ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 20Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΣΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
Πέρασε ήδη µια πενταετία από το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Μια πενταετία µεστή σε
σηµαντικά γεγονότα για τον τόπο, στη διαµόρφωση των οποίων η παρέµβαση του
Κόµµατος µας υπήρξε καθοριστική. Μέσα στην πενταετία επιβεβαιώθηκε για µια
ακόµα φορά ότι το ΑΚΕΛ αποτελεί εκείνη την µεγάλη πολιτική και κοινωνική δύναµη
την οποία εµπιστεύεται ο λαός και προς την οποία προσβλέπει για την εκπλήρωση
των προσδοκιών και των οραµάτων του για ένα καλύτερο αύριο. Επιβεβαιώθηκε το
Κόµµα µας ως δύναµη πατριωτική και διεθνιστική, δύναµη ανανέωσης και
εκσυγχρονισµού, ως δύναµη πάλης, υπευθυνότητας, διεκδικητικότητας και
δηµιουργίας. Δύναµη που εµπνέει σιγουριά και είναι σε θέση να καθοδηγεί ωραίους
αγώνες για την Κύπρο, το λαό µας και τον απλό άνθρωπο του καθηµερινού µόχθου.
Στα πέντε τελευταία χρόνια το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα της Αριστεράς
συνεχίσαµε την πάλη για τη δικαίωση της Κύπρου, για την υπεράσπιση και επέκταση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και ευρύτερα των λαϊκών στρωµάτων. Δώσαµε
µε επιτυχία µαζί και µε άλλες πολιτικές δυνάµεις σειρά πολιτικών µαχών µε
αποκορύφωµα τις Προεδρικές εκλογές του 2003, ως αποτέλεσµα των οποίων έγινε
κατορθωτό να απαλλαγεί ο τόπος από την συναγερµική διακυβέρνηση και
διανοίχτηκαν προοπτικές για µια διαφορετική, φιλολαϊκή διακυβέρνηση. Όχι λιγότερης
σηµασίας ήταν και οι επιτυχίες µας στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Σήµερα το ΑΚΕΛ κατέχει δια του Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόµµατος το αξίωµα του Προέδρου
της Βουλής και µετέχει στη διακυβέρνηση του τόπου µε υπουργούς κοµµατικά
στελέχη. Έχει αυξηµένη συµµετοχή και παρεµβολή σε οργανισµούς δηµόσιας
ωφελείας που αποτελούν µέρος της εξουσίας.
Η παρελθούσα πενταετία σφραγίστηκε µε την προσπάθεια λύσης του Κυπριακού στη
βάση του σχεδίου Ανάν. Δώσαµε σκληρές µάχες για να επιτύχουµε το συντοµότερο
δυνατό λύση, που να απαλλάσσει την Κύπρο από την κατοχή και να επανενώνει το
λαό και την πατρίδα µας. Αισθανθήκαµε µεγάλη απογοήτευση γιατί δεν µας
επέτρεψαν να υλοποιήσουµε αυτό το στόχο. Καλεστήκαµε να πάρουµε σηµαντικές
αποφάσεις µέσα σε αντίξοες συνθήκες και δεδοµένα. Ζήσαµε µέρες βασανιστικού
προβληµατισµού για το µέλλον της Κύπρου. Πήραµε αποφάσεις που ήταν δύσκολες
και οδυνηρές, αλλά και που αποδεικνύονται µε την κάθε µέρα που περνά ότι ήταν και
οι πιο ορθές. Αποφάσεις και πολιτική που άφησε ανοικτή την προοπτική επίλυσης
του Κυπριακού το συντοµότερο δυνατό.
ΤΑ ΟΓΔΟΝΤΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΚΚΚ – ΑΚΕΛ
Στις 15 Αυγούστου του 2006 συµπληρώνονται 80 χρόνια από το Ιδρυτικό Συνέδριο
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου. Τα 80χρονα του Κόµµατος µας είναι µια πολύ
σηµαντική επέτειος τόσο για το Κόµµα και το εργατικό κίνηµα του τόπου, όσο και για
την Κύπρο ευρύτερα. Είναι µια επέτειος που δίκαια µας κάνει να αισθανόµαστε
υπερηφάνεια αλλά και να συνειδητοποιούµε τις δικές µας ευθύνες να φανούµε
αντάξιοι της ιστορίας µας.
Στις οκτώ δεκαετίες που πέρασαν από την ίδρυση του Κόµµατος µας, το ΚΚΚ και στη
συνέχεια το ΑΚΕΛ έθεσαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στους αγώνες του κυπριακού
λαού για ελευθερία, δηµοκρατία, κοινωνική πρόοδο και προκοπή. Το Κόµµα µας µε

2
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 εκφράζει
όσο καµιά άλλη πολιτική δύναµη τα συµφέροντα, τους πόθους και τα οράµατα του
κυπριακού λαού Ε/κυπρίων, Τ/κυπρίων, Αρµενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων.
Προς τιµή των 80χρόνων του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ έχουµε διαµορφώσει και υλοποιούµε ένα
πολύπλευρο και φιλόδοξο πρόγραµµα πολιτικο-ιδεολογικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, εκδόσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση αυτού του
προγράµµατος µας δίδει την ευκαιρία να προβάλουµε την ιστορία, την προσφορά και
τις κατακτήσεις του Κόµµατος και του ευρύτερου Κινήµατος της Αριστεράς. Μας δίδει
την ευκαιρία 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 80χρονα είναι µια καλή ευκαιρία φρεσκαρίσµατος και οργανωτικής
ανασυγκρότησης του Κόµµατος. Μας δίδουν επίσης την ευκαιρία ανανέωσης της
επαφής και των δεσµών µας µε το λαό. Είναι ευτυχής συγκυρία που τα 80χρονα του
ΚΚΚ-ΑΚΕΛ συµπίπτουν µε το 20ο Συνέδριο του Κόµµατος και τις βουλευτικές
εκλογές του 2006.
Προς τιµή των 80χρόνων και του 20ου Συνεδρίου και εν όψει των βουλευτικών
εκλογών καλούµαστε όλοι να εργαστούµε µε Ακελικό ζήλο, ενθουσιασµό και
αυταπάρνηση για να ανταποκριθούµε στο ακέραιο στα πολιτικά, οργανωτικά και άλλα
µας καθήκοντα.
ΤΟ 20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Κάθε συνέδριο του ΑΚΕΛ έχει ιδιαίτερη σηµασία για την πάρα πέρα ανάπτυξη του
ίδιου του Κόµµατος και της αγωνιστικής του δράσης και προσφοράς. Δεδοµένου του
εκτοπίσµατος του Κόµµατος µας στην κυπριακή κοινωνία και του ρόλου που
διαδραµατίζει στα κυπριακά δρώµενα, κάθε συνέδριο του ΑΚΕΛ εξ ορισµού είναι
ταυτόχρονα και ένα σηµαντικό πολιτικό γεγονός για την Κύπρο.
Η σηµασία του 20ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ καθορίζεται από τις πολιτικές παραµέτρους
µέσα στις οποίες συγκαλείται το Συνέδριο, από τα θέµατα που θα συζητήσει και τις
αποφάσεις που καλείται να πάρει.
Όσον αφορά το Κυπριακό διερχόµαστε µια κρίσιµη φάση κατά την οποία δίδεται
σκληρή µάχη για την διαµόρφωση των προϋποθέσεων επανάληψης του διαλόγου
που αυτή τη φορά πρέπει να έχει βάσιµες ελπίδες ότι θα οδηγήσει στην ποθούµενη
λύση του προβλήµατος. Το 20ο Συνέδριο καλείται να εκτιµήσει τις εξελίξεις στο
Κυπριακό την τελευταία πενταετία, να συζητήσει και να προβληµατιστεί για την
παρούσα φάση του προβλήµατος, για τις σχέσεις µας µε τους συµπατριώτες µας Τ/
κύπριους. Το 20ο Συνέδριο καλείται να πάρει αποφάσεις που θα λειτουργήσουν ως
καθοδηγητική πυξίδα για την πάρα πέρα πάλη µας µε αµετάθετο στόχο την
απαλλαγή από την τουρκική κατοχή και την επανένωση της πατρίδας µας υπό τη
σκέπη µιας δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας στη βάση των ψηφισµάτων του
ΟΗΕ και των συµφωνιών υψηλού επιπέδου.
Από την πρώτη του Μάη 2004 η Κύπρος είναι κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.). Διαµορφώνονται νέα δεδοµένα που αφορούν και το Κυπριακό αλλά
και την εσωτερική κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση. Το 20ο Συνέδριο καλείται να
εκτιµήσει αυτά τα νέα δεδοµένα, την ένταξη, τις επιπτώσεις της και τις προοπτικές.

