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Χαλκιδικέων «Ο Αριστοτέλης», ο κος Κων-
σταντίνος Παπουλίδης με την σύζυγό του 
από την Παν-Ποντιακή Ένωση «Η Παναγία 
Σουμελά», οι χοροδιδάσκαλοι του παροικι-
ακού χορευτικού συγκροτήματος «Αριστο-
τέλειος Ακαδημία» κος Δημήτρης και κα 
Σταυρούλα Παπαπέτρου και άλλοι.
Σε μία σύντομη αλλά εφόλης της ύλης συ-
ζήτηση που είχαμε μαζί του, ο κος Κοσμί-
δης αναφέρθηκε στους πρώτους στόχους 
του ως πρόεδρος των Μακεδόνων της Αυ-
στραλίας, εστιάζοντας στους εξής δύο στό-
χους: πρώτον στην πολιτιστική διαφύλαξη 
της Μακεδονικής ελληνικής ιστορίας της 
και κληρονομιάς αλλά και της διαφώτισής 
και διάδοσής τους στην Αυστραλιανή κοι-
νωνία και δεύτερον στην συσπείρωση της 
ελληνικής νεολαίας και ειδικά των Μακε-
δονόπουλων της χώρας στην Παμμακεδο-
νική Ομοσπονδία της Αυστραλίας καθώς 
και στις ενώσεις των διαφόρων πολιτειών 
για να συνεχιστούν οι ελληνικές παραδό-
σεις, τα ήθη και τα έθιμά μας και φυσικά η 
ελληνική μας γλώσσα. 
Ο κος Κοσμίδης μίλησε με πολλή ζήλο για 
τους δύο αυτούς στόχους λέγοντας πως 
επιθυμεί να επισκεφτεί και τις πολιτειακές 
Μακεδονικές οργανώσεις στην υπόλοι-
πη αυστραλιανή επικράτεια, να συζητήσει 
με τους προέδρους και τα διοικητικά συμ-
βούλια τα θέματα που τους απασχολούν 
με ευρύτερο σκοπό να βρεθούν λύσεις σε 
αυτά και με την καταστρατήγηση σχεδίων 
για την περαιτέρω ανάμειξη της νεολαίας 
στους κόλπους των οργανώσεων. Επιπρό-
σθετα, όπως είπε, να παρθούν στρατηγι-
κές και για την προβολή της Μακεδονίας 
στην Αυστραλία. «Αυτό δεν είναι μια εύ-
κολη υπόθεση αλλά με την καλή θέληση, 
την καλή συνεργασία και τον πατριωτισμό 
μέσα μας, οι Μακεδόνες και οι λοιποί Έλ-
ληνες μπορούμε να καταφέρουμε πολλά!», 
τόνισε ο κος Κοσμίδης χαρακτηριστικά. 
Για το λεγόμενο Μακεδονικό/Σκοπιανό 

Γράφει  ο  Δημήτρης Καμετόπουλος

Τ
ο περασμένο Σάββατο 20 Φεβρου-
αρίου 2021, η Παμμακεδονική 
Ένωση Σύδνεϋ και Νέας Νότιας 
Ουαλίας δεξιώθηκε τον νεοεκλεγ-

