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O Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα... 
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Έλληνες (κυρίως Μυτιληνιοί)(κυρίως Μυτιληνιοί)
δίνουν πολύ χρήµα στο Αϊβαλί

ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ µπορεί να πεί κα-
νείς ότι δίκηο έχει ο κατήγορος, που όµως
ουσιαστικά τυγχάνει συκοφάντης , ή αδαής
-όπως και πολλοί άλλοι ξερόλες. ∆ιότι χίλια
ευρώ για ψώνια από κάθε επισκέπτη Μυτι-
ληνιό,ούτε στ’ όνειρό τουςµπορούν να βλέ-
πουν οι Αϊβαλιώτες έµποροι.Ιδιαίτερα αυτό
τον καιρό που η τουρκολίρα κατρακυλά συ-
νεχώς , οπότε για ψώνια από τ’ Αϊβαλί,
χρειάζεσαι τα µισά απ’ όσα πριν!!

ΠΡΩΤΟΠΗΓΑ ΣΤ’ ΑΪΒΑΛΙ πέρυσι κι είδα
τα ποσά που άφηναν για τα ψώνια τους οι
συµπα- τριώτες µου. Πενήντα, 100, άϊντε
200 ευρώ και πολλά θα ήταν για προϊόντα

που τώρα θα τους κοστίζουν ακόµη λιγό-
τερα,

ΚΑΛΟΣ βέβαια ο πατριωτισµός κι η από-
φαση ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΩ ΓΡΟΣΙ στη Τουρ-
κία του Ερντογάν, που δεν αφήνει τους ά-
δικα αιχµαλωτισµένους Έλληνες στρατιω-
τικούς. Υπάρχει όµως και η ρήση που µάς
λέει: «τα καλά και συµφέροντα» µε την ο-
ποία δικαιολογούνται οι φουκαράδες οι νη-
σιώτες που καλύπτουν φτηνότερα κάποιες
ανάγκες τους.

ΟΤΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ψωνίζουν από το Αϊβα-
λί µε τους µισούς Αϊβαλιώτες να ξέρουν
ότι κατάγονται από Έλληνες Χριστιανούς

και µε την πλειονότητα των Αϊβαλιωτών
να αποστρέφονται (όπως διαπίστωσα πέ-
ρυσι) τον Ερντογάν... Χωρίς όµως να µπο-
ρούν να τον ξεφορτωθούν. Ούτε και να τον
...εκδηµοκρατηκοποιήσουν...

... ΕΚΤΟΣ και τον
γοητεύσει ακόµη
περισσότερο η
Ντόρα µας, και
βάλει µαντήλα στο
κεφάλι, προκειµένου
να εκτοπίσει την Εµινέ
και να σταθεί αυτή δίπλα
του φροντίζοντας να τον αλλάξει!

ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ καταγγελίας, ντόπιος φίλος, γνωρίζοντας από πού κατάγοµαιί, µου απέστειλε
προ ηµερών το κείµενο ενός... σουπερ-πατριώτη ιστοσελιδογράφου που κατηγορεί τους Έλ-
ληνες, ιδιαίτερα τους Μυτιληνιούς, επειδή, λέει, πηγαίνουν στοαπέναντι Μικρασιατικό Αϊβαλίί
(ΣΣ απ’ όπου κατάγονται οι µισοί) κι αφήνου για ψώνια εκεί, περί τα 1000 ευρώ ο καθένας!!
¨Οταν η Τουρκία εξακολουθεί να κρατά αδίκως και παρανόµως τους δύο αξιωµατικούς µας!

ΠΟΣΟ ΟΜΩΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

ΜΠΟΡΕΙ η φασολάδα να έσωσε την Ελλάδα
(στην κατοχή) αλλά εδώ τα φασόλια παρ’ όλίγο να
στείλουν στο άλλο κόσµο έναν 48χρονο που δέ-
χτηκε κατακέφαλα ένα ολόκληρο τόνο απ’ αυτά,
καθώς βοηθούσε στο ξεφόρτωµά τους!

Το ατύχηµα συνέβη προχθές στην περιοχή
Eastern Creek και ο 48χρονος µεταφέρθηκε
στο νοσοκοµείο µε σοβαρά τραύµατα στο κε-
φάλι, αλλά και στα πόδια. Αλλά έχει ήδη ξεπε-
ράσει τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του.

Η ΡΩΣΙΑ απειλεί µ’ αντίποινα την Ελλάδα για
την απέλαση δύο διπλωµατών της και την απαγό-
ρευση να δεχτεί άλλους δύο Οπότε αρχίζει µια αν-
τιπαράθεση µε την Ρωσία, εδραιωµένη από κυ-
βέρνηση αριστερή, που κραυγάζιντας ΠΡΩΤΗ
ΦΟΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ οδηγεί τόσο δεξιά που φτάνει
µέχρι... Ουάσιγκτων.

ΜΕ το δικαιολογητικό περί παρανόµων δρα-
στηριοτήτων τους που επηρεάζουν κυρίως την
υπόθεση της Ελληνοσκοπιανής Συµφωνίας α-
πελάθηκαν οι Ρώσοι διπλωµάτεςγουρα κατό-
πιν... ∆υτικής Εντολής! Άϊντε και εις ανώτερα...
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ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
∆ΕΝ βρίσκω λόγια να εκδηλώσω
αυτό που νοιώθω, συγκλονισµένος
από χθες, όπως κι αµέτρ ητοι άλλοι
συµπάροικοι, από το θλιβερό κι α-
πίστευτο µαντάτο της σχεδόν ταυ-
τόχρονης απώλειας, πρώτα της συ-
µπαθεστάτης Μαρίκας Πασχάλη
συζύγου του πασίγνωστου από τις
θητείες του στην ∆ιοίκηση και Προ-
εδρία και για πολλά χρόνια σε πε-
ριόδους που συγκέντρωνε πολλές
χιλιάδες οπαδών στους αγώνες,
Γιώργου Πασχάλη, που έσπευσε
να την ακολουθήσει. Χάνοντας τις
αισθήσεις στην κηδεία της µετά
από τα συλλυπητήρια που δέχτηκε
προχθές στον ¨Αγιο Σπυρίδωνα.

ΑΞΈΧΑΣΤΕΣ οι πολλές συνεργα-
σίες µου, δηµοσιογραφικές και φι-
λικές µε τον αξέχαστο Γιώργο Πα-
σχάλη, ώς πρόεδρο των κυανολεύ-
κων - οµάδα θρησκεία για εκείνα τα
χρόνια. ¨οπως και µια - δυό αντιπα-
ραθέσεις µας πάνω σε κάποιες

αποφάσεις της, όταν οι 4 ΦΙΛΟΙ (Ν.
Πολίτης, Μ. Λεπούρης, Ν. Μπαλα-
γιάννης και Γ. ∆ρίβας) την παρέδω-
σαν και πάλι στα µέλη. Ακολούθησε
η δικηγορική ενάσχόλησή του κι α-
νάληψη καθηκόντων στην Ποδο-
σφαιρική Οµοσπονδία. Ενώ ήταν
γνωστές, τόσο ή πολύχρονη πάλη
της συζύγου του µε την επάρατη
νόσο. Όσο και τα δικά του καρδιακά
προβλήµατα. Που είχαν πρωτοεκ-
δηλωθεί µε µια λυποθυµία του από
τη φόρτιση που είχε υποστγεί στο
Πράτεν Παρκ κατά τη διάρκεια α-
γώνα του Σύδνεϋ Ολύµπικ, όταν το
υπηρετούσε τότε ως Ταµίας.

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΩ να µη βρίσκω λόγια
για το στερνό κατευόδιο του Γιώρ-
γο Πασχάλη που έσπευσε να συ-
ντροφεύσει και στο τελευταίο ταξίδι
την αγαπηµένη κι αχώριστη σύν-
τροφό του. Καλοτάξειδοι νάστε κιΚαλοτάξειδοι νάστε κι
οι δυό και ας είναι ‘λαφρυ τοοι δυό και ας είναι ‘λαφρυ το
χώµα που σάς σκεπάζει.χώµα που σάς σκεπάζει.

Τα ...Φασόλια που
σκοτώνουν

κι οι ∆υτικές Εντολές
για τους Αριστερούς


