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Σήµερα λίγα και... καλά

Οι τουρκικοί
εκτροχιασµοί

ΑΣ ΣΠΕΥΣΟΥΜΕ λοιπόν να συγχαρού-
µε τον κ. Ερντογάν – µαζί µε τους αρκε-
τούς αρχηγούς κρατών και προσκεκλη-
µένων όπως την κα Μπακογιάννη µας,
στην στέψη του (ως Σουλτάνου) της
Τουρκίας την οποία ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΕ, σε
πολλούς τοµείς, πριν τον τραγικό εκτρο-
χιασµό τουτουρκικού τραίνου Με τους
24 ως τώρα νεκρούς και 73 τραυµατίες!

ΜΙΚΡΟ ∆ΕΙΓΜΑ αποτελεσµάτων του
τουρκικού εκτροχιασµού (που περιλαµ-
βάνει και την εντελώς άδικη – και παρά-
νοµη – κράτηση των δύο Ελλήνων
αξιωµατικών) η νέα κατολίσθηση της

αξίας της τουρκολίρας. Η οποία έχασε
άλλο 3,5% µετά την στέψη του Ερντο-
γάν και την ανακήρυξη του του γαµ-
πρού ως Υπουργό Οικόνοµίας.

Οι αυτοκτονίες
και το µπούλινγκ

ΕΓΡΑΨΑ ΧΘΕΣ για τις τρείς εντός
24ωρου αυτοκτονίες εν Ελλάδι συµπε-
ριλαµβανοµένης και του ιερέως που
κρεµάστηκε (γιατί άραγε;) στις παραµο-
νές αρραβώνων της κόρης του (�ίσως
για ν’ αποφύγει τα έξοδα) Οι αυτοκτο-
νίες όµως δεν ήταν τρείς αλλά πέντε και
µια έκτη που διερευνάται. Με περισσό-
τερο εξ’ όλως τη αυτοχειρία του 15χρο-

νου λόγω του «Μπούλινγκ» που υφί-
στατο από συµµαθητές του.

ΠΩΣ όµως θα εξηγούσαµε το «Μπού-
λινγκ» στα ελληνικά; Το χαρακτηρίζουν
ως «σκληρή συµπεριφορά» απέ- ναντι
σε κάποιο άτοµο. Προσωπικά, λαµβά-
νοντας υπ’ όψιν ότι η λέξη βασίζεται
στην εικόνα επιτιθέµενου ταύρου (bull)
ότι πρόκειται για τροµοκρατική (τυρα-
νική) συµπεριφορά που υφίστανται, κά-
ποια άτοµα ,συνήθως νεαρά. Κυρίως
στο σχολείο, αλλά και στην γειτονιά.

Γιατί οι κυβερνώντες
δεν θέλουν την ψήφο
των οµογενών; ∆ιότι...
ΜΠΟΡΕΙ να µην αφορά εµάς τους Αυ-
στραλοέλληνες, αφορά όµως τους οµο-
γενείς των ευρωπαϊκών χωρών. Οι
οποίοι µπορούν να ψηφίζουν στις Ευ-
ρωεκλογές, αλλά οι καλλοί κυβερνώντες
της Πατρίδας δεν τους επιτρέπουν να
ψηφίζουν στις Ελληνικές εκλογές! Από
τα προξενεία των χωρών που κατοι-
κούν. Όπως γίνεται στις Ευρωεκλογές!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ αντιµαχία, επί του
θέµατος µεταξύ κυβέρνησης και αντιπο-
λίτευσης (διάβαζε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ – ν. ∆Η-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ) γράφτηκαν αρκετά στον
χθεσινό «Κόσµο» ΘΑ προσθέσω µόνο
το συµπέρασµά µου ότι για να µην θέ-
λουν οι σηµερινοί κυβερνώντες την
ψήφο των οµογενών, πάει να πεί ότι
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ πως στην συντριπτική
πλειονόττά τους θα ψηφίσουν µαύρο
εναντίον των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Με το ίδιο
δηλαδή φρόνηµα που επικρατεί στην
ντόπια οµογένεια. Και� γιατί να το κρύ-
ψοµεν άλλωστε�

H αίσθηση (απόλαυση) της Αρµονίας (Sense of Harmony) είναι
ο τίτλος ένος θαυµαύσιου σώου µε τραγούδια από την Ελλάδα κι Ιταλία έως την Ινδία,
ερµηνευµένα από υπέροχους καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, διανθισµένα µ’ απλαυστι-
κούς ανα- τολίτικους χορούς. Θα γράψουµε περισσότερες λεπτοµέριες προσεχώς γι’ αυ-
ατό το σώου που θα παρουσιαστεί στις 28 Ιουλίου στο πολυτελές Merrylands RSLClub,
µε την πολυεθνική ατµόσφαιρα και µε τιµή εισιτηρίου ΜΟΝΟΝ $25. Αν θέλετε να εξα-
σφαλίσετε θέσεις ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ στον κ. Νίκο Συκιώτη ο οποίος συµµετέχει στη
βραδιά µ΄ελληνικά τραγούδια ερµηνευµένα από τον ίδιο και τη γοητεύτκή σύζυγό του.

ΣYΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ το πήγαινε– έλα στο οφθαλµολογικό τµήµα του νο-
σοκοµείου για την θεραπεία του τραυµατισµού στο µάτι - που θα ξε-
περαστεί - παραθέτω στη σηµερινή έκδοση της Τρίτης Ηλικίας µε-
ρικά ενδιαφέροντα τόσο για ηλικιωµένους, όσο και για νεώτερους.

ΠΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΤΙ:

Έλληνες (κυρίως Μυτιληνιοί)
δίνουν πολύ χρήµα στ’ Αϊβαλί
ΜΗ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ Ε∆Ω ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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