ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
Από τις 24 µέχρι τις 27 Νοεµβρίου 2005 πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία το 20ο
Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Το Συνέδριο υπήρξε το επιστέγασµα πολύµηνης
προσυνεδριακής δουλιάς, συντροφικού εσωκοµµατικού και δηµόσιου διαλόγου και
βαθιού προβληµατισµού που συνεχίστηκε και στη διάρκεια και του ίδιου του
Συνεδρίου.
Το Συνέδριο ύστερα από γόνιµη, ελεύθερη και δηµοκρατική συζήτηση ενέκρινε τις
«Θέσεις της Κ.Ε. προς το 20ο Συνέδριο», την εισηγητική οµιλία του Γ.Γ. της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ Δηµήτρη Χριστόφια, την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και την
Έκθεση για τα Οικονοµικά της Κ.Ε του Κόµµατος. Το Συνέδριο εξέλεξε την νέα
Κεντρική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου του ΑΚΕΛ.
Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του το 20ο Συνέδριο συζήτησε και ενέκρινε την πιο
κάτω πολιτική απόφαση που καθορίζει τις παραµέτρους της πολιτικής του Κόµµατος
µέχρι το επόµενο τακτικό Συνέδριο.
80χρονα ΚΚΚ-ΑΚΕΛ
1. Το 20ο Συνέδριο υιοθετεί πλήρως τη διακήρυξη του Εκτάκτου Παγκυπρίου
Συνεδρίου για τα 80χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Με την ευκαιρία των 80χρόνων
από την ίδρυση του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ απευθύνει θερµό
αγωνιστικό χαιρετισµό και εγκάρδια συγχαρητήρια στα µέλη και τους φίλους
του Κόµµατος, ιδιαίτερα τους βετεράνους του Κόµµατος και του Λαϊκού
Κινήµατος, στους Κύπριους εργαζόµενους και γενικά στον κυπριακό λαό. Τα
80χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ είναι µια πολύ σηµαντική επέτειος για το Κόµµα, για
το εργατικό κίνηµα του τόπου και για την Κύπρο. Το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ µε τους
αγώνες, τις θυσίες και την προσφορά του καταξιώθηκε στη συνείδηση του
κυπριακού λαού ως η κατ’ εξοχή δύναµη της προόδου, η δύναµη που
υπερασπίζεται και προωθεί τα δίκαια και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, το
Κόµµα που παλεύει για την Κύπρο και την υπόθεση της και που εκφράζει τους
πόθους και τα οράµατα του κυπριακού λαού Ε/κυπρίων, Τ/κυπρίων,
Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Το Κόµµα που παλεύει για ειρήνη,
δηµοκρατία, κοινωνική πρόοδο και σοσιαλισµό.
2. Το 20ο Συνέδριο εκφράζει την ικανοποίηση του για τις εκδηλώσεις προς τιµή
των 80χρόνων του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, που θα κορυφωθούν µέσα στο 2006. Καλεί το
κοµµατικό σύνολο να εργαστεί για τη µεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αυτών των
εκδηλώσεων που δίδουν την ευκαιρία να προβάλουµε την ιστορία, την
προσφορά και τις κατακτήσεις του Κόµµατος και του ευρύτερου Κινήµατος της
Αριστεράς. Να προβάλουµε την επαναστατική και πάντα επίκαιρη ιδεολογία
µας, το σηµερινό σύγχρονο και ανανεωµένο πρόσωπο του Κόµµατος, τον
πατριωτικό, υπεύθυνο, µαχητικό και διεκδικητικό του χαρακτήρα, τα οράµατα
του για το µέλλον.
3. Το 20ο Συνέδριο δηλώνει ότι το Κόµµα θα τιµήσει επάξια την επέτειο των
80χρόνων και ολόκληρη την ιστορία και προσφορά του µε νέους αγώνες για
την Κύπρο και τους εργαζόµενους, µε την πάρα πέρα ενδυνάµωση και
συσπείρωση του ΑΚΕΛ. Το 20ο Συνέδριο καλεί τα µέλη του Κόµµατος τιµώντας
τα 80χρονα από την ίδρυση του να εργαστούµε όλοι µε ζήλο, ενθουσιασµό και
αυταπάρνηση για να ανταποκριθούµε στο ακέραιο στα πολιτικά, οργανωτικά
και άλλα µας καθήκοντα.
4. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ τονίζει µε έµφαση ότι τα µέλη και τα στελέχη του
Κόµµατος και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήµατος, που δολοφονήθηκαν άδικα
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στα χρόνια 1955-62 είναι ηρωοµάρτυρες της κυπριακής ελευθερίας. Το ΑΚΕΛ
δεσµεύεται να συνεχίσει τον αγώνα µέχρι την τελική αποκατάσταση τους.
Διεθνείς εξελίξεις και διεθνές προοδευτικό κίνηµα
1. Η κατανόηση των εξελίξεων στην Κύπρο δεν µπορεί να είναι ολοκληρωµένη
αν δεν ληφθεί υπόψη η γενικότερη κατάσταση στον κόσµο που επηρεάζει
αποφασιστικά και τη µικρή µας πατρίδα. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι οι
διεθνείς εξελίξεις χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση και την εδραίωση της
ιµπεριαλιστικής «νέας τάξης πραγµάτων», που αποτελεί το αποκορύφωµα
της αυθαιρεσίας, της αντιδραστικότητας και της επιθετικότητας του
ιµπεριαλιστικού σταδίου του καπιταλισµού και εκφράζεται µε τη
καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και την επιβολή του δικαίου του ισχυρού
στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και µε την νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή του µορφή στο
εσωτερικό των χωρών. Το Συνέδριο καταδικάζει την «νέα τάξη πραγµάτων»
και ότι αυτή εκφράζει και εκπροσωπεί.
2. Με άλλοθι την πάταξη της τροµοκρατίας εξαπολύονται κατακτητικοί πόλεµοι
ενώ στο εσωτερικό των κρατών προωθούνται και επιβάλλονται νόµοι που
περιστέλλουν ανθρώπινα δικαιώµατα και πολιτικές ελευθερίες. Το Συνέδριο
του ΑΚΕΛ αναγνωρίζει σε κάθε λαό το δικαίωµα χρήσης διαφόρων µορφών
πάλης, περιλαµβανοµένης και της ένοπλης για τη διεξαγωγή εθνικών και
κοινωνικών αγώνων. Ταυτόχρονα καταδικάζει την τροµοκρατία ως µέσο
διεκδίκησης εθνικών δικαίων και διεξαγωγής εθνικοαπελευθερωτικών και
κοινωνικών αγώνων. Καταδικάζουµε επίσης την κρατική τροµοκρατία που
ασκούν διάφορες ηγετικές ιµπεριαλιστικές χώρες. Η αντιµετώπιση της
τροµοκρατίας αποτελεί συλλογική υπόθεση που πρέπει να τεθεί υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν πρώτιστα οι αιτίες που
γεννούν την τροµοκρατία, δηλαδή η φτώχια, η κοινωνική αδικία, ο ρατσισµός,
ο θρησκευτικός φανατισµός, η εθνική καταπίεση και η κάθε µορφή
παραβίασης του διεθνούς δικαίου.
3. Το Συνέδριο διαδηλώνει την υποστήριξη του Κόµµατος στο διεθνές δίκαιο, στο
σεβασµό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των
κρατών. Διαδηλώνει την υποστήριξη του στο σεβασµό της πολιτιστικής και
θρησκευτικής ιδιαιτερότητας. Τάσσεται υπέρ της απαλλαγής του ΟΗΕ από την
αµερικανική και γενικά οποιαδήποτε κηδεµονία. Τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης
του ρόλου του Διεθνούς Οργανισµού στην αντιµετώπιση των διεθνών
προβληµάτων.
4. Η διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, µε τον τρόπο που
συντελείται εξυπηρετεί τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου και ειδικά των
πολυεθνικών εταιριών των ανεπτυγµένων χωρών. Η αδικία και η ανισότητα,
εγγενή χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού συστήµατος, γίνονται πιο εµφανή
σήµερα µε την παγκοσµιοποίηση και οδηγούν εκατοµµύρια ανθρώπους στη
φτώχια και την εξαθλίωση.
5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει µια προωθηµένη µορφή καπιταλιστικής
πολιτικο-οικονοµικής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από τις ανάγκες της
διεύρυνσης εσωτερικά των δυνατοτήτων του µεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου
για ολοένα και µεγαλύτερη επιφάνεια δράσης, αλλά και από την ανάγκη της
µεγαλύτερης δυνατής ισχυροποίησης των δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών και
οικονοµικών συµφερόντων απέναντι στους άλλους ισχυρούς πόλους του
καπιταλιστικού κόσµου – ΗΠΑ και Ιαπωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί
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ο νεοφιλελευθερισµός. Η αντίδραση των ευρωπαϊκών λαών κατά του
νεοφιλελευθερισµού έχει εκφραστεί ξεκάθαρα στα αποτελέσµατα
δηµοψηφισµάτων για την Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη.
6. Το κίνηµα κατά της παγκοσµιοποίησης και το αντι-πολεµικό κίνηµα συνιστούν
ελπιδοφόρα προοπτική αµφισβήτησης του νεοφιλελευθερισµού και της νέας
τάξης πραγµάτων. Βρίσκονται όµως ακόµη στα πρώτα βήµατα της ανάπτυξής
τους. Καθήκον της Αριστεράς και των προοδευτικών κοινωνικών δυνάµεων
είναι η πάρα πέρα ανάπτυξη της συνεργασίας µε τα κοινωνικά φόρουµ σε
παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και η προσπάθεια να αποκτούν
σωστό ταξικό προσανατολισµό και να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην
αντίσταση κατά της επιβολής ενός ενιαίου παγκόσµιου οικονοµικού µοντέλου
χωρίς τη συγκατάθεση των λαών και των πολιτών.
7. Η Αριστερά σε ολόκληρο τον κόσµο βρίσκεται αντιµέτωπη µε τις προκλήσεις
της «νέας τάξης» και της παγκοσµιοποίησης. Μόνο οι αριστερές δυνάµεις
µπορούν να επεξεργαστούν και να προσφέρουν στον κόσµο και τους λαούς
µια εναλλαχτική πορεία. Νοµοτελειακά η τύχη της ανθρωπότητας δεν µπορεί
να είναι το ληστρικό αντεργατικό, αντιλαϊκό σύστηµα που σήµερα επικρατεί.
Με τους αγώνες τους οι εργαζόµενοι θα φέρουν την αλλαγή, που θα οδηγήσει
στην εφαρµογή των αρχών της δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
του σοσιαλισµού µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Η ενίσχυση του συντονισµού και
της συνεργασίας των Αριστερών και Προοδευτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό
και παγκόσµιο επίπεδο είναι αναγκαία ώστε το λαϊκό κίνηµα να καταστεί ξανά
κινητήρια δύναµη στο αγώνα για αλλαγή. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται
στο µέτρο των δυνάµεων του και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή
την κατεύθυνση.
8. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ΑΚΕΛ συµµετέχει ως
πλήρες µέλος στην Οµάδα της Ενωτικής Αριστεράς – Βόρειας Πράσινης
Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ συνεχίζει να συµµετέχει και στην
Ενωµένη Αριστερά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της
Ευρώπης. Μέσα από τη δράση στις οµάδες αυτές το ΑΚΕΛ στοχεύει να
συµβάλει στη διαµόρφωση µιας πιο δηµοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης
Ευρώπης αλλά και στην προώθηση των θέσεών µας για δίκαιη λύση του
Κυπριακού.
9. Όσον αφορά τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Αριστερού Κόµµατος, το ΑΚΕΛ
εξαρχής υποστήριξε και συµµετείχε στις προσπάθειες δηµιουργίας του
θεωρώντας ότι το Κόµµα µπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη καλύτερου
συντονισµού και ενότητας µεταξύ των κοµµάτων της Αριστεράς στην Ε.Ε.
Εντούτοις κρίνει ότι έγιναν βεβιασµένες ενέργειες στην πορεία αυτών των
προσπαθειών προτού ωριµάσουν πραγµατικά οι συνθήκες για ίδρυση του
Κόµµατος. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι υπάρχει πραγµατική ανάγκη για καθολική
ενότητα της Αριστεράς στην Ευρώπη, γι’ αυτό και κάθε ενέργεια προς αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται µε σταθερά και σίγουρα βήµατα.
Κυπριακό
1. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του Κόµµατος ότι το Κυπριακό
είναι πρόβληµα εισβολής, κατοχής, ξένων επεµβάσεων και καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. Είναι θέµα
παραβίασης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Είναι θέµα εθνικού ξεκαθαρίσµατος που επιβλήθηκε µε τη βία
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των όπλων. Το Κυπριακό είναι συνάµα και πρόβληµα εξοµάλυνσης των
σχέσεων ανάµεσα στις δυο κοινότητες.
2. Από το 1974 και µετά όλες οι προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού
προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της Τουρκίας, στην εµµονή της για λύση δυο
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και στη διεκδίκηση από µέρους της
δικαιωµάτων επικυριαρχίας πάνω στην Κύπρο. Τα όποια λάθη χειρισµών
έγιναν σ’ αυτά τα χρόνια από την ε/κυπριακή πλευρά δεν αποενοχοποιούν
ούτε στο ελάχιστο την Τουρκία και τη σοβινιστική τ/κυπριακή ηγεσία για τις
ευθύνες που φέρουν για τη διαιώνιση του Κυπριακού.
3. Οι τουρκικές θέσεις εύρισκαν πάντα απήχηση σε Νατοϊκούς εταίρους της
Άγκυρας, οι οποίοι φέρουν µεγάλες ευθύνες τόσο για τη δηµιουργία όσο και
για τη διαιώνιση του προβλήµατος. Η κατάσταση στο Κυπριακό έγινε ακόµα
πιο δύσκολη µετά το 1990. Από τη µια η Κύπρος στερήθηκε παραδοσιακών
φίλων και υποστηριχτών όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση, η κοινότητα των
σοσιαλιστικών χωρών και το Κίνηµα των Αδεσµεύτων. Από την άλλη µέσα στα
πλαίσια της λεγόµενης νέας τάξης πραγµάτων σηµειώθηκε σταδιακή εκτροπή
από το γράµµα και το πνεύµα των περί Κύπρου ψηφισµάτων των Ηνωµένων
Εθνών, απότοκο της οποίας είναι και το σχέδιο Ανάν. Άµοιρη ευθυνών για
αυτή την εκτροπή και την κατάσταση που δηµιουργήθηκε γύρω από το
Κυπριακό
δεν ήταν και η κυβέρνηση του Συναγερµού µε τα λάθη, τις
παραλείψεις, τις αντιφάσεις, τις παραχωρήσεις της και τις δεσµεύσεις που
ανέλαβε.
4. Η πρωτοβουλία επίλυσης του Κυπριακού µε βάση το σχέδιο Ανάν υπήρξε η
πιο συγκροτηµένη προσπάθεια για τη λύση του προβλήµατος. Το σχέδιο Ανάν
είναι το πιο περιεχτικό και λεπτοµερές που εκπονήθηκε ποτέ. Δεν είναι όµως
ούτε δίκαιο ούτε και ισορροπηµένο όπως υποστήριξαν και εξακολουθούν να
υποστηρίζουν οι διαµορφωτές του. Το ΑΚΕΛ κρίνοντας ότι το σχέδιο Ανάν είχε
και θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία το αποδέχθηκε ως βάση για
διαπραγµάτευση κατά τον ίδιο τρόπο που το είχαν αποδεχτεί σχεδόν όλες οι
πολιτικές δυνάµεις. Αγωνίστηκε µε όλες του τις δυνάµεις για να επέλθουν οι
αναγκαίες αλλαγές που θα επέτρεπαν να γίνει το σχέδιο αποδεκτό και από τις
δυο κοινότητες και να οδηγήσει σε µια βιώσιµη και λειτουργική λύση του
Κυπριακού. Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και η προβλεπόµενη διαδικασία
της επιδιαιτησίας του Γ.Γ. δεν επέτρεψαν να γίνει µια ουσιαστική
διαπραγµάτευση των δυο πλευρών επί του σχεδίου και να φτάσουµε σε
συµφωνηµένη λύση. Η επιδιαιτησία του Γ.Γ. υπήρξε άδικη και ετεροβαρής
υπέρ των τουρκικών θέσεων. Το ΑΚΕΛ δεν συµµερίστηκε εκτιµήσεις του
Προέδρου της Δηµοκρατίας, όπως αυτές εκφράστηκαν στο διάγγελµα του,
