
ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΟΥ  21ου  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ ΜΠΑΝ ΚΙ ΜΟΥΝ 

Το 21ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ που συνήλθε στη Λευκωσία στις 25- 28 Νοεµβρίου 2010 
υπογραµµίζοντας τη σηµασία των καλών υπηρεσιών σας στις προσπάθειες για επίτευξη 
λύσης του Κυπριακού προβλήµατος, σας υποβάλλει τα ακόλουθα: 

1. Καταγγέλλει την τουρκική εισβολή και τη   συνεχιζόµενη για πέραν των 36 
χρόνων παράνοµη κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 
Αξιώνει την άµεση εφαρµογή των περί Κύπρου ψηφισµάτων του Συµβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, την άρση της κατοχής και τον 
τερµατισµό του εποικισµού και του απαράδεκτου στάτους κβο που συνιστά 
παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής 
Δηµοκρατίας, την απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευµάτων, καθώς 
επίσης και την αποκατάσταση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων του 
συνόλου του κυπριακού λαού. 

2. Υπογραµµίζει ότι το Κυπριακό αποτελεί διεθνές πρόβληµα εισβολής, κατοχής 
και ξένων επεµβάσεων, το οποίο µπορεί και πρέπει να επιλυθεί ειρηνικά µέσα 
στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. 

3. Στοχεύει σε µια συνολική επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισµάτων 
και αποφάσεων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, των Συµφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου 1977 και 1979, και του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.  Που θα 
προνοεί για λύση δικοινοτικής διζωνικής οµοσπονδίας, µε πολιτική ισότητα 
όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσµατα του ΟΗΕ. Για ένα   κράτος, 
µε µία κυριαρχία, µία διεθνή προσωπικότητα και µία ιθαγένεια, που θα 
επανενώνει το χώρο, το λαό, τους θεσµούς και την οικονοµία. 

4. Υπογραµµίζει  ότι  η  εκλογή  του  Δηµήτρη  Χριστόφια  στην  Προεδρία  της 
Δηµοκρατίας, χαρακτηρίζεται από τη διαρκή ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες 
οδήγησαν στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στους 
ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, µε µοναδικό στόχο την εξεύρεση µιας 
βιώσιµης, λειτουργικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού προβλήµατος. 

5. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το πλαίσιο των απευθείας διαπραγµατεύσεων 
που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, τόσο ως προς της 
ουσία όσο και ως προς τη διαδικασία, όπως αυτό έχει συµφωνηθεί από τους 
ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τον Διεθνή Οργανισµό. 

6. Υποδεικνύει την ορθότητα και συνακόλουθα την προσήλωση που πρέπει 
να  επιδειχθεί από όλα  τα  εµπλεκόµενα  µέρη στο  συµφωνηµένο  πλαίσιο. 
Απορρίπτει   κατηγορηµατικά την όποια προσπάθεια επιβολής ασφυκτικών 
χρονοδιαγραµµάτων η επιδιαιτησίας. 

Το γεγονός ότι η διαδικασία είναι Κυπριακής ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται 
ουδόλως την εξαίρεση της Τουρκίας από την ευθύνη της ως κατοχική δύναµη. 

7. Σηµειώνει  ότι  η  Τουρκία,  ενώ  αναλώνεται  σε  επικοινωνιακού  χαρακτήρα 
δηλώσεις και κινήσεις,  επί της ουσίας οι θέσεις και οι τοποθετήσεις της όχι 
µόνο δεν ενισχύουν την προσπάθεια για λύση αλλά συνεχίζουν να στηρίζονται 



στην φιλοσοφία των δυο κρατών και την αναβάθµιση της παράνοµης 
οντότητας στην κατεχόµενη Κύπρο. 

Σειρά θέσεων που υποβάλλει η τουρκική πλευρά στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων,    δεν ανταποκρίνεται στο συµφωνηµένο 
πλαίσιο διαπραγµάτευσης για λύση διζωνικής δικοινοτικής 
οµοσπονδίας. 

Το Συνέδριο καταγγέλλει αυτή την στάση και την καταδικάζει γιατί 
αποτελεί εµπόδιο στην επίτευξη προόδου στην κατεύθυνση της 
επίλυσης του προβλήµατος. 

8. Τονίζει ότι επιδεικνύοντας αµέριστη προσήλωση στο στόχο της 
επίτευξης λύσης  το  συντοµότερο  δυνατό,  ο  Πρόεδρος  της  
Κυπριακής Δηµοκρατίας έχει υποβάλει το Τρίπτυχο προτάσεων, το 
οποίο κρίνεται από το Συνέδριο ως ρεαλιστικό και ισορροπηµένο. 
Θεωρεί ότι η υιοθέτηση του Τριπτύχου θα µπορούσε να δώσει 
ώθηση στις διαπραγµατεύσεις, σηµειώνοντας ταυτόχρονα την 
απογοήτευσή του για τη µη δηµιουργική αλλά ιδιαίτερα αρνητική 
στάση που έχει τηρήσει σχετικά η τουρκική πλευρά. 

9. Το Συνέδριο επαναβεβαιώνει τη θέση ότι η επίτευξη λύσης του 
Κυπριακού θα ανοίξει διάπλατα το δρόµο για την οικοδόµηση νέων 
προοπτικών ευηµερίας και ανάπτυξης για ολόκληρο το λαό µας, 
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίουε, σε µια κοινή, επανενωµένη 
οµοσπονδιακή πατρίδα η οποία θα συνιστά γέφυρα ειρήνης στην 
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

10. Εκφράζει την ικανοποίηση του για το έργο που επιτελείται υπό την 
αιγίδα του ΟΗΕ στο ανθρωπιστικό θέµα της διακρίβωσης της τύχης 
των αγνοουµένων. Χαιρετίζει τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα και 
ζητά ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυνση της διαδικασίας.    Επισηµαίνει 
την ανάγκη η Τουρκία να δώσει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται και να προσαρµοστεί πλήρως στο αποτέλεσµα 4ης 
διακρατικής προσφυγής.


