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Ο Κόσμος προσμένει από το Νέο Χρόνο
την απολύτρωσή του από τα Δεινά 
του περασμένου χρόνου.
       ΑΠΟ ανέκαθεν ο κάθε Νέος Χρόνος αποτε-
λούσε ένα μεγάλο σταθμό στη ζωή των ανθρώ-
πων. Ο άνθρωπος προσβλέπει με λαχτάρα τον 
ερχομό του Καινούργιου Χρόνου. Εκεί στηρίζο-
νται όλες οι ελπίδες του, καθώς προσδοκά με 
αγωνία, τι θα φέρει «ο Καινούργιος Χρόνος» 
κάτι μικρό ή μεγάλο, χαρούμενο ή δυσάρεστο, 
ποιές επιτέλους θα είναι οι εκπλήξεις του, που 
για πολλούς  προσδιορίζονται από την πρώτη 
μέρα της Πρωτοχρονιάς. Γι’αυτό υποδεχόμαστε 
την Πρωτοχρονιά με μεγάλες και έκτακτες εορ-
ταστικές προετοιμασίες και εκδηλώσεις, από το 
ένα άκρο της Γης μέχρι το άλλο. Η γιορτή είναι 
πράγματι μεγάλη και παγκόσμια, που μετέχουν 
σε ένα ξέσπασμα από γλέντια μικροί και μεγά-
λοι, σε χωριά και σε πόλεις, πλούσιοι και φτω-
χοί, αψηφώντας την θανατηφόρα αρρώστια του 
κορωνοϊού που έχει πάρει επικίνδυνες διαστά-
σεις. Ο καθένας μας γιόρτασε με τον τρόπο του 
τον ερχομό του Νέου Χρόνου!

       ΔΕΝ είναι τωρινό φαινόμενο ο Εορτασμός 
κάθε Καινούργιου Χρόνου, αλλά έλκει την κα-
ταγωγή του από αρχαιοτάτων χρόνων. Και τότε 
γιόρταζαν και μάλιστα πιστεύοντας στο θεό του 
έτους, το θεό των «ενάρξεων» όπως ήταν ο Ιανός 
ο δικέφαλος της Ιταλίας, από τον οποίο πήρε το 
όνομά του ο Ιανουάριος μήνας, εκδηλώνοντας 
τη λατρεία τους με διάφορους περίεργους τρό-
πους. Πάντως εμείς δεν προτιθέμεθα να ασχο-
ληθούμε με τις διάφορες δοξασίες των λαών, 
οι οποίοι θα έλεγα ότι είχανε και ένα δίκαιο, 
γιατί τότε δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό με το 
άπλετο Φως Του που ήρθε με την Ενανθρώπησή 
Του να διαλύσει τα ειδωλολατρικά σκοτάδια και 
να χαρίσει στον άνθρωπο την Αλήθεια για τον 
αληθινό Θεό που είναι ο μόνος που μπορεί να 
προορίσει το μέλλον της ζωής του.

      ΣΤΟΝ πλανήτη μας τον κάθε άνθρωπο τον 
απασχολεί τι θα μας φέρει ο Καινούργιος Χρό-
νος. Εάν θα είναι ο Χρόνος της απολύτρωσης 
από τα δεινά του περασμένου χρόνου. Εάν θα 
εκλείψει ολοκληρωτικά από τη Γη η θανατηφόρα 
αρρώστια του Κορωνοϊού. Η μόλυνση του Πε-
ριβάλλοντος. Εάν θα εξαφανίσει ο Καινούργιος 
Χρόνος τη Φτώχεια και τη Δυστυχία στο κόσμο. 
Εάν απαλύνει τον Πόνο των κατατρεγμένων συ-
νανθρώπων μας. Εάν θα σταματήσουν οι Πόλε-
μοι, οι Εδαφικές απειλές και θα επικρατήσει η 
Ειρήνη στο κόσμο. Και εάν ξαναδώσει το Χα-
μόγελο και τη Χαρά στα παραπονεμένα Παιδικά 
ματάκια που γνώρισαν πολύ νωρίς τη σκληρό-
τητα αυτής της ζωής. Δηλαδή η ανθρωπότητα 
βροντοφωνάζει στο Καινούργιο Χρόνο «Διψάμε 
για ουρανό», όπως πολύ παραστατικά μας λέει 
ο ποιητής με τη μοναδική του απλή φράση. Δε 
μένει παρά να δούμε, αν ο Καινούργιος Χρόνος 

μας απαλλάξει από τα δεινά και τους παράλο-
γους κινδύνους του περασμένου χρόνου και θα 
μας κάνει αληθινά Ευτυχισμένους. Ο Καινούρ-
γιος Χρόνος είναι αυτός που ο κόσμος ελπίζει 
την απολύτρωσή του. Ο «σύγχρονος» και «πολι-
τισμένος» κόσμος μας υποδέχθηκε τον Καινούρ-
γιο Χρόνο έχοντας την ελπίδα πως θα απαλάξει 
τους ανθρώπους που ζουν μέσα  στον τεράστιο 
θάλαμο από ασθενείς που γεμίζουν την ατμό-
σφαιρα με βογγητά και στεναγμούς και λιώνο-
ντας από κάθε είδους αρρώστιες και βάσανα. 

