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O Γιώργος Τσερδάνης σχολιάζει ελεύθερα... 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
 tserdanisg@hotmail.com

ΤΕΤΟΙΑ ΓΚΙΝΙΑ δεν την είχαµε ούτε µε
τον µακαρίτη Κώστα Μητσοτάκη! Από
τον οποίο τον τίτλο του γρουσούζη διεκ-
δικεί ο Αλέξης. Αφού, σαν να µην έφτα-
ναν οι πνιγµοί τις προάλλες,
θαλασσινοί και οικονοµικοί, εδώ κι εκεί
και η Αττική, µαζί µε περιουσίες και αν-
θρώπους να καίγεται από προχτές.
Ενώ ο Καµµένος µένει άθικτος!

ΠΥΡ –ΓΥΝΗ και ΘΑΛΑΣΣΑ
λέµε και ήδη τα δύο ακριανά
χτύπησαν, ενώ το µεσαίο (η
ΓΥΝΗ) , αν δεν µας χτύπησε
µε την Λαγκάρντ του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, θα µας
χτυπήσει όπου νάναι µε την
Μέρκελ. Παρ’ όλα τα ψευτοχαϊ-
δεύµατα που ανταλλάσσει µε
τον Τσίπρα.

Ο ΟΠΟΙΟΣ σχολιάζοντας την,
όντως, βιβλική καταστροφή
της, δήλωσε: «Με προβληµατί-
ζουν οι παράλληλες εστίες σ’
αυτές τις πυρκαγιές» ΚΙ’ ΗΡΘΕ� κα-
πάκι και ο υπουργός Τόσκας να συµ-
πληρώσει, λέγοντας ότι «δεν είναι
αθώες αυτές οι πυρκαγιές»!

∆ΗΛΑ∆Η κάτι γνωρίζατε κύριοι κυβε-
ρώντες, ή κάτι µάθατε και τί στο διάολο
περιµένετε για να το γνωστοποιήσετε
και να το καταθέσετε στην ∆ικαιοσύνη;
Μήπως κανένα λιντσάρισµα από τους
χαροκαµένους συγγενείς των ανθρώ-
πων που κάηκαν;

� ΧΑΡΗ στο φυσικό, ή και τεχνητό
προσάναµα, από το απόκρηµνο ση-
µείο βορείως της Κινέτας, στον «στρα-
τηγό άνεµο»που ανέλαβε την εξάπλωση

και στους ΣΩΡΟΥΣ ΚΛΑ∆ΙΩΝ που πα-
ρέµεναν χαρής να τα µαζεύουν για να
βοηθήσουν κι αυτά στο φούντωµα τη,
όχι µόνο καταστροφικής, αλλά και φονι-
κής πυρκαγιάς.

ΤΟ ΜΟΝΟ σχετικό µε τις υποψίες για
«ανθρώπινη ανάµειξη» στην έναρξη
αυτής της απίστευτης τραγωδίας είναι
το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι στην περιοχή υπάρ-

χουν µεγάλες ποσότητες βωξίτη και τον
περασµένο Απρίλιο επρόκειτο να γίνουν
γεωτρήσεις, από γερµανική εταιρία, για
εξορύξεις. Οι οποίες όµως µαταιώθη-
καν, µετά από από τις έντονες διαµαρ-
τυρίες των κατοίκων. Κάποιοι από τους
οποίους ίσως και να είναι ανάµεσα σ’
αυτούς που έχασαν τις περιουσίες τους.
Ή και την ζωή τους!

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι τα δάση παίρνουν κι
από µόνα τους φωτιά. Το άγνωστό είναι
πώς και γιατί δεν λαµβάνονται µέτρα µε
αυστηρό καθαρισµό, ζώνες (κενές) ασ-
φαλείας και απαγόρευση κατοικίας και
διαβίωσης µέσα στο βεληνεκές µιας εν-
δεχόµενης πυρκαϊάς;

Οι πυρκαγιές, οι απώλειες και τα... απόκρυφα
των δηλώσεων από τον Τσίπρα και τον Τόσκα

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ

TOΣΕΣ ΦΟΡΕΣ έχω επισκεφθεί το
Νιουκάσλ, αλλά δεν γνώριζα την ύπαρξη
αυτού του πύργου, µε σχήµα κορυφής που
παραπέµπει σε άσεµνες απεικονήσεις. Ούτε
και κάποιοι φίλοι µου που προέρχονται από
εκεί (όπως ο Τζιµ Τσολάκης) το γνωρίζουν.
Αν και πρόσφατα συζητήθηκε επί µακρόν
διότι αποφασίστηκε να κατακρηµνιστεί µε
κόστος 300.000, που ε΄΄ιναι πολύ µικρότερο
από τα όσα απαιτούνται ετησίως για την
συντήρησή του!

