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Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
(Αρ. Φακ. 23.01.055.019.2014)



Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2014 (Αρ. Φακ. 23.01.055.020.2014)

Η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής συζήτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο μόνο συνεδριάσεις (εξ
όσον γνωρίζουμε) η μια στις 6.2.2014 και η 2η στις 13.2.2014. Στις 6.2.103 καταθέσαμε Υπόμνημα στο
οποίο θέσαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΑΝ από κανένα. Παρατηρήσαμε
σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής ότι και τα δυο Νομοσχέδια θα ψηφιστούν στις 20.2.2014 (10,11)!
Ενιστάμεθα στην ψήφιση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 όπου παρέχεται το δικαίωμα στους Τουρκοκύπριους που διαμένουν
στα κατεχόμενα και που η Κυπριακή Δημοκρατία, παραδέχεται, ότι δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, την
ίδια στιγμή που στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, νομίμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας τους
αρνείστε και τους στερείτε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις κατεχόμενες επαρχίες
καταγωγής τους με την υπερφίαλη δικαιολογία ότι «θα αλλοιωθούν οι εκλογικοί καταλόγοι»!
Και ερωτούμε εσάς κύριε Πρόεδρε, αυτή η διαδικασία ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ επικίνδυνα το πολιτικό
σκηνικό αλλά και το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών; Δεν καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία; Είναι ηθικά,
νομικά, συνταγματικά νόμιμο και δίκαιο αυτό που πάτε να ψηφίσετε; Και επειδή εμείς δεν ξεχνάμε και
οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι οι «δήθεν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας» που τους παραχωρείται
αυτό το δικαίωμα κατοικούν στο παράνομο καθεστώς δηλαδή το ψευδοκράτος. Σφετερίζονται τις
περιουσίες μας. Καταστρέφουν την πολιτιστική κληρονομιά και μετατρέπουν τις εκκλησίες μας σε τζαμιά,
μπαρ και εστιατόρια1. Δεν υπερασπίστηκαν ποτέ την Κυπριακή Δημοκρατία. Εκμεταλλεύονται τους
πάντες και τα πάντα. Δεν έχουν δώσει ούτε ένα σεντ για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν
πληρώνουν καθόλου φόρους, στην Κυπριακή Δημοκρατία αφού δεν «ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο».
Συνεχίζουν όχι μόνο να αφήνουν τον Πενταδάκτυλο λερωμένο αλλά και να τον καταστρέφουν. Και μια
ζωή το παίζουν «οι καημένοι» και «απομονωμένοι». Και που οι εγκλωβισμένοι μας από 22,000 έμειναν
440 δεινοπαθούντες και οι συγγενείς των αγνοουμένων ακόμα καρτερούν......
Μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτός ο κατατρεγμός και ο εμπαιγμός των προσφύγων; Κατά τα άλλα αυτή η
κυβέρνηση ετοίμασε και έγγραφο για μέτρα αναχαίτισης των πωλήσεων ακινήτων περιουσιών στα
κατεχόμενα. Και για να μην παρεξηγηθούμε, το να ψηφίσουν οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στις
ελεύθερες περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί τον έλεγχο δεν είναι για εμάς το πρόβλημα.
Επιτέλους δώστε και στα παιδιά μας αυτό που επίμονα και συστηματικά τους στερείτε εδώ και 40 χρόνια
όπως ακριβώς το δίδετε απλόχερα στους Τουρκοκύπριους. Η Κίνηση Προσφύγων & Εκτοπισμένων
Μανάδων δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, την ισότητα, τη δημοκρατία και την
ελευθερία και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε όποιος και αν κυβερνά τούτον τον τόπο γιατί έτσι μας
έμαθαν οι γονείς μας και αυτό μας επιβάλλει η ηθική, οι αρχές και οι αξίες μας.
Σας ευχαριστούμε, Με εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ
Μαρκέλλα Ησαϊα-Τσιάκκα - Πρόεδρος
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