
Ανάπτυξη. Ένα όνειρο θερινής νυκτός, µία λέξη-καραµέλα. 
Μα πως µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν υπάρχει ανερ-

γία, µείωση εργατικών θέσεων, µείωση των µισθών κι εργατι-
κή οµηρία σε εξευτελιστικές εργασιακές σχέσεις; Η ακρίβεια κι 
η έλλειψη προοπτικής δεν φέρνουν παρά µόνο την ανάπτυξη 
της αγανάκτησης και των διαµαρτυριών, καµία άλλη ανάπτυξη.

Βορίδης και Γεωργιάδης «πακέτο» στη Ν∆ του Αντώνη Σα-
µαρά. Ε, τώρα που γλυκάθηκαν από την εξουσία κοιτάνε πιο 

ψηλά από τον ΛΑΟΣ. Συνεχίζουν πάντως «χέρι-χέρι», έστω και 
χωρίς τον Καρατζαφέρη!....

Γλαυξ είναι το ιερό πουλί της αειπαρθένου θεάς της Σοφίας, 
Αθηνάς. Η κουκουβάγια θα συνδέσει φέτος, µέσα από τις 

εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, τον ελληνικό πο-
λιτισµό µε τον πολιτισµό των Αβορίγινων. Με άρµα την έκθεση 
εικαστικών έργων αυτόχθονων Αυστραλών, σε έκθεση στο Tali 
Gallery στο Rozelle (ολόκληρον τον Μάρτιο). Η κουκουβάγια 
θεωρείται ιερό πουλί για πολλούς αυτόχθονες καλλιτέχνες, γε-
γονός που τους φέρνει σε σύνδεση µε την ελληνική πολιτιστική 
κληρονοµιά. 

Στο τέλος της έκθεσης (στις 29 Μαρτίου) θα υπάρξει στην ίδια 
γκαλερί οµιλία του δρα Βρασίδα Καραλή µε τίτλο «Η κουκου-
βάγια στην αρχαία Ελλάδα». Ανυποµονούµε. 

[σηµείωση: σύµφωνα µε αυτούς που ξέρουν η κουκουβάγια 
(Αθηνά), ο αετός (∆ίας) και το παγώνι (Ήρα) είναι τα µοναδικά 
πτηνά που δεν δηµιουργήθηκαν σαν εξέλιξη ερπετών].

∆ήλωση µε πολλές προεκτάσεις έκανε ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Στήριξης του Ελληνικού Σπιτιού, Κίκης Ευθυµίου, 

κατά την διάρκεια της Βραδιάς Ταβέρνας, το Σάββατο 18 Φε-
βρουαρίου.

«Να έρχεστε οποιαδήποτε Επιτροπή κι αν είναι στο τιµόνι, 
γιατί οι άνθρωποι ερχόµαστε και φεύγουµε», είπε. Μία δήλωση 
που πιστεύουµε πως προοιωνίζει εξελίξεις σε ανώτερο διοι-
κητικό επίπεδο. Ο καιρός θα δείξει.

Εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος έχει το πρόγραµµα του 
φετινού Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ, το οποίο παρουσίασε η 

πρόεδρος Ουρανία Καρτέρη την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 
στο «Grand Roxy». Ένα πρόγραµµα πλούσιο σε εκδηλώσεις για 
τα 30 χρόνια ζωής του Φεστιβάλ, το οποίο µπορείτε να βρείτε 
στις κεντρικές σελίδες της σηµερινής µας έκδοσης (20,21). Ένα 
πρόγραµµα πραγµατικά ποιοτικό και για όλα τα γούστα, όπως 
δήλωσαν αποκλειστικά στον ΚΟΣΜΟ (βλ. σελ. 23) οι Ουρανία 
Καρτέρη, Χάρης ∆ανάλης, Μιχάλης Τσιλίµος και Χρήστος Μπε-
λέρχας.

Ζ 
ήσε Μάη µου να φας ανάπτυξη!

Η 
 στραβός είναι ο γιαλός ή κάποιος τον ξεπούλησε κι αυτόν!

Θαλασσινός Παντελής. Έρχεται σήµερα στο Σίδνεϊ και την 
Πέµπτη θα τραγουδήσει για πρώτη φορά στην πόλη µας. 

Μία µοναδική ευκαιρία να τον απολαύσουµε ζωντανά, το βράδι 
της Πέµπτης στο Enmore Theatre. Ο καλύτερος τρόπος να ξε-
κινήσει το 30ό Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ.

Ιούλιος. Ο µήνας που σύµφωνα µε τον ελληνικής καταγωγής 
Γερµανό ευρωβουλευτή Γιώργο Χατζηµαρκάκη, οι δανειστές 

της Ελλάδας θα την διώξουν από την Ευρωζώνη. Τουλάχιστον 
προλαβαίνουµε το EURO που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο!...

