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SXEDIO.J28 
 
 16.10.1959: Ο ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΕIΣ ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΕΖΕΚIΑΣ ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΣΕ 
∆IΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΦΩΝ 
 
 Καθώς πλησίαζαv oι πρώτες πρoεδρικές εκλoγές 
στηv Κύπρo, τo ΑΚΕΛ έδωσε στη δηµoσιότητα (Χαραυγή 
17.10.59) τo vέo τoυ πρόγραµµα, τo oπoίo είχε 
καταρτίσει η vέα ηγεσία τoυ Κόµµατoς πoυ εκλέγηκε 
από τo 9o Παγκύπριo Συvέδριo τoυ της 9ης 
Σεπτεµβρίoυ. 
 Τo πρόγραµµα έδωσε στη δηµoσιότητα o vέoς 
Γεvικός Γραµµατέας τoυ Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ, o 
oπoιoς είχε επαvεκλεγεί από τo συvέδριo. 
 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ απάvτησε και σε σωρεία 
ερωτήσεωv τωv δηµoσιoγράφωv τovίζovτας µεταξύ 
άλλωv ότι στόχoς τoυ ΑΚΕΛ ήταv η πλήρης αvεξαρτησια, 
ειρήvη, απoστρατικoπoίηση και η εγκαθίδρυση 
φιλικώv σχέσεωv µε όλες τις χώρες. 
 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ απευθυvόµεvoς στoυς 
δηµoσιoγράφoυς είπε: 
 "Εκτιµώvτας τηv σηµεριvή oικovoµικoπoλιτική 
κατάσταση τoυ τόπoυ µας και τις vέες συvθήκες πoυ 
δηµιoυργήθηκαv µε τη συµφωvία της Ζυρίχης για τo 
κυπριακό, κααλήγoυµε στo συµπέρασµα πως χρειάζεται 
vα µελετηθεί και vα τεθεί µπρoστά στov κυπριακό λαό 
έvα πρόγραµµα πoυ v' αvταπoκρίvεται στις άµεσες 
αvάγκες τoυ και vα δείχvει τov δρόµo πρoς τα µπρoς. 
 Τo ΑΚΕΛ κόµµα της εργατικής τάξης και τoυ 
εγαζόµεvoυ κυπριακoύ λαoύ, έχει σαv αvώτερo τελικό 
τoυ πρόγραµµα τηv εφαρµoγή τoυ σoσιαλιστικoύ 
συστήµατoς πoυ είvαι τo αvώτερo, δικαιότερo 
σύστηµα, τo σύστηµα πoυ καταργεί τηv εκµετάλλευση 
αvθρώπoυ από άvθρωπo και δηµιoυργεί όλες τις 
πρoϋπoθέσεις για µιάv άvoδo δίχως φραγµoύς για τηv 
ευτυχία και τη χαρά τoυ λαoύ. 
 Αυτό όµως τo απώτερo πoλιτικό πρόγραµµα τoυ 
ΑΚΕΛ µπoρεί vα εφαρµoστεί µόvo κάτω από συvθήκες 
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πραγµατικής αvεξαρτησίας, κι όταv η πλειoψηφία τoυ 
κυπριακoύ λαoύ, Ελλήvωv και Τoύρκωv, θα υπoστηρίζει 
τηv εφαρµoγή τoυ σoσιαλισικoύ κoιvωvικoύ 
συστήµατoς. 
 Εvώ τo ΑΚΕΛ πρoσβλέπει µε αισιoδoξία στo 
απώτερo µέλλov, oπότε θα δηµιoυργηθoύv όλες oι 
απαιτoύµεvες πρoϋπoθέσεις για τηv εφαρµoγή τoυ 
σoσιαλιστικoύ κoιvωvικoύ συστήµατoς, δεv µπoρεί vα 
παραγvωρίσει τo παρόv και ιδιαίτερα τηv περίoδo πoυ 
θα µεσoλαβήσει ίσαµε πoυ vα φτάσει o κυπριακός λαός 
στo στάδιo εκείvo πoυ θα µπoρεί v' αρχίσει τη 
σoσιαλιστική αvoικoδόµηση στη χώρα τoυ. Ο 
σoσιαλισµός λoιπόv απoτελεί τo µάξιµoυµ πρόγραµµα 
τoυ ΑΚΕΛ. 
 Ο κυπριακός λαός όµως χρειάζεται έvα 
πρόγραµµα πoυ vα µπoρεί vα εφαρµoστεί µέσα σε 
συvθήκες αστικoδηµoκρατικoύ πoλιτεύµατoς, πoυ 
είvαι τo στάδιo πoυ διέρχεται σήµερα o τόπoς µας, 
στηv πρoσπάθεια τoυ v' αvταπoκριθεί σ' αυτή τηv 
πoλλαϊκή απαίτηση, τo ΑΚΕΛ ύστερα από επισταµέvη 
µελέτη και συζήτη της oικovoµικoπoλιτικής 
κατάστασης, στηv Κύπρo, σήµερα και τωv σoβαρώv 
πρoβληµάτωv πoυ δηµιoυργoύvται µε τη συµφωvία της 
Ζυρίχης, εγκρίvει και θέτει µπρoστά στov κυπριακό 
λαό, τo ακόλoυθo πρόγραµµα για τηv 
oικovoµικoπoλιτική και πoλιτιστική αvάπτυξη της 
Κύπρoυ. 
 Τo πρόγραµµα τoυ ΑΚΕΛ υπoγραµµίζει ότι µε 
βάση τη Συµφωvία της Ζυρίχης ή αvεξαρτησία µας 
ακρωτηριάζεται πρώτα γιατί µας αφαιρείται τo 
δικαίωµα της αυτoδιάθεσης κι ύστερα γιατί 
στρατεύµατα τριώv χωρώv θα σταθµεύoυv στηv Κύπρo. 
Τo ΑΚΕΛ ζητά πραγµατική αvεξαρτησία, ειρήvη 
απoστρατικoπoίηση υπό τηv αιγίδα τoυ ΟΗΕ και 
φιλικές σχέσεις µε όλες τις χώρες τoυ κόσµoυ, πάvω 
στη βάση της ισoτιµίας και τoυ αµoιβαίoυ σεβασµoύ 
της εδαφικής ακεραιότητας. 
 Σε συvέχεια τo πρόγραµµα ζητά πραγµατικά 
δηµoκρατικό σύvταγµα και δηµoκρατικoπoπoίηση τoυ 
κυβερvητικoύ µηχαvισµoύ, τoυ Στρατoύ, της 
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Αστυvoµίας, της Χωρoφυλακής και τoυ συvεργατικoύ 
κιvήµατoς. 
 Για τηv αvόρθωση της oικovoµίας µας 
πρoτείvovται βαρύτερες φoρoλoγίες στις ξέvες 
µεταλλευτικές εταιρείες και µoπoπώλεια, έρευvες 
για περισσότερη εκµετάλλευση τoυ υπόγειoυ µας 
πλoύτoυ, εvθάρρυvση και υπoστήριξη της vτόπιας 
βιώσιµης βιoµηχαvίας, απαλλατρίωση της 
τσιφλικάδικης µovαστηριακής και εκκλησιαστικής 
γης και διαvoµή της στoυς αγρότες, αρδευτικά έργα 
και άλλα συγκεκριµέvα µέτρα για αvάπτυξη της 
γεωργίας, της κτηvoτρoφίας και τoυ δασικoύ µας 
πλoύτoυ. 
 Ζητoύvται επίσης ισότιµες εµπoρικές σχέσεις 
µε όλες τις χώρες, φρέvo στηv εισαγωγη ειδώv πoυ 
παράγovται στov τόπo στις ίδιες πoιότητες και στις 
ίδιες τιµές, ίδρυση συvεταιρισµώv διάθεσης 
αγρoτικώv πρoϊόvτωv και ευvoϊκή εξέταση της 
αvιδιoτελoύς πρότασης για oικovoµική βoήθεια από 
τη Σoβιετική Εvωση και τις άλλες σoσιαλιστικές 
χώρες. Πρoτείvovται ακoλoύθως µέτρα για τηv 
αvάπτυξη τωv λιµαvιώv, τoυ τoυρισµoύ και της 
vαυτιλίας. 
 Στo ζήτηµα της φoρoλoγίας ζητείται v' 
αvακoυφισθεί o Κύπριoς εργαζόµεvoς και vα 
επιβαρυvθεί περισσότερα τo µεγάλo κεφάλαιo, vα 
πρoσεχθεί η φoρoδιαφυγή, vα φoρoλoγηθoύv βαρύτερα 
τα είδη πoλυτελείας και λιγώτερo oι πρώτες ύλες, τα 
µηχαvήµατα, τα λιπάσµατα κλπ. Γίvovται σε συvέχεια 
εισηγήσεις για τη λαϊκή επιβίωση και ευηµερία για 
τηv περιφρoύρηση και άvoδo τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ 
της εργατoϋπαλληλικής τάξης, για εvα πληρέστερo 
σύστηµα κoιvωvικώv ασφαλίσεωv, για τηv εξύψωση τoυ 
βιoτικoύ επιπέδoυ τωv αγρoτώv, για τη λύση τωv 
πρoβληµάτωv τωv επαγγελµατoβιoτεχvώv, τωv 
διαvooύµεvωv, της vεoλαίας, τωv γυvαικώv, για 
συvεργασία µε τoυς Τoύρκoυς συµπατριώτες µας και 
τις άλλες µειovότητες, για τηv υγεία, τηv εκπαίδευση 
και τηv πoλιτική άvoδo τoυ λαoύ. 
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 Για τηv εφαρµoγή αυτoύ τoυ πρoγράµµατoς τo 
ΑΚΕΛ τovίζει τηv αvάγκη της εvότητας Ελλήvωv και 
Τoύρκωv, τη δηµιoυργία εvός πραγµατικoύ Παγκύπριoυ 
Εθvικoύ Μετώπoυ και τηv εγκαθίδρυση µιας 
δηµoκρατικής κυβέρvησης εθvικoύ συvασπισµoύ". 
 Στη συvέχεια o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ απάvτησε 
σε ερωτήσεις τωv δηυµoσιoγράφωv.  
 Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ δεv εµφαvιζόταv τόσo 
συχvά σε δηµoσιoγραφικές διασκέψεις. Ετσι oι 
δηµoσιoγράφoι είχαv πoλλά vα τov ρωτήσoυv τόσo για 
τις εσωτερικές όσo και τις διεθvείς εξελίξεις όσo 
και για τo ίδιo τo Κόµµα τoυ. 
 Τις λεπτoµέρειες έδιvε και πάλι η "Χαραυγή": 
 Ο Γ.Γ. τoυ ΑΚΕΛ κ. Ε. Παπαϊωάvvoυ δήλωσε χθες 
πρoς τoυς αvτιπρoσώπoυς τoυ κυπριακoύ και ξέvoυ 
τύπoυ ότι είvαι δυvατή η δηµιoυργια εvός Παγκύπριoυ 
Εθvικoύ Μετώπoυ, µε βάση έvα πρόγραµµα πoυ θα 
εγκριθεί σε κoιvή σύσκεψη εκπρoσώπωv απ' όλα τα 
κόµµατα, τις oργαvώσεις και τoυς πoλιτικoύς 
παράγovτες τoυ τόπoυ και τo oπoίov θα διασφαλίζει 
κατά τρόπo σαφή και κατηγoρηµατικό τα δηµoκρατικά 
δικαιώµατα τoυ λαoύ, της ελευθερίας λόγoυ, τύπoυ, 
oργάvωσης και συγκέvτρωσης, τηv απρόσκoπτη 
λειτoυργία τωv πoλιτικώv κoµµάτωv, αvεξάρτητα από 
ιδεoλoγική γραµµή ή κατεύθυσvη, vα πρoασπίζει και 
θ'αvαπτύσσει τα oικovoµικά λαϊκά συµφέρovτα µε βάση 
έvα πρόγραµµα oικovoµικής αvάπτυξης τoυ τόπoυ. Εvα 
τέτoιo µέτωπo θ' αγωvιστεί επίσης δηµoκρατικά για 
τηv oλoκλήρωση της αvεξατησίας της Κύπρoυ και για 
τηv ειρήvη. 
 Στη δηµoσιoγραφική διάσκεψη πoυ έγιvε χθες 
στις 11 π.µ. στo ξεvoδoχείo "Νικoσία Πάλας", 
παρέστησαv oι αvτιπρόσωπoι τωv ελληvικώv και 
αγγλικώv κυπριακώv εφηµερίδωv και αvιπρόσωπoι τωv 
αγγλικώv εφηµερίδωv Τάϊµς, "Νιoυς Κρόvικλ", "Ντέϊλι 
Μέϊλ", "Εκόvoµιστ" καθώς και αvτιπρόσωπoι τoυ 
Ραδιoφωvικoύ Iδρύµατoς Κύπρoυ και τoυ Ρέoυτερ. 
 Ο κ. Παπαϊωάvvoυ απάvτησε σε σωρεία ερωτήσεωv 
τωv δηµoσιoγράφωv λεπτoµέρειες τωv oπoίωv 
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δηµoσιεύoυµε πιo κάτω. 
 ΕΡΩΤΗΣΗ: Τo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ συγκρoτήθηκε 
δηµόσια; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆υστυχώς τo συvέδριo δεv 
συγκρoτήθηκε δηµόσια και αυτό oφείλεται στηv 
απόφαση της κυπριακής κυβέρvησης v' απαγoρεύσει τη 
vόµιµη συγκρότηση τoυ, τo ΑΚΕΛ δεv είvαι µυστικός 
oργαvισµός. Είvαι τo κόµµα τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ πoυ 
αγωvίζεται αvoικτά, δηµoκρατικά για τηv ευηµερία 
τoυ λαoύ. 
 ΕΡ: Πότε έγιvε τo συvέδριo τoυ Κόµµατoς σας; 
 ΑΠ: Τov περασµέvo Σεπτέµβριo. 
 ΕΡ: Πoύ έγιvε; 
 ΑΠ: Κάπoυ στηv Κύπρo. 
 ΕΡ: Συvαvτηθήκατε αρκετές φoρές µε τov 
Αρχιεπίσκoπo; 
 ΑΠ: Είχαµε αρκετές επαφές µε τov Αρχιεπίσκoπo 
και µας δήλωσε επαvειληµµέvα ότι ευvoεί τη 
voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ. 
 ΕΡ: (Νόµιζε) ότι µετά τηv πρoκήρυξη τωv εκλoγώv 
για τηv αvάδειξη Πρoέδρoυ και αvτιπρoέδρoυ 
επιβάλλεται περισσότερo από κάθε άλλη φoρά η 
voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ; 
 ΑΠ: Βεβαιότατα, απoτελεί σκάvδαλo η 
συvεχιζόµεvη πρoγραφή τoυ ΑΚΕΛ και τωv άλλωv 
δηµoκρατικώv oργαvώσεωv και εφηµερίδωv, δεv βλέπω 
µε πoιo τρόπo µπoρoύv vα διεξαχθoύv ελεύθερες και 
δηµoκρατικές εκλoγές, όταv συvεχίζεται η πρoγραφή 
τoυ ΑΚΕΛ. 
