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Γιατί µια Ελληνίδα χωρίζει το άνδρα της

IΣΩΣ κάποιοι από εσάς να το έχουν πληροφορηθεί,
διαδικτυακώς. Σίγουρα όµως οι περισσότεροι αγνο-
ούν αυτό το, µάλλον, πρωτάκουστο γεγονός του χω-
ρισµού µιας κυρίας από τον άνδρα της για να παν-
τρευτεί τον ΠΕΘΕΡΟ ΤΗΣ! Μάλιστα τον πεθερό της
και πατέρα τού άνδρα που χώρισε, για να τον πάρει.

ΑΣ ΜΗ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ όµως ότι πρόκει-
ται για κάποιο ερωτικό µπέρδεµα λόγω...
ξεθυµασµένου συζύγου και νταβραντισµέ-
νου πεθερού, µε την λεγάµενη ανάµεσά
τους - να συγγενεύει και µε τους δύο. Α-
πλούστατα πρόκειται γι’ άλλη µια εκδή-
λωση του δαιµονίου της ελληνικής φυλης
που βρίσκει κάθε τρόπο για να τρώει από
το ∆ηµόσιο όσο πιό πολλά µπορεί . Και
πάρα πολλά που δεν τα δικαιούται!

ΤΟ “ΓΕΓΟΝΟΣ” συνέβη στην Αρκαδία κι
ίσως κάποιοι από τους Αρκάδες συµπα-
ροίκους να γνωρίζουν και τα ονόµατα
όσων συνέπραξαν και δεν χάνει τίποτα αν
µας τα γνωστοποιήσει. Πρωταγωνιστής,
ένας από τους κονοµηµένους του χω-
ριού, χήρος µε τέσσερα παιδιά µέσης
ηλικίας. Πολύ... προνοητικός όµως και
θορυ- βηµένος από το µέτρο απογραφής
των συνταξιούχων σκέφτηκε ότι δεν µπο-
ρεί να «κληροδοτήσει» τη σύνταξή του
στα ενήλικα παιδιά του προστάζοντας να
µη γνωστοποιηθεί ο θάνατός του, όταν

αυτός επέλθει! Όπως έκαναν -
και ίσως κάνουν - αµέτρητοι
συγγενείς νεκρών εισπράττον-
τας... µεταθανάτιες συντάξεις.
Κι’ άϊντε ύστερα ν’ αντέ-
ξουν τα Ταµεία και να µη
χρειάζεται να κόψουν τις
συντάξεις στα µισά - για

να προλάβουν το ΚΑΘΟΛΟΥ!

ΩΣΤΟΣΟ η “Αρκαδική Μέθοδος” χαρα-
κτηρίστηκε αρκετά προχωρηµένη και ικα-
νή για να εµπνεύσει κινηµατογραφικό σε-
νάριο. Ή θεατρικό έργο που µπορεί και να
παρουσιαστεί και από κάποιο ντόπιο θεα-
τρικό συγκρότηµα, άµα λάχει. Λοιπόν: Ο
πεθερός δεν σκέφτηκε να εξωθήσει το
γυιο του σε διαζύγιο για να παντρευτεί
τη νύφη του! Απλώς όλα έγιναν υπέρ
της Οικογενειακής Οικιονοµίας και εις βά-
ρος βεβαίως της Κρατικής, την οποία όλο
την... βοηθούν, από την ... ανάποδη. Και
µε την Τσιπριακή κυβέρνηση επί εποχής
Βαρουφάκη να έχει φορτώσει γύρω στα
90 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον στο
χρέος της.

ΕΤΣΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ του µεγάλου γυιού της
άπληστης οικογενείας ζήτησε και πήρε
συναινετικό – εξπρές διαζύγιο από το σύ-
ζυγο της . Σπεύδοντας στη συνέχεια να
παντρευτεί τον πεθερό της, ο οποίος έκ-
τοτε είναι ο νόµιµος σύζυγός της που, ό-
ταν πεθάνει µε το καλό, αυτή θα εισπράτ-
τει την σύνταξή του. Και θα ζούν αυτοί
καλά κι οι άλλοι χειρότερα! Με το “Όλοι
µαζί τα φάγαµε” τού Πάγκαλου να επι-
βεβαιώνεται γι’ άλλη µια φορά! Έστω ,και
αν άλλοι τρώνε ψίχουλα κι’ άλλοι ολό-
κληρα... µαγειρεία!!

ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ έναν Αυστραλό ιθαγενή
(Α µπορίτζινι) να κρατά κάτι σαν ραβδί, η

ένα αµπούµεραγκ που δεν φαίνεται ολόκληρο, έτοι-
µος να το εκσφεδονήσει. Το µήκος του – κρατη-
θείτε – είναι 4,2 χιλιόµετρα και το πλάτος ανάλογο.
Οι δηµιουργοί αυτού του γεωγλυφικού καθώς και
ο σκοπός δηµιουργίας του παραµένουν έως σήµερα
άγνωστα. ΓΙ’ΑΥΤΟ και ο επιχειρηµατίας Dick
Smith προσφέρει $5.000 (…λίγα µου φαίνονται) σ’
όποιον δώσει τις σχετικές πληροφορίες, ΘΑΥ-
ΜΑΣΤΗΣ Ο Ι∆ΙΟΣ αυτού του γεωγλυφικού,
πιστεύει πως µάλλον πρόκειται για έργο συνερ-

γασίας 3 η 4 ατόµων το οποίο και χρειάστηκε αρκε-
τές ηµέρες για να ολοκληρωθεί. Σύµφωνα µε την
επικρατέστερη, µέχρι σήµερα, ά- ποψη το γεωγλυ-
φικό αποτελεί προιόν... καλλιτεχνικής ανησυχίας
ενός ή περισσοτέρων Αµερικανών.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΩΡΙΑ, αµφισβητείται από αρ-
κετούς συµπεριλαµβανοµένου και του Ντίκ Σµιθ,
Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία
σχετίζονται µε την εύρεση µιας θαµµένης πλάκας
που αποτύπωνε την αµερικανική σηµαία και τους
Ολυµπιακούς Κύκλους στην επιφάνεια της.

και παντρεύεται τον πεθερό της;

ΜΑΓΟΣ ήµουν (;) την περασµένη
εβ- δοµάδα ανέφερα πώς µετά το
Σκοπιανό µπορεί να µας προκύψει
Αλβανικό, αλλα και Θρακικό, εν και-
ρώ! Το αλβανικό το ξεκίνησε ο κ. Τσί-
πρας µας µιλώντας µε µπόλικη αυτα-
πάτη κι ελαφρά αγραµµατοσύνη δή-
λωσε ότι υπάρχει και θέµα διευθέτη-
σης των ελληνοαλβανκων συνόρων!!

∆ Ι Ε ΥΘ∆ Ι Ε ΥΘ EE ΤΗ ΣΗΤΗ ΣΗ είπε o άνθρω-
πος και κάποιοι έσπευσαν να πούν ότι
έκανε γκάφα. Ενώ πολλοί άλλοι υπο-
πτεύονται ότι υπάρχει θέµα που έχει
µάλιστα ήδη συζητηθεί κρυφά και
προγραµµατίζεται να συµφωνηθεί –
όπως και το σκοπιανο.

ΤΟ ΟΠΟΙΟ πανηγυρίστηκε από τον
ΣΥΡΙΖΑ ως επιτυχία µε τον ίδιο τον
πρωθυπουργό µας ν’ ακούει στη συνέ-
χεια στο ΝΑΤΟ χαζοχαµογελώντας,
τον Σκοπιανό οµόλογό του Ζόραν
Ζάεφ ν’ αποκαλεί τα ΣκόπιαΜακε-
δονία (σκέτη) καιΜακεδόνες τους
Σκοπιανούς!!

Ήλθαν τα αλβανικά σύνορα
κι η Θράκη περιµένει σειρά!

ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΣΤΕΙ ΣΑΝ ΚΑΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΑΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΕΙΧΕ
∆ΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΤΙ ΤΟ
ΝΑΤΟ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ!
Υπάρχει µαγνητοφωνηµένη η σχετική οµιλία του!
Θα την ακούσετε την προσεχή Κυριακή στην εκποµπή Greeks Today

Ο Ανθρωπός τουΟ Ανθρωπός του Maree (Maree (Νοτ. Αυστραλίας) και το µυστήριο της δηµιουργίας του.Νοτ. Αυστραλίας) και το µυστήριο της δηµιουργίας του.
ΜΕΓΑΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ δόθηκε
πρόσφατα στην ύπαρξη του σχήµατος
που βλέπετε, φωτογραφηµένου και από

αεροπλάνο (δεξιά) το οποίο βρίσκεται
σχεδιασµένο στην περιοχή Maree της
Νοτίου Αυστραλίας, για πολλά χρόνια.