σχετικά µε πρόνοιες του σχεδίου Ανάν και ιδιαίτερα µε την εκτίµηση ότι αυτό
«δεν καταλύει την ντε φάκτο διχοτόµηση, αλλά αντίθετα τη νοµιµοποιεί και την
εµβαθύνει». Αν υπήρχε τέτια εκτίµηση τότε το σχέδιο δεν θα έπρεπε να γίνει
αποδεχτό ούτε και ως βάση για διαπραγµάτευση.
5. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Κόµµατος που συγκλήθηκε στις 14 Απριλίου
2004, ζήτησε αναβολή των δηµοψηφισµάτων προκειµένου να δοθεί χρόνος
για να γίνει διαπραγµάτευση επί των σηµείων που ανησυχούσαν την Ε/
κυπριακή κοινότητα και να καλυφθούν τα κενά του σχεδίου. Η πρόταση του
ΑΚΕΛ δυστυχώς δεν έγινε αποδεχτή από την τουρκική πλευρά. Για τούτο και
το ΑΚΕΛ αναγκάστηκε να καλέσει τον λαό να καταψηφίσει το σχέδιο Ανάν
όπως είχε κατατεθεί στο δηµοψήφισµα. Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος
είναι πλήρως σεβαστό από το ΑΚΕΛ. Μετά το δηµοψήφισµα δηµιουργήθηκαν
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διαφορετικά δεδοµένα τα οποία το Κόµµα µας έπρεπε να λάβει υπόψη στην
πολιτική και τις ενέργειες του. Το 20ο Συνέδριο εγκρίνει τις αποφάσεις και τους
χειρισµούς της Κ.Ε. προ, κατά και µετά το δηµοψήφισµα εκτιµώντας ότι η θέση
που πήρε το Κόµµα µας έβγαλε την Κύπρο από µια εξαιρετικά δύσκολη θέση
κα ι έ χ ε ι κ ρ α τ ή σ ε ι α ν ο ι κ τ ή τ η ν π ρ ο οπ τ ι κ ή γ ι α ε πα ν ά λ η ψ η τ η ς
διαπραγµατευτικής διαδικασίας και λύση του Κυπριακού το συντοµότερο
δυνατό.
6. Στην περίοδο µετά τα δηµοψηφίσµατα το Κόµµα µας συνεργαζόµενο µε τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και άλλες δυνάµεις εργάζεται σκληρά για την
απόκρουση των επιθέσεων κατά της Κυπριακής Δηµοκρατίας και για την
υπεράσπιση της νοµιµότητας της. Εργάζεται για την απόκρουση των
προσπαθειών αναβάθµισης του κατοχικού µορφώµατος και για να γίνουν
κατανοητές οι θέσεις της Ε/κυπριακής πλευράς. Παράλληλα το Κόµµα µας
εργάστηκε δηµιουργικά για να κωδικοποιηθούν οι περιοχές του σχεδίου Ανάν
πάνω στις οποίες η Ε/κυπριακή πλευρά επιδιώκει αλλαγές και να τύχει αυτή η
κωδικοποίηση της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης στο Εθνικό Συµβούλιο. Η
κωδικοποίηση των επιδιωκόµενων αλλαγών και η γνωστοποίηση τους στον
Γ.Γ. του ΟΗΕ συνέβαλε στην αναστροφή του αρνητικού κλίµατος. Η απαίτηση
των Αµερικανών και άλλων να γίνει στο παρόν στάδιο ιεράρχηση των θέσεων
της Ε/κυπριακής πλευράς δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή. Τυχόν ιεράρχηση των
θέσεων της Ε/κυπριακής πλευράς µπορεί να γίνει στα πλαίσια των
διαπραγµατεύσεων και λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική εξέλιξη µιας νέας
διαπραγµάτευσης.
7. Το ΑΚΕΛ πολύ ορθά εργάζεται για να αποκρούονται συνεχώς οι δυο ακραίες
τάσεις που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό µέτωπο. Η µια τάση κινδυνολογώντας
για τις ενδεχόµενες επιπτώσεις από την απόρριψη του σχεδίου και µε
πρόσχηµα υπαρκτούς κινδύνους από την παράταση της εκκρεµότητας στο
Κυπριακό, ουσιαστικά τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του σχεδίου Ανάν στη
µορφή που είχε κατά το δηµοψήφισµα, ανεξάρτητα από την ετυµηγορία του
λαού. Η άλλη τάση µε αφορµή το 76% του δηµοψηφίσµατος και στο όνοµα
µιας ασαφούς ευρωπαϊκής τάχα λύσης ζητά απόρριψη του σχεδίου αλλά και
της λύσης διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας. Το Συνέδριο εκτιµά ότι και οι
δυο τάσεις είναι καταστροφικές και καλεί την νέα Κ.Ε. να συνεχίσει να τις
αποκρούει και να υποδεικνύει τους κινδύνους που κρύβουν.
8. Παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να εµφανίζονται από πλευράς κύρια
των Αµερικανών και Βρετανών σήµερα φαίνεται να γίνεται γενικά παραδεκτό α)
ότι η επιµονή στην επαναφορά του σχεδίου Ανάν όπως έχει, δεν οδηγεί
πουθενά, β) ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές που να ικανοποιούν και την Ε/
κυπριακή κοινότητα, γ) ότι η νέα πρωτοβουλία πρέπει να προετοιµαστεί καλά
και δ) ότι δεν πρέπει να υπάρξουν ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και
επιδιαιτησία. Εναπόκειται στον Γ.Γ. να αποφασίσει ποια θα είναι τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει στο Κυπριακό και πότε θα εκδηλωθούν.
9. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ τονίζει ότι στην παρούσα φάση του Κυπριακού το
Κόµµα µας συνεχίζει να εργάζεται σκληρά συνεργαζόµενο µε τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και το Εθνικό Συµβούλιο για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων
επανέναρξης των διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών. Η
δηµιουργία σωστών προϋποθέσεων έχει τεράστια σηµασία δεδοµένου ότι θα
ήταν ισχυρό πλήγµα για την υπόθεση της Κύπρου µια νέα αποτυχία εξεύρεσης
λύσης. Επιδιώκουµε το συντοµότερο δυνατό την επανέναρξη ουσιαστικών
συνοµιλιών µακριά από ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα, χωρίς βέβαια τούτο να
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παραπέµπει σε ατέρµονες συνοµιλίες και λύση στο βάθος του χρόνου.
Συνειδητοποιούµε ότι ο χρόνος εδραιώνει τα τετελεσµένα της κατοχής. Μας
ενδιαφέρει τόσο ο χρόνος επίτευξης της λύσης όσο και το περιεχόµενο της
λύσης. Στοχεύουµε σε επανέναρξη των συνοµιλιών που να οδηγήσουν σε
συµφωνηµένη λύση, µακριά από επιδιαιτησίες. Εργαζόµαστε για να πείσουµε
για την ανάγκη να επέλθουν εκείνες οι ουσιαστικές αλλαγές στο σχέδιο του Γ.Γ.
που θα επιτρέψουν και στους Ε/κύπριους να το δεχτούν και θα οδηγήσουν σε
δίκαιη υπό τις περιστάσεις, βιώσιµη και λειτουργική λύση. Οι αλλαγές τις
οποίες επιδιώκουµε δεν αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχεδίου, στις
παραµέτρους του οποίου θα πρέπει να αναζητηθεί η λύση, ούτε και αφαιρούν
δικαιώµατα από την τ/κυπριακή κοινότητα. Στοχεύουµε σε µια λύση που θα
εξυπηρετεί τους κυπρίους, Ε/κύπριους και Τ/κύπριους και όχι τους
οποιουσδήποτε ξένους.
10. Το κλειδί της λύσης εξακολουθεί να βρίσκεται στην Άγκυρα. Τόσο η τουρκική
κυβέρνηση όσο και η τ/κυπριακή ηγεσία φαίνεται να έχουν στο παρόν
τουλάχιστον στάδιο ως προτεραιότητα τους την κεφαλαιοποίηση της θέσης
τους κατά το δηµοψήφισµα και τη διεθνή αναβάθµιση του καθεστώτος των
κατεχοµένων. Η Τουρκία µέσα από την διαµόρφωση του σχεδίου Ανάν ύστερα
και από την επιδιαιτησία του περασµένου χρόνου κατόρθωσε να διατηρήσει ή
και να αποκτήσει πλεονεκτήµατα σε βάρος της Κύπρου και του συνόλου του
κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Η επιµονή σ’ αυτά τα
πλεονεκτήµατα δεν µπορεί να οδηγήσει σε σωστή και αµοιβαία αποδεχτή
λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία πρέπει να δεχτεί ότι είναι και προς το δικό
της συµφέρον να αλλάξει τη φιλοσοφία της στο Κυπριακό.
11. Για να υποχρεωθεί η Τουρκία να αλλάξει φιλοσοφία και κατά συνέπεια να
ανοίξει ο δρόµος λύσης του Κυπριακού, ο διεθνής παράγοντας και ιδιαίτερα ο
αµερικανοβρετανικός, θα πρέπει να τερµατίσει την πολιτική εξευµενισµού της
Άγκυρας. Πρέπει να σταµατήσουν να εκτρέφουν τις χωριστικές τάσεις και τις
προσδοκίες της Άγκυρας και της τ/κυπριακής ηγεσίας για αναβάθµιση του
κατοχικού καθεστώτος και να τους υποδεικνύουν συνεχώς την υποχρέωση
τους να συνεργαστούν για λύση του Κυπριακού.
12. Το Κυπριακό ως διεθνές πρόβληµα πρέπει να παραµένει στα πλαίσια του
ΟΗΕ. Το ΑΚΕΛ επιµένει στη θέση ότι ο ενδεδειγµένος χώρος αναζήτησης
επίλυσης του προβλήµατος είναι ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, όπου η
Κύπρος µπορεί να επιδιώκει και να έχει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη στην
υπόθεση της. Ταυτόχρονα το ΑΚΕΛ τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί
και πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού δεδοµένου ότι η Κύπρος είναι ήδη µέλος της και η Τουρκία
φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ε.Ε. Αυτή είναι η σωστή βάση προσέγγισης των
πραγµάτων. Τυχόν συζητήσεις και τοποθετήσεις που στοχεύουν σε
υποκατάσταση του ΟΗΕ από την Ε.Ε. µόνο ζηµιά µπορεί να προκαλέσουν.
13. Από την 1η Μαΐου 2004 η Κυπριακή Δηµοκρατία µε ολόκληρη την επικράτεια
της αποτελεί ισότιµο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη η
Τουρκία από τις τρεις Οκτωβρίου άρχισε και επίσηµα ενταξιακές συνοµιλίες µε
στόχο τη δική της ένταξη στην Ε.Ε. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. σε
συνάρτηση και µε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας δηµιουργούν µια
θετική συγκυρία που πρέπει να συνεχίσουµε να την αξιοποιούµε για την
επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος. Η διακήρυξη της Ε.Ε. που απαντά στην
δήλωση της Τουρκίας ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δηµοκρατία και ότι
δεν υποχρεούται να εφαρµόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας και απέναντι στην
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Κυπριακή Δηµοκρατία, καθώς και το διαπραγµατευτικό πλαίσιο της Τουρκίας
κρίνονται από το ΑΚΕΛ ως ικανοποιητικά για την Κύπρο µέσα στις
συγκεκριµένες συνθήκες. Για να υπάρξει αυτό το ικανοποιητικό αποτέλεσµα η
Κύπρος έδωσε σκληρή µάχη και η συµβολή του Κόµµατος µας σ’ αυτή την
εξέλιξη ήταν σηµαντική. Η Τουρκία ανέλαβε απέναντι στην Ε.Ε. και κατ’
επέκταση απέναντι στην Κυπριακή Δηµοκρατία ορισµένες υποχρεώσεις οι
οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για την Άγκυρα
να συνεργαστεί για τη λύση του Κυπριακού.
14. Το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται µε όλες του τις δυνάµεις για ειρηνική
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και των Συµφωνιών
Υψηλού Επιπέδου 1977 και 1979, που προνοούν για διζωνική, δικοινοτική
οµοσπονδία. Η διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία είναι το σηµείο όπου
συναντώνται Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι και τυγχάνει της διεθνούς υποστήριξης.
Τυχόν εγκατάλειψη της δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη λύση αλλά σε νέες
περιπέτειες.
➢ Η λύση πρέπει να συνάδει µε το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συµβάσεις για
τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κοινοτικό δίκαιο.
➢ Η οµοσπονδιακή διζωνική, δικοινοτική Κυπριακή Δηµοκρατία πρέπει να
έχει µια και µόνη κυριαρχία, µια διεθνή προσωπικότητα και µια ιθαγένεια.
➢ Η λύση πρέπει να προνοεί την αποµάκρυνση των τουρκικών κατοχικών
στρατευµάτων και των εποίκων και την αποστρατικοποίηση της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Τελικός στόχος παραµένει η αποστρατικοποίηση της
Κύπρου.
➢ Η λύση πρέπει επίσης να αποκαθιστά τον σεβασµό της ανεξαρτησίας, την
ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής
Δηµοκρατίας χωρίς να δίδει δικαιώµατα µονοµερούς επέµβασης σε
οποιαδήποτε ξένη χώρα.
➢ Να αποκαθιστά και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
βασικές ελευθερίες όλων των κυπρίων, περιλαµβανοµένου του
δικαιώµατος επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες
τους. Καταδικάζουµε τη παράνοµη δόµηση στις ε/κυπριακές περιουσίες ως
ένα νέο τετελεσµένο που στοχεύει στην απόκτηση πολιτικών
πλεονεκτηµάτων στα πλαίσια της συζήτησης για λύση του Κυπριακού.
➢ Το ΑΚΕΛ µε συνέπεια υποστηρίζει την πολιτική ισότητα των δυο
κοινοτήτων στα πλαίσια της οµοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα
ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών.
Επαναπροσέγγιση – Τ/κυπριακή κοινότητα
1. Η συνεργασία, η ειρηνική συµβίωση και η κοινή πάλη για µια κοινή πατρίδα
που θα διασφαλίζει ένα χαρούµενο και ευτυχισµένο µέλλον για όλα τα παιδιά
της δεν ήταν ποτέ για το ΑΚΕΛ πολιτική του συρµού, που αλλάζει ανάλογα µε
τις κοµµατικές και παραταξιακές σκοπιµότητες ή µε υποδείξεις από έξω. Για το
ΑΚΕΛ η πολιτική αυτή απορρέει από την ιδεολογία του µαρξισµού-λενινισµού
και του επιστηµονικού σοσιαλισµού που ήταν και παραµένει η καθοδηγητική
πυξίδα στην 80χρονη ζωή και δράση του. Η σχέση του ΑΚΕΛ µε την τ/
κυπριακή κοινότητα είναι χτισµένη µε τους κοινούς ταξικούς και πολιτικούς
αγώνες, στους οποίους θυσιάστηκαν πολλοί σύντροφοι µας µε κορωνίδα τη
θυσία των Καβάζογλου και Μισιαούλη. Είναι γι’ αυτό που η επαναπροσέγγιση
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κατέχει σηµαντική θέση στην πολιτική του Κόµµατός µας για τη λύση του
Κυπριακού και για την οικοδόµηση µιας κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων. Το Κόµµα µας θεωρεί την επαναπροσέγγιση ως συστατικό
στοιχείο του αντικατοχικού αγώνα του λαού µας και κατά συνέπεια της
αποδίδει πολιτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Απορρίπτουµε προσεγγίσεις
που θεωρούν ότι η επαναπροσέγγιση είναι απλά θέµα καταπολέµησης
προκαταλήψεων µέσω συγκεκριµένης δουλιάς για αλλαγή της ψυχολογικής
διάθεσης της µιας κοινότητας έναντι της άλλης, ή την αποσυνδέουν από τον
αντικατοχικό αγώνα. Τασσόµαστε ενάντια στις όποιες προσπάθειες
ποδηγέτησης της επαναπροσέγγισης από ξένα κέντρα. Η επαναπροσέγγιση
είναι υπόθεση των ίδιων των Κυπρίων, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, και των
οργανωµένων συνόλων που τους εκφράζουν. Το Συνέδριο αποκρούει µε
αποφασιστικότητα τις συκοφαντίες που εκτοξεύονται κατά του Κόµµατος ότι
δήθεν έχει εγκαταλείψει την πάγια πολιτική της επαναπροσέγγισης.
2. Η επαναπροσέγγιση πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον αντίποδα του
εθνικισµού και του σοβινισµού, που εκφράζεται είτε µε εθνικιστικά-σοβινιστικά
συνθήµατα, είτε µε την απόρριψη της οµοσπονδιακής λύσης, είτε µε τον
εθισµό στις δοµές του ψευδοκράτους και την υπεράσπιση τους ακόµα και από
προοδευτικές δυνάµεις της τ/κυπριακής κοινότητας, είτε µε την αποδοχή του
εθνικού ξεκαθαρίσµατος που έχει συντελεστεί στον τόπο µας. Το ΑΚΕΛ και το
Λαϊκό Κίνηµα µε τους αγώνες τους πρόβαλαν την πολιτική της
