
Ανγκελα. Η απόλυτη κυρίαρχη της Ευρώπης. Από κοντά κι ο 
Νικολά γιατί «δένει» µε το ταγεράκι. Η µαύρη του γραβάτα τα 

λέει όλα. Μόνο που δεν ταιριάζει µε το ταπεραµέντο της Κάρλα...

Βρετανοί. Τουλάχιστον αυτοί υπερασπίζονται την χώρα τους 
ανεξαρτήτως κόστους. Έχουν ακόµη το νόµισµά τους και 

την πολιτική τους και τραβούν τον µοναχικό τους δρόµο. Σαν 
ρήγµα ή σαν προειδοποίηση... 

Γερµανοί και Γάλλοι. Κι έπειτα όλοι οι άλλοι, µικροί και λιγό-
τερο µεγάλοι να µοιράζονται το χάλι.

∆ηµήτρης ∆όλλης. Απέστειλε εορταστικό µήνυµα σε αυτούς 
που τον... στόλισαν προ πολλού, πριν από λίγους µήνες. 

Αυτό θα πει πολιτική! 

Εθνική κυριαρχία ήταν και πάει. Η τρόικα ποδοπατά και συν-
θλίβει τους ευρωπαϊκούς λαούς και µόνο κάποιοι... ugly 

έµειναν να αντιστέκονται. 

Ζώνη που πνίγει πια τις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι η περί-
φηµη ευρωζώνη. Στα µέτρα της Άνγκελας κι αυτό το εξαρ-

τηµατάκι.

Ηταν που ήταν στραβό το εορτασστικό κλίµα, ήλθε και ο κα-
λός άνθρωπος που µάχεται «για την αλήθεια και το δίκαιο» 

και το έκανε τελείως πανηγυρτζίδικο...

Θεός φυλάξοι. Τι... έκθετο ήταν αυτό; Όχι το εορταστικό αφιέ-
ρωµα - για το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν περιµέναµε κάτι κα-

λύτερο - αλλά για την φοβερή και τροµερή αποκάλυψη του αδι-
κηµένου καλού ανθρώπου. Μα είναι δυνατόν να τον πιάσουν 
κορόιδο σε τέτοιο βαθµό; Κι εγώ που νόµιζα ότι δεν χωράνε 
τσαχπινιές στον τσαχπίνη!...

Ιντερνετ. Άλλοτε βοήθηµα κι άλλο καταδίκη. Ανάλογα µε τη 
χρήση. Είναι πάντως κι η χαρά του κάθε φουκαριάρη εορτά-

ζοντα. Γιατί να «σκοτώνεται» κανείς να ετοιµάζει συνεντεύξεις, 
θέµατα και αφιερώµατα; Βρίσκει στο διαδίκτυο τι γίνεται µε 
τους Έλληνες της Ουγκάντας και της Νικαράγουας, το σερβίρει 
στους εδώ «καννίβαλους» κι έκανε το (εορταστικό) καθήκον 
του και φέτος...

 Κοίτα να δεις που οι λύκοι ντύθηκαν πρόβατα και µάλιστα 
κουρεµένα µε την ψιλή... 

Λυπάµαι, πάντως, όχι τον γερασµένο λύκο, αλλά τα τσοπα-
νόσκυλα που καραδοκούν και τον γυροφέρνουν, περιµέ-

νοντας υποµονετικά την πτώση του. 

Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ονοµάζονται κά-
ποιες παράξενες οργανώσεις στην Ελλάδα που ενισχύο-

νται πλουσιοπάροχα από το ∆ηµόσιο για να κάνουν το απόλυτο 
τίποτα. Φανταστείτε να ήταν και Κερδοσκοπικές τι θα έβαζαν 
στα ταµεία τους... Παράδειγµα η ΜΚΟ της Μαργαρίτας Παπαν-

δρέου (πρώην σύζυγος του Ανδτρέα και µητέρα του Γιώργου), 
στην οποία δόθηκε ένα εκατοµµύριο ευρώ. Ε, ή έχεις γιο πρω-
θυπουργό ή δεν έχεις...

Να µια καλή ιδέα για αφελή θύµατα αετονύχηδων επιχει-
ρηµατιών. Να ανοίξουν µια ΜΚΟ και να δέχονται επιχο-

ρηγήσεις και δωρεές. Έτσι κι αλλιώς κι η εταιρία του εσχάτως 
θιγόµενου είναι καθαρά Μη Κερδοσκοπική, για να µην πούµε 
καθαρά πτωχευόµενη...

Ξυπόλητη τραγουδούσε η Σεζάρια Εβόρα που έφυγε από τη 
ζωή το Σάββατο σε ηλικία 70 ετών. Ήταν από το Πράσινο 

Ακρωτήρι  και τραγουδούσε χωρίς υποδήµατα για να διαµαρ-
τυρηθεί για τη φτώχεια του λαού της. Μας έβαλε την ιδέα να 
βγούµε στους δρόµους ξυπόλητοι και να τραγουδήσουµε για 
τη φτώχεια συνανθρώπου µας που υποφέρει από... σκοτεινά 
κυκλώµατα και στυγνούς εκµεταλλευτές! 

Γιατί, ξέρεις τι είναι να είσαι ένας καλός και τίµιος «εργαζόµε-
νος» και να έρχεται ο καθένας να σε πιάνει κορόιδο; Να έρχεται 
ο κάθε «πονηρός επιχειρηµατίας» και να σε βάζει στο παντελό-
νι; ∆εν το αντέχω αυτό, θα βγω να τραγουδήσω ξυπόλητος, να 
διαµαρτυρηθώ για τη µεγάλη αδικία...

Οτι θα ερχόταν η µέρα που... η σκοταδίστικη κοµπανία θα αυ-
τοχρίζονταν ως εκφραστής της εγκυρότητας είναι κάτι που 

δεν µπορούσε να το διανοηθεί ούτε ο πιο διεστραµµένος εγκέ-
φαλος. Κι όµως διεπράχθη κι αυτό!... 

Ποιος να το φανταζόταν, άλλωστε, ότι θα ερχόταν η ηµέρα 
που η συντηρητική Βρετανία θα γινόταν το... σύµβολο της 

αντίστασης κατά της δηµοσιονοµικής κατοχής!... Που είσαι Θά-
τσερ για να δεις τον καηµό της Γερµανής... 

Ρητό των προγόνων µας: Ουκ εν το πολλώ το ευ (δηλαδή, 
το καλό δεν βρίσκεται απαραίτητα στο πολύ). Κάποιοι δεν 

το καταλαβαίνουν και µας φορτώνουν µε τόµους ανυπαρξίας. 

Σιγά τις... περιπέτειες του Μάικ του Φασολάκη. Εδώ στο Σίδ-
νεϊ έχουµε τις περιπέτειες του Μάικ του  Μπάµια (αλλά και 

του Θίο του Κολοκύθα)!

Τελικά, κακώς ονοµάζονται ακόµα δηµοσκοπήσεις. Με τέ-
τοιο ρεύµα που έχει ο συναινετικός και µειλήχιος Παπαδή-

µος, θα πρέπει στο εξής να ονοµάζονται Παπαδηµο-σκοπήσεις!

Υπάρχει και θεός. Εκεί που ο καλός και τίµιος άνθρωπος θα 
πήγαινε το τίκετεκ στην Ελλάδα σαν δική του πατέντα (!), 

βρέθηκε τελικά χρεωµένος από πατέντες άλλων! Μα ήθελε 
ο χριστιανός να κάνει τον µεσάζοντα στους µεσάζοντες! Έλα 
όµως, το ψέµα έχει κοντά πόδια. Έτσι, ας παρηγορηθεί τώρα 
µπροστά στο χαζοκούτι...

Φιντέλ. Εννοούµε φυσικά τον Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος σε 
ηλικία 85 ετών µπήκε επίσηµα στο βιβλίο των ρεκόρ Γκί-

νες ως το άτοµο κατά του οπίου έγιναν οι περισσότερες από-
πειρας δολοφονίας. Από το 1959 (όταν ανέτρεψε τον δικτάτορα 
Φουλχένσιο Μπατίστα) έως το 2006 (όταν παρέδωσε την εξου-
σία στον αδελφό του Ραούλ) προσπάθησαν 639 φορές να τον 
δολοφονήσουν. Τις περισσότερες από αυτές τις απόπειρες (αν 
όχι όλες) τις διέταξε η CIA. 

∆εν ξέρουµε αν χρησιµοποιήθηκαν 639 διαφορετικοί τρόποι 
από τους επίδοξους δολοφόνους, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν 
τα κατάφερε κανείς. Ούτε ελεύθεροι σκοπευτές, ούτε εκρηκτι-
κά στα παπούτσια του Φιντέλ Κάστρο ή δηλητήριο στα πούρα 
του, ούτε µια µικρή βόµβα κρυµµένη σε ένα µπαλάκι του µπέ-
ιζµπολ, µπόρεσαν να εξουδετερώσουν τον Κουβανό ηγέτη. 
Μπράβο ανθεκτικότητα! Ο άνθρωπος δεν... τρώγεται µε τίποτα!

Χωρις αρχή και τέλος, χωρίς σύνδεση, χωρίς φρεσκάδα, 
χωρίς ντόπια θέµατα, χωρίς έµπνευση, χωρίς όραµα, χω-

ρίς δηµοσιογραφική δουλειά, χωρίς αισθητική, χωρίς, χωρίς, 
χωρίς, κι εν τέλει χωρίς κύρος και χωρίς προσωπικότητα. Κατά 
τα άλλα ήταν µια χαρά... Και του χρόνου!

Ψόφια πράγµατα για άλλη µια φορά. Και κάτι παλιά ξυνά 
σταφύλια που µπορεί και να γίνουν ξύδι!

Ω, µοίρα σκληρή, µοίρα συµφοριασµένη, γιατί να φέρεις 
στον δρόµο του καλού αυτού ανθρώπου τα βρώµικα κυ-

κλώµατα, τους κερδοσκόπους και τους πονηρούς; 
Γιατί να είσαι τόσο σκληρή µε τον αγαθό αυτόν άνθρωπο, που 

κανέναν δεν κορόιδεψε και κανέναν δεν έβλαψε ποτέ; 
Άδικη ειµαρµένη, γιατί τον βάζεις να αυτοµαστιγώνεται σε 

δηµόσια θέα, γιατί τον καταδιώκεις τόσο άγρια;
 Αλίµονο, µπορεί τάχα κανείς να βοηθήσει τον δύστυχο και 

πλανεµένο; 
Μπορεί κανείς να του δώσει πίσω την υπόληψή του; 

Για τα υπόλοιπα είναι µάλλον αργά...
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