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Ασάνζ Τζούλιαν. Το συνολικό κόστος της προσπάθειας της 
Σκότλαντ Γιαρντ να τον αποτρέψει να δραπετεύσει από την 

πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο (όπου έχει καταφύγει 
από πέρυσι τον Ιούνιο) φτάνει τα 2,9 εκατομμύρια αγγλικές λί-
ρες, δηλαδή 4,3 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας! Τόσα λεφτά 
έχει στοιχίσει στο αγγλικό κράτος το κυνήγι του Μr Wikileaks... 
Και μετά μιλάμε για κρίση και για λιτότητα...

Βενζίνη. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg η 6η ακριβό-
τερη βενζίνη στον κόσμο πωλείται στην Ελλάδα. Πως να... 

κινηθεί μπροστά μετά αυτή η χώρα;  

Γκίλαρντ Τζούλια. Δύσκολα τα πράγματα για την πρώτη γυ-
ναίκα πρωθυπουργό της χώρας. Εφτά περίπου μήνες πριν 

από τις ομοσπονδιακές εκλογές βλέπει την δημοτικότητα των 
Εργατικών να κατρακυλά στο 30%, ενώ ο Συνασπισμός πετυ-
χαίνει το υψηλότερό του ποσοστό από τον Ιούλιο του 2012 με 
47%. Επίσης, η Αυστραλή πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσο-
στό πρτίμησης ύψους 45% τη στιγμή που ο Τόνι Άμποτ την κοιτά 
από το 49%. Όλα αυτά σε δημοσκόπηση των Herald/Nielsen 
για λογαριασμό των εφημερίδων του συγκροτήματος Fairfax, 
αλλά και σαν πρόγευση πριν μπούμε στην τελική ευθεία για τις 
εκλογές.

Δαφαράνος Χαράλαμπος. «Under new management» ήταν 
ο τίτλος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Έλληνας πρέ-

σβη την περασμένη Παρασκευή στο περιοδικό «The Deal» της 
εφημερίδας «The Australian». Φυσικά εννοείται ότι under new 
management είναι κι η Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με τον κ. 
πρέσβη - προφέρει ευκαιρίες και συγκεντρώνει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον των Αυστραλών. Μακάρι να είναι έτσι...

Εκλογές. Ο α’ γύρος των δωδέκατων προεδρικών εκλογών 
στην Κύπρο διεξήχθηκε την Κυριακή. Ο Νίκος Αναστασιά-

δης ήταν πριν την ψηφοφορία το μεγάλο φαβορί για να διαδε-
χθεί τον Δημήτρη Χριστόφια και να σηκώσει το βάρος της μνη-
μονιακής πολιτικής κι είναι πιθανό να μην χρειασθεί β’ γύρος. Ο 
πρόεδρος του ΔΗΣΥ είναι σ’ αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά 
υποψήφιος για την προεδρία, όπως κι οι αντίπαλοί του, Σταύρος 
Μαλάς (ΑΚΕΛ) και Γιώργος Λιλλήκας (ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ). Επί-
σης, ο Νίκος Αναστασιάδης ανακοίνωσε πρώτος την υποψηφι-
ότητά του (πέρυσι τον Μάρτιο) κι ακολούθησε (τον περασμένο 
Απρίλιο) ο Γιώργος Λιλλήκας, ενώ τον Ιούλιο του 2012 το ΑΚΕΛ 
με συνεδριακή απόφαση αποφάσισε να διεκδικήσει τις εκλογές 
με τον Σταύρο Μαλά, ο οποίος κατήλθε στην πολιτική το 2011 
όταν διορίσθηκε υπουργός Υγείας. Ο Γιώργος Λιλλήκας είναι ο 
μόνος από τους τρεις που αντιτάχθηκε το 2004 στο σχέδιο Ανάν. 
Έχει διατελέσει υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού (2003), καθώς κι υπουργός Εξωτερικών (2006). Τέλος, 
ο Νίκος Αναστασιάδης εκλέγεται αρχηγός του Δημοκρατικού 
Συναγερμού από το 1997. Το ερώτημα, πάντως, των εκλογών 
είναι αν το αποτέλεσμα θα είναι Ανάσταση ή Άδης...

Ζόρικη θα είναι η αυριανή Τετάρτη για το ελληνικό δημόσιο, κα-
θώς έχει προκηρυχθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία. Άλλη μία...

Ηρθα! Γδύθηκα! Νίκησα! Αυτό είναι το (κατά το «ήρθα, είδα, νί-
κησα» του Ιούλιου Καίσαρα) σύνθημα των Femen που προ-

τάσσουν (κυριολεκτικά) τα στήθη τους για να διαμαρτυρηθούν 
για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Είναι οι θηλυκές ακτιβίστριες, 
(σ)εξτρεμίστριες που ξεκίνησαν το 2010 στο Κίεβο της Ουκρανίας 
να διαμαρτύρονται γυμνόστηθες. Φαίνεται πως εξαπλώνονται 
σε αρκετές χώρες κι έχει ενδιαφέρον να δούμε μέχρι που μπορεί 
να φτάσουν, καθώς οι κοινωνίες νοσούν τόσο ώστε η επίδειξη 
ενός γυμνού στήθους να θεωρείται διαμαρτυρία...

Θετικότατες εντυπώσεις άφησε η εκδήλωση της οργάνωσης 
«Είμαστε Όλοι Έλληνες» στο Σίδνεϊ που πραγματοποιήθηκε 

το περασμένο Σάββατο στο «Vault». Ήταν πολύ καλά οργανω-
μένη, είχε ρυθμό, κέφι και μηνύματα και κράτησε αμείωτο το 
ενδιαφέρον όσων παραβρέθηκαν. Θα αναφερθούμε σ’ αυτήν 
με λεπτομέρειες στην αυριανή μας έκδοση.

Ιστορίες επισκέψεων-αστραπή. Μετά την Άνγκελα Μέρκελ κι ο 
Φρανσουά Ολάντ θα επισκεφθεί σήμερα για λίγες μόλις ώρες 

την Αθήνα. Μπορεί ο Σαμαράς να τους πείθει να τον επισκε-
φθούν, δεν καταφέρνει όμως να τους κρατήσει για πολύ... Σαν 
γρήγορα να αναχωρούν... 

Κούνδουρος Νίκος. Ο Έλληνας σκηνοθέτης δήλωσε (σε συ-
νέντευξή του σε αθηναϊκή εφημερίδα) για την σημερινή 

κατάντεια της Ελλάδας, ότι «έχουμε πολιτικούς που διαχειρί-

στηκαν καταστάσεις ιδιοτελώς και ταπείνωσαν την ελληνο-
ευρωπαϊκή ταυτότητά μας. Μας έκαναν ρεζίλι των σκυλιών». 
Μπορεί κανείς να διαφωνήσει; Επίσης, μάλλον έχει δίκιο όταν 
προσθέτει ότι «θα ήταν τραγικό να μη δοκιμαστεί ο Αλέξης Τσί-
πρας» κι όταν λέει ότι «έχουμε ένα χρέος, το οποίο ποτέ δε θα 
μπορέσει να ξεπληρώσει η Ελλάδα και αυτό μας κάνει υπο-
τελείς στο ΔΝΤ και τους Ευρωπαίους». Τέλος, είπε μία ακόμη 
μεγάλη αλήθεια: «Μόνο η πείνα οδηγεί κόσμο στους δρόμους, 
την εξέγερση και την επανάσταση, χωρίς ιδεολογίες και χωρίς 
θεωρίες. Στην πείνα, ο κόσμος σηκώνει τη γροθιά του και ουρ-
λιάζει». Κι η πείνα είναι προ των πυλών...

Λεβάντε(ς) μύρισε ο Ολυμπιακός την περασμένη εβδομάδα 
στο Γιουρόπα Λιγκ όπου ηττήθηκε από την ισπανική ομάδα 

με 3-0. Το εκπληκτικό είναι ότι έπαθε όσα κάνει στην Ελλάδα, δη-
λαδή άδικες κόκκινες κάρτες κι ανύπαρκτα πέναλτι. Έτσι, για να 
χαρούν λίγο κι οι κατατρεγμένοι και να καταλάβουν κάποιοι πόσο 
ωραίο είναι το κατευθυνόμενο ποδόσφαιρο... (Το θέμα φυσικά κι 
έχει πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο Ολυμπιακός είναι διαχρονικά 
η ομάδα του πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου στην Ελλάδα, 
του ίδιου που έκανε τα πειράματα Κοσκωτά και Κόκκαλη κι οδή-
γησε την πατρίδα στη σημερινή καταβαράθρωση). 

Μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η... μαγική λέξη που ακούμε για 
όσα έχουν ενσκήψει στων... Ψαρών την ολόμαυρη ράχη. 

Οι Έλληνες πολίτες ζητούν πλέον δομικές μεταρρυθμίσεις και 
του πολιτικού συστήματος! Σύμφωνα με δημοσκόπηση που 
δημοσιεύθηκε την Κυριακή σε αθηναϊκή εφημερίδα, το 75% 
των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει πως θέλει να μπει ένα 
τέλος στην ατιμωρησία των πολιτικών. Οι οκτώ στους δέκα θέ-
λουν να καταργηθεί η αρμοδιότητα της Βουλής να αποφασίζει 
εάν (δεν) θα δικάζονται οι πολιτικοί και το 62% δηλώνει θετικό 
στην κατάργηση της παραγραφής της ποινικής ευθύνης μελών 
της κυβέρνησης. Ο κόσμος δηλαδή ζητά να μπει ένα τέρμα στην 
ατιμωρησία του πολιτκού κόσμου. Τέλος, το 78% θέλει συνταγ-
ματική κατοχύρωση για 15ετές σταθερό φορολογικό σύστημα 
κι όχι να κάνει η κάθε κυβέρνηση ότι της καπνίσει. Για να δούμε 
θα γίνουν πράξη αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του πολι-
τικού συστήματος στην επερχόμενη Συνταγματική Αναθεώρη-
ση (από τον προσεχή Ιούνιο κι έπειτα) ή οι πολιτικοί θα μείνουν 
απαθείς να κυνηγούν φοροφυγάδες και λίστες;... 

Νεκροταφείο. Σέρβος που έχασε το σπίτι του από τα χρέη ζει 
εδώ και 15 χρόνια σε κοιμητήριο της πόλης Νις στη Σερ-

βία. Είναι η... τελευταία κατοικία του 43χρονου Μπράτισλαβ 
Στογιάνοβιτς που δηλώνει ότι δεν φοβάται τον θάνατο και τους 
νεκρούς, αλλά την ζωή και την πείνα... Και πως αν πεθάνει βρί-
σκεται στο σωστό μέρος... Αυτό θα πει... θανατηφόρο χιούμορ...

Ξυστά από τη Γη πέρασε την περασμένη Παρασκευή ο αστε-
ροειδής «2012 DA14». Η αλήθεια είναι πως την έχει μια... 

φαγούρα ο πλανήτης μας τελευταία!...

Ουράλια. Βροχή μετεωριτών έπληξε την περασμένη Παρα-
σκευή την ρώσικη περιοχή και το θέμα έκανε τον γύρο του 

κόσμου. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει υπάρξει... καταιγίδα από 
μετεωρίτες στην παγκόσμια πολιτική σκηνή κι όμως κανείς δεν 
το έκανε θέμα!...

Πιστόριους Όσκαρ. Από blade runner εξελίχθηκε σε blade 
gunner; Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία προς διερεύνη-

ση (από το μπαστούνι του κρίκετ μέχρι το κλείδωμα της μα-
καρίτισσας στην τουαλέτα) ενώ σήμερα, Τρίτη, θα επαναληφθεί 
η ακροαματική διαδικασία κι ο δικαστής θα αποφασίσει εάν ο 
αθλητής θα αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση (όπως ζητά η υπε-
ράσπιση). Πειστήρια υπάρχουν για τον Πιστόριους;

Ρίβα Στίνκαμπ. Σήμερα θα γίνει κι η κηδεία της «αγαπημέ-
νης» του Πιστόριους. Πρόλαβε να πρωταγωνιστήσει σε 

reality, του οποίου το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε προχθές 
στην αυστραλιανή τηλεόραση... Πάντα το έλεγα ότι η τηλεόρα-
ση έχει κάτι μακάβριο... 

Συγκοπή. ΠΑΣΟΚ τελευταίας κοπής χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ 
η Αλέκα Παπαρήγα, όμως έκανε λάθος. Τελευταίας... συ-

γκοπής ήθελε να πει!...

Τρόικα. Καταφθάνει στην Αθήνα με άγριες διαθέσεις κι έχει 
ήδη θέσει βέτο στην ελληνική κυβέρνηση για άμεση δια-

θεσιμότητα 25.000 δημόσιων υπαλλήλων. Ανοίγει, δηλαδή, 
κι άλλο μέτωπο με την κοινωνία η κυβέρνηση. Μπορεί να το 
αντέξει;

Υποπτος για την ασφάλεια της Μαλαισίας κι ανεπιθύμητος 
στην ασιατική χώρα κρίθηκε το Σάββατο ο Νικ Ξενοφών. 

Ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής επισκεπτόταντην Μαλαισία 
ως επικεφαλής ανεπίσημης κοινοβουλευτικής αντιπροσωπεί-
ας της Αυστραλίας που σκοπό είχε να επανεξετάσει το εκλογικό 
της σύστημα. Τελικά ίσως να θέλει επανεξέταση και το σύστημα 
ασφαλείας της χώρας, καθώς είναι τοις πάσι γνωστό ότι ο κ. 
Ξενοφών είναι επικίνδυνος μόνο για τα πόκερ μασίνς!... 

Φόβος. Αυτό που με φοβίζει δεν είναι ότι υπάρχει (εξαιρετικά 
μεγάλη) πιθανότητα να μειωθεί κι άλλο ο κατώτατος μισθός 

στην Ελλάδα (κι ας μην γίνεται πιο κάτω), αλλά ότι δεσμεύθηκε 
προσωπικά ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ότι ότι δεν πρό-
κειται να υπάρξει νέα μείωση... Ανησυχώ καθώς έχει δεσμευθεί 
προσωπικά (με τη... βούλα μάλιστα) και για το μνημόνιο...

Χρέη. Η Εφορία στην Ελλάδα έβαλε κατασχετήριο στο κτί-
ριο που στεγάζει το ξενοδοχείο «New Dream». Το εν λόγω 

κτίριο ανήκει στην εταιρία «Λυδία» που έχει βασικούς μέτο-
χους την Ελένη Ζαρούλια (σύζυγο του επικεφαλής της Χρυσής 
Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου) και τον αδελφό της, Αθανάσιο. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο το 
ποσό των 36.000 ευρώ κι ήδη οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν 
προχωρήσει τις διαδικασίες πλειστηριασμού του μισού κτιρίου. 
Υπάρχουν κι υποψίες για απόκρυψη εισοδήματος για την βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής και ώρα είναι να δούμε ποιο είναι το 
πραγματικό... χρέος του καθενός (εντός κι εκτός Βουλής)...

Ψάχνω Ελλάδα να σε βρω. Αυτό το... προφητικό τραγούδι 
του Θωμά Μπακαλάκου που περιγράφει εύστοχα τη σημε-

ρινή κατάσταση μας τραγούδησε (εκτός των άλλων) το Σάββατο 
στο «Vault» η Ελένη Ελευθερίας-Κωστακίδου. Μας το θύμισε 
με έξοχο τρόπο και σας το θυμίζουμε: «Μια στη Ρόδο μια στην 
Πάρο, ψάχνω Ελλάδα να σε βρω, πάω στη Μύκονο ρωτάω, 
μού ‘παν έφυγε απ’ εδώ»...

Ω της παραδοχής! Το ΔΝΤ ομολόγησε το λάθος στον πολλα-
πλασιαστή (κι επομένως της μνημονιακής πολιτικής) αλλά 

το αυτί του Όλι Ρεν δεν ιδρώνει. Το πρόγραμμα θα συνεχισθεί 
ως έχει, αφού δεν υπάρχει αντίδραση ούτε καν από την ελληνι-
κή κυβέρνηση... Κάτι είπε ο Στουρνάρας για να φύγει από πάνω 
του η ευθύνη κι αυτό ήταν όλο...

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


