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Αθήνα. Δεν της φτάνουν τα τόσα προβλήματα που έχει, το μόνο 
που της έλειπε είναι να γίνει υποψήφιος δήμαρχός της ο Ηλίας 

Κασιδιάρης (αυτό σκέφτονται στη Χρυσή Αυγή)... Και μόνο σαν υπο-
ψηφιότητα αποτελεί βεβήλωση της μυριόχρονης ιστορίας της πόλης. 
Είπαμε, είναι βρώμικη πόλη η Αθήνα, αλλά όχι και... κασιδιάρικη!... 

Βρυξέλλες. Οι αρχηγοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης διαπραγματεύθηκαν στην βελγική πρωτεύουσα επί 40 ώρες 

(που 40 νά ‘ναι οι ώρες τους) για να αποφασίσουν... περικοπές και 
λιτότητα. Ευτυχώς που δεν τους άφησαν να διαπραγματευθούν για 
ακόμη 40 ώρες γιατί δεν θα έμενε τίποτα όρθιο...

Γιουροβίζιον (Eurovision). Κάθε χρόνο τέτοια εποχή μία τηλεοπτι-
κή ψύχωση χτυπά την ελληνική κοινωνία για τον περίφημο δια-

γωνισμό τραγουδιού (καλό πανηγυράκι κι αυτό - δες στο «ύψιλον» 
τι λέει ο Τζίμης Πανούσης). Ο ελληνικός τελικός θα διεξαχθεί την 
επόμενη Δευτέρα και τα τέσσερα υποψήφια τραγούδια παρουσιά-
σθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ξεχωρίζει το τραγούδι του Αγά-
θωνα Ιακωβίδη και των Κόζα Μόστρα, «Alcohol is free». Εκτός από 
τον τίτλο του τραγουδιού όλο το υπόλοιπο είναι γραμμένο στα ελλη-
νικά κι έχει συνδυασμό ήχων και μελωδιών, από παραδοσιακούς 
μέχρι βαλκανικούς και μοντέρνους. Θεωρούμε πως είναι το πρώτο 
φαβορί και το βαθμολογούμε με 9,5 γιατί είναι νεανικό και ζωηρό. 
Μας άρεσε πάρα πολύ και η Θωμαή Απέργη με το «One Last Kiss». 
Θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα προς την Ε.Ε. αλλά είναι ένα γρή-
γορο, έξυπνο, δυτικότροπο τραγούδι με εκληκτική τραγουδίστρια 
που ταιριάζει γάντι στον διαγωνισμό. Τη βαθμολογούμε με 9. Πολύ 
καλή η μπαλάντα «Angel» της Τζωρτζίνας και του Άλεξ Λεόν, αλλά 
δεν αποτελεί την προτίμησή μας και την βαθμολογούμε με 8. Τέλος, 
το τραγούδι της Αγγελικής Ηλιάδη είναι κάτι από τουρκομπαρόκ και 
σκυλάδικο της εθνικής και δεν μας πείθει πως πρέπει να εκπροσω-
πήσει την Ελλάδα στον συγκεκριμένο διαγωνισμό (εκτός κι αν γίνει 
σαν παρωδία!)... Το βαθμολογούμε με 2... 

Δημόσιο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η απόλυση χιλιάδων 
Ελλήνων δημόσιων υπαλλήλων η οποία είναι προ των πυ-

λών μετά από (διαρκή) απαίτηση της τρόικας. Μετά από δεκαετίες 
θα υπάρξουν απολύσεις (ή απομακρύνσεις ή διαθεσιμότητα) στο 
ελληνικό δημόσιο κι αφού πρώτα οι ιδιωτικός τομέας έχει υποστεί 
καθίζηση... Πέφτουν και τα τελευταία κάστρα του πάλαι ποτέ ρου-
σφετολογικού δικομματισμού...

Εμίρ Κουστουρίτσα. Ο σημαντικός Σέρβος σκηνοθέτης είπε (σε συ-
νέντευξή του στον Νίκο Φενέκ Μικελίδη) μία μεγάλη αλήθεια: «τον 

κόσμο τον κυβερνά η οικονομία του πολέμου και αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα». Ένα πρόβλημα για δυνατούς λύτες και δυνατούς λαούς...

Ζήσε αγρότη μου να φας επιδότηση!...

Η δημοκρατία στην Ελλάδα κινδυνεύει όχι μόνο από αυτούς που 
παραμόρφωσαν τα πρόσωπα των νεαρών ληστών-αντιεξου-

σιαστών (σε αντίθεση με τη Νορβηγία και τον μακελάρη Μπρέιβικ 
που δεν υπέστη ούτε μία γρατζουνιά), αλλά κυρίως από αυτούς που 
έστρεψαν τα νεαρά αυτά παιδιά στον δρόμο της τρομοκρατίας. Από 
αυτούς που δολοφονούν τα όνειρα και τους φίλους τους και τους 
αναγκάζουν να βγουν στους δρόμους με καλάσνικοφ... Οι συνθήκες 
γεννούν τέτοιου είδους αντιδράσεις και μάλλον θα δούμε πολλά 
ακόμη τέτοια φαινόμενα...

Θεοχαρούλη Κωνσταντίνα. Είναι η νέα ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο 
Σίδνεϊ. Το ΔΣ του κρατικού καναλιού αποφάσισε πρόσφατα τη 

μετακίνηση της δημοσιογράφου στην πόλη μας, ενώ μέχρι πρόσφα-
τα ήταν ανταποκρίτρια του σταθμού στη Θεσσαλία. Επίσης, η ΕΡΤ 
εδώ κι έναν χρόνο διαθέτει... ζευγάρι (και στη ζωή) ανταποκριτών 
στη Μελβούρνη, τους Α. Μάρκελο και Ε. Παπαεμμανουήλ. Τώρα πια 
τρίτωσαν οι ανταποκριτές της ΕΡΤ στην Αυστραλία, δηλαδή... Τρόικα 
και στην ενημέρωση!...

Ινδουϊστές. Η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των Ινδουιστών, το 
Κουμπ Μέλα, κορυφώθηκε την Κυριακή και περίπου 30 εκατομ-

μύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι βούτηξαν στα νερά της πόλης Αλα-
χαμπάντ, εκεί όπου συναντώνται οι ιεροί ποταμοί του Γάγγη και του 
Γιαμούνα. Στην πολυπληθέστερη συγκέντρωση ανθρώπων του κό-
σμου οι Ινδουϊστές συρρέουν ανά εκατομμύρια κάθε χρόνο (περίπου 
100 εκατομμύρια άτομα) στις όχθες του Γάγγη για να ξεπλύνουν τις 
αμαρτίες τους. Βέβαια, είναι τόσες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας 
που χιλιάδες χρόνια τώρα τις ξεπλένουν κι ακόμη να καθαρίσουν...

Κοινοβούλιο και κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Σαμαρά έχει υποβαθ-
μίσει καταφανώς τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Από το σχηματισμό της έχουν συνολικά ψηφιστεί στη Βουλή μόνο 
15 νομοσχέδια (7 εκ των οποίων αφορούσαν θέματα του υπουργεί-
ου Οικονομικών) έναντι 20 πράξεων νομοθετικού περιεχομένου 
- δηλαδή νομοθετεί η κυβέρνηση και όχι η Βουλή. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο έχει συνεδριάσει μόνο 3 φορές κι ουσιαστικά έχει αντι-
κατασταθεί από τις συναντήσεις των τριών αρηγών των κομμάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση 
κάνει μόνο δύο πράγματα: α’) ψηφίζει μόνο όσα έχουν σχέση κι είναι 
προαπαιτούμενα των μνημονίων και β’) βρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ!...

Λουκ Σίμπκινς (Luke Simpkins). Όπως μας πληροφορεί το Αυ-
στραλιανό Μακεδονικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο (Australian 

Macedonian Advisory Council - AMAC), ο εν λόγω ομοσπονδιακός 
βουλευτής του Συνασπισμού τον περασμένο μήνα - κατά την επί-
σκεψή του σε πενθήμερες εορταστικές εκδηλώσεις της παροικίας 
των Σκοπιανών - χαρακτήρισε τα Σκόπια μοντέλο μεταχείρισης των 
μεινοτήτων, ενώ κατέκρινε την Ελλάδα και την Αλβανία για τη στά-
ση που επιδεικύνουν στις σκοπιανές μειονότητες (απορία: που τις 
είδε να υπάρχουν στην Ελλάδα για να υπάρχουν και... διακρίσεις;)! 
Ο κ. Σίμπκιν έκανε και τον περασμένο Σεπτέμβριο ανάλογες δηλώ-
σεις κατά της Ελλάδας στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Επειδή οι 
εκλογές πλησιάζουν σημειώνουμε πως εκλέγεται στην περιφέρεια 
Cowan της Δυτικής Αυστραλίας, η οποία έχει μία από τις μεγαλύ-
τερες πληθυσμιακά κοινότητες των Σκοπιανών στην Αυστραλία. Ο 
κ. Σίμπκιν εκφράζει πολύ συχνά τις θέσεις του Γκρουέφσκι και των 
εθνικιστών στα Σκόπια, προκαλώντας τις αντιδράσεις και την δυσα-
ρέσκεια της AMAC, του ΕλληνοΑυστραλιανού Συμβουλίου, της Παμ-
μακεδονικής Ένωσης κι όλων των ελληνικής καταγωγής πολιτών 
στην Αυστραλία.

Μορινάγκα Γιότζι. Ο δήμαρχος της ιαπωνικής πόλης Οκουιζου-
μόμ στάθηκε στο πολιτιστικό του ύψος. Πέρυσι στήθηκαν στην 

συγκεκριμένη  πόλη της Ιαπωνίας αντίγραφα της Αφροδίτης της 
Μήλου και του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Κάποιοι σεμνότυφοι κά-
τοικοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη γύμνια των αγαλμάτων και 
ζήτησαν από το δήμαρχο να να καλύψει τα επίμαχα σημεία με ύφα-
σμα για να μην... «σκανδαλίζονταν τα παιδιά». Δυστυχώς, υπάρχουν 
ακόμη σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Ευτυχώς, ο δήμαρχος δεν ενέδω-
σε. (Σημείωση: τα περισσότερα διασωθέντα αγάλματα της αρχαιό-
τητας έχουν σπασμένες μύτες και γεννητικά όργανα από την εποχή 
που αντίστοιχοι «σεμνότυφοι» χριστιανοί τα «περιποιήθηκαν» κατά 
τα βυζαντινά χρόνια). 

Νέα πανεργατική απεργία έχει προκηρυχθεί στην Ελλάδα για την 
επόμενη Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου. Φουντώνουν οι αντιδρά-

σεις, συνεχίζεται το «θερμό» διάστημα προσαρμογής σε μία πραγ-
ματικότητα σκληρή κι απάνθρωπη...

Ξηλώθηκε η διοικητής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπο-
λης, Ελένη Σιουρούνη, μετά το περιστατικό εισβολής και ελέγ-

χου ασθενών από τη Χρυσή Αυγή, την περασμένη Τετάρτη. Μάλιστα, 
μία ημέρα αργότερα η διοικητής έδωσε κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τα μέλη της Χρυσής Αυγής, τονίζοντας πως έχουν κοινό στόχο! Ιστο-
ρίες για νοσοκομεία κι αρρώστους!...

Οι... αλάνθαστοι. Όχι δεν είναι τίτλος ταινίας του Χόλιγουντ για 
το δράμα του ελληνικού λαού και τα μνημόνια που έχουν επι-

βληθεί από τους δανειστές. Είναι ο χαρακτηρισμός (από αθηναϊκή 
εφημερίδα) των απεσταλμένων της τρόικας στην Ελλάδα, οι οποίοι 
ετοιμάζονται να μεταβούν με άγριες διαθέσεις (ξανά) στην Αθήνα 
στις αρχές του επόμενου μήνα. Προφανώς, για να επιβάλλουν την 
λανθασμένη συνταγή τους!...

Προϋπολογισμός. Για πρώτη φορά στα χρονικά της η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση(θα) έχει προϋπολογισμό λιτότητας. Αναμένετε με-

γαλύτερη ύφεση - αν κι εφόσον ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός 
περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο απαιτείται να ανάψει το 
πράσινο ή το κόκκινο φως στις αποφάσεις των ηγετών των κρα-
τών-μελών. Με τους αρχηγούς των κρατών τα κατάφεραν η Μέρ-
κελ κι ο Κάμερον, με τους ευρωβουλυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα 
ξεμπερδέξουν τόσο εύκολα...

Ρίο. Η διάσημη γιορτή Μπόλα Πρέτα (το πιο δημοφιλές πάρτι δρό-
μου του βραζιλιάνικου καρναβαλιού που συγκεντρώνει περίπου 

2 εκατομμύρια συμμετέχοντες κάθε χρόνο) ήταν χαοτική την Κυρια-
κή, καθώς αρκετοί άνθρωποι εγκλωβίσθηκαν στο πλήθος και λιπο-

θύμησαν ή εκδήλωσαν κρίσεις πανικού. Σύμφωνα με το Εuronews, 
«χρειάστηκαν ώρες μέχρι οι αρχές να ελέγξουν την κατάσταση και οι 
πρώτες βοήθειες να φτάσουν σε όλους τους τραυματίες». Η Βραζιλία 
θρηνεί ακόμα τον θάνατο 238 ανθρώπων (σε πυρκαγιά σε νυχτερινό 
κέντρο) κι οι Βραζιλιάνοι μπορούν να τα αντέξουν όλα αλλά όχι και 
να μετατραπεί σε εφιάλτης (και) το καρναβάλι...

Σημίτης Κωνσταντίνος. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας 
ζητά μέσω συνέντευξής του στην γερμανική «Handelsblatt» νέο 

«κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Την ίδια ώρα ο Πάνος Καμμέ-
νος τον κατηγορεί ότι συνεχίζει να κυβερνά παρασκηνιακά, με τους 
ανθρώπους του στο υπουργείο Οικονομικών: αρχικά τον Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου και σήμερα τον Γιάννη Στουρνάρα. Δεν ξέρου-
με αν (ο εκλεκτός των Γερμανών) συνεχίζει να κυβερνά υπογείως, 
ξέρουμε όμως ότι με την οχταετή του διακυβέρνηση προετοίμασε 
το σημερινό κατάντημα... Κι επειδή δεν μιλά στην τύχη, σημειώστε 
ότι το νέο «κούρεμα» είναι καθ ‘οδόν (κάτι που έχει διαφανεί κι από 
άλλες δηλώσεις)...

Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε το Σάββατο πως ανατέλλει 
μία νέα εποχή για την Τουρκία, καθώς τον Μάιο θα καταβάλλει 

την τελευταία δόση χρέους προς το ΔΝΤ και για πρώτη φορά από 
το 1958 δεν θα έχει σχέση δανειζόμενου με το Ταμείο. Ε, καιρός 
είναι να δημιουργηθούν κι εκεί οι ανάγκες για να χρειασθεί να ξα-
ναδανεισθεί!... (Πάντως, αν της πήρε 55 χρόνια για να απεμπλακεί 
φαντασθείτε τι δρόμο έχει να διανύσει ακόμη η Ελλάδα που βρί-
σκεται μόλις στον 3ο χρόνο!) 

Υπόνομος κι όχι ισόνομος. Ο Τζίμης Πανούσης, σε συνέντευξή του 
στη «Real News», δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι καιρός να πά-

ρουμε τα βουνά κι όχι να περιμένουμε τα βραβεία από την Γιουροβί-
ζιον. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει 
ισονομία. Ισονομία μεταξύ πολιτικών και πολιτών. Εδώ δεν υπάρχει 
τέτοιο πράγμα. Είδατε εσείς καμιά ισονομία;» Γνωστό: όλοι είναι ίσοι 
αλλά κάποιοι είναι ΠΙΟ ίσοι από τους άλλους... Φοβερή πηγή του κα-
κού αυτό...

Φίδι (που μας έφαγε). Οι Κινέζοι γιόρτασαν προχθές, Κυριακή, την 
πρωτοχρονιά τους κι υποδέχθηκαν το έτος του φιδιού. Αυτοί 

που γνωρίζουν λένε ότι κι αυτή η χρονιά θα φέρει πολύ νερό και 
πλημμύρες, καθώς είναι έτος του φιδιού του νερού (όπως ήταν πέ-
ρυσι το έτος του δράκου του νερού). Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ, η κινέζικη πρωτοχρονιά έχει ένα άλλο ρεκόρ, καθώς «σημα-
τοδοτεί τη μεγαλύτερη ετήσια μετακίνηση πληθυσμού στον κόσμο, 
αφού περίπου 200 εκατομμύρια Κινέζοι εργαζόμενοι συνωστίζονται 
σε τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα και πλοία για να γιορτάσουν την 
Πρωτοχρονιά με τους δικούς τους, που συχνά μένουν μακριά από τα 
αστικά κέντρα όπου εκείνοι εργάζονται».

Χαρλαύτη Μπέττυ. Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών,  έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι και με-

λοδραματική κι είναι  κάτοχος του London College of Music Diploma 
in Classical Singing Performance. Επίσης, έχει παρακολουθήσει 
master classes τραγουδιού στην Ελλάδα και τη Γερμανία κι έχει 
κάνει σπουδές παραδοσιακού αλλά και τζαζ τραγουδιού καθώς και 
ανώτερων θεωρητικών της μουσικής. Έχει εμφανισθεί σε πλήθος 
αφιερωμάτων σε Έλληνες συνθέτες (π.χ. τον Μιχάλη Σουγιούλ, τον 
Μάνο Χατζηδάκι  και τον Μίκη Θεοδωράκη), είναι συνεργάτιδα της 
Λαϊκής και Λυρικής Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» υπό τον γνω-
στό  μουσικοσυνθέτη κι εμφανίζεται με το  σχήμα μουσικής δωματί-
ου «The Shakespeare Ensemble», ερμηνεύοντας τραγούδια γραμ-
μένα για έργα του συγγραφέα. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη 
της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ποια νά ‘σαι συ», που περιέχει 
τραγούδια του Μιχάλη Σουγιούλ, σε ενορχήστρωση του  Γιώργου 
Σχοινά. Ακούσαμε την ανεπανάληπτη «Ζεχρά», την «Ξενομανία» 
και το «Αδύνατον να κοιμηθώ» κι αξίζει τον κόπο. Οι ερμηνείες είναι 
δυνατές και ζεστές, γλυκιές σαν παλιό κρασί και φρέσκες σαν το ξε-
κίνημα μιας δισκογραφικής πορείας...

Ψάρια. Σύμφωνα με τους ειδικούς των διεθνών οργανισμών, 
το 90% των αποθεμάτων ψαριών στη Μεσόγειο θεωρούνται 

υπεραλιευμένα.Η κατάσταση είναι δραματική για πολλά είδη αφού 
απειλούνται με εξαφάνιση. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο έδωσε την περασμένη Τετάρτη το πράσινο φως για 
μια επιπλέον αλιευτική ποσόστωση ορισμένων ειδών ψαριών. Λέτε 
μετά το ψωμί-ψωμάκι ο κοσμάκης να πει και το... ψάρι-ψαράκι;

Ωριαία συμβολικά μπλόκα στις εθνικές οδούς αποφάσισαν να 
στήνουν καθημερινά οι Έλληνες αγρότες, αλλά κι ένα μπλόκο 

σε κάθε νομό, καθώς αποφάσισαν την Κυριακή να κλιμακώσουν 
τις κινητοποιήσεις τους με πανελλαδικό συντονισμό όλων των 
μπλόκων. Ωστόσο, είναι χρόνια τώρα που η αγροτιά έχει χάσει τον 
δρόμο (εθνικό ή μη) και τον προσανατολισμό της κι έχουν μπλο-
κάρει προ πολλού οι επιδοτήσεις κι οι παραγωγές... Αναζητείται 
παραγωγική διέξοδος.

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


