
Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός. Ήταν ο κεντρικός προσκεκληµένος 
την Κυριακή στην εκδήλωση µε την οποία γιόρτασε η Ελληνι-

κή Ορθόδοξη Κοινότητα ΝΝΟ την εθνική µας επέτειο στο οίκηµά 
της στο Λακέµπα και χειροκροτήθηκε θερµά από τους συµπάροι-
κους. Τόσο η παρουσία του, όσο και τα λόγια του, υπογράµµισαν 
το µήνυµα της ενότητας της παροικίας αλλά και της επικαιρότητας 
του µηνύµατος της εθνικής επετείου. Τόνισε πως το ΟΧΙ το είπε µε 
οµοψυχία ο ελληνικός λαός κι ότι ήταν «ένα ΌΧΙ στο σκοτάδι, ένα 
ΟΧΙ στο µίσος, ένα ΟΧΙ στο ψεύδος, ένα ΟΧΙ στο άδικο» και παράλ-
ληλα ένα ΝΑΙ στο φως, «στην αλήθεια, στην αγάπη, στην ειρήνη 
και στην οµόνοια». Ευχήθηκε επίσης να φανούµε αντάξιοι της 
ελευθερίας που µας έδωσαν οι πρόγονοί µας και καλό θα είναι να 
λάβουµε σοβαρά υπόψιν µας τα λεγόµενά του.

Βιωσιµότητα και Βενιζέλος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγε-
λος Βενιζέλος, δήλωσε πως προτεραιότητά του στις επαφές 

που έχει είναι η βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους. Με την βιω-
σιµότητα του ΠΑΣΟΚ πότε θα ασχοληθεί; Όχι για τίποτα άλλο, αλλά 
γιατί πιο πιθανό είναι να επιβιώσει το χρέος παρά το ΠΑΣΟΚ...

Γιατί ο Πέτρος Φιλιππίδης είπε ότι «το 99% των χρηστών του 
twitter είναι ηλίθιοι»; Εδώ εξαιτίας ενός µηνύµατος µπορεί 

να... θαυµάσουµε κι υποψήφια δήµαρχο την (σέξι αν µη τι άλλο) 
Βούλα Παπαχρήστου... Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τριπλούν 
που αποκλείσθηκε από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Λον-
δίνου εξαιτίας «ρατσιστικού σχόλιου» στο twitter φαίνεται πως 
ετοιµάζεται να πάρει το αίµα της πίσω µε κάθοδο στην πολιτική 
(για να µπορεί να λέει και να γράφει ότι θέλει)! Σύµφωνα µε την 
εφηµερίδα «Κυριακάτικη ∆ηµοκρατία» της προτάθηκε να είναι 
υποψήφια δήµαρχος Αχαρνών κι έτσι ετοιµάζεται για... άλµα 
στην πολιτική. Η εφηµερίδα δεν διευκρίνισε ποιο κόµµα έκανε 
τη συγκεκριµένη πρόταση, αλλά όλοι γνωρίζουν τη συµπάθεια 
που τρέφει στην Χρυσή Αυγή και κάποια µέλη της. Είδες τι κάνει 
ένα σχόλιο στο twitter των ηλίθιων, Πέτρο Φιλιππίδη;

∆ΗΜΑΡ. Ύψωσε αίφνης το λάβαρο κατά των εργασιακών και 
δηµιουργείται η απορία: όταν συναινούσε να συµµετάσχει 

σε µία κυβέρνηση µε µνηµονιακό προσανατολισµό τι ακριβώς 
περίµενε ότι θα αντιµετωπίσει; Που νόµιζε ότι έµπαινε; Κι αν βρι-
σκόταν σε λήθαργο, πότε βγήκε από αυτόν, ένα λεπτό πριν από τη 
λήξη του αγώνα;...

Εξαιρετικός ήταν ο ετήσιος χορός της Οργάνωσης Ελληνίδων 
και Ελληνοκυπρίων Γυναικών Αυστραλίας (ΟΕΕΓΑ) ΝΝΟ 

προς ενίσχυση του Ινστιτούτου Παιδικού Καρκίνου (Children’s 
Cancer Institute Australia) που έλαβε χώρα το Σάββατο 27 
Οκτωβρίου στο Grand Roxy Function Centre στο Brighton-Le-
Sands. Στη συγκεκριµένη εκδήλωση θα έχουµε ειδικό αφιέρω-
µα στην αυριανή µας έκδοση.

Ζωηρό είναι το ενδιαφέρον της παροικίας για το θεατρι-
κό έργο «Οίκος Ευγηρίας Η Ευτυχισµένη ∆ύση», που µας 

παρουσιάζει το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας. Το Μαντουρίδειο 
Θέατρο γέµισε τις τελευταίες τρεις εβδοµάδες (Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή) µε αποτέλεσµα να δοθεί παράταση των 
παραστάσεων. Έτσι, οι τελευταίες δύο παραστάσεις θα λάβουν 
χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο. Όσοι δεν είδατε το έργο 
καλό θα είναι να µην το χάσετε.

Η ευκαιρία της χρονιάς χάθηκε σε πρόσφατο χορό. Στη λαχειο-
φόρο αγορά κληρώθηκε κι ένα µοναδικό δώρο, µία LSD (κι 

όχι LCD) τηλεόραση! Μία τηλεόραση πραγµατικό ναρκωτικό, για 
γνήσια τηλεοπτική νιρβάνα...

Θύµα της περίφηµης «λίστας Λαγκάρντ» µέχρι στιγµής υπάρ-
χει µόνο ένα. Όχι, δεν είναι κανένα από τα 2059 ονόµατα που 

αναφέρονται σ’ αυτή (από επιχειρηµατίες, δηµοσιογράφους, πο-
λιτικούς κι εκδότες µέχρι φοιτητές, έµπορους, νοικοκυρές και 
κοσµηµατοπώλες), αλλά ο δηµοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης 
ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή, για τη δηµοσιοποίηση των 
ονοµάτων της λίστας στο περιοδικό «HOT DOC». Kαλά, να πάθει, 
που ήθελε να αποκαλύψει τους φοροφυγάδες. Ας γίνει τώρα... 
hot dog στα σαγόνια της διαπλοκής... Το λάθος του είναι πως δεν 
τον λένε... Χριστοφοράκο!...

Ιάπωνας πλειοδότησε σε πλειστηριασµό για την παρθενιά 
20χρονης Βραζιλιάνας και προσφέροντας 780.000 δολάρια 

ΗΠΑ κέρδισε διαδικτυακά την αγνότητά της. Τώρα, φταίει το δι-
αδίκτυο, ο Ιάπωνας ή η Βραζιλιάνα για όλη αυτή την ιντερνετική 
εκπόρνευση; Το θέµα είναι ότι η συνεύρεση θα γίνει πάνω από τα 
κεφάλια µας, σε αεροπλάνο που θα ταξιδεύει από την Αυστραλία 
στις ΗΠΑ, για να παρακαµφθούν οι νόµοι περί πορνείας και να 
αποφευχθούν οι όποιες κυρώσεις. ∆ηλαδή, όχι µόνο διαδικτυ-
ακά αλλά και αεροπορικά θα χαθεί η αγνότητα... Κι όχι µόνο της 
20χρονης Βραζιλιάνας...

Καζαντζάκης Νίκος. Ένας απο τους πολύ µεγάλους του αν-
θρώπινου πνεύµατος, µε εξαιρετικά διεισδυτική µατιά. Την 

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου συµπληρώθηκαν 55 χρόνια από τον 
θάνατο του σπουδαίου στοχαστή που µπορεί πλέον στην αιωνιό-
τητα να... µην ελπίζει τίποτα, να µην φοβάται τίποτα, να είναι ελεύ-
θερος... Μακριά από τις µικρότητες του µάταιου τούτου κόσµου 
που και τον ίδιο ταλαιπώρησαν αρκετά...

Λαζόπουλος Λάκης. Ξεκίνησε ξανά την περασµένη Τρίτη το 
«Αλ Τσαντίρι Νιουζ» µε τον Λάκη σε µεγάλη φόρµα. Έδωσε 

την πιο ρεαλιστική εξήγηση για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, λέ-
γοντας πως βολεύει η παρουσία της καθώς «πέρυσι κυνηγούσα-
µε πολιτικούς, ενώ φέτος κυνηγάµε Πακιστανούς»!... Αυτή είναι 
η πραγµατικότητα. 

Μπερλουσκόνι Σίλβιο. Το κακό δεν είναι πως καταδικάσθηκε 
την περασµένη Παρασκευή (σε τετραετή ποινή φυλάκισης 

που µετεβλήθη σε έναν χρόνο και στέρηση του δικαιώµατος του 
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι) για υπόθεση φοροδιαφυγής. Ούτε 
ότι ακολουθούν κι άλλες δικαστικές υποθέσεις για τον πρώην 
Ιταλό πρωθυπουργό. Αλλά ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει την 
πρωθυπουργία για να αφοσιωθεί στην προσπάθεια για καλύ-
τερη ∆ικαιοσύνη!... Κάπως πρέπει να προσπαθήσει να βρει το... 
δίκιο του ο άνθρωπος...

Νέα αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και 150 νέες µε-
ταρρυθµιστικές προτάσεις περιείχε (µεταξύ άλλων) η ενδι-

άµεση έκθεση της τρόικας στο Euro Working Group, σύµφωνα 
µε το περιοδικό «Der Spiegel». Κι εγώ που νόµιζα ότι µιλούσαµε 
για... τα τελευταία µέτρα!...

Ξυπόλητη παρήλασε στην Αθήνα µία µαθήτρια. Υποµονή, αν τα 
µνηµόνια κρατήσουν λίγα χρόνια ακόµη οι µαθητές θα πα-

ρελεύνουν όχι µόνο χωρίς παπούτσια, αλλά και χωρίς ρούχα...

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος προσπάθησε να διαχωρίσει τη 
θέση της ελληνικής εκκλησίας από την Χρυσή Αυγή και δή-

λωσε ότι «η εκκλησία δεν έχει αναθέσει σε κανέναν την προστα-

σία της, τη σωτηρία της ορθοδοξίας, την εκπροσώπησή της. ∆εν 
χρειαζόµαστε ούτε προστάτες, ούτε σωτήρες, ούτε εκπροσώ-
πους». Μάλλον, προσπάθησε να προλάβει τα χειρότερα, καθώς 
υπάρχουν ιεράρχες όπως ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλα-
βρύτων Αµβρόσιος που βλέπουν στην Χρυσή Αυγή «µια γλυκειά 
ελπίδα»! Κι εγώ που νόµιζα ότι είχε βρει καταφύγιο στον Χριστό...

Πούτιν Βλαντιµίρ. Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε την εκπληκτική 
δήλωση πως «αν η Ελλάδα είχε µείνει στη δραχµή δεν θα 

είχε τέτοια προβλήµατα», πετώντας προκλητικά το γάντι στην ΕΕ. 
Πρέπει να είναι το κρύο πιάτο (το πολύ κρύο µια και µιλάµε για 
τη Ρωσία) της εκδίκησης από τον Ρώσο πρόεδρο, που στο πα-
ρελθόν προσπάθησε τόσο µε τη δηµιουργία αγωγού µεταφοράς 
φυσικού αερίου, όσο και µε την προσφορά δανείου να προλάβει 
τα χειρότερα για την Ελλάδα. Μακάρι να είχαν προσπαθήσει το 
ίδιο Ευρωπαίοι κι Έλληνες πολιτικοί...

Ρασούλης Μανώλης. Επιστρέφει στη δισκογραφία ενάµιση 
περίπου χρόνο µετά τον θάνατό του. Ανέκδοτοι στίχοι του µε-

λοποιήθηκαν κι έγιναν τραγούδια στο νέο δίσκο της Χαρούλας 
Αλεξίου, που έχει αποδείξει ότι δεν ξεχνά παλιούς φίλους και 
συνεργάτες. Μία ευκαιρία να τα «ξαναπούµε» µε τον Μανώλη 
Ρασούλη.

Συνοδινός Άθας. Ο γερουσιαστής και πρόεδρος των Λίµπεραλ 
στη ΝΝΟ καταχειροκροτήθηκε την Κυριακή στην γιορτή της 

Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ για την εθνική µας επέ-
τειο, όταν αναφέρθηκε στην συµφιλίωση που επιτεύχθηκε στους 
κόλπους της ελληνικής παροικίας. Ευχαρίστησε τους ηγέτες που 
την πέτυχαν, Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό και πρόεδρο ∆ανάλη, και 
προειδοποίησε για την ύπαρξη ατόµων που θέλουν να συντη-
ρούν τις διαφορές - ή να ανακαλύπτουν, προσθέτουµε εµείς. Ση-
µαντική επισήµανση από έναν σοβαρό πολιτικό που ξέρει τι λέει.

Τόλιος Βασίλειος. Στην ίδια εκδήλωση ο Γενικός Πρόξενος 
της Ελλάδας στο Σίδνεϊ τόνισε πως το έπος του ’40 γράφτηκε 

από την ελληνική ψυχή που νίκησε την ύλη κι έστειλε µήνυµα 
αισοδοξίας ότι για την ίδια ψυχή οι σηµερινές οικονοµικές αντι-
ξοότητες θα αποδειχθούν εύκολη δοκιµασία. Την ίδια βεβαιότητα 
εξέφρασε κι ο πολιτειακός βουλευτής Ντέιβιντ Κλαρκ, λέγοντας 
µάλιστα πως «οι σηµερινές δυσκολίες θα αποδειχθούν µία απλή 
ηµέρα στην πορεία της αιώνιας Ελλάδας». Πραγµατικά αισιόδο-
ξα και θετικά σχόλια.

Υπουργός πολιτισµού έγινε στην Αργεντινή µία πρώην πορ-
νοστάρ! ∆ηλαδή, µάθε παιδί µου γράµµατα κι όταν κουρα-

σθείς δες και καµιά τσόντα... Η υπουργός είναι πλέον 77 ετών και 
σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό της Αργεντινής είναι το «εθνικό 
σύµβολο του σεξ». Μεγάλη της επιτυχία η ταινία «Φωτιά, κρέ-
ας και Σεξ: Η γυµνή πρόκληση...», ωστόσο δεν γνωρίζουµε και 
πολλά για το πνευµατικό της έργο που την οδήγησε στο υπουρ-
γείο πολιτισµού! Έχει άλλα προσόντα η υπουργός, όµως µε την 
υπουργοποίησή της η κυβέρνηση της Αργεντινής είναι σαν να 
λέει πως ο πολιτισµός της χώρας είναι... σκέτο πορνό... 

Φρίντριχ Σνάιντερ. Ο καθηγητής είναι συστηµατικός µελε-
τητής της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της δια-

φθοράς και σε πρόσφατη µελέτη του αποφάνθηκε κάτι µοναδικό 
αλλά ελληνικό, όπως δηµοσίευσε η «Καθηµερινή της Κυρια-
κής». Ο καθηγητής εντόπισε ότι η Ελλάδα αποτελεί µία ενδιαφέ-
ρουσα εξαίρεση, καθώς υπήρξε η µοναδική χώρα στον κόσµο 
που παρουσίασε πτώση της παραοικονοµίας σε περίοδο µεγά-
λης ύφεσης (στις υπόλοιπες χώρες συµβαίνει το αντίθετο). Αυτό 
αποδεικνύει ότι η παραοικονοµία στην Ελλάδα βαδίζει χέρι-χέρι 
µε την οικονοµία, είναι δύο δίδυµα αδέλφια, που το ένα συµπλη-
ρώνει το άλλο...

Χίλαρι. Η Κλίντον δηλώνει πως δεν θα είναι υπουργός εξωτε-
ρικών των ΗΠΑ σε περίπτωση που επανεκλεγεί ο Μπαράκ 

Οµπάµα. Φήµες λένε πως έχει βάλει στο µάτι τις προεδρικές 
εκλογές του 2016 και θα προετοιµασθεί γι’ αυτές. Την περασµένη 
Παρασκευή έκλεισε τα 65 της χρόνια κι έτσι όταν θα διεκδικήσει 
την προεδρία θα είναι 69 ετών.

Ψήφισε πρόωρα ο Οµπάµα. Ο Αµερικανός πρόεδρος βιάζε-
ται φαίνεται να κερδίσει την επανεκλογή του κι άσκησε το 

εκλογικό του δικαίωµα την περασµένη Πέµπτη στο Σικάγο. Ψή-
φισε, δηλαδή, δώδεκα ηµέρες πριν την κάλπη της 6ης Νοεµβρί-
ου. Θέλησε έτσι να ενθαρρύνει και άλλους ∆ηµοκρατικούς να 
ψηφίσουν πριν τις εκλογές, αλλά και να δείξει τον δρόµο... 

Ωρα. Να που άλλαξε (στα σίγουρα) και κάτι στην Ελλάδα. Τα 
ξηµερώµατα της Κυριακής τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα η 

χειµερινή ώρα και τα ρολόγια πήγαν µία ώρα πίσω. Έτσι, τώρα 
µας χωρίζουν εννιά ώρες µε την πατρίδα. 
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