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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥ  21ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 

Συµπατριώτισσες, συµπατριώτες, 

Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ έχοντας υπόψη το καθοριστικό σηµείο στο οποίο βρίσκεται 
ο αγώνας του λαού µας, καθώς επίσης και τις δυνατότητες και προκλήσεις που 
δηµιουργούνται από την παρουσία στο πηδάλιο του κράτους του Προέδρου Χριστόφια: 

1. Καλεί σε δηµοκρατική συσπείρωση τον Κυπριακό λαό για υλοποίηση του 
στόχου για απαλλαγή από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση της 
πατρίδας και του λαού µας, καθώς και για το δηµοκρατικό εκσυγχρονισµό και 
τη συνεχή πρόοδο του τόπου µας. 

Στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Δ. Χριστόφια 
στην προσπάθεια του για υλοποίηση του οράµατος για δίκαιη λύση και δίκαιη 
κοινωνία. 

Εκφράζει τη σταθερή δέσµευση του κόµµατος σε λύση Διζωνικής – Δικοινοτικής 
Οµοσπονδίας η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους,  των θεσµών 
και της οικονοµίας, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και ελευθερίες, θα 
απαλλάσσει την Κύπρο από την παρουσία στρατευµάτων και τον εποικισµό 
και την κηδεµονία εγγυητριών δυνάµεων και θα είναι συµβατή µε το Διεθνές 
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και µε τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ για την Κύπρο. 

2. Διακηρύσσει ότι το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται µε επιµονή και σοβαρότητα, 
για την όσο το δυνατό ευρύτερη δυνατή ενότητα του λαού και για ισχυρό 
εσωτερικό µέτωπο το οποίο είναι προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 
διεξαγωγή του αγώνα µας.   Καλεί τις πολιτικές δυνάµεις να παραµερίσουν 
µικροκοµµατικούς σχεδιασµούς και σκοπιµότητες και να σταθούν δίπλα στο 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας στην µάχη των διαπραγµατεύσεων για την επίτευξη 
των στόχων του Κυπριακού λαού. 

3. Χαιρετίζει το σηµαντικό έργο που έχει παραχθεί στον τοµέα της εσωτερικής 
διακυβέρνησης και ιδιαίτερα στην αντιµετώπιση και την επίλυση χρόνιων 
σηµαντικών  θεµάτων  που  απασχολούσαν  έντονα  την  κυπριακή  κοινωνία 
όπως η βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το υδατικό, το 
συγκοινωνιακό, το στεγαστικό και η προσφυγική µέριµνα, τα αγροτικά χρέη, οι 
χαµηλές συντάξεις, η µεταναστευτική πολιτική, το σχέδιο για την προστασία του 
Ακάµα, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η µεταρρύθµιση του Χάρτη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κ.α. 

4. Εκφράζει την ευαρέσκεια του για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης η 
οποία δεν έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης. Η φιλοσοφία αντιµετώπισης των συνεπειών της κρίσης από µέρους της 
κυβέρνησης συνεχίζει να είναι κοινωνικά ευαίσθητη, δίκαιη και ισορροπηµένη. 

Επαναβεβαιώνει την δέσµευση του κόµµατος απέναντι στο κυπριακό λαό 
ότι θα εργαστεί µαζί µε τον Πρόεδρο Χριστόφια για πλήρη υλοποίηση του 
προγράµµατος διακυβέρνησης του. 
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5. Διακηρύσσει ότι µε συνέπεια και αποφασιστικότητα, στηριγµένο στην πλούσια 
αγωνιστική – δηµοκρατική ιστορική του διαδροµή, το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει 
να ανταποκρίνεται στις έγνοιες, στις προσδοκίες και στα συµφέροντα των 
εργαζοµένων και του λαού µας, παραµένοντας στην πρωτοπορία των αγώνων 
για µια δηµοκρατική, σύγχρονη και δίκαιη κοινωνία σε µια ειρηνική επανενωµένη 
και ευηµερούσα πατρίδα για όλα τα παιδιά της, ε/κ, τ/κ, Αρµένηδες, Μαρωνίτες 
και Λατίνους. Το ΑΚΕΛ είναι και θα παραµείνει ισχυρή και ακλόνητη δύναµη για 
τους εργαζόµενους, δύναµη για το λαό µας, δύναµη για την Κύπρο. 
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