
Αφγανιστάν. Η Χίλαρι Κλίντον µετέβη το Σάββατο στην Κα-
µπούλ κι ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ παραχωρούν στην ασι-

ατική χώρα το καθεστώς του «σηµαντικού εκτός ΝΑΤΟ συµ-
µάχου».  Σε ανάλογο καθεστώς βρίσκονται και χώρες όπως το 
Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Μπαχρέιν και το Πακιστάν. 
Τι σηµαίνει αυτό το καθεστώς  «σηµαντικού εκτός ΝΑΤΟ συµ-
µάχου»; Απλά ότι οι εν λόγω χώρες µπορούν να αγοράζουν νό-
µιµα και µε τις ευλογίες του ΝΑΤΟ τα προϊόντα της πολεµικής 
βιοµηχανίας των ΗΠΑ. Όχι παίζουµε...

Βαρύ κι ασήκωτο αναµενόταν να είναι χθες το κλίµα για τον 
Έλληνα υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα στην 

παρθενική του συµµετοχή σε Eurogroup. Οι εταίροι κι οι εταί-
ρες πιέζουν να ξαναµπεί σε τροχιά η υλοποίηση του µνηµονίου 
στην Ελλάδα κι απειλούν (ναι ξανά) ότι θα κλείσουν την κάνου-
λα της χρηµατοδότησης. Στο τραπέζι και τα πρώτα πορίσµατα 
των ελεγκτών της τρόικας. Ευτυχώς, στείλαµε τον Στουρνάρα 
να τους εξηγήσει...

Γάτα. Εξαιρετικός ο καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου που µας 
ήλθε από την Κύπρο (από το Τµήµα Αρχαιοτήτων), στη διά-

λεξη που έδωσε την Κυριακή στην Κυπριακή Κοινότητα. Μας 
µίλησε για αρκετά άγνωστα στοιχεία για το παρελθόν της Κύ-
πρου - από αρχαιολογικής και πολιτιστικής πλευράς. Μεταξύ 
άλλων σηµαντικών, µάθαµε επίσης ότι η αρχαιότερη εξηµε-
ρωµένη γάτα στην παγκόσµια αρχαιολογία έχει βρεθεί σε ανα-
σκαφές στη µεγαλόνησο και συγκεκριµένα στην Παρεκκλησιά. 
Χρονολογείται στην πρώιµη νεολιθική περίοδο, γύρω στο 8.000 
π.Χ. Βρε, εδώ εξηµερώνανε τις γάτες πριν χιλιάδες χρόνια, 
στην... τρόικα θα κωλώσουν; (που δεν είναι και τόσο... γάτα!)

∆ρακουλέσκου. Έτσι «βάφτισε» την Ντέλια Βελκουλέσκου 
ο κυπριακός Τύπος. Η Ντέλια Βελκουλέσκου είναι µία 

σκληρή 37χρονη τεχνοκράτης, η οποία εκπροσωπεί το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο στον Μηχανισµό Στήριξης που ανα-
λαµβάνει την εποπτεία της κυπριακής οικονοµίας. Σύµφωνα 
µε το «Έθνος»: «Βελκουλέσκου είναι το συζυγικό της επίθετο. 
Πολιτογραφήθηκε έτσι όταν παντρεύτηκε τον διακεκριµένο 
γιατρό Βίκτορ Βελκουλέσκου. Το πατρικό της είναι Μοράου. Το 
βαφτιστικό της όνοµα, Ντέλια, προδίδει την αγάπη των γονιών 
της για την αρχαία Ελλάδα. Ανάγεται στη ∆ηλία Αρτέµιδα». Μας 
«έφαγε» η πολλή αγάπη!...

Επαναδιαπραγµάτευση. Γράψαµε την Παρασκευή πως «το 
θέµα της επαναδιαπραγµάτευσης έκλεισε (αν υπήρξε ποτέ) 

το βράδυ της 17ης Ιουνίου». Τη θέση αυτή διατύπωσε το Σάβ-
βατο στο ελληνικό Κοινοβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας, στην οµιλία 
του για τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης Σαµαρά. 
Είναι η πραγµατικότητα, την οποία καταγράφουµε.

Ζέστη στα όρια καύσωνα θα έχει για µία εβδοµάδα η Ελλάδα. 
Όχι, ρε παιδιά, τώρα που ετοιµαζόταν η κυβέρνηση να πέσει 

µε τα µούτρα στη δουλειά...

Η αρχαιολογία στην Κύπρο σήµερα. Αυτός ήταν ο τίτλος της 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσας οµιλίας του Κύπριου αρχαιο-

λόγου Γεώργιου Γεωργίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Ύπατης Αρµοστείας της Κύπρου στην Αυστραλία για την ανά-
ληψη της προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία.

Θαυµαστής του Αλέξη Τσίπρα φέρεται να δηλώνει ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Καραµανλής, σύµφωνα µε ρε-

πορτάζ της Real News. Σύµφωνα µε την αθηναϊκή εφηµερίδα, 
ο πρώην πρωθυπουργός συνηθίζει να αναφέρει: «Εγώ τον 
Τσίπρα τον πάω. Έχει κάτι φρέσκο. Πέτυχε να είναι αξιωµατική 
αντιπολίτευση µε πολύ υψηλό ποσοστό. Αν όµως κέρδιζε, θα 
ήµασταν σήµερα εκτός Ευρώπης». Ναι µεν, αλλά, δηλαδή...

Ιστορία. Η µοναδική επιστήµη κατά την οποία κοιτάς πίσω για 
να πας µπροστά… Μην σταµατάτε να την ερευνάτε.

Κακοµοίρης. Ότι και να του πεις θα είναι λίγο. Του αφιερώ-
νουµε τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη: «Κι αν δεν 

µπορείς να κάνεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προ-
σπάθησε τουλάχιστον όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις».

Λατρεία. Οι Γερµανοί ψηφοφόροι λατρεύουν την Άνγκελα 
Μέρκελ, επειδή υπερασπίζεται κι εκφράζει τα συµφέροντα 

της χώρας της, όσο άσχηµο κι αν είναι αυτό για τους υπόλοι-
πους λαούς. Έτσι, το 66% των Γερµανών είναι ευχαριστηµένοι 
µε την πολιτική που ακολουθεί η καγκελάριος Μέρκελ και το 
58% πιστεύει ότι η στάση της για την αντιµετώπιση της κρίσης 
στην ευρωζώνη είναι σωστή κι αποφασιστική. Όπως καταλα-
βαίνετε, τα δύσκολα (για τους άλλους) θα συνεχιστούν, καθώς 
η Γερµανία κερδίζει από την κρίση. Μην έχουµε καµία ψευδεί-
σθηση ότι µπορεί να αλλάξει στάση η Μέρκελ ή των Γερµανών.

Μποζόνιο. Ο µητροπολίτης Πειραιά Σεραφείµ είπε ότι στο 
µποζόνιο κρύβεται το «αποκρουστικό πρόσωπο του δαι-

µονισµού». Κι εγώ που νόµιζα ότι κρύβεται το πρόσωπο... του 
Μπόζο!... 

Νέα Ελληνική Γραµµατική της Ε’ και ΣΤ’ δηµοτικού, αναφέ-
ρει ότι τα φωνήεντα είναι πέντε (!), δηλαδή τα: α, ε, ι, ο, και 

το ου (!). Όπως διαπιστώνετε, τα η, υ, ω έχουν καταργηθεί (!).  
Τα σύµφωνα από 17 έµειναν µόνον τα 15 (!), ενώ τα ξ και ψ δεν 
υπάρχουν πλέον (!). Τα πήραν κι αυτά η λιτότητα και τα µνηµο-
νιακά µέτρα; 

Ξέφραγο αµπέλι έµοιαζε η Βουλή κατά τις οµιλίες των πολι-
τικών αρχηγών το Σάββατο. Ανάλογα µε το ποιος µιλούσε, 

άλλοι έµπαιναν κι άλλοι έβγαιναν. Μόνο οι βουλευτές της συ-
γκυβέρνησης παρέµειναν σταθεροί στις θέσεις τους. Οι βου-
λευτές της Χρυσής Αυγής παρακολούθησαν µόνο την οµιλία 
του αρχηγού τους (δεν την χειροκρότησαν κι έτσι ήταν η µο-
ναδική που δεν πήρε ούτε ένα χειροκρότηµα), ενώ τα κόµµατα 
της Αριστεράς είχαν αποχωρήσει. 

Οµοφυλόφιλοι. Η καλύτερη χώρα να ζει ένας οµοφυλόφιλος 
στην Ευρώπη είναι το Ηνωµένο Βασίλειο (που αλλού;). Το 

δήλωσε περιχαρής ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάµε-
ρον, ο οποίος νοιώθει βαθιά συγκινηµένος που µετά το Αδαµά-
ντινο Ιωβηλαίο και τους Ολυµπιακούς Αγώνες το Λονδίνο γιορ-
τάζει και το World Pride. Έτσι όπως το πάνε σε λίγες δεκαετίες 
θα... γιορτάζουµε το Αδαµάντινο Ιωβηλαίο των Ολυµπιακών 
Αγώνων του World Pride!...

Πρώιµη ελληνική επιγραφή στην Κύπρο. Είναι γραµµένη 
πάνω σε σούβλα και µάλιστα αρχαία (του 1.000 π.Χ.)! Εχει 

και το όνοµα του ιδιοκτήτη, κάποιου Οφέλτη (ή µήπως... οφει-
λέτη;). Αυτό ήταν ένα από τα πολλά που µάθαµε από τη διάλεξη 
του καθηγητή Γεωργίου την Κυριακή στην Κυπριακή Κοινό-
τητα. Στις σούβλες και στα σουβλάκια είµαστε ειδικοί από την 
αρχαιότητα...

Ρεζερβουάρ έχει η ∆ηµοκρατία; Ο Άδωνις Γεωργιάδης θεω-
ρεί πως «είναι ξεφτίλα ένας βουλευτής να µπαίνει στο λε-

ωφορείο». Μάλιστα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αν είναι έτσι, να την 
καταργήσουµε την ∆ηµοκρατία να πάµε σε άλλο καθεστώς!» 
∆ηλαδή από εκεί εξαρτάται η ∆ηµοκρατία; Για ένα αυτοκίνητο 
στον Άδωνι έγιναν τόσοι και τόσοι κοινωνικοί αγώνες; Κι αφού 
το κράτος είναι ανάλγητο, ας έλθει καµιά χούντα να κυκλοφορεί 
ο κ. Γεωργιάδης µε τανκ για να µην παραπονιέται…

Σοκ προκαλούν οι αυξανόµενες καθηµερινές αυτοκτονίες 
στην Ελλάδα, καθώς πλέον σηµειώνεται τουλάχιστον µία 

ανά ηµέρα! Αυτή είναι η Ελλάδα των µνηµονίων και της τρό-
ικας... (διάβασε και σχετικό σχόλιο του Χάρυ Κλυνν στο «φ»).

Τσιάρας Κωνσταντίνος. Ο γιατρός, βουλευτής Καρδίτσας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ο νέος υφυπουργός Εξωτερικών 

της Ελλάδας, αρµόδιος για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού. 
Πότε θα έλθει προς τα εδώ, να του κάνει ο «φίλος» µας το τρα-
πέζι και να του ζητήσει καµιά εξυπηρετησούλα, ένα δανειάκι, 
µία επιχορηγησούλα; Πρέπει να βιαστεί, γιατί το «παλλικάρι» 
έχει «στεγνώσει»!...

Υστερα λένε πως  Κασιδιάρηδες υπάρχουν µονάχα στην 
Ελλάδα... Στην Ιορδανία ένας πολιτικός που συµµετείχε σε 

τηλεοπτική εκποµπή έχασε τον έλεγχο και... τράβηξε πιστόλι 
εναντίον του συνοµιλητή του, ενώ λίγα δευτερόλεπτα νωρίτε-
ρα του είχε πετάξει το παπούτσι στο κεφάλι! Αυτές είναι συζη-
τήσεις!...

Φόβος. ∆ύο ηµέρες πριν τις εκλογές της 17ης Ιουνίου γρά-
ψαµε πως «ο φόβος φυλάει την κάλπη», κάτι που αποδεί-

χθηκε την ηµέρα της εκλογικής αναµέτρησης. Επίσης, στην 
πρώτη µας έκδοση µετά τις εκλογές είχαµε για πρωτοσέλιδο: 
«Νικητής ο φόβος». ∆εν είµαστε οι µόνοι που έχουν αυτήν την 
άποψη. Μαζί της συντάσσεται κι ο Χάρυ Κλυνν, όπως φάνηκε 
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο cosmos.gr. Είπε ο σπου-
δαίος κωµικός: «Η πράξη που χαρακτήρισε τους Έλληνες σε 
αυτές τις εκλογές τους υποτιµά και τους υποβιβάζει. Κυριάρχη-
σε η έννοια του φόβου. Από φόβο ψήφισαν, αλλά για να µη χά-
σουνε τι; Κάποιον που είναι κεφαλαιούχος, κάποιον που ανήκει 
στην τάξη των αρπακτικών ή των νταβατζήδων ή των βολεµέ-
νων (βλέπε δηµόσιοι υπάλληλοι µε 35-40 εκ. στην τράπεζα), τον 
καταλαβαίνω. ∆εν µπορώ όµως να συγχωρήσω αυτούς που τη 
µία µέρα ψηφίζουν τους βιαστές τους και την άλλη µέρα ανε-
βαίνουν στον 5ο όροφο για να αυτοκτονήσουν».

Χωρίς µεγάλο στήθος ή µε ένα καλό πουλόβερ ίσως να την 
είχε γλυτώσει η 22χρονη Αυστραλή Τόνι Γουόλκερ, η οποία 

έγινε διάσηµη στο διαδίκτυο γιατί διέπραξε ληστεία προτάσσο-
ντας εκτός από µαχαίρι και το τεράστιο µπούστο της... Η ιστορία 
πήρε τέτοια έκταση που η ξανθιά ληστής µε τα πλούσια προ-
σόντα παραδόθηκε στην αστυνοµία, όπως κι ο συνεργός της. 
Άλλη φορά να προσέχει πως… ντύνεται όταν πηγαίνει για λη-
στεία…

Ψήφος εµπιστοσύνης. ∆όθηκε κι αυτή και τώρα µπορούµε 
να πορευθούµε µε... εµπιστοσύνη προς το µέλλον. Έτσι κι 

αλλιώς τώρα έχουµε δύο τρόικες. Μία η γνήσια και µία η συ-
γκυβέρνηση...

Ωχ τον ταλαίπωρο τον Άκη. Οι µίζες δόθηκαν - το παραδέχε-
ται - αλλά ο Άκης δεν πήρε ούτε ένα ευρώ! Τον καηµένο...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


