
Ανεξάρτητοι Έλληνες. Χαρακτηρίζουν ως ανεπιθύµητο 
(persona non grata που έλεγαν κι οι Λατίνοι) τον απεσταλµέ-

νο του ∆ΝΤ στην Ελλάδα κι ετοιµάζονται να καταθέσουν µήνυση 
για παραποµπή του Πολ Τόµσεν στο ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο 
της Χάγης «για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας και ειδικότε-
ρα για εγκλήµατα κατά της ελληνικής κοινωνίας». Αν είναι έτσι, 
οι Παπανδρέου, Παπαδήµος, Σαµαράς, Βενιζέλος, Καρατζαφέ-
ρης και Κουβέλης για πόσα «εγκλήµατα κατά της ελληνικής κοι-
νωνίας» πρέπει να δικασθούν; Αυτοί ψήφισαν τα µνηµόνια, αυτοί 
άνοιξαν την πόρτα στον Τόµσεν και στη «συµµορία των τριών» 
(όπως αναφέρουν την τρόικα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες). Αυτοί δεν 
πρέπει να λογοδοτήσουν ή πάλι στους ξένους θα τα ρίξουµε όλα; 
Ο Τόµσεν µόνος του πήγε στην Ελλάδα; Είδε φως και µπήκε;...

Βραδιά ταβέρνας - επιτυχηµένη όπως πάντα - διοργανώθη-
κε το Σάββατο στο πάντα φιλόξενο Ελληνικό Σπίτι, το µόνο 

αµιγώς ελληνικό γηροκοµείο στην Αυστραλία. Η αγάπη του κό-
σµου, οι δωρεές κι οι παρουσίες σηµαντικών προσωπικοτήτων 
της παροικίας αποτελούν την µεγαλύτερη απόδειξη ότι το Ελλη-
νικό Σπίτι τραβά µπροστά ανεπηρέαστο από τους λασπολόγους. 
Υπάρχει άραγε µεγαλύτερη απόδειξη για το έργο που επιτελεί 
από το γεγονός ότι µία τρόφιµος (και συγκεκριµένα η Πωλίν 
Μπερτούτσι) δώρισε χρήµατα και λουλούδια; Κι υπάρχει µεγα-
λύτερη ανταµοιβή, από την αγάπη του κόσµου και της παροικίας;

Γραφικός έχει καταντήσει ο... συνήθης ύποπτος της παραπλη-
ροφόρησης και της λάσπης. Γι’ αυτό και κανείς δεν του δίνει 

σηµασία... Ο άνθρωπος ζει, κυριολεκτικά, µε τα ψέµµατα...

∆άκρυα. Πόσες φορές δάκρυσε ο Μπαράκ Οµπάµα µετά την 
επανεκλογή του; Ας ελπίσουµε πως θα είναι ο τελευταίος 

που δακρύζει µ’ αυτήν την προεδρική τετραετία... 

Εκτροχιασµός. Αυτός είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του πρώ-
ην πρωθυπουργού, Κώστα Σηµίτη. Μέσα από τις σελίδες του 

προσπαθεί να εξηγήσει πως ο εκτροχιασµός της Ελλάδας έγινε 
από τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραµανλή και του Γιώργου Πα-
πανδρέου και πως ο ίδιος είναι άµοιρος ευθυνών. Προφανώς, 
για τον... εκτροχιασµό του χρηµατιστηρίου θα γράψει σε κάποιο 
άλλο βιβλίο...

Ζήτω που σωθήκαµε! Εκεί που η άτακτη χρεοκοπία, η έξοδος 
από το ευρώ κι η επιστροφή στη δραχµή απειλούσαν τα θε-

µέλια του ελληνικού κράτους, όλα άλλαξαν µε µία αποφασιστική 
ψηφοφορία (την περασµένη Πέµπτη). Η Ελλάδα σώθηκε και πάλι 
χάρις στις συντονισµένες κινήσεις της πολιτικής ηγεσίας και της 
τρόικας που κατάφεραν για µία ακόµη φορά να δώσουν τη λύση 
και το φιλί της ζωής. Το µνηµόνιο 3 ψηφίσθηκε κι ο κόσµος δεν 
θα αναποδογυρίσει. Η Ελλάδα (ξανα)σώθηκε... Ζήτω! 

Ηλιος. Το σήµα του ΠΑΣΟΚ σβήσθηκε από το ακριτικό Καστε-
λόριζο. Βρισκόταν ζωγραφισµένο στα βράχια για δεκαετίες 

κι αντικαταστάθηκε από την ελληνική σηµαία (πιο πατριωτικό 
αυτό). Τώρα ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν θα ανατέλλει στο ακριτικό 
νησί που συνδύασε το όνοµά του µε το µνηµόνιο 1 (από εκεί το 
εξήγγειλε το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου), έδυσε κι εκεί όπως 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα...

Θησαυρίζει ο Γιωργάκης από την κρίση στην οποία έριξε την 
Ελλάδα, σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Πρώτο θέµα». Είναι 

περιζήτητος, σύµφωνα µε την εφηµερίδα, για οµιλίες ανά την 
υφήλιο και περισπούδαστες αναλύσεις για το πως έριξε την Ελ-
λάδα στα βράχια. Για κάθε του οµιλία εισπράττει 55.000 δολάρια 
ΗΠΑ, ενώ για κάθε τρίµηνο διδασκαλίας στο Χάρβαρντ (τους 
εξηγεί κι εκεί πως τα έκανε µπάχαλο) παίρνει 20.000 δολάρια 
ΗΠΑ. Και µετά λέγαµε πως δεν ήξερε τι έκανε... Πάντως, ο 
πρώην πρωθυπουργός διέψευσε το δηµοσίευµα που ανέφε-
ρε εκτός των άλλων ότι θα εισέπραττε 1 εκατοµµύριο δολάρια 
ΗΠΑ για 18 οµιλίες.

I’m a Celebrity... Get Me Out of Here. Έτσι ονοµάζεται το τηλεριά-
λιτι στο οποίο θα συµµετάσχει µέχρι και βουλευτίνα! Πρόκειται 

για την 55χρονη Βρετανή Ναντίν Ντόρις, η οποία θα πάρει µέρος 
στο τιλεριάλιτι µαζί µε άλλες προσωπικότητες που θα αποκλει-
σθούν για τον λόγο αυτό σε ζούγκλα της Αυστραλίας. Μάλιστα, 
την περασµένη εβδοµάδα η εφηµερίδα «Sun» δηµοσίευσε φω-
τογραφίες της βουλευτίνας να κάνει ηλιοθεραπεία (τόπλες) σε 
παραλία της Αυστραλίας. Στο συγκεκριµένο τηλεριάλιτι οι προ-
σωπικότητες θα κληθούν να να τα βγάλουν πέρα στη ζούγκλα, 
και θα πρέπει να φάνε για να επιβιώσουν διάφορα ζωάκια (πο-
ντίκια κλπ)! Στο παιχνίδι της επιβίωσης στη ζούγκλα η βουλευτί-
να, στο παιχνίδι της πραγµατικής επιβίωσης οι ψηφοφόροι...

Κόµης ∆ράκουλας. ∆εν ξαφνιάζει η είδηση ότι ο πρίγκιπας Κά-
ρολος είναι απόγονός του. Γεννάται όµως η απορία ποιου... 

Καρπάθουλα (που θα έλεγε κι ο Χάρρυ Κλυνν) είναι απόγονοι ο 
Σαµαράς, ο Βενιζέλος κι ο Κουβέλης...

Λαιµητόµος αποδείχθηκαν η ψήφιση του µνηµόνιου 3 και του 
προϋπολογισµού του 2013. Όχι µόνο για τον απλό λαό που 

θα υποστεί τις µεγαλύτερες συνέπειες, αλλά και για βουλευτές 
των κοµµάτων της τρικοµµατικής κυβέρνησης που θέλησαν να 
διαφοροποιηθούν και να ψηφίσουν κατά συνείδηση κι όχι υπα-
κούοντας στην κοµµατική γραµµή. Τελευταίο θύµα ήταν ο Θεό-
δωρος Σολδάτος, όµως προς το παρόν η κυβερνητική συµµαχία 
δεν κινδυνεύει, τουλάχιστον στα «κουκιά» εντός της Βουλής (γι’ 
αυτό κι οι διαγραφές γίνονται µε τόση ευχέρεια).

Μαραθώνιος. Ο 30ός ∆ιεθνής Κλασσικός Μαραθώνιος διεξή-
χθηκε την Κυριακή, ζωντανεύοντας για µία ακόµη χρονία 

τις µνήµες από την λαµπρή νίκη των Αθηναίων επί των Περσών 
και δίνοντας την ευκαιρία σε ανθρώπους από όλον τον κόσµο να 
τρέξουν στην γνήσια, την κλασσική διαδροµή του Μαραθωνίου.

Ναπολέων Οµπάµα φαντασιώνεται το «Newsweek» τον επα-
νεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, σε ένα εντυπωσιακό εξώ-

φυλλο. Αναρωτιέται, ωστόσο, αν πρόκειται για «τυχερό στρατηγό 
ή κυρίαρχο του παιχνιδιού». Εµείς απορούµε ποιες είναι οι... κα-
τακτήσεις του Μπαράκ Βοναπάρτη. Στα τέσσερα χρόνια της θη-
τείας του το πιο εντυπωσιακό που συνέβη είναι... το εξώφυλλο 
του «Newsweek»!

Ξέρει κανείς πότε θα δοθεί τελικά η δόση; Το πιο πιθανό είναι 
τον επόµενο µήνα, οπότε µέχρι τότε θα... αρκέσουν τα απο-

θέµατα... 

Ο καβγάς του φιδιού έχει ανάψει τελευταία ανάµεσα στον Άδω-
νι Γεωργιάδη (Ν∆) και στον Ηλία Κασιδιάρη (Χρυσή Αυγή). 

Έχει ενδιαφέρον να δούµε ποιος θα αναδειχθεί... πιο πατριώτης 
και πιο Έλληνας στο πεδίο της τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και 
κοινοβουλευτικής µάχης που µαίνεται ανάµεσα σε δύο ανθρώ-

πους που θα µπορούσαν να βρίσκονται και στα ίδια χαρακώµατα. 
Τους χωρίζουν µόνο κάποιες µικρές λεπτοµέρειες, όπως η εξου-
σία και το µνηµόνιο, αλλά η ιδεολογική τους βάση είναι η ίδια: 
πατρίδα, θρησκεία, ολιγαρχία...

Παρών. Ο Φώτης Κουβέλης κι η ∆ΗΜΑΡ δήλωσαν «παρών» 
στην κρίσιµη ψηφοφορία της περασµένης Πέµπτης, αλλά 

δεν αποχωρούν από την κυβέρνηση που θα εφαρµόσει αυτά 
που δεν ψήφισαν. Τόσο... σηµαντικές είναι οι ενστάσεις που είχαν 
ώστε υπερψήφισαν τον προϋπολογισµό, ο οποίος είναι απότοκ-
κο της συµφωνίας που δεν ψήφισαν!... Έτσι, όµως, αποδεικνύε-
ται ότι το µόνο τους ενδιαφέρον είναι να δηλώσουν «παρών» όχι 
στη Βουλή, αλλά στην κυβέρνηση...

Ρίτα στο ελληνικό τραγούδι υπήρξε µόνο µία, η Σακελλαρίου. 
Τώρα η ζωή της γίνεται θεατρικό έργο που θα ανέβει στο 

τέλος του µήνα στο θέατρο Ακάδηµος των Αθηνών µε πρωτα-
γωνίστρια την Ειρήνη Βελιµαχίτη. Η υπόθεση παρακολουθεί τη 
µεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια την τελευταία ηµέρα της ζωής της, 
καθώς την αφηγείται στον βοηθό της. Αν το έργο θα έχει κάτι από 
την αµεσότητα και τη ζωντάνια της Ρίτας θα πάει σίγουρα καλά.

ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία βρίσκεται - σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις 
- το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, καθώς µέσα σε ένα 

πεντάµηνο από τις εκλογές του Ιουνίου είναι πρώτο στις δηµοσκο-
πήσεις µε σηµαντικό ποσοστό (2,7%). Κι ακόµη δεν έχουν εφαρµο-
σθεί τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου. Φαντάσου τι έχει να γίνει, δη-
λαδή, τους επόµενους µήνες. Η κυβέρνηση (και τα κόµµατα που την 
αποτελούν) βρίσκονται κυριολεκτικά στην κόψη του ξυραφιού.

Τενοντίτιδα ταλαιπωρεί τον γράφοντα τις τελευταίες ηµέρες. 
Την πρασµένη Πέµπτη η απουσία µου από την εφηµερίδα 

ήταν επιβεβληµένη, καθώς οι πόνοι στο αριστερό µου χέρι ήταν 
αφόρητοι. ∆εν έχουν υποχωρήσει τελείως ακόµα, ωστόσο σή-
µερα είναι σε πολύ µικρότερη ένταση και συχνότητα. 

Υδρογονάνθρακες. Μπορεί να δώσουν ένα φως στο τούνελ 
της κρίσης κι από την Κυριακή το νορβηγικό πλοίο «Nordic 

Explorer» πραγµατοποιεί έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος και νότια 
της Κρήτης, Οι έρευνες θα διαρκέσουν τουλάχιστον για τρεις 
µήνες κι όλοι ευχόµαστε να µην αποδειχθεί... υδρογονάνθρα-
κας ο θησαυρός...

Φανουρόπιτα. Αυτή είναι η λύση για να βρεθεί η περίφηµη 
«λίστα Λαγκάρντ»! Πολύ σωστά ο δηµοσιογράφος Κώστας 

Βαξεβάνης παρότρυνε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να φτιάξει φανου-
ρόπιτα για να φανερωθεί η λίστα που όλοι «προστάτευαν» αλλά 
εξαφανίσθηκε! Όπως σωστά σηµείωσε ο δηµοσιογράφος σε 
απάντησή του για όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, 
το σηµαντικό δεν είναι πως βρήκε τη λίστα ο Βαξεβάνης, αλλά 
πως (και γιατί) την έχασε ο Βενιζέλος... 

Χαζοµπαµπάς έγινε για δεύτερη φορά ο Στάθης Αγγελόπου-
λος, ο οποίος επισκέφθηκε πέρυσι για λίγες ηµέρες το Σίδνεϊ. 

Απέκτησε µια όµορφη κορούλα κι η «αδελφή» του, Λίντα Ευθυ-
µίου, εύχεται και µέσω της στήλης τα καλύτερα στο νεογέννητο 
και στους ευτυχισµένους γονείς. Να τους ζήσει...

Ψηφίστηκε το πολυνοµοσχέδιο, ψηφίστηκε κι ο προϋπολογι-
σµός. Τώρα… σωθήκαµε! 

Ως τον προσεχή Μάρτιο θα περιµένουµε - πιθανότατα - για να 
επισκεφθεί το Σίδνεϊ ο Έλληνας υφυπουργός Εξωτερικών, 

υπεύθυνος για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού, Κωνσταντίνος 
Τσιάρας. Η προγραµµατισµένη για το δεύτερο δεκαήµερο του 
Νοεµβρίου επίσκεψή του µαταιώθηκε (άγνωστο γιατί) κι επίσηµη 
ανακοίνωση θα υπάρξει σήµερα για το τι µέλλει γενέσθαι. Οι κε-
ραίες της στήλης, πάντως, έπιασαν ότι είναι πολύ πιθανό η επίσκε-
ψή του να πραγµατοποιηθεί τον προσεχή Μάρτιο.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

ΕΙΠΕ:
Όχι στον εμφύλιο πετροπόλεμο.
ΔΕΝ ΕΙΠΕ:
Χάθηκε η τεχνολογία;

ΕΙΠΕ:
Θα ήταν κρίμα να μετατραπεί η Ελλάδα
σε Ιφιγένεια της Ευρωζώνης.
ΔΕΝ ΕΙΠΕ:
Γι’ αυτό την μετατρέψαμε σε... Αϊσέ!...

ΕΙΠΕ:
Θα ήταν εντελώς λάθος, 
εάν η Ελλάδα αποχωρούσε από το ευρώ.
ΔΕΝ ΕΙΠΕ:
Όμως, για να μπει γκολ πρέπει να γίνει κάποιο λάθος...

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
(υπ. ΑνΑπτυξης της ΕλλΑδΑς)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
(υπ. ΟικΟνΟμικών της ΕλλΑδΑς)

ΓΙΟΑΚΙΜ ΓΚΑΟΥΚ 
(πρΟΕδρΟς της ΓΕρμΑνιΑς)


