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Πάει για... βρούβες το Εργατικό
- αν δεν αλλάξει αρχηγό!

∆εν φταίνε µόνο
οι κυβερνώντες, αλλά
και οι κυβερνώµενοι!

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΛΟΓΚΑΝ το ανάθε-
µα εναντίον των κυβερνώντων
(κυρίως πολιτικών) ως µοναδικών
υπευθύνων για τα δεινά (κυρίως
οικονοµικά) που ταλανίζουν την
Ελλάδα. Ενώ ο λαός, οι Έλληνες
δηλαδή, είναι� αθώοι, εντελώς!

ΠΑΡ’ ΟΛΟΝ ΌΤΙ, στην πλειονό-
τητά τους κάνουν ότι µπορούν για

να ζηµιώσουν το ∆ηµόσιο, δηλα-
δή τους συµπολίτες τους, προκει-
µένου να ‘κονοµήσουν ατοµικά,
είτε λίγα, είτε πολλά.

ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟ κραυγαλέο δείγµα
κατεργαριάς το γεγονός ότι ο ιδιο-
κτήτης κλαµπ της Μυκόνου που
δεν έκοψε αποδείξεις 73.000 ευ-
ρώ! Και η τιµωρία του ήταν να µη
λειτουργήσειτο κλαµπ για δύο (2)
µόνο ηµέρες . Τιµωρία πολύ συµ-
φερτική για επανάληψη της φορο-
διαφυγής. Οπότε άρπα τη µία και
χτύπα την άλλη πλευρά...

ΚΑΤΙ που - στην κυριολεξία -
συνέβη στην Καστοριά µε τα
άγρια χτυπήµατα που δέχτηκαν
δύο εφοριακοί και υπάληλοι συ-
βλατζίδου κατά τη διάρκεια εφο-
ριακού ελέγχου. Ο οποίος κατέλη-
ξε σε συµπλκές, µε τραυµατίες κι
από τις δύο πλευρές, µεταφορά
του ιδιοκτήτη στο νοσοκοµείο κι
ούτε ένα ευρώ για το ∆ηµόσιο

Πότε σκοτώνετε
και δεν δικάζεστε

-
Ο ΑΝ∆ΡΑΣ που σκότωσε την
γυναίκα του ρίχνοντας πάω της
µε την όπισθεν (reverse) το αυτο-
κίνητό του (επίτηδες, ή από απρο-
σεξία) κατόπιν δικαστικής
αποφάσεως δεν θ αντιµετωπίσει
κατηγορία. Βασικώς λόγος προ-
φανώς ή µεγάλη του ηλικία.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για κάτοικο της Αδε-
λαϊδας ηλικίας 91 ετών� Οπότε –
ας έχετε υπ’ όψιν – πως όποιος,
ή όποια, περάσει τα 90 µπορεί, µε
την όπισθεν, ίσως και µε την έµ-
προσθεν, να στείλει κάποιο άλλο
άτοµο στον άλλο κόσµο. Κι’ ούτε
γάτα, ούτε ζηµιά!

Ιδού πότε ο Καµµένος
θα ρίξει την κυβερνηση

ΧΕΙΜΑΡΟΣ, γι’ άλλη µια (υπερχι-
λιοστή) φορά ο Άδωνις Γεωργιά-
δης καταγγέλει ενδεχόµενη νέα
κυβερνητική παρέµβαση στη ∆ι-
καιοσύνη (ο Θεός να την κάνει)
προκειµένου να καταδικαστούν
Νεοδηµοκρατικά στελέχη. «Αυτό
όµως που, ως καταγγελία, φαίνε-
ται πιο πιθανό είναι το πιστεύω»
του κ. Γεωργιάδη, ότι ο Πάνος
Καµµένος θα κρατήσει την υπό-
σχεσή του και θα ρίξει την κυβέρ-
νηση, λόγω Μακεδονικού, αλλα
µόνον όταν θα είναι έτοιµη να πάει
για εκλογές. Και έτσι, τσάµπα µάγ-
κας θα µπορεί να το παίξει ήρωας
και να κερδίσει ψήφους λόγω�
τζάµπα πατριωτισµού!

Ποιός θα ήθελε
να πεθάνει για να
...ζήσει ο πλανήτης
∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον άθρο που δηµοσιεύτηκε στον αυ-
στραλιανό Τύπο και µένοντας στην
αναφορά περιπτώσεων που συνάν-
θρωποί µας έχασαν τη ζωή τους, λό-
γω των περιορισµών παραγωγής µό-
λυνσης του περιβάλλοντος τάσσεται,
θέλοντας και µη, εναντίον των φανατι-
κών - πράσινων κυρίως υποστη- ρι-
κτών της κατάργησης κάθε παραγω-
γής και συστήµατος, από εξόρρυξη
άνθρακος, µέχρι περιορισµό αεροπο-
ρικών ταξιδίων κλπ. Πλην των ... αε-
ρίων αγελάδων (ιδιαίτερα µολυσµατι-
κών) που δεν γίνεται ν’ απγορευτούν!

ΜΕ ∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ, για τρία δεν χωράνε:
Είναι αδύνατο να προστατέψουµε τον
πλανήτη χωρίς να θυσιαστούν αν-
θρώπινες ζωές. Μιλιούνια θα πεθά-
νουν αν εφαρµοστούν οι πράσινες
απαιτήσεις. Γι’ αυτό και θάναι καλλί-
τερα ν’ αγνοηθούν.

