
THN σύγχρονη... δόξα της Ελ-

λάδας και αυτή του Έλληνα πρω-

θυπουργού (ο Θεός να τον κάνει)

κ. Παπανδρέου, φαίνεται πως

ζήλεψε ο πρέμιερ της ΝΝΟ,

Μπάρυ Ο' Φάρρελλ και βάλθηκε

να μεταβάλει τον πλεόνασμα του

Πολιτειακού Προϋπολογισμού

που παρέλαβε σε έλλειμμα ...

ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ τερά-

στια πόσα για την αναβάθμιση

των συγκοινωνιών στα Δυτικά

Προάστεια, ενώ παράλληλα απο-

λύει πέντε χιλιάδες (5.000) εργα-

ζόμενους σε πολιτειακές

υπηρεσίες, οι οποίοι προστιθέ-

μενοι σε άλλες 3.500 που χά-

νουν τις δουλειές τους λόγω

άλλων μέτρων και περικοπών

γίνονται σημαίες διαμαρτυριών

εκ μέρους των Εργατικών Συν-

δικάτων που απειλούν με δυναμι-

κότερες διαμαρτυρίες, απεργίες

κλπ.

Ο ΙΔΙΟΣ ο κ. Ο' Φάρρελλ δεν

φαίνεται ν' ανησυχεί από την πα-

ρουσιαζόμενη αναταραχή και...

φιλοσοφικά δηλώνει ότι "Μιά

μέρα χάους είναι προτιμότερη

από ένα διαινιζόμενο χάος στους

τομείς που φιλοδοξεί να νοικοκυ-

ρέψει".

ΙΔΙΑΝ γνώμη περί της ορθής

ή λανθασμένης γραμμής που

ακολουθεί η κυβέρνηση Ο' Φάρ-

ρελλ δεν έχω σχηματίσει ακόμη

και αν θ' αποδειχτεί η γραμμή

αυτή πεθαμένη, ή ζωντανή, θα

φανεί (όπως λέει και η Πρωτο-

ψάλτη) στο... χειροκρότημα...

ΣΤΗΝ άνοδο δηλαδή ή την

πτώση της δημοτικότητας χάρη

στην οποία τούτη η κυβέρνηση

συνέτριψε στις τελευταίες εκλο-

γές το Εργατικό Κόμμα κι

ανήλθε στην εξουσία με πλειοψη-

φία που ξεπέρασε κάθε προσδο-

κία...

ΚΙ' ΑΥΤΟ ακριβώς είναι που

μπορεί να κάνει τον καθένα ν'

αναρωτηθεί: Πρέπει, ή δεν πρέ-

πει τα κόμματα που πλειοψη-

φούν να έχουν τόσο ισχυρή

πλειοψηφία ώστε να πιστεύουν

πως ο λαός τους λατρεύει και

πως ότι κάνουν θα το θεωρεί

σωστό - χωρίς να λαμβάνουν υπ'

όψιν τα επακόλουθα...

Η ΠΛΑΚΑ είναι ότι ενώ τα

Εργατικά Συνδικάτα διαμαρτύ-

ρονται και οι επικεφαλής Συνδι-

καλιστές "σκίζουν τα ρούχα τους
"

μπροστά στις κάμερες διαμαρτυ-

ρόμενοι για τις περικοπές, οι επι-

χειρηματίες της Πολιτείας, μέσω

των δικών τους εκπροσώπων,

ζητούν από τον Ο' Φ'αρρελ λ να

μη περιοριστεί σ' όσες ανήγγειλε

αλλά να τις διπλασιάσει.

ΤΕΛΙΚΑ ο νόμος της ζούγ-

κλας και το δίκαιον του ισχυρού

καλά κρατεί ακόμη και στην αξιο-

ζήλευτη - συγκρινόμενη με άλλες

- αυστραλιανή κοινωνία.

........................................

ΔΕΝ θα σας κουράσω όμως

περισσότερο σήμερα με δικές

μου σκέψεις και σχόλια, αφού

ετοιμάζω τα μπογαλάκια μου και

όταν θα διαβάζονται οι γραμμές

αυτές θα ταξιδεύω για το

Κουήλσλαντ, αφού μετά τους αρ-

ραβώνες της Μερόπης μας,

έχουμε την αυριανή τελετή γάμου

του ανεψιού Απόστολου

Σέντα, που έχει τ' όνομα του

πατέρα μου και ως εκ τούτου

μου είναι ιδιαίτερα συμπα-

θείς...

ΔΕΝ ξέρω ποιές προσωπι-

κότητας; θα συναντήσω στο

Κουήνσλαντ πάντως μια συ-

νάντηση με την πρέμιερ Άννα

Μπλάϊθ δεν είναι στο πρό-

γραμμα. Εξ' άλλου δεν την

θεωρώ και πολύ γουρλίδικη. Και

τι δεν έχει χτυπήσει την Πολιτεία

της επί των ημερών της... Από

κυκλώνες και τσουνάμι μέχρι τρα-

γωδίες αλά Μήδεια, όπως την

προχθεσινή που σκότωσε το ένα

παιδί της (το άλλο τ' άφησε για να

την βλέπει την ίδια να πηδάει

από μια γέφυρα προς το θά-

νατο...ΑΥΤΑ και μερικά άλλα που

προηγήθηκαν κάνουν την κυρία

Μπάϊθ να μοιάζει με τον Μητσο-

τάκη.

ΛΕΤΕ μετά απ' αυτά να με

κρατήσουν στο Κουήνσλαντ να

παριστάνω τον Γορίλα, όπως

έκανε προ ημερών ένας νεαρός

Κουησλανδός;

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

Δόξαν Ελλάδος και ΓΑΠΔόξαν Ελλάδος και ΓΑΠ

εζήλεψεν ο Ο’ Φάρρελλεζήλεψεν ο Ο’ Φάρρελλ

ΤΟ ΧΑΟΣ του κ. Παπαν-
δρέου δεν ήταν δυνατόν να
μην αγγίσει και την Παιδεί!
Χωρίς βιβλία, χωρίς δασκά-
λους, χωρίς καθηγητές: η
Δεύτερα πλησιάζει, ο αγια-
σμός στα σχολεία της Ελλά-
δος θα γίνει κανονικά αλλά
χωρίς τα απολύτως απαραί-
τητα! Μετά την ΟΛΜΕ και ο
Σύλλογος Εργαζομένων του
Οργανισμού Έκδοσης Διδα-
κτικών Βιβλίων «φωνάζει»
ότι η φετινή θα είναι η χειρό-
τερη χρονιά στην ιστορία

μετά το 1946! Από τότε είχαν
να ανοίξουν τα σχολεία
χωρίς οι μαθητές να έχουν
βιβλία. Μόνο που τότε, εί-
χαμε πόλεμο και μάλιστα εμ-
φύλιο!
Η κατάσταση δεν αναμένε-
ται να βελτιωθεί άμεσα. Η
πιο... αισιόδοξη εκτίμηση
είναι ότι τα πράγματα θα
είναι καλύτερα το Νοέμβριο.
Έως τότε, οι μαθητές θα κά-
νουν μάθημα με φωτοτυπίες.
Οι οποίες είναι πιο ακριβές
από τα βιβλία...

Ένα βιβλίο κοστίζει 0,80
λεπτά, ενώ 40 σελίδες φωτο-
τυπιών κοστίζουν 4 ευρώ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο
του ΣΕΟΔΒ, κ. Λυκόπουλος
είπε ότι μέχρι τη Δευτέρα
υπολογίζεται πως θα έχουν
σταλεί στα σχολεία περίπου
το 20% των βιβλίων, έως τα
τέλη Οκτωβρίου το 60% και
η κατάσταση αναμένεται να
έχει εξομαλυνθεί πλήρως
έως το Νοέμβριο.
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ να έχουν προ-
ετοιμαστεί για να μοιρα-

στούν στα σχολεία 1.200 τίτ-
λοι βιβλίων σε 32.000.000
αντίτυπα. Ακόμη, τονίστηκε
ότι τα βιβλία που υπάρχουν
ήδη προέρχονται από τα περ-
σινά αποθέματα και το ίδιο
ισχύει και γι αυτά που υπάρ-
χουν στα βιβλιοπωλεία και
τα οποία πωλούνται από 1,50
έως 9 ευρώ.

Οι καθηγητές ζήτησαν νω-
ρίτερα την παραίτηση της
υπουργού Παιδείας, Άννας
Διαμαντοπούλου και όσων

εμπλέκονται στις καθυστε-
ρήσεις, ενώ κατηγορεί την
κυβέρνηση πως «φρόντισε
να αφήσει τα παιδιά μας
χωρίς το βασικό εργαλείο
μάθησης, το βιβλίο. Οι κα-
θηγητές στέκονται και στις
ελλείψεις διδακτικού προ-
σωπικού.Μέσα σε δυο χρό-
νια συνταξιοδοτήθηκαν
συνολικά στην εκπαίδευση
πάνω από 17.000 εκπαιδευ-
τικοί. Στη θέση τους, η κυ-
βέρνηση προσέλαβε
λιγότερους από 3.400».
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Για πρώτη φορά μετά την Κατοχή, 
τα σχολεία Ελλάδος χωρίς βιβλία! 
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