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ΦΕΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

Ο ντενεκές ουδέποτε  
είχε αξία τόση... 
ωσότου μπήκε στη Βουλή 
με εξουσίας... στρώση! 
 
Γανώθηκε και «έλαμψε» 
και θάμπωσε εκείνους 
που θεωρούν τους δύσπιστους 
και νουνεχείς... κρετίνους. 
 
Που τάχα να το ήξερε 
ο δόλιος Μακρυγιάννης 
πως ουτοπίες έσπερνεε 
στα σύνορα της πλάνης! 
 
Και τότε, επί Όθωνος, 
κι επί... Αγγέλας, τώρα, 
ο Έλληνας «υπόδουλος» 
στων Δαναών τη χώρα. 
 
Εκείνοι που εκλέγονταν 
για να τον κυβερνήσουν 
σαν Εφιάλτες δούλεψαν 
ραγιά να τον κρατήσουν. 
 
Μιλάω για τους «πρόκριτους» 
της Γραικολαμογίας 
που έδωσαν στο βόλεμα 
το νόημα... θρησκείας!  
 
Ψεύτικοι όσο κι η χροιά 
που έχουν στα μαλλιά τους, 
όσοι θαρρούν πως ξεγελούν 
τη φυσική φθορά τους. 
 
Φελλοί κι ανεντιμότατοι, 
ποικίλοντες στη χρώση, 
σε Εταιρεία... Φελλική: 
συμπράττουν εν τη βρώσει. 
 
Πνευματικοί απόγονοι 
του μίνιστρου Κωλέττη1, 
που κι απ’ αυτόν χειρότεροι 
θαρρώ πως είναι έτι! 
 
Τί ψήφιζε ο Έλληνας 
κι ακόμα τί ψηφίζει; 
Όποιον του λέει ψέματα 
κι αφιόνι τον ποτίζει! 

 
Ό,τι κουνιέται ή μιλά 
σε μια μικρή οθόνη 
ή έχει όνομα γνωστό, 
αυτό τον ξεσηκώνει! 
 
Το κάθε βουτυρόπαιδο 
και κάθε... σακαράκα 
που ’χει μαγιά προγονική 
και γκλαμουριάς μια λάκα! 
 
Επίσης, τους βλαστήσαντες 
σε κόμματος... σωλήνες, 
που κάποιοι σαν του λόγου μου 
αποκαλούν... κηφήνες! 
 
Χέρια στις τσέπες, δηλαδή, 
πορείες και παρόλα 
και σιλικόνες ιδεών 
που τα μπαλώνουν όλα! 
 
Πολιτικό του σήμερα 
για ίνδαλμα ποιός έχει; 
Όποιος στο νου του σκύβαλα 
κι αράχνες περιέχει! 
 
Αυτή η απαξίωση 
προήλθε από μέσα, 
τους ίδιους τους πολιτικούς 
που ξέχασαν τη «μπέσα». 
 
Ο πολυπόθητος καημός: 
μια έδρα και μια θέση 
που αειφόρως ο ταγός 
τον πισινό να θέσει. 
 
Μια έδρα που την κουβαλά 
σαν καύκαλο χελώνας 
κι αλλάζει το «πιστεύω» του 
σαν να ’τανε χιτώνας! 
 
Βρείτε μου ένα βουλευτή 
που βγήκε απ’ το μαντρί του 
και άφησε εις έτερον 
την άφθονη «ταγή» του! 
 
Κανένας, φευ, γιατί... αλί 
« η γ ά π η σ α ν  τ η  δ ό ξ α », 
όμως μαζί με το πουγγί, 
αλλιώς θα ήταν... λόξα! 
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Όλη η γκάμα ιδεών  
ενέχεται στην... τ ά σ η ˙  
για δείτε η... συναίνεση 
ως που μπορεί να φτάσει! 
 
Δεν έχουν ταίρι, δηλαδή, 
σε τούτο τον κοσμάκη˙ 
φυλή «ανάδελφος» κι αυτή, 
σε όρους... Σαρτζετάκη! 
 
Τι μου θυμίζει και αυτός 
ο ήρωας του «ΖΗΤΑ»˙ 
ξεκίνησε σαν ίνδσλμα 
και χάθηκε στα... βλίτα! 
 
Θυμάμαι τι «επένδυσε» 
σε κείνον ο Ανδρέας 
κι εμείς τι επενδύσαμε 
στο σκιάχτρο μιας ιδέας. 
 
Σκεφτείτε τον Πολύδωρα 
με τους βερμπαλισμούς του, 
που έμπλεκε τα μπούτια του 
με τους συλλογισμούς του; 
 
Μια μέρα πρόεδρος Βουλής 
ορίσθη ο  Η λ ε ί ο ς  
και τρούπωσε την κόρη του, 
χονδρόπετσα... τελείως! 
 
Το κράτος είναι σπίτι τους, 
κοτέτσι κι αποθήκη, 
προγονικό χωράφι τους 
που σ’ άλλους δεν ανήκει! 
 
Τα «έσχον» και τα αίσχη τους 
χοντρά και κραυγαλέα˙ 
τα «πόθεν» τους χρειάζονται 
θεό... εισαγγελέα! 
 
Από το Homo sapiens 
φθάσαν στο Homo… sapius˙ 
θαυμάζω τους καλόκαρδους 
που εξαιρούνε κάποιους! 
 
Για πες μου πώς πλουτίσανε 
τα σόγια των «μεγάλων», 
πουλούσαν τάχατες τα «θα» 
ή είχαν τρόπο άλλον; 
 
 

 
Πότε και πού δουλέψανε 
οι «Πάπα-» και οι «-νλήδες» 
για να μπορούν οι φάρες τους 
να ζουν σαν παραλήδες; 
 
Ως φοιτητές ενδέχεται 
να δούλεψαν μια ψίχα 
και κάνουν σαν από...κολχόζ 
να βγήκαν, παρά τρίχα! 
 
Τριάντα επαγγέλματα, 
και δη ως «μετανάστης», 
μας έλεγε πως έκανε 
της συμφοράς ο πλάστης2! 
 
Δεν αφιβάλλω επ’ αυτού 
κι ιδίως για το ότι, 
ευήθης3 όπως ήτανε 
τον διώχναν με την πρώτη! 
 
Ο Αντωνάκης έκανε, 
ως είπε, πιτσαδόρος 
κι ο Άκης μίζες άλλαζε, 
εξ ου και... μιζαδόρος! 
 
Ο Κώστας ίσως δούλεψε 
βοηθός του Μπαϊρακτάρη, 
απόδειξη πως έκτοτε 
παρέμεινε... θρεφτάρι. 
 
Καταλαβαίνω τώρα πια 
γιατί του Καζαντζίδη 
τα «αχ και βαχ» ενέπνεαν 
τον κάθε... ευπατρίδη! 
 
Εάν δεν έστρωνε καλά 
το... μέλι στο ψωμί τους 
για... κακουχία πέρναγε, 
στη μαλθακή ζωή τους! 
 
Τα χρόνια που σπουδάζανε 
ή ζούσαν στο Παρίσι 
γι’ αγώνες στην... αντίσταση 
τα έχουνε πουλήσει. 
 
Όταν επήλθε ο καιρός 
ένας εσμός «ηρώων» 
σαν «λυτρωτής» κατέβηκε 
με σκοτεινό... μητρώον. 
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Μαζί τα κομματόσκυλα 
κι ένα σωρό τσουτσέκια4 
και ασφαλώς των σιναφιών 
τ’ αργόσχολα λελέκια! 
 
Έκαναν μόδα τη «δουλειά»... 
κ ο π α ν ι σ τ ό ς   α έ ρ α ς  
κι ο πλουτισμός ο δόλ-ι-ος 
μετωνομάσθη... γ έ ρ α ς 5! 
 
Αποδημούσαν τα λεφτά 
και πέταγαν σαν σμήνη 
κι η χώρα Ψωροκώσταινα 
επέπρωτο να μείνει. 
 
Πόσα λεφτά φαγώθηκαν 
για την Ολυμπιάδα 
και για... Καλατραβήγματα 
που φύτρωναν αράδα; 
 
Τον πλούτο που φαγώθηκε 
επί τριάντα χρόνια 
δεν θα τον δουν των τέκνων μας 
μηδέ τα τρισεγγόνια! 
 
Τέτοια παράσιτα ολκής 
δεν γέννησε η πλάση 
κι ούτ’ εποχή, ούτε λαός 
οψέποτε6 θα φτάσει! 
 
Από μικρά μαθαίνουνε 
το κράτος να βυζαίνουν˙ 
χωρίς θηλή δημόσια 
κλατάρουν και πεθαίνουν. 
 
Γι αυτό και δασκαλεύονται 
τις μπάζες τους να κάνουν 
για να μπορούν δυο - τρεις γενιές 
ανέτως να την βγάνουν. 
 
Στους κόλπους, μήπως, πέσαμε 
π ο λ ι τ ι κ ή ς  μ α φ ί α ς  
ή στέρεψαν τα νάματα 
της λαΙκής σοφίας; 
 
Δημοκρατία φτιάξαμε 
ή μια  ο λ ι γ α ρ χ ί α  
απ’ τον ανθό των λαμογιών 
που ζει στην κοινωνία; 

 
 

 
Όπου οι μετριότητες 
με θεσπισμένους τρόπους 
μπορούν να επιβάλλονται 
χωρίς μεγάλους κόπους; 
 
Θυμάστε πόσοι έφεραν 
το παρατσούκλι... «τσάρος» 
και που σαν φεύγαν... αύξαναν 
της... ράχης μας το βάρος; 
 
Βαρέως «δημοκρατικοί» 
κι ιδεολόγοι ρέκτες7, 
τα «ρετιρέ» των υπουργών 
ήταν... μ ι ζ ώ ν  συλλέκτες! 
 
Για θυμηθείτε την αυλή 
του «βομβιστή» Σημίτη 
όπου η κόπρος η πολλή 
σου έπιανε τη μύτη! 
 
Θυμάστε τον... ομορφονιό, 
τον γελαστό, τον Γιάννο 
που απεδείχθη μάστορας 
στο (λαϊκώς) «τα πιάνω»; 
 
[«Τσάρος» των οικονομικών 
και τσάρος της αμύνης, 
ποιότητα για... βάσκαμα 
και πόλος για να φτύνεις!] 
 
Όταν οι «πρω» μοιράζανε 
οφίτσια κι υπουργεία, 
τα «Έργα» και η «Άμυνα» 
ασκούσαν τη... μαγεία! 
 
Των δρόμων τα χιλιόμετρα 
κι οι της «Αμύνης» τρύπες 
τραβούσαν τα κονδύλια 
και σμήνη από... γύπες. 
 
Με όσα ακουμπήσαμε 
στο οδικό παγκάρι 
θ’ αρκούσαν να χαράξουμε 
κι οδό για το...φεγγάρι! 
 
Δίπλα στα τζάκια τα παλιά 
βγήκαν καινούργια τζάκια 
που είχαν τη «Φτωχολογιά» 
σαν άσμα στα μεράκια! 
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Κάποιοι σωτήρες άσκησαν 
το... κ α θ η γ η τ η λ ή κ ι , 
δουλειά που για τα μέτρα τους 
παρέχει... χαρτζιλίκι! 
 
 «Δουλειά» σαν του πολιτικού, 
και δη του εν Ελλάδι, 
δεν βρίσκεις, φίλε, πουθενά 
τι κι αν σου βγει το λάδι! 
 
Όπου πληρώνεσαι αδρά 
ποιώντας τούτο μόνο: 
φύκια, κορδέλες, φούμαρα 
να σπρώχνεις με τον τόνο! 
 
Όπου ευθύνες κάποτε 
κανείς δεν σου ζητάει, 
αρκεί στο παραμύθιασμα 
να έχεις το... κολάι! 
 
Ο Λιάπης πότε δούλεψε, 
ο Κώστας, ο Γιωργάκης, 
ο Σαμαράς, ο Παπουτσής 
κι ο κάθε... Μητσοτάκης; 
 
Πολύ συχνά, λένε γι’ αυτούς: 
«...δεν έχουν διοικήσει 
μηδέ ένα... περίπτερο 
ή ένσημο κολλήσει!» 
 
Περιπτεράς αν ήμουνα, 
δεν θα ’μουν τόσο βλάκας, 
να δώσω το περίπτερο 
σε άτομα της... μάκας8! 
 
Ανάποδα θα κρέμαγε 
τον τύπο ο Γιωργάκης 
και το ταμείο θα ’κλεβε 
αναφανδόν ο... Άκης! 
 
Περιπτεράς αν ήτανε 
ο άφαντος Λαλιώτης, 
στις πίπες θα εστίαζε, 
ως... παρλαπίπας πρώτης. 
 
 [Ήταν ο Κώστας το πουλέν 
του μάγιστρου Ανδρέα 
και φουμαροκοιτάσματα 
διέθετε  ε υ ρ έ α !] 
 
 

 
Ο Πάγκαλος θα γέμιζε 
τα πέριξ με ψυγεία 
και μόνος ή με φίλους του 
θα είχε... ευωχία. 
 
Ο Τούρκογλου θα φρόντιζε 
την ψήφιση του νόμου 
«Περιπτερούχων άσυλον 
ανεξαρτήτως δρόμου». 
 
Περιπτερού αν είχαμε 
τη Φώφη την... ωραία 
μονάχα στο... Τριώδιο 
θ’ ανοίγαμε, μοιραία! 
 
Για τη δουλειά δεν θα ’κανε 
ο  Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ ,9 
κρίνο λευκό και άμωμο 
της Παναγιάς της Τήνου! 
 
Αν είχε το περίπτερο 
ο μέγιστος Προκόπης, 
επανιδρύοντας κι αυτό 
θα το ’κανε της... Πόπης! 
 
Περιπτεράς αν ήτανε 
η γλάστρα Γιακουμάτος, 
στα στούντιο θα ήτανε 
ολημερίς φευγάτος. 
 
Ο Άδωνις θα πούλαγε 
«Αρχαία Γραμματεία» 
και DVD... ρητορικής 
«Ευφράδεια - Ναυτία»! 
 
[Βεβαίως θα πλασάριζε 
και της «Κλειούς την Προίκα»10, 
ποιήματά του, δηλαδή, 
που χείρονα δεν βρήκα!] 
 
Ο Αβραμόπουλος ωσάν 
περιπτεράς του γένους 
τσολιάδες με τη φάτσα του 
θα πούλαγε σε ξένους. 
 
Ο Βύρων εάν ήτανε 
περιπτεράς μια μέρα 
στην κόρη του περίπτερο 
θα άνοιγε πιο πέρα. 
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Σκεφτείτε για περιπτερά 
τον... ρήτορα Ταμίλο˙ 
πελάτη δεν θα πιάναμε 
μηδέ πλάνητα σκύλο! 
 
Περιπτερού αν ήτανε 
η  Δ α μ α ν ο μ α ρ ί α  
θα πούλαγε το κιόσκι της 
στην πρώτη ευκαιρία. 
 
Ο βουτυρόπαις αρχηγός, 
ονόματι Καμμένος, 
πιπίλες και λαϊκισμό 
θα πούλαγε ασμένως. 
 
Ο Λαφαζάνης θα ’φερνε 
καπνό απ’ την... Αβάνα 
και θα’χε για σκατζάρισμα 
δυο μαύρους απ’ τη Γκάνα. 

 
Ο Άλεξ στην καριέρα του 
ωσάν περιπτερούχος, 
ή θα ’κανε... κατάληψη 
ή θα ’ταν αδειούχος. 
 
Απανωτά συνέδρια 
θα έκαν’ ο Κουβέλης, 
μέχρι να βρει ποια αγαθά 
εν περιπτέρω θέλεις! 
 
Το ΚουΚουΕ θα πούλαγε 
μονάχα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» 
και σ’ όποιον ζήταγε«ΑΥΓΗ» 
θα απαντούσε: «βράσ’ τη!». 
 
Εγώ, αν ήμουν ο λαός, 
στα υπουργία όλα 
θα έβαζα... περιπτερά, 
τον Μήτσο Μποϊμπόλα. 

 
 

Μ.Π. 
23/01/2014 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
                                                             
1  Κωλέττης: ο Ἰωάννης Κωλέττης (Συρράκο Ἠπείρου 1773 - Ἀθήνα 1847) ήταν ἀρχηγὸς του 
«γαλλικού» κόμματος. Πρωτοστάτησε στους πολιτικοὺς ἀγῶνες κατὰ την Ἐπανάσταση και κατὰ την 
Ὀθωνικὴ περίοδο διετέλεσε πρωθυπουργὸς (1844-47). Σπούδασε ἰατρικὴ στην Πίζα και δούλεφε ως  
γιατρὸς στην αυλ΄γ του  Ἀλή Πασά. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλικὴ Ἑταιρεία. Ὀργάνωσε τὸ 1821 
ἐπανάσταση στο Συρράκο και μετὰ την ἀποτυχία της κατέφυγε στὴν Πελοπόννησο.Ήταν ἀπὸ τὶς 
ἰσχυρότερες προσωπικότητες της εποχής του και ἐπηρέασε τις πολιτικὲς ἐξελίξεις της ἐπαναστατικής 
και Οθωνικής περιόδου. Στους εμφυλίους πόλεμους, που ήταν δικά του δημιουργήματα, φρόντιζε 
πάντα να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Θεωρεῖται ὁ πατέρας τῆς «Μεγάλης Ἰδέας» και της... φαυλοκρατίας. 
Ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης (1849-1930) γράφει: «...το μόνο που κληρονόμησε (ο Κωλέττης) στον 
Ελληνικό λαό, εξόν από την πολιτική διαφθορά, είναι η εξοικείωση του με τη ξένη δεσποτεία χάριν 
φαυλοτάτων ατομικών και κομματικών συμφερόντων και προς όλεθρο της πατρίδας. Ήταν ο πρώτος 
Έλληνας πολιτευτής και μάλιστα πρωθυπουργός που απόκτησε περιουσία και μάλιστα 
σημαντικότατη για τα χρόνια εκείνα. Το ότι την περιουσία αυτή την άφησε στο μεγαλύτερο μέρος της 
στους συγγενείς του, είναι τρανή απόδειξη, πως ο άνδρας αυτός δεν είχε αρετή, που είναι 
απαραίτητη σε κυβερνήτη λαού, να είναι ανώτερος χρημάτων.  Όταν ήλθε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα, 
ήταν πάμφτωχος, όταν πέθανε όμως, βρέθηκε κάτοχος σημαντικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γαλλία. Εξόν από την ακίνητη περιουσία του στη Γαλλία, είχε 
καταθέσεις στις Γαλλικές τράπεζες διακόσιες χιλιάδες φράγκα, ποσό πολύ μεγάλο τότε για την 
Ελλάδα. Είχε επίσης χτήματα στ’ Ανάπλι και ήταν ιδιοκτήτης ολόκληρων χωριών στη Φθιώτιδα.  
Το γεγονός πως η Ελληνική κυβέρνηση έκανε κατάσχεση στα χτήματα αυτά, μετά το θάνατο του, 
δείχνει πως η διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τον Κωλέτη δεν ήταν τίμια.  
2  πλάστης: για όσπυς δεν κατάλαβαν, εννοούμε το παγκόσμιο “Think Tanker” που ακούει στο όνομα 
Γιωργάκης ή G.A.P. 
3  ευήθης: (αρχ.) αφελής, βλάκας 
4  τσουτσέκι, το: θρασύς, πονηρός, αυθάδης (< τουρκ. cicek = λουλούδι) 
5  γέρας: (αρχ.) δώρο, τιμή (<οψέ = επίρρ. χρον.: μετά από πολύ χρόνο, αργά + ποτέ) 
6  οψέποτε: οποτεδήποτε στο μέλλον, κάποτε  
7  ρέκτης, ο˙ -ις: δραστήριος, ενεργητικός άνθρωπος [λόγ. < ελνστ. ῥέκτης < αρχ.ρεκτήρ < ρέζω = 
πράττω, διαπράττω, κατορθώνω]   
8  μάκα, η: (λαϊκ.) βρομιά, ακαθαρσία [παλ. ιταλ. macca `ανακάτεμα, μάζα (από φάβα)΄]  
9  Παπακωνσταντίνου: ο γνωστός... λίσταρχος της Λαγκάρντ που έχανε τα USB, τα flash και τα 
πασχάλια. Ενίοτε, η τεχνολογία βλάπτει σοβαρά τη νοημοσύνη. 
10  «Κλειούς την Προίκα»: ποιητική συλλογή του Αδώνιδος Γεωργιάδη με τίτλο «Κλειούς 
Παραφερνάλια», Εκδόσεις Γεωργιάδη, 2013 


