
Ανασχηµατισµός και µάλιστα δυνατός, φαίνεται πως είναι προ 
των πυλών στην Ελλάδα. Η τρικοµµατική κυβέρνηση Σαµα-

ρά δεν στέκει καλά στα πόδια της, τέσσερις µόλις µήνες µετά τον 
σχηµατισµό της, κι εφόσον ψηφιστούν τα νέα µέτρα στη Βουλή θα 
αλλάξει µορφή. Πιο ενεργή συµµετοχή θα έχουν οι Βενιζέλος και 
Κουβέλης, οι οποίοι θα πάρουν θέσεις αντιπροέδρων µετά από αί-
τηµα του Eurogroup! Μα ποιος τελικά κυβερνά αυτή τη χώρα, θα 
αναρωτιόταν ξανά αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ...

Βαριά κι ασήκωτα θα είναι τα νέα µέτρα - σύµφωνα µε «Το 
Βήµα της Κυριακής» - για τους συνταξιούχους. «Μεταξύ 

άλλων, καταργούνται για όλους τα δώρα και επιβάλλεται νέα ει-
σφορά από 3% έως 12% στο άθροισµα κύριας και επικουρικής 
σύνταξης. Επίσης, αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
κατά δύο χρόνια, ενώ δεν αλλάζει η συνταξιοδότηση µε 40 χρό-
νια ασφάλισης». Είναι αυτοί που ψήφισαν Αντώνη Σαµαρά για 
να... µην χάσουν την σύνταξή τους...

Γερµανικό λιφτινγκ. Επιχειρήθηκε ενόψει των εκλογών της 
επόµενης χρονιάς στο σκληρό προφίλ του Βόλφγκανγκ Σό-

ιµπλε και µάλιστα σε περιοδικό οικονοµικού περιεχοµένου. Σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό «Capital» ο υπουργός Εξωτερικών 
της Γερµανίας δήλωσε για το αναπηρικό καροτσάκι ότι «δεν µε 
έκανε σκληρότερο ή πικραµένο». Αυτή η δήλωση είναι απάντηση 
στους επικριτές του που αποδίδουν για χρόνια την αυστηρότητά 
του στο γεγονός ότι είναι καθηλωµένος στο αναπηρικό καροτσάκι 
από το 1990. ∆εν ξέρουµε αν αυτός είναι ο λόγος, πάντως το σί-
γουρο είναι ότι ο Σόιµπλε έκανε... καροτσάκι τη ζωή εκατοµµυρί-
ων ανθρώπων.... (Ο Σόιµπλε δήλωσε επίσης ότι «όλοι οι άνθρωποι 
είναι ανάπηροι, εµείς απλώς το γνωρίζουµε». Φυσικά, όταν λέει 
«εµείς», εννοεί τους πολιτκούς κι όχι τους ανάπηρους...)

∆εν µπορεί να είναι κανείς χριστιανός και ταυτόχρονα οπαδός 
της Χρυσής Αυγής. Αυτό δήλωσε ο µητροπολίτης Σισανίου 

και Σιατίστης, Παύλος, ο πρώτος ιεράρχης που τα βάζει µε το 
ακροδεξιό κίνηµα. Κατά βάση είναι σωστή η δήλωσή του, στην 
πράξη όµως τι γίνεται;...

Εκατονταετηρίδα. Συµπληρώνονται αυτές τις ηµέρες 100 χρό-
νια από την απελευθέρωση αρκετών περιοχών της Ελλάδας 

από τον τούρκικο ζυγό, όπως η Χίος κι η Μακεδονία. Οι επέτειοι 
αυτοί έρχονται σε µία εποχή που αµφισβητείται η οικονοµική και 
πολιτική ανεξαρτησία της χώρας και τα µηνύµατά τους είναι επί-
καιρα όσο ποτέ.

Ζήλεψαν τη δόξα του Νίκου Χατζηνικολάου κάποιοι παροικια-
κοί και (λένε πως) ετοιµάζουν εφηµερίδες στο διαδίκτυο. Για 

να δούµε τι θα ετοιµάσουν και σε ποιους θα απευθύνονται...

Η φυλακή στη ναυτική βάση του Γκουαντανάµο θα έπρεπε να 
είχε κλείσει από το 2009 αν ο Μπαράκ Οµπάµα είχε κρατήσει 

τις προεκλογικές του δεσµεύσεις πριν εκλεγεί το 2008. Στη φετι-
νή του προεκλογική εκστρατεία θυµήθηκε ξανά το Γκουαντανά-
µο και δηλώνει ότι «εξακολουθεί να θέλει να κλείσει» (αυτό δεν 
σηµαίνει ότι θα το κλείσει κιόλας αν ξαναεκλεγεί...). Να δεις που 
αν θα είναι υποψήφιος το 2016 πάλι τα ίδια θα υπόσχεται...

Θετικά σχόλια. Τελευταία από Ροµπάι και Μπαρόζο µέχρι Μέρ-
κελ κι Ολάντ οι εταίροι κάνουν... διαγωνισµό θετικών σχολίων 

για την Ελλάδα. Να φταίνε οι δηµοσκοπήσεις στην Ελλάδα, να είναι 
η αναγκαιότητα στήριξης της κυβέρνησης της τελευταίας µνηµονι-
ακής ευκαιρίας ή αιτία είναι η πραγµατικά καλή δουλειά που κάνει 
η κυβέρνηση Σαµαρά στην τήρηση των συµφωνηθέντων;

Ισλανδία. Σ’ αυτή τη µικρή, παγωµένη και ξεχασµένη χώρα δό-
θηκε ένα µάθηµα άµεσης δηµοκρατίας, µε το συµβουλευτικό 

δηµοψήφισµα που διοργανώθηκε για την αλλαγή του Συντάγµα-
τος. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, «οι προτάσεις για το νέο Σύνταγµα 
υποβλήθηκαν από µια επιτροπή που αποτελείται από 25 απλούς 
πολίτες και οι οποίοι συµβουλεύτηκαν τους συµπατριώτες τους 

µέσω του διαδικτύου». Ούτε επιτροπές, ούτε βουλευτές και πολι-
τικάντες, ούτε «ειδικοί». Η Ισλανδία δείχνει τον δρόµο…

Κινηµατογράφος. Βασικό εργαλείο του σύγχρονου πολιτισµού 
στη διαµόρφωση άποψης, τάσης, νοοτροπίας και κουλτού-

ρας, αλλά κι ένα βασικό εκφραστικό εφόδιο για όσους βρίσκο-
νται στην αντίπερα όχθη. Εξαιρετικός τρόπος επικοινωνίας και 
ταξιδιού σε άλλους χώρους και τόπους έρχεται να µηδενίσει 
αποστάσεις και ηµερολόγια. Ο σύγχρονος ελληνικός κινηµατο-
γράφος βρίσκεται στη φάση µίας δηµιουργικής έκρηξης. Το 19ο 
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου στο Σίδνεϊ συνεχίζεται και 
µας δίνει την ευκαιρία να τον γνωρίσουµε καλύτερα, µέσα από 
προβολές ταινιών που ρίχνουν γέφυρα όχι µόνο µε την πατρίδα 
αλλά και µε τους σηµερινούς ανθρώπους της. Πραγµατικά, αξίζει 
τον κόπο να πάτε στο Palace Norton Street Cinema στο Λάικαρντ 
και να παρακολουθήσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες προβολές.

Λουξεµβούργο. Μπορεί η Ευρώπη να µαστίζεται από τη 
λιτότητα - τώρα διαδηλώνουν κι οι Βρετανοί - αλλά στη 

χώρα του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ κυριάρχησε το Σαββατοκύριακο 
ο γάµος του πρίγκιπα Γoυλιέλµου. Εκεί φαίνεται πως µπορούν 
να ζουν ακόµη στα παραµύθια και να χαίρονται τους πριγκηπι-
κούς γάµους...

Μολντενάουερ Γκούντρουν. Η πρώτη σύζυγος του Άκη Τσο-
χατζόπουλου είναι συγκατηγορούµενη στην υπόθεση µε τις 

µίζες. Πριν λίγες ηµέρες απολογήθηκε κι αφέθηκε ελεύθερη, 
όµως ο ανακριτής δέσµευσε τελικά κάτι. ∆ύο ακίνητα της Γκού-
ντρουν (στην Κόρινθο και στην Αµάρυνθο), καθώς το Σ∆ΟΕ ανα-
κάλυψε αναντιστοιχία στα εισοδήµατα που δήλωνε και στα ποσά 
αγοράς των ακινήτων. Που τα βρήκε τα λεφτά η Γκούντρουν για 
τις αγορές; (Βρε, κακό µ’ αυτές τις µίζες, από Γερµανούς δίνονταν 
και σε Γερµανίδες κατέληγαν...)

Νορβηγία. Είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, καθώς έχει 
το υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ και τους λιγότερους άνερ-

γους (3%) στη γηραιά ήπειρο. Η κρίση δεν την έχει αγγίξει καθόλου, 
αντίθετα σηµειώνει οικονοµική ανάπτυξη, κυρίως χάρη στην ανα-
κάλυψη και εκµετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει 
περίπου 4,6 εκατοµµύρια κατοίκους, από τους οποίους οι περίπου 
800.000 είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Σηµαντικότατη λεπτοµέρεια: 
∆ΕΝ συµµετέχει ούτε στην Ε.Ε. ούτε στην Ευρωζώνη κι έχει δικό 
της εθνικό νόµισµα (την νορβηγική κορόνα).

Ξεροί έχουν µείνει στη Συγγρού και στην Ιπποκράτους από τις 
πρόσφατες δηµοσκοπήσεις, οι οποίες δίνουν καθαρό προβά-

δισµα πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ (από 1% έως 3,5%), γεγονός που δυσχε-
ραίνει ακόµη περισσότερο την προσπάθεια επιβολής των νέων 
µέτρων από την κυβέρνηση. Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ακόµη 
ότι η Χρυσή Αυγή έχει παγιωθεί σαν τρίτο κόµµα, µε τέταρτο τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες. Το ΠΑΣΟΚ εξαϋλώνεται σε µονοψήφια 
νούµερα, ίδια µε αυτά της ∆ΗΜΑΡ. ∆ύσκολοι καιροί για κυβερ-
νητικούς εταίρους...

Ο Αντώνης Σαµαράς ανησυχεί µην προκύψει κανένα «ατύχη-
µα» και πάρουν τα πράγµατα άλλο δρόµο. Αν ήταν πιο νηφά-

λιος θα έβλεπε ότι το... ατύχηµα έγινε στις 17 Ιουνίου!...

Πάγκαλος Θεόδωρος. Σε συνέντευξή του στην «Καθηµερινή 
της Κυριακής» εµφανίσθηκε εντυπωσιασµένος για τις επι-

δόσεις του Αντώνη Σαµαρά, ενώ έσταξε χολή για τον Ευάγγελο 
Βενιζέλο, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Πάνο Καµµένο. Μάλιστα, δή-
λωσε «όλοι µαζί µε τον Σαµαρά, διότι δεν υπάρχει άλλη διέξο-
δος»! Τόση ξαφνική αγάπη ποιος να την περίµενε... Άντε και στο 
ίδιο κόµµα µια µέρα...

Ρωµαϊκός τάφος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε έξω από την ρω-
µαϊκή πόλη Βία ντι Πιετραλάτα. Η ανακάλυψη έγινε εξαιτίας 

µίας γάτας που τρύπωσε σε µία σπηλιά, αναγκάζοντας τον ιδι-
οκτήτη της να ακολουθήσει και να βρει τον τάφο. Έτσι, η γάτα 
έκανε τη δουλειά που δεν µπόρεσε να κάνει καµία… «γάτα» αρ-
χαιολόγος!…

Συµφωνία. Αυτή η περιβόητη συµφωνία της ελληνικής κυ-
βέρνησης µε την τρόικα για τα νέα µέτρα όλο κλείνει κι όλο 

ανοιχτή µένει. Τρεις µήνες κράτησαν οι διαβουλεύσεις κι οι συ-
ναντήσεις κι αυτό που µε ανησυχεί είναι ότι όσο πιο πολύ κα-
θυστερούν τόσο πιο πολύ µεγαλώνει ο λογαριασµός... Αφού, τα 
έχουν συµφωνήσει (απόδειξη ότι η τρόικα έφυγε) γιατί δεν ανα-
κοινώνουν τα µέτρα; 

Το πλοίο για την Παλαιστίνη. Όχι δεν πρόκειται για το Estelle, 
αλλά για τη νέα ταινία του Νίκου Κούνδουρου, η οποία θα 

παρουσιαζόταν επίσηµα χθες στη Λευκωσία, στο 7ο ∆ιεθνές 
Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ Κύπρου. Άλλη µία φωνή συµπα-
ράστασης στο δράµα των Παλαιστινίων που συνεχίζεται για 
δεκαετίες.

Υπνος. Άλλοι δεν µπορούν να κλείσουν µάτι από την παρατει-
νόµενη ύφεση και λιτότητα κι άλλοι απολαµβάνουν τον ύπνο 

του ∆ικαίου. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται οι πολίτες (δηλα-
δή οι πληβείοι) και στη δεύτεροι οι πολιτικοί (δηλαδή οι πατρίκι-
οι). Να πως ξεπηδούν οι διάφοροι… Εφιάλτες! 

Φθιώτιδα. Από αυτόν τον νοµό προέρχεται το πρώτο θύµα 
του νέου πακέτου µέτρων που προέρχεται από την κοι-

νοβουλευτική οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο Νίκος Σταυρο-
γιάννης σε συνέντευξη του στην εφηµερίδα «Realnews», τόνι-
σε πως «η δική µου συνείδηση δεν µου επιτρέπει να ψηφίσω 
µέτρα που εξαθλιώνουν τους πλέον αδυνάτους, φτωχοποιούν 
την µεσαία τάξη, τους νοικοκυραίους αυτής της χώρας, χωρίς 
να υπάρχει προοπτική ότι έστω και µε αυτά τα άδικα και σκλη-
ρά µέτρα µπορούµε να κρατήσουµε όρθια την οικονοµία και να 
ανατάξουµε την πορεία καταστροφής της χώρας». ∆ηλαδή, η 
συνείδηση των άλλων το επιτρέπει; Η απάντηση ήλθε από… 
την συνείδηση του Αντώνη Σαµαρά που έθεσε τον βουλευτή 
εκτός της κοινοβουλευτικής οµάδας της Ν∆ για να προλάβει κι 
άλλους αντιρρησίες.

Χαράτσια. ∆εν έχουν τελειωµό, καθώς η ελληνική κυβέρνη-
ση σκέφτεται να φορολογήσει το κάπνισµα για να καλύψει 

δηµοσιονοµικούς στόχους στον τοµέα της Υγείας. Η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να βάλει φόρο 2 ευρώ σε κάθε πακέτο τσιγάρων για τις 
ανάγκες της Υγείας µε αποτέλεσµα  καταρρίπτεται το παλιό εκεί-
νο «τσιγάρο ή υγεία». Τώρα θα ισχύει το... «τσιγάρο για Υγεία»!...

Ψυχρολουσία µε τον Σταυρογιάννη στη Νέα ∆ηµοκρατία, 
αλλά ο Σαµαράς έσπευσε να τον αποκεφαλίσει για παρα-

δειγµατισµό ώστε να προλάβει κι άλλους «αντάρτες», καθώς 
έχει ακόµα περίσσευµα σε βουλευτικές έδρες και δεν ανησυχεί. 
∆εν µπορούν να πουν το ίδιο και οι Βενιζέλος και Κουβέλης.

Ως πότε θα περιµένουµε να ανακοινωθούν τα µέτρα; Μήπως 
θα χρειασθεί να ξαναπάει η Μέρκελ στην Αθήνα;
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

ΕΙΠΕ:
Εγώ η ίδια περίμενα 34 χρόνια για να διαμαρτυρηθώ.  
Πώς να παραπονεθώ επειδή οι άνθρωποι διαμαρτύρονται;

ΔΕΝ ΕΙΠΕ:
Για το μόνο που παραπονιέμαι, είναι που δεν περίμεναν  
κι αυτοί 34 χρόνια για να διαμαρτυρηθούν!

ΕΙΠΕ:
Το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως εγγυητής 
μιας ολόκληρης στρατηγικής. 

ΔΕΝ ΕΙΠΕ:
Της στρατηγικής των μνημονίων,
της λιτότητας και της ύφεσης...

ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ 
(ΚαγΚελαριος γερμανιας)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
(Προεδρος του ΠαςοΚ)


