
Αίγυπτος. Η πλατεία Ταχρίρ ξαναβρίσκεται στο προσκήνιο, η 
Αραβική Άνοιξη επανέρχεται. Αυτή τη φορά ζητώντας την 

τιµωρία αυτών που θεωρεί υπεύθυνους, καθώς δεν ικανοποι-
ήθηκε από τις δικαστικές αποφάσεις και τις «χαλαρές» (όπως 
τις θεωρεί) τιµωρίες. Ενόψει εκλογών, οι εξελίξεις φαίνεται να 
στρώνουν τον δρόµο προς τον διχασµό και την πόλωση. Πιθανό-
τατα φέρνουν πιο κοντά στην εξουσία τον Μοχάµεντ Μουρσί των 
Αδελφών Μουσουλµάνων, τον οποίο οι δηµοσκοπήσεις πριν τον 
α’ γύρο έδιναν... πέµπτο και βγήκε πρώτος (µε 25%)! Αντίπαλός 
του είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του καθεστώτος του Χόσνι 
Μουµπάρακ, ο Αχµέντ Σαφίκ. Έτσι όσα συµβαίνουν τις τελευταί-
ες ηµέρες προδιαγράφουν το εκρηκτικό σκηνικό που στήνεται 
ενόψει των εκλογών.

Βαρέλι. Όχι αυτό της ελληνικής οικονοµίας που µας λένε ότι 
δεν έχει πάτο. Άλλα ένα Βαρέλι µε γεύσεις κι ατµόσφαιρα 

από την πατρίδα, όπως το εστιατόριο στο Λάικαρντ. Για νοστιµό-
τατη, αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο 138 Norton Street.

Γαϊτανάκι δηλώσεων από Ευρωπαίους πολιτικούς για το µέλ-
λον της Ελλάδας στο ευρώ. Άλλοι απειλούν, άλλοι χαϊδεύουν, 

όλοι παρεµβαίνουν. Και µού ‘ρχεται στο µυαλό ένα παλιό τραγού-
δι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Φοβάµαι όλα αυτά που θα 
γίνουν για µένα χωρίς εµένα»...

∆ιλήµµατα. Μνηµόνιο ή όχι; Ευρώ ή δραχµή; Έξω από το µνη-
µόνιο ή έξω από το ευρώ; Μια απ’ τα ίδια ή ανατροπή; 

Ελισάβετ. Η βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας γιορτάζει αυτές 
τις ηµέρες 60 χρόνια από την ενθρόνισή της. Ήταν 6 Φεβρου-

αρίου 1952, όταν ο ξαφνικός θάνατος του πατέρα της Γεωργίου 
Στ’ την έφερε στο θρόνο της µεγάλης - τότε - αγγλικής αυτοκρα-
τορίας σε ηλικία µόλις 26 ετών. Μαζί της γιορτάζουν κι οι Βρετα-
νοί, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία (περίπου 70%) 
εκτιµούν την Ελισάβετ και πιστεύουν ότι χωρίς αυτήν τα πράγ-
µατα θα ήταν χειρότερα για τη χώρα τους. Μόνο µετά τον θάνατο 
της Νταϊάνας η δηµοτικότητα της Ελισάβετ δοκιµάστηκε σοβα-
ρά, όπως πιστεύεται ότι θα δοκιµαστεί ο θεσµός όταν εκλείψει 
κάποτε η Ελισάβετ. Την επόµενη ∆ευτέρα, πάντως, η Αυστραλία 
θα γιορτάσει  - όπως κάθε χρόνο - τα γενέθλια της βασίλισσας, 
η οποία απειλεί το ρεκόρ µακροβιότητας στον θρόνο, το οποίο 
κατέχει η βασίλισσα Βικτωρία.

Ζει και βασιλεύει ο ελληνικός κινηµατογράφος, µε νέους ήρω-
ες σε παλιές περιπέτειες. Πως θα σας φαινόταν η ταινία «Ο 

Αντώνης στο ναυτικό»; Σύµφωνα µε τον Νίκο Μιχαλολιάκο της 
Χρυσής Αυγής, η Αλίκη Βουγιουκλάκη υπηρέτησε περισσότερο 
στο ναυτικό από τον Αντώνη Σαµαρά! Έτσι, µας έβαλε στον πει-
ρασµό να σκεφτούµε πως θα ήταν η συγκεκριµένη ταινία µε τον 
Αντώνη στη θέση της Αλίκης...

Ηράκλειτος. Αν ζούσε σήµερα ο αρχαίος φιλόσοφος θα ανα-
φωνούσε - εν µέσω προεκλογικής περιόδου - όχι µόνο ότι 

τα πάντα ρει αλλά κι ότι... οι πάντες ρητορεί!...

Θαύµα θαυµάτων είναι η σηµερινή µας έκδοση. Κανονικά 
δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια σας, µε βάση τα κο-

λοσσιαία προβλήµατα που είχαµε να υπερπηδήσουµε χθες. Ένα 
ολόκληρο τετράγωνο έµεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και µαζί και 
τα γραφεία µας. Ωστόσο, υπήρξε έκδοση χάρις στις φιλότιµες κι 
ηρωϊκές προσπάθειες αρκετών ανθρώπων τους οποίους κι ευ-
χαριστούµε θερµά.

Ιδιαίτερα τιµητικό είναι αυτό που δήλωσε για τον Θεόδωρο Αγ-
γελόπουλο ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην εκδήλωση µνήµης της περα-

σµένης εβδοµάδας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Είναι βέ-
βαιο ότι ο Ολυµπος δεν θα είναι πια ο ίδιος», τόνισε ο ηθοποιός 
που συνεργάσθηκε µε τον Έλληνα σκηνοθέτη στην ταινία «Το 
βλέµµα του Οδυσσέα». ∆υστυχώς, αν δεν είχε συµβεί το µοιραίο 

δυστύχηµα αυτές τις ηµέρες θα υποδεχόµασταν τον µεγάλο Θε-
όδωρο Αγγελόπουλο εδώ στο Σίδνεϊ...

Κόµµατα της µίζας και της ρεµούλας χαρακτήρισε στη Θεσσα-
λονίκη ο Γιώργος Καρατζαφέρης τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε 

πως «δεν µπορούν να πάρουν µέρος σ’ αυτές τις εκλογές, γιατί 
έχει αποδειχθεί δικαστικά από το Μόναχο ότι έχουν πάρει µίζες» 
κι ότι «είναι αδιανόητο σήµερα άνθρωπος να πάει να ψηφίσει τα 
κόµµατα της µίζας και της ρεµούλας». Ίσως έχει δίκιο, όµως µε 
βάση όλα αυτά το αδιανόητο είναι πως πήγε κι έκανε µαζί τους 
κυβέρνηση συνεργασίας...

Λαγκάρντ Κριστίν. Είχε δηλώσει πως σκέφτεται καθηµερινά 
τα παιδάκια της Αφρικής, όµως - σύµφωνα µε τα δηµοσιεύ-

µατα που την θέλουν να διάγει µια χλιδάτη ζωή - θα πρέπει να 
σκέφτεται µάλλον ποιο θα είναι το επόµενο συνολάκι Σανέλ που 
θα αποκτήσει. Είναι επικεφαλής του ∆ΝΤ για να κάνουν οικονο-
µίες οι άλλοι, όχι η ίδια...

Μπιλντ (Bild). Μπορεί το άρθρο της γερµανικής εφηµερίδας 
την περασµένη Παρασκευή να είχε δηκτικό κι ειρωνικό 

τόνο («Ελληνες, τι κάνατε τα δισεκατοµµύριά µας;»), αλλά στο βά-
θος υπήρχε κι η αλήθεια. Ότι δηλαδή τα χρήµατα των δύο µνηµο-
νίων δεν πήγαν στους Έλληνες πολίτες αλλά στους δανειστές της 
Ελλάδας. Τη µερίδα του λέοντος πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (το ένα µέλος της τρόικας δηλαδή) και την πλήρωσε ο 
ελληνικός λαός. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και γι’ αυτό ο κό-
σµος έχει αγανακτήσει και δεν θέλει να ακούει για «δεσµεύσεις» 
και «συµφωνηθέντα».

Νέα κυβερνητική τετραετία είχε εξασφαλίσει πριν 27 χρόνια 
το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Ππαπανδρέου. Στις εκλογές της 3ης 

Ιουνίου 1985 είχε αναδειχθεί για δεύτερη φορά πρώτο κόµµα (µε 
ποσοστό 45,8%) και µε τις 161 έδρες που εξασφάλισε κυβέρνησε 
µέχρι το 1989. Είναι µία από τις περιόδους που η ελληνική οικο-
νοµία έχασε τις ευκαιρίες και τον δρόµο και µπήκε στην στενωπό 
από την οποία ουσιαστικά δεν βγήκε ποτέ.

Ξέσπασε πυρκαγιά το Σάββατο σε κάποιο κατάστηµα κοντά 
στα γραφεία µας και µας «έκαψε» χθες, καθώς ένα ολόκληρο 

τετράγωνο έµεινε χωρίς ηλεκτροδότηση. Μοιραία, τόσο τα δικά 
µας γραφεία, όσο και του 2ΜΜ, αλλά και κάποιων καταστηµα-
ταρχών έµειναν χθες στο σκοτάδι. Παρ’ όλα αυτά «Ο ΚΟΣΜΟΣ» 
είναι και σήµερα κοντά σας. Έστω και κάτω από αυτές τις… πο-
λεµικές συνθήκες…

Οικονοµικά προγράµµατα, λένε, πως παρουσίασαν τα κόµµα-
τα ενόψει των εκλογών. Κατ’ αρχής, Ν∆ και ΠΑΣΟΚ έχουν 

ψηφίσει κι υπογράψει µνηµόνια και δανειακές συµβάσεις, οπότε 
δεν µπορούν να έχουν διαφορετικό πρόγραµµα από την τήρησή 
τους. Εξάλλου, δεν θυµάµαι πότε εφάρµοσαν ένα προεκλογικό 
οικονοµικό πρόγραµµα για να µπορέσω να τους πιστέψω τώρα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε αντιµνηµονιακή τροχιά (καθώς από εκεί 
µπορεί να αντλήσει δύναµη) κι υπόσχεται να φέρει µισθούς και 

συντάξεις σε προ µνηµονίων επίπεδα. Ωστόσο, κανείς δεν έχει 
πεισθεί ότι µπορεί να τα καταφέρει «αναίµακτα» κι έτσι του βγαί-
νουν όλοι από τα δεξιά ότι απειλείται η χώρα µε έξοδο από το 
ευρώ. Κάτι που κανένας στην Ελλάδα δεν θέλει.

Πόλωση ενός νέου δικοµµατικού µοντέλου έχει στηθεί τελευ-
ταία στον προεκλογικό αγώνα στην Ελλάδα. Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ 

διαγκωνίζονται για την πρωτιά και το αποκορύφωµα θα είναι η 
τηλεµαχία µεταξύ Σαµαρά και Τσίπρα. Ωστόσο, ο λαός γκρέµισε 
στις 6 Μαϊου τον δικοµµατισµό, ενώ και πάλι αναµένεται να προ-
κύψει πολυκοµµατική Βουλή. Έτσι, θεωρούµε ότι πρέπει να είναι 
παντού πιο ευρύ και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγµα. Σε όλα τα 
επίπεδα.

Ρεαλιστικά µιλώντας, σήµερα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε 
µισή σελίδα του «ΚΟΣΜΟΥ» στα χέρια σας. Χθες δεν υπήρχε 

ηλεκτρικό ρεύµα, τηλεφωνία ή διαδίκτυο στα γραφεία µας, λόγω 
των εργασιών της εταιρίας ηλεκτρισµού. Κι όµως είµαστε εδώ!

Σγουρός ∆ηµήτρης. Ο σπουδαίος Έλληνας πιανίστας συµπλη-
ρώνει φέτος 35 χρόνια µοναδικών παραστάσεων εντός κι 

εκτός Ελλάδας.

Της µοναξιάς οι σκλάβοι. Αυτός είναι ο τίτλος του τελευταίου 
τραγουδιού που ηχογράφησε ο µεγάλος ∆ηµήτρης Μητρο-

πάνος. Περιλαµβάνεται στο CD µε ανέκδοτα τραγούδια του (επί-
σης µακαρίτη) Μάριου Τόκα που θα κυκολοφορήσει προσεχώς. 
Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν φέτος, από τον Ιανουάριο έως τον 
Μάρτιο κι ο ∆ηµήτρης Μητροπάνος µπήκε στο στούντιο λίγες 
µόλις ηµέρες πριν από τον θάνατό του για να µας χαρίσει άλλο 
ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι µε επίκαιρο τίτλο, καθώς λίγο πριν 
τις εκλογές οι Έλληνες πολίτες νοιώθουν... της ευρωπαϊκής µο-
ναξιάς οι σκλάβοι.

Υπνωτικά. Εν µέσω προεκλογικής περιόδου είναι τα µόνα 
φάρµακα που... προσφέρονται στους Έλληνες πολίτες. Με 

µορφή εξαγγελιών, καταγγελιών και διληµµάτων. Τα κανονικά 
φάρµακα δεν υπάρχουν ούτε για δείγµα. Ας βολευτούν µε τα  
προεκλογικά υπνωτικά προς το παρόν.

Φεγγάρι. Πανσέληνος και µερική έκλειψη Σελήνης (στον Το-
ξότη) χθες το βράδι, ορατή από την Αυστραλία, την ανατολική 

Ασία τον Ειρηνικό και τη βορειοδυτική Αµερική. Είναι η δεύτερη 
έκλειψη του 2012, καθώς είχε προηγηθεί η ολική έκλειψη Ηλίου 
(στους ∆ιδύµους) στις 21 Μαϊου. Σύµφωνα µε τους αστρολόγους, 
η δεύτερη έκλειψη του 2012 αποτελεί προέκταση και συνέχεια 
της πρώτης. Υπενθυίζουµε ότι σεληνιακή έκλειψη υπάρχει όταν 
η Γη µπαίνει ανάµεσα στον Ήλιο και στη Σελήνη ενώ βρίσκονται 
στο ίδιο ύψος µε αποτέλεσµα η σκιά της Γης να εµποδίζει την 
Σελήνη να πάρει φώς από τον Ήλιο και να το αντανακλάσει. Η 
επόµενη έκλειψη θα γίνει στις 14 Νοεµβρίου και θα είναι ολική 
έκλειψη Ηλίου (στουν Σκορπιό). Η τέταρτη και τελευταία έκλειψη 
της χρονιάς θα είναι σεληνιακή έκλειψη παρασκιάς (στου ∆ιδύ-
µους), στις 28 Νοεµβρίου.

Χιούµορ... ιταλικό. Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι δήλωσε πως έκα-
νε πλάκα όταν έγραψε στο Facebook την περασµένη Παρα-

σκευή ότι η Ιταλία θα έπρεπε να εγκαταλείψει το ευρώ στην περί-
πτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν συµφωνήσει να 
τονώσει µε ρευστό την οικονοµία της. Πλάκα µας κάνεις κι εσύ 
ρε Σίλβιο; Με τον πόνο µας παίζεις; ∆εν κάνεις κανένα... πάρτι να 
συνέλθεις, γιατί πλησιάζουν κι εκλογές; 

Ψιλά πράγµατα είναι για µας κάτι µπλακάουτ. «Ο ΚΟΣΜΟΣ» 
δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει απτόητος, πέρα και 

πάνω από τις όποιες δυσκολίες.

Ω του θαύµατος! Κυκλοφορήσαµε σήµερα, κάτι το οποίο µόνο 
σαν θαύµα µπορεί να εκληφθεί…
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