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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Ψυχή βοηθά το σώμα και μερικές φορές το φτερώνει,
είναι το μόνο πουλί που υποστηρίζει το κλουβί
και δονήσεις το φορτώνει,
χωρίς αυτή θα ήτο άδειο, άχρηστο κασόνι
έστω κι’ αν ήτο φανταχτερό σαν το παγόνι
Ας κρίνετε λοιπόν τα ποιήματα μου επιεικώς
εκφράζουν τα βαθύτερα αισθήματα μου
δεν διαθέτω ταλέντο λογοτεχνικό,
έγραψα να πω στους νέους τα παθήματα μου
στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου, της Κατοχής
ως τον Εμφύλιο και την σύγχρονη εποχή.
Ζούμε σε μια κοινωνία σκοτεινή
βράζουν οι καιροί
οι άνθρωποι έντρομοι στενάζουν
τα προβλήματα λαμπαδιάζουν τη Γη
και δεινοπαθεί
ο άνθρωπος στέκει περιδεής στο πιο δύσκολο σταυροδρόμι
στου χάους την ακμή:
«θα ζήσει ο άνθρωπος, ή θα χαθεί»
Τα λοιπά στα κάτωθι ποιήματα μου:
«Ελληνοκτονία-Γενοκτονία»
«Ευκοσμία-Αρμονία»
«Αυτονομία-Ισορροπία»
*Αμφικτύων
9/5/2014
*Αμφικτύων είναι ο υποστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Χρ. Κωνσταντινίδης,
Συγγραφεύς-Ποιητής, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών
http://www.facebook.com/amphiktyon
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ΡΙΞΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΤΑ ΓΗΣ
Κόψτε τα δένδρα, ρίξτε το δάσος κατά γης,
εγώ ο Καίσαρ της Νέας Ρώμης σας δίνω εντολή,
εδώ στης Μαρσύλιας τα μέρη,
έργα οχυρωματικά θα φτιάξουμε, αυτό το καλοκαίρι.
Oι στρατιώτες όμως στέκονταν ακίνητοι, σιωπηλοί
έδειχναν φοβισμένοι πελιδνοί,
και δεν σήκωναν τα τσεκούρια τα βαριά τους
από φόβο και Ελληνικό σέβας προς τα δένδρα
που στεκόντουσαν ακίνητα μπροστά τους
Γιατί ξέρανε πολύ καλά
ότι τα τσεκούρια θα γυρίζανε μια μέρα
να βαρέσουν τα κεφάλια τα δικά τους
Τότε ο Καίσαρ με οργισμένη φωνή
πιάνει ο ίδιος το τσεκούρι αλαζονικά
και με χτυπήματα λοξά και δυνατά,
σώριασε το πρώτο δένδρο, κατά γης
μια πελώρια Δρυς,
που έπεσε στο φαράγγι με πόνο και βοή
Οράτε σκερβελέδες!
Έπαθα τίποτα εγώ ο Καίσαρ;
Και να ξέρετε στην αυτοκρατορία μου
όπου εξουσιάζει ο «εκλεκτός λαός» της Γης
δεν ισχύουν πιά οι «ειδωλολατρικές» προλήψεις των Αμαδρυάδων,
τώρα είναι η εποχή των δεσποτάδων και παπάδων
γιατί του Απόλλωνα το «λάλον ύδωρ» δεν ηχεί
Κι ενώ εφαίνοντο ότι όλα πήγαιναν καλά
η Μητέρα των Κρίσεων υπέβοσκε βαθιά, απειλητικά
Δεν χρειάστηκαν παρά μονάχα δύο χιλιάδες χρόνια
για να πέσουν της Φύσης τα τσεκούρια
βαρειά και αδυσώπητα
και έκοψαν των λεγεωνάριων,
την ανάσα με χτυπήματα πισώπλατα
Αυτό όμως δεν τους πείραξε ποσώς
γιατί τώρα σκέπτονται χωρίς κεφάλι
χωρίς Μυαλό και Λογικό
Με το μεγάλο τους μονάχα το Στομάχι
το… καταναλωτικό μέσα σε παραζάλη
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Πάρτε το είδηση σκλάβοι και ποπολάροι!
