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Σ
ε θέατρο σκιών έχει μετατραπεί ο Λευκός 
Οίκος με ένοικο τον Ντόναλντ Τραμπ να 
πρωταγωνιστεί στην ξεκαρδιστική κωμω-
δία «Ο Καραγκιόζης Πλανητάρχης», με κα-

ραγκιοζοπαίχτη τον Βενιαμίν Νετανιάχου.
Για την κατάντια τής πολιτικής πραγματικότη-
τας στις ΗΠΑ υπεύθυνο είναι μαι το Δημοκρατι-
κό Κόμμα, που έδωσε την υποψηφιότητα για την 
προεδρία των ΗΠΑ στην αντιπαθέστατη Χίλαρι 
Κλίντον, αντί να εμπιστευθούν τον έντιμο Μπέρνι 
Σάντερς.
Αποτέλεσμα, η μεγαλύτερη στρατιωτική και οικο-
νομική δύναμη στον κόσμο να έχει πρόεδρο έναν 
άξεστο κεφαλαιοκράτη και σεσημασμένο φαλλο-
κράτη.   
Ο πατέρας μου έλεγε πως ο ημιμαθής είναι πιο 
επικίνδυνος από τον αμαθή και η ανθρωπότητα 
έχει τώρα στο σβέρκο της έναν ανιστόρητο. [Και 
ήταν οι καιροί που ατίναχτο // μέγα αστροπελέκι, 
κάτι // πρωταγρίκητο κι ως τότε κι ανιστόρητο, // 
... κρέμουνταν απάνω από τον κόσμο (Κωστής Πα-
λαμάς, Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου)].
Μάλιστα, έναν ρατσιστή που εκφράζει ό,τι χειρότε-
ρο μολύνει την αμερικανική κοινωνία, την αμορ-
φωσιά τού λευκού τραμπούκου.
Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την μεγάλη δύναμη που 
τού παρέχει το ανώτατο αξίωμα τής χώρας του σαν 
αδίσταχτος bully, για να επιτίθεται σε ιστορικούς 
φίλους των ΗΠΑ.
Οπως τον πρωθυπουργό τής Αυστραλίας, Μάλ-
κολμ Τέρνμπουλ, που «έκανε σκουπίδι» τηλεφω-
νικώς επειδή διαφωνούσε με συμφωνία για τους 
πρόσφυγες, την πρωθυπουργό τού Ηνωμένου Βα-
σιλείου, Τερέζα Μέι, επειδή αγνόησε τις συμβουλές 
του για την εφαρμογή Brexit, την πρωθυπουργό 
τής Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, που την χαρακτή-

ρισε «όμηρο τής Ρωσίας», τον πρωθυπουργό τού 
Καναδά, Τζάστιν Τριντώ, που διαφώνησε με την 
φορολογία που επέβαλε ο Τραμπ στις εξαγωγές 
τού Καναδά στις ΗΠΑ.
Ο αλαζονικός Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από την 
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις χώ-
ρες τού Ειρηνικού, τη συμφωνία τού Παρισιού για 
το Περιβάλλον, τη συμφωνία με το Ιραν για τα πυ-
ρηνικά όπλα, ενώ απείλησε και να αποσύρει τις 
ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, επειδή -λέει- οι Ευρωπαίοι 
δεν δαπανούν αρκετά χρήματα για τις στρατιωτικές 
ανάγκες τους.
Βέβαια, ο Τραμπ έλεγε ψέματα (η χρεοκοπημένη 
Ελλάδα δαπανά περισσότερα από το 2% για εξο-
πλισμό) αφού οι ευρωπαϊκές χώρες ήδη είχαν 
αποφασίσει την αύξηση. Απλά, ο κουτοπόνηρος 
Τραμπ ήθελε να φανεί ότι με τον τσαμπουκά του 
ανάγκασε τους Ευρωπαίους να βάλουν το χέρι 
στην τσέπη.
Να υπενθυμίσω, ότι ο fake πατριώτης και επαγγελ-
ματίας εθνικιστής άναψε φωτιές στη Μέση Ανατο-
λή αναγνωρίζοντας τα Ιεροσόλυμα σαν πρωτεύου-
σα τού Ισραήλ, απείλησε να σβήσει από τον χάρτη 

την Βόρεια Κορέα με τους αθώους πολίτες της, 
καταδιώκει ανελέητα τους μετανάστες, θέλει να 
κτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό και προκά-
λεσε θύελλα αντιδράσεων όταν απήγαγε παιδάκια 
μεταναστών από τους γονείς τους για να τα κλείσει 
σε κλουβιά. Τα κλαματα των παιδιών και η παγκό-
σμια αντίδραση τον ανάγκασαν να αναθεωρήσει 
την απάνθρωπη απόφασή του.
Ο Τραμπ άρχισε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, 
που μαζί με την Ευρωπαϊκή Ενωση και Ρωσία χα-
ρακτήρισε «αντιπάλους» των ΗΠΑ!
Ενώ για τον δικτάτορα τής Βόρειας Κορέας, Κιμ 
Γιονγκ Ουν, είπε: «Τα πάω καλά μαζί του, ναι. Εί-
ναι πολύ έξυπνος, σπουδαία προσωπικότητα, εί-
ναι αστείος και σκληρός, καλός διαπραγματευτής». 
Αλλά όταν πιέστηκε να πει αν θεωρεί ότι ο Κιμ 
είναι «ανελέητος δικτάτορας», ο ρεπουμπλικάνος 
πρόεδρος απάντησε «σίγουρα είναι, είναι ανελέη-
τος, αλλά το ίδιο είναι και πολλοί άλλοι»(!).
Ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά όταν ρωτήθηκε από 
τον Πιρς Μόργκαν αν θα είναι υποψήφιος, ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος απάντησε: «Λοιπόν, έχω κάθε 
πρόθεση να είμαι. Όλοι φαίνεται πως το θέλουν» 
και συνέχισε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποιος 
υποψήφιος των Δημοκρατικών που θα μπορούσε 
να τον κερδίσει στις εκλογές. «Δεν βλέπω κανέναν. 
Τους ξέρω όλους και δεν βλέπω κανέναν», ανέ-
φερε ο... μετριόφρων  ωραιοπαθής που συν τοις 
άλλοις θεωρεί τον εαυτό του και ευφυία! 
Αλίμονό μας, φίλοι μου, γιατί αυτόν τον κλόουν 
πρέπει να υποφέρουμε ακόμη δύο χρόνια, αν δεν 
χάσουν την υπομονή τους οι Ρεπουμπλικάνοι στο 
Καπιτώλιο και τού δείξουν πόρτα για να γλιτώσουν 
αυτοί και η χώρα τους.

ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

Ποιός θα πίστευε ότι θα βλέπαμε  
έναν Τραμπ ένοικο στον Λευκό Οίκο;

ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: «Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ»

Νέες συνεργασίες
«Ο Κόσμος» δεν είναι από τις 
εφημερίδες που δεν γνωρίζουν 
τη λέξη «εξέλιξη». Πάντα ψά-
χνουμε για τρόπους να κάνουμε 
την εφημερίδα μας πιο ενδιαφέ-
ρουσα για τους αναγνώστες μας 
και τί πιο ενδιαφέρον θέμα από 
την διατροφή;
Γι’ αυτό στην χθεσινή έκδοση 
ανακοινώσαμε τη συνεργασία 
μας με τον διαιτολόγο και σεφ, 
Αρη Χατζηγεωργίου, ο οποίος θα 
ξεκινήσει τη νέα στήλη «Ευ Τρέ-
φεσθαι» την επόμενη Τετάρτη 25 
Ιουλίου και θα συνεχίζεται κάθε 
Τετάρτη.
Ο Άρης Χατζηγεωργίου θα μοι-

ράζεται μαζί μας χρήσιμες δια-
τροφικές συμβουλές, που θα εί-
ναι ακόμη μια αιτία για να μην 
χάνετε τις εκδόσεις της Τετάρτης! 

Δημοσκοπήσεις
Σε ακόμη μια δημοσκόπηση προ-
χθές φαίνεται η προτίμηση των 
Αυστραλών για τον Μάλκολμ 
Τέρνμπουλ στην πρωθυπουργία 
τής χώρας αν και θα ψήφιζαν Ερ-
γατική κυβέρνηση. Που σημαίνει 
ότι ο Μπιλ Σόρτεν «δεν τραβάει» 
και θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη 
θέση αν το Εργατικό Κόμμα χά-
σει έστω μια βουλευτική έδρα 
στις επαναληπτικές εκλογές για 
πέντε βουλευτικές έδρες στις 28 

Ιουλίου.
Σαν εναλλακτική λύση στην αρ-
χηγία των Εργατικών ακούγεται 
το όνομα τού παλαίμαχου Ανθο-
νι Αλμπανίζ. Καλός και έμπειρος 
πολιτικός ο κ. Αλμπανίζ, αλλά 
δεν είμαι σίγουρος αν είναι κα-
τάλληλος για ν’ αντιμετωπίσει 
τον Μάλκολμ Τέρνμπουλ.
Ας περιμένουμε τα εκλογικά απο-
τελέσματα στις 28 Ιουλίου, πριν 
κάνουμε προβλέψεις.

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην 
Εφημερίδα των Συντακτών:
«Ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης στη FYROM, 

Μίτσκοσκι, μιλώντας σε κεντρι-
κή εκδήλωση του κόμματός του 
(VMRO), είπε ότι η αριστερή 
κυβέρνηση του Ζάεφ υπέγραψε 
μια καταστροφική συμφωνία και 
«παραχωρεί το όνομα, την ταυτό-
τητα και τη γλώσσα της Μακεδο-
νίας». Μα τι λέει ο άνθρωπος; Σε 
παράκρουση είναι; Για το όνομα 
εντάξει, να το δεχτώ, πήραμε γε-
ωγραφικό προσδιορισμό, αλλά 
την ταυτότητα και τη γλώσσα τις 
πουλήσαμε κανονικά και μάλιστα 
κοψοχρονιά. Αυτό δεν καταγγέλ-
λει σε όλους τους τόνους ο κ. Μη-
τσοτάκης; Γιατί δεν τον ρωτάει ο 
κ. Μίτσκοσκι; Στην ίδια πολιτική 
οικογένεια δεν ανήκουν;»