επαναπροσέγγισης και συνέβαλαν στον µέγιστο βαθµό στην αποδοχή και
καθιέρωση της. Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνηµα θα εξακολουθήσουν να είναι οι
µπροστάρηδες της επαναπροσέγγισης.
3. Το ΑΚΕΛ χωρίς να παραγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραµατίζει η
Τουρκία στην κατεχόµενη Κύπρο, αποδίδει µεγάλη σηµασία στην τ/κυπριακή
κοινότητα και το δικό της ρόλο για επίλυση του Κυπριακού. Ε/κύπριοι και Τ/
κύπριοι είναι εξ’ αντικειµένου στρατηγικοί σύµµαχοι στην πάλη για την
επανένωση της πατρίδας µας.
4. Το 20ο Συνέδριο χαιρετίζει την αποµάκρυνση του Ντενκτάς - του κατ’ εξοχή
εκφραστή της διχοτόµησης και του σοβινισµού - από την ηγεσία των Τ/
κυπρίων. Η αλλαγή που επήλθε, τουλάχιστο µέχρι σήµερα, δεν δικαιώνει τις
προσδοκίες του κυπριακού λαού, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Από καιρό
διαπιστώνεται αποµάκρυνση της ηγεσίας του Ρεπουµπλικανικού Τουρκικού
Κόµµατος από κοινές θέσεις στο Κυπριακό, τις οποίες είχαµε επεξεργαστεί
µαζί στο παρελθόν. Η σηµερινή τ/κυπριακή ηγεσία ευθυγραµµίζεται µε την
πολιτική της Άγκυρας και παρουσιάζει µια υπέρµετρη ταύτιση µε τις δοµές του
κατοχικού µορφώµατος και ένα υπέρµετρο ζήλο στην υπεράσπιση τους. Η
προσπάθεια διεθνούς αναβάθµισης του ψευδοκράτους, η επιχειρούµενη
απόκτηση πολιτικών κερδών σε βάρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας από τις
κινήσεις που γίνονται για οικονοµική ανάπτυξη της τ/κυπριακής κοινότητας, η
συνεχιζόµενη µε αυξηµένους µάλιστα ρυθµούς δηµιουργία νέων τετελεσµένων
επί του εδάφους – ιδιαίτερα στο περιουσιακό – και οι συχνές ανοίκειες
φραστικές επιθέσεις ενάντια στον Πρόεδρο Παπαδόπουλο, την ηγεσία του
ΑΚΕΛ και ευρύτερα την πολιτική ηγεσία, δεν διευκολύνουν τις προσπάθειες
επίλυσης του Κυπριακού.
5. Το ΑΚΕΛ τάχθηκε ευθύς εξ’ αρχής υπέρ της ανάπτυξης του οικονοµικού και
βιοτικού επιπέδου των Τ/κυπρίων, νοουµένου ότι αυτό γίνεται στη βάση της
διεθνούς και κοινοτικής νοµιµότητας και δεν στοχεύει στην παράκαµψη της
Κυπριακής Δηµοκρατίας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια το ΑΚΕΛ χαιρετίζει όλα
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εκείνα τα µέτρα τα οποία η κυβέρνηση της Δηµοκρατίας πήρε για την ενίσχυση
των Τ/κυπρίων και τη διεύρυνση των σχέσεων, περιλαµβανοµένων και των
οικονοµικών, ανάµεσα στις δυο κοινότητες. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται
για την καλύτερη εφαρµογή αυτών των µέτρων θεωρώντας ότι υπάρχουν
περιθώρια υιοθέτησης και άλλων. Το ΑΚΕΛ σε συνεργασία µε το
Συνδικαλιστικό Κίνηµα θα συνεχίσει να παλεύει ώστε οι Τ/κύπριοι που
εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές να εργοδοτούνται µε τους ίδιους όρους
που εργοδοτούνται και οι Ε/κύπριοι συνάδελφοι τους έτσι που να µην πέφτουν
θύµατα εκµετάλλευσης.
6. Η τ/κυπριακή ηγεσία, ευθυγραµµιζόµενη πλήρως µε την Άγκυρα φαίνεται να
θέτει ως πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστο στο παρόν στάδιο, όχι την επίλυση
του Κυπριακού, αλλά την άρση της λεγόµενης αποµόνωσης των Τ/κυπρίων
και µέσω της την διεθνή αναβάθµιση του ψευδοκράτους. Προκειµένου να
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις επανέναρξης των συνοµιλιών η τ/κυπριακή
ηγεσία πρέπει να θέσει και πάλιν στην πράξη και όχι στα λόγια ως
προτεραιότητα της τη λύση του Κυπριακού. Ταυτόχρονα από πλευράς τ/
κυπριακής ηγεσίας πρέπει να υπάρξει κατανόηση για τις ανησυχίες της ε/
κυπριακής κοινότητας και τα θέµατα που θέτει προς συζήτηση.
7. Το Συνέδριο θεωρεί ότι ο διάλογος που διεξάγει το ΑΚΕΛ µε τ/κυπριακά
κόµµατα περιλαµβανοµένου του ΡΤΚ, σε µια προσπάθεια κατανόησης των
εκατέρωθεν θέσεων και ανησυχιών συνιστά σηµαντική συµβολή στη
δ η µ ι ο υ ρ γ ί α τ ω ν κ α λύ τ ε ρ ω ν π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ν ε π α ν έ ν α ρ ξ η ς τ ω ν
διαπραγµατεύσεων.
8. Το Συνέδριο θεωρεί ότι οι επαφές µεταξύ των απλών ανθρώπων Ε/κυπρίων
και Τ/κυπρίων, καθώς και οι κοινές εκδηλώσεις οµάδων και οργανωµένων
συνόλων, συµβάλλουν σηµαντικά στην κατανόηση των κοινών στοιχείων
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των δυο κοινοτήτων. Συµβάλλουν επίσης στην
εξάλειψη της όποιας καχυποψίας µεταξύ τους.
Εσωτερική διακυβέρνηση – εσωτερικό µέτωπο
1. Στο διάστηµα από το 19ο Συνέδριο υλοποιήσαµε το στόχο για περαιτέρω
ενδυνάµωση της επιρροής του Κόµµατος µέσα από την αύξηση των
ποσοστών του στις βουλευτικές εκλογές, καθώς και τον στόχο για Αλλαγή στη
διακυβέρνηση του τόπου µέσα από µια πλατιά συνεργασία δηµοκρατικών και
προοδευτικών δυνάµεων. Η συµβολή του Κόµµατος µας και του ευρύτερου
Λαϊκού Κινήµατος στην εκλογή του Τ. Παπαδόπουλου, υπήρξε αποφασιστική
και καθοριστική. Ως αποτέλεσµα της εκλογικής νίκης το ΑΚΕΛ συµµετέχει για
πρώτη φορά στο Υπουργικό Συµβούλιο µε κοµµατικά στελέχη. Το ΑΚΕΛ έχει
επίσης ουσιαστική συµµετοχή στην ευρύτερη διακυβέρνηση.
2. Ο λαός εναπόθεσε πολλές ελπίδες και προσδοκίες στην κυβέρνηση της
Αλλαγής και ιδιαίτερα προσβλέπει στο ΑΚΕΛ ως εκείνη την κατ’ εξοχή
φιλολαϊκή πολιτική και κοινωνική δύναµη για την υλοποίηση του
προγράµµατος διακυβέρνησης. Για το ΑΚΕΛ η υλοποίηση του κυβερνητικού
προγράµµατος ήταν και παραµένει θέµα ύψιστης πολιτικής σηµασίας. Το
Συνέδριο επιβεβαιώνει τη δέσµευση του Κόµµατος να εργαστεί µέχρι τέλους
για την υλοποίηση του προγράµµατος παρά τις όποιες αντικειµενικές και άλλες
δυσκολίες.
3. Η κακή κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και τα άλλα προβλήµατα που
άφησε πίσω της η συναγερµική δεκαετία, οι επιπτώσεις σε στρώµατα του
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πληθυσµού από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασµό µε τη µη
ορθή προενταξιακή διαπραγµάτευση, η στελέχωση του κρατικού µηχανισµού
στη µεγάλη του πλειοψηφία από ανθρώπους της δεξιάς, η γραφειοκρατική
νοοτροπία, η µειωµένη παραγωγικότητα στον δηµόσιο τοµέα, το ανεπαρκές
σύστηµα ελέγχου και αξιολόγησης και οι αντιλήψεις στον κρατικό µηχανισµό,
είναι ορισµένοι από τους πιο βασικούς παράγοντες που δηµιουργούν
προβλήµατα και προσκόµµατα στην υλοποίηση του κυβερνητικού
προγράµµατος. Τα προβλήµατα οξύνονται κατά καιρούς και από την επίδραση
εξωγενών παραγόντων όπως ο πόλεµος στο Ιράκ και άλλες τυχοδιωκτικές
ενέργειες του ιµπεριαλισµού, που ως αποτέλεσµα είχαν και την αλµατώδη
αύξηση της τιµής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
4. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι παρά τα προβλήµατα και τις δυσκολίες ο
απολογισµός της κυβέρνησης Παπαδόπουλου µέχρι σήµερα είναι θετικός. Η
κυβέρνηση έδωσε δείγµατα γραφής που καταδεικνύουν µια διαφορετική
νοοτροπία και προσέγγιση στα κοινωνικοοικονοµικά πράγµατα του τόπου, στο
νοικοκύρεµα της δηµόσιας ζωής, στην προώθηση της αξιοκρατίας και της
χρηστής διοίκησης. Αναγνώρισε την Αντίσταση κατά του φασισµού και
απέδωσε τιµές στους Αντιστασιακούς. Αντιµετώπισε τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα χωρίς να επιβάλει επιπρόσθετες φορολογίες. Κράτησε τον
πληθωρισµό και την ανεργία σε χαµηλά επίπεδα. Στο θετικό έργο της
κυβέρνησης καταγράφεται η ακύρωση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, η
διατήρηση και υπεράσπιση της ΑΤΑ, η ουσιαστική αύξηση των κατώτατων
µισθών, η απόσυρση του νοµοσχεδίου για τις απεργίες στις ουσιώδεις
υπηρεσίες, η λειτουργία του Κυπριακού Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών, η
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η δηµιουργία του ΤΕΠΑΚ, η θεσµοθέτηση της
δηµόσιας και δωρεάν υποχρεωτικής προδηµοτικής για όλα τα παιδιά, η
θεσµοθέτηση της φοιτητικής ταυτότητας, το πρόγραµµα άµεσης χορηγίας στις
κοινότητες, το πρόγραµµα χορηγίας στους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων, η
κατασκευή χώρων υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ), η εξαγγελία
στεγαστικής πολιτικής για τους πρόσφυγες, τους εγκλωβισµένους και
αυτόχθονες, οι µειώσεις στις τιµές των αυτοκινήτων, οι παροχές στους
πολύτεκνους, η αναδόµηση του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου και τη
διαµόρφωση ολοκληρωµένης εθνικής στρατηγικής κατά των ναρκωτικών, η
νέα τιµολογιακή πολιτική για τα φάρµακα που οδήγησε σε σηµαντική µείωση
των τιµών τους, η υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισµών στο
πρωτοφανές ποσοστό πάνω από 80%, το πακέτο µέτρων αντιµετώπισης του
κόστους των καυσίµων, το πακέτο µέτρων κοινωνικής συνοχής και πολλά
άλλα.
5. Παρόλα όσα έχουν γίνει το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι οι ρυθµοί
υλοποίησης του κυβερνητικού προγράµµατος δεν είναι οι αναµενόµενοι µε
αποτέλεσµα να παρατηρείται δυσφορία σε στρώµατα του πληθυσµού. Η
δυσφορία αυτή όταν είναι δικαιολογηµένη πρέπει να συναντά την ευαισθησία
της κυβέρνησης. Ορισµένες βέβαια φορές είναι αδικαιολόγητη γιατί δεν
λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες µέσα στις οποίες υλοποιείται το κυβερνητικό
πρόγραµµα, είτε διακρίνεται από µια αδηµονία να γίνουν όλα όσα διαλαµβάνει
το πρόγραµµα αµέσως.
6. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος σύγκλισης της
οικονοµίας, που εφαρµόζει η κυβέρνηση δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
υλοποίηση µε γρηγορότερους ρυθµούς του κυβερνητικού προγράµµατος και
για αντιµετώπιση µε πιο αποτελεσµατικό και πιο φιλολαϊκό τρόπο των
προβληµάτων που υπάρχουν και ταλαιπωρούν τα λαϊκά στρώµατα. Η
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κυβέρνηση πρέπει έγκαιρα να προβλέπει τις επιπτώσεις από διάφορα
προβλήµατα και καταστάσεις και να προτείνει ικανοποιητική θεραπεία πριν να
δηµιουργούνται τριβές και αναστάτωση µέσα σε συγκεκριµένα στρώµατα του
πληθυσµού.
7. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η
συµµετοχή του ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση
αποδεικνύεται καθηµερινά ουσιαστική και παραγωγική. Οι υπουργοί του ΑΚΕΛ
είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη που διαθέτει η παρούσα κυβέρνηση. Το
Κόµµα ζητά από τους υπουργούς του να συµβάλλουν ακόµα πιο
αποφασιστικά στη διαµόρφωση φιλολαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης, να
χειρίζονται πιο αποφασιστικά τα θέµατα που έρχονται µπροστά τους, να είναι
πιο αποφασιστικοί απέναντι στον κυβερνητικό γραφειοκρατικό µηχανισµό και
να έχουν µεγαλύτερη και πιο άµεση επαφή µε το λαό και τα προβλήµατα του.
8. Το 20ο Συνέδριο καλεί τα σώµατα και τα στελέχη του Κόµµατος και του Λαϊκού
Κινήµατος καθώς και την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες
Δυνάµεις να διαδραµατίσουν και στο µέλλον ακόµα πιο αποφασιστικό ρόλο
στην παρέµβαση για υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του κυβερνητικού
προγράµµατος.
9. Η συνεργασία του ΑΚΕΛ µε τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο και την κυβέρνηση
του χαρακτηρίζεται από φιλικό διάλογο, αµοιβαίο σεβασµό και κοινή δράση για
εφαρµογή του προγράµµατος της αλλαγής. Αυτό το καλό κλίµα πρέπει
συνεχώς να ενισχύεται για το καλό του τόπου και του λαού. Καλή σε γενικές
γραµµές συνεργασία και κλίµα υπάρχει και µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων
που στηρίζουν την Κυβέρνηση, παρά το µεγάλο εύρος και τη διαφορετικότητά
αυτών των δυνάµεων και παρά τις κατά καιρούς διαφορετικές προσεγγίσεις
που δηµιουργούν ένταση. Γι’ αυτό και διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω
συντονισµού και συνεννόησης µεταξύ των κοµµάτων της συµπολίτευσης και
µε την ίδια την κυβέρνηση.
10. Το 20ο Συνέδριο ξεκαθαρίζει για µια ακόµα φορά ότι η συµµετοχή στην
κυβέρνηση δεν σηµαίνει άρνηση της αυτοτέλειας και της αυτονοµίας του
Κόµµατος. Εκεί που διαφωνούµε µε αποφάσεις και πολιτικές που ακολουθεί η
κυβέρνηση έχουµε δικαίωµα και καθήκον να διαφοροποιούµαστε ακόµα και να
δηµοσιοποιούµε την αντίθεση και τις διαφορετικές µας θέσεις. Αυτό θα
εξακολουθήσουµε να το πράττουµε πάντα υπεύθυνα γιατί στόχος µας δεν είναι
να υποσκάψουµε αλλά να βοηθήσουµε την κυβέρνηση.
11. Το Συνέδριο υπογραµµίζει ότι ως ΑΚΕΛ δεν είµαστε διατεθειµένοι να
ανεχτούµε φαινόµενα αναξιοκρατίας, λαϊκισµού και δηµαγωγίας από πλευράς
στελεχών συγκυβερνώτων κοµµάτων. Δεν νοείται στελέχη από Κόµµατα της
συµπολίτευσης να ασκούν µε τον πιο εύκολο τρόπο κριτική στην κυβέρνηση
και να συνταυτίζονται ουσιαστικά µε την ισοπεδωτική αντιπολίτευση του
Συναγερµού και από την άλλη να υπάρχει η απαίτηση ότι το ΑΚΕΛ ως
υπεύθυνο Κόµµα να στηρίζει την κυβέρνηση.
12. Το Συνέδριο επισηµαίνει τις εντάσεις στο εσωτερικό µέτωπο που
προκαλούνται από τη στάση της ηγεσίας του Συναγερµού, η οποία ασκεί
ισοπεδωτική και στείρα αντιπολίτευση. Η ηγεσία του ΔΗΣΥ καταφεύγει συχνά
στην δηµαγωγία και τον λαϊκισµό. Προκαλεί συγκρούσεις µέσα στη βουλή. Με
τον πιο εύκολο τρόπο εκµεταλλεύεται οξυµένα προβλήµατα τα περισσότερα
από τα οποία δηµιουργήθηκαν επί δικής της διακυβέρνησης. Δεν διστάζει να
υποδαυλίζει αχρείαστες κινητοποιήσεις µε στόχο να φθείρει την κυβέρνηση και
τα συµπολιτευόµενα Κόµµατα. Η στάση αυτή του Συναγερµού, που συχνά
αναπαράγεται από µερίδα των ΜΜΕ, δηµιουργεί εντάσεις και υποσκάπτει την
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ενότητα στο εσωτερικό µέτωπο. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει την
στείρα και ισοπεδωτική αντιπολίτευση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ.
Βουλευτικές εκλογές και άλλες εκλογικές αναµετρήσεις
1. Oι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν µέσα σε ιδιάζουσες
συνθήκες διεθνώς και εσωτερικά.
Συνθήκες διαφορετικές από κάθε
προηγούµενη φορά και µε εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στον κόσµο
επικρατεί η ιµπεριαλιστική «νέα τάξη». Η Κύπρος είναι µέλος της Ε.Ε. Για
πρώτη φορά το Κόµµα µας µετέχει στη διακυβέρνηση του τόπου. Ο απόηχος
