
Αριστερά. Είναι πλέον η µοναδική αντιπολίτευση στο ελλη-
νικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση συνεργασίας και συσπεί-

ρωσης όλων των πόλων της σε µία αντιµνηµονιακή πολιτική - 
όπως προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας - µπορεί να χτυπήσει ακόµη 
και την πόρτα της εξουσίας. Μιλάµε για ένα ακόµη «επίτευγµα» 
του Γιώργου Παπανδρέου. Αντίθετα, ο Ανδρέας, είχε εξουθε-
νώσει και συρρικνώσει εκλογικά την Αριστερά την δεκαετία 
του ’80 (γι’ αυτό και η συµµετοχή της στην οικουµενική του Ζο-
λώτα). Σήµερα ο γιος του την φέρνει προ των πυλών...

Βουντού. Το Μπενίν, το οποίο επισκέφθηκε το Σάββατο ο Πά-
πας Βενέδικτος 17ος θεωρείται παγκοσµίως το κέντρο λα-

τρείας του βουντού. Τι πήγε να κάνει εκεί ο Πάπας; Έτσι που πάει 
ο σηµερινός «προηγµένος» κόσµος ούτε τα βουντού δεν µας 
σώζουν... Ούτε βέβαια τα διαφηµιστικά «βουντού» της Benetton, 
µε τα µονταρισµένα παθιάρικα φιλιά, µπορούν να µας σώσουν.

Γκαµερόι. Παίζει ντιτζιριντού στην θεατρική παράσταση Οι-
δίπους Τύραννος, στο Μαντουρίδειο Θέατρο. Ο ήχος των 

αυτόχθονων Αυστραλών δένει απόλυτα µε την τραγωδία του 
Σοφοκλή που µας παρουσιάζει το θέατρο Τέχνης Αυστραλίας. 
Πρόκειται για εξαιρετικό πάντρεµα του αρχέγονου πνεύµατος 
Ελλήνων και (γνήσιων) Αυστραλών. Μας έφερε στο νου το βι-
βλίο της Γκέζα Ροχάιµ «Οι Αιώνιοι Του Ονείρου», όπου µπορεί 
κανείς να διαπιστώσει την πολιτιστική επαφή των δύο λαών 
κατά την αρχαιότητα. Πολύ καλή έµπνευση, συγχαρητήρια στο 
Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας.

∆ΝΤ. Ήταν να µην κάνει την αρχή µε την Ελλάδα. Τώρα 
απλώνει τα πλοκάµια του σε άλλη µία ευρωπαϊκή χώρα, 

την Ουγγαρία. Πάντως, θυµίζουµε ότι Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία 
και Πορτογαλία αντικατέστησαν όλες τις ηγεσίες τους και σειρά 
πήρε την Κυριακή η Ισπανία. Η εκδίκηση των PIIGS, όπως ονο-
µάζονται λόγω χρέους κι αρχικών αυτές οι χώρες... 

Ευρώ. Το παρόν και το µέλλον του κρίνεται τη µία από τις 
πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, την άλλη από αυτές στην 

Ιταλία... Μα νόµισµα είναι αυτό ή υπερευρωπαϊκή κάλπη;

Ζεϊµπέκικο. Ο Μάρκος Μεγαλοκονόµος αναδείχθηκε νικη-
τής σε διαγωνισµό ζεϊµπέκικου στο Σίδνεϊ και για έπαθλο 

χόρεψε µαζί µε την Χαρούλα Αλεξίου το «Ζεϊµπέκικο της Ευ-
δοκίας» του Μάνου Λοϊζου, το Σάββατο βράδι στο “Enmore 
Theatre”. Χόρεψε ντυµένος φανταράκι κι η Χαρούλα του πήρε 
προσωρινά το πηλίκιο και το φόρεσε στο κεφάλι της. Μόλις ο 
Μάρκος τελείωσε τον χορό του χαιρετίσθηκαν στρατιωτικά.

Ηγεσία. Μετά την πρωθυπουργία ο Γιώργος Παπανδρέου 
κινδινεύει να χάσει και την θέση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

Κάτι που φαίνεται να ζητά το 73,4% των πολιτών, σύµφωνα µε 
δηµοσκόπηση της RASS για το Παρόν της Κυριακής.

Θαπατέρο. Ο µεγάλος απόντας των εκλογών στην Ισπανία. 
Έκανε την δουλίτσα του σαν πρωθυπουργός για µία εφταε-

τία κι αποσύρθηκε από το προσκήνιο όπως αποσύρθηκαν από 
την εξουσία οι Σοσιαλιστές (υπό την ηγεσία του Ρουµπαλκά-
µπα). Ο Θαπατέρο έχει εξαφανισθεί τους τελευταίους µήνες για 
να µην ερεθίζει τους ψηφοφόρους που κλήθηκαν την Κυριακή 
να εκλέξουν τη νέα τους κυβέρνηση, ακριβώς 36 χρόνια µετά 
τον θάνατο του Φράνκο. Η περίπτωση Θαπατέρο δεν σας θυµί-
ζει ολίγο από Σηµίτη, Καραµανλή και (οσονούπω) Παπανδρέου; 
Ή λίγο από τον Τζον Χάουαρντ;

Ινδονησία. Εκεί λαµβάνει χώρα η Σύνοδος Κορυφής της Νοτι-
οανατολικής Ασίας. Η παρουσία του Μπαράκ Οµπάµα σηµατο-

δότησε την παρθενική συµµετοχή των ΗΠΑ στο Συνέδριο, κάτι 
που συνέβη και µε την Ρωσία. Γεγονός που οδήγησε την Αυ-
στραλή πρωθυπουργό, Τζούλια Γκίλαρντ, να δηλώσει ότι ζούµε 
στον «ασιατικό αιώνα».

Κύπρος. Ο πρόεδρος ∆ηµήτρης Χριστόφιας θα επισκεπτόταν 
χθες την πλατφόρµα «Όµηρος», στην οποία διεξάγονται οι 

ερευνητικές γεωτρήσεις για εντοπισµό υδρογονανθράκων. Την 
ίδια ώρα η νοτιοανατολική Μεσόγειος έχει γεµίσει στόλους... 

Λουκάς. Ήταν σύµβουλος του Σηµίτη τότε που η Ελλάδα 
µπήκε µε... αλχηµείες στην ΟΝΕ. Τώρα που είναι πρωθυ-

πουργός αυτόν ποιος τον συµβουλεύει;

Μάριο Μόντι. Πήρε µε συντριπτική πλειοψηφία (556 υπέρ-
61 κατά) ψήφο εµπιστοσύνης από την ιταλική Βουλή, 

ακολουθώντας και σ’ αυτό το παράδειγµα Παπαδήµου. Θα συ-
ναντηθεί την Πέµπτη στο Στρασβούργο µε τη Γερµανίδα καγκε-
λάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί 
για τις περαιτέρω οδηγίες.

Νόστος. Στο γνωστό εστιατόριο-µουσική σκηνή του Λάι-
καρντ πέρασε το τελευταίο της βράδι στην Αυστραλία η 

Χάρις Αλεξίου. Αµέσως µετά την εκπληκτική της εµφάνιση 
στο Enmore Theater, το Σάββατο, δείπνησε στο Νόστος µαζί µε 
τους συνεργάτες της και την πρόεδρο του Ελληνικού Φεστιβάλ 
Σίδνεϊ, Ουρανία Καρτέρη. 

Έγινε δεκτή µε χειροκροτήµατα από όσους ήταν στο Νόστος 
και διασκέδαζαν µε τα τραγούδια της Τασούλας Καλλένου και 
των άξιων µουσικών της σκηνής του εστιατορίου στο Λάικαρντ. 
Λίγη ώρα αργότερα τραγούδησε µε την Τασούλα και την Λιζέτα 
Καληµέρη για τους λίγους τυχερούς που ήταν εκείνη τη στιγµή 
στο Νόστος.

Ξυπνείστε, ώρα για ύπνο!...  

Ο  ιδίπους Τύραννος. Μία εξαιρετική παράσταση από το Θέα-
τρο Τέχνης Αυστραλίας. Παρακολουθήσαµε την πρεµιέρα 

της Παρασκευής και γοητευθήκαµε από την ποιότητα της πα-
ρουσίασης και των ερµηνειών. Συγχαρητήρια σε όλους όσους 
συµµετείχαν.

Πι-Πι. Παπαδήµος (πρωθυπουργός) και Προβόπουλος (δι-
οικητής Τράπεζας της Ελλάδας) συναντήθηκαν την Παρα-

σκευή να τα πουν για την ελληνική οικονοµία. Όταν δύο τρα-
πεζίτες συνοµιλούν για τα οικονοµικά µιας χώρας ποιος τελικά 
πληρώνει τον λογαριασµό;

Ρευστή συνεχίζει να είναι η κατάσταση της οικονοµίας διε-
θνώς, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι οικονοµολόγοι να 

προβλέπουν ότι θα συνεχιστεί η πτώση του δολαρίου Αυστρα-
λίας έναντι των ξένων νοµισµάτων.

Συρία. ∆εν λένε να κοπάσουν οι αναταραχές, ο Μπασάρ Αλ 
Άσαντ δεν κάνει πίσω παρά την πίεση της διεθνούς κοινό-

τητας, όπως δεν κάνουν πίσω κι οι διαδηλωτές, παρά τον βαρύ 
φόρο αίµατος και τους εν ψυχρώ πυροβολισµούς της αστυνο-
µίας και του στρατού. 

Η Χίλαρι Κλίντον εκτίµησε ότι «η Συρία βρίσκεται τώρα στο 
χείλος ενός εµφύλιου πολέµου» και για να το λέει κάτι θα ξέ-
ρει... Σηµειώνεται πως και η (φίλα προσκείµενη στον Άσαντ) 
Τεχεράνη εκτιµά πως θα ξεσπάσει εµφύλιος πόλεµος.

Τρόικα. Μόλις η κυβέρνηση Παπαδήµου πήρε ψήφο εµπι-
στοσύνης «έσκασε» κι η τρόικα στην Αθήνα. Οι Πόουλ Τόµ-

σεν (∆ΝΤ), Ματίας Μορς (Κοµισιόν) και Κλάους Μαζούχ (EKT) 
συναντήθηκαν Το Σάββατο µε τους αρχηγούς των κοµµάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήµου. 

Την Παρασκευή συναντήθηκαν µε τον αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο. Συζήτησαν τον προϋπολογισµό 
του 2012 και την προετοιµασία του νέου αναθεωρηµένου µνη-
µονίου, µε βάση τη συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου για το νέο 
πακέτο στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Όλα τα... καλά νέα 
πάνε στην Αθήνα αυτά τα παιδιά...

Υφεση. Είναι ο µεγάλος εχθρός των σηµερινών κοινωνιών. 
Στην Ελλάδα επιστρατεύθηκε ένα τραπεζίτης για να την 

αντιµετωπίσει, να δούµε τι θα καταφέρει. Η ανάπτυξη, πάντως, 
αργεί...

Φυτά. Ούτε φωνή ούτε απάντηση. Κατάπιαν τους «µαϊντα-
νούς» και παραµένουν στις γλάστρες τους να τυρβάζουν 

περί άλλων... 

Χαρούλα. Ήταν εξαιρετική, αγέραστη, γεµάτη ενέργεια στην 
µοναδική της εµφάνιση στο Σίδνεϊ, η οποία ήταν κι η τελευ-

ταία στην µικρή περιοδεία της στην Αυστραλία. «Ήλθα», ήταν 
τα πρώτα της λόγια προς το κοινό του Σίδνεϊ, αµέσως µετά την 
ορχηστρική εισαγωγή µε την µουσική του Μίκη Θεοδωράκη 
από το τραγούδι «Κράτησα τη ζωή µου». 

«Καλησπέρα Ελλάδα, δυνατή Ελλάδα, υγιής Ελλάδα, όµορ-
φη Ελλάδα», ήταν ο χαιρετισµός της Χαρούλας προς το κοινό 
του κατάµεστου “Enmore Theatre”. Και συνέχισε συγκρίνο-
ντας τις εποχές. «Κάποτε που φεύγατε, λέγαµε: τους καηµέ-
νους! Τώρα λέµε: θα µας πάρετε κι εµάς; Θέλουµε να σας 
µοιάσουµε».

Ψιθυρίζεται ότι ο Μίκης Θεοδωράκης θα προχωρήσει στη 
δηµιουργία κόµµατος ή κίνησης µε το όνοµα «ΕΛΛΑ∆Α», 

αν δεν τελεσφορήσουν οι διεργασίες για δηµιουργία ευρύτατης 
αριστερής εκλογικής συµµαχίας. Λέτε να έλθει η ηµέρα να µας 
ζητήσουν να ψηφίσουµε... για την «ΕΛΛΑ∆Α», ρε γαµώτο;...

Ωξειν αγγέλειν Αθηναίοις ότι τήδε κείµεθα τοις αλλοτρίων 
χρήµασι πειθόµενοι.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

«Αξίζει να σας καμαρώνουμε, να σας 
θυμόμαστε και να σας επισκεπτόμαστε 
πιο συχνά. Θέλω να κάνω μια 
παράκληση. Αυτό το θαύμα που έχετε 
καταφέρει, εσείς οι Έλληνες 
που είστε μακριά από την πατρίδα, 
αυτό το θαύμα να ξέρετε ότι αξίζει, 
αξίζει πολύ. Κι αυτό που κάνετε με 
τα παιδιά σας που διατηρείτε την 
ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ 
σπουδαίο. Τώρα που περνάμε δύσκολα, 
και θα περνάμε δύσκολα για πολλά 
χρόνια ακόμη, κρατείστε τουλάχιστον 
εσείς, μακριά, αυτήν την υγεία που σας 
έδωσε αυτή η χώρα, μεγαλώστε καλά 
τα παιδιά σας και ζήστε μονιασμένα, 
σαν μία γροθιά. Το έχουμε λίγο 
εμείς οι Έλληνες να χωριζόμαστε, 
αλλά εσάς σας έχουμε ανάγκη τώρα».

Χάρις Αλεξίου, 
Σίδνεϊ, Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011




