
Αν άκουγε κάποιος την οµιλία του Γιώργου Παπανδρέ-
ου στην εθνική συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ - µε την οποία 

αποχαιρέτισε και το κόµµα µετά την πρωθυπουργία - δεν θα 
µπορούσε να πιστέψει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι που έβαλε 
την Ελλάδα την περιπέτεια του µνηµονίου. Λίγο ακόµα και θα 
έβγαινε και ήρωας ο Γιώργος µε όσα είπε.

Βενιζέλος Ευάγγελος. Την Κυριακή θα πάρει από τον Γιώρ-
γο την σκυτάλη στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε ήδη 

να απολογείται για τα πεπραγµένα της διετίας (στην οµιλία του 
στην εθνική συνδιάσκεψη ζήτησε συγνώµη από τον ελληνικό 
λαό), να υπόσχεται ένα «ανανεωµένο, υπεύθυνο, λαϊκό, πατρι-
ωτικό» ΠΑΣΟΚ και να δίνει αγώνα για ανατροπή των δεδοµέ-
νων. Η αλήθεια είναι ότι δηµοσκοπικά παραλαµβάνει όχι κόµ-
µα, αλλά... απόκοµµα. Μένει να δούµε αν µπορεί να αντιστρέψει 
το κλίµα, όµως οι ψηφοφόροι δύσκολα θα ξεχάσουν ότι ήταν 
αντιπρόεδρος κι υπουργός Οικονοµικών της µνηµονιακής κυ-
βέρνησης Παπανδρέου.

Γιατί «µε τις συγνώµες και µε τις ρητορικές κορώνες δεν ξε-
γράφονται τα πεπραγµένα». Το είπε κι ο Φώτης Κουβέλης.

∆όµνα Σαµίου και Νίκος ∆αδινόπουλος. Μας άφησαν κι αυ-
τοί χρόνους. Ένας ένας σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που κρά-

τησαν ζεστά τα παιδικά µας όνειρα...

Ευαίσθητος δεν είναι αυτός που περιθάλπτει τους ηλικιωµέ-
νους, αλλά αυτός που απειλεί όσους ζητούν τα δεδουλευ-

µένα! Η λογική στην εποχή της κρίσης!...

Ζizique. Γλυκιά, απόµακρη κι αγαπηµένη. «Στις φλογισµένες 
στράτες δεν απόστασες;»

Ήλθε η στιγµή να δώσω τη µάχη από άλλα µετερίζια, δή-
λωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στην εθνική συνδιάσκεψη 

του ΠΑΣΟΚ. Τα καηµένα τα µετερίζια!...

Θέλει να κυβερνήσει µε λυµένα χέρια, λέει ο Αντώνης Σα-
µαράς. Ξέρει εκ των προτέρων ότι άλλοι κρατάνε τα... σκοι-

νάκια! 

Ι 
στοσελίδα κοινωνικής ευαισθησίας: www.pistolero.com!

Κατσέλη Λούκα. Θα είναι πρόεδρος του νέου κεντροαρι-
στερού κόµµατος, η δηµιουργία του οποίου αναµένεται να 

ανακοινωθεί αύριο. Άλλο ένα αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ και µάλιστα 
από βουλευτές που προέρχονται από τα σπλάχνα του.

Λεβέντης γεννήθηκε το Σάββατο ο Χαράλαµπος Παξινός ο 
νεώτερος. Ήλθε στον κόσµο υγιέστατος να συναντήσει την 

δίχρονη αδελφούλα του Ευγενία και τους ευτυχείς γονείς και 
παπούδες. Ας είναι καλότυχος.

Μαγική λέξη είναι η ανάπτυξη, δήλωσε ο Αντώνης Σαµαράς 
στην Καλαµάτα. Το δυστύχηµα είναι πως δεν υπάρχουν 

ούτε µαγικές λέξεις, ούτε µάγοι πολιτικοί. Πόσω µάλλον µαγι-
κή ανάπτυξη...

Νταλάρα(ς). Την ώρα που ο Τσαρλς Νταλάρα του IIF δηλώνει 
ότι η Ελλάδα µπορεί και θα τα καταφέρει, ο συνονόµατός 

του Γιώργος γίνεται δεκτός µε αποδοκιµασίες στις γειτονιές της 
Αθήνας. Μετά την επεισοδιακή συναυλία στο Ίλιον ακολούθησε 
άλλη µία στην ∆άφνη, όπου παρά τα νεράτζια που εκτοξεύθη-
καν η συναυλία ολοκληρώθηκε κανονικά. 

Έτσι, για να είναι στο πνεύµα της εποχής ο Τσαρλς έπρεπε να 
δηλώσει ότι... ο Νταλάρα(ς) µπορεί και θα τα καταφέρει!...

Ξαφνικά οι Έλληνες έγιναν καλοί κι οι θυσίες τους ανταµοί-
βονται. Τα σχόλια των ξένων ηγετών είναι πλέον κολακευ-

τικά και δεν θυµίζουν τους απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς του 
πολύ πρόσφατου παρελθόντος (µέχρι χθες). Μήπως πλησιά-
ζουν εκλογές; 

Οι αγγλόγωνοι λένε πως η περιέργεια σκότωσε την γάτα, 
όµως σύµφωνα µε νέα θεωρία η ζήλεια «έφαγε» τον Οσά-

µα Μπιν Λάντεν. Τη νέα θεωρία παρουσίασε «ο Πακιστανός 
στρατηγός εν αποστρατεία, Σαουκάτ Καντίρ, ο οποίος ερευνά 
την υπόθεση επί 8 µήνες». Σύµφωνα µε τον Σαουκάτ Καντίρ, «οι 
Αµερικανοί εντόπισαν τον ιδρυτή της Αλ Κάιντα µε τη βοήθεια 
µίας εκ των γυναικών του, η οποία... ήθελε να τον εκδικηθεί, 
επειδή την είχε παραµελήσει». Πυρ, γυνή και θάλασσα που 
έλεγαν κι οι αρχαίοι...

Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θα... ψηφίσουν την Κυριακή τα µέλη και 
οι φίλοι του Κινήµατος. Η δηµοκρατία θα θριαµβεύσει και 

πάλι, καθώς υπάρχει µία και µοναδική υποψηφιότητα για να 
επιλέξουν οι ψηφοφόροι! Έτσι, ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα είναι 
ο νικητής µίας αναµέτρησης που δεν θα γίνει ποτέ... 

Ρολόι, δηλαδή, δουλεύει η δηµοκρατία στο κόµµα. Ούτε ο... 
Χόντζας δεν είχε τόσο άνετες επικρατήσεις.

Συρία. Η Αραβική Άνοιξη έχει αργήσει πολύ εκεί. Και µάλλον 
έχασε τον δρόµο, µέσα στη σφαγή των αµάχων και το καθεστώς 

που αντέχει να διατηρείται στην εξουσία και να σκοτώνει τους πο-
λίτες του. Ο εµφύλιος συνεχίζεται για περισσότερο από έναν χρόνο.

Την αλήθεια θα την πει η δικαιοσύνη, µας πληροφόρησε πα-
ροικιακό έντυπο. Όπως την έχει πει και τις προηγούµενες 

φορές, συµπληρώνουµε εµείς... 

Υποψήφια τραγούδια για να εκπροσωπήσουν φέτος την 
Ελλάδα στην Γιουροβίζιον ήταν τέσσερα (σήµερα το πρωϊ 

θα γινόταν η επιλογή) και πρώτη φορά οι υποψηφιότητες µε 
έκαναν να χαρώ. Γιατί και τα τέσσερα τραγούδια ήταν - λόγω 
κρίσης - αυτό που πρέπει να στέλνει µία χώρα σε έναν τέτοιο 
διαγωνισµό. Ένα ανάλαφρο pop τραγούδι, τίποτα το ιδιαίτερο, 
απλά µία ευκαιρία για κάποιο νέο τραγουδιστή να γίνει γνω-
στός. Καµία υστερία, κανένα βάρος, καµία άλλη διάσταση... Ένα 
απλό τραγούδι, ενός απλού διαγωνισµού.

Φουκουσίµα. Έναν χρόνο µετά τον φονικό σεισµό και το 
τσουνάµι της 11 Μαρτίου, στέκει ζωντανή υπενθύµιση του 

πυρηνικού ολέθρου που απειλεί ακόµη σήµερα τον πλανήτη. 
Ζωντανό µνηµείο µίας απειλής που δεν έχει εξαλειφθεί και 
µίας καταστροφής που παραµένει πιθανή.

Χαιρετίζουµε την επιστροφή στην Ελλάδα δύο αρχαίων ελ-
ληνικών θησαυρών, µίας ενεπίγραφης στήλης και θραύ-

σµατα από µια επιτύµβια (βλ. σελ. 27). Τα γλυπτά, τα αγάλµατα, 
τα ψηφιδωτά και τα αγγεία πρέπει να επιστρέψουν στην πα-
τρίδα τους και χαιρετίζουµε ανάλογες ενέργειες, όπως και την 
πρωτοβουλία του Εµάνουελ Κόµινου εδώ στο Σίδνεϊ. Η Ελλάδα 
έδωσε τον πολιτισµό στους λαούς της οικουµένης, ας έχει του-
λάχιστον τα γλυπτά της. Ταυτόχρονα, περιµένουµε να δούµε και 
την... επιστροφή της ελληνικής γλώσσας...

Ψήφο εµπιστοσύνης έδωσε για άλλη µία φορά την Παρα-
σκευή και το Σαββατοκύριακο η παροικία στο Ελληνικό 

Σπίτι στο Earlwood, καθώς πληροφορούµαστε ότι τα τηλέφω-
να που δέχθηκε το ίδρυµα για κρατήσεις δωµατίων ξεπέρασαν 
κάθε προηγούµενο (παρότι το ίδρυµα είναι πλήρες κι υπάρχει 
λίστα αναµονής). Το γεγονός κατέδειξε για µία ακόµη φορά την 
εκτίµηση κι εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλει η παροικία 
το Ελληνικό Σπίτι. Είναι σηµαντικό ότι η έξαρση αυτή του ενδι-
αφέροντος ήλθε αµέσως µετά το αποκλειστικό δηµοσίευµα του 
ΚΟΣΜΟΥ (της περασµένης Παρασκευής), στο οποίο ο πρόεδρος 
του Ελληνικού Σπιτιού, Κίκης Ευθυµίου, κατακεραύνωσε τους 
πολέµιους του ιδρύµατος. Η ανταπόκριση που είχε το συγκεκρι-
µένο θέµα φάνηκε κι από τα πολλά τηλεφωνήµατα που δέχθηκε 
ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, ακόµα κι από την Ελλάδα...

Ωραίο αυτό που είπε ο Αντώνης Σαµαράς ότι η Κύπρος µπό-
ρεσε κι ανακήρυξε την Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της 

επειδή µπήκε στην Ε.Ε. ∆εν είπε µας όµως γιατί η Ελλάδα, που 
είναι στην ΕΕ, δεν έχει ανακηρύξει ακόµη την δική της ΑΟΖ... 
Που περιµένει να µπει για να την ανακηρύξει; 
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


