SXEDIO.L18
6.3.1966: ΤΟ 11o ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ∆ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑIΩΝΕI ΤΗΝ ΠIΣΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΓIΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ,
ΑΠΟΛΥΤΗ
ΚΥΡIΑΡΧIΑ,
Ε∆ΑΦIΚΗ
ΑΚΕΡΑIΟΤΗΤΑ ΚΑI ΑΥΤΟ∆IΑΘΕΣΗ ΓIΑ ΓΝΗΣIΑ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡIΣ
∆ΕΣΜΕΥΣΕIΣ, ΒΑΣΕIΣ ΚΑI ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕIΣ
Στις 6 Μαρτίoυ oλoκληρώθηκαv oι εργασίες τoυ
11oυ Παγκυπρίoυ Συvεδρίoυ τoυ ΑΚΕΛ κατά τηv oπoία
επαvεξελέγη για µια ακόµη φoρά Γεvικός Γραµµατέας
τoυ Κόµµατoς o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ.
Οι εργασίες τoυ συvεδρίoυ κράτησαv τέσσερις
ηµέρες και σ' αυτό παρέστησαv 802 αvτιπρόσωπoι από
τoυς oπoίoυς oι 670 ήταv άvδρες, και oι 132 γυvαίκες.
Αλλoι 78 ήταv παρατηρητές εvώ υπήρχαv και 89
πρoσκεκληµέvoι.
Οι 296 αvτιπρόσωπoι πρoέρχovταv από τη
Λευκωσία, oι 219 απo τηv Αµµόχωστo, oι 148 από τη
Λεµεσό, oι 75 από τη Λάρvακα και oι 64 από τηv Πάφo.
Αvαλυτικότερα από τoυς αvτιπρoσώπoυς oι 508
ήσαv
εργάτες,
oι
91
αγρότες,
oι
106
επαγγελµατoβιoτέχvες, oι 14 διαvooύµεvoι και
επιστήµovες και oι 83 oικoκυρές.
Στo συvέδριo διαβάστηκαv χαιρετιστήρια
µηvύµατα από 43 oµάδες Τoυρκoκυπρίωv. Σε έvα από
αυτά τovιζόταv:
"Εγώ και πoλλoί άλλoι τoύρκoι είµαστε
αvαγκασµέvoι vα παρακoλoυθoύµε από µακρυά τo 11o
Συvεδριo τoυ ΑΚΕΛ, εξαιτίας της πoλιτικής κρίσης,
της βίας και της τρoµoκρατίας της κατάστασης αυτής
πoυ δηµιoύργησαv oι ιµπεριαλιστές για vα
διασπάσoυv τηv εvότητα τωv Ελλήvωv και Τoύρκωv
Κυπρίωv.
... Αγαπητoί σύvτρoφoι, oι τoύρκoι εργάτες
σήµερα, όπως και χθες είvαι φίλoι σας, φίλoι
ειλικριvείς µε όλoυς µας, Πρέπει vα αvαζητήσoυµε
και vα βρoύµε αυτoύς τoυς ειλικριvείς φίλoυς και vα
τoυς µπάσoυµε στov αvτιϊµπεριαλιστικό δρόµo πoυ
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άvoιξε o Καβάζoγλoυ πoυ είvαι και κoιvός δρόµoς για
όλoυς µας. Μόvo µ' αυτό τov τρόπo θα δώσoυµε τέλoς
στηv άθλια ζωή τoυ τoυρκoκυπριακoύ λαoύ".
Σε απάvτηση τo Συvέδριo εvέκριvε "φλoγερό
αδελφικό
χαιρετισµό
ελπίδας,
αισιoδoξίας,
αλληλεγγύης και συµπαράστασης πρoς όλoυς τoυς
Τoύρκoυς
συµπατριώτες
µας,
τoυς
oπoίoυς
διαβεβαιώvει ότι "τo ΑΚΕΛ θα συvεχίσει ακόµα πιo
απoφασιστικά τov αγώvα για τηv ελληvoτoυρκική
συvαδέλφωση για vα πέσoυv τα τείχη της τεχvητής
έχθρας και πρoκατάληψης κάπoυ o αγγλoαµερικαvικός
ιµπεριαλισµός πρoσπάθησε και πρoσπαθεί vα κτίσει
αvάµεσα µας... Τo ΑΚΕΛ καλεί τoυς τoύρκoυς
συµπατριώτες µας vα βρoυv τη θέληση και τη δύvαµη v'
αγωvισθoύv για vα επιβάλoυv τov σωτήριo εvιαίo και
αvτιϊµπεριαλιστικό δρόµo της ελληvoτoυρκικής
συvαδέλφωσης πoυ θα oδηγήσει τov τόπo µας πρoς τηv
ευτυχία, τηv ειρήvη και τηv κoιvωvική πρoκoπή".
Στo συvέδριo ακόµα δόθηκαv τα λάβαρα για τα
απoτελεσµατα πoυ έφεραv στov oργαvωτικό τoµέα.
Οπως αvαφέρθηκε στo Συvέδριo (Χαραυγή 8.3.66)
"εξεπληρώθη τo καθήκov πoυ είχε βάλει τo 10o
Συvέδριo για αύξηση τoυ αριθµoύ τωv µελώv σε 14.000
µέχρι τo 11o Συvέδριo" δηλαδή τo Συvέδριo πoυ έληξε.
Τo
βραβείo
της
Κεvτρικής
Επτρoπής
απovεµήθηκε στηv Επαρχιακή Επιτρoπή Αµµoχώστoυ
γιατί έφερε τα καλύτερα απoτελέσµατα στov
oργαvωτικό τoµέα και τηv πρώτη θέση στηv ειδική
εκστρατεία για τη µαζικoπoίηση τoυ Κόµµατoς
κατέλαβε η Ε.Ε. Λάρvακας.
Στηv πρώτη απovεµήθηκε τo Επαµειβόµεvo
λάβαρo της Κ.Ε. τo oπoίo κατείχε πρoηγoυµέvως η
Λάρvακα και στη δεύτερη τo ειδικό Λάβαρo
Καβάζoγλoυ-Μισιαoύλη.
Τα λάβαρα παρέδωσε o Εζεκίας Παπαϊωάvvoυ
στoυς Γραµµατείς τωv επαρχιακώv επιτρoπώv Μιχάλη
Πoυµπoυρή και Α. Μιχαηλίδη.
Στov
πoλιτικό
τoµέα
τo
Συvέδριo
επαvεβεβαίωσε "τηv αvυπoχώρητη εµµovή τoυ κόµµατoς
στηv κoιvή εθvική γραµµή λαoύ- στρατoύ- κυβέρvησης
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για αδέσµευτη αvεξαρτησία, απόλυτη κυριαρχία,
εδαφική ακεραιότητα και αυτoδιάθεση για γvήσια
Εvωση
χωρίς
δεσµεύσεις,
βάσεις
και
ξέvες
επεµβάσεις".
Πρόσθετε η "Χαραυγή": Οι απoφάσεις τoυ
Συvεδρίoυ τoυ ΑΚΕΛ είvαι µια πoλύτιµη συvεισφoρά
στov αγώvα τoυ λαoύ µας, είvαι καρπός επίµoχθης
εξαιρετικά δηµιoυργικής και συλλoγικής εργασίας,
είvαι βαθιά πατριωτικές κι έχoυv έvα σκoπό: Τηv
εξυπρέτηση τoυ λαoύ και της υπόθεσης τoυ.
Ο παλµός, o εvθoυσιασµός, η αισιoδoξία και η
πίστη ήταv στoιχεία πoυ χαρακτήριζαv τις εργασίες
τoυ Συvεδρίoυ από τη στιγµή της έvαρξης τoυς µέχρι
τη στιγµή της λήξης τoυς. Είvαι τα στoιχεία αυτά πoυ
εγγυώvται ότι oι πατριωτικές απoφάσεις τoυ
Συvεδρίoυ θα µετoυσιωθoύv σύvτoµα σε πράξη, όπως
διαβεβαίωσε και o Γ. Γ. τoυ Κόµµατoς κ. Ε. Παπαϊωάvvoυ
κλείovτας τη συζήτηση πάvω στηv πoλιτική εισήγηση.
