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Η 25η Μαρτίου είναι διαχρο-
νική πηγή έµπνευσης και 
για τον κυπριακό Ελληνι-

σµό, ο οποίος είναι υποχρεωµέ-
νος να συνεχίζει ένα αγώνα για 
την φυσική και εθνική του επιβί-
ωση, είπε ο πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων Γιαννάκης 
Οµήρου. Σε δηλώσεις του, µετά 
την παρέλαση για την επέτειο της 
25ης Μαρτίου στην Λευκωσία, ο 
κ. Οµήρου ανέφερε πως ‘’τα µη-
νύµατα της 25ης Μαρτίου είναι 
επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε γιατί 
ο τουρκικός επεκτατισµός είναι 
φανερό ότι αυτό που επιδιώκει 
είναι να ανακόψει την ιστορική 
συνέχεια του Ελληνισµού στην 
Κύπρο’’.

Κληθείς να σχολιάσει ότι δεν 
υπάρχει ενότητα στο εσωτερικό 
µέτωπο για το Κυπριακό, ο κ. 
Οµήρου σηµείωσε ότι ‘’στόχος 
δεν είναι µια πλασµατική, εικονι-
κή ενότητα, η οποία να µην έχει 
περιεχόµενο’’. Ούτε η ενότητα, 
συνέχισε, µπορεί να αποτελεί άλ-
λοθι για πολιτικές, οι οποίες οδη-
γούν στο να τίθεται σε κίνδυνο η 
εθνική και φυσική επιβίωση του 
Ελληνισµού στην Κύπρο.

Με σαφήνεια, είπε ο κ. Οµή-
ρου, έχουµε καθορίσει ότι αυτό 
που χρειάζεται για να βγούµε 
από τα σηµερινά αδιέξοδα είναι 
η απόσυρση των υποχωρήσεων 
που ακριβώς θέτουν σε κίνδυνο 
την φυσική και εθνική επιβίωση 
του Κυπριακού Ελληνισµού. ‘’Η 
διαµόρφωση ενός περιγράµµα-
τος λύσης, το οποίο να αποτελεί 
τις κόκκινες γραµµές πέραν των 
οποίων δεν είναι δυνατόν να 
αναµένουν οι όποιοι τρίτοι ότι θα 
ήταν δυνατό να αποχωρήσουµε, 
η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής 
ιδιότητας της χώρας µας και να 
πούµε τα πράγµατα µε το όνοµα 
τους προς την διεθνή και την ευ-
ρωπαϊκή κοινότητα, ότι εδώ πα-
ραβιάζεται το διεθνές και το ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο κι ότι είναι χρέος 

της διεθνούς και ευρωπαϊκής 
κοινότητας αν θέλουν συνθήκες 
ασφάλειας, σταθερότητας, ειρή-
νης και συνεργασίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο να στραφούν 
προς την πλευρά της ανωµαλίας 
που είναι η Τουρκία’’, πρόσθεσε.

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις 

του κοινοβουλευτικού εκπροσώ-
που του ΑΚΕΛ Νίκου Κατσουρί-
δη, ο οποίος διερωτήθηκε πώς 
η Ε∆ΕΚ και το ∆ΗΚΟ, που είναι 
όµορες δυνάµεις, µπορούν να 
διαβουλεύονται µε το ΕΥΡΩΚΟ 
που απορρίπτει την βάση λύσης 
όπως είναι συµφωνηµένη, ο κ. 
Οµήρου είπε πως ‘’µε τα κόµµατα 
µε τα οποία διαβουλευόµαστε εί-
ναι γνωστό ότι συνεργαστήκαµε 
και κατά την πενταετή θητεία του 
αείµνηστου Τάσσου Παπαδόπου-
λου, όταν αυτός βρισκόταν στην 
προεδρία του κράτους’’. ∆εν ξέρω 
γιατί θυµήθηκαν σήµερα, διερω-
τήθηκε, ότι υπήρχε συνεργασία. 
Υπενθύµισε ότι και το ΑΚΕΛ 
ήταν τότε στην κυβέρνηση και ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος συνερ-

γαζόταν µε το ΕΥΡΩΚΟ. ‘’Τώρα 
τα θυµήθηκαν;’’, διερωτήθηκε.

Εκείνο που έχει σηµασία, συ-
νέχισε, είναι να υπάρχει µια 
προγραµµατική σύγκλιση κι εγώ 
είµαι απόλυτα αισιόδοξος ότι η 
προγραµµατική σύγκλιση είναι 
εφικτή. Είπε πως ‘’την µεθεπό-
µενη εβδοµάδα θα µπορούµε να 
πραγµατοποιήσουµε την συνά-
ντηση των δυνάµεων του ενδιά-
µεσου χώρου’’. 

Επανέλαβε ότι ‘’στρεφόµαστε 
και προς τους πολίτες και κινή-
σεις πολιτών, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις προς την κοινωνία 
των πολιτών, η οποία θα πρέπει 
να πάρει τα ηνία’’. 

Σε παρατήρηση ότι ‘συγκλί-
σεις υπάρχουν, µένει το πρό-
σωπο’, ο κ. Οµήρου είπε ‘’ναι, 
είναι εφικτή η κατάληξη σε µια 
προσωπικότητα, η οποία θα έχει 
πρότερο έντιµο πολιτικό βίο και 
να έχει διείσδυση στην κυπρια-
κή κοινωνία’’. ‘’Εχουµε, κι είµαι 
αισιόδοξος ότι θα µπορούµε να 
την παρουσιάσουµε αυτή την 
προσωπικότητα στον κυπριακό 
λαό’’, συµπλήρωσε.

Η εισαγγελία της Ζυρίχης άρ-
χισε έρευνα εναντίον του 
υπουργού Ε.Ε. και επικεφα-

λής των διαπραγµατεύσεων για την 
ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, Εγκεµέν Μπαγίς, για τις 
δηλώσεις του σχετικά µε τη γενοκτο-
νία των Αρµενίων.

Σύµφωνα µε τον τουρκοκυπριακό 
Τύπο, η δήλωση του κ. Μπαγίς, «δεν 
υπάρχει γενοκτονία των Αρµενίων, 
ας έρθουν να µε συλλάβουν», που 
έκανε στη Ζυρίχη επιστρέφοντας από 
το Παγκόσµιο Φόρουµ Οικονοµίας 
του Νταβός, ξεσήκωσε θύελλα αντι-

δράσεων από την αρµενική κοινότη-
τα στην Ελβετία. Η Εισαγγελική Αρχή 
της Ελβετίας διεξάγει έρευνα αρχικά 
για να διαπιστωθεί το κατά πόσον 
έγινε τέτοια δήλωση, η οποία αποτε-
λεί άρνηση της γενοκτονίας των Αρ-
µενίων και αντιβαίνει το άρθρο 261 
του ποινικού κώδικα της Ελβετίας, 
που αναφέρεται στον ρατσισµό. Στη 
συνέχεια, αν εξακριβωθούν οι δηλώ-
σεις, υπάρχει πιθανότητα ο Τούρκος 
υπουργός να προσαχθεί ενώπιον της 
∆ικαιοσύνης, αφού γίνει κατορθωτό 
να αρθεί η ιδιότητα της διπλωµατι-
κής του ασυλίας.

Απόσυρση των υποχωρήσεων 
για να βγούμε από τα αδιέξοδα

Εισαγγελική έρευνα 
στην Ελβετία 
κατά του Εγκεµέν Μπαγίς 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ

Είδη βάπτισης, μοναδικά δώρα για το παιδί,
την γυναίκα και τον άνδρα.

Πασχαλινές λαμπάδες
Τα πάντα εισαγόμενα από την Ελλάδα

γιατί στην κρίση επιμένουμε Ελληνικά!

Ανοικτά: 
Δευτέρα - Τετάρτη 10 πμ - 5 μμ

Πέμπτη 10 πμ - 7 μμ
Παρασκευή - Σάββατο 10 πμ - 5 μμ

Κώστας Γρίμπιλας
208 Homer st. Earlwood • Tηλ. (02) 80659684

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΙΩΝ “Ο ΕΡΜΗΣ”
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Γυναικεία επιτροπή οργανώνουν πενταήμερη εκδρομή  

στο Gold Coast, Surfers Paradise, Brisbane, Noosa.
Aναχώρηση Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 6 π.μ. Από τα Coles στο Earlwood. 

Θα βρεθούμε και στο φεστιβάλ που οργανώνει η Ελληνική Κοινότητα του Brisbane.
Για καλύτερη οργάνωση κλείστε τις θέσεις σας με μία μικρή προκαταβολή το συντομότερο. Εμπιστευτείτε μας, δεν κάνουμε διακρίσεις.  

Από όποιο χωριό της Ελλάδος και εάν κατάγεστε. Επιτελούμε κοινωνικό έργο. Χαρίζουμε ψυχαγωγία, δεν αποβλέπουμε σε κερδοσκοπία. 
Τιμή μόνον $365 συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και ξενοδοχείων 4 αστέρων. Διαμερίσματα με ξεχωριστά δωμάτια που διαθέτουν ψυγείο-κουζίνα με 
όλα τα απαραίτητα. Μπορείτε να εξυπηρετήστε για πρωινό. Ακόμη και βραδινό φαγητό κατά τη διαδρομή και ένα βραδινό φαγητό (Ηλειώτικη βραδιά).

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Για πληροφορίες και εξυπηρέτηση τηλεφωνείστε στο 9567 6005 ζητείστε τον Τζιμ ή τον Μιχάλη (ώρες 9 π.μ. έως 6 μ.μ.).

Ο εκ των δημοσίων σχέσεων Δημήτρης Ψαρός 0405 163 720 14
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