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H Ελληνοκυπριακή οµογένεια «∆ΕΝ ΞΕΧΝΑ» ότι ένα µέρος της Κύπρου παραµένει υπό τουρκική κατοχή
Μ ε πλήθος εκδηλώσεων για τις µαύρες 

επετείους τιµήθηκαν οι πεσόντες και οι 
αγνοούµενοι του «Αττίλα» και δηλώθηκε 
µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι οι Κύπριοι 

της Αυστραλίας δεν θα σταµατήσουν να αγω-
νίζονται µέχρι να δουν το µαρτυρικό νησί τους 
ελεύθερο από τα στρατεύµατα κατοχής. Οι φετι-
νές εκδηλώσεις είχαν µεγαλύτερη και θερµότερη 
συµµετοχή από τον κόσµο και αυτό σε µεγάλο 
βαθµό οφείλεται και στην δυναµική και ανθρώ-
πινη προσωπικότητα του νέου Αρχιεπισκόπου 
Αυστραλίας που η παρουσία του και η στάση του 
δείχνει να εµπνέει και τους µεγαλύτερους και τους 
νεότερους.  Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν µε θεία λει-
τουργία το πρωί της Κυριακής και επιµνηµόσυνο 
δέηση υπέρ πεσόντων, προεξάρχοντος του Αρχι-
επισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου. Ακολούθησε 
συνάντηση του Αρχιεπισκόπου µε τον απεσταλ-
µένο του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  
Νίκου Αναστασιάδη που φέτος ήταν ο Προεδρι-
κός Επίτροπος, Φώτης Φωτίου. Το βράδυ του 
Σαββάτου είχε πραγµατοποιηθεί δείπνο προς τιµή 
του κ. Φωτίου µε πρωτοβουλία της Ελληνικής 
Κυπριακής Λέσχης, του προέδρου της κ. Πανίκου 
Αχιλλέως και του συµβουλίου του. Του δείπνου 
προηγήθηκε συνέντευξη του κ. Φωτίου στα πα-
ροικιακά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο κ. Φωτίου ενηµέρωσε για 
τις εξελίξεις στο Κυπριακό και απάντησε σε µεγά-
λο αριθµό ερωτήσεων, οποίες κάλυψαν πέραν της 
επικαιρότητας και θέµατα κυπριακής διασποράς.
Την Κυριακή το µεσηµέρι πραγµατοποιήθηκε 
όπως κάθε χρόνο κατάθεση στεφάνων στο κενο-
τάφιο του Martin Place και πορεία διαµαρτυρίας 
στις κεντρικές οδούς του Σίδνεϊ. Το πρόγραµ-
µα ολοκληρώθηκε µε οµιλίες και καλλιτεχνικό 
πρόγραµµα στην Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ. Στις 
εκδηλώσεις παρέστησαν, µεταξύ άλλων, η Ύπατη 
Αρµοστής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Μάρθα Α. 
Μαυροµµάτη, η Πρέσβης της Ελλάδος Αικατερίνη 
Ξαγοράρη, ο Γερουσιαστής Άρθουρ Συνοδινός, ο 
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Κυπριακών Κοινο-
τήτων  Μιχάλης Χριστοδούλου, ο πρόεδρος της 
ΣΕΚΑ κ. Τζακ Πασσαρής, η Αντιδήµαρχος Σίδνεϊ, 
κα Λίντα Σκοτ, η βουλευτής των Εργατικών κα 
Marjorie O’Neill
(εκλέγεται στο Coogee), η Αντιδήµαρχος του Ρά-
ντγουικ, κα Αλεξάνδρα Λάξφορντ κ.α.