των δηµοψηφισµάτων και των ευρωεκλογών είναι ακόµα ζωντανός. Αναµένεται
να υπάρξει έντονη ανάµειξη των ΜΜΕ και των Γραφείων Δηµοσίων Σχέσεων.
Oλα τα Κόµµατα θα επιδιώξουν διεύρυνση των ψηφοδελτίων τους. Aναµένεται
να υπάρξει πρωτοφανής έκρηξη λαϊκισµού µε πρωταγωνιστή την ηγεσία του
ΔHΣY αλλά και άλλους. Oλες οι πολιτικές κινήσεις πριν και µετά τις εκλογές θα
διεξάγονται µε το βλέµµα στραµµένο στις προεδρικές εκλογές.
2. Στρατηγικός στόχος του ΑΚΕΛ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές είναι να
διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο µε ψηλά ποσοστά, ως η µεγαλύτερη
πολιτική δύναµη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου το ΑΚΕΛ θα πρέπει:
I. Nα διαµορφώσει αποτελεσµατική στρατηγική και τακτική και πρωτότυπη
και ευρηµατική προεκλογική εκστρατεία.
II. Nα καταρτίσει τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της
δύναµης και του κύρους του AKEΛ και της Αριστεράς ευρύτερα.
III. Nα επαναβεβαιώσει την πολιτική της διεύρυνσης µε Νέες Δυνάµεις µε τη
συµπερίληψη ακόµα περισσότερων αξιόλογων και ικανών ανθρώπων
από τον ευρύτερο δηµοκρατικό χώρο.
IV. Να επαναβεβαιώσει την πολιτική της ανανέωσης µε τη συµπερίληψη
αξιόλογων νέων ανθρώπων από τον ευρύ χώρο της Αριστεράς.
V. Το Συνέδριο µε στόχο την προώθηση της ανανέωσης στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις αποφασίζει
τον περιορισµό των θητειών των βουλευτών σε τρεις συνεχόµενες
θητείες. Για τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου που κατέχουν το βουλευτικό
αξίωµα η κάθε περίπτωση θα συζητείται ξεχωριστά. Οι βουλευτές που θα
συµπληρώσουν τρεις θητείες θα αξιοποιηθούν ποικιλόµορφα από το
Κόµµα.
VI. Αµέσως µετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία
των εκλογών όλες οι δυνάµεις του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος.
Nα σχεδιαστεί έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονοµική και τεχνική
προετοιµασία.
3. H ανάδειξη αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες συνθήκες αποκτά
ιδιαίτερη σηµασία και συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Στις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης του
2006 θα επιδιώξουµε επιβεβαίωση και ενίσχυση του αναγνωρισµένου ρόλου
του AKEΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ρόλος ο οποίος κατακτήθηκε µε τις
ορθές θέσεις που προβάλλουµε και την πάλη µας για αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Πέραν από την καθηµερινότητα του
πολίτη που ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες, η προσφορά και αποφασιστική
παρέµβαση µας σε θέµατα υποδοµής και ανάπτυξης δηµιουργεί τις
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προϋποθέσεις ο ρόλος µας να αναδειχθεί καταλυτικός σε τέτια ζητήµατα όπως
είναι: Η κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη, ο πολιτισµός και ο αθλητισµός, το
περιβάλλον και η οικολογία, η συµπλεγµατοποίηση υπηρεσιών, η ποιότητα και
αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, η ισοµερής και
ισορροπηµένη ανάπτυξη, η στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου.
4. Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη, παραµένει σταθερή η πολιτική της ανάδειξης
των ικανότερων µας στελεχών στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσον
κοµµατικών όσον και ευρύτερα. Kαι σ’ αυτή την εκλογή η επιδίωξη
διευρυµένων ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη την ευρύτητα του χώρου
του AKEΛ-Aριστερά- Nέες Δυνάµεις, παραµένει σε ισχύ. H πολιτική των
συνεργασιών και συµµαχιών θα βρίσκεται και πάλιν στο επίκεντρο της
εκλογικής µας τακτικής, έχοντας κατά νου και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
5. Στρατηγικός στόχος για τις προεδρικές εκλογές του 2008 παραµένει µια
φιλολαϊκή, προοδευτική, δηµοκρατική διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση, η οποία
θα έχει ως πρώτη προτεραιότητα πολιτικής, την λύση του Κυπριακού ή την
εφαρµογή µιας λύσης αν µέχρι τότε γίνει κατορθωτό να επιτευχθεί µια
λειτουργική και βιώσιµη λύση. Kαι παράλληλα η παρά πέρα προώθηση του
εκσυγχρονισµού της κυπριακής κοινωνίας σε µια φιλολαϊκή κατεύθυνση. Tο
πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι θέµα που το Κόµµα θα πρέπει να
εξετάσει την κατάλληλη στιγµή λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την εµπειρία της
παρούσας συµµετοχής στη διακυβέρνηση του τόπου και τις συνθήκες όπως
θα έχουν διαµορφωθεί από τις εξελίξεις του Κυπριακού και της εσωτερικής
διακυβέρνησης.
Το Κόµµα και η ενότητα του
1. Ως αποτέλεσµα των αγώνων, των επιτυχιών και της δύναµης του Κόµµατος η
κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά µε τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, τη
λειτουργία της δηµοκρατίας και πολλές άλλες πτυχές της ζωής, είναι
παράδειγµα προς µίµηση. Στην περίοδο που µεσολάβησε από το 19ο
Συνέδριο και µετά ο κοµµατικός µηχανισµός, εθελοντικός και έµµισθος,
καλέστηκε να φέρει σε πέρας σωρεία σηµαντικών πολιτικών και οργανωτικών
καθηκόντων. Το 20ο Συνέδριο διαπιστώνει ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που παρατηρήθηκαν, ο κοµµατικός µηχανισµός ανταποκρίθηκε
θετικά και επάξια. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα τη δουλιά που έγινε στις διάφορες
εκλογικές αναµετρήσεις και που είχε ως αποτέλεσµα τη νίκη στις βουλευτικές
εκλογές του 2001 και τις προεδρικές εκλογές του 2003. Θετικά βήµατα
σηµειώθηκαν επίσης και στη λειτουργία σωµάτων και βοηθητικών Γραφείων,
στην κάλυψη στόχων του ετήσιου οργανωτικού πλάνου, στην κινητοποίηση
µελών και οπαδών του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος.
2. Υπήρξαν όµως και σοβαρές αδυναµίες και εµφανείς ελλείψεις και κενά στη
λειτουργία του κοµµατικού µηχανισµού. Τα αρνητικά φαινόµενα της µειωµένης
προσφοράς εθελοντικής δουλιάς, της χαλάρωσης και του παραγοντισµού
συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις γραµµές του Κόµµατος και είναι
ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια για ποιοτική και ποσοτική άνοδο
στη δουλιά µας. Το ΑΚΕΛ δεν συµβιβάζεται µε αυτά τα φαινόµενα, τα οποία
εκτρέφει και αναπαράγει η καπιταλιστική κοινωνία. Καταβλήθηκαν
προσπάθειες αντιµετώπισης τους, χωρίς όµως να σηµειωθούν ιδιαίτερες
επιτυχίες.
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3. Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να συνειδητοποιηθεί η
πολιτική και ιδεολογική σηµασία της οργανωτικής δουλιάς που συχνά είναι
δύσκολη, σκληρή, και αγχώδης. Επιβάλλεται να προχωρήσουµε στην
ενίσχυση του µηχανισµού εθελοντικού και έµµισθου, χωρίς αναβολές και
σκεπτικισµούς. Το θέµα είναι σηµαντικό και πρέπει να προωθείται ταυτόχρονα
µε άλλες πτυχές της δράσης του Κόµµατος όπως εκείνες που αφορούν τα νέα
µέλη, τη σωστή αφοµοίωση τους, την ενίσχυση του πολιτικού και ιδεολογικού
υπόβαθρου των µελών και στελεχών όλης της κλίµακας.
4. Η Κοµµατική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) - που είναι το θεµέλιο του Κόµµατος, ο
κρίκος σύνδεσης του µε τους εργαζόµενους και ευρύτερα το λαό µας,
συστατικός κρίκος στη διαδικασία λήψης σηµαντικών αποφάσεων και το µέσο
υλοποίησης των αποφάσεων του Κόµµατος - πρέπει να τύχει περισσότερης
προσοχής όχι µόνο από τα καθοδηγητικά όργανα, αλλά και τα ίδια τα στελέχη,
όλων των επιπέδων, είτε είναι κοµµατικά στελέχη που υπηρετούν στον
µηχανισµό του Κόµµατος, είτε κατέχουν και δηµόσια αξιώµατα.
5. Η προσπάθεια µελέτης και καταπολέµησης των αρνητικών φαινοµένων, η
ανάγκη για επίλυση προβληµάτων που προκαλούνται από αυτά, συνδυάζεται
µε τη σταδιακή και πολύπλευρη ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και
αποδοτικότητας του Κόµµατος. Το 20ο Συνέδριο κάνοντας αυτές τις
διαπιστώσεις αποφασίζει την πραγµατοποίηση έκτακτου Συνεδρίου στο
µεσοδιάστηµα µεταξύ 20ου και 21ου Συνεδρίου το οποίο θα ασχοληθεί µε την
οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος και πιθανές καταστατικές αλλαγές.
6. Με αφετηρία το 17ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ το 1990, η δραστηριότητα του
Κόµµατος µας επεκτάθηκε σχεδόν σε όλους τους τοµείς της πολιτικής,
κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Η δουλιά µας στους
µαζικούς φορείς που καλύπτουν όλους αυτούς τους τοµείς πολλαπλασιάστηκε.
Το Συνέδριο σηµειώνει µε ικανοποίηση τα θετικά αποτελέσµατα της
παρέµβασης µας στους διάφορους µαζικούς φορείς. Οι οργανωµένες
παρατάξεις του Κόµµατος σε επαγγελµατικούς – συνδικαλιστικούς χώρους
σηµειώνουν αξιόλογες επιτυχίες. Ταυτόχρονα το Συνέδριο διαπιστώνει
ελλείψεις, αδυναµίες και παραλείψεις που δεν µας επιτρέπουν να
προσφέρουµε στο βαθµό που η κυπριακή κοινωνία αναµένει από το ΑΚΕΛ.
Υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης µας και την ίδια
στιγµή προκύπτει η ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε ακόµα
περισσότερους νέους χώρους. Προκύπτει επίσης η ανάγκη για αναβάθµιση,
πιο οργανωµένη και πιο συστηµατική δουλιά των βοηθητικών Γραφείων της
Κ.Ε. Σε σχέση µε τους εκπροσώπους του Κόµµατος σε θεσµικά όργανα ενώ
καταγράφεται θετική συµβολή και ανάλογο ενδιαφέρον, προκύπτει και εδώ
ανάγκη καλύτερης συνεννόησης και συντονισµού.
7. Η ενότητα του Κόµµατος είναι η µεγαλύτερη µας κατάκτηση και το ισχυρότερο
όπλο που διαθέτουµε. Στην πενταετία από το19ο Συνέδριο µέχρι σήµερα
δυστυχώς εντάθηκαν τα φαινόµενα παραβίασης συλλογικών αποφάσεων του
Κόµµατος. Τέτια φαινόµενα είχαµε στις διάφορες εκλογικές αναµετρήσεις και
ιδιαίτερα κατά το δηµοψήφισµα του Απρίλη 2004. Οι παραβιάσεις συλλογικών
αποφάσεων καταδεικνύουν ένα κενό στην ιδεολογικοπολιτική µας
διαπαιδαγώγηση, που πρέπει να αντιµετωπιστεί. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι
σε δύσκολες ώρες που κληθήκαµε να πάρουµε θέση σε κεφαλαιώδη
ερωτήµατα, σε ώρες όπου η ενότητα του Κόµµατος ήταν ακόµα πιο
απαραίτητη, δεν κατορθώσαµε να αρθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.
Ορισµένοι έθεσαν την προσωπική τους συνείδηση πάνω από τη συλλογική
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συνείδηση του Κόµµατος δηµιουργώντας έτσι πρόβληµα συνοχής και
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής και της πάλης του Κόµµατος.
8. Το Συνέδριο καλεί το Κόµµα να συνεχίσει να αντιπαλεύει µε αυτό το αρνητικό
φαινόµενο, όπως και µε τα όποια αρνητικά φαινόµενα παρουσιάζονται στη
δουλιά, την πάλη και τη συµπεριφορά µας. Μόνο έτσι το Κόµµα θα καθίσταται
συνεχώς και πιο ικανό να προωθεί τις αποφάσεις του, να υλοποιεί την πολιτική
του, να προάγει την ενότητα του και να αντιµετωπίζει τις δυσκολίες. Η
προσήλωση όλων µας στις Οργανωτικές αρχές του Κόµµατος και στις αρετές
της κοµµουνιστικής ηθικής είναι αναγκαία και απαραίτητη.
9. Τα σώµατα του Κόµµατος δεν πρέπει να δείχνουν ανοχή απέναντι στα
αρνητικά φαινόµενα. Με συντροφικότητα και πειθώ αλλά και µε τη λήψη
µέτρων, εκεί όπου είναι αναγκαίο, θα πρέπει να προστατεύουν την ενότητα,
την πολιτική και τις αρχές του Κόµµατος, έτσι όπως τις καθορίζει το
καταστατικό µας και τις ερµηνεύουν τα συλλογικά όργανα.
10. Η ιδεολογική µόρφωση και επιµόρφωση των κοµµατικών µελών και στελεχών
εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικότερα µας καθήκοντα. Η αστική
ιδεολογία, η ιµπεριαλιστική «νέα τάξη πραγµάτων» και η παγκοσµιοποίηση
των πολυεθνικών εταιρειών προάγουν την αποϊδεολογικοποίηση, την αντίληψη
περί της εξάλειψης των συνόρων Αριστεράς Δεξιάς, την αποπολιτικοποίηση,
τον κοσµοπολιτισµό, την απαξίωση της οργανωµένης πάλης. Η κατάσταση
αυτή επιδρά και στην κοµµατική µας ζωή δηµιουργώντας αρνητικά φαινόµενα.
Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής µας δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας
για να αντιπαλέψουµε µε επιτυχία αυτά τα αρνητικά φαινόµενα.
11. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής µας δουλιάς πρέπει να βρίσκονται οι βασικές
αρχές της µαρξιστικής-λενινιστικής κοσµοθεωρίας, η αντίληψη µας για το
σοσιαλισµό, ο διεθνισµός, οι σύγχρονοι προβληµατισµοί στο παγκόσµιο
προοδευτικό κίνηµα, η πάλη κατά του εθνικισµού-σοβινισµού, οι οργανωτικές
αρχές που διέπουν την λειτουργία του Κόµµατος µας. Η µαχητική υπεράσπιση
της ιδεολογίας µας, το ξεσκέπασµα των αδιεξόδων, των αντιφάσεων και των
αυταπατών που καλλιεργεί η αστική ιδεολογία, η τεκµηριωµένη αποκάλυψη
του αντιλαϊκού χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισµού, η πάλη κατά της
υποκουλτούρας και του κοσµοπολιτισµού, έχουν µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες
της Κύπρου, όχι µόνο ιδεολογική αλλά και τεράστια πολιτική σηµασία.
12. Το Συνέδριο εκτιµά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναβάθµιση και
εκσυγχρονισµό της ιδεολογικής µας δουλιάς, περιλαµβανοµένης και της
αξιοποίησης µέσων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Παρόλα αυτά
είναι γεγονός ότι δεν έχουµε καταφέρει να αναβαθµίσουµε την ιδεολογική µας
δουλιά στο βαθµό που επιθυµούµε και που οι ίδιες οι συνθήκες απαιτούν.
Είναι αναγκαία η πιο οργανωµένη και προγραµµατισµένη συνεχής
προσπάθεια. Επιβάλλεται επίσης η µεγαλύτερη και καλύτερη αξιοποίηση των
διεθνών µας σχέσεων. Η δουλιά µας στον ιδεολογικό τοµέα πρέπει να
χαρακτηρίζεται από περισσότερη εξωστρέφεια και να στοχεύει στην µετάδοση
των δικών µας µηνυµάτων στα πλατιά στρώµατα του λαού.
13. Τα 80χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ πρέπει να αξιοποιηθούν και στον ιδεολογικό
τοµέα. Οι πολύχρονοι αγώνες, η ανεκτίµητη προσφορά και οι µεγάλες θυσίες
του Κόµµατος µας εµπεριέχουν διδάγµατα διαχρονικής σηµασίας που πρέπει
να είναι κτήµα του κάθε ΑΚΕΛιστή και ευρύτερα κάθε προοδευτικού ανθρώπου
στην Κύπρο.

