
Αξιοπρέπεια. Η βρετανική Guardian βρήκε την ευκαιρία να 
υποδείξει στην ελληνική κυβέρνηση να αναθέσει στον δη-

µοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη την πάταξη της φοροδιαφυγής! 
«Έχει αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, πολύ πε-
ρισσότερα από όσα φαίνεται να διαθέτουν οι πολιτικοί µε βάση 
όσα έχουν κάνει ως τώρα», σηµείωσε η εφηµερίδα και δεν φαί-
νεται να έχει άδικο. Κάπως έτσι, πάντως, έχει... ανακτηθεί κι η 
χαµένη αξιοπρέπεια της χώρας!...

Βαξεβάνης Κώστας. Εξέθεσε την πολιτική ελίτ της Ελλάδας 
και τους προστάτες της, καθώς κατάφερε να βρει και να δη-

µοσιεύσει την περίφηµη «λίστα Λαγκάρντ», η οποία ήταν άφαντη 
για δυόµιση χρόνια. Είχε χαθεί µε περίεργο τρόπο κι ούτε ο Γιώρ-
γος Παπακωνσταντίνου ούτε ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήξεραν τί-
ποτα σχετικό. Ο Βαξεβάνης αθωώθηκε τελικά από το Αυτόφωρο 
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο της Αθήνας για την δηµοσιοποίη-
ση της λίστας κι αποφεύχθηκε νέα διεθνής ξεφτίλα, καθώς την 
δίκη του παρακολούθησαν πολλά διεθνή µέσα.

Γειτονιά. Σ’ αυτόν τον κόσµο πρέπει να προσέχεις ακόµη και 
ποιον έχεις γείτονα. Ένας ταλαίπωρος που γύρισε στο σπίτι 

του µεθυσµένος το µπέρδεψε µε του γείτονα και πήγε να µπει 
σ’ αυτό. Για κακή του τύχη ήταν το σπίτι του Τοµ Κρουζ, µε απο-
τέλεσµα να τραυµατισθεί ελαφρά από τους πυροβολισµούς που 
του έριξαν οι φύλακες που τον πέρασαν για ληστή! Πάλι καλά να 
λέµε, που δεν έµενε δίπλα σε κανέναν Μπρέιβικ.

∆ιαζύγιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε διαζύγιο από τον ελ-
ληνικό λαό κι από την Ιστορία, αλλά σύµφωνα µε την εφη-

µερίδα «Παραπολιτικά» βρίσκεται κοντά στο διαζύγιο και µε τη 
σύζυγό του Άντα. 

Η εφηµερίδα δεν αναφέρει ποιοι είναι οι λόγοι, ενώ συνερ-
γάτες του πρώην πρωθυπουργού διέψευσαν την είδηση. Το κο-
ντινό µέλλον θα δείξει τι πραγµατικά ισχύει, αλλά σχεδόν όλοι 
έχουν πλέον εγκαταλείψει στη µοίρα του τον Γιωργάκη. 

Ελύτης Οδυσσέας. Πριν από 101 χρόνια, στις 2 Νοεµβρίου 1911, 
γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης (στη συνοικία Εφτά 

Μπαλτάδες) ο νοµπελίστας ποιητής µας. Ήταν το έκτο παιδί του 
Παναγιώτη Αλεπουδέλη και της Μαρίας Βρανά και διάλεψε το 
ψευδώνυµο «Ελύτης» το 1935. ∆ιακρίθηκε το 1960 µε το Κρατικό 
Βραβείο Ποίησης και το 1979 µε το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνί-
ας, ενώ απεβίωσε στις 18 Μαρτίου 1996. «Τότε όµως η Ποίηση; 
Τι αντιπροσωπεύει µέσα σε µια τέτοια κοινωνία; Απαντώ: τον 
µόνο χώρο όπου η δύναµη του αριθµού δεν έχει πέραση. Και 
ακριβώς, η εφετινή απόφασή σας να τιµήσετε στο πρόσωπό 
µου την ποίηση µιας µικρής χώρας δείχνει σε πόσο αρµονική 
ανταπόκριση βρίσκεστε µε την χαριστική αντίληψη της τέχνης, 
την αντίληψη ότι η τέχνη είναι η µόνη εναποµένουσα πολέµιος 
της ισχύος που κατήντησε να έχει στους καιρούς µας η ποσοτική 
αποτίµηση των αξιών», µερικά από τα διαχρονικά του λόγια στην 
οµιλία του στην απονοµή του βραβείου Νόµπελ.

Ζώνη πυρός έχει γίνει στην Αθήνα ο Άγιος Παντελεήµονας. 
Εκεί λύνουν τις διαφορές τους οι διάφοροι ακροδεξιοί κι αντι-

εξουσιαστές, µε τους κατοίκους στη µέση και τους λαθροµετα-
νάστες σαν κερασάκι... Κουτσοί, στραβοί, όλοι στον Άγιο Παντε-
λεήµονα...

ΗΠΑ. Είτε µας αρέσουν οι Αµερικάνοι, είτε όχι, οι σηµερινές 
προεδρικές εκλογές και το αποτέλεσµά τους θα έχουν αντί-

κτυπο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έτσι, αφιερώνουµε σήµερα 6 
σελίδες (18-23) για να έχετε µία καλύτερη εικόνα των εκλογών 
και της µονοµαχίας Οµπάµα-Ρόµνεϊ. Ας ελπίσοπυµε πως θα 
κερδίσει αυτός που θα προσφέρει περισσότερα στην ανθρωπό-
τητα, παρ’ ότι τέτοιες ψευδαισθήσεις είναι πλέον απαγορευτικές.

Θέλει αρετή και τόλµη η χρεοκοπία. Το έχουµε γράψει και το 
ξαναγράφουµε ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας στο ελλη-

νικό Κοινοβούλιο.

Ισοπαλία έδειχναν οι δηµοσκοπήσεις για Οµπάµα και Ρόµνεϊ, 
48 ώρες πριν ανοίξουν (σήµερα) οι κάλπες. Και για τους δύο το 

ποσοστό πρόθεσης ψήφου ήταν 48%, µε τον Οµπάµα να προη-
γείται στις γυναίκες και στους νέους και τον Ρόµνεϊ στους άνδρες 
και στους ηλικιωµένους. Για να δούµε ποιος θα κόψει πρώτος 
το νήµα.

Κακοπληρωτής. Την ώρα που το ελληνικό κράτος «πολεµά την 
φοροδιαφυγή» και τους µπαταχτσήδες, παραµένει το ίδιο από 

τους χειρότερους κακοπληρωτές. Σύµφωνα µε στοιχεία του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους, το ελληνικό δηµόσιο χρωστά σή-
µερα στον ιδιωτικό τοµέα πόσο ύψους 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ! 
Κι όλα αυτά ενώ η ανάγκη ρευστότητας στην αγορά είναι πλέον 
δραµατική... Βρε, χαράτσι που του χρειάζεται του δηµοσίου...

Λύση στο θέµα του ονόµατος των Σκοπίων εκφράζει την ελ-
πίδα ο µεσολαβητής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίµιτς, ότι µπορεί να 

εξευρεθεί µέσα στους επόεµνους µήνες. Στηρίζει την αισιοδοξία 
του στο Μνηµόνιο Κατανόησης που έχει προτείνει η Ελλάδα (µε 
επιστολή του υπουργού εξωτερικών ∆ηµήτρη Αβραµόπουλου 
προς τον οµόλογό του της ΠΓ∆Μ, Νίκολα Πόποσκι, στις 3 Οκτω-
βρίου). Το θεωρεί «σηµαντικό βήµα» στην προσπάθεια εξεύερε-
σης λύσης και να που ένα µνηµόνιο µπορεί να φανεί χρήσιµο... 

Μελβούρνη. Η καρδιά του έθνους χτυπά σήµερα στην Μελ-
βούρνη σε ρυθµό καλπασµού. Την ώρα που τα άλογα θα 

ξεχύνονται στην αφετηρία του Μέλµπουρν Καπ η Αυστραλία θα 
κρατά και πάλι την ανάσα της. Προσοχή στα πονταρίσµατα και 
παν µέτρον άριστον....

Νέες διαβεβαιώσεις από τον Αντώνη Σαµαρά (κατά την οµιλία 
του στην Κοινοβουλετική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας) ότι 

το πολυνοµοσχέδιο φέρνει τις τελευταίες περικοπές σε µισθούς 
και συντάξεις. Τις τελευταίες συνολικά ή τις τελευταίες της κυ-
βέρνησής του; Πολύ θα θέλαµε να τον πιστέψουµε, αλλά...

Ξαφνιάζει, ίσως, η εκτίµηση του περιοδικού «WORTH», το 
οποίο τοποθετεί στην 13η θέση της λίστας µε τους πιο ισχυ-

ρούς παράγοντες στην παγκόσµια οικονοµία τον Αντώνη Σαµα-
ρά. Το ίδιο περιοδικό προσθέτει ότι «το µέλλον της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη, και ίσως το µέλλον του ίδιο του ευρώ, κρέµονται 
από µία κλωστή». Γι’ αυτό και η τόσο υψηλή θέση στον Έλληνα 
πρωθυπουργό.

Οµπάµα Μπαράκ. Εµφανίζεται θετικός στην προοπτική ενός 
νέου «κουρέµατος» του ελληνικού χρέους, όµως προηγείται 

το... κούρεµα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Σήµερα ξυρί-
ζουν τον γαµπρό... Μπορεί στην Βόρεια Ευρώπη, στην Ιαπωνία 
και στην Κίνα να είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής, όµως σήµερα θα ψη-
φίσουν οι Αµερικάνοι...

Προϋπολογισµός 2013. Στην Ελλάδα «υπόσχεται» βαθύτερη 
ύφεση και µεγαλύτερο έλλειµµα, µε αποτέλεσµα νέες αντι-

δράσεις αλλά και την προειδοποίηση του Γιάννη Στουρνάρα πως 
να δεν ψηφιστεί (µαζί µε τα νέα µέτρα) η χώρα απειλείται µε άτα-
κτη χρεοκοπία. Αντίθετα, στην Αυστραλία συνεχίζει να υπάρχει 
το όνειρο του πλεονάσµατος, έστω σαν µια µακρινή υπόσχεση 
που πρέπει να τηρηθεί. Προκαλεί, επίσης, αντιδράσεις.

Ρόµνεϊ. Λέτε ο Μιτ να έχει ραντεβού µε την προεδρία; Κανείς 
δεν µπορεί να ξέρει, όµως το γεγονός ότι έχει κάνει τις εκλο-

γές ντέρµπι αποκαλύπτει την δυσαρέσκεια των Αµερικανών για 
την θητεία του Οµπάµα, που χαρακτηρίζεται από τις προσδοκίες 
που δεν δικαίωσε. Πριν τέσσερα χρόνια ο Ρόµνεϊ δεν θα είχε κα-
µία τύχη απέναντι στον Οµπάµα, σήµερα διεκδικεί να του «κλέ-
ψει» την προεδρία.

Σαµαράς Αντώνης. Είπε στην οµιλία του στην Κοινοβουλευτική 
Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι είναι ενάντια στο «παλιό». 

Μα ποιο είναι αυτό το «παλιό»; ∆εν είναι άραγε τα δύο κόµµατα 
του περίφηµου δικοµµατισµού που κυβέρνησαν την Ελλάδα τα 
τελευταία 40 χρόνια; ∆εν είναι στο «παλιό» η Νέα ∆ηµοκρατία; 
Τότε τι... παλιοκουβέντες λέει ο Σαµαράς; 

Τσιάρας Κωνσταντίνος. Το Γραφείο Τύπου κι Επικοινωνίας του 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ µας ενηµέρωσε 

πως ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, υπεύθυνος για 
θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού, θα έχει συνάντηση µε τα οµο-
γενειακά ΜΜΕ την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012, κατά την διάρκεια 
της επίσκεψής του στο Σίδνεϊ. Για να δούµε τι θα έχει να µας πει κι 
αν θα κοµίσει κάτι καινούριο κι ενδιαφέρον... Υπενθυµίζουµε ότι 
ανάλογη επίσκεψη υπήρξε πριν από δύο χρόνια από τον - τότε 
υφυπουργό Εξωτερικών - ∆ηµήτρη ∆όλλη.

Υπουργοί Οικονοµικών της Ευρώπης. Αυτοί θα αποφανθούν 
στο Eurogroup της επόµενης ∆ευτέρας για το τι µέλλει γε-

νέσθαι µε την Ελλάδα και την εκταµίευση της περίφηµης δόσης. 
Αναµένεται να ανάψουν το πράσινο φως, εφόσον έχει ψηφισθεί 
από την Ελληνική Βουλή το πολυνοµοσχέδιο. Το γνωστό κόλπο 
µε το µαστίγιο και το καρότο συνεχίζεται...

Φώτης. Ο Κουβέλης απειλεί να κάνει της κυβέρνησης τα τρία 
(κόµµατα) δύο! Υπάρχει βαθύ ρήγµα κι αν δεν υπάρξει από-

συρση των αλλαγών στα εργασιακά (ή έστω κατάθεσή τους σε 
ξεχωριστό άρθρο) η ∆ΗΜΑΡ φαίνεται έτοιµη να κουνήσει το µα-
ντήλι στην κυβέρνηση Σαµαρά, ο οποίος δήλωσε ότι θα αφήσει 
πίσω όσους δεν ψηφίσουν. Με δεδοµένη την κατάσταση-αλα-
λούµ στο ΠΑΣΟΚ το µεγάλο ερώτηµα είναι µε πόσους θα µείνει 
να συνεχίσει...

Χαµηλόµισθη είναι η Άνγκελα Μέρκελ σύµφωνα µε τον ηγέτη 
των Γερµανών Σοσιαλδηµοκρατών, Ζίγκµαρ Γκάµπριελ... Την 

συµπονάµε. Πως να ζήσει η φουκαριάρα µε µηνιαίο µισθό κάτι 
περισσότερο από 17.000 ευρώ; (Οι Έλληνες εργαζόµενοι και συ-
νταξιούχοι... περνάνε ζωή και κότα µε µόλις 500 ευρώ το µήνα, 
θα τα καταφέρει κι η Άνγκελα...)

Ψηφοφορία. Αύριο, Τετάρτη, είναι η αποφασιστική ηµέρα, κα-
θώς η ελληνική Βουλή θα κληθεί να υπερψηφίσει ή κατα-

ψηφίσει το πολυνοµοσχέδιο (ή µνηµόνιο 3). Η ψήφος αυτή έχει 
και την µορφή ψήφου εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και 
την πολιτική της και το θερµόµετρο έχει ανέβει καθώς διαφαί-
νεται διαφοροποίηση βουλευτών των δύο κυβερνητικών κοµ-
µάτων (παρ’ ότι απειλούνται µε διαγραφή) αλλά και σύσσωµου 
του τρίτου (∆ΗΜΑΡ). Παράλληλα, η Ελλάδα θα βρίσκεται στον 
δρόµο, καθώς θα κορυφώνονται οι απεργίες κατά του νέου 
πακέτου µέτρων. Οι µέχρι σήµερα εκτιµήσεις αναφέρουν ότι 
το πολυνοµοσχέδιο θα περάσει µε 157 περίπου «ναι». ∆ηλαδή, 
ψήφο, ψήφο το µνηµόνιό µου, το µετράω και πονώ. Κι είναι το 
παράπονό µου, πότε θά ‘χω έστω ένα ευρώ, πότε θά ‘χω έστω 
ένα ευρώ...

Ωχ και πάλι ωχ. Η Άνγκελα Μέρκελ εκτίµησε ότι η ευρωζώ-
νη θα πρέπει να αντέξει «για πέντε χρόνια ή περισσότερο» 

προκειµένου να ξεπεραστεί η κρίση του ευρώ! Όπως σηµείωσε 
χαρακτηριστικά, «πρέπει να κρατήσουµε την αναπνοή µας για 
πέντε χρόνια ή περισσότερο». Κι όποιος επιβιώσει... Το ερώτηµα 
είναι πως θα καταφέρει να επιβιώσει η Άνγκελα που είναι και... 
χαµηλόµισθη...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Προφανώς η νεαρή Αµερικάνα
δεν θα ψηφίσει τον Οµπάµα.


