
ΑΝ δεν είναι αυτό καπιταλι-

στικό "δούλεμα ψιλό γαζί", τότε

ποιό είναι; Το κομμουνιστικό μα-

νιφέστο μήπως του συμπαροί-

κου εμποροράπτη Γιώργου

Κουλούρη;

ΠΡΙΝ συμπληρωθούν δυό 24ωρα από

τους πανηγυρισμούς για την δημιουργία

της μεγαλοτράπεζας AlphaEu-

robank και την ταυτόχρονη

σχεδό ανάσα στο Χρηματιστή-

ριο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης

βυθίστηκε και πάλι κάτω από

τις χίλιες μονάδες και δεν απο-

κλείεται να βυθιστεί και κάτω από τις 900,

αφού τη στιγμή που γράφονται οι γραμ-

μές αυτές είναι διαμορφωμένος στις

915,98 μονάδες. έναντι των 5.100 μονά-

δων που είχε φτάσει κάποτε...

ΤΙ σημαίνει αυτό για εμάς; θ' αναρωτη-

θείτε. Προφανώς απολύτως τίποτα προς

στιγμήν. Είναι γνωστό όμως ότι η οικονο-

μική κρίση όταν "από μόνη της" ή κατ' επι-

ταγή, παρουσιάζεται κάπου και επιμένει,

μόνο εκεί δεν μένει, αλλά μεταδίδεται

παντού, όπως το Aids και μάλιστα χωρίς

σεξουαλική επαφή.

ΕΝΑ δάνειό σου, να μην εξοφλη-

θεί, είναι αρκετό για να κολλή-

σεις... κρίση κι' εσύ.

ΣΕ γενικές γραμμές όμως εδώ

στην Αυστραλία, είμαστε πολύ

καλλίτερα από αλλού κι' ας λέει ο

αρχήγός της Αντιπολίτευσης, Τόνυ Άμποτ

ότι η πολιτική της κυβέρνησης Γκίλλαρντ,

ιδιαίτερα στο τομέα των εισερχόμενων

προσφύγων - λαθρομετανα-

στών, έχει δημιουργήσει

χαώδη κατάσταση στα σύνορα

και το χάος απειλεί και την ίδια

την χώρα...

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ για να φτάσει το χάος της

Ελλάδος η Αυστραλία θα χρειαστεί πολ-

λές Γκίλλαρντ και ένα Παπανδρέου - του-

λάχιστον.

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

Βγήκαν στην κυκλοφορία
ποντίκια με εσώρρουχα...
Για όσους δεν αντελήφθηκαν περι

τίνος πρόκειται εξηγούμε ότι τόσο το
ανδρικό, όσο και το γυναικείο κορμί
που... ποζάρουν ημίγυμνα στις φω-
τογραφίες δεν είναι παρά ποντίκια
των κομπιούτερ για μερακλήδες και
μερακλούδες. Και δεν είναι τα μόνα
εξαρτήματα υπολογιστών με πε-

ρίεργα σχήματα. Υπάρχουν εκατον-
τάδες άλλα για τα οποία όμως δεν

διατίθεται χώρος.

Μια Γκίλλαρντ δεν φτάνει

για να μας φέρει το χάος!

