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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
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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

παράδοση αιώνων. Από τους Νότιους και 
Βόρειους της Αμερικής «Όσα παίρνει ο άνε-
μος», ως το «Για ποιον χτυπά η καμπάνα» 
με τους Ισπανούς και Πορτογάλους αποι-
κιοκράτες, με αποκορύφωμα το αδίστακτο 
ρατσιστικό καθεστώς που είχαν επιβάλει οι 
Πορτογάλοι στους μαύρους της Αγκόλα και 
ακόμη τα ειδεχθή εγκλήματα του Νοτιοαφρι-
κανικού λευκού καθεστώτος των μαύρων της 
Ναμίμπια. Αλλά και ποιος δεν θυμάται τους 
εμπρησμούς στο Ζόλιγκεν της Γερμανίας και 
στους καταυλισμούς της Γαλλίας που έμεναν 
μαύροι οικονομικοί μετανάστες;     
        ΜΗΠΩΣ και σήμερα δεν καταπατού-
νται με βάναυσο τρόπο οι στοιχειώδεις ελευ-
θερίες και τα ίσα δικαιώματα των λαών σε 
πολλές χώρες της Γης ακόμη και στην «πο-
λιτισμένη» Ευρώπη;  Όταν στην Αυστρία το 
ακροδεξιό Κόμμα του Γκεργκ Χάαντερ κέρ-
δισε τις εκλογές με συνθήματα εναντίον των 
μεταναστών, έκτοτε η μία μετά την άλλη οι 
Ευρωπαϊκές χώρες είδαν να παίρνουν τα 
πάνω τους Κόμματα με Ακροδεξιά χαρακτη-
ριστικά των οποίων κύρια αιχμή τους ήταν 
οι μετανάστες για να αποτελεί και για την 
Πατρίδα μας, τη μεγάλη ντροπή για τη Δημο-
κρατία που τη γέννησε στο παρελθόν το Κόμ-
μα των τραμπούκων Χρυσαυγιτών. Και λέμε 
ότι αποτελεί ντροπή για τη Δημοκρατία στη 
χώρα που τη γέννησε, γιατί οι τραμπούκοι 
Χρυσαυγίτες με σημαία τους «πας μη Έλλην 
βάρβαρος» ξεχύνονταν στους δρόμους των 
μεγαλουπόλεων της Πατρίδας μας ξυλοκο-
πούσαν και καθύβριζαν τους αλλοεθνείς και 
μετανάστες, επειδή θεωρούσαν ότι οι ιδέες 
αυτών των κατατρεγμένων, η συμπεριφορά 
τους και ο τρόπος ζωής τους ενοχλούσε τους 
αυτοαποκαλούμενους φύλακες της Ηθικής, 
της Θρησκείας και της Πατριδοκαπηλίας.
       Ο ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ έλεγε: «Το καθήκον 
του πολίτη αποτελεί ένα έγκλημα όταν τον 
κάνει να ξεχνά το καθήκον του ανθρώπου» 
και πρόσθετε «αν γνώριζα ότι κάτι μου είναι 
ωφέλιμο αλλά είναι βλαβερό για την οικογέ-
νειά μου, θα το έβγαζα από το μυαλό μου. Αν 
γνώριζα ότι κάτι είναι ωφέλιμο για την οικο-

γένειά μου αλλά δεν είναι ωφέλιμο για την 
πατρίδα μου θα προσπαθούσα να το ξεχάσω. 
Αν γνώριζα ότι κάτι είναι ωφέλιμο για την 
πατρίδα μου αλλά έβλαπτε την ανθρωπότητα 
θα το θεωρούσα εγκληματικό». Το καθήκον 
προς τον συνάνθρωπό μας μάς υποχρεώνει 
να απαλλάξουμε τον 21ο αιώνα από αγκυ-
λώσεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις, από 
ιδεοληψίες, θρησκοληψίες και ρατσιστικά 
σύνδρομα, που είναι αντίθετα με το πνεύμα 
του ανθρωπισμού που υπερασπίζεται την 
Ισότητα και τα Ίσα Δικαιώματα όλων των αν-
θρώπων του πλανήτη μας χωρίς καμιά απο-
λύτως διάκριση. Το δε Δικαίωμα στο Άσυλο 
είναι Ιερό και δεν επιτυγχάνεται με κλειστά 
σύνορα. 
       Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ δεν μετριέ-
ται ούτε με χρώμα ούτε με θρησκείες ούτε 
με όποιες διακρίσεις, στιγματισμούς, ιδιαι-
τερότητες, διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. 
Μετριέται με την αναγνώριση του Άλλου ως 
απολύτως ίσου σε όλα. Αυτή η Αξία θα πρέ-
πει να αναδειχθεί με όποιο κόστος. Είναι 
αυτή που Αλλάζει τον Κόσμο. Και η φετινή 
21η Μαρτίου ας αποτελέσει το Ορόσημο.

Δ
ΙΕΘΝΗΣ Ημέρα κατά των Φυλετι-
κών Διακρίσεων είναι η 21η Μαρ-
τίου. Την Ημέρα αυτή το 1960, 
στο Σάρπβιλ της Νότιας Αφρικής 

μερικές εκατοντάδες μαύροι οργάνωσαν ει-
ρηνική διαδήλωση ενάντια στις φυλετικές 
διακρίσεις. Οι εγκάθετοι αστυνομικοί των 
λευκών τυράννων άνοιξαν πυρ και σκότω-
σαν πολλές δεκάδες μαύρους διαδηλωτές, 
για την ακρίβεια 70. Μετά το επεισόδιο αυτό 
τα Ηνωμένα Έθνη αποφάσισαν το 1966 να 
κηρύξουν την 21η Μαρτίου ως Διεθνή Ημέ-
ρα κατά των Φυλετικών Διακρίσεων. Γιορτά-
ζουν οι κατατρεγμένοι λαοί της Γης. Γιορτά-
ζουν οι λαοί που έδωσαν τη μάχη εναντίον 
του αποικιοκράτη λευκού τυράννου και μαζί 
τους η Μαρτυρική μας Κύπρος, που η Τουρ-
κία εισέβαλε παράνομα στο βόρειο μέρος της 
Κύπρου στις  20  Ιουλίου 1974 και παραμέ-
νει στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου μέχρι 
σήμερα. 47 ολόκληρα χρόνια την έχει Κατα-
πατήσει και την έχει λερώσει ο τύραννος Ατ-
τίλας κατά παράβαση του Διεθνούς Διακαίου 
και της Ηθικής. Γιορτάζουν όλοι οι άνθρω-
ποι του πλανήτη μας που δίνουν την αντι-
αποικιοκρατική μάχη, την όποια μάχη κατά 
του όποιου τυράννου. Γιατί μόνο με αυτή τη 
μάχη ο άνθρωπος αποκτά το πολυτιμότερο 
αγαθό την Ελευθερία και τα Ίσα Δικαιώματα.
    ΠΡΑΓΜΑΤΙ στις 21 εκείνου του Μάρτη 
1960 μέσα από τις φλόγες της πάλης ανέτει-
λε και για τους συνανθρώπους μας της Νό-
τιας Αφρικής ο λαμπερός ήλιος της Δικαιο-
σύνης, της Εθνικής τους Απελευθέρωσης και 
της Αναγνώρισης των Ίσων Δικαιωμάτων 
τους με τον υπόλοιπο κόσμο του πλανήτη 
μας ανεξαρτήτου Φυλής και Χρώματος. Αλλά 
δεν γινόταν και αλλιώς, γιατί η Δημιουργία 
έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο και ίσο καθό-
λα με τον συνάνθρωπό του. Για τον τύραννο 
όμως αποικιοκράτη η Ανθρώπινη Αξιοπρέ-
πεια και τα Ίσα Δικαιώματα καταδυναστεύο-
νται κάτω από την τρομοκρατία, την καταπί-
εση, τον εξευτελισμό και το πνίξιμο στο αίμα 
κάθε λεύτερης φωνής που αντιστέκεται στα 
απάνθρωπα σχεδιά τους. Γι’αυτό η δικαίωση 
του πολύχρονου αγώνα των μαύρων της Νό-
τιας Αφρικής ενάντια στο ρατσιστικό καθε-
στώς της λευκής κυριαρχίας, είναι μια νίκη 
για τον Άνθρωπο και τις Αξίες του.
       Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ των μαύρων της 
Νότιας Αφρικής κατά του λευκού αποικιο-
κράτη, μας φέρνει στη θύμιση τα δεινοπαθή-
ματα και τον αγώνα του μαύρου πληθυσμού 
της Αυστραλίας ενάντια στην αποικιοκρα-
τική τυραννία της λευκής εισβολής, με τις 
αρρώστιες, τους διωγμούς, την «κλεμμένη» 
γενιά, την πνευματική απομόνωση και τους 
«μαύρους» θανάτους στην αιχμαλωσία. Το 
φαινόμενο των Διακρίσεων δεν καταδυνά-
στευε μόνο τους μαύρους της Αφρικής και 
τους Ιθαγενείς της Αυστραλίας, αλλά έχει 

Για τον τύ-
ραννο όμως 
αποικιοκράτη 
η Ανθρώπινη 
Αξιοπρέπεια 
και τα Ίσα 
Δικαιώματα 
καταδυναστεύ-
ονται κάτω 
από την τρο-
μοκρατία, την 
καταπίεση, τον 
εξευτελισμό 
και το πνίξιμο 
στο αίμα κάθε 
λεύτερης φω-
νής που αντι-
στέκεται στα 
απάνθρωπα 
σχεδιά τους

Παγκόσμια Ημέρα
Κατά των Φυλετικών Διακρίσεων


