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Συνεργασία ανάµεσα στην Έδρα Ποντιακών 
Μελετών του ΑΠΘ µε Αυστραλία

Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2019: 

Μ ε την παρουσίαση του γενοκτολόγου και 
ιστορικού ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη (αντι-
πρόεδρος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου 
Μελετών Γενοκτονιών) στους φοιτητές της 

Έδρας Ποντιακών Μελετών του ΑΠΘ ξεκίνησε επί-
σηµα η συνεργασία της έδρας µε τους Αντίποδες.
Στο πλαίσιο του µαθήµατος, ο ∆ρ ∆ιαµάντης ανέ-
πτυξε το θέµα «Ο Πόντος µέσα από τον αυστραλιανό 
τύπο». Μίλησε για το πώς παρουσιάζεται η µυθολο-
γία και η αρχαία ιστορία του Πόντου, ο Μεσαίωνας 
και η σύγχρονη εποχή. Ανέπτυξε την ταύτιση του 
Πόντου σαν πατρίδα του κερασιού και της λεπτο-
καρυάς (φουντούκι) καθώς και για το εµπόριο των 
προϊόντων αυτών στους Αντίποδες τον 19ο αιώνα!
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής της 
Έδρας ∆ρ Κυριάκος Χατζηκυριακίδης: «Ευχαριστού-
µε τον ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη από το ακριτικό 
Σύδνεϋ, ο οποίος µας µίλησε για την πρωτοβουλία 
της έναρξης της συνεργασίας µε την Έδρα µε την πα-
ρουσίαση αυτή. Του ευχόµαστε καλή συνέχεια στην 
έρευνά του». Με την παρουσία της επίσης τίµησε το 
µάθηµα η καθηγήτρια Άρτεµις Ξανθοπούλου-Κυρια-
κού, Οµότιµη Καθηγήτρια. Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης.
Επίσης ο ∆ρ ∆ιαµάντης παρουσίασε ειδησεογραφία 
από τον αυστραλιανό τύπο για τις προσπάθειες δηµι-
ουργίας της ∆ηµοκρατίας του Πόντου το 1918, µαρ-
τυρίες διασωθέντων Αυστραλών και Νεοζηλανδών 
στρατιωτών της εκστρατείας της Καλλίπολης (1915) 
και άλλων µαχών οι οποίοι βρέθηκαν ως αιχµάλω-
τοι των Τούρκων στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας 
και ειδικά στην περιοχή του Πόντου (1915-1918), 

µαρτυρίες για διωγµούς τόσο στα παράλια της Θρά-
κης και της Ιωνίας όσο και του Πόντου.
«Η καταγραφή στον αυστραλιανό τύπο από το 1914 
και ύστερα παρουσιάζει στον αναγνώστες,» σύµφω-
να µε τον ∆ρ ∆ιαµάντη, «ένα προσχεδιασµένο πρό-
γραµµα εξόντωσης κάθε µη-τουρκικού στοιχείου στις 
επαρχίες τις οποίες είχαν οι Νεότουρκοι υπό τον 
έλεγχό τους.»
«Οι Κεµαλικοί όπως ο Τοπάλ Οσµάν, ‘Ο Τρόµος του 
Πόντου’ όπως τον αποκάλεσε ο αυστραλιανός τύπος 
στην ανακοίνωση της εκτέλεσής του το 1923, ήταν οι 
Νεότουρκοι µε αλλαγή ενδυµασίας.» 
Το µάθηµα έκλεισε µε αναφορές (διαφηµίσεις) στην 
παρουσία του ευρύτερου ποντιακού χώρου σαν του-
ριστικός προορισµός στον 21ο αιώνα.
«Η επίσηµη συνεργασία της Έδρας µε τους Αντίποδες 
αρχίζει µε ένα σεµνό µάθηµα. Με τον καιρό, θα δείτε 
πολύ µεγαλύτερα πράγµατα,» υποσχέθηκε ο ∆ρ ∆ια-
µάντης. «Αυτή η συνεργασία της Έδρας Ποντιακών 
Μελετών, του Ιδρύµατος Ιβάν Σαββίδης και της οµο-
γένειας στην Αυστραλία έχει τεράστιες προοπτικές.»
Το µάθηµα έκλεισε µε την ανταλλαγή αναµνηστικών 
και την δωρεά αντιτύπων της οµογενειακής εφηµερί-
δας «Ο ΚΟΣΜΟΣ» µε ανταποκρίσεις για την δράση 
του ποντιακού στοιχείου στο Σύδνεϋ, ηµερολόγιο 
του 2019 της Ποντιακής Αδελφότητας Νέας Νοτίου 
Ουαλίας «Ποντοξενιτέας» και φανέλες της Οµοσπον-
δίας Ποντιακών Σωµατείων Αυστραλίας για το ετή-
σιο «Συναπάντεµα».

ΦΩΤΟ: Τρία χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από το µάθηµα το 
οποίο παρέδωσε ο ∆ρ ∆ιαµάντης στο µάθηµα της Έδρας 
Ποντιακών Μελετών της ΑΠΘ.

Εργαστήριο Τέχνης 
στο Μουσείο Nicholson: 
«Οι Μύθοι ζωντανεύουν»

Τ ο Εργαστήριο Τέχνης στο Μουσείο Nicholson 
του Πανεπιστηµίου του Σύδνεϋ ήταν η παρ-
θενική µου διδασκαλία σε πολυεθνικό κοινό, 
που πραγµατοποιήθηκε την 16η Απριλίου, στα 

πλαίσια του Ελληνικού Φεστιβάλ 2019, της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας, Νέας Νότιας Ουαλίας 
κι ευχαριστώ θερµά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που 
συµπεριέλαβε αυτή τη δράση, στο πρόγραµµα εκδη-
λώσεων, ιδιαίτερα ευχαριστώ τον ∆ρ. Craig Barker, 
λειτουργό εκπαίδευσης, από το Υπουργείο Παιδείας 
της Αυστραλίας, ο οποίος υποστήριξε το θέµα: «Οι 
Μύθοι ζωντανεύουν» και µας πρόσφερε φιλοξενία 
στο Μουσείο.
Η αφήγηση «άγγιξε» παιδιά κι ενήλικες και µε τη ζω-
γραφική ένιωσαν χαρά και δηµιουργικότητα, αντλώ-
ντας από τις αξίες του Ελληνικού Πολιτισµού. Ανά-
µεσα στους µικρούς ακροατές επέλεξα τυχαία ένα 
κοριτσάκι, ιταλικής καταγωγής, για να κρατήσει το 
κλαδί της ελπίδας, που το όνοµά της, όπως έµαθα 
αργότερα είναι «Ελιά» / «Olivia»! Οι καρδιές των 
παιδιών γέµισαν από αιώνιες ιδέες και ο νους τους 
ταξίδεψε στο χρόνο. Τους ευχήθηκα, όταν µεγαλώ-
σουν να γίνουν σοφοί και ειρηνοποιοί!
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