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Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ του

πρώην (και σίγουρα τέως)

πρέμιερ της ΝΝΟ, Νέβιλ

Ραν με την κατά 21 έτη νε-

ώτερή του Τζιλ Χίκσον θα

έπρεπε να έχει επέλθει

πολύ νωρίτερα, σύμφωνα

με τα όσα ελέγοντο, για τη

σχέση του ζεύγους, κατά

καιρούς από φίλους και γνω-

στούς.

Ο ΓΑΜΟΣ εν τούτοις διήρκησε

35 ολόκληρα χρόνια και παρή-

γαγε δύο τέκνα, μέχρι που

πρόσφατα ο 84χρονος Νέβιλ

εγκατέλειψε τη συζυγική εστία

και έλαβε κάποια μέτρα για την

καλλίτερη εξασφάλιση του μέλ-

λοντός του!!!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (των "μέ-

τρων") ήταν να γίνει χθες πρω-

τοσέλιδο στην εφημερίδα του

κ. Μέρντοκ, με τον γαργαλι-

στικό τίτλο "Ο Μάλκομ (Τέρνμ-

πολ) στη μέση, καθώς ο Ραν

παγώνει την σύζυγο" .

ΤΙ σημαίνουν όλα αυτά;

Απλούστατα η σχέση Νέβιλ -

Τζιλ, διέλυσε, κάπως αργά και

χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν

ο κ. Ραν εγκατέλειψε την Τζιλ,

διότι αυτή τον εξανάγκασε, ή

επειδή ο ίδιος το επιθυμούσε -

κατόπιν των σφοδρών διαφω-

νιών που προέκυψαν γύρω

από την σύνταξη της ... διαθή-

κης του!!!

ΒΛΕΠΕΤΕ οι πλούσιοι, μπορεί

ν' απολαμβάνουν εν ζωή, αλλά

έχουν... μεταθανάτια βάσανα,

αγνοώντας το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι

ΟΥΔΕΙΣ νεκρός κατέχει περι-

ουσία. Ούτε και βαρύνεται από

χρέη. Και ίσως γι' αυτό την Ελ-

λάδα πάνε να εξοντώσουν,

προκειμένου να την... ξεχρεώ-

σουν!

ΣΤΟ ΘΕΜΑ του Ραν πάντως,

γνωστοποιήθηκε - και μάλιστα

με πολλές λεπτομέρειες - το

γεγονός ότι ο πρώην Εργατι-

κός Πολιτειακός Πρωθυπουρ-

γός (1976- 1986) αφήρεσε

από την σύζυγό του τα οποι-

αδήποτε δικαιώματα πάνω του

σε περίπτωση που ο ίδιος δεν

θα μπορεί ν' αποφασίσει για

τον εαυτό του. Έτσι, αποκλεί-

οντας την Τζιλ παρεχώρησε

το δικαίωμα κηδεμονίας του

(Enduring Guardian) σε περί-

πτωση που θα χρειαστεί, τόσο

στην κόρη από τον πρώτο

γάμο του, Kim Wran, όσο και

στον Άλμπερτ Γουόνγκ συνέ-

ταιρό του κάποιες από τις επι-

χειρήσεις του, αλλά και στον

πρώην (...ίσως και

μέλλοντα) αρχηγό

του Λίμπεραλ

πάρτυ Μάλκολμ

Τέρμπολ...

...ΜΕ τον οποίο, ο

πρώην ηγέτης των

Εργατικών και ιστο-

ρικό στέλεχος αυτού του κόμ-

ματος συνδέεται με

μακρόχρονη φιλία, παρ' όλον

ότι ανήκουν σε αντίπαλες πολι-

τικές παρατάξεις. Όπως θα λέ-

γαμε ο Παπανδρέου με τον

Σαμαρά, που παρουσιάζονται

ανταγωνιζόμενοι, όχι ουσια-

στικά, αλλά επιφανειακά και

μόνο για την... καρέκλα.

ΤΟ χρήσιμο σημείο απ' όλη

αυτή την ιστορία είναι η γνω-

στοποίηση της ύπαρξης του

όρου Enduring Guardian που,

σημαίνει διαρκής κηδεμονία,

την οποία και μπορείτε να την

αναθέσετε σ' οποιονδήποτε εμ-

πιστεύεστε για να σας καθοδη-

γεί και ν' αποφασίζει για εσάς

όταν εσείς δεν θα μπορείτε να

καθοδηγηθείτε, ούτε ν' αποφα-

σίσετε, άρα ούτε μόνοι

σας να σκεφτείτε - οπότε

και γιατί να ζείτε;

ΟΣON αφορά τα "άχρη-

στα", για όλους εμάς,

σημεία που έγιναν γνω-

στά αφορούν τα πολύ

μεγάλα και ποικίλα πε-

ριουσιακά στοιχεία που

διαθέτει ο κ. Ραν (πολύ
μεγάλα όμως) καθώς και
την διαβεβαίωση ενός

φίλου του ότι, παρά την

ηλικία του τάχει τετρακό-

σια - γεγονός το οποίο

μπορεί να επιβεβαιώσει

και η απόφασή του να

εγκαταλείψει την διαφω-

νούσα για την διαθήκη

του σύζυγο, η οποία δη-

λώνει ότι - παρ' όλα -

αυτά δεν θα πάψει να

τον νοιάζεται και να θέλει

να τον φροντίζει.

ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ χρόνια

είναι αυτά βλέπετε, χώ-

ρια άλλα τόσα εκατομμύ-

ρια - που δεν βλέπετε...

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

Συνοδινός:

Κι’ αυτό να

... μείνει μεταξύ μας
ΔΥΟ από τους πλέον αξιόλογους πα-
ροικιακούς μας οργανισμούς που εκ-
προσωπούν τομείς οικονομικής και
πολιτικής δραστηριότητας, το Ελ-
ληνοαυστραλιανό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο και ο Ελληνοαυστραλιανός
Συντηρητικός Οργανισμός διοργά-
νωσαν εκδηλώσεις προς τιμήν του
ομομογενούς Αθανασίου Συνοδινού,
ο οποίος πρόσφατα εξελέγη πρό-
εδρος του Λίμπεραλ Πάρτυ ΝΝΟ.

Η ΠΡΩΤΗ εκδήλωση έγικνε την πε-
ρασμένη Παρασκευή στην Ελληνική
Λέσχη και η δεύτερη χθες βράδυ στο
Botany Bay Restaurant, όπου μαζί με
τον κ. Συνοδινό τιμήθηκε και ο επίσης
ομογενής κ. Πήτερ Πούλος, που εξε-
λέγη στη θέση του αντιπροέδρου των
Λίμπεραλ ΝΝΟ.

ΣΤΗΝ σημαντικότατη ομιλία που εξε-
φώνησε στην εκδήλωση της Παρα-
σκευής ο κ. Συνοδινός ανέφερε πολλά
και ενδιαφέροντα τα οποία ίσως δοθεί
η ευκαιρία να παρουσιάσουμε προσε-
χώς μαζί με όσα αναφέρθηκαν χθες.

ΑΥΤΟ όμως που δεν πρέπει να παρα-
λειφθεί είναι η εξιστόρηση του γεγο-
νότος ότι ο κ. Συνοδινός (στις
παραμονές της απόφασης για την
συμμαχική εισβολή στο Ιράκ) συνο-
δεύοντας τον τότε πρωθυπουργό της
Αυστραλίας Τζον Χάουαρντ ήταν
παρών, στο Λονδίνο, όταν ο τότε επι-
κεφαλής της CIA Κλιφ Τάννερ (και
αυτός ελληνικής καταγωγής) διαβε-
βαίωσε με τον πιό πειστικό τρόπο
τον τότε Βρετανό πρωθυπουργό Τόνυ
Μπλερ ότι στο Ιρακ υπάρ-
χουν όπλα μαζικής κατα-
στροφής...
ΗΤΑΝ μια διαβεβαίωση σαν κι' αυτή
του Γιωργάκη, να πούμε, που διαβε-
βαίωσε τους ψηφοφόρους ότι ΥΠΑΡ-
ΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ! Και το πιό ωραίο, εκ
μέρους του κ. Συνοδινού, ήταν ότι
πριν κάνει την σχετική αποκάλυψη με
το χιούμορ που διαθέτει ζήτησε ,
κλείνοντας το μάτι, από τους 250 περί
που παρισταμένους, αυτό που θα τους
πεί “να μείνει μεταξύ μας".
..ΚΑΤΙ για το οποίο τόσον ο ίδιος,
όσο και ο MC της βραδιάς, Πώλ
Νικολάου φάνησαν... βεβαίοι ...
κοιτάζοντας προς το μέρος μου.

AANNAAΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  
***ΠΟΙΟΣ είπε στον Ταρζάν ότι αυτό είναι το όνομά του;

*** Η απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργασίας

ισχύει και για τις καπνοβιομηχανίες; 

*** Ποιος είναι επιτέλους ο ανιψιός του Μπάρμπα Μπεν και

ποιος του Μπάρμπα Στάθη;

*** Γιατί ντουλάπια σε αστυνομικό τμήμα έχουν κλειδαριά;

*** Πως ο Νώε έπεισε τα ψάρια να 

αφήσουν το νερό και να μπουν στην κιβωτό; 

*** Αφού ο άνθρωπος προέρχεται από τον πίθηκο γιατί

υπάρχουν ακόμη πίθηκοι; 

Τι τραβάνε αυτοί Τι τραβάνε αυτοί 

οι...  νιόπαντροιοι...  νιόπαντροι

Ο Νέβιλ Ραν, πριν μερικά χρόνια, 

με την γοητευτικότατη στο παρελ-

θόν και ατράκτιβ ώς σήμερα 

σύζυγό του - εν διαστάσει.


