
Στην Κυπριακή Κοινότητα Σίδνεϊ 
και ΝΝΟ είχαµε την ευκαιρία 
να συναντήσουµε τον πρέ-

σβη της Κύπρου στην Αυστραλία, 
κ. Ιωάννη Ιακώβου. Στις δηλώσεις 
του στον «ΚΟΣΜΟ» για την επέτειο 
των 38 χρόνων κατοχής και τις εκ-
δηλώσεις της κυπριακής παροικίας 
ήταν ξεκάθαρος στο µήνυµά του ότι 
ο αγώνας του κυπριακού λαού θα 
συνεχιστεί µέχρι τελικής δικαίωσης 
κι ότι η Κύπρος δεν θα δεχθεί την 
παρανοµία. Ευχαρίστησε την οµογέ-
νεια της Αυστραλίας για τη στήριξη 
που παρέχει στον αγώνα αυτόν, κα-
θώς και την Αυστραλία για την δια-
χρονική θέση αρχών που κρατά στο 
Κυπριακό.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗΣ
Μήνυµα στήριξης 
από την οµογένεια

Αρχικά ζητήσαµε το σχόλιο του κ. 
πρέσβη για τις εκδηλώσεις για τα 38 
χρόνια της εισβολής του «Αττίλα» και 
τη συµµετοχή της παροικίας.

«Κατ’ αρχήν θέλω να σας ευχαρι-
στήσω που µου δίνεται ακόµη µία 
φορά η δυνατότητα να επικοινωνήσω 
µε την οµογένεια µέσω της εφηµερί-
δας σας. Όπως λέµε και τονίζουµε, εί-
ναι σηµαντική η δουλειά που γίνεται 
εδώ από την οµογένεια. Οι εκδηλώ-
σεις µνήµης και καταδίκης είναι ση-
µαντικές διότι δίνουν την απαραίτητη 
ευαισθητοποίηση κι εντός κι εκτός 
Κύπρου. Παράλληλα, δίνουν τα µη-
νύµατα στην πολιτική µας ηγεσία για 
την στήριξη που παρέχει η οµογένεια 
στον δύσκολο αγώνα για την επίτευξη 
µίας δίκαιης, βιώσιµης και λειτουργι-
κής λύσης του Κυπριακού. Συνεπώς, 
θέλω να ευχαριτήσω για το συνεχές 
ενδιαφέρον της οµογένειας της Αυ-
στραλίας - κυπριακής κι ελλαδικής - 
στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει 
η Κύπρος στο να επιτευχθεί µία λύση 
µε στόχο την επανένωση της Κύπρου 
προς όφελος ολόκληρου του λαού.

Έχουν περάσει 38 χρόνια, αλλά 
αυτό δεν σηµαίνει ότι θα δεχθούµε 
την παρανοµία ως νοµιµότητα. Θα 
συνεχίσουµε τον αγώνα µας, παρά τις 
δυσκολίες και παρά την τουρκική αδι-
αλλαξία, µέχρι την τελική δικαίωση. 
Θέλω για άλλη µία φορά να ευχαρι-
στήσω για την στήριξη που παρέχει η 
οµογένεια της Αυστραλίας στην προ-
σπάθειά µας αυτή, όπως επίσης να 
ευχαριστήσω την Αυστραλία για την 
διαχρονική της και ξεκάθαρη θέση 
αρχών ως προς την Κύπρο και τον 
αγώνα που διεξάγουµε.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω εσάς 
αλλά κι όλα τα παροικιακά ΜΜΕ για 

την στήριξη που δίνετε στην Κύπρο 
µέσω των συνεχών καλύψεων. Είναι 
σηµαντικό να κρατάµε ζωντανό το 
Κυπριακό όχι απλώς γιατί ενδιαφέ-
ρει την εδώ οµογένεια, αλλά και γιατί 
αποτελεί στήριγµα στον αγώνα που 
διεξάγει η Κύπρος για λυση του Κυ-
πριακού. Παράλληλα δίνονται και τα 
κατάλληλα µηνύµατα της αγωνίας που 
εκφράζει η οµογένεια για να τερµατι-
σθεί η τουρκική κατοχή, να αποκατα-
σταθούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα κι 
οι βασικές ελευθερίες ολόκληρου του 
λαού, µέσω µιας δίκαιης λύσης, µέσω 
της πολυπόθητης επανένωσης».

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
Έµφαση στον πολιτισµό

Ρωτήσαµε τον κ. Ιακώβου και για 
το άµεσο µέλλον, για πρωτοβουλίες, 
δράσεις ή εκδηλώσεις που προγρα-
µαµτίζονται, κυρίως για να τιµηθεί 
το γεγονός της ανάληψης της Προε-
δρίας του Συµβουλίου της ΕΕ.

«Με αφορµή το γεγονός της ανά-
ληψης της Προεδρίας του Συµβου-
λίου της ΕΕ από την Κύπρο είµα-
στε σε µία πορεία διοργάνωσης 
κάποιων εκδηλώσεων. Από τον 
περασµένο Μάιο και µέχρι τον 
Οκτώβριο υφίσταται µία έκθεση κυ-
πριακών αρχαιοτήτων στο Μουσείο 
Ίαν Πότερ του Πανεπιστηµίου της 
Μελβούρνης. Είναι µία καλή ευκαι-
ρία η οµογένεια - όχι µόνο της Βι-
κτώριας αλλά από όλες τις πολιτείες 
- να δει εκθέµατα, τα οποία πραγ-
µατικά µαρτυρούν τον πανάρχαιο 
πολιτισµό της Κύπρου. Όχι µόνο τι 
έχει προσφέρει, αλλά τι συνεχίζει 
να προσφέρει στον ευρωπαϊκό και 
παγκόσµιο πολιτισµό. 

Όσον αφορά το Σίδνεϊ, είµαστε σε 
επαφή µε τον πρόεδρο της Κοινό-
τητας κ. Χριστοδούλου κι υπάρχει 
κάτι το οποίο έχει δροµολογηθεί, 
αλλά θα µου επιτρέψετε να µην το 
αποκαλύψω ακόµη. 

Θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα, 
µέχρι τον Σεπτέµβριο. Θα είναι πο-
λιτιστικού περιεχοµένου, κάτι πολύ 
σηµαντικό στον τοµέα του πολιτι-
σµού. Θέλουµε να δώσουµε έµφαση 
στον πολιτισµό της Κύπρου, όπως 
έγινε και µε την διάλεξη του κα-
θηγητή κ. Γεωργίου. Γι’ αυτόν τον 
λόγο τον καλέσαµε. Βεβαίως, είχα-
µε και την στήριξη του Τµήµατος 
Αρχαιοτήτων της Κύπρου, ώστε να 
έλθει εδώ ο καθηγητής και να δώ-
σει σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων για την ανάληψη 
της Προεδρίας του Συµβουλίου της 
ΕΕ. Συνεπώς, η έµφαση είναι πολι-
τιστικού περιεχοµένου µε στόχο την 

αρχαιολογία της Κύπρου. Αυτό δί-
νει την ευκαιρία στο ευρύτερο κοινό 
να γνωρίσει τον πολιτισµό της Κύ-
πρου, κάτι που σηµαίνει ότι έχουµε 
και µ’ αυτόν τον τρόπο στηρίγµατα 
στον αγώνα µας».

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
«Προσηλωµένοι στον στόχο της 
επανένωσης»

Φυσικά, δεν µπορούσαµε να µην 
ρωτήσουµε τον κ. πρέσβη και για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Για το Κυπριακό σας τα εξήγησε 
πλήρως ο διευθυντής του γραφείου 
του προέδρου. Όπως ξέρετε, η κυ-
βέρνηση στηρίζει πάντα την οµογέ-
νεια, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις όπως 
των µαύρων επετείων. Ως προς το 
Κυπριαό, πρέπει να οµολογήσουµε 
ότι ο κ. Έρογλου, δυστυχώς, έχει 
υπαναχωρήσει από τις συγκλίσεις 
που είχαν επιτευχθεί µε τον κ. Ταλάτ. 
Βλέπουµε παράλληλα και την έξαρση 
της τουρκικής αδιαλλαξίας και προ-
κλητικότητας έναντι της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. ∆εν αναφέροµαι µόνο 
στο θέµα της ανάληψης της Προε-
δρία της ΕΕ από την Κύπρο, αλλά 
και στο θέµα της αναζήτησης, γεώ-
τρησης κι εµετάλλευσης των υδρο-
γονανθράκων εντός της κυπριακής 
ΑΟΖ. Πέραν όµως αυτού εµείς είµα-
στε προσηλωµένοι στον στόχο της 
επανένωσης και στο να προχωρήσει 
η διαδικασία. Το θέµα επαφύεται 
στην Τουρκία και δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία από καµία πλευρά κι από 
κανέναν σηµαντικό παράγοντα της 
διεθνούς κοινότητας για το ποιος 
φταίει που δεν έχουν προχωρήσει 
τα πράγµατα όπως όλοι θα αναµέ-
ναµε. Η βάση λύσης είναι δεδοµένη 
και καταγεγραµµµένη στα ψηφίσµα-
τα του Συµβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ. Αν πάµε πίσω στον χρόνο, 
υπήρξε επαναβεβαίωση το 2008, 
πριν την έναρξη των απευθείας δι-
απραγµατεύσεων. ∆υστυχώς, είδαµε 
την υπαναχώρηση του κ. Έρογλου 
από τις σηµαντικές συγκλίσεις που 
είχαν επιτευχθεί µε τον πρόεδρο 
Χριστόφια και βεβαίως έχετε δει πως 
στο στάδιο αυτό αρνείται να συνεχί-
σει τις απευθείας διαπραγµατεύσεις.

Μακάρι να είναι η τελευταία χρο-
νιά που γιορτάζουµε µαύρη επέτειο. 
Εναπόκειται στην Τουρκία και στην 
τουρκοκυπριακή πλευρά να συµ-
βάλλει για λύση του Κυπριακού στο 
πλαίσιο της συµφωνηµένης βάσης 
κι όχι να οµιλεί περί σχεδίων Β ή 
για λύσεις στο πλαίσιο δηµιουργίας 
δύο κρατών. Κάτι τέτοιο είναι εκτός 
βάσης λύσης, εκτός διαδικασίας κι 
εκτός πραγµατικότητας».
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∆εν θα δεχθούµε 
την παρανοµία 
ως νοµιµότητα

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΟΝ «ΚΟΣΜΟ»: 
«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ»

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