      ΕΧΕΙ πάρει διαστάσεις επιδημίας η φτώχεια 
σε ολόκληρο τον Πλανήτη. Τον Αυστραλό Ακα-
δημαϊκό Φίλιπ Άλστον είχε ορίσει το Συμβού-
λιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών ως Ειδικό Επιτετραμμένο του ΟΗΕ για 
την ακραία Φτώχεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα. Συνοδευόμενος από ένα ειδικό συνεργείο 
της εφημερίδας Guardian, είχε πραγματοποιή-
σει μια ειδική αποστολή δυο εβδομάδων στη 
σκοτεινή καρδιά του πλουσιότερου έθνους του 
κόσμου, ανιχνεύοντας τα αίτια που είχαν οδη-
γήσει 41 εκατομμυρια Αμερικανούς να ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας! Η αποστολή πραγματοποι-
ήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Αμερική 
και τον κόσμο. Ξεκίνησε την ημέρα που οι Ρε-
πουμπλικάνοι στη Γερουσία των ΗΠΑ είχαν ψη-
φίσει τη σαρωτική φορολογική μεταρρύθμιση, 
η οποία έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους, 
μειώνοντας τη φορολογία τους με την υπόσχεση 
θέσεων εργασίας. Οι αλλαγές επιδείνωσαν την 
φτώχεια και ήταν υπέρ των πλουσίων σε όλα τα 
βιομηχανικά κράτη. 

    ΧΤΥΠΗΣΕ ηχηρά η φτώχεια και την πόρ-
τα της πλουσιοδόλλαρης Αυστραλίας, σύμφωνα  
με τελευταίες Έρευνες συνολικά πάνω από τρία                                                                                      
εκατομμύρια Αυστραλοί ζουν κάτω από το όριο 
της φτώχειας. Περισσότεροι από πέντε εκατομ-
μύρια Αυστραλοί από τους οποίους 3 στους 7 
Νέους δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές 
τους ανάγκες στην Αναπτυγμένη Αυστραλία! 
Όπως αναφέρει το Αυστραλιανό Συμβούλιο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών (ACOSS) στην τελευ-
ταία του Έκθεση για τη φτώχεια, περισσότερα 
από 730.000 Παιδιά ζουν κάτω από το όριο της 
Φτώχειας. Αναμφισβήτητα είναι απαράδεκτο 
και Ντροπή που η Οικονομική Ανάπτυξη της 
Αυστραλίας έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία 
χρόνια και δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για 
τα παιδιά και τους συνανθρώπους μας που ζουν 
στη Φτώχεια!  

      ΔΕΝ έχει χτυπήσει η φτώχεια μόνο τα Τριτο-
κοσμικά κράτη αλλά και τα αναπτυγμένα κράτη 
της γης! Και αναφέρουμε για παράδειγμα πως 
ένας στους πέντε Βρετανούς ζει κάτω από το 

όριο της φτώχειας! Η τρομακτική επικράτηση 
της βίας, της τρομοκρατίας και της εγκληματι-
κότητας, που όλοι μας τα βλέπουμε καθημερινά 
στα Δελτία των Ειδήσεων, επικρατεί σε όλα τα 
κράτη. Τεράστια και απειλητική η θανατηφόρα 
αρρώστια του Κορωνοϊού, η ρύπανση της ατμό-
σφαιρας στον πλανήτη μας, τρομερή και ανεξέ-
λεγκτη η διάδοση και η διακίνηση παγκοσμίως 
των ναρκωτικών ουσιών, που σκοτώνουν καθη-
μερινά εκατομμύρια Νέους και τόσα άλλα δεινά. 
Δυστυχώς την απολύτρωση που περιμένει ο κό-
σμος από τον Νέο Χρόνο, είναι όνειρο ευχάρι-
στο μεν αλλά απατηλό. Γιατί η παγκοσμιοποίηση 
έχει φέρει σε δύσκολη οικονομική θέση όλα τα 
κράτη του πλανήτη μας.    

ΑΠΟΨΕΙΣ
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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

PEST HELP
PEST CONTROL

1300 737 800
ABN 48 159 045 922

Kοιμηθείτε τώρα ήσυχα και υγιεινά.
Η PEST HELP με την πολύχρονη πείρα της  

θα σας απαλάξει από:

Αράχνες - Ποντίκια - Πόσουμς  
Κατσαρίδες - Σφήκες - Μέλισσες 

Τερμίτες - Άσπρα μυρμίγκια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Σπέσιαλ τιμές για συνταξιούχους
Τηλεφωνείστε για ΔΩΡΕΑΝ εκτίμηση

MΙΧΆΛΗΣ ΛΆΡΔΗΣ

Mob: 0406 000 121
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΆΞΙΝΟΣ

Mob: 0410 514 096
e-mail

pest.help@bigpond.com

pesthelp.com.au


