
Aυτό που επιβάλλεται είναι 
να καταστήσουµε σαφές 
στους Ευρωπαίους εταί-

ρους ότι δεν νοείται περαιτέρω 
εξέλιξη του ενταξιακού διαλόγου 
Τουρκίας-ΕΕ, αν η Τουρκία αρ-
νείται να εκπληρώσει τις υποχρε-
ώσεις της έναντι της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας που περιλαµβάνουν 
και την υποχρέωση να συνερ-
γαστεί για λύση στη βάση των 
ψηφισµάτων των Ηνωµένων 
Εθνών και των Αρχών επί των 
οποίων εδράζεται η ΕΕ, τόνισε ο 
πρόεδρος της Βουλής, Γιαννάκης 
Οµήρου. Σε επιµνηµόσυνο λόγο 
του στο θρησκευτικό µνηµόσυ-
νο του ∆ώρου Λοΐζου που έγινε 
την Κυριακή στη Λευκωσία, ο κ. 
Οµήρου είπε ότι «η αποτυχία και 
το αδιέξοδο µιας 38χρονης πο-
ρείας, είναι µια αυταπόδεικτη και 
πασίδηλη πραγµατικότητα. Σή-
µερα ιδιαίτερα είναι φανερό ότι 
χρειάζεται το µεγάλο όραµα για 
µια αλλαγή των µέχρι τώρα χει-
ρισµών που οδήγησαν το εθνικό 
µας θέµα στο σηµερινό τέλµα και 
στην πλήρη παραµόρφωση του 
διεθνούς του χαρακτήρα».

«Καθήκον µας», είπε, «να ζη-
τήσουµε την εφαρµογή του ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου. Να αποσυνδέσου-
µε τη διεθνή από την εσωτερική 
πτυχή του προβλήµατος. Να δια-
κηρύξουµε απλά, πως το Κυπρι-
ακό είναι θέµα εισβολής και κα-
τοχής ενός ανεξάρτητου κράτους 
από την Τουρκία. Αυτή η πορεία 
είναι πλέον µονόδροµος. Γιατί εί-
ναι η µόνη που µπορεί να φέρει 
ξανά το πρόβληµα στις σωστές 
του διαστάσεις, στο διεθνές προ-
σκήνιο, να λειτουργήσει πειστικά 
στη διεθνή κοινότητα και πιεστικά 
προς την πλευρά της Τουρκίας», 
σηµείωσε.

Συνεχίζοντας, είπε ακόµα ότι 
στην παρούσα φάση του Κυπρι-
ακού έχει καταστεί φανερό, µετά 
από τέσσερα χρόνια συζητήσεων 
στις απευθείας διαπραγµατεύσεις, 
ότι αυτό που επαναβεβαιώνεται 
είναι η συνέχιση και η κλιµάκω-
ση της τουρκικής αδιαλλαξίας 
που οδήγησε σε τέλµα και αδιέξο-
δο τη διαδικασία.

«Οι προτάσεις που κατέθεσε η 
τουρκική πλευρά αποκαλύπτουν 
ότι οι τουρκικοί στόχοι παραµέ-
νουν αµετακίνητοι. ∆ιάλυση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, δηµι-
ουργία δύο ισότιµων κρατικών 
οντοτήτων, χαλαρή συνοµο-
σπονδία, διατήρηση συνθηκών 
στρατηγικού ελέγχου της Κύπρου 
από την Τουρκία µέσω των εγγυ-
ήσεων, επαναφορά του Σχεδίου 
Ανάν µε άλλη ονοµασία. Τελικά, 
κήρυξη της λύσης ως Πρωτογε-
νούς ∆ικαίου, για να υπάρξουν 
µόνιµες παρεκκλίσεις από το 
Κοινοτικό Κεκτηµένο. ∆ηλαδή 
µόνιµες παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων και θεµελιω-
δών ελευθεριών», ανέφερε ο κ. 

Οµήρου. Αναφέρθηκε ακόµα στις 
προκλητικές δηλώσεις Τούρκων 
επισήµων και της υποχείριας 
τουρκοκυπριακής ηγεσίας και 
είπε ότι αυτές «επαναβεβαιώνουν 
την τουρκική προκλητικότητα 
και αρπακτικότητα, ενώ οι απει-
λές εναντίον των κυριαρχικών 
δικαιωµάτων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας για τις έρευνες για 
υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποκα-
λύπτουν τις πραγµατικές τουρκι-
κές προθέσεις». 

Θα πρέπει να ενηµερωθεί η 
∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή Κοινότη-
τα για τις τουρκικές µεθοδεύσεις 
και θα πρέπει, υπογράµµισε ο κ. 
Οµήρου, να καταδειχτεί η «αδι-
αλλαξία της τουρκικής πλευράς, 
ώστε να γίνει σαφές ότι είναι αυτή 
που δεν επιτρέπει την επίτευξη 
προόδου».

Συνεχίζοντας ο κ. Οµήρου ανέ-
φερε ότι θα πρέπει να γίνει «άµε-
ση αναδιαµόρφωση της τακτικής 
στις διαπραγµατεύσεις και στρα-
τηγικής στη συνολική διαχείρι-
ση του Κυπριακού και ετοιµασία 
περιγράµµατος λύσης και κατά-
θεσης του ενώπιον της ∆ιεθνούς 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

«Η ευρωπαϊκή πορεία της 
Τουρκίας είναι ο βασικός µοχλός, 
το ισχυρό όπλο, η δαµόκλειος 
σπάθη που διαθέτουµε για να πει-
θαναγκαστεί η Τουρκία σε εκλο-
γίκευση της συµπεριφοράς της 
και συµµόρφωσης της προς τους 
κανόνες του ∆ιεθνούς και του Ευ-
ρωπαϊκού ∆ικαίου» σηµείωσε.

Αναφερόµενος στον ∆ώρο Λο-
ΐζου, ο πρόεδρος της Βουλής είπε 
ότι «µέσα στις σηµερινές συνθή-
κες, το φετινό σου µνηµόσυνο 
αποτελεί υπόµνηση πατριωτικής 
ευθύνης και υπόδειξη για υπερά-
σπιση και καταξίωση της υπέρο-
χης θυσίας σου».

«Τιµούµε για µια ακόµα χρονιά 
τον ∆ώρο της Αντίστασης και του 
Αγώνα, τον ∆ώρο της ποίησης 
και του οράµατος. Χρέος µας να 
µετατρέπουµε τα µηνύµατα και τις 
υποθήκες που πηγάζουν από τη 
θυσία του σε αγωνιστικό βίωµα 
και σε ανανέωση της υπόσχεσης 
για συνέχιση και καταξίωση ενός 

αγώνα που δεν έχει ακόµα δικαι-
ωθεί», είπε.

Αναφερόµενος στη δολοφονία 
του ∆ώρου Λοΐζου, είπε ότι το 
πρωί της 30ης Αυγούστου 1974, 
«τρεις οπλοφόροι έστησαν στην 
καρδιά της Λευκωσίας, κοντά στα 
γραφεία της Ε∆ΕΚ, καρτέρι στο 
Βάσο Λυσσαρίδη. Οι σφαίρες δεν 
βρήκαν το στόχο τους αλλά ένα 
εκλεκτό παλικάρι της Κύπρου. Ο 
αγωνιστής ποιητής ∆ώρος Λοΐ-
ζου έπεφτε νεκρός. Με τα µαλλιά 
ριγµένα πίσω, µε το µατωµένο 
πρόσωπο ανάποδα, φυτευόταν 
στο χώµα για να γίνει κήρυκας 
σηµατοδότης στον αγώνα που 
θα ακολουθούσε και που ακόµα 
συνεχίζεται. Ο ∆ώρος Λοΐζου 
υπήρξε ένας διανοούµενος µαζί 
και αγωνιστής, ένας εραστής της 
ελληνικής γλώσσας και της ελλη-
νικής ιστορίας, ένας συνειδητός 
σοσιαλιστής. Πάνω απ’ όλα, ήταν 
ένας ολοκληρωµένος ποιητής. 
Μάλιστα ένας «επικίνδυνος ποιη-
τής» για όλα τα κατεστηµένα, για 
όλους τους φορείς της αδικίας 
που έπρεπε, όπως έλεγαν προ-
φητικά οι στίχοι του, «να πυροβο-
λεί χωρίς προειδοποίηση». Ήταν 
ένας µεγάλος ανθρωπιστής «που 
µοίρασε σαν ψωµί την καρδιά του 
και δεν τού ‘µεινε κανένα ψίχου-
λο», είπε.

Σήµερα, 38 χρόνια µετά τη δο-
λοφονία του ∆ώρου Λοΐζου, τα 
τραγικά αποτελέσµατα της προ-
δοσίας εξακολουθούν να υπάρ-
χουν και να απειλούν τη φυσική 
και την εθνική µας υπόσταση, 
σηµείωσε.  «∆ύσκολοι οι καιροί. 
Το Κυπριακό οδηγήθηκε σε ένα 
τραγικό αδιέξοδο. Ένα απλό και 
καθαρό πρόβληµα επιδροµής και 
παραβίασης του ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
προβάλλεται από την Τουρκία και 
κακόπιστους τρίτους ως δικοινο-
τική διαµάχη και έτσι η διεθνής 
κοινότητα, νίπτουσα τας χείρας, 
αναµένει δήθεν από τις κοινότη-
τες να ανεύρουν κοινό έδαφος και 
λύση, προσφέροντας άλλοθι προς 
την Τουρκία που παρουσιάζεται 
ως καλοπροαίρετος τρίτος αντί ως 
ο ένοχος κατακτητής και ο κυνικός 
παραβάτης του διεθνούς δικαίου» 
κατέληξε ο Γιαννάκης Οµήρου.
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Η Τουρκία να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της έναντι της Κύπρου
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