
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τον δικό ΣΑΣ νόμο για 

τους πλειστηριασμούς 

επικύρωσε ο Άρειος 

Πάγος. Κι εσείς,  αντί να 

το ‘‘ράψετε’’  και να 

ζητήσετε συγγνώμη 

απ’ αυτούς που 

χαντακώσατε, χύνετε  

κροκοδείλια δάκρυα. 

Ουαί υμίν φαρισαίοι 

Συριζαίοι υποκριτές!  

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά 

 

 

Λόης 



‘’Παρηγοριά στον άρρωστο’’ 
Φίλες και φίλοι του Λόη, χαίρεται-αντιχαίρεται και τα τοιαύτα. 

Λοιπόν, σήμερα θα σας κάνω μια πρόβλεψη και κρατείστε την σε μια άκρη του μυαλού σας. Έτσι και πάμε σε δεύτερες 

Εκλογές, η διαφορά της Ν.Δ με τον ΣυΡιζΑ θα καταγραφεί πάνω-κάτω στις 10 μονάδες. 

Κι αυτό –να ξέρετε- δεν είναι ευχή ή επιθυμία, αλλά η οσμή και η αίσθηση που αναδύεται από το προεκλογικό κλίμα. 

Παρακολουθώντας τον πανικό τους που σχηματοποιείται με αυτά που λένε, θα καταλάβετε, ότι οι πομφόλυγες που αμολάνε 

πως -χωρίς να προκύπτει από ΚΑΜΙΑ δημοσκόπηση- ο ΣυΡιζΑ είναι πρώτο Κόμμα, πως οι δημοσκοπήσεις των ξένων 

πρεσβειών -που δεν τις έχουμε δει- τον έχουν γκανιάν, πως θα κάνουν κυβέρνηση προοδευτικής κατεύθυνσης με αυτούς 

που σήμερα καθυβρίζουν, σαν ‘’πιασάκηδες’’ και ‘’κολλημένους’’, αλλά αυτοί, ήδη τους έχουν γυρίσει την πλάτη και άλλα 

τέτοια ευτράπελα και εξωπραγματικά, δεν είναι παρά αυτό που λέμε: ‘’παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του’’…      

 

‘’Καραβανάδες’’ 
Και ο πανικός τους δε φαίνεται μόνο από τα προηγούμενα, αλλά και από αυτά που λένε σε εσωκομματικές συγκεντρώσεις 

που δεν είναι παρά η αγωνία τους, όχι μόνο να μην πάνε …άπατοι, αλλά και να μην πέσουν κάτω από το ποσοστό του 2019. 

Και για να μη λένε ότι μιλάω αέρα-πατέρα, πάρτε για παράδειγμα το Νίκο Μανιό. Ξέρετε, αυτόν, που το 2022 στο Συνέδριο 

του ΣυΡιζΑ, μεταξύ των πολλών έξαλλων και ‘’κουλών’’ που είπε στα συντρόφια του, παραβίασε και το έσχατο όριο 

σοβαρότητας και δημοκρατικής αντίληψης λέγοντας: 

‘’Δεν είναι μόνο διακηρύξεις η πολιτική, είναι δράση. Πώς θα μπούμε στον λαό; Για εμένα -και δεν το λέω σήμερα 

το 2022, το είπα το την 1η Δεκεμβρίου το 2019- κατέκτησε την Ελλάδα ο Ιμπραήμ. Έτσι χαρακτήρισα τότε τον 

Μητσοτάκη σε ένα αντίστοιχο συνέδριο και ένας σύντροφος μου είπε ’’Ιμπραήμ;’’ και χειρότερος. Έχουμε μπροστά 

μας τον Ιμπραήμ. Μια είναι η λύση. Και οι καραβανάδες οι σημερινοί, οι στρατευμένοι και οι πολιτικοί να ενωθούν 

ενάντια σ' αυτούς που μας έχουν στο ίδιο καθεστώς από το 1824.’’ 

Έτσι αντιλαμβάνονται οι Συριζαίοι τη δημοκρατία. Με ‘’καραβανάδες’’ που καλούνται να ανατρέψουν τη νομίμως εκλεγμένη 

από το λαό κυβέρνηση…   

 

Η ‘’κυρά Κατίνα’’ 



Ο Μανιός -που λέτε- μίλαγε την προηγούμενη εβδομάδα σε συγκέντρωση Συριζαίων και αναφέρθηκε στις προσεχείς 

Εκλογές. Βέβαια, αυτή δεν ήταν προεκλογική ομιλία σοβαρού πολιτικού, ήταν τα λόγια της ‘’κυρά Κατίνας’’ στη γειτόνισσα 

της καθώς απλώνει τη μπουγάδα στην αυλή, της λέει με στριγκή φωνή: ‘’Κοίτα μωρή μη ξαναμιλήσεις στην Άφρω τη χοντρή, 

γιατί θα σου κόψω την καλημέρα’’. Ορίστε; Τι είπατε; Υπερβολή; Ε, δείτε -λοιπόν- τι είπε και μετά μου λέτε αν υπερβάλλω 

για το κάτω του μηδενός πολιτικό επίπεδο του Μανιού: 

‘’Είναι στο χέρι μας. Το να λέμε πάμε να ψηφίσουμε ΣυΡιζΑ δεν λέει τίποτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ψηφίζω 

εγώ ΣυΡιζΑ, ο φίλος μου ο Γιώργης και η γυναίκα του τι ψηφίζουν; Δεν ξέρω. Θα μάθω και θα τους κλείσω να 

πάνε να ψηφίσουν ΣυΡιζΑ. Θα του πω αν θες να σου ξαναμιλήσω, πάρε φίλε, ξάδερφε, θα πας να ψηφίσεις ΣυΡιζΑ. 

Αν δεν σηκωθούμε από τις καρέκλες και να βγούμε έξω να φωνάξουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο -που 

αλλού να πάει; μας έχουν καταστρέψει- τότε δεν θα γίνει τίποτα.’’ 

 

Οι ‘’ομορφιές’’ 
Αμέ, τέτοια ωραία έλεγε και λέει ο Μανιός, σα συνέχεια στις άλλες ‘’ομορφιές’’ που έχουν πει κατά καιρούς τα συντρόφια 

του. Και ξέρετε, από τέτοιες ‘’ομορφιές’’ οι Συριζαίοι, άλλο τίποτα. Να φάνε και οι κότες. 

Τι να πρωτοθυμηθώ μωρέ από δαύτους; Τους ψευτοτσαμπουκάδες του Τσίπρα με το: ‘’ή αυτοί οι εμείς’’; Το: ‘’στις 20 

Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν’’; Το: ‘’Ιδού η Ρόδος. Και το πήδημα σε λίγες μέρες’’; 

Τον Σπίρτζη να μας απειλεί με τη Συριζέϊκη ‘’δημοκρατία-μπαμπούλα’’ που ονειρεύεται: ‘’θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία 

είτε με το καλό είτε με το άγριο’’; 

Τον Πολάκη να ωρύεται: ‘’Τη 2η φορά θα' ναι αλλιώς’’; Το: ‘’έπρεπε να τον χώσω 3 μέτρα κάτω από τη γη’’; Να μας 

τάζει πως θα κάνουν ‘’την Σοβιετική ΕΡΤ’’; Και να απειλεί στη Βουλή τη βουλευτή της Ν.Δ. Φωτεινή Αραμπατζή λέγοντας: 

“θα την πάω αίμα”; Τον Βαρεμένο να επιτίθεται στην Άννα Καραμανλή; Τις κραυγές και τις συνεχείς απειλές του 

Τζανακόπουλου; Τα Εαμίτικα  τραγούδια στην Πάτρα, που αναβιώνουν το εμφυλιοπολεμικό κλίμα; ή την Αχτσιόγλου να 

λέει: ‘’Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά’’; 

 

‘’Ντολόρες Ιμπαρρούρι’’ 
Κι  αφού  ο  μπαχτσές  της  Κουμουνδούρου  βγάζει  αβέρτα ‘’φυντάνια’’, εσχάτως ξεπετάχτηκε νέο ‘’φρούτο’’, η συντρόφισσα 



Τάνια Τσανακλίδου, που στα πίσω-πίσω, είναι έτοιμη για τη ‘’ρεβουλουθιόν’’, όπως θα έλεγαν ο Κάστρο και ο Τσε, που 

έκαναν τη δική τους τη ρεβολουθιόν και …πρόκοψαν την Κούβα ή η Ντολόρες Ιμπαρρούρι το ’36 στην Ισπανία. 

Τις προάλλες –που λέτε- έδωσε συνέντευξη στην ‘’Αυγή’’ και το ενδιαφέρον δεν είναι ότι τη διάβασαν, σκάρτο κάνα χιλιάρι 

Ζαίοι (γιατί τόσοι είναι -και πολλούς λέω- οι αναγνώστες της Αυγής), αλλά αυτά που είπε: ‘’Ελπίζω σε μια μεγάλη, ωραία 

εξέγερση, η  οποία  δυστυχώς  δεν  θα είναι  ούτε  αναίμακτη ούτε πολιτισμένη. Θα είναι άγρια. Γιατί ελπίζω; Γιατί  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα τους 

φάμε! 
Συγγνώμη,  που φεύγω, 

αλλά πάω σφαίρα να κάνω 
αντιλυσσικό. Έτσι και με  
δαγκώσει αυτή, δεν ξέρω 

τι μου ξημερώνει! 
 

Λόης 



Αυτός ο θάνατος που ζούμε κάθε μέρα, αυτή η αφαίμαξη όλης της ψυχικής υγείας και της πνευματικότητας, είναι 

χειρότερη. Οι τηλεοράσεις πρέπει να κλείσουν στα σπίτια των ανθρώπων, γιατί είναι μεγάλη καταστροφή, πρέπει να 

τελειώνουμε μαζί της, καθώς μας υπαγορεύει πώς να σκεφτόμαστε", μας είπε η αοιδός και πείτε μου τώρα: Είναι  να 

μην τρέμει το φυλλοκάρδι μας; Να ‘χουμε από τη μια τη Μποφίλιου να μας λέει πως θέλει ‘’να βγει αντάρτισσα στο βουνό’’, 

από την άλλη την Τσανακλίδου να γουστάρει εξέγερση, που ‘’δυστυχώς δεν θα είναι ούτε αναίμακτη ούτε πολιτισμένη’’ 

και τώρα την βουλευτή Νίνα Κασιμάτη να εκφέρει μια άθλια ατάκα, που μόνο από Ζαίο μπορείς να ακούσεις και να νομίζει 

ότι αυτό είναι πολιτικός λόγος: ‘’… έχουμε και τα τρομαγμένα σκυλιά της ΕΜΑΚ όταν τα χαιρέτησε ο πρωθυπουργός’’. 

Και λέει τώρα ο Λόης, που τις ακούει και σηκώνεται η τρίχα: Α πα, πα, πα! Από ποια να φυλαχθείς και πώς να ξεπεράσεις 

το σοκ της μπουρδολογίας τους; 

 

‘’Θα τους φάμε’’ 
Δυστυχώς για το καλλιτεχνικό της παρελθόν, η Τσανακλίδου που ‘’έχει κόψει την τριχιά’’ και έχει –πια- τον ασυμμάζευτο, 

την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου ‘’ξαναχτύπησε’’. Πήγε στην …πολιορκία του Εθνικού θεάτρου μαζί με άλλους συναδέλφους 

της, που κάποιοι απ’ αυτούς όλο και τσιμπάνε ‘’το κάτι τις τους’’ από το κράτος, που το κυβερνά ‘’το καθεστώς Μητσοτάκη’’ 

-έτσι δε λένε οι ινστρούχτορες  τους, που τους στέλνουν στα ‘’χαρακώματα’’;- και αφού η κυρά-Τάνια είπε τα τραγούδια της, 

έκλεισε με το ανατριχιαστικό, το  αποκρουστικό και με μπόχα εμφυλιοπολεμικής πρακτικής: ‘’Θα τους φάμε’’!!! 

Μάλιστα. ‘’Θα μας φάνε’’ κατά την Τσανακλίδου, η οποία μπορεί να διέπρεψε ως αοιδός, αλλά από πολιτική είναι ‘’να μασάς 

κουκιά και να τα φτύνεις’’. 

Κι επειδή η κυρα-Τάνια έχει το ελεύθερο να λέει ό,τι αρλούμπα της κατεβαίνει, έτσι και ο Λόης έχει κι αυτός το δικαίωμα 

να ρωτήσει, τόσο αυτή, όσο και τα συντρόφια της: Αλήθεια, με τέτοιες ηλίθιες ατάκες, που κάνουν το μέσο ψηφοφόρο, που 

αποτελεί το 70% του Εκλογικού σώματος να φτύνει τον κόρφο του, περιμένετε να κερδίσετε τις Εκλογές; Το πολύ-πολύ να 

περιχαρακώσετε το 4%-5% των ακραίων που αποτελούν στην ουσία το Κόμμα σας και από εκεί πέρα διακινώντας τέτοια 

συνθήματα, μη σας κακοφανεί όταν μετά θα ψάχνετε με το φανάρι του Διογένη για να βρείτε ψηφοφόρους. 

Πάντως ο Λόης,  σεβόμενος καλλιτεχνικό παρελθόν της, θα της δώσει μια συμβουλή: Κακώς θέλετε να μας φάτε μαντάμ, 

γιατί θα έπρεπε να ξέρετε, πως στην καλύτερη περίπτωση, θα σας κάτσουμε στο στομάχι… 

 



‘’Κρίμα το παλικάρι’’… 

Λοιπόν, για να είμαστε εξηγημένοι. Εσείς μπορεί να γελάτε ή να οργίζεστε με τις πολιτικές παλαβωμάρες του Τσίπρα, όμως 
εδώ, ο Λόης είναι απέναντί σας. Το παλικάρι (αν και 48 ετών δεν είσαι πια παλικάρι, αλλά θεωρείσαι ώριμος άντρας) έχει 

πρόβλημα. Όσο ψεύτης κι αν είσαι, όσο κι αν ζεις στην καρακοσμάρα σου, όσο κι αν ο λαϊκισμός τρέχει στο αίμα σου, όσο κι 

αν από μόρφωση είσαι σκαρπέλο, όσο κι αν με τη δουλειά είσαι τσακωμένος, όσο κι αν σε ζηλεύει το ανεμούριο βλέποντας 

τις φούρλες σου, ε, όπως και να το κάνουμε, κάπου μπαίνει κι ο παράγοντας ανθρωπισμός. Όταν έχεις ίχνος ανθρωπιάς, 

όλο και θα πεις παρατηρώντας τον: ‘’Κρίμα το παλικάρι’’… 

Ναι, δε μπορείς να μη τον λυπηθείς, όταν μόλις προχθές το πρωΐ ξόρκιζε τους πλειστηριασμούς και το βράδυ έλεγε ότι 

είναι αναγκαίοι, όπως δε γίνεται να μην παρατηρείς, ότι επειδή το ‘’άτομο’’ ξέρει τι τον περιμένει στις Εκλογές, όλο και πάει 

από το κακό στο χειρότερο. 

Το πρωΐ εκείνης της ημέρας που ξόρκιζε τους πλειστηριασμούς πήγε στον ‘’Άλφα’’ και μιλώντας με το δημοσιογράφο 

Αντώνη Σρόϊτερ έδωσε …ρεσιτάλ αναξιοπιστίας και λύπησης μαζί. 

Ωραία τα λέγανε –που λέτε- μέχρι που ήρθε το θέμα των πλειστηριασμών και ο ‘’άχαστος’’ βρήκε ευκαιρία να ξορκίσει την 

κυβέρνηση και να αρχίσει να τάζει φούρνους-καρβέλια στους δανειολήπτες.  

 

‘’25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί’’ 
Σρόϊτερ: Σε αυτό που λέτε, απάντησε σήμερα ο κ. Λαφαζάνης και σας διαβάζω τη δήλωση: ‘’Είναι ψέμα να λέμε ότι 

προστατεύτηκε  η  πρώτη κατοικία  με  το  Νόμο  Κατσέλη’’. Πρώην  υπουργός σας  είναι ο  κ. Λαφαζάνης  στην πρώτη 

διακυβέρνηση. 

Έτσι του είπε ο δημοσιογράφος, ο Τσίπρας χαζοχαμογελούσε αμήχανα και ενοχλημένος, μέχρι που δεν κρατήθηκε και είπε: 

Τσίπρας: Ότι θα φτάνατε στο σημείο να μου φέρετε τον Λαφαζάνη εδώ… 

Σρόϊτερ: Ξαναλέω, πρώην υπουργός σας στην πρώτη διακυβέρνηση. 

Τσίπρας: Εντάξει ναι, δεν αντιλέγω. 

Σρόϊτερ:  (Διαβάζει  τη  δήλωση του Λαφαζάνη): ‘’Κάθε  Τετάρτη  είχαμε  ένα  όργιο  πλειστηριασμών ιδιαίτερα ελευθέρων 

επαγγελματιών, κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχαναν ο 

ένας πίσω από τον άλλον τα σπίτια τους, ήταν στο έλεος των τραπεζών, τα funds τα εγκαινίασε στη συνέχεια ο ΣυΡιζΑ’’. 



Τσίπρας: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Λαφαζάνης έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Πήγαινε πράγματι κάθε Τετάρτη στους 

πλειστηριασμούς που γίνονταν, -ήταν πλειστηριασμοί όχι ευάλωτων νοικοκυριών, στρατηγικών κακοπληρωτών, ιδιοκτητών 

οι οποίοι είχαν τρεις και τέσσερις κατοικίες… 

Σρόϊτερ: Όλοι αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές; 

Τσίπρας: Μα 25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί. 

Σρόϊτερ: 2017 έως Ιούλιος 2019 έγιναν 25.000 πλειστηριασμοί κατοικιών.  

Τσίπρας: Είπα εγώ ότι δεν έγιναν πλειστηριασμοί; 25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί. 

Σρόϊτερ: 25.000 είναι μόνο οι ηλεκτρονικοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Τι κι αν πέρασαν 10 χρόνια, αυτός δεν αλλάζει με τίποτα.  

Ανεβασμένος και πάλι σε τρακτέρ, έβγαλε τις ‘‘πέτσινες’’ υποσχέσεις από το 

συρτάρι και συνέχισε να παραμυθιάζει και να κοροϊδεύει τους αγρότες … 

απ’ το συρτάρι να έρχονται πάντα πάνω σε τρακτέρ… 

Φεβρουάριος  2013: Ορχομενός Βοιωτίας       Φεβρουάριος  2023: Φιλύρα Τρικάλων 
 

Λόης 



Ουαί υμίν 
Ώστε 25.000 πλειστηριασμοί –και προσέξτε, μιλάμε μόνο για τους ηλεκτρονικούς- δεν είναι πολλοί; Ρωτάει ο Λόης τον 

‘’καρπαζοεισπράκτορα της Ευρώπης’’. Και το χειρότερο, εσύ που έφτιαξες το νόμο το 2015 σαν συμπλήρωμα του νόμου του 

Σημίτη που τον επικύρωσε ο Άρειος Πάγος, σήμερα βγαίνεις και καταγγέλεις την κυβέρνηση για τον δικό σου νόμο; 

Εσύ, που έστελνες την Αστυνομία να συλλάβει τους πρώην συντρόφους σου επειδή εμπόδιζαν τους πλειστηριασμούς, 

σήμερα ζητάς προστασία της πρώτης κατοικίας, χωρίς να εξετάζεις για τι δάνεια πρόκειται. Είναι δάνεια για την αγορά 

πρώτης κατοικίας ή ενυπόθηκα δάνεια για αλλότριους σκοπούς που είχαν σαν υποθήκη την κατοικία του δανειολήπτη. 

Και κάτι ακόμα; Από πού προκύπτει ότι θα γίνουν 700.000 πλειστηριασμοί, όταν στην Ελλάδα το ετήσιο ταβάνι είναι 9.000;  

Αλλά επειδή η υποκρισία σου σπάει τζάμι, για πες μας καθαρά: Τελικά, είσαι ή δεν είσαι με το νόμο Κατσέλη; Και σε ερωτώ, 

γιατί στον Σρόϊτερ είπες ότι ήταν ‘’σωτήριος ο νόμος Κατσέλη’’, τον ίδιο νόμο, που όταν ήρθε στη Βουλή τον κατεψήφισες! 

(Σ.Σ: 700.000 είναι στην Ελλάδα το σύνολο των ενυπόθηκων δανείων. Δηλαδή, κατά τη λογική Τσίπρα, κανείς δεν 

πληρώνει το δάνειό του, οπότε όοολοι οι δανειολήπτες θα χάσουν τα σπίτια τους!) 

Πάντως το γεγονός, ότι από τη ‘’σεισάχθεια’’ (κρατώ μια επιφύλαξη για το αν γνωρίζεις τι έλεγε ο νόμος του Σόλωνα) και 

το ‘’κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’’, πήγες στους 25.000 πλειστηριασμούς, που κατ’ εσέ ‘’δεν είναι πολλοί’’, αν μη τι άλλο 

δείχνει. ότι τέτοιος ψεύτης και αμοραλιστής πολιτικός σαν κι εσένα δεν έχει περάσει, από τον έρμο τούτο τόπο. 

Τέλος, εάν ο Ιησούς είχε γεννηθεί 2023 χρόνια αργότερα, δεν θα είχε πει ποτέ το: Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι     

υποκριταί, γιατί θα είχε πει το: Ουαί υμίν Συριζαίοι υποκριταί και θα είχε δίκιο ο Θεάνθρωπος.       
 

Για να του δω τι θα κάνουν; 
Ζωή να ‘χουν, ρε τι πλάκα έχουν οι άνθρωποι, που μέρα μπαίνει-μέρα βγαίνει, φροντίζουν να μας φτιάχνουν το κέφι; 
Φαγώθηκαν με τις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, μπήκαν μπροστά για να δείξουν ότι σκίζονται για τον πολιτισμό, μπήκαν 

από πίσω για να υποδαυλίζουν τις κινητοποιήσεις, αλλά επειδή όταν πατάς σε δύο βάρκες δε γλιτώνεις με τίποτα το μπάνιο, 

δεν θα αργήσει η στιγμή που θα φάνε τη χλαπάτσα της ξεφτίλας κατάμουτρα. 

Οι καλλιτέχνες και ο ΣυΡιζΑ αντάμα, ζητούν την αναβάθμιση των Σχολών τους σε επίπεδο ΑΕΙ, αλλά έλα που το ‘’θέλω’’ 

τους ‘’τρακάρει’’ στο άρθρο 16 του Συντάγματος, που απαιτεί και επιβάλει το κρατικό μονοπώλιο στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. 

Και η πλάκα είναι, πως  στην προηγούμενη  Συνταγματική  αναθεώρηση,  όταν  η  Ν.Δ.  ζητούσε την κατάργηση του εν λόγω  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

άρθρου, πρώτοι οι Συριζαίοι και οι Κουκουέδες πολέμησαν την ουσιαστική και σύγχρονη προς την εποχή μας αλλαγή, 

Βέβαια, για να είμαστε συνεπείς ως προς την πραγματικότητα, να θυμίσουμε, ότι ενώ ο Γιωργάκης ήταν ‘’μελάτος’’ να 

προχωρήσουν στην αναθεώρηση μπήκαν στη μέση οι Πασόκοι καθηγητάδες του Δημοσίου –για να μην ξεχνιόμαστε και να τα 

λέμε όλα- Βενιζέλος και Λοβέρδος και ο τότε αρχηγός του ΠαΣοΚ έκανε πίσω. 

Τώρα λοιπόν, που προκειμένου να πολεμήσουν τη κυβέρνηση, οι Συριζαίοι  ξεσηκώνουν τους καλλιτέχνες και ζητούν 

εξομοίωση  των  πτυχίων  για  να τους δούμε τι θα κάνουν στην επομένη Συνταγματική αναθεώρηση, που δεν είναι και πολύ  

  

Τι, που θα βρω τα 45 δισ. 
που τάζω δεξιά κι αριστερά; 

 Ας είναι καλά το λεφτόδεντρο  
που φύτεψα το 2010. 

Τώρα που μεγάλωσε κι έβγαλε 
καρπούς, θα σας φλομώσω  

στο  χρήμα… 
 

 

Λόης 



μακριά, αφού η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική; Θα  πάνε  κόντρα  στην  Αριστερή  ιδεοληψία  τους  και  θα  ψηφίσουν 

την κατάργηση του άρθρου 16 ή θα δούμε ακόμα μια ‘’κωλοτούμπα’’ -δεν θα είναι δα και η πρώτη- και αφού τώρα θα 

χρησιμοποιήσουν τους καλλιτέχνες σαν ενεργούμενα, μετά θα τους τραβήξουν ένα μεγαλοπρεπέστατο άδειασμα και δώθε 

παν’ οι άλλοι; Για άντε να τους δω… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποια νεολαία; Γερο...λέα λέει ο Ξανθός 
Όταν η Ν.Δ φέρνει στα ψηφοδέλτιά της τους 40άρηδες Σπύρο Καρανικόλα, την Παρασκευή– Ελευθερία Φτακλάκη και τον 

 

Σε τι 

πίνουμε 

σύντροφοι; 

που το 2015-2019 τους 

τσακίσαμε, αλλά αυτοί 

μας πιστεύουν ακόμα, 

για να το πούμε 

ολοκληρωμένο… 

Εις υγείαν 

των 

κορόϊδων 

Λόης 

 

https://www.liberal.gr/apopsi/arthro-16-toy-syntagmatos-mporei-na-katargithei-tora
https://www.liberal.gr/apopsi/arthro-16-toy-syntagmatos-mporei-na-katargithei-tora


Απόστολο Σπυρόπουλο, ο ΣυΡιζΑ κάνει -απ’ ότι συζητείται στους κύκλους του- …ρελάνς με τον 73χρονο Αντώναρο, τον  

76χρονο Τζουμάκα και την 71χρονη Τσανακλίδου. ‘’Ανανέωση’’ προς τα πάνω δηλαδή, για να δικαιωθεί ο δικός τους ο 

Ανδρέας Ξανθός, που σε πρόσφατη εκδήλωση του ΣυΡιζΑ είπε και έπεσαν να τον φάνε τα συντρόφια του: 

‘’Αυτό είναι θέμα σε μεγάλο βαθμό, ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε ένα κόμμα γερασμένο, δεν έχουμε νέους 

ανθρώπους. Φανταστείτε, στις εκλογές της ΕΙΝΑΠ δεν είχαμε, νομίζω, κανέναν ειδικευόμενο γιατρό να 

κατεβάσουμε στο ψηφοδέλτιό μας. Είχαμε κάποιους ελάχιστους επικουρικούς, ελάχιστους επιμελητές Β’ και οι 

περισσότεροι υποψήφιοι ήταν διευθυντές, άνθρωποι υπό συνταξιοδότηση’’. 

Ναι, έτσι είπε ο Ξανθός και στην Κουμουνδούρου αντί να βάλουν το κεφάλι κάτω και να δουν τι θα κάνουν με το θέμα, 

‘’πήραν φωτιά τα τόπια’’. Μόνο υπονομευτή του Κόμματος και ‘’στημένο’’ από τον Μητσοτάκη που δεν το είπαν τον άνθρωπο. 

Εξάλλου, σιγά το θέμα που έθιξε ο Ξανθός. Τι να την κάνουν οι Ζαίοι τη νεολαία, αφού άμα χρειασθούν νέους ανθρώπους, 

έχουν τις …’’χρυσές εφεδρείες’’ τους; Μα, με κάτι Ρουβίκωνες, μα με κάτι ανάρχες, μα με κάτι απλυτοβεδούρηδες των 

Εξα(χρ)είων, θα γίνει η δουλειά. Άσε, που άμα λάχει, φωνάζουμε και τίποτα Πακιστανοαλβανούς για ενίσχυση, όπως έγινε 

το 2008, τότε που έκαψαν την Αθήνα και ρήμαξαν τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις του Κέντρου, αφού η 

‘’επαναστατική’’ τους διέγερση εκδηλωνόταν, εκτός από τις καταστροφές και με το τσούρνεμα των καταστημάτων. 

Ε, όταν έχεις τέτοιες ‘’χρυσές εφεδρείες’’, τι να την κάνεις τη νεολαία; 

 

‘’Η εποχή των τεράτων’’ 
‘’Όταν το παλιό πεθαίνει και το καινούργιο δεν μπορεί να γεννηθεί, είναι η εποχή των τεράτων’’, είχε γράψει ο Ιταλός 

αναρχοκομμουνιστής Αντόνιο Γκράμσι και κοίτα ρε παιδί μου, το απόφθεγμα αυτό δεν έπαψε να ισχύει εδώ και καμιά 90αριά 

χρόνια. Αυτή την εποχή, ‘’την εποχή των τεράτων’’ προσπαθούν –όπως φαίνεται- να υλοποιήσουν κάποιοι με μοναδικό τους 

στόχο τη νομή και τη λεηλασία της εξουσίας. 

Βούιξαν –που λέτε- τις τελευταίες ημέρες οι πολιτικές και δημοσιογραφικές πιάτσες για την  προσπάθεια να ‘’κολλήσουν’’ 

δύο καμένα πολιτικά χαρτιά, εν προκειμένω τους δύο …δουλευταράδες, που δεν ξέρουν τι πάει να πει δουλειά, τον 

Γιωργάκη του ‘’λεφτά υπάρχουν’’, που μας έχωσε στα Μνημόνια, και τον Αλέ6 που θα …τα έσκιζε, αλλά φρόντισε να μας 

κοπανήσει κατακέφαλα το χειρότερο και πιο εξευτελιστικό 3ο Μνημόνιο. 

  



‘’Νίτρο’’ και ‘’γλυκερίνη’’ 
Ο Λόης, δημοσιογράφο που να τον λένε Νίκο, να ανήκει στη συνομοταξία του ‘’βαθέως ΠαΣοΚ’’ και να είναι κολλητός του 

Γιωργάκη, έναν ξέρει. Κι αν αυτός στο παρελθόν είχε χοντρή κόντρα με τον ΣυΡιζΑ που τον κατηγόρησε για διάπραξη 

‘’δημοσιογραφικής αλητείας’’, περασμένα ξεχασμένα. Προκειμένου να στηθεί η ‘’ανίερη συμμαχία’’, ‘’νερό κι αλάτι’’ βρε 

αδερφέ. Για να πάρουμε τη διακυβέρνηση, ακόμα και με το διάολο –που λέει ο λόγος- θα συμμαχήσουμε, ακόμα και τραπέζι 

στο σπίτι μας θα του κάνουμε. 

Στο σπίτι του δημοσιογράφου, που ήταν και είναι άνθρωπος του Γιωργάκη, συναντήθηκε -λένε οι πληροφορίες- τα 2/3 των 

Μνημονίων. Δηλαδή το νίτρο (πείτε το και Γιωργάκη) και η γλυκερίνη (πείτε τη Αλεξάκη), τα δύο στοιχεία δηλαδή, που αν 

κάνεις την κουταμάρα να τα αναμείξεις, μόνο το ‘’ΜΠΟΥΜ’’ προλαβαίνεις να ακούσεις… 

Με βάση αυτά που διέρρευσαν, η συζήτησή τους εστίασε στο πως μπορεί να συγκροτηθεί προοδευτική κυβέρνηση 

ηττημένων με ΣυΡιζΑ, ΠαΣοΚ και Μέρα25 και το δέλεαρ προς τον Γιωργάκη ήταν να αναλάβει αυτός επικεφαλής του εν 

λόγω μορφώματος. Ναι, ναι, φαντάζεστε τον Γιωργάκη πρωθυπουργό-μαριονέτα, που όταν τον εξωπέταξε το ίδιο του το 

Κόμμα από πρωθυπουργό, εκείνος το διέσπασε ιδρύοντας το Κι.Δη.Σο; Τον Γιωργάκη, που συμμετείχε στις Εκλογές του 

Ιανουαρίου του 2015 και πήρε 2,54%, ποσοστό εξευτελιστικό για πρώην πρωθυπουργό και από εκεί και πέρα το Κι.Δη.Σο, 

πήγε καλιά του… 

 

Ο ‘’Δούρειος Ίππος’’ 
Κι επειδή κάποιοι εύπιστοι (τους λέω ‘’εύπιστους’’ για να μην τους πω όπως τους αξίζει, αλλά δεν μου το επιτρέπει ο 

χώρος) πίστεψαν τα λόγια του Τσίπρα ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση ηττημένων, θα τους πω ένα πράγμα 

και από εκεί πέρα ας βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει: Για φέρτε μωρέ στο μυαλό σας, τι σας έλεγε, τι σας έταζε, τι 

δεσμεύσεις απέναντι στη χώρα και κατ’ επέκταση προς εσάς αναλάμβανε από τότε που ξεκίνησε η κρίση μέχρι που έγινε 

πρωθυπουργός και αναλογισθείτε, ότι όχι μόνο δεν έκανε αυτά που έλεγε, αλλά τα έκανε ακόμα χειρότερα. 

Ποια αξιοπιστία λοιπόν έχουν τα λεγόμενά του, ότι δεν θα συμμετέχει σε κυβέρνηση ηττημένων; Δεν θα συμμετέχει είπε; 

Ε, να είσαστε βέβαιες και βέβαιοι, πως αν του βγαίνουν τα κουκιά, πρώτος αυτός θα συγκροτήσει την ‘’ανίερη συμμαχία’’ και 

με χέρια και με πόδια θα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση τριολέ. 

Το θέμα πάντως είναι -και όσοι Πασόκοι δεν το  αντιλαμβάνονται καλό  είναι  να  μην  ασχολούνται  με  την  πολιτική- ότι ο 



Τσίπρας επειδή γνωρίζει ότι -προς ώρας τουλάχιστον- ο Ανδρουλάκης δεν δέχεται να πάει υπ’ αυτόν, στήνει το ‘’Δούρειο 

Ίππο’’ που θα αλώσει το ΠαΣοΚ εκ των έσω. 

Και ο πιο πρόσφορος αυτή τη στιγμή για να παίξει το ρόλο του ‘’Δούρειου Ίππου’’ είναι ο Γιωργάκης, που πάντα ονειρεύεται 

ένα ‘’comme back’’ για να πάρει την προσωπική του ρεβάνς απ’ αυτούς που τον πέταξαν σαν την τρίχα απ’ το ζυμάρι από 

την πρωτοκαθεδρία στα πολιτικά πράγματα της χώρας. 

 

Μεταξύ σφύρας και άκμονος 
Δεν ξέρω αν αληθεύει η πληροφορία, πως ο Τσίπρας του είπε: ‘’Θα σε προτείνω για πρωθυπουργό. Νομίζω ότι θα 

συμφωνήσει και ο Ανδρουλάκης’’, αλλά είμαι παραπάνω από βέβαιος, ότι εάν έγινε έτσι, δεν ήταν παρά το τυράκι στη φάκα 

που στήνει ο ‘’άχαστος’’ για να αλώσει και να διαλύσει πλήρως το ΠαΣοΚ. 

Παράλληλα, δεν γνωρίζω εάν η πρόθεση του Τσίπρα έχει διαβιβασθεί και πως έγινε δεκτή από τον Ανδρουλάκη, που 

βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, καθώς εάν αρνηθεί μια τέτοια λύση, θα κατηγορηθεί από τον ΣυΡιζΑ και μερίδα 

δικών του, ότι τορπίλισε το εγχείρημα της Προοδευτικής διακυβέρνησης’’. Από την άλλη, εάν την αποδεχθεί θα έχει 

απέναντί του κάποια προβεβλημένα στελέχη του, αφού στο Κόμμα του υπάρχουν κεντρόφυγες τάσεις, που δεν πρόκειται να 

ανεχθούν την παραμικρή συνεργασία με τον ΣυΡιζΑ. 

Κι επειδή ο Ανδρουλάκης μπορεί να υστερεί σαν αρχηγός, αλλά δεν υστερεί από μυαλό, γνωρίζει, ότι καλή και άγια η νομή 

της εξουσίας, αλλά εάν αυτό βγει προς τα έξω -που από τον ΣυΡιζΑ σίγουρα θα διαρρεύσει- αυτό όχι μόνο δεν εξασφαλίζει 

εκλογική άνοδο για το ΠαΣοΚ, αλλά προεξοφλεί την εκλογική του κατάρρευση. Και μια τέτοια κατάρρευση, θα επιφέρει την 

άμεση διάσπαση, σηματοδοτώντας –παράλληλα- και τη δική του κατάρρευση από την ηγεσία του Κινήματος. 

 

Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


