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Η ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - 42 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

βουλευτής Daryl Maguire που εκπροσώπησε τον 
Πρέμιερ της ΝΝΟ, Mike Baird, η πολιτειακή βου-
λευτής Σοφία Κώτση, που εκπροσώπησε τον επικε-
φαλής της πολιτειακής αντιπολίτευσης Luke Foley, 
ο βουλευτής του Summer Hill, Jo Haylen, ο βου-
λευτής Mark Coure (Oatley), ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Δρ Σταύρος Κυρίμης, ο 
Γενικός Πρόξενος της Σερβίας, Branco Radosevic, 
η Δημοτική Σύμβουλος  του Δήμου του Σίδνεϊ, 
Άντζελα Βυθούλκα, ο Αντιδήμαρχος του Botany 
Bay, Stan Kondilios, o Δημοτικός Σύμβουλος του 
Δήμου του Ράντγουικ, Anthony Andrews, ο Πρό-
εδρος του Ethnic Communities Council, Peter 
Doukas, ο κ. Dennis Percy, πρώην πρόεδρος της 
αστυνομικής President, United Nations Police 
Association of Australia, ο κ. Πανικός Αχιλλέως, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κυπριακής Λέσχης και 
ο κ. Σωτήρης Τσουρής, Πρόεδρος της Κυπριακής 
Κοινότητας. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέ-
χρι το Δημαρχείο του Σίδνεϊ και στη συνέχεια ομι-
λίες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο οίκημα της 
Κυπριακής Κοινότητας. 

Θεοδόσης Τσόλιας: Από το 74 μετρούμε  
πληγές στο σώμα της Κύπρου 
Στην ομιλία του ο κ. Τσόλιος αναφέρθηκε στις τρα-
γικές οι συνέπειες της τουρκικής κατοχής και ευχή-
θηκε με την επίλυση του Κυπριακού να δημιουρ-
γηθεί “ένα κράτος με ομοσπονδιακή δομή όπως 
ορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων εθνών και 
με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα”. 
“Τα 42 χρόνια κατοχής έχουν διαμορφώσει νέα 
δεδομένα που επηρεάζουν έκβαση των διαπραγ-
ματεύσεων”, είπε ο κ. Τσόλιας και πρόσθεσε “η 
επίλυση του κυπριακού είναι πλέον ένα ώριμο αί-
τημα και όλοι έχουμε να κερδίσουμε από τη λύση. 
Οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας διαπιστώ-
νουν και οι ίδιοι ότι η λύση πρέπει να εδράζεται σε 
αμοιβαίο σεβασμό. Να ζήσουμε χωρίς την παρου-
σία και απειλή του τουρκικού στρατού στην ίδια 
μας την πατρίδα”. Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρί-
σκονται σε κομβικό σημείο καθώς οι αποκλίσεις σε 
κρίσιμα κεφάλαια παραμένουν. “Θα πρέπει να δώ-
σουμε όλοι τα χέρια ώστε να μπορούμε να πούμε 
στους ήρωες που έδωσαν την ζωή τους ότι κάναμε 
το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα. Ευχαριστήσω 
όλους σας και τον πρόεδρο για τη φιλοξενία, ευχα-
ριστώ τους Αυστραλούς για την πολύ θετική στάση 
τους στο κυπριακό”, κατέληξε ο κ. Τσόλιας. Ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι η Κύπρος “Σαν μικρό κράτος, το πιο σημαντικό 
όπλο που έχει είναι το διεθνές δίκαιο και ηυπο-
στήριξη της διασποράς. Αναφέρθηκε επίσης στους 
κοινούς δεσμούς μεταξύ της Αυστραλίας, της Ελλά-
δας και της Κύπρου. Θερμές ομιλίες έδωσαν και ο 
Γερουσιαστής Άρθουρ Συνοδινός, ο ομοσπονδια-
κός βουλευτής Άντονο Αλμπανίζι και η πολιτειακή 
Βουλευτής και η Gladys Berejiklian, Βουλευτής του 
Willoughby, Ταμίας και Υπουργός Βιομηχανικών 
Σχέσεων της πολιτειακής Κυβέρνησης. (Όλες τις 
ομιλίες μπορείτε να τις ακούσετε στην σελίδα του 
Κόσμου στο Facebook καθώς και να δείτε στιγμιό-
τυπα από τις εκδηλώσεις). Στις πολύ συγκινητικές 
στιγμές των εκδηλώσεων η απαγγελία ποιήματος 
από την κα Θάλεια Αχιλλέως και η παρουσία της 
χορωδίας Ορφέας που είχε αναλάβει το καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα.

Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της 
Κυπριακής Κοινότητας, Σωτήρη Τσουρή
«…42 ολόκληρα χρόνια πέρασαν και το μαρτυρι-


