
Ατακτη χρεοκοπία ονοµάσθηκε ο «µπαµπούλας» για την 
υπογραφή του νέου µνηµονίου. Αυτό που ξέρουµε εµείς 

είναι ότι άλλοι υπήρξαν... άτακτοι τις τελευταίες δεκαετίες κι 
άλλοι καλούνται τώρα  να πληρώσουν τον λογαριασµό.

Βροχή. Μπορεί ο καιρός να είναι άστατος και βροχερός στο 
Σίδνεϊ, όµως στην Αθήνα έπεσαν βροχή οι παραιτήσεις των 

βουλευτών ενόψει της ψήφισης του νέου µνηµονίου. ΠΑΣΟΚ 
και Ν∆ είχαν απώλειες, ενώ ο Καρατζαφέρης είδε τα δύσκο-
λα και πήδηξε από την βάρκα, την οποία έπεµενε µε µανία να... 
φουσκώνει προ µηνών. Την βροχή των παραιτήσεων πριν την 
ψηφοφορία, ακολούθησε το... τσουνάµι των διαγρφών µετά την 
ψήφιση του νέου µνηµονίου. Ποιος έχει σειρά;

Για δες καιρό που διάλεξε το µνηµόνιο να µας πάρει... Και 
τώρα τι θα κάνουµε χωρίς τον... Άδωνι;

∆ιαγωνισµός. Σήµερα έχουµε και µία καλλιεχνική προσφο-
ρά για τους αναγνώστες µας, σε συνεργασία µε το Ελλη-

νικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ. Απαντήστε στην εύκολη ερώτηση του 
διαγωνισµού και µπείτε στην κληρωτίδα για τα 5 διπλά εισιτή-
ρια, ώστε να είστε από τους τυχερούς που θα παρακολουθή-
σουν τον Παντελή Θαλασσινό την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου στο 
Enmore Theatre. Μην ξεχάσετε να στείλετε τις απαντήσεις σας 
µέχρι την επόµενη ∆ευτέρα.

Επεισόδια και πάλι στην πλατεία Συντάγµατος και στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Η κατάσταση είναι µη αναστρέψιµη και 

συγκρατείται κάπως από την προοπτική διεξαγωγής εκλογών. 
Πάντως, τα επεισόδια της Κυριακής δεν ήταν τα τελευταία. Η 
οργή κι η αγανάκτηση δεν κοπάζουν και φοβόµαστε τα χειρό-
τερα (ναι υπάρχουν και χειρότερα από τον Γιωργάκη, τον Λουκά 
και τα µνηµόνια)...

Ζωή εν τάφω. Κάποτε ήταν µόνο ένα ποίηµα, σήµερα είναι η 
µνηµονιακή πραγµατικότητα.

Η ∆ηµοκρατία νίκησε! Όσοι διαφωνούσαν και καταψήφισαν 
το νέο µνηµόνιο διαγράφηκαν ακαριαία από τα κόµµατά 

τους κι οι υπόλοιποι συνεχίζουν ακάθεκτοι! Γιατί στην «∆ηµο-
κρατία» δεν υπάρχουν αδιέξοδα...

Θα βρεθούµε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει
στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις µην ξεχάσεις.

Θα βρεθούµε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει, 
στην πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις µην ξεχάσεις.
Θα βρεθούµε ξανά, θα βρεθούµε ξανά... 
Ένα ανατριχιαστικό τραγούδι σε στίχους του Τάσου Σαµαρτζή 
και µουσική του Νότη Μαυρουδή που έχει ερµηνεύσει κι ο Πα-
ντελής Θαλασσινός, ο οποίος την επόµενη εβδοµάδα θα έλθει 
στο Σίδνεϊ. Ο Έλληνας τραγουδιστής θα πραγµατοποιήσει µία 
και µοναδική εµφάνιση στο Enmore Theatre, στο πλαίσιο του 
Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, την Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου.

Ισως, ίσως µια µέρα, να κερδίσουµε πάλι όσα στερούµαστε 
σήµερα. Λίγη εθνική αξιοπρέπεια, υπερηφάνεια, ελπίδα κι 

όραµα και στοιβαρή διακυβέρνηση. Ίσως θα χρειαστούν πιο 
πολλοί αγώνες, πιο πολλές θυσίες, µα ίσως κάποια ηµέρα ο 
ήλιος να ανατείλει αλλιώς...

