
Αυστραλιανή ταινία του 2011 θεωρείται το «Sanctum» (Άδυ-
το). Συµπαραγωγός και κινηµατογραφιστής της ταινίας 

ήταν οι δύο συνεργάτες του Τζέιµς Κάµερον, Άντριου Ράιτ και 
Μάικ Ντεγκράϊ, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο την Κυριακή 
στη Νέα Νότια Ουαλία µετά από συντριβή του ελικοπτέρου στο 
οποίο επέβαιναν. 

Πλήγµα για τον κινηµατογράφο της Αυστραλίας, καθώς οι 
δυο τους ειδικεύονταν στην κινηµατογράφηση τρισδιάστατων 
ταινιών (3D) κι ο Κάµερον είχε ανακοινώσει πρόσφατα τη λει-
τουργία στούντιο για ανάλογες παραγωγές στη Μελβούρνη, σε 
συνεργασία µε τον Ράιτ.

Βέτο. Ρωσία και Κίνα άνοιξαν oµπρέλα προστασίας πάνω 
από τη Συρία µε το βέτο που έθεσαν στο Συµβούλιο Ασφα-

λείας του ΟΗΕ. Έτσι, µπλόκαραν (προς το παρόν;) τις εξελίξεις 
κι η Αραβική Άνοιξη δεν φτάνει µέχρι τη ∆αµασκό. Ούτε κι οι 
κυρώσεις των δυτικών... Κατά τα άλλα το αίµα ρέει...

Γυναίκα. Κάποιοι λένε ότι την προβάλλουν γυµνή ή ηµίγυµνη 
επειδή την... αγαπούν (κι όχι επειδή είναι λαϊκιστές)! Μας θυ-

µίζουν τους πατρώνους, που εκδίδουν τα κορίτσια από... αγάπη 
κι ενδιαφέρον! (Μ’ αυτά και µ’ αυτά όµως τέτοιος και τόσος κί-
τρινος Τύπος δεν υπάρχει ούτε στην... Ασία!)

∆ηµητρέλος Ανδρέας. Ο νέος πρόεδρος της ΑΕΚ δεν είναι 
πολύ γνωστός παρότι έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν 

µε τα κοινά της Ένωσης (οι προσωπικοί του λογαριασµοί είναι 
ακόµα δεσµευµένοι από το 2004!), ενώ κι ο πατέρας του ήταν 
παράγοντας της οµάδας. Πρόκειται για έναν ευγενικό άνθρω-
πο, µε θετική αύρα και ζεστό χαµόγελο. Είναι προσιτός και κα-
λός ακροατής, διαλλακτικός, συναινετικός κι αναδύει αισιοδο-
ξία και ζεστασιά. Ίσως ο καταλληλότερος άνθρωπος αυτήν την 
εποχή για πρόεδρος στην ΑΕΚ.

Είχαµε γνωρισθεί και συνεργασθεί κατά την περίοδο 2003-
04 (στην ΑΕΚ) και οφείλω να πω πως πρόκειται για ένα από τα 
πολύ λίγα ηθικά στοιχεία που συνάντησα στο ποδόσφαιρο. Του 
εύχοµαι κάθε επιτυχία. Την αξίζει και θέλω να πιστεύω πως 
θα την έχει στο στάδιο που θα είναι µεταβατικός πρόεδρος της 
ΑΕΚ (έως τις 30 Ιουνίου).

Εκπλήξεις πολλές και σηµαντικές. Προσεχώς. 
Σχετικά σύντοµα.

Ζωή σε µας. Απεβίωσε την περασµένη Παρασκευή, µετά από 
µάχη µε την επάρατο, ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Απέργης, 

σε ηλικία 65 ετών. Θα τον θυµόµαστε από τη συµµετοχή του σε 
τηλεοπτικές σειρές όπως ο «Άγνωστος πόλεµος», η «Γειτονιά», 
οι «Πανθέοι» κι η «Λάµψη». Ήταν για πολλά χρόνια δηµοτικός 
σύµβουλος στον ∆ήµο Αθηναίων κι η κηδεία του θα γίνει σήµε-
ρα στις 16:00 ώρα Ελλάδας στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.

Ηellas. Αυτή προτείνει να είναι η ονοµασία της πατρίδας σε 
όλες τις γλώσσες του κόσµου (ώστε να γίνει µια νέα αρχή) 

ο ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής των Γερµανών Φι-
λελευθέρων (FDP), Γιώργος Χατζηµαρκάκης. Είναι από τις πιο 
σωστές απόψεις που έχουµε ακούσει τον τελευταίο.... αιώνα 
(είχαµε γράψει µία ανάλογη σκέψη όταν προέκυψε το θέµα µε 
την ονοµασία των Σκοπίων). Προς το παρόν, πάντως, µία µόνο 
χώρα στον κόσµο µας ξέρει και µας αναφέρει σαν Ηellas. Η 
Νορβηγία, η χώρα του σκι. Σκίίί-στε!....

Θαλασσινός Παντελής. Στις 23 Φεβρουαρίου θα εµφανισθεί 
για µία και µοναδική φορά στο Σίδνεϊ, στο πλαίσιο του Ελ-

ληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ. Θα µας ταξιδέψει µέσα από τις µου-
σικές και τα τραγούδια του στο Enmore Theatre αλλά και στα 
νησιά και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Εκτός των άλλων, έχει µία... σχέση µε τον Ανδρέα ∆ηµητρέλο 
που αναφέραµε πιο πάνω, καθώς είναι οπαδός της ΑΕΚ (παρότι 
γεννήθηκε στον Πειραιά και µεγάλωσε στο Κερατσίνι) κι έχει 
γράψει και ύµνο της! 
Αναµένοντας την έλευσή του στο Σίδνεϊ, θα θυµηθούµε σήµερα 
ένα καταπληκτικό τραγούδι του µε τον τίτλο «Στη Σέριφο ήσουν 
πουλί» (στίχοι: Άκος ∆ασκαλόπουλος,  µουσική: Παντελής Θα-
λασσινός, πρώτη εκτέλεση: Παντελής Θαλασσινός):

«Πέντε βαρκάκια στη σειρά το πιο µικρό θα πάρω
να φέρω γύρα τα νησιά Μύκονο Τήνο Πάρο
Θα ψάξω σε ακρογιαλιές σ’ Αλόννησο και Σκιάθο
σε πανηγύρια και γιορτές για σένανε να µάθω.

Στη Σέριφο ήσουν πουλί
στη Ρόδο ήσουν παγώνι
στη Σαντορίνη άσπρο σκαλί
στην Άνδρο ανεµώνη».

Ιωβηλαίο. Και µάλιστα αδαµάντινο για τη Βρετανίδα µονάρχη. 
Η βασίλισσα Βικτώρια συµπλήρωσε χθες 60 χρόνια στον θρό-

νο της Αγγλίας κι είναι η δεύτερη µακροβιότερη στην ιστορία 
του θεσµού στη χώρα της. Η πολύ καλή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται δείχνει ότι µάλλον θα σπάσει το ρεκόρ της βασίλισ-
σας Βικτωρίας, η οποία παρέµεινε στον βρετανικό θρόνο για 63 
χρόνια (1837-1901). Πάντως, δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν 
ότι ο θεσµός της µοναρχίας θα κλυδωνισθεί σοβαρά στην Αγ-
γλία µετά το θάνατο της Ελισάβετ (όποτε αυτός συµβεί).

Καντάφι. Πουλάει, έστω και νεκρός.  Σύντοµα θα δηµοπρα-
τηθούν η βέρα και το πουκάµισο που φορούσε κατά τη 

διάρκεια της δολοφονίας του τον περασµένο Οκτώβριο (όταν 
εντοπίστηκε από τους αντάρτες  σε µια αποχέτευση κοντά στην 
γενέτειρά του Σύρτη). Μάλιστα, ο κάτοχος των δύο αυτών αντι-
κειµένων (πως το απέκτησε;) ζητά δύο εκατοµύρρια δολάρια 
(ΗΠΑ) για να τα πουλήσει. Η φρικαλεότητα του «πολιτισµού» 
στο µεγαλείο της...

Λούης. Αυτό ήταν το τηλεοπτικό όνοµα του Μανώλη Αυτιά 
που ζωντάνεψε στην µικρή οθόνη µέσα από την σκηνοθε-

σία του Κώστα Κουτσοµύτη και το εξαιρετικό κείµενο του Κώ-
στα Μουρσελά. Βαµµένα κόκκινα µαλλιά. Μία σειρά-σταθµός 
στην ελληνική τηλεόραση που καθήλωσε το κοινό µε την ζω-
ντάνια και την αλήθεια της. Όσοι το παρακολουθήσαµε αγαπή-
σαµε τον ατίθασο κι αδέσµευτο Λούη που έσβησε πριν από 10 
ηµέρες σε ηλικία 81 ετών. Είµαστε σίγουροι πως το ίδιο αδέ-
σµευτος και ποιητικός θα είναι και στην άλλη ζωή...

Μητσοτάκης Κωστής. Απίστευτη η ιστορία µε το χωριό Σο-
ντέτο της Ισπανίας και τον Έλληνα κάτοικό του. Οι 250 περί-

που κάτοικοι του µικρού αυτού αγροτικού χωριού της Ισπανίας 
κέρδισαν 950 εκατοµµύρια δολάρια από κλήρωση λαχνού («El 
Gordo”). Ανάµεσά τους ζει κι ο Κωστής Μητσοτάκης, τον οποίο 
είτε ξέχασαν οι κυρίες του συνεταιρισµού που πουλούσαν τους 
λαχνούς και δεν πέρασαν από το σπίτι του είτε αρνήθηκε ο ίδιος 
να πάρει λαχνό. Το σίγουρο είναι πως έµεινε έξω από την κλή-
ρωση και τα κέρδη. Έτσι, όλο το χωριό πλούτισε εκτός από τον 
Μητσοτάκη! Ο οποίος κέρδισε επάξια το µερίδιό του στη φήµη, 
αλλά και στην γκαντεµιά!

Ντεπαρντιέ σαν Ντοµινίκ. Ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός 
Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα υποδυθεί τον Ντοµινίκ Στρος-Καν σε 

µια ταινία «για την πολιτική και το σεξ». Η Ιζαµπέλ Ατζανί θα έχει 
τον ρόλο της Αν Σενκλέρ (συζύγου του Στρος-Καν), ενώ δεν 
έγινε γνωστό ποια θα υποδυθεί την περιβόητη καµαριέρα. ∆εν 
έχει γίνει επίσης γνωστός ακόµη ο τίτλος της ταινίας, η οποία 
αναµένεται να... µπλέξει τα µπούτια της σε όσα ασυνέβησαν πέ-
ρυσι στη Νέα Υόρκη για να καταδείξει τη σχέση της εξουσίας 
µε το σεξ. Πολύς κόπος για τα αυτονόητα... ∆εν φώναζαν τον 
Μπιλ Κλίντον ή τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι να τους εξηγήσουν;... 
(Ο Νικολά εξαιρείται, το παντρεύθηκε το κορίτσι).

Ξανακλαίµε τους νεκρούς µας και τα θύµατα του ∆ιστό-
µου. Καµία ετεροδικία δεν ακυρώνει και παραγράφει τα 

εγκλήµατα πολέµου. Με αυτά τα ορθά λόγια του αντιπροέ-

δρου της ελληνικής Βουλής, Βύρωνα Πολύδωρα, απαντά-
µε στην απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης που 
δικαίωσε τη Γερµανία στη διαµάχη της µε την Ιταλία για τις 
αποφάσεις σχετικά µε τις ναζιστικές θηριωδίες στο ∆ίστοµο. 
Γιατί η Ιστορία δεν γράφεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, 
αλλά µε το αίµα των λαών...

Ουνιτά. Πρόκειται για µία ιταλική εφηµερίδα, της οποίας το 
όνοµα σηµαίνει «ένωση». Έτσι, δεν είναι τυχαίο που στην 

συνέντευξη που έδωσε στην εφηµερίδα αυτή ο Αλέξης Τσί-
πρας έκανε λόγο για ένωση της Αριστεράς στην Ελλάδα.Την 
Αλέκα όµως την ρώτησε; (Για να µην πω και για τον Φώτη...)

Πληµµύρες. Και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Μάλιστα, 
στην Ηλεία στοίχισαν τη ζωή σε µια ηλικιωµένη, ενώ την 

ίδια τύχη είχε ηλικιωµένη κυρία και στο Κουϊνσλαντ. 
Σηµειώνεται ότι πριν λίγα χρόνια η Ηλεία (και σχεδόν ολό-

κληρη η Πελοπόννησος) είχαν κατασττραφεί από πυρκαγιές, 
ενώ το Κουϊνσλαντ υπέφερε για χρόνια από ξηρασία, µέχρι 
τελικά να το πλήξουν οι πληµµύρες. 

Σε όλο τον κόσµο οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι έρµαιο 
της φύσης, την οποία συνεχίζουν να πληγώνουν...

Ρόµνεϊ. Μπορεί να κερδίζει προς το παρόν στις προκριµατι-
κές εκλογές των Ρεπουµπλικάνων (έχει επικρατήσει µέχρι 

στιγµής στις 3 από τις 5 πολιτείες), αλλά µου φαίνεται πως τε-
λικά θα είναι... Μιτ στο κολατσιό του Οµπάµα στις εκλογές. Μα 
που πας µε τέτοιο όνοµα εν µέσω κρίσης; Λογικό είναι πως κά-
ποια στιγµή θα σε.. φάνε!....

Σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών (των κοµµάτων που συ-
γκροτούν την κυβέρνηση) µε τον πρωθυπουργό στο Μέγα-

ρο Μαξίµου. Και πάλι µαραθώνια, αλλά αυτή τη φορά πέρασε 
µια βόλτα κι ο Νταλάρα (χωρίς την Αλεξίου). Η στήλη επιµένει. 
Αν δεν πάει... ο Πανούσης λύση δεν θα βρεθεί!... Νταλάρα εσείς; 
Πανούση εµείς!

Τρόικα. Εκτός των άλλων ζητά από τη σηµερινή κυβέρνηση 
τη Ελλάδας (τα τρία κόµµατα που τη συγκροτούν) να δε-

σµευθεί πως όσα υπογράψει θα δεσµεύουν και την επόµενη 
κυβέρνηση (οποαδήποτε κι αν προκύψει από την κάλπη)! Το 
έχετε ξανακούσει αυτό; Πρόκειται στην ουσία για κατάργηση 
των επικείµενων εκλογών και της λαϊκής βούλησης. Μα, αν 
είναι έτσι, γιατί δεν σχηµατίζει µια και καλή η τρόικα την κυβέρ-
νηση που θέλει για να τελειώνουµε οριστικά µε τις «δηµοκρα-
τικές διαδικασίες»;

Υφεση. Απειλεί τις σηµερινές κοινωνίες κι αντιµετωπίζεται 
πλέον πολύ δύσκολα. Σαν λέξη έχει δύο έννοιες: α’) την 

µείωση της έντασης µιας κατάστασης (π.χ. οικονοµική ύφεση, 
ύφεση στις πωλήσεις κλπ) και β’) το σηµείο αλλαγής µουσικού 
τόνου (π.χ. λα ύφεση). Επειδή οι κοινωνίες µας δεν είναι ακόµη 
τόσο... φιλόµουσες, όταν αναφερόµαστε στην ύφεση προφα-
νώς εννοούµε την οικονοµική και αναπτυξιακή κάµψη κι όχι 
την ύφεση του λα ή του φα. ∆υστυχώς, το µόνο που γνωρίζει 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στον δυτικό κόσµο είναι η ανερ-
γία.. Μια ανεργία που θα µεγαλώνει όσο θα µεγαλώνει κι η 
µηχανοποίηση της παραγωγής. Και µια ύφεση που µοιραία θα 
µεγαλώνει µαζί τους...

Φαντασία. Αφού δεν θέλει η παροικία υπάρχει και η... φα-
ντασία! Αυτό µας θυµίζουν κάτι απελπισµένες προσπάθει-

ες παρέµβασης µε φανταστικούς διαλόγους κι υποτιθέµενες 
επιστολές. Αυτό δεν είναι ενηµέρωση, αλλά... χαλασµένο τηλέ-
φωνο! (Το ίδιο που δεν µπορεί να βει τον µάνατζερ!...)

Χ*στηκα αν ξαναβγώ βουλευτής, δήλωσε ο Γεράσιµος Για-
κουµάτος. Εµείς να δείς!...

(Κατά τα άλλα η δήλωσή του µπορεί να µην ήταν και τόσο... µυ-
ρωδάτη, αλλά ήταν σωστή: «Τροµοκρατούνται τα βουλευτάκια, 
γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι το ζήτηµα δεν είναι αν ξαναβγείς 
βουλευτής. Χ*στηκα αν ξαναβγώ βουλευτής, αυτό που ενδια-
φέρει είναι η πατρίδα. Θα κοιτάξουµε την πατρίδα ή θα κοιτά-
ξουµε την προσωπική µας διαδροµή και στρατηγική;»). Αν είναι 
για διαδροµή µέχρι την... τουααλέτα ξέχασέ το!

Ψύχος. Πολικό και θανατηφόρο. Εµείς παραπονιόµαστε που 
το καλοκαίρι φέτος δεν ήταν και τόσο ζεστό, αλλά στην Ευ-

ρώπη πεθαίνουν κατά εκατοντάδες από το κρύο (περισσότεροι 
από 260 τις τελευταίες ηµέρες). Τελικά, µέση λύση δεν υπάρχει 
ούτε στον καιρό...

Ωχ, αχ, ξανά ωχ και ξανά αχ. 
Οι... διαβουλεύσεις συνεχίζονται!
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


