
Αγανάκτηση είναι και φουντώνει. Κατακλύζει πλέον όλες τις 
δυτικές κοινωνίες, ακόμα και των ΗΠΑ και της Γερμανίας. 

Φαντάσου σε τι σημείο βρίσκεται ο δυτικός κόσμος, αφού δεν 
κλαίνε πλέον μόνο οι χήρες (Ελλάδα, Πορτογαλία κλπ) αλλά κι 
οι παντρεμένες...

Βήματα προς τα πίσω κάνει ο σημερινός κόσμος, με όλο και 
περισσότερους περιορισμούς των ατομικών ελευθεριών 

και δικαιωμάτων, με ολοένα αυξανόμενη την κοινωνική, ηθική 
και πολιτιστική απαξίωση κι αποτελμάτωση. Κι από πάνω συλ-
λαμβάνονται όσοι διαμαρτύρονται.

Γιατί χαίρεται και χαμογελάει ο κόσμος πατέρα; Σκάσε και 
κούρευε!...

Δεν πέταξαν το Σαββατοκύριακο τα αεροσκάφη της Qantas. 
Παρέμειναν προσγειωμένα, λόγω των μεγάλων διαφορών 

της εταιρίας με τα συνδικάτα των εργαζομένων. Την απίστευτη 
αυτή απόφαση - όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος - πήρε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Qantas, Άλαν Τζόις. 

Εθνική επέτειος η 28η Οκτωβρίου, συνδυάστηκε φέτος με τις 
αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την... εθνική επαιτεία, 

την δεκαετή λιτότητα και την ευρωπαϊκή εποπτεία. Πήγαμε... 
φρεσκοκουρεμένοι στους εορτασμούς κι η κοινωνία αντέδρασε.

Ζήτω που καήκαμε, αλλά τουλάχιστον προλάβαμε και... κου-
ρευτήκαμε!

Η αναδιάρθρωση του χρέους καταλήγει σε επιβάρυνση με-
γαλύτερη από το αρχικό ποσό του διακανονιζόμενου χρέ-

ους. Η χώρα τίθεται σε δυσμενή θέση στο πλαίσιο των διεθνών 
πολιτικών και οικονομικών της σχέσεων. Η χώρα ουσιαστικά 
εξοβελίζεται από τις διεθνείς αγορές. Όλα αυτά οδηγούν μια 
χώρα σε ομηρία και την οικονομία σε ασφυξία. Αυτά τα «όμορ-
φα» αναφέρονταν σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 
2010. Έναν χρόνο πριν το «κούρεμα».

Θέλει αρετή και τόλμη η χρεοκοπία!

Ιστορία μου αμαρτία μου, χρέος μου μεγάλο...

Κούρεμα ονομάζεται η απομείωση του ελληνικού χρέους 
κατά 50% που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής. Πρό-

κειται ουσιαστικά για αναδιάρθρωση του χρέους και για ελεγ-
χόμενη χρεοκοπία, όμοια με αυτή που αποκήρρυσε σύσσωμο 
το κυβερνών κόμμα πριν από έναν χρόνο.

Λήμμα: Νόμος 4000. Νόμος του 1958 που όριζε την ποινική 
αντιμετώπιση των νεαρών ταραχοποιών (τεντιμπόιδες), με 

κούρεμα και δημόσια διαπόμπευση. Στον ρόλο του τεντιμπόι 
σήμερα η Ελλάδα.

Μετανάστευση. Το όνειρο του σημερινού Έλληνα. Μόνο τον 
Σεπτέμβριο κατατέθηκαν 13.300 αιτήσεις (ενώ ολόκληρο 

το 2008 είχαν κατατεθεί μόνο 2.200). Οι αιτούντες είναι κυρίως 
κάτω των 30 ετών, σε ποσοστό 63,5%.

Νομαρχιακή Τρικάλων ΠΑΣΟΚ. Εκλεγμένο στέλεχός της εί-
ναι αυτός που επιτέθηκε και χτύπησε κατά την παρέλαση 

στα Τρίκαλα τον τοπικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Μαγκού-
φη! Ο δράστης Δημήτρης Δαλαμάγκας απέδωσε την ενέργεια 
του στην κακή πολιτική του ΠΑΣΟΚ: «Προσωπικά την θεωρώ 
προδοσία! Είναι αντιλαϊκή και θεωρώ ότι γίνεται ξεπούλημα 
της χώρας μου!», δήλωσε σχετικά. Και συμπλήρωσε «Αυτό που 
δεν κατάλαβε ο κ. Μαγκούφης και πολλοί άλλοι πολιτικοί είναι 

ότι ο λαός βγήκε στους δρόμους σύσσωμος και απαλλαγμένος 
από κομματικές ταυτότητες». Μετά τα ελληνικά ΜΜΕ κάνουν 
λόγο για αντιδράσεις από μια μικρή μειοψηφία, ή αναρχοφασί-
στες, εθνικοφρικιά κλπ...

Ξεχάστε, όμως, τις κομματικές ταυτότητες και ταμπέλες. Τις 
έσβησαν τα χρόνια της φαγούρας, το ΔΝΤ, τα μνημόνια κι 

η τρόικα. Μόνο όσοι έχουν μείνει στον εμφύλιο τις κουβαλούν 
ακόμα, όμως η Ελλάδα έχει σήμερα άλλα προβλήματα. 

Ο νέος πρόεδρος της Ιρλανδίας είναι ποιητής. Ο Μάικλ Ντ. Χί-
γκινς είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

καλείται να δώσει όραμα στη σημερινή Ιρλανδία του μνημονί-
ου. Γιατί και η εξουσία θέλει φαντασία...

Προεδρική αγανάκτηση και παρελάσεις της οργής. Από αυγά 
και τομάτες, μέχρι γροθιές και μαύρα μαντήλια στις παρε-

λάσεις. Πως αλλιώς μπορεί να δείξει μια κοινωνία τι νοιώθει; 
Προδότης δεν είναι αυτός που πολέμησε χθες, αλλά αυτός που 
δεν πολεμά σήμερα....

Ραδιοφωνική η εκπομπή Αλάτι Και Πιπέρι του Γιώργου 
Τσερδάνη που γιόρτασε το Σάββατο στην Κυπριακή Κοινό-

τητα 25 χρόνια ζωής. Πολύ καλό το διασκεδαστικό πρόγραμμα 
(με τη μουσική σκηνή Νόστος για λίγο, την Ειρήνη Βακόντιος, 
το χορευτικό Φωτιά κλπ) και σημαντική η στιγμή που η Σύλ-
βια Τσερδάνη ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν (ή βοηθούν 
ακόμα) την εκπομπή, από τον Γιώργο Σταυρουλάκη και τον Πωλ 
Μίκο, μέχρι τις τρεις κόρες του ζεύγους Τσερδάνη, με πρωτερ-
γάτιδα την Μερόπη.

Σοβατζήδες όλου του κόσμου ενωθείτε!

Το κούρεμα πολύ αγάπησαν, τον κουρέα ουδείς!

Υπερχρεωμένοι και χωρίς καταθέσεις είναι σήμερα οι Έλλη-
νες. «Κι ύστερα κι ύστερα, μα δεν δεν υπάρχει ύστερα», που 

τραγούδησαν ο Κώστας Χατζής με την Μαρινέλα.

Φωτιά και λαύρα ήταν το χορευτικό Φωτιά, το Σάββατο το 
βράδι στην Κυρπιακή Κοινότητα. Μπράβο στα παιδιά, μας 

ενθουσίασαν με το κέφι, την ενέργεια και την χορευτική τους 
δεινότητα.

Χειμερινή ώρα ισχύει από την Κυριακή στην Ελλάδα. Έτσι, η 
διαφορά με το Σίδνεϊ είναι και πάλι εννέα ώρες.

Ψήφο έγκρισης ή απόρριψης από τον ελληνικό λαό πρέπει να 
παίρνει πια κάθε απόφαση για το παρόν και το μέλλον της 

Ελλάδας. Αφού οι Ευρωπαίοι ανέλαβαν το χρέος και μας άφη-
σαν την διαχείριση κι αφού οι πολιτικοί έχουν αποδειχθεί ανάξιοι, 
μόνο ο λαός μπορεί και πρέπει να αποφασίζει για το κάθετι.

Ωρες συμφιλίωσης ζει επιτέλους η παροικία, αφού για πρώ-
τη φορά φέτος η Ιερά Αρχιεπισκοπή και η Ελληνική Ορθό-

δοξη Κοινότητα γιόρτασαν μαζί την εθνική επέτειο. Η συμφιλί-
ωση παίρνει σάρκα και οστά.

Σ ύμφωνα με πληροφορίες μας, την 
προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ο 
Επίσκοπος Απολλωνιάδος, κ. Σε-

ραφείμ, θα ιερουργήσει στον κοινοτικό 
ιερό ναό της Κοίμησης τής Θεοτόκου στο 
Ρέντφερν για να χειροτονήσει σε ιερέα 
τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος 
υπηρετούσε στους κοινοτικούς ναούς 
πριν τη συμφιλίωση Αρχιεπισκοπής και 
Κοινότητας. Η παρουσία του κ. Σεραφείμ 
σε κοινοτικό ιερό ναό για την χειροτονία 
βάζει και επίσημα πλέον τέλος στον δι-
χασμό της παροικίας που την ταλάνισε 
περίπου 40 χρόνια. 

Ήδη την περασμένη Κυριακή, ο πρό-
εδρος της Κοινότητας κ. Χάρης Δανάλης 
και ο ταμίας κ. Χρήστος Μπελέρχας, εκ-
προσώπησαν τον ιστορικό φορέα στον 

εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στον 
Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στην 
Αρχιεπισκοπή και παρεκάθησαν στο επί-
σημο γεύμα με τον κ. Σεραφείμ, τον γε-
νικό πρόξενο, κ. Βασίλειο Τόλιο και τον 
πρόεδρο της Διακοινοτικής Επιτροπής, κ. 
Παναγιώτη Θεοφίλου ΟΑΜ. 

Κάτι που δύο χρόνια πριν θα φαινόταν 
σαν όνειρο απατηλό, επιτεύχθηκε από 
ανθρώπους καλής θέλησης που στην 
καρδιά τους έχουν το συμφέρον τού Ελ-
ληνισμού.    

Ζούμε ιστορικές στιγμές για την παροι-
κία που ενωμένη θα μπορέσει ν’ αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες 
προκλήσεις του μέλλοντος με την αγα-
στή συνεργασία των φορέων της Αρχι-
επισκοπής και της Κοινότητας, των φο-

ρέων που παράγουν τα μεγαλύτερα έργα 
και δραστηριότητες στην παροικία με 
την διδασκαλία τής γλώσσας μας, με την 
φροντίδα των ηλικιωμένων, με την φρο-
ντίδα των μη εχόντων, την προώθηση 
του πολιτισμού μας και άλλες δραστη-
ριότητες όπως την κοινωνική πρόνοια, 
τους παιδικούς σταθμούς και τις παρεμ-
βάσεις τους στα κέντρα αποφάσεων στην 
Αυστραλία και Ελλάδα.   

Ο «ΚΟΣΜΟΣ» γι’ άλλη μια φορά συγ-
χαίρει τους πρωταγωνιστές της συμφι-
λίωσης και καλεί την παροικία να δώ-
σει έντονο παρών στην «Παναγίτσα του 
Ρέντφερν» την προσεχή Κυριακή για να 
προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή 
της στο ιστορικό γεγονός που χαρακτηρι-
στικά επισφραγίζεται με μια χειροτονία.      

Αρχίζει µια νέα εποχή µε ενωµένη παροικία
ΚΑΙ ΜΕ... ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ∆ΙΧΑΣΜΟ!
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του ΚΟΣΜΟΥ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Ο Επίσκοπος Απολλωνιάδος, κ. Σεραφείµ