3
Καλείται να πάρει αποφάσεις στηριγµένες όπως πάντα στην αντικειµενική
πραγµατικότητα και όχι στους ευσεβοποθισµούς που χαρακτηρίζουν άλλες πολιτικές
δυνάµεις.
Εδώ και δυόµισι χρόνια έχουµε στην Κύπρο µια κυβέρνηση η οποία αναδείχθηκε
µέσα από τη συνεργασία των δηµοκρατικών προοδευτικών δυνάµεων και στην οποία
συµµετέχουµε ως η µεγαλύτερη πολιτική δύναµη των συνεργαζοµένων δυνάµεων. Η
εκτίµηση µας για την µέχρι τώρα πορεία της διακυβέρνησης, η εκτίµηση µας για την
συµµετοχή µας σ’ αυτή και οι προσδοκίες µας θα πρέπει να βρουν την θέση τους στη
συζήτηση, τους προβληµατισµούς και τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Όπως σε κάθε συνέδριο θα πρέπει να µας προβληµατίσει σοβαρά η κατάσταση του
Κόµµατος και του ευρύτερου Λαϊκού Κινήµατος. Οι επιτυχίες αλλά και τα
προβλήµατα, οι αδυναµίες και τα κενά που παρουσιάζουµε στην κοµµατική µας
δουλιά. Να πάρουµε αποφάσεις που θα στοχεύουν στην αντιµετώπιση των
αρνητικών φαινοµένων στη δουλιά µας και στην περαιτέρω ενδυνάµωση – πολιτική,
ιδεολογική, οργανωτική – του Κόµµατος µας για να καταστεί ακόµα πιο ικανό να
διαδραµατίζει τον πρωτοπόρο και καθοριστικό του ρόλο στα κυπριακά δρώµενα. Με
τη δουλιά και τις αποφάσεις του Συνεδρίου να ενισχύσουµε εκείνο το κλίµα ψυχικής
ενότητας και ανάτασης που όλοι χαρήκαµε κατά το Πανηγυρικό Συνέδριο των
80χρόνων του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ. Να ενισχύσουµε την συντροφικότητα και την ενότητα στις
γραµµές µας. Να αφήσουµε πίσω τις µεµψιµοιρίες, την εσωστρέφεια και τη µιζέρια
που δεν µας αρµόζουν και δεν µας τιµούν. Να καλλιεργήσουµε τον ενθουσιασµό και
την αισιοδοξία που πάντα χαρακτήριζαν τους Ακελιστές.
Μπροστά µας έχουµε σειρά εκλογικών αγώνων µε πρώτη και πιο σηµαντική την
αναµέτρηση των βουλευτικών εκλογών. Το συνέδριο πρέπει να θέσει όλες τις
δυνάµεις του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος σε εγρήγορση και να δώσει το
σύνθηµα για να µπούµε στον προεκλογικό αγώνα µε στόχο να ανεβάσουµε ακόµα
πιο ψηλά το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις για το καλό της Κύπρου και του Λαού
µας.
Ας µην ξεχνούµε ότι το 20ο Συνέδριο συνέρχεται σε µια εποχή που γιορτάζουµε µε
αισθήµατα χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου - ΑΚΕΛ. Η µεγαλύτερη τιµή προς αυτή την
ιστορική επέτειο θα είναι να πραγµατοποιήσουµε ένα συνέδριο αντάξιο της ιστορίας
των αγώνων και της προσφοράς του Κόµµατος µας και να θέσουµε τις περαιτέρω
βάσεις για ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες στο µέλλον.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Οι διεθνείς σχέσεις αποτελούν ένα σηµαντικό πεδίο άσκησης πολιτικής, τόσο όσον
αφορά στην προώθηση των θέσεών µας για το Κυπριακό, όσο και την προώθηση
ευρύτερων, κοινών στόχων µε τα άλλα Κοµµουνιστικά, Εργατικά και Προοδευτικά
Κόµµατα της αριστεράς στο εξωτερικό και την υπεράσπιση των εργατικών
κεκτηµένων.
Οι διεθνείς εξελίξεις από το περασµένο συνέδριο χαρακτηρίζονται από τη συνέχιση
και την εδραίωση της λεγόµενης νέας τάξης πραγµάτων. Επιβεβαιώνεται η θέση ότι
αυτό που επεκράτησε πλέον είναι η καταστρατήγηση του διεθνούς δικαίου και η
επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Οι ΗΠΑ και οι σύµµαχοι τους επιθυµούν τη
διατήρηση και την επέκταση της πολιτικής, οικονοµικής και στρατηγικής τους
ηγεµονίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεµβρίου 2001 στις ΗΠΑ αποτέλεσαν την αφορµή για ενίσχυση της
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ιµπεριαλιστικής τους πολιτικής και το πρόσχηµα για µεγαλύτερες αυθαιρεσίες µε
κυριότερη το δόγµα του προληπτικού πολέµου. Τα πιο ενδεικτικά παραδείγµατα
αυτής της πολιτικής είναι οι δυο µεγάλοι πόλεµοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Επιπρόσθετα, µε το µανδύα του εκδηµοκρατισµού επιχειρείται µε κάθε µέσο η
ανατροπή όλων των µη φιλικών και µη αρεστών προς τις ΗΠΑ καθεστώτων. Με
άλλοθι την πάταξη της τροµοκρατίας προωθούνται και επιβάλλονται νόµοι – οι
περιβόητοι τροµονόµοι – που περιστέλλουν ανθρώπινα δικαιώµατα και πολιτικές
ελευθερίες και παραβιάζουν προσωπικά δεδοµένα των πολιτών.
Καταδικάζουµε την τροµοκρατία ως µέσο διεκδίκησης εθνικών δικαίων και
διεξαγωγής εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών αγώνων. Παρόλα αυτά
θεωρούµε ότι η αντιµετώπιση της τροµοκρατίας αποτελεί συλλογική υπόθεση που
πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να αντιµετωπιστούν πρώτιστα οι
αιτίες που γεννούν την τροµοκρατία, δηλαδή η φτώχια, η κοινωνική αδικία, ο
θρησκευτικός φανατισµός, η εθνική καταπίεση και η κάθε µορφή παραβίασης του
διεθνούς δικαίου. Ο εκδηµοκρατισµός δε µπορεί να επέλθει µέσω επιβολής και υπό
τη απειλή των όπλων. Η υποστήριξη του Διεθνούς Δικαίου, ο σεβασµός της
κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των ανεξάρτητων κρατών, ο σεβασµός
στην πολιτιστική και θρησκευτική ιδιαιτερότητα, η απαλλαγή του ΟΗΕ από την
αµερικανική κηδεµονία και η ενίσχυση του ρόλου του Οργανισµού στην αντιµετώπιση
των διεθνών προβληµάτων, αποτελούν το µοναδικό δρόµο για διασφάλιση της
παγκόσµιας ειρήνης και σταθερότητας.
Η διαδικασία της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης, µε τον τρόπο που συντελείται
σήµερα εξυπηρετεί τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου και ειδικά των
πολυεθνικών εταιριών των ανεπτυγµένων χωρών. Η απουσία του «αντίπαλου δέους»
και ενός εναλλακτικού οικονοµικού µοντέλου έχει οδηγήσει στην ενίσχυση του
κεφαλαίου και την επιβολή σε ολόκληρο τον πλανήτη ενός συντηρητικού
καπιταλιστικού µοντέλου, του νεοφιλελευθερισµού. Το µοντέλο αυτό του
καπιταλισµού δε µπορεί να επιβιώσει παρά µε επιθέσεις κατά των εργατικών
κεκτηµένων και του κράτους πρόνοιας και µε την αύξηση της ανεργίας και της
φτώχειας. Όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες και φτωχές χώρες, αυτές δέχονται τις
µεγαλύτερες επιπτώσεις της νέο-φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Υποχρεώνονται
να υιοθετούν τις απαιτήσεις και τους όρους των δυτικών ανεπτυγµένων χωρών, που
επιβάλλονται και µέσα από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Παγκόσµια Τράπεζα
και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου και που τους καταδικάζουν σε περαιτέρω
εκµετάλλευση και εξαθλίωση. Η αδικία και η ανισότητα, εγγενή χαρακτηριστικά του
καπιταλιστικού συστήµατος, είναι εµφανή τόσο µε τη άνιση ανάπτυξη των κρατών σε
διεθνές επίπεδο όσο και στην ανισότητα ανάµεσα στους πολίτες σε εθνικό επίπεδο.
Οι επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης έχουν οδηγήσει σε διάφορες
αντιδράσεις και κυρίως στη δηµιουργία του πρώτου Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ
στο Πόρτο Αλέγρε της Βραζιλίας το 2001, τις διαδηλώσεις κατά του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου και κατά της Οµάδας των 8 περισσότερο ανεπτυγµένων
χωρών και γενικότερα σε αυτό που αποκλήθηκε «κίνηµα κατά της
παγκοσµιοποίησης». Καθήκον της Αριστεράς και των προοδευτικών κοινωνικών
δυνάµεων είναι η πάρα πέρα ανάπτυξη της συνεργασίας µε τα κοινωνικά φόρουµ σε
παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και η προσπάθεια να αποκτούν σωστό
ταξικό προσανατολισµό και να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντίσταση κατά
της επιβολής ενός ενιαίου παγκόσµιου οικονοµικού µοντέλου χωρίς τη συγκατάθεση
των λαών και των πολιτών.
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Οι πόλεµοι των Αµερικανών και των συµµάχων τους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ είχαν
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός πραγµατικά παγκόσµιου αντι-πολεµικού
κινήµατος, µε έντονη δραστηριοποίηση και εντός της ίδιας της αµερικανικής
κοινωνίας. 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.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει µια προωθηµένη µορφή καπιταλιστικής πολιτικοοικονοµικής ολοκλήρωσης, που ξεκινά από τις ανάγκες της διεύρυνσης εσωτερικά
των δυνατοτήτων του µεγάλου δυτικοευρωπαϊκού 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.
Η απόρριψη του νεοφιλελευθερισµού έχει διαφανεί ξεκάθαρα από τους λαούς δύο
κρατών-µελών της Ε.Ε., τον γαλλικό και τον ολλανδικό λαό. Ερµηνεύουµε τα
αποτελέσµατα των δηµοψηφισµάτων για τη Συνταγµατική Συνθήκη της Ε.Ε. ως
απόρριψη των νεοφιλελεύθερων κοινωνικοοικονοµικών πολιτικών που
ακολουθούνται τα τελευταία χρόνια από τις χώρες αυτές και την Ε.Ε. και της
προσπάθειας θεσµοθέτησης των πολιτικών αυτών µέσα από τη Συνταγµατική
Συνθήκη. Το καθήκον µας τώρα είναι η συνέχιση του αγώνα µαζί και µε τις άλλες
προοδευτικές δυνάµεις στην Ευρώπη για τη διαµόρφωση µιας άλλης Συνθήκης που
θα έχει ως κύριο µέληµά της τα συµφέροντα των λαών.
Η ενίσχυση του συντονισµού και της συνεργασίας των Αριστερών και Προοδευτικών
κοµµάτων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο είναι αναγκαία έτσι ώστε η αριστερά
να µπορεί να αντιστέκεται στη νέα τάξη πραγµάτων και τη νεοφιλελεύθερη
παγκοσµιοποίηση και να επιτυγχάνει αλλαγές υπέρ των λαών του κόσµου και
ιδιαίτερα υπέρ των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµατικών στρωµάτων. Το ΑΚΕΛ θα
συνεχίσει να εργάζεται και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
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.
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.
Όλα τα πιο πάνω βήµατα το ΑΚΕΛ τα αξιοποίησε και θα εξακολουθεί να τα αξιοποιεί
για προώθηση του Κυπριακού.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Το Κυπριακό είναι πρόβληµα εισβολής, κατοχής, ξένων επεµβάσεων και
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων του συνόλου του κυπριακού λαού. Είναι
θέµα παραβίασης της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Είναι θέµα εθνικού ξεκαθαρίσµατος που επιβλήθηκε µε τη βία των
όπλων. Το Κυπριακό είναι συνάµα και πρόβληµα εξοµάλυνσης των σχέσεων
ανάµεσα στις δυο κοινότητες.
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.
Οι τουρκικές θέσεις εύρισκαν πάντα απήχηση στους Νατοϊκούς συνεταίρους 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 δεν ήταν και η διακυβέρνηση του
Συναγερµού µε τα λάθη, τις παραλείψεις, τις παραχωρήσεις και τις αντιφάσεις της.
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. 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.
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. Η θέση που πήρε το
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Κόµµα µας κράτησε ανοικτή την προοπτική για επανάληψη της διαπραγµατευτικής
διαδικασίας και λύση του Κυπριακού το συντοµότερο δυνατό. Η θέση του ΑΚΕΛ
δικαιώνεται καθηµερινά από τις εξελίξεις.
Μετά τα δηµοψηφίσµατα ακολούθησε µια δύσκολη περίοδος για την Κυπριακή
Δηµοκρατία και την ε/κυπριακή πλευρά. Ο Αµερικανοβρετανικός παράγοντας, κύκλοι
της Γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών καθώς και κύκλοι εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κινήθηκαν µε τιµωρητικές διαθέσεις έναντι της ε/κυπριακής πλευράς.
Παράλληλα µε το πρόσχηµα της άρσης της δήθεν αποµόνωσης των Τ/κυπρίων
εργάστηκαν για τη διεθνή αναβάθµιση του καθεστώτος των κατεχοµένων. Η έκθεση
του Γ.Γ. του ΟΗΕ του Μαΐου 2004 υπήρξε άδικη για την ε/κυπριακή πλευρά και
επεχείρησε να παρακάµψει τα ψηφίσµατα 541 και 550 του Συµβουλίου Ασφαλείας. Η
έκθεση του Γ.Γ. δεν υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο Ασφαλείας. Το Κόµµα µας
συνεργαζόµενο µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και άλλες δυνάµεις εργάστηκε
σκληρά για την απόκρουση των επιθέσεων, για την υπεράσπιση της νοµιµότητας της
Κυπριακής Δηµοκρατίας - που αποτελεί το κύριο όπλο του Κυπριακού λαού στον
αγώνα επιβίωσης που διεξάγει - και για να γίνουν κατανοητές οι θέσεις της ε/
κυπριακής πλευράς.
Παράλληλα το Κόµµα µας εργάστηκε για να αποκρουστούν οι δυο ακραίες τάσεις
που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό µέτωπο. Η µια κινδυνολογώντας για τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις από την απόρριψη του σχεδίου ουσιαστικά τασσόταν υπέρ
της επαναφοράς του στη µορφή που είχε κατά το δηµοψήφισµα, ανεξάρτητα από την
ετυµηγορία του λαού. Η άλλη µε αφορµή το 76% του δηµοψηφίσµατος και στο όνοµα
µιας ασαφούς ευρωπαϊκής λύσης ζητούσε συλλήβδην απόρριψη του σχεδίου αλλά
και της λύσης διζωνικής δικοινοτικής οµοσπονδίας. Και οι δυο αυτές τάσεις στο
βαθµό που συντηρούνται και αναπαράγονται είναι καταστροφικές.
Στην παρούσα φάση του Κυπριακού το Κόµµα µας συνεχίζει να εργάζεται σκληρά,
συνεργαζόµενο µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και το Εθνικό Συµβούλιο για τη
δηµιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης των διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια
των Ηνωµένων Εθνών. Η δηµιουργία σωστών προϋποθέσεων έχει τεράστια σηµασία
δεδοµένου ότι θα ήταν ισχυρό πλήγµα για την υπόθεση της Κύπρου µια νέα
αποτυχία εξεύρεσης λύσης. Επιδιώκουµε το συντοµότερο δυνατό την επανέναρξη
ουσιαστικών συνοµιλιών µακριά από ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα, χωρίς βέβαια
τούτο να παραπέµπει σε ατέρµονες συνοµιλίες και λύση στο βάθος του χρόνου.
Συνειδητοποιούµε ότι ο χρόνος εδραιώνει τα τετελεσµένα της κατοχής. 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 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.
Οι προσπάθειες ενός και πλέον χρόνου φάνηκε να αποδίδουν καρπούς. Σ’ αυτό έχει
συντελέσει και το γεγονός ότι το Εθνικό Συµβούλιο έχει καταλήξει στις περιοχές
ανησυχίας στις οποίες θα επιδιώξουµε µε την έναρξη µιας καινούργιας
διαπραγµατευτικής διαδικασίας να επιφέρουµε αλλαγές στο σχέδιο Ανάν. Παρά τις
αντιδράσεις που εξακολουθούν να εµφανίζονται από πλευράς κύρια των Αµερικανών
και Βρετανών σήµερα φαίνεται να γίνεται γενικά παραδεκτό ότι η επιµονή στην
επαναφορά του σχεδίου Ανάν όπως έχει, δεν οδηγεί πουθενά. Γίνεται παραδεχτό ότι
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πρέπει να συζητηθούν και να επέλθουν αλλαγές που να ικανοποιούν και την ε/
κυπριακή κοινότητα. Φαίνεται επίσης να γίνεται αποδεχτό ότι η νέα πρωτοβουλία
πρέπει να προετοιµαστεί καλά, πρέπει να αποφευχθούν τα ασφυκτικά
χρονοδιαγράµµατα και ότι στόχος πρέπει να είναι η κατάληξη σε συµφωνηµένη λύση
µακριά από επιδιαιτησίες.
Η επίσκεψη απεσταλµένου του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην έδρα των
Ηνωµένων Εθνών για να αναλύσει τις θέσεις της ε/κυπριακής πλευράς ήταν µια ορθή
κίνηση τόσο επί της ουσίας όσο και σε ότι αφορά την αφαίρεση επιχειρηµάτων από
εκείνους που θέλουν να παρουσιάζουν την ε/κυπριακή πλευρά ως αρνητική.
Ακολούθησε η αποστολή Πρέντεργκαστ στα πλαίσια της βολιδοσκόπησης από
πλευράς των Ηνωµένων Εθνών των προοπτικών επανέναρξης των συνοµιλιών. Αυτή
η επίσκεψη εγκαινίασε µια διαδικασία που δυνητικά θα µπορούσε να οδηγήσει σε
θετικές εξελίξεις. Το ΑΚΕΛ θα εργαστεί µε όλες του τις δυνάµεις προς αυτή την
κατεύθυνση προσδοκώντας να έχουµε θετικές εξελίξεις το συντοµότερο δυνατό. Η
τυχόν επαναφορά της περσινής έκθεσης του Γ.Γ. ενώπιον του Συµβουλίου Ασφαλείας
µε στόχο να υιοθετηθεί από το σώµα, θα συνιστούσε µια σοβαρή οπισθοδρόµηση και
θα έπληττε τις προσπάθειες επανέναρξης των συνοµιλιών.
Η καλή θέληση και η πολιτική βούληση της ε/κυπριακής πλευράς από µόνη της δεν
µπορεί να ανοίξει το δρόµο για επίλυση του Κυπριακού. Το κλειδί της λύσης
εξακολουθεί να βρίσκεται στην Άγκυρα. Τόσο η τουρκική κυβέρνηση όσο και η τ/
κυπριακή ηγεσία φαίνεται να µην έχουν στο παρόν τουλάχιστον στάδιο ως
προτεραιότητα τους τη λύση του Κυπριακού, αλλά τη διεθνή αναβάθµιση του
καθεστώτος των κατεχοµένων µέσω του απευθείας εµπορίου, της παράκαµψης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας και της διεθνούς νοµιµότητας. 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. Αν θα
επιµένει σ’ αυτά τα προνόµια δεν θα είναι δυνατή µια σωστή και αµοιβαία αποδεχτή
λύση του προβλήµατος. Η Τουρκία κάποια στιγµή πρέπει να δεχτεί την ιδέα ότι είναι
και προς το δικό της συµφέρον να αρχίσει να δίδει και όχι µόνο να απαιτεί και να
παίρνει.
Αν ο διεθνής παράγοντας και ιδιαίτερα ο αµερικανοβρετανικός πραγµατικά επιθυµεί
να βοηθήσει στην επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος θα πρέπει να τερµατίσει την
πολιτική εξευµενισµού της Άγκυρας. Προς την τουρκική κυβέρνηση και την τ/
κυπριακή ηγεσία πρέπει να υποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ενδεχόµενο αναβάθµισης του
κατοχικού καθεστώτος και κατά συνέπεια η προσοχή πρέπει να στραφεί στην
αναζήτηση λύσης του προβλήµατος. Το Κυπριακό παραµένει ως διεθνές πρόβληµα
στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ έχοντας εντολή από το Συµβούλιο Ασφαλείας
θα πρέπει συλλογικά µε όλα τα µέλη του να εργάζεται προς την κατεύθυνση επίλυσης
του προβλήµατος. Η κυπριακή κυβέρνηση θα πρέπει να αξιοποιήσει το ενδιαφέρον
της Ρωσίας για ενεργότερη ανάµειξη στις διεργασίες αναζήτησης λύσης του
Κυπριακού.
Το ΑΚΕΛ θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται µε όλες του τις δυνάµεις για ειρηνική λύση
του Κυπριακού στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών και στη βάση των ψηφισµάτων
του ΟΗΕ και των συµφωνιών υψηλού επιπέδου 1977 και 1979, που προνοούν για
διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία. Η λύση πρέπει να συνάδει µε το διεθνές δίκαιο, τις
διεθνείς συµβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και το κοινοτικό κεκτηµένο. Η λύση
πρέπει να προνοεί την αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευµάτων και των
εποίκων. Να αποκαθιστά την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της
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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. Το
ΑΚΕΛ µε συνέπεια υποστηρίζει την πολιτική ισότητα των δυο κοινοτήτων στα πλαίσια
της οµοσπονδίας όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στις Θέσεις της Κεντρικής επιτροπής για το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ αναφέρεται:
«Υπάρχει ακόµα ελπίδα η ενταξιακή πορεία να υποβοηθήσει την επίλυση του
Κυπριακού, αλλά αυτό µπορεί να γίνει κατορθωτό µόνο αν τηρηθούν δύο
προϋποθέσεις:Πρώτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση (…) να δεχθεί την Κύπρο ως πλήρες
µέλος ανεξάρτητα από τη λύση του πολιτικού της προβλήµατος. Και δεύτερο, η
ένταξη δεν πρέπει να αφορά µόνο τις ελεύθερες περιοχές αλλά την Κυπριακή
Δηµοκρατία µε ολόκληρη την επικράτειά της».
Η ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε όλα της τα εδάφη
είναι πλέον γεγονός από την 1η Μαΐου του 2004. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για
τον οποίο πριν την ένταξη είχε δηµιουργηθεί µια έντονη κινητικότητα στο Κυπριακό,
που έφθασε µέχρι και τα χωριστά δηµοψηφίσµατα.
Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή
προοπτική πράγµατι λειτούργησε υποβοηθητικά για τις διεργασίες επίλυσης του
Κυπριακού. Όχι, όµως και για το ίδιο το περιεχόµενο της λύσης, κάτι για το οποίο το
ΑΚΕΛ προειδοποιούσε από καιρό.
Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν στην
εισήγηση του 18ου Συνεδρίου για επανεξέταση της θέσης του ΑΚΕΛ στο θέµα της
πορείας ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
πρόκειται να επιδιώξει προσαρµογή της λύσης στο κοινοτικό κεκτηµένο, που
επιδέχεται άλλωστε σηµαντικές αποκλίσεις – µερικές φορές κατά παραβίαση κάθε
έννοιας κοινοτικής παράδοσης και πρακτικής – αλλά θα εξακολουθήσει να
υποστηρίζει τις εκάστοτε προσπάθειες του ΟΗΕ και τη συµφωνία που θα προκύψει
από αυτές».
Έτσι, όπως ακριβώς εκτιµούσε το ΑΚΕΛ, η ευρωπαϊκή µας πορεία λειτούργησε
καταλυτικά για τη δηµιουργία κινητικότητας, όχι όµως και για το περιεχόµενο της
λύσης του Κυπριακού. Το αποτέλεσµα ήταν να υποχρεωθούµε να απορρίψουµε το
Σχέδιο Ανάν ως είχε και η ένταξη να µην βρει την Κύπρο επανενωµένη.
Παρά το γεγονός ότι δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειές µας για λύση πριν την
ένταξη, το ΑΚΕΛ παραµένει αταλάντευτα προσηλωµένο στην υπόθεση της λύσης.
Όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη της Κεντρικής Επιτροπής µε την ευκαιρία της
ένταξης, «η τελευταία ουδόλως υποκαθιστά τον στρατηγικό µας στόχο που δεν είναι
άλλος από την ειρηνική επανένωση του τόπου και του λαού µας, στα πλαίσια µιας
διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας».
Η συµµετοχή της Κύπρου ως πλήρους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει
να συνεχίσει να αξιοποιείται ως καταλύτης για τη λύση. Η δυναµική της λύσης, που
αναπτύχθηκε προ της ένταξης, δεν θα πρέπει να ανακοπεί και θα πρέπει να
διαφυλαχθεί και στη συνέχεια. Τυχόν προσπάθειες που τείνουν να καλλιεργήσουν
κλίµα εφησυχασµού και φαινόµενα αλαζονείας µε αφορµή την ολοκλήρωση της
ένταξης είναι ζηµιογόνα και πρέπει να αποφευχθούν.
Τα επιχειρήµατα που
προβάλλονται ότι η ένταξη καθιστά εφικτή την ανατροπή του στρατηγικού στόχου της
λύσης διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας, αδυνατίζουν τη δυναµική για λύση. Το
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ΑΚΕΛ θα αντιταχθεί αποφασιστικά στις όποιες τέτοιες προσπάθειες που δεν
εξυπηρετούν την υπόθεση της λύσης και της επανένωσης.
Πρέπει επίσης να συνεχίσει να αξιοποιείται η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την
κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού.
Ενόψει της έναρξης ενταξιακών
διαπραγµατεύσεων, ήδη η Τουρκία υποχρεούται να υπογράψει το Πρωτόκολλο για
επέκταση της Τελωνειακής Ένωσης µε τα δέκα νέα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένης
της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Είναι αλήθεια ότι µια τέτοια εξέλιξη δεν συνιστά
επίσηµη αναγνώριση. Ούτε, όµως, πρόκειται απλώς για µια εµπορική συµφωνία,
αλλά για µια προχωρηµένη σχέση που µε την πάροδο του χρόνου θα αναπτύσσει
δυναµική ντε φάκτο αναγνώρισης.
Είναι σηµαντικό να αξιοποιείται διαρκώς η
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού,
έστω και αν αυτή η πορεία συναντήσει προβλήµατα µετά τις δυσκολίες που
προέκυψαν αναφορικά µε την έγκριση της Συνταγµατικής Συνθήκης.
Παρά το γεγονός ότι η ένταξη δεν συνδυάστηκε µε επανένωση της χώρας και του
λαού µας, η δυναµική που δηµιουργεί τόσο αυτή η εξέλιξη όσο και η ενταξιακή πορεία
της Τουρκίας, µε την κατάλληλη αξιοποίηση µπορούν να συµβάλουν αποφασιστικά
στον κύριο στόχο, που δεν είναι άλλος από τη λύση του Κυπριακού.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ
Το Κόµµα µας ύστερα από ένα ευρύ ενδοκοµµατικό διάλογο καταψήφισε στη Βουλή
των Αντιπροσώπων την προτεινόµενη Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη.
Απορρίψαµε τη Συνταγµατική Συνθήκη διότι διαφωνούµε:
1. Mε τη συνταγµατική επιβολή του νεοσυντηρητισµού και τα όσα συνεπάγεται σε
βάρος των εργαζοµένων.
2. Με τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.
3. Με τον περιορισµό των πολιτικών δικαιωµάτων του απλού πολίτη στο όνοµα
δήθεν της ασφάλειας.
4. Με την περιστολή των ελευθεριών του ατόµου στο όνοµα τάχατες της
καταστολής της τροµοκρατίας.
5. Με την εξάρτηση της εξωτερικής και αµυντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από το ΝΑΤΟ.
6. Με τη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων σε αντιδιαστολή µε το διεθνές
δίκαιο.
7. Με την έµµεση υποταγή της Ευρώπης στο αµερικανικό ιµπέριουµ.
8. Με τη συνέχιση της υποβάθµισης του νοµοθετικού ρόλου του
Ευρωκοινοβουλίου, του µόνου δηµοκρατικά εκλεγµένου οργάνου στην Ε.Ε..
9. Με τη συνέχιση της ύπαρξης του δηµοκρατικού ελλείµµατος, το οποίο
εκφράζεται µέσα και από το γεγονός ότι ο Χάρτης Θεµελιωδών Δικαιωµάτων
δεν είναι δεσµευτικός.
10. Με την αντιδηµοκρατική συµπεριφορά των ηγετικών κύκλων στην Ε.Ε. µετά τα
«όχι» οι οποίοι, µε την άρνησή τους να δεχτούν επαναδιαπραγµάτευση της
Συνθήκης επιβεβαιώνουν -ουσιαστικά- ότι δεν είναι εκφραστές των λαών.
Ταυτόχρονα επαναβεβαιώσαµε την προσήλωση µας στο στόχο για µια άλλη
Ευρώπη, της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Ευρώπη
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των Λαών. Γι’ αυτή την άλλη Ευρώπη, που είναι εφικτή, θα συνεχίσουµε να
αγωνιζόµαστε µαζί µε τις δυνάµεις της Αριστεράς στον ευρωπαϊκό χώρο.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η επαναπροσέγγιση κατέχει σηµαντική θέση στην πολιτική του Κόµµατός µας για τη
λύση του Κυπριακού και για την οικοδόµηση µιας κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων. Μέσα από την πολιτική της επαναπροσέγγισης το Κόµµα µας,
στα δύσκολα χρόνια των εντάσεων, των δικοινοτικών συγκρούσεων και του
διαχωρισµού, αντιπαρατάχθηκε σθεναρά και µε αποφασιστικότητα στον εθνικισµόσοβινισµό και κατάφερε να διατηρήσει ανοικτά κανάλια επαφής µεταξύ των δύο
κοινοτήτων και να κρατήσει ζωντανή τη θέληση και τη διάθεση για επανένωση και
συµβίωση.
Το Κόµµα µας θεωρούσε πάντα την επαναπροσέγγιση ως συστατικό στοιχείο του
αντικατοχικού αγώνα του λαού µας και κατά συνέπεια της απέδιδε πολιτικό και
κοινωνικό περιεχόµενο. Απορρίπτουµε προσεγγίσεις που περιορίζουν την
επαναπροσέγγιση στη σφαίρα της ψυχολογικής επαφής και σίγουρα είµαστε αντίθετοι
µε τις 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.
Με το πέρασµα των χρόνων και παρά τον πόλεµο που δέχτηκε από διάφορες
πλευρές –και ιδιαίτερα από την εθνικιστική δεξιά- το ΑΚΕΛ κατάφερε να αναδείξει την
πολιτική της επαναπροσέγγισης ως αποφασιστικό παράγοντα για την επίτευξη
δίκαιης και βιώσιµης λύσης στο Κυπριακό. Σιγά-σιγά η πολιτική της
επαναπροσέγγισης αναγνωρίστηκε και υιοθετήθηκε –λεκτικά τουλάχιστον- από όλες
τις πολιτικές δυνάµεις, εξέλιξη που στο προηγούµενο Συνέδριο εκτιµήσαµε ως µια
σηµαντική επιτυχία του Κόµµατός µας µε θετικές προεκτάσεις στον αγώνα για
επίλυση του Κυπριακού.
Από το προηγούµενο Συνέδριο µέχρι σήµερα, καθοριστικά γεγονότα έχουν επισυµβεί
που αναµφίβολα επηρέασαν και την πολιτική της επαναπροσέγγισης. Τρία είναι τα
γεγονότα που έχουν αφήσει έντονα τα σηµάδια τους:
α) Το άνοιγµα των οδοφραγµάτων και η µερική άρση των εµποδίων στη διακίνηση
ένθεν και εκείθεν του διχοτοµικού συρµατοπλέγµατος. Αυτή η εξέλιξη έδωσε τη
δυνατότητα για ένα µαζικό και ειρηνικό συναπάντηµα των Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, που κατέρριψε κάθε µύθο περί του αδύνατου της συµβίωσης.
Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για οικοδόµηση
κοινού µετώπου πάλης ενάντια στην κατοχή και τη διχοτόµηση.
β) Η αλλαγή στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας µε την αποµάκρυνση του
Ραούφ Ντενκτάς και η ανάληψή της από δυνάµεις που παραδοσιακά αγωνίζονταν για
οµοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό.
γ) Η διενέργεια των δηµοψηφισµάτων µε τα γνωστά αποτελέσµατα, που
δηµιούργησαν αισθήµατα απογοήτευσης και τραυµάτισαν την εµπιστοσύνη ανάµεσα
στις δύο κοινότητες αλλά και την προσδοκία για σύντοµη λύση. Μέσα σ’ αυτό το
κλίµα και ως αποτέλεσµα µιας ενορχηστρωµένης επίθεσης, η ψηλή εκτίµηση και η
εµπιστοσύνη που οι Τουρκοκύπριοι παραδοσιακά τρέφουν προς το Κόµµα µας,
δέχθηκε κτυπήµατα.
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Στο φόντο αυτών των γεγονότων, υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι ο ρόλος της
επαναπροσέγγισης έχει εκλείψει και ότι αυτή η πολιτική δεν έχει τίποτα το ουσιαστικό
να προσφέρει στη λύση του Κυπριακού.
Το ΑΚΕΛ διαφωνεί ριζικά µε τέτοιες θέσεις. Στις σηµερινές συνθήκες ο ρόλος και η
σηµασία της επαναπροσέγγισης έχουν αναβαθµιστεί ακόµα περισσότερο. Η
επαναπροσέγγιση ως πρώτιστα πολιτική πράξη, µπορεί να προσφέρει πάρα πολλά
και προς διάφορες κατευθύνσεις.
Η επαναπροσέγγιση πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον αντίποδα του εθνικισµού
και του σοβινισµού, που εκφράζεται είτε µε ένα απεχθές και ακραίο πρόσωπο
ανασύροντας από το παρελθόν συνθήµατα ενωτικά, αντιτουρκικά και
αντικοµουνιστικά, είτε µέσω της απόρριψης 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 οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος, στηριγµένες στην ιδεολογία αλλά
και στις µακρές ιστορικές
παραδόσεις του κινήµατος συνεχίζουν να είναι οι
µπροστάρηδες της επαναπροσέγγισης. Η κυπριακή Αριστερά στηριγµένη στην
αταλάντευτη θέση ότι η Κύπρος ανήκει στο λαό της, πρωτοπορεί στη χάραξη και στην
πρακτική εφαρµογή της πολιτικής της επαναπροσέγγισης. Κάνει τις διακηρύξεις της
πράξεις και τις µεταφράζει σε κοινή δράση µε τους Τουρκοκύπριους.
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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. Ε/κύπριοι και Τ/κύπριοι είναι εξ’ αντικειµένου στρατηγικοί σύµµαχοι
στην πάλη για την επανένωση της πατρίδας µας. Στο διάστηµα που πέρασε από το
19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαδραµατίστηκαν σοβαρές εξελίξεις στην τ/κυπριακή
κοινότητα. Η θέληση της τ/κυπριακής κοινότητας για λύση του Κυπριακού και για
ένταξη στην Ε.Ε. διατρανώθηκε µε µαζικές διαδηλώσεις. Στις κατά καιρούς
ψηφοφορίες ενισχύθηκαν τα Κόµµατα - ιδιαίτερα το Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό
Κόµµα (ΡΤΚ) - που διακηρύττουν ότι τάσσονται υπέρ της οµοσπονδιακής λύσης του
Κυπριακού.
Ως ΑΚΕΛ χαιρετίσαµε την αποµάκρυνση του Ντενκτάς - του κατ’ εξοχή εκφραστή της
διχοτόµησης - 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 διαπιστώνουµε αποµάκρυνση της ηγεσίας του ΡΤΚ από κοινές
θέσεις στο Κυπριακό, τις οποίες είχαµε επεξεργαστεί µαζί στο παρελθόν. Ενώ η
σηµερινή τ/κυπριακή ηγεσία δηλώνει ότι δεν θέτει θέµα διεθνούς αναγνώρισης του
ψευδοκράτους, την ίδια στιγµή παρουσιάζει µια υπέρµετρη ταύτιση µε τις δοµές
αυτού του κατοχικού µορφώµατος. 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 και η συνεχιζόµενη µε αυξηµένους µάλιστα ρυθµούς
δηµιουργία νέων τετελεσµένων επί του εδάφους – ιδιαίτερα στο περιουσιακό, δεν
διευκολύνουν τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.
Η τ/κυπριακή ηγεσία, ευθυγραµµιζόµενη πλήρως µε την Άγκυρα φαίνεται να θέτει ως
πρώτη προτεραιότητα, τουλάχιστο στο παρών στάδιο, όχι την επίλυση του
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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 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.
Διατηρούµε ανοικτές τις διόδους επικοινωνίας και διαλόγου µε τα τ/κυπριακά πολιτικά
Κόµµατα περιλαµβανοµένου του ΡΤΚ, σε µια προσπάθεια να βοηθήσουµε στην
αλληλοκατανόηση και τη δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων επανέναρξης του
διαλόγου. Οι άδικες επιθέσεις που κατά καιρούς δέχεται το ΑΚΕΛ από πλευράς της τ/
κυπριακής ηγεσίας δεν βοηθούν στην προώθηση αυτού του στόχου και άρχισαν να
προκαλούν αντιδράσεις και ανάµεσα στους Τ/κυπρίους.
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 εκείνα τα µέτρα τα
οποία η κυβέρνηση της Αλλαγής πήρε για την ενίσχυση των Τ/κυπρίων και τη
διεύρυνση των σχέσεων, περιλαµβανοµένων και των οικονοµικών, ανάµεσα στις δυο
κοινότητες.
Επτά περίπου χιλιάδες Τ/κύπριοι εργάζονται απρόσκοπτα στις ελεύθερες περιοχές.
Με την αποφασιστική παρεµβολή και της ΠΕΟ ο στόχος είναι να απολαµβάνουν όλα
τα δικαιώµατα και ωφελήµατα που έχουν οι Ε/κύπριοι συνάδελφοι τους. Οι Τ/κύπριοι
που λόγω µειωµένων εισφορών στο ΤΚΑ δεν παίρνουν σύνταξη, σήµερα παίρνουν
ένα εφάπαξ ποσό. Δεκάδες χιλιάδες Τ/κύπριοι έχουν αποκτήσει ταξιδιωτικά και άλλα
έγγραφα της Κυπριακής Δηµοκρατίας, που τους βοηθούν στην ενσωµάτωση τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσµο. Όλοι οι Τ/κύπριοι έχουν δωρεάν
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια. Επεκτάθηκε ο θεσµός των
υποτροφιών και της οικονοµικής στήριξης για φοίτηση Τ/κυπρίων στο Πανεπιστήµιο
και σε σχολεία δηµοτικής, µέσης και ανώτερης εκπαίδευσης.
Το ΑΚΕΛ στηρίζοντας αυτά τα µέτρα καλεί την κυβέρνηση να είναι ακόµα πιο
αποφασιστική στην υλοποίηση της πολιτικής την οποία έχει εξαγγείλει για τους Τ/
κύπριους.
Απ’ αφορµή προβλήµατα που παρουσιάζονται στην υλοποίηση ορισµένων µέτρων
υπέρ των Τ/κυπρίων, κάποιοι προσπαθούν να δηµιουργήσουν αρνητικό κλίµα
ενάντια στους Τ/κύπριους. Αυτές οι προσπάθειες θα µας βρίσκουν αποφασιστικά
αντιµέτωπους.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Το 19ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ είχε θέσει ως στόχο την αύξηση των ποσοστών του
ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις σε σχέση µε τα ποσοστά που είχαµε επιτύχει στις
βουλευτικές εκλογές του 1996. Με τις βουλευτικές εκλογές του Μάη 2001 επιτύχαµε
αυτό τον στόχο και κατορθώσαµε να αναδείξουµε και πάλιν, ύστερα από δεκαέξι
χρόνια, το ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις ως την πρώτη πολιτική δύναµη του τόπου.
Ως πρώτη πολιτική δύναµη, ως ένα Κόµµα µε πολύχρονους αγώνες και ανεκτίµητη
προσφορά στην Κύπρο και το λαό µας και µέσα στο πνεύµα των αποφάσεων του
19ου συνεδρίου διεκδικήσαµε την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων
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προβάλλοντας την υποψηφιότητα του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Δηµήτρη Χριστόφια. Με
την υποστήριξη του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ ο Δηµήτρης Χριστόφιας εξελέγη Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η εκλογή του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ στο δεύτερο τη
τάξη αξίωµα 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.
Υλοποιώντας τις αποφάσεις του 19ου συνεδρίου το Κόµµα µας εργάστηκε σκληρά για
να καταστεί δυνατή η συνεργασία των δηµοκρατικών και προοδευτικών δυνάµεων µε
στόχο τη δηµοκρατική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου. Η προσπάθεια αυτή δεν
ήταν καθόλου εύκολη και παρά τα σκαµπανεβάσµατα είχε ευτυχή κατάληξη. Οι
προεδρικές εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου 2003 αποτέλεσαν σηµείο στροφής στα
πολιτικά πράγµατα της Κύπρου. Οι συνεργαζόµενες δηµοκρατικές και προοδευτικές
δυνάµεις κατόρθωσαν να αναδείξουν τον Τάσσο Παπαδόπουλο Πρόεδρο της
Κυπριακής Δηµοκρατίας από την πρώτη Κυριακή. Τέθηκε έτσι τέρµα στη δεκαετή
αντιλαϊκή διακυβέρνηση του Συναγερµού, η οποία είχε συσσωρεύσει τεράστια
προβλήµατα σε πλείστους τοµείς της πολιτικής και κοινωνικο-οικονοµικής ζωής και
είχε οδηγήσει σε περιπέτειες το Κυπριακό. Η συµβολή του Κόµµατος µας και του
ευρύτερου Λαϊκού Κινήµατος στην εκλογική νίκη, 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.
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. Από την
αρχή, ως η κύρια συνιστώσα της νέας κυβέρνησης, είχαµε θέσει στόχο να
εργαστούµε για να επιτύχει στο έργο της και να εφαρµόσει το πρόγραµµα στη βάση
του οποίου κέρδισε την ψήφο του λαού. Για το ΑΚΕΛ η υλοποίηση του κυβερνητικού
προγράµµατος ήταν και παραµένει θέµα ύψιστης πολιτικής σηµασίας. Το ΑΚΕΛ
παραµένει δεσµευµένο να εργαστεί µέχρι τέλους για την υλοποίηση του
προγράµµατος παρά τις όποιες δυσκολίες.
Από την αρχή της νέας διακυβέρνησης υπογραµµίσαµε ότι στην πορεία υλοποίησης
του προγράµµατος θα αντιµετωπίσουµε δυσκολίες και προσΚόµµατα. Η κακή
κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και τα άλλα προβλήµατα που άφησε πίσω της
η συναγερµική δεκαετία, οι επιπτώσεις σε στρώµατα του πληθυσµού από την ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ως αποτέλεσµα της µη ορθής προενταξιακής
διαπραγµάτευσης, η στελέχωση του κρατικού µηχανισµού στη µεγάλη του
πλειοψηφία από ανθρώπους της δεξιάς, η γραφειοκρατική νοοτροπία και οι
αντιλήψεις του κρατικού µηχανισµού, ήταν ορισµένοι από τους πιο βασικούς
παράγοντες που εκτιµήσαµε ότι θα δηµιουργούσαν προβλήµατα και προσΚόµµατα,
όπως και έγινε. Τα προβλήµατα οξύνονται κατά καιρούς και από την επίδραση
εξωγενών παραγόντων όπως ήταν ο πόλεµος στο Ιράκ και σήµερα η αλµατώδης
αύξηση της τιµής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
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. Οι όποιες εκτροπές στον
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τοµέα της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης σηµειώνονται από ορισµένους δεν
είναι αποδεκτές, είναι καταδικαστέες και το ΑΚΕΛ απαιτεί να πατάσσονται οι φορείς
τους. Μια σειρά δεσµεύσεων του προεκλογικού προγράµµατος έχουν ήδη υλοποιηθεί
και σε πολλά άλλα θέµατα τροχιοδροµούνται αποφάσεις και ενέργειες για υλοποίησή
τους.
Παρόλα όσα έχουν γίνει οι ρυθµοί υλοποίησης του κυβερνητικού προγράµµατος δεν
είναι οι αναµενόµενοι µε αποτέλεσµα να παρατηρείται δυσφορία σε στρώµατα του
πληθυσµού, ιδιαίτερα σε κόσµο της Αριστεράς που έχει µεγάλες προσδοκίες από την
παρούσα διακυβέρνηση. Η δυσφορία αυτή είτε αφορά προβλήµατα οµάδων του
πληθυσµού, είτε και προβλήµατα σε προσωπικό επίπεδο, ορισµένες φορές είναι
δικαιολογηµένη και ως εκ τούτου 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.
Το ΑΚΕΛ αναµένει ότι η επιτυχής εφαρµογή του προγράµµατος σύγκλισης της
οικονοµίας, που εφαρµόζει η κυβέρνηση θα της επιτρέψει να υλοποιήσει µε
γρηγορότερους ρυθµούς το κυβερνητικό πρόγραµµα και να αντιµετωπίσει µε πιο
αποτελεσµατικό και πιο φιλολαϊκό τρόπο τα προβλήµατα που υπάρχουν και
ταλαιπωρούν τα λαϊκά στρώµατα. Έστω και τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να
ακολουθήσει πολιτική πρόληψης διαφόρων καταστάσεων που έχουν σχέση µε τις
συνέπειες της ένταξης, όπως από την αρχή είχε εισηγηθεί το ΑΚΕΛ. Πρέπει έγκαιρα
να προβλέπει τις επιπτώσεις και να προτείνει ικανοποιητική θεραπεία προτού
δηµιουργούνται τριβές και αναστάτωση µέσα σε συγκεκριµένα στρώµατα του
πληθυσµού.
Η συµµετοχή του ΑΚΕΛ στην κυβέρνηση αποδεικνύεται καθηµερινά ουσιαστική και
παραγωγική. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η παρέµβαση του Κόµµατος στην
αντιµετώπιση προβληµάτων διαφόρων στρωµάτων του πληθυσµού υπήρξε
καταλυτική. Οι υπουργοί του ΑΚΕΛ είναι από τα πιο αξιόλογα στελέχη που διαθέτει η
παρούσα κυβέρνηση. Τούτο δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της
παρέµβασης µας στην κυβερνητική πολιτική. Το Κόµµα ζητά από τους υπουργούς
του να συµβάλλουν 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.
Παρόλη τη σηµασία που έχει η δουλιά των υπουργών για την υλοποίηση του
προγράµµατος, ιδιαίτερα στα υπουργεία που τους αφορούν, αυτή δεν είναι
αποκλειστική δική τους ευθύνη. Τα σώµατα και τα στελέχη του Κόµµατος από
οπουδήποτε και αν υπηρετούν, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες
Δυνάµεις και οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος διαδραµατίζουν και καλούνται να
διαδραµατίσουν και στο µέλλον ακόµα πιο αποφασιστικό ρόλο στη βοήθεια και στην
άσκηση πίεσης για την υλοποίηση των διαφόρων πτυχών του κυβερνητικού
προγράµµατος. Ιδιαίτερο ρόλο έχουν να διαδραµατίσουν στην οργάνωση και
κινητοποίηση του λαού εκεί όπου αυτή είναι απαραίτητη για να αντιµετωπιστούν
σωστά τα προβλήµατα που αναφύονται ή για να αποτραπούν λανθασµένες
αποφάσεις και πολιτικές.
Η συνεργασία του ΑΚΕΛ µε την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα µε τον Πρόεδρο
Παπαδόπουλο είναι πολύ καλή.
Σ’ αυτήν υπάρχει ειλικρίνεια και αµοιβαίος
σεβασµός. Αυτό το καλό κλίµα στις σχέσεις της συνεργασίας µας πρέπει συνεχώς να
το ενισχύουµε για το καλό του τόπου και του λαού. Καλή σε γενικές γραµµές
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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.
Η συµµετοχή στην κυβέρνηση δεν σηµαίνει ισοπέδωση των πολιτικών δυνάµεων και
άρνηση της αυτοτέλειας και της αυτονοµίας τους. Στηρίζουµε την κυβέρνηση αλλά
εκεί που διαφωνούµε µε αποφάσεις και πολιτικές που ακολουθεί θα
διαφοροποιούµαστε και θα δηµοσιοποιούµε τις αντιθέσεις ή τις διαφορετικές µας
προσεγγίσεις. Αυτό θα εξακολουθήσουµε να το πράττουµε πάντα υπεύθυνα γιατί
στόχος µας δεν είναι να υποσκάψουµε αλλά να βοηθήσουµε την κυβέρνηση. Τι ίδια
στιγµή ως ΑΚΕΛ δεν είµαστε διατεθειµένοι να ανεχτούµε φαινόµενα λαϊκισµού και
δηµαγωγίας όταν στελέχη από Κόµµατα της συµπολίτευσης µε τον πιο εύκολο τρόπο
ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, συνταυτίζονται ουσιαστικά µε την ισοπεδωτική
αντιπολίτευση του Συναγερµού και από την άλλη θεωρούν αυτονόητο ότι το ΑΚΕΛ ως
υπεύθυνο Κόµµα έχει υποχρέωση να στηρίζει την κυβέρνηση. Δεν θα ανεχθούµε
ούτε φαινόµενα άγρας ψήφου µε την εκµετάλλευση από τον οποιονδήποτε της θέσης
του στην διακυβέρνηση, φαινόµενο που παρατηρήθηκε στις ευρωεκλογές.
Το ΑΚΕΛ για όσο χρόνο βρισκόταν στην αντιπολίτευση υπερασπιζόταν µε
αποφασιστικότητα τα λαϊκά συµφέροντα. Ασκούσε αυστηρή κριτική στη διακυβέρνηση
του Συναγερµού και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της. Πρόβαλλε τις δικές του
εποικοδοµητικές προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του τόπου. Ποτέ
δεν καταφύγαµε στον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία. Εντελώς αντίθετη είναι η πολιτική
του Δηµοκρατικού Συναγερµού τώρα που βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Ασκεί
ισοπεδωτική και στείρα αντιπολίτευση. 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 του διακυβέρνησης και δεν διστάζει να υποδαυλίζει αχρείαστες
κινητοποιήσεις µε στόχο να φθείρει την κυβέρνηση και τα συµπολιτευόµενα Κόµµατα.
Η στάση αυτή του Συναγερµού δηµιουργεί εντάσεις και υποσκάπτει την ενότητα στο
εσωτερικό µέτωπο. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να ξεσκεπάζει την στείρα και ισοπεδωτική
αντιπολίτευση της ηγεσίας του ΔΗΣΥ. Το καθήκον αυτό πρέπει να γίνεται µε πιο
αποφασιστικό τρόπο και να µην µένει αναπάντητη καµιά αντιπολιτευτική ενέργεια του
ΔΗΣΥ.
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Oι επερχόµενες βουλευτικές εκλογές όπως κάθε παρόµοια διαδικασία είναι ένα
κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Eνα γεγονός που καθορίζει την σύνθεση του νοµοθετικού
σώµατος, επιτρέπει την κατάθεση και σύγκριση ενώπιον του λαού των θέσεων των
κοµµάτων και καταγράφει τη δύναµη των κοµµάτων. Kαθορίζει τον συσχετισµό των
πολιτικών δυνάµεων για 5 χρόνια άρα και τις δυνατότητες πολιτικής επιρροής στα
πολιτικά και κοινωνικά πράγµατα.
Tο AKEΛ έχει καθιερώσει από το 1990 την πολιτική της διεύρυνσης και ανανέωσης
των ψηφοδελτίων και της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. H διεύρυνση αυτή καλύπτει
προσωπικότητες του ευρύτερου αριστερού χώρου, του ανέντακτου αριστερού και
κεντρώου δηµοκρατικού χώρου. H πολιτική της διεύρυνσης και ανανέωσης επέτρεψε
τον σχηµατισµό αντιπροσωπευτικών και νικηφόρων εκλογικών συνδυασµών το 1991,
1996 και 2001 πράγµα που ανάδειξε τον εκλογικό συνδυασµό AKEΛ-Aριστερά -Nέες
Δυνάµεις σε πρώτη κοινοβουλευτική δύναµη και το Κόµµα µας πρώτη πολιτική
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δύναµη στην Kύπρο. Aυτή η πολιτική εκφράζει την πραγµατικότητα της κυπριακής
κοινωνίας αλλά και του ευρύτερου κεντροαριστερού και δηµοκρατικό χώρου που το
AKEΛ πάντα αγκάλιαζε και εκπροσωπούσε.
Oι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν µέσα σε συνθήκες άκρως
διαφορετικές από κάθε προηγούµενη φορά και µε εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1. Διεξάγονται µέσα σε συνθήκες επιβολής της νέας τάξης πραγµάτων και
µάλιστα µε την αµερικανική διοίκηση ακόµα πιο αποθρασυµµένη λόγω της
επανεκλογής του Προέδρου Mπους.
2. Διεξάγονται µε την Kύπρο ενταγµένη στην E.E. των 25 µ’ όλα τα αρνητικά και
θετικά συνεπακόλουθα. Eιδικά µέσα σε συνθήκες κρίσιµης αντιπαράθεσης
εντός της Ένωσης για τα θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και
προϋπολογισµού και κυρία το µείζον θέµα της Eυρωσυνθήκης. Mιας συνθήκης
που προσπαθεί να θεσµοθετήσει το άδικο και αντιλαϊκό οικονοµικό µοντέλο
µιας νεοσυντηρητικής και αντιλαϊκής ανάπτυξης για τις επόµενες δεκαετίες. H
µάχη γύρω από τη συνθήκη έδωσε τη δυνατότητα δραστηριοποίησης και
κινητοποίησης µεγάλων λαϊκών µαζών µε πυρήνα τις αριστερές και
προοδευτικές δυνάµεις. Σε δύο χώρες το όχι των λαών οδήγησε σε
σοβαρότατες εξελίξεις σ’ ολόκληρη την E.E. H εµπειρία αυτή θα πρέπει να
αξιοποιηθεί. Tα θέµατα της E.E. θα βρεθούν στην ηµερήσια διάταξη της
προεκλογικής µάχης.
3. Για πρώτη φορά το Κόµµα µας µετέχει µε 4 υπουργούς στη κυβέρνηση των
συνεργαζοµένων κοµµάτων υπό την Προεδρία του T.Παπαδόπουλου. H
απόδοση και οι επιδόσεις της κυβέρνησης, η αποτελεσµατικότητα της
συµµετοχής µας, και γενικά η όλη διακυβέρνηση θα βρεθούν στο επίκεντρο
της προεκλογικής εκστρατείας.
4. Oι βουλευτικές εκλογές του 2006 θα διεξαχθούν µέσα στον απόηχο των
περσινών δηµοψηφισµάτων και των ευρωεκλογών. Ταυτόχρονα θα
επηρεαστούν από ένα νέο πολιτικό σκηνικό που σκιαγραφείται από την
αποχώρηση οµάδας στελεχών και βουλευτών από τον ΔHΣY και τη δηµιουργία
ενός νέου πολιτικού σχήµατος αλλά και νέων συµµαχιών.
5. Aυτές οι εκλογές όσον ποτέ άλλοτε θα χαρακτηριστούν από την ανάµειξη των
MME, γραφείων δηµοσίων σχέσεων και ερευνών, τις δηµοσκοπήσεις και την
πολιτική διαφήµιση. Aναµφίβολα θα χαρακτηριστούν από τις µεγαλύτερες
οικονοµικές δαπάνες που καταβλήθηκαν ποτέ σε βουλευτικές εκλογές.
6. Oλα τα Κόµµατα θα επιδιώξουν διεύρυνση ψηφοδελτίων και συµπερίληψη
προσωπικοτήτων από διαφορετικούς χώρους και κοινωνικές οµάδες.
7. Aναµένεται να υπάρξει πρωτοφανής έκρηξη λαϊκισµού µε πρωταγωνιστή την
ηγεσία του ΔHΣY αλλά και άλλους.
8. Oλες οι πολιτικές κινήσεις προς και µετά τις εκλογές θα διεξάγονται µε το
βλέµµα στραµµένο στις προεδρικές εκλογές.
Mε βάση τα πιο πάνω δεδοµένα εµείς θα πρέπει:
I. Nα διαµορφώσουµε αποτελεσµατική στρατηγική και τακτική και
πρωτότυπη και ευρηµατική προεκλογική εκστρατεία.
II. Nα καταρτίσουµε τα ευρύτερα δυνατά ψηφοδέλτια αντιπροσωπευτικά της
δύναµης και του κύρους του AKEΛ και της Αριστεράς ευρύτερα.
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III. Nα επαναλάβουµε και επιβεβαιώσουµε την πολιτική της διεύρυνσης µε
Νέες Δυνάµεις και της ανανέωσης, µε τη συµπερίληψη ακόµα
περισσότερων αξιόλογων και ικανών ανθρώπων από τον ευρύτερο χώρο
αλλά και νέους και άξιους ανθρώπους από το χώρο µας.
IV. Αµέσως µετά το συνέδριο να επιστρατευθούν και τεθούν στην υπηρεσία
των εκλογών όλες οι δυνάµεις του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος.
Nα σχεδιαστεί έγκαιρα η ανάλογη οργανωτική, οικονοµική και τεχνική
προετοιµασία.
Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
H ανάδειξη αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες συνθήκες συγκεντρώνει
όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Aυτό
είναι το φυσιολογικό αποτέλεσµα της ανάγκης και της απαίτησης για αναβάθµιση της
ποιότητας της ζωής µας. Mιας αναβάθµισης καρπός της δράσης των ιδίων των
τοπικών αρχών αλλά και του ενισχυµένου ρόλου και της θέσης τους ως αποτέλεσµα
νοµοθετηµάτων και κυβερνητικών αποφάσεων.
Tόσον στο επίπεδο των ιδίων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, όσον και στο
επίπεδο της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας ο ρόλος και η παρουσία του
AKEΛ ήταν και είναι καταλυτικός. Aυτός ο ρόλος και η παρουσία αναγνωρίζεται από
την κοινωνία και είναι παράγοντας που πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν είναι τυχαίο που
στην θέση του Προέδρου της Eνωσης Δήµων βρίσκεται σήµερα ο εκλελεγµένος
ακελικός δήµαρχος Λεµεσού.
Σήµερα παρέχεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης και ενίσχυσης του αναγνωρισµένου
ρόλου του AKEΛ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τη συµβολή µας στην αντιµετώπιση
των νέων προβληµάτων και αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Πέραν από την καθηµερινότητα του πολίτη που ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες, η
προσφορά και αποφασιστική παρέµβαση µας σε θέµατα υποδοµής και ανάπτυξης
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ο ρόλος µας να αναδειχθεί καταλυτικός.
Tέτοια ζητήµατα 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

