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ΣΥΜΦΩΝΑ με πληροφο-

ρίες που διέρρευσαν από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελ-

ληνικής Κοινότητας του Σύδ-

νεϋ, ο Γραμματέας κ. Μιχάλης

Τσιλίμος, καθώς και άλλοι κοι-

νοτικοί παράγοντες "αριστε-

ρών φρονημάτων" οι οποίοι

τάχτηκαν υπέρ της ΣΥΜΦΙ-

ΛΙΩΣΗΣ με την Ι. Αρχιεπι-

σκοπή και την επαναφορά

των κοινοτικών εκκλησιών

στην κανονικότητα θα αντιμε-

τωπίσουν σύντομα την

"ράβδο" του ΚΚΕ για την

πράξη τους, καθώς και πιέ-

σεις για να επανεξετάσουν

την στάση τους και, έστω εκ

των υστέρων, να κάνουν ότι

μπορούν για να... επανορθώ-

σουν!!!

ΘΑ του ζητηθεί δηλαδή να

δράσουν έτσι ώστε να εμπο-

διστεί άμεσα η υλοποίηση της

συμφιλίωσης και αν αυτό δεν

καταστεί δυνατόν συμφιλίωση

να κάνουν ό,τι μπορούν στο

μέλλον για να επανέλθουν οι

εκκλησίες στην αντικανονικό-

τητα και ο εκκλησιαστικός δι-

χασμός στην Παροικία .

ΤΟ απίστευτο αυτό και όμως

αληθινό γεγονός θα πάρει

σάρκα και οστά εντός των

ημερών με την άφιξη απε-

σταλμένου του Κομμουνιστι-

κού Κόμματος Ελλάδος με

την λίστα των οπαδών του

που τάχτηκαν υπέρ της συμ-

φιλίωσης και "καρφώθηκαν"

από τους εδώ ομοϊδεάτες

τους, οι οποίοι αντίθετα μ' αυ-

τούς έκαναν ότι μπορούσαν

για να διατηρηθεί ο εκκλησια-

στικός διχασμός και ψήφισαν

εναντίον των προτάσεων που

τελικά εγκρίθηκαν σχεδόν

από το 80% των μελών της

Κοινότητας.

ΑΠΟ τις ίδιες πηγές πλη-

ροφοριών διέρρευσε και το

όνομά του του "τροϊκανού"

που αναμένεται να φτάσει στο

Σύδνεϋ και εκ μέρους του

ΚΚΕ να "μαλώσει" τους αρι-

στερούς που στο θέμα της

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ψήφισαν...

δεξιά, λές και η θρησκεία κι' οι

εδώ εκκλησίες μας είναι θέμα

κομματικής ιδεολογίας και

πολιτικής τοποθέτησης.

ΚΑΤΑ τη γνώμη του γράφον-

τος ο κύριος αυτός, όταν

αφιχθεί, θα πρέπει να αντιμε-

τωπιστεί ως κλόουν και

όσους καλέσει σ' απολογία να

τον γράψουν στα παλιά τους

τα παπούτσια...

...ΕΚΤΟΣ και πιστεύουν ότι

μπορούν να τον πείσουν να

επιστρέψει στην Ελλάδα και

να πείσει με τη σειρά του, την

κα Παπαρήγα και τους άλ-

λους άρχοντες του ΚΚΕ, ότι

θα πρέπει να κοιτάξουν

πρώτα τα εντός της Ελλάδος

κακώς κείμενα και αν είναι δυ-

νατόν ν' ανεβάσουν την κομ-

ματική τους δύναμη που,

μέχρι στιγμής, δεν έχει κατα-

φέρει να φτάσει ούτε το 9%,

παρά το γεγονός ότι ο λαός

απηυδήσει από τον δικομμα-

τισμό.

ΓΙΑ κάθε σχετική εξέλιξη επί

του θέματος η στήλη θα

φροντίσει να σας κρατήσει

ενήμερους.

