ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Τρία χρόνια
Κοινοβουλευτικής Δράσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
27.08.2016
Δυναμική παρουσία σε εκδήλωση των
πατατοπαραγωγών, ενάντια στην
εισαγωγή πατατών από τα κατεχόμενα.
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ
07.09.2017
Το Ε.ΛΑ.Μ. λέει ΟΧΙ στις εκποιήσεις
πρώτης κατοικίας. Το Κίνημά μας
καταψήφισε το νομοσχέδιο για τις
εκποιήσεις ενώ η παρουσία μας ήταν
καταλυτική
για
την
αποτροπή
εκποίησης πρώτης κατοικίας σε
αρκετές περιπτώσεις.

12.11.2018
Το Ε.ΛΑ.Μ. ενάντια στο άνοιγμα του
Οδοφράγματος της Δερύνειας, τόπο
θυσίας των Τάσο Ισαάκ και Σολωμό
Σολωμού. Το Κίνημά μας διοργάνωσε
εκδήλωση διαμαρτυρίας στον ίδιο
χώρο στις 10.11.2018 ενώ συνέλεξε
10.000 υπογραφές για άμεσο κλείσιμο
όλων των οδοφραγμάτων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις 22 Μαϊου 2016 το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) συμμετέχει
στις Βουλευτικές Εκλογές και εκλέγει 2 Βουλευτές στις Επαρχίες
Λευκωσίας και Αμμοχώστου.
Στην Επαρχία Λευκωσίας, Βουλευτής εκλέγηκε ο Πρόεδρος του
Κινήματος, Χρίστος Χρίστου και στην Επαρχία Αμμοχώστου ο
Λίνος Παπαγιάννης.

Σε αυτά τα 3 χρόνια το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) κατέθεσε
πάνω από 300 προτάσεις που αφορούν τα εθνικά, οικονομικά και
κοινωνικά ζητήματα με μοναδικό γνώμονα το καλώς νοούμενο
συμφέρον της Πατρίδας μας και του Λαού μας.
Στο παρόν φυλλάδιο αναφέρονται μερικές από τις κυριότερες
προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί τα πρώτα 3 χρόνια
παρουσίας του Κινήματός μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Κυπριακό - Εθνικά Ζητήματα
Απαιτήσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής και στο Εθνικό
Συμβούλιο το άμεσο κλείσιμο των οδοφραγμάτων. (Ως προς
τούτο το Κίνημά μας συνέλεξε 10.000 υπογραφές, οι οποίες
παραδόθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας)
Από τον Ιούνιο του 2016 έχουμε προβεί σε διαβήματα, έχουμε
στείλει επιστολές και έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες
συναντήσεις για την ανέγερση μνημείου εις μνήμη του Τάσου
Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού στο χώρο της θυσίας τους, στο
οδόφραγμα της Δερύνειας.
Καταθέσαμε, τον Ιούλιο του 2016, αίτημα για άνοιγμα του
φακέλου της Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2016 καταθέσαμε
πρόταση για χάραξη εθνικής στρατηγικής για το Κυπριακό στο
Εθνικό Συμβούλιο, η οποία δεν θα έχει ως βάση τη Διζωνική
Δικοινοτική Ομοσπονδία, ενώ τον Αύγουστο του 2017
καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση ανατροπής των τουρκικών
σχεδιασμών.
Καταθέσαμε ψήφισμα για επανατοποθέτηση του Κυπριακού στις
ορθές του βάσεις, ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής καθώς και
καταδίκης του εποικισμού, ως έγκλημα πολέμου. (10/10/2016)
Καταθέσαμε τροπολογία στους ετήσιους προϋπολογισμούς της
ΑΗΚ για διαγραφή των δαπανών που αφορούν την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος στα κατεχόμενα.
Καταθέσαμε τροπολογίες στον ετήσιο προϋπολογισμό που
προνοούν την αποκοπή κονδυλίων για την διάνοιξη και
συντήρηση των οδοφραγμάτων, τη συντήρηση των τζαμιών και
τη χρηματοδότηση φοίτησης Τ/κ σε ιδιωτικά σχολεία στις
ελεύθερες περιοχές.
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ
Καταθέσαμε τροπολογία για διαγραφή πρόνοιας για αυτόματη
εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο Τ/κ που διαμένουν στα
κατεχόμενα.

Οικονομία - Εργασιακά Θέματα
Καταθέσαμε εισηγήσεις και αίτημα για επίσπευση της
διαδικασίας για τα επιδόματα ασθενείας, ανεργίας και ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος για τους Ελληνοκύπριους.
Καταθέσαμε πρόταση για πλήρη κατάργηση του φόρου ακίνητης
περιουσίας. Αρχικά όλοι απέρριψαν την πρόταση μας και μερικές
εβδομάδες μετά την υιοθέτησαν λειτουργώντας υποκριτικά και
παρουσιάζοντας την ως δική τους. (04/07/2016)
Καταθέσαμε πρόταση για κατάργηση του τέλους των 350 ευρώ
για τις εταιρείες. Επιβλήθηκε ως μνημονιακό μέτρο και σήμερα
πλήττει καίρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (16/02/2017)
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για μείωση των τελών κυκλοφορίας
όλων των οχημάτων. (28/04/2017)
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για θέσπιση κατώτατου μισθού στα
1200 ευρώ. (11/07/2017)
Ζητήσαμε να δοθεί στην δημοσιότητα η λίστα Λαγκάρντ για
αποκάλυψη πιθανών σκανδάλων και την τιμωρία όσων
εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
Καταθέσαμε πρόταση για τους κουρεμένους καταθέτες. Μέχρι
σήμερα τα κόμματα αρνούνται να την συζητήσουν. (Ιούλιος
2016)
Καταθέσαμε πρόταση για παρακράτηση του 13ου μισθού των
βουλευτών για την περίοδο της οικονομικής κρίσης και απόδοσης
του σε ευπαθείς ομάδες Ελληνοκυπρίων. ΟΛΑ τα κόμματα
αρνήθηκαν την πρόταση μας. (Ιούνιος 2016)
Καταθέσαμε πρόταση για μείωση των τόκων που αφορούν δάνεια
κύριας κατοικίας για πολύτεκνους και χαμηλόμισθους.
Εναντιωθήκαμε και αποδειχθήκαμε σωστοί στη ιδιωτικοποίηση
του Λιμανιού της Λεμεσού αντιδρώντας έντονα στις αρμόδιες
επιτροπές του Κοινοβουλίου. (16/02/2017)
Καταθέσαμε πρόταση νόμου πρόωρης συνταξιοδότησης για τα
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στα 58 αντί στα 65.
(Οκτώβριος 2017)
Καταθέσαμε 2 ολοκληρωμένες προτάσεις για αντιμετώπιση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. (15/03/2018)
Καταθέσαμε πρόταση για μείωση κατά 15% των δανείων των
καλοπληρωτών. Η μείωση αφορά τους παράλογους τόκους που
επιβάλλει η Τράπεζα. (13/07/2018)
Σε πρόταση για φοροαπαλλαγή των κομμάτων από μεταφορά
ακίνητης περιουσίας το ΕΛΑΜ ψήφισε ΟΧΙ σε αντίθεση με ΔΗΣΥ,
ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΉ.
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ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ
Σκάνδαλα - Διαφθορά
Καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για την πάταξη της διαφθοράς. (13/09/2016)
Καταγγείλαμε την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένων εταιρειών
για την ανάθεση μεγάλων έργων του δημοσίου. (22/09/2016)
Το ΕΛΑΜ ήταν το μοναδικό κόμμα που κατέθεσε τροπολογία για να
ελέγχονται τα κονδύλια που πηγαίνουν στο ΤΕΠΑΚ και παράλληλα
καταγγείλαμε το φαγοπότι που αποκαλύφθηκε λίγους μήνες μετά.
Κανένα κόμμα και κανένας βουλευτής δεν στήριξε αυτή την
τροπολογία. (03/05/2017)
Προχωρήσαμε σε καταγγελίες δεκάδων υποθέσεων που αφορούν
φοροδιαφυγή στον Γενικό Ελεγκτή.
Καταγγείλαμε σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όπου
αφορούσε τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, ζητώντας
αυτεπάγγελτη εξέταση προτού δημοσιοποιηθεί. (07/05/2018)
Ζητήσαμε την Επιτροπή Θεσμών την δημοσιοποίηση των
ονομάτων φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονταν στα
Panama papers. Τα ονόματα δημοσιεύθηκαν και μετά από δικές
μας πιέσεις. (21/03/2018)
Καταθέσαμε πρόταση για την αποκοπή επιδομάτων προς
αξιωματούχους και άλλους υψηλόμισθους του δημόσιου τομέα. Η
πλειοψηφία της Βουλής αρνήθηκε την εισηγήση του ΕΛΑΜ.
(15/09/2016)
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.) Χρίστος
Χρίστου από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, έδωσε στη
δημοσιότητα ονόματα και στοιχεία σχετικά με το σκάνδαλο του
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ
Συνεργατισμού, με την εμπλοκή και συμμετοχή πολιτικά
εκτεθειμένων προσώπων από όλους τους κομματικούς χώρους.
Κανένα ΜΜΕ δεν ασχολήθηκε με τις καταγγελίες του ΕΛΑΜ
και απέφυγαν να προσκαλέσουν εκπροσώπους μας σε
τηλεοπτικές εκπομπές ενώ ο αποκλεισμός κράτησε για
αρκετούς μήνες.

Υγεία
Καταθέσαμε, από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα, μια
σειρά προτάσεων για την δημιουργία και την εφαρμογή του
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).
Είμαστε το μοναδικό κίνημα που καταψηφίσαμε και τάχθηκε
ξεκάθαρα εναντίον των εκτρώσεων. (30/03/2018)
Ζητήσαμε την ενίσχυση σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό
για όλα τα μεγάλα νοσοκομεία.
Ζητήσαμε την ενίσχυση των νοσοκομείων στην ύπαιθρο για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπατριωτών μας.

Αθλητισμός
Καταθέσαμε πρόταση για την πλήρη κατάργηση της κάρτας
φιλάθλου, αφού όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα της βίας αλλά
είχε αρνητικές επιπτώσεις στην προσέλευση του φίλαθλου κοινού
και στα οικονομικά των σωματείων.

Παιδεία

Ως Εθνικιστικό Κίνημα θεωρούμε ότι η Παιδεία είναι από τους
πιο νευραλγικούς τομείς για ένα κράτος.
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ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΟΜΕΣ
Καταθέσαμε πρόταση για αύξηση του διδακτικού χρόνου και για
αλλαγή των μεθόδων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.
Καταθέσαμε τροπολογία για να διδάσκετε το ενωτικό
δημοψήφισμα στα σχολεία. Μετά από διαταγές του κατοχικού
ηγέτη, Μουσταφά Ακκιντζί το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ απέρριψαν τις
προτάσεις μας. Για πρώτη φορά στα χρονικά, η Βουλή αλλάζει
απόφαση μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά από εντολές του
ηγέτη της κατοχής.

Περιβάλλον
Καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων για εξορθολογισμό των
προστίμων και την προστασία των κυνηγών όμως ένας
συνασπισμός κομμάτων που αποτελείτο από το ΑΚΕΛ , ΔΗΚΟ,
ΕΔΕΚ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ και ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ απέρριψαν τις
προτάσεις μας.
Καταθέσαμε σχέδιο για την προστασία αδέσποτων ζώων,
πρόβλημα που ταλανίζει έντονα τις επαρχίες μας.
Καταθέσαμε προτάσεις για την βελτίωση της χλωρίδας και της
πανίδας του τόπου μας. (11/05/2018)

Τουρισμός
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για την δημιουργία τουριστικής
αστυνομίας. (13/09/2016)
Καταθέσαμε πρόταση νόμου για ποινικοποίηση της προώθησης
του τουρισμού στα Κατεχόμενα
Προτείναμε ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και να
απαλειφθούν
οι
φόροι
αεροδρομίων
για
πτήσεις
Ελλάδας-Κύπρου.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
Γεωργία - Κτηνοτροφία
Προχωρήσαμε σε αυτεπάγγελτη εξέταση για την εισαγωγή ζώων,
νωπού κρέατος, γεωργικών προϊόντων και φαρμάκων από τα
κατεχόμενα και απαιτήσαμε την κατάργηση της συμφωνίας της
πράσινης γραμμής καθώς και την εισαγωγή σήμανσης για τα
προϊόντα που παράγονται από τους συμπατριώτες μας.
(27/03/2016)
Καταθέσαμε
ερωτήσεις
για
αποζημιώσεις
σε
γεωργοκτηνοτρόφους κοινοτήτων που πλήγηκαν από ακραία
καιρικά φαινόμενα.
Καταθέσαμε πρόταση για να υπάρχει προληπτικός εμβολιασμός
σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες, για την έγκαιρη πρόληψη
σοβαρών ασθενειών που προέρχονται κυρίως από εισαγωγές
ζώων από το εξωτερικό και τα κατεχόμενα. (27/02/2017)
Καταθέσαμε πλαίσιο προστασίας των ψαράδων και περαιτέρω
ενίσχυσης τους από το κράτος.

Λαθρομετανάστευση
Καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων που αφορούν την
μεταναστευτική πολιτική και ζητήσαμε επανειλημμένα την
κατάργηση των παράλογων επιδομάτων προς στους
λαθρομετανάστες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΑΜΕΣΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ (07/02/2017)
Ζητήσαμε ενημέρωση για το συνολικό χρηματικό ποσό που
προορίζεται για αιτητές πολιτικού ασύλου και από που προέρχεται
αυτό το κονδύλι. (20/11/2018)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
26.11.2017
Παράδοση
πυροσβεστικού
συστήματος στην Κακοπετριά ώστε να
καλυφθεί η ευαίσθητη σε πυρκαγιές
περιοχή της Σολέας. Παρόμοιες
κινήσεις έγιναν σε Άγιο Θεόδωρο
Λάρνακας, Ύψωνα Λεμεσού, στην
Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης ΕΤΕΑ και
σε διάφορες άλλες περιοχές της
Ελεύθερης Κύπρου.
20.05.2018
Εκδήλωση με τίτλο «Ημέρα της
Οικογένειας» στον εκδρομικό χώρο στα
Πλατάνια, στην παρουσία εκατοντάδων
οικογενειών. Το ΕΛΑΜ τιμά και
υπερασπίζεται
το
θεσμό
της
Οικογένειας!

30.03.2018
Το Ε.ΛΑ.Μ. είναι το μοναδικό κόμμα
μέσα στο Κοινοβούλιο που τάσσεται
εναντίον των εκτρώσεων.
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“Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν ζητιανεύουμε για
λίγα δράμια λευτεριάς, μέσω οδυνηρών συμβιβασμών
και τραγικών υποχωρήσεων, αλλά απαιτούμε την
Ελευθερία μας και έχουμε καθήκον απέναντι στην Ιστορία
να την διεκδικήσουμε.
Όσοι ονειρεύονται ότι οι αντιστάσεις του Λαού μας έχουν
καμφθεί και μπορούν να προχωρήσουν στο Ξεπούλημα
της Κύπρου ανενόχλητοι, σύντομα θα απογοητευτούν.
Μας πήρατε πολλά μα όχι τα πάντα. Έχουμε ακόμα ψυχή,
σθένος και πίστη να αντισταθούμε σε όσα έρχονται.”

“Εμείς θα είμαστε εδώ και μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως
του αποτελέσματος, να αγωνιζόμαστε για τα δίκαια των
Ελλήνων της Κύπρου και την αξιοπρέπειά τους χωρίς να
λαμβάνουμε υπόψη τίποτε άλλο παρά το συμφέρον του
Λαού μας.”

Για το Λαό...
...και την Πατρίδα
77 77 75 55
kd@elamcy.com
www.elamcy.com

