
Αδιάβαστη πιάστηκε η Άνγκελα Μέρκελ σε επίσκεψή της σε 
σχολείο του Βερολίνου. Οι µαθητές της ζήτησαν να δείξει 

στον χάρτη την πόλη τους, όµως η Γερµανίδα καγκελάριος αντί 
να δείξει την πρωτεύουσα της χώρας της έδειξε µε το δάχτυλο... 
τη Μόσχα! Κατόπν τούτου δύο τινά µπορούν να συµβούν. Πρώ-
τον, να ξαναγυρίσει στα θρανία και δεύτερον να πάει κάποιος να 
της δείξει στο χάρτη ότι η Αθήνα είναι στη Γερµανία. Ίσως έτσι 
γλυτώσουµε από τα µνηµόνια...

Βενιζέλος Ευάγγελος. Στην διακαναλική συνέντευξη που πα-
ραχώρησε την Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε 

«τυφλό και καταστροφικό τον δρόµο της µονοµερούς καταγγελί-
ας του µνηµονίου». Ενώ, ο δρόµος της µονοµερούς υποτέλειας...

Γιουροβίζιον. Ελλάδα και Κύπρος πήγαν άπατες, η µεν πρώτη 
στην 17η θέση κι η δεύτερη στην 16η, µε έναν βαθµό περισ-

σότερο. Οφείλουµε να οµολογήσουµε πως δεν µας απασχολεί 
ιδιαίτερα ο συγκεκριµένος διαγωνισµός τραγουδιού, αφού πρό-
κειται για ένα pop πανηγύρι. Ωστόσο, οφείλουµε να πούµε ότι η 
Σουηδία που νίκησε κινεί παρασκηνιακά τα τελευταία χρόνια τα 
νήµατα, η Ρωσία έκανε την έκπληξη µε κάτι σούπερ γιαγιάδες - 
αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζεται να στέλνεις πάντα σέξι κορι-
τσάκια - κι η Σερβία πήρε την 3η θέση µε τον ερµηνευτή που είχε 
έλθει 2ος όταν η Ρουσλάνα είχε πάρει την πρωτιά από τον Σάκη 
Ρουβά. Πάντως, µε µεγαλύτερη ανυποµονησία περιµένουµε το 
Γιούρο στο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινά στις 8 Ιουνίου, µε την 
εθνική µας παρούσα για τρίτη συνεχόµενη φορά (και τέταρτη 
συνολικά).

∆ηλώσεις Σηµίτη και Μητσοτάκη την ίδια εποχή είχαµε καιρό 
να «απολαύσουµε» και φιλοξενούµε σήµερα µε χαρά στη 

σελίδα 12. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της Ελλάδας κάνουν 
συστάσεις στον πολιτικό κόσµο, αλλά δεν αναφέρουν πουθε-
νά τις δικές τους ευθύνες για το σηµερινό χάλι. Πάντως, για να 
βγουν να κάνουν δηλώσεις, σηµαίνει ότι έχουν θορυβηθεί κι αυ-
τοί µε την προοπτική να εκλεγεί µία αντιµνηµονιακή κυβέρνηση.

Εντυπωσιακή νίκη µε 4-0 πέτυχε στο Σάθερλαντ το Σίδνεϊ Ολύ-
µπικ. Νίκησε έναν από τους κακούς του δαίµονες κι έδωσε 

χαρά στους φίλους του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια πολύ λίγες 
φορές έχουν πανηγυρίσει κόντρα στον αυστραλέζικο σύλλογο. 
Λεπτοµέρειες στις αθλητικές σελίδες. 

Ζόµπι χαρακτήρισε τις θεωρίες σχετικά µε τις ευνοϊκές επι-
πτώσεις της λιτότητας ο γνωστός Γάλλος οικονοµολόγος, 

Ζαν Πολ Φιτουσί. Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφηµερίδα «Ιλ 
Μεσσατζέρο», απηύθυνε έκκληση στους ισχυρούς της Ευρώπης 
υπέρ της Ελλάδας και τόνισε: «Οι θεωρίες σχετικά µε τις ευνοϊ-
κές επιπτώσεις της λιτότητας χαρακτηρίζονται από παραφροσύ-
νη αλλά δεν πεθαίνουν ποτέ. Πρόκειται για θεωρίες-ζόµπι»! Που 
- προφανώς - εφαρµόζονται από ζόµπι-πολιτικούς...

Η ντροπή της Ευρώπης. Έτσι ονοµάζεται το ποίηµα του νο-
µπελίστα Γερµανού Γκίντερ Γκρας που δηµοσιεύθηκε στην 

έντυπη έκδοση της γερµανικής εφηµερίδας του Μονάχου 
Sueddeutsche Zeitung. Το ποίηµα αποτελείται από δώδεκα 
στροφές των δύο στίχων κι ασκεί δριµεία κριτική στην Ευρώπη 
σχετικά µε την Ελλάδα: «Αποµακρύνεσαι από τη χώρα, που ήταν 
το λίκνο σου, και είναι κοντά στο χάος, γιατί δεν συµµορφώθηκε 
µε τις αγορές». Ο 84χρονος Γερµανός συγγραφέας γράφει ακόµη 
η χώρα αυτή «καταδικασµένη στη φτώχεια, της οποίας ο πλού-
τος κοσµεί τα µουσεία» είναι «ακόµα µόλις ανεκτή» κι ότι «καρ-
φωµένη γυµνή στον πάσσαλο, γιατί είναι πνιγµένη στα χρέη, µια 
χώρα υποφέρει». Ευτυχώς που υπάρχουν (ποιητικές) φωνές 
ακόµη... 

Θύµατα της «εκεχειρίας» στη Συρία οι άµαχοι και τα παιδιά. 
Στην πόλη Χούλα καταγράφηκε η νέα σφαγή, όπου 92 άµαχοι 

έπεσαν νεκροί, ανάµεσά τους και 32 παιδιά κάτω των 10 ετών. 
Είναι πλέον επιτακτικότερη ανάγκη από ποτέ να βρεθεί κάποια 
λύση, ώστε να σταµατήσει το αιµατοκύλισµα. Είναι αδιανόητο να 
φονεύονται παιδιά.

Ισόπαλη (1-1) αναδείχθηκε η εθνική Ελλάδας στο πρώτο της 
φιλικό ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος. Ο αγώνας µε 

την Σλοβενία στην Αυστρία έδειξε ότι η εθνική µας βρίσκεται σε 
καλό δρόµο, αλλά χρειάζεται δουλειά ακόµη για να ξεπεράσει τις 
αδυναµίες της (ιδιαίτερα στο σκοράρισµα) και να είναι απολύτως 
έτοιµη για τα µατς του οµίλου.

Κίντµαν Νικόλ. Η Αυστραλέζα ηθοποιός επέστρεψε στις Κάν-
νες µε την ταινία «The paperboy», που σοκάρει µε τις απο-

καλυπτικές σκηνές της. Τολµηρή όσο ποτέ η Κίντµαν υποδύεται 

µια ξανθιά σεξοβόµβα που έχει ερωτευτεί κι αρραβωνιαστεί δι’ 
αλληλογραφίας έναν θανατοποινίτη (κατηγορείται για τη δολο-
φονία ενός σερίφη). Η ταινία δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά 
η Κίντµαν καταφέρνει να δηµιουργήσει θόρυβο κι ενδιαφέρον 
γύρω από την ερµηνεία της.

Επίσης, προκλητική η Κάιλι Μινόγκ, η οποία επιστρέφει 
δυναµικά µε το τελευταίο της σινγκλ που ακούει στο όνοµα 
«Timebomb». Η 43χρονη τραγουδίστρια στο videoclip του τρα-
γουδιού φορά ένα µαύρο φόρεµα, το οποίο αφήνει τα πάντα σε 
κοινή θέα.

Λαγκάρντ Κριστίν. Μπαράζ σχολίων στο facebook προκάλε-
σαν σκληρές δηλώσεις της σχετικά µε την Ελλάδα. Η επικε-

φαλής του ∆ΝΤ δήλωσε ότι σκέφτεται περισσότερο τα παιδάκια 
στον Νίγηρα κι ότι αν οι Έλληνες γονείς θέλουν ένα καλό µέλλον 
για τα παιδιά τους πρέπει να πληρώνουν τους φόρους. Μετά τον 
καταιγισµό σχολίων αναγκάστηκε να ανασκευάσει και να κάνει 
δηλώσεις συµπάθειας προς τους Έλληνες «για τις θυσίες που 
κάνουν», όµως ήταν άλλη µία έξωθεν παρέµβαση εν µέσω προ-
εκλογικής περιόδου.

Μπακογιάννη Ντόρα. Προκαλεί όταν λέει (στην πρώτη της 
οµιλία στην επανεµφάνισή της στη Νέα ∆ηµοκρατία) ότι 

«δίνουµε την µητέρα των µαχών». Αυτή την δώσαµε πριν τρεις 
δεκαετίες. Σήµερα δίνουµε... «την γιαγιά των µαχών»! Και ποιος 
να την πάρει έτσι γερασµένη και διεφθαρµένη που κατάντησε κι 
αυτή...

Ντέρµπι. Οι εκλογές της 17ης Νοεµβρίου φαίνεται πως είναι 
ένα ντέρµπι ανάµεσα σε Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αυτό 

δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις, όσον αφορά την πρωτιά. Η Νέα 
∆ηµοκρατία φαίνεται να διατηρεί το προβάδισµα λόγω της «παν-
στρατιάς» αλλά και των αµφιταλαντεύσεων στην πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο δεκαήµερο. Όµως η συσπείρωσή της έχει 
πιάσει ταβάνι, σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γεγονός είναι, πάντως, 
ότι διαµορφώνεται βαθµιαία ένας νέος δικοµµατισµός, όπου ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ κρα-
τά στα χέρια του ένα σηµαντικό µερίδιο των εξελίξεων, καθώς 
είναι πιθανό να κληθεί να συγκυβερνήσει µε τη Ν∆.

Ξεφτίλα θα γίνουν κάποιοι «αρθρογράφοι» από τις εξελίξεις 
στο Ελληνικό Σπίτι στο Έρλγουντ. Περισσότερα (και πολύ ση-

µαντικά) στην αυριανή µας έκδοση.

Οικονοµικό φασισµό που κινεί τα νήµατα του κόσµου έχοντας 
συγκεντρώσει τον πλούτο στα χέρια µικρών ελίτ κατήγγειλε 

ο Εµίρ Κουστουρίτσα στο πλαίσιο της 9ης ∆ιεθνούς Εκθεσης Βι-
βλίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί παρουσίασε το νέο του βιβλίο και 
µίλησε για τον «θάνατο της δηµοκρατίας στον κόσµο». Χαρακτή-
ρισε την Ελλάδα ως το πιο εύθραυστιο κοµµάτι της Ευρώπης, 
αλλά προειδοποίησε πως ότι γίνει στην Ελλάδα δεν θα αργήσει 
να συµβεί και στον υπόλοιπο κόσµο. Σε ερώτηση που του έγι-
νε για το αν µπορεί να ξεπεραστεί η κρίση του καπιταλισµού ή 
αν αυτό είναι το τέλος, απάντησε µε τον στίχο των Doors «this 
is the end, my only friend, the end» (αυτό είναι το τέλος, ο µονα-
δικός µου φίλος, το τέλος). Πράγµατι, το τέλος έχει έλθει, όπως 
το έχουµε ξαναγράψει και µέσα από κάποιο άλλο τραγούδι (των 
REM): «It’s the end of the world as we know it» (είναι το τέλος του 
κόσµου όπως τον ξέρουµε).

Πολιτική λύση προκρίνει για µετά τις εκλογές ο Αντώνης Σα-
µαράς σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα Real News. Είναι 

µία θέση που είχε διατυπώσει πριν λίγο καιρό ο Φώτης Κουβέ-
λης, µε τον οποίο δεν αποκλείεται η συνεργασία για σχηµατισµό 
κυβέρνησης. Άλλωστε ο Αντώνης Σαµαράς τόνισε ότι ότι µπορεί 
να συγκυβερνήσει µε όποιους δέχονται «αλλαγή του µνηµονίου 
και παραµονή στο ευρώ», αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόµε-
νο συγκυβέρνησης τόσο µε τη ∆ΗΜΑΡ, όσο και µε το ΠΑΣΟΚ. 

Στην ουσία, δηλαδή, το περίφηµο κεντροδεξιό µέτωπο ισχύει για 
µέχρι τις εκλογές, σαν προσπάθεια συσπείρωσης απέναντι στον 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ρευστό σαν κινούµενη άµµος είναι πια το προεκλογικό τοπίο 
στην Ελλάδα. Το µόνο που µένει είναι να δούµε ποιους θα 

καταβροχθίσει…

Σωκράτης. Ο Αθηναίος φιλόσοφος όχι µόνο ξαναδικάστηκε 
25 αιώνες µετά τον θάνατό του, αλλά κι αθωώθηκε. Η ανα-

παράσταση της δίκης του έγινε την περασµένη Παρασκευή 
στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ «διακεκριµένοι ανώτατοι δικαστές από 
την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ισοψήφισαν στην απόφασή τους, µε 
ψήφους πέντε υπέρ και πέντε κατά της καταδίκης του και ως εκ 
τούτου δεν καταδίκασαν τον Σωκράτη. Περισσότερο ένθερµο 
υπέρ του Αθηναίου φιλοσόφου ήταν το κοινό που ψήφισε µε 584 
ψήφους υπέρ της αθώωσής του, έναντι 282 που ψήφισαν την 
ενοχή του». Υπενθυµίζεται πως ο Σωκράτης δικάσθηκε το 399 
π.Χ. στο ∆ικαστήριο της Ηλιαίας που απαρτιζόταν από 500 Αθη-
ναίους πολίτες µε τις κατηγορίες της διαφθοράς των νέων και της 
ασέβειας στους θεούς. Καταδικάσθηκε να πιει το κώνειο αφού κι 
η φιλοσοφία είναι ένα πικρό ποτήρι. Πράγµατι διαφθείρει κι είναι 
ασεβής, καθώς αναζητά την αλήθεια πέρα από τα όρια που θέτει 
η εκάστοτε πολιτική ή θρησκευτική εξουσία. ∆εν είναι απλά µία 
επιστήµη, αλλά στάση κι αντίληψη ζωής, όπως απέδειξε ο Σω-
κράτης µε την άρνηση του να δραπετεύσει.

Ταλιµπάν των µνηµονίων χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας τις 
πολιτικές δυνάµεις της Ελλάδας που «συνεχίζουν την τροµο-

κράτηση του λαού σε πλήρη υποταγή στα σχέδια της κ. Μέρκελ 
και του ∆ΝΤ». Κι εγώ που νόµιζα ότι ο «πόλεµος» ήταν σε ευρω-
παϊκό επίπεδο...

Υστατες προσπάθειες να δικαιολογηθεί και να κρατηθεί στην 
εξουσία κάνει η Τζούλια Γκίλαρντ, όµως δεν φαίνεται να πεί-

θει ούτε τους φίλους ούτε τους αντιπάλους της. Μάλλον είναι 
αργά για δάκρυα και µεταµέλειες, καθώς φαίνεται να πλησιάζει 
το τέλος της στον πρωθυπουργικό θώκο. Εκτός να και πάλι φανεί 
εφτάψυχη.

Φεστιβάλ. Το 30ό Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ ανήκει στην ιστο-
ρία, καθώς την περασµένη Παρασκευή έπεσε η αυλαία µε 

τον ίδιο ποιοτικό τρόπο και την ίδια ζεστασιά που µας συντρό-
φευσε τους τελευταίους τρεις µήνες. Το φιλόξενο αποχαιρετιστή-
ριο πάρτι στο «Grand Roxy» ήταν ο κατάλληλος επίλογος σε µία 
σηµαντική προσπάθεια για τη διατήρηση του πολιτισµού και της 
γλώσσας µας, όπως τόνισε στη σύντοµη οµιλία του κι ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Χάρης ∆ανάλης. Το 
30ό Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ µας προσέφερε 33 εκδηλώσεις 
για όλα τα γούστα κι έδωσε το στίγµα της ενεργούς ποιοτικής και 
πολτιστικής παρουσίας της παροικίας µας. Είναι µία προσπάθεια 
που η παροικία την έχει αγκαλιάσει κι «Ο ΚΟΣΜΟΣ» την στηρίζει 
ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια. Είµαστε σίγουροι πως και τα επό-
µενα χρόνια το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ θα συνεχίσει να µας 
χαρίζει ποιοτικές εκδηλώσεις που τονίζουν την παρουσία του 
ελληνισµού στο Σίδνεϊ. Συγχαίρουµε τους υπεύθυνους κι αυχό-
µαστε να µας προσφέρουν ακόµη περισσότερα..

Χρυσή Αυγή. Το πιο πιθανό είναι να καταφέρει να εκλέξει βου-
λευτές και στη νέα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές 

της 17 Ιουνίου. ∆εν αποτελεί την πιο... δηµοκρατική πολιτική έκ-
φραση, όµως η παρουσία της έχει εκθέσει το σύστηµα. Ακόµη κι 
ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υπέπεσε σε δηµοκρατικό ολίσθη-
µα µε την µη κλήση της στις συνδιασκέψεις των πολιτικών αρ-
χηγών. Γιατί µπορεί κανείς να διαφωνεί µε τις απόψεις της, αλλά 
δεν µπορεί να ταυτίζεται µε αυτές και να αποκλείει ετσιθελικά 
ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων.

Ψήφο µε ψήφο δίνεται το ντέρµπι µέχρι στιγµής στην προ-
εκλογική Ελλάδα, όµως το διάστηµα που αποµένει εί-

ναι µεγάλο κι όλα µπορούν να συµβούν. Ειδικά, την τελευταία 
εβδοµάδα. Είχε δίκιο ο Ευάγγελος Βενιζέλος που τόνισε στην 
διακαναλική της Κυριακής ότι τρεις εβδοµάδες πριν τις εκλογές 
της 6ης Μαϊου δεν είχε διαµορφωθεί το αποτέλεσµα που αποτυ-
πώθηκε στην κάλπη. Έτσι, οφείλει κανείς να είναι επιφυλακτικός 
και στις εκτιµήσεις του για το τελικό αποτέλεσµα και ως προς τις 
δηµοσκοπήσεις.

Ωραία είναι αυτή η προεκλογική περίοδος στην Ελλάδα, µόνο 
που ακόµη δεν έχουµε καταλάβει τι θα επιφυλάξει η επόµε-

νη µέρα. Μάλλον, δεν θα το καταλάβουµε πριν το δούµε, στις 18 
Ιουνίου… 
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