
Αργία ήταν η χθεσινή ηµέρα στο Σίδνεϊ (για τα γενέθλια της 
βασίλισσας Ελισάβετ Β’), αλλά όχι για όλους. Απόδειξη το 

φύλλο της εφηµερίδας µας που κρατάτε σήµερα στα χέρια σας.

Βουλιάζει ο ευρωπαϊκός νότος και µάλιστα χωρίς σωσίβιο. Η κρί-
ση έχει «αγκαλιάσει» όλες τις χώρες του νότου κι εξαπλώνεται 

επικίνδυνα. Σε λίγο η κρίση θα χτυπήσει την πόρτα και των κρατών 
που κερδοσκοπούν (βλ. Γερµανία). Τότε να δούµε τι θα λένε…

Γιωργάκης. Εµφανίσθηκε ξανά µε συνέντευξή του στο πρα-
κτορείο Bloomberg (όχι που θα... καταδεχόταν να µιλήσει σε 

καµιά πλατεία). Εν ολίγοις είπε πως έκανε ότι µπορούσε για την 
Ελλάδα κι αυτό είναι το τραγικό. Ότι αυτό το χάλι µπορούσε!...

∆ιαγωνισµός µαγειρικής. Τι έγινε βρε παιδιά, κόκκαλα έχει 
αυτός ο διαγωνισµός; Πόσο ακόµα θα καµαρώνουµε... ιπτά-

µενους µουσακάδες; Μείνατε... νηστικοί από δηλώσεις συµµετο-
χής ή ξεµείνατε από υλικά; 

Ευρώπη. Συνεχίζει να έχει το βλέµµα της στραµµένο στις ελ-
ληνικές εκλογές, στέλνοντας παράλληλα αδιαλείπτως το µή-

νυµα πως πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις. Ο... βοµβαρδισµός 
µηνυµάτων, διληµµάτων και παραινέσεων συνεχίζεται και θα 
ενταθεί αυτές τις ηµέρες, τις τελευταίες πριν την εκλογική ανα-
µέτρηση. Στα θετικά ότι το τοπίο έχει αλλάξει κι ακούγονται πια 
και φωνές που κάνουν λόγο για αναθεώρηση των µνηµονίων...

Ζούµε σε έναν κόσµο µαγικό, είχε τραγουδήσει η Χαρούλα 
Αλεξίου (σε στίχους του Μπάµπη Τσικληρόπουλου και µου-

σική του Θάνου Μικρούτσικου). Έχει, µήπως κανείς αντίρρηση; 
∆εν βλέπετε πόσα... µαγικά συµβαίνουν γύρω µας; 

Ηµέρα προϋπολογισµού είναι η σηµερινή στη ΝΝΟ και καιρός 
είναι να δούµε τα σχέδια της κυβέρνησης Ο’ Φάρελ. Αύριο, 

πάντως, τα συνδικάτα ετοιµάζουν «θερµή» υποδοχή στο νέο 
προϋπολογισµό, καθώς διοργανώνονται διαµαρτυρίες εργαζο-
µένων σε Σίδνεϊ, Γούλονγκονγκ και Νιούκαστλ για τις περικοπές 
των αποζηµιώσεων που προωθεί η κυβέρνηση Ο’ Φάρελ.

Θρίλερ µοιάζουν οι εκλογές της Κυριακής στην Ελλάδα. Όχι 
µόνο επειδή είναι άγνωστες οι βουλές της κάλπης, αλλά 

- κυρίως - λόγω των πολλών εκβιαστικών και φοβιστικών δι-
ληµµάτων που έχουν τεθεί σχεδόν από όλες τις πλευρές, από 
το εξωτερικό και το εσωτερικό. Το...  βαθύ κράτος δείχνει φοβι-
σµένο και διαχέει αυτόν τον φόβιο στο εκλογικό σώµα για να το 
χειραγωγήσει, µε το αποτέλεσµα να είναι τελείως θρίλερ. Από το 
«Ψυχώ» µέχρι τον Φρέντι Κρούγκερ στο δρόµο µε τις κάλπες!...

Ισόπαλη 1-1 κόντρα στην οικοδέσποινα Πολωνία (και την εχθρική 
διατησία) αναδείχθηκε η εθνική µας στο εναρκτήριο παιχνίδι του 

EURO 2012. Η εθνική Ελλάδας ήταν κακή στο α’ ηµίχρονο αλλά 
έδειξε ψυχή στην επανάληψη και ισοφάρισε το παιχνίδι µε γκολ 
του Σαλπιγγίδη. Θα µπορούσε µάλιστα να είχε κερδίσει, καθώς ο 
Πολωνός τερµατοφύλακας Τσέσνι απέκρουσε πέναλτι που εκτέ-
λεσε ο Καραγκούνης, ενώ ο Σαλπιγγίδης πέτυχε και δεύτερο γκολ, 
το οποίο ακυρώθηκε οριακά για οφσάιντ του Φορτούνη. Το αυρι-
ανό (στις 02:00) παιχνίδι κόντρα στην Τσεχία είναι καθοριστικό για 
την εθνική µας κι ελπίζουµε να έχει θετική κατάληξη.

Κασιδιάρικη κατάντησε η πολιτική σκηνή, τα τηλεοπτικά χα-
στούκια της έλειπαν. ∆εν φτάνουν τόσες και τόσες σφαλιά-

ρες που τρώει ο απλός πολίτης στην καθηµερινότητά του, τώρα 
τις βλέπει και στις τηλεοπτικές εκποµπές... Ο Ηλίας Κασιδιάρης 

έγινε... κοµάντο των στούντιο και τα έβαλε µε τον «εχθρό» (Κα-
νέλλη-∆ούρου) µπροστά στα έκπληκτα µάτια της κοινής γνώµης 
(Ο ΚΟΣΜΟΣ είχε επί του πιεστηρίου την είδηση την περασµένη 
Παρασκευή). Ο εν λόγω παλικαράς θα ήταν ίσως καλός για τα 
σύνορα ή για να φυλάει κάποιο ερηµονήσι, αλλά είναι απαρά-
δεκτος σαν εκπρόσωπος Τύπου κόµµατος, σαν βουλευτής και 
σαν άνδρας. Ελπίζουµε, χάρις σε αυτό το περιστατικό, οι Έλληνες 
πολίτες να καταλάβουν και να διορθώσουν την ψήφο τους. Ε, όχι 
και (αυτοί) οι Κασιδιάρηδες στη Βουλή!...

Λαϊκισµός. ∆ύο νέα τηλεοπτικά διαφηµιστικά της Νέας ∆η-
µοκρατίας σπάνε το φράγµα του λαϊκισµού. Στο ένα εµφα-

νίζεται ένας νεαρός µακρυµάλλης που τα έχει «πάρει» και κόβει 
τα µαλλιά του σύριζα (!) για να το µετανιώσει αµέσως µετά και 
στο άλλο ένας πονηράκιας που τρώει και πίνει αλλά δεν θέλει 
να πληρώσει τον λογαριασµό, τον οποίο καταγγέλει µονοµερώς, 
µε αποτέλεσµα να πεταχθεί έξω από το µαγαζί. Όταν ο πολιτικός 
λόγος συναντά το κιτς!...

Μαδρίτη. Το κέντρο βάρους µετατοπίστηκε στην ισπανική 
πρωτεύουσα, καθώς η Ισπανία βουλιάζει. Αποδεικνύεται 

για άλλη µία φορά ότι το πρόβληµα δεν είναι η Ελλάδα, αλλά οι 
ίδιες οι δοµές του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Τώρα φαίνεται 
ότι δεν είναι η Ελλάδα ο «κακός µαθητής», αλλά εκ προοιµίου το 
«µάθηµα» είναι λάθος.

Ντέρµπι συνεχίζει να είναι η εκλογική αναµέτρηση της 17ης 
Ιουνίου, σύµφωνα µε τις κρυφές δηµοσκοπήσεις (βλ. σελ.10). 

Όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα κριθούν στο νήµα κι ότι εκτός 
από τα δύο πρώτα κόµµατα που θα αυξήσουν τη δύναµή τους, 
όλοι οι υπόλοιποι θα συµπιεσθούν. Ας περιµένουµε λίγες ηµέρες 
ακόµη και θα δούµε τι θαβγάλει κι αυτή η κάλπη.

Ξεπερασµένος, άγαρµπος κι ανούσιος είναι πάντως ο πολιτι-
κός διαγκωνισµός Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου έχει χαθεί η ου-

σία, προς όφελος των εντυπώσεων. Οι µεν επενδύουν στο ευ-
ρωπαϊκό σύνδροµο και στον φόβο εξόδου από το ευρώ, οι δε 
στο αντιµνηµονιακό µένος και στην τραγική πραγµατικότητα για 
να κερδίσουν ψήφους. Κι ακόµη, λίγες ηµέρες πριν τις εκλογές, 
κανείς δεν ξέρει τι πραγµατικά θα πράξουν σε περίπτωση που 
κάνουν κυβέρνηση...

Ούφο. Υπήρξαν τις τελευταίες ηµέρες αναφορές στην Κύπρο 
και στις γειτονικές χώρες για εµφάνιση αγνώστου ταυτότη-

τος ιπτάµενων αντικειµένων. Οι αναφορές έκαναν λόγο για ένα 
«εκτυφλωτικό φως στον ουρανό µε µια γραµµή από πίσω», αλλά 
η στήλη διαψεύδει κατηγορηµατικά πως το εν λόγω ούφο ήταν 

ο Κασιδιάρης. Έτσι κι αλλιώς αυτός κρυβόταν να ξεφύγει από το 
αυτόφωρο...

Πικραµµένος Παναγιώτης. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παραιτηθεί των προβλεπό-

µενων αποδοχών του. Σπάνιο παράδειγµα για Έλληνα πρωθυ-
πουργό, αλλά και πάλι... Πικραµµένος θα αποχωρήσει...

Ραχόι Μαριάνο. Τι είναι χειρότερο για τον Ισπανό πρωθυπουρ-
γό, ότι στρέφεται για διάσωση στην Ευρώπη ή ότι ο Αλέξης 

Τσίπρας τον χαρακτηρίζει «Ισπανό Σαµαρά»; Ποιο είναι πιο βαρύ; 
(Καλά ότι οι Ισπανοί τον ψήφισαν για να τους σώσει και τελικά 
τους... «έσωσε», δεν το συζητάµε...)

Συναλλαγές. Η τράπεζα ΝΑΒ διακόπτει τις συναλλαγές της µε 
την Ελλάδα «για να προστατεύσει τους πελάτες της» (βλ. σελ. 

3). Εµείς θα κοιτάξουµε να προστατεύσουµε την πατρίδα µας. 
Έτσι κι αλλιώς, δεν µπορούµε (και δεν θέλουµε) να αλλάξουµε 
πατρίδα, τράπεζα όµως…

Τροποποιήσεις. Τώρα ακόµη κι οι εταίροι (κι εταίρες), οι τροϊ-
κανοί αλλά κι οι µνηµονιακοί παραδέχονται ότι µπορούν να 

γίνουν τροποποιήσεις στο πρόγραµµα λιτότητας. Αυτό που πριν 
από λίγους µήνες ήταν αδιαπραγµάτευτο!...

Υποκατάστατο του παλιού δικοµµατισµού είναι το δίπολο που 
έχει στηθεί κι αναδεικνύεται προ των εκλογών, ωστόσο η 

ηµέρα µετά τις εκλογές θα επιζητά συνεργασίες. Τα κόµµατα 
που σήµερα αλληλοκατηγορούνται θα κληθούν την προσεχή 
∆ευτέρα να συνεργασθούν για να υπάρξει κυβέρνηση. Πως και 
µε ποιον τρόπο µπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να απαντηθεί 
µέσω της κάλπης. Ωστόσο, δείχνει δύσκολο µε βάση την προε-
κλογική εικόνα και ρητορική των κοµµάτων. Πάντως, κεντροδε-
ξιά και κεντροαριστερά αναδιοργανώνονται κι η επόµενη µέρα 
θα φέρει πολλές αλλαγές. 

Φαγητό από χρυσάφι. Κάποιος έδωσε (σε δηµοπρασία για 
λογαριασµό φιλανθρωπικής οργάνωσης) 510.000 δολάρια 

ΗΠΑ για ένα γεύµα µε τον πιο γνωστό επενδυτή του κόσµου, τον 
81χρονο Γουόρεν Μπάφετ! Άραγε, χρειάζεται να φας µε τον Μπά-
φετ για να καταλάβεις ότι µία τέτοια επένδυση είναι υπερβολική; 
(Άσε που o Μπάφετ είναι ηλικιωµένος ο άνθρωπος και δεν τρώει 
και πολύ. ∆ηλαδή να δώσεις 510 χιλιάδες για µια σουπίτσα είµαι... 
επένδυση;)

Χιούµορ. Όταν είναι εύστοχο, λέει πολλά. Όπως κι οι Ιρλανδοί που 
αποφοίτησαν από το κολέγιο του Limerick και βρέθηκαν στο 

EURO για να στηρίξουν την εθνική τους. Στο αεροδρόµιο, όµως, του 
∆ουβλίνου πρόλαβαν να στείλουν ένα µήνυµα στην Μέρκελ. Έφτια-
ξαν πανό στα χρώµατα της ιρλανδικής σηµαίας στην οποία έγρα-
ψαν: «Η Ανγκελα Μέρκελ νοµίζει ότι είµαστε στη δουλειά»! Καλό...

Ψωµιάδης Παναγιώτης. Εµφανίστηκε κι αυτός να µας πει 
ότι Ν∆ και Χρυσή Αυγή είναι «αδελφές παρατάξεις». Ε, µε 

τόσες… αδελφές παρατάξεις που µαζευτήκανε, λογικές κι οι 
πολλές αλλαξοκοµµατιές!... Πάντως, πιο «αδελφοί» θα πρεπει 
να νοιώθουν ο Βορίδης, ο Άδωνις, ο Πλεύρης, ο Βελόπουλος...

Ωραίο και... διαφωτιστικό ήταν το µήνυµα του Όλι Ρεν προς 
τους Έλληνες, µέσω άρθρου του στο «Πρώτο Θέµα». «∆εν 

είµαστε ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί», έγραψε. Φαντάσου, δηλαδή, 
να ήταν... (Το άλλο µισό της δήλωσης έπρεπε να είναι, «είµαστε 
αναίσθητοι»!)
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