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H ΣΑΜΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΥ∆ΝΕΫ & ΝΝΟ “Ο ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ”

διοργανώνει

Α Η Η 
Χ Σ Α

∆ια την επέτειο της Εθνικής τοπικής εορτής 
της Σάµου της  6ης  Αυγούστου 1824.

το Σάββατο 4 Αυγούστου 2018 
στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητος στο Stanmore Rd. Stanmore 

και από ώρα 7 µ.µ.
Tιµή εισιτηρίου: $50.00 µετά φαγητού και ποτού

Παιδιά κάτω των 15 ετών ∆ΩΡΕΑΝ

Ας µη λείψει κανείς από το Σαµιώτικο Ξεφάντωµα
Για να κλείσετε το τραπέζι σας τηλεφωνήστε
Κώστας Πάσσας 0421 934 059 -  95761842

Β. Χατζηβασιλείου 0414 700 600
Τίνα ∆αλακάκης 0459 410 097  -  95410097

Γνωστοποίηση 
α)   ∆ευτέρα 6η Αυγούστου εορτή της Μεταµορφώσεως του Κυρίου και της 

επετείου  της  Εθνικής τοπικής εορτής  της Σάµου το ∆/κο συµβούλιο   στις 11.00  
το πρωί θα  καταθέσει στεφάνι στο κενοτάφειο του Martin Place τιµώντας την 
µνήµη των Σαµίων αγωνιστών στους απελευθερωτικούς αγώνες της Σάµου. 
Με τα µέλη που επιθυµούν να συµµετέχουν θα συναντηθούµε στο Martin 
Place. 

β)  Την Κυριακή 12η Αυγούστου  2018 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου  στο   
Livingston Road Marrickville θα γίνει επιµνηµόσυνος δέηση υπερ των 
πεσόντων στους απελευθερωτικούς αγώνες της Σαµου. Μετά την Θεία  
λειτουργία θα προσφερθούν εδέσµατα και καφές στο Χώλ που βρίσκεται 
παραπλεύρως της εκκλησίας.      

Η τοπική ιστορική 
επέτειος της 6ης 
Αυγούστου 1824 
επαναφέρει µε 

έµφαση και φόρτιση συ-
γκινήσεως στη µνήµη 
των σηµερινών απαντα-
χού Σαµίων όχι µόνο το 
συγκλονιστικό γεγονός 
ότι  «ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΜΟΝ 
ΕΣΩΣΕ» αλλά παράλληλα 
και όλους τους ηρωικούς 
αγώνες  των προγόνων 
µας του 1821 για την 
εθνική µας απελευθέρω-
ση.
Σήµερα εµείς οι απόγονοι 
εκείνων, οι απανταχού 

Σάµιοι, ευγνωµονούντες 
βαθύτατα γευόµαστε και 
απολαµβάνοµε τους γλυ-
κούς καρπούς της ελευ-
θερίας χαίροντες και µη 
επαναπαυόµενοι. Η ελευ-
θερία, το ύψιστο αυτό 
κοινωνικό και πνευµατι-
κό αγαθό δεν υπόσχεται 
µονιµότητα, δεν χαρίζετε 
αλλά κατακτάτε και δια-
φυλάσσετε µε διαρκείς 
αγώνες, όχι αποκλειστι-
κά πολεµικούς, αλλά και 
µε ειρηνικούς. Μέσα από 
το πνεύµα και την σηµα-
σία της σηµερινής πανη-
γυρικής επετείου της 6ης 

Αυγούστου 1824 αναβλύ-
ζει µυρίπνοη η αύρα της 
ελευθερίας. Η ελευθερία 
του ανθρώπου ατοµική, 
πολιτική, εθνική, είναι 
οργανικά συνυφασµένη 
µε την αξιοπρέπεια του. 
Ο άνθρωπός γεννιέται 
ελεύθερος. 
Στην κλυδωνιζόµενη επο-
χή που ζούµε, της σαρω-
τικής των λαών παγκο-
σµιοποίησης, της βίας, 
της τροµοκρατίας και των 
προληπτικών πολέµων, 
η ελευθερία έχει χάσει 
το πραγµατικό και βαθύ 
περιεχόµενο της παγκο-
σµίως. Παρερµηνεύεται 
και χρησιµοποιείται στο 
βωµό των σκοπιµοτήτων 
και των συµφερόντων. 
Πέραν όµως από τη ση-
µερινή περί ελευθερίας 
πραγµατικότητα και την 
φιλοσοφική της θεώρηση 
επάξια βιώνοµε και τιµά-
µε µε την επίσηµη εθνική 
τοπική επέτειο της 6ης 
Αυγούστου 1824 τους 
υπεράνθρωπους αγώνες 
και τις θυσίες των προγό-
νων µας που µέσα από τα 
ιερά οστά τους αναβλύζει 
σαν δροσόλουστη πηγή η 
ελευθερία που µας προ-
τρέπει  να µην ξεχνάµε 
το παρελθόν και να προ-
σβλέποµε στο µέλλον µε 
στοχασµό, δύναµη και αι-
σιοδοξία.
Ας είναι οι αγώνες εκεί-
νοι των προγόνων µας 
ιερή παρακαταθήκη, κα-
νόνας ζωής, µήνυµα για 
κάθε επίδοξο υπονοµευτή 
της ελευθερίας του λαού 
µας, οδηγός για την νέα 
γενιά µας στη φωτεινή 
λεωφόρο της αληθινής 
πνευµατικής ηθικής και 
εθνικής ελευθερίας.

Του Κώστα Πάσσα, Πρόεδρος Σαµιακής Αδελφότητος Σίδνεϊ

ΣΑΜΟΣ – ΤΟ Α∆ΟΥΛΩΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χριστός Σάμον έσωσε 
την 6η Αυγούστου 1824




