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εκατομμύρια. Με 60 εκατομμύρια 
διασφαλίζεις το μέλλον για πάντα. 
Αυτός είναι ο στόχος για τον οποίο 
το συμβούλιο μου εργάζεται. Υπάρ-
χουν όμως κάποια πράγματα που με 
στενοχωρούν. Αγοράζοντας τα τελευ-
ταία σπίτια χρωστούμε στην τράπεζα 
5.400.000 χιλιάδες δολάρια και πλη-
ρώνουμε τόκους 260.000 $ το χρό-
νο. Το κλαμπ δουλεύει και βγάζει τα 
έξοδά του. Αν δεν υπήρχαν τα σπίτια 
το κλαμπ θα είχε και κέρδος. Αλλά 
προχωρήσαμε στην αγορά των σπι-
τιών αυτών για να μεγιστοποιήσουμε 
την αξία της περιουσίας μας. Τα έξι 
σπίτια που έχουμε τα νοικιάζουμε και 
με το εισόδημα των ενοικίων η Κοι-
νότητα αυτή τη στιγμή βοηθάει στην 
δόση των τόκων. Αυτή τη στιγμή όταν 
μου λένε ότι η Κυπριακή Κοινότητα 
χρωστάει 5,4 εκατομμύρια εγώ τους 
λέω ως επιχειρηματίας ότι έχουμε 
έξι σπίτια εκεί, που η αξία τους αυτή 
τη στιγμή είναι πάνω από 10 εκα-
τομμύρια. Αυτό με στενοχωρεί, για-
τί κάναμε αυτό το άλμα ,είμαστε λίγο 
στριμωγμένοι με τις δόσεις, αλλά με-
γιστοποιήσαμε την αξία της ακίνητης 
περιουσίας μας. Δεν θέλω να επεκτα-
θώ. Υπάρχουν στον άλλο συνδυασμό 
άτομα που υπηρέτησαν και ως πρό-
εδροι και ως γραμματείς. Τον καιρό 
που υπηρέτησαν υπήρχαν λεφτά τα 
οποία είχαν έρθει όταν πουλήσαμε 
το κτίριο της Druitt Street και ήρθα-
με εδώ το 1988 που ήμουν βοηθός 
γραμματέα. Μας είχε μείνει ένα εκα-
τομμύριο δολάρια. Έγιναν μερικές 
ανακαινίσεις αλλά με τα λεφτά αυτά 
θα μπορούσε να αγοραστεί όλο το 
Τupper Street και το Alma Avenue. 
Τα σπίτια αυτά εκείνο τον καιρό δεν 
κόστιζαν πάνω από 60 με 80.000 $. 
Φυσικά δεν κατακρίνω κανέναν αλλά 
δεν δέχομαι και την άδικη κριτική ότι 
χρωστάμε 5,4 εκατομμύρια. Αγορά-

σαμε τα σπίτια και τετραπλασιάσαμε 
την αξία της κοινής περιουσίας.

Τι άλλο έχει γίνει τα τελευταία δύο 
χρόνια στην κυπριακή κοινότητα;

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρ-
κετά πράγματα εδώ στην κυπριακή 
κοινότητα. Πρώτον, το σύστημα πυ-
ρασφάλειας ήταν πεπαλαιωμένο και 
ο Δήμος του Μάρικβιλ μας είχε στεί-
λει το 2015 την τελική προειδοποίη-
ση. Οι προδιαγραφές της πυρασφά-
λειας δεν συμβάδιζαν με τα σημερινά 
δεδομένα. Καλέσαμε εμπειρογνώ-
μονες και ξανασχεδιάσαμε από την 
αρχή το σύστημα πυρασφάλειας του 
κλαμπ. Πληρώσαμε 97.000 $ δολά-
ρια γι’ αυτό το πράγμα. Όταν ήρθαν 
οι υπεύθυνοι από το Δήμο έμειναν 
έκπληκτοι από την εργασία μας. Επί-
σης φτιάξαμε  πλησίον της εισόδου 
το χώρο καπνιστών που μας κόστισε 
περίπου 15.000 $ και φυσικά κά-
νουμε την συντήρησή των σπιτιών. 
Ευτυχώς εγώ, ο αντιπρόεδρος Άλκης 
Καδής και ο σύμβουλος Ηλίας Σέας, 
απασχολούμαστε στον κατασκευαστι-
κό τομέα και το 90 τοις εκατό όσων 
χρειάζονται να γίνουν τα κάνουμε 
χωρίς να πληρώνουμε τίποτα.

Ποιες άλλες δραστηριότητες είχε 
η Κυπριακή Κοινότητα τα δύο τε-
λευταία χρόνια;

Ερχόμαστε σε ένα αμφιλεγόμενο ζή-
τημα. Πολλά μέλη της αντίπαλης πα-

ράταξης, που ομολογώ ότι είναι καλοί 
μου φίλοι, μου λένε ότι το κλαμπ δεν 
δουλεύει. Εδώ δεν είναι Bulldogs, δεν 
είναι St George, δεν είναι Hurlstone 
Park RSL… Εδώ είναι ένα κοινοτικό 
κλαμπ. Ποτέ αυτό το κλαμπ Δευτέ-
ρα, Τρίτη, Τετάρτη δεν είχε μεγάλη 
δραστηριότητα. Έχουμε φτάσει σ’ ένα 
σημείο που η πρώτη γενιά η οποία 
το στήριζε πολύ έχει γεράσει και δεν 
βγαίνει έξω. Η δεύτερη γενιά, οι άν-
θρωποι της ηλικίας μου είναι αυτοί 
που είμαστε εδώ και στηρίζουμε το 
κλαμπ. Η τρίτη γενιά, τα παιδιά μας, 
εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα 
και τα χορευτικά έχουν παντρευτεί σε 
μικτούς γάμους και δεν ανταποκρίνο-
νται. Το καινούργιο κλαμπ όπως το 
φαντάζομαι θα δώσει νέα ζωή και θα 
ικανοποιεί τις ανάγκες των νέων. Θα 
μπορεί να προσελκύσει τους νεότε-
ρους.  Πάντως για τη γενικότερη δρα-
στηριότητά μας θέλω να πω ότι συμ-
μετέχουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. 
Φτάσαμε σε ένα σημείο που μαζί με 
την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
είμαστε οι δύο μεγαλύτεροι ελληνικοί 
οργανισμοί στο Σίδνεϊ. Επίσης, από 
την ημέρα της ανάληψης των καθη-
κόντων μου προσπάθησα και πέτυχα 
μια καλή σχέση με την Ιερά Αρχιεπι-
σκοπή Αυστραλίας. Ευχαριστώ το Σε-
βασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυστρα-
λίας Στυλιανό και τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Απολλωνιάδος Σεραφείμ 
και την εκτίμησή τους και τη συμπα-
ράσταση τους και για τον τρόπο που 
με αγκάλιασαν από την πρώτη μέρα 
που ανέλαβα τα καθήκοντα μου. Εί-
ναι ιδιαίτερη η τιμή για την Κυπριακή 
Κοινότητα που Ιερά Αρχιεπισκοπή 
στέλνει πάντοτε εκπρόσωπο στις εκ-
δηλώσεις μας.

Έχετε σκεφτεί να συμμετάσχετε 
πιο ενεργά στην διοργάνωση του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ;

Αυτά είναι πράγματα που μπορούν 
να γίνουν στο μέλλον. Φέτος θα γί-
νει μία αρχή. Τον Ιούνιο θα κάνουμε 
μια αρχή μαζί με την Ελληνική Ορ-
θόδοξη Κοινότητα με τη διοργάνωση 
μιας συναυλίας για το Μάνο Λοΐζο, 
ο οποίος ήταν κυπριακής καταγωγής. 
Όταν μου ζήτησε η αγαπητή Νία Καρ-
τέρη να παρευρεθώ σε συνάντηση 
μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας Χάρη Δανά-
λη, η συνάντηση διήρκεσε μόλις πέ-
ντε λεπτά. Μόλις μου είπαν την ιδέα 
τους ενθουσιάστηκα και συμφώνησα 
αμέσως. Επίσης αγκαλιάζουμε τη χο-
ρωδία Ορφέας που κάνει αρκετές εκ-
δηλώσεις.

Γιατί  θέλετε να συνεχίσετε από τη 
θέση του προέδρου στην κυπρι-
ακή κοινότητα; Γιατί ζητάτε από 

τον κόσμο να σας ψηφίσει την 
Κυριακή;

Έχουμε βάλει ένα στόχο. Έχουμε ένα 
σχέδιο που πρέπει να το ολοκληρώ-
σουμε. Πολύ σύντομα θα έχουμε την 
απόφαση του δήμου και όπως έχω 
ξαναπεί αν επανεκλεγούμε θα κά-
νουμε μια ενημερωτική συγκέντρωση 
και μετά μια έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση όπου τα μέλη θα αποφασίσουν τι 
θέλουν να γίνει.  Τον τελευταίο λόγο 
τον έχουν τα μέλη.

Πως εκτιμάτε τις τελευταίες εξελί-
ξεις στο κυπριακό;

Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Έχω δη-
λώσει και σε αρκετές ραδιοφωνικές 
εκπομπές που ήμουν καλεσμένος ότι 
όταν συζητάς με τον Τούρκο, πριν 
κάνεις χειραψία πρέπει να προσέχεις 
τα δάχτυλά σου μη χάσεις κανένα 
δάχτυλο. Τους έχω ζήσει στον τόπο 
μου, στο χωριό της μητέρας μου, όσο 
και στην εισβολή. Αυτή τη στιγμή η 
Τουρκία βρίσκεται σ’ ένα μεγάλο δί-
λημμα. Ο νεοσουλτάνος Ερντογάν 
έχει εξοντώσει όλους τους πολιτικούς 
του αντιπάλους. Έχει μεγάλη στήρι-
ξη από το λαό της Τουρκίας γιατί ο 
λαός της Τουρκίας είναι ένας πάμ-
φτωχος λαός παρά το γεγονός ότι η 
χώρα ανήκει στο G20. Το ποσοστό 
του αναλφαβητισμού στην επαρχία 
παραμένει μεγάλο. Στα χωριά δεν 
μπορούν να γράψουν το όνομά τους. 
Αλλά κάποτε θα έρθει μία ώρα που 
θα φάνε το μεγάλο χαστούκι και θα 
προσγειωθούν.

Φέτος σας τίμησε η αυστραλιανή 
πολιτεία με μια μεγάλη διάκριση. 
Πώς αισθάνεστε;

 Αυτή η βράβευση ήρθε από το που-
θενά. Δεν είχα την παραμικρή ιδέα.  
Κάποιος σε προτείνει και στη συνέ-
χεια ερωτώνται τέσσερα άτομα για 
την δραστηριότητα του προτεινόμε-
νου για βράβευση. Στην δική μου 
περίπτωση ρώτησαν εφτά άτομα. Ένα 
από αυτά ήταν η Ύπατη Αρμοστής της 
Κύπρου.  Όταν με επισκέφτηκε για 
να πάμε στο πανεπιστήμιο του Σίδνεΐ 
και να δούμε την έκθεση των αρχαιο-
τήτων που ήρθαν από την Κύπρο μου 
ζήτησε να της στείλω το βιογραφικό 
μου από το 1976 που ήρθα στην Αυ-
στραλία και τότε κάτι κατάλαβα ότι γί-
νεται. Τέλος του Οκτώβρη πήρα ένα 
γράμμα από το Order Of Australia,  
που έλεγε ότι ο γενικός κυβερνήτης 
της Αυστραλίας με επέλεξε για να τι-
μηθώ με το μετάλλιο ΟΑΜ και τέλος, 
η βράβευση ανακοινώθηκε επίσημα 
κατά την Ημέρα της Αυστραλίας. Το 
μετάλλιο το παρέλαβα την περασμέ-
νη Πέμπτη σε εκδήλωσε  που έγινε 
στην κατοικία του Γενικού Κυβερνήτη 
στην οποία παραβρέθηκα με τη σύ-
ζυγο μου, τον γιό μου και τον εγγονό 
μου Σωτήρη. Αν δεν ήταν η Κυπρι-
ακή Κοινότητα εγώ δεν θα έπαιρ-
να το βραβείο αυτό. Πιστεύω ότι το 
βραβείο αυτό ανήκει στην Κυπριακή 
Κοινότητα. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τέλος του Οκτώβρη πήρα ένα γράμμα από το
Order Of Australia, που έλεγε ότι ο γενικός
κυβερνήτης της Αυστραλίας με επέλεξε για να
τιμηθώ με το μετάλλιο ΟΑΜ… Πιστεύω ότι το
βραβείο αυτό ανήκει στην Κυπριακή Κοινότητα. 

Το ψηφοδέλτιο της παράταξης του Σωτήρη Τσουρή (ΟΑΜ)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ


