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Εκδηλώσεις για την 44η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο στην Κυπριακή Κοινότητα.

Tι ακριβώς συμβαίνει με τους Αθηναίους του Σίδνεϊ και τους συλλόγους τους

Εκδήλωση για να θυμηθούμε την 44η επέτειο 
του Προδοτικού Πραξικοπήματος της 15ης 
Ιουλίου 1974 στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη Κυριακή στην Κυπριακή Κοι-
νότητα. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Σωτήρης 
Τσουρής, ΟΑΜ, JP, Πρόεδρος της Κυπριακής 
Κοινότητας ΝΝΟ, ο οποίος αναφέρθηκε διεξο-
δικά στο ιστορικό της επετείου και κάλεσε τον 
κόσμο να συμμετέχει μαζικά στις εκδηλώσεις 
της επόμενης Κυριακής. Παρά την επιτυχημέ-
νη εκδήλωση στην οποία παραβρέθηκε και ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Κυπριακής Λέσχης 

με τη σύζυγο του Θάλεια, ο κ. Τσουρής εξέ-
φρασε την έντονη ενόχληση του για την «εκ-
κωφαντική απουσία των ελληνικής καταγωγής 
Αυστραλών βουλευτών» που παρά το γεγονός 
ότι προσκλήθηκαν στην εκδήλωση δεν έδω-
σαν το «παρών». Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης αναγνώσθηκαν ποιήματα ενώ συντονί-
στρια ήταν η κα Έλλη Στασή. Ακολούθησε 
η Χορωδία Ορφέας με πατριωτικά τραγούδια 
για την Κύπρο που για μια ακόμη φορά προ-
σφέρθηκε να στηρίξει το καλλιτεχνικό μέρος 
της εκδήλωσης δωρεάν.

Για τις εξελίξεις ανάμεσα στους 
Συλλόγους των Αθηναίων θα σας 
ενημερώσουμε στην έκδοση αυ-
τής της Παρασκευής στην οποία 
θα προσπαθήσουμε να παρουσι-
άσουμε αντικειμενικά και αμε-
ρόληπτα τι ακριβώς ισχυρίζεται 
ο Σύλλογος Αθηναίων ΝΝΟ και 
τι ο Σύλλογος Αθηναίων Σίδνεϊ 
και ΝΝΟ. Θα παρουσιάσουμε 
αναλυτικά τα επιχειρήματα και 
των δύο πλευρών και ευχόμαστε 
αυτή η υπόθεση να έχει ευτυχή 
κατάληξη και για τους Αθηναί-
ους και για την ευρύτερη παροι-
κία. Σήμερα δημοσιεύουμε την 
επιστολή του Συλλόγου Αθηναί-
ων Σίδνεϊ και ΝΝΟ που δημιούρ-
γησε μια επιτροπή προσέγγισης 
με τον Σύλλογο Αθηναίων ΝΝΟ. 
Στην επιστολή αυτή αναφέρεται: 
«Ολοκληρώθηκαν  την Κυριακή  17 
Ιουνίου  2018 οι εργασίες της Ενη-

μερωτικής Συνέλευσης του Συλλόγου 
Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ, σε χώρο 
της Κυπριακής Κοινότητας Σύδνεϋ στο 
Stanmore.
Παρουσία δεκάδων μελών το Προε-
δρείο της Συνέλευσης αποτελούμενο 
από τους κυρίους  Χρήστο Παξινό , 
Γιώργο Αγγελόπουλο και  Μιχάλη 
Αλεξόπουλο αναφέρθηκε  διαχρονικά  
στην πορεία του Ιστορικού Συλλόγου 
Αθηναίων  στο Σύδνεϋ  αλλά εστιά-
στηκε κυρίως στα γεγονότα  όπως αυτά 
αναδείχτηκαν  και  εξελίχτηκαν  την 
τελευταία διετία. 
Με γνώμονα πάντα την κατοχύρωση 
της ιστορικής διαδρομής του Συλλό-
γου Αθηναίων Σύδνεϋ & ΝΝΟ  αλλά  
και την ενότητα των μελών που έχουν 
ενταχθεί στις τάξεις των Αθηναϊκών 
συλλόγων στην πολιτείας μας , το 
Προεδρείο  παρουσίασε  στη Γενική 
Συνέλευση την κατάσταση  όπως έχει 
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, εμπερι-

στατωμένα   αλλά και με βάση  τις 
απόψεις παλιότερων μελών   που είχαν  
καταθέσει  τους  προβληματισμούς 
τους  στη σημερινή Διοίκηση .
Τα μέλη του ιστορικού συλλόγου  Αθη-
ναίων Σύδνεϋ & ΝΝΟ που για χρόνια 
συμμετείχαν, τον  στήριζαν  και τον 
στηρίζουν , είχαν και έχουν κάθε δι-
καίωμα να ενεργήσουν  ανάλογα για 
να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια κατοχυρώθηκε η αρ-
χική ονομασία του Συλλόγου από το 
1953  αλλά και εκείνη  όπως απο-
φασίστηκε στη Γενική συνέλευση  το 
2015 μέχρι να δρομολογηθούν νέες 
καταστάσεις  και να βρεθεί εκείνη η 
λύση που θα δώσει μία νέα και ισχυρή 
οντότητα  και κύρος στον ιστορικό στο 
Σύλλογο Αθηναίων.
Χωρίς να θιγούν πρόσωπα, το Προε-
δρείο αναφέρθηκε , κριτικά σε κατα-
στάσεις  που έφεραν για χρόνια το 
σύλλογο έξω από θεμιτές και νόμιμες 

διαδικασίες και   τονίστηκε σε πνεύμα 

αγαστής συνεργασίας και ενότητας  ότι 

το ζητούμενο  από τη σημερινή Συνέ-

λευση  είναι να βρεθεί λύση τα μέλη 

των συλλόγων να λειτουργήσουν κάτω 

από μία στέγη από την οποία δρα-

στηριοποιήθηκαν από το 1953 μέχρι 

σήμερα  και δεν είναι άλλη  από την 

ιστορική ονομασία « Σύλλογος Αθη-

ναίων Σύδνεϋ  και ΝΝΟ».

Το Προεδρείο πρότεινε  στην ολομέ-

λεια της Γενικής Συνέλευσης  τη συ-

γκρότηση Επιτροπής Συμφιλίωσης 

Αθηναϊκών Συλλόγων Σύδνεϋ  οποία  

κι έγινε αποδεχτή παμψηφεί  και συ-

γκροτήθηκε από τα  παρακάτω μέλη 

και φίλους του Συλλόγου  που συμμε-

τείχαν στις εργασίες της Συνέλευσης 

: Σωτήρη Τσουρή, Γιάννη Θεοδωρίδη,  

Βασίλης Αδραχτά και Γιώργου Αγγελό-

πουλου».


