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Πάρτον Αλέξη αγκαλιά κι αγάπα τον

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Παρασκευή
αναφέρθηκα στην διαµάχη που
έχει ξεσπάσει µεταξύ Αθηναίων
και αθηναι�ίζοντων του Σύδνεϋ
και ΟΛΑ όσα ανέφερα απεικονί-
ζουν την πραγµατικότητα όπως
και η απαισιόδοξη πρόβλεψη
την οποία εξέφρασα µαζί µε την
ευχή η συµφιλίωση να επιτευχ-
θεί, παρ’ όλον ότι φαίνεται απί-
θανη!

ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ όµως θα ήθελά
να διευκρινήσω και είναι αυτό
που αφορά την φράση περί
ιδρύσεως νέου Συλλόγου Αθη-
ναίων (µη Αθηναίων στην πλει-
ονότητα τους ). Το οποίο κακώς
δίνει τηνεντύπωση ότι µη Αθη-
ναίοι τυγχάνουν µέλη της µίας εκ
των δύο πλευρών. Μη Αθηναίοι
τυγχάνουν µέλη και στις δύο
πλευρές γεγονός που κάθε άλλο
παρά άσχηµο είναι. Αφου ως

γνωστόν ΟΛΟΙ
ΜΑΣ µπορούµε να
εγγραφούµε µέλη
σ’ οποιονδήποτε
από ,τους τοπικούς
Συλλόγους µας,
άσχετα η καταγωγή
µας είναι από άλλη
ελληνική περιοχή.

ΠΑΝΤΩΣ επί του
θέµατος επίλυσης
των διαφορών µε-
ταξύ των αντιµαχό-
µενων Αθηναίων

µας (και µη) ο επικεφαλής της
4µελούς Επιτροπής Συµφιλίω-
σης και πρόεδρος της Κυπρια-
κής Κοινότητας Σωτήρης
Τσουρής, µας είπε προχθές ότι η
προσέγγιση ανεβλήθη και πρό-
κειται να γίνει εντός της εβδοµά-
δος.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ της ρα-
διοφωνικής συνοµιλίας µας
όµως ο κ. Τσουρής αναφέρθηκε
σε άλλα, ίσως πολύ πιο ενδιαφέ-
ροντα θέµατα, ελληνοκυπριακά.
Όπως το Συνέδριο της ΠΑΝ-
ΣΕΚΑ (Παναυστραλιανής Συντο-
νιστικής Επιτροπής Κυπριακού
Αγώνα) που έγινε στην Μελ-
βούρνη, µε κύριο στόχο την
διοργάνωση των εκδηλώσεων
του άλλου µήνα, για την Μαύρη
Επέτειο, που θα λάβουν χώρα
στις 15 Ιουλίου στο Σύδνεϋ και
22 Ιουλίου στη Μελβούρνη. Σ’
αυτές θα παραστούν επίσηµοι
από την Κύπρο,
µεταξύ των
οποίων ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου
πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού Συ-
ναγερµού.

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το µέλλον της
σηµαντικής ακίνητης περιουσίας
της Κυπριακής Κοινότητας, που
κι αυτό ήρθε στην προχθεσινή
συνοµιλία µε τον κ. Τσουρή,
αυτά που ακούστηκαν από τον
ίδιο, ΑΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΣΟΥΝ ως

παράδειγµα για την διοίκηση
κάθε άλλου συλλόγου µας που
αποφασίζει να πωλήσει ακίνητό
του.

Ο ΠΡΟ∆ΡΟΣ της Κυπριακής
είπε ότι κατ’ αρχάς θα παρου-
σιαστούν ΣΤΑ ΜΕΛΗ όλες οι
προσφορές που υπάρχουν! Τα
µ΄ρελη θα διαξλέξουν τις δύο
πιο καλές κατά τη γνώµη τους.
Στην συνέχεια (όπως δσε προ-
εδρικές εκλογές) θα ξανακλη-
θούν τα µέλη για ν’
αποφασίσουν ποια από τις δύο
βελτιωµένες ή µη επιλέγουν τε-
λικά, αλλά�

ΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΜΗ θελήσουν να
τις απορρίψουν όλες και να προ-
χωρήσουν σε ανακατασκευή του
υπάρχοντος κτηριακού συγκρο-
τήµατος της Κυπριακής µε τρίς
ορόφους κλπ (αντί της αγοράς
κάποιου άλλου σ’ άλλη περιοχή.

ΤΕΛΕΙΩΝΤΑΣ ο γράφων επιθυ-
µεί να συγχαρεί θερµά τον πρό-
εδρο και το ∆/Σ της Κυπριακής
για την τόσο ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
αλλά και ΚΑΘΑΡΗ διαδικασία
που θ’ ακολουθηθεί προκειµένου
ν’ αποφασιστεί τον µέλλον της
περιουσίας των Ελληνοκυπρίων
του Σύδνεϋ. Η οποία είναι ανοι-
χτή και για όλη την οµογένεια.

