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ΣΑΝ 
ΣΗΜΕΡΑ

H 6η Μαρτίου είναι η 65η ημέρα του έτους κατά το Γρη-
γοριανό ημερολόγιο (66η σε δίσεκτα έτη). Υπολείπονται 
300 ημέρες.

Αργίες και εορτές
Ορθόδοξη Εκκλησία

Μνήμη της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού μετά των Τι-
μίων Ήλων υπό της μακαρίας Ελένης (326), Ευβούλου, 
Ευφρόσυνου και Ιουλιανού, Οσίων Αρκαδίου αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου, Ησυχίου του θαυματουργού και Μαξί-
μου του μάρτυρος

Γεγονότα
961 – Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς καταλαμβάνει το Χάνδακα, 
δίνοντας τέλος στο Εμιράτο της Κρήτης.
1521 – Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος φτάνει στη νήσο Γκου-
άμ.
1788 - Ο Πρώτος Στόλος φτάνει στο νησί Νόρφολκ προκει-
μένου να ιδρύσει μία αποικία καταδίκων.
1834 - Η Υόρκη του Άνω Καναδά μετονομάζεται σε Τορό-
ντο.
1836 – Επανάσταση του Τέξας: Μάχη του Άλαμο. Μετά από 
πολιορκία 13 ημερών, ο μεξικανικός στρατός καταλαμβά-
νει το Άλαμο. Οι εθελοντές του Τέξας που υπερασπίζονταν 
το Άλαμο, συμπεριλαμβανομένου του Ντέιβιντ Κρόκετ, 
σκοτώνονται.
1882 - Επανιδρύεται το Βασίλειο της Σερβίας.
1899 – Η Bayer καταχωρεί την ασπιρίνη ως εμπορικό 
σήμα.
1902 – Ιδρύεται η Ρεάλ Μαδρίτης.
1910 – Ο ελληνικός στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώνει στο 
χωριό Κιλελέρ δύο αγρότες έπειτα από επεισόδια με τους 
σιδηροδρομικούς. Άλλοι δυο νεκροί πέφτουν στο χωριό 
Τσουλάρ, γεγονός που οδηγεί σε εξέγερση των αγροτών.
1933 – Αποτυγχάνει πραξικόπημα του στρατηγού Νικό-
λαου Πλαστήρα για να καταλάβει την εξουσία και να απο-
τρέψει τον σχηματισμό κυβερνήσεως από τον νικητή των 
εκλογών Παναγή Τσαλδάρη.
1964 – Ο βασιλιάς Παύλος της Ελλάδας πεθαίνει ύστερα 
από βασιλεία 16 χρόνων, 11 μηνών και 5 ημερών και ο δι-
άδοχος Κωνσταντίνος Β΄ ορκίζεται βασιλιάς των Ελλήνων.
1992 – Ενεργοποιείται ένας ιός με το όνομα «Μιχαήλ Άγγε-
λος» την επέτειο της γέννησης του μεγάλου αναγεννησια-
κού δημιουργού Μιχαήλ Άγγελου προκαλώντας ζημιές σε 
εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσμο.

Γεννήσεις
1475 – Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός καλλιτέχνης
1619 – Συρανό ντε Μπερζεράκ, Γάλλος στρατιωτικός και 
ποιητής
1806 – Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ, Αγγλίδα ποι-
ήτρια
1927 – Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Κολομβιανός συγ-
γραφέας
1937 – Βαλεντίνα Τερεσκόβα, Ρωσίδα κοσμοναύτης
1954 - Αντύπας, Έλληνας τραγουδιστής
1977 – Γιώργος Καραγκούνης, Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής
1986 -- Αθηνά Οικονομάκου, Ελληνίδα ηθοποιός

Θάνατοι
1900 - Γκότλιμπ Ντάιμλερ, Γερμανός μηχανικός και επι-
χειρηματίας
1958 - Κωνσταντίνος Γκότσης, Έλληνας πολιτικός
1964 – Παύλος, βασιλιάς της Ελλάδας
1984 - Αλέξανδρος Τσιγγούνης, Έλληνας στρατιωτικός
1994 – Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός και πο-
λιτικός
2015 - Βασίλης Μαγγίνας, Έλληνας πολιτικός

Μάς βγάζουν γλώσσα 
τώρα και οι κολαούζοι
Μ

έχρι τώρα τα αφεντικά «μεγάλου» 
συλλόγου που λιβανίζαμε επί χρό-
νια παραβλέποντας τα κακώς κεί-
μενα, με στόχο την πρόοδο και 

την ομόνοια της παροικίας, προσπάθησαν να 
μας απαγορεύσουν ν’ ασχολούμαστε με τον 
φορέα τους που επάξια έχει κερδίσει τον τίτ-
λο ενός από τους πλέον αποτυχημένους στην 
ιστορία της ομογένειας παγκοσμίως. Ενός 
φορέα που κατάφερε να διασπαστεί μέσα σε 
λίγα χρόνια τρεις φορές και να ξοδέψει την 
περιουσία των πρωτοπόρων που τον δημι-
ούργησαν στα δικαστήρια. Ενός φορέα που 
παρέλαβε χρυσάφι και παρέδωσε κάρβουνο, 
αφού έχει ήδη πληρώσει σε δικαστικά έξοδα 
όσα δεν έχει δώσει μαζεμένα σε αγαθοεργίες 
επί σειρά ετών.
Η χυδαία και βρωμολογική επίθεση μελών 
του με «υψηλή θέση» δείχνει ότι δεν σέβο-
νται καμία από τις αξίες που υποτίθεται ότι 
πρεσβεύουν. Ούτε ηλικία υπολογίζουν, ούτε 
τίποτα. Πριν από μερικούς μήνες με πεζοδρο-
μιακή γλώσσα που θα έκανε και καραγωγέα 
του λιμανιού να κοκκινίσει, ψευτοπαράγο-
ντας που παριστάνει και τον «άνθρωπο των 
γραμμάτων» «στόλισε» τον αρχισυντάκτη του 
Κόσμου γιατί έκανε και κάνει την δουλειά του 
με ήθος και ανιδιοτέλεια.
Τώρα μας τηλεφωνούν και οι κολαούζοι τους 
για να μας κάνουν μαθήματα δημοσιογραφί-
ας, αντί να κοιτάζουν τα χάλια του οργανι-
σμού τους που έχει καταντήσει ο περίγελος 
της παροικίας.
Αντί να σεβαστούν την κοινή μας διαδρο-
μή και την ίδια τους την ιστορία μας απει-
λούν, μας εξυβρίζουν και μας συκοφαντούν 
με στόχο την εξόντωση του εκδότη του Κό-
σμου. Έχουμε στην διάθεση μας καταγγελίες 
ότι ο τεμπελχανάς ψευτοπαράγοντας που έχει 
πάρει στο λαιμό του ακόμη και τα πιο αξι-

όλογα στελέχη του οργανισμού, που έκανε 
ότι μπορούσε να «τακτοποιηθεί αξιοκρατικά» 
όπως μας καταγγέλλουν σοβαροί άνθρωποι, 
θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρέπεια και την 
ίδια την ύπαρξη του οργανισμού (αυτό του-
λάχιστον το πέτυχε), αφού έφαγε τα μούτρα 
του πολεμώντας τους «μασόνους», όπως χα-
ρακτηρίζει τους αντιπάλους του, έκανε τώρα 
σκοπό της ζωής του την κατασυκοφάντηση 
του «Κόσμου» και του εκδότη του.
Ο Κόσμος στάθηκε πάντα παλληκαρήσια δί-
πλα σε κάθε ευγενή προσπάθεια που έγινε 
τα τελευταία χρόνια στην παροικία από όπου 
κι αν προερχόταν αυτή. Δεν προσέβαλε κα-
νένα σε προσωπικό επίπεδο, δεν εξύβρισε, 
δεν απείλησε, δεν στιγμάτισε. Στήριξε όλες 
τις προσπάθειες που πίστεψε ότι είχαν στόχο 
το καλό της ομογένειας με καλή πίστη ή και 
αφέλεια. Αλλά τώρα η αμετροέπεια ξεχείλισε 
το ποτήρι...
Είδαμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια 
μας η μεγαλύτερη φαρσοκωμωδία. Άνθρω-
ποι που άφησαν πίσω τους καμένη γη συ-
νεχίζουν να παριστάνουν τους παράγοντες 
απειλώντας μέχρι και ηλικιωμένες γυναίκες 
με νταηλίκια και δικηγόρους (πληρωμένους 
από τον μόχθο των ιστορικών ιδρυτών του 
οργανισμού τους) αντί να κάνουν αυτοκριτι-
κή. Όλα για μια καρέκλα που έχει απαξιωθεί 
στα μάτια σύσσωμης της ομογένειας. Αντί να 
τραβήξουν το αυτί στα μέλη που διέσυραν τον 
οργανισμό σε όλα τα επίπεδα, μας εξυβρίζουν 
με γλώσσα γηπεδική μήπως φοβηθούμε… 
Άνθρωποι που στηρίξαμε επί σειρά ετών και 
που τους λώλανε η μωροφιλοδοξία.
Δεν μιλάνε για σκοινί στο σπίτι του κρεμα-
σμένου…
 

Γιώργος Χατζηβασίλης
Γιάννης Δραμιτινός

Lic. No. 15004132003
ABN: 81144879229

Ôçë.:955 93 605
Ôçë.:955 88 270
Êéí.:0417 257 259
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ØÕÃÅÉÁ 
CWS-CON’S

Refrigeration 
& Fittings

Ãéá êáéíïýñãéï
ìáãáæß êáé óÝñâéò

Ôçëåöùíåßóôå 
9790 7366

0418 218 039

ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ
ÅÑÃÁÓÉÁ
45 ÷ñüíéá 

óôçí ÅëëçíéêÞ
Ðáñïéêßá

ÅðéóêåõÝò ãéá
øõãåßá êáé

óõóêåõÝò ìáãáæéþí
êáèþò

êáé óðéôéþí.

ÔçëÝöùíåßóôå
óôïí Êþóôá

0414 535 0964
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Åíçìåñùôéêüò ïäçãüò ÁãïñÜò,  ÅðáããåëìÜôùí êáé Õðçñåóéþí

Ð Á Ñ Ï É Ê É Á Ê Ç  Ð Õ Î É Ä Á

Constantine Savell
Accountants & Advisors

164 Parramatta Road
Camperdown NSW 2050

GPO BOX 4391
Sydney Nsw 2001

Telephone: 02 9557 9133
Fax: 02 9557 9111
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KUBURLIS CATERING
Peter Kuburlis

www.kuburliscatering.com.au

6 Stoney Creek Road, Bexley NSW 2207
Telephone:  02 9554 9333
Fax:        02 9554 9579
mobile:     0418 643 555

email: pkuburlis@kuburliscatering.com.au

Corporate & VIP Functions
Wedding & Private Functions

Cocktail Parties
Special Events & Themes

Unique Venues
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T 9553 9166
F 9588 3233

M 0419 401 783
E jj@jordandjundja.com.au

23Á Regent Street, KOGARAH 2217
PO Box 309 KOGARAH NSW 1485

Äéêçãïñéêü ãñáöåßï

JAMES JORDAN
P A R T N E R

12
10

4

4/322 Homer St., Earlwood 
Ôçë.: 9559 1193

WARATAH FLORISTWARATAH FLORIST

Ãéá Üíèç 
óå êÜèå ðåñßóôáóç BLINDS

ÁÐ’ ÅÕÈÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ

ÐñïóôáôåõôéêÜ çëßïõ êáé Blockout
Rollers, Vertical, Aluminium
Venetiansìå åìöÜíéóç îýëïõ 

Þ îýëéíá Venetians 

Èá ìåéþóïõìå ïðïéáäÞðïôå
ðñïóöïñÜ ôéìÞò áíôéðÜëïõ 

êáôÜ 10%
ÔçëåöùíÞóôå ôþñá ãéá äùñåÜí
ìÝôñçóç êáé ðñïóöïñÜ ôéìÞò

21/365 West Botany Street, Rockdale
phone: 9556 1728

www.dialablind.com 12734

ÔÔ ÇÇ ÓÓ   ÏÏ ÉÉ ÊÊ ÏÏ ÃÃ ÅÅ ÍÍ ÅÅ ÉÉ ÁÁ ÓÓ
ÌÌ ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÔÔ ÏÏ ÕÕ ÔÔ ÓÓ ÉÉ

* ÁíèïäÝóìåò 
* ÓôåöÜíéá 
* Áíèïóôïëéóìïß

14028

ÖÉËÉÊÇ 
ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇ
ËÏÃÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ
ÅÃÃÕÇÌÅÍÇ ÅÑÃÁÓÉÁ

ÅÉÄÉÊÅÕÏÌÁÓÔÅ
ÓÔÏÕÓ ÔÅÑÌÉÔÅÓ 

(ÁÓÐÑÁ ÌÕÑÌÉÃÊÉÁ 
- WHITE ANTS)

GLOBAL
PEST

CONTROL

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9601 1233

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΨΥΓΕΙΑ CWS-CON’S
Refrigeration & Fittings
Για καινούργιο μαγαζί και σέρβις

Τηλεφωνείστε • 8710 0837 • 0418 218 039

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 45 χρόνια στην Ελληνική Παροικία

Επισκευές για ψυγεία και συσκευές 
μαγαζιών καθώς και σπιτιών.
Τηλεφωνείστε στον Κώστα

 0414 535 096