16
14. Παρόλες τις διαπιστώσεις για την αναγκαιότητα του ο «Νέος Δηµοκράτης», το
θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά
έχει αδρανήσει. Το
θέµα του ρόλου, της κανονικής έκδοσης και της
αναβάθµισης του περιεχοµένου του θεωρητικού και πολιτικού µας οργάνου,
παραµένει ως καθήκον πρωταρχικής σηµασίας και πρέπει να απασχολήσει
πολύ σοβαρά και πολύ συγκεκριµένα τη νέα Κεντρική Επιτροπή.
15. Η Επαγρύπνηση πρέπει να εξακολουθήσει να είναι µέρος της καθηµερινής
Κοµµατικής µας δουλειάς. Το ΑΚΕΛ ως ένα µεγάλο πολιτικό Κόµµα χρειάζεται
να είναι συνεχώς ενήµερο για τις διάφορες εξελίξεις και τα τεκταινόµενα ώστε
να είναι σε θέση να διαµορφώνει σωστά την πολιτική και την τακτική του. Από
την άλλη πρέπει να είναι σε θέση να προλαµβάνει τυχόν ενέργειες που
στρέφονται ενάντια στο ίδιο και τα στελέχη του. Ταυτόχρονα ως Κόµµα που
δραστηριοποιείται σε µια ηµικατεχόµενη και απειλούµενη από πολλούς
κινδύνους πατρίδα, θεωρούµε χρέος µας να επαγρυπνούµε και σε θέµατα που
αφορούν την ασφάλεια της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Το Συνέδριο τονίζει την
ανάγκη όπως η Κοµµατική και πολιτική επαγρύπνηση, που είναι καθήκον
όλων µας, ενταθεί και αναβαθµιστεί.
16. Η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις
εντός του Κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα,
τεκµηρίωση των θέσεων, σεβασµό των άλλων πολιτικών δυνάµεων και
συλλογικότητα. Το Συνέδριο εκφράζει συνολικά θετική εκτίµηση για την
παρουσία και τη δράση της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδα και ταυτόχρονα
διαπιστώνει ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια για βελτίωση της.
17. Τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάµεις καθ’
όλη τη διάρκεια της θητείας τους ανέπτυξαν ουσιαστική και πολυδιάστατη
εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ανακίνηση και
επίλυση εκατοντάδων προβληµάτων. Το Συνέδριο εκτιµώντας ως
ικανοποιητική σε γενικές γραµµές την επαφή µε τις συνοικίες, τις κοινότητες
και τα οργανωµένα σύνολα, αλλά και τον απλό πολίτη καλεί τους Βουλευτές
µας να αναβαθµίσουν ακόµα περισσότερο την επαφή τους µε το λαό και τα
προβλήµατα του. Το Συνέδριο αποτιµά θετικά επίσης τον θεσµό των
Κοινοβουλευτικών Συνεργατών
σηµειώνοντας ταυτόχρονα τις ευρύτερες
δυνατότητες που παρέχονται και πρέπει να αξιοποιηθούν.
18. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η εκλογή του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ στην
προεδρία του Κοινοβουλίου της
Κυπριακής Δηµοκρατίας είναι γεγονός
ιστορικής σηµασίας για τα πολιτικά πράγµατα της Κύπρου. Εγκαινίασε µια νέα
περίοδο κατά την οποία το ΑΚΕΛ όχι µόνο υποστηρίζει στα πλαίσια
συνεργασιών την ανάδειξη σε ύπατα αξιώµατα της Δηµοκρατίας
προσωπικότητες από άλλους χώρους, αλλά και διεκδικεί δικαιωµατικά αυτά τα
αξιώµατα και για τον εαυτό του. Η ανάδειξη στην προεδρία της Βουλής του Γ.Γ.
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ είναι µια δικαίωση για το Κόµµα µας και τους πολύχρονους
αγώνες του.
19. Η προεδρία της Βουλής κατά τα τελευταία πέντε χρόνια λειτούργησε
συναινετικά και προώθησε την συναντίληψη. Ανέπτυξε και καλλιέργησε
εξαίρετες σχέσεις µε ξένα κοινοβούλια. Ανάπτυξε ακόµα περισσότερο την
κοινοβουλευτική διπλωµατία, θέτοντας την στην υπηρεσία της υπόθεσης της
Κύπρου σε µια δύσκολη εποχή για την πατρίδα µας. Με πρωτοβουλίες της
προεδρίας η Βουλή καθιέρωσε την επικοινωνία µε τον πολίτη και ανάπτυξε
πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς όπως τον τοµέα του
πολιτισµού. Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη Βουλή. Εισήχθη ο θεσµός
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του επιστηµονικού συνεργάτη. Υποστηρίχθηκαν µια σειρά πρωτόγνωροι
θεσµοί όπως είναι η Βουλή των Γερόντων, η Βουλή των Παιδιών και η Βουλή
των Νέων. Το Κόµµα µας απέδειξε ότι είναι ικανό όχι µόνο να κατέχει αλλά και
να αναδεικνύει µε τη δουλιά του ανώτερους θεσµούς της κυπριακής πολιτείας.
20. Το ΑΚΕΛ από τον Ιούνιο του 2004, συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(ΕΚ) και στην Πολιτική Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρεια
Πράσινη Αριστερά (Ε.Ε.Α/ΒΠΑ). Για το ΑΚΕΛ, η συµµετοχή στο ΕΚ αποτελεί
µια ακόµα έπαλξη αγώνα και πάλης για προώθηση του Κυπριακού, την
αντιµετώπιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών
και περιοριστικών για τη
δηµοκρατία αποφάσεων της Ε.Ε.
Αποτελεί την έπαλξη για προώθηση
φιλολαϊκών-διεκδικητικών θέσεων υπέρ των πλατιών στρωµάτων των
εργαζοµένων. Το 20ο Συνέδριο αξιολογώντας και αξιοποιώντας τις εµπειρίες
ενός χρόνου λειτουργίας τόσο στο ΕΚ όσο και στην πολιτική οµάδα της Ε.Ε.Α/
ΒΠΑ και έχοντας επίγνωση του µεγέθους µας και των δυσκολιών, διαπιστώνει
ότι το Κόµµα µας έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τόσο της λειτουργίας
του σε αυτό το επίπεδο όσο και της αποτελεσµατικότητας του.
21. Το Συνέδριο τονίζοντας τη σηµασία της «Χαραυγής» ως του καθηµερινού
εκφραστικού οργάνου του Κόµµατος διαπιστώνει ότι η εφηµερίδα στην
τελευταία πενταετία έκανε σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο
περιεχόµενο όσο και στη µορφή και το νέο σχήµα βοήθησε να αποκτήσει νέο,
σύγχρονο πρόσωπο. H βελτίωση της εικόνας και του περιεχοµένου της
εφηµερίδας δεν συνοδεύθηκε δυστυχώς µε αύξηση της κυκλοφορίας. Tο
αρνητικό φαινόµενο της γενικότερης χαλάρωσης, τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται µε την απώλεια εφηµεριδοπωλών και η πληθώρα των MME
και µάλιστα των ηλεκτρονικών, επιδρούν αρνητικά στον τοµέα της αύξησης της
κυκλοφορίας της «Χαραυγής».
22. H συνειδητοποίηση της ανάγκης καθηµερινής αγοράς και µελέτης της
“Xαραυγής” είναι ένα µόνιµο ιδεολογικό - πολιτικό καθήκον. H διάδοση του
εκφραστικού µας οργάνου και η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του είναι ένα
οργανωτικό καθήκον που έχει όµως σηµαντικό πολιτικο-ιδεολογικό
περιεχόµενο. H ανάπτυξης της κυκλοφορίας της “Xαραυγής πρέπει να
βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής όλων των σωµάτων του
Kόµµατος, κεντρικών, επαρχιακών, τοπικών, αλλά και όλων των µελών του
Κόµµατος.
23. H ανάγκη συνεχούς αναβάθµισης του περιεχοµένου και της εµφάνισης της
“Xαραυγής” ώστε να ανταποκρίνεται στην κοινωνική εξέλιξη και στις
σύγχρονες απαιτήσεις πληροφόρησης, και ανάλυσης της πολιτικής, των
θέσεων και προτάσεων του Kόµµατος, προβάλλει επιτακτική. Προς την
κατεύθυνση αυτή το Συνέδριο καλεί τη διεύθυνση και όλους τους συντελεστές
της εφηµερίδας να εργάζονται συνεχώς για την περαιτέρω βελτίωση του
περιεχοµένου, της ποιότητας και της εµφάνισης της “Xαραυγής”.
Η κυπριακή οικονοµία
1. Η κυπριακή οικονοµία µε τις ιδιαιτερότητες της αναπτύσσεται πλέον στο
περιβάλλον της Ευρώπης και της παγκοσµιοποίησης. Μιας παγκοσµιοποίησης
η οποία επιχειρεί να επιβάλει ως πρότυπο µοντέλο κοινωνικο-οικονοµικής
ανάπτυξης το «νεοφιλελεύθερο» νεοσυντηρητικό καπιταλιστικό µοντέλο
ανάπτυξης. Μοντέλο το οποίο δυστυχώς κυριαρχεί σήµερα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το ΑΚΕΛ εργάζεται για µια σύγχρονη οικονοµία στην οποία θέλουµε
να συνυπάρχουν, να αλληλοσυµπληρώνονται και να συνεργάζονται ο
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κοινωνικός µε τον ιδιωτικό τοµέα. Για µια οικονοµία µε στόχους
ανθρωποκεντρικούς και προσαρµοσµένη στις ανάγκες των πλατιών λαϊκών
στρωµάτων.
2. Η δεκαετία της διακυβέρνησης Κληρίδη χαρακτηρίστηκε από νεοφιλελεύθερες
συντηρητικές προσεγγίσεις και από οικονοµική πολιτική η οποία σε γενικές
γραµµές ταυτίστηκε µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του µεγάλου
κεφαλαίου. Η διαπραγµάτευση της εναρµόνισης µε το Κοινοτικό κεκτηµένο
έγινε υπό την σκιά αυτής της πολιτικής, αδυνατίζοντας έτσι τη δυνατότητα για
µια πιο αποφασιστική και αποτελεσµατική διαπραγµάτευση, η οποία θα
µπορούσε να προστατεύσει πιο αποτελεσµατικά τόσο τα συµφέροντα των
λαϊκών στρωµάτων όσο και ζωτικής σηµασίας τοµείς της οικονοµίας, στο
πλαίσιο µιας πιο οµαλής και ελεγχόµενης διαδικασίας προσαρµογής.
3. Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δηµιούργησε προϋποθέσεις για µια
διαφορετική οικονοµική και κοινωνική φιλοσοφία και προσέγγιση µε φιλολαϊκό
και προοδευτικό περιεχόµενο όπως αυτό εκφράζεται µέσα από το πρόγραµµα
διακυβέρνησης και όπως διαφαίνεται µέσα από αρκετές πτυχές της πολιτικής
που ακολουθείται.
4. Η νέα κυβέρνηση έχει παραλάβει µια οικονοµία σε κατάσταση ύφεσης µε
σχεδόν µηδενικούς ρυθµούς ανάπτυξης, µε τεράστια δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα πρωτόγνωρα για την µεταπολεµική φάση ανάπτυξης της
κυπριακής οικονοµίας, µε σηµαντική επιδείνωση του δηµόσιου χρέους και µε
την παραγωγικότητα στα πιο χαµηλά σηµεία µετά το 1974. Παρόλα αυτά το
Συνέδριο διαπιστώνει ότι σήµερα η οικονοµία έχει µπει σε τροχιά ανάκαµψης
µε ρυθµούς ανάπτυξης αισθητά ψηλότερους και µε σηµαντικές επιδόσεις
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας αφού το έλλειµµα περιορίζεται δραστικά και το
δηµόσιο χρέος παρουσιάζει βελτίωση. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η
βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς µέτρα που να πλήττουν ιδιαίτερα τα λαϊκά
στρώµατα και να µειώνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια.
5. Αποτελεί όµως επίσης γεγονός ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν
γίνει ακόµα τόσο εµφανή όσο το ΑΚΕΛ επιδιώκει και διεκδικεί, εκείνα τα
οικονοµικά και κοινωνικά µέτρα τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως στις
προσδοκίες των λαϊκών στρωµάτων που έχουν στηρίξει την αλλαγή και
περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα διακυβέρνησης. Η βελτίωση των
οικονοµικών δεδοµένων όπως παρουσιάζεται σήµερα επιτρέπει και επιβάλλει
πιο δραστικά µέτρα κοινωνικής πολιτικής για τα οποία το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει
να εργάζεται συστηµατικά και επίµονα στη βάση της δέσµευσης για πλήρη
εφαρµογή του πνεύµατος και του γράµµατος του προγράµµατος
διακυβέρνησης.
Οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι παρά την οικονοµική ανάπτυξη και
την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και η οποία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στους
αγώνες της Αριστεράς, η Κύπρος αντιµετωπίζει αρκετά οικονοµικά και
κοινωνικά προβλήµατα. Ορισµένα οξύνθηκαν περισσότερο µετά την ένταξη
της Κύπρου στην Ε.Ε. κυρίως λόγω της µη ικανοποιητικής διαπραγµάτευσης
από την κυβέρνηση του Συναγερµού στην προσπάθεια τους να
εξυπηρετήσουν το µεγάλο κεφάλαιο, αλλά επίσης και λόγω των συνθηκών
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης και ασυδοσίας του µεγάλου κεφαλαίου που
κυριαρχεί στην Ε.Ε. Τα κυριότερα προβλήµατα είναι:
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-