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-AριστεράNέες 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.
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Προεδρικές εκλογές
Αναµφίβολα οι προεδρικές εκλογές αποτελούν την κορύφωση της µάχης για την
εξουσία. Tο αποτέλεσµα τους καθορίζει ποιες δυνάµεις και µε ποιο πρόγραµµα θα
ασκούν την εξουσία για 5 χρόνια και ποιων τα συµφέροντα θα εξυπηρετούν.
Oι εκλογές του 2008 αποκτούν µια νέα σηµασία η οποία καθορίζεται από την
πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί από τους ακόλουθους νέους παράγοντες.
-

Tη φάση του Κυπριακού ως αποτέλεσµα των δηµοψηφισµάτων της 24ης
Απριλίου 2004, της ένταξης της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην E.E., την νέα
κατάσταση πραγµάτων στα κατεχόµενα και τη συγκεκριµένη νέα κυβερνητική
συµµαχία στην Κυπριακή Δηµοκρατία.

-

Tην παρουσία µας στην E.E. και την πορεία των σχέσεων Τουρκίας - E.E. ,
καθώς και τις εξελίξεις στην ίδια την E.E. ιδιαίτερα στα θέµατα διεύρυνσης.

-

Την παρουσία στη διακυβέρνηση του τόπου ενός Προέδρου που έχει
αναδειχθεί και µε τις ψήφους του AKEΛ, το οποίο αποτελεί τον κύριο εταίρο
της κυβέρνησης µε την άµεση συµµετοχή του Κόµµατος σ’ αυτή, για πρώτη
φορά από της ίδρυσης της Δηµοκρατίας

Στρατηγικός στόχος για τις 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 ΚΟΜΜΑ
Οργανωτική κατάσταση
Η Οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος κρίνεται από τον βαθµό λειτουργίας και
αποδοτικότητας του, από την ικανότητα και τον βαθµό υλοποίησης των αποφάσεων
του.
Στην περίοδο που ανασκοπούµε ο κοµµατικός µηχανισµός, εθελοντικός και έµµισθος,
καλέστηκε να φέρει σε πέρας σωρεία καθηκόντων που προέκυπταν από τις
αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου και άλλων καθοδηγητικών οργάνων του Κόµµατος και
τις πολιτικές εξελίξεις.
Σηµειώθηκαν πολύπλευρες επιτυχίες. Ο µηχανισµός δούλεψε σκληρά και επίµονα.
Στις κορυφαίες στιγµές των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των Προεδρικών εκλογών, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που παρατηρήθηκαν, ο κοµµατικός µηχανισµός ανταποκρίθηκε θετικά
και επάξια.
Θετικά βήµατα σηµειώθηκαν στη λειτουργία σωµάτων και βοηθητικών Γραφείων,
στην κάλυψη στόχων του ετήσιου οργανωτικού πλάνου, στην κινητοποίηση µελών και
οπαδών του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος.
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Υπήρξαν όµως σοβαρές αδυναµίες και εµφανείς ελλείψεις. «Τα κενά στην
οργανωτική µας κατάσταση που εκφράζονται πιο έντονα µε την µειωµένη προσφορά
εθελοντικής δουλειάς στις εκλογικές και άλλες κινητοποιήσεις του Κόµµατος ήταν
ακόµα πιο εµφανή» στις Ευρωεκλογές, διαπίστωνε µεταξύ άλλων η Ολοµέλεια της
Κ.Ε. και Κ.Ε.Ε. στις 9 του Σεπτέµβρη το 2004.
Υπήρξε, διαπίστωνε η ίδια Ολοµέλεια, εφησυχασµός, µούδιασµα, έλλειψη
προγραµµατισµού, και µη ικανοποιητική κινητοποίηση για ενηµέρωση του κόσµου
από σπίτι σε σπίτι, «ο µηχανισµός µας, έµµισθος και εθελοντικός, άργησε να µπει
στη δουλειά». Ο υποκειµενικός παράγοντας δεν µπόρεσε να διαδραµατίσει το ρόλο
του.
Οι υποχρεώσεις του Οργανωτικού µας µηχανισµού που προβάλλουν µέσα από την
80χρονη ιστορική πορεία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής, τα
επαυξηµένα καθήκοντα µε την συµµετοχή του Κόµµατος µας στην κυβέρνηση της
Αλλαγής, «θέτουν επί τάπητος» «µόνιµα» και «νεότερα» προβλήµατα και φαινόµενα
για αντιµετώπιση και επίλυση τους.
Το 19ο Συνέδριο µέσα από µια αντικειµενική και διαλεκτική «διάγνωση» έδωσε
ερµηνεία εµφάνισης των φαινοµένων χαλάρωσης, κούρασης, µειωµένης εθελοντικής
προσφοράς και παραγοντισµού, τόνιζε ότι «ο χαρακτήρας του ΑΚΕΛ δεν επιτρέπει
συµβιβασµό» µε αυτά, και ότι το Κόµµα πρέπει «να τα αντιπαλέψει και να βρει
τρόπους ενίσχυσης της οργανωτικότητας του».
Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε ενώ έγιναν προσπάθειες αντιµετώπισης
αυτών των φαινοµένων και των προβληµάτων που αυτά αναπαράγουν, δεν
σηµειώθηκαν ιδιαίτερες επιτυχίες. Για κάποια φαινόµενα, δυστυχώς, παρατηρείται
µάλιστα και σχετική επιδείνωση.
Η ανάγκη να µελετηθούν σε βάθος όλα τα πιο πάνω και να µεθοδευτεί εφαρµογή
µέτρων και ενεργειών για βελτίωση της κατάστασης, παραµένει.
Η τάση προτίµησης δηµόσιων αξιωµάτων, όσο πάει ενδυναµώνει και διευρύνεται, για
διάφορους λόγους, που καταλήγει όµως συχνά σε βάρος της ενίσχυσης του
µηχανισµού του Κόµµατος.
H Οργανωτική δουλειά, ιδιαίτερα στα κάτω, στη βάση, είναι δύσκολη, σκληρή, συχνά
αγχώδης. Γι’ αυτό και όσοι ασχολούνται µε αυτό τον τοµέα πρέπει να νοιώθουν ότι
εκτιµείται το έργο τους. Πρέπει ο µηχανισµός, εθελοντικός και έµµισθος, σαν η ψυχή
του Κόµµατος, µεταξύ άλλων, να ενισχύεται ανάλογα
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.
Η Κοµµατική Οργάνωση Βάσης (ΚΟΒ) - που είναι το θεµέλιο του Κόµµατος, ο κρίκος
σύνδεσης του µε τους εργαζόµενους και ευρύτερα το λαό µας, 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.
Η προσπάθεια καταπολέµησης των αρνητικών φαινοµένων, η ανάγκη για επίλυση
προβληµάτων που προκαλούνται από αυτά τα φαινόµενα, πάνε µαζί µε τη σταδιακή
και πολύπλευρη ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητας του
Κόµµατος. Προς τούτο θα ήταν χρήσιµο να συγκληθεί µεταξύ των δύο συνεδρίων, µια
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Παγκύπρια Οργανωτική Συνδιάσκεψη η οποία θα µπορούσε να διαδραµατίσει ένα
θετικό και σηµαντικό ρόλο, ως ορόσηµο αλλά και αφετηρία προς το 21ο συνέδριο του
Κόµµατος µας.
Προς την κατεύθυνση παραπέρα βελτίωσης της οργανωτικής µας κατάστασης, θα
βοηθούσε η αξιοποίηση διαφόρων µετρήσεων που το Κόµµα έχει στη διάθεση του.
Είναι δυνατό, επίσης, να βοηθήσουν το Κόµµα στους προβληµατισµούς του και στις
συγκεκριµένες προσπάθειες του, και άλλες ενδοκοµµατικές ενέργειες για ζωτικής
σηµασίας θέµατα.
Πρέπει σ’ όλους να είναι ξεκάθαρο ότι πρώτιστο είναι η ύπαρξη, η λειτουργία και η
συνεχής πολύπλευρη ενδυνάµωση του Κόµµατος. Όσο υπάρχει Κόµµα, θα
υπάρχουν και αγώνες και κατακτήσεις και δηµόσια αξιώµατα. Ας καθοδηγούµαστε
απ’ αυτό κι ας δίνουµε την πρέπουσα σηµασία στην ανάγκη µιας συνεχούς
οργανωτικής ετοιµότητας και µιας σωστής αξιολόγησης του κοµµατικού πόστου.
Παρέµβαση στους µαζικούς φορείς
Το 19ο Συνέδριο αφού εκτιµούσε θετικά την παρεµβολή του Κόµµατος στους
διάφορους µαζικούς φορείς, πέραν από τις Λαϊκές Οργανώσεις διαπίστωνε και
«ελλείψεις, αδυναµίες, παραλείψεις, για την κάλυψη των οποίων πρέπει, καθόριζε, να
υπάρξει προγραµµατισµός, µεθόδευση και συντονισµός από τα πάνω µέχρι τα
κάτω».
Οι µαζικοί φορείς είναι πάρα πολλοί, ο ρόλος τους πολύπλευρος και σηµαντικός και
αγγίζουν όλες τις πτυχές ζωής και δράσης της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Οι
οργανωµένες παρατάξεις του Κόµµατος σε επαγγελµατικούς – συνδικαλιστικούς
χώρους σηµείωσαν αξιόλογες επιτυχίες. Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια παραπέρα
βελτίωσης της δράσης τους. Την ίδια στιγµή, λόγω διερεύνησης των αναγκών και
δυνατοτήτων, προκύπτει η ανάγκη για συγκρότηση παρατάξεων σε νέους χώρους.
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.
Σηµαντική συµβολή από µέρους στελεχών, µελών ακόµα και φίλων του Κόµµατος και
του Λαϊκού Κινήµατος, παρατηρείται και σε ευρύτερους ή και εξειδικευµένους
µαζικούς φορείς, τοπικά, επαρχιακά, παγκύπρια.
Υπάρχουν βέβαια αδυναµίες, ελλείψεις κάπου και υποχωρήσεις µε τις οποίες πρέπει
να ασχολούµαστε και να ξεπερνούµε µε συγκεκριµένα µέτρα. Είναι όµως και χώροι
στους οποίους για διάφορους λόγους δεν συµµετέχουµε. Ο αριθµός αυτών των
χώρων όλο και λιγοστεύει. Αλλά οι ρυθµοί δεν είναι αυτοί που απαιτούνται ούτε και
αυτοί που το ΑΚΕΛ µπορεί να αναπτύξει. Χρειάζεται µεγαλύτερη και πιο οργανωµένη
παρεµβολή των µελών του Κόµµατος στους διάφορους µαζικούς φορείς.
Προς τούτο είναι αναγκαία η αποκέντρωση, ο συντονισµός και η ρύθµιση του τρόπου
επαφής των συντρόφων και φίλων µας που συµµετέχουν σε διάφορους φορείς µε το
ανάλογο καθοδηγητικό όργανο ή βοηθητικό Γραφείο του Κόµµατος, γιατί δυστυχώς
συχνά διαπιστώνεται έλλειψη συντονισµού και άγνοια αναγκαίων στοιχείων και
δεδοµένων. Γι’ αυτό, η επαφή και λειτουργία πρέπει να είναι αµφίδροµη, η έγνοια και
η προσπάθεια ανελλιπής.
Η ενότητα του Κόµµατος
Η ενότητα του Κόµµατος είναι η µεγαλύτερη µας κατάκτηση και το ισχυρότερο όπλο
που διαθέτουµε. Στην πενταετία από το19ο Συνέδριο µέχρι σήµερα δυστυχώς
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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. Σε δύσκολες ώρες, σε ώρες δοκιµασίας που κληθήκαµε να
πάρουµε θέση σε κεφαλαιώδη ερωτήµατα, σε ώρες όπου η ενότητα του Κόµµατος
ήταν ακόµα πιο απαραίτητη, δεν κατορθώσαµε να αχθούµε όλοι στο ύψος των
περιστάσεων. Ορισµένοι έθεσαν την προσωπική τους συνείδηση πάνω από τη
συλλογική συνείδηση του Κόµµατος δηµιουργώντας έτσι πρόβληµα συνοχής και
αποτελεσµατικότητας της πολιτικής και της πάλης του Κόµµατος.
Πληρώσαµε τίµηµα γι’ αυτά τα αρνητικά φαινόµενα. Κάναµε την κριτική και την
αυτοκριτική µας. Πήραµε µέτρα αντιµετώπισης τους. Αποφασίσαµε να αφήσουµε
πίσω τον κακό µας εαυτό, να ενισχύσουµε την συντροφικότητα τον αµοιβαίο σεβασµό
και την αλληλεγγύη µεταξύ µας. Πάνω απ’ όλα αποφασίσαµε να ενισχύσουµε την
ενότητα του Κόµµατος µας και να συσπειρωθούµε ακόµα περισσότερο γύρω από τις
αποφάσεις και τις αρχές που το διέπουν. Η οδυνηρή εµπειρία που αποκτήσαµε
πρέπει να µας έχει καταστήσει όλους σοφότερους και πιο υπεύθυνους. Πρέπει να
έχουµε συνειδητοποιήσει πόσο ζηµιογόνο είναι να τίθεται η προσωπική άποψη, όσο
έντονη και αν είναι, πάνω από στη συλλογική απόφαση.
Πρέπει να συνεχίσουµε να αντιπαλεύουµε 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.
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.
Η ιδεολογική µας δουλιά
Η ιδεολογική µόρφωση και επιµόρφωση των κοµµατικών µελών και στελεχών
εξακολουθεί να είναι ένα από τα βασικότερα µας καθήκοντα.
Σε µια εποχή που η αστική ιδεολογία επιχειρεί να εµφανιστεί ως ο σύγχρονος τάχα
τρόπος σκέψης που επεκτείνεται δήθεν πάνω και πέραν από στενά ταξικά
συµφέροντα, η ιδεολογική κατάρτιση των µελών και στελεχών του Κόµµατος είναι
απαραίτητη προϋπόθεση της διατήρησης του ιδεολογικο-ταξικού χαρακτήρα του
Κόµµατος, της µαχητικότητας και της αποτελεσµατικότητας του.
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 φαινόµενα χαλάρωσης, µειωµένης
εθελοντικής προσφοράς, αδιαφορίας και παραγοντισµού. Η εντατικοποίηση της
ιδεολογικής µας δουλιάς είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουµε µε
επιτυχία αυτά τα αρνητικά φαινόµενα.
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Οι βασικές αρχές της δικής µας µαρξιστικής-λενινιστικής κοσµοθεωρίας, η αντίληψη
µας για το σοσιαλισµό, ο διεθνισµός, οι σύγχρονοι προβληµατισµοί στο παγκόσµιο
προοδευτικό κίνηµα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της ιδεολογικής
µας δουλιάς. Στο επίκεντρο της ιδεολογικής µας δουλιάς πρέπει να ευρίσκονται και οι
οργανωτικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Κόµµατος µας. Ο
παραγκωνισµός ή η παραβίαση αυτών των αρχών έχει αποδειχθεί στη πράξη πόσο
ζηµιογόνα µπορούν να καταστούν για το Κόµµα και τη δράση του. Ταυτόχρονα η
µαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας µας, το ξεσκέπασµα των αδιεξόδων, των
αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η τεκµηριωµένη αποκάλυψη
του αντιλαϊκού χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισµού, η πάλη κατά του εθνικισµούσοβινισµού, η πάλη κατά της υποκουλτούρας και του κοσµοπολιτισµού, έχουν µέσα
στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου, όχι µόνο ιδεολογική αλλά και τεράστια πολιτική
σηµασία.
Η ιδεολογία µας, απαλλαγµένη από δογµατισµούς και παρωχηµένες αντιλήψεις
επαληθεύεται καθηµερινά από την ίδια τη ζωή. Συνιστά τη γερή βάση πάνω στην
οποία στηρίζουµε την πολιτική µας και λειτουργεί ως φάρος καθοδήγησης στους
µεγάλους αλλά και µικρότερης σηµασίας καθηµερινούς αγώνες που διεξάγει το
Κόµµα µας.
Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί είναι γεγονός ότι δεν έχουµε
καταφέρει να αναβαθµίσουµε την ιδεολογική µας δουλιά στο βαθµό που επιθυµούµε
και που οι ίδιες οι συνθήκες απαιτούν. Εξακολουθεί λοιπόν να είναι ζητούµενο η
αναβάθµιση της ιδεολογικής µας δουλιάς, η τοποθέτηση της σε µια πιο οργανωµένη
και προγραµµατισµένη βάση σε συνδυασµό µε καλύτερη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Η µεγαλύτερη εµπλοκή του
οργανωτικού µηχανισµού στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της µορφωτικής
δουλιάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Επιβάλλεται επίσης η µεγαλύτερη
και καλύτερη αξιοποίηση των διεθνών µας σχέσεων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους
σύγχρονους προβληµατισµούς στον χώρο της Αριστεράς διεθνώς.
Η πάλη στο ιδεολογικό µέτωπο δεν είναι κάτι που αφορά µόνο τα στελέχη και µέλη
του Κόµµατος, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το φάσµα της κοινωνίας. Κατά
συνέπεια η δουλιά µας στον ιδεολογικό τοµέα πρέπει να χαρακτηρίζεται µε
περισσότερη εξωστρέφεια και να στοχεύει στην µετάδοση των δικών µας µηνυµάτων
στα πλατιά στρώµατα του λαού.
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.
Το 19ο Συνέδριο του Κόµµατος µας είχε διαπιστώσει ότι ο «Νέος Δηµοκράτης», το
θεωρητικό και πολιτικό περιοδικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής τα τελευταία
χρόνια, ουσιαστικά έχει αδρανήσει. Είναι λυπηρό γιατί πέραν αυτής της διαπίστωσης
δεν κατορθώσαµε να κάνουµε βήµατα για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Έτσι 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.
Επαγρύπνηση
Η Επαγρύπνηση είναι µέρος της καθηµερινής Κοµµατικής µας δουλειάς.
Η
Επαγρύπνηση δεν είναι ούτε πάνω ούτε κάτω από την υπόλοιπη Κοµµατική δουλειά.
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Είναι µέρος της. Το ΑΚΕΛ είναι το Κόµµα της εργατικής τάξης και των εργαζοµένων
γενικά. Είναι µια µεγάλη εθνική πολιτική δύναµη. Σαν ένα µεγάλο πολιτικό Κόµµα το
ΑΚΕΛ 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.
Συστατικό µέρος της Επαγρύπνησης είναι το καθήκον της περιφρούρησης της
ηγεσίας του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος, των εκδηλώσεων του Κόµµατος και
του Λαϊκού Κινήµατος, καθώς και της περιουσίας µας –οικήµατα που στεγάζουν τα
γραφεία όπου γίνεται η καθηµερινή δουλειά καθώς και τα οικήµατα των συλλόγων
που αποκτήθηκαν µε την οικονοµική εισφορά και την εθελοντική δουλειά των µελών
και στελεχών µας. Πρέπει να θυµόµαστε πάντα ότι εχθρικές ενέργειες ενάντια στο
Κόµµα και σε στελέχη µας υπήρξαν πολλές στο παρελθόν από διάφορες
κατευθύνσεις. Γι αυτό χρειάζεται να επαγρυπνούµε.
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 το κράτους.
Η βοήθεια που δόθηκε στις
αρµόδιες αρχές του Κράτους από το ΑΚΕΛ σε θέµατα πληροφοριών τόσο πριν όσο
και µετά το 1974 αποδείχθηκε πολύ σηµαντική.
Για όλους αυτούς τους λόγους και λαµβάνοντας υπόψη τις κρίσιµες στιγµές που
περνά η Κύπρος, η Κοµµατική και πολιτική επαγρύπνηση µε τα δύο σκέλη της –τις
πληροφορίες και την περιφρούρηση που είναι καθήκον του συνόλου των Κοµµατικών
µελών και στελεχών καθώς και των φίλων του Κόµµατος επιβάλλεται να ενταθεί και
να αναβαθµιστεί.

Η Κοινοβουλευτική Οµάδα
Είναι καθολική η εκτίµηση πως ο νέος ρόλος του Κόµµατος ως η µεγαλύτερη πολιτική
συνιστώσα της κυβέρνησης της Αλλαγής, διαφοροποιεί κατά τρόπο ουσιαστικό τη
δουλειά και δράση µας στους διάφορους τοµείς. Στα πλαίσια αυτά, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα και το έργο που επιτελείται από τα µέλη της, εντός και εκτός Βουλής, είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένης της αντανάκλασης όπως και της θετικής
συµβολής που µπορεί να έχει στο κυβερνητικό έργο αλλά κύρια στη συνολική
παρουσία και προσφορά του Κόµµατος προς το λαό.
Το περιεχόµενο της δραστηριότητας των µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ίσης σηµασίας τοµείς. Στο έργο που παράγεται εντός
του Κοινοβουλίου και το εξωκοινοβουλευτικό έργο.
Η παρουσία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας εντός του Κοινοβουλίου εκτιµάται ότι
φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη δράση του Κόµµατος.
Η σοβαρότητα, η υπευθυνότητα, η τεκµηρίωση των θέσεων, ο σεβασµός των άλλων
πολιτικών δυνάµεων και η συλλογικότητα είναι στοιχεία που συναντιούνται και στην
κοινοβουλευτική δουλειά του Κόµµατος. Ασφαλώς σε ένα χώρο όπως είναι το
Κοινοβούλιο, είναι παραδεχτό ότι και λάθη γίνονται και παραλείψεις υπάρχουν. Είναι
δεδοµένο ότι υπάρχουν σαφή περιθώρια για βελτίωση. Ωστόσο, συνολικά η
αποτίµηση είναι θετική.
Κατά την περίοδο που ανασκοπούµε, µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
πρωτοστάτησαν στον εκσυγχρονισµό και την προώθηση νοµοθεσίας σε µια σειρά
από τοµείς που άπτονται του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής και της
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ευηµερίας του λαού και πρώτιστα των εργαζοµένων. Τέτοιοι είναι η παιδεία, η υγεία, ο
πολιτισµός, το κράτος πρόνοιας, η στέγαση, το προσφυγικό κ.ο.κ. Παράλληλα,
σηµαντικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν για τη θεσµοθέτηση αδιάβλητων και
αξιοκρατικών διαδικασιών στις προσλήψεις και προαγωγές στο δηµόσιο, στο στρατό
και την αστυνοµία.
Η συµµετοχή των Βουλευτών µας στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, σε διεθνείς
αποστολές της Βουλής και η εν γένει ενίσχυση του έργου της Προεδρίας, την οποία
έχουµε την τιµή αλλά και τη µεγάλη ευθύνη να κατέχουµε, ήταν παραγωγική και
πολλές φορές καθοριστικής σηµασίας.
Από τη στιγµή που ως Κόµµα τοποθετούµε πολύ ψηλά στις προτεραιότητές µας την
επαφή µε το λαό, ο εξωκοινοβουλευτικός ρόλος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
είναι ιδιαίτερης σηµασίας.
Τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάµεις καθ’ όλη τη
δι ά ρκει α της θ η τεί ας τους ανέπτυξαν ουσιαστική και πολυδιάστατη
εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα, ιδιαίτερα σε σχέση µε την ανακίνηση και επίλυση
εκατοντάδων προβληµάτων. Προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις και οι
κοινότητες, επαγγελµατικές οµάδες, οι µισθωτοί, οι αυτοεργοδοτούµενοι, οι γυναίκες,
οι αγρότες, οι πρόσφυγες, οι παθόντες, οι νέοι, οι φοιτητές, οι δηµόσιοι υπάλληλοι και
άλλες ειδικές οµάδες του πληθυσµού.
Η επαφή µε τις συνοικίες, τις κοινότητες και τα οργανωµένα σύνολα, αλλά και τον
πολίτη ατοµικά ήταν σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Υπήρξαν όµως περιπτώσεις
που δικαιολογηµένα ο κόσµος ανέµενε περισσότερη επαφή. Τοµέας στον οποίο
υπήρξε σαφής βελτίωση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόµα σαφή περιθώρια για
καλύτερα αποτελέσµατα, είναι εκείνος της επικοινωνίας των Βουλευτών µε τις
Επαρχιακές Επιτροπές του Κόµµατος και τις µαζικές οργανώσεις του Λαϊκού
Κινήµατος.
Η
δικαίωση των προσπαθειών του Κόµµατος για επιστηµονική στήριξη των
κοινοβουλευτικού έργου, καθιστά αναγκαία την αξιοποίηση στο µέγιστο δυνατό
βαθµό των Κοινοβουλευτικών Συνεργατών, θεσµού τον οποίο θα πρέπει να
αποτιµήσουµε θετικά, σηµειώνοντας ταυτόχρονα τις ευρύτερες δυνατότητες που
παρέχονται και πρέπει να αξιοποιηθούν.
Σε γενικές γραµµές, η Κοινοβουλευτική Οµάδα αποτέλεσε ένα αξιόµαχο σύνολο που
συνέβαλε σηµαντικά µεταξύ άλλων και στην προβολή των θέσεων του Κόµµατος.
Δυνατότητες και προοπτικές υπάρχουν. Ωστόσο, αποτελεί γενική εκτίµηση ότι κατά
την περίοδο που ανασκοπούµε παράχθηκε πολύ έργο και υπήρξε θετική γενικά
ανταπόκριση στα καθήκοντα που συνεπάγεται η ιδιότητα του µέλους της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΑΚΕΛ–Αριστερά–Νέες Δυνάµεις.
Ασφαλώς, όπως και σε κάθε πτυχή του δηµόσιου βίου, εκτιµάται ότι η ανανέωση της
παρουσίας µας στο Κοινοβούλιο, το φρεσκάρισµα και η αξιοποίηση νέων προσώπων
σε συνδυασµό µε την ανάθεση νέων κοµµατικών καθηκόντων σε παλαιότερα µέλη
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας θα συνδράµει θετικά την συνεχή προσπάθεια για
εκσυγχρονισµό του Κόµµατος.
Η παρουσία µας στην προεδρία της Βουλής
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. Με την εκλογή του Γ.Γ. της Κ.Ε.
του ΑΚΕΛ στο αξίωµα του Προέδρου της Βουλής φιλοδοξήσαµε να δώσουµε µια
ποιοτικά διαφορετική διάσταση στον θεσµό.
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Η προεδρία λειτούργησε συναινετικά και προώθησε την συναντίληψη. Ανέπτυξε και
καλλιέργησε εξαίρετες σχέσεις µε ξένα κοινοβούλια. Ανάπτυξε ακόµα περισσότερο
την κοινοβουλευτική διπλωµατία, θέτοντας την στην υπηρεσία της υπόθεσης της
Κύπρου σε µια δύσκολη εποχή για την πατρίδα µας. Με πρωτοβουλίες της
προεδρίας η Βουλή καθιέρωσε την επικοινωνία µε τον πολίτη και ανάπτυξε
πολύπλευρη δραστηριότητα σε διάφορους τοµείς όπως τον τοµέα του πολιτισµού.
Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας στη Βουλή. Εισήχθη ο θεσµός του επιστηµονικού
συνεργάτη. Υποστηρίχθηκαν µια σειρά πρωτόγνωροι θεσµοί όπως είναι η Βουλή των
Γερόντων, η Βουλή των Παιδιών και η Βουλή των Νέων.
Με βάση το σύνταγµα ο Πρόεδρος της Βουλής καλείται πολλές φορές να
αναπληρώσει τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Στην περίοδο που ανασκοπούµε και
ανεξάρτητα από το ποιος ηγείτο της Κυπριακής Δηµοκρατίας ο Πρόεδρος της Βουλής
λειτούργησε µε δηµόσιο πνεύµα και απόλυτο σεβασµό προς τους θεσµούς.
Το Κόµµα µας απέδειξε ότι είναι ικανό όχι µόνο να κατέχει αλλά και να αναδεικνύει µε
τη δουλιά του ανώτερους θεσµούς της κυπριακής πολιτείας.
Η παρουσία µας στο Ευρωκοινοβούλιο
Το ΑΚΕΛ από τον Ιούνιο 2004, συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και στην
Πολιτική Οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρεια Πράσινη Αριστερά
(Ε.Ε.Α/ΒΠΑ) µε δύο Ευρωβουλευτές και τα στελέχη µας που εργοδοτούνται στην
Οµάδα της Αριστεράς και το Γραφείο Ευρωβουλής.
Για το ΑΚΕΛ, η συµµετοχή στο ΕΚ αποτελεί µια ακόµα έπαλξη αγώνα και πάλης για
προώθηση του Κυπριακού, την αντιµετώπιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και
κάποιων περιοριστικών για τη δηµοκρατία αποφάσεων της Ε.Ε.. Αποτελεί την
έπαλξη για προώθηση φιλολαϊκών-διεκδικητικών θέσεων υπέρ των πλατιών
στρωµάτων των εργαζοµένων.
Είναι ακόµα η συµµετοχή µας, ένα µέσο συνεννόησης και συντονισµού των
δυνάµεων µας µε την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, την πιο προοδευτική οµάδα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δεδοµένου ότι ο µακροπρόθεσµος στόχος της µετατροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πραγµατικής ισότητας, της
δηµοκρατικής λειτουργίας, της συµµετοχής και του σοσιαλισµού παραµένει πάντα
επίκαιρος, η κοινοβουλευτική µας οµάδα συµµετέχει δραστήρια στις θεσµοθετηµένες
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και Αντιπροσωπίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
αναλαµβάνοντας πλήρως τα καθήκοντα που δηµιουργεί η συµµετοχή µας στο ΕΚ.
Παράλληλα το ΑΚΕΛ συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις-κινητοποιήσεις της Ε.Ε.Α/
ΒΠΑ που γίνονται στο Βέλγιο και άλλες χώρες της Ευρώπης.
Το Κόµµα µας έχοντας σαν στόχο να αναδείξει στο τόπο µας τα µεγάλα ζητήµατα της
Ε.Ε., διοργάνωσε ηµερίδες για την Τροµοκρατία και τα Πολιτικά δικαιώµατα στην Ε.Ε.
και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις επιπτώσεις για τους εργαζόµενους,
µεταφέροντας τα θέµατα κοντά στον Κυπριακό λαό και δίνοντας την κριτική του
άποψη και ολοκληρωµένη θέση.
Όσο αφορά το Κυπριακό διασφαλίστηκε η σταθερή προσήλωση της Ε.Ε.Α/ΒΠΑ σε
θέσεις αρχής για τη λύση καθώς και η σωστή της τοποθέτηση σε σηµαντικές πτυχές
των εξελίξεων γύρω από το Κυπριακό όπως τον κανονισµό για τη χρηµατοδότηση
της Τ/κυπριακής κοινότητας και το ζήτηµα του κανονισµού για το «απευθείας»
εµπόριο. Την ίδια στιγµή, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να επιδεικνύει το ΕΚ θετική
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στάση στις προσπάθειες του Κυπριακού λαού και της πολιτικής ηγεσίας για βιώσιµη
και λειτουργική λύση του Κυπριακού προβλήµατος.
Απόρροια του σεβασµού που η Ε.Ε.Α/ΒΠΑ συνεχίζει να τρέφει προς το Κόµµα µας,
είναι και η φιλοξενία από πλευράς ΑΚΕΛ του εξαµηνιαίου σεµιναρίου της οµάδας στη
Κύπρο τον περασµένο Ιούνιο µε θέµα το Κυπριακό και το Μεσανατολικό ζήτηµα.
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, το Κόµµα µας έχει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τόσο της
λειτουργίας του σε αυτό το επίπεδο όσο και της αποτελεσµατικότητας του.
Η «Χαραυγή»
H “Xαραυγή” ως το καθηµερινό εκφραστικό όργανο του AKEΛ βρίσκεται πάντα στο
επίκεντρο της προσοχής των καθοδηγητικών σωµάτων και του Kόµµατος ευρύτερα.
Mόνιµος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του περιεχοµένου και της εµφάνισης της
εφηµερίδας από τη µια, και η σταθερή αύξηση της κυκλοφορίας από την άλλη. H
κυκλοφορία και η µελέτη της “Xαραυγής”, ιδιαίτερα για τα κοµµατικά µέλη και στελέχη,
είναι ταυτόχρονα θέµα ιδεολογικό -πολιτικό και οργανωτικό.
Tο περιεχόµενο, η ποιότητα και η εµφάνιση της εφηµερίδας ασφαλώς διαδραµατίζουν
σοβαρό ρόλο σε σχέση µε την κυκλοφορία. Στο χρονικό διάστηµα που ανασκοπούµε
η εφηµερίδα έκανε σοβαρές και ουσιαστικές αλλαγές τόσο στο περιεχόµενο όσο και
στη µορφή και το νέο σχήµα βοήθησε να αποκτήσει η εφηµερίδα 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 επηρεάζει και το θέµα της
“Xαραυγής”. Eπιπρόσθετα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα που
δηµιουργούνται µε την απώλεια εφηµεριδοπωλών. Eπίσης η πληθώρα των MME και
µάλιστα των ηλεκτρονικών, µε τις πολλές ενηµερωτικές εκποµπές και συζητήσεις,
δηµιουργεί την εσφαλµένη εντύπωση της πλήρους ενηµέρωσης και κατά συνέπεια
της λανθασµένης αντίληψης ότι η συστηµατική αγορά και µελέτη της “Xαραυγής” είναι
πλεονασµός. Για το κοµµατικό µέλος όµως, ακόµα και για το φίλο του Kόµµατος η
καθηµερινή µελέτη της “Xαραυγής” δεν µπορεί να υποκατασταθεί από την
παρακολούθηση του οποιουδήποτε άλλου MME. Mόνο από τη “Xαραυγή” µπορεί ο
Aκελιστής και ο κάθε πολίτης να ενηµερωθεί ολοκληρωµένα, πλήρως και σωστά για
τις θέσεις του Kόµµατος πάνω σε όλα τα ζητήµατα που απασχολούν την κυπριακή
κοινωνία και την πάλη για προώθηση αυτών των θέσεων. O Aκελιστής είναι αναγκαίο
να έχει αυτή την καθηµερινή ενηµέρωση για να είναι σε θέση να διαδραµατίσει
σωστά το ρόλο του µέσα στην κοινωνία. Aκόµα και το άµεσο περιβάλλον του
κοµµατικού µέλους είναι αναγκαίο να έχει αυτή την ενηµέρωση γιατί από το άµεσο
περιβάλλον του Aκελιστή ξεκινά ο ευρύτερος κύκλος του κόσµου της Aριστεράς και
των δηµοκρατικών ανθρώπων που στέκονται κοντά µας.
H συνειδητοποίηση της ανάγκης καθηµερινής αγοράς και µελέτης της “Xαραυγής”
είναι ένα µόνιµο ιδεολογικό - πολιτικό καθήκον που είναι αναγκαίο να καλλιεργείται
συνεχώς από τα σώµατα του Kόµµατος αρχίζοντας από την K.E. και καταλήγοντας
στις κοµµατικές οργανώσεις βάσης. H διάδοση του εκφραστικού µας οργάνου και η
ανάπτυξη της κυκλοφορίας του είναι ένα οργανωτικό καθήκον που έχει όµως
σηµαντικό πολιτικο- ιδεολογικό περιεχόµενο. H κυκλοφορία της “Xαραυγής” από το
πρακτορείο τύπου δεν πρέπει και δεν µπορεί να υποκαταστήσει το δικό µας καθήκον
να µεταφέρουµε κατά το δυνατόν παντού τη φωνή του Kόµµατος. H οργάνωση
εκστρατειών ανάπτυξης της κυκλοφορίας της “Xαραυγής”, η συµµετοχή του συνόλου
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των κοµµατικών µελών και το προσωπικό παράδειγµα της συµµετοχής των στελεχών
σ’ αυτές τις εκστρατείες, η συγκεκριµένη και προγραµµατισµένη δουλιά για
εξασφάλιση τακτικών αναγνωστών, η επίλυση κυκλοφοριακών προβληµάτων πρέπει
να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής όλων των σωµάτων του
Kόµµατος, κεντρικών, επαρχιακών, τοπικών.
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 η διεύθυνση και
όλοι οι συντελεστές τη εφηµερίδας, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη και τις απόψεις των
µελών και φίλων του Kόµµατος, θα πρέπει να εργάζονται συνεχώς για την περαιτέρω
βελτίωση του περιεχοµένου, της ποιότητας και της εµφάνισης της “Xαραυγής”.
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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.
Ο νεοφιλελευθερισµός προωθεί στο όνοµα του «ελεύθερου ανταγωνισµού», την
ασυδοσία της αγοράς µε βασικούς άξονες πολιτικής τον ευνουχισµό του κράτους ως
του στρατηγικού φορέα άσκησης οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, την
προώθηση των µαζικών ιδιωτικοποιήσεων και των φιλελευθεροποιήσεων, την
απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων, και γενικότερα την περαιτέρω άδικη
κατανοµή του πλούτου υπέρ των πολυεθνικών εταιρειών και του µεγάλου κεφαλαίου
σε βάρος της εργασίας και των αδύνατων στρωµάτων του λαού.
Η κυπριακή κοινωνία ως αναπόσπαστο κοµµάτι του παγκόσµιου καπιταλιστικού
κοινωνικο-οικονοµικού γίγνεσθαι δεν έµεινε ανεπηρέαστη.
Το ΑΚΕΛ αποδίδει τεράστια σηµασία στο κεφάλαιο που ονοµάζεται Κυπριακή
Οικονοµία. Μια εύρωστη οικονοµία µε υγιείς βάσεις και δυνατή υποδοµή, αποτελεί
σηµαντικό στήριγµα στον αγώνα που διεξάγει ο λαός µας για επανένωση της
πατρίδας µας.
Εργαζόµαστε για µια σύγχρονη οικονοµία στην οποία θέλουµε να συνυπάρχουν, να
αλληλοσυµπληρώνονται και να συνεργάζονται ο κοινωνικός µε τον ιδιωτικό τοµέα. Για
µια οικονοµία µε στόχους ανθρωποκεντρικούς και προσαρµοσµένη στις ανάγκες των
πλατιών λαϊκών στρωµάτων.
Η οικονοµική φιλοσοφία του ΑΚΕΛ η οποία έχει στο επίκεντρο της τον άνθρωπο και
την πολύπλευρη ανάπτυξη του στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:
-

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

-

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

-

Στον καταµερισµό των οικονοµικών βαρών ανάλογα µε το εισόδηµα του καθενός
και στη βάση της φορολογίας του πλούτου.

-

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

Στη ρύθµιση της ανεξέλεγκτης λειτουργίας των νόµων της καπιταλιστικής αγοράς
κατά τρόπο που αυτή τους η δράση να µην αποβαίνει σε βάρος των οικονοµικά
ευάλωτων στρωµάτων της κοινωνίας.

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.
Στα πλαίσια αυτά επιχειρήθηκε η συρρίκνωση του οικονοµικού και κοινωνικού ρόλου
του κράτους, η υπόσκαψη του ρόλου των οργανισµών κοινής ωφέλειας µε στόχο την
ιδιωτικοποίηση τους, καθώς και η προώθηση αντιλαϊκών µέτρων στον τοµέα της
φορολογικής πολιτικής και των εργασιακών σχέσεων.
Η διαπραγµάτευση της εναρµόνισης µε το Κοινοτικό κεκτηµένο πραγµατοποιήθηκε
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.
Παρά τα χαρακτηριστικά αυτά της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της
προηγούµενης διακυβέρνησης, το Κόµµα και το Λαϊκό Κίνηµα, µε το εκτόπισµα και
την επιρροή τους στα λαϊκά στρώµατα, έδωσαν σκληρές πολιτικές και κοινωνικές
µάχες µε αποτέλεσµα να αποτρέψουν σε ικανοποιητικό βαθµό φαινόµενα κοινωνικής
πισωδρόµησης και να προστατέψουν αποτελεσµατικά τις οικονοµικές και κοινωνικές
κατακτήσεις του λαού.
Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου δηµιουργεί προϋποθέσεις για µια διαφορετική
οικονοµική και κοινωνική φιλοσοφία και προσέγγιση µε φιλολαϊκό και προοδευτικό
περιεχόµενο όπως αυτό εκφράζεται µέσα από το πρόγραµµα διακυβέρνηση της
κυβέρνησης της αλλαγής.
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. Εν τούτοις 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.
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 Κόµµα µας, ως
βασική συνιστώσα τόσο του µετώπου των δυνάµεων που εξέλεξαν τον Πρόεδρο
Παπαδόπουλλο όσο και της ίδιας της κυβέρνησης, θα εργαστεί συστηµατικά και

30
επίµονα στη βάση της δέσµευσης για πλήρη εφαρµογή του πνεύµατος και του
γράµµατος του προγράµµατος διακυβέρνησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1. Η µονόπλευρη ανάπτυξη της οικονοµίας προς τη κατεύθυνση των υπηρεσιών
και ιδιαίτερα προς το κλάδο του τουρισµού. Η κυπριακή οικονοµία ακολουθεί
την τάση των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών που θέλει τις υπηρεσίες
να διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη.
Βασικές
προτεραιότητες στην αναπτυξιακή µας στρατηγική πρέπει να είναι:
-

Η απεξάρτηση της οικονοµικής ανάπτυξης από τον τουριστικό κλάδο,
χωρίς αυτό να σηµαίνει υποβάθµιση του. Αντίθετα το ζητούµενο είναι η
επανατοποθέτηση του τουρισµού και η ποιοτική του αναβάθµιση.

-

Η ανάπτυξη νέων τοµέων στις υπηρεσίες σε συνδυασµό µε το ψηλό
επίπεδο κατάρτισης του εργατικού δυναµικού.

-

Η παράλληλη ανάπτυξη των τοµέων της παραγωγής, µέσα από την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, των νέων µεθόδων διεύθυνσης
και της έρευνας.

2. Η συνεχής συρρίκνωση των τοµέων της παραγωγής και η ανάγκη
εκσυγχρονισµού της υλικής βάσης στη µεταποιητική βιοµηχανία.
Η
τελωνειακή ένωση και η πορεία εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο
συνοδεύτηκαν από την κατάργηση τω περιορισµών στη διακίνηση
εµπορευµάτων. Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην απώλεια και στο κλείσιµο
πολλών µεταποιητικών µονάδων της παραδοσιακής βιοµηχανίας.
Το βασικό ζητούµενο είναι ο εκσυγχρονισµός και η τεχνολογική αναβάθµιση
του τοµέα της µεταποίησης µέσα από συγκεκριµένα προγράµµατα στήριξης
της µικροµεσαίας επιχείρησης αξιοποιώντας παράλληλα τα σχετικά
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και η
αύξηση της παραγωγικότητας αποτελούν το στοίχηµα που πρέπει να κερδίσει
η Κυπριακή Οικονοµία.
3. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος αποτελούν διαρθρωτικά
προβλήµατα τα οποία χρειάζονται ριζική θεραπεία. Παρά τα θετικά βήµατα
που γίνονται χρειάζεται να δοθούν µόνιµες λύσεις οι οποίες θα οδηγούν σε
µόνιµο έλεγχο και διαχείριση τους. Ο εκσυγχρονισµός στην κρατική µηχανή, η
αύξηση στην παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα, ο ορθολογισµός στην
απασχόληση, το νοικοκύρεµα όσον αφορά τις δαπάνες, ο περαιτέρω
εκσυγχρονισµός του φορολογικού συστήµατος και η πάταξη της
φοροδιαφυγής είναι µέτρα που θα οδηγήσουν στη χαλιναγώγηση των
ελλειµµάτων.
Τα βήµατα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση είναι
σίγουρα ενθαρρυντικά.
4. Χρειάζεται να αντιµετωπιστεί πλήρως το φαινόµενο της φτώχειας που οδηγεί
στον κοινωνικό αποκλεισµό. Παρά το θετικά βήµατα που έχουν γίνει και που
έχουν µειώσει τον αριθµό των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν αυτό τον
κίνδυνο, όπως η αισθητή αύξηση των κατώτατων µισθών που καθορίζονται µε
διάταγµα και η επέκταση κοινωνικών παροχών και βοηθηµάτων, εν τούτοις
ένας σηµαντικός αριθµός ανθρώπων συνεχίζει να ζει σε συνθήκες κάτω από
το κοινωνικά καθορισµένο όριο φτώχειας. Παρά το γεγονός ότι η σταδιακή
ωρίµανση του συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης θα περιορίσει αυτό το
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πρόβληµα, ιδιαίτερα στους συνταξιούχους, εν τούτοις χρειάζεται περαιτέρω
εκσυγχρονισµός και βελτίωση του συστήµατος δηµοσίων βοηθηµάτων για
αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου.
5. Η συνεχής άνοδος των τιµών της γης και του κόστους κατοικίας οξύνει ακόµα
περισσότερο το πρόβληµα της στέγης. Πρέπει να σηµειωθεί η σηµαντική
προεργασία που έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών µετά την εκλογή της
νέας κυβέρνησης µέσα από ένα ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο στον οποίο
τόσο το ΑΚΕΛ όσο και η ΠΕΟ είχαν ουσιαστική συµµετοχή και η ετοιµασία
σχεδίου ολοκληρωµένης στεγαστικής πολιτικής τόσο για τους πρόσφυγες όσο
και για τους µη πρόσφυγες πολίτες. Η πολιτική αυτή θα πρέπει άµεσα να
προχωρήσει στην εφαρµογή της στα πλαίσια των κοινωνικών προτεραιοτήτων
του κράτους. Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθεί σηµασία στην εφαρµογή των
εξειδικευµένων προγραµµάτων στέγασης για φτωχές οικογένειες και νεαρά
ζευγάρια.
6. Παρά το γεγονός ότι η ανεργία στη Κύπρο συνεχίζει να παραµένει σε
ικανοποιητικά χαµηλά συγκριτικά επίπεδα εν τούτοις χρειάζεται συνεχής
επαγρύπνηση και προσοχή. Οι µηχανισµοί του κράτους που ασχολούνται µε
τον τοµέα αυτό χρειάζονται αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό ώστε να µην είναι
µόνο µηχανισµοί καταγραφής της ανεργίας αλλά µηχανισµοί υλοποίησης µιας
πολιτικής απασχόλησης σύγχρονης και αποτελεσµατικής.
7. Ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα που απασχολούν την κοινωνία γενικότερα και
το συνδικαλιστικό κίνηµα ειδικότερα, είναι η απασχόληση αλλοδαπών
εργαζοµένων η οποία έχει προσλάβει µαζικές διαστάσεις. Το πρόβληµα
οξύνθηκε λόγω της µεγάλης ζήτησης εργαζοµένων σε χειρωνακτικά κυρίως
επαγγέλµατα και της ελεύθερης διακίνησης εργαζοµένων κυρίως από τις
νεοενταχθείσες στην Ε.Ε. χώρες. Η κυπριακή κοινωνία καλείται να διαχειριστεί
ένα µαζικό φαινόµενο νόµιµης αλλά και παράνοµης απασχόλησης. Ως
ποσοστό στον Οικονοµικά Ενεργό Πληθυσµό οι αλλοδαποί
εργαζόµενοι
καταλαµβάνουν το 14% περίπου που είναι το ψηλότερο σ’ ολόκληρη την
Ευρώπη.
Η άσκηση πίεσης πάνω στα κεκτηµένα µιας µερίδας κυπρίων εργαζοµένων
που µετατρέπεται σε θύµα εκβιασµού από µέρους των κυπρίων εργοδοτών, τα
φαινόµενα σκληρής και πολλές φορές απάνθρωπης εκµετάλλευσης των
αλλοδαπών εργαζοµένων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ως φτηνή εργατική
δύναµη αλλά και µέσο υπόσκαψης των κεκτηµένων όρων εργασίας και των
συλλογικών συµβάσεων, και η παράνοµη εργοδότηση χιλιάδων αλλοδαπών
εργαζοµένων οι οποίοι υφίστανται την πιο άγρια εκµετάλλευση, αποτελούν το
µωσαϊκό της απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα σοβαρό κοινωνικο-οικονοµικό φαινόµενο που το κράτος και
η κοινωνία καλούνται να διαχειριστούν.
Η παράνοµη απασχόληση είναι υπόθεση του κράτους. Η εφαρµογή της
νοµοθεσίας και η αυστηρή τιµωρία των παρανοµούντων εργοδοτών, οι οποίοι
δηµιουργούν το πρόβληµα µε σκοπό το κέρδος, αποτελούν ενέργειες που
πρέπει ν’ αναλάβει άµεσα η πολιτεία.
Από την άλλη 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.
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Το ΑΚΕΛ θα εργαστεί µαζί µε το συνδικαλιστικό κίνηµα ώστε οι όροι και οι συνθήκες
απασχόλησης Τουρκοκυπρίων συµπατριωτών µας αλλά και αλλοδαπών που
απασχολούνται νόµιµα στη χώρα (κοινοτικών και µη) να είναι εκείνες που
προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις χωρίς καµιά απολύτως διάκριση από
τους κυπρίους συναδέλφους τους.
Το ΑΚΕΛ ως Κόµµα διεθνιστικό θα σταθεί εµπόδιο στις προσπάθειες εκµετάλλευσης
και στα όποια φαινόµενα ρατσισµού και ξενοφοβίας που φαίνεται να εµφανίζονται
µέσα στην κυπριακή κοινωνία.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Όπως είχε εκτιµήσει το 19ο Συνέδριο, κατά τη διάρκεια της δεκαετούς διακυβέρνησης
του Συναγερµού το κίνηµα των εργαζοµένων είχε να αντιµετωπίσει πολύπλευρες
επιθέσεις αφού υπήρξε ταύτιση ανάµεσα στις προτεραιότητες και τη οικονοµική και
κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης µε τις επιδιώξεις του µεγάλου κεφαλαίου.
Κυρία χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής ήταν η προσπάθεια ώστε το βάρος της
εναρµόνισης µε το Κοινοτικό κεκτηµένο να µετακυλιστεί στους ώµους των
εργαζοµένων και των άλλων λαϊκών στρωµάτων µε βασικούς άξονες τις συστηµατικές
προσπάθειες για ιδιωτικοποίηση των οργανισµών κοινής ωφέλειας, την επιβολή
σκληρών φορολογιών, τη προσπάθεια για αλλοίωση της ΑΤΑ και την ανοχή και
υποστήριξη στις προσπάθειες των εργοδοτών για απορύθµιση της εργασίας και
υπόσκαψη της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου και η ανάληψη της εκτελεστικής εξουσίας από
µια συνεργασία των προοδευτικών, δηµοκρατικών δυνάµεων του τόπου µε
επικεφαλής το Τάσσο Παπαδόπουλο, έθεσε τροχοπέδη στην νεοφιλελεύθερη αυτή
επίθεση διαµορφώνοντας ένα νέο ευνοϊκότερο σκηνικό για τους εργαζόµενους και το
συνδικαλιστικό κίνηµα.
Το περιεχόµενο του προγράµµατος διακυβέρνησης ανταποκρίνεται γενικά στις
απαιτήσεις και στις προσδοκίες των εργαζοµένων και η εφαρµογή του αποτελεί
βασικό στόχο για το Κόµµα µας.
Η αλλαγή στη διακυβέρνηση έθεσε τέρµα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων,
σταµάτησε τη επιβολή νέων φορολογιών, υπερασπίστηκε την ΑΤΑ θεωρώντας την ως
ευλογία και όχι κατάρα για το εργασιακό µας σύστηµα, και προώθησε ταυτόχρονα,
στο µέτρο που επέτρεψε η κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών, µέτρα κοινωνικής
πολιτικής όπως η ουσιαστική αύξηση των κατώτατων µισθών που καθορίζονται από
το Υπουργικό διάταγµα, η επίλυση προβληµάτων που είχαν να κάνουν µε την
έκτακτη χορηγία των συνταξιούχων και άλλα.
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. Θετικό µήνυµα σε αυτή τη κατεύθυνση έδωσε η
απόσυρση από τη κυβέρνηση του νοµοσχεδίου που πρόβλεπε νοµοθετική ρύθµιση
του δικαιώµατος της απεργίας στις ουσιώδεις υπηρεσίες και η ενσωµάτωση αυτής
της διαδικασίας στο Κώδικα Βιοµηχανικών Σχέσεων.
Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - παρά το γεγονός ότι
αποτελεί επιτυχία για την κυβέρνηση και τον Κυπριακό λαό αφού ήταν για χρόνια µια
βασική πολιτική προτεραιότητα για τη Κύπρο - στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα,
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όπως άλλωστε το ΑΚΕΛ είχε προβλέψει και είχε προειδοποιήσει, δηµιούργησε νέα
δεδοµένα τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόµενους και τις κατακτήσεις τους.
Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αυτές εκφράζονται µέσα από οδηγίες και
συστάσεις, είτε µέσα από Ευρωπαϊκές στρατηγικές και κατευθυντήριες γραµµές
αντανακλούν τον αρνητικό συσχετισµό δυνάµεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι εργοδότες και το µεγάλο κεφάλαιο συνεπικουρούµενοι από τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνουν τις επιθέσεις τους ενάντια στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων µε στόχο την απαξίωση της εργασίας, την υπόσκαψη της σταθερής
απασχόλησης που ρυθµίζεται από τις συλλογικές συµβάσεις καθώς και τη µείωση
του ρόλου του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Αιχµή του δόρατος αυτής της πολιτικής είναι οι προσπάθειες απορύθµισης της
εργασίας όπως αυτές προκύπτουν µέσα από την στρατηγική της Λισσαβόνας µε τη
προώθηση των λεγόµενων ευέλικτων µορφών απασχόλησης, τη προσπάθεια
διεύρυνσης των ωραρίων εργασίας καθώς και τις επιθέσεις ενάντια στο χαρακτήρα
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων.
Με αυτά τα δεδοµένα ο ρόλος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος καθίσταται
ολοένα και περισσότερο αναγκαίος και ουσιαστικός, η συσπείρωση των
εργαζοµένων, η οργάνωση και η αντίσταση τους στις εργοδοτικές επιθέσεις αποτελεί
βασική προϋπόθεση 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.
Είναι γεγονός ότι η σηµερινή κυβέρνηση έχει παραλάβει
µια πολύ άσχηµη
οικονοµική και κοινωνική κατάσταση µε τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, µε µια
οικονοµία µε επιδόσεις
ιδιαίτερα απογοητευτικές, µε την παραγωγικότητα να
βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο µετά την εισβολή και µε µια σειρά σοβαρά
διαρθρωτικά προβλήµατα.
Με αυτά τα δεδοµένα το Κόµµα µας και ευρύτερα το κίνηµα της Αριστεράς έχει δείξει
κατανόηση και έχει στηρίξει την προσπάθεια για περιορισµό των δηµοσιονοµικών
ελλειµµάτων χωρίς βέβαια να συναινέσει σε οποιασδήποτε µορφής µέτρα που να
στρέφονται µονόπλευρα σε βάρος των συµφερόντων των εργαζοµένων.
Είναι µε ικανοποίηση που διαπιστώνουµε ότι τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα
µειώνονται δραστικά και η οικονοµία φαίνεται να ανακάµπτει. Είναι για µας σαφές ότι
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.
Η ΠΕΟ, η πρωτοπόρα ταξική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, την
περίοδο του ανασκοπούµε έχει διευρύνει το ρόλο και το εκτόπισµα της µέσα στο
συνδικαλιστικό κίνηµα και έχει ενισχύσει τη φυσιογνωµία της ως µια σύγχρονη,
αποτελεσµατική, ταξική συνδικαλιστική οργάνωση και έχει αναβαθµίσει τους δεσµούς
και την επαφή της µε τους εργαζόµενους.
Ουσιαστικά ενισχυµένη είναι επίσης η παρέµβαση του Κόµµατος και µέσα σε άλλους
συνδικαλιστικούς χώρους, στη δηµόσια υπηρεσία και στο χώρο των εκπαιδευτικών.
Έχοντας υπόψη το γενικότερο αντιλαϊκό κλίµα που επικρατεί στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ένταση της επιθετικότητας του µεγάλου κεφαλαίου, καθώς
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και τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργαζοµένων από τη κυβέρνηση της
Αλλαγής το ΑΚΕΛ θα στηρίξει αποφασιστικά το συνδικαλιστικό κίνηµα στους αγώνες
και τις διεκδικήσεις του µε βασικούς άξονες:
1. Την επιµονή για την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος διακυβέρνησης.
2. Την αποτελεσµατική αντίσταση στις εργοδοτικές επιθέσεις
και τις
προσπάθειες υπόσκαψης του συστήµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης
και των συλλογικών συµβάσεων.
3. Την προώθηση θεσµικών και νοµοθετικών µέτρων για ενίσχυση του
δικαιώµατος της οργάνωσης των εργαζοµένων και την προστασία τους από
την εργοδοτική αυθαιρεσία.
4. Την υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα του κράτους και την προστασία
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Η αντιµετώπιση των όποιων
προβληµάτων µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων δεν πρέπει να γίνει µέσα από περιορισµό δικαιωµάτων των
ασφαλισµένων, ούτε ασφαλώς µε κατάργηση του δικαιώµατος προαιρετικής
συνταξιοδότησης στα 63 ή επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης πέραν των 65.
5. Τη προώθηση δικαιότερης κατανοµής των αποτελεσµάτων της οικονοµικής
ανάπτυξης και προστασίας των αδύνατων στρωµάτων του πληθυσµού καθώς
και των γυναικών και της νεολαίας.
6. Τον συντονισµό µε τις άλλες Αριστερές προοδευτικές δυνάµεις στον
Ευρωπαϊκό χώρο για ενίσχυση του αγώνα ενάντια στον νεοφιλελευθερισµό,
ενάντια στις αντιλαϊκές επιλογές των κυριάρχων κύκλων της Ε.Ε. και για την
προώθηση θέσεων για µια διαφορετική Ευρώπη που να την χαρακτηρίζει η
κοινωνική ευαισθησία και ο σεβασµός στα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνηµα να συνεχίσουν να
ασκούν την επιρροή τους ώστε η Κύπρος ως κράτος µέλος της Ε.Ε. να προωθεί και
να στηρίζει στα κέντρα λήψης αποφάσεων πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργαζοµένων και να συνάδουν µε το πρόγραµµα
και τον χαρακτήρα της κυβέρνησης.
Αποτελεί βασικό και στοιχειώδες καθήκον των Ακελιστών να διαδραµατίζουν
πρωτοπόρο και πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Τόσο
µέσα από τις γραµµές της ΠΕΟ, όσο και µέσα από άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις και παρατάξεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους και επαγγέλµατα
όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι τραπεζικοί και άλλοι, οι Ακελιστές
οφείλουν να είναι πρωτοπόρα συνδικαλιστικά στελέχη και µε τη δράση και το
παράδειγµα τους να εµπνέουν τους εργαζόµενους και να τους καθοδηγούν.
ΑΓΡΟΤΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ο αγροτικός κόσµος πέρασε µια πολύ δύσκολη πενταετία, η οποία σηµαδεύτηκε όχι
µόνον από την εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο, αλλά πολύ περισσότερο από
τις συνέπειες της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε.
Οι αδυναµίες, οι παραλήψεις, τα λάθη και ο αρχοντοχωριατισµός (κύρια για
προεκλογικούς λόγους) της Συναγερµικής διακυβέρνησης, η οποία προωθούσε την
εναρµόνιση µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο και διεξήγαγε τις ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις, πληρώθηκαν και εξακολουθούν να πληρώνονται από τους
γεωργούς και κτηνοτρόφους. Το γεγονός επίσης ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.
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και η εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βρήκε στο µεγαλύτερο µέρος τον
κύπριο αγρότη ανενηµέρωτο, απληροφόρητο, ανέτοιµο και απροετοίµαστο έθεσε
αρκετούς κλάδους του ευρύτερου γεωργικού τοµέα σε τροχιά εξαφάνισης.
Η διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, διατηρώντας για µια δεκαετία καθηλωµένα τα
αναπτυξιακά κονδύλια για την αγροτική οικονοµία, δεν προώθησε τον εκσυγχρονισµό
και την αναδιάρθρωση των αγροτικών κλάδων, ούτε ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα
των αγροτικών προϊόντων µε τη µείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της
παραγωγικότητας.
Η ανάληψη της εξουσίας µε την εκλογή Τάσσου Παπαδόπουλου από τις δυνάµεις της
Αλλαγής έδωσε βάσιµες ελπίδες στον αγροτικό κόσµο για ανατροπή του αρνητικού
κλίµατος. Από το 2003 πρωταρχικός στόχος του ΑΚΕΛ είναι η υλοποίηση του
αγροτικού Προγράµµατος της Κυβέρνησης της Αλλαγής, συµβάλλοντας µε τον τρόπο
αυτό στην επίλυση διαρθρωτικών προβληµάτων του ευρύτερου γεωργικού τοµέα,
δίδοντας ταυτόχρονα και σηµασία στα θέµατα ανάπτυξης της υπαίθρου, στοχεύοντας
σε πρώτο πλάνο στην απορρόφηση των κραδασµών από τις επιπτώσεις της ένταξης
στην Ε.Ε.
Με την ανάληψη της εξουσίας από τη διακυβέρνηση Τ. Παπαδόπουλου µέχρι και την
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., δηλ. σε διάστηµα 14 µηνών, έγινε ό,τι ήταν δυνατόν µε
τη συνεχή στήριξη του ΑΚΕΛ για να καλυφθούν κενά και αδυναµίες όπως:
• Η ψήφιση της νοµοθεσίας, η δηµιουργία και διαπίστευση του Κυπριακού
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών έγκαιρα ώστε να καταστεί δυνατή η
εκταµίευση κοινοτικών κονδυλιών από τον πρώτο χρόνο της ένταξης,
• Η επίλυση ως ένα βαθµό µιας σειράς χωροταξικών προβληµάτων για µονάδες
αιγοπροβατοτροφίας,
• Η διευθέτηση ζητηµάτων σχετικά µε το µονοπωλιακό καθεστώς των
Συµβουλίων Εµπορίας,
• Η ρύθµιση του µονοπωλιακού καθεστώτος της Επιτροπής Σιτηρών και η
διευθέτηση της παραλαβής των σιτηρών,
• Η διευθέτηση ζητηµάτων εναρµόνισης πτηνοσφαγείων, σφαγείων και µιας
µεγάλης οµάδας βιοµηχανιών και βιοτεχνών µεταποίησης αγροτικών
προϊόντων κατά τον ποιο ορθολογιστικό υπό τις περιστάσεις τρόπο.
Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. δηµιούργησε παρ’ όλα αυτά αρκετά προβλήµατα
στην αγροτική οικονοµία και επέδρασε αρνητικά στο αγροτικό εισόδηµα. Εντούτοις η
Κυβέρνηση, εξηύρε τρόπους συµβατούς και στήριξε µια σειρά αγροτικούς κλάδους,
ενισχύοντας το εισόδηµα των παραγωγών. Σ’ αυτή την προσπάθεια το ΑΚΕΛ µαζί µε
την ΕΚΑ διαδραµάτισαν ιδιαίτερο ρόλο µε θέσεις, απόψεις, εισηγήσεις, αλλά και µε
υπόδειξη πρακτικών τρόπων παροχής βοήθειας και στήριξης προς τον αγροτικό
κόσµο.
Αµετάθετος στόχος του ΑΚΕΛ παραµένει η στήριξη και ενίσχυση του αγρότη και του
κατοίκου της υπαίθρου, ιδιαίτερα µέσα από το νέο πολυλειτουργικό τους ρόλο που
απορρέει από τους προσανατολισµούς ανάπτυξης της Κοινοτικής γεωργίας, η οποία
τους θέλει φορείς διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και συγκράτησης
της υπαίθρου µέσα από διαδικασίες αειφόρου ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση
οφείλουµε να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο δυο βασικούς αλληλοσυµπληρωνόµενους
πυλώνες αγροτικής ανάπτυξης:
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Πυλώνας Α - Αναπτυξιακές δαπάνες Κρατικών Προϋπολογισµών για το Υπουργείο
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ώστε µεταξύ άλλων:
-

Να ακολουθείται αναπτυξιακή αγροτική πολιτική.

-

Να κατασκευάζονται στρατηγικής σηµασίας έργα υποδοµής για τον ευρύτερο
γεωργικό τοµέα.

-

Να ενισχύεται και αναπτύσσεται περαιτέρω η γεωργική έρευνα για προώθηση
νέων ποικιλιών στη φυτική παραγωγή και βελτίωση των φυλών στη ζωική
παραγωγή.

-

Να προωθείται η εκπαίδευση των παραγωγών στην εφαρµογή σύγχρονων
µεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών µονάδων και να
επιµορφώνονται οι παραγωγοί επί µονίµου βάσης και προγραµµατισµένα για
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη σύγχρονη άσκηση γεωργικής και
κτηνοτροφικής πρακτικής.

-

Να παρακολουθούνται οι εξελίξεις και οι τάσεις τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και
της παγκόσµιας αγοράς για να γίνονται έγκαιρα οι αναγκαίες και ανάλογες
κινήσεις αναπροσανατολισµού της κυπριακής παραγωγής.

-

Να εξασφαλίζεται συνεχής ροή πληροφοριών στον αγροτικό κόσµο και τους
κατοίκους της υπαίθρου.

Πυλώνας Β – Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε εκτός των άλλων:
-

Να στηριχθούν ποικιλότροπα οι αιτητές για να εκταµιεύσουν πλήρως τα
προνοούµενα ποσά.

-

Να ενηµερωθούν εµπεριστατωµένα οι Κοινοτικές Αρχές και οι κάτοικοι της
υπαίθρου για τα αγροπεριβαλλοντικά µέτρα µε στόχο την πλήρη αξιοποίηση
τους.

-

Να ενισχυθεί και αναβαθµιστεί ο διάλογος που άρχισε µε τους εµπλεκόµενους
φορείς, κύρια το οργανωµένο Αγροτικό Κίνηµα, για την προετοιµασία των
κυπριακών θέσεων για το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 –2013 µε στόχο
µεταξύ άλλων:
1. Να ενισχυθεί η αγροτική ανάπτυξη.
2. Να στηριχθεί περαιτέρω ο εκσυγχρονισµός και η αναδιάρθρωση της
αγροτικής οικονοµίας.
3. Να προωθηθεί η κοινοτική ανάπτυξη, συνδυαζόµενη µε τον
αγροτουρισµό.
4. Να προβληθούν βελτιωµένα και πρωτοπόρα Σχέδια ιδιαίτερα για τις
αγρότισσες και τη νεολαία της Υπαίθρου.
5. Να δοθεί προτεραιότητα στα µέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού της
υπαίθρου, ιδιαίτερα των ορεινών, ηµιορεινών και αποµακρυσµένων
π ε ρ ι οχώ ν , δ η µ ι ο υ ρ γ ώ ν τα ς ν έ ε ς θ έ σ ε ι ς α πα σ χόλ η σ η ς κα ι
διασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδηµα.

Το ΑΚΕΛ εργάζεται για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος για την
αγροτική οικονοµία, εκτιµά την πρόοδο που επιτεύχθηκε και θα συνεχίσει να
συµβάλλει ώστε αυτό να ολοκληρωθεί πλήρως συµπεριλαµβανοµένων και των
θέσεων για:
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i)

ρύθµιση των γεωργικών χρεών, µη αποκλειόµενης και της
διαγραφής,

ii)

προικοδότηση υφιστάµενων νέων αγροτών µε εφ’ άπαξ
ποσό,

iii)

δηµιουργία ανεξάρτητης Αρχής Υδάτων για ορθολογιστική
ρύθµιση και καλύτερη αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου και

iv)

ίδρυση µεταλυκειακής Γεωργικής Σχολής.

Το ΑΚΕΛ εµµένει στις θέσεις τόσο για πλήρη προστασία του αγρότη από τις
επιπτώσεις των αντίξοων καιρικών συνθηκών και ακραίων καιρικών φαινοµένων,
λαµβάνοντας επίσης σοβαρά υπόψη το ξηροθερµικό κλίµα της Κύπρου, µέσον της
αναβάθµισης και βελτίωσης της γεωργικής ασφάλισης, όσο και για πλήρη
ασφαλιστική κάλυψη της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ο ΟΓΑ πρέπει να
µετατραπεί σε πραγµατική ασπίδα του γεωργού και κτηνοτρόφου έναντι
οποιασδήποτε ζηµιάς, αναπληρώνοντας πλήρως τις προξενηθείσες ζηµιές.
Το ΑΚΕΛ έχοντας επίγνωση των αλλαγών που πραγµατοποιούνται στην κυπριακή
ύπαιθρο, αλλά και την αναγκαιότητα για συνεχή πληροφόρηση και ενηµέρωση των
κατοίκων της υιοθετεί την πρόταση της ΕΚΑ για τη δηµιουργία Παγκύπριου Κέντρου
Πληροφόρησης κατάλληλα δικτυωµένου µε τις περιφέρειες.
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.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το ΑΚΕΛ, για 80 και πλέον χρόνια αγωνίζεται µαζί µε το Οργανωµένο Προοδευτικό
Γυναικείο Κίνηµα της ΠΟΓΟ, και ευρύτερα µε το Λαϊκό Κίνηµα, για την Ισότητα
ανδρών και γυναικών για ουσιαστικές κοινωνικές τοµές και αλλαγές, στη νοοτροπία
και τις αντιλήψεις, ώστε η ισότητα να ξεπεράσει το επίπεδο των νοµοθετικών ή
πολιτικών διακηρύξεων και να καταστεί βιωµατική εµπειρία και πραγµατικότητα.
Είναι θέση του ΑΚΕΛ πως η Ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών είναι θεµελιώδης
αρχή της δηµοκρατίας και του σεβασµού του ανθρώπου. Είναι ανθρώπινο δικαίωµα
χωρίς εξαρτήσεις και διλήµµατα.
Το 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 γυναικείο ζήτηµα δεν είναι θέµα ανταγωνισµού ανάµεσα στα δύο φύλα. Είναι
θέµα κοινωνικής ανισότητας του οποίου η ρίζα ανάγεται στην εκµετάλλευση και την
καταπίεση που το κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστηµα αναπαράγει. Το σύστηµα αυτό
που αφήνει ουσιαστικά άλυτο το κοινωνικό πρόβληµα της διπλής εκµετάλλευσης και
των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας.
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Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει ν’ αγωνίζεται για να εγκαταλειφθεί η συντηρητική άποψη πως
µεµονωµένα η κάθε γυναίκα µπορεί να διεκδικήσει και να ακουστεί. Η πολύχρονη
διεκδικητική του πορεία διδάσκει πως ό,τι απολαµβάνουµε σήµερα είναι αποτέλεσµα
και καρπός σκληρών και δύσκολων οργανωµένων αγώνων.
Η σηµερινή
αναβαθµισµένη θέση της γυναίκας κατακτήθηκε µέσα από την οργανωµένη δράση
του ΑΚΕΛ και του Οργανωµένου Γυναικείου Κινήµατος της ΠΟΓΟ και οι διεκδικήσεις
τωρινές ή µελλοντικές µόνο κατά τον ίδιο τρόπο µπορούν να επιτευχθούν.
Παραµένει θέση του ΑΚΕΛ πως τα δικαιώµατα της γυναίκας σε όλους τους τοµείς της
κοινωνικής ζωής είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείµενο της
οργανωµένης διεκδίκησης από το Κόµµα και το Προοδευτικό Γυναικείο Κίνηµα της
ΠΟΓΟ, στο οποίο επιβάλλεται να δώσει περισσότερη συµπαράσταση και βοήθεια για
να συνεχίζει να διαδραµατίζει τον πρωτοποριακό του ρόλο, καθώς και στους νέους
αγώνες που ανοίγονται και µετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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.
•

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 στην παρακολούθηση της εφαρµογής και
ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας σε όλες τις πολιτικές.

Η σωστή διάσταση αντίκρισης της γυναίκας και των προβληµάτων της από µέρους
του ΑΚΕΛ, η 80χρονη αγωνιστική πορεία του αποτελούν και την εγγύηση ότι θα
συνεχίσει ακόµη πιο δυναµικά να στηρίζει και να βρίσκεται στο πλευρό του
Δηµοκρατικού Γυναικείου Κινήµατος της ΠΟΓΟ, έτσι που να ισχυροποιήσει ακόµη
περισσότερο το ρόλο την προσφορά και τη φωνή της στις νέες συνθήκες.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το κοινωνικό - πολιτικό περιβάλλον µέσα στο οποίο συνεχίζει να ζει και να
δραστηριοποιείται η νεολαία χαρακτηρίζεται από έντονα αρνητικά φαινόµενα τα οποία
είναι συνδεδεµένα µε το στάδιο ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήµατος στο τόπο
µας καθώς και τη µεγάλη επίδραση που ασκείται από το διεθνές περιβάλλον όπως
αυτό διαµορφώνεται στην εποχή της ιµπεριαλιστικής «νέας τάξης» και της
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης.
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Το κατεστηµένο και η κυρίαρχη ιδεολογία εξωθούν τους νέους στην απάθεια και την
υποταγή, στον ατοµικισµό και στο κυνήγι της «προσωπικής επιτυχίας», στον
αποπροσανατολισµό από τα οξυµένα προβλήµατα της εποχής µας, στην
αποστασιοποίηση τους από την συλλογική συµµετοχή και δράση στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
Το σύστηµα διαµορφώνει «πλαστές συνειδήσεις», καλλιεργεί ψευδαισθήσεις και
συχνά καταφέρνει να πετύχει την κοινωνική αποστράτευση νέων που είναι, ως
κοινωνική οµάδα, η πιο επιρρεπής σε επιδράσεις. Μέσα από τους πολύπλοκους
µηχανισµούς και δοµές του το σύστηµα αναπαράγει αυτά τα φαινόµενα, τα συντηρεί
και τα ενισχύει. Τα ΜΜΕ παίζουν πρωτεύοντα ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.
Ως αποτέλεσµα αυτής της πραγµατικότητας, µερίδα της νεολαίας εξωτερικεύει
αισθήµατα αποστροφής από την πολιτική και τα Κόµµατα. Αυτή είναι τάση
ανησυχητική για την κοινωνία µας και επικίνδυνη για την Αριστερά, γιατί τα φαινόµενα
αποστροφής, απογοήτευσης και αποµάκρυνσης από το πολιτικό γίγνεσθαι
λειτουργούν ως µηχανισµός αυτοάµυνας, συντήρησης και αναπαραγωγής του
κατεστηµένου και της καθεστηκυίας τάξης.
Η Αριστερά για την πραγµάτωση των στόχων της και ειδικά για το χτίσιµο µιας
ανθρωποκεντρικής κοινωνίας της δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ισότητας, έχει
ανάγκη από δραστήριους και όχι αποστασιοποιηµένους ανθρώπους. Η µάχη που
δίνει η Αριστερά σ΄ αυτό το επίπεδο δεν είναι µόνο ενάντια στη δεξιά, συντηρητική
πολιτική, αλλά και ενάντια σ΄ αυτή τη στάση ζωής, της αποστασιοποίησης και της
αποστροφής από την πολιτική, που σε τελική ανάλυση εξυπηρετεί την πολιτική της
Δεξιάς.
Ταυτόχρονα όµως αναδεικνύονται ιδιαίτερα ελπιδοφόρες τάσεις ανάµεσα στην
νεολαία, όπως τούτες καταγράφονται σε εκλογικά αποτελέσµατα στο νεολαιίστικο
κίνηµα και σε επιστηµονικές έρευνες. Τάσεις, οι οποίες φέρουν την νεολαία να
αντιστέκεται στην κυρίαρχη λογική του συστήµατος, να διατηρεί την αµφισβήτηση και
τον ριζοσπαστισµό της και να υιοθετεί, σε πολύ ψηλά ποσοστά, την Αριστερή
πρόταση και στάση ζωής, της συλλογικής οργάνωσης και της οργανωµένης πάλης
για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει και για τη διαµόρφωση µιας
διαφορετικής προοπτικής απ΄ αυτήν που της επιφυλάσσει το σύστηµα.
Το Κίνηµα Νεολαίας της Αριστεράς, η ΕΔΟΝ, διατηρεί ισχυρή τη σχέση, την παρουσία
της και την παρέµβασή της στη νεολαία. Αυτή η σχέση εδράζεται πάνω στους
ιστορικούς δεσµούς που η Αριστερά οικοδόµησε µε τη νέα γενιά στους αγώνες για
υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της δηµοκρατίας στην πατρίδα
µας, για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωµάτων και των κατακτήσεων της
νέας γενιάς και εκτείνεται στους σύγχρονους αγώνες και διεκδικήσεις των νέων.
Εξετάζοντας το σηµερινό κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο είναι επίσης σηµαντικό να
καταγραφεί η µεγάλη διαφοροποίηση του σκηνικού που επήλθε µε την επίτευξη του
στόχου της αλλαγής στη διακυβέρνηση του τόπου.
Για µια δεκαετία η νέα γενιά βρισκόταν αντιµέτωπη µε το εχθρικό περιβάλλον που
δηµιούργησε η δεξιά, νεοφιλελεύθερη, αντινεανική πολιτική της προηγούµενης
κυβέρνησης του ΔΗΣΥ. Σ’ αυτή τη περίοδο υποβαθµίστηκε δραστικά ο κοινωνικός
ρόλος της νεολαίας, αυξήθηκε η ανεργία και η εργασιακή ανασφάλεια, ενισχύθηκαν
τα φαινόµενα αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού αλλά και φαινόµενα της κοινωνικής
ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Επιπρόσθετα, η αλλοπρόσαλλη
πολιτική της δεξιάς διακυβέρνησης, από την µια εκτόξευε τον εθνικισµό στα ύψη και
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από την άλλη καλλιεργούσε την λογική της υποταγής και την συµµόρφωση στην «νέα
τάξη πραγµάτων», στο όνοµα τάχατες του εθνικού συµφέροντος.
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 από τα οποία ξεχωρίζει:
-

Η αναβάθµιση του κοινωνικού ρόλου της νέας γενιάς και της συµµετοχής της
νεολαίας στα κέντρα λήψης αποφάσεων που την αφορούν, τοµέας στον οποίο
έχουν πραγµατικά γίνει άλµατα προς τα εµπρός, αφού η εποχή της
παραγνώρισης της νεολαίας έχει παρέλθει από την πρακτική της παρούσα
κυβέρνησης. Η θεσµική πλέον εκπροσώπηση του ΟΝΕΚ, της ΠΟΦΕΝ, της
ΠΣΕΜ και γενικά του οργανωµένου νεολαιίστικου κινήµατος σε διάφορες
µόνιµες ή ad – hoc επιτροπές είναι πλέον µια αναντίλεκτη πραγµατικότητα.

-

Στον τοµέα της αξιοκρατίας έχει επίσης καταγραφεί σηµαντική πρόοδος όπως
καταδεικνύεται από την αισθητή µείωση των προσφυγών κατά των
αποφάσεων της ΕΔΥ και της Ε.Ε.Υ, µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας και την
εισαγωγή αντικειµενικών κριτηρίων στην πρόσληψη εκτάκτων στην Δηµόσια
Υπηρεσία, τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων κ.α.

-

Για την δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ανάµεσα σ΄ άλλα, έχει
λειτουργήσει το πρώτο Πολύκεντρο στην Εκάλη ενώ προωθείται η δηµιουργία
πολύκεντρων νεολαίας σε Λεµεσό και Πάφο. Επίσης έχει λειτουργήσει ο
Φεστιβαλικός χώρος στην Πύλη Αµµοχώστου και ο θεσµός των παιγνιοθηκών
ενώ προωθείται αποφασιστικά ο θεσµός των ανοιχτών χώρων αθλοπαιδιών.

-

Αναφορικά µε την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας έχει συσταθεί
µόνιµη επιτροπή εγκληµατικότητας, έχει εισαχθεί ο θεσµός των γονεϊκών
συµβούλων ενώ αναβαθµίζονται οι υπηρεσίες στήριξης προς τους
κρατούµενους στις κεντρικές φυλακές.

-

Στην προσπάθεια αντιµετώπισης του µεγάλου προβλήµατος της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών έχει υλοποιηθεί η αναδόµηση του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου, η διαµόρφωση για πρώτη φορά πενταετούς στρατηγικής
αντιµετώπισης του προβλήµατος, η δηµιουργία δυο µονάδων απεξάρτησης,
της Πυξίδας και της Άνωσης, η δηµιουργία κέντρου πρόληψης του ΟΝΕΚ στη
Λεµεσό και του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης µε τα ναρκωτικά και
άλλα µέτρα προληπτικού χαρακτήρα.

-

Σ΄ ότι αφορά τους νέους εργαζόµενους ξεχωρίζει η σηµαντική αύξηση του
κατώτατου ορίου µισθού καθώς και η προώθηση και υλοποίηση του
προγράµµατος ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηµατικότητας.

-

Αναφορικά µε τους φοιτητές και γενικότερα τα ζητήµατα παιδείας ξεχωρίζει η
προώθηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η δηµιουργία του ΤΕΠΑΚ το
οποίο θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές το 2007, η καθιέρωση της φοιτητικής
ταυτότητας, η αύξηση των κονδυλίων για το ΙΚΥ και ιδιαίτερα η εισαγωγή
κοινωνικών κριτηρίων για τις υποτροφίες καθώς και η συνεπής προώθηση της
Πανεπιστηµιούπολης και της επέκτασης του Πανεπιστηµίου.

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 γι’ αυτό και ως Κόµµα σε
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συνεργασία µε την ΕΔΟΝ θα συνεχίσουµε να ασκούµε την επιρροή µας για την
υλοποίηση του προγράµµατος µε ακόµη ποιο γοργούς ρυθµούς. Σ΄ αυτή την
κατεύθυνση θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα που προβάλλονται
από το µαζικό κίνηµα της νεολαίας και τους φορείς του ενώ και στο µέλλον δεν θα
διστάσουµε να προβάλουµε την διαφωνία µας σε κυβερνητικές επιλογές ή επιλογές
άλλων δυνάµεων της συγκυβέρνησης, που τυχόν έρχονται σε αντίθεση µε το
κυβερνητικό πρόγραµµα ή δεν συµπεριλαµβάνονται σ΄ αυτό.
Είναι σαφές όµως ότι παρά την πρόοδο που έχει επέλθει, κοινωνικά φαινόµενα όπως
αυτά των άνισων ευκαιριών, της αποξένωσης, της εντατικοποίησης του ρυθµού ζωής
των νέων, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού µερίδας της
νεολαίας, της αύξησης στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και των κρουσµάτων
νεανικής παραβατικότητας, δεν έχουν εκλείψει έστω και αν σήµερα έχουν ξεκινήσει
να λαµβάνονται µέτρα που µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα θα βοηθήσουν στην
απάµβλυνση τους.
Δεν έχουν εκλείψει επίσης τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι
κατηγορίες της νεολαίας. Από τους εργαζοµένους µέχρι τους φοιτητές, τους µαθητές
και τους στρατευµένους νέους.
Παράλληλα, εντείνονται στις µέρες µας τα φαινόµενα µαζικής υποκουλτούρας που
προάγονται από µια βιοµηχανία θεάµατος βγαλµένη από τα σπλάχνα του µεγάλου
κεφαλαίου, η οποία ταυτίζεται πλήρως µε τις επιδιώξεις και τους στόχους του,
καλλιεργώντας συστηµατικά και µεθοδικά τις «αξίες» του καπιταλιστικού συστήµατος.
Αξιολογώντας, κατά συνέπεια, ορθά και αντικειµενικά τα όσα θετικά αλλά και αρνητικά
δεδοµένα εµπεριέχονται στην σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, επιβάλλεται η
συνέχιση και περαιτέρω εντατικοποίηση της διεκδικητικής δράσης της ΕΔΟΝ και του
Κόµµατος για υπεράσπιση και επέκταση των δικαιωµάτων της νεολαίας.
Είναι µέσα από αυτή την διεκδικητική δράση που η νεολαία συνειδητοποιεί ότι οι
καλύτερες συνθήκες ζωής δεν είναι εξασφαλισµένες από το σύστηµα, αλλά περνούν
µέσα από ασταµάτητο σκληρό ταξικό αγώνα. Αυτή η συγκεκριµένη δράση είναι που
αποκαλύπτει στους νέους την αντικειµενική στενή σχέση που υπάρχει µεταξύ των
στόχων και της προοπτικής των θέσεων, των αγώνων, του οράµατος της Αριστεράς
και του ΑΚΕΛ, µε τα κεκτηµένα και τα δικαιώµατα των νέων. Είναι αυτή η δράση που
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να κερδισθούν συνειδήσεις, είναι αυτή που βοηθά
τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της οργανωµένης πάλης.
Παράλληλα, αποτελεί αιχµή του δόρατος της προσπάθειας για το κέρδισµα των
συνειδήσεων στο χώρο της νεολαίας, η συνεπής και µαχητική υπεράσπιση θέσεων
αρχής σ΄ ότι αφορά το κυπριακό πρόβληµα καθώς και ο πρωτοποριακός ρόλος της
ΕΔΟΝ και της Αριστεράς ευρύτερα στην προώθηση της δικαιωµένης από την ίδια την
ζωή πολιτική της επαναπροσέγγισης Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, κόντρα στον
εθνικισµό – σοβινισµό και τις ιµπεριαλιστικές επιβολές σε βάρος της Κύπρου.
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, καθίσταται αναγκαίο 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
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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.
ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
Οι εργαζόµενοι στην κατηγορία αυτή αντιµετωπίζουν σήµερα την πίεση και τον
ανταγωνισµό του µεγάλου κεφαλαίου όσο ποτέ προηγουµένως. Σε αυτήν ανήκουν οι
ιδιοκτήτες µικρών βιοτεχνιών, µικρών καταστηµάτων, µικρών εµπορικών
επιχειρήσεων, αυτοκινητιστές και ελεύθεροι επαγγελµατίες στον τεχνικό τοµέα και
άλλων υπηρεσιών. Τα οικονοµικά και πολιτικά τους συµφέροντα λόγω µεγέθους και
εισοδηµάτων συµπίπτουν περισσότερο µε εκείνα των µισθωτών παρά µε τα
συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου.
Το Κόµµα µας από την ίδρυσή του αγκάλιασε τα στρώµατα αυτά και είχε συµβάλει τα
µέγιστα ώστε να οργανωθούν επαγγελµατικά παρέχοντας ολόπλευρη βοήθεια και
υποστήριξη στην προώθηση των επαγγελµατικών τους προβληµάτων.
Η εξέλιξη των πραγµάτων και η ανάπτυξη της οικονοµίας µας των τελευταίων
χρόνων συνέβαλαν στο να αναπτυχθεί ο τοµέας των υπηρεσιών σε βάρος των
παραγωγικών επαγγελµάτων τα οποία συνεχώς και παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Η
εµπλοκή
του µεγάλου κεφαλαίου στους νέους τοµείς δραστηριότητας των
µικροµεσαίων στρωµάτων δηµιουργεί και προκαλεί σύγκρουση συµφερόντων σε
µεγαλύτερο βαθµό από προηγούµενα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται πολύ
περισσότερο σήµερα η ανάγκη οργανωµένης και συλλογικής αντιµετώπισης των
προβληµάτων που δηµιουργεί η σύγκρουση αυτή.
Το µεγάλο κεφάλαιο εκµεταλλευόµενο την ένταξη της χώρας µας στην Ε.Ε. και την
εναρµόνισή µας µε το Κοινοτικό κεκτηµένο επιδίωξε όλα να ρυθµιστούν µε τρόπο και
στο βαθµό που να εξυπηρετούνται τα δικά του συµφέροντα.
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 στους στόχους του αυτούς. Η προσπάθεια όλα να
φιλελευθεροποιηθούν για την εφαρµογή δήθεν του ελεύθερου ανταγωνισµού µεταξύ
των επιχειρηµατιών αφαιρεί από τα µεσαία στρώµατα κεκτηµένα δικαιώµατα και
δηµιουργεί συνθήκες για εισβολή στο νησί µας πολυεθνικών εταιρειών σε συνεργασία
µε το ντόπιο µεγάλο κεφάλαιο.
Αυτή την περίοδο γίνεται προσπάθεια για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των
καταστηµάτων µε κατάργηση των ηµιαργιών και της µεταµεσηµβρινής ανάπαυσης. Ο
Νόµος των ξεπουληµάτων δεν επιτηρείται µε αποτέλεσµα την αναρχία στο λιανικό
µας εµπόριο, η προστασία της επαγγελµατικής στέγης των µικρών επιχειρήσεων
κινδυνεύει, τα τεχνικά επαγγέλµατα δέχονται σοβαρό αθέµιτο ανταγωνισµό από µη
δικαιούχους και µη προσοντούχους να προσφέρουν τεχνικές υπηρεσίες. Το Κόµµα θα
στηρίξει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Το καθήκον του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος προς τα µεσαία στρώµατα είναι:
1. Να επιβεβαιώνει την κοινότητα και συγγένεια συµφερόντων των µεσαίων
στρωµάτων µε την εργατική τάξη και την αγροτιά.
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2. Να συµβάλει µέσω των κοµµατικών µελών αυτού του στρώµατος στην περαιτέρω
µαζικοποίηση των οργανώσεων και κλαδικών τοµέων της, όπως επίσης στη
µελέτη, ταξινόµηση και ιεράρχηση των προβληµάτων της.
3. 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.
4. 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.
5. Στη διαµόρφωση της γενικότερης πολιτικής και τακτικής του Κόµµατος να
λαµβάνει προσεκτικά υπόψη και τα δικά τους συµφέροντα.
ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ – ΠΑΘΟΝΤΕΣ
Μέσα από τις στάχτες της προσφυγιάς και µε πρωτοστάτες τους Ακελιστές
δηµιουργήθηκε το οργανωµένο προσφυγικό κίνηµα της Παγκύπριας Επιτροπής
Προσφύγων (ΠΕΠ). Με την σωστή δουλειά που επιτελούσαν τα στελέχη µας µέσα
στο προσφυγικό κίνηµα στηρίχθηκε ο προσφυγικός κόσµος τα πρώτα εκείνα δύσκολα
χρόνια της προσφυγιάς µε προτεραιότητες την επίλυση του στεγαστικού
προβλήµατος της επαναδραστηριοποίησης και της εκπαίδευσης των προσφύγων.
Η ΠΕΠ λειτούργησε µε θαυµαστό ζήλο και δυναµική µέχρι το 1989 οπόταν
κοµµατικές σκοπιµότητες άλλων κοµµάτων οδήγησαν στην εγγραφή θέµατος στη
Βουλή δήθεν για αντιδηµοκρατική λειτουργία της ΠΕΠ και τελικώς οδηγηθήκαµε στην
ψήφιση νόµου που να διέπει την λειτουργία της ΠΕΠ.
Η απροθυµία και η άρνηση των άλλων κοµµάτων πλην του ΑΚΕΛ να προχωρήσουν
σε γενικές, άµεσες και καθολικές εκλογές του προσφυγικού κόσµου για ανάδειξη της
ηγεσίας, έπληξαν σηµαντικά την ΠΕΠ η οποία λειτουργεί βασικά σε επίπεδο µόνο
γραµµατείας και έµµισθων.
Η τελευταία τροποποίηση της Νοµοθεσίας για την ΠΕΠ και ο διορισµός νέων µελών
στη Γραµµατεία και νέου Προέδρου, ελπίζουµε και πιστεύουµε ότι θα οδηγήσει
επιτέλους σε εκλογές για να µπορέσει το προσφυγικό κίνηµα να επιτελέσει τον ρόλο
του και να στηρίξει µε την σειρά του τον προσφυγικό κόσµο.
Με δεδοµένο ότι το Κυπριακό πρόβληµα παραµένει άλυτο ο προσφυγικός κόσµος
συνεχίζει την πάλη του µαζί µε τον υπόλοιπο Κυπριακό λαό και την ηγεσία του για
λύση του προβλήµατος.
Ήταν και παραµένει θέση µας ότι πρέπει να εξασφαλίσουµε στον προσφυγικό κόσµο
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για αυτό και τα προβλήµατα στέγασης,
δραστηριοποίησης, εκπαίδευσης και ίσης κατανοµής βαρών, ευρίσκονται στις
προτεραιότητες του ΑΚΕΛ µαζί µε την αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων
του προσφυγικού κόσµου.
Επειδή κατά την προηγούµενη διακυβέρνηση συσσωρεύτηκαν διάφορα προβλήµατα
γι΄ αυτό και τώρα χρειάζονται ακόµα περισσότερες προσπάθειες προκείµενου η
Κυβέρνηση να µπορέσει να αντιµετωπίσει τα σοβαρά συσσωρευµένα προβλήµατα.
Εκτιµούµε ότι η κατάσταση στα προσφυγικά θέµατα δεν είχε επί Κυβέρνησης
Κληρίδη την ανάλογη µεταχείριση γι΄ αυτό σήµερα διαπιστώνουµε τα πιο κάτω:

44
1. Οι προσφυγικοί Συνοικισµοί έχουν γεράσει.
2. Τα κριτήρια στα οποία στηρίζεται η προσφυγική στεγαστική πολιτική παρέµειναν
στα ίδια µε προηγούµενα επίπεδα.
3. Η επιδότηση ενοικίων παρέµεινε στα ίδια µε τα προηγούµενα επίπεδα.
4. Τα παρεχόµενα για επιδιορθώσεις ποσά σε κατοικίες αυτοστέγασης χαµηλού
κόστους παρέµειναν στα επίπεδα που ήταν και προηγουµένως µε µικρή αύξηση και
δεν καλύπτουν το σύνολο των αυτοστεγάσεων περιλαµβανοµένων και αυτών σε
ιδιόκτητα οικόπεδα.
5. Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών (ΦΙΚΒ) κατόρθωσε να
λειτουργήσει σωστά παρά το ότι αυτό το οποίο γίνεται µέσω του Φορέα είναι µόνο η
δανειοδότηση µε χαµηλό επιτόκιο.
Η Κυβέρνηση της Αλλαγής στην οποία και το Κόµµα µας συµµετέχει, µε την ανάληψη
της εξουσίας άλλαξε τον τρόπο σκέψης και χειρισµού των προσφυγικών
προβληµάτων, έδειξε το ανθρώπινο της πρόσωπο και µεταξύ άλλων έχει κάνει και τα
πιο κάτω που αφορούν τους πρόσφυγες:
1. Αύξησε τα παρεχόµενα ποσά για τον ΦΙΚΒ κατά 6 εκατοµµύρια λίρες τον χρόνο.
2. Επανέφερε το Σχέδιο συντήρησης και επιδιόρθωσης των Συνοικισµών και οι
προσφορές για αυτό το θέµα λειτουργούν κανονικά τώρα για αντιµετώπιση
άµεσων προβληµάτων των προσφύγων.
3. Με εισήγηση του ΑΚΕΛ αναµένεται αύξηση της παρεχόµενης βοήθειας για
απόκτηση στέγης από τους πρόσφυγες.
4. Ενίσχυσε τις υπηρεσίες που ασχολούνται µε τον προσφυγικό κόσµο µε τέτοιο
τρόπο που κάνει τις υπηρεσίες πιο αποτελεσµατικές προς όφελος των
προσφύγων.
5. Υπό την αιγίδα του ΥΠΕΣ λειτούργησε η Συµβουλευτική Επιτροπή µε την
συµµετοχή όλων εν τη Βουλή κοµµάτων και µελέτησε όλα τα σχέδια στεγαστικής
πολιτικής για πρόσφυγες. Η Επιτροπή κατέληξε σε απόφαση µε την οποία
εφόσον υιοθετηθεί και από το Υπουργείο Οικονοµικών και από το Υπουργικό
Συµβούλιο επιλύονται ή αντιµετωπίζονται κατά ικανοποιητικό τρόπο περισσότερα
από τα αναφερόµενα πιο κάτω προβλήµατα.
Το Κόµµα µας βρισκόµενο συνεχώς σε επαφή µε τον προσφυγικό κόσµο εργάζεται
για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει. Με συνεχή διαβήµατα προς
την Κυβέρνηση αλλά και µέσω της αρµόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής όπου
ενέγραψε σωρεία θεµάτων, βοηθά τον προσφυγικό κόσµο µε στόχο την βελτίωση
των συνθηκών της ζωής του.
Για επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων προτείνουµε τα πιο κάτω:
1. Ανέγερση νέων Κυβερνητικών Οικισµών για να καλύψουν τις ανάγκες των
φτωχών προσφυγικών οικογενειών και ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών.
2. Να προχωρήσει µε γοργότερους ρυθµούς η ριζική ανακατασκευή και αναδόµηση
των υφιστάµενων Κυβερνητικών οικισµών.
3. Να δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας σε όσους νόµιµα κατέχουν κατοικίες σε οικισµούς και
σε αυτοστεγάσεις και να αντιµετωπιστεί το θέµα της άνισης µεταχείρισης που
δηµιούργησε η Κυβέρνηση Κληρίδη στο θέµα αυτό.
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4. Να επιταχυνθούν οι ρυθµοί διαχωρισµού νέων οικοπέδων για αυτοστεγάσεις και
να επιδιωχθεί, όπου είναι δυνατόν, η διάνοιξη οικοπέδων πλησίον υφιστάµενων
οικισµών για να εξυπηρετούνται τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στους
Συνοικισµούς και να βοηθούν στην συνοχή των οικογενειών.
5. Τα εισοδηµατικά κριτήρια για παροχή έτοιµης οικιστικής µονάδας σε
κυβερνητικούς οικισµούς να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά κατά τέτοιο τρόπο που
να καλύπτουν κατά το δυνατόν το σύνολο των φτωχών οικογενειών, που δεν
µπορούν µε άλλο τρόπο να αποκτήσουν στέγη.
6. Οι κλίµακες επιδότησης του ενοικίου να διαφοροποιηθούν ουσιωδώς ώστε να
συµβαδίζουν µε τα σηµερινά δεδοµένα.
7. Τα ποσά που δίδονται για επιδιορθώσεις κατοικιών αυτοστέγασης χαµηλού
κόστους να αυξηθούν ουσιαστικά για να ανταποκρίνονται στο σηµερινό κόστος
υλικών κλπ. και να επεκταθούν κατά τρόπο που να καλύπτουν και τις
αυτοστεγάσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα.
8. Οι χώροι που εξοικονοµούνται στους Οικισµούς, οι οποίοι αναδοµούνται, να
αξιοποιηθούν για ανέγερση σύγχρονων πολυκατοικιών για νεαρά ζευγάρια,
ιατρικά κέντρα κλπ.
9. Να δηµιουργηθούν στους Συνοικισµούς κατάλληλοι χώροι πρασίνου, πεζοδρόµια,
χώροι στάθµευσης και να ληφθούν µέτρα για καλύτερη εικόνα στους οικισµούς.
10. Να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο τα συνεργεία των Επαρχιακών Διοικήσεων
ούτως ώστε πιο γρήγορα και ουσιαστικά να παρεµβαίνουν βελτιωτικά στις
τουρκοκυπριακές συνοικίες και τα τουρκοκυπριακά χωριά, βελτιώνοντας τόσο την
πολεοδοµική και χωροταξική εικόνα των περιοχών όσο και την ποιότητα των
κατοικιών.
11. Να ληφθούν άµεσα µέτρα ούτως ώστε να αφαιρεθούν µε τον κατάλληλο τεχνικό
και επιστηµονικό τρόπο οι αµίαντοι από σχολεία, δηµόσια κτίρια και
τουρκοκυπριακές κατοικίες για σκοπούς προστασίας της υγείας των ανθρώπων.
12. Να αναπροσαρµοστούν και ενισχυθούν τα κίνητρα προς πρόσφυγες που
διαµένουν σε οικισµούς για να µετακινηθούν σε άλλη δική τους στέγη, εάν το
επιλέξουν, γεγονός που θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών οικογενειών για
στέγαση σε οικισµούς.
13. Να ενισχυθούν τα προγράµµατα συντήρησης και επίλυσης καθηµερινών τεχνικών
προβληµάτων σε οικισµούς.
14. Να δηµιουργηθούν κατάλληλες βιοτεχνικές περιοχές για να καλύψουν τις
επαγγελµατικές ανάγκες του προσφυγικού κόσµου.
Όσον αφορά τον Κεντρικό Φορέα Ισότιµης Κατανοµής Βαρών,
1. Κρίνουµε ότι τα σχέδια του Φορέα για σκοπούς α) ιατρικής περίθαλψης β)
σπουδαστικό, γ) οικοσκευή και δ) επαγγελµατική δραστηριοποίηση λειτουργούν
ικανοποιητικά και αποδοτικά.
2. Το σχέδιο του Φορέα για στεγαστικά δάνεια λειτουργεί µε µεγάλη καθυστέρηση και
παρά την αύξηση των ποσών από την παρούσα Κυβέρνηση κατά 6 εκατοµµύρια
λίρες ο χρόνος αναµονής για έγκριση των αιτήσεων στο συγκεκριµένο σχέδιο δεν
έχει µειωθεί γι΄ αυτό καλείται η Κυβέρνηση να βρει λύσεις πιο γρήγορης
ικανοποίησης αιτήσεων για στέγαση.
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3. Η Κυβέρνηση και ο Φορέας να µελετήσουν την εισαγωγή νέων σχεδίων για
ουσιαστική αποκατάσταση της φερεγγυότητας του προσφυγικού µε βάση τις
κατεχόµενες περιουσίες.
Αγνοούµενοι
Η πιο τραγική πτυχή του κυπριακού προβλήµατος είναι το θέµα των αγνοουµένων.
Παρά το ότι τίθεται από ε/κυπριακής πλευράς σε καθαρά ανθρωπιστική βάση,
εντούτοις λόγω της απαράδεκτης στάσης της Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής
ηγεσίας και λόγω της έλλειψης αποφασιστικότητας από πλευράς των Ηνωµένων
Εθνών τα ψηφίσµατα των Η.Ε. για το θέµα των αγνοουµένων παραµένουν χωρίς
υλοποίηση και εφαρµογή.
Κατά καιρούς αναπτύχθηκαν θέσεις για εισαγωγή του τεκµηρίου θανάτου και
κατηγοριοποίησης των αγνοουµένων, πράγµα το οποίο απερρίφθη γιατί συγκρούεται
προς τις αρχές του διεθνές δικαίου για τους αγνοούµενους αλλά και µε τον
πραγµατικό στόχο της διακρίβωσης της τύχης ενός εκάστου των αγνοουµένων.
Η συµφωνία της 31/7/97 περί εντοπισµού και ανοίγµατος τάφων όπου βρίσκονται
αγνοούµενοι δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα.
Το µέρος της απόφασης στην 4η διακρατική προσφυγή που αφορά τους
αγνοούµενους και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας επίσης δεν έτυχε εφαρµογής, γι΄
αυτό ευρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε στόχο να
οδηγήσουν την Τουρκία σε συµµόρφωση.
Η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουµένων (ΔΕΑ) πέρασε από µια µακρόχρονη
στασιµότητα και εµφανίζει τα τελευταία 1,2, χρόνια µερική κινητικότητα, αλλά όχι
στους ρυθµούς που πρέπει και χωρίς µέχρι σήµερα να επιτύχει στο να δώσει
απάντηση έστω και σε µια οικογένεια αγνοουµένων.
Η Κυπριακή Δηµοκρατία προχώρησε µε την βοήθεια ειδικών από το εξωτερικό στην
εκταφή και ταυτοποίηση λειψάνων και έχει εκφράσει ορθά την θέση να προχωρήσει
και σε εκταφή και ταυτοποίηση λειψάνων τουρκοκυπρίων αγνοουµένων νοουµένου
ότι η πλευρά των τουρκοκυπρίων θα συνεργαστεί και θα δώσει στοιχεία γενετικού
υλικού για συµπλήρωση της τράπεζας γενετικού υλικού που είναι αναγκαία.
Τον τελευταίο χρόνο η τουρκοκυπριακή πλευρά προσπάθησε να χρησιµοποιήσει το
θέµα για να βοηθηθεί στα θέµατα αναβάθµισης του ψευδοκράτους, αλλά η σταθερή
θέση της ε/κυπριακής πλευράς ότι το θέµα είναι ανθρωπιστικό, φαίνεται να
αντιµετωπίζει την πολιτική αυτή.
Είναι θετικό το ότι παρουσιάζεται από πλευράς τουρκοκυπρίων ενδιαφέρον για τους
δικούς τους αγνοούµενους σε επίπεδο οικογενειών.
Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για εκταφές στις κατεχόµενες και
ελεύθερες περιοχές µε την βοήθεια οργάνωσης ειδικών από το εξωτερικό και θα
πρέπει και οι δύο πλευρές να συνεργαστούν για να γίνει τούτο δυνατό.
Το θέµα των αγνοουµένων πρέπει να παραµείνει στις προτεραιότητες της Κυπριακής
Κυβέρνησης και στην επιδίωξη συνεχούς διεθνοποίησης του θέµατος 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
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Ο αριθµός των Ελληνοκυπρίων και Μαρωνιτών εγκλωβισµένων µειώνεται συνεχώς
σαν αποτέλεσµα της πολιτικής εθνικού ξεκαθαρίσµατος που ακολουθήθηκε και σαν
αποτέλεσµα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των εγκλωβισµένων
για σειρά ετών.
Βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα των εγκλωβισµένων όπως, διακίνησης, ασφάλειας
ζωής, εκπαίδευσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, υγείας, άσκησης θρησκευτικών
καθηκόντων κ.α. δεν εφαρµόζονται δυνάµει των συµφωνιών αλλά και των αρχών του
χάρτη των Η.Ε.
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.
Στα θέµατα των εγκλωβισµένων επιβάλλεται να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να
πεισθούν οι κατοχικές αρχές και η διοίκηση στις κατεχόµενες περιοχές να σεβαστούν
τα δικαιώµατα των εγκλωβισµένων στις συµφωνίες που έχουν υπογραφεί, στον
Καταστατικό χάρτη των Η.Ε. αλλά και στις διεθνείς συµβάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα τόσο των
εγκλωβισµένων όσο και των παιδιών τους που ζουν στις κατεχόµενες ή στις
ελεύθερες περιοχές µε ιδιαίτερη έµφαση 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 στους οποίους ανήκουν οικογένειες των πεσόντων, των αγνοουµένων
και των αναπήρων πολέµου βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής του
ΑΚΕΛ. Το Κόµµα ανέπτυξε 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.
Παραµένουν όµως για να αντιµετωπιστούν διάφορα ζητήµατα. Ως εκ τούτου
εισηγούµαστε και θα εργαστούµε για τα πιο κάτω:
1. Η κοινωνία και το Κράτος έχουν υποχρέωση να στηρίξουν ποικιλόµορφα τις
οικογένειες των παθόντων και τους ίδιους τους αναπήρους. Το θέµα της
επαγγελµατικής αποκατάστασης των παθόντων θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε
κάθε προτεραιότητα.
2. Να προχωρήσει η Κυβέρνηση στην παραχώρηση τιµητικών διακρίσεων και
ηθικών αµοιβών σ΄ αυτούς που τις αξίζουν όπως προνοούν και οι σχετικές
Νοµοθεσίες. Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Παπαδόπουλου για
αναγνώριση της Αντίστασης ενάντια στον φασισµό, τη Χούντα και την ΕΟΚΑ Β΄
και την παραχώρηση προαγωγών και ηθικών αµοιβών στους αντιστασιακούς. Την
καλούµε να προχωρήσει στην επίλυση προβληµάτων που παρουσιάστηκαν κατά
την εφαρµογή της αξιέπαινης πολιτικής απόφασης.
3. Θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική οικονοµικής στήριξης των παθόντων και οι
παροχές προς αυτούς θα πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης αύξησης όπως και σε
άλλες περιπτώσεις συνανθρώπων µας που βοηθά το Κράτος.
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4. Να παραχωρηθούν διευκολύνσεις στην εκπαίδευση µέχρι και Πανεπιστηµιακού
επιπέδου, στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, την κατ΄ οίκον φροντίδα εκείνων
που έχουν ανάγκη και γενικά να υπάρχει συνεχής ανθρώπινη και κοινωνική
στήριξη των παθόντων.
5. Να υλοποιηθεί η απόφαση της Κυβέρνησης για δηµιουργία µνηµείου ηρώων της
Αντίστασης και της Δηµοκρατίας καθώς και µνηµείου πεσόντων όλων των
αγώνων του Κυπριακού Λαού.
ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο της κυπριακής κοινωνίας,
ιδιαίτερα στη διατήρηση των δηµογραφικών ισορροπιών. Το ΑΚΕΛ όλα αυτά τα
χρόνια επέδειξε µεγάλη ευαισθησία και συνέβαλε σηµαντικά στην παροχή κάθε
δυνατής βοήθειας για αντιµετώπιση των πολλαπλών και σοβαρών προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν.
Κυρίως συνέβαλε στο να αρθεί µια σοβαρή αδικία εις βάρος τους, που επιβλήθηκε
µέσα στα πλαίσια της Φορολογικής Μεταρρύθµισης, που έγινε από την προηγούµενη
Κυβέρνηση. Η νέα ρύθµιση συµπεριλαµβάνει:
-

Επαναφορά του ορίου ενηλικίωσης για παραχώρηση επιδόµατος τέκνου στο
25ο και 23ο έτος για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα.

-

Παραχώρηση λήψης του επιδόµατος Πολυτέκνων και στις οικογένειες που
έγιναν ή γίνονται Πολύτεκνες µετά την 1/1/2003.

-

Αναθεώρηση του ύψους του βασικού επιδόµατος τέκνου και διατήρηση της
αρχής των εισοδηµατικών κριτηρίων για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πέραν των πιο πάνω το ΑΚΕΛ συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση σηµαντικών
διεκδικήσεων όπως είναι το στεγαστικό σχέδιο για χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα,
που λειτουργεί µέσω του Οργανισµού Ανάπτυξης Γης, και άλλα, τα οποίο
λειτουργούν και προς όφελος των πολύτεκνων οικογενειών.
Παραµένουν ακόµα αρκετά σοβαρά θέµατα για τα οποία µε συνέπεια θα συνεχίσουµε
να αγωνιζόµαστε για τη λύση τους. Αυτά είναι:
1. Η επέκταση του επιδόµατος Μάνας. Χαιρετίζουµε την κυβερνητική εξαγγελία
για παροχή του δικαιώµατος και στις Πολύτεκνες Μάνες που παίρνουν
κοινωνική σύνταξη ως ένα θετικό βήµα προς τα εµπρός. Παρόλα αυτά
εκτιµούµε ότι µε τη συγκεκριµένη απόφαση διευρύνονται ακόµη περισσότερο
οι ανισότητες µεταξύ των Πολυτέκνων µητέρων, γι’ αυτό θα συνεχίσουµε την
προσπάθειά µας µέχρι την εξάλειψη των οποιωνδήποτε αδικιών.
2. Η αύξηση του επιδόµατος εθνοφρουρού για παιδιά Πολύτεκνων Οικογενειών.
3. Η αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου.
4. Η χάραξη νέας τιµολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύµα, έτσι που να
λαµβάνει υπόψη της τις αυξηµένες ανάγκες της Πολύτεκνης οικογένειας.
Με δεδοµένο ότι η πενταµελής οικογένεια αποτελεί τη βασική µορφή οικογένειας στον
τόπο µας, το ΑΚΕΛ εργάζεται για να αναγνωριστεί στην πενταµελή οικογένεια η
πολυτεκνική ιδιότητα.
Παράλληλα το ΑΚΕΛ εκτιµώντας ότι το Δηµογραφικό πρόβληµα αποτελεί στις µέρες
µας ένα από τα πιο σοβαρά θέµατα της κυπριακής κοινωνίας, υποστηρίζει και
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προτείνει τη δηµιουργία Ενιαίου Φορέα µε στόχο τη διαµόρφωση και υλοποίηση
ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος Δηµογραφικής Πολιτικής.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ο Συνεργατισµός είναι µια µεγάλη κοινωνική κατάκτηση του λαού µε έντονη την
προσφορά του στον τόπο. Το ΑΚΕΛ όχι µόνο πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του
κινήµατος, αλλά και από την πρώτη στιγµή της ύπαρξης του, στάθηκε αταλάντευτα
δίπλα του υποστηρίζοντας τη δράση και την ανάπτυξη του.
Το ΑΚΕΛ πιστεύει πως ο Συνεργατισµός – παρά τις δεκαετίες που πέρασαν από της
ίδρυσης του – εξακολουθεί να διαδραµατίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο, τόσο στην
οικονοµία, όσο και στην κυπριακή κοινωνία γενικότερα.
Θεωρούµε το Συνεργατισµό µια κοινωνική κατάκτηση του κυπριακού λαού, που
πρέπει να περιφρουρηθεί και να ενδυναµώσει ακόµα περισσότερο.
Το ΑΚΕΛ εκτιµά πως το Συνεργατικό κίνηµα στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει τις
κατακτήσεις του και τα συµφέροντα των µελών του στη διάρκεια της µεγάλης
χρηµατιστηριακής έξαρσης, αλλά και των µεγάλων προκλήσεων του ιδιωτικού
κεφαλαίου, προχώρησε σε κινήσεις και αποφάσεις που λαµβάνοντας υπόψη τα
χρηµατο-οικονοµικά δεδοµένα που επικρατούσαν εκείνες τις ηµέρες ήταν σωστές και
επιβεβληµένες, αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι δεν έγινε κατορθωτό να υπάρξει
πλήρης έλεγχος της πορείας.
Επιβάλλεται όπως το ταχύτερο δυνατό παρθούν µέτρα για να επουλωθούν οι πληγές
που δηµιουργήθηκαν. Είµαστε βέβαιοι πως µε σωστή διαχείριση και σωστές κινήσεις
µέσα στις νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν, µπορούν ν’ ανακτηθούν οι όποιες
αξίες τυχόν έχουν αδυνατίσει.
Σήµερα το Συνεργατικό κίνηµα διέρχεται µιαν νέα ιστορική καµπή, ένεκα της
υποχρέωσης για εναρµόνιση του µε τα δεδοµένα της Ε.Ε.. Η πλήρης
φιλελευθεροποίηση και του πιστωτικού τοµέα, αφαιρώντας ταυτόχρονα
προστατευτικές διατάξεις που ίσχυαν για το Συνεργατισµό, δηµιουργεί ένα εντελώς
νέο σκηνικό µέσα στο οποίο καλείται το Συνεργατικό κίνηµα να εργαστεί. Τα νέα αυτά
δεδοµένα δηµιουργούν την ανάγκη για σοβαρές δοµικές αλλαγές που µας
προβληµατίζουν µε κάθε σοβαρότητα.
Ο Συνεργατισµός µε την πλατύτητα του, αλλά και το οικονοµικό του εύρος, χρειάζεται
πολλή αυστηρότητα στα θέµατα διοίκησης, χρηστής διαχείρισης, έγκαιρου
προληπτικού ελέγχου. Έχει ανάγκη επίσης ενός µακρόπνοου προγραµµατισµού, έτσι
που να δηµιουργεί από µόνος του την απαραίτητη προστασία από τις όποιες
επιθέσεις του ιδιωτικού κεφαλαίου και των εκπροσώπων του.
ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Το ζήτηµα της υπεράσπισης της ειρήνης, είναι το πιο βασικό και φλέγον καθήκον της
εποχής µας. Η διατήρηση της ειρήνης δεν είναι µόνο αγώνας ενάντια στους
πολέµους, αλλά και αγώνας ενάντια στις αιτίες που τους προκαλούν. Η ειρήνη
δυναµιτίζεται και υποσκάπτεται από τη φτώχεια, την ανισότητα, την εκµετάλλευση, τα
τεράστια ελλείµµατα δηµοκρατίας, την επιδίωξη της παγκόσµιας κυριαρχίας για την
προώθηση των εγωιστικών συµφερόντων των υπερεθνικών µονοπωλίων, που στην
εποχή µας προωθούνται από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση.
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Η βαρβαρότητα και η λογική του πολέµου στην οποία στηρίζεται η
αµερικανόπνευστη «Νέα Τάξη Πραγµάτων» θα πρέπει να αντιµετωπισθούν για να
δοθεί προοπτική στον ανθρώπινο πολιτισµό. Η πάλη των λαών ανέκαθεν ήταν το πιο
αποτελεσµατικό όπλο ενάντια στον πόλεµο. Σήµερα, που ο ιµπεριαλισµός φαντάζει
αήττητος, η πάλη των λαών αποτελεί το αντίπαλο δέος σε αυτόν.
Το παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα βρίσκεται σήµερα σε άνοδο. Μάρτυρας του
γεγονότος αυτού είναι ο µαζικότατος αντιπολεµικός ξεσηκωµός που σηµειώθηκε σε
ολόκληρο τον κόσµο και στις ίδιες τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, ενάντια στην
εισβολή των Αγγλοαµερικανών στο Ιράκ. Αυτός ο ξεσηκωµός θορύβησε τους
πολεµοκάπηλους και ταυτόχρονα έδειξε τις µεγάλες δυνατότητες για ανάπτυξη που
διαθέτει το αντιπολεµικό κίνηµα.
Το παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα δρα παράλληλα και µαζί µε το παγκόσµιο κίνηµα
κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και σε ένα µεγάλο βαθµό
συνυπάρχουν µέσα στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Κοινωνικού Φόρουµ. Τα συνθήµατα
«Όχι άλλο αίµα για το πετρέλαιο», «Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη» και «Ένας
άλλος κόσµος είναι εφικτός», που κυριάρχησαν σε πάρα πολλές αντιπολεµικές
διαδηλώσεις, έκφρασε την αναγκαιότητα της αντιµετώπισης των κοινωνικών αιτίων,
αλλά και του ίδιου του κοινωνικού συστήµατος που γεννοβολά τους πολέµους.
Αναπόσπαστο µέρος του αντιπολεµικού κινήµατος αποτελεί και το Παγκόσµιο
Συµβούλιο Ειρήνης, το οποίο τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανασυγκροτείται και
αργά αλλά σταθερά να ανακτά τις δυνάµεις του και να αναπτύσσει αξιόλογη δράση.
Το φιλειρηνικό κίνηµα είναι πλατύ και πολυφωνικό. Η Αριστερά το στηρίζει και
συµµετέχει σ’ αυτό συµβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση και στο σωστό
προσανατολισµό των στόχων και του περιεχοµένου δράσης του. Αυτό το καθήκον το
ΑΚΕΛ το πραγµατώνει στην πράξη πρωτοστατώντας στον αγώνα για ειρήνη και
αντιιµπεριαλιστική αλληλεγγύη. Το αντιιµπεριαλιστικό, αντιπολεµικό στοιχείο της
δράσης του ΑΚΕΛ, είναι απόρροια της ιδεολογίας του και βασικό µέρος της
συνολικότερης πολιτικής του.
Το ΑΚΕΛ συµµετέχει και στηρίζει τη δράση του Παγκυπρίου Συµβουλίου Ειρήνης, 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.
Το ΑΚΕΛ στηρίζει το Παγκύπριο Συµβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) στις προσπάθειες που
καταβάλλει να αναβαθµίσει τη δράση του και εκτιµά την αναβάθµιση που έχει
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Το Κόµµα συµµερίζεται τις βασικές παραµέτρους του
αγώνα του ΠΣΕ, που είναι η αντίσταση στη ιµπεριαλιστική τάξη πραγµάτων, η πάλη
ενάντια στον πόλεµο, για ειρηνική και δίκαιη επίλυση των διεθνών προβληµάτων, για
πυρηνικό αφοπλισµό. Η διασφάλιση της παγκόσµιας ειρήνης και η κατίσχυση της
δικαιοσύνης περνά µέσα από τη συνεπή και αποφασιστική στήριξη των αρχών του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισµών που το υπηρετούν, και πρώτιστα του
ΟΗΕ.
Το ΑΚΕΛ συµµετέχει και στηρίζει τη δράση της Επιτροπής Αλληλεγγύης (ΕΠΑΛ) για
την υποστήριξη των αγωνιζόµενων λαών ενάντια στις επιβουλές του ιµπεριαλισµού
και συµπορεύεται µαζί του για παροχή υποστήριξης και αλληλεγγύης στους λαούς
της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ κ.α.
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Το ΑΚΕΛ επιδιώκοντας τη µαζικοποίηση µέσα από την ενότητα και την πλατιά
συνεργασία διαφόρων δυνάµεων ενάντια στον πόλεµο, αποφασιστικά συνέβαλε στην
ίδρυση του Κυπριακού Κοινωνικού Φόρουµ, το 2002, και συµµετέχει στη δράση του.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ως ΑΚΕΛ υποστηρίξαµε πολλές φορές την άποψη ότι ο τόπος έχει ανάγκη από µια
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική µεταρρύθµιση ως αφετηρία εκσυγχρονισµού και
εκδηµοκρατισµού του πολιτικού και διοικητικού µας συστήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό 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. Άλλωστε η Αυτοδιοίκηση καλείται σήµερα να αναλάβει
νέους ρόλους - πολιτικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, πολιτισµικούς. Να συµβάλει
στην υπέρβαση της γενικότερης κρίσης της κοινωνίας, στηρίζοντας τους ανθρώπους
στην καθηµερινή τους ζωή, συµµετέχοντας στις αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές.
Η Κύπρος καλείται να υιοθετήσει στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και να προσαρµόσει τις δοµές της στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η ένταξη µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλείται να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε αυτή να αναχθεί σε µηχανισµό
σχεδιασµού και προγραµµατισµού της ανάπτυξης και σε φορέα υλοποίησης έργων
και δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Είναι µε ικανοποίηση που βλέπουµε ότι προς αυτή την κατεύθυνση προωθούνται
από την Κυβέρνηση της Αλλαγής µια σειρά δεσµεύσεων που είχαν αναληφθεί στο
Πρόγραµµα όπως η µελέτη του θεσµικού εκσυγχρονισµού αρχής γενοµένης από τη
δηµιουργία Κοινής Πολεοδοµικής Αρχής, η καθιέρωση του θεσµού των Δηµοσίων
Ακροάσεων σε µια σειρά διαδικασίες, η δηµιουργία υποδοµής για την ολοκληρωµένη
διαχείριση στερεών αποβλήτων και η επιτάχυνση της δηµιουργίας αποχετευτικών
συστηµάτων, ιδιαίτερα στις κοινότητες, η εισαγωγή της υποχρέωσης για
συµπερίληψη ποδηλατόδροµων σε µεγάλα πολεοδοµικά έργα κ.α. 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.
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 ως προϋπόθεση
για διαµόρφωση τεχνικής υποδοµής και αναπτυξιακών προγραµµάτων στη βάση
τοπικών αναγκών και κριτηρίων,

-

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

-

τη διεύρυνση της συµµετοχής των δηµοτών στις διαδικασίες τοπικής διοίκησης και
ανάπτυξης ως προϋπόθεση δηµοκρατικής αποκέντρωσης.

Στηρίζουµε παράλληλα µε συνέπεια και ενθαρρύνουµε κάθε προσπάθεια για
πολεοδοµική ανασυγκρότηση, για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος,
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για τη δηµιουργία νέων όρων 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. Ως ΑΚΕΛ,
θέλουµε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι πραγµατικά το πιο κοντινό προς τον πολίτη
επίπεδο εξουσίας.
Για χρόνια τώρα οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ στο χώρο αυτό αναπτύσσουν
αξιόλογη δράση στη βάση της λογικής ότι η πόλη και οι λειτουργίες της πρέπει να
υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι µεµονωµένα συµφέροντα, µε κύριο στόχο τη
διαµόρφωση πόλεων µε ανθρώπινο πρόσωπο. 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.
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κύριο στοιχείο της δεκάχρονης διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ ήταν η έλλειψη οράµατος
και στόχων, η απουσία διαλόγου, η προχειρότητα, η εισαγωγή αλλαγών χωρίς
προγραµµατισµό και προετοιµασία, η καθήλωση των δαπανών και οι
νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις.
Ο κοινωνικός ρόλος του κράτους στην παιδεία περιορίστηκε λόγω της
νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής καθήλωσης των δηµόσιων δαπανών που
ακολουθούσε η κυβέρνηση της συντηρητικής δεξιάς.
Την ίδια στιγµή η εκπαίδευση όσον αφορά στη διοίκηση, τις µέθοδες και το
περιεχόµενο διδασκαλίας, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µαθητών
παράµενε αγκυλωµένη µέσα σε συντηρητικές συγκεντρωτικές δοµές και
αναχρονιστικές νοοτροπίες.
Ως αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστηµα έχουν
συσσωρευτεί επικίνδυνα αδιέξοδα. Τα ποσοστά του λειτουργικού αναλφαβητισµού
και της σχολικής αποτυχίας αποτελούν πέραν της µορφωτικής περιθωριοποίησης και
την αιτία πολλών άλλων κοινωνικών προβληµάτων. Η παραπαιδεία έχει καταστεί ένα
καρκίνωµα που µεταφέρει το κέντρο βάρους της µάθησης από το σχολείο στο
φροντιστήριο, αποµυζά το βαλάντιο των εργαζοµένων γονιών και εξαφανίζει τον
ελεύθερο χρόνο των µαθητών.
Η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων είναι
ανεπαρκής και οι τεράστιες ελλείψεις δηµιουργούν ασφυκτικές συνθήκες σε
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους.
Αυτή την εικόνα παρουσίαζε σε γενικές γραµµές η δηµόσια εκπαίδευση στην Κύπρο
το 2003 όταν ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση της αλλαγής.
Το ΑΚΕΛ από χρόνια έθετε το στόχο 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 .
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Η κυβέρνηση της αλλαγής, υλοποιώντας προεκλογικές της δεσµεύσεις προωθεί µε
όραµα και στρατηγική µια συνολική Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση που αγκαλιάζει όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Η έκθεση της Επιτροπής των Ειδικών Πανεπιστηµιακών για την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση µε στόχο µια «δηµοκρατική και ανθρώπινη παιδεία» αποτελεί το
πρώτο βήµα για υλοποίηση της προγραµµατικής διακήρυξης της κυβέρνησης για µια
συνολική και σφαιρική µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης.
Θεωρούµε ότι η έκθεση σε γενικές γραµµές ανταποκρίνεται στις θέσεις και προτάσεις
που το ΑΚΕΛ κατάθετε όλα αυτά τα χρόνια. Διατυπώνει συνολική πρόταση για µια
προοδευτική ριζοσπαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Εµβαθύνει και επεξεργάζεται
επιστηµονικά όλες τις προτάσεις που περιέχονται στο πρόγραµµα της κυβέρνησης.
Θέτει καίρια ζητήµατα και προτάσεις, συγκεκριµένες εισηγήσεις που αφορούν το
σύνολο του εκπαιδευτικού συστήµατος. Διαµορφώνει προτάσεις ριζικών αλλαγών
στη δοµή και το περιεχόµενο που καλύπτουν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αλλά
και για µια πιο δηµοκρατική και ευέλικτη διοίκηση. Εκφράζει το όραµά µας για µια
δηµόσια δηµοκρατική ανθρωποκεντρική Παιδεία µε πολυπολιτισµικό περιεχόµενο,
που να παρέχει ίσες ευκαιρίες µόρφωσης και να εξισώνει τις δυνατότητες επιτυχίας
σε όλους.
Σήµερα διεξάγεται ένας ανοικτός, δοµηµένος, κοινωνικός διάλογος για την υλοποίηση
της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, µέσω του Συµβουλίου Παιδείας, του Συµβουλίου
Δηµοτικής και Μέσης και του Συµβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που για πρώτη
φορά θεσµοθετήθηκαν. Στα συµβούλια, τα οποία διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, συµµετέχουν τα Κοινοβουλευτικά Κόµµατα,
εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς, πανεπιστηµιακοί, και για πρώτη φορά
εκπρόσωποι του µαθητικού και φοιτητικού κινήµατος.
Από την κυβέρνηση της αλλαγής έγιναν σηµαντικά βήµατα στην πορεία υλοποίησης
τω προεκλογικών δεσµεύσεων.
Θεσµοθετήθηκε η δηµόσια, δωρεάν και υποχρεωτική Προδηµοτική για όλα τα παιδιά
και το κράτος ανέλαβε εξ ολοκλήρου το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των
δηµόσιων Νηπιαγωγείων.
Μειώθηκε ο αριθµός µαθητών κατά τµήµα σ’ όλες τις τάξεις του Δηµοτικού και στην Γ’
Λυκείου.
Για αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας εφαρµόζεται σε 3 περιοχές ο θεσµός των
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.
Ο θεσµός του ολοήµερου σχολείου όχι µόνο επεκτάθηκε ποσοτικά από τα 80 στα 125
δηµοτικά σχολεία, αλλά βελτιώθηκε ποιοτικά το πρόγραµµα και εφαρµόζεται σε 12
σχολεία πιλοτικά για τα παιδιά όλων των τάξεων. Αναµένεται σύντοµα να
ολοκληρωθεί µελέτη και ο διάλογος, έτσι ώστε να εφαρµοστεί το Ολοήµερο
ολοκληρωµένα στο δηµοτικό και να επεκταθεί στην προδηµοτική και στο γυµνάσιο
όπως διακήρυξε στο πρόγραµµα της η κυβέρνηση.
Στην µέση εκπαίδευση πέραν των αλλαγών που υλοποιήθηκαν, σήµερα διεξάγεται
διάλογος για προώθηση µιας ριζικής αλλαγής στη λυκειακή βαθµίδα και στο σύστηµα
των εξετάσεων ώστε να αντιµετωπιστεί η παραπαιδεία και να δοθούν περισσότερες
διέξοδοι και προοπτικές στους µαθητές.
Το Πανεπιστήµιο Κύπρου επεκτείνεται µε νέες σχολές, νέα τµήµατα και νέα
προγράµµατα αυξάνοντας τον αριθµό των φοιτητών και αναβαθµίζοντας ποιοτικά τη
δουλειά του.
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Στην Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση διορίστηκε η προσωρινή Διοικούσα του νέου
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου, η οποία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ετοίµασε
ολοκληρωµένο πρόγραµµα, εργοδότησε το πρώτο προσωπικό και αναµένεται να
ξεκινήσουν τα έργα ώστε το Σεπτέµβριο του 2007 να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές.
Θεσµοθετήθηκε η φοιτητική ταυτότητα, πάγιο αίτηµα του φοιτητικού κινήµατος.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η υλοποίηση του προγράµµατος της κυβέρνησης στο τοµέα της
Παιδείας πρέπει να προωθηθεί πιο αποφασιστικά και µε ταχύτερους ρυθµούς.
Οι στόχοι που τίθενται για υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης είναι αρκετά
φιλόδοξοι. Στόχοι που το ΑΚΕΛ πρέπει να παλέψει σ’ όλα τα µέτωπα για την
υλοποίησή τους.
Οι στόχοι αυτοί είναι:
1.Μεταµόρφωση του Κυπριακού σχολείου, όχι σε σχολείο της οικονοµίας της
αγοράς, αλλά σε δηµοκρατικό σχολείο της αγοράς του δήµου, σε δηµοκρατικό
σχολείο του πολίτη.
2.Η δηµόσια Εκπαίδευση να αντικρίζεται ως κοινωνικό και δηµόσιο αγαθό.
3.Δηµοκρατικό σχολείο που λειτουργεί για την κοινωνική ενσωµάτωση όλων των
παιδιών και για την καταπολέµηση των διαρροών από το σύστηµα και του
κοινωνικού αποκλεισµού.
4.Η απάλειψη των στενά εθνοκεντρικών, µόνο πολιτισµικών και κατ’ επέκταση
εθνικιστικών στοιχείων.
5.Η ενσωµάτωση στους στόχους, της διαπολιτισµικής και πολυπολιτισµικής
αγωγής που να συνδέει τις Κυπριακές παραδόσεις µε τη γνώση του
πολιτισµού των άλλων.
6.Η ενίσχυση της Ανθρωποκεντρικής παιδείας µε την πλατειά έννοια του όρου,
όπου η γενική µόρφωση και η τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση αποτελούν
ουσιαστική ενότητα.
7.Η επέκταση της δηµόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 10 σε 12
χρόνια.
8.Η ενιαιοποίηση της 10χρονης εκπαίδευσης µέσω της διαµόρφωσης δεκάχρονης
διδακτικής ενότητας γενικής παιδείας.
9.Η ενοποίηση της Γενικής Παιδείας και της Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης σε µια νέα µορφή Ενιαίου Λυκείου το οποίο θα συνδυάζει
οργανικά τη γενική και την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Το Ενιαίο
Λύκειο θα παρέχει στέρεη γενική ανθρωπιστική παιδεία και ταυτόχρονα
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση µέσα από προσφορά πεδίων σπουδών
(ανθρωπιστικών, θετικών, τεχνολογικών, οικονοµικών) και επαγγελµατικών
κατευθύνσεων.
10.Η καθιέρωση νέου τύπου απολυτήριου και νέου συστήµατος εισαγωγής στα
Πανεπιστήµια.
11.Η επέκταση της δηµόσιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
12.Η ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων ψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου , µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε κατοχυρωµένες τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες και
τα δικαιώµατα φοιτητών και ακαδηµαϊκού προσωπικού.
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13.Η αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου της εκπαίδευσης
(αναλυτικά προγράµµατα, βιβλία).
14.Η εισαγωγή νέων µεθόδων διδασκαλίας.
15.Η δηµιουργία δηµόσιων Μεταλυκειακών Κέντρων Επαγγελµατικής Ειδίκευσης
και Κατάρτισης.
16.Ενίσχυση του µαθήµατος της «παιδείας» του πολίτη.
17.Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των ανθρωπιστικών αξιών.
18.Εισαγωγή της Τουρκικής Γλώσσας στο Λύκειο.
19.Προγράµµατα συνεργασίας µε σχολεία της Τ/κ κοινότητας.
20.Κοινά προγράµµατα επιµόρφωσης Ε/κ και Τ/κ εκπαιδευτικών.
21.Αναθεώρηση των βιβλίων της Ιστορίας, µε στόχο η σύγχρονη ιστορία της
Κύπρου να διδάσκεται ολοκληρωµένα και αντικειµενικά.
22.Συνεχή (δια βίου) επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπαιδευτικών.
23.Εφαρµογή προγραµµάτων αντιρατσιστικής εκπαίδευσης.
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 µορφωτικήςκοινωνικής περιθωριοποίησης και την άµβλυνση των κοινωνικών και µορφωτικών
ανισοτήτων.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Πολιτισµός κατέχει ιδιαίτερη θέση στη δράση του Κόµµατος.
Ο Πολιτισµός
διαµορφώνει τις πνευµατικές, καλλιτεχνικές, υλικές και ηθικές αξίες του λαού,
αναπτύσσει το αισθητικό του κριτήριο, διαµορφώνει τα πρότυπα και αναβαθµίζει την
ποιότητα της ζωής του.
Αυτές όλες οι διεργασίες που συντελούνται διαµορφώνουν την προσωπικότητα του
ανθρώπου και έχουν ως αποτέλεσµα το σεβασµό για κάθε σηµαντικό και
καταξιωµένο υπάρχει στον Πολιτισµό, σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και πανανθρώπινο.
Παράλληλα, διαµορφώνει τη στάση των ανθρώπων απέναντι στη φύση, το σεβασµό
του σε άλλους λαούς και ανθρώπους µε διαφορετική παράδοση, ιστορία και
πολιτισµό.
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν για το Κόµµα σοβαρό κριτήριο και ισχυρό όπλο
αντίστασης και δράσης απέναντι στη συνεχιζόµενη κατοχή και την ισχυρή επίθεση και
πίεση που δέχεται ο λαός από την εµπορευµατοποίηση της τέχνης, τον άκρατο
καταναλωτισµό και τον εκχυδαϊσµό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που στόχο έχουν
το κέρδος, την κάµψη της ανθρώπινης αντίστασης και την προσπάθεια
αποπροσανατολισµού του ανθρώπου από τα προβλήµατα που τον απασχολούν.
Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από το 19ο Συνέδριο, συνεχίστηκε και
αναπτύχθηκε πάρα πέρα η πολιτιστική δραστηριότητά µας µε πλούσια και
πολύπλευρη δράση σε όλους τους τοµείς της πνευµατικής και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας.
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Πήραµε πολλές πρωτοβουλίες και διοργανώσαµε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις µε
υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο. Παρουσιάσαµε µια πλούσια εκδοτική δραστηριότητα
στον τοµέα της µελέτης, της λογοτεχνίας και της ποίησης µε πρωτοποριακές εκδόσεις
όπως αυτές της καταγραφής Κυπρίων ποιητών (ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων)
σε ψηφιακούς δίσκους. Συνεχίσαµε, στην περίοδο αυτή, να έχουµε ένα δηµιουργικό
και αµφίδροµο διάλογο µε τους ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών. Μέσα
από αυτό το διάλογο λύσαµε αρκετά προβλήµατα µε τη βοήθεια της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας και µε Κυβερνητικούς Οργανισµούς. Παράλληλα
είχαµε ουσιαστική παρέµβαση προς το συµφέρον των δηµιουργών και των
εργαζοµένων σε διάφορους τοµείς των τεχνών (θέατρο, χορό, µουσική, κ.α.).
Η εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, δηµιούργησε
τις προϋποθέσεις για µια ουσιαστική πολιτιστική δραστηριότητα. Το Κόµµα µας µε
συγκεκριµένες εισηγήσεις συνέβαλε ουσιαστικά στη διαµόρφωση του προγράµµατος
της Κυβέρνησης και στον τοµέα του Πολιτισµού. Μετά την εκλογή του Προέδρου
πήραµε πολλές πρωτοβουλίες για
την υλοποίηση του προγράµµατος της
Κυβέρνησης. Διαπίστωσή µας είναι ότι, στον τοµέα του Πολιτισµού η Κυβέρνηση
ολιγωρεί και παρουσιάζει µια στασιµότητα και διστακτικότητα στην εφαρµογή του
προγράµµατός της.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει µε την ίδια αποφασιστικότητα και δράση να προβάλει τις
θέσεις του στο χώρο του Πολιτισµού, στη βάση του προγράµµατος που έχει
συµφωνηθεί µε την Κυβέρνηση αλλά και στις συνεδριακές και άλλες αποφάσεις που
το Κόµµα έχει πάρει. Γι’ αυτό θα πρέπει να επιµείνουµε στις προτάσεις µας που
είναι:
1. Η δηµιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισµού.
2. Η ίδρυση Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
3. Η συµµετοχή των δηµιουργών στις αποφάσεις που αφορούν τον Πολιτισµό.
4. Η δηµιουργία Τράπεζας Πολιτιστικής Προσφοράς.
5. Η σύσταση Συµβουλίου Πολιτισµού.
6. Η αναδιοργάνωση του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου, κ.ά.
Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ακόµα ότι, ο Πολιτισµός πρέπει να καταστεί µια από τις
βασικότερες προτεραιότητες του Κράτους ως βασικό συστατικό στοιχείο της άµυνάς
µας αλλά και της ανάπτυξής του ενάντια στην κατοχή και την υποκουλτούρα.
Προς το σκοπό αυτό επιβάλλεται να διατεθούν περισσότεροι οικονοµική πόροι για
Πολιτιστική υποδοµή και ανάπτυξη. Χρειάζεται ακόµα να βοηθηθεί αποφασιστικά η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στον τοµέα του Πολιτισµού και να προωθηθεί η Πολιτιστική
παιδεία ιδιαίτερα µέσα από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
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.
Όλα τα µέλη και ιδιαίτερα τα στελέχη του Κόµµατος θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν
το µεγάλο και καθοριστικό ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν οι τέχνες, τα
γράµµατα και γενικότερα ο Πολιτισµός στον αγώνα του λαού µας για λευτεριά,
κοινωνική δικαιοσύνη και µόρφωση.
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Διαπιστώνουµε 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.
Διαπιστώνουµε πως η εφηµερίδα «Χαραυγή» έχει αναβαθµίσει σηµαντικά τις
πολιτιστικές τις σελίδες, τόσο στη µορφή τους όσο και στο περιεχόµενο. Αυτό θα
πρέπει να συνεχισθεί και να εµπλουτισθεί ακόµα περισσότερο.
Παράλληλα,
βοηθητικές προς τον Πολιτισµό είναι οι κατά καιρούς πολιτιστικές προσφορές που
παρέχει στους αναγνώστες της.
Μετά την άρση της απαγόρευσης, από το κατοχικό καθεστώς, της διέλευσης προς και
από τις κατεχόµενες περιοχές, το Κόµµα µεθοδικά έχει δηµιουργήσει µια σωστή βάση
διαλόγου µε Πολιτιστικούς παράγοντες της Τουρκοκυπριακής κοινότητας µε στόχο την
από κοινού διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, συζητήσεων και άλλων µε στόχο
τη γνωριµία της πολιτιστικής δραστηριότητας µεταξύ των δύο κοινοτήτων, την
αλληλοκατανόηση και την κοινή δράση.
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.
ΥΓΕΙΑ
Τα ιδρύµατα του τοµέα υγείας δεν παράγουν αγαθά προς κατανάλωση αλλά
παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες και επιτελούν κοινωνικό έργο. Ο ευρύτερος τοµέας
της υγείας για να µπορέσει να επιτελέσει σε επάρκεια το έργο του οφείλει να διατηρεί
µια ισχυρή αµφίδροµη σχέση µε την κοινωνία.
Ένα αποτελεσµατικό και αποδοτικό σύστηµα υγείας πρέπει απαραίτητα να είναι
κοινωνικά δίκαιο, να παρέχει καθολική κάλυψη στον πληθυσµό, να δίδει ίσες
ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, να είναι
αποδοτικό, να αξιοποιεί πλήρως το υφιστάµενο δυναµικό, να περιορίζει τη σπατάλη
πόρων και να διασφαλίζει την ποιότητα της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
προσφέροντας κίνητρα στους λειτουργούς της.
Ο τοµέας της υγείας δεν στηρίζεται πάνω στη χρήση απεριόριστων οικονοµικών
πόρων.
Ο τοµέας της υγείας στην Κύπρο νοσεί. Ο δηµόσιος τοµέας βρίσκεται µπροστά σε
σειρά σοβαρά 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.
Το κράτος οφείλει να καλύψει µε οργανωµένο τρόπο τα υπάρχοντα κενά, και να
περιορίσει αποφασιστικά την είσοδο του κοινωνικά µη ελεγχόµενου και
κερδοσκοπικού κεφαλαίου στον τοµέα της υγείας.
Ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα λειτουργίας του ΓΕΣΥ,
µε την απαραίτητη αναβάθµιση αλλά και συνεχή ανανέωση του να αποτελεί το
πρότυπο και σηµείο αναφοράς.
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Το Σχέδιο Υγείας οφείλει να προσφέρει δωρεάν, ψηλού επιπέδου περίθαλψη σε
όλους τους πολίτες.
Να διασφαλίζει το δικαίωµα του ασθενούς να έχει περίθαλψη από γιατρό και
νοσηλευτήριο της επιλογής του.
Μέχρι την έναρξη εφαρµογής του ΓΕΣΥ πρέπει να ασχοληθούµε µε τα επείγοντα
θέµατα που επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία και ανάπτυξη των νοσοκοµείων, είτε
να τροχιοδροµηθούν λύσεις σαν µέτρο προετοιµασίας για την εφαρµογή του ΓΕΣΥ.
Εισηγούµαστε την σφαιρική µελέτη και τοποθέτηση πάνω στην πιθανότητα
λειτουργίας καταπιστευµάτων
(trusts) στον τοµέα της υγείας σαν µια µορφή
κοινωνικοποιηµένων µη κρατικών νοσηλευτικών ιδρυµάτων µε καθαρά µη
κερδοσκοπικούς στόχους.
Η συµφωνία εγκαθίδρυσης του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου αποτελεί ένα µη
ισορροπηµένο διακανονισµό σε βάρος του κράτους όσον αφορά τη χρηµατοδότηση
της ανέγερσης του ιδρύµατος από τη µια και την παράλληλη ανάληψη ευθύνης
κάλυψης των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του από την πολιτεία από την
άλλη. Παρά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ιδρύµατος από κρατικούς
πόρους, η διοικητική ευθύνη του κράτους είναι µειωµένη και σχεδόν πρακτικά
ανύπαρκτη. Η απουσία υποστηρικτικών ιατρικών υπηρεσιών στο Ογκολογικό Κέντρο
όπως χειρουργική κλινική, εργαστηριακή υποδοµή, δηµιουργούν επικίνδυνες
ανεπάρκειες στην καθηµερινή παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η άνιση αµοιβή των εργαζοµένων στο χώρο σε σύγκριση µε τα καθιερωµένα
αποδεκτά επίπεδα του δηµόσιου τοµέα δηµιουργεί µια ανώφελη και επικίνδυνη
κατάσταση. Ανάλογα προβλήµατα όσον αφορά τη χρηµατοδότηση αλλά και τον
έλεγχο στη διακίνηση και χρήση οικονοµικών πόρων αλλά και γενικότερα σε θέµατα
διοίκησης αντιµετωπίζει και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.
Στα δύο χρόνια που έχουν περάσει από την εκλογή του Τάσσου Παπαδόπουλου στην
Προεδρία και τη συµµετοχή του ΑΚΕΛ στη διακυβέρνηση του τόπου, έχουν
καταβληθεί µεγάλες προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης.
Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα 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 και άλλα.
Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις
έχουν βελτιωθεί τα εισοδηµατικά κριτήρια για την απόκτηση κάρτας νοσηλίας.
Παραµένει όµως στους στόχους µας η επιτάχυνση των διαδικασιών για έναρξη της
εφαρµογής ενός συγκροτηµένου προγράµµατος για το ΓΕΣΥ. Με το ξεπέρασµα των
οικονοµικών προβληµάτων, το ΓΕΣΥ σαν µέγιστη υπόσχεση στο κοινωνικό σύνολο
πρέπει να βρει επιτέλους την εφαρµογή του.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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 ιστορία και η εξέλιξη της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών είναι άµεσα συνδεδεµένη
µε την ιστορία και εξέλιξη του κοινωνικού µας συστήµατος, έχει άµεση σχέση µε το
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η
προσωπικότητα των νέων ανθρώπων οι αξίες και τα πρότυπα ζωής τους. Ζούµε σε
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µια κοινωνική πραγµατικότητα στην οποία παρουσιάζεται ως υπέρτατη αξία το χρήµα
και υπέρτατος στόχος η απόκτηση του µε κάθε θεµιτό ή αθέµιτο µέσο. Σε µια
κοινωνική πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών και θεσµών, από
φαινόµενα σήψης και διαφθοράς, στην οποία επικρατεί ένας σκληρός και ανελέητος
ανταγωνισµός στις κοινωνικές σχέσεις. Ζούµε σε µια κοινωνική πραγµατικότητα που
ολοένα και εντείνεται το φαινόµενο της ανθρώπινης µοναξιάς και της έλλειψης
επικοινωνίας.
Από την άλλη µέσα στον διεθνή καταµερισµό εργασίας η εξαθλίωση ολόκληρων
χωρών τις µεταβάλλει σε χώρες παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Η εξάπλωση και χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αφορά µόνο κάποιες µικρές
περιθωριακές οµάδες αλλά έχει ήδη πάρει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.
Η πρόταση µας βασίζεται σε ένα πλέγµα µέτρων για την πρόληψη – θεραπεία - και
καταστολή της εµπορίας µε κύριο βάρος να πέφτει στην πρόληψη.
1. Επισήµανση και αποδοχή του κοινωνικού χαρακτήρα του προβλήµατος.
2. Η πρόληψη να έχει σαν συστατικό στοιχείο της την σωστή ενηµέρωση .
3. Η δηµιουργία όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την διαµόρφωση
από τους νέους µιας ώριµης προσωπικότητας. H φιλοσοφία µας εστιάζεται
στη θωράκιση των νέων µε αξίες, ιδανικά και οράµατα ικανά για να τους
δηµιουργήσουν τις απαιτούµενες αντιστάσεις απέναντι στις σειρήνες των
ναρκωτικών κατά τρόπο ώστε να πέφτουν στη παγίδα των ναρκωτικών όσο
το δυνατό λιγότεροι νέοι.
4. Είµαστε κάθετα ενάντιοι στις σκέψεις τεχνητού διαχωρισµού µεταξύ
µαλακών και σκληρών ναρκωτικών αλλά και νοµιµοποίησης τους .
5. Άµεσα µέτρα για την αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας για όλους
και αντιµετώπισης της ανεργίας ιδιαίτερα µεταξύ των νέων.
6. Ανάπτυξη
της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δραστηριότητας µε την
δηµιουργία περισσότερων πολυδύναµων κέντρων νεολαίας και την άµεση
και δυναµική εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης.. Ανάπτυξη του µαζικού
λαϊκού αθλητισµού.
7. Διαµόρφωση ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών, γονιών, δικαστικών και άλλων εµπλεκοµένων στην
συνολική προσπάθεια.
8. Να συνεχιστεί η δηµιουργία και διαµόρφωση ειδικών θεραπευτικών
ξενώνων µε εξειδικευµένα εξατοµικευµένα
και οµαδικά προγράµµατα
θεραπείας και επανένταξης στην κοινωνία, ούτως ώστε κανένας χρήστης
να µην κλείνεται στις γνωστές φυλακές.
9. Αναθεώρηση της νοµοθεσίας ώστε η προσοχή να στρέφεται προς τους
εµπόρους και όχι τους χρήστες.
10. Περαιτέρω εντατικοποίηση των εργασιών του αντιναρκωτικού συµβουλίου
µε την συνεχή µελέτη, παρακολούθηση του φαινόµενου
µέσα από
επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες.
Το ΑΚΕΛ και γενικότερα οι προοδευτικές δυνάµεις πρωτοστατεί και θα
συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά
µε
κινητοποίηση των δυνάµεων του µέσα από την Τοπική αυτοδιοίκηση, τους
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φορείς και οργανώσεις νεολαίας, τους οργανωµένους γονείς, και όλες τις άλλες
εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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.
Το ΑΚΕΛ, από τον καιρό της ίδρυσης του και πάνω σε συνεχή και σταθερή βάση,
έδωσε και δίνει µεγάλη σηµασία στο ρόλο που ο Αθλητισµός δύναται να
διαδραµατίσει στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των ανθρώπων. Γι’ αυτό και η συµµετοχή του όλα αυτά τα χρόνια στη
σωστή οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του Αθλητισµού στον τόπο µας ήταν και
παραµένει ιδιαίτερα σηµαντική.
Η ίδρυση µε πρωτοβουλία του Λαϊκού Κινήµατος και του Κόµµατος µας των
Μορφωτικών και Αθλητικών Συλλόγων, αποτέλεσε ενέργεια σταθµό στην κοινωνική
ανάπτυξη του τόπου και στην καλλιέργεια και προώθηση του Αθλητισµού.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο αθλητισµός σηµείωσε µε την συµβολή του Κόµµατός
µας, αξιοσηµείωτη πρόοδο και είχε σηµαντικές επιτυχίες τόσο σε τοπικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παρ’ όλη όµως την πρόοδο που σηµειώθηκε, η δοµή και οργάνωση του Αθλητισµού
µας και η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του, παρουσιάζει σηµαντικές ελλείψεις
και αδυναµίες.
Η αναβάθµιση της εκπροσώπησης µας στον ΚΟΑ και η στελέχωση πολλών
υποεπιτροπών του ΚΟΑ, αλλά και άλλων αθλητικών φορέων από παράγοντες που
βρίσκονται στο χώρο της αριστεράς, µας επέτρεψαν για πρώτη φορά, να έχουµε
µεγαλύτερο ρόλο στη διαµόρφωση και προώθηση της αθλητικής πολιτικής στον τόπο
µας, αλλά ταυτόχρονα µας επιφορτίζει µε ιδιαίτερα σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις
σ’ ότι αφορά την περαιτέρω πρόοδο του Αθλητισµού στον τόπο µας.
Ποιοι οι στόχοι και επιδιώξεις µας;
1. Μαζικοποίηση του Αθλητισµού
Ο Αθλητισµός είναι δραστηριότητα που απευθύνεται σ’ όλους τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία ή κοινωνική προέλευση. Γι’ αυτό το Κόµµα µας
εργάστηκε και θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας της
αναγκαίας και κατάλληλης αθλητικής υποδοµής και την προώθηση των κατάλληλων
προγραµµάτων, ώστε οι πλατιές µάζες του λαού µας να έχουν τη δυνατότητα και την
εύκολη πρόσβαση στην καθηµερινή αθλητική εξάσκηση.
Ήδη το νέο Δ.Σ. του ΚΟΑ ενεργεί προς την κατεύθυνση της περαιτέρω επέκτασης
του προγράµµατος «Αθλητισµός για όλους» και έχει εξαγγείλει το πρόγραµµα του για
τον Κοινωνικό Αθλητισµό που στοχεύει στη δηµιουργία, µε τη ενεργό συµµετοχή των
Τοπικών Αρχών, µικρών και απλών αθλητικών εγκαταστάσεων σε ενορίες και
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κοινότητες που στοχεύεται να εξελιχθούν σε µικρές αθλητικές κυψέλες για όλο τον
πληθυσµό.
2. Αγωνιστικός Αθλητισµός
Η παρουσία αθλητών µας σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις και τα πολύ καλά
αποτελέσµατα που πετύχαµε τα τελευταία χρόνια, καθιστούν ακόµη πιο επιτακτική
την ανάγκη για καλύτερο προγραµµατισµό και οργάνωση του Αθλητισµού Ψηλών
Επιδόσεων, που θα πρέπει να συνοδεύεται µε την κατάλληλη επιστηµονική και
οικονοµική υποστήριξη έτσι ώστε να επιτευχθούν ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα που
θα προβάλουν διεθνώς τη χώρα µας και ταυτόχρονα θα λειτουργήσουν ως κίνητρο
για προσέλευση περισσότερων νέων στον Αθλητισµό, µε όλα τα θετικά επακόλουθα
για την κοινωνία µας.
3. Σχολικός Αθλητισµός και Εθνική Φρουρά
Παρατηρείται µια συνεχής υποχώρηση στον τοµέα αυτό, γεγονός ιδιαίτερα
ανησυχητικό, λαµβανοµένου υπόψη ότι στους χώρους αυτούς προετοιµάζονται και
διαπαιδαγωγούνται οι αυριανοί ενεργοί πολίτες του τόπου. Τα παιδιά και οι νέοι µας
στη µεγάλη τους πλειοψηφία διαθέτουν όλο τον ελεύθερο τους χρόνο σε διάφορες
άλλες δραστηριότητες παρά στην ενασχόληση τους µε τον Αθλητισµό.
Το Υπουργείο Παιδείας κατά κύριο λόγο, η Εθνική Φρουρά και άλλοι αρµόδιοι φορείς
θα πρέπει να µελετήσουν σε βάθος το φαινόµενο και να προωθήσουν µέτρα που θα
βοηθήσουν να ξαναµπεί δυναµικά ο Αθλητισµός στα σχολεία και τα στρατόπεδα µας.
Είναι αναγκαίο να ετοιµαστούν τα κατάλληλα αθλητικά προγράµµατα και να
παρακολουθείται στενά η εφαρµογή τους. Θα πρέπει επίσης να αναβαθµιστεί η
διοργάνωση και προβολή των σχολικών/ κολεγιακών/ πανεπιστηµιακών αγώνων και
πρωταθληµάτων και των παρόµοιων δραστηριοτήτων στην Εθνική φρουρά.
4. Σωµατειακός Αθλητισµός
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Μορφωτικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι υπήρξαν για πολλά
χρόνια και είναι µέχρι σήµερα, οι οργανωµένοι χώροι στους οποίους καλλιεργήθηκε
πολύπλευρα ο Αθλητισµός. Τα τελευταία όµως χρόνια, παρατηρείται µια υποχώρηση
στην αθλητική τους δραστηριότητα. Πολλοί Σύλλογοι έχουν διαλύσει τις
ποδοσφαιρικές τους οµάδες και
δραστηριοποιήθηκαν σε άλλα αθλήµατα, ενώ
αρκετοί άλλοι δεν ασχολούνται πλέον µε καµιά αθλητική δραστηριότητα και
οδηγούνται σε µαρασµό.
Το Κόµµα µας έχει ήδη αρχίσει σχετική έρευνα για να διαπιστωθούν οι λόγοι στους
οποίους οφείλεται η αδρανοποίηση των Συλλόγων µας και να µελετηθούν τρόποι
αναστροφής του φαινοµένου.
Ανεξάρτητα από τα ευρήµατα της έρευνας, δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι η
επιβίωση των Σωµατείων θα απαιτήσει αυξηµένη οικονοµική στήριξη και βοήθεια
τόσο από το Κράτος όσο και από τις αντίστοιχες Τοπικές Αρχές, ώστε να καταστεί
δυνατή η απάµβλυνση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν.
Σηµειώνεται όµως ότι τα Σωµατεία που αγωνίζονται στα πρωταθλήµατα
ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας των ψηλών κατηγοριών έχουν
µετατραπεί σε επαγγελµατικά και έχουν αυξήσει υπέρµετρα και πέρα από τις
οικονοµικές δυνατότητες του τόπου, τις δαπάνες τους. Παρ’ όλο που υποστηρίζουµε
την κρατική χορηγία προς τον Αθλητισµό, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι η
χορηγία αυτή θα πρέπει να διοχετεύεται
για κάλυψη των ελλειµµάτων
που
δηµιουργήθηκαν από τις δαπάνες αυτές, αλλά σε προγράµµατα ανάπτυξης του
Αθλητισµού π.χ. ακαδηµίες, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.
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5. Αθλητικές Οµοσπονδίες και Γυµναστικοί Σύλλογοι
Για αρκετά χρόνια οι Αθλητικές Οµοσπονδίες και οι Γυµναστικοί Σύλλογοι
λειτουργούσαν κατά τρόπο που εξυπηρετούσε προσωπικές φιλοδοξίες, κοµµατικά ή
οικονοµικά συµφέροντα και όχι τη µεγάλη µάζα των αθλουµένων.
Έχουµε την άποψη ότι ωρίµασε πλέον ο χρόνος για εκσυγχρονισµό της Αθλητικής
µας Νοµοθεσίας για πλήρη εκδηµοκρατικοποίηση του Αθλητισµού µας, για
υιοθέτηση από όλες τις Οµοσπονδίες και Αθλητικούς Φορείς σύγχρονων
δηµοκρατικών καταστατικών λειτουργίας και πλήρη διαφάνεια τόσο στην εκλογή των
καθοδηγητικών τους σωµάτων, όσο και στη λειτουργία και την οικονοµική τους
διαχείριση.
6. Αθλητική Δικαιοσύνη
Επιβάλλεται αναβάθµιση της Αθλητικής Δικαιοσύνης κατά τρόπο ώστε να δύναται να
επιλαµβάνεται άµεσα και αποτελεσµατικά των διαφόρων υποθέσεων που αφορούν
αθλητικά θέµατα και να κατανέµει δίκαια και αντικειµενικά ευθύνες και υποχρεώσεις
στους παραβάτες της αθλητικής νοµοθεσίας και των κανονισµών.
Η σωστή στελέχωση των αθλητικών δικαστικών σωµάτων, η καθιέρωση αθλητικού
δικαστηρίου και η στοιχειοθετηµένη και οµοιόµορφη κατανοµή της δικαιοσύνης, θα
προσδώσει κύρος στο θεσµό και θα αυξήσει την εµπιστοσύνη του κοινού προς τα
αθλητικά σώµατα που πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια έχει διασαλευτεί.
7. Οικονοµική διαχείριση του Αθλητισµού
Οι συνεχώς αυξανόµενες κρατικές χορηγίες προς τα Αθλητικά Σωµατεία και τους
άλλους αθλητικούς φορείς, η επένδυση αρκετών εκατοµµυρίων λιρών σε έργα
υποδοµής και η διάθεση σηµαντικών κονδυλίων στα διάφορα προγράµµατα και
σχεδιασµούς για την ανάπτυξη του Αθλητισµού, απαιτούν την άσκηση ουσιαστικού
και αποτελεσµατικού ελέγχου στις δαπάνες αυτές, ώστε να αποφεύγονται σπατάλες
και περιττά έξοδα και οι οικονοµικοί πόροι που διατίθενται να διοχετεύονται
αποκλειστικά και µόνο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
8. Δηµιουργία Αθλητικής Υποδοµής
Πιστεύουµε ότι σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του Αθλητισµού στον τόπο
µας είναι η ύπαρξη των αναγκαίων έργων αθλητικής υποδοµής. Στον τοµέα αυτό έχει
επιτελεστεί σηµαντικό έργο και έχουν κατασκευασθεί αρκετές σύγχρονες αθλητικές
εγκαταστάσεις που µαζί µε τις αθλητικές σχολικές αίθουσες καλύπτουν ένα µεγάλο
µέρος των βασικών αναγκών µας. Είναι όµως
καιρός να αναθεωρήσουµε τις
προτεραιότητες µας στο θέµα αυτό και να προωθήσουµε πιο δίκαιη κατανοµή των
αθλητικών εγκαταστάσεων παγκύπρια, µε έµφαση στην ύπαιθρο όπου είναι αναγκαία
η κατασκευή µικρών αλλά λειτουργικών εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση µεγάλου
αριθµού αθλουµένων.
9. Αθλητική Εκπαίδευση και Επιµόρφωση
Θεωρούµε ότι η πολυπλοκότητα των Αθλητικών θεµάτων και οι ραγδαίες εξελίξεις
που σηµειώνονται καθηµερινά στο χώρο αυτό, µαζί µε την αναγκαιότητα για
επιστηµονική και ιατρική υποστήριξη των αθλουµένων, καθιστούν σήµερα απόλυτα
αναγκαία την επιστηµονική κατάρτιση των στελεχών του Αθλητισµού και τη συνεχή
επιµόρφωση τους µε τη διοργάνωση επιµορφωτικών µαθηµάτων, σεµιναρίων,
διαλέξεων κλπ. που θα απευθύνονται ταυτόχρονα και σε άλλους ανθρώπους που
ασχολούνται µε τον Αθλητισµό.
10. Αγώνας ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες
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Το ντοπάρισµα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια επικίνδυνες διαστάσεις και τα
περιστατικά που εντοπίζονται στο χώρο του Αθλητισµού, αγωνιστικού και µη,
πληθαίνουν καθηµερινά. Παρόλο που καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για
αντιµετώπιση του φαινοµένου, χρειάζεται ακόµη καλύτερη οργάνωση των φορέων
που ασχολούνται µε το θέµα αυτό, περισσότερος έλεγχος στη διάθεση των ουσιών
αυτών και των χώρων όπου αθλούνται οι νέοι µας, όπως επίσης και µια επιστηµονικά
οργανωµένη, προληπτική και διαφωτιστική εκστρατεία για αποτροπή της χρήσης των
ουσιών αυτών.
11. Αγώνας ενάντια στη Βία στα γήπεδα
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για προληπτική αντιµετώπιση της Βίας στα
γήπεδα, στις οποίες είχε ενεργό συµµετοχή και το Κόµµα µας, το κοινωνικό αυτό
φαινόµενο εξακολουθεί να εµφανίζεται συχνά στα γήπεδά µας µε όλα τα δυσάρεστα
του αποτελέσµατα.
Τα κατασταλτικά µέτρα που το κράτος πολλές φορές έχει πάρει για αντιµετώπιση του
φαινοµένου δεν απέδωσαν αποτελεσµατικά και γι’ αυτό η θέση µας ότι απαιτείται µια
συνεχής προληπτική και πολυδιάστατη πολιτική στο θέµα αυτό που θα περιλαµβάνει
κοινωνιολογικά σωστές προσεγγίσεις, παραµένει αναλλοίωτη.
12. Αθλητισµός και Επαναπροσέγγιση
Οι εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο πολιτικό πρόβληµα του τόπου µας, καθιστούν
σήµερα πιο επίκαιρη την ανάγκη να εξευρεθούν και στο χώρο του Αθλητισµού οι
δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία των δύο κοινοτήτων και η διοργάνωση
κοινών αθλητικών εκδηλώσεων που θα ξαναφέρουν κοντά Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Ήδη έχουν οργανωθεί µερικές κοινές εκδηλώσεις, όµως
αναµφίβολα ο Αθλητισµός, που από τη φύση του ενώνει τους ανθρώπους, µπορεί να
µας προσφέρει πολύ περισσότερα και να βοηθήσει σηµαντικά στην επανένωση του
νησιού µας.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
"Τη γη δεν την κληρονοµήσαµε από τους γονείς µας, απλώς την δανειστήκαµε από
τα παιδιά µας". Με τη φράση αυτή δηλώνεται ότι η ατοµική ευηµερία δεν µπορεί να
είναι αποτέλεσµα ιδιοτελούς εκµετάλλευσης της φύσης και των άλλων ανθρώπων.
Ποιος αµφισβητεί σήµερα ότι, στη διαδικασία οικοδόµησης ενός «ανθρωπογενούς»
περιβάλλοντος, υποτιµήθηκε ή και αγνοήθηκε εντελώς η σχέση του ανθρώπινου
είδους µε το σύνολο των άλλων ειδών και το οικοσύστηµα που το περιβάλλει. Με την
ανάπτυξη ιδιαίτερα του καπιταλισµού, ο ανταγωνισµός µεταξύ κοινωνίας-φύσης
εκφράστηκε µε εκρηκτικό τρόπο.
Τα ζητήµατα της οικολογικής κρίσης βρίσκονται πια στην κορυφή της επικαιρότητας
σε όλο τον πλανήτη αλλά και µεταξύ των κοινωνιών της Ευρώπης. Δυστυχώς αντί
της αλλαγής τρόπου σκέψης και δράσης η τάση που επικρατεί σήµερα είναι η
δηµιουργία µηχανισµών της αγοράς για τη διαχείριση των δικαιωµάτων ρύπανσης µε
αποτέλεσµα οι πιο φτωχές χώρες να επιστρατεύουν ως τελευταίο ανταλλάξιµο
εµπόρευµα τους ίδιους τους περιβαλλοντικούς τους πόρους, υποθηκεύοντας
δραµατικά το µέλλον τους, αλλά και το µέλλον ολόκληρου του πλανήτη.
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Το αναπτυξιακό µοντέλο που ακολουθήθηκε και στην Κύπρο µετά την ανεξαρτησία
κινήθηκε παράλληλα µε τις διεθνείς τάσεις.
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
οξύνθηκαν ως αποτέλεσµα της εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής, του
αφύσικου διαχωρισµού του κυπριακού οικοσυστήµατος, µιας ανεξέλεγκτης
ανάπτυξης αλλά και της έλλειψης, για χρόνια, σωστής και ολοκληρωµένης κρατικής
πολιτικής.
Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µια αξιόλογη ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης για τα οικολογικά θέµατα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και το
ΑΚΕΛ µε αναλύσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις, που δεν αρκούνταν σε ένα γενικόλογο
ευχολόγιο. Βασίζονταν σε µια συνολική κριτική προσέγγιση της αναπτυξιακής
διαδικασίας συµβαδίζοντας µε τα κινήµατα κατά της νεοφιλελεύθερης
παγκοσµιοποίησης που διεκδικούν έναν «άλλο κόσµο που είναι εφικτός» και τους
ενεργούς πολίτες που «σκέπτονται πλανητικά και δρουν τοπικά».
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 η εκπόνηση σχεδίων ολοκληρωµένης διαχείρισης στερεών και επικίνδυνων
αποβλήτων, η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας κ.α. παρόλο που κύρια
λόγω των συσσωρευµένων προβληµάτων, των χρονοβόρων διαδικασιών και του
ψηλού κόστους αντιµετώπισης τους, η πρόοδος δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα
επιθυµούσαµε.
Βασικοί στόχοι της δράσης µας ως ΑΚΕΛ είναι:
-

Η δηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου και παρακολούθησης της
υλοποίησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και πολιτικής και η επιλογή
δηµοσιονοµικών µέτρων που να λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση.

-

Η ε µ π έ δ ω σ η δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν έ γ κ υ ρ ω ν , ολ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ω ν µ ε λ ε τ ώ ν
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο κατά το σχεδιασµό όσο και πριν την
υλοποίηση έργων και προγραµµάτων και η εµπέδωση διαδικασιών που θα
ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση και εφαρµογή της
περιβαλλοντικής Πολιτικής.

-

Η ριζική αναθεώρηση της αντίληψης µας για το χαρακτήρα των πόλεων ως το
πρώτο βήµα αντιµετώπισης της συνεχούς υποβάθµισης της ποιότητας ζωής
στους χώρους αυτούς. Οι πόλεις, είναι κάτι περισσότερο από απλή άθροιση
ανθρώπων και χώρων. Διαθέτουν µοναδική αισθητική και κουλτούρα που
χρειάζεται προστασία και ενίσχυση µέσα από τον εκσυγχρονισµό και την
τήρηση των κανόνων πολεοδοµικής ανάπτυξης.

-

Η προώθηση πολιτικής αναζωογόνησης της υπαίθρου µε την δηµιουργία των
κατάλληλων συνθηκών για ανάπτυξη της γεωργικής αλλά και γενικότερα της
αγροτικής οικονοµίας µε στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Αναγνώριση του πολυλειτουργικού ρόλου του αγρότη και λήψη µέτρων για
εµπέδωση του ρόλου αυτού.

-

Τέλος, ο προσανατολισµός της Παιδείας στην κατεύθυνση της
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τον πολιτισµό και την ιστορική µας
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παράδοση, της κατανόησης των αξιών ενός διαφορετικού τρόπου ζωής και
γενικότερα της ενθάρρυνσης της συµµετοχής των πολιτών στη διαµόρφωση
και άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής.
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 και στο µέλλον την ενίσχυση της
συνεργασίας µαζί του στη βάση των κοινών επιδιώξεων.

ΑΠΟΔΗΜΟΙ
Οι Απόδηµοι Κύπριοι είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του Κυπριακού λαού το οποίο
για χρόνια τώρα αγωνίζεται για τα δίκαια του αγώνα του λαού µας και την προβολή
της Κύπρου, ανά το Παγκόσµιο.
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί χρειάζεται περισσότερη ενηµέρωση και
καλύτερος συντονισµός του Κινήµατος των Αποδήµων, ώστε να αξιοποιηθούν
περισσότερο οι ενέργειες για προώθηση του Κυπριακού και η διαφώτιση του
πολιτικού παράγοντα, ιδιαίτερα στις χώρες που αποτελούν κέντρα αποφάσεων. Η
συµβολή των αποδήµων στο αγώνα που διεξάγουµε στο σηµερινό στάδιο του αγώνα
που διέρχεται το Κυπριακό πρόβληµα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, γι’ αυτό και η
ενηµέρωση τους θα πρέπει να τεθεί σε πιο οργανωµένη βάση.
Το Κόµµα µας λειτουργεί παραρτήµατα στη Βρετανία και Ελλάδα και φροντίζει να
διατηρεί στενές σχέσεις µε τους ξενιτεµένους αδελφούς µας, ιδιαίτερα στις χώρες που
υπάρχουν µεγάλες Κυπριακές παροικίες, όπως η Αµερική και η Αυστραλία.
Σύµβουλος για θέµατα Αποδήµων & Επαναπατρισθέντων
Η αναδιοργάνωση που έχει γίνει στην Υπηρεσία Αποδήµων ενώ συνέβαλε στη
βελτίωση της υπηρεσίας, εντούτοις χρειάζεται απαραίτητα να διοριστεί Σύµβουλος για
θέµατα Αποδήµων & Επαναπατρισθέντων. Να είναι πολιτικό πρόσωπο και να
προΐσταται της Υπηρεσίας Αποδήµων. Παράλληλα να αποτελεί το συνδετικό κρίκο µε
τη Συµβουλευτική Επιτροπή.
Ο Σύµβουλος για θέµατα Αποδήµων πρέπει να διαθέσει πιο αποτελεσµατικά χρόνο
για καλύτερο συντονισµό και στόχος των προσπαθειών του να είναι η καλύτερη
αξιοποίηση των αποδήµων και βοήθεια στην επίλυση των διαφόρων προβληµάτων
που αντιµετωπίζουν στις χώρες διαµονής τους.
Συµβουλευτική Επιτροπή Αποδήµων.
Να υλοποιηθεί η εισήγηση του Προέδρου της Δηµοκρατίας για τη σύσταση
Συµβουλευτικής Επιτροπής 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. Θα
συνεργάζεται µε τις οργανώσεις των Αποδήµων και θα συνδράµει ώστε να
λειτουργούν σε επιλεγµένα επίπεδα ως Lobby, υπέρ των Κυπριακών θέσεων
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Αποδήµων σε συνεργασία µε την Υπηρεσία
Αποδήµων να µεριµνά για την εκπόνηση προγραµµάτων από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού και για επίδειξη εκπαιδευτικό - πολιτιστικό δραστηριοτήτων που να
απευθύνονται στους Απόδηµους και τις κοινότητες τους για τη διδασκαλία της
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Ελληνικής και Τούρκικης γλώσσας και στην πάλη για διατήρηση και προβολή της
Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς.
- Η σύσφιξη των σχέσεων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις Κοινότητες των
αποδήµων χρειάζεται να προωθηθεί πιο αποφασιστικά. Να σχεδιαγραφεί ειδική
πολιτική που να αφορά τις σχέσεις µε τους Απόδηµους Τουρκοκύπριους και την
αντιµετώπιση των προβληµάτων τους.
- Οι Τουρκοκύπριοι Απόδηµοι αντιµετωπίζουν τα ίδια και ίσως περισσότερα
προβλήµατα από τους υπόλοιπους Κύπριους. Ο διορισµός Τ/κυπρίων στις πρεσβείες
/ προξενεία της Κυπριακής Δηµοκρατίας όπως έχει γίνει και στην Υπάτη Αρµοστεία
στη Βρετανία θα βοηθήσει στην προώθηση και επίλυση τους.
Η Νεολαία Αποδήµων
Η πρώτη γενιά του τελευταίου κύµατος µετανάστευσης δηµιουργήθηκε από τα
τραγικά γεγονότα του 1974 είτε άµεσα (πρόσφυγες) είτε έµµεσα (αναζήτηση
µόρφωσης & εργασίας) είναι εκείνη που βρίσκεται στην ηγεσία των οργανώσεων
των Αποδήµων που δηµιουργήθηκαν την τελευταία 30ετία. Ο κύκλος της συµµετοχής
της στα κοινά βρίσκεται προς το τέλος του γι αυτό και η ίδρυση της Νεολαίας
Π.ΟΜ.Α.Κ. και των Τµηµάτων Νεολαίας των Οµοσπονδιών και των κατά τόπους
σωµατείων αποτελεί µια σωστή και δηµιουργική διέξοδο. 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.. Οι οργανώσεις των
Αποδήµων πρέπει να αποκτήσουν ένα πιο επαγγελµατικό και επιστηµονικά
οργανωµένο χαρακτήρα. Πρέπει να λειτουργούν µε τη στενή συνεργασία του
Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, µε έµµισθα στελέχη και να ακολουθούν πιο
µελετηµένα προγράµµατα και δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες
και το προφίλ της νέας γενιάς.
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
Η πατρίδα µας για κοινωνικούς, οικονοµικούς και πολιτικούς λόγους θα πρέπει να
έχει ως στόχο τον επαναπατρισµό σηµαντικής µερίδας αποδήµων. Η προσοχή
χρειάζεται να στραφεί προς το επιστηµονικό δυναµικό των Κυπρίων του εξωτερικού
αλλά και προς τους αποδήµους πρώτης γενιάς. Το κράτος επιβάλλεται να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα µε ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει κίνητρα για
ενθάρρυνση της επιστροφής και µόνιµης εγκατάστασης. Πέραν από τα γενικότερα
προβλήµατα εκµάθησης της γλώσσας, εκπαίδευσης, στρατιωτικής θητείας,
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης όπου έχουν γίνει κάποια βήµατα, παραµένουν τα
σοβαρά προβλήµατα
επαγγελµατικής αποκατάστασης, σύντοµης και χωρίς
γραφειοκρατικές διαδικασίες πολιτογράφησης, καθώς και τα θέµατα που αφορούν τη
διαµονή και την ειδική κρατική χορηγία για τους αποδήµους πρώτης γενιάς, που οι
χαµηλές συντάξεις τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν ιδιόκτητη στέγη.
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. Αυτοί που µέσα σε δύσκολους καιρούς αναγκάστηκαν να
µεταναστεύσουν, χρειάζεται να ενθαρρυνθούν να επιστρέψουν και να συµβάλουν
στην ανάπτυξη της Κύπρου.
Το ΑΚΕΛ γνωρίζει τα προβλήµατα και θα παράσχει κάθε βοήθεια και συµπαράσταση
στους επαναπατρισθέντες συµπατριώτες µας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το 20ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ θα πραγµατοποιηθεί σε µια εποχή που
γιορτάζουµε τα 80χρόνα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Κύπρου – ΑΚΕΛ. Αυτή η
ιστορική επέτειος µας επιφορτίζει µε το καθήκον να πραγµατοποιήσουµε ένα
συνέδριο αντάξιο της ιστορίας, των αγώνων, των θυσιών και της προσφοράς του
Κόµµατος µας. Είµαστε υπερήφανοι για την ιστορία µας και για το αγωνιστικό παρόν
του Κόµµατος µας. Είναι τιµή για το Κόµµα µας και τον κάθε Ακελιστή και Ακελίστρια
που τα πιο ευγενή ιδανικά και οράµατα του λαού µας, οι πιο ευγενείς του προσδοκίες
για το µέλλον αυτού του τόπου και την ευηµερία του – υλική και πνευµατική –
εκφράζονται από το Ανορθωτικό Κόµµα του Εργαζόµενου Λαού.
Οι «Θέσεις για το 20ο Συνέδριο» αποτελούν ένα έγγραφο-ντοκουµέντο που
αποτυπώνει τις προσεγγίσεις, την πολιτική, τις εµπειρίες, και τη δράση του ΑΚΕΛ και
ταυτόχρονα προβάλλει την εξειδικευµένη δουλιά που συντελείται από τα Γραφεία,
άλλα τµήµατα του Κόµµατος και συνολικά από το Κόµµα ως τέτιο.
Η διαµόρφωση των κατευθυντηρίων γραµµών της πολιτικής µας για την επόµενη
πενταετία εν όψει συνεδρίου είναι από τις κορυφαίες στιγµές της κοµµατικής ζωής,
που ανάγλυφα αποδεικνύει ότι τα µέλη του Κόµµατος είναι οι νοικοκύρηδες στο
ΑΚΕΛ. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ θέτει υπόψη του κοµµατικού συνόλου τις
«Θέσεις για το 20ο Συνέδριο», που εγκρίθηκαν σε Ολοµέλεια του σώµατος στις 12
Ιουλίου 2005. Καλεί το κάθε µέλος να τις µελετήσει µε την αναγκαία προσοχή και να
εµπλακεί στην προσυνεδριακή συζήτηση τόσο µέσα από τις
συνεδρίες των
Κοµµατικών Οµάδων όσο και µέσα από το δηµόσιο διάλογο από τις στήλες της
«Χαραυγής». Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι οι απόψεις των
κοµµατικών µελών θα εµπλουτίσουν και θα ενισχύσουν τις «Θέσεις».
Η Κεντρική Επιτροπή θέτει ταυτόχρονα τις «Θέσεις για το 20ο Συνέδριο» υπόψη και
στη κρίση ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Είµαστε έτοιµοι να συζητήσοµε τις
«Θέσεις» µε την κοινωνία. Επιζητούµε και επιδιώκουµε αυτό το διάλογο στην
προσπάθεια να συµβάλουµε στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό στην αµφίδροµη σχέση
που πρέπει να υπάρχει µεταξύ των κοµµάτων και της κοινωνίας και φυσικά στην
κοινή προσπάθεια όλων των κυπρίων για ένα καλύτερο αύριο για την πατρίδα µας.
Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει την πεποίθηση ότι ο προσυνεδριακός διάλογος και εν
γένει η προσυνεδριακή δουλιά θα οδηγήσουν σε ένα πραγµατικά επιτυχηµένο
Συνέδριο, που θα θέσει τη σφραγίδα του στην περαιτέρω πορεία του ΑΚΕΛ αλλά και
στο κυπριακό πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το ΑΚΕΛ ατενίζει µε πίστη, αισιοδοξία και σιγουριά το µέλλον. Όποιες και αν είναι οι
δυσκολίες και τα προβλήµατα, ο κυπριακός λαός απέδειξε ότι έχει τη δύναµη να
αντιπαλεύει τις δυσκολίες και να λύει τα προβλήµατα. Το ΑΚΕΛ, ως η πρωτοπόρα
κοινωνική και πολιτική δύναµη του τόπου θα βρίσκεται πάντα στις πρώτες γραµµές
της πάλης για ένα καλύτερο αύριο, για την υλική και πνευµατική ευηµερία του λαού
µας, για την περαιτέρω αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων. Με τη
δύναµη που αντλούµε από την 80χρονη ιστορία µας, µε τη δύναµη της ακαταµάχητης
ιδεολογίας µας, µε την ενότητα και τη συσπείρωση όλων µας των δυνάµεων η
κυπριακή Αριστερά θα εξακολουθήσει να ενσαρκώνει ότι πιο ωραίο έχει αυτός ο
τόπος και να το µετουσιώνει σε αγώνες για τον άνθρωπο, την πατρίδα και τον
πολιτισµό.

