
ΦΤΑΣΑΜΕ λοιπόν τα επτά
(7) δισεκατομμύρια εμείς οι
κάτοικοι αυτού του πλανήτη οι
πιό ώριμοι εκ των οποίων θυ-
μούνται ότι πριν από μισό
αιώνα και κάτι ήμασταν μόλις
διόμισυ δις (δηλαδή διακόσιες
φορές... λιγότεροι απ' όσο το
χρέος της Ελλάδας σε ευρώ)

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, σύμφωνα με
στοιχεία που ξετρύπωσα από
εγκεκριμένες πηγές ο παγκό-
σμιος πληθυσμός μπορεί να
χωρέσει ολόκληρος μέσα στα
σύνορα του Τέξας...

ΓΙΑ φανταστείτε, να γίνει κάτι
λέει και ν' αναγκαστούν όλοι
οι άνθρωποι της γης, μαύροι,
άσπροι, κίτρινοι, αρχιεπισκο-
πικοί και μαυραντώνηδες,
Ζουλού, Αγιορίτες, Εβραίοι,
Ταλιμπάν, Παλαιστίνιοι, Βατι-
κανοί, ιμάμηδες, τρομοκράτες,
καλόγριες, κωλ γκερλς και ό,τι
άλλο βάλει ο νούς σας να συ-
νυπάρχουν μέσα σε μια
έκταση που είναι δεν είναι το
ένα δέκατο της Αυστραλίας.

ΟΜΩΣ ο αναμενόμενος
συνωστισμός δεν πρέπει
να σας ανησυχεί. Σε
χρόνο μηδέν θα είχαν
μείνει οι μισοί και λίγο αρ-
γότερα θα είχαν επιζήσει

μόνο μερικοί. Οι πονηροί,
ή μήπως οι τυχεροί;.

ΠΑΝΤΩΣ το συνολικό βάρος
του ανθρώπινου παγκόσμιου

πληθυσμού, μοντέλων, αλλά
και παχύσαρκων συμπερι-
λαμβανομένων, είναι μικρό-
τερο από το συνολικό βάρος
όλων των μυρμηγκιών που
υπάρχουν πάνω στον πλα-
νήτη - και μη με ρωτήστε πως
το υπολόγισαν γιατί δεν
ξέρω...

ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ μόνον αν τα
μυρμήγκια που ζυγίστηκαν
για δείγμα ήσαν χορτάτα, ή
νηστικά...
ΤΕΛΟΣ σύμφωνα με τους

”ανθρωπομετρητές" οι άν-
θρωποι που ζούν σήμερα
πάνω στη Γη είναι περισσότε-
ροι από όλους όσους αναφέ-
ρονται στα παγκόσμια
χρονικά ότι έζησαν και πέθα-
ναν!!!

Αχ, αυτά τα νούμεραΑχ, αυτά τα νούμερα
και οι χρονομετρήσειςκαι οι χρονομετρήσεις
ΜΙΑ και μπήκαμε στον
χώρο των μετρήσεων θα ανα-
φερθούμε και στο μέγα γεγο-
νός της επιστημονικής
διαπίστωσης ότι η Σελήνη (το

φεγγάρι, ντε) δημιουργήθηκε
200 εκατ. χρόνια αργότερα
απ' όσο πιστεύαμε ως τώρα!

ΑΥΤΟ απέδειξαν, λέει, οι νεό-
τεροι υπολογισμοί που ξεκι-
νούν από το "δεδομένο" ότι η
σελήνη σχηματίστηκε, κατά
την ταραχώδη πρώιμη φάση
δημιουργίας του ηλιακού μας
συστήματος, μετά από μία
σύγκρουση του πλανήτη μας
με άλλο ουράνιο σώμα, πριν
από περίπου 4,5 δισ. χρόνια.

ΠΡΙΝ 4,5 δισεκατομμύρια
χρόνια!!! Αν είναι δυνατόν
να μπορεί να υπολογιστεί η
χρονική περίοδος που έλαβε
(αν έλαβε) χώρα ένα γεγονός
που απέχει 4,5 δισεκατομμύ-
ρια χρόνια από την εποχή
μας. Αν είναι δυνατόν οι αλ-
λιώσεις που επέρχονται μέσα
σ' ένα εκατομμύριο χρόνια να
επιτρέπουν στον οποιονδή-
ποτε να μπορεί να εξακριβώ-
σει τι ακριβώς συνέβη πριν
από αυτό το διάστημα, πόσο
μάλλον δε όταν ξέρουμε ότι τα
4,5 δισεκατομμύρια περιλαμ-
βάνουν 4.500 εκατομμύρια.

ΕΙΡΗΣΘΩ εν παρόδω, ου-
δείς, ουδέποτε πρόλαβε να
μετρήσει ως το ένα εκατομμύ-
ριο χωρίς να... εκπνεύσει.

