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«Η Νέα Ζηλανδία και οι Γενοκτονίες των 
 Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων»

Το 13ο ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ της Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων της Αυστραλίας

Auckland: 

Σ εµινάριο για τους Νεοζηλαν-
δούς οι οποίοι στάθηκαν 
µάρτυρες των Γενοκτονιών 
των γηγενών πληθυσµών της 

Ανατολίας και για αυτούς οι οποίοι 
βοήθησαν τους επιζώντες των Γενο-
κτονιών πραγµατοποιήθηκε στο Πα-
νεπιστήµιο του Auckland της ακρι-
τικής Νέας Ζηλανδίας την Τετάρτη 
11 Μαρτίου. Κύριοι οµιλητές η ∆ρ 
Μαρία Αρµουντιάν (Πανεπιστήµιο 
του Auckland) και ο ∆ρ Παναγιώτης 
∆ιαµάντης (Αυστραλιανό Ινστιτούτο 
Μελετών Γενοκτονιών).
Ενηµερώνοντας το κοινό της χώρας 
για τον ρόλο του Μουσταφά Κεµάλ 
στην Τρίτη και αιµατηρότερη – για 
τους Έλληνες – φάση των Γενοκτονι-
ών (1919-1924) στόχος είναι η υιο-
θέτηση ψηφίσµατος αναγνώρισης των 
γενοκτονιών από το Κοινοβούλιο της 

Νέας Ζηλανδίας. Η λέκτορας ∆ρ Αρ-
µουντιάν ανέπτυξε για τις πηγές για τις 
Γενοκτονίες στην Νέα Ζηλανδία – ειδι-
κά τον τύπο του 19ου και 20ου αιώνα 
– καθώς και για τα µνηµεία προς τιµή 
του Μουσταφά Κεµάλ στην χώρα. 
Ο ∆ρ ∆ιαµάντης παρουσίασε για τους 

Νεοζηλανδούς οι οποίοι θυσιάστη-
καν για την διάσωση Αρµενίων και 
Ασσυρίων προσφύγων καθώς και για 
την δράση ανθρωπιστικών οργανώ-
σεων στην χώρα, στην Ελλάδα και 
στην Συρία την δεκαετία του 1920.
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο «ολο-

καύτωµα της Σµύρνης», όπως ανα-
φέρετε στον τύπο της εποχής, καθώς 
και στην καταστροφή των Ελλήνων 
και των Αρµενίων του Πόντου, γεγο-
νότα για τα οποία την ευθύνη φέρνει 
ο Μουσταφά Κεµάλ. Ήταν ιστορι-
κό γεγονός για τους τρεις λαούς οι 
οποίοι έχουν πολύ µικρές παρουσί-
ες στην «Χώρα του Μακρή Λευκού 
Σύννεφου» – Αοτεαρόα – όπως είναι 
γνωστή στην γλώσσα των ιθαγενών 
Μαορί. Ελάχιστα γνωστά στην Νέα 
Ζηλανδία είναι τα στοιχεία τα οποία 
ανέπτυξαν οι δύο ερευνητές, γεγο-
νός το οποίο επισήµαναν οι πανεπι-
στηµιακοί και οι φοιτητές οι οποίοι 
παραβρέθηκαν. Τρία µνηµεία έχουν 
στηθεί για τον Μουσταφά Κεµάλ στην 
Νέα Ζηλανδία από το 1990 µέχρι σή-
µερα, µε χρηµατοδότηση της Άγκυρας 
και παρά τις αντιδράσεις Ελλήνων, 
Αρµενίων, Ασσυρίων και Μαορί.

Τ ο 13ο ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ της Οµο-
σπονδίας Ποντιακών Σωµατείων της 
Αυστραλίας έκλεισε µε εκδήλωση 
που έλαβε χώρα στο µνηµείο Γενο-

κτονειών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
και του Πόντου, των Αρµενίων και των 
Ασσυρίων, στο κοιµητήριο του Salisbury 
(2 Spains Rd, Salisbury Downs SA 5108) 
όπου πραγµατοποιήθηκε και η κατάθεση 
Στεφάνων σε µνήµη των θυµάτων της Γε-
νοκτονίας. Τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέ-
ηση από τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Σι-
νώπης κ. Σιλουανό µε την συνοδεία του 
αιδεσιµότατου Πατέρα Χρήστου Τσορα-
κλίδη.  Το πρωί της Κυριακής ξεκίνησε µε 
την παρακολούθηση της λειτουργίας στον 
Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου χοροστατούντος 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σιλουανού. 
Την λειτουργία παρακολούθησαν αντιπρό-
σωποι όλων των Ποντιακών Οργανώσεων 
της Οµοσπονδίας µας, µεταξύ των οποίων 
ήταν Πρόεδροι Συλλόγων, µέλη διοικητι-
κών συµβουλίων, πλήθος κόσµου, καθώς 
και πολλά παιδιά ντυµένα µε την Ποντιακή 
φορεσιά που είχαν έρθει για το Συναπάντη-
µα.  Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η 
εκδήλωση «Τιµώντας του Ηρωές µας». Μια 
εκδήλωση αφιερωµένη στους ανθρώπους 
της τοπικής κοινωνίας της Αδελαίδας αλλά 
και της ευρύτερης πολιτείας, που πρωταγω-
νίστησαν κατα την περιόδο της Γενοκτονί-
ας στην Οθωµανική Αυτοκρατία σε βάρος 
των χριστιανικών πληθυσµών (Ελλήνων, 
Αρµενίων και Ασσυρίων). Επίσηµος καλε-
σµένος αλλά και οικοδεσπότης ταυτόχρο-
να ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σιλουανός 
ο οποίος σε σύντοµη οµιλία του δήλωσε 
µεταξύ άλλων «Η στέρηση της Ελευθερίας 
κάποιου, ισοδυναµεί µε Γενοκτονία. ∆ιό-

τι χωρίς ελευθερία είσαι νεκρός» και αυτό 
έγινε κατά την περίοδο 1914 µε 1922. 
Τον λόγο πήρε κατόπιν ο πρώην υπουρ-
γός Μάικλ ¨Ατκινσον, πρωταγωνιστής και 
πρωτεργάτης της πρώτης ανγνώρισης στην 
Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας. Ο κος 
Ατκινσον έκανε µια µικρή ανασκόπηση 
της ιστορίας της αναγνώρισης στην Νότια 
Αυστραλία. Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε 
στον εξαίρετο και βέβαια γνωστότατο πλέ-
ον σε όλη την Αυστραλία ∆όκτωρα Πανα-
γιώτη ∆ιαµάντη ειδικευµένο στις Γενοκτο-
νίες. Ο ∆όκτωρας Παναγιώτης ∆ιαµάντης 
ανέπτυξε την Ιστορία πίσω από την βοή-
θεια που είχε σταλεί εκείνη την περίοδο 
(1914 µε 1922) από τις γύρω περιοχές της 
Αδελαίδας αλλά και την ίδια την Αδελαίδα. 
Ονόµατα όπως του αιδεσιµώτατου James 
E. Cresswell καθώς και της Ethel Cooper 
και των υποστηρικτών τους οι οποίοι υπο-
στήριξαν τον σκοπό τους έχοντας στο νους 
τους ότι : «ακόµα και στις πιο σκοτεινές µέ-
ρες της ανθρωπότητας, πάντα υπάρχει µια 
ηλιαχτίδα φωτός.» Στο τελείωµα της εκδή-
λωσης δόθηκαν ως δώρο στο Θεοφιλέστα-
το Επίσκοπο αλλά και στον Πατέρα Χρή-
στο από µία εικόνα της Παναγίας Σουµελά, 
ενώ στον πρώην υπουργό Μάικ Ατκινσον 
δόθηκε το βραβείο «ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ» που 
αντιπροσωπεύει την δύναµη και την αφο-
σίωση σε έναν αγώνα µε την πίστη στην 
πραγµατοποίησή του. Εναν αγώνα που 
έκανε ο συγκεκριµµένος πολιτικός για την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας στην Βουλή 
της Νότιας Αυστραλίας.  Να µην ξεχάσουµε 
να αναφέρουµε την Φιλόπτωχο της Ενορί-
ας του Αγ. ∆ηµητρίου η οποία µερίµνησε 
για τα νηστίσηµα φαγητά που προσφέρθη-
καν στο τέλος της Οµιλίας.




