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Οι Τούκοι μας...

χαρίζουν νησί μας

EIXAME τα ευρωπαϊκά, μας
ήρθαν και τα τούρκικα, για να
μη πούμε είχαμε χύμα να και
τα τσουβαλάτα!. Χρωστά η Ελ-
λάδα $300 εκατ. στην Τουρκία
και, με το μπατακτσιλίκι που
την χαρακτηρίζει δεν τα πλη-
ρώνει, μ' αποτέλεσμα να μας
δείχνουν κατανόηση και να
μην απαιτούν να τους εξοφλή-
σει με κανένα νησί, ή έστω νη-
σάκι.

ΤΟ χρέος αυτό έχει προκύψει
από διαφορές στην τιμή του
φυσικού αερίου, που οι γείτο-
νες της Ελλάδας υποστηρί-
ζουν ότι δεν εξοφλείται λόγω
της τραγικής κατάστασης της
ελληνικής οικονομίας.

«Κίνηση καλής θέλησης στον
Γιώργο» είναι ο τίτλος της τουρ-
κικής εφημερίδας VATAN ,
(ΔΕΣ ΦΩΤΟ) με τις δηλώσεις
του Υπουργού Ενέργειας Τανέρ
Γιλντίζ, ο οποίος ανακοίνωσε
πως η Τουρκία θα αναβάλει την
είσπραξη του χρέους ύψους
$300 εκ. μέχρι να διορθωθεί η

κατάσταση της οικονομίας και
δεν θα αποταθεί στα διεθνή δι-
καστήρια, ούτε και θα εκμεταλ-
λευτεί την κατάσταση για να
πάρει κάποιο νησί για πλη-
ρωμή»!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ των Αθηνών
που δημοσιεύει την σχετική εί-
δηση συνιστά ότι πρέπει να
δοθεί μια αυστηρή απάντηση
στις περιπαικτικές δηλώσεις
του Τούρκου υπουργού- από
τον Έλληνα πρωθυπουργό. Το

πιό σωστό όμως θα ήταν να
του δώσει τα $300 εκ. για να
το βουλώσει...

ΛΕΦΤΑ υπάρχουν δεν μας
έλεγε;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ είναι ο

μήνας της Παναγιάς για την

Ελλάδα και για πολλούς Έλ-

ληνες απανταχού της γής,

αλλά στη χώρα που ζήσαμε

- οι περισσότεροι από εμάς -

πριν βρεθούμε στην άλλη

άκρη της γής, τούτος ο

μήνας είναι και γεμάτος από

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φε-

στιβάλ και συναυλίες εμπνευ-

σμένες και συχνά

αφιερωμένες στο φεγγάρι.

Την σελάνα, της Σαπφούς

που δεδηκε μεν αλλά αυτή

πηγαίνει μόνη για ύπνο ώς η

ίδια πήγαινε μόνη για ύπνο

"Καγώ δε μόνα καθεύδω" -

όπως αναφέρεται στους δια-

σωθέντες στίχους του ποι-

ήματος που έγραψε στην...

αγάπη της.

ΤΟ θυμήθηκα το ελληνικό

φεγγάρι προχτές, καθώς

άκουγα για τις συναυλίες που

του αφιερώνουν καλλιτεχνικά

συγκροτήματα της Πατρίδας

και μούρθε στο νού τ' όνομα

του στην αιολική διάλεκτο

όπου το "η" γίνεται "α". Κι'

αυτό θα πρέπει να ισχύει, εν
μέρει και στην δωρική αφού

το "ή ταν ή επι τας" σημαίνει

επί λέξει ή την (ασπίδα) ή

επί της (ασπίδος).

ΜΟΥ ΗΡΘΑΝ ακόμη στο νού

τα λόγια αυτού του υπέροχου

τραγουδιού που εμηνεύει η

Χάρις Αλεξίου και λέει μεταξύ

άλλων ότι:

Μάτια μου η Ελλάδα
την πάει την φεγγαράδα
κι' αν είσαι και ξενύχτης
σε πάει και μιά βαρκάδα

Ενώ παρακάτω ο στιχουρ-

γός... ξανασεληνιάζεται, λέ-

γοντας:

Για δες φεγγάρια
για δες μπαλκόνια
και ζευγάρια, που
είναι χρόνια μαζί...

ΑΥΤΟ το τελευταίο βέβαια

σπανίζει όλο και περισσό-

τερο και πάει για είδος προς

εξαφάνιση. Βεβαίως και

στην Ελλάδα όπου, τον

καιρό των παππούδων μας,

για ζευγάρια κατά κανόνα πο-

λύτεκνα (έξι τ' αδέλφια της

μητρός και εννέα του πατρός

ημών) οι χωρισμοί των ανδο-

γύνων και τα διαζύγια ήσαν

αδιανόητα - για την συντρι-

πτική πλειονότητα.

