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Σίδνεϊ, 28 Αυγούστου 2016: 

Σ το ηλιόλουστο χειµωνιάτικο 
Σίδνεϊ συγκεντρώθηκαν τα 
µέλη της Οµοσπονδίας Ποντι-
ακών Σωµατείων Αυστραλίας 

το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Αυγού-
στου. Ποντιακά σωµατεία από το Σίδ-
νεϊ, την Αδελαΐδα και τη Μελβούρνη 
συναντήθηκαν, συζήτησαν και απο-
φάσισαν τα µελλοντικά βήµατα για 
την ανάπτυξη του ποντιακού στοιχεί-
ου στους Αντίποδες.
Πέρα από τις εργασίες και την εκλογή 
νέου προεδρείου, το συνέδριο άφη-
σε κάποιες µοναδικές αναµνήσεις: 
αυθόρµητη πρόβα τριών χορευτικών 
στο προαύλιο της Όπερα του Σίδνεϊ, 
δίπλα στο λιµάνι της πόλης και τα 
χορευτικά του Ποντοξενιτέα (ΝΝΟ), 
του Πυρρείχειου Συλλόγου Αδελαϊ-
δας και των Ακριτών Μελβούρνης τί-
µησαν τους προγόνους τους χορεύο-
ντας µαζί, σαν ένα σώµα, στον ετήσιο 
χορό του Ποντοξενιτέα για την µεγά-
λη εορτή της Παναγίας Σουµελά (15 
Αυγούστου).
Επίσης τιµήθηκαν µε ειδικά αριστεία 
τέσσερις πρώην προέδροι της Οµο-
σπονδίας καθώς καί άλλα άτοµα τα 
οποία έχουν σηµαντική προσφορά 
στα µέλη-σωµατεία της Οµοσπονδί-
ας. Ανάµεσά τους η κα Ελένη Μα-
κρή (πρόεδρος της Αδελφότητας 
Ποντοξενιτέας και «οικοδέσποινα» 
του Συνεδρίου) και οι κ. ∆ηµήτρης 
Κουκλίδης (Ποντοξενιτέας), Νικό-
λαος Χρυσοστοµίδης («∆ιογένης» 
Wollongong) και ο πρώην πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας), Χαράλαµπος 
Ταβλαρίδης (Αδελαΐδα, πρώην 
πρόεδρος της Οµοσπονδίας), Ευθύ-
µης Αυγετίδης (Ποντοξενιτέας) και 
ο ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης.

Ο κατά γενική οµολογία πολύ επι-
τυχηµένος απερχόµενος πρόεδρος 
κ. Παναγιώτης Στεφανίδης (Ακρίτες 
Μελβούρνης) ευχαρίστησε όλα τα µέ-
λη-σωµατεία για την άψογη συνεργα-
σία τους τα τελευταία δύο χρόνια, κι 
ευχήθηκε καλή σταδιοδροµία στο νέο 
προεδρείο: κ. Παναγιώτης Παπουλί-
δης («∆ιογένης» Wollongong), Πρόε-
δρος και κ. Χρήστος Κατσίδης (Πυρ-
ρίχειος Αδελαΐδα), Αντιπρόεδρος.  
«Ο ΚΟΣΜΟΣ» εύχεται κάθε επιτυχία 
στην Οµοσπονδία, κι ευελπιστεί στην 
συνεχιζόµενη συνεργασία µας και 
συγχαίρει ιδιαίτερα τον καλό φίλο 
και συνεργάτη της εφηµερίδας, ∆ρ 
Παναγιώτη ∆ιαµάντη για την βράβευ-
ση του µε το Αριστείο ∆ιογένης, το 
οποίο δίδεται στους ακαδηµαϊκούς 
που µε το έργο τους στηρίζουν τον 
Ποντιακό Ελληνισµό.
Αναλυτικά οι τιµηθέντες:
Αριστείο Μιθρηδάτη για µεγάλη προ-
σφορά στον Ποντιακό Ελληνισµό: 
Αναστασία και Χάρρυ Ταβλαρίδης 

(Αδελαϊδα)
Αριστείο ∆ιογένης για προσφορά 
στον Ποντιακό Ελληνισµό στον ακα-
δηµαϊκό χώρο της: ∆ρ Παναγιώτης 
∆ιαµάντης (Σίδνεϊ)

Αριστείο Υψηλάντη για τη δηµιουρ-
γία ισχυρής ενωµένης ποντιακής 
παρουσίας: Νικόλαος Μακρίδης 
(Μελβούνρη)
Αριστείο Κτενίδη για σηµαντική προ-
σφορά στον Ποντιακό πολιτισµό: Ευ-
θύµιος Αυγετίδης
Αριστεία Ευκλέιδη (προσφέρθηκαν 
στους πρώην προέδρους της Οµο-
σπονδίας ∆ηµήτριος Κουκλιδης 
(Σύδνεϋ), Νικόλαος Χρυσοστοµί-
δης (Wollongong), Γιάννης Ευ-
καρπίδης (Καµπέρρα) και Χάρρυ 
Ταβλαρίδης (Αδελαϊδα)
Αριστεία Κοµνηνός για στήριξη της 
Οµοσπονδίας: Ελληνικός Ποντιακός 
Σύλλογος Wollongong «∆ιογένης», 
Ποντιακή Λέσχη Καµπέρρας, Ποντια-
κή Αδελφότητα Νέας Νοτίου Ουαλίας 
«Ποντοξενιτέας», Ποντιακή Αδελφό-
τητα Νοτίου Αυστραλίας και Ποντια-
κό Ίδρυµα Αυστραλίας και Νέας Ζη-
λανδίας «Παναγία Σουµελά»

Ολοκληρώθηκε τo συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας στο Σίδνεϊ

Οι χορευτές µαζί µε τους βραβευθέντες

Με φόντο το ηλιόλουστο λιµάνι του Σίδνεϊ, νεαροί Πόντιοι του Σίδνεϊ, της Μελβούρνης και της Αδε-
λαϊδας, χορεύουν αυθόρµητα µε τη συνοδεία λύρας και νταουλιού

Ο Πόντος ζει ... δίπλα στην περίφηµη  Όπερα του Σίδνεϊ.




