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Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ασσυρίων στο Σίδνεϊ
Έ ντονη η ελληνική παρουσία στην εκ-

δήλωση για την 101η επέτειο της 
Γενοκτονίας των Ασσυρίων, µε ση-
µαιοφόρο του ελληνικού λαβάρου το 

νεαρό Κωνσταντίνο Παπουλίδη και οµιλητές 
τον ιστορικό Σταύρο Σταυρίδη από τη Μελ-
βούρνη και τον γενοκτολόγο ∆ρ Παναγιώτη 
∆ιαµάντη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επί-
σης,  η Πρόεδρος της Αδελφότητας “Ποντοξε-
νιτέας” κα Ελένη Μακρή και ο Αντιπρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων Αυ-
στραλίας, κ. Παναγιώτης Παπουλίδης.
Ισχρυρή ήταν, επίσης, η παρουσία της Αρµε-
νικής οµογένειας, του Εβραϊκού Συµβουλίου 
Νέας Νοτίου Ουαλίας και άλλων κοινοτήτων.  
Τρία ήταν τα βασικά µηνύµατα της εκδήλωσης: 
Α).  Η ανάγκη δηµιουργίας αυτόνοµης Ασσυ-

ριακής περιοχής εντός ενός οµόσπονδου 
Ιρακινού κράτους, 

Β)  Η ανάγκη αναγνώρισης από το εθνικό κοι-
νοβούλιο της Αυστραλίας των γενοκτονιών 
των Ασσυρίων, των Αρµενίων και των Ελ-
λήνων, 

Γ)  Η ένωση των τριών γηγενών λαών της Ανα-
τολίας στις διεκδικήσεις του για τα εθνικά 
τους δίκαια.

Αφού έφερε µε περηφάνεια τη γαλανόλευκη 
στην αίθουσα, ο Κωνσταντίνος στη συνέχεια 
άναψε κερί στολισµένο µε την ελληνική σηµαία 
στη µνήµη των θυµάτων των τριών γενοκτονι-
ών.
Τόσο ο τελετάρχης κ. Νίνος Άαρον, όσο οι κοι-
νοβουλευτικοί εκπρόσωποι (ο κ. Chris Bowen, 
σκιώδης Θυσαυροφύλακας, ο κ. Craig Kelly, 
βουλευτής της εθνικής κυβέρνησης και ο πολι-
τειακός γερουσιαστής αιδ. Fred Nile), όσο και 
οι άλλοι οµιλητές επανέλαβαν επιτακτικά τα βα-
σικά µηνύµατα της εκδήλωσης.
Στις φωτογραφίες, τόσο συµβολικά όσο και ου-
σιαστικά, αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της 
συστηµατικής συνεργασίας και του αλληλοσε-
βασµού των οµογενεακών κοινοτήτητων των 
Ασσυρίων, των Αρµενίων και των Ελλήνων.
Την Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου θα συγκεντρω-
θούν στο πολιτειακό κοινοβούλιο της Νέας Νο-
τίου Ουαλίας για να τιµήσουν την επέτειο της 
καταστροφής της Σµύρνης, αποκορύφωµα της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων. Αιωνία των θυµά-
των των γενοκτονιών η Μνήµη.

Ο Κωνσταντίνος Παπουλίδης ανάβει το κερί των Ελλήνων. ∆εξιά: Ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης έκλεισε την εκδήλωση, συνοψήζοντας τις οµιλίες και µουσικές παρουσιάσεις.

Τρία κεριά για τα θύµατα τριών γενοκτονιών. ∆εξιά: Ο σκιώδης Οµοσπονδιακός Θυσαυροφύλακας, κ. Chris Bowen

Με πρώτη τη σηµαία της Αυστραλίας, τα λάβαρα των τριών εθνών εισέρχοντε στην αίθουσα.

Ο ιστορικός Σταύρος Σταυρίδης, ο γενοκτολόγος ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης, η πρόεδρος του «Ποντοξενιτέα» κα. Ελένη Μακρή και ο πολιτι-
κός αναλυτής κ. James Adams ανάµεσα σε κάποιους επισήµους. ∆εξιά: Ο κύριος οµιλητής , ιστορικός Σταύρος Σταυρίδης.




