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

H Contra News... έδωσε
απάντηση σε άρθρο µου

ΦΥΣΙΚΑ οι εκδότες και συνεργάτες της Con-
tra News, καθώς και κάποιοι ντόπιοι που
την αντιγράφουν, δεν είναι τόόόσο µακάκες!
Απ- λώς τη δουλειά τους κάνουν και κάποια
συµφέροντα (τους) εξυπηρετούν, ελπίζοντας
ότι θα υπάρχει κι ένα ποσοστό ανοήτων
αναγνωστών που θα πιστέψουν τις µπούρ-
δες που σερβίρουν.

ΚΑΙ ΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΩ Ι∆ΕΙ, τον τελευταίο καιρό
στα πρωτοσέλιδα της Contra News, από
διάλυση της Νέας ∆ηµοκρατίας εντός Ιουνί-
ου, µέχρι κι ότι – λόγω Novartis – πάνε φυ-
λακή σύντοµα πρώην υπουργοί �

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ µε προβληµάτισε
όταν το είδα προχθές γιατί σκέφτηκα
πως� µπορεί κάπως τα παιδιά της
“Κόντρας” να είχαν πληροφορηθεί
αυτά που έγραψα στον ΚΟΣΜΟ της
περασµένης Παρασκευής και βιάστη-
καν να� απαντήσουν.

ΕΝ ΠΕΡΙΛΕΙΨΗ, είχα γράψει ότι στην
Ελλάδα κατηγορούµενοι για πράξεις
εγκληµατικές δεν τιµωρούνται (κι
ούτε δικάζονται πολλές φορές) άρα

πρέπει να είναι αθώοι και πρέπει να καθί-
σουν στο σκαµνί και να καταδικαστούν οι
αισχροί συκοφάντες τους.

ΟΥΤΕ το ένα όµως γίνεται, ούτε το άλλο
και αν βρεθεί κάποιος να ρωτήσει τι απέγινε

το σκάνδαλο Novartis, µε τις κατηγορίες
περί δωροληψίας από τον Πουλάκι και τις
τσιρίδες διαµαρτυρίας, από τον Γεωργιάδη,
η απάντηση που θα λάβει θα είναι� χέ-

στηκε η Φατµέ στο Γενί Τζαµί! ∆ηλαδή ου-
δείς ενδιαφέρεται πλέον γι’ αυτό το θέµα�
πλην της Contra News. Η οποία φαίνεται

ότι� ειδοποιήθηκε και το επανέφερε όπως
βλέπετε κατωτέρω:

ΕΑΝ ΟΝΤΩΣ
είναι ένοχοι κακουργήµατος ανώτατοι ,πο-
λιτικοί, πρώην υπουργοί, συγγενείς, φίλοι
και γνωστοί, να πάνε φυλακή και να τους
φτύσουν. Εάν όµως πρόκειται για συκοφαν-
τίες από ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ υπουργούς, που
λασπώνουν Α∆ΙΚΩΣ πολιτικούς αντιπάλους
τους τότε η φυλακή αρµόζει σ’ αυτούς, όπως
και στα δηµοσιογραφικά φερέφωνα που,
δυστυχώς. υπάρχουν παντού. Και στα οποία
ευτυχώς δεν κατατάχτηκα!

Ποιός θα ήθελε
να πεθάνει για να
...ζήσει ο πλανήτης
∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ένα πολύ ενδιαφέρον
άθρο που δηµοσιεύτηκε στον αυστρα-
λιανό Τύπο και µένοντας στην αναφορά
περιπτώσεων που συνάνθρωποί µας
έχασαν τη ζωή τους, λό- γω των περιο-
ρισµών παραγωγής µόλυνσης του περι-
βάλλοντος τάσσεται, θέλοντας και µη,
εναντίον των φανατικών - πράσινων κυ-
ρίως υποστη- ρικτών της κατάργησης
κάθε παραγω- γής και συστήµατος, από
εξόρρυξη άνθρακος, µέχρι περιορισµό
αεροπορικών ταξιδίων κλπ. Πλην των ...
αερίων 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 ανθρώπι-
νες ζωές. Μιλιούνια θα πεθάνουν αν
εφαρµοστούν οι πράσινες απαιτήσεις. Γι’
αυτό και θάναι καλλίτερα ν’ αγνοηθούν.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ κυκλοφορεί µια εφηµερίδα που την λένε Contra News και µπορεί να
δικαιολογεί το πρώτο συνθετικό της ονοµασίας της (το κόντρα) επειδή φροντίζει να
πη- γαίνει κόντρα, κατά κανόνα, σε κάθε σωστό κι αληθινό! Όσον αφορά το δεύτερο
(το News) κάθε άλλο παρά το δικαιούται, αφού το κάθε τι που σερβίρει δεν είναι είδη-
ση, αλλά σκέτη ανοησία (για να µη γράψω το... άλλο που έχει και οµοιοκαταληξία).

ΑΛΕΞΗΣ: Η Ελλάδα
ξαναγράφεται στον
Παγκόσµιο Χάρτη!

(Καλά ρε, πότε την
είχαν διαγράψει
από τον χάρτη

και δεν το µάθαµε;)

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝΠΟΙΑ ΗΤΑΝ
Η ΦΑΤΜΕΗ ΦΑΤΜΕ

που... τάκανεπου... τάκανε
πάνω της...πάνω της...

......και µέσα στο τζαµίκαι µέσα στο τζαµί

ΑΚΟΜΗ και οι Τούρκοι τους οποίους ρώτησα για
τη Φατµέ µου είπαν ότι δεν ξέρουν ποια ήταν και
αν υπήρξε ποτέ. Όµως η φράση που λέµε εµείς
στα τουρκικά είναι «Fatma Yeni Camide kendini
rezil etti» που θα πεί ”Η Φατµέ στο νέο τζαµί µέσα, ρεζί-
λεψε τον εαυτό της”. Φράση και λέγεται για κάποιον
που αυτορεζιλεύεται και γίνεται ρόµπα! Ενώ σ’ ε-
µάς σηµαίνει ότι... κάτι τρέχει στα γύφτικα, άρα δεν
σηµασία! (Και το ρεζίλι , βλέπετε τούρκικη λέξη είναι).

EKTAKTH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Συμφωνία Μέρκελ και
Ζεεχόφερ για το προσφυγικό

Συμφωνία μεταξύ της καγκελαρίου 
Άνγκελα Μέρκελ και του Χορστ Ζεεχό-
φερ, υπουργού Εσωτερικών και αρχη-
γού της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης 
(CSU) επετεύχθη αργά το βράδυ της 
Δευτέρας για το προσφυγικό. Μετά 
από μαραθώνιο διαπραγματεύσεων 
κατάφεραν να καταλήξουν σε συμβιβα-
σμό, που επιτρέπει την παραμονή του 
Ζεεχόφερ στο υπουργείο Εσωτερικών, 
και τη διάσωση του κυβερνητικού συ-
νασπισμού. Οι δύο πλευρές συμφώνη-
σαν στη δημιουργία κλειστών κέντρων 
ασύλου στα γερμανικά σύνορα.
«Συμφωνήσαμε», δήλωσε ο κ. Ζεεχό-
φερ και έκανε λόγο για μια «πάρα πολύ 
βιώσιμη λύση», αναφερόμενος στη δη-
μιουργία κλειστών κέντρων ασύλου 
κοντά στα γερμανικά σύνορα. Ο κ. Ζε-
εχόφερ επιβεβαίωσε ακόμη ότι θα πα-
ραμείνει υπουργός Εσωτερικών.


