
TUESDAY 5 DECEMBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ24 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

O Χριστουγενιάτικος Χορός της Ομοσπονδίας 
Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας
Ο ι Πρόεδροι, τα µέλη των ορ-

γανώσεων και οι φίλοι των 
σωµατείων-µελών της Οµο-
σπονδίας Ποντιακών Σωµα-

τείων Αυστραλίας (Ποντοξενιτέας 
(Σύδνεϋ), Παναγία Σουµελά (Σύδ-
νεϋ), ∆ιογένης Wollongong (Nέας 

Nοτίου Oυαλίας) και Ακρίτες (Μελ-
βούρνη) – γλέντησαν µέχρι αργά το 
βράδυ το περασµένο Σάββατο στο 
Σύδνεϋ. Η θαυµάσια µουσικοχορευ-
τική παράσταση των χορευτικών συ-
γκροτηµάτων του Ποντοξενιτέα και 
των Ακριτών, συνοδεία του ειδικά 

προσκεκληµένου από την Ελλάδα λυ-
ράρη, Στάθη Αλεξανδρίδη, έδωσαν 
µία ιδιαίτερη ζωντάνια στη βραδιά. Ο 
πρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. Πανα-
γιώτης Παπουλίδης, αφού ευχήθηκε 
σε όλους «Υγείαν κι Ευλογίαν» για 
τις Άγιες Ηµέρες, παρουσίασε κά-
ποιες πτυχές του ετήσιου ανταµώµα-
τος των Ποντίων της Αυστραλίας, το 
«Συναπάντεµα». Το επόµενο θα γίνει 
στο Σύδνεϋ στα µέσα Μαρτίου 2018. 
Επίσης ευχήθηκε «Καλή Επιτυχία» 
στον «Ποντοξενιτέα» για τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις του 2018, τα 60 χρό-
νια του συλλόγου.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ  

 

Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Έρανο με σκοπό τη 
συγκέντρωση ειδών ανάγκης όπως: 
 
α) Είδη Ρουχισμού (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά) 
β) Κονσέρβες η φαγητά σε συσκευασίες 
γ) Αντικείμενα για το σπίτι (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.) 
δ) Παιχνίδια και δώρα για παιδιά και μεγάλους 
ε) Δωρεές 
 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθεί σε οικογένειες και 
Οργανισμούς για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών τους. 

 
Η συλλογή θα γίνει: 

 
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017 
Από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 4:00 μ.μ. 

Στο Δημαρχείο του Marrickville  
(303 Marrickville Road, Marrickville) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε πράγματα πριν ή 

μετά την προκαθορισμένη μέρα. 
 

 

 

Σε Παιδική Χαρά 
µεταµορφώθηκε ο «Ποντοξενιτέας»
Το σπίτι του συλλόγου «Ποντοξενιτέας» στο Earlwood ‘έτρεµε’ µε τις φωνές 
χαράς των παιδιών κι εγγονών µελών του Συλλόγου την Παρασκευή το βρά-
δυ, κατά την καθιερωµένη Χριστουγεννιάτικη εορτή του. Μαζί µε µουσική, 
χορό, φαγητό, και πολύ κέφι, κάθε παιδί – τα µέλη του παιδικού χορευτικού 
συγκροτήµατος και άλλα – παρέλαβε ένα δώρο από τον Άϊ Βασίλη. Ο Κόσµος 
συγχαίρει την πρόεδρο κα Μαρία Άνθονυ και ολόκληρο το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο για τις πρωτοβουλίες για την νεολαία του συλλόγου που υπόσχονται 
λαµπρό µέλλον για τον «Ποντοξενιτέα».

 Από τα αριστερά: Θανάσης Νάτσικας, Στάθης 
Αλεξανδρίδης, Παναγιώτης Παπουλίδης και 
Ευθύµης Αυγετίδης.

Από τα αριστερά: ο πρόεδρος του «∆ιογένη» Wollongong κ. Νίκος Χρυσοστοµίδης, η πρόεδρος της «Παναγίας Σουµελά ΝΝΟ» κα. Μέλπω Καϊµασίδου, ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας κ. Παναγιώτης 
Παπουλίδης, ο χοροδιδάσκαλος κ. Ευθήµης Αυγετίδης και η πρόεδρος του Ποντοξενιτέα κα. Μαρία Άνθονυ. Πίσω, οι µουσικοί της εκδηλώσεως κ. Θανάσης Νάτσικας (νταούλι), κ. Στάθης Αλεξανδρίδης 
(λύρα και τραγούδι) και κ. Χρήστος Σκεντερίδης.




