
Ανεξάρτητοι Έλληνες ή Ανεξάρτητος Πάνος και Καµµένοι 
Έλληνες; Το θέµα έχει δηµιουργήσει και πολλά... ανε-

ξάρτητα σχόλια όπως ότι ο Πάνος Καµµένος είναι «ο µεγα-
λύτερος καραγκιόζης των τελευταίων δέκα χρόνων στην 
πολιτική». Αυτό δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για να πάρει 
µέσω twitter την απάντηση του Καµµένου ότι είναι ο «εθνι-
κός µαλ...κας»! Η στήλη δεν έχει κανέναν λόγο να µην τους 
πιστέψει και τους δύο!...

Βέρτης Νίκος. Θα πραγµατοποιήσει µικρή περιοδεία στην 
Αυστραλία τον προσεχή Φεβρουάριο ξεκινώντας από τη 

Μελβούρνη στις 15 Φεβρουαρίου). Την επόµενη ηµέρα, 16 
Φεβρουαρίου, θα εµφανισθεί στο «Le Montage» του Σίδνεϊ 
και µια εβδοµάδα αργότερα, στις 23 Φεβρουαρίου, θα πραγ-
µατοποιήσει εµφάνιση στο Ντάργουϊν, σε αποκλειστική, ιδι-
ωτική παράσταση για τον επιχειρηµατία κ. Χαλίκο και τους 
φίλους του. Μαζί του θα είναι η Τάµτα κι η Ευδοκία Καδή.

Γιούρογκρουπ. Σύµφωνα µε τον Γιάννη Στουρνάρα, «η 
απόφαση του Eurogroup για την εκταµίευση ποσού 

ύψους 52,5 δισ. ευρώ θέτει τέλος στα τρέχοντα σενάρια της 
ελληνικής χρεοκοπίας, της εξόδου της χώρας µας από το 
ευρώ και δηµιουργεί τις συνθήκες για βιώσιµη ανάπτυξη 
και υψηλότερη απασχόληση». ∆ηλαδή δεν θα ξανακούσου-
µε για τον φόβο χρεοκοπίας και την απειλή εξόδου από το 
ευρώ; Πολύ καλό για να το πιστέψουµε...

∆ίδυµα αγοράκια γέννησε η Καλοµοίρα, η οποία έγινε 
µητέρα για πρώτη φορά το Σάββατο. Να της ζήσουν και 

να τα χαίρεται.

Εκλογές. Το 2013 είναι χρονιά εκλογών για την Αυστραλία. 
Η κυβέρνηση αποκλείει το ενδεχόµενο εκπλήξεων και 

πρόωρης προσφυγής στην κάλπη κι οι πληροφορίες τοπο-
θετούν τη διεξαγωγή των εκλογών στα τέλη Αυγούστου, µε 
επικρατέστερη προς το παρόν ηµεροµηνία την 24η Αυγού-
στου.  Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν 
κάποιο Σάββατο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2013 και το µόνο 
βέβαιο είναι ότι κάποια στιγµή θα πάµε στις κάλπες µέσα στο 
νέο έτος. 

Ζυµώσεις. Η πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη-
στην Αυστραλία (και στο Σίδνεϊ) εικάζεται ότι έγινε στο 

πλαίσιο της επικείµενης παροχής ψήφων στους απόδηµους, 
την οποία ακούµε πολλά χρόνια αλλά και σήµερα. Ίσως αυτή 
τη φορά τα πράγµατα να έχουν κάποια βάση, γιαί αλλιώς δεν 
θα έτρεχαν από τώρα κάποιοι να πιάσουν πόρτα...

Ηρώδη της µέσης οικογένειας αποκάλεσε τον Αντώνη 
Σαµαρά ο Αλέξης Τσίπρας 9για να είναι και στο χριστου-

γεννιάτικο πνεύµα). Με το νέο µίνι φορολογικό να δεις που 
θα «ζωντανέψουν» από τον Ηρώδη και τον Εφιάλτη µέχρι 
τον ψυχοπαθή µε το πριόνι και τον Τζακ τον αντεροβάλτη... 
Πραγµατική σφαγή...

Θύµα φάρσας η κακής µεταχείρισης έπεσε η άτυχη νοσο-
κόµα Τζασίνθα Σαλντάνα; Μένει να αποδειχθεί, αν και 

συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο νεκρός παίρνει το µυστι-
κό στον τάφο του. Πάντως, η Ινδή νοσοκόµα άφησε σχετικό 
σηµείωµα (το ένα από τα τρία) που δείχνει ότι στην αυτοκτο-
νία δεν την έσπρωξαν οι φαρσέρ, αλλά οι συνάδελφοι και το 
υψηλόβαθµο προσωπικό του νοσοκοµείου.

Ιράν. Ο επικεφαλής των ιρακινών ενόπλων δυνάµεων, Χα-
σάν Φιρουζαµπαντί, δήλωσε ότι η προγραµµατισµένη ανά-

πτυξη πυραύλων Patriot στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας από 
το ΝΑΤΟ θα µπορούσε να οδηγήσει σε «παγκόσµιο πόλεµο». 
Οι Γερµανοί βουλευτές ενέκριναν µε µεγάλη πλειοψηφία την 
αποστολή των πυραύλων, οι οποίοι θα αναπτυχθούν στην 
πόλη Καχραµανµαράς (στη νότια Τουρκία), περίπου 100 χι-
λιόµετρα από τα σύνορα µε τη Συρία. Οι εν λόγω πύραυλο 
αναµένεται ότι θα είναι σε επιχειρησιακή ετοιµότητα στις 
αρχές Ιανουαρίου 2013. Οι... Μάγια τι λένε για όλα αυτά; 

Κονέκτικατ. Στην αµερικάνικη πολιτεία γράφτηκε άλλη µία 
τραγωδία µε θύµατα αθώους. Το µακελειό στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο «Σάντι Χουκ» του Νιουτάουν έγινε από γιο δασκά-
λας και κατέδειξε πόσο αρρωστηµένη είναι η εποχή µας. Το 
ερώτηµα είναι πόσο άδικα κι αναίτια φεύγουν από τη ζωή 
αθώες ψυχές, πόσα ακόµη παιδιά θα πεθάνουν από τα χέρια 
ενός µανιακού. Από τη συγκεκριµένη τραγωδία γλύτωσαν 
τρία παιδιά, τρεις δασκάλες και µία βιβιοθηκάριος ελληνι-
κής καταγωγής (έσωσε 15 παιδάκια), αλλά πλήρωσαν µε τη 
ζωή τους 20 µαθητές κι 7 ενήλικοι, οι οποίοι πυροβολήθη-
καν από 3 έως 11 φορές... Που ζούµε;

Λάνζα Άνταµ είναι το όνοµα του 20χρονου που σκόρπισε 
τον θάνατο στο σχολείο του Νιουτάουν. Σύµφωνα µε δύο 

συµµαθητές του, ήταν ένας «ντροπαλός κι ασυνήθιστα έξυ-
πνος µαθητής», γεγονός που αυξάνει τα ερωτηµατικά για την 
αποτρόπαια πράξη του. Αφού σκότωσε την µητέρα του στο 
σπίτι µετά πήγε στο σχολείο οπλισµένος σαν αστακός για να 
σκορπίσει τον όλεθρο... Τι έφταιγαν τα παιδάκια; 

Μέρκελ Άνγκελα. Η Γερµανίδα καγκελάριος τόνισε 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφηµερίδα 

«Braunschweiger Zeitung» ότι «βρισκόµαστε σε µια δι-
αδικασία που θα διαρκέσει χρόνια». Λες και δεν το είχαµε 
καταλάβει ότι  θα κρατήσει χρόνια η µνηµονιακή κολώνια... 
Απλά, το ακούµε πλέον κι επίσηµα για να το εµπεδώσουµε...

ΝΝΟ. Οι µαθητές της Α’ Λυκείου στα σχολεία της πολιτεί-
ας θα διδάσκονται για τις γενοκτονίες των Οθωµανών 

κατά των Ελλήνων, των Ποντίων, των Αρµενίων και των 
Ασσύριων. Καιρός είναι να ειπωθεί η Ιστορία για τις πραγ-
µατικές γενοκτονίες, γιατί µόνο για κάποια ολοκαυτώµατα 
µας λένε…

Ξεκάθαρη και σταράτη θέση πήρε η Ένωση Εισαγγελέων 
Ελλάδος, η οποία µε ανακοίνωσή της κατακεραυνώνει 

τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα ότι «ενεργεί 
παρά το Σύνταγµα» κι ότι παροτρύνει τους πολίτες να µην 
συµµορφωθούν µε δικαστική απόφαση. Αιτία η παρέµβαση 

του υπουργού να ζητήσει από τη ∆ΕΗ να εισπράττει κανονι-
κά το τέλος ακινήτων (= χαράτσι), παρά την αντίθετη απόφα-
ση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου που το έκρινε παράνοµο. 
Μπράβο στους Έλληνες Εισαγγελείς, όµως όταν ο πρώτος 
που παρανοµεί είναι ο υπουργός Οικονοµικών δεν είναι πε-
ρίεργο που οι µισοί Έλληνες φοροδιαφεύγουν... Έχουν τα 
παραδείγµατα της ανοµίας µπροστά τους...

Οµπάµα. Το 2012 δεν κέρδισε µόνο τις προεδρικές εκλο-
γές των ΗΠΑ και µία δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, 

αλλά και µία διαδικτυακή πρωτιά. Το «τιτίβισµά» του αµέ-
σως µετά την επανεκλογή του έσπασε ρεκόρ, καθώς αναπα-
ράχθηκε περισσότερες από 800.000 φορές, σε 90 χώρες! Στο 
συγκεκριµένο τιτίβισµα έγραψε ««τέσσερα χρόνια ακόµα» κι 
υπήρχε φωτογραφία του αγκαλιά µε τη σύζυγό του, Μισέλ... 
Από «τιτιβίσµατα» καλά τα πάει αλλά έχω µία απορία: εννο-
ούσε «τέσσερα χρόνια ακόµα» πρόεδρος ή «τέσσερα χρόνια 
ακόµα» παντρεµένος; 

Προφητείες. Η συντέλεια του κόσµου είναι και πάλι... της 
µόδας, µε αφορµή το περίφηµο ηµερολόγιο των Μάγιας 

που προβλέπει το τέλος µίας εποχής (όχι του κόσµου) στις 
21 ∆εκεµβρίου. Οι επαγγελµατίες του φόβου το χρησιµοποί-
ησαν για να δηµιουργήσουν σενάρια καταστροφής, ενώ η 
καταστροφή µπορεί και να µας έχει βρει ήδη. Για να καθη-
συχάσει τους πιστούς ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου του 
Βατικανού, Ιησουίτης ιερέας Χοσέ Φούνες, δήλωσε ότι «η 
υπόθεση των Μάγια, ότι το τέλος του κόσµου έρχεται, δεν 
είναι ορθολογική και δεν στηρίζεται σε καµιά επιστηµονική 
βάση». Λες κι είναι ορθολογικά κι έχουν επιστηµονική βάση 
όσα διδάσκουν οι σηµερινές θρησκείες...

Ρευστότητα. Είναι το µεγάλο ζητούµενο της ελληνικής οι-
κονοµίας αλλά κι η µεγάλη πραγµατικότητα της πολιτικής 

σκηνής της Ελλάδας. Η µία αναζητείται, η άλλη ξεχειλίζει. Κι 
όσο δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, τόσο µεγαλώνει η 
ρευστότητα στον πολιτικό κόσµο.

Σίδνεϊ Ολύµπικ. Η ελληνική οµάδα του Σίδνεϊ είναι απο-
κλεισµένη από το έντυπο του «πιστολέρο». Έτσι, βγαίνει 

οφσάιντ όχι µόνο στις συνειδήσεις των Ελλήνων φιλάθλων, 
αλλά και στη δηµοσιογραφική της υποχρέωση να ενηµερώ-
νει αντικειµενικά κι υπεύθυνα. Αποδεικνύει για άλλη µία 
φορά ότι δεν λειτουργεί µε δηµοσιογραφική δεοντολογία και 
καταδεικνύει πόσο σηµαντική είναι η ύπαρξη του ΚΟΣΜΟΥ. 
Φανταστείτε να έπαιζαν µόνοι τους µπάλα πόσος κόσµος θα 
είχε δει κόκκινη κάρτα και θα είχε αποκλεισθεί...

Τσιάβου Αλεξάνδρα. Η Ελληνίδα Ολυµπιονίκης και πα-
γκόσµια πρωταθλήτρια της κωπηλασίας (µε παρτενέρ 

της στη δίκωπο την Χριστίνα Γιαζιτζίδου) θα έλθει τον προσε-
χή Φεβρουάριο στο Σίδνεϊ, όπου και θα παραµείνει για έναν 
µήνα περίπου. Γεννήθηκε λίγο έξω από την Ηγουµενίτσα και 
µε την παρουσία της στο Σίδνεϊ θα τιµήσει τις εκδηλώσεις 
των Ηπειρωτών µας, οι οποίοι την επόµενη χρονιά θα γιορ-
τάσουν τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Ηπείρου από 
τον οθωµανικό ζυγό και της ενσωµάτωσής της στην Ελλάδα.

Υπάλληλοι της ελληνικής Βουλής. Το τρανό παράδειγµα 
ότι όλοι οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι είναι ίσοι, αλλά 

κάποιοι είναι πολύ πιο ίσοι από τους άλλους...

Φωτιά πήραν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το κόµµα θυµί-
ζει... καµµένη γη. Έλα όµως που στο κόµµα του... Καµ-

µένου δεν µιλάνε για φωτιά...

Χρυσοί αποδείχθηκαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας 
το 2004. Όχι επειδή διέπρεψε ο ελληνικός αθλητισµός 

και µάζεψε πολλά χρυσά µετάλλια, αλλά επειδή θριάµβευ-
σε το παρασκήνιο κι οι Αγώνες στοίχισαν τέσσερις φορές 
περισσότερο απ’ ότι ήταν το αρχικό ποσό: από τα 7,7741 δισ. 
ευρώ ο λογαριασµός εκτινάχθηκε στα 30 δισ. ευρώ!!! Όπως 
καταλαβαίνουµε, ο καθένας έδωσε... τον αγώνα του... Και 
µερικοί πήραν και το(ν) χρυσό!

Ψυχραιµία γιατί οι χρεοκοπίες είναι συνηθισµένο φαινό-
µενο. Πολύ περισσότερο για την Ελάδα, η οποία τελεί 

σε µόνιµη σχεδόν βάση σε καθεστώς χρεοκοπίας κι είναι 
πρωταθλήτρια στο σχετικό θέµα, ακολουθούµενη από Με-
ξικό, Περού και Ρωσία. Ακόµη και χώρες όπως η Γαλλία κι 
η Ισπανία έχουν πτωχεύσει πολλές φορές. Τι ψυχή έχει µία 
ψυχρολουσία ακόµη;...

Ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο µας έκαναν κάποιοι «φί-
λοι». Θα απαντήσουµε µε εκπλήξεις. Από το νέο έτος.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Η Αλεξάνδρα Τσιάβου θα έλθει τον προσεχή Φεβρουάριο 
στο Σίδνεϊ και θα παραµείνει για έναν µήνα περίπου.


