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ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαρτίου πραγµατοποιή-
θηκε ο Ετήσιος Χορός. Η επιτυχία του ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία µε κατάµεστη από κόσµο την αίθουσα και 
αµείωτο κέφι µέχρι τα ξηµερώµατα, µε τους Πανα-
γιώτη Θεοδωρίδη, Ειρήνη Σαχταρίδου, Στάθη 
Αλεξανδρίδη και Θεόδωρο Κωστίδη, να δίνουν 
για µια ακόµη φορά τον καλύτερο εαυτό τους.
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατεί-
ων Αυστραλίας Παναγιώτης Παπουλίδης, εµφα-
νώς συγκινηµένος, έπλεξε το εγκώµιο των συνδιορ-
γανωτών, των µελών του ∆Σ της Οµοσπονδίας και 
της Ποντιακής Λέσχης Καµπέρας, την Πρόεδρο κ. 
Άντζι ∆ηµάρχου και τους συνεργάτες της, για την 
καθοριστική συµβολή τους στην επιτυχία του 10ου 
Συναπαντήµατος.
«Νιώθουµε πολύ µεγάλη ηθική ικανοποίηση γιατί ο 
καθένας σας και η καθεµία σας ξεχωριστά, βάλατε το 
δικό σας λιθαράκι. Και για όσους γνωρίζουν τις χιλιο-
µετρικές αποστάσεις εδώ στην Αυστραλία, γνωρίζουν 
πόσο δύσκολο είναι να δίνουµε το παρόν. Κάποιοι 
από εσάς ταξιδέψατε ακόµη και 17 ώρες µε το λεω-
φορείο για να βρεθείτε εδώ». Αναφερόµενος «σε µια 
χρονιά τόσο σηµαντική για τον Ποντιακό Ελληνισµό: 
100 χρόνια συµπληρώνονται από την έναρξη της Β’ 
Φάσης της Γενοκτονίας των προγόνων µας», ο κ. Πα-
πουλίδης συνέχισε ότι «για αυτό το λόγο επιλέξαµε να 
κλείσουµε το Συναπάντεµα, µε ειδική εκδήλωση στο 
Αυστραλιανό Πολεµικό Μουσείο.»
Ο κ. Παπουλίδης επίσης ευχαρίστησε µεταξύ άλ-
λων ιδιαίτερα και τους κύριους χορηγούς στο Συ-
ναπάντεµα 2019. Τον κ. Τιµ Ευκαρπίδη από 
το MCGP, τον κ. Ιγνάτιο Γαβριηλίδη (Instant 
Purifying Systems) και το Πολιτιστικό Ίδρυµα 
«Ιβάν Σαββίδης», αναφέροντας πόσο πολύτιµη 
είναι η οικονοµική στήριξη των παραπάνω. Όλα 
αυτά έλαβαν χώρα, παρουσία της Πρέσβης της 
Ελλάδος κα. Αικατερίνη Ξαγοράρη και την Ύπα-
τη Αρµοστή της Κύπρου κα. Μάρθα Μαυροµάτη.

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
Με ειδικά αριστεία τιµήθηκαν:
-  ο αείµνηστος Θεόφιλος Ευκαρπίδης (Καµπέρα), ο 

οποίος ήταν ο ιδρυτικός πρόεδρος της Οµοσπονδί-
ας. Το αριστείο παρέλαβαν µε βαθιά συγκίνηση η 
κα. Ευκαρπίδου και ο γιός τους κ. Γιάννης Ευκαρ-
πίδης.

-  ο κ. Ελευθέριος Τσακιρίδης (Wollongong) για την 
διαχρονική υπηρεσία του στην Οµοσπονδία. Μάλι-
στα κλείνοντας τον χαιρετισµό του, ο κ. Τσακιρίδης 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ρωµανία επέρασεν. Η 
Ρωµανία επάρθεν. Η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί 
και φέρει κι άλλο... Αυτή η νεολαία εδώ απόψε είναι 
η Ρωµανία, αυτή η νεολαία είναι η συνέχεια µας…».

-  ο ∆ρ. Παναγιώτης ∆ιαµάντης για την διαχρονική 
επικοδοµητική παρουσία του στο χώρο των γραµ-
µάτων και ιδιαίτερα για την πολύπλευρη ερευνητική 
και όχι µόνον προσφορά του, στον Ποντιακό Ελλη-
νισµό 

-  ο κ. Κωνσταντίνος Τσιλφίδης, αντιπρόεδρος της 
Παµποντιακής Οµοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά

-  οι χοροδιδάσκαλοι των σωµατείων-µελών: η Ελέ-

νη Τελιγιαννίδη ∆ηµητρόφ (Ποντιακή Αδελφότητα 
Αδελαϊδα), ο Παναγιώτης Στεφανίδης (Ακρίτες του 
Πόντου Μελβούρνης), ο Ευθύµης Αυγετίδης (Πο-
ντοξενιτέας Σύδνεϋ), ο Γιάννης Πιλαλίδης (Ποντι-
ακή Εστία Μελβούρνη), και ο Θεόδωρος Μερκού-
ριας (Ποντιακή Λέσχη Καµπέρρας)

-  οι καλλιτέχνες Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Ειρήνη 
Σαχταρίδου, Στάθης Αλεξανδρίδης για την ευγενι-
κή κατάθεση του ταλέντου τους και τις προσπάθειες 
τους για τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσια-
κής ποντιακής µουσικής.

Στις σηµαντικές στιγµές της βραδιάς, λογίζεται και η 
ανακοίνωση από την τελετάρχη της βραδιάς, κ. Ελένη 
Φλαµπουρίδου, αναφορικά της χορηγίας εκ µέρους 
της Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλί-
ας και του Πολιτιστικού Ιδρύµατος «Ιβάν Σαββίδης». 
Η ευγενική χορηγία προς τον ∆ρ. Παναγιώτη ∆ια-
µάντη αφορά τις προετοιµασίες, για την εισήγηση µε 
τίτλο: «Η Γενοκτονία των Ελλήνων και η Εκπαίδευ-
ση: εµπειρίες από την Αυστραλία», στο Συνέδριο της 
∆ιεθνής Συνοµοσπονδίας Γενοκτολόγων (IAGS),  η 
οποία θα λάβει χώρα στο Πνόµ Πέν της Καµπότζης 
τον Ιούλιο του 2019.
Η βραδιά κορυφώθηκε µε την ταυτόχρονη είσοδο των 
χορευτών των ποντιακών σωµατείων της Αυστραλί-
ας, κλείνοντας µε Σέρρα. Η περηφάνια «χτύπησε κόκ-
κινο» όταν ποντιόπουλα και µη της Αυστραλίας χό-
ρευαν αλλά και τραγουδούσαν παράλληλα έναν από 
τους κλασικούς χορούς τον Ποντίων, την Τρυγόνα. 

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
Η αυλαία έκλεισε ιδανικά την Κυριακή µε δύο πολύ 
σηµαντικές ξεχωριστές εκδηλώσεις. Στο Αυστραλια-
νό Ελληνικό Μνηµείο ο ∆ρ. Παναγιώτης ∆ιαµάντης, 
από την θέση του Τελετάρχη, περιέγραψε τον ιδιαίτε-
ρο συµβολισµό του Μνηµείου, όπου και ακολούθησε 
κατάθεση στεφάνων. 
Στην συνέχεια στην κύρια εκδήλωση στο Εθνικό Πο-
λεµικό Μουσείο της Αυστραλίας, ο ∆ρ. ∆ιαµάντης 
ανέπτυξε το θέµα «Οι Άνζακ του Πόντου», παρουσιά-
ζοντας αναφορές στην γενοκτονία των Ελλήνων, ιδι-
αίτερα του Πόντου, από µαρτυρίες και άλλα γραπτά 
Αυστραλών στρατιωτικών.
Ο ∆ρ. ∆ιαµάντης ευχαρίστησε ειδικά την κ. Μαρία Άντω-

νυ, Πρόεδρο του Συλλόγου «Ποντοξενιτέας», για την ξε-
χωριστή συµβολή στον συντονισµό των εκδηλώσεων.

«Η ΕΓΓΟΝΗ»
Τις εκδηλώσεις της Κυριακής τίµησε µε την παρου-
σία της η εγγονή του Συνταγµατάρχη George Devine 
Treloar, κα. Eleanor Lacey. Ακούγοντας µε δάκρυα 
στα µάτια την οµιλία του ∆ρ ∆ιαµάντη, η προσκεκλη-
µένη της Οµοσπονδίας απεύθυνε έναν χαιρετισµό εκ 
µέρος της οικογένειας Treloar µαζί µε προσωπικές 
αναµνήσεις της για τους παππού και γιαγιά της.
Στη συνέχεια, η κ. Μαρία Άνθονυ, η τελετάρχης κα. 
Αλεξάνδρα Παπουλίδη, ο κ. Παπουλίδης και ο Γραµ-
µατέας της Οµοσπονδίας κ. Νίκος Χρυσοστοµίδης πα-
ρουσίασαν µία αναµνηστική πλακέτα στην κα. Lacey 
εις αναγνώριση των προσπαθειών της για την προ-
στασία και την ανάδειξη της κληρονοµιάς του George 
Devine Treloar και οι σχέσεις αυτής της κληρονοµιάς 
µε τον Ελληνισµό.

ΣΤΕΦΑΝΙ
Το Συναπάντεµα έκλεισε µε τον κ. Παπουλίδη, συ-
νοδευόµενος από παιδιά ντυµένα µε τις ποντιακές 
φορεσιές, να καταθέτει στεφάνι στο Αυστραλιανό Πο-
λεµικό Μουσείο εις µνήµη των Άνζακ και των αδικο-
χαµένων προγόνων τους. 
Η κίνηση προκάλεσε τη συγκίνηση, το ενδιαφέρον, 
το θαυµασµό των Αυστραλών αλλά και επισκεπτών 
από άλλες χώρες του κόσµου, οι οποίοι δε σταµάτη-
σαν στιγµή να φωτογραφίζουν και να ρωτούν τι εκ-
προσωπούν αυτοί οι ντυµένοι νεαροί, µε τις ζίπκες 
και τις ζουπούνες.
«Είναι οι απόγονοι της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου και σήµερα εκατό χρόνια µετά τη Γενοκτονία 
των προγόνων τους, είναι εδώ για να δείξουν το σε-
βασµό τους στα Αυστραλιανά θύµατα πολέµου, πολλά 
εκ των οποίων έδωσαν µάχες στα αγιασµένα χώµατα 
της πατρίδας µας,» ανέφερε ο κ. Παπουλίδης, κλείνο-
ντας µε τον καλύτερο τρόπο, το 10ο Συναπάντεµα της 
Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων της Αυστραλίας.
Έτσι έδωσαν την υπόσχεση ότι οι Πόντιοι της Αυ-
στραλίας, ενωµένοι, θα δώσουν όλοι και όλες τον κα-
λύτερο εαυτό τους για ένα καλύτερο Συναπάντεµα, το 
καλοκαίρι του 2020.

Οι Πόντιοι τίμησαν την παράδοση τους 
και την ιστορία τους στην Καμπέρα

Το 10ο Συναπάντεµα της Οµοσπονδίας Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας, πέρασε στην ιστορία. Πόντιοι αλλά και φίλοι 
των Ποντίων, από όλα τα ηλικιακά στρώµατα, από το Σύδνεϋ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, το Wollongong, έδωσαν δυναµικό 
παρών, στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, την Καµπέρα, το τριήµερο (Παρασκευή 15 - Κυριακή 17 Μαρτίου 2019) γιορτάζο-
ντας µε τον καλύτερο τρόπο, τη συµπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Οµοσπονδίας.