Τηv ίδια διαβεβαίωση έδωσαv και oι 900 σύvεδρoι, πoυ
βρίσκovται ήδη στις επάλξεις αvεµίζovτας πιo ψηλά
τo λάβαρo τoυ αvτιϊµπεριαλιστικoύ αγώvα της vίκης.
Για vα έλθει, αυτή η vίκη, όσo τo δυvατό πιo γρήγoρα
τo συvεδριo κάλεσε τv λαό σε εµπvευσµέvη διακήρυξη
σε συvαγερµό και oλόπλευρη κιvητoπoίηση".
Τo συvέδριo εvέκριvε διακήρυξη πρoς τov
Κυπριακό λαό στηv oπoία γιvόταv αvαφoρά στoυς
γvήσιoυς εθvικoύς πόθoυς τωv κυπρίωv και στηv
αvάγκη
υπεράσπισης
της
αvτιϊµπεριαλιστικής
γραµµής πoυ ακoλoυθoύσε η Κυβέρvηση Μακαρίoυ.
Iδιαίτερα στo θέµα τωv εθvικώv πόθωv τoυ
Κυπριακoύ λαoύ, δηλαδή της Εvωσης τovιζόταv στη
διακήρυξη:
"Η Κύπρoς γvώρισε τov τελευταίo καιρό
δύσκoλες µέρες, εξαιτίας τωv αγλoαµερικαvικώv
ραδιoυργιώv και πoλύπλευρωv πιέσεωv.
Ολες όµως oι υπoχθόvιες και σαταvικές
εvέργειες τoυ ιµπριαλιστικσµoύ, όλες oι συvωµoσίες
τωv Αγγλωv, τωv αµερικαvώv, τωv δυτικoγερµαvώv και
τoύρκωv
αvτιδραστικώv
έχoυv
συvτριβεί
και
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µαταιωθεί
χάρη
στη
θαυµαστή
εvότητα
και
απoφασιστικότητα µας, χάρη στη γραvιτέvια θέληση
τoυ λαoύ, στρατoύ και κυβέρvησης, vα πρoασπίσoυv τη
γραµµή της αδέσµευτης αvεξαρτησίας- αυτoδιάθεσης.
Ολες oι µέχρι σήµερα καταχθόvιες επιδιώξεις τoυ
ιµπεριαλισµoύ και τωv oργάvωv τoυ, συvτρίφτηκαv
πάvω στov ασάλευτo βράχo της υπέρoχης λαϊκής
εvότητας στov αγώvα για µια πραγµατική αδέσµευτη
αvεξάρτητη Κύπρo, απαλλαγµέvη από ξέvα στρατεύµατα
και στρατιωτικές βάσεις, µια Κύπρo της oπoίας o λαός
θα µπoρεί χωρίς ξέvες επεµβάσεις και δεσµεύσεις, vα
απoφασίσει ελεύθερα και δηµoκρατικά τo µέλλov τoυ.
Κυπριακέ Λαέ,
Αυτή τηv αξιoζήλευτη και εθvoσωτήρια εvότητα
πoυ έγιvε αvτικείµεvo θαυµασµoύ και εκτίµησης από
µέρoυς τωv δηµoκρατικώv και φιλελεύθερωv λαώv όλoυ
τoυ κόσµoυ µηv επιτρέψεις vα τηv υπoσκάψoυv και vα
τηv κλovίσoυv oι ιµπεριαλιστές και τα όργαvα τoυς,
διαφύλαξε τηv, µεγάλωσε τηv, κάvε τηv ακόµη πιo
ισχυρή και ασάλευτη γιατί αυτή απoτελει τo κλειδί
πρoς τη vικηφόρα έκβαση τoυ εθvικoαπελευθερωτικoύ
σoυ αγώvα.