Η µονόπλευρη ανάπτυξη της οικονοµίας προς τη κατεύθυνση των
υπηρεσιών και ιδιαίτερα προς το κλάδο του τουρισµού.

-

Η συνεχής συρρίκνωση των τοµέων της παραγωγής και η ανάγκη
εκσυγχρονισµού της υλικής βάσης στη µεταποιητική βιοµηχανία.

-

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος.

-

Το φαινόµενο της φτώχειας που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισµό.

-

Η συνεχής άνοδος των τιµών της γης και του κόστους κατοικίας που
οξύνει ακόµα περισσότερο το πρόβληµα της στέγης.

-

Η ανεργία που παρόλο ότι παραµένει σε χαµηλά συγκριτικά επίπεδα
εν τούτοις χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση και προσοχή.

-

Η αύξηση των προβληµάτων στην αγροτική οικονοµία.

Για όλα αυτά τα προβλήµατα το Κόµµα και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα έχουν
επεξεργαστεί θέσεις για την αντιµετώπιση τους, παλεύουν για την επίλυση
τους και βρίσκονται σε συνεχή διάλογο µε την κυβέρνηση για τη διαµόρφωση
πολιτικών αντιµετώπισης τους.
2. Η απασχόληση αλλοδαπών εργαζοµένων έχει προσλάβει µαζικές διαστάσεις
λόγω της µεγάλης ζήτησης εργαζοµένων σε χειρωνακτικά κυρίως επαγγέλµατα
και της ελεύθερης διακίνησης εργαζοµένων κυρίως από τις νεοενταχθείσες
στην Ε.Ε. χώρες. Τα φαινόµενα σκληρής και πολλές φορές απάνθρωπης
εκµετάλλευσης των αλλοδαπών εργαζοµένων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως
φτηνή εργατική δύναµη, δεν είναι µόνο απαράδεκτα και καταδικαστέα από
ηθικής άποψης, αλλά συνάµα λειτουργούν και προς την κατεύθυνση
υπόσκαψης
των κεκτηµένων
όρων εργασίας και των συλλογικών
συµβάσεων. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται µαζί µε το συνδικαλιστικό
κίνηµα ώστε οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των αλλοδαπών που
απασχολούνται νόµιµα στη χώρα (κοινοτικών και µη) να είναι εκείνες που
προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις. Το ΑΚΕΛ ως Κόµµα διεθνιστικό
θα σταθεί εµπόδιο στις προσπάθειες εκµετάλλευσης και στα όποια φαινόµενα
ρατσισµού και ξενοφοβίας.
3. Η αντιµετώπιση της παράνοµης απασχόλησης είναι υπόθεση του κράτους. Η
αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων στους
παρανοµούντες εργοδότες είναι υποχρέωση της πολιτείας. Εκεί όπου
παρατηρείται προσφορά ντόπιου εργατικού δυναµικού θα πρέπει να
ανασταλεί η παραχώρηση αδειών απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού
δυναµικού, παράλληλα µε την αναθεώρηση των κριτηρίων παραχώρησης
αδειών απασχόλησης αλλοδαπών εργαζοµένων.
4. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
δηµιουργηθούν ανεξάρτητοι µηχανισµοί διαχείρισης και ελέγχου της
εκκλησιαστικής περιουσίας στους οποίους να έχει λόγο η κοινωνία και να
λειτουργούν µε διαφανείς διαδικασίες. Η φορολόγηση των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της Εκκλησίας πρέπει να καθιερωθεί.
Εργαζόµενοι και Συνδικαλιστικό Κίνηµα
1. Το Συνέδριο διαπιστώνει ότι η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου έθεσε
τροχοπέδη στην νεοφιλελεύθερη επίθεση που δέχονταν οι εργαζόµενοι κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ΔΗΣΥ από την πλευρά της κυβέρνησης.
Διαµορφώθηκε ένα νέο ευνοϊκότερο σκηνικό για τους εργαζόµενους και το
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συνδικαλιστικό κίνηµα. Αισθητή διαφοροποίηση υπήρξε και στη γενικότερη
αντιµετώπιση
από τη πλευρά της κυβέρνησης του κινήµατος των
εργαζοµένων όσο αφορά τα θέµατα της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, την
ανανέωση των συλλογικών συµβάσεων και τον σεβασµό των διαδικασιών
κοινωνικού διαλόγου και τριµερούς συνεργασίας καθώς και των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων.
2. Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε νέα
δεδοµένα στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα, όπως άλλωστε το ΑΚΕΛ είχε
προβλέψει και είχε προειδοποιήσει, τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόµενους
και τις κατακτήσεις τους. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντανακλούν
τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Αυτό ενθαρρύνει τους εργοδότες στις επιθέσεις τους ενάντια στα
δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων.
3. Υπό αυτές τις συνθήκες το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εκτιµά ότι ο ρόλος του
ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος καθίσταται ολοένα και περισσότερο
αναγκαίος και ουσιαστικός για υπεράσπιση των οικονοµικών, κοινωνικών και
συνδικαλιστικών τους κατακτήσεων και για την διεκδίκηση του δίκαιου και
λογικού µεριδίου που τους αναλογεί στα πλαίσια της οικονοµικής ανάπτυξης.
Το Κόµµα των Κυπρίων Εργαζοµένων θα εξακολουθήσει να βρίσκεται δίπλα
στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα συναγωνιστής στους αγώνες για τους
ανθρώπους του µόχθου. Το Συνέδριο απευθύνεται προς τους εργαζόµενους
τονίζοντας ότι η προάσπιση και η επέκταση των κατακτήσεων τους µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µέσα από τη συσπείρωση τους στις συνδικαλιστικές τους
οργανώσεις και ιδιαίτερα την πρωτοπόρα ταξική συνδικαλιστική οργάνωση της
ΠΕΟ και την οργανωµένη πάλη. Το Συνέδριο καλεί τους ΑΚΕΛιστές να είναι
πρωτοπόρα συνδικαλιστικά στελέχη και µε τη δράση και το παράδειγµα τους
να εµπνέουν τους εργαζόµενους και να τους καθοδηγούν.
4. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα µειώνονται δραστικά και η οικονοµία φαίνεται να ανακάµπτει. Η
βελτίωση της κατάστασης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για µια πιο δραστική
κοινωνική πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης που να στοχεύει στην
ελάφρυνση των πιο αδύνατων στρωµάτων του πληθυσµού και στην βελτίωση
της θέσης των εργαζοµένων. Έκφραση αυτής της πολιτικής ήταν και το πακέτο
µέτρων κοινωνικής συνοχής που εξάγγειλε η κυβέρνηση τον περασµένο
Οκτώβριο.
5. Το ΑΚΕΛ θα αγωνιστεί µαζί µε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα για την
εκπλήρωση των εξής στόχων:
-

Την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος διακυβέρνησης.

-

Την αποτελεσµατική αντίσταση στις εργοδοτικές επιθέσεις.

-

Την προώθηση θεσµικών και νοµοθετικών µέτρων για ενίσχυση του
δικαιώµατος της οργάνωσης των εργαζοµένων.

-

Την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και την
προστασία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.

-

Τη προώθηση δικαιότερης κατανοµής των αποτελεσµάτων της
οικονοµικής ανάπτυξης.

-

Τον συντονισµό µε τις άλλες Αριστερές προοδευτικές δυνάµεις στον
Ευρωπαϊκό χώρο για ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον
νεοφιλελευθερισµό, που εκφράζεται µε αντεργατικά µέτρα και πολιτικές
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που στρέφουν δεκαετίες πίσω τις συνθήκες ζωής και εργασίας των
εργαζοµένων.
-

Στόχος παραµένει επίσης η επαναφορά στον τρόπο υπολογισµού της
ΑΤΑ όπως ήταν πριν να τον κουτσουρέψει η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ.

Αγρότες και αγροτικό κίνηµα
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει µε ικανοποίηση το κυβερνητικό
ενδιαφέρον και στον τοµέα της αγροτικής πολιτικής. Η απόφαση για ρύθµιση
των αγροτικών χρεών, που ήταν ένα πολύχρονο αίτηµα του αγροτικού κόσµου
και των αγροτικών οργανώσεων είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη αυτού του
ενδιαφέροντος.
2. Ανεξάρτητα από τα θετικά βήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί επί
διακυβέρνησης της Αλλαγής, τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον αγροτικό
κόσµο εξακολουθούν να είναι πολλά και δύσκολα. Η ένταξη της Κύπρου στην
Ε.Ε. έχει οξύνει αρκετά από αυτά τα προβλήµατα. Αµετάθετος στόχος του
ΑΚΕΛ παραµένει η στήριξη και ενίσχυση του αγρότη και του κατοίκου της
υπαίθρου, µέσα από την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος.
3. Το ΑΚΕΛ εµµένει στις θέσεις τόσο για πλήρη προστασία του αγρότη από τις
επιπτώσεις των αντίξοων καιρικών συνθηκών και ακραίων καιρικών
φαινοµένων, όσο και για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
4. Το ΑΚΕΛ σε στενή συνεργασία µε την ΕΚΑ και το οργανωµένο Αγροτικό
Κίνηµα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για δηµιουργία όλων εκείνων των
προϋποθέσεων για προώθηση προοδευτικών αγροτικών µεταρρυθµίσεων,
στο κέντρο της προσοχής των οποίων θα είναι ο αγρότης, γενικότερα ο
κάτοικος της υπαίθρου, οι έγνοιες και οι ανησυχίες του.
Γυναίκες και γυναικείο κίνηµα
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η καταξίωση της γυναίκας ως ισότιµου
µέλους της κοινωνίας και ως ισότιµου πολίτη, η ανάδειξη, αναγνώριση και
ανέλιξη της στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινωνική ζωή και δηµόσια
αξιώµατα, δεν ήταν ποτέ ζήτηµα µόνο των γυναικών. Ήταν και παραµένει
πάντοτε υπόθεση και ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας. Ήταν και παραµένει
πάντοτε υπόθεση των ευρύτερων εκείνων δυνάµεων που παλεύουν για
κοινωνική προκοπή και κοινωνική δικαιοσύνη. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να
στηρίζει το γυναικείο κίνηµα και ιδιαίτερα την πρωτοπόρο οργάνωση της
ΠΟΓΟ.
2. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει τις προσπάθειες µε στόχο η γυναίκα τόσο µέσα στο ίδιο
το Κόµµα όσο και ευρύτερα στην Κυπριακή κοινωνία, να αναβαθµίσει την
παρουσία και προσφορά της. Το ΑΚΕΛ συνεχίζει να θεωρεί ως κυριότερη
προϋπόθεση για την επίτευξη των πιο πάνω τη διαµόρφωση µιας
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την υλοποίηση των θέσεων και προτάσεων
του ώστε η γυναίκα να βρει τη θέση που της αξίζει στην κυπριακή κοινωνία.
Θα συνεχίσει να εργάζεται για την:
• Αναπροσαρµογή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στους ρόλους των δύο
φύλων.
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•

Ένταξη περισσοτέρων γυναικών τόσο στο Κόµµα, όσο και ευρύτερα στα
κοµµατικά δρώµενα.

•

Επεξεργασία και προβληµατισµό για προβολή των θέσεων του ΑΚΕΛ για
ζητήµατα που προκύπτουν και αφορούν τον γυναικείο πληθυσµό.

•

Άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρακτική εφαρµογή των νόµων που
ψηφίστηκαν.

•

Αναβάθµιση του ρόλου του ΑΚΕΛ στον έλεγχο της εφαρµογής και
ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας σε όλους τους τοµείς.

Νεολαία και κίνηµα νεολαίας
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ απευθύνει συναγωνιστικό χαιρετισµό στην
προοδευτική νεολαία του τόπου και ιδιαίτερα στα ΕΔΟΝίτικα νιάτα που µε τους
αγώνες και τις επιτυχίες τους αποδεικνύουν καθηµερινά ότι η νεολαία
εµπνέεται από τα ιδανικά της Αριστεράς και συστρατεύεται µαζί της στον
αγώνα για επανένωση της Κύπρου και για ένα καλύτερο και κοινωνικά δίκαιο
κόσµο. Το κέρδισµα των συνειδήσεων στο χώρο της νεολαίας επιτυγχάνεται µε
τη συνεπή και µαχητική υπεράσπιση θέσεων αρχής και µε διεκδικητικούς
αγώνες.
2. Οι αγώνες και η πάλη της Αριστεράς µε µπροστάρη την ΕΔΟΝ, για
εξυπηρέτηση των συµφερόντων της νεολαίας συνεχίζονται σήµερα στο
ευνοϊκό περιβάλλον που έχει δηµιουργήσει µε την άνοδο της στην εξουσία, η
κυβέρνηση της Αλλαγής. Ήδη στα δυο χρόνια διακυβέρνησης έχει επιτευχθεί η
υλοποίηση ενός σηµαντικού τµήµατος του κυβερνητικού προγράµµατος για
την νεολαία. Αποτιµώντας την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος για
την νεολαία, ενώ καταγράφουµε τη θετική µας εκτίµηση για την πρόοδο που
έχει επιτελεστεί, είναι σαφές ότι πολλά και σηµαντικά υπολείπονται να γίνουν.
Το ΑΚΕΛ σε συνεργασία µε την ΕΔΟΝ θα συνεχίσουµε να ασκούµε την
επιρροή µας για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος για τη
νεολαία µε ακόµη πιο γοργούς ρυθµούς.
3. Με δεδοµένους τους στενούς - άρρηκτους δεσµούς του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ
και την θέση ότι υπάρχει µια διαλεκτική σχέση της πορείας και των επιτυχιών
της ΕΔΟΝ µε την πορεία και τις επιτυχίες του ΑΚΕΛ, σχέση η οποία
διαµορφώνει σε µεγάλο βαθµό και την προοπτική του Κόµµατος, το 20ο
Συνέδριο διαπιστώνει την ανάγκη να συζητηθούν τρόποι ακόµη πιο στενής
επαφής, καλύτερου συντονισµού και συνεργασίας ΑΚΕΛ – ΕΔΟΝ µε βασικό
στόχο την παραπέρα στήριξη και ενίσχυση της ΕΔΟΝ. Ιδιαίτερη έµφαση θα
πρέπει να δοθεί στην αναβάθµιση του ρόλου και της παρέµβασης των
ΕΔΟΝίτικων οργανώσεων τοπικά, την ανάπτυξη της πολιτικής, µορφωτικής,
συνδικαλιστικής και πολιτιστικής της δράσης εναρµονίζοντας το περιεχόµενό
της µε τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νεολαίας. Ιδιαίτερος
προβληµατισµός επιβάλλεται να γίνει για το περιεχόµενο της δράσης των
τοπικών συλλόγων και την παρουσία της ΕΔΟΝ σ΄ αυτούς, όπως επίσης και
τη διαµόρφωση χώρων νεολαίας µέσα από τους οποίους η ΕΔΟΝ θα
µπορέσει να αγκαλιάσει τους νέους.
Συνταξιούχοι
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1. Το ΑΚΕΛ πάντα τιµά τους απόµαχους της δουλιάς και παλεύει για να τους
ανταποδίδει η κοινωνία εκείνο που τους οφείλει και δικαιωµατικά το διεκδικούν
αφού έχουν αφιερώσει µια ολόκληρη ζωή στην υπηρεσία του κοινωνικού
συνόλου. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η
κυβέρνηση της Αλλαγής εκφράζει έµπρακτα την αλληλεγγύη και τη στοργή της
προς τους συνταξιούχους. Το ΑΚΕΛ έχει συµβάλει σηµαντικά ασκώντας τη
δική του επιρροή για να παρθούν τα µέτρα που έχουν εξαγγελθεί υπέρ των
συνταξιούχων.
2. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει και στο µέλλον να προβάλλει τα αιτήµατα των
συνταξιούχων και της οργάνωσης τους της ΕΚΥΣΥ και να συστρατεύεται µαζί
τους στην πάλη για την επίλυση αυτών των αιτηµάτων.
Μεσαία στρώµατα
1. Το Κόµµα µας από την ίδρυσή του αγκάλιασε τα µεσαία στρώµατα πάνω στη
βάση της εγγύτητας των συµφερόντων των µισθωτών µε τους
αυτοεργοδοτούµενους και γενικά τα µεσαία στρώµατα. Το ΑΚΕΛ συνέβαλε τα
µέγιστα στην οργάνωση των µεσαίων στρωµάτων επαγγελµατικά και στήριξε
τις διεκδικήσεις και τους αγώνες τους. Τα µεσαία στρώµατα αντιµετωπίζουν
σήµερα την πίεση και τον ανταγωνισµό του µεγάλου κεφαλαίου όσο ποτέ
προηγουµένως. Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας όπως σχεδιάζεται και
διαµορφώνεται από την οµάδα των πλούσιων χωρών και η νεοφιλελεύθερη
πολιτική της Ε.Ε. βοηθά το µεγάλο κεφάλαιο. Στο όνοµα της οικονοµίας της
αγοράς καταστρατηγούνται κατακτήσεις που επετεύχθησαν µε κοινούς
αγώνες. Κατά συνέπεια η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των µεσαίων
στρωµάτων από πλευράς του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος προβάλλει
ακόµα πιο επιτακτική.
2. Το Κόµµα στην πολιτική του προς τα µεσαία στρώµατα πρέπει:
-

Να επιβεβαιώνει συνεχώς την κοινότητα και συγγένεια συµφερόντων
των µεσαίων στρωµάτων µε την εργατική τάξη και την αγροτιά.

-

Να συµβάλλει µέσω των ΑΚΕΛιστών που κοινωνικά ανήκουν στα
µεσαία στρώµατα στην περαιτέρω µαζικοποίηση των οργανώσεων τους
όπως επίσης και στη µελέτη, ταξινόµηση και ιεράρχηση των
προβληµάτων τους.

