
Αναχώρησε για µία εβοδµάδα από την Αθήνα η τρόικα και θα 
µπορέσει κι αυτός... ο ήρωας, ο Γιάννης Στουρνάρας, να πά-

ρει µία ανάσα. Ευτυχώς θα βρει χρόνο να ηρεµήσει και δεν θα... 
παραιτηθεί. Στο µεταξύ, η τρόικα θα επιστρέψει µε νέες οδηγίες...

Βραχονησίδες. Οι ακατοίκητες βραχονησίδες τις οποίες οι Κινέ-
ζοι αποκαλούν Ντιαογιού και οι Ιάπωνες Σενκάκου, παρασύ-

ρουν τις δύο χώρες σε πολιτική κι εµπορική σύρραξη και βάζουν 
φωτιά στα εθνικιστικά στοιχεία των δύο χωρών. Γεγονός που ανε-
βάζει το θερµόµετρο όχι µόνο στην περιοχή, αλλά και στα διεθνή 
χρηµατιστήρια, καθώς Κίνα και Ιαπωνία έχουν τις δύο ισχυρότε-
ρες οικονοµίες της Ασίας. Οι τρεις βραχονησίδες που αποτελούν 
το µήλο της έριδος βρίσκονται στην ανατολική θάλασσα της Κίνας 
κι η στρατηγική τους σηµασία είναι µεγάλη, καθώς εκτιµάται ότι 
έχουν πλούσιο υπέδαφος µε σηµαντικά αποθέµατα πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Να που υπάρχουν Ίµια και γκρίζες ζώνες και 
στην Ασία... (βλ. σελ. 23)

Γκούντρουν. Ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζή-
γρας, «καίει» στη συµπληρωµατική του απολογία και την πρώ-

τη σύζυγό του πρώην υπουργού, την Γκούντρουν Μολντενχάουερ, 
για την οποία υποστηρίζει ότι πήρε 5000.000 ευρώ για να του δώσει 
διαζύγιο. Σύµφωνα µε τον Ζήγρα, τα χρήµατα αυτά προέρχονταν 
από τις µίζες των εξοπλιστικών προγραµµάτων κι αυτό το γνώριζε 
η Γκούντρουν. Ο ξάδελφος κατέθεσε πως τόσο η Γκούντρουν όσο 
και η Σταµάτη γνώριζαν και γνωρίζουν τα πάντα. Πάντως, αν είναι 
αλήθεια ότι η Γκούντρουν πήρε χιλιάδες δολάρια εκτός Ελλάδας 
σε τσάντες να δοξάζουµε τον θεό που ο Άκης παντρεύθηκε µόνο 
δύο φορές!... 

∆ηµοσκοπήσεις. Πριν ανακοινωθούν τα νέα µέτρα τρεις δηµο-
σκοπήσεις που δηµοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο σε αθη-

ναϊκές εφηµερίδες φέρνουν τη Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ να παλεύουν 
στήθος µε στήθος για την πρωτιά. Το γκάλοπ της Metron Analysis 
για την εφηµερίδα «Επενδυτής» δίνει προβάδισµα στον ΣΥΡΙΖΑ µε 
1,2% (20,8% έναντι 19,6%), ενώ δηµοσκόπηση της εταιρείας Rass 
για την εφηµερίδα «Παραπολιτικά» φέρνει πρώτη τη Ν∆ µε 1,1% 
(24,2% έναντι 23,1%). Οριακή είναι η διαφορά που έχουν τα δύο 
κόµµατα στη δηµοσκόπηση της MRB για την εφηµερίδα «Real 
news». Σ’ αυτήν την δηµοσκόπηση η Ν∆ προηγείται µε 0,5% του 
ΣΥΡΙΖΑ (22,9% έναντι 22,4%). Πάντως, σε όλες τις δηµοσκοπήσεις 
η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόµµα και το ΠΑΣΟΚ καθηλώνεται σε 
µονοψήφια ποσοστά. Επίσης, σχεδόν το σύνολο των πολιτικών 
σχηµατισµών υφίσταται φθορά. 

Εισαγγελέας. Σ’ αυτόν περνά η υπόθεση µε τον φάκελο του 
Σ∆ΟΕ, σχετικά µε τις 32 υποθέσεις πολιτικών προσώπων που 

εµφανίζουν «περίεργο πλουτισµό» και φυσικά ελέγχονται γι’ αυτό 
αλλά και για φοροδιαφυγή. Την εντολή έδωσε ο πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαµαράς κι είναι ένα καλό βήµα προς την διαφάνεια και 
την απόδοση δικαιοσύνης. Στο «Αλφαβητάρι» της περασµένης 
Τρίτης είχαµε σηµειώσει πως το οριστικό πόρισµα του Σ∆ΟΕ ανα-
µένεται εντός των επόµενων εβδοµάδων και το γεγονός έχει ανά-
ψει φωτιές στον πολιτικό κόσµο. Ας ελπίσουµε ο εισαγγελέας να 
κάνει αυτό που αποτελεί λαϊκή απαίτηση, δηλαδή να τιµωρηθούν 
επιτέλους οι πολιτικοί µε το... µακρύ χέρι (βλ. και στο γράµµα Ξ).

Ζούγκλα. Ερωτηθείς από την εφηµερίδα «Real news» για την 
κατάσταση στη σηµερινή Ελλάδα ο Μίκης Θεοδωράκης δή-

λωσε ότι τον τροµάζουν δύο φαινόµενα. Η διάλυση κάθε έννοιας 
δηµόσιας συνοχής και η εµφάνιση φασιστικών φαινοµένων που 
αποκτούν λαϊκή βάση. «Οδηγούµεθα σε συνθήκες ζούγκλας χω-
ρίς εµφανείς δυνάµεις προστασίας, ούτε κοινωνικές, συλλογικές, 
ούτε κρατικές, µιας και την ελληνική αστυνοµία την χαρακτηρίζουν 
δύο φαινόµενα. Η διάλυση ενός µέρους της και η φασιστικοποίηση 
ενός άλλου, κυρίως στα ΜΑΤ», τόνισε. Εκεί που έχει διαλυθεί το 
κράτος, ανθεί το παρακράτος.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Η καµπάνα θα ηχήσει. Ας αναλά-
βουν όλοι τις ευθύνες τους. Πολίτες, κόµµατα, πολιτικοί, κυ-

βέρνηση, τρόικα, εταίροι και λοιπές ευθυνόφοβες δυνάµεις...

Θρησκευτικότατες είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις που σηµειώ-
νονται ανά την υφήλιο κατά της ταινίας που έχει προκαλέσει την 

έκρηξη των πιστών. Μουσουλµάνοι από όλα τα µέρη της γης συ-
γκεντρώνονται για να... προσευχηθούν για την εξεύρεση αυτού που 
τόλµησε να προσβάλλει τον Μωάµεθ, αλλά στο Σίδνεϊ δεν είχαµε 
αυτό το Σαββατοκύριακο τέτοιου είδους «προσευχές». Πάλι καλά...

Ισλάµ. Βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα για τους λάθους λό-
γους. Οι ταινίες και τα σκίτσα για τον Μωάµεθ δείχνουν το αγε-

φύρωτο χάσµα που χωρίζει τις ισλαµικές κοινωνίες µε τη ∆ύση, 
ωστόσο πρέπει κανείς να παραδεχθεί ότι ο µεγάλος φανατισµός 
που υπάρχει υποδαυλίζεται εντέχνως. Θα έλεγε κανείς πως από 
άποψη φανατισµού και θεοκρατίας το Ισλάµ βρίσκεται σήµερα 

στον θρησκευτικό σκοταδισµό που επικρατούσε στη ∆ύση κατά 
τον Μεσαίωνα. Ας ελπίσουµε να µην αργήσει ο ∆ιαφωτισµός...

