
Ασαντ ή Άφαντ(ος); Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγµα εδώ και 
µήνες. Φαίνεται, τελικά, πως το τέλος είναι όλο και πιο κοντά 

για το καθεστώς και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ερώτηµα είναι 
πλέον - όπως τίθεται από την πλευρά Άσαντ ως ζήτηµα - αν ο 
Άσαντ θα αποχωρήσει αξιοπρεπώς ή όχι. Αν θα µπορέσει να δι-
αφύγει σαν τον Μπεν Άλι ή θα έχει το τέλος του Μουµπάρακ ή 
του Καντάφι.

Βροχεροί θα είναι οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, αλλά 
το παράξενο θα ήταν να γινόντουσταν κάτω από ηλιόλουστο 

ουρανό... Για Λονδίνο µιλάµε, την πόλη όπου µόλις ανοίξεις τα 
µάτια σου παίρνεις την οµπρέλα!... Ας ελπίσουµε η Ολυµπιακή 
Φλόγα που έφθασε στην βρετανική πρωτεύουσα να σκορπίσει 
λίγο φως στην γκρίζα αυτή πόλη.

Γερµανικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία 
υπάρχουν πολλές. Μία από αυτές είναι κι ο όµιλος µέσων 

ενηµέρωσης Axel Springer, δηλαδή η ιδιοκτήτρια εταιρία  της 
εφηµερίδας Bild. Η εν λόγω εφηµερίδα διεξάγει τα τελευταία 
χρόνια έναν ανελέητο πόλεµο λάσπης κατά της Ελλάδας µε 
προκλητικά άρθρα και πρωτοσέλιδα. Τώρα αποκαλύπτεται πως 
απώτερος στόχος της είναι να πληγεί (προς όφελος της Τουρκίας) 
ο ελληνικός τουρισµός, στο πλαίσιο µια ευρύτερης στρατηγικής 
συνεργασίας του οµίλου µε την Τουρκία. Υπάρχουν διαπλεκόµε-
να και στη διεθνή σκηνή...

∆ύο παροικιακά µέσα µνηµόνευσε ο Αλέκος Ζαζόπουλος 
το Σάββατο το βράδυ, κατά την δεύτερη εµφάνισή του στο 

Σίδνεϊ, δηλαδή το πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά του. Ο Έλλη-
νας λαϊκός τραγουδιστής είπε ότι ο ραδιοφωνικός σταθµός του 
Κώστα Νικολή είναι η γέφυρα των Ελλήνων τραγουδιστών µε 
την παροικία κι ότι όλες αυτές τις ηµέρες οι συνεργάτες του δεν 
τον άφηναν να διαβάσει τον «ΚΟΣΜΟ» για να µην αποκαλυφθεί 
το πάρτι-έκπληξη... Ευχαρίστησε και τα δύο παροικιακά µέσα για 
την προβολή που έδωσαν στις εµφανίσεις του και τον ευχαρι-
στούµε µε τη σειρά µας όχι µόνο για τις δύο υπέροχες βραδιές 
που µας χάρισε, αλλά και για την αµεσότητα και τη ζεστασία που 
έδειξε σε όλους...

Ελπίζουµε ο Κώστας Καρυωτάκης να κράτησε «έναν τόπο µυ-
στικό». Για την επέτειο του θανάτου του Έλληνα ποιητή δια-

βάστε στο γράµµα «κ». Εδώ θέλουµε απλά να αποτίσουµε φόρο 
τιµής και να θυµηθούµε ότι διαβάσαµε τα ποιηµάτά του στο άν-
θισµα της νειότης µας. Έκτοτε µας συντρόφευσαν αρκετοί στίχοι 
του όπως οι ακόλουθοι: 
«Κράτησε κάποιον τόπο µυστικό, / στον πλατύ κόσµο µια θέση.
Οταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, / του δίνουν όψη ν’ αρέσει».

Υποθήκαι - Ελεγεία και Σάτιρες - 1927

Ζαζόπουλος Αλέκος. Γιόρτασε τα γενέθλια του στο Σίδνεϊ κι 
έσβησε τα κεράκια της τούρτας στην πίστα του FIX Live. «∆ια-

µαρτηρήθηκε», όµως, στην Μαίρη Ντι ότι τα κεράκια ήταν πολλά, 
καθώς τα µέτρησε 25, ενώ εκείνος είναι µικρότερος!...

Η τρόικα καταφθάνει σήµερα µε άγριες διαθέσεις στην Αθήνα 
κι η κυβέρνηση τρέχει και δεν φθάνει για να βρει τα 11,5 δις. 

Αυτά που υποτίθεται ότι είχαν βρεθεί κατά τον (διπλό) προεκλο-
γικό αγώνα. Οι τροϊκανοί όµως δεν θέλουν υποσχέσεις, αλλά 
έργα κι αυστηρή τήρηση των συµφωνηθέντων. Αν διαπιστώ-
σουν απόκλιση, θα φροντίσουν να ξαναβάλουν το τρένο στις 
µνηµονιακές ράγες, παρότι αυτές είναι που οδηγούν µονίµως σε 
εκτροχιασµό... (Στην Κύπρο η τρόικα έπιασε δουλειά από χθες…)

Θέλει αρετή και τόλµη η ελευθερία. ∆εν πρέπει να το ξεχνάµε, 
ιδιαίτερα σε ηµέρες σαν τη σηµερινή.

Ιτε παίδες Eλλήνων, ελευθερούτε πατρίδα. Αυτό ήταν το (συ-
γκλονιστικό) µήνυµα του Γιάννη Βογιατζή από τους Πέρσες του 

Αισχύλου στη µία και µοναδική παράσταση στο αρχαίο θέατρο 
των ∆ελφών που ζωντάνεψε ξανά το Σάββατο µετά από 37 χρό-
νια. Μπορεί να έστεκε σιωπηλό και να επέστρεψε στη σιωπή, 
αλλά δεν είναι βουβό. Έχει την υπόγεια δύναµη της αλήθειας που 
κουβαλούν οι αιώνες κι οι ένδοξες ηµέρες του παρελθόντος. 
Εµτός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, σταθείτε 
αντάξιοι εκείνης της δόξας.

Κώστας Καρυωτάκης. Το Σάββατο συµπληρώθηκαν 84 χρόνια 
από τον θάνατο του Έλληνα ποιητή που άφησε την τελευταία 

του πνοή στην Πρέβεζα στις 21 Ιουλίου του 1928. Το απόγευµα στις 
16:30 και σε ηλικία µόλις 32 ετών, ο Κώστας Καρυωτάκης ξάπλω-
σε κάτω από έναν ευκάλυπτο και αυτοκτόνησε µε πιστόλι στην 
καρδιά. Η τότε χωροφυλακή τράβηξε φωτογραφία του πτώµατος 
η οποία έχει δηµοσιευθεί και τον δείχνει κουστουµαρισµένο, µε 
ψαθάκι και µε το χέρι µε το πιστόλι στο στήθος. Στη θέση αυτή βρί-
σκεται σήµερα το στρατόπεδο των καυσίµων της 8ης Μεραρχίας 

Πεζικού και υπάρχει εκεί αναµνηστική µαρµάρινη επιγραφή που 
τοποθέτησε η Περιηγητική Λέσχη Πρέβεζας το 1970. Η πινακίδα 
γράφει: «Εδώ, στις 21 Ιουλίου 1928, βρήκε τη γαλήνη µε µια σφαί-
ρα στην καρδιά ο ποιητής Κώστας Καρυωτάκης».

Λογαριασµός. Το Σάββατο βρεθήκαµε στην Κυπριακή Κοινό-
τητα, όπου συναντήσαµε τον διευθυντή του γραφείου του 

προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Χρίστο Χριστοφίδη. 
Μετά τις δηλώσεις και τη συζήτηση µε τους υπόλοιπους παρα-
βρικόµενους ακολούθησε πλούσια και νοστιµότατη ψαροφαγία 
µε την υπογραφή του Ιορδάνη Ιορδάνου. Μάλιστα, χαριτολο-
γώντας ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Σίδνεϊ και ΝΝΟ, 
Μιχάλης Χριστοδούλου, είπε προς τον κ. Ιορδάνου: «Τον λογα-
ριασµό να τον στείλετε στην πρεσβεία»! Άµεση ήταν η απάντηση 
του πρέσβη Ιωάννη Ιακώβου: «Μην περιµένετε όµως να πλη-
ρωθείτε...» 

Μπλούµφιλντ Τζένη. Η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα 
τόνισε στον Κωστή Χατζηδάκη, στη συνάντηση που είχε µε 

τον Ελληνα υπουργό την περασµένη εβδοµάδα, το ενδιαφέρον 
από επιχειρηµατίες της Αυστραλίας για επενδύσεις στην Ελλάδα. 
∆εν δόθηκαν στη δηµοσιότητα περισσότερες λεπτοµέρειες, αλλά 
φανερώνει την ουσιαστική διάθεση Αυστραλών επιχειρηµατιών 
(ανάµεσά τους κι οµογενών) για επενδύσεις στην δοκιµαζόµενη 
από την κρίση Ελλάδα.

Νέο µακελειό µε θύµατα αθώους. Όχι στη Συρία, αλλά στις 
ΗΠΑ. Τα θύµατα είχαν την… ατυχή έµπνευση να πάνε στον 

κινηµατογράφο να παρακολουθήσουν τη νέα ταινία του Μπά-
τµαν, ενώ ο µακελάρης νόµισε πως ήταν… ο τζόκερ! Είναι από 
τις φορές που η πραγµατικότητα µπλέκει επικίνδυνα µε το παρα-
µύθι και την πληρώνουν οι αθώοι…

Ξάδελφος. Με αυτόν τον τίτλο θα µείνει στην ιστορία (της µίζας) 
ο Νίκος Ζήγρας. Ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου απο-

κάλυψε πολλά για πολλούς κι αποµένει να διαπιστωθεί τι είναι 
αλήθεια, τι είναι µισή αλήθεια και τι ψέµα. Σίγουρα, πάντως, ο 
Άκης δεν ήταν µόνος του στο φαγοπότι.

Ογδονταοχτώ είναι τα προνοιακά επιδόµατα που αναµένεται 
να «κουρευθούν» ή καταργηθούν στην Ελλάδα και «ουσια-

στικά όσοι δικαιούχοι υπερβαίνουν τα αυστηρά κριτήρια - που 
θα τεθούν - θα δουν τα προνοιακά επιδόµατα να µειώνονται ή να 
κόβονται τελείως».  Το άξιο απορίας δεν είναι που καταργούνται, 
αλλά που υπήρχαν τόσα πολλά...

Παραπλανούνται όσοι νοµίζουν ότι το µεγάλο πρόβληµα είναι 
η Χαλυβουργία. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι η διαχρονι-

κή... ΧΑΛΙβουργία που βασανίζει τις δηµόσιες επιχειρήσεις...

Ρίγη προκαλεί η δηµοσιοποίηση όσων λέχθηκαν στις 2 Νο-
εµβρίου 2011 ανάµεσα στον Νικολά Σαρκοζί και τον Γιώργο 

Παπανδρέου. «Γιώργο µε εξευτελίζεις» ήταν η ατάκα του τότε 
προέδρου της Γαλλίας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ο 
Γιωργάκης σταµάτησε να εξευτελίζει τον εαυτό του και τον Σαρ-
κοζί, καθώς παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία. Τελικά, απο-
χώρησαν κι οι δύο… ξεφτιλισµένοι από την εξουσία…

Σαράντα παλικάρια από το Αµέρικα, Ελληνοαµερικανοί επι-
χειρηµατίες, συνόδευαν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ 

Κλίντον, στη δίωρη συνάντησή του µε τον Έλληνα πρωθυπουρό, 
Αντώνη Σαµαρά, στο Μέγαρο Μαξίµου το πρωί της Κυριακής 
(ώρα Ελλάδας). Ο Μπιλ Κλίντον µίλησε στην εκδήλωση που 
διοργάνωσαν οι Ελληνοαµερικανοί επιχειρηµατίες µε στόχο τη 
δηµιουργία ενός ταµείου, που θα προωθήσει ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει, λοιπόν, κι από 
Αυστραλία κι από Αµερική.

Τραγικές επέτειοι. Ενας χρόνος συµπληρώθηκε την Κυριακή 
από το περσινό µακελειό στο Όσλο και στο νησί Ουτόγια, 38 

ολόκληρα χρόνια συµπληρώνονται σήµερα από την εισβολή του 
«Αττίλα» στην Κύπρο. Όπως σωστά είπε κι ο Χρίστος Χριστοφί-
δης, οι πληγές είναι ακόµη ανοιχτές...

Υποµονή. Τέρας υποµονής ο Γιάννης Πλούταρχος. Παρέµεινε 
ψύχραιµος και χαµογελαστός κατά την παραµονή του στο 

Σίδνεϊ, παρότι ολιορκήθηκε πραγµατικά από τους θαυµαστές και 
- κυρίως - τις θαυµάστριές του. Ήταν συνεχώς χαµογελαστός, 
ζεστός, προσιτός κι άνετος. Το ίδιο ψύχραιµη ήταν κι η απάντησή 
του σε σχόλιο θαυµάστριάς του στο «Giorgio’s» την περασµένη 
Παρασκευή. Όταν του επισήµανε ότι είναι πολύ υποµονετικός (µε 
τον κόσµο), ο Γιάννης Πλούταρχος απάντησε: «αφού έχω πέντε 
παιδιά θα έχω υποµονή»!

Φορολογικό νοµοσχέδιο έχει στα σκαριά η κυβέρνηση 
της Ελλάδας, ώστε να καταπολεµηθεί η φοροδιαφυγή. 

Αναµένεται να ανακοινωθεί µέχρι τον Σεπτέµβριο και θα 
εισαχθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, δηλαδή ο µεγά-
λος αδελφός της Εφορίας που θα καταγράφει την κινητή κι 
ακίνητη περιουσία του φορολογούµενου, δηλαδή τι έχει και 
- ουσιαστικά - τι δεν έχει ο κάθε πολίτης. Η λιτότητα εξαφά-
νισε και το αυτοκόλλητο σήµα τελών κυκλοφορίας (για να 
εξοικονοµηθούν χρήµατα). Για τη φορολογία εισοδήµατος 
σχεδιάζεται µείωση των κλιµακίων, αύξηση του αφορολό-
γητου ορίου και επανεξέταση του συστήµατος αποδείξεων, 
ενώ αλλαγές η κατάργηση έρχεται και στις φοροαπαλλαγές. 
Αν αυτό είναι αναπτυξιακό σκηνικό θα το δείξει το άµεσο 
µέλλον και θα το καταγράψει η ιστορία.

Χριστοφίδης Χρίστος. Ο υπεύθυνος του γραφείου του προέ-
δρου της Κυπρακής ∆ηµοκρατίας κι αναπληρωτής κυβερ-

νητικός εκπρόσωπος είναι νέος στην ηλικία (38 ετών), αλλά 
αρκετά διαβασµένος κι ετοιµόλογος. Απάντησε µε χειµµαρώδη 
τρόπο στις ερωτήσεις που του θέσαµε, ενώ έκανε και τις απαραί-
τητες... ντρίµπλες. ∆εν τον ρωτήσαµε για θέµατα τα οποία τον είχε 
ρωτήσει λίγο νωρίτερα ο συνάδελφος Κώστας Ποτήρης, ενώ 
προσπάθησε να αποφύγει την ερώτησή µας σχετικά µε το πως 
συνέβη πέρυσι η τραγωδία στο Μαρί. Μας είπε ότι «χρειάζεται 
ολόκληρη διάλεξη» κι επιφυλαχθήκαµε για κάποια µελλοντική 
συζήτηση. Επίσης, για το θέµα των αγγλικών βάσεων µας απά-
ντησε ότι «προέχει να λυθεί το Κυπριακό».

Ψάχνει τον δρόµο προς την ανάπτυξη η ελληνική κυβέρνη-
ση (αν τον βρει να τον πει και στους υπόλοιπους), καθώς η 

ύφεση είναι ο µεγάλος εχθρός της ελληνικής οικονοµίας και την 
κρατά  εγκλωβισµένη για πέµπτο συνεχόµενο χρόνο. Αναζητού-
νται επειγόντως επενδύσεις, όµως χρειάζεται πρώτα ένα σταθε-
ρό (από κάθε άποψη) περιβάλλον. Όσο καθυστερούν τα πειστή-
ρια, θα καθυστερούν κι οι επενδύσεις, θα παρατείνεται η ύφεση. 
Γι’ αυτό και στην συνάντηση που είχε ο Αντώνης Σαµαράς µε 
τον Μπιλ Κλίντον του τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει 
άµεσα στις ριζικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται. 
Χρειάζεται σταθερό έδαφος για την ανάπτυξη κι όχι ένα πλαίσιο 
που αλλάζει καθε τρεις και λίγο...

Ωδή στα αρχαία ελληνικά θα απαγγείλει ο δήµαρχος του Λον-
δίνου, Μπόρις Τζόνσον, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης 

των Ολυµπιακών Αγώνων. Σύµφωνα µε την είδηση «το κείµε-
νο είναι έργο του Αρµάντ ντ’ Ανγκούρ, καθηγητή του τµήµατος 
κλασσικών σπουδών του διάσηµου πανεπιστηµίου (της Οξφόρ-
δης). Γράφτηκε µετά από παρότρυνση του Τζόνσον, καθώς ο ίδιος 
είναι απόφοιτος του ίδιου τµήµατος. Στους στίχους του εξυµνού-
νται σύγχρονοι αθλητές όπως ο δροµέας Γιουσέιν Μπολτ ή ο 
παλαίµαχος Σεµπάστιαν Κόε, πλέον πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής των αγώνων του Λονδίνου». Από τη µια χαιρόµαστε, 
από την άλλη δεν έχουµε καµία διάθεση να ακούµε στα αρχαία 
ελληνικά για τον Σεµπάστιαν Κόε...
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