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ZHTOYNTAI
AΝΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(process workers)
να εργασθούν σε εργοστάσιο µε βάρδιες

έξυπνοι µε δηµιουργικό και άψογο χαρακτήρα
τηλεφωνήστε µεταξύ 8.00 πµ - 5.00 µµ

9774 5000
Poly Industries Pty (Bankstown area)

ZHTOYNTAI
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ & ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

για να να εργασθεί σε αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων στο Roselands.

∆ίπλωµα οδηγήσεως απαραίτητο
και να µπορεί να οδηγεί αυτοκίνητo µε ταχύτητες

Παρακαλούµε τηλεφωνήστε 
0403 030 303

και ζητήστε τον Rob

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η διεύρυνση του «χάσματος των γενεών»
ΤΟΥ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
∆ΗΜΗΝΑ – ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ

            

Μ ε τον όρο «χάσµα 
των γενεών» εννο-
ούµε την απόσταση  
που χαρακτηρίζει  

τις  δύο γενεές κάθε εποχής, 
τους µικρότερους και µεγαλύ-
τερους στην ηλικία, ως προς 
τις αντιλήψεις για την ζωή, τον 
τρόπο σκέψεως, τις πεποιθή-
σεις, τις ιδέες, και την εν γένει 
κοσµοθεωρία κάθε γενεάς. 
Συνήθως  παρατηρείται ένα 
αδιέξοδο και ένα κενό επικοι-
νωνίας και ανταλλαγής απόψε-
ων µεταξύ νέων και ωρίµων, 
που πολλές φορές φθάνει  σε 
σηµείο καχυποψίας και αντιπα-
λότητας, που αναιρεί κάθε προ-
σπάθεια προσέγγισης και κατα-
νόησης των µεν από τους δε.
Στα  βασικότερα αίτια του χά-
σµατος  συγκαταλέγονται   η 
διαφορά ηλικίας, η ψυχοσύν-
θεση, οι ασχολίες, τα ενδιαφέ-
ροντα και η γρηγορότερη ωρί-
µανση  των σηµερινών νέων, 
η ραγδαίως εξελισσόµενη και 
µεταλλασσόµενη εποχή µας, τα 
υπερσύγχρονα µέσα  επικοινω-
νίας και ανταλλαγής απόψεων, 
η αµφισβήτηση  και απαξίωση 
των παραδοσιακών πνευµα-
τικών και ηθικών αξιών και 
προτύπων εκ µέρους των νέων, 
η αναχρονιστική παιδεία και η 
ανταγωνιστική δοµή της σύγ-
χρονης κοινωνίας.
Το χάσµα µεταξύ  των γενών 
υπήρχε ανέκαθεν, εµφανιζόµε-
νο άλλοτε µε ηπιότερη και άλ-
λοτε εντονότερη µορφή. Όµως 

στις µέρες µας  διευρύνεται 
εντονότερα, σε σηµείο που να 
θεωρείται  πλέον αγεφύρωτο.  
Στην κατάσταση  αυτή συνέ-
βαλε η επελθούσα απρόσµενη 
οικονοµική κρίση, η εκτεταµέ-
νη ανεργία των νέων, η µεγα-
λύτερη µόρφωση και καλύτερη 
ενηµέρωσή  τους, δια του ευχε-
ρούς χειρισµού εκ µέρους τους 
των µέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, καθώς και η αδυναµία της 
πλειονότητας των µεγαλυτέρων  
να τους προσεγγίσουν  και να 
επικοινωνήσουν  µαζί τους.
Οι νέοι επιρρίπτουν την ευθύνη 
του διευρυνόµενου χάσµατος 
στους µεγαλύτερους, κατηγο-
ρώντας τους ως υπαίτιους  για 
την επελθούσα  οικονοµική και 
πνευµατική κρίση, τα αδιέξο-
δα και το αβέβαιο µέλλον που 
τους παραδίδουν, για έλλειψη 
κατανόησης και επικοινωνίας, 
υποκρισία, ανειλικρίνεια, χρη-
σιµοθηρία, συντηρητισµό, ανα-
ξιοκρατία  και αδιαφορία για 
τα προβλήµατα που τους απα-
σχολούν. Οι µεγάλοι, από την 
άλλη, αιτιώνται τους νέους για 

έλλειψη σεβασµού, αδιαλλαξία, 
αντιδραστικότητα, ανευθυνότη-
τα, αµοραλισµό ,επιπολαιότη-
τα, αφασία, ασυδοσία, αγλωσ-
σία   και άκριτη αµφισβήτηση 
των πάντων.
Το χάσµα και οι συγκρούσεις 
επιφέρουν πικρία, στεναχώρια, 
άγχος και απογοήτευση στις 
εκατέρωθεν γενεές, µε απώτερη 
συνέπεια κάποιοι νέοι να εγκα-
ταλείπουν την οικογενειακή 
εστία, να ρέπουν στην εγκλη-
µατικότητα ή  τα ναρκωτικά, να 
εντάσσονται σε οµάδες αναρχι-
κών  και να δηµιουργούν τερά-
στια προβλήµατα στην οικογέ-
νεια και την κοινωνία.
Στις δυσµενείς συνθήκες υπό 
τις οποίες διαβιώνουν οι Έλλη-
νες σήµερα επιβάλλεται ο επα-
ναπροσδιορισµός των σχέσεων 
και η γεφύρωση του διευρυµέ-
νου  χάσµατος των δύο γενεών  
προς καλύτερη αντιµετώπιση 
των πολύπλοκων προβληµά-
των που προκαλεί σε όλους η 
γενικότερη κρίση. 
Οι µεγαλύτεροι οφείλουν να 
µετριάσουν την ακαµψία και 

τον στείρο εγωισµό τους και να 
προσεγγίσουν µε άδολη αγάπη  
και κατανόηση τους νέους, τεί-
νοντας χείρα  ειλικρινούς φιλί-
ας και συµπαράστασης,  προς 
υποβοήθησή τους  στο ξεπέρα-
σµα των κρίσιµων και ζωτικών 
προβληµάτων που αντιµετωπί-
ζουν. 
Οι νεότεροι, από την άλλη 
πλευρά, πρέπει να επιδείξουν 
ανεκτικότητα, σεβασµό  και κα-
τανόηση στην διαφορετικότητα 
του τρόπου  σκέπτεσται των 
µεγαλυτέρων µε καλόπιστη δι-
άθεση συνδιαλλαγής  και ενσυ-
ναίσθηση.
Ο συγκερασµός της εµπειρίας, 
της σύνεσης και του αγωνιστι-
κού παραδείγµατος των ωρι-
µοτέρων, µε τον ενθουσιασµό, 
την ζωτικότητα, τις «φρέσκες» 
ιδέες  και την οξύνοια των νεο-
τέρων, θα συµβάλλει  αποφασι-
στικά στην ελαχιστοποίηση των 
διαφορών που τους χωρίζουν 
και στην από κοινού δυναµική 
αντιµετώπιση  των όποιων δυ-
σχερειών του παρόντος  προς 
το συµφέρον και το καλό όλων.

BHP: Ενέκρινε τη χρηµατοδότηση των 
184 εκατ. δολ. για project στην Αυστραλία
Η BHP Billiton ενέκρινε την 
αρχική χρηµατοδότηση των 
184 εκατ. δολαρίων για ένα 
project που θα τη βοηθήσει να 
διατηρήσει την παραγωγή σι-
δηροµεταλλεύµατος στη ∆υτική 
Αυστραλία όταν το ορυχείο της 
Yandi φθάσει στο τέλος του οι-
κονοµικού του κύκλου, στις αρ-

χές της δεκαετίας 2020.
Η χρηµατοδότηση του project 
South Flank στην κεντρική 
Pilbara θα χρησιµοποιηθεί 
κυρίως για την επέκταση των 
χώρων φιλοξενίας για την 
υποστήριξη του εργατικού δυ-
ναµικού της εταιρείας εξόρυξη, 
δηµιουργώντας αρκετές εκατο-

ντάδες θέσεις εργασίας στις κα-
τασκευές, ανακοίνωσε η ΒΗΡ.
Το δ.σ. της ΒΗΡ αναµένεται 
να εξετάσει την έγκριση για το 
έργο, το οποίο θα επεκτείνει 
ένα ισχύον κέντρο εξόρυξης 
για να αντικαταστήσει την πα-
ραγωγή από τα 80 εκατ. τόνους 
ετησίως.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

«Ευχαριστώ τους 
γιατρούς του 
Κάντερµπερι»
∆ηµιουργήθηκε το ακόλουθο 
επεισόδιο. 
Ανεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι 
στο χωλ του διαµερίσµατός 
µου µε το πάτηµα στο σκα-
λοπάτι, κάτι έπαθε το πόδι 
µου και δεν µπορούσα να 
το κινήσω. Είχα τροµερούς 
πόνους. Με πήγανε στο νο-
σοκοµείο του Κάντερµπερι. 
Έµεινα από τις 7.00 πµ µέχρι 
τις 1.30 ξηµερώµατα. Έφυ-
γα µε θεραπεία 30%. Αυτό 
οφείλεται, και το πιστοποιώ 
µε µεγάλη ευχαρίστηση και 
χαρά, στους γιατρούς και το 
προσωπικό που τρέχανε µε 
το χαµόγελο, µε περιποιού-
νταν, µου έδιναν θάρρος και 
µε ανκούφιζαν. Την επόµενη 
µέρα ήµουν καλύτερα. Φεύ-
γοντας τους ευχαρίστησα 
λέγοντάς τους στα αγγλικά 
(αφού είµαι και ποιητής):
Η ευγενής συµπεριφορά σας 
και το γρήγορο ενδιαφέρον 
σας,
Το θάρρος που µου δίδατε, 
αντανακλούσε στην ψυχή 
µου
Σας ευχαριστώ 




