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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΕ ΘΕΜΑ:
1. (α) Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Αρ.Φακ. 23.01.055.019.2014)
(β) Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροπ.) Νόμος του 2014
(Αρ.Φακ. 23.01.055.020.2014)
Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ μετά από το γραπτό μας αίτημα για συμμετοχή στη
συζήτηση κλήθηκε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών διότι θεωρούμε ότι τα πιο πάνω
θέματα είναι ύψιστης και ηθικής σημασίας για εμάς.
1. Ως προς το πρώτο θέμα 1(α) η ερώτησή/απορία μας είναι: Σε τι εξυπηρετεί και ποιους αυτή η
«αυτεπάγγελτη» εγγραφή των ψηφοφόρων και συνεπώς η τροποποίηση του άρθρου 97 εδάφιο 3;
Αν είναι θέμα «εκσυγχρονισμού»(;) γιατί δεν τροποποιείτε και το πιο κάτω άρθρο 107 το οποίο βρίθει
δυσμενούς διάκρισης στερώντας το δικαίωμα στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες να ψηφίζουν στις
κατεχόμενες επαρχίες των μανάδων τους – ενώ οι εκ πατρογονίας έχουν αυτό το δικαίωμα1, το αίτημά
μας αυτό έχει φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην Περιοδική Οικουμενική Αναθεώρηση όπου
η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξεταστεί πολύ πρόσφατα στις 4.2.20142 και γι αυτό το θέμα. Δυστυχώς
όμως λανθασμένα και παραπλανητικά δήλωσε ότι οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες απολαμβάνουν ΟΛΑ
τα δικαιώματα όπως οι εκ πατρογονίας πρόσφυγες3.
2. Και ενώ τα παιδιά μας, οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εκπληρώνουν όλες τις
υποχρεώσεις τους απέναντι στην πατρίδα τους ΔΕΝ έχουν τόσα δικαιώματα όσα η πολιτεία
εξακολουθεί να δίνει απλόχερα και με υπέρμετρο ζήλο και ζέση στους Τουρκοκυπρίους4. ΄Ερχεστε
τώρα να τροποποιήσετε και τον περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμο και
να δώσετε στους Τουρκοκύπριους που, άκουσον-άκουσον, κατοικούν στις περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Δηλαδή που κατοικούν
στο ψευδοκράτος. Που σφετερίζονται τις περιουσίες μας. Που καταστρέφουν την πολιτιστική
κληρονομιά και μετατρέπουν τις εκκλησίες μας σε τζαμιά, μπαρ και εστιατόρια5. Που δεν
υπερασπίστηκαν ποτέ την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά που εκμεταλλεύονται τους πάντες και τα πάντα
Που δεν έχουν δώσει ούτε ένα σεντ για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Που δεν πληρώνουν
καθόλου φόρους, στην Κυπριακή Δημοκρατία αφού δεν «ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο». Που
συνεχίζουν όχι μόνο να αφήνουν τον Πενταδάκτυλο λερωμένο αλλά και να τον καταστρέφουν. Που
μια ζωή το παίζουν «οι καημένοι» και «απομονωμένοι». Που οι εγκλωβισμένοι μας από 22,000
έμειναν 440 δεινοπαθούντες και οι συγγενείς των αγνοουμένων ακόμα καρτερούν... Καλά δεν
ντρέπεστε; Μέχρι πότε θα συνεχίσει αυτός ο κατατρεγμός και ο εμπαιγμός των προσφύγων; Κατά τα
άλλα ετοιμάσατε και έγγραφο για μέτρα αναχαίτισης των πωλήσεων ακινήτων περιουσιών στα
κατεχόμενα. Κυρίες και κύριοι, με τον πλέον επίσημο τρόπο και έναντι κάθε υγιούς λογικής,
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η εκλογική αυτή διαδικασία που εσείς επιτρέπετε στους «πολίτες» της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι
οποίοι ζουν στα κατεχόμενα στερείται, κατά την ταπεινή μας άποψη, παντός είδους συνταγματικής,
νομικής , πολιτικής και οπωσδήποτε ηθικής νομιμότητας. Καταλύεται ή όχι η Κυπριακή Δημοκρατία
από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής; Αλλοιώνει επικίνδυνα ή όχι, το πολιτικό σκηνικό στην
νόμιμη ελεύθερη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας; Απαντήστε μας επιτέλους με σοβαρότητα και
επιστημονική τεκμηρίωση και όχι με υπεκφυγές. Το να ψηφίζουν οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στις
ελεύθερες περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί τον έλεγχο δεν είναι για εμάς το πρόβλημα.
3. 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.
Μαρκέλλα Ησαϊα-Τσιάκκα
Πρόεδρος Κίνησης Προσφύγων & Εκτοπισμένων Μανάδων

