισµα
στη θέση της γυναίκας. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει ήδη δώσει αρνητικά δείγµατα
γραφής σε θέµατα ισότητας των φύλων.
Εµείς µε αφετηρία τη θέση ότι η ρίζα της γυναικείας ανισοτιµίας βρίσκεται στη διπλή
-ταξική και φυλετική- εκµετάλλευση της γυναίκας των λαϊκών στρωµάτων, δίνουµε
προτεραιότητα στην προστασία της ισότητας στην εργασία, την καταπολέµηση της
ανισοµισθίας και τη στήριξη της γυναίκας στη µητρότητα, αλλά στη φροντίδα των
παιδιών, η οποία συνεχίζει δυστυχώς να θεωρείται αποκλειστικά γυναικεία ευθύνη.
Διεκδικούµε -στην Κύπρο και στην Ευρώπη- αύξηση της άδειας µητρότητας και
προστασία των εγκύων εργαζοµένων από αυθαίρετες απολύσεις και εργοδοτικούς
εκβιασµούς. Διεκδικούµε δηµόσιους και προσιτούς σε όλους βρεφοκοµικούς και
παιδοκοµικούς σταθµούς, ποιοτικούς και επαρκείς για τις ανάγκες των τοπικών
κοινωνιών.
Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη δηµόσια ζωή οφείλεται στις
προκαταλήψεις, τα κοινωνικά πρότυπα και στις συνθήκες ζωής και δουλειάς της
σύγχρονης εργαζόµενης γυναίκας, που της στερούν το χρόνο και τις δυνατότητες να
εµπλακεί στην πολιτική δράση, το συνδικαλισµό και τους µαζικούς φορείς. Γι’ αυτό το
ΑΚΕΛ δεν υποστηρίζει τις λογικές ποσόστωσης, αλλά παλεύει για την κατοχύρωση
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της ισοτιµίας στην πράξη, κάτι που θα αντικατοπτριστεί στη συµµετοχή των γυναικών
στη δηµόσια ζωή.
Το ΑΚΕΛ διεκδικεί:
·

Την άµεση υπογραφή και κύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης για
την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών.

·

Την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέµηση της Βίας Κατά
των Γυναικών, το οποίο θα αντιµετωπίζει όλες τις επιµέρους εκφάνσεις του
φαινοµένου (σωµατεµπορία, διαδίκτυο κ.λπ.).

·

Την επίσπευση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιµετώπιση
του καρκίνου.

·

Την ανατροπή των αναχρονιστικών σεξιστικών στερεοτύπων µέσα από την
καλλιέργεια κουλτούρας ισοτιµίας στην Εκπαίδευση και τη δέσµευση των ΜΜΕ
σε έναν κώδικα δεοντολογίας σε σχέση µε τα θέµατα φύλου.

·

Την πλήρη κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωµάτων
της γυναίκας, το δικαίωµα της γυναίκας να αποφασίζει η ίδια για το σώµα της,
συνδυάζοντάς το ταυτόχρονα µε την ουσιαστική ενίσχυση της σεξουαλικής
εκπαίδευσης.

·

Την προώθηση συγκεκριµένων πολιτικών για τα προβλήµατα και τις ανάγκες
της εργαζόµενης, της µητέρας, της αγρότισσας, της µετανάστριας, της
µονογονεϊκής οικογένειας, για τις αµβλώσεις, την υποβοηθούµενη
αναπαραγωγή, τη βία κατά των γυναικών και άλλα σύγχρονα ζητήµατα.

ΑΓΡΟΤΕΣ
Η κρίση ανέδειξε για µία ακόµα φορά το ρόλο και τη σηµασία της αγροτικής
οικονοµίας, βασικού συντελεστή του πρωτογενούς τοµέα και της µεταποιητικής
βιοµηχανίας. Η επίτευξη της διατροφικής αυτάρκειας, ιδιαίτερα σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης, έχει πρώτιστη πολιτική σηµασία, αλλά και έντονο οικονοµικό
λόγο για την τήρηση αναπτυξιακής πολιτικής. Είναι γι’ αυτό που η προσοχή της
πολιτείας δεν πρέπει να υποβαθµίζεται σε σχέση µε την αγροτική οικονοµία. Η
επανεκκίνηση της οικονοµίας αρχίζει µε την ώθηση του πρωτογενούς τοµέα, ώθηση
που πρέπει να δοθεί όχι µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα και συνθήµατα, αλλά µε
πραγµατική στήριξη των γεωργικών, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών κλάδων.
Η εισδοχή στη διατροφική αλυσίδα, όλο και πιο έντονα, πολυεθνικών µονοπωλίων
δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα και οξύνει διαχρονικά εγγενή προβλήµατα. Η
αφαίµαξη από την αγορά κεφαλαίων κίνησης, αλλά και τα προβλήµατα ρευστότητας,
που παρουσιάζονται οξύνουν και συρρικνώνουν την οικονοµική επιφάνεια των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Η πορεία ανάπτυξης της κυπριακής αγροτικής οικονοµίας συσχετίζεται άµεσα µε τα
δηµοσιονοµικά του κράτους και µε τις κατευθυντήριες επιλογές της Ε.Ε., όπως αυτές
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ήδη διαφαίνονται στο Π.Α.Α. 2014-20. Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές της σηµερινής
κυπριακής κυβέρνησης, ο συρρικνωµένος προϋπολογισµός για την αγροτική
ανάπτυξη σε σύγκριση µε το 2014, όπως και η µείωση των κονδυλιών στον
προϋπολογισµό της Ε.Ε. για ζητήµατα αγροτικής ανάπτυξης, προοιωνίζονται όχι
µόνο αρκετές δυσκολίες στον αγροτικό τοµέα, αλλά και την πρόκληση αυξηµένων
προβληµάτων βιωσιµότητας στο µικροµεσαίο αγροτικό οικογενειακό νοικοκυριό.
Γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί αναπτυξιακή πολιτική στον ευρύτερο γεωργικό
τοµέα µέσω της διοχέτευσης κεφαλαιουχικών επενδύσεων και δηµιουργίας
σύγχρονων υποδοµών και αξιοποίησης των πολύµορφων δυνατοτήτων της
υπαίθρου.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι από τους πιο σηµαντικούς στόχους και θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία. Σε αυτό το πλαίσιο µεταξύ άλλων θα πρέπει να
προωθηθούν άµεσα:
·

Ρύθµιση των δοµών της εµπορίας και διάθεσης των προϊόντων.

·

Εφαρµογή του Μητρώου Αγροτών.

·

Εφαρµογή της Συµβολαιακής Γεωργίας, η οποία θα προστατεύει τον αγρότη και
θα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον τρόπο παραγωγής, διάθεσης, εγγύησης
της ποιότητας και ποσότητας.

·

Εξειδίκευση στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας που εντάσσονται
στη µεσογειακή διατροφή, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό παγκόσµιο πρότυπο
δίαιτας και µια διέξοδο για νέες αγορές.

·

Ένταξη της Κύπρου στις αποµακρυσµένες περιοχές της Ε.Ε., οι οποίες
συµµετέχουν στον Κανονισµό 1405/06 και 1914/06 σύµφωνα µε τον οποίο
επιδοτείται το µεταφορικό κόστος των προϊόντων.

·

Η βιοµηχανία τροφίµων αποτελεί τον σηµαντικότερο κλάδο της κυπριακής
βιοµηχανίας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθµίσει τις υποδοµές σε επίπεδα
δυναµικότητας, ασφάλειας και υγιεινής στην παραγωγή, γι’ αυτό και θα πρέπει
να δοθεί περαιτέρω ώθηση για ανάπτυξη.

·

Αξιοποίηση των ευνοϊκών εδαφο-κλιµατικών συνθηκών της Κύπρου για
βιολογική παραγωγή, παραγωγή φυτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας µε
χαµηλές αρδευτικές ανάγκες (π.χ. αρωµατικά φυτά, ελαιοκοµία, αµπέλι,
χαρούπια) και δυνατότητα δηµιουργίας υψηλής προστιθέµενης αξίας για τα εν
λόγω προϊόντα. Ανάδειξη της αεροπονίας.

·

Η κυβέρνηση να άρει τη φορολόγηση της καλλιεργηµένης γεωργικής γης και
των κτηνοτροφικών υποστατικών.

·

Σταδιακή αύξηση του αριθµού και βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων
στην αγελαδοτροφία. Στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας περαιτέρω
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αξιοποίηση φυλών υψηλής παραγωγικότητας, προσαρµοσµένων στις
κλιµατολογικές συνθήκες.
·

Ενίσχυση των κινήτρων για είσοδο νέων γεωργών στο επάγγελµα.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Την ολοκληρωµένη πολιτική στήριξης των προσφύγων που εφάρµοσε η κυβέρνηση
Δηµήτρη Χριστόφια αντικατέστησε η κουτσουρεµένη πολιτική από την κυβέρνηση
Αναστασιάδη. Μονοµερώς και χωρίς καµία διαβούλευση, δύο φορές το 2013, έχουν
τροποποιήσει τους γενικούς όρους και τους κανονισµούς στη Μέριµνα, καταργώντας
ουσιαστικά τα σχέδια στήριξης των προσφύγων.
Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζοντας τα υπαρκτά και πολύ σοβαρά προβλήµατα των
προσφύγων και συνεπές στη διαχρονική πολιτική του εργάζεται µέσα από τη Βουλή,
την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και τον Κεντρικό Φορέα Ισότιµης Κατανοµής
Βαρών, για τη βελτίωση των διαφόρων προγραµµάτων στήριξης του προσφυγικού
κόσµου, ιδιαίτερα στις σηµερινές πολύ δύσκολες οικονοµικές συνθήκες.
Σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται θέσεις που ενισχύουν τους πρόσφυγες µέσα από
διάφορα προγράµµατα, όπως µεταξύ άλλων:
·

Επαναφορά των στεγαστικών σχεδίων για διαχωρισµό κυβερνητικών
οικοπέδων και ανέγερση οικιστικών µονάδων σε κυβερνητικούς οικισµούς.
Παραχώρηση οικοπέδων ως αντιστάθµισµα σε όσους διαµένουν σε
τουρκοκυπριακή γη. Ολοκλήρωση παραχώρησης πιστοποιητικών µίσθωσης.

·

Επαναφορά των εισοδηµατικών κριτηρίων και των οικονοµικών χορηγιών, όπως
ήταν πριν τις 29/04/2013.

·

Επαναφορά των σχεδίων για δάνεια µε εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα
Ισότιµης Κατανοµής Βαρών και του κράτους.

·

Αξιοποίηση του Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης στα στεγαστικά
προγράµµατα.

·

Στήριξη των νέων ζευγαριών.

·

Αύξηση του χρόνου αποπληρωµής δανείων του Φορέα από τα 20 στα 25
χρόνια.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ
Το ΑΚΕΛ διαχρονικά στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα από τους
εγκλωβισµένους µας. Η απόφαση εκατοντάδων Ελληνοκύπριων να µείνουν
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εγκλωβισµένοι στην καρδιά της κατοχής θα πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζεται
από την πολιτεία ως πράξη ηρωισµού.
Η έµπρακτη στήριξη των εγκλωβισµένων µας, που υπήρξε επί διακυβέρνησης
Δηµήτρη Χριστόφια, αποτελεί στοιχειώδη αναγνώριση της θυσίας τους και δεν µπορεί
να τεθεί κάτω από τη λογική των εξοικονοµήσεων και των πολιτικών λιτότητας και θα
πρέπει µε κάθε τρόπο να λαµβάνονται όλα τα µέτρα που θα συµβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των εγκλωβισµένων µας.
Ως ΑΚΕΛ διεκδικούµε:
·

Τη λήψη όλων των µέτρων και αποφάσεων για την οµαλή λειτουργία των
σχολείων που βρίσκονται στα κατεχόµενα µε στόχο τη διασφάλιση του
υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης και αγωγής των εγκλωβισµένων παιδιών.
Την ανάπτυξη περαιτέρω προγραµµάτων ενασχόλησης των εγκλωβισµένων
παιδιών και προγραµµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών και ανάπτυξης άλλων
ενδιαφερόντων.

·

Εξαίρεση των εγκλωβισµένων από τις χρεώσεις στα δηµόσια νοσηλευτήρια και
παροχή κάθε στήριξης για αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας και ιατρικής
περίθαλψης.

·

Συνεχή παρακολούθηση των αναγκών και δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι
εγκλωβισµένοι στην καθηµερινότητά τους, όπως είναι η παραχώρηση τροφίµων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης µέσω του ΟΗΕ, η στήριξη των ηλικιωµένων
µε κατ’ οίκον φροντίδα, διευκολύνσεις για απρόσκοπτη επικοινωνία µε τις
οικογένειές τους στις ελεύθερες περιοχές κ.ά.

·

Περαιτέρω αναβάθµιση και βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών των
εγκλωβισµένων.

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ
Ο κατάλογος των αγνοουµένων της Κύπρου -Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίωνσυνεχίζει να είναι µακρύς. Ως ΑΚΕΛ δηλώνουµε την αναγνώρισή µας στο έργο που
γίνεται από τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουµένων. Την ίδια στιγµή όµως
αναγνωρίζουµε ότι αν η Τουρκία συνεχίζει να φέρνει προσκόµµατα, να δυσκολεύει και
να παραπληροφορεί τη ΔΕΑ, τότε µε µαθηµατική ακρίβεια οι εργασίες της θα
φτάσουν σε αδιέξοδο.
Σε αυτό το στάδιο η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας είναι ακόµη πιο σηµαντική. Θα
πρέπει να ασκηθούν πιέσεις ώστε να δοθούν στη ΔΕΑ τα στοιχεία που χρειάζονται
για να µπορεί να είναι αποτελεσµατική στο έργο της.
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Για το ΑΚΕΛ η ταυτοποίηση των λειψάνων και η ταφή των ηρώων µε τις πρέπουσες
τιµές δεν αποτελεί το τέλος του δρόµου. Για εµάς είναι εξίσου σηµαντικό να µάθουµε
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους αυτά τα άτοµα.
Το όραµα του ΑΚΕΛ είναι, σε πρώτο στάδιο, η εξακρίβωση της τύχης ενός εκάστου
των αγνοουµένων και η πλήρης καταγραφή των συνθηκών κάτω από τις οποίες
αγνοείται η τύχη τους ή έχασαν τη ζωή τους. Ο τελικός στόχος όµως που θα δικαιώσει
τις θυσίες του λαού µας, παραµένει η λύση του Κυπριακού και η επανένωση του
τόπου και του λαού µας.

ΑΠΟΔΗΜΟΙ
Οι απόδηµοι Κύπριοι ήταν και παραµένουν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του
κυπριακού λαού, το οποίο για χρόνια αγωνίζεται για τα δίκαια του αγώνα του λαού
µας και για την προβολή της Κύπρου ανά το παγκόσµιο.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Δηµήτρη Χριστόφια και ΑΚΕΛ
τροχιοδροµήθηκαν σειρά χρόνιων ζητηµάτων που αφορούν τους απόδηµους. Μερικά
από αυτά ήταν η διατήρηση των δασκάλων της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής
µε επικεφαλής επιθεωρητή, η επικαιροποίηση των πληροφοριών για τους
απόδηµους, η προώθηση του πιλοτικού προγράµµατος στο πλαίσιο του Ανοικτού
Πανεπιστηµίου για τη σύγχρονη κυπριακή ιστορία, η αναδιαµόρφωση της δοµής στον
τοµέα της διαφώτισης για καλύτερο συντονισµό και έλεγχο, η προώθηση της
συζήτησης για βελτίωση και αναβάθµιση της επικοινωνίας µε τους απόδηµους µέσω
των νέων τεχνολογιών, η επίλυση προβληµάτων σχετικά µε το δορυφορικό
πρόγραµµα όπου εκπέµπεται το σήµα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης κ.ά.
Η οικονοµική κρίση οδήγησε τα τελευταία χρόνια ένα νέο κύµα συµπατριωτών µας να
µεταναστεύσουν στο εξωτερικό, προσδοκώντας µια καλύτερη προοπτική για το
αύριο. Αυτή η πραγµατικότητα αναδεικνύει την ανάγκη σφυρηλάτησης των δεσµών
και µε αυτό το κοµµάτι Κυπρίων που µεταβαίνουν στο εξωτερικό.
Το ΑΚΕΛ διεκδικεί για τους απόδηµους:
·

Ανασύσταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής Αποδήµων για συντονισµό,
ενεργοποίηση, αξιοποίηση των αποδήµων και για την καλύτερη προβολή και
προώθηση της διαφώτισης για το Κυπριακό.

·

Σύσταση ad-hoc Επιτροπής για τους Απόδηµους στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.

·

Διαµόρφωση ειδικής πολιτικής που να αφορά τις σχέσεις µε τους απόδηµους
Τουρκοκύπριους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους.

·

Προώθηση πολιτικών για φθηνότερες µεταφορές αποδήµων στην Κύπρο.
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·

Επίλυση των προβληµάτων γενικής ενηµέρωσης των παροικιών για τα
τεκταινόµενα στην Κύπρο λόγω απουσίας του κυπριακού Τύπου στη χώρα
διαµονής τους.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
Ο επαναπατρισµός απόδηµων Κυπρίων, παρά τις κατά καιρούς διακυµάνσεις στους
ρυθµούς του, ουσιαστικά δεν έχει σταµατήσει ποτέ. Ο επαναπατρισµός συνεπάγεται
µια σειρά από δυσκολίες που έχουν να κάνουν κύρια µε τη στέγαση, την κοινωνική
ασφάλιση, την πρόσβαση στην Παιδεία και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και την
ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους. Ειδικότερα η νέα γενιά επαναπατρισθέντων
αντιµετωπίζει κατά κανόνα και το πρόβληµα της γλώσσας.
Η πολιτεία είχε διαχρονικά αναπτύξει µια κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική για τους
επαναπατριζόµενους Κυπρίους, ενώ η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. έχει επιλύσει
ορισµένα ζητήµατα που αφορούσαν τους επαναπατρισθέντες από χώρες-µέλη.
Το ΑΚΕΛ έχει συµβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη των προβληµάτων των
επαναπατρισθέντων µέσα και έξω από τη Βουλή, ενώ η διακυβέρνηση Χριστόφια
υλοποίησε το µεγαλύτερο µέρος των πάγιων αιτηµάτων του κινήµατος των
οργανωµένων επαναπατρισθέντων.
Σήµερα, η οικονοµική δυσπραγία του κράτους σε συνδυασµό µε τη γενικότερη
κοινωνικοοικονοµική πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη (µε συγκεκριµένες
αποφάσεις που θυµατοποιούν τους επαναπατρισθέντες, όπως π.χ. οι προϋποθέσεις
για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα) απαιτούν ξανά αποφασιστική
δραστηριοποίηση για τα ζητήµατα των επαναπατρισθέντων, ιδιαίτερα µάλιστα
εκείνων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. Απαιτείται επίσης η εκπόνηση µιας
ολοκληρωµένης πολιτικής που να παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για τον
επαναπατρισµό του κυπριακού επιστηµονικού δυναµικού που διαπρέπει στο
εξωτερικό.
Το ΑΚΕΛ θα εργαστεί για ενίσχυση των δεσµών του µε τους επαναπατριζόµενους
Κυπρίους και για προώθηση των προβληµάτων και αιτηµάτων τους ενώπιον της
κυβέρνησης και της αρµόδιας υπηρεσίας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα κοινωνικά φαινόµενα της φτώχειας, της εκµετάλλευσης, των ανισοτήτων αλλά και
των πολέµων που δηµιουργεί το καπιταλιστικό σύστηµα και η εξυπηρέτηση των
συµφερόντων των ιµπεριαλιστικών κρατών, συνεχίζουν να οδηγούν εκατοµµύρια
ανθρώπους σε αναγκαστική µετανάστευση.
Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η κατάσταση έχει
επιδεινωθεί σε βαθµό που πέραν από την εµπορία και την άγρια εκµετάλλευση των
µεταναστών, να χάνονται καθηµερινά ζωές στην προσπάθεια εξεύρεσης ενός
καλύτερου µέλλοντος για αυτούς και τις οικογένειές τους.
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Η Κύπρος µέχρι σήµερα αποτελεί χώρα υποδοχής οικονοµικών µεταναστών, τόσο
από τρίτες χώρες όσο και από τις φτωχότερες χώρες-µελη της Ε.Ε. στην προσπάθεια
εξεύρεσης εργασίας και διαβίωσης. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη κυβέρνηση, επί
της παρούσης η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής πολιτικής και η
αναποτελεσµατική διαχείριση των πολυδιάστατων ζητηµάτων που συνεχώς
προκύπτουν στους τοµείς της υποδοχής και της κοινωνικής ένταξης των µεταναστών,
αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση απέτυχε να διαχειριστεί σωστά τη µετανάστευση στον
τόπο µας.
Το ΑΚΕΛ, το κόµµα όλων των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, τη
θρησκεία, την εθνικότητα ή το χρώµα τους, αγωνίζεται για την εξάλειψη της
εκµετάλλευσης και της αδικίας σε βάρος των εργαζοµένων και των ευάλωτων
οµάδων του πληθυσµού. Καταδικάζει την εκµετάλλευση των µεταναστών από τους
εργοδότες ως φθηνή εργατική δύναµη, καταστρατηγώντας τις συλλογικές συµβάσεις
και τις εργατικές νοµοθεσίες όπου κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Το ΑΚΕΛ υπογραµµίζει ότι η δύναµη των εργαζοµένων στηρίζεται κύρια στην ενότητα
και την ταξική συναδέλφωση και ότι µόνο µέσα από τον οργανωµένο αγώνα µπορεί
να επιτευχθεί η ίση µεταχείριση και η προστασία των εργατικών και άλλων
δικαιωµάτων.
Το ΑΚΕΛ απαιτεί από την κυβέρνηση να προωθήσει πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές του
µεταναστευτικού ζητήµατος, στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και του
διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.
Το ΑΚΕΛ διεκδικεί:
·

Άµεσο σχεδιασµό και εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης µεταναστευτικής
πολιτικής που να καλύπτει όλο το φάσµα των θεµάτων που άπτονται της
εισόδου, της παραµονής και της πρόσβασης σε εργασιακά και κοινωνικά
δικαιώµατα µε προσήλωση στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

·

Ανάληψη συγκεκριµένης δράσης µε στόχο την ένταξη των µεταναστών στην
κυπριακή κοινωνία αξιοποιώντας πλήρως κοινοτικά προγράµµατα για
δηµιουργία επαρκών υποδοµών ένταξης των µεταναστών και των προσφύγων.

·

Πλήρη αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, στο πλαίσιο της αρχής της κοινοτικής
αλληλεγγύης, για επιστροφή µεταναστών και διαχείριση της άτυπης
µετανάστευσης.

·

Βελτίωση της πρόσβασης των µεταναστών στις κρατικές υπηρεσίες.

·

Αναθεώρηση της Στρατηγικής Απασχόλησης Ξένου Εργατικού Δυναµικού στη
βάση της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση µε κύριο στόχο την
καταπολέµηση της εργασιακής εκµετάλλευσης των µεταναστών.
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·

Αποφασιστικές τοµές στο θεσµικό πλαίσιο για την καταπολέµηση της εµπορίας
προσώπων για σεξουαλική ή/και εργασιακή εκµετάλλευση, ούτως ώστε να
επιτευχθεί η αποτελεσµατική καταστολή, η πρόληψη του σοβαρού αυτού
εγκλήµατος και η προστασία των θυµάτων.

·

Ανάληψη δράσεων ενηµέρωσης των µεταναστών και των προσφύγων για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.

·

«Ειδική συµφωνία δράσης» η οποία να περιλαµβάνει κοινή δράση από µέρους
όλων των πολιτικών δυνάµεων του τόπου µέσω µιας κοινής επιτροπής, η οποία
να παρακολουθεί και να αναλαµβάνει δράση σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα
διαβίωσης και επιβίωσης µεταναστών στη χώρα µας.

ΛΟΑΤ ΑΤΟΜΑ
Είναι αλήθεια ότι σε σχέση µε άλλες χώρες της Ε.Ε., σαν χώρα αργήσαµε να
ενταχθούµε στη συζήτηση για τα δικαιώµατα των ΛΟΑΤ ατόµων (ΛεσβίεςΟµοφυλόφιλοι-Αµφισεξουαλικοί-Τρανσεξουαλικοί). Αυτό έχει να κάνει σε ένα βαθµό
µε βαθιά ριζωµένα στερεότυπα, τα οποία η κυπριακή κοινωνία δεν έχει ξεπεράσει.
Για το ΑΚΕΛ είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωµα των ΛΟΑΤ ατόµων να επιλέγουν το
σεξουαλικό προσανατολισµό τους. Ακόµη και αν στις σηµερινές συνθήκες τα
δικαιώµατα των ΛΟΑΤ ατόµων τίθενται υπό το φακό µιας συντηρητικής ηθικής, εµείς
διεκδικούµε το αυτονόητο: ίσα δικαιώµατα και ίσες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα
από το σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Η πολιτική των διακρίσεων µε βάση το
φύλο, τη φυλή ή το σεξουαλικό προσανατολισµό ήταν και παραµένει απαράδεκτη.
Συγκεκριµένα διεκδικούµε:
·

Την άµεση προώθηση στη Βουλή του Συµφώνου Συµβίωσης οµόφυλων και
ετερόφυλων ζευγαριών.

·

Εκπόνηση και εφαρµογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέµηση
των Διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤ ατόµων.

·

Αποτελεσµατικό έλεγχο για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας που
προστατεύει τα ΛΟΑΤ άτοµα από διακρίσεις.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελούν µια οµάδα του πληθυσµού µε ιδιαίτερα
προβλήµατα και ανάγκες.

88

Η λήψη µέτρων και η εισαγωγή πολιτικών που να δηµιουργούν συνθήκες πλήρους
ένταξης των ατόµων µε αναπηρίες σ’ όλες τις πτυχές της κοινωνίας για
καταπολέµηση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων παραµένει ζητούµενο παρά
τα βήµατα προόδου που έχουν γίνει.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγώνες των ατόµων µε αναπηρία για πλήρη
και αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για
τα άτοµα µε αναπηρία, την οποία η Κυπριακή Δηµοκρατία έχει κυρώσει.
Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες όπου η κοινωνική πολιτική αποδοµείται και το
κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται θεωρούµε σηµαντικό και στηρίζουµε τις
προσπάθειες του αναπηρικού κινήµατος, για:
·

Επαναφορά και αποκατάσταση όλων των σχεδίων κοινωνικής στήριξης που
αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία.

·

Δηµιουργία ξεχωριστού, ολοκληρωµένου και εξειδικευµένου πλαισίου
κοινωνικής και οικονοµικής στήριξης των ατόµων µε αναπηρία και όχι ένταξή
τους στο νόµο για το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα.

·

Μέτρα που να προωθούν την προσβασιµότητα και την κατάργηση των
εµποδίων που τίθενται µπροστά στα άτοµα µε αναπηρία.

·

Αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου για την ποσόστωση στις προσλήψεις
ατόµων µε αναπηρίες στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για πρόσθετα
σχέδια και µέτρα που να οδηγούν σε ισότιµη ένταξη των ατόµων µε αναπηρία
στην εργασία.

·

Κατάργηση των εµποδίων και δυσκολιών για τα άτοµα µε αναπηρία σ’ ό,τι
αφορά την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης.

Στόχος και επιδίωξή µας ήταν και παραµένει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς για τα
άτοµα µε αναπηρίες.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Το ΑΚΕΛ αντιπαλεύει µε όλες του τις δυνάµεις τις όποιες πολιτικές και πρακτικές που
υπαγορεύουν ή υποθάλπουν το ρατσισµό και τον εθνικισµό. Αυτό πηγάζει από την
ιδεολογία µας και το χαρακτήρα του Κόµµατός µας και αποτελεί για εµάς ιστορικό
καθήκον και ευθύνη για το µέλλον. Παλεύουµε για την ισότητα και την ίση µεταχείριση
όλων, ανεξάρτητα από τη διαφορά στη φυλή, στο χρώµα, στη γλώσσα και στη
θρησκεία. Σήµερα ο ρατσισµός προσπαθεί και πάλι να σηκώσει κεφάλι και µέσω
διαφόρων ακροδεξιών οργανώσεων να διεκδικήσει πολιτική έκφραση και πολιτικό
ρόλο, πότε ολοφάνερα και πότε συγκαλυµµένα.
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Σε περιόδους στις οποίες οι κοινωνίες αντιµετωπίζουν οξυµένα οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα, προσπαθούν να καλλιεργήσουν την αντίληψη ότι για «όλα
φταίνε οι ξένοι». Επικαλούνται τις συνέπειες που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση για
να θυµατοποιήσουν τους µετανάστες που τάχα «µας κλέβουν τις δουλειές»,
«επιβαρύνουν τους φορολογούµενους», «ευθύνονται για την αυξηµένη
εγκληµατικότητα» και πολλά άλλα. Το Κόµµα µας και το Λαϊκό Κίνηµα όχι µόνο δεν
συµµερίζονται, αλλά καταπολεµούν τέτοιες νοοτροπίες και αντιλήψεις.
Εµείς ως Αριστερά, υποδεικνύουµε το µισάνθρωπο και απάνθρωπο περιεχόµενο του
ρατσισµού. Καλλιεργούµε το σεβασµό σε κάθε άνθρωπο και κάθε πολιτισµό. Η
ανεργία και η εγκληµατικότητα είναι παράγωγα του συστήµατος εκµετάλλευσης στο
οποίο ζούµε. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την παράνοµη µετανάστευση και την
πίεση στους µισθούς όλων των εργαζοµένων, είναι το κεφάλαιο. Η αντιµετώπιση της
επίθεσης σε µισθούς και δικαιώµατα σίγουρα δεν είναι η ξενοφοβική περιχαράκωση,
αλλά η ενιαία ταξική συνείδηση και η ταξική συναδέλφωση. Η ενίσχυση της
οργάνωσης των εργαζοµένων και στην πάλη έτσι που το κεφάλαιο να αναγκάζεται να
εργοδοτεί όλους τους εργαζόµενους στη βάση των όρων εργασίας που ισχύουν και
για τους ντόπιους.
Το ιδεολόγηµα του ρατσισµού καλλιεργείται µέσα στην κοινωνία µε πολλούς τρόπους.
Το σηµαντικότερο καθήκον είναι η αντιρατσιστική διαπαιδαγώγηση και η
αποφασιστική αντιµετώπιση ρατσιστικών συµπεριφορών. Γι’ αυτό πρέπει να
λαµβάνονται πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα, όπως:
·

Ενίσχυση των προγραµµάτων αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και
ευρύτερα στην κοινωνία.

·

Αποφασιστική αντιµετώπιση του ρατσιστικού λόγου και της ρατσιστικής
συµπεριφοράς στη δηµόσια σφαίρα. Θα µπορούσε να συµφωνηθεί Κώδικας
Δεοντολογίας, ειδικά των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, ως προς το πώς
χειρίζονται ειδήσεις και γεγονότα που αφορούν µετανάστες.

·

Εισαγωγή της έννοιας του «ρατσιστικού εγκλήµατος» στη νοµοθεσία και
θεσµοθέτηση αυστηρών ποινών.

·

Ενίσχυση της Αρχής Κατά του Ρατσισµού και των Διακρίσεων για
παρακολούθηση της αντιµετώπισης µεταναστών από τις κρατικές υπηρεσίες.
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΛΛΗ...
Αυτή είναι η πρόταση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για το πώς θα πορευτούµε στους
καινούργιους δρόµους που ανοίγονται µπροστά µας.
Στις «Θέσεις» καταγράφονται οι σκέψεις, οι αναλύσεις και οι κριτικές διαπιστώσεις
µας, το πώς βλέπουµε το δικό µας παρελθόν και κυρίως το µέλλον, το δικό µας και
του τόπου.
Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει τη βάση µιας δηµιουργικής συζήτησης µε τα µέλη του
Κόµµατος, αλλά και ευρύτερα µε την κυπριακή κοινωνία, που θα βοηθήσει να
συνδιαµορφώσουµε τους νέους στόχους, τον τρόπο λειτουργίας, τις παρεµβάσεις και
πρωτοβουλίες του Κόµµατός µας. Για να γίνουν πιο έγκυρες, έγκαιρες και
αποτελεσµατικές οι πολιτικές µας παρεµβάσεις. Για να βελτιώσουµε την οργανωτική
µας δυνατότητα να διεξάγουµε τους πολιτικούς, ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες που
έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. Για να ενισχύσουµε τους δεσµούς µας µε την
κοινωνία και τους πολίτες και τη συσπείρωση σε ένα ευρύ, µαχητικό Κίνηµα για ένα
καλύτερο αύριο.
Ερχόµαστε από µακριά και θα βαδίσουµε ακόµα πιο µακριά. Πάντα στην
πρωτοπορία των σκληρών αγώνων που δίνει ο λαός µας. Αγκαλιάζοντας τις
ανησυχίες και τις προσδοκίες των ΑΚΕΛιστών και των Κύπριων εργαζοµένων.

Ιανουάριος 2015
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