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Ασάντζ Τζούλιαν. Από το Σάββατο είναι κάτοχος διαβατηρίου 
Αβορίγινα, δηλαδή «αυθεντικού» αυστραλιανού διαβατη-

ρίου. Η τελετή έγινε στο Ντάρλινγκτον του Σίδνεϊ παρουσία 200 
περίπου ατόµων και το διαβατήριο αποδέχθηκε ο πατέρας του 
Τζούλιαν Ασάντζ, Τζον Σίπτον. Τόνισε πως «οι αυστραλιανές κυ-
βρνήσεις κάθε χρώµατος είναι ευχαριστηµένες να εγκαταλείπουν 
τους πολίτες όταν αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο εξωτερικό» κι 
έκανε λόγο για επιθυµία του Τζούλιαν Ασάντζ να αναγνωρισθεί η 
ανεξαρτησία των Αβορίγινων. Ο ιδρυτής του Wikileaks παραµένει 
εγκλωβισµένος στην πρεσβεία του Ισηµερινού στο Λονδίνο από 
τις 6 Ιουνίου και θα παραλάβει το νέο του διαβατήριο µε το ταχυ-
δροµείο. Στο Λονδίνο πάντως δεν θα του χρειαστεί....

Βενιζέλος Ευάγγελος. Κινδυνεύει να µείνει σαν την καλαµιά 
στον κάµπο. Το ΠΑΣΟΚ βουλιάζει (κι άλλο), αλλά εκτός από 

τις δηµοσκοπήσεις που το εµφανίζουν µε µονοψήφιο ποσοστό, 
ο πρόεδρός του έχει να ξεπεράσει και τους εντός του Κινήµατος 
αντιρρησίες. Χαρακτηριστική είναι η κινητικότητα που δείχνει τε-
λευταία ο Ανδρέας Λοβέρδος για «ρήξη µε το παρελθόν». Και το 
ΠΑΣΟΚ είναι σηµαντικό κοµµάτι αυτού του παρελθόντος…

Γύµνια έπεσε στο Μπάκιγχαµ. Μετά τον άτακτο Χάρι και τα γυµνά 
του «κατορθώµατα» στο Λας Βέγκας ήλθαν να προστεθούν κι 

οι φωτογραφίες της ηµίγυµνης Κέιτ να δώσουν νέο χτύπηµα στα 
βρετανικά ανάκτορα. Η πριγκίπισσα δεν «συνελήφθη» σε κάποιο 
πάρτι, αλλά δίπλα στον Ουίλαιµ, κατά την διάρκεια διακοπών του 
πριγκιπικού ζεύγους στη νότια Γαλλία. Μάλλον, δικαιολογηµένα 
κατέθεσαν µήνυση για «ανάρµοστη και εντελώς αδικαιολόγητη 
προσβολή της ιδιωτικής ζωής» τους, ωστόσο µία πριγκίπισσα θα 
πρέπει να προσέχει που γδύνεται. Εξάλλου, το (κουτσοµπολίστικο) 
γαλλικό περιοδικό «Closer» που δηµοσίευσε την Παρασκευή τις 
επίµαχες φωτογραφίες της γυµνόστηθης Κέιτ, µας έφερε πραγµα-
τικά... πιο κοντά (closer) µε τον εσωτερικό της κόσµο...

∆ένδιας Νίκος. Ο Έλληνας υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης πλησιά-
ζει στο να ανακηρυχθεί προστάτης της ∆ηµοκρατίας! Όχι επει-

δή είναι ο υπουργός που προσπαθεί να περιορίσει τη δράση της 
Χρυσής Αυγής στις λαϊκές και στα πανηγύρια, αλλά γιατί είναι ο 
πρώτος υπουργός από την µεταπολίτευση κι εντεύθεν που έδωσε 
εντολή να συλλαµβάνονται ακόµη και βουλευτές όταν τελούνται 
αδικήµατα όπως η αντιποίηση αρχής και η άσκηση σωµατικής 
ή ψυχολογικής βίας! Άντε, σιγά-σιγά να πέφτει αυτή η περίφηµη 
ασυλία...

