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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τουρκοκυπριακή πολιτική ζωή είναι γεμάτη παραδείγματα παρεμβάσεων από την Τουρκία σε
διάφορα επίπεδα και μορφές. Οι παρεμβάσεις και οι παρατυπίες στις προεδρικές εκλογές του 2020
έχουν συζητηθεί ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό.
Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερείς απολογισμούς παρεμβάσεων και παρατυπιών - σε διάφορες
μορφές και επίπεδα - στις εκλογές. Τα έγγραφα δείχνουν πώς παρεμποδίστηκε ο σχηματισμός
δημοκρατικού εκλογικού περιβάλλοντος και πώς η βούληση της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν
αντικατοπτρίστηκε στα κάλπη.
Εμείς, όπως όλοι οι Τουρκοκύπριοι, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις παρεμβάσεις και δεν μπορούμε να
δεχτούμε το γεγονός ότι η βούλησή μας δεν αντικατοπτρίστηκε στις κάλπες. Ως εκ τούτου, πήραμε μια
πρωτοβουλία αμέσως μετά τις εκλογές, και δημιουργήσαμε την «Ομάδα εργασίας για τις παρεμβάσεις
και τις παρατυπίες» για να κάνουμε μια εντατική προσπάθεια να αναφέρουμε τις παρεμβάσεις και να
τις παρουσιάσουμε στο κοινό.
Με αυτήν την έκθεση σχετικά με τις παρεμβάσεις και τις παρατυπίες, στόχος μας είναι να σημειώσουμε
αυτά τα γεγονότα στην ιστορία, να ενημερώσουμε το κοινό και να συμβάλουμε στις προσπάθειες για
την αποτροπή περαιτέρω παρεμβάσεων κατά της βούλησης των Τουρκοκυπρίων. Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση και θα βελτιώσουμε την έκταση αυτής της έκθεσης με νέα
δεδομένα και πληροφορίες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ:
Ως «Ομάδα Αναφοράς», επικοινωνήσαμε με ορισμένους υποψηφίους, οι οποίοι δήλωσαν ότι υπήρξε
παρέμβαση στις εκλογές και εκείνοι, που δήλωσαν ότι δεν υπήρχε παρέμβαση, καθώς και ορισμένοι
δημοσιογράφοι, των οποίων οι ειδήσεις προκάλεσαν δημόσια συζήτηση. Τους ζητήσαμε να μοιραστούν
τι είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών. Τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν σε αυτές
τις συνεντεύξεις κοινοποιούνται παρακάτω:
Ο Σερντάρ Ντενκτάς, ο οποίος συμμετείχε στις εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κλήθηκε να
μοιραστεί τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών.
Ο Σερντάρ Ντενκτάς στις 2.12.2020 δήλωσε ότι:
- Την Παρασκευή πριν από τις εκλογές, ενημερώθηκαν ότι έγιναν μεταφορές στους τραπεζικούς
λογαριασμούς ορισμένων πολιτών και εστάλη εντολή από την Κεντρική Τράπεζα της ΤΔΒΚ στις τράπεζες.
Σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, όλες οι μεταφορές έπρεπε να κατατεθούν στους λογαριασμούς το
αργότερο την Παρασκευή. Αφού έλαβαν πληροφορίες σχετικά με αυτό, ορισμένοι φίλοι του πρότειναν
να αποσυρθεί από τις εκλογές για να διαμαρτυρηθούν για το τι συμβαίνει, αλλά δεν απέσυρε την
υποψηφιότητά του επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει τους ανθρώπους και τους ψηφοφόρους που τον
υποστήριξαν.
- Πριν από τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προεδρικές εκλογές, του έγιναν κάποιες εισηγήσεις για να
μην υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές. Συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του τουρκικού Εθνικού
Οργανισμού Πληροφοριών (MIT) στο σπίτι ενός φίλου στις 12 το βράδυ και ότι ο υπεύθυνος του είπε ότι
«εάν αποσύρετε την υποψηφιότητά σας, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε τις σχέσεις με την Τουρκία
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(με τον Ρετζέπ Τ. Ερντογάν) που δεν μπορούσες ποτέ να κάνεις.
- Μετά που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, τα άτομα που τον υποστήριξαν παρενοχλήθηκαν από
ορισμένους κύκλους, τα άτομα που τον υποστήριξαν δέχθηκαν επισκέψεις και υπήρξε πίεση σε
ορισμένους από τους επιχειρηματίες που τον υποστήριξαν.
- Αφού έγινε σαφές ότι ο Μουσταφά Ακιντζί θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, το κόμμα του
«υπονομεύτηκε».
- Το τηλέφωνό του τέθηκε υπό παρακολούθηση.
- Μέσα σε 15 ημέρες μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο δημοσιογράφος Rasıh Reşat
κλήθηκε στην Τουρκία, αλλά δεν πήγε. Συμβούλευσαν τον Reşat να μην συνεργαστεί μαζί του.
- 7 βουλευτές στη Συνέλευση της ΤΔΒΚ κλήθηκαν στο Beyaz Ev (TN: κατοικία του Τούρκου πρέσβη στην
Κύπρο) και πιστεύεται ότι το άτομο, το οποίο διέρρευσε αυτές τις πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης
ήταν ο βουλευτής Faiz Sucuoğlu. Ως εκδίκηση, ο Sucuoğlu αναγκάστηκε να αποσύρει την υποψηφιότητά
του ως επικεφαλής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας UBP.
- Μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που τον υποστήριξαν, αργότερα άλλαξαν τη στάση τους αφού έγινε
υποψήφιος.
- Μερικοί άνθρωποι πήγαν από χωριό σε χωριό και είπαν: «Μιλάμε εκ μέρους του τουρκικού κράτους».
Αυτή η πρόταση χρησιμοποιήθηκε πολύ, ελέχθη στους υποστηρικτές του ότι «η ψήφος σας θα πάει
μάταια» και οι ψηφοφόροι ήταν προκατειλημμένοι.
- Τον ακολουθούσαν οχήματα με επίσημες πινακίδες κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών.
- Μερικοί επιχειρηματίες απειλήθηκαν με το να τους λένε ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να κερδίσουν
προσφορές.
- Υπήρξαν παρεμβάσεις στο παρελθόν, αλλά δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη δουλειά «επί τόπου».
- Η ομάδα που έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο νησί αποτελούνταν από 27 άτομα και επιπρόσθετα
300-400 άτομα ντόπιοι συνεργάστηκαν με αυτήν την ομάδα.
- Την ημέρα των εκλογών, κατά την καταμέτρηση των ψηφοφόρων, οι κάλπες μεταφέρθηκαν στο
Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής παρόλο που το Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής είχε εκφράσει σαφώς ποιον
υποστηρίζει στις εκλογές, δεν ήταν αμερόληπτο. Ήθελε να στείλει έναν εκπρόσωπο στο Πανεπιστήμιο της
Εγγύς Ανατολής την ημέρα των εκλογών, αλλά ο επί καθήκοντι «Προεδρεύον υπάλληλος» εκεί, δεν
επέτρεψε στον παρατηρητή του να μπει.
- Έχει ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώθηκαν από
το κράτος και ήταν δυνατόν να προετοιμάσουν όσα ψηφοδέλτια ήθελαν για να επιτρέψουν στους
αξιωματούχους να αλλάξουν τις ψήφους στις κάλπες. Αυτή η κατάσταση τον έκανε ύποπτο. Ο κ.
Ντενκτάς εξέφρασε επίσης την υποψία του ρωτώντας "Ποιος έχει τις σφραγίδες;"
- Ο κ. Ντενκτάς δήλωσε ότι η πιθανότητα «προσάρτησης» της ΤΔΒΚ (TN: στην Τουρκία) είναι τώρα πολύ
υψηλή πιθανότητα.
- Ο κ. Ντενκτάς είπε ότι την επομένη του πρώτου γύρου των εκλογών, το UBP (Κόμμα Εθνικής Ενότητας)
είχε τον κατάλογο όλων των ανθρώπων, που δεν είχαν πάει στις κάλπες, τους την παρείχε η τουρκική
πρεσβεία στη Λευκωσία και είπε: «Ποιος θα μπορούσε να δώσει αυτό στην πρεσβεία; Το Πανεπιστήμιο
Εγγύς Ανατολής.»
- Απαγορεύτηκε η ίση συμμετοχή στην κρατική τηλεόραση BRT (Bayrak) και αυτό ήταν εμφανές από τις
ειδήσεις για τις εκλογές.
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- Τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι ελεύθερα και η στάση των μέσων μπορεί να αλλάξει ασκώντας πίεση
στους επιχειρηματίες,
- Τα τρολ είχαν απίστευτη επιρροή σε αυτές τις εκλογές και εάν το πρώτο σχόλιο που γραφόταν με μια
δήλωση ήταν αρνητικό, τα υπόλοιπα θα ήταν πάντα αρνητικά.
- Δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η αγορά ψήφων.
Συνοπτικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μουσταφά Ακιντζί.

