
ΑΑδωνις. Ήλθε στην Αυστραλία µε τη σύζυγό του, επισκέ-
πτεται σχολεία, Κοινοβούλια κι ελληνικές οργανώσεις 

και θα επιστρέψει στην πατρίδα για να συνεχίσει τον… µεγά-
λο του αγώνα κατά της Ζαρούλια!

Βαυαρία. Τον πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Χορστ Ζεε-
χόφερ, επισκέφθηκε την Κυριακή ο Αντώνης Σαµαράς. 

Ποιους άλλους πρωθυπουργούς έχει η Γερµανία; Όχι τίποτα 
άλλο αλλά βλέπω µια µονοδιάστατη εξωτερική πολιτική και 
προβλέπω κι άλλες τέτοιες συναντήσεις... Εξάλλου, οι κατά 
τόπους πρωθυπουργοί της γερµανικής πολιτικής πρέπει να 
συναντώνται! Κι οι Βαυαροί ξανάρχονται...

Γκίλαρντ Τζούλια. Το χιουµοριστικό της µήνυµα για το... 
επικείµενο τέλος του πλανήτη έκανε τον γύρο του κό-

σµου. Ανάµεσα στα άλλα είπε ότι «θα πολεµήσω για σας ως 
το τέλος». Αυτό ίσως είναι ακόµη πιο ανησυχητικό από την 
«προφητεία» των Μάγιας!....

∆ηµοσκοπήσεις. Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσκοπή-
σεις, ο ΣΥΡΙΖΑ παγιώνεται στην πρώτη θέση κι έχει ση-

µαντικό προβάδισµα στην παράσταση νίκης, καθώς οι µισοί 
περίπου Έλληνες πιστεύουν πως θα νικήσει στις επόµενες 
εκλογές (µόλις ένας στους τέσσερις το πιστεύει για τη Ν∆). 
Εξάλλου, στο ερώτηµα «ποιον θεωρείτε καταλληλότερο 
για πρωθυπουργό», ο Αλέξης Τσίπρας έχει «πιάσει» πλέον 
στην πρώτη θέση τον Αντώνη Σαµαρά, ενώ δύο στους τρεις 
ψηφοφόρους έχουν αρνητική εικόνα για την κυβέρνηση 
Σαµαρά και µόνο ο ένας στους δέκα έχει θετική άποψη. Η 
Χρυσή Αυγή συνεχίζει να είναι τρίτο κόµµα, ενώ ΠΑΣΟΚ και 
∆ΗΜΑΡ βρίσκονται γύρω στο 5% κι οι Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες σταθερά στην 4η θέση. Όλα αυτά αποκαλύπτουν ότι θα 
υπάρξουν σύντοµα εξελίξεις...

Ελληνοµάθεια. Για χθες το απόγευµα ήταν προγραµµατι-
σµένη η απονοµή των φετινών πιστοποιητικών Ελλη-

νοµάθειας. Η τελετή ήταν προγραµµατισµένη για χθες στις 
18:00 στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ και συγκεκριµένα στο 
Eastern Avenue Auditorium. Υπενθυµίζεται πως φέτος 
υπήρξαν 101 υποψήφιοι και 96 επιτυχόντες. Τα συγχαρη-
τήριά µας σε όλους όσους διδάσκουν ή µαθαίνουν την ελ-
ληνική γλώσσα και στο Γραφείο Εκπαίδευσης του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας που είχε το γενικό πρόσταγµα στις 
εξετάσεις.

Ζηλευτή ευκαιρία για κάποιους γερασµένους απόµαχους 
της ζωής και της δηµοσιογραφίας. Το επίσηµο τριµηνιαίο 

περιοδικό των Πακιστανών Ταλιµπάν αναζητά δηµοσιογρά-
φους! Μήπως θέλουν κι «εκδότες»;

Η λίστα µε τις 10 πιο δηµοφιλείς διαδικτυακές αναζητήσεις 
στον κόσµο για το 2012 είναι η εξής (µε σειρά προτίµη-

σης): Facebook, YouTube, Google, Free, Download, Hotmail, 
You, Yahoo, Mail και Games. ∆ιαπιστώνουµε πως έχουν να 
κάνουν µε την κοινωνική δικτύωση κι αλληλογραφία µέσω 
διαδικτύου και τις προσφιλείς συνήθειες του Download, ει-
δικά του Free, κι αρκετά Games. Αυτός είναι ο κόσµος της 
αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Θανατηφόρο χιούµορ. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ: «Η νοση-
λεύτρια του νοσοκοµείου King Edward VII του Λονδίνου, η 

οποία έπεσε θύµα τηλεφωνικής φάρσας που οδήγησε στην από-
καλυψη λεπτοµερειών για την υγεία της εγκυµονούσας Κέιτ Μί-
ντλετον, βρέθηκε νεκρή». Κανείς δεν µπορεί να φαντασθεί τι έχει 
συµβεί, όµως η νοσοκόµα Τζακίντα Σαλντάνα άφησε τον µάταιο 
τούτο κόσµο εξαιτίας µιας φάρσας. Μάλλον κάποιοι την πήραν 
πολύ σοβαρά αυτήν την τηλεφωνική φάρσα εξ Αυστραλίας...

Ιερώνυµος. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τα 
είπε κατά πρόσωπο στον Χανς Γιόακιµ  Φούχτελ: «Το ερώτηµα 

κι η αγωνία µας είναι ποια Ευρώπη θέλουµε: µία Ευρώπη γερ-
µανική ή µία Γερµανία ευρωπαϊκή; Θελουµε µια Ευρώπη, στην 
οποία ο καθένας θα αναζητά να ηγεµονεύσει ή την Ευρώπη που 
όλοι ονειρευτήκαµε; Αυτός είναι ο προβληµατισµός µου. Μία 
από τις θεµελιώδης αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο σε-
βασµός στην ιδιαιτερότητα του άλλου. Ούτε οι Γερµανοί µπορούν 
να γίνουν Έλληνες, ούτε οι Έλληνες Γερµανοί» τόνισε και µπράβο 
του. Το ανησυχητικό είναι πως αντί να τα λένε αυτά οι πολιτικοί τα 
λένε οι ιερωµένοι... 

Καφέ και µάλιστα πικρό πίνουν οι φορολογούµενοι και στην 
Αγγλία τη στιγµή που εταιρίες-κολοσσοί φοροδιαφεύγουν. 

Έτσι, το Σάββατο εκατοντάδες Βρετανοί διαδήλωσαν έξω το 
κατάστηµα των «Starbucks», διαµαρτυρόµενοι για την µη κα-
ταβολή εταιρικών φόρων από την αµερικανική αλυσίδα. Είναι 
άγνωστο αν η εταιρία κέρασε καφεδάκι τους διαδηλωτές, στους 
οποίους η κυβέρνηση επιφύλαξε περικοπές επειδή έχει υστέρη-
ση στα έσοδα αφού οι µεγάλες εταιρίες φοροδιαφεύγουν...

Λεµεσός. Στο Κελλάκι κοντά στη Λεµεσό είναι η εξοχική κα-
τοικία του προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ∆ηµήτρη 

Χριστόφια, κι εκεί παρέθεσε το Σάββατο δείπνο στον Έλληνα 
πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά. Τώρα που µπήκε κι η Κύπρος 
στο µνηµόνιο είχαν πολλά να συζητήσουν, να θυµηθούν και να 
κλάψουν…

Μπερλουσκόνι, Μόντι. Ο πρώτος δήλωσε πως θα κατέλθει 
και πάλι σαν υποψήφιος κι ο δεύτερος κάνει ότι µπορεί για 

να φύγει από την πολιτική και να ανοίξει το δρόµο για πρόωρες 
εκλογές. Έχει ενδιαφέρον να δούµε τι θα αποφασίσει η Ιταλία 
για το µέλλον της όταν έλθει η ώρα. Απ’ ότι φαίνεται αυτή η ώρα 
πλησιάζει και θα έλθει τον προσεχή Φεβρουάριο...

Νικολά Μαντούρο ονοµάζεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης της Βενεζουέλας τον οποίο ο Ούγκο Τσάβες έχρισε δι-

άδοχό του για την προεδρία της χώρας, σε περίπτωση που πα-
ραιτηθεί. Το πολιτικό µέλλον του Τσάβες προδιαγράφεται θολό, 
καθώς συνεχίζονται (κι ίσως εντείνονται) τα προβλήµατα υγείας 
κι οι εγχειρήσεις αυξάνονται... Ο Μαντούρο είναι πρώην οδηγός 
λεωφορείου και µένει να αποδειχθεί πόσο χρήσιµο θα του είναι 
αυτό αν κληθεί να οδηγήσει και την Βενεζουέλα...

Ξενοφοβία. Τώρα έχουµε κι Ευρωπαίο επίτροπο να κόβει βόλ-
τες στην Ελλάδα για να συγκεντρώσει στοιχεία για τη ρατσι-

στική βία. Πρόκειται για τον Λετονό επίτροπο για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης, Νιλς Μούιζνιεκς. 
Τελικά, τι πρέπει να φοβάται κανείς; Τους ξένους, τους ρατσιστές 
ή τους διάφορους επιτρόπους (κι αυτοί ξένοι είναι);

Οσλο. Στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας βρέθηκαν χθες, ∆ευ-
τέρα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για να παραλάβουν το νόµπελ 

Ειρήνης προς την Ε.Ε. Κανείς δεν έχει καταλάβει γιατί η Ε.Ε. 
κέρδισε το βραβείο νόµπελ, ωστόσο ελπίζουµε η ειρήνη να επι-
κρατήσει στους κόλπους της, καθώς έχουν βγει τα «µαχαίρια»... 
Εξάλλου, το επίπεδο της κοινωνικής ειρήνης στα κράτη-µέλη 
είναι σε τραγικά χαµηλό σηµείο...

Παπαχρήστου Βούλα. Η Ελληνίδα αθλήτρια του άλµατος εις 
τριπλούν πήρε µε την... αξία της τη δεύτερη θέση στη λίστα 

του περιοδικού «Time» για τα χειρότερα «τιτιβίσµατα» (tweets) 
κατά το 2012. «Με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα... τουλάχι-
στον τα κουνούπια του ∆υτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγη-
τό!!!» είχε γράψει µε αποτέλεσµα να δει τους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες του Λονδίνου από την τηλεόραση... Με ή χωρίς κουνούπια...

Στουρνάρας Γιάννης. Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών εµ-
φανίσθηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα 

«Τα Νέα Σαββατοκύριακο» τόσο σχετικά µε την επαναγορά του 
χρέους όσο και για την εκταµίευση της δόσης στις 13 ∆εκεµβρί-
ου, δηλαδή µεθαύριο Πέµπτη. Για να δούµε...

Τάσσος Παπαδόπουλος. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαµαράς ήταν την Κυριακή ο κύριος οµιλητής στο τέταρτο 

ετήσιο µνηµόσυνο του τέως προέδρου της Κυπριακής ∆ηµο-
κρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου. Ο Αντώνης Σαµαράς χαρακτή-
ρισε τον Κύπριο πρόεδρο του «όχι» στο σχέδιο Ανάν «σύµβολο 
του Ελληνισµού, του οποίου το όνοµα έγινε εθνικό κεφάλαιο». 
Πράγµατι έγινε σύµβολο για τη στάση του κι όλοι θυµόµαστε το 
ιστορικό, συγκινητικό του τηλεοπτικό διάγγελµα πριν την ψήφο 
για το σχέδιο Ανάν. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος έγινε σύµβολο γιατί 
είπε «όχι» εκεί που κάποιοι άλλοι έχουν συνηθίσει να λένε ναι»... 
Έτσι δεν είναι κ. Σαµαρά;

Υστερα λένε πως δεν υπάρχουν προληπτικοί ή άνθρωποι που 
δεν πιστεύουν στα… σηµάδια. Κι όµως, αύριο που το ηµερο-

λόγιο θα δείχνει 12/12/12 εκατοντάδες ζευγάρια θα παντρευθούν 
στη ΝΝΟ. ∆εν τους φτάνει που θα… σηµαδευθούν για το υπόλοι-
πο της ζωής τους, θέλουν και σηµαδιακή ηµεροµηνία γάµου…

Φορολογικό. Ταλαιπωρεί χρόνια και χρόνια τους δύσµοιρους 
λαούς, ενώ βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο σε Ελλάδα 

και ΗΠΑ. Ουσιαστικά αν το καλοσκεφθεί κανείς, οι κυβερνή-
σεις αντλούν δικαιολογία ύπαρξης µέσα από τη φορολογία. Στην 
πατρίδα πρέπει να τα βρουν στο «τσεκούρεµα» οι κυβερνητικοί 
εταίροι και στην Αµερική οι ∆ηµοκρατικοί και οι Ρεπουµπλικά-
νοι. Ανησυχώ όταν ετοιµάζουν νέες φορολογίες. Κι όπως έλεγε 
ένα παλιό τραγούδι «φοβάµαι όλα αυτά που θα γίνουν για µένα 
χωρίς εµένα»... (Στη Σουαζιλάνδη σκέφτηκαν να φορολογήσουν... 
µέντιουµ και µάγους, στην Ελλάδα τι... µαγικό θα σκεφθούν;)

Χριστόφιας ∆ηµήτρης. Ο πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
δάκρυσε σε αναφορά του για το κυπριακό µνηµόνιο στο συ-

νέδριο της Παγκύπριας Εργατικής Οµοσπονδίας. Το µόνο βέβαιο 
είναι πως τα προεδρικά δάκρυα δεν είναι ούτε τα πρώτα ούτε τα 
τελευταία: στο εξής θα κλαίνε οι εργάτες κι ο κυπριακός λαός...

Ψυχολογία. Ο Αντώνης Σαµαράς δήλωσε σε συνέντευξή του 
στη γερµανική εφηµερίδα «Muenchner Merkur» πως «η 

ψυχολογία ήδη αλλάζει». Έναν ψυχολόγο και γρήγορα!... (Για να 
µην πω ψυχίατρο!)

Ω του µείγµατος. O Αντώνης Σαµαράς δήλωσε ακόµη, σε εφ’ 
όλης της ύλης συνέντευξη στην εφηµερίδα «Έθνος της Κυ-

ριακής», ότι «αλλάξαµε το µείγµα της πολιτικής». Πως δεν το κα-
τάλαβε κανείς και βλέπουµε µπροστά µας την ίδια µνηµονιακή 
πολιτική; Ποιο µείγµα άλλαξε;...
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ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
του κόσμόυ

το 

Γράφει ο Παναγιώτης Νικολάου

Να σου δώσω 
ένα σταυρουδάκι 
να µου δώσεις µία δόση;

Παιδιά κάποιο 
λάθος έγινε. 
Το Σίδνεϊ 
επισκέφθηκε
 ο Άδωνις 
όχι το Κάιρο...




