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Αξίζει τον κόπο η τόση φασαρία
για ν’ αλλάξει µ i α ηµεροµηνία ;
ΤΟΣΑ ΣΤΡΑΒΑ υπάρχουν, από την Οικονοµία ως την Συγκοινωνία, που αν σταµατήσει µε την αναγγελθείσα 24ωρη απεργία θα στοιχίσει στην ΝΝΟ τουλάχιστον 100
εκατοµµύρια. Τα οποία βγούν όχι από το Πολιτειακό Ταµείο (µε το πλεόνασµα των διεκατοµµυρίων) αλλά από τις τσέπες µεγάλων και µικρών επιχειρηµατιών, µέχρι και µικροκαταστηµαταρχών που θα µείνουν χωρίς πελάτες. Αυτό όµως που πάνω απ’ όλα
ενδιαφέρει τους Πράσινους (greenes) τώρα, είναι η αλλαγή της ηµεροµηνίας εορτασµού Ηµέρας της Αυστραλίας. Εορτασµό τον οποίο η πλειονότητα των Αυστραλών θεωρεί σηµαντικό, αλλά και δεν ενδιαφέρεται να τον µεταφέρει σ’ άλλη ηµεροµηνία από
την 26η Ιανουαρίου που, ως γνωστόν, σηµαδεύει την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων
στην Αυστραλία. Γεγονός που, κάθε άλλο παρά ευχάριστο, ,θεωρείται, για τους γηγενείς Αµπορίτζινις. Αν και οι περισσότεροι ΟΥΤΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ!
<None>
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ πάντως από τους
Α:µπορίτζινις φαίνεται να ενοχλούνται από τους οποίους όµως φαίνονται
να ενοχλούνται (και να µας ενοχλούν)
οι Πράσινοι (Greens) µε ηγέτη τους να
δηλώνει πως η αλλαγή ηµεροµηνίας
του Εορτασµού Ηµέρας της Αυστραλίας θα είναι η κορυφαία προτεραιότητά του µέσα στο 2018!
ΟΠΟΤΕ ο αγώνας εναντίον της κλιµατικής αλλαγής που προκαλείται από
την ανθρώπινη δραστηριότητα περνάει
σε δεύτερη µοίρα για τους Πράσινους.
Εξαιρουµένου του ∆ρος Γιώργου Παξινού που σκίζεται για το κλίµα, για την
εν λόγω ηµεροµηνία αδιαφορεί!

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ γνωστοποιήθηκαν, ή
µάλλον ανασύρθηκαν από την «ιστορία» και κάποια άλλα γεγονότα 26ης
Ιανουαρίου παρελθόντων ετών. Αρχής
γενοµένης βέβαια από την αποβίβαση
των Εγγλέζων το 1788 και πάµε στις
26 Ιαν.1824, ηµεροµηνία κατά την
οπία ετελέσθη ο πρώτος γάµος µεταξύ
λευκού και αµπορίτζιναλ γυναίκας.
Συγκεκριµένα του Ρόµπερτ Λοκ και
µιας κόρης Αµπορίτζιναλ ηγέτη που
ονοµάστηκε (ή µετονοµάστηκε) Μαρία.
ΑΛΗΘΕΙΑ, γιατί δεν µένουµε στην
26η Ιανουαρίου λέγοντας ότι γιορτάζουµε τον πρώτο Αµπο-ευρωπαϊκό
γάµο αντί ν’ αλλάζουµε ηµεροµηνία

Μια λογοτεχνική
σύναξη στο σπίτι
Γ. Χρονόπουλου
ΛΟΓΟΤΕΝΧΝΙΚΗ σύναξη έλαβε χώρα στις αρχές της εβδοµάδος στο σπίτι του Γρηγόρη
Χρονόπουλου που, ως γνωστόν πέ- ραν της πολύχρονης
παρουσίας του στις εκποµπές
του SBS, καθώς και του 2ΜΜ,
έχει συγγράψει συλλογή ποιηµάτων, πεζογραφία, ως και θεατρικό έργο. Κύρια επισκέπτης
η εκ Μελβούρνης λογοτέχνης
∆ιονυσία Μούσουρα, συνοδευοµένη από την καθηγήτρια
Γιώτα Κριλή, επίσης συγγραφέα, την Έφη Σαµαρά και τον
ποιητή Αδριανό Καζά. Πολλά
και ενδιαφέροντα τα θέµατα που
συζητήθηκαν γύρω από την λογοτεχνική παραγωγή της Οµογένειας, καθώς και το νέο βιβλίο
της κας Μούσουρα, «Ταξίδια
που δεν τελείωσαν». Η επίσηµη
παρουσία του οποίου θα γίνει

στις 18 Μαρτίου στο Σπίτι των
Ζακυνθίων (συµπατριωτών της
συγγραφέως) και στο πλάισιο
των εκδηλώσεων του φετεινού
Ελληνικού Φεστιβάλ

Χάρη στον Τσίπρα
οι Σκοπιανοί µάς...
επιτρέπουν να λέµε
κι εµείς τώρα πως
ο Μεγαλέξανδρος
είναι και δικός µας
ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ τα νέα; Μπορούν
κι οι Μακεδόνες µας κι Έλληνες

και να πάµε σ’ άλλη που µπορεί να
θίγει κάποιους άλλους (όπως η 29
Μαϊου, που θυµίζει σ’ εµάς την πτώση
της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των
Τούρκων, ή κάποια από τις Αυγουστιάτικες ηµεροµηνίες που θυµίζουν στους
Ιάπωνες την ρίψη των ατοµικών βοµβών στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίµα;
ΤΕΛΟΣ, κοντά και σ’ άλλα ευχάριστα
συµφιλιωτικά γεγονότα που έλαβαν
χώρα σε τούτη τη χώρα στις 26 Ιανουαρίου παρελθόντων ετών, είναι και αυτό
της ανύψωσης σηµαίας των Αµπορίτζινις δίπλα στην αυστραλιανή σηµαία
και µάλιστα πάνω στην γέφυρα του
Σύδνεϋ.- όπως βλέπουµε στη φωτο.

γενικά, να ισχυρίζονται ότι είναι
απόγονοι του Μεγαλέξανδρου!
Κι’ αυτό διότι οι Σκοπιανοί
µας� κάνουν τη χάρη να µας
το επιτρέπουν ύστερα από την
κατάπτυστη δήλωση του κ. Τσίπρα ο οποίος επι λέξει είπε τα
εξής: «Να σταµατήσει µια,
κατά την άποψή µου, η αχρείαστη ρητορική, ότι αποτελούν τους µοναδικούς
απογόνους των
Μακεδόνων και
του Μεγάλου
Αλεξάνδρου”.
∆Ι∆ΟΝΤΑΣ µ’
αυτά τα λόγια ο
ΕΛΛΗΝΑΣ πρωθυπουργός στον
πρωθυπουργό των Σκοπίων
την πάσα για να προχωρήσει
και να βάλει� γκολ δηλώνοντας ότι:
«Μπορούν και οι Έλληνες να
ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι αρχαίων Μακεδόνων και
Μεγαλέξανδρου»!

Τα 30χρονα δάνεια
προς... 70χρονους
ΠΡΟΣΦΑΤΑ είχε γνωστοποιηθεί ωςένα ς από τα παράξενα
των ηµερών το γεγονός ότι οι
τράπεζες δίνουν στεγαστικά δάνεια 25χρονης και 30χρονης
διάρκειας σε ηλικιωµένα άτοµα
που θα πρέπει να φτάσουν – αν
φθάσουν - στα 100 και να εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις.
ΑΛΛΑ ουδέν παράξενο
βλέπω στο σκεπτικό των τραπεζών. ∆ιότι πρίν ο υπερήλικας
δανειοδοτηθεί, έχει καταβάλλει
προκαταβολή η οποία µαζί µε
την αξία (χώρια την υπεραξία)
του ακινήτου υπερκαλύπτει το
ποσό του δάνειου όταν και οπόταν χρειαστεί να� σταµατήσει η
καταβολή των δόσεων....
...ΚΙ Ε∆Ώ δεν είναι Ελλάδα
για να παρεµποδίζονται κατασχέσεις και πληστηριαµοί!

