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Ο γερµανικός αποκλεισµός
και οι ελληνικές... κατάρες

ΞΕΧΑΣΤΕ την κρίση στην Ελλάδα, τις
πληµµύρες στην Μάνδρα, τις αηδιαστι-
κές συγκρούσεις πολιτικές και αναρχοα-
στυνοµικές, ακόµη και τις φορολογικές
αντιπαραθέσεις τις αυστραλιανές. Αλλά
και το καυτο σκοπιανοµακεδονικό�

ΑΥΤΟ που το τελευταίο 24ωρο κυριαρχεί
ως γεγονός είναι των Γερµα-
νών ο αποκλεισµός από
τον πρώτο κιόλας γύρο
του Μουντριάλ. Χωρίς ει-
σιτήριο για τον δεύτερο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ απίστευτο συµ-
βάν ο άµεσος αποκλεισµός της
Εθνικής που κατήχε τον Παγκόσµιο
τίτλο και η µόνη εξήγηση που µπορεί να
δοθεί είναι ότι έπιασαν οι δίκαιες ή κι ά-
δικες καταρες δεινοπαθούντων Ελλήνων
εναντίον της Μέρκελ και των Γερµανων!

ΚΑΤΑΡΕΣ οι οποίες µου θύµισαν µια νη-
σιώτισσα γρηά του παλιού καιρού που
καθηµερινώς καταριώταν τους Γερµα-
νούς, που είχαν σκοτώσει ένα
γυιό της στην κατοχή, ευ-
χόµενη «ρθούν’ι να µην
απουµίν’ι». ∆ηλαδή να

εξαφανιστούν όλοι τους και να µην απο-
µείνει ούτε ρουθούνι της µύτης τους.

ΚΑΤΑΡΑ που... έπιασε από την.. ανάπο-
δη µε τους Γερµανούς να κυριαρχούν

στην Ευρώπη οι-
κονοµικά και να
την εξουσιάζουν
ουσιαστικά. Βλέ-
πετε µε τη µπά-
λα όλα γίνονται,
γιατί είναι στρογ-
γυλή. Ενώ η Οι-
κονοµία είναι...’
τετραγωνισµένη!

ΗΠΑ:ΗΠΑ: 250 χρόνια από την άφιξη
των πρώτων Ελλήνων Μεταναστών

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ επέτειος ήταν η προχθε-
σινή όχι µόνο για την Οµογένεια των
Ηνωµένων Πολιτειών, αλλά για τον Ελλη-
νισµό όλου του κόσµου, αφού στις 26
Ιουνίου συµπληρώθηκαν 250 χρόνια
ακριβώς από την πρώτη µαζική αποβί-
βαση Ελλήνων µεταναστών στην Αµερική

ΗΤΑΝ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 1768 όταν οι πρώτοι
'Ελληνες µετανάστες, περίπου 400 από
την Πελοπόννησο και νησιά του Αιγαίου,
(επί οθωµανικής κατοχής/υποδούλωσης
της Ελλάδας), έφτασαν στην σηµερινή
επικράτεια των ΗΠΑ και συγκεκριµένα
στον Άγιο Αυγουστίνο της βορειοανατολι-
κής Φλόριδας. Γιά να εργαστούν σε φυ-
τείες, γύρω από την - υπό δηµιουργία-
πόλη ''Νέα Σµύρνη''.

ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΑΚΟΥΧΊΕΣ ΠΟΥ ΈΖΗ-

ΣΑΝ, επέστρεψαν στον Άγ.
Αυγουστίνο γιά µόνιµη εγκατάσταση και
ΕΠΙΣΗΜΑ είναι οι πρώτοι 'Ελληνες µετα-
νάστες στην αµερικάνικη 'Ηπειρο.

Ο ΙΩΆΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, µε καταγωγή
από την Αρκαδία, δηµιούργησε και το
''ξύλινο σπίτι'', που αργότερα έγινε το
πρώτο σχολείο στην επικράτεια των
ΗΠΑ.(ο Άγιος Αυγουστίνος)

ΕΠΊΣΗΜΕΣ εορταστικές εκδηλώσεις
γιά να τιµηθεί η ιστορική αυτή επέτειος,
(παράλληλα, µε όσες θα λάβουν χώρα
σε αµερικανικές πόλεις µε Ελληνισµό)
έχουν προγραµµατιστεί γιά το διήµερο
22-23 Σεπτεµβρίου 2018, µε την παρου-
σία της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ και
της Ελλάδος. Η οποία θα λάµψει γι’ άλ-
λη µια φορά στις ΗΠΑ� µάλλον µε το
χαµόγελο του Τσίπρα.

Οι... εγκληµατίες
( και οι ξεφτίλες)
του σκανδάλου
της Novartis

ΠΡΟ KAIPOY είχα σχολιάσει το γεγονός
ότι στην Ελλάδα µπορεί κάποιος ή κά-

ποιοι, ψ ευδώς, ή αληθώς, να κατη-
γορούν κάποιους άλλους για Ε-
ΓΚΛΗΜΑΤΑ κοινωνικά, πολιτι-
κά, οικονοµικά και βάλε� Οι
κατηγορίες µποεί να παίρνουν
διαστάσεις µε πρωτοσέλιδα
συνεχώς και τηλεοπτικές αντι-
µαχίες, οι κατηγορούµενοι να
χαρακτηρίζουν συκοφάντες τους

κατηγόρους να τους απειλούν µε
µηνύσεις,φυλακίσεις κλπ και τελικά�

...ΤΕΛΙΚΑ να γίνεται ΤΙΠΟΤΑ!!! Μετά
από τόσο σοβαρές καταγγελίες που δεί-
χνουν ολοκάθαρα ότι στην µία από τις δύο
πλευρές, αν όχι σ’ αµφότερες, υπάρχει εγ-
κληµατίας να επικρατεί ο «ελληνικός κα-
νόνας» της ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ!

ΑΛΗΘΕΙΑ τι στο διάολο απέγινε µε το
πρόσφατο σκάνδαλο Συριζαίων καταγγε-
λιών περί δωροδοκίας αντιπάλων πολιτι-
κών από την Novartis; Συκοφάντες, ή
δωροδοκηθέντες τηρούν τώρα απόλυτη
σιωπή. Και κάπου µένει και µπεριµένει
η� παραγραφή!!!

ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΣ:ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΩΣ:
Αν υπήρχε αδελφόςτου ΚαραϊΣΚΑΚΗ
µπορεί να τον έλεγαν ΚαραϊΤΑΒΛΗ

Πώς την βγάζουµε
µε κουρασµένους
ιατρούς κι ελλειψη
των νοσοκόµων

Η ΕΝΩΣΗ νοσοκόµων ΝΝΟ, προέβη
χθες σε νέα καταγγελία εναντίον της
Πολιτειακής κυβέρνησης για το γεγονός
ότι χρόνια τώρα ότι ο αριθµός τους είναι
αισθητά µικρότερος από αυτόν που απαι-
τεί ο αριθµός των ατόµων που νοση-
λεύονται στα νοσοκοµεία! Θέµα ζωή ή
θανάτου, όπως το χαρακτηρίζουν χωρίς
όµως να τυγχάνει της προσοχής των κυ-
βερνώντων,

\ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥΣ προχθές
νοσηλεύτριες και νοσηλευτές κατήγγει-
λαν το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΝΝΟ,
αποφεύγει την διαφάνεια σ’ αυτό το θέµα
«ζωής και θανάτου» κρύβοντας συστη-
µατικά τον αριθµό των νοσηλευοµένων
και των νοσοκόµων που τους αναλογεί.

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ έχει γίνει γνωστό ότι η
µεγάλο ποσοστό των ιατρών της ΝΝΟ
εργάζεται περισσότερο απ’ όσο θα έπρε-
πε µ’ αποτέλεσµα την συνεχή κόπωση,
ακόµη και υπερκόπωση, που κάθε άλλο
παρά τέλειες γνωµατεύσεις εγγυώνται!

ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, παρά τις ανωτέρω δυ-
σοίωνες διαπιστώσεις οι περισσότεροι,
των νοσηλευοµένων στα νοσοκοµεία και
προσερχοµένων στα ιατρεία, µιλούν συ-
νήθως για ιατρούς και νοσηλευτές µε
πολύ καλά λόγια. Τα οποία προφανώς θα
µπορούσε να ήταν και καλλίτερα αν ρυθ-
µιζόταν η αναλόγια των αριθµών…

O Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα... 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
 tserdanisg@hotmail.com