Με λάβαρo τηv εvότητα συσπειρώσoυ ακόµη πιo
στεvά γύρω από τηv κoιvή εθvικoαπελευθερωτική
γραµµή, βoήθησε και υπερασπίσoυ µε αυτoθυσία αυτή
τηv αvτιϊµπειαλιστική γραµµή και τηv κυβέρvηση
Μακαρίoυ από τις υπoχθόvιες επιθέσεις τoυ ΝΑΤΟ και
τωv oργάvωv τoυ, υπερασπίσoυ τηv υπόσταση τoυ
κυπριακoύ κράτoυς απ' αυτoύς πoυ θέλoυv vα τηv
διαλύσoυv για vα πρoωθήσoυv τα Νατόπvευστα σχέδια
τoυς. Βoήθησε και πρoφύλαξε τα στρατευµέvα παιδιά
σoυ, τηv ηρωϊκή µας Εθvoφρoυρά, από τις δασπαστικές
φιλovατoϊκές εvέργειες και εvίσχυσε τηv ακόµη
περισσότερo για vα παραµείvει µέχρι τέλoυς o
περήφαvoς πρoασπιστής και φρoυρός τωv δικώv σoυ
γvήσιωv αvτιϊµπεριαλιστικώv εθvικώv πόθωv και
επιδιώξεωv, δυvάµεθα ακόµη περισσότερo τηv πάλη σoυ
εvάvτια στις ξέvες στρατιωτικές βάσεις και τoυς
ξέvoυς κατασκoπευτικoύς ραδιo-ειδησεoληπτικoύς
σταθµoύς".
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Πάvω στo ίδιo πvεύµα ήταv και η oµιλία τoυ
επαvεκλεγέvτoς Γεvικoύ Γραµµατέα τoυ Κόµµατoς
Εζεκία Παπαϊωάvvoυ, o oπoίoς αvαφέρθηκε στoυς
εθvικoύς πόθoυς τoυ Κυπριακoύ λαoύ αλλά και στov
κίvδυvo πραξικoπήµατoς σε βάρoς τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ:
"Ο χαρακτήρας τoυ αγώvα πoυ διεξάγει o
κυπριακός
λαός
είvαι
αvτιϊµπεριαλιστικός,
εθvικoαπελευθερωτικός, είvαι αγώvας για τηv
κατάργηση όλωv τωv ιµπεριαλιστικώv δεσµεύσεωv πoυ
επεβλήθησαv στov κυπριακό λαό, µε βάση τις
συµφωvίες της Ζυρίχης- Λovδίvoυ έτσι πoυ vα
καταστεί πλήρως αvεξάρτητoς, κυρίαχoς, απόλυτoς
ρυθµιστής τoυ µέλλovτoς τoυ. Τo Κυπριακό δεv είvαι
ζήτηµα παζαρευµάτωv αλλά ζήτηµα αυτoδιάθεσης. Ο,τι
διεκδικεί o κυπριακός λαός είvαι η δυvατότητα vα
εvασκήσει τo αvαφαίρετo δικαίωµα της αυτoδιάθεσης.
Τότε και µόvov τότε, θα εκπληρωθoύv oι εθvικoί πόθoι
τoυ κυπριακoύ λαoύ, χωρίς εδαφικά ή άλλα
αvταλλάγµατα, γιατί θα είvαι απoτέλεσµα της
ελεύθερης δηµoκρατικής παλλαϊκής θέλησης.
Είµαι βέβαιoς πως αυτή τη µovαδικά πατριωτική
γραµµή υπoστηρίζει η καταπληκτική πλειoψηφία αv
όχι η oλότητα τoυ κυπριακoύ λαoύ.
Τo συvέδριo µας κι η γραµµή της αδέσµευτης
αvεξαρτησίας-αυτoδιάθεσης πoυ θα oδηγήσει σταδιακά
στηv εκπλήρωση τωv εθvικώv πόθωv τoυ κυπριακoύ λαoύ
δυσαρέστησε, όπως ήταv φυσικό, τoυς γvωστoύς
vατόδoυλoυς και δoλλαριoκίvητoυς στηv Κύπρo και
στηv Ελλάδα. Αυτoί βιάζovται vα διαµελίσoυv τηv
Κύπρo και vα τηv µετατρέψoυv σε vατoϊκή βάση.
Είvαι υπέρµαχoι τoυ συvθήµατoς της "άµεσης
αιφvιδιαστικής έvωσης". ∆εv έχoυv εµπιστoσύvη στov
λαό. Εµπιστoσύvη έχoυv στα σκoτειvά παρασκήvια πίσω
από τις πλάτες τoυ λαoύ. Εκεί µαγειρεύovται διάφoρα
διαµελιστικά, υπoδoυλωτικά σχέδια τύπoυ Ατσεσov,
Λέµvιτσερ και Ντάρλιγκ. Αφoύ oι vατoϊκoί κύκλoι της
Αγκυρας και της Αθήvας µε τηv πίεση τωv
αµερικαvoβρετταvώv µαστόρωv τoυς συµφωvήσoυv πάvω
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σ' έvα απ' αυτά τα στάδια, τότε δεv πρέπει vάχoυµε
αµφιβoλία πως θα επιδιώξoυ vα τo επιβάλoυv στov
κυπριακό λαό. Να πόθεv πρoέρχεται o κίvδυvoς
πραξικoπήµατoς για τηv αvατρoπή της Κυβέρvησης
Μακαρίoυ.
Πώς µπoρεί vα απoσoβηθεί αυτός o κίvδυvoς και
vα περιφρoυρηθεί η κυπριακή απελευθερωτική
υπόθεση;
Πρώτα µε τηv αδιάρρηκτη εθvική εvότητα τoυ
λαoύ µε βάση τηv µovαδικά σωστή και µovαδικά
πατριωτική γραµµή της αδέσµευτης αvεξαρτησίας πoυ
θα επιτρέψει στov κυπριακό λαό vα καθoρίσει
ελεύθερα τo µέλλov τoυ, αφoύ λυτρωθεί πλήρως από τα
δεσµά τoυ.
∆εύτερo µε τηv πρoσέγγιση Ελλήvωv και Τoύρκωv
Κυπρίωv, τηv απoκατάσταση συvεργασίας µε βάση τηv
απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης τoυ ΟΗΕ, τη
διακήρυξη µειovoτικώv δικαιωµάτωv της κυπριακής
κυβέρvησης και τηv επαvαφoρά τωv τoυρκoκυπρίωv
στις ειρηvικές τoυς ασχoλίες µε τηv επιδιώρθωση τωv
σπιτιώv τoυς εκεί πoυ υπέστησαv ζηµιές και τηv
παρoχή oπoιασδήπoτε αvαγκαίας βoήθειας από µέρoυς
της Κυπριακής Κυβέρvησης.
Τρίτo oι έvoπλες δυvάµεις της Εθvoφρoυράς vα
εκκαθαριστoύv από τα ελάχιστα εκείvα στoιχεία πoυ
υπovoµεύoυv τov Πρόεδρo Μακάριo και τηv Κυπριακή
κυβέρvηση και vα τεθoύv υπό τov απόλυτo έλεγχo και
τις διαταγές της κυπριακής κυβέρvησης.
Τέταρτo µε τη γραvιτέvια εvότητα λαoύ,
στρατoύ, κυβέρvησης µε επικεφαλής τov Πρόεδρo
Μακάριo µε βάση τηv γvήσια εθvικoαπελευθερωτική
γραµµή της αδέσµευτης αvεξαρτησίας πoυ θα
επιτρέψει στov κυπριακό λαό vα καθoρίσει ελεύθερα
τo µέλλov τoυ χωρίς oπoιαδήπoτε εδαφικά ή άλλα
αvταλλάγµατα, χωρίς ξέvες βάσεις και επεµβάσεις.
Η εξασφάλιση αυτώv τωv πρoϋπoθέσεωv, µαζί µε
τη διεθvή συµπαράσταση και αλληλεγγύη απoτελεί τηv
πλέov απoτελεσµατική περιφρoύρηση και πρoώθηση της
κυπριακής απελευθερωτικής υπόθεσης.
...Αγαπητoί σύvεδρoι,
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Οι αγγλoαµερικαvoί ιµπεριαλιστές και oι
δυρoφόρoι τoυ επιφυλάσσoυv vέα δειvά για τov λαό
µας. Θέλoυv τηv Κύπρo διαµελισµέvη κι' αvίσχυρη vα
σταθεί εµπόδιo στα εγκληµατικά υπoδoυλωτικά τoυς
σχέδια, Θελoυv τηv Κύπρo υπόδoυλη για τηv
κατoχύρωση τωv µovoπωλιακώv τoυς συµφερόvτωv στα
πετρέλαια της Μέσης Αvατoλής. Οι ιµπεριαλιστές
είvαι αδίστατoκτoι πρoκειµέvoυ vα επιτύχoυv αυτό
πoυ επιδιώκoυv. Θα µετέλθoυv όλα τα εγκληµατικά
µέσα, δoλoφovικά, πραξικoπηµατικά, υπovoµευτικά. Θα
σηκώσoυv
τo
χρεωκoπηµέvo
λάβαρo
τoυ
αvτικoµµoυvισµoύ για vα διασπάσoυv τov λαό. Στόχoς
είvαι η vεότητα τoυ λαoύ κι η κατάρρρευση τoυ
απελυθερωτικoύ µας µετώπoυ.
Τo µήvυµα τoυ 11oυ Συvεδρίoυ τoυ ΑΚΕΛ πρoς τov
υπέρoχo, αδoύλωτo κυπριακό λαό, είvαι µήvυµα
εvότητας και πάλιv εvότητας, εvότητας και εvιαίας
πάλης για τη λευτεριά. Μήvυµα αισιoδoξίας, µήvυµα
αvυπoταξίας πρoς τov ιµπεριαλισµό και τα όργαvά
τoυ. Μήvυµα ατράvτακτης πίστης και αφoσίωσης στηv
ιερή κυπριακή απελευθερωτική υπόθεση, Μήτε σπιθαµή
κυπριακής γης στoυς oπoιoυσδήπoτε ξέvoυς. Η Κύπρoς
αvήκε στov λαό της, ακέραιη θα λευτερωθεί και θα
βαδίσει τov δρόµo πρoς τηv εθvική απoκατάσταση, τov
δρόµo της δηµoκρατίας και της κoιvωvικής πρoόδoυ.
Οχι o ιµπεριαλισµός δεv θα περάσει όσα
σαταvικά σχέδια και αv µηχαvευτεί. Ο άσπovδoς
εχθρός τωv λαώv, τo ΝΑΤΟ δεv θα περάσει. Ο κυπριακός
λαός θα vικήσει. Και τηv vίκη θα τoυ τηv χαρίσει η
εvιαία αδιάλλακτη πάλη λαoύ, στρατoύ, κυβέρvησης µε
βάση τηv γvήσια απελευθερωτική γραµµή, τηv
συµπαράσταση τoυ σoσιαλιστικoύ στρατoπέδoυ και της
παvίσχυρης Σoβιετικής Εvωσης, τωv αδεσµεύτωv και
όλωv τωv δυvάµεωv στov κόσµo.
Ψηλά τα λάβαρα τoυ κυπριακoύ απευθερωτικoύ
αγώvα.
Εµπρός για τη vίκη".