Οι δύο

Κενέλλυ
ΜΠΟΡΕΙ η
πρώην πρέμιερ

ΝΝΟ, Κριστίνα

Κενέλλυ, να

μην παραιτή-

θηκε από την

πολιτική, παρά

τα όσα σχετικά

είχαν αναγραφεί

να όμως που

αποσύρθηκε

από τον χώρο

του αυστραλια-

νού φουτμπώλ

ο αμυντικός των

Swans Tadhg

Kennelly, ενώ η

Κριστίνα, ως γνωστόν έχει ήδη

εισχωρήσει στο χώρο του

ράγκμπι, αναλαμβάνοντας καθή-

κοντα στη διοίκηση των Rabitors

1,5 χρόνο σε 11χρονο

για ένα σκουπιδοδοχείο

αξίας περίπου 60 ευρώ

για κλοπή εκατομμυρίων

αθώωση και παραγραφή

ΣΕ ποινή 1,5 έτους εγκλεισμού

σε αναμορφωτήριο κατάδικά-

στηκε 11χρονος από βρετανικό

δικαστήριο ο 11χρονος που κατά

την διάρκεια των επεισοδίων στο

Λονδίνο, έκλεψε από μαγαζί ένα

δοχείο απορριμμάτων αξίας 60

περίπου ευρώ. Για τα εκατομμύ-

ρια ευρώ όμως που έκλεψε από

το Δημόσιο υπό μοσρή μίζας ο

Τσοχατζόπουλος δεν έφαγε ούτε

μιά μέρα . Μήπως θα πρέπει η

υπόθεσή του να επαναξεταστεί

στο Λονδίνο;

Τ' απομεινάρια του πτώματος

του κορυφαίου και θρυλικού

παρανόμου της Αυστραλίας

Νέντ Κέλλυ , επικηρυγμένου με

το μεγαλύτερο ποσό που είχε

ποτέ επικηρυχτεί

καταζητούμενος

του 19ου αιώνα,

είναι αυτά που

σύμφωνα με τέστ

DNA, ανευρέθη-

καν σε βόρεια

περιοχή της Βι-

κτωρίας.

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ

όμως να περά-

σουν 130 χρόνια

για την ανεύρεση του Νέντ

Κέλλυ και άϊντε να δούμε πόσα

χρόνια θα χρειαστούν για ν'

ανευρεθούν τ' απομεινάρια του

Καντάφι - αν ποτέ ανευρεθούν!

Πού κολλάνε οι συντάξεις των Ελληνοαυστραλών
ΣΥΜΦΩΝΑ με ρεπορτάζ του Νέου Κόσμου της Μελβούρνης ομογενείς της Αυστραλίας
παραπονούνται ότι ένα μεγάλο μέρος της σύνταξης δικαιούνται από την Ελλάδα εξατμί-
ζεται μέχρι να φτάσει στην τσέπη τους, περνώντας από τράπεζα σε τράπεζα. Η ευθύνη
επιρρίπτεται στην αυστραλιανή πλευρά και στο Centerlink. Μήπως όμως θα έπρεπε να
εξεταστεί και το ενδεχόμενο να "κόλλησαν" κάπου στην Ελλάδα, τα ποσά που λείπουν
από τις συντάξεις που αποστέλλονται στην Αυστραλία;

Νεντ Κέλλυ και Καντάφι

Πού είναι τα χρόνια με το... αλεύριΠού είναι τα χρόνια με το... αλεύρι
ΕΜΕΙΣ, τέλος πάντων, που δεν γκαιηποιηθήκαμε, θα πρέπει σε πέντε -

δέκα χρόνια, αν όχι και νωρίτερα να ντρεπόμαστε, που μείναμε τόσο πίσω

στις σεξουαλικές προτιμήσεις μας... Έστω και αν θα ήταν άδικο να χαρα-

κτηριστούν... οπισθοδρομικές! ΤΟ gey movement πάντως προχωράει ακά-

θεκτο, εξαπλώνεται και κατακυριεύει την γή, εισβάλλοντας ακόμη και στα

πιό ανδροπρεπή χαρακώματα όπως είναι το στράτευμα. Όπου, μετά από

την αναγνώρισή του και απάλειψη κάθε σχετικής διάκρισης έρχεται και η

έκδοση στρατιωτικού περιοδικού, μόνο για όσους είναι γκέη, ή έστω και γι'

αυτούς που θάθελαν να γίνουν. Πού εκείνοι οι παλιοί καιροί και το τεστ με

το αλεύρι στο στράτευμα...

tserdanisg@hotmail.com
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