ΑΥΤΟ που έμεινε να μ' απα-

σχολεί, ως ακαδημαϊκό ερώ-

τημα, είναι αν στην Ελλάδα η

οικονομική κρίση θα καταφέ-

ρει τα ζευγάρια να τα διατηρή-

σει, ή μια ώρα αρχήτερα να

τα διαλύσει;

(Υ.Γ.) Αν είστε... κερδοσκό-
πος, στοιχηματίστε στο δεύ-
τερο!

Αύγουστος, μήνας της ΠαναγιάςΑύγουστος, μήνας της Παναγιάς

του φεγγαριού και της κρίσης...του φεγγαριού και της κρίσης...

Η ΓΚΙΛΛΑΡΝΤ... ΨΗΛΏΣΕ - Η τεραστια διαφορά

της (σημερινής) δημοτικότητας μεταξύ του κυβερνώντος Εργατι-

κού Κόμματοςκαι της Αντιπολίτευσης του Συνασπισμού μετριά-

στηκε κάπως, εξακολουθεό όμως να είναι τόσο μεγάλη που αν

γίνονταν αύριο εκλογές θα έιχαμε τσουνάμι (αλά ΝΝΟ) εναντίον

των Εργατικών. ¨Όσο για την άνοδο της δημοτικότητας της κας

Γκίλλαρντ κατα δύο πόντους, αυτή μπορούμε να την αποδώ-

σουμε στο γεγονός ότι η πρωθυπουργός μας φόρεσε πιό ψηλά

τακούνια. Ας της ευχηθούμε να μη χρειαστεί... ξυλοπόδαρα.

Λόγω της
γραφειοκρατίας
δεν είδαμε χθες
την υλοποίηση
της συμφωνίας

ΠΑΡΑ πολύ συζητήθηκε κατ' ιδίαν

αλλά και δημοσίως μέχρι την περα-

σμένη εβδομάδα, το εάν ή όχι η κοινο-

τική εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου

στο Ρέντφερν θα λειτουργούσε με κανο-

νικό ιερέα της Ι. Αρχιεπισκοπής ή

ακόμη και με την παρουσία του σεβα-

σμιωτάτου η οποία και θα υλοποιούσε

την ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ, επισφραγίζοντας

την με τον πλέον επίσημο τρόπο .

ΑΥΤΟ δεν έγινε όμως και, όπως πολύ

απλά μας εξήγησε προχθές ο Γραμμα-

τέας της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινό-

τητας ΝΝΟ, Μιχάλης Τσιλίμος αιτία

υπήρξε η καθυστέρηση εκ μέρους των

αρμοδίων αυστραλιανών αρχών της έγ-

κρισης των αλλαγών που επιφέρει η

Συμφωνία στο Κοινοτικό Καταστα-

τικό.

ΑΥΤΕΣ οι αλλαγές, που εγκρίθηκαν

μεν από την απαιτούμενη συντριπτική

πλειοψηφία των μελών της Κοινότη-

τας, χρειάζονται όμως και την έγκριση

των Αρχών για να επισημοποιηθούν,

εμποδίζουν, ως μη επίσημα εγκεκριμέ-

νες, την αρχιεπισκοπική πλευρά να θε-

ωρήσει ολοκληρωμένη την Συμφωνία

επανένταξης των κοινοτικών εκκλη-

σιών στο κλίμα της Ι. Αρχιεπισκοπής.

ΩΣ εκ τούτου, η υλοποίηση της Συμφι-

λίωσης θα περιμένει μέχρις ότου εκδο-

θούν τα έγγραφα που θα εγκρίνουν

επίσημα της αλλαγές στο Καταστατικό

της Κοινότητας. Και - δυστυχώς - η κα-

θυστέρηση αυτή συνέπεσε με τον Μέγα

Εορτασμό της Παναγίας κατά τον ο-

ποίο όλοι περίμεναν

να ιδούν στην

πράξη τον τερματι-

σμό της εκκλησια-

στικής ανωμαλίας

ευλογημένο από την Μεγαλόχαρη.

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ότι η γραφει-

οκρατική έγκριση δεν θ' αρ-

γήσει και - κυρίως - ότι δεν θα

προκύψει κάποια νέα "πεπονό-

φλουδα" εκ μέρους των γνω-

στών κύκλων οι οποίοι με την

ανωμαλία κάπως... βολεύονται!