-

Να προβάλει αυτά τα προβλήµατα στους αρµόδιους φορείς µέσα και
έξω από τη Βουλή και να αγωνιστεί µαζί µε τους µεσαίους για τη
διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων της.

-

Να καθοδηγήσει και να αγωνιστεί µαζί µε τα στρώµατα αυτά, ώστε η
πορεία της χώρας µας εντός της Ε.Ε. και η ολοκλήρωση της
εναρµόνισής µας µε το κοινοτικό κεκτηµένο να µην επηρεάσει αρνητικά
το βιοτικό τους επίπεδο.

-

Στη διαµόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόµµατος
να λαµβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συµφέροντα.

Πρόσφυγες – προσφυγικά προβλήµατα
1. Ήταν και παραµένει θέση του ΑΚΕΛ ότι πρέπει να εξασφαλιστούν για τον
προσφυγικό κόσµο ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Γι’ αυτό και τα
προβλήµατα στέγασης, δραστηριοποίησης, εκπαίδευσης και ίσης κατανοµής
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βαρών, ευρίσκονται πάντα στις προτεραιότητες του Κόµµατος µας µαζί µε την
αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων του προσφυγικού κόσµου. Η
Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων (ΠΕΠ), µε την καθοριστική συµβολή και του
δικού µας Κόµµατος, διαδραµάτισε για χρόνια σηµαντικότατο ρόλο στην
επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων. Το 20ο Συνέδριο µετά την τελευταία
τροποποίηση της Νοµοθεσίας για την ΠΕΠ και το διορισµό νέου Προέδρου και
νέων µελών στη Γραµµατεία, θεωρεί ότι επιβάλλεται να διεξαχθούν εκλογές για
την ΠΕΠ για να µπορέσει το προσφυγικό κίνηµα να επιτελέσει και πάλιν τον
ρόλο του και να στηρίξει µε την σειρά του τον προσφυγικό κόσµο. Το Συνέδριο
καλεί τα στελέχη και µέλη του Κόµµατος εν όψει και των εκλογών στην ΠΕΠ να
εµπλακούν ακόµα περισσότερο στο προσφυγικό κίνηµα και στις προσπάθειες
επίλυσης των προβληµάτων του προσφυγικού κόσµου.
2. Η Κυβέρνηση της Αλλαγής µε την ανάληψη της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο
σκέψης και χειρισµού των προσφυγικών προβληµάτων επιλύνοντας πολλά
από αυτά. Παραµένουν όµως πολλά να γίνουν ακόµα και το ΑΚΕΛ έχει
συγκεκριµένες προτάσεις τόσο για την επίλυση των προσφυγικών
προβληµάτων όσο και για την καλύτερη λειτουργία του Κεντρικού Φορέα
Ισότιµης κατανοµής βαρών.
3. Η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ για καθαρά προεκλογικές σκοπιµότητες προκάλεσε
ένα µεγάλο πρόβληµα µε τους τίτλους ιδιοκτησίας και πολλές ανισότητες
ανάµεσα στους πρόσφυγες. Το 20ο Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να
προχωρήσει τάχιστα και να δώσει τίτλους ιδιοκτησίας σε όσους νόµιµα
κατέχουν κατοικίες σε οικισµούς και σε αυτοστεγάσεις και να αντιµετωπίσει µε
πρακτικούς τρόπους το θέµα της φερεγγυότητας των προσφύγων των οποίων
οι σηµερινές κατοικίες είναι κτισµένες σε τ/κυπριακή γη.
Αγνοούµενοι
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εµµένει στη θέση για τη διακρίβωση της τύχης των
αγνοουµένων ώστε να τεθεί τέρµα σ’ αυτή την τραγωδία που ταλανίζει για 31
χρόνια το λαό µας και ιδιαίτερα τους συγγενείς των αγνοουµένων. Στο παρόν
στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για εκταφές στις κατεχόµενες και στις
ελεύθερες περιοχές µε την βοήθεια οργάνωσης ειδικών από το εξωτερικό. Το
Συνέδριο εκφράζει την ευχή να υπάρξει συνεργασία και των δυο πλευρών για
να υπάρξει πρόοδος στο ανθρωπιστικό αυτό θέµα.
2. Το θέµα των αγνοουµένων πρέπει να παραµείνει στις προτεραιότητες µας και
στην επιδίωξη συνεχούς διεθνοποίησης του ούτως ώστε µε την ενεργοποίηση
Κρατών, Κοινοβουλίων και ανθρωπιστικών Οργανώσεων και Φορέων να
ασκηθούν προς την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή ηγεσία τέτοιες πιέσεις
που να µπορέσουν να οδηγήσουν στην πραγµατική διερεύνηση κάθε
περίπτωσης αγνοουµένου και της διακρίβωσης της τύχης τους.
Εγκλωβισµένοι
1. Κυβέρνηση και πολιτικός κόσµος επιβάλλεται να συνεχίσουµε την προσπάθεια
για να γίνονται σεβαστά από τις κατοχικές αρχές τα δικαιώµατα των
εγκλωβισµένων και να επιδεικνύεται έµπρακτα σεβασµός στις συµφωνίες που
έχουν υπογραφεί, στον Καταστατικό χάρτη των Η.Ε. αλλά και στις διεθνείς
συµβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
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2. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την παρούσα Κυβέρνηση κατέστη
δυνατό να επαναλειτουργήσει το γυµνάσιο στην Καρπασία αλλά και να
αντιµετωπιστούν λόγω της µερικής άρσης των εµποδίων της διακίνησης
διάφορα άλλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εγκλωβισµένοι µας. Παρά
ταύτα πολλά προβλήµατα παραµένουν. Το Συνέδριο καλεί την κυβέρνηση να
αντιµετωπίσει πιο αποτελεσµατικά τα προβλήµατα τόσο των εγκλωβισµένων
όσο και των παιδιών τους που ζουν στις κατεχόµενες ή στις ελεύθερες
περιοχές.
Ιδιαίτερη έµφαση να δοθεί στα θέµατα των παρεχοµένων
συντάξεων και επιδοµάτων, της κατ΄ οίκον φροντίδας, της επιδιόρθωσης των
κατοικιών των εγκλωβισµένων, της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής
αποκατάστασης των παιδιών των εγκλωβισµένων.
Παθόντες
Οι παθόντες από την κυπριακή τραγωδία βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της
προσοχής του ΑΚΕΛ. Το Κόµµα αναπτύσσει συγκεκριµένες και σηµαντικές
πρωτοβουλίες µέσα και έξω από την Βουλή για την επίλυση των καθηµερινών
προβληµάτων των παθόντων, αλλά και για την απόδοση σ΄ αυτούς των ανάλογων
ηθικών και ειδικών τιµών που τους αξίζουν.
Πολύτεκνες οικογένειες
Το ΑΚΕΛ όλα αυτά τα χρόνια επέδειξε µεγάλη ευαισθησία και συνέβαλε σηµαντικά
στην παροχή κάθε δυνατής βοήθειας για επίλυση των πολλαπλών και σοβαρών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολυµελείς οικογένειες (πολύτεκνες και
πενταµελείς). Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι οι
πολύτεκνες οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της
παρούσας διακυβέρνησης. Αυτό φάνηκε και µε τα δυο πακέτα µέτρων που εντός του
Οκτωβρίου εξάγγειλε η κυβέρνηση ειδικότερα µε την αύξηση του επιδόµατος του
εθνοφρουρού και την επέκταση του επιδόµατος µάνας. Παρόλα αυτά παραµένουν
πολλά να γίνουν όπως για παράδειγµα η δηµιουργία ενιαίου φορέα για διαµόρφωση
και υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δηµογραφικής πολιτικής, για τα
οποία το Κόµµα µας θα συνεχίσει να υποβάλλει προτάσεις και να ασκεί την επιρροή
του προς αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Συνεργατικό κίνηµα
1. Ο Συνεργατισµός είναι µια µεγάλη κοινωνική κατάκτηση του λαού για την
οποία το ΑΚΕΛ πρωτοστάτησε και εργάστηκε σκληρά. Το 20ο Συνέδριο θεωρεί
ότι µέσα στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες της εναρµόνισης µε το κοινοτικό
κεκτηµένο και της φιλελευθεροποίησης του πιστωτικού τοµέα πρέπει να
βρεθούν τρόποι έτσι που ο Συνεργατισµός να περιφρουρηθεί και να
ενδυναµωθεί ακόµα περισσότερο. Το Συνέδριο καλεί το Κόµµα και τα στελέχη
του που δραστηριοποιούνται στον Συνεργατισµό να προβληµατιστούν µε
µεγαλύτερη προσοχή πάνω στα ζητήµατα που προκύπτουν και ιδιαίτερα στο
θέµα των δοµικών αλλαγών µε γνώµονα πάντα το συµφέρον του λαού.
2. Το Συνέδριο εκτιµά πως το Συνεργατικό κίνηµα στην προσπάθεια του να
εξασφαλίσει τις κατακτήσεις του και τα συµφέροντα των µελών του στη
διάρκεια της µεγάλης χρηµατιστηριακής έξαρσης, αλλά και των µεγάλων
προκλήσεων του ιδιωτικού κεφαλαίου, προχώρησε σε κινήσεις και αποφάσεις
που λαµβάνοντας υπόψη τα χρηµατο-οικονοµικά δεδοµένα που επικρατούσαν
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εκείνες τις ηµέρες ήταν σωστές και επιβεβληµένες, αλλά στη συνέχεια φαίνεται
ότι δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει πλήρης έλεγχος της πορείας. Επιβάλλεται
όπως το ταχύτερο δυνατό παρθούν µέτρα για να επουλωθούν οι πληγές που
δηµιουργήθηκαν. Με σωστή διαχείριση και σωστές κινήσεις µέσα στις νέες
συνθήκες που διαµορφώθηκαν, µπορούν ν’ ανακτηθούν οι όποιες αξίες τυχόν
έχουν αδυνατίσει.
3. Ορθά απασχολεί το Κόµµα µας η τροποποίηση της νοµοθεσίας που διέπει τον
Κεντρικό Φορέα Συνεργατισµού µε στόχο τον πιο δηµοκρατικό τρόπο
λειτουργίας του.
Κίνηµα Ειρήνης και Αλληλεγγύης
1. Μέσα στις συνθήκες της λεγόµενης νέας τάξης πραγµάτων ο ρόλος του Κινήµατος
Ειρήνης και Αλληλεγγύης αναβαθµίζεται. Το παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα
βρίσκεται σε άνοδο. Δρα παράλληλα και µαζί µε το παγκόσµιο κίνηµα κατά της
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Το ΑΚΕΛ όπως πάντα συµµετέχει και
στηρίζει τη δράση του Παγκυπρίου Συµβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ), µε το οποίο έχει
οικοδοµήσει ισχυρές σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στους µακρούς κοινούς
αγώνες και κινητοποιήσεις, για την κατίσχυση της ειρήνης στην Κύπρο και στον
κόσµο, για την κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων και την πλήρη
αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης υπέρ των
αγωνιζόµενων λαών για εθνική ανεξαρτησία, για ελευθερία, ανεξαρτησία και
κοινωνική πρόοδο.
2. Το 20ο Συνέδριο δηλώνει την ετοιµότητα του Κόµµατος να συνεχίσει να στηρίζει το
ΠΣΕ και τις πρωτοβουλίες του καθώς και τις προσπάθειες του για αναδιοργάνωση
µέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Κατά τον ίδιο τρόπο το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να
στηρίζει τη δράση του Κοινωνικού Φόρουµ και της Επιτροπής Αλληλεγγύης
(ΕΠΑΛ) για την υποστήριξη των αγωνιζόµενων λαών ενάντια στις επιβουλές του
ιµπεριαλισµού.
Παιδεία - εκπαίδευση
1. Ως αποτέλεσµα της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ στο
κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα είχαν συσσωρευτεί επικίνδυνα αδιέξοδα. Το
ΑΚΕΛ από χρόνια υποστήριζε ότι η Κυπριακή Εκπαίδευση για να βγει από τα
αδιέξοδα και την κρίση που την ταλανίζουν και να µπορεί να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της εποχής χρειάζεται µια ριζοσπαστική
µεταρρύθµιση µε βαθιές τοµές τόσο στη δοµή της όσο και στο περιεχόµενο.
Μια µεταρρύθµιση η οποία θα ανοίγει µέτωπα εναντίον της συντήρησης, του
αναχρονισµού και της οπισθοδρόµησης, φέρνοντας το καινούργιο και την
αλλαγή. Η κυβέρνηση της αλλαγής, υλοποιώντας προεκλογικές της δεσµεύσεις
προωθεί µε όραµα και στρατηγική µια συνολική Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση
που αγκαλιάζει όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ
θεωρεί ότι το κύριο καθήκον µας στο τοµέα της Παιδείας είναι να εργαστούµε
για να υλοποιηθεί και να επιτύχει η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
2. Πέραν από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από την κυβέρνηση της αλλαγής
έγιναν σηµαντικά βήµατα στην πορεία υλοποίησης των προγραµµατικών της
δεσµεύσεων. Εκτιµώντας θετικά το τι έχει γίνει το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ
θεωρεί ότι η υλοποίηση του προγράµµατος της κυβέρνησης στο τοµέα της
Παιδείας πρέπει να προωθηθεί πιο αποφασιστικά και µε ταχύτερους ρυθµούς.
Προτεραιότητα και έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη σωστή, ολοκληρωµένη και
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αντικειµενική διδασκαλία της νεώτερης ιστορίας της Κύπρου, που να
στηρίζεται στα πραγµατικά γεγονότα και στις επιλογές οι οποίες οδήγησαν στη
σηµερινή διαίρεση της πατρίδας µας.
3.Για το ΑΚΕΛ η συνολική προοδευτική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού
συστήµατος µε βάση το όραµα µιας σύγχρονης δηµοκρατικής-δηµόσιας
εκπαίδευσης και η ελεύθερη πρόσβαση στη µόρφωση για όλους σ’ όλες τις
βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για εκσυγχρονισµό της κοινωνίας, την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής, την αποφυγή της µορφωτικής-κοινωνικής περιθωριοποίησης
και την άµβλυνση των κοινωνικών και µορφωτικών ανισοτήτων.
Πολιτισµός
1. Ο Πολιτισµός κατέχει ιδιαίτερη θέση στη δράση του ΑΚΕΛ. Το Κόµµα µας στα
80χρόνια της ύπαρξης του ήταν και παραµένει φορέας και δηµιουργός
πολιτισµού. Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δηµιούργησε τις
προϋποθέσεις για µια ουσιαστική πολιτιστική δραστηριότητα. Το Κόµµα µας
µε συγκεκριµένες εισηγήσεις συνέβαλε στη διαµόρφωση του προγράµµατος
της Κυβέρνησης και στον τοµέα του Πολιτισµού.
Μετά την εκλογή του
Προέδρου πήραµε πολλές πρωτοβουλίες για
την υλοποίηση του
ο
προγράµµατος της Κυβέρνησης. Το 20 Συνέδριο διαπιστώνει όµως ότι στον
τοµέα του Πολιτισµού η Κυβέρνηση παρουσιάζει µια στασιµότητα και
διστακτικότητα στην εφαρµογή του προγράµµατός της.
2. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει µε αποφασιστικότητα να προβάλει τις θέσεις του στο
χώρο του Πολιτισµού και να ασκεί την επιρροή του για την υλοποίηση του
κυβερνητικού προγράµµατος. Θα επιµείνουµε ιδιαίτερα στις προτάσεις µας
που προνοούν για δηµιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισµού, για ίδρυση Αρχείου
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, για συµµετοχή των δηµιουργών στις αποφάσεις
που αφορούν τον Πολιτισµό, για δηµιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής
Προσφοράς, για σύσταση Συµβουλίου Πολιτισµού, για αναδιοργάνωση του
Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου και άλλες προτάσεις. Επιβάλλεται ακόµα να
διατεθούν περισσότεροι οικονοµικοί πόροι για Πολιτιστική υποδοµή και
ανάπτυξη.
3. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργεί σηµαντικές
ευκαιρίες για να προβληθεί ο Πολιτισµός µας στις ευρωπαϊκές χώρες και
παράλληλα µε σωστές πολιτικές αποφάσεις και χειρισµούς µπορούµε να
καταστήσουµε την Κύπρο ευρωπαϊκό κέντρο πολιτισµού στην Ανατολική
Μεσόγειο και γέφυρα πολιτιστικής δραστηριότητας µε τις γειτονικές χώρες µε
διαφορετικούς πολιτισµούς.
4. Το Συνέδριο διαπιστώνει πως το περιοδικό «Νέα Εποχή» χαίρει εκτίµησης
ανάµεσα στους ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών τόσο στους
Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους αλλά και ευρύτερα. Χρειάζεται να
καταβληθεί προσπάθεια για αύξηση της κυκλοφορίας του περιοδικού µε την
εγγραφή συνδροµητών, ιδιαίτερα ανάµεσα στα κοµµατικά µέλη, µε έµφαση
στους νέους ανθρώπους.
5. Το ΑΚΕΛ θεωρεί τη συνεργασία µε τους Τουρκοκύπριους δηµιουργούς
σηµαντικό κεφάλαιο για την επανένωση της πατρίδας µας.
Γι’ αυτό θα
συνεχισθούν µε µεγαλύτερη πυκνότητα οι πολιτιστικές συναντήσεις και
δραστηριότητες µε τους συµπατριώτες µας Τουρκοκύπριους για το κοινό
συµφέρον του τόπου µας.