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

Ο ΚΑΝΤΑΦΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ
ΗΗΗΗ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟΦΦΦΦΑΑΑΑΝΝΝΝΗΗΗΗΣΣΣΣ τραγωδία στο Μπρίσμπαν, σκέπασε για εμάς εδώ κάθε άλλη είδη γεγονός
της επικαιρότητας, αλλά μέχρι τη στογμή που γράφονται οι γραμμές αυτές την διεθνή κοινή
γνώμη απασχολεί το “πού” βρίσκεται ο Καντάφι ο οποίς, κατά τη γνώμη του γράφοντος δεν θα
βρεθεί ποτέ. ΜΜΜΜΠΠΠΠΟΟΟΟΡΡΡΡΕΕΕΕΙΙΙΙ ν’ αποδειχτεί σενάριο.. επιστημονικής φαντασίας, αλλά απ’ όσα έχουν
γνωστοπιηθεί κατά καιρούς για τον επι 42 χρόνια “αυτοκράτορα” της Λιβύης, πολύ πιθανόν φαί-
νεται ότι βλέποντας το τέλος του να κατέφυγε κάπου όπου δεν θα μπορέσουν να τον βρουν, ή ν’
αυτοκτόνησε μ’ εντολή το πτώμα του να εξαφανιστεί κι’ ουδέποτε ν’ αναβρεθεί. Για να δούμε...  

To KKK KKK EEE μμμμ αααα ςςςς     σσσσ ττττ έέέέ λλλλ νννν εεεε ιιιι από την Ελλάδα.... .... ....     
άνθρωπο γγγγ ιιιι αααα     νννν αααα     μμμμ αααα ςςςς     ππππ εεεε ίίίί     τι να κάνουμε!!!!

Η στάση του συντρόφου Μιχάλη Τσιλίμου
και των άλλών οπαδών μας στο εκκλησια-
στικό θέμα του Σύδνεϋ είναι απογοητευ-
τική και πρέπει να επανέλθουν στην τάξη.

Η Αλέκα έχει δίκηο! Λάβαμε
καταγγελίες από το Σύδνεϋ
και στέλνουμε σύντρο από
Ελλάδα να εξετάσει το θέμα 

Αίντε τώρα,  να καυχηθείς

ότι έγινες παππούς στα 36

ΟΤΑΝ στα 36 και

κάτι, ο γυιόκας μου

φρόντισε να με κάνει

παππού, άρχισα να

το καυχιέμαι, όπως

και κάποια χρόνια

αργότερα την εξέ-

λιξη του γεγονότος,

όταν ο γυιόκας αντα-

μείφθηκε με το ίδιο

περίπου νόμισμα

από την  κόρη του...

ΑΥΤΗ όμως η γνω-

στή μου άγγουρη...

πα π πο υ πο ί η σ η ,

ωχριά  μπροστά στο επίτευγμα του Σεμ Ντέϊβις ,

που είναι ακόμη στα 29 και ποζάρει στη φωτο-

γραφία με την 14χρονη κόρη του Tia (την οποία

απέκτησε στα 15) και την νεογέννητη εγγονή του,

που αν ακολουθήσει τα χνάρια της μαμάς, θα

κάνει τον κάνει προπάππου στα 43!!

ΚΑΙ το πιό περίεργο της ιστορίας είναι ότι ο καρ-

ποφόρος νεαρός είναι Βρετανός - μ' όποια ερμη-

νεία θα θέλατε να δώσετε σ' αυτή την

παρατήρηση.

Κάνει η Αλ Κάϊντα και... σεισμούς; 

ΟΟΟΟΤΤΤΤΙΙΙΙ δεν κατάφεραν οι τρομοκρατικές αεροεπιθέσεις

της 11/9/2001 που γκρέμισαν τους Δίδυμους Πύργους,

χωρίς όμως να θίξουν το Πεντάγωνο, το κατάφερε η

ισχυρή δόνηση από τον προχθεσινό σεισμό, που

έσπειρε τον πανικό και εκκένωσε το Στρατηγείο των

ΗΠΑ...    ΣΣΣΣΥΥΥΥΜΜΜΜΦΦΦΦΩΩΩΩΝΝΝΝΑΑΑΑ     με δημοσιογραφικές πληρο-

φορίες από τις αμερικανικές αρχές υπάρχουν... υπό-

νοιες ότι ο σεισμός που ταρακούνησε το Πεντάγωνο

είναι έργο της... Αλ Κάϊντα.

tserdanisg@hotmail.com


