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σης, πλήττει την εγκυρότητα και την
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παραστάσεις για να εξυπηρετούνται

αξιοπιστία της Ευρώπης, γιατί η νομι

καλύτερα τα συμφέροντα των ισχυ

μότητα υποκύπτει στη σκοπιμότητα.

ρών κρατών σε βάρος των αδύνατων

Γιατί οι αρχές και οι αξίες του ευρω

μικρών κρατών και των πολιτών τους;

παίκού πνεύματος και του πολιτισμού

Με την πεποίθηση

αλλά και του κεκτημένου, εκποιού

Αναφορά προς το Κοινοβούλιο και οι

ότι η παρούσα

νται έναντι του προσδοκώμενου υλι

Γραπτές

κού

άλλα Θεσμικά Όργανα θα επιδοθούν

οφέλους που

θα αποκομισθεί

Καταγγελίες προς τα

από την εκμετάλλευση της τουρκικής

το

αγοράς, και γιατί η φαυλότητα επα

αποκατασταθεί η αλήθεια και η νόμι

νέρχεται δριμύτερη για να διαψεύσει

μη τάξη των πραγμάτων και στην επι

προσδοκίες

κράτεια

και οράματα,

για

ένα

συντομότερο

της

δυνατό

ώστε

Δημοκρατίας

να

της

καλύτερο κόσμο aνθρωπιάς, δημο

Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρω-

κρατίας, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας

παικής Ένωσης.

και

συνέπειας

προς

όφελος

των

Διατελώ

λαών αλλά και του κάθε πολίτη της

ΕΥΣΤ ΑΘΙΟΣ Κ. ΕΥΣΤ ΑΘΙΟΥ

Ενωμένης Ευρώπης. Το ερώτημα στο
τέλος που τίθεται είναι, υπάρχει άρα

Δικηγόρος

γε ευρωπαίκό κεκτημένο ή όλα όσα

-

Πολίτης της Ευρωπαι
κής Ένωσης

διακηρύσσονται είναι μόνον ηχηρά
συνθήματα

και

παραπλανητικές

ΠαραΒιάσεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο σχέδιο Α νάv
Η ΔΗΜΟΣΙΑ πρόσκληση αποδοχής

Όπως ήδη ανέφερα, η απροσχημάτι

του σχεδίου Ανάν από επώνυμους

στη επέμβαση πριν το δημοψήφισμα

aξιωματούχους της Ένωσης και η

με παραινέσεις και/ή απειλές όπως

αποδοχή του Σχέδιου ως έχει από

αναφέρεται πιο κάτω για νa πειθανα

αυτούς, ώστε οι ρυθμίσεις του να

γκασθεί

το

εκλογικό

Σώματης

γίνουν αποδεκτές από την πλειοψη

Κύπρου ώστε να υπερψηφίσει το Σχέ

φία

της

διο, παραβιάζουν την αρχή της ελεύ

Κύπρου, συνιστούν τις παρατιθέμε

θερης άσκησης του εκλογικού δικαι

νες πιο κάτω παραβιάσεις του ευρω

ώματος τμήματος των πολιτών της

παίκού κεκτημένου.

Ευρώπης. Παραβιάζει τη δημοκρατι

•

των

Ευρωπαίων

Πρώτη παραβίαση

πολιτών

κή ιδέα και συνιοτά απόπειρα νοθεί
ας του αποτελέσματος των εκλογών
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που συναντάται μόνο σε ανελεύθερα,

Κυπριακή Δημοκρατία στην Τουρκία

αντιδημοκρατικά

(Συνθήκες

και

δικτατορικά

995,

καθεστώτα.

999ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ.

• Δεύτερη

δίου).

παραβίαση

17 4 του

(δ)

σχεδίου

ως

κυριαρχικό δικαίωμα του ελέγχου της

Ενωμένη

πολιτικής αεροπλοlας της Κύπρου

δεσμευτικές

υιοθετούνται

για

την

Κυπριακή Δημοκρατία ΟΛΕΣ οι Συν

(Συνθήκη

θήκες που το παράνομο

175 του

κατοχικό

στην

Σχε

Δεδομένου ότι στο Παράρτημα ν του
Ανάν

Μεταβιβάζει

997,

Τουρκία

το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ.

1002

Σχεδίου).

καθεστώς συνήψε κατά καιρούς με

(ε) Προβλέπει θέση Τούρκου Διαμε

την Τουρκία, η πρόσκληση αποδοχής

σολαβητή για την επιτήρηση της δια

και

κυβέρνησης

επιψήφισης

ΕΚΧΩΡΕΙ

Σχεδίου,

ΣΤΗΝ

KYPIAPXIKA
μένης

του

ΤΟΥΡ ΚΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ της Ενω

ΕυριJJπης αναφορικά

με το

της

περιφέρειας

κταση της Ενωμένης Ευρώπης στην

Τουρκία

(Συνθήκη

μέρος της ευρωπαικής επικράτειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ.

