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Οι Πόντιοι τίµησαν την 95η επέτειο του ολοκαυτώµατος της Σµύρνης
ΠΑΡΟΙΚΙΑ

γενών Χριστιανικών πληθυσµών της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Η διαφύλαξη και η συνεχής υπενθύ-
µιση των ιστοριών των επιζώντων της 
Γενοκτονίας µας συνδέει µε τον πόνο 
τον οποίο ένοιωσαν οι πρόγονοί µας 
και τον αγώνα τους για επιβίωση. Οι 
ιστορίες αυτές πρέπει να ακουστούν, 
να διαδοθούν, να καταγραφούν και 
να µη ξεχαστούν ποτέ. Με το σκεπτι-
κό αυτό, η Επιτροπή κάλεσε σαν οµι-
λητές απογόνους επιζώντων.
 
Η πρώτη οµιλήτρια ήταν η κα Άντζε-
λα Κυριαζοπούλου µε καταγωγή από 
την Κρήνη (Cesme) της Ιωνίας. Πε-
ριέγραψε τους διπλούς διωγµούς των 
προγόνων της από τις πατρογονικές 
τους εστίες, το 1919 και το 1922, που 
είχαν αποτέλεσµα την µετανάστευση 
στην µακρινή Αυστραλία για να απο-
φύγουν άλλους πολέµους. 

Ακολούθησε ο κ. Κώστας Καζαντζί-
δης, ο οποίος αφηγήθηκε µε πολύ εν-
διαφέρον τρόπο το πως οι εµπειρίες 
των Ποντίων προγόνων του την επο-
χή της Γενοκτονίας επηρέασαν τον 
ίδιο σαν παιδί, σαν έφηβο και σαν 
ενήλικο. Πολλοί στην αίθουσα ένιω-
σαν ότι η ιστορία του Κώστα ήταν και 
δική τους ιστορία αφού είχαν ακού-
σει παρόµοιες αφηγήσεις από δικούς 
τους ανθρώπους.

Την εκδήλωση την έκλεισε ο κ. Γε-
νικός Πρόξενος της Ελληνικής ∆η-
µοκρατίας στο Σίδνεϊ, ∆ρ Σταύρος 
Κυρίµης, ο οποίος συνεχάρη την Επι-
τροπή για το σηµαντικό έργο της στην 
προώθηση της ιστορικής µνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων µε εξω-
στρεφείς κινήσεις και εκδηλώσεις.

Η Επιτροπή Εκδηλώσεων Μνήµης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου αποτελείται από στελέχη των 
τριών Ποντιακών σωµατείων της 
Νέας Νοτίου Ουαλίας – «Ποντοξε-
ντιέας», «Παναγία Σουµελά» και «∆ιο-
γένης» Wollongong. 

Στόχος της είναι να κάνει γνωστή στο 
αυστραλιανό κοινό την Γενοκτονία 
και να συνεχίσει τιµάται η µνήµη των 
αδικοχαµένων προγόνων µας κατά 
τη διάρκεια του 20ου αιώνα στον 
Πόντο, την Ανατολία και την ανα-
τολική Θράκη. Έτσι τιµούµε επίσης 
και τα θύµατα των Γενοκτονιών των 
οµοθρήσκων µας Αρµενίων και Ασ-
συρίων.

Ο ΚΟΣΜΟΣ συγχαίρει την Επιτροπή 
για το εξαιρετικό της έργο και της εύ-
χεται «Καλή ∆ύναµη» ώστε να συνε-
χίσει το εθνικής σηµασίας έργο της. 
Ολόκληρη η εκδήλωση έχει βιντεο-
σκοπηθεί και µπορείτε να την παρα-
κολουθήσετε στη σελίδα του ΚΟΣ-
ΜΟΥ στο Facebook.




