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Γιορτή έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης που επενδύσεις 
ψάχνει και δεν βρίσκει και μπουλντόζες βλέπει μόνον 
στον ύπνο του, στην επέτειο της ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία. 

Δεν το λέμε εμείς, το γράφει ο ίδιος, ο πάντα λαλίστατος ακροδεξιός υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Ο  Άδωνης Γεωργιάδης που επισκέφθηκε πρόσφατα το Άουσβιτς σαν τον 
Βορίδη που αναγκάστηκε να υποβάλει τα σέβη του στο εβραϊκό μουσείο της 
Αθήνας, όπως φαίνεται ξυπνάει και κοιμάται με τον φόβο της Αριστεράς που 
πάντα «κατέστρεφε την Ελλάδα» ενδεχομένως κατέστρεφε τα δικά του 
ιδεολογικά οράματα ακροδεξιάς κοπής, μην ξεχνάμε και την προέλευσή του… 

«Οι περισσότεροι λυπούνται για την επέτειο των 5 ετών από την 
άνοδο του @atsipras στην εξουσία. Εγώ την εορτάζω. Κόστισε 
πολλά και σε πολλούς αλλά ήταν το αναγκαίο Τίμημα για να 
απαλλαγούμε οριστικά από την Ιδεολογική Ηγεμονία της Αριστεράς 
που κατέστρεφε διαρκώς την Ελλάδα» έγραψε στο Twitter αφού 
προφανώς μόνον με πυροτεχνήματα και φληναφήματα μπορεί να 
απασχολήσει το κοινό του, καθώς έργα δεν έχει να δείξει… 
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Αλλά οι ακροδεξιές του κορώνες δεν άρεσαν στο νεοφιλελεύθερο ακροατήριό 
του. Όπως φαίνεται και τα ελάχιστα κοινωνικά προσχήματα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη (με φόβο των επόμενων εκλογών που θα γίνουν με απλή 
αναλογική) δεν αρέσουν στο σκληρό πυρήνα των προσκυνητών της πιο 
ακραίας ταξικής πολιτικής. 

Έτσι η Μιράντα Ξαφά, του απαντά αφού προφανώς έχει βγει από τα ρούχα 
της με τα κοινωνικά μερίσματα που συνέχισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
τον εγκαλεί για «αριστερή ιδεοληψία»: 

«"Κοινωνικό μέρισμα" και "13η σύνταξη" αποτελούν παγκόσμια 
πρωτοτυπία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ασύμβατη με το στόχο ταχείας 
μείωσης του χρέους και αναβάθμισης σε επενδυτική βαθμίδα. Γιατί 
τα συνεχίζετε? Μήπως λόγω αριστερής ιδεοληψίας?» 

Αλλά και ο επίσης νεοφιλελεύθερος Θανάσης Τζήμερος τον εγκαλεί πως 
έχει μολυνθεί από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς και μιλάει για... 
«σοβιετία»: 

«Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει μολύνει και τη (δήθεν) 
δεξιά. Ο Βρούτσης υπόσχεται εξυγίανση του ασφαλιστικού με 
αύξηση συντάξεων! Τα εργασιακά, σκέτη σοβιετία. Στο ΠΣ Αττικής, 
Πατούλης & Δούρου, ίδια γεύση. Χρεοκοπήσαμε με αριστερές 
πολιτικές (δήθεν) δεξιών κυβερνήσεων.» 

 



Το χτύπημα ολοκληρώθηκε από τον επίσης ακραίο νεοφιλελεύθερο Ανδρέα 
Ανδριανόπουλο: 

«Πώς θα γίνει αυτό όταν εξακολουθείτε να αγιοποιείτε τις θέσεις και 
τις ιδέες της Αριστεράς εσείς οι ιδιοι; Νομίζω πως τα παραδείγματα 
περιττεύουν...» 

 

Μετά από όλα αυτά το μόνον που μπορείς να πεις είναι πως ο Άδωνης πήγε 
για μαλλί και βγήκε κουρεμένος από τους ομοίους του… 

Και μέσα και έξω, χάλια πάει!  
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