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Των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ!

Από την οριστική λύση των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας και τα
τραμπολίνο στα σουπερμάρκετ για να φτάνουν οι καταναλωτές στα πάνω ράφια,
μέχρι και το γραφικό εστιατόριο "Η Δύση του Ευρώ", εφημερίδες, ιστότοποι αλλά
και εταιρείες επινόησαν ευφάνταστες "ειδήσεις", προς τέρψη του αναγνωστικού
τους κοινού, για να τιμήσουν για άλλη μια χρονιά το έθιμο της Πρωταπριλιάς.
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Στο πνεύμα των ημερών, η Commerzbank ανέφερε ότι βρέθηκε η λύση στα
οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας: ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης
Βαρουφάκης πρότεινε να επιβληθεί μια εφάπαξ ειδική άδεια χρήσης, ύψους 1
ευρώ, στους χρήστες του... Πυθαγόρειου Θεωρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έσοδα, από την 1η Απριλίου 570 μέχρι σήμερα, με επιτόκιο 4%, θα ανέλθουν στα
107.443.980.002.362.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της Commerzbank.
Η γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung από την πλευρά της
δημοσιεύει ένα "ρεπορτάζ" για το εστιατόριο που προτίθεται να ανοίξει η...
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα ονομάζεται "Η Δύση του Ευρώ" και θα
προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης στους φτωχούς της νότιας Ευρώπης.
Βγαλμένο από την επικαιρότητα ήταν και το πρωταπριλιάτικο αστείο της
βρετανικής εφημερίδας Guardian: ο Τζέρεμι Κλάρκσον, ο πασίγνωστος
δημοσιογράφος, πρώην παρουσιαστής της εκπομπής αυτοκινήτου Top Gear, που
έγινε διάσημος για το ιδιαίτερο, πολιτικώς "ανορθόδοξο" ύφος του αλλά και την
προτίμησή του στα ενεργοβόρα πετρελαιοκίνητα οχήματα, έκανε μεταστροφή και
έγινε ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ελπίζει, λέει η εφημερίδα, να ανακτήσει έτσι την εμπιστοσύνη του βρετανικού
κοινού και να αφοσιώσει τον χρόνο και τις οικονομίες του στον αγώνα για "την
κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, την οδική ασφάλεια και την αμοιβαία
κατανόηση και ανοχή μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές θρησκείες και
πολιτισμούς".
Μια παραπλήσια ιστορία που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα National του Άμπου
Ντάμπι μάλλον προκάλεσε απορία, παρά γέλια, στους κατοίκους. Σύμφωνα με την
εφημερίδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφάσισαν να απαγορεύσουν όλα τα
αυτοκίνητα SUV και 4x4 και να τα αντικαταστήσουν με άλλα, φιλικότερα προς το
περιβάλλον.
Η Metro του Λονδίνου δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας γυναίκας που πηδά σε
τραμπολίνο για να φτάσει στα πάνω ράφια ενός σουπερμάρκετ Tesco.
Μια ανακάλυψη για Νόμπελ έγινε στο CERN. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Πυρηνικών Ερευνών έγραψε στον ιστότοπό του ότι χάρη στο Μεγάλο Επιταχυντή
Αδρονίων οι επιστήμονες διαθέτουν πλέον ακλόνητες αποδείξεις για την ύπαρξη
της "Δύναμης": ο θεωρητικός (και ανύπαρκτος) φυσικός Μπεν Κενόμπι του
Πανεπιστήμιου Μος Έιζλι, του Τατουίν είπε ότι "η Δύναμη είναι αυτή που χαρίζει σε
έναν πυρηνικό φυσικό τις ικανότητές του". Η είδηση βεβαίως δεν προκάλεσε καμία
έκπληξη στους φαν του "Πολέμου των Άστρων".
Η βρετανική εφημερίδα Sun κατήργησε τη βασίλισσα Ελισάβετ από τα
χαρτονομίσματα: στο εξής, στο χαρτονόμισμα των 5 λιρών θα εικονίζεται ο
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επιτυχημένος μουσικός παραγωγός Σάιμον Κάουελ, σε αυτό των δέκα ο πρώην
ποδοσφαιριστής Ντέιβιντ Μπέκαμ (χωρίς τη Βικτόρια) και, προς τιμή της
βασίλισσας, το χαρτονόμισμα των 20 λιρών θα κοσμεί η φωτογραφία της Έλεν
Μίρεν, της ηθοποιού που έχει υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ.
Όσο για την ποδοσφαιρική ομάδα Άρσεναλ, αυτή αποφάσισε, σε συνεργασία με
την εταιρεία αθλητικών ειδών Puma, να ρίξει στην αγορά μια πρωτοποριακή
μπάλα για... αριστεροπόδαρους παίκτες. "Ο Σάντι Καθόρλα, ο Μεσούτ Εζίλ, ο
Νάτσο Μονρεάλ και ο Εκτόρ Μπελερίν ήταν οι πρώτοι που δοκίμασαν τη νέα μπάλα
και τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα", διαβεβαίωσε στην ανακοίνωσή της η ομάδα.
Στη Βρετανία τα πρωταπριλιάτικα ψέματα, ιδίως στον Τύπο, έχουν μακρά
παράδοση.
Την 1η Απριλίου 1957 το BBC μετέδωσε ένα "ρεπορτάζ" για τη συγκομιδή των...
σπαγγέτι στη νότια Ελβετία — και δέχτηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα από
αφελείς τηλεθεατές που ήθελαν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν
και οι ίδιοι τα δικά τους ζυμαρικά.
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