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

Lic. No. 15004132003
ABN: 81144879229

Ôçë.:955 93 605
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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

πίστη του στον Δημιουργό του! Ακόμη και 
οι κυβερνώντες τον πλανήτη μας έχουν 
κάνει νόμους που είναι ενάντια στους Θε-
ϊκούς νόμους, αγνοώντας τις συνέπειες. 
Όλοι μας βλέπουμε και ζούμε αυτά που 
συμβαίνουν σε όλη τη Γη. Αισθανόμα-
στε το άγχος, την ένταση, την πλεονεξία 
και αυτόν ακόμα τον ολοκληρωτικό αφα-
νισμό, που απειλεί την ανθρωπότητα ο 
κορωνοϊός. Δεν είναι μόνο η κατασκευή 
των πυρηνικών όπλων, οι ατομικές βόμ-
βες και τόσες άλλες καταστροφικές εφευ-
ρέσεις. Είναι και οι πληγές της σύγχρονης 
κοινωνίας μας, όπως η τρομοκρατική επι-
κράτηση της βίας, της τρομοκρατίας, της 
εγκληματικότητας, η διάδοση και η δια-
κίνηση παγκοσμίως των ναρκωτικών ου-
σιών που σκοτώνουν καθημερινά εκατομ-
μύρια νέους, η τεράστια και απειλητική 
ρύπανση της ατμόσφαιρας στον πλανήτη 
μας, που οι κυβερνώντες δεν λαμβάνουν 
μέτρα για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, αγνοούν τις ενδείξεις των Επιστη-
μόνων γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η χρη-
ματική άνοδος της χώρας τους. Όλα αυτά 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα 
η ανθρωπότητα είναι αποτέλεσμα των ψυ-
χολογικών καταστάσεων που προκαλεί η 
προσκόλληση του ανθρώπου στα υλικά 
αγαθά. Ο Κολόμβος από το 1503 σε ένα 
του γράμμα έλεγε: «Το χρυσάφι –το χρήμα 
της εποχής του –είναι ένα θαυμάσιο πράγ-
μα. Με αυτό μπορεί κανείς και ψυχές να 
βάλει στον Παράδεισο». Μερικούς αιώνες 
αργότερα ο Μαρξ στο «Κεφάλαιο» έγραφε 
ότι: «Η σύγχρονη κοινωνία χαιρετίζει τον 
χρυσό ως τη λαμπερή ενσάρκωση της αρ-
χής της ίδιας της ζωής».
      ΜΕ όλα αυτά που συμβαίνουν σε 
ολόκληρο τον πλανήτη μας είναι φανερό 
πως πρέπει ο άνθρωπος να αρχίσει να 
προβληματίζεται σοβαρά πάνω στα προ-
βλήματα της ζωής και να καταλάβει πως 
η άσκοπη, ολοκληρωτική και υπέρμετρη 
απόλαυση των υλικών αγαθών δεν οδη-
γεί πουθενά. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα, 
πλούσιοι και φτωχοί αισθανόμαστε το 
φόβο της αρρώστιας από τον κορωνοϊο 
που ήδη έχει καταστρέψει χιλιάδες ζωές 
σε όλα τα κράτη της Γης. Με όλα αυτά 
όμως που συμβαίνουν Επαληθεύεται η 
Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη του Ιωάν-
νη. Γι’αυτό και επιβάλλεται τόσο για την 
ανανέωση και την αναζωογόνηση του 
ατόμου, όσο και της κοινωνίας που ανή-
κει, αλλαγή πορείας και συγκερασμός της 
υλικής και Πνευματικής ζωής μας. Βέβαια 
δεν αρνούμαστε τον ευεργετικό ρόλο της 
σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας με 
τα τόσα επιτεύγματα στη ζωή του ανθρώ-
που, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην 
παρασυρθούμε από αυτήν, να κρατήσου-

με ψηλά την ανθρωπιά, τις ηθικές αξίες τα 
ιδανικά μας και την Πίστη μας στον Πα-
ντοδύναμο Θεό!Β

ΛΕΠΟΥΜΕ όλοι γύρω μας πως η 
κοινωνία έγινε καταναλωτική σε 
όλο τον πλανήτη μας και μας έφε-
ρε στη θύμιση τον Μίλτο Σαχτού-

ρη με το ποιητικό του έργο «Το Ψωμί», 
που στο ποίημα αυτό ο ποιητής μας λέει 
πως έπεσε από τον ουρανό ένα πελώριο 
ζεστό καρβέλι, που το πήρε ένας μικρός 
και το μοίραζε στον κόσμο, κόβοντάς το 
με ένα μαχαίρι. Παρακάτω όμως μια άλλη 
μικρή, σωστός άγγελος, έκοβε και αυτή με 
ένα μαχαίρι τον γνήσιο ουρανό και τον 
μοίραζε στους γύρω. Σε λίγο οι περισσό-
τεροι τρέχανε στη μικρή να πάρουν ου-
ρανό παρά ψωμί, γιατί οι άνθρωποι για 
ουρανό διψάνε περισσότερο.
       ΓΙΝΕΤΑΙ σαφής ο συμβολισμός του 
ποιητή με την πρώτη ματιά, που με υπέρ 
ρεαλιστικές εικόνες μας δείχνει τον προ-
βληματισμό του για τη ζωή. Το πέσιμο του 
ψωμιού από τον ουρανό φανερώνει πως 
τα υλικά αγαθά είναι απαραίτητα για τη 
ζωή και πως χωρίς αυτά επέρχεται ο θά-
νατος. Στην άλλη ενότητα που παρομοι-
άζει τη μικρή σαν άγγελο, εδώ ο ποιητής 
αναφέρεται στα πνευματικά αγαθά, που 
τα διανέμει όχι ένα παιδάκι, αλλά ένας 
σωστός άγγελος. Αφού λοιπόν τα υλικά 
αγαθά που πέφτουν από τον ουρανό εί-
ναι αποτέλεσμα της πνευματικότητας τα 
επιθυμούν πολλοί άνθρωποι και γίνεται 
σαφές ότι οι άνθρωποι έχουν περισσό-
τερη ανάγκη τα Πνευματικά από τα υλικά 
αγαθά. Γίνεται όμως σήμερα αυτό;
        ΣΗΜΕΡΑ δυστυχώς οι άνθρωποι 
έχουν ξεφύγει από το Θεό! Σε μερικά κρά-
τη έχει καταργηθεί όχι μόνο η προσευχή 
αλλά και το μάθημα των θρησκευτικών 
στα σχολεία! Οι γονείς όμως δεν αντέ-
δρασαν γιατί έχουν γίνει ολοκληρωτικά 
δέσμιοι της καταναλωτικής κοινωνίας. 
Κανένας συγκερασμός μεταξύ υλικής και 
Πνευματικής ζωής. Μέσα στον άνισο, άδι-
κο και τρωτό κόσμο μας το μόνο που προ-
έχει είναι το ψυχρό ωφελιμιστικό πνεύμα. 
Το ποτάμι του χρήματος έχει παρασύρει 
στο διάβα του την ανθρωπιά, τις παραδό-
σεις, τις ηθικές αξίες και τα ιδανικά μας. 
Μας έχει τυφλώσει σε τέτοιο βαθμό η υλι-
κή ζωή, ώστε να μην μπορούμε να δούμε 
ότι χωρίς τον πετυχημένο συνδυασμό της 
υλικής και της Πνευματικής ζωής θα βρε-
θεί όλη η ανθρωπότητα στον κίνδυνο που 
απειλεί τη ζωή μας σήμερα. Αυτό μου θύ-
μισε τον Αριστοτέλη που υποστήριζε από 
τα αρχαία χρόνια, πως η ευδαιμονία δεν 
είναι αποτέλεσμα ούτε του υλικού πλού-
του μόνο ούτε του πνευματικού μόνο, 
αλλά ενός πετυχημένου αρμονικού συν-
δυασμού και των δυο.
       ΣΤΗ σημερινή εποχή είναι ολοφάνε-
ρο πως ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από την 

Μέσα στον 
άνισο, άδι-
κο και τρωτό 
κόσμο μας το 
μόνο που προ-
έχει είναι το 
ψυχρό ωφελι-
μιστικό πνεύ-
μα. Το ποτάμι 
του χρήματος 
έχει παρασύρει 
στο διάβα του 
την ανθρωπιά, 
τις παραδό-
σεις, τις ηθικές 
αξίες και τα 
ιδανικά μας.

Η Ανθρωπότητα αγνοεί τον 
κίνδυνο που απειλεί τη ζωή μας

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


