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Η ντόπια ράτσα, οι ξενόφερτες
και οι ξεχωριστές σηµαίες τους

ΤΗΝ ΕΙΠΕ την… αρλούµπα του, ο
αρχηγός της Πολιτειακής Αντι-
πολίτευσης ΝΝΟ  Λουκ Φόλεϋ
κι’ ενώ πήγαινε για µαλλί,
βγήκε κουρεµένος. Όσο µπορεί
δηλαδή να κουρευτεί ένα κε-
φάλι σχεδόν φαλακρό που, όχι
µόνο δεν αύξησε τα ποσο-
στά δηµοτικοτητάς του
όπως ήλπιζε, αλλά µάλ-
λον τα µείωσε αφήνοντας
µεγάλες πιθανότητες
επα- νεκλογής των Λίµπε-
ραλς, στις προσεχείς !

Η ΑΡΛΟΥΜΠΑ Φόλεϋ
συµπυκνώνεται στην υπόσχεσή του ότι αν
(ΑΝ) εκλεγεί θα καθιερώσει την καθηµε-
ρινή ανάρτηση της σηµαίας των Αµπορί-
τζινις στην Γέφυρα του Σύδνεϋ και
παντού δίπλα στην αυστραλιανή σηµαία.
Για όλο το χρόνο κι’ όχι για λίγες µόνο
ηµέρες – όπως γίνεται ως τώρα.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ του κ. Φόλεϋ που είχε
στόχο την αύξηση της δηµοτικότητάς του,
έφερε τ’ αντίθετο αποτέλεσµα, όπως και οι
υπογραφές υποστήριξης της υπόσχεσής
του από  70.000 πολίτες που κατέδειξαν

ότι µόνο 1% του λαού εκδηλώνεται
υπέρ αυτής της άποψης. Ενώ

όόόλο το υπόλοιπο αδιαφορεί, ή
διαφωνεί. Και καλά κάνει! 

∆ΙΟΤΙ δυό σηµαίες της ίδιας
χώρας αναρτηµένες ολοχρονίς,

κάθε άλλο παρά αφο-
µοίωση δηλώνουν. Ε-
νώ θα ήταν προτιµώ-
τερο να καθιέρωνε η
Αυστραλία ΜΙΑ ΣΗ-
ΜΑΙΑ που µαζί µε τα
σηµερινά υπάρχοντα
αστέρια και βρετανό-
σταυρους  (άνω αρι-

στερά) ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, σε σµίκρυν-
ση και την σηµαία των Αµπορίτζινις!

ΜΕ ΤΟ ΜΑΥΡΟ, το χρώµα, που συµβολί-
ζει το  δέρµα τους, το κοκκινο που συµβο-
λίζει την γή τους και τον κίτρινο κύκλο
στο µέσον, που συµβολίζει τον ζωοδότα
ήλιο. Αυτή την ιδέα ώσµωσης των δύο ση-
µαιων ως σύµβολο αδελφοποίησης γηγενών
κι επηλύδων Αυστραλών, προτείνω και
θεωρώ περισσότερο σωστή και ∆ΙΚΑΙΑ...
Αλλά σιγά… που θα µ’ ακούσουν.

ΑΜΑΝ ΒΡΕ ΜΙΚΗ, σε σέβοµαι, θαυ-
µάζω το έργο σου το µουσικό και ανα-
γνωρίζω τον βαθύ κι’ αληθινό σου πα-
τριωτισµό, αλλά η προχθεσινή σου οµι-
λία όσο σωστή και νάτανε λόγω του µή-
κους της µε νύσταξε κάποιες φορές.
Βλέπεις  ήταν για εµάς εδώ βαθειά µε-
σάνυχτα όταν σταµάτησες την αρχική
οµιλία σου κι εκεί που νόµιζα πως εί-
χες τελειώσει σ’ άκουσα να λες ότι αυτά
ήταν τα προκαταρτικά και τώρα θ’ άρ-
χιζε ο κύριος λόγος σου.

ΣΩΣΤΟΣ, πολύ σωστός στις επισηµάν-
σεις του, ο Μεγάλος Μουσουργός µας,
αλλά αν ο λόγος του, λόγω µήκους, ίσως
να µη µε πείραζε τόσο... αν ήταν τουλά-
χιστον τραγουδιστός. Μέχρι και οι χει-
ροκροτητές φάνηκε να κουράστηκαν
και, σε κάποια σηµεία, το αναµενόµενο
χειροκρότηµα δεν ακούστηκε.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ, ένας είναι ο Μίκης
µας και σ’ αυτή την ηλικία µάλιστα, του
οφείλουµε κατανόηση. Ακόµη κι αν α-
πορρίπτει το  «ουκ εν τω πολλώ το εύ,
αλλά εν τω εύ τω πολύ».

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τα κέρδη που θα προ-
κύψουν από το Συλλαλητήριο της Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης που προηγήθηκε
δεν τα βλέπω νάρχονται και µακάρι να
διαψευθώ. Εκτός από την πτώση της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Καµµένος
τραβήξει το σχοινί και δεν ψηφίσει µα-
κεδονικό όνοµα για τα Σκόπια. Αλλά α-
πίθανη κι αυτή η εκδοχή καθότι καρε-
κλα νπουργική δεν θα ξαναβρεί!

Σωστός αν και... µακρύς
ο λόγος του Θεοδωράκη

1,5 εκ ή 140.000;
ΟΣΟ ΜΕΓΕΘΥΜΕΝΟ και
νάναι το ενάµισυ εκατοµµύριο
λαού που, σύµφωνα µε τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ, συγκεντρώ-
θηκε στο κέντρο της Αθήνας
για το Συλλαλητήριο της Κυ-
ριακής, ΕΙΝΑΙ Α∆ΥΝΑΤΟΝ να
κατεβαίνει στις 140.000 µόνο,
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της
Ελληνικής Αστυνοµίας…

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, βεβαίως,.

Η οποία µε τον
φασιστικό αριστε-
ρισµό της (χαρα-
κτηρισµός του
Μίκη) θέλει να
κουµαντάρει κατά
βούληση τα πάντα
ό- λα. Από ∆ικαιο-
σύνη και Αστυνο-
µία, µέχρι
κανάλια, εφηµερί-
δες και Ταµεία.

Ο Άρης έχει ψήφους 
ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ τα νεα; Ο Άρης ο
Σπηλιωτόπουλος, που άφησε
και µουστακάκι,  δήλωσε ότι θα
βάλει, ούτως ή άλλως υποψη-
φιότητα για ∆ήµαρχος Αθηνών.
Και καλά θα κάνει! Οι οµοφυ-
λόφιλοι αυξάνονται και πληθύ-
νονται σ’ όλα τα πλάτη και
µήκη. Κι η Αθήνα δεν µπορεί ν’
αποτελεί εξαίρεση. Εξ’ άλλου
δεν θάναι ο πρώτος… ∆ήµαρχος
είχε εκλεγεί και ο Νικήτας, ο
Κακλαµάνης - καλή του ώρα.

Βρήκε το αποτέλεσµα 
πριν βγεί το επίσηµο
ΓΝΩΣΤΟ βέβαια ότι ο Nίκος
Αναστασιάδης επανεξελέγη

Πρόεδρος της Κύπρου µε ποσο-
στό 55.9% έναντι του 44.1%
που συγκέντρωσε ο αντίπαλό-
ςτου Σταύρος Μάλας.

ΑΥΤΟ όµως που ίσως δεν πα-
ρατηρήθηκε είναι ότι από τα
πολλά και διάφορα exit polls
που γνωστοποιήθηκαν κάποιες
ώρες πριν βγεί το επίσηµο τε-
λικό αποτέλεσµα  αυτόπου
“πρώτευσε» ήταν το TVONE
προβλέποντας για µέσο όρο το
56% υπέρ του κ. Αναστασιάδη.
∆ηλαδή µόλις ένα δέκατο του
εκατοστού από το 55.9% που
συγκέντρωσε τελικα.

Κάψιµο σηµαιών 
ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ, πρό του συλ-
λαλητηρίου έκαψαν σηµαία
των Σκοπιανών!  ∆εν χειροκρο-
τούµε την πράξη. Απλώς είναι
λιγότερο αηδιαστικό να καίγον-
ται από Έλληνες σηµαίες αντι-
παθητικών γειτόνων παρά ση-
µαίες της Ελλάδος από αυτοκα-
λούµενα Ελληνόπαιδα!
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Τα Ελληνικά Σχολεία της Αλεξάνδρειας θα εορτά-
σουν την Παγκόσµια Ηµέρα της Ελληνικής Γλώσ-
σας στις 9 Φεβρουαρίο, µε µία εκδήλωση που θα
αναδείξει γύρω τους τον πολιτιστικό πλούτο της

ελληνικής γλώσσας, . Εµείς εδώ τι κάνουµε;


