
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά 

 

 

 

 

 

 

Εγώ που ήμουν αετός 

ψηλά στον Ψηλορείτη. 

κότα  λειράτη  έγινα 

και με γελά η Κρήτη… 

Αφήστε τι λέει αυτός. 
Υπάρχει και χειρότερο  

από το  να σε λένε  
Ραν-ταν-πλάν και 

‘‘κότα λειράτη’’. 
 Να σε λέει ο Τσίπρας 

‘‘αψύ Σφακιανό’’  
και να κοκκινίζουν  

από ντροπή  
οι Μαδάρες… 

 

Διαμαρτύρομαι 
εντόνως! 
 Είναι κατάντια και 
δεν το ανέχομαι  
την κότα τη λειράτη  
να τη λέτε 
 Ραν ταν πλαν! 



Όμοιος ομοίω 
Φίλες και φίλοι του Λόη χαίρεται-αντιχαίρεται και τα τοιαύτα, 

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το ‘’πρόσωπο της ημέρας’’ είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέος, ο καθ’ έξιν 

υβριστής, ο αγροίκος στους τρόπους και στην εκφορά του λόγου, ο άνθρωπος που και ο ίσκιος του αποπνέει κόμπλεξ και 

μισανθρωπία ο γνωστός και μη εξαιρετέος ψευτοπαλικαράς βουλευτής του ΣυΡιζΑ Παύλος Πολάκης. 

Δεν ξέρω, Κυριακή βράδυ είναι τώρα, το τι θα γίνει την Τρίτη που σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣυΡιζΑ θα συνεδριάσει 

το Εκτελεστικό γραφείο του Κόμματος σε διευρυμένη σύνθεση, όπου ο Πρόεδρος θα ζητήσει τη παραπομπή του Παύλου 

Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αλλά προσωπικά καρφί δε μου καίγεται για τα εσωσυριζέϊκα τερτίπια. 

Αλλά επειδή εσείς δεν είσαστε ψηφοφόροι του ΣυΡιζΑ καθώς είσαστε έξυπνοι άνθρωποι, δε νομίζω ότι να νομίζετε ότι ο 

Πολάκης έπεσε από τον ουρανό, ούτε  πως ο  ‘’Πολακισμός’’  δεν  εξετράφη και δεν είχε την απόλυτη φροντίδα από τον ίδιο 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

τον Τσίπρα, αυτοπροσώπως. 

Χρόνια τώρα ο Πολάκης προκαλεί, 

υβρίζει, διασύρει και απειλεί τους 

αντιπάλους του, κατεβάζοντας τον 

πολιτικό λόγο σε επίπεδο χαμαιτυπείου. 

Και το χειρότερο δεν είναι όλα τα 

παραπάνω, αλλά πως χρόνια τώρα ο 

Τσίπρας τον καλύπτει-αν δεν τον 

παροτρύνει- να συνεχίσει την τακτική του 

Γκαίμπελς, γιατί αυτή είναι η Αριστερά 

που θέλει ο Τσίπρας. Μια Αριστερά   που 

μέσα από την διαβολή, την προπαγάνδα 

και τη ‘’δολοφονία χαρακτήρων’’ αναβιώνει 

τις πρακτικές της ΟΠΛΑ και του ΕΛΑΣ. 

Πάντως να ξέρετε, η ιστορία Πολάκη, δεν 

τελειώνει εδώ. Η συνέχειά της θα είναι 

πολύ πιο ενδιαφέρουσα….    

 

 



Τον απόπατο της πολιτικής 
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι, καθώς θα ήταν ανιαρό και ισοπεδωτικό να μοιάζαμε όλοι σαν πιστά αντίγραφα, 

το περίφημο ‘’κόπι πάστε’’ που λέει ο μορφωμένος Πολάκης, το ‘’copy paste’’ που λέμε εμείς οι αμόρφωτοι… 

Κι αφού δεν είμαστε σαν τους πήλινους στρατιώτες στο μαυσωλείο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ ή  

σαν τα γαριδάκια και τα μπισκότα που το μηχάνημα παρασκευής πετάει το ένα μετά το άλλο και είναι ολόϊδια, επόμενο είναι 

η κάθε μία και ο κάθε ένας από εμάς να σκέφτεται και να συμπεριφέρεται με τον δικό του τρόπο. 

Πάρτε για παράδειγμα τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, από τον αρχηγό κάθε Κόμματος μέχρι τον 

τελευταίο ψηφοφόρο του. Ούτε ίδια σκέφτονται όλοι τους, ούτε έχουν τις ίδιες αντιδράσεις, ούτε τον ίδιο πολιτικό λόγο 

εκφέρουν, ούτε επιδεικνύουν την αυτή συμπεριφορά. 

Βέβαια, όλα αυτά, δεν αποτελούν θέσφατο καθώς μπορεί να ισχύουν για την πλειοψηφία, αλλά όταν περνάμε στον θολωμένο 

κόσμο της Αριστεράς, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. 

Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, θα σας παραπέμψω στον πολιτικό λόγο που εκφέρουν η ΝΔ και το ΠαΣοΚ, ο οποίος 

μπορεί να είναι έντονος, μπορεί να είναι μαχητικός, μπορεί να εδράζεται αδιαπραγμάτευτα στις αρχές, στις αξίες και τα 

‘’πιστεύω’’ των δύο αυτών Κομμάτων, αλλά ο λόγος τους, είτε μας αρέσει - είτε όχι, δεν κυλιέται στη λάσπη, δεν θυμίζει 

βοθρόλυμα, δεν αποτελεί τον απόπατο της πολιτικής. 

Εάν απέναντι σ’ αυτά αντιπαραθέσετε αυτά, που κατά κόρον λέγονται, γράφονται και πράττονται από την πλευρά της 

Αριστεράς, θα αντιληφθείτε άμεσα πως ευτυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι. 

 

Κατρακυλούν στο πολιτικό τους βούρκο 
Εάν σας αρέσει να παρακολουθείτε την ειδησεογραφία θα παρατηρήσετε, πως δεν υπάρχει ημέρα που να μη βγει κάποιο 

στέλεχος του ΣυΡιζΑ και να καθυβρίσει τη ΝΔ και προσωπικά τον αρχηγό της και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Όμως εδώ είναι η διαφορά μας από δαύτους. Στην αγοραία γλώσσα τους και τους άθλιους χαρακτηρισμούς που 

χρησιμοποιούν για να πολεμήσουν τη ΝΔ και τον αρχηγό, που σημειώστε ότι κάποια εξ αυτών της εμπίπτουν σε άρθρα του 

Ποινικού Κώδικα, εμείς απαντάμε με τα έργα μας και την πολιτική μας, που μετά τα δίσεκτα χρόνια της περιόδου 2015-19, 

τώρα φέρνουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο σε όλους τους τομείς. 



Έτσι είναι. Τους αφήνουμε να κατρακυλούν στο πολιτικό τους βούρκο και ενώ αυτοί επενδύουν στις ύβρεις, εμείς 

συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αξιοσύνη των Ελλήνων που μπορούν πλέον να κτίζουν το μέλλον τους. 

Μακρά η αλυσίδα της Συριζέϊκης αμετροέπειας και των υβριστικών χαρακτηρισμών με τελευταίο κρίκο τον Ευρωβουλευτή 

του ΣυΡιζΑ Κώστα Αρβανίτη, που πριν μερικές ημέρες μιλώντας σε Κομματική εκδήλωση κατέβασε την πολιτική 

επιχειρηματολογία ακόμα πιο βαθιά στη λάσπη της Αριστεράς, λέγοντας:  

‘’Κοιτάξτε τι είπε ο Μητσοτάκης: Οι άριστοι. Δεν είναι μόνο ταξικό, είναι η Άρεια φυλή! Κρύβεται πολύ φασισμός 

κάτω από την πολιτική αντίληψη των αρίστων [….] Είναι ένα ναζιστικό κομμάτι που κρύβεται πίσω από την ιστορία 

των αρίστων, της Άρειας φυλής. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του’’. 

 

Από κοράκου στόμα 
Ναζιστές λοιπόν ‘’ο Μητσοτάκης και η παρέα του’’ κατά τον Αρβανίτη, και αν αυτό σας βγάζει από τα ρούχα σας,  ο Λόης –

να ξέρετε-  το διασκεδάζει. Και το διασκεδάζει γιατί έχει πλάκα να ξορκίζουν το ναζισμό τα οργανέτα της άλλης πλευράς 

του νομίσματος, δηλαδή οι κομμουνιστές, αφού εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο απάνθρωπους ολοκληρωτισμούς, με 

στραγγαλισμό κάθε αντίθετης φωνής, με εκατομμύρια εγκλήματα, με Άουσβιτς και Σιβηρίες για να μην ξεχνιόμαστε… 

Και ο Αρβανίτης είναι παλιός Κομμουνιστής, αφού εάν διαβάσετε το βιογραφικό του θα δείτε ότι: Οργανώθηκε στην ΚΝΕ 

και μετά στο ΚΚΕ μέχρι την διάσπαση του 1991. Πήρε μέρος στο μαθητικό και σπουδαστικό κίνημα, στην τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως και στον στρατό, κατά την διάρκεια της θητείας του στο Πολεμικό Ναυτικό. Εργάστηκε ως 

δημοσιογράφος, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός αρχικά στον ‘’Οδηγητή’’ και από εκεί και μέρα ας είναι καλά ο 

κρατικός κορβανάς. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑ, ΝΕΤ 105,8, ΝΕΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΑ ΣΠΟΡΤ. Και αφού έκανε κι ένα πέρασμα 

από το MEGA. Τον Μάρτιο του 2013 ανέλαβε διευθυντής στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΣυΡιζΑ  ‘’Κόκκινο’’ για να επιστρέψει 

το 2016-2019 στη …σιγουριά της ΕΡΤ. 

Και για να μην ξεχνιόμαστε, αλλά και για καμαρώσουμε το επίπεδο του ανθρώπου να σας θυμίσω, ότι στο στο ‘’Κόκκινο’’ ήταν 

διευθυντής ο Αρβανίτης όταν είπε για τον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το εμετικό: ’’Είναι πάρα πολύ ζόρικο για 

μένα να λένε τον πρωθυπουργό της χώρας μου μ@λ@κ@. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι τον λένε. Είναι ότι είναι’’!!! 

Αυτός είναι ο Αρβανίτης, αυτός είναι ο ΣυΡιζΑ, άνθρωποι που επενδύουν στις ύβρεις γιατί από κοράκου στόμα, τι θα 

ακούσεις; Κρα-κρα θα ακούσεις. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣυΡιζΑ: Και η ντροπή ντράπηκε μαζί τους 
Όταν το έκαναν καραμέλα και πούλαγαν το παραμύθι περί της  ‘’ηθικής υπεροχής της Αριστεράς’’, υπήρχαν κάποιοι της 

‘’αποδώ πλευράς’’ που θαύμαζαν κάτι ‘’πυροβολημένες’’ προοδευτικάντζες που αμόλαγαν κάτι μασκαρεμένα σε πολιτική 

‘’κουλά’’ και οι ανυποψίαστοι δικοί μας άνοιγαν το στόμα σαν χάνοι και θαύμαζαν την αριστερή διαλεκτική μπαρουφολογία. 

Ναι, ναι, έτσι είναι. Θαύμαζαν την ψευτοθολοκουλτούρα τους, τα ‘’ανοιχτά’’ μόνο προς τα αριστερά μυαλά τους, της 

δηθενιές τους και τον φαρισαϊσμό τους, χωρίς να μπαίνουν στην ουσία και να τους παίρνουν στην καζούρα όπως τους 

άξιζε. Ήταν η εποχή που το τότε ΚΚΕ εσ., ο μετέπειτα Συνασπισμός και σημερινός ΣυΡιζΑ, βολόδερναν στο ‘’μπαίνω-δεν 

  
Ο υποψήφιος 
βουλευτής του 
ΣυΡιζΑ  Βασίλης 
Γλέζος που θέλει να 
γίνει βουλευτής. 
Εσείς απλώς, 
θαυμάστε επίπεδο 

 

Και επειδή ο Γλέζος 
πρέπει να μας δείξει 

πόσο σοβαρός και 
άξιος είναι για τη 

Βουλή των Ελλήνων, 
ποζάρει εμπρός στο 

εμετικό σύνθημα  
που έκαναν οι Ζαίοι 

σημαία τους… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

μπαίνω στη Βουλή’’, η  Αριστερά του 3%-4% που δουλικά παρίστανε το παρακολούθημα του ΠαΣοΚ προσπαθώντας να 

κολλήσει στο τότε κυβερνών Κόμμα για να τσιμπήσουν οι άνθρωποί τους καμιά θεσούλα στο δημόσιο, ανάμεσα στις 800 

χιλιάδες κρατικοδίαιτους που το φόρτωσε ο Παπανδρεϊσμός. 

Τελικά, έφτανε η νίκη του 2015 και τα 4.5 χρόνια εξουσίας με δεκανίκι τον Καμμένο και τους ψεκασμένους του για να 

βγάλουν οι αριστεροί τον μικρομεγαλισμό και τον πολιτικό τους νεοπλουτισμό, με αποτέλεσμα για να αυτοξεβρακωθούν 

και η ‘’ηθική υπεροχή της Αριστεράς’’ να πάει στον κάλαθο των αχρήστων. 

Κι επειδή πριν από τα έργα, ο λόγος είναι αυτός, που πρώτος χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και το Κόμμα που εκπροσωπεί, 

δεν θα σας πρήξω θυμίζοντάς σας τι έχουν πει κατά καιρούς, γιατί δεν θέλω να σας ανακατέψω το στομάχι. Απλώς θα 

σας πω, ανεβάστε νοερώς το θίασο της Κουμουνδούρου επί σκηνής και θυμηθείτε τις ατάκες που έχουν πει οι πολιτικοί 

καμποτίνοι που τον απαρτίζουν. Ξεκινώντας από τον πρωταγωνιστή Τσίπρα και πηγαίνοντας στο ξαδερφάκι του,  στον 

Πολάκη, στον Φίλη, στη Φωτίου, στον Παππά, στον Τζανακόπουλο, στον Σπίρτζη, στον Ηλιόπουλο, στον Κουρουμπλή, 

στον Μπάρκα, στο Μανιό και συνεχίστε κατεβαίνοντας προς τα κάτω για να φρίξετε με αυτό που εκφράζει η ‘’ηθική 

υπεροχή της Α(χ)ριστεράς’’. 

Δείτε πιο πάνω (γι’ αυτό έβαλα αυτούσιες τις φωτογραφίες που ο ίδιος ανεβάζει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τον 

άνθρωπο που ευελπιστεί να γίνει βουλευτής Κυκλάδων του ΣυΡιζΑ, τον Βασίλη Γλέζο και θα καταλάβετε πως ότι και να 

πεις για τον Αριστερό εσμό, πάλι λίγο θα είναι. 

Καμαρώστε επίπεδο, ευγένεια, πολιτικό πολιτισμό και ήθος από ένα νέο άνθρωπο, που αφ’ ης στιγμής ο Τσίπρας τον 

συμπεριέλαβε μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών του αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη εκδοχή αποδέχεται τον άθλιο 

τρόπο που πολιτεύεται, γιατί πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να εκφράζει κι αυτόν ίδιο, ασχέτως εάν δεν το κάνει φανερά 

λόγω της θεσμικής του θέσης. 

Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον βρώμικο κατήφορο που έχουν επιλέξει, γιατί δεν είμαστε 

σαν κι αυτούς. Την παράταξη αυτή δεν την συγκροτούν λιγούρηδες για την εξουσία. Η μαγιά της δεν είναι μαζέματα από 

ανεπάγγελτους και ημιπεριθωριακούς των Εξαρχείων. Δεν απαρτίζεται από επαναστάτες του καναπέ και καφενόβιους 

που αλλάζουν τον κόσμο με ατέρμονο κουβεντολόϊ ξαπλωμένους σε τρεις καρέκλες και από κρατιστές-κρατικοδίαιτους.  

Εμείς θα τους απαντήσουμε με το έργο μας, αυτό  που συντελέσθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα, με τον τεκμηριωμένο 

πολιτισμένο πολιτικό μας λόγο, με τη σιγουριά ότι οι Έλληνες έπαθαν και έμαθαν και πως το 2023 δεν είναι 2015. 
 



Ε, αφού το λέει ο ‘’Ζούγκλας’’ 
Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά ο Λόης το λέει συχνά-πυκνά και επιμένει: Ας είναι καλά οι άνθρωποι που φροντίζουν να μας 

φτιάχνουν την ημέρα, γιατί έτσι και δεν είχαμε κι αυτούς να μας διασκεδάζουν, θα είχαμε πήξει από την πλήξη και την ανία. 

Πάρτε  για  παράδειγμα  την τελευταία βερσιόν της Συριζέϊκης προπαγάνδας, που σκίζεται να μας πείσει περί της ‘’πρωτιάς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

του ΣυΡιζΑ στις προσεχείς Εκλογές’’.  

Αυτό, το περί της ανύπαρκτης πρωτιάς, που μόνο οι 

Ζαίοι έχουν ‘’ανακαλύψει’’ ακούει και διαβάζει ο Λόης και 

–καλά να είναι οι άνθρωποι- από το γέλιο φτιάχνει 

καινούργιο συκώτι. 

Τους βλέπεις να κάνουν αγώνα για να πείσουν τους 

εαυτούς τους ότι όλα πάνε καλά, μέχρι που ανέσυραν από 

τη ναφθαλίνη τον Μάκη Τριαντάφυλλο, τον γνωστό και 

σαν ‘’Ζούγκλα’’, που έκανε δημοσκόπηση γι’ αυτούς που 

τον ακολουθούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Για το μπαμπάκα μου ρε γαμώτο! 
Ναι, ναι, στον γνωστό Τριανταφυλλόπουλο αναφέρομαι, 

που για να μην στρατευθεί είχε δηλώσει τρελός και με 

‘’τρελόχαρτο’’ (Ι5) απέφυγε τη στρατιωτική θητεία. 

Τον Τριανταφυλλόπουλο που στις 25.11.2008 έγραφε γι’ 

αυτόν η εφημερίδα ‘’ΤΟ ΒΗΜΑ’’:  ‘’Την ίδια περίοδο ο 

δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλλόπουλος μένει και 

αυτός εκτός στρατεύματος επικαλούμενος λόγους 

ψυχικής υγείας. Τώρα ισχυρίζεται ότι ‘’ορκίστηκε να 

μην υπηρετήσει στον στρατό επειδή η χούντα απέταξε  



τον πατέρα του από τη χωροφυλακή!’’ 

Ναι μωρέ, για τον πατέρα του λουφάρισε ο Τριανταφυλλόπουλος από το στρατό και όχι γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τη 

ζαχαρένια του. Μόνο που δεν μας είπε: ‘’Για το μπαμπάκα μου ρε γαμώτο’’ να συγκινηθούμε κι εμείς αναλόγως, για την 

γεμάτη …ηρωϊσμό πράξη του.   

 

Μη σας πω και ο Χατζηπετρής 
Έκανε, λοιπόν, δημοσκόπηση ο ‘’Ζούγκλας’’, ψήφισαν οι όμοιοί του και αποφάσισαν, πως ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ είναι καθ’ οδόν, 

αφού το 53% εξ αυτών θεωρεί πως ο ΣυΡιζΑ έχει την πρωτιά στο τσεπάκι του! 

Και λέει -τώρα- ο Λόης προς τα ζαλισμένα από τις πραγματικές δημοσκοπήσεις συντρόφια: Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε 

τη σημασία της λέξης ‘’σοβαρότητα’’, αλλά το να περιφέρετε μια δημοσκόπηση στην οποία συμμετέχουν αυτοί που 

ακολουθούν τον Τριανταφυλλόπουλο στα social media, που όλοι μας ξέρουμε τι κομματικό καπνό φουμάρουν, όχι μόνο δε 

δείχνει σοβαρότητα, αλλά απελπισία, που τρέχει κι από τα μπατζάκια σας. Με λίγα λόγια, είσαστε για να σας κλαίνε οι 

ρέγκες, τα σκουμπριά, οι τσίροι, οι λακέρδες και οι αντζούγιες ταυτόχρονα. 

Εντάξει, λογικό είναι να προσπαθείτε να ανεβάσετε το ηθικό των ψηφοφόρων σας που σέρνεται στα πατώματα περνώντας 

σαν κεντρική προεκλογική σας ‘’γραμμή’’ το παραμύθι της ανύπαρκτης πρωτιάς, αλλά μην το παρατραβάτε γιατί όσο πιο ψηλά 

την ανεβάζετε, τόσο πιο πολύ θόρυβο θα κάνει η ανύπαρκτη πρωτιά, όταν την γκρεμοτσακίσει το αποτέλεσμα των 

προσεχών Εκλογών. Και ο θόρυβος δεν θα μείνει στην πρωτιά που θα έχει γίνει σαρωτική ήττα, αλλά θα πάρει σβάρνα κι 

εσάς, που θα σας φταίει ο Μητσοτάκης, ο Βορίδης, οι πράκτορες από το Ισραήλ, τα μυστηριώδη λογισμικά, ο ανάδρομος 

Ερμής, μη σας πω και ο Χατζηπετρής που λένε οι ταβλαδόροι. 

 

Χραααπ ήρθε η ρομπατσίνα 
Από τη μια η ‘’πρωτιά’’, από την άλλη το ‘’Δικαιοσύνη παντού’’, που το περιφέρουν σαν φλάμπουρο, αυτά βλέπει και ακούει ο 

Λόης, οπότε, εύλογο είναι να κάνει καινούργιο συκώτι από το γέλιο. 

Ναι, ναι, ‘’Δικαιοσύνη παντού’’ λένε, αλλά έλα που ήταν η ώρα ανοικτή και χραααπ ήρθε η ρομπατσίνα από το Ειδικό 

Δικαστήριο με ψήφους 13 έναντι 0! Ναι, παμψηφεί βγήκε η καταδικαστική απόφαση για τον κολλητό του Τσίπρα, που 

σημαίνει ότι η απόφαση ήταν εύκολη γιατί τα στοιχεία ήσαν καταλυτικά. 



Και προσέξτε: Όταν λέμε Ειδικό Δικαστήριο δε μιλάμε για τίποτα δικαστές της σειράς, αλλά για τον ‘’αφρό’’ του Δικαστικού 

Σώματος,  που απαρτίζεται από 13 μέλη, 7 του Αρείου Πάγου και 6 του Σ.τ.Ε, που δεν επιλέγονται, αλλά κληρώνονται. 

Χρονάκια δύο με τριετή αναστολή έγραψε το κοντέρ και αφήστε τώρα τους Τσιπροπαππάδες να τρέχουν και να μη φτάνουν. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν δικασταί 
Τελικά, δικαιώθηκε ο Τσίπρας που έλεγε πως ‘’υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας’’, μόνο που έκαναν σεφτέ με το alter ego 

του, τον Παππά. Ναι ρε παιδιά. Υπάρχουν και παραϋπάρχουν δικασταί, που τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί και από εδώ και 

 

Τι ήθελες 
και το ‘λεγες μωρέ; 

Για να μας 
αποδείξουν ότι 

όντως υπάρχουν; 

 

Ευτυχώς 

υπάρχουν 

δικασταί  

εις τας Αθήνας… 
 



πέρα θα κυκλοφορεί με μια καταδίκη στην καμπούρα του, που θα γράφει: ‘’Αμετάκλητα ένοχος-Χρονάκια δύο’’. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κι επειδή αμφιβάλλω αν ξέρει ο ‘’άχαστος’’ από ποιόν προήλθε και γιατί ελέχθη το συγκεκριμένο τσιτάτο, καθώς δεν τον 

κόβω για ιδιαίτερα διαβαστερό, κάτι που μας το μαρτυρά το γεγονός, ότι αν και απόφοιτος του Πολυτεχνείου, δεν έμαθε 

ακόμα τι σημαίνουν οι 180ο και οι 360ο,,  άντε να πούμε την ιστορία του ‘’ευτυχώς υπάρχουν δικασταί εις τα Αθήνας’’ γιατί 

έχει την ιστορική αξία του:  

 

 

Δε λέω, καλό 
το σύνθημα Αλέξη, 
αλλά έχει ένα κακό. 

 Η εφαρμογή του 
ξεκίνησε από μένα; 



Ήταν η 17η Μαΐου του 1929 ,την ημέρα που ξεκίνησε την πορεία του στα δικαστικά πράγματα το Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Μιλώντας στην έναρξη της λειτουργίας του ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, είπε χαρακτηριστικά 

για τη δημιουργία του και την ανάγκη της παρουσίας του στην απονομή δικαιοσύνης: 

’’Εάν τυχόν ηθέλητε ακυρώσει και την σοβαροτέραν έτι πράξιν της κυβερνήσεως, δεν θα δυσφορήσω, αλλά πρώτος 

εγώ θα σας συγχαρώ. Διότι θέλω κάθε πολίτης, ακόμη και ο πλέον ανυπεράσπιστος αγρότης εις τας εσχατιάς του 

κράτους, να δύναται να είπει προς την Διοίκησιν, που τον αδικεί, την φράσιν του μυλωνά του Πότσδαμ*: “Υπάρχουν 

δικασταί εις τας Αθήνας!” 

 

*Σ.Σ: Επειδή ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αναφερθεί στο ‘’μυλωνά του Πότσδαμ’’, ας πούμε επί τροχάδην το χρονικό της 

φράσης που έρχεται από τη Γερμανία και συγκεκριμένα από μια διένεξη μεταξύ του Φρειδερίκου του Μέγα βασιλιά της 

Πρωσίας και ενός ταπεινού μυλωνά. Συγκεκριμένα, όταν ο βασιλιάς θέλησε να κτίσει στο Πότσδαμ ένα ‘’φαραωνικό’’ 

ανάκτορο κατ’ απομίμηση των Γαλλικών Βερσαλλιών, έκρινε πως ο θόρυβος που θα έκανε ένας παρακείμενος ανεμόμυλος 

θα τον ενοχλούσε και ζήτησε να τον αγοράσει. Ο μυλωνάς αγνόησε τις απειλές του βασιλιά και αρνήθηκε να τον πουλήσει 

λέγοντας, πως τον θεωρούσε ιερή κληρονομιά.  Όταν οι πιέσεις και οι απειλές του βασιλιά κλιμακώθηκαν, ο μυλωνάς του 

είπε ευθαρσώς.  ‘’Ναι, αλλά υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο’’. Μετά από αυτή την απάντηση ο Φρειδερίκος υπαναχώρησε 

καθώς τον χαροποίησε  η εμπιστοσύνη που έδειχνε ο λαός του στη Δικαιοσύνη. 

 

Σύνορα το ψέμα δε γνωρίζει 
Ο Λόης σας το είχε πει και αμαρτίαν ουκ έχει, πως είναι θέμα χρόνου να δούμε την Τσαπανίδου να την παίζουν στις 

επιθεωρήσεις. ‘’Κάθε γουλιά και μαργαριτάρι’’ είναι η Παρθενόπη, που έφαγε χοντρή ξεφτίλα προχθές στην ΕΡΤ, όταν είπε!  

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ποτέ ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς εύκολα 

εάν ανατρέξει στο google και βρει την ακριβή δήλωση.’’ 

Ναι, έτσι είπε η Τσαπανίδου και ξεκαρφώθηκαν και τα κεραμίδια από τα γύρω σπίτια, όχι μόνο από το ψέμα που αμόλησε, 

αλλά γιατί παρέπεμπε και τους τηλεθεατές στο google! Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα: Είναι τόσο ψεύτρα, που κάνει το άσπρο, 

μαύρο στα μούτρα μας; Είναι τόσο άσχετη, αν και δημοσιογράφος χρόνια στο κουρμπέτι, που αγνοεί τις μπαρούφες που έχει 

-κατά καιρούς- αμολήσει ο Τσίπρας ή μήπως από τότε που προσχώρησε και επίσημα στον ΣυΡιζΑ έγινε τελείως γκαγκάου; 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δε μου λες Αλέξη, 
τώρα που κολυμπούσες, 

μήπως είδες 
τίποτα σύνορα    
στη θάλασσα; 

Τι λες μωρέ! 
Έχει σύνορα 
η θάλασσα 
και δεν το 
ξέραμε; 

Ναι ρε κορίτσια και αγόρια της 

στήλης. Μόνο γκαγκάου θα σε 

παρέπεμπε στο google όταν εκ 

των προτέρων γνώριζε πως 

θα γινόταν ξεφτίλα. 

Και βέβαια, επειδή οι αποδώ 

δεν είναι γκαγκάου πήραν τη 

δήλωση της Τσαπανίδου και 

την έκαναν σημαία, αφού την 

ίδια στιγμή ανέβασαν το βίντεο 

που ο ‘’μοναχογιός’’ της 

αλήθειας’’ στις 8 Σεπτεμβρίου 

του 2015 στην ΕΡΤ έλεγε με 

ύφος ειδήμονα και στόμφο 

καρδινάλιου: 

‘’Έχει σύνορα η θάλασσα και 

δεν το ξέραμε;’’ 

Προσωπικά, περίμενα, πως 

λόγω εμπειρίας, η Ποπάρα θα 

ήταν πιο προσεκτική και δεν 

θα ακολουθούσε τη ρότα που 

έχουν κάνει τρόπο πολιτικής 

οι  Ζαίοι, να λένε τα ψέματα με  

 

   

τον ίδιο ρυθμό που αναπνέουν. Ναι μετά τον Ηλιόπουλο, που τέτοιο ‘’δικολάβο’’ εκπρόσωπο Τύπου είχα να δω από την 

εποχή του Γεωργαλά, έλεγα πως κάτι θα άλλαζε με την έλευση της Τσαπανίδου. Αλλά τέτοιες αλλαγές, είναι απαγορευμένες 

στον ΣυΡιζΑ, που έχει το ψέμα, την παραπλάνηση και τη διαβολή στο DNA του.  



 

 

 

‘’Η ψυχή της ψυχής’’ 
Έλεγε σε συνέντευξή του στις 22 Δεκαμβρίου 2019 ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης  

του ΣυΡιζΑ:  “Ο Παύλος Πολάκης είναι η ψυχή της ψυχής του ΣυΡιζΑ”… 

Και λέει με τη σειρά του ο Λόης: Δεν λέω, είναι αναφαίρετο δικαίωμά σου να έχεις τον Πολάκη κορώνα στο κεφάλι 

σου κι επειδή καταλαβαίνω ότι σε ενοχλεί η λέξη ‘’κορώνα’’, άντε να πω σάπκα με καρφιτσωμένο το σφυροδρέπανο. 

Όπως δικαίωμά σου είναι να βγαίνεις  στον τηλεοπτικό φακό και να παριστάνεις τον διαπρύσιο κήρυκα της 

αξιοκρατίας εσύ που από πιτσιρικάς προσελήφθης στην ΕΡΤ3 και ‘’σιτιζόσουν στο …Πρυτανείο’’ (τον κρατικό κορβανά 

εννοώ) για καμιά 23αριά χρόνια. Όμως δεν είδα πουθενά να βγαίνεις και να καταδικάζεις τις ‘’προγραφές’’ των 

συναδέλφων σου από την …’’ψυχή της ψυχής του ΣυΡιζΑ’’, που μόνο τις διευθύνσεις τους δεν έβαλε στην ανάρτησή 

του για να ξέρουν που θα τους βρουν οι διάφοροι Ρουβίκωνες... 

 

Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


