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ΤΟΜΟΣ Ε’ 

 -  ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ-ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

 

ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΙ 

 

Όλοι για τους Οβριούς πολεμούν 

και τώρα και στο παρελθόν 

στη Wall Street το μετρητό 

τα  κέρδη  εκείνοι απομυζούν 

από τους πολέμους   εθνών και θρησκειών 

που οι ίδιοι τους καλλιεργούν 

Στις συγκρούσεις μένουν θεατές 

όντες άθεοι και υλιστές 

συνωμότες ,εκβιαστές και τοκογλύφοι 

κυβερνήσεις, κόμματα και κοινοβούλια 

σέρνουν από τη μύτη 

Πίνουν  το αίμα των λαών 

αστρονομικά  τα έξοδα των πολέμων 

και των εξοπλισμών 

Στο Αιγαίο φωτιές πάνε ν’ ανάψουν 

τα νησιά μας οι Τούρκοι να αρπάξουν 

τα Στενά   να κλείσουν  υπέρ των αμερικανοσιωνιστών 

το Μόσκοβο  να στραγγαλίσουν και να τον κάνουν υποτακτικό 

Κάποιος   πρέπει τον  Γόρδιο Δεσμό 

να   κόψει 

την οικουμένη  να   λυτρώσει 
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ένας νέος Αλέξανδρος να   αναβιώσει 

τον  κόσμο  να ενώσει  και 

τη Νέα Τάξη να  κατατροπώσει 

Ο λαός να πληροφορηθεί 

ποιο είναι το   δικό του   συμφέρον 

και  της πατρίδος του η τιμή 

να μην μένει   απαθής δεσμώτης 

τώρα στις βδέλλες των λαών να πει το   ΟΧΙ 

Να   απαλλαγούμε  από    τη  συνωμοσία 

από τα δίχτυα της διεθνούς Μασονίας   , 

της τριπλής Αβραμικής θεομηνίας 

το Σιωνισμό  που μας στραγγαλίζει  με την οικονομία 

από τους λαθρομετανάστες που οι ίδιοι  δρομολογούν 

με την ανεργία και τον ανηλεή βομβαρδισμό 

πόλεων και χωριών 

Σωτήρες μας οι Ολύμπιοι θεοί 

με το   Ελληνικό Πνεύμα του Διός 

γι’ αυτό πολεμούν με λύσσα τον διαφωτισμό 

τη μόρφωση   των  νέων και την παιδεία 

και   στέλνουν  τόνους   σκοταδισμό , 

με την εισβολή  της  Ισλαμοφασιστικής 

θρησκείας 

Όπου παιδεία εκεί ειρήνη και δικαιοσύνη 

ευδαιμονία και αρμονία 

το Φως του Απόλλωνα και της Αθηνάς η Σοφία 

συν τη δική σου χείρα κίνει 
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24/9/2016 

 

ΑΓΝΩΣΤΕ ΕΑΥΤΕ ! 

 

Άγνωστε  εαυτέ 

στα σύννεφα πετάς   μωρέ 

και πάντα  με  παιδεύεις  

  ανικανοποίητος και απαιτητικός 

ένα φτιάχνω, δέκα  εσύ  μου  ζητάς  

  με παρατηρείς και μου αγριεύεις 

Διφυής  σώμα- ψυχή 

αντίπαλοι σαν να είσαστε εχθροί 

  θαρρείς και ζητάς από  το σώμα  

 να απελευθερωθείς  

 και το παιδεύεις και του κάνεις κριτική 

Και όταν το σώμα μου για λίγο  

θέλει να απελευθερωθεί  

να δραπετεύσει 

εσύ ψυχή το θέλεις καθώς πρέπει 

το απαγορεύουν οι θεσμοί 

και το θείο δίκαιο δεν το επιτρέπει    

Υποψιάζομαι ότι κρυφά και απόκρυφα νοσταλγείς 

ψηλά και πάλι ν’ ανέβεις 

από το κλουβί του σώματος ν’ απελευθερωθείς 

  στη στιβάδα την πνευματική  επιστροφή γυρεύεις   

Στο Μαντείο των  Δελφών 
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  ο Απόλλων με το «γνώθι σ’αυτόν»  

την ψυχή του όντος είχε εξερευνήσει 

       με  το θεϊκό τούτο Φως 

   τον   Έλληνα  έκανε να   μεγαλουργήσει  

μετά μεσολάβησε η κατοχή και ο Έλληνας 

 στις ρίζες μας δεν έχει ακόμη γυρίσει .  

Μήπως   είσαι εξωγήινης  υφής; 

από θεϊκή πρόνοια στη Γη σταλμένη; 

κομμάτι της συμπαντικής ψυχής ; 

 σε ανθρώπινο σώμα εγκατεστημένη; 

Άλλοτε σαν αηδόνι μου κελαηδάς  

όταν είσαι ευτυχισμένη  

άλλοτε σαν σκορπιός με πληγώνεις  

και με τσιμπάς  

     ελάχιστες  οι στιγμές που σε βρίσκω 

 ικανοποιημένη 

Όταν με αποχαιρετίσεις οριστικά  

σε ποιά θα πάς  διαστημικά  βάθη  

σε άλλα σύμπαντα πιθανόν θα   τριγυρνάς 

όταν από το τομάρι μου  θα είσαι φευγάτη ;   

Ενώ από τον πλησίον σου είσαι  

 λίγο  διαφορετικός 

 μόνο στου DNA την πλοκή  διαφέρεις  

 είσαι έτοιμος να τον  κατασπαράξεις  σαν θεριό 

 και  τη ράτσα  σου κάνεις να υποφέρει 

Κι’ όλο μοχθείς ολημερίς   
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πιο πολλά θέλεις να φτιάξεις 

ν’ ανέβεις πιο ψηλά για να  τιμηθείς   

στο τέλος κάτι πάει στραβά  και θα το χαλάσεις  

  τόσα πλούτη που μαζεύεις δεν θα τα απολαύσεις 

Αρκεί εσύ να διακριθείς και να επιπλεύσεις 

καλό-κακό σημασία δεν έχει   

πάντα   αδιαφορείς  η κοινωνία  τι θα πει  

η Αυτού Μεγαλειότης η αφεντιά σου 

 να προεξέχει 

Επιστάτης αφανής  καταπιεστικός   

συχνά   σαν στρατηγός  να  αγωνιστώ με στέλνεις  

άλλοτε γίνεσαι    πνευματικός  και   άλλοτε υλιστικός  

πάντα  σαν   Σίσυφος με θέλεις το  λίθο   

να τραβώ   και να μου τα ψέλνεις 

Κάθε φορά με εξαπατάς 

«και τούτο   φτιάξε για να χαρείς μετά» μου λέγεις 

και όταν στο βουνό ανεβάσω το   αγκωνάρι 

  την επόμενη κορυφή γυρεύεις  

  Εμπρός μαρς  

πιο ψηλά να ανέβω  μου ζητάς  

 με πιο βαρύ λιθάρι  

να σε γνωρίσω ψάχνω κάποια φορά 

 αλλά ματαίως  χάνεσαι στο σκοτάδι  

Πότε παρουσιάζεσαι έτσι πότε αλλιώς 

    σκλάβο σου με έχεις και με  διαφεντεύεις 

το σώμα μου δεν το υπολόγισες ποσώς  
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σαν καταναλωτικό προϊόν μιας χρήσεως 

 το ξοδεύεις 

 Εσύ κατάγεσαι από ψηλό τζάκι 

  του Συμπαντικού Νοός  μοιάζεις παιδάκι 

στη Γη δεν  ήλθες μόνον για απολαύσεις 

   ούτε  ύλη για   να συνάξεις 

ήρθες από ψηλά και ψηλά  θα ξαναπετάξεις. 

Βάρος   η ύλη η περιττή   

 σε κάθε στιγμή μπορεί να τη χάσεις ! 

  την ευδαιμονία  να στοχεύσεις και το «ευ ζην»   ! 

    πυγολαμπίδα  η ζωή  και μετά θα  εξαφανιστείς  

   η μαύρη  Γη   θα σε  σκεπάσει; 

Κι’ αν τα σωματίδια μας ελευθερωθούν  

κι’ αν πάνε στην υπέρτατη  νοοσφαίρα  

  με τους θεούς αν ενωθούν  

ψηλά στο  Δία  

 και στης Ήρας  τον αιθέρα 

τότε ο θάνατος είναι μια εμπειρία 

τα υλικά μας είν’ αθάνατα 

η ζωή μας στο Σύμπαν αιωνία  

στο άπειρο χώρο-χρόνο ανάλαφρος 

 θα τριγυρνάς  χωρίς υλικά φορτία   

 15/4/2015 

 

 

 ΑΝ ΤΟ  ΘΕΛΕΙΣ ΤΟ ΜΠΟΡΕΙΣ   
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Θέλεις να ζήσεις; μην καπνίσεις 

Θέλεις να πεθάνεις; πολλοί τρόποι να το κάνεις 

Θέλεις να ευτυχήσεις; μέτρο να αποκτήσεις 

Θέλεις να πλουτίσεις ;στον Μαμμωνά την ψυχή σου 

   θα πουλήσεις 

Θέλεις να μορφωθείς; μια ζωή θα κουραστείς 

Θέλεις σοφός να υπάρξεις; πράττε ό, τι διδάσκεις 

Θέλεις να διακριθείς; πρέπει να αυτοσυγκεντρωθείς 

Θέλεις στη φύση να αποδράσεις;  φύγε από το Κλεινόν Άστυ 

Θέλεις να γυμναστείς ;βάλε πρόγραμμα σε βάση καθημερινή 

Θέλεις να μακροημερεύσεις; τα υλικά και πνευματικά     προϊόντα που τρώς και 

εξάγεις να διαλέξεις  

Θέλεις την ηθική να διδάξεις; το  «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις»  

να μην παραβιάσεις 

Θέλεις φίλους να  αποκτήσεις;  γίνε γαλαντόμος και   ΜΗ τους κακολογήσεις 

Θέλεις να διοικήσεις; « άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» 

Θέλεις κάποιον να αξιολογήσεις; πρέπει επί μακρόν να τον παρακολουθήσεις 

Θέλεις  να νυμφευτείς; μη φοβηθείς  

μία φορά κάνε το πράξη και χίλιες να το σκεφθείς 

Θέλεις επάγγελμα να ασκήσεις;  εύρε  τον άριστο δάσκαλο  

για να σε γαλουχήσει  

 Θέλεις να δώσεις στα παιδιά σου αρίστη συμβουλή;  

«μόνον με σκληρή εργασία επιτυγχάνεις  στη ζωή» 

Θέλεις να γίνεις ευεργέτης και ευπατρίδης  

 ό, τι έχεις στην πατρίδα σου  να   δωρίσεις 

Θέλεις η Δημοκρατία να  ανθίσει;  γίνε πρώτα εσύ 
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 νομοταγής πολίτης   

και χτύπα την αυθαιρεσία όπου τη  συναντήσεις 

Θέλεις στην Ελληνική    Παιδεία τα παιδιά σου  

να βαπτιστούν ;  δώσε τους να μελετήσουν  

Ορφέα, Ησίοδο, Ιλιάδα  , Οδύσσεια  

και τους Έλληνες σοφούς  

κι’ αν θέλεις να μεγαλουργήσουν   

 τα Αρχαία Ελληνικά από μικρά ν’ αρχίσουν  

Θέλεις να ζήσεις εν Ελευθερία και ευημερία;  

χτύπα κάθε μορφής  δικτατορία 

   και πιο πολύ την επάρατη κομματοκρατία 

που   μεταλλάχθηκε σε  συμμορία 

 μην γίνεσαι ποίμνιο  και οπαδός ουδενός  

ούτε στην γήινη θεοκρατία του Αβραάμ , 

 Ισαάκ και Ιακώβ.  

  Αν και συ θεωρείς   

  ότι  « απάντων τιμιότερων και οσιότερον 

 εστίν η πατρίς»; 

χτύπα τη διχόνοια τη δολερή  - το σαράκι της φυλής  - 

 όπου και αν το βρείς  

Μόνον με Ενότητα και σύμπνοια  

 θα προχωρήσει η φυλή 

αν   το θέλεις  φίλε το  μπορείς 

    3/6/2015 

 

ΑΝΑΡΧΙΑ  
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Είναι όντως   απολαυστικά    

ν’ απολαμβάνεις τα’ αγαθά του κράτους 

τα  καλά να γεύεσαι της Δημοκρατίας 

σύνταξη να ζητάς στα γηρατειά από δαύτους 

να γιατρεύεσαι στα κρατικά νοσοκομεία 

      να καταστρέφεις  ξένη  περιουσία με κουκούλα  

 χωρίς να πληρώνεις ούτε Ευρώ για ούλα   

  να σε   δείχνει και η τουβούλα 

κι’ η αστυνομία να  σε προστατεύει σαν μικρή  

αδελφούλα. 

Ο αστυνομικός αναρχικέ θέλεις να σε φυλάει 

  κλέφτης στο σπίτι σου να μπει να μην τολμάει 

το φονιά σου το όργανο να  συλλαμβάνει  

  την φωτιά στο σπίτι σου ο πυροσβέστης να προλαμβάνει 

         για  τις καταστροφές σου ευθύνες κανείς να μη σου  ζητάει   

κι’ αν σε πιάσει το κράτος ο δικαστής στη φυλακή να μην σε κρατάει  

Πάει καιρός τώρα που αυτό συμβαίνει 

 σε τούτη τη χώρα την κατεχομένη 

  κανένας εισαγγελέας δεν επεμβαίνει  ως τώρα 

αν  εγώ  θίξω κάποιον  αυθωρί με εγκαλεί την ίδια ώρα 

αν κάψω αυτοκίνητο πάω τσιφ στη φυλακή  

κι’ αν σκοτώσω  τότε την έχω βαμμένη 

  με τόσα εγκλήματα γιατί είσαστε έξω εσείς 

 και όχι στις φυλακές κλεισμένοι ;  

μήπως η αναρχία  τάξη είναι βολεμένη; 
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οι πολίτες διερωτώνται οργισμένοι 

-Μήπως  είσαστε βαλτοί από την Αστυνομία 

   για να   τρομοκρατείτε  την κοινωνία; 

-Μήπως είσαστε φυτευτοί από την διεθνή εξουσία  

για να χειραγωγεί  την κοινή γνώμη   

   να ελέγχει την πολιτεία για το δικό της ξέφρενο ‘κονόμι’ ; 

-Μήπως είσαστε  υπάλληλοι μη  δυτικής Υπηρεσίας Μυστικής;  

πράγμα απίθανο γιατί θα είχατε από καιρό  συλληφθεί  

 δεν βαρεθήκατε  το ίδιο  έργο να  παίζετε επί δεκαετίες  

χωρίς καμία αλλαγή ; 

Εσείς δεν μεγαλώσατε ρε παιδιά; 

τα δικά σας τα μυαλά δεν έχουν ωριμάσει; 

δεν βρήκατε στο μεταξύ μια πιο  επικερδή  δουλειά;  

στα γηρατειά ποιος   σας κοιτάξει ; 

είσαστε τουλάχιστον στο ΙΚΑ   

εγγεγραμμένοι 

κάποια σύνταξη για τα γηρατειά σας 

 εξασφαλισμένη; 

  τα «γράφιτι» και τα βεγγαλικά σας έχουν συναρπάσει; 

τι κάνουν νιάου –νιάου στα κεραμίδια;  

 γάτος  πηδάει  και γάτος  φωνάζει   

Αυτά με άγουν σε συμπεράσματα απτά  

κάποιας υπηρεσίας είσαστε  πρακτοράκια 

σταλμένοι από τα σιωνιστικά μαντριά 

  σαν δήθεν   ‘επαναστατικά   γεράκια’  

εσείς όμως σίγουρα είστε «υπαλληλάκια»  
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  Πειθήνια   κάθε  εξουσίας αποκόμματα  

τραμπουκικά   παρακρατικά   μορφώματα   

 των αστυνομικών  αρχών τα αναγκαία συμπληρώματα  

  τόνοι χημικά στου λαού  πέσανε  τα στόματα 

και σεις πάντα στην ίδια στοιχειωμένη γειτονιά ,  

των  Εξαρχείων  φρικτά  και εκτρώματα  

ο λαός σας θεωρεί  φρικιά   και περιττώματα  

Αν βάλεις μαύρη κουκούλα στο κεφάλι  

ανθρώπους ζωντανούς αν ψήσεις σε   τράπεζα  

και την κάνεις μαγκάλι 

βόμβες μολότοφ  αν ρίξεις με το  μπουκάλι  

το κέντρο το ιστορικό αν κάψεις και ρημάξεις 

   αγάλματα αν σπάσεις και μαυρίσεις 

αν τα μαγαζάκι του  κυρ-Μήτσου  γδύσεις 

αν  λαμπαδιάσεις το  ΙΧ του κυρ-Μιχάλη 

κανείς δεν θα σε ενοχλήσει παλικάρι , 

η εξουσία  μπλε πράσινη κόκκινη   σε συγχωράει !! 

Φίλε  ξεπέρασες την κόκκινη γραμμή   

 σε πήρε είδηση η κοινωνία  

εσύ αναρχία δεν  ξέρεις τι θα πει 

του Μπακούνιν δεν διάβασες τα βιβλία 

ένας έμμισθος είσαι βιοπαλαιστής 

στα μισθολόγια της Αστυνομίας  κάποιας υπηρεσίας (;) 

ρώτησες πόση έχουν   οι αρχηγοί σου  αμοιβή ; 

 ποια Μυστική βυζαίνουν    Υπηρεσία; 

Ο καθένας   μας είναι λίγο  αναρχικός 
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άλλος λίγο άλλος πολύ τους νόμους παραβιάζει       

   κανείς δεν θέλει  η Εφορία το χέρι της  

στο πορτοφόλι του να   βάζει 

ούτε η εξουσία με τόνους ψέματα να μας παραμυθιάζει   

  Ντροπή σου  υπάλληλος  να γίνεις σε  μυστική υπηρεσία  

   να μου χαλάς εμένα στο νομοταγή την ησυχία ;  

άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο 

δεν θέλω εγώ ο κυρ-Παντελής  

να πληρώνω αμαρτίες άλλων 

  τους δρόμους να μου κλείνεις  

και τα ΜΜΕ να μου λένε η «πόλη  εάλω» 

Όσο οι  υπουργοί προστασίας των  πολιτών  

  κάνουν διαπιστώσεις    

και όσο είναι φοβισμένοι και εντολοδόχοι, 

όσο οι εισαγγελείς είναι χειροπόδαρα δεμένοι  

   η Πολιτεία στην τρόικα είναι υποταγμένη 

 εσείς παιδιά να καίτε και  να σπάτε  ατιμωρητί  

κι’ αν κάποιος για τα μάτια του κόσμου συλληφθεί  

 στην φυλακή δεν μένει 

η Αναρχία είναι παραεξουσία θεσμοθετημένη 

Είδατε πως ‘μπαγλάρωσαν’ τη «Χρυσή Αυγή»; 

με ψευδομαρτυρίες στο πί και φι  

στη φυλακή ; 

κανείς δεν μπορεί χέρι να βάλει στην Αναρχία    

γιατί ύψιστο  έργο εκτελεί 

 το λαϊκό κίνημα τρομοκρατεί με τη βία 
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  επαναστάσεις  προκαλεί «πορτοκαλί» 

περιέργως αποσταθεροποιεί κυβερνήσεις 

όταν ξένους διπλωμάτες εκτελεί εν κινήσει 

Εν τελική αναλύσει  

οι εισαγγελείς  ας δώσουν  λύση 

αν η πολιτική εξουσία το τολμήσει  

κι’ αν η διεθνής εξουσία τους αφήσει 

σε κάποιο ξερονήσι  να τους μετακομίσει 

Εκεί να φτιάξουν τη δική  τους  αναρχική πολιτεία   

χωρίς νόμους και   χωρίς   αστυνομία 

για να ησυχάσουμε και μείς οι ΜΗ- αναρχικοί 

από  την   παρουσία τους την εγκληματική  

με την εξής  υποσημείωση  

 εκεί παιδιά τέλος  η …μισθοδοσία 

τέτοια λύση γηγενή δεν πρόκειται να δεις  

  από  μια Ελλάδα που εσχάτως  μεταβάλλεται  

σε   πολυπολιτισμική  Πολιτεία  

τώρα που   ξένοι  πλάκωσαν τριτοκοσμικοί  

ούτε στη… Δευτέρα Παρουσία  

 16/4/2015 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ; 

 

Δύο τα βασικά ένστικτα  τ’ ανθρώπου: 

της συντηρήσεως και αναπαραγωγής 

  αμφότερα  τα έχασες  Έλληνα του  ζόφου 
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 στο πάρτι του μαζανθρώπου  της καταναλωτικής 

εποχής  

έφυγες από της πατρίδας σου τους κόρφους 

και πελαγοδρομείς και πελαγοδρομείς 

 και πάντα στη σήραγγα του αδιεξόδου 

Εσύ  Έλληνα παιδιά δεν   κάνεις  

φυλή γερόντων κατάντησες που πάει να πεθάνει 

τα παιδιά σου   σε μέρη  φεύγουν μακρινά 

η ράτσα σου εκφυλίστηκε δεν γεννά πια 

νέους βλαστούς  από τα ξένα βάνεις  

δυο μέτρα γης για να ταφείς σου φθάνει.  

Με εντολή  από τον Αλλάχ εμείς σταλμένοι  

 την Ευρώπη να γεμίσουμε  τη   γερασμένη  

  να ξεριζώσουμε  παλιά έθνη, νέα    να  βάλουμε  θρησκεία  

στον κόσμο  να επιβάλλουμε  την πολυπολιτισμική κοινωνία  

ο Ελληνισμός θα διατηρηθεί   είδος στα Μουσεία 

ή σε νησίδες στη διασπορά  ένεκα  νοσταλγίας 

Τα κενά   μισεί  η φύση  κι’ όλα τα  γεμίζει 

  μιλιούνια  τριτοκοσμικοί  δολάρια  η Νέα Τάξη  

  στους τριτοκοσμικούς δωρίζει  

  νέες πατρίδες στην  νότια Ευρώπη πατρίζουν     

τα άγρια διώχνουν τα ήμερα και τα  φοβερίζουν  

   τους λευκούς  οι έγχρωμοι στη Γη   εξαφανίζουν 

Οι δήθεν   «φιλάνθρωποι» μπίζνες κάνουν 

 οι ΜΚΟ  τους «αλληλέγγυους» παριστάνουν 

την αυτοκαταστροφή  μας  προωθούν  εκείνοι 
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ένας πεθαίνει δέκα γεννιούνται βλάκες και  κρετίνοι  

 και η δόλια μας πατρίδα  σιγοσβήνει 

Χαρίζουν  τα υπάρχοντα μας  λόγω φιλευσπλαχνίας 

ό, τι  έφτιαξαν οι πρόγονοι μας με μέγιστη  θυσία 

   δεκτοί  στη γη μας   χάριν αντιρατσιστικής βλακείας  

να μοιρασθούμε   μαζί   τους  το εθνικό μας φαγητό 

ιθαγένειας να πάρει πιστοποιητικό 

  Έλληνας να γίνει κανονικός   ο παρίας.  

Τους εισβολείς περισυλλέγουν από την Μεσόγειο 

« πράσινο φως»  στις μεταναστευτικές ροές 

    δίνουν οι Σόρος ανά την υδρόγειο 

 και δεν διερωτήθηκε κανείς ακόμα 

γιατί    αυτοί δεν γίνονται δεκτοί  

στης Ρωσίας, Κίνας και του Ισραήλ τη χώρα ; 

στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική; 

αλλά στην Ελλαδίτσα έρχονται  την μικροσκοπική 

μη βάζεις δύσκολα στον αντιρατσιστή 

πατρίδα δεν έχει  ο διεθνιστής  ούτε  χρώμα.  

Γιατί δεν κλείνουν τα σύνορα με πυρά  

όπως  στο παρελθόν; 

αλλά αφήνουν τη χώρα ξέφραγο αμπέλι ; 

γιατί δεν τους  απωθούν   όταν  είναι στο γιαλό    ; 

ποιοί τα Δουβλίνα   έβαλαν σαν να έχει τούτη η χώρα μέλι ;   

ποιός πληρώνει τα ναύλα   μεταφοράς ,  

πολλά δις στις οι τράπεζες  και οι δουλέμποροι  κερδίζουν ; 

γιατί η Ευρώπη  μας παίζει τον παπά  
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 και οι τριτοκοσμικές  μεταναστευτικές ροές  αρμενίζουν ; 

 Ο Έλληνας    ανεκτικός στέκει  μπρος  στην εισβολή    

  του έβαλαν   τόνους από  βλακεία    

τα  συστημικά ‘μίντια»   τον   μετέβαλαν σε κάργα ‘ανθρωπιστή’ 

  λησμόνησε λογική θα πει, φιλοπατρία και  ανδρεία 

 πονόψυχο  τον έκαναν και  αλτρουιστή  κι’ ας καταστραφεί  

  η  δική του εστία 

 μιλιούνια   λάθροι    εισβολή κάνουν και  Κατοχή  

  η διεθνής    μαφία   παίζει τη δική της   παρτίδα 

κι’ αυτός πνίγεται για να σώσει τους εχθρούς του 

 παραδίδοντας τη δική του την  πατρίδα !!! 

Νομίζει ότι τούτη η κατοχή θάναι προσωρινή 

επειδή ο εχθρός φοράει   πολιτικά ρούχα  

φίδι που σε έφαγε κακομοίρη δυστυχή 

τούτη είναι  εισβολή και κατοχή 

  όπως πας το κεφάλι θα σου πάρουν  

 οι τζιχαντιτές  με τα μακριά μούσια .  

Ετούτοι που τους βλέπεις οι ψοφοδεείς  

θα αδειάσουν  ακόμη και  τα νεκροταφεία 

«ες γην φέρειν αγάλματα, μνημεία και  Μουσεία» 

τεμένη θα κάνουν και τας Εκκλησίας 

όσο για την Ακρόπολη αν μείνει  

  φωνή θα ακουστεί του μουεζίνη  

Πριν  προσφυγοποιηθείς   παρία  

αν ανατραπεί η δημογραφική ισορροπία 

αν τελικά γλυτώσεις την κεφαλή σου  
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 και δεν φορέσεις κελεμπία 

σκέψου όλα τούτα με ψυχραιμία 

τον πλούτο θα σου πάρουν  

θα σου αλλάξουν  και την  θρησκεία 

  σε κάποια Ευρωπαϊκή γωνία θα σε  δω να επαιτείς   

τότε θα αισθανθείς την   Ευρωπαϊκή  αναλγησία   

και ντροπή  

Ας ελπίσουμε ότι τίποτα στο τέλος από αυτά  

δεν θα συμβεί  

σε τούτο το βράχο θα υπάρχει εσαεί ελευθερία 

κάθε Έλληνας όπου γης υπέρ βωμών και εστιών  θα αγωνιστεί  

    ένα εφιαλτικό όνειρο ήταν  μια ουτοπία  

συν Αθηνά και χείρα κίνει γηγενή  

 22/4/2015 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ 

 

Άνθρωποι  ξεχωριστοί  

με άφθαστη φαντασία 

από μια ιδέα είναι ικανοί 

να φτιάξουν αυτοκρατορία  

Τα τζίνια δεν είναι άνθρωποι κοινοί 

 η ιδέα τους φέρνει κοσμογονία 

  στην κοινωνία δεν υπάρχουν σαν αυτούς πολλοί 

  είναι οι ατμομηχανές της αμαξοστοιχίας 

Τέτοια φαινόμενα δεν είναι μόνον οικονομικά  

καλύπτουν όλο το φάσμα της δημιουργίας 
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άλλοι στην τέχνη , άλλοι στην πολιτική,  

  άλλοι  στα γράμματα και  οι πιο πολλοί  

στην  τεχνολογία 

Τον πιο αντιπροσωπευτικό  τύπο 

θα αναφέρω τον Bill Gates 

με την ανακάλυψη των  windows 

  οι άνθρωποι  της Γης στον υπολογιστή του 

    ακούμπησαν το χέρι 

Όλοι τους έχουν έρωτα για τη ζωή 

οραματιστές καθ’ υπερβολήν  

 πάντα τρέχουν για να προλάβουν   

επίμονοι κ εργατικοί  

μοχθούν το όραμα  τους πράξη να το  κάνουν 

   την μετριότητα δεν την αντέχουν  

και την γραφειοκρατία να την πεθάνουν  

Για αυτούς το χρήμα είναι η  κοπριά  

  το όραμα τους να λιπάνει 

 αν το αφήσουν στο σπιτικό βρωμά 

 και το σκορπούν  δεξιά και αριστερά 

 καρπούς  να  κάνει  

Εν ζωή μην περιμένεις δοξασιά  

φτωχός και άσημος θα τελειώσεις 

μετά από χρόνια και καιρούς αν ανακαλυφθείς το έργο σου εκτιμηθεί 

 ό,τι έχεις κάνει καλά 

τότε  ίσως γίνεις διασημότης 

Όταν όμως γίνεις εν ζωή τρανός  
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πρόσεχε μην παραψηλώσεις 

πάντα να είσαι ταπεινός  

για να  σε συναντήσει η αιωνιότης. 

 5/6/2015 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 

Καθώς τα γηρατειά προχωρούν και σε τσακίζουν 

την  υγεία σου  αργά-αργά την πριονίζουν 

την ελπίδα σου  τα γεγονότα συσκοτίζουν     

όλα   δύσκολα  και οι δυνάμεις σου σε προδίδουν 

Τώρα όλα γύρω σου   σκοτεινά 

ευχάριστα νέα    έρχονται  αραιά 

γάμους , γεννήσεις λιγοστές 

  κηδείες φίλων και γνωστών περισσές 

Τούτος ο κόσμος σκληρός έγινε σαν    γρανίτης 

τότε εσύ ο ανήμπορος  πολίτης 

νοιώθεις σαν  αδύναμος  σπουργίτης 

που το γεράκι   τον έχει  μισοξεσκίσει. 

Όταν η σύντροφος σου  έχει από τα βάσανα  λυγίσει 

σοβαρά προβλήματα έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις 

όταν εσύ με νοσοκομεία παρτίδες έχεις αρχίσει 

και ο καρκίνος δεν λέει να σε εγκαταλείψει 

αρχίζεις να σκέπτεσαι ότι δεν μας χωράει τούτη η κτίση 

Όταν με ψέματα σε βομβαρδίζουν νυχθημερόν 

όταν των πυρηνικών όπλων  ανοίγουν  τα σιλό 

όταν ο κόσμος έχει παραφρονήσει και  ουδέν πράττει      

  τον κατήφορο να σταματήσει 
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τι νόημα έχει εσύ ο άνθρωπος μιας άλλης εποχής 

να ζήσεις; 

Μήπως έφθασε η ώρα το ζευγαράκι να αναχωρήσει 

για το συμπαντικό μας σπίτι; 

Όχι!  ποτέ δεν σκέφτηκα ευθανασία ή αυτοκτονία 

σαν λύση 

το θάνατο μόνον  με τον αγώνα φίλε θα πολεμήσεις  

    τελικά  κι’ αν  σε  ρίξει θα έχεις νικήσει 

Όχι δεν φταίνε οι εποχές, 

καλές και κακές όλες ίδιες είναι 

η σημερινή γενιά φταίει που   έμαθε πολλά 

αλλά τις ξέφυγαν τα πιο απλά βασικά: 

  «μηδέν άγαν»   και το  «γνώθι σ’αυτόν» 

και τα θεώρησε  παρείναι 

Μας έβαλε και ζήσαμε με δανεικά 

  τώρα τα πληρώνουμε  δυσβάστακτα  και ταπεινωτικά  

και όχι μόνον αυτά 

λήστεψαν τα ταμεία και  έκαναν φτερά. 

Ως τότε κάθε πρωί λέμε   Καλή Μέρα 

κοίτα το φως του ήλιου  πάρε   φρέσκο αέρα 

τη βγάλαμε και σήμερα χωρίς  κάποιο αυμβάν  

συντρόφισσα ωραία 

στα επερχόμενα ρίξε λησμονιά 

κανείς δεν ξέρει της τύχης τα γραμμένα 

όλα καλοδεχούμενα , όλα μοιραία 

μπορεί ο κόσμος να λογικευτεί, 

κι’ όλα να έρθουν ωραία. 
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Μπορεί με ταχεία  να φύγουμε 

αμαξοστοιχία χωρίς ταλαιπωρία 

κάποια νυχτιά  άμα τη έω 

ως τότε χαίρε ζωή στην πόλη και στην εξοχή 

ένα μπάνιο στη   θάλασσα   κάνε ωραίο 

εμείς ανήκουμε σε άλλη εποχή. 

7/9/2014 

  

  ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑ 

 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 

γιατί είναι: βράχος , χώμα  

θάλασσες , βουνά χιλιάδες τα νησιά  

χωρίς όριο και τέρμα 

  πανάρχαιο Δωρικό πνεύμα, 

σάρκα ξασπρισμένα ηρώων οστά 

 είναι  και θεϊκό σπέρμα 

 και των ημιθέων και  θεών 

 ιχώρ αντί για  αίμα 

Είναι ιδεολογία, ελευθερία, δημοκρατία 

νομοτελειακή του ανθρώπου  

ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία 

που κάθε  ψυχή  ποθεί  

ανεξαρτήτως θρησκείας και ιδεολογίας 

σ’ αυτή να ζήσει  

εδώ μόνον ο άνθρωπος μπορεί  να τελειωθεί  
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να απολαύσει  και να  δημιουργήσει 

Ομορφιά, τέχνες, γράμματα  χαρίζει και   σοφία 

δεν μοιάζει με   των Σάυλοκ την  άπληστη  

Ευρωκρατία 

είναι τέλος το νήμα της Αριάδνης 

που μας ενώνει άρρηκτα  με της συμπαντικής  

δημιουργίας  τις δυνάμεις 

Φτιαγμένα από  του σύμπαντος την πεμπτουσία 

απαλλαγμένο από το σπέρμα 

της υλιστικής προτεσταντικής  νοοτροπίας 

είναι  η Πρώτη  Ουσία σταλμένη στον Όλυμπο 

από το Νομοτεχνείο του Διός 

  εις μάτην πετροβολάτε στρεβλόψυχοι την Ελλάδα. 

 Είναι Αιωνία θα ζει δια παντός !!! 

26/4/2015 

 

ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΡΟΥΔΕΣ  

 

Έκανες ελπίδες φρούδες    

  οι πιο πολλές περαστικές σαν πεταλούδες 

  όνειρα  που την πραγμάτωση τους ποτέ δεν είδες 

και το μόνο που σου άφησαν ρυτίδες 

 Όταν θα φθάσεις στου βίου τας δυσμάς  

 τότε να κάνεις τον γενικό  απολογισμό σου 

τι δεν έκανες και τι πήγε στραβά  

και τι πέτυχες συνολικά στο βίο σου 
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 και στο σπιτικό σου 

Αν έφτιαξες καλά παιδιά; 

αν άφησες καλό το όνομα σου; 

αν  απέκτησες εν μέτρω  υλικά αγαθά;  

αν ήσουν  υγιής  εσύ και η οικογένεια σου ; 

Αν πέτυχες όλα αυτά  

τότε να είσαι πανευτυχής  είσαι επιτυχημένος 

να δοξάζεις το Δία «ός τα πανθ ορά» 

που σε έκανε άνθρωπο αυτάρκη  

και ισορροπημένο. 

Αλλά και για ό,τι δεν έφτιαξες σωστά  

είναι αργά να μετανοήσεις  

τα σφάλματα σου να διδάξεις τα παιδιά  

και την κοινωνία να νουθετήσεις 

Σικάγο,  8/5/2015 

  

    

 ΕΥΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ… ΠΑΡΩΝ 

 

 Αφού παρέλαβες  την Ελληνική σημαία 

 με  τη γαλανόλευκη  διπλώθηκες λίγο πιο πέρα   

αντίκρισε τη Σβάστικα στον αέρα  

 θόλωσε   εύζωνα ο  λογισμός σου  

  και ξάφνου  βρέθηκε  στο υπερπέραν  

αψηφώντας του θανάτου τη φοβέρα.  

Προτίμησε το άλμα στην Ελευθερία 

   το καθήκον σου επέβαλε την υπέρτατη θυσία 
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να δώσεις τη ζωή σου για μια ιδέα 

έκανε το άλμα στο κενό  για να σώσεις την σημαία 

  με την πράξη σου   συγκλόνισες   την  παγκόσμιο κοινωνία 

που τότε  την πλάκωνε του 3ου Ράιχ η  φοβία 

  Εγώ  δεν  είμαι ο  ήρωας  μοναδικός 

μου είπε  ο Κουκίδης 

  σε μένα έλαχε ο κλήρος να παραλάβω τη σημαία 

  ακολούθησα  το παράδειγμα του Φειδιππίδη    

  τη Δουλοσύνη  αρνήθηκα σαν  πράξη αισχρή 

  είδα  τις    Καρυάτιδες με μάτια  βουρκωμένα  

 τότε πήρα απόφαση πήρα στιγμιαία  και  να βουτήξω  στο κενό  

στον ελεύθερο αέρα 

Δόξα και τιμή εύζωνα Κουκίδη ! 

έγινες αθάνατος σαν τον Φειδιππίδη 

εκείνος έπεσε νεκρός αφού είπε το «νενικήκαμεν « 

       με    το άλμα σου από τον ιερό Βράχο τον Ναζισμό εξευτελίσαμε  

Η Ελλάς είναι υπερήφανη ήρωα Κουκίδη  για σένα 

 αθάνατος σαν τον Αχιλλέα θα μένεις   

θνητός μόνον στη φτέρνα 

    θα ζεις στα   Ιλίσια Πεδία  

 και στην ιστορική μνήμη  δίχως  τέρμα  

 ενίκησες   τον θάνατο  εύζωνα  Κουκίδη   

η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και τον θάνατο πανηγυρίζει 

νέκταρ και αμβροσία τώρα στο ποτήρι σου κέρνα 

    22/5/2015  

  

  ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ; ΚΑΙ ΤΟ ΡΩΤΑΣ; 
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Μια φορά και έναν καιρό 

  μάλωσε η Δραχμή με το Ευρώ 

«εγώ είμαι νόμισμα ισχυρό  

ενώ εσύ  Δραχμή  είσαι ασθενής» 

ναι αλλά εσύ είσαι Οβριός ντυμένος Γερμανός    

ενώ εγώ είμαι Ελληνίδα γηγενής!! 

Επομένως εγώ έχω τα πρωτεία  

επειδή κατάγομαι από τη γενιά  του Δία  

έφτιαξα πολιτισμούς ταξίδεψα  

στον Ατλαντικό και στην Ασία 

επί Σόλωνος έγινε η πρώτη μου κοπή  

 σε Αθηναϊκά  νομισματοκοπεία 

 γκάγκαρη Αθηναία και πολεμική 

δραχμή του Περικλή και του Φειδία 

Είμαι εγγονή της βασίλισσας Ομφάλης  

 πατέρας μου ο Ηρακλής    

νόθα κόρη  της βασίλισσας  Κανδαύλης 

   καρπός του Γύγη του  βασιλικού υπασπιστή 

«Βλέπω Δραχμούλα  

παρελθόν    έχεις βεβαρυμμένο   

    νοθεία , απάτη και έγκλημα  

    στο βίο σου τον περασμένο  » 

Ξέρεις κανένα νόμισμα αγαθό καλέ Ευρώ; 

κι’ αν υπάρξει τέτοιο το τρώει ο …  λύκος  

«Όταν  η βασίλισσα   Κανδαύλη  

  δίλημμα έθεσε στον  πατέρα  σου Γύγη 
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  τον υπασπιστή  με μίσος :   

  ή να αποκεφαλιστεί ή να την νυμφευτεί  

 γιατί την  αντίκρισε στο λουτρό  τσίτσιδη γυμνή  

εκείνος το βασιλιά   Κανδαύλη προτίμησε  να σκοτώσει   

παρά ο ίδιος να  εκτελεστεί  και νέος  να τελειώσει  

  Την  μητέρα σου  νυμφεύτηκε   με χλιδή 

  και το  γέρο-Κανδαύλη  οδήγησε στη   μαύρη  γη»  

 αυτά  είναι μυθολογία  απάντησε  η Δραχμή 

ναι αλλά η μυθολογία είναι αχρονολόγητη προϊστορία    

της είπε το Ευρώ 

Και επειδή ο Γύγης αντιπαθούσε      

το σύστημα   ανταλλαγής της εποχής    αντιπαθούσε 

«δώσε αγελάδες πάρε  κρασί  

δώσε  χοιρινά  πάρε  τροφή » και καθυστερούσε 

καθιέρωσε το νόμισμα και έσκισε τα τεφτέρια 

και  κρατούσε τον   ‘παρά’ στα δικά του    χέρια 

έτσι έγινα  και εγώ η δραχμή 

Ο απόγονος μου  Κροίσος ήταν  τελευταίος 

επίδειξη πλούτου στον Σόλωνα έκανε τον Αθηναίο  

και τότε  αυτός του είπε το προφητικό 

«μηδένα προ του τέλους μακάριζε» καθότι θνητός  

και ο θάνατος μοιραίος 

φεύ! το χρήμα κυλάει   γιατί είναι στρογγυλό 

και φευγαλέο 

Πριν από μένα  στην Αθήνα  έβγαλαν τον οβολό  

σφαιρίδιο από ασήμι  ή από χρυσό    

     είχε μεγαλύτερη αξία από σένα το χάρτινο Ευρώ     



27 
 

από χέρι σε χέρι η αφεντιά σου  δεν κυλάει 

  η διάλυση σε  απειλεί και σε  χαλάει  

  ο Οβριός σε αρπάζει και στο σεντούκι του σε   βάζει  

 σαν το Μαμμωνά σε λατρεύει  και  σε προσκυνάει  

  «Δραχμούλα   έπασχες   πάντα  από  πληθωρισμό»   

κάνε πέρα ρε  Γερμανέ! και τι μ’ αυτό;  

εμένα με τύπωναν ελληνικές μηχανές ,  

όλος  ο κόσμος τότε είχε στις τσέπες του δραχμές 

τα καφενεία γεμάτα κι’ άνθρωποι έπιναν καφέ 

   εσύ     είσαι     το   νέο  «στούκας» το Γερμανικό   

κι’  εφορμάς  στο νότο κι’ αρπάξεις 

τον πλούτο των λαών 

 « Οι νέοι σε μισούν  Δραχμή γεροντοκόρη 

έστω κι’ αν παριστάνεις τώρα την  παλιά  πλουσιοκόρη  

  εγώ  φοράω  κίτρινο  ταγιέρ σαν πανωφόρι   

από του Ρότσιλδ και Ροκφέλλερ κατάγομαι  το σόι» 

Χάσου  από την πατρίδα μας ρε  κωλο-Ευρώ 

μας  έλειωσες  λες και  μας χτύπησε κεραυνός  

    εγκληματικό  και  μαφιόζικο  κουμάσι’  

πείνα μας έριξες, κορσές  σφιχτός    

τον κόσμο έχεις ληστέψει και ρημάξει.  

   Από τότε που  ήρθες χρέος επαχθές σκορπίζεις   

  σπάζεις κόκκαλα , τρως σάρκες  

 και την Ελλάδα  φοβερίζεις 

     γδέρνεις  ανθρώπους σαν τους Τζιχαντιστές 

αέρα-κοπανιστό  πουλάς  στον λαουτζίκο  

με μικρομπιτς  αρπάζεις του νοτιά τον πλούτο!!! 
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Εγώ είμαι  Ελληνίδα  γηγενής  

     με μένα  ο Περικλής έκανε τον Χρυσόν Αιώνα  

 έχτισα θέατρα, στάδια,  στοές  

έφτιαξα  και τον Παρθενώνα 

 στα πανάρχαια  και   νεώτερα  χρόνια  

στάθηκα στον Έλληνα στήριγμα και  κολώνα 

 χόρτασα τον κόσμο  ψωμί και  πολιτισμό 

πολέμησα τον φασισμό και ναζισμό  

 στα    μακρινά  της οικουμένης  έφτασα τ’ αλώνια 

και τώρα οποία αχαριστία!!  τα ίδια τα παιδιά μου  

με πέταξαν στην  καταφρόνια. 

   Βάρβαρο   Ευρώ εγώ ποτέ δεν σου έδειξα έχθρα ; 

 εσύ  στράγγιξες τις αγορές και έβαλες εκατομμύρια  φέσια  

στα σεντούκια   κρύφτηκες  και στις λίστες των ολιγαρχών  

και στους λαούς  χιλιάδες   έβαλες λουκέτα; 

και τώρα ασχημονείς και με προκαλείς 

με τους Ντράγκηδες, τους Σόιμπλες και τη Μαρκέλα 

Ευρώ στενός κορσές μου έγινες  

κολάρο  , λαιμαριά  για να με πνίξεις 

ανελέητο , κλειδί  Γερμανικό  και αρπακτικό  

τις τσέπες μας και τις αγορές   έχεις καταξεσκίσει 

Τον Έλληνα κατέστρεψες  ολοσχερώς 

και  είπε το ψωμί ψωμάκι  

μιζέρια και αναδουλειά σκόρπισες στον πληθυσμό  λαό 

 πείνασε ο κοσμάκης  

του  πήρες και το φτωχό του το  τσαρδάκι  

Ώρα τώρα  Ευρώ να εξαφανιστείς   



29 
 

στην  κυρά σου να υπάγεις 

 να της πεις ότι έφαγες από τον τσολιά κλωτσιά 

 στριφογυριστή 

τη δραχμούλα του ο Έλληνας γρήγορα ή αργά  

 και πάλι  θα εισάγει  

ο λαός για να σωθεί , να παράγει και να εξάγει. 

 7/4/2015 

 

ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ    

 

Η  Δύση στην διάλυση και  παρακμή   διολισθαίνει 

  φουσκώνουν σαν μπαλόνι  οι Αγορές   

και ο λαός φτωχαίνει     

 σταμάτησαν τις επενδύσεις  τις  δημιουργικές 

από τις χρηματοπιστωτικές  τοκογλυφικές δουλειές 

 το χρήμα βγαίνει     

Το χρήμα είναι σήμερα φανταστικό σαν τον αέρα 

δεν έχει σαν αντίκρισμα χρυσό  

και της Αμάλθειας το Κέρας 

 στους σκληρούς  δίσκους   των τραπεζών 

των κορακιών και των γυπών  

ταξιδεύει και πετάει στον αιθέρα    

Της πλουτοκρατίας το στομάχι   με τόκους χορταίνει 

ο πρωκτός  νεοφιλελευθερισμός σάρκες και κόκκαλα σπέρνει 

με τον ισλαμισμό  κάνει τώρα  συναναστροφές  

και  την ομοφυλοφιλία  σαν  τρόπο συμβίωσης κραδαίνει    
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 Ο Οβριός έσπειρε  καταστροφή   αξιών  

     κατάπτωση, ετερότητα ,  μηδενισμό πολιτισμών  

γκρέμισμα  ηθικών φραγμών  

 ασχήμια  παντού και υλισμό    

η   α-συνειδησία  και   ο παραλογισμός   

στην εποχή μας βασιλεύει 

Θαρρείς και έσπασε του φιδιού το αυγό 

τον κόσμο φοβίζει και τον ματώνει  κλαδεύει 

γέννησε μεταφυσικά  τέρατα  

σταυροκοπιέται το «κατιναριό» 

φοβία σκορπίζει ο τζιχαντισμός  

     στο μεγάλο χωριό απειλές απλώνει  

και η ανεργία συνεχώς γιγαντώνεται και μεγαλώνει  

Οι Αβραμικές θρησκείες αλληλοσφάζονται   

ποια θα  επικρατήσει  

ποια μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια  

 πίττα θα κατακτήσει  

  μακάριος πάντα ο κατέχων και  ο ισχυρός  

στον Καιάδα ο παρίας και ο φτωχός 

στο χάος και στο  αίμα  μας   έχουν βυθίσει 

Δεν σβήνει η φωτιά με τη φωτιά 

ούτε τα χρέη εξοφλούνται με τα δανεικά 

  δεν στομώνουν των τζιχαντιστών   

τα ματωμένα μαχαίρια  και  σπαθιά 

κόβουν λαιμούς σκοτώνουν παιδιά ,  

 σπάζουν   αγάλματα με τη βαριά και τον κασμά 
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αλλά η ανθρωπότητα  ξεψυχισμένα  αντιδρά 

τον νέο κόσμο θα στεριώσουν στα κρανία   στα οστά 

 και στο ‘κονόμι’ ; 

   Δεν κυβερνάται  ο κόσμος με   Ύβρη και Αδικία  

ούτε  με κατεδαφίσεως υλικά και με φοβία  

 της  κοσμοκρατορίας οι νέοι νόμοι 

   Αρμαγεδδώνα    φέρνει ο  ισλαμικός  

ο νόμος της Σαρία ξεφαντώνει 

Οι τράπεζες είναι  σαν τις  κοιλιές 

πρωκτοί τα χρηματιστήρια και οι αγορές  

χωρίς εγκέφαλο  χωρίς καρδιά  

  φυτό που μοιάζει με νεροκολοκυθιά 

το κατεστημένο με τις ψευτιές του μας  λαβώνει        

 Ε! τι κάνετε εσείς  κακούργοι ηγέτες   εκεί δα; 

και σεις  οι δήθεν πνευματικοί ταγοί  

στη δούλεψη του Σατανά,  

   και σεις που  αγνοείτε τη γιατρειά  

 γιατί   συνεργείτε  ; 

  τη Δύση στην αυτοκαταστροφή την οδηγείτε ; 

   οι  Αγορές στο χάος μας ρυμουλκούν   

και σεις ακολουθείτε ! 

Με τη  σταγόνα  σκοτώνουν  μαζικά   

οι νόμοι  της Αγοράς και της κλεπτοκρατίας  

  περιορίζουν τη  Δημοκρατία 

δανειστές στοπ στου Ελληνισμού την  Γενοκτονία  

     Ελληνοκτονία   γίνεται σε μας  
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 και  ενός λαού η δολοφονία    

 Πολίτες της Γης εγερθείτε !!! 

 με τις Ελληνικές Αξίες τελικά  θα σωθείτε! 

 αποτινάξτε της Ολιγαρχίας το ζυγό  

 ακολουθείστε την Ελληνική Παιδεία  

και ενεργοποιηθείτε,  

όλοι μαζί  τη σωτηρία για να βρείτε  

την Ελλάδα υπερασπιστείτε !! 

    25/5/2015 

 

 ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ  

 

ΕΦΘΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ 

Η ΕΛΛΑΣ  ΣΕ ΔΙΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ 

ΟΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ 

ΤΩΝ  ΛΑΩΝ  ΤΟΥΣ  ΘΗΡΕΥΤΕΣ 

ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ  ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ     ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΕΣ 

*Ο ΛΑΟΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ   ΣΤΑ ΟΠΛΑ 

ΚΑΙ ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕΙ 

Η ΜΑΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ  ΘΑ ΔΟΘΕΙ 

ΟΙ Ε.Δ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΑΡΧΙΣΕΙ 

ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ 

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  
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ΤΙΣ ΜΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΝΑ ΤΙΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΙ 

*ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ; 

ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ; 

ΜΗΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΥ  ΤΟΥΣ  ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΕΙ  

ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΣΦΗΜΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ  ; 

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ   Ο ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ   ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ  

*Η ΠΑΤΡΙΣ  ΘΕΛΕΙ ΟΜΟΝΟΙΑ , ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΓΑΣΤΗ 

ΩΡΑ ΝΑ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΟΥΜΕ  ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΤΗ   ΡΩΣΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΤΗΝ ΩΡΑ  ΤΟΥΤΗ , 

ΟΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ 

*ΚΑΝΕΝΑΣ   ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΣΕ ΤΟΎΤΟΝ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

      ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΜΗΝ  ΛΕΙΨΕΙ ΟΥΔΕΝΑΣ 

  ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ΣΗΚΩ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ   ΠΡΟΧΩΡΑ 

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  ΣΕ  ΤΑΠΕΙΝΩΣΑΝ  ΣΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 

  ΟΥΔΕΜΙΑ     ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ  ΤΩΡΑ 

 *ΕΞΩ  ΤΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ- ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ   ΔΙΧΑΣΤΙΚΕΣ     ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΕΣ 

ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ Ο ΛΑΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΤΑ ΡΙΞΕΙ  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΘΕΛΕΙ Η ΧΩΡΑ 

 ΜΠΡΟΣΤΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  

ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ 

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ 

    ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 

*ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ  
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   Η  ΠΑΤΡΙΣ     ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ   

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ   Η   ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ 

  ΚΑΙ   ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΙΚΟΙ  

   ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ   

*ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ  Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ 

ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ  ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ  

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ 

 ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΖΗΣΕΙ  

ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ  

5/4/2015 

 

ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΟ 

 

*ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΧΑΙΡΟΥΝ  ΠΑΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ 

ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ 

ΓΙΑΤΙ  ΕΜΜΙΣΘΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΜΑΦΙΑΣ 

*ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ   ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙ 

ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 

ΠΟΤΕ  ΝΑ  ΜΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ 

*ΠΑΝΤΑ  Η ΧΩΡΑ  ΥΠΟΔΟΥΛΗ 
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ΕΣΑΕΙ  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ  ΝΑ ΠΕΙΝΑΕΙ 

ΚΑΙ ΝΑ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ 

ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΒΔΕΛΥΡΗ 

ΠΟΥ  ΕΔΩ  ΚΑΙ ΚΑΙΡΟ ΒΑΣΤΑΕΙ 

* ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ   ΤΟΥΣ  ΠΙΑΝΕ Ι 

ΟΥΤΕ ΦΥΛΑΚΗ  ΤΟΥΣ  ΒΑΖΕΙ  ΦΥΛΑΚΗ 

  ΓΝΩΣΤΟΙ-ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ  ΓΝΩΣΤΟΙ , 

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΙΔΙΑ 

ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΕΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΣ 

*ΤΩΡΑ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 

ΚΑΘΟΤΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 

ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΦΑΝΗ   ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟ  ΠΑΡΑΚΡΆΤΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΨΗ ΤΗΣ   ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

*ΠΑΡΑΦΥΑΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

ΚΥΡΙΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ Η ΣΥΜΦΟΡΑ  ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΚΥΡΑΣ 

ΤΩΡΑ ΔΙΑΛΥΟΥΝ   ΤΗΝ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΑΕΙ  ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑ 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ  ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟ ΒΟΥΡΚΟ  ΡΕ ΠΑΙΔΙΆ; 

*ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΠΛΕΓΜΕΝΑ 

ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ 

ΝΑ  ΛΥΣΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
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ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟΝ ΚΟΨΕΙ 

ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ  Ή ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΊ 

*ΈΝΑ ΑΠΌ ΠΛΟΚΑΜΙΑ  ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΤΑ  ΠΟΛΛΑ 

Η ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΑΣ  ΑΠΟΜΥΖΑ 

ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΟΥ  ΗΡΑΚΛΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΝΑ  ΤΗΣ  ΜΠΗΞΕΙ ΒΑΘΙΑ ΣΤΑ ΣΩΘΙΚΑ 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΝΑ   ΣΚΟΤΩΣΕΙ  ΠΟΥ ΧΡΕΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 

ΣΤΟΥ ΟΒΡΙΟΥ ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΜΑΓΑΖΙΑ  ΤΟ   ΛΗΣΤΡΙΚΟ   ΜΑΓΑΖΙ 

*Ο   ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΕΙ . 

Η ΤΡΟΙΚΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΤΥΡΑΝΝΑ 

ΚΑΙ ΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕΙ 

ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΠΑΝΤΑ ΒΑΖΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΝΑ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑ 

*ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ  ΠΙΣΘΑΓΓΟΝΑ ΔΕΜΕΝΟΥΣ  ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ 

ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΞΑΠΛΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ 

ΚΑΙ ΣΑΝ  ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΜΑΣ ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΣΩΘΙΚΑ ΣΗΚΟΤΙΑ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΛΙΑ 

ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝΕ  ΤΗΝ   ΠΙΣΤΗ  

* ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΜΑΣ ΓΛΥΤΩΣΕ Ι 

ΜΟΝΟΝ  Ο ΛΑΟΣ 

ΑΝ ΕΝΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΕΚΔΙΩΞΕΙ 

ΜΕ ΤΑ ΑΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΛΕΙ, ΜΕΘΟΔΟ  ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟ 

ΕΜΠΡΟΣ ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΜΠΡΟΣ 
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3/8/2015 

 

ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ’ ΑΥΤΟ 

Θα περάσει κι’ αυτό 

και θα μείνει η οδύνη 

κύμα ήταν  κακό  

 θ’ ακολουθήσει η γαλήνη 

Μια ημέρα ακόμη  

είναι ένας αιώνας 

  ψυχολογική δοκιμασία     

  το μαρτύριο της σταγόνας  

Θα περάσει κι’ αυτό  

μια  εξέταση ουσίας   

πήρα  νέα αναβολή  

μια ακόμη διορία 

Χαίρε   ως τότε  ζωή 

 έχεις μια ευκαιρία 

κάνε όνειρα ψυχή  

 διώξε τη μελαγχολία 

Θα περάσει κι’ αυτό  

η ζωή θα νικήσει 

θα χαθεί το «θεριό» 

  η ελπίδα θα ζήσει  

    3/6/2015 

ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΜΑΣ 
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Θα χάσουμε τα λογικά μας 

όπως πάμε δεν φτουράμε 

άλλα  ο ένας λέει άλλα  ο άλλος, 

άλλα η Μέρκελ  η ‘μαρκάλω’ 

άλλα ο Αλέξης  ο  λαοπλάνος 

άλλα ο  Σόιμπλε ο μεγάλος 

άλλα ο ολλανδός άλλα ο γάλλος 

άλλα λένε οι ξένοι δημοσιογράφοι 

άλλα   ο   παπαγάλος του διαδικτύου γράφει 

Άλλα λένε οι κυβερνητικοί βουλευτάδες 

άλλα της αντιπολιτεύσης οι αρχοντάδες 

άλλα  οι συνεργάτες των ‘μίντια’  

γερμανοτσολιάδες 

άλλα λέει η Αμερική άλλα η Ευρώπη 

και μείς στη μέση   μας   κλωτσούν  

σαν  τόπι 

κατά τα άλλα σύμμαχοι καλοί 

μέλι, γάλα  

σε κάθε αξιολόγηση βάζουν προαπαιτούμενα κι’ άλλα κι’ άλλα 

στων δανειστών όλα πάνε την καρδάρα 

 και σχέσεις άριστες  σιρόπι   

Το Ελληνικό πλοίο συνθλίβεται  

στις συμπληγάδες 

άλλα τη μια μέρα και άλλα την άλλη 

η Ευρώπη βάλθηκε να μας τρελάνει 

πριν από πείνα μας πεθάνει 
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όλους ψυχασθενείς θα μας κάνει 

και μας εκβιάζει 

Τρίτο  μνημόνιο κι’ άλλα  μας βάνει 

όταν τα προαπαιτούμενα υλοποιήσουμε 

εκείνη  τα αυξάνει 

ο πολίτης να μην μπορεί από 

τα μέτρα ν’ ανασάνει 

περνάνε  τα χρόνια  και η αγορά στενάζει 

όλοι  χορεύουν   του θανάτου πεντοζάλη 

τυραννία έγινε η βιοπάλη 

απεργίες και τα σκάνδαλα κραιπάλη 

Τάξη στα οικονομικά ουδεμία συμμορία 

βάνει 

οι πολιτικοί  κλοπές με το τσουβάλι 

ο συνταξιούχος αγωνία 

την γλίσχρα σύνταξη να πάρει 

δηλαδή    ψιχία 

Το κράτος παραδόθηκε στου Ρότσιλδ 

τη δυναστεία  

μεσαίωνας η εργασία 

ότι θελήσει ο φεουδάρχης 

και την πρωτότοκη κόρη  

την πρώτη νύχτα του γάμου της 

να   δοκιμάσει 

αρκεί δουλειά να υπάρχει 

αν πέσεις στην ανεργία 
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θα σε φάνε τα θηρία 

 Έξη χρόνια ως τώρα και στον έβδομο 

τραβάει η κατοχή και η δουλεία 

εκατό χρόνια η οικονομική κατοχή μας  

θα βαστήξει λέει η προφητεία 

τούτη  η κρίση τέλος δεν  λέει να πάρει 

που να τους πάρει ο  διάολος το κεφάλι 

στην Βρυξελλαρία 

Μήπως των κρίσεων είναι η μητέρα; 

τον νεοφιλελευθερισμό και 

τον τραπεζίτη Οβριό έχει πατέρα 

το μαρτύριο δεν  έχει πέρας 

ο λαός   χρυσόμαλλο έγινε δέρας 

Τα ασημικά   πήραν της γιαγιάς 

τα παράσημα του παππού  

και τα σπαθιά 

τα τρόφιμα της κυρά-Μαριάς 

τώρα πουλήσανε και τη βέρα 

και σαν να μην έφθαναν αυτά 

ήρθαν και οι λάθροι εδώ πέρα 

και μας έφεραν φοβέρα 

μιζέρια , ανεργία ,  φονικά 

ευτυχώς ακόμη δεν ξέσπασε χολέρα 

Η ανεργία μαστίζει τη  χώρα 

κλείνουν τα μαγαζιά με φόρα 

οι φόροι  καίνε σαν   πυρκαγιά 
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κεραυνοί πέφτουν και χαλάζι 

έξω φεύγουν τα παιδιά 

Νηστικοί μερικοί θα κοιμηθούν το βράδυ 

τα κόκκινα δάνεια πήγανε στα φάντς 

κοράκια μαύρα αρπακτικά 

εμφανίστηκαν στο   άστυ 

αύριο άστεγοι , φαβέλες και γυφτιά 

παρόν οδυνηρό και μέλλον δεν   θάρθει 

έρχονται και γύπες με νύχια γαμψά 

Λέτε ο  Μεμέτης    στο Αιγαίο αποκοτιά να  κάνει; 

όχι δεν κοτάει !!! είναι τα Ελληνικά φτερά 

και ο Βλαδίμηρος  που παραφυλάει  

κάποιο λάθος  ο «σουλτάνος» 

αν θα κάνει θα τον ξεκάνει 

Όσο για ανάπτυξη που θάρθει 

όπου ακούς πολλά κεράσια 

μικρό καλάθι κράτει 

την αλήθεια θα την   μάθουμε  αν έρθει … Μάης 

κόντρα  ξυρίζουν   το γαμπρό 

πριν   με την Τρόικα  πάει 

όσο για τους δικούς μας βουλευτάς 

φτύστους να μην αβασκαθούν 

είναι για να τους κράζεις και στο ΧΥΤΑ να τους αδειάζεις 

 6/6/2015 

 

ΘΑΝΑΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
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  Στην μεταμοντέρνα εποχή     επικρατεί ρευστότητα 

όλα τρέχουν φευγαλέα χάνουμε την εθνική ταυτότητα 

μόνο το χρήμα  δεν  ρέει με Ευρωπαϊκή υπαιτιότητα 

στην μικρή μας χώρα  

το τυράκι φάγαμε και την φάκα μπήκαμε την   βλέπουμε τώρα 

Ρευστότητα στις ηθικές αξίες και συνειδήσεις 

το κεφάλαιο δεν κάνει πλέον επενδύσεις 

προτιμά ο άνθρωπος να πνιγεί ή να ψοφήσει 

ψυχρός πόλεμος μαίνεται   μεταξύ Ανατολής και Δύσης 

  οι  Αφρικανοί  φουντάρουν στη Μεσόγειο και όποιος επιζήσει 

όσο για την Ευρώπη; αυτή θα ισλαμοποιηθεί 

 θ’ αλλαξοπιστήσει 

« Τα πάντα ρεί» ουδέν στατικόν στο Σύμπαν μένει 

μόνον οι Δυτικοί στο χρήμα είναι στέρεα  προσκολλημένοι  

τα νετρίνα τρέχουν ταχύτερα από το φως αποδεδειγμένα 

του Αϊνστάιν οι θεωρίες είναι πλέον παρελθόν   

εκατό χρόνια  δογματισμός   και τα σκυλιά αμολημένα 

 « Ελλειψη χρημάτων στάση εμπορίου» 

τώρα  μας χτυπούν οι  Σάυλοκ του Ευρωδιευθυντηρίου 

η  αγορά στέγνωσε  πέραν του φυσιολογικού  

ορίου 

τώρα επαίσχυντη συμφωνία ή  η  «μητέρα  των κρίσεων» 

 του χρεοστασίου;  

Ελπίζω τώρα να έχετε κατανοήσει  

ρευστότητα τι θα πει και τι εννοούν με τις μεταρρυθμίσεις  
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η χώρα να ξεπουληθεί και το 4ον Ράιχ για ένα αιώνα 

 να μας κατακτήσει 

εκτιμώ ότι   ο πιο αδύνατος τελικά θα υποχωρήσει 

κι’ όλο αυτό το αλισβερίσι δεν έχει ουσία 

 γίνεται για να μας αποκοιμίσει 

λόγια παρηγορητικά πριν την παρά φύση συνουσία 

Οι μαφιόζοι της Ευρώπης έδωσαν εντολή  και ρήση 

στην Ελλάδα   ρευστότητα  να μην  δοθεί  

φούρνος να μην καπνίσει 

σαν τους Μήλιους ο  Έλληνας   να  καταστραφεί  

και   από λάθρους   η χώρα    να  γεμίσει 

Σήμερα αρχίζει και της Χρυσής Αυγής η δίκη 

πάει και η Δικαιοσύνη!!  έχει αυτοκτονήσει!! 

βλέπω το τέλος μας  κοντά  ,    πλέουμε με τον « Ελληνικό » 

  που έχει μισοναυαγήσει 

 παντού απάθεια,  διχόνοια, επιβάτες και πλήρωμα 

έχουν παραφρονήσει 

Έλληνες αφυπνιστείτε ,  ο «Ελληνικός» βυθίζεται,  

κανείς μας δεν θα επιζήσει. 

20/4/2015 

 

 ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΑΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 

  Αμερική  χώρα   παραδοσιακή και ανανεωτική  

    «τα πάντα επίπεδα και όλο ρει» 

 άτεγκτοι οι νόμοι αρκεί  να είσαι  νομοταγής 
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  στα ανώτερα κλιμάκια διαφθορά  θα συναντήσεις βρεις 

Ο  κόσμος  εδώ ευημερεί     

σωστό εργοτάξιο   η ζήση 

χωρίς απολαύσεις ψώνια το Σάββατο 

 και περισυλλογή την  Κυριακή 

 η νέα εβδομάδα  για ν’ αρχίσει 

Όλα για το δολάριο αυτό ο θεός 

δεν προκόβεις αν δεν  γίνεις ισχυρός 

τα πάντα ελέγχει  στην  Wall Street ο Οβριός    

με δουλειά και εργασία   

 βίος επίπεδος και  ομαλός 

Όλα πάνε ρολόι υπάρχουν και φτωχοί 

το Ελληνικό σόι  εδώ  ευδοκιμεί  

 σεβασμός στον πολίτη, τάξη , ευγένεια θαυμαστή 

ανθρώπινη  επικοινωνία μάλλον ελλιπής 

ο καθείς στο καβούκι του κλεισμένος 

 και η ψυχοπάθεια ανθεί 

χρόνο για χάσιμο δεν διαθέτει εδώ κανείς 

 αν δεν είσαι ισχυρός   

μόνιμο  ψυχολόγο πρέπει να βρεις   

   η ζωή σου καταπιεσμένη  

Κάθε φορά Αμερική σε βλέπω ίδια και ανανεωμένη  

  θαμπώνει ο  πλούτος σου  και η χλιδή σου 

 ανεβαίνει 

η φτώχεια σου βαθαίνει και μια υφέρπουσα ανασφάλεια ανθεί 

την παγκόσμια  πανσπερμία  εδώ θα  βρεις αμερικανοποιημένη 
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  γι’ αυτό ο έξω κόσμος σε κατηγορεί μα κανείς ως τώρα  

δεν σε υπερβαίνει Αμερική 

 Σικάγο 13/5/2015 

 

   ΤΟ ΤΡΑΜ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ !! 

 

Πούνε τα  χρόνια εκείνα  τα παλιά 

 τότε που  ήσουν Αθήνα μου μια σταλιά   όλο αρχοντιά  

  έφερνε το γάλα το πρωί στο σπίτι ο γαλατάς    

ή άφηνε της ΕΒΓΑ την φιάλη στα σκαλιά 

  τώρα στις πλατείες και στις πόρτες   

   Αφγανοί, Πακιστανοί κοιμούνται και Σενεγάλοι  

  κλεψιά , έγκλημα και το κακό μας χάλι μουτζούρα  επικρατεί  

ασχήμια και παραζάλη 

Τις βραδινές ώρες έβγαινε ο σαλεπιτζής 

 «σαλέπι» διαλαλούσε με απόκοσμη ιαχή 

και ο άθλιος  ο μπανιστιριτζής 

 ‘μπανιστίρι’ έκανε  στην κυρία 

   όταν   την έβλεπε με το νυχτικό σχεδόν γυμνή 

της φώναζε  «σε βλέπει»  

κι’ εκείνη του απαντούσε «αλήτη α να χαθείς» 

Που είναι το 10 τράμ το τελευταίο 

που με έφερνε  από Ομόνοια  στο Βοτανικό 

   από την οδό Πειραιώς με ντρίνγκι-ντρίν 

με  μισή δραχμή άνευ επιστροφής   

και νυσταλέο 
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  Ο κουτσαβάκης με τον τσαμπουκά  

που τόπαιζε Οθέλος 

 προστασία στα κορίτσια συνήθιζε να  πουλά  

στης μαντάμ Ορτάνζ στης Αριστοτέλους το μπορδέλο 

 ο  «θείος»  καπέλο του φόρεσε   κάποια φορά     

   γεμάτο  με βρωμόνερα  το  μπουγέλο   

    στο τμήμα  κατέληξε  περιδεής  

 ο ψευτοπαλληκαράς Μαντέλος 

Που είναι τα κίτρινα τραμ της Πατησίων 

γειτονιά τότε περιωπής-όπως και των Εξαρχείων- 

πριν από τους αναρχικούς  καταληφθεί- 

με κήπους περικοκλάδες και γιασεμιά 

σήμερα κατάντησε των λάθρων βρωμογειτονιά το χαμαιτυπείον ! 

Μόνον το Περοκέ έμεινε στο Μεταξουργείο 

απομεινάρι μιας άλλης εποχής 

τι έγιναν οι αλάνες  στις γειτονιές; το όμορφο Θησείο 

     κατάμεστες από παιδιά όλο φωνές 

   τις  έχτισε του ¨εθνάρχη¨ η αντιπαροχή 

μέτρο δεν άφησε που να μη χτιστεί 

τα παιδιά παίζουν τώρα με υπολογιστές 

     τα κινητά στα χέρια  βγάζουν φωτιές 

μικροί μεγάλοι στη μπάλα στο λαχείο 

ωστόσο ο βίος δεν έγινε πιο ευτυχής 

σωστό τρελοκομείο!!   

    18/5/2015 

Ο ΠΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ 
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Κι’ αν με το πλοίο σαλπάρεις για Ιθάκη 

   πυξίδα   κράτει  για  να την βρεις   

  μπορεί να έχει  εξαφανιστεί το νησάκι 

από  άλλη φυλή   να έχει   καταληφθεί 

Αφήσαμε την  πύλη ανοιχτή 

και πέρασαν   οι εχθροί  αισίως 

  κίτρινοι, κρεολοί και μελαμψοί 

από   Έβρο,  Μυτιλήνη,  Λέσβο  ως τη Χίο 

  η  «εκλεκτή» φυλή μας  έχει υπό κατοχή 

    κρατάει το ταμείο  

Τον Ελληνισμό να τους μάθεις δεν προκάνεις 

 έβαλαν ένα «μπαλντά» που  τα παιδιά  μαζοπολτό τα κάνει 

χλωρά, ξερά όλα τα καίει στην πυρά ,  στο  καζάνι 

ακόμη και τα Αρχαία Ελληνικά από το πρόγραμμα τα  βγάνει 

Τώρα  για να τους διώξεις  θα δυσκολευτείς 

   και θα ματώσεις 

θα  θεωρηθείς ναζιστής και ρατσιστής    

επειδή είσαι πατριώτης   

     ποτέ μην λησμονήσεις  τους πολιτικούς που σε έχουνε φεσώσει  ; 

 από του σπαθιού να τους περάσεις  την  τρομερή  την  κόψη ; 

Ο Ελληνισμός  δούλος της Νέας Τάξης   έχει γίνει  

στο κράτος - παρία κανείς  τους αξία πια δεν  δίνει  

όταν το εχθρεύονται ακόμη και τα παιδιά του 

ματαιοπονείς  Αμφικτύωνα  να το σώσει η αφεντιά σου; 

Θα μου πεις βέβαια ότι αυτός είναι ο κώδικας της τιμής σου 
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αυτό   σου δίδαξαν  οι   δάσκαλοι στα σχολειά και οι γονείς σου  

  στα μαρμαρένια αλώνια πεινασμένη γαλουχήθηκε έφτασε    η γενιά   σου 

 τώρα όλα στον δανειστή αμαχητί τα παραδίδουν  τα παιδιά σου 

για λίγη ρευστότητα για μια κάρτα  πιστωτική  

έτσι προστάζει  η Νέα Τάξη και η Νέα Εποχή 

η Ευρωπαϊκή ταυτότητα σου! 

προδοσία είναι λέξη που βγήκε από τα λεξικά σου  

 ο Ελληνισμός   έχασε τη μάχη  παρέδωσε τη σημαία   

η   ρώμη του Ελληνισμού δεν είναι πιά ακμαία      

 αυτά που βλέπει είναι αντικατοπτρισμός,  

των δανειστών τη θέα      

    η πραγματική Ιθάκη είναι   της αυτάρκειας 

   του πολυμήχανου  Οδυσσέα και του Σωκράτους η λογική 

και το σπαθί του Αχιλλέα 

    30/5/2015 

 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ  !!! 

Είπαν ότι ήταν διαφορετικοί 

στη φάτσα   στην μορφή και στην ηθική 

διέφεραν βέβαια και  στην  ρητορική 

όμως τον πειρασμό δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν  

τα παλαιοκομματικά τους ρούχα καίτοι τα έπλυναν  

δεν μπόρεσαν να τα’ αλλάξουν  

    στο  παλαιοκομματικό  λιμάνι ήρθαν τελικά 

 να προσαράξουν 

Έτσι ντύθηκαν κι’ αυτοί παλιάτσοι 
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και σαν τους πήραν είδηση οι αλητήριοι των ‘μίντια’ παπαράτσι 

 τους στρίμωξαν μέχρι  το δημοψήφισμα να φθάσει 

Στο δημοψήφισμα μίλησαν Που κρυβόταν η απάτη; η Ευρώπη ήθελαν  ν’ αλλάξει 

επειδή δεν έγινε αυτό στην πράξη 

  ιερό λείψανο  έφεραν οι μαυρογιαλούροι  

από τον Άθω να μας ιάσει 

Όλους τους  βοηθάει Θαυματουργή η Ανατολική  Εκκλησία 

τον άνθρωπο απομακρύνει από την κοινωνία  

και τον ωθεί στα θεία και την ιδιοτία 

  με το αζημίωτο φυσικά βοηθάει την  εξουσία 

Εσύ ήσουν Μάρξ που δίδασκες 

 το όπιο του λαού είναι η θρησκεία; 

τα ψηφαλάκια   γλυκά έστω κι’ αν δεν είναι αθεΐας  δεν μυρίζουν ακαθαρσία 

τώρα γλύφουν εκεί που έφτυναν πριν  τα θεία  

 τις καρέκλες τους  να κρατήσουν πάση θυσία 

έτσι με το δημοψήφισμα πρόδωσαν την λαϊκή κυριαρχία 

Όλα τα γουρούνια μύτη έχουν ίδια 

οι συμμορίες οι κομματικές να πάνε στα τσακίδια 

ο λαός  πρέπει  ξεσηκωθεί  

τελείωσε η κλεψύδρα  

 Σικάγο,  12/5/2015 

 

ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ  

 Προικισμένη με σύνεση, γενναιότητα και εξυπνάδα 

σύμβολα  σου το  δόρυ, η αιγίδα και η κουκουβάγια 

εσύ δεν  διαθέτεις μαντεία και ιερατεία 
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στην Εκκλησία του Δήμου έχεις  για να  λειτουργεί 

 η  Δημοκρατία 

 Γλαυκώπις Αθηνά  σύμβολο  σοφίας 

κόρη της Μήτιδος και του  νεφεληγερέτη  Δία 

προστάτιδα των πολιτών,  των νόμων και  θεσμών    

    φίλος των   γραμμάτων , τεχνών και  των Αθηνών 

Θεά   της  αυτογνωσίας  και   εσωτερικής ελευθερίας 

κατ’ άλλην εκδοχή γεννημένη από το μηρό του Δία το μηρό 

 νίκησες  τον Ποσειδώνα στης ονοματοθεσίας το  διαγωνισμό  

όταν αυτός με το χτύπημα της τρίαινας   έβγαλε αλμυρό νερό 

ενώ εσύ φύτεψες στο βράχο μια ελιά  

  και   έδωσες το όνομα σου στην Αθήνα  συμβολικά 

Νίκησες και την Αράχνη στη χειροτεχνία 

ιστό αυτή έφτιαξε με θεϊκή πανουργία   

 τα μικρά έντομα τα  συλλαμβάνει  

τα μεγάλα τρυπούν το δίχτυ και δεν τα πιάνει 

εσύ το βίο βελτίωσες των θνητών 

  με το λάδι και το υφαντό 

Για την υπεροψία της για το πλεχτό της 

με ένα χτύπημα   στον  υφαντό   της 

έντομο έκανες την Αράχνη μισητό 

και την κρέμασες στον ιστό της. 

Σήμερα  Μια άλλη Αράχνη  έχει συλλάβει 

 την Ελλάδα 

 τα πλοκάμια  της  μας έχουν περιζώσει σαν περικοκλάδα  

μας απομυζά κάθε πλούτο κάθε  ικμάδα 
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 η μόνη σωτηρία μας  την Αράχνη να την εξοντώσουμε  

ή εγκαίρως   τον ιστό της  να   ξηλώσουμε   

     γιατί διαφορετικά όπως πάμε δεν θα  την   γλυτώσουμε 

 αν δεν δείξουμε θάρρος και  φρονιμάδα   

Θεά του πνευματικού φωτός  

 δώσε  στους Διογενείς  δύναμη και εξυπνάδα  που τους λείπει 

τους γαμψόνυχους   να  διώξουν  

 από  το δικός  σου σπίτι   

   γιατί οι τοκογλύφοι το έχουν αφανίσει 

Οι πολίτες με αίσθημα ευθύνης   και με λογική 

 να ενεργήσουν 

 τα κανάλια  της διαπλοκής  να μη  τους χειραγωγούν. 

και αλήθειες να ομολογήσουν  

  την πατρώα γη  σε ξένους   να μην παραχωρήσουν 

 στην αναγέννηση το έθνος το Ελληνικό να οδηγήσουν 

Ανάστησε τα Παναθήναια στη  Αττική γη σου 

   κάνε να ξανανθίσει τούτη η πόλη  προς τιμήν σου 

το Κλεινόν Άστυ να καθαριστεί και να αστράψει 

 και των επιφανών τις προτομές ο ανόσιος να μην τις βλάπτει 

Στο σπίτι σου γιορτάζεται  Εβραία μητέρα 

απληροφόρητοι   οι    Έλληνες  την θεωρούν από σένα υπερτέρα 

η ανατολική θρησκεία αντικατέστησε  την πατρώα θρησκεία 

  οι ναοί  των Ολύμπιων θεών αρχαιολογικά έγιναν  μουσεία   

 Αυτή  φέρει μαντήλα και σταυρό 

εσύ  με περικεφαλαία και  ιμάτιο  καλαισθητικό ,  

     με  ασπίδα  και μυτερό δόρυ το καντήλι σου τώρα σβηστό 
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 κι’ οι   « στρεβλόψυχοι»  κάνουν την πόλη σου σκορποχώρι 

  Καιρός να διώξεις τα αναρχικά  σκουπίδια 

την πόλη σου  να καθαρίσεις   

   από  τα τριτοκοσμικά  αποκαΐδια 

να την διακοσμήσεις όπως ήταν η Ολυμπία και οι Δελφοί 

αρχόντισσα να την κάνεις όπως ήταν πριν 

Σε χρόνους μακρινούς νίκησες τον Ποσειδώνα 

 πρώτη εσύ λάδι έβγαλες από τον Αττικό ελαιώνα 

τώρα τον παραδώσαν στο Ισλάμ τζαμί να φτιάξει  

και τριτοκοσμικό ξενώνα 

χάρισες στους ανθρώπους   χειροτεχνία 

και  υφαντουργία 

φορεσιές  τους  έφτιαξες   υψηλής καλαισθησίας 

Στον  Ιερό Βράχο  τον θαυμαστό έστησες το  ναό σου 

την παρθενία σου κράτησες για τον λαό σου 

ποτέ   δεν είχες σύντροφο ή εραστή στο πλευρό σου 

παρά μόνον  τον άξιο ηγέτη τον πολιτικό σου 

     Κάποτε ο Ήφαιστος επιχείρησε να σε κατακτήσει 

κι’ εσύ με κλωτσιές τον πέταξες χωρίς να σε αγγίξει 

Παλλάδα Αθηνά είσαι θεά  πολεμική 

  ανακάλυψες  την άμυνα των πόλεων  

και την στρατηγική 

οι δημοκρατικοί θεσμοί σου  είναι  της πόλης η ισχύς 

με αυτούς νίκησες τους Πέρσες και ταπείνωσες  

την Περσική Αυλή 

Όταν βγήκες από του Δία το κεφάλι την κεφαλή 
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έβγαλες   πολεμική  ιαχή έφερες παραζάλη 

  έκανες τον Όλυμπο συθέμελα να  ταρακουνηθεί 

τράνταξες   τη θάλασσα και έγινε θαλασσοταραχή  

ο Ήλιος σταμάτησε μέχρις ότου την πανοπλία σου να βγάλεις  

μετά   έφερες   γαλήνη και πρόοδο μεγάλη 

    Σε μάχες συμμετείχες  προϊστορικές 

έδωσες   στον Ηρακλή πολύτιμες συμβουλές 

 με αυτές εξόντωσε τον γίγαντα Αλκυονέα  

όταν του ανέθεσε τους 12 άθλους ο Ευρυσθέας 

κύμβαλα του χάρισες   να τρομάξει τις Όρνιθες  

  Στυμφαλίδες 

   στον αέρα τις εξόντωσε με   εύστοχες  βολίδες  

Τον Περσέα βόηθησες  να  αποκεφαλίσει τη Γοργόνα, 

  όποιον αντίκριζε το τέρας  τον έκανε  κοτρόνα 

   στην  ασπίδα   σου χάρις σε σένα νίκησε ο Περσέας στην ασπίδα σου είδε  της 

γοργόνας τη  θέα   

χωρίς να την  αντικρύσει   της έκοψε   την κεφαλή  

 πέρα ως πέρα 

 Σθενώ και Ευρυάλη  οι αδελφές της  τη  θρηνούσαν   

      της Γοργόνας τα  φιδίσια μαλλιά 

    θρήνο  δονούσαν  

 η Αθηνά   άρχισε  να   παίζει τη φλογέρα    

   Ήρα και  Αφροδίτη σχόλια ειρωνικά πέταξαν στον αέρα 

    Η θεά πέταξε τη φλογέρα στα νερά οριστικά  

και θύμωσε υπερβολικά 

γιατί  την ειρωνεύονταν και την κακολογούσαν οι άλλες καυστικά 
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 έκτοτε   η  θεά  με φλογέρα και όργανο δεν  εθεάθη  ξανά  

η σοφία με τα ξεφαντώματα δεν εσυμβιβάσθη 

Η Αθηνά θύμωσε τότε υπερβολικά  

         σοφία και στρατηγική  δεν ταιριάζουν με  όργανα   μουσικής 

  Η   ασπίδα της    καμωμένη  από δέρμα Αιγός 

με  το Γοργόνειο  στο κέντρο της έπαθλο  ξακουστό  

όταν   νίκησαν τη Μέδουσα Γοργόνα  

με τον Περσέα στο τρίγωνο των Βερμουδών με τον Περσέα 

την κεφαλή της έκοψε με την ρομφαία 

Πέρα  από τις Ηράκλειες Στήλες  στον Ατλαντικό Ωκεανό  

προϊστορικοί Αιγαίοι Αργοναύτες ανακάλυψαν την Ατλαντίδα Αμερική 

και μην ακούς τους σύγχρονους «φοινικιστές» 

 να λένε ψέματα ολκής περί  Κολχίδας 

περί Κολόμβου που κι’ αυτός ήταν Χιώτης ήταν και ο Κολόμβος Ελληνικής 

καταγωγής 

Οι προαιώνιοι εχθροί σου στάζουν  χολή και  λένε  από κακία 

  ότι τάχα από την Λιβύη ήρθες και από τη Φοινίκη  

και άλλοι  από τη Μικρά Ασία 

ότι είσαι  «μαύρη Αθηνά» Αφρικανίδα 

μα εσύ τους διαψεύδεις συνεχώς «ότι ουδέν οίδαν» 

με τις ανασκαφές σε  ξηρές και θάλασσες  

συνεχώς τους αδειάζεις  την κλεψύδρα 

πάναγνη  Αθηνά σαν εσένα τέλεια θεά    

και σύμβολο της  σύγχρονης εποχής άλλη δεν είδα !! 

 1/4/2015 
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 ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ  

 

ΕΦΘΑΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ 

Η ΕΛΛΑΣ  ΔΙΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ 

ΤΟΥΣ  ΛΑΩΥΣ   ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΤΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ   ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ  

ΟΙ  ΑΓΙΟΓΔΥΤΕΣ  

ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ,  ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΕΣ,  ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ 

*Ο ΛΑΟΣ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ   ΣΤΑ ΟΠΛΑ 

ΗΘΙΚΑ  ΝΑ ΟΠΛΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Η ΜΑΧΗ  ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ  ΘΑ ΔΟΘΕΙ 

 ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΤΑ ΧΩΡΙΆ 

*ΟΙ Ε.Δ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ   ΠΑΡΟΥΝ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΑΡΧΙΣΕΙ 

ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ 

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ  ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  

ΤΙΣ ΜΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΝΑ ΤΙΣ  ΚΡΑΤΗΣΕΙ 

*ΤΙΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ; 

ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ; 

ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΊΔΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΠΟΥ  ΤΟΥΣ  ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ  ; 

ΠΑΝΤΑ Ο  ΤΟΥΡΚΟΣ   Ο ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ  ΣΕ ΚΥΠΡΟ ,  

ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΑΡΑΔΟΚΕΙ  

*Η ΠΑΤΡΙΣ  ΘΕΛΕΙ ΟΜΟΝΟΙΑ , ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΓΑΣΤΗ 

ΩΡΑ ΝΑ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΟΥΜΕ  ΤΗ   ΡΩΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ   

ΠΡΙΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΕΙ ΚΆΤΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ 
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  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΩΡΑ  ΤΟΥΤΗ 

 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΥΨΕΙ 

ΓΙΑΤΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ  ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ    ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ  ΔΥΣΗ   

ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ  ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 

*ΚΑΝΕΝΑΣ   ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΣΕ ΤΟΎΤΟΝ 

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

      ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΝΑ ΜΗΝ  ΛΕΙΨΕΙ ΟΥΔΕΝΑΣ 

  ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ΣΗΚΩ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ   ΠΡΟΧΩΡΑ 

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ  ΣΕ  ΤΑΠΕΙΝΩΣΑΝ  ΣΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ 

  ΟΥΔΕΜΙΑ     ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ  ΤΩΡΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ   ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΤΟΙΜΑ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΟΥ 

   ΤΑ  ΚΟΜΜΑΤΑ- ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ   ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΕΨΙΆ ΤΟΥΣ  

ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ Ο ΛΑΟΣ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΤΑ ΡΙΞΕΙ  

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΘΕΛΕΙ Η ΧΩΡΑ 

 ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  

ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ 

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΤΟΥΝ  

    ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 

ΨΗΦΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΟΠΟΡΙΕΣ 

*ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ  

   Η  ΠΑΤΡΙΣ     ΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΧΤΗ 

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ   Η   ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ 

      ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΙΚΟΙ    ΝΑ  ΠΑΝΕ  ΦΥΛΑΚΗ  

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΠΡΙΝ Η ΛΑΙΚΗ  ΟΡΓΗ ΞΕΣΠΑΣΕΙ 

ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΛΑΟΣ   ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ 

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ   ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  
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ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ  Η  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ 

 ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ  ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ  

 Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ  ΚΑΙ   ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΖΗΣΕΙ  

ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ Η ΧΩΡΑ ΘΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ  

 5/4/2015 

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝ ΜΙΆ 

 

Πέντε   ημερομηνίες  συν  μιά 

της ιστορίας μας οι  ζοφερότερες   σελίδες 

σαν    Ερινύες ξεπετάγονται σημαδιακά   

Ευρωπαϊκές  κακουργίες  αστράφτουν σαν ομοβροντίες    

μνήμες   από την  καταστροφή του Ελληνισμού   

προβάλλουν   σαν    στοιχειά 

και μας ματώνουν την καρδιά σαν Όρνιθες Στυμφαλίδες 

Κακουργία Πρώτη Δ’ Σταυροφορία(1204):  

Την Πόλη της Ορθοδοξίας ο Πάπας  αλώνει 

τούτη η ημερομηνία στην ιστορία σαν φάντασμα στοιχειώνει 

την καρδιά του Ελληνισμού ξεσκίζει και ματώνει 

στην Αγία Τράπεζα τις παρθένες οι καλόγηροι  βιάζουν 

τα πλούτη της βασιλεύουσας αρπάζουν 

στην Τουρκιά δρόμο ανοίγουν και στην Ευρώπη  τους μπάζουν   

Κακουργία Δευτέρα -Ιερά Συμμαχία(1815) :   

Ψαρά και Μεσολόγγι   τους  φιλέλληνες αναστατώνει 

αυλές και ανακτοβούλια συνωμοτούν ,  

ο πόθος του Έλληνα για την λευτεριά   δεν τους ζυγώνει  

κατά της   Επανάστασης   οι  Μετερνίχοι εξορμούν  
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την Τουρκία δικαιώνει 

Κακουργία Τρίτη -Μικρασιατική Καταστροφή (1922):   

Ο Τούρκος κατακτητής  στην  Μικρά Ασία 

εκτελεί  Γενοκτονίες    

εξανδραποδίζει   Έλληνες και άλλους λαούς  

από   πανάρχαιες πατρογονικές  εστίες ,  

η Ευρώπη    θεάται ένοχα τούτες τις  θηριωδίες 

απαθείς    απολαμβάνουν  τη σφαγή της Σμύρνης  

πίνοντας το ουίσκι τους στα πλοία 

μετά  μανίας   χτυπούν  τα χέρια  των ναυαγών  

βάρβαρη Ευρώπη   του φιδιού   κουβαλάς κακία  

Κακουργία Τετάρτη-Γερμανική Επίθεση (1941-44):    

Το 3ον Ράιχ   στην Ελλάδα  εισβάλλει     

η πείνα την Ελληνική κοινωνία θερίζει   

νεκροταφείο την μεταβάλλει  

η Γερμανία μας εκτελεί μετά μανίας 

ουδεμία αλληλεγγύη και εκ μέρους των συμμάχων 

παντού  αδιαφορία 

η μόνη που μας μοιράζει λίγα τρόφιμα    

η Σουηδία  

τσακισμένη από τον πόλεμο βγαίνει η Ρωμιοσύνη 

και ακόμη αναμένει από τη Γερμανία τη Δικαιοσύνη από τη Γερμανία 

Κακουργία Πέμπτη Κυπριακή  Τραγωδία  (1974)  

Το ΝΑΤΟ  κλείνει πονηρά το μάτι  στην  Τουρκία 

όλα τελείωσαν στην εορτή της Παναγίας 

σκοτώνει , βιάζει, αιχμαλωτίζει , 
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τους αιχμαλώτους με ευκολία εξαφανίζει  

και   η  Δύση  ένοχα  σφυρίζει 

ελλείπει των συμμάχων η  αλληλεγγύη    

Αμερική και Ευρώπη τον  Αττίλα υποστηρίζει. 

Κακουργία Έκτη Χρεοκοπία (2010-2015)  

Επιτίθεται   με το Ευρώ η Γερμανία 

σύμφωνη σε όλα η Αμερική και Βρυξελλαρία    

επαίτισσα η Ελλάς στην πόρτα για τη δόση  στέκει  

το μαρτύριο της σταγόνας  χρόνια   μας 

βασανίζει και μας  καταστρέφει 

πείνα, αυτοκτονίες και  ανεργία μας κυκλώνει 

ο λαός δεν αντέχει, η αγορά στεγνώνει 

ο Ευρωπαίος εταίρος μας ταπεινώνει και μας  πληγώνει   

και η νεοναζιστική Ευρώπη       

μας θεωρεί χολερικούς και μας  απομονώνει  

Πάντα τέτοια  είσαι   Ευρώπη   

από τις ληστρικές ορδές σου  

δεν γλύτωσαν ούτε οι Άγιοι τόποι 

μαζί με τους   Ρότσιλδ   το μεγάλο  φαγοπότι 

γριά τσιφούτισσα με υποκριτική  όψη 

Εσύ   δεν έχεις   ηθική μήτε    αξία 

πέρα από το φράγκο και την στυγνή  τοκογλυφία 

κλέβεις   αρπάζεις    ατιμάζεις    δια της βίας 

και υπερηφανεύεσαι   τρομάρα σου 

για ποιά «Δημοκρατία»; 

το καθεστώς αυταρχικής ολιγαρχίας;  
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Δείτε   τα   Ελληνικά έργα 

στα Ευρωπαϊκά Μουσεία 

όλα κλεμμένα   άνευ αδείας  

Ευρώπη  κακιά  μητριά  

πάσχεις  από την παλιά   μεγαλομανία  

η διάλυση σου   σιμά  

μπήκες ήδη στο διαλυτήριο  

όπως τα γέρικα πλοία  

Στο μόνο που διαπρέπεις    είναι  η   αλαζονεία   

φίδια κολοβά με κέρατα και λοφία 

ίντριγκες, ανακτοβούλια, διχόνοια, προστυχιά  

με τους λαούς χαχόλους να ζητάνε λευτεριά 

Ευφραίνεσαι με  τα ολοκαυτώματα  

και τις  ανθρωποφαγίες  

ακόμη και τώρα χάριν του Μαμμωνά 

συνεχίζεις   ανθρωποθυσίες 

Να εμπιστευτείς τον Ευρωπαίο;  Οποία ηλιθιότης! 

από το δήμιο σου  μην  αναμένεις   να σε σώσει 

το μύθο του Τάνταλου  έθεσαν σε  εφαρμογή   

έφεραν το ΔΝΤ   να  μας  σε ψοφήσει σαν   σκυλί 

αρκεί που ο τοκογλύφος θησαυρίζει και 

ο Ρότσιλδ γεμίζει το πουγκί γεμίζει 

Φταίω κι’ εγώ, φταις και εσύ  

φταίει και ο κυρ Παντελής  

για την μοίρα μας τη  μίζερη που μας δέρνει και την κακή 

βγάζουμε πάντα στην  εξουσία  άνθρωπο των ξένων που μας τα παίρνει συνεργάτες 
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απατεώνες , λωποδύτες και κλεπτοκράτες 

είμαστε αθώοι,  ευκολόπιστοι και τρώμε πάντα φάπες 

καλούμε   τον ξένο να μας συμπαρασταθεί 

και μυαλό δεν βάζουμε κυρ …Παντελή 

εσαεί «μα@@κες»!! 

Ευρωπαίε, στον Έλληνα χρωστάς 

και θα πληρώσεις 

δεν σου χρεώνω στο λογαριασμό 

τον πολιτισμό  που σου έχω δώσει 

Γερμανέ, μόνον  για το Κατοχικό Δάνειο  

και τις Επανορθώσεις θα  με αποζημιώσεις 

από μένα δεν πρόκειται να ξεμπερδέψεις   

ούτε  θα  την γλυτώσεις 

πάντα μπροστά σου θα με βρίσκεις 

δεν   ξεχνώ   τα διαχρονικά εγκλήματα σου Δύση 

Ευρωπαίε Δον-Κιχώτη πρέπει να λογοδοτήσεις!!! 

 3/4/2015 

ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ; 

Ο Έλλην πρωτοπόρος στους αγώνες βγαίνει 

εσύ γιατί καθυστερείς; τι άλλο περιμένεις ; 

ημιθανής η Ελλάς  πολεμά   ιμπεριαλιστές και  θύτες 

καταματωμένη  

πολίτες της Γης την Ελλάδα στηρίξτε 

   όλοι  μαζί  να   νικήσουμε  τους  φασίστες ! 

Πέντε χρόνια την  ξεσκίζουν  αβοήθητη   

 όρνια και   γύπες 
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τώρα   να   μας εξαφανίσουν  από το χάρτη θέλουν 

 του Βερολίνου και των Βρυξελλών οι κοπρίτες 

αν πέσει   η Ελλάς έρχεται η σειρά σου 

οι διεθνείς τοκογλύφοι τον κόσμο  θα αιματοκυλίσουν 

και την αφεντιά σου 

Η Ελλάς  μάχεται για όλη την οικουμένη 

πολίτη της Γης τι άλλο περιμένεις; 

έρχεται η σειρά σου δεν το καταλαβαίνεις; 

η Ελλάδα να σταθεί  νικητής  και όχι ηττημένη 

 Εμπρός!!! να χτυπήσουμε όλοι μαζί  

τους τοκογλύφους ενωμένοι  

λαοί ενωμένοι ποτέ ηττημένοι !!!  

 5/6/2015 

       ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ !!!! 

Χαρισάμενη ζούσε ζωούλα  

η  Ελληνική μας   γαλοπούλα 

κάθε μέρα καλαμπόκι 

    άστραφτε  σαν τον δεσπότη 

Θέλησε   να τα έχεις ούλα 

    να μην  ζει  ζωή φτωχούλα 

     ήταν  γαλοπούλα  από σπίτι   

ξένο  προτιμούσε  αραποσίτι 

Και όλο    πάχαινε η γαλοπούλα 

βάρυνε απότομα  σαν  βαριοπούλα 

 κάποια μέρα την  πήραν υπό μάλης 

   και της κόψαν στο σφαγείο το κεφάλι 
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Το μόνο που δεν  σκέφτηκε η έρμη 

  να μην τρώει από το ξένο το τραπέζι 

στο χωράφι της να τρώει και να πίνει 

και ΟΧΙ  ό,τι ο ξένος   της δανείζει 

ΟΧΙ  πόδια  έξω από την κλίνη 

   ζώντας σε μακάρια γαλήνη 

Το λεπίδι δεν  είχε υπολογίσει  

όλοι  ζήλεψαν  της γαλοπούλας το στολίδι 

 νόμισε  φίλους ακόμη και τα φίδια 

και της   τρώνε τώρα  τα  κοψίδια  

Ακέφαλη τώρα φτερουγίζει 

το κύκνειο  πέταγμα  ψυχανεμίζει  

 Οβριοί  την βράζουν στο τσουκάλι  

    την  τρώνε οι  λάθροι και  οι άλλοι 

 τοκογλύφοι και βαρβάροι 

  Είχε   μικροσκοπικό  κεφάλι 

  λησμόνησε τον αγώνα και την πάλη 

μυαλό  κρετίνου  σαν   στραγάλι 

 με μεγάλη  λαιμαργία και  κραιπάλη 

έβλεπε το καλαμπόκι όχι το τσουκάλι 

ακόμη και   τώρα  που  σφαδάζει  

η δολερή διχόνοια  μας διχάζει  

Και ξάφνου βρήκε κάποιο κεφάλι  

άρχισε ν’ αγωνίζεται έστω κι’ αν σφάλει 

  παρότι  σύρεται μισοσφαγμένη  

ακόμη δεν είναι ενωμένη 
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θα ζήσει τελικά η γαλοπούλα  

ή καλοψημένη θα την φάνε  οι πεινασμένοι  ; 

με ρωτάει η εγγονή μου η  Ρηνούλα 

 Σικάγο 6/5/2015 

 

ΣΚΑΝΕ ΟΙ ΦΟΥΣΚΕΣ 

 

Σκάνε οι φούσκες  βροντούν σαν κανόνια 

   ξεφουσκώνουν του χρηματιστηρίου τα  μπαλόνια 

 λίγοι  οι κερδισμένοι  κάνουν   την καλή  

  οι πιο πολλοί χαμένοι βγαίνουνε ταπί 

 Οι λίγοι και   «εκλεκτοί» 

και οι πολύ πλούσιοι   πλουτίζουν  

σαν  κοπάδι τα πρόβατα  οι   αδαείς 

 με σημαδεμένα παίζουνε χαρτιά 

και τους τα ξαφρίζουν 

Δεν βλέπουν τη φάκα οι πιο πολλοί 

μόνο το τυράκι 

 πέφτουν στου κέρδους στο νταμάχι 

και χρατς  στην πιο γλυκιά στιγμή   

 πέφτει της φάκας το καπάκι 

Το μεγάλο  κραχ    όπως λένε οι ειδικοί δεν θα αργήσει     

όταν θα σκάσει η φούσκα η  νομισματοπιστωτική 

τότε η ανθρωπότης θα   ριγήσει 

Φούσκες υπάρχουν πολλών ειδών 

και μία-μία με τη σειρά τους σκάνε 
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αέρα πίσω τους αφήνουν και χαμό 

όταν σκάσει η φούσκα στο πληθυσμιακό 

ποταμοί τα δάκρια ελάχιστοι τότε θα γελάνε  

Θα είναι η μητέρα των κρίσεων αυτή 

 θα μοιάζει με  αστεροειδή  που χτύπησε τη Γη 

θ’ ανάψει με κάποιο Grexit-Brexit το φυτίλι 

από το πάθος τους για  χρήμα και  για ύλη 

όμως μετά Χριστόν ουδείς  προφήτης  

εύχομαι η προφητεία μου να  αστοχήσει 

  Βέβαιον ότι κάποτε θα σκάσει  

κανείς δεν ξέρει το πότε θα συμβεί 

 η ανθρωπότης  γοερά   θα κλάψει  

    απότομα  θα μειωθεί ο πληθυσμός της Γης 

από   πυρηνική ανταλλαγή, από επιδημία  

ή κοσμική καταστροφή    

    23/5/2015 

 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ 

 

Μούσες μου σας παρακαλώ  

εσείς που ζείτε στην ιερή Κοιλάδα   

που πίνετε  αθάνατο νερό στην Ιπποκρήνη   

  δώστε μου σαφή χρησμό  

πως βρήκατε τις τέχνες και τα γράμματα εδώ   

κόρες της Μνημοσύνης; 

Απόλλων ο μουσηγέτης  έδωσε εντολή  
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 δώρα να  χαρίσουμε στους ανθρώπους 

κι’ εμείς  με χορούς και μουσική  

στον Ελικώνα κάποιο πρωί  

   κάναμε πράξη  το όνειρο του 

Κόρες του Δία και οι εννιά  

μας θήλασε      γάλα   η Μνημοσύνη  

να μην λησμονούμε τα παλιά,   

αλλά  να  διδάσκουμε παντοτινά 

   τον Πολιτισμό και  την Ειρήνη 

Καλλιόπη   ποιήτρια της επικής  

Ευτέρπη     της μουσικής δημιουργίας 

Κλειώ μούσα   ιστορική 

Θάλεια   ποιήτρια   βουκολική  

  της  κωμωδίας  

Τερψιχόρη    με τα όργανα και το  χορό 

Μελπομένη    τραγωδίες  πάντα θρηνούσα  

  Ερατώ   πλέκει τραγούδι ερωτικό   

Ουρανία το σύμπαν παρατηρεί   αστρονομούσα  

Πολύμνια   των ιερών  ύμνων υμνωδός  

αυτή είναι μούσα -θεούσα 

Εμείς  εμπνεύσαμε    σοφούς και σοφιστές 

εμείς  οιστρηλατήσαμε    διάσημους  διανοητές 

     ανεβάσαμε τους ποιητές στους ουρανούς  

    σκορπήσαμε τον πολιτισμό  σε χρόνους σκοτεινούς 

Καθώς   περπατούσαμε με τον Ησίοδο 

στα πανάρχαια χρόνια 
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  στα βοσκοτόπια  του Ελικώνα 

έμπνευση του δώσαμε και ιερό κανόνα  

τη Θεογονία στην  Άσκρη  να συγγράψει  

  αιώνια 

  Δοξασμένη ας μένει η  Κοιλάδα των Μουσών 

πάναγνη Ασκρη πατρίδα του ποιητή των  θεών 

εδώ θεϊκό πνεύμα ακόμη αναβλύζει  

το ταπεινό   χωριουδάκι την οικουμένη 

 μαγνητίζει 

 Λάτρεις του Ησιόδου οι   εδώ χωριανοί 

 λάτρεις  οι  πιο πολλοί ξένοι  

 λιγότεροι οι γηγενείς 

  τα ιερατεία μάχονται και  τον πολεμούν   

 μήπως  χάσουν τους πιστούς αγωνιούν 

  Θεογονία ,  πνεύμα ιερό και διαχρονικό 

 να το δολοφονήσουν  αδυνατούν με το σταυρό 

ό,τι και να κάνουν ματαιοπονούν κάτι  πλανημένοι   

αθάνατος ο Ησίοδος στην οικουμένη  

 τους  μορφωμένους όπου γης  εδώ τους  αναμένει 

«Η εργασία δεν είναι ντροπή 

όνειδος είπε ο Ησίοδος η οκνηρία»  

η ανεργία   πράξη απεχθής   

στην εποχή του όλοι είχαν εργασία 

υπεύθυνη η  νεοφιλελεύθερη εποχή 

που  τρέφει την ανεργία  

«Χάος , Γαία , Έρως αυτογέννητες μορφές» 
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από αυτές προήλθαν οι  θεοί και οι θεές  

ο Έρως τους αγνούς εραστές ενώνει 

το αυτογέννητο σύμπαν γεννάει στο διηνεκές  

συνεχής ανακύκλωση των μερών του  

θάνατο και γέννηση τα φιλιώνει 

«Το Χάος γέννησε το Έρεβος και τη Νύχτα» 

  βύζαξαν με γάλα από τα χαοτικά της στήθια 

κι’ αυτά «γέννησαν τον Αιθέρα και Αέρα» 

χωρίς αυτά ο κόσμος θα ήταν άδεια σφαίρα 

«Πρώτα βασίλευσε ο μέγας Ουρανός 

μετά ήρθε ο Κρόνος ο κακός 

κατόπιν με πραξικόπημα ο Δίας» 

αυτός στο βασίλειο έβαλε τάξη  

και  πάταξε την κακουργία 

«Βάλε το φορτίο σου στο μεγάλο καράβι  

αλλά παίνευε το μικρό» 

«δεν θα είναι πάντα καλοκαίρι 

θέρισε όσο είναι καιρός» 

Αυτά ο Ησίοδος γράφει 

η παγκόσμια διανόηση δείχνει στα γραπτά του σεβασμό 

ακόμη και σήμερα η επιστήμη τον αντιγράφει 

κι’ έρχεται για προσκύνημα στην Ασκρη 

 του Ησίοδου το φάσμα εδώ υπάρχει  

όπου και να  ψάξεις σε τούτο το ταπεινό χωριό 

Τότε που οι άλλοι δεν είχαν πολιτισμό  

ούτε γραφή 
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και ζούσαν στις σπηλιές σαν τα θηρία 

αυτός έγραψε   «Έργα και Ημέραι»  

και τη «Θεογονία» 

Δόξα στον Ησίοδο  αιώνια σοφία ! 

9/3/2015 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ 

 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ  

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ 

 ΕΧΕΙ ΛΥΓΙΣΕΙ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ 

ΑΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΩΣΕΙ 

ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ  ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ 

ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΛΩΤΣΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ 

ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΝΑΜΕ  

 ΕΚΑΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΖΗΤΑΝΕ  

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟΥΤΗ Η ΜΗΧΑΝΗ 

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ 

Ο ΛΑΟΣ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

ΑΝ ΘΑ ΖΗΣΕΙ Ή ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 

ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ 

ΜΕ ΑΚΑΝΘΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙ 

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ  ΕΧΕΙ  ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ 

 ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΑΝ ΠΑΕΙ ΠΑΛΙ ΑΣΧΗΜΑ ΘΑ ΖΗΣΕΙ 

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ  ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
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Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΤΟΥ GREXIT ΚΙ' ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ.  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ  ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΜΕ 

ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ  ΤΑ ΕΠΑΧΘΗ  ΜΑΣ ΒΑΡΗ 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝ   ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ-ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ  

 ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΓΟΜΑΡΙ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣ ΚΙ' ΑΥΤΟΥΣ  Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

  ΤΟ ΠΟΥΤΑΝΑΤΟ   ΤΩΝ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 

ΜΑΣ ΣΤΗΣΑΝΕ ΚΑΡΤΕΡΙ 

ΟΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΚΥΛΗΣΟΥΝ 

ΠΡΙΝ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ  ΜΑΣ  ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ   

ΝΑ ΓΑ@@ΣΟΥΝ 

 Σικάγο 6/5/2015 

 

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΝΕΛΙ  

 

Το μικρό κουνέλι 

μέσα στο πανέρι 

 άρχισε να κλαίει 

πριν πάω στο  παζάρι 

τρόμος και παραζάλη 

τρέμει  το κορμί του 

Φοβάται τη ζωή του 

 το κοφτερό  μαχαίρι 

στου σφάχτη το άγριο χέρι 

 να μπει εις το ταψάκι  
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    στιφάδο με κρεμμυδάκι 

Εγώ  πιτσιρικάκι  

δεκατριών χρονών παιδάκι 

δεν ήμουν εμποράκι 

με διέταξε    η μάνα  

  κουνέλι να πουλήσω 

 μπομπότα να ψωνίσω  

κι’ αν δεν το πουλήσω  

πίσω να μην γυρίσω 

αυτά μου είπε η μάνα 

 να  αγοράσω κουραμάνα 

Πήγα στο παζάρι  

έπιασα  μια άκρη  

     αγοραστής  να πριν  φθάσει 

  κουνέλι να πουλήσω  

 να το μοιρολογήσω 

πριν το αποχωρήσω  

Όμως κατά βάση 

δεν ήθελε το ζωάκι  

το σπίτι του  ν’ αλλάξει 

το είχα   αδερφάκι  

καλό μου φιλαράκι 

και τώρα  μου λέει κάτι 

πας   να με  ξεγελάσεις; 

    να με δώσεις στο χασάπη 

Η τύχη πως τα φέρνει  
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σταλμένοι απ’ την ειμαρμένη  σταλμένοι 

τρεις Ιταλοί  καραμπινιέροι   

κλωτσιά ο  ψηλός  μου φέρνει     

υψώθηκα ο καημένος 

καθότι κοκκαλιάρης 

ήμουνα σαν χτικιάρης  

 πάει και το πανέρι 

μού έφυγε από το χέρι 

ανώμαλα προσγειωμένος  

 στο χώμα  ξαπλωμένος  

ο κώλος μου σπασμένος 

σαν φίδι  να  σφαδάζω 

κραυγή του πόνου βγάζω 

Καραμπινιέρου αρβύλα 

 φαρδιά  καπελαδούρα 

αλπινιστικό παπούτσι  

 με πρόκες σαν  τσαρούχι 

  πόδια πλευρά σπασμένα 

  για μέρες  τσακισμένα 

σε χρόνια πονεμένα  

 της Κατοχής του 41’ 

 πέτρινα  μαρμαρωμένα 

Πάω να  ρίξω  λάδι  

η μάνα μου  γκρινιάζει 

ψωμί απουσιάζει 

 το πάνε στη Γερμανία 
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Ελληνική  γενοκτονία 

υποχρεωτική νηστεία  

πείνα και   ελονοσία 

 κάλλιο η ευθανασία 

Το καλάθι  μου κυλάει 

ώ λαχτάρα μου που πάει; 

  φεύγει το κουνέλι  

χάνεται σαν χέλι 

άντε να το πιάσεις 

 τρύπωσε  στο φράχτη 

   Συμφορά  έχω πάθει 

 ο δόλιος έχω   σκάσει  

τι θα πω στη μάνα; 

    φτερά η κουραμάνα; 

άχρηστε ακαμάτη 

ξύλο για να μάθεις 

 Με χόρτα χορτασμένοι  

και ξελιγωμένοι 

χωρίς λίγο ψωμάκι 

την πείνα μας να πιάσει 

   εξαντλημένοι  όλοι 

της Κατοχής  φτωχοδιαβόλοι 

 εκτελεσμένος  και ο πατέρας μου   

από γερμανικό βόλι 

Στο σπίτι το μεσημέρι 

με αδειανό πανέρι   
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έπεσε   στειλιάρι 

ακούω ένα φίλο 

ήρθε να με πάρει 

βγήκα λίγο όξω  

 θέλω να ξεδώσω 

 Θεούλη μου  τι βλέπω; 

     κοιτάζω και το προσέχω 

μήπως όραμα βλέπω  

  ιδού το κουνελάκι 

στο μικρό  μας το κηπάκι  

βόσκει χορταράκι 

Πήρε τότε χάρη 

θα ζήσει στο  λιβάδι 

τέρμα το παζάρι 

κανείς δεν το πειράζει 

 αυτό τη σωτηρία   

  και εγώ  την  ηρεμία 

σταμάτησε η γκρίνια 

 Αγορά αγρία 

 χείριστη εργασία 

αξέχαστη  εμπειρία 

πραγματική  ιστορία  

στην   κατοχική Κυπαρισσία!! 

Μετά από μια δεκαετία  

ανθυπολοχαγός στην  Ιταλία 

στου ΝΑΤΟ το στρατηγείο 
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 σταλμένος από το  Επιτελείο 

οι καραμπινιέροι στέκουν κλαρίνο 

παιανίζει η μουσική  

μέγιστη νοιώθω  τιμή 

 είμαι  δικαιωμένος 

τους προσπερνώ κορδωμένος  

    τους χαιρετώ  σαν νικητής 

κάποιος συνοδός μου λέει 

«  το ασημένιο αστέρι  

μόνο ο στρατηγός  φέρει 

σε πέρασαν για Αμερικανό»!  

τον Έλληνα ανθυπολοχαγό 

 Μεγάλη η θεία Δίκη  

αργεί αλλά δεν θα αργήσει 

την κλωτσιά μου έχω  ισοφαρίσει 

με  έχουν ανταμείψει 

 27/4/2015 

 ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ 

 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ  

ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ 

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙς ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ  

 ΕΧΟΥΝ ΛΥΓΙΣΕΙ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ 

ΑΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΩΣΕΙ 
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ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ  ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ 

ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΛΩΤΣΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ 

ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΝΑΜΕ  

 ΕΚΑΤΟ  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ   ΖΗΤΑΝΕ  

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΤΟΥΤΗ Η ΜΗΧΑΝΗ 

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ 

Ο ΛΑΟΣ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 

ΑΝ ΔΟΥΛΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ  

Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΑ ΖΗΣΕΙ  

ΥΠΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΑΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ 

ΜΕ ΑΚΑΝΘΙΝΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙ 

Ή ΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ  ΕΞΟΔΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩ  ΕΧΕΙ  ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ 

 ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΑΝ ΠΑΕΙ ΠΑΛΙ ΑΣΧΗΜΑ ΘΑ ΖΗΣΕΙ 

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ  ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΚΑΙ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΤΟΥ GREXIT ΚΙ' ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ.  

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ  ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΜΕ 

ΓΕΦΥΡΕΣ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΒΟΡΑ , ΝΟΤΟ, ΑΝΑΤΟΛΗ  

 ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 

ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΜΕ  ΤΑ ΕΠΑΧΘΗ  ΜΑΣ   ΒΑΡΗ 

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΟΡΤΩΣΑΝ    ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ 

ΠΟΥ  ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΓΟΜΑΡΙ 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΜΑΣ ΚΙ' ΑΥΤΟΥΣ  Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

  ΤΟ ΠΟΥΤΑΝΑΤΟ   ΤΩΝ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ   ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΣΑΝΕ ΚΑΡΤΕΡΙ 

ΟΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΑ ΚΥΛΗΣΟΥΝ 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΝΑ ΜΑΣ ΣΒΗΣΟΥΝ 

ΠΡΙΝ    ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ  ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ  ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ   

ΝΑ ΓΑ@@ΣΟΥΝ 

 Σικάγο 6/5/2015 

 

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 

 

Η Νέα Τάξη   έχει τελειώσει 

ξέμεινε από  αξίες και έχει ξεφουσκώσει 

μόνο κρετίνοι  πιστεύουν  ότι θα αναβιώσει 

και  οι λακέδες μας  που τα έχουνε τσεπώσει 

κάποιο  θαύμα από το Μαμμωνά 

πιστεύουν ότι θα τους σώσει 

Την αρχή έκανε η Βρετανία και τώρα η Τουρκία 

ο άξονας με την Ευρασία προχωρεί 

ο «δρόμος του μεταξιού»  κτίζει τη  νέα κοινωνία 

με την Κίνα στα ηνία να πρωτοστατεί 

Εμείς «ανήκομεν εις την Δύσιν» 

επειδή το είπε ο «εθνάρχης» Καραμανλής 

είμαστε Δύση  και μας έχει  δύσει 

με χρέη φορτώσει φοτωμένους 

ιστορικά   μας έχει εξοντώσει 

και ακόμη  μας γενοκτονεί που να μη σώσει 

Όλοι  υμνούν τον Ευρωπαϊκό  Πολιτισμό 
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Αγγλοσάξονες και  Λατίνοι 

οι συμφεροντολόγοι μιλούν   για δικαιοσύνη 

καλά κρατάει  η υπεροψία, ο  νεοφιλελευθερισμός 

και η Δημοκρατία φθίνει 

ο πλούσιος βοράς το   φτωχό νότο  γδύνει 

και αντί για  των κλεμμένων την επιστροφή 

ο Γερμαναράς μας φτύνει 

Ο μισθός του βόρειου  πιο ακριβός 

του νότιου όλο χαμηλώνει 

και τα δέχονται  οι  ανάξιοι Ευρωπαίοι αρχηγοί 

όπως τα  μαγειρεύουν  οι  πουλημένοι 

στον Οβριό οικονομολόγοι 

Κάθε κράτος την πάρτη του κοιτάζει 

ο τοκογλύφος τραπεζίτης τα πάντα εξουσιάζει 

ο πολίτης ανίκανος βόλτα να τα φέρει 

αυτή είναι η πολυπολιτισμική κοινωνία 

που θα τον έκανε να μην υποφέρει; 

με την Σοβιετία πάει …χέρι- χέρι 

κι’ αν πορεία δεν αλλάξει τη διάλυση θα φέρει. 

Φταίει και το σύστημα το  χρηματοπιστωτικό 

με τα «έξυπνα»   εργαλεία 

βουνά από στοιχήματα  διαθέτει  η Γερμανία 

χαμηλά επιτόκια πληρώνει ο πλούσιος 

δυσθεώρατα ο φτωχός 

και   τον γδέρνουν με τα μνημόνια 

και τη φορολογία 
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Κι’ όλο πλουτίζει ο άπληστος βοράς 

 κι’ όλο φτωχαίνει ο ηττοπαθής νότος 

και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά 

του επέβαλαν  να συμβιώνει με το  σκοταδιστικό 

ισλαμικό   χνώτο 

«Μαύρα  πουλιά» απ’ όλα τα μέρη καταφθάνουν 

χωρίς πυρά την   πατρίδα μας καταλαμβάνουν 

δωρεάν  ήλιο ,   θάλασσα,  ζωή χαρισάμενη 

χωρίς εργασία  απολαμβάνουν 

λακέδες,  ανθέλληνες πολιτικοί για την καρέκλα τους 

μας ξεκάνουν 

στο «Ελλαδιστάν» Ρότσιλδ και Σόρος   κουμάντο κάνουν 

Αυξάνει της Γης ο πληθυσμός αλματωδώς 

χάνει η γη το φυσικό ρυθμό της 

κι’ ο σύγχρονος άνθρωπος στο χέρι το κινητό 

στο διαδίκτυο χτυπάει ο οικουμενικός παλμός της 

Ο κόσμος  ο παλιός τελειώνει ανεπιστρεπτί 

ο  αυριανός   στην Ευρασία ανατέλλει 

τούτη  η  κοινωνία  έγινε για τους πλούσιους 

τους φτωχούς στην κόλαση  εξαποστέλλει 

Αν κάποτε  ο ραγιάς από τον λήθαργο  ξυπνήσει 

τις τσίμπλες από τα μάτια βγάλει και  ομονοήσει 

γίνει αυτάρκης και 

την κομματοκρατία στο ΧΥΤΑ  πετάξει 

τη σοφία των προγόνων  μας αν  κάνει πράξη 

με το Ελληνικό Πνεύμα  οδηγό  η οικουμένη θα αλλάξει 



80 
 

Το πάρτι της πλουτοκρατίας  φαίνεται ότι τελειώνει 

το διαδίκτυο τώρα το λαό   μορφώνει 

από τον άγιο σωτηρία και από το θεό δεν περιμένει 

«συν Αθηνά και χείρα κίνει» Αριστομένη 

το κατεστημένο τρομαγμένο το τέλος του 

εγγύς  η Νέα Τάξη τουμπαρισμένη 

25/8/2016 

 

Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ 

 

Η Νέα Τάξη   έχει τελειώσει 

ξέμεινε από  αξίες και έχει ξεφουσκώσει 

μόνο κρετίνοι  πιστεύουν  ότι θα αναβιώσει 

και  οι λακέδες μας  που τα έχουν τσεπώσει 

κάποιο  θαύμα από το Μαμμωνά 

πιστεύουν ότι θα τους σώσει 

Την αρχή έκανε η Βρετανία και τώρα η Τουρκία 

ο άξονας με την Ευρασία προχωρεί 

ο «δρόμος του μεταξιού»  κτίζει τη  νέα κοινωνία 

με την Κίνα στα ηνία να πρωτοστατεί 

Εμείς «ανήκομεν εις την Δύσιν» 

επειδή το είπε ο «εθνάρχης» Καρανανλής 

είμαστε Δύση  και μας έχει  δύσει 

με χρέη φορτώσει 

ιστορικά   μας έχει εξοντώσει 

και ακόμη  μας γενοκτονεί που να μη σώσει 
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Όλοι  υμνούν τον Ευρωπαϊκό  Πολιτισμό 

Αγγλοσάξονες και  Λατίνοι 

οι συμφεροντολόγοι μιλούν   για δικαιοσύνη 

καλά κρατάει  η υπεροψία, ο  νεοφιλελευθερισμός 

και η Δημοκρατία φθίνει 

ο πλούσιος βοράς το   φτωχό νότο  γδύνει 

και αντί για  των κλεμμένων την επιστροφή 

ο Γερμαναράς μας φτύνει 

Ο μισθός του βόρειου  πιο ακριβός 

του νότιου όλο χαμηλώνει 

και τα δέχονται  οι  ανάξιοι Ευρωπαίοι αρχηγοί 

όπως τα  μαγειρεύουν  οι  πουλημένοι 

στον Οβριό οικονομολόγοι 

Κάθε κράτος την πάρτη του κοιτάζει 

ο τοκογλύφος τραπεζίτης τα πάντα εξουσιάζει 

ο πολίτης ανίκανος βόλτα να τα φέρει 

αυτή είναι η πολυπολιτισμική κοινωνία 

που θα τον έκανε να μην υποφέρει; 

με την Σοβιετία πάει …χέρι- χέρι 

κι’ αν πορεία δεν αλλάξει τη διάλυση θα φέρει. 

Φταίει και το σύστημα το  χρηματοπιστωτικό 

με τα «έξυπνα»   εργαλεία 

βουνά από στοιχήματα  διαθέτει  η Γερμανία 

χαμηλά επιτόκια πληρώνει ο πλούσιος 

δυσθεώρατα ο φτωχός 

και   τον γδέρνουν με τα μνημόνια 
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και τη φορολογία 

Κι’ όλο πλουτίζει ο άπληστος βοράς 

κι’ όλα φτωχαίνει ο ηττοπαθής νότος 

και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά 

του επέβαλαν  να συμβιώνει με το  σκοταδιστικό 

ισλαμικό χνώτο 

«Μαύρα  πουλιά» απ’ όλα τα μέρη καταφθάνουν 

χωρίς πυρά την   πατρίδα μας καταλαμβάνουν 

δωρεάν  ήλιο ,   θάλασσα,  ζωή χαρισάμενη 

χωρίς εργασία  απολαμβάνουν 

λακέδες,  ανθέλληνες πολιτικοί για την καρέκλα τους 

μας ξεκάνουν 

στο «Ελλαδιστάν» Ρότσιλδ και Σόρος   κουμάντο κάνουν 

Αυξάνει της Γης ο πληθυσμός αλματωδώς 

χάνει η γη το φυσικό ρυθμό της 

κι’ ο σύγχρονος άνθρωπος στο χέρι το κινητό 

στο διαδίκτυο χτυπάει ο οικουμενικός παλμός της 

Ο κόσμος  ο παλιός τελειώνει ανεπιστρεπτί 

ο  αυριανός   στην Ευρασία ανατέλλει 

τούτη  η  κοινωνία  έγινε για τους πλούσιους 

τους φτωχούς στην κόλαση  εξαποστέλλει 

Αν κάποτε  ο ραγιάς από τον λήθαργο  ξυπνήσει 

τις τσίμπλες από τα μάτια βγάλει και  ομονοήσει 

γίνει αυτάρκης και 

την κομματοκρατία στο ΧΥΤΑ  πετάξει 

τη σοφία των προγόνων  μας αν  κάνει πράξη 
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με το Ελληνικό Πνεύμα  οδηγό  η οικουμένη θα αλλάξει 

Το πάρτι της πλουτοκρατίας  φαίνεται ότι τελειώνει 

το διαδίκτυο τώρα το λαό   μορφώνει 

από τον άγιο σωτηρία και από το θεό δεν περιμένει 

«συν Αθηνά και χείρα κίνει» Αριστομένη 

το κατεστημένο τρομαγμένο το τέλος του 

εγγύς  η Νέα Τάξη τουμπαρισμένη 

25/8/2016 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Το ταξίδι τελειώνει  

χίλιες θύμησες αφήνει  

το μυαλό σου πελαγώνει 

αλλά ηρέμησε και μη θολώνεις 

πως ν’ αφήσεις όλα τούτα 

και το χρόνο που ζαρώνει; 

Η χαρά γίνεται λύπη 

όταν φεύγει κάτι λείπει 

πίσω τίποτα δεν  έχει αφήσει 

με ψυχρές φωτογραφίες  

πώς να τα αντικαταστήσεις;  

Πως   εκύλησε ο χρόνος 

και το πάρτι τελειώνει ταυτοχρόνως 

από αύριο  και πάλι   μόνος 

τα  κανάλια θα μας  τρώνε  ανοικτιρμόνως  

Όλες τούτες  οι στιγμές που πάνε; 
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μήπως  στη νοόσφαιρα για πάντα τριγυρνάνε  

τα ευχάριστα και δυσάρεστα συμβάντα; 

ποια μαύρη τρύπα τα κατάπιε σαν τα κβάντα 

και έφυγαν οριστικά για πάντα; 

Το βέλος του χρόνου δεν  τα προσεγγίζει 

μόνο η σκέψη μας στο παρελθόν   γυρίζει  

όσο κι’ αν η επιστήμη προσπαθήσει 

άπιαστο πουλί ο χρόνος 

μόλις βγει  από το κλουβί του φτερουγίζει 

Στους προγόνους μας οφείλουμε  τιμή  

σέβας στον παππού στη  γιαγιά και στους γονείς 

διαχρονικές αξίες  στο χρόνο σφυρηλατημένες 

οι γενιές που τις αψήφησαν βγήκαν ζημιωμένες 

τις οικογένειες, τα έθνη  και τις κοινωνίες 

κρατάνε ηθικές και  ενωμένες  

Όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο χρόνος  

κανείς το αύριο δεν  διάβασε  

ούτε του διπλανού τον  πόνο 

με σέβας να πορεύεσαι στη ζήση    

μετριοφρόνως να  συμπεριφέρεσαι 

όσο   το ταξίδι σου  βαστήξει  

και μη θελήσεις στο σκοτάδι να βουτήξεις 

Με μια ευχούλα όλα τελειώνουν  

με υγεία να ξαναβρεθούμε  όλοι 

«και του χρόνου» 

σε ήρεμα τούτη τη φορά νερά 
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τούτη  η πιο  θαυμάσια ευχή  

και όχι τα ανούσια «χρόνια πολλά»  

Όταν είσαι υπό κατοχή, χωρίς ελευθερία 

σε μια πατρίδα που πονά από την αδικία 

που στο μεταξύ ίσως να μη  είσαι στη ζωή  

και  ακόμη να σε κυνηγά η Εφορία 

και η Τράπεζα για δανεικά 

 ευχήσου  και του χρόνου πιο καλά 

χωρίς  τους  τοκογλύφους και τα ξένα αφεντικά 

Ας ήταν να δω την πατρίδα μου   ελευθερωμένη 

χωρίς «γκαουλάιτερ» πολιτικούς και φιμωμένη 

χωρίς χρέη και ξένους κηδεμόνες  

με εθνική ανεξαρτησία και  δημοκρατικούς κανόνες 

Έξω από  του Σόρος την εγκληματική  συμμορία  

φευγάτες  του Ισλάμ τις Αρπύιες   στην «μπαρμπαρία»   

την Ελλάδα και πάλι ευημερούσα   

όπως παλιά και  ενωμένη 

και ας  με πάρει ο Πλούτωνας την επομένη 

 21/8/2016 

 

ΣΚΑΝΕ ΟΙ ΦΟΥΣΚΕΣ 

 

Σκάνε οι φούσκες  βροντούν σαν κανόνια 

   ξεφουσκώνουν του χρηματιστηρίου τα  μπαλόνια 

 λίγοι  οι κερδισμένοι  κάνουν   την καλή  

  οι πιο πολλοί χαμένοι βγαίνουνε ταπί 
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 Οι λίγοι και   «εκλεκτοί» 

και οι πολύ πλούσιοι   πλουτίζουν  

σαν  κοπάδι τα πρόβατα  οι   αδαείς 

 με σημαδεμένα παίζουνε χαρτιά 

και τους τα ξαφρίζουν 

Δεν βλέπουν τη φάκα οι πιο πολλοί 

μόνο το τυράκι 

 στου κέρδους πέφτουν στο νταμάχι 

και χρατς  στην πιο γλυκιά στιγμή   

 πέφτει της φάκας το καπάκι 

Το μεγάλο  κραχ    όπως λένε οι ειδικοί δεν θα αργήσει     

όταν θα σκάσει η φούσκα η  νομισματοπιστωτική 

τότε η ανθρωπότης θα   ριγήσει 

Φούσκες υπάρχουν πολλών ειδών 

και μία-μία με τη σειρά τους σκάνε 

αέρα πίσω τους αφήνουν και χαμό 

όταν σκάσει η φούσκα η πληθυσμιακή 

ποταμοί τα δάκρια ελάχιστοι τότε θα γελάνε  

Θα είναι η μητέρα των κρίσεων αυτή 

 θα μοιάζει με  αστεροειδή  που χτύπησε τη Γη 

θ’ ανάψει με κάποιο Grexit-Brexit το φυτίλι 

από το πάθος τους για  χρήμα και  για ύλη 

όμως μετά Χριστόν ουδείς  προφήτης  

εύχομαι η προφητεία μου να  αστοχήσει 

  Βέβαιον ότι κάποτε θα σκάσει  

κανείς δεν ξέρει το πότε θα συμβεί 
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 η ανθρωπότης  γοερά   θα σειστεί και θα κλάψει  

    απότομα  θα μειωθεί ο πληθυσμός της Γης 

από   πυρηνική ανταλλαγή, από επιδημία  

ή κοσμική καταστροφή    

    23/5/2015 

 

       ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ 

 

Χαρισάμενη ζούσε ζωούλα  

η  Ελληνική μας   γαλοπούλα 

κάθε μέρα καλαμπόκι 

    άστραφτε  σαν τον δεσπότη 

Θέλησε   να τα έχεις ούλα 

    να μην  ζει  ζωή φτωχούλα 

     ήταν  γαλοπούλα  από σπίτι   

ξένο  προτιμούσε  αραποσίτι 

Και όλο    πάχαινε η γαλοπούλα 

βάρυνε απότομα  σαν  βαριοπούλα 

 κάποια μέρα την  πήραν υπό μάλης 

   και   να της κόψουν στο σφαγείο το κεφάλι 

Το μόνο που δεν  σκέφτηκε η έρμη 

  να μην τρώει από το ξένο το τραπέζι 

στο χωράφι της να τρώει και να πίνει 

και ΟΧΙ  ό, τι ο ξένος   της δανείζει 

ΟΧΙ  πόδια  έξω από την κλίνη 

   ζώντας σε μακάρια γαλήνη 
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Το λεπίδι δεν  είχε υπολογίσει  

όλοι  ζήλεψαν  της γαλοπούλας το στολίδι 

 νόμισε  φίλους ακόμη και τα φίδια 

και της   τρώνε τώρα  τα  κοψίδια  

Ακέφαλη τώρα φτερουγίζει 

το κύκνειο  πέταγμα  ψυχανεμίζει  

 Οβριοί  την βράζουν στο τσουκάλι  

    την  τρώνε οι  λάθροι και  οι άλλοι 

 τοκογλύφοι και βαρβάροι 

δεν τη λυπούνται οι Μεγάλοι 

  Είχε   μικροσκοπικό  κεφάλι 

το ΓΑΠ έκανε πρωθυπουργό  εκείνο το ρετάλι  

  λησμόνησε τον αγώνα και την πάλη 

μυαλό  κρετίνου  σαν   στραγάλι 

 με μεγάλη  λαιμαργία και  κραιπάλη 

έβλεπε το καλαμπόκι όχι το τσουκάλι 

ακόμη και   τώρα  που  σφαδάζει  

η δολερή διχόνοια  μας διχάζει  

Και ξάφνου βρήκε κάποιο κεφάλι  

άρχισε ν’ αγωνίζεται έστω κι’ αν σφάλει 

  παρότι  σύρεται μισοσφαγμένη  

ακόμη δεν είναι ενωμένη 

θα ζήσει τελικά η γαλοπούλα  

και  ή καλοψημένη θα την φάνε  οι πεινασμένοι; 

ο λαός σοβαρά ανησυχεί και στον καναπέ 

 φοβισμένος παραμένει  
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 Ελευθερία και   Δημοκρατίας δωρεάν δεν χαρίζεται  

 Αριστομένη 

με αίμα και με αγώνες είναι ζυμωμένη 

ουρανοκατέβατη δεν έρχεται η Ειμαρμένη  

 Σικάγο 6/5/2015 

 

ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΙ 

 

Όλοι για τους Οβριούς πολεμούν 

και τώρα και παρελθόν 

στη Wall Street στο μετρητό 

τα οφέλη εκείνοι απομυζούν 

από τους πολέμους   θρησκειών και εθνών 

που οι ίδιοι τους καλλιεργούν 

Στις συγκρούσεις μένουν θεατές 

όντες άθεοι και υλιστές 

συνωμότες ,εκβιαστές και τοκογλύφοι 

κυβερνήσεις, κόμματα και κοινοβούλια 

σέρνουν από τη μύτη 

Εισπράττουν από το αίμα των λαών 

από τις ανάγκες των πολέμων 

σε χρήμα,  πετρέλαιο και εκ των εξοπλισμών 

Κάποιος κάποτε πρέπει τον  Γόρδιο Δεσμό 

να   κόψει και τον κόσμο  να   λυτρώσει 

ένας νέος Αλέξανδρος να ξεπεταχτεί 

τον κόσμο να ενώσει 
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Η οικουμένη να πληροφορηθεί 

ποιο είναι της πατρίδος του 

και το   δικό του το καλό 

στις βδέλλες των λαών να πει το    ΟΧΙ 

Εκείνοι που θα μας απαλλάξουν 

από  αυτή τη  συνωμοσία 

από την λαβή της  Μασονίας   , 

την τριπλή Αβραμική θεομηνία 

και το Σιωνισμό 

από τους λαθροπρόσφυγες που οι ίδιοι στέλνουν 

με την ανεργία και τον ανηλεή βομβαρδισμό 

πόλεων και χωριών 

είναι οι Ολύμπιοι θεοί 

και το   Ελληνικό Πνεύμα του Διός 

Γι’ αυτό πολεμούν με λύσσα τον διαφωτισμό 

τη μόρφωση   των  νέων και την παιδεία 

και αν’ αυτού στέλνουν  τόνους σκοταδισμό , 

διχόνοια με την εισβολή μιας ξένης φανατικής 

θρησκείας 

Όπου παιδεία εκεί ειρήνη και δικαιοσύνη 

ευδαιμονία και αρμονία 

το Φως του Απόλλωνα και της Αθηνάς η Σοφία 

24/9/2016 

 

ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝ ΜΙΆ 
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Πέντε   συν  μια  ημερομηνίες 

έξη εν συνόλω  φοβερές κακουργίες 

ζοφερές   σελίδες της  ιστορίας 

σαν    Ερινύες ξεπετάγονται σημαδιακά  μια –μια 

σε κάθε επέτειο μας πληγώνουν την καρδιά 

Μαύρες κηλίδες της Ευρωπαϊκής ιστορίας 

θα τις χαρακτήριζα   εμφύλιες 

του παρελθόντος  τραγωδίες 

αν ακόμη  και σήμερα δεν  συνεχίζονταν του Ελληνισμού 

οι  ανείπωτες γενοκτονίες 

μνήμες    εφιαλτικές  που δεν γράφτηκαν ακόμη 

χωρίς την  δικαίωση τους η Ευρώπη ΔΕΝ ξαλαφρώνει 

Τα     στοιχειά του Ευρωπαϊκού ωφελιμισμού 

σαν Στυμφαλίδες Όρνιθες  τις ψυχές μας 

τρυπάνε 

με τις τρόικες μας  δολοφονούν    την Ελλάδα 

σαν  προαπαιτούμενο      ζητάνε  , 

στην Ευρώπη     αξίες πια  δεν λειτουργούν, 

πέθανε το δίκαιον, 

την δημοκρατία  μας τώρα  καταργούν 

Δ’ Σταυροφορία(1204)- Κακουργία Πρώτη: 

Την Πόλη της Ορθοδοξίας ο Πάπας έχει αλώσει 

την  εξουσία του στην Ανατολή  πάνω σε κρανία 

χριστιανών   να  θεμελιώσει 

τούτη η ημερομηνία   σαν  κεραυνός 

έχει τον Ελληνισμό συμπυκνώσει, 
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στη Νοόσφαιρα με αίμα  και  δάκρια γραμμένη , 

έστω κι’ αν ο Ήλιος σβήσει και η Γη  γίνει  παγωμένη. 

η 29   Μαΐου     αποφράς ημέρα εσαεί θα μείνει 

στοιχειωμένη. 

Στην Αγία Τράπεζα τις παρθένες οι καλόγηροι  βιάζουν 

τα πλούτη της βασιλεύουσας λεηλατούν και αρπάζουν 

στους Τουρκομογγόλους  δρόμο ανοίγουν 

και στην Ευρώπη στο εξής  τους μπάζουν 

Ιερά Συμμαχία(1815) Δευτέρα  Προδοσία -: 

Σφάζονται χριστιανοί  στα Ψαρά και Μεσολόγγι 

ο Μετερνίχος  τους Έλληνες εξοντώνει 

σφάζει τον πληθυσμό μας η Τουρκία 

αυλές και ανακτοβούλια  συμμετέχουν  στη συνωμοσία 

Η  Ιερά Συμμαχία τους Ευρωπαίους ενώνει   , 

ο πόθος του Έλληνα για  «Λευτεριά  ή Θάνατο»  δεν τους ζυγώνει 

το δόγμα της Ευρώπης   υπογραμμένο    με   « ιερή πέννα» 

την   Επανάσταση καταδικάζει    του 1821 

και  τον  Έλληνα που τους έδωσε τα φώτα του πολιτισμού τον  θεωρούν     Ρωμιό  

ίσον  « κανέναν» 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922) Κακουργία Τρίτη: 

Ο Τούρκος    στην  Μικρά Ασία 

εκτελεί  τριπλή Γενοκτονία  , 

σκοτώνει , καίει , βασανίζει 

Έλληνες, Αρμένιους και Ελληνοπόντιους  από τις 

πανάρχαιες πατρογονικές  τους  εστίες  τους 

εξανδραποδίζει    και όλες τις εθνότητες τις εκτουρκίζει 
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Η Ευρώπη ένοχα   θεάται τούτη τη  θηριωδία 

απαθείς   απολαμβάνουν  τη σφαγή της Σμύρνης 

πίνοντας το ουίσκι τους στα ναυλοχούντα πλοία 

μετά  μανίας   χτυπούν  τα χέρια  των ναυαγών 

όταν ακουμπούν μισοπνιγμένοι τη  σκάλα 

βάρβαρη Ευρώπη   του φιδιού   κουβαλάς  το γάλα 

Ξεκίνησες από του Καρλομάγνου την  εποχή 

και λησμόνησες την  Ελληνική και Ρωμαϊκή σου  καταγωγή 

δεν λύγισες ούτε μπρος στην πιο φοβερή τραγωδία 

και ακόμη δεν έκανες την μεταμέλεια σου 

ενώπιον της ιστορίας 

Γερμανική Επίθεση (1941-44) Κακουργία Τετάρτη: 

Το 3ον Ράιχ   στην Ελλάδα  εισβάλλει , 

τους πατριώτες εκτελεί και τη χώρα σε νεκροταφείο μεταβάλλει , 

η πείνα τον Έλληνα θερίζει  και  τα   παιδιά  τα εξοντώνει 

στα πεζοδρόμια από την πείνα φουσκωμένα , 

άλλα μισοζωντανά , άλλα μισοπεθαμένα 

με την λέξη «πεινάω» ξεψυχούσαν τα καημένα 

και άλλα στα καρότσια για το νεκροταφείο φορτωμένα 

και οίκτος από τα Γερμανικά κτήνη   κανένας 

Η Γερμανία μας εκτελεί μετά μανίας, 

μας έκανε σωστή γενοκτονία 

ουδεμία αλληλεγγύη και εκ μέρους των συμμάχων 

παντού  ή ίδια αδιαφορία 

η μόνη που μας μοιράζει  ελάχιστα  τρόφιμα 

ήταν  η Σουηδία 
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Τσακισμένη από τον πόλεμο βγαίνει η Ρωμιοσύνη 

και ακόμη αναμένει από τη Γερμανία τη Δικαιοσύνη 

Κυπριακή  Τραγωδία  (1974) Κακουργία Πέμπτη 

Ο Αμερινανοεβραίος  Κίσινγκερ την Κύπρο   στοχοποιεί 

πρόθυμη  υπεργολάβος η Τουρκία  το σχέδιο Αττίλας εκτελεί 

της κλείνει πονηρά το μάτι   η Ατλαντική Συμμαχία 

όλα τελείωσαν στην εορτή της Παναγίας 

Σκοτώνει άνδρες , βιάζει γυναίκες ,  αμάχους   αιχμαλωτίζει   , 

καταλαμβάνει το μισό σχεδόν νησί της Αφροδίτης 

και πανηγυρίζει 

στη συμμαχία δεν κουνήθηκε ούτε νύχι 

τους αιχμαλώτους με ευκολία εξαφανίζει 

Η  Δύση  ένοχα  σφυρίζει και συμφωνεί 

πουθενά  των συμμάχων η  αλληλεγγύη   δεν θα φανεί 

και η Ευρώπη τον  Αττίλα υποστηρίζει 

και πρώτιστα η Αμερική 

με σχέδια Αννάν τώρα ο ΟΗΕ τον μονιμοποιεί 

Η Κύπρος στα δίχτυα της αμερικανοσιωνιστικής 

αράχνης σφαδάζει και σκλαβωμένη ζει 

η διχοτόμηση γεωστρατηγικά βολεύει   την Τουρκία 

και  το Ισραήλ , η περιοχή φίδια βγάζει 

  η Τουρκία   στόχος έγινε   και αυτή  

εμφύλιο πόλεμο διεξάγει 

και τους Κούρδους δολοφονεί  . 

Χρεοκοπία (2010-2015) Κακουργία Έκτη 

Το 4ον Ράιχ την Ελλάδα προσβάλλει 
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αχίλλειος πτέρνα το  χρέος που  ο τοκογλύφος στοιβάζει 

τούτη τη φορά με το Ευρώ εφορμάει 

ίδια καταστροφή  μας προξενεί  όπως και το 3ον Ράιχ 

Συμφωνεί σε όλα η Αμερική και Βρυξελλαρία 

αδύναμη  η Ελλάς στριμωγμένη στη γωνία 

στην πόρτα για τη δόση  στέκει 

το μαρτύριο της σταγόνας  χρόνια   μας 

βασανίζει και μας  καταστρέφει 

Πείνα, αυτοκτονίες και  ανεργία μας κυκλώνει 

η αγορά στεγνώνει , ο λαός δεν αντέχει 

ο Ευρωπαίος εταίρος μας εξοντώνει 

και μας  ταπεινώνει 

και η γερμανοκρατούμενη  Ευρώπη 

μας θεωρεί χολερικούς και μας  απομονώνει 

Πάντα τέτοια  ήσουνα   Ευρώπη 

από τις ληστρικές ορδές σου 

δεν γλύτωσαν ούτε οι Άγιοι τόποι 

μαζί με τους   Ρότσιλδ   στο μεγάλο  φαγοπότι 

γριά  συμφεροντολόγα  με υποκριτική  όψη 

Εσύ   δεν έχεις   ηθική μήτε    αξία 

πέρα από το Ευρώ   και την στυγνή  τοκογλυφία 

κλέβεις   αρπάζεις    ατιμάζεις    δια της βίας 

και υπερηφανεύεσαι   τρομάρα σου 

για ποιά «Δημοκρατία»; για 

το καθεστώς αυταρχικής ολιγαρχίας; 

ή των μονοπωλίων την κυριαρχία; 
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Δείτε   τα   Ελληνικά έργα στα Ευρωπαϊκά Μουσεία 

όλα κλεμμένα   άνευ αδείας 

Ευρώπη  κακιά  μητριά 

από την παλιά  πάσχεις  μεγαλομανία 

η διάλυση σου   σιμά 

μπήκες ήδη στο διαλυτήριο 

όπως τα γέρικα πλοία 

Στο μόνο που διαπρέπεις    είναι  η   αλαζονεία 

φίδια κολοβά με κέρατα και λοφία 

ίντριγκες, ανακτοβούλια, διχόνοια, προστυχιά 

με τους λαούς χαχόλους να ζητάνε λευτεριά 

και συ λόγια   ανακτοβουλίων χωρίς αέρα και ουσία 

Ευφραίνεσαι με  τα ολοκαυτώματα 

και τις  ανθρωποφαγίες 

ακόμη και τώρα χάριν του Μαμμωνά 

συνεχίζεις σε Ελλάδα και αλαχού τις  ανθρωποθυσίες 

Να εμπιστευτείς τον Ευρωπαίο;  Οποία ηλιθιότης! 

από το δήμιο σου  μην  αναμένεις   να σε σώσει 

το μύθο του Τάνταλου  έθεσαν σε  εφαρμογή 

έφεραν το ΔΝΤ   να μας  ψοφήσουν  σαν   σκυλί 

αρκεί   ο τοκογλύφος να θησαυρίζει και 

να γεμίζει το πουγκί 

Φταίω κι’ εγώ, φταις και εσύ φταίει και ο κυρ- Παντελής 

για την μοίρα μας τη  μίζερη  και την κακή 

βγάζουμε πάντα στην  εξουσία  των ξένων  συνεργάτες 

απατεώνες , λωποδύτες και κλεπτοκράτες 
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είμαστε αθώοι,  ευκολόπιστοι και τρώμε πάντα φάπες 

καλούμε   τον ξένο να μας συμπαρασταθεί 

και μυαλό δεν βάζουμε κυρ-Παντελή 

εσαεί «μα@@κες»!! 

Ευρωπαίε, στον Έλληνα χρωστάς και θα πληρώσεις 

δεν σου χρεώνω στο λογαριασμό 

τον πολιτισμό  που σου έχω δώσει 

Γερμανέ, μόνον  για το Κατοχικό Δάνειο 

και τις Επανορθώσεις θα  με αποζημιώσεις 

από μένα   θα ξεμπερδέψεις  άσχημα 

δεν   θα  την γλυτώσεις 

πάντα μπροστά σου θα με βρίσκεις 

δεν   ξεχνώ   τα διαχρονικά εγκλήματα σου Δύση 

Ευρωπαίε Δον-Κιχώτη πρέπει να λογοδοτήσεις!!! 

3/4/2015 

ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ; 

 

Ο Έλλην πρωτοπόρος στους αγώνες μπαίνει  

και καταματωμένος και αδικημένος πάντα βγαίνει 

εσύ γιατί καθυστερείς; τι άλλο περιμένεις ; 

ημιθανής η Ελλάς  πολεμά   ιμπεριαλιστές και   τοκιστές 

καταματωμένη  

Αν αγωνιστείς κάτι καλύτερο θα επιτύχεις 

αν αδρανήσεις   σκλάβος και ραγιάς θα καταλήξεις 

Αν πέσεις για την ελευθερία 

 αιωνία θα ζήσεις ζωή 
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αν  πέσεις στη δουλεία    

σκλαβιά θα χορτάσεις και φυλακή 

Πολίτες της Γης την Ελλάδα στηρίξτε 

   όλοι  μαζί  να  διώξουμε  τους Οβριούς  

και  τους Ισλαμοφασίστες ! 

πέντε χρόνια την  ξεσκίζουν  αβοήθητη  οι εχθροί 

 την τρώνε τα   όρνια    οι γύπες 

και η Γερμανική κατοχή   

    Μας εξαφανίζουν    από το χάρτη 

     όλα μας τα έχουνε αρπάξει   

  από τον Β’ Π.Π μας έχουν άχτι 

ό,τι κι’ αν κάνουν το σύστημα  πεθαίνει 

 και θα αλλάξει  

 Του Βερολίνου και των Βρυξελλών οι νεοταξίτες  

των λαών οι βδέλλες και οι αιμοδιψείς ρουφήχτρες  

αν πέσει   η Ελλάς έρχεται η σειρά σου 

 θα αιματοκυλίσουν τον πλανήτη 

 και την αφεντιά σου 

Το σύστημα δοκίμασε όλες τις ατιμίες 

δεν μπόρεσε τις ψεύτικες να κρύψει δημοκρατίες  

τώρα ετοιμάζει  ολοκληρωτική  δικτατορία   

για να πνίξει την οικονομική κατάρρευση και  

 τη λαϊκή κυριαρχία  

Η Ελλάς  μάχεται για όλη την οικουμένη 

πολίτη της Γης τι άλλο περιμένεις; 

  δεν το καταλαβαίνεις τη συνωμοσία;  
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τους πόλεμους ξεκινούν πάντα από την Ελλάδα 

αυτή πρώτη πρέπει να  ρίξουν στον Καιάδα 

Η Ελλάδα νικητής  να  βγει  και όχι ηττημένη 

 Εμπρός!! τους τοκογλύφους να χτυπήσουμε όλοι μαζί   

ενωμένοι  

λαοί ενωμένοι ποτέ ηττημένοι !!!  

Πολίτη της Γης ξύπνα τι άλλο περιμένεις 

στον 3ον Πυρηνικό Πόλεμο που σε οδηγούν  

θα είναι χειρότερα οι ζωντανοί   

παρά οι πεθαμένοι  

Χτυπάτε σήμαντρα χτυπάτε καμπάνες  

λυπητερά 

η Πατρίδα μας χάνεται και κανείς δεν πολεμά  

 5/6/2015 

 

ΚΑΝΕ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ ΟΒΡΙΕ 

 

« Δόγμα Ζόνενφεντ» αρχικά ονομάστηκε 

στη δεκαετία του  60’  ετοιμάστηκε 

από το  σφαγέα  Κίσινγκερ   επινοήθηκε 

με σατανικά  σχέδια  επικαιροποιήθηκε 

από τις κυβερνήσεις μας σκοπίμως αγνοήθηκε 

όποιος το  ανέφερε συνωμοσιολόγος χαρακτηρίστηκε 

Ο Γιάννης Πασσάς πρώτος το πληροφορήθηκε 

στον δικτάτορα Παπαδόπουλο το αποκάλυψε 

ο Καραμανλής  μετά το συγκάλυψε 
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τέλος του 70’ ήρθε στη Βουλή αλλά δεν συζητήθηκε 

στο λαό από τα  ‘μίντια’ ένοχα  αποκρύφτηκε 

Φοβερά και τρομερά η «Φεντόρα» προβλέπει: 

τα σύνορα της Βαλκανικής να αλλάξει και να μετατρέψει 

τη Σερβία και Ελλάδα να  διαμελίσει 

στα Σκόπια τη Μακεδονία  να   χαρίσει 

Μεγάλη Αλβανία να  δημιουργήσει 

Αιγαίο και   Θράκη στην Τουρκία να προσαρτήσει 

άξονα Ισραήλ –Κύπρος-Αιγαίο- 

-Βαλκάνια  με κομβικό σημείο τη Θεσ/νίκη 

την κάθοδο της Ρωσίας  στη Μεσόγειο  να  απαγορεύσει 

και τα Στενά να κλείσει 

Προς τι ο αιφνιδιασμός από τις δηλώσεις  ΗΠΑ- Γερμανίας 

για το Αιγαίο; 

σαν νάπεσε  κεραυνός εν αιθρία στων μνημονιακών το  ‘τσερβέλο’ ; 

και τα καβουράκια  το  ήξεραν  από του 70’ τη δεκαετία 

στη Βουλή συζήτηση  και στα ‘μίντια’ τότε  ουδεμία 

μένει χρόνος στην κομματοκρατία από   κοκορομαχίες και προδοσία ; 

Όλα έγιναν  νομοτύπως 

η Ευρωπαϊκή Ένωση  ο Δούρειος     Ίππος 

στην ΕΟΚ ο Καραμανλής «για πολιτικούς λόγους» 

μας έβαλε χωρίς ψήφο 

σήμερα ο λαός το πληροφορηθήκαμε 

από των σειρήνων τον ήχο 

Ώστε εχθρός μας η Δυτική Συμμαχία; 

σύμμαχος μας τώρα  Κίνα και Ρωσία; 
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πως  αποκαλύπτεται τώρα   η πλαστή ιστορία; 

οι  «σύμμαχοι» μας υποστηρίζουν  την Τουρκία 

μόνον από  τον  Πούτιν    αναμένουμε τώρα  σωτηρία 

Αφού πρώτα   μας  χρεοκοπήσανε 

σαν μαργαρίτα  μας μαδήσανε 

ιδανικά , αξίες και ιστορία - όπως ζήτησε ο Κίσινγκερ- 

μας  αποστερήσανε 

οι ηγέτες μας τα λαμόγια  εξαγοραστήκανε 

την περιουσία  μας  για τα χρέη  την αρπάξαμε 

και τώρα στα σκυλιά  σαν   κατιμά  μας πετάξανε 

Είσαστε   «δύσκολοι» μας   είπανε 

τώρα θα σας  διαμελίσουμε μας διαμηνύσανε 

και μείς  δεν αντισταθήκαμε σαν να  το  ψιλοδεχθήκαμε 

τον αρχισφαγέα Κισινγκερ δεν  παρεξηγήσαμε 

μόνον  τώρα  τελευταία  μισοξυπνήσαμε, αλλά από τον καναπέ δεν σηκωθήκαμε 

οι Τούρκοι  τα εδάφη   μας αν  θα προσαρτήσουνε;  αναρωτηθήκαμε 

κι’    εμείς  λίαν συντόμως σε νέες πατρίδες θα μετοικήσουμε; 

από την καρπαζιά  εντόνως ζαλιστήκαμε 

Τώρα   για δάκρια αργά   Έλληνα να χύσεις 

αφού σθένος δεν   σου  έμεινε   να τους πολεμήσεις 

το ΝΑΤΟ  σε έχει   χειροοπόδαρα δεμένο 

με τα μνημόνια οι τοκιστές σου σε έχουν αλυσοδεμένο 

Ώρα   να  πάρεις τις μεγάλες αποφασίσεις 

αν  θα επιβιώσεις ή θα  αποδημήσεις : 

όταν  το Αιγαίο   στο Υπερταμείο θα παραχωρήσεις ; 

χωρίς πόλεμο παραδοθείς και συνθηκολογήσεις; 
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το φάσμα του ισλαμοφασισμού  σε έχει παραλύσει 

Τώρα τους    φίλους και    εχθρούς σου  να αναθεωρήσεις 

τους λάθρους να διώξεις και τα σύνορα σου  να σφραγίσεις 

την εξουσία να πάρεις στα χέρια σου και να τολμήσεις 

κανείς δεν θα σε βοηθήσει αν εσύ δεν πολεμήσεις 

μόνον με αίμα τη λευτεριά σου θα κερδίσεις 

Να ανατρέψεις  τα αμερικανοσιωνιστικά  ‘τσιτάτα’ 

από τη γη σου  να διώξεις τα ισλαμοφαστικά τους τα φουσάτα 

αν δεν σφίξεις τις γροθιές σου και δεν τους πολεμήσεις 

τελικώς Έλληνα σε μουσεία θα  κατοικήσεις 

Οι πρόγονοι σου    πρόσφεραν  τα πάντα στην οικουμένη 

οι σύγχρονοι   λιγοψύχησαν    μπρος στην ειμαρμένη 

χάρις στον πλούτο   πέταξαν   δόρυ , περικεφαλαία  και  της Αθηνάς την ασπίδα 

με  τη φτωχοποίηση  στων εχθρών  μας πέσατε 

την  παγίδα 

και ακόμη στους προδότες δεν κόψαμε τα αρχ@@@ 

Μας εξαγόρασε η Κίρκη    με  τα Ευρώ της 

χοίρους  μας μετέτρεψε στο χοιροστάσιο της 

ηγέτες- λακέδες  βρήκε   με ευκολία 

έτσι  η Κίρκη με   απατηλά μνημόνια 

αιχμαλώτισε του Οδυσσέα το πλοίο 

Οβριέ πρόσεξε   αυτά  που θα σου πω: 

ο Ελληνισμός   αντιπροσωπεύει το   Πνεύμα το   δωρικό 

το ζήδωρον ύδωρ  είναι το  ζωοποιόν 

την διάτρητη ύλη σου θα διαβρώνω  και θα   αλλάζω 

με την Επιστήμη    και Τεχνολογία την Αλήθεια θα παράγω 
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το Αιγαίο από αμνημονεύτων χρόνων  είναι Ελληνικό 

και η Μικρά Ασία όταν σκάβω 

ό, τι και να   κάνεις  τον Λόγο τον Ορθό 

με ατιμίες και  ψέματα  δεν μπορείς να τον πεθάνεις 

κάνε στην μπάντα Οβριέ γιατί το έχεις παρακάνει 

μόνο με  τον Ελληνισμό ο κόσμος από τις λαβωματιές 

σου θα γιάνει 

Οβριέ ήρθε η ώρα να πεθάνεις  !!! 

6/10/2016 

 

ΖΟΥΜΕ ΣΕ MATRIX; 

 

Είναι πράγματι  matrix η ύπαρξη μας; 

κάποιοι  προηγμένοι πολιτισμοί 

σε κάποιο μεγα-υπολογιστή  έφτιαξαν τη Γη μας; 

καθώς πειραματίζονταν με  τα όντα 

στο ερευνητικό τους κέντρο με   ηλεκτρόνια, πρωτόνια, μποζόνια    και  ιόντα; 

Είμαστε δηλαδή ένα ολόγραμμα στον ουρανό 

από κάποιον   υπερυπολογιστή φτιαγμένοι 

δημιούργημα  στο χώρο-χρόνο μιας ταλάντωσης 

και έβγαλε τη Γη μας έτσι σχηματισμένη 

με θάλασσες , βουνά και αέρα 

και στα ανώτερα στρώματα έβαλε ο Δίας 

τον αιθέρα 

Μετά έφτιαξε χλωρίδα και πανίδα 

στα ζώα έδωσε ένστικτα 
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στον άνθρωπο συνείδηση και  του θανάτου 

την κλεψύδρα 

και το Σωκρατικό « ΕΝ οίδα ότι ουδέν οίδα » 

Πως να εξηγηθούν  οι σύγχρονες εξελίξεις; 

σε  ένα αιώνα έγιναν    πυρηνικοί σεισμοί 

και συγκλονιστικές ανακαλύψεις 

να υποθέσεις τις πιο απίθανες εκδοχές 

που  σε κάνουνε να φρίξεις 

ο άνθρωπος το διάστημα θεωρεί  ξένο σπίτι 

Μήπως είμαστε εικονική πραγματικότητα ; 

όλα τούτα δεν είναι έργα της δικής μας ανθρωπότητας; 

μήπως   είμαστε  φανταστική  οντότητα 

μέσα στην άγνοια μας; 

μήπως εκτελούμε εντολές τους 

στην επιστημονική έρευνα μας; 

Είναι  προς το συμφέρον μας λένε μερικοί 

να έλθουμε σε επαφή αναμεταξύ μας; 

θα   βοηθήσουν την βιοηθική στη Γη μας 

να  προάγουμε την πραγματική γνώση  τη δική μας 

άλλοι πάλι αμφισβητούν την καλή πρόθεση τους 

φοβούνται ότι  θα μας συμπεριφερθούν σαν   κατσαρίδες 

και κοριοί τους 

και  ίσως θελήσουν να απαλλαγούν  σαν να είμαστε 

εχθροί τους 

Ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε πειραματικά 

δεν το απορρίπτουμε προκαταβολικώς 
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γιατί αυτό είναι δογματικό 

το θέτουμε  σαν πρόκληση   της επιστήμης 

για περαιτέρω  έλεγχο  εξονυχιστικό 

ίσως  η  έρευνα  ν’ αποδειχτεί μελλοντικώς 

χρησίμη 

Τα πάντα στο σύμπαν δονούνται με  κάποιο παλμό 

όλα σε τροχιές  τρέχουν ιλιγγιωδώς 

κινούμενα  κυκλοειδώς , ποια δύναμη όλα τα κινεί; 

βαρύτης, ηλεκτρομαγνητική, πυρηνική 

ισχυρή και ασθενής , ίσως και κάποια άλλη 

που ως τώρα κρύβεται  επιμελώς στης 

φύσης το συρτάρι ; 

Η Μεγάλη Έκρηξη   αληθινή ή μη 

ακόμη δεν έχει πειραματικά αποδειχθεί 

προήλθε   εξ αιτίας   ενός άπειρου παλμού; 

μιας ταλάντωσης μοναδικής 

άπειρη θερμότητα και πίεση; 

που κοσμογονία δημιούργησε στο χάος 

και έκτοτε το σύμπαν  επεκτείνεται  αενάως 

κοντολογίς αυτή  σε τάξη έβαλε το χάος 

Αλήθεια, πως μπορεί να εξηγηθεί 

να κινδυνεύουμε από διπλή καταστροφή 

είτε από   Πυρηνική ανταλλαγή 

μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας 

είτε εξ αιτίας οικολογικής  κατάρρευσης 

και όμως όλοι συνεργούν  προς την κατεύθυνση αυτή 
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και κανείς δεν  αντιστέκεται  για της Γης μας   τη σωτηρία; 

Η παγκόσμια κρίση τις κοινωνίες αποσαθρώνει 

η κατάρρευση   αξιών και ιδεών 

το φάσμα του πυρηνικού  ολέθρου ορθώνει 

διαλύεται ο πολιτισμός και πέφτουμε στην αναρχία 

βία, φόβος παντού και απελπισία 

Η συλλογικότης έχει αντικατασταθεί από την ιδιώτευση 

τα κράτη και οι λαοί είναι σε πτώχευση 

οι κοινωνίες διαλύονται σαν χαρταετοί 

η Δημοκρατία πέθανε και αυτή 

Μήπως από  κάποιον γήινο  υπερυπολογιστή 

είναι  προγραμματισμένη   η αιματοχυσία ; 

σαν μοντέλο   μειώσεως του πληθυσμού της Γης 

σαν  υπέρτατη σατανιστική θυσία   ; 

Δεν σας έκανε εντύπωση η δήλωση  Ομπάμα ; 

οι Αμερικανοί στον Άρη ως το ως το 2030; 

ποιος ο λόγος  τούτης της πρεμούρας; 

να πάνε σε   μέρος χωρίς ατμόσφαιρα και νερό με τη σταγόνα 

μήπως επέρχεται πυρηνικός Αρμαγεδδώνας ; 

Ας αφήσουμε φίλοι μου τις υποθέσεις κατά μέρος 

ωραιότατος ο πλανήτης μας φθινόπωρο    χειμώνα  , 

άνοιξη και  θέρος 

ο μοναδικός   που συντηρεί δυναμική ζωή 

καιρός να τον διαφυλάξουμε από τον 

τον κάθε ανεγκέφαλο  ψυχοπαθή , 

από      διχαστικές  θρησκείες και   διεθνείς συμμορίες 
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από τις «δημοκρατίες» μεταλλαγμένες σε οχλοκρατίες και ολιγαρχίες 

από   τον ιμπεριαλισμό, νεοφιλελευθερισμό και την κλεπτοκρατία 

από     τους διάφορους –ισμούς-  τον  φασισμό, την απολυταρχία και τον  

κομμουνισμό 

από τον  επίδοξο παγκόσμιο  δικτάτορα  κι’ από το σκοταδιστικό   ισλαμοφασισμό 

πριν  γίνουμε αστρόσκονες   στα στεφάνια του Δία 

Τούτο θα επιτευχτεί μόνον με την λογική 

την μόρφωση και την παιδεία 

με την συμμετοχή όλων των δασκάλων και καθηγητών 

των πνευματικών ανθρώπων και των φοιτητών 

την αλλαγή του τρόπου σκέψεως των πολιτών 

σε μια πανανθρώπινη εκστρατεία χωρίς την κομματοκρατία 

για μείωση του πληθυσμού της Γης 

κατάργηση των πυρηνικών εξοπλισμών  και συναδέλφωση 

φίλων και εχθρών με την εφαρμογή Παγκόσμιας Εκεχειρίας 

παραίτηση από τον άκρατο πλουτισμό 

με τον Πολιτισμό , την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη 

να προχωρήσουμε εμπρός  με   Φρόνηση, 

Ανδρεία και   Σωφροσύνη 

ειρήνευση και συνδιαλλαγή  όλων των εθνών 

μέσω του πνεύματος των Αμφικτυονιών 

με τα Ελληνικά Γράμματα το «Μέτρον» και την Φιλοσοφία 

το όνειρο πραγματικότητα να γίνει 

ειρηνική Παγκόσμια Επανάσταση  χωρίς αιματοχυσία 

καιρός   να  ανακαλύψουμε  την Πρώτη Αιτία 

11/10/2016  
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Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ  

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ !!!! 

 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ    ΝΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ  ΟΤΙ Η  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΑΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΛΛΑ  ΕΒΡΑΙΟΙ Ή ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥΣ  

ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΕΞ ΑΠΗΝΗΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ Ή ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΛΟ  , ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΚΩΝ 

ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ(ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ)  

ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΝΑ  ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΑ , ΝΑ ΤΑ  ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΖΟΠΟΛΤΟ   , ΕΥΚΟΛΗ  

ΛΕΙΑ  ΓΙΑ  ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΑ ΤΗΝ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ   ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ  ΤΟΥΣ . 

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΥΓΝΕΣ 

ΟΛΙΓΑΡΧΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ.  

 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η Ε.Ε ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  . ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ 

ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ. 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ   ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ( 

Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη κλπ) ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΝΟΥΝ 

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 

ΜΕ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ  ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ  ΣΤΕΚΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ   ΟΝΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ  ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.  

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  ΣΤΘΣ 28  ΙΟΥΛΙΟΥ  2015 ΜΕ ΤΟ 

ΗΡΩΙΚΟ   ΟΧΙ ΤΟΥ 61,3 %,  ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΣ  ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΕΧΘΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ 

ΜΑΖΙΚΗΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ,  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΒΡΑΙΚΩΝ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ , ΟΙ ΑΒΡΑΜΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΔΙΑΙΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΕΝΑΚΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥΣ  ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ 
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ΣΩΛΗΝΟΣ,  ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΣΑΝ ΛΑΚΕΔΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

ΜΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ. 

  ΤΟ   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ   ΔΙΧΤΥ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΒΑΡΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΙΑΖΕΙ ΜΕ     ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΜΕΣΑ .   

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ   ΕΛΕΓΧΕΙ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ 

(Διαδίκτυο, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης-, Θέαμα ,-Παιδεία ,Πανεπιστήμια, Έρευνα, 

Πολιτισμός κλπ )  ΚΑΙ ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ   ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΝΑ ΠΟΥΜΕ  ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΑΔΕΛΔΦΟΣ» ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΕ 

ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ,  ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ,  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ,  ΣΑΤΑΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 

ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ (1984) ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΆ ΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ  ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ, 

ΑΛΛΟΙ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ , ΑΛΛΟΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ  ΤΟΥΣ ΕΦΡΑΞΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ.  

ΕΚΕΙΝΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ  ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΗΓΕΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΝ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΩΝΙΣΜΟ .  

ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ  ΠΟΥ ΝΟΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΩΝ ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΣΑΝ ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ  ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΑΘΡΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ  ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . ΤΟΥΤΟ  ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΒΥΘΙΖΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΥΦΕΣΗ , ΠΟΛΕΜΟΥΣ ,   

ΒΙΑ,   ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ  ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ   ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ  ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ    ΝΕΟΙ  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ  ΝΑ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ  ΤΟΥΣ 

ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ. 

 ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥΣ  ΝΟΣΗΡΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ  ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ .    

  Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΙΝΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΣΤΙΣ ΑΡΩΣΤΕΙΕΣ , ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕΙ ΕΝΤΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΟΛΕΜΩΝ . ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑ ΒΟΥΒΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΥΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  ΧΩΡΙΣ ΑΚΟΜΗ ΝΑ 

ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ  ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.  

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΚΑΘΕ ΦΩΝΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΤΑΙ , ΑΠΟΣΙΩΠΑΤΑΙ , ΜΠΑΙΝΕΙ 

ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ , ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑΤΑΙ ΑΓΡΙΩΣ ΜΕ ΜΥΡΙΑ ΨΕΜΑΤΑ , ΜΕ ΒΙΑ, ΜΕ    

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΟΝΤΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΕΙΤΕ ΗΠΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΤΕ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΠΩΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ , ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ . 
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ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΤΕΙ ΤΗΝ 

ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΣΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΘΕΙ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ. ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΝΗΜΕΡΩΤΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΤΟΥΣ . ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΣΕΩΣ. 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΡΑΝΟΥ . ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΏΝ Η 

ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΙΓΑΙΟ   ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ 

ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΡΥΦΟΥΣ ΠΟΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟΞΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ , ΕΝΩ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗ     ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ . ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ 

ΛΑΚΕΔΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ , ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ  , ΤΗΝ 

ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΗΤΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΛΑΟΥ  Η ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΙΚΑ  ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ , ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ. 

ΟΜΩΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ 

ΤΟΥΣ ΘΕΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΩΣΤΕ -ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ- ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ    Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΣΕ ΗΡΩΙΚΗ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ , ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ,  ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ , ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ. 

ΕΣΣΕΤΑΙ ΓΑΡ ΗΜΑΡ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΣ. - 

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ  

7/4/2015 

 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ 

  

Καθημερινά με επισκέπτεσαι Ιωάννα 

δεν με ζαλίζουν πιά τα μάτια σου τα πλάνα 

πάνε εκείνοι οι καλοί  καιροί 

όλα  ήταν  χαρωπά στων Ψηλών Αλωνιών την αλάνα 

κι’ εμείς   μόλις είχαμε βγει από την Κατοχή 

ονειρευόμαστε το μάνα 

ο έρωτας ήταν για μας η ομορφιά  της ζωής 
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Τώρα πιά γεροντάκια θέλουμε ησυχία 

αν ακόμη στη Θεσσαλονίκη ζεις 

ή αστρόσκονη ταξιδεύεις σε κάποια συμπαντική γωνία 

αυτά τα λόγια μου σκέψου τα καλά 

και σε παρακαλώ να συμμορφωθείς με ψυχραιμία 

Ψυχολογική ενόχληση μου κάνεις 

τόσο έντονα που δυσανασχετώ 

επειδή  ήσουν ο πρώτος έρωτας μου 

ο καρδιακός 

σαν αδυναμία το εκλαμβάνεις 

και πρέπει γι’ αυτό να τιμωρηθώ; 

ή  θέλεις στα στερνά να με πεθάνεις 

από κάποιο εγκεφαλικό; 

Μήπως μου στέλνεις μηνύματα μετανοίας 

και οι δύο τότε στη Μακεδονία 

εσύ  δασκάλα σε κάποιο χωριό εγώ 

σε κάποια μονάδα  αξιωματικός 

εσύ   πρόδωσες το δεσμό μας χωρίς αιτία 

τον κοινοτικό προτίμησες γιατρό παρά του  στρατιωτικού 

την ταλαιπωρία 

Στην συνάντηση στο μοιραίο ξενοδοχείο 

παρουσιάστηκες με αυτόν 

τότε για μένα είχες  λήξει 

και ο καθένας δρόμο πήρε χωριστό 

το τραύμα ωστόσο έμεινε αγιάτρευτο οριστικό 

Γιατί ακόμη Ιωάννα επιμένεις ; 
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δεν με αφήνεις ούτε να κοιμηθώ; 

τόσο αδιάκριτη έγινες στα γηρατειά σου 

και με παρενοχλείς  ανελλιπώς; 

Ελεος Ιωάννα!  άφησε με να ησυχάσω 

σε χιλιοπαρακαλώ 

Κάποια μέθοδο έχεις ανακαλύψει 

ή είμαι αλαφροΐσκιωτος εγώ 

τον «πληροφοριακό αιθέρα» εξουσιάζεις 

και τη σκέψη σου μου μεταβιβάζεις 

μέσα από αυτόν 

ή  σου την κλέβω εγώ; 

Αγνοώ αν κατοικείς στον Αδη 

και το νεανικό σου ίνδαλμα στέλνεις να με ταράζει 

να μην μπορώ να φυλαχτώ 

ακόμη και στον ύπνο μου το βράδυ να σε θωρώ; 

Επί τέλους Ιωάννα στο ζητώ επιτακτικά 

από τη ζωή μου να απομακρυνθείς οριστικά 

η λήθη  προτιμότερη και η μοναξιά 

τέρμα  στην περιπέτεια τη νεανική 

την αποκοτιά μου εκείνη να πληρώνω εσαεί 

τόσο ακριβά; 

Κάλλιο να σ' έβλεπα πως θα έχεις γίνει 

να με έβλεπες και συ 

μηνύματα θα σταματούσες να μου  δίνεις 

με άσφαιρα πυρά να με πυροβολείς 

στο χρόνο γίναμε σκοποβολή 
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Σαν σε έβλεπα γερόντισσα  πεσμένη 

ή αστρόσκονη περιστρεφομένη 

σε κάποια μελανή οπή 

φραγή θα έβαζα στα μηνύματα σου 

θα  σε λυπόμουν όπως και εμένα εσύ  ! 

Ήταν γραμμένο Ιωάννα από την Ειμαρμένη 

εμείς για πάντα να μείνουμε χωρισμένοι 

κλείνω και σφραγίζω της νιότης το βιβλίο 

φίλοι ως την αιωνιότητα στην άλλη ας μείνουμε ζωή 

καιρός  οριστικά το τελευταίο να πούμε αντίο 

πριν σβήσουνε τα φώτα στη σκηνή 

22/10/2015 

 

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΕΙΝΑΙ 

 

Τι έχεις μάνα μου και κλαις 

γιατί είσαι λυπημένη 

ποια μαχαιριά σε χτύπησε 

και στέκεις ματωμένη; 

Από παιδιού μου χέρι λαβωματιά 

δέχθηκα στην καρδιά μου 

οι  μαχαιριές που μούδωσε 

ξανάσφαξαν τα  παιδιά μου. 

΄ 

Φιλι-κό  χέρι με λάβωσε 

πώς να στο περιγράψω 

φρικτό πόνο μου έδωσε 
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δύσκολα να ξεχάσω. 

Δικό μου παιδί με λάβωσε 

στον Ελληνικό τον Πόντο 

οι Τούρκοι εκεί μας έσφαξαν 

κι’ οι εγκληματίες  Γερμανοί 

κρατούσαν το σεκόντο 

Και αν ήταν από χέρι  γείτονα 

αιώνες με γενοκτονεί 

πως το παιδί σου να συγχωρέσεις 

τον σφαγέα  των  προγόνων του να δικαιολογεί ; 

Όμως αυτός ο άθλιος 

στον εχθρό λόγια   λέει  ωραία 

σ’ αυτόν τα δίκια έριξε 

τα  αδέλφια  του   σφαγέα 

Τέτοια παιδιά γενίτσαροι 

είναι και οι ευρωλάγνοι 

την λευτεριά τους πρόδωσαν 

στου Ευρώ τη  φάτνη 

Την υπερηφάνεια πέρα από το μέτρο μην αφήσεις 

ούτε την υπερβολή να επιζητήσεις 

γιατί η υπεροψία σαν θ’ ανθίσει 

το στάχυ της καταστροφής 

δεν θα αργήσει να καρπίσει 

έτσι  το μικρόβιο της χρεοκοπίας πέρασε 

μέσα από   τη  σήψη 

με το «Ωχ αδερφέ» και «φούρνος να μην καπνίσει» 

Ελάτε Ελληνόπουλα 
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παιδιά παραστρατημένα 

στην αγκαλιά της μάνας  Ελλάδας 

όλα μαζί και μονοιασμένα 

Κι’ όσα μακριά μου φύγατε 

προσέξτε μη χαθείτε 

ο Ελληνισμός Αλήθεια είν’ διαχρονική 

στο Πνεύμα και στη Δράση θα τον βρείτε 

9/11/2015 

 

ΕΝ ΤΟ  ΟΝ 

 

Στου Ευρώ την ουτοπία όλοι βουτηγμένοι 

σε ΟΛΑ ΝΑΙ η  ηττοπαθής μας ηγεσία 

και ο θάνατος στη γωνιά μας περιμένει 

εκμεταλλεύτηκαν    τη θρησκεία  οι ιερωμένοι 

τα αισθήματα  των  πιστών εμπορεύονται  με αγυρτεία 

αυξάνονται οι εξαθλιωμένοι 

Ζωή μεγιστάνος κάνει   η ολιγαρχία 

οι  γηγενείς  μεταναστεύουν, ευπρόσδεκτοι οι λαθροεισβολείς   

 ένεκα «φιλανθρωπίας» 

στο χρέος βουτηγμένοι  , τι άλλο κακό μας περιμένει; 

και συνεχίζεται η αφανής του Έλληνα η γενοκτονία 

το έσχατο κακό η χώρα μας διαμελισμένη. 

Φέρνουν  τα εσώρουχα θαυματουργής «αγίας» 

προσεχώς και το  κιλοτάκι θα περιφέρουν  κάποιας  μεγαλοκυρίας 

με τιμητικά αγήματα, μουσικές και λιτανεία 

τιμές αρχηγού κράτους  κάνουν  με Βυζαντινή τελετουργικότητα 
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ο κομματάρχης υπουργός πιάνει κι’ αυτός την ευκαιρία 

προς άγραν ψήφων  χωρίς να εμφορείται από θρησκευτικότητα 

Λαϊκός επαναστάτης  ο Χριστός 

τα ιμάτια   υπέρ φτωχών είχε χαρίσει 

οι θρησκείες οι Αβραμικές αξεπέραστα  έστησαν τείχη 

φόβο σπέρνουν στο λαό εμπορεύονται την πίστη 

εκμετάλλευση της ελπίδας πεθαμένων και  θνητών 

τους πολέμους ευλογούν   κεφαλές κόβουν πολιτών 

σαν φανατισμένοι λύκοι 

Πουλάνε ελπίδα,  βάζουν  νόμους,  σπέρνουν φόβο 

κομποσκοίνια, τίμια ξύλα από το δάσος και το λόγγο 

ευχέλαια υπέρ ψυχών τελούν στο βρόντο 

αυστηρές του θεού οι  πολυεθνικές,   δεν κάνουν σκόντο 

Άρρητον το θείον και ανεξιχνίαστο το Σύμπαν 

την απόλυτη αλήθεια με γυμνόν οφθαλμόν δεν είδαν 

μόνον με βαθιά μόρφωση και αγαθό διαλογισμό 

με  «μέτρον»,  «μηδέν άγαν» και  με «γνώθι σ’ αυτόν» 

«ΕΝ το  ΟΝ» θα  ανακαλύψεις, 

άλλοι το Σύμπαν λένε Πρώτη Αιτία και άλλοι Θεό 

εσύ   επιστημονικά να το ερευνήσεις 

και μη λες ψέματα στο λαό 

δώστου την Αλήθεια με ευδαιμονία για να ζήσει 

 22/10/2015  

 

ΕΙΣΑΙ ΚΡΕΤΙΝΟΣ ΒΙΟΝΙΚΟΣ; 

 

Δύο οι συμμορίες 
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ένα το αφεντικό 

γνωστοί οι αρχισυμμορίτες 

κρυμμένος ο Οβριός 

Ντίλιγκερ και Αλ-Καπόνε 

μπροστά τους  μικροληστές 

με ένα τρις ληστεία 

μας έριξαν  στους δανειστές 

Χαίρουν ασυλίας 

δικοί τους οι δικαστές 

νόμος δεν τους πιάνει 

είναι «βολευτές» 

Ονόματα αλλάζουν 

αλλάζουν και αρχηγό 

υβρίδια είναι όλοι τους 

εχθρός τους ο λαός 

Τα κάνανε χρυσάφι 

τα βγάλανε εκτός 

αχόρταγα τα τέρατα 

πεινάει ο λαός 

Οι μικροσυμμορίτες 

παίρνουν το μερτικό 

την Κυριακή  των εκλογών 

γίνεται ο χαμός 

Όσο για τις δημοσκοπήσεις 

σημαδεμένα τα χαρτιά 

σαν τα ΜΜΕ σου λένε  τα …. σωστά 

σου ανοίγουν λαέ τα μάτια 
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ποιους   θέλουν τα αφεντικά 

Κι’ εσύ τους ψηφίζεις 

παραδοσιακά τους προτιμάς 

αντί να τους ξυλοφορτώσεις 

τους προδότες του κερατά 

Κι αν δεν πειθαρχήσεις 

κι’  από το μανίκι  βγει ‘λαγός’ 

το ΟΧΙ  ΝΑΙ  το κάνουν 

ταχυδακτυλουργικώς 

Μνημόνια  εφαρμόζουν 

γενοκτονικά 

σε  αποβλακώνουν και σε μπερδεύουν 

στα παράθυρα τα τηλεοπτικά 

Μα εσύ άνθρωπος   φυσικός 

δεν είσαι ούτε λογικός 

είσαι ένας κρετίνος  βιονικός 

13/9/2015 

 


