Πλατφόρμα	
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ	
  ΤΩΡΑ!	
  
Email. info@eleftheria-cy.org

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-για πρόοδο και υπερηφάνεια
Κίνηµα Ανεξάρτητων Πολιτών ΖΥΓΟΣ
Πολίτες Μπροστά
ΟΠΕΚ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Ανανέωση Συµµετοχή Δηµοκρατία
Wake Up Cyprus
Κίνηµα Ανεξάρτητων Ελεύθερων Πολιτών
Κίνηµα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
11/7/2013
Κο Γιαννάκη Οµήρου
Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΔΗΣΥ κύριο Αβέρωφ Νεοφύτου
Γ.Γ ΑΚΕΛ κύριο Άντρο Κυπριανού
Πρόεδρο ΔΗΚΟ κύριο Μάριο Καρογιάν
Πρόεδρο ΕΔΕΚ κύριο Γιαννάκη Οµήρου
Πρόεδρο ΕΥΡΩΚΟ κύριο Δηµήτρη Συλλούρη
Έντιµε κύριε πρόεδρε,
Άµεση Αναθεώρηση του Περί Πολιτικών Κοµµάτων Νόµου του 2012
Δύο ακριβώς χρόνια µετά την φονική αµέλεια που επέδειξε το πολιτικοδιοικητικό σύστηµα της χώρας στο Μαρί, η Κυπριακή κοινωνία συγκλονίζεται
από νέα πρωτοφανή φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής ενώ βρίσκεται στα
πρόθυρα χρεοκοπίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουµε τραγική την
κατάσταση. Ούτε θα ήταν υπερβολή να παρατηρήσουµε ότι πολλά δεινά θα
είχαν αποφευχθεί αν το Κράτος και το πολιτικό σύστηµα λειτουργούσε µε
περισσότερη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Όπως είναι ευρέως γνωστό από πολλές
δηµοσκοπήσεις, η εµπιστοσύνη των Κυπρίων πολιτών στα θεσµικά όργανα της
δηµοκρατίας και κυρίως στα πολιτικά κόµµατα και τους πολιτικούς είναι σε
χαµηλότατο σηµείο και µε συνεχή πτωτική τάση. Η δυσπιστία βαίνει
διογκούµενη και λόγω των βαρύτατων ευθυνών που φέρουν διαχρονικά όλες
οι πολιτικές δυνάµεις του τόπου για τα δεινά που περνά ο λαός µας.
Γινόµαστε δυστυχώς µάρτυρες καθηµερινά της απροθυµίας για αυτοκριτική
και για αλλαγή νοοτροπίας που επιδεικνύουν οι πολιτικοί µας εκπρόσωποι σε
οτι αφορά σε σηµαντικά ελλείµµατα στη δηµόσια ζωή του τόπου όπως:
• Την έλλειψη διαφάνειας, την εντεινόµενη διαφθορά, τη διαπλοκή και το
ρουσφέτι.

•

Την ατιµωρησία και απουσία εµπράγµατων επιπτώσεων σε όλα τα
επίπεδα δηµόσιων προσώπων, από το χαµηλότερο λειτουργό ως το
υψηλότερο πολιτικό πρόσωπο για ζηµιογόνες πράξεις ή παραλείψεις.

Θεωρούµε ότι υπό τις σηµερινές περιστάσεις, στοιχειώδης ένδειξη της
έµπρακτης πολιτικής βούλησης για σταδιακή ανατροπή της εικόνας αυτής θα
ήταν η άµεση αναθεώρηση του Περι Πολιτικών Κοµµάτων Νόµου του 2012.
Σε ο,τι αφορά στο κεφάλαιο Διαφάνεια υπάρχει ένα σαφέστατο σηµείο
αναφοράς, δηλαδή η Έκθεση της Επιτροπής GRECO του Συµβουλίου της
Ευρώπης, ηµεροµηνίας 22 Μαρτίου 2013. Η έκθεση αυτή εκδόθηκε µόλις
τρεις µήνες µετά την ψήφιση του νέου νόµου από την Κυπριακή Βουλή και
µέχρι σήµερα, τρείς µήνες µετά, ουδεµία κίνηση δεν έγινε προς την
κατεύθυνση συµµόρφωσης, ούτε καν η µετάφραση της στα Ελληνικά που
είναι στοιχειώδης και ρητή υποχρέωση της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Η νέα
έκθεση αναφέρει ρητά τα σηµεία στα οποία εξακολουθούµε, µετά από 10
χρόνια συζητήσεων και τρείς εκθέσεις της GRECO, να µην συµµορφωνόµαστε
και τα οποία είναι αρκετά και σηµαντικά.
Με την παρούσα επιστολή σας ενηµερώνουµε ότι η Πλατφόρµα ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΤΩΡΑ! έχει συγκεντρώσει 5000 υπογραφές πολιτών που απαιτούν την άµεση
αναθεώρηση του νόµου αυτού στα συγκεκριµένα σηµεία. Ζητούµε συνάντηση
µαζί σας για επίδοση των υπογραφών αυτών και για συζήτηση της απαίτησης
µας για άµεση δράση εκ µέρους της Βουλής προς την κατεύθυνση αυτή.
Όπως γνωρίζετε, οι σχετικές συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσµών και Αξιών επί
του θέµατος είχαν γίνει κεκλεισµένων των θυρών, γεγονός βεβαίως
απαράδεκτο για κοινοβουλευτική συζήτηση µε θέµα την διαφάνεια. Οι κατ’
ιδίαν παρεµβάσεις των πολιτών αγνοήθηκαν ενώ υπήρξε και µια εχθρική
στάση ως να παρενέβαιναν οι πολίτες σε θέµατα που δεν τους αφορούν.
Ελπίζω να συµφωνείτε ότι υπό τις περιστάσεις δεν έχουµε την πολυτέλεια να
µην συµµορφωνόµαστε πλήρως
µε την έκθεση
GRECO. Οποιαδήποτε
περεταίρω καθυστέρηση ισοδυναµεί µε απροκάλυπτη αποδοχή και επικρότηση
της αδιαφάνειας και διαφθοράς. Ζητούµε όπως η αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής επιληφθεί του θέµατος το ταχύτερο δυνατό και αναµένουµε οτι θα
κληθούµε να εκφράσουµε τις απόψεις µας δια των εκπροσώπων µας.
Παρακαλούµε όπως µας ορίσετε συνάντηση για συζήτηση του σοβαρού αυτού
θέµατος το νωρίτερο δυνατόν.
Με τιµή,
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