
Αλεπού. Η Άνγκελα Μέρκελ είναι «αλεπού» για τα γερµανικά 
συµφέροντα. Σήµερα θα βρεθεί στην Αθήνα κι είναι εύλογη 

η απορία: Τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι; (Ποιος να την σταµατή-
σει όµως; Ο κυνηγός το γύρισε κι έγινε.. κότα!)

Βίος αβίωτος. Υπάρχουν κάποιοι που παραπονιούνται για τη 
συνεχή αναφορά στην κρίση, καθώς φαίνεται ότι κουράστη-

καν να ακούν, να διαβάζουν και να βλέπουν. Τι να πουν, όµως, κι 
αυτοί που την βιώνουν στο πετσί τους;

Γιούρογκρουπ. Συνεδρίασε χθες στο Λουξεµβούργο σαν µία 
πρόγευση για το τι θα επακολουθήσει στη Σύνοδο Κορυφής 

του Οκτωβρίου, σε εννιά ηµέρες. Ελλάδα κι Ισπανία αναµενόταν 
να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, ενώ όσον αφορά 
την Ελλάδα, η σηµερινή επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα στρέφει 
και πάλι τα φώτα στην ελληνική πρωτεύουσα. Όλοι αναµένουν 
την έκθεση της τρόικας για τα τελικά συµπεράσµατα, ενώ οι δι-
απραγµατεύσεις µε την ελληνική κυβέρνηση δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρωθεί και κανείς δεν µπορεί πλέον µε σιγουριά να πει 
πως και πότε θα γίνει κάτι τέτοιο.

∆ικαστήριο. Ο γεννηµένος στην Αίγυπτο Μαρκ Μπασελέι 
Γιούσεφ αναµένεται να βρεθεί αύριο, Τετάρτη, ενώπιον οµο-

σπονδιακού δικαστηρίου του Λος Αντζελες. Είναι ο δηµιουργός 
της αντι-ισλαµικής ταινίας «Η Αθωότητα των Μουσουλµάνων» 
που γυρίστηκε στην Καλιφόρνια και προκάλεσε έντονες αντι-
δράσεις στον µουσουλµανικό κόσµο. Ωστόσο, θα δικαστεί όχι για 
το περιεχόµενο του έργου, αλλά επειδή για να φτιάξει την ται-
νία χρησιµοποίησε το όνοµα Νακούλα Μπασελέι Νακούλα, ενώ 
ένας από τους όρους της αποφυλάκισής του ήταν να µην χρησι-
µοποιεί ψευδώνυµα χωρίς την έγκριση του δικαστικού επιτηρη-
τή του. Τώρα αντιµετωπίζει ποινή φυλάκισης 24 µηνών, όχι για 
το «αριστούργηµα» που έφτιαξε αλλά γιατί χρησιµοποίησε ψευ-
δώνυµο. Στη σακούλα, στη σακούλα κι η ταινία κι ο... Νακούλα.

Ενηµέρωσε ποτέ κανείς την Άνγκελα Μέρκελ για το κατοχικό 
δάνειο; Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να µη λέµε πως πρέπει να 

τηρούνται οι δεσµεύσεις...

Ζητείται ελπίς. Το είχε γράψει πριν από έξι δεκαετίες ο Αντώνης 
Σαµαράκης, το είπε την Κυριακή κι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-

µος. «Λείπει το µήνυµα της ελπίδας», είπε στην Τρίπολη. Συµφω-
νούµε αλλά ποιος θα το δώσει αυτό το µήνυµα της ελπίδας όταν 
το καταρρακώνουν αυτοί που θα έπρεπε να το κοµίζουν; 

Η περίφηµη λίστα που βρίσκεται στα χέρια του Σ∆ΟΕ κι έχει 
τα ονόµατα των πολιτικών που διερευνώνται για φοροδια-

φυγή, παράνοµο πλουτισµό ή ξέπλυµα µαύρου χρήµατος δεν 
περιλαµβάνει 36 ονόµατα πολιτικών, αλλά 60! Σύµφωνα µε την 
«Καθηµερινή της Κυριακής», στη λίστα αυτή υπάρχουν τρεις εν 
ενεργεία κυβερνητικοί παράγοντες, νυν και πρώην βουλευτές, 
αλλά και πρώην υπουργοί. Όλα στο φως για να γελάσει ο κάθε 
πικραµένος!

Θυσίες. Να δούµε τώρα που πλησιάζει η µέρα της «λυπητε-
ρής» (βλ. νέα µέτρα) πόσοι και πως θα θυµηθούν τα ωραία 

λόγια για «θυσίες του ελληνικού λαού». Το πιο  πιθανό είναι να τις 
ξεχάσουν προς το παρόν για να ζητήσουν νέες…

Ιερέας τραγουδιστής και χορευτής! Βιντεοσκοπήθηκε στην Κύ-
προ (µέσω κινητού) να... ερµηνεύει µπροστά από ένα φέρετρο 

«ο κυρ Θάνος πέθανε παραπονεµένος»! Το βίντεο εξασφάλισε το 
«Σίγµα» και ξεσηκώθηκε σάλος. Τι άλλο θα δούµε και θα ακού-
σουµε;

Κατανόηση. Μνηµόνιο Κατανόησης ανάµεσα σε Ελλάδα και 
ΠΓ∆Μ πρότεινε µε επιστολή του την περασµένη Πέµπτη ο 

∆ηµήτρης Αβραµόπουλος προς τον οµόλογό του υπουργό Εξω-
τερικών της ΠΓ∆Μ. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών, «επιθυµία της ελληνικής πλευράς εί-
ναι η υπογραφή του εν λόγω Μνηµονίου, που θα αποτελέσει ένα 
αποφασιστικό βήµα για την εµπέδωση σχέσεων καλής γειτονίας 
µεταξύ των δύο χωρών, στη βάση της επίλυσης του ζητήµατος 
της ονοµασίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής της ΠΓ∆Μ». Ας 
ελπίσουµε πως θα είναι ένα καλό πρώτο βήµα ώστε να αποδε-
χθούν κι οι δύο πλευρές πως πρέπει να δείξουν αµοιβαία κατα-
νόηση.

Λίστα. Της λίστας το κάγκελο γίνεται τελευταία. Λίστα από εδώ, 
λίστα από εκεί, πόσες λίστες υπάρχουν και πόσα ονόµατα 

είναι γραµµένα σ’ αυτές; Μία η «λίστα Λαγκάρντ» που την είχε 
ξεχασµένη σε ένα φλασάκι ο Βαγγέλας, άλλη µία έχει ο Σ∆ΟΕ για 
36 πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για παράνοµο πλουτισµό 
(και προκάλεσε την αυτοκτονία του Λεωνίδα Τζανή), ποιος ξέρει 
ποιες άλλες υπάρχουν... Ωστόσο, µε τόση λίστα που κυκλοφορεί 
µήπως θά ‘πρεπε σήµερα που θα πάει η Μέρκελ στην Αθήνα να 
βρεθεί κάποιος να της ζητήσει και τη λίστα Χριστοφοράκου; Μή-
πως είναι καιρός να µάθουµε εκτός από τις λίστες και για τους... 
λήσταρχους;

Μέρκελ Άνγκελα. Επισκέπτεται σήµερα την Αθήνα - κατό-
πιν πρόσκλησης του Έλληνα πρωθυπουργού - για πρώτη 

φορά µετά το ξέσπασµα της κρίσης. Ο γερµανικός Τύπος έγρα-
ψε πως η Μέρκελ «τολµά να πάει στην Ελλάδα» και «στο επί-
κεντρο της ευρωκρίσης», καθώς και «στο προβληµατικό παιδί 
της ΕΕ». Ο Αλέξης Τσίπρας κατήγγειλε σε οµίλια του το Σάββατο 
στο Γουδί πως «δεν έρχεται να στηρίξει την Ελλάδα, που η ίδια, 
µε την εµµονή της στη µνηµονιακή λιτότητα έχει οδηγήσει στον 
γκρεµό, αλλά έρχεται να σώσει το διεφθαρµένο, ανυπόληπτο 
και υποτελές στα συµφέροντά της πολιτικό σύστηµα». Ωστόσο, 
είναι απορίας άξιο κατά πόσο η παρουσία της θα στηρίξει πράγ-
µατι αυτό το πολιτικό σύστηµα ή θα προκαλέσει µεγαλύτερες 
αντιδράσεις. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στους δρόµους κατά των 
νέων µέτρων. 

Νεκρό εκπρόσωπο είχε σε µία από τις off shore εταιρείες 
διακίνησης µαύρου χρήµατος ο Άκης Τσοχατζόπουλος. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, «είχε πλαστογραφηθεί 
η υπογραφή του, ενώ είχε υπάρξει βεβαίωση για το γνήσιο 
της υπογραφής του το 2009, δηλαδή εφτά χρόνια µετά τον θά-
νατό του»! Μετά ρωτάνε γιατί έχει πέσει... νέκρα στην αγορά!...

Ξέρατε ότι η Αντζελίνα Τζολί έχει στην κοιλιά της τατουάζ µε 
τη λατινική φράση: «quod me nutrit me destruit» (αυτό που 

µε τρέφει µε καταστρέφει); Λέτε γι’ αυτό να κρατιέται σε φόρµα; 

Οχτώ ώρες διαφορά έχουµε πλέον από την Ελλάδα, µετά την 
αλλαγή της ώρας τα ξηµερώµατα της Κυριακής. Η διαφορά 

αυτή θα αυξηθεί στις εννιά ώρες στο τέλος του µήνα, όταν θα 
αλλάξει η ώρα και στην Ελλάδα.

Πούτιν Βλαντιµίρ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας συµπλήρωσε 60 
χρόνια ζωής την Κυριακή. Είναι ο αδιαµφισβήτητος κυρίαρ-

χος της πολιτικής σκηνής στη Ρωσία την τελευταία δεκαπενταε-
τία. Αρχικά η ∆ύση δεν τον ήθελε, αλλά συνήθισε να τον ανέχε-
ται, καθώς είναι παντοδύναµος στο εσωτερικό της χώρας του. 
∆ιατηρεί ένα πολύ δραστήριο προφίλ κι οταν δεν κάνει τζούντο, 
καράτε, µποξ, τοξοβολία, κανόε καγιάκ ή ανεµόπτερο, κυνηγά 
τίγρεις και τους πολιτικούς του αντιπάλους!...

Ραγκούσης. Ήλθε κι αυτός να ρίξει µία σβουριχτή στον καηµέ-
νο τον Βενιζέλο, ο οποίος όπως δείχνουν τα πράγµατα µπο-

ρεί στις επόµενες εκλογές να είναι τελείως µόνος του!

Σάντουιτς και πίτσες «στο πόδι» απαγορεύονται πλέον στο 
ιστορικό κέντρο της Ρώµης. Οι παραβάτες, µάλιστα, θα τι-

µωρούνται µε «τσουχτερά» πρόστιµα. Στόχος του ∆ήµου είναι να 
εµφυσήσει στους πολίτες την αξία του σεβασµού και της προστα-
σίας των ιστορικών µνηµείων, όµως θεωρούµε πως το µέτρο 
είναι ειρωνικό από τη στιγµή που δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για 
τσίχλες!... Εδω έχουν «απαγορευθεί» τα σάντουιτς γενικώς, στο 
ιστορικό κέντρο θα κολλήσουν οι Ρωµαίοι; 

Τιµή. Μια τίµια έκθεση περιµένει η Μέρκελ από την τρόικα για 
την Ελλάδα. Την άτιµη!... 

Υποτίθεται ότι η Ελλάδα θα σωζόταν την περασµένη εβδοµάδα 
από τα 600 δισ. ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί από κάποιους 

απόδηµους, αλλά µέχρι στιγµή δεν έχουν φανεί στον ορίζοντα. 
Την περασµένη Τετάρτη το υπουργείο Οικονοµικών της Ελλάδας 
εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία χαρακτήριζε αστεία την υπό-
θεση. Ανέφερε πως «µόνο ως αστείο µπορεί να αντιµετωπιστεί» 
κι ότι «θα ήταν συνετό οι διάφοροι χρυσοθήρες να επιδεικνύουν 
τουλάχιστον µια στοιχειώδη σοβαρότητα». Προς το παρόν, η σω-
τηρία αναβλήθηκε...

Φρούριο θα είναι σήµερα η Αθήνα, καθώς ολόκληρη η ελλη-
νική πρωτεύουσα βρίσκεται σε επιφυλακή για την επίσκε-

ψη της Γερµανίδας Καγκελάριου. ∆εν είναι µόνο οι εφτά χιλιάδες 
αστυνοµικοί που θα αναπτυχθούν, ούτε τα δρακόντεια µέτρα 
ασφάλειας που θα υπάρχουν στο κέντρο της πόλης, αλλά και οι 
κινητοποιήσεις που έχουν προκηρύξει φορείς και συνδικάτα. Οι 
δύο αντίθετες πλευρές είναι επί ποδός µάχης και σε επιφυλακή... 

Χάος. Υπήρχε και πριν την επίσκεψη της Μέρκελ, σήµερα απλά 
θα έχει την τιµητική του...

Ψαριανός Γρηγόρης. Ο βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ τα έβαλε µε 
την εφηµερίδα «Αυγή», ενώ κανονικά θα έπρεπε να τα βάζει 

µε την... Χρυσή Αυγή. Κάπου θα έχει µπερδευθεί...

Ω-Ρέα. Μία (πραγµατικά) όµορφη γυναίκα είχε µείνει ελεύ-
θερη, η Ρέα Τουτουνζή, πάει παντρεύθηκε κι αυτή... Την 

περασµένη Παρασκευή ενώθηκε µε τα δεσµά του γάµου µε τον 
Γιώργο Ματζούκη στο ∆ηµαρχείο της Γλυφάδας, χωρίς πολλές 
φανφάρες κι επισηµότητες. Να ζήσουν.
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Έλληνας φορολογούµενος 
έτοιµος να… υποδεχθεί 
την Άνγκελα Μέρκελ!...
(Η φώτο είναι από τον αγώνα 
του Τσέχου Konecny 
κόντρα στον Ρώσο Baysangurov, 
το περασµένο Σάββατο στο Κίεβο, 
µε νικητή τον Ρώσο).

Τι περιµένουν τα συνεργεία; 
Γιατί τα σύννεφα δεν φεύγουν; 
Φτάνει η Αγνκέλω στην Αθήνα... 




