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Αφγανιστάν και Απάτσι. Αυτό θα είναι το επόµενο... πάρτι του 
πρίγκιπα Χάρι, µετά τις γυµνές του επιδόσεις στο Λας Βέ-

γκας. Το Μπάκιγχαµ τον στέλνει στο... εξωτικό Αφγανιστάν να 
(ξανα)οδηγήσει ελικόπτερο µπας και φτιάξει το απογυµνωµένο 
του προφίλ και ξεχάσει τα πάρτι αλά Λας Βέγκας. Έστω και προ-
σωρινά... Μέχρι να µείνει έγκυος η Κέιτ κι η κοινή γνώµη ασχο-
ληθεί µε κάτι πιο χαριτωµένο από τις γυµνές πόζες του Χάρι.

Βυθούλκα Άντζελα. Η ελληνικής καταγωγής υποψήφια δεν 
κατάφερε να εκλεγεί δήµαρχος Σίδνεϊ, καθώς επανεξελέγη 

µε άνεση η Κλόβερ Μουρ. Ωστόσο, αρκετοί οµογενείς εξελέγη-
σαν στα δηµοτικά συµβούλια των περιοχών τους στις δηµοτικές 
εκλογές του Σαββάτου, καθώς υπήρχαν δεκάδες υποψήφιοι µε 
ελληνική καταγωγή.

Γιάννης Πλούταρχος. Έρχεται την Παρασκευή στην Αυστραλία 
για τέσσερις εµφανίσεις. Το ξεκίνηµα θα γίνει το βράδυ της 

Παρασκευής στην Αδελαϊδα. Το Σάββατο «το καλύτερο παιδί» 
της ελληνικής µουσικής σκηνής θα έλθει στο Σίδνεϊ, όπου θα 
εµφανισθεί για τους πολυάριθµους φίλους του το βράδυ της 
ίδιας ηµέρας.

∆ηµοκρατία. Ο συνδυασµός ∆ανάλη εκλέγηκε πέρυσι τον 
∆εκέµβριο µε συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 80%). Επί-

σης, το ∆Σ αποφάσισε πριν από λίγες ηµέρες ΟΜΟΦΩΝΑ (δηλα-
δή και τα 18 παρόντα µέλη του) να µην κάνει δεκτή την εν θερµώ 
παραίτηση του προέδρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ. Ωστόσο, κάποιοι επιµένουν να... παραιτήσουν και τον ίδιο 
και άλλα µέλη του ∆.Σ. Αυτό θα πει σεβασµός στις δηµοκρατικές 
διαδικασίες!

Εκλογές. Οι πολίτες της ΝΝΟ πήγαν στις κάλπες το Σάββατο για 
να ψηφίσουν τους αντιπροσώπους τους στα δηµοτικά συµ-

βούλια της πολιτείας. Το ωραίο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι 
που συναντάς και γνωρίζεις άγνωστους συµπολίτες, οι οποίοι 
όµως νοιάζονται... Άλλοι για τα κοινά κι άλλοι για την ψήφο.

Ζουµερό θέµα η άφιξη του Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο στο Σίδνεϊ. 
Μέχρι και η Νικόλ Τρούνφιο, η 26χρονη Αυστραλέζα µοντέ-

λα δήλωσε πως ανυποµονεί να έλθει ο Ιταλός ποδοσφαιριστής 
στην Αυστραλία. Έτσι µάθαµε ότι υπάρχει κι αυτή, προφανώς 
όπως έµαθε κι εκείνη ότι υπάρχει και το ποδόσφαιρο...

Ηλιος. Μίκρυνε κι αυτός, όπως µίκρυνε και το ΠΑΣΟΚ. Τώρα 
πια έχει εφτά ακτίνες κι όχι εννιά. Κάπου εκεί, ανάµεσα στο 

7% και στο 9% κινείται πλέον δηµοσκοπικά και το Κίνηµα, το 
οποίο ακροβατεί πλέον σε τεντωµένο σχοινί. Έχει και ευτραφή 
αρχηγό που δεν µπορεί να ισορροπήσει εύκολα κι όλα δείχνουν 
πως  οι κόντρες κι οι αποχωρήσεις δεν θα αργήσουν πολύ. Θα 
τον µικρύνουµε τον ήλιο, σίγουρα ναι…

Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε στο επίκεντρο, λόγω της ∆ιεθνούς 
Έκθεσης, όµως φέτος το πολιτικό «πανηγύρι» ήταν περιο-

ρισµένο, υπό τον φόβο των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων 
των πολιτών. Μετρηµένες οι εµφανίσεις κι οι οµιλίες των πο-
λιτικών αρχηγών, οι οποίες ήταν σε ρυθµούς εξπρές. Μακάρι 
να ήταν στο ίδιο εξπρές κι η ελληνική οικονοµία. Τότε, όµως, οι 
πολιτικοί αρχηγοί δεν θα κρύβονταν...

Ιστορικό συµβιβασµό προ των πυλών για την Γερµανία βλέπουν 
οι αναλυτές, ώστε να καταστεί δυνατή η υπέρβαση από την 

κρίση. «Μετά τις ανακοινώσεις την περασµένη Πέµπτη του επι-
κεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, 
αλλά και τη στήριξη που έσπευσε να του προσφέρει η επικε-
φαλής του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, Κριστίν Λαγκάρντ, 
έχουν δηµιουργηθεί βάσιµες προσδοκίες ότι υπάρχει - επιτέ-
λους - η βούληση για τερµατισµό της κρίσης χρέους στην Ευ-
ρώπη», διαβάζουµε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά να το δούµε 
πρώτα για να το πιστέψουµε...

Κρισιµότατες είναι οι έξι επόµενες εβδοµάδες, µας λένε, τόσο 
για το µέλλον της Ελλάδας στο ευρώ, όσο και για την ύπαρξη 

της ίδιας της Ευρωζώνης. ∆ύοµισι χρόνια τώρα κάθε εβδοµά-
δα είναι κρίσιµη για τον εργαζόµενο και τον συνταξιούχο, σε έξι 
ακόµα βδοµαδούλες θα κολλήσει;

Λοίσθια έχει πνεύσει εδώ και καιρό το έντυπο του διχασµού 
και της συµφοράς. Μόνο οι απολιθωµένοι συνταξιούχοι 

γραφιάδες του (προσοχή: συνταξιούχοι κι όχι συντάκτες) που 
γράφουν ότι τους υπαγορεύουν δεν το έχουν καταλάβει, όπως 
δεν κατάλαβαν µια ζωή που βρίσκονται και τι κάνουν...

Μέτρα και ξανά µέτρα. Και θυµάµαι συχνά τη ρήση του Μα-
νώλη Ρασούλη στον γράφοντα στο αεροδρόµιο του Σίδνεϊ: 

«Όποιος δεν έχει µέτρο παίρνει µέτρα»! ∆υστυχώς, στη σηµερι-
νή Ελλάδα έχει χαθεί κάθε µέτρο και πάιρνουν αµέτρητα µέτρα. 
Έτσι, αποδεικνύεται το εφηβικό αστείο ότι σήµερα... παν µέτρον 
άχρηστον!...

Νοτιοκορεάτης ήταν ο νικητής του φετινού Χρυσού Λέοντα, 
δηλαδή του πρώτου βραβείου του Φεστιβάλ Κινηµατογρά-

φου της Βενετίας. Ο Κιµ Κι Ντουκ  κατέκτησε τον Χρυσό Λέοντα 
µε µία αρκετά βίαιη ταινία, αποδεικνύοντας ότι δεν διεισδύουν 
στην Ευρώπη µόνο µετανάστες και τεχνολογία από την Ασία, 
αλλά και ο ασιατικός κινηµατογράφος.

Ξανάπιασε δουλειά στην Αθήνα η τρόικα. Μα µήπως την άφη-
σε και ποτέ; (Κι άµα χρειαστεί να λείψει, αναλαµβάνει δου-

λειά η κυβερνητική τρόικα)…

Ο ΚΟΣΜΟΣ πήρε το πρωτάθληµα φέτος σαν χορηγός της Γκλέ-
ιντσβιλ Ράιντ Μάτζικ. Η οµάδα του Γιώργου Γκανιάτσα θα 

δώσει το παρών το Σάββατο (στις 19:00) στον µεγάλο τελικό για 
να πετύχει το νταµπλ (την άνοδο την έχει σίγουρη) και την περα-
σµένη Παρασκευή γιόρτασε την φετινή περίοδο σε µία «µαγική» 
εκδήλωση µε τους αθλητές όλων των οµάδων του συλλόγου. 
Οικογενειακό και κεφάτο κλίµα, όπως κάθε εβδοµάδα στο γή-
πεδο για την «µαγική» οµάδα, για την οποία θα έχουµε ειδικό 
εφιέρωµα στην έκδοση της Πέµπτης.

Παραολυµπιακοί αγώνες του Λονδίνου. Ολοκληρώθηκαν την 
Κυριακή µε αρκετά καλό απολογισµό για τα ελληνικά χρώ-

µατα. ∆ώδεκα µετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες αθλητές που 
ουσιαστικά παλεύουν µόνοι τους κόντρα σε όλους κι όλα. Τους 
αξίζουν πολλά συγχαρητήρια µόνο και µόνο για τη συµµετοχή, 
τα µετάλλια αποτελούν άθλο.

Ρεπουµπλικάνοι. Θα βρουν απέναντί τους ξανά τους οµογενείς; 
Στις προηγούµενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ στήριξαν 

αποφασιστικά τον Μπαράκ Οµπάµα και τώρα που πλησιάζουν οι 
εκλογές οι ∆ηµοκρατικοί παρουσίασαν µέχρι και... Μπαϊντενό-
πουλο! Που ξέρεις, µέχρι να φτάσουν οι εκλογές του Νοεµβρίου 
δεν αποκλείεται να εµφανισθεί και κανένας… Οµπαµίδης!

Σαµαράς Αντώνης. Αφού τα... εξήγησε στους Ευρωπαίους 
ηγέτες, καλείται από σήµερα να δικαιολογήσει τα νέα µέτρα 

και στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Πρέ-
πει να ενηµερώσει - και επισήµως - τους βουλευτές της Ν∆ για 
τη στρατηγική και το χρονοδιάγραµµα που έχει θέσει κι αυτοί 
µε τη σειρά τους να τα εξηγήσουν στο λαό. Τώρα αρχίζουν τα 
δύσκολα, δηλαδή. 

Τικ-τακ-τίκετεκ. Τικ-τακ-τίκετεκ. Τικ-τακ-τίκετεκ. Ωρολογιακή 
«βόµβα» για τον... Ελληνάρα που ήθελε να κάνει µπίζνες (µε 

τι λεφτά;) στην πλάτη των Ελλήνων. Ας τα βγάλουν στη φόρα 
αυτοί που... «λένε τις αλήθειες»!...

Υποµονή υπονοµευτές. Οι απαντήσεις θα δοθούν κι εντός 
του «γηπέδου». Μεθοδικά, χωρίς φανφάρες. Όσο για... 

το άλλο µατς και τα χρόνια της υποµονής µε τα όρνια που 
καιροφυλακτούν θα τα πούµε προσεχώς. Υποµονή υπονο-
µευτές.

Φάρµακα. Μετά από τόσα φαρµάκια που έχει πιει τα τελευ-
ταία χρόνια ο ελληνικός λαός για να βρει φάρµακα πρέπει 

να ξενιτευθεί σε Σόφια ή Κωνσταντινούπολη! Κατά τα άλλα, οι 
θυσίες του αναγνωρίζονται...

Χωρίς δουλειά είναι - επίσηµα - ο ένας στους τέσσερις Έλ-
ληνες, καθώς η ανεργία έφτασε τον Ιούνιο το 24,4%! Στις 

παραγωγικές ηλικίες των 25-34 ετών το ποσοστό είναι ακόµη 
µεγαλύτερο (30%). Σε συδυασµό µε τα νέα µέτρα και τις νέες πε-
ρικοπές σε µισθούς και συντάξεις, τα αύριο φαντάζει ακόµη πιο 
δύσκολο για µεγάλες µάζες του ελληνικού πληθυσµού.

Ψιτ, εσείς που ξέρετε για... τα στηµένα παιχνιδια, δεν µας λέτε 
κι εµάς κανένα παιχνιδάκι; Όλα δικά σας τα θέλετε; 

Ω χαίρε Καίσαρ. Οι... (µελλοθάνατοι) «απάτρωνοι» σε χαιρε-
τούν εδώ και καιρό! 

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Στρατιωτικός αστυνοµικός φυλά την κορούλα του, υπό τα βλέµµατα 
και τα χαµόγελα των συναδέλφων του, λίγο πριν πάρει µέρος 
σε παρέλαση για την Ηµέρα Ανεξαρτησίας της Βραζιλίας, 
την περασµένη Παρασκευή στο Σάο Πάολο. 
Ευτυχώς, πρόλαβε και της πήρε και µπαλόνι...

Αντίθετα, το κοριτσάκι της φωτογραφίας δεν έχει ούτε φιλί, ούτε 
µπαλόνι. Μόνο ένα τραυµατικό παρόν κι ένα αβέβαιο µέλλον, καθώς 
ξαποσταίνει λίγο στα σύνορα της Συρίας µε την Τουρκία, θύµα κι 
αυτή του εµφύλιου που µαίνεται στη Συρία. Έχει πάρει τον δρόµο για 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης µεταναστών και για ένα οµιχλώδες 
µέλλον µε την απορία ζωγραφισµένη στο παιδικό του βλέµµα.

Την περασµένη Τετάρτη ο 61χρονος Bill Loyd, ένας συνταξιούχος 
µηχανικός και συλλέκτης παλιών αυτοκινήτων οδήγησε το 
ηλεκτρικό του αυτοκίνητο του 1915 στους δρόµους του Σίδνεϊ. 
Ταξίδι στον χρόνο για τον Bill κι όσους τον συνάντησαν την ηµέρα 
εκείνη. «Η σύγχρονη ζωή είναι ένα ταξίδι µε αυτοκίνητο», 
που θα έλεγε κι ο ποιητής. Έστω και παλιό...


