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«Παρακάθ’ και Αροθυμίας» στο Θρυλόριο 
από ομογενείς και της Αυστραλίας
Μ

ε την συμμετοχή ομογε-
νών από Ελλάδα, Ευρώ-
πη και Αυστραλία έγιναν 
οι εορταστικές εκδηλώσεις 

«Παρακάθ’ και Αροθυμίας» που δι-
οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Θρυλορίου «Η Κερασούντα και το 
Γαρς», μία προσπάθεια να διατηρη-
θούν άσβεστες οι παραδόσεις και οι 
μνήμες του απανταχού Ποντιακού 
Ελληνισμού. Το απόγευμα της Δευ-

τέρας πλήθος πιστών βρέθηκαν στον 
πανηγυρικό εσπερινό που τελέστηκε 
εις μνήμην της Αγίας Μαρίνας στον 
ομώνυμο ναό, ενώ στην συνέχεια 
στην Πλατεία Θρυλορίου στήθηκε 
ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με 
καταξιωμένους νέους καλλιτέχνες 
να παίρνουν την σκυτάλη από τους 
προκατόχους τους. Μεταξύ τους και 
ο νέος λυράρης από το Σύδνεϋ, Κων-
σταντίνος Παπουλίδης.

Μαζί τους διασκέδασαν ως αργά το 
βράδυ πλήθος συλλόγων από κάθε 
γωνιά της Ελλάδας και πολλοί θε-
σμικοί εκπρόσωποι, όπως ο πρώην 
βουλευτής κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης.
Ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός πως 
στο Θρυλόριο βρέθηκαν οι πρόεδροι 
της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωμα-
τείων Αυστραλίας και Ευρώπης που 
τόνισαν με θέρμη πως οι απανταχού 
Πόντιοι πάντα θα διατηρούν μεταξύ 
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28 ΙΟΥΛΙΟΥ –   ΗΜΕΡHΣΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤHΡI ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  $25.00

18 KAI 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –   ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ WAGGA WAGGA 
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚYΝHΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ  $195.00

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ –   ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ, 
ΣΤΟ WOOLONGONG $25.00

22 KAI 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -   2 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ CANBERRΑ ΚΑΙ ΣΤΟ  
FLORIADE ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ $220.00

29 ΚΑΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   ΣΤΟ DUBBO ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ  $199.00

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –   10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ $2,600.00 ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ –   10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ NEW ZEALAND $3300.00 

ΟΛΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -  10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗ HAWAII $3300.00

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –   7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ GOLD COAST 

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 –   8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ GOLD COAST 

Οι εκδρομές μας είναι υπέροχες και πάντα επιτυχημένες. Είμαστε πάντα μαζί σας και πάντα παίρνετε το καλύτερο για ότι πληρώνετε.

Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 6 JULY 2018 21ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

διοργανώνει

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 @ 7.00 μμ

στο Μυτιληναϊκό Σπίτι 
225 Canterbury Road, Canterbury

Ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα με 
τον ΤΑΣΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Μπουζούκι , Τραγούδι και DJ 

Τιμή εισιτηρίου: $50 για μεγάλους, $20 για παιδιά 
(με πλούσιο φαγητό, μπύρα, κρασί και αναψυκτικά)

ΌΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ
Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας εγκαίρως 

τηλεφωνώντας στους: 
Πήτερ Ψωμά 0402207546

Δημήτρη Μπαρμακέλλη 0420 996 377
Στήβ Παπαδάκη 0412 916 199

ΜΥΤΙΛΗΝΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΣΥΔΝΕΫ & ΝΝΟ LIMITED

225 Canterbury Road, Canterbury, NSW 2193

διοργανώνει

Το Σάββατο 28 Ιουλίου, 
στις 7:00 μ.μ.

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Στο Μυτιληναϊκό Σπίτι
225 Canterbury Road, Canterbury

Για τα εισιτήριά σας 
επικοινωνήστε εγκαίρως με τους:
Δημήτρη Μπαρμακέλλη: 0420 996 377
Βίκτωρ Προεστό: 0416213710
Ανδρέα Τσούνη: 0401268888
Ιγνάτιο Καπετανάκη: 0418116110

ΜΕ ΤΟΝ 
DJ Nix Disco

ΟΛΟΙ 
ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ

Τιμή εισιτηρίου: $40 για τους ενήλικες και $20 για παιδιά
(Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποτά

τους γέφυρες επικοινωνίας.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντί-
ων Θρυλορίου «Η Κερασούντα και 
το Γαρς», κ. Χρύσα Μαυρίδου, είπε 
στην ομιλία της: «απόψε είναι ιδι-
αίτερη τιμή για μας η παρουσία του 
προέδρου της Ομοσπονδίας Ποντια-
κών Σωματείων Ευρώπης κ. Ανέστη 
Οσσιπίδη και του προέδρου της Ομο-
σπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυ-
στραλίας κ. Παναγιώτη Παπουλίδη. 
Θεωρώ πολύ σημαντική την στιγμή 
αυτή, που αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν 
από τόσο μακριά. Κάνουν μεγάλο 
αγώνα εκεί σαν απόδημος Ελληνι-
σμός για το θέμα της Γενοκτονίας του 
Ελληνισμού και για να κρατήσουν τις 
ελληνικές παραδόσεις.»
Ο κ. Παπουλίδης παρέδωσε και κά-
ποια αναμνηστικά από την μακρινή 
Αυστραλία στον Σύλλογο του Θρυλο-
ρίου, όπως την αναμνηστική φανέλα 
από το φετινό «Συναπάντεμα» στο 
Σύδνεϋ.
«Έτυχε να είμαι στην Ελλάδα και ως 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντια-
κών Σωματείων Αυστραλίας δεν μπο-
ρούσα να μην βρεθώ στο Θρυλόριο,» 
δήλωσε ο κ. Παπουλίδης. «Όπως ξέ-
ρετε το Θρυλόριο με την Αυστραλία 
έχουν γερές σχέσεις μέσα από την 
ιστορία. Μαζί μου φέρνω όλες τις ευ-
χές όλου του Ποντιακού Ελληνισμού 
της Αυστραλίας.»
Το Θρυλόριο είναι αμιγώς ποντιακό 
χωριό το οποίο ιδρύθηκε το 1923 
από τον Αυστραλό Συνταγματάρχη 
Γεώργιο Τρελόαρ, ο οποίος εκτε-
λούσε τότε χρέη Αρμοστή για τους 

Πρόσφυγες στην βορειο-ανατολική 
Ελλάδα. Από τότε φέρνει το όνομα 
«Θρυλόριο» προς τιμή του. Να ση-
μειωθεί ότι με το θέμα του Γεωργίου 
Τρελόαρ έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ο 
Δρ Παναγιώτης Διαμάντης, ο οποίος 
αυτή την περίοδο ετοιμάζει σχετική 
μελέτη.

(Με πληροφορίες από την εφη-
μερίδα «Παρατηρητής της Θρά-
κης» (Κομοτηνή) απ’ όπου 
και οι φωτογραφίες-http://
www.pa r a t i r i t i s - n ews . g r /
article/204743/I-Agia-Marina-
Thruloriou-eixe-tin-timitiki-tis)

Από αριστερά ο κ. Ανέστης Οσιπίδης (Ομοσπον-
δία Ευρώπης), η κα. Χρύσα Μαυρίδου (Θρυλό-
ριο Ροδόπης) και ο κ. Παναγιώτης Παπουλίδης 
(Ομοσπονδία Αυστραλίας)

Ο κ. Παπουλίδης παρουσιάζει αναμνηστικό 
στον χοροδιδάσκαλο του χωριού, κ. Δημήτρη 
Αποστολίδη.

Απάντηση  στην Επιστολή της κας  Χριστίνας Γαζέπης 
Σταυροπόυλου του νεοσύστατου  «Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ»

Και δεύτερος έφηβος κατηγορείται για τη δολοφονία της Laa Chol

Αξιότιμε  κύριε Διευθυντά,

Είμαστε  μέλη  και φίλοι του ιστορι-
κού συλλόγου  των Αθηναίων που 
ιδρύθηκε  το 1953 και που η ονομα-
σία του ήταν και  εξακολουθεί   να 
είναι «Σύλλογος Αθηναίων Σύδνεϋ 
και Νέας Νότιας Ουαλίας».
Αναφερόμαστε στο δημοσίευμα  του” 
Κόσμου” 24.7.18 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με τον σύλλογο Αθηναίων» κ 
αι   ρωτάμε την  κυρία Γαζέπη Σταυ-
ροπούλου σχετικά με τα αναγραφόμε-
νά της.
Πού ήσασταν λοιπόν κα  Γαζέπη  
Σταυροπούλου τουλάχιστον στις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες  σε σχέση με 
το Σύλλογό μας;
Ασφαλώς από   αυτά που ακούστηκαν   
δημόσια  κάποιες φορές από σας ,  
καταλάβαμε  ότι η σχέση σας   γενικά 
με  την Αθήνα   είναι περιορισμένες 
και  μάλλον  εικονικές..
Και τώρα στο θέμα μας.
Πως  βρεθήκατε  λοιπόν  στο σύλ-
λογο Αθηναίων  Σύδνεϋ και ΝΝΟ  ,  
ποιοι  σας  έφεραν  εκεί   και ποιοι 
σας  σε προώθησαν  στη Διοίκηση;  
Διστάζετε να   αναφέρετε  τα ονόματα  
τους;
Αλλά  είναι τροπή  σας  να δημοσιεύ-
ετε στην έγκριτη εφημερίδα  « Ο Κό-
σμος» τρομερές ανακρίβειες  και να 
μιλάτε για « μπουγάδες με   χλωρίνες  
για  να ασπρίσουν τα πάντα »
 Αυτά που αναφέρετε  για μπουγάδες 
και χλωρίνες  τα διάβασαν οι πολυ-
άριθμοι αναγνώστες της παροικίας 
μας  και γελάνε ακόμα μαζί σας. 
Και συνεχίζουμε . Τι τρομερές ανα-

λήθειες και ανακρίβειες  που γράφετε 
και χαμογελάτε  μάλιστα κιόλας  ει-
ρωνικά   δίπλα από μια  νεανική σας 
φωτογραφία!
Γράφετε λοιπόν  χωρίς καμία αιδώ, κι 
ελπίζουμε να καταλαβαίνετε  το νόημα 
αυτής της  λέξης, ότι δύο  Διοικητικά 
μέλη του Συλλόγου μας, που εμείς τα 
ψηφίσαμε όπως και σας και τα υπό-
λοιπα μέλη του ΔΣ  το 2015  λέτε ότι 
«τα διαγράψατε»  . Το δικαίωμα  αυτό  
δεν ξέρετε ότι  ανήκει    αποκλειστικά  
σε  εμάς,  τα  μέλη του συλλόγου  μας,  
που σας  εξέλεξαν όλους σας  μέσα 
από νόμιμες  διαδικασίες να αντιπρο-
σωπεύετε το σύλλογο μας ; Κι αυτό 
είναι πρωτάκουστο  στα παροικιακά  
δρώμενα μας ,  μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου να διαγράφουν   συνα-
δέλφους τους στο ΔΣ  , για οποιαδή-
ποτε λόγο, χωρίς την έγκριση των 
μελών του συλλόγου.

Στη Γενική  Συνέλευση του Συλλό-
γου Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ που 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 
2018 ( και όχι  στις 17 Ιουλίου 2017 
όπως εσείς αναφέρεστε στο δημοσί-
ευμα) τα μέλη που αναφέρονται ως 
διαγραφέντα , ενημέρωσαν την Γενι-
κή Συνέλευση για τι  ακριβώς συνέβη 
, χωρίς καμία εμπάθεια  και προσω-
πικές αναφορές   και αυτά φυσικά δεν 
έχουν καμία σχέση με τα γραφόμενά 
σας . Είναι  παραπληροφόρηση και 
αποκυήματα της φαντασίας σας αυτά 
που γράφετε.

Όσον αφορά τη Γενική Συνέλευση και 
τις  εκλογές που έγιναν την Κυριακή 

26 Μαΐου 2015 στην Κυπριακή Κοι-
νότητα αναφέρονται  από σας   τρο-
μερές ανακρίβειες  για τα «διαγραφέ-
ντα » μέλη ότι  λέτε ό τι λένε ότι  δεν 
ήταν παρόντα σε αυτή τη  Συνέλευση 
και στις  εκλογές του Συλλόγου μας 
Αθηναίων  Σύδνεϋ και ΝΝΟ. Πρόκει-
ται για   παραπληροφόρηση στα όρια 
της γελοιότητας, και είναι πραγματικά  
ντροπή  για όλους σας  να  αναφέρο-
νται  και δημόσια αυτά  πράγματα.
Εμείς  όσοι ήμασταν  εκεί   γνωρί-
ζουμε ότι  τα  μέλη   που αναφέρεστε   
ήταν παρόντα και έλαβαν και μέρος  
στη Γενική Συνέλευση και στην εκλο-
γική διαδικασία. Και αυτή  είναι η 
πραγματικότητα.  Αρκετά με την ακα-
ταλόγιστη μυθοπλασία σας.
Η Γενική Συνέλευση του 2015 , πραγ-
ματικά, ψήφισε να αλλάξει  το όνομα 
ο Σύλλογος  μας σε «Σύλλογος Αθη-
ναίων Αυστραλίας» και να γίνουν με-
ρικές  λειτουργικές καταστατικές αλ-
λαγές, και παράλληλα συζητήθηκε να 
κρατηθεί και το ιστορικό όνομα του 
Συλλόγου Σύδνεϋ και ΝΝΟ   ως  ιερό 
κειμήλιο και ιστορική αναφορά  .
 Οι αποφάσεις όμως αυτές  της Γε-
νικής  Συνέλευσης του 2015 αγνοή-
θηκαν και δεν υλοποιήθηκαν από το 
ΔΣ…

Γι αυτό πρέπει τα πράγματα να μπουν 
στη σωστή του βάση γιατί  διαφορετι-
κά   τι κρίμα γι αυτούς 
  που θα ξεσκεπαστούν τώρα και δεν 
θα μπορέσουν να κρυφτούνε πουθε-
νά.
Γιατί  ιδεολογία , σεμνότητα, αυτο-
γνωσία, καθήκον και ευαισθησία, εί-

ναι λέξεις άγνωστες γι αυτούς διότι 
δεν  έμαθαν ποτέ ότι η πνευματική 
μετριότητα  ατόμων που δεν έχουν 
όρια  τόπου και  χρόνου  και η  προ-
σφορά τους δεν είναι μόνο επιζήμια 
για το σύνολο αλλά είναι και για τους 
ίδιους ακόμα.

Και στην συνομοταξία αυτή  ανήκει 
μια κάστα ανθρώπων νουθετημένη   
και νοοτροπιασμένη με την ανάλο-
γη παιδεία  ακραίων και δογματικών  
που το μόνο που κάνουν καλά είναι 
να επικρίνουν , να υβρίζουν και να 
λασπολογούν εναντίων όλων εκεί-
νων των ιδεολόγων που έχουν  την 
απόλυτη ελευθερία της Ελληνικής 
και Αθηναϊκής σκέψης που γέννησε 
τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ , το σπουδαιότερο 
πολίτευμα  στη ανθρωπότητα.
Που ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ιδέες, αξίες, ευγέ-
νεια ψυχής, καλοσύνη , σεβασμό, 
αλληλεγγύη και φιλοτιμία, πράγματα 
που σημαίνουν   ΦΩΣ  αιώνιο και 
ανέσπερο .
Γι  αυτό εμείς  καλούμε  τις Διοικήσεις 
των Συλλόγων Αθηναίων στην πολι-
τεία μας  να δρομολογήσουν ενωτι-
κές λύσεις για  και να καταλήξουν σε 
ένα  ομογενειακό  Οργανισμό που θα 
εργαστεί και θα προβάλλει τους στό-
χους και τις προσδοκίες  όλων μας 
όπως αυτά  τέθηκαν αρχικά  με την 
ίδρυση του ιστορικού συλλόγου μας.  
 Προβλήματα και διαφορές δεν αρμό-
ζουν πλέον στους Αθηναίους.

Μέλη και Φίλοι   του Ιστορικού 
Συλλόγου Αθηναίων Σύδνεϋ και 
ΝΝΟ

Και σε έναν δεύτερο έφηβο απαγ-
γέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο 
19χρονης Laa Chol σε πάρτι σε δια-
μέρισμα στο κέντρο της Μελβούρνης.
Ένα παιδί, 16 ετών, κατηγορήθηκε 
την Τετάρτη ότι συνέργησε στη δολο-
φονία και στην επίθεση, δύο ημέρες 
αφού η αστυνομία απήγγειλε κατη-
γορίες σε ένα 17χρονο αγόρι από το 
Sunshine North για τη δολοφονία της 
κ. Chol.  Ο 16χρονος από το δυτικό 

προάστιο Truganina βρίσκεται υπό 
κράτηση και θα εμφανιστεί στο δικα-
στήριο ανηλίκων σε ημερομηνία που 
δεν έχει ανακοινωθεί.
\ Η Laa Chol πέθανε μετά από επίθε-
ση που δέχτηκε κατά τη διάρκεια ενός 
πάρτι όπου βρισκόταν στον 56ο όρο-
φο του Πύργου EQ στη Μελβούρνη, 
τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββά-
του. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δέ-
χτηκε επίθεση εν μέσω διαμάχης που 

αφορούσε δύο ομάδες που συμμετεί-
χαν στο πάρτι, μεταξύ των οποίων 
εκείνοι που είχαν νοικιάσει το διαμέ-
ρισμα βραχείας διαμονής και της ομά-
δας που έφτασε αργότερα.
Ο αστυνομικός επιθεωρητής Stuart 
Bateson δήλωσε τη Δευτέρα στο 3ΑW 
ότι ο θάνατος της νεαρής γυναίκας δεν 
είχε καμία σχέση με τη βία των συμμο-
ριών από το Σουδάν, όπως είχε υπο-
νοηθεί από ορισμένους πολιτικούς.


