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Π αρουσία της πολιτειακής πρω-
θυπουργού Gladys Berejiklian 
εορτάστηκε η πρωτοχρονιά 
των Ασσυρίων την Κυριακή 31 

Μαρτίου 2019. O εορτασµός είχε έντο-
νο ελληνικό χρώµα καθώς είχαν προ-
σκληθεί οι χορευτές του Ποντοξενιτέα 
και επίσης, τιµήθηκε ο γενοκτολόγος 
∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης µε το κορυ-
φαίο Αριστείο «Φίλος της Ασσυρίας».
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Ποντο-
ξενιτέα κ. Μαρία Άνθονυ: «Θα ήθελα 
να συγχαρώ τους κ. Hermiz Shahen και 
David David και τους συνεργάτες τους 
στην Παγκόσµια Συµµαχία Ασσυρίων 
τόσο για την επιτυχία του σηµερινού 
εορτασµού όσο και για την πρόσκληση 
τους να παρουσιάσουµε το χορευτικό 
πρόγραµµα του Ποντοξενιτέα.»
«Μας έκαναν πολύ υπερήφανους όλοι 
οι χορευτές – Ασσύριοι, Αρµένιοι και 
Έλληνες – που ένωσαν τις δυνάµεις 
τους και τίµησαν την Πρωτοχρονιά 
των Ασσυρίων χορεύοντας σαν ένα 
σώµα παραδοσιακούς χορούς των Ασ-
συρίων.»
«Η σηµερινή επιτυχία – τόσο για τον 
ποντιακό ελληνισµό όσο και για την 
Ασσυριανή οµογένεια,» συνέχισε η κ. 
Άνθονυ, «αποτελεί το αποκορύφωµα 
είκοσι χρόνων συνεργασίας και φιλίας 

των δύο λαών στους Αντίποδες.»
Ο οµογενής γενοκτολόγος και ιστορι-
κός Παναγιώτης ∆ιαµάντης τιµήθηκε 
από την Ασσυριανή πατριά «για την 
συνεισφορά του στην επιστηµονική 
έρευνα και στον αγώνα για πραγµατική 
αναγνώριση γενοκτονιών και εγκληµά-
των κατά της ανθρωπότητας».
Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Το αποκορύ-
φωµα του σηµερινού εορτασµού ήταν 
το ενωτικό µήνυµα των χορευτών οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν τους τρεις 
γηγενείς πληθυσµούς της Ανατολίας 
και της Μεσοποταµίας.»
«Αυτοί οι χορευτές και το πρόγραµµά 
τους ενσάρκωσαν το αρχαίο ρητό: Η 

ισχύς εν τη ενώσει», τόνισε ο ∆ρ ∆ια-
µάντης.
Το φυλλάδιο του προγράµµατος επίσης 
συµπεριλαµβάνει µήνυµα του Γενικού 
Προξένου της Ελλάδος στο Σύδνεϋ κ. 
Χρήστου Καρρά, ο οποίος δεν µπόρε-
σε να παραβρεθεί. Η παρουσία των 
χορευτών και πλήθους στελεχών και 
φίλων – µεταξύ τους ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων 
Αυστραλίας κ. Παναγιώτης Παπουλί-
δης µαζί µε τα στελέχη του Ποντοξε-
νιτέα Ελένη Μακρή, Τάκη Κουκλίδη 
και Ευθύµη Αυγετίδη – έδωσε έντονο 
ελληνικό χρώµα στην µεγαλύτερη Ασ-
συριανή εκδήλωση της χρονιάς.

Έντονη ελληνική παρουσία στον εορτασμό 
της Ασσυριανής πρωτοχρονιάς

Ο οµοσπονδιακός βουλευτής Chris Hayes (έδρα Fowler του νοτιο-δυτικού Σύδνεϋ), ο πρόεδρος της 
Αυστραλιανής Ασσυριανής Εθνικής Οµοσπονδίας David David, ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης και ο 
Γενικός Γραµµατέας της Παγκόµιας Συµµαχίας Ασσυρίων Hermiz Shahen.

Οι χορευτές οι οποίοι τίµησαν τις 
µουσικοχορευτικές παραδόσεις των 
Ασσυρίων, των Αρµενίων και των 
Ελλήνων του Πόντου.