28

Υγεία
1. Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι τοµέας της υγείας στην Κύπρο
αντιµετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήµατα.
Ο δηµόσιος τοµέας
αντιµετωπίζει προβλήµατα που προκλήθηκαν από σκόπιµες αποφάσεις της
προηγούµενης κυβέρνησης και είναι επίσης αποτέλεσµα της πολεµικής των
δυνάµεων εκείνων που πάντοτε στοχεύουν στη συρρίκνωση του. Την ίδια
στιγµή απουσιάζει ο στρατηγικός σχεδιασµός ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα.
2. Στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου και µε τη συµµετοχή
του ΑΚΕΛ στη διακυβέρνηση του τόπου, έχουν καταβληθεί µεγάλες
προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα
του έργου που έχει επιτελεστεί είναι ο διακανονισµός και έλεγχος των τιµών
των φαρµάκων, η αναδιάρθρωση του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου, η
επιτάχυνση των ρυθµών αποπεράτωσης και λειτουργίας του Νέου
Νοσοκοµείου Λευκωσίας, η έγκαιρη αποπεράτωση του Νοσοκοµείου
Αµµοχώστου, η δηµιουργία περιφερειακών ιατρείων και άλλα. Παραµένουν
όµως πολλά ακόµα να γίνουν για να υλοποιηθεί το κυβερνητικό πρόγραµµα
στον τοµέα της Υγείας.
3. Πρέπει πρώτιστα να προωθηθεί το ΓΕΣΥ. Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να
αποτελέσει τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του ΓΕΣΥ, µε την απαραίτητη
αναβάθµιση αλλά και συνεχή ανανέωση του. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής του
ΓΕΣΥ πρέπει να αντιµετωπιστούν τα επείγοντα θέµατα που επηρεάζουν την
οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των νοσοκοµείων, και να τροχιοδροµηθούν
λύσεις σαν µέτρο προετοιµασίας για την εφαρµογή του ΓΕΣΥ. Να προωθηθεί
επίσης η δηµιουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο.

Ο πόλεµος κατά των ναρκωτικών
1. Η µάστιγα των ναρκωτικών είναι ένα σύνθετο ψυχοκοινωνικό πρόβληµα.
Αποτελεί απλοποίηση που οδηγεί σε επικίνδυνες προσεγγίσεις να εξετάζεται
το πρόβληµα σαν ένα καθαρά και µόνο
- ατοµικό ,ψυχολογικό
η
φαρµακευτικό πρόβληµα. Η παραγνώριση του προβλήµατος για πολλά χρόνια
από την προηγούµενη κυβέρνηση παρά τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ,
οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση που όλος ο λαός παρακολουθεί µε δέος. Η
ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών δεν µπορεί να
επιτευχθεί αν δεν αντιµετωπιστούν οι κοινωνικές αιτίες που οδηγούν τους
νέους και όχι µόνο, στα ναρκωτικά.
2. Το 20ο Συνέδριο εκτιµά ότι η διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής από την
παρούσα κυβέρνηση και η λειτουργία του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου
συνιστούν σηµαντικά βήµατα προς την ορθή κατεύθυνση. Πρέπει όµως να
γίνουν ακόµα πολλά. Το ΑΚΕΛ έχει επεξεργαστεί συγκεκριµένες προτάσεις
που καλύπτουν την πρόληψη – θεραπεία - και καταστολή της εµπορίας µε το
κύριο βάρος να πέφτει στην πρόληψη.
3. Το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν στον
αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά µε κινητοποίηση των δυνάµεων τους µέσα από
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη νεολαία, τους οργανωµένους γονείς, και όλες τις
άλλες εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις.
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Αθλητισµός
1. Μέσα στις σηµερινές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στον τόπο µας, όπου
η ένταση των κοινωνικών αντιθέσεων και προβληµάτων, η έξαρση της
εγκληµατικότητας, τα ναρκωτικά, η υποκουλτούρα και η επιδίωξη του εύκολου
κέρδους και της οικονοµικής ανέλιξης έχουν καταστεί συνήθη γνωρίσµατα της
καθηµερινότητας και έχουν υπονοµεύσει αρχές, αξίες και ιδανικά, η περαιτέρω
προώθηση και ανάπτυξη του Αθλητισµού και η αξιοποίηση του ως
αναπόσπαστου συστατικού στοιχείου της ανάπτυξης του ατόµου, αλλά και του
κοινωνικού συνόλου αποτελεί αδιαµφισβήτητη αναγκαιότητα.
2. Το ΑΚΕΛ έδινε πάντα µεγάλη σηµασία στη σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και
ανάπτυξη του Αθλητισµού στον τόπο µας. Θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε
στη βάση των επεξεργασµένων θέσεων µας και έχοντας στο επίκεντρο των
προσπαθειών µας την ανάγκη εκδηµοκρατισµού και εξυγίανσης του
αθλητισµού, την ανάπτυξη της υποδοµής και την αντιµετώπιση των
οικονοµικών προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν τα σωµατεία.
Τοπική Αυτοδιοίκηση
1. Το 20ο θεωρεί ότι µια τολµηρή πολιτική αποκέντρωσης µε ολοκλήρωση των
θεσµών της αυτοδιοίκησης, είναι επιτακτική. Η αντίληψη µας αυτή, δεν
εξαντλείται σε µια απλή µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων αλλά σε µια
ευρεία ανακατανοµή πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας. Η Κύπρος καλείται να
υιοθετήσει στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να
προσαρµόσει τις δοµές της στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις
αξιοποιώντας τις µεγάλες δυνατότητες που πηγάζουν από τον λαϊκό αυτό
θεσµό. Καλείται να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε αυτή να αποτελέσει
φορέα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, και υλοποίησης έργων, δράσεων και
πρωτοβουλιών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
2. Το Συνέδριο διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης
µια σειρά δεσµεύσεων που είχαν αναληφθεί στο πρόγραµµα της Αλλαγής,
όπως η µελέτη για εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου, η δηµιουργία
κοινών πολεοδοµικών αρχών, η καθιέρωση του θεσµού των Δηµόσιων
Ακροάσεων σε µια σειρά διαδικασίες. Με ικανοποίηση διαπιστώνουµε τα
βήµατα που γίνονται για τη δηµιουργία υποδοµής για ολοκληρωµένη
διαχείριση των αποβλήτων, την επιτάχυνση της δηµιουργίας αποχετευτικών
συστηµάτων, ιδιαίτερα στις κοινότητες και τη διεύρυνση του θεσµού των
περιβαλλοντικών µελετών. Ανησυχητικό παραµένει το γεγονός ότι δεν έχει
προωθηθεί η ουσιαστική ανακατανοµή των πόρων κεντρικής και τοπικής
εξουσίας µε αποτέλεσµα πολλές τοπικές αρχές να αδυνατούν να
ανταποκριθούν σε βασικές υποχρεώσεις τους.
3. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για:
-

Τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του θεσµού καθώς και την
ενίσχυση της αυτονοµίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

-

τη διασφάλιση και κατοχύρωση της οικονοµικής της αυτοτέλειας

-

τη θεσµοθέτηση της συνεργασίας όµορων ή γειτονικών Δήµων και
Κοινοτήτων στην παροχή υπηρεσιών αλλά και στη διαµόρφωση
αναπτυξιακής πολιτικής,

30
-

τη διεύρυνση της συµµετοχής των δηµοτών στις διαδικασίες τοπικής
δ ι ο ί κ η σ η ς κα ι α ν ά π τ υ ξ η ς ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ή ς
αποκέντρωσης.

4. Στηρίζουµε παράλληλα µε συνέπεια και ενθαρρύνουµε κάθε προσπάθεια για
πολεοδοµική ανασυγκρότηση, για την προστασία και ανάπτυξη του
περιβάλλοντος, για τη δηµιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της προσφοράς
στον πολιτισµό, τον αθλητισµό, την κοινωνική πρόνοια. Για την επίτευξη των
στόχων αυτών επιδιώκουµε τη συναίνεση και την κοινή δράση µε τις άλλες
πολιτικές δυνάµεις, αλλά και την άµεση συµµετοχή του λαού στη διαχείριση
των τοπικών υποθέσεων µε διάφορες µορφές και τρόπους. Επιδιώκουµε τη
συνεχή αναβάθµιση της δικής µας παρουσίας και παρέµβασης στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιβεβαιώνοντας έτσι καθηµερινά την αγωνιστική
φυσιογνωµία και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Κόµµατος µας.

Οικολογία και περιβάλλον
1.Τα ζητήµατα της οικολογικής κρίσης βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής
διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δυστυχώς µέσα στις συνθήκες της
αχαλίνωτης οικονοµίας της αγοράς, οι λύσεις που επιχειρείται να δοθούν
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου αντί
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια
υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τα προβλήµατα της
οικολογίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και το ΑΚΕΛ µε εκδηλώσεις,
αναλύσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις, που δεν αρκούνται σε ένα γενικόλογο
ευχολόγιο, αλλά βασίζονται σε µια συνολική κριτική προσέγγιση της
αναπτυξιακής διαδικασίας µε επίκεντρο την έγνοια για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει και δηµιουργεί.
2.Σηµαντικό ρόλο στην προώθηση ενός µοντέλου αειφόρου ανάπτυξης
διαδραµατίζουν οι ενέργειες της Κυβέρνησης της Αλλαγής στην κατεύθυνση
της ενδυνάµωσης του νοµικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και
του εκσυγχρονισµού των δοµών περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και η
προώθηση εξειδικευµένων θεµάτων όπως είναι η εκπόνηση σχεδίων
ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων και η
αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας.
3. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται για την οικολογία και το περιβάλλον
έχοντας ως βασικούς στόχους της δράσης του τη δηµιουργία αποτελεσµατικών
µηχανισµών ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και πολιτικής, την εµπέδωση διαδικασιών
έγκυρων, ολοκληρωµένων µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη ριζική
αναθεώρηση της αντίληψης για το χαρακτήρα των πόλεων, την προώθηση
πολιτικής αναζωογόνησης της υπαίθρου, τον προσανατολισµό της Παιδείας
στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον πολιτισµό, την
ιστορική µας παράδοση και την κατανόηση των αξιών της περιβαλλοντικής
πολιτικής.
4. Το ΑΚΕΛ εκτιµά ιδιαίτερα την ανάπτυξη ενός πολιτικά ανεξάρτητου,
οργανωµένου, περιβαλλοντικού κινήµατος στον τόπο µας που βρίσκει την
έκφραση του στην Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών
Οργανώσεων. Θεωρεί θετική τη συµβολή και τη δράση του και θα επιδιώξει
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και στο µέλλον την ενίσχυση της συνεργασίας µαζί του στη βάση των κοινών
επιδιώξεων. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να βοηθηθούν οι Κοµµατικές
Οργανώσεις Βάσης στη ανάπτυξη συγκεκριµένης δράσης στο χώρο που
εργάζονται για την οικολογία και το περιβάλλον. Η επιµόρφωση και η
εξειδίκευση µελών των ΚΟΒ στην οικολογία και το περιβάλλον θα συµβάλει
στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Απόδηµοι - επαναπατρισθέντες
1. Το Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί χρειάζεται περισσότερη ενηµέρωση και καλύτερος συντονισµός
του Κινήµατος των Αποδήµων, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο οι
ενέργειες τους για προώθηση του Κυπριακού και η διαφώτιση του διεθνούς
παράγοντα, ιδιαίτερα στις χώρες που αποτελούν κέντρα αποφάσεων.
2. Το ΑΚΕΛ πιστεύει ότι η αναδιοργάνωση που έχει γίνει στην Υπηρεσία
Αποδήµων ενώ συνέβαλε στη βελτίωση της υπηρεσίας, εντούτοις χρειάζεται
α πα ρ α ί τ η τα ν α δ ι ο ρ ι σ τ ε ί Σ ύ µ β ο υ λο ς γ ι α θ έ µ α τα Α πο δ ή µ ω ν &
Επαναπατρισθέντων. Να είναι πολιτικό πρόσωπο και να προΐσταται της
Υπηρεσίας Αποδήµων. Να συσταθεί Συµβουλευτική Επιτροπή Αποδήµων η
οποία θα συνεργάζεται στενά µε τον Υπουργό Εξωτερικών και θα
διαβουλεύεται κατά τακτά διαστήµατα µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, για
συντονισµό, ενεργοποίηση, αξιοποίηση των Αποδήµων και για την καλύτερη
προβολή και προώθηση της διαφώτισης για το Κυπριακό.
3. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται για να ενισχυθεί η βοήθεια που το
κυπριακό κράτος δίδει προς τους παροικιακούς εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε
να υπάρξει συνέχεια του σηµαντικού έργου που επιτελείται για την διατήρηση
της ταυτότητας των αποδήµων στις χώρες διαµονής τους.
4. Η σύσφιξη των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις Κοινότητες
των αποδήµων χρειάζεται να προωθηθεί πιο αποφασιστικά. Να διαµορφωθεί
ειδική πολιτική που να αφορά τις σχέσεις µε τους Απόδηµους Τουρκοκύπριους
και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους.
5. Η ίδρυση της Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ. και των Τµηµάτων Νεολαίας των
Οµοσπονδιών και των κατά τόπους σωµατείων αποτελεί µια σωστή και
δηµιουργική εξέλιξη. Όµως δεν αρκεί αυτό διότι η νέα γενιά που γεννήθηκε και
µεγάλωσε στις δεύτερες πατρίδες δεν έχει τα ίδια βιώµατα και δεν έλκεται από
τους ίδιους προβληµατισµούς. Τα προβλήµατα που προκύπτουν από αυτή τη
διαπίστωση πρέπει να αντιµετωπιστούν πολύ συγκεκριµένα.
6. Το κ ρ ά το ς ε π ι β ά λ λ ε τα ι ν α α ν τ ι µ ε τωπ ί σ ε ι τα π ρ ο β λ ή µ α τα τω ν
επαναπατριζόµενων µε περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει
κίνητρα για ενθάρρυνση της επιστροφής και µόνιµης εγκατάστασης. Η στοργή
προς τους επαναπατριζόµενους, η αποδοχή και η επανένταξη τους µέσα στην
κυπριακή κοινωνία κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες είναι χρέος της πολιτείας
και του λαού µας. Το ΑΚΕΛ γνωρίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίλυση τους.
--------------Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ απευθύνεται προς την νέα Κεντρική Επιτροπή, τα στελέχη
και όλα τα µέλη του Κόµµατος και τους καλεί να αγωνιστούν µε όλες τους τις δυνάµεις
και µε Ακελικό ζήλο, µε ενθουσιασµό και αυταπάρνηση, µε µεθοδικότητα και
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αποφασιστικότητα για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης. Τους καλεί να
εργαστούν για την παραπέρα ενίσχυση της ενότητας του Κόµµατος γύρω από το
πρόγραµµα, τις καταστατικές του αρχές και τις αποφάσεις του. Το Συνέδριο
απευθύνεται και προς τους φίλους του Κόµµατος και τους καλεί να συνεχίσουν να το
στηρίζουν συµµετέχοντας στην πάλη για ένα καλύτερο µέλλον.
Η συσπείρωση γύρω από τις αποφάσεις του Συνεδρίου µας και η υλοποίηση στην
πράξη αυτών των αποφάσεων θα είναι η πιο σηµαντική έκφραση τιµής προς τα
80χρονα του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Θα ενισχύσει και ενδυναµώσει ακόµα περισσότερο το
ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα για να εξακολουθήσουν να διαδραµατίζουν
καθοριστικό ρόλο στα κυπριακά δρώµενα µε γνώµονα πάντα το συµφέρον της
Κύπρου, του λαού µας και των εργαζοµένων.

