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ΑΠΟ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ τµήµα
του νοσοκοµείου όπου µ’ έστειλε νέος
τραυµατισµός του «ηρωϊκού» δεξίου
µου µατιού επιχειρώ να γράψω λίγα
σχόλια σήµερα. Τόσο για να ευχαρι-
στήσω φίλες και φίλους για τις εκδη-
λώσεις συµπαράστασης, όσο και για
να ικανοποιήσω τον αριθµό των τακτι-
κών αναγνωστών µου. Κάποιοι από
τους οποίους έχουν εθιστεί στην ανά-
γνωση των γραφοµένων και – αν τα
στερηθούν – ενδέχεται να παρουσιά-
σουν συµπτώµατα� στερητικού συν-
δρόµου!!

ΚΑΘΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ από�µετρι-
φρο-σύνη σκίζω. Οπότε µπαίνω
στην πολιτικοφλυαρία, µε πρώτη
ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι η
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κυβερνητική πλει-
οψηφία των 152 βουλευτών,
είναι στο χέρι του Ερντογάν να
διατηρηθεί, ή να εκλείψει! Κάτι
που κι ο ίδιος είχε πεί προ και-
ρού. Για-τί; ∆ιότι τρείς από τους
βουλευτές του κυβερνητικού συ-
νασπι- σµού είναι Μουσουλµά-
νοι, µε σεβασµό στον Σουλτάνο
τους και Α∆Υ- ΝΑΤΟΝ να µην
τον υπακούσουν ό-ταν τους δια-
τάξει ν’ αποσυρθούν αφήνοντας
τούς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ µε µόνο 149 -
και τους Καµµεναλέξηδες
χωρίς... καλή δουλειά!

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ το Μακεδονικό, δεν
µπορώ να καταλάβω πώς ένα κρατί-
διο... αυτοδηµιούργητο µε ψευδώ-νυ-
µο, αντί ονόµατος και ψευτοϊστορία,
µε λιγότερο από 2,5 εκατοµµύρια ανά-
µικτο πληθυσµό και χωρίς στρατό,
µάς την έφερε κανονικά, χάρη στον...
γενναίο µας Αλέξη και στον Κοτζιά.

... ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ήδη να καυχιέται
ότι διαθέτει ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ στρατό,
Μακεδονικά προϊόντα κλπ, χώρια την
ΓΛΩΣΣΑ την µακεδονική!! Και...
µύρια έπονται!

Την πλειοψηφία ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛ
την ελέγχει ο Ταγιπ Ερντογάν

ΑΓΝΩΣΤΟΙ έστησαν ενέδρα στα σύνορα της Τυνη-
σίας µε Αλγερία και σκότωσαν εννέα (9) αστυνοµι-
κούς. Ουδεµία ανάµειξη υπήρξε εκ µέρους του
Ρουβίκωνα, ή από τα παλληκάρια των Εξαρχίων.

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ από αυτοκτονίες… πάµε καλά! Σε
αποθήκη στην αυλή του σπιτιού της στα Νιφορέικα
Αχαΐας.βρέθηκε κρεµασµένη 36χρονη, µητέρα
τριών παιδιών.

ΑΚΟΜΗ πιο σοκαριστική η αυτοκτονία 61χρονου
στο Βόλο, που κρεµάστηκε από ελιά, φορώντας τα
ράσα του. Καθότι ιερέας παρακαλώ, µε ουδένα σε-
βασµό προς την θρησκεία που χαρακτηρίζει την αυ-
τοκτονία µέγα αµάρτηµα. Και ασυγχώρητο θα
πρόσθετα. Αφού µετά απ’ αυτή δεν υπάρχει η δυνα-
τότητα µετάνοιας του αυτόχειρα, ή εξοµολόγησης
και συγχώρεσης.

•
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ χρειάστηκαν για να τριτώσει το κακό
µε την αυτοκτονία 15χρονου στην Αργυρούπολη. Το
αγόρι είχε πέσει θύµα «Μπούλινγκ» στο σχολείο του
και στο σηµείωµα που άφησε στους γονείς και
αδελφό του δηλώνει ότι τους αγαπά και τους ζητάει
να εκδικηθούν αυτούς που τον πείραξαν. Ζήτω η
κρίση, ζήτω και η… ΑΚΡΙΣΙΑ!

