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Άρχισαν οι εκδηλώσεις για τη Μαύρη Επέτειο από 
τη Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα Σίδνεϊ

H
ΣΕΚΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Κυπρια-
κού Αγώνα του Σίδνεϊ σε συνεργασία με 
την Κυπριακή Κοινότητα Σίδνεϊ και Νέας 
Νότιας Ουαλίας διοργάνωσε εκδήλωση 

μνήμης την περασμένη Κυριακή 17 Ιουλίου στην 
αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας με ομιλητή τον 
Δρ Αντώνη Δρακόπουλο, επίκουρο καθηγητή του 
τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου του Σίδνεϊ, και θέμα το πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου 1974. Ο καθηγητής αναφέρθηκε επι-
γραμματικά στα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν 
στο προδοτικό πραξικόπημα και στην απόπειρα σε 
βάρος της ζωής του Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου.  
Αναφέρθηκε  στις παραμέτρους και τις συνθήκες 
που οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα, που 
κατευθύνθηκε από την χούντα του Ιωαννίδη που 
κυβερνούσε  τότε την Ελλάδα. Βεβαίως στην ομι-
λία του ο καθηγητής Δρακόπουλος, αναφέρθηκε 
και στις ευθύνες της πολιτικής κυρίως της Βρετα-
νίας, ως «εγγυήτριας» δύναμης που οδήγησε  στο  
πραξικόπημα και της πολιτικής της Τουρκίας. 
Στη συνέχεια  τόνισε ότι δηλαδή η ενέργεια αυτή 
της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας που ήταν και 
πολιτική, έδωσε πρόσφορο έδαφος στον Τουρκικό 
ιμπεριαλισμό και επεκτατισμό  σε πρώτη φάση να 
προχωρήσει στην εισβολή στο βόρειο τμήμα του 
νησιού, τη διχοτόμηση, τον πόλεμο και τις συνέ-
πειες τις οποίες πληρώνει ο Κυπριακός λαός και ο 
Ελληνισμός ακόμη μέχρι σήμερα, επικαλούμενος 
την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Ο καθηγητής 
αναφέρθηκε και στο περίφημο σχέδιο «Ανάν» το 
οποίο περισσότερα δεινά θα επέφερε στον Κυπρι-
ακό λαό, παρά την ποθούμενη λύση και αποκα-
τάσταση της ενότητας και της λειτουργίας της με-
γαλονήσου, σαν ένα ανεξάρτητο και δημοκρατικό 
κράτος.
Μετά το πέρας της ομιλίας του Κου καθηγητού, 
ακολούθησε μουσική εκδήλωση με απόδοση τρα-
γουδιών  σχετικών  με την τραγωδία της Κύπρου 
αλλά και ευρύτερα «πολιτικών» τραγουδιών  γραμ-
μένων από μεγάλους συνθέτες όπως ο Μίκης Θε-
οδωράκης, Μάριος Τόκας και σε ποίηση Γιάννη 
Ρίτσου , Οδυσσέα Ελύτη κ.α. Οι παριστάμενοι συμ-
μετείχαν θερμώς στις εκδηλώσεις και σημαντική 
ήταν η παρουσία πέντε μαθητών από τη Κύπρο με 
τον καθηγητή τους, οι οποίοι ετίμησαν με την πα-
ρουσία τους τις εκδηλώσεις, προερχόμενοι από τη 
Μελβούρνη, όπου συμμετείχαν σε διεθνή διαγω-
νισμό ρομποτικής. Ο χαιρετισμός  του  καθηγη-
τή τους αλλά  και  των  ίδιων των μαθητών ήταν 
συγκινητικός και το παριστάμενο κοινό, ένιωσε 
ρίγη συγκίνησης και δάκρυα κύλησαν από τα μά-
τια όλων μας.
Ολα  αυτά  ήταν  το πρώτο μέρος των ετήσιων εκ-
δηλώσεων για το Κυπριακό ζήτημα.  Οι εκδηλώ-
σεις θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με 
την καθιερωμένη δοξολογία και αρχιερατικό μνη-
μόσυνο στο ναό της Ιερας Αρχιεπισκοπής Αυστρα-
λίας, την πορεία διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο του 
Σύδνευ και εν συνεχεία στο κτίριο της Κυπριακής 
Κοινότητας όπου θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις 
μνήμης και τιμής για τη μαύρη επέτειο. Ετσι θα 
ολοκληρωθεί το σύνολο των εκδηλώσεων για την 
περίοδο αυτή, όπου  φυσικά και θα κρατήσει αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον μας και θα ενημερωθεί και η 
αδελφή παροικία της Μελβούρνης μέσα από την 
επόμενη ανταπόκριση μας.


