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Απαράδεκτες οι απειλές αξιωματούχων της Ε.Ε. 

Καταγγελία του νομικού Ευσταθίου Ευστάθιου προς θεσμικά 

όργανα της Ένωσης 

Χρήση του δικαιώματος που παρέχει 

στους Ευρωπαίους πολίτες το Σχέ

διο Συνθήκης για τη θέσπιση του 

Συντάγματος της Ευρώπης-να 

κάνουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και να απευθύνονται 

εγγράφως προς τα άλλα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης-κάνει ο δικηγό

ρος, πρώην βουλευτής Ευστάθιος 

Ευσταθίου. Συγκεκριμένα, ο κ. 

Ευσταθίου, με αφορμή τα όσα έγιναν 

πριν και μετά το δημοψήφισμα της 

24ης Απριλίου, καταγγέλλει "έκνο

μες πράξεις και παραβιάσεις του 

ευρωπαϊκού κεκτημένου από aξιω

ματούχους της Ένωσης αλλά και το 

Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ." Το πλή

ρες κείμενο της αναφοράς και 

καταγγελίας του κ. Ευσταθίου, 

παρατίθεται στη συνέχεια. 

Σε ό,τι αφορά στο ευρωπαικό κεκτη

μένο όπως αυτό συνοπτικά περιλαμ

βάνεται στις διατάξεις του Σχεδίου 

Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγμα

τος της Ευρώπης (εφεξής Σχέδιο 

Συντάγματος) και σε ό,τι αφορά στο 

δικαίωμα το οποίο απονέμεται στους 

Ευρωπαίους πολίτες από το άρθρο 

8.2 (ΜΕΡΟΣ I, Τίτλος 11) του Σχεδίου 
Συντάγματος για ΑΝΑΦΟΡΑ προς το 

Ευρωπαίκό Κοινοβούλιο καθώς και το 

δικαίωμα να απευθύνονται ΕΓΓΡΑ

ΦΩΣ προς τα άλλα θεσμικά όργανα 

της Ευρωπαίκής Ένωσης (Ευρωπαίκό 

Συμβούλιο, Συμβούλιο των Υπουρ

γών, Ευρωπαική Επιτροπή). 

Δεν υπάρχει παγκόσμια προηγούμε

νο απόφασης, διαιτησίας, ως αποτέ

λεσμα της οποίας να ικανοποιείται με 

συντριπτική πλειοψηφία η μια πλευ

ρά και να την απορρίπτει με συντρι

πτική επίσης πλειοψηφία η άλλη 

πλευρά. 

Υποβάλλεται προς την Α.Ε. τον κ. 

Andriaan Van der Meer, επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαίκής 

Ένωσης στην Κύπρο. 

1. ΑΝΑΦΟΡΑ προς το Ευρωπαίκό Κοι-



νοβούλιο και 

2. Γραπτή καταγγελία προς τα ακό

λουθα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαί

κής Ένωσης: 

(\) Ευρωπαικό Συμβούλιο 

(\\) Συμβούλιο των Υπουργών 

(\\\) Ευρωπαική Επιτροπή δια να δια

βιβασθεί εις τα αναφερόμενα ανωτέ

ρω Θεσμικά Όργανα. 

Η Αναφορά και η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ γίνε

ται από τον Ευρωπαίο πολίτη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ΕΥΣΤΑΘ\0 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ δικηγόρο,τέως βουλευ

τή Λευκωσίας, τέως πρόεδρο της 

Επιτροπής Νομικών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημο

κρατίας, το περιεχόμενο της οποίας 

εκτίθεται στο επισυνημμένα έγγραφο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Λευκωσία, 02 Ιουνίου 2004. 

Εξοχότατε, 

1. Η Κύπρος έχει ενταχθεί και δίκαια 

στην Ενωμένη Ευρώπη. Με την έντα

ξή της η κοινή ευρωπαική μας πατρί

δα, έχει επεκταθεί μέχρι τα παράλια 

της Συρίας και καλύπτει όλη την 

έκταση της Μεσογείου. 

2. Η Ευρώπη χρωστά πολλά στη 

μικρή μας Κύπρο και πρώτα από όλα 

γιατί διαφυλάξαμε μέσα στους αιώ

νες την ανατολική πύλη της Ευρώπης 

aπόρθητη, παρά το μικρό μας μέγε

θος. Όλοι οι aξιοθαύμαστοι λαοί και 
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πολιτισμοί που μας περιέβαλλαν εξα

φανίστηκαν στους αιώνες που προη

γήθηκαν, γιατί έχασαν την εθνική 

τους ταυτότητα και τη γλώσσα τους, 

για να αποτελούν σήμερα τμήματα 

του καθόλα σεβαστού αραβικού 

κόσμου. Εμείς όμως κρατηθήκαμε 

πεισματικά και με υπομονή όλα αυτά 

τα χρόνια, παρά τις τρομερές κατα

στροφές που υποστήκαμε από τους 

κάθε λογής ισχυρούς δυνάστες των 

λαών, για να παραδώσουμε στην 

Ευρώπη την ανατολική της πύλη 

αλώβητη. 

3. Άλλη οφειλή της Ευρώπης προς 

την Κύπρο και το λαό μας είναι ότι ως 

Έλληνες είμαστε οι συνδημιουργοί 

των υπέροχων αξιών που θεμελιώ

νουν τον ευρωπαίκό πολιτισμό και 

εννοώ τις αξίες της κλασικής αρχαι

ότητας όπως είναι η δημοκρατία, η 

φιλοπατρία, ο aνθρωπισμός και οτι

δήποτε άλλο συνιστά τον αρχαιοελ

ληνικό κλασικό πολιτισμό. Οι αξίες 

αυτές καθώς επίσης και οι αρχές του 

χριστιανισμού, τον οποίον και πάλιν 

εμείς δεχθήκαμε πρώτοι από όλους 

τους Ευρωπαίους, αποτελούν στην 

ουσία τα θεμέλια του πολιτισμού της 

Ευρώπης. 

4. Στην Ενωμένη Ευρώπη κύριε πρέ

σβη, δεν μπήκαμε ούτω ως πτωχοί 

συγγενείς ούτε ως επαίτες. Υπήρξα

με οι πρώτοι από τις δέκα νέες υπό 

ένταξη χώρες σε επιδόσεις και επίπε-
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δα. Τούτο έχει τεράστια σημασία, 

γιατί η γειτονική μας χώρα Τουρκία 

το 197 4 εισέβαλε στην πατρίδα μας 

και άρπαξε το 70% των πόρων μας, 

προσφυγοποίησε το 40% του πληθυ

σμού μας και κατέχει τα εδάφη μας 

κατά παράβαση των αρχών του Διε

θνούς Δικαίου. Καταδικάσθηκε από 

τη γενική συνέλευση και το Συμβού

λιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επανειλημ

μένα και ακόμη βρίσκεται εδώ αυθαί

ρετα και παράνομα, στηριζόμενη 

στην ωμή βία και την ισχύ που της 

προσδίδει το γεγονός ότι είναι εκα

τονταπλάσια μεγαλύτερη σε πληθυ

σμό και έκταση από εμάς. 

5. Η τουρκική εισβολή και το ότι επα
κολούθησε υπήρξε και είναι, ένα από 

τα πιο ειδεχθή και απαίσια εγκλήμα

τα του Διευθνούς Δικαίου χωρίς 

προηγούμενο στην ιστορ~ της 

aνθρωπότητας. Τούτο γιατί είναι η 

μόνη κατοχική δύναμη που προχώρη

σε στη βίαιη μετακίνηση των πληθυ

σμών των κατεχομένων εδαφών και 

στην αρπαγή και την οικειοποίηση 

των περιουσιών και των υπαρχόντων 

των θυμάτων, αλλά και προχώρησε 

στον εποικισμό της κατακτηθείσας 

γης από πληθυσμούς που μετέφερε 

από την τουρκική ενδοχώρα. Γι' αυτό 

το λόγο, εξάλλου, καταδικάσθηκε και 

από το Ευρωπαικό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να μην 

υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η χώρα 

50 

αυτή είναι ένας στυγνός παραβάτης 

της διεθνούς νομιμότητας. Σας υπεν

θυμίζω εξάλλου ότι ο εποικισμός 

αποτελεί διεθνές έγκλημα και οι δρά

στες του τιμωρούνται ως εγκλημα

τίες πολέμου. 

6. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα διε

ρωτηθεί πως η Ευρώπη και ο πολιτι

σμένος κόσμος ανέχθηκε πως η 

Ευρώπη και ο πολιτισμένος κόσμος 

ανέχθηκε μια τέτοια κατάσταση αδι

κίας, βαρβαρότητας, ωμής βίας, 

αυθαιρεσίας και ιταμότητας σε βάρος 

ενός μικρού πολιτισμένου έθνους. 

Γιατί δυστυχώς δεν είχαμε την ανα

μενόμενη ουσιαστική συμπαράσταση 

από την Ευρώπη για να τερματισθεί 

το έγκλημα σε βάρος του λαού μας. 

Παρά ταύτα, εξακολοθήσαμε με πεί

σμα και ζούμε στη γη των προγόνων 

μας και κατορθώσαμε να επιβιώσου

με με οικονομικούς και πολιτιστικούς 

δείκτες aξιοθαύμαστους μέχρι την 

είσοδό μας στην Ενωμένη Ευρώπη. 

7. Το κύριο μέλημά μας όλα αυτά τα 

χρόνια και παρά την καταστροφή και 

την αδικία που υποστήκαμε, ήταν και 

εξακολουθεί να είναι η απελευθέρω

ση και η επανένωση της πατρίδας 

μας. Απελευθέρωση με την αποχώρη

ση των -τουρκικών κατοχικών στρα

τευμάτων και επανένωση της μοιρα

σμένης γης μας. Για να το πετύχουμε 

όμως αυτό εμείς οι ίδιοι παρά την αδι

κία που υποστήκαμε, προβήκαμε σε 



υποχωρήσεις και παραχωρήσεις aπί

στευτες. Δεχθήκαμε να επανενώσου

με την πατρίδα μας παρέχοντας ισό

τιμη νομή της εξουσίας στους Τουρ

κοκύπριους συνοίκους μας σε ένα 

ομοσπονδιακό κράτος, παρότι εμείς 

αποτελούμε την πλειοψηφία του 82% 

και αυτοί τη μειοψηφία του 18% για 

να ζουν ασφαλείς και αυτόνομοι για 

να προοδεύσουν και να ζήσουν με 

μεγαλύτερη άνεση και ευημερία, 

έτοιμοι να τους χρηματοδοτήσουμε 

με προθυμία και με πρόθεση να τους 

συμπαρασταθούμε με όλες μας τις 

δυνάμεις, καθώς επίσης και παραχω

ρήσαμε στο συνιστών τουρκοκυπρια

κό κράτος έκταση δυσαναλόγως 

μεγαλύτερη με τον πληθυσμό τους. 

Τους παραχωρήσαμε προνόμιακαι όχι 

μόνο ισονομία, ισοπολιτεία και 

απλώς ίσα δικαιώματα. Όλα αυτά τα 

χρόνια εκεί στοχεύαμε, για να συνα

ντούμε συνεχώς τη στυγνή αδιαλλα

ξία του εισβολέα και του τοποτηρητή 

του κ. Ραούφ Ντενκτάς, που απαιτού

σε επίμονα ένα καθεστιίJς διχοτόμη

σης. Το καθεστώς αυτό της διχοτόμη

σης στην ουσία επιτεύχθηκε με δεκά

δες Συνθήκες που υπέγραψε το κατο

χικό καθεστώς με την Τουρκία το 

κατεχόμενο μέρος της πατρίδας μας 

στην Τουρκία. Γι' αυτές τις Συνθήκες 

αναφέρομαι πιο κάτω. 

8. Αφού μάταια προσπαθήσαμε όλα 
αυτά τα χρόνια να λύσουμε το πρό-
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βλημα μας, στο τέλος εμπιστευθήκα

με στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τη 

διαμεσολάβηση για την εξεύρεση 

δίκαιης λύσης με διαπραγματεύσεις 

που ως κατάληξη είχε το γνωστό 

σχέδιο Ανάν. Τις πρόνοιες του Σχεδί

ου τις δεχθήκαμε, παρά τις δυσμενείς 

και άδικες για την πλειοψηφία του 

λαού μας πρόνοιές του, ως ΒΑΣΗ για 

συζήτηση και διαπραγματει)σεις για 

την εξεύρεση δίκαιης και λειτουργκι

κής λύσης που να είναι συμβατή με 

το ευρωπαίκό κεκτημένα. Στο τέλος 

δεχθήκαμε την επιδιαιτησία του Γενι

κού Γραμματέα ως ενός αμερόλη

πτου κριτή αξιών του ΟΗΕ. 

9. Ο κ. Κόφι Ανάν δυστυχώς απέτυχε 
να φέρει τις δυο πλευρές, τους Τουρ

κοκυπρίους και τους Ελληνοκυπρί

ους, σε διαπραγματεύσεις όπως ήταν 

η εντολτ) του και η ρητή υποχρέυ..Jση 

που ανέλαβε, αφοιJ ο κ. Ντενκτάς 

δεν διαπραγματεύθηκε καθόλου, 

αλλά ανένδοτα αξίωνε τη νομιμοποί

ηση ουσιαστικά της διχοτόμησης και 

των κατοχικών κεκτημένων. Στο 

τέλος ο επιδιαιτητής μετέβη αυτο

προσώπως στη Λουκέρνη και αντί να 

διαπραγματευθεί τη λύση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων κοινοτήτων, δια

πραγματεύθηκε τη λύση με τον Πρω

θυπουργό της Τουρκίας κ. Ταγίττ 

Ερντογάν. Αυτή, όμως δεν ήταν η 

εντολή του και ουδέποτε αποδεχθr]

καμε να αναλάβει αυτό το ρόλο. Στις 
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διαπραγματεύσεις παρενέβαινε 

συνεχώς η αμερικανική κ,υβέρνηση 

στα πιο υψηλό επίπεδο της. Προίόν 

δε αυτής της "διαπραγμάτευσης" 

ήταν το σχέδιο Ανάν το οποίο και 

πάλι για να ισχύσει σύμφωνα με την 

προδιαγεγραμμένη διαδικασία θα 

έπρεπε να τεθεί και να επικυρωθεί 

στα δυο δημοψηφίσματα. Τα αποτε

λέσματα των δημοψηφισμάτων είναι 

γνωστά: 65% υπέρ οι Τουρκοκύπριοι 

και 76% εναντίον οι Ελληνοκύπριοι. 

1 Ο. Δεν υπάρχει παγκόσμια προηγού
μενο απόφασης, διαιτησίας ως απο

τέλεσμα της οποίας να ικανοποιείται 

με συντριπτική πλειοψηφία η μια 

πλευρά και να την απορρίπτει με 

συντριπτική επίσης πλειοψηφία η 

άλλη πλευρά. Τούτο είναι κυριολεκτι

κά φαινόμενο, σημαίνει δε και απο

δεικνύει ότι ο επιδιαιτητής δεν ήταν 

ούτε αμερόληπτος ούτε δίκαιος αλλά 

ούπ και είχε την ικανότητα να δια

βλέψει την τύχη της πρότασής του, 

προτού αυτή τεθεί υπό την έγκριση 

των ενδιαφερομένων πληθυσμι.ί>ν. Η 

αποστολή του συνεπώς ήταν μια πλή

ρης αποτυχία και αυτό πρέπει να μην 

το λησμονεί κανένας όταν κρίνει την 

αξία αυτού του Σχεδίου. 

11. Εξοχότατε, 

Η απόρριψη του διαβόητου αυτού 

Σχεδίου έδωσε αφορμή και έναυσμα, 

σε μια άνευ προηγουμένου σε σκαιό-
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τητα βίαιη και άδικη επιτίμηση, αλλά 

και σε απειλές για επιβολή κυρώσε

ων και τιμωρίας εναντίον της πλειο

ψηφίας των πολιτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, γιατί ως ελεύθcροι και 

αυτόνομοι πολίτες άσκησαν το δημο

κρατικό τους δικαίωμα να αποφασί

σουν για τις τύχες της πατρίδας τους 

και των ιδίων αλλά και των επερχόμε

νων γενεών. Οι επιτιμήσεις και απει

λές έλαβαν διαστάσεις σε τέτοιο 

βαθμό, που οδήγησαν και σε λήψη 

αποφάσεων υπέρ των δήθεν αδικημέ

νων Τουρκοκυπρίων και συνοδεύθη

καν με κολακευτικά και επαινετικά 

σχόλια για την κατοχική Τουρκία, η 

οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απαλλάτ

τεται από τις ευθύνες για όλα τα 

εγκλήματά της εναντίον της Κύπρου. 

Αλλά Εξοχότατε, η κορωνίδα των 

αξιών της Ενωμένης Ευρώπης είναι η 

Δημοκρατική ιδέα, η Δημοκρατία. Σας 

υπενθυμίζω, ότι στο προοίμιο του 

Σχεδίου Συντάγματος της Ευρώπης 

παρατίθεται η ρήση του προγόνου 

μας Θουκυδίδη "Χρώμεθα γαρ πολι

τεία και όνομα μεν διατομή ες ολί

γους αλλ' ες πλείονας οικείν δημο

κρατία κέκληται". Η Δημοκρατία απο

τελεί το άλφα και το ωμέγα του πολι

τικού πολιτισμού και της φιλοσοφίας 

της Ευρώπης. Το ευρωπα"ικό κεκτημέ

νο και τα όσα το συναποτελούν δεν 

θα άξιζαν τίποτε απολύτως αν η ιδεά 

της Δημοκρατίας δεν διαχέεται σε 

όλες τις εκδηλώσεις του πολιτικού 

βίου ή εάν νοθεύεται ή εάν τεχνηέ-



ντως υπονομεύεται έστω και επου

σιωδώς. Αποτελεί την πεμπτουσία 

της αρχήςτης ισότητας των ανθρωπί

νων όντων και είναι το απαραίτητο 

και αδιαχώριστο συστατικό στοιχείο 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

12. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι η 
ομοβροντία των επικρίσεων πολλών 

επωνύμων αξιωματούχων της Ένω

σης εναντίον των πλειοψηφίας του 

λαού μας, γιατί ο λαός άσκησε το 

δημοκρατικό του δικαίωμα να απορρί

ψει το Σχέδιο, δεν είναι μόνον άδικη 

αλλά συνιστά ολίσθημα τεραστίου 

μεγέθους διότι προηγήθηκαν απειλές 

και επαγγέλθηκαν επιτίμια πριν από 

την ψηφοφορία και πριν από το δημο

ψήφισμα, με στόχο την παρεμπόδιση 

της ελεύθερης άσκησης της ψηφο

φορίας. Οι εκφοβισμοί και τα τιμωρη

τικά μέτρα που επαγγέλθηκαν και σε 

ένα μεγάλο βαθμό πραγματοποιού

νται σήμερα σε βάρος της πατρίδας 

και του λαού μας, αποτελούν διαγω

γή απαράδεκτη που παραβιάζει κατά

φωρα το ευρωπαlκό κεκτημένο και 

τις αξίες που υπηρετεί η Ευρώπη, 

εναντίον μάλιστα Ευρωπαίων πολι

τών που ενήργησαν μέσα στα πλαί

σια των δικαιωμάτων που τους 

εγγυάται το ευρωπαlκό κεκτημένο 

και το υπό ψήφιση ευρωπαlκό 

Σύνταγμα, ως αναπαλλοτρίωτο από 

κάθε άποψη. 

13. Εξοχότατε, 

Ως Ευρωπαίος πολίτης επικαλούμαι 

τα άρθρα 7 και 8 του Μέρους I τίτλος 
11 του Σχεδίου Συντάγματος της 

Ευρώπης που επιγράφεται: ΤΑ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 
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ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, και ασκώ

ντας το δικαίωμα που μου παρέχεται 

της ΑΝΑΦΟΡΑΣ στα Όργανα της 

Ευρώπης, απευθύνομαι προς εσάς 

για να σας καταγγείλω έκνομες πρά

ξεις και παραβιάσεις του ευρωπαίκού 

κεκτημένου από aξιωματούχους της 

Ένωσης αλλά και το Γενικό Γραμμα

τέα του ΟΗΕ, για να ληφθούν τα ανα

γκαία διορθωτικά μέτρα προς αποκα

τάσταση της νομιμότητας και να επι

βληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

στους παραβάτες. Επίσης υποβάλλω 

με την αναφορά μου αυτή το αίτημα 

να ανακληθούν χωρίς καμιά καθυστέ

ρηση τα προγραμματιζόμενα μέτρα 

εναντίον της κυρίαρχης Ευρωπαικής 

Κυπριακής Δημοκρατίας από Όργανα 

της Ένωσης. 

14. Συγκεκριμένα, προβαίνω στην 

Αναφορά μου αυτή, και καταγγέλλω 

ως παραβάτες του ευρωπαίκού 

κεκτημένου και για εχθρική και υπο

νομευτική συμπεριφορά εναντίον της 

ίδιας της Ευρωπαlκής Ένωσης, όλους 

όσοι είτε προ του δημοψηφίσματος 

της 24.4.2004 είτε μετά, με επικρί
σεις και εκφοβισμούς σε βάρος τμή

ματος των πολιτών της Ένωσης 

δηλαδή σε βάρος των Κυπρίων Ευρω

παίων πολιτών, επεδίωξαν τη δημι

ουργία φόβου για να πειθαναγκα

σθούν οι πολίτες να υποκύψουν και 

να αποδεχθούν καθεστώς διακυβέρ

νησης σε τμήμα των εδαφών της 

Ένωσης, σε πλήρη αντίθεση προς τις 

πρόνοιες του ευρωπαlκού κεκτημέ

νου και των προνοιών του Σχεδίου 

Συντάγματος, το οποίο ενσωματώνει 

το κεκτημένο. 




