
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 23 JANUARY 2018 5ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
 tserdanisg@hotmail.com

Ο Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα...

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ Σάββατο
στην κάτω αίθουσα του κτη-
ρίου του Μεγαλέξανδρου στο
Μάρρικβιλ, όπου εδώ και µερι-
κούς µήνες λειτουργεί το νυ-
κτερινό κέντρο ΑΣΤΕΡΙΑ πλη-
ροφορηθήκαµε ότι πέφτει αυ-
λαία στην λειτουργία αυτής
της επιχείρησης! Αφ’ ενός διότι
τα έξοδα της ήσαν µεγαλύτερα
των εσόδων κι αφ΄ετέρου επει-
δή την ίδια απαιτεί να ενοικιά-
σει η Οικοδοµική Εταιρία που
έχει ήδη ενοικιάσει και τον ά-
νω όροφο, µε γενναίο ενοίκιο.

ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ µεταξύ µελών
και παραγόντων του «Μεγαλέ-
ξανδρου»  έχει προ πολλού
δηµιουργηθεί διχασµός και
ωρι- µένοι πρώην διοικητι-
κοί έχουν στερηθεί ακόµη
και το δικαίωµα συµµετο-
χής στις Συνελεύσεις της
Αδελφότητάς τους. Το θέµα
όµως αυτό δεν θα µας απα-
σχολήσει σήµερα…

…ΑΡΚΟΥΜΕΝΟΙ στην διαβε-
βαίωση του προέδρου ότι ουδέν
ακίνητο του Μεγαλέξανδρου
έχει πουληθεί, ούτε χρεοκοπία
απειλεί την Αδελφότητα, αλλά
ούτε και υπάρχει βούληση για
πώληση των ακινήτων της στο
εγγύς µέλλον.

«ΜΕΤ Α ΕΝΟΙΚΙΑ που ει-
σπράττουµε µπορούµε να λει-
τουργούµε άνετα και πέρα από
τις αίθουσες που παραχωρούµε
έχουµε κρατήσει τα Γραφεία
µας στον άνω όροφο, καθώς και
το χώρο του µπάρ στο πίσω
µέρος τής κάτω αίθουσας όπου
µπορούµε να συγκεντρωνόµα-
στε. µας δήλωσε χθες ο πρό-
εδρος κ. Παντζούρης  

Το ερυθρόλευκο γλέντι
ήταν χωρίς τον Ζουράρι

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ όµως τα τού
«Μεγαλέξανδρου» θα ήταν πα-
ράληψη να µην αναφερθεί ότι
στην δύση της εκεί λειτουρ-
γίας του κέντρου ΑΣΤΕΡΙΑ φι-
λοξενήθηκε η πρώτη φετεινή
εκδήλωση των Οργανωµένων
Οπαδών του Ολυµπιακού. Η
οποία περιελάµβανε την κοπή
της Βασιλόπιτας κι’ ένα πολύ-
ωρο γλέντι µε την συµµετοχή
και των πελατών του κέντρου
που είχαν γεµίσει τα άλλα µι-
σά τραπέζια παρουσιάζοντας

εικόνα «φουλ χάουζ». Κάτι που
σπάνια συνέβη στους 5 µήνες
λειτουργίας των «Αστεριών» 

ΚΑΤΑ τη διάρκεια της βραδιάς
στα ΑΣΤΕΡΙΑ ένας από τους ο-
παδούς του Ολυµπιακού, στον
οποίο έδωσα συγχαρητήρια για
την επιτυχία της εκδήλωσής
τους, µου είπε επί λέξει τα
εξής: «Ξέρεις είχαµε καλέσει
και τον Ζουράρι, αλλά δεν ήρ-
θε. Αν ερχόταν θα καλοπέρνα-
γε και θα µάθαινε που έχουν
τα µέζεα οι γαύροι. Αν και το
το… µάθηµα δεντο γλιτώνει».

ΦΑΝΕΡΗ η απειλή και εξ’ Αυ-
στραλίας για τον πρώην Υφυ-
πουργό Ελληνικής Παιδείας
(τροµάρα του) υπερασπιστής
του οποίου φύτρωσε και ανά-

µεσα στους ακροατές της εκ-
ποµπής µου (προφανώς και
αναγνώστη µας) που µού τα
έψαλε προχθές δεόντως.

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΟΥ στο
σταθµό ζήτησε να µου µιλήσει
εκτός αέρος και µου έσυρε ούκ
ολίγα για το θράσος µου να κα-
τηγορήσω τον κ. Ζουράρι  ενώ
δεν είµαι άξιος ούτε τα παπού-
τσια του να δέσω!

Βρήκα και  µπελά 
από υποστηρικτή 

∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι είδος παπούτσια
φοράει ο Ζουράρις πάντως ως 

υφυπουργός Παιδείας αποδεί-
χτηκε φίλε µου, όχι µόνο ξυ-
πόλητος, αλλά και ξεβράκωτος.
∆ιότι, αφού… χάρισε στους
Τούρκους τα 16 νησάκια µας
που αυτοί έχουν βάλει στο
µάτι λέγοντας «και τι έγινε αν
µας τα πάρουν, ένα σωρό νησιά
έχουµε». Στην συνέχεια σε µια
συνέντευξη (πριν… ξεχέσει τα
εκατοµµύρια των οπαδών του
Ολυµπιακού και αρκετές χι-
λιάδες του Άρη), ανέφερε µε-
ταξύ άλλων και τα εξής: 
«Έχει ο Σεφέρης µια φράση
που είναι σαν να την έγραψε
γι’ αυτή τη γυναίκα: (ΣΣ την
Ολυµπιονίκη Βούλα Πατουλί-
δου, προς την οποία εκδηλώνει
δηµοσίως όχι µόνο θαυµασµό
αλλά και ο,τιδήποτε άλλο µπο-
ρείτε να φανταστείτε. Συνεχί-

ζει λοιπόν λέγοντας «Αυτή η
ακίνητη κίνηση (;) σου κόβει
την ανάσα». ∆εν µπορείς να
πιάσεις τον κώλο σε µια από-
λυτη θεά. Απλώς την προσκυ-
νάς. Μόνο αν στο επιτρέψει η
ίδια η θεά θα της πιάσεις τον
κώλο.., αλλά µετά θα χτυπή-
σεις το χέρι σου που τόλµησε
αυτή την κίνηση.»

ΠΑΡΑΚΑΛΩ λοιπόν, να  µη µε
κακολογείτε. Ο πρώην υπουρ-
γός Παιδείας… κωλοµπαρδί-
ζει. Όχι εγώ!  Στην ίδια µάλι-
στα συνέντευξη πιάνει και το
θέµα του αγοραίου έρωτα, για
τον οποίο σύµφωνα µε τον
ίδιο... κόπηκαν οι εκδροµές
µαθητών στο εξωτερικό. Να τι
λέει: «Πήγα στη Γαλλία µε µια
καλλονή πόρνη. Ήταν από τις
ωραιότερες γυναίκες που έχω
δει στη ζωή µου. Ήταν υπέ-
ροχη η εµπειρία του αγοραίου
έρωτα. Πήγα µιάµιση φορά
µαζί της. ∆εν έχει να κάνει µε
τη διείσδυση. Λέω µιάµιση
φορά, γιατί από ένα σηµείο και
µετά ήταν λίγο ανόρεχτα»

ΟΣΟΙ κατάλαβαν κατάλαβαν.
Κι όσοι δεν κατάλαβαν γλίτω-
σαν. Τον έµετο – κοινώς ξέρα-
σµα. Από την εικόνα ποντικό-
φατσας να… διεισδύει – γιάκ! .

ΤΕΛΟΣ φίλε αναγνώστη, δεν
ξέρω αν τα παπούτσια του Ζου-
ράρι σου έχουν κορδόνια κι αν
µπορώ να τα δέσω. Σίγουρα
όµως είναι για δέσιµο τόσον ο
ίδιος (κρίµα στη µόρφωσή του)
όσο κι όσοι τον θαυµάζουν ή
τον θαύµαζαν –συµπεριλαµβα-
νοµένου και του κ. Τσίπρα ο
οποίος τον υπουργοποίησε, ό-
πως και τόσα άλλα... νούµερα.

Tα “Μακεδονικά” της Θεσσαλονίκης 
και τα “Μεγαλεξανδρινά” τού Σύδνεϋ

ΣΤΟ ΠΟ∆Ι η Θεσσαλονίκη µε το επιτυχές µεν άχρηστο (*) δε, αντισκοπιανό  Μακεδονικό συλλαλη-
τήριο, από το οποίο φυγαδεύτηκε ο Ζουράρις κακήν κακώς. Είχαµε όµως και στο Σύδνεϋ κάποια
Μακεδονικά συµβάντα. Σχετιζόµενα µάλιστα µε τον Μεγαλέξανδρο. Όχι τον αρχαίο στρατη- λάτη,
την δόξα του οποίου καπηλεύονται οι Σκοπιανοί, αλλά το σύγχρονο κλαµπ του Μάρρκβιλ, που φέρει
τ’ όνοµά του. Και το οποίο, σύµφωνα, µε ανυπόστατη  καταγγελία Μακεδόνα συµπαροίκου  έχει  ξε-
πουληθεί, µε ηλεκτρονική δηµοπρασία, που ελάχιστοι αντελήφθησαν. Η γνωστοποίηση (µπούρδα,
όπως αποδείχτηκε) έγινε στον αέρα από ακροατή της εκποµπής µου, που έδωσε κι ονοµατεπώνυµο,
αλλά  ευτυχώς κατάφερα να επικοινωνήσω εγκαίρως µε τον πρόεδρο της Μακεδονικής Αδελφότη-
τας, Αντ.ωνη Παντζούρη, ο οποίος εξοργισµένος διέψευσε την εν λόγω πληροφορία, χαρακτηρίζον-
τας αυτές τις διαδόσεις ως προερχόµενες  από  µερικούς κακόβουλους αντιπάλους των διοικούντων.
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