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Eκδήλωση - καταδίκη του προδοτικού 
πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974

Ε κδήλωση - καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματας 
της 15ης Ιουλίου 1974 διοργάνωσε η Κυπριακή Κοινό-
τητα ΝΝΟ την περασμένη Κυριακή στο οίκημα της στο 
Στάνμορ. Στην εκδήλωση, την Ελληνική Πολιτεία εκ-

προσώπησε η κυρία Νίκη Παναγιώτου, Υπο-Πρόξενος στο Γε-
νικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σίδνεϊ. Την εκδήλωσε άνοιξε 
με ομιλία του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Σωτήρης 
Τσουρής που με αφορμή τις σκληρές αναμνήσεις αλλά και την 
αγωνία από τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα δεν 
μπόρεσε να κρύψει την βαθιά του συγκίνηση. Κεντρικός ομι-
λητής ήταν ο Καθηγητής του τμήματος Νεοελληνικών και Βυ-
ζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Βρασίδας 
Καραλής. Το παρών έδωσαν, επίσης, ο κ. Πανίκος Αχιλλέους, 
Πρόεδρος της Ελληνικής Κυπριακής Λέσχης, η κα Στέλλα Πι-
τσιατάρη, Πρόεδρος της Γυναικείας Επιτροπής της Κυπριακής 
Κοινότητας, παροικιακοί πράγοντες, μέλη της κυπριακής και 
ελληνικής κοινότητας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 
παρουσία της Χορωδίας Ορφέας που τραγούδησε αφιλοκερ-
δώς πατριωτικά και επετειακά άσματα. Ιδιαίτερα προσωπικός 
και συγκινητικός ο λόγος του Προέδρου της Κυπριακής Κοι-
νότητας, Σωτήρη Τσουρή που μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και 
σε προσωπικά του βιώματα. Όπως ανέφερε ο κ. Τσουρής “ 
η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο, όχι για να 
κατηγορήσουμε άτομα και οργανώσεις. Πραγματοπιείται κάθε 
χρόνο για να λέμε στις νεότερες γενιές, τί έγινε την Δευτέρα 
15 Ιουλίου 1974. Διδάσκουμε μέσω της εκδήλωσης αυτής, 
για να αποφεύγουμε παρόμοια λάθη, που στοίχισαν και το 
37% της Κύπρους είναι μέχρι σήμερα υπό Τουρκικόν ζυγόν.”. 
Όπως τόνισε ο κ. Τσουρής “το Πραξικόπημα της 15ης Ιουλί-
ου 1974, έδωσε το πρόσφορο έδαφος στην Τουρκία και στον 
Τουρκικό Ιμπεριαλισμό και επεκτατισμό για να εισβάλουν 
στην μαρτυρική μεγαλόνησο.  Οι Τούρκοι περίμεναν την ευ-
καιρία και το άλλοθι για να εισβάλουν στην Κύπρο μας και το 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, τους την έδωσε. Η Κύ-
προς, 43 χρόνια μετά, πληρώνει τις πληγές του Ιουλίου 1974, 
από το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή. Η άλλη εγγυ-
ήτρια δύναμη, η Μεγάλη Βρετανία, στάθηκε απαθής και βο-
ηθούσε την Τουρκική εισβολή.” Ο κ. Τσουρής ανέφερε και 
μια πολύ προσωπική ιστορία λέγοντας ότι “το βράδυ της 15ης 
Ιουλίου, εγώ ως στρατιώτης του 1ου λόχου του 286ΜΤΠ, κά-
ναμε εκαθαρίσεις εναντίων των Μακαριακών θυλάκων, στο 
προάστειο Καιμακλί, από όπου καταγόμουν. Εκτελούσαμε δι-
αταγές των χουντικών αξι ωματικών της Εθνικής Φρουράς, 
το τελευταίο ισχυρό προπυργείο των Μακαριακών δυνάμεων. 
Ήταν μια υπο ανέργεση πενταόροφη πολυκατοικία, ακριβώς 
600 μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Πήραμε διαταγή να περι-
κυκλώσουμε και να συλλάβουμε όλους τους Μακαριακούς που 
βρισκόντουσαν μέσα, ούτως ώστε να εκλείψει κάθε αντίσταση 
εκ μέρους των Μακαριακών υπερασπιστών της Δημοκρατί-
ας. Ως δια συμπτώσεως, είδα τον γείτονα μου, κύριο Νίκο 