Κουκουλοφόροι. Αναµένοντας τις αντιδράσεις των λαϊκών 
στρωµάτων στα νέα µέτρα, είναι πιθανό να ξαναδούµε κου-

κουλοφόρους να πρωταγωνιστούν σε επεισόδια. Ωστόσο, οι κου-
κουλοφόροι - παντός είδους - δεν έλειψαν ποτέ. Υπάρχουν σε 
κάθε δραστηριότητα. Πάρτε για παράδειγµα τη δηµοσιογραφία. 
Μήπως δεν υπάρχουν κι οι... κουκουλοφόροι της αρθρογραφίας, 
δηλαδή, αυτοί που γράφουν κι υπογράφουν µε ψεύτικα ονόµατα; 
Κι αυτοί που γράφουν κατά παραγγελία «άρθρα» µε την υπογραφή 
του «αφεντικού», άραγε δεν υπάρχουν ανάµεσά µας; Το «κακό» µε 
αυτούς είναι ότι ο κόσµος καταλαβαίνει και δεν περιµένει κανέναν 
υπουργό να βγάλει τις κουκούλες...

Λίµαν Μπράδερς (Lehman Brothers). Από αυτήν την επενδυ-
τική τράπεζα ξεκίνησε το 2008 η οικονοµική κρίση, πριν πε-

ράσει τον Ατλαντικό και βαφτισθεί «ελληνική» και µετά «ευρωπα-
ϊκή». Να λοιπόν, που το αυστραλιανό οµοσπονδιακό δικαστήριο 
βρήκε ένοχη για παραπλάνηση Αυστραλών επενδυτών όχι την 
ίδια, αλλά την θυγατρική της, την επενδυτική εταιρεία Grange 
Securities, καθώς έκρινε ότι δεν ενηµέρωσε τους πελάτες της 
για τους κινδύνους που διέτρεχαν. Το αυστραλιανό δικαστήριο θα 
αποφασίσει αργότερα για το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει 
να καταβληθεί στους Αυστραλούς επενδυτές, οι οποίοι στη µήνυ-
σή τους ζητούσαν αποζηµίωση 248 εκατοµµυρίων δολαρίων. Το 
σηµαντικό είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει πως 
υπήρξε παραπλάνηση των επενδυτών.

Μαύρη τρύπα 20 δισ. ευρώ απειλεί µε διακοπή την χρηµατο-
δότηση της Ελλάδας, αναφέρει το γερµανικό περιοδικό «Der 

Spiegel». Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η Ελλάδα αντιµετωπίζει 
έλλειµµα ύψους 20 δισεκατοµµυρίων προκειµένου να ανταπε-
ξέλθει στους όρους για έκτακτη βοήθεια. Μάλιστα, το ποσό αυτό 
είναι σχεδόν διπλάσιο από τις αρχικές εκτιµήσεις. Παιδιά εντάξει 
το ξέρουµε ότι όλα είναι µαύρα, αλλά κόψτε τα αστεία γιατί... µαύρο 
φίδι που σας έφαγε...

Νέα Υόρκη. Η 67η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα 
πραγµατοποιηθεί σήµερα κι αύριο στην αµερικάνικη πόλη. Η 

Αυστραλία διεκδικεί µία θέση στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
κι η πρωθυπουργός Τζούλια Γκίλαρντ πήγε στη Νέα Υόρκη για να 
προωθήσει τι θέµα µέσα από λόµπι. Υπάρχουν βάσιµες ελπίδες να 
τα καταφέρει, καθώς στο λόµπι είναι «µανούλα» η πρωθυπουρ-
γός. Ρωτήστε και τον Κέβιν Ραντ…

Ξέπλυµα. Να δούµε ποιος θα... ξεπλύνει τον πρόεδρο της Βου-
λής και δύο πρώην υπουργούς αν ευσταθούν όσα κατέθεσε 

ο κτηµατοµεσίτης Ιωσήφ Λιβανός και δηµοσιεύθηκαν στη «Real 
News» της Κυριακής. Η συγκεκριµένη κατάθεση εµπλέκει σε 
σκάνδαλο για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος τον πρόεδρο της Βουλής 
Ευάγγελο Μεϊµαράκη και τους δύο κορυφαίους πρώην υπουρ-
γούς της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον Μιχάλη Λιάπη και τον Γιώργο 
Βουλγαράκη. Ανάλογες καταθέσεις έχει κάνει κι ο Γιώργος Ζω-
γραφάκης, ο οποίος είναι πρώην συνεταίρος του Ιωάννη Καρού-
ζου, δηλαδή του κουµπάρου του Ευάγγελου Μεϊµαράκη που µέσα 
από εταιρία real estate του οµίλου του γίνονταν οι αγοραπωλησίες 
σε περιοχές-φιλέτα της Αττικής, τις οποίες αγορές χρησιµοποιού-
σαν ως βιτρίνα για να καλύψουν µαύρο χρήµα που υπολογίζεται 
στα 10,2 δισ ευρώ. Η υπόθεση έχει πολύ ψωµί και διερευνάται. 
Πάντως, Μεϊµαράκης, Λιάπης και Βουλγαράκης διέψευσαν τη 
συµµετοχή τους και προειδοποίησαν πως θα κινούνταν χθες νοµι-
κά. Έτσι από τα.. οικονοµικά περνάµε στα νοµικά! Να δούµε τι θα... 
ξεπλύνει αυτή η υπόθεση...

Ολάντ Φρανσουά. Ο Γάλλος πρόεδρος µπορεί να έχει - προς το 
παρόν - τη συµπάθεια των λαών της Ευρώπης, καθώς έβαλε 

φρένο στα σχέδια της Μέρκελ για αιώνια λιτότητα, όµως δεν τα κα-

ταφέρνει το ίδιο καλά στη Γαλλία. Μετά την φορολογική καταιγίδα 
που ανακοίνωσε πρόσφατα η δηµοτικότητα του υποχώρησε κατά 
11% σε έναν µήνα κι η δηµοφιλία του έπεσε στο 43% τον Σεπτέµ-
βριο. Αναρωτιέται κανείς που θα φτάσει η δηµοτικότητα του Έλλη-
να πρωθυπουργού - που δεν είναι και τόσο δηµοφλής - όταν µε το 
καλό ανακοινώσει κι αυτός τα νέα µέτρα... Και πόσα... γαλλικά θα 
ακούσει...

Περισσότερη δηµοσιονοµική ένωση, περισσότερη τραπεζική 
ένωση, περισσότερη κοινωνική ένωση, και περισσότερη πο-

λιτική ένωση, ζήτησαν το Σάββατο από το Λούντβιγκσµπουργκ της 
νότιας Γερµανίας ο Φρανσουά Ολάντ κι η Άνγκελα Μέρκελ. Ουσι-
αστικά ζητούν περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή µεγαλύτερο έλεγχο 
των λαών από τις Βρυξέλλες, µε αντιστάθµισµα την θολή προο-
πτική της οικονοµικής ανάπτυξης. Όπως τα έχουµε ξαναγράψει...

Ρουσντί Σαλµάν. Οι «Σατανικοί Στοίχοι» τον έκαναν το 1989 σύµ-
βολο της αντιπαράθεσης ανάµεσα στην ελευθερία της έκφρα-

σης και τον σεβασµό της θρησκευτικής ευαισθησίας. Επέζησε από 
το θρησκευτικό διάταγµα (φετβά) που είχε βγάλει εναντίον του ο 
Αγιατολάχ Χοµεϊνί και στο νέο του βιβλίο περιγράφει τα εννιά χρό-
νια της ζωής του µετά την έκδοση του θρησκευτικού διατάγµατος. 
Σε συνέντευξή του στα «Νέα» τόνισε κάτι εξαιρετικά επίκαιρο: 
«Καµιά ανοχή για τους εχθρούς της ανοχής».

Σκανδαλίδης Κώστας. Ο πρώην υπουργός διαπραγµατεύθηκε 
εκ µέρους του ΠΑΣΟΚ το προγραµµατικό πλαίσιο της τρικοµ-

µατικής κυβέρνησης. Σήµερα δεν διστάζει - µε άρθρο του στο στο 
aixmi.gr - να χαρακτηρίσει «κουρελόχαρτο» την προγραµµατική 
συµφωνία, µετά τις προτάσεις για τα νέα µέτρα. Ενδιαφέρον έχει κι 
η ανάλυσή του για τις εκλογές: «ο λαός αποφάσισε µε ικανή πλειο-
ψηφία την παραµονή στο ευρώ, µε ισχνή πλειοψηφία την αναθεώ-
ρηση των δυσµενών όρων της σύµβασης απέναντι στην καταγγε-
λία της και µε καθολική άρνηση, τη συνέχιση και την σκληρότερη 
εκδοχή της ίδιας πολιτικής». Προς το παρόν η κυβέρνηση φαίνεται 
ότι έχει λάβει µόνο το πρώτο µήνυµα. Και το «κουρελόχαρτο» είναι 
πολλοί πρόθυµοι να το εγκαταλείψουν... (βλ. σελ. 11)

Τα µονοπώλια πετρελαίου εµποδίζουν την ανταγωνιστικότη-
τα της ελληνικής οικονοµίας, διαπιστώνει το ∆ΝΤ. Σύµφωνα 

µε έκθεση του ∆ιεθνούς Ταµείου, «η έλλειψη ανταγωνισµού στο 
χώρο της διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα κοστίζει στους κατα-
ναλωτές περισσότερο από ένα δισ. ευρώ το χρόνο». ∆ηλαδή, τα 
µονοπώλια των ηµέτερων έχουν εκτοξεύσει τις τιµές κι έχουν 
«κάψει» τον κοσµάκη. (βλ. σελ. 13).

Υπεράνω των αγορών είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τόνισε 
το Σάββατο ο Πάπας Βενέδικτος, κατά την συνάντησή του µε 

µέλη της Χριστιανοδηµοκρατικής ∆ιεθνούς που συµµετείχαν στην 
Ρώµη, στην διεθνή διάσκεψη των κεντροδεξιών κοµµάτων. Ξέ-
χασε να πει πως υπεράνω της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι... οι 
καταθέσεις στην Ελβετία.

Φέντερερ Ρότζερ. Στον Ελβετό τενίστα έγραψε µία επιστολή ο 
14χρονος Μάριος Χατζηδήµου από τα Γιαννιτσά και κέρδισε το 

χρυσό µετάλιο της Universal Postal Union για τη συγγραφή επιστο-
λής. Ο Μάριος Χατζηδήµου συµµετείχε µε άλλο 1 εκατοµµύριο παι-
διά από 55 χώρες στον διεθνή διαγωνισµό συγγραφής επιστολής. 
Απστολή τους ήταν να γράψουν ένα γράµµα σε έναν αθλητή που 
θαυµάζουν σχετικά µε το τι σηµαίνουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Στην 
επιστολή του ο 14χρονος από τα Γιαννιτσά τοποθέτησε τον Φέντε-
ρερ στην αρχαία Ολυµπία να συνοµιλά µε νικητές των Αγώνων της 
αρχαιότητας, όπως ο ∆ιαγόρας από τη Ρόδο. Οι κριτές του έδωσαν 
το πρώτο βραβείο τονίζοντας την απλή και δηµιουργική γραφή του, 
προσθέτοντας ότι «οι µοντέρνες κι ιστορικές ολυµπιακές αξίες ανα-
δείχθηκαν ζωηρά» από την επιστολή του. Πάντα τέτοια. 

Χρυσή Αυγή ή Χρυσή Κατακραυγή; ∆εν αναφερόµαστε µόνο 
στις πρακτικές της οργάνωσης, αλλά και στην είδηση που φτά-

νει από το Μόντρεαλ, καθώς οι οµογενείς του Καναδά συγκεντρώ-
νουν υπογραφές για να κηρυχθεί παράνοµο το σκέλος της Χρυσής 
Αυγής στη συγκεκριµένη πόλη. Οι οµογενείς συγκεντρώνουν 
υπογραφές µέσω του διαδικτύου και θα τις διαβιβάσουν στη συ-
νέχεια στον πρωθυπουργό του Καναδά, Στίβεν Χάρπερ. Και να φα-
νταστείς ότι στον Καναδά δεν έχουν µικροπωλητές µε πάγκους...

Ψυχοβγαλτική είναι κάθε φορά η διαδικασία για την εκάστοτε 
δόση που χορηγείται στην Ελλάδα από τους φίλους κι εταί-

ρους της. Έλεγχοι, απειλές, διαβουλεύσεις, συναντήσεις πολιτι-
κών αρχηγών, νέες διαβουλεύσεις, νέες απειλές, νέες συναντή-
σεις. Μετά από ανελέητο µαστίγωµα δίνεται στο τέλος το µικρό 
κερασάκι κι όλα αρχίζουν από την αρχή. Μέχρι την επόµενη δόση...

Ω 
 τον δοσά πολλοί εµίσησαν, τη δόση ουδείς!
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