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Εκδηλώσεις για τα 41 χρόνια της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Πάνω αριστερά: Έχουν περάσει 41 χρόνια από την εισβολή των Τούρκων στην Κύ-
προ, και η µνήµη των αγνοουµένων παραµένει ζωντανή. Μεσαία: Οι επικεφαλείς 
της πορείας που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Κυριακή στο Σίδνεϊ. Η πορεία 
ξεκίνησε από το κενοτάφιο του Μάρτιν Πλέις και ολοκληρώθηκε στο ∆ηµαρχείο.
Κάτω: Ο υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος 
Κουγιάλης εκπροσώπησε στις εκδηλώσεις τον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Ο κύριος Κουγιαλής τίµησε µε µετάλλια εκ µέρους 
της Κυπριακής Κυβέρνησης τον πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας κ. Σωτήρη 
Τσουρή, τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Κυπριακών Κοινοτήτων Αυστρλαίας και ΝΖ 
κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, τον πρόεδρο της ΣΕΚΑ ΝΝΟ κ. Τζακ Πασσαρή, και τον 
πρόεδρο της Κυπριακής Ελληνικής Λέσχης κ. Πανίκο Αχιλλέως.

Α
ν και ζουν εδώ και δεκαετίες µακριά από την πατρίδα τους οι 
Κύπριοι αδελφοί µας τίµησαν και φέτος -όπως κάθε χρόνο- 
τη µνήµη των αγνοουµένων και πεσόντων της µαρτυρικής 
Κύπρου και κατήγγειλαν την τουρική εισβολή. Οι εκδηλώ-

σεις ξεκίνησαν µε επιµνηµόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό του 
Ρέντφερν. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Κενοτάφιο του Μάρ-
τιν Πλέις και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε πορεία που κατέληξε 
στο ∆ηµαρχείο του Σίδνεϊ. Επίσης, έγιναν εκδηλώσεις µε οµιλίες, 
απαγγελίες ποιηµάτων και επετειακών τραγουδιών στο Κλαµπ της 
Κυπριακής Κοινότητας. 
Τον ευρύτερο ελληνισµό της ΝΝΟ εκπροσώπησαν δεκάδες Σωµα-
τεία και Σύλλογοι, ενώ εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έδω-
σε το παρόν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης. Μεταξύ των συµµετεχόντων στις 
εκδηλώσεις ήταν: η Ύπατη Αρµοστής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην Αυστραλία κα Ιωάννα Μαλλιώτη, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην 
Αυστραλία κ. Χαράλαµπος ∆αφαράνος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-
λάδας στο Σίδνεϊ ∆ρ Σταύρος Κυρίµης, ο Γερουσιαστής Άθα Συνοδι-
νός, ο Υφυπουργός της Πολιτειακής Κυβέρνησης κ. Ντέιβιντ Κλαρκ, 
οι Οµοσπονδιακοί Βουλευτές των Εργατικών κ.κ. Αντονι Αλαµπα-
νίζ, Ματ Θίσελγουεϊτ, οι Πολιτειακοί Βουλευτές των Εργατικών Μάικ 
Ντάλι και Σοφία Κότση, η Γερουσιαστής Κονσέτα Γουέλς Φιερεβάντι, 
ο ∆ήµαρχος του Μάρρικβιλλ Μάρκ Γκάρντινερ, ο ∆ήµαρχος του Κά-
ντερµπερι Μπράιαν Ρόνσον, ο ∆ήµαρχος του Κόγκρα Μάικλ Πλαττ, 
πλήθος ∆ηµοτικών Συµβούλων και σηµαντικός αριθµός Κυπρίων 
και Ελλήνων συµπάροικων.
Να σηµειώσουµε ότι ο Υπουργός Γεωργίας κ. Νίκος Κουγιάλης, βρά-
βευσε εκ µέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης τον πρόεδρο της Κυπρι-
ακής Κοινότητας κ. Σωτήρη Τσουρή, τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Κυπριακών Κοινοτήτων κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, τον πρόεδρο της 
ΣΕΚΑ ΝΝΟ κ. Τζακ Πασσαρή και τον πρόεδρο της Κυπριακής Ελ-
ληνικής Λέσχης κ. Πανίκο Αχιλλέως για την πολύχρονη προσφορά 
τους στους αγώνες του κυπριακού λαού.
Απευθυνόµενος στον εκπρόσωπο της Κυπριακής Κυβέρνησης και 
τους συµµετέχοντες στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοι-
νότητας κ. Σωτήρης Τσουρής, µετέφερε τις θερµές του ευχαριστίες 
στον πρόεδρο και την Κυβέρνηση της Κύπρου, εκφράζοντας την ευ-
γνωµοσύνη του που η πατρίδα έστειλε εκπρόσωπό της στην µακρινή 
Αυστραλία για να συµµετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 41 χρόνια της 
τουρκικής εισβολής. 
Ο κ. Τσουρής αναφέρθηκε στις προσπάθειες της παροικίας για τη 
στήριξη των αγώνων του κυπριακού λαού λέγοντας ότι ανεξάρτητα 
από το ποιό κόµµα κυβερνά στην Αυστραλία, η θέση της χώρας για 
το Κυπριακό παραµένει σταθερή. Πρόσθεσε, ότι εκδηλώσεις µνήµης 
γίνονται κάθε χρόνο για να καταδικαστεί η τουρκική εισβολή καθώς 
η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνοµα το 37% του εδάφους της 
Κύπρου.
Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του καθώς θεωρεί ότι οι σηµερι-
νές συνθήκες είναι οι καλύτερες που υπάρχουν και είναι πιθανό να 
οδηγήσουν σε µια δίκαιη λύση του προβλήµατος που θα ικανοποιεί 
όλους τους κατοίκους της Κύπρου. ∆εν παρέλειψε να αναφέρει ότι 
την κύρια ευθύνη για τη σηµερινή κατάσταση την έχει η Άγκυρα και 
τόνισε ότι είναι προς το συµφέρον όλων να επιτευχθεί µια δίκαιη 
λύση. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κύριος Τσουρής έζησε προσωπικά τα γεγο-
νότα του Ιουλίου του 1974, µια και υπηρετούσε στην Εθνική Φρου-
ρά. Τέλος ευχήθηκε να είναι η τελευταία φορά που γίνονται αυτές οι 
εκδηλώσεις και εξέφρασε την επιθυµία του χρόνου να γιορτάσουµε 
όλοι µαζί την επανένωση της Κύπρου. 


