
Αρµστρονγκ. Ο Ντιν Άρµστρονγκ αποκάλυψε ότι η πε-
ρίφηµη φράση «ένα µικρό βήµα για τον άνθρωπο, ένα 

µεγάλο άλµα για την ανθρωπότητα» που είπε ο αδελφός 
του Νιλ όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη 
Σελήνη στις 20 Ιουλίου 1969,  δεν αποτέλεσε στιγµιαία 
έµπνευση, αλλά αποτέλεσµα σκέψης και προετοιµασίας. 
Εξάλλου, στο ντοκιµαντέρ «Man on the Moon» ο συγ-
γραφέας Andrew Chaikin ανέφερε ότι ο Άρµστρονγκ είχε 
δεχτεί πολλές προτάσεις για το τι να πει κι η αποκάλυψη 
του Ντιν Άρµστρονγκ ενισχύει την άποψη αυτή. Ευτυχώς, 
πάντως, που ο Αµερικανός ατροναύτης δεν ενέδωσε γιατί 
θα µπορούσε και να έχει πει... «ένα µικρό βήµα για τον άν-
θρωπο, ένα µεγάλο άλµα για την Coca Cola»!... Ή την Ford, 
την General Electrics, την Texaco κλπ....

Βερολίνο. Στην γερµανική πρωτεύουσα θα συναντηθεί 
σήµερα µε την Άνγκελα Μέρκελ (για τρίτη φορά από τον 

περασµένο Αύγουστο) ο Αντώνης Σαµαράς. Η συνάντηση θα 
είναι άτυπη και µακριά από τους δηµοσιογράφους κι έχει χα-
ρακτηρισθεί ως «ανεπίσηµη ανταλλαγή απόψεων» (βλ. σελ. 
10). Όχι, δεν έχουν τίποτα µυστικό να συζητήσουν, απλά στους 
δύο τρίτος δεν χωρεί... Ειδικά όταν είναι εκπρόσωπος του Τύ-
που κι όταν γίνεται απλή «ανταλλαγή απόψεων». Πάντως, πιο 
δηµιουργικό θα ήταν αν αντί για απόψεις αντάλασσαν λίστες!...

Γκάζι και γκαζάκια. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση 
προσπαθεί να πατήσει το γκάζι των ιδιωτικοποιήσεων και 

της ανάπτυξης (λέµε τώρα), άγνωστοι επιτίθενται µε γκαζάκια 
σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και σε γραφεία πολιτικών 
οργανώσεων και κοµµάτων. Αυτή είναι η «ενότητα» που δι-
αλαλεί µε κάθε ευκαιρία ο πρωθυπουργός;

∆ΝΤ. Και ο επικεφαλής οικονοµολόγος του ∆ιεθνούς Νο-
µισµατικού Ταµείου, Ολιβιέρ Μπλανσάρ, παραδέχεται (σε 

έκθεση που συνέταξε τον Οκτώβριο µε τον συνεργάτη του 
Ντάνιελ Λι) ότι η επιβαλλόµενη λιτότητα στις ευρωπαϊκές 
χώρες είναι ζηµιογόνος και δεν οδηγεί σε ανάπτυξη. Υπεν-
θυµίζεται ότι και το ∆ΝΤ είχε παραδεχθεί τον Οκτώβριο ότι 
τα προγράµµατα λιτότητας που επιβλήθηκαν αποδείχθηκαν 
περισσότερο δαπανηρά από το αναµενόµενο και δηµιούργη-
σαν οικονοµική ζηµία τρεις φορές περισσότερο από ότι είχε 
προβλεφθεί. Αυτή ήταν κι είναι η αιτία της διαµάχης µε την 
Γερµανία, η οποία επιµένει στην ίδια πολιτική λιτότητας, αφού 
αυτή βγαίνει κερδισµένη από την κρίση.

Εορτές τέλος. Πέρασαν και τα Φώτα και τώρα το µόνο που 
µένει είναι να... φωτισθούν οι έχοντες και κατέχοντες την 

εξουσία να κάνουν και κάτι καλό για τις κοινωνίες. Όχι τίπο-
τα άλλο, αλλά υπάρχει ορατό το ενδεχόµενο στον επόµενο 
αγιασµό των υδάτων να µην πετάξουν στη θάλασσα τον τίµιο 
σταυρό αλλά τον... άτιµο πολιτικό!...

Ζούγκλα. ∆εν µας έφτανε η γενικότερη ζούγκλα τώρα θα 
έχουµε και την «αυστραλιανή ζούγκλα». Πρόκειται για 

διαδικτυακή εφηµερίδα (στα πρότυπα της αυθεντικής «Ζού-
γκλας» του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου) που ανέβηκε στον 
αέρα από πρωτοβουλία του ∆ηµήτρη Κουτρουµάνη και του 
Βαγγέλη Μυγδάλη. Την χαιρετίζουµε σαν µία ακόµη έκφρα-
ση πολυφωνίας κι ευχόµαστε καλή τύχη µέσα στον γενικό 
χαµό και στην άγρια ζούγκλα του διαδικτύου και της σηµε-
ρινής εποχής. 

Η δηµοκρατικότητα ενός κόµµατος φαίνεται από τον τρό-
πο που λειτουργεί κι όχι από την ονοµασία του. Η ∆η-

µοκρατική Αριστερά έχει φανεί από καιρό πως πως είναι 
κατ’ ευφηµισµό Αριστερά ενώ τώρα αποδεικνύεται πως 
είναι κατ’ ευφηµισµό και ∆ηµοκρατική. Το κόµµα της συ-
γκυβέρνησης δείχνει την πόρτα της εξόδου σε δύο βου-
λευτές της, τον Οδυσσέα Βουδούρη και τον Πάρι Μουτσινά, 
επειδή διαφωνούν και διαφοροποιούνται δηµόσια µε την 
κεντρική γραµµή του κόµµατος στο θέµα της προανακρι-
τικής επιτροπής για τη «λίστα Λαγκάρντ». Οι δυο τους δή-
λωσαν πως έχουν την πρόθεση να στηρίξουν την πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτό δεν το άντεξε η... δηµοκρατικότητα του 
Φώτη Κουβέλη.

Θεοφάνεια. Με κατάνυξη, λαµπρότητα κι ενότητα γιόρτασε 
η παροικία µας τα Φώτα (βλ. σελ. 19-21). Ας ελπίσουµε να 

φωτιστούν κάποτε κι οι κήρυκες της µισαλλοδοξίας και του δι-
χασµού. Το ζητούν µε τη στάση τους όλοι οι επίσηµοι φορείς και 
οι χιλιάδες συµπάροικοι που βρέθηκαν φέτος στο Yarra Bay.

Ιστορίες για παιδιά. Μετά τα τηλεοπτικά... παραµύθια η Ρούλα 
Κοροµηλά αφοσιώνεται στη συγγραφή παραµυθιών για µι-

κρά παιδιά. Αυτό θα πει εξέλιξη...

Κύπρος. Στις 17 του επόµενου µήνα θα διεξαχθούν οι εκλο-
γές για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το διάταγµα της υπουργού Εσω-
τερικών, Ελένης Μαύρου, και την προκήρυξη των εκλογών. Ο 
δεύτερος γύρος, εφόσον χρειαστεί, θα διεξαχθεί µία εβδοµά-
δα αργότερα, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Μεγάλο φαβορί 
των εκλογών είναι - σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις - ο πρό-
εδρος του ∆ΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης. Ο (όποιος) νέος πρόε-
δρος, πάντως, θα έχει την «τιµή» να υπογράψει το µνηµόνιο 
µε το «καληµέρα» της θητείας του.

Λίστες. Λίστα από εδώ, λίστα από εκεί, λίστες να δουν τα 
µάτια σου µε µεγαλοκαταθέτες στο εξωτερικό... Εκτός 

από την περίφηµη «λίστα Λαγκάρντ» υπάρχουν ακόµη η «λί-
στα Λιχτενστάιν», η «λίστα Λουξεµβούργου», η λίστα της Ολ-
λανδίας κι η λίστα του Λονδίνου (βλ. σελ. 8,9). Κι ένας θεός 
ξέρει ποια άλλη λίστα θα ξεφυτρώσει ακόµη... Μέχρι στιγµής 
υπάρχουν έξι λίστες, µε βάση τις οποίες πάνω από 31.000 φο-
ρολογούµενοι ελέγχονται για απόκρυψη εισοδηµάτων ύψους 
15 δισ. ευρώ!!! Υπάρχει πολλαπλό θέµα. Ποιοι είναι αυτοί που 
εν καιρώ κρίσης πήραν των... οβολών τους στην αλλοδαπή; 
Ποιοι είναι οι 31.000 που «καταδίκασαν» τα εκατοµµύρια των 
συµπατριωτών τους µε πιο αυστηρή φορολόγηση και «στέ-
γνωµα» της αγοράς; Το ελληνικό κράτος γιατί απουσίαζε (ή 
έκανε τα στραβά µάτια) και δεν εισέπραξε τους φόρους; Σήµε-
ρα θα διορθώσουν την κατάσταση αυτοί που την εξέθρεψαν 
και την αποσιώπησαν; 

Μπε κάνουν τα πρόβατα, αλλά δεν αποκλείεται σύντο-
µα (κάποιοι) ελέφαντες να κάνουν... µπε-µπέ! Κι αυτό 

γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό (γνωστή κι ως «µπε-µπέ») απειλεί 
να αφήσει τη Γαλλία σε περίπτωση που δεν δοθεί χάρη σε 
δύο ελέφαντες που πρόκειται να θανατωθούν στη Λιόν (την 
Μπέιµπι και τον Νεπάλ). Εµφανίζεται έτοιµη να ακολουθήσει 
το παράδειγµα του Ζεράρ Ντεπαρντιέ αλλά για φιλοζωϊκό κι 
όχι για φορολογικό λόγο. Ε, κάπως έτσι, να δεις που οι Ρώ-
σοι θα αποκτήσουν και κινηµατογράφο (ή τουλάχιστον ηθο-
ποιούς) διεθνούς απήχησης... Τι, µόνο στο ποδόσφαιρο θα 
γίνονται µεταγραφές;

Ντεπαρντιέ Ζεράρ. Ο Γάλλος ηθοποιός αποδέχθηκε ήδη 
τη ρώσικη υπηκοότητα κι η περίπτωσή του έχει ξεση-

κώσει σάλο τόσο στη Γαλλία (επειδή την εγκαταλείπει για 
να µην φορολογηθεί βαριά), όσο και στη Ρωσία (επειδή την 
χαρακτήρισε «µεγάλη ∆ηµοκρατία»). Σύµφωνα µε τον Έλ-
ληνα οικονοµολόγο Γιάννη Βαρουφάκη, η Ελλάδα έχασε 
µία σηµαντική ευκαιρία να κάνει δικό της τον ξένο σταρ, κα-
θώς θα µπορούσε να τον προσελκύσει µε το «γενναιόδωρο 
πρόγραµµα φορολογικής ασυλίας για τους πλούσιους» που 
έχει εδώ και δεκαετίες. ∆εν έχει άδικο ο Έλληνας οικονοµο-
λόγος, αλλά από την άλλη στη Ρωσία δεν υπάρχουν χαρά-
τσια!... Ούτε τρικοµµατικές, µνηµόνια, λίστες, Χρυσές Αυγές 
και το κακό συναπάντηµα...

Ξύνουν το κεφάλι οι Έλληνες να καταλάβουν ποιος από 
όλους ∆ΕΝ έχει ευθύνες στην περίφηµη «λίστα Λα-

γκάρντ». Άντε να έλθουν όλα στο φως (ας το πιστέψουµε) για 
να πάρει ο καθένας ότι του αναλογεί…

Ο Τόµας Σόιµπλε, ο αδελφός του υπουργού Οικονοµικών 
της Γερµανίας, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, απεβίωσε την πε-

ρασµένη Πέµπτη σε ηλικία 64 ετών. Υπήρξε πρώην υπουρ-
γός Εσωτερικών της Βάδης-Βυρτεµβέργης, κι από το 2004 
ήταν πρόεδρος του ∆.Σ. της ζυθοποίας «Rothaus». Μπράβο 
στα αδέλφια, είχαν πιάσει καλά τα πόστα - κι έπιναν και τις 
µπυρίτσες τους...

Πατρίδα µου είναι η γλώσσα. Άλλη µία εκπληκτική δήλωση 
της ποιήτριας Κικής ∆ηµουλά (βλ. σελ. 22). Είπε κι άλλα 

πολλά ενδιαφέροντα σε συνέντευξή της στην «International 
Herald Tribune» (δηλαδή την παγκόσµια, έντυπη έκδοση των 
«New York Times»), ωστόσο η δήλωσή της αυτή µεταφέρει 
την συγκλονιστική πραγµατικότητα όλων µας. Την θυµόµαστε 
καθηµερινά όσο ζούµε µακριά από την Ελλάδα αλλά µαζί της 
µέσω της µοναδικής µας γλώσσας...

Ρεν Όλι. Ο Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αποκάλυψε ότι η τρικοµµατική κυβέρνη-

ση έκοψε µισθούς και συντάξεις περισσότερο από αυτό που 
είχε προβλεφθεί από το µνηµόνιο κι από τον προϋπολογισµό 
του 2012!!! Πολύ... γενναιόδωρη η κυβέρνηση µε τους µι-
σθούς των άλλων. Εξάλλου, ο Όλι Ρεν «διαβεβαίωσε» πως 
η ύφεση στην Ελλάδα θα συνεχισθεί και το 2013, ενώ και το 
πραγµατικό ΑΕΠ θα υποχωρήσει (κατά 4,2% σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις). Όµορφος κόσµος, Ολιρενικός...

Σκαφίδας Σταν (Ευστράτιος). Ο οµογενής καθηγητής νανοτε-
χνολογίας του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης ψηφίστηκε 

από την εφηµερίδα «The Age» ως µία από τις κορυφαίες προ-
σωπικότητες της Αυστραλίας που «θα γράψουν ιστορία στα 
χρόνια που έρχονται». Ο συµπάροικος ανακάλυψε ένα γενετικό 
τεστ το οποίο θα προβλέπει µε ακρίβεια 70% αν ένα παιδί δια-
τρέχει τον κίνδυνο να είναι αυτιστικό. Το τεστ αυτό αναµένεται 
να είναι διαθέσιµο σε πέντε χρόνια, ωστόσο ο ελληνικής κα-
ταγωγής καθηγητής έχει ήδη πάρει µία ξεχωριστή θέση στην 
επιστηµονική κοινότητα, κάνοντάς µας όλους περήφανους. 

Τασµανία. Η πιο ψυχρή περιοχή της Αυστραλίας καίγεται 
ενώ ο καύσωνας µαίνεται σε όλη τη χώρα (βλ. σελ. 6). Η 

πρωτεύουσα Χόµπαρτ έζησε την Κυριακή την πιο θερµή ηµέ-
ρα στην ιστορία της τα τελευταία 120 χρόνια (µε 41 βαθµούς 
Κελσίου) κι ο απολογισµός της πύρινης λαίλαπας ήταν µέχρι 
την Κυριακή 100 αποτεφρωµένες κατοικίες, 130.000 στρέµ-
µατα δασικής και καλλιεργήσιµης έκτασης και 100 αγνοούµε-
νοι. Πύρινα µέτωπα υπάρχουν και σε πολλές άλλες περιοχές 
της Αυστραλίας, όπως και στη ΝΝΟ, όπου εκατοντάδες πυρο-
σβέστες δίνουν µάχη µε τις φλόγες σε 80 διαφορετικά σηµεία. 

Υπάρχουν κι άλλοι δρόµοι κι άλλοι τρόποι τραγούδησε την 
δεκαετία του ’70 η Ελπίδα. Σήµερα εκλείπουν τόσο η... ελ-

πίδα όσο κι οι «άλλοι δρόµοι κι άλλοι τρόποι». Κάπου υπάρ-
χουν και περιµένουν να ξεπηδήσουν, αρκεί να το πιστέψουν 
αυτοί που µπορούν να τους φέρουν: οι ψηφοφόροι, οι λαοί...

Φορολογία. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ψηφισθεί το νέο 
φορολογικό, σύµφωνα τουλάχιστον µε όσα δήλωσε ο 

Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας. Η κυ-
βέρνηση Σαµαρά τρέχει να προλάβει τη συνεδρίαση του ∆ιε-
θνούς Νοµισµατικού Ταµείου και - κυρίως - το Γιούρογκρουπ 
στα τέλη του µήνα και θέλει να δείξει ότι όλα βαίνουν καλώς 
κι ότι είναι πια το καλό κι υπάκουο παιδί της τρόικας. Αυτό 
είναι που µε φοβίζει περισσότερο µε το νέο φορολογικό. Την 
ίδια στιγµή ακόµα κι ο γερµανικός Τύπος παραδέχεται ότι «οι 
Έλληνες δεν µπορούν να πληρώσουν τους φόρους», καταδει-
κνύοντας ότι το πρόβληµα για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών δεν είναι η φοροδιαφυγή αλλά η αδυναµία πληρω-
µής των φόρων και των οφειλών. Ουκ αν λάβοις παρά του µη 
έχοντος, αλλά έρχεται και νέα «φοροκαταιγίδα»...

Χαλάρωση ποια χαλάρωση; Ο Γιάννης Στουρνάρας προει-
δοποιεί πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για δηµοσιο-

νοµική χαλάρωση το 2013, εάν η Ελλάδα θέλει να διατηρήσει 
την αξιοπιστία των εταίρων της (αυτό που λέγαµε και παραπά-
νω). ∆ηλαδή, ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να... χαλαρώνει 
µε τα χαράτσια και τους κοµµένους µισθούς και συντάξεις για 
να πεισθούν οι εταίροι ότι το υποζύγιο αντέχει κι ότι η κυβέρ-
νηση κάνει καλά τη δουλειά της... Και πάνω που είχαµε αρχί-
σει να πιστεύουµε πως θα µπορούσαν τα πράγµατα να είναι 
πιο χαλαρά µετά τις δόσεις...

Ψωµιάδης Παναγιώτης. Έχασε οριστικά τη θέση του πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς ο  Άρειος 

Πάγος απέρριψε την προσφυγή του για την καταδίκη του σε 
φυλάκιση 12 µηνών µε αναστολή, για παράβαση καθήκοντος. 
Στη θέση του δεν εκλέγη ο αδελφός του ∆ιονύσης, αλλά ο 
Απόστολος Τζτζικώστας, µετά και το σεχτικό... σπρώξιµο της 
ηγεσίας της Ν∆. Έτσι, ο Παναγιώτης Ψωµιάδης που ηγήθηκε 
της προεκλογικής καµπάνιας της Ν∆ στη Μακεδονία ξεσπά-
θωσε κατά της ηγεσίας του κόµµατος. Τζάµπα έβαλε πλάτη;

Ω(ρό)ρα για µέτρα...
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