Εγώ ο Καίσαρ κόβω του δάσους το κλωνάρι
Εγώ κάνω κουμάντο πάνω στη Γη
έχω τη μηχανή που κόβει χρήμα σαν χορτάρι
αλλάξανε πια του κόσμου οι καιροί
Δεν το μάθατε ακόμη εσείς οι ταπεινοί;
τώρα πιά δεν χρειάζονται φαντάροι,
αρκεί του ντελάλη το χωνί.
Χαίρε Καίσαρ!
κάθε κοσμικής Εξ-Ουσίας
όργανο των Συγκλητικών-Ολιγαρχών και της Θρησκείας
η Αυτοκρατορία σου την οικουμένη κυβερνά
Λίγα όμως τα ψωμιά σου
Το τσεκούρι σου ηλίθιε
σημαδεύει τώρα τα παιδιά σου.
Υ.Γ. Κι όμως πέρασε ο νόμος για την ανάπτυξη εντός των δασών.
(Η υπόθεση του ποιήματος είναι πραγματική και αναφέρεται
στην «ΩΓΥΓΙΑ» Αθαν. Σταγειρίτη, τόμ. Α, σελ. 118)

ΤΟ ΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ
Πώς φθάσαμε σ’ αυτήν την σήψη,
σ’ αυτήν την παρακμή;
θα πιάσω το νήμα της Αριάδνης από την αρχή,
τότε που ο συνωμότης Παύλος, πήγε στη Δύση
τον Ελληνισμό αυτός έχει στόχο να γκρεμίσει
Εισχώρησε στο Ρωμαϊκό ηθικό σκοτάδι
με ένα ισχνό θεοκρατικό λυχνάρι
κερκόπορτα βρήκε ανοιχτή για να εισβάλει
το Εβραιοχριστιανικό θεοκρατικό προσκυνητάρι.
Στα ξύλινα τείχη στης αιωνίας πόλης
εισβάλλει συνωμοτικά σαν ΜΚΟ,
αθέατος σαν την πανώλη
βρήκε της κερκόπορτας το μυστικό
διχόνοια σπέρνει μεταξύ των Ρωμαίων εξουσιαστών
στο κάψιμο της Ρώμης
συνωμοτεί με τον συγκλητικό Σενέκα
την εκτέλεση αναλαμβάνουν οιτριλατισμένοι πέντε δέκα
Δεν έκαψε ο Νέρωνας τη Ρώμη
8
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Το σχέδιό τους ήταν ραδιούργο σκοτεινό
άκρως απόρρητον και σατανικό
στη Ρωμαική εξουσία είχαν ρίξει πολύ υπνωτικό
όπως ο Γκέμπελ είχε πει:
«Το μεγάλο ψέμμα περνάει ευκολότερα από το μικρό»
Να ρίξουν στο Νέρωνα το κρίμα
σε επτασφράγιστο μνήμα να ταφεί το μυστικό
κι’ ας έλλειπε τότε ο Καίσαρ από την Ρώμη
την πρωτεύουσα του να κάψει;
ήτανε τάχα πυρομανής, τρελός
θα γινόταν πιστευτό, το πλήθος θέλει τροφή για να χορτάσει
Στην ουσία ήθελε σαν Έλληνας να ζήσει
τους Ολυμπιακούς αγώνες να επανιδρύσει
όπως τον ένδοξο παλιό καιρό
πρέπει αυτό στη ζυγαριά μας να μετρήσει
της πυρκαγιάς το μυστικό ν’ αποκαλυφθεί
η αλήθεια να λάμψει και να ακτινοβολήσει
Η Ελλάς τηλεφεγγές εγκαλώπισμα ήταν στον κόσμο
φιλοκαλίας μέγιστο εκτόπισμα και οδηγός
κανένας όμως δεν προβληματίσθηκε ως τώρα
από τον οιστρηλατημένο όχλο, τον φανατικό
μήπως τώρα έχουμε ελευθερωθεί από το φόβο;
Κανείς τότε δεν διερωτήθηκε ποσώς
πως ο αυτοκράτορας καίει την πρωτεύουσα του;
λίαν απίθανο δεν είναι αυτό;
το ίδιο συνέβη με τη δολοφονία της Υπατίας
από την ίδια θεϊκή μαφία και τον Σιωνισμό.
Όμως το μεγάλο ψέμα εδώ και αιώνες
κρύβεται στο «πολιτικώς ορθόν»
όταν το σκοπό αγιάζουν τα μέσα
κάνει το στυγερό έγκλημα ηθικό
μίλησε ποτέ κανείς ποιος γκρέμισε τους Παρθενώνες
ποιος έκανε Γενοκτονίες στου Διός τον λαό;
Τα κόβαλα του διεθνούς διευθυντηρίου
Σιωνιστές, γραμματείς και φαρισαίοι του διευθυντηρίου
της νέας θρησκείας οι αιρετικοί Εβραίοι
Παύλος και Σενέκας της ανωμαλίας οι φαρισαίοι
εξορμούν το μοιραίο καλοκαιρινό βράδυ
για την ιστορική συνωμοσία στο σκοτάδι
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Συνάντηση έδυσαν οι πυρφόροι στο Λατερανό
με αναμμένους δαυλούς πριν ξεκινήσουν κάνουν σταυρό
βάζουν φόκο στα μαγαζιά με το σανό
διολισθαίνουν στο πηχτό σκοτάδι
τρέχουν οι φωτιές από στενό σε στενό
κι’ η Ρώμη μεταβλήθηκε σε Κόλαση σε Αδη
Οι άνθρωποι του ζόφου και του μίσους
καίνε την Ανεξιθρησκεία
να εξαφανίσουν θέλουν την θρησκεία του Διός
που ανθούσε στο
λαό και στην αριστοκρατία
θρησκεία της αυτοκρατορίας να κάνουν
τον Χριστιανισμό
Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας με ένα του νεύμα βλοσυρό
στάχτη και χόβολη έκανε της Αλεξανδρείας τη Βιβλιοθήκη
ολοσχερώς εξαφάνισε το αρχαίο πνεύμα το σεπτό
στα αποκαΐδια έριξε Ιστορία και Επιστήμη
τη Βιβλιοθήκη έκανε σκουπιδαποθήκη,
θέλημα Γιαχβέ, ο Οβριός θεός
Ένας Γιαχβέ, ένας Λαός, μια Εξουσία
Τότε επωάσθηκε του φιδιού το αυγό
της παγκόσμιας δουλείας η κοσμοπολιτεία
με όχημα την αυτοκρατορία της παντοδύναμης Ρώμης
με πολιορκητικό κριό το χριστιανισμό
Οβριός θεός μιά και μοναδική θρησκεία
Απο «republica» έγινε τότε αυτοκρατορία
ένας Γιαχβέ, μία η θεόπνευστη Βίβλος, ένας ο «εκλεκτός λαός»,
μια δογματική θρησκεία των αυτοκρατόρων
οι άλλες στην πυρά των ρασοφόρων
άνομα τα χείλη των σοφών
Ο αυτοκράτωρ στο εξής είναι χριστιανός
ο Πάπας υπεράνω όλων
ο επί Γης θεός
των λαών η αιχμαλωσία προχωρεί
ο Χριστιανισμός διά πυρός και σιδήρου
έχει στους λαούς επιβληθεί
Στους ειδωλολάτρες της πατρώας θρησκείας
τους αξίζει θάνατος με μαχαίρι
γκρέμισμα αγαλμάτων με βαριά και με κασμά
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ανασκολόπιση και καταστροφή δια πυράς
χειρουργικά γκρεμίσματα με λοστό και με καλέμι
Ανατολικά χτυπούσε του Ελληνισμού η καρδιά
εκεί που πέρασε του Αλέξανδρου η πολιτιστική αρμάδα
τα τσακάλια της νέας θρησκείας ξαμολήθηκαν αράδα
ρίχνουν εκατομμύρια εθνικούς στης Σκυθούπολης τον Καιάδα
Ξαπλώθηκαν σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά
και σαν του ηφαίστειου τη λάβα
με μαχαίρι, με τσεκούρι και πριόνι
καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους
τίποτα δεν γλυτώνει
«ερευνάτε τα Γραφάς» και «γνώθι σ’ αυτόν»
δεν θα ακουστεί ξανά, κι’ όποιος το πει τον θανατώνει
Δεν αφήνουν στο πέρασμα τους τίποτα ορθόν
σαν στέριωσαν την εξουσία τους στη Ρώμη
το Βυζάντιο μετονόμασαν Κωνσταντινούπολη!
και το κάνανε Νέα Ρώμη
Ελληνορωμαικό κράτος με ψυχή Εβραϊκή
και η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε πόρνη
υπό κατοχή του λοιπού θα ζει
Ακόμη ανθούσε εκεί το ανέσπερο Φως,
η προαιώνια των Πατρώων Θεών φιλοσοφία
να επιβάλουν ήρθαν το Σκότος με τη φωτιά και το λοστό
οι θερμοκέφαλοι δια της βίας κατεδαφίζουν
την πατρώα θρησκεία
Στην τέχνη του πυρός ήσαν πρώτοι
μπροστά ο όχλος πίσω ο δεσπότης
αγίους και προφήτες καλούν από παντού
βοήθεια να τους δώσει
τον Ελληνισμό μεταβάλλουν σε Προμηθέα Δεσμώτη.
Εξαπολύουν παντού διωγμούς, φωτιά και αναρχία
σβήνουν τα πολιτιστικά πφώτα στην αυτοκρατορία
το σκοτεινό Μεσαίωνα ακολουθεί
η Φεουδαρχία
στην Ευρώπη εγκαθίσταται η μακραίωνη δουλεία.
Φωτιά και Τσεκούρι στο Διόνυσο κι’ Απόλλωνα
Το έργο χιλιοπαιγμένο
«διαίρει και βασίλευε»,
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η κρίση γίνεται ευκαιρία
ο «Μέγας» Κωνσταντίνος διψάει για εξουσία
θα βάλει ένα χέρι και η βασιλομήτορα Ελένη, η «Αγία».
Του Παύλου η σιωνιστική συμμορία
σκορπάει στο λαό σκοταδισμό, τρομοκρατία
με του Ιερατείου την αγριότητα και αιμοβορία
επιβάλλεται στο Ελληνικό Βυζάντιο σαν πυρκαγιά
η νέα πανθρησκεία.
Αρκεί του αυτοκράτορα και πατριάρχη το φιρμάνι
που γράφει: «ο άπιστος θα πεθάνει»
κι’ αν όλα αυτά δεν φέρουν αποτέλεσμα
οι αρνητές θα προσηλυτισθούν«οικειοθελώς»
και μάνι-μάνι
στης «Σκυθούπολης» το πύρινο καζάνι.
Με το διάταγμα για κατάργηση της Ανεξιθρησκίας
με την καταστροφή του Ελληνικού Λόγου
και της Παιδείας
με τον βίαιο προσηλυτισμό και νηπιοβαπτισμό
επιβλήθηκε ο Χριστιανισμός και η Φεουδαρχία.
Δια παντός του Διόνυσου η λατρεία να σιγήσει
του Απόλλωνα το Φως ολοσχερώς να σβήσει
να σιωπήσουν οι τέχνες των Μουσών
τώρα έχουμε την προσευχή των καλογριών
των Γραμμάτων και Τεχνών η διδασκαλία
να σταματήσει.
