
Αγανακτισμένοι. Επέστρεψαν στις πλατείες της Ισπα-
νίας έναν χρόνο μετά την αυθόρμητη κινητοποίη-

σή τους στις 15 Μαϊου 2011. Φέτος τα πράγματα είναι πιο 
οργανωμένα, αλλά κι η γενικότερη κατάσταση είναι χει-
ρότερη, καθώς η ύφεση κι η κρίση βαθαίνουν. Μπορεί οι 
περσινές αντιδράσεις να έφεραν στην εξουσία τον Ραχόι, 
όμως η πολιτική της λιτότητας δεν άλλαξε, με αποτέλεσμα 
οι αγωνιστικές διεκδικήσεις να συνεχίζονται. Μάλιστα, το 
Σάββατο στην Πουέρτα Ντελ Σολ στην Μαδρίτη ανέμισαν κι 
ελληνικές σημαίες, σαν σύμβολο αντίστασης στο μνημόνιο 
και την πολιτική λιτότητας που επιτάσσουν η τρόικα και το 
Βερολίνο.

Βασανιστικά αργά αλλά μεθοδικά στήνεται τα τελευταία 
χρόνια το σκηνικό της επιστροφής της Ελλάδας στη 

δραχμή ή της εξόδου της από το ευρώ. Το ενδεχόμενο αυτό 
φαίνεται ολοένα και πιο ορατό, όλο και πιο κοντά, παρ’ ότι 
ο ελληνικός λαός στην συντριπτική του πλειοψηφία δεν 
το θέλει. Υποψιαζόμαστε, εξάλλου, ότι δεν θα έλθει σαν 
αποτέλεσμα των όποιων οικονομικών, πολιτικών και κοι-
νωνικών διεργασιών στην Ελλάδα, αλλά σαν αποτέλεσμα 
του χρόνου που έχουν κερδίσει οι διεθνείς αγορές για να 
μπορούν να επιβάλλουν ότι επιθυμούν. 

Χαρακτηριστικό τελευταίο παράδειγμα αυτό του γερ-
μανικού περιοδικού Der Spiegel που κυκλοφόρησε χθες 
με τίτλο «Αντίο, Ακρόπολη» κι «εξήγησε» γιατί η Ελλάδα 
πρέπει να φύγει από το ευρώ. Υπήρχε 12σέλιδο ένθετο με 
κύριο τίτλο «Αποχαιρετισμός στο ευρώ» για να πεισθεί κι 
ο κάθε δύσπιστος. Απόλυτα εύστοχο ήταν, λοιπόν, το πρω-
τοσέλιδο του ΚΟΣΜΟΥ την περασμένη Παρασκευή σχετικά 
με το θέμα.

Γυναίκα ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης! Αυτό υποστηρίζει 
ο νομικός Τζον Μόρις στο αμφιλεγόμενο νέο βιβλίο του 

με τίτλο «Τζακ ο αντεροβγάλτης, το χέρι μιας γυναίκας». 
Εδώ που τα λέμε, μάλλον μόνο μία γυναίκα θα μπορού-
σε να φερθεί τόσο βάρβαρα σε άλλες γυναίκες, καθώς στα 
τρία από τα πέντε θύματα της δράσης του «Τζακ» είχαν 
αφαιρεθεί οι μήτρες! 

Δελφοί. Το αρχαίο θέατρο των Δελφών ανοίγει και πάλι 
ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια. Στις 7 Ιουλίου θα 

γεμίσει με τους ήχους της μουσικής του Σοστακόβιτς στο 
κονσέρτο «Ο Ντιμίτρι Σοστακόβιτς και οι φίλοι του συν-
θέτες Τισένκο και Βάινμπεργκ». Η εκδήλωση εντάσσεται 
στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
Δελφών για το 2012 (περιλαμβάνει επιστημονικά συμπό-
σια, μουσικά και θεατρικά εργαστήρια, σεμινάρια αλλά και 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εικαστική έκθεση, μουσική 
και θέατρο), που λαμβάνει χώρα στους Δελφούς, υπό τον 
γενικό τίτλο «2.400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας 
του Πλάτωνος» (388-387 π.Χ.). Η Ακαδημία του μεγάλου 
Έλληνα φιλόσοφου (ο όρος προέρχεται από τον ήρωα Ακά-
δημο) βρισκόταν στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της 
Αθήνας, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η περιοχή με την ίδια 
επωνυμία (Ακαδημία Πλάτωνος). Η φιλοσοφική σχολή που 
ίδρυσε ο Πλάτων λειτούργησε για μία χιλιετία περίπου, μέ-
χρι την παύση της από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστι-
νιανό το 529 μ.Χ.

Εκόνομιστ. Και το βρετανικό περιοδικό κάνει λόγο για 
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ κι αναφέρεται στο 

μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή 
η διεθνής κοινότητα σε άρθρο με τον τίτλο «Η αχίλλειος 
πτέρνα της Ευρώπης». Προφανώς, η Ελλάδα είναι η αχίλ-
λειος πτέρνα... Βρε που καταντήσαμε, να μας λοιδορούν 
με όσα τους διδάξαμε... Οι διεθνείς κύκλοι ξανάπιασαν το 
παλιό κοσκινάκι κι απειλούν την Ελλάδα με έξοδο. Προ-
ετοιμάζουν το έδαφος ή απλά μπλοφάρουν; Εσείς τι νο-
μίζετε; Πάντως, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters 
αποκάλυψε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο 
επιστροφής της δραχμής στην Ελλάδα.... 

Ζημιάρηδες ήταν πάντοτε οι Έλληνες πολιτικοί. Μόνο 
που τώρα συναγωνίζονται όχι μόνο στο ποιος θα κάνει 

τη μεγαλύτερη ζημιά, αλλά και ποιος θα αποκρούσει πιο 
έξυπνα τις ευθύνες.

Η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει ποτέ αν δεν κυβερνηθεί 
από Έλληνες. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση 

που δεν πληρείται τις τελευταίες δεκαετίες κι αιώνες. Γι’ 
αυτήν την περίπτωση έχουν υπάρξει διερευνητικές εντο-
λές; Την έχει εξετάσει ποτέ κάποιος πρόεδρος; Ο λαός έχει 

αρχίσει και να καταλαβαίνει και να την ζητά...

Θέλει αρετή και τόλμη η χρεοκοπία, γράφαμε καθημερι-
νά για μήνες. Αυτήν την τόλμη περιμένουμε να δούμε 

από τον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας. Οι ψηφοφόροι την 
έδειξαν στην κάλπη της 6ης Μαϊου, όταν τόλμησαν να ρί-
ξουν στον Καιάδα τον δικομματισμό και τα μνημόνια. Όταν 
τόλμησαν να απαιτήσουν όχι μόνο αλλαγή πολιτικής αλλά 
και αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού.

Ιστορικών προκλήσεων συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
έχασε την περασμένη εβδομάδα την ευκαιρία σχηματι-

σμού κυβέρνησης αριστερής πρωτοβουλίας, όμως δια-
φαίνεται ότι σύντομα θα έχει μία δεύτερη και πιο ισχυρή 
δυνατότητα - εφόσον βέβαια διεξαχθούν επαναληπτικές 
εκλογές κι ο ΣΥΡΙΖΑ θριαμβεύσει όπως αναμένεται. 

Κρήτη. Έρευνες αποκαλύπτουν ότι το μικρότερο μαμούθ 
που έχει ζήσει ποτέ στη γη περιπλανιόταν στην Κρήτη 

πριν από εκατομμύρια χρόνια. Πιο πρόσφατα περιπλανιό-
ντουσταν στο νησί κάποια άλλα μικρά μαμούθ, πολιτικής 
υφής...

Λιτότητα, ύφεση, κρίση, ανεργία, αγανάκτηση. Έννοιες 
αλληλένδετες πλέον, μα σε έναν κόσμο που δεν επιθυ-

μεί να βρει λύσεις, καθώς την ίδια στιγμή οι «έχοντες και 
κατέχοντες» κερδίζουν πολλαπλλά. 

Μπαλάκι έγιναν οι διερευνητικές εντολές κι η «προ-
σπάθεια» για δημιουργία κυβέρνησης στην Ελλάδα. Ο 

ένας πετάει την ευθύνη στον άλλον, αλλά όλοι μαζί δεν τα 
βρίσκουν. Στην αρχή του... αγώνα την μπάλα πήρε ο Αντώ-
νης Σμααράς, ο οποίος με μια γρήγορη κίνηση την πέταξε 
πίσω στον πρόεδρο. Ο Αλέξης Τσίπρας κινήθηκε πιο αργά 
στην αριστερή πλευρά του γηπέδου, αλλά σκόνταψε στην 
έλλειψη των «κουκιών». Έκανε πάσα στον Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, ο οποίος στην προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης 
σωτηρίας πλεύρισε τον Φώτη Κουβέλη. Οι προσπάθειες 
δεν έφεραν αποτέλεσμα κι αποσύρθηκαν όλοι στον... πά-
γκο, όπου τη λύση κλήθηκε να δώσει ο κόουτς-πρόεδρος. 
Ο επαναληπτικός αγώνας αναμένεται λίαν συντόμως...

Νάτο πετιέται! Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 20 
και 21 Μαΐου στο Σικάγο, οι Σκοπιανοί θέλουν να τε-

θεί στην ημερήσια διάταξη το αίτημά τους για ένταξη στη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία. Αυτή που είχε μπλοκάρει η 
Ελλάδα στο Βουκουρέστι το 2008. Τώρα που η Ελλάδα δεν 
έχει κυβέρνηση η ένταξη θα στεφθεί από επιτυχία ή θα 
μπλοκαρισθεί... από μόνη της; 

Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν, όλα πέφτουν κι 
όλα φτιάχνονται ξανά. 

Ξαφνικά θα το δεις πως όλα αλλάζουν, όλα αξίζουν κι 
όλα αρχίζουν ξαφνικά.

Επίκαιρο τραγούδι που ερμήνευσε η Ελένη Τσαλιγοπού-
λου, σε στίχους και μουσική του Γρηγόρη Κλιούμη.

Ολυμπιακός Σύδνεσμος Φιλάθλων Πειραιώς. Το Σάββα-
το θα αναμετρηθεί στην Μελβούρνη με την Βίκτορι κι οι 

φίλοι του ανυπομονούν να τον χειροκροτήσουν στο Etihad 
Stadium. Ο ΚΟΣΜΟΣ θα είναι εκεί με δυνατή αποστολή, της 
οποίας θα ηγείται ο εκ των ιδιοκτητών της εφηξμερίδας 
μας Νίκος Θεοδωρακόπουλος και θα συντονίζει ο υπεύθυ-
νος των αθλητικών σελίδων μας Γιώργος Σταυρουλάκης. 
Την επόμενη εβδομάδα η αθλητική ομάδα του ΚΟΣΜΟΥ θα 
σας παρουσιάσει πλουσιότατο ρεπορτάζ από τα πεπραγμέ-
να και την παραμονή του Ολυμπιακού στη Μελβούρνη.

ΠΑΣΟΚ. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος 
διέλυσε όλα τα όργανα κι έμεινε μόνος του να αναγεν-

νήσει τα πάντα. Το ΠΑΣΟΚ όπως το ξέραμε δεν υπάρχει. Το 

παρέσυρε το μνημόνιο. Τώρα ο αρχηγός θα τα ξαναφτιάξει 
όλα από την αρχή, μόνος του. Όπως μόνος του έθεσε υπο-
ψηφιότητα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ πριν λίγους μήνες. 
Είναι πράγματι μοναχική η πορεία του Βενιζέλου... 

Ρηνανία-Βεστφαλία. Άλλο ένα κρατίδιο της Γερμανίας 
που ψήφισε κατά της πολιτικής της Άνγκελα Μέρκελ. Οι 

Χριστιανοδημοκράτες της καγκελαρίου Μέρκελ καταγρά-
φουν ιστορική πτώση και το χειρότερο μεταπολεμικό πο-
σοστό τους στο κρατίδιο αφού από το 35% το 2010 πέφτουν 
στο 26%. Εκ των έσω θα έλθει η κατάρρευση, όπως γίνεται 
πάντα...

Σωκράτης. Ο ιδρυτής της δυτικής φιλοσοφίας ξαναδικά-
ζεται 2.500 χρόνια μετά την καταδίκη του. Πέρυσι είχε 

αθωωθεί από το ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρ-
κης, όταν με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση επαναλή-
φθηκε η δίκη του. Φέτος η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 
25 Μαϊου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 
Ωνάση με τη συμμετοχή 11 Ευρωπαίων κι Αμερικανών δι-
καστών. Το σημαντικό, πάντως, δεν είναι αν θα αθωωθεί ή 
ξαναδικαστεί, αλλά η στάση που κράτησε μετά την καταδί-
κη του, μένοντας πιστός σε όσα δίδασκε. 2.500 χρόνια μετά 
ο Σωκράτης ξαναδικάζεται, ενώ αυτοί που εγκλημάτισαν 
πιο πρόσφατα κατά του ελληνικού λαού και της ιστορίας 
του παραμένουν εκτός δικαστηρίων και φυλακών. Αυτούς 
θα βρεθεί κανείς να τους δικάσει κάποτε; Έστω και μετά 
από... 2.500 χρόνια;...

Τσίπρας Αλέξης. Έχει γίνει πλέον το κεντρικό πρόσωπο 
της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Οι παρουσιάσεις, τα 

αφιερώματα κι οι συνεντεύξεις στον διεθνή Τύπο για τον 
πραγματικό νικητή των εκλογών της 6ης Μαϊου δίνουν 
και παίρνουν. Παραμένει σταθερός στην διακήρυξή του 
για σχηματισμό αντιμνημονιακής κυβέρνησης κι η πολιτι-
κή του φαίνεται να δικαιώνεται στις πρώτες μετεκλογικές 
δημοσκοπήσεις. Αυτές δείχνουν πτώση για όλα τα κόμμα-
τα κι ακόμη μεγαλύτερη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δι-
ευκολύνεται απίστευτα από τη διενέργια επαναληπτικών 
εκλογών, καθώς θα αναδειχθεί άνετα πρώτο κόμμα και 
θα καρπωθεί το μπόνους των 50 εδρών. Γι’ αυτό κι υπήρξε 
την ύστατη στιγμή η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης 
σωτηρίας από τα άλλα κόμματα, τα οποία συνεχίζουν την 
κατακόρυφή πτώση τους. Τα κόμματα αυτά έρχονται πλέον 
αντιμέτωπα τόσο με τον εκλογικό νόμο-εξάμβλωμα που 
θέσπισαν, όσο και με την αναπόφευκτη εσωστρέφεια και 
γκρίνια και την αμφισβήτηση του αρχηγού. Γι’ αυτό κι ο Βε-
νιζέλος έσπευσε να διαλύσει στο ΠΑΣΟΚ κάθε κομματικό 
όργανο.

Υστατη προσπάθεια συνεννόησης και καλά κρασιά. Δεν 
υπήρξε καν πρώτη προσπάθεια για να υπάρξει και 

ύστατη...

Φρέντι ο... νεκραναστημένος! Δεν αναφερόμαστε στον 
Φρέντι Κρούγκερ, αλλά στον Φρέντι Μέρκιουρι, τον 

θρυλικό τραγουδιστή των Queen. Θυμάμαι ήμουν φαντά-
ρος στην Αλεξανδρούπολη, όταν πέθανε το 1991. Χθες, 
ωστόσο, θα «εμφανιζόταν» με την βοήθεια της τεχνολογίας 
σαν ολόγραμμα σε θέατρο του Λονδίνου. Έχει προχωρήσει 
τόσο η τεχνολογία (κι είναι σε τόσο λάθος χέρια) που σε 
λίγο θα βλέπουμε στον ουρανό από θεομηνίες και κατα-
στροφές μέχρι Μεσσίες κι εξωγήινους... Και να δεις που θα 
υπάρχουν άνθρωποι που θα τα πιστεύουν, όπως πιστεύουν 
ότι δείχνει η μικρή κι η μεγάλη οθόνη...

Χριστόφιας Δημήτρης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αναμενόταν να ανακοινώσει κι επίσημα χθες 

ότι δεν θα είναι υποψήφιος για νέα θητεία στις προεδρικές 
εκλογές της επόμενης χρονιάς. Ήταν μια μάλλον εύκολη 
απόφαση, καθώς - για πολλούς και διάφορους λόγους – η 
δημοτικότητά του δεν είναι σε καθόλου καλό σημείο κι η 
επανεκλογή του θα μπορούσε να συμβεί μόνο με ένα θαύ-
μα. Το πιο φυσιολογικό, λοιπόν, ήταν να μην θέσει υποψη-
φιότητα, ώστε να βοηθήσει το ΑΚΕΛ να βρει συμπαραστά-
τες που δεν θα είχε σε αντίθετη περίπτωση.

Ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε! Ο λαός ψέκασε τον δι-
κομματισμό και ψήφισε ενάντια στο μνημόνιο, αλλά 

δεν τελείωσε... Θα έχει και συνέχεια...

Ωρέ παιδιά καημένα, παιδιά της Σαμαρίνας, γιατί είστε 
λαβωμένα; Εγέρθητω, που θά ‘λεγε κι ο πορτιέρης...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


