
ΑΠΟΕΛ. Ο κυπριακός ποδοσφαιρικός σύλλογος πέτυχε αυτό 
που δεν τολµούσε ούτε να ονειρευθεί πριν από τρεις µήνες 

και πανηγύρισε την ιστορική πρόκριση (πρώτη για κυπριακή 
οµάδα) στις «16» κορυφαίες οµάδες της Ευρώπης. Απέδειξε 
περίτρανα ότι και στις ηµέρες µας γίνονται θαύµατα, δεν είναι 
όλα θέµα µπάτζετ, αρκεί να υπάρχει ψυχή, πίστη στις δυνατό-
τητες και καλός µαέστρος. 

Βρυξέλλες. Μιλώντας στο (τριήµερο) συνέδριο του Ευρω-
παϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος ο Γιώργος Παπανδρέου 

κατηγόρησε την Ε.Ε. ότι απέτυχε στην αντιµετώπιση της οικο-
νοµικής κρίσης. Μην τα κατηγορούµε για όλα τα παιδιά. Τουλά-
χιστον πέτυχαν στην αντιµετώπιση του Γιώργου!... (Ο άνθρω-
πος αυτός ήταν µια κάποια κρίση...)

Γοργοπόταµος. Τη νύχτα της 25ης Νοεµβρίου 1942 οι δύο 
ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις, Ε∆ΕΣ (του Ναπολέ-

οντα Ζέρβα) και ΕΛΑΣ (του Άρη Βελουχιώτη) συνεργάσθηκαν 
για πρώτη και µοναδική φορά. Σε συνεργασία µε 12 Βρετανούς 
αλεξιπτωτιστές ανατίναξαν την γέφυρα του Γοργοποτάµου και 
πέτυχαν το µεγαλύτερο αντιστασιακό χτύπηµα κατά των Γερ-
µανών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το χτύπηµα ήταν καίριο για 
τον ανεφοδιασµό των ναζιστικών στρατευµάτων του Ρόµελ στη 
Βόρεια Αφρική και συνετέλεσε στην τελική τους ήττα από τις 
συµµαχικές δυνάµεις. 

Η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί και καθοδηγηθεί από Βρε-
τανούς στρατιωτικούς, µέλη του SOE (Special Operations 
Executive) - του Εκτελεστικού Ειδικών Επιχειρήσεων. Η απο-
στολή τους, που είχε την κωδική ονοµασία Χάρλινγκ, ήταν να 
ανατινάξουν τη γέφυρα για να σταµατήσει ο ανεφοδιασµός των 
δυνάµεων του Άξονα στη Βόρεια Αφρική. Κατόπιν, θα έφευγαν 
από την Ελλάδα. Ωστόσο, η βρετανική στρατιωτική αποστολή 
έµελλε να παραµείνει έως το τέλος του πολέµου και να παίξει 
έναν αµφισβητούµενο ρόλο στην πολιτική του αντιστασιακού 
κινήµατος. Όσο για τους αντάρτες του Ε∆ΕΣ και του ΕΛΑΣ, την 
επιτυχία στον Γοργοπόταµο ακολούθησε η µεταξύ τους σύ-
γκρουση.

∆όση. Η εκταµίευση της 6ης δόσης προς την Ελλάδα έχει 
γίνει τρίµηνο σίριαλ. Θα έπρεπε να είχε καταβληθεί τον 

Σεπτέµβριο, όµως η απόφαση του (τότε και τώρα) υπουργού 
Οικονοµικών Ευάγγελου Βενιζέλου να ζητήσει αλλαγές στη 
σύµβαση και στη συνέχεια η απόφαση του τέως πρωθυπουρ-
γού Γιώργου Παπανδρέου να προχωρήσει σε δηµοψήφισµα για 
την αποδοχή της σύµβασης µπλόκαραν τις διαδικασίες. Σήµε-
ρα αναµένεται να δοθεί το «πράσινο φως» για την εκταµίευσή 
της στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου θα συµφωνηθούν οι 
λεπτοµέρειες για την µόχλευση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Άντε, βρε παιδιά τελειώ-
νετε για να αρχίσει το σίριαλ µε την 7η δόση...

Επιστολές να δουν τα µάτια σου! Εδώ γίνεται της επιστολής 
το κάγκελο. Σιγά µην ασχοληθούµε µε τις εγγυητικές επι-

στολές των πολιτικών αρχηγών και του Αντώνη Σαµαρά. Εδώ 
έχουµε στα χέρια µας επιστολές άπειρων «εγγυήσεων» κι 
ικεσίων που απέστειλε ο εκδότης προς όλες τις κατευθύνσεις 
(εσωτερικό κι εξωτερικό). Στους πολιτκούς αρχηγούς θα κολ-
λήσουµε; 

Ζαβαρακατρανέµια. Η λέξη έχει θεωρηθεί ότι περιέχει κρυ-
πτογραφηµένα µηνύµατα και έχει επιχειρηθεί να ερµηνευ-

θεί µε διάφορους τρόπους και αναγραµµατισµούς. Το οµώνυµο 
τραγούδι, γραµµένο από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και αποδο-
µένο από τη δωρική φωνή του Νίκου Ξυλούρη τα δύσκολα 
χρόνια της επταετίας, το Zαβαρακατρανέµια εκφράζει την αντί-
θεση-αντίσταση των δηµιουργών στη λογοκρισία της χούντας. 

Για την αποκωδικοποίηση το επικρατέστερο είναι: Ζάβα-
ρα=Λάβαρα, Κάτρα=Μαύρα, Νέµια=Ανέµισαν. Συνολικά οι 
στίχοι σηµαίνουν «Λάβαρα µαύρα ανέµισαν (πειρατές) και πα-
ρακαλούµε για έλεος». Πρόκειται για υπονοούµενο, καλώντας 
σε επανάσταση κατά της δικτατορίας.

Υπάρχουν επίσης και οι λέξεις: Νάµα= βάπτισµα, Λάµα=λάµα 
µαχαιριού, Νέµια=ηρεµία και Ίλεως=έλεος, ευσπαχνία.

Η είσοδος της Κάιλι Μινόγκ στο ARIA Hall of Fame έγινε την 
Κυριακή στο Σίδνεϊ από την πρωθυπουργό Τζούλια Γκί-

λαρντ και τον Μόλι Μέλντρουµ. Απλώς το αναφέρουµε. Όση 
σχέση έχει η πρωθυπουργός µε την ποπ σταρ, άλλη τόση έχει 
κι αυτό το σχόλιο µε τη σελίδα...

Θεσµική λύση είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Παπανδρέου, 
πριν ανακοινωθεί η πρωθυπουργοποίηση του εξωκοινο-

βουλευτικού Λουκά Παπαδήµου! Όµως, µετά την αναθεώρη-
ση του Συντάγµατος του 1975 που έγινε το 1986, καταργήθηκε 
η δυνατότητα του προέδρου της ∆ηµοκρατίας να διορίζει ως 

πρωθυπουργό εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Σύµφωνα µε το 
ισχύον Σύνταγµα, ως πρωθυπουργός διορίζεται ΜΟΝΟ µέλος 
του Κοινοβουλίου. Εποµένως, ο διορισµός του κ. Παπαδήµου 
συνιστά συνταγµατικό πρόβληµα κι όχι θεσµική λύση. Κάτι που 
έπρεπε να γνωρίζει ο πρόεδρος Παπούλιας, αφού είχε ψηφίσει 
ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ την αναθεώρηση του Συντάγµατος 
το 1986.

Εξάλλου, από τη στιγµή που υπήρξε παραίτηση του πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και όχι σύσσωµης της κυ-
βέρνησης, έπρεπε ο πρόεδρος Παπούλιας να εφαρµόσει άλλη 
διαδικασία. Αυτή που προβλέπει την σύγκλιση της Κοινοβου-
λευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ (που διέθετε πλειοψηφία στη 
Βουλή) για να εκλέξει άλλον πρωθυπουργό, όπως έγινε όταν 
πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα 
είχε εκλεγεί πρωθυπουργός ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
όχι ο Λουκάς Παπαδήµος...

Ίσως, ίσως µια µέρα, να ξεφύγεις απ’ το µέλλον 
που σου φτιάξανε

Ίσως, ίσως µια µέρα, πλησιάσεις τον κρυµµένο σου εαυτό ...
Ίσως, ίσως µια µέρα, να ζητήσεις τη ζωή που σου αρπάξανε
Ίσως, ίσως µια µέρα, να υπάρχεις µόνο για να σ’ αγαπώ ...

Στίχοι: Αντώνης Ανδρικάκης, µουσική: Αντώνης Βαρδής, 
πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Βαρδής

Κουβέλης Φώτης. Ονειρεύεται µετεκλογική συνεργασία 
µε το ΠΑΣΟΚ, καθώς «τη ∆ηµοκρατική Αριστερά δεν την 

αφήνει αδιάφορη η κυβερνητική εξουσία». ∆εν µας διευκρίνι-
σες όµως µε ποιο ΠΑΣΟΚ θέλεις να συνεργασθείς Φώτη, γιατί 
αυτό που βλέπεις δεν θα το ξαναδείς (µετά τις εκλογές)... Και 
για ποια κυβερνητική εξουσία µιλάς όταν το ΠΑΣΟΚ κινείται 
στο 10-12% στις δηµοσκοπήσεις κι εσύ παίζεται αν θα µπεις στη 
Βουλή (ειδικά µε τέτοιες τάσεις συνεργασίας!);... Βρε κάτι τάσεις 
«κυβερνητικής εξουσίας» που έχει το 3%... Πόσους... Αδώνιδες 
έχει αυτός ο τόπος;...

Λίµνες έχουν γίνει από τα πληµµυρισµένα νερά αρκετές εκτά-
σεις στη βορειοδυτική ΝΝΟ, όπου πολλές κατοικίες αποκό-

πηκαν κι αρκετοί πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
περιουσίες τους. Οι περισσότεροι ίσως αναγκαστούν να παρα-
µείνουν εγκλωβισµένοι µέχρι το τέλος της εβδοµάδας, ενώ το 
Σάββατο έχασε τη ζωή του στο Bingara ένα τρίχρονο αγόρι.

Μπικίνι. Μία Αµερικανίδα βγήκε στους δρόµους να αναζη-
τήσει το χαµένο της σκυλάκι φορώντας το µπικίνι της! ∆εν 

θα σκέφθηκε πως αν το σκυλάκι το είχε βρει γυναίκα θα προ-
τιµούσε να δει την ιδιοκτήρια όχι µε µπικίνι, αλλά µάλλον µε... 
µπικικίνι!... (Το σκυλάκι τι ράτσα ήταν, µπικινουά;)

Νοµίσµατα. Μπορεί τα υπάρχοντα νοµίσµατα (ευρώ, δολά-
ριο κλπ) να έχουν προβλήµατα, όµως τα αρχαία ελληνικά 

νοµίσµατα πωλούνται σε τιµή ρεκόρ. Όπως έγινε µε νόµισµα 
από την αρχαία Γόρτυνα στην Κρήτη, που χρονολογείται περί-
που στα 360/50-322π.Χ κι αναπαριστά τον µύθο της αρπαγής 
της Ευρώπης από τον ∆ία (σε µορφή ταύρου). Το νόµισµα αυτό 
πωλήθηκε σε δηµοπρασία στο ποσό των 479.000 δολαρίων 
Αµερικής. Μήπως τελικά πρέπει να γυρίσουµε όχι απλά στην 
δραχµή, αλλά και στα αρχαία νοµίσµατα; (Άσε που έτσι αντί να 
ζούµε την αρπαγή της Ευρώπης, θα την βλέπουµε σε αναπα-
ράσταση...)

Ξενοδόχοι. Αποδοκίµασαν έντονα τον υπουργό Ανάπτυξης 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τη διάρκεια οµιλίας του στην γε-

νική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
(ΞΕΕ), το Σάββατο. Να, που τελικά ο υπουργός στην οµιλία του 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα λογάρια-
ζε κυριολεκτικά χωρίς τους... ξενοδόχους!...

Ο Άγγελος Ποστεκόγλου έγραψε ιστορία. Υπό την καθοδή-
γηση του Έλληνα τεχνικού οι πρωταθλητές Αυστραλίας 

Μπρίσµπαν Ρόαρ έχουν µείνει αήτητοι για 36 συνεχόµενους 
αγώνες, αριθµός-ρεκόρ για όλα τα οµαδικά αθλήµατα στην 
πράσινη ήπειρο. Να τις εκατοστήσουν!...

Παπουτσής Χρήστος. Ο υπουργός Προστασίας του Πολί-
τη τα άκουσε χύµα το Σάββατο από τον υφιστάµενό του 

υφυπουργό Άδωνι Γεωργιάδη (µε αφορµή τη ρύθµιση για την 
πειρατεία και συγκεκριµένα την παρουσία ένοπλων ιδιωτών 
φρουρών σε εµπορικά πλοία). Τελικά, σε αυτό το υπουργείο 
ποιος χρειάζεται.... προστασία; (Καηµένε Παπουτσή, καλά λένε 
παπούτσι από το κόµµα σου!...) 

Ρεκόρ χρόνου έσπασε η απολογία του µοναχού Αρσένιου, ο 
οποίος αποτελεί ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της µεγάλης 

δικογραφίας του σκανδάλου του Βατοπεδίου. Η απολογία του 
διήρκεσε (την περασµένη εβδοµάδα) σχεδόν τρεις ολόκληρες 
ηµέρες, µε εξαίρεση ολιγόωρες διακοπές κατά τις νυχτερινές 
ώρες. Ο µοναχός Αρσένιος αντιµετωπίζει σειρά κακουργηµα-
τικών πράξεων (όπως ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος) και φέρε-
ται ότι µαζί µε τον ηγούµενο Εφραίµ ήταν οι ηθικοί αυτουργοί 
των εγκληµάτων (απάτη, απιστία κ.λπ.) τα οποία καταλογίζονται 
σε συγκατηγορουµένους τους. Τι έλεγε για τρεις ηµέρες; Το 
µόνο που κατάλαβα είναι ότι για να σωθείς πρέπει είτε να µην 
πεις κουβέντα είτε να πεις την... ιστορία της ζωής σου. Πάντως, 
αν για να απολογηθεί ο µοναχός χρειάζεται τρεις ηµέρες, για να 
ζητήσει άφεση αµαρτιών πόσες χρειάζεται;

Σιγά µην τυχόν και δεν ήταν υποψήφιος για τις προεδρικές 
εκλογές της 4ης Μαρτίου στη Ρωσία ο Βλαντιµίρ Πούτιν. 

Η προεδρία της αχανούς χώρας είναι η φυσική του θέση, την 
οποία κατείχε για µία οκταετία (2000-2008) κι απλά δάνεισε για 
τέσσερα χρόνια στον Μεντβέντεφ. 
Επίσηµα, ο Βλαντιµίρ Πούτιν πήρε το χρίσµα του υποψηφίου 
από το κυβερνών κόµµα, σε συνέδριο της «Ενωµένης Ρωσί-
ας». Ανεπίσηµα, δεν έφυγε ποτέ από την προεδρία της χώρας.

Τζάκλιν Σκούρου. Η 16 χρονη µαθήτρια της Α’ Λυκείου ήταν η 
µεγάλη νικήτρια της 21ης ετήσιας απονοµής των βραβείων 

Miss Cypus Lucky Queen και Miss Cypus Charity Queen Ball. 
Το Σάββατο το βράδι στο κτίριο της Κυπριακής Κοινότητας στο 
Στάνµορ έκανε το νταµπλ, καθώς κέρδισε και τους δύο τίτλους, 
κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Της αρέσει να ασχολείται µε 
την αισθητική, να περνά τις ώρες της µε τις αδελφές της και θέ-
λει να γίνει οδοντίατρος. Μαζί µε τους τίτλους κέρδισε και δύο 
(ένα για κάθε τίτλο) αεροπορικά εισιτήρια για την Ελλάδα ή την 
Κύπρο. Συγχαρητήρια και εις ανώτερα.

Υποβάθµιση και για το Βέλγιο. Η Standard & Poor’s υπο-
βάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας από ΑΑ+ 

σε ΑΑ, διατηρώντας αρνητική την προοπτική της οικονοµίας. Τι 
κρίµα που εκεί δεν έχουν κυβέρνηση για να παραιτηθεί ο πρω-
θυπουργός και να ξεπηδήσει ο Βέλγος Λουκάς!... Έτσι, µετά 
από αυτήν την εξέλιξη παραιτείται... η ακυβερνησία! Το πέτυχε 
κι αυτή το έργο της...

Φυγαδεύθηκε κακήν κακώς στη Μυτιλήνη ο υφυπουργός 
Ναυτιλίας Άδωνις Γεωργιάδης. ∆έχθηκε επίθεση από δι-

αδηλωτές, οι οποίοι εκτόξευσαν εναντίον του νεράτζια, αυγά 
και σακκούλες µε κόκκινη µπογιά µετά την επίσκεψή του στην 
έδρα της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. 

Το ίδιο επαναλήφθηκε λίγη ώρα αργότερα κατά την έξοδο 
του από τοπικό τηλεοπτικό σταθµό στον οποίο είχε µεταβεί για 
συνέντευξη. Κι αυτό παρά τα εντυπωσιακά µέτρα ασφαλείας 
που είχαν εφαρµοστεί τόσο από την ΕΛ.ΑΣ. όσο και από το Λι-
µενικό Σώµα. Καηµένε Άδωνι, άρχισαν τα βάσανα. Βλέπεις η 
εξουσία είναι σε πιο άµεση επαφή µε το λαό από ότι τα τηλεο-
πτικά παράθυρα!...

Χέσλερ Βανέσα. Η όµορφη Αµερικανοϊταλίδα µοντέλα µε 
τα υπέροχα γαλάζια µάτια και τα σαρκώδη χείλη που είχε 

τετραετή σχέση µε τον Μουτασίµ Καντάφι, ετοιµάζεται να υπο-
δηθεί σε τηλεοπτική σειρά την πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι του Μο-
νακό. ∆εν λέω, κουκλάρα η Βανέσα. Ελπίζω µόνο στην υπο-
κριτική να µην είναι... Χέσλερ µέσα...

Ψυχραιµία. Κάπου θα φανεί κι ένα φως.

Ωµέγα. Ένα ο, ένας κόσµος που από µικρός (ο µικρόν, όµι-
κρον), γίνεται µέγας (ο µέγα, ωµέγα). Πότε το κατορθώνει; 

Όταν ανοίγει τον κύκλο της εσωστρέφειας κι ενώνεται µε το 
σύµπαν... Όταν αφήνει τα µικρά να ενωθούν µε τα µεγάλα...
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