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Οι Γάλλοι δε θα χρησιμοποιούν το 
Ακρωτήρι για επιθέσεις κατά του ISIS 

Έφυγαν σαν κύριοι από την πύλη και δεν επέ-
στρεψαν ποτέ.

Σ
ε δήλωση με την οποία 
διευκρινίζει ότι τα γαλ-
λικά μαχητικά αερο-
σκάφη που επιχειρούν 

κατά ισλαμιστών στη Συρία δε 
θα χρησιμοποιούν τη Βάση 
Ακρωτηρίου για να πραγματο-
ποιούν επιθέσεις, προέβη το 
βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.
Η διευκρίνιση ακολουθεί την 
ανακοίνωση του πρωθυπουρ-
γού Κάμερον από το Παρίσι ότι 
η βάση Ακρωτηρίου τίθεται στη 
διάθεση της γαλλικής Πολεμι-
κής Αεροπορίας, στο πλαίσιο 
της δέσμευσης της Βρετανίας 
να κάνει ό,τι μπορεί για να συν-
δράμει τη Γαλλία στην αντιμε-
τώπιση του Ισλαμικού Κράτους.
To Υπουργείο Άμυνας στο 
Λονδίνο αναφέρει στη δήλωσή 
του ότι το Ακρωτήρι θα χρησι-
μοποιείται όχι για επιθέσεις, 
αλλά ως «διάδρομος αντιπερι-
σπασμού» σε περίπτωση που τα 
γαλλικά μαχητικά χρειαστούν 
για οποιονδήποτε λόγο ένα 
εναλλακτικό σημείο προσγείω-
σης αντί του αεροπλανοφόρου 
«Σαρλ ντε Γκωλ».
Το γαλλικό αεροπλανοφόρο 
προωθήθηκε στην περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου ως απά-
ντηση στις επιθέσεις του Πα-
ρισιού. Όπως ανακοινώθηκε, 

γαλλικά μαχητικά πραγματο-
ποίησαν τη Δευτέρα τις πρώτες 
επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράκ 
και στη Συρία με ορμητήριο το 
«Σαρλ ντε Γκωλ».
Η προσφορά του κ. Κάμερον, 
που χαρακτηρίζεται στη δήλω-
ση ως «πράξη αλληλεγγύης», 
έγινε στο πλαίσιο του Άρθρου 
42,7 της Συνθήκης της Λισα-
βόνας, την οποία επικαλέστηκε 
στον απόηχο των χτυπημάτων 
στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος, 
Φρανσουά Ολάντ. Όπως ανα-
φέρεται στη δήλωση του βρετα-
νικού Υπουργείου, η προσφο-
ρά έχει την ισχυρή στήριξη των 
κυβερνήσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου, της Κύπρου και της 
Γαλλίας.
Ο υπουργός Άμυνας, Μάικλ 
Φάλον δήλωσε: «Αυτή η προ-
σφορά είναι μία ακόμα ένδει-
ξη της αλληλεγγύης μας προς 
τους Γάλλους συμμάχους μας. 
Είναι σωστό να κάνουμε ό,τι 
μπορούμε για να τους βοηθή-
σουμε να πλήξουν το ISIS πιο 
δυνατά. Εν τω μεταξύ, θα συ-
νεχίσουμε να πλήττουμε αυτή 
τη μοχθηρή οργάνωση στο 
Ιράκ και να οικοδομούμε την 
επιχειρηματολογία υπέρ της 
επέκτασης αυτών των πληγμά-
των στη Συρία».

Εξαφανίστηκαν 5 ύποπτοι εξτρεμιστές 
από τις βρετανικές βάσεις

Ελεύθεροι σε ολόκληρη την Κύπρο κυκλο-
φορούν πέντε από τους πλέον επικίνδυ-
νους, όπως χαρακτηρίστηκαν από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες, μετανάστες που έφτασαν 
με πλοιάριο στις βρετανικές βάσεις στις 21 
Οκτωβρίου. 
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορί-
ες του ΑΝΤ1, πρόκειται για πέντε Παλαι-
στίνιους του Λιβάνου, όλοι ύποπτοι για 
συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. 
Οι τρείς μάλιστα σύμφωνα με διαβαθμισμέ-
νες πληροφορίες, απέδρασαν από φυλακές 
του Λιβάνου, όπου κρατούνταν ως μέλη του 
ISIS, ενώ και οι υπόλοιποι δύο έχουν χα-
ρακτηριστεί ως επικίνδυνοι.
Και οι πέντε διέμεναν σε καταυλισμό στις 
βρετανικές βάσεις, μαζί με άλλους 115 
πρόσφυγες που έφτασαν με βάρκα από τον 
Λίβανο στο Ακρωτήρι στις 21 Οκτωβρίου. 
Την περασμένη εβδομάδα ωστόσο, εξα-
σφάλισαν από τις αρχές των βάσεων άδεια 
για να κυκλοφορούν και εκτός του καταυ-
λισμού, αφού υπέβαλαν αίτηση ασύλου. 
Έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν. Όχι μόνο δεν 
επέστρεψαν στα καταλύματα τους αλλά πέ-
ρασαν στις ελεύθερες περιοχές. Για το θέμα 
ενημερώθηκαν με αρκετή καθυστέρηση και 

οι αρχές της Δημοκρατίας, οι οποίες όπως 
ειπώθηκε στον ΑΝΤ1 επιλαμβάνονται της 
υπόθεσης. 
Πριν από πέντε μέρες κάποιοι από τους πέ-
ντε θεάθηκαν στην Λάρνακα και συγκεκρι-
μένα στις Φοινικούδες. Σύμφωνα ωστόσο 
με νεότερες πληροφορίες τα τελευταία ει-
κοσιτετράωρα τα ίχνη τους έχουν χαθεί και 
όλες οι ενδείξεις είναι ότι μετέβηκαν στη 
Λευκωσία. 
Και οι πέντε βρίσκονται στο κατάλογο των 
τριάντα περίπου ατόμων τα οποία κρίθηκαν 
ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικά δί-
κτυα, στη βάση πάντα πληροφοριών ξένων 
μυστικών υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο λό-
γος που οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας 
αρνήθηκαν, από την αρχή, να τους παραλά-
βουν από τις βάσεις. 
Πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιω-
ματούχο, για μία πολύ πολύπλοκη υπόθε-
ση, η οποία προβληματίζει όλες τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες και υπουργεία. 
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το κοσκίνισμα 
από τις κρατικές υπηρεσίες των 62 μετα-
ναστών που μεταφέρθηκαν από τη Βάση 
Ακρωτηρίου στην Κοκκινοτριμυθιά. 
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