μένο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παμμακε-
δονικών Ενώσεων Αυστραλίας, κο Γιώργο 
Κοσμίδη, στην ταβέρνα “Grk Grill” στο πα-
ραθαλάσσιο και «ελληνοκρατούμενο» νό-
τιο προάστιο του Σύδνεϋ, Ράμσγκεϊτ. Την 
σκυτάλη και την ηγεσία των Μακεδονικών 
οργανώσεων της πέμπτης ηπείρου ανέλαβε 
από φέτος η πολιτεία της Κουηνσλάνδης 
καθώς ο κος Κοσμίδης είναι ο πρόεδρος 
των Μακεδόνων της Βρισβάνης και της βό-
ρειας αυτής πολιτείας. Στην τιμητική εκδή-
λωση παραβρέθηκαν πολλά στελέχη από 
την Μακεδονική πατριά του Σύδνεϋ αλλά 
και της υπόλοιπης πολιτείας της Νέας Νό-
τιας Ουαλίας. Ονομαστικά παρόντες ήταν: 
ο προέδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης 
Σύδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας (ΠΕΝ-
ΝΟ) και πρόεδρος του Σερραϊκού Συλλό-
γου «Ο Παν-Σερραϊκός» κος Νίκος Φασ-
σούλας με την σύζυγό του, η γραμματέας 
της ΠΕΝΝΟ και πρόεδρος της Ελληνικής 
Μακεδονικής Αδελφότητας της Φλώρινας 
«Ο Αμύντας ΙΙΙ» με τον σύζυγό της κα Ανα-
στασία Καρακομινάκη ενώ από την ίδια ορ-
γάνωση ήταν και ο κος Απόστολος Τσάνης 
με την σύζυγό του, η ταμίας της ΠΕΝΝΟ 
και στέλεχος του Φιλανθρωπικού Ποντια-
κού συλλόγου «Ο Ποντοξενητέας» κα Νένα 
Λεμπούση με τον σύζυγό της και την μητέ-
ρα της καθώς και ο κος Δημήτρης Κουκλί-
δης με την σύζυγό του από τον ίδιο φορέα, 
ο αντιπρόεδρος της ΠΕΝΝΟ και στέλεχος 
του Συλλόγου της Ημαθίας «Το Βέρμιον» 
κος Ιωάννης Κουκλίδης με την σύζυγό 
του, η πρόεδρος του «Ποντοξενητέα» κα 
Μαρία Άνθονι, ο πρόεδρος του Κοζανίτι-
κου Συλλόγου «Ο Λασσάνης» κος Γιώργος 
Τούρτουρας με την σύζυγό του όπως και 
ο κος Ιωάννης Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος 
της Παν-Ποντιακής Ένωσης «Η Παναγία 
Σουμελά» κος Παναγιώτης Παπουλίδης, 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Μακεδονικού 
Συλλόγου «Ο Παύλος Μελάς» στο Νιού-
καστλ κος Απόστολος Κασσάς, το στέλεχος 
του Ελληνικού Μακεδονικού Συλλόγου του 
Γούλογκονγκ «Καπετάν Κώτας» κα Ευγενία 
Καπόρη, η κα Πόπη Σμαρλαμάκη από τον 
Σερραϊκό Σύλλογο «Πανσερραϊκός, ο κος 
Κώστας Δάντος και η κα Παναγιώτα Μπα-
τσίλα με τον σύζυγό της από τον Σύλλογο 
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Νέος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας 
ο κος Γιώργος Κοσμίδης από την Κουνησλάνδη

ζήτημα και γενικά για την τέως «Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακε-
δονίας/Former Yugoslavian Republic of 
Macedonia», ο κος Κοσμίδης δήλωσε χα-
ρακτηριστικά πως οι Μακεδόνες της Αυ-
στραλίας μέσα από την Ομοσπονδία τους 
αλλά και μέσα από τις κατά τόπους οργα-
νώσεις τους, θα πρέπει να συνεχίσουν τον 
πατριωτικό τους αγώνα για να λάμπει σε 
συνεχόμενη βάση η αλήθεια για το όνο-
μα «Μακεδονία» και ιδιαίτερα του σφετε-
ρισμού του και του μονοπωλίου του από 
κάποιους κύκλους της απέναντης πλευράς. 
Ο κος Κοσμίδης είπε πως, αν και σέβεται 
τις «κινήσεις» της εκάστοτε ελληνικής κυ-
βέρνησης, αυτό όμως δεν μεταφράζεται 
ότι και ο ίδιος τις αποδέχεται, όπως και οι 
υπόλοιποι Μακεδόνες, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την Συμφωνία των Πρεσπών 
του Ιουνίου του 2019, η οποία συμφωνία, 
όπως είπε ο ίδιος, «χάρισε» το ελληνικό 
όνομα «Μακεδονία» στον βόρειο γείτονα, 
έστω και αν αυτό δόθηκε ως γεωγραφικό 
συνθετικό προσδιορισμό με την τελική 
ονομασία του βαλκανικού κρατιδίου να δι-
αμορφώνεται, όπως είναι γνωστό, ως «Δη-
μοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». 
Ο κος Κοσμίδης ευχήθηκε όπως οι απα-
νταχού Μακεδόνες και λοιποί Έλληνες να 
είναι πάντα συσπειρωμένοι και να μεγα-
λουργούν προβάλλοντας τον μεγάλο ελ-
ληνικό μας πολιτισμό μέσα από διάφορα 
πολυπολιτιστικά φεστιβάλ στην Αυστραλία 
ή μέσα από άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, 
ακόμα και σε μικρό τοπικό επίπεδο. «Η 
Μακεδονία μας πρέπει να τύχει συνεχούς 
προβολής σε όλες τις εκφάνσεις της», είπε.
Από μέρος μας, να ευχηθούμε κάθε καλό 
στον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παμ-
μακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας και οι 
στόχοι του, σε συνεργασία με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και τις περιφερειακές Μακεδο-
νικές οργανώσεις, να έχουν την πολυπό-
θητη επιτυχία!

«Η Μακεδονία μας με την πολιτιστική της προστασία και η διαφώτισή της στους 
ξένους αλλά και η νεολαία μας» οι πρώτοι στόχοι του κου Κοσμίδη.  Η πρώτη 
του επίσημη επίσκεψη στο Σύδνεϋ και η εκδήλωση προς τιμή του το Σάββατο 
20 Φεβρουαρίου 2021 από τους Μακεδόνες της Νέας Νότιας Ουαλίας


