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39 
ολόκληρα χρόνια έχουν πε-
ράσει από το διπλό έγκλη-
µα του 1974. 39 ολόκληρα 
χρόνια τουρκικής κατοχής 
της µισής περίπου Κύπρου, 

39 ολόκληρα χρόνια µακριά από τα µέρη που 
κάποτε είχαν µεγαλουργήσει οι πρόγονοι µας. 
Για 39 ολόκληρα χρόνια η Αµµόχωστος πα-
ραµένει πόλη φάντασµα, η Λευκωσία η µόνη 
µοιρασµένη στα δύο πόλη του κόσµου, τα λε-
µονόδεντρα  στην Μόρφου µαραίνονται γεµά-
τα καρπούς που κανείς δεν µπαίνει στον κόπο 
να µαζέψει. 39 ολόκληρα χρόνια αλλά η µνή-
µη αρνείται πεισµατικά να κόψει τον οµφάλιο 
λώρο που κρατά όλους µας δεµένους στην 
µαρτυρική, καταπατηµένη Βόρεια Κύπρο.
Και ενώ οι εν Κύπρου – αλλά και εν Ελλάδι- 
οµοεθνείς περνούν το δικό τους µαρτύριο µε 
την τρόικα να διαπρέπει στον ρόλο του κακού 
δράκου και την ανεργία να µαστίζει εξανα-
γκάζοντας την νέα γενιά να αναζητήσει ένα 

καλύτερο αύριο µακριά από την γενέτειρα, ο 
ρόλος του θεµατοφύλακα έχει περάσει στους 
δικούς µας ώµους: πλέον εµείς οι Έλληνες του 
εξωτερικού έχουµε κληθεί να διατηρήσουµε 
σθεναρή την αντίσταση µας κατά του διαβρω-
τικού χρόνου και να υψώσουµε την φωνή µας 
εις διπλούν για τα αδέλφια που αδυνατούν να 
πολεµήσουν τον συγκεκριµένο αγώνα, ζητώ-
ντας από τους ισχυρούς αυτού του κόσµου να 
σκύψουν µε περισσότερη προσοχή πάνω από 
το Κυπριακό και να δουλέψουν στην εξεύρεση 
λύσης ικανοποιητικής πρώτα για τους Κύπρι-
ους – Έλληνες και Τούρκους. 
Συναισθήµατα τα οποία φαντάζοµαι έχουν 
µοιραστεί από άπαντες που έχουν έστω και 
την απειροελάχιστη έννοια για το δρώµενα 
της Κύπρου, και σκέψεις που έχουν περά-
σει µε την άλφα ή βήτα µορφή από το µυα-
λό όλων εκείνων που έδωσαν το παρών τους 
στις εδώ εκδηλώσεις για το προδοτικό πρα-
ξικόπηµα και την τουρκική εισβολή. Αψηφώ-

ντας τις προειδοποιήσεις της µετεωρολογικής 
υπηρεσίας για απότοµη αλλαγή του καιρού, 
ένας ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός συµπαροίκων 
έδωσε βροντερό παρών στην αποκορύφωση 
των φετινών εκδηλώσεων – και δη στην κατά-
θεση στεφάνων και πορεία διαµαρτυρίας στο 
κέντρο της πόλης του Σίδνεϊ- στέλνοντας προς 
πάσα κατεύθυνση το µήνυµα: ∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ!
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το µεσηµέρι του 
Σαββάτου µε σεµνή τελετή στο οίκηµα της Κυ-
πριακής Ελληνικής Λέσχης στο Καϊάµα που 
δόθηκε προς τιµή του επίσηµου αντιπροσώ-
που της κυπριακής κυβέρνησης Υπουργού 
Υγείας ∆ρ. Πέτρου Πετρίδης. Έχοντας ήδη 
πάρει µια γεύση από τον τρόπο λειτουργίας 
του ελληνισµού της Αυστραλίας αλλά και την 
προσήλωση και αφοσίωση του στα φλέγον 
θέµατα της πατρίδας µέσα από τις επισκέψεις 
του σε Μελβούρνη, Αδελαΐδα και Βρισβάνδη, 
ο κύπριος υπουργός είχε µια πρώτη γνωριµία 
και µε τον εδώ ελληνισµό, η οποία συνεχί-

στηκε το βράδυ µε την εκδήλωση που δόθη-
κε στον χώρο της Κυπριακής Κοινότητας στο 
Στάνµορ.
Οι εκδηλώσεις της Κυριακής ξεκίνησαν µε 
µνηµόσυνο υπέρ των πεσόντων ηρώων στον 
Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισµού της Θεοτό-
κου στο Ρέντφερν, ενώ στην συνέχεια ειδικά 
λεωφορεία που είχαν ναυλωθεί µετέφεραν 
τον κόσµο στο κέντρο της πόλης και πιο συ-
γκεκριµένα στο Κενοτάφιο του Μάρτιν Πλέϊς 
όπου και έγινε η καθιερωµένη κατάθεση στε-
φάνων, παρουσία εκπροσώπων όλων σχεδόν 
των ελληνικών οργανώσεων του Σίδνεϊ. Μετά 
το πέρας της κατάθεσης στεφάνων επίσηµοι 
και απλός κόσµος ξεκίνησαν πορεία µέσα από 
τους δρόµους της πόλης µε τελική κατάληξη 
το Τάουν Χολ. Τέλος, στις 3.30 µ.µ. πραγµα-
τοποιήθηκε παλλαϊκή συγκέντρωση µε οµιλί-
ες και καλλιτεχνικό πρόγραµµα στο οίκηµα 
της Κυπριακής Κοινότητας στο Στάνµορ.
Την ∆ευτέρα το πρωί ο ∆ρ Παυλίδης συνο-

Αμείωτο το ενδίΑφερον του ελληνίσμου του σίδνεϊ πΑρΑ τΑ 40 σχεδον χρονίΑ τουρκίκησ κΑτοχησ

κύπρος μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ!
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