- Υπήρξε ανοιχτή παρέμβαση στις εκλογές της Τουρκίας. Η Τουρκική Δημοκρατία παρενέβη στην
προεκλογική εκστρατεία με όλους τους θεσμούς της. Η τουρκική πρεσβεία στη Λευκωσία υπηρέτησε ως
έδρα των εκλογών.
- Ο Πρόεδρος της ΤΔΒΚ, μαζί με την οικογένειά του, δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους, υπέστη
διάφορες εκστρατείες αμαύρωσης και ήταν ο στόχος των επιθέσεων τρολ.
- Σε αυτή τη διαδικασία, η MIT απείλησε τον Πρόεδρο μέσω του Cenk Gürçağ, του Ιδιωτικού Γραμματέα
του Προέδρου.
- Ο Τούρκος πρέσβης στη Λευκωσία δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιήσεις της Προεδρίας σχετικά με
την παρέμβαση στις εκλογές.
- Ο Τουρκικός Εθνικός Οργανισμός Πληροφοριών (MIT), ένας οργανισμός πληροφοριών, ανέλαβε
ενεργό ρόλο στις εκλογές, απειλούσε και καθοδήγησε τους ψηφοφόρους.
- Υπήρξαν μεταφορές χρημάτων που προέρχονταν από την Τουρκία κατά την περίοδο των εκλογών και
αυτές διανεμήθηκαν στους ψηφοφόρους.
Ο Cenk Gürçağ, ο Ιδιωτικός Γραμματέας του Προέδρου, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις
6.1.2021 είπε ότι,
- Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος του ΜΙΤ που ονομάζεται Αχμέτ στην τουρκική πρεσβεία,
επικοινώνησε μαζί του μέσω ενός ενδιάμεσου προσώπου και είπε: «Οι ανώτεροι μου, στο ψηλότερο
επίπεδο, στην Άγκυρα θέλουν να συναντηθούν μαζί σας στην Άγκυρα.» Ο Gürçağ είπε ότι λόγω της
θέσης του, δεν μπορούσε να δώσει απάντηση χωρίς να μιλήσει με τον Πρόεδρο. Αφού μίλησε με τον
Πρόεδρο και αποφασίζοντας ότι αυτό δεν θα ήταν σωστό, τους ενημέρωσε ότι εάν αποδεχτούν, θα
μπορούσαν να πάνε στην Άγκυρα για επίσημη επίσκεψη μετά τις εκλογές.
- Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, ένα άτομο με το όνομα Αχμέτ επικοινώνησε πάλι μαζί του και είπε: «Οι
φίλοι μας ήρθαν από την Άγκυρα για να συναντηθούν μαζί σας, μπορούμε να γευματίσουμε». Σύστησε
αυτούς τους ανθρώπους ως «ανώτερους υψηλού επιπέδου», και ο Gürçağ δήλωσε ότι θα μπορούσαν
να συναντηθούν σε ένα δημόσιο εστιατόριο, αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο να πάει στο Beyaz Ev ή στην
πρεσβεία κατά την εκλογική περίοδο.
- Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020, στις 19.00, συμφώνησαν να συναντηθούν στο Girne Archway Restaurant,
αλλά όταν πήγε στο εστιατόριο στις 19.00, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχε τέτοια κράτηση. Εκείνη τη
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στιγμή μια γυναίκα έσπευσε και είπε ότι ήταν μέλος του MIT που εργάζεται για τον κ. Αχμέτ στην
πρεσβεία. Είπε ότι υπήρχε παρεξήγηση και ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Merit Park
Hotel.
- Στο Merit Park Hotel, συναντήθηκαν στο εστιατόριο δίπλα στη θάλασσα. Δεν επιτρεπόταν κανένας
άλλος πελάτης στο εστιατόριο, δεν υπήρχαν καν άλλα τραπέζια. Όταν οι άνθρωποι εκεί είπαν
«καλωσορίσατε» στο Gürçağ, ρώτησε «καλώς σας βρήκα, αλλά ποιοι είστε»;
- Του είπαν ότι είχαν έρθει από την Άγκυρα, ότι ο κ. Κεμάλ ήταν ο επικεφαλής των επιχειρήσεων
εξωτερικού του MIT, ο κ. Osman ήταν ο επικεφαλής του τμήματος MIT Ελλάδας και Κύπρου και ο κ.
Hakan ήταν «εμπειρογνώμονας»
- Μετά ρώτησε «γιατί είστε εδώ;», του είπαν «Ο εχθρός είναι στην πόρτα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους
που αγαπούν την Τουρκία, που δεν θα προδώσουν την Τουρκία, και που θα συνεργαστούν με την
Τουρκία για να ηγηθούν αυτού του τόπου. Γι’ αυτό είμαστε εδώ». Και όταν ρώτησε γιατί κλήθηκε εδώ,
του είπαν,
«Επειδή ερευνήσαμε για σένα, ο πατέρας και οι θείοι σου είναι όλοι εθνικιστές άνθρωποι που
διακινδύνευσαν τη ζωή τους στη TMT »,
Ο Gürçağ απάντησε: «Ο θείος μου, ο πατέρας μου και επίσης ο πρόεδρος μου τραυματίστηκαν όλοι
στον πόλεμο»,
Του είπαν: «Δεν το γνωρίζαμε. Γιατί δεν το αναφέρει; Για να φαίνεται αρεστός στους Έλληνες; Ο
Ακιντζί έχει δηλητηριώδη γλώσσα»,
- Ο Gürçağ είπε ότι ήταν υπάλληλος ενός ηγέτη που εκλέχθηκε από τον λαό αυτής της χώρας και ότι θα
φύγει εάν η συνομιλία συνεχιστεί έτσι. Του είπαν σε απάντηση,
«Μπορεί να είσαι πατριώτης, αλλά δουλεύεις με προδότες».
Συνέχισαν,
«Η Meltem Samani άλλαξε την ιστορία σας στα βιβλία ιστορίας. Έβγαλε τη λαμπρή αντίσταση στην
Κύπρο από τα βιβλία ιστορίας. Έκανε αυτό που ήθελαν οι Ελληνοκύπριοι. Ο Ali Bizden έχει τον
Πρόεδρο να γράφει τις δηλώσεις. Ο Ali Kişmir, ο Gürdal Hüdaoğlu και ένας από τους σπουδαιότερους
μέντορές του, Mine Yücel… Αυτοί είναι άνθρωποι κοντά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, εργάζονται για
την υπηρεσία πληροφοριών τους. Όλα θα κριθούν. Δεν θέλουμε τον Ακιντζί εκεί.
Δεν θα μπορεί να κερδίσει ούτως ή άλλως. Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα κερδίσει. Ακόμα κι αν
κερδίσει, τίποτα δεν θα είναι ποτέ το ίδιο. Γνωρίζουμε κάθε ανάσα που παίρνουν οι άνθρωποι κοντά
του. Σας παρακαλώ να το μεταφέρετε στο Ακιντζί. Η αποχώρησή του από την υποψηφιότητα θα είναι
πολύ ευεργετική για τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους στενούς του συνεργάτες. Πες του να
το γράψει στο Facebook απόψε. Προερχόμαστε από την κορυφή. Κανείς και τίποτα δεν είναι πιο
σημαντικό από την επιβίωση της Τουρκίας ».
Όταν ρώτησε γιατί ήθελαν να αποσυρθεί (ο Ακιντζί), υπενθυμίζοντας τους ότι είπαν ότι θα χάσει
ούτως ή άλλως, ο Gürçar δήλωσε ότι απάντησαν λέγοντας «έτσι δεν θα μας ενοχλεί».
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Έκθεση και τίτλος «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»:

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Özgür Gazete - Ημερομηνία: 5.10.2020
Μια διαφημιστική ομάδα από το AKP περίπου 20 ατόμων, με επικεφαλής τον Σύμβουλο Τύπου του
Τούρκου αντιπροέδρου Fuat Oktay, Ali Genç, συναντιέται με τον Τατάρ και την ομάδα του κάθε βράδυ
στο Lord's Palace. Συναντήσεις που θα επηρεάσουν τη μοίρα της χώρας πραγματοποιούνται με
μυστικότητα στα δωμάτια του ξενοδοχείου.

