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Περιμένοντας
την υλοποίηση
ΣΤΟ τριήμερο που μεσολά-

βησε από την έκδοση της πε-

ρασμένη Παρασκευής ως την

σημερινή που κρατάτε στα

χέρια σας πάρα πολλά γεγο-

νότα προς σχολιασμό συσσω-

ρεύτηκαν στο χαρτί και στο

μυαλό, μ' αποτέλεσμα να μείνει

γι' αργότερα το άρθρο για την

"ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ" στο

χώρο των δραστηριοτήτων της

Ελληνικής Κοινότητας Σύδνεϋ,

όταν με το καλό ΕΠΙΣΦΡΑΓΙ-

ΣΤΕΊ και ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΊ η

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ!

Η ΟΠΟΙΑ μπορεί να εγκρίθηκε

από την συντριπτική πλειοψη-

φία των μελών της Κοινότητας

αλλά η υλοποίησης της καθυ-

στέρησε λόγω γραφειοκρατι-

κών διατυπώσεων, γεννώντας

ανησυχίες στην σκέψη όσων

πιστεύουν ότι αυτοί που βο-

λεύονται με τον διχασμό κάτι

μπορεί να σκαρφιστούν για να

γυρίσουν το ρεύμα πίσω.

Ο τυφώνας το γκαλοπ
και η Τζουλια Γκίλλαρντ
ΜΑΚΑΡΙ ένα τέτοιο πισωγύ-

ριμα να μπορούσε να επιτευχ-

θεί με τους τυφώνες, σαν κι'

αυτόν που κατάφερε να μετα-

τρέψει ακόμη και την Νέα

Υόρκη, την μεγαλύτερη πόλη

των ΗΠΑ, κρανίου τόπο, δεί-

χνοντας γι' άλλη μια φορά ότι η

Φύση και τα όσα βούλεται είναι

δισεκατομμύρια φορές ισχυρό-

τερα απ' όσα μπορεί να προ-

βάλει ο άνθρωπος για να την

αντιμετωπίσει..
.

ΣΑΝ το carbon tax, τον φόρο

του άνθρακα που, "την ανάγκη

φιλοτιμίαν ποιούμενη", η πρω-

θυπουργός μας κα Γκίλλαρντε-

πιβάλει, προκειμένου να

ελαφρώσει η ατμόσφαιρα από

την μόλυνση (σιγά το... ξαλά-

φρωμα) και να εισπραχτούν

κάποια ποσά για να φιλολαϊκές

παραχωρήσεις. Προπάντων

όμως για να μη τσατιστεί κανέ-

νας πράσινος βουλευτής και

ρίξει την ίδια και την κυβέρνηση

από την εξουσία..
.

ΔΥΣΚΟΛΟ όντως να κρατηθεί

μια κυβέρνηση με οριακή πλει-

οψηφία - ούτε ο Μητσοτάκης

το κατέφερε, πόσο μάλλον

όταν σχηματίστηκε με εξωκομ-

ματικά δεκανίκια και ήδη ένας

βουλευτής αντιμετωπίζει σοβα-

ρές κατηγορίες για το ήθος του

και πιέζεται πανταχόθεν να

αποσυρθεί.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ έρχονται και τα

μαύρα χαμπάρια από το

Κουήνσλαντ, με το γκάλοπ που

έγινε εκεί και δείχνει ότι η υπο-

στήριξη προς την Γκίλλαρντ, σ'

αυτή την Πολιτεία είναι όση και

για τον... Καντάφι στη Λιβύη.

Συγκεντρώνοντας, η ίδια και το

Εργατικό Κόμμα ποσοστά που

αν διατηρηθούν ως τις εκλογές,

όλες οι έδρες τις Πολιτείας θα

περάσουν στην αντιπολίτευση,

εκτός αυτής του Κέβιν Ραντ -

τον οποίο οι Κουηνσλανδοί

εξακολουθούν να τον προτι-

μούν ως πρωθυπουργό σε

σύγκριση με την διάδοχό του.

Πρώτα θα πρέπει
ν’ αλλάξει το κεφάλι
καιι μετά όλα τ’ άλλα

ΚΙ' ΕΝΩ όλα αυτά για εμάς

ίσως να μη λένε πολλά έρχον-

ται και τα ελληνικά πεπραγ-

μένα να επιβεβαιώνουν όλο και

περισσότερο την... μεταμό-

σχευση του εγκεφαλικού χάους

που διαθέτει ο σημερινός Έλ-

ληνας πρωθυπουργός, σ' ολό-

κληρη την κοινωνία και -

δυστυχώς - σε κάθε τομέα και

όχι μόνο στον οικονομικό.

ΟΛΑ γίνονται και ξεγίνονται,

αφού γελοιοποιούνται, ανατρέ-

πονται,ή αποφασίζονται αλλά...

καθυστερούνε, μ' αποτέλεσμα

αντί για μια έστω μικρή βελ-

τίωση να παρατηρείται αστα-

μάτητη χειροτέρευση η οποία

και θα συνεχιστεί εάν δεν επέλ-

θει πραγματική ΑΛΛΑΓΗ με

πρώτο και θεμελιώδες βήμα

την αντικατάσταση του Γιώρ-

γου, με κάποιον άλλο που να

ξέρει τι του γίνεται και του πρέ-

πει να γίνει.