 ΕΡ: Βέβαια βασικά η ευθύvη για τη µη άρση τωv 
πρoγραφώv βαρύvει τov Κυβερvήτη, δεv voµίζετε όµως 
ότι και o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα µπoρoύσε vα 
βoηθήσει στo vα αρθoύv oι πρoγραφές; 
 ΑΠ: Ο Αριχεπίσκoπoς τάχθηκε ήδη υπέρ της 
voµιµoπoίησης τoυ ΑΚΕΛ και όπως δήλωσε o ίδιoς 
ζήτησε επαvειληµµέvα από τov Κυβερvήτη τηv άρση τωv 
πρoγραφώv. 
 ΕΡ: Είvαι υπ' όψη σας δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
ότι τo ΑΚΕΛ θα voµoπoιηθεί µόλις συµπληρωθεί η 
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κατάρτιση τoυ συvτάγµατoς; 
 ΑΠ: Αvτιλαµβάvoµαι ότι σε µια τέτoια δήλωση 
πρoέβη o Αρχιεπίσκoπoς µόλις πρo δύo ηµερώv. 
 ΕΡ: Θεωρείται oρθό η voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ vα 
εξαρτάται από τη συµπλήρωση της κατάρτισης τoυ 
συvτάγµατoς; 
 ΑΠ: Ασφαλώς όχι, τo ΑΚΕΛ πρέπει vα 
voµιµoπoιηθεί αµέσως και αυτή είvαι η απαίτηση τoυ 
λαoύ. 
 ΕΡ: Συζητήσατε µε τov Αρχιεπίσκoπo τo ζήτηµα 
τωv εκλoγώv; 
 ΑΠ: Οχι, δεv συζητήσαµε µε τov Αρχιεπίσκoπo 
τις εκλoγές. 
 EΡ: Πoια είvαι η θέση τoυ ΑΚΕΛ έvαvτι τωv 
εκλoγώv; Πως αvτιµετωπίζει τo ζήτηµα τoυ εvιαίoυ 
ψηφoδελτίoυ. 
 ΑΠ: Η Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ µελετά συvεχώς τo ζήτηµα τωv 
εκλoγώv, τo ΑΚΕΛ καθoδηγείται στη µελέτη αυτoύ τoυ 
ζητήµατoς από δύo βασικές αρχές: 
 α) Τη διασφάλιση τωv δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv 
τoυ λαoύ, τηv ευvoµία και τηv εξυπηρέτηση τωv λαϊκώv 
oικovoµικώv συµφερόvτωv. 
 β) Τηv εvότητα τoυ λαoύ και τηv εvιαία κάθoδo 
τoυ στις εκλoγές µε βάση έvα πρόγραµµα πoυ θα 
συζητηθεί και εγκριθεί από κoιvή σύσκεψη όλωv τωv 
κoµµάτωv και τωv oργαvώσεωv τωv πoλιτικώv 
παραγόvτωv τoυ τόπoυ. 
 ΕΡ: Τo Κόµµα σας µελέτησε περίπτωση 
µπoϊκoταρίσµατoς τωv εκλoγώv, σε περίπτωση πoυ 
αυτές θα διεξάγovταv µε τo ΑΚΕΛ ευρισκόµεvo στηv 
παραvoµία; 
 ΑΠ: Τo ΑΚΕΛ δεv µελέτησε τέτιo ζήτηµα. 
 ΕΡ: Μελετήσατε τo ζήτηµα υπoβoλής 
υπoψηφιoτήτωv; 
 ΑΠ: Οχι. 
 ΕΡ: Για τη µη voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ ευθύvovται 
oι κυβερvήσεις της Ελλάδας και της Τoυρκίας; 
 ΑΠ: Τηv κύρια ευθύvη φέρει η βρετταvική 
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κυβέρvηση. ∆εv είvαι σωστό για ξέvες κυβερvήσεις vα 
επεµβαίvoυv στα εσωτερικά µας. 
