
Ï Êüóìïò10 WEDNESDAY 10 AUGUST 2011 Ó÷ÏËÉÁ

ΤΕΛΙΚΑ θα μας τρελλά-

νουν αυτοί οι οικονομολόγοι

και χρηματοπιστωτές, τουλά-

χιστον όσον αφορά την θέση

που κατέχει η Αυστραλία -

μέσα στην Παγκόσμια Οικο-

νομία - αφού τη μιά μέρα

ανεβάζουν τα οικονομικά της

στην κορυφή και την άλλη μι-

λούν για... πανικό και συν-

τριβή!

ΜΑΛΙΣΤΑ! Στο χθεσινό πρω-

τοσέλιδο της Sydney Morn-

ing Herald, δηλαδή σχεδόν

ταυτόχρονα με την επανά-

ληψη των κολακευτικών και

απόλυτα καθησυχαστικών

διαπιστώσεων για την αυ-

στραλιανή Οικονομία, υπάρ-

χει ένα δημοσίευμα που κά-

νει λόγο για ντόπιο οικονο-

μικό πανικό!..

...Ο ΟΠΟΙΟΣ, συνεχίζει το

δημοσίευμα, έγινε αιτία για

νέα βουτιά στο Χρηματιστή-

ριό "μας" με την εξαφάνιση -

την απόσυρση δηλαδή - άλ-

λων 300 δισεκατομμυρίων!!

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ότι ούτε ένα

από αυτά τα δις ανήκει σ'

όλους εσάς που με διαβά-

ζετε, αλλά το θέμα αφορά

τους πάντες αφού τέτοια δη-

μοσιεύματα θα σπρώξουν κι'

άλλους στην απόσυρση με-

γάλων ή μικρών κεφαλαίων

προκειμένου να τα προστα-

τεύσουν τοποθετώντας τα

αλλού...

...ΠΟΥ αλλού όμως; Να

πούμε στην Αμερική; Χά, χα.

Όσο για την Ευρώπη... μα-

κριά. Υπάρχει βέβαια και η

Ελλάδα, αλλά μόνο για ό-

ποιον θα ήθελε αυτή την

εποχή να κάνει μαύρο -

επενδυτικό - χιούμορ.

ΑΣ περιμένουμε λοιπόν να

ιδούμε που θα οδηγήσουν

αυτά τα τόσο επικίνδυνα παι-

χνίδια των "αγορών" - δη-

λαδή των Τραπεζικών και

Χρηματοπιστωτικών Οργανι-

σμών που κρατούν- διαχειρί-

ζονται τα συσσωρευμένα

κεφάλαια του κόσμου και κο-

σμάκη ο οποίος επενδύει ή

αποταμιεύει και μ' αυτή την

τεράστια δύναμη στα χέρια

τους μπορούν να ταρακου-

νήσουν τον πλανήτη...

...ΚΑΝΟΝΤΑΣ να σκάει από

τη ζήλεια του στον Άδη, τον

αρχαίο μας τον Αρχιμήδη ο

οποίος ζητούσε, αλλά δεν εύ-

ρισκε "πού" θα μπορούσε

να στηριχτεί για να κουνήσει

με μοχλό ολόκληρη τη Γη.

ΟΙ προβλέψεις των αισιόδο-

ξων για την Παγκόσμια Οικο-

νομία είναι ότι η κάμψη θα

ξεπεραστεί και φώς στο

τούνελ θα φανεί με ένα

νέο κύμα (τσουνάμι ίσως)

ανάπτυξης και μάλιστα

προς τομείς άλλους, πε-

ρισσότερο φιλικούς προς

το περιβάλλον...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ και τα μη-

νύματα εκείνα που οδη-

γούν στην... Κίνα, τον

προσεχή οικονομικό

πλανητάρχη μας - αν

δεν τον προλάβει η

Ινδία!

Αλλά επίσης

ισχυρές πεποιθή-

σεις διακατέχουν

τους - ας τους

πούμε απαισιόδο-

ξους, αν όχι ρεαλιστές

- οι οποίοι βλέπουν ανα-

πόφευκτο ένα μεγάλο και

σούπερ καταστροφικό πό-

λεμο, αν οι έχοντες και κατέ-

χοντες δεν φρενάρουν την

πλεονεξία τους και δεν κα-

ταλά- βουν ότι το μέτριο

συχνά είναι καλλίτερο - και

σίγουρα λιγότερο επικίνδυνο

- από το πολύ.

...ΕΙΤΕ φαί είναι αυτό, είτε

πλούτος, είτε εξουσία, μ'

εξαίρεσηίσως το σεξ στο

οποίο την πιό αξιοζήλευτη

θέση μετά τα λιοντάρια (με

τους πολλαπλούς οργα-

σμούς) κατέχουν τα γουρού-

νια που έχουν οργασμό

διάρκεια 30 ολόκληρων λε-

πτών της ώρας!

ΜΕΙΝΕ στο

θέμα, θα μου

πείτε και ευχα-

ρίστως επι-

στρέφω στο οικονομικό για

συγχαρώ την Αυστραλή

πρωθυπουργό η οποία χθές

έδωσε πολύ ευχάριστές υπο-

σχέσεις προς μιά μεγάλη με-

ρίδα ηλικιωμένων αυτής της

χώρας οι οποίοι με νέα κυ

βερνητικά μέτρα θα τυγχά-

νουν μέριμνας και θα μπο-

ρούν να διατηρούν τα σπίτια

τους αντί ν' αναγκάζονται να

τα πουλήσουν για να γίνουν

δεκτοί σε γηροκομεία!

ΜΕΝΟΥΜΕ σήμερα σ' αυτά
και αύριο η συνέχεια μαζί με

κάποιες αποκλειστικές πλη-

ροφορίες που ιδιαίτερα εν-

διαφέρουσες για τους

Ελληνοκυπρίους συμπαροί-

κους μας.

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

ΑΧ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
τα διαρθρωμένα κι' αδιόρθωτα

Βαρύ πένθος στην οικογένειαΒαρύ πένθος στην οικογένεια

του Βασίλη Παρμακέλλητου Βασίλη Παρμακέλλη
ΜΕΓΑΛΗ θλίψη προξένησε σ' ολόκληρη την Μυτιληναϊκή

Πατριά ο άγγελμα θανάτου της Μαίρης Παρμακέλλη, συζύ-

γου του πασίγνωστου τόσο από την εδώ δράση του, όσο

και από την τουριστική επιχείρησή του στην Λέσβο, κ. Βα-

σίλη Παρμακέλλη.

Η εκλιπούσα υπέκυψε προχθές ύστερα από επώδυνη

πάλη με την επάρατη νόσο έχοντας στο πλευρό τον σύ-

ζυγό της που διέκοψε το ταξίδι του για δουλειές στην Ελ-

λάδα, προκειμένου να ζήσει ό,τι ζούσε κι' εκείνη

απαλύνοντας όσο ήταν δυνατόν τον πόνο της.Η Μαίρη

Παρμακέλλη ήταν αδελφή του αειμνήστου Δημήτρη Πετει-

νέλλη, μητέρα του Δημήτρη και της Βίκης και γιαγιά τεσ-

σάρων εγγονών.

Στον απαρηγόρητο σύζυγο, τα παιδιά, εγγόνια και λοιπούς

συγγενείς εκφράζουμε ειλικρινέστατα συλλυπητήρια, ευχό-

μενοι την εξ' Ύψους παρηγορία για το πένθος τους.

Στην Αμερική 46 εκα-

τομμύρια άνθρωποι τρώνε με

κουπόνια και δεν αποκλείεται ν’ αρ-

χίσουν να τρώνε και τα ίδια τα κουπό-

νια αν δεν βελτιώσει την Οικονομία της

χώρας η κυβέρνηση Ομπάμα. Ωστόσο η

δική μας πρωθυπουργός υπόσχεται για

τους ηλικιωμένους με ιδιόκτητη κατοικία

ανακουφιστικά μέτρα, τα οποία αν υλοποι-

ηθούν θα υλοποιηθούν όταν θάρθουν οι

εκλογές κοντά στις εκλογές...

Φαίνεται ότι η Τζούλια μας

την θέλει την...

καρέκλα.


