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Από τον Τραµπ και τον Πούτιν
έως τουρκικη λίρα και Τιµ Κάϊλ

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ πρόσκληση του πρώην Ερ-
γατικού και για ένα φεγγάρι ηγέτη της χώρας
Μark Letham, εκ µέρους της αρχηγού του
One Nation, κας Πωλίν Χένσον, να ενταχτεί
στο κόµµα της και να βοηθήσει την καµπά-
νια του στις επαναληπτικές εκλογές σε µια
έδρα της Τασµανίας, δεν ξέρουµε αν ακόµη
βρήκε ανταπόκριση.

ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι τον κ. Λέθαµ, λόγω
των σωστών τοποθετήσεων στα θέµατα που
παρουσιάζει ως δηµοσιογράφος – σχολια-
στής, έχοντας αποτραβηχτεί από την πολι-
τική και κυρίως λόγω της δηµοτικότητας
που απολαµβάνει θα τον ήθελαν όλα τα κόµ-
µατα. Ακόµη και το Εργατικό, που τόσο
άπονα έχει εγκαταλείψει και στο οποίο δεν
πρόκειται να ξαναγυρίσει!

∆ΙΟΤΙ, παρ’ όλον ό,τι άρχισε ως κεντροαρι-
στερός κατέληξε σε κεντροδεξιός - και δεν
είναι ο µόνος. Έχοντας ιδεί «το |φως το αλη-
θινόν». όπως ισχυρίζονται οι σηµερινοί
οµοϊδεάτες του και υποστηρικτές του. Όπως
η κα Σοφία Φαχίµα Συκιώτη, που έσπευσε
να παραστεί µε τον σύζυγό της Νίκο Συ-
κιώτη και αρκετούς άλλους οµογενείς στην
φετεινή εκδήλωση που διοργανώθηκε µε τον
ίδιο ανάµεσα στους κύριους οµιλητές και
χαµογελά µαζί του στον φακό µας. Αν µάλι-
στα η ίδια ήταν αρχηγός κόµµατος σίγουρα
θα της συµπαραστεκόταν!

Πού θα ενταχτεί
τελικά ο Λέθαµ;

ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ στα�πεταχτά, που συνή-
θως τα’ άφηνα για το τέλος της σελί-
δας, αρχίζω σήµερα την περιήγηση σ’
όσα µου πέφτουν στο µάτι – το αρι-
στερό – που είναι και το µόνο που απα-
σχολώ. Μέχρι ότου γιατρευτεί το άλλο.

ΝΕΑ κατρακύλα της τουρκικής
λίρας σηµειώθηκε προχθές αµέσως µετά
τον διορισµό του γαµπρού του Έρντογάν
στο Υπουργείο Οικονοµίας.

ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΑ στον κ. Ερντογάν να
καλέσει τον Βαρουφάκη για να φτιάξει την
κατάσταση στην Τουρκική Οικονοµία. Είτε
ισοπεδώντας την λίρα, οποότε θα πάψει
να κατρακυλά, είτε φορτώνοντας την Τουρ-
κία µε καµµιά εκατοστή δισεκατοµµύρια
ευρώ, µια που - είναι γνωστό από καιρό -
το χρέος αυτής της χώρας είναι πολύ χα-
µηλό. Καθότι – πλήν των Ελλήνων –
ακόµη κι οι Τούρκοι γνωρίζουν πως αν δα-
νείζεσαι για να καλοπερνάς, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
χρεωµένος θα είσαι!

ΤΟ ΠΗΡΕ Η ΓΑΛ-
ΛΙΑ το Κύπελλο,
χωρίς έκπληξη, κα-
θότι φαβορί και όπως
περίµεναν οι περισ-
σό- τεροι, που την
είχαν παγκάρει από
$1.40, έως και $2 στο
δολάριο. Ενώ για την Κροατία µπορούσες
να βρείς και απόδοση $5 στο δολάριο.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ παγκάρησε $500
υπέρ Γαλλίας και άλλα τόσα υπέρ Κροά-
τιας, λέγοντας πως έχει εξασφαλισµένο το
χιλιάρικο, αν κερδίσει η Γαλλία, ενώ θα ει-
σπάξει $2.500 αν κερδίσει η Κροατία. Λο-
γάριαζε όµως χωρίς τον� ξενοδόχο, που
ήταν η ισοπαλία. Η οποία αν ερχόταν στην
κανονική διάρκεια χάνονταν ΚΑΙ ΤΑ∆ΥΟ
πεντακοσάρικα!

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τους ξέφρενους πανηγυρι-
σµούς των Γάλλων στο Παρίσι και όχι
µόνον, για την κατάκτηση του Παγκοσµίου
Κυπέλλου, κόστισαν, εκτός από το πλιά-
τσικο και δύο ανθρώπινες ζωές! Και πάλι
καλά που η απώλεια επήλθε λόγω δυστυ-
χήµατος και όχι γρονθοκοπήµατος.
:
OMΩΣ, µια που ο λόγος για πο-
δόσφαιρο θα πρέπει ν’ αναφερθεί ότι
χθες ανακηρύχτηκε επίσηµα ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ
(διεθνής Αυστραλός ποδοσφαιριστής)
ΣΟΚΚΑΡΟΥ, ο 38χρονος σήµερα Τιµ Κάϊλ.
Ο οποίος έµεινε στον πάγκο των Σοκκα-
ρούς , µε µόνο ένα 10λεπτο συµµετοχής,
στα παιχνίδια που έδωσαν στην Ρωσία.
Γεγονός που πολλοί χαρακτήρισαν ως
µέγα λάθος του προπονητή.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι ο Κορυφαίος Σοκκα-
ρού εντάχτηκε ως10χρονος στο Ολύµπικ,
αλλά δεν τον κράτησαν για πολύ και πέ-
ρασε (στον µακαρίτη πλέον) τον Ηρακλή,
Μπελµορ που έσβησε προ 5ετιας.

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΗΡΑΚΛΗ και
έχοντας παί-
ξει µόνο στα
δεύτερα οµά-
δων του - ε-
πίσης νε-
κρού πλέον -

NSL κατέφυγε στην Ευρώπη όπου και του
δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες να δεί-
ξει την αξία του και να συντελέ-
σει σε παλαιότερους θριάµβους
της Εθνικής Αυστραλίας.
ΠΕΡΑΝ της θητείας του σ’ ελ-
ληνικές οµάδες ο Τιµ Καϊλ, γέννηµα
θρέµµα της περιοχής Χέρλστον Παρκ, συ-
ναναστρεφόµενους µ’ ελληνόπουλα γνω-
ρίζει και µπορεί να χρησιµοποιεί πολλές
ελληνικές λέξεις και µάλιστα µε σωστή
προφορά.

Ο ΤΡΑΜΠ... ΤΡΑΒΑΕΙ: Μετά την συνάντησή του µε τον
Πούτιν, τις φιλοφρονήσεις και την πονηρή χειραψία
που αντήλαξε µαζί του, ο Αµερικανός πρόεδρος έσ-
πευσε να δηλώσει ότι ∆ΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΥ-
ΤΙΝ, διότι ο ίδιος ο Πούτιν τού είπε πως “δεν πρέπει
εµπιστεύεσαι κανέναν”. Υπήρξε ωστόσο και κάτι άλλο
πονηρή εκ µέρους του Ντόναλντ Τραµπ, που συνηθί-
ζει σαν ανταλ- λάσει χειραψία να κρατά σφιχτά το χέ-
ρι του άλλου και να το τραβά µε δύναµη κάνοντάς τον
να ταλαντεύεται. ¨µως ο Πούτιν δεν... µάσησε. Κρατώ-
ντας κι ο ίδιος σφιχτά µε τ’ αριστερό του, το µπράτσο
της πολυθρόνας (όπως φαίνεται στην φωτό) άφησε
τον Τραµπ να... τραβάει... χωρίς αποτέλεσµα ...


