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Αλεξάνδρα Γιακουµάτου: Εµείς οι νέοι πρέπει 
να γνωρίζουµε τις ρίζες µας
Κυριακή 24 Μαϊου 2015: Τόπος στην 
νεολαία έδωσε η Ποντιακή Αδελφότητα 
«Ποντοξενιτέας» στην εκδήλωση την 
Κυριακή για την Ηµέρα Μνήµης της Γε-
νοκτονίας. Ύστερα από το Μνηµόσυνο 
στον Ι.Ν. της Μεταµορφώσεως του Σω-
τήρος, Earlwood, ακολούθησε εκδήλω-
ση στην αίθουσα της Αδελφότητας.
Χρέη τελετάρχη έκανε µε ιδιαίτερη επι-
τυχία η 13-χρονη Αλεξάνδρα Γιακου-
µάτου, µιλώντας ελεύθερα στην Ελληνι-
κή και στην Αγγλική. Σίγουρα η µικρή 
οµογενής έκλεψε τις καρδιές όλων µε 
την παρακάτω δήλωσή της:
«Το ξέρω ότι είµαι µικρή αλλά κάνω 
µία παράκληση στους δικούς µας γο-
νείς, οπωσδήποτε να µάθουν και να 
γράψουν την ιστορία των γονιών τους. 
Εµείς οι νέοι πρέπει να γνωρίζουµε τις 
ρίζες µας.»
Ο 10-χρονος Μάριος Άνθονυ ανέπτυ-
ξε την ιστορία του προ-πάππου του, ο 
οποίος χάθηκε στα «αµελέ ταµπουρού» 
κοντά στην πόλη Μπίτλις της νοτιο-
ανατολικής Ανατολίας το 1921. Η Ει-
ρήνη Πονήρη συνέβαλε µε ποιήµα στην 
αγγλική για την Γενοκτονία.
Επιµνηµόσυνη δέηση τέλεσε ο πατέρας 
Λουκάς, την οποία ακολούθησε κατάθε-
ση στεφάνων από την αντιπρόσωπο του 
Γενικού Προξενείου, την πολιτειακή γε-
ρουσιαστή κα Courtney Houssos MLC, 
τη δηµοτική σύµβουλο κα Έσθα Πασχα-
λίδου-Χιλά (Canterbury)  κι αντιπρο-
σώπους οµογενειακών συλλόγων.
Στην Θεία Λειτουργία το παρόν είχε 
δώσει η αντιπρόεδρος της πολιτεια-
κής αντιπολίτευσης και βουλευτής του 
Canterbury, κα Linda Burney.
Κύριος οµιλητής ήταν ο ∆ρ Παναγιώτης 
∆ιαµάντης, λέκτορας µελετών γενοκτο-
νιών στο Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας 
του Σύδνεϋ. Το θέµα της οµιλίας του 
ήταν «Πόντιοι κι Άνζακς», όπου ανα-
φέρθηκε στην παρουσία Αυστραλών κι 
άλλων αιχµαλώτων πολέµου στον Πό-

ντο από το 1915 µέχρι το 1918 καθώς 

και στις επιδράσεις αυτής. Ο ∆ρ ∆ια-

µάντης παρουσίασε επίλεκτα κείµενα 

από τον αυστραλιανό τύπο της εποχής 

µαζί µε αποσπάσµατα αποµνηµονευµά-

των Αυστραλών αιχµαλώτων πολέµου. 

Όπως δήλωσε στο ακροατήριό του: 
«Η Αλεξάνδρα µας έκανε παράκληση να 
καταγραφούν οι ιστορίες των Ποντίων. 
Ο Μάριος µας παρουσίασε την ιστορία 
ενός θύµατος της Γενοκτονίας. Σκοπός 
µας τώρα πρέπει να είναι να βγουν οι 
ιστορίες αυτές πέρα από τα σύνορα της 
οµογένειας στην ευρύτερη αυστραλιανή 
κοινωνία.» 
Πατριωτικά τραγουδία όπως «Η Ρωµα-
νία πέρασεν» ακούστηκαν µε συνοδεία 
ποντιακής λύρας από τους Ευθήµη 
Αυγετίδη, Χριστόφορο Σκεντερίδη και 
Γιώργο Αποστολίδη. 
Η δίγλωσση εκδήλωση έκλεισε µε χαι-
ρετισµό της προέδρου του Ποντοξενι-
τέα, κα Ελένη Μακρή. Μεταξύ άλλων, 
το παρών έδωσαν οι Hermiz Shahen 
και David David (Assyrian Universal 
Alliance), η πρόεδρος της Ποντιακής 
Αδελφότητας Παναγία Σουµελά κα. 
Μέλπω Καϊµασίδου, ο Γιάννης Θεοδω-
ρίδης (ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ).

Αιωνία η Μνήµη των Γενοκτονιµένων 
Ελλήνων του Πόντου

Οι Χριστόφορος Σκεντενρίδης, Ευθύµης Αυγετίδης και Γιώργος Αποστολίδης στόλισαν την εκδήλωση µε την µουσική και τα τραγούδια των Ποντίων.

Ο Μάριος Άνθονυ, η τελετάρχης Αλεξάνδρα Γιακουµάτου κρατούν ενθίµια που τους παρουσίασε η 
πρόεδρος Ελένη Μακρή.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ

Σύδνεϋ, 25 Μαϊου 2015
 
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σύδνεϋ προκη-
ρύσσει την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ως Ιδιαιτέρου 
Γραµµατέα κ. Γενικού Προξένου, ο οποίος σε περίπτω-
ση υπηρεσιακών αναγκών θα µπορεί να εκτελέσει δευ-
τερεύοντα καθήκοντα του Γενικού Προξενείου.         
Η πρόσληψη θα γίνει µε σύµβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
διετούς διαρκείας, µε δυνατότητα ανανέωσης (κατόπιν 
έγκρισης από την Κεντρική Υπηρεσία).
Στο πλαίσιο των αναλαµβανοµένων καθηκόντων εµπί-
πτουν κατ’ εξοχήν :
η επικοινωνία µε το Department of Foreign Affairs and 
Trade και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες στο Σύδνεϋ,
η επικοινωνία µε τα άλλα Γενικά Προξενεία,

η επικοινωνία µε τα οµογενειακά σωµατεία κι οργανώ-
σεις και η γραµµατειακή υποστήριξη.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι:
21 έως 55 ετών, µόνιµοι κάτοικοι Αυστραλίας (citizen ή 
permanent resident), τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου,
να γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα – γραπτώς και προφορικώς, να χειρίζονται µε 
ευχέρεια ηλεκτρονικό υπολογιστή στις δύο γλώσσες.
Τυχόν πρόσθετα προσόντα θα συνεκτιµηθούν – όπως 
σχολή γραµµατέων, πανεπιστηµιακός τίτλος ή πρoϋπη-
ρεσία σε παρόµοια θέση.
Αιτήσεις των ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες 
από λεπτοµερή βιογραφικά σηµειώµατα, θα πρέ-
πει να υποβληθούν έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου 
2015 και ώρα 14.00 στο Γενικό Προξενείο – Level 
2/219-223 Castlereagh St Sydney NSW 2000  

ή στο grgencon.sid@mfa.gr 
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενηµερωθούν τη ∆ευ-
τέρα απόγευµα 15 Ιουνίου µε ηλεκτρονικό µήνυµα για 
να προσέλθουν σε προσωπική εξέταση τη ∆ευτέρα 22 
Ιουνίου, ενώπιον τριµελούς επιτροπής, στην οποία θα 
περιλαµβάνεται εκτός της συνέντευξης, υπαγόρευση 
ελληνικού κειµένου 5 γραµµών από ελληνική εφηµε-
ρίδα και µετάφρασή του στην αγγλική.
Οι υποβαλλόµενοι φάκελοι ή τα ηλεκτρονικά µηνύµα-
τα πρέπει να τιτλοφορούνται «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» και η επικοινωνία µε τους 
υποψηφίους θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου grgencon.sid@mfa.gr

Εκ του Γενικού Προξενείου


