ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Ε. ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟ 21Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΠΟ ΤΟ 20Ο ΣΤΟ 21Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Η σηµασία του 21ου Συνεδρίου
Στις 25 µε 28 Νοεµβρίου 2010 πραγµατοποιείται το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Στο
Συνέδριο θα γίνει απολογισµός της τελευταίας πενταετίας, της οποίας κεντρικό σηµείο
αναφοράς και πιο σηµαντικό γεγονός υπήρξε η εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην
προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Το Συνέδριο θα καθορίσει τις γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής, των στόχων και των αγώνων µας στην πενταετία που
ακολουθεί. Με δεδοµένη τη διακυβέρνηση Χριστόφια και την κρίσιµη φάση στην οποία
βρίσκεται το Κυπριακό, το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για το
Κόµµα. Λόγω του πολύ σηµαντικού ρόλου που διαδραµατίζει το ΑΚΕΛ στα πολιτικά
δρώµενα του τόπου, το 21ο Συνέδριο αποκτά ευρύτερη σηµασία για την Κύπρο και το
λαό µας, Ε/κύπριους και Τ/κύπριους. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου αναµένονται µε
µεγάλο ενδιαφέρον από το σύνολο του πολιτικού κόσµου και την κυπριακή κοινωνία. Με
ενδιαφέρον αναµένονται και από όλους στο εξωτερικό που ασχολούνται µε το Κυπριακό
– και όχι µόνο – µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Η Κύπρος δεν είναι αποµονωµένη από τον υπόλοιπο κόσµο. Σε ένα κόσµο που η
Αριστερά και οι δυνάµεις της εργασίας δέχονται κατά µέτωπο επίθεση από τις δυνάµεις
της συντήρησης και του κεφαλαίου, η Κύπρος σήµερα έχει Πρόεδρο προερχόµενο από
το ΑΚΕΛ και το Κόµµα των εργαζοµένων είναι κυβερνών κόµµα. Αυτό το δεδοµένο
προσδίδει στο 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση µε την έννοια ότι
οι προοδευτικές αριστερές δυνάµεις στην Ευρώπη και στον κόσµο παρακολουθούν µε
ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Κύπρο και χαιρετίζουν κάθε επιτυχία της κυπριακής
Αριστεράς και ως δική τους επιτυχία.
Νέα δεδοµένα
Το 21ο Συνέδριο θα γίνει µέσα σε δεδοµένα και συνθήκες πολύ διαφορετικές από τα
προηγούµενα συνέδρια, τόσο για το ίδιο το Κόµµα όσο και ευρύτερα για την Κύπρο. Τα
δεδοµένα και οι συνθήκες µέσα στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί το Συνέδριο
καθορίζουν και τη σηµασία του. Τα δεδοµένα αυτά είναι: α) η εκλογή του Δηµήτρη
Χριστόφια στην Προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, β) το ΑΚΕΛ ως κυβερνών
Κόµµα, γ) η ευρισκόµενη σε εξέλιξη αποφασιστική προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού, δ) το αναβαθµισµένο κύρος της Κύπρου διεθνώς, ε) το πολύ σηµαντικό
παραχθέν έργο της κυβέρνησης, στ) η παγκόσµια οικονοµική κρίση, οι επιπτώσεις της
στην Κύπρο και η πάλη για την αντιµετώπιση τους, ζ) η κατάσταση στο εσωτερικό
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µέτωπο, η) οι εντατικές προσπάθειες της Τουρκίας για αναβάθµιση του ρόλου της στην
περιοχή µας και διεθνώς.
Εκλογή Χριστόφια. Στις 24 Φεβρουαρίου 2008 ο Δηµήτρης Χριστόφιας εξελέγη
Πρόεδρος της Κυπριακής Δηµοκρατίας µε ποσοστό 53.36%. Ως ΑΚΕΛ εκφράσαµε τη
µεγάλη εκτίµηση µας προς τον κυπριακό λαό που έδωσε µια ξεκάθαρη εντολή στον
Δηµήτρη Χριστόφια, καθώς και προς στις πολιτικές δυνάµεις που στήριξαν την
υποψηφιότητα του και εργάστηκαν για την εκλογή του. Η εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια
στην Προεδρία της Δηµοκρατίας αποτέλεσε επιτυχία ιστορικής σηµασίας όχι µόνο για
την Αριστερά αλλά και για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Επιτυχία η οποία ανάτρεψε
προκαταλήψεις δεκαετιών και άνοιξε νέες, ελπιδοφόρες προοπτικές τόσο σε ότι αφορά
την πάλη για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, όσο και σε ότι αφορά τη διαµόρφωση µιας
πιο δίκαιης κοινωνίας. Τα δυο και πλέον χρόνια που πέρασαν από την εκλογική νίκη
Χριστόφια δικαίωσαν τις εκτιµήσεις ότι πρόκειται για ιστορικής σηµασίας γεγονός, και
δικαιώνουν καθηµερινά τις προσδοκίες του λαού.
Το ΑΚΕΛ κυβερνών κόµµα. Με την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια το ΑΚΕΛ ανέλαβε
ρόλο κυβερνώντος κόµµατος. Μέχρι το 2008 ο κυπριακός λαός είχε γνωρίσει και
εκτιµήσει το ΑΚΕΛ ως δύναµη αγώνα και διεκδίκησης για τα δίκαια της Κύπρου και τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων. Είχε γνωρίσει το ΑΚΕΛ ως δύναµη προόδου και ευθύνης
είτε βρισκόταν στην συµπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση. Από το 2008 ο κυπριακός
λαός γνωρίζει και εκτιµά το ΑΚΕΛ και ως δύναµη που διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην άσκηση της εξουσίας. Σ’ αυτό το διάστηµα το ΑΚΕΛ απέδειξε στην πράξη ότι
ασκεί την εξουσία στη βάση αρχών, µε ένα διαφορετικό τρόπο, ύφος και ήθος, που
αποβαίνει προς όφελος του λαού και της υπόθεσης της Κύπρου. Προάγει την κοινωνική
δικαιοσύνη, την πρόοδο και την αξιοκρατία. Παραµένει συνεπές σε διαχρονικές θέσεις.
Συνεχίζει να προσεγγίζει και να συνδιαλέγεται µε τις άλλες δυνάµεις µε σεβασµό.
Αποφασιστική προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η πολιτική και οι
πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστόφια οδήγησαν στην πιο αποφασιστική προσπάθεια
επίλυσης του Κυπριακού. Διασφαλίστηκε από την αρχή η κυπριακή ιδιοκτησία αυτής της
προσπάθειας, χωρίς τούτο να σηµαίνει βέβαια ότι η Τουρκία απαλλάσσεται από τις δικές
της ασήκωτες ευθύνες για την δηµιουργία και τη διαιώνιση του Κυπριακού και την
υποχρέωση να αποδεχτεί λύση βασισµένη σε αρχές. Αποκλείστηκαν τα εκβιαστικά
χρονοδιαγράµµατα και οι επιδιαιτησίες. Καθορίστηκε ξεκάθαρα το πλαίσιο της λύσης
που είναι λύση διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή
περιγράφεται στα ψηφίσµατα των Ηνωµένων Εθνών. Λύση ενός κράτους µε µια και
µόνη κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια. Λύση µε την οποία η Κυπριακή
Δηµοκρατία µετεξελίσσεται σε Οµόσπονδη Ενωµένη Δηµοκρατία. Στις Οµάδες
Εργασίας, στις Τεχνικές Επιτροπές και ιδιαίτερα στις απευθείας συνοµιλίες των ηγετών
των δυο κοινοτήτων για πρώτη φορά έγινε τόσο σοβαρή και διεξοδική συζήτηση των
διαφόρων πτυχών του Κυπριακού. Σε ορισµένα ζητήµατα της εσωτερικής πτυχής που
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αφορούν κυρίως τη διακυβέρνηση, την οικονοµία, και τις σχέσεις µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση σηµειώθηκαν σηµαντικές συγκλίσεις, αν και γενικά η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερη. Παρά την ανάδειξη Έρογλου στην ηγεσία
της τ/κυπριακής κοινότητας, το παράθυρο ευκαιρίας για λύση του Κυπριακού παραµένει
ανοικτό. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια εξεύρεσης συµφωνηµένης λύσης,
γιατί µια δίκαιη στις συνθήκες, λειτουργική, και βιώσιµη λύση του Κυπριακού σηµαίνει
ασφάλεια, σταθερότητα, ευηµερία και εγγυηµένο µέλλον για το σύνολο του κυπριακού
λαού.
Αναβαθµισµένο κύρος της Κύπρου. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας έπεισε τον διεθνή και
τον ευρωπαϊκό παράγοντα για την πολιτική του βούληση να εργαστεί σκληρά για λύση
του Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των συµφωνιών υψηλού
επιπέδου, του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας έπεισε ότι
είναι έτοιµος για ένα ειλικρινή και έντιµο συµβιβασµό που να σέβεται την πολιτική
ισότητα, να κατοχυρώνει τα συµφέροντα και των δυο κοινοτήτων καθώς και τα
συµφέροντα της Κύπρου και του κυπριακού λαού στο σύνολο του. Ο Πρόεδρος
Χριστόφιας έπεισε µε την πολιτική, τις προτάσεις, την εµµονή του σε αρχές αλλά και την
ευελιξία του. Όλα αυτά έβγαλαν την ε/κυπριακή πλευρά από τη δύσκολη θέση στην
οποία βρέθηκε άδικα µετά το 2004 και αναβάθµισαν κατακόρυφα το κύρος και τον
σεβασµό της Κύπρου και της ε/κυπριακής πλευράς στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό
χώρο. Αυτό το αναβαθµισµένο κύρος και ο σεβασµός που εκφράζουν οι ξένοι για την
Κύπρο συνιστά ένα πολύ ισχυρό όπλο στον αγώνα µας για αίσια κατάληξη των
προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.
Σηµαντικό έργο. Στα δυο και πλέον χρόνια της άσκησης της εξουσίας ο Πρόεδρος
Χριστόφιας και η κυβέρνηση του έχοντας την αµέριστη στήριξη του ΑΚΕΛ, προχώρησαν
µε γοργούς ρυθµούς στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος. Παρά τις
δυσκολίες και τις αντιξοότητες έχει ήδη παραχθεί πολύ σηµαντικό έργο. Η κυβέρνηση
Χριστόφια άγγιξε χρονίζοντα προβλήµατα που άλλες κυβερνήσεις δεν τόλµησαν να
αγγίξουν. Για αρκετά από αυτά έδωσε λύσεις ενώ για άλλα έχουν µπει σε τροχιά λύσεις.
Η κυβέρνηση Χριστόφια προωθεί ριζικές µεταρρυθµίσεις σε τοµείς όπως την παιδεία,
την τοπική αυτοδιοίκηση, τις κοινωνικές ασφαλίσεις, τις δηµόσιες συγκοινωνίες, το
ενεργειακό, το υδατικό, το στεγαστικό, την καταπολέµηση της φτώχιας. Υλοποιεί το
σύνθηµα για πιο δίκαιη κοινωνία στηρίζοντας έµπρακτα τις οικονοµικά αδύναµες οµάδες
του πληθυσµού.
Ευνοϊκό περιβάλλον για κοινωνικούς αγώνες. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας
προερχόµενος από το ΑΚΕΛ διαπνέεται από συγκεκριµένη κοινωνική φιλοσοφία. Είναι
πολύ καλά γνωστές οι κοινωνικές του ευαισθησίες. Η κυβέρνηση του έχει στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος της τον απλό άνθρωπο. Σέβεται πλήρως τις κατακτήσεις των
εργαζοµένων και γενικά του λαού. Προωθεί τα διάφορα ζητήµατα µέσα από τον
κοινωνικό διάλογο. Όλα αυτά έχουν δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον µέσα στο
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οποίο αναπτύσσονται πάρα πέρα οι κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί και λαϊκοί αγώνες για
περαιτέρω πρόοδο, ευηµερία και ανάπτυξη.
Πάλη κατά της κρίσης. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, αναπόφευκτα επηρέασε και την
Κύπρο. Είναι
µια δυσµενής συγκυρία που δυσκολεύει το έργο της κυβέρνησης
Χριστόφια. Η κυβέρνηση σε συνεχή διάλογο µε τις πολιτικές δυνάµεις και τους
κοινωνικούς εταίρους παίρνει συνεχώς µέτρα αναζωογόνησης της οικονοµίας και
αντιµετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. Παρά τις δυσκολίες και τις
µειωµένες δυνατότητες του κράτους λόγω της κρίσης, η κυβέρνηση συνεχίζει το
κοινωνικό και αναπτυξιακό της έργο. Καθοδηγείται από τη φιλοσοφία που θέλει τα
µεγαλύτερα βάρη της κρίσης να τα αναλάβουν εκείνοι που έχουν την οικονοµική
επιφάνεια να πράξουν κάτι τέτιο και όχι οι απλοί εργαζόµενοι. Αποδεικνύεται στην πράξη
πόση σηµασία έχει σε στιγµές δύσκολες για την οικονοµία, να βρίσκεται στην εξουσία
µια φιλολαϊκή, αριστερή κυβέρνηση και όχι µια νεοφιλελεύθερη συντηρητική κυβέρνηση.
Εσωτερικό µέτωπο. Παρά τις εµφανείς επιτυχίες της κυβέρνησης Χριστόφια και τα
σηµαντικά βήµατα που γίνονται προς όφελος του λαού, αλλά και τις έντονες
προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση του Κυπριακού, δυστυχώς η κατάσταση
στο εσωτερικό µέτωπο δεν είναι καλή. Η ισοπεδωτική κριτική, οι µηδενιστικές
προσεγγίσεις, οι άδικες επικρίσεις, η µεµψιµοιρία, η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός, οι
ακραίες τοποθετήσεις που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια του πολιτικού
πολιτισµού που έχουµε διαµορφώσει στην Κύπρο, είναι καθηµερινά φαινόµενα. Αυτή η
κατάσταση προκαλεί αχρείαστες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό, υποσκάπτει την
ενότητα, αποδυναµώνει την διαπραγµατευτική θέση του Προέδρου Χριστόφια και
παρεµβάλλει εµπόδια στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος προς όφελος
του λαού. Επιπρόσθετα υποσκάπτεται η εµπιστοσύνη του διεθνούς παράγοντα σε ότι
αφορά την ετοιµότητα της ε/κυπριακής κοινότητας για λύση. Οι καλά γνωστοί κύκλοι
φιλικοί προς την Τουρκία, που προσπαθούν συνεχώς να καλύψουν την αδιαλλαξία της,
αξιοποιούν την κατάσταση στο εσωτερικό µας µέτωπο προς όφελος της Τουρκίας.
Αναβαθµισµένος ρόλος της Τουρκίας. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, σε
αντίθεση µε τις εκτιµήσεις διαφόρων κύκλων στην Κύπρο, δεν προκάλεσε την
αποδυνάµωση της Τουρκίας διεθνώς, αλλά τη γενικότερη αναβάθµισή της.
Ως
αποτέλεσµα της αλλαγής ισορροπιών διεθνώς τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει
αναβαθµισµένο ρόλο στο ΝΑΤΟ, στην Οργάνωση Ισλαµικής Διάσκεψης, όπου κατέχει το
πόστο του Γενικού Γραµµατέα, καθώς και σε διάφορες περιφερειακές ενώσεις του
Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας. Κατέχει επίσης τη προεδρία στην παρούσα περίοδο
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ιδιαίτερη σηµασία
στη διεθνή αναβάθµιση της Τουρκίας, είχε και η εκλογή της ως µη µόνιµο µέλος του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2008-2010.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το συνέδριο µας πραγµατοποιείται σε µια περίοδο κατά την οποία το καπιταλιστικό
σύστηµα και το νεοφιλελεύθερο µοντέλο διαχείρισης του διέρχονται µια βαθιά κρίση, ως
αποτέλεσµα των εγγενών αντιθέσεων του συστήµατος και της ραγδαίας όξυνσης των
ανισοτήτων τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, αφότου επιβλήθηκε ο νεοφιλελευθερισµός.
Στα χρόνια που παρήλθαν από το προηγούµενο µας συνέδριο, συνεχίστηκε και
ενισχύθηκε η ιµπεριαλιστική τάξη πραγµάτων, µε τις ΗΠΑ και τους συµµάχους της να
επιδιώκουν τη διατήρηση και διεύρυνση της παγκόσµιας ηγεµονίας τους σε όλα τα
πεδία, το οικονοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό – στρατηγικό.
Στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν την ανοχή και τη συναίνεση των λαών, οι
ιµπεριαλιστικές δυνάµεις αντικατέστησαν το πρόσχηµα του κοµµουνιστικού κινδύνου µε
τον κίνδυνο από την τροµοκρατία, στο όνοµα της καταπολέµησης της οποίας επιχειρούν
να «νοµιµοποιήσουν» εγκληµατικές τους ενέργειες και πολιτικές. Πρόσθετα, υπό το
πρόσχηµα του τάχατες εκδηµοκρατισµού, επιδιώκεται η υπονόµευση και η ανατροπή
των µη φιλικών και µη αρεστών προς τις ΗΠΑ κυβερνήσεων και καθεστώτων.
Την ίδια στιγµή εξελίσσονται ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί σε όλα τα επίπεδα, οι
οποίοι αφορούν οµάδες κρατών, ξεχωριστά κράτη και διεθνή µονοπώλια. Οι
ανταγωνισµοί φυσιολογικά, διαπερνούν ακόµη και συµµαχικά κράτη ή οµάδες κρατών
εντός συµµαχιών, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιβολή της ιµπεριαλιστικής τάξης πραγµάτων συντελείται µε απροκάλυπτο τρόπο σε
βάρος των συµφερόντων των λαών, των εργαζοµένων και των απλών ανθρώπων.
Συντελείται µέσα από την καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου και την επιβολή του
δικαίου του ισχυρού, µέσα από πολιτικές και πρακτικές δυο µέτρων και δυο σταθµών.
Εκφράζεται µε την προσπάθεια κηδεµόνευσης και υποκατάστασης του ΟΗΕ, µε την
υιοθέτηση και προώθηση δογµάτων από τους Νατοϊκούς όπως αυτό του «προληπτικού
χτυπήµατος» και µε ορισµένες λεγόµενες ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές.
Προωθείται µέσα από την εντεινόµενη στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων, την
ένταση της κούρσας εξοπλισµών, την συνεχή προσπάθεια επέκτασης των σφαιρών
επιρροής, τη διεύρυνση του δικτύου στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ή σε θεσµούς του, όπως ο Συνεταιρισµός για την
Ειρήνη, δεν είναι προς το συµφέρον του κυπριακού λαού και των στόχων που έθεσε. Για
αυτόν ακριβώς το λόγο καµιά κυπριακή κυβέρνηση στο παρελθόν δεν αιτήθηκε τέτια
ένταξη, που εκτός των άλλων συγκρούεται µε την πολύπαθη ιστορία του τόπου µας. Η
ύπαρξη του ΝΑΤΟ στις µέρες µας αποτελεί πολιτικό αναχρονισµό.
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Η νέα τάξη οικοδοµείται µέσα από ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και κατοχή χωρών, µέσα
από την υποδαύλιση του εθνικισµού, του ρατσισµού, της θρησκευτικής και πολιτιστικής
µισαλλοδοξίας, την περιστολή µε τροµονόµους των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
πολιτικών ελευθεριών. Χρησιµοποιεί νέα µέσα και µεθόδους πλύ πιο εκλεπτυσµένους
και κατ’ επίφαση δηµοκρατικούς όπως οι διάφορες «βελούδινες» ή «χρωµατιστές»
επαναστάσεις.
Συντελείται µέσα από την επαίσχυντη προσπάθεια συγκάλυψης των αδιεξόδων του
καπιταλισµού, µε την καλλιέργεια αντικοµµουνιστικής υστερίας διαµέσου της απόπειρας
παραχάραξης της ιστορίας και της εξίσωσης του φασισµού µε ότι πιο ευγενικό και
ανθρώπινο γέννησε ο ανθρώπινος νους, την κοµµουνιστική ιδεολογία. Η «νέα τάξη»
εκµεταλλεύεται λάθη, παραλείψεις και διαστρεβλώσεις ή και κακοποιήσεις στην πράξη
του οράµατος του σοσιαλισµού για να προωθεί την ιµπεριαλιστική ιδεολογία.
Στην σφαίρα της νέας τάξης, ο καπιταλισµός στο ανώτατο του στάδιο, το ιµπεριαλιστικό,
καταφέρνει να επιβιώνει µέσα από την ολοένα εντεινόµενη εκµετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο. Καταφέρνει να επιβιώνει µέσα από το αίµα και το δάκρυ δεκάδων
εκατοµµυρίων παιδιών, µέσα από τις διευρυνόµενες οικονοµικές και κοινωνικές
ανισότητες. Η υπερεκµετάλλευση χωρών και λαών από τις πολυεθνικές εταιρείες που
ελέγχουν την πολιτική ζωή των µεγάλων καπιταλιστικών κρατών προκαλεί την φτώχεια,
την ανέχεια, τις κακουχίες, την εξαθλίωση και τον αποκλεισµό εκατοντάδων
εκατοµµυρίων ανθρώπων σ΄ ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο στις ανεπτυγµένες όσο και τις
αναπτυσσόµενες χώρες.
Πολλά είναι τα δείγµατα γραφής των αποκρουστικών πραγµατικοτήτων της νέας τάξης,
κατά την περίοδο που µεσολάβησε από το προηγούµενο µας συνέδριο.
Συνεχίζεται η κατοχή του Ιράκ και του Αφγανιστάν από τις ΗΠΑ και τους Νατοϊκούς
συµµάχους τους.
Συνεχίζονται τα κατοχικά εγκλήµατα σε βάρος του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού από το
κράτος του Ισραήλ.
Συνεχίζονται οι επιθέσεις ενάντια στην κυριαρχία ανεξαρτήτων κρατών και η παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοανακήρυξης της
ανεξαρτησίας της Σερβικής περιοχής του Κοσσόβου και την αναγνώριση του από
αριθµό κρατών.
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επεµβαίνουν µε απροκάλυπτο τρόπο στη Λατινική Αµερική µε την
ανάπτυξη του τέταρτου στόλου των ΗΠΑ στην ήπειρο, την παρουσία στρατιωτικών
βάσεων στο Γκουαντάναµο και την Κολοµβία, τη συνέχιση του εγκληµατικού εµπάργκο
σε βάρος του λαού της Κούβας καθώς και µε την σιωπηρή στήριξη των ιµπεριαλιστών
απέναντι στην πραξικοπηµατική κυβέρνηση της Ονδούρας.
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Προωθείται η υιοθέτηση του νέου στρατηγικού δόγµατος του ΝΑΤΟ, µε την ενσωµάτωση
γραπτώς αυτών που ήδη επιβλήθηκαν επί του εδάφους, όπως η γεωγραφική επέκταση
των επεµβάσεων του, η επέκταση της φύσης των αποστολών του σε θέµατα όπως η
ενέργεια και το περιβάλλον, η επιβεβαίωση του ως ένα πυρηνικό στρατιωτικό µπλοκ,
κατ΄ αντίθεση µε τις διακηρύξεις για πυρηνικό αφοπλισµό καθώς και η απαίτηση για
αύξηση των στρατιωτικών δαπανών από τα κράτη µέλη του.
Στην Ευρώπη προωθείται η εγκατάσταση σε Βουλγαρία και Ρουµανία, της νέας
αντιπυραυλικής ασπίδας από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενώ Νατοϊκές δυνάµεις συνεχίζουν
να είναι εγκατεστηµένες στα Βαλκάνια.
Η Ε.Ε. µε την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας έχει θεσµοθετήσει την εξάρτηση
της από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ στον τοµέα των εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
άµυνας και ασφάλειας ενώ παράλληλα έχει δεσµευτεί για αυξηµένες εξοπλιστικές
δαπάνες και γενικότερα στη συνέργεια της για στρατιωτικοποίηση των Διεθνών
Σχέσεων.
Στην Αφρική συνεχίζεται η στρατιωτικοποίηση της Ηπείρου και οι επεµβάσεις στη
Σοµαλία, τη Λαϊκή Δηµοκρατία του Κονγκό, στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και
στο Σουδάν καθώς και µε την παρουσία της AFRICOM, της Στρατιωτικής Διοίκησης των
ΗΠΑ στην Αφρική.
Η λεγόµενη νέα τάξη εδραιώνει µεν τις θέσεις της διεθνώς όµως παράλληλα δεν πρέπει
να παραγνωρίζονται και άλλες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή που έχουν τη δική τους
αυξανόµενη σηµασία. Η «νέα τάξη» βρίσκει αντίσταση σε διάφορα σηµεία του πλανήτη.
Η πάλη των λαών δεν επιτρέπει στους ταγούς της «νέας τάξης» να υλοποιούν τα σχέδια
τους µε τον τρόπο που θα ήθελαν. Στη Λατινική Αµερική συντελούνται διεργασίες µε
επαναστατικό χαρακτήρα. Η Κίνα αναδεικνύεται σε µεγάλη οικονοµική και κατ’ επέκταση
πολιτική δύναµη που αναβαθµίζει τη δική της παρουσία στις διεθνείς εξελίξεις.
Ισχυροποιείται συνεχώς η Ρωσία που διεκδικεί µε αξιώσεις το ρόλο υπερδύναµης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι εκτιµήσεις του ΑΚΕΛ για τον χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προωθηµένης
µορφής καπιταλιστικής πολιτικο-οικονοµικής ολοκλήρωσης παραµένουν αναλλοίωτες.
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν συνεχώς τις εκτιµήσεις µας.
Έχουν µεσολαβήσει 6 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοένα και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι οι αποφάσεις που
λαµβάνονται στις Βρυξέλλες καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ επηρεάζουν
την ζωή των Κυπρίων.
Το ΑΚΕΛ µελετά όλα τα σηµαντικά ζητήµατα, αξιοποιεί την πείρα που συσσώρευσε,
συµµετέχει ενεργά, τοποθετείται δηµιουργικά και αγωνίζεται τόσο σε τοπικό όσο και στο
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ευρύτερο Ευρωπαϊκό και Ευρωκοινοβουλευτικό επίπεδο έχοντας στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος του τους εργαζόµενους, το συµφέρον ολόκληρου του Κυπριακού λαού
και την αλληλεγγύη µε άλλους λαούς.
Σε ότι αφορά στην παρουσία µας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, το κόµµα µας
επικεντρώνεται στην προσπάθεια για την προστασία και διεύρυνση των δηµοκρατικών,
κοινωνικών και εργατικών κεκτηµένων και στην αποφασιστική προσπάθεια αναχαίτισης
αντιλαϊκών, νεοφιλελεύθερων, συντηρητικών πολιτικών.
Αίτηµα που απηχεί στις
ανάγκες όχι µόνο του κυπριακού λαού αλλά και της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων.
Επαναβεβαιώνουµε την προσήλωση µας στον στόχο για µια άλλη Ευρώπη, της ειρήνης,
της δηµοκρατίας της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Ευρώπη των λαών, για την οποία
συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε µαζί µε άλλες δυνάµεις της Αριστεράς στον Ευρωπαϊκό
χώρο.
Η κυβέρνηση µε επικεφαλής τον Πρόεδρο Χριστόφια, µέσα σε πολύ δύσκολες για τα
µικρά κράτη συνθήκες, καταβάλλει σταθερές προσπάθειες για ισότιµη συµµετοχή της
πατρίδας µας στους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Αγωνίζεται παράλληλα διατυπώνοντας
προοδευτικές θέσεις και θέσεις που συνάδουν µε το Διεθνές Δίκαιο. Χαιρετίζουµε τη
διακηρυγµένη θέση του Προέδρου της Δηµοκρατίας για αγώνα «για την προώθηση
πολιτικών που θα αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις υφιστάµενες ανισότητες και θα
ενθαρρύνουν τη βιώσιµη ανάπτυξη µε την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος».
Η παρούσα κατάσταση στον Ευρωπαϊκό χώρο, δυστυχώς, επιβεβαιώνει την εκτίµηση
ότι η σηµερινή ΕΕ πολύ απέχει από το να µετατραπεί σε χώρο που επικρατεί το δίκαιο
των λαών έναντι των συµφερόντων των µονοπωλίων, του κεφαλαίου και των ισχυρών
κρατών-µελών.
Ως Κύπρος µπορούµε να αποκοµίσουµε θετικά σε τοµείς όπως το περιβάλλον, τον
τεχνολογικό και διαδικτυακό εκσυγχρονισµό, σε τοµείς της υγείας κ.α. Οι γενικότερες
όµως εξελίξεις στην ΕΕ, δεν είναι ευοίωνες.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, τελικά έχει τεθεί από την 1η Δεκεµβρίου 2009 σε ισχύ, παρά
τα όχι των λαών που ερωτήθηκαν σε σειρά δηµοψηφισµάτων, κάτι που συνιστά
καινούρια πραγµατικότητα. Το κόµµα µας µετά από ενδελεχή µελέτη καταψήφισε την
πρώτη καθώς και την τελική µορφή της Συνθήκης, η οποία προωθεί ένα πλαίσιο ακόµα
πιο συντηρητικό όπως αναλύεται και στο 20ο Συνέδριο. Ανάµεσα στα άλλα εµπεριέχει
πρόνοιες που είναι σε βάρος των εργαζοµένων και του κοινωνικού κράτους, περιορίζουν
πολιτικά δικαιώµατα και ελευθερίες των πολιτών, συνδέουν περαιτέρω την εξωτερική
πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ µε το ΝΑΤΟ, σηµαίνουν περαιτέρω
στρατιωτικοποίηση των διεθνών σχέσεων εις βάρος του διεθνούς δικαίου. Εκτιµούµε ότι
η εξάλειψη του δικαιώµατος αρνησικυρίας σε σειρά θεµάτων, είναι αρνητική εξέλιξη
ιδιαίτερα για τα µικρά κράτη µέλη.
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Τα τελευταία χρόνια οι κυρίαρχοι κύκλοι, προώθησαν σθεναρά σειρά αποφάσεων µε
χαρακτηριστικό τους την πίεση για απορρύθµιση της εργασίας και των υπηρεσιών, την
περαιτέρω απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Όλα τούτα περιλαµβάνονταν
στη Στρατηγική της Λισσαβόνας η οποία έληξε το 2010. Όχι µόνο η ΕΕ δεν κατέληξε να
είναι η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο όπως ήταν ο διακηρυγµένος στόχος,
αλλά το περιεχόµενο αυτών των πολιτικών επέτεινε και εµβάθυνε τις συνέπειες της
παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης στην Ευρώπη. Το κόµµα µας έγκαιρα προειδοποίησε
για τους κινδύνους της εφαρµογής ενός πλαισίου ανόθευτου ανταγωνισµού. Δυστυχώς
όµως οι κυρίαρχοι κύκλοι συνέχισαν το έργο της απορύθµισης.
Το ΑΚΕΛ στα πλαίσια των συζητήσεων για µια νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική µέχρι το
2020, κατέληξε σε προτάσεις για µια νέα Στρατηγική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε
διαφορετικές προτεραιότητες και φιλοσοφία. Η πρόταση του ΑΚΕΛ, περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων, εισηγήσεις για µείωση και εξάλειψη της φτώχειας, τη δηµιουργία στρατηγικής µε
στόχο τον περιορισµό της ανεργίας µε δηµιουργία νέων ποιοτικών (σταθερών και
µόνιµων) θέσεων εργασίας, την υποχρέωση συµµόρφωσης στην ρυθµισµένη εργασία
µέσω τήρησης των συλλογικών συµβάσεων και του δικαιώµατος του συνδικαλίζεσθαι,
τη δηµιουργία δηµόσιων σχεδίων στέγασης, την αύξηση των δηµόσιων δαπανών σε
επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Βασική συνισταµένη για την επιτυχία
τέτοιων κοινωνικών στόχων είναι η αποµάκρυνση από τις συντηρητικές λογικές του
Συµφώνου Σταθερότητας και ο σεβασµός στις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους.
Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αντί να συµφωνηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλαγή
πλεύσης και περιεχοµένου φαίνεται να βαδίζουµε σε µια εποχή περαιτέρω σκλήρυνσης
του Συµφώνου Σταθερότητας και των λογιστικών κριτηρίων µε εµπλοκή µάλιστα του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των επαχθών όρων που το συνοδεύουν. Το ΑΚΕΛ
δεν συµφωνεί µε αυτές τις πολιτικές και προβάλλει ένα διαφορετικό όραµα.
Η τάση για περιστολή πολιτικών ελευθεριών και ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών,
οργανωµένων συνόλων και κινηµάτων, στο όνοµα της καταπολέµησης της
τροµοκρατίας, είναι πολιτική αδιέξοδη και υπονοµεύει κατακτήσεις των λαών. Ο µόνος
αποτελεσµατικός τρόπος για την καταπολέµηση τροµοκρατικών, βίαιων πράξεων κατά
αθώων πολιτών, είναι η θεµελίωση µιας συνολικής πολιτικής στηριγµένης στο Διεθνές
Δίκαιο που απαντά στα κοινωνικά αίτια αυτών των φαινοµένων.
Στις ευρωεκλογές του 2009 ως ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις είχαµε µια µεγάλη
επιτυχία. Κατακτήσαµε το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 34.90%. Αυξήσαµε κατά 7% τη
δύναµη µας σε σύγκριση µε τις προηγούµενες ευρωεκλογές. Στο Ευρωκοινοβούλιο το
κόµµα και οι Ευρωβουλευτές του δίνουν µάχες µε έµφαση στην προώθηση του
Κυπριακού και φιλολαϊκών θέσεων. Η παρουσία του κόµµατος στο Ευρωκοινοβούλιο
υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα σε ζητήµατα που αφορούν το Κυπριακό πρόβληµα, την
προώθηση των συµφερόντων του Κυπριακού λαού και την προστασία δικαιωµάτων.
Μαζί µε τα άλλα προοδευτικά και αριστερά κόµµατα και τα συνδικάτα των εργαζοµένων
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το ΑΚΕΛ συµπαρατάσσεται µε ευρύτερους αγώνες στον Ευρωπαϊκό χώρο,
αναλαµβάνοντας µάλιστα και συγκεκριµένες πρωτοβουλίες..
Το ΑΚΕΛ από το 2004, συµµετέχει µε τους Ευρωβουλευτές του στην Συνοµοσπονδιακή
οµάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πράσινης Αριστεράς. Η
συνεισφορά της πολιτικής µας οµάδας, παρά το µικρό της µέγεθος είναι σηµαντική για
τους Ευρωπαίους εργαζόµενους και ανεκτίµητη για τον Κυπριακό λαό. Αποτελεί την
προοδευτική φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τόσο µε τις θέσεις και την δράση
της όσο και µε τις κατά καιρούς συµµαχίες της µε άλλους Ευρωβουλευτές και οµάδες
στη βάση αρχών, συνεισφέρει στην ανακοπή αντιλαϊκών µεθοδεύσεων και στη
δηµιουργία καλύτερων συνθηκών. Στο Κυπριακό αποτελεί τον συνεπέστερο σύµµαχο
µας στο Ευρωκοινοβούλιο.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει τόσο την πολιτική µας Οµάδα όσο και τον
συνοµοσπονδιακό της χαρακτήρα. Θα συνεχίζουµε να εργαζόµαστε για να αποκτήσει η
Οµάδα µας µεγαλύτερη επιρροή και κύρος.

Η κατάσταση στην Τουρκία και ο αναβαθµισµένος ρόλος της
Την τελευταία δεκαετία η Τουρκία έχει περάσει σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης του
καπιταλισµού, γεγονός που έχει συµβάλει καθοριστικά σε µεγάλες πολιτικές, οικονοµικές
και κοινωνικές αλλαγές στη χώρα. Αυτή η διαδικασία λαµβάνει χώρα στα πλαίσια της
όξυνσης των αντιθέσεων και των αντιπαραθέσεων, τόσο µεταξύ της αστικής τάξης και
των εργαζοµένων, όσο και µεταξύ των διαφόρων µερίδων του τουρκικού κεφαλαίου.
Πρωταγωνίστρια πολιτική δύναµη σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το Κόµµα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης του Πρωθυπουργού Ερντογάν, το οποίο για πρώτη φορά κέρδισε την
κυβερνητική εξουσία στις πρόωρες γενικές εκλογές του Νοεµβρίου 2002.
Μέχρι
σήµερα, το Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης συνεχίζει να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία
του στα πολιτικά δρώµενα της Τουρκίας.
Η εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας σήµερα, συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από τις
έντονες αντιπαραθέσεις µεταξύ της κυβέρνησης και του λεγόµενου κεµαλικού
κατεστηµένου.
Η συγκεκριµένη αντιπαράθεση δεν έχει µόνο το χαρακτήρα της
διαµάχης µεταξύ του πολιτικού Ισλάµ και των κοσµικών-κεµαλικών δυνάµεων, µια
αντίληψη που προωθείται τόσο εντός όσο και εκτός Τουρκίας. Το περιεχόµενο της
σηµερινής αντιπαράθεσης είναι πάνω από όλα ενδοταξικό, αφού αυτή διεξάγεται µεταξύ
της µερίδας της αστικής τάξης που στηρίζει το κυβερνών κόµµα και εκείνης που
ταυτίζεται µε ένα µέρος της λεγόµενης κεµαλικής γραφειοκρατίας και στρατού. Η
λεγόµενη «µουσουλµανική» αστική τάξη που στηρίζει το κυβερνών κόµµα και η οποία
εµφανίστηκε από τη δεκαετία του 1980 στην Τουρκία, είναι σήµερα σαφώς ενισχυµένη,
κάτι που προκαλεί αντιπαραθέσεις µε την µερίδα εκείνη του τουρκικού κεφαλαίου, η
οποία ενισχύθηκε από την συνεργασία της µε την «κεµαλική» γραφειοκρατία. Η
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σηµερινή αντιπαράθεση στην Τουρκία έχει και το χαρακτήρα του ανταγωνισµού για την
εξουσία, αφού η άνοδος του Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχει αµφισβητήσει
την παραδοσιακή εξουσία του κεµαλικού κατεστηµένου, δηλαδή του στρατού, της
δικαστικής εξουσίας και µερίδας της λεγόµενης κοσµικής αστικής τάξης.
Η σηµερινή αντιπαράθεση στην Τουρκία δεν έχει το χαρακτήρα αντιπαράθεσης
δηµοκρατίας και του αυταρχισµού. Το Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης είναι ένα
κόµµα που δηµιουργήθηκε από τη λεγόµενη «µουσουλµανική» αστική τάξη µε στόχο τη
διεύρυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και το σπάσιµο του µονοπωλίου στη
συσσώρευση κέρδους που απολάµβαναν οι παραδοσιακοί επιχειρηµατικοί κύκλοι της
χώρας. Συνεπώς, τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει σήµερα η κατάσταση
στην Τουρκία δεν πρόκειται να ξεπεραστούν σύντοµα. Αυτή τη στιγµή η τουρκική
κυβέρνηση είναι ισχυροποιηµένη έναντι των αντιπάλων της, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
έχει κερδίσει οριστικά τη µάχη µε το λεγόµενο κεµαλικό κατεστηµένο. Είναι γεγονός ότι
καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κόµµατος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και
ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια, έχουν γίνει πολλές µεταρρυθµίσεις και αλλαγές, οι
οποίες συνέβαλαν σε κάποια βήµατα εκδηµοκρατισµού της Τουρκίας. Όµως είναι
επίσης γεγονός ότι παραµένουν ακόµα πολλά να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση,
ούτως ώστε η Τουρκία να γίνει µια πραγµατικά δηµοκρατική χώρα ιδιαίτερα σε σχέση µε
τα εργατικά, εθνοτικά και µειονοτικά δικαιώµατα.
Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην Τουρκία σήµερα δεν είναι αποτέλεσµα µόνο της
αλλαγής των εσωτερικών ισορροπιών. Είναι ταυτόχρονα αποτέλεσµα της αλλαγής των
διεθνών συγκυριών έτσι όπως άρχισαν να διαµορφώνονται µε το τέλος του Ψυχρού
Πολέµου.
Η τουρκική εξωτερική πολιτική σήµερα επιδιώκει να διασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στη Μέση Ανατολή, στη Κεντρική Ασία και στα Βαλκάνια. Με τη στήριξη των ΗΠΑ και
του ΝΑΤΟ, η Τουρκία στοχεύει να γίνει «κράτος µοντέλο» για το Μουσουλµανικό κόσµο
µε επίκεντρο τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους και την απρόσκοπτη λειτουργία της
λεγόµενης ελεύθερης αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει προωθήσει το δόγµα
των «µηδενικών προβληµάτων» µε τις γειτονικές της χώρες. Το συγκεκριµένο δόγµα
δεν αποτελεί τον τελικό στόχο της Τουρκίας, αλλά το µέσο της για να αυξήσει την
επιρροή της, σε ολόκληρη την περιοχή της Ευρασίας. Η επιδίωξη για ενίσχυση της
επιρροής της Τουρκίας επιτυγχάνεται κυρίως µέσα από διµερείς µηχανισµούς
συνεργασιών µε κράτη της περιοχής, µε την κατακόρυφη αύξηση των εµπορικών
σχέσεων και µε την προσπάθεια ενσωµάτωσης αυτών των περιοχών στις ανεπτυγµένες
καπιταλιστικές οικονοµίες διαµέσου της Τουρκίας.
Την ίδια στιγµή, βασική συνιστώσα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής παραµένει η
ένταξη στην Ε.Ε. Είναι γεγονός ότι η αναβάθµιση της Τουρκίας στις περιοχές της Μέσης
Ανατολής, Κεντρικής Ασίας και Βαλκανίων, στο παρόν στάδιο συνδέεται και από τους
παραδοσιακούς δεσµούς της χώρας µε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. Όµως τα τελευταία χρόνια
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και ιδιαίτερα µετά το 2005 όταν η Τουρκία άρχισε τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις,
παρατηρείται µια µεγάλη στασιµότητα στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε την κακή οικονοµική κατάσταση της Ε.Ε και την σχετικά καλή
οικονοµική κατάσταση της Τουρκίας, την αναβάθµιση της Τουρκίας διεθνώς, αλλά και τις
πολλές δυσκολίες που συναντά η Τουρκία και τις οποίες δεν µπορεί στο παρόν στάδιο
να ξεπεράσει, είναι παράγοντες που µειώνουν το ενδιαφέρον της χώρας για ένταξη. Η
κατάσταση αυτή οδηγεί την Τουρκία περισσότερο στη διεκδίκηση διατήρησης της
προοπτικής ένταξης στην Ε.Ε, παρά της ένταξης ως τέτοιας.
Μέσα στο πιο πάνω πλέγµα, το Κυπριακό πρόβληµα επηρεάζεται ουσιαστικά. Η
Τουρκία δεν δείχνει αυτή τη στιγµή να έχει υψηλά στις προτεραιότητές της, την επίλυση
του Κυπριακού προβλήµατος, παρά τις περί αντιθέτου δηµόσιες τοποθετήσεις
κυβερνητικών αξιωµατούχων. Δεν δείχνει έτοιµη να προβεί σε τέτοιες παραχωρήσεις
που να ικανοποιούν τις εύλογες ανησυχίες της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, ούτως
ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την επανένωση της πατρίδας µας. Το γεγονός ότι
σηµαντικά κράτη µέλη της ΕΕ αντιτίθενται στην προοπτική πλήρους ένταξης της
Τουρκίας στην ΕΕ αλλά και το γενικότερο πλαίσιο της θέσης της Τουρκίας διεθνώς, είναι
παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το Κυπριακό ως εξής:
•

Η Τουρκία συνεχίζει να προσβλέπει σε ένταξη στην Ε.Ε, χωρίς οι προσδοκίες της
να είναι τόσο ψηλές για αυτό το στόχο, όσο προηγουµένως.

