
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγιαστούρες και ‘’μαγκούρες’’ 
Φίλες και φίλοι του Λόη χαίρεται-αντιχαίρεται και τα τοιαύτα. 

Πάνε και τα Φώτα, αγιάσθηκαν τα νερά, την κοπάνησαν -όπου φύγει-φύγει- οι καλικάντζαροι της λαϊκής παράδοσης μόλις 

είδαν την αγιαστούρα του παπά, κι από αυτή την καλικαντζαροπερίοδο, που κράτησε ένα 12ήμερο, τις μας έμεινε; Μας 

έμειναν κάποια κιλά στον σκεμπέ, μπόλικη κυτταρίτιδα στους πισινούς, η αναστάτωση στα σπίτια από τους στολισμούς, 

μείναμε τσέτουλο με τα γιορτινά δώρα και τα ψώνια, τελικά, μια το ένα-μια το άλλο, ήρθαμε και στεγνώσαμε από λεφτό. 

Α, για να μην το ξεχάσω: Μας έμειναν αμανάτι και οι ‘’πολιτικοί καλικάντζαροι’’, γιατί αυτοί δε παίρνουν χαμπάρι από 

παπάδες και αγιαστούρες, αλλά μόνο από ‘’μαγκούρες’’, που στην περίπτωση μας είναι η ψήφος των Ελλήνων ψηφοφόρων. 

 

*Περί τερατογενέσεων (γενικώς) 
Παίρνοντας το ερέθισμα από το κομματάκι με τον αστερίσκο(*) δίπλα από τον τίτλο της στήλης δε μπορώ να μη μπω στον 

πειρασμό να πω δυό κουβέντες για τον Αντόνιο Γκράμσι και το νόημα της ρήσης του περί ‘’εποχής τεράτων’, αφού μέσω 

αυτής είχε προβλέψει -αρκετά χρόνια πριν- αυτό που εφιαλτικά ερχόταν. 

Μπορεί –που λέτε- ο Γκράμσι να μην ήταν ο τύπος που θα τον έκανες γαμπρό σου, καθότι μιλάμε για ένα άτομο: ‘’Περίεργο’’ 

να τον πω; ‘’Σαλταρισμένο’’ να τον πω; ‘’Φανατίλα’’ να τον πω; ‘’Πυροβολημένο’’ να τον πω; ‘’Χύμα’’ να τον πω, όμως για τα 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Ο παλιός κόσμος 
πεθαίνει και ο νέος 
κόσμος πασχίζει να 

γεννηθεί, τώρα είναι η 
εποχή των τεράτων”. 

(Αντόνιο Γκράμσι Ιταλός 
κομμουνιστής, φιλόσοφος, 
συγγραφέας και πολιτικός 

κατά τη δεκαετία του ’30)*  



δεδομένα των προπολεμικών κομμουνιστών (μη σας πω και των σημερινών) ήταν ένα βήμα μπροστά. 

Και μια σύμπτωση: Ο Γκράμσι που ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, ήταν στέλεχος στη σύνταξη της επίσημης 

εφημερίδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος ‘’Avanti’’, που μέχρι ένα χρόνο πριν, αρχισυντάκτης της ήταν ένας πολύ γνωστός 

σε μας τους Έλληνες, ο μετέπειτα ιδρυτής του ‘’Partito Nazionale Fascista (Εθνικό Φασιστικό Κόμμα) Μπενίτο Μουσολίνι! 

Πέραν από τη σύμπτωση, υπάρχει όμως και η διαπίστωση, πως η πολιτική μήτρα του σοσιαλισμού κυοφορεί τα πάντα. Από 

κομμουνιστές (Γκράμσι) μέχρι φασίστες (Μουσολίνι). Μήπως τελικά, πως η απόσταση μεταξύ των δύο άκρων 

(κομμουνισμός-φασισμός) είναι πολύ πιο μικρή απ’ όσο νομίζουν κάποιοι αθεράπευτα ρομαντικοί; 

 

Η εποχή των τεράτων 
Ο λίγο ρεβιζιονιστής (αναθεωρητής), λίγο εθνικιστής και πολύ Μαρξιστής Αντόνιο Γκράμσι ήταν ένα πολύ καλό μυαλό και 

δεν ήταν τυχαίο ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’30 από την φυλακή είχε γράψει το περίφημο:  “Ο παλιός κόσμος 

πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί, τώρα είναι η εποχή των τεράτων’’ και είχε δίκιο γιατί εκείνη την 

περίοδο –ειδικά στην Ευρώπη- επικρατούσε  μια τεράστια κυοφορούμενη αναταραχή, ενώ στα τέλη εκείνης της δεκαετίας 

ξεκίνησε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος με τις κοσμογονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις με τα φρικιαστικά εγκλήματα και τα 

εκατομμύρια νεκρούς, γεγονότα,  που λίγο-πολύ τα γνωρίζουμε όλοι μας. 

Στις αρχές της 10ετίας του ’30 ήταν πασίδηλο ότι το ‘’παλιό’’ αργοπέθαινε, για να έρθει το τέλος του μετά το 1945 όταν 

έληξε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που άλλαξε σύνορα, άλλαξε ιδεολογίες, άλλαξε την οικονομία, άλλαξε τις κοινωνικές 

διαστρωματώσεις σε πάμπολλες χώρες, με λίγα λόγια, άλλαξε τα πάντα. 

Αυτές οι πολυεπίπεδες αλλαγές αντιπροσώπευαν το ‘’νέο’’ στο οποίο αναφερόταν ο Γκράμσι, ασχέτως εάν αυτό το νέο σε 

πολλές περιπτώσεις δεν απεδείχθη καλύτερο από το ‘’παλιό’’. 

Η ενδιάμεση εποχή μεταξύ του ‘’παλιού’’ και του ‘’νέου’’, που ο Γκράμσι την ονομάζει ‘’εποχή των τεράτων’’, είναι αυτή που 

κατά χρονολογική σειρά ανέδειξε όχι μόνο αιμοσταγή και απάνθρωπα ιδεολογικά συστήματα σαν τον κομμουνισμό, τον 

φασισμό και το ναζισμό, αλλά και τα ‘’τέρατα’’ που ηγήθηκαν των συστημάτων αυτών. 

 

Ο ‘’νέος’’ στην Ελλάδα έχει ήδη γεννηθεί 
Δυστυχώς,  από  την  εποχή  αυτή  δε θα μπορούσε να απουσιάζει και η Ελλάδα, αλλά το χειρότερο γι’ αυτήν είναι πως η 



σκληρή μάχη για τη γέννηση του νέου κόντρα στα ‘’τέρατα’’ δεν έπαψε μέχρι σήμερα. 

Η Ελλάδα, που μια αλυσίδα μακροχρόνιων πολιτικοοικονομικών ‘’εγκλημάτων’’ την οδήγησε στην κρίση, η κρίση στα 

Μνημόνια και τα Μνημόνια στη διακυβέρνηση της χώρας απ’ ό,τι πιο πολιτικά επικίνδυνο γνώρισε ο τόπος, την σκιτζίδικη 

και παράφρονα Αριστερά, παλεύει ακόμα με τα παρωχημένα ‘’τέρατα’’ της Αριστεράς για να ‘’γεννήσει το νέο’’. 

Για να μιλήσουμε επί του πρακτέου, αυτό το ‘’νέο’’ αντιπροσωπεύει η Ν.Δ με την έμπνευση και την καθοδήγηση του 

Κυριάκου Μητσοτάκη, που τα τέσσερα τελευταία χρόνια οδηγεί την Ελλάδα στο ‘’νέο’’ αφήνοντας στα αζήτητα τα ‘’τέρατα’’ 

που προσκολλημένα στον βάλτο του ‘’χθες’’ δε μπορούν να ακολουθήσουν τους δρόμους της εποχής μας. 

Φέρτε στο μυαλό σας πόσα έχει επιτύχει η Ελλάδα μέσα σε τέσσερα μόλις χρόνια και 

-Νοιώστε υπερήφανοι που οι οικονομικές της επιδόσεις έχουν γίνει από επίσημους οργανισμούς αντικείμενο θαυμασμού, 

που η έγκυρη γερμανική ‘’Frankfurter Allgemeine Zeitung’’ γράφει διθυράμβους για την Ελλάδα, που ‘’μεταμορφώνεται σε 

άγκυρα σταθερότητας, πρότυπο στην Ευρώπη’’, 

-Αναλογισθείτε πως το εγκυρότατο οικονομικό περιοδικό ‘’The Banker’’ του ομίλου των ‘’Financial Times’’, βράβευσε τον 

Χρήστο Σταϊκούρα σαν τον ‘’καλύτερο υπουργό Οικονομικών της Ε.Ε. για το 2022’’,  

-Σκεφθείτε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη σε ανάπτυξη χώρα της ΕΕ, 

-Πως ο πληθωρισμός που στραγγαλίζει (μ.ο 9,2%) την Ε.Ε, στη χώρα μας είναι κάτω από τον Ευρωπαϊκό μ.ο με (7.6%), 

-Πως είχε την μεγαλύτερη αύξηση τουρισμού, πως μείωσε την ανεργία και αύξησε τις εξαγωγές, 

-Πως όχι μόνο δεν αύξησε ΚΑΝΕΝΑ φόρο, ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά τα μείωσε κιόλας, 

-Πως ανταπεξήλθε στις δυσκολίες που επισώρευσε η πανδημία του κορωνοϊού, 

-Πως στάθηκε δίπλα τους και ανακούφισε τους πολίτες στην άνοδο των τιμών των καυσίμων, 

-Το fuel pass και το food pass που ανακουφίζουν τους Έλληνες, 

-Τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στους γιατρούς του ΕΣΥ, στις συντάξεις κλπ, 

-Τα επιδόματα στους Ενστόλους και στις κατώτερες οικονομικές τάξεις, 

-Τις προτάσεις-παρεμβάσεις της σε θέματα οικονομίας και ενέργειας που τις υιοθετούν και τα άλλα κράτη της Ε.Ε, 

-Αισθανθείτε υπερήφανοι και ασφαλείς, που θωρακίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις μας με καταιγιστικό ρυθμό, 

-Δείτε το θαύμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 



Και άλλες επιμέρους αλλαγές και άλματα προς τα εμπρός, επιτεύγματα, που κάποιοι όχι μόνο δε μπορούσαν να τα κάνουν, 

αλλά ούτε καν να τα φαντασθούν. 

Ο Λόης είναι βέβαιος, πως εάν σήμερα ζούσε ο Γκράμσι, θα αναθεωρούσε το: “Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος 

κόσμος πασχίζει να γεννηθεί, τώρα είναι η εποχή των τεράτων’’ και θα μας έλεγε, πως: ‘’Στην Ελλάδα ο παλιός 

κόσμος πέθανε, ο νέος έχει ήδη γεννηθεί και τα τέρατα είναι πλέον στον κάλαθο των αχρήστων της Ιστορίας…  

 

  

   

   

 

 

    

     

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Μας προέκυψε Αφρικανός 
Με αφορμή το φευγιό του Ηλιόπουλου από τη θέση 

του εκπροσώπου Τύπου του ΣυΡιζΑ για να 

πολιτευθεί, καθώς τέτοια ‘’λαχεία’’ δεν τα βρίσκεις 

κάθε μέρα, έγραφε την προηγούμενη εβδομάδα ο 

Λόης για το παλικάρι:  

 

Αχούουου τι χάσαμε 
‘’Στα μαύρα πανιά έπεσε ο Λόης μόλις  διέρρευσε η 

είδηση  ότι  ο  Ηλιόπουλος αφήνει τη θέση του στην 

Κουμουνδούρου για να πολιτευθεί στην Α΄ Αθηνών, 

όπου είχε ξαναπολιτευθεί το 2015, αλλά όταν 

βγήκαν  τα  αποτελέσματα, από το  ‘’φούμο’’   μας 

προέκυψε ...Αφρικανός.  Ναι,  στο στενάχωρο 

έπεσε ο Λόης, που  έχασε τον Ηλιόπουλο, ασχέτως 

εάν τον απογοήτευσε, γιατί περίμενε πως ένας 

νέος άνθρωπος θα εξέπεμπε ένα σύγχρονο λόγο. 

Αντιθέτως   αυτός,  με  τον  εμπρηστικό  του   λόγο 

μας γύριζε καμιά 75αριά χρόνια πίσω, λες και ήταν 

εκπρόσωπος Τύπου στην κυβέρνηση του Βουνού. 

 



Και πώς να μην αισθάνεται δυσφορία ο Λόης, που χάνει τον Ηλιόπουλο, αυτόν τον τεράστιο πολιτικό, που πέρασε από το 

Υπουργείο-σφαγείο του ΣυΡιζΑ, το  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο που επί 

ΣυΡιζΑ έπαιζε το ρόλο του ‘’όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω’’, αφού πέρασε πριονοκορδέλα τους συνταξιούχους, κλάδεψε 

του αυτοαπασχολούμενους και που όταν έβγαινες στη σύνταξη στα 67 σου, στην καλύτερη περίπτωση την έπαιρνες στα 72 

και λέω ‘’στην καλύτερη’’, γιατί συνήθως την προλάβαινε η …χήρα σου. Κι αφού με τον Κατρούγκαλο, την Αχτσιόγλου, τη 

Φωτίου και τους λοιπούς Ζαίους ‘’αστέρες’’ πρόκοψαν τον κόσμο και τους απόμαχους της Εργασίας, το 2020 ανέλαβε 

εκπρόσωπος Τύπου του ΣυΡιζΑ για να μας …διαφωτίζει με τον αχαρακτήριστο ξύλινο λόγο του, τόσο σε νοήματα όσο και σε 

επίπεδο. Αχούουου τι χάσαμε, έκλαιγε και οδυρόταν ο Λόης που έχανε τέτοιο πολιτικό ογκόλιθο.’’ 

 

‘’Αστείος’’, ‘’κλόουν’’ και ‘’άθλια υποκείμενα’’ 
Κι επειδή κατά πως λέει η παροιμία: ‘’το πουλί που λερώνει τη φωλιά του, όπου κι αν πάει τον πισινό του τον παίρνει 

μαζί’’, ο Ηλιόπουλος φρόντισε να επιβεβαιώσει την παροιμία την προηγούμενη εβδομάδα όταν βρέθηκε με τον Άδωνι 

Γεωργιάδη απέναντί του, στην πρωϊνή εκπομπή του Αντένα. 

Συζητούσαν λοιπόν –μεταξύ άλλων- με συντονίστρια τη Μαρία Αναστασοπούλου για το καλάθι του νοικοκυριού, την 

ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, για να φθάσουν κάποια στιγμή στο θέμα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. 

Γεωργιάδης: Η υπόθεση των υποκλοπών, προσωπικά, μου είναι αδιάφορη. Παίξτε τη όσο θέλετε, κάντε τη σημαία. 

Ηλιόπουλος: Σας είναι αδιάφορη η δημοκρατία, αυτό είναι το ζήτημα κ. Γεωργιάδη. 

Γεωργιάδης: Επειδή ο κ. Ηλιόπουλος θέτει ζήτημα δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση, οφείλω να πω την 

απορία που έχω στη ζωή μου πάντα σε αυτή την υπόθεση. Ο κ. Ηλιόπουλος ήταν κομμουνιστής στα νιάτα του, όπως ο κ. 

Τσίπρας που ήταν στην ΚΝΕ και τα λοιπά. 

Ηλιόπουλος: Δόξα τω Θεό, δεν υπήρξα φασίστας. 

Γεωργιάδης: Ο κομμουνισμός και ο φασισμός είναι το ίδιο. 

Ηλιόπουλος: Δεν ήμουν φασίστας, δεν πούλαγα βιβλία του Πλεύρη για τους Εβραίους. 

Γεωργιάδης: Αφήστε να πω το επιχείρημα που θέλω. Όταν ήσουν Κνίτης, όπως ο Τσίπρας. 

Ηλιόπουλος: Δεν ήμουν ποτέ Κνίτης, είσαι αστείος. 

Γεωργιάδης: Και πίστευες στον Τσαουσέσκου και στον Στάλιν, δεν μπορεί να σε πειράζει η παρακολούθηση τηλεφώνων. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*’’Άχαστος’’ κι αυτός! 
Μάλιστα, τέτοια …‘’προοδευτικά’’ πολιτικά επιχειρήματα ανέπτυξε ο Ηλιόπουλος, που σύμφωνα με την ,,,προφητεία Τσίπρα 

ήταν ο ‘’άχαστος’’ υποψήφιος Δήμαρχος για το Δήμο Αθηναίων.* Και έπεσε τόσο μέσα στην πρόβλεψή του ο Τσίπρας, που ο 

‘’άχαστος’’ στις δημοτικές Εκλογές του 2019 πήρε ένα σκάρτο 17% και ο Μπακογιάννης ‘’του πήρε και τα σώβρακα’’ κατά 

Είναι υποκριτικό. 

Ηλιόπουλος: Είσαι κλόουν. Δεν θα πω τίποτα 

άλλο. Είσαι κλόουν. 

Γεωργιάδης: Κυρία Αναστασοπούλου… Με 

συγχωρείτε πάρα πολύ είναι απαράδεκτο αυτό 

που κάνετε τώρα. 

Αναστασοπούλου: Πάρτε το πίσω. 

Ηλιόπουλος: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. 

Γεωργιάδης: Παραδίδω στον ελληνικό λαό το 

δήθεν μειλίχιο ύφος του κ. Ηλιόπουλου που όταν 

τον στρίμωξα για την πραγματική του ιδεολογία, 

το γύρισε στον Πλεύρη, στο είσαι κλόουν και σε 

όλα τα άλλα. 

Ηλιόπουλος: Δεν με στριμώξατε καθόλου. Δεν 

παίρνω τίποτα πίσω. 

Γεωργιάδης: Αυτοί είστε, αυτά τα άθλια 

υποκείμενα είστε. Γι’ αυτό δεν θα ξανακερδίσετε 

τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος σας σιχαίνεται κύριε.  

Σας σιχαίνεται ο ελληνικός λαός που σας βλέπει. 

Ηλιόπουλος: Κοίτα ποιος μιλάει… 

Γεωργιάδης: Εγώ έχω 70 χιλ. σταυρούς. 

 
 



την έκφραση του συρμού. 

Θα μου πείτε: ‘’Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια’’ και εν προκειμένω ο Ηλιόπουλος από χασούρες, αφού το παλικάρι με τη 

δυσανάλογα μεγάλη γλώσσα εν σχέσει με τις επιτυχίες του, έχει άλυσο αποτυχιών. Αποτυχών υποψήφιος βουλευτής του 

ΣυΡιζΑ στις Εθνικές Εκλογές του 2015, ο αποτυχών υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων για λογαριασμό του ΣυΡιζΑ το 2019, 

αποτυχών και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣυΡιζΑ το 2019. Με λίγα λόγια, βαρυστομάχιασε ο άνθρωπος από καζίκια, 

που μόνο σαν ‘’κομματικά φυτευτός’’ φτούρησε, αλλά το να παριστάνεις την ηχώ του άλλου ‘’άχαστου’’ -του Τσίπρα ντε- δε 

λογίζεται για επιτυχία αλλά για κατάντια. Κι αυτό το τελευταίο κρατήστε το, γιατί έρχεται και  η σειρά της Τσαπανίδου που 

θα δει από πρώτο χέρι τι εστί βερύκοκο, όταν θα πρέπει να κάνει ντεκαπάζ στο άσπρο για να το κάνει μαύρο. 

*Σ.Σ: Τελικά, πρέπει να έχουν ψώνιο με τη λέξη ‘’άχαστος’’ οι Συριζαίοι, αφού από τον Τσίπρα μέχρι τον Ηλιόπουλο 

όλοι τους είναι ‘’άχαστοι’’! Όμως, εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις απανωτές χασούρες τόσον του Τσίπρα όσο και του 

Ηλιόπουλου, αμφιβάλω εάν γνωρίζουν τη σημασία της λέξης. Να δείτε, πως όταν λένε ‘’άχαστος’’ εννοούνε αυτόν 

που έχει κοκκινίσει ο σβέρκος του από τις εκλογικές φάπες και όχι αυτόν δεν χάνει…   

 

Μα να μην πέφτουν μια φορά μέσα! 
-Το φθινόπωρο, που κιτρινίζουν τα φύλλα και αρχίζουν να πέφτουν με το πρώτο ανεμοβρόχι , 

-Το  φθινόπωρο,  που  μαζί  με τα σχολεία,  ανοίγουν και οι τσέπες των γονιών για  να πάρουν στα βλαστάρια τους τσάντες. 

Τσάντες, που του χρόνου θα είναι άχρηστες αφού θα τους ζητάνε καινούργιες, ενώ αν αντί για τσάντες τους έπαιρναν 

κοκόρια -μιας και σ’ αυτά θα …φορτώσουν τα γράμματα- στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα μπορούσαν να ρίξουν τα 

κοκόρια με χυλοπίτες στο τσουκάλι και να την τηλώσει η οικογένεια, ενώ η τσάντα δεν τρώγεται με τίποτα. 

-Το φθινόπωρο, που τα σπίτια ζέχνουν ναφθαλίνη και λες ‘’σ’ ευχαριστώ Θεέ μου που δεν μ’ έκανες σκώρο’’. 

-Το φθινόπωρο, που μικραίνει και κρυώνει η ημέρα, που πλακώνουν οι ιώσεις και οι ψυχικές ‘’μαυρίλες’’. 

-Το φθινόπωρο, που δεν ζεις σχεδιάζοντας τον χειμώνα, αλλά ζεις με τις αναμνήσεις του καλοκαιριού. 

 

‘’Αγάντα Πούτιν’’ 
Κάπως έτσι περάσαμε το προηγούμενο φθινόπωρο, λίγο πολύ σαν τα άλλα, όμως φέτος είχαμε και μια καινοφανή 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αλλά…κενοφανή συνάμα ιδιαιτερότητα: Τους Ζαίους να μας κουνούν απειλητικά πάνω από τα κεφάλια μας -σαν τη λάμα της 

γκιλοτίνας- το τέλος της Ελλάδας που ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια κατά πάνω μας. 

Είναι φοβερό το τι ακούσαμε από το μεσοκαλόκαιρο και μετά. Τι για παγωμένα σπίτια αφού δεν θα υπάρχει αέριο και 

πετρέλαιο, Τι για διακοπές ρεύματος επειδή -τάχα μου- θα στέρευαν οι δεξαμενές των παραγωγών ρεύματος. Τι, πως δεν 

θα είχε ο κόσμος να πληρώσει το ρεύμα του και θα του το έκοβαν. Τι, που ο ίδιος ο ‘’μοναχογιός της αλήθειας’’, στις  22 

Νοεμβρίου σε λογύδριό του στο Χαλάνδρι προέβλεπε, πως το χειμώνα οι Έλληνες θα τρώνε στα συσσίτια των Δήμων. 



‘’Θα ξαναζήσουμε το χειμώνα του 1941 και την  Κατοχή’’, μας έλεγαν δέκα φορές την ημέρα, μη μπορώντας να κρύψουν τη 

χαρά τους οι Συριζαίοι καθώς ποντάριζαν ότι ο Πούτιν θα στράγγιζε την Ευρώπη και κατ’ επέκταση και την Ελλάδα. 

Ναι, ναι, στον Πούτιν είχαν ‘’ακουμπήσει’’ όλα τα όνειρά τους και μόνο που δεν φώναζαν δεξιά-κι αριστερά: ‘’Αγάντα 

Πούτιν’’, όπως οι ‘’μαυραγορίτες’’ στην Κατοχή, που με περισσή αγωνία έλεγαν και γέμιζε το στόμα τους: ‘’Αγάντα Ρόμελ’’… 

Με λίγα λόγια, όπως παγίως κάνουν οι Αριστεροί, επένδυσαν στη μιζέρια γιατί αυτή γεννά μονίμως το μίζερο μυαλό τους… 

 

Ρε να μην πέφτουν ούτε μια φορά μέσα! 
Πέρασε λοιπόν, το φθινόπωρο, πέρασε και ο μισός χειμώνας, αλλά δυστυχώς για τους Αριστερούς και ευτυχώς για τους 

Έλληνες, ούτε συνθήκες Κατοχής ζήσαμε, ούτε το ρεύμα κόπηκε, ούτε οι δεξαμενές στέρεψαν από πετρέλαιο, ούτε μας 

έκοψαν το φυσικό αέριο, ούτε είδαμε ουρές με πεινασμένους Έλληνες να εκλιπαρούν για ένα πιάτο φαΐ. 

Παράλληλα, δεν είδαμε να λείπει ο Χριστουγεννιάτικος εορταστικός διάκοσμος με τα συνηθισμένα φωτάκια, όπως δεν 

είδαμε διακοπές ρεύματος στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα μάλιστα, γέμισαν οι χειμερινοί 

προορισμοί με επισκέπτες, έκαναν χρυσές δουλειές τα ξενοδοχεία, τα απλά καταλύματα, αλλά και τα καταστήματα, όλα 

κύλησαν λες και δεν υπήρξε καμία επίπτωση από τον πόλεμο ένεκα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο Λόης έρχεται και αναρωτιέται: Ρε τι πραγματικά συμβαίνει με τους Αριστερούς; Ζούνε μονίμως στο 

…προοδευτικό ροζ συννεφάκι τους και δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα; Είναι τόσο άσχετοι που δε μπορούν 

να ξεχωρίσουν το άσπρο από το μαύρο; Αυτές οι μπαλαφάρες που λένε, με πρώτο τον Τσίπρα, είναι προϊόντα στρεβλής και 

αρρωστημένης πολιτικής σκέψης ή κακοπαιγμένη προπαγάνδα που αγγίζει τα όρια της προβοκάτσιας; 

Εν κατακλείδι και με ένα ερώτημα: Το πως κατορθώνουν –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να μην πέφτουν ούτε μια 

φορά μέσα τις προβλέψεις τους, αυτό μόνο σα μεταφυσικό φαινόμενο μπορεί να εκληφθεί. 

  

‘’Ο Λόρδος, η μικρή κι ένας φανταστικός διάλογος 

Κάπου στο Λονδίνο -γύρω στο 1830- στο αρχοντικό του Σκωτσέζου Λόρδου Τόμας Μπρους, 7ου Κόμητος του Έλγιν και 12ου 

Κόμη  του  Κινκαρντάϊν,  που σαν  γιος του  του ‘’Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Τεκτονική Στοάς της Σκωτίας’’ Τσάρλ 

Μπρους, είχε  τα  …περάσματα του, ένας  ‘’σιτεμένος’’  καλοθρεμμένος ευγενής δείχνει σε ένα κοριτσάκι ένα λεύκωμα με 

γκραβούρες, που αποτύπωναν αγάλματα και ανάγλυφα τεμάχια μαρμάρων, εξηγώντας του τι είναι αυτά που βλέπει. 



 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Δικά μας είναι αυτά Μυλόρδε μου; ρωτάει κάποια στιγμή το κοριτσάκι. 

-Και βέβαια είναι δικά μας καλή μου Σάρλοτ! 

-Και πότε τα φτιάξαμε Μυλόρδε μου; 

-Δεν τα φτιάξαμε. Τα αρπάξαμε! 

-Τα αρπάξαμε; Και πως στήθηκε το ‘’κόλπο’’ της αρπαγής τους Μυλόρδε 

μου; ρώτησε η μικρή Σάρλοτ τον Λόρδο Έλγιν, συνεχίζοντας να 

ξεφυλλίζει το λεύκωμα με τα κλεμμένα από την Ακρόπολη των Αθηνών. 

-Άκου μικρή μου να μαθαίνεις, της απάντησε χαμογελαστά εκείνος.  

Πρώτα βρίσκεις μια χώρα κατακτημένη από ένα άπληστο, βάρβαρο και 

απολίτιστο λαό. Μετά εντοπίζεις τους αρχαίους θησαυρούς που σε 

ενδιαφέρουν, πιο μετά ‘‘λαδώνεις’’ τον Σεγούτ Αβδουλάχ Καϊμακάμη στην 

Υψηλή Πύλη, τον Πασά ή το Μπέη της περιοχής και ξεκινάς να 

τσουρνεύεις με την ησυχία σου τους αρχαίους θησαυρούς. Στη συνέχεια 

μεταφέρεις τα κλεμμένα στην πατρίδα σου, τα εκθέτεις στο μεγαλύτερο 

Μουσείο και θησαυρίζεις από τα εισιτήρια και από εκεί και πέρα, εύχεσαι 

στη χώρα απ’ όπου προέρχονται τα κλεμμένα αρχαία να υπάρχει πάντα μια 

αντιπολίτευση σαν τον ΣυΡιζΑ, που θα φέρνει προσκόμματα κάθε φορά 

που θα γίνεται προσπάθεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 

Εγώ -που λες- το 1801 έβαλα μπροστά την αρπαγή των 253 γλυπτών 

από την Ακρόπολη. Για να ξέρεις, από το νότιο διάζωμα του Παρθενώνα 

αφαιρέσαμε και κλέψαμε: 15 ακέραια και 4 σπασμένα αγάλματα. Από το 

ανατολικό: 11 αγάλματα και τμήματά τους. Από το δυτικό αέτωμα 9 τεμ, 

από τη βόρεια ζωφόρο 21 ακέραιες πλάκες κι ένα τμήμα πλάκας, από τη 

νότια ζωφόρο 30 ακέραιες πλάκες και 11 θραύσματα, από τη δυτική 2 

πλάκες και από την ανατολική 4 πλάκες. Α να μην το ξεχάσω: Αφαιρέσαμε 

και κλέψαμε και τη ζωφόρο με την πομπή των Παναθηναίων.  

Συνολικά, από τον Παρθενώνα αφαιρέσαμε και κλέψαμε: 96 τεμάχια.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Όχι για το όχι’’ 

Μπορεί ο διάλογος αυτός να μην έγινε ποτέ, όμως η φωτογραφία είναι αυθεντική, όπως αυθεντικά είναι τα στοιχεία που 

Αλλά δε σταματήσαμε εκεί, αφού βάλαμε χέρι και στο ναό της Απτέρου Νίκης απ’ όπου ξηλώσαμε και πήραμε 4 τεμάχια, 

συνεχίσαμε με το Ερέχθειο που του αφαιρέσαμε 18 τεμάχια, ένα Ιωνικό κιονόκρανο  και μία από τις Καρυάτιδες, Από δε, 

το θέατρο του Διονύσου, 3 τεμάχια κι έναν κίονα από το μνημείο του Θρασύλλου. 

Αλλά επειδή βρήκαμε ευκαιρία να αρπάξουμε ότι θέλαμε, αρπάξαμε, ακόμα έργα του Φειδία, του Αγοράκριτου και του 

Αλκαμένη, που ήσαν 13 κεφαλές, 34 γλυπτά μάρμαρα, 14 χάλκινες και μαρμάρινες υδρίες, 8 βωμοί, 3 επιτύμβιες στήλες,  

66 ενεπίγραφα μάρμαρα, κάμποσα ψιλολόγια. Πάντως -να ξέρεις- μικρή μου, τα πιο σπουδαία από τα κλεψιμέϊκα είναι:  Τα 

γλυπτά της γέννησης της Αθηνάς από το ανατολικό αέτωμα και η μετόπη της διαμάχης της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα. 

-Κι εσύ τι κέρδισες απ’ αυτή την ιστορία Μιλόρδε μου; τον ρώτησε η μικρή. 

-Να σου πω: Το Βρετανικό δημόσιο τα αγόρασε για 35 χιλιάδες στερλίνες, αλλά επειδή χρώσταγα στο κράτος 18 χιλιάδες 

στερλίνες, βολεύτηκα με το υπόλοιπο τις 17 χιλιάδες στερλίνες δηλαδή, και είπα και ευχαριστώ. 

-Μα, δεν είναι λίγα τα 17 χιλιάρικα; 

-Το ξέρω ότι είναι λίγα και αν βάλεις και το καταριλίκι που τρώω από τους Έλληνες εδώ και 222 χρόνια, είναι ακόμα 

λιγότερα. Όμως, επειδή  είχα να κλείσω κάτι τρύπες, δε μπορούσα παρά να τα δεχτώ και να πω και ευχαριστώ… 

-Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα; 

-Ε, και δεν ρωτάς. Τσάμπα είναι. 

-Αφού είχες πάρει φορά και ξήλωνες και άρπαζες, πως σταμάτησες στην Ακρόπολη και δε συνέχισες και σε άλλα σημεία 

της Ελλάδας, αφού σ’ αυτή τη χώρα, όπου κι αν πας, αρχαία μνημεία και ναούς θα συναντήσεις; 

-Σε γελάσανε. Καθώς, ’’τρώγοντας ανοίγει η όρεξη’’, κατά πως λένε οι  Έλληνες, δεν ‘’χόρτασα’’ από την Ακρόπολη, γι’ 

αυτό συνέχισα το πλιάτσικο στην Αίγινα, στην Ελευσίνα, στους Δελφούς, στη Νεμέα, στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα.  

Και ξέρεις κάτι; Θα είχα αρπάξει και τους περίφημους Λέοντες της Πύλης των Μυκηνών, όμως έκανα πίσω  λόγω του 

βάρους των. Είχα επίσης σκοπό να ψειρίσω και ό,τι είχε αξία στην Ολυμπία, αλλά επειδή οι εργασίες εκεί θα μου 

στοίχιζαν ένα καράβι στερλίνες, έκανα πίσω και μου τη γλίτωσε η κοιτίδα του Ολυμπισμού. 

 
 



παρατίθενται στη ροή του πιο πάνω κειμένου. Και πέρα ως πέρα αυθεντική - ως προς το DNA του- είναι και η στάση του 

ΣυΡιζΑ, που καλύτερο ‘’σύμμαχο’’ απ’ αυτόν, δε θα μπορούσε να βρει το Βρετανικό Μουσείο ούτε στην ίδια την Βρετανία. 

Βέβαια, εμάς που ξέρουμε τι σημαίνει ΣυΡιζΑ, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η στάση των Αριστερών, αφού οι άνθρωποι 

αυτοί παγίως δεν έχουν θέσεις, αλλά μόνο αντιθέσεις. Παντού ανακαλύπτουν συνωμοσίες, εχθρούς και προβοκάτορες, 

επενδύουν στο ‘’όχι’’ για το ‘’όχι’’. 

Μόνο μια φορά δεν επέμειναν στο ‘’Όχι’’ και το μασκάρεψαν  σε ‘’ΝΑΙ’’ (το δημοψήφισμα εννοώ) και αν αυτό το μασκάρεμα 

εμείς το πληρώσαμε με το χειρότερο Μνημόνιο και τη δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για έναν ολόκληρο αιώνα, αυτοί το 

πλήρωσαν με την ξευτίλα στα μάτια και στη συνείδηση των πολιτών.  

 

Θα ψάχνετε να βρείτε κόχη 
Κι επειδή –αν και κυβέρνησαν- δεν απέβαλαν ποτέ τη νοοτροπία του ‘’Κόμματος διαμαρτυρίας’’, αφού πρόκειται για ένα 

αμάλγαμα ακραίων Συνιστωσών χωρίς εθνοκεντρικό προσανατολισμό και δομικές-θετικές για το λαό θέσεις, ακόμη και αυτή 

την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιτύχει έναν τρόπο επωφελή για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψουν τα κλεμμένα από 

τον Έλγιν γλυπτά από την Ακρόπολη, αυτοί εγείρουν συνεχώς αντιρρήσεις και δηλητηριάζουν τον λαό με ψευτοδιλήμματα 

και ανυπόστατες φήμες που ίδιοι γεννάνε, διακινούν και διασπείρουν. 

Και για να αποσβέσουμε κάθε αμφιβολία, ο Λόης σας προτρέπει -αν έχετε την ψυχική αντοχή- να παρακολουθήσετε τις 

καθημερινές αντιδράσεις τους, που εξόφθαλμα γίνονται όπλα στα χέρια των Βρετανών. Ναι, κάντε τον κόπο να υποστείτε 

τη βάσανο αυτών που λένε και να είσαστε βέβαιες και βέβαιοι, ότι αμέσως μετά  θα ψάχνετε να βρείτε κόχη και γωνία για 

να βαρέσετε το κεφάλι σας. Τέτοια άρνηση, τέτοια υπόγεια υπονόμευση, τέτοια μπουρδολογία, δεν θα έχετε ματασυναντήσει 

στη ζωή σας, είτε είσαστε 20 ή 120 ετών. 

 

Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα 
Και το πιο εξωφρενικό από όσα λένε είναι, πως αυτοί που σαν κυβέρνηση επί 4,5 χρόνια, όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για 

την επιστροφή των γλυπτών , αλλά με υπουργό Πολιτισμού τον Μπαλτά, ξέρετε, αυτόν που έλεγε πως η ‘’αριστεία είναι 

ρετσινιά’’, αλλά αποφάσισαν τη μη διεκδίκηση των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο μέσω της νομικής οδού, κάτι που 

είχε ξεκινήσει ο Αντώνης Σαμαράς. 



Κι επειδή τρέμουν στην ιδέα η υπόθεση ‘’επιστροφή των γλυπτών’’ να προχωρήσει θετικά για την Ελλάδα και με τις Εκλογές 

προ των θυρών,  να την εγγράψει σαν εκλογική υποθήκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνουν ό,τι περνάει απ’ το χέρι τους για 

να την αμαυρώσουν και να την τορπιλίσουν ακόμη. 

Δεν είναι διόλου τυχαίο,  που ο Τσίπρας κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι του για να αποδομήσει την προσπάθεια της 

κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, αφού μέχρι το αριστερόστροφο Προεδρείο του Συλλόγου 

Ελλήνων Αρχαιολόγων επιστράτευσε για να ανταλλάξουν απόψεις, που …τι σύμπτωση; Είναι ακριβώς ίδιες. Εάν λάβετε υπ’ 

όψιν σας, πως η συνομιλήτρια  του Τσίπρα ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Δέσποινα Κουτσούμπα*, γνωστό στέλεχος του 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αντιτίθεται σε μια τέτοια προοπτική, καταλαβαίνετε που το πάνε οι …προοδευτικές  αριστεράντζες. 

 

*Και μια και αναφέραμε τη Δέσποινα Κουτσούμπα είναι αυτή, που τον Αύγουστο του 2021 έγραφε στο Twitter:  

‘’Διάβασα κάτι απειλές από τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου (Σ.Σ: πρόκειται για τον γνωστό δημοσιογράφο) κι ενώ 

μέχρι τώρα δεν είχα γράψει πουθενά #Μητσοτακη_γα@@@σαι (Η Κουτσούμπα στην ανάρτησή της στο Twitter το 

γράφει ολογράφως!), είμαι έτοιμη να το κάνω ταπετσαρία, εργόχειρο και τατουάζ…’’. 

Ιδού λοιπόν με ποιους συνδιαλέγεται και βρίσκεται στην ίδια γραμμή για την επιστροφή των γλυπτών της 

Ακροπόλεως ο Τσίπρας, ο Αρχηγός του ΣυΡιζΑ, του Κόμματος που εκφράζει το ’’ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς’’. 

Παρακαλώ μη γελάτε με το ‘’ηθικό πλεονέκτημα’’ των Αριστερών, ένα αστείο είπαν οι άνθρωποι. Δεν κάνει να τους 

παίρνουμε στην μπαταρέλα… 

 

Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