Κούρεµα. Αφού το περίφηµο PSI ξαλαφρώνει τον ελληνικό 
λαό από ένα σηµαντικό µέρος του χρέους, γιατί θα πρέπει να 

επιβληθούν πιο σκληρά οικονοµικά µέτρα; Αφού προσφέρει µία 
µεγάλη ανάσα κι είναι µοναδική ευκαιρία, γιατί πρέπει να περι-
κοπούν ξανά µισθοί και συντάξεις; Και τι θα γίνει αν εκτός από το 
χρέος εξαφανισθούν κι οι µισθωτοί µε τους συνταξιούχους;

Λουκάς. Είναι πράγµατι ο Λουκάς ή µήπως είναι... κλω-
νοποίηση του Γιώργου; Θα τον χάσουµε µάλλον σύντοµα 

(όταν γίνουν εκλογές) και δεν θα το µάθουµε ποτέ...

Μνηµόνιο ή χρεοκοπία. Αυτό ήταν το δίληµµα των ηµερών. 
Όµως στη συνείδηση του λαού δεν υπάρχει δίληµµα, οι 

δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες. Το µνηµόνιο (παλιό και 
νέο) έχει χρεοκοπήσει στην καρδιά και στην τσέπη των πολι-
τών.  Μνηµόνιο σηµαίνει χρεοκοπία για τον Έλληνα πολίτη.

Ντάουνερ Αλεξάντερ. Πολύ σωστά η διακοµµατική κυπρια-
κή επιτροπή δεν ασχολήθηκε κατά την επίσκεψή της στην 

Αυστραλία µε τον ειδικό απεσταλµένο του ΟΗΕ. Γιατί, όπως 
ορθά σηµείωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Γιανάκης Οµήρου, την περασµένη Παρασκευή στο κτίριο της 
Κυπριακής Κοινότητας, ο Αλεξάντερ Ντάουνερ δεν εκπροσω-
πεί ούτε τον πολιτικό κόσµο της Αυστραλίας, ούτε τον λαό της. 
Είναι ειδικός απεσταλµένος του γ.γ. του ΟΗΕ. Τίποτα περισσότε-
ρο, τίποτα λιγότερο.

Ξένος για σένανε κι εχθρός θά ‘µαι από σήµερα κι εµπρός, ξένος 
για σένανε κι εχθρός. 

Επίκαιρο άσµα (του Στράτου ∆ιονυσίου) προς όσους υπερψήφι-
σαν το νέο µνηµόνιο.

Οµήρου Γιαννάκης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων της Κύπρου ήταν προσεκτικός στις δηλώσεις του για 

το Κυπριακό στο Σίδνεϊ κι εξέφρασε την αισιοδοξία του για την 
πρόκληση της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο. 
Πάντως, η διακοµµατική αντιπροσωπεία ήταν η καλύτερη δια-
φήµιση των κυπριακών θέσεων, καθώς έδωσε την εικόνα της 
σύµπνοιας και της ενότητας.

Προεδρολογία. Έναν χρόνο πριν τις προεδρικές εκλογές στην 
Κύπρο φούντωσε η προεδρολογία µε αφορµή την δήλωση 

του προέδρου του ∆ΗΣΥ, Νίκου Αναστασιάδη, ότι θα είναι υπο-
ψήφιος. Είναι πολύ νωρίς ακόµη, όµως όλα δείχνουν ότι ο πρό-
εδρος Χριστόφιας είτε θα επιλέξει να µην είναι υποψήφιος, είτε 
θα υποστεί εκλογική ήττα. Η τραγωδία στο Μαρί έχει στοιχίσει 
ανυπολόγιστα στο προφίλ του προέδρου, που πολύ δύσκολα θα 
κερδίσει µια νέα θητεία. Γι’ αυτό κι η πρόωρη προεδρολογία.

Ρ   άινχαρτ Τζίνα. Η Αυστραλή δισεκατοµµυριούχος µπαίνει 
τώρα και στα ΜΜΕ. ∆εν είναι κάτι καινούριο, όλοι οι λεφτά-

δες θέλουν να ελέγχουν και να διαµορφώνουν κατά το δοκούν 
την κοινή γνώµη και να ασκούν πιέσεις στους πολιτικούς µέσω 
των µίντια. Καλώς την, λοιπόν, και την Τζίνα...

Συνταγµατολόγοι ισχυρίζονται ότι το µνηµόνιο είναι αντισυ-
νταγµατικό και κάτι θα ξέρουν. Με κοινή τους δήλωση οι 

καθηγητές Κασιµάτης, ∆ηµητρόπουλος, Κατρούγκαλος, Νικο-
λόπουλος και Χρυσόγονος, τόνισαν πως το νέο µνηµόνιο πα-
ραβιάζει θεµελιώδεις διατάξεις του ελληνικού Συντάγµατος. 
Χαρακτήρισαν, µάλιστα, το κείµενο «προϊόν οικονοµικού και 
πολιτικού εκβιασµού, εκ µέρους των εκπροσώπων των δανει-
στών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου (άρθρο 52 της ∆ι-
εθνούς Σύµβασης της Βιέννης του 1969)». Επισήµαναν ακόµη 
ότι δεν υπάρχει δηµοκρατική νοµιµοποίηση και πως η ψήφισή 
του «συνιστά εκτροπή από τη συνταγµατική, την ευρωπαϊκή 
και τη διεθνή νοµιµότητα». Όταν τα λένε οι συνταγµατολόγοι, τι 
να πούµε κι εµείς;

