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ΑΠΟΨΕΙΣ
Γράφει η Δέσποινα Μπαχά  despina.bahas@kosmos.com.au

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
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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

       Η ΕΥΘΥΝΗ, όπως τη διέγραψε ο 
Γέρος του Μωριά, να γίνει το φωτεινό 
παράδειγμα και για τον Ελληνισμό της 
Παροικίας μας, να στολίσουμε και εμείς 
το Σπίτι μας με ένα έργο που θα έχει τη 
σφραγίδα «Ελλάδα» και θα μείνει στην 
κοινωνία μας σαν Ορόσημο στα παιδιά 
μας της Τρίτης χιλιετίας και θα καταυγάζει 
το Ανέσπερο Φως της Ελληνικότητάς μας 
στην αιωνιότητα. Διαφορετικά χάθηκε το 
τρένο και όλα που έχουν πετύχει με θυσί-
ες και στερήσεις οι Τοπικιστικοί Οργανι-
σμοί μας, αφού είναι κανόνας οι γέροι να 
πεθαίνουν, θα πάνε αδικοχαμένα: «Εδώ 
κάποτε υπήρχαν Έλληνες»! Τώρα που η 
Ιερά Αρχιεπισκοπή με την Ελληνική Ορ-
θόδοξη Κοινότητα του Σύδνεϊ βαδίζουν 
με ομόνοια και αγαστή συνεργασία τον 
δρόμο της Προόδου και Ανάπτυξης, με 
πρωτοβουλία των δυο αυτών μεγάλων 
Φορέων μας να συνενωθούμε όλοι σε μια 
Ελληνική Στέγη, για να στολίσουμε και 
εμείς το Παροικιακό μας Σπίτι, όπως μας 
άφησε παρακαταθήκη ο Γέρος του Μω-
ριά, με ένα Πολιτιστικό Κέντρο που θα δι-
αφυλάττει με σεβασμό, τα Ήθη, τα Έθιμά 
μας, τη Θρησκεία μας, τις Λαϊκές μας Πα-
ραδόσεις και την Ελληνική μας Γλώσσα, 
που θα αποτελεί έναν πραγματικό Φάρο 
του Ελληνικού Πνεύματος και θα καταυ-
γάζει το Ανέσπερο Φως της Ελληνικότη-

τάς μας στην αιωνιότητα, σε αυτή τη χώρα 
που διαλέξαμε για δεύτερη Πατρίδα μας.
       ΠΟΙΟΣ αμφιβάλλει ότι και σήμερα δεν 
απειλείται η Εθνική και Πολιτιστική υπό-
σταση της Πατρίδα μας; Η Τουρκία απει-
λεί και προκαλεί στο Αιγαίο, με στόχο την 
παράνομη καταπάτηση των ελληνικών μας 
νησιών μέχρι την Κρήτη . Και το Βόρειο μέ-
ρος της Κύπρου που καταπάτησαν οι τούρ-
κοι, δυστυχώς παραμένει μέχρι σήμερα 
παράνομα στους τούρκους χωρίς την πα-
ρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει 
υποχρέωση για την προφύλαξη του Κρά-
τους Μέλος της. Οι δε από Βορρά Αλβανοί 
συνεχίζουν την αδιάλλακτη στάση τους για 
αλλαγή των συνόρων σε βάρος των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. 
       ΠΡΕΠΕΙ να συνειδητοποιήσουμε ότι 
το Εικοσιένα ήταν το αποτέλεσμα μιας μα-
κροχρόνιας προσπάθειας όλων των υλι-
κών, ηθικών και πνευματικών δυνάμεων 
του όπου Γης Ελληνισμού. Ήταν ο ώριμος 
καρπός τους. Ήταν εξέγερση ολόκληρης 
της Ιστορίας μας, ολόκληρης της παραδό-
σεώς μας για την πραγμάτωση της Ιδέας 
της Ελευθερίας και της Ανθρώπινης Αξι-
οπρέπειας. Σήμερα που την Πατρίδα μας, 
οι από Βορρά και Ανατολή «Φίλοι» μας 
απειλούν την Εθνική και Πολιτιστική της 
Υπόσταση και που ο εγκέλαδος της σύντο-
μης αφομοίωσης χτυπά και την πόρτα του 
Ελληνισμού της Διασποράς, έχουν Εθνι-
κό χρέος τα Ελληνικά Κόμματα να στα-
ματήσουν να κομματιάζονται και σε Συ-
νεργασία με τον όπου Γης Ελληνισμό να 
χαράξουν μια Ενιαία εσωτερική και εξω-
τερική πολιτική και τότε μόνο θα μπορέ-
σουμε να οδηγηθούμε σε μια δίκαιη λύση 
στα κρίσιμα Εθνικά μας θέματα. Και αυτό 
θα επιτευχθεί μιμούμενοι το Υπέρλαμπρο 
παράδειγμα των Αθανάτων Ηρώων του 
Εικοσιένα: «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

Η
Παροικία μας θα γιορτάσει φέ-
τος τα 200 χρόνια της  Εθνικής 
Γιορτής  25ης Μαρτίου του 1821 
και έχουμε Εθνικό χρέος να πα-

ραστούμε στις εκδηλώσεις αυτές για να 
αποτίσουμε φόρο Τιμής στους Αθάνατους 
και τρισένδοξους εκείνους Ήρωές μας 
που έδωσαν και τη ζωή τους ακόμη για τη 
Λευτεριά της Πατρίδας μας, που για 400 
χρόνια ζούσαν την τούρκικη σκλαβιά. Η 
Επανάσταση του Εικοσιένα, το πιο ση-
μαντικό γεγονός που υπήρξε η αφετηρία 
της δημιουργίας της ελεύθερης Νεότερης 
Ελλάδας, δεν ήταν απλώς και μόνο ένα 
ξεσήκωμα υποδούλων εναντίον ξένου κα-
τακτητή. Ήταν μια πράξη που εμπνεόταν 
από τα ιδανικά του Ελληνικού Έθνους, τα 
οποία διατήρησαν και ενίσχυσαν οι συνε-
χείς αγώνες και οι θυσίες του Ελληνικού 
Λαού για πολλές Γενιές. Ήταν έργο συλ-
λογικό του Λαού, που διατήρησε ακέραιο 
το Εθνικό του φρόνημα και την προσή-
λωσή του στις πανάρχαιες παραδόσεις 
του στους τέσσερις αιώνες της τούρκικης 
σκλαβιάς. Η ιδέα και η πραγμάτωση του 
Εικοσιένα συσσωματώνεται με τον Ελ-
ληνισμό και γίνεται αναπόσπαστο μέρος 
του, γίνεται ένα μαζί του, ένα είδος ταύ-
τισης του ιστορικού του μεταβολισμού. Η 
Επέτειος του Εικοσιένα αποτελεί Ημέρα 
λατρείας των Αγωνιστών της Πατρίδας 
μας που έδωσαν τη ζωή τους για την Απε-
λευθέρωση της Ελλάδας από την τούρκικη 
σκλαβιά. Αποτελεί όμως προπάντων Σύμ-
βολο Εθνικής συνείδησης για τις Ευθύνες 
που επιβάλλουν οι πηγές του ηρωισμού, 
δηλαδή οι Αξίες του Αθάνατου Ελληνικού 
Πνεύματος.
       Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ δεν είναι μόνο ημέρα 
πανηγυρικών εκδηλώσεων. Είναι ευκαι-
ρία για αυτοσυγκέντρωση και αυτοστοχα-
σμό. Είναι ευκαιρία για να συλλάβουμε τις 
πραγματικές διαστάσεις του Εικοσιένα και 
να αντιληφθούμε την Ευθύνη που έχουμε 
όπου και αν είμαστε, σε όποιο μέρος της 
Γης, όχι μόνο να διατηρήσουμε ελεύθερη 
και ανεξάρτητη την Πατρίδα μας, αλλά και 
να την υψώσουμε σε αξιόλογη Πολιτιστική 
δύναμη στον σύγχρονο κόσμο. Την ευθύ-
νη μας αυτή τη διέγραψε ο Γέρος του Μω-
ριά, ο Κολοκοτρώνης, σε ένα Νέο που τον 
επισκέφτηκε την Πρωτοχρονιά του 1843, 
με αυτά τα λόγια: «Βλέπετε τούτο τον νοντά; 
Είναι αστόλιστος. Καθίσματα δεν έχει, οι 
τοίχοι ξεροί, τούτη είναι η Ελλάδα καθώς 
εμείς σας την παραδώσαμε, εμείς οι γέροι 
εις τους νέους. Εμείς εις το 1821 εκαθαρί-
σαμε τον τόπο, εκουβαλήσαμε τα λιθάρια, 
εκτίσαμε την οικοδομή, εσείς θα εντύσετε 
τα γυμνά τείχη, θα φέρετε τις πολύτιμες ζω-
γραφιές, θα στήσετε τα εύμορφα τραπέζια 
και τους καθρέπτες. Τούτο θα κάμη η προ-
κοπή σας και τα γράμματα». 

Η 25Η ΜΑΡ-
ΤΙΟΥ δεν είναι 
μόνο ημέρα 
πανηγυρικών 
εκδηλώσεων. 
Είναι ευκαιρία 
για αυτοσυ-
γκέντρωση και 
αυτοστοχασμό. 
Είναι ευκαιρία 
για να συλ-
λάβουμε τις 
πραγματικές 
διαστάσεις του 
Εικοσιένα 

25η Μαρτίου 1821
Ο Αγώνας των Αθάνατων Ελλήνων για τη Λευτεριά