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ όνοµα του είναι Newcastle
Queen's Wharf Tower, άλλα πολλοί το
αποκαλούν big penis Tower, λόγω της
φαλλικού σχήµατός του. Όνοµα το οποίο
χρησιµοποιούν και οι περισσότερο
µορφωµένοι.

Μ”ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ να µας παραπέµπει
στην αρχαιότητα και σε κάποιες σεξουαλικές
ακρότητες που που στο πλαίσιο “µυστηρίων”
περιελάµβαναν και την επίσκεψη γυναικών
σε αγρούς γεµάτους ξύλινους φαλλούς πάνω
στος οποίους... αναπαύονταν.

...ΚΙ ΑΣ ΜΗ ΣΠΕΥΣΕΙ κάπιος, ή κάποιοια
να µε κατηγορήσει για άσεµνες παριγραφές,
διότι δεν είναι δικές µου, αλλά απλώς ιστορι-
κές. Κι αν δεν βαριέστε µπορείτε να τις ανα-
ζητήσετε και θα τις βρείτε!

Ο Φαλλός του Νιουκάσλ
ολοταχώς για γκρέµισµα

Είναι πραγµατικά εκπληκτικό το πώς είναι δυ-
νατό αναπληρωτής υπουργός Άµυνας να πα-
ρουσιάζει τόσο µεγάλο έλλειµµα ενηµέρωσης
σε κρίσιµα θέµατα του υπουργείου του, όπως
αυτό της προµήθειας νέων πλοίων επιφανείας
για το Πολεµικό Ναυτικό.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµε-
ρίδα «REAL», όταν ρωτήθηκε για τις δυο φρε-
γάτες που συζητά η Ελλάδα να προµηθευτεί
από τη Γαλλία (σ.σ. Belh@rra), έδωσε την
ακόλουθη απάντηση, η οποία όπως θα εξηγή-
σουµε, έχει πολλές «τρύπες»:

«Η υπόθεση της απόκτησης από το Πολεµικό
Ναυτικό νέων µονάδων αποτελεί ανάγκη, που
είχε διαγνωστεί πριν από δέκα και πλέον χρό-

νια, ενώ η λύση που δόθηκε αποτυπώθηκε σε
απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2009 προς την κα-
τεύθυνση των σύγχρονων γαλλικών φρεγατών.
Αυτή λοιπόν την απόφαση προσπαθούµε να
υλοποιήσουµε και βρίσκονται σε εξέλιξη σχε-
τικές συζητήσεις που αφορούν σε όλες τις
πλευρές της υπόθεσης.»
Για στάσου βρε καλέ µας αναπληρωτή
υπουργέ Άµυνας! Βρε καλέ µου άνθρωπε, δεν
σου είπε κανείς ότι µετά το ΚΥΣΕΑ που ανα-
φέρεσαι, όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου, συνεκλήθη το ΚΥΣΕΑ εκ
νέου και ΑΚΥΡΩΣΕ όσες εξοπλιστικές συµβά-
σεις δεν είχαν συµβασιοποιηθεί; Σε όσες δεν
είχαν υπογραφτεί συµβόλαια δηλαδή; Θέλετε
να πάτε όλοι… µέσα;

Πάµε και σε ένα δεύτερο όµως. Είχε ονοµα-
στική αναφορά η πρώτη απόφαση του ΚΥΣΕΑ
στις άλλες φρεγάτες, τις FREMM ή όχι; ∆ιότι
αν είναι ονοµαστική η αναφορά, πώς ακριβώς
σκοπεύεις να ξεπεράσεις το πρόβληµα κυρ-
Φώτη µου και να βαφτίσεις τις FREMM σε
Belh@rra;

Εάν οι νεότερες Belh@rra είχαν σχεδιαστεί και
είχαν µπει µπροστά για τη ναυπήγησή τους µε
σκοπό να αντικαταστήσουν τις FREMM, τότε
θα είχε µια λογική να πούµε ότι δεν χρειάζεται
καινούργια σύγκληση του ΚΥΣΕΑ. ∆εν είναι
όµως έτσι! Είναι δυο ξεχωριστά ναυτικά
οπλικά συστήµατα που θα υπηρετούν εκ του
παραλλήλου.

Το Φρεγάτες Belh@rra: Άλλη µια φορά αδιάβαστος ο Φώτης Κουβέλης


