
Αλληλογραφία. Γράμματα ικεσίας και προσπάθειας εξαπά-
τησης. Γράμματα «καυτά» για εκείνους που ενώ διχάζουν, 

έχουν το θράσσος να εμφανίζονται σαν εθνοπατέρες, εκλιπα-
ρώντας δάνεια κι επιχορηγήσεις με ψεύτικες δηλώσεις και πα-
τέντες άλλων. Με ψεύτικα στοιχεία προσπάθησαν να πάρουν τα 
λεφτά του φορολογούμενου που στενάζει, πεινά κι υποφέρει..

Βατερλώ του Γιώργου ήταν οι Κάννες. Πήγε σαν πρωθυπουρ-
γός κι επέστρεψε στην Ελλάδα σαν ταχυδρόμος! Μεταφέρο-

ντας την απόφαση που του ανακοίνωσαν Μέρκελ και Σαρκοζί.

Γεννηθήτω το θέλημά σας. Συναίνεση ζήτησαν οι Ευρωπαί-
οι, κυβέρνηση συνεργασίας θα πάρουν. Για να μην νομίζουν 

ότι στην Ελλάδα κάνει ο καθένας ότι θέλει. Όχι παίζουμε...

Δημοψήφισμα ήταν και πάει. Άνγκελα και Νικολά τράβηξαν 
το αυτί του Γιώργου κι όρισαν την ημερομηνία (4 Δεκεμ-

βρίου) και το περιεχόμενο (ναι ή όχι στο ευρώ). Η ελληνική κοι-
νωνία έχει ταχθεί συντριπτικά υπέρ του ευρώ (με ποσοστό άνω 
του 75%) κι η προοπτική ενός τέτοιου δημοψηφίσματος ξεσή-
κωσε όχι μόνο την αντιπολίτευση αλλά και τους κυβερνητικούς 
βουλευτές. Έτσι, ο Γιώργος αναγκάσθηκε να το αποσύρει άρον 
άρον για να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης. 

Ελευθεροτυπία. Μία ιστορική εφημερίδα των Αθηνών φαί-
νεται πως θα αναστείλει την ημερήσια έκδοσή της και θα 

κυκλοφορεί πλέον μόνο κάθε Κυριακή. Η άρνηση χορήγησης 
δανείου στην εφημερίδα από τις τράπεζες ήταν η χαριστική βολή, 
οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι από τον Αύγουστο κι η 
Ελευθεροτυπία στην Ελλάδα δέχεται ένα μεγάλο χτύπημα.

Ζητήσαμε μία κυβέρνηση εθνικής ενότητας και παραμένου-
με πεπεισμένοι ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρό-

πος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να υλοποιηθούν 
οι δεσμεύσεις. Αυτά δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters 
ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων, Όλι Ρεν, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα. Ε, αφού αυτό ζητήσατε κ. Όλι τι να κάνουν, στο τέλος 
ακολούθησαν... όλοι! Μπορούσε να γίνει κι αλλιώς;

Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τη συνεργασία των δύο 
κομμάτων εξουσίας της Ελλάδας (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) θα είναι 

προσωρινή και μεταβατική, δηλώνουν όλες οι εμπλεκόμενες 
πλευρές. Κι η κυβέρνηση του Γιώργου τι ήταν; Μήπως κι αυτή 
δεν ήταν προσωρινή και μεταβατική;

Θολούρα. Στις κινήσεις του Γιώργου, στις αποφάσεις της 
κυβέρνησης, στην οικονομική πολιτική της Ελλάδας, στις 

αποφάσεις των Ευρωπαίων, στην διαχείριση της κρίσης χρέ-
ους, στις σύγχρονες κοινωνίες. Όλα θολά, και πιο πολύ το σή-
μερα και το αύριο.

Ιταλία. Άλλη μία χώρα που μπήκε υπό την εποπτεία του ΔΝΤ. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

θα παρακολουθεί την πορεία της προσαρμογής της χώρας σε 
τομείς της δημοσιονομικής πολιτικής». Όμως, «σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδας Λα  Ρεπούμπλικα, ευρωπαϊκές 
πηγές θέλουν την Ιταλία να βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση 
από το ΔΝΤ στους κρισιμότερους τομείς της οικονομίας όπως 
οι μεταρρυθμίσεις παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο μόνον για 
«προσφορά συμβουλών»». Δηλαδή, άρχισαν τα όργανα και 
στην Ιταλία.

Κάννες. Ενδεικτική η ονομασία της γαλικής πόλης, καθώς 
εκεί ο Γιώργος ένοιωσε τις... κάνες από τα περίστροφα στον 

κρόταφο. Με τις... (ι)Καννες προτροπές των εταίρων (Άνγκελας 
και Νικολά) αναποδογύρισε το θέμα του δημοψηφίσματος. Νό-
μιζες ότι έτσι εύκολα θα.... (ε)Καννες δημοψήφισμα Γιώργο;

Λουκάς Παπαδήμος. Ο πρώην αντοιπρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να είναι ο νέος πρω-

θυπουργός της Ελλάδας κι αυτός που θα αναλάβει να κάνει 
πράξη τα αιτήματα των Ευρωπαίων εταίρων. Ας δούμε και το... 
κατά Λουκάν κυβερνητικό σχήμα τι θα αποδώσει...

Μιχαλού. Γιορτάζει σήμερα. Όχι μόνο επειδή γιορτάζουν οι Μι-
χάληδες (κι όχι οι μοιχαλίδες), αλλά επειδή με όσα συμβαί-

νουν τελευταία χάσαμε και το λίγο μυαλό που μας είχε απομείνει. 
Από τα απανωτά σοκ, φτάσαμε να χρωστάμε όλοι της Μιχαλούς, 
που δικαιολογημένα το γιορτάζει...

Ναι. 153 πήρε ο Γιώργος (και 145 όχι) στην κρίσιμη ψήφο 
εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, το Σάββατο το πρωϊ 

(ώρα Σίδνεϊ). «”Ναι” ψήφισαν οι 152 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 
η κα Λούκα Κατσέλη, η οποία αργότερα επανεντάχθηκε στην 

κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος». Η κυ-
βέρνηση ξεπέρασε τον ύφαλο «μετά τη δέσμευση του πρωθυ-
πουργού Γ. Παπανδρέου πως θα προχωρήσει άμεσα σε συζη-
τήσεις για κυβέρνηση συνεργασίας». Κάτι που έκανε.

Ξεφτίλα. Ξενύχτια. Ξεσηκωμός. Ξεκαθάρισμα. Το σύγχρονο 
ελληνικό δράμα θα έχει κάθαρση;  

Ο Γιώργος έφυγε τελικά νύχτα. Νύχτα Κυριακής. Ούτε οι 
κινητοποιήσεις του λαού μπόρεσαν να τον διώξουν, ούτε 

οι απειλές της Κατσέλη, ούτε ακόμα κι αυτή η Καϊλή! Μόνο το 
τελεσίγραφο των Ευρωπαίων μπόρεσε να ταρακουνήσει τον 
Γιώργο από την θέση του, που έφυγε νύχτα και προς το πα΄ρον 
τον τρώει το μαύρο σκοτάδι...

Πάριος Γιάννης. Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποί-
ησε μία και μοναδική εμφάνιση στο Σίδνεϊ. Ουσιαστικά 

εμφανίσθηκε για δεύτερη και τελευταία φορά στην πλούσια 
καριέρα του στην πόλη μας. .

Ράιχενμπαχ, Χορστ. Ο Γερμανός πρωθυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ. Ο επικεφαλής της ομάδας Δράσης για την 

εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος από την ΕΕ στην 
Ελλάδα. Η κορυφή της ομάδας που ουσιαστικά εποπτεύει τη 
χώρα. Ο ίδιος δήλωσε (στα τέλη Οκτωβρίου) πως... «δεν συνυ-
πογράφω, ούτε επικυρώνω αποφάσεις υπουργών, βρίσκομαι 
εδώ μετά το αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει τεχνοκρατικά στην υλοποί-
ηση του προγράμματος». Μετά από αίτημα του Γιώργου!... 
Έτσι, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που ζήτησε την εποπτεία της 
τρόικας (και του Ράιχενμπαχ). Όλες οι υπόλοιπες χώρες (Ιρλαν-
δία, Πορτογαλία) ζήτησαν μόνο χρήματα, η Ελλάδα ζήτησε και 
«τεχνική βοήθεια». Αυτή η ομάδα Δράσης (μία ομάδα Ευρω-
παίων τεχνοκρατών) εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα σε ρόλο το-
ποτηρητή του συνόλου της ελληνικής κυβέρνησης και ελέγχει 
σημείο προς σημείο την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προ-
γράμματος. Αναφέρεται αποκλειστικά στους Μπαρόζο και Ρεν 
κι έχει τη δυνατότητα ακόμα και να διακόψει την πορεία δανει-

σμού της Ελλάδας, εφόσον θεωρήσει ότι συντρέχει λόγος.

Σύσσωμος ο διεθνής Τύπος κι η διεθνής πολιτική σκηνή 
έχουν τις τελευταίες ημέρες στραμμένο το ενδιαφέρον τους 

σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ξαφνικά η Αθήνα έχει γίνει ο 
ομφαλός των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων.

Τελικά, πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί και να υπάρχει 
(έστω και χωρίς αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες), Δημο-

κρατία δεν ξέρουμε αν υπάρχει...

Υπομονή μια δεκαετία «για να εξυγιάνει τα οικονομικά της 
και να βγει από την κρίση χρέους» θα πρέπει να κάνει η 

Ευρώπη, σύμφωνα με την καγκελάριο Άνγκελα. Δηλαδή κρί-
ση για άλλα δέκα χρόνια κι όποιος αντέξει. Της κρίσης το... κα-
γκελ(άρι)ο θα γίνει...

Φεβρουάριος. Θα είναι πιθανότατα ο μήνας που θα ξεκαθα-
ρίσει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Όχι επειδή το είπε 

ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αλλά επειδή το είπε η γνωστή αστρο-
λόγος Λίτσα Πατέρα. Γιατί - μεταξύ μας - εμπιστεύομαι περισ-
σότερο τα πραγματικά αστέρια, από τα... αστέρια της πολιτικής...

Χάος. Με αυτήν την ελληνική λέξη προσπάθησε πρωτοσέ-
λιδα η γαλλική εφημερίδα «Liberation»  (αριστερών κατα-

βολών) να περιγράψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε την 
περασμένη εβδομάδα με τις... τσαχπινιές του Γιώργου. Εκτός 
από την σημερινή τραγική πραγματικότητα, το γεγονός κατέδει-
ξε για μία ακόμη φορά την υπεροχή της ελληνικής γλώσσας. Το 
«χάος» είναι άλλη μία ελληνική λέξη που έχει περάσει αυτού-
σια στις γλώσσες του κόσμου. Φάνηκε για άλλη μία φορά ότι 
οι υψηλότερες, βαθύτερες κι εντονότερες έννοιες έχουν περι-
γραφεί μοναδικά από την ελληνική γλώσσα. Έστω κι αν τώρα 
τις χρησιμοποιούν οι αλλόφυλοι για να πλήξουν το κύρος της 
σημερινής Ελλάδας.

Ψήφος εμπιστοσύνης. Δόθηκε το πρωΐ του Σαββάτου (ώρα 
Σίδνεϊ) αλλά όχι στην κυβέρνηση που βρισκόταν στα έδρανα 

της Βουλής, αλλά σε αυτήν που θα προκύψει με την κυβέρνηση 
συνεργασίας. Έτσι, για πρώτη φορά μία κυβέρνηση πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης πριν καν σχηματισθεί!!!

Ωγύγος ή Ωγύγης, ήταν κατά την ελληνική Μυθολογία, ένας 
από τους αρχέγονους ηγέτες της Βοιωτίας. Κατά μία άλλη 

εκδοχή ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Αττικής. Η ετυμολογία και 
η έννοια του ονόματος (από το επίθετο Ωγύγιος) πιθανόν να 
σημαίνει, αρχέγονος, πρωταρχικός, πολύ αρχαίος. Τον θυμη-
θήκαμε γιατί το όνομά του έχει συνδυασθεί με την ομώνυμη 
καταστροφή (καταστροφή του Ωγύγου) που συνέβη σύμφωνα 
με τον Πλάτωνα το 9.500 π.Χ. 
Τα αναφέρουμε γατί σήμερα η Ελλάδα ζει μία άλλη καταστρο-
φή, του... Ω Γιώργου! Οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι, αφού στην 
ελληνική γραμματεία υπάρχουν πολλές αναφορές για κατα-
στροφές (από τους αρχαιότατους χρόνους), μα είμαστε ακόμη 
ζωντανοί, στη σκηνή...

O Κόσµος ΤUESDAY 8 NOVEMBER 2011ΣΧΟΛΙΑ 5

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του ΚΟΣΜΟΥ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Έλληνας πολίτης προσπαθεί να διευθύνει 
τις συναινετικές διαδικασίες...




