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44 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μαύρη επέτειο της 20ής Ιουλίου του 
1974, όταν ο Αττίλας εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο σκορπώντας το θάνατο 
και την καταστροφή

ΣΕΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 
μνήμης για την «Μαύρη Επέτειο»

Τ
ην περασμένη Κυριακή ολο-
κληρώθηκαν οι εκδηλώσεις 
μνήμης των Κυπρίων και 
Ελλήνων ομογενών, 44 χρό-

νια μετά την εισβολή των Τούρκων 
στο μαρτυρικό νησί. Την πρωτοβου-
λία των εκδηλώσεων είχε η ΣΕΚΑ 
(Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού 
Αγώνα) ενώ εκ μέρους της Κυπρια-
κής Πολιτείας το παρών έδωσαν ο  
κ. Αβερωφ Νεοφύτου (πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Συναγερμού, Πρόε-
δρος της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Οικονομικών και Προϋπολο-
γισμού, Αβέρωφ Νεοφύτου) και η 
Υφυπουργός Ναυτιλίας κα Νατάσα 
Πηλείδου. 
Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και 
την κατάθεση στεφάνων στο Μάρτιν 
Πλέις ακολούθησε εκδήλωση μνήμης 
στην Κυπριακή Κοινότητα με τελε-
τάρχη τον κ. Δημήτρη Καμετόπουλο. 
Την εκδήλωση άνοιξε η κα Θάλεια 
Αχιλλέως που ανέγνωσε ποίημα 
και ακολούθησε χορευτικό δρώμε-
νο από χορευτές του συγκροτήματος 

της Κυπριακής Κοινότητας. Ποιήμα-
τα διάβασαν, επίσης, ο ποιητάρης, κ. 
Χρήστου και ο κ. Πολύκαρπος Αγα-
θοκλέους.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής Κυπρι-
ακού Αγώνα κ. Τζακ Πασσαρής που 
τόνισε ότι οι ομογενείς της Αυστραλί-
ας δεν θα ξεχάσουν ποτέ την Κύπρο 
και θα είναι πάντα στο πλευρό κάθε 
Κυπριακής Κυβέρνησης. «Εύχομαι 
ότι σύντομα θα έχουμε μια βιώσιμη 
λύση για το Κυπριακό ζήτημα», είπε 
ο κ. Πασσαρής εμφανώς συγκινημέ-
νος.

Στη συνέχεια στο βήμα ανέβηκε ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινό-
τητας Σίδνεϊ και ΝΝΟ, κ. Σωτήρης 
Τσουρής, ΟΑΜ, JP, που εξέφρασε 

την χαρά και την συγκίνηση του για 
την μεγάλη φετινή συμμετοχή στις 
εκδηλώσεις και ευχαρίστησε την Κυ-
πριακή Κυβέρνηση για την μεγάλη 
αποστολή που έστειλε φέτος στην Αυ-
στραλία.  Ιδιαίτερα ευχαρίστησε την 
κα ΜακΚιού η οποία έχει επισκεφτεί 
την Κύπρο και έχει στηρίξει όλες τις 
προσπάθειες του κυπριακού λαού για 
την επίλυση του κυπριακού ζητήμα-
τος. «Θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
να μεταφέρετε στην Κυβέρνηση της 
Κύπρου τις θερμές μας ευχαριστίες 
που δεν μας ξεχνάτε. Οι προσπάθειες 
της παροικίας μας επί 44 χρόνια δεν 
πήγαν χαμένες. Όλες οι Αυστραλια-
νές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν μόνο 
μία χώρα. Επί 44 χρόνια το μαρτυ-
ρικό μας νησί στενάζει κάτω από την 
μπότα του τουρκικού ζυγού.  Βρισκό-
μαστε στο 2018 και οι συνομιλίες που 
θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη λύση 
ελπίζουμε να ξαναρχίσουν», είπε με-
ταξύ άλλων ο κ. Τσουρής και πρό-
σθεσε «οι αναμνήσεις από εκείνη την 
εποχή είναι αδύνατον να ξεχαστούν». 
Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Κοινότητας υπηρετούσε 
στον κυπριακό στρατό τις ημέρες του 
Ατίλλα, στο 286ο Τάγμα Πεζικού, 
που υπέστη μεγάλες απώλειες.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγ-
μή που ανέβηκε στο βήμα η πρώην 
Υπουργός της Κοινοπολιτειακής Κυ-
βέρνησης, Τζανέτ ΜακΚιού. Ακολού-
θησε η Ύπατη Αρμοστή της Κύπρου 
στην Αυστραλία, κα  Μάρθα Μαυρομ-
μάτη, η οποία συνεχάρη την ΣΕΚΑ 
και την Κυπριακή Κοινότητα για το 
έργο τους. «Σε κάθε πόλη της Αυστρα-
λίας χτυπάει η καρδιά των ομογενών 
για την Κύπρο. Σήμερα συμπληρώ-
νονται 44 χρόνια από το προδοτικό 
πραξικόπημα. Λίγες μέρες αργότερα 
είχαμε την τουρκική εισβολή. Ακόμη 
και σήμερα 200, 000 άνθρωποι δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους και η Τουρκία συνεχίζει να προ-
σπαθεί να καταστρέψει και να εξαφα-
νίσει οτιδήποτε ελληνικό και χριστια-
νικό και να αλλοιώσει δημογραφικά 
την χώρα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας μέχρι να πετύχουμε μια 
λύση από τους Κύπριους για τους Κύ-
πριους, χωρίς τρίτες χώρες για εγγυ-
ητές.  Είσαστε πάντα παρά το πλευρό 
μας», είπε μεταξύ άλλων η κα Μαυρο-
μάτη που αναφέρθηκε με θερμά λό-
για και για τους ομογενείς λέγοντας: 
«Έχασαν τα πάντα, ήρθαν σε αυτή την 
υπέροχη χώρα, πέτυχαν σε όλους 
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Κατάκοπος, χαρούμενος και συγκινημένος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κ. Σωτήρης 
Τσουρής ΟΑΜ, JP, που φέτος ξεπέρασε τον εαυτό του και έκανε καταπληκτική δουλειά κατά γενική 
ομολογία στην οργάνωση των εκδηλώσεων. Πολλοί ήταν οι έπαινοι που απέσπασε και από τον Πρό-
εδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Νεοφύτου και από την Υφυπουργό Ναυτιλίας και από τον 
την Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου και από τον κόσμο που παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις. Να σημειω-
θεί ότι ο κ. Τσουρής πρόσφατα παρέδωσε τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στον γιο του για να 
μπορεί πλέον απερίσπαστα να αφιερώσει τον χρόνο του στην πρόοδο των Κυπρίων ομογενών.


