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Οι κατακεφαλιές από τη Μελβούρνη
εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ θα πρέπει να ήσαν
τα σχόλια της Τζούλη Πασσά, µέλος του ∆η-
µοτικού Συµβουλίου ∆ηµαρχίας Inner West
(Ασφιελντ, Μάρρικβιλ, Λέϊκαρντ) και αδί-
κως χαρακτηρίστηκαν ως ρατσιστικά από
έναν… ενδιαφερόµενο γείτονά της.

Η κα ΤΖΟΥΛΗ, σύζυγος του συναδέλφου
Βασίλη Πασσά, που έχει αποσυρθεί από την
δηµοσιογραφία, έκανε κάποια σχόλια για τα
ανδραγαθήµατα των υποστηρικτών δικαιω-
µάτων και υπερβολικών απαιτήσεων ατόµων
διαφορετικών σεξουαλικών προτιµήσεων
(οµοφιλοφύλων κλπ) µ’ αποτέλεσµα να γίνει
καταγγελία εναντίον της.

ΩΣΤΟΣΟ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Inner
West Council απεφάσισε να µην κινήσει την
παραµικρή διαδικασία εναντίον της Τζούλη
Πασσά, δικαιολογώντας έτσι και τον ισχυρι-
σµό της ότι «οι εναντίον της καταγγελίες
αποτελούσαν πολιτική καταδίωξη, κάτι σαν
το «κυνήγι µαγισσών» - (political witch-
hunt).

Φόροι και αποτέλεσµα

ΕΝΑΣΑµερικανός Οικονοµολόγος ονό-
µατι Άρτ Λάφερ εδώ και πολλά χρόνια υπο-
στήριξε ότι πως η µεγάλη αύξηση των
φόρων (που όχι µόνο γίνεται, αλλά παραγί-
νεται σήµερα στην Ελλάδα) δεν αυξάνει τα
έσοδα, αλλά δηµιουργεί αίτια διακοπής ερ-
γασιών και φόρτωµα στα επιδόµατα Αν
όµως ο αριθµός αυτών που λαµβάνουν επι-
δόµατα ξεπεράσει ένα µέγεθος, αυτοί που
πληρώνουν φόρους δεν επαρκούν για να κα-
λύψουν τη ζήτηση οπότε βράσε ρύζι.

Η κα ΠΑΣΣΑ
∆ΙΚΑΙΩΘΗΚΕ

ΠΥΡ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ εναντίον της ελληνικής
κυβέρνησης και των πεπραγµένων της
υπήρξε ο Συντονιστής
Παµµακεδονικών Ενώσεων
Αυστραλίας Παναγιώτης
Ιασωνίδης που, µιλώντας
από την Μελβούρνη σ’
αθηναϊκό σταθµό
χαρακτήρισε τους
κυβερνώντες
ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ! Αρνούµενος
µάλιστα να τους
αποκαλέσει
κυβέρνηση,
προτιµώντας να
τους αποκαλεί «χούντα»!

«ΕΙΝΑΙ ΧΟΥΝΤΑ», είπε ο κ. Ιασωνίδης,
δικαιολογώντας τον χαρακτηρισµό µε το
γεγονός των κυβερνητικών αποφάσεων
και συµφωνιών και εθνικών
παραχωρήσεων στα Σκόπια, ενάντια στην
θέληση του λαού. Η οποία εκδηλώνεται
τόσο έντονα και συνεχώς!

ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ προσωπικά τον κ.
Ιασωνίδη, ζήτησα πληροφορίες από τον
γνωστό, εδώ στο Σύδνεϋ, παράγοντα της
Μακεδονικής µας Πατριάς, Πώλ Τσάνη, ο
οποίος επιβεβαίωσε την ιδιότητα του κ. Ια-
σωνίδη, τον πατριωτισµό του και την δρα-
στηριότητά που αναπτύσσει για τα Μακε-
δονικά µας θέµατα και µου εξήγησε ότι ο
τίτλος του Συντονιστή των Παµµακεδονι-
κών Ενώσεων Αυστραλίας, δικαιολογείται
από το γεγονός ότι στις Αυστραλιανές Πο-
λιτείες υπάρχουν συνολικά πάνω από πε-
νήντα (50) Μακεδονικοί Σύλλογοι και 14

µόνο στην ΝΝΟ. Όπως της Φλώρινας, Κο-
ζάνης, Σερρών, Βέροιας κλπ και βεβαίως

της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΟ αυτών των
πληροφοριών θα προ-
σθέσω - ως «ό µη γέ-
νοιτο» – την πρόβλεψη
του κ. Ιασωνίδη ότι σε
λίγο καιρό η Ελληνική
Μακεδονία θα έχει εξα-
φανιστεί ως όνοµα αφού

παντού θα κυριαρχεί η
Μακεδονία των σκο-
πιανών και µάλιστα µε

την Μακεδονική Γλώσσα, που αποκλει-
στικά κατέχει!..

ΧΑΡΗ στην� γενναιοδωρία (τζάµπα
µαγκιά) του Αλέξη µας και των συν
αυτώ!

...ας µ’ άκουγαν
ΑΣ Μ’ΑΚΟΥΓΑΝ χρόνια τώρα, ή έστω
την τελευταία στιγµή και ας σπεύσουν
να διατρανώσουν παγκοσµίως ΤΗΝ
ΥΠΑΡΞΗ της Ελληνικής Μακεδονίας
που οι περισσότερες χώρες και λαοί
αγνοούν, παρ’ όλον έχει τόσα να
επιδείξει. Ιστορία, αρχαίους τάφους,
ευρήµατα, διαγωνισµούς, εκθέσεις,
προϊόντα, προσωπικότητες αρχαίες και
νεώτερες (για παράδειγµα ο Μακεδόνας
Κωνσταντίνος Καραµανλής) που θα
µπορούσαν ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΑΜΑΤΙΑ
των Σκοπιανών οι οποίοι ουδέν σχεδόν
έχουν να επιδείξουν και να καυχηθούν.
Πλην τού ότι κατάφεραν να µας�
πηδήξουν.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΣΩΝΙ∆ΗΣ

Όλοι αυτοί λαδώθηκαν
...από τους Ρώσσους;
ΚΑΛΑ..., ας δεχτούµε το διώξιµο των
Ρώσων διπλωµατών από την Ελλάδα
και την «καταγγελία» ότι λάδωναν κληρι-

κούς και λαϊκούς για να διατρανώνουν µε τα µεγαλειώδη συλλαλητήρια τις δια-
µαρτυρίες τους ενάντια στην κατάπτυστη συµφωνία µε τα Σκόπια�

�∆ΕΝ διαθέτουν όµως το απαραίτητο φιλότιµο να εδραιώσουν τις καταγγε-
λίες τους αναφέρωντας ∆ΥΟ ΤΡΙΑ ΕΣΤΩ από τα ονόµατα των λαδοµένων. Ποιοι
λαδώθηκαν βρε ανεύθυνοι κατήγοροι; Ούτε έναν δεν γνωρίζετε; Ενώ θα χρει-
άζονταν τουλάχιστον ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ λαδοθέντων προκειµένου να
κατεβάσουν ένα εκατοµµύριο διαµαρτυρόµενους στους δρόµους.

ΚΑΤΙ άλλο πιο πιστευτό δεν µπορούσατε να βρείτε από τα� λαδώµατα; Ή
µήπως – συν τοις άλλοις - χάνετε λάδια;