Να στερέψει το «λάλον Υδωρ» των Δελφών
έτσι ξεκίνησε η εφόρμηση των βυζαντινοφεουδαρχών
οι Αλάριχοι σαν ύαινες έπιναν το Ελληνικό αίμα
αλλά δεν αρκέσθηκαν σ’ αυτό,
σταμάτησαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες
και το Ολυμπιακό Πνεύμα.
Το Ρωμαϊκό Imperium
Το Ρωμαϊκό imperium δεν άργησε ν’ αντιληφθεί
την αξία της νέας μονοθεϊστικής θρησκείας
γιατί ο Γιαχβέ της κληρονόμησε
επίγεια και επουράνια εξουσία
έκτοτε ατόνησε η Σύγκλητος και γιγαντώθηκε η Εκκλησία.
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Η εξουσία ανήκει στον «Οβριό»
κι’ όχι όπως πριν στη λαική κυρίαρχία
αυτός έγινε ποίμνιο στη στρούγκα του Μεσσία
φανατισμένος όχλος χωρίς μόρφωση και αξία
είναι μαζοπολτός.
Θάνατος στον Έλληνα ειδωλολάτρη
αυτός ελευθέρωσε τον Άνθρωπο
τον έκανε σαν το θεό αυτάρκη
κατέβασε τον Θεό από τον Ουρανό στη Γη,
τον έφερε στον Όλυμπο στην πιο ψηλή κορφή
να συμβιώνει με θεούς και ανθρώπους
και όχι να άρχει σαν μονάρχης.
Η δημοκρατία ενώνει τους λαούς
η πατρώα θρησκεία δεν τους χωρίζει
γι αυτό η διεθνής εξουσία την μισεί
και την αφορίζει
μελέτησε την αρχαία μας γραμματεία
μόνον αυτή την οικουμένη φωτίζει.
Όλα αυτά δεν είναι παρελθόν
βουνά τα κόκαλα των μαρτύρων «εθνικών
και έχει συνέχεια στον Ελληνισμό
πάνω σε σωρούς σκελετών στερέωσαν το παρόν
και το διατηρούν με αιματοχυσία και σκοτωμό
άρξαστε μαθών Έλληνα στην Ιστορία που σου στερήσαν
καιρός να πληροφορηθείς ποιοι σε δολοφονήσαν
Πριν εκδοθούν τα διατάγματα της νέας Θρησκείας
έγιναν ευρείας έκτασης βανδαλιστικές επιθέσεις
τρομοκρατίας
χύθηκε αίμα αθώων ποτάμι
τα στίφη πέρασαν σαν καταστρεπτικό τσουνάμι,
για να μπολιασθούν οι άνθρωποι
με το Φόβο Θεού
στην παρούσα ζωή και μετά θάνατον στον Άδη.
Του αυτοκράτορα η ελέω Θεού Μοναρχία
και του πατριάρχη η ποιμνιοκρατία πάνε πλάι- πλάι
νέα μόδα του θεού η κελεμπία
τότε καθιερώθηκε το τσεμπέρι και απαγορεύτηκε το φουστάνι
η καταπίεση κάνει την κοινωνία προβάτων στάνη
και όποιος δεν πειθαρχήσει θα πεθάνει.
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Ποινή Παραβατών ο Θάνατος
«Να καταργηθεί η τρέλα με τις θυσίες
κι’ όποιος εθνικός «ειδωλολάτρης» αρνηθεί
ποινή ο θάνατος με συνοπτικές διαδικασίες»
έγραφε του «Αγίου» Κωνσταντίνου το φιρμάνι
κάθε Μάιο τον δοξάζουν ευλαβώς οι Χριστιανοί
προς χάριν του καίνε και μπόλικο λιβάνι.
Πώς ένας στυγνός εγκληματίας
τον άγιο παριστάνει;
είναι μεγάλο ερωτηματικό
όχι όμως και το μοναδικό
διότι κάθε εξουσιαστής είναι εγκληματίας
χωρίς να αμαρτάνει!!
Ο Ελληνισμός μέσα σε δέκα επτά αιώνες
αυτός που άλλοτε όρθωσε ένδοξους Παρθενώνες
η πνευματική δύναμη της Ανατολής
έπαθε μετάλλαξη πνευματική
έχασε τον εν-θουσιασμό και τη λογική
στέρεψε μέσα του κάθε δημιουργική πνοή
έγινε σχιζοφρενής Ιουδήλος,
λησμόνησε την ένδοξη φυλή
τώρα εμφορείται από προσωπικότητα διττή
αυτός της οικουμένης ο πανάρχαιος ναυτίλος.
Οι ημίονοι δεν είναι ούτε ίπποι ούτε όνοι
και οι Ιουδήλοι δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Οβριοί
μια μετάλλαξη που η Ορθοδοξία αξιώνει:
λίγο Έλληνες, μέτρια Ναζωραίοι
και στο έπακρον Χριστιανοί.
Διεθνιστές και της πατρίδος αρνητές
κάτι δηλαδή στο μεταξύ. Ωχ αδερφέ!!
εκείνη τη δίσεκτη εποχή-όπως και τώραφρόντιζαν τον εαυτούλη τους για να περάσει η μπόρα
όσο για τη δημοκρατία; ήτανε νεκρή!
κατεχομένη η Ελλάδα, ξένοι Νόμοι και θεσμοί
όλα θέλημα θεού, αυτός τα ευλογεί, Αμήν!!!
Προσωπικότητα διχασμένη ο Χριστιανός
μικρόψυχος, παράλογος, σκοταδιστής και λοβοτομημένος ο πιστός
γεμάτος φοβία και ενοχές, έχασε την δημιουργική φαντασία
ελάχιοτες έχει αναλαμπές πρόβατο που βελάζει
επί σφαγήν
14
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την ψυχούλα του να σώσει το ΕΓΩ,
δεν τον ενθουσιάζει το ΕΜΕΙΣ
δεν είναι σχιζοφρένεια η προσωπικότητα αυτή;
Ο «Μέγας Σφαγέας» Θεοδόσιος
Έπειτα ήλθε ο «Άγιος» Θεοδόσιος,
ο και «Μέγας» επονομασθείς
γαμψομύτης εβραιοισπανός «περιούσιος»
ο μέγιστος του Ελληνισμού υπήρξε σφαγιαστής
«ες Γην φέρειν» κάθε τι «ειδωλολατρικό»,
έδωσε προσταγή
στάχτη και μπέρμπερι έκανε την ελληνική γη.
Εκτεταμένη γενοκτονία έδωσε εντολή να γίνει,
να μην μείνει Ελληνικό ρουθούνι
διατάζει το βάρβαρο αυτό γουρούνι
ούτε που να θυμίζει κάποιο θεό ή ναό
η πατρώα θρησκεία του Διός οριστικά σβήνει
στον ζωντανό και αγέννητο ‘εθνικό’
το όνομα Ρωμιό έκτοτε θα του μείνει.
Κι’ έβγαλε αυστηρό φιρμάνι να εξοντωθεί
όποιος αρνηθεί να βαπτισθεί
κι’ όποιος Έλληνας δηλώνει
ή αν πέσει το ‘καρφί’ ότι θυσιάζει στην αυλή
κάποια κότα ή αρνί
άμα λήψει Θάνατος!!, χωρίς χρονοτριβή.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες να καταργηθούν
οι θησαυροί, βιβλιοθήκες, θέατρα
και «ειδωλολατρικοί» ναοί πάραυτα να καταστραφούν
ότι δηλαδή είχε απομείνει
«υπό τήν γήν φέρειν», βαθιά στη γη να καταχωθούν.
Τα μνημεία πολλά, δεν προλάβαιναν να τα γκρεμίσουν
βάρβαρα έθνη του Βορρά φέρνει να τον βοηθήσουν
με πυρσούς, λοστούς και με μαχαίρι
Γότθοι, Βυσιγότθοι με τον Αλάριχο αρχηγό
στίφη καλογέρων χριστιανών
υπηρεσίες με το αζημίωτο προσφέρει.
Βασιβουζούκοι ανηλεείς, στυγεροί εγκληματίες,
ληστές, πλιατσικολόγοι, καθάρματα, βιαστές
ρασοφορεμένοι με ρόμπες γυναικείες
«χριστιανοταλεμπάν» φανατικοί
15
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εν μιά νυκτί καθάρισαν μυριάδες
μόνον στον Ιππόδρομο έσφαξαν 15.000 Θεσσαλονικείς
που αρνήθηκαν να βαπτισθούνε να γίνουν Χριστιανοί.
Μήπως ρωτήθηκα πριν αυθαίρετα, δογματικά
με νηπιοβαπτίσουν;
στη θεοκρατική κολυμβήθρα για να με βουτήξουν
και εγώ σπάραζα στο κλάμα μήπως και με πνίξουν;
ήταν τούτο επιλογή άλλων, όχι επιλογή μου
άλλοι θέλησαν από νήπιο να με ετεροκαθορίσουν
όμως εγώ ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ αυτοβαφτίσθηκα και υπογράφω
με την ψυχή μου.
Εμπρός εξαφανίστε ό, τι απέμεινε Ελληνικό
διατάσσει ο Θεοδόσιος το στρατό:
«σκοτώστε, κάψτε, γκρεμίστε, ξεθεμελιώστε
αφανίστε όλα τα ειδωλολατρικά
βιάστε παρθένες, παντρεμένες, όσο διαρκεί η δουλειά
θάνατος στο Διόνυσο, Απόλλωνα
Άρτεμη και Αθηνά».
Μην ξαναδώ στους τόπους λατρείας
τον πανταχού παρόντα Δία
το φιλελεύθερο τους πνεύμα πάντα θα πολεμώ,
μα ιδιαίτερα το Θησέα, Κλεισθένη και Σόλωνα
που ίδρυσαν τη Δημοκρατία
κάθε εξουσιαστής ας το ξέρει αυτό,
ο Έλληνας είναι ο εχθρός και όχι ο Χριστιανός.
Η Γενοκτονία του Ελληνισμού
Δεν τελείωσαν τα βάσανα των εθνικών ακόμα
θα συνεχισθούν επί αιώνας
το όνομα Έλλην δεν θα το βρείτε πουθενά γραμμένο,
γιατί ήταν αυστηρώς απαγορευμένο
μόνον μετά το 1821 το είδαμε αναβιωμένο.
Τότε γίναμε «Ρωμιοί» με το στανιό
και υπερηφανεύονται μερικοί
να λέγονται ακόμη και σήμερα Ρωμιοί
Ω! τη ντροπή όπως τότε που είμαστε δούλοι
στα μαύρα χρόνια των Ρωμαίων και Οθωμανών
χωρίς ταυτότητα εθνική.
Όρισε διάδοχο ο Θεοδόσιος το γιό του Αρκάδιο,
άτομο μικρόνοο και στην ψυχή άδειο
16
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χωρίς αισθήματα και ηθικό σθένος
τυφλωμένος και εγκληματικά μεθυσμένος
τον Ελληνισμό θέλησε να εκδικηθεί
με το πιο άγριο ανθελληνικό μένος.
Αυτός κάλεσε τον Αλάριχο για να βοηθήσει
ό,τι είχαν οι προηγούμενοι καταστροφείς αφήσει
των Γότθων η στρατιά ανέλαβε τη δουλειά εργολαβικά
με βαριές, λοστούς, πυρσούς, μαχαίρια και σπαθιά
τίποτα όρθιο πάλι δεν θα μείνει.
Τότε ισοπέδωσαν αγάλματα, ναούς, φιλοσοφικές στοές,
πόλεις φιλοκαλίας και βιβλιοθήκες ξακουστές
(Αλεξάνδρεια, Πέργαμο, Έφεσο κλπ)
Δελφούς, Δίον Ολυμπία
δεν έμεινε τίποτα όρθιο, ούτε η Αθήνα
για να θυμίζει τον πρώτο πανανθρωπιστικό Πολιτισμό
Δημοκρατία, Αθλητισμό, Φιλοσοφία
βαθύ σκοτάδι απλώθηκε παντού και άκρα κακουργία!!
Ο ρακοφορεμένος Μεσαίωνας ακολουθεί!
ο Πάπας εκπρόσωπος του θεού επί της Γης
ακόμη μαζί με την βασίλισσα και τα δύο R -R
πάγκόσμιος συνεξουσιαστής
στην Ευρώπη επιβάλλει έκτοτε δουλοπαροικία
ο Χριστιανισμός στο Βυζάντιο μεσουρανεί
κράτος εν κράτει η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία!
σαν να μην συνέβη έγκλημα, αφανισμό ενός λαού σφαγή
δεν έχουν εντιμότητα, θάρρος και παρρησία
να ομολογήσουν: ΝΑΙ διαπράξαμε ιστορική Γενοκτονία
Συγνώμη Έλληνα παρία!!!
Σκοτώσαμε τον πιο λαμπρό στη Γη πολιτισμό
και τον θεματοφύλακα του Ελληνικό λαό
για να στεριώσουμε στις στάχτες των «εκλεκτών» την εξουσία
ΝΑΙ είμαστε εσαεί δοσίλογοι απέναντι στην Ιστορία!
Ως εδώ ο διωγμός και η εξαπάτηση του Ελληνισμού,
ως εδώ η παραγκώνιση της Ελληνικής Φιλοσοφίας
φθάνει πιά η γενοκτονία της Πατρώας Θρησκείας
«MEA CULPA»
Έλληνες «ειδωλολάτρες» και δογματικοί
καιρός να επανορθώσουμε τούτη την πατροκτονία!
Κι’ όλοι μαζί με το Ελληνικό Πνεύμα
που ο κόσμος διακαώς περιμένει
17
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πανστρατιά να εξορμήσουμε ενωμένοι
να στείλουμε μηνύματα της Τριμερούς Φιλίας,
μεταξύ των ανθρώπων, προς τους θεούς και προς τη μητέρα Φύση
Δικαιοσύνη, Δημοκρατία και Ελευθερία
τη νέα Ανθρωπιστική ιδεολογία να επικρατήσει
να διαδώσουμε στην οικουμένη σε Ανατολή και Δύση.
Εις Το Όνομα του Πατρός
Όλοι οι «Μεγάλοι» έκαναν Γενοκτονία του Ελληνισμού
εις το όνομα του Πατριάρχη Αβραάμ, του Ρωμαϊκού Υιού
και του Σιωνιστικού μεγαλοιδεατισμού
και των επί της γης αντιπροσώπων αυτών: ρασοφόρων
των πάσης φύσεως εξουσιαστών, παπών, πατριαρχών
και τροπαιοφόρων.
Των σύγχρονων πλανηταρχών και συνωμοτών
της διεθνούς ολιγαρχίας των συνεργατών
των εισπρακτόρων της τοκογλυφίας
και των ημετέρων κλεπτών, ψευτών, λωποδυτών,
απατεώνων και πολιτικών
όλων αυτών η κοινοπολιτεία πάει για καταστροφή
δεν έχει σωτηρία
Αλλοίμονο! θρησκεία της Αγάπης πως σε κατάντησαν;
στα χέρια σαράφηδων, τοκογλύφων και εκμεταλλευτών
διεστραμμένων εγκεφάλων και ανέραστων υποκριτών
που την καλοπέραση και χλιδή ονειρεύτηκαν
και τον άγνωστο Θεό αισχρά καπηλεύτηκαν.
Ιεράρχες φιλόπλουτοι και αδειανοί,
δίχως συνