
Αρχηγοί, αφεντικά, απατεώνες, αναρχία. Η µεγαλύτερη ψευ-
δαίσθηση του ανθρώπου, να νοµίζει ότι µπορεί να ορίσει τη 

ζωή του άλλου (από τη στιγµή µάλιστα που δεν ορίζει ούτε τη 
δική του). Σήµερα δεν υπάρχουν πραγµατικοί αρχηγοί και γέ-
µισε ο τόπος από ανάξια αφεντικά, πραγµατικούς απατεώνες. 
Έτσι, πως να προοδεύσει ή να εµπνευσθεί η κοινωνία και πως 
να πάει µπροστά; 

Αυτό είναι το µεγαλύτερο κουσούρι του καπιταλισµού. Πή-
ραν τα ηνία αυτοί που έχουν το κεφάλαιο κι ας είναι ηθικά και 
πνευµατικά τενεκέδες!... Μόνη αξία είναι πια το κεφάλαιο, ο άν-
θρωπος έχασε κάθε ποιότητα...

Βασικά είναι και θέµα της βάσης. ∆εν φταίνε µόνο οι κεφα-
λές, αλλά κι οι λαοί που έχουν υποταχθεί κι εκπαιδευθεί σε 

αυτό το σύστηµα και το στηρίζουν καθηµερινά. Σίγουρα το ψάρι 
βρωµάει από το κεφάλι, όµως αν δεν κουνήσει κι η βάση την 
ουρά της δεν γίνεται τίποτα...

Γαβαλάς Λάκης. Ο γνωστός επιχειρηµατίας και σχεδιαστής 
µόδας συνελήφθη το Σάββατο το πρωϊ (ώρα Ελλάδας) για 

χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, ύψους 1.480.000 ευρώ! Μπρά-
βο «κοστουµάκι» ο µόδιστρος! Το ωραίο είναι ότι λίγες ώρες 
αργότερα αφέθηκε ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους (δηλα-
δή να µην ξαναπιάσει βελόνι;)...

Έτσι είν’ η ζωή. Άλλοι lucky (σαν τον ΛΑΚΗ) κι άλλοι µόνο... 
σουβΛΑΚΗ!. 

∆εκεµβριανά. Σαν σήµερα, στις 6 ∆εκεµβρίου 1944, ξεκίνησε 
ο εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα. Αποφράδα ηµέρα. Κα-

ταραµένη.

Εκλογές είχαµε την Κυριακή στην Κοινότητα. Μεγάλος νικη-
τής αναδείχθηκε - όπως αναµενόταν - ο πρόεδρος ∆ανάλης 

και το ψηφοδέλτιό του, καθώς εξελέγησαν και οι 20 υποψήφιοι! 
Συνολικά ψήφισαν 1843 µέλη και έγκυρα ήταν 1792 ψηφοδέλ-
τια. Οι 323 που προσήλθαν να ψηφίσουν ήταν κατά πολύ πε-
ρισσότεροι από όσους... έκαναν τον κόπο την περασµένη φορά 
(περίπου 150). Όµως και πάλι θριάµβευσαν τα πρόξις ... Χαιρετί-
ζουµε το αποτέλεσµα, όµως είναι καιρός να σταµατήσει αυτή η 
ψηφοφορία δια αντιπροσώπων. Όποιος δεν µπορεί να πάει να 
ψηφίσει, δεν αξίζει και να ψηφίσει....

Πάντως, η άνετη επικράτηση του Χάρη ∆ανάλη και των 
άξιων συνεργατών του αποδεικνύει ότι το συντριπτικά µε-
γάλο ποσοστό των µελών (και της παροικίας) επικροτούν κι 
επιβραβεύουν έναν από τους πρωτοµάστορες της ιστορικής 
σύγκλισης. Το αποτέλεσµα αποτελεί την ηχηρότερη απάντηση 
σε αυτούς που σκάβουν τον λάκκο της συµφιλίωσης και των 
πρωτεργατών της. Κάποτε «κυνηγούσαν» την ιεροσύνη, σήµε-
ρα βάλλουν κατά της λαϊκής βούλησης. Παίρνουν ήδη τις κα-
τάλληλες απαντήσεις.

Ζωή σε λόγου µας. Ο Πάνος Γεροντάκος, µία από τις καλύ-
τερες πένες στο Σίδνεϊ, δεν είναι πια κοντά µας. Υπήρξε 

φοβερά οξύ πνεύµα και τώρα θα λέει τις ιστορίες του - µε τον 
µοναδικό του τρόπο - στη γειτονιά των αγγέλων. Αιωνία του η 
µνήµη.

Ηταν στραβό το κλίµα το έφαγε κι ο γάιδαρος. Mε τις «απο-
καλύψεις» του. Ωραίες οι ερωτήσεις σας παιδιά, να δούµε 

τι θα πουν κι οι αρµόδιοι... Πάντως, το µέγα ερώτηµα είναι ένα. 
Γιατί επιτίθεστε στον πρόεδρο που επί των ηµερών του επιτεύ-
χθηκε η ιστορική συµφιλίωση; Και γιατί επιλέξατε την συγκε-
κριµένη χρονική στιγµή; Τόσο πολύ σας πόνεσε που η παροικία 
µόνιασε;

Θέατρο. Την Κυριακή το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας ολοκλή-
ρωσε µε επιτυχία στο Μαντουρίδειο θέατρο τις παραστά-

σεις του Οιδίποδα Τύραννου. Μάλιστα, στο θέατρο βρέθηκε και 
συνεργείο της ΕΡΤ που πήρε αποσπάσµατα για την ωριαία εκ-
ποµπή που ετοιµάζεται µε θέµατα από τους Αντίποδες.

Την ίδια ηµέρα, την Κυριακή, το Take Away Theatre διοργά-
νωσε στο ΝΟΣΤΟΣ χριστουγεννιάτικη βραδιά ενίσχυσης. Το 
Take Away Theatre έχει συµπληρώσει 20 χρόνια ζωής κι από 
τις τάξεις του έχουν περάσει γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Ζωή 
Καρύδη, η Άντα Νικοδήµου, ο Νίκος Παπαδηµητρίου, η Κάθι 
Κόκκαρη, ο Τόνι Νικολακόπουλος και πολλοί άλλοι. Η Αθα-
νασία Κώστα κι ο Μάρκος Μεγαλοκονόµος διασκέδασαν την 
Κυριακή τους παραβρισκόµενους µε µικρά σκετσάκια, ενώ 
στον σύντοµο χαιρετισµό της η πρόεδρος Τασούλα Καλλένου 
ευχαρίστησε το συµβούλιο που αποτελείται από τους Αθανασία 
Κώστα, ∆ήµητρα Τζοδούρη, Μάρκο Μεγαλοκονόµο, Γιώργο 
Σαµαρτζή, Τέρι Κουτς, Μαρία ∆ρόσσου, Μάρθα Κουτς και Μπιλ 
Κόκκαρη. Αφού απήγγειλε µε την αισθαντική της φωνή στί-
χους από την Ιθάκη του Κωνσταντίνου Καβάφη έδωσε αναµνη-
στικές πλακέτες για τη συνεισφορά τους στους Κάθι Κόκκαρη, 

Θέµη Καλλό, Γιώργο Τσερδάνη, Μπιλ Κόκκαρη, Κώστα Θεοδο-
σόπουλο, στο ΝΟΣΤΟΣ και στον γράφοντα. Θεωρώ πως η ηθική 
αυτή ανταµοιβή αντανακλά στις προσπάθειες του ΚΟΣΜΟΥ για 
προβολή των αξιόλογων δηµιουργικών προσπαθειών και µας 
δίνει δύναµη να συνεχίσουµε. Όπως ελπίζουµε να συνεχίσει το 
Take Away Theatre να µας παρουσιάζει αξιόλογες παραστάσεις 
και να µας δίνει αφορµές να προβάλλουµε το έργο του.

Ισλαµιστική φαίνεται πως θα είναι η νέα κυβέρνηση της Αι-
γύπτου. Όπως έγινε και µε τις υπόλοιπες χώρες της Βόρειας 

Αφρικής (Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη) πλην της Αλγερίας, µετά 
την λεγόµενη «Αραβική Άνοιξη». Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί την 
∆ύση αλλά και το Ισραήλ.

Κίνηµα Ανεξάρτητων Πολιτών του Μίκη Θεοδωράκη. Το 1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ξεκίνησε την Παρασκευή τις εργασί-

ες του στην Καβάλα και «στην οµιλία του ο µουσικοσυνθέτης 
εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΛΑΟΣ βρίσκε-
ται πλέον στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι ‘βγήκε από την ντουλά-
πα της ιστορίας ο σκελετός της πάλαι ποτέ Εθνικοφροσύνης’». 
Απ’ τα κόκκαλα βγαλµένη κι αυτή...

Λουκά ακούµε και Λουκά δεν βλέπουµε. Είναι ο Παπαδήµος 
πρωθυπουργός ή ακόµα δεν το κατάλαβε ούτε ο ίδιος;

Μετακοµίζει η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ, καθώς 
φιλοδοξία των ανθρώπων της είναι να µεταφερθεί σε 

περιοχή µε περισσότερο Ελληνισµό (όπως το Ροκντέιλ). Αυτό 
τουλάχιστον δήλωσε ο Χάρης ∆ανάλης στην ραδιοφωνία SBS.

Νέο εκτελεστικό στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ. 
Θα εκλεγεί το αργότερο µέχρι αύριο, όµως δεν ξέρουµε 

κατά πόσο «νέο» θα είναι. Μετά την συντριπτική επικράτηση 
του συνδυασµού του Χάρη ∆ανάλη αναµένεται να είναι ίδιο ή 
σχεδόν ίδιο µε το προηγούµενο.

Ξενέρωµα. Βασική λέξη της νεοελληνικής αργκό µε ποικίλες 
σηµασίες, όπως η δυσφορία που προκαλείται όταν κάποιος 

είναι έξω από τα νερά του (εξ ου και ξενέρωµα), η διάψευση 
των προσδοκιών, η υποχώρηση των συµπτωµάτων της µέθης 
ή της µαστούρας και τέλος η υποχώρηση της σεξουαλικής επι-
θυµίας. ∆ιαλέξτε όποια ερµηνεία θέλετε, όµως σήµερα άτοµα 
και κοινωνίες έχουν ξενερώσει πλήρως. Η διέξοδος ακόµη 
αναζητείται.

Οι περιπέτειες του Καρλοµάγνου. Η «ταινία της κρίσης», το 
σενάριο της οποίας έγραψε ο αρθρογράφος των Financial 

Times, Robert Shrimsley. Πρόκειται για ένα χολιγουντιανό 
θρίλερ µε θέµα την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Περιγρά-
φεται µε χιούµορ πως η στάση της Γερµανίας οδηγεί σε ένα 
επώδυνο τέλος, ενώ ο Έλληνας είναι ο πρώτος που πεθαίνει, 
καθώς το σκάφος της Ευρωζώνης οδηγείται στον αφανισµό. 
Τελικά εµείς ποια ταινία βλέπουµε;

ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο των στελεχών του κόµµατος συνε-
χίζουν να βρίσκονται τα σενάρια για την επόµενη ηµέρα. 

Όµως, η νύχτα ακόµη δεν τέλειωσε. Κι όλα τα όνειρα κι οι εφι-
άλτες είναι πιθανοί... 

Ραγδαία άνοδος των τιµών του αργού πετρελαίου - και κατά 
συνέπεια αύξηση των τιµών όλων σχεδόν των ειδών - θα 

είναι η συνέπεια από την επιβολή πετρελαϊκού εµπάργκο από 
την ∆ύση στο Ιράν. Αυτή είναι η απειλή του υπουργείου Εξω-

τερικών του Ιράν που προειδοποιεί ότι η τιµή του βαρελιού θα 
φτάσει τα 250 αµερικάνκα δολάρια (σήµερα είναι περίπου στα 
110). Η ΕΕ δεν έχει αποφασίσει επί του θέµατος, ενώ η Ελλάδα 
είναι αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων στο Ιράν. Οι Αµερικά-
νοι που ζητούν κυρώσεις δεν έχουν πάρει κάποιο µέτρο και το 
θέµα αιωρείται, λίγο πριν την εορταστική περίοδο.

Σοκαρισµένη είναι η κοινή γνώµη στη Βρετανία, καθώς 
σύµφωνα µε την Dailymail ένας 35χρονος και µία 33χρονη 

συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την σεξουαλική κακοποίηση 
αγοριού ενός µόλις µηνός! Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ «το βρέ-
φος δίνει µάχη να κρατηθεί στη ζωή καθώς φέρει κακώσεις σε 
όλο του το σώµα, ενώ σχεδόν όλα του τα κόκαλα έχουν σπάσει. 
Μάλιστα έχει και εσωτερικά τραύµατα που προκλήθηκαν από 
βιασµό σύµφωνα µε τους γιατρούς»!!! Υπάρχουν λόγια να χαρα-
κτηρίσουν αυτό το φρικιαστικό έγκληµα;

Τέλος του κόσµου το 2012. ∆εν προβλέφθηκε απο κανέναν 
αρχαίο λαό, πολύ απλά γιατί οι λαοί αυτοί δεν πίστεψαν ποτέ 

ότι θα υπάρξει το τέλος του κόσµου. Οι θεωρίες αποκάλυψης 
κι οι µεσσιανικές δοξασίες είναι µεταγενέστερες των αρχαίων 
αντιλήψεων, που µιλούσαν µόνο για εναλλαγή των εποχών. 
Μην ξεχνάµε πως αν δεν υπήρχε ο Πλάτωνας δεν θα γνωρί-
ζαµε τίποτα για τον µέγα ενιαυτό, δηλαδή τον κύκλο των 26.000 
περίπου χρόνων. 

Είναι κοινό µυστικό πως µε βάση αυτόν τον κύκλο, σε αυτόν 
ή στον επόµενο αιώνα αλλάζουµε εποχή και µπαίνουµε στην 
περίφηµη εποχή του Υδροχόου. Κάτι ανάλογο είπαν κι η Μάγια 
στο δικό τους ηµερολόγιο, την µετάβαση σε άλλη εποχή. Την 
καταστροφή του κόσµου την προβλέπουν µόνο οι επαγγελµα-
τίες του τρόµου και της φρίκης, κανείς άλλος.

Υφυπουργό Ελλάδας όρισε η Μέρκελ! «Εντεταλµένος της 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης» (για την προώθηση και 

παρακολούθηση προγραµµάτων που θα χρηµατοδοτούνται 
από τα κονδύλια της ΕΕ, τα οποία δεν έχει εκταµιεύσει η Ελλά-
δα) ορίστηκε ο υφυπουργός Εργασίας Χανς Γιόαχιµ Φούχτελ, 
Χριστιανοδηµοκράτης βουλευτής κι άνθρωπος εµπιστοσύνης 
της Άνγκελας. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ των Νέων: «Η εντολή 
της Καγκελαρίου προς στον υφυπουργό της κ. Φούχτελ είναι 
να αναζωογονήσει την ελληνογερµανική φιλία και συνεργα-
σία στη βάση συγκεκριµένων στόχων. Ως όχηµα θα αξιοποι-
ηθούν και οι αδελφοποιήσεις πόλεων, όπως είπε ο Γερµανός 
υφυπουργός». Σύµφωνα µε την αθηναϊκή εφηµερίδα «αυτή τη 
στιγµή υπάρχουν περί τις 30 αδελφοποιήσεις πόλεων Γερµανί-
ας και Ελλάδας, ενώ µεταξύ Γερµανίας και Γαλλίας υφίστανται 
2.000».

Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει της αδελφοποίησης το κάγκε-
λο, µε µπροστάρη τον Γερµανό υφυπουργό Ελλάδας...  Πάντως, 
αδελφοποιηµένη κατοχή πρώτη φορά συµβαίνει...

Φοιτητές αποδοκίµασαν τον Ευάγγελο Βενιζέλο στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αποκάλεσαν τον 

υπουργό (κι αντιπρόεδρο) και την κυβέρνηση «νεκροθάφτες» 
και δεν τον άφησαν να χαρεί την τελετή αποφοίτησης της κόρης 
του. Ε, να αυτά παθαίνει για να µην την στέλνει να σπουδάσει 
στο εξωτερικό όπως οι υπόλοιποι.... Να βάλει και τον τήβενο 
στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση να το χαρεί κι ο στοργικός 
πατήρ. Που πήγε για την κουκουβάγια κι εµφανίστηκαν τα... 
κοράκια!

(Παιδιά, µην τον προκαλείτε, γιατί µπορεί να θυµώσει και να 
αναλάβει το υπουργείο Παιδείας...)

Χρυσοχοϊδης Μιχάλης. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας άδειασε τον Γιώργο Παπανδρέ-

ου και τάχθηκε υπέρ της εκλογής νέου προέδρου στο ΠΑΣΟΚ 
πριν από τις βουλευτικές εκλογές. «Ο κύριος Παπανδρέου δεν 
πρέπει να είναι υποψήφιος, µόνο σε αποικία µπορεί να είναι 
υποψήφιος µε τέτοια προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα», 
ανέφερε χαρακτηριστικά, µιλώντας στον τηλεοπτικό σταθµό 
MEGA. Βρε, λέτε γι’ αυτό να έκανε o Γιώργος την Ελλάδα αποι-
κία της τρόικας; Για να µπορέσει να είναι και πάλι υποψήφιος; 
(Την ψήφο, πάντως, του Χρυσοχοϊδη δεν θα την πάρει!)

Ψέµµατα λέει ο Χρυσοχοϊδης όταν δηλώνει πως «η διετής 
κυβέρνηση η δική µας οδήγησε σε αδιέξοδα. Οικονοµικά, 

εθνικά, κοινωνικά. Οδήγησε σε φτώχεια και αποσύνθεση, εθνι-
κή ταπείνωση και εθνική αναξιοπρέπεια και τέλος οδήγησε σε 
εθνική αποδιοργάνωση»; 

Αφού τα λέει υπουργός των κυβερνήσεων Παπανδρέου, φα-
νταστείτε τι λέει ο κόσµος... Τι να πούµε κι εµείς µετά;...

Ωρα για απαντήσεις. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν θέλουν τις 
ανάλογες αποκρίσεις. Θα κάνουν τα απαραίτητα βήµατα 

αυτοί που πρέπει; 

O Κόσμος ΤUESDAY 6 DECEMBER 2011ΣΧΟΛΙΑ 5

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου




