
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Τι έγινε; Πάλι μόκο παιδιά; 
‘’Φεύγανε σακούλες και βαλίτσες για το Κόμμα’’ δήλωσε ενόρκως η Ευθαλία Διαμαντή, έμπιστη γραμματεύς του Καλογρίτσα 
στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά στην Κουμουνδούρου εκτός από τη ‘’μούφα’’ ότι ο …’’παρακοιμώμενος’’ του Τσίπρα Νίκος 

Παππάς θα μηνύσει την μάρτυρα, κατά τα άλλα ‘’μούγκα στη στρούγκα’’. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αυτοί που ‘‘λάσπωναν’’ τους 
αντιπάλους τους με τους 

‘‘κουκουλοφόρους’’ να λένε  
για τροχήλατες βαλίτσες, να 

που τώρα ‘‘βγαίνουν στη 
σέντρα’’ για τις …βόλτες  

που έκαναν  σακούλες και 
βαλίτσες από τον 

Καλογρίτσα στον ΣυΡιζΑ. 
Τελικά, ‘‘βαλίτσα έδωσες -

βαλίτσα θα λάβεις’’… 

 

 

 

 

  

 αλλά κατά τα άλλα, 

Φερμουάρ 

και ‘‘μούγκα  
στη στρούγκα’’ 

του ΣυΡιζα, 
 

 

Σακούλες με χρήμα …βολτάριζαν, πάκο τα SMS του Παππά  
                                   



Αμ’ εκείνος ο Τσίπρας, μας έφερε έξι μήνες νωρίτερα τον Άϊ Γιάννη τον Κλήδονα, λες και ήπιε Γεναριάτικα το ‘’αμίλητο 

νερό’’; Το ‘ραψε με σακοράφα ο ‘’μοναχογιός της αλήθειας και δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα για τον ‘’φόνο’’. 

Τελικά, κακό παράδειγμα αυτό το ΠαΣοΚ ρε παιδιά. Ζήλεψαν οι Ζαίοι τις πρακτικές του και έπεσαν με τα μούτρα να το 

αντιγράψουν. Το μόνο που τους λείπει είναι να αρχίσουν να φωνάζουν το σύνθημα: ‘’Τσουκάτο ζεις-εσύ μας οδηγείς’’, 

γιατί κάτι τέτοιο έκανε και ο ‘’στρατηγός’’ –όπως αποκαλούσαν οι Πασόκοι τον Τσουκάτο-  που μπορεί να ξεκίνησε σαν 

στέλεχος της επαναστατικής εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς (ΕΚΚΕ), αλλά το 1983 ‘’την έκανε’’ για το ΠαΣοΚ, όπως 

έκαναν πολλοί Αριστεροί που είδαν φως (αξιώματα, θέσεις, εξουσία, χρήμα) και …ανένηψαν. 

Ναι, ναι, ιδεολογικός διώκτης του ΠαΣοΚ ήταν ο Τσουκάτος, αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος -ο απηνής διώκτης των 

χριστιανών-καθ’ οδόν προς Δαμασκόν, ετυφλώθη από ένα δυνατό φως και άκουσε φωνή Κυρίου να του λέει: ‘’Σαούλ, Σαούλ 

τι με διώκεις;’’ με αποτέλεσμα να μεταστραφεί, να ανακτήσει την όρασή του και από χριστιανοφονιάς να γίνει ο Απόστολος 

των Εθνών, έτσι και ο Τσουκάτος, έγινε ΠασοΚ, μέχρι που του εμπιστεύθηκαν και το ‘’μαύρο ταμείο’’ του Κόμματος. 

Αυτό το ρημάδι, ‘’μαύρο ταμείο’’, θα κάνει τους Ζαίους να χάσουν τον ύπνο τους και τον Παππά να χοροπηδάει σαν 

αναστενάρης, καθώς το κουβάρι έχει αρχίσει να ξετυλίγεται και αν πάρουμε κατά γράμμα την ένορκη κατάθεση της 

Ευθαλίας Διαμαντή, η κλωστή του κουβαριού έχει τυλιχτεί γύρω από τον Παππά, τον Καλογρίτσα και τον Αρτεμίου. 

Άντε ρε παιδιά να δούμε τι εννοούσατε όταν μας γανώνατε τα αυτιά με την περιβόητη ‘’ηθική υπεροχή της Αριστεράς’’ 

(παρακαλώ μη γελάτε και μη μου ζητάτε ευθύνες γι’ αυτή τη μπαρούφα. Οι Ζαίοι την έκαναν σημαία τους κι όχι ο Λόης).  

Ναι, πείτε μας τι εννοούσατε, μπας και καταλάβουμε κι εμείς, τι είναι αυτή η ρημοδοηθική της Αριστεράς που χρόνια μας 

τσαμπουνάτε; Παραμύθι για να ημερεύουν οι χαζοί; Κούφιο τσιτάτο για αριστερά κολλημένα μυαλά, οπότε εμείς οι νορμάλ 

δεν πρόκειται να το καταλάβουμε; Στάχτη στα μάτια των εκείνων που τον 21ο  αιώνα ακόμα πιστεύουν στην 

χαβιαροαριστερά, κοινώς ‘'καίνε λάδια’’, οπότε τους πετάμε τη μπαρούφα περί ‘’’ηθικής υπεροχής’’ και άσ’ τους να ζουν 

ευτυχισμένοι και βυθισμένοι στο ροζ συννεφάκι της καραψωνάρας τους; 

 

Ωχ, να μην ανοίξει το στόμα του ο σύντροφος 
Όμως αυτό που θα ταράξει για τα καλά τα νερά, θα είναι αν ο ΣυΡιζΑ κάνει την αποκοτιά να μηνύσει τον Καλογρίτσα, όπως 

διαμηνύουν κάποια υψηλά ιστάμενα στελέχη του. Τότε –να ξέρετε- θα ανοίξει για τα καλά ο ασκός του Αιόλου, γιατί ο 

παλιός τους σύντροφος Χρήστος Καλογρίτσας  ‘’θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του’’, καθώς ξέρει πολλά-μα πάρα πολλά. 



  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναι, ναι, ‘‘πρώτο τραπέζι πίστα’’ ο σύντροφος  

Χρήστος,  που Κουκουέδες και Αριστεροί για να 

βγάλουν από πάνω τους τη ρετσινιά, μας λένε 

πως ούτε τον είδαν ούτε τον ξέρουν. 

Βέβαια, η αλήθεια είναι, πως κάνουν γαργάρα το 

γεγονός, πως ο εργολάβος ξεκίνησε σαν κολλητός 

του Φλωράκη (και έμπιστος ταμίας του κατά 

κάποιους συντρόφους του), ενώ σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρει στο βιβλίο του ‘’Μαρτυρίες και 

Στοχασμοί’’, ο διάδοχος του Φλωράκη Γρηγόρης 

Φαράκος, ο Καλογρίτσας  έπαιζε  διπλό  παιχνίδι, 

καθώς  ενώ ‘’κάρφωνε’’ στον Φλωράκη τα  μέλη 

της  ανανεωτικής  κίνησης  του  ΚΚΕ, ταυτόχρονα 

έκανε και το αντίστροφο. 

Ξεκίνησε λοιπόν ο Καλογρίτσας σαν  Κουκουές, 

μέχρι και που τον γιό του, Βλαδίμηρο τον είχε 

βαφτίσει, προς τιμή του Βλάντιμιρ Λένιν, γιατί 

κατά πως  λένε οι συμπατριώτες του, το όνομα 

Βλαδίμηρος στη γενέτειρά του, το Ριζοβούνι  

Καρδίτσης, είναι το ίδιο …διαδεδομένο όσο και  το 

Κογκολέζικο όνομα Καζαβούμπου… 

Όμως ο σύντροφος Καλογρίτσας επειδή ήταν  

έξυπνος άνθρωπος, δεν έμεινε στη ‘’φορμόλη’’ του 

Περισσού. Άνοιξε τα φτερά του, πέταξε στη 

Χαριλάου Τρικούπη έχοντας ‘’διαβατήριο’’ τις 

πλάτες του Βαγγέλη Γιαννόπουλου και τις φιλίες  
 

Οι άνθρωποι της …ηθικής υπεροχής 
 

Κοίτα ρε παιδί μου τι πήγε και  θυμήθηκε ο Λόης. Γύρισε πίσω, 

στην 8η Ιουνίου 2016 σε εκδήλωση του ΣυΡιζΑ στη Ν. Σμύρνη με 

ομιλητή (στον κύκλο δεξιά) το Ν. Παππά, όπου τσουπ, πρώτος και 

καλύτερος, πρώτη μούρη και στην πρώτη σειρά, δίπλα σε Ζαίους 

βουλευτές ο Χρήστος Καλογρίτσας (φωτο στον κύκλο αριστερά).  
 
 
 

Οφείλω να ομολογήσω πως τον Καλογρίτσα να παρακολουθεί ομιλία 
στελέχους της Ν.Δ και μάλιστα από την πρώτη σειρά για να μη του 
ξεφύγει ούτε λέξη, ουδέποτε και κανείς δεν τον είχε συναντήσει. 

Αλήθεια, μπορεί να μας πει το ίδιο και ο Παππάς, το alter ego  
του Τσίπρα αρχικά στην Κουμουνδούρου και μετά στο Μαξίμου; 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πετάγονται από το χωνί 
Η μια μετά την άλλη, οι πιο έγκριτες ευρωπαϊκές εφημερίδες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους ως προς την ιστορία-

απάτη με τους ‘’38 εγκλωβισμένους στη νησίδα στον Έβρο και τη νεκρή μικρή Μαρία’’, καθώς μόλις προχθές, άλλη μια 

του με τον Ανδρέα Παπανδρέου άρχισε να παίρνει δουλειές του δημοσίου και να οικονομάει. Όμως, επειδή στο χώρο της  

Αριστεράς θα συναντήσεις πολλούς μπλε κάδους γιατί όλοι και όλα ανακυκλώνονται, οπότε και οι ‘’μετακινήσεις’’ είναι 

κάτι σαν το πήγαινε -έλα των νερών του Ευρίπου, μόλις το ΠαΣοΚ πήρε τα κάτω του και ο ΣυΡιζΑ τα πάνω του, ο 

σύντροφος Χρηστάρας ’’την έκανε’’ για τον ΣυΡιζΑ, όπου με την αβάντα ενός άλλου πρώην Πασόκου και μετέπειτα 

Ζαίου,  λέμε για τον εις τριπλούν κουμπάρο του, τον Χρήστο  Σπίρτζη, τσίμπησε κάτι εργολαβίες σκέτη μούρλια… Σ.Σ: 

Θυμηθείτε το δούλεμα που έπεσε στη δυτική Πελοπόννησο με τον οδικό άξονα Πατρών-Πύργου, που τον θυμούνται οι 

ντόπιοι κι έρχονται γύρω-γύρω σαν δερβίσηδες, γιατί δεν ξέρουν κατά που να φασκελώσουν… 

Άνθρωπος του ΣυΡιζΑ λοιπόν ο Καλογρίτσας, γι’ αυτό σε εκείνον προσέτρεξαν για να στήσουν το Συριζοκάναλο, αλλά 

κάτι τα περίφημα ‘’βοσκοτόπια’’, κάτι ο Μαρινάκης που δεν ήθελε να τον χρηματοδοτήσει, κάτι τα μπερδέματα με τον 

Κύπριο ‘’οφφσοράκια’’ δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου και κάτι ‘’περίεργες’’ επαφές για χρηματοδότηση από το εξωτερικό και 

η συζητήσιμη αντιμετώπιση του εργολάβου από την Άττικα Μπανκ, μια τράπεζα που έκνε ό,τι ήθελε ο ΣυΡιζΑ, έβγαλαν 

στην επιφάνεια κάποιες διαδρομές που έστειλαν τόσο αυτόν όσο και τον ‘’παρακοιμώμενο’’ του Τσίπρα Νίκο Παππά, στο 

Ειδικό δικαστήριο. 

Ο Καλογρίτσας όταν κατάλαβε ότι για τους πρώην φίλους του θα έπαιζε το ρόλο της Ιφιγένειας, άρχισε να μιλάει για τα 

μύρια όσα έκαναν ή επιχειρούσαν να  κάνουν οι Ζαίοι. Η συνέχεια αναμένεται ενδιαφέρουσα, καθώς ο Καλογρίτσας με 

δικηγόρο του τον Ανδρέας Λοβέρδο έναν πολιτικό που έχει χίλιους λόγους να θέλει να καταδικασθούν αυτοί που τον 

διέσυραν και τον ταλαιπώρησαν με τη σκευωρία της Novartis, θα κάνουν τα πάντα για να δουν τον Παππά και κατ’ 

επέκταση το ‘’σύστημα ΣυΡιζΑ’’ να καταδικάζονται.    

Κι επειδή η ζωή τρελαίνεται στο να κάνει πλάκες, κοιτάτε ρε παιδιά μια πλάκα που έστησε πριν μερικά χρόνια: Υπήρχε 

κάποτε μια κατασκευαστική εταιρεία η ‘’Μέδουσα’’, που εξαγοράσθηκε από την εταιρεία ‘’Τοξότης’’ του Καλογρίτσα. Η 

εξαγορασμένη ‘’Μέδουσα’’, δεν λεγόταν πάντα έτσι, γιατί η πρώτη της ονομασία ήταν ’’Τσίπρας ΑΤΕ’’, που έγινε 

’’Μέδουσα’’ όταν αποχώρησε το εταιρικό σχήμα ο ΠαύλοςΤσίπρας, πατέρας του αρχηγού του ΣυΡιζΑ.    
 



σοβαρή εφημερίδα η Ελβετική ‘’Neue Zürcher Zeitung’’ παραθέτοντας αδιάσειστα στοιχεία  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

ιστορία αυτή ήταν ένα κακοστημένο φιάσκο. Και η ‘’Neue Zürcher Zeitung’’ δεν είναι η πρώτη και η μοναδική εφημερίδα, 

που αποκαλύπτει το ‘’παιχνίδι’’ που κάποιοι έστησαν και κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, αλλά προηγήθηκαν αυτής και άλλες 

εφημερίδες, εξ ίσου έγκυρες και με πανευρωπαϊκή απήχηση. 

Κι εδώ δε μιλάμε για κάποιες δικές μας φυλλάδες, που οι συντάκτες τους …δηλητηριογράφοι επειδή γράφουν 10 αράδες 

κουταμάρες έχουν την απαίτηση να τους απονεμηθεί το Πούλιτζερ της χρονιάς. Μιλάμε για εφημερίδες περιωπής και 

ευρωπαϊκού κύρους κι όχι σαν κάτι δικές μας που όταν ο ψαράς τις κάνει χωνί για να βάλει μέσα τον γαύρο ή τη σαρδέλα, 

τα αφρόψαρα ανασταίνονται και πετιούνται έξω, γιατί ντρέπονται και την απλή επαφή με τέτοιου φυράματος έντυπα. 

Ναι, για εφημερίδες κύρους και επιπέδου μιλάμε, που αφού ξεσκόνισαν μέχρι τελευταία λεπτομέρεια το θέμα με τους 38 

λαθραίους στην υποτιθέμενη ελληνική νησίδα στον Έβρο και για τη μικρή …Μαρία που τη τσίμπησε -λέει- ο σκορπιός και 

πάει το κορίτσι άκλαυτο, οι εφημερίδες κατέληξαν στη βεβαιότητα, ότι όλα αυτά ήσαν ένα τεράστιο παραμύθι που το 

έστησαν κάτι …‘’περίεργες’’ ΜΚΟ (το τι σημαίνει ‘’περίεργες’’ όλες και όλοι το αντιλαμβάνεσθε) με την αρωγή μιας 

ινφλουένσερ και το διακίνησε το γερμανικό ‘’Spiegel’’ που πιάστηκε κορόϊδο γιατί νόμισε πως έπιασε λαβράκι. 

 

Επ’ αμοιβή ψυχοπονιάρηδες 
Μάλιστα. Μία ινφλουένσερ (άλλη μάστιγα κι αυτή) έβγαλε το θέμα, για λογαριασμό κάποιων –σύντομα θα μάθουμε ονόματα 

και διευθύνσεις- με σκοπό να στήσουν μια διεθνή εκστρατεία κατά της πολιτικής της Ε.Ε για τη μετανάστευση, γιατί 

βλέπετε, η …άκαρδη και άπονη Ε.Ε. δεν αφήνει τους επ’ αμοιβή ψυχοπονιάρηδες τεμπέληδες να εκμεταλλεύονται τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες και να οικονομάνε από δέκα μεριές).  Έτσι ξεκίνησε το θέμα, όμως τη μεγάλη ευθύνη την 

έχει το Spiegel που το έκανε σημαία του, γράφοντας για ‘’πανευρωπαϊκό έγκλημα’’ και κατηγορώντας την Ελλάδα για 

υποτιθέμενα pushbacks εις βάρος των μεταναστών (πείτε τους καλύτερα: ‘’απρόσκλητους …επισκέπτες’’-‘’εισβολείς’’, εάν 

θέλετε να ακριβολογήσετε). 

Ναι έτσι ξεκίνησε η ιστορία των ‘’38’’ και της …’’νεκρής’’ Μαρίας και από εκεί και πέρα, το ‘’θάψιμο’’ της Ελληνικής 

κυβέρνησης, που δεν έσπευσε –ως όφειλε- να …’’σώσει’’ τους 38 που ήσαν σε Ελληνικό έδαφος και τους άφησε στη νησίδα 

αβοήθητους, όχι μόνο να λιμοκτονούν, αλλά να παλεύουν και με τους δηλητηριώδεις σκορπιούς που έκαναν σεφτέ με τη 

μικρή Μαρία, ανέλαβαν οι γνωστοί ‘’ευαίσθητοι’’ της ντόπιας χαβιαροαριστεράς και η ΜΚΟ Humanrights 360, που την  



περιμένει η Εισαγγελέας στη γωνία, για άλλη υπόθεση.  

Συγκεκριμένα, μετά από έρευνα, στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική 

Δραστηριότητα, δηλαδή την Αρχή που με επικεφαλής τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη 

ερευνά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε μία περίεργη διαδρομή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία αντί να 

κατευθύνονται στο ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης, μεταφέρονται από τον έναν λογαριασμό στον άλλον και πως 

κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχουν ο ιδρυτής της ΜΚΟ, Επαμεινώνδας Φαρμάκης και συγγενικά του πρόσωπα. Γι’ αυτό η 

Αρχή ζητά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και συγκεκριμένα από την εισαγγελέα Ελένη Μιχαλοπούλου να διερευνήσει 

τυχόν αδικήματα, όπως η εγκληματική οργάνωση, το ξέπλυμα ‘’μαύρου’’ χρήματος και η απιστία. 

 

Μέχρι και την τελευταία σταγόνα 
Έγραψε ό,τι μπούρδα του πλασάρανε ο δημοσιογράφος του Spiegel, ‘’κόλλησε’’ και μερικές του σοφιστείες από τη γκλάβα 

του  και από το πουθενά η Ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε κατηγορούμενη για κάτι που όχι μόνο δεν ευθυνόταν, αλλά 

απεδείχθη πως ήταν μια στημένη κομπίνα για να αποκομίσουν κάποιοι κέρδη. 

Και το φριχτό δεν είναι πως η κυβέρνηση της ΝΔ έπρεπε να απολογηθεί για κάτι που δεν έφταιγε, αλλά πως εκτός από 

τους διάφορους παρασιτοβιούντες Μικιόδες, που βρήκαν ευκαιρία να ξεσαλώσουν, τους Τούρκους που άδραξαν την 

ευκαιρία να προπαγανδίσουν για την ‘’κακιά Ελλάδα’’ που αφήνει τους μετανάστες να πεθαίνουν σε αντίθεση με την ‘’καλή 

Τουρκία’’ που τους έχει τζιτζί-ποπό, η κυβέρνηση είχε και τους Συριζαίους, που εκείνες τις ημέρες στράγγιξαν μέχρι και 

την τελευταία σταγόνα από τη χοληδόχο κύστη τους. 

Και να κλάμα για τη ‘’νεκρή Μαρία’’ και να αναθέματα για την κακιά Δεξιά που εξαιτίας της χάθηκε ένα κοριτσάκι, αλλά θα 

μου πείτε: ‘’Για στάκα ρε Λόη.  Ως προς τι η έκπληξη; Τώρα θα τους μάθεις τους Αριστερούς; Παλιά τους τέχνη κόσκινο το 

κροκοδείλιο κλαψούρισμα και το μοιρολόϊ άμα οσμίζονται κομματικό όφελος.  Ξεχνάς τι γινόταν το ’74 με την ’’Ηλένια’’; 

Κι επειδή οι παλιοί μπορεί να θυμόσαστε και να εξοργίζεστε ή να γελάτε σαρδόνια με το φιάσκο, όμως οι νέοι είναι λογικό να 

γνωρίζουν κάτι που έγινε τότε, θα αφήσουμε για λίγο τη …’’νεκρή’’ Μαρία για να πιάσουμε την ετέρα ‘’νεκρή’’, την Ηλένια. 

 

Μεταξύ Τζακ και Φρέντυ 
Φθινόπωρο του  1974. Η δικτατορία έχει καταρρεύσει πριν 4 μήνες, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στις 17 Νοεμβρίου έχει 



κερδίσει θριαμβευτικά τις πρώτες Μεταπολιτευτικές Εκλογές και μια εβδομάδα αργότερα, στις 24 Νοεμβρίου, γίνεται ο 

εορτασμός της πρώτης επετείου του Πολυτεχνείου. 

Μεταξύ των δεκάδων φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στους τοίχους του Ιδρύματος, στη μάντρα του, στους κορμούς 

των δέντρων  του προαυλίου, ακόμα και τα κάγκελα, άλλες στολισμένες με λουλούδια και άλλες με συνοδευτικά σημειώματα, 

ξεχωρίζει το πιασμένο στο κάγκελο του κτιρίου σκίτσο μιας πανέμορφης νεαρής ξανθιάς, με ένα σημείωμα, που λέει: 

“Την λένε Ηλένια Ασημακοπούλου. Είναι το κορίτσι μου. Χάθηκε το βράδυ της σφαγής. Κανένας δεν την ξανάδε. 

Πήγα σπίτι της αλλά έχουν χαθεί και οι γονείς της. Όποιος ξέρει για το μαρτυρικό τέλος της ας με πληροφορήσει”. 

Κάτι το νεαρό της ηλικίας της ‘’χαμένης’’ Ηλένιας, κάτι η ομορφιά της, κάτι η απελπισία που απέπνεε το σημείωμα του 

νεαρού, πήραν το θέμα οι εφημερίδες και αυτές το έφεραν στη δημοσιότητα, γιατί τότε –βλέπετε- δεν υπήρχε η ιδιωτική 

τηλεόραση να τσιμπήσουν το θέμα τα ‘’πρωϊνάδικα’’ και τα ‘’μεσημεριανάδικα’’, να το παίζουν για κάνα μήνα σερί και να 

πηγαίνει το δάκρυ κορόμηλο και οι διαφημίσεις να πέφτουν σα χαλάζι. 

Συγκίνηση μέσω του Τύπου λοιπόν για την Ηλένια, αλλά εκείνη που το τερμάτισε ήταν η έντυπη ‘’ναυαρχίδα’’ της πάντα 

κλαψιάρας και ευαίσθητης Αριστεράς, γιατί όπως ξέρετε η κλάψα και η ευαισθησία είναι προνόμια των Αριστερών και μόνο, 

αφού εμείς οι ρέστοι είμαστε κάτι μεταξύ του Τζακ του Αντεροβγάλτη στο Ιστ Εντ και του Φρέντυ Κρούγκερ στον ‘’Εφιάλτη 

στο δρόμο με τις λεύκες’’… 

 

Και κλάααμα η …Αυγούλα 
Καλύτερα όμως να του δούμε τι έγραψε και πως …έκλαψε η Αυγή την Ηλένια, όχι τίποτ’ άλλο, αλλά έτσι, για να γελάσει κι 

εμάς το χειλάκι μας, βρε αδερφέ: 

"ΤΙ ΑΠΟΓΙΝΕ Η ΗΛΕΝΙΑ ΜΟΥ; 

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ" 

"Ηλένια Ασημακοπούλου. Χτυπήθηκε στις 17 Νοέμβρη στη Στουρνάρη από σφαίρα. Τι απόγινε;" 

Το σκίτσο της μικρής κοπέλας με το τραγικό ερώτημα κρεμόταν από τα κλαδιά της ελίτσας που φυτεύτηκε στο χώρο 

του Πολυτεχνείου. Αργότερα τοποθετήθηκε κι αλλού, κι αλλού, ανάμεσα στα λουλούδια. Με το ίδιο πάντα ερώτημα 

“Τι απόγινες”; 

Ολότελα τυχαία χθες βρεθήκαμε δίπλα σε ένα αγόρι κι από εκεί ξεκινάει μια ακόμα τραγωδία όπως την αφηγείται 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια Ηλένια που την ‘λεγαν Νάνσυ  
Κλάμα και των γονέων –που λέτε- οι Αριστεροί για την αδικοχαμένη Ηλένια, καυγάδιζαν μεταξύ του -θυμάμαι στη Σχολή- οι 

διάφορες αριστερές και κομμουνιστικές φράξιες γιατί η κάθε μια τους ήθελε την Ηλένια για λογαριασμό της,  μέχρι που 

έσκασε σαν βόμβα η απάτη, ότι η Ηλένια της σκίτσου ήταν το φωτομοντέλο από τη Νέα Ζηλανδία Νάνσυ Κρίντλαντ, που 

κατοικούσε στο Λονδίνο, το δε σκίτσο της ήταν έργο του Άγγλου ζωγράφου Νίκολας Ήγκον και χρησιμοποιήθηκε για τη 

 Η Ηλένια μούφα και η Νancy the original 

το ίδιο: "Ήμασταν μαζί με την Ηλένια μέσα στο Πολυτεχνείο. 

Μετά την εισβολή, βγήκαμε δίπλα δίπλα οπό την έξοδο της 

Στουρνάρη. Ένας οπλισμένος τη σημάδεψε εν ψυχρώ και οι 

σφαίρες τη βρήκαν στην πλάτη. Ακούμπησε πάνω μου βγάζοντας 

αίμα από το στόμα κι έπειτα έπεσε. Με συλλάμβανε και στην 

Ασφάλεια μου πήραν το πουλόβερ μου που ήταν κόκκινο από το 

αίμα της. Δεν τους μίλησα καθόλου για την Ηλένια, για να την 

προφυλάξω, αν ζούσε... Όταν με άφησαν, το Φλεβάρη του '74, 

πήγα στο Χαλάνδρι όπου έμενε με την οικογένεια της. Μα οι 

γονείς της με το μικρότερο αδελφό της είχαν εξαφανιστεί και στο 

σπίτι έμεναν άγνωστοι. Όσο κι αν ρώτησα δεν ήξεραν τίποτα. 

Ούτε κι από το σχολείο της, το Κολέγγιο Αγ. Παρασκευής,έβγαλα 

άκρη. Ίσως οι γονείς της φοβήθηκαν για το δεύτερο παιδί τους κι 

εξαφανίστηκαν. Όλα αυτά δεν τα κατέθεσα στον κ. Τσεβά. γιατί 

φοβόμουν." 

Ο νεαρός σπουδαστής εγκατέλειψε αυτές τις μέρες τα μαθήματα 

του, τοποθέτησε, όπου νόμιζε καλύτερα στο χώρο του 

Πολυτεχνείου, ένα σκίτσο της φτιαγμένο πριν τα γεγονότα 

γεγονότα, προσθέτοντας την αγωνία του: "Τι απόγινε;"  Το όνομα 

του νέου είναι Γιάννης Ηλιόπουλος της Ηλεκτρονικής Σχολής". 
 



διαφήμιση σαμπουάν της Βρετανικής εταιρείας BRECK σε πολλά περιοδικά ακόμα και στην αγγλική έκδοση του "VOGUE" ! 

Τελικά, μπροστά στο ξευτιλίκι, να καταθέτουν στεφάνια στη …μνήμη του ολοζώντανου μοντέλου από τη Νέα Ζηλανδία, που 

όχι μόνο δεν ήξερε τι ήταν το Πολυτεχνείο, αλλά ούτε είχε έρθει, έστω για τουρισμό, στην Ελλάδα και να εκφωνούν το 

όνομα της ανύπαρκτης Ηλένιας πρώτο και καλύτερο μεταξύ των …νεκρών, ασκήθηκε δίωξη για απάτη στον Γιάννη 

Ηλιόπουλο, που καταδικάστηκε σε 8ηνη φυλάκιση. 

 

‘’Χος γκλεντίν και μπουγιουρούμ’’ 
Με χρονική απόσταση 48 ετών, κάτι ανάλογο έγινε και στον Έβρο. Πέταξε μια ινφλουένσερ ‘’στημένη’’ από διακινητές το 

παραμύθι για ένα κοριτσάκι που πέθανε αβοήθητο στη νησίδα του Έβρου από δήγμα σκορπιού, το πήραν οι διάφορες 

‘’Αυγές’’ -γιατί πάντα τα παιδιά, οι ασθένειες και θάνατος πουλάνε- και το έκαναν σημαία και πάλι καλά να λέτε, που δεν 

ζήτησαν την εκτέλεση του Μητσοτάκη εμπρός στο τείχος* του Έβρου, ξέρετε, αυτό που ακόμα και σήμερα θέλουν να το 

γκρεμίσουν οι μυαλοφευγόδικοι της Κουμουνδούρου, γιατί σύμφωνα με την προπαγάνδα τους, ο Κυριακός είναι ο βασικός 

αίτιος, που πέθανε το κοριτσάκι με τόσο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο! 

*Σ.Σ: Αυτός ο πολιτικός νάνος με το επιθετο Τζανακόπουλος, που βλέπει τον ίσκιο του και τον περνά για πολιτικό μπόϊ, 

μόλις προχθές μας είπε, πως ‘’ο φράχτης στον Έβρο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα’’. Καταλαβαίνετε τι θέλει να 

μας πει ο ‘’ποιητής’’; Πως είναι ‘’ανθρώπινο δικαίωμα’’ να μπουκάρεις με το ‘’έτσι γουστάρω’’ σε μια χώρα και αν τα αρμόδια 

όργανα ή οι πολίτες της χώρας αυτής επιχειρήσουν να σε εμποδίσουν, η αποτροπή είναι παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ενώ η εισβολή δικαίωμα! 

Όμως εδώ θα ψέξω τους δημοσιογράφους, που δεν έσπευσαν να τον ρωτήσουν: ‘’Δε μας λες ρε μάστορα: Αν αύριο 

μπουκάρουν κάνα-δυό Τουρκικές ταξιαρχίες με το πρόσχημα ότι είναι πρόσφυγες, η Ελληνική κυβέρνηση  πρέπει να τις 

αφήσει να περάσουν το ποτάμι, να τους κάνει ένα τεμενά μέχρι το χώμα και τους πει: ‘’Χος γκλεντίν και μπουγιουρούμ’’ για 

να μην την κατηγορήσουν οι Αριστεράντζες για ‘’παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων’’; 

 

Τι κι αν 
‘’Λύσσαξαν’’ λοιπόν τον Δεκαπενταύγουστο με τη …’’νεκρή Μαρία’’, μόνο που η ανύπαρκτη ‘’Μαρία’’ αποδείχθηκε πως ήταν το 

ίδιο  ‘’νεκρή’’  με  την  ανύπαρκτη  Ηλένια  και  πως  οι  Αριστεροί,  όσα  χρόνια κι αν περάσουν -ήδη έχουν περάσει 49- δεν  



αλλάζει με τίποτα! Τα ίδια ψέματα θα διακινεί, την ίδια προπαγάνδα θα μετέρχεται, την ίδια κλάψα θα διαχέει στους 

αφελείς, το ίδιο επικίνδυνη θα είναι για την εικόνα της Ελλάδας. 

-Τι κι αν το Spiegel μόλις σφίξανε τα γάλατα και βγήκε η αλήθεια από δέκα μεριές αναγκάστηκε να αφαιρέσει τρία άρθρα 

και ένα podcast, όλα σχετικά με το θέμα γιατί δεν είχε που να σταθεί; 

-Τι κι αν η υπόθεση  φωνάζει  από  ένα  χιλιόμετρο  μακριά,  πως  το  δήθεν  ‘’προσφυγικό δράμα’’, ήταν σκηνοθετημένο από 

κάποιους επιτήδειους που έχουν κάνει τον ‘’ψευτοανθρωπισμό’’ επάγγελμα και οικονομάνε ασύστολα; 

-Τι κι αν η ‘’πέτρα του σκανδάλου’’ κάποια Μπαϊντάα Σ. που ζει στη Ρηνανία, αλλά είναι αραβικής καταγωγής ‘’έκανε 

παιχνίδι’’ από τον Έβρο και παραπλάνησε –εάν το παραπλάνησε- ένα περιοδικό του εύρους του Spiegel; 

-Τι κι αν όταν ρωτήθηκε από τη ‘’Neue Zürcher Zeitung’’ για το τι ξέρει για την υπόθεση, η απάντησή της ήταν απάντηση 

ενοχής, καθώς είπε: ‘’Όχι, δεν θέλω πλέον να μιλήσω για το νησί και την Ελλάδα. Ήταν μια δύσκολη, θλιβερή 

περίοδος. Τώρα θέλω να αρχίσω μια νέα ζωή’’; 

-Τι κι αν η εγκυροτάτη ‘’Καθημερινή’’ είχε πρωτοσέλιδο την αθλιότητα της Μπαϊντάα και του διακινητή, που μιλώντας στον 

δημοσιογράφο της ‘’Κ’’ Γιάννη Σουλιώτη ένας από τους 38 αποκάλυψε την απάτη εις βάρος της Ελλάδας λέγοντας: ‘’Μεταξύ 

των ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί βρισκόταν μία γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή με διακινητή, καθώς 

είχε στην κατοχή της κινητό, αλλά και power bank για να μην ξεμείνει από μπαταρία. 

Η Μπαϊντάα ήταν εκείνη που βρισκόταν σε επικοινωνία με τον διακινητή και εκείνη που θα υποδείκνυε στην υπόλοιπη 

ομάδα πότε ακριβώς θα επιχειρούσαν το πέρασμα την ελληνική όχθη’’ 

-Τι κι αν ο ίδιος μάρτυρας δήλωσε ξεκάθαρα, πως ο διακινητής τους καθοδήγησε προκειμένου να σκηνοθετήσουν τον 

θάνατο της μικρής, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή των Αρχών, γι’ αυτό τοποθέτησαν το κοριτσάκι στο έδαφος, 

του έβαλαν make up στα χέρια και στα πόδια, ενώ τοποθέτησαν και υπολείμματα τροφής στο στόμα για να φαίνεται 

αληθοφανές το σενάριο με το τσίμπημα σκορπιού και πως η Μπάϊνταα φωτογράφισε το παιδί κι έστειλε τις φωτογραφίες 

μέσω του κινητού, ενώ τις ανέβασε και στα social media; 

-Τι κι αν η ΜΚΟ Humanrights 360, που είχε σηκώσει στο πόδι τα ΜΜΕ και έδινε δακρύβρεχτες πληροφορίες, για τους 38 

του Έβρου, η ΜΚΟ που είχε φτιάξει λίστα με τα 38 τους ονόματα και την είχε αποστείλει μάλιστα στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητώντας να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα για να επέμβει, αυτή που μας πληροφόρησε 

για το …’’θάνατο’’ της μικρής Μαρίας και πως η νησίδα ήταν Ελληνική, τελικά έκανε πίσω ζητώντας και συγγνώμη; 



Τελικά, υπάρχουν κάποιοι, που όσα ατράνταχτα επιχειρήματα κι αν τους παραθέσεις, αυτοί θα επιμένουν, πως ο ήλιος 

βγαίνει από τη Δύση, πως το θαλασσινό νερό δεν περιέχει αλάτι αλλά σιρόπι σαν του μπακλαβά, πως ο Αλ Καπόνε μοίραζε 

ροζάρια και Βίους Αγίων έξω από τις εκκλησίες του Σικάγο, πως ο Κατρούγκαλος είναι ο ‘’προστάτης-Άγιος’’ των 

συνταξιούχων και πως ο Τσίπρας είναι διδάκτωρ της Αγγλικής Φιλολογίας. Ε λοιπόν, όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους 

ανθρώπους, δύο επιλογές έχεις μπροστά σου: Ή να τους κατατάξεις στους ‘’πολιτικούς στόκους’’ ή να τους ονομάσεις: 

‘’πολιτικούς απατεώνες’’. Τρίτη επιλογή δεν υπάρχει! 

 

Διάλεξε και πες μας τι είσαι 

Έτσι είναι και δε θέλω σύντροφε Αριστερέ να στραβώνεις τα μούτρα, όταν σε φέρνουν αντιμέτωπο με την αλήθεια. 

Και η αλήθεια είναι αυτή, που ορθά-κοφτά σου λέει: ‘’Ρε συ, δεν το βλέπεις πως η υπόθεση ήταν μούφα’’; Δηλαδή λένε 

ψέματα, το Κτηματολόγιο, η αντιπεριφέρεια Έβρου, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) κλπ, πως η νησίδα είναι 

Τουρκική και την αλήθεια την ξέρουν μόνο τα σαΐνια της Κουμουνδούρου; 

Σκέφτηκες …σοφέ Αριστερέ,  ότι εάν πηγαίναμε εμείς στη νησίδα, την ίδια στιγμή οι  μεμέτηδες θα μας τραβολογάγανε στον 

ΟΗΕ  και  στο ΝΑΤΟ κατηγορώντας μας ότι εισβάλαμε  στο έδαφός τους; 

Και όταν αποδεικνύεται, πως  δεν  υπήρχε  ΚΑΜΙΑ  ‘’νεκρή’’  μικρή  Μαρία,  πάρα  μόνο  μια  σκηνοθετημένη  ιστορία  από 

αλητήριους διακινητές και μια τύπισσα οικονομισάρια, που είναι να τη σβερκώνεις και να τη στέλνεις τσιφ στον Εισαγγελέα, 

θεωρείς λογικό να επιμένεις σε κάτι ανύπαρκτο; 

Όταν το Spiegel σου λέει: Συγγνώμη γι’ αυτά που γράψαμε. Τα αποσύρουμε ευθύς αμέσως. 

Όταν η ΜΚΟ που ξεσήκωσε όλο το τζέρτζελο παραδέχεται ότι πιάστηκε κορόϊδο, εσύ να επιμένεις, ότι όλοι αυτοί έχουν 

άδικο και μόνο ο ΣυΡιζΑ έχει δίκιο, τότε σύντροφε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια. 

Και για να δεις, ότι ο Λόης βλέπει με συμπόνια την περίπτωσή σου, σε αφήνει να διαλέξεις και να μας πεις, τι από τα δύο 

είσαι; ‘’Πολιτικός στόκος’’ ή ‘’πολιτικός απατεώνας’’. Γιατί –ξεκάθαρα- και όπως ήδη είπαμε, τρίτη επιλογή δεν υπάρχει. 

 

Τι τους ποτίζουν στην Κουμουνδούρου; 
Δε μπορεί  -σκέφτεται ο Λόης- κάτι πρέπει να τους ποτίζουν εκεί στην Κουμουνδούρου για να αμολάνε τη μια μπαρούφα  

μετά την άλλη με το ρυθμό που αναπνέουν. Ναι, κάτι τους δίνουν, γιατί δεν είναι δυνατόν να κοτσανολογούν βλακωδώς και 



ασυστόλως. Και για να μη μιλάμε στον αέρα, δείτε το παρακάτω και θα καταλάβετε γιατί ο Λόης ‘’ψάχνει’’ το τι στα κομμάτια 

ποτίζουν τους συντρόφους στην Κουμουνδούρου και όταν ανοίγουν το στόμα τους σπεύδεις να βάλεις κράνος για να μην 

πάθεις ζημιά όταν σου σκάσει κατακέφαλα το ‘’τούβλο’’, έτσι, στα καλά καθούμενα. 

Παρθενόπη Τσαπανίδου και τα μυαλά στα κάγκελα, κορίτσια και αγόρια της στήλης. Βγήκε –που λέτε- η πρώην τακιμιασμένη 

με τον Βαξεβάνη, αυτή που εξοβέλιζε κάθε ενασχόησή της ε την πολιτική, καθώς μας έλεγε: ’’Αν πάω με ένα κόμμα θα 

είναι σαν να λέω στον κόσμο ότι ξέρεις εγώ, τόσο καιρό, τι έκανα; Σου περνούσα αυτό που εγώ πίστευα. Εσύ 

νόμιζες ότι εγώ στο έδινα αντικειμενικά, αλλά εγώ στην πραγματικότητα άνοιγα το δρόμο για να μπορέσω να το 

εξαργυρώσω επαγγελματικά κάποια στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω αυτό’’  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Αμέ, τέτοια έλεγε η κυρία, που σύμφωνα με τα λόγια της, εδώ και καιρό  ‘’στην πραγματικότητα άνοιγε το δρόμο για να 

μπορέσει να το εξαργυρώσει επαγγελματικά κάποια στιγμή’’, αλλά τώρα μας λέει ακόμα …καλύτερα. 

Συνεντευξιαζόμενη προχθές στο ‘’Βήμα της Κυριακής’’, μας είπε, πως ‘’τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει απομακρυνθεί 

από τον ευρωπαϊσμό της, που είχε κατακτηθεί ως αδιαμφισβήτητο κομμάτι της πολιτικής κουλτούρας μας’’. 

 

Καλά, δεν βλέπετε 
 που έχει στραβώσει  

ο στόμας του σα να τον 
βάρεσε εγκεφαλικό 

 και ‘σεις περιμένετε να σας 
απαντήσει για τα λεφτά 
που έστελναν πεσκέσι  
στην Κουμουνδούρου;  
Αυτός, έτσι όπως είναι,  

το πολύ-πολύ να σας πει 
αυτό που έλεγα κι εγώ: 

‘‘Πορτοκαλάδα θέτε;  
Από πορτοκάλι;’’ 

 



Ναι ρε παιδιά. Εκεί, που είχα πιστέψει, ότι στη ζωή μου τα είχα δει όλα, ήρθε η Ζαία Τσαπανίδου να μου πει: Ρε συ, δεν 

έχεις δει τίποτα ακόμη και με συνοπτικές διαδικασίες να με στείλει αξομολόητο. Ξέρεις τι είναι να σου κάνουν μαθήματα 

ευρωπαϊσμού, αυτοί που φώναζαν και καταριόντουσαν την Ευρώπη των …μονοπωλίων; Ξέρεις τι είναι αυτοί, που 

θεωρούσαν την Ευρώπη εχθρό μας και ευχόντουσαν να γίνουμε σαν την μονίμως πτωχευμένη Αργεντινή και ζητούσαν 

συμμαχίες και νιτερέσια από τη Βενεζουέλα, τη Βολιβία και την Κούβα, τις χώρες-πρότυπα κατά τον Τσίπρα, να κόπτονται 

για την  …απομάκρυνση της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊσμό; 

Ήμαρτον Κύριε, λυπήσου με τον αμαρτωλό! Τι άλλο να περιμένω να δω και να ακούσω σ’ αυτή τη ζήση και πόσα να αντέξω ο 

καψερός από δαύτα; 

  

Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


