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Aλά... Τσίπρας ο  Μπίλ Σόρτεν
ή ψεύτης, ή αυτο-εξαπατηθείς   

ΑΚΟΜΑ κι'αυτό το εβδοµαδι-
αίο δεκαδόλλαρο της φορολο-
γικής απαλλαγής των σχετικά
χαµηλόµισθων, που θα πρέπει
να περιµένουν ένα χρόνο για
να πάρουν το συνολικό 500άρι
που όπως ανέφερα προχτές -
αντι’ στοιχεί µε δυό καφεδά-
κια την εβδοµάδα! Για περισ-
σότερες λεπτοµέρειες και
εκλαϊκευµένες περιγραφές
των εξαγγελθέντων οικονοµι-
κών µέτρων σάς συνιστώ την
σελίδα 10 του επαϊοντος συνα-
δέλφου Χρήσου Μπελέρχα...

...ΚΑΙ ΠΑΜΕ στο γεγονός ότι
µε τούτα και µε τ' άλλα, άρ-
χισε να παίρνει τα πάνω του ο
καλός µας ο πρωθυπουργός
Μάλκολµ Τέρνµπολ που είχε
βουτήξει - ο ίδιος και κυρίως
το κόµµα του -στα βαθειά
νερά, ή µάλλον στα λασπό-
νερα, τής λαϊκής αποστροφής.

ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ λένε αρχίζει
ν' ανακάµπτει και τα µέγιστα
βοηθά το γεγονός ότι το αντί-
παλον δέος, δηλαδή το Εργα-
τικό µε τον... γοητευτικότατο
αρχηγό του τα έχει κάνει πιό
µούσκεµα από ποτέ. Μ' αποτέ-

λεσµα χτές στο πρωτοσέλιδο
της Τέλγκραφ να παρουσιάζε-
ται λουσµένος από σπασµένα
αυγά - χωρίς να προσδιορίζε-
ται αν είναι free range, ή από
τα φτηνά της οκάς!

Η ΠΛΑΚΑ είναι  πως δεν
καταδέχεται να ζητήσει

συγγνώµην και συνεχίζει
καυχόµενος,  παρ' όλον
ότι αποδείχτηκε ψεύτης -
ή αυτοεξαπατηθείς; - δη-
λώνοντας και ξαναδηλώ-
νοντας ότι ΟΥ∆ΕΙΣ
Εργατικός Βουλευτής
έχει διπλή υπηκοότητα.
Ώσπου προχτές αποδεί-

χτηκε το αντίθετο µε ∆ΙΚΑ-
ΣΤΙΚΗ απόφαση και ΠΑΡΑΙ-
ΤΗΘΗΚΑΝ άλλος ένας Εργα-
τικός  βουλευτής και 3 βου-
λευτίνες του Εργατικού, λόγω
αποδεδειγµένης διπλής υπη-
κοότητας και των τεσσάρων!
ΦΥΣΙΚΑ, απ' αυτά τα καµώµα-
τα θα πήγε το µυαλό σας και
στον Τσίπρα που κι αυτός συγ-
γνώµην δεν ζητά άν και Ψεύ-

της και κατ' οµολογίαν του
ΑΥΤΟΕΞΑΠΑΤΩΜΕΝΟΣ.. .
προσόντα που ουδόλως ταιριά-
ζουν σε ηγέτες! Γιατί τι καλό
µπορείς να περιµένεις όταν σε
κυβερνούν ψευδόµενοι και
αυτοεξαπατώµενοι;

ΜΙΑ ΚΙ ΟΜΩΣ που  πεταχτή-
καµε και πάλι στην Ελλάδα
βλέπουµε ως θέµα να κυριαρ-
χεί εκεί η επίσκεψη του Πρίγ-
κηπα Καρόλου που έφτασε
στην Αθήνα µε την Καµήλα
του και τον υποδέχτηκαν ο
Τσίπρας µε την... Περιστέρα
του, θα προβούµε στην σκέψη
ότι κι αυτός θα µπορούσε να
στερηθεί του δικαιώµατος ∆ια-

δόχου του Αγγλικού Θρόνου,
καθότι ο µπαµπάκας του υπήρ-
ξε - έστω κι άθελά του ¨Ελλην 
υπήκοος (πρίγκηπας Φίλιππος
της Ελλάδος, γεννηµένος στην
Κέρκυρα) πριν κερδίσει τον
τίτλο "∆ουξ του Εδιµβούργου", 

ΤΟ ΓΙΑΤΙ πήγε στην Ελλάδα
και για το τί είδε κι άκουσε
εκεί, χρειάζεται πολυσέλιδο
ρεπορτάζ. Ωστόσο αναφέρουµε
τα εκτός αρµόζουσας συµπερι-
φοράς συµβάντα: Αφ΄ ενός του
γυµνόλαιµου Τσίπρα που συ-
νάντησε τον διάδοχο του θρό-
νου χωρίς γραβάτα - ή εστω 
ένα φουλάρι στο λαιµό -  όσο

και τ΄ αγκαλιάσµατα, σαν φι-
λαράκι της πιάτσας, από τον
Πρόεδρο Πι Πι - Παύλο  Παυ-
λόπουλο δηλαδή!  Ο οποίος
του έκανε λόγο και για την Ε
πιστροφή των Μαρµάρων του
Παρθενώνα... Πιθανώς µετά
από σχετικό µήνυµα που θα
τού έστειλε, εκ  Σύδνεϋ ο Μα-
νώλης Κόµηνος! Γιατί µόνος
του πού να το σκεφτεί... 

20-26 Can-
terbury Rd,
Hurlstone
Park NSW
2193

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  του φετεινού Μπάτζετ - Προϋπολογισµού, (ή όπως αλλιώς µπορεί
να ονοµαστεί ο κυβερνητικός προγραµµατισµός των οικονοµικών µέτρων παροχών
και περικοπών) ήσαν όπως περίπου περιγράφτηκαν προχθές στα σχόλια τούτης τής

σελίδας, βασισµένα στα όσα είχαν διαρρεύσει πριν τις επίσηµες γνωστοποιήσεις. Οι
οποίες χαρακτηρίστηκαν ευοίωνες, αλλά και "µπερδευτικές", αφού τα όσα προβλε-
πουν, µπορείς να τα ιδείς να γίνονται, αλλά µπορεί και να µείνουν... στ΄όνειρό σου.Ο Μπιλ Σόρτεν µε τα αυγά του Ο Μπιλ Σόρτεν µε τα αυγά του 

Τροφοδοτούµε µαγαζιά κι εστιατόρια
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Φρεσκότατα κάθε µέρα.Φρεσκότατα κάθε µέρα.
Καλές τιµές και ∆ΩΡΕΑΝ ντελίβερυ

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ 

22 MimMimοοsa Street Bexleysa Street Bexley
∆ΊΠΛΑ ΣΤΗ ΓΩΝΊΑ ΤΗΣ FOREST RD.

ΤΗΛ. 0408 477 855ΤΗΛ. 0408 477 855

στη διάθεσή σας για το καλύτερο Cattering 
σε κάθε είδους εκδηλώσεις για λίγα, πολλά ή και πάρα πολλά
άτοµα. Με τις καλύτερες τιµές και τις πιό εκλεκτές ποιότητες
ΜΕ ΠΕΙΡΑ  ∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΓΑΜΩΝ 

ΧΟΡΩΝ, ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ,  
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ.ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ.

Αναλαµβάνουµε διοργανώσεις Κοκτεϊλ Πάρτυ, BBQ κλπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 0419 493 4010419 493 401

H Mediterranean Cattering του Κώστα Τρεµ�έλα MEDITERRANEAN FOOD HOLDEN P/L
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚΣτο Στο 2 Mimosa St. Bexley  2 Mimosa St. Bexley  

ή ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ και ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ ή ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ και ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Ας 
έβαζες 

τουλάχιστον 
ένα φουλάρι 
βρε Άλεξ 

Ο Κάρολος  έφτασε  µε  την  Καµίλα που συνάντησε  την  Περιστέρα!Ο Κάρολος  έφτασε  µε  την  Καµίλα που συνάντησε  την  Περιστέρα!

Σπάει τη σιωπή του
ο κατηγορούμενος για τον 
φόνο της Cecilia Haddad
Ο πρώην σύντροφος της Cecilia Haddad, Marcelo 
Mario Santoro, που κατηγορείται για τη δολοφονία 
της, λέει ότι έχει «καταστραφεί» και «καταρρακωθεί» 
με αυτό που συνέβη στη Cecilia, το πτώμα της οποί-
ας βρέθηκε να έχει ξεβραστεί σε ακτή ποταμού του 
Σίδνεϊ. Είναι η πρώτη φορά που ο κατηγορούμενος 
ως δολοφόνος, επιχειρηματίας της Βραζιλίας, μίλησε 
δημοσίως και λέει ότι θα δώσει απαντήσεις.
Ο κ. Santoro επέστρεψε στην πατρίδα του το ίδιο εκεί-
νο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, ενώ το πτώμα της 
38χρονης υπαλλήλου εντοπίστηκε στον ποταμό Lane 
Cove στις 29 Απριλίου. Τώρα είναι επίσημα ύποπτος 
για τη δολοφονία της, με ένταλμα σύλληψης που έχει 
εξασφαλιστεί από την αστυνομία της ΝΝΟ.
Ο αυστραλιανός Τύπος, ο οποίος προσπάθησε να έρ-
θει σε επαφή με τον Santoro μέσω των κοινωνικών 
μέσων ενημέρωσης και αυτοπροσώπως στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο επανειλημμένα, αναζητά διαρκώς τον κατη-
γορούμενο – και, τελικά, το δίκτυο Nine τον εντόπισε 
στη Βραζιλία την Κυριακή.
«Το μυαλό μου είναι τόσο συγκεχυμένο» δήλωσε ο κ. 
Santoro στον δημοσιογράφο Damian Ryan. «Πολλοί 
δημοσιογράφοι και πολλοί άνθρωποι μου τηλεφω-
νούν.
Η ζωή μου έχει καταστραφεί εντελώς». Όταν ρωτήθη-
κε γιατί πιστεύει ότι η αστυνομία προσπαθεί να τον 
συλλάβει για τη δολοφονία, ο κ. Santoro είπε ότι θα 
τηλεφωνήσει πίσω έχοντας μια «απάντηση».
Το αυτοκίνητο της κ. Haddad βρέθηκε σε σιδηροδρο-
μικό σταθμό πριν εντοπιστεί νεκρή, αλλά οι λεπτομέ-
ρειες σχετικά με την αιτία και τον τόπο του θανάτου 
της έχουν μείνει απόρρητες από τους ανακριτές.
Σκοτώθηκε στο κτίριο όπου βρισκόταν το διαμέρισμά 
της στο West Ryde και φαίνεται ότι το γκαράζ του κτι-
ρίου και το αυτοκίνητό της αντιμετωπίζονται και αυτά 
ως σκηνές εγκλήματος.
Κάποιος μάρτυρας κατέθεσε στην αστυνομία ότι είδε 
τον κ. Santoro να πετάει ένα μπρελόκ με κλειδιά 
από ένα αυτοκίνητο καθώς διέσχιζε τη γέφυρα του 
Gladesville. Την περασμένη εβδομάδα η αστυνο-
μία της ΝΝΟ εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του 
κ. Santoro και επιβεβαίωσε ότι βρήκαν κλειδιά, που 
πιστεύεται ότι ήταν της κ. Haddad, αφού οι δύτες άρ-
χισαν να ψάχνουν τον ποταμό Parramatta στις αρχές 
Μαΐου. Ωστόσο, η Βραζιλία δείχνει απροθυμία στο να 
στέλνει τους πολίτες στο εξωτερικό για να δικαστούν, 
καθώς το σύνταγμά της το απαγορεύει. Οι ερευνητές 
δήλωσαν ότι τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, 
η κ. Haddad ζήτησε από τον κ. Santoro να φύγει από 
το διαμέρισμά της στο Ryde, στο βορειοδυτικό Σίδνεϊ, 
6χλμ. από το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα της.


