
ΑΑδιόρθωτος παραµένει ο υπόδικος και µας «βοµβαρδί-
ζει» µε εκθέσεις ιδεών για µικρά παιδιά. Με τους ίδιους 

πάντα στόχους. Χωρίς στοιχεία, µόνο µε αφορισµούς και κα-
φενειακή λογική. Ο ψυχρός πόλεµος δεν τέλειωσε στο µυαλό 
του και προσπαθεί µε «παλιά κόλπα» να µας ξανατραβήξει στο 
χθες και στο προχθές. Του έκατσε βαριά η συµφιλίωση, αλλά 
πρέπει να την συνηθίσει... 

Βενιζέλος. Από τον Ελευθέριο στον Ευάγγελο µε 100 χρό-
νια διαφορά. Το 1912 ξεκινούσε ο Βενιζελισµός της ανόρ-

θωσης, το 2012 ξεκινά ο Βενιζελισµός της απόγνωσης...

Γηροκοµείο. Αντί να τα βάζουν (και µάλιστα χωρίς στοιχεία) µε 
το µοναδικό Ελληνικό Γηροκοµείο στην Αυστραλία γιατί δεν 

το επισκέπτονται για να δουν τι πραγµατικά συµβαίνει; Μια απλή 
επίσκεψη δεν βλάπτει, ειδικά όταν θέλεις να 
κάνεις... δηµοσιογραφία. Μήπως φοβούνται ότι 
θα τους... µαζέψουν σαν τρόφιµους;…

∆ηµοσκοπήσεις. Τα αποτελέσµατα και των 
νέων δηµοσκοπήσεων περιγράφουν ένα 

πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, 
λίγο πριν την έναρξη της προεκλογικής περι-
όδου. Ένας στους τέσσερις δεν διευκρινίζει τι 
θα ψηφίσει κι οι αναποφάσιστοι παραµένουν 
«πρώτο κόµµα» περίπου πέντε εβδοµάδες 
πριν από τις εκλογές. Λογικό είναι να ανα-
µένονται εκπλήξεις ενώ τα δεδοµένα όπως 
διαµορφώνονται µέχρις στιγµής πρέπει να 
είναι µάλλον δύο: α’) στην επόµενη Βουλή 
θα εκπροσωπούνται εφτά και περισσότερα 
κόµµατα, β’) θεωρείται απίθανο να υπάρξει 
αυτοδυναµία, οπότε προκρίνεται η λύση της 
κυβέρνησης συνεργασίας. Ποιος θα συνερ-
γασθεί µε ποιον θα εξαρτηθεί (και) από την 
κάλπη. Πάντως, τα δύο παραδοσιακά µεγάλα 
κόµµατα πολύ δύσκολα θα εκλέξουν αρθροιστικά 180 βουλευ-
τές που απαιτούνται για την αναθεώρηση του Συντάγµατος.

Εκδροµή στη Μελβούρνη ετοιµάζουν αρκετοί φίλοι του 
Ολυµπιακού από το Σίδνεϊ, για να δουν την αγαπηµένη 

τους οµάδα από κοντά στον φιλικό αγώνα της 19ης Μαϊου κό-
ντρα στην Βίκτορι. Οι «ερυθρόλευκοι» θα έλθουν σαν πρω-
ταθλητές για το παιχνίδι µε την οµάδα της Μελβούρνης που 
διαφηµίζει στην φανέλα της την intralot και θα έχουν αυστηρό 
πρόγραµµα δραστηριοτήτων κατά την τετραήµερη παραµονή 
τους στην πρωτεύουσα της Βικτώριας. Οι ενδιαφερόµενοι εκ-
δροµείς θα µπορέσουν να προµηθευτούν τα εισιτήρια για το 
παιχνίδι από τα γραφεία του ΚΟΣΜΟΥ και του Majestic Travel. 
Περισσότερες πληροφορίες στις αθλητικές σελίδες.

Ζήτουλας διαφηµίσεων ο άλλοτε «κραταιός». Με αυτά που 
γράφει και λέει, θα... ζητιανεύει για πολλά ακόµη χρόνια...

Η Τζούλια Αλεξανδράτου είναι πλέον αρχηγός κόµµατος (ότι 
είναι κόµµατος κι η ίδια το ξέρουν όλοι)! Θέλει να βαδίσει 

στα χνάρια της Τσιτσιολίνας και να... αγαπηθεί µε ολόκληρο 
το Κοινοβούλιο. Να και µία πιπεράτη εξέλιξη, µέσα στα τόσα 
ανάλατα της πολιτικής σκηνής...

Θα µε χτυπούσαν; Αυτό ρώτησε την περασµένη εβδοµάδα 
στο Βερολίνο τον Γ. Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ η Άνγκελα 

Μέρκελ, η οποία ζήτησε να µάθει τι θα γινόταν αν επισκεπτό-
ταν την Ελλάδα. Η Γερµανίδα Καγκελάριος συναντήθηκε µε 
Ευρωπαίους συνδικαλιστές αλλά το νου της τον είχε στην Ελ-
λάδα και τους Έλληνες. Τι ακριβώς θα γίνει αν επισκεφθεί την 
Ελλάδα η Μέρκελ δεν µπορούµε να το φαντασθούµε, πάντως 
κι η ίδια δείχνει να ανησυχεί. Γιατί άραγε;

Ισως ο λύκος να αλλάξει και να γίνει πρόβατο. Να αλλάξουν 
όµως οι διχαστές της παροικίας είναι απέιρως πιο δύσκολο 

κι ας τους έχει ξεπεράσει η ίδια η ζωή...

Κλίντον. Η αµερικανική και η διεθνής πολιτική σκηνή «κιν-
δινεύουν» να µείνουν χωρίς Κλίντον. Η Χίλαρι δήλωσε 

στο περιοδικό Economist ότι σε περίπτωση επανεκλογής του 

Οµπάµα δεν θα παραµείνει στη θέση της υπουργού Εξωτε-
ρικών για δεύτερη τετραετία. Θέλει, είπε, να αποτραβηχτεί 
από την ενεργό πολιτική για να να έχει χρόνο να σκεφτεί και 
να ξεφύγει από τις πιέσεις της δουλειάς. Τι ακριβώς θέλει να 
σκεφτεί δεν διευκρινίσθηκε...

Λεβέντικα , ελληνικά και προπαντός σε κοινή εκδήλωση, 
γιόρτασε φέτος η παροικία την εθνική επέτειο της 25ης 

Μαρτίου. Μόνο οι γνωστοί διχαστές απουσίαζαν, όπως απου-
σιάζουν από κάθε προσπάθεια, εκδήλωση και αγώνα του Ελ-
ληνισµού του Σίδνεϊ. Εµφανίζονται µόνο για να ρίξουν λάσπη 
πριν ξανακρυφθούν στο λαγούµι τους. Ευτυχώς που γίνεται 
έτσι, γιατί η παροικία θέλει να γιορτάζει λεβέντικα κι ελληνι-
κά, όχι ύπουλα, βρώµικα και σκοτεινά...

Μπερδεµένα πράγµατα. Από τη µία κάνει τον... σταυροφόρο 
για τους συνοµήλικούς του κι από την άλλη (κατηγορείται 

ότι) έβγαλε όπλο σε υδραυλικό για να µην του πληρώσει τα 
δεδουλευµένα!... Ο κόσµος ξέρει ότι έχει επανειληµµένα κα-
ταδικασθεί για δυσφήµιση, οπότε κράταει πολύ µικρό καλάθι 
σε ότι λέει και γράφει... Ειδικά αφού δεν παρουσιάζει στοιχεία, 
παρά µόνο αφορισµούς...

Νιούµαν Κάµπελ. Ο αρχηγός των Φιλελεύθερων-Εθνικών 
έκανε περίπατο σατις εκλογές του Σαββάτου στο Κουϊν-

σλαντ κι ορκίσθηκε χθες νέος πρωθυπουργός της πολιτείας. 
Μόνο ο Κέβιν Ραντ θα µπορούσε να τον ανταγωνισθεί, αλλά 
αυτός είναι πια στον πάγκο...

Ξινές φαίνεται πως είναι οι εκλογές για τον Έλληνα ανα-
πληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη. Αφού έθεσε τον εαυτό του εκτός 
εκλογικού αγώνα, δήλωσε ότι «αυτή τη στιγµή η χώρα δεν 
έχει κανένα λόγο να πάει σε εκλογές πέρα από την εκτόνω-
ση». Η χώρα δεν έχει κανένα λόγο να ψηφίσει τον Ξυνίδη, συ-
µπληρώνουµε εµείς...

Οµάδα από 10 τουλάχιστον βουλευτές συγκροτεί Κοινοβου-
λευτική Οµάδα, µε βάση τον κανονισµό της Βουλής. Έτσι, 

ήλθε η στιγµή να συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Οµάδα κι η 

∆ηµοκρατική Αριστερά. Εκτός από τον Φ. Κουβέλη συµµε-
τέχουν οι Γ. Αµοιρίδης, Οδ. Βουδούρης, Ηλ. Θεοδωρίδης, Θ. 
Λεβέντης, Γ. Μιχελογιαννάκης, Β. Οικονόµου, Γ. Παπαµανώ-
λης, Ν. Τσούκαλης και Γρ. Ψαριανός. Η σχετική επιστολή ήταν 
προγραµµατισµένο να σταλεί στον πρόεδρο της Βουλής χθες, 
∆ευτέρα. Χθες, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανακοινώνονταν 
και οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόµµατος που 
τελευταία στις δηµοσκοπήσεις πάει σαν τραινάκι, πάνω και 
µετά κάτω....

Πάγκαλος Θόδωρος. ∆εν αποχωρεί από την ενεργό πολι-
τική µόνο η Χίαλρι Κλίντον, αλλά κι ο αντιπρόεδρος των 

µνηµονιακών κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου. Ο 
«µαζί τα φάγαµε» αποσύρεται άµεσα από την πολιτική κα-
θώς δήλωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επερχόµενες 

εκλογές. Φαίνεται δεν αντέχει τις εκδη-
λώσεις... λατρείας προς το πρόσωπό του 
κι έτσι δεν θα εκτεθεί στη λαϊκή βούληση 
ξανά... Η ηλικία του (74 ετών) είναι µία 
δικαιολογία, όµως πιο πειστικό ακούγε-
ται αυτό που δήλωσε ο ίδιος ότι πρέπει 
να υπάρξει ανανέωση σε όλα τα επίπεδα. 
Ευτυχώς, τουλάχιστον, ο ίδιος το κατάλα-
βε, έστω κι αν χρειάστηκε να περάσουν 
32 χρόνια...

Ρεχάγκελ Ότο. Ο Γερµανός τεχνικός 
που οδήγησε την εθνική Ελλάδας 

στην κατάκτηση του EURO 2004 είναι 
περίπου συνοµήλικος του Θόδωρου Πά-
γκαλου, αλλά αντιθέτως µπαίνει τώρα 
στην πολιτική.

Συντριβή άνευ προηγουµένου υπέστη 
το Εργατικό Κόµµα στις πολιτειακές 

εκλογές του Κουίνσλαντ, οι οποίες διε-
ξήχθησαν το Σάββατο. Οι Εργατικοί γνώρισαν την χειρότερη 
ήττα τους στα τελευταία 62 χρόνια στο Κουίσλαντ, έπεσαν από 
το 42,3% στο 26,6% κι αποχωρούν από την εξουσία µετά από 
14 χρόνια. Θυµίζουµε ότι κάτι ανάλογο είχε συµβεί πέρυσι και 
στις πολιτειακές εκλογές της ΝΝΟ και της Βικτώριας, ενώ όλα 
δείχνουν πως τον ίδιο δρόµο παίρνουν τα πράγµατα και στην 
κεντρική πολιτική σκηνή.

Τέτοια παρέλαση δεν έχει ξαναγίνει. Με ακροβολισµένους 
αστυνοµικούς στις ταράτσες, µε αποκλεισµένη στην ουσία 

την εξέδρα των επισήµων και µπλοκαρισµένη την πλατεία 
Συντάγµατος η ουσιαστική παρέλαση φέτος έγινε στην Αθή-
να από τα µέτρα και τις δυνάµεις ασφαλείας. Φυσικό επόµενο 
ήταν να απουσιάσει ο κόσµος. Ποιος θέλει ... παρέλαση στο 
αστυνοµικό τµήµα;

Υψηλές προσδοκίες από τη Νέα ∆ηµοκρατία που παρου-
σίασε κυβερνητικό πρόγραµµα δεκαετίας! Το ερώτηµα 

δεν είναι αν θα βρίσκεται στην εξουσία µετά από δέκα χρόνια 
ο Αντώνης Σαµαράς (εδώ δεν ξέρουµε για τους επόµενους 
δέκα µήνες τι θα γίνει), αλλά αν θα... ζει κανείς για να κυβερ-
νιέται µετά από δέκα χρόνια άγριας λιτότητας...

Φαντάσµατα του παρελθόντος προσπαθεί να ξυπνήσει ο 
πρωτοµάστορας της διχόνοιας, για να διχάσει και πάλι. 

Όµως, τα φαντάσµατα αυτά τα έκλεισε σε κάποιο χρονοντού-
λαπο η Ιστορία και βρυκολακιάζουν µόνο µέσα στο µυαλό των 
αδιόρθωτων εραστών του σκοταδισµού. Οι εποχές εκείνες 
πέρασαν και µαζί τους και τα... «πρωτοπαλλίκαρα» του διχα-
σµού... ∆εν το κατάλαβαν ακόµη; 

Χρεοκοπηµένοι ηθικά και ουσιαστικά είναι όσοι προσπαθούν 
µε «κολπάκια» του παρελθόντος να ξαναδιχάσουν την πα-

ροικία. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω, όση λάσπη και να ρίξουν...

Ψιτ, τα µάθατε; Οι εποχές έχουν αλλάξει... Κανείς πια δεν 
σας παίρνει στα σοβαρά...

Ω βάθος αµέτρητο! Σαν υπόνοµος είναι αυτό το µυαλό κι 
αυτή η γραφίδα! Γι’ αυτό και βρωµάει τόσο...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΡΙΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Οι Χάρης ∆ανάλης, Μιχάλης Τσιλίµος και Ουρανία Καρτέρη κατακεραυνώνουν τους λασπολόγους.

Η Άνγκελα Μέρκελ συναντήθηκε την περασµένη εβδοµάδα στο Βερολίνο µε Ευρωπαίους συνδικαλιστές και ζήτησε 
να µάθει από τον Γ. Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ αν θα ήταν επικίνδυνο για την ίδια να επισκεφθεί την Ελλάδα!