Επιµήκυνση. Φαίνεται πως η περίφηµη επιµήκυνση του χρό-
νου της δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελλάδας κατά δύο 

χρόνια (έως το 2016) είναι προ των πυλών. Μάλλον γιατί δείχνει 
να είναι σήµερα η µόνη ρεαλιστική κι αναπόφευκτη προοπτική 
για τους υπερασπιστές του µνηµονίου. Και θα δοθεί σαν «καρό-
το» στο «µαστίγιο» των νέων µέτρων. 

Λένε πως η επιµήκυνση θα δώσει µια ανάσα στην Ελλάδα, 
τόσο ως προς τον χρονικό επιµερισµό των µέτρων (4 χρόνια αντί 
για 2), όσο και για τον περιορισµό της ύφεσης και του ελλείµµα-
τος και της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους. Πάντως, σε µία 
τέτοια προοπτική είναι πολύ πθανό κι ένα νέο «κούρεµα» του ελ-
ληνικού χρέους, ενώ οι πολέµιοι της επιµήκυνσης ισχυρίζονται 
ότι απλώς µακραίνει το σχοινί της κρεµάλας κι ο χρόνος ελέγχου 
κι οικονοµικής κατοχής της Ελλάδας. Κάνουν λόγο για διαιώνι-
ση της κατάστασης κι επιβολή της επιµήκυνσης από την τρόικα, 
καθώς Σαµαράς και Βενιζέλος την είχαν αρνηθεί τον περασµένο 
Φεβρουάριο.

Ζηλωτές των διάφορων θρησκειών συνεχίζουν να διαχωρίζουν 
ανθρώπους και κοινωνίες, σε µία εποχή που τα προβλήµατα 

είναι τόσο µεγάλα και πολλά που µόνο ο θρησκευτικός φανατισµός 
µας έλειπε. Φυσικά, υπάρχουν και οι προκλήσεις, όµως η πραγ-
µατικότητα λέει ότι όσο άτοµα και κοινωνίες άγονται και φέρονται 
από ιµάµηδες κι ιεροκήρυκες, τόσο πιο µακριά θα είναι η ηµέρα 
της πραγµατικής προσέγγισης του θείου. Και µέχρι τότε, όλο και 
κάποια βλάσφηµη ταινία θα πυροδοτεί τις αντιδράσεις…

Η Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων είναι η µόνη που ύψωσε 
το ανάστηµά της στην τρόικα. Αρχικά, όταν το τεχνικό κλιµάκιο 

της τρόικας στην Αθήνα ζήτησε από την Ένωση ∆ικαστών και Ει-
σαγγελέων «συνάντηση εργασίας», η πρόεδρος της Ένωσης, Βα-
σιλική Θάνου, ζήτησε από την τρόικα «να προσδιορίσει τον σκοπό 
της συνάντησης και την ατζέντα της» (όχι παίζουµε). Το κλιµάκιο 
της τρόικας απάντησε στους δικαστές ότι σκοπός της συνάντησης 
είναι «η επιτάχυνση απονοµής της ∆ικαιοσύνης και ειδικά η επιτά-
χυνση των υποθέσεων που αφορούν τις επενδύσεις και την ανά-
πτυξη», όµως ακόµα περιµένει απάντηση της Ένωσης σχετικά µε 
το αίτηµα για «συνάντηση εργασίας». Την έχουν στο περίµενε την 
τρόικα, όπως περιµένουν εκατοµµύρια άνθρωποι να δουν από την 
τρόικα κάτι θετικό κι ελπιδοφόρο... Μάλλον είναι µάταια η αναµονή 
και στις δύο περιπτώσεις...

Θεϊκή κουβέντα είπε την Κυριακή ο Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης Άνθιµος. Απευθυνόµενος στους πολιτικούς που παρα-

βρέθηκαν στον Παλαιοχριστιανικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας 
για το µνηµόσυνο των πεσόντων της Μικρασιατικής Καταστροφής 
τόνισε: «Πρέπει να γίνουµε ελληνικότεροι από όσο είµαστε»... Το 
κακό για την Ελλάδα είναι ότι τα σωστά πράγµατα ακούγονται από 
τους λάθος ανθρώπους... 

Ιδιώνυµο για τη χρήση κουκούλας στις διαδηλώσεις πρότεινε ο 
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Χαρ. Αθανασίου, όµως ο 

υπουργός ∆ικαιοσύνης, Αντ. Ρουπακιώτης, δήλωσε την αντίθεσή 
του. Έχει δίκιο ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, καθώς ο Αντώνης Σαµα-
ράς είχε υποσχεθεί πριν από λίγους µήνες ότι θα βγάλει τις κου-
κούλες, δεν είχε πει ότι θα τις ποινικοποιήσει...

Καµµένος Πάνος. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε 
οµιλία του στη Λαµία, χαρακτήρισε «οικονοµικούς δολοφό-

νους» τους αρχηγούς των τριών κοµµάτων που µετέχουν στην 
κυβέρνηση Σαµαρά. Κοίτα να δεις ατυχία: δεν υπάρχει οικονοµική 
αστυνοµία να τους συλλάβει!...

Λευκοί Κινέζοι. Αυτοί θα είναι σύντοµα οι κάτοικοι των χωρών 
της νότιας Ευρώπης, αν συνεχισθεί το ξεχαρβάλωµα οικονο-

µιών, εργασιακών σχέσεων και κοινωνιών. Αυτό, τουλάχιστον, 
υποστήριξε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Κυρια-
κή στην 77η ∆ΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ τό-
νισε πως στόχος όλης αυτής της κρίσης είναι να δηµιουργηθεί µία 
ζώνη στον ευρωπαϊκό νότο µε µισθούς Κίνας. Το άσχηµο είναι ότι 
οι Νοτιοευρωπαίοι δεν τρώνε και τόσο πολύ ρύζι...

Μύρτις. Ένα κοριτσάκι που έζησε στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώ-
να έχει µπει και στην διδακτέα ύλη των σχολείων της Αυστρα-

λίας. Πρόκειται για το 11χρονο κοριτσάκι που έζησε στην Αθήνα την 
περίοδο που η πανούκλα χτύπησε την πόλη, τα πρώτα χρόνια του 
Πελοποννησιακού Πολέµου (430-426 π.Χ.). Το πρόσωπο του κο-
ριτσιού αυτού ανοικοδοµήθηκε κι εκτίθεται κι αποτελεί το πρώτο 
παράδειγµα ανοικοδόµησης προσώπου από τα αρχαία χρόνια. 
Παράλληλα, η Μύρτιδα «συµµετέχει» στην παγκόσµια εκστρατεία 
των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο «Μπορούµε! Τέλος στη φτώχεια». 
Να, λοιπόν, που ένα 11χρονο κοριτσάκι που έζησε και πέθανε πριν 
από 2.5000 χρόνια «υπηρετεί» πιο καλά την Ελλάδα, από ότι οι ση-
µερινοί της πολιτικοί και κάτοικοι.

Νιούµαν Κάµπελ. Οι περικοπές στις θέσεις εργασίας κι οι απο-
λύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων από τον πρέµιερ του Κου-

ίνσλαντ έχουν φέρει την δηµοτικότητά του σε ελεύθερη πτώση, 
αλλά παράλληλα δίνουν στην Τζούλια Γκίλαρντ µία καλή ευκαιρία 
για αντεπίθεση κατά των Φιλελεύθερων. ∆εν την άφησε να πάει 
χαµένη την Κυριακή στο συνέδριο των Εργατικών στο Μπρίσµπαν 
κι «απείλησε» το εκλογικό σώµα ότι ανάλογη πολιτική θα έχει κι 
ο Τόνι Άµποτ αν κερδίσει τις εκλογές. Προεκλογικό άρωµα από 
το Κουϊνσλαντ, ενώ ο Κάµπελ Νιούµαν φαίνεται να πετυχαίνει το 
ακατόρθωτο: να φέρει τον Κέβιν Ραντ στο πλευρό της Τζούλιας 
Γκίλαρντ...

Ξεχνώ ποιος το είπε, αλλά σηµασία έχουν τα λόγια του, τα οποία 
απεικονίζουν µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αέναο παρόν 

των κοινωνιών: «∆εν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο θλίψη για το πα-
ρόν κι αγωνία για το µέλλον».

Ουάσινγκτον Ποστ. Στην αµερικάνικη εφηµερίδα έθεσε για 
πρώτη φορά δηµόσια το θέµα της επιµήκυνσης ο Έλληνας 

πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς. Μα καλά, χάθηκαν τα αρµό-
δια ευρωπαϊκά όργανα και τα διάφορα Eurogroup ή έστω οι εφη-
µερίδες στην Ευρώπη και στην Γερµανία; Λέτε να νοµίζει ότι την 
επιµήκυνση θα την ζητήσει από τις ΗΠΑ;... 

Πιστολέρο υπάρχουν παντού, αλλά κάποιοι έχουν και βου-
λευτική ασυλία. Μετά τις εκλογές της 6ης Μαϊου ένα από 

τα πρώτα µελήµατα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής ήταν να 
σπεύσουν οµαδικά να καταθέσουν αιτήµατα για παροχή άδειας 
οπλοφορίας. Συνολικά 15 από τους 18 βουλευτές της Χρυσής 
Αυγής αιτήθηκαν άδεια οπλοφορίας κι από αυτά τα αιτήµατα τα 
8 έχουν ήδη γίνει δεκτά, ενώ για τα υπόλοιπα 7 αναµένονται οι 
γνωµατεύσεις από τις εισαγγελικές αρχές. Απορεί κανείς, στην 
Βουλή τους έστειλε ο ελληνικός λαός ή στο µέτωπο; (Πάντως, 
µην ανησυχείτε, από τους πρώτους που πήρε άδεια είναι κι ο 
Ηλίας Κασιδιάρης. Λέτε σε άλλη τηλεοπτική «µονοµαχία» αντί 
για σφαλιάρες να ρίξει σφαίρες;)

Ρίµινι. Στην ιταλική πόλη γράφτηκε πριν από 68 χρόνια µία λα-
µπρή σελίδα του ελληνικού στρατού, καθώς η Γ’ Ορεινή Ταξι-

αρχία έγινε η πρώτη συµµαχική δύναµη που µπήκε στην πόλη και 
την ελευθέρωσε, στις 21 Σεπτεµβρίου 1944. Έκτοτε φέρει τιµητικά 
την ονοµασία «Ταξιαρχία Ρίµινι».

Η εµπλοκή της Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας ξεκίνησε τη νύχτα της 
13ης Σεπτεµβρίου 1944 και στέφθηκε µε επιτυχία το πρωϊ της 21ης 
Σεπτεµβρίου 1944, όταν το Β’ Τάγµα έγινε το πρώτο συµµαχικό 
στράτευµα που µπήκε στην πόλη. Ο διοικητής των συµµαχικών 
στρατευµάτων, στρατηγός Αλεξάντερ, σε έκθεση του µε τον τίτλο 
«Οι σύµµαχοι στρατοί στην Ιταλία από τις 3 Σεπτεµβρίου 1943 µέχρι 
τις 12 ∆εκεµβρίου 1944» σηµειώνει για τη δράση της Γ’ Ορεινής Τα-
ξιαρχίας τα εξής: «Ήµουν ευτυχής, γιατί η επιτυχία αυτή είχε τόσο 
έγκαιρα λαµπρύνει τα πεπρωµένα της ηρωικής αυτής χώρας, που 
ήταν η µόνη µαχόµενη σύµµαχος στο πλευρό µας σε στιγµές ζο-
φερές και γιατί µία νέα νίκη στην Ιταλία είχε προστεθεί στη δόξα 
που αποκτήθηκε στα βουνά της Αλβανίας». [Πηγή: «Ελληνικός 
Στρατός στη Μέση Ανατολή» (Ελ Αλαµέιν-Ρίµινι-Αιγαίο), Αθήνα 
1996, ΓΕΣ/∆ΙΣ].

Σόρος Τζορτζ. Σύµφωνα µε πληροφορίες, φιλοξενήθηκε πριν 
λίγες ηµέρες σε θαλαµηγό Έλληνα επιχειρηµατία, κάπου στο 

βόρειο Αιγαίο. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, έκανε κι αποκαλύψεις 
για την είσοδο της Ελλάδας στο ∆ΝΤ, λέγοντας πως ο Στρος Καν 
είχε προειδοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου ότι πάει να κατα-
στρέψει τη χώρα του, αλλά ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός είχε 
διαλέξει µ’ αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει τη διαφθορά και να συ-
νετίσει τους Έλληνες. Ανέφερε ακόµη πως όλα γίνονται για τον 
φυσικό πλούτο της Ελλάδας και για να υπάρχουν µισθοί πείνας. 
Προέβλεψε ακόµη πως θα υπάρξει τσουνάµι µεταναστών από την 
Ασία που θα πέσουν σαν ακρίδες στην Ελλάδα και συνέστησε στον 
φίλο του επιχειρηµατία να µείνει µακριά από τις µπίζνες µε το νερό 
(τις ελέγχουν οι Ισαηλινοί, όπως είπε) και τα ΜΜΕ και πρότεινε 
εµπλοκή στα πετρέλαια και στα τρόφιµα. Κάτι θα ξέρει ο γνωστός 
τζογαδόρος των αγορών...

Τσαντίρι. Το «Αλ Τσαντίρι» του Λάκη Λαζόπουλου θα επιστρέψει 
στις µικρές οθόνες της Ελλάδας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου. Μά-

λιστα, βγήκε και το σχετικό διαφηµιστικό, στο οποίο εµφανίζονται 
οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί της συγκυβέρνησης µε µορφή και συ-
νήθειες ράστα (καθώς ακούγονται τραγούδια του Μποµπ Μάρλεϊ). 

Υπερσύγχρονο µητροπολιτικό πάρκο θα γίνει η πρώην βα-
σιλική περιουσία στο Τατόϊ. Το συνολικό κόστος της επέµ-

βασης προβλέπεται να φτάσει στα 100 εκ. ευρώ (τα 40 εκ. θα 
προέρχονται από ιδιώτες) κι οι Αθηναίοι θα µπορούν να επι-
σκέπτονται το µητροπολιτικό πάρκο χωρίς επιβάρυνση ή εισι-
τήριο. Οι υπάρχοντες χώροι θα ανακαινισθούν, ενώ θα δηµι-
ουργηθούν και νέοι ώστε εντός του πάρκου να υπάρχουν εκτός 
των άλλων και ξενώνες, ξενοδοχεία κι αναψυκτήρια. Καιρός 
ήταν µία... στοιχειωµένη περιοχή να αξιοποιηθεί προς όφελος 
του ∆ηµοσίου και των πολιτών.

Φωτιές αναµένεται να ανάψει στον πολιτικό κόσµο της Ελλάδας 
το οριστικό πόρισµα του Σ∆ΟΕ (αναµένεται εντός των επόµε-

νων εβδοµάδων) για παράνοµο πλουτισµό και φοροδιαφυγή των 
πολιτικών προσώπων. Στη λίστα ελέγχου υπάρχουν 130 πολιτικά 
πρόσωπα και πληροφορίες αναφέρουν ότι για 5-6 από αυτά έχουν 
προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία, καθώς τα δηλωθέντα εισοδή-
µατά τους δεν δικαιολογούν τα ποσά των τραπεζικών τους καταθέ-
σεων και τις δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων. Άντε να 
δούµε πόσοι ακόµη... Άκηδες θα ξεφυτρώσουν...

Χριστιανοί και µουσουλµάνοι ξανά στα χαρακώµατα, µε 
αφορµή µία ταινία για τον Μωάµεθ. Φανατισµός χωρίς 

όρια και χωρίς νόηµα...

Ψίχουλα. Έτσι χαρακτηρίζονταν κάποτε οι αυξήσεις στους 
εργαζόµενους. Σήµερα, όµως, µε τα διαρκή µέτρα, την ρα-

γδαία ύφεση και την ασταµάτητη λιτότητα οι κυβερνήσεις ζη-
τούν να πάρουν πίσω… ολόκληρους φούρνους!

Ω βάθος αµέτρητο! 
Πόσα εγκλήµατα χωράς απεραντοσύνη; 

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου


