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Οι Πόντιοι τίµησαν την 95η επέτειο του ολοκαυτώµατος της Σµύρνης

Τ
ετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017: 
Η ηµέρα που οι τσέτες του 
Μουσταφά Κεµάλ παρέδω-
σαν στις φλόγες την «άπιστη 

Σµύρνη» (Γκιαούρ Ιζµίρ). Οι απόγο-
νοι των πληθυσµών που κατοίκησαν 
επί αιώνες την Ιωνία και τον Πόντο 
τίµησαν την 95η επέτειος του ολο-
καυτώµατος της Σµύρνης µε εκδή-
λωση στο Πολιτειακό Κοινοβούλιο 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας, παρου-
σία της πολιτειακής πρωθυπουργού 
κας Gladys Berejiklian MP, πλήθους  
πολιτικών, αντιπροσώπων των κοι-
νοτήτων των Αυστραλών Ιθαγενών, 
των Αρµενίων, των Ασσυρίων και 
των Εβραίων και πλήθους οµογε-
νών.

Η κα Berejiklian µίλησε ως εγγο-
νή επιζόντων της Γενοκτονίας των 
Αρµενίων και έδειξε έµπρακτα την 
υποστήριξή της στην οµογένεια, µι-
λώντας για τις Γενοκτονίες των Ελ-
λήνων, Αρµενίων και Ασσυρίων και 
τις επιπτώσεις τους στους απογόνους 
των θυµάτων.

«Θέλω να πω σε όλους σας εδώ που 
εκπροσωπείται την Ποντιακή Ελλη-
νική παροικία ότι είµαστε όλοι µαζί 
σας και ότι σας υποστηρίζουµε στον 
αγώνα για την αναγνώριση των γε-
γονότων του παρελθόντος. Όσο 
υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται 
µία γενοκτονία κανείς µας δεν µπο-
ρεί να νοιώθει δικαιωµένος. Κανείς 
µας δεν µπορεί να µείνει ήσυχος.»

Η Σκιώδης Υπουργός και Βου-
λευτής της εκλογικής περιφέρειας 
Canterbury κα. Σοφία Κώτση µίλησε 
εκ µέρους της Αντιπολίτευσης, ενώ 
το παρών έδωσε και ο γνωστός φι-
λέλληνας Υφυπουργός ∆ικαιοσύνης 

και πολιτειακός γερουσιαστής, κ. 
David Clarke MLC. 

H εκδήλωση ξεκίνησε µε τον αντι-
πρόεδρο του «Ποντοξενιτέα» κ. Ευ-
θύµη Αυγετίδη να παίζει λύρα την 
ώρα που οι καλεσµένοι εισερχόταν 
στην αίθουσα. Την επίσηµη έναρξη 
την έκαναν νέοι µε παραδοσιακές 
ποντιακές στολές που µετέφεραν τα 
εθνικά λάβαρα της Αυστραλίας, της 
Ελλάδος, της Κύπρου, της Αρµενίας 
και της Ασσυρίας, µαζί µε τις σηµαίες 
των Ιθαγενών της Αυστραλίας και του 
Πόντου.

Ο Αρχιµανδρίτης π. Χριστόδουλος 
Οικονόµου, ιερατικώς προϊστάµε-
νος του Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου 
Marrickville εκπροσώπησε την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή κι ευλόγησε την εκ-
δήλωση. Χρέη τελετάρχη εκτέλεσε 
υποδειγµατικά η κα. Αλεξάνδρα Πα-
πουλίδη.

Εκ µέρους των Ιθαγενών της Αυστρα-
λίας, ο κ. Adrian Atkins καλωσόρισε 
τους παρευρισκόµενους στην γη των 
προγόνων του.

Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ποντι-
ακών Σωµατείων Αυστραλίας κ. Πα-
ναγιώτης Παπουλίδης επικέντρωσε 
τον χαιρετισµό του στη σηµασία των 
εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία καθώς 
και τη συνέχεια του ιδιαίτερου πολιτι-
σµού του ποντιακού ελληνισµού.

Το ιστορικό πλαίσιο παρουσίασε ο 
καθηγητής γενοκτολόγος ∆ρ. Πανα-
γιώτης ∆ιαµάντης, ο οποίος αναφέρ-
θηκε συνοπτικά αλλά κατατοπιστικά 
για το προµελετηµένο σχέδιο του 
τουρκικού κράτους από το 1910 µε 
στόχο την πλήρη εξαφάνιση των ιθα-
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