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Αυθαίρετοι ήταν όσοι πρωταγωνίστησαν στην οµώνυµη σει-
ρά του Mega, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η σειρά είναι 

σήµερα επίκαιρη όσο ποτέ, ενώ ένας από αυτούς τους «Αυθαί-
ρετους» ήταν κι ο ∆ηµήτρης Πουλικάκος. Σε ένα επεισόδιο είπε 
και το εξής προφητικό: «∆εν ξέρω τίποτα, δεν φταίω τίποτα, δεν 
χρωστάω τίποτα. Είµαι περαστικός»... Άραγε, πόσους τέτοιους 
«περαστικούς» έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος; 

Βόλος. Μπήκε στο βιβλίο Γκίνες χορεύοντας (βλ. σελ. 4)! Συ-
νολικά 5.614 χόρεψαν συρτάκι την περασµένη Παρασκευή 

στον Βόλο κι η πρωτεύουσα της Μαγνησίας µπήκε στο βιβλίο 
των ρεκόρ υπό τους ήχους του θρυλικού «Ζορµπά» του Μίκη 
Θεοδωράκη. Το µεγαλύτερο συρτάκι στον κόσµο καταγράφηκε 
στον Βόλο! Σε λίγο όλη η Ελλάδα θα χορεύει συρτάκι, µάλλον 
οδεύοντας προς κάποιο Ζάλογγο…

Γερµανία. Μετά τον Αντώνη Σαµαρά, ήλθε η ώρα του υπουρ-
γού Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, να επισκεφθεί σήµερα 

το Βερολίνο. Αυτόν θα τον... εξετάσει ο Γερµανός οµόλογός του, 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε.

∆ηµοσκόπηση της ALCO για το «Πρώτο Θέµα» (βλ. σελ. 14). 
Η Ν∆ προηγείται µε 2 µονάδες του ΣΥΡΙΖΑ (24,8% έναντι 

22,8%), όµως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τώρα που το καλο-
καίρι τελείωσε κι ο κάθε κατεργάρης επιστρέφει στον πάγκο 
ή στην ανεργία του. Τώρα που τα νέα µέτρα σφίγγουν κι άλλο 
το ζωνάρι. Τόσο το ΠΑΣΟΚ (9,8%), όσο κι η ∆ΗΜΑΡ (5,2%) εµ-
φανίζουν µικρή πτώση, η Χρυσή Αυγή σηµειώνει άνοδο (στο 
8,6%), ενώ το ΚΚΕ (4,7%) δύσκολα θα ξεφύγει από το σηµερινό 
του ποσοστό. Μία από τα ίδια περίπου για τους Ανεξάρτητους 
Έλληνες (6,8%) και τη ∆ΗΜΑΡ (5,2%). Περίπου στα ίδια κινείται 
το εκλογικό σώµα, λοιπόν, 2,5 µήνες µετά τις εκλογές της 17ης 
Ιουνίου.

Ελληνάρας του Σίδνεϊ. Είναι ο πολλοστός που θέλησε να 
φεσώσει και «καπελώσει» το Ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά ο 

µόνος που ήθελε να του δώσουν και µετάλλιο για τις «υπη-
ρεσίες» του αυτές! Έχουµε δει πολλούς γιαλαντζί Ζορµπάδες, 
αλλά το κακό µ’ αυτόν είναι ότι συνεχίζει να... ενδιαφέρεται για 
το καλό του Ελληνισµού...

Ζουρλοµανδύα πρέπει να φορέσουν όσοι νοµίζουν ότι οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες θα δώσουν σύντοµα λύση στην κρίση. Είπα-

µε, µερικοί πλουτίζουν από την σηµερινή κατάσταση, γιατί να την 
αλλάξουν;

Η Ολυµπία ενώνει (βλ. σελ. 25). Με αυτό το µήνυµα υποδέ-
χθηκε το ελληνικό κράτος (συγκεκριµένα, ο αναπληρωτής 

υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού Κώστας Τζαβάρας), το πλήθος των Βερολινέζων την πε-
ρασµένη Πέµπτη στο µουσείο Μάρτιν Γκρόπιους Μπάου για τα 
εγκαίνια της έκθεσης «Ολυµπία: Μύθος, λατρεία, αγώνες». Ε, να 
που βρήκαµε και κάτι να µας ενώνει µε τους Γερµανούς...

Θαλασσοπνίγονται ασταµάτητα οι πρόσφυγες που προσπα-
θούν να έλθουν στην Αυστραλία µε πλοιάρια. Όποιος και να 

είναι ο νόµος της Αυστραλίας, όσο αυστηρός ή όχι κι αν είναι, 
πάντα κάποιοι θα προσπαθούν να µπουν στη χώρα κρυφά, µε 
αποτέλεσµα να µην προλαβαίνουν να ξεβράζονται τα πτώµατα 
των καηµένων που ξεκίνησαν για µια καλύτερη ζωή και κατέ-
ληξαν στον άλλο κόσµο.

Ιδρύθηκε πριν από 38 χρόνια το ΠΑΣΟΚ, όµως «γέρασε» 
νωρίς. Βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση που ούτε ολόκληρος 

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση για 
την επέτειο. Άντε µετά να γιορτάσεις... Κι ας ήταν προγραµ-
µατισµένο να παρουσιάσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος το ανανε-
ωµένο έµβληµα του κόµµατος. Αντί να ανανεώσει το Κίνηµα, 
ανανεώνει το έµβληµα. Κάτι είναι κι αυτό...

Κοινότητα. Θα είναι ο Γκλεν Κοτόπουλος ο επόµενος πρόε-
δρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ µετά την 

παραίτηση του Χάρη ∆ανάλη; Αυτό διαφαίνεται, παρότι προς το 
παρόν δεν υπάρχει καµία επίσηµη ή ανεπίσηµη πληροφόρηση. 
Περιµένουµε να δούµε. Πάντως, ο Γκλεν Κοτόπουλος είναι ένας 
σοβαρός, ευγενικός άνθρωπος, χαµηλών τόνων.

Λεκάνες γέµισε µία παραλία του Περθ. Τις κρατούσαν και τις 
«χρησιµοποίησαν» κοστουµαρισµένοι κύριοι που ήθελαν 

µε τον τρόπο αυτό να διαµαρτυρηθούν για την έλλειψη δηµόσιας 
τουαλέτας. Από ότι καταλαβαίνετε, στο συγκεκριµένο θέµα, µάλ-
λον τα πράγµατα είναι… σκ…τά!...

Μαύρο χιούµορ. Κάπου διάβασα (σε αµερικάνικο ιστότοπο) ότι ο 
Νιλ Άρµστρογνκ δεν ήταν µόνο ο πρώτος άνθρωπος που πά-

τησε στη Σελήνη, αλλά κι ο 15.000.000.000ός που πέθανε στη Γη!...

Νέα πολιτική στο θέµα του Αφγανιστάν πρέπει να χαράξει η 
Αυστραλία. Το «βροντοφωνάζουν» τα 38 µέχρι σήµερα θύ-

µατα της χώρας σε έναν πόλεµο άγνωστο κι αδιάφορο για την 
πλειοψηφία των κατοίκων της. Η Τζούλια Γκίλαρντ δήλωσε ότι τα 
αυστραλιανά στρατεύµατα θα παραµείνουν στο Αφγανιστάν έως 
το 2014, δηλαδή «µέχρι να επιτευχθεί ο στόχος». Προς το παρόν 
στόχος έχουν γίνει οι Αυστραλοί στρατιώτες… 

Ξένος. Πρόκειται για την ταινία του Γιάννη Αγαθονικιάδη που 
µας υπενθυµίζει ότι οι Έλληνες σήµερα είµαστε ξένοι παντού, 

ιδιαίτερα στην πατρίδα. «Όταν κοιτάω αριστερά, δεν βλέπω τι γί-
νεται δεξιά µου. Όταν κοιτάζω πίσω, δεν βλέπω τι γίνεται µπορ-
στά µου. Πού να κοιτάξω Θεέ µου;» Το δίληµµα είναι υπαρξιακό. 
«Πονάω όταν βρίσκοµαι έξω», λέει ο «Ξένος». Όταν παρακολου-
θεί, δηλαδή, τον τρόπο και τη συµπεριφορά των νεοελλήνων. Και 
αναρωτιέται: «Γιατί γκρεµίσατε τους ναούς; Γιατί ξεπαστρέψατε 
τα αγάλµατα»; Έλα ντε; Για να καλωσορίσουµε την Siemens και 
τους λοιπούς βάρβαρους… (Ισχύει ότι είναι αντιθεσµικός ο συµ-
βιβασµός του ελληνικού ∆ηµοσίου µε την γερµανική εταιρία, 
όπως καταγγέλουν τα… ζουγκλοειδή;)

Ο Γιάννης Πλούταρχος συνεχίζει να ξεσηκώνει τους θαυµαστές 
του στην Ελλάδα (στις πιο πρόσφατες εµφανίσεις του σε Ξάν-

θη και Πύργο δεν έπεφτε καρφίτσα), ενώ έχουν αποµείνει µόλις 
11 ηµέρες από την εµφάνιση που θα πραγµατοποιήσει στο Σίδνεϊ, 

το Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου. Ο αγαπηµένος τραγουδιστής «µετρά 
µέρες» για να επισκεφθεί την Αυστραλία, όπως κι οι πολυάριθµοι 
θαυµαστές του που ανυποµονούν να τον θαυµάσουν επί σκηνής.

Προοδευτικός χώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στο «Βήµα 
της Κυριακής» (βλ. σελ. 14) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορµός του 

προοδευτικού χώρου. Προφανώς το... φυτό θα είναι ο ψηφο-
φόρος, καθώς ο συγκεκριµένος πολιτικός χώρος έχει βγάλει 
µπόλικα... «λουλούδια» της πολιτικής (από Ανδρέα και Σηµίτη, 
µέχρι Πάγκαλο και Γιωργάκη). ∆ήλωσε, επίσης ότι «η µεγάλη 
δηµοκρατική παράταξη της Αριστεράς θα κυβερνήσει τον τόπο» 
και δεν πρέπει να έχει και πολύ άδικο, αν δούµε που οδηγούν τη 
χώρα οι µνηµονιακές δυνάµεις. Κι αν αναλογισθούµε τα νέα οι-
κονοµικά βάρη που φέρνουν τα νέα µέτρα της κυβέρνησης µάλ-
λον η µέρα που ονειρεύεται ο Αλέξης δεν θα αργήσει και πολύ...

Ρύποι. Καθορίζουν πλέον τόσο την καθηµερινότητα όσο και 
την πολιτική. Στην Αθήνα καθορίζουν (από χθες) κι αν ένα αυ-

τοκίνητο θα µπορεί να εισέλθει εντός ∆ακτυλίου (βλ. σελ. 14). Τα 
παλαιά και ρυπογόνα φορτηγά και λεωφορεία θα µείνουν εκτός 
του «πράσινου» ∆ακτυλίου, ενώ ελεύθερα θα διέρχονται τα αυ-
τοκίνητα νεώτερης και λιγότερο ρυπογόνας τεχνολογίας. Καιρός 
είναι να πάρει µια ανάσα το κέντρο της πρωτεύουσας, που δε-
καετίες ταλαιπωρείται από το νέφος, αλλά κι οι έµποροι των αυ-
τοκινήτων νέας τεχνολογίας, καθώς δεν κουνιέται ούτε ρόδα…

Σεπτέµβριος. Καλωσορίζουµε τον ένατο µήνα της χρονιάς µε 
ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη, µε τίτλο «Σεπτέµβριος»: 

«Τρυγητές των καιρών αποστάζουν τις στιγµές / το φεγγάρι 
ονειρoπόλο σ’ ένα κρύσταλλο, ένα θόλο. Γελαστοί θεατές του αό-
ρατου θιάσου / στην ηχώ των ποιηµάτων, στην αυλή είναι των 
θαυµάτων. Τραγουδάει ο χορός έναν ήλιο φωτεινό / το τραγούδι 
λέει των άστρων, των απόρθητων των κάστρων. Τρυγητές των 
καιρών αποστάζουν τις στιγµές / είναι οι ψυχές κρατήρες, οι απο-
ταµιευτήρες».

Τρεις του Σεπτέµβρη να περνάς, έλεγε το παλιό τραγούδι. Έτσι 
όπως έχει γίνει το ΠΑΣΟΚ και µ’ αυτά που έκανε κατά την δι-

ακυβέρνησή του, µάλλον πρέπει να αλλάξει ο στίχος και να γίνει 
«τρεις του Σεπτέµβρη να ξερνάς»!... 
(Κάποτε ήταν «τρεις του Σεπτέµβρη να ξεχνάς», αλλά πλέον δεν 
µπορείς ούτε «να περνάς», ούτε «να ξεχνάς», αλλά µόνο «να ξερ-
νάς»!)

Υφεση, ύφεση και ξανά ύφεση. Η ανάπτυξη έχει γίνει πλέον όχι 
απλά καραµέλα στα χείλη των πολιτικών, αλλά µία µακρινή 

ανάµνηση κι ένα άπιαστο όνειρο.

Φθινοπωριάζει στο βόρειο ηµισφαίριο, όµως στην Ελλάδα 
έχει πέσει βαρυχειµωνιά εδώ και χρόνια. Και δεν υπάρχει 

τίποτα στον ορίζοντα να «ζεστάνει» λίγο τις ψυχές και τα όνειρα…

Χώρισε ο Στρος Καν. Μετά από 20 χρόνια γάµου κι αµέτρη-
τες περιπέτειες σεξουαλικών σκανδάλων του Ντοµινίκ, η Αν 

Σενκλέρ δεν άντεξε άλλο. Πριν από λίγες ηµέρες παραδέχθηκε 
στην «Le Parisien» τον χωρισµό, επιβεβαιώνοντας τις φήµες 
που υπήρχαν εδώ και µήνες και τις οποίες το ζευγάρι διέψευδε. 
Η 64χρονη σήµερα δηµοσιογράφος στάθηκε υποµονετικά στο 
πλευρό του Στρος Καν και µε αξιοθαύµαστη αξιοπρέπεια κατά 
την διάρκεια των αµέτρητων σκανδάλων (µε κορυφαίο το περσι-
νό µε την καµαριέρα σε δωµάτιο ξενοδοχείου της Νέας Υόρκης), 
αλλά φαίνεται πως όλα έχουν ένα όριο. Οι δυο τους γνωρίσθη-
καν κι ερωτεύθηκαν όταν εκείνη πήγε να του πάρει συνέντευξη. 
Παντρεύθηκαν το 1991, ενώ οι περιπέτειες του Ντοµινίκ περνούν 
στη µεγάλη οθόνη µε πρωταγωνιστή τον Ζεράρ Ντεπερντιέ (δη-
λώνει καλός φίλος του Νικολά Σαρκοζί και δέχθηκε τον ρόλο 
γιατί δεν συµπαθεί τον Στρος Καν). Την Αν Σενκλέρ θα ενσαρκώ-
σει η (πολύ πιο όµορφη) Ιζαµπέλ Αντζανί.

Ψίχουλα. Ο Γιωργάκης έχει πάρει αµπάριζα πανεπιστήµια και 
συνέδρια ανά τον κόσµο. Για µία ώρα οµιλίας εισπράττει το… 

ευτελές ποσό των 46.000 δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 40.000 ευρώ), 
ενώ το γεύµα ή δείπνο που θα διοργανωθεί προς τιµήν του το κά-
νει δώρο! Η απορία είναι τι να πάει κανείς να τον ακούσει να λέει. 
Το πως καταστρέφεις µία χώρα, πως την ρίχνεις σε βαθιά ύφεση 
και λιτότητα ή πως την παραδίδεις σε τρόικες και µνηµόνια; Αυτά 
τα είδαµε στην πράξη, χρειάζεται και να τα ακούσουµε;

Ω, τι ωραία που είναι να είσαι κληρικός. Έχει τρελαθεί ο κό-
σµος στις περικοπές, µόνο οι κληρικοί παραµένουν στο απυ-

ρόβλητο. Ούτε… άγιο να είχαν…

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Τρεις του Σεπτέµβρη να ξερνάς!

Βλέποντας κανείς αυτή τη φωτογραφία, το πιο πιθανό είναι να 
φανταστεί ότι έχει τραβηχθεί κάπου στην Ινδία, όµως η φωτογραφία 
είναι από την Τάµπα της Φλόριντα των ΗΠΑ. Το χέρι ανήκει 
στην υποψήφια των Ρεπουµπλικάνων στο Μίτσιγκαν, 
Linda Lee Tarver, η οποία εµφανίσθηκε την περασµένη εβδοµάδα 
στο Συνέδριο του κόµµατος µε αυτό το δαχτυλίδι, καθώς 
- ως γνωστόν - οι Ρεπουµπλικάνοι έχουν σήµα το ελεφαντάκι.