O Γιωργάκης και τα.. υπάρχοντά του

ΓΡΑΨΑΜΕ πολλά, αλλα κι εξακολουθούµε ν’
ακούµε και να διαβάζουµε περισσότερα γύρω
από την ΕλληνοΣκοπιανή Συµφωνία για την
οποία πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ΟΛΟΙ οι
άλλοι κλαίµε!

ΝΕΑ ΑΦΟΡΜΗ για� κλάµατα είναι
η χθεσινή γνωστοποίηση ότι ο σκο-
πιανός πρωθυπουργός και τoυ Αλέξη
κολλητός κ. Ζάεφ, έδωσε συνέντευξη
στη οποία µεταξύ άλλων� τραγικών
Μακεδονικών, ανέφερε ότι πως η
ονοµασία «Βόρεια Μακεδονία» θα
υιοθετηθεί από τους θεσµούς του
κράτους, όµως σε άλλες περιπτώ-
σεις η χρήση του επιθέτου «Μακεδονικός»
θα είναι ελεύθερη, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό.

ΧΡHΣΗ των προσδιορισµών «Μακεδονι-
κός», «Μακεδονική» ή «Μακεδονικό» θα
µπορούν να κάνουν ιδιωτικές επιχειρήσεις,
µη κυβερνητικοί οργανισµοί και οµοσπονδίες
της ΠΓ∆Μ, τόσο εντός όσο κι εκτός των συνό-
ρων της χώρας, δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ.

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ που παραχώρησε στην
εφηµερίδα Politika, ο κ. Ζάεφ σηµείωσε πως
η ονοµασία «Βόρεια Μακεδονία» θα υιοθετη-
θεί από τους θεσµούς του κράτους, όµως σε
άλλες περιπτώσεις η χρήση του επιθέτου

«Μακεδονικός» θα
είναι ελεύθερη, πα-
ραθέτοντας ως πα-
ράδειγµα το
«µακεδονική κουλ-
τούρα».

ΜΕ ∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ όλα
τα Μακεδονικά θα τα
ορίζουν οι Σκοπιανοί

και αργότερα ίσως και ν’ απαγορεύτει η ίδια
χρήση για κάθε τι που προέδρχαται από την
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΜΑΣ...
ΓΙΑ ΤΗ Ν ΟΠΟΙΑ χρ΄νια τώρα λέω και γράφω
πως θάπρεπε να είχει γίνει ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ-
ΣΤΡΑΤΕΙΑ γνωστή Παγκοσµίως (∆ΙΑΦΗΜΊ-
ΖΟΝΤΑΣ ∆ΙΕΘΝΩΣ ως Μακεδονικά τα
προϊόντα της, τα φεστιβάλ της, την ιστορία
της, τους αρχαίους µακεδονικούς τάφους της
και τόσα άλλα... ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ Μ’ ΑΚΟΥΕΙ;;

Σώζουµε (αν σώζουµε)
τον πλανήτη αλλά ίσως
και να χάνουµε ζωές�’

ΜΠΟΡΕΙ οι πλαστικές σακ-
κούλες µίας χρήσης να µο-
λύνουν τις θάλασσες όπου
καταλήγουν και να συµβά-
λουν ίσως στην µείωση του
θαλάσσιου πληθυσµού (ψο-
φούν κάποια ψάρια του
βυθού, καθώς µας λένε)
όµως οι άλλες οι σακκούλες
πολλαπλής χρήσεως είναι
έως και θανατηφόρες για
τους ανθρώπους! Ιδιαίτερα
οι καινούργιες των Γου-
γουώρθς που αντικαθιστούν
τις πλαστικές και µάς λένε ότι
δεν πρέπει να πλένονται!

ΤΟ ΘΕΜΑ απασχόλησε και
τον αρθρογράφο της Τέλεγ-
κραφ ο οποίος αναφέρει ότι
τα µικρόβια που δηµιουρ-
γούνται από τα διάφορα τρό-
φιµα και κρεατικά στις σακ-
κούλες που δεν πετιούνται
και ξαναµεταχειρίζονται, ά-
πλυτες ως επί το πλείστον,
µπορούν να στείλουν στον
άλλο κόσµο τους κατόχους
τους! Αναφέρει µάλιστα περι-
πτώσεις που αυτό έχει συµ-
βεί!

ΧΩΡΙΣ τον παραµικρό δι-
σταγµό να πιστέψω τα όσα
αναφέρει ο αρθρογράφος
θέτω προς εαυτόν και αλλή-
λους το ερώτηµα: Αξίζει τον
κόπο να η προσπάθεια προ-
στασίας ζωής ψαριών εις
βάρος ζωής ανθρώπων;

Περί Αθηναίων προσέγγιση και Κυπριακών δρώµενων

Φωτεινό παράδειγµα για όλους
τους συλλόγους που πωλούν ...


