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Ο Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα...

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΡΟΪΌΝΤΑ 
εµείς και τα παιδιά µας 
ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟ, λέει στα προϊόντα που περιέχουν πο-
σότητες ζάχαρης (αναψυκτικά, ετοιµατζίδικα γλυκά κλπ)
ώστε να µειωθεί η κατανάλωσή τους, κυρίως από τα παιδιά
και να µπεί φρένο στην συνεχώς αυξανόµενη παχυσαρκία
και τ’ άλλα επακόλουθα της...

ΤΟ ΜΕΤΡΟ όµως αυτό χαρακτηρίζεται ΑΝΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΟ και σίγουρα, είτε προστεθεί, είτε δεν προστεθεί
η φορολόγηση στην τιµή η κατανάλωση δεν πρόκειται να
µειωθεί. Γι’ αυτό αν οι Αρχές πραγµατικά ενδιαφέρονται για
περιορισµό της ζαχαροκατανάλωσης, ας φροντίσουν ΝΑ
ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ (δια νόµου) στους παραγωγούς ζαχαροπροϊόν-
των την µείωση του ποσοστού ζάχαρης σ’ ότι πουλάνε.

ΣΥΝΗΘΩΣ οι φιλάνθρωποι δωρητές χα-
ρίζουν µικρά ή µεγάλα ποσά ή κι ολόκλη-
ρες περιουσίες προκειµένου να
βελτιώσουν την ζωή συνανθρώπων τους.
Στην προκειµένη όµως περίπτωση έχουµε
µια σηµαντική δωρεά προς βελτίωση αν-
θρωπίνων θανάτων!!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για τον πάµπλουτο Κουηνσ-
λανδο Κλεµ Τζόνς, που διετέλεσε δήµαρ-
χος του Μπρίσµπαν από το 1961 ως το
1976 και προσφέρει το µεγαλύτερο µέρος

της περιουσίας
του σε φιλανθρωπίες. Μεταξύ των οποίων
και η προσφορά $5 εκατοµµυρίων υπέρ
της καµπάνιας για καθιέ- ρωση της προαι-
ρετικής ευθανασίας σ’ όποιον, ή σ’ όποια
την επιθυµεί.
ΠΡΙΝ εκδηλώσετε κάποια άποψη επί της
απόφασης ενός ατόµου να ευ-θανατωθεί
(να καλοπεθάνει, δηλαδή) όταν βλέπει ότι
δεν αξίζει να ζεί, χρειάζεται να σκεφθείτε
πολύ. Ιδιαίτερα ως Χριστιανοί, γνωρίζον-
τες ότι η αυτοκτονία δεν επιτρέπεται σε
σηµείο µάλιστα που ν’ απαγορεύεται η
ταφή τους.

ΟΠΟΤΕ όλοι πρέπει να ζούν, έστω και
κάτω από τυραννικές συνθήκες. Περιµέ-
νοντας την ώρα τους. Κι ακούγοντας τον
...Λευτέρη Πανταζή να τους προστάζει
τραγουδιστά, βασανιστείτε, βα-σα-νι-στεί-
τε (στην πίστα της ζωής, όσο ζείτε).

ΣΑΝ να µην έφταναν οι διαµάχες µεταξύ της Πολιτειακής
Κυβερνήσεως και των οδηγών τραίνων, λεωφορείων κλπ.,
ήρθε κι αυτό το «ανεξήγητο», µέχρι στιγµής σιδηροδροµικό
ατύχηµα, που έστειλε στα νοσοκοµεία 16 επιβάτες. Κάποιοι
από τους οποίους πετάχτηκαν στον αέρα όταν το τραίνο σαν
νάταν µεθυσµένο χτύπησε µ’ αρκετή ταχύτητα πάνω στο
φραγµό της διαδροµής του.

∆ΕΝ… ΕΠΙΑΣΑΝ τα φρένα, ή µήπως ο οδηγός δεν είχε
σώας τας φρένας εκείνη τη στιγµή.  ∆ικαιολογηµένο το ερώ-
τηµα. Όπως και η… υποψία ότι το τραίνο, από µόνο του,
την έκανε τη ζηµιά για να τροµοκρατήσει την Πολιτειακή
Κυβέρνηση και να την αναγκάσει να υποχωρήσει στις απαι-
τήσεις των οδηγών για 6% και όχι 3% αύξηση των µισθών.

ΧΑΜΕΝΟΣ κόπος όµως. Παρ’ όλον ΄τι το δυστύχηµα συνέβη
ώρες µόνο πριν την συνεδρίαση και τις συζητήσεις µεταξύ
εκπροσώπων της κυβέρνησης και των Γιούνιονς των οδηγών
που διήρκησαν οκτώ (8) ώρες, ουδεµία συµφωνία προέκυψε!

Γι’ AYTO ετοιµαστείτε να ταλαιπωρηθείτε από την προ-
αναγγελθείσα 24ωρη απερ- γία ΟΛΩΝ των οδηγών που προ-
γραµµατίστηκε για την ηµέρα που τα περισσότερα παιδιά
επιστρέφουν στα θρανία. Ώστε νάναι ακόµη χειρότερη η τα-
λαιπωρία.

Βλέπουν πορνό 
αλλά τι πορνό;;

ΚΙ ΕΝΩ αυτά συµβαίνουν στην
Αυστραλία στην Αγγλία οι Επιχει-
ρηµατίες – εργοδότες καταγγέλουν
ότι µεγάλο ποσοστό των υπαλλή-
λων τους περνά αρκετές ώρες την
εβδοµάδα παρακολουθώντας µέσω
ίντερνετ βίντεο µε σκληρά πορνό!

ΑΝ το πορνοθέαµα συνοδεύεται
και από άλλη δραστηριότητα… αυ-
τοδιαχείρησης, δεν αναφέρεται στη
σχετική είδηση. Ούτε και τα ποσο-
στά των εργαζοµένων που παρακο-
λουθούν ερωτικές περιπτύξεις µε-
ταξύ κανονικών ζευγαριών, ή µόνο
µεταξύ ανδρών. Το οποίο πιθανώς
να είναι και µεγαλύτερο. Καθότι
µιλάµε για… Αγγλία!!

Με συµµετοχή και του... άφρενου τραίνου 
η διαµαχη µεταξύ κυβέρνησης κι οδηγών

Μια ∆ωρέα όχι για καλή ζωήΜια ∆ωρέα όχι για καλή ζωή
αλλά για ένα καλό θάνατο...αλλά για ένα καλό θάνατο...

Όπως και το 1992, Όπως και το 1992, so what??so what??


