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Εχουμε ξεφτιλιστεί διεθνώς μ’ αυτόν τον καραγκιόζη που μας έλαχε, το ανιψάκι του 

μπάρμπα-Κώστα, του γέρου της εργολαβίας, του εφευρέτη της αντιπαροχής. Όλες οι 

εφημερίδες του κόσμου (και κυριολεκτώ!) μας έχουνε πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της πιο 

διεφθαρμένης κυβέρνησης που πέρασε ποτέ από ευρωπαϊκή χώρα, γιατί εμείς μπορεί 

να τα έχουμε συνηθίσει αυτά, αλλά σε καμία κυβέρνηση του κόσμου δεν υπάρχει 

υπουργός επικρατείας καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για υπόθαλψη εμπόρου 

ναρκωτικών, όπως ο Κεφαλογιάννης.  

Στην κορυφή της λίστας με τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις μάς εγκατέστησε για τα 

καλά ο Κωστάκης, με τον Εφραίμ —τον πνευματικό του υπερυπουργού του, του 

Ρουσόπουλου— να μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου και να κανονίζει τις αλλαξοκωλιές 

των κτημάτων του δημοσίου με τη Μονή Βατοπεδίου, τη Μονή που σέρνει όχι μόνο 

καράβι, αλλά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα της χώρας από τη μύτη.  

Το κερασάκι στην τούρτα της γελοιότητας: ο ανασχηματισμός, με την αντικατάσταση 

του Αλογοσκούφη από τον υφυπουργό του, Παπαθανασίου, με άι κιου ραδικιού και 

με γνωμάτευση γιατρού! Εδώ ο κόσμος καίγεται, και ο Καραμανλής χτενίζεται! 

Κοίταξε να βολέψει το φιλαράκι του, τον Μίλτο, τον Βαρβιτσιώτη από το 

ΟΝΝΕΔιστάν της Μυκόνου, με τα βάρβαρα βίτσια της οικογενειακής τρομοκρατίας. 

Ο μακαρίτης Τζήμας ήταν το αθώο θύμα του ανασχηματισμού, ενώ σαφέστατα το 

μεγάλο πλήγμα το δέχτηκε η σάτιρα με την άδικη και αντιλαϊκή απομάκρυνση του 

Λιάπη, του δεύτερου ανιψιού! Γιατί Χιούι, έδιωξες τον Ντιούι; Την κατάρα να ’χεις 

του Σκρουτζ και της κωμωδίας.  

Εμπρός για μια Ελλάδα κορκο-νέα! Βγήκε επιτέλους και το πόρισμα της βαλλιστικής 

του τραγουδιστή Πασχάλη, που μας ταλαιπώρησε το 2008 μαζί με τη γυναίκα του και 

την γκόμενά του, με το εξώγαμο. Το πόρισμα μιλάει για εξοστρακισμό του 

σπέρματος του τραγουδιστή, ο οποίος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι τελείωσε στον 

αέρα, ενώ η βαλλιστική επιμένει ότι σημάδεψε την αριστερή ωοθήκη του θύματος. 

Πάνω στη σύγχυση, λίγο πριν φτάσουν τους χίλιους οι νεκροί στην Παλαιστίνη, 

γέμισε η κυβέρνησή μας Ντοράκια! Κωστάκη προχώρα, σε περιμένει η Ντόρα! 

Ελπίζουμε να κάνει καμιά αύξηση η Ντοράκλα στους δημοσιογράφους που έχει στα 

πέη-roll της και τη στηρίζουνε τόσα χρόνια με το αζημίωτο. Τα πέη roll, τα 

κυλιόμενα πέη, είναι στα χέρια όλων των πρωτοκλασμένων στελεχών των κομμάτων, 

και θα τους αναγνωρίσεις στις ίδιες και στις ίδιες φάτσες που μπαινοβγαίνουν στα 

τηλεοπτικά παράθυρα και στις ραδιοφωνικές πόρτες.  

Η λαϊκή Δεξιά έχει πάρει ανάποδες κι αναρωτιέται: Πού είναι ο Μανώλης, οέο; Πού 

είναι ο κόκκινος Πάνος, ο νάνος της επικοινωνίας, ο κούρος της Μυκόνου; Πού είναι 

ο Γιακουμάτος, ο άντρας ο γαμάτος, η κολώνα του Κολωνακίου, οέο;  

Ο Κωστάκης είναι σε πανικό! Αύξησε κι άλλο τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου 

και υπουργοποίησε μέχρι κι έναν τακτικό θαμώνα της «Ζούγκλας» του Μάκη, που 

τον έβαλε στο πόδι του Άρη στα τουριστικά, προκειμένου να απελευθερωθεί το 

όμορφο αγόρι από την Πάτρα και να κάνει τα trendy παιχνίδια του με τα ατίθασα 

τεκνά των πανεπιστημίων. Οι κλόουν που γελούσαμε, γίνανε θιασάρχες. 

Επιτέλους, ν’ ακούσουμε και κάναν ελληνικό ήχο από τάβλι, να στανιάρουμε! Όλο 

τέκνο και χιπ χοπ, βαρέθηκα το σορολόπ, θέλω κάτι αντρικό, ζάρια, πούλια, 



πλακωτό. I want to play doors! I want to play go away! I want to play fuck them all, 

one upon the other. The government of the godfather. 

Η νέα κυβέρνηση του νονού ορκίστηκε στα ιδανικά του Εφραίμ και του Ισραήλ, έτσι 

όπως ξεδιπλώνονται στη χιλιοματωμένη λωρίδα της Γάζας. 

Φωτεινός οδηγός της νέας συμμορίας του Καραμανλή ο αυτιστικός προφήτης 

Μαλαχίας, που από τις πολλές ακρίδες που είχε φάει, έβλεπε τη μάνα του να πέφτει 

από τον ουρανό και κατάντησε μετεμψύχωση του σκαθαροζούμη στο Χόλιγουντ. 

Ένα ελεφαντάκι για τον Κωστάκη! Του αξίζει το δώρο —αν και είναι φτηνός ο 

συμβολισμός—, για τη μεγάλη χαρά που μας έδωσε με την τοποθέτηση του μεγάλου 

Αντωνίου του Σαμαρά στο υπουργείο πολιτισμού. Όλοι εμείς οι πνευματικοί 

άνθρωποι, εγώ, ο Γεωργουσόπουλος, ο Μπαμπινιώτης, ο Δοξιάδης, ο Γιανναράς, ο 

φιλόσοφος Ράμφος, ο Ευστάθιος Ψάλτης, ο αδικοχαμένος Κορκολής, όλοι, από τη 

Βάσια Παναγοπούλου μέχρι τη Βάσια Λόη και τον Βάσια Χατζηπαναγή, 

λαχταρούσαμε να δούμε το εγγόνι της Πηνελόπης Δέλτα, τον Αντώνη Σίγμα στο 

τιμόνι του υπουργείου πολιτισμού. Για έναν και μόνο λόγο! Έχει διατελέσει, μετά τον 

Νταλάρα, γκόμενος της Άννας Βίσση, τέλος! Πες μου ότι είναι άτριχος, μόνο αυτό 

πες μου, τέλος. Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον, τέλος. Δε χρειάζεται σε -όνι 

να τελειώνει, όλοι οι διανοούμενοι γουστάρουμε Αντώνη. 

Διαθέτουμε, αράπη μου, το μοναδικό υπερόπλο, την αγάπη μας, που είναι λίγο πιο 

μικρή απ’ το σύμπαν γιατί πρέπει να χωράει κάπου. Πρέπει να σπάσουμε τις 

αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό γι’ άλλες ελπίδες, να ξαναβάλουν οι γυναίκες μας τις 

κοφτερές λεπίδες στ’ απόκρυφα, όπως στην κατοχή, που ευνούχιζαν τους Ναζί 

βιαστές, κι έβγαζαν το ματωμένο σεντόνι στο μπαλκόνι, παντιέρα ρόσα, για να 

μεταλάβει το χαρμόσυνο μήνυμα η αντίσταση: «Ένα γουρούνι λιγότερο!» Ένα ακόμη 

θύμα της σεξουαλικής τρομοκρατίας! Είναι γελοία αντίφαση να βαφτίζουνε 

τρομοκρατία την αντίσταση, κι ακόμα πιο γελοία η προσπάθεια των βολεμένων 

αριστερών, που έχουν αποφασίσει ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι γεννήθηκαν και θα 

πεθάνουν βουτηγμένοι στη βαρβαρότητα! Ξεφτιλίζοντας συνέχεια τα όνειρά τους, 

μεταλλαγμένοι σε λυσσασμένα κομματόσκυλα, μας δαγκάνουν νυχθημερόν πηδώντας 

από τα τηλεοπτικά παράθυρα καταμεσής του λίβινγκ ρουμ, που μυρίζει θάνατο και 

φτηνό απορρυπαντικό από μπουγάδα στη ΓΑΔΑ! Έχουνε αγριέψει αναγνώστη μου οι 

μπάτσοι μετά το γιουρούσι με τα Καλάσνικοφ στα Εξάρχεια, και βαράνε με λύσσα 

μαθητές, γριές και δημοσιογράφους, κι ας έχουνε διαφορετικό DNA από τους 

εβραίους δολοφόνους στην Παλαιστίνη, που πλησιάζουνε το ρεκόρ των τριακοσίων 

νεκρών παιδιών για να τα προσφέρουν ως λάφυρα στα πόδια του Ομπάμα, στην 

τελετή ενθρόνισης του νέου πλανητάρχη. Ζώο μοναχό, χωρίς ελπίδα, τριγυρνάω σαν 

την κατσαρίδα. 

Τι να πούμε και τι να τραγουδήσουμε, με το συμπαγές μολύβι και τον λευκό 

φώσφορο να έχουνε κάνει τη γειτονιά μας παρανάλωμα. Πώς να βάλουμε τα λόγια 

της μοίρας σε μια σειρά και να τα ξεχωρίσουμε από τις μύξες και τα κλάματα! 

Ευτυχώς, που τελευταία στιγμή, έβαλε το χέρι στην τσέπη το ΠΑΣΟΚ και γλίτωσε το 

πατρικό του Λαλιώτη στα Δολιανά από τον πλειστηριασμό του Μητσοτάκη. Ο γέρος 

της αποστασίας δεν αστειεύεται! Έχει σπείρει στρατό ολόκληρο από παιδιά κι 

εγγόνια, να ταλαιπωρούν την Ελλάδα για τετρακόσια χρόνια ακόμα. 

Ούτε από τους Τούρκους καταφέραμε να ξεμπλέξουμε μετά από τόσους αιώνες, και 

τώρα διεκδικούν το αγαθό μας νησί σε συνεργασία με τον Κωστάκη τον βουλιμικό, 

που του υποσχέθηκαν να τον βοηθήσουν μ’ ένα ιμιακό επεισόδιο, όταν αγριέψουν τα 

πράγματα με την ντόπια εξέγερση! Οι αεροπλανικές παρενοχλήσεις θα προσγειωθούν 

στις γκρίζες ζώνες, οι γκρίζοι λύκοι θα μεταμφιεστούν σε δημοσιογράφους, και η 



χώρα θα κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του Κωστάκη να κρατήσει την 

εξουσία πάση θυσία. Εκεί να δεις τραγωδία, διασκευασμένη σε τραγέλαφο με τον 

Άρη, τον θεό της Μυκόνου, να παίζει τον Αγαμέμνονα, και χιλιάδες μαθητές να 

κάνουν τις Ιφιγένειες σε λάθος θυσία.  

Η πάχνη από τα δακρυγόνα το έχει στρώσει στο κέντρο της Αθήνας, και οι 

μαγαζάτορες βαράνε μύγες. Τους πελάτες απ’ έξω, τους βαράνε τα ΜΑΤ, και είμαστε 

μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, που έρχεται και δένει με το μακελειό στη γειτονική 

Παλαιστίνη. Συμπαγές μολύβι και λευκός φώσφορος φλαμπέ είναι τα συστατικά της 

συνταγής για την τηλεοπτική τούρτα, που σερβίρεται με καμένα παιδιά και 

ξεκοιλιασμένες έγκυες με μαντίλα. 

Ο θεός της σάτιρας είναι μεγάλος! Τι θα κάναμε χωρίς τον κωμικοτραγικό 

ανασχηματισμό του ηγέτη της Νέας Δημοπρασίας! Απαλλάχτηκε η χώρα από τον 

μακαρίτη Τζήμα και τον λήσταρχο Αλογοσκούφη, ενώ ο Δούκας του Έβερτ 

συγκεντρώνει στρατεύματα στις όχθες της Βιστωνίδας με Εφραίμηδες πολεμιστές και 

ξιπασμένα golden boys, για ανακατάληψη της εξουσίας και των κτημάτων του 

δημοσίου που τους ανήκουν, όπως γράφουν τα χρυσόβουλα του Βυζαντίου, 

ανάγλυφα, στις δερματογραφίες, τις θαυματουργές, στα βυζιά της Αγίας Αθανασίας 

του Αιγάλεω σίτι! 

Ο χρυσός σταυρός της ορθοδοξίας είναι σε καλά χέρια — επιτέλους! Τον παρέδωσε ο 

ίδιος ο πατριάρχης στον αστροναύτη με το ρώσικο όνομα και το ελληνικό αίμα. 

Μόλις βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού πάνω στα 

Καλάσνικοφ, θα φρίξει το πανελλήνιο! Ο επαίσχυντος αυνανισμός των τρομοκρατών 

πάνω στα αλβανικά ντουφέκια ήτανε το μοιραίο λάθος των ορφανών της 17 

Νοέμβρη, και η γιάφκα-ορφανοτροφείο στα υπόγεια του Golden Hall θα φέρει σε 

δύσκολη θέση την κυρία Λάτση, που νοίκιασε το ορφανοτροφείο στη συννυφάδα του 

Κουφοντίνα. Η διαπλοκή της άρχουσας τάξης με τα απολειφάδια της τρομοκρατίας 

θα γίνει παράσημο στο πέτο του Μαρκογιαννάκη, και δεν θ’ αργήσει το FBI ν’ 

αναγνωρίσει τις υπηρεσίες του στην επιβολή της παγκόσμιας τάξης. 

Δύο ολάκερες μονάδες έκλεισε η ψαλίδα του Κωστάκη από τον Γιωργάκη και πού 

είσαι ακόμα! Δεν προλάβαμε να σβήσουμε τις φωτιές του Άι-Γιαννιού, και ο 

Ευριπίδης στις μεταφορές βρήκε αγοραστή για την Ολυμπιακή: ένα διεθνές 

φωτομοντέλο, που στην προηγούμενη ζωή της ήτανε Ωνάσης. Ήγγικεν γαρ, η 

βασιλεία των ουραγκοτάγκων. 

Σε καθιστική διαμαρτυρία το ερχόμενο Σάββατο, στις 06:32 ώρα Γκρίνουιτς, έξω από 

την αμερικάνικη πρεσβεία, θα κατέβει η ομοσπονδία χαφιέδων του 

αντιεξουσιαστικού χώρου, με αίτημα τη μετατροπή της αμοιβής για την εξάρθρωση 

του «Επαναστατικού Αγώνα» από ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα εκατομμύριο 

ευρώ. Με την κατρακύλα του δολαρίου στις διεθνείς χρηματαγορές, οι έλληνες 

χαφιέδες αρνούνται να καρφώσουν τους πρώην συντρόφους τους για ψίχουλα. 

Κωλοκατάσταση από την ανάποδη, θηλυκή, με έντονη μυρωδιά ψαρίλας 

χαρακτηρίζεται από τον ΟΟΣΑ παίρνει ο άνεμος του πολέμου, η διεθνής συγκυρία, 

με την οικονομική κρίση και τις σφαγές των Εβραίων στη Γάζα. Δεν θα μπορούσε να 

είναι αλλιώς, όταν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ονομάζεται Μουν και ο ευρωπαίος 

επίτροπος Aλμούνια! 

Ο εγγονός της Πηνελόπης Δέλτα, Αντώνης Σίγμα, διόρισε την τριανταπεντάχοντρη 

Εύη Τσέκου στη γενική γραμματεία του υπουργείου πολιτισμού και ανακοίνωσε ότι 



οι επιδοτήσεις προς τους γαλάζιους καλλιτέχνες θα γίνονται με σκουπιδοσακούλες, 

όπως παλαιότερα στο υπουργείο εξωτερικών με το αλβανικό έπος και την κάθοδο 

των Ιλλυριών, με το σχέδιο «μάσα» του μεγάλου Αντωνίου.  

Ο πρωθυπουργός φέρεται ανήσυχος. 

  

 