Κώστας Καζάκος. Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός θα είναι 
τον προσεχή Ιούνιο κοντά µας. Θα παίξει ένα µονόπροακτο 

και θα δώσει διαλέξεις για το θέατρο που τόσο αγαπά. Ανυ-
ποµονούµε να τον δούµε, στο πλαίσιο πάντα του Ελληνικού 
Φεστιβάλ Σίδνεϊ, το οποίο θα λαµπρύνει σηµαντικότατα µε την 
παρουσία του.

Λίγο ακόµα θα ιδούµε
Λίγο ακόµα θα ιδούµε

Τις αµυγδαλιές ν’ανθίζουν
τις αµυγδαλιές ν’ανθίζουν
τις αµυγδαλιές ν’ανθίζουν

Λίγο ακόµα θα ιδούµε
Λίγο ακόµα θα ιδούµε
τα µάρµαρα να λάµπουν, 
να λάµπουν στον ήλιο
κι η θάλασσα να κυµατίζει

Λίγο ακόµα, να σηκωθούµε
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα
Λίγο ακόµα, να σηκωθούµε
Λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα.

Στίχοι: Γιώργος Σεφέρης, Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, 
Πρώτη εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη.

Ας θυµηθούµε τον λόγο και τη µουσική των µεγάλων... Τότε 
θα µπορέσουµε ίσως να γίνουµε λίγο πιο αισιόδοξοι, να σηκω-
θούµε λίγο ψηλότερα. Λίγο ακόµη να προσπαθήσουµε...

Μορφή κατεπείγοντος έχει το νοµοσχέδιο (χθες ∆ευτέρα 
στην ελληνική Βουλή) που τσεκουρεύει µισθούς εργα-

ζοµένων και κύριες κι επικουρικές συντάξεις. ∆ύο εβδοµάδες 
πριν κάποιοι πανηγύριζαν ότι τα είχαν σώσει... Όµως σήµερα 
περνά µε τέτοιον κατεπείγοντα τρόπο που οι µειώσεις στις συ-
ντάξεις θα ισχύσουν κι αναδροµικά, από την αρχή του χρόνου!

Ντορής. Νοµίζαµε πως είναι όνοµα αλόγου αλλά µαθαίνου-
µε πως είναι και το παρατσούκλι του Έλληνα... Ρίγνγκο του 

Σίδνεϊ. Του επιχειρηµατία που πριν λίγο καιρό απείλησε µε δί-
καννο υδραυλικό για να µην τον πληρώσει! Τελικά, όµως, τα 
έκανε µούσκεµα ο «Ντορής»...

Ξέφραγο αµπέλι µοιάζει η Ελλάδα. Ντροπιαστικότατο κι εν-
δεικτικό το πλιάτσικο που έγινε την περασµένη Παρασκευή 

917/2) στην Αρχαία Ολυµπία, στο ελλιπώς φυλασσόµενο Μου-
σείο των Ολυµπιακών Αγώνων. Εκλάπησαν ανεκτίµητης αξίας 
εκθέµατα αλλά κι η περηφάνια κι η κληρονοµιά της Ελλάδας. 
Κάτι ανάλογο µε το ευρύτερο πλιάτσικο που ταλαιπωρεί ολό-
κληρη τη χώρα...

Ολος ο κόσµος διαδηλώνει σε ένδειξη αλληλεγγύης προς 
τον ελληνικό λαό. Στο Σίδνεϊ δεν έχουν υπάρξει ανάλογες 

κινητοποιήσεις, αλλά και πως να υπάρξουν; Εδώ ένας έρανος 
πάει να γίνει και κάποιοι βιάστηκαν να τον «αφορίσουν» και να 
τον «µαυρίσουν».

Πάγιο χαρακτήρα έχουν τα εξοντωτικά για τους εργαζόµενους 
µέτρα, δηλαδή θα ισχύουν πλέον στον αιώνα των αιώνων! 

Κάποτε η χώρα ήταν στον γύψο, σήµερα είναι στο πάγ(ι)ο!...

Ρευστότητα. Υπάρχει πολύ µεγάλη ρευστότητα σε όλους τους 
τοµείς, γιατί δεν υπάρχει... ρευστό! Τρελό κι όµως υπαρκτό.

Σλόγκαν αντικαπιταλιστικής αντίδρασης έχει γίνει ο στίχος 
του Σέλλεϋ: «Είµαστε όλοι Έλληνες». Οι απανταχού αγανα-

κτισµένοι δείχνουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, αναγνωρί-
ζοντας πως είναι το πείραµα σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξόντω-
σης των κοινωνικών κι ατοµικών δικαιωµάτων στις σύγχρονες 
κοινωνίες. Μόνο κάποιοι αρθρογράφοι εδώ στο Σίδνεϊ βλέπουν 
την υποστήριξη και την αλληλεγγύη προς τον ελληνικό λαό σαν 
«προσβολή».

Τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ την Κυριακή 20/2 στο SBS HD, µε 
τον τίτλο The Code. Μία πολύ καλή αναφορά στα σχήµα-

τα και στην εφαρµογή τους στην φύση. Από επιστηµονικής 
πλευράς όλες οι σπουδαίες λέξεις (π.χ. γεωµετρία, συµµετρία, 
κύβος, σφαίρα κλπ) ήταν ελληνικές, ενώ ο παρουσιαστής ανα-
φέρθηκε στον προσδιορισµό των πέντε βασικών σχηµάτων 
που είχαν κατανοήσει οι αρχαίοι Έλληνες και βάσει των οποίων 
είναι κτισµένος ο κόσµος µας. Λίγο αργότερα ο παρουσιαστής 
παραδέχθηκε πως «οι Έλληνες είχαν δίκιο» και θυµήθηκα κάτι 
που µου είπε ένας φίλος πριν από λίγες ηµέρες. «Τόσα έχει 
δώσει η Ελλάδα στον κόσµο, ας δώσει κάτι κι ο κόσµος στην 
Ελλάδα», µου είχε πει και δεν µπορώ να διαφωνήσω µαζί του.

Υβρις πραγµατική είναι να υπάρχουν παιδιά της Ελλάδας που 
θεωρούν προσβολή να βοηθήσουν την πατρίδα και τους 

συµπατριώτες µας. Είναι σαν να λέει ένα γιος ότι είναι προσβο-
λή να βοηθήσει την ανήµπορη µάνα του και τα άνεργα αδέλφια 
του!... Υβρις ντροπιαστική να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. 

Φυσικό επόµενο είναι το Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ να περι-
µένει από την κυβέρνηση Ο’ Φάρελ οικονοµική ενίσχυση. 

Τα προηγούµενα δύο χρόνια η κυβέρνηση των Εργατικών είχε 
δώσει από $50 χιλιάδες κάθε φορά, είναι λογικό να υπάρχουν 
οι ανάλογες απαιτήσεις κι από την κυβέρνηση των Φιλελεύθε-
ρων. Οι οποίοι έχουν την καλή ευκαιρία να αποδείξουν έµπρα-
κτα ότι πιστεύουν στον πολυπολιτισµό και την συνεισφορά της 
ελληνικής παροικίας. Άλλωστε, η συµπλήρωση 30 χρόνων 
(απο)δεικνύει αυτήν την δυναµική.

Χαιρετισµό από τον Χάρι ∆ανάλη, την Ουρανία Καρτέρη, την 
Τζούλια Γκίλαρντ, τον Τόνι Άµποτ, τον Μπάρι Ο’ Φάρελ, τον 

Τζον Ρόµπερτσον, τον Λουκά Παπαδήµο, τον ∆ηµήτρη ∆όλλη, 
τον Αλέξιο Χριστόπουλο και τον Βασίλειο Τόλιο φιλοξενεί στις 
πρώτες του σελίδες του το καλαίσθητο και χρηστικό πρόγραµ-
µα του 30ού Ελληνικού Φεστιβάλ Σίδνεϊ που παρουσιάσθηκε 
την Παρασκευή (17/2) στο Grand Roxy του Βασίλη Μούγιου. 
Από όλους αυτούς, ο χαιρετισµός του Γενικού Πρόξενου Βασί-
λειου Τόλιου είναι ο τελευταίος, καθώς σύντοµα θα αναχωρή-
σει για την Ελλάδα, ολοκληρώνοντας την θητεία του στο Σίδνεϊ. 
Αν υπάρχει κι άλλος που απέστειλε τον ύστατο χαιρετισµό του 
στο Ελληνικό Φεστιβάλ Σίδνεϊ θα φανεί συν τω χρόνω... Υπο-
ψήφιοι πάντως υπάρχουν αρκετοί...

Ψέµµατα είναι ότι το... κράτος-τέρας προσπαθεί να φτιάξει 
το κράτος-τέρας; Υπό την εποπτεία του άλλου τέρατος, του 

πιο µεγάλου...

Ως πότε παλικάρια θα ζούµε µε δανεικά, χρεωµένοι και 
εξαρτηµένοι µνηµονιακά;
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός 
Κώστας Καζάκος θα έλθει 
στο Σίδνεϊ τον προσεχή Ιούνιο.