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Η ομάδα που διορίστηκε για να ηγηθεί της προεκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου Πρωθυπουργού
Ερσίν Τατάρ, μένει στο Lord's Palace Hotel στην Κερύνεια. Η ομάδα των 20 ατόμων, που έχουν εισέλθει
στη χώρα πριν από 1 μήνα, συναντιούνται με τον Τατάρ και την ομάδα του κάθε βράδυ.
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο Τατάρ και η ομάδα του συναντιούνται με τον Σύμβουλο Τύπου του Τούρκου αντιπροέδρου Fuat
Oktay, Ali Genç και την ομάδα του κάθε βράδυ αργά στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Η ομάδα, η οποία
λαμβάνει μια αναφορά για την ημέρα, καθοδηγεί τον Τατάρ και την ομάδα του σχετικά με το είδος της
εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί στο έδαφος την επόμενη μέρα.
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Ο GENÇ αποχαιρετά τον TAÇOY

Η ομάδα από την Τουρκία μένει σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο δεν είναι ξενοδοχείο καραντίνας. Η ομάδα, η
οποία φεύγει από το ξενοδοχείο από καιρό σε καιρό, δεν εργάζεται γενικά επί τόπου, αλλά εκείνοι που
βρίσκονται επί τόπου έρχονται σε αυτούς. Ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Hasan Taçoy πήγε στο
ξενοδοχείο το άλλο βράδυ για να συναντηθεί με την ομάδα. Ο Taçoy, ο οποίος έφυγε από το ξενοδοχείο
το βράδυ στις 2:30, πήρε οδηγίες από τον αρχηγό της ομάδας Ali Genç.
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Ο ΤΑΤΑΡ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός Τατάρ κρατούσε ένα πορτοκαλί φάκελο όταν ήρθε στο ξενοδοχείο για
τελευταία φορά πριν συμμετάσχει σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μαζί με τους άλλους προεδρικούς
υποψηφίους. Το γεγονός ότι προηγουμένως η ομάδα Genç είχε τον ίδιο φάκελο μας οδηγεί να
πιστέψουμε ότι ο φάκελος ετοιμάστηκε από την ομάδα και δόθηκε στον Tatar.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ TRNC 2020
1. 9.09.2019: Χωρίς τη γνώση ακόμη και του τότε Προέδρου κ. Μουσταφά Ακιντζί, ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu επισκέφθηκε αγροτικές περιοχές όπως την Καρπασία και παρευρέθηκε σε
μια συνάντηση με τους πολίτες στη Δημοτική Δημόσια Παραλία Yenierenköy μαζί με τον Πρέσβη της
Τουρκίας στη Λευκωσία , Ali Murat Başçeri.
2. 10 Ιανουαρίου 2020: Μετά που ο Kudret Özersay ανακοίνωσε την υποψηφιότητάς του για το
προεδρικό αξίωμα , ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Ersin
Tatar και Kudret Özersay στην Τουρκία. Οι Fuat Oktay και Mevlüt Çavuşoğlu παρευρέθηκαν επίσης στην
κλειστή συνάντηση.
3. 11 Φεβρουαρίου 2020: Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Mevlüt Çavuşoğlu ξεκίνησε μια εκστρατεία
αμαύρωσης εναντίον του Προέδρου της ΤΔΒΚ Μουσταφά Ακιντζί, λέγοντας: «Δεν έχω εργαστεί ποτέ με
έναν τόσο ανέντιμο πολιτικό».
4. 15 Φεβρουαρίου 2020: Ο Τούρκος αντιπρόεδρος Fuat Oktay και ο υποψήφιος του UBP Ερσίν Τατάρ
πραγματοποίησαν μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στο Βαρώσι, την ονόμασαν «Πρωτοβουλία
ανοίγματος της κλειστής πόλης του Βαρωσιού». Εκείνη την ημερομηνία, οι προεδρικές εκλογές δεν είχαν
ακόμη αναβληθεί. Ενώ ο κ. Ακιντζί δεν προσκλήθηκε στη συνάντηση, οργανισμοί όπως ο
Τουρκοκυπριακός Δικηγορικός Σύλλογος αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.
5. 6 Αυγούστου 2020: Ένας από τους υποψήφιους προέδρους, ο πρόεδρος του YDP Arıklı δήλωσε ότι
είχαν προσκληθεί στην Άγκυρα μαζί με τον Ερσίν Τατάρ και ότι τους έδειξαν την έρευνα που διεξήγαγε η
Άγκυρα για τις προεδρικές εκλογές.
6. 14 Αυγούστου 2020: Ο υποψήφιος για την προεδρία Μουσταφά Ακιντζί έκανε δήλωση αναφέροντας
ότι μια εταιρεία με την επωνυμία «Ada Research» από την Κωνσταντινούπολη προσπαθεί να
καθοδηγήσει τις εκλογές με το πρόσχημα της διεξαγωγής έρευνας μέσω τηλεφώνου στην ΤΔΒΚ.
• 15 Αυγούστου 2020: Οι βουλευτές του UBP, οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι αντιτίθενται στον τότε
πρωθυπουργό Ερσίν Τατάρ στα πολιτικά παρασκήνια , προσκλήθηκαν από τον Πρέσβη της Δημοκρατίας
της Τουρκίας στη Λευκωσία Ali Murat Başçeri για να παρευρεθούν σε μια συνάντηση στο Beyaz Ev, το
οποίο ανήκει στην Διοίκηση Δυνάμεων Ασφαλείας. Ο Διοικητής του Σώματος και ο αξιωματούχος του MIT
στην ΤΔΒΚ συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.
7. 30 Αυγούστου 2020: Ο πολιτικός του AKP Mehmet Metiner κατά τη διάρκεια του προγράμματος
ουδέτερης ζώνης από τον Ahmet Hakan στο CNN Türk, είπε: «Όταν λέμε, «οι Έλληνες ανάμεσά μας», αυτό
εννοούμε. Ο Ακιντζί μιλάει σαν Ελληνοκύπριος. Ο Ακιντζί είναι ο ηγέτης εκείνων στην Κύπρο, οι οποίοι
λένε ότι θέλουν να απαλλαγούν από την ηγεμονία της Τουρκίας».
8. 10 Σεπτεμβρίου 2020: Η εφημερίδα Yeni Şafak, η οποία είναι μέρος της ομάδας ΜΜΕ βρίσκεται στα
μινιμαλιστικά μέσα του ΑΚΡ, είχε αυτόν τον τίτλο: «Ο Πρόεδρος της ΤΔΒΚ καταφεύγει στον Ελληνοκύπριο
και χτυπά την Τουρκία - Ακιντζί των Ελληνοκυπρίων»
9. 17 Σεπτεμβρίου 2020: Ο Τούρκος δημοσιογράφος Can Ataklı δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Tele 1 TV
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ότι είχε τις πληροφορίες ότι οι αξιωματούχοι του AKP θα ανατρέψουν τον Ακιντζί και είπε ότι «το θέμα
έχει αντιμετωπιστεί».
10. 18 Σεπτεμβρίου 2020: Ο Cenk Gürçağ, ο Ιδιωτικός Γραμματέας του Προέδρου της ΤΔΒΚ Μουσταφά
Ακιντζί, προσκλήθηκε σε δείπνο από τον Επικεφαλής Εξωτερικών Επιχειρήσεων της MIT Kemal, τον
Αρχηγό του Τμήματος MIT Ελλάδας και Κύπρου Ali και τον ειδικό του MIT Hakan, που είχαν έρθει από την
Άγκυρα, δέχθηκε απειλές ότι η απόσυρση της υποψηφιότητας του Μουσταφά Ακιντζί από την κούρσα
των προεδρικών εκλογών «θα ήταν καλύτερο για τον εαυτό του, την οικογένειά του και τους στενούς
υπαλλήλους του».
11. 2 Οκτωβρίου 2020: Η διαφημιστική ομάδα του AKP περίπου 20 ατόμων, με επικεφαλής τον Ali Genç,
Σύμβουλο Τύπου του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Fuat Oktay, συναντήθηκε με τον
Τατάρ και την ομάδα του κάθε βράδυ στο Lord Palace Hotel.
12. 6 Οκτωβρίου 2020: Το νερό από την Τουρκία, το οποίο είχε διακοπεί για 10 μήνες από τις 9
Ιανουαρίου 2020, άρχισε να ρέει μετά την «επισκευή του σπασμένου αγωγού». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
διοργάνωσε μια τελετή που συμμετείχε ο Ερσίν Τατάρ παρά τις απαγορεύσεις των εκλογών και δήλωσε
ότι θα ανοίξει η κλειστή πόλη του Βαρωσιού .
13. 9 Οκτωβρίου 2020: Απαντώντας στις ερωτήσεις του Reşat Akar, ο Πρόεδρος Μουσταφά Ακιντζί
δήλωσε ότι δέχεται απειλές για αποχώρηση από τις εκλογές.
14. 9 Οκτωβρίου 2020: Συνολικά 2.000 ΤΛ κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 9.872 ατόμων, με το όνομα
«Πανδημία κοινωνική υποστήριξη».
15. 16 Οκτωβρίου 2020: Αποκαλύφθηκε ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής αναγκάζει
όλους τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου να κάνουν προπαγάνδα εκ μέρους του Ερσίν Τατάρ και να
ψηφίσουν υπέρ του.
Εκδηλώσεις χωρίς καθορισμένη ημερομηνία:
• Οι πράκτορες της MIT συναντιούνται με τον Serdar Denktaş για να του ζητήσουν να αποσύρει την
υποψηφιότητά του
• Μια ομάδα 27 ατόμων που διορίστηκε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έρχεται στην Κύπρο
• Υλικά διανέμονται σε αθλητικούς συλλόγους
• 117 εκατομμύρια ΤΛ μεταφέρονται στην ΤΔΒΚ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ως η «Είμαστε η Ομάδα αναφορών», είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι θα μοιραζόμασταν με το κοινό τα
αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με το κατά πόσον οι προεδρικές εκλογές της ΤΔΒΚ 2020
πραγματοποιήθηκαν σε δημοκρατικό και διαφανές περιβάλλον, και εάν η βούληση των Τ/Κυπρίων
αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα των εκλογών.
Η Ομάδα «Είμαστε η Ομάδα αναφορών», κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα μετά από λεπτομερή
εξέταση της εκλογικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της. Ειδικά, οι συνεντεύξεις που
πραγματοποιήθηκαν με τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν άμεσα στις εκλογές. Η έκθεση
κοινωνικών μέσων, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τις χειραγωγούμενες δημοσιεύσεις και την
παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις επιθέσεις εναντίον των υποψηφίων από
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συγκεκριμένους κύκλους. Οι επιθέσεις ορισμένων μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία κατά τη διάρκεια
της εκλογικής διαδικασίας. Οι παρατηρήσεις και οι εμπειρίες των εκπροσώπων υποψηφίων, στους
οποίου ανατέθηκε καθήκον στις κάλπες την ημέρα των εκλογών και η έρευνα, η οποία περιλαμβάνεται
σε αυτήν την έκθεση, παρείχαν σημαντικά δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για το συμπέρασμα αυτής
της έκθεσης.
Σε αυτήν τη διαδικασία, η «Είμαστε η Ομάδα αναφορών», έλαβε πολλές πληροφορίες και παράπονα.
Κατά την ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης, αυτές οι πληροφορίες και τα παράπονα διερευνήθηκαν και
επιβεβαιώθηκε η ακρίβειά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν βρέθηκαν αρκετά δεδομένα για την
επιβεβαίωση ορισμένων καταγγελιών (για παράδειγμα, ζητήθηκε από τους προσωρινούς δημόσιους
υπαλλήλους στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών να παράσχουν γραπτή δήλωση για το ποιόν θα
ψηφίσουν · οι χωρικοί σε μια καφετέρια του χωριού απειλούνται με ένα όπλο κ.λπ.). Ωστόσο, ειδικά οι
δηλώσεις των υποψηφίων, η έρευνα και η αναφορά που αναφέρονται παραπάνω παρείχαν
ικανοποιητικά δεδομένα για αυτήν την έκθεση.
Είναι σαφές από το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και τις σαφείς παραβιάσεις που έχουν
δημοσιοποιηθεί ότι οι εκλογές δεν πραγματοποιήθηκαν σε δημοκρατικό, διαφανές και ασφαλές
περιβάλλον. Ορισμένοι υποψήφιοι έλαβαν απειλές θανάτου και δέχθηκαν απειλές βίας για να
αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Παρά όλες τις προειδοποιήσεις του Ανώτατου Εκλογικού
Συμβουλίου της ΤΔΒΚ, οι ενέργειες του τότε πρωθυπουργού Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ήταν υποψήφιος του
UBP κατά την περίοδο των εκλογών, παραβίαζαν τον νόμο περί εκλογών και δημοψηφισμάτων και δεν
συμμορφώθηκαν με την απαγόρευση προπαγάνδας ( συναντήσεις και δηλώσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την τελετή ανοίγματος της κλειστής πόλης του Βαρωσιού).
Ο υποψήφιος του UBP Ερσίν Τατάρ συναντήθηκε με πολιτικά πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση της
Τουρκίας σε ένα ξενοδοχείο στην Κερύνεια κατά την περίοδο των εκλογών. Αυτές οι συναντήσεις
φωτογραφήθηκαν και προβλήθηκαν από ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Ο Τατάρ δεν μπόρεσε να
παράσχει μια σαφή και ικανοποιητική εξήγηση μετά την αναφορά αυτών των συναντήσεων. Επίσης
παρέμεινε μη ανταποκρινόμενος στην αντίδραση του κοινού σχετικά με την παρέμβαση στις εκλογές και
την ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στις εκλογές. Ο Ερσίν Τατάρ έγινε το αντικείμενο αυτών των
παρεμβάσεων εις βάρος άλλων υποψηφίων. Σε αυτήν τη διαδικασία, άλλοι υποψήφιοι (όπως φαίνεται
από τις συνεντεύξεις της έκθεσης) έλαβαν ανοιχτές απειλές και επιθέσεις για να αποσύρουν την
υποψηφιότητά τους υπέρ του υποψηφίου UBP Ερσίν Τατάρ.
Ο πρόεδρος και ο ανεξάρτητος υποψήφιος Μουσταφά Ακιντζί και η οικογένειά του έγιναν στόχο
ανοιχτών επιθέσεων και απειλών βίας. Ο Ακιντζί έλαβε άμεσες απειλές θανάτου μέσω του ιδιαίτερου
γραμματέα της Προεδρίας της ΤΔΒΚ από άτομα, τα οποία παρουσίασαν τους εαυτούς τους ως πράκτορες
της MIT. Ο Μουσταφά Ακιντζί δέχθηκε πίεση για να αποσύρει την υποψηφιότητά του ή / και να μην γίνει
υποψήφιος. Ένας άλλος υποψήφιος, ο Σερντάρ Ντενκτάς, αντιμετώπισε απειλητικές και επιθετικές
δηλώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκλογικής περιόδου, σημειώθηκαν αυξημένες τρολ επιθέσεις
εναντίον υποψηφίων εκτός από τον υποψήφιο του UBP και ιδιαίτερα εναντίον του ανεξάρτητου
υποψηφίου Μουσταφά Ακιντζί στα κοινωνικά μέσα. Αυτές οι επιθέσεις μετατράπηκαν σε εργαλείο
προπαγάνδας για την εξωτερική παρέμβαση που στόχευε άμεσα στην αλλαγή του εκλογικού
αποτελέσματος. Όλα αυτά μαζί με τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις των ψηφοφόρων κατά την ημέρα
των εκλογών μας δείχνουν ότι οι προεδρικές εκλογές της ΤΔΒΚ 2020 δεν διεξήχθησαν με ίσους όρους και
με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο. Αποδεικνύουν επίσης σαφώς ότι ορισμένοι υποψήφιοι έλαβαν
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σοβαρές απειλές θανάτου, και ότι ορισμένοι υποψήφιοι διεξήγαγαν προεκλογική προπαγάνδα με
οικονομικούς πόρους και πολιτική υποστήριξη από την Τουρκία.
Εξετάζοντας το περιεχόμενο ολόκληρης της έκθεσης και τις εξελίξεις τη σχετική περίοδο, μπορούμε να
πούμε ότι η βούληση των Τουρκοκυπρίων δεν αντικατοπτρίστηκε στην κάλπη στις Προεδρικές Εκλογές
της ΤΔΒΚ 2020. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η δημοκρατική κουλτούρα και η οντότητα, η οποία
φέρεται να είναι ανεξάρτητη και κυρίαρχη, πέρασαν μια κρίση νομιμότητας με ανοιχτές παρεμβάσεις
από την Τουρκία. Είναι απαραίτητο ειδικά για τον Πρόεδρο της ΤΔΒΚ, που εκπροσωπεί τους
Τουρκοκύπριους στις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις, να δείξει ότι οι Τουρκοκύπριοι εκπροσωπούνται
με τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι ο υποψήφιος του UBP Ersin
Tatar, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές μέσω των ανοιχτών παρεμβάσεων της Τουρκίας, εκπροσωπεί τους
Τουρκοκύπριους, έχει αποδυναμωθεί.
Αυτή η έκθεση δείχνει ανοιχτά ότι στις προεδρικές εκλογές της ΤΔΒΚ το 2020, υπήρξαν ανοιχτές
παρεμβάσεις από την Τουρκία και ότι η αντιπροσωπευτική ικανότητα και νομιμότητα του εκλεγμένου
υποψηφίου είναι συζητήσιμη. Το πιο σημαντικό, οι Τουρκοκύπριοι, που αγωνίζονται για τη δημοκρατία,
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιβίωση για πολλά χρόνια, είδαν αυτές τις αξίες να υφίστανται
σοβαρές ζημιές. Επίσης έγιναν μάρτυρες του γεγονότος ότι η περίοδος των εσωτερικών εκλογών τους και
το αποτέλεσμα των εκλογών λεηλατήθηκαν με σημαντικές εξωτερικές παρεμβάσεις από την Τουρκία.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ:
Κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου, υπήρξαν άνευ προηγουμένου επιθέσεις και επιχρίσματα κατά
ορισμένων υποψηφίων μέσω των κοινωνικών μέσων. Στην ανάλυση που κάναμε ως ομάδα εργασίας,
διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων ήταν λογαριασμοί «troll» και «πλαστοί» και
ότι ενεργοποιήθηκαν σε λίγο πολύ τις ίδιες ημερομηνίες. Η λεπτομερής ανάλυση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης έχει ως εξής:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μέτρα που έλαβαν οι τουρκοκυπριακές αρχές για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19 που
εμφανίστηκε στο Βουχάν της Κίνας, οδήγησαν στην αναβολή των προεδρικών εκλογών της ΤΔΒΚ που
είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 26 Απριλίου 2019, και την ακύρωση ορισμένων εκλογικών
συναντήσεων και μεγάλων εκλογικών συγκεντρώσεων.
Οι αναφερόμενοι περιορισμοί οδήγησαν σε μια εκλογική περίοδο κατά την οποία οι υποψήφιοι
πραγματοποίησαν τις προπαγανδιστικές τους δραστηριότητες κυρίως μέσω των πλατφόρμων κοινωνικών
μέσων. Ωστόσο, βρέθηκαν πειστικά στοιχεία για μια συντονισμένη προσπάθεια να επηρεαστούν οι
εκλογές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκαν δύο τύποι λογαριασμών ύποπτων ομάδων που λειτουργούν με
οργανωμένο τρόπο: Ο πρώτος είναι οι ψεύτικοι λογαριασμοί που ονομάζονται «troll» και διαδίδουν
διάφορα παραπλανητικά ή προκλητικά περιεχόμενα. Ο άλλος είναι οι χρήστες με πολλούς οπαδούς, που
ορίζονται ως «super connectors» που έχουν τη δυνατότητα να διαδίδουν μηνύματα αποτελεσματικά και
γρήγορα.
Είναι κατανοητό ότι και οι δύο τύποι ομάδων συγκεντρώθηκαν γύρω από ορισμένες κοινότητες,
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προσέλκυαν κοινό αντιπολίτευσης με τις αναρτήσεις τους, και είχαν ως κίνητρο να επιδεινώσουν τις
πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις τόσο στο βόρειο τμήμα της Κύπρου όσο και στην Τουρκία.
Φαίνεται ότι αυτές οι ομάδες δίνουν προτεραιότητα σε στρατηγικές όπως η εξάπλωση αβάσιμων και
ψεύτικων ειδήσεων εναντίον του υποψηφίου Μουσταφά Ακιντζί, ανακριβείς πληροφορίες για τις
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και προκλητικές ρητορικές που στοχεύουν στην υποκίνηση μίσους
και εχθρότητας σε ένα μέρος του κοινού.
Σύμφωνα με αυτήν τη στρατηγική, τα μηνύματα που στοχεύουν στην επίθεση των προσωπικών
δικαιωμάτων του Ακιντζί, τοποθετώντας τον Ακιντζί εναντίον της Τουρκικής Δημοκρατίας ή του λαού της
Τουρκίας και στη δημιουργία τεχνητής τουρκοκυπριακής σύγκρουσης, κοινοποιήθηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκλογικής περιόδου. Αυτά είχαν ως στόχο να δυσφημίσουν τον υποψήφιο στα μάτια των
ψηφοφόρων.
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, ενεργοποιήθηκαν δεκάδες λογαριασμοί Twitter που
εδρεύουν στην Τουρκία και / ή λογαριασμοί που συμπεριφέρθηκαν με διαφορετικά κίνητρα στο
παρελθόν με διαφορετικά ψευδώνυμα επανενεργοποιήθηκαν.

ΕΙΚΟΝΑ 1
Για το σκοπό αυτό, δεκάδες διαφορετικοί λογαριασμοί με ψευδώνυμα, όπως «TorosToroslar, Rauf
Denktas, Kibrisli Ecevit, kibrislimucahit, KibrisTarihi, Denktasgiller, kibrishikayeler, DOGUAKDENIZ,
RUMPOSTASI, MagusalSevket, asenaribogan, Nibledikuc, Nibledikuc , ενεργοποιήθηκαν την ίδια
περίοδο
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ΕΙΚΟΝΑ 2
Μέσω της μεθόδου χαρτογράφησης προσδιορίστηκε ότι οι εν λόγω λογαριασμοί ενήργησαν εντός
του ίδιου συμπλέγματος. Προσδιορίστηκε επίσης ότι πολλοί bots / ψεύτικοι ακόλουθοι προστέθηκαν
σε αυτούς τους λογαριασμούς. Ο ελάχιστος αριθμός bots / ψεύτικων οπαδών που προστέθηκαν ήταν
1.000.

ΕΙΚΟΝΑ 3
Εκτός από το ότι είναι συνεκτικά, το πιο σημαντικό κοινό χαρακτηριστικό αυτών των λογαριασμών
ήταν οι αναρτήσεις στην Κύπρο και το γεγονός ότι προσποιήθηκαν τους Κύπριους χρησιμοποιώντας
φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν από ανοιχτές πηγές.
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ΕΙΚΟΝΑ 4
Διαπιστώθηκε ότι την ίδια περίοδο δημιουργήθηκαν ψεύτικοι λογαριασμοί με όνομα παρόμοιο με
αυτόν που χρησιμοποίησε ο Μουσταφά Ακιντζί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Με την κοινή χρήση
πλαστών περιεχομένων, αυτοί οι λογαριασμοί αποσκοπούν στη παραπλάνηση και την χειραγώγηση
της κοινότητας.

ΕΙΚΟΝΑ 5
Ενώ η πηγή των αναρτήσεων που περιείχαν αβάσιμους ισχυρισμούς, ψεύτικες ειδήσεις, ψευδείς
πληροφορίες και ρητορική μίσους εναντίον του Ακιντζί ήταν συνήθως λογαριασμοί «τρολ» με
κυπριακά πρόσωπα, οι θεματικοί λογαριασμοί ανέλαβαν το ρόλο των «υπερ συνδέσμων» και
διέδωσαν αυτές τις δημοσιεύσεις.
Στη συνέχεια, μέσω λογαριασμών bot που διαχειρίζονται ένα μόνο κέντρο, αυτές οι αβάσιμες
αξιώσεις μετατράπηκαν τεχνητά σε ένα δημοφιλές θέμα (TT) στο Twitter και συζητήθηκαν σε άλλες
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια κοινή γνώμη εναντίον του
Ακιντζί.
Αφού έγινε το Trending Topic (TT), παραδόθηκαν παραπλανητικές / χειραγωγημένες δημοσιεύσεις σε
ευρύτερο κοινό μέσω πλατφόρμων μέσων κοντά στην κυβέρνηση της Τουρκίας (εφημερίδες,
τηλεοράσεις, ιστοσελίδες ) και συνεχίστηκαν εκστρατείες εναντίον του Ακιντζί.
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ΕΙΚΟΝΑ 6
Επειδή η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κοινωνική πλατφόρμα μεταξύ των Τουρκοκυπρίων είναι το
Facebook, και έτσι το περιεχόμενο στο Twitter δεν προσεγγίζει άμεσα τους Τουρκοκύπριους
ψηφοφόρους, καθορίστηκε ότι εκατοντάδες πλαστοί λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στο Facebook
μεταξύ Ιουλίου 2020 και Οκτωβρίου 2020.
Το παραποιημένο περιεχόμενο που μεταφέρθηκε στο Facebook διαδόθηκε με οργανωμένο τρόπο
μέσω ψεύτικων λογαριασμών στο Facebook, κυρίως σε ομάδες αγορών και πωλήσεων που
δραστηριοποιούνται στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, σε χιούμορ, αθλητικά και ομάδες πολιτών.
Έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης κοντά στην κυβέρνηση στην Τουρκία
τοποθέτησαν τους Τουρκοκύπριους χρήστες κοινωνικών μέσων ως το κοινό-στόχο και μοιράστηκαν
αυτούς τους αβάσιμους ισχυρισμούς ως «περιεχόμενο που υποστηρίζεται».
Εκτός από τον Ακιντζί, την οικογένεια του Ακιντζί, τον στενό κύκλο και το προσωπικό της Προεδρίας
υπέστησαν επίσης επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά την εκλογική περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο,
έγιναν αβάσιμοι ισχυρισμοί και κατηγορίες ότι «δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από την Προεδρία»,
ορισμένα ονόματα γνωστά από την τουρκοκυπριακή κοινότητα έγιναν στόχοι. Ως αποτέλεσμα, αυτά
τα ονόματα εκτέθηκαν σε συκοφαντίες, σοβαρές προσβολές και απειλές.
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ΕΙΚΟΝΑ 7
Ο τότε συντονιστής επικοινωνιών Ali Bizden της Προεδρίας, Εκπρόσωπος Τύπου Barış Burcu, και
Ειδικός Σύμβουλος Πολιτικών Υποθέσεων και Ιστορίας Meltem Onurkan Samani, όσοι ήταν στην
ομάδα του Ακιντζί, καθώς και εκείνοι, που δήλωσαν ότι υποστήριξαν τον Ακιντζί στις εκλογές ή
δήλωσαν ότι ήθελαν λύση στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, έγινε επίσης
άμεσος στόχος για πολιτικές πίεσης, εκφοβισμού και πολιτικές εκφοβισμού που αποτελούνται από
σοβαρές προσβολές, συκοφαντίες και απειλές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Οι επιχειρήσεις αντίληψης και επιρροής που πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμων κοινωνικών μέσων
απειλούν ιδιαίτερα τις δημοκρατικές εκλογές, τα άτομα, τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τα πολιτικά
συστήματα σε όλο τον κόσμο.
Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει ισχυρισμούς το 2017
και το 2018 ότι κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) 2016,
χρησιμοποιήθηκαν ορισμένοι ψεύτικοι λογαριασμοί για χειραγώγηση των εκλογών.
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Σύμφωνα με αυτούς τους ισχυρισμούς, λογαριασμοί troll που δημιουργήθηκαν από τις αρχές της
Ρωσικής Ομοσπονδίας (RF) προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια αντίληψη υπέρ του πρώην προέδρου
των ΗΠΑ, Donald Trump, παρουσιάζοντας παραπλανητικές και ψεύτικες πληροφορίες εναντίον των
προεδρικών υποψηφίων Hillary Clinton, Marco Rubio, Ted Κρουζ και άλλων προσωπικοτήτων του
Δημοκρατικού Κόμματος.
Μια παρόμοια συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των Γαλλικών Γενικών Εκλογών του 2017,
και δηλώθηκε ότι ψεύτικες ειδήσεις και κάποιο παραπλανητικό περιεχόμενο, το οποίο κυκλοφόρησε
μέσω πλατφόρμων κοινωνικών μέσων, παρείχε μια κερδοσκοπική ροή πληροφοριών για να επηρεάσει τα
αποτελέσματα των εκλογών.
Υπάρχουν συγκεκριμένα και πειστικά ευρήματα σχετικά με μια συστηματική σειρά επιχειρήσεων
κοινωνικών μέσων που αποσκοπούν στη χειραγώγηση, προσπαθώντας να προκαλέσουν προκατάληψη
στις πολιτικές προτιμήσεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον
Οκτώβριο του 2020, όταν πραγματοποιήθηκαν οι προεδρικές εκλογές της ΤΔΒΚ.
Αυτές οι εικονικές επιχειρήσεις, ενώ στόχευαν ειδικά τον Μουσταφά Ακιντζί, τον στενό του κύκλο και την
ομάδα της Προεδρίας της περιόδου, αποσκοπούσαν επίσης στον εκφοβισμό των προοδευτικών ν
Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι υποστηρίζουν μια λύση στην Κύπρο με βάση μια δικοινοτική και διζωνική
ομοσπονδία .
Παρατηρήσεις και τεχνικά ευρήματα δείχνουν ότι οι αναφερόμενες πράξεις κοινωνικών μέσων
προέρχονται από το εξωτερικό του νησιού και ήταν μη νησιωτικής προέλευσης και ήταν συντονισμένες.
Αποκαλύφθηκε ότι αυτά διαδόθηκαν από ορισμένους οργανισμούς μέσων, αριθμούς και λογαριασμούς
κοινωνικών μέσων κοντά στην κυβέρνηση της Τουρκίας.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ στους ΠΟΛΙΤΕΣ
Αυτή η έρευνα είναι η συνέχεια του έργου που πραγματοποιείται από το Κέντρο Μελετών
Μετανάστευσης, Ταυτότητας και Δικαιωμάτων (CMIRS) κάθε τρεις μήνες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
τον Δεκέμβριο του 2020 μεταξύ 500 ατόμων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων.
Σε αυτήν την έρευνα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν υπήρξε παρέμβαση της Τουρκίας στις προεδρικές
εκλογές. Το 57,52% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η Τουρκία παρέμβηκε στις προεδρικές εκλογές.
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Πιστεύετε ότι η Τουρκία παρέμβηκε στις προεδρικές εκλογές;

Το 53,32% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η παρέμβαση στην πολιτική μας βούληση συνεχίζεται
μέχρι σήμερα.

Πιστεύετε ότι συνεχίζεται η παρέμβαση στην πολιτική μας βούληση;

Το 75,86% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η παρέμβαση στην πολιτική μας βούληση είναι
απαράδεκτη.
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Πιστεύετε ότι αυτό είναι αποδεκτό;

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ :
Αυτή η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 280 αξιωματούχων της ψηφοφορίας μέσω
τηλεφωνικής συνέντευξης.

Οι κάλπες έκλεισαν και σφραγίστηκαν κατάλληλα;
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Υπήρξαν προβλήματα που παρατηρήσατε σχετικά με την κάλπη;

Ήταν όλα τα μέλη του εκλογικού συμβουλίου παρόντα;
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Έγιναν αποδεκτοί οι εκλογικοί παρατηρητές για την καταμέτρηση
των ψήφων;

Υπήρξαν προσπάθειες για συγκέντρωση πλήθους, εκστρατεία ή
συγκέντρωση ανθρώπων κοντά στο κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η
ψηφοφορία;

23

Υπήρχαν προβλήματα γύρω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε
η ψηφοφορία;

Αυτά τα προβλήματα αναφέρονται ως:
- Στο Δημοτικό Σχολείο Atatürk ο Μουχτάρης από το UBP ήταν στην πόρτα και προσπάθησε να
καθοδηγήσει το κόσμο.
- Οι άντρες του Τατάρ άσκησαν σαφή πίεση. (προφορικά)
- Ο Türkay Tokel και οι άνθρωποι από το UBP απείλησαν τους ψηφοφόρους μπροστά από το δημοτικό
σχολείο Barış ve Özgürlük. Τα χρήματα διανεμήθηκαν. Οι ταυτότητες συλλέχθηκαν μια ημέρα πριν.
- Άτομα από το UBP άσκησαν πίεση. Δημιούργησαν προβλήματα κατά τη μέτρηση των ψηφοδελτίων,
έβαλαν ένα τραπέζι
- Διανεμήθηκαν 2.000 ΤΛ (κάλπη αρ. 13)
- Οι παρατηρητές CTP δεν έγιναν δεκτοί στο δεύτερο γύρο.
- Οι υποστηρικτές του UBP δημιουργούσαν αντιλήψεις στο κοινό. Είχαν κοφτερά βλέμματα και
ασκούσαν ψυχολογική πίεση
- Υπήρχε συνωστισμός.
- Στο διπλανό δωμάτιο ήταν το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο
- Τα μέλη του UBP μιλούσαν στους ανθρώπους και προσπαθούσαν να πάρουν τις ψήφους τους.
- Ο Olgun Amcaoğlu ήταν στο σχολείο στο οποίο ήμουν. Ένας νεαρός άνδρας με μοτοσικλέτα έδωσε
πληροφορίες στον κ. Olgun για τους ανθρώπους που ήρθαν. Ο κ. Olgun σημειώνει τα ονόματα των
ανθρώπων που αναφέρονται.
- Ένα πλήθος αποτελούμενο από υποστηρικτές του UBP μιλούσαν συνεχώς με το κόσμο, που ερχόταν και
προσπαθούσαν να τους πείσουν να ψηφίσουν τον υποψήφιο του UBP.
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- Ο Υπουργός Οικονομικών ήρθε, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε εκεί στις 5:30.
- Οι μεγάλες οικογένειες καλωσορίζονταν από τους εκπροσώπους εκεί. Είχαν λίστες στα χέρια τους.
- Ένα άτομο προσπάθησε να ψηφίσει σε κάλπη διαφορετική από αυτή στην οποία είχε εγγραφεί.
Παρέμβηκα. Απειλήθηκα από το CTP. Έδωσα τα στοιχεία του του στον σχετικό δικηγόρο.
- Παρακολούθησα έναν αστυνομικό να χαιρετά τους ανθρώπους και πιστεύω ότι διένεμε χρήματα.
Κάποια άτομα είχαν στα χέρια τους εκλογικές λίστες.
- Λήφθηκαν φωτογραφίες
- Υπήρξε μια διαφωνία με τον εκπρόσωπο της UBP. Μόνο 2 εκπρόσωποι επιτρεπόταν να μείνουν στο
δωμάτιο.

- Τα χρήματα διανεμήθηκαν. Κάλπη 19 Δημοτικού Σχολείου Kurtulus.
- Τα χρήματα διανεμήθηκαν από τον Mahmut Özçınar. Akçay αρ. 2
- Οι λίστες ψηφοφόρων ήταν εκεί έξω, και οι άνθρωποι κλήθηκαν σε ομάδες
- Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστήριζαν έναν συγκεκριμένο υποψήφιο.
- Ο υπάλληλος της αίθουσας ψηφοφορίας, παρατηρητής του UBP έδωσε μια λίστα στον επίσημο που
περιμένει έξω. Μεριμνούσαν για τη μεταφορά των απουσιών.
- Ο εκπρόσωπος της UBP κάθισε με τη λίστα, έδιδε πληροφορίες για τους απουσιάζοντες. Υπήρχαν
αντιρρήσεις στο κεντρικό Τρίκωμο. Υπήρξαν διαπληκτισμοί στο Yeşilköy (Άγιο Ανδρόνικο). Υπήρξαν
πιέσεις κατά την καταμέτρηση των ψήφων. Οι αποφάσεις ήταν υπέρ του UBP
- Ο προεδρεύων (από το UBP) κουβεντιάζει στο τηλέφωνο, παρεμβαίνουμε, απολύθηκε.
- Ο εκπρόσωπος του UBP έλεγχε τους ανθρώπους που έφτασαν σε μια λίστα που είχε στο χέρι του.
Νομίζω ότι κάλεσαν εκείνους, που δεν ήρθαν. Ρώτησαν για τους ανθρώπους, που δεν είχαν έρθει, και
τους περίμεναν.
- Ψευδή ψηφοδέλτια , απειλές, εκβιασμός, αγορά ψήφων
- Οι εκπρόσωποι της UBP έλεγχαν τα ονόματα των ατόμων με αυτά τα χαρτιά που είχαν και
προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν ψήφους με αυτόν τον τρόπο.
- Δούλεψαν με λίστες. Καλέσαμε το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο αλλά δεν μπορούσαμε να
επικοινωνήσουμε με κανέναν.
- Παρατήρησα ότι ορισμένα άτομα διεξήγαγαν μυστικές συνομιλίες πριν και μετά την ψηφοφορία.
- Έκαναν ελέγχους με τις λίστες που είχαν.
- Μερικοί άνθρωποι έλεγαν στους ανθρώπους, που ήρθαν: «Μην μαυρίσεις τον ήλιο» και «Ψήφος για
τον ήλιο». Παρακολούθησα έναν υπουργό να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει «αν η δουλειά έχει γίνει,
κάντε την πληρωμή».
- Οι σφραγίδες που στάλθηκαν είχαν μια ταινία στην πίσω πλευρά. Αξιωματούχοι αφαίρεσαν αυτήν την
ταινία . Υπήρχαν ψηφοδέλτια που σφραγίστηκαν με την πίσω όψη της σφραγίδας (Kuruova)
- Έκαναν λίστες, άσκησαν πίεση σε άτομα που είχαν δώσει χρήματα στο παρελθόν. Η αστυνομία τα
διένεμε.
- Οι εκπρόσωποι του UBP παρακολουθούσαν τους ψηφοφόρους με τους καταλόγους που είχαν.
- Υπήρξαν παρεμβάσεις. Οι λίστες κυκλοφόρησαν έξω. Υπήρχαν ψηφοδέλτια που διπλώθηκαν με
διαφορετικό τρόπο.
- Τα ονόματα δόθηκαν από εκείνους που βρίσκονταν μέσα σε εκείνους που βρίσκονταν έξω. Οι ομάδες
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έξω καλούσαν τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν έρθει ένα προς ένα. Σε κάθε εκλογική περίοδο,
καλούνται τα ίδια άτομα από το ίδιο κόμμα.
- Οι άνθρωποι καθοδηγούνται από τα κόμματα, υπήρχαν συνομιλίες «όπως συμφωνήσαμε» μεταξύ
οικογενειών και εκπροσώπων του κόμματος στις εξωτερικές πόρτες. Έγιναν διάφορες εισηγήσεις για να
ψηφίσουν άτομα σε ομάδες.
- Είδα τα μέλη του UBP να μαζεύουν ανθρώπους, που δεν ήρθαν, από τα σπίτια τους με ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα.
- Είδα τους εκπροσώπους του κόμματος να παίρνουν ανθρώπους από τα σπίτια τους για να ψηφίσουν και
να τους μεταφέρουν στην κάλπη.

Έπαιρναν τις τσάντες και τα τηλέφωνα των ψηφοφόρων;

Υπήρχαν εκλογικοί κατάλογοι εντός ή εκτός του κτηρίου;
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Ελέγχονταν τα δελτία ταυτότητας των ψηφοφόρων;

Ζητούσαν από τους ψηφοφόρους τις υπογραφές τους;
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Θα μπορούσαν να φανούν οι ψήφοι στα ψηφοδέλτια μέσα από τη
διαφανή κάλπη;

Έχετε δει το ίδιο άτομο να φέρει περισσότερους από έναν ψηφοφόρους
στην κάλπη;
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Επιτράπηκε να υπηρετήσετε ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια της
καταμέτρησης;

Παρατηρήσατε προβλήματα κατά την καταμέτρηση των ψήφων;

Αυτά τα προβλήματα αναφέρονται ως εξής:
- Ήταν σε θέση να παρακολουθεί από απόσταση.
- Δεν μας επέτρεψαν να πάμε μέσα, τοποθετήσαμε ένα τραπέζι για να παρακολουθούμε.
- Οι υποστηρικτές του Τατάρ πίεσαν να καταμετρηθούν δύο φορές τα ψηφοδέλτια, προειδοποίησα την
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αστυνομία, το πρόβλημα λύθηκε.
- Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων, το άλλο κόμμα αντιτάχθηκε και προσπάθησε να
καταμετρηθούν οι ψήφοι μας ως άκυρες, αλλά παρεμβήκαμε και δεν υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.
- Όποτε υπήρχαν αντιρρήσεις, μια ομάδα 20 ατόμων από το άλλο κόμμα έκαναν δυνατούς θορύβους,
άρχιζαν καυγάδες και λογομαχίες.
- Ο παρατηρητής του UBP προσπάθησε να καταμετρήσει τις ψήφους με τον προεδρεύοντα, παρέμβηκα.
Είπα ότι αυτό δεν ήταν δυνατό. Υποχώρησαν.
- Υπήρχαν λογομαχίες . Κάποιοι προσπάθησαν να μπουν και να παρέμβουν.
- Υπήρξαν αντιρρήσεις σχετικά με τα ψηφοδέλτια που σφραγίστηκαν δύο φορές, είπαν ότι ήταν το
κούνημα του χεριού. Ο προεδρεύων ήταν κάτω από πίεση.
- Ο προεδρεύων υπολόγιζε ως έγκυρο ένα ψηφοδέλτιο αν ήταν σφραγισμένο δύο φορές. Αποδέχθηκε
ένα ψηφοδέλτιο που δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτό. Την τελευταία στιγμή, όταν τελείωσε η καταμέτρηση
των ψήφων, αποδέχθηκε το ψηφοδέλτιο που έπρεπε να ήταν άκυρο.
- Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι καταμέτρησης σε διαφορετικές κάλπες.
- Δεν μας επιτρεπόταν να εισέλθουμε. Κάλπη αρ. 24 στο Kalkanlı.(Καπούτι)
- Μας έκαναν να καθίσουμε μακριά και μετά πλησιάσαμε.
- Έγινε βιαστικά. Δεν υπήρχε ευκαιρία να παρατηρήσω.
- Το YDP δημιούργησε χάος και ταραχές.
- Υπήρξε μια λογομαχία με τον παρατηρητή CTP.
- Ψήφιζαν εκ μέρους εκείνων που βρίσκονταν στο εξωτερικό, υπήρχαν αντιρρήσεις, αλλά αυτές οι
αντιρρήσεις δεν έγιναν δεκτές.
- Παρόλο που ήμουν παρατηρητής στον πρώτο γύρο, επειδή υπήρχαν δύο παρατηρητές στον δεύτερο
γύρο, δεν μου επιτράπηκε να μπω μέσα με αφορμή τα μέτρα του covid 19.
- Οι παρατηρητές και οι εκπρόσωποι του UBP προσπαθούσαν να αποκόψουν αυτούς που ήρθαν να
ψηφίσουν και να τους ελέγξουν με τις λίστες που είχαν.
- Η γρήγορη μέτρηση και οι ενστάσεις δεν ελήφθησαν υπόψη
- Γρήγορη μέτρηση
- Υπήρχαν δύο ψηφοδέλτια αναδιπλωμένα μαζί. Το ένα έγινε αποδεκτό και το άλλο θεωρήθηκε άκυρο.
Και τα δύο θα έπρεπε να είναι άκυρα.
- Ψηφοδέλτια διπλώνονται με διαφορετικό τρόπο (σημάδι)
- Ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του κόμματος και ο Μουχτάρης με ρώτησαν γιατί ήρθα. Είπα ότι
ήμουν παρατηρητής, ήρθαν κατά πάνω μου και το πρόβλημα δεν επιλύθηκε ακόμη και μετά την έλευση
του αστυνομικού. Δεν μπόρεσα να υπηρετήσω ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης.
(Είπαν, «Νομίζετε ότι θα κάνουμε κάτι παράνομο»;)
- Οι παρατηρητές του UBP προέβησαν σε αβάσιμες αξιώσεις και έβαζαν τον προεδρεύοντα να
καταμετρήσει τους ψήφους.
- Οι δικαστές του δικαστηρίου στην περιοχή Alsancak (Καραβάς) έπρεπε να εξηγήσουν τη διαφορά
μεταξύ παρατηρητών και εκπροσώπων.
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Μπορούσαν όλοι οι παρατηρητές, να επιβλέπουν την καταμέτρηση
των ψήφων;

Εμποδίστηκε η ορατότητα σας κατά την καταμέτρηση των ψήφων;
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Είχατε ψηφοφόρους που έδειξαν το ψηφοδέλτιο τους ή έβγαλαν
φωτογραφίες;

Εάν ναι, κρίθηκε έγκυρη η ψήφος του/της;
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Άλλα σχόλια:
- Ανάγκασαν κόσμο να κάνει ότι ήθελαν. Ο Ερσίν Τατάρ έδωσε μια σύντομη ομιλία στο δήμο Gönyeli.(
Κιόνελι ). Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Taçoy μίλησε με τους ανθρώπους ένα προς ένα και τους καθοδήγησε.
- Λόγω της σφραγίδας πίσω από τον Ακιντζί, όταν οι ψηφοφόροι ψήφισαν, υπήρχαν αντιρρήσεις ότι
πρόκειται για διπλή σφραγίδα. Αλλά αυτό λύθηκε μετά από μια μικρή συζήτηση.
- Υπήρξαν δηλώσεις ότι το UBP ήταν μπροστά και εκφράσεις όπως «μην ενοχλείτε, θα κερδίσουμε».
- Στο δεύτερο γύρο των εκλογών , ένα άτομο ήρθε χωρίς δελτίο ταυτότητας, παρέμβηκα. Επειδή ήταν ένα
χωριό, επρόκειτο να το αποδεχτούν. Αλλά παρέμβηκα, έτσι ώστε όλα να γίνονται σύμφωνα με τους
κανόνες, και έδωσε την ταυτότητά του.
- Θα περίμενα ότι το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο θα είναι πιο προσεκτικό. Θα έπρεπε να είχαν
παρέμβει εναντίον εκείνων με τις λίστες. Είμαι της άποψης ότι η αστυνομία δεν απέτρεψε σωστά αυτές
τις καταστάσεις και δεν εκπλήρωσε το καθήκον της.
- Συνάντησα τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω κατά την ψηφοφορία στο νηπιαγωγείο
Yeniyüzyıl.
- Τα ψηφοδέλτια καταστράφηκαν χωρίς να ρίχνονται στα κουτιά.
- Δεν υπήρχαν παρατηρητές στο Balalan (Πλατανισσός ) και το Sipahi (Αγία Τριάδα).

- Ήμουν αξιωματούχος στην κάλπη 1. Στην ειδοποίηση που έλαβα, έλεγε κάλπη 30. Το ανέφερα στο
εκλογικό συμβούλιο της περιφέρειας και μου είπαν να το αλλάξω με το χέρι. Δήλωσα ότι κάτι τέτοιο δεν
ήταν δυνατό. Τότε ο εισαγγελέας έφερε άλλη μια ειδοποίηση με τη κάλπη μου. Νομίζω ότι αυτό ήταν
μέρος της παρέμβασης.
- Ο εκπρόσωπος του UBP καθόταν μέσα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Έλεγχε όσους έφτασαν στη
λίστα που είχε.
- Υπήρξε ένας αέρας έντασης που προκλήθηκε από την αστυνομία.
- Στον δεύτερο γύρο, ένας πρόσθετος κατάλογος ψηφοφόρων κατατέθηκε στην κάλπη Yedidalga
(Πoταμός του Κάμπου) αριθ. 24 στις 10:30. Είμαι της άποψης ότι υπήρχαν στρατιώτες σε αυτόν τον
πρόσθετο κατάλογο ψηφοφόρων. Έφερα αντίρρηση αλλά η ένστασή μου δεν έγινε αποδεκτή.
Απομνημόνευσα το πρώτο όνομα στην πρόσθετη λίστα ψηφοφόρων. Επικοινώνησα με μερικούς
δικηγόρους. Εξήγησα επίσης την κατάσταση στον κ. Tacan Reynar μέσω των κοινωνικών μέσων.
- Οι φίλοι του παρατηρητή αποκλείστηκαν σε άλλες κάλπες.
- Δεν μας επιτρεπόταν να μπούμε μέσα, έπρεπε να παρακολουθήσουμε από το παράθυρο.
- Στο δεύτερο γύρο, οι παρατηρητές άλλαξαν κατά την καταμέτρηση των ψήφων (εκτός από τον
προεδρεύοντα). Εκείνοι που ήρθαν στο δεύτερο γύρο ήταν υποστηρικτές του UBP και προσπάθησαν να
μετρήσουν μερικές από τις άκυρες ψήφους, αλλά εγκατέλειψαν αυτήν την προσπάθεια, όταν είδαν ότι ο
προεδρεύων ήταν δημοκρατικός.
- Ο επικεφαλής της ψηφοφορίας γνώριζε σε ποιον ανήκε η ψήφος από την σφραγίδα στο πίσω μέρος.
- Ακολουθούσαν τους ανθρώπους στους οποίους μοίρασαν χρήματα.
- Είδαμε ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ψηφοφορίας μιλούσαν με υποστηρικτές του UBP.
Παρεμβαίνουμε.
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- Ο ψηφοφόρος είπε ποιον ψήφισε, το έδειξε και το έβαλε στο κάλπη. Η ψήφος κρίθηκε έγκυρη.
- Με τις διαφανείς κάλπες, τα ψηφοδέλτια ήταν πολύ ορατά και μπορούσε να φανεί ποιος ψήφισε ποιο.
Είχα δυσκολία να μπω ως παρατηρητής.
- Οι αξιωματούχοι της κάλπης αποτελούνται από τους ίδιους ανθρώπους σε κάθε εκλογή, και ακόμη και
οι αστυνομικοί που είναι εν ενεργεία είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτά τα άτομα ανήκουν σε ορισμένα
κόμματα.
- Οι αλλοδαποί ζητούσαν συνεχώς ονόματα κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας.
- Το γεγονός ότι οι ψήφοι μπορούσαν να φανούν ανοιχτά και καθαρά στις διαφανείς κάλπες
δημιούργησε πίεση στους πολίτες.
- Άτομα των οποίων τα πρόσωπα είδα για πρώτη φορά ήρθαν να ψηφίσουν.
- Οι βουλευτές του UBP έφεραν τους ανθρώπους στις κάλπες, κάλεσαν όλους έναν προς έναν και τους
έφεραν στην κάλπη.
- Οι εκπρόσωποι του UBP (επιθεωρητής) έγιναν δεκτοί στο δωμάτιο από το πρωί και τους πρόσφεραν
ποτά.
- Το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο ήταν πολύ απρόσεκτο να επιλέξει τα μέλη και τους προέδρους του
εκλογικού συμβουλίου. Αυτοί οι άνθρωποι επέλεγαν μεριά.
- Ενώ οι προεδρεύοντες και η αστυνομία πρέπει να είναι αμερόληπτα άτομα, είδα ότι αντιμετώπισαν
τους παρατηρητές του UBP με διαφορετικό τρόπο. Παρόλο που έπαιρναν φαγητό από το Ανώτατο
Εκλογικό Συμβούλιο, το UBP πρόσφερε επίσης φαγητό.
- Έπρεπε να πούμε στα μέλη του εκλογικού συμβουλίου ποιες ψήφοι είναι έγκυρες και ποιες όχι.
- Είδα ότι τα ψηφοδέλτια τα μετέφεραν οι υπεύθυνοι των εκλογικών κέντρων και όχι η αστυνομία.
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