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O Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα... 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
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ΤΟΥ ΣΟΥΡΑΜΕ ούκ ολίγα από ραδιο-
φώνου την Κυριακή του Κώστα του Ζου-
ράρη, αυτού του σπουδαίου αριθµού  δη-
λαδή νούµερου, που φιγουράρει ανάµε-
σα στα άλλα του είδους που υπάρχουν εν
αφθονία στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ. Και, δυστυχώς, παρ’ όλον ότι την
έδωσε την παραίτησή του, µετά από το
σπρώξιµο του Καµµένου, ο Τσίπρας δεν
την έκανε δεκτή. Για γνωστούς λόγους
που θ’ αναφερθούν στη συνέχεια 

ΟΠΟΤΕ παραµένει, επι του πα-
ρόντος στην κυβέρνηση, ως υφυ-
πουργός Α-παιδείας o κ.
Ζουράρις, έχοντας και πάλι καθυ-
βρίσει δεξιά κι αριστερά, αυτή τη
φορά µάλιστα όχι µόνο τους οπα-
δούς του Ολυµπιακού, αλλά και
του Άρη. Ξεσηκώνοντας µεγάλη
µερίδα Θεσσαλονικιών, ακόµη κι’
εναντίον των ΑΝ.ΕΛ, του Π. Καµ-
µένου, χάρη στους οποίους εξελέγη βου-
λευτής κι έγινε και υφυπουργός, o
Kωστής. ∆ιότι ως αρχηγός του κόµµατος
«Πυρίκαυστος (…κατακαµµένη) Ελλάς»
δεν είχε πιθανότητα εκλογής. Κι’ ούτε
διατηρεί την αρχηγία αυτού του κόµµα-
τος, όπως δηλώνει, διότι γνωστοποι-
ήθηκε ότι τον έχουν αντικαταστήσει!!
Ο  ΖΟΥΡΑΡΙΣ δεν είναι βέβαια ο χειρό-
τερος που έχει υπουργοποιηθεί από τότε
που… πρωθυπουργοποιήθηκε ο κ. Τσί-
πρας. Μάλιστα περισσότερο επιζήµιος
όλων εξακολουθεί να παραµένει ο κ. Βα-
ρουφάκης που συνετέλεσε τα µέγιστα
στο φόρτωµα άλλων 80 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, πάνω στις παραφορτωµένες από
χρέος, πλάτες του ελληνικού λαού.

ΦΩΣ – ΦΑΝΑΡΙ ότι ο Τσίπρας δεν έκα-
νε δεκτή την παραίτηση Ζουράρι διότι

σε λίγες ώρες θα έπρεπε να υπερψηφι-
στεί στη Βουλή το βεβαρυµένο πολυνο-
µοσχέδιο και δεν ήθελα να διακινδυνεύ--
σει την απόρριψή του. Που να φανταζό-
ταν πως θα τουρχόταν και η κα Μεγαλο-
οικονόµου να ενταχτεί µάνι - µάνι στην
Κοινοβευτική του Οµάδα, ελπίζοντα;ς
ίσως να πάρει τη θέση Ζουράρι 

Ο ΟΠΟΙΟΣ είχε δηλώσει πως θα το ψή-

φιζε το πολυνοµοσχέδιο, έστω και ως πα-
ραιτηθείς από την κυβέρνηση. Καθότι
θα κρατούσε την βουλευτική του έδρα
που  συνοδεύεται και από ένα µισθό
7.000 ευρώ - χώρια τα έξτρα. Τα οποία
φαίνεται ότι δεν θέλει να τα στερηθεί ο
σύγχρονος… Αριστοφάνης. Όπως και αρ-
κετοί άλλοι που, θέλουν δεν θέλουν, αν
και αριστεροί, υπακούουν στα δεξιά κε-
λεύσµατα. Όπως και οι δεξιότατοι
ΑΝ.ΕΛ… αριστεροποιούνται ευχαρί-
στως, µόνο και µόνο για να µη χάσουν
την καρέκλα. Πολλά γαρ τα οφέλη της
καρέκλας…

ΜΙΑ ΟΜΩΣ που αναφερθήκαµε στον
Αριστοφάνη, την σάτιρα του οποίου επι-
καλέστηκε ο κ. Ζουράρις για να δικαιο-
λογήσει το νέο φιγουρατζίδικο
υβρεολόγιό του, τον πληροφορούµε ότι

δεν τρώνε κουτόχορτο όλοι όσοι τον
ακούν! Και πως και στην Αυστραλία
ακόµη υπάρχουν αρκετοί που έχουν µε-
λετήσει, αλλά κι έχουν, ανεβάσει έργα
του αθάνατου αρχαίου µας κωµωδιογρά-
φου. Γνωρίζοντας ότι  η αριστοφάνειος
σάτιρα κι η αθυροστοµία των έργων του
αρχαίου ποιητή στόχευαν ΝΑ ∆Ι∆Α-
ΞΟΥΝ µ’ αυτόν τον... ελκυστικό για τον
λαό τρόπο ,τους αρχαίους Αθηναίους  κι
ΟΥ∆ΕΜΙΑ  σχέση µπορούν να έχουν µε
τις εντελώς ανάρµοστες και άνευ σοβα-
ρής αποστολής… αρχαιολογούσες βρισιές
του κ. Ζουράρι. Πέραν από την επίδειξη
της γνώσης του Κωστή πολλών αρχαίων
όρων  που έχουν εντελώς πλέον αχρη-
στευτεί.

ΟΠΩΣ την περιβόητη αναφορά στα
«µέζεα του στεατοπυγικού υποσυστήµα-
τος» κι αργότερα κάποιες άλλες… σε-
ξουαλίζουσες αναφορές που µας οδηγούν
στη σκέψη πως ούτε µε τα µπλέ χαπάκια
πλέον τα καταφέρνει. Γι’ αυτό και τη
βγάζει µε… αναφορές σε όργανα και λέ-
ξεις εν… αχρηστία.

ΚΑΤΩ τα;α χέρια λοιπόν από τον Αρι-
στοφάνη Κωστή, γνωρίζοντας  µάλιστα
ότι ο Πλάτων έγραψε γι’ αυτόν και το
γράφω όπως το έχω συγκρατήσει, πως
«Οι Χάριτες ψάχνοντας για Ναό που ου-
δέποτε θα καταρρεύσει βρήκαν την
ψυχή  του Αριστοφάνη». Στην δική σου
περίπτωση µάλλον γι’ αυτογκρέµισµα
πρόκειται. Καθότι στη βιογραφία σου
είδα ότι τυγχάνεις υιός επιστήµονος που
διαβίωσε  τρείς αιώνες - γεννηθείς στα
τέλη του 19ου (1899) κι αποβιώσας στην
αρχή του 21ου (2001) αλλά και ότι έχεις
περατώσει σπουδαίες σπουδές - που ίσως
θα ήταν καλλίτερα να µη τις είχε κάνει!

Μίστερ Ζουράρι, είσαι ένα... µέζεο, µπρος στον Αριστοφάνη Μίστερ Ζουράρι, είσαι ένα... µέζεο, µπρος στον Αριστοφάνη 

∆ΕΞΙΑ: Ο Αριστοφά-
νης και ΚΑΤΩ αυτός 
που κακώς φιλοδοξεί 

να τον διαδεχτεί... 

ΤΟ ΕΠΑΘΑ ΧΘΕΣ το ξαναπα-
θαίνω και σήµερα. Πιάνω να
γράψω το πρώτο µου µικρό
σχόλιο και να τούτο, να εκείνο,
τρώω σχεδόν όλη τη σελίδα µε
µια µόνο� ιστορία 

ΣΗΜΕΡΑ ο κυρ Ζουράρις µας
έφαγε τα δύο τρία της σελίδας
και πολύ θα ή θελα αν ξέρει
κάποιος ύη κάποια τι σηµαίνει

ζουράρ να µας το πεί. Γιατί
έψαξα και δεν το βρήκα.
ΚΑΤΙ που οπωσδήποτε θά-
θελα σήµερα ν’ αναφέρω, εµ-
πνευ- σµένος από την πρόσφα-
τη γνωριµία µου µε τον Σύλλο-
γο και την Λέσχη των Ναυπα-
κτίων Σύδνεϋ είναι το γεγονός
ότι ενώ ΥΠΑΡΧΟΥΝ χιλιάδες
οµογενείς Ιατροί, δικηγόροι, κα-
θηγητές, διδάσκαλοι, αρχιτέκτο-
νες κι άλλοι καταξιωµένοι επαγ-
γελµατίες σε διάφορους τοµείς

Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ που είχε
ιδρυθεί µε τα’ όνοµα Greek-
Australian Professionals Asso-

ciation (GAPA)(GAPA) ... υπάρχει αλλά
δεν λιτουργεί – κι είναι ντροπή!

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που υπάρχουν
Σύλλογοι µέχρι και για την περι-
φέρεια της Άνω Κρύας Βρύσης,
στην οποία συχνά αναφέρεται ο
καλός συνάδελφος Γ. Χατζηβα-
σίλης, είναι όντως ντροπή να
έχουµε ρίξει στα σκουπίδια ένα
Σύλλογο που πολλά θα µπο-
ρούσε να προσφέρει και, προ-
πάντων, ΝΑ ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙ!

ΤΟΣΟ στην Παροικία µας,
όσο και στην Αυστραλιανή Κοι-
νωνία, αλλά και στην Πατρίδα
µας, την Ελλάδα, που θα νοι-

ώθει περηφάνεια έστω και µόνο
από την ύπαρξη ενός Συλλόγου
µε µέλη τόσους καταξιωµένους
οµογενείς.

ΦΤΑΝΕΙ αυτός ο Σύλλογος
να είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ κι όχι
πεθα- µένος όπως ο GAPA..
∆υο– τρείς συµπατριώτες
µας επι- στήµονες, από µόνοι
τους εξέφρασαν την επιθυµία
να συ- νεργαστούν για την
αναγέννη-  ση του GAPA. Ας
σπεύσουν κι’ άλλοι ν’ ανταπο-
κριθούν στο κάλεσµα που
θα δεχτούν σύντοµα.

Ντροπή να σβήσει αυτός ο Σύλλογος


