
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά 

 

Τα ‘‘όρνεα’’ της πολιτικής 
ούτε αυτή την τραγωδία  

δεν σεβάσθηκαν. 
Όλα θυσία στο βωμό της 

αρρωστημένης ιδεοληψίας 
τους και της ακόρεστης 

βουλιμίας τους για εξουσία. 

 

 

 

 

‘’Ματωμένοι’’ ψήφοι 
Φίλες και φίλοι του Λόη χαίρεται-αντιχαίρεται και τα τοιαύτα, 

Με την Ελλάδα να στέκεται αποσβολωμένη και θρηνούσα ταυτόχρονα, τις δεκάδες  

των νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών, ο Λόης γράφει με συντριβή αυτές τις 

γραμμές γιατί κάποια πράγματα όσο και αν πονάνε κι ενοχλούν, πρέπει να λέγονται 

με τ’ όνομά τους και να γράφονται. 

Ο Λόης δεν θα κάνει τον ανακριτή, γιατί δεν του επιτρέπεται να επιμερίζει ευθύνες 

και να κατονομάζει τα αίτια που προκάλεσαν το πρωτόγνωρο δυστύχημα, αφού είναι 

κάτι πέραν του γνωστικών του εύρους. Αυτό είναι υπόθεση των ειδικών και της  

 

 

ΝΕΚΡΟΙ 

ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

ΤΕΜΠΩΝ 

 

δικαιοσύνης, που πρέπει να τους αφήσουμε απερίσπαστους να επιτελέσουν το έργο τους.  

Όμως, δε μπορεί να σιωπήσει και να μην πάρει θέση εμπρός στο επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, η Αριστερά  για μια ακόμη 

φορά να τυμβωρυχεί και επενδύοντας στο θυμικό των Ελλήνων να επιδιώκει να κερδίσει ‘’ματωμένους’’ ψήφους μέσω της  
 



θλίψης και της οργής που δικαίως διακατέχουν τους ψηφοφόρους, Επομένως δεν είναι διόλου τυχαίο που 24 ώρες μετά την 

τραγωδία η Αριστερά είχε –ήδη- βγει στους δρόμους σπάζοντας, καίγοντας, καταστρέφοντας. 

 

Σα να μην πέρασε μια μέρα από το 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η φωτογραφία του ‘‘newsbeast’’ είναι κάτι παραπάνω 

από εύγλωττη.  Εάν παρατηρήσετε τα πανό των σε 

διατεταγμένη υπηρεσία ‘‘στρατευμένων’’ διαδηλωτών 

της Αριστεράς,  οι ‘‘επαναστάτες’’ του καναπέ   

δεν διαμαρτύρονται για τους νεκρούς των Τεμπών, 

κάτι που θα είχε λογική, 

αλλά κατά της Κυβέρνησης και κατά του Κεφαλαίου! 

Δεν είναι τυχαίο που επιχειρεί να επαναλάβει τα 

αίσχη του 2008 όταν με αφορμή το θάνατο του 

Γρηγορόπουλου ρήμαξε την Αθήνα και την 

βύθισε μέχρι το λαιμό στην ανομία. 

Όπως δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό που τους ‘’καίει’’ 

δεν είναι ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων, 

ούτε να προχωρήσει άμεσα η ανεύρεση των 

αιτίων και η απονομή δικαιοσύνης. Αυτούς τους 

απασχολεί το πώς θα γυρίσουν την Ελλάδα στον 

19ο αιώνα, στον Μαρξ δηλαδή, σταματώντας τις 

ιδιωτικοποιήσεις και επιστροφή στον ιστορικά 

αποδεδειγμένα αποτυχημένο κρατισμό. Κι αυτό 

δεν το εικάζει ο Λοής, αλλά το αποδεικνύουν τα 

πανό που κράδαιναν εμπρός στα γραφεία της 

HELLENIC TRAIN, που δεν είχαν ίχνος 

αναφοράς στο θλιβερό γεγονός, αλλά εστρέφοντο 

ευθέως κατά της κυβέρνησης, που την 

κατήγγειλαν για ‘’πόλεμο’’ (αλήθεια, πότε και που 

ανοίξαμε πόλεμο και δεν το πήραμε χαμπάρι), για 

‘’φτώχεια’’ (με 250 χιλιάδες επισκέπτες μόνο 

στην Πάτρα για την τελευταία Κυριακή των 

Απόκρεω και όλους τους χειμερινούς 

προορισμούς κλεισμένους από το Νοέμβριο και 

για   

 



για ‘’ρατσισμό’’, με τους μετανάστες -νόμιμους και μη- να απολαμβάνουν μόνο προνομίων και να μην υπόκεινται σε καμία 

υποχρέωση. 

Κι επειδή η ‘’δουλειά’’ έπρεπε να είναι …ολοκληρωμένη κοπάνισαν και μερικά συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων, για να 

είμαστε και συνεπείς ως προς αυτά που έγραφε ο κλασικός τεμπέλης, Καρλ Μαρξ. 

Αλλά το ωραίο είναι, πως την μετά καταστροφών διαμαρτυρία τους την έκαναν στα γραφεία της HELLENIC TRAIN, που 

καμία σχέση δεν έχει με τα συστήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, με τους μηχανοδηγούς, με τους σταθμάρχες κλπ, αφού 

όλα αυτά έχουν να κάνουν με το κρατικό κομμάτι των σιδηροδρόμων, την ‘’ΤΡΑΙΝΟΣΕ’’. 

 

Χραααπ η καρπαζιά   
Όμως επειδή οι άνθρωποι αυτοί, είναι σαν τα αρπακτικά που οσφρίζονται το ‘’πτώμα’’ από κάτι χιλιόμετρα, έτσι και αυτοί, 

που δεν αφήνουν ευκαιρία να πέσει κάτω, τη στιγμή που κάθε Κομματική εκδήλωση και παρέμβαση είχε ανασταλεί λόγω του 

τριήμερου εθνικούς πένθους, οι Αριστεροί βρήκαν την ευκαιρία να κουρελιάσουν την σιωπηρή πολιτική συμφωνία. 

Πάρτε για παράδειγμα τον …μέγα δημοσκόπο Βερναδάκη, ξέρετε, αυτόν, που το 2019 ενώ ο ΣυΡιζΑ προεκλογικά ανέβαινε 

σκαλί-σκαλί την εξέδρα της γκιλοτίνας των Εκλογών και με το αποτέλεσμα να φωνάζει από χιλιόμετρα μακριά ότι θα είναι 

‘’σφαλιάρια ξεγυρισμένη’’, αυτός παραμύθιαζε τον Τσίπρα πως προηγούνται δημοσκοπικά. 

Βέβαια,  όταν άρχισαν να πέφτουν οι καρπαζιες, χραααπ στις Ευρωεκλογές, χραααπ στις δημοτικές, χραααπ στις 

περιφερειακές και χραααπ στις εθνικές εκλογές, ο Τσίπρας με τον σβέρκο κόκκινο, τον έκανε πέρα, αλλά η ώμα είχε γίνει 

και δεν άλλαζε.   

Αυτός λοιπόν, που για -φαντασθείτε- έκανε και υπουργός, με αναρτήσεις του καλούσε τον κόσμο να βγει στις πλατείες να 

διαμαρτυρηθεί για την τραγωδία των Τεμπών. 

Κανένας σεβασμός προς τους νεκρούς. Κανένας σεβασμός προς τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, αλλά ευκαιρία 

δοθείσης, ας κάνουμε ζημιά στην κυβέρνηση. Τίποτα δεν τους φρενάρει από τον κατήφορο, αρκεί να γίνει η δουλειά. 

 

Το …‘’πλυντήριο’’ 
Κι αφού ο Θάνος Πλεύρης και ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκαν από τη πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας, με την 

εικόνα  του  συντετριμμένου Καραμανλή να  μη φεύγει από το μυαλό μου, ο Τσίπρας έστειλε το Νίκο Παππά να δείξει με την  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν κύριε Πρόεδρε  
πάτε όλο ευθεία, 
θα συναντήσετε  

πρώτα τη Μάνδρα 
 και πιο κάτω το Μάτι… 

Ο Τσίπρας στα Τέμπη. Πίσω του ο ‘‘διχρονίτης’’ 
Παππάς, που κάπως πρέπει να τον ‘‘ξεπλύνουμε’’ 

βρε αδερφέ… 

παρουσία του ότι στον ΣυΡιζΑ άπαξ και είσαι 

κολλητός με τον Πρόεδρο, θα κάνουν τα πάντα 

μέχρι και …μπουγάδα θα βάλουν για να σε 

‘’ξεπλύνουν’’, ακόμα και αν κουβαλάς στην 

καμπούρα σου  αμετάκλητη καταδίκη 2 ετών 

(την ανώτατη που προβλέπει ο νόμος) από το 

Ειδικό Δικαστήριο για ‘’παράβαση καθήκοντος’’. 

 

Ο …ευαίσθητος 
Όμως το γελοίο του πράγματος δεν είναι το 

‘’ξέπλυμα’’ του Παππά, αλλά πως ο άνθρωπος 

που λέγεται Τσίπρας έγινε ξαφνικά …ευαίσθητος 

και έτρεχε στα Τέμπη για να δώσει και αίμα 

μάλιστα! Ποιος αυτός, που για τους νεκρούς της 

Μάνδρας και του Ματιού, όχι αίμα δεν έδωσε, 

αλλά ούτε καν …ούρα. 

Ο Τσίπρας, που όταν στις 15 Νοεμβρίου του 

2017 πνίγηκε το Μάτι και χάθηκαν 24 

άνθρωποι, δεν έκανε τον κόπο να πάει αμέσως, 

αλλά άφησε να περάσουν κάνα-δυό μέρες και 

παίρνοντας αλα μπρατσέτα τη Δούρου, πήγε 

στην  περιοχή.  Προσέξτε:  Στην περιοχή πήγε 

σαν  περαστικός και όχι στην ίδια τη Μάνδρα, όπου παρέμεινε εκεί σκάρτο κάνα 10λεπτο  βλέποντας τη βουλιαγμένη 

στις λάσπες πόλη από έναν περιφερειακό δρόμο. Κι αυτό, με μπόλικη ασφάλεια γύρω του για το φόβο καμιάς δυσάρεστης 

έκπληξης. Και αφού είδε ό,τι είδε, αμέσως μετά την ‘’έκανε’’ για τη Σουηδία και το Γκέτεμποργκ παρέα με την 

Αχτσιόγλου ώστε να παραστούν στη ‘’διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα για τη δίκαιη απασχόληση’’. 

Ναι, έτσι έκανε και αμφιβάλω αν θα πήγαινε έστω κι έτσι, σαν περαστικός δηλαδή, αν δεν είχε -πάει –ήδη- στη Μάνδρα ο  



αρχηγός της τότε Αξιωματικής αντιπολίτευση Κυριάκος Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Βέβαια, περιττεύει να σας πω, πως δεν ανέλαβε καμία πολιτική ευθύνη, ούτε ζήτησε καμιά συγγνώμη για αυτά που έγιναν 

στη Μάνδρα, παρά μόνο τα φερέφωνα της Κουμουνδούρου βρήκαν ευκαιρία  να κατηγορούν τους προηγούμενους και την 

τότε Δήμαρχο της Μάνδρας, γιατί βλέπετε η γυναίκα είχε ένα …κουσούρι. Ήταν άνθρωπος του Ευάγγελου Βενιζέλου… 

Κι αφού σύμφωνα με τα παπαγαλάκια του Μαξίμου και της Κουμουνδούρου έφταιγαν μόνο οι προηγούμενοι, βγήκε λάδι η 

Δούρου, που ποτέ και για τίποτα δεν φταίει… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν η Μάνδρα έψαχνε  
τους νεκρούς της 
μέσα στις λάσπες 

 
Έγραφε στις 20 Νοεμβρίου του 2017 

ο μακαρίτης Θέμος Αναστασιάδης: 

‘‘Κανένας άλλος πρωθυπουργός πριν 
απ’ αυτόν δεν εγκατέλειψε τη χώρα 
μέσα σε θεομηνία, με νεκρούς και 

αγνοούμενους, κάνοντας απλώς ένα 
τηλεσόου κοντά στον τόπο της 

τραγωδίας για να πάρει αμέσως μετά 
το... liar-jet και να διαφύγει στη 

Σουηδία για να μιλήσει εκεί για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα ενώ η μισή 

Ελλάδα πνιγόταν και έκανε 
τουριστικές βόλτες βγάζοντας 

χαρωπός φωτογραφίες στο γραφικό 
Γκέτεμποργκ’’. 

 

Ενώ η Μάνδρα ζούσε την τραγωδία της,  
αυτός στο Γκέτεμποργκ …συνέπασχε με γελάκια παρέα με  
την Αχτσιόγλου, κάνοντας βολτίτσες και βγάζοντας σέλφι! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κι επειδή ο Τσίπρας φημίζεται για την …ευαισθησία του (μη γελάτε παρακαλώ), μερικές ημέρες μετά ‘’καβάλησε’’ το κότερο 

‘’Odyssey’’ της Παναγοπούλου και πλάκωσε τις περαντζάδες στο Ιόνιο. ‘’Νάτος-νάτος ο Τσίπρας ο σκαφάτος’’ βοούσε 

ειρωνικά η πιάτσα όταν μαθεύτηκε το γεγονός, αλλά την απάντηση τους την έδωσε η ίδια η Παναγοπούλου λέγοντας, πως ο 

Η ντροπή της ντροπής. 
Και αν η Μάνδρα ήταν μια ντροπή, ήρθε και το Μάτι για να κάνει και αυτή την ίδια τη ντροπή να …ντραπεί.  

23 Ιουλίου του 2018 έγινε το μεγάλο κακό με την ανεξέλεγκτη φωτιά κι εκείνο το βράδυ είδαμε τον ‘’θίασο’’ του Τσίπρα 

να κάνει τάχατες σύσκεψη. Μια σύσκεψη–κοροϊδία, όπου μπορεί να ακούσαμε τους πιο ηλίθιους διαλόγους, αλλά κουβέντα 

για νεκρούς κι ενώ ώρες πριν είχαν ανακοινωθεί πως υπήρχαν νεκροί και μάλιστα σε μεγάλο αριθμό. Αφήστε, που ενώ η 

φωτιά είχε φθάσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν είχε τίποτα άλλο να κάψει, αυτοί έλεγαν πως το πρωΐ θα ‘’σηκωθούν’’ τα 

πυροσβεστικά αεροπλάνα, χωρίς να λένε τι θα σβήσουν, αφού άνθρωποι, δάσος, και σπίτια, είχαν ήδη καεί… 
 

 

 



‘’μοναχογιός της αλήθειας’’ είχε ανάγκη από ξεκούραση. Ναι, μωρέ δίκιο είχε η γυναίκα. Το είχε φάει ο γκασμάς και το 

ξινάρι το παλικάρι, αφήστε που του είχαν πέσει και τα πάκια. Ε, να μην πάει μια κρουαζιέρα να ξεχλιάνει; 

Και αφού το παλικάρι είχε ανάγκη για ξεκούραση, οι 103 νεκροί, οι δεκάδες σημαδεμένοι για το υπόλοιπο της ζωής τους, οι 

εγκαυματίες, οι τραυματίες, οι χήρες, τα ορφανά και οι δεκάδες ανέστιοι έπρεπε να περιμένουν να τελειώσουν οι διακοπές 

του …ευαίσθητου Τσίπρα ανά τις Ελληνικές θάλασσες μπας και τον δουν. 

Τελικά τον είδαν -για να μη λέτε ότι ο άνθρωπος αδιαφόρησε- με μια …μικρή καθυστέρηση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Η Ελευθερία Χατζηγεωργίου  
από …ομπρελοκρατούσα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, 
υπεύθυνη στο πολιτικό γραφείο του Τζανακόπουλου,  
μετά στο Μαξίμου και μετά υφυπουργός Μακεδονίας 

Θράκης. Ναι, τέτοιοι σας κυβερνούσαν και ονειρεύονται να 
σας κυβερνήσουν και τώρα… 

 

Η Ελευθερία Χατζηγεωργίου (στον κύκλο) 
παριστάνει την βαρυπενθούσα "dame de 

compagnie" του Τσίπρα στο Μάτι. 
Με τέτοια παρέα πήγε ο ‘‘άχαστος’’ στο 

Μάτι και το τραγικό είναι, πως οι κάτοικοι 
περίμεναν βοήθεια από δαύτους… 



Τώρα, αν πήγε 42 ημέρες μετά την τραγωδία, αυτό είναι λεπτομέρεια. Βέβαια, πήγε μπονώρα, στις 8:20 το πρωί (δε νομίζω 

να έχει ξυπνήσει άλλη φορά τέτοια ώρα), αλλά προκειμένου να μην πέσει επάνω στον κόσμο, αυτός ήταν ικανός να πάει και 

την ώρα του …πατσά, που λέει ο λόγος, κατά 2-τις 3 η ώρα τη νύχτα δηλαδή, για να μην έχει κάνα …κακό συναπάντημα. 

Κι επειδή όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά ο Τσίπρας φρόντισε να φυλάξει τα δικά του, γιατί δε λέει τώρα, κοτζάμ 

πρωθυπουργός να γυρίζει ξεβράκωτος, πήγε στο Μάτι έχοντας μαζί του 11 συνοδευτικά αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες. 

Μιλάμε δηλαδή για καμιά 50αριά νοματαίους, που ήσαν περισσότεροι από τους κατοίκους του Ματιού που πήραν πρέφα πως 

ήρθε στον ‘’Κρανίου Τόπο’’ τους ο αλμυροποτισμένος θαλασσόλυκος του Ιονίου και …σωτήρας τους, Τσίπρας. 

 

Αριστερός κυνισμός 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πήγε λοιπόν στο Μάτι, είχε πάρει κι ένα ύφος, 

του στυλ: ‘’Τσ, τσ, τσ, Ρε για κοίτα τι κακό που 

σας βρήκε’’, αλλά όπως η  …‘’γνωστή’’ κυρία, 

που θέλει να κρυφτεί αλλά η χαρά δεν την 

αφήνει, έτσι κι αυτός, που ό,τι και να πει, 

όποια μουτσούνα σοβαροφάνειας και να 

φορέσει, κάποια στιγμή –δε μπορεί- όλο και θα 

του βγει ο κυνισμός του καταληψία, δεν 

κρατήθηκε και την αμόλησε τη χοντράδα. Ενώ 

λοιπόν οι κάτοικοι μέσω μιας κυρίας του 

παραπονιόντουσαν ότι δεν έχουν πάρει καμία, 

βοήθεια, αυτός με ύφος τους έλεγε, ότι πρέπει 

να φτιαχτούν υποδομές και όχι να δοθούν 

χρήματα. 

Οι ντόπιοι ένοιωσαν αμήχανα, γιατί ξέρεις τι 

είναι να έχεις χάσει τα πάντα κι αυτός να σου 

λέει για υποδομές που θέλουν κάτι χρόνια για 

να γίνουν; Τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι μωρέ;  
 

 
Προσέξτε το ύφος της παρέας: 

Τον Σπίρτζη να σκέφτεται : ‘‘Ωχ, πάλι αμόλησε μπαλαφάρα’’,  
Τον Τσίπρα να χαζογελάει με την μπαρούφα του. 

 Και το έντρομο-παγωμένο ύφος της άλλης δεξιά, που δείχνει  
να αναρωτιέται:  ‘‘Από πού άραγε, θα μας έρθει η πρώτη;’’ 



Αλλά ο κυνισμός  του δεν σταμάτησε εκεί, καθώς γυρνώντας με χαζοχαρούμενο ύφος προς τη κυρία που του είχε 

παραπονεθεί της είπε:  ‘’Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ, τι θα έκανες; Θα τα σπατάλαγες’’! 

Μάλιστα. Έτσι είπε ο άνθρωπος που ζει στην καρακοσμάρα του και με μιας ‘’έμειναν παγωτό’’ μέχρι και οι συνοδοί του, γιατί 

αυτό που είπε έδειχνε ότι δεν είχε ενσυναίσθηση προς αυτά που βίωναν οι κάτοικοι και κυνισμό απέναντι στους νεκρούς 

τους, στους τραυματίες τους, στους εγκαυματίες τους και τους ξεσπιτωμένους, που από τη μια στιγμή στην άλλη δεν είχαν 

που την κεφαλή κλίναι. 

 

Ποιος Λογιόλα; Τσίπρας και ξερό ψωμί 
Κι επειδή ο Ιησουϊτισμός είναι ίδιον της Αριστεράς, επόμενο είναι η ιστορία με το Μάτι να βρίθει από Ιησουϊτισμό. Από πού 

να ξεκινήσεις και που να σταματήσεις με δαύτους. Με τον Τσίπρα, που πούλαγε τρελίτσα στη σύσκεψη το βράδυ της φωτιάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Πα-πα-πα! Τι είσαι εσύ ρε Αλέξη! 
Μπορεί εγώ να ίδρυσα το Τάγμα των 

Ιησουϊτών, αλλά εσύ με ξεπέρασες αδερφέ 
μου! 

 

Τι να κάνουμε Ιγνάτιε Λογιόλα; Δεν το ξέρεις 
πως ο  ‘‘Ιησουϊτισμός’’  είναι ένα από τα στοιχεία  

της …‘‘Ηθικής Υπεροχής’’ της Αριστεράς;   
 



και παρέα με τον Σπίρτζη, τον Πολάκη, τον Τόσκα, τον Σκουρλέτη, τον Φάμελο και τους …λοιπούς συγγενείς, δεν ήξεραν 

τίποτα για τους 103 νεκρούς και ήταν απλώς μια μεγάλη φωτιά που βρισκόταν σε ύφεση; 

Με τον Τόσκα να λέει: ‘’Προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να βρω ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι 

οι ευθύνες τις οποίες έχουμε και μπορώ να σας πω ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο και σας μιλάω έχοντας εικόνα από 

πρώτο χέρι γιατί ήμουν όλες αυτές τις ημέρες και είμαι όλες αυτές τις ημέρες στο κέντρο επιχειρήσεων του 

Πυροσβεστικού Σώματος, δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη.’’; 

Ή τη Δούρου να θεωρεί απλώς μια …‘’στραβή’’ τους 103 νεκρούς λέγοντας: ‘’Έτυχε η “στραβή” στη βάρδιά μου’’; 

Κι επειδή ο Λογιόλα ωχριά εμπρός στον Τσίπρα, πάρτε τον Τσίπρα του 2017 (Μάνδρα) και του 2018 (Μάτι), που σαν 

πρωθυπουργός ούτε που νοιάστηκε για τους 127 νεκρούς των δύο αυτών περιοχών, που δεν ζήτησε καμία συγγνώμη, που 

δεν ανέλαβε καμία ευθύνη, αλλά τώρα που είναι στην αντιπολίτευση, πήρε τον Παππά, ξέρετε, εκείνον που καταδικάστηκε 

με αμετάκλητη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, μπας και τον ‘’ξεπλύνει’’ κι έτρεχε στη Λάρισα, γιατί τώρα, στα πίσω-

πίσω τον έπιασε ο πόνος. Μέχρι αίμα έδωσε ο Τσίπρας, που και βδέλλες  θα δεχόταν να του βάλουν στο σβέρκο μπας και 

αρπάξει καμιά ψήφο. 

 

Αυτή είναι η διαφορά μας 
Και μια σειρά ερωτημάτων, όχι γιατί δεν ξέρετε τις απαντήσεις, αλλά για να κάνετε τη σύγκριση: 

Πόσες πορείες διαμαρτυρίας έγιναν; Πόσα σχολεία κατέβηκαν στους δρόμους; Πόσα παιδάκια τα χρησιμοποίησαν σαν 

‘’ασπίδες’’ στην πρώτη γραμμή στις διαδηλώσεις; Πόσοι συνδικαλιστικοί φορείς κήρυξαν απεργίες; Πόσες τζαμαρίες 

έσπασαν; Πόσες φωτιές μπήκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όταν επί κυβερνήσεως ΣυΡιζΑ είχαμε 24 νεκρούς στη 

Μάνδρα και 103 νεκρούς στο Μάτι; 

Η απάντηση είναι γνωστή: Τίποτα δεν έγινε, μύτη δεν άνοιξε, αγανακτήσαμε αλλά σεβασθήκαμε τους νεκρούς, ζητήσαμε 

απλώς Δικαιοσύνη και μείναμε το βουβό πόνο μας. 

Αυτή είναι η διαφορά μας από την Αριστερά. Εμείς να μην εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο και να σεβόμαστε τους 

νεκρούς, ενώ αυτοί σκυλεύονται τα πάντα. 

Δώστε νεκρούς στους Αριστερούς για να έχουν πάτημα και πρόσχημα ώστε να κατεβαίνουν στους δρόμους, και πάρτε τους 

και την ψυχή.  



Υ.Γ1: Λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, μη νομίζεις καταδικασμένε από το Ειδικό 

Δικαστήριο σε δύο χρόνια φυλακή Νίκο Παππά, πως σε ξεχάσαμε. 

Σύντομα θα επανέλθουμε… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:  
 

"Αλλά για αυτό δε θα 
αποφασίσουν κάποιοι 

δικαστές. Θα αποφασίσει ο 
ελληνικός λαός.  

Ο οποίος με την εντολή του 
θα φέρει δικαιοσύνη παντού.’’ 

 

 

Συγγνώμη …διχρονίτη πρώην υπουργέ, αλλά για εξήγησέ μου για να καταλάβω  
κι εγώ, που δεν ξέρω πολλά πράγματα από πολιτική: 

Στον Ελληνικό λαό (πες το καλύτερα Λαϊκό δικαστήριο), που υποκαθιστώντας  
τους 13 ανώτατους δικαστικούς  θα αποφασίσει για την τύχη σου, συμπεριλαμβάνεις  

και τους Πακιστανούς ψηφοφόρους του ΣυΡιζΑ;  



Υ.Γ.2: Ούτε εσένα ξεχάσαμε ευγενέστατε και υπόδειγμα πολιτικού πολιτισμού Παύλο Πολάκη. 

Κι αν δεν έχεις γούνα, μη σκοτίζεσαι. Εμείς πάντως, τα  ράμματα τα έχουμε… 
 

Αυτά για σήμερα, 

 θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα 

Τα δέοντα στις/στους συζύγους σας 

Πάντα δικός σας 

Λόης 

 (κατά κόσμον Γιώργος Ρεκουνιώτης-Κυριακόπουλος) 