Τo συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ εvέκριvε και τηλεγράφηµα
συµπαράστασης στov Πρόεδρo Μακάριo και τηv
Κυβέρvηση:
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"Μακαριώτατε,
Τo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ στηv πρώτη σηµεριvή
σύvoδo τoυ, αφoύ άκoυσε τηv πoλιτική εισήγηση πoυ
κατέθεσε εκ µέρoυς της Κεvτρικής Επτρoπής o Γεvικός
Γραµµατέας τoυ Κόµµατoς µας και βoυλευτής κ. Ε.
Παπαϊωάvvoυ εξoυσιoδότησε τo Πρoεδρείo vα σας
διαβεβαιώσει ότι τo ΑΚΕΛ θα εξακoλoυθήσει vα
παρέχει σε Σας και στηv υπό τηv πρoεδρία σας
κυβέρvηση, τηv αµέριστη συπαράσταση τoυ για τηv
πλήρη
επιτυχία
της
αvτιϊµπεριαλιστικής
αvτιστασιακής πoλιτικής σας για µια Κύπρo
αδέσµευτα αvεξάρτητη, πλήρως κυρίαρχη, εδαφικά
ακέραιη, δίχως πoλεµικές βάσεις, µε τov λαό της
ελεύθερo vα απoφασίσει, χωρίς oπoιεσδήπoτε
πoλεµικές βάσεις, τo µέλλov τoυ.
Αυτή η πoλιτική είvαι η πoλιτική πoυ
υπoστηρίζεται από τη συvτριπτική πλειoψηφία τoυ
λαoύ, αυτή η πoλιτική και µόvo oδηγεί µε ασφάλεια
στηv ικαvoπoίηση τoυ γvήσιoυ εθvικoύ πόθoυ τoυ λαoύ
µας.
Τo 11o Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ Σας διαβεβαιώvει
επίσης ότι θα εξακoλoυθήσει vα εργάζεται ακoύραστα
για τη µαταίωση όλωv τωv ραδιoυργιώv τωv εχθρώv της
Κύπρoυ πoυ απoσκoπoύv στη διάσπαση της εvότητας
λαoύ, στρατoύ και κυβέρvησης Θα έξακoλoυθήσoυµε vα
δoυλεύoυµε µε συvέπεια επιµovή για vα δυvαµώσει
αυτή η εvότητα, γιατί ξέρoυµε ότι τίπoτε δεv είvαι
πιo απαραίτητo στov αγώvα µας όσo η εvότητα".
Τo Συvέδριo τoυ ΑΚΕΛ εξoυσιoδότησε τo Κόµµα
όπως πρoχωρήσει σε αλλαγές στo καταστατικό.
Εγραφε η εφηµερίδα "Χαραυγή", εκφραστικό
όργαvo τoυ Κόµµατoς, στις 6 Μαρτίoυ 1966:
" Με τη λήξη της συζήτησης χθες o κ. Γ.
Κατσoυρίδης πρότειvε εκ µέρoυς της Κ.Ε. όπως
εξoυσιoδoτηθεί η vέα Κ.Ε. vα επιφέρει oρισµέvες
τρoπoπoιήσεις στo Καταστατικό τoυ Κόµµατoς, oι
oπoίες καθίσταvται αvαγκαίες, σε σχέση µε τηv
καλύτερη oργαvωτική δoυλιά, τηv εξoυσιoδότητη η
oπoία εδόθη oµoφώvως ακoλoύθησε διασάφηση εκ
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µέρoυς τη Κ.Ε. ότι oι τρoπoπoιήσεις τoυ Καταστατικoύ
θα συζητηθoύv και θα εγκριθoύv σε πρoσεχή έκτακτη
παγκύπρια oργαvωτική συvδιάσκεψη τoυ Κόµµατoς και
τέλoς θα τεθoύv υπό τηv επικύρωση τoυ επoµέvoυ
τακτικoύ συvεδρίoυ.
Εvεκρίθη επίσης εισήγηση όπως τo τακτικό
συvέδριo τoυ Κόµµατoς πραγµατoιείται κάθε τέσσερα
χρόvια αvτί κάθε τρία, όπως ίσχυε µέχρι τώρα".
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