ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TOY 22ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
ΓΙΑ ΤΑ 90ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΚΚΚ-ΑΚΕΛ
---------------------------------------------1. Εµείς, οι αντιπρόσωποι του 22ου Παγκύπριου
Συνεδρίου του
ΑΚΕΛ, που συνήλθε από τις 4 µέχρι τις 7 Ιουνίου 2015 στη
Λευκωσία, διακατεχόµαστε από αισθήµατα συγκίνησης και
δικαιολογηµένης υπερηφάνειας
για την 90χρονη αγωνιστική
πορεία, τις θυσίες και την προσφορά του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ και ευρύτερα
του Λαϊκού Κινήµατος προς τον τόπο και το λαό µας. Είναι
πεποίθησή µας ότι κάθε Κύπριος πολίτης, σε όποια κοινότητα και
αν ανήκει και ανεξάρτητα από ιδεολογική αντίληψη και κοµµατική
τοποθέτηση, µοιράζεται µαζί µας την εκτίµηση ότι το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ,
στις εννέα δεκαετίες της ύπαρξης και της δράσης του, έχει
συµβάλει καθοριστικά στη ριζική αλλαγή της κυπριακής κοινωνίας
και του τόπου µας προς το καλύτερο.
2. Το ΚΚΚ ιδρύθηκε σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους, όταν η Κύπρος
στέναζε κάτω από τον αποικιακό ζυγό της Βρετανίας και ο λαός
µας ζούσε µέσα σε άθλιες συνθήκες, ήταν αντικείµενο της πιο
άγριας εκµετάλλευσης και στερούνταν βασικών δικαιωµάτων. Οι
πρωτοπόροι ιδρυτές του ΚΚΚ οραµατίστηκαν ένα κόµµα που θα
πρωταγωνιστούσε στους εθνικούς αγώνες για απελευθέρωση της
χώρας από τα δεσµά της αποικιοκρατίας. Οραµατίστηκαν ένα
κόµµα που θα πρωταγωνιστούσε στους ταξικούς και κοινωνικούς
αγώνες για απελευθέρωση των εργαζοµένων από τα δεσµά της
εκµετάλλευσης. Το όραµά τους τροφοδοτούνταν από το άπλετο
φως που παγκόσµια είχε εκπέµψει η Μεγάλη Οκτωβριανή
Σοσιαλιστική Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία.
3. Το ΚΚΚ, στα χρόνια ύπαρξής του, τα περισσότερα από τα οποία σε
συνθήκες βαθιάς παρανοµίας, εργάστηκε για να µεταλαµπαδεύσει
στην Κύπρο τις ιδέες, τα ιδανικά και τα οράµατα του σοσιαλισµού.
Ανέλαβε πρωτοβουλίες και ίδρυσε τις πρώτες ταξικές συντεχνίες
των εργατών. Με την καθοριστική συµβολή του ΚΚΚ τέθηκαν
γερές βάσεις για τη δηµιουργία του εργατικού κινήµατος στην
Κύπρο και τη σύνδεση του µε τη µαρξιστική κοσµοθεωρία από τα
πρώτα του βήµατα. Το ΚΚΚ πρόβαλε την ιδέα του πλατιού ενιαίου
αντιαποικιακού µετώπου που να αγκαλιάζει όλες τις τάξεις και τα
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στρώµατα, όλες τις πολιτικές δυνάµεις, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Μετά την αιµατηρή καταστολή της αυθόρµητης
λαϊκής εξέγερσης των Οκτωβριανών το 1931, το ΚΚΚ τέθηκε εκτός
νόµου. Οι ηγέτες του εξορίστηκαν, τα στελέχη του ρίχτηκαν στις
φυλακές. Το κτύπηµα των αποικιοκρατών ήταν βαρύ, αλλά δεν
κατόρθωσε να εξουθενώσει το ΚΚΚ, που συνέχισε να παλεύει σε
συνθήκες παρανοµίας. Λαµπρή σελίδα στην ιστορία του ΚΚΚ
αποτελεί η συµµετοχή εξήντα περίπου Κυπρίων κοµµουνιστών
στον Εµφύλιο Πόλεµο της Ισπανίας στις γραµµές του
Δηµοκρατικού Μετώπου το 1936-39, ενάντια στις φασιστικές
δυνάµεις του Φράγκο.
4. Ο Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος δηµιούργησε µια νέα πολιτική
κατάσταση στην Κύπρο, την οποία έσπευσε να αξιοποιήσει το ΚΚΚ
για να βγει από την παρανοµία. Η ιστορική απόφαση για την
ίδρυση του ΑΚΕΛ, τον Απρίλιο του 1941, δικαιώθηκε πέρα για πέρα
από τις µετέπειτα εξελίξεις. Το ΑΚΕΛ, συνεχιστής και διάδοχος του
ΚΚΚ, µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα κατόρθωσε µε τους
αγώνες του να καταστεί µεγάλη πολιτικο-κοινωνική δύναµη που
µέχρι σήµερα διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στα κυπριακά
δρώµενα.
5. Το ΑΚΕΛ ηγήθηκε του αντιφασιστικού αγώνα του λαού µας και τον
συνένωσε µε τον αγώνα των λαών για αντιµετώπιση του
χιτλεροφασισµού που απειλούσε την ανθρωπότητα. Η απόφαση
της ΚΕ του Κόµµατος στις 16 Ιουνίου 1943 για εθελοντική
κατάταξη των στελεχών και µελών του στον αντιφασιστικό αγώνα
είναι µια από τις πιο ένδοξες στιγµές του Κόµµατος, που
αναδεικνύουν τον πατριωτικό και διεθνιστικό χαρακτήρα του.
6. Το ΑΚΕΛ πρωταγωνίστησε στους αγώνες του λαού µας για
απαλλαγή από τον αποικιακό ζυγό και γι’ αυτό το λόγο οι
αποικιοκράτες το έθεσαν εκτός νόµου το Δεκέµβριο του 1955
φυλακίζοντας γύρω στα 130 ηγετικά στελέχη του Λαϊκού
Κινήµατος. Σε αντίθεση µε τη Δεξιά, που προσπάθησε να
µονοπωλήσει τον αντιαποικιακό αγώνα, το ΑΚΕΛ εργάστηκε για
ένα παλλαϊκό αντιαποικιακό µέτωπο που να καλύπτει οριζόντια
ολόκληρο το λαό, Αριστερά και Δεξιά, Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους. Δυστυχώς, το ΑΚΕΛ όχι µόνο δεν εισακούστηκε,
αλλά µασκοφόροι του Γρίβα δολοφόνησαν µέλη του Κόµµατος και
του Λαϊκού Κινήµατος. Το εσωτερικό µέτωπο πολυδιασπάστηκε και
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αυτό το γεγονός αξιοποιήθηκε από την αποικιοκρατική δύναµη για
να υλοποιήσει την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε».
7. Η ανεξαρτησία, έστω και µε τους επαχθείς όρους και τις
δεσµεύσεις που τη συνόδευαν, αποτέλεσε κατάκτηση του λαού
µας. Το ΑΚΕΛ, παρότι διαφώνησε µε τις Συµφωνίες Ζυρίχης–
Λονδίνου, αποδεικνύοντας για ακόµα µια φορά το βαθύ πατριωτικό
του χαρακτήρα, πρωτοστάτησε στη στήριξη του νεοανεξάρτητου
κράτους, θέτοντας ως στόχο την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας.
Δυστυχώς, και πάλι το ΑΚΕΛ δεν εισακούστηκε. Το ανεξάρτητο
κυπριακό κράτος υποσκάφθηκε και πολεµήθηκε από τις
ακροδεξιές, εθνικιστικές και σοβινιστικές δυνάµεις και στις δύο
κοινότητες µε αποτέλεσµα να ξεσπάσουν οι διακοινοτικές
συγκρούσεις του 1963-64, που αποτέλεσαν τα προεόρτια της
κυπριακής τραγωδίας του 1974.
8.

Η συνεχής υπόσκαψη του κυπριακού κράτους, τόσο από µέσα όσο
και από έξω, οδήγησε στο δίδυµο έγκληµα σε βάρος του λαού µας,
το καλοκαίρι του 1974. Πρωταγωνιστικό ρόλο για την κυπριακή
τραγωδία διαδραµάτισαν ο αµερικανο-βρετανικός ιµπεριαλισµός, η
Χούντα των Αθηνών και η Τουρκία. Όσοι στο εσωτερικό
υπέσκαπταν το κυπριακό κράτος διαδραµάτισαν το ρόλο του
δούρειου ίππου. Το φασιστικό πραξικόπηµα της Χούντας των
Αθηνών και της ΕΟΚΑ Β’ και η βάρβαρη τουρκική εισβολή
αποτελούν τις δύο πλευρές της ίδιας αντικυπριακής συνωµοσίας.
