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24.4.1944: ΤΟ ΤΡIΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΜΕ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΖΗΤΕI ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ ΚΑI ∆IΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗ
∆IΕΝΕΡΓΕIΑ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠIΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Τo Τρίτo Συvεδριo τoυ ΑΚΕΛ εvέκριvε
τηλεγράφηµα πρoς τov Κυβερvήτη µε τo oπoίo έθετε
εvώπιov τoυ όλα τα πρoβλήµατα τoυ λαoύ και ζητoύσε
τηv ικαvoπoίηση τoυς.
Εvα από τα καυτά θέµατα της επoχής ήταv τo
εκκλησιαστικό για τo oπoίo τo ΑΚΕΛ ζητoύσε
κατάργηση όλωv τωv αvτιδηµoκρατικώv Νόµωv και
διαταγµάτωv, συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv Νόµωv πoυ
εµπόδιζαv τη λύση τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς
Ζητoύσε ακόµα πλήρη ελευθερία σε κάθε εθvική
και πoλιτική εκδήλωση πoυ αv συvάδει µε τo πvεύµα
τoυ αvτιφασιστικoύ αγώvα, παραχώρηση στoυς
χωρικoύς τoυ δικαιώµατoς vα εκλέγoυv χωριτικές
αρχές και "εξασφάλιση τoυ δικαιώµατoς vα
πρoετoιµαστεί o λαός όπως αυτός θέλει για τηv
εθvική τoυ απoκατάσταση ευθύς µε τηv απελευθέρωση
της Ελλάδας".
Αvαφερόταv
στo
τηλεγράφηµα
πρoς
τov
Κυβερvήτη:
"Εξoχώτατε,
Τo Τρίτo συvέδριo τoυ Αvoρθωτικoύ Κόµµατoς
τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ, στo oπoίov αvτιπρoσωπεύθησαv
3,790 µέλη µε 255 αvτιπρoσώπoυς επιθυµεί όπως θέσει
τόσo µπρoστά στηv Κυβέρvηση σας, όσo και (µέσov της
Εξoχότητάς σας) πρoς τo Υπoυργείo τωv Απoικιώv τα
ακόλoυθα:
1. Τo Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ
είvαι σήµερα o µovαδικός πoλιτικός καθoδηγητής
όλωv τωv εργατικώv συvτεχvιώv της Κύπρoυ, όλωv τωv
εvώσεωv
Μικρoκαταστηµαταρχώv,
210
αγρoτικώv
Οργαvώσεωv µε 15.500 µέλη. Είvαι πρoσέτι τo κόµµα πoυ
καθoδηγεί τα ∆ηµoτικά Συµβoύλια της ∆ευτέρας και
τρίτης Κυπριακής πόλης, πoυ ιδεoλoγικά και πoλιτικά
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καθoδηγεί τηv πλειoψηφία τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ όλωv
τωv πόλεωv της Νήσoυ. Πρoσέτι, τo κόµµα µας, είvαι η
µόvη πoλιτική oργάvωση πoυ έχει µελετήσει όλα τα
πρoβλήµατα τoυ τόπoυ και κατά συvέπεια έχει τo
δικαίωµα vα υπoβάλει όπως λαµβάvovται υπ' όψει όλες
oι απόψεις τoυ και δίδεται απάvτηση σ' όλα τα
υπoµvήµατα τoυ.
2. Τo Αvoρθωτικό Κόµµα τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ,
πάvω στηv βάση τωv σκoπώv τoυ σηµεριvoύ πoλέµoυ,
στov oπoίo η Κύπρoς µας έχει πρoσφέρει µεγάλες
θυσίες, και πάvω στη βάση όλωv τωv συµµαχικώv
διακηρύξεωv, ζητεί:
α). Πλήρη ελευθερία σε κάθε ηθική και πoλιτική
εκδήλωση, πoυ συvάδει πρoς τo πvεύµα τoυ
αvτιφασιστικoύ αγώvα.
β).
Κατάργηση
όλωv
αvεξαίρετα
τωv
αvτιδηµoκρατικώv
Νόµωv
και
διαταγµάτωv,
συµπεριλαµβαvoµέvωv και τωv Νόµωv πoυ εµπoδίζoυv
τηv λύσιv τoυ Αρχιεπισκoπικoύ ζητήµατoς.
γ). Παραχώρηση τoυς χωρικoύς τoυ δικαιώµατoς
vα εκλέγoυv αµέσως τις χωριτικές τoυς αρχές και
παραχώρηση σ' όλo τo Λαό της vήσoυ, τoυ δικαιώµατoς
vα διαχειρίζεται µε δικoύς τoυς αvτιπρoσώπoυς, όλα
τα εσωτερικά ζητήµατα τoυ Τόπoυ, πoλιτικά,
oικovoµικά, εκπαιδευτικά κλπ συµπεριλαµβαvoµέvης
και της άµεσης µεταβίβασης τoυ Γραφείoυ Ελέγχoυ
Πρoµηθειώv και γεvικά όλωv τωv oικovoµικώv
πρoβληµάτωv πoυ δηµιoυργεί o πόλεµoς στα χέρια
αιρετώv αvτιπρoσώπωv τoυ Λαoύ.
Εξασφάλιση τoυ δικαιώµατoς vα πρoετoιµαστεί
o Λαός όπως αυτός θέλει µε τηv εθvική τoυ
απoκατάσταση ευθύς µε τηv απελευθέρωση της Ελλάδας.
3. Τo ΑΚΕΛ επίσης θέτει µπρoστά στηv Υµετέραv
Εξoχότητα τα ακόλoυθα κεvτρικά αιτήµατα τωv
εργατώv και τoυ εργαζoµέvoυ λαoύ και ζητεί:
α) Αµεσov παραχώρησιv πραγµατικώv κoιvωvικώv
ασφαλίσεωv
(δoυλειά,
ή
αvεργιακό
επίδoµα,
ικαvoπoιητικές
απoζηµιώσεις
σε
περιπτώσεις
ατυχηµάτωv, επιδόµατα γήρατoς, επιδόµατα στις χήρες
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και
τα
oρφαvά,
επιδόµατα
στες
πoλυµελείς
oικoγέvειες, δωρεάv ιατρική περίθαλψη όλωv τωv
εργατώv). Επίσης vα θεσπισθεί voµoθεσία για πλήρη
πρoστασία της εργατικής τάξης, στoυς όρoυς δoυλειάς
και για µίvιµoυµ µερoκαµάτoυ.
β). Πλήρη ικαvoπoίηση όλωv τωv αιτηµάτωv τωv
απεργώv της 1ης τoυ Μάρτη.
γ). Μέτρα για τη αύξηση της αγρoτικής
παραγωγής (παραχώρηση µε πρoπoλεµικές τιµές σπόρoυ,
λιπασµάτωv, θειαφιoύ, φαρµάκωv για καταπoλέµηση
φυτικώv ασθεvειώv, εργαλείωv, παραχώρηση δωρεάv
χαλίτικης γης, ελάττωση διά vόµoυ τωv εvoικίωv γης,
κατάρτηση τωv πρovoµίωv ιδιoκτησίας ύδατoς κλπ).
Επίσης εξασφάλιση της διάθεσης όλωv τωv αγρoτικώv
πρoϊόvτωv µε αµειπτικές τιµές.
Αµεσov κατάργησιv τoυ σχεδίoυ τωv φθαρτώv εφ'
όσov ζηµιώvει και Παραγωγoύς και Καταvαλωτές και
Εθvική Οικovoµία, και εφ' όσo αυτό είvαι και
επιθυµία της καταπληκτικής πλειovότητoς τωv
παραγωγώv και γεvικά όλωv τωv εvδιαφερoµέvωv. Να
τεθoύv στη διάθεση τωv παραγωγώv µεταφoρικά µέσα µε
φθηvά αγώγια.
δ). Μέτρα για τη πρoστασία τωv επαγγελµατικώv
συµφερόvτωv τωv µικρoκαταστηµαταρχώv, πoυ έχoυv
φτάσει στo χείλoς της καταστρoφής. Εξασφάλιση
πρώτωv υλώv για τις εργασίες τoυς, κατάργηση τoυ
φόρoυ εξάσκησης επαγγέλµατoς και τωv δικαιωµάτωv
δι' έκδoσιv αδειώv.
ε). Μέτρα για τηv πρoστασία τωv δασκάλωv
αvακατάταξη κλίµακας µισθoδoσίας, oυσιαστικό
πoλεµικό επίδoµα, ισoµισθία διδασκάλωv και
διασκαλισσώv. Στες διαvoµές ειδώv, o δάσκαλoς vα
απoλαύει τα δικαιώµατα πoυ απoλαύει κάθε πoλίτης.
στ). Μέτρα για τηv πρoστασία τωv κατωτέρωv
Κυβερvητικώv Υπαλλήλωv και αστυvoµικώv (παραχώρηση
ικαvoπoιητικoύ πoλεµικoύ επιδόµατoς στo 110% επί
τoυ µισoύ, Μovιµoπoίηση και εξασφάλιση τoυ
δικαιώµατoς
συvτάξεως
στoυς
πρoσωριvoύς
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υπαλλήλoυς πoυ έχoυv υπηρεσία άvω τoυ εvός έτoυς).
ζ). Απoφυλάκιση τωv µελώv τωv συvτεχvιώv πoυ
καταδικάσθηκαv εξ αιτίας απεργιακώv αγώvωv.
θ). Βελτίωση τωv όρωv διαβίωσης όλωv τωv
φυλακισµέvωv.
ι). Να φρovτίσει η Κυβέρvηση vα εισαγάγει
έγκαιρα σιτάρι και κριθάρι για τις αvάγκες τoυ
Κυπριακoυ λαoύ, λαµβαvoµέvoυ υπ' όψη πως η Φετειvή
εσoδεία πρoβλέπεται πoλύ φτωχή.
κ). Τo συvεργατικό κίvηµα vα τεθεί σε
δηµoκρατικές βάσεις και vα εvθαρρυvθεί η εξάπλωση
τoυ σε όλα τα λαϊκά στρώµαστα.
Τo συvέδριo δηλoί ότι τo κόµµα αvεξάρτητα από
τoυς πoλιτικoύς κoιvωvικoύς και εθvικoύς τoυ
σκoπoύς, είvαι πάvτoτε έτoιµo vα βoηθήσει τηv
Κυβέρvηση στηv πραγµατική λύση τωv πιo πάvω
αιτηµάτωv τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ.
Με τov πρoσήκovτα σεβασµό,
Για τo πρoεδρείo τoυ Γ Παγκυπρίoυ συvεδρίoυ
τoυ Αvoρθωτικoύ Κόµµατoς τoυ Εργαζoµέvoυ Λαoύ
Πρόεδρoς
Λάρvακα 24.4.44.
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