
Αλέξανδρος ο Μέγας. Ο µεγάλος Έλληνας στρατηλάτης κατα-
κτά αυτές τις ηµέρες και το Σίδνεϊ, χάρις στην έκθεση «Θη-

σαυροί 2000 χρόνων» που άνοιξε τις πύλες της την περασµένη 
Παρασκευή στο Αυστραλιανό Μουσείο στο Σίδνεϊ. Περιλαµβάνει 
σηµαντικά εκθέµατα από το Μουσείο Ερµιτάζ της Αγίας Πετρού-
πολης και µας περιµένει µέχρι τις 28 Απριλίου 2013. Είναι µία σπά-
νια ευκαιρία να δούµε από κοντά τα εξαιρετικά αυτά εκθέµατα και 
να διατρανώσουµε για µία ακόµη φορά την αναµφισβήτη ιστορι-
κή αλήθεια που µερικοί επιµένουν να παραχαράσσουν: ο Μέγας 
Αλέξανδρος κι οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες, µε ελληνική γλώσσα, 
πολιτισµό, ήθη και θρησκεία. Άλλωστε, πως αλλιώς θα µπορού-
σαν να ηγηθούν της Πανελλήνιας εκστρατείας κατά των Περσών;... 

Βουλγαρία. Πολίτες που διαδήλωσαν το Σάββατο το βράδι 
µπροστά στο Κουνοβούλιο της χώρας στη Σόφια δεν αρκέ-

σθηκαν µόνο στα συνθήµατα, αλλά πέταξαν και τοµάτες! Αµάν, 
άρχισαν να πέφτουν τα ζαρζαβατικά... Να δούµε πότε θα πέσουν 
και τα πολιτικά «ζαρζαβατικά»...

Γείτονες. Είναι σηµαντικό, πάντως, να έχει κανείς καλούς 
γείτονες. Ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ, Νίκολα Γκρουέφσκι, 

δεν χάνει ευκαιρία να αναθεµατίζει την Ελλάδα, αλλά το... πόσο 
καλός γείτονας είναι το κατάλαβε κατά την επίσκεψή του στα Τί-
ρανα, καθώς οµάδα Αλβανών τον «υποδέχθηκε» µε µπουκάλια 
κι αυγά... Κι εκεί δεν έχουν πρόβληµα µε το όνοµα, αλλά µε την 
πολιτική του απέναντι στους Αλβανούς των Σκοπίων. Το σίγουρο 
είναι ότι το κράτος των Σκοπίων έχει ανοιχτά διάφορα τέτοιου εί-
δους εθνοτικά µέτωπα και κάπως έτσι προσπαθεί ο Γκρουέφσκι 
να διαµορφώσει µία συµπαγή εθνική συνείδηση, µε τη γνωστή 
παραχάραξη της Ιστορίας και της κλοπής των ιστορικών ονοµα-
σιών και συµβόλων...

∆αφαράνος Χαράλαµπος. Ο νέος πρέσβης της Ελλάδας 
στην Αυστραλία επέδωσε την περασµένη Τετάρτη τα δια-

πιστευτήριά του στη Γενική Κυβερνήτη Κουέντιν Μπράις στο 
Government House της Καµπέρας και την περασµένη Παρα-
σκευή παραβρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης «Μέγας Αλέξαν-
δρος: Θησαυροί 2.000 χρόνων» στο Αυστραλιανό Μουσείο στο 
Σίδνεϊ. Έτσι, εξασφαλίσαµε την πρώτη του φωτογραφία στο Σίδ-
νεϊ, την οποία και δηµοσιεύουµε σήµερα (βλ. σελ. 21). Ευχόµαστε 
για µία ακόµη φορά η παρουσία του κ. ∆αφαράνου στην Αυστρα-
λία να συνδυασθεί µε δηµιουργικό και παραγωγικά ωφέλιµο 
έργο για τα ελληνικά θέµατα.

Εξαιρετικά δύσκολοι καιροί όχι µόνο για πρίγκιπες, αλλά και 
για νεκρούς πρίγκιπες. Αποδείχθηκε την περασµένη Παρα-

σκευή, όταν ένας 30χρονος ανέβηκε ολόγυµνος στο άγαλµα του 
Πρώτου ∆ούκα του Κέιµπριτζ, πρίγκιπα Γεωργίου. Παρέµεινε 
για ώρες καθισµένος στο κεφάλι του πρίγκιπα που γεννήθηκε 
το 1819 και πέθανε το 1904 και δεν θα είχε ποτέ φαντασθεί ότι 
µια µέρα το κεφάλι του θα γινόταν κάθισµα για τα γυµνά οπίσθια 
ενός αγνώστου...

Ζωντάνεψαν οι Μπιτλς κι ο Τζίµι Χέντριξ. Έτσι, µετά από 50 
χρόνια ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δηµοσιότητας 

η κασέτα-demo που έγραψαν οι Μπιτλς στα Decca’s London 
Studios (πριν η Decca Records τους απορρίψει), την πρωτοχρο-
νιά του 1962. Παράλληλα, ανέκδοτα τραγούδια του Τζίµι Χέντριξ 
θα κυκλοφορήσουν 42 χρόνια µετά τον θάνατό του. Έλλειψη 
έµπνευσης ή επιστροφή στη παλιά σίγουρη συνταγή;

Η τρόικα άνοιξε την... τρυφερή αγκαλιά της και για την Κύπρο. 
Μάλιστα, εντός της εβδοµάδας ο πρόεδρος Χριστόφιας θα 

απευθύνει διάγγελµα προς τον κυπριακό λαό. Το µνηµόνιο που 
συµφωνήθηκε µε την κυπριακή κυβέρνηση (αλλά δεν έχει υπο-
γραφεί ακόµη) θα φέρει τα αναµενόµενα: θύελλα από φόρους 
και περικοπές µισθών και συντάξεων. Η χώρα βγαίνει στο σφυρί 
και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα κουµπάροι... 

Θωµάς Παπανικολάου. Ένας λαµπρός Έλληνας έφυγε από κο-
ντά µας, µετά από άνισο αγώνα µε την επάρατο νόσο. Ήταν 

καλός φίλαθλος και τον θυµόµαστε σε πάρα πολλούς αγώνες 
του Σίδνεϊ Ολύµπικ στις εξέδρες του γηπέδου στο Μπέλµορ. 
Εκφράζουµε και µέσα από τη στήλη τα συλλυπητήριά µας στην 
οικογένειά του - ιδίατερα στην κόρη του Ελένη - κι ελπίζουµε να 
αναπαυθεί η ψυχή του.

Ιατρικό τσεκάπ µέσω «έξυπνων» ρούχων υπόσχονται οι επι-
στήµονες. Έτσι, στο µέλλον θα φοράµε «µπλούζες που προει-

δοποιούν όταν η καρδιά δεν χτυπά σωστά, στηθόδεσµους που 
εντοπίζουν καρκινικά κύτταρα στον µαστό, ζώνες που προειδο-
ποιούν ότι ο ασθενής κινδυνεύει να χάσει την ισορροπία του και 
να πέσει» και διάφορα άλλα τέτοια ρούχα υψηλής τεχνολογίας. 
Από αυτά  «κάποια κυκλοφορούν ήδη στο εµπόριο, άλλα χρη-
σιµοποιούνται µόνο σε νοσοκοµεία, ενώ πολλά είναι αυτά που 
δοκιµάζονται και θα βγουν στην αγορά του χρόνου». Όταν δεν 
πάει ο ασθενής στον γιατρό...

Κάγκελα παντού στο δρόµο για τη δόση. Ξέρει καλά τη δουλειά 
της η... Καγκελάριος!

Λίγους µήνες µπόρεσαν να αποφύγουν τη σύλληψη οι ιερό-
συλοι που έκλεψαν τον περασµένο Φεβρουάριο το Μουσείο 

της Αρχαίας Ολυµπίας. Τελικά, η Ελληνική Αστυνοµία έκανε τη 
δουλειά της (βλ. σελ. 23) και τα κλεµµένα επέστρεψαν ήδη στο 
Μουσείο, όπου θα εκτεθούν και πάλι. Λέµε για τον Έλγιν και τους 
κάθε λογής «Έλγιν» που µας έκλεψαν την πολιτιστική κληρονο-
µιά, αλλά έχουµε και διάφορους «Έλληνες» που κλέβουν και 
ξεπουλούν τα µνηµεία µας. Ευτυχώς, αυτό το έγκληµα διορθώ-
θηκε…

Μπάρκουλης Ανδρέας. Εκτός από τα προβλήµατα υγείας που 
έχει βρίσκεται αντιµέτωπος και µε την έξωση από το σπίτι 

που ενοικιάζει, λόγω οικονοµικών προβληµάτων. Ο γόης του ελ-
ληνικού κινηµατογράφου («κορίτσια ο Μπάρκουλης) κινδυνεύει 
να µείνει στο δρόµο κι η µόνη λύση φαίνεται να είναι το «Σπίτι του 
ηθοποιού» που θα ανοίξει τα Χριστούγεννα. Άλλος ένας λαοφι-
λής ηθοποιός που ξέµεινε στη ψάθα...

Νέα µείωση, δηλαδή νέο κούρεµα, του ελληνικού χρέους δια-
φαίνεται στον ορίζοντα. Την σχεδιάζουν ΕΚΤ και ∆ΝΤ κι όσο 

το «διαψεύδουν» τόσο πιο πολύ µας πείθουν. Να δούµε πότε και 

πως θα γίνει αλλά και ποιες µανούλες (οµολογιούχων) και ποια 
(ασφαλιστικά) Ταµεία θα κλάψουν αυτή τη φορά...

Ξεχωριστό παράδειγµα ενότητας κι εθνικής αντίστασης ήταν η 
αντίσταση της γέφυρας του Γοργοπόταµου στις 25 Νοεµβρί-

ου του 1942, από αντάρτες του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ. Το µήνυµα 
αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήµερα, όπου απαιτούνται όσο ποτέ 
εθνική ενότητα κι αντίσταση στις δυνάµεις κατοχής.

Οζάλ Τουργκούτ. Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας απο-
καλύφθηκε ότι πέθανε (δηλαδή τον πέθαναν) από... τοξικό 

κοκτέιλ. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των εργαστηριακών εξετά-
σεων που διεξήχθησαν, στο λείψανο του όγδοου προέδρου της 
Τουρκίας (ο οποίος πέθανε πριν από 19 χρόνια, τον Απρίλιο του 
1993) υπάρχουν όχι µία, ούτε δύο αλλά τέσσερις διαφορετικές 
δηλητηριώδεις ουσίες! Μάλιστα, δύο από αυτές, η DDT που χρη-
σιµοποιείται κατά των εντόµων και η DDE, που προκαλεί τερά-
στια βλάβη στο συκώτι αν απορροφηθεί από τον οργανισµό, είναι 
απαγορευµένες στην Τουρκία από το 1980... 

Προϋπολογισµός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. ∆εν 
υπήρξε συµφωνία ανάµεσα στους 27 αρχηγούς κρατών στη 

Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών της περασµένης Πέµπτης και 
Παρασκευής κι οι αποφάσεις µετατέθηκαν για µια νέα Σύνοδο 
Κορυφής στις αρχές του 2013. ∆ηλαδή, συνεχίζεται η ίδια ανα-
βλητικότητα κι αδυναµία που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια τους 
κόλπους της ΕΕ και στην ουσία ακυρώνει την αίσθηση του κατε-
πείγοντος που υπάρχει για ανάληψη µέτρων. Καλές οι θεωρίες, 
τα µνηµόνια κι οι συζητήσεις, αλλά όταν τα πράγµατα φτάνουν 
στο «ψητό» είναι δύσκολο να υπάρξουν συµφωνίες...

Ρωσία. Στο πλαίσιο των εορτασµών των 70 χρόνων από την 
σύναψη διπλωµατικών σχέσεων µε την Αυστραλία απέστει-

λε από το  Μουσείο Ερµιτάζ της Αγίας Πετρούπολης την έκθεση 
«Μέγας Αλέξανδρος: Θησαυροί 2.000 χρόνων» και την ευχαρι-
στούµε. Το λογικό δεν θα ήταν να αποστείλει µπαµπούσκες ή 
µπαλαλάικες; Ευχόµαστε να έλθει η ηµέρα που ανάλογες εκθέ-
σεις θα αποστέλλονται στο πλαίσιο των εορτασµών των διµερών 
σχέσεων κάποιας χώρας µε την Ελλάδα κι όχι µε τη Ρωσία, τη 
Γερµανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ κι όποιας άλλης χώρας 
παρακρατά την πολιτιστική κληρονοµιά των απογόνων και της 
πατρίδας µας.

Στάινµπρουκ Πέερ. Είναι αντιπολίτευση της Μέρκελ στη Γερ-
µανία και καθώς πλησιάζουν εκλογές λέει αρκετές αλήθειες. 

Πριν λίγες ηµέρες, µάλιστα, δήλωσε ότι «είναι προφανές ότι η 
Ελλάδα δεν θα µπορέσει να επιστρέψει στις αγορές αυτή τη δε-
καετία». Έτσι όπως πάνε τα πράγµατα, πάλι καλά που δεν είπε ότι 
δεν θα µπορέσει να επιστρέψει στις αγορές αυτόν…. Τον αιώνα!

Τράπεζα Κύπρου. Αλλάζει το όνοµά της και στο εξής θα είναι 
γνωστή ως «Delphi Bank», δηλαδή Τράπεζα των ∆ελφών. 

Μακάρι οι οιωνοί να είναι θετικοί. 

Yποτιθέµενη και δήθεν είναι για τους Ανεξάρτητους Έλληνες 
η ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας από την κυβέρνηση 

Σαµαρά, όπως κι η «επιτυχία» της απλής διεκδίκησης καταβολής 
της δόσης. Μα υποτιθέµενη και δήθεν είναι κι η κυβέρνηση, πως 
θα ήταν διαφορετική η αξιοπιστία;...

Φούχτελ. Νά ‘χα κι άλλες φούχτες να... χαιρέταγα τον Φού-
χτελ...

Χουντολογίες. Ε, αν δεν έπλεκε το εγκώµιο της Χρυσής Αυγής 
ο (100χρονος πλέον) πραξικοπηµατίας Στυλιανός Παττακός 

ποιος θα το έκανε, η Λιάνα Κανέλλη; 

Ψυχραιµία να πάρουµε τη δόση και µετά βλέπουµε...

Ω της µαταιοδοξίας! Το... µετριοπαθές σύνθηµα «Ζήτω ο στρα-
τηγός Κιµ Γιονγκ Ουν, ο λαµπερός ήλιος!» έχει σχηµατιστεί 

(µε γράµµατα πλάτους 14 µέτρων και ύψους 20 µέτρων) σε έναν 
από τους λόφους της Βόρειας Κορέας προς τιµήν του νέου ηγέτη 
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κορέας. Η επιγραφή έχει µήκος 548 
µέτρα κι είναι ορατή ακόµα κι από το διάστηµα! Τελικά, µόνο εδώ 
στη Γη δεν είναι ορατός ο Κιµ Γιονγκ Ουν...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου
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