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Οι Κύπριοι τίμησαν τους αγώνες 
της ΕΟΚΑ 1955-1959

Μ ε πατριωτικό παλµό η Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ 
τίµησε και φέτος το έπος της Εθνικής Οργάνωσης 
Κυπριακού Αγώνα (ΕΟΚΑ) 1955-1959 την Κυρια-
κή το µεσηµέρι. Η εκδήλωση έγινε παρουσία του 

Γενικού Προξένου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Χρήστου 
Καρρά και του βουλευτή της έδρας Rockdale, Steve Κamper 
MP και περιείχε απαγγελίες ποιηµάτων, τραγούδια από την 
Χορωδία «Ορφέας», χαιρετισµούς των επισήµων και του 
προέδρου κ. Σωτήρη Τσουρή. Με αυτό τον τρόπο η οµο-
γένεια τίµησε τις θυσίες των αγωνιστών της ΕΟΚΑ για µία 
ελεύθερη και δηµοκρατική Κύπρο. Κύριος οµιλητής ο γενο-
κτολόγος και ιστορικός ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην παρουσία του κυπριακού αγώνα µέσα από 
τον αυστραλιανό τύπο. Λέγοντας ότι «ο αγώνας συνεχίζεται», 
ο ∆ρ ∆ιαµάντης, αναφέρθηκε διεξοδικά στα γεωπολιτικά και 
γεωστρατηγικά συµφέροντα που διακυβεύονται στην περιο-
χή (αποθέµατα φυσικού αερίου) και στο ρόλο που θα παί-
ξουν στην µελλοντική πορεία για την πλήρη απελευθέρωση 
της Μεγαλονήσου. «Μία Κύπρος χωρίς Βρετανικές βάσεις, 
χωρίς κατοχικά τουρκικά στρατεύµατα, χωρίς την ανάγκη της 
παρουσίας των Ηνωµένων Εθνών,» είναι το ζητούµενο, τό-
νισε ο ∆ρ ∆ιαµάντης. «Μία Κύπρος πραγµατικά ελεύθερη.» 
Το «Εύγε» όλων των παρευρισκοµένων έλαβε ο στυλοβάτης 
της Κυπριακής Κοινότητας κ. Βασίλης Βασίλη για την σεµνή 
έκθεση-φόρο τιµής στα παλικάρια της ΕΟΚΑ η οποία ορ-
γανώθηκε στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας για την 
περίσταση.

Ιδιαίτερα θερµή ατµόσφαιρα δηµιούργησαν 
τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθµού και 
του Απογευµατινού Σχολείου της Ενορίας του 
Αγίου Νικολάου, τα οποία τραγούδησαν µε 
πάθος τους εθνικούς ύµνους Ελλάδος-Κύπρου 
και Αυστραλίας στην εκδήλωση που διοργά-
νωσε η πρεσβεία µας στην Καµπέρα για τον 
εορτασµό της 25ης Μαρτίου. Στην  εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 2 Απριλίου 
έδωσαν το παρών η Ύπατη Αρµοστής της Κύ-
πρου κ. Μάρθα Μαυροµάτη, πλήθος διπλω-
µατών και οµογενών, ο καθηγητής Γλωσσο-
λογίας Γιώργος Καναράκης µετά της συζύγου 
του, η πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντοξενι-
τέας, κ. Μαρία Άνθονυ και ο Γραµµατέας της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης.

Καµπέρα: Εορτασµός της 25ης Μαρτίου 
από την Πρεσβεία της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας




