
Ανασχηµατισµός. Φαίνεται πως είναι πλέον αναπόφευκτη η 
αλλαγή στη σύνθεση και στη λειτουργία της ελληνικής κυ-

βέρνησης κι ο επικείµενος ανασχηµατισµός θεωρείται δεδο-
µένος (βλ. σελ. 10). Μάλιστα, φηµολογείται πως θα έχει ένα πιο 
κεντρώο κι ευρωπαϊκό προφίλ, ενώ αυτή τη φορά αναµένεται 
να συµµετάσχουν και πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από 
το ΠΑΣΟΚ και τη ∆ΗΜΑΡ. Το ερώτηµα, βέβαια, δεν είναι ποια θα 
είναι η µορφή της νέας κυβέρνησης, αλλά ποια θα είναι η διάρ-
κειά της...

Βουίζει ξαφνικά ο τόπος ότι οι εκλογές θα γίνουν την προσεχή 
(ελληνική) Άνοιξη κι αφού προηγηθεί ο χειµώνας του πανι-

κού και της οργής. Το δήλωσε πρώτη η Αλέκα Παπαρήγα και το 
επιβεβαίωσε λίγες ηµέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας (βλ. σελ. 
11). Κάτι µπορεί να ξέρουν ή να έχουν ακούσει...

Γιάννος Παπαντωνίου. Πιστός στα βήµατα του Άκη Τσοχα-
τζόπουλου στις µίζες φαίνεται πως ήταν κι αυτός ο πρώην 

υπουργός Εθνικής Άµυνας της Ελλάδας, ο οποίος είχε βάλει το 
χεράκι του (σαν υπουργός Οικονοµικών) και στο σκάνδαλο του 
Χρηµατιστηρίου επί κυβέρνησης Σηµίτη. Σύµφωνα µε δηµο-
σιεύµατα, το Τµήµα Οικονοµικού Εγκλήµατος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών έχει βάλει στο µικροσκόπιο υποθέσεις για συµβά-
σεις εξοπλιστικών προγραµµάτων που χειρίστηκε ως υπουργός 
ο Γιάννος (βλ. σελ. 13). Τελικά αυτά τα προγράµµατα ήταν εξοπλι-
στικά για την Ελλάδα ή για τις τσέπες και τους λογαριασµούς του 
Άκη και του Γιάννου; (Πάντως και σ’ αυτή τη περίπτωση φαίνο-
νται αναµεµιγµένοι σύζυγοι και κουµπάροι, είχε πάρει τη συντα-
γή από τον Άκη, φαίνεται...)

∆ύσκολοι οικονοµικοί καιροί, ακόµη και για τους... οικονοµι-
κούς καιρούς. Έτσι, αύριο, Τετάρτη, κρίνεται το µέλλον των 

γερµανικών Financial Times (βλ. σελ. 17) που απειλούνται µε 
λουκέτο. Τόσα χρόνια έγραφαν για τα οικονοµικά, για τα «κανό-
νια» και τα λουκέτα των άλλων, φαίνεται πως ήλθε  κι η σειρά 
τους...

ΕΚΤ, δηλαδή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή µέλος 
της τρόικας που έχει αναλάβει τη σωτηρία της Ελλάδας. Όταν 

αυτή δηλώνει - µέσω του µέλους του εκτελεστικού συµβουλίου, 
κ. Άσµουσεν - ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στις αγορές 
ούτε το 2015 και το 2016  κι ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο 
πρόγραµµα (δηλαδή νέα µνηµόνια, µεσοπρόθεσµα και ρυθµιστι-
κά), καταλαβαίνει κανείς κατά πόσο ήταν τα «τελευταία µέτρα» 
αυτά που πάρθηκαν µε το τρίτο µνηµόνιο, αλλά και τι ακόµα πε-
ριµένει τους φουκαριάρηδες τους εργαζόµενους και τους συντα-
ξιούχους... Κανονική... ΕΚΤέλεση!...

Ζηµιά ανεπανόρθωτη για τον ελληνικό πολιτισµό, αφού ο 
Άδωνις Γεωργιάδης αναγκάσθηκε να κλείσει το βιβλιοπω-

λείο του! Τώρα, πως θα διατηρηθεί το ελληνικό πνεύµα, αλλά και 
πως θα επιζήσει ο Άδωνις µε τον πενιχρό µισθό του βουλευτή;

Ηθοποιός µε πολύ εκφραστική φωνή ήταν ο Μάκης Ρευµατάς, 
που απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 77 ετών. Μία σεµνή, ευ-

γενική µορφή της τηλεόρασης και του κινηµατογράφου έφυγε. 
Άλλος ένας που µας άφησε…

Θέλουν πολλές γυναίκες να έχουν έναν σύντροφο σαν τον Τιµ 
Μάθεσον (βλ. σελ. 6), αλλά και πολλοί άνδρες θα ήθελαν να 

ήταν η σύντροφός τους πρωθυπουργός… Κάτι ενδιάµεσο δεν 
υπάρχει;…

Ιταλός πρωθυπουργός. Ο Μάριο Μόντι είπε µερικές αλήθειες 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης βιβλίου στο Μιλάνο µε θέµα 

την «Ευρώπη και τη ∆ηµοκρατία». Είπε πως από την Ελλάδα 
απαιτήθηκε να γίνουν µέσα σε 3 χρόνια όσα θα έπρεπε να γίνουν 
σε µία γενιά, αλλά κι ότι το καλύτερο προϊόν που εξάγει η Γερ-
µανία είναι το ευρώ! ∆ήλωσε, δηλαδή ότι επιδείχθηκε µεγάλη 
αυστηρότητα προς την Ελλάδα, ώστε να συνεχίσει να εισάγει το 
γερµανικό ευρώ... Και να φανταστείς, αυτός δεν είναι στο περί-
φηµο «λόµπι της δραχµής»!...

Κύπρος. Βρίσκεται κι αυτή στη δίνη των διαπραγµατεύσεων 
µε την τρόικα κι έχει ήδη πάρει µία πρώτη γεύση για το τι την 

περιµένει µόλις µπει στο µνηµόνιο. Πως τα «κατάφερε» έτσι; 
Στην Ελλάδα υπήρχαν οι διάφοροι... Παπανδρεουκαραµανληση-
µίτηδες, στην Κύπρο τι έφταιξε; 

Λωρίδα της Γάζας ή ούτε µία τεράστια γάζα δεν θα µπορούσε 
να επoυλώσει τις πληγές; Οι βόµβες θερίζουν µικρά παιδιά 

(ακόµη και νήπια) κι άµαχους. Ας ελπίσουµε ότι σήµερα, Τρίτη, 

θα έχει εφαρµοσθεί η πιθανολογούµενη εκεχειρία, διαφορετικά 
θα πρέπει να επέµβει η διεθνής κοινότητα.

Μεσαία τάξη. Έχει πλέον εξαφανισθεί στην Ελλάδα κι έχει 
αντικατασταθεί από νεόπτωχους και άνεργους. Σύµφωνα 

µε «Τα Νέα», «η υπό εξαφάνιση µεσαία τάξη της Ελλάδας είναι 
ένα από τα πέντε δηµοφιλέστερα τηλεοπτικά ρεπορτάζ στο δι-
αδικτυακό τόπο του CNN µε εκατοµµύρια επισκέψεις από τις 25 
Σεπτεµβρίου 2012, που αναρτήθηκε για πρώτη φορά».  Σηµειώ-
νεται ότι περισσότερο από το 21,4% του ελληνικού πληθυσµού, 
δηλαδή 2.341.400 άτοµα, αντιµετωπίζουν ήδη το φάσµα της φτώ-
χειας. Η... επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση µε 
το µεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στην Ευρώπη, αµέσως µετά 
τη Βουλγαρία. Να, λοιπόν πως προκύπτουν οι µισθοί κι οι συν-
θήκες Βουλγαρίας...

Νielsen. Σύµφωνα µε τελευταία της δηµοσκόπηση το 95% 
των Αυστραλών υποστηρίζει την έρευνα που εξήγγειλε η 

κυβέρνηση για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (βλ. σελ. 3), 
µε αφορµή τον σάλο που ξεσηκώθηκε για ανάλογα περιστα-
τικά στους κόλπους της Καθολικής εκκλησίας. Έτσι είναι, όταν 
το κράτος κι οι πολίτες δεν είναι προσδεδεµένοι ασφυκτικά σε 
κάποια θρησκεία, µπορούν να διεξάγουν έρευνες χωρίς φόβο 
και πάθος. Στις κοινωνίες που η θρησκεία αποτελεί παράγοντα 
κοινωνικής και πολιτικής επιρροής µία τέτοια εξέλιξη θα εµποδι-

ζόταν ή δεν θα είχε τόσο συντριπτική αποδοχή από τους πολίτες.

Ξ 
 αστεριά. Πότε θα κάνει επιτέλους ότι θα κάνει ξαστεριά;

Ο ΚΟΣΜΟΣ ήταν σε εγρήγορση και σας ενηµέρωσε αποκλει-
στικά την περασµένη Παρασκευή για την θετική εξέλιξη για 

την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Συµβο-
λή στην επιτυχία αυτή είχαν αρκετοί συµπάροικοι και φορείς και 
θα αναφερθούµε λεπτοµερέστερα στο θέµα αυτό στην αυριανή 
µας έκδοση για να µην αδικήσουµε κανέναν.

Πολυτεχνείο. ∆εν ξέρουµε αν ζει ή όχι, ωστόσο αποτελεί και 
σήµερα τον σηµατοδότη για αντίσταση ενάντια σε κάθε επι-

βολή, σε οποιαδήποτε πολιτική, στρατιωτική, οικονοµική ή κοι-
νωνική χούντα. Τα µηνύµατά του παραµένουν επίκαιρα, όπως 
τόνισαν στις οµιλίες τους οι κ.κ. ∆ανάλης, Τόλιος, Τσιλίµος και 
∆ρακόπουλος, στην εκδήλωση της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας ΝΝΟ για τα 39 από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. ∆ια-
βάστε στις σελίδες 21 και 22 ποιο ήταν το περιεχόµενο της εκδή-
λωσης, αλλά και τις σηµαντικές δηλώσεις των οµιλητών.

Ρουπακιώτης Αντώνης. Αποκάλυψε τον τρόπο µε τον οποίο 
«λειτουργούν» υπουργοί και κυβέρνηση: απλά υπογράφουν 

ότι τους φέρνει η τρόικα! Κορυφαία διαπραγµατευτική τακτική... 
Χάρις σε αυτήν την ειλικρίνειά του, πάντως, ο Αντώνης Ρουπα-
κιώτης είναι το πρώτο σίγουρο θύµα του επικείµενου ανασχη-
µατισµού.

Σ∆ΟΕ. Σύµφωνα µε αθηναϊκά δηµοσιεύµατα, εκτός από τον 
Γιάννο Παπαντωνίου το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλή-

µατος ελέγχει κι άλλα εφτά πολιτικά πρόσωπα, ώστε να διαπι-
στωθεί αν αποκόµισαν οικονοµικά οφέλη εκµεταλλευόµενα 
κυβερνητικούς θώκους. Πρόκειται για τέσσερις της Ν∆, τον Άρη 
Σπηλιωτόπουλο, το Νικήτα Κακλαµάνη και τους πρώην βουλευ-
τές Γιώργο Βουλγαράκη και Φαιβρωνία Πατριανάκου κι άλλους 
τρεις του ΠΑΣΟΚ, τον περιβόητο Τάσο Μαντέλη, τον Γιάννη Αν-
θόπουλο και τον Απόστολο Φωτιάδη. Τα περιουσιακά τους στοι-
χεία ελέγχονται, ενώ ανοίγουν και τραπεζικοί λογαριασµοί... Για 
να δούµε πόσοι ακόµη Άκηδες και Γιάννοι θα ξεπηδήσουν...

Τρίτη διαφορετική από τις υπόλοιπες είναι η σηµερινή για το 
ελληνικό ζήτηµα, καθώς συναντώνται για να αποφασίσουν 

οι Ευρωπαίοι (κι όχι µόνο) φωστήρες. Στο σηµερινό έκτακτο 
Eurogroup θα παρθούν οι ουσιαστικές αποφάσεις των υπουρ-
γών Οικονοµικών της Ευρώπης (παρουσία της Κριστίν Λα-
γκάρντ) για το ελληνικό ζήτηµα κι ο θεός να... δώσει καµιά δόση... 
Είναι απαραίτητη µία διατλαντική (αν όχι διαπλανητική!) συµφω-
νία, αφού πάνω στου κασίδη την κεφάλα πειραµατίζονται και 
τσακώνονται ∆ΝΤ και Γερµανοευρωπαίοι...

Υπονοούµενα µε πολλούς αποδέκτες είχε η δήλωση της Κρι-
στίν Λαγκάρντ το Σάββατο, ότι µια συµφωνία για την µείωση 

του χρέους της Ελλάδας θα πρέπει να στηρίζεται «στην πραγ-
µατικότητα κι όχι σε ευσεβείς πόθους». Είπε ακόµη ότι «στόχος 
είναι να διατηρήσουµε την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την 
ποιότητα των συµβουλών που δίδουµε», παραδεχόµενη έµµεσα 
πως έχουν δεχθεί πλήγµα από την πολιτική που ακολουθείται 
και την έλλειψη αποτελεσµάτων. Για ποια Άνγκελα χτύπησε η 
καµπάνα της Κριστίν; 

Φοιτητές. Είναι πολύ ενθαρρυντικό κι ελπιδοφόρο όταν ελ-
ληνικής καταγωγής φοιτητές των Πανεπιστηµίων του Σίδνεϊ 

παραβρίσκονται σε εκδηλώσεις της παροικίας ή συµµετέχουν σε 
αυτές, όπως συνέβη την Κυριακή στην εκδήλωση της  Ελληνι-
κής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ για την επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου. Σωστά το επεσήµανε κατά την οµιλία του ο Γενικός Πρόξενος, 
Βασίλειος Τόλιος.

Χαριτωµένο. Σε κάποια εκδήλωση προσφώνησαν τον κ. Τόλιο 
ως Γενικό Προξενέο (!) της Ελλάδας. Εντάξει, ο κ. Γενικός εί-

ναι σχετικά νέος, αλλά όχι και... προξενέος!... 

Ψαλίδι και µάλιστα αυτόµατο θεσπίζεται (όπως είχε ζητήσει ο 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε). Έτσι, οι περικοπές των δαπανών του 

ελληνικού κράτους θα γίνονται πλέον αυτόµατα ώστε να εξα-
σφαλίζεται ότι το (εκτροχιασµένο) πρόγραµµα που εφαρµόζεται 
στην Ελλάδα θα µένει «εντός τροχιάς». Να δεις που σε λίγο θα 
ζητήσουν να βάλουν και.. αυτόµατο πρωθυπουργό!... 

Ω 
 ρε (αυτόµατες) περικοπές που θα δουν τα µατάκια µας...

O Κόσμος ΤUESDAY 20 NOVEMBER 2012ΣΧΟΛΙΑ 5

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


