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ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΡΙΤΗ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι, χθές εστάλη η
απάντηση στα τρία ερωτήµατα που έθεσε
ο Σύλλογος Αθηναίων προς την Επιτροπή
Συµφιλίωσης, την οποία απαρτίζουν ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Σω-
τήρης Τσουρής, ο καθηγητής Βασίλης
Αδραχτάς, ο δικηγόρος Γιάννης Θοεδωρί-
δης και ο Πρόεδρος του ΣΑΕ Γιώργος Αγ-
γελόπουλος, που τυγχάνει και µέλος του
∆/Σ του άλλου Αθηναϊκού Συλλόγου.

Η ΣΧΕΤΙΚΗ απάντηση εκ µέρους του κ.
Τσουρή, προέδρου της Επιτροπής Συµφι-
λίωσης ζητά συνάντηση µε τις εκπροσώ-
πους του Συλλόγου Αθηναίων την προσεχή
Τρίτη στην Κυπριακή Κοινότητα και πα-
ρόντα όλα τα µέλη της Επιτροπής Συµφι-
λίωσης.

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ένας τραγέλαφος δηλώ-
σεων κυκλοφορεί καθηµερινώς, µ’ αντι-
κρουόµενες δηλώσεις γύρω από τα πώς
και τα γιατί επήλθε η διχόνοια µεταξύ
των… αθηνοποιηµένων συµπαροίκων,
ενώ κάποιοι ισχυρισµοί που εκτέθηκαν
ΓΡΑΠΤΩΣ αντιµετωπίζονται µόνο αορί-
στως και προφορικώς. Ενώ θα έπρεπε
γραπτώς και ενυπογράφως να επισηµαν-
θούν οι ανακρίβειες, ή και τα ψεύδη - που
υποτίθεται ότι - περιέχουν!

ΕΝΩ Ο ΘΡΗΝΟΣ κι ο οδυρµός,
που συνοδεύουν την πύρινη
Εθνική τραγωδία εξακολουθεί να
φουντώνει αντί να υποχωρεί µε την
συνεχή αύξηση του αριθµού των
θανάτων και την γνωστοποίηση
σπαρακτικών λεπτοµερειών, έρχε-
ται η οµαδική και ποικιλότροπη συ-
νεισφορά πλουσίων, αλλά και

πτωχών, Ελλήνων προς τα θύµατα,
προσφέροντας συγκίνηση και µια
στάλα παρηγοριάς.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των εν
Ελλάδι κατοικούντων
συνοδεύονται βέβαια
και από αυτές των δια-
φόρων χωρών, γειτονι-
κών, Ευρωπαϊκών, αλ-
λά και µακρινών. Ενώ
έντονη δραστηριότητα
προς αυτό το σκοπό πα-
ρατηρείται και στην ανά
τον κόσµο οµογένεια.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της Οµογενειακής δρα-
στηριότητας για προσφορά βοηθείας
στα θύµατα της πύρινης λαίλαπας εν-
τάσσεται και η απόφαση ∆ιοργάνωσης
Εράνου της Ελληνικής Κοινότητας Σύδ-
νεϋ ΝΝΟ. Απόφαση η οποία έχει ήδη
γνωστοποιηθεί και έχει εµπνεύσει, µια
επιπλέον προσπάθεια που, µαζί µε τον
έρανο, µπορεί να αυξήσει κατά πολύ το
ποσόν βοηθείας που αναµένεται να
συγκεντρωθεί.

ΓΝΩΣΤΟΣ συµπάροικος µικροεπιχει-
ρηµατίας, µου τηλεφώνησε χθες για να
µου πεί αυτό που σκέφθηκε και να µε
παρακαλέσει να το γνωστοποιήσω, ζη-
τώντας από την Ελληνική Κοινότητα,
να υλοποιήσει την ιδέα του.

ΥΠΑΡΧΕΙ, είπε ο συµπάροικος, πλή-
θος µικρών και µεγαλύτερων εται-
ριών ελληνικής ιδιοκτησίας, ή και
εταιρίες συναλλασσόµενες µε οµο-
γενείς, που παράγουν διαφόρων
ειδών προϊόντα, φαγώσιµα και µη. Η
Ελληνική Κοινότητα µπορεί να προ-
σκαλέσει όσους περισσότερους
µπορεί και όσοι προσέλθουν µόνοι
τους µε µια ποσότητα προσφεροµέ-
νων προϊόντων τους που θα εκτε-

θούν και θα πωληθούν µε όλες τις
εισπράξεις υπέρ των πυρόπληκτων
αδελφών µας κατοίκων της Αττικής!

Η ΕΚΘΕΣΗ των προσφεροµένων προ-
ϊόντων, τα οποία και θα διαφηµι-
στούν επαρκώς, µπορεί να γίνει σε
οποιονδήποτε υπαίθριο χώρο, ή και σε
αίθουσα, τη µία ή και τις δύο ηµέρες
του Σαββατοκύριακου. Με σίγουρη εκ
των προτέρων την οποιαδήποτε δη-
µαρχιακή αδειοδότηση χρειαστεί.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ η ιδέα µου φαίνεται
πολλή καλή και αµφίπλευρα ωφέλι-
µη! Ελπίζω να την εκρίνουν και να την
υλοποιήσουν ο Πρόεδρος και τα ∆ιοι-
κητικά στέλεχη της Κοινότητας µας!

Τα προϊόντα ντόπιων οµογενειακών
επιχειρήσεων και πώς θα µπορούσαν
να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους...

ΠΟΛΛΟΙ ήσαν οι φίλοι και συ-
νεργάτες του γνωστού συµπαροί-
κου Τζιµ Τσολάκη, οι οποίοι
έσπευσαν να τον συγχαρούν τούτες
τις µέρες για την ΠΛΗΡΗ ΕΠΑ-
ΛΗΘΕΥΣΗ των από πολύ πριν
προβλέψεων του, περί επερχόµενης
µείωσης των τιµών κατοικιών.

Ο κ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ που ασχολείται

µε παροχές δανείων, από πέρυσι
και ενώ οι τιµές κατοικιών ανέρ-
χονταν συνεχώς προς το… Έβε-
ρεστ, συνιστούσε συγκράτηση των
αισιοδοξούντων περί συνεχούς
ανόδου επ’ άπειρον. Ήδη η πτώση
των τιµών έφτασε και σε µερικές
περιπτώσεις ξεπέρασε το 10% και,
καθώς λέγεται, θα υπάρξει και συ-
νέχεια…

Η ΟΠΟΙΑ ευχόµεθα να οδηγήσει
στην εξάπλωση του αυξανόµενου
πληθυσµού προς υπαίθριες περιο-
χές και όχι στην συσσώρευσή του
στο ήδη παραφορτωµένο Σύδνεϋ
και στα κυκλοφοριακώς υποφέρο-
ντα καντερµπουριακά προάστειά
του – όπου τι τραβάµε και δεν το
µαρτυράµε!

∆ Ι Ο Γ Ε ΝΗ Σ :∆ Ι Ο Γ Ε ΝΗ Σ :
Άνθρωπο µη ευρίΆνθρωπο µη ευρί--
σκων εν Αθήναις ...σκων εν Αθήναις ...
αναζητώ Αθηναίουςαναζητώ Αθηναίους

στο Σύδνεϋ .στο Σύδνεϋ .

Ο Τζίµ Τσολάκης και η έγκαιρη πρόβλεψη των... πτώσεων

Γι’ άλλη µια φορά κάποιες υποψίες µου επαληθεύονται κι αναφέροµαι στις
προχθεσινές που, ερµηνεύοντας δηλώσεις Τσίπρα και Τόσκα επεσήµανα το
ενδεχόµενο εµπρηστικής ενέργειας και την ανάγκη καταγγελίας στην ∆ι-

καιοσύνη. Κάτι που έγινε, αφού ήδη άρχισε εισαγγελική έρευνα.