Μας τα είπε κι’ ο Νίκος
ΟΣΟΙ άκουσαν προχθές την

ραδιοφωνική συνομιλία μου με

τον μόλις επιστρέψαντα από

Ελλάδα συμπάροικο Νίκο Κα-

τσαρό, σίγουρα θα συμφω-

νούν με τα ανωτέρω σκληρά

λόγια τόσο για τον κ. Παπαν-

δρέου, όσο και για τα επιτεύγ-

ματά του τα οποία στο μόνο το

οποίο οδηγούν είναι στο τελικό

ξεπούλημα της Πατρίδας,

καθώς θα εξακολουθεί να χρε-

ώνεται μέχρις ότου αναγκαστεί

να δώσει γήν και ύδωρ στους

χρεοφειλέτες της.

ΚΙ' ΑΣ σημειωθεί ότι μαζί με

κάθε απαράδεκτη κατάσταση

που περιέγραφε ο κ. Κατσα-

ρός, σημείωνε και το ότι "παρ'

όλα αυτά η Ελλάδα μας είναι

υπέροχος τόπος κι' εγώ είμαι

ερωτευμένος μαζί της γι' αυτό

και την επισκέπτομαι κάθε

χρόνο".

ΜΗΠΩΣ όμως φίλε μου είναι
κι' άλλοι που την έχουν ερω-
τευτεί και θέλουν να μας την
φάνε;

Αιγαίο, Λήμνος κλπ
ΣΤΑ αιγαιοπελαγίτικα γεγονό-

τα που πάντα μ' ενδιαφέρουν

είδα μεταξύ άλλων και τα εξής:

Απίστευτη μείωση, σχεδόν

εξαφάνιση, των χταποδιών

παρατηρείται στην βόρεια πε-

ριοχή του ελληνικού αρχιπελά-

γους κι' αυτή αποδίδεται στην

μανιώδη αλίευση που υφίστα-

ται τα τελευταία χρόνια αυτός

ο δημοφιλέστατος μεζές.

ΤΟ γεγονός όμως δεν θα πρέ-

πει ν' ανησυχεί τους Έλληνες

χταποδοφάγους οι οποίοι θα

εξακολουθούν να απολαμβά-

νουν το χταποδάκι τους έστω

και εισαγόμενο από την Κορέα,

αφού ήδη κατάντησαν να

τρώνε ακόμη και εισαγόμενα

ρεπανάκια!

ΜΠΟΡΕΙ να έγινε πολύς λόγος

για τους παράλυτους και τυ-

φλούς συνταξιούχους των Ιο-

νίων νήσων, που έκαναν

τζοκινγκ και οδηγούσαν ταξί,

αλλά το είδος ευδοκιμεί και στο

Αιγαίο, αφού στη Λέσβο μόνο

σύμφωνα με υπολογισμούς

πρέπει να υπάρχουν γύρω στις

2.000 ανάπηροι μαϊμούδες -

πιστοί ψηφοφόροι των κομμά-

των που τους συνταξιοδότη-

σαν, με... συνοπτικές

διαδικάσιες!

ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ, στο μεταξύ,

ύστερα από τη σχετική άδεια

που δόθηκε, με ενέργειες που

έκανε και ο Αλέκος Γκαλελής,

από το Σύδνεϋ, θα ιδρυθεί πο-

λυκατάστημα της γνωστής εμ-

πορικής φίρμας "ΑΒ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ". Φυσικά η

οικονομική δυσπραγία που πα-

ρατηρείται και τη Λήμνο δεν εγ-

γυάται καλές δουλειές στην νέα

επιχείρηση - εκτός και ο κ. Γκα-

λελής φροντίσει να της εξα-

σφαλίσει και πελατεία... από

την Αυστραλία.

ΠΑΝΤΩΣ το κλαμπ της Λη-

μνιακής στο Σύδνεϋ, μετά την

κουτρουβάλα που υπέστη,

επανέκαμψε με μια εντυπω-

σιακή πρεμιέρα την περασμένη

Παρασκευή. Και πάλι είχε βνά-

λει το χεράκι του ο κ. Γκαλελής.

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

ΕΠΑΙΝΟΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟ
Ο κ. Άθα Συνοδινός, μετά από δύο προηγούμενες αρνήσεις του, αποφάσισε

να μπει στην πολιτική και θυσιάζοντας υψηλότερες αποδοχές, δέχτηκε την

γερουσιαστική έδρα που του προσφέρθηκε. Τα ευμενή σχόλια που ακού-

στηκαν και γράφτηκαν το γουηκέντ για την προσωπικότητα και τις ικανότη-

τες του, ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ, είναι πέραν πάσης περιγρσφής. Τόσο κοινή

αποδοχή ουδείς! Ελπίζουμε ότι δεν θα αλλάξει το σκηνικό με τόσους φίλους

από παντού, όταν ο Άθας θ΄ αρχίσει ν’ ανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.

Γιατί, όπως είχε ειπωθεί (από τον Τρούμαν αν δεν κάνω λάθος) “Αν μπείς

στην πολιτική και θέλεις νάχεις έστω ένα φίλο, τρέχα αγόρασε ένα σκύλο”.