Το ΑΚΕΛ πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στον ιµπεριαλισµό, το
φασισµό, την υπόσκαψη του κράτους. Πρωτοστάτησε για
αντιµετώπιση του φασιστικού πραξικοπήµατος και για αντιµετώπιση
της τουρκικής εισβολής. Εκατοντάδες µέλη του ΑΚΕΛ και του
Λαϊκού Κινήµατος έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την
ανεξαρτησία, τη δηµοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας µας.
9. Από το 1974 το ΑΚΕΛ µε συνέπεια και συνέχεια αγωνίζεται για
επίτευξη λύσης στο Κυπριακό που να τερµατίζει την τουρκική
κατοχή και να επανενώνει τη χώρα και το λαό στο πλαίσιο µιας
διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας. Η διζωνική, δικοινοτική
οµοσπονδία είναι ο συµβιβασµός που επιτεύχθηκε µεταξύ της
ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας το 1977, ο
οποίος επαναβεβαιώθηκε αρκετές φορές. Το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για
ειρηνική λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των Ηνωµένων Εθνών
και στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και των συµφωνιών
Υψηλού Επιπέδου 1977 και 1979. Το ΑΚΕΛ αγωνίζεται για µια λύση
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η οποία να προνοεί για ένα κράτος, µε µια µόνη και αδιαίρετη
κυριαρχία, µια και µόνη ιθαγένεια και µία και µόνη διεθνή
προσωπικότητα. Κράτος το οποίο θα λειτουργεί στη βάση της
πολιτικής ισότητας όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά
ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Η λύση πρέπει να προνοεί την αποχώρηση
των τουρκικών κατοχικών στρατευµάτων και των εποίκων. Να
αποκαθιστά την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την
κυριαρχία της Κυπριακής Δηµοκρατίας χωρίς να παραχωρεί
δικαιώµατα µονοµερούς επέµβασης σε οποιαδήποτε ξένη χώρα.
10.Από της ίδρυσής του το ΑΚΕΛ ήταν και παραµένει σταθερός,
διαχρονικός και συνεπής πολέµιος του εθνικισµού-σοβινισµού. Το
κόµµα µας αγωνίστηκε για τη φιλία, τη συνεργασία, την αµοιβαία
κατανόηση και τον αλληλοσεβασµό ανάµεσα σ’ όλους τους
Κυπρίους, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. Μέσα από τις γραµµές
του ΑΚΕΛ αναδείχθηκαν λαϊκοί αγωνιστές όχι µόνο Ελληνοκύπριοι
αλλά και Τουρκοκύπριοι. Το ΑΚΕΛ διαχρονικά αγωνίζεται µε
συνέπεια και επιµονή για την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων.
11.Γεγονός πολύ µεγάλης ιστορικής αξίας για το Κόµµα και το λαό
µας, αλλά και για την ευρωπαϊκή Αριστερά ευρύτερα, ήταν η
ανάληψη της εξουσίας από το ΑΚΕΛ µε την εκλογή του Δηµήτρη
Χριστόφια στην προεδρία. Η νίκη στις προεδρικές εκλογές του
2008 αποτέλεσε κορυφαία πράξη αναγνώρισης της πολυετούς
προσφοράς του Κόµµατος και του Λαϊκού Κινήµατος προς το λαό
και τη χώρα µας. Το κυβερνητικό έργο που έχει καταγραφεί, µέσα
στις πολύ δύσκολες συνθήκες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης,
αλλά και της ολοµέτωπης επίθεσης που δεχθήκαµε από τις
δυνάµεις του κατεστηµένου και της τότε αντιπολίτευσης, είναι
πλούσιο και πολυσχιδές. Αυτό το έργο κανείς δεν µπορεί να το
διαγράψει. Αντίθετα, στη σηµερινή συγκυρία µε την κυβέρνηση
Αναστασιάδη–ΔΗΣΥ να επιτίθεται στις λαϊκές κατακτήσεις, η
µεγάλη του σηµασία αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο. Από
την άλλη, από τη θετική και αρνητική εµπειρία που αποκοµίσαµε
από τη διακυβέρνησή µας, αντλήσαµε πολύτιµες εµπειρίες και
διδάγµατα για την άσκηση πολιτικής. Αυτή η εµπειρία, µαζί µε την
ενενηντάχρονη προσφορά και αγώνες του Κόµµατός µας,
αξιοποιείται στους σηµερινούς αγώνες που διεξάγουµε για την
έξοδο της χώρας µας από την οικονοµική κρίση και για την
προάσπιση των δικαιωµάτων και των κατακτήσεων του λαού µας.
Για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε µε επάρκεια στις
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προκλήσεις και µε τους αγώνες µας και να ανοίξουµε την
προοπτική για ένα καλύτερο µέλλον για τον τόπο και το λαό µας.
12.Σήµερα η Κύπρος στενάζει κάτω από το ζυγό της Τρόικα και του
αντιλαϊκού Μνηµονίου, αλλά και των ακραίων νεοφιλελεύθερων
πολιτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. Οι µνηµονιακές
νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδηγούν στο ξήλωµα του κοινωνικού
κράτους, στην ιδιωτικοποίηση των οργανισµών δηµόσιας
ωφελείας, στην απορρύθµιση της αγοράς εργασίας, στη µεγέθυνση
των κοινωνικών ανισοτήτων, στην κατάργηση σηµαντικών
κατακτήσεων των εργαζοµένων.
13.Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τον κυπριακό λαό, ο
ρόλος του ΑΚΕΛ καθίσταται ακόµη πιο σηµαντικός. Το ΑΚΕΛ ήταν
και θα είναι στην πρώτη γραµµή του αγώνα για αποτροπή
εφαρµογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Για δηµιουργία των
προϋποθέσεων αντεπίθεσης του εργατικού κινήµατος, για να
χτίσουµε ξανά, βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, ένα κράτος
και µια κοινωνία ευηµερίας και ανάπτυξης.
14.Πολύ σηµαντικός είναι ο ρόλος που έχει να διαδραµατίσει το
Κόµµα µας στην παρούσα φάση που διέρχεται το Κυπριακό. Το
ΑΚΕΛ στηρίζει τη νέα διαπραγµατευτική διαδικασία χωρίς να δίνει
λευκή επιταγή στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει
υπεύθυνα και δηµιουργικά να εργάζεται για λύση, αντιπαλεύοντας
τον εθνικισµό – σοβινισµό, αλλά και τις όποιες προσπάθειες για
όπως – όπως κλείσιµο του Κυπριακού. Το ΑΚΕΛ δεν θα σταµατήσει
να αγωνίζεται µε προσήλωση στις αρχές λύσης του Κυπριακού
αλλά και µε ρεαλισµό µέχρι την τελική δικαίωση του λαού µας.
15.Για το Κόµµα µας οι αγώνες για ελευθερία ήταν πάντα ταυτόσηµοι
µε τους αγώνες για δηµοκρατία. Σ’ αυτούς τους αγώνες οφείλονται
σε µεγάλο βαθµό οι δηµοκρατικές κατακτήσεις που σήµερα
απολαµβάνει ο κυπριακός λαός. Το ΑΚΕΛ στα 90 χρόνια της
ύπαρξης και της δράσης του στάθηκε πάντα ο συνεπής εκφραστής
των πόθων και των οραµάτων του λαού και των εργαζοµένων, ο
προασπιστής των δικαίων και των δικαιωµάτων τους.
Πρωτοστάτησε στους αγώνες των εργαζοµένων και των πλατιών
λαϊκών στρωµάτων για µια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή. Οι
πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές κατακτήσεις του λαού µας
φέρουν την ανεξίτηλη σφραγίδα του ΑΚΕΛ.
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16.Το ΑΚΕΛ καθοδηγείται από την κοσµοθεωρία του ΜαρξισµούΛενινισµού και του διεθνισµού η οποία δεν είναι δόγµα αλλά
καθοδήγηση για δράση. Αυτή την κοσµοθεωρία το ΑΚΕΛ εφαρµόζει
δηµιουργικά µέσα στις συνθήκες της Κύπρου, ενισχύοντας τους
δεσµούς του Κόµµατος µε το λαό, πρωτοπορώντας στους αγώνες
για πρόοδο και προκοπή. Η κοσµοθεωρία του ΜαρξισµούΛενινισµού παραµένει το στέρεο ιδεολογικό βάθρο της πάλης για
ένα κόσµο καλύτερο, ένα κόσµο της ειρήνης, της δηµοκρατίας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισµού.
17.Το Κόµµα µας επέδειξε στην πράξη ικανότητα να ανανεώνεται και
να εκσυγχρονίζεται ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις των καιρών.
Αυτό έγινε µε την ίδρυση του ΑΚΕΛ το 1941. Το ίδιο έγινε και
στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν το ΑΚΕΛ προχώρησε
τολµηρά στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό του. Διεύρυνε
τους ορίζοντες της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας. Εκσυγχρόνισε τις
ιδεολογικές του προσεγγίσεις. Έκαµε ανοίγµατα προς τον ευρύτερο
δηµοκρατικό χώρο. Ταυτόχρονα παρέµεινε πιστό στις βασικές
ιδεολογικές και οργανωτικές του αρχές που καθορίζουν τον
χαρακτήρα του ως ένα σύγχρονο κοµµουνιστικό κόµµα. Η
ανανέωση και ο εκσυγχρονισµός είναι για το ΑΚΕΛ ένα διαχρονικό
καθήκον το οποίο βρίσκεται και σήµερα επιτακτικά µπροστά µας.
18.Πιστό στις αρχές του διεθνισµού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης
στα σχεδόν 90 χρόνια της δράσης του, το κόµµα των Κυπρίων
εργαζοµένων στάθηκε αλληλέγγυο µε όλους τους λαούς που
αγωνίζονται για ανεξαρτησία, δηµοκρατία, κοινωνική πρόοδο και
σοσιαλισµό.
19.Στα 90 χρόνια της ύπαρξης και των αγώνων του, το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ
διέπραξε ασφαλώς και λάθη. Το Κόµµα µας έβρισκε πάντα τη
δύναµη να προβαίνει σε αυτοκριτική και να διορθώνει τα λάθη του,
που ποτέ δεν έβλαψαν την Κύπρο και το λαό µας. Αν άλλοι, που
διέπραξαν όχι απλώς λάθη, αλλά και εγκλήµατα σε βάρος αυτού
του λαού, είχαν τη δύναµη να τα παραδεχτούν, η ενότητα του
εσωτερικού µετώπου θα ενισχυόταν αφάνταστα.
20.Στον αγώνα για τη λευτεριά, την επανένωση και τη δικαίωση της
Κύπρου το ΑΚΕΛ ακολουθεί πατριωτική πολιτική που προασπίζεται
τα συµφέροντα του συνόλου του λαού. Από αυτή τη σκοπιά το
Κόµµα µας έχει καταστεί εθνική πολιτική δύναµη, η οποία
διαδραµατίζει πρωτοποριακό ρόλο στον αγώνα του κυπριακού
λαού. Στρώµατα του λαού που δεν ανήκουν ιδεολογικο-πολιτικά
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στον παραδοσιακό χώρο της Αριστεράς νοιώθουν σήµερα ότι το
ΑΚΕΛ τους εκφράζει και τους καλύπτει. Το ΑΚΕΛ είναι κόµµα του
λαού, είναι κόµµα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων,
Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρµένιων και Λατίνων.
21.Τιµώντας την 90χρονη δοξασµένη ιστορία του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ,
αποκαλυπτόµαστε
µπροστά στο µεγαλείο της ψυχής των
πρωτεργατών του κοµµουνιστικού και εργατικού κινήµατος στην
Κύπρο. Αποκαλυπτόµαστε µπροστά στο µεγαλείο της ψυχής των
βετεράνων αυτού του κινήµατος, είτε έχουν φύγει από τη ζωή, είτε
βρίσκονται ακόµα µαζί µας. Υπέστησαν διώξεις, κατατρεγµούς,
προπηλακισµούς. Δεν λύγισαν όµως. Πάλεψαν και βγήκαν νικητές
έχοντας ως µοναδικό όπλο τους τα ιδανικά του σοσιαλισµού και
την αταλάντευτη πίστη τους στο δίκαιο των εργαζοµένων.
22.Από την κορυφή των 90χρόνων ατενίζουµε µε πίστη και σιγουριά
το µέλλον. Αυτό το Κόµµα θα συνεχίσει να δικαιώνει και να τιµά
τις προσδοκίες του λαού και των εργαζοµένων. Θα συνεχίσει να
εµπνέει και να κινητοποιεί τη νέα γενιά. Θα συνεχίσει να
αγωνίζεται για την Κύπρο και τη δικαίωσή της. Θα συνεχίσει να
παλεύει για τον εργαζόµενο άνθρωπο και την πατρίδα µας, την
Κύπρο µας.
23.Το ΑΚΕΛ θα τιµήσει τα ενενηντάχρονα του Κόµµατος µε διάφορες
εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες.