Τετράδα. Έχει πολλή µεγάλη σηµασία να δούµε ποια είναι 
η τετράδα που «διαπραγµατεύθηκε» µε την τρόικα το νέο 

µνηµόνιο. Από τους τέσσερις ο ένας πήδηξε από την βάρκα κι 
οι άλλοι δύο δεν θα είναι στο κάδρο της επόµενης ηµέρας. Ο 
Λουκάς είναι άνθρωπος σε ειδική αποστολή. Σήµερα είναι (από 
σπόντα) κι αύριο δεν θα είναι (από εκλογές). Ο Γιώργος έχει 
µαύρα χάλια κι ακόµη πιο µαύρο µέλλον σαν αρχηγός κόµµα-
τος εξουσίας. Ο άλλος Γιώργος πήδηξε πό τη βάρκα κι ο Αντώ-
νης τραβάει κουπί απρόθυµα, περιµένοντας τις εκλογές. Ποιος 
από όλους «διαπραγµατεύθηκε» και τι;

Υστερα ήλθαν οι βάρβαροι. «Κι εµείς γελούσαµε σαν τα παι-
διά, την πρώτη µέρα...»

Φοίβη Οικονοµοπούλου. Η σύντροφος του Θόδωρου Αγγε-
λόπουλου (γνωρίσθηκαν το 1979 στα γυρίσµατα της ται-

νίας «Ο Μεγαλέξανδρος») είναι πολύ πιθανό να επισκεφθεί το 
Σίδνεϊ, µετά από ενέργειες της προέδρου του Ελληνικού Φε-
στιβάλ Σίδνεϊ, Ουρανίας Καρτέρη. Το αποκάλυψε ο καθηγητής 
Βρασίδας Καραλής στην οµιλία του για τη ζωή και το έργο του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου, την Κυριακή στο κτίριο της Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ. Υπενθυµίζουµε πως ο Θό-
δωρος Αγγελόπουλος είχε προγραµµατίσει να επσικεφθεί την 
πόλη µας τον προσεχή Μάιο, µετά την ολοκλήρωση της ταινίας 
«Η άλλη θάλασσα».

Χιούστον Γουίτνεϊ. Μία µεγάλη φωνή που σίγησε νωρίς. Οι 
καταχρήσεις έχουν τις επιπτώσεις τους...

Ψηφοφορίες. Το νέο µνηµόνιο, καλώς ή κακώς, ψηφίστηκε. 
Να δούµε πότε θα έλθει επί τέλους η ώρα να ψηφίσουν κι 

οι Έλληνες πολίτες...

Ωρίαια αλλά διδακτική, πλούσια σε πληροφορίες και πολύ 
ενδιαφέρουσα ήταν η οµιλία του καθηγητή Βρασίδα Καρα-

λή για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, την Κυριακή στο κτίριο της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, στο Λακέµπα. 
Μέσα σε µία ώρα ο καθηγητής κατάφερε να µας µεταφέρει την 
καλλιτεχνική και ανθρώπινη προσέγγιση του «ποιητή τη εικό-
νας» για τα πράγµατα, την ιστορία, την Ελλάδα και το σήµερα. 
Μάθαµε αρκετά για το έργο και την οπτική του µεγάλου Έλληνα 
σκηνοθέτη κι αυτό είναι σηµαντικό για µία ωριαία οµιλία. 
∆ιαβάστε όσα σηµαντικά είπε ο καθηγητής Καραλής στις σελί-
δες 20 και 21.

O Κόσμος ΤUESDAY 14 FEBRUARY 2012ΣΧΟΛΙΑ 5

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνοµάθειας Μαϊου 2012. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µέσω email µε το Γραφείο 
στο Σίδνεϊ στη διεύθυνση hellenicedu.sydney@yahoo.com.au για περισσότερες πληροφορίες, τα έγγραφα των αιτήσεων και για να στείλουν τις αιτήσεις τους συµπληρωµένες. 
Επίσης, το Γραφείο είναι ανοιχτό για πληροφορίες και τις αιτήσεις των υποψηφίων κάθε Τετάρτη 9:30 π.µ.-3 µ.µ. Το τηλέφωνο του γραφείου είναι: 02-92833800. 
Οι αιτήσεις κλείνουν στις 21 Μαρτίου. 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις φετινές εξετάσεις του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας




