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

Ο ύστατος χαιρετισμόςΟ ύστατος χαιρετισμός

με στίχους Ελύτη στημε στίχους Ελύτη στη

Μαρία ΜπαρμακέλληΜαρία Μπαρμακέλλη
ΠΛΗΘΟΣ συμπαροίκων, κυρίως Μυτιληνιών, παρέστη την

περασμένη Τρίτη στην κηδεία και συνόδευσε στην τελευταία

της κατοικία την αείμνηστη Μαρία Μπαρμακέλλη, σύζυγο του

κ. Βασίλη Μπαρμακέλλη, μητέρα της Βασιλικής και του

Δημήτρη, καθώς και αδελφή του αειμνήστου επίσης Δημήτρη

Πετεινέλλη.Τον ύστατο αποχαιρετισμό προς την αξέχαστη

σύζυγο και μητέρα, που έφυγε νωρίς από κοντά μας, εξεφώνησε

κατά την διάρκεια του καφέ στο Venus Reception, ο

συμπατριώτης και φίλος της οικογενείας Μπαρμακέλλη, κ.

Γιάννης Ψωμάς που εξήρε το ήθος της θανούσης ευχήθηκε την

εξ’Ύψους παρηγορία στην απαρηγόρητους συγγενείς της και

της αφιέρωσε στίχους του Λέσβιου και νομπελίστα ποιητή

Οδυσσέα Ελύτη, για να συνοδεύουν την ψυχή της και να

απαλύνουν το πένθος των τεθλιμμένων συγγενών.

Θα γίνει πρόταση στην Κριστίνα Κενέλι
για να ενταχτεί σε ελληνική οργάνωση;

ΜΕ νέα στύλ και μακρύ μαλλί που την κάνει πιό γοητευτι-

κή, αλλά δεν θα ταιριαζε - όπως λέει - όταν είχε το αξίωμα

της πολιτεικής πρωθυπουργού, η Κριστίνα Κενίλυ, ανέλα-

βε πρόσφατα καθήκοντα συμβούλου στην ομάδα ράγκμπι

των “Rabitors” όπου προεδρεύει ο διακεκριμμένος ομογε-

νής νομικός και συγγραφέας κ. Νίκολας Πάππας (Παπανα-

στασίου), από τον οποίο δέχτηκε και την σχετική πρόταση

συμμετοχής της.. Η κα Κενίλυ ως μέλος πλέον του Δ/Σ των

“λαγών” φωτογραφίζεται (ΑΝΩ) με τους παίκτες της ομά-

δας κι υπόσχεται να εργαστεί στο πλευρό του Έλληνα προ-

έδρου μαζί με τ’ άλλα μέλη της Διοίκησης για μια πιό

λαμπρή πορεία στα γήπεδα. Δεν είναι όμως η πρώτη φο-

ρά που η κα Κενύλι εντάσσεται σε οργανισμό στον οποίο

υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Εδώ και χρόνια είναι επίτιμο

μέλος της ΟΕΕΓΑ και στο παρελθόν - πολύ πριν να γίνει

πρέμιερ είχε δώσει το “παρών” σε αρκετές παροικιακές εκ-

δηλώσεις, όπως φαίνεται και στην κάτω φωτογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ένας από τους μεγάλους

συλλόγους μας πρόκειται να καλέσει την κα Κενίλυ στο Δ.

Συμβούλιό του και είναι βέβαιο πως αν η ίδια δεχτεί οι στό-

χοι αυτού του Συλλόγου θα επιτευχτούν ευκολότερα.

ΣΣΣ χχχ έέέ σσσ εεε ιιι ςςς    τττ ηηη ςςς    πππ οοο λλλ ιιι τττ ιιι κκκ ήήή ςςς .... .... ....
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ΤΗΣ εκδιδόμενης γυναικός το κιγκλίδωμα που, ως γνωστόν αντικαθι-

στά  της... πόρνης το κάγκελο, στους ευπρεπείς διαλόγους, το βλέπουμε
συνεχώς τελευταία να κυριαρχεί στην επικαιρότητα με πρωταγωνιστές
προσωπικότητες της Πολιτικής και της Οικονομίας.  Οι οποίοι φαίνεται
ότι έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια στις πόρνες και τους οίκους ανοχής, αφού
στο μεταξύ έχουν μετατρέψει σε μπορδέλα τόσο την Οικονομία, όσο και
την Πολιτική.

ΣΤΟ σημείο αυτό αναρωτιέμαι γιατί εμείς εδώ οι δημοσιογραφούντες

θα πρέπει να διστάζουμε να γράψουμε ωρισμένες  λέξεις που ΟΛΟΙ τις
λέμε και που γράφονται με μανία καθημερινώς στα έντυπα της Ελλάδας. 

Η ΑΠΟΡΙΑ όμως αυτή ξεφεύγει από το θέμα που έσκασε χθες και

θέλει την Ομοσπονδιακή  Αντιπολίτευση να έχει διαπράξει άλλη μια σο-
βαρή γκάφα κατηγορώντας τον κυβερνητικό βουλευτή  Γκρέγκ  Τόμσον
για διάφορα ανομήματα και ζητώντας την απομάκρυνσή του από το Κοι-
νοβούλιο.

ΓΚΑΦΑ χαρακτηρίζεται γιατί ο ίδιος ο αρχηγός των Λίμπεραλ και της

Αντιπολίτευσης, Τόνυ Άμποτ αρνείται να δηλώσει ότι θα έδιωχνε ένα
δικό του βουλευτή αν αντιμετώπιζε τις ίδιες κατηγορίες, που αρχικά δια-
τυπώθηκαν σε αυστραλιανή εφημερίδα  εναντίον της οποίας ο κ. Τόμ-
σον υπέβαλε μήνυση για συκοφαντία.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ εναντίον του ήταν ότι στο παρελθόν από τη θέση

Γραμματέως του  Health Services Union ενέκρινε δαπάνες αρκετών χι-
λιάδων δολλαρίων για... επισκέψεις σε μπορδέλα! Σ' αυτά που λέγαμε
δηλαδή...

Ο ΤΟΜΣΟΝ παραδέχτηκε ότι ενέκρινε αυτά τα έξοδα, αρνήθηκε

όμως ότι ο ίδιος είχε επισκεφτεί οίκον ανοχής και επί πλέον απέδειξε ότι
τα ποσό που είχαν διαφύγει για τις επισκέχεις αυτές επέστρεψαν στο τα-
μείο του Health Services Union.

ΑΞΙΖΕΙ να σημειωθεί ότι κατά τους ισχυρισμούς της Αντιπολίτευσης το
Εργατικό Κόμμα διέθεσε $90.000 για τα έξοδα της μήνυσης που υπέ-
βαλε ο Τόμσον στην εφημερίδα και πως η εκλογή του και παραμονή του
στην  Βουλή είναι αυτή που κρατά την κυβέρνηση της Γκίλλαρντ στην
εξουσία, αφού αν της λείψει ένας βουλευτής θα πρέπει να πάει για εκλο-
γές που θεωρείται σίγουρο ότι θα τις χάσει.

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ο κ. Άμποτ με την άρνηση του να πεί ότ, ως αρχηγός,

θα έδιωχνε από το κόμμα του ένα βουλευτή με κατηγορίες σαν κι' αυτές
που βαρύνουν τον Τόμσον τον καθιστά - προς το παρόν τουλάχιστον -
σύμμαχο της κυβέρνησης Γκίλλαρντ η οποία κάνει το παν για να μη
χάσει ούτε μισή μονάδα εντ

ΕΥΤΥΧΩΣ που το ίερώτημα που τέθηκε στον κ. Άμποτδεν δεν τέθηκε

και στον Άθα Συνοδινό, γιατί τότε σίγουρα θα ερχόταν σε πολύ δύσκολη
θέση. Αν συμφωνούμε με τον Άμποτ θα εξόργιζε τα στελέχη των Λίμπε-
ραλ που τον θέλουν μαζί τους στα πρώτα έδρανα κι αν δεν συμφω-
νούσε θα δυσαρεστούσε τον αρχηγό - πρίν ακόμη συνταχτεί μαζί του!


