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Αλβανοί. Η κρίση είχε σαν αποτέλεσµα την µαζική τους απο-
χώρηση από την Ελλάδα. Τώρα «απειλούν» ότι θέλουν να 

µεταναστεύσουν στην Αυστραλία (βλ. σελ. 22), αλλά δεν βλέπου-
µε να έχουν και πολύ µεγάλη τύχη. Υπάρχουν άλλοι... «Αλβανοί» 
σ’ αυτή τη χώρα...

Βήµα µικρό, τεράστιο κι ιστορικό έκανε ο Νιλ Άρµστρονγκ, 
όταν έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. 

Τώρα πια έχει περάσει κι ο ίδιος στην ιστορία, αφού όµως πρώτα 
έκανε πραγµατικότητα το όνειρο αµέτρητων γενιών. Καλή τύχη 
κ. Γκόρσκι...

Γύµνια. Ο πρίγκηπας είναι γυµνός. Την περασµένη Παρασκευή 
η αγγλική «Sun» έγινε η πρώτη εφηµερίδα της Αγγλίας που 

δηµοσίευσε τις φωτογραφίες του γυµνού πρίγκηπα Χάρι, σπά-
ζοντας έτσι την συµφωνία µε το Μπάκιγχαµ. Οι φωτογραφίες 
ελήφθησαν κατά την διάρκεια των πριγκηπικών διακοπών στο 
Λας Βέγκας και η πρώτη δηµοσίευσή τους έγινε στην αµερικα-
νική ιστοσελίδα ΤΜΖ. Έτσι, ο Χάρι έγινε θέµα και µάλιστα όχι και 
τόσο... ΧΑΡΙτωµένο!... Όπως και νά ‘χει, πάντως, µεγάλη η χάρη 
του Χάρι!...

∆εινόσαυρος. Ένα νέο είδος δεινόσαυρου ανακαλύφθηκε 
σε περιοχή της Γαλλίας (βλ. σελ. 25). Έζησε πριν από 75 

εκατοµµύρια χρόνια κι ονοµάσθηκε «αθίγγανος δεινόσαυ-
ρος», λόγω των οµοιοτήτων του µε συγγενικούς δεινοσαύ-
ρους της Ρουµανίας. Αυτό το νέο είδος ανήκει στην οικογέ-
νεια των τιτανόσαυρων, των οποίων άλλα τρία είδη έχουν 
µέχρι σήµερα εντοπιστεί στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε τα πρώ-
τα στοιχεία, ο «αθίγγανος δεινόσαυρος» ήταν φυτοφάγος, είχε 
µικρά, κυλινδρικά δόντια και µήκος 12 µέτρα. Ωστόσο, ανα-
ζητείται ακόµη η συγγένειά του µε τους... δεινόσαυρους της 
ελληνικής πολιτικής...

Εκθεση. Την περιβόητη έκθεση της τρόικας αναµένουν όλοι, 
σε Ελλάδα κι Ευρώπη, ώστε να διαπιστώσουν σε ποιο ση-

µείο βρίσκεται το πρόγραµµα που εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Τον 
Σεπτέµβριο θα ανακοινωθούν τα πορίσµατα, ενώ από τη συγκε-
κριµένη έκθεση θα δροµολογηθούν οι περαιτέρω εξελίξεις (οι 
αποφάσεις αναµένεται να παρθούν τον Οκτώβριο). Άντε να δού-
µε ποιος θα µείνει... έκθετος από αυτήν την έκθεση...

Ζίµενς (Siemens). Ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρ-
νάρας, υπέγραψε την Παρασκευή τον εξωδικαστικό συµβι-

βασµό του ελληνικού δηµοσίου µε την γερµανική εταιρία και το 
εν λόγω σκάνδαλο µπαίνει στο ράφι της Ιστορίας. Χθες, ∆ευτέρα, 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο θα συζητούνταν η επερώτηση του 
ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα, όµως είναι πλέον αργά. Το κουκούλωµα 
έγινε κι επίσηµα αντί πινακίου φακής... Ούτε τα κλεµµένα θα επι-
στραφούν, ούτε οι ένοχοι θα τιµωρηθούν. Τι λένε άραγε οι Γερµα-
νοί για την διαφθορά; 

Η νύφη πνίγηκε (στο Κεµπέκ), µαζί µε το πολυποίκιλτο νυφι-
κό της. Τραγωδία για τους οµογενείς του Καναδά. Απίστευτη 

ιστορία µε θύµα την Μαρία Πανταζοπούλου (βλ. σελ. 19).

Θερµοπύλες. Το απόγευµα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) αρ-
κετά µέλη της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν στις Θερµοπύλες για 

τα τιµήσουν τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσπιείς που θυ-
σιάστηκαν στην ιστορική µάχη. Εκεί βρήκε την ευκαιρία ο Νίκος 
Μιχαλολιάκος να δώσει τη δική του µάχη - µαζί µε τους… 300 
της Χρυσής Αυγής - κατά του υπουργού Εσωτερικών, Ν. ∆ένδια, 
αλλά και σύσσωµου του πολιτικού κόσµου. Να που οι… Εφιάλ-
τες ζουν και βασιλεύουν…

Ιστορία. Φέτος συµπληρώνονται 90 χρόνια από την µικρασιατι-
κή καταστροφή και το Σάββατο, 25 Αυγούστου, ήταν µία απο-

φράδα επέτειος. Ο ελληνικός στρατός έχασε τη µάχη κι η πόλη 
της Σµύρνης παραδόθηκε στους Συµµάχους, ενώ παράλληλα 
άρχισε η έξοδος του Ελληνισµού της Σµύρνης, αλλά και των 
προσφύγων της ενδοχώρας. Πέρασαν 90 χρόνια από τον ξερι-
ζωµό των Ελλήνων από τις προπατορικές εστίες κι από το ορι-
στικό θάψιµο της Μεγάλης Ιδέας, όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε... 

Κάθειρξη 21 ετών είναι η τιµωρία του Άντερς Μπέρινγκ Μπρέ-
ιβικ, για τους 77 ανθρώπους που σκότωσε πέρυσι στο νησί 

Ουτόγια της Νορβηγίας. Μπορεί να φαίνεται µικρή, αλλά είναι 
η ανώτερη ποινή που µπορούσε να του επιβληθεί. Ωστόσο, η 
πραγµατικότητα λέει ότι ο Νορβηγός µακελάρης τιµωρήθηκε 
µε περίπου 7.665 µέρες φυλάκισης, δηλαδή περίπου 100 µέρες 
για καθέναν από τους 77 φόνους που διέπραξε!... Ένα τρίµηνο για 
κάθε χαµένη ζωή...
(Σηµειώνεται ότι η ποινή του µπορεί να παραταθεί επ’ αόριστον, 
ενώ είναι υποχρεωµένος να εκτίσει τουλάχιστον δέκα χρόνια 
πριν καταθέσει αίτηµα απελευθέρωσης).

Λιάτσος Αιµίλιος. Εκεί που φαινόταν σίγουρος για τη θέση του 
γενικού διευθυντή ειδήσεων της ΕΡΤ, µάλλον η δουλειά 

στράβωσε. Η θητεία του κατέχοντος σήµερα τη θέση Βασίλη 
Μπίτση λήγει στο τέλος του µήνα αλλά στην ΕΡΤ το ξανασκέφτο-
νται για τον Λιάτσο λόγω... του βεβαρηµένου πρότερου δηµοσι-
ογραφικού του βίου (βλ. σελ. 12). Ο Λιάτσος έχει «ξεκατινιασθεί» 
και συνεντευξιασθεί µε όλα τα δείγµατα της ελληνικής υποκουλ-
τούρας και δεν είναι ότι ακριβώς θέλει να πρεσβεύει ένα κρατικό 
κανάλι. Μάλιστα, ήδη στο διαδίκτυο γίνεται χαµός µε βιντεάκια 
από τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Λιάτσου µε µοντέλες, πορνο-
στάρ και κάθε καρυδιάς καρύδι.

Μάτι. Αφού ξεπέρασε τα οφθαλµολογικά του προβλήµατα ο 
Έλληνας πρωθυπουργός, ξεκίνησε τις ανά την Ευρώπη 

επαφές µε Μέρκελ και Ολάντ. ∆εν ξέρουµε αν τώρα έχουν αυτοί 
πρόβληµα µε το µάτι τους (από όσα είδαν κι άκουσαν), αλλά ελπί-
ζουµε να συνεχίσουν να.... µάχονται για να σώσουν την Ευρώπη. 
Αρκεί να µην... τους µατιάσουν!

Νεκρανάσταση. Ντεντ Καν Ντανς (Dead Can Dance) ονοµάζε-
ται το παγκόσµιας φήµης αυστραλέζικο συγκρότηµα µουσι-

κής (παραµένει σχετικά άγνωστο στην Αυστραλία), που αποτε-
λείται από την εκπληκτική Λίζα Γκέραρντ και τον Μπρένταν Πέρι. 
Μετά από 16 χρόνια, το θρυλικό ντουέτο κυκλοφορεί καινούργιο 
δίσκο έχοντας για τίτλο την ελληνική λέξη «ανάσταση». ∆ηλώ-
νουν φιλέλληνες, είναι πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα και στην 
προσεχή εµφάνισή τους στην Αθήνα (στις 21 Σεπτεµβρίου) θα 
πουν κι ένα τραγούδι στα ελληνικά. Τόσο το όνοµα του συγκρο-
τήµατος, όσο κι ο τίτλος του νέου τους δίσκου ταιριάζουν γάντι 
στη σηµερινή κρίση, καθώς οι...νεκροί µπορούν ακόµα και χο-
ρεύουν, αναζητώντας την ανάσταση... (Σηµ: το θρυλικό ντουέτο 
έχει αυτήν την ονοµασία, καθώς τα περισσότερα τραγούδια τους 
είναι σε νεκρές γλωσσες, όπως τα σανσκριτικά).

Ξένιος σηµαίνει φιλόξενος. Είναι µία λέξη και µία έννοια που 
µόνο στην ελληνική γλώσσα και κοσµοθέαση υπάρχουν (κα-

θώς κανένας βάρβαρος δεν µπορούσε να φαντασθεί ότι θα ήταν 
φίλος του ξένου). Ο Έλληνας ήταν πάντοτε φιλόξενος, όµως τις 
τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί ξενοφοβικά και ρατσι-
στικά αισθήµατα (σε κάποιες περιπτώσεις όχι άδικα), µε αποτέλε-
σµα να διαδηλώνουν πλέον στο Σύνταγµα (ζητώντας καλύτερη 
µεταχείριση) οι Πακιστανοί!...

Οικονοµόπουλος, Κοκκίνου και Στικούδη ξεκίνησαν το Σάββα-
το στην «Θέα» της παραλιακής. Το αναφέρουµε γιατί ο Νίκος 

Οικονοµόπουλος θα µας επισκεφθεί τον προσεχή Νοέµβριο. 
(Όχι, η Έλλη Κοκκίνου κι η Κατερίνα Στικούδη δεν θα έλθουν 
µαζί του). 

Πανσέληνος. Την Παρασκευή θα έχουµε την δεύτερη πανσέ-
ληνο του µήνα. Η µπλε σελήνη, όπως ονοµάζεται, είναι η πιο 

έντονη, δυνατή κι επικίνδυνη Σελήνη του έτους. Προσοχή, λοι-
πόν, στους κάθε λογής σεληνιασµένους!...

Ρασούλης Μανώλης. Είχε γράψει και το «Αχ Ελλάδα Σ’ 
Αγαπώ», ένα τραγούδι παρεξηγηµένο, το οποίο χρησιµο-

ποίησε σαν µουσική υπόκρουση στα έκτροπα της Κορίνθου η 
Χρυσή Αυγή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την άµεση αντίδρα-
ση της κόρης του εκλιπόντος, η οποία είναι και η δικαιούχος 
διαχειρίστρια του πνευµατικού έργου του πατέρα της. Η Να-
ταλία Ρασούλη απαγόρευσε κατηγορηµατικά - µέσω twitter 
- τη χρήση του τραγουδιού από τη συγκεκριµένη οργάνωση 
«λόγω εξαιρετικά µεγάλου πολιτικού και ιδεολογικού χά-
σµατος της έννοιας του τραγουδιού αυτού, µε τις δράσεις της 
συγκεκριµένης οργάνωσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Προσθέτοντας µάλιστα ότι θεωρεί «άκρως επικίνδυνη και 
εθνικά παραπλανητική» τη χρήση του συγκεκριµένου τρα-
γουδιού από τη Χρυσή Αυγή. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Μα-
νώλη Ρασούλη...

Σκοπούλη Φωτεινή. Κάποτε λέγανε πως ο σκοπός αγιάζει 
τα µέσα, σήµερα φαίνεται πως η Σκοπούλη εξασφαλίζει τα 

µέσα... Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα», 
η Ελληνίδα υφυπουργός Υγείας, Φωτεινή Σκοπούλη, ζήτησε µε 
έγγραφό της (της 24ης Αυγούστου) να ξοδέψει το ελληνικό κρά-
τος ένα τεράστιο ποσό (1,2 εκ. ευρώ) για υπηρεσίες που είχε ήδη 
εξασφαλίσει δωρεάν! Μάλιστα, ζήτησε η προµήθεια να γίνει σε 
συγκεκριµένη εταιρία, οπότε καταλαβαίνουµε όλοι τι... Σκοπού-
λη εξυπηρετούσε αυτό το αίτηµα...

Τούρκικα σίριαλ έχουν γεµίσει την ελληνική τηλεόραση, σαν 
άλλο ένα αποτέλεσµα της κρίσης. Με την έναρξη της νέας 

τηλεοπτικής περιόδου οι Έλληνες τηλεθεατές θα «απολαύσουν» 
και την ιστορική σειρά «Σουλεϊµάν ο µεγαλοπρεπής»! Έτσι, για να 
µάθουν την τούρκικη ιστορία και προπαγάνδα... Τούρκικα «ιστο-
ρικά» µαθήµατα µέσω των (κατά τα άλλα) ελληνικών καναλιών! 
Κατάντεια.

Υψιστοι των δυνάµεων, «µη παρακαλώ σας µη λησµονάτε τη 
χώρα µου»…

Φτωχό και Σούπερ Λίγκ(ο) είναι το ελληνικό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο. Μειωµέ-

νο ενδιαφέρον, κάνενας σοβαρός συναγωνισµός, απουσία µε-
γάλων ονοµάτων και φτωχό θέαµα συθέτουν το σκηνικό, ενώ 
όλοι ξέρουν ότι ουσιαστικά θα ξαναδούν το ίδιο έργο, µε τους 
ίδιους πρωταγωνιστές. Οι περισσότερες οµάδες αντιµετωπίζουν 
τροµερά οικονοµικά προβλήµατα και το πρωτάθληµα είναι κάθε 
χρόνο χειρότερο από άποψη ποιότητας, ενδιαφέροντος κι αξίας. 
Αυτή είναι µία κατάσταση που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει ούτε 
φέτος ούτε στο άµεσο µέλλον. 

Χρόνος. Ξέραµε ότι «ο χρόνος είναι χρήµα», όµως ο Αντώνης 
Σαµαράς προσπαθεί να πείσει τους συνοµιλητές του στην Ευ-

ρώπη ότι η Ελλάδα δεν ζητά (κι άλλα) χρήµατα, αλλά χρόνο να 
αναπνεύσει. Να δεις που στο τέλος αντί για οικονοµική βοήθεια 
θα του δώσουν... ρολόγια!... (Κι άντε µετά να βγει µε το πανέρι να 
τα πουλήσει)...

Ψευτοχιούµορ έκανε το Σάββατο η «Daily Telegraph» σε «άρ-
θρο» γα την τεµπελιά των Ελλήνων. Ανάξιο σχολιασµού.

Ωραίες οι διακοπές, αλλά κάποια στιγµή τελειώνουν. Ο 
γράφων επέστρεψε από χθες στα καθήκοντά του, µετά 

από τέσσερις εβδοµάδες ξεκούρασης. Με την ευκαιρία της 
επιστροφής µου θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες της 
εφηµερίδας µας που κάλυψαν την απουσία µου µε επαγγελ-
µατισµό κι ευσυνειδησία.

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Ο πρίγκηπας Χάρι έγινε θέµα 
και µάλιστα όχι και τόσο... ΧΑΡΙτωµένο!... 
Όπως και νά ‘χει, πάντως, µεγάλη η χάρη του Χάρι!...


