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Σθν προεκλογικι βεβαιότθτα του Γεωργίου του 2ου ότι "τα λεφτά υπάρχουν", ακολοφκθςε θ 
μετεκλογικι απορία "ποφ πήγαν τα λεφτά;", για να ζρκει θ χονδροειδισ απάντθςθ του 
κυβερνθτικοφ κιτουσ ότι "τα λεφτά τα φάγαμε μαηί"!!! Για να δοφμε λοιπόν, τουσ ςοςιαλιςτζσ 
ςυνδαιτθμόνεσ μασ, μιασ και ο κ. Τπουργόσ με το "φάγαμε" υποκζτω ότι,  πλθν θμϊν, ανζλαβε το 
βάροσ τθσ εκπροςϊπθςθσ και των άλλων ...αχορτάγων, των γαλάηιων, με τουσ οποίουσ 
εναλάςςονται ςτθν εξουςία αυτισ του ξ'εφραγου αμπελιοφ που ζγεται Ελλάδα. 

 
 

ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΜΕ;;; 
(Αναζητώντας Τα Λεφτά) 

 

Καλϊσ τον χοντρο-Θόδωρα 
που, φευ, ομολογεί 
πωσ ...«τα λεφτά τα ΦΑΓΑΜΕ 
(και μάλιςτα) ...ΜΑΖΙ»! 
 
Σο «ΦΑΓΑΝΕ» το ιξερα, 
μα το «μαηί» εκείνο 
μου δείχνει πωσ ο Θόδωρασ 
με κεωρεί ...κρετίνο! 
 
Μ’ αςπίδα τθ ςυςςϊρευςθ 
υποδορείου λίπουσ, 
αυτοί που μασ εβοφλιαξαν 
τϊρα πετοφν και ρφπουσ! 
 
Ασ δοφμε ποιοι «τα φάγαμε» 
και πωσ οι ...κ α ρ χ α ρ ί ε σ ,  
γινικαν θιους κινςορεσ 
ςτισ ...Νζεσ Μπανανίεσ! 
 
Αν ιταν ομοτράπεηοι 
γάβροι και καρχαρίεσ, 
κα είχανε, κυρ Θόδωρα, 
τισ  ί δ ι ε σ  . . . ε υ κ α ι ρ ί ε σ ;  
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Με τον χοντρό αν κάναμε 
πατςά – διελκυςτίνδα, 
μια κουταλιά να τρϊγαμε, 
κα είχαμε ελπίδα; 
 
Πϊσ νά’μαι ομοτράπεηοσ 
με τθ χοντραφεντιά του, 
αφοφ χϊροσ για άνκρωπο 
δεν μζνει απ’ τθν ...κοιλιά του; 
 
Οφτε φαΪ, oφτε κραςί, 
οφτε ... «ευοί ευάν», 
με το «καρφί» κα ικελα 
του ζρμου ...Οτςαλάν! 
 
Βεβαίωσ, με τουσ ...βζνετουσ1 
τ α  τ ρ ώ ν ε  . . . ε ν α λ λ ά ξ ,  
αυτό πια το εμπζδωςε 
κι ο τελευταίοσ βλαξ! 
 
Αν ζτρωγα μ’ όλουσ αυτοφσ 
ςτθν ...εκνικι ςκαφίδα, 
πϊσ μζχρι τϊρα οβολό 
και προκοπι δεν είδα; 
 
Εκτόσ κι αν ιμουν άχρθςτοσ 
και όλοι αυτοί ...ςαϊνια, 
που ζξυναν τα αχαμνά 
και πεταγόνταν ...τηίνια! 
 
Μθν εννοεί πωσ τάϊηαν 
τα ...κομματόςκυλά τουσ, 
που είχαν το Δθμόςιο, 
ωσ ςφνολο, φωλιά τουσ; 
 
Μθν εννοεί τουσ ςυγγενείσ, 
τουσ φίλουσ και κουμπάρουσ 
που ζπεφταν ςτον κορβανά 
κυμίηοντασ κουρςάρουσ; 
 
Εμείσ, είπε, του λζγαμε: 
«Ταγζ, διόριςζ μασ!»˙ 
κι αυτόσ ο μεγαλόψυχοσ: 
«Ναίςκε, μα ...ψιφιςζ μασ!» 
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Σο να ηθτά κανείσ δουλειά 
είναι  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α  του, 
(ΤΝΣΑΓΜΑ, άρκρο είκοςι δυό)  
και ΟΧΙ ...ζητιανιά του! 
 
Αντί για τθν ανάπτυξθ, 
που δίνει εργαςία, 
αυτοί «αγρό θγόραηαν» 
και ςπζρναν ...αφαςία! 
 
Μοιράηαν κζςεισ αφειδϊσ 
και γι’ αντιπαροχι τουσ 
παίρναν τθσ κάλπθσ τα κουκιά, 
το «μάννα» ςτο πουγκί τουσ! 
 
το τζλοσ καταντιςαμε 
μια χϊρα υπαλλιλων 
που για να ηιςει επαιτεί 
τα δανεικά των «φίλων»! 
 
ε δίνθ πλζον ζπεςα 
και χίλιεσ ιςτορίεσ  
μου πζφτουν κατακζφαλα 
και γίνοντ’ απορίεσ. 
 
Ασ πάμε πίςω ςτα παλιά, 
ςαν άρχιςε θ μάςα 
και πζκανε θ «αλλαγι» 
ςτων ιδεϊν τθν κάςα! 
 
Σον Μζνιο τον ξεχάςαμε 
και τόςουσ ...«πρωτοπόρουσ», 
που πλάκωςαν ξεβράκωτοι  
και ζφυγαν με πόρουσ; 
 
Εκείνο το «κωλόςπιτο», 
εχτίςτθκε με ...τςόντεσ 
ι μιπωσ το τςοντάραμε 
άκοντεσ και εκόντεσ; 
 
Μθν ζχω τάχα μιςακό 
με τον «πλθβείο» ...Άκθ, 
εκείνο το τριϊροφο 
ςτο «πτωχικό» ...δρομάκι2; 
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Μαηί του μιπωσ ζπινα 
ςαμπάνιεσ ...α Παρί 
ι πλοφτιςα ανίδρωτοσ 
ς ε  ό λ θ  τ θ  η ω ι ;  
 
Μιπωσ εγϊ «’ξυγίανα» 
τισ «προβλθματικζσ»3 
που μασ καταχρεϊςανε 
πριν πζςουνε ...νεκρζσ; 
 
Μιπωσ εγϊ εςκάρωςα 
τισ φ α υ λ ο ε τ α ι ρ ε ί ε σ  
ΑΓΡΕΞ4, ΠΡΟΜΕΣ5 και χίλιεσ δυο 
που ιταν ...κ ρ ο τ α λ ί ε σ ;  
 
Μιπωσ εγϊ ςτθν αγορά, 
γνωςτι, ωσ «του αιϊνα»6, 
τα τςζπωςα πλθρϊνοντασ 
για τόξο τθ ...ςφεντόνα; 
 
Μιπωσ εγϊ διοίκθςα  
τθν «ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ» 
που πζταγε ςτα ςφννεφα 
και ...βοφλιαηε ςτθ γι; 
 
Ντόμπρα ρωτϊ, ιμουν εγϊ 
ι μιπωσ κάποιοσ Σόμπρασ 
που τον ΟΣΕ οδιγθςε 
μες’ τθ φωλιά τθσ κόμπρασ; 
 
Μιπωσ εγϊ ανάκρεψα 
τα πρϊτα ...γκόλντεν μπόϊσ 
και μζςα ςτουσ ...ικαγενείσ 
το ζπαιηαν καουμπόϊσ; 
 
Μιπωσ εγϊ εφοφςκωνα 
τισ ...φοφςκεσ οφοκλζουσ 
ι τισ κοιλιζσ των ποντικϊν 
του αειφόρου χρζουσ; 
 
Μιπωσ εγϊ αγόραςα  
το κωλο Ι-ΦΟΡ-ΑΪ7, 
π’ οφτε γροικά, οφτε κοιτά, 
αλλά το χριμα ...πάει; 
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Μιπωσ εγϊ τακίμιαςα 
μ’ ευςχιμουσ λωποδφτεσ, 
τουσ εργολάβουσ, δθλαδι, 
και ζτερουσ κοπρίτεσ; 
 
το ςπίτι μου κουβάλαγε 
ο «ςτρατθγόσ»8 τα «μάτςα» 
ι τςίλιεσ του εκράταγα 
εγϊ απ’ τθν ταράτςα; 
 
Ο μιηαδόροσ Σερπεκλισ9 
και φίλοσ του Γιωργάκθ, 
είχε καβάτηα ςτο Καςτρί 
ι ηοφςε ςε παγκάκι; 
 
Γιατι δεν βρικα χορθγό 
κι εγϊ ςαν τον ...Μανδζλθ ; 
Γιατί εμζνα μ’ ζβαλε 
το κράτοσ ςτο ...τςιγκζλι; 
 
Γιατί δεν ζδωςε ς’ εμζ  
θ ΗΘΜΕΝ μια ...μιηοφλα 
ι μιπωσ οι «αφζντεσ» μασ 
γι’ αυτοφσ τα κζλουν οφλα; 
 
Δε φτάνει που πουλιςατε 
τθ χϊρα μασ, λυκόρνια, 
μασ κεωρείτε, άχρθςτοι, 
και από πάνω ...«όρνια»! 
 
Σα ςαλιγκάρια τθσ Βουλισ 
ζγιναν πάλι ...ταφροι, 
μετά το πρϊτο μοφδιαςμα 
ξαναγυρίςαν λάβροι! 
 
Εκεί που το λιντςάριςμα 
το ςκζφτονταν χεςμζνοι, 
ςαν ςαλιγκάρια ςκάριςαν 
και νοιϊκουν ...πλθγωμζνοι! 
 
«Να, ξζρετε τα ...δάχτυλα 
δεν είναι όλα ίδια...» 
Σο ξζρουμε, κυρ βουλευτά! 
Ομοίωσ και τ’ ...απίδια! 
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Αζργων ςυνονκφλευμα 
κι ανεπροκόπων φάρα, 
των αδουλεφτων ο εςμόσ, 
μασ ζκανε μαντάρα! 
 
Ζπακα ...κιλθ, «ςφν-τροφε», 
απ’ τα δικά ςασ βάρθ, 
κομπλότο με τθ δεξιά 
ο γρζγοσ ασ ςασ πάρει! 
 
Πατόκορφα βρομίςατε 
αυτι τθν Πολιτεία 
και μπροσ ςασ θ Ψυττάλεια10 
φαντάηει ...Ωγυγία11! 

 
                                Μ.Π. (Fanourgimata) 
                                                                     1/10/2010 
 
 
 

Παραπομπές 

                                                 
1
  βζνετοσ, ο: γαλαηωπόσ (<λατ. venetus) 

2
  δρομάκι: ενν. θ οδόσ Διονυςίου Αρεοπαγίτου 

3
  «προβλθματικζσ»:  για τθν «εξυγίανςθ» των προβλθματικϊν επιχειριςεων ιδρφκθκε το 1983 ο Οργανιςμοφ για τθν 

Αναςυγκρότθςθ των προβλθματικϊν επιχειριςεων (Ο.Α.Ε., Ν.1386/1983). τον Ο.Α.Ε. υπιχκθςαν 43 ςυνολικά 
επιχειριςεισ. Σο κόςτοσ «εξυγίανςθσ» όλων αυτϊν των προβλθματικϊν επιχειριςεων, που ζγιναν … αυτομάτωσ 
κρατικζσ, ζγινε δυςβάςταχτο για τθν ελλθνικι οικονομία. το τζλοσ του 1989 το κόςτοσ αυτό ανιλκε, ςε τρζχουςεσ 
τιμζσ, ςε ζνα τρις. δραχμζσ και αφοροφςε επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ( από τόκουσ, χρεολφςια, 
μετοχοποιιςεισ ηθμιϊν και ςθμαντικά ποςά διαφυγόντων τόκων που κα ειςζπραττε το ελλθνικό Δθμόςιο). Σον Ο.Α.Ε. 
ακόμα τον πλθρϊνουμε! 
4
  ΠΡΟΜΕΣ : κρατικι εταιρεία ειςαγγωγϊν. Ενϊ θ επίςθμθ τιμι του ειςαγόμενου καφζ κατά τόνο ιταν 1500 δολάρια, 

θ κρατικι ΠΡΟΜΕΣ τον ειςιγαγε λακραία, υπερτιμολογϊντασ ςτα 2000 δολάρια τον τόνο. Θ ίδια εταιρεία αγόραςε 
από φιλανδικι εταιρεία ποςότθτεσ ξυλείασ  ζναντι του εξωφρενικοφ τότε ποςοφ των 250 εκατομμυρίων δρχ., θ οποία 
κρίκθκε ακατάλλθλθ από τουσ Ζλλθνεσ ξυλουργοφσ (δεν ζκανε οφτε για  ...καυςόξυλα) και τελικά ςάπιςε ςτο λιμάνι 
τθσ Ελευςίνασ 
5
  ΑΓΡΕΞ: «Αγροτικζσ Εξαγωγζσ», κρςτικι εταιρεία με πλθκϊρα κομπινϊν και ςκανδάλων 

6
  «Η Αγορά του Αιϊνα»: θ  περίφθμθ αγορά των Μιράη και των Μάτηικ ςε διπλάςιεσ τιμζσ από τισ τρζχουςεσ.  

7
  Ι-ΦΟΡ-ΑΪ : το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ C4i, γνωςτό και ωσ …SYMFORA-I! Αγοράςτθκε για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

αςφάλειασ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων και δεν δοφλεψε ποτζ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του. Θ προμικεια του 
ζγινε από μια κοινοπραξία τθσ αμερικανικισ SAIC και τθσ Siemens (υπεργολάβοσ), κόςτιςε δε ςτο ελλθνικό Δθμόςιο 
255 εκατ. ευρϊ! Εκκρεμεί ακόμα και ςιμερα θ οριςτικι παραλαβι του.  
8
  «ςτρατθγόσ»: το δεξί (και ...αριςτερό) χζρι του «Κινζηου» (Θόδωροσ και αυτόσ), γνωςτόσ ωσ ...ςτρατθγόσ (τθσ 

...ςυμφοράσ και τθσ μίηασ). οςιαλιςτισ ...πεφωτιςμζνοσ από τθν ...Μίηενσ! 
9
  Σερπεκλισ: ο Γ.Σ. φζρεται να ιταν φίλοσ με το «Καςτρί» από παλιά και ο ίδιοσ υπιρξε για μικρό χρονικό διάςτθμα 

ςφμβουλοσ του «ςιδερζνιου». τθ δεκαετία του 1980  είχε ςυηθτθκεί θ τοποκζτθςι του ςε δθμόςιο οργανιςμό, 
δίχωσ να ζχει υπθρετιςει ςτο ςτρατό. Μαηί με άλλα δφο άτομα μεςολάβθςε για τθν προϊκθςθ του C4i, παίρνοντασ 
ωσ «αμοιβι» 6,5 εκατ. ευρϊ! 
10

  Ψυττάλεια:  το νθςί του αρωινικοφ όπου μεταφζρεται θ λυματολάςπθ. 
11

 Ωγυγία, θ:  το νθςί τθσ Καλυψοφσ ςτθν Οδφςςεια. 


