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ΙΩΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΠΟΝΤΟΣ

Η Γενοκτονία των Ελλήνων στη Βουλή της ΝΝΟ
Μ ε ιδαίτερη ευλάβεια τιµήθηκε η 94η επέτειος του ολοκαυτώµα-

τος της Σµύρνης και της εκκένωσης της ανατολικής Θράκης µε 
λιτή εκδήλωση στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο της Νέας Νοτίου 
Ουαλίας.  Επίκεντρο της εκδήλωσης η µεγάλη νεανική συµµε-

τοχή και παρουσία: αυστραλογεννηµένα ελληνόπουλα, κάποια ντυµένα 
µε ποντιακές στολές, στάθηκαν δίπλα σε νεαρή αυστραλοαρµενοπούλα 
µε παραδοσιακή στολή των προγόνων της, έδωσαν να καταλάβουν όλοι 
ότι δεν ξεχνούν τις πιό µαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, οι σελί-
δες των Γενοκτονιών των γιγενών Ελλήνων, Αρµενίων κι Ασσυρίων.
Ο φοιτητής Άκης Φλαµπουρίδης απήγγειλε αποσπάσµατα από τις αντα-
πορκίσεις ενός νεαρού δηµοσιογράφου στην Κωνσταντινούπολη και 
στον Έβρο τον Οκτώβριο και Νοέµβριο του 1922. Το όνοµά του: Ernest 
Hemingway.
Ο µαθητής ΣΤ’ ∆ηµοτικού Μάριος Σωτήρη Άνθονυ ανακηρύχθηκε νι-
κητής του Μαθητικού ∆ιαγωνισµού για τον Πόντο µε το ποίηµά του 
“Η Γενοκτονία των Ελλήνων”. Στη συνέχεια, το απήγγειλε. Κατά γενική 
οµολογία, έχει ένα λαµπρό µέλλον ως λογοτέχνης.
Αποκορύφωµα η παρουσία του ποντιακού µοιρολογιού “Η Ρωµανία πέ-
ρασεν” από τους νεαρούς Κώστα Παπουλίδη και Ευθύµη Αυγετίδη, οι 
οποίοι µε άλλους νεόυς χόρεψαν τον πυρρίχιο χορό (Σέρρα). Σε µερική 
αναπαράσταση από τα ταφικά εθίµατα των Ποντίων, χόρεψαν προς τιµή 
αυτών που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή.
Μεταξύ των σηµαντικών παρουσιών ο Αρχιµανδρίτης π. Απόστολος 
Τριφύλλης (Ενορία Αγίων Πάντων Belmore, αντιπροσωπεύοντας τον 
Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Στυλιανό), τον ιερέα της Κοπτικής Εκκλησίας π. 
Shenouda Mansour (µε καταγωγή από τη Λήµνο), ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδος ∆ρ Σταύρος Κυρίµης, οι πολιτειακοί βουλευτές κα. Σοφία 
Κώτση και κα. Courtney Χούσσου, ο µόνιµος αντιπρόσωπος του Αρ-
τσάχ, κ. Κάϋλαρ Μιχαηλιάν, ο αντιπρόσωπος της Αρµενικής Εθνικής 
Ειτροπής, ο κ. Χάζακ Κορτιάν, ο αρχηγός της Παγκόσµιας  Συµµαχίας 
Ασσυρίων, Χέρµιζ Σαχήν µαζί µε συναδέλφους του και αντιπρόσωποι 
πολλών οµογενειακών οργανισµών.
Ο ΚΟΣΜΟΣ συγχαίρει την Συντονιστική Επιτροπή Εκδηλώσεων Μνή-
µης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τα σωµατεία τα οποία 
συµµετέχουν στη επιτροπή για τη σηµαντικότατη αυτή πρωτοβουλία. 
Εύγε στον “Ποντοξενιτέα”, στην “Παναγία Σουµελά” και στο “∆ιογένη” 
του Wollongong.
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ τη συνέχεια στο ΚΟΣΜΟ της Τρίτης.




