
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρε τι βιασύνη είναι αυτή; 

‘’Τι να πεθάνεις Σάββατο βράδυ, τι Κυριακή πρωΐ’’ λέει ο λαός μας, αλλά αυτό -ως φαίνεται- δεν το έχουν ακούσει οι  Ζαίοι. 

Μόνο έτσι εξηγείται το γεγονός ότι αγωνιούν για το πότε θα γίνουν οι Εκλογές, τη στιγμή που το αποτέλεσμά τους είναι 

δεδομένο. Και είναι δεδομένο, όχι γιατί το λέει ο Λόης, αλλά το μαρτυρούν οι καθημερινές αντιδράσεις τους, που δείχνουν 

ταραχή, αδιέξοδο, απελπισία. Το γεγονός, ότι ωρύονται στις τηλεοράσεις, ότι κατεβάζουν το επίπεδο του πολιτικού λόγου 

στο επίπεδο του πολιτικού απόπατου, ότι καθυβρίζουν τους αντιπάλους τους, ότι αμολάνε το ένα ψέμα μετά το άλλο, με  

κορωνίδα σε όλο αυτό το psycho το να λένε μονότονα πως θα κερδίσουν τις Εκλογές, αποτυπώνει τον πανικό τους εμπρός 

στον εφιάλτη της κάλπης. 

Προσωπικά τους κατανοώ που τρέμει το φυλλοκάρδι τους για το εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς από τη λελογισμένη 

αντίδραση του κόσμου για την τραγωδία των Τεμπών, όχι μόνο δεν εισπράττουν τίποτα, αλλά χάνουν και κάποιο μικρό 

ποσοστό κι από πάνω. Κι  αυτό σημαίνει, ότι  αυτοί που επηρεασμένοι από το αποτρόπαιο γεγονός των ημερών 

απομακρύνθηκαν από τη Ν.Δ, πως είναι πολύ εύκολο να επανακάμψουν μόλις αρχίσει να καταλαγιάζει η λογική αντίδραση 

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά 

 

 

 

 

Αφού όπως μας είπε  
ο Σπίρτζης: ’’Για τα 
Τέμπη δεν φταίει η 

κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ’’, 
τότε γιατί λάκισαν  

στην πρόκληση για 
‘‘ντιμπέΐτ’’ μεταξύ 

αυτού και του 
Γεραπετρίτη; 

Και αφού δεν φταίνε,  
τι φοβούνται και 

κρύβονται οι Ζαίοι; 
 

 

«Τι θα πει κατ’ αντιπαράσταση; Όχι 

βέβαια, ο Καραμανλής, ο Γεραπετρίτης, 

η κυβέρνηση είναι αυτοί που πρέπει να 

εξεταστούν και να 

απολογηθούν»<p>Πηγή: <a 

target="_blank" 

href="https://www.iefimerida.gr">iefim

erida.gr</a> - <a target="_blank" 

href="https://www.iefimerida.gr/politiki

/o-syriza-kalesei-boyli-gerapetriti-

karamanli-tempi">Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «όχι» 

σε κατ' αντιπαράσταση συζήτηση για τα 

Τέμπη Γεραπετρίτη-Σπίρτζη - 

iefimerida.gr</a></p> 



με βάση το θυμικό. Εάν μάλιστα σκεφθούμε,  πως δεν μετακινήθηκαν προς τον ΣυΡιζΑ ή στα άλλα Κόμματα, αλλά πέρασαν 

στους αναποφάσιστους και σ’ εκείνους που λένε ότι θα απέχουν από την Εκλογική διαδικασία, τότε μπορούμε να πούμε 

σχεδόν με βεβαιότητα, ότι η επάνοδός τους στη Ν.Δ είναι θέμα χρόνου και σωστών χειρισμών. 

 

Ακατάσχετη και ακόρεστη 
Από την άλλη, βλέποντας ότι ο ΣυΡιζΑ δεν καρπώνεται ούτε ίχνος από τη φθορά της Ν.Δ δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. 

Αυτοί προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά είναι ικανοί –όπως μας δείχνει το παρελθόν τους- να μετέλθουν κάθε θεμιτό 

και αθέμιτο μέσον. Και αν είναι θεμιτό, κανένα πρόβλημα και ουδείς ψόγος. Οι Εκλογές δεν κερδίζονται με ανταλλαγή 

φιλοφρονήσεων, ούτε με προφορές φοντάν και λουλουδιών στον αντίπαλο. Στον αντίποδα όμως, με το βεβαρυμμένο 

παρελθόν που συνοδεύει τον ΣυΡιζΑ, είναι πλέον ή βέβαιον, πως οι ιδεοληπτικοί (‘’αρρωστάκια’’ πείτε τους καλύτερα) της 

Αριστεράς θα επιδιώξουν να κάνουν την Αθήνα, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις, Βαγδάτη. 

Ήδη, όπως έχετε διαπιστώσει, μέσω των καθημερινών κινητοποιήσεων προσπαθούν να αναβιώσουν την ‘’Κάτω Πλατεία’’ 

βοηθούντων και των αντιεξουσιαστών που μπαινόβγαιναν στο δικό τους μπλοκ, σύμφωνα με την καταγγελία της Παπαρρήγα 

στη Βουλή. Και ‘’βοηθάνε’’ τα καλόπαιδα των Εξα(χ)ρείων σπάζοντας επιχειρήσεις, καίγοντας και καταστρέφοντας μνημεία 

(Marfin). Και αυτό γαϊτανάκι βίας και ανομίας θα συνεχισθεί, με οδηγό τους το 2008 και το 2012. Με μια διαφορά: Τότε 

τους βγήκε, τώρα όμως δεν θα τους βγει. 

Όμως, επειδή η βία είναι στο αίμα της Αριστεράς, πολύ φοβάμαι, πως δεν θα σταματήσουν εκεί, αλλά θα την κλιμακώσουν 

κατά προσώπων που τους είναι ενοχλητικά. Το 2012 με τους αιμόφυρτους βουλευτές, με τις πολιορκίες, τους 

προπηλακισμούς, το κυνήγι  πολιτικών και με τη Βουλή να θυμίζει το πολιορκημένο Μεσολόγγι δεν είναι μακριά για να 

ξεχασθεί. Δεν έχει περάσει δα και κάνας αιώνας. Μόλις 10-11 χρόνια απέχουμε από τότε. 

Κι επειδή η βουλιμία των Αριστερών για εξουσία είναι ακατάσχετη και ακόρεστη, ασχέτως που όταν την πάρουν δεν ξέρουν 

τι να την κάνουν, δεν το έχουν σε τίποτα να επιχειρήσουν αναβίωση εκείνης της εποχής, γιατί όπως τελείως κυνικά 

ομολόγησε η Αχτσιόγλου:  ‘’Η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την Αριστερά’’. 

 

Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουν αυτοί 
Ναι, αυτή είναι η Ελληνική αναχρονιστική Αριστερά. Μια κάστα Συνιστωσών και γκρουπούσκουλων που μαγαρίζουν τα 



Πανεπιστήμια, ημιπεριθωριακοί, αργόσχολοι, που αποστρέφονται τους νοικοκύρηδες και τους αποκαλούν ειρωνικά ‘’κυρ- 

‘’Παντελήδες’’ και που αμολάνε αμπελοφιλοσοφίες αραχτοί σε 4 καρέκλες, μία για τον καλομαθημένο πισινό τους, μια για τα 

απλωμένα πόδια τους και δύο για τα τσακωμένα με τη δουλειά χεράκια τους.  Επαναστάτες του καναπέ, που δεν θέλουν 

τίποτα να αλλάξει σ’ αυτόν τον τόπο και που μισούν την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί απαιτεί κανόνες, συνέπεια και 

εργατικότητα . Γι’ αυτό και ομνύουν στο όνομα του αντιπαραγωγικού κρατισμού με το βλέμμα στραμμένο στο αραλίκι που 

μέσω αυτού επιζητούν, όπως μας το μαρτυρούν και κάποια από τα πανό τους στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, που 

εξόρκιζαν τις ιδιωτικοποιήσεις.  

Το θέμα όμως, δεν είναι τι θα κάνουν αυτοί, αλλά εμείς. Θα τους αφήσουμε να καταλυμαίνονται τη δημοκρατία μας; Να μας 

γυρίσουν στους Τσακαλώτους, στους Φίληδες, στους Πολάκηδες, στους Μουζαλάδες, στους Κατρούγκαλους στις Φωτίου, 

στις κυρα-Τασίες και στα υπόλοιπα μέλη του ‘’θιάσου’’ της Κουμουνδούρου; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Είπε το στέλεχος της Αριστεράς 
Νίκος Μπελαβίλας, 

υποψήφιος  Δήμαρχος του ΣυΡιζΑ στο Δήμο 

Πειραιά το 2019, τότε που πήρε  το 

…‘‘μεγαλειώδες’’ 14,6% και τώρα υποψήφιος 

βουλευτής του ΣυΡιζΑ στην Α΄ Πειραιώς: 

‘‘… ο Παύλος αψύς, ενοχλητικός, 

παρορμητικός είπε φανερά ό,τι πολλές και 

πολλοί από εμάς λέμε κρυφά, κατ’ ιδίαν και 

μαζί μας ολόκληρος ο ελληνικός λαός.’’ 

 
Και λέει με τη σειρά του ο Λόης: 

Και να μην ήξερα τίποτα για το Νίκο 

Μπελαβίλια, έφθανε να τον δω για να 

καταλάβω ποια ιδεολογία υπηρετεί. 
Επομένως, δεν μου προκαλεί καμία 

αίσθηση η τοποθέτησή του για τον 

Πολάκη, γιατί η ‘‘μαγιά’’ του ΣυΡιζΑ τα 

ίδια και χειρότερα με τον Μπελαβίλια 

πιστεύει και ενστερνίζεται. 

Το πρόβλημα-ντροπή για την πολιτική 

της Αριστεράς αλλά και για τον 

πολιτικό πολιτισμό της Ελλάδος, δεν 

είναι ο Πολάκης, αλλά οι ‘‘Πολάκηδες’’. 

Και έχουν μαζευτεί πολλοί -να ξέρετε- 

στον ΣυΡιζΑ, με πρώτο και …χειρότερο 

τον άνθρωπο, που αφού εξέθρεψε τον 

Πολακισμό τώρα στοχοποιεί το 

εκτελεστικό του όργανο, τον Πολάκη. 

Πρόκειται για τον πολιτικό ‘‘Ιησουίτη’’ 

Αλέξη Τσίπρα...  

 



Δεν κόβουμε το κλαρί 
Κι επειδή ο Λόης ακούει, απορεί και εξίσταται με κάποιους που λένε πως θα απέχουν από τις Εκλογές για να τιμωρήσουν 

την κυβέρνηση και κάποιους ακόμα πιο πολιτικά αυτόχειρες να δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν αντισυστημικά, δε γίθνεται να μη 

σταθεί στην τρέλα αυτή, γιατί περί καθαρής τρέλας πρόκειται. 

Το θέμα φίλε μου δεν είναι που θέλεις να τιμωρήσεις την κυβέρνηση, αλλά πως θα τιμωρήσεις ανεπανόρθωτα την ίδια την 

Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν είσαι μόνο εσύ, αλλά και τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, που δε χρωστάνε τίποτα να ξαναζήσουν τον 

εφιάλτη της περιόδου 2015-2019. 

Όμως, καθώς ο Λόης σ’  ακούει να λες, πως η Ν.Δ δεν φρόντισε να αλλάξει –ως όφειλε- τα κακώς κείμενα στη χώρα μας, 

θα σου πει δυό πράγματα ακόμα: 

Πρώτον, πως οι παθογένειες οι νοοτροπίες και οι άθλιες πρακτικές 193 ετών δεν γιατρεύονται σε μια και μόνο 4ετία. 

Εξάλλου ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν έχει πει ποτέ, πως μέσα σε μια θητεία του θα έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε Ελβετία. 

Γι’ αυτό έχει επανειλημμένως δηλώσει, πως θέλει άλλη μια 4ετία ώστε να ολοκληρώσει την προσπάθεια που ξεκίνησε από 

το καλοκαίρι του 2019. 

Δεύτερον, το να μπει μια τάξη και να σβηστούν τα κακώς κείμενα, δεν είναι μόνο υπόθεση των κρατούντων, αλλά 

πρωτίστως του ίδιου του λαού, που μπορεί να βολεύεται ζώντας σε ένα κράτος χαλαρό, αλλά αυτή η χαλαρότητα έχει να 

κάνει μόνο με το εφήμερο, γιατί μεσομακροπρόθεσμα κατατρώγει αυτό το κράτος, δηλαδή εμάς τους ίδιους. 

Εάν λοιπόν φίλη και φίλε σας έχει λείψει η ‘’χυμαδούρα’’ της Κουμουνδούρου, εμπρός λοιπόν να τους επαναφέρετε στην 

εξουσία. Αλλά όταν θα το μετανιώσετε και θα αυτοφασκελωνόσαστε, μην περιμένετε να ακούσετε λόγια παρηγορητικά από 

εκείνους που θα βογκάνε εξ αιτίας σας. Καταριλίκια θα ακούτε, γιατί εκτός από τον εαυτό σας θα έχετε πάρει κι εκείνους 

στο λαιμό σας. 

Κι επειδή ο λαός αυτός φημίζεται για την ασθενή μνήμη του, για φέρτε στο μυαλό σας και κάντε τις συγκρίσεις σας, με βάση 

το πως αντέδρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα των Τεμπών και στο πως αντέδρασε ο κρατικός μηχανισμός, 

Υγειονομικό προσωπικό, Αστυνομία, Πυροσβεστική κλπ στην περίπτωση των Τεμπών και πως είχαν αντιδράσει αντίστοιχα 

η κυβέρνηση ΣυΡιζΑ και το κράτος στην περίπτωση του Ματιού. Και βέβαια, για θυμήσου αν άκουσες τότε τον Τσίπρα να 

ζητά μια συγγνώμη από τα θύματα, αλλά αν βρέθηκε μισός –ούτε καν ένας- υπουργός του που να παραιτηθεί από το αξίωμά 

του έχοντας 103 νεκρούς και μια πόλη κάρβουνο.   



         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσύ κι εγώ 
έχουμε κάτι 

κοινό 
Φραγκίσκε! 

Μη μου πεις, 
πως έγινες  

κι εσύ Πάπας; 

Όχι βέβαια, 
απλώς και    

οι δυό έχουμε 
το αλάθητο… 

 

Τόσκας: ‘‘Προσπαθώ και για λόγους 
συνειδησιακούς να βρω τα λάθη, 
αλλά δεν βρίσκω μεγάλα λάθη.’’ 

 

  

Σπίρτζης: 
 ’’ Το «όλοι φταίμε»  

δεν ισχύει.  
Δεν φταίει  

η κυβέρνηση  

του ΣυΡιζΑ ’’. 
 

Δούρου: 
’’ Έτυχε  

η στραβή 
 στη βάρδιά 

μου ’’ 
 

 

 

 

Λόης: Πάλι καλά που δεν μας είπε: 
Κι αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε 

-εδώ δίπλα τον έχω- και τον 
Τζανακόπουλο… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρασινοφρουρών αφισοκολλητών, χώθηκαν σε κάθε πτυχή του δημόσιου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Να από κοντά και κάποιες ‘’σουφραζέτες’’ της συμφοράς που διαδήλωναν για την ‘’Ημέρα της γυναίκας’’ και βέβαια από αυτό 

το πανηγυράκι δε μπορούσαν να λείπουν οι αριστεροί, οι κομμουνιστές και οι γνωστοί περιθωριακοί της λεγόμενης 

Εξωκοινουβουλευτικής Αριστεράς πλαισιούμενοι από τους μόνιμους καταστροφείς προέλευσης Β.Π και Εξαρχείων. 

 

Ψέμα -υποκρισία – διαστρέβλωση (Ι) 
Ρε τι είναι αυτοί; Δώσ’ τους ψέμα, υποκρισία και διαστρέβλωση και παρ’ τους και την ψυχή.  Βγαίνει –που λέτε- ο Πασόκος 

που όταν γύρισαν τα πράγματα έγινε Ζαίος, ο υπουργός που κατακερμάτισε την Ε.Ο Πατρών-Πύργου για να πάρει το έργο  

ο κουμπάρος του ο Καλογρίτσας και κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση πως καθυστέρησε την υλοποίηση της σύμβασης για 

την τηλεδιοίκηση. Ποιος το λέει αυτό; Ο τύπος, που όταν  ήταν ο υπεύθυνος υπουργός και την παρέλαβε από τους 

 

Μα καμία έκπληξη; 
Έκαναν την απεργία τους και την πορεία τους αυτοί που διαμαρτύρονται για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, γιατί βλέπετε η 

αξιολόγηση είναι …αντιδημοκρατική πράξη και καταπατά κεκτημένα δικαιώματα, αφού -κοίτα τώρα αδικία- δεν ανέχεται 

τους ανίκανους και δεν σηκώνει την ξάπλα, το ραχάτι, τις κοπάνες, το ‘’πέρνα αύριο’’, τα τριήμερα που έγιναν εβδομάδα,  
 τις προαγωγές να γίνονται με βάση  την αρχαιότητα και όχι 

την απόδοση και όλα αυτά με και το μισθό, βρέξει- χιονίσει, 

να  πέφτει κανονικότατα. 

Έκαναν το σώου τους οι αυτοαποκαλούμενοι ‘’προοδευτικοί’’ 

που τώρα ‘’ανακάλυψαν’’ τις παθογένειες των σιδηροδρόμων, 

ξεχνώντας ότι η καταστροφή τους ξεκίνησε επί ΠαΣοΚ, 

τότε που με μπροστάρηδες τους καλοβολεμένους μουσάτους 

συνδικαλιστάδες  και αιχμή του δόρατος τις στρατιές των  

 

 

 

 
 

 

Ούτε τους νεκρούς της Μarfin δεν σεβάσθηκαν 
καταστρέφοντας το μνημείο τους, γιατί τους 
θυμίζει -βλέπετε- το έγκλημα που διέπραξαν 

κάποιοι δικοί τους σύντροφοι… 



Σαμαροβενιζέλους, ενώ θα έπρεπε να την ολοκληρώσει μέσα σε 1,5 χρόνο, όχι μόνο δεν το έκανε, αφού την είχε 

προχωρήσει μόλις κατά 18%, αλλά την άφησε μπλοκαρισμένη και στην τύχη της. 

Και όμως, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση  που το έχει φθάσει στο 70% 

και το σχέδιο της προέβλεπε ολοκλήρωση το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. 

Κι επειδή το παρελθόν του ΣυΡιζΑ είναι …βεβαρημένο, τώρα τους έχει πιάσει η πρεμούρα να προλάβουν τα χειρότερα αλλά 

και να αυτοθωωθούν. Γι’ αυτό έχεις τον Σπίρτζη να λέει τίγκα στο άγχος:   ’’Το «όλοι φταίμε» δεν ισχύει. Δεν φταίει η 

κυβέρνηση του ΣυΡιζΑ ’’. 

Ε, αφού το λέει ο Σπίρτζης, εντάξει το πιστέψαμε… 

 

Ψέμα -υποκρισία – διαστρέβλωση (ΙΙ) 
Στη χώρα μας υπάρχει μια Ανεξάρτητη (Παρακαλώ, όχι γέλια για το ‘’ανεξάρτητη’’. Ένα αστείο είπαμε μωρέ!) Αρχή που 

λέγεται ΡΑΣ. 

Ερώτηση: Την ξέρατε μέχρι χθες; Δε νομίζω. Την ξέρει όμως ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), Γιόζεφ Ντοπελμπάουερ, που είπε: ’’Επισημάναμε ελλείψεις στη λειτουργία της ΡΑΣ και 

είχαμε και κάποιες παρατηρήσεις. Οι ελλείψεις αφορούν, για παράδειγμα, στην εποπτεία του διαχειριστή υποδομής 

και των φορέων εκμετάλλευσης του σιδηροδρόμου. Η ελλιπής εποπτεία είναι μία από τις βασικές παρατηρήσεις που 

κάναμε. Επίσης, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η επάρκεια της ΡΑΣ, δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που 

έχουν στην Αρχή για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους’’. 

Πάντως ασχέτως του τι λέει ο …κουτόφραγκος ο Γιόζεφ Ντοπελμπάουερ (εξάλλου τι ξέρει αυτός, μήπως ήταν 

συνδικαλιστής;), η ΡΑΣ έχει 14 υπαλλήλους που στεγάζονται σ’ ένα …στενό χώρο 500 και πλέον τετραγωνικών μέτρων και 

μπράβο στα παιδιά και τα κορίτσια που αντέχουν τέτοιο στριμωξίδι, μόνο που ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το έργο 

τους και τι προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Όμως, επειδή η δική μου άγνοια δεν έχει καμία αξία, οι Συριζαίοι που ξέρουν καλύτερα από την ταπεινότητά μου, πήραν με 

απόσπαση δύο κυρίες από την ΡΑΣ και τις πήγαν τσιφ, τη μια στην Κουμουνδούρου και την άλλη στο γραφείο του Ραγκούση. 

Κι επειδή τους Ζαίους είχε υπ’ όψιν ο Ιησούς όταν έλεγε ‘’ουαί υμίν Γρμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί’’,  αφού καλά-καλά 

απομείωσαν  το  προσωπικό  της  ΡΑΣ,  μόλις  έγινε  το  τραγικό  δυστύχημα  στα Τέμπη έσπευσαν να κατηγορήσουν την 



κυβέρνηση για υποστελέχωση της ΡΑΣ! Ναι ρε αγόρια και κορίτσια της στήλης. Αυτοί που ‘’μάδησαν’’ από υπαλλήλους την 

ΡΑΣ, να κατηγορούν τους άλλους για την υποστελέχωση! 

Βέβαια, μόλις έπεσε το σχετικό και δικαιολογημένο ‘’ξεφώνημα’’, στην Κουμουνδούρου το ‘ριξαν στην πιλάλα και έσπευσαν να 

βάλουν την μια εξ αυτών, την Καραγιάννη, να άρει την απόσπασή της και να επιστρέψει στη ΡΑΣ, αλλά έλα που το κορίτσι 

παρεξηγήθηκε γιατί αναγκάσθηκε να αποχωριστεί το αγαπημένο της Κόμμα. Και η παρεξήγησή της –ω του θαύματος- δεν 

εστράφη κατά του ΣυΡιζΑ που την ‘’επέστρεψε’’ στην υπηρεσία της, αλλά με ανάρτησή της επετέθη κατά της κυβέρνησης       

χαρακτηρίζοντάς την, μεταξύ άλλων, ως ‘’Κυβέρνηση αδίστακτων’’ και προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να λέει ακριβώς τα 

ίδια! Μάλιστα, αυτά γράφει ένα στέλεχος Ανεξάρτητης Αρχής,  που  κουρελιάζει την έννοια της ‘’ανεξάρτητης’’  αφού 

εκφράζεται σαν άτομο Κομματικά εξηρτημένο, σαν αριστερός αγκιτάτορας και ενεργούμενο της Κουμουνδούρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Η …δημοκρατία του στυλιαριού 
Οι Κνίτες και οι λοιπές αριστερές 

δυνάμεις με τις κόκκινες σημαίες στα 

γκασμαδοστύλιαρα κατά την …ειρηνική 

πορεία για τους νεκρούς των Τεμπών. 

Τώρα, γιατί τα στυλιάρια αποτελούν 

αναπόσπαστο ‘’αξεσουάρ’’ των 

κομμουνιστών, αυτό μόνο οι ίδιοι 

μπορούν να μας το πουν, που παντού 

βλέπουν ταξικούς εχθρούς με πρώτη 

την αστυνομία, που δεν έχει το 

δικαίωμα να επιβάλει το νόμο, αλλά 

οφείλει να πειθαρχεί  

στα ‘’έτσι μας γουστάρει’’  

της  ΚΝΕ και του ΠΑΜΕ. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρε πως άντεξαν τόσο πόνο; 
Κοίταζα τις φωτογραφίες από τη συμμετοχή των 

ηθοποιών στην πορεία για τα θύματα των Τεμπών 

και έμπλεος θαυμασμού αναρωτήθηκα: Ρε μπράβο 

τους; Πως άντεξαν τόσο πόνο και που βρήκαν το 

κουράγιο να κατεβούν στους δρόμους με τη θλίψη 

ανάγλυφη στα προσωπάκια τους;  

Όμως πέραν αυτών, αξίζει να συζητηθεί το γεγονός 

ότι στην πορεία, αν εξαιρέσουμε αυτούς που 

πραγματικά κατέβηκαν στους δρόμους για να 

τιμήσουν τους νεκρούς και να εκδηλώσουν τη 

δίκαιη οργή τους ζητώντας  την απονομή 

δικαιοσύνης , οι λοιποί πήγαν για να περάσουν 

τα δικά τους τρελά αιτήματα. 

Παράδειγμα η ΑΔΕΔΥ, που μάχεται την 

αξιολόγηση γιατί της χαλάει τη μανέστρα και 

τους Αριστερούς που δέσμιοι της ιδεοληψίας 

τους πολεμούν τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Τελικά, η υποκριτική Τέχνη, η ηθοποιία 

δηλαδή, προέρχεται από το ρήμα ‘’υποκρίνομαι’’, 

που όλες και όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει… 

  

 

    

Πα, πα, πα, εσείς πια, σπαράξατε στο κλάμα. Κρατήστε τα δάκρυα παιδιά, έχουμε αγώνα μπροστά μας. 
Να γίνουμε απόφοιτοι ΑΕΙ χωρίς να έχουμε περάσει ούτε έξω από το Πανεπιστήμιο και να βολευτούμε στο 

Δημόσιο. Α, ναι. Μήπως πρέπει να απαιτήσουμε να γίνει και ο Μπιμπίλας καθηγητής ΑΕΙ; Τι στο καλό, 
τσάμπα μεγαλούργησε ο άνθρωπος στην Τέχνη, παριστάνοντας με τη φωνή του το Στρουμφάκι; 

 



Να τους έχει ο Θεός καλά 
Κάθε φορά που Λόης μέσω της προσευχής του επικοινωνεί με τον Ύψιστο, ένα πράγμα του ζητά: ‘’Έχε Θεέ μου καλά τους 

Αριστερούς, που φροντίζουν να μου δίνουν θέματα, γιατί χωρίς αυτούς θα ήμουν από ιδέες ‘’στεγνός’’ και θα έβαζα στη 

στήλη μου κομμάτια από τον Καζαμία. Κι ο καλός Θεούλης, φαίνεται ότι ακούει τις παρακλήσεις του Λόη, αφού όταν 

‘’απέσυρε’’ τον Λαζόπουλο με τη μασκαρεμένη σε κωμικές παρλάτες προπαγάνδα του, έβαλε στη θέση του τον Κανάκη, που 

θυμηθείτε, κάποια στιγμή θα έχει την τύχη του Λαζόπουλου, αφού θα τον ‘’ξεράσει’’ κι αυτόν το κοινό… 

Τελευταίος στόχος του εξυπνάκια παρουσιαστή ο δημοσιογράφος του ‘’Σκάϊ’’ Άρης Πορτοσάλτε, που ‘’τόλμησε’’ να θυμίσει τη 

Συριζέϊκη αναίσχυντη αντιμετώπιση του Ματιού. 

Είπε λοιπόν απευθυνόμενος προς τον Άρη Πορτοσάλτε, σε πανελλήνια ακρόαση ο Κανάκης, έμπλεος ‘’αριστερής 

αγανάκτησης’’:  ‘’Αυτό που είναι χυδαίο είναι ότι τολμάς να κάνεις αυτούς τους συμψηφισμούς (Σ.Σ: για το Μάτι) 

αυτήν την ώρα, ξεκινάς να λες ότι δεν είναι της στιγμής, αλλά το λες. Αν δεν είναι της στιγμής, βούλωσέ το, μην 

το λες…’’ και συνέχισε: ‘’Επικοινωνούν αυτοί οι άνθρωποι με τον εγκέφαλό τους; Δηλαδή γ@@ώ… τις γραβάτες σας, 

τα σακάκια σας, τα πτυχία σας, τις θέσεις σας, την μούρη που πουλάτε οι δημοσιογράφοι οι έγκριτοι και σκ@@ά… 

στα μούτρα σας. …’’ 

 

Λέτε να του κόψει την ‘’καλημέρα’’; 
Βέβαια, επειδή ο βασικός του στόχος ήταν ο Μητσοτάκης  (κοίτα ρε παιδί μου σύμπτωση, τον ίδιο μόνιμο στόχο να έχει και 

ο ΣυΡιζΑ), αφού τα έβαλε με τους δημοσιογράφους και προκάλεσε μέχρι και την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ, δε μπόρεσε να 

κρατηθεί και να μη στοχοποιήσει τον πρωθυπουργό λέγοντας: ‘’η τραγωδία δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, είστε 

ανίκανοι. Δεν δέχομαι τη συγγνώμη σου. Ψάχνω να βρω έναν λόγο να την δεχτώ αλλά δεν βρίσκω.’’ 

Και λέει -τώρα- ο Λόης: Τι λες ρε παιδί μου. Τέτοιο κακό θα πάθει ο Μητσοτάκης; Να μη δεχθεί τη συγγνώμη του ο 

Κανάκης; Πα, πα, πα, πως θα αντέξει τέτοια απαξίωση ο πρωθυπουργός; Αφήστε, που αν θυμώσει κι άλλο ο Κανάκης 

μπορεί να του κόψει και την καλημέρα. 

 

Η …‘’αριστερή καλοσύνη’’ 



Αμ η άλλη, η …τεράστια και παγκοσμίου φήμης αοιδός, η Άντζυ Σαμίου, που μπροστά της κάτι Σία, κάτι Αναστάζια, κάτι 

Σελόν Ντιόν και κάτι Μαντόνες είναι απλώς οδοντόκρεμες, κοιτάτε τι έπαθε το κορίτσι: Παρεξηγήθηκε –που λέτε- γιατί ο 

Άδωνις Γεωργιάδης τόλμησε να γράψει σε ανάρτησή του αναφορικά με την καταδίκη του Παπαγγελόπουλου: ‘’Ο κ. 

Παπαγγελόπουλος καταδικάστηκε αμετάκλητα με απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για δύο διαφορετικές Παραβάσεις 

Καθήκοντος. Η μία από τις δύο αφορά στις πιέσεις που άσκησε στην Εισαγγελέα κα Ράϊκου για να δημιουργήσει την 

σκευωρία Novartis. Μεγάλη μέρα η σημερινή!’’ 
Έτσι έγραψε ο υπουργός και αμέσως, στην Άντζυ Σαμίου λειτούργησε η …‘’αριστερή καλοσύνη’’ που διέπει το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής τη κάστας όταν έχουν να κάνουν με πολιτικό τους αντίπαλο. Και για να μας αποδείξει ότι 

όσα χρόνια κι αν περάσουν αυτοί εξακολουθούν να σκέφτονται και να αντιδρούν με τα εμφυλιοπολεμικά τους 

συμπλέγματα, έγραψε στο Twitter:  

‘’Μεγάλη ημέρα θα ήταν εάν ήσουν μόνο εσύ στο τρένο!’’ (αυτό που τράκαρε στα Τέμπη εννοούσε). 

Τα σχόλια και οι κρίσεις δικές σας. 
 

Υ.Γ: Μπορεί να βρήκαν ευκαιρία να κρυφτούν πίσω από τους νεκρούς των Τεμπών, 

αλλά η αλήθεια τους περιμένει στη γωνία. 

Όταν καταλαγιάσει ο θρήνος, για να τους δω τι θα κάνουν 

με την περίπτωση Πολάκη; 