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ στην Ινδία που λειτουρ-
γούσε στ’ όνοµα της Αγίας Τερέζας τα ‘κονοµούσε
πουλώντας παιδία!! Αυτή τη δουλειά έκαναν τα
πιστά µέλη αυτού του Αγίου Οίκου. ∆οξάστε τους!

Τα µάθατε τα νέα τα γερµανικά;
ΟΙ γερµανικές εφηµερίδες προχθές µάς τά έψαλαν για
τα καλά. Όχι τον Οκτώβριο, όχι το 2022, ή 2030, αλλά
ούτε το 2066 η Ελλάδα θ’ απαλλαγεί από την κηδεµο-
νία! ΄Όσες φορές κι αν µπεί στις αγορές! Το χρέος της
έχει αυξηθεί. Οι ιδιωτικοποιήσεις αντί 50 δις απέφε-
ραν µόνο 5,5 δις, η Γραφειοκρατία καλά κρατεί και
κάθε επένδυση καθυστερεί, ή µαταιώνεται. Ενώ και
κάθε προαγγελία του Τσίπρα πάει να φέρει. Είπε Αρ-
γεντινή...πήρε δρόµο νωρίς νωρίς. Είπε Κολοµβία ...
εξαφανίστηκε. Μέχρι και η Βραζιλία, λόγωΑλέξη
αποκλείστηκε. Μεταβάλλοντας τις τελευταίες φάσεις
του Παγκοσµίου Κυπέλλου σε Ευρωπαϊκή υπόθεση!

Ψεύτη χαρακτήρισε
και ο Τερνµπολ
τον Μπίλ Σόρτεν

Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Τέρνµπολ –
Σόρτεν έγινε το γουηκέντ, στο πλαίσιο
της προεκλογικής καµπάνιας των δύο πο-
λιτικών παρατάξεων για νίκη στις επανα-
ληπτικές εκλογές της έδρας Braddon στην
Τασµάνια.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ χαρακτήρισε
ψευτιές τους Εργατικούς ισχυρισµούς ότι
το κυ= βερνών κόµµα έχει σκοπό να περι-
κόψει κονδύλια για την Παιδεία και την
Υγεία. Ανέφερε µάλιστα ότι αντιθέτως τα
κονδύλια για την Υγεία στην Τασµάνια
µόνο έχουν αυξηθεί κατά 43%.

ΟΠΟΤΕ «ο Σόρτεν είναι ψεύτης απ’ αυ-
τούς που πιστεύουν ότι λέγε λέγε ένα
ψέµα στο τέλος γίνεται πιστευτό» όπως
τόνισε ο κ. Τέρνµπολ Χωρίς όµως να χα-
ρακτηρίσει κεφαλαίο το πρώ-το γράµµα
του επιθέτου ψεύ- της που (µάλλον δι-
καιολογηµένα) κόλλησε στον αντίπαλό
του!

Προχτές
γιόρταζε
ο καλός µας
ο πρόεδρος

ΠΡΟΧΘΕΣ, Ηµέρα του Αγίου Προκο-
πίου, γιόρταζε ο Πι Πι, Αυτός ο Πρόεδρος
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, που ακούει
στο όνοµα ΠΠροκόπης ΠΠαυλόπουλος και
που, κοντά στ’ άλλά... επιτευγµατά του
προσθέτει τώρα και την προεδρική του
παρουσία - έγκριση στην υπογραφή της...
πατριωτικής µας Συµφωνίας µε τα Σκο-
πια.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ να τα ‘κατοστήσει και,
όταν αργότερα υ-πογράφουµε συµφωνίες
παραχωρήσεων µε την Αλβανία, ή µε την
Τουρκία για την Θράκη, νάναι πάλι µπρο-
στά ο κα- λός µας ο ΠιΠις - έστω κι ως
απλός παρατηρητής.

Κι’ ολίγα στα πΚι’ ολίγα στα πεεταταχχττάά
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ

ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ (Αυτή την Παρασκευή)
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