Έχει και υποστηρικτές της
η Συµφωνία. ∆οξάστε τους
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ο αριθµός ακροατών και ακροατριών
προχθές στην ραδιοφωνικεκποµπή µου, σηµαντικά
και τα σχόλιά τους γύρω από δύο καυτά θέµατα: Την
συνεχή κι εξαπλωµένη εισροή ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΩΝ
προσφυγοµεταναστών, που ως θέµα βαπτίστηκε
προσφυγικό και κυρίως για το άλλο: Το Μακεδονικό.
Που φαίνεται να µας καίει περισσότερο.

Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ των σχολια-
στών ήταn βέβαια έναν΄τιον
της Συµφωνίας και των Συρι-
ζαίων ηγετών που την υπέγρα-
ψαν εκ µέρους της Ελλάδας –
χωρίς ν;α την ρωτήσουν!!

ΥΠΗΡΞΑΝ όµως και κάποιοι υποστηρικτές της
Συµφωνίας, όπως οι εξ’ Αθηνών επώνυµοι (και γνω-
στοί στην Παροικία), των οποίων η δικαιολογία ήταν
ότι έχει το δικαίωµα να µπορεί ένας λαός να έχει το
όνοµα της αρεσκείας του. Ιδιαίτερα όταν χρησιµοποι-
είται παντού επί δεκαετίες. Προσθέτοντας µάλιστα και
την θεωρία ότι σε µια Συµφωνία και οι δύο πλευρές
κάτι πρέπει να δώσουν και κάτι να πάρουν.

ΤΙ ∆ΩΣΑΜΕ εµείς είναι γνωστό. Κι απ’ όλα πιο χει-
ρότερο την αναγνώριση αυτής τής Bουλγαρο- σλαβι-
κής διαλέκτου ως σκετη ΓΛ ΩΣΣΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ.
Την οποία ουδέποτε µίλησαν οι πραγµατικοί Μακεδό-
νες� Κι ούτε ο Μεγαλέξανδρος βεβαίως, βεβαίως,
παρ’ όλον ότι οι περισσότεροι Σκοπιανοί υποστηρί-
ξουν ότι είναι� απόγονοί του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ διασκεδαστική όλων των υποστη-
ρικτών της Συµφωνίας υπήρξε η ακροάτρια που

δήλωσε ότι ΕΓΚΡΙΝΕΙ την Συµφωνία� ΑΛ- ΛΑ... (το
«αλλά» το τόνισε) µε κάποιες σοβαρές αλλαγές (;)
και µε κάποιες διαβεβαιώσεις, ή εγγυήσεις!.

ΜΑ, ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ, µε κάποιες σοβαρές αλλαγές και
µε παροχή εγγυήσεων (από ποιόν άραγε;) ο καθένας
µας θα την ενέκρινε! ∆ιότι τότε δεν θα ήταν η πα-
ρούσα Συµφωνία, αλλά ΜΙΑ ΑΛΛΗ Συµφωνία.

ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΜΕ όµως αρκετά και όσο προχωράµε
τόσο περισσότερο πιστεύω πως η προ πολλού και
πλειστάκις εκφρασθείσα πεποίθηση και προτροπή
µου για Παγκόσµια Εκστρατεία ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ υ-
πάρξεως της αυθεντικής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΑΣ, είναι το µοναδικό και πιο αποτελεσµατικό χα-
στούκι στους σφετεριστές ονοµάτων και ιστορίας
που ΟΥ∆ΟΛΩΣ τους ανήκουν, κ. Τσίπρα µας!

ΠΕΡΑΝ των ολίγων µορφωµένων ιστορικώς και
γεωγραφικώς, σ’ όλες τις χώρες του κόσµου ΟΛΟΙ
αγνοούν την Ύπαρξη Ελληνικής Μακεδονία, γιατί
δεν ακούν, όσα θάπρεπε ν’ ακούν, να διαβάζουν ή
να βλέπουν, για την ύπαρξή της, τ’ όνοµά της και την
ιστορία της! Με προϊόντα From Makedonia – Greece
(ή From Greek Makedonia). Με δρώµενα και Φεστι-
βάλ, διαγωνισµούς καλλιτεχνικά γεγονότα και προ-
πάντων, προβολές παντού µε σύγχρονα τοπία, αλλά
και αρχαία µνηµεία, αρχαίους τάφους, ευρήµατα και
χίλια δυό άλλα ΟΛΑΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ που µπορούν να
κάνουν τ΄ όνοµα Greek Makedonia, πασίγνωστο διε-
θνώς. Κι ασε τους άλλους να γαυγίζουν, για να
µπουν στο ΝΑΤΟ! Ίσως πρέπει ν’ αναφέρω κάτι
σχετικό καθηµερινώς σ’ αυτή τη σελίδα, µήπως
και φτάσει στ’ αυτιά κάποιων που κοιµούνται!

Ο κ.ΣΟΡΤΕΝ - ως α-
ριστερίζων ελαφρώς -
έκανε την κωλοτού-
µπα του κι αυτός, πο-

λύ ελαφρότερη από αυτές του κ. Τσίπρα και
περιοριζόµενος, προς το παρόν, στο φορο-
λογικό. Αλλάρ βερνώντος Συνασπισµού πε-
ριορίστηκε στις δύο µονάδες (51- 49), που

ουσιαστικά είναι ΜΙΑ. ∆ιότι αν χάσει άλλη
µία, εξαλείφεται η διαφορά κι οι δύο παρα-
τάξεις ισοδυναµούν, ως τα προγνωστικά.
Ενώ τα στοιχήµατα νίκης θα πέφτουν υπέρ
επανεκλογής της σηµερινής κυβέρνησης.
Καθότι ο αρχηγός της και πρωθυπουργός κ.
Τέρνµπολ, ως καταλληλότερος για το αξί-
ωµα, αφήνει πολύ πίσω του τον κ. Σόρτεν,


