
O Κόσμος FRIDAY 1 JUNE 2012ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7

Υστερα από καταγγελία του Αυ-
στραλιανού Ελληνικού Συµ-
βουλίου ΝΝΟ, η κυβέρνηση 

της Βικτώριας ανάγκασε Σκοπιανό 
σύλλογο να αφαιρέσει τον πολι-
τειακό θυρεό από την ιστοσελίδα 
τους. Σε µία άνευ προηγουµένου 
κίνηση, Σκοπιανός σύλλογος της 
Μελβούρνης ανήρτησε στην ιστο-
σελίδα τους (http://www.mccvic.
org/en/) το έγχρωµο έµβληµά τους 
που βλέπετε στη φωτογραφία. Το 
αρχικό έµβληµα είχε και τον θυρεό 
(coat of arms) της πολιτείας της 
Βικτώριας, έτσι ώστε να δίδεται η 
εντύπωση ότι ο οργανισµός τους 
έχει τουλάχιστον την έµµεση έγκρι-

ση της πολιτειακής κυβέρνησης. Το 
ΑΕΣ (ΝΝΟ) έστειλε επιστολή στον 
πολιτειακό πρωθυπουργό, κ. Ted 
Bailieu, τονίζοντας τα ακόλουθα:

1. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό 
για την αυστραλιανή ελληνική πα-
ροικία το ότι ο θυρεός της Βικτώ-
ριας ήταν αναρτηµένος στην ιστο-
σελίδα του «Σλαβοµακεδονικού 
Κοινοτικού Συµβουλίου Μελβούρ-
νης και Βικτωρίας».

2. Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει 
χάρτες που περιέχουν µεγάλα τµή-
µατα της Ελλάδος σαν ενσωµατω-
µένα σε ένα ευρύτερο Σλαβοµα-
κεδονικό κράτος, κάτι ιδιαζόντως 
προκλητικό και δυσφηµιστικό.

Όπως σηµείωσε ο τότε πρόεδρος 
του ΑΕΣ (ΝΝΟ), κ. Γιώργος Βελ-
λής: «Πολλά µέλη του ΑΕΣ - ειδι-
κά της Παµµακεδονικής Ένωσης 
ΝΝΟ - κατάγονται από πόλεις και 
χωριά της βόρειας Ελλάδας που 
περιλαµβάνουν οι χάρτες αυτοί και 
το θεωρούν εξόχως προσβλητικό 
να βλέπουν τις προγονικές τους 
εστίες και τα σπίτια των συγγενών 
τους, να εποφθαλµιούνται µε αυτό 
τον τρόπο». Το ΑΕΣ (ΝΝΟ) ζήτησε 
από την πολιτειακή κυβέρνηση να 
διευκρινιστεί η χρήση του θυρεού 
της πολιτείας από οργανισµό που:

α. ∆εν είναι κρατική υπηρεσία
β. Έχει ακραίους σκοπούς µεταξύ 

των οποίων και την επανοριοθέτη-
ση διεθνών συνόρων

γ. Υπαινίσσεται ότι η κυβέρνηση 
της Βικτώριας προσφέρεται να νο-
µιµοποιήσει αυτούς τους σκοπούς.

Στη συνέχεια, το ΑΕΣ (ΝΝΟ) 
ανέφερε ότι σε περίπτωση που ο 
Σλαβοµακεδονικός σύλλογος έχει 
την έγκριση χρήσης του πολιτεια-
κού θυρεού, το ΑΕΣ (Βικτωρίας) 
ζητά να του εγκριθεί η χρήση του 
ίδιου προνοµίου. Αν αυτό δεν γί-
νοταν δεκτό, τότε το ΑΕΣ (ΝΝΟ) 
ανέµενε την άµεση απόσυρση του 
βικτωριανού θυρεού από την ιστο-
σελίδα των Σλαβοµακεδόνων.

Το ΑΕΣ (ΝΝΟ) ζήτησε την άµε-

ση αποσύνδεση της κυβέρνησης 
της πολιτείας της Βικτώριας από 
αυτή την  οµάδα και τους ακραί-
ους σκοπούς της παραβίασης δι-
εθνών συµφωνιών, σκοποί που 
θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε 
εθνοκάθαρση και στην υποχρεωτι-
κή µετακίνηση εκατοντάδων χιλιά-
δων ανθρώπων. Με χαρά το ΑΕΣ 
(ΝΝΟ) έχει επιβεβαιώσει ότι ο 
θυρεός έχει όντως αποσυρθεί από 
την ιστοσελίδα. Με σωµατεία-µέλη 
όπως την Παµµακεδονική Ένωση 
ΝΝΟ, το ΑΕΣ (ΝΝΟ) θα στέκεται 
πάντα εµπόδιο στα σχέδια αυτών 
που απειλούν την κληρονοµιά και 
την ελευθερία της Μακεδονίας.

Η «πόλη των εκκλησιών» 
έχει τώρα ένα µνηµείο, 
φόρο τιµής της απώλει-

ας εκατοµµυρίων Ελλήνων, 
Αρµενίων και Ασσυρίων 
στην Ανατολία. Το αποτέλε-
σµα µιας κοινής προσπάθει-
ας της Ποντιακής Αδελφότη-
τας Νότιας Αυστραλίας και 
του Αρµενικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Νότιας Αυστρα-
λίας, το µνηµείο βρίσκεται 
στο κοιµητήριο του Salisbury 
Downs, και είναι αφιερωµέ-
νο στα θύµατα των Γενοκτο-
νιών των Ελλήνων, των Αρ-
µενίων και των Ασσυρίων.

Το Αυστραλιανό Ελληνικό 
Συµβούλιο, µαζί µε την Αρ-
µενική Εθνική Επιτροπή Αυ-
στραλίας και την Παγκόσµια 
Συµµαχία Ασσυρίων, καλω-
σορίζει τα αποκαλυπτήρια του 
µνηµείου. Στα αποκαλυπτή-
ρια έδωσε το παρών µεγάλος 
αριθµός οµοσπονδιακών και 
πολιτειακών βουλευτών, κα-
θώς και άνω των 400 µελών 
της ευρύτερης κοινωνίας της 
Αδελαΐδας σε µια επίσηµη τε-
λετή για να τιµήσουν την Ηµέ-
ρα Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου. 

Επίσης παρεβρέθηκαν στε-
λέχη Ποντιακών, Αρµενικών 
και Ασσυριακών σωµατείων 
από Σίδνεϊ και Μελβούρνη. 
Τα αποκαλυπτήρια του µνη-
µείου έρχονται τρία χρόνια 
µετά από διπλά ψηφίσµατα 
του Κοινοβουλίου της Νότιας 
Αυστραλίας. Με πρωτοβου-
λία του κ. Michael Atkinson 
(βουλευτής του Croydon), το 
2009 το Κοινοβούλιο ενέ-
κρινε οµόφωνα δύο ψηφί-
σµατα αναγνωρίζοντας τις 

Γενοκτονίες των Ελλήνων, 
των Αρµενίων και την Ασ-
συρίων, καταδικάζοντας τα 
γεγονότα του 1914-1924. Ο 
νεοεκλεγείς Συντονιστής του 
Αυστραλιανού Ελληνικού 
Συµβουλίου (ΝΝΟ), Γιάννης 
Πετρόπουλος, δήλωσε ότι 
«η Νότια Αυστραλία δώρισε 
απλόχερα στις διεθνείς προ-
σπάθειες για να βοηθήσουν 
τους επιζώντες των γενοκτο-
νιών. Είναι ορθό η Αδελαΐδα 
να φιλοξενεί σήµερα ένα µνη-

µείο για τα ίδια τα θύµατα.» Ο 
εκτελεστικός διευθυντής της 
Αρµενικής Εθνικής Επιτρο-
πής Αυστραλίας, κ. Vache 
Kahramanian συνεχάρη τις 
παροικίες των Αρµενίων, 
Ασσυρίων και Ελλήνων της 
Νότιας Αυστραλίας γι’ αυτό 
το ιστορικό γεγονός. «Τα απο-
καλυπτήρια του µνηµείου αυ-
τού είναι απόδειξη όχι µόνο 
της µνήµης των θυµάτων 
των γενοκτονιών, αλλά και 
των αγώνων των απογόνων 

των επιζώντων που βρήκαν 
στέγη στην Αυστραλία», είπε 
ο κ. Kahramanian. Ο ηγέτης 
της Παγκόσµιας Συµµαχίας 
Ασσυρίων Αυστραλίας, κ. 
Hermiz Shahen, δήλωσε ότι 
«τα αποκαλυπτήρια αυτού του 
εξαιρετικού µνηµείου που 
τιµά τα θύµατα των Γενοκτο-
νιών των Ελλήνων, των Ασ-
συρίων και των Αρµενίων, 
είναι ένα σηµαντικό γεγονός 
στη ζωή των τριών εθνών 
και των κοινοτήτων µας στην 

Αυστραλία και στο εξωτερικό. 
Κοινότητες που έχουν δηµι-
ουργηθεί σαν άµεσο αποτέλε-
σµα των συνεχών επιθέσεων 
εναντίον των εθνών τους».

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή 
ήταν η συµµετοχή επισή-
µων. Το παρών έδωσαν ο 
Επίσκοπος ∆ορυλαίου κ. Νί-
κανδρος κι οι αιδ. Χρήστος 
Τσορακλίδης και Σιλουανός 
Φωτεινέας της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αυστραλίας, ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας στην Αδελαΐδα, 
κ. Χρήστος Μανιάκης-Γρίβας, 
δύο οµοσπονδιακοί βουλευ-
τές (Tony Zappia βουλευτής 
της έδρας Makin και Nick 
Champion βουλευτής της 
έδρας Wakefield), οκτώ πο-
λιτειακοί βουλευτές, και τρεις 
δηµοτικοί σύµβουλοι.

Όπως τονίστηκε από την 
τελετάρχη, κα Άννα Βόλη 
(πρόεδρος Ποντιακής Αδελ-
φότητας Νότιας Αυστραλίας), 
τα αποκαλυπτήρια επιβεβαι-
ώνουν τη σηµασία της ανα-
γνώρισης των Γενοκτονιών 
των αυτοχθόνων Ελληνικών, 
Αρµενικών και Ασσυριακών 
πληθυσµών της Ανατολίας.

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΕΣ (ΝΝΟ)

Κι άλλη δικαίωση της Μακεδονίας µας

Αποκαλυπτήρια στην Αδελαΐδα του Μνημείου της Γενοκτονίας 
Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων 

Ισχύς εν τη ενώσει: 
Αυστραλιώτες Έλληνες, 
Αρµένιοι και Ασσύριοι 
στο Μνηµείο 
των γενοκτονιών.