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

Φτάσαμε τα 777    δισεκατομμύρια 
κι' όμως  χωράμε όλοι στο Τέξας 

ΜΠΟΡΕΙ να έρχονται από χθες κάποια μηνύ-
ματα για κρίση στην αυστραλιανή βιομηχανία
σιδήρου, με επικείμενες απολύσεις κλπ.
αλλά, σύμφωνα με έγκριτους οικονομολόγους
μια κρίση σαν  της Ελλάδας δεν πρόκειται να
φτάσει εδώ, έστω και αν έχουμε ήδη δείγματα
κοινωνικής αναταραχής, με... ελληνικά χρώ-
ματα.

ΕΧΟΥΜΕ από τη μια το χθεσινό κομβόϊ των
φορτηγών προς την Καμπέρρα, σ’ ένδειξη δια-
μαρτυρίας για το φόρο ρύπανσης της Γκίλ-
λαρντ και από την άλλη τις προετοιμασίες
μιας τρανταχτής γενικής απεργίας δημοσίων
υπαλλήλων ΝΝΟ, που θα μας προσφέρει μια
γεύση ελληνικού χάους.... προκειμένου να εμ-
ποδιστούν οι περικοπές στις δημόσιες υπη-
ρεσίες, που βάζει μπρος  η  κυβέρνηση του
Μπάρυ Ο' Φάρρελλ, τον οποίο παρομοιάζω
κάπως με τον Καραμανλή - στο πιο αρρενωπό
και λιγότερο ομιλητικό.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της γενικής απεργίας που
μυστικά προγραμμάζουν τα γιούνιονς  των Δη-
μοσίων Υπαλλήλων  ως διαμαρτυρία εναντίον
του Ο’ Φάρρελλ με στόχο να αφήσουν το Σύδ-
νεϋ, έστω και για μια μέρα, χωρίς αστυνομι-
κούς, χωρίς πυροσβέστες, χωρίς δασκάλους,
χωρίς οδηγούς λεωφορείων, χωρίς υπαλλή-

λους δημοσίων υπηρεσιών, μέχρι και νοσοκο-
μεία χωρίς νοσοκόμες, σίγουρα - αν πραγμα-
τοποιηθεί - θα μεταβάλει την πόλη σε χάος απ'
άκρου εις άκρον. Κι’ ούτε τις απαγορεύσεις δι-
καστηρίων προκειται - όπως λένε - να σεβα-
στούν οι επίδοξοι απεργοί... 

ΠΡΟΧΘΕΣ πάντως ο γνωστός συμπάροικος
δικηγόρος Γιάννης Θεοδωρίδης (ο οποίος
ανέλαβε και την προεδρία της ΑΧΕΠΑ
ΝΝΟ, διαδεχθείς, τον αποχωρήσαντα Βί-
κτωρα Μπιζάνη) "έθαψε" με το γάντι τον κ.
Μπάρρυ Ο' Φάρρελλ αναφέροντας ότι “ουδεμ-
μία από τις υποσχέσεις του διέψευσε, διότι
απλούστατα δεν είχε υποσχεθεί να κάνει το πα-
ραμικρό...”

ΝΑ όμως που μόλις εξεδήλωσε την πρόθεση
να κάνει κάτι δημιούργησε ρεύμα σκληρής λα-
ϊκής αντίστασης - κι’ ας έχει πάρει πρόσφατα
πλατειά λαϊκή εντολή για να κυβερνήσει.

Ο ΜΠΑΡΡΥ Ο’ ΦΑΡΡΕΛΛ φαίνεται αποφα-
σισμένος α περικόψει όσα πιστεύει ότι μπο-
ρούν να περικοπούν από τον τομέα δημόσιας
απασχόλησης, για να εξοικονομηθούν ποσά
που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε το-
μείς πιό επωφελείς. ‘Εχει όμως τα προσόντα
να “πουλήσει” τα σχέδιά του στο λαό;

ΔΙΟΤΙ, δίκαια ή άδικα ποιός δέχεται αδιαμρ-
τύρητα να χάσει έστω και ελάχιστα από τα κε-
κτημένα; Είναι όμως αυτός μόνο ο λόγος της
προετοιμασίας του αντικυβερνητικού ξεσηκω-
μού των Εργατικών Συνδικάτων  στην ΝΝΟ, ή
μήπως υπάρχει και πολιτικός υποδαυλισμός εκ
μέρους της Εργατικής Αντιπολίτευσης...

... Η ΟΠΟΙΑ, καχεκτική όπως την άφησε η
φετεινή εκλογική συντριβή της, χρειάζεται να
επιστρατεύσει εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις
της για να στριμώξει το κυβερνών κόμμα και ν'
αρχίσει να κερδίζει έδαφος εις βάρος του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ περί αυτού του ισχυρισμού ίσως
να μην υπάρχουν, αλλά όπου νάναι θα φανούν.
Το Εργατικό κόμμα , βλέπετε, είχε κάνει χίλια
- δυό, για να αυτογκρεμιστεί από την εξουσία
και να κάνει τον Ο΄ Φάρρελλ Πολιτεικό Πρω-
θυπουργό - με περίπατο παρακαλώ! Τώρα πρέ-
πει να βρεί τρόπο να τον να τον ακινητοποιή-
σει και - αν μπορεί - να τον πισωγυρίσει.

ΤΕΞΑΣ

Kρίση, Ο’ Φάρρελλ και ΝΝΟ
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