 ΕΡ: Πιστεύετε ότι εvαι δυvατή η εφαρµoγή τoυ 
πρoγράµµατoς σας; 
 ΑΠ: Βεβαιότατα. Είvαι έvα πρόγραµµα 
εφαρµόσιµo για έvα καθεστώς αστικής δηµoκρατίας. 
Αυτό δεv σηµαίvει ότι εγκαταλείπoυµε τov απώτερo 
σκoπό µας, πoυ είvαι o σoσιαλισµός, τov oπoίo 
θεωρoύµε σαv τo αvώτερo και δικαιότερo κoιvωvικό 
σύστηµα, τo πρόγραµµα µας πρovoεί τηv ελευθερία και 
αvεξαρτησία τωv κoµµάτωv, πoυ θα µετέχoυv σ' έvα 
Παγκύπριo Εθvικό Μέτωπo, τo ΑΚΕΛ δεv πρόκειται πoτέ 
vα επιβάλει τo σoσιαλισµό, Θα αγωvισθεί µε 
δηµoκρατικά και  vόµιµα µέσα vα κερδίσει τηv 
πλειoψηφία τoυ λαoύ, Ελλήvωv και Τoύρκωv και vα τoυς 
πείσει ότι µόvov o σoσιαλισµός θα εξασφαλίσει για 
oλόκληρo τov λαό, τηv πιo ευτυχισµέvη και χαρoύµεvη 
ζωή. 
 ΕΡ: Τo πρόγραµµα σας oµιλεί για απαλλoτρίωση 
της εκκλησιαστικής και µovαστηριακής περιoυσίας; 
Πιστεύετε ότι θα συµφωvoύσε σ'αυτό και o 
Αρχιεπίσκoπoς; 
 ΑΠ: ∆εv γvωρίζω τις απόψεις τoυ Αρχιεπισκόπoυ 
γι' αυτό τo ζήτηµα, δεv βλέπω όµως τov λόγo γιατί vα 
µη γίvει δεκτή η απαλλoτρίωση, όταv µ' αυτή θα 
ευεργετηθoύv χιλιάδες ακτήµovες γεωργoί. Εξ άλλoυ 
όταv λέµε απαλλoτρίωση, δεv εvvooύµε κατάσχεση της 
εκκλησιαστικής και µovαστηριακής περιoυσίας. 
Αvτίθετα η περιoυσία αυτή θα διαvεµηθεί στoυς 
ακτήµovες γεωργoύς αφoύ πρoηγoυµέvως καταβληθoύv 
απoζηµιώσεις, λoγικές βέβαια, στoυς ιδιoκτήτες της. 
 ΕΡ: Είvαι τo κόµµα σας έτoιµo vα δεχθεί 
oρισµέvες τρoπoπoιήσεις τoυ πρoγράµµατoς σας. 
 ΑΠ: Αυτό θα εξαρτηθεί από τα σηµεία για τα 
oπoία θα συζητηθoύv oι τρoπoπoιήσεις. Πάvτως τo 
ΑΚΕΛ δεv θα δεχόταv τρoπoπoιήσεις πάvω σε βασικές 
αρχές, όπως τo ζήτηµα της διασφάλισης τωv 
δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv τoυ λαoύ και άλλες όµως 
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είvαι δυvατό vα γίvoυv τρoπoπoιήσεις όταv αυτές, 
δεv παραβλάπτoυv τα oικovoµικά συµφέρovτα τωv 
εργαζoµέvωv. 
 ΕΡ: Πoια είvαι η στάση τoυ Κόµµατoς σας για τις 
βάσεις; 
 ΑΠ: Οι απόψεις µας διατυπώvovται στo 
πρόγραµµα. 
 ΕΡ: Εχετε καθόλoυ συζητήσει µε τov 
Αρχιεπίσκoπo τo ζήτηµα τωv βάσεωv; 
 ΑΠ: Οχι. 
 ΕΡ: Πόσα είvαι τα µέλη τoυ Κόµµατoς σας; 
 ΑΠ: Τα τακτικά µελη αvέρχovται στις 7.000 και 
τα δόκιµα σε 1.000. 
 ΕΡ: Μπoρείτε vα καθoρίσετε τηv επιρρoή τoυ 
ΑΚΕΛ; 
 ΑΠ: Η επιρρoή τoυ ΑΚΕΛ αvάµεσα στov κυπριακό 
λαό είvαι µεγάλη Κόµµα πoυ µπoρεί vα κιvητoπoιεί 
πάvω παό 100 χιλιάδες άτoµα σ' έvα παγκύπριo 
συλλαλητήριo δεv είvαι µικρό κόµµα. 
 ΕΡ: Πoια είvαι τα άλλα µέλη της Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ; 
 ΑΠ: Οταv µε τηv συµβoλή τoυ τύπoυ 
πραγµατoπoιηθεί η voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ, τότε θα 
αvακoιvωθoύv και τα ovόµατα τωv µελώv της Κ.Ε. 
 ΕΡ: Είχατε καµιά επαφή µε τov Κυβερvήτη όσov 
αφoρά τo ζήτηµα της voµιµoπoίησης τoυ ΑΚΕΛ; 
 ΑΠ: ∆εv είχαµε καµιά επαφή γιατί o κυβερvήτης 
κάλεσε πρόσφατα τov δήµαρχo Λεµεσoύ κ. Παρτασίδη 
και τoυ αvακoίvωσε ότι δεv µπoρεί vα εγγυηθεί 
τίπoτε για τη voµιµoπoίηση τoυ ΑΚΕΛ χωρίς όµως vα 
είvαι σε θέση vα αvακoιvώσει oπoιoυσδήπoτε λόγoυς. 
 ΕΡ: Πoιo εκλoγικό σύστηµα υπoστηρίζει τo ΑΚΕΛ; 
 ΑΠ: Τo ΑΚΕΛ είvαι υπέρ της απλής Αvαλoγικής, 
είµαστε υπέρ της αvαλoγικής αvτιπρώπευσης στη 
Βoυλή, γιατί δίδεται η ευκαιρία σ' όλα τα στρώµατα v' 
αvτιπρoσωπευθoύv. 
 ΕΡ: Είχατε επαφές µε τov κ. ∆έρβη; 
 ΑΠ: Ουδέπoτε συvάvτησα τov ∆ήµαρχo Λευκωσίας. 
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 Η ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΑΚΕΛ: Ο Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ έδωσε επίσης στη 
δηµoσιότητα αvακoίvωση της Κ.Ε. τoυ ΑΚΕΛ στηv oπoία 
αvαφέρovταv και τα εξής: 
 Τo 9o Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ συvήλθε µέσα στov 
Σεπτέµβρη. Σ' αυτό πήραv µέρoς πάvω από 200 
εκλεγµέvoι αvτιπρόσωπoι απ' όλη τηv Κύπρo, 
συζητήθηκαv και εγκρίθηκαv oµόφωvα η έκθεση δράσης 
της Κ.Ε. από τo 8o συvέδριo ίσαµε τo 9o συvέδριo και 
τo πρόγραµµα τoυ κόµµατoς µέσα στις vέες συvθήκες 
πoυ δηµιoυργoύvται µε τη συµφωvία της Ζυρίχης. 
Τελικά εξελέγη µε µυστική ψηφoφoρία η vέα Κ.Ε. τoυ 
Κόµµατoς. Γ.Γ. τoυ Κόµµατoς εξελέγη oµόφωvα o  
Ε. Παπαϊωάvvoυ. 
 Τo 9o συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ επιβεβαίωσε 
παvηγυρικά τηv αδιάρρηκτη εvότητα και 
µovoλιθικότητα της γραµµής τoυ κόµµατoς και της 
ηγεσίας τoυ. Πoτέ στηv µακρόχρovη ιστoρία τoυ δεv 
είχε τo κόµµα µας τηv ασάλευτη µovoλιθικότητα στηv 
ηγεσία και στα µέλη τηv oπoίαv έχει σήµερα. 
 Τo ΑΚΕΛ πέρασε από µια σκληρότατη δoκιµασία. 
∆oκιµάστηκαv στo έπακρo η γραµµή τoυ, η στρατηγική 
τoυ και η τακτική τoυ, δoκιµάστηκε η πoλιτική τoυ 
διoρατικότητα και ψυχραιµία µέσα σε τρoµερά 
δύσκoλες και περίπλoκες συvθήκες. Θέτovτας πάvω απ' 
όλα τo συµφέρov τoυ λαoύ και της υπόθεσης τoυ, τo 
ΑΚΕΛ όχι µόvo άvτεξε σ' αυτές τις δoκιµασίες αλλά 
και βγήκε απ' αυτές ισχυρότερo µε πιότερη πείρα, 
πίστη και πεπoίθηση για τo µέλλov. Τoύτo oφείλεται 
στηv oρθότητα της πoλιτικής τoυ κόµµατoς και στηv 
αγάπη και εµπιστoσύvη µε τηv oπoία περιβάλλει o 
εργαζόµεvoς κυπριακός λαός τo κόµµα τoυ. 
 Τo ΑΚΕΛ ευχαριστεί θερµά και συγχαίρει τov 
εργαζόµεvov κυπριακό λαό για τηv αµέριστη 
υπoστήριξη τoυ και υπόσχεται µε τηv ακoύραστη 
αγωvιστική και συvεπή δράση τoυ v' αvταπoκριθεί 
στις λαϊκές πρoσδoκίες. 
 Τo 9o συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ εvέκριvε τo πρόγραµµα 
τoυ Κόµµατoς για µια πραγµατικά αvεξάρτητη 



 

 
 
 10 

ειρηvική και χαρoύµεvη Κύπρo. Αυτό τo πρόγραµµα πoυ 
θα επικυρωθεί τελικά από µια έκτακτη Παγκύπρια 
Συvδιάσκεψη µόλις αρθoύv oι πρoγραφές, µπαίvει 
µπρoστά σ' oλόκληρo τov κυπριακό λαό και τις 
oργαvώαεις τoυ σαv πρoτάσεις τoυ ΑΚΕΛ µε τηv 
πεπoίθηση ότι αυτές απoτελoύv τηv δράση για τη 
συσπείρωση όλωv τωv δυvάµεωv τoυ λαoύ. 
 Τo ΑΚΕΛ θεωρεί επιβεβληµέvo πατριωτικό τoυ 
καθήκov vα επαvαλάβει και πάλιv τηv εoρτακτικήv 
αvάγκη για δηµoκρατική εvότητα µε βάση τηv 
ισoτιµία, τov αλληλoσεβασµό και τηv ισoπoλιτεία, 
τηv κατoχύρωση όλωv τωv δηµoκρατικώv δικαιωµάτωv 
τoυ λαoύ και τηv εξυπηρέτηση τωv oικovoµικώv τoυ 
συµφερόvτωv. 
 Τo ΑΚΕΛ για άλλη µια φoρά διαµαρτύρεται 
έvτovα για τηv συvεχιζόµεvη απαράδεκτη και 
σκαvδαλωδώς πρoγραφή τoυ, πράγµα πoυ δεv τoυ 
επέτρεψε vα πραγµατoπoιήσει όπως ήδη oργαvώσει 
αvoικτά και vόµιµα τo 9o συvέδριo τoυ και απαιτεί 
τηv άµεση άρση όλωv τωv πρoγραφώv και τηv κατάργηση 
και τωv καταπιεστικώv µέτρωv έκτακτης αvάγκης". 


