
Ασάντζ Τζούλιαν. Ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις 
εκλογές για την Γερουσία του χρόνου κι ευχόµαστε να µην 

χρειαστεί να βγάλει κι άλλα άπλυτα στο Wikileaks για να εκλε-
γεί. Το µόνο άσχηµο είναι πως θα πολιτευθεί στην Βικτώρια, 
µακριά από εδώ...

Βενιζέλος Ευάγγελος. Έγινε ο 4ος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
µετά τους Ανδρέα Παπανδρέου (1974-1996), Κώστα Σηµί-

τη (1996-2004) και Γιώργο Παπανδρέου (2004-08). Εκλέχθηκε 
χωρίς αντίπαλο (όπως κι ο Γιώργος Παπανδρέου το 2004) στην 
πιο κρίσιµη καµπή της ιστορία του κόµµατος. Θα µπορέσει να 
εµπνεύσει τη βάση και να διασώσει το Κίνηµα από την επερ-
χόµενη εκλογική συντριβή; Εµφανίστηκε στην πολιτική σκηνή 
σαν υπερασπιστής του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικα-
στήριο. Σήµερα µπορεί να υπερασπισθεί την ταυτότητα, τον χα-
ρακτήρα και την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα συµφέροντα 
του ελληνικού λαού; 

Γρίµπιλας Κώστας. Ζει εδώ και δυόµιση χρόνια µε την καρ-
διά του Ντουζόν Ζάµιτ κι επέστρεψε για µόνιµη εγκατάσταση 

στο Σίδνεϊ. Τον βρήκαµε και θα σας τον παρουσιάσουµε απο-
κλειστικά στην έκδοση της Πέµπτης.

∆ΗΣΥ. Εξέλεξε σαν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές 
του επόµενου χρόνου στην Κύπρο τον Νίκο Αναστασιάδη. 

Ο πρόεδρος του κόµµατος πήρε το χρίσµα µε συντριπτική πλει-
οψηφία (86,73%), αλλά αυτός τουλάχιστον είχε αντίπαλο (την 
Ελένη Θεοχάρους). ∆εν «έπαιξε» µόνος, παρ’ ότι το αποτέλε-
σµα ουσιαστικά αυτό δείχνει... Τουλάχιστον, όµως, εκεί κρατή-
θηκαν οι τύποι. 

Είχαµε πέρυσι ευχηθεί κι επισηµάνει πρωτοσέλιδα για τους 
εορτασµούς της 25ης Μαρτίου στο Σίδνεϊ: «Του χρόνου όλοι 

µαζί». Πέρυσι αυτό ήταν µία ευχή, µία πρόβλεψη, µία επιθυµία, 
µία διαπίστωση για αυτό που ερχόταν. Σήµερα είναι µία πραγ-
µατικότητα κι ο Ελληνισµός του Σίδνεϊ θα γιορτάσει επί τέλους 
µονιασµένος την Κυριακή την εθνική επέτειο.

Ζητά 150.000 απολύσεις από το δηµόσιο µέχρι το 2015 η τρό-
ικα. Ο δραστικός περιορισµός του υπερτροφικού κράτους 

είναι ίσως το µοναδικό σηµείο που δεν διαφωνούµε µε την τρό-
ικα. Οι πελατειακές σχέσεις οδήγησαν στο σηµερινό χάλι κι οι 
απολύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είναι εκ των ων ουκ 
άνευ. Θα υπάρξει, όµως κόµµα που θα τολµήσει τις απολύσεις 
και τον κόψιµο του γόρδιου δεσµού; Το ΠΑΣΟΚ δεν το τόλµησε 
την προηγούµενη διετία, µε αποτέλεσµα να πληρώσει τη νύφη 
ο ιδιωτικός τοµέας.

Ή θα εξεγερθούµε ή θα τελειώσουµε, ανέφερε, µεταξύ άλ-
λων, κατά την διάρκεια οµιλίας της την Κυριακή στο Ηρά-

κλειο, η γγ του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα. «Στ’ άρµατα, στ’ άρµατα 
εµπρός στον αγώνα»! 

Θερµοκήπιο. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως τα αέρια του θερµο-
κηπίου θα αυξηθούν µέχρι το 2050 κατά 50%, κάτι που θα 

φέρει µεγαλύτερη επιδείνωση της µόλυνσης της ατµόσφαιρας. 
Αυτή η µόλυνση θα είναι το 2050 η µεγαλύτερη περιβαλλοντι-
κή αιτία θανάτων παγκοσµίως, υποσκελίζοντας το µη ασφαλές 
πόσιµο νερό και τις κακές συνθήκες υγιεινής. Σε λίγο ούτε ο 
πλανήτης δεν θα µας µας χωράει...

Ιούνιος. Προβλέπεται ιδιαίτερα καυτός φέτος στην Ελλάδα, καθώς 
αναµένεται να ληφθούν κι άλλα µέτρα. Τα περίφηµα «µπάνια του 

λαού» θα γίνουν φέτο σε µία θάλασσα από χρέη κι από µέτρα...

Καλλιρόη. Καλλίγραµµη και καλλίφωνη η νεαρή τραγουδί-
στρια εκ Μελβούρνης που τραγούδησε την Παρασκευή στο 

Fix Live, στο πλευρό του Τζων Τίκη. Κέρδισε την προσοχή και 
τον θαυµασµό όλων, όπως και οι δύο χορεύτριες, που πλαισί-
ωσαν τον γνωστό τραγουδιστή.

Λαγκάρντ Κριστίν. Η επικεφαλής του ∆ΝΤ δήλωσε πως «η 
παγκόσµια οικονοµία µπορεί να βρίσκεται στον δρόµο για 

την ανάκαµψη, αλλά δεν υπάρχει πολύς χώρος για ελιγµούς 
και χώρος για σφάλµατα πολιτικής». Παράξενο, γιατί εµείς βλέ-
πουµε µόνο «ελιγµούς» και «σφάλµατα πολιτικής» µέχρι σή-
µερα (κάτι που παραδέχονται όλοι)... Ποιος µας εγγυάται ότι θα 
αλλάξει το σκηνικό;

Μόλις ο ένας στους τρεις, σε σχέση µε τις εσωκοµµατικές 
εκλογές του 2007, συµµετείχε στη διαδικασία για την εκλο-

γή του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του Ευάγγελου Βενι-
ζέλου. Οι άλλοι δύο δεν... άντεξαν τόση ∆ηµοκρατία...

Νότιος Ιταλία. ∆ύο πορνοστάρ θα διεκδικήσουν την δηµαρ-
χία σε ισάριθµες πόλεις του ιταλικού νότου. Η Αµάντα Φοξ 

θα διεκδικήσει την πόλη Τάραντο (τον αρχαίο Τάραντα) και η 
Μίλι Ντ’ Αµπράτσιο την πόλη Τόρε ντελ Γρέκο, κοντά στη Νά-
πολι. Η Αµάντα Φοξ τόνισε πως πρώτος της στόχος είναι η 
αποµάκρυνση των βιοµηχανικών κολοσσών από την περιοχή. 
Στη συνέχεια θέλει να µετατρέψει το Τάραντο σε Λας Βέγκας 
της Ιταλίας και δήλωσε πως αν εκλεγεί θα αναπτύξει τον τουρι-

σµό µε τη δηµιουργία καζίνο, ξενοδοχείων και κλαµπ. Τέλος, η 
πόλη θα φιλοξενεί δύο φορές τον χρόνο ένα παγκόσµιο φεστι-
βάλ που θα ονοµάζεται «Taranto Sex», για να µην ξεχνάει και τις 
παλιές συνήθειες... Έτσι όπως έχει γίνει η πολιτική ήταν να µην 
πλακώσουν κι οι πορνοστάρ;...

Ξύλο, γιαούρτια, διαµαρτυρίες αγανακτισµένων, εντάσεις, 
έλλειψη λευκών ψηφοδελτιών, µπλόκα, από όλα είχε ο 

µπαξές της εκλογικής διαδικασίας για νέο αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. 
Φανταστείτε να υπήρχαν και αντίπαλοι...

Ολυµπιακός Σύνδεσµος Φιλάθλων Πειραιώς. Η ποδοσφαιρι-
κή του οµάδα θα έλθει στην Αυστραλία τον Μάιο για ένα φι-

λικό παιχνίδι. Αρχικά είχε αποφασισθεί ο φιλικός αυτός αγώ-
νας να δοθεί στη Μελβούρνη, όµως στην υπόθεση έχει µπει 
δυνατά και το Σίδνεϊ κι όλα είναι πλέον πιθανά. Οι αποφάσεις 
αναµένονται εντός των επόµενων ηµερών. Θα σας ενηµερώ-
σουµε έγκαιρα, αλλά αρχίστε να ετοιµάζεστε για την έλευση 
του Ολυµπιακού στην Αυστραλία.

Πολυκατοικία. Η ∆εξιά (από την Κεντροδεξιά µέχρι την άκρα 
∆εξιά) στην Ελλάδα φαίνεται πως θα εκπροσωπηθεί στην 

επόµενη Βουλή µε τέσσερα ή µε πέντε κόµµατα. Τη Νέα ∆η-
µοκρατία, το ΛΑΟΣ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, την Χρυσή 
Αυγή και ίσως τη ∆ηµοκρατική Συµµαχία. Τα πέντε αυτά κόµ-
µατα φαίνεται στις δηµοσκοπήσεις να µοιράζονται το ποσοστό 
που έπαιρνε κάποτε µόνη της η Νέα ∆ηµοκρατία (40%-45%), τη 
στιγµή που το εκλογικό σώµα τείνει τόσο προς την Αριστερά 
(και την Κεντροαριστερά), όσο και προς τα άκρα. Ουσιαστικά η 
∆εξιά διατηρεί τις ίδιες δυνάµεις και τη φθορά του ΠΑΣΟΚ την 
καρπώνονται τα αριστερά κόµµατα. Γι’ αυτό κι οι επιθέσεις του 
δικοµµατισµού προς την Αριστερά.

Ράιχενµπαχ Χορστ. Όταν αρχηγός ελληνικού κόµµατος (Αλέ-
ξης Τσίπρας) τον αποκαλεί στη Βουλή «υπερπρωθυπουρ-

γό» και κανείς από την κυβέρνηση δεν αντιδρά, καταλαβαίνει 
κανείς πόση αλήθεια κρύβει η φράση. Λέτε να τον δούµε την 
Κυριακή σε καµία εξέδρα να χαιρετά όσους θα παρελεύνουν; 

Σήµερα, Τρίτη, θα συζητηθεί στην ελληνική Βουλή η νέα δα-
νειακή σύµβαση. Αυτή που ρίχνει στον λάκκο των λεόντων 

τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους.

Τίκης Τζων. Βρίσκεται για άλλη µία φορά στο Σίδνεϊ και την 
περασµένη Παρασκευή εµφανίσθηκε στο Fix Live (ο κατα-

πληκτικός χώρος επί της Princess Highway λειτουργεί µε νέα 
διεύθυνση). Πραγµατικά εντυπωσίασε κι αν λέγαµε ότι παρα-
µένει φρέσκος θα τον αδικούσαµε, καθώς είναι πολύ καλύτε-
ρος. Ερµήνευσε µε κέφι παλιά και νέα του τραγούδια, καθώς 
και µεγάλες επιτυχίες άλλων τραγουδιστών. Ήταν εξαιρετικός.

Υπερήφανους θα µας κάνει η έκθεση «Αλέξανδρος ο Μέγας: 
2000 χρόνια θησαυρών’’, που θα φιλοξενηθεί φέτος στο 

Μουσείο του Σίδνεϊ (όπως γράψαµε την περασµένη εβδοµά-
δα). Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 24 Νοεµβρίου 2012 
και στη σχετική ανακοίνωση του Μουσείου αναφερόταν πως 
πρόκειται για την µεγαλύτερη έκθεση αρχαιοτήτων που φιλο-
ξενείται ποτέ στην Αυστραλία. Είναι µία χρυσή ευκαιρία να δι-
αφηµίσουµε τον πολιτισµό µας και να δώσουµε τις πρέπουσες 
απαντήσεις σε όσους θέλουν να κλέψουν τα σύµβολα και την 
ιστορία µας. Ο Μέγας Αλέξανδρος έρχεται στο Σίδνεϊ λαµπρός, 
κατακτητής, Έλληνας...

Φτάσαµε στο σηµείο µία ηλικιωµένη γυναίκα (81 ετών) να 
ξυπνά ένα πρωϊ (στη Ζάκυνθο) να βγαίνει στην αυλή, να 

κάθεται στην καρέκλα κι αντί να απολαµβάνει τον καφέ της να 
περιλούζεται µε εύφλεκτο υγό και να αυτοπυρπολείται! Κι όλα 
αυτά για να µην είναι βάρος στα παιδιά της, όπως ανέφερε το 
σηµείωµα που άφησε... Υπάρχει µεγαλύτερο χαστούκι για µία 
κοινωνία;

Χρέη, χρέη και ξανά χρέη. Πως να βρει τον δρόµο η έρµα η 
ανάπτυξη µέσα από τόσα χρέη; Τελικά το µεγαλύτερο χρέος 

όλων µας είναι να προσέξουµε τον συνάνθρωπο και κυρίως τις 
επόµενες γενιές...

Ψήφισε νέο αρχηγό το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν πρόκειται να αλ-
λάξει πολιτική. Απλά άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα πρό-

σωπα αλλιώς...

Ω ρε µάνα µου. Ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζεται στην Ελ-
λάδα ή πόλεµος; Αφήστε τους να παίζουν µόνοι τους έτσι 

όπως τα έχουν κάνει. Ξεφτίλα.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Εντυπωσιακές οι δύο χορεύτριες 
που πλαισίωσαν τον Τζων Τίκη 
στην εµφάνιση της Παρασκευής.


