
Διακήρυξη του 22ΟΥ Συνεδρίου του ΑΚΕΛ  
για το Κυπριακό 

-------------------------------  

Συµπατριώτισσες και συµπατριώτες,  

Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρµένιοι και Λατίνοι 

Το 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, που συνήλθε στη Λευκωσία από τις 4 
µέχρι τις 7 Ιουνίου 2015, απευθύνει σε όλους θερµό, αγωνιστικό 
χαιρετισµό φιλίας, συνεργασίας και κοινού αγώνα για λύση του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων του ΟΗΕ και του 
συµφωνηµένου πλαισίου. 

1. Μετά από µακρά περίοδο στασιµότητας, που στην πραγµατικότητα 
χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2010, το Κυπριακό 
επανέρχεται σε νέα περίοδο κινητικότητας. Η ανάδειξη του 
Μουσταφά Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
επανέφερε την ελπίδα και τη συγκρατηµένη αισιοδοξία. Τελικός 
κριτής για όλα θα είναι η τράπεζα των διαπραγµατεύσεων. 

2. Η Τουρκία έχει τη µεγαλύτερη ευθύνη στην προσπάθεια για 
επίλυση του Κυπριακού, αφού αυτή είναι που διατηρεί κατοχικά 
στρατεύµατα στο νησί. Επιβάλλεται όπως η Άγκυρα αλλάξει ριζικά 
στάση και συνεργαστεί εποικοδοµητικά προς την κατεύθυνση της 
λύσης του Κυπριακού, όπως αυτή καθορίζεται στα περί Κύπρου 
ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις Συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου. 

3. Μέσα στ ις νέες και πιο ελπιδοφόρες συνθήκες που 
δηµιουργούνται, καλούµαστε όλοι να επικεντρωθούµε στο στόχο 
για αµοιβαία αποδεκτή, βιώσιµη και λειτουργική λύση που να 
στηρίζεται στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο, τα περί Κύπρου 
ψηφίσµατα του ΟΗΕ και τις συµφωνίες Υψηλού Επιπέδου. 



4. Το ΑΚΕΛ, χωρίς σύνδροµα αυτοδικαίωσης και µακριά από 
µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και ρεβανσιστικές διαθέσεις, θα 
στηρίξει µε υπευθυνότητα τη διαπραγµατευτική διαδικασία, που 
είναι ο µόνος προσφερόµενος τρόπος για λύση του Κυπριακού. 
Θα εργαστούµε µε επιµονή και σοβαρότητα για την ευρύτερη 
δυνατή ενότητα του λαού και καλούµε τις υπόλοιπες πολιτικές 
δυνάµεις να πράξουν το ίδιο. 

5. Η συµφωνηµένη βάση  λύσης είναι το ένα κράτος, µε µία και 
µόνη κυριαρχία, µία και µόνη διεθνή προσωπικότητα και µία και 
µόνη ιθαγένεια, σε µια πολιτειακή δοµή δικοινοτικής, διζωνικής 
οµοσπονδίας µε πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας. 

6. Η διαπραγµατευτική διαδικασία δεν πρέπει να αρχίσει από 
µηδενική βάση αλλά να στηριχτεί στο κεκτηµένο των συνοµιλιών 
και στις σηµαντικές συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί µεταξύ 
Χριστόφια και Ταλάτ, και έφεραν τρία από τα έξι κεφάλαια του 
Κυπριακού σε ακτίνα συµφωνίας. 

7. Επιδιώκουµε ένα αµοιβαία αποδεκτό συµβιβασµό που να 
ικανοποιεί τις καλώς νοούµενες ανησυχίες και των δύο 
κοινοτήτων, θα σέβεται τόσο τα ατοµικά όσο και τα κοινοτικά 
δικαιώµατα και θα διασφαλίζει ένα ελπιδοφόρο µέλλον για τον 
τόπο και το λαό. Μέλλον προοδευτικής ανάπτυξης και 
δηµοκρατικού εκσυγχρονισµού, ευηµερίας, ειρηνικής συµβίωσης 
και προοπτικής, που να εξυπηρετεί πρωτίστως τα συµφέροντα 
όλων των Κυπρίων. 

8. Λαµβάνοντας υπόψη τη συνεχή ροή εποίκων στο νησί, η όσο το 
δυνατό πιο σύντοµη λύση του Κυπριακού άπτεται πλέον της ίδιας 



της ύπαρξης και συνέχισης της ταυτότητας της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας. 

9. Συνιστά βήµα προς την ορθή κατεύθυνση η προώθηση µέτρων 
οικοδόµησης εµπιστοσύνης που δεν θα αποπροσανατολίζουν από 
το στόχο της συνολικής λύσης, δεν θα είναι χρονοβόρα και 
αµφίβολης κατάληξης αλλά θα µπορούν να εφαρµοστούν 
γρήγορα και αποτελεσµατικά. Τέτοια µέτρα µπορούν να 
δηµιουργήσουν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την επιτυχή 
έκβαση της διαπραγµατευτικής διαδικασίας, έτσι που το όραµα 
της επανένωσης του τόπου και του λαού να καταστεί αυτή τη 
φορά πραγµατικότητα. 

10.Η νέα ευνοϊκή συγκυρία επιβάλλει στις προοδευτικές, 
φιλειρηνικές δυνάµεις και στις δύο κοινότητες να συνεργαστούν 
ακόµη πιο στενά για την επαναπροσέγγιση. Το ΑΚΕΛ παραµένει 
π ιστά προσηλωµένο στην δ ιαχρον ι κή πολ ι τ ι κή της 
επαναπροσέγγισης και του κοινού αγώνα των Ελληνοκυπρίων και 
των Τουρκοκυπρίων για λύση του Κυπριακού που θα οδηγήσει σε 
ένα ειρηνικό και ελπιδοφόρο µέλλον για όλους τους Κυπρίους. 

 Οι προοδευτικές δυνάµεις και στις δύο κοινότητες πρέπει: 

• Να παραµείνουν συνεπείς στις αρχές και το συµφωνηµένο πλαίσιο 
λύσης. 

• Να εντείνουν τον αγώνα κατά του εθνικισµού και του σοβινισµού 
που καλλιεργήθηκαν και έτυχαν εκµετάλλευσης από εξωτερικούς 
παράγοντες προκαλώντας ανείπωτη τραγωδία στον τόπο και το 
λαό στο σύνολό του. 

• Να αξιοποιήσουν τη νέα συγκυρία που έχει δηµιουργήσει η 
ανάδειξη Ακιντζί στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
συνδυασµένη µε την επανέναρξη της διαπραγµατευτικής 
διαδικασίας. Να ενισχύσουν τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης 
και τη διακοινοτική συνεργασία. 



• Να αναβαθµίσουν ακόµα περισσότερο το ρόλο τους στην 
ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που να στηρίζονται κυρίως στο 
λαϊκό κίνηµα και σε κινητοποιήσεις φορέων και οργανώσεων που 
εκφράζουν άµεσα τη λαϊκή βάση. 

11.Το ΑΚΕΛ, στηριζόµενο στη µακρόχρονη αγωνιστική, δηµοκρατική 
και πατριωτική ιστορική διαδροµή του διαβεβαιώνει όλους τους 
Κυπρίους ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και 
τα συµφέροντα των εργαζοµένων και του λαού µας. Θα 
συνεχίσουµε ασυµβίβαστα και ακούραστα τον αγώνα ενάντια στο 
διχοτοµικό στάτους κβο και θα κρατάει πάντα ψηλά τα λάβαρα 
της φιλίας, της συνεργασίας και του κοινού αγώνα για µια Κύπρο 
ελεύθερη και επανενωµένη, κοινή πατρίδα όλων των πολιτών της. 