που καλύπτεται από την Κυπριακή

ου).

Δημοκρατία

στους

ακόλουθους

τομείς:

I (α)

1032,

177

του Σχεδί

(στ) Παρεμβαίνει στη διαχείριση της
οικονομικής πολιτικής της Κυπριακής

Μεταβιβάζει τη φροι)ρηση και

επιτήρηση
στην

της

Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ' επέ

των

Τουρκία

Δημοκρατίας

η

Τουρκία

κυπριακών

ακτών

1013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ.

(Συνθήκη

i 035-

θήκη

1025

σελ.

177

(Συνθήκη

176,

Συν

του Σχεδίου).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ. του Σχεδίου).

2

(β)

με δικαίωμα επέμβασης στις εσωτε

Μεταβιβάζει

μέρους

του

την

εναερίου

κυριαρχία
χώρου

της

(α) Διατηρεί κατοχικά στρατεύματα

ρικές

υποθέσεις

της

Ευρωπαικής

Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ' επέ

Ένωσης της περιφέρειας της Κύπρου

κταση της Ενωμένης Ευρώπης στην

από την Τουρκία (Θεμελιώδης Συμ

Τουρκία

φωνία Άρθρο

(Συνθήκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν σελ.

178

1036,
του Σχεδί

ου).

8,

σελ.

·11-12,.

Πρόσθε

το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη Εγγυή

σεων σελ.

156.)

(γ) Απαλλοτριώνειτο δικαίωμα εκμε

(β) Καθιστά νόμιμη την αρπαγή με τη

τάλλευσης του υπόγειου και υποθα

δύναμη των όπλων των περιουσιών

λάσσιου πλούτου της Ευρωπαι"κής

των εκτοπισθέντων ιδιοκτητών των,

Ένωσης στο χώρο που καλύπτει η

Κυπρίων

πολιτών

της

Ενωμένης
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Ευρώπης μετατρέποντας το έγκλημα
της

αρπαγής

δίκαιο
Άρθρο

και

της

(Θεμελιώδης

1Ο,

κλοπής

σε

Συμφωνία,

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
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θα αποσυρθούν και θα στραφούν οι
αξιώσεις αυτές εναντίον της Ενωμέ
νης

Κυπριακής

(Προσάρτημα

Vll).

5:

Δημοκρατίας

(!!!!)

Επιστολή προς τον

(γ) Παρεμποδίζει το δικαίωμα ελεύ

πρόεδρο του Ευρωπαικού Δικαστηρί

θερης εγκατάστασης Κυπρίων Ευρω

ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων).

παίων πολιτών στους τόπους κατοι

3.

κίας και περιουσίας τους και οπουδή

τις οποίες η Βρετανική Κυβέρνηση

ποτε

αλλού

στο

τουρκοκυπριακό

Μετατρέπει τις Βρετανικές Βάσεις,

κατακράτησε κατά τη μεταπολίτευση

συνιστών κράτος (Πράξη Προσαρμο

του

γής των όρων προσχώρησης Άρθρο

πει την παραχώρηση στην έκταση

2).

που καλύπτουν οι Βάσεις χωρικών

1960,

σε κράτος, αφού προβλέ

(δ) Στερεί το αναφαίρετο και αναπαλ

υδάτων

λοτρίωτο δικαίωμα του εκλέγειν και

παράβαση των αρχών του Δημοσίου

και

υφαλοκρηπίδας

εκλέγεσθαι από τμήμα των πολιτών

Διεθνούς Δικαίου (Παράρτημα 11 Πρό

οι οποίοι θα διαβιώσουν στο τουρκο

σθετο

κυπριακό συνιστών κράτος.

Εγκαθίδρυσης).

(ε) Νομιμοποιεί το απαχθές διεθνές

Θα μπορούσα να παραθέσω σωρεία

έγκλημα του εποικισμού και καθιστά

τέτοιων παραβιάσεων του ευρωπαι

τους εποίκους κυρίαρχους των περι

κού κεκτημένου. Τα πιο πάνω αναφε

ουσιών που παράνομα έκλεψαν και

ρόμενα

οικειοποιούνται σε βάρος των Ευρω

απλώς, και τονίζω ότι οι Ευρωπαίοι

παίων πολιτών της περιφέρειας της

αξιωματούχοι που αναφέρω επιμέ

Πρωτόκολλο

τα

στη

παραθέτω

κατά

Συνθήκη

ενδεικτικά

Κυπριακής Δημοκρατίας (Ομοσπον

νουν και σήμερα να αποδεχθούν οι

διακός Νόμος για την Ιθαγένεια της

πολίτες της Κύπρου το σχέδιο Ανάν

Ενωμένης Κυπριακής Δημοκρατίας).

και μάλιστα θέλουν να το καταστή

(στ) Προβλέπει, ότι όλες οι αξιώσεις
που εκκρεμούν ή θα υποβληθούν ενα

σουν

και

πρωτογενές

δίκαιο

της

Ευρώπης(!).

ντίον της Τουρκίας για τις παραβιά

Κυριολεκτικά

σεις

δικαιωμάτων

νους δεν θα μπορούσε να διανοηθεί

Κυπρίων Ευρωπαίων πολιτών ενώ

το σχεδιασμό τέτοιου τερατουργήμα

πιον του Ευρωπαικού Δικαστηρίου

τος aντιδημοκρατικού και "ανέντιμου

ανθρωπίνων

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

περίοδο από το

1974

για την

μέχρι σήμερα

κανένας

ανθρώπινος

Σχεδίου σε βάρος ενός ευρωπαίκού
πολιτισμένου

λαού

και

υπέρ

του
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εισβολέα καταχραστή της ωμής βίας

ους aξιωματούχους που καταγγέλ

που διαθέτει σε βάρος του αδυνάτου.

λω. Είμαστε μάρτυρες της προσπά

Η υιοθέτηση του Σχεδίου αυτού και η

θειας της δικαίωσης της Τουρκίας και

προσπάθεια επιβολής του από aξιω

της ενοχοποίησης της Κύπρου και

ματούχους της Ευρωπαίκής Ένωσης,

της πλειοψηφίας του λαού μας, γιατί

αποτελεί διαγωγή όχι μόνον απαρά

είχαμε την αξιοπρέπεια και το θάρ

δεκτη αλλά και καταλυτική των ευρω

ρος, παρά τις πιέσεις και τους εκφο

παίκών αξιών και της συγκρότησης

βισμούς που δεχθήκαμε, να απορρί

της ιδέας της Ενωμένης Ευρώπης.

ψουμε το σχέδιο Ανά ν. Ο λαός μας το

Κανένας δίκαιος άνθρωπος δεν μπο

έχει πράξει γιατί διαθέτει και νοημο

ρεί

σύνη και αξιοπρέπεια και τιμή αλλά

να

ανεχθεί τέτοια

κατάσταση

χωρίς να επαναστατεί η συνείδησή

και

του. Καταγγέλλω τους aξιωματού

φορά την ανατολική πύλη της Ευρώ

χους αυτούς και τους αφήνω στην

πης αλώβητη, όπως το έπραξε δια

κρίση των ευρωπαiκών Οργάνων.

μέσου των αιώνων. Ναι, Εξοχότατε,

Το πιο εξωφρενικό όμως είναι, ότι,

το ΟΧΙ της πλειοψηφίας του λαού,

ενώ στα διατυπούμενα θεμελιώδη

δεν ήταν

δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών

λαού, δεν ήταν

του άρθρου

είναι η

της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας

ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή

και της τιμής των Κυπρίων πολιτών

3.2

(τίτλος

I)

για

να

διαφυλάξει

OXI

ακόμη

μια

της πλειοψηφίας του

OXI

για τη διατήρηση

στο έδαφος όλων των κρατών-μελών

μόνο, αλλά ήταν επίσης

της

Ανάν,

διατηρηθεί ο ευρωπαικός χαρακτή

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον Κύπριο Ευρωπαίο

ρας της Κύπρου και για να διαφυλα

πολίτη να το ασκήσει στην ίδια του τη

χθούν

χώρα! Και ενώ ο πολίτης της Κύπρου

κεκτημένου στην ανατολική εσχατιά

μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε

της Μεσογείου. Η Ευρώπη θα πρέπει

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εγκατασταθεί στα

να καταχωρήσει υπέρ μας ένα μεγά

Ένωσης,

το

σχέδιο

παραβίαση

Άλλη

εξίσου

σοβαρή

και aπεχθής

νου, είναι η επιχειρούμενη δικαίωση

και

του

για να

ευρωπαικού

OXI

που ο

λαός μας βροντοφώναξε εναντίον

παραβίαση των αρχών του κεκτημέ

της Τουρκίας

αξίες

λο ευχαριστώ και για το

εδάφη της δικής του πατρίδας.

•Τρίτη

οι

OXI

η

καταδίκη

της

Κυπριακής Δημοκρατίας από τους ίδι-

του Σχεδίου, γιατί πράττοντάς το,
υπεράσπισε τα κυριαρχικά δικαιώμα
τα της Ενωμένης Ευρώπης στην Ανα
τολική Μεσόγειο και προάσπισε τις
αρχές και τις αξίες του κεκτημένου
της Ένωσης.