•

Επιδιώκει να σταθεροποιηθεί ως περιφερειακή δύναµη και να αυξήσει την
επιρροή της στην περιοχή µε τρόπο που να δηµιουργεί µια «τουρκική» τάξη
πραγµάτων.

•

Σε αυτό το πλαίσιο, το Κυπριακό πρόβληµα συνεχίζει µεν να είναι συνδεδεµένο
µε την πορεία της προς την Ε.Ε, την ίδια στιγµή όµως αντιµετωπίζεται και ως
θέµα των συµφερόντων της χώρας στην περιοχή. Συνεπώς στην τουρκική
πολιτική, η επίλυση του Κυπριακού ή η ανατροπή του στάτους κβο στο νησί δε
σηµαίνει απαραίτητα και επανένωση της Κύπρου.

•

Η γενικότερη αναβάθµιση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, τη διευκολύνει
να θέτει πιο επιτακτικά τους δικούς της όρους στο Κυπριακό πρόβληµα. Τη
διευκολύνει επίσης να συνάπτει συµµαχίες και να ζητεί ανταλλάγµατα προς την
κατεύθυνση της αναβάθµισης του κατοχικού καθεστώτος.

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση
Στον καπιταλισµό µοναδικό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής είναι η εξασφάλιση
ολοένα και µεγαλύτερου κέρδους. Το Κεφάλαιο δεν το ενδιαφέρει η ικανοποίηση των
αναγκών της κοινωνίας. Στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει όλο και µεγαλύτερα κέρδη
επεκτείνει τις δραστηριότητες του, εισάγει πιο σύγχρονη τεχνολογία, εντείνει όλο και
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περισσότερο την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και ρίχνει στην αγορά όλο και
µεγαλύτερο όγκο εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Η δίψα του κεφαλαίου για αύξηση της
κερδοφορίας του, στη σηµερινή εποχή, και η µοναδική του εφευρετικότητα οδήγησαν
στη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών παραπροϊόντων ή τοξικών προϊόντων ως απότοκο
της ανάγκης «αξιοποίησης» των συσσωρευµένων κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν στη
περίοδο της οικονοµικής ευφορίας.
Οι οικονοµικές κρίσεις δεν είναι τυχαίο φαινόµενο στον καπιταλισµό. Αντίθετα είναι
ενδηµικό του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και παρουσιάζεται κατά καιρούς σ΄
όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του. Τα αίτια των οικονοµικών κρίσεων βρίσκονται στον ίδιο
το χαρακτήρα της καπιταλιστικής παραγωγής.
Στον καπιταλισµό η παραγωγή έχει κοινωνικό χαρακτήρα δηλαδή στην παραγωγή
υλικών αγαθών και υπηρεσιών παίρνουν µέρος όλοι οι εργαζόµενοι.
Όµως το
αποτέλεσµα της ενιαίας αυτής παραγωγικής εργασίας δεν το καρπούνται όλοι αλλά µια
µικρή οµάδα του πληθυσµού, οι ιδιοκτήτες του Κεφαλαίου. Αυτή η βασική αντίθεση του
καπιταλισµού (η αντίθεση ανάµεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την
ιδιοποίηση του προϊόντος της εργασίας εκατοµµυρίων ανθρώπων από µια µικρή οµάδα
κεφαλαιοκρατών) είναι η κύρια αιτία των οικονοµικών κρίσεων.
Οι οικονοµικές κρίσεις είναι ακριβώς η ανοικτή εκδήλωση των εσωτερικών αντιθέσεων
του καπιταλισµού. Όταν υπάρχει οικονοµική κρίση το Κεφάλαιο χρησιµοποιεί διάφορα
µέσα για το ξεπέρασµα της και για την επάνοδο στην «οµαλότητα». Και πρώτ΄ απ΄ όλα
προσπαθεί να φορτώσει όλα τα βάρη της κρίσης πάνω στους εργαζόµενους. Αυτό το
πετυχαίνει σε µεγάλο βαθµό, ιδιαίτερα στις χώρες όπου η εργατική τάξη δεν είναι καλά
οργανωµένη.
Στην περίοδο αυτή το Κεφάλαιο οξύνει στο έπακρο την εκµετάλλευση των εργαζοµένων
µε µείωση των µισθών, αύξηση των ωρών εργασίας κλπ. Δηλαδή γίνεται µια ολόπλευρη
επίθεση ενάντια στις εργατικές κατακτήσεις, συµπεριφορά την οποία παρακολουθούµε
να εφαρµόζεται σήµερα στις πλείστες χώρες που ταλανίζονται από την κρίση.
Οι ολοένα και περισσότερο αυξανόµενες αναταράξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα
που άρχισαν µέσα στο 2007, αρχικά µε τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου (κυρίως
στις ΗΠΑ), οδήγησαν τελικά στη σηµερινή κρίση που αντιµετωπίζει πλέον ολόκληρο το
καπιταλιστικό στερέωµα. Πρόκειται για µια βαθιά δοµική κρίση του καπιταλισµού από
εκείνες που επαναλαµβάνονται πλέον µε µεγαλύτερη συχνότητα, ένταση και βάθος.
Πρόκειται για µια κρίση που καταδεικνύει τη χρεοκοπία του νεοφιλελευθερισµού, ενός
καπιταλιστικού µοντέλου ανάπτυξης που έκτισε τις δοµές του στην πολεµική ενάντια στο
κράτος πρόνοιας, στην πλήρη απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, στο ξεπούληµα
του πλούτου των εθνών και σίγουρα στη θεοποίηση της καπιταλιστικής αγοράς η οποία
κατά τους εµπνευστές της είχε µέχρι πρόσφατα την ικανότητα να ρυθµίζει τα πάντα.
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Αγνόησαν και δυστυχώς εξακολουθούν να αγνοούν ότι η ίδια η αγορά ρυθµίζει στη βάση
των στόχων της που δεν είναι άλλοι από τη µεγιστοποίηση των κερδών. Βασικό
κοινωνικό απότοκο ήταν η δηµιουργία µιας αχανούς δεξαµενής από φτωχούς και
άνεργους από τη µια, και τεράστιου πλούτου συγκεντρωµένου πλέον σε πολύ λίγα χέρια
από την άλλη. Εµείς ως ΑΚΕΛ αγωνιζόµαστε για να υπάρξουν ρυθµίσεις, που να
συγκρατούν την ασυδοσία της αγοράς.
Δυστυχώς, η ιδεολογία και οι πρακτικές του νεοφιλελευθερισµού επιβλήθηκαν σταδιακά
από τις ΗΠΑ στην Ε.Ε. και σ άλλα µέρη του πλανήτη. Μετατράπηκε σε κυρίαρχη
ιδεολογία της δεξιάς αλλά και πολλών σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων.
Η κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα αποτέλεσε την απαρχή µιας καθολικής
οικονοµικής κρίσης µε την οποία βρίσκεται αντιµέτωπος ο καπιταλισµός. Η
απεγνωσµένη προσπάθεια των ΗΠΑ και πολλών χωρών µελών της Ε.Ε. για διάσωση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος διαθέτοντας τεράστια ποσά από τα κρατικά ταµεία
φαίνεται να αποδίδει µόνο πρόσκαιρα.
Η αναστροφή και ανακοπή της κρίσης θα υπάρξει µόνον τότε όταν τα κράτη
αποφασίσουν να επενδύσουν στην πραγµατική οικονοµία, όταν αποφασίσουν να
στηρίξουν την µικροµεσαία επιχείρηση όταν αποφασίσουν να πραγµατοποιήσουν πολύ
περισσότερα αναπτυξιακά έργα και να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Το ξεπέρασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης απαιτεί να εξαχθούν πρώτιστα τα
σωστά συµπεράσµατα για τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση.
Το πρώτο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, το κοινωνικό – οικονοµικό µοντέλο,
που εφαρµόστηκε (αυτό του νεοφιλελεύθερου) δεν µπόρεσε να εξασφαλίσει
σταθερότητα, ευηµερία και πρόοδο για τις σύγχρονες κοινωνίες. Δυστυχώς αυτή η
αποκάλυψη έγινε µε το χειρότερο τρόπο για τους λαούς. Η παγκόσµια
χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε σε ολόκληρο τον πλανήτη, επιβεβαίωσε ότι το
µέλλον της ανθρωπότητας δεν µπορεί να είναι ο καπιταλισµός, αλλά ο σοσιαλισµός µε
δηµοκρατικό και ανθρώπινο πρόσωπο.
Είναι γεγονός πως ο καπιταλισµός πέτυχε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάµεων της ανθρωπότητας. Πέτυχε να προσαρµοστεί στις
τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις. Απέτυχε όµως να δηµιουργήσει προϋποθέσεις για
κοινωνική δικαιοσύνη κι ευηµερία για όλους.

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Το Κυπριακό αποτελεί διεθνές πρόβληµα εισβολής, κατοχής, παρουσίας εποίκων, ξένων
επεµβάσεων και κατάφωρης παραβίασης της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της
Κυπριακής Δηµοκρατίας, καθώς και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και βασικών
ελευθεριών του συνόλου του Κυπριακού λαού. Τριάντα έξι και πλέον χρόνια µετά την
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εισβολή της στην Κύπρο, η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει απροκάλυπτα την
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Καταπατώντας
βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου, του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, σωρεία
ψηφισµάτων και αποφάσεων, τις αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Τουρκία εµµένει στην άτεγκτη στάση της.
Συνάµα, το Κυπριακό αφορά και τη αναδιαµόρφωση της δοµής του κυπριακού κράτους
καθώς και την εξοµάλυνση των σχέσεων ανάµεσα στην Ε/κυπριακή και Τ/κυπριακή
κοινότητα. Η εσωτερική πτυχή του Κυπριακού δεν είναι σωστό να υποσκελίζει το
ζήτηµα εισβολής και κατοχής, αλλά ούτε και η ίδια να υποτιµάται. Έχει τη δική της
µεγάλη σηµασία.
Στα χρόνια που ακολούθησαν το 1974, αναλήφθηκαν σειρά πρωτοβουλιών µε στόχο την
επίλυση του Κυπριακού. Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες προσέκρουσαν στην άρνηση
της Άγκυρας για συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αρχών του διεθνούς
δικαίου. Η Τουρκία ουσιαστικά δεν έπαψε ποτέ να προβάλλει την αξίωση για λύση δυο
ξεχωριστών κρατικών οντοτήτων και να διεκδικεί δικαιώµατα επικυριαρχίας πάνω στην
Κύπρο.
Η προσήλωση του ΑΚΕΛ και του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην εξεύρεση µιας δίκαιης
υπό τις περιστάσεις, λειτουργικής και βιώσιµης λύσης που να τερµατίζει την κατοχή και
να ακυρώνει διχοτοµικά τετελεσµένα, να διασφαλίζει την επανένωση του τόπου και του
λαού µας, Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων, καθώς και το δικαίωµα όλων των προσφύγων για
επιστροφή, είναι δεδοµένη. Όπως δεδοµένη είναι και η επιµονή µας για εξεύρεση λύσης
µέσα στο συµφωνηµένο πλαίσιο δικοινοτικής, διζωνικής οµοσπονδίας µε πολιτική
ισότητα όπως περιγράφεται από τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Λύσης σύµφωνης µε
το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που να εδράζεται στις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου
του 1977 και 1979 και θα προνοεί για τη µετεξέλιξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας από
ενιαίο σε οµοσπονδιακό κράτος, µε µία κυριαρχία, µία ιθαγένεια, µία διεθνή
προσωπικότητα.
Δυστυχώς, στο πλαίσιο της λεγόµενης νέας τάξης πραγµάτων και της σταδιακής
συνεχιζόµενης εκτροπής των διεθνών σχέσεων από τη βάση του διεθνούς δικαίου, οι
τουρκικές θέσεις εξακολουθούν να βρίσκουν υποστηρικτές ένεκα κυρίως του πλέγµατος
γεωστρατηγικών, οικονοµικών και άλλων συµφερόντων. Η διαιώνιση του προβλήµατος,
δεν είναι καθόλου άσχετη µε τους σύγχρονους ανταγωνισµούς στην ευρύτερη περιοχή
µας για γεωπολιτικό και οικονοµικό έλεγχο, για διασφάλιση της πρόσβασης σε
ενεργειακούς πόρους και έλεγχο των αγωγών του φυσικού αερίου.
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σοσιαλιστικών κρατών
στην Ευρώπη, καθώς και την αποδυνάµωση του Κινήµατος των Αδεσµεύτων, δόθηκε
ακόµη περισσότερο η δυνατότητα στις ΗΠΑ και τους στενούς συµµάχους τους στο
ΝΑΤΟ να διαµορφώσουν ένα διεθνές περιβάλλον βασισµένο στη δύναµη και το «δίκαιο
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του ισχυρού». Το γεγονός αυτό δεν άφησε ανεπηρέαστη την πορεία ούτε του δικού µας
προβλήµατος, καθώς µέσα σε αυτό το συγκεκριµένο περιβάλλον των διεθνών εξελίξεων
η Τουρκία αναδεικνύεται σε ακόµη πιο σηµαντικό παίκτη στην παγκόσµια σκακιέρα.
Αυτό εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και τις δυσκολίες που σήµερα αντιµετωπίζουµε στο διεθνή
χώρο και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι από το 2004 και
εντεύθεν η Κυπριακή Δηµοκρατία αποτελεί πλήρες κράτος- µέλος, της ΕΕ το οποίο
εντάχθηκε µε το σύνολο των εδαφών του. Και παρά την ευρεία αναγνώριση του
δηµιουργικού ρόλου που διαδραµατίζει η Ε/κυπριακή πλευρά και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας.
Μετά την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004, οι δυσκολίες που κληθήκαµε να
αντιµετωπίσουµε ως Ε/κυπριακή κοινότητα για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα εντάθηκαν.
Μέχρι και τις προεδρικές εκλογές του 2008, ορισµένοι εταίροι µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση επέλεγαν να µας επιρρίπτουν ευθύνες για τη µη πρόοδο του Κυπριακού µε
τιµωρητική µάλιστα διάθεση ένεκα της µη υιοθέτησης του προταθέντος Σχεδίου λύσης.
Η εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δηµοκρατίας, έδωσε νέα ώθηση
στην πορεία του Κυπριακού και αναζωογόνησε µε τη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών
ουσίας τη διαδικασία των συνοµιλιών και την προοπτική λύσης. Ο Δ. Χριστόφιας
υλοποίησε και διεύρυνε τη συµφωνία της 8ης Ιουλίου 2006. Συστάθηκαν, λειτούργησαν
και απόδωσαν συγκεκριµένο έργο οι Οµάδες Εργασίας και οι Τεχνικές Επιτροπές που
προνοούνταν στη συµφωνία της 8ης Ιουλίου. Τα κοινά ανακοινωθέντα των ηγετών των
δύο κοινοτήτων – 23ης Μαΐου και 1ης Ιουλίου 2008 – διαµόρφωσαν τη βάση για την
έναρξη απευθείας συνοµιλιών. Για πρώτη φορά, η Τ/ κυπριακή πλευρά αποδέχτηκε
ρητώς ότι η δικοινοτική διζωνική οµοσπονδιακή Κυπριακή Δηµοκρατία θα έχει µία και
µόνη κυριαρχία, µια διεθνή προσωπικότητα και µια ιθαγένεια.
Με πρωτοβουλία και επιµονή του Προέδρου της Δηµοκρατίας ξεκαθαρίστηκε από την
αρχή και συµφωνήθηκε µε τα Ηνωµένα Έθνη και την τ/κυπριακή πλευρά ότι η
διαδικασία των συνοµιλιών θα είναι κυπριακής ιδιοκτησίας και δεν θα υπάρξουν
ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα και επιδιαιτησία.
Με στόχο την επίτευξη της λύσης, που αποτελεί τη µόνη πραγµατική επιλογή για το
µέλλον του τόπου και του λαού µας, ο Πρόεδρος Χριστόφιας µε τη διαπραγµατευτική
του οµάδα κατέθεσαν στο τραπέζι των συνοµιλιών σειρά προτάσεων, στηριγµένων σε
αρχές και στη βάση των διαχρονικών θέσεων της Ε/κυπριακής κοινότητας. Κατά τις
συνοµιλίες σηµειώθηκαν συγκλίσεις ιδιαίτερα στα κεφάλαιο Διακυβέρνησης, Οικονοµίας
και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραµένουν µεγάλες αποκλίσεις κύρια στα κεφάλαια
Περιουσιακό, Εδαφικό, Ασφάλεια και Εγγυήσεις καθώς και στο θέµα των Εποίκων. Υπό
αυτά τα δεδοµένα το ΑΚΕΛ εκτιµά ότι υπήρξε πρόοδος στις συνοµιλίες που δεν πρέπει
να µηδενίζεται, όµως αυτή η πρόοδος δεν είναι ακόµα ικανοποιητική.
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Ειδικότερα στο κεφάλαιο της εκτελεστικής εξουσίας, εκτιµούµε ότι οι προτάσεις που
κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ξεπερνούν αρνητική κληρονοµιά της Ζυρίχης και
του Σχεδίου Ανάν. Είναι προτάσεις σωστές, συνενωτικές, λογικές, δηµοκρατικές που
µπορούν να γίνουν αµοιβαία αποδεκτές. Είναι προτάσεις που συνάδουν µε τις αρχές
λύσης του Κυπριακού και τις οµόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου του 1989,
και υπηρετούν την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης δικοινοτικής, διζωνικής
οµοσπονδίας, όπως έχουµε δεσµευτεί οι δύο κοινότητες έναντι και της διεθνούς
κοινότητας από το 1977.
Συνεκτιµώντας τα πιο πάνω, εκφράζουµε την αµέριστη υποστήριξή µας στην πολιτική
και τους χειρισµούς του Προέδρου της Δηµοκρατίας στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος
χειρίζεται το Κυπριακό στη βάση συγκροτηµένης στρατηγικής, που υπηρετεί το στόχο
της εξεύρεσης λύσης που θα απαλλάσσει την Κύπρο από την κατοχή και τον εποικισµό
και θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώµατα του λαού µας.
Ο Πρόεδρος επιδεικνύει πολιτική βούληση για λύση του Κυπριακού, εµµονή σε αρχές,
αποφασιστικότητα, ρεαλισµό και ετοιµότητα για ένα αµοιβαία αποδεκτό συµβιβασµό µε
την τ/κυπριακή κοινότητα. Στο διεθνή χώρο αξιοποιεί στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό
τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό παράγοντα ακολουθώντας πολυεπίπεδη εξωτερική
πολιτική. Ενισχύει τα ερείσµατα που διαθέτει η Κύπρος στο εξωτερικό, αξιοποιεί
συνεχώς την ιδιότητα της Κύπρου ως µέλος της ΕΕ, αναθερµαίνει τις σχέσεις της
Κυπριακής Δηµοκρατίας µε παραδοσιακούς φίλους και συµµάχους. Ισχυρότατο όπλο για
την Κύπρο συνιστά η αξιοπιστία του Προέδρου Χριστόφια στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό
χώρο όπου παντού αναγνωρίζεται ως εκείνος ο ηγέτης που ειλικρινά επιθυµεί και
εργάζεται για λύση του Κυπριακού µέσα στα πλαίσια που αποδέχεται και η διεθνής
κοινότητα.
Αναµφίβολα, η ανάδειξη του κ. Έρογλου στην ηγεσία της Τ/κυπριακής κοινότητας
συνιστά αρνητική εξέλιξη. Οι θέσεις που εκφράζει διαχρονικά συγκρούονται µε το
γράµµα και το πνεύµα των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, αντιστρατεύονται τα συµφέροντα του
κυπριακού λαού στο σύνολο του και βρίσκονται έξω από το συµφωνηµένο πλαίσιο
λύσης και διεξαγωγής των συνοµιλιών. Αν ο κ. Έρογλου εξακολουθήσει να προσέρχεται
στις συνοµιλίες µε αυτές ή ανάλογες θέσεις, τότε η προοπτική των συνοµιλιών
διαγράφεται δυσοίωνη. Υπό αυτό το πρίσµα εκτιµούµε ότι η απαίτηση του Προέδρου για
ευθυγράµµιση του Ντερβίς Έρογλου µε το συµφωνηµένο πλαίσιο ήταν ορθή και
επιβεβληµένη.
Πολύ σωστά ενεργώντας ο Πρόεδρος Χριστόφιας µε επιστολές και άλλες ενέργειες του
στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, τα µόνιµα µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή
Ένωση έγκαιρα επεσήµανε τους κινδύνους από τις θέσεις που εκφράζει ο κ. Έρογλου
και έθεσε προ των ευθυνών του τον διεθνή και τον ευρωπαϊκό παράγοντα. Τα Ηνωµένα
Έθνη, τα µόνιµα κράτη µέλη του Συµβουλίου Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν
καθήκον να ασκήσουν την επιρροή τους προς την τουρκική πλευρά έτσι που να κινηθεί
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εντός του συµφωνηθέντος πλαισίου. Την ώρα που εµείς, αλλά και ο διεθνής
παράγοντας,
επιµένουµε ότι η τουρκική πλευρά πρέπει να κινηθεί µέσα στο
συµφωνηθέν πλαίσιο, θα ήταν ολέθριο λάθος µε δικές µας λανθασµένες κινήσεις –
όπως η απόσυρση προτάσεων - να της δώσουµε την ευκαιρία να ξεφύγει από αυτό το
πλαίσιο και να φορτωθούµε ευθύνες για τυχόν αδιέξοδο.
Οι διακηρύξεις του Πρωθυπουργού Ερντογάν ότι επιθυµεί λύση του Κυπριακού µέχρι το
τέλος του έτους, πρέπει να µεταφραστούν σε πολιτική βούληση και πράξη στο τραπέζι
των συνοµιλιών, όπως υπογραµµίζεται και στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου του Δεκέµβρη 2009. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποδειχθούν απλά
επικοινωνιακά τεχνάσµατα που σε τίποτε δεν βοηθούν. Η Άγκυρα πρέπει να κατανοήσει
ότι η διαιώνιση του Κυπριακού συνιστά πρόβληµα για την ίδια την Τουρκία και τις
φιλοδοξίες της. Όσο πιο γρήγορα κατανοήσει αυτή την πραγµατικότητα και αλλάξει την
πολιτική της τόσο πιο γρήγορα θα ανοίξει ο δρόµος για τη λύση του Κυπριακού. Το
ΑΚΕΛ παρακολουθεί και αναλύει µε προσοχή τα τεκταινόµενα στην Τουρκία και µε
ανησυχία σηµειώνει τις εκτιµήσεις διαφόρων κύκλων ότι το Κυπριακό, παρά τις
φραστικές διακηρύξεις, δεν είναι στις προτεραιότητες της τουρκικής κυβέρνησης αυτή
τη στιγµή. Πολύ περισσότερο προκαλούν ανησυχία και προβληµατισµό οι εκτιµήσεις
ότι στην αντιπαλότητα Ερντογάν και βαθέως κράτους το Κυπριακό αφήνεται στην
διαχείριση των στρατιωτικών και των αντιπάλων του τούρκου πρωθυπουργού.
Η ανάδειξη του Ντερβίς Έρογλου στην ηγεσία της τ/κυπριακής κοινότητας δεν πρέπει να
οδηγήσει σε απογοήτευση. Αντίθετα επιβάλλει να ενταθούν οι επαφές και ο συντονισµός
ενεργειών µε εκείνες τις δυνάµεις των τ/κυπρίων συµπατριωτών µας που πραγµατικά
επιθυµούν λύση του Κυπριακού στη βάση της δικοινοτικής διζωνικής οµοσπονδίας.
Σε σχέση µε το Κυπριακό η πιθανότητα έστω να φτάσουµε σε λύση αναδεικνύει
αντιδράσεις που ελλοχεύουν από καιρό στο εσωτερικό µέτωπο. Είναι προφανές ότι
µερίδα του πολιτικού κόσµου – µε τη στήριξη ΜΜΕ - όλο και περισσότερο αµφισβητεί
και εναντιώνεται στη λύση διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας. Αντί της διζωνικής
δικοινοτικής οµοσπονδίας προβάλλεται µια ιδεατή λύση, που ποτέ κανένας δεν την έχει
προσδιορίσει και πολύ περισσότερο δεν είπε µε ποιους τρόπους και µε ποια στήριξη
στο διεθνή χώρο θα επιτύχουµε αυτή τη λύση. Στο όνοµα αυτής της ιδεατής λύσης
καλλιεργείται στην ουσία κουλτούρα µη λύσης και αποδοχής της διχοτόµησης. Οι
πολέµιοι της οµοσπονδίας, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι προωθούν τη διχοτόµηση µε
τα ολέθρια επακόλουθα που θα έχει µια τέτια κατάσταση για το σύνολο του λαού µας.
Είναι προφανές επίσης ότι η κόπωση, αλλά και οι αντιπολιτευτικές και προεκλογικές
σκοπιµότητες, οδηγούν ορισµένους να καταθέτουν προτάσεις που τυχόν υλοποίηση
τους θα εγκλωβίσει την ε/κυπριακή πλευρά σε εκβιαστικά χρονοδιαγράµµατα και
απαράδεκτες επιδιαιτησίες µε αποτέλεσµα όχι την εξεύρεση συµφωνηµένης λύσης προς
το συµφέρον της Κύπρου και του λαού µας, αλλά την επιβολή λύσης προς εξυπηρέτηση
ξένων συµφερόντων.
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Το ΑΚΕΛ, ασυµβίβαστος πολέµιος της κατοχής και της διχοτόµησης θα συνεχίσει να
παλεύει για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ, των
Συµφωνιών Υψηλού Επιπέδου, του συµφωνηθέντος πλαισίου των συνοµιλιών, του
διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ως ΑΚΕΛ µας ενδιαφέρει η λύση να επιτευχθεί το
συντοµότερο δυνατό, αλλά ταυτόχρονα µας ενδιαφέρει να έχει τέτοιο περιεχόµενο που
να διασφαλίσει µια καινούργια ελπιδοφόρα αρχή για το σύνολο του κυπριακού λαού.

Η ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Από το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ µέχρι σήµερα, στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα έλαβαν
χώρα σοβαρές εξελίξεις στο κοινωνικο-οικονοµικό και στο πολιτικό πεδίο. Η οικονοµική
κρίση του 2001, αλλά και οι εξελίξεις που ακολούθησαν αναφορικά µε την επίλυση του
Κυπριακού προβλήµατος κατά τη διαδικασία του Σχεδίου Ανάν, δηµιούργησαν τις
προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση ισορροπίας υπέρ των προοδευτικών και φιλειρηνικών
δυνάµεων στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα, που επιθυµούν λύση του Κυπριακού. Όµως
η περίοδος που ξεκίνησε από το 2009, ανέτρεψε αυτό το ισοζύγιο δυνάµεων.
Αρχικά, το 2009 η λεγόµενη κυβέρνηση στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε το
Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό Κόµµα, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόωρες «εκλογές»
λόγω του οικονοµικού πακέτου που επιβλήθηκε από την Τουρκία και που υποχρεωτικά
έπρεπε να εφαρµόσει και τελικά ηττήθηκε. Ακολούθως στις λεγόµενες «προεδρικές
εκλογές», η ηγεσία της κοινότητας από τον Μεχµέτ Αλί Ταλάτ πέρασε στον Έρογλου, ο
οποίος υποστηρίζει λύση δύο κρατών.
Για την επικράτηση όλων των πιο πάνω, ρόλο έπαιξαν και οι κοινωνικό-οικονοµικοί
παράγοντες της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι αντιπαραθέσεις εντός των
προοδευτικών και φιλειρηνικών δυνάµεων της κοινότητας σε όλη αυτή την περίοδο,
αλλά και το ότι το Ρεπουµπλικανικό Τουρκικό Κόµµα δεν κατάφερε να θέσει επί τάπητος
τη διαφορετικότητά του στην «κυβέρνηση», αλλά αντίθετα εµπλάκηκε σε µια
προσπάθεια διαχείρισης του κατοχικού καθεστώτος υπερασπίζοντας ανοικτά την
«ΤΔΒΚ»,
αποτέλεσαν επίσης σηµαντικούς παράγοντες για τα προαναφερθέντα
αποτελέσµατα.
Παράγοντας της αλλαγής σε αυτή την περίοδο στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα ήταν και
η προώθηση διεκδικήσεων που, παραβλέποντας τα πραγµατικά αίτια της λεγόµενης
αποµόνωσης, ενισχύουν και µονιµοποιούν τη διχοτόµηση στην Κύπρο, όπως είναι η
εφαρµογή του απευθείας εµπορίου. Παράλληλα, η αποτυχία της υλοποίησης τέτοιων
διεκδικήσεων, ήταν επίσης παράγοντας της αλλαγής στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Οι ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού προβλήµατος που αναγεννήθηκαν µετά την
εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας, δεν
εκτιµήθηκαν σε ικανοποιητικό επίπεδο από την Τουρκοκυπριακή ηγεσία. Η σχεδόν

20
απόλυτη σύµπλευση του Μεχµέτ Αλί Ταλάτ µε την Άγκυρα, η εγκατάλειψη από µέρους
της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας θέσεων για τη λύση του Κυπριακού που στο παρελθόν
είχαν συµφωνηθεί µεταξύ ΑΚΕΛ και ΡΤΚ και η κατάθεση προτάσεων εκ µέρους της
Τουρκοκυπριακής ηγεσίας, που σε µερικές περιπτώσεις ήταν εκτός του συµφωνηµένου
πλαισίου, ήταν αιτίες για περαιτέρω εντάσεις και καθυστερήσεις στη διαδικασία. Το
δεδοµένο αυτό συνέβαλε στη µείωση των προσδοκιών για λύση του Κυπριακού και
έσπρωξε µάζες Τ/κυπρίων σε δυνάµεις που δεν επιθυµούν τη λύση.
Το δίδυµο Ερντογάν – Γκιούλ
πολύ διστακτικά και καθυστερηµένα στήριξε την
υποψηφιότητα Ταλάτ, ενώ άλλες δυνάµεις στην Τουρκία τάχθηκαν αποφασιστικά και
εργάστηκαν υπέρ της υποψηφιότητας του Έρογλου. Αυτό διαµόρφωσε σε µεγάλο
βαθµό και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του τ/κύπριου ηγέτη..
Αυτή η περίοδος έθεσε ξανά επί τάπητος τον καθοριστικό ρόλο που έχει η Τουρκία στις
κατεχόµενες περιοχές. Η Τουρκία είναι σε θέση να υποθηκεύσει την πολιτική βούληση
της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, τόσο µε τον εποικισµό και τη ριζική αλλαγή της
δηµογραφικής δοµής, όσο και µε διάφορους θεσµούς και οργανώσεις όπως ο κατοχικός
στρατός, η «πολιτική άµυνα», η «οργάνωση πολιτικών υποθέσεων», η «αντιπροσωπεία
βοήθειας της Τουρκικής Δηµοκρατίας». Καθοριστικό ρόλο παίζει και η οικονοµική
εξάρτηση του ψευδοκράτους από την Τουρκία. Η Τουρκία προωθεί την ενίσχυση του
ιδιωτικού κεφαλαίου και την ενθάρρυνση των επενδύσεων του τουρκικού κεφαλαίου στις
κατεχόµενες περιοχές στο πλαίσιο της οικονοµικής βοήθειας που δίνεται διαµέσου του
τρίχρονου «Οικονοµικού Πρωτοκόλλου» για την περίοδο 2010-2011-2012, το οποίο
υπογράφηκε από την «κυβέρνηση» των κατεχοµένων και την τουρκική κυβέρνηση.
Ιδιαίτερα µετά το 2004, υπάρχει αύξηση των επενδύσεων τουρκικού κεφαλαίου από την
Τουρκία στα κατεχόµενα στους τοµείς του τουρισµού και της παιδείας. Το δεδοµένο
αυτό, µετά την στρατιωτική εισβολή και την προσπάθεια αλλαγής της δηµογραφικής
δοµής, µπορεί να χαρακτηριστεί και ως «εισβολή» στο οικονοµικό πεδίο.
Όλες αυτές οι εξελίξεις, αποτελούν δεδοµένα που από τη µια θέτουν σε κίνδυνο την
κοινωνική ύπαρξη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας και από την άλλη δυσκολεύουν τη
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού προβλήµατος. Η λύση του Κυπριακού
προβλήµατος έχει µεγάλη σηµασία για τη διατήρηση της ύπαρξης και τη συνέχιση της
ταυτότητας της Τουρκοκυπριακής κοινότητας στο νησί. Η προστασία της ύπαρξης της
Τουρκοκυπριακής κοινότητας περνά µέσα από την επίλυση του Κυπριακού και κατά τη
διαδικασία επίλυσης του προβλήµατος η Τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι στρατηγικός
εταίρος των προοδευτικών, δηµοκρατικών δυνάµεων στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα.
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Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Για το ΑΚΕΛ η επαναπροσέγγιση έχει στρατηγική σηµασία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης
του Κυπριακού προβλήµατος η επαναπροσέγγιση µε τις προοδευτικές και πατριωτικές
δυνάµεις της Τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι πολύ σηµαντική στην προσπάθεια
επανένωσης και ανοικοδόµησης της κοινής µας πατρίδας. Αυτή η θέση εδράζεται στην
διεθνιστική ιδεολογία του ΑΚΕΛ που αντιµάχεται τον εθνικισµό, καθώς και στην αντίληψη
ότι απέναντι στον ιµπεριαλισµό και στην κατοχή πρέπει να οικοδοµήσουµε κοινό
µέτωπο αγώνα Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. Η επαναπροσέγγιση όσο σηµαντική είναι
κατά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, άλλο τόσο σηµαντική είναι και στη
δηµιουργία θετικών συνθηκών για την υλοποίηση της λύσης, αλλά και στις συνθήκες
µετά.
Το ΑΚΕΛ δεν αντιµετωπίζει την επαναπροσέγγιση µε µια ευκαιριακή αντίληψη. Το ΑΚΕΛ
καθόρισε την πολιτική της επαναπροσέγγισης και έκανε βήµατα υλοποίησής της αµέσως
µετά την τραγωδία του 1974 όταν ήταν ακόµα έντονα τα συναισθήµατα από την
τουρκική εισβολή. Με την πολιτική της επαναπροσέγγισης αναζητήθηκαν δρόµοι
επικοινωνίας µε την Τουρκοκυπριακή κοινότητα και απεξάρτησης της από την Τουρκία.
Από την άλλη δόθηκαν µάχες ενάντια στον εθνικισµό και τον σοβινισµό εντός της
Ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Το ΑΚΕΛ αντιµετωπίζει την επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων πρώτιστα ως
πολιτική διαδικασία. Απορρίπτουµε προσεγγίσεις που θεωρούν ότι η επαναπροσέγγιση
είναι απλά θέµα καταπολέµησης προκαταλήψεων µέσω συγκεκριµένης δουλιάς για
αλλαγή της ψυχολογικής διάθεσης της µιας κοινότητας έναντι της άλλης, ή αποσυνδέουν
την επαναπροσέγγιση από τον αντικατοχικό αγώνα. Το ΑΚΕΛ τάσσεται ενάντια στις
όποιες προσπάθειες ποδηγέτησης της επαναπροσέγγισης από ξένα κέντρα. Η
επαναπροσέγγιση είναι υπόθεση πρώτα και κύρια των ίδιων των Κυπρίων και των
οργανωµένων συνόλων που τους εκφράζουν.
Από το 20ο Συνέδριο µέχρι και σήµερα, το ΑΚΕΛ διαφύλαξε και ανέπτυξε τις σχέσεις του
µε την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Συνεχίζοντας τη συµµετοχή του στις συναντήσεις ε/
κυπριακών και τ/κυπριακών κοµµάτων στο Λήδρα Πάλας, παράλληλα έδωσε συνέχεια
και στις διµερής επαφές µε προοδευτικά πολιτικά κόµµατα και οργανώσεις. Το Κόµµα
µας δίνοντας έµφαση στις επαφές του σε κεντρικό επίπεδο, ταυτόχρονα επιδιώκει
ανάπτυξη σχέσεων και σε επαρχιακό επίπεδο, ιδιαίτερα µε το Ρεπουµπλικανικό
Τουρκικό Κόµµα. Αποδίδουµε σηµασία στη διεύρυνση των επαφών και στη µαζική
συµµετοχή σε εκδηλώσεις επαναπροσέγγισης πολιτικού, πολιτιστικού και κοινωνικού
χαρακτήρα. Μέσα στα ίδια πλαίσια κινούνται και οι οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος
που αναπτύσσουν σχέσεις και επαφές µε αντίστοιχες τ/κυπριακές οργανώσεις.
Ιδιαίτερα στη δράση της ταξικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΠΕΟ, σηµαντική θέση
έχουν οι προσπάθειες πραγµατοποίησης κοινών δραστηριοτήτων µε τις
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Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και η οργάνωση των
Τουρκοκύπριων που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. Οι εορτασµοί της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς και στις δύο πλευρές της διαχωρισµένης µε το συρµατόπλεγµα Λευκωσίας
µε τη συµµετοχή οργανώσεων των δύο κοινοτήτων, αποτελεί ένα ωραίο παράδειγµα της
αλληλεγγύης των εργαζοµένων των δύο κοινοτήτων και έχει ενισχύσει την ταξική
αλληλεγγύη.
Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις αποτέλεσαν ισχυρή απάντηση στις απόψεις ότι οι δύο
κοινότητες δεν θα µπορέσουν να ζήσουν µαζί. Έθεσαν επί τάπητος την αναγκαιότητα
για επανένωση του τόπου και του λαού µας ενάντια στις πολιτικές της διχοτόµησης για
ένα καλύτερο µέλλον, προωθώντας τα θετικά στοιχεία της συµβίωσης και αντλώντας
διδάγµατα από τις αρνητικές πτυχές του παρελθόντος των δύο κοινοτήτων.
Το Κόµµα µας, υποστηρίζει και παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των προτάσεων για
τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονται στο πρόγραµµα της κυβέρνησης Δηµήτρη
Χριστόφια, παρεµβαίνει για την επίλυση προβληµάτων και ενθαρρύνει περαιτέρω
βήµατα σε αυτό το θέµα, υπογραµµίζοντας ότι και οι Τ/κύπριοι είναι πολίτες της
Κυπριακής Δηµοκρατίας. Οι προτάσεις αυτές στέλλουν ξεκάθαρα µηνύµατα προς τους
Τ/κυπρίους, όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.
Σε συνθήκες όπου επικρατεί απαισιοδοξία για τις προοπτικές λύσης, λόγω των
τουρκικών θέσεων,
ο ρόλος που έχει να επιτελέσει η επαναπροσέγγιση αποκτά
µεγαλύτερη σηµασία. Συνειδητοποιώντας όλα τα πιο πάνω, το ΑΚΕΛ θα συνεχίζει να
υλοποιεί όλα τα καθήκοντα που του αναλογούν για την προώθηση της πολιτικής της
επαναπροσέγγισης µαζί µε τις οργανώσεις του Λαϊκού Κινήµατος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Θεσµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις
Η Διακυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια, πέτυχε µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να
προωθήσει την εισαγωγή και την υλοποίηση σειράς θεσµικών αλλαγών και διάφορων
πολιτικών σε σηµαντικούς τοµείς. Αυτές αναδεικνύουν την ποιοτική διαφορά της
Διακυβέρνησης Χριστόφια αλλά και το έντονα φιλολαϊκό και προοδευτικό της στίγµα.
Πρόκειται για ζητήµατα που χρόνιζαν και ταλαιπωρούσαν την κυπριακή κοινωνία και
που η επίλυση τους ωφελεί σηµαντικά το κοινωνικό σύνολο και διασφαλίζει επί µακρόν
τις επόµενες γενιές.
Τρανά παραδείγµατα τέτοιων αλλαγών και πολιτικών αποτελούν η οριστική επίλυση του
υδατικού προβλήµατος, ο διακανονισµός των αγροτικών χρεών, η διασφάλιση της
βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η αναβάθµιση των συγκοινωνιών, η
εισαγωγή του σχεδίου στήριξης των εισοδηµάτων των συνταξιούχων που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας, η εφαρµογή ολοκληρωµένης πολυεπίπεδης στεγαστικής
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πολιτικής, η διαµόρφωση µεταναστευτικής πολιτικής, η επίλυση του θέµατος του Ακάµα.
Αξιοποιήθηκε επίσης το Διάταγµα για τον κατώτατο µισθό, µε στόχο να στηριχθούν οι
εργαζόµενοι που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι λόγω των συνθηκών και των όρων
απασχόλησης τους.
Παράλληλα, εισήχθησαν νέες στρατηγικές στα Σχέδια Ανάπτυξης για την υλοποίηση
µέτρων κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής, προωθείται ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο θα
πετύχει η κυπριακή κοινωνία να κάνει ένα βήµα µπροστά κερδίζοντας το στοίχηµα της
πάταξης της γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες την κυπριακή κοινωνία.
Προς αυτή την κατεύθυνση επεκτείνεται και ο επιτυχηµένος θεσµός των Κέντρων
Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
Επιλύθηκε επίσης, µε ικανοποιητικό τρόπο, ένα ακόµη θέµα που ταλάνιζε πολλούς
ανθρώπους και το κράτος για πολλά χρόνια. Το θέµα των εκτάκτων υπαλλήλων της
δηµόσιας υπηρεσίας. Με τα νοµοσχέδια που κατατέθηκαν από την Κυβέρνηση στη
Βουλή, προνοείται η διασφάλιση της παραµονής πέραν των 2.000 έκτακτων υπαλλήλων
αορίστου χρόνου οι οποίοι θα είναι εναλλάξιµοι και η ρύθµιση του τρόπου πρόσληψης
έκτακτου προσωπικού.
Τέθηκαν επίσης τα θεµέλια ενός σύγχρονου συστήµατος πολεοδοµικού και χωροταξικού
σχεδιασµού και ελέγχου της ανάπτυξης ολόκληρης της Κύπρου, µέσα από Σχέδια που
θα τερµατίσουν δια παντός την άναρχη και αποσπασµατική ανάπτυξη, εµπλέκοντας στις
διαδικασίες τις Τοπικές Αρχές αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας τη
συµµετοχική δηµοκρατία και τη διαφάνεια, αλλά και τον εκσυγχρονισµό και την
απλοποίηση των διαδικασιών.
Τοµή συνιστά και η Μεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δεκαετές Πρόγραµµα
Μεταρρύθµισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προνοεί τη διαµόρφωση του Ενιαίου
Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη συµπλεγµατοποίηση των κοινοτήτων, τη συνένωση
υπηρεσιών και τη σύσταση Επαρχιακών Συµβουλίων υπό την ευθύνη των οποίων θα
υλοποιούνται τα έργα, η λειτουργία και η διαχείριση δικτύων υποδοµών.
Σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική, για πρώτη φορά εφαρµόστηκαν Σχέδια Κοινωνικού
Τουρισµού που έδωσαν τη δυνατότητα επιχορηγηµένων διακοπών σε ασφαλισµένους
µε χαµηλά εισοδήµατα, συνταξιούχους, λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος και άτοµα µε
αναπηρίες. Σηµαντικό θεσµικό µέτρο αποτελεί ακόµα η λειτουργία του νέου Τµήµατος
Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες και ο εκσυγχρονισµός του Νόµου Περί
Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων. Σηµαντικότατο και ριζοσπαστικό µέτρο
αποτελεί επίσης η εισαγωγή του Νόµου για πρόσληψη µε ποσόστωση ατόµων µε
αναπηρίες στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Παρόµοια θεσµικά βήµατα έγιναν και σε ότι αφορά την οικογενειακή πολιτική. Άρχισε και
συστηµατοποίησε τη λειτουργία του το Συµβούλιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής όπως
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και ο Φορέας Δηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Επιπλέον εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συµβούλιο το Πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέµηση
της βίας στην Οικογένεια.
Περεταίρω, µέσα από εντατική δουλειά και επεξεργασία έγινε κατορθωτό να
ολοκληρωθούν νοµοσχέδια και κανονισµοί που για αρκετό καιρό εκκρεµούσαν σε ότι
αφορά την Επιθεώρηση Εργασίας, όπως ο Περί Συντεχνιών Νόµος, οι κανονισµοί για
τους όρους απασχόλησης των εργοδοτουµένων στα κέντρα αναψυχής, ο Νόµος για
τους εργοδοτούµενους στα ξενοδοχεία, ο Νόµος για την Προστασία των Νέων στην
Απασχόληση. Προς αυτή την κατεύθυνση ετοιµάστηκαν 14 νέα νοµοθετήµατα και
κώδικες πρακτικής.
Στον τοµέα της Παιδείας υλοποιείται η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.
Στον τοµέα της ενέργειας για πρώτη φορά τέθηκαν οι βάσεις που θα επιτρέψουν να
ασκηθεί ενεργειακή πολιτική και προωθείται η σύσταση Συµβουλίου Ενεργειακής
Πολιτικής. Έχει ήδη συσταθεί η Δηµόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου, η οποία άρχισε
εργασία για υλοποίηση του στόχου της εισαγωγής στην Κύπρο φυσικού αερίου το 2013.
Υλοποιούνται συστηµατικά έργα προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Όσον αφορά την Εθνική Φρουρά κατατέθηκε νοµοσχέδιο που ενοποιεί και
εκσυγχρονίζει την νοµοθεσία που τη διέπει και αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά το ζήτηµα
της φυγοστρατίας.
Όσον αφορά το περιβάλλον υλοποιείται ολοκληρωµένη στρατηγική για τη διαχείριση του
περιβάλλοντος.

Κοινωνική πολιτική
Στόχος µας είναι η οικοδόµηση ενός σύγχρονου κράτους το οποίο να προωθεί έµπρακτα
µια ανθρωποκεντρική κοινωνική πολιτική και να καλλιεργεί την κοινωνική αλληλεγγύη.
Από την ηµέρα ανάληψης της Προεδρίας η Κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια πήρε
ριζοσπαστικά µέτρα και απελευθέρωσε τεράστιους πόρους προκειµένου να
διαµορφώσει πολυεπίπεδη κοινωνική πολιτική.
Προς αυτή την κατεύθυνση προωθήθηκαν τα κάτωθι µέτρα κοινωνικής πολιτικής:
•

Εισαγωγή και θεσµοθέτηση του πασχαλινού επιδόµατος

•

Αύξηση των χαµηλών συντάξεων µέσα από το «Σχέδιο Ενίσχυσης των
συνταξιούχων µε χαµηλά εισοδήµατα»

•

Αύξηση των συντάξεων και των δηµοσίων βοηθηµάτων

•

Επίλυση του προβλήµατος της βιωσιµότητας του Τ.Κ.Α.
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•

Βοήθεια στους γεωργοκτηνοτρόφους.

•

Εισαγωγή επιδόµατος φροντίδας παραπληγικών και βελτίωση της χορηγίας για τους
τυφλούς µε την απόφαση για σύνδεση µε τη κίνηση του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.

•

Αύξηση του κατώτατου µισθού τρεις διαδοχικές φορές.

•

Ψήφιση νόµου για πρόσληψη αναπήρων στο δηµόσιο µε ειδικά κριτήρια.

•

Αύξηση επιδοµάτων και άλλων ωφεληµάτων στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες
οικογένειες.

•

Ενίσχυση των εισοδηµάτων των εγκλωβισµένων.

•

Αναβάθµιση της στεγαστικής πολιτικής για προσφυγές και µη.

•

Ουσιαστική αναβάθµιση των εισοδηµατικών κριτηρίων και σηµαντική αύξηση των
χορηγιών στέγασης σε όλα τα σχέδια των προσφύγων.

•

Δωρεάν µεταφορά µαθητών στα σχολεία.

•

Εισαγωγή του φοιτητικού πακέτου στήριξης ύψους €12εκ κ.α.

Παράλληλα ως ΑΚΕΛ θεωρούµε ότι: χρειάζεται ν αντιµετωπιστεί πλήρως το φαινόµενο
της φτώχειας το οποίο οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισµό. Παρά τα ιδιαίτερα θετικά
βήµατα που έχουν γίνει και που έχουν µειώσει τον αριθµό των ανθρώπων που ζουν
κάτω από το όριο της φτώχειας, χρειάζεται να γίνουν ακόµα περισσότερα ιδιαίτερα στον
τοµέα των συντάξεων, των βοηθηµάτων και στο επίπεδο µονογονεϊκών οικογενειών.

Οικονοµία
Στόχος µας είναι η διαµόρφωση ενός σύγχρονου κράτους στο οποίο, κατά το δυνατόν
στα πλαίσια του υφιστάµενου συστήµατος, θα βρίσκονται σε αρµονία η οικονοµική
ανάπτυξη και η κοινωνική ευηµερία. Υποστηρίζουµε µια οικονοµική πολιτική µε
ανθρωποκεντρική εστίαση.
Μια πολιτική πολύπλευρης και πολυεπίπεδης ανάπτυξης µέσα σε ένα σύστηµα µικτής
οικονοµίας στο οποίο θα συνυπάρχουν και θα συνεργάζονται αρµονικά, θα
αλληλοσυµπληρώνονται και θα αλληλοστηρίζονται η ιδιωτική, η κρατική και η
συνεργατική πρωτοβουλία.
Προς επίτευξη αυτού του οράµατος θα πρέπει να διασφαλιστεί:
•

Η προώθηση της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα µέσα από συνεχή προσαρµογή στη
νέα τεχνολογικά δεδοµένα την έρευνα και την καινοτοµία και τη συνεχή βελτίωση της
παραγωγικότητας της οικονοµίας.

•

Η υπεράσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισµών δηµόσιας ωφέλειας,
αλλά και ο εκσυγχρονισµός τους κατά τρόπο που να καταστούν πιο ευέλικτοι και πιο
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ανταγωνιστικοί µέσα στο ευρωπαϊκό οικονοµικό γίγνεσθαι. Στόχος πρέπει να είναι η
παροχή πιο φθηνών και ποιοτικών υπηρεσιών στο λαό.
•

Διατήρηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους σε
ικανοποιητικά επίπεδα ώστε οι εξοικονοµήσεις να οδηγήσουν στην απελευθέρωση
πόρων οι οποίοι να διοχετεύονται για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και την
ανανέωση της υποδοµής της οικονοµίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να
γίνουν περικοπές στις µη παραγωγικές δαπάνες του κράτους, µείωση του κόστους
λειτουργίας της κρατικής µηχανής, πάταξη της φοροδιαφυγής και προώθηση της
εναλλαξιµότητας και της µηχανογράφησης. Το µεγάλο µέγεθος της κρατικής µηχανής
δηµιουργεί προβλήµατα.

•

Η αναβάθµιση της πολιτικής του κράτους µε στόχο την προσέλκυση ξένων
παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες να διοχετεύονται σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα,
στην έρευνα και την καινοτοµία. Αναπτυξιακά έργα µπορούν να προωθούνται και σε
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

•

Η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονοµίας µέσα από την τεχνολογική
αναβάθµιση, την βελτίωση των τεχνικών διεύθυνσης των κυπριακών επιχειρήσεων
και την συνεχή κατάρτιση των εργαζοµένων.

•

Η απεξάρτηση της ανάπτυξης από τον ευάλωτο τοµέα του τουρισµού, χωρίς αυτό να
σηµαίνει εγκατάλειψη ενός τόσο σηµαντικού τοµέα για την οικονοµική ανάπτυξη.

•

Ο εκσυγχρονισµός και η ριζική µεταρρύθµιση της τουριστικής µας πολιτικής.
Απαιτείται νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης µε στόχο ο κυπριακός τουρισµός να
αποκτήσει ταυτότητα. Χρειάζεται η επίσπευση εκτέλεσης σηµαντικών έργων
τουριστικής υποδοµής όπως είναι οι µαρίνες τα γήπεδα γκολφ, τα συνεδριακά
κέντρα, θεµατικά πάρκα κ.α. Αναγκαία θεωρείται παράλληλα η εισαγωγή ή η
αναβάθµιση τουριστικών προϊόντων όπως ο αγροτουρισµός, ο συνεδριακός
τουρισµός, ο τουρισµός ευεξίας, ο αθλητικός και άλλες µορφές τουρισµού που θα
συµβάλουν στην αναβάθµιση του τουριστικού µας προϊόντος.

•

Η προώθηση πιο ευφάνταστης πολιτικής για µετατροπή της Κύπρου σε κέντρο
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η Κύπρος διαθέτει άριστη τεχνική υποδοµή,
γεωγραφική θέση, καλό κλίµα και άριστα καταρτισµένο εργατικό δυναµικό το οποίο
αποτελεί και το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. Κατά συνέπεια η χώρα µας µπορεί
µέσα από συντονισµένες πολιτικές να αναπτυχθεί στους τοµείς των
χρηµατοοικονοµικών, νοµικών, στεγαστικών, συµβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών.
Επειδή υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης στους τοµείς της έρευνας της
καινοτοµίας, της υγείας και της παιδείας, η ανάπτυξη αυτών των τοµέων πρέπει να
βρίσκεται στις προτεραιότητες της πολιτείας.
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•

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

•

Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός του µεταποιητικού τοµέα. Δυστυχώς αυτός ο
τοµέας ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Το µικρό οικογενειακό µέγεθος, η έλλειψη της
απαραίτητης τεχνολογίας, η χαµηλή παραγωγικότητα και οι αδυναµίες σε επίπεδα
διοίκησης και διεύθυνσης οδήγησαν τη βιοµηχανία µας σε αδιέξοδα. Η βελτίωση και
ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης υποδοµής, η παροχή κινήτρων για εισαγωγή
νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της
καινοτοµίας, οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις, καθώς και η στήριξη της πολιτείας
είναι ενέργειες προτεραιότητας για εκσυγχρονισµό και αναστήλωση της κυπριακής
βιοµηχανίας.

•

Η µεγαλύτερη δυνατή στήριξη του συνεργατικού κινήµατος µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό και την παραπέρα ανάπτυξη του µέσα στις σηµερινές ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές συνθήκες.

•

Η συνεχής εγρήγορση για συγκράτηση του πληθωρισµού. Η αύξηση των τιµών και η
κερδοσκοπική συµπεριφορά των ολιγοπωλίων φθείρουν τα εισοδήµατα των
εργαζοµένων. Η εύρυθµη λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, οι
ενέργειες του παρατηρητηρίου τιµών και η αναβάθµιση και η σωστή λειτουργία της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών αποτελούν το θεσµικό ανάχωµα ενάντια στην
κερδοσκοπία.

Μέτρα αντιµετώπισης και εξόδου από την κρίση
Αναπόφευκτα η Κύπρος θα δεχόταν τις αρνητικές συνέπειες της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης λόγω της εξωστρέφειας της κυπριακής οικονοµίας µε επιπτώσεις
ιδιαίτερα στον τουρισµό και τον κατασκευαστικό τοµέα κυρίως όσον αφορά την πώληση
παραθεριστικής κατοικίας.
Αυτές οι επιπτώσεις φυσιολογικά θα ακολουθούσαν µε σχετική χρονική υστέρηση όπως
και έγινε.
Την ίδια στιγµή που οι ΗΠΑ και οι χώρες µέλη της Ε.Ε. εισέρχονταν σε µια βαθιά
οικονοµική ύφεση µέσα στο 2008, η Κυπριακή οικονοµία σηµείωνε ρυθµό ανάπτυξης
3,6% παρουσίαζε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα και πολύ χαµηλό δηµόσιο χρέος, ψηλά
επίπεδα απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά ανεργίας.
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Το 2009 η κυπριακή οικονοµία εισέρχεται στη φάση της ύφεσης την ίδια ώρα που η
ύφεση σε ΗΠΑ και Ε.Ε. εξακολουθεί να υφίσταται αν και παρουσιάζονται κάποια
σηµάδια σταθεροποίησης.
Ως ΑΚΕΛ, προειδοποιήσαµε πολλές φορές ότι οι νεοφιλελεύθερες, συντηρητικές θέσεις
για ελεύθερη και «ανόθευτη» οικονοµία της αγοράς εγκυµονούσαν σοβαρούς κινδύνους
για τις σύγχρονες κοινωνίες και κυρίως στους εργαζόµενους. Στην Κύπρο
υποστηρίχθηκε από πολιτικά κόµµατα ότι, η κυρίαρχη φιλοσοφία στον οικονοµικό και
κοινωνικό τοµέα πρέπει να είναι η φιλοσοφία της δήθεν ελεύθερης και δηµιουργικής
ανάπτυξης, χωρίς ρυθµίσεις και ασφυκτικούς περιορισµούς. Μ΄ αυτό τον τρόπο, έλεγαν,
θα αυτορυθµιζόταν η αγορά και θα εξυπηρετούσε τα συµφέροντα των πολιτών.
Η φιλοσοφία αυτή κατέρρευσε παγκόσµια από τις ίδιες τις εξελίξεις. Η πολιτική, που η
ηγεσία του ΔΗΣΥ και ορισµένοι σε άλλους χώρους εισηγούνταν να εφαρµόσουµε στην
Κύπρο, οδήγησε παγκόσµια στην συγκέντρωση τεράστιων κερδών για τους λίγους και
στην αύξηση του χάσµατος µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ευτυχώς για τον Κυπριακό
λαό, µε την ύπαρξη ισχυρού Κινήµατος της Αριστεράς και ισχυρού συνδικαλιστικού
κινήµατος, καταφέραµε να διατηρήσουµε στην Κύπρο, το σύστηµα µικτής οικονοµίας, το
οποίο µας επέτρεψε να αντιµετωπίσουµε τις αρνητικές επιδράσεις της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης.
Η Κυβέρνηση κινήθηκε έγκαιρα και προς τη σωστή κατεύθυνση µε τη λήψη µέτρων
αναπτυξιακού κυρίως χαρακτήρα µε στόχο τη τόνωση της ανάπτυξης τον περιορισµό
των αρνητικών επιπτώσεων από την κρίση και την στήριξη των ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού µε κοινωνικές παροχές. Με βάση την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
µέτρα που πήρε η Κυβέρνηση λήφθηκαν έγκαιρα και προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα
µέτρα περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις όµως µέσα στο 2009 η οικονοµία
αναπόφευκτα εισήλθε σε ύφεση µε το ρυθµό ανάπτυξης να περιορίζεται στο -1,7% το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα να ανεβαίενι στο -6,1%, η ανεργία στο 5,3% και το δηµόσιο
χρέος στο 56,2%.
Πιο συγκεκριµένα η Κυβέρνηση προχώρησε:
1. Στην αύξηση του αναπτυξιακού προϋπολογισµού κατά €300εκ.
2. Στην εξαγγελία δύο πακέτων στήριξης της οικονοµίας, µε προµετωπίδα τον τουρισµό
και τις κατασκευές ύψους €470εκ (Σηµείωση: το ένα πακέτο εξαγγέλθηκε το
Δεκέµβρη του 2008 και το άλλο τον Γενάρη του 2009).
3. Στην προικοδότηση του Οργανισµού Χρηµατοδότησης Στέγης µε €200εκ για
παραχώρηση ευνοϊκών στεγαστικών δανείων σε νεαρά ζευγάρια.
4. Εξασφαλίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων €300εκ τα οποία
κατατέθηκαν στις Τράπεζες για στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε ευνοϊκά
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δάνεια. Ενώ η ενέργεια της Κυβέρνησης ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, οι
τράπεζες δεν µείωσαν τα επιτόκια δανεισµού προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
5. Η Κυβέρνηση εξασφάλισε και κατάθεσε στο ευρύτερο τραπεζικό σύστηµα €3δις µε
στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας και µείωση των επιτοκίων. Η ρευστότητα
βελτιώνεται τα επιτόκια δυστυχώς δε διαφοροποιούνται. Δεν υλοποιείται επίσης η
πρόνοια του νόµου για άσκηση περιοδικού ελέγχου στις τράπεζες σχετικά µε τη
µείωση των επιτοκίων.
6. Εισήχθησαν σηµαντικά κοινωνικά µέτρα στήριξης των ευάλωτων οµάδων του
πληθυσµού.
-

Αύξηση συντάξεων

-

Αύξηση δηµοσίου βοηθήµατος

-

Εισαγωγή φοιτητικού πακέτου

-

Αύξηση επιδοµάτων και ωφεληµάτων πολυτέκνων και πενταµελών οικογενειών

-

Αύξηση βοηθηµάτων εγκλωβισµένων

-

Αναβάθµιση στεγαστικών χορηγιών προσφύγων και µη.

7. Εξαγγέλθηκαν και υλοποιούνται αρκετά µέτρα στήριξης της απασχόλησης και
περιορισµού της ανεργίας.
Η µεγάλη µείωση των εσόδων του κράτους, η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος
στο 6,1% το ψηλό κόστος συντήρησης της κρατικής µηχανής και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και η µείωση της κατανάλωσης αλλά και των συνολικών εσόδων του
κράτους οδήγησε την Κυβέρνηση στην εξαγγελία πρόσθετων µέτρων δηµοσιονοµικής
εξυγίανσης την οποία αφορούσαν επτά άξονες.
Οι άξονες πολιτικής µε στόχο τη δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι:
1. Ανάπτυξη
2. Πάταξη φοροδιαφυγής – περιορισµός φοροαποφυγής
3. Πολεοδοµικές ρυθµίσεις για έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας (αµνηστία)
4. Περιορισµός κόστους λειτουργίας κρατικής µηχανής
5. Μείωση µη παραγωγικών δαπανών
6. Στόχευση κοινωνικών παροχών
7. Φορολόγηση του πλούτου
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΕΝΟΤΗΤΑ
Η εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας ήταν το
αποτέλεσµα µιας ευρύτερης συναίνεσης στο εσωτερικό µέτωπο µε κύριους
πρωταγωνιστές, εκτός του ΑΚΕΛ, τα κόµµατα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. Μεγάλη σηµασία είχε
και η συµβολή των Κινήσεων Στήριξης της υποψηφιότητας Χριστόφια, των Ενωµένων
Δηµοκρατών, των Οικολόγων, της Έπαλξης Ανασυγκρότησης του Κέντρου, της
Πρωτοβουλίας Ελευθέρων Πολιτών και της Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών. Το ΑΚΕΛ
αναγνωρίζει και τιµά τη συµβολή όλων στην εκλογική επιτυχία των προεδρικών εκλογών
του 2008, είτε υποστήριξαν την υποψηφιότητα Χριστόφια από την αρχή, είτε
προστέθηκαν στην πορεία.
Η εκλογή Δηµήτρη Χριστόφια έδειξε για µια ακόµα φορά πόσο σωστή είναι η διαχρονική
θέση του ΑΚΕΛ υπέρ των συνεργασιών. Θέση στην οποία το Κόµµα µας επιµένει, παρά
τις κατά καιρούς παλινδροµήσεις και απογοητεύσεις από συνεργαζόµενες δυνάµεις.
Η εκλογική συνεργασία και στη συνέχεια η διαµόρφωση κυβέρνησης µε τη συµµετοχή
του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ, της Έπαλξης και προσωπικοτήτων από τους χώρους
των ευρύτερων κινήσεων υποστήριξης της υποψηφιότητας Χριστόφια, δηµιούργησε τις
καλύτερες προϋποθέσεις για επιτυχή υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος.
Ο πρώτος ενάµιση χρόνος της διακυβέρνησης, παρά τις διαφορές που παρουσιάστηκαν
διέρρευσε σε ένα κλίµα ευρύτερης συναίνεσης. Ακόµα και η αντιπολίτευση, κυρίως σε
ότι αφορά το Κυπριακό, έδειχνε να συναινεί και να στηρίζει τους χειρισµούς του
Προέδρου.
Στην συνέχεια τα πράγµατα άλλαξαν. Άρχισε σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης στο
εσωτερικό µέτωπο. Είχαµε την αποχώρηση της ΕΔΕΚ από το κυβερνητικό σχήµα, την
στροφή του ΔΗΣΥ σε µια εφ’ όλης της ύλης ισοπεδωτική αντιπολίτευση, τις συνεχείς
συζητήσεις µέσα στο ΔΗΚΟ αν παραµένει ή όχι στην κυβέρνηση και την άκρως
αντιπολιτευτική συµπεριφορά στελεχών αυτού του κόµµατος.
Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του παρόντος εγγράφου, η κατάσταση στο
εσωτερικό µέτωπο δεν είναι καλή. Δυστυχώς η ισοπεδωτική κριτική, οι µηδενιστική
αντιπολίτευση, οι άδικες επικρίσεις, η µεµψιµοιρία, η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός, οι
ακραίες τοποθετήσεις που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια του πολιτικού
πολιτισµού που έχουµε κατακτήσει στην Κύπρο, είναι καθηµερινά φαινόµενα.
Τα φαινόµενα αυτά οφείλονται:
α) Στο ότι πολιτικές δυνάµεις στην Κύπρο αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός ότι η
Αριστερά ανάλαβε, µε τη ψήφο του λαού, τη διακυβέρνηση της χώρας. Επιδιώκουν να
µειώσουν οτιδήποτε κάµνει η κυβέρνηση Χριστόφια και να ακυρώσουν στις συνειδήσεις
του λαού το σηµαντικό της έργο, ώστε να µην πιστωθεί τίποτε θετικό στον Πρόεδρο
Χριστόφια και το ΑΚΕΛ.
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β) Οι µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης ανατρέπουν κακώς έχοντα, θίγουν συµφέροντα
και κατεστηµένα και αυτό προκαλεί αντιδράσεις από όσους έχουν προνοµιακή θέση
στην κυπριακή κοινωνία από της ίδρυσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
γ) Η συγκροτηµένη, συνεπής και αποφασιστική προσπάθεια για λύση διζωνικής,
δικοινοτικής οµοσπονδίας έβγαλε στη επιφάνεια την αντίδραση όλων εκείνων, που ποτέ
δεν είχαν πραγµατικά αποδεχθεί τη λύση οµοσπονδίας, και οι οποίοι είτε το
συνειδητοποιούν είτε όχι προκρίνουν τη διχοτόµηση από την οµοσπονδία. Είναι
προφανές ότι η αντίθεση στην οµοσπονδία οφείλεται σε ένα βαθµό και σε οικονοµικά
συµφέροντα και κατεστηµένα που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια της διαίρεσης.
δ) Μικροπολιτικές φιλοδοξίες και προεκλογικές σκοπιµότητες θυσιάζουν στο βωµό
παραταξιακών συµφερόντων και µεθοδεύσεων το καλό της πατρίδας και του λαού.
ε) Μερίδα των ΜΜΕ κατά παράβαση κάθε έννοιας αντικειµενικότητας και δεοντολογίας
συµµετέχει ενεργά στην αντικυβερνητική και αντιακελική εκστρατεία.
Η κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό µέτωπο προκαλεί αχρείαστες
αντιπαραθέσεις και εντάσεις. Καλλιεργεί αίσθηµα απογοήτευσης στο λαό που
µεταφράζεται σε επικίνδυνες τάσεις αποδοχής της παρούσας απαράδεκτης διχοτοµικής
κατάστασης στο Κυπριακό, και απαξίωσης της πολιτικής, των θεσµών και της
οργανωµένης κοινωνικής πάλης. Υποσκάπτει την ενότητα και αποδυναµώνει την
διαπραγµατευτική θέση του Προέδρου Χριστόφια. Θέτει εµπόδια στην προώθηση
προοδευτικών και φιλολαϊκών µέτρων και µεταρρυθµίσεων.
Πολιτική επαγρύπνηση
Τα εθνικιστικά µηνύµατα που συχνά στέλλονται µέσα από την αντιπολιτευτική ρητορεία,
καθώς και η υπεράσπιση κάθε υβριστικής ή απειλητικής τοποθέτησης στο όνοµα τάχα
της ελευθερίας έκφρασης, ενισχύουν τις ακροδεξιές, φασιστικού τύπου οργανώσεις που
έκαµαν την εµφάνιση τους.
Η εµφάνιση ακροδεξιών φασιστικού τύπου οργανώσεων είναι ένα πολύ ανησυχητικό
φαινόµενο. Η ένταση της δραστηριότητας αυτών των οργανώσεων δεν είναι καθόλου
τυχαία. Τώρα που χειρίζεται τις τύχες του τόπου ο Δηµήτρης Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ και
υπάρχουν οι όποιες προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού, κρίνουν ορισµένοι ότι θα ήταν
χρήσιµη η δράση τέτοιων οργανώσεων που τοποθετούνται µε ακραίο τρόπο κατά της
λύσης και κατά της Αριστεράς. Χρησιµοποιούν ναζιστικά σύµβολα και συνθήµατα,
καλλιεργούν την ξενοφοβία και τον ρατσισµό, αναβιώνουν τον γριβισµό, δηλώνουν µε
υπερηφάνεια συνεχιστές της ΕΟΚΑ Β΄.
Το γεγονός ότι πρόκειται για περιθωριακές καταστάσεις δεν πρέπει να εφησυχάζει
κανένα. Αντίθετα επιβάλλεται επαγρύπνηση και από την πλευρά της πολιτείας για να
πατάξει κάθε ενέργεια που κινείται εκτός νοµιµότητας, αλλά και από την πλευρά κάθε
δηµοκρατικής πολιτικής δύναµης η οποία έχει χρέος να αντιπαλέψει, να
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αποµυθοποιήσει και να αποµονώσει πολιτικά κάθε ακροδεξιά φασιστοειδή κατάσταση.
Η Κύπρος δεν αντέχει άλλους «σωτήρες» όπως εκείνους που την πρόδωσαν και την
παράδωσαν στον Αττίλα το 1974.
Ενότητα στη βάση αρχών
Η ενότητα στο εσωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του
αγώνα δικαίωσης της Κύπρου. Σ’ αυτό το σηµείο µπορούν να συναντηθούν όλες οι
πολιτικές δυνάµεις και να εργαστούν από κοινού στα πλαίσια του Εθνικού Συµβουλίου.
Μια ευρύτερη ενότητα είναι επίσης αναγκαία για την προώθηση λύσεων σε προβλήµατα
της κυπριακής κοινωνίας και την υλοποίηση προοδευτικών πολιτικών και
µεταρρυθµίσεων. Εδώ µπορούν να συναντηθούν δυνάµεις που έχουν παρόµοιες
προσεγγίσεις στα κοινωνικο-οικονοµικά ζητήµατα.
Η ενότητα οικοδοµείται στη βάση αρχών, κοινών στόχων και επιδιώξεων. Η
αµφισβήτηση του στόχου διζωνικής, δικοινοτικής λύσης του Κυπριακού δεν συµβάλλει
στην οικοδόµηση της ενότητας.
Ενότητα δεν σηµαίνει ισοπέδωση των διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων.
Ενότητα σηµαίνει διάλογος, σεβασµός της οντότητας της κάθε πολιτικής δύναµης και της
διαφορετικής άποψης. Ενότητα σηµαίνει ειλικρινής προσπάθεια εξεύρεσης συγκλίσεων
και συνεργασίας στη βάση αυτών των συγκλίσεων. Ενότητα σηµαίνει ανάληψη ευθυνών
και απόκρουση της δηµαγωγίας και του λαϊκισµού.
Η απαξίωση της διαφορετικής άποψης, η προσπάθεια επιβολής της µιας άποψης πάνω
στην άλλη στο όνοµα τάχα του διαλόγου, δεν συνεισφέρουν στην ενότητα και την
ύπαρξη οµαλών σχέσεων ανάµεσα στις πολιτικές δυνάµεις.
Σε ένα προεδρικό σύστηµα όπως αυτό της Κύπρου, σίγουρα ο ρόλος του Προέδρου της
Δηµοκρατίας στη δηµιουργία και εδραίωση συνθηκών ενότητας είναι πολύ σηµαντικός.
Το ίδιο όµως σηµαντικό είναι να υπάρχει σεβασµός στον Πρόεδρο και τα συνταγµατικά
του δικαιώµατα και να του αναγνωρίζεται το δικαίωµα να έχει άποψη και να
υπερασπίζεται αυτή την άποψη. Το ΑΚΕΛ έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι ο Πρόεδρος
Χριστόφιας διαδραµατίζει τον ρόλο του ως πόλος ενότητας µε σεβασµό προς τις
πολιτικές δυνάµεις και µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης, παρά τις άδικες επιθέσεις που κατά
καιρούς δέχεται.
Η ενότητα οικοδοµείται σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και στο λαϊκό επίπεδο. Παρά τη
µεθοδευµένη προσπάθεια ορισµένων κύκλων να προκαλούν όξυνση στο εσωτερικό
µέτωπο, µεγάλη µερίδα του λαού στηρίζει µε την εµπιστοσύνη της τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας. Στη βάση αυτής της διαπίστωσης και στη βάση της µακρόχρονης
παράδοσης συνεργασίας του ΑΚΕΛ µε άλλες δυνάµεις, οι δυνατότητες µιας ευρείας
πολιτικής και κοινωνικής συνεργασίας στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, των οργανωµένων συνόλων, των οργανισµών και επιτροπών που

33
ασκούν εξουσία, πάντα υπάρχουν και πρέπει συνεχώς να αξιοποιούνται. Καθήκον των
στελεχών, των µελών και των φίλων του ΑΚΕΛ είναι να αξιοποιούν συνεχώς αυτές τις
δυνατότητες σε πνεύµα φιλίας και αµοιβαίου σεβασµού, να οικοδοµούν γέφυρες
αµοιβαίας κατανόησης και εµπιστοσύνης και να εργάζονται για το κοινό καλό. Να
δυναµώσουµε ακόµα περισσότερο τη σχέση µας µε τους φίλους των Νέων Δυνάµεων
και τους φίλους που µέσα από διάφορες Κινήσεις στήριξαν την υποψηφιότητα
Χριστόφια. Μακρόχρονοι αγώνες σε δύσκολους καιρούς ιδιαίτερα µε τον κόσµο του
ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ είναι η στέρεη διαχρονική βάση για νέες επωφελείς συνεργασίες.
Το ΑΚΕΛ, πιστό στην ιστορία και τις πάγιες θέσεις του, θα εξακολουθήσει να εργάζεται
σκληρά για την ενότητα – τόσο σε επίπεδο ηγεσιών όσο και σε επίπεδο των απλών
ανθρώπων - µε συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθηµα ευθύνης. Με την ίδια
αποφασιστικότητα όµως θα εξακολουθήσουµε να υπερασπιζόµαστε την αξιοπρέπεια
του Κόµµατος µας, και την ορθότητα της πολιτικής του. Θα εξακολουθήσουµε να
υπερασπιζόµαστε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, την πολιτική και τους χειρισµούς του.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Στις βουλευτικές εκλογές του 2006 επιτύχαµε να αναδείξουµε για µια ακόµα φορά το
Κόµµα µας πρώτη πολιτική δύναµη του τόπου. Oι βουλευτικές εκλογές του 2011 όπως
κάθε παρόµοια διαδικασία, είναι ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Εν όψει των εκλογών
τα κόµµατα καταθέτουν τον απολογισµό και τις θέσεις τους και ο πολίτης έχει την
ευκαιρία να κρίνει τις πολιτικές δυνάµεις και από την προεκλογική τους εκστρατεία. Το
αποτέλεσµα των εκλογών καταγράφει την επιρροή των κοµµάτων µέσα στο λαό και
καθορίζει την σύνθεση του νοµοθετικού σώµατος. επιτρέπει την κατάθεση και σύγκριση
ενώπιον του λαού των θέσεων των κοµµάτων και καθορίζει τον συσχετισµό των
δυνάµεων για 5 χρόνια µέσα στο Κοινοβούλιο και αυτό αναπόφευκτα επιδρά στις όποιες
µετέπειτα εξελίξεις.
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, το
1996 το 2001 και το 2006, πράγµα που ανάδειξε τον εκλογικό συνδυασµό AKEΛAριστερά -Nέες Δυνάµεις σε πρώτη κοινοβουλευτική δύναµη και το Κόµµα µας πρώτη
πολιτική δύναµη στην Κύπρο.
Oι προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν µέσα σε συνθήκες άκρως
διαφορετικές από κάθε προηγούµενη φορά και µε εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.:
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1. Από το 2008 στην προεδρία της Δηµοκρατίας βρίσκεται ο Δηµήτρης Χριστόφιας,
ο οποίος µέχρι τον Γενάρη του 2009 ήταν ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είναι
σήµερα κυβερνών κόµµα µε αυξηµένη παρουσία στην κυβέρνηση, τα Δ.Σ. των
Ηµικρατικών Οργανισµών και άλλων Επιτροπών και Οργανισµών που ασκούν
εξουσία. Το πολύ σηµαντικό έργο που παράγει η κυβέρνηση Χριστόφια σε όλους
τους τοµείς αναπόφευκτα θα έχει τον θετικό του αντίκτυπο στην επιρροή που το
ΑΚΕΛ συγκεντρώνει στην κοινωνία. Από την άλλη, µε δεδοµένη την συγκεκριµένη
κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό µέτωπο θα πρέπει να αναµένουµε ότι
θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά της Κυβέρνησης και του Κόµµατος µας εν όψει
των εκλογών. Θα κλιµακωθεί ο πόλεµος φθοράς κατά του Προέδρου και του
ΑΚΕΛ.
2. Κατά την προεκλογική περίοδο αναµένεται να έχουµε έκρηξη του λαϊκισµού και τη
δηµαγωγίας, φαινόµενο άλλωστε το οποίο ζούµε ακόµα και τώρα που είµαστε
µακριά από εκλογικές αναµετρήσεις. Με όπλο την αλήθεια και τα όσα έχουµε
προσφέρει στον λαό ως Κόµµα και ως κυβέρνηση θα πρέπει να αντιπαλέψουµε,
να αποκαλύψουµε και να καταγγείλουµε τον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία.
3. Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον στα ΜΜΕ κάθε άλλο
παρά αντικειµενικό και αµερόληπτο απέναντι στην κυβέρνηση και το Κόµµα µας.
Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερα σκληρές και αποφασιστικές
µάχες στις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και στις στήλες των εφηµερίδων. Πέραν
τούτου και µε δεδοµένη την κατάσταση στα ΜΜΕ αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η
επαφή µας µε τον κόσµο. Στη ζωντανή καθηµερινή και οργανωµένη επαφή µε το
λαό και ιδιαίτερα µε τους εργαζόµενους είναι που θα πρέπει να δώσουµε την
κύρια µάχη για τις βουλευτικές εκλογές.
4. Όλοι οι πολιτικοί χώροι θα επιχειρήσουν να διευρύνουν την επιρροή τους µε
ανάλογες κινήσεις στα ψηφοδέλτια και τις επιλογές στους.
5. Όλες οι πολιτικές κινήσεις προς αλλά και ιδιαίτερα µετά τις βουλευτικές εκλογές
θα γίνονται µε το βλέµµα στραµµένο στις προεδρικές εκλογές του 2013,
φαινόµενο το οποίο παρατηρείται από τώρα.
6. Τα κόµµατα, αλλά και ξεχωριστοί υποψήφιοι κοµµάτων θα δαπανήσουν τεράστια
ποσά στην προεκλογική εκστρατεία και θα αξιοποιηθούν υπηρεσίες
επικοινωνιακών γραφείων.
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.
Παράλληλα µε την πολιτική πτυχή να σχεδιαστεί έγκαιρα η οργανωτική,
οικονοµική και τεχνική πτυχή της προεκλογικής µας εκστρατείας.
V. Να εντατικοποιήσουµε την προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων του λαού.

Εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι σηµαντική δηµοκρατική λειτουργία που
πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των πολιτών. Στις σύγχρονες συνθήκες το
ενδιαφέρον αυτό αυξάνεται γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πιο κοντινή αρχή στον
πολίτη. Εµπλέκεται στην επίλυση καθηµερινών του προβληµάτων
και συµβάλει
ουσιαστικά στην αναβάθµιση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Με την πρωτοποριακή αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που προωθεί η κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια θα δοθούν σηµαντικές
εξουσίες και δυνατότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έτσι που µε ενισχυµένες
δυνατότητες θα δύναται να διαδραµατίζει πιο ουσιαστικό ρόλο στην καθηµερινή
προσπάθεια για αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τόσο σε επίπεδο των
ιδίων των Τοπικών Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και σε επίπεδο της νοµοθετικής
και εκτελεστικής εξουσίας ο ρόλος και η παρουσία του ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει
καταλυτικός, ουσιαστικός και πρωτοπόρος. Οι πολίτες, η ίδια η κοινωνία αναγνωρίζει
και επικροτεί τον ρόλο αυτό.
Εν όψει των εκλογών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2011 θα πρέπει να διαµορφωθούν
προεκλογικά προγράµµατα που θα καθορίζουν ευδιάκριτα στόχους, θα αναδεικνύουν
την φροντίδα για τον άνθρωπο και θα απαντούν στις σύγχρονες του ανάγκες. Η
υλοποίηση τους θα σηµαίνει περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ιδιαίτερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στα θέµατα υγειονοµίας και υγείας, περιβάλλοντος
και οικολογίας, στην κοινωνική πρόνοια, στον αθλητισµό και τον πολιτισµό.
Διαχρονικός µας στόχος παραµένει η ανάδειξη στην τοπική αυτοδιοίκηση των πιο
ικανών µας στελεχών, τόσο κοµµατικών, όσο και ευρύτερα. Επιδιώκουµε και στην
εκλογή αυτή διαµόρφωση διευρυµένων ψηφοδελτίων ώστε να εκφράζουν όλη την
ευρύτητα του χώρου του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάµεις. Η πολιτική των συνεργασιών
και συµµαχιών πρέπει να βρίσκεται και στις εκλογές αυτές στο κέντρο της προσοχής
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µας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις εκλογές Δηµάρχων και Προέδρων Κοινοτικών
Συµβουλίων.
Θέλουµε µέσα από τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ να εκλεγούν οι τοπικοί αντιπρόσωποι
που µε την συνεισφορά τους µέσα από την δράση τους στην κοινωνία έχουν συµβάλει
στην επίτευξη των πολιτικών στόχων του ΑΚΕΛ και στην αντιµετώπιση των
προβληµάτων
του λάου µας.
Οι απαιτήσεις που πρέπει να έχουµε από τους
υποψήφιους µας πρέπει να είναι αναβαθµισµένες για να µπορούν να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών µας για την αναβάθµιση του
ρόλου της Τ.Α. και του επιπέδου ζωής των πολιτών. Σε µια κοινωνία που η διαπλοκή και
η διαφθορά αποκτούν διαστάσεις, οι υποψήφιοι του ΑΚΕΛ σε όλες τις βαθµίδες και
ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διακρίνονται για την τιµιότητα τους, τη
ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και την αποφασιστικότητα τους να συγκρουστούν µε
απαράδεκτα φαινόµενα της κοινωνίας µας.
Οι ίδιες βασικές αρχές ισχύουν και για την περίπτωση της εκλογής των Σχολικών
Εφορειών όπου εκεί στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος µας θα είναι η
ευηµερία των σχολικών κοινοτήτων.
Τόσο για τις βουλευτικές εκλογές όσο και για τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης το
Κόµµα θα επιδείξει αποφασιστικότητα στην πάταξη φαινοµένων αντιδεοντολογικής
συµπεριφοράς/παραγοντισµού.

Προεδρικές εκλογές
Οι προεδρικές εκλογές συνιστούν κορυφαία εκλογική διαδικασία γιατί το αποτέλεσµα
τους καθορίζει ποιες δυνάµεις και µε ποιο πρόγραµµα θα ασκούν την εξουσία για 5
χρόνια.
Με δεδοµένη την εν εξελίξει διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού η θέση αυτή
διατυπώνεται για την περίπτωση που παρά τις προσπάθειες µας το Κυπριακό
παραµείνει χωρίς λύση µέχρι το 2013.
Οι εκλογές του 2013 αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία η οποία καθορίζεται από την
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται από τους ακόλουθους παράγοντες.
-

Την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δηµοκρατίας το 2008 και
κατ’ επέκταση του ρόλου του ΑΚΕΛ ως κυβερνώντος κόµµατος.

-

Tη φάση του Κυπριακού ως αποτέλεσµα των προσπαθειών που άρχισαν
αµέσως µετά την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια και βρίσκονται σε εξέλιξη.

-

Την επιτυχή πορεία υλοποίησης του φιλολαϊκού κυβερνητικού προγράµµατος.

-

Την κατάσταση στο εσωτερικό µέτωπο.
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Στρατηγικός στόχος για τις εκλογές του 2013 παραµένει η συνέχιση µιας φιλολαϊκής,
προοδευτικής, δηµοκρατικής διακυβέρνησης και παράλληλα η παρά πέρα προώθηση
του εκσυγχρονισµού της κυπριακής κοινωνίας σε φιλολαϊκή, προοδευτική κατεύθυνση.
Το πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι θέµα που το Κόµµα θα πρέπει να εξετάσει
και να αποφασίσει την κατάλληλη στιγµή λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τα δεδοµένα
στην πάλη για επίλυση του Κυπριακού, την πάγια θέση του Κόµµατος για επιδίωξη
ευρύτερων συνεργασιών και τα δεδοµένα της διακυβέρνησης Χριστόφια.

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟ 2012
Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δηµοκρατία κατά το δεύτερο
εξάµηνο του 2012 συνιστά µια µεγάλη πρόκληση για την Κύπρο. Η κυβέρνηση Δ.
Χριστόφια εργάζεται µε επιµέλεια τόσο στο πολιτικό όσο και στο οργανωτικό σκέλος για
την προετοιµασία της εξάµηνης προεδρίας.
Κάθε προεδρία θέτει πολιτικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα
διαβουλεύσεων τόσο µε την Επιτροπή όσο και µε το τρίο των προεδριών που έπονται
και ακολουθούν. Η κυβέρνηση έχει ανταλλάξει απόψεις µε τα κοινοβουλευτικά κόµµατα
επί του προκειµένου. Το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει απόψεις και σκέψεις, συνεισφέροντας
στην προσπάθεια της κυβέρνησης για ένα πρόγραµµα µε κοινωνικές προτεραιότητες,
που αναδεικνύει τον κοµβικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η Κύπρος στην
ευρύτερη περιοχή, τόσο στην υπόθεση της ειρήνης όσο και στο επίπεδο πρωτοβουλιών
της Ένωσης µε επίκεντρο την Διεθνή και ενδοκοινοτική αλληλεγγύη.
Το ΑΚΕΛ καλεί τα πολιτικά κόµµατα και τον Κυπριακό λαό να αγκαλιάσουν την
προσπάθεια της κυβέρνησης για επιτυχή ενάσκηση της προεδρίας, ως υπόθεσης
ολόκληρης της Κύπρου. Δεσµεύεται ότι το ίδιο θα εργαστεί και θα στηρίξει την ευόδωση
του δύσκολου αυτού εγχειρήµατος.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ
Το ΑΚΕΛ ως κυβερνών κόµµα
Με την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας το
ΑΚΕΛ ανάλαβε νέες, αυξηµένες ευθύνες και διαδραµατίζει αναβαθµισµένο ρόλο στα
πολιτικο-κοινωνικά δρώµενα του τόπου. Το ΑΚΕΛ είναι κυβερνών κόµµα υπό την εξής
έννοια:
α) ο Πρόεδρος είναι ο µέχρι πρότινος ηγέτης του Κόµµατος,
β) το Κόµµα µε στελέχη του αλλά και φίλους από τις Νέες Δυνάµεις έχει σηµαντική
παρουσία στην κυβέρνηση,
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γ) το Κόµµα µαζί και µε φίλους από τις Νέες Δυνάµεις έχει σηµαντική παρουσία στους
Ηµικρατικούς Οργανισµούς και σε άλλους Οργανισµούς και Επιτροπές που ασκούν
κρατική εξουσία.
δ) το κυβερνητικό πρόγραµµα του Δηµήτρη Χριστόφια σε µεγάλο βαθµό βασίζεται σε
προγραµµατικές θέσεις και στη φιλολαϊκή φιλοσοφία του ΑΚΕΛ.
Ο λαός αναγνωρίζοντας τον αναβαθµισµένο ρόλο του ΑΚΕΛ, προσβλέπει στο Κόµµα
µας έχοντας µεγάλες προσδοκίες.
Το ΑΚΕΛ είναι κυβερνών κόµµα αλλά όχι κυβερνητικό κόµµα υπό την έννοια ότι η
αυτοτέλεια του Προέδρου και της κυβέρνησης είναι δεδοµένη, όπως επίσης δεδοµένη
είναι και η αυτοτέλεια του Κόµµατος. Σε καµιά περίπτωση το Κόµµα δεν υποκαθιστά την
κυβέρνηση και σε καµιά περίπτωση το Κόµµα δεν χάνει την ανεξάρτητη οντότητα του
απέναντι στην κυβέρνηση.
Το κύριο µας καθήκον ως ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει να στηρίξουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση του και να βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο στην
υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος. Το ΑΚΕΛ εκτιµά ότι παρά τις δυσκολίες
και τις αντιξοότητες το κυβερνητικό πρόγραµµα υλοποιείται µε γρήγορους ρυθµούς και
µε επιτυχία. Προωθούνται και οι δυο δεσµεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Χριστόφιας
απέναντι στο λαό, που είναι και δεσµεύσεις του ΑΚΕΛ. Δηλαδή, εργαζόµαστε σκληρά για
δίκαιη λύση και για µια πιο δίκαιη κοινωνία.
Το ΑΚΕΛ βοηθά στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος παρέχοντας αµέριστη
πολιτική υποστήριξη στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και την κυβέρνηση του.
Επεξεργάζεται εισηγήσεις και προτάσεις που βοηθούν στην συγκεκριµενοποίηση, και
την ιεράρχηση προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος.
Εισηγείται λύσεις για προβλήµατα που θέτει στην ηµερήσια διάταξη η ζωή και ιδιαίτερα η
οικονοµική κρίση. Μέσα στη Βουλή το ΑΚΕΛ εργάζεται έτσι που να ενισχύεται η
συνεργασία νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας µε στόχο την εξυπηρέτηση του
καλώς νοούµενου συµφέροντος του τόπου.
Το ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει εκφραστής των συµφερόντων και των προσδοκιών των
πλατιών λαϊκών στρωµάτων και ιδιαίτερα των εργαζοµένων. Από τούτη την άποψη
εξακολουθεί να είναι δύναµη υπεράσπισης αυτών των συµφερόντων, δύναµη
διεκδίκησης και πάλης για την κατοχύρωση και την διεύρυνση των λαϊκών κατακτήσεων.
Η ύπαρξη µιας φιλολαϊκής κυβέρνησης, που δεν ασπάζεται τη φιλοσοφία και τις
πρακτικές του νεοφιλελευθερισµού, δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επιτυχή
ανάπτυξη των κοινωνικών αγώνων. Τα δίκαια κοινωνικο-οικονοµικά αιτήµατα διαφόρων
κοινωνικών στρωµάτων και οµάδων του πληθυσµού και ιδιαίτερα των εργαζοµένων
συναντούν πάντα την στήριξη και τη βοήθεια του ΑΚΕΛ. Προβλήµατα που οφείλονται
είτε στην κυβερνητική γραφειοκρατία, είτε σε κατεστηµένα, είτε σε δυσµενείς διακρίσεις
αντιµετωπίζουν και ξεχωριστά άτοµα, µέλη της κυπριακής κοινωνίας. Και εδώ η
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προθυµία του ΑΚΕΛ και των στελεχών του να βοηθήσουν είναι δεδοµένη, πάντα µέσα
στα πλαίσια της νοµιµότητας και της αξιοκρατίας.
Το ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνηµα είναι καλοί δέκτες των µηνυµάτων του απλού
ανθρώπου, τα οποία και µεταφέρει προς την κυβέρνηση. Από την άλλη το ΑΚΕΛ και τα
στελέχη του έχουν επίσης το καθήκον να υποδεικνύουν τις δυσκολίες που πηγάζουν
από την οικονοµική κρίση και την ανάγκη τα όποια αιτήµατα να λαµβάνουν υπόψη αυτές
τις δυσκολίες. Να υποδεικνύουν ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράµµατος είναι
υπόθεση πενταετίας και ότι δεν είναι δυνατόν να διορθωθούν όλα τα κακώς έχοντα της
κυπριακής κοινωνίας που συσσωρεύτηκαν σε διάστηµα δεκαετιών, µέσα σε ένα – δυο
χρόνια. Να καταπολεµούν τη φθοροποιό αντίληψη για το «µέσον» και το ρουσφέτι και να
προάγουν την εµπέδωση κουλτούρας αξιοκρατίας. Με δεδοµένη την κατάσταση που
επικρατεί σε µεγάλη µερίδα των ΜΜΕ, τα στελέχη και τα µέλη του ΑΚΕΛ έχουν καθήκον
να ενηµερώνουν σωστά το λαό πάνω µε την καθηµερινή επαφή αλλά και µε
οργανωµένες εξορµήσεις.
Η οργανωτική κατάσταση
Η ανάγκη πολύπλευρης ποιοτικής βελτίωσης της λειτουργίας και αποδοτικότητας του
Κόµµατος συνδυασµένη µε την
προσπάθεια µελέτης και καταπολέµησης των
αρνητικών φαινοµένων και της ανάγκης επίλυσης προβληµάτων που προκαλούνταν
από αυτά, οδήγησαν στη λήψη απόφασης από το 20ο συνέδριο για πραγµατοποίηση
έκτακτου Συνεδρίου στο µεσοδιάστηµα µεταξύ 20ου και 21ου Συνεδρίου το οποίο να
ασχοληθεί µε την οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος.
Στην απόφαση του οργανωτικού συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε τον Δεκέµβρη του
2008, επισηµαίνεται
ότι «η οργανωτική λειτουργία του Κόµµατος είναι πρώτιστα
πολιτικό και ιδεολογικό ζήτηµα. Από την οργανωτική κατάσταση εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό η αποτελεσµατικότητα του Κόµµατος και η ικανότητα του να παρεµβαίνει στα
πολιτικο-κοινωνικά δρώµενα του τόπου, να χαράζει δρόµους και να µορφώνει εξελίξεις».
«Η αντίληψη που θέλει την οργανωτική δουλιά να περιορίζεται στην κάλυψη ορισµένων
στόχων του χρονιάτικου πλάνου είναι λανθασµένη. Η οργανωτική δουλιά έχει µια πολύ
ευρύτερη σηµασία και αποστολή. Έχει αποστολή να διατηρεί το Κόµµα πάντα µάχιµο
και έτοιµο να ανταποκριθεί στα πολλαπλά πολιτικο-κοινωνικά του καθήκοντα.
Η
συνεχής βελτίωση και ενίσχυση της οργανωτικής µας κατάστασης ήταν και πρέπει να
παραµείνει ένας µόνιµος στόχος άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον χαρακτήρα, τους αγώνες
και τα οράµατα του Κόµµατος µας».
Πώς ανταποκριθήκαµε λοιπόν στις αποφάσεις του Παγκύπριου συνεδρίου αλλά και του
Oργανωτικού που ακολούθησε; Πόσο οι αποφάσεις ξεχάστηκαν και πόσο το 21ο
συνέδριο µπορεί να εκτιµήσει θετικά ή αρνητικά τις προσπάθειες που έγιναν;
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Eκτιµώντας την δουλειά της 5-ετίας, εκείνο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι ο
κοµµατικός µηχανισµός καλέστηκε να φέρει σε πέρας σωρεία καθηκόντων. Τα στελέχη
του Κόµµατος ανταποκρίθηκαν σε µια σειρά εκλογικές αναµετρήσεις µε αποκορύφωµα
την πρωτόγνωρη, πολύπλευρη και ουσιαστική δουλειά η οποία είχε ως αποτέλεσµα την
ανάδειξη του Γ.Γ της Κ.Ε του ΑΚΕΛ, συν. Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρεία της
Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Με την σηµαντική βελτίωση που σηµειώσαµε στην δουλειά της επαφής µε τον λαό στον
τόπο κατοικίας και όχι µόνον, καταφέραµε να µεταφέρουµε τις θέσεις, την φωνή του
Κόµµατος παντού.
Ανατρέψαµε σε πολλές περιπτώσεις (προεδρικές-δηµοτικές)
µετρήσεις και προγνωστικά, αλλά και απόψεις που έλεγαν πως η δουλειά της
ενηµέρωσης γίνεται µόνο από τα ΜΜΕ.
Δουλέψαµε στα χρόνια που µεσολάβησαν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της
δουλειάς των ΚΟΒ, του θεµελιού του Κόµµατος. Στον διαχωρισµό µεγάλων ΚΟΒ και την
συστηµατικότερη λειτουργία των ΚΟΒ, στην σωστή λειτουργία των γραφείων, στην
στελέχωση τους µε νέο αίµα και στην εγγραφή νέων µελών από τον χώρο της νεολαίας
και των γυναικών, στην αναβάθµιση του περιεχοµένου των συνεδριάσεων. Δώσαµε την
παρουσία µας πιο δυνατή στον χώρο που οι ΚΟΒ καλούνταν να δουλέψουν. Η
παρουσία του Κόµµατος ήταν εµφανής.
Προχωρήσαµε στην µηχανογράφηση των µελών του Κόµµατος, και είµαστε σε θέση
σήµερα να µιλούµε µε στοιχεία για την σύνθεση του Κόµµατος. Αυτό µας βοηθά στην
συγκεκριµενοποίηση στόχων και καλύτερον έλεγχο αποτελεσµάτων.
Ουσιαστικά βήµατα κάναµε και προς την κατεύθυνση της σωστής και αποδοτικής
λειτουργίας των Βοηθητικών Γραφείων για παραγωγή προτάσεων πολιτικής αλλά και
των Κοµµατικών Παρατάξεων όπου είχαµε σηµαντικά κενά. Βάλαµε σε καλή πορεία την
επαφή µας µε στελέχη και φίλους του Κόµµατος που µετέχουν σε διάφορους φορείς.
Εξακολουθούν όµως παρά τις προσπάθειες και τα βήµατα που γίνονται, να υπάρχουν
σοβαρές αδυναµίες και ελλείψεις προς την κατεύθυνση των οποίων θα πρέπει να
στρέψουµε την προσοχή µας. Πού εντοπίζονται αυτά τα προβλήµατα;
1. Καλύτερη και ουσιαστικότερη λειτουργία των σωµάτων από την Κ.Ε µέχρι και
το γραφείο της ΚΟΒ. Τα σώµατα του Κόµµατος σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται να
βελτιώσουν ακόµα περισσότερο το περιεχόµενο της δουλειάς τους. Στην απόφαση
του οργανωτικού συνεδρίου επισηµαίνεται «…τα καθοδηγητικά του όργανα (σηµ. του
Κόµµατος) σε όλα τα επίπεδα λειτουργούν και υλοποιούν τις αποφάσεις τους. Αυτό
όµως γίνεται µέσα από διάφορες δυσκολίες, ο βαθµός των οποίων ποικίλει.
Δυσκολίες που έχουν σχέση µε την λειτουργία των σωµάτων και τον βαθµό
ανταπόκρισης των µελών τους στην καθηµερινή δουλειά του Κόµµατος. Δυσκολίες
που δηµιουργούνται από την έλλειψη στελεχών και την ατολµία πολλές φορές
ανάθεσης ευθυνών σε νέους ανθρώπους µε νέες ιδέες και όρεξη για δουλειά.

41
Δυσκολίες που προκύπτουν από την χαλάρωση και τον παραγοντισµός που
συνεχίζουν να παρουσιάζονται στις γραµµές του Κόµµατος και είναι ανασταλτικός
παράγοντας στην προσπάθεια ποσοτικής και ποιοτικής ανόδου της δουλειάς µας».
Εποικοδοµητικά και αυτοκριτικά, µε συλλογικότητα, το κάθε σώµα του Κόµµατος θα
πρέπει να στοχεύει στην καθηµερινή βελτίωση της δουλειάς του, στην βελτίωση της
αποδοτικότητας του.
2. Με βάση τα νέα δεδοµένα τα βοηθητικά γραφεία της Κ.Ε. αλλά και των Ε.Ε.
επιβάλλεται να αναβαθµίσουν ακόµη περισσότερο το ρόλο τους.
Τα γραφεία
επιφορτίζονται µε την ευθύνη να εφοδιάζουν τα καθοδηγητικά σώµατα του Κόµµατος
µε µελέτες και προτάσεις πάνω στις διάφορες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και
κοµµατικής ζωής. Μέσα στις νέες συνθήκες επιβάλλεται να έχουν συγκεκριµένη και
σαφή εικόνα για το πρόγραµµα διακυβέρνησης, που αφορά τον τοµέα τους και την
πορεία υλοποίησης του. Η επαρκής και σωστή στελέχωση των γραφείων είναι
ουσιαστικό στοιχείο που θα τα βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους.
3. Στην λειτουργία των ΚΟΒ έγιναν βήµατα. Προχωρούµε πιο συστηµατικά στον
διαχωρισµό των µεγάλων ΚΟΒ, στην συστηµατικότερη λειτουργία των γραφείων των
ΚΟΒ, στην περαιτέρω αναβάθµιση του περιεχοµένου των συνεδριάσεων των ΚΟΒ
αλλά και του περιεχοµένου της δράσης τους. Το θέµα της προσέλευσης
συνδυασµένο µε τα ξεκοµµένα µέλη, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στις
προτεραιότητες της δουλειάς µας.
Υπάρχουν δυσκολίες, παρουσιάζονται
προβλήµατα όµως στοχοπροσηλωµένα θα πρέπει να προχωρήσουµε.
4.

Στην επαφή και συστηµατική επικοινωνία µε τον κόσµο εξακολουθούµε να
έχουµε αδυναµίες, όπως και στην ευρύτερη συµµετοχή αλλά και παρακολούθηση
της συµµετοχής σε διάφορους φορείς. Η µεταφορά της πολιτικής του Κόµµατος και
σήµερα της Κυβέρνησης ευρύτερα και καθηµερινά µέσα στον λαό είναι το κλειδί της
επιτυχίας της δουλειάς µας. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στο κοµµατικό σύνολο
που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ακόµα περισσότερο. Η επαφή πρέπει να είναι
µέληµα καθηµερινό όλων των στελεχών του Κόµµατος.

5. Ανάδειξη στελεχών και εγγραφή νέων µελών. Γίνονται βήµατα όµως πρέπει να
προχωρήσουµε πιο αποφασιστικά. Σε όλα τα επίπεδα του Κόµµατος θα πρέπει να
επιδείξουµε περισσότερη αποφασιστικότητα για την ανάθεση ευθυνών σε νέους
ανθρώπους. Ταυτόχρονα ακόµα πιο συστηµατική δουλειά σε συνεργασία µε την
νεολαία και το γυναικείο κίνηµα για αύξηση των µελών του Κόµµατος, όπως και
συστηµατικότερη δουλειά για την αφοµοίωση αυτών των νέων µελών και την σωστή
και κατάλληλη αξιοποίηση τους.
6. Στην απόφαση του Οργανωτικού Συνεδρίου επισηµαίνονται τα πιο κάτω: «ο
έµµισθος µηχανισµός είναι ο καθηµερινός µοχλός προώθησης των πολιτικών και
άλλων αποφάσεων των καθοδηγητικών σωµάτων του Κόµµατος άρα και η ποιοτική
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βελτίωση της δουλειάς του είναι καθήκον βασικό»…επίσης «..επιβάλλεται άµεσα να
γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη µε βάση τις σηµερινές ανάγκες της κοινωνίας και να
προχωρήσουµε χωρίς ενδοιασµούς στην κάλυψη των κενών τόσο στον µηχανισµός
της Κ.Ε όσο και των Ε.Ε του Κόµµατος». Παρά το ότι έγιναν προσλήψεις για κάλυψη
κάποιων κενών εντούτοις δεν κινηθήκαµε στη βάση µελέτης κάτι που πρέπει να
τροχιοδροµηθεί. Παράλληλα καθηµερινά στην έγνοια µας θα πρέπει να είναι ο
εθελοντικός µηχανισµός, η ραχοκοκαλιά του Κόµµατος, ο οποίος πρέπει να
ενισχύεται και να ανανεώνεται συνεχώς. Να αντιπαλεύουµε φαινόµενα κούρασης και
απογοήτευσης, που πολλές φορές παρουσιάζονται ως αποτέλεσµα του γεγονότος
ότι όλη η δουλιά φορτώνεται σε συγκεκριµένους συντρόφους. Στον εθελοντικό
µηχανισµό πρέπει να συµµετέχουν όλοι, απλά στελέχη του Κόµµατος αλλά και
στελέχη που κατέχουν δηµόσια και άλλα αξιώµατα.
7. Καταπολέµηση φαινοµένων χαλάρωσης και παραγοντισµού τα οποία δεν έχουν
εξοστρακιστεί ακόµα. Οφείλει το Κόµµα να συνεχίσει τις προσπάθειες του προς την
κατεύθυνση αυτή µε την εµµονή στον σεβασµό στην τήρηση των καταστατικών
αρχών και διατάξεων του Κόµµατος, µε την ενίσχυση του ιδεολογικο-πολιτικού
επιπέδου των µελών.
«Χαραυγή»
«Η ανάγκη καθηµερινής αγοράς και µελέτης της «Χαραυγής» είναι ένα µόνιµο
ιδεολογικό – πολιτικό καθήκον. Γι αυτό το λόγο η διάδοση του εκφραστικού µας
οργάνου και η ανάπτυξη της κυκλοφορίας του είναι ένα οργανωτικό καθήκον µε
σηµαντικό πολιτικό περιεχόµενο. Το αρνητικό φαινόµενο της γενικότερης χαλάρωσης,
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε την απώλεια εφηµεριδοπωλών και η πληθώρα
των ΜΜΕ και µάλιστα των ηλεκτρονικών επιδρούν αρνητικά στον τοµέα της αύξησης της
κυκλοφορίας της «Χαραυγής». Η ανάπτυξη της κυκλοφορίας της «Χαραυγής» πρέπει
να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής όλων των σωµάτων του Κόµµατος,
κεντρικών, επαρχιακών, τοπικών αλλά και όλων των µελών του Κόµµατος».
Η πιο πάνω απόφαση του Οργανωτικού συνεδρίου εµπερικλείει το συνεχές καθήκον του
µηχανισµού του κόµµατος να ασχολείται µε το ζήτηµα της διάδοχης της «Χαραυγής» για
να µπορεί το εκφραστικό µας όργανο να βρίσκεται καθηµερινά κοντά στον πολίτη και να
µετατρέπεται σε καθηµερινό προπαγανδιστή των θέσεων και προτάσεων του Κόµµατος.
Η δουλειά που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι συνεχής, παρουσιάζει κενά
και πολύ περισσότερο δεν έχει φέρει µέχρι σήµερα εκείνα τα αποτελέσµατα που να µας
επιτρέπουν να τα αξιολογήσουµε θετικά.
Εκτιµούµαι θετικά τα βήµατα που έγιναν στην βελτίωση της εικόνας και του
περιεχοµένου της εφηµερίδας, στοιχείο απαραίτητο και βοηθητικό για την ανάπτυξη της
κυκλοφορίας. Δυστυχώς τα βήµατα αυτά δεν συνοδεύτηκαν και µε την αύξηση της
κυκλοφορίας της εφηµερίδας.
Χρειάζεται µια συνολικότερη αντιµετώπιση του
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προβλήµατος. Με στόχο ακριβώς αυτή την συνολικότερη αντιµετώπιση
πραγµατοποιήσαµε έρευνα αγοράς και µελέτη για τη Χαραυγή.
Πρώτα και κύρια χρειάζεται τα κοµµατικά µέλη να συνειδητοποιήσουν την πολιτική
ανάγκη της καθηµερινής µελέτης της «Χαραυγής». Το γεγονός ότι υπάρχουν µέλη
ακόµα και στελέχη του Κόµµατος που δεν αντιλαµβάνονται πόση σηµασία έχει να
προµηθεύονται και να µελετούν καθηµερινά τη «Χαραυγή» συνιστά ιδεολογικο-πολιτικό
πρόβληµα, που πρέπει να απασχολεί συνεχώς τα σώµατα του Κόµµατος και τις ΚΟΒ.
Λαµβάνοντας υπόψη και το αρνητικό περιβάλλον στα ΜΜΕ χρειάζεται να βρούµε
τρόπους που θα αυξήσουν αλλά και να σταθεροποιήσουν τους καθηµερινούς
συνδροµητές της εφηµερίδας. Η αδυναµία να προµηθεύονται οι συνδροµητές την
εφηµερίδα από τα περίπτερα συνδυασµένη µε
το πρόβληµα της εξεύρεσης
εφηµεριδοπωλών ή καλύτερα η απώλεια
παλιών εφηµεριδοπωλών και
η
µη
αντικατάσταση τους, είναι το µεγαλύτερο οργανωτικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε.
Οι ΚΟΒ θα πρέπει να ασχολούνται πιο συστηµατικά µε το θέµα των συνδροµητών και
να προβληµατίζονται συνεχώς για εξεύρεση τρόπων αντιµετώπισης των προβληµάτων
της κυκλοφορίας της «Χαραυγής».
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάµεις
Το Κόµµα µας από τον Φεβρουάριο 2008 είναι κυβερνών κόµµα και αυτό σηµαίνει
αυξηµένες ευθύνες, καθήκοντα και προσδοκίες από πλευράς του λαού προς το ΑΚΕΛ.
Σε αυτά τα πλαίσια το έργο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, εντός και εκτός Βουλής, είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένης της αντανάκλασης και της θετικής συµβολής που
µπορεί να έχει στην προσπάθεια σταδιακής υλοποίησης του κυβερνητικού
προγράµµατος.
Κύριο πολιτικό µας καθήκον είναι η συστράτευση µας στις προσπάθειες λύσης του
Κυπριακού και επανένωσης της πατρίδας µας και ταυτόχρονα η προβολή του έργου,
των αποφάσεων και των καινοτοµιών της κυβέρνησης. Παράλληλα, πρέπει να
αντικρούουµε τις αντιπολιτευτικές επιθέσεις του Συναγερµού και άλλων και να
απαντούµε µε επιχειρήµατα στις όποιες επικρίσεις. Βασική, επίσης, πτυχή της
καθηµερινής δουλιάς της Κοινοβουλευτικής Οµάδας είναι η ουσιαστικότερη επαφή µας
µε τον κόσµο, η επίλυση προβληµάτων είτε οµαδικών, είτε ατοµικών, αλλά ταυτόχρονα
να δίνουµε το µήνυµα ότι θα συνεχίσουµε να αντιπαλεύουµε νοοτροπίες ρουσφετιού και
ευνοιοκρατίας. Στόχος µας είναι η δίκαιη κοινωνία.
Τα αποτελέσµατα των τελευταίων εκλογών, προεδρικών, βουλευτικών και δηµοτικών,
κατάταξαν το Κόµµα µας ως την πρωτοπόρα πολιτική δύναµη του τόπου και σε αυτή
ακριβώς την ευθύνη πρέπει να ανταποκριθούµε µε σοβαρότητα προς τον κάθε πολίτη,
οργανωµένο σύνολο και οργανισµό. Βασικές προϋποθέσεις για να καλύψουµε αυτούς
τους στόχους είναι η σταθερή βελτίωση της µαχητικότητας, ετοιµότητας και
αποτελεσµατικότητας της δουλειάς µας εντός και εκτός Βουλής. Δυο παράµετροι που
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καθορίζουν αυτές τις επιτυχίες είναι η ορθή πολιτική και ιδεολογική γραµµή και η καλή
µας οργάνωση.
Αναµφίβολα το πολιτικό περιβάλλον που διαµορφώνεται διεθνώς και εσωτερικά
επηρεάζει και δηµιουργεί ιδιάζουσες πολιτικές συνθήκες και στο Κοινοβούλιο
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν πλέον καθηµερινότητα στην κοινοβουλευτική ζωή και η
κοινοβουλευτική Οµάδα οφείλει να είναι πάντα έτοιµη για να ανταποκριθεί. Ως εκ τούτου
είναι αναγκαία πιο συστηµατική και συγκεκριµένη συνεργασία µε τις Επαρχιακές
Επιτροπές, Βοηθητικά Γραφεία του Κόµµατος και οργανώσεις του λαϊκού κινήµατος.
Είναι απαραίτητο να προλαβαίνουµε εξελίξεις και να επαγρυπνούµε, όχι απλά να
αντιδρούµε.
Επίσης, σηµαντικό κοµµάτι της κοινοβουλευτικής δουλειάς πρέπει να καταστεί σε πιο
τακτική βάση η ρύθµιση θεµάτων µέσω προτάσεων νόµου. Ταυτόχρονα, η πτυχή της
νοµοθετικής µελέτης πρέπει να ξεπερνά το γράµµα του νόµου και να επεκτείνεται σε
τοµείς στους οποίους υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης. Σε αυτά τα πλαίσια
είναι σηµαντική η επαρκής γνώση των θέσεων του Κόµµατος.
Οργανωτικά προσβλέπουµε στην καλύτερη συνεργασία βουλευτών, κοινοβουλευτικών
συνεργατών µε τις Επαρχιακές Επιτροπές του Κόµµατος και τις µαζικές οργανώσεις του
Λαϊκού Κινήµατος. Τοµέας που παρά την βελτίωση, υπάρχουν αρκετά περιθώρια
σαφούς βελτίωσης. Σε αυτά τα πλαίσια η επαφή µε τον πολίτη, τις κοινότητες, τα
οργανωµένα σύνολα και οργανισµούς ήταν σε γενικές γραµµές ικανοποιητική. Ωστόσο
υπάρχουν περιπτώσεις που αναµένεται και δικαιολογηµένα περισσότερη επαφή µε την
βάση του Κόµµατος και αποτελεσµατικότητα.
Συγκεκριµένα, όσο αφορά την προώθηση και επίλυση οµαδικών, κοινοτικών,
προσωπικών κ.α. αιτηµάτων αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι
στην πρώτη γραµµή, στα µέτρα όµως πάντα του λογικού και δίκαιου αιτήµατος.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις στις οποίες η ενασχόληση µε την επίλυση αιτηµάτων
επηρεάζει αρνητικά την νοµοθετική προετοιµασία.
Η επιστηµονική στήριξη της κοινοβουλευτικής δουλιάς είναι θεσµός που έχει βοηθήσει
στην αναβάθµιση του κοινοβουλευτικού έργου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας, σε
µικρότερο όµως βαθµό το Λαϊκό Κίνηµα. Υπάρχει περιθώριο σε ορισµένες περιπτώσεις
οι επιστηµονικοί συνεργάτες να εµπλακούν περισσότερο στην ζωή του κινήµατος και να
προσφέρουν ακόµα περισσότερο. Γενικότερα, σηµειώνεται η θετική συµβολή του
θεσµού και ταυτόχρονα υπογραµµίζουµε τις δυνατότητες που παρέχονται και πρέπει να
αξιοποιηθούν ειδικότερα στην προετοιµασία του νοµοθετικού έργου και την προώθηση
των στόχων του Κόµµατος.
Το Κοινοβούλιο είναι το πεδίο που καθηµερινά υπάρχει σκληρή αντιπαράθεση πολιτικών
και ιδεών και ασκείται η πιο ακραία κριτική. Ως εκ τούτου καθήκον όλων των µελών της
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Οµάδας είναι η συνεχής εγρήγορση, ώστε το Κόµµα µας να είναι πάντα η προοδευτική
και πρωτοπόρα δύναµη στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική ζωή. Κυρίως όµως να
συνεχίσει να κατατάσσεται ψηλά στην συνείδηση του λαού, όπως καταφέρνει στα
ογδόντα τέσσερα και πλέον χρόνια προσφοράς και αγώνα.
Σε γενικές γραµµές κατά την περίοδο από το προηγούµενο συνέδριο ως σήµερα, η
παρουσία και η δράση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάµεις
στο Κοινοβούλιο χαρακτηριζόταν από συλλογικότητα, σοβαρότητα και σεβασµό προς τις
υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες και τον Κανονισµό της Βουλής. Υπάρχουν, όµως,
αρκετά και σοβαρά περιθώρια βελτίωσης τόσο της πολιτικής, όσο και οργανωτικής
δουλείας, πράγµα που πρέπει να απασχολήσει σε σχέση και µε τη σύνθεση της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. Ως το µεγαλύτερο και πιο µαζικό πολιτικό κόµµα της
Κύπρου οι απαιτήσεις από την Κοινοβουλευτική Οµάδα και τα µέλη της είναι αντίστοιχα
αυξηµένες, ώστε να ανταποκρίνονται στην ψήφο εµπιστοσύνης του λαού. Υπάρχουν
δυνατότητες και προοπτικές.
Η µεγάλη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και υλοποίησης του φιλολαϊκού
προοδευτικού προγράµµατος της Κυβέρνησης, στηρίζεται κύρια από το Κόµµα µας και
στο Κόµµα µας, κατ’ επέκταση η Κοινοβουλευτική Οµάδα επωµίζεται σοβαρό κοµµάτι
αυτού του καθήκοντος. Για την εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος χρειάζεται καλύτερος
συντονισµός µε την κυβέρνηση και αµοιβαίες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που µας δίδει η συζήτηση
θεµάτων στο κεφάλαιο Δ΄. Αποφασιστικά πρέπει να αντιδρούµε στις περιστασιακές,
αντιπολιτευτικές συνεργασίες στη Βουλή που στόχο έχουν να πλήξουν την κυβέρνηση
και το Κόµµα µας, καθώς και στα απαράδεκτα φαινόµενα παραβίασης του κανονισµού
λειτουργίας της Βουλής και κατάχρησης εξουσιών από µέρους Προέδρων
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
Μαζικοί φορείς – Παρατάξεις
Οι µαζικοί φορείς διαδραµατίζουν σήµερα ένα πολύπλευρο και σηµαντικό ρόλο που
αγγίζει όλες τις πτυχές της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας. Τόσο ο αριθµός τους αλλά
και η παρέµβαση τους αυξάνεται καθηµερινά. Σύνδεσµοι, επιστηµονικές και
επαγγελµατικές οργανώσεις, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές και τόσες άλλες
καθηµερινά δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα αναγκών κοινωνικών οµάδων του
πληθυσµού.
Εκατοντάδες στελέχη, µέλη, ακόµα και φίλοι του κόµµατος δραστηριοποιούνται σε µια
σειρά από ευρύτερους ή και εξειδικευµένους µαζικούς φορείς, τοπικά, επαρχιακά,
παγκύπρια. Με τη δράση τους συµβάλλουν στην προώθηση και επίλυση πολλών και
ποικίλων προβληµάτων. Παρεµβαίνουν ώστε οι µαζικοί φορείς να έχουν µια
προοδευτική κατεύθυνση προς όφελος των εργαζοµένων και ευρύτερα της κοινωνίας.
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Χωρίς καµιά διάθεση ποδηγέτησης, ως κόµµα έχουµε υποχρέωση να διασφαλίσουµε
πιο οργανωµένη και πιο µεθοδική παρουσία και παρέµβαση σε αυτούς τους φορείς.
Τούτο είναι αναγκαίο προκειµένου να συµβάλουµε ακόµα περισσότερο στο σηµαντικό
έργο που επιτελούν οι µαζικοί φορείς. Από την άλλη θα βοηθηθεί και το Κόµµα να έχει
καλύτερη γνώση και αντίληψη των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ειδικές οµάδες και
σύνολα του πληθυσµού.
Από το προηγούµενο Συνέδριο έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα προς αυτή τη
κατεύθυνση. Με συστηµατική δουλειά καταφέραµε να έχουµε επαφή και να
οργανώσουµε τη παρέµβαση µας σε πάρα πολλούς επαγγελµατικούς και
επιστηµονικούς φορείς.
Οι δυνατότητες σε αυτό το τοµέα είναι µεγάλες. Πολλές φορές τα µέλη αλλά και
υποστηρικτές του κόµµατος που συµµετέχουν σε διάφορους φορείς δρουν από µόνοι
τους, χωρίς επαρκή επαφή και καθοδήγηση. Αυτό στερεί τη δυνατότητα σφαιρικής
γνώσης και διαµόρφωσης σωστής πολιτικής για αντιµετώπιση πολλών κοινωνικών ή
άλλων προβληµάτων.
Με τη ίδρυση και λειτουργία κοµµατικών παρατάξεων διασφαλίζουµε την συλλογικότητα,
και τη σωστή καθοδήγηση. Διασφαλίζουµε επίσης την αποκέντρωση, το συντονισµό και
τη ρύθµιση του τρόπου επαφής των συντρόφων και φίλων µας που συµµετέχουν σε
διάφορους µαζικούς φορείς.
Οι οργανωµένες παρατάξεις του Κόµµατος σε επαγγελµατικούς – συνδικαλιστικούς
χώρους πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια και σηµείωσαν αξιόλογες επιτυχίες.
Ωστόσο υπάρχουν περιθώρια παραπέρα βελτίωσης της δράσης τους. Την ίδια στιγµή,
λόγω διερεύνησης των αναγκών και δυνατοτήτων, προκύπτει συνεχώς η ανάγκη για
συγκρότηση παρατάξεων σε νέους χώρους.
Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία προκύπτει ότι η λειτουργία των διαφόρων παρατάξεων
εξαρτάται από τον βαθµό λειτουργίας του αντίστοιχου βοηθητικού γραφείου. Σε χώρους
όπου υπάρχει και λειτουργεί ικανοποιητικά βοηθητικό γραφείο του κόµµατος µπορούν
να λειτουργήσουν και παρατάξεις οι οποίες να σηµειώνουν αξιόλογες επιτυχίες. Εκεί
όµως όπου δεν λειτουργούν βοηθητικά γραφεία ή παρουσιάζονται αδυναµίες στη
λειτουργία τους δεν κατορθώνουµε να συγκροτήσουµε κοµµατική παράταξη.
Είναι σηµαντικό η παράταξη να µην περιορίζει τη δράση της µόνο σε εκλογικές
αναµετρήσεις και να µετατρέπεται σε εκλογικό µηχανισµό. Χρειάζεται να έχει συνεχή
δραστηριότητα, να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να συνέρχεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και να αναβαθµίζει συνεχώς την δουλειά της. Σε διαφορετική περίπτωση θα
οδηγηθεί σε µαρασµό και διάλυση.
Τα καθοδηγητικά σώµατα του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα πρέπει να παρακολουθούν
και να καθοδηγούν την κοµµατική παράταξη. Να έχουν εικόνα για τη δραστηριότητα που
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αναπτύσσει και να παρεµβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσµατικά ώστε να ξεπερνιούνται οι
όποιες αδυναµίες και τα κενά που ίσως να παρουσιάζονται.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Στον σύγχρονο κόσµο όλο και µεγαλύτερο ρόλο διαδραµατίζουν µην κυβερνητικές
οργανώσεις που ασχολούνται µε εξειδικευµένα θέµατα και δραστηριότητες. Τόσο εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός υπάρχει κλίµα ενθάρρυνσης και στήριξης της
δηµιουργίας και της λειτουργίας µη κυβερνητικών οργανώσεων. Τα κίνητρα αυτής της
κατάστασης δεν είναι πάντοτε αγνά, υπό την έννοια ότι προφανώς οι ιθύνοντες κύκλοι
επιχειρούν να προσδώσουν στις µη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτήρα και
περιεχόµενο αντίβαρου προς την οργανωµένη κοινωνική και ταξική πάλη, χαρακτήρα
αντίβαρου προς την κοµµατική και τη συνδικαλιστική δράση. Ως ΑΚΕΛ διαφωνούµε µε
αυτή την προσέγγιση την οποία θεωρούµε ως µια ακόµα έκφραση του
νεοφιλελευθερισµού. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι έχουµε εχθρική στάση απέναντι στις
µη κυβερνητικές οργανώσεις. Κάθε άλλο. Θεωρούµε ότι πολλές διαδραµατίζουν θετικό
και σηµαντικό ρόλο και καλύπτουν κενά σε τοµείς που δεν επεκτείνονται παραδοσιακοί
οργανωµένοι φορείς. Το ΑΚΕΛ καλεί τα µέλη και τους φίλους του Κόµµατος να
δραστηριοποιούνται σε µη κυβερνητικές οργανώσεις και να µεταφέρουν σ’ αυτές τις
προοδευτικές κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις του Λαϊκού Κινήµατος. Οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι χώροι δηµιουργίας παρατάξεων. Όµως η καλύτερη
επαφή των µελών του Κόµµατος που δραστηριοποιούνται σ’ αυτές µε το Κόµµα θα
βοηθήσει στον αµφίδροµο διάλογο ανάµεσα στο Κόµµα και στο µέρος εκείνο της
κοινωνίας των πολιτών που καλύπτουν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Διεθνές Προοδευτικό Κίνηµα και Διεθνείς Σχέσεις του Κόµµατος
Οι Διεθνείς Σχέσεις συνιστούν ένα πολύ σηµαντικό τοµέα δουλειάς του Κόµµατος,
ιδιαίτερα στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία στον κόσµο και στην Κύπρο. Μέσα από την
πολύπλευρη ανάπτυξη των διεθνών µας σχέσεων, δίνεται η δυνατότητα άντλησης
πολύτιµων εµπειριών, συντονισµού, συνεργασίας και κοινής δράσης µαζί µε τα άλλα
Κουµµουνιστικά, Εργατικά και Προοδευτικά Κόµµατα, στη βάση κοινών στόχων και
επιδιώξεων.
Στηριγµένοι στη διεθνιστική µας ιδεολογία, µέσα από τις διεθνείς σχέσεις στοχεύουµε
στην έκφραση ουσιαστικής και έµπρακτης αλληλεγγύης σε λαούς που υποφέρουν από
ιµπεριαλιστικούς πολέµους, επεµβάσεις ή εσωτερική βία και παραβίαση δικαιωµάτων
και ελευθεριών.
Αναµφίβολα, η άντληση στήριξης και αλληλεγγύης στον αγώνα του λαού µας για
απαλλαγή από την κατοχή συνιστούσε ανέκαθεν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των
διεθνών µας σχέσεων. Πολύτιµη ήταν και είναι η στήριξη και η αλληλεγγύη που

48
λαµβάνουµε ως Κυπριακός λαός από τα Κόµµατα και τις δυνάµεις της Αριστεράς, οι
οποίες µε συνέπεια και σταθερότητα βρίσκονται στο πλευρό του ΑΚΕΛ και του λαού µας
γενικότερα.
Το προοδευτικό κίνηµα συνεχίζει την δράση του κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες,
µετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των Σοσιαλιστικών Κρατών
στην Ευρώπη. Η εικόνα του προοδευτικού κινήµατος δεν έχει παρουσιάσει µεγάλη
διαφοροποίηση στην περίοδο από το προηγούµενο συνέδριο µας, αν και θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι έχουν καταγραφεί επιµέρους θετικά βήµατα σε διάφορα επίπεδα.
Ειδικότερα, δεν εξέλειπε η διαφορετικότητα και η ιδεολογικό-πολιτική ανοµοιογένεια που
υπάρχει µεταξύ των κόµµατων της Αριστεράς ή ακόµη και η ύπαρξη ανοµοιογένειας στο
εσωτερικό ορισµένων από αυτά τα κόµµατα. Ως αποτέλεσµα, το προοδευτικό κίνηµα
συνεχίζει να παρουσιάζει τα γνωστά ελλείµµατα ιδεολογικό-πολιτικής συνοχής.
Στη βάση των πιο πάνω αποτελεί πολιτική επιλογή µας να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε
για τη µέγιστη δυνατή συνεργασία, συντονισµό και ενότητα ανάµεσα στα Κοµµουνιστικά,
Εργατικά και Προοδευτικά κόµµατα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, στοχεύοντας
σε κοινές δράσεις και πολιτικές, εκεί και όπου είναι εφικτό και στη βάση του σεβασµού
της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει έκαστο κόµµα.
Συνακόλουθα, δεν υιοθετούµε τις όποιες απόπειρες, από οπουδήποτε και αν
προέρχονται, που κινούνται στη λογική των αποκλεισµών, του πατερναλισµού και της
ποδηγέτησης του κινήµατος, της επέµβασης στα εσωτερικά άλλων κοµµάτων και στην
ανάληψη βεβιασµένων πρωτοβουλιών που είναι δυνατόν να ζηµιώσουν την
προσπάθεια για οικοδόµηση της µέγιστης δυνατής ενότητας ανάµεσα στα κόµµατα της
Αριστεράς.
Τούτο δεν αναιρεί ασφαλώς το δικαίωµα έκαστου κόµµατος να διατηρεί κριτική άποψη
για τις πραγµατικότητες στο χώρο της Αριστεράς, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια του
αλληλοσεβασµού.
Το ΑΚΕΛ, στην περίοδο που µεσολάβησε από το προηγούµενο συνέδριο, συµµετείχε
ενεργά στις ετήσιες Διεθνείς Συναντήσεις των Κοµµουνιστικών και Εργατικών Κοµµάτων
καθώς και στις θεµατικές και περιφερειακές συναντήσεις που είχαν διοργανωθεί. Παρά
τα περιθώρια βελτίωσης που εκτιµούµε ότι υπάρχουν σ αυτό το θεσµό, εντούτοις θα
πρέπει να επισηµανθούν ως θετικά τα βήµατα ενδυνάµωσης του καθώς και την ανάγκη
να επιδιώξουµε την ακόµα πιο ενεργό συµµετοχή µας στο θεσµό.
Σ’ αυτό το διάστηµα, συνεχίσαµε να συµµετέχουµε µε το καθεστώς του παρατηρητή και
όχι ως πλήρες µέλος, στο Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς(ΚΕΑ), αφού οι συνθήκες
ίδρυσης του Κόµµατος και οι βεβιασµένες ενέργειες που υπήρξαν αλλά και ορισµένες
από τις θέσεις του, δεν επέτρεψαν την ωρίµανση των συνθηκών που θα δηµιουργούσαν
προϋποθέσεις καθολικής ενότητας της Αριστεράς στην Ευρώπη.
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Τούτη η εικόνα όχι µόνο δεν εξέλειπε αλλά έχει περαιτέρω εµβαθύνει. Θα πρέπει κατά
συνέπεια να διατηρήσουµε στο επίπεδο που βρίσκονται τις σχέσεις µας µε το ΚΕΑ,
αφού µε βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε διαφοροποίηση.
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συµµετέχουµε επίσης ενεργά στην Συνοµοσπονδιακή Οµάδα
της Ενωτικής Αριστεράς- Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (GUE-NGL) στο
Ευρωκοινοβούλιο και στην Ενωµένη Αριστερά της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συµβουλίου της Ευρώπης. Σε ότι αφορά την προώθηση του Κυπριακού έχουµε
συστηµατικά επαφές µε όλες τις πολιτικές Οµάδες στο ΕΚ και στην ΚΣΣΕ.
Ως ΑΚΕΛ επιβάλλεται να συνεχίσουµε και να εντείνουµε τη δράση και την παρέµβαση
µας ώστε να περιφρουρήσουµε την ενότητα και τη συνοχή των οµάδων µας και ιδιαίτερα
της GUE-NGL στο Ευρωκοινοβούλιο, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσµατικότητα
τους.
Το απεχθές πρόσωπο της ιµπεριαλιστικής τάξης πραγµάτων, η νεοφιλελεύθερη
παγκοσµιοποίηση και η εξελισσόµενη καπιταλιστική κρίση, έχουν δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί περαιτέρω η αντίσταση των λαών και των
εργαζοµένων.
Οι εγγενείς αντιθέσεις του καπιταλισµού και τα συσσωρευµένα αδιέξοδα που γεννά και
αναγεννά, οδηγούν ολοένα και περισσότερους πολίτες να συνειδητοποιούν ότι το
µέλλον της ανθρωπότητας δεν µπορεί να είναι το παρόν κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα.
Η βαρβαρότητα στην οποία οδηγεί την ανθρωπότητα ο καπιταλισµός γίνεται ολοένα και
πιο εµφανής στους λαούς και τους εργαζόµενους, παρά τους πανίσχυρους µηχανισµούς
ιδεολογικής χειραγώγησης και ενσωµάτωσης που διαθέτει.
Οι δυνάµεις της Αριστεράς επιβάλλεται να αξιοποιούν τα δεδοµένα που δηµιουργούνται,
διοχετεύοντας την αντίδραση των λαών και των εργαζοµένων στην κατεύθυνση της
οργανωµένης πάλης για υπεράσπιση και επέκταση των δικαιωµάτων τους. Ταυτόχρονα,
στη βάση πάντοτε των ιδιαιτεροτήτων έκαστης περίπτωσης, οι οργανωµένοι αγώνες και
η προσπάθεια κατάκτησης της πολιτικής εξουσίας θα πρέπει να συνδέονται διαλεκτικά
µε την µόνη εναλλακτική επιλογή απέναντι στα αδιέξοδα του καπιταλισµού. Τη
σοσιαλιστική προοπτική.
Οι επιτυχίες της Αριστεράς σε µια σειρά από Χώρες της Λατινικής Αµερικής µέσα από
πολύχρονους αγώνες και ευρύτερες συνεργασίες, αποτελούν ελπιδοφόρα εξέλιξη για το
Προοδευτικό Κίνηµα και καταδεικνύουν τις δυνατότητες που υπάρχουν ακόµη και σε µια
Ήπειρο την οποία οι ΗΠΑ θεωρούσαν πάντοτε ως την πίσω αυλή τους.
Αποτελεί επίσης σηµαντική εξέλιξη η ενδυνάµωση της παρέµβασης και της δράσης του
ταξικά προσανατολισµένου συνδικαλιστικού κινήµατος, µέσα από τις δοµές της
Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας.
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Ανάλογα, ενισχύθηκε σηµαντικά η δράση του παγκόσµιου φιλειρηνικού κινήµατος, µέσα
από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης το οποίο επαύξησε το κύρος του, ενώ νέες
δυνάµεις εντάχθηκαν στις γραµµές του.
Στο διεθνές νεολαιίστικο αριστερό κίνηµα, τα βήµατα προόδου που έγιναν στα
προηγούµενα χρόνια έχουν οδηγήσει στην εδραίωση της ιδιαίτερα σηµαντικής
παρουσίας και δράσης της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Δηµοκρατικών Νεολαίων ( ΠΟΔΝ)
.
Το διεθνές ριζοσπαστικό γυναικείο κίνηµα, πάρα τις δυσκολίες που συνεχίζει να
αντιµετωπίζει ως αποτέλεσµα των αρνητικών εξελίξεων µε την διάλυση του
σοσιαλιστικού στρατοπέδου, έχει κάνει βήµατα προόδου στη δράση του ενώ έχουν
βελτιωθεί οι προϋποθέσεις για την κατοχύρωση του αντιιµπεριαλιστικού χαρακτήρα της
Παγκόσµιας Δηµοκρατικής Οµοσπονδίας Γυναικών.
Αναφορικά µε τα κοινωνικά φόρουµ σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τα
οποία συγκροτήθηκαν µε στόχο την αντιµετώπιση της καπιταλιστικής
παγκοσµιοποίησης, αυτά συνεχίζουν να αναπτύσσουν τη δράση τους αν και συγκριτικά
µε τα πρώτα στάδια δηµιουργίας τους παρουσιάζουν µια κάµψη. Στόχος µας θα πρέπει
να παραµείνει η ανάπτυξη της συνεργασίας της Αριστεράς µε τις δυνάµεις που
συνθέτουν το κίνηµα και η συνεχής προσπάθεια για τον ταξικό, αντιιµπεριαλιστικό
προσανατολισµό τους.
Σε ότι αφορά τη δράση του Κόµµατος σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο αυτή
υπήρξε αξιόλογη και πολύπλευρη.
Αναπτύχθηκαν περεταίρω οι σχέσεις µε αδελφά κόµµατα σ’ ολόκληρο τον κόσµο,
συµµετείχαµε σε σειρά διεθνών και περιφερειακών συναντήσεων, οργανώσαµε και
φιλοξενήσαµε περιφερειακές συναντήσεις ενώ πήραµε σειρά πρωτοβουλιών για
έκφραση αλληλεγγύης σε αγωνιζόµενους λαούς. Αξιοποιήσαµε κάθε προσφερόµενο
βήµα ώστε να ενηµερώσουµε γύρω από τις εξελίξεις στο Κυπριακό και για άντληση
στήριξης στον αντικατοχικό αγώνα του λαού µας.
Στις σηµερινές κρίσιµες συνθήκες επιβάλλεται να συνεχίσουµε και να εντείνουµε την
προσπάθεια διεθνοποίησης του Κυπριακού και άντλησης αλληλεγγύης στον αγώνα του
λαού µας, στηρίζοντας τις
τιτάνιες προσπάθειες του προέδρου της Δηµοκρατίας
Δηµήτρη Χριστόφια για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου.
Να επιδιώξουµε τη περεταίρω ενίσχυση των διµερών σχέσεων µας µε τα ιδεολογικά
συγγενικά κόµµατα στον Ευρωπαϊκό χώρο στοχεύοντας ταυτόχρονα να διατηρήσουµε
και να ενισχύσουµε τους δεσµούς µας µε τα αδελφά κόµµατα της πολύπαθης Μέσης
Ανατολής, της Λατινικής Αµερικής όπου συντελούνται ριζοσπαστικές διεργασίες, καθώς
και µε Κόµµατα της Αφρικής και της Ασίας. Με στόχο την προώθηση της υπόθεσης της
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Κύπρου να επεκτείνουµε τις σχέσεις µας και µε κόµµατα πέραν του χώρου της
Αριστεράς.
Να συνεχίσουµε να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες τόσο στην Κύπρο όσο και σε
πολυµερές επίπεδο, για την έκφραση αλληλεγγύης στους λαούς και τους εργαζοµένους
που έχουν ανάγκη τη στήριξη και την έµπρακτη βοήθεια µας.
Ιδεολογικό µέτωπο, ιδεολογική δουλιά
Η ιδεολογική πάλη, ως έκφραση της ευρύτερης ταξικής πάλης, συνεχίζεται ασταµάτητα
όπως ασταµάτητα συνεχίζεται η πάλη στο πολιτικό και το οικονοµικό µέτωπο. Όσο
υπάρχουν ταξικές κοινωνίες θα υπάρχουν ιδεολογίες που υπερασπίζονται την µια ή την
άλλη κοινωνική τάξη, θα υπάρχει αντιπαλότητα µεταξύ αυτών των ιδεολογιών. Τα περί
του «τέλους των ιδεολογιών» και της εξαφάνισης τάχα των συνόρων µεταξύ αριστεράς
και δεξιάς, δεν είναι παρά ένα ακόµα ιδεολόγηµα στην υπηρεσία των συµφερόντων της
αστικής τάξης. Η κυρίαρχη σήµερα αστική ιδεολογία συνειδητά καλλιεργεί τον
αντικοµµουνισµό, την απαξίωση του µαρξισµού-λενινισµού, την αποϊδεολογικοποίηση,
την απάθεια και την αποστροφή από την οργανωµένη πάλη. Χρησιµοποιώντας τους
κυρίαρχους ιδεολογικούς µηχανισµούς και από θέση ισχύος, έχει τη δυνατότητα να
επιβάλλει τη δική της αντίληψη και προσέγγιση στα διάφορα φαινόµενα και γεγονότα.
Ο αντικοµµουνισµός εντείνεται στη µέρες µας σε διάφορες χώρες. Η πλέον απαράδεκτη
µορφή αντικοµµουνισµού είναι η επιχειρούµενη προσπάθεια εξίσωσης του
κοµµουνισµού µε τον φασισµό. Σε ορισµένες µάλιστα χώρες της Ευρώπης
προωθούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις που ποινικοποιούν την δράση και τα σύµβολα της
κοµµουνιστικής αριστεράς. Η έξαρση του αντικοµµουνισµού στις µέρες µας δεν είναι
τυχαίο φαινόµενο. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει καταδείξει µε τον πιο επώδυνο
και κατηγορηµατικό τρόπο τα εγγενή αδιέξοδα, τις τροµακτικές αντιθέσεις, τις κατάφορες
αδικίες και τον απάνθρωπο χαρακτήρα του καπιταλιστικού εκµεταλλευτικού συστήµατος.
Αφυπνισµένες συνειδήσεις, ιδιαίτερα ανάµεσα στους εργαζόµενους, αναζητούν την
διέξοδο στην ιδέα του σοσιαλισµού. Αυτό είναι που τροµάζει και τροµοκρατεί την
άρχουσα µονοπωλιακή αστική τάξη. Για τούτο και επιχειρεί µε κάθε τρόπο να
δυσφηµήσει και να ακυρώσει στις συνειδήσεις των εργαζοµένων τις σοσιαλιστικές αξίες
και ιδανικά µε κύριο στόχο να τους αποτρέψει από την συνειδητή, οργανωµένη πάλη.
Η Κύπρος κατά καιρούς έχει υποφέρει από τον αντικοµµουνισµό. Η ύπαρξη ενός
ισχυρού αριστερού κινήµατος δεν επέτρεψε στον αντικοµµουνισµό να πάρει τις
διαστάσεις που πήρε σε άλλες χώρες. Το γεγονός όµως αυτό δεν µπορεί να µας
εφησυχάζει. Αντίθετα πρέπει να εντείνουµε την ιδεολογικο-πολιτική µας επαγρύπνηση
αποκρούοντας τις αντικοµµουνιστικές, αντιακελικές επιθέσεις από όπου και αν
προέρχονται.
Η περιρρέουσα ατµόσφαιρα της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας αναπόφευκτα επηρεάζει
και τις γραµµές του Λαϊκού Κινήµατος. Σ’ αυτή οφείλονται αρνητικά φαινόµενα όπως η
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χαλάρωση, η µη ικανοποιητική ανταπόκριση στα καθήκοντα της κοµµατικής ζωής, η
µειωµένη εθελοντική προσφορά, η αδιαφορία και ο παραγοντισµός. Φαινόµενα µε τα
οποία δεν µπορούµε να συµβιβαστούµε επικαλούµενοι την αλλαγή των συνθηκών, αλλά
πρέπει συνεχώς να τα αντιπαλεύουµε. Η εντατικοποίηση της ιδεολογικής µας δουλιάς
είναι ένας βασικός παράγοντας για να αντιπαλέψουµε µε επιτυχία αυτά τα αρνητικά
φαινόµενα.
Στην κυπριακή κοινωνία εντείνονται τα φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής. Η
αποκάλυψη και καταπολέµηση αυτών των φαινοµένων έχει σίγουρα και την ιδεολογική
της πτυχή που δεν πρέπει να διαφεύγει της ιδεολογικής δουλιάς του Κόµµατος.
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 ευρίσκεται και η
υπεράσπιση των οργανωτικών αρχών που διέπουν την λειτουργία του Κόµµατος µας
και οι οποίες διασφαλίζουν το ιδεολογικό-πολιτικό του σφιχτοδέσιµο και την πιο
αποτελεσµατική του παρέµβαση στο δρώµενα της κυπριακής κοινωνίας. Ταυτόχρονα η
µαχητική υπεράσπιση της ιδεολογίας µας, το ξεσκέπασµα των αδιεξόδων, των
αντιφάσεων και των αυταπατών της αστικής ιδεολογίας, η τεκµηριωµένη αποκάλυψη του
αντιλαϊκού χαρακτήρα του νεοφιλελευθερισµού, η πάλη κατά του εθνικισµού-σοβινισµού,
η πάλη κατά της υποκουλτούρας και του κοσµοπολιτισµού, έχουν µέσα στις ιδιαίτερες
συνθήκες της Κύπρου, όχι µόνο ιδεολογική αλλά και τεράστια πολιτική σηµασία.
Με τον Δηµήτρη Χριστόφια στο πηδάλιο του κυπριακού κράτους και το ΑΚΕΛ κυβερνών
κόµµα έχουµε αυξηµένα καθήκοντα στον τοµέα της ιδεολογικής πάλης. Γιατί η
αντιπαράθεση µε όσους αντιπαλεύουν τον Πρόεδρο και το Κόµµα µας δεν έχει µόνο
πολιτικό περιεχόµενο αλλά και έντονο ιδεολογικό περιεχόµενο. Η πειστική προβολή της
ορθότητας των πολιτικών που ακολουθούµε τόσο στο Κυπριακό όσο και στην εσωτερική
κοινωνικό-οικονοµική πολιτική, η τεκµηριωµένη προβολή φιλολαϊκού χαρακτήρα της
παρούσας διακυβέρνησης, η αποκάλυψη δηµαγωγικών, ανέφικτων και κάποτε
πατριδοκαπηλικών τοποθετήσεων από άλλους χώρους είναι καθήκοντα που
προωθούνται καλύτερα όταν στηρίζονται σε ένα ισχυρό ιδεολογικό υπόβαθρο.
Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ διαπίστωσε κενά στην ιδεολογική µας δουλιά τόσο προς τα
µέσα, προς το ίδιο το Κόµµα, όσο και προς τα έξω, προς την κοινωνία. Προς αυτή την
κατεύθυνση έγινε αρκετή δουλιά τα τελευταία χρόνια που όµως δεν έφτασε στα
επιθυµητά επίπεδα. Η απόφαση της Κ.Ε. για την ίδρυση Κοµµατικής Σχολής και η
προώθηση Ινστιτούτου Ερευνών θα συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της
ιδεολογικής µας δουλιάς, στον ιδεολογικό καταρτισµό των στελεχών και µελών του
Κόµµατος και στην ιδεολογική µας παρέµβαση στην κοινωνία. Η λήψη απόφασης ήταν
το πρώτο βήµα. Επιβάλλεται η νέα Κ.Ε. να υλοποιήσει κατά συγκεκριµένο τρόπο αυτή
την απόφαση.
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Επαγρύπνηση
Η Επαγρύπνηση είναι µέρος της καθηµερινής κοµµατικής µας δουλειάς.
Η
Επαγρύπνηση δεν είναι ούτε πάνω ούτε κάτω από την υπόλοιπη κοµµατική δουλειά.
Είναι µέρος της. Το ΑΚΕΛ είναι το Κόµµα της εργατικής τάξης και των εργαζοµένων.
Είναι µια µεγάλη εθνική πολιτική δύναµη. Ως 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.
Οι φραστικές και υβριστικές απειλές εναντίον του Προέδρου του Κράτους, του Γενικού
Γραµµατέα και άλλων ηγετικών στελεχών του κόµµατος επαναλαµβάνονται σχεδόν
καθηµερινά από ακροδεξιά, νεοφασιστικά και αναρχικά στοιχεία και καταστάσεις. Γι
αυτό χρειάζεται να επαγρυπνούµε.
Λαµβάνοντας υπόψη τις κρίσιµες στιγµές που περνά η Κύπρος, η κοµµατική/πολιτική
επαγρύπνηση είναι καθήκον του συνόλου των κοµµατικών µελών και στελεχών και
επιβάλλεται να ενταθεί και να αναβαθµιστεί.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το 20ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ είχε εκτιµήσει ως σηµαντική εξέλιξη το τερµατισµό της
δεκαετούς διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ και την αποµάκρυνση του από την εξουσία. Αυτή
η 10ετης διακυβέρνηση χαρακτηρίστηκε από µια πρωτοφανή επίθεση των
νεοφιλελεύθερων, συντηρητικών δυνάµεων της κοινωνίας.
Δεν παραγνωρίζουµε ούτε υποτιµούµε την πρόοδο που παρατηρήθηκε στον τοµέας της
κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής επί της προηγούµενης διακυβέρνησης. Εκτιµούµε
όµως ότι η εκλογή το 2008 του Δηµήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Δηµοκρατίας
ήταν ποιοτικά µια αλλαγή καθοριστικής σηµασίας η οποία δηµιούργησε για τους
εργαζόµενους και το κίνηµα τους, νέες, συνθήκες και προοπτικές για πρόοδο και
ευηµερία.
Η λαϊκή ετυµηγορία έφερε στην διακυβέρνηση του τόπου ένα Πρόεδρο προερχόµενο
από την Αριστερά και το κίνηµα των εργαζοµένων, µε ένα πρόγραµµα προοδευτικό και
φιλολαϊκό το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των
εργαζοµένων και του λαού γενικότερα.
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Με την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια βασικός στόχος του Κόµµατος παραµένει η
εφαρµογή αυτού του κοινωνικού προγράµµατος και η υλοποίηση στην πράξη των
δεσµεύσεων που έχουµε αναλάβει απέναντι στους εργαζόµενους.
Στα δυόµιση χρόνια διακυβέρνησης έχει παραχθεί πλούσιο και ουσιαστικό έργο και
έγιναν σηµαντικά βήµατα προόδου. Παράλληλα, υλοποιούνται εκσυγχρονιστικές τοµές
οι οποίες γίνονται αισθητές από την κοινωνία και οι οποίες διασφαλίζουν τις µεγάλες
κατακτήσεις των εργαζοµένων και του λαού µας. Και τούτο παρά τις αντίξοες συνθήκες
που έχει δηµιουργήσει η παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Το κοινωνικό κράτος διευρύνθηκε. Διαφυλάχτηκε ο θεσµός της ΑΤΑ. Τέθηκε οριστικά
τέρµα σε κάθε προσπάθεια ξεπουλήµατος των οργανισµών κοινής ωφελείας. Οι
εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος στηρίχθηκαν και εµβαθύνθηκαν.
Σηµαντικό επίτευγµα είναι η κατοχύρωση της βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, που αποτελεί κατάκτηση για τους εργαζόµενους. Επίσης, για πρώτη φορά,
δηµιουργείται πραγµατικό αποθεµατικό για το ΤΚΑ.
Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν σηµαντικά στηρίζοντας έµπρακτα τις ευάλωτες
οµάδες πληθυσµού όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, οι
ανάπηροι κ.α τα εισοδήµατα των οποίων αυξήθηκαν πάνω από 20%. Ο κατώτατος
µισθός αυξήθηκε ουσιαστικά ενώ τα στεγαστικά προγράµµατα διευρύνθηκαν σηµαντικά
καλύπτοντας ιδιαίτερα τις ανάγκες των χαµηλά αµειβοµένων και προσφύγων. Για
πρώτη φορά εφαρµόζονται σχέδια κοινωνικού τουρισµού.
Αισθητή διαφοροποίηση υπήρξε και στη γενικότερη αντιµετώπιση του κινήµατος των
εργαζοµένων όσο αφορά στο σεβασµό των διαδικασιών του κοινωνικού διαλόγου, της
τριµερούς συνεργασίας και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, αλλά και στα ζητήµατα
της διαδικασίας επίλυσης διαφορών και της ανανέωσης των συλλογικών συµβάσεων.
Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον κοινωνικό και οικονοµικό
τοµέα, όπως άλλωστε το ΑΚΕΛ είχε προβλέψει και είχε προειδοποιήσει, δηµιούργησε
νέα δεδοµένα τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόµενους και τις κατακτήσεις τους.
Οι πολιτικές της ΕΕ, όπως αυτές εκφράζονται µέσα από οδηγίες ή στρατηγικές,
αντανακλούν τον αρνητικό συσχετισµό δυνάµεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων που
διαπνέονται από τη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί σε επίπεδο
ΕΕ.
Οι εργοδότες και το µεγάλο κεφάλαιο στο χώρο της ΕΕ, εντείνουν συνεχώς τις επιθέσεις
τους ενάντια στα δικαιώµατα των εργαζοµένων µε στόχο την απαξίωση της εργασίας,
την υπόσκαψη της σταθερής απασχόλησης που ρυθµίζεται από συλλογικές συµβάσεις
καθώς και τη µείωση του ρόλου του συνδικαλιστικού κινήµατος. Κυρίαρχη θέση σε αυτές
τις προσπάθειες καταλαµβάνουν οι πολιτικές απορρύθµισης της εργασίας µε τη
προώθηση των λεγόµενων ευέλικτων µορφών απασχόλησης, την προσπάθεια
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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.
Ιδιαίτερα σήµερα, µε την επιδείνωση των συνθηκών για τους εργαζόµενους ως
αποτέλεσµα της επέκτασης και εµβάθυνσης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αυτή η
ανάγκη προβάλλει ακόµα πιο έντονα.
Πρόκειται για κρίση του καπιταλισµού και ιδιαίτερα του ακραίου φιλελεύθερου µοντέλου
του.
Η Παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν δηµιουργήθηκε ασφαλώς από τους εργαζόµενους.
Αντίθετα ενώ αυτοί δεν έχουν καµία ευθύνη, συνήθως καλούνται να πληρώσουν τις
επιπτώσεις και τις συνέπειες.
Παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο συγκριτικά µε άλλες χώρες δεν βιώνουµε τόσο έντονα
τις επιπτώσεις της, εν τούτοις επηρέασε αναπόφευκτα την µικρή και ανοιχτή οικονοµία
της Κύπρου. Ως φυσιολογικό αποτέλεσµα της κρίσης είχαµε αύξηση της ανεργίας και
δραµατική µείωση των εσόδων του κράτους µε συνέπεια την
αύξηση του
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέος.
Με αυτά τα δεδοµένα το Κόµµα µας και ευρύτερα το κίνηµα της Αριστεράς από θέση
αρχής, αγωνιζόµαστε καθηµερινά για να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι τις συνέπειες
της κρίσης.
Για τους εργαζόµενους της Κύπρου, σε σχέση µε άλλες χώρες όπου στην εξουσία
βρίσκονται συντηρητικές δεξιές δυνάµεις, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτηµα το γεγονός ότι
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η διαχείριση των επιπτώσεων της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης γίνεται από µια κυβέρνηση για την οποία η προάσπιση και βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου του λαού και η διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας αποτελούν
ύψιστη προτεραιότητα.
Διαπιστώνουµε µε ικανοποίηση ότι η κυβέρνηση Χριστόφια αντιµετωπίζει µε τρόπο
δίκαιο και ισορροπηµένο τα προβλήµατα που συσσωρεύει η κρίση.
Με έγκαιρα και
συγκεκριµένα µέτρα, εφαρµόζει σταθερά ανθρωποκεντρική πολιτική που την
χαρακτηρίζει η κοινωνική ευαισθησία.
Έχουν διατεθεί µέχρι σήµερα δύο πακέτα στήριξης της οικονοµίας ύψους 500 εκ, ενώ
ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην υλοποίηση µέτρων στήριξης της απασχόλησης και
περιορισµού της ανεργίας. Στηρίχτηκαν ουσιαστικά οι αδύνατες και ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού µε µέτρα όπως η ενίσχυση των συνταξιούχων µε χαµηλά εισοδήµατα ύψους
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60 εκ. ευρώ, η αύξηση κατά 18.3% των δηµοσίων βοηθηµάτων, οι αυξηµένες παροχές
στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, η στήριξη των µονογονεικών οικογενειών κτλ.
Για το Κόµµα µας, µέσα σε αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση και η ενίσχυση του βιοτικού
επίπεδου των απλών ανθρώπων και ιδιαίτερα των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού,
πέραν από θέµα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, αποτελεί και µέτρο
ανάκαµψης των ρυθµών ανάπτυξης της οικονοµίας.
Ως ΑΚΕΛ ενώ δείχνουµε την υπευθυνότητα και κατανόηση που απαιτούν οι συνθήκες,
η φιλοσοφία της δράσης µας είναι ότι την κρίση πρέπει να επωµιστούν αυτοί που έχουν
και την µεγαλύτερη δυνατότητα.
Στηρίζουµε την προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για εξυγίανση της οικονοµίας.
Αισθανόµαστε ικανοποιηµένοι από την φιλοσοφία των µέτρων που προτείνει.. Πρόκειται
για µέτρα ισορροπηµένα που κατανέµουν δίκαια τα βάρη από τις συνέπειες της κρίσης.
Δεν φορτώνουν το βάρος µονοµερώς στους εργαζόµενους. Αντίθετα επιδιώκονται τοµές,
όπως είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης
ιδιοκτησίας, η σοβαρή µείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους µέσα από
περισυλλογή και νοικοκύρεµα, η στόχευση των κοινωνικών παροχών µε τρόπο δίκαιο
και αξιόπιστο και η επιβολή επιπρόσθετου τέλους κοινωνικής αλληλεγγύης πάνω στα
µεγάλα κέρδη των εταιρειών.
Το ΑΚΕΛ στηρίζει την συνδικαλιστική οργάνωση της Αριστεράς την ΠΕΟ και
συνεργάζεται στενά µαζί της για την υπεράσπιση και την επέκταση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων. Την περίοδο που ανασκοπούµε η ΠΕΟ 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.
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 κλίµα που επικρατεί στο χώρο της ΕΈ, την ένταση της
επιθετικότητας του µεγάλου κεφαλαίου, καθώς και τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των
εργαζοµένων από τη κυβέρνηση του Δ. Χριστόφια, το ΑΚΕΛ θα στηρίξει αποφασιστικά
το συνδικαλιστικό κίνηµα στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του µε βασικούς άξονες:
•

Την εφαρµογή του φιλολαϊκού προγράµµατος διακυβέρνησης.

•

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

•

Την αποτελεσµατική αντίσταση στις εργοδοτικές επιθέσεις και τις προσπάθειες
υπόσκαψης του συστήµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης και των
συλλογικών συµβάσεων.
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•

Την προώθηση θεσµικών και νοµοθετικών µέτρων για ενίσχυση του δικαιώµατος
της οργάνωσης των εργαζοµένων και την προστασία τους από εργοδοτικές
αυθαιρεσίες.

•

Τον πιο αποτελεσµατικό έλεγχο και εφαρµογή του Νόµου για την ασφάλεια και
υγεία στους χώρους εργασίας. Την περαιτέρω αναβάθµιση της ευαισθησίας της
κοινωνίας στα ζητήµατα των διακρίσεων και την εφαρµογή στην πράξη των
νοµοθεσιών για ισότητα και ισοτιµία.

•

Τη προώθηση δικαιότερης κατανοµής των αποτελεσµάτων της οικονοµικής
ανάπτυξης και την προστασία των αδύνατων στρωµάτων του πληθυσµού και
ιδιαίτερα των γυναικών και της νεολαίας.

•

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.

•

Την ενίσχυση του ρόλου των ταξικών προοδευτικών δυνάµεων στο Παγκόσµιο
Συνδικαλιστικό κίνηµα ο στόχος αυτός σήµερα περνά µέσα από την ενίσχυση
της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας (ΠΣΟ) η οποία που βρίσκεται σε
µια πορεία ανάκαµψης και ανασυγκρότησης την οποία χρειάζεται να
παρακολουθήσουµε και να στηρίξουµε.

Αποτελεί βασικό και στοιχειώδες καθήκον των Ακελιστών να διαδραµατίζουν
πρωτοπόρο και πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις. Μέσα
από τις γραµµές της ΠΕΟ, όσο και µέσα από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως
οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι τραπεζικοί κ.α, οι Ακελιστές οφείλουν να είναι
πρωτοπόρα στελέχη και µε την δράση και την αγωνιστικότητα τους να εµπνέουν τους
εργαζόµενους και να τους καθοδηγούν.

ΑΓΡΟΤΕΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το ΑΚΕΛ διαχρονικά στηρίζει τη χάραξη ολοκληρωµένης αγροτικής πολιτικής, η οποία
στο κέντρο της προσοχής της πρέπει να έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στη
βάση προγραµµατικών θέσεων το ΑΚΕΛ υποβάλλει εισηγήσεις, προωθεί όλα εκείνα τα
µέτρα σε επίπεδο εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας ώστε να επιτευχθεί ο
επιζητούµενος στόχος, που δεν είναι άλλος από τη στήριξη, ενίσχυση και ανάπτυξη της
αγροτικής οικονοµίας.
Ο αγροτικός κόσµος τα τελευταία πέντε χρόνια αντιµετώπισε τα προβλήµατα της
εναρµόνισης, δοκιµάστηκε σκληρά από την παρατεταµένη ανοµβρία και λειψυδρία,
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δέχεται τις πιέσεις της οικονοµικής κρίσης, αλλά και της ελευθεροποίησης των αγορών
και στα αγροτικά προϊόντα.
Το ΑΚΕΛ εργάστηκε την τελευταία πενταετία για να γίνει κατορθωτό να προωθηθούν µια
σειρά ζητήµατα που είχαν άµεση σχέση µε την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., κυρίως
χωροταξικά, αλλά και εισοδηµατικής στήριξης σε συγκεκριµένους κλάδους για
απορρόφηση των κραδασµών της ένταξης και της διαφοροποίησης παραδοσιακών
µορφών στήριξης και εµπορίας.
Από το Μάρτιο 2008 εφαρµόζεται το Πρόγραµµα Διακυβέρνησης του Δηµήτρη
Χριστόφια, στη διαµόρφωση του οποίου το ΑΚΕΛ είχε κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο.
Παρακολουθούµε και συµβάλλουµε στην υλοποίηση του Προγράµµατος αυτού σε σχέση
µε τον ευρύτερο γεωργικό τοµέα. Εκτιµούµε την πρόοδο που επιτυγχάνεται και
εργαζόµαστε για την πλήρη ολοκλήρωση του, που θα αναβαθµίζει τον ευρύτερο
γεωργικό τοµέα µέσα στις διαµορφωνόµενες νέες κλιµατολογικές συνθήκες.
Η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταµένης ανοµβρίας και λειψυδρίας µε την
παραχώρηση ποσού €64,5 εκ. σε 17 αγροτικούς κλάδους τόνωσε την αγροτική
οικονοµία και στήριξε τους αγρότες. Ταυτόχρονα η οριστική ρύθµιση των αγροτικών
χρεών µε την παραχώρηση εφ’ άπαξ ποσού €35 εκ. στους δικαιούχους αγρότες, εν
µέσω µάλιστα της οικονοµικής κρίσης καταδεικνύει την πολιτική βούληση της
Κυβέρνησης Δ. Χριστόφια να στηρίξει την αγροτική οικονοµία και να δηµιουργήσει
προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης της. Ένα χρόνιο αίτηµα του Λαϊκού Κινήµατος
επιλύεται µε τη ψήφιση νοµοθεσίας για Ενιαία Διαχείριση Υδάτων και τη δηµιουργία της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων. Αναγνωρίζοντας την πολύχρονη
προσφορά του Συµβουλίου Πατατών και το ρόλο που έχει να διαδραµατίσει στην
ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, η κυβέρνηση προώθησε σχετικό τροποποιητικό
νοµοσχέδιο που το εκσυγχρονίζει και το καθιστά ευέλικτο και ανταγωνιστικό.
Βρισκόµαστε στα πρόθυρα των συζητήσεων για αλλαγές στην ακολουθούµενη Κοινή
Γεωργική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική σε επίπεδο Ε.Ε. Το ΑΚΕΛ θα
εργαστεί ώστε να προωθηθούν θέσεις και εισηγήσεις, οι οποίες:
Να αναβαθµίζουν την κοινοτική γεωργία και παράκτια αλιεία,
Να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα του κάθε
κράτους – µέλους στη διαµόρφωση της αγροτικής και αλιευτικής του πολιτικής,
• Να στηρίζουν αποτελεσµατικά το µικρο-µεσαίο οικογενειακό αγροτικό νοικοκυριό,
• Να διασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και αυτάρκεια τροφίµων σε εθνικό
επίπεδο,
• Να αφήνουν στο παρελθόν τις πολιτικές, που στηρίχθηκαν στους ασύδοτους
νόµους µιας δήθεν ελεύθερης αγοράς και ενός δήθεν ανόθευτου ανταγωνισµού.
Στόχος του ΑΚΕΛ εξακολουθεί να είναι η αειφορία στην αγροτική ανάπτυξη, η στήριξη
και ενίσχυση του αγρότη, γενικά του κατοίκου της Υπαίθρου στη βάση της
•
•
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πολυλειτουργικότητας του και ως ο διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος µέσα στα
πλαίσια και της περιφερειακής ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΑΚΕΛ θα
στηρίξει όλες τις προσπάθειες ώστε να υπάρξει πλήρης συντονισµός των δυο βασικών
Πυλώνων αγροτικής ανάπτυξης – των αναπτυξιακών δαπανών των Κρατικών
Προϋπολογισµών για την αγροτική οικονοµία και των διάφορων Μέτρων του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13.
Η ενίσχυση της γεωργικής έρευνας, αλλά και των γεωργικών εφαρµογών, µαζί µε τον
εκσυγχρονισµό των δοµών µετεκπαίδευσης αποτελούν βασικό εργαλείο στη δια βίου
εκπαίδευση του γεωργού, κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου και ψαρά ώστε να είναι σε θέση
να ανταποκρίνεται στα καλέσµατα των καιρών και να µπορεί να προσανατολίζεται
έγκαιρα στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει την αγροτική οικονοµία µε το ευρύ φάσµα της
κοινωνικής και οικονοµικής της προσφοράς και σηµασίας και όχι µόνο µε τους ψυχρούς
αριθµούς της ανταγωνιστικότητας και επικερδότητας.
Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει το αγροτικό κίνηµα του τόπου στην πρωτοπορία του
οποίου βρίσκεται η ΕΚΑ. Μέσα στις σύγχρονες συνθήκες η δράση του αγροτικού
κινήµατος διαφοροποιείται όµως η ύπαρξη και οι αγώνες του κινήµατος παραµένουν
πάντα αναγκαίοι για την υπεράσπιση και επέκταση των κατακτήσεων του αγροτικού
κόσµου.

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
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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.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα λόγω του
έντονου και συχνά αθέµιτου ανταγωνισµού από τις µεγάλες υπεραγορές
και τις
αλυσίδες καταστηµάτων. Η παγκοσµιοποίηση της Οικονοµίας, η εναρµόνιση µας µε το
Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Πολιτική υποχρεώνουν τις
επιχειρήσεις να προσαρµοστούν, να εκσυγχρονισθούν και να εφαρµόσουν νέες
µεθόδους οι οποίες απαιτούν σηµαντικές δαπάνες που στις πλείστες περιπτώσεις
ξεπερνούν τις οικονοµικές δυνατότητες των µικρών επιχειρήσεων. Οικονοµικές Κρίσεις
όπως αυτή που διέρχεται σήµερα η Οικονοµία µας επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις
στην µικρή και ευάλωτη Κυπριακή Οικονοµία και κατά κύριο λόγο στο σύνολο των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Στον τοµέα των κατασκευών οι επαγγελµατίες των διαφόρων συνδέσµων
αντιµετωπίζουν σοβαρή µείωση των εργασιών τους. Το ίδιο ισχύει σε οµάδες που τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν είναι πρώτης ανάγκης. Η µείωση του τουρισµού και
της κατανάλωσης γενικά έχει δηµιουργήσει προβλήµατα άµεσα και έµµεσα σε µεγάλο
βαθµό επιχειρήσεων.
Παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για πρόσβαση σε εύκολη χρηµατοδότηση και
χαµηλά επιτόκια αυτό δεν έγινε κατορθωτό λόγω της πολιτικήw των τραπεζών για τις
οποίες προτεραιότητα είναι τα κέρδη.
Στον τοµέα του υγιούς ανταγωνισµού και εφαρµογής των νόµων οι Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις συνεχώς αντιµετωπίζουν την πίεση από τα πολυκαταστήµατα, τις
Υπεραγορές και τα εµπορικά κέντρα. Το µεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει να επιβάλει πλήρως
τους όρους, τις συνθήκες και τους κανόνες στο χώρο του λιανικού εµπορίου.
Με βάση τις πιο πάνω γενικές διαπιστώσεις θα πρέπει να προωθηθούν τα πιο κάτω
µέτρα και εισηγήσεις:
1. Η συµµετοχή της Οργάνωσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ως ισότιµος
φορέας στη Συµβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών.
2. Συνέχιση της πολιτικής για προστασία της επαγγελµατικής στέγης και
εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας του ενοικιοστασίου.
3. Να µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας εγγυοδοτικού οργανισµού και να τύχουν
επεξεργασίας οικονοµικά µέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που αποδεδειγµένα
έχουν υποστεί συνέπειες από την οικονοµική κρίση.
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4. Ρύθµιση των ωραρίων λειτουργίας των καταστηµάτων και των σχέσεων στο
λιανικό εµπόριο έτσι που να µην αποβαίνουν σε βάρος των µικρών
επιχειρήσεων.
5. Η ψήφιση του Νόµου για ρύθµιση των δώδεκα κατηγοριών επαγγελµάτων που
έχουν σχέση µε το αυτοκίνητο και τα σηµεία τεχνικού ελέγχου είναι πολύ
σηµαντικό γεγονός . Επιβάλλεται να προχωρήσει η νοµική ρύθµιση και άλλων
επαγγελµάτων.
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.
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.

ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Η νέα γενιά της Κύπρου ζει και δραστηριοποιείται σ’ ένα κοινωνικό σύστηµα που
θεοποιεί το κέρδος, επιβάλλει τον σκληρό ανταγωνισµό, τον ατοµικισµό και τον εγωισµό.
Ένα σύστηµα που «σκοτώνει» την κοινωνική αλληλεγγύη και προσπαθεί να µετατρέψει
τη νεολαία σε στρώµα εγωκεντρικό, περιθωριοποιηµένο, ασπόνδυλο και
αποστασιοποιηµένο από τη συλλογική συµµετοχή και δράση στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το κοινωνικό σύστηµα σε συνάρτηση µε την υποκουλτούρα του ιµπεριαλισµού
διαµορφώνει «πλαστές συνειδήσεις», καλλιεργεί ψευδαισθήσεις και συχνά καταφέρνει
να επιτύχει την κοινωνική αποστράτευση νέων. Τα ΜΜΕ παίζουν πρωτεύοντα ρόλο
προς αυτή την κατεύθυνση. Η στάση αποστροφής µερίδας της νεολαίας προς την
πολιτική και τα κόµµατα καλλιεργείται συστηµατικά από το κατεστηµένο σε µια
προσπάθεια να απονευρώσει το λαό και ιδιαίτερα το κίνηµα νεολαίας.
Ως αποτέλεσµα µερίδα της νεολαίας εξωτερικεύει αισθήµατα αποστροφής από την
πολιτική, τα κόµµατα και την οργανωµένη πάλη. Αυτή είναι ανησυχητική τάση για την
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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.
Η Αριστερά για την πραγµάτωση των στόχων της και ειδικά για το χτίσιµο µιας
ανθρωποκεντρικής κοινωνίας της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας, έχει
ανάγκη από δραστήριους και όχι αποστασιοποιηµένους ανθρώπους.
Παρ’ όλη την πίεση που νιώθει η νεολαία της Κύπρου, σε γενικές γραµµές διατηρεί τα
χαρακτηριστικά της αµφισβήτησης, του αυθορµητισµού, της έφεσης προς κάθε τι το νέο
και καινούριο. Είναι κοινωνικό στρώµα ριζοσπαστικό και προοδευτικό και φορέας
κοινωνικών αλλαγών. Τα εκλογικά αποτελέσµατα τόσο των προεδρικών εκλογών 2008,
όσο και των ευρωεκλογών 2009 όπου το ΑΚΕΛ κατέγραψε ποσοστά ανάµεσα στη νέα
γενιά γύρω στο 40% - πολύ πιο πάνω από το συνολικό του ποσοστό - είναι εξαιρετικά
ελπιδοφόρα. Αποδεικνύουν ότι η κυπριακή νεολαία διατηρεί το προοδευτικό της στίγµα
και στηρίζει την Αριστερά. Την ίδια στιγµή µας προβληµατίζει ιδιαίτερα το ψηλό ποσοστό
αποχής που καταγράφηκε στις ευρωεκλογές µέσα στις τάξεις της νεολαίας αλλά και
ευρύτερα στην κοινωνία.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το επίπεδο πολιτικοποίησης και οργάνωσης των νέων
της πατρίδας µας παραµένει ψηλό και οπωσδήποτε είναι πολύ ψηλότερο από άλλες
ευρωπαϊκές και δυτικές κοινωνίες. 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. Η
σχέση νέας γενιάς και Αριστεράς ανανεώνεται και εδραιώνεται περισσότερο µε 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 ανάδειξη του
Δηµήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Έχουν ανοίξει νέοι
ορίζοντες στην νέα γενιά. Έχει αναβαθµιστεί ο κοινωνικός, θεσµικός και πολιτικός ρόλος
της νέας γενιάς του τόπου και των θεσµών που την εκφράζουν.
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 η κυβέρνηση Χριστόφια. Ήδη στα δυο χρόνια διακυβέρνησης έχει
επιτευχθεί η υλοποίηση ενός σηµαντικού µέρους του κυβερνητικού προγράµµατος για
την νεολαία. Από αυτή την υλοποίηση ξεχωρίζουν:
•

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. Η θεσµική πλέον εκπροσώπηση
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του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, της Παγκύπριας Οµοσπονδίας Φοιτητικών
Ενώσεων, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών και γενικά του
οργανωµένου νεολαιίστικου κινήµατος σε διάφορες µόνιµες ή ad hoc επιτροπές
είναι µια αναντίλεκτη πραγµατικότητα.
•

Στον τοµέα της αξιοκρατίας έχει επίσης καταγραφεί σηµαντική πρόοδος όπως
καταδεικνύεται από την αισθητή µείωση των προσφυγών κατά των αποφάσεων
της Επιτροπής Δηµόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας. Αποδεικνύεται ακόµα µε την επέκταση και εµβάθυνση µε θεσµικό
τρόπο, αντικειµενικών αδιάβλητων διαδικασιών για τις προσλήψεις, προαγωγές,
αποσπάσεις, µεταθέσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τη διατήρηση του
καταλόγου διοριστέων.

•

Για την δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου ανάµεσα σ΄ άλλα, τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά έργα µε την ίδρυση και λειτουργία
Πολύκεντρων Νεολαίας στη Λεµεσό, και την Πάφο. Επίσης λειτουργούν
Παιγνιοθήκες και Κέντρα πληροφόρησης στις πλείστες πόλεις.

•

Αναφορικά µε την αντιµετώπιση της νεανικής παραβατικότητας καταβάλλεται
ευρύτερη προσπάθεια στον τοµέα της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης που
αφορά την εκπαίδευση, την οικογένεια και τη δηµιουργία συνθηκών υγιούς
απασχόλησης της νεολαίας. Έχει συσταθεί Επιτροπή κατά της βίας στους
αθλητικούς χώρους, έχει δηµιουργηθεί Μονάδα Άµεσης Παρέµβασης και
Παρατηρητήριο για τη βία στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού,
έχει
επεκταθεί σηµαντικά ο θεσµός των Ανοικτών Σχολείων ενώ αναβαθµίζονται οι
υπηρεσίες στήριξης προς τους κρατούµενους στις κεντρικές φυλακές

•

Στην προσπάθεια αντιµετώπισης του µεγάλου προβλήµατος της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών, προωθείται η αναδόµηση του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου, εκπονήθηκε Νέα Εθνική Στρατηγική ενάντια στα ναρκωτικά
2009-2012, διατέθηκαν 31 εκ. ευρώ για την εισαγωγή νέων θεραπευτικών
προγραµµάτων και στοχευµένων δράσεων πρόληψης και άλλα µέτρα
προληπτικού χαρακτήρα.

•

Σ΄ ότι αφορά τους νέους εργαζόµενους αποτυπώθηκε η διαφορά φιλοσοφίας της
κυβέρνησης µε τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, χωρίς καµιά επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης. Παράλληλα
αυξήθηκε ουσιαστικά το όριο του κατώτατου µισθού φτάνοντας στο µισό του
εθνικού ενδιάµεσου ορίου. Προωθείται και υλοποιείται το πρόγραµµα ενίσχυσης
της νεανικής επιχειρηµατικότητας, το έκτακτο Σχέδιο Επιµόρφωσης Ανέργων
(Σύµπραξη της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού, του ΚΕΠΑ, του ΑΞΙΚ
και του Τµήµατος Εργασίας), ταχύρρυθµα προγράµµατα αρχικής κατάρτισης
ανέργων και νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας, η τοποθέτηση και κατάρτιση
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ανέργων αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Επίσης
η κυβέρνηση µε
ταχύτατους ρυθµούς επεξεργάστηκε και εφάρµοσε ολοκληρωµένη στεγαστική
πολιτική που στηρίζει στην πράξη τους νέους και τη δυνατότητα εξασφάλισης
στέγης.
•

Αναφορικά µε τους φοιτητές και γενικότερα µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση
ξεχωρίζει η εντατικοποίηση και υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης, η
περαιτέρω επέκταση της Δηµόσιας Δωρεά Εκπαίδευσης, η ίδρυση Ιατρικής
σχολής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και Τµήµατος των Επιστηµών Αποκατάστασης
στο ΤΕ.ΠΑ.Κ., η παραχώρηση του φοιτητικού πακέτου 12 εκ. ευρώ που αφορά τη
στήριξη φοιτητών εσωτερικού, εξωτερικού, δηµοσίων και ιδιωτικών
πανεπιστηµίων στη βάση κοινωνικοοικονοµικών κριτηρίων, η αύξηση της
επιδότησης του παρεχόµενου ενοικίου σε εκτοπισθέντες κατά 5%, και η ψήφιση
τροποποιητικού νοµοσχεδίου που αφορά τον αυστηρότερο έλεγχο στην αύξηση
των διδάκτρων στα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια. Με τροπολογία του ΑΚΕΛ ορίστηκε ότι
η ανώτατη αύξηση των διδάκτρων δεν θα υπερβαίνει την 1,5 φορά του ύψους του
ετήσιου πληθωρισµού.

•

Σε ότι αφορά τους µαθητές και γενικότερα την δηµοτική και µέση εκπαίδευση
ξεχωρίζει η αναδιαµόρφωση των νέων αναλυτικών προγραµµάτων, η υιοθέτηση
αρκετών προτάσεων της ΠΣΕΜ για τις αλλαγές στους σχολικούς κανονισµούς και
η εισαγωγή του θεσµού των τετραµήνων.

•

Με την εκλογή του προέδρου της Δηµοκρατίας και τον διορισµό του νέου Δ.Σ του
ΟΝΕΚ αναβαθµίστηκε ο συµβουλευτικός ρόλος του οργανισµού και η παραγωγή
πολιτικής διαµέσου του.

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 υπολείπονται να γίνουν.
Ως Κόµµα σε συνεργασία µε την ΕΔΟΝ θα
συνεχίσουµε να ασκούµε την επιρροή µας, µε αποφασιστικότητα για την υλοποίηση του
κυβερνητικού 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. 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. Είναι αυτή η δράση που δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για να κερδηθούν συνειδήσεις, και βοηθά τη συνειδητοποίηση της
αναγκαιότητας της οργανωµένης πάλης.
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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 του
ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ στην προώθηση της δικαιωµένης από την ίδια την ζωή πολιτικής
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. Παράλληλα θα πρέπει να
εντατικοποιήσουµε την προσπάθεια µας ΑΚΕΛ - ΕΔΟΝ, εξασφαλίζοντας µε ένα
συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο τη σύνδεση, µεταφορά και αφοµοίωση των νέων
εργαζοµένων στις Κοµµατικές Οµάδες Βάσεις.
Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθµιση του ρόλου και της εµπλοκής των
ΕΔΟΝίτικων οργανώσεων τοπικά, στην ανάπτυξη της πολιτικής, µορφωτικής,
συνδικαλιστικής και πολιτιστικής δράσης. Το περιεχόµενο αυτής της δραστηριότητας
πρέπει να εναρµονίζεται 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 ειδικών χώρων νεολαίας µέσα από τους οποίους η ΕΔΟΝ θα µπορέσει να
αναπτύξει περαιτέρω τη δραστηριότητα της και να αγκαλιάσει τους νέους.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το ΑΚΕΛ στα 84 χρόνια της ζωής του έχει ψηλά στις προτεραιότητες του την πάλη για τη
χειραφέτηση της γυναίκας και την ισοτιµία των δύο φύλων.
Αναγνωρίζουµε ότι παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες
στη θέση της γυναίκας –και διεθνώς και στην Κύπρο- η ισοτιµία ανδρών και γυναικών
παραµένει όραµα και όχι πραγµατικότητα. Η ανεργία, η ανισοµισθία, η µερική
απασχόληση, η φτώχεια κτυπούν περισσότερο τις γυναίκες. Αυτά γεννούν άλλες µορφές
ανισοτιµίας όπως είναι η
υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων ενώ παράλληλα οξύνονται φαινόµενα όπως η ενδοοικογενειακή βία, η
σεξουαλική παρενόχληση, η εµπορευµατοποίηση της ανθρώπινης υπόστασης από τα
ΜΜΕ, τα οποία, κατά κανόνα αφορούν τη γυναίκα.
Εµείς απορρίπτουµε τα διάφορα αστικά ιδεολογήµατα που ανθούν και µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία υποβιβάζουν το ζήτηµα σε θέµα ανταγωνισµού των

66
δύο φύλων, σεξιστικών προκαταλήψεων ή αποτέλεσµα της µειωµένης συµµετοχής
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στη δική µας αντίληψη, οι ρίζες του γυναικείου
ζητήµατος βρίσκονται στα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας όταν εµφανίστηκε η ταξική
εκµετάλλευση και πάνω σε αυτή οικοδοµούνταν για χιλιετίες οι διάφορες µορφές
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής καταπίεσης της γυναίκας. Η πραγµατική
ισοτιµία των δύο φύλων δεν µπορεί να υπάρξει στα πλαίσια του καπιταλιστικού
συστήµατος το οποίο θεµελιώνεται πάνω στην ανισότητα, την αδικία, την καταπίεση και
την εµπορευµατοποίηση των πάντων. Η ισοτιµία των φύλων είναι συστατικό στοιχείο της
ποιοτικά ανώτερης κοινωνίας που οραµατιζόµαστε, του σοσιαλισµού.
Η ισοτιµία των δύο φύλων δεν σηµαίνει παραγνώριση των αντικειµενικών βιολογικών
διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο φύλα και της ιδιαίτερης φυσικής θέσης που
έχει η γυναίκα στην αναπαραγωγική διαδικασία. Αντίθετα σηµαίνει διαµόρφωση
πολιτικών που ανακουφίζουν τη γυναίκα από τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να
επιτελεί και που καθιστούν τη µητρότητα και την ανατροφή των παιδιών κοινωνική
υπόθεση.
Η γυναικεία ανισοτιµία αφορά πρώτα και κύρια τις γυναίκες της εργατικής τάξης και
ευρύτερα του εργαζόµενου λαού, οι οποίες υφίστανται τη διπλή εκµετάλλευση –ταξική
και φυλετική- και τις συνέπειες των αντεργατικών πολιτικών. Θέση του ΑΚΕΛ που έχει
επαληθευτεί από τη διεθνή και κυπριακή εµπειρία είναι ότι οι διεκδικήσεις του γυναικείου
κινήµατος φέρνουν αποτέλεσµα όταν είναι δεµένες µε τους αγώνες του ταξικού
συνδικαλιστικού κινήµατος και της Αριστεράς. Το ΑΚΕΛ, η ΠΟΓΟ και η ΠΕΟ έχουν την
σφραγίδα τους σε όλες τις κατακτήσεις των γυναικών της Κύπρου στην εργασία, στα
πολιτικά δικαιώµατα, στην κοινωνική πολιτική, στο οικογενειακό δίκαιο και γενικά σε
όλους τους τοµείς.
Η οργανωµένη πάλη των γυναικών είναι η µόνη που µπορεί να φέρει καρπούς στους
αγώνες τους και είναι εκείνη που σπάζει στην πράξη τις προκαταλήψεις εναντίον των
γυναικών.
Εκτιµούµε θετικά τα βήµατα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση Χριστόφια για στήριξη
της γυναίκας
και αντιµετώπιση αρνητικών φαινόµενων όπως αυτό της
ενδοοικογενειακής βίας, τη σωµατεµπορία γυναικών, ή την εκµετάλλευση των
µεταναστριών.
Το Κόµµα θα εντείνει τη δράση του για τα δικαιώµατα της γυναίκας και την ισοτιµία των
δύο φύλων. Άξονες δράσης για την επόµενη περίοδο είναι:
•

Μέριµνα για πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος διακυβέρνησης στα θέµατα
γυναίκας
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•

Συνεχής επεξεργασία από το Κόµµα θέσεων για τα προβλήµατα και τις ανάγκες
της
εργαζόµενης, της µητέρας, της αγρότισσας, της µετανάστριας, της
µονογονεϊκής οικογένειας.

•

Ανάδειξη ζητηµάτων που αφορούν τις γυναίκες µέσα από την κοινοβουλευτική
δράση του ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάµεις

•

Ολόπλευρη στήριξη του Κόµµατος προς το Γυναικείο Κίνηµα της ΠΟΓΟ σε
κεντρικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο

•

Στοχευµένη δουλειά για ένταξη περισσοτέρων γυναικών στο Κόµµα και την
κοµµατική ζωή

•

Ένταξη του γυναικείου ζητήµατος στη µορφωτική δουλειά του Κόµµατος και των
άλλων οργανώσεων του Λαϊκού Κινήµατος

Η επιστηµονική ταξική αντίληψη για το γυναικείο ζήτηµα, η διαπαιδαγώγηση των
ΑΚΕΛιστών και ΑΚΕΛιστριών µε τα ιδανικά της ισοτιµίας των φύλων, η ανάδειξη και
προώθηση προς λύση των καθηµερινών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η γυναίκα της
Κύπρου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση και ασφαλιστική δικλείδα για την επίτευξη των
στόχων του κόµµατος ως προς το Γυναικείο Ζήτηµα. Το ΑΚΕΛ µαζί µε το Γυναικείο
Κίνηµα της ΠΟΓΟ θα συνεχίσουν την πάλη για µια κοινωνία όπου η γυναίκα θα έχει τη
θέση που της αξίζει.

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το ΑΚΕΛ δικαιούται να νοιώθει περήφανο για τους αγώνες του στην επίλυση των
προβληµάτων των προσφύγων.
Για 36 χρόνια βρισκόµαστε στη πρώτη γραµµή της πάλης και µαζί µε το προσφυγικό
κίνηµα αγωνιζόµαστε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων.
Το ΑΚΕΛ πίστευε και πιστεύει στην αναγκαιότητα εκλογών για την ανάδειξη της ηγεσίας
του προσφυγικού κόσµου. Δυστυχώς διάφορες µικρο-κοµµατικές σκοπιµότητες στο
παρελθόν στόχευαν στην αδρανοποίηση του οργανωµένου προσφυγικού κινήµατος και
της ΠΕΠ η οποία διαδραµάτισε πρωτοποριακό ρόλο σε δίσεκτους και δύσκολους
χρόνους στην επίλυση των προσφυγικών προβληµάτων.
Με την εκλογή του Δηµήτρη Χριστόφια στη προεδρία τη Δηµοκρατίας ακολουθείται µια
ολοκληρωµένη προσφυγική πολιτική που έχει σαν βασικό στόχο τη βελτίωση του
στεγαστικού προβλήµατος των προσφύγων και ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών.
Συγκεκριµένα:
•

Αυξήθηκε η στεγαστική βοήθεια για την αγορά ιδιόκτητης κατοικίας / διαµερίσµατος.
Η βοήθεια κυµαίνεται από €37,600 - €51,260 και €68,350 αντίστοιχα για δικαιούχες
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οικογένειες µε ή χωρίς παιδιά. Η αύξηση αυτή κυµαίνεται από 124% - 200%, δηλαδή
υπερδιπλασιάστηκαν και υπερτριπλασιάστηκαν οι οικονοµικές χορηγίες προς τους
δικαιούχους πρόσφυγες.
•

Έχουν αναθεωρηθεί (30-33%) τα εισοδηµατικά κριτήρια για δικαιούχους στέγασης
σε κυβερνητικούς οικισµούς και για αυτοστέγαση σε κυβερνητικά οικόπεδα έτσι που
να καλύπτεται µεγαλύτερος αριθµός δικαιούχων ζευγαριών. Παράλληλα έχει αυξηθεί
(45%) και η βοήθεια που παραχωρείται από το κράτος για σκοπούς αυτοστέγασης
σε ιδιόκτητο/κυβερνητικό οικόπεδο.

•

Για πρώτη φορά µετά το 1994 (ανατρέποντας την απόφαση της κυβέρνησης του
ΔΗΣΥ) αναγείρονται νέοι προσφυγικοί οικισµοί για να καλύψουν ανάγκες των
προσφύγων που προέρχονται από τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Θα
ανεγερθούν 760 νέες οικιστικές µονάδες. Ήδη αναγείρονται οι πρώτες οικιστικές
µονάδες. Αναµένεται να ολοκληρωθεί η ανέγερση τους µέχρι το τέλος της πενταετίας
της παρούσας διακυβέρνησης.

•

Έχουν διαχωριστεί και διανεµηθεί µετά από χρόνια εκατοντάδες νέα κυβερνητικά
οικόπεδα αυτοστέγασης µε άµεσο δικαίωµα υποθήκευσης για σκοπούς
δανειοδότησης.

•

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παραχωρηθεί 12.500 περίπου τίτλοι ιδιοκτησίας και
αναµένεται ότι µέχρι το τέλος του 2010, όλοι οι δικαιούχοι πρόσφυγες που διαµένουν
σε κυβερνητικούς οικισµούς και σε συνοικισµούς αυτοστέγασης να πάρουν τίτλο
ιδιοκτησίας.

•

Για όσους η κατοικία είναι κτισµένη πάνω σε τ/κυπριακή γη µε απόφαση της
κυβέρνησης Χριστόφια θα παραχωρηθεί πιστοποιητικό µίσθωσης έτσι που να
διασφαλίζεται το δικαίωµα µεταβίβασης στα παιδιά τους και φερεγγυότητας για
σκοπούς υποθήκευσης. Ήδη παραχωρήθηκαν τα πρώτα πιστοποιητικά και
αναµένεται να ξεκινήσει εντατικά η προσπάθεια παραχώρησης σε όλους τους
δικαιούχους.

•

Η κυβέρνηση προχωρεί και στη παραχώρηση 5000 οικοπέδων ως αντιστάθµισµα
σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαµένουν σε τ/κυπριακές κατοικίες. Ήδη για το
σκοπό τούτο διαχωρίζονται τα πρώτα οικόπεδα.

•

Έχει αυξηθεί η οικονοµική βοήθεια από €8,543 σε €10,250 που παραχωρείται για
σκοπούς επιδιόρθωσης / συντήρησης
των κατοικιών αυτοστέγασης που
ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα και έχει διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων.

•

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η αναδόµηση και η γενική επιδιόρθωση των προσφυγικών
οικιστικών µονάδων που κτίστηκαν στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς.
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•

Συνεχίζεται ικανοποιητικά η προσπάθεια για ποιοτική βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των προσφύγων µε τη δηµιουργία πάρκων , χώρων πρασίνου και
στάθµευσης , τη τοποθέτηση ανελκυστήρων και άλλων τέτοιων έργων.

Ενώ σηµειώνουµε µε ικανοποίηση το έργο που έχει παραχθεί δεν ισχυριζόµαστε ότι δεν
παρουσιάζονται προβλήµατα. Είναι γι’ αυτό που το Κόµµα µας θα συνεχίσει να
αγωνίζεται µαζί µε τον προσφυγικό κόσµο µέχρι τη µέρα της
επιστροφής, για
διεκδίκηση και λύση των δικαίων αιτηµάτων του.
Ανάµεσα στις προτεραιότητες µας θα είναι:
•

Αναπροσαρµογή των ποσών επιδότησης ενοικίου για να συνάδουν µε τα σηµερινά
δεδοµένα.

•

Τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων για τη υλοποίηση των εξαγγελιών του
κυβερνητικού έργου για τους πρόσφυγες.

•

Βελτίωση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων έργων υποδοµής κοινωνικής
ευηµερίας που να «απογκετοποιούν» τους προσφυγικούς οικισµούς όπως για
παράδειγµα στεκιών νεολαίας , χώρους άθλησης των νέων , και χώρων ψυχαγωγίας
για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

•

Εκσυγχρονισµός και συντονισµός των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους αλλά και
των τοπικών αρχών για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των προσφύγων ιδιαίτερα µέσα
στους συνοικισµούς.

•

Επίσπευση των ρυθµών διαχωρισµού νέων κυβερνητικών οικοπέδων για σκοπούς
αυτοστέγασης και επιτάχυνση των κατασκευαστικών έργων υποδοµής για να είναι
δυνατή η αξιοποίηση τους το συντοµότερο δυνατό από τους δικαιούχους
πρόσφυγες.

•

Εφαρµογή µέτρων για δικαιότερη µεταχείριση των προσφύγων που
αυτοστεγάστηκαν σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή µε την αγορά έτοιµης κατοικίας/
διαµερίσµατος.

•

Εκτιµούµε µε ικανοποίηση την σοβαρή αύξηση των ποσών που δίδονται µέσω του
Κεντρικού Φορέα Ίσης Κατανοµής Βαρών. Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για
ενίσχυση της φερεγγυότητας και της δανειοληπτικής ικανότητας του προσφυγικού
κόσµου. Υποστηρίζουµε την ανάπτυξη νέων σχεδίων µέσω του Φορέα που θα είναι
αποτέλεσµα µελέτης ειδικών που πρέπει να γίνει.

Το ζήτηµα των εκ µητρογονίας προσφύγων συνεχίζει να απασχολεί τον προσφυγικό
κόσµο. Το ΑΚΕΛ αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήµατος ως θέµα κατάργησης της
υφιστάµενης διάκρισης. Πέραν τούτου όµως υποδεικνύει ότι όλες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις µε σαφώς πιο ευνοϊκά οικονοµικά δεδοµένα, επέδειξαν αδυναµία και
απροθυµία να επιλύσουν το πρόβληµα. Κόµµατα ή στελέχη κοµµάτων που σήµερα
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δηµαγωγούν προκειµένου να εξασφαλίσουν την εύνοια των προσφύγων εν όψει
εκλογών, σε χρόνια που κυβερνούσαν αδιαφόρησαν για την επίλυση του .
Αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήµατος δεν µπορούµε να αδιαφορούµε εν µέσω της
οικονοµικής κρίσης για το οικονοµικό κόστος, ούτε και να προσπερνούµε τις πολιτικές
και δηµογραφικές
προεκτάσεις του θέµατος. Ως ΑΚΕΛ δεν µπορούσαµε να
παραγνωρίσουµε και την έκδηλη αντισυνταγµατικότητα των νοµοθετηµάτων που η
περιστασιακή πλειοψηφία της Βουλής είχε προωθήσει. Για τους λόγους αυτούς το
ΑΚΕΛ τήρησε αποχή κατά τη ψήφιση σχετικής πρότασης νόµου και εµµένει στη θέση ότι
θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος µε την εκτελεστική εξουσία, να συζητηθούν
εξαντλητικά όλες οι πτυχές του προβλήµατος και να βρεθούν λύσεις µέσα σε οικονοµικά
δεδοµένα που θα µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ – ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ – ΠΑΘΟΝΤΕΣ
Οι ελάχιστοι αποµείναντες εγκλωβισµένοι στη πλειοψηφία τους άνθρωποι της τρίτης
ηλικίας συνεχίζουν καρτερικά το δικό τους αγώνα µέχρι τη µέρα της λύσης και της
επανένωσης.
Τιµούµε τους εγκλωβισµένους που µε τη δική τους αγωνιστικότητα καρτερικότητα και
αντοχή παρέµειναν ριζωµένοι στη γη τους και κρατούν ζωντανή την ελπίδα.
Μέληµα µας είναι η µόνιµη κατοχύρωση των δικαιωµάτων των εγκλωβισµένων στην
κατοικία, στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση των περιουσιών τους από τους ίδιους και τα
παιδιά – κληρονόµους τους, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, στην ελεύθερη
διακίνηση , στην εκπαίδευση, στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη , στην άσκηση των
θρησκευτικών τους καθηκόντων και εν γένει του δικαιώµατος τους στη ζωή σε συνθήκες
ασφάλειας.
Τα προβλήµατα της καθηµερινότητας που αντιµετωπίζουν οι εγκλωβισµένοι έχουν
µειωθεί σηµαντικά και αυτό εξαιτίας της ευαισθησίας που επέδειξε η κυβέρνηση του Δ.
Χριστόφια.
Η κυβέρνηση προχώρησε και παρεχώρησε από τη 1η του Ιούλη 2008 πλήρες επίδοµα
σε όλους τους εγκλωβισµένους ανεξάρτητα αν παίρνουν σύνταξη ή αν παίρνουν άλλο
επίδοµα. Η διαδικασία επιδιόρθωσης των κατοικιών των εγκλωβισµένων συνεχίζεται και
αναµένεται σύντοµα να ολοκληρωθεί . Η κυβέρνηση του Δ. Χριστόφια µε δύο
πρόσφατες αποφάσεις της συνεχίζει τη προσπάθεια για να βελτιωθούν οι συνθήκες
διαβίωσης
των εγκλωβισµένων.
Η πρώτη απόφαση αφορά τη παραχώρηση
οικονοµικής βοήθειας στους εγκλωβισµένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση
της γεωργο-κτηνοτροφικής τους απασχόλησης. Η δεύτερη απόφαση αφορά την
ενίσχυση των εγκλωβισµένων για επενδύσεις στη γεωργία και τη κτηνοτροφία και
καλύπτει το 50% της επένδυσης.
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Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να στηρίζει µε κάθε τρόπο
συνεχίσει να αντλεί δύναµη από το δικό τους αγώνα.

τους εγκλωβισµένους και θα

Αγνοούµενοι
Τα θέµατα των αγνοουµένων αποτελούν την κορωνίδα των ανθρωπιστικών ζητηµάτων
που προκάλεσε ο πόλεµος και η κατοχή και
γι' αυτό ευρίσκονται πάντοτε στις
προτεραιότητες µας.
Το ΑΚΕΛ υποστηρίζει µε θέρµη τον αγώνα των συγγενών των αγνοουµένων για
διακρίβωση της τύχης ενός έκαστου από αυτούς.
Επιδιώκουµε επιτάχυνση των διαδικασιών µέσω της Διερευνητικής Επιτροπής
Αγνοουµένων, ιδιαίτερα στα θέµατα εντοπισµού τόπων ταφής, εκταφής και
ταυτοποίησης λειψάνων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει οι υπηρεσίες της
Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουµένων να στελεχωθούν περαιτέρω µε επαρκές τεχνικό
και επιστηµονικό δυναµικό.
Ταυτόχρονα, να ενισχυθούν τόσο οι υπηρεσίες του Ανθρωπολογικού Κέντρου όσο και
αυτές του Ινστιτούτου Γενετικής.
Να προωθηθεί η ανέγερση του µνηµείου για τους αγνοουµένους.
Πέραν των πιο πάνω, θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε ώστε η Τουρκία να υποχρεωθεί
να ανοίξει τα αρχεία του τουρκικού στρατού και των άλλων υπηρεσιών της καθώς και να
επιτρέψει εκταφές σε περιοχές που χαρακτηρίζει στρατιωτικές ζώνες, προκειµένου µε
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες να βοηθηθεί η εξακρίβωση της τύχης των
αγνοουµένων.
Να συνεχιστούν τα επιδόµατα και οι άλλες παροχές προς τους συγγενείς των
αγνοουµένων και να αναπτυχθούν στα πλαίσια ενός αναβαθµισµένου κοινωνικού
κράτους.
Παθόντες
Η πολιτεία έχει υποχρέωση να στηρίζει ποικιλόµορφα τους παθόντες από τους αγώνες
για δηµοκρατία και ελευθερία της Κύπρου, καθώς και τις οικογένειες τους. Στη βάση
αυτής της φιλοσοφίας:
1. Θα προωθήσουµε τη δηµιουργία νοµικού και άλλου πλαισίου που να ρυθµίζει την
παροχή βοήθειας στους παθόντες για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
2. Να συνεχισθεί η οικονοµική στήριξη των παθόντων, κατά τρόπο ανάλογο µε τις
παροχές που δίδονται σε άλλες κατηγορίες πολιτών και στη βάση του πλαισίου που
έχει ήδη διαµορφωθεί. Στα πλαίσια αυτά οι παθόντες να τυγχάνουν βοήθειας και
στήριξης σε θέµατα εκπαίδευσης, περιλαµβανοµένου και του πανεπιστηµιακού
επιπέδου.
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3. Να προσφέρεται ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και κατ' οίκον φροντίδα, όπου αυτή
είναι αναγκαία, στις οικογένειες των πεσόντων και των αγνοουµένων, καθώς και
στους αναπήρους και τις οικογένειες τους.
4. Θα συνεχίσουµε να τιµούµε τους αγωνιστές της αντίστασης και θα τους στηρίζουµε
στα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
5. Θα εργασθούµε για να υλοποιηθεί η απόφαση για ανέγερση µνηµείου ηρώων της
αντίστασης για της δηµοκρατίας , καθώς και µνηµείου πεσόντων όλων των αγώνων
του κυπριακού λαού.
6. Θα προωθήσουµε το αίτηµα της απονοµής τιµητικών διακρίσεων στους παθόντες,
όπως προβλέπεται από τις σχετικές νοµοθεσίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Ο Συνεργατισµός έχει συµπληρώσει 100 χρόνια ζωής και προσφοράς στην Κύπρο. Η
εµφάνιση και δράση του Συνεργατικού Κινήµατος έχει άρρηκτα συνδεθεί µε την αγροτική
και περιφερειακή ανάπτυξη, µε την ενίσχυση και στήριξη των µικροµεσαίων
εισοδηµατικών στρωµάτων της πόλης και της υπαίθρου.
Το Συνεργατικό Κίνηµα της Κύπρου στην 100-χρονη πορεία του έχει ανταποκριθεί
επάξια στην αποστολή του και εκπλήρωσε το ρόλο που καλέστηκε να διαδραµατίσει στα
δύσκολα χρόνια της ανέχειας, της αµορφωσιάς και της φτώχειας. Βοήθησε τους απλούς
ανθρώπους – αγρότες και εργαζόµενους - να ξεπεράσουν προβλήµατα και δυσκολίες,
εξοστράκισε την τοκογλυφία, στήριξε επιχειρηµατικές δραστηριότητες, συνέβαλε στην
πρόοδο και ανάπτυξη της κυπριακής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο
Συνεργατισµός κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει µια σηµαντική θέση στο κυπριακό
χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό σύστηµα, που του επιτρέπει να επηρεάζει γενικά τη
χρηµατοπιστωτική πολιτική του κράτους.
Το ΑΚΕΛ στάθηκε πάντα σταθερός συµπαραστάτης του συνεργατικού κινήµατος και
χιλιάδες στελέχη του το υπηρέτησαν µε πίστη, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια έστω και αν
κατά καιρούς οι διακρίσεις σε βάρος της Αριστεράς εµφανίζονταν και στο συνεργατικό
κίνηµα.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και τη διαφοροποίηση του χρηµατοπιστωτικού
τοπίου το Συνεργατικό Κίνηµα προχώρησε στον πιστωτικό, κύρια τοµέα σε
ριζοσπαστικές καινοτοµίες, σε εκσυγχρονισµό, ώστε να συνάδει και µε το κοινοτικό
κεκτηµένο, αλλά πρώτιστα να διατηρεί τον κοινωνικό του χαρακτήρα και το ανθρώπινο
του πρόσωπο.
Το ΑΚΕΛ εκτιµά ότι ο Συνεργατισµός ανταποκρίθηκε επάξια στα καλέσµατα των καιρών
και προχώρησε σε τοµές, που του επιτρέπουν να συνεχίσει την προσφορά, τη δράση
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και την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στο πλέγµα της κυπριακής οικονοµίας. Σ΄
αυτή την προσπάθεια το ΑΚΕΛ πάντα ήταν συµπαραστάτης στους Συνεργατιστές στο
δύσκολο έργο, που είχαν να επιτελέσουν.
Το Κίνηµα της Αριστεράς θα συνεχίσει:
α) να υπερασπίζεται τις συνεργατικές αξίες,
β) να συµβάλλει στη διεύρυνση της συνεργατικής ιδέας,
γ) να προάγει τον κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα και
δ) να στηρίζει ποικιλότροπα όλες τις καταβαλλόµενες
µεταξύ άλλων:

προσπάθειες για συνεχή

∗

αύξηση της υπευθυνότητας και συνειδητότητας στα ζητήµατα διοίκησης,

∗

τήρηση των αρχών χρηστής διαχείρισης,

∗

προληπτικό έλεγχο,

∗

αναβάθµιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ώστε να αυξήσει την
παραγωγικότητα και να µειώσει το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών,

∗

βελτίωση του συντονισµού, της ενηµέρωσης και ελέγχου σε θέµατα
επιτοκίων µεταξύ των ΣΠΙ,

∗

ενίσχυση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών
Εταιρειών σε θέµατα ελέγχων ρευστότητας και διαχείρισης των ΣΠΙ.

Το ΑΚΕΛ επιµένει στο σεβασµό του θεσµικού πλαισίου εποπτείας των Συνεργατικών
Πιστωτικών Ιδρυµάτων, όπως αυτό εκφράζεται στην Κοινή Θέση, που η Ε.Ε. έκανε
αποδεκτή στο πλαίσιο εναρµόνισης του Συνεργατικού Κινήµατος µε το κοινοτικό
κεκτηµένο.
Η Αριστερά δίνει ιδιαίτερη προσοχή και σηµασία και στο µη πιστωτικό τοµέα του
Συνεργατικού Κινήµατος, ο οποίος πρέπει να αναβαθµίζεται συνεχώς ώστε να είναι σε
θέση να αυξήσει το µερίδιο του στην εγχώρια αγορά πάντα προς όφελος του
καταναλωτή.
Ατενίζοντας την 100-χρονη πορεία του Συνεργατισµού, το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βεβαιότητα
ότι το Κίνηµα θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, ενισχύοντας τους ιδιαίτερους
δεσµούς, που έχει µε τις εκατοντάδες χιλιάδες µέλη του και που στηρίζονται στην
εµπιστοσύνη, την ευαισθησία, την κατανόηση, την εκτίµηση, την εντιµότητα, την
αλληλεγγύη και την ανθρωπιά.

ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Το ζήτηµα της πάλης για την επικράτηση της ειρήνης, είναι το πιο βασικό και φλέγον
καθήκον της εποχής µας. Ο αγώνας για ειρήνη δεν µπορεί να είναι αποσπασµένος από
τον αγώνα κατά του µεγαλύτερου εχθρού της ειρήνης, του ιµπεριαλισµού, ο οποίος
γεννά και αναπαράγει τους άδικους, τυχοδιωκτικούς και εγκληµατικούς πολέµους,
πυροδοτεί συγκρούσεις, προκαλεί εθνικές, διεθνικές αναταράξεις και διαµάχες. Ως
αποτέλεσµα ιµπεριαλιστικών πολιτικών από κράτη, ενώσεις κρατών, διεθνείς
οργανισµούς και πολυεθνικά µονοπώλια, η φτώχεια εκτοξεύτηκε στα ύψη, η
εκµετάλλευση, οι ανισότητες και τα ελλείµµατα δηµοκρατίας καλπάζουν, ενώ επήλθε
παγκόσµια ένα άνευ προηγουµένου κύµα ανεργίας, το οποίο οδηγεί στη δηµιουργία
τραγικών κοινωνικών προβληµάτων. Όλα αυτά δυναµιτίζουν την παγκόσµια ειρήνη και
υποσκάπτουν τα θεµέλια της σταθερότητας και της ασφάλειας σε όλες τις γωνιές του
πλανήτη.
Η αµείωτη βαρβαρότητα και η τακτική του πολέµου στην οποία στηρίζεται η
αµερικανόπνευστη «Νέα Τάξη Πραγµάτων», θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µαζικά και
αγωνιστικά, για να δοθεί προοπτική στην ανθρώπινη ύπαρξη και 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
αναγκαιότητα, τη µόνη απάντηση και το αντίπαλο δέος σε αυτόν.
Το παγκόσµιο αντιπολεµικό κίνηµα αποκτά ορθώς ολοένα και πιο αντιιµπεριαλιστικό
χαρακτήρα και βρίσκεται σήµερα σε άνοδο. Μάρτυρας του γεγονότος αυτού είναι και οι
ξεσηκωµοί σε όλη την υφήλιο ενάντια στις ανά τον κόσµο πολεµικές επιχειρήσεις των
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ µε τη στήριξη ενίοτε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα απόλυτα
πετυχηµένα αντιιµπεριαλιστικά φόρουµ, που διοργανώνουν το Παγκόσµιο Συµβούλιο
Ειρήνης, η Παγκόσµια Οµοσπονδία Δηµοκρατικών Νεολαιών κ.α.
Το παγκόσµιο φιλειρηνικό κίνηµα πιο ώριµο, πιο µαζικό και πιο οργανωµένο, σήµερα
θέτει αποτελεσµατικά όχι απλά τα ζητήµατα ενάντια στον πόλεµο και της αλληλεγγύης
στην πάλη των λαών, αλλά και τα ζητήµατα της φτώχειας, της εκµετάλλευσης, της
ανισότητας, των περιβαλλοντικών τραγικών εξελίξεων, του δηµοκρατικού ελλείµµατος,
της παραχάραξης της ιστορίας. Όλα αυτά θέτουν την πάλη για ειρήνη σε σωστές βάσεις,
µαζικοποιούν το κίνηµα ειρήνης και συνδράµουν τον αγώνα της αριστεράς για ένα
ποιοτικά πολύ καλύτερο κόσµο.
Εκ των πρωτοπόρων στον αγώνα για ειρήνη και αλληλεγγύη είναι και πάλι το
Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης, το οποίο τα τελευταία 5 χρόνια συνέχισε να αναδοµείται,
να ανασυγκροτείται, ανέκτησε σηµαντικό από το χαµένο κύρος του, έγινε πιο µαζικό, πιο
αποτελεσµατικό και φτάνει πιο πλατιά στην κοινωνία. Νέα εθνικά συµβούλια και
επιτροπές ειρήνης πύκνωσαν τις γραµµές του, προχώρησε σε συµµαχίες και
αναπτύσσει πλέον πολυσήµαντη και αξιόλογη δράση παγκόσµια.
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Το φιλειρηνικό κίνηµα πρέπει να είναι δυναµικό, πλατύ και πολυφωνικό. Η Αριστερά το
στηρίζει και συµµετέχει σε 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, του χαρακτήρα 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 συναγωνιστικές σχέσεις που σφυρηλατήθηκαν στους
µακρούς διαχρονικούς κοινούς αγώνες και κινητοποιήσεις, για την κατίσχυση της
ειρήνης στην Κύπρο και στον κόσµο, για τον πυρηνικό και συνολικό αφοπλισµό, για την
κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων, την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του
νησιού, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης υπέρ των αγωνιζόµενων λαών για ελευθερία,
εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική πρόοδο.
Το ΑΚΕΛ στηρίζει το Παγκύπριο Συµβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) στις µεγάλες προσπάθειες
που κατάβαλε την τελευταία πενταετία για να ανασυγκροτηθεί, να αναβαθµιστεί, να γίνει
πιο πλατύ, πιο µαζικό, πιο αποτελεσµατικό µε αξιόλογη πολυεπίπεδη εθνική και διεθνή
δράση. Το Κόµµα συµµερίζεται τις βασικές παραµέτρους του αγώνα του ΠΣΕ, που είναι
η αντιιµπεριαλιστική πάλη, η πάλη όχι µόνο για να αγαπήσει η νεολαία και ο λαός
ευρύτερα την ειρήνη, αλλά και να µάθουν να αγωνίζονται για αυτή, η πάλη ενάντια στον
πόλεµο για ειρηνική και δίκαιη επίλυση των διεθνών και εθνικών προβληµάτων, ο
αγώνας για πλήρη πυρηνικό αφοπλισµό. Για το ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρο επίσης ότι η
διασφάλιση της παγκόσµιας ειρήνης και η κατίσχυση της δικαιοσύνης περνά µέσα από
τη συνεπή και αποφασιστική στήριξη και υπεράσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου
και των διεθνών οργανισµών που το υπηρετούν, και πρώτιστα του ΟΗΕ.
Σήµερα, που πολλοί λαοί δέχονται επίθεση, είναι αναγκαία η έκφραση αλληλεγγύης
προς αυτούς τους λαούς, όπως και ο δικός µας λαός έχει την ανάγκη να αισθάνεται
αλληλεγγύη προς τους δικούς µας αγώνες. Η αλληλεγγύη επιβάλλεται να επιδεικνύεται
και να αποκτά πρακτικό χαρακτήρα όχι µόνο σε περιπτώσεις ιµπεριαλιστικών
επιδροµών και καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωµάτων αλλά ακόµα και σε περιπτώσεις
φυσικών καταστροφών. Για τον καλύτερο συντονισµό στο τοµέα της αλληλεγγύης
υπάρχει και λειτουργεί στα πλαίσια του Λαϊκού Κινήµατος η Επιτροπή Αλληλεγγύης
(ΕΠ.ΑΛ) στην οποία µετέχουν το ΑΚΕΛ και οι οργανώσεις ΠΕΟ, ΕΔΟΝ, ΕΚΑ, ΠΟΓΟ. Η
ΕΠ.ΑΛ στα 37 χρόνια που υπάρχει και δραστηριοποιείται έγινε πολλές φορές ο φορέας
της αλληλεγγύης προς αγωνιζόµενους και δοκιµαζόµενους λαούς της Αφρικής, της
Ασίας, της Παλαιστίνης, της Κούβας, της Βενεζουέλας του Αφγανιστάν, του Ιράκ, κ.α.
Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια καλύτερης λειτουργίας της ΕΠΑΛ και πιο έγκαιρης
ανταπόκρισης στα ζητήµατα που φέρνει µπροστά µας η ζωή και οι διεθνείς εξελίξεις.
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Η ύπαρξη της ΕΠ.ΑΛ δεν εµποδίζει τη συµµετοχή µας σε ευρύτερες πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης, εφόσον αυτές συνάδουν µε τις αρχές του Λαϊκού Κινήµατος και σέβονται
την οντότητα του.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαχρονικά το ΑΚΕΛ βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραµµή του αγώνα για τον
εκδηµοκρατισµό και τον εκσυγχρονισµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η µεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σήµερα αναγκαία και επιτακτική
όσο ποτέ άλλοτε.
Είναι µε ικανοποίηση που το ΑΚΕΛ διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια
προωθεί την µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ουσιαστικό τρόπο, αφού
στόχος µας ήταν και παραµένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη ανεξάρτητα τόπου
διαµονής από αξιόπιστους και βιώσιµους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η ανάπτυξη του θεσµού της Τ.Α. είναι στην δική µας αντίληψη συστατικό στοιχείο της
δηµοκρατικής λειτουργίας µιας πολιτείας. Γιατί σαν θεσµός φύση προοδευτικός ενισχύει
τις προϋποθέσεις αποκέντρωσης της εξουσίας και διεύρυνσης της λαϊκής συµµετοχής.
Η Τ.Α. αποτελεί επιλογή αγώνα και διεκδίκησης για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε ένα σύγχρονο κράτος µε ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα ο ρόλος της Τ.Α. στο Διοικητικό Σύστηµα είναι αναβαθµισµένος. Οι Αρχές
Τ.Α. διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών.
Το ΑΚΕΛ επιδιώκει ουσιαστικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο της Τ.Α. Η επιδίωξη µας
αυτή δεν εξαντλείται σε απλή µεταφορά αρµοδιοτήτων και πόρων από την Κεντρική
στην Τοπική εξουσία που και αυτό επιβάλλεται να γίνει, αλλά επεκτείνεται σε ευρεία
ανακατανοµή της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας. Άλλωστε η Τ.Α. καλείται σήµερα
να αναλάβει νέους ρόλους, πολιτικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και πολιτισµικούς
για να συµβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνίας.
Οι αλλαγές που προωθούνται από την κυβέρνηση µέσα από την µελέτη
αναδιάρθρωσης της Τ.Α. βρίσκονται στον σωστό δρόµο και απαντούν στις σύγχρονες
προκλήσεις και απαιτήσεις για τον ρόλο που η Τ.Α. πρέπει να διαδραµατίζει στις
σηµερινές συνθήκες.
Το ΑΚΕΛ συνεχίζει να αγωνίζεται για:
➢ Τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του θεσµού καθώς και την ενίσχυση της
αυτονοµίας της Τ.Α.,
➢ τη διασφάλιση και κατοχύρωση της οικονοµικής της αυτοτέλειας ως προϋπόθεση
για διαµόρφωση τεχνικής υποδοµής και αναπτυξιακών προγραµµάτων στη βάση
τοπικών αναγκών και κριτηρίων,

77
➢ τη διεύρυνση της συµµετοχής των δηµοτών στις διαδικασίες τοπικής διοίκησης
και ανάπτυξης ως προϋπόθεση δηµοκρατικής αποκέντρωσης. Χαιρετίζουµε την
νέα διαδικασία που εφαρµόστηκε από την κυβέρνηση Χριστόφια για την
εκπόνηση των τοπικών σχεδίων και την ουσιαστική δυνατότητα που δόθηκε τόσο
στις τοπικές αρχές όσο και στους πολίτες να εκφράζουν απόψεις και να
συµβάλλουν στην διαµόρφωση ανθρώπινων πόλεων όπου η ποιότητα ζωής των
πολιτών να βρίσκεται στο κέντρο βάρους της ανάπτυξης. Στηρίζουµε παράλληλα
µε συνέπεια και
ενθαρρύνουµε
κάθε προσπάθεια για πολεοδοµική
ανασυγκρότηση, για προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος, για σύγχρονές
και ανθρώπινες πόλεις.
➢ Επιδιώκουµε την αναβάθµιση και την ουσιαστική παραγωγή πολιτισµού στα
πλαίσια της Τ.Α. έτσι που να προωθεί την τοπική πολιτιστική δηµιουργία
συµβάλλοντας ουσιαστικά στην γενικότερη ανάπτυξη του πολιτισµού µας και
στην αντιµετώπιση της υποκουλτούρας.
➢ Θέλουµε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να προάγει τον «Λαϊκό αθλητισµό» µε
προγράµµατα που να µπορούν να ασχολούνται όλες οι ηλικίες από την παιδική
µέχρι την τρίτη ηλικία. Ο πετυχηµένος θεσµός του Α.Γ.Ο. µπορεί να αποτελέσει
παράδειγµα για την επιτυχία πιο πάνω στόχων.
➢ Η κοινωνική πρόνοια στα πλαίσια της Τ.Α. ήταν και παραµένει για το ΑΚΕΛ θέµα
προτεραιότητας γιατί υπηρετεί τα ασθενέστερα στρώµατα του λάου. Θεωρούµε
ότι τώρα δηµιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για να δυναµώσουµε την
συµβολή µας µε τέτοιο τρόπο που να συνεχίσουµε από την µια την σηµαντική
δουλειά που γίνεται και από την άλλη την εξεύρεση
νέων πολιτικών και
προγραµµάτων µε αποδέκτες περισσότερους συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη.
Υπογραµµίζουµε την αξιόλογη δράση που καθηµερινά αναπτύσσουν οι
αντιπρόσωποι του ΑΚΕΛ στην Τ.Α. που έχει στο κέντρο της προσοχής της τον
άνθρωπο και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του στις τοπικές κοινωνίες.
Αγωνιζόµαστε έτσι που η προσφορά αυτή να αναβαθµίζεται τόσο ποσοτικά, όσο και
ποιοτικά,
επιβεβαιώνοντας καθηµερινά την αγωνιστική φυσιογνωµία και την
ανθρωποκεντρική προσέγγιση του κόµµατος µας.

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ως ΑΚΕΛ υπογραµµίζαµε από χρόνια την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί µια ριζοσπαστική
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που θα επιφέρει βαθιές τοµές τόσο στη δοµή όσο και στο
περιεχόµενο της εκπαίδευσης. Η ανάγκη για ριζοσπαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
προέκυπτε τόσο από τα χρόνια προβλήµατα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος όσο και
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κυρίως από τα επικίνδυνα αδιέξοδα που συσσωρεύτηκαν στο εκπαιδευτικό µας
σύστηµα κατά τη διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ.
Επί των ηµερών της κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου στηρίξαµε και εργαστήκαµε
αρχικά για να εκδοθεί η έκθεση της Επιτροπής των επτά πανεπιστηµιακών για την
Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, µε τις αρχές και τους στόχους της οποίας εκφράσαµε τη
συµφωνία µας. Στη συνέχεια εργαστήκαµε για την υλοποίηση των µέτρων που
προτάθηκαν, τη µεγάλη πλειοψηφία των οποίων επίσης αποδεχτήκαµε.
Με τη δική µας καθοριστική συµβολή και στήριξη, αρκετά από τα µέτρα και τις πολιτικές
αυτές είτε υλοποιήθηκαν είτε προωθήθηκαν. Από εκεί και πέρα, πολλά ακόµα έµεναν να
γίνουν για την εκπλήρωση των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά για την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθµιση. Ως κυριότερα θα µπορούσαν να αναφερθούν το περιεχόµενο της
εκπαίδευσης και οι µέθοδοι διδασκαλίας, που δεν είχαν εκσυγχρονιστεί σε ικανοποιητικό
βαθµό και τα συστήµατα επιµόρφωσης, αξιολόγησης και διορισµού των εκπαιδευτικών,
που δεν είχαν ανανεωθεί.
Αυτή την εικόνα παρουσίαζε σε γενικές γραµµές η δηµόσια εκπαίδευση στην Κύπρο το
2008 όταν ανέλαβε την εξουσία η κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια, µε στόχο την
υλοποίηση του πλέον φιλολαϊκού και προοδευτικού Προγράµµατος Διακυβέρνησης. Ένα
Πρόγραµµα που κατατάσσει τους τοµείς της Παιδείας και Πολιτισµού πολύ ψηλά στις
προτεραιότητές του.
Βασικός άξονας του Προγράµµατος είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
µεταρρύθµισης. Μια µεταρρύθµιση η οποία θα ανοίγει µέτωπα εναντίον της
συντήρησης, του αναχρονισµού και της οπισθοδρόµησης, φέρνοντας το καινούργιο και
την αλλαγή. Μια µεταρρύθµιση που θα οδηγήσει στην αναβάθµιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού συστήµατος και του δηµόσιου σχολείου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η
Κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια, έχει κάνει ήδη αποφασιστικά βήµατα από τα πρώτα
δύο χρόνια διακυβέρνησης. Τα σηµαντικότερα µέτρα για την αναβάθµιση της Παιδείας
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που έχουν ληφθεί τα δύο πρώτα χρόνια
είναι τα εξής:
•

Οι προϋπολογισµοί του 2009 και 2010, που καταρτίστηκαν από την Κυβέρνηση
Δηµήτρη Χριστόφια, αποτυπώνουν µε τον πιο σαφή τρόπο τη σηµασία που αποδίδει
η Κυβέρνηση στην παιδεία και τον πολιτισµό. Σε µια περίοδο που χαρακτηρίζεται
από τη µεγαλύτερη διεθνή οικονοµική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ο
προϋπολογισµός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού αυξήθηκε σηµαντικά τόσο
για το 2009 (κατά 12,5%) όσο και για το 2010 (κατά 3,5%).

•

Έχει ολοκληρωθεί η τεράστια προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό του περιεχοµένου
της εκπαίδευσης, µε τη διαµόρφωση νέων αναλυτικών και ωρολογίων
προγραµµάτων και την εισαγωγή νέων µεθόδων διδασκαλίας από το Νηπιαγωγείο
µέχρι το Λύκειο, στην οποία συµµετείχαν πάνω από 50 Πανεπιστηµιακοί και 300
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µάχιµοι εκπαιδευτικοί. Η διαµόρφωση νέων αναλυτικών και ωρολογίων
προγραµµάτων από την προδηµοτική έως και το λύκειο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά
στην οποία στηρίζεται όλο το εγχείρηµα της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης.
•

Υλοποιήθηκε η δέσµευση για µείωση των µαθητών κατά τµήµα από 30 σε 25 σε
όλες τις τάξεις, µε τη µείωση του αριθµού των µαθητών κατά τµήµα στους 25 σε έξι
πρόσθετες τάξεις (Προδηµοτική, Δ’, Ε’ και Στ’ Δηµοτικού, Β’ και Γ’ Γυµνασίου).

•

Παραχωρήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-2010 χορηγία σε όλους του
µαθητές της Β’ Γυµνασίου για την αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

•

Υλοποιήθηκε η δέσµευση της Κυβέρνησης για επέκταση της κρατικής φοιτητικής
µέριµνας µε την έγκριση πακέτου στοχευµένων µέτρων στήριξης των φοιτητών και
οικογενειών που αντιµετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα,
συνολικού ύψους €12.000.000. Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν τα κονδύλια του Ιδρύµατος
Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για να ενισχυθούν οι υποτροφίες προς τους φοιτητές
του εξωτερικού, παραχωρήθηκαν πιστώσεις στα δηµόσια και τα ιδιωτικά ανώτερα
και ανώτατα ιδρύµατα της Κύπρου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των
προπτυχιακών φοιτητών, τη διάθεση κουπονιών σίτισης και κουπονιών για αγορά
πανεπιστηµιακών βιβλίων και για την επιδότηση νεοεισερχόµενων φοιτητών για την
αγορά ή την αναβάθµιση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

•

Εφαρµόστηκε ο θεσµός του σχολικού λεωφορείου µε στόχο τη σταδιακή κάλυψη του
συνόλου των σχολείων της Δηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης.

•

Προωθείται ο πρωτοποριακός στόχος για «Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής
συµβίωσης, αµοιβαίου σεβασµού και συνεργασίας ελληνοκυπρίων και
τουρκοκυπρίων, µε στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της
πατρίδας και του λαού µας» για τις σχολικές χρονιές 2008-2009 και 2009-2010

•

Ετοιµάστηκε ολοκληρωµένη πρόταση για την εφαρµογή ενός νέου συστήµατος
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικών, για το οποίο διεξάγεται
διάλογος.

•

Δηµιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του
οποίου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστηµονική
αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος.

•

Αυξήθηκαν σηµαντικά τα προβλεπόµενα κονδύλια για την αναβάθµιση της
υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, από
68,3 εκ. ευρώ το 2008 στα 75 εκ. ευρώ το 2009 και στα 88 εκ. ευρώ το 2010.
Παράλληλα, για το 2009 παραχωρήθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 20 εκ. ευρώ στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για έργα κτιριολογικής υποδοµής, στα πλαίσια
των µέτρων που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιµετώπιση της
οικονοµικής κρίσης.
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•

Εφαρµόζεται νέο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Ολοήµερου Σχολείου.

•

Αναβαθµίστηκαν οι παιχνιδότοποι στα δηµόσια νηπιαγωγεία και ο εξοπλισµός των
ειδικών σχολείων και των ειδικών µονάδων.

•

Ξεκίνησε η εφαρµογή του προγράµµατος εισαγωγικής επιµόρφωσης των
εκπαιδευτικών µε την επιµόρφωση µεντόρων και νεοεισερχοµένων εκπαιδευτικών.

•

Διπλασιάστηκε ο αριθµός των προαιρετικών ολοήµερων νηπιαγωγείων.

•

Ολοκληρώθηκε η σύνδεση όλων των σχολείων µε το διαδίκτυο και ξεκίνησε η
πιλοτική λειτουργία του Διαδικτυακού Σχολείου (ΔΙΑ.Σ.)

•

Επεκτάθηκε ο θεσµός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και λήφθηκαν
πρόσθετα µέτρα στήριξής τους.

•

Ιδρύθηκε Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήµιο Κύπρου και το Τµήµα των Επιστηµών
Αποκατάστασης στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.

•

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και κατατέθηκε νοµοσχέδιο στη Βουλή για
τον έλεγχο των διδάκτρων των Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων.

•

Διαµορφώθηκε για πρώτη φορά ολοκληρωµένη πολιτική για την ένταξη των
αλλόγλωσσων µαθητών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, µε τη διοργάνωση
τµηµάτων ταχύρρυθµης εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, την έκδοση οδηγού
υποδοχής σε διάφορες ξένες γλώσσες και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

•

Έγιναν συγκεκριµένες ενέργειες για τον εκδηµοκρατισµό της Παιδείας µας:
o Διευθετήθηκε το θέµα της πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε προσωπικούς
φακέλους.
o Οι ανώνυµες επιστολές που καταγγέλλουν πρόσωπα καταστρέφονται πλέον
από τον υπάλληλο ή τον λειτουργό που τις παραλαµβάνει.
o Απαλείφθηκε από τον «περί Δηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόµο» το
ακόλουθο άρθρο που περιόριζε την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευτικών:
«Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί δεν µπορούν να δηµοσιεύουν ή να µεταδίδουν
από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή άλλο µέσο οποιαδήποτε ύλη η οποία
αναφέρεται στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς την προηγούµενη άδεια
της αρµόδιας αρχής».

•

Ξεκίνησε για πρώτη φορά η λειτουργία Επαρχιακών Γραφείων Συµβουλευτικής και
Επαγγελµατικής Αγωγής και δηµιουργήθηκε Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Υποθέσεων, στα πλαίσια της αναδόµησης του Υπουργείου Παιδείας.

•

Εφαρµόζεται ολοκληρωµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση της αντικοινωνικής
συµπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο βασίζεται σε εισηγήσεις επιστηµονικής
επιτροπής. Στα πλαίσια εφαρµογής του σχεδίου επεκτάθηκε ο θεσµός του
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Υπεύθυνου Τµήµατος στην Α΄ Γυµνασίου, ο αριθµός των Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων
αυξήθηκε κατά 30%, εφαρµόζεται για πρώτη φορά ο θεσµός του Σχολικού
Κοινωνικού Λειτουργού, επεκτάθηκε ο θεσµός του Ανοιχτού Σχολείου από 4 σε 10
Δήµους και δηµιουργήθηκε Μονάδα Άµεσης Παρέµβασης και Παρατηρητήριο για τη
βία στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Στόχοι
Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι το πρόγραµµα της κυβέρνησης στο τοµέα της Παιδείας πρέπει να
συνεχίσει να προωθείται αποφασιστικά και µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς. Ταυτόχρονα,
όµως, οι αλλαγές θα πρέπει να εισάγονται πάντα µε τον κατάλληλο προγραµµατισµό και
τη δέουσα προετοιµασία µετά από διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς, ώστε να
αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.
Οι στόχοι που τίθενται για τη συνέχιση 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:
Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση
•

Η µεταµόρφωση του Κυπριακού σχολείου, όχι σε σχολείο της οικονοµίας της
αγοράς, αλλά σε δηµοκρατικό σχολείο της αγοράς του δήµου, σε δηµοκρατικό
σχολείο του πολίτη.

•

Η διαµόρφωση ενός δηµοκρατικού σχολείου στο οποίο φοιτούν µαζί όλα τα
παιδιά ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα (όπως π.χ. κάποια µορφή
αναπηρίας, διαφορετική µητρική γλώσσα κ.λπ.) και στο οποίο κανένα παιδί δεν
αποκλείεται από την απόκτηση όλων των εφοδίων που χαρακτηρίζουν σήµερα
ένα µορφωµένο άνθρωπο.

•

Η διαµόρφωση ενός ανθρώπινου σχολείου, στο οποίο οι µαθητές και οι
µαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να βιώνουν την παιδική και τη νεανική ηλικία ως
τις πιο δηµιουργικές και ευτυχισµένες περιόδους της ανθρώπινης ζωής – κάτι
που δε συµβαίνει σήµερα.

•

Η δηµόσια Εκπαίδευση να αντικρίζεται ως κοινωνικό και δηµόσιο αγαθό, το οποίο
πρέπει να διασφαλίζεται µε την παροχή δηµόσιας, υψηλής ποιότητας και δωρεάν
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος.

•

Η απάλειψη των στενά εθνοκεντρικών, µόνοπολιτισµικών και κατ’ επέκταση
εθνικιστικών στοιχείων.
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•

Η αναδιοργάνωση των διοικητικών δοµών του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε
στόχο την απάµβλυνση του συγκεντρωτισµού και της γραφειοκρατίας, που
εµποδίζουν κάθε προσπάθεια για εκσυγχρονισµό.

•

Η αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και ευθυνών στις επαρχίες και τις σχολικές
µονάδες.

•

Η δηµιουργία δηµόσιων Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

•

Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου να διδάσκεται ολοκληρωµένα και αντικειµενικά.

Διορισµός-Επιµόρφωση-Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών
•

Ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση του καταλόγου διοριστέων, χωρίς να αλλάζει η
βασική του φιλοσοφία.

•

Ο σχεδιασµός και η εισαγωγή εξειδικευµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων,
που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήµατος, των
σχολικών µονάδων και των εκπαιδευτικών.

•

Η άµεση εφαρµογή του νέου συστήµατος αξιολόγησης, µε το οποίο θα
καταργείται το µονοδιάστατο µοντέλο του επιθεωρητισµού.

Δηµοτική-Μέση Εκπαίδευση
•

Η επέκταση της δηµόσιας δωρεάν υποχρεωτικής προδηµοτικής εκπαίδευσης
κατά ένα χρόνο, ώστε να καλύπτει τα παιδιά ηλικίας 3 χρονών και 8 µηνών µέχρι
4 και 8 µηνών.

•

Η επέκταση της δηµόσιας δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 10 σε 12
χρόνια και τη δηµιουργία µιας νέας ενότητας δωδεκάχρονης υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

•

Η καλά προετοιµασµένη και «νοικοκυρεµένη» εισαγωγή των νέων αναλυτικών και
ωρολογίων προγραµµάτων, η οποία περιλαµβάνει την κατάλληλη προετοιµασία
όλων των συντελεστών και κυρίως των εκπαιδευτικών για τις αλλαγές.

•

Η εισαγωγή νέων µεθόδων διδασκαλίας, που θα καλλιεργούν την κριτική σκέψη,
τις ανθρωπιστικές αξίες, τις δηµοκρατικές στάσεις και αρετές.

•

Η συνεχής βελτίωση και επέκταση του θεσµού του ενιαίου ολοήµερου σχολείου.

•

Η σταδιακή ενοποίηση της Μέσης Γενικής και της Τεχνικής και Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης σε µια νέα µορφή Λυκείου, το οποίο θα συνδυάζει οργανικά τη
γενική και την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση.

•

Η επέκταση των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

•

Η αναβάθµιση της ειδικής εκπαίδευσης.

83
Ανώτατη Εκπαίδευση
•

Η περαιτέρω ανάπτυξη της δηµόσιας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ώστε η
Κύπρος να αποκτήσει την αυτοδυναµία της σε πανεπιστηµιακά προγράµµατα
1ου κύκλου και ώστε κάθε νέος που το επιθυµεί να µπορεί να σπουδάσει στον
τόπο του.

•

Η δηµιουργία νέων προπτυχιακών προγραµµάτων που να καλύπτουν νέες
ειδικότητες, όπως για παράδειγµα την ιατρική, τις καλές τέχνες και τη νοµική.

•

Η διασφάλιση ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήµια θα υπηρετούν µε ευθύνη τη δηµόσια
αποστολή τους και θα προσφέρουν ποιοτικά προγράµµατα σπουδών. Προς αυτή
την κατεύθυνση αµετακίνητός µας στόχος είναι η µετατροπή των Ιδιωτικών
Πανεπιστηµίων σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.

Για το ΑΚΕΛ η συνολική προοδευτική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε
βάση το όραµα µας για διαµόρφωση µιας δηµόσιας παιδείας σύγχρονης, ανθρώπινης
και δηµοκρατικής, η οποία θα παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και επιτυχίας σε όλους
τους νέους σ’ όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, αποτελούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας, την αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής, την αποφυγή της µορφωτικής-κοινωνικής περιθωριοποίησης και την άµβλυνση
των κοινωνικών και µορφωτικών ανισοτήτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σήµερα στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα η κυπριακή κοινωνία έχει ανάγκη από
πολιτιστικές αξίες και αρχές που θα δίνουν όραµα και προοπτική στο λαό, που θα τον
γεµίζουν µε αυτοπεποίθηση στον αγώνα για οικοδόµηση µιας κοινωνίας ελεύθερης και
δηµιουργικής όπου θα κυριαρχούν πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά και θα
σφυρηλατείται η αξιοπρέπεια και η περηφάνια.
Η τουρκική κατοχή για 36 χρόνια στερεί τον κυπριακό λαό από τη δυνατότητα της
ενιαίας και ολόπλευρης ανάπτυξης των πολιτιστικών του δυνάµεων. Από την άλλη, η
προσπάθεια επιβολής πολιτιστικών υποπροϊόντων, όπου εκθειάζεται ο ατοµικισµός, το
εύκολο κέρδος, το προσωπικό συµφέρον, το κουτσοµπολιό και η χυδαιότητα, σταδιακά
διαβρώνουν την κυπριακή κοινωνία.
Με ικανοποίηση διαπιστώνουµε ότι η κυβέρνηση Δηµήτρη Χριστόφια υλοποιεί ήδη
σηµαντικές πρόνοιες του κυβερνητικού προγράµµατος στον τοµέα του Πολιτισµού, που
ήταν και προτάσεις του ΑΚΕΛ. Πιο συγκεκριµένα υλοποιείται η δηµιουργία Ενιαίας
Αρχής Πολιτισµού, η οικοδόµηση Κρατικού Θεάτρου που θα είναι έτοιµο το 2011, η
δηµιουργία Κρατικής Δραµατικής Σχολής, η δηµιουργία Θεατρικού Μουσείου.

84
Για την παραπέρα ανάπτυξη της πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας αλλά και
ευρύτερα του Πολιτισµού προτείνουµε:
•

Nα κατασκευαστούν σύγχρονο Αρχαιολογικό Μουσείο, Κρατική Πινακοθήκη και
Κρατική Βιβλιοθήκη.

•

Να δηµιουργηθεί Πάρκο Πολιτισµού στην πρωτεύουσα που θα περιλαµβάνει
υπαίθριο εκθεσιακό χώρο, αµφιθέατρο, µόνιµη έκθεση γλυπτικής σύγχρονης
τέχνης.

•

Να καταρτιστεί πρόγραµµα για δηµιουργία µικρότερων έργων υποδοµής στις
πόλεις και την περιφέρεια.

•

Δηµιουργία Κρατικής Σχολής Χορού και Κρατικού Μπαλέτου Κλασσικού και
Σύγχρονου Χορού.

•

Να δηµιουργηθούν πολιτιστικά κέντρα σε σηµαντικές πρωτεύουσες της Ευρώπης
και της ΗΠΑ.

•

Να δηµιουργηθεί «Τράπεζα Πολιτιστικής Προσφοράς» για την παροχή βοήθειας
προς τους Ερασιτεχνικούς Πολιτιστικούς Οργανισµούς.

•

Το κράτος να επιχορηγεί διακοπές για συνταξιούχους δυσπραγούντες
δηµιουργούς.

•

Το κράτος να στηρίξει οικονοµικά αριθµό καλλιτεχνών για επιµόρφωση τους στο
εξωτερικό.

•

Να θεσπιστεί µαθητικό Φεστιβάλ τεχνών.

•

Να αναβαθµιστεί το περιεχόµενο των εκπαιδευτικών βιβλίων και να δοθεί
ιδιαίτερο βάρος στην αντικειµενική προσέγγιση της πνευµατικής και καλλιτεχνικής
δηµιουργίας άλλων λαών.

•

Να θεσπιστούν ειδικά βραβεία για µαθητές και σπουδαστές µε ξεχωριστές
επιδόσεις στο Πολιτισµό.

•

Δηµιουργία µικρών Μουσείων Ιστορίας και Πολιτισµού της Κύπρου στις
Παροικίες.

•

Εκδόσεις µε πολιτιστικό περιεχόµενο (Λογοτεχνία, ποίηση κ.λ.π), για την ανάγκη
της νέας γενιάς της Παροικίας.

•

Εκπαιδευτικά ταξίδια νέων από την Παροικία στην Κύπρο.

•

Να µελετηθεί η δηµιουργία Θεατρικών Σχηµάτων µε την συµµετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
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•

Να υπάρξουν κοινά πολιτιστικά προγράµµατα Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων που να
προνοούν την διοργάνωση από κοινού Φεστιβάλ, µουσική, χορού,
κινηµατογράφου, Εκθέσεων, Θεάτρου, συµποσίων, σεµιναρίων κ.ά.

•

Να µεταφραστούν από τα Ελληνικά στα Τούρκικα και αντίστροφα έργα Ε/κυπρίων
και Τ/κυπρίων Ποιητών και Πεζογράφων για γνωριµία και κατανόηση του έργου
τους από το ευρύτερο κοινό της πατρίδας µας.

•

Να ενθαρρυνθούν οι συνεργασίες Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων για συµπαραγωγές
ψηφιακών δίσκων, κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών Θεατρικών
παραστάσεων και άλλων.

•

Να δοθεί ουσιαστική ώθηση στην κινηµατογραφική παραγωγή από Κύπριους
δηµιουργούς.

•

Διαπιστώνουµε ότι στην Κύπρο υπάρχουν εξαιρετικά ταλέντα µικρής ηλικίας σε
πολλές µορφές τέχνης. Εισηγούµαστε να δηµιουργηθεί ένα σχολείο Τέχνης, όπου
οι µικροί δηµιουργοί, παράλληλα µε τις σχολικές τους υποχρεώσεις, να έχουν ένα
εξειδικευµένο πρόγραµµα που να αφορά τις τέχνες , έτσι που τα ταλέντα να µην
χάνονται.

•

Είναι απαραίτητο η Κύπρος να συµµετάσχει στα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και να επιδιώξει συνεργασίες µε µια ή περισσότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο τη διοργάνωση από κοινού πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.

Όλα αυτά θα πρέπει να προγραµµατιστούν ώστε να µπορέσουν να υλοποιηθούν
σταδιακά. Στόχος όλων των πιο πάνω είναι να καταστεί η Κύπρος πυρήνας Πολιτισµού
της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

ΥΓΕΙΑ
Oι σύγχρονες κοινωνίες οφείλουν να αντικρίζουν την Υγεία µε την θεµελιώδη αρχή που
την καθορίζει σαν κοινωνικό αγαθό το οποίο έχει υποχρέωση να παρέχει ένα κράτος
στους πολίτες του. Τα ιδρύµατα του τοµέα Υγείας
δεν παράγουν αγαθά προς
κατανάλωση αλλά παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες και επιτελούν κοινωνικό έργο . Για
το ΑΚΕΛ η ποιοτική φροντίδα Υγείας είναι δικαίωµα και όχι προνόµιο για τους λίγους.
Η λειτουργία του τοµέα της Υγείας δεν στηρίζεται πάνω στη χρήση απεριόριστων
οικονοµικών πόρων. Απαιτείται στον πιο ψηλό βαθµό νοικοκυρεµένη, ορθολογιστική
διαχείριση των πόρων, µέσα από επιστηµονικές προσεγγίσεις και σωστούς
στρατηγικούς σχεδιασµούς .
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Το κράτος πρέπει να καλύψει µε οργανωµένο τρόπο τα υπάρχοντα κενά, στο συνολικό
χώρο της Υγείας και να περιορίσει την είσοδο του κοινωνικά µη ελεγχόµενου και
κερδοσκοπικού κεφαλαίου στον τοµέα της Υγείας.
Ο τοµέας της Υγείας στην Κύπρο αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα. To υφιστάµενο
σύστηµα Υγείας είναι αναχρονιστικό µε πολλά κενά. Εντοπίζονται ανισότητες στην
πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες Υγείας, ελλείψεις και ανεπάρκειες. Ο δηµόσιος
τοµέας της Υγείας λόγω των διαφόρων προβληµάτων αντιµετωπίζει κίνδυνο
συρρίκνωσης. Την ίδια στιγµή απουσιάζει και ο στρατηγικός σχεδιασµός ανάπτυξης του
ιδιωτικού τοµέα Υγείας, η διαµόρφωση και οριοθέτηση συγκεκριµένων ρόλων για τους
δύο τοµείς µε στόχο την παράλληλη ανάπτυξη τους.
Επιβάλλεται συνεχής αξιολόγηση και λήψη µεταρρυθµιστικών µέτρων για αναβάθµιση
των υπηρεσιών Υγείας, µε βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, ίση
κατανοµή και καθολική πρόσβαση.
Μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του κυβερνητικού προγράµµατος στον τοµέα της
Υγείας υιοθετήθηκε Εθνική Στρατηγική ενάντια στον καρκίνο, εξαγγέλθηκε η ίδρυση
Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, λειτούργησαν νέες κλινικές στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκωσίας, επεκτάθηκε η Μονάδα Αιµοκάθαρσης, προωθείται η δηµιουργία
κρατικού µεταµοσχευτικού κέντρου.
Για να αντιµετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήµατα του τοµέα Υγείας πρέπει να αρχίσει
να υλοποιείται Γενικό Σχέδιο Υγείας, µε στόχο την ολοκλήρωση του το συντοµότερο
δυνατό. Ο δηµόσιος τοµέας θα πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα λειτουργίας
του Γενικού Σχεδίου Υγείας και µε την απαραίτητη αναβάθµιση αλλά και συνεχή
ανανέωση του να αποτελεί το πρότυπο και σηµείο αναφοράς του τοµέα Υγείας στην
Κύπρο, µε παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα οργανωµένου πάνω
σε ορθολογιστικές και σύγχρονες επιστηµονικές προδιαγραφές.
Το Σχέδιο Υγείας οφείλει:
• να δίδει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις υπηρεσίες Υγείας σε όλους τους πολίτες,
• να προσφέρει ίσες ευκαιρίες ποιοτικής φροντίδας Υγείας σε όλους τους πολίτες
ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονοµική τους κατάσταση και τόπο διαµονής.
• να διασφαλίζει το δικαίωµα του ασθενούς να τυγχάνει περίθαλψης από γιατρό και
Νοσηλευτήριο της επιλογής του,
• να είναι αποδοτικό,
• να αξιοποιεί πλήρως το υφιστάµενο δυναµικό, να περιορίζει τη σπατάλη πόρων.
• να είναι βιώσιµο και να υπάρχουν µηχανισµοί ελέγχου λειτουργίας του.
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Για το ΑΚΕΛ ο εκσυγχρονισµός, η αναδιοργάνωση και η αυτονοµία των κρατικών
νοσηλευτηρίων αποτελεί αποφασιστικό βήµα και µέτρο προετοιµασίας των νοσοκοµείων
για την εφαρµογή του Σχεδίου Υγείας.
.

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ζούµε σε 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. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την εξάπλωση και τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Από την άλλη µέσα στον διεθνή καταµερισµό εργασίας
η εξαθλίωση ολόκληρων χωρών τις µεταβάλλει σε χώρες παραγωγής και διακίνησης
ναρκωτικών ουσιών. Τα µυθικά κέρδη από τη διακίνηση αυτών των ουσιών οδηγούν στη
δηµιουργία ολόκληρων παράνοµων δικτύων που φτάνουν µέχρι και την χώρα µας.
Η εξάπλωση και χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν αφορά µόνο κάποιες µικρές
περιθωριακές οµάδες αλλά έχει ήδη πάρει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις.
Η ενδυνάµωση της δικής µας κοινωνικής παρέµβασης, η προσπάθεια για βελτίωση και
εξυγίανση των κοινωνικών συνθηκών αποτελεί µέρος στην όλη προσπάθεια εναντίον
της εµπορίας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Εκτιµούµε τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία και οι αρµόδιες αρχές για την
πάταξη της µάστιγας των ναρκωτικών. Την ίδια ώρα όµως είµαστε αποφασιστικά
αντίθετοι µε την όποια προσέγγιση ότι ο πόλεµος κατά των ναρκωτικών θα κερδηθεί
µόνο µε την ενίσχυση των κατασταλτικών µηχανισµών. Η πρόταση µας βασίζεται σε
ένα πλέγµα µέτρων που αφορούν την πρόληψη – θεραπεία – επανένταξη – καταστολή
της εµπορίας µε το κύριο βάρος να πέφτει στην πρόληψη. Στεκόµαστε σε θέσεις αρχής:
1. Η πρόληψη να έχει σαν συστατικό στοιχείο της την σωστή ενηµέρωση .
2. Είναι αναγκαία η δηµιουργία όλων εκείνων των προϋποθέσεων για την
διαµόρφωση από τους νέους µιας ώριµης προσωπικότητας που να στέκει
φραγµός στα ναρκωτικά. 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.
3. Είµαστε αποφασιστικά ενάντιοι στις σκέψεις τεχνητού διαχωρισµού µεταξύ
µαλακών και σκληρών ναρκωτικών αλλά και νοµιµοποίησης τους.
Στην αντιµετώπιση της µάστιγας των ναρκωτικών συµβάλλει:
I.

Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας δωρεάν παιδείας.
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II.

Η αντιµετώπισης της ανεργίας ιδιαίτερα µεταξύ των νέων.

III. Η περαιτέρω ανάπτυξη της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δραστηριότητας µε την
δηµιουργία περισσότερων πολυδύναµων κέντρων νεολαίας µε την άµεση και
δυναµική εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης..
IV. Η ανάπτυξη του µαζικού λαϊκού αθλητισµού.
V.

Η διαµόρφωση ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών, γονιών, δικαστικών και άλλων εµπλεκοµένων στην συνολική
προσπάθεια.

VI. 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 φυλακές.
VII. Η αναθεώρηση της νοµοθεσίας ώστε η προσοχή να στρέφεται προς τους
εµπόρους και όχι τους χρήστες.
VIII. Η περαιτέρω εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου µε την συνεχή µελέτη, παρακολούθηση του φαινόµενου µέσα
από επιστηµονικά τεκµηριωµένες µελέτες.
Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια, θα πρέπει να χαιρετίσουµε την υιοθέτηση αρκετών µέτρων
προς αυτή την κατεύθυνση από την παρούσα κυβέρνηση και την εκπόνηση της νέας
εθνικής στρατηγικής 2009 – 2013. Η υιοθέτηση του θεσµού του Συντονιστή του
Αντιναρκωτικού Συµβουλίου είναι µια σωστή απόφαση που θα προσδώσει ευελιξία και
κύρος στο ΑΣΚ.
Το ΑΚΕΛ και γενικότερα το Λαϊκό Κίνηµα θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα
ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες προβάλλοντας θέσεις και προτάσεις,
κινητοποιώντας τις δυνάµεις στην νεολαία και στη τοπική αυτοδιοίκηση και
συνεργαζόµενο µε το ΑΣΚ, µε όλους τους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και την
κοινωνία στο σύνολο της µε σκοπό την δηµιουργία ενός κοινωνικού µετώπου ενάντια
στις ουσίες εξάρτησης.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο αθλητισµός, µαζί µε την φυσική αγωγή, αποτελούν προέκταση της πολιτιστικής
ανάπτυξης του λαού. Μέσα σε σωστές συνθήκες, µπορεί να καλλιεργήσει τις δεξιότητες
και τον χαρακτήρα του ατόµου, να προσφέρει δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία
και να συµβάλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ο αθλητισµός
καλλιεργεί συνειδήσεις µε πανανθρώπινες αξίες· αναπτύσσει τη συναδέλφωση κα την
αλληλεγγύη ανάµεσα σε λαούς και ανθρώπους. Στη σύγχρονη εποχή ο κοινωνικός
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ρόλος του αθλητισµού δύσκολα υλοποιείται αφού πολλές πτυχές του έχουν πλέον
εµπορευµατοποιηθεί. Οι ραγδαία µεταβαλλόµενες κοινωνικές συνθήκες µετατρέπουν
αυτό τον ρόλο σε επιθυµητό αλλά απόµακρο στόχο. Η εµπορευµατοποίηση του, µαζί µε
τα οικονοµικά και άλλα συµφέροντα, δηµιουργεί και αναπτύσσει φαινόµενα που τον
εκτροχιάζουν από τον κοινωνικό του ρόλο.
Ο αγωνιστικός αθλητισµός στο πιο ψηλό του επίπεδο, µπορεί να συµβάλει στην
προβολή της πατρίδας µας, µέσα από τις διεθνείς αθλητικές επιτυχίες και συµµετοχές.
Από την άλλη ο αθλητισµός ενασχόλησης αποτελεί µέσο για τη δηµιουργία καλύτερων
συνθηκών διαβίωσης και αναβάθµισης της ποιότητας ζωής. Το ΑΚΕΛ από της ίδρυσης
του, αναγνώρισε την µεγάλη σηµασία και τον ρόλο που ο αθλητισµός µπορεί να
διαδραµατίσει στην ανάπτυξη της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και του κοινωνικού
συνόλου. Αυτό αντανακλάται στην ιστορική απόφαση του κόµµατος και του λαϊκού
κινήµατος, για την ίδρυση των Μορφωτικών και Αθλητικών συλλόγων, απόφαση που
αποτέλεσε σταθµό στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη του τόπου.
Αντλώντας από την πολύχρονη και συνεχή παρουσία µας, η Κεντρική Επιτροπή του
ΑΚΕΛ αποφάσισε να καθιερώσει το Βραβείο Αθλητικής Προσφοράς «Κώστα Λυµπουρή
και Νική Γεωργίου» Με το βραβείο αυτό φιλοδοξούµε να τιµήσουµε άτοµα και σύνολα
που έχουν συµβάλει καθοριστικά στην αθλητική ανάπτυξη του τόπου και µε την
προσφορά και το ήθος τους, σφράγισαν την αθλητική ζωή του τόπου και την κοινωνία
γενικότερα. Μέσα από την καθιέρωση του Βραβείου αποδίδουµε επίσης τιµή σε δυο
συντρόφους που, µέσα από την πορεία τους, ενσάρκωσαν και προσωποποίησαν τις πιο
πάνω αξίες. Δυο σκαπανείς και ακούραστους εργάτες του Κυπριακού αθλητισµού· τους
Κώστα Λυµπουρή και Νική Γεωργίου.
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων που θέτουµε έχει να διαδραµατίσει ο
Κυπριακός Οργανισµός Αθλητισµού (ΚΟΑ), ως η ανώτατη αθλητική αρχή του τόπου και
άλλοι αρµόδιοι φορείς. Αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση της αθλητικής
πολιτικής είναι η συνεργασία αυτών των φορέων µε τα οργανωµένα σύνολα και
αθλητικούς φορείς, µε ιδιαίτερα σηµαντική την συνεργασία µε τις οργανώσεις νεολαίας.
1. Μαζικός – Κοινωνικός Αθλητισµός
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στην προώθηση του κοινωνικού
αθλητισµού, µέσα από την συνεργασία του ΚΟΑ µε τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυτή η πολιτική θα πρέπει να ενισχυθεί, στοχεύοντας στην δηµιουργία ίσων ευκαιριών
άθλησης σε όλους του πολίτες της δηµοκρατίας, ανεξάρτητα φύλου, ηλικίας και εθνικής
προέλευσης. Παράλληλα να προωθηθούν προγράµµατα κοινωνικής συνοχής και
ενσωµάτωσης περιθωριακών και ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού.
2. Αγωνιστικός Αθλητισµός - Φορείς
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Ο αγωνιστικός αθλητισµός, τα τελευταία χρόνια, σηµειώνει σηµαντικές επιτυχίες σε
διεθνείς διοργανώσεις. Αυτό είναι αποτέλεσµα της συλλογικής προσπάθειας όλων των
συνιστώντων µερών και των σχεδιασµών που εφάρµοσε ο ΚΟΑ. Βασικοί παράγοντες
στην ανάπτυξη του αγωνιστικού αθλητισµού αποτελούν τα σωµατεία, οι Γυµναστικοί
σύλλογοι και οι Οµοσπονδίες. Επιβάλλεται όπως όλοι οι φορείς εκσυγχρονιστούν,
σύµφωνα µε τις οδηγίες και συστάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης για «Καλή
διακυβέρνηση». Η αναγκαιότητα εκδηµοκρατικοποίησης και εξυγίανσης των αθλητικών
φορέων και οµοσπονδιών αποτελεί πάγια και διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ.

3. Σχολικός Αθλητισµός
Η οργάνωση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισµού αποτελεί βασική προϋπόθεση για
την ανάπτυξη του αθλητισµού στο σύνολο του. Στοχεύουµε στην ενίσχυση της υγείας
των µαθητών και την ανάδειξη των αθλητικών ταλέντων, µέσα από την αναβάθµιση του
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Στηρίζουµε την
ενίσχυση του Αθλητικού Σχολείου καθώς και την καλλιέργεια του εύ αγωνίζεσθε, µέσα
από το εκπαιδευτικό σύστηµα.
4. Ποδόσφαιρο
Το ποδόσφαιρο στον τόπο µας, στο πιο ψηλό του επίπεδο,
έχει πλέον
εµπορευµατοποιηθεί. Οικονοµικά συµφέροντα, έξωθεν παρεµβάσεις, σκοπιµότητες και
γενικότερα κοινωνικά προβλήµατα υποθάλπουν τον φανατισµό και τη µισαλλοδοξία
πλήττοντας την ιδέα του ευ αγωνίζεσθαι. Τα πρωταθλήµατα της ΚΟΠ αντιµετωπίζουν
διαχρονικά πρόβληµα αξιοπιστίας που ενισχύεται από προβλήµατα στην απονοµή
δικαιοσύνης και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΟΠ. Στοχεύουµε σε ένα σωστό και καθαρό
ποδόσφαιρο, ένα αξιόπιστο πρωτάθληµα που θα επιτευχθεί µέσα από θεσµικές αλλαγές
σε ολόκληρο το φάσµα του κυπριακού ποδοσφαίρου και ειδικά στο χώρο της ΚΟΠ.
5. Αγροτικά σωµατεία - σύλλογοι
Το αγροτικό ποδόσφαιρο και τα σωµατεία της υπαίθρου θα πρέπει να τύχουν κάθε
οικονοµικής και άλλης στήριξης µέσα από ειδικούς σχεδιασµούς του αγροτικού
αθλητισµού. Επιβάλλεται συντονισµένη προσπάθεια αντιµετώπισης των µεγάλων
προβληµάτων, όπως είναι η διοικητική στελέχωση των συλλόγων, η
δηµιουργία
αθλητικών χώρων και άλλα.
6. Έργα Αθλητικής Υποδοµής
Η δηµιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της
πολιτικής για ισοµερή γεωγραφική τους κατανοµή σε όλη την επικράτεια. Μέσα στα
πλαίσια στήριξης του κοινωνικού αθλητισµού, και σε συνεργασία µε τις Δηµοτικές και
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Κοινοτικές αρχές, στηρίζουµε τη δηµιουργία δικτύου αθλητικών χώρων και
εγκαταστάσεων χαµηλού κόστους ανέγερσης και συντήρησης, που να είναι εύκολα
προσιτοί, διαθέσιµοι και προσβάσιµοι σε αυτές τις οµάδες του πληθυσµού.
7. Βία & Χουλιγκανισµός
Τα φαινόµενα της βίας και του χουλιγκανισµού απασχολούν ολόκληρη την κυπριακή
κοινωνία που απαιτεί πλέον την πάταξη τους αφού αποτελούν προσβολή για τον
πολιτισµό µας και ντροπή για την αθλητική ιδέα του «ευ αγωνίζεσθε». Ως ΑΚΕΛ
ασχοληθήκαµε κατ’ επανάληψη µε αυτά τα ζητήµατα. Η βία στους αθλητικούς χώρους
είναι µέρος του ευρύτερου προβλήµατος της νεανικής παραβατικότητας, µε κοινωνικά
και οικονοµικά αίτια. Η αντιµετώπιση του πρέπει να είναι πολύπλευρη και πολυεπίπεδη,
µε έµφαση στην πρόληψη και διαπαιδαγώγηση. Η αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων
δεν αφορά µόνο τον κατασταλτικό ρόλο της αστυνοµίας, αλλά το σύνολο της κοινωνίας
µας. Αφορά το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, τον Οργανισµό και οργανώσεις Νεολαίας, τις
αρµόδιες οµοσπονδίες, τα σωµατεία και τους αθλητικούς παράγοντες, τα πολιτικά
κόµµατα και τα Μ.Μ.Ε. Χρειάζεται να αναληφθεί ευθύνη από όλους τους κοινωνικούς
φορείς που ασχολούνται µε τον αθλητισµό γενικά και τα οµαδικά αθλήµατα ειδικά.
Χρειάζονται συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και δράσεις και διάλογος µε τους
οργανωµένους φιλάθλους. Τέτοιες πρωτοβουλίες καθίστανται σήµερα πιο σηµαντικές
έχοντας υπόψη ότι έχουν εµφανισθεί στα γήπεδα ακροδεξιές και φασιστικές
οργανώσεις.
8. Ντόπινγκ
Η φαρµακοδιέγερση, γνωστό ως ντόπινγκ, αποτελεί ένα από τους πλέον
αναγνωρισµένους εχθρούς του αθλητισµού που παίρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις.
Τα µεγάλα οικονοµικά κίνητρα στο χώρο του αθλητισµού αποτελούν τον κύριο λόγο για
τα αυξηµένα κρούσµατα ντόπινγκ. Στηρίζουµε την νεοσυσταθείσα Αρχή Αντί-ντόπινγκ
και τις προσπάθειες για αντιµετώπιση αυτού του επικίνδυνου φαινοµένου.
9. Αθλητική Επιµόρφωση
Υποστηρίζουµε την ίδρυση και λειτουργία Ακαδηµίας Αθλητισµού που θα αποτελέσει το
κύτταρο από το οποίο θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί η αθλητική εκπαίδευση και
επιµόρφωση και θα προωθηθεί η επιστηµονική µελέτη και κατάρτιση στα θέµατα
αθλητισµού.
10.Αθλητισµός και Επαναπροσέγγιση
Ως ΑΚΕΛ πιστεύουµε ότι ο αθλητισµός µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα στα πλαίσια της
επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων και να συµβάλει στην επαφή Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων. Ο αθλητισµός και οι αθλητικές συναντήσεις Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων µπορούν να βοηθήσουν στη δηµιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν
στην λύση και επανένωση της πατρίδας µας.
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Συµπερασµατικά
Για την ανάπτυξη του αθλητισµού στον τόπο µας ιδιαίτερη σηµασία θα δώσουµε στα
θέµατα που σχετίζονται µε την εξάλειψη των αρνητικών φαινοµένων στο χώρο του
αθλητισµού, την καταπολέµηση του φαινοµένου του ντόπινγκ και της
φαρµακοδιέγερσης, την εξάλειψη προσυνεννοηµένων αγώνων και αποτελεσµάτων και
την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης προς τα αθλητικά σώµατα και φορείς, µε την
λειτουργία της αθλητικής δικαιοσύνης στις σωστές της διαστάσεις, την άσκηση
ουσιαστικού και αποτελεσµατικού ελέγχου σε όλους τους τοµείς της αθλητικής
δραστηριότητας, τη συνεχή διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας µε τα ιδανικά του
αθλητισµού και τον πλήρη εκδηµοκρατισµό του αθλητισµού.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τα ζητήµατα της περιβαλλοντικής και οικολογικής κρίσης βρίσκονται πια στο επίκεντρο
της προσοχής σε ολόκληρο τον πλανήτη και ανάµεσα σε όλες τις κοινωνίες. Το ΑΚΕΛ
θεωρεί πως το ζήτηµα αυτής της κρίσης, είναι ζήτηµα πολιτικό, οικονοµικό και
κοινωνικό. Η ζωή και δράση του ανθρώπου ιστορικά, στηρίχτηκε αποκλειστικά στην
διαχείριση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, τόσο για την επιβίωση του, όσο και
την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Με την καπιταλιστική ανάπτυξη, ο
ανταγωνισµός µεταξύ κοινωνίας και φύσης εκφράστηκε µε εκρηκτικό τρόπο, αφού οι
παραγωγικές σχέσεις στηρίχτηκαν στην αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και στην
εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης, µε βασικό στόχο το κέρδος και κύριο αποτέλεσµα
τη συσσώρευση κεφαλαίου. Αυτό αντανακλάται σήµερα στην παγκόσµια καπιταλιστική
οικονοµική κρίση και στην επιδείνωση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών
προβληµάτων, µε κύριες επιπτώσεις την άδικη κατανοµή του πλούτου, τη συσσώρευση
φτώχειας για το µισό πληθυσµό του πλανήτη, την τροµακτική κλιµατική αλλαγή µε τα
ακραία καιρικά φαινόµενα, και την δραµατική µείωση της βιοποικιλότητας. Το ΑΚΕΛ
πιστεύει πως µόνο µε ένα Αειφόρο µοντέλο ανάπτυξης, µπορούν οι άνθρωποι και το
φυσικό περιβάλλον στο σύνολο τους, να επιβιώσουν έχοντας πραγµατικές επιλογές, στο
άµεσο µέλλον και να παραµείνει ο πλανήτης, ικανός να τους φιλοξενεί.
Το αναπτυξιακό µοντέλο που ακολουθήθηκε και στην Κύπρο µετά την ανεξαρτησία,
κινήθηκε παράλληλα µε τις διεθνείς τάσεις. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν
οξυνθεί ως αποτέλεσµα του βίαιου διαχωρισµού του κυπριακού οικοσυστήµατος, µετά
τη Τουρκική εισβολή, της άναρχης ανάπτυξης, αλλά και της απουσίας, για δεκαετίες,
σωστής και ολοκληρωµένης κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη και το περιβάλλον.
Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως η περιβαλλοντική πολιτική σήµερα θα πρέπει πρωτίστως να
περιλαµβάνει την υιοθέτηση νέων πολιτικών οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, την
ενδυνάµωση του νοµικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και των δοµών
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε
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-

Την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη, µε κύριο
γνώµονα την διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων του τόπου για τις σηµερινές και
µελλοντικές ανάγκες, και

-

Την δηµιουργία Κεντρικού Φορέα Περιβάλλοντος, στον οποίο θα συγκεντρωθούν
οι κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται µε ζητήµατα περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε αξιόλογη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για τα
οικολογικά θέµατα. Παράλληλα, και παρά τα συσσωρευµένα προβλήµατα 10ετιών,
προωθήθηκαν προς επίλυση σειρά σηµαντικών ζητηµάτων. Το Ενεργειακό και η
έλευση Φυσικού Αερίου, η σταδιακή προώθηση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το
Διαχειριστικό σχέδιο
Ακάµα, το Συγκοινωνιακό, η µερική προώθηση Διαχείρισης
Οικιακών Αποβλήτων, η διεκδίκηση του δικαιώµατος της Κύπρου να κηρυχθεί Ζώνη
Ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς, η νοµοθεσία για Ενιαία
διαχείριση Υδάτων, κλπ.
Στοχεύουµε επίσης στα ακόλουθα

1) Κλιµατικές Αλλαγές
Το φαινόµενο της υπερθέρµανσης του Πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες, µε την σταδιακή
άνοδο της θερµοκρασίας, είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε την χωρίς όρια εκµετάλλευση
των φυσικών πόρων και την καπιταλιστική βιοµηχανική ανάπτυξη. Η Κύπρος, λόγω της
γεωγραφικής της θέσης βιώνει πρώτη τις άµεσες συνέπειες των αλλαγών του κλίµατος
µε
αύξηση της θερµοκρασίας, ακραία καιρικά φαινόµενα και την απειλή της
απερήµωσης. Στοχεύουµε στην ετοιµασία Στρατηγικού Σχεδίου για προσαρµογή στις
κλιµατικές αλλαγές που θα επιτρέψει την εκπόνηση εισηγήσεων και προτάσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεκδίκηση κονδυλιών από σχετικά προγράµµατα. Για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων από τις κλιµατικές αλλαγές ως ΑΚΕΛ θεωρούµε
αναγκαία την εφαρµογή των µέτρων που υιοθτήθηκαν από την ειδική σύνοδο για το
θέµα, η οποία πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλη του 2010 στη Βολιβία.

2) Βιοποικιλότητα - Τρόφιµα
Το ΑΚΕΛ δίνει ιδιαίτερη σηµασία και προσοχή, στην προστασία και διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί τον πλούτο πάνω στον οποίο βασίζονται όλες
οι µορφές ζωής στο πλανήτη. Μεγάλης σηµασίας ζήτηµα, είναι η αναγνώριση
από την Ε.Ε, του δικαιώµατος στην Κύπρο, να ανακηρυχτεί σε ζώνη πλήρως
απαλλαγµένη από τους ΓΤΟ, ώστε να αποτραπεί η καλλιέργεια τους και η
καταστροφή της βιοποικιλότητας του νησιού. Επιβάλλεται επίσης ο ποιοτικός
έλεγχος των τροφίµων και η εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACH.
3) Ενέργεια – Α.Π.Ε.
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Η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως και οποιαδήποτε άλλης µορφής δραστηριότητα
βασίζεται στη χρήση ενέργειας και αυτό είναι βασική λειτουργία του οικοσυστήµατος σε
όλες του τις µορφές. Στρατηγικός στόχος παραµένει η σταδιακή αντικατάσταση ορυκτών
καυσίµων µέσω της αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ηλιακής και αιολικής),
η προώθηση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και η ορθολογική αξιοποίηση του
Ταµείου Α.Π.Ε προς όφελος των χαµηλών εισοδηµατικών στρωµάτων του λαού. Στα
πλαίσια βιωσιµότητας του Ταµείου Α.Π.Ε. είναι αναγκαίο να αξιολογηθεί η όλη φιλοσοφία
του σχεδίου
4) Διαχείριση Αποβλήτων
Το πρόβληµα της διαχείρισης των αποβλήτων είναι ένα από τα µεγαλύτερα
περιβαλλοντικά προβλήµατα των σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών. Όλες οι ενέργειες
στο ζήτηµα των αποβλήτων πρέπει να στοχεύουν στη µείωση της παραγωγής
αποβλήτων και στην επαναχρησιµοποίηση τους. Έχουν καθοριστεί συγκεκριµένες
πολιτικές διαχείρισης µιας σειράς ρευµάτων αποβλήτων ως µέρος µιας ολοκληρωµένης
στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων. Το έργο και οι διαδικασίες υλοποίησης του
προχωρούν µε ικανοποιητικό ρυθµό.
5) Υδάτινοι Πόροι
Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο για το νησί µας, για αυτό και είναι απαραίτητο να
υπάρξει ορθολογική διαχείριση του. Η νοµοθεσία για Ενιαία Διαχείριση Υδάτων και τη
δηµιουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, θα επιτρέψει τη
συγκέντρωση όλων των εξουσιών σε ένα φορέα που θα µπορεί να προγραµµατίζει και
να εφαρµόζει ολοκληρωµένη πολιτική διαχείρισης.

6) «Φύση 2000» - Ακάµας
Μέσα από το Δίκτυο «Φύση 2000», της Ε.Ε. προωθείται η προστασία της
βιοποικιλότητας µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, της χλωρίδας και
πανίδας, την ένταξη συγκεκριµένων περιοχών και την ετοιµασία Διαχειριστικών σχεδίων.
Η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για το Διαχειριστικό σχέδιο του Ακάµα έδωσε
λύση σε ένα µακροχρόνιο πρόβληµα. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρµοστεί.
7) Δοµηµένο περιβάλλον
Στηρίζουµε την υλοποίηση βασικών πολιτικών του προγράµµατος διακυβέρνησης του
Δηµήτρη Χριστόφια που αφορούν το δοµηµένου περιβάλλον όπως:
•

Η ολοκλήρωση της ιεραρχίας των Σχεδίων Ανάπτυξης µε την εκπόνηση
Σχεδίου για τη Νήσο Κύπρο και Σχεδίων Περιοχής και την αντικατάσταση της
Δήλωσης Πολιτικής για την ύπαιθρο µε Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια.

•

Η αναθεώρηση των πολεοδοµικών ζωνών µέσα από διαφανείς και
συµµετοχικές διαδικασίες,
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•

Η εκπόνηση και υλοποίηση ρυθµιστικών σχεδίων σε όλες της κοινότητες.

•

Η διατήρηση και προβολή της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς µέσω της
ριζικής αναθεώρηση του σχεδίου παροχής κινήτρων και της αύξησης των
χορηγιών για τις διατηρητέες οικοδοµές.

8) Συγκοινωνιακό - Κυκλοφοριακό
Το συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό, ιεραρχείται ως ένα από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα της σύγχρονης Κυπριακής κοινωνίας, ιδιαίτερα των µεγάλων αστικών
κέντρων. Από πλευράς κυβέρνησης έχουν γίνει πολλές κινήσεις προς τη σωστή
κατεύθυνση που δείχνουν ότι η κυβέρνηση Χριστόφια είναι αποφασισµένη να το λύσει.
Ως ΑΚΕΛ χαιρετίζουµε την έναρξη υλοποίησης του νέου συστήµατος δηµοσίων
επιβατικών µεταφορών, που όντως συνιστά µια ριζοσπαστική και αναγκαία καινοτοµία.
Γενικά η αντιµετώπιση και απάµβλυνση συγκοινωνιακού/κυκλοφοριακού προβλήµατος,
προϋποθέτει πρώτα από όλα πολιτική βούληση, σηµαντικές επενδύσεις και τη
δηµιουργία ανάµεσα στον πληθυσµό, νέας κουλτούρας.

9) Έδαφος και Ορυκτοί Πόροι
Το έδαφος αποτελεί µη ανανεώσιµο πόρο, βασικό για την ανθρωπινή επιβίωση γιατί
παρέχει πηγή τροφής, πρώτες ύλες και στέγη. Η οικοδοµική και οδική ανάπτυξη που
παρατηρείται στη Κύπρο και ευρύτερα, στηρίζεται αποκλειστικά στην εκµετάλλευση
αυτών των µη ανανεώσιµων πόρων και επιτακτική είναι η ανάγκη µελετηµένου
προγραµµατισµού για την αειφόρα διαχείριση των πόρων αυτών.
Συµπερασµατικά
Ως ΑΚΕΛ αξιολογούµε τον αγώνα για την αντιµετώπιση της οικολογικής και
περιβαλλοντικής καταστροφής, στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας καθώς πρόκειται όχι
µόνο για τον αγώνα των εργαζοµένων, αλλά για τον αγώνα της ίδιας της ζωής και του
πλανήτη µας. Πέρα από τις ενέργειες και τη δράση µας, θέτουµε ως στόχο τον
προσανατολισµό της Παιδείας στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για
τον πολιτισµό και την ιστορική µας 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 στηρίζει και επικροτεί τη δραστηριοποίηση του οργανωµένου Περιβαλλοντικού
Κινήµατος. Θεωρεί θετική τη συµβολή και τη δράση του και θα επιδιώξει την ενίσχυση
της συνεργασίας µαζί του στη βάση των κοινών επιδιώξεων. Το ζήτηµα αυτό είναι
βαθύτατα πολιτικό και ο βαθµός οργάνωσης, των δυνάµεων που αντιστέκονται στην
καταστροφική πορεία που ακολουθείται, αναµένεται να κρίνει το µέλλον που θα βιώσουν
οι επερχόµενες γενιές. Είναι γι’ αυτό το λόγο που επιβάλλεται και η δική µας πιο ενεργή
εµπλοκή, στα ζητήµατα του περιβάλλοντος, είτε ως κόµµα είτε ως στελέχη. Η
περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί για το ΑΚΕΛ θέµα παραγωγής πολιτισµού.
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ΑΠΟΔΗΜΟΙ
Οι Απόδηµοι Κύπριοι ήταν και παραµένουν ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του Κυπριακού
λαού, το οποίο για χρόνια αγωνίζεται για τα δίκαια του αγώνα του λαού µας και για την
προβολή της Κύπρου, ανά το παγκόσµιο.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για ενηµέρωση και καλύτερο
συντονισµό του Κινήµατος των Αποδήµων και κατά διαστήµατα αξιοποιήθηκαν καλύτερα
οι ενέργειες τους για προώθηση του Κυπριακού και διαφώτιση του διεθνούς παράγοντα,
ιδιαίτερα στις χώρες που αποτελούν κέντρα αποφάσεων. Ο ρόλος των αποδήµων
γίνεται ακόµα σηµαντικός και πιο χρήσιµος, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση του
Κυπριακού.
Ο ρόλος της ενηµέρωσης/διαφώτισης των οργανωµένων συνόλων των αποδήµων και
κατά συνέπεια της κοινής γνώµης στις χώρες που υπάρχουν οµάδες συµπατριωτών µας
αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο στη δουλειά του κόµµατος µας.
Το κόµµα µας λειτουργεί παραρτήµατα στη Βρετανία και Ελλάδα. Τα παραρτήµατα µας
διαδραµατίζουν το δικό τους ρόλο για όλα τα θέµατα που απασχολούν το Κόµµα µας και
συµµετέχουν σχεδόν σε όλες τις εκλογικές αναµετρήσεις, ιδιαίτερα εξ αιτίας του µεγάλου
αριθµού φοιτητών σ’ αυτές τις δύο χώρες.
Το παράρτηµα µας στη Βρετανία κυκλοφορεί εβδοµαδιαία εφηµερίδα η οποία συµβάλει
στα µέγιστα στο έργο της διαφώτισης τόσο των συµπατριωτών µας της πρώτης γενεάς,
όσο και των νεότερων αφού έχει µερικές σελίδες στην Αγγλική γλώσσα.
Υπάρχουν βέβαια και νέες παροικίες στην Ανατολική Ευρώπη όπου δεν υπάρχουν
οργανωµένα σύνολα, αλλά και εκεί που υπάρχουν δεν είναι συνδεδεµένα µε το
Παγκόσµιο Κίνηµα των Αποδήµων.
Σύµβουλος για θέµατα Αποδήµων και Επαναπατρισθέντων
Παρά την αναδιοργάνωση που έχει γίνει στην Υπηρεσία Αποδήµων και τη βελτίωση της
υπηρεσίας, εντούτοις χρειάζεται απαραίτητα να διοριστεί Σύµβουλος για θέµατα
Αποδήµων & Επαναπατρισθέντων. Να είναι πολιτικό πρόσωπο και να προΐσταται της
Υπηρεσίας Αποδήµων. Η Υπηρεσία να στελεχώνεται από εξειδικευµένο προσωπικό για
τα διάφορα θέµατα, υγείας, παιδείας, άµυνας, και άλλα που απασχολούν τους
απόδηµους και τους επαναπατρισθέντες.
Συµβουλευτική Επιτροπή Αποδήµων
Να ανασυσταθεί η Συµβουλευτική Επιτροπή Αποδήµων η οποία θα συνεργάζεται στενά
µε τον Υπουργό Εξωτερικών και θα διαβουλεύεται κατά τακτά διαστήµατα µε τον
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Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, για συντονισµό, ενεργοποίηση, αξιοποίηση των Αποδήµων
και για την καλύτερη προβολή και προώθηση της διαφώτισης για το Κυπριακό.
Σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Αποδήµων
Να διαµορφωθεί ειδική πολιτική που να αφορά τις σχέσεις µε τους Απόδηµους
Τουρκοκύπριους και την αντιµετώπιση των προβληµάτων τους. Η σύσφιξη των σχέσεων
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στις Κοινότητες των αποδήµων χρειάζεται να
προωθηθεί πιο αποφασιστικά και µε πρακτικούς τρόπους.
Διατήρηση της ταυτότητας των Αποδήµων
Το ΑΚΕΛ να συνεχίσει να εργάζεται για να ενισχυθεί η βοήθεια που το κυπριακό κράτος
δίδει προς τους παροικιακούς εκπαιδευτικούς φορείς, ώστε να υπάρξει συνέχεια του
σηµαντικού έργου που επιτελείται για την διατήρηση της ταυτότητας των αποδήµων
Κυπρίων δεύτερης και τρίτης γενιάς στις χώρες διαµονής τους.
Νεολαία Αποδήµων
Η οργάνωση Νεολαίας Π.ΟΜ.Α.Κ. και των Τµηµάτων Νεολαίας των Οµοσπονδιών και
των κατά τόπους σωµατείων αποτελεί µια σωστή και δηµιουργική εξέλιξη. Όµως δεν
αρκεί αυτό διότι η νέα γενιά που γεννήθηκε και µεγάλωσε στις δεύτερες πατρίδες δεν
έχει τα ίδια βιώµατα και δεν έλκεται από τους ίδιους προβληµατισµούς. Τα προβλήµατα
που προκύπτουν από αυτή τη διαπίστωση πρέπει να αντιµετωπιστούν ακόµα πιο πολύ
και συγκεκριµένα.
Να καταβληθούν συγκεκριµένες προσπάθειες επαφής και κοινών εκδηλώσεων µε τη
Νεολαία των Αποδήµων και τη Νεολαιίστικη οργάνωση του Κόµµατος, την ΕΔΟΝ

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΕΣ
Τα τελευταία χρόνια επιστρέφουν στη πατρίδα ένας σηµαντικός αριθµός αποδήµων
Κυπρίων. Ο επαναπατρισµός δεν είναι εύκολη υπόθεση, συνεπάγεται δυσκολίες και
προβλήµατα ιδιαίτερα ανάµεσα στις νεότερες γενιές των επαναπατρισθέντων .
Το κράτος έχει µεριµνήσει να αντιµετωπίσει µε κοινωνική ευαισθησία τα προβλήµατα
των επαναπατρισθέντων συµπατριωτών
µας. Σηµαντικό ρόλο στην επίλυση
διαδραµάτισαν και οι οργανώσεις επαναπατρισθέντων µε πρωτοστάτη το Παγκύπριο
Σύνδεσµο Επαναπατρισθέντων Κυπρίων Αγγλίας.
Ο διαχωρισµός των θεµάτων που απασχολούν τους επαναπατριζόµενους από εκείνα
που χειρίζεται η Υπηρεσία Αποδήµων και η αποφασιστικότητα που έδειξε η Κυβέρνηση
Χριστόφια συνέβαλαν στην επίλυση πολλών προβληµάτων που αντιµετώπιζαν και
εκκρεµούσαν για πολλά χρόνια. Αντιµετωπίστηκαν µε αποτελεσµατικό τρόπο:
-

η παραχώρηση κινήτρων για απόκτηση πρώτης κατοικίας
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-

το δικαίωµα ενηµέρωσης των αποδήµων µας στο εξωτερικό για την αγορά
εργασίας στη Κύπρο και εγγραφής τους στο µηχανογραφηµένο µητρώο

-

η έκδοση βιβλιαρίου για τα δικαιώµατα των επαναπατρισθέντων

-

το δικαίωµα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη το πρώτο χρόνο µετά τον
επαναπατρισµό

Παράλληλα γίνεται σοβαρή προσπάθεια για να παραχωρηθούν πρόσθετα κίνητρα αλλά
και να δίνονται
λύσεις σε προβλήµατα των επαναπατρισθέντων που αναδύονται
καθηµερινά.
Το ΑΚΕΛ
έχει συµβάλει αποφασιστικά
στη προώθηση των προβληµάτων των
επαναπατρισθέντων µέσα και έξω από τη Βουλή και θα συνεχίσει τη προσπάθεια για
στήριξη των επαναπατρισθέντων συµπατριωτών µας. Συνεχίζουν βέβαια να υπάρχουν
προβλήµατα των επαναπατριζόµενων τα οποία το κράτος επιβάλλεται να αντιµετωπίσει
µε περισσότερο ενδιαφέρον και στοργή και να δώσει κίνητρα για ενθάρρυνση της
επιστροφής και µόνιµης εγκατάστασης πολλών άλλων συµπατριωτών µας. Η στοργή
προς τους επαναπατριζόµενους, η αποδοχή και η επανένταξη τους µέσα στην κυπριακή
κοινωνία κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες είναι χρέος της πολιτείας και του λαού µας. Το
ΑΚΕΛ γνωρίζοντας τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν θα συνεχίσει να εργάζεται για
την επίλυση τους. Οι επαναπατρισθέντες συµπατριώτες µας είναι µέρος της κυπριακής
κοινωνίας και είναι καθήκον και χρέος η επανένταξη τους σ’ αυτή.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το φαινόµενο της Μετανάστευσης έχει ιστορία εκατοντάδων χρόνων. Όµως, όσο παλιό
και αν είναι αυτό το φαινόµενο, τα κίνητρα που υποκινούσαν τους ανθρώπους στην
µετανάστευση παραµένουν σταθερά και αναλλοίωτα:
Από την µια η αναζήτηση
πολιτικής προστασίας (άσυλο) στις περιπτώσεις που κινδύνευε η ζωή τους και από την
άλλη η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης ήταν οι λόγοι που
πάντοτε ανάγκαζαν τους ανθρώπους στην µετανάστευση.
Ο νεοφιλελευθερισµός, που κυριαρχεί ως επιλογή των µεγάλων πολυεθνικών
οικονοµικών συµφερόντων και των ιµπεριαλιστικών κρατών, επιβάλλει κατά τρόπο
ισοπεδωτικό ένα µοντέλο παγκοσµιοποίησης που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους
και τους φτωχούς φτωχότερους. Διευρύνοντας τις ανισότητες, µε άγρια εκµετάλλευση
των εργαζοµένων µέσα από την υποτίµηση της αξίας της εργασίας, δηµιουργεί στρατιές
φτωχών και απελπισµένων ανθρώπων που οδηγούνται στην µετανάστευση, όχι ως
αποτέλεσµα συνειδητής επιλογής αλλά κυρίως ως διεξόδου από τα αδιέξοδα και τις
ανισότητες.
Στην µακρόχρονη ιστορία του το ΑΚΕΛ απέδειξε στην πράξη ότι είναι κόµµα όλων των
εργαζοµένων ανεξάρτητα από φυλή, χρώµα, φύλο, θρησκεία ή εθνικότητα.
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Καταδικάζουµε µε τον πιο αποφασιστικό τρόπο τα όποια φαινόµενα ξενοφοβίας και
ρατσισµού, που είναι ασυµβίβαστα µε την διεθνιστική, ανθρωποκεντρική ιδεολογία του
ΑΚΕΛ. Στηλιτεύουµε την προσπάθεια ορισµένων εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων
να καλλιεργήσουν στην κυπριακή κοινωνία αισθήµατα ξενοφοβίας και ρατσισµού και να
τα εκµεταλλευτούν πολιτικά.
Καταδικάζουµε απερίφραστα την χρησιµοποίηση των µεταναστών ως φτηνής εργατικής
δύναµης και την προσπάθεια των εργοδοτών να χρησιµοποιήσουν αυτήν την
υπερπροσφορά εργατικής δύναµης και µάλιστα φτηνής, για να υποσκάψουν τα
δικαιώµατα των εργοδοτουµένων τους και να υποβαθµίσουν τους όρους εργασίας τους.
Η δύναµη των εργαζοµένων στηρίζεται κύρια στη ενότητα και την ταξική συναδέλφωση.
Η µόνη ασπίδα προστασίας των Μεταναστών από την στυγνή εκµετάλλευση, αλλά και
των ίδιων των Κυπρίων από την υποβάθµιση των όρων απασχόλησης και την
υπόσκαψη των συλλογικών συµβάσεων είναι η εργοδότηση όλων µε τους ίδιους όρους
απασχόλησης.
Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια της Κυβέρνησης για υιοθέτηση ολοκληρωµένης
µεταναστευτικής πολιτικής στην Κύπρο, η οποία, µε προσήλωση στο σεβασµό των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να είναι σε θέση να
αντιµετωπίζει µε επιτυχία τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που
δηµιουργεί η µετανάστευση στον τόπο µας. Ιδιαίτερη έµφαση επιβάλλεται να δοθεί στην
επίτευξη κοινωνικής συνοχής µέσω της ένταξης των µεταναστών και των προσφύγων
στην κυπριακή κοινωνία, στην ρύθµιση της νόµιµης µετανάστευσης και στην
αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και της εµπορίας ανθρώπων.
Όσο αφορά το άσυλο, η Κύπρος οφείλει, στα πλαίσια των συµβατικών της
υποχρεώσεων, να παραµείνει προσηλωµένη στην παροχή διεθνούς προστασίας στα
πρόσωπα που την έχουν πραγµατικά ανάγκη. Παράλληλα, η Κυβέρνηση πρέπει να
συνεχίσει την προσπάθεια, η οποία µέχρι σήµερα είχε θετικά αποτελέσµατα, για
αντιµετώπιση του φαινοµένου της κατάχρησης του συστήµατος ασύλου. Σε επίπεδο ΕΕ,
η Κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να πιέζει για ανάδειξη της ανάγκης πιο ισότιµου
καταµερισµού των ευθυνών και των βαρών µεταξύ των κρατών µελών, κυρίως στα
πλαίσια του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου που αναµένεται να ολοκληρωθεί
µέχρι το 2012.

