
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ερντοάν στο πάλκο 
Φίλες και φίλοι του Λόη, χαίρεται-αντιχαίρεται και τα τοιαύτα, 

Τελικά, όπως και να το δεις, απ’ όπου κι αν το πιάσεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τον …Αλλάχ τους. Στους Τούρκους 

αναφέρομαι,  που δεν υπάρχει ημέρα που να μην εκτοξεύσουν και μια απειλή κατά της Ελλάδος. Και η πλάκα είναι, πως το 

εργάκι αυτό, το παίζουν με μια σειρά: Βγαίνει στη σκηνή του ‘’θεάτρου του παραλόγου’’ ο Ερντοάν, λέει την ατάκα του, κι 

όταν αποσύρεται στην κουΐντα, έρχεται ο Ακάρ, που επαναλαμβάνει τα λόγια του. Κι όταν φύγει κι αυτός, ακολουθούν, ο 

Τσαβούσογλου, ο Οκτάϊ, ο Καλίν, ο Τσελίν, που μας ξαναλένε τα λόγια του Ερντοάν’’ για να τα εμπεδώσουμε. 

 

Βλαμμένος ή τουρκοφανατίλας 
Και τι μας λέει το εργάκι αυτό, που μόνιμα παίζουν οι καμποτίνοι-πολιτικοί της Τουρκίας; Πράγματα γνωστά και 

χιλιοειπωμένα, που στην ουσία είναι απειλές. Πότε για τη Mavi Vatan (Γαλάζια Πατρίδα), πότε για τον διαχωρισμό-

διχοτόμηση του Αιγαίου, πότε για τη μη επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, πότε με το Casus bell,  πότε για 

το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνια, πότε για τη μεταφορά στρατευμάτων απέναντι από τα νησιά μας, πότε για την αμφισβήτηση 

του εναέριου χώρου μας με τις δεκάδες υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις του Ελληνικού εναέριου χώρου καθημερινά, πότε 

για τον βομβαρδισμό της Αθήνας  με τον βαλλιστικό πύραυλο Typhoon, πότε για την αποστρατικοποίηση των νησιών, που 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Επειδή κάπου πήρε τ’ αυτί 
του, ότι ‘‘της φυλακής τα 

σίδερα είναι για τους 
λεβέντες’’ , ο τσάμπα 

μάγκας, το ‘δεσε κόμπο! 
Με το  φτηνό νταηλίκι: 

‘‘Ελάτε να με συλλάβετε’’, 
προς τον Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου,  πίστεψε ότι 
με  ψευτοπαλικαρισμούς 

 θα  γίνει ‘‘λεβέντης’’… 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ούτε αστυνομία –κατά τους Τούρκους- δεν πρέπει να έχουν, πότε για την αμφισβήτηση της Ελληνικής κυριαρχίας στα ίδια 

της τα νησιά, τελικά πότε με το ένα - πότε με το άλλο, οι απειλές του θιάσου, Ερντοάν, δεν έχουν τέλος. 

Και άντε να δεχθεί ο Λόης, πως όλα αυτά είναι μέρος του εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού και ειδικά των προεκλογικών 

ανταγωνισμών στη γείτονα και να πούμε ‘’ας τους μωρέ να λένε. Μετά τις τουρκικές Εκλογές, τα πράγματα θα αλλάξουν.’’ 

Όμως, απ’ αυτό, μέχρι να βγαίνει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Τσερκέζος Χολουσί Ακάρ και να δηλώνει:  

"Λένε πως η Τουρκία είναι απειλή. Εμείς ως Τουρκία δεν απειλούμε κανέναν. Την Ελλάδα δεν την έχουμε απειλήσει 

ποτέ! Η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, καλός σύμμαχος, ε αυτό, μόνο αν είσαι βλαμμένος ή τουρκοφανατίλας μπορείς να το 

δεχθείς και να το χωνέψεις. 

Εάν όλα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι διαχρονικά και με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. με αφετηρία την απόπειρα 

εισβολής των λαθραίων στον Έβρο, δεν είναι μόνο λεκτικές απειλές αλλά έχουν περάσει και στις πράξεις, τότε τι είναι ρε 

παιδιά; Πράξεις αβροφροσύνης και αδιατάρακτης φιλίας; Ήμαρτον Κύριε με τι ‘’δοχεία της νυκτός’’ έχουμε μπλέξει… 



Δεν έκαναν τίποτα επί 4,5 χρόνια 
Δεν ξέρω για εσάς, αλλά ο Λόης, παρά το γεγονός ότι το θέμα είναι σοβαρό, σπάει πλάκα με το βέρτιγκο που έχει πιάσει 

τους Ζαίους από τότε που οι Βρετανοί διέρρευσαν την είδηση ότι κάτι γίνεται με το θέμα της επιστροφής των γλυπτών που 

είχε τσουρνέψει ο Έλγιν από την Ακρόπολη. 

‘’Ρε θες -λένε και τους κόβονται τα γόνατα- να κατορθώσει να τα φέρει ο Μητσοτάκης πίσω στην πατρίδα τους προεκλογικά 

και να τον δεις να πάρει κάνα 45άρι% από την πρώτη Κυριακή;’’ 

Ναι, αυτό τρέμουν οι Ζαίοι, που όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα για την επιστροφή από το Βρετανικό Μουσείο των κλεμμένων 

Γλυπτών στα 4,5 χρόνια που ήσαν στην κυβέρνηση, αλλά επιπλέον σταμάτησαν και τη νομική έρευνα της υπόθεσης, που 

είχε αναθέσει το 2014 ο Αντώνης Σαμαράς στο δικηγορικό γραφείο Ρόμπερτσον-Πάλμερ-Αλαμουντίν (η τελευταία 

πρόκειται για την Βρετανο-Λιβανέζα δικηγόρο Αμάλ Κλούνεϊ – Αλαμουντίν, σύζυγο του Τζωρτζ Κλούνεϊ). 

Όμως, η αρνητική –μέχρι παρεξηγήσεως- στάση της κυβέρνησης Τσίπρα για την υπόθεση της επιστροφής των Γλυπτών 

είχε σαν κορωνίδα, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού επί υπουργίας του περιλάλητου ιδεολογικού καθοδηγητή του Τσίπρα  και 

θεωρητικού  του ΣυΡιζΑ Αριστείδη Μπαλτά, αρνήθηκε και να παραλάβει ακόμα και το πόρισμα του Λονδρέζικου 

δικηγορικού γραφείου, που για να είναι τυπικό αναγκάστηκε να το παραδώσει στην Πρεσβεία μας στο Λονδίνο! 

 

Από το τούβλο και τον τσιμεντόλιθο 
Ναι, τόσο σοβαρά και εθνικά υπεύθυνα χειρίστηκαν οι Ζαίοι το θέμα των Γλυπτών, αλλά τι περιμένεις από ένα Αριστερό 

Κόμμα, που όποιον ενδιαφερόταν για την ιστορία και τα αρχαία μνημεία του κολλούσαν το  ‘’στίγμα’’ του προγονόπληκτου, 

του ακροδεξιού, του εθνικιστή του αρχαιόπληκτου και άλλα τέτοια αριστερά παλαβά; 

Για να καταλάβετε την ευαισθησία, το ενδιαφέρον και το γνωστικό επίπεδό τους όσον αφορά το ιστορικό μας παρελθόν, ο 

Λόης θα σας θυμίσει τα λόγια του Τσίπρα αναφορικά με τα κλεμμένα Γλυπτά το 2018, μετά τη συνάντησή του με την τότε 

Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέϊ: ‘’… η φυσική θέση των μαρμάρων του Παρθενώνα είναι εκεί όπου χτίστηκαν’’ ! 

Ναι ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Αυτός ο άνθρωπος, που ήταν και θέλει πάλι να γίνει πρωθυπουργός, δεν μπορεί να 

ξεχωρίσει το γλυπτό και το ανάγλυφο από το τούβλο και τον τσιμεντόλιθο! 

Έτσι είναι. Μιλάμε ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα, πως τα κλεμμένα του Έλγιν δεν είναι τίποτα τοίχοι μπατικοί, ούτε καμιά 

μάντρα με τσιμεντόλιθους, αλλά πρόκειται για αγάλματα, για ανάγλυφα και κίονες, που φιλοτεχνούνται από μάρμαρο! 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ναι, τέτοιο κουφό αμόλησε ο Τσίπρας αλλά το …θεόκουφο είναι, πως τα περί κτισίματος των γλυπτών και των αναγλύφων 

τα είπε ένας που δηλώνει πτυχιούχος του Πολυτεχνείου! Και αναρωτιέται ο Λόης: Ρε σίγουρα ξέρει ο ‘’άχαστος’’ κατά που 

πέφτει το εν λόγω Πανεπιστημιακό Ίδρυμα; 

Και μία ερώτηση ακόμα, που απαντάται από μόνη της: Επί 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, ο Τσίπρας πήγε έστω μια φορά στην 

Ακρόπολη; Ο Λόης -πάντως- αμφιβάλει, εάν είχε ανεβεί στον Ιερό βράχο και πριν γίνει πρωθυπουργός. Κι επειδή θα μου 

πείτε: Ε δε μπορεί, όλο και θα τον είχαν πάει σε κάποια εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου του, ο Λόης θα σας ξαναπεί: 

Και να είχε πάει το σχολείο του εκδρομή στην Ακρόπολη αυτό δε σημαίνει ότι πήγε κι αυτός, γιατί μπορεί να συνέπεσε με 

καμιά κατάληψη. Ε τι θα ‘κανε το παλικάρι; Θα άφηνε τον γάμο (Κατάληψη) να πάει για πουρνάρια (Ακρόπολη); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρόταση Βενιζέλου 
Κι επειδή το θέμα της επιστροφής των γλυπτών σέρνεται επί 41 ολόκληρα χρόνια, από τότε που το ξεκίνησε η Μελίνα 



Μερκούρη, εάν ο Μητσοτάκης το φέρει σε τροχιά επίλυσης, θα έρθουν τα πάνω κάτω στην Ελληνική πολιτική σκηνή. 

Εάν δε, πετύχει και τον άθλο της οριστικής επίλυσή του, τότε για 2-3 τετραετίες ακόμα, ψάξτε για τον δεύτερο. 

Ο Λόης έχει μάθει –να ξέρετε- να είναι προσγειωμένος. Γνωρίζει ότι το θέμα δεν είναι απ’ αυτά που λύνονται στο τσακ-

μπαμ, αλλά θέλουν σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, καθώς έχει πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους, συν το 

βάρος του πρεστίζ για τις δύο εμπλεκόμενες χώρες.  

Όμως, επειδή σ’ αυτή τη ζωή, όπως και στην πολιτική, τίποτα δεν σου δίνεται χωρίς το ανάλογο αντάλλαγμα, πεποίθησή 

του Λόη είναι, πως εν μέσω της Συριζέϊκης μπαρουφολογίας και της Πασοκικής αμηχανίας, η ψύχραιμη και προσεκτική 

πρόταση του Ευάγγελου Βενιζέλου αποτυπώνει τον πολιτικό ρεαλισμό και το ανώδυνο εφικτό, καθώς εδράζεται στην 

ικανοποίηση και των δύο μερών. 

Ας δούμε όμως, τι ακριβώς προτείνει ο καθηγητής, πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ, γιατί αυτά που 

έγραψε έχουν ενδιαφέρον: 

‘’Ήδη από το 1997 έχω διατυπώσει τη θέση ότι η Ελληνική Δημοκρατία πρέπει να δηλώσει τη βούλησή της να τιμήσει τη 

βρετανική απόφαση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο τους, αναγορεύοντας την ενιαία έκθεση 

τους στο Μουσείο της Ακρόπολης ως έκθεση που συνυπογράφει το Βρετανικό Μουσείο, όχι ως ‘’ιδιοκτήτης’’ ή ‘’δανειστής’’ 

αλλά ως ‘’σταθμός’’ στην επώδυνη διαδρομή που ακολούθησαν τα γλυπτά μέχρι την επιστροφή τους που συντελείται ως 

πράξη σεβασμού της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Κατά την ίδια λογική η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να είναι πρόθυμη και έτοιμη να συνδιοργανώνει με το Βρετανικό 

Μουσείο στο Λονδίνο, στις σημερινές αίθουσες των Μαρμάρων, περιοδικές εκθέσεις σημαντικών ελληνικών αρχαιοτήτων. 

Όλα μπορούν να γίνουν με ένα κοινό παρονομαστή ύφους που αρμόζει και στις ελληνικές και στις βρετανικές ευαισθησίες 

με αποτέλεσμα την επιστροφή και την ένωση των Μαρμάρων. Οι δυο αυτές κινήσεις μπορούν να επιταχύνουν την επιθυμητή 

εξέλιξη.’’ 

 

Τη χάλκινη κεφάλα Βάλε  
Εάν κάποια στιγμή βρεθείτε στο καταπράσινο Λονδρέζικο προάστιο Χάϊγκέϊτ και ο δρόμος σας βγάλει έξω από το ομώνυμο 

βικτωριανό νεκροταφείο της περιοχής, μην παραξενευθείτε εάν έξω από την πανέμορφη και σκεπασμένη με κισσούς 

κεντρική  του  πύλη  δείτε  ένα  τσούρμο  από  αξούριστους  και  αναμαλλιασμένες  να σπρώχνονται για να περάσουν στην  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘’Αιγυπτιακή Λεωφόρο’’ όπως ονομάζεται ο κεντρικός διάδρομος του Κοιμητηρίου. Μάλιστα αυτό γίνεται και μην 

παραξενευθείτε, ούτε να ανησυχήσετε με την υποψία ότι κάποιοι πάνε να κάνουν ‘’Κατάληψη’’ του Χάϊγκέϊτ, γιατί οι 

‘’πολιορκούντες’’ το νεκροταφείο είναι απλώς Ζαίοι, ασχέτως εάν έχουν ένα βεβαρημένο παρελθόν στις ‘’Καταλήψεις’’. 

Τούτοι δω έχουν έρθει με ειρηνικό σκοπό, δηλαδή να πάνε στον τάφο του Μαρξ (Σ.Σ: Στο εν λόγω νεκροταφείο είναι 

ενταφιασμένος ο θεωρητικός του Κομμουνισμού) για να προσκυνήσουν τη χάλκινη κεφάλα του που ξεχωρίζει στο ταφικό 

μνημείο του, αλλά και για να του ζητήσουν την ‘’παρέμβασή’’ του στο θέμα της επιστροφής των κλεμμένων από τον Έλγιν. 

 

Μαρξ το χέρι σου 

Ναι, ναι, στα τέσσερα πέφτουν οι Συριζαίοι εμπρός στην κεφάλα του Γερμανοεβραίου τεμπελοφιλόσοφου και πλακώνουν τα 

παρακάλια: 

-Κάνε καλέ μας Καρλ να στυλώσουν τα πόδια οι Βρετανοί και να μη μας επιστρέψουν τα κλεψιμέϊκα, γιατί έτσι και το 

καταφέρει ο Μητσοτάκης, καήκαμε. 

-Κάνε πατέρα της ‘’αρρώστιας’’ μας να τα κρατήσουν οι Βρετανοί άλλα 200 χρόνια, μέχρι να εξαφανισθούν από τη γη οι 

δεξιοί και να μείνουν σ’ αυτόν τον πλανήτη μόνο οι προοδευτικοί και οι αριστεράντζες. 

-Κόβε μέρες -Μεγάλε μας δάσκαλε- από τους δεξιούς και δίνε τες χρόνια στην Βρετανίδα Υπουργό Πολιτισμού Μισέλ 

Ντόνελαν, που επιμένει ότι ‘’τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν υπάρχει πρόθεση να 

επιστραφούν στην Ελλάδα. 

-Βάλε Μαρξ το χέρι σου να μείνουν τα κλεμμένα στο Βρετανικό Μουσείο κι εμείς θα ερχόμαστε κάθε χρόνο να προσκυνάμε 

την κεφάλα σου. 

 

Στρεψόδικοι και σπαστικοί 
Κι αν τα παραπάνω ‘’παρακαλετά’’ είναι προϊόντα της φαντασίας του Λόη, η αγωνία των Ζαίων μήπως γίνει ‘’καμιά στραβή’’ 

και επιστρέψουν τα γλυπτά και πάρει τα ‘’μπράβο’’ ο Μητσοτάκης, είναι σε κάθε τους συμπεριφορά εμφανέστατη. Φτάνει να 

διαβάσετε τον αριστερό Τύπο της παρελθούσης Πέμπτης, που μόνο που δεν κυκλοφόρησαν με πανηγυρικά πρωτοσέλιδα 

επειδή ο Μητσοτάκης είπε ότι το θέμα θα εξελιχθεί μετά τις Εκλογές, αλλά πατώντας και στα λόγια, που τα έκαναν σημαία, 

της Βρετανίδας υπουργού Πολιτισμού, που δήλωσε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

https://www.cnn.gr/tag/glypta-toy-parthenona


Κι επειδή θα μου πείτε: ‘’Καλά ρε συ Λόη, χθεσινός είσαι στην πολιτική; Είναι δυνατόν να περίμενες κάτι καλύτερο, από 

τους μια ζωή στρεψόδικους και σπαστικούς στις απόψεις τους Αριστερούς;’’ 

Ο Λόης θα σας απαντήσει: Όχι ρε παιδιά. Τέτοιες ψευδαισθήσεις δεν έτρεφα ποτέ. Αλλά να, έλεγα, πως οι τύποι αυτοί, 

κάπως θα ξύπναγαν κάποια στιγμή από τον αριστερό τους λήθαργο και –επιτέλους- θα άρχιζαν να σκέφτονται και να 

ενεργούν λίγο πιο εθνοκεντρικά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ.Γ1: -Το πώς αντιλαμβάνονται κάποιοι τη Δημοκρατία, 

-Το γεγονός ότι διαβάζουν την Ιστορία μόνο με το αριστερό μάτι και όταν είναι γραμμένη  

με κόκκινο μελάνι από …αριστερόχειρες συντρόφους, 

-Το εξοργιστικό –αν και λιγότεροι- να θέλουν να επιβάλουν τις απόψεις τους στην πλειοψηφία, 

-Το ακόμα πιο εξοργιστικό, να το καταφέρνουν, 

-Και το πιο εξοργιστικότερο, εμείς να τους ανεχόμαστε, 

Είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, μπας και ξεφύγουμε από την κατάσταση ραστώνης  

που από μόνοι μας έχουμε περιπέσει και κάποια στιγμή θα την πληρώσουμε... 

 

Υ.Γ2: Να σηκώνουν κουρνιαχτό, να χύνουν μίσος και χολή 

πανηγυρίζοντας –σχεδόν- για το θάνατο 

του εκλιπόντα –πλέον- τ. βασιλιά Κωνσταντίνου, 

αυτοί, που το θάνατο κάποιου δικού τους τον βλέπουν ευκαιρία 

για να πλιατσικολογήσουν πολιτικά, 

είναι η λυδία λίθος που χαρακτηρίζει τον πολιτικό τους πολιτισμό. 

Εξάλλου η στάση μας εμπρός στο θάνατο του αντιπάλου μας, 

μαρτυρά το ψυχικό αλλά και πνευματικό επίπεδο του καθενός μας… 

 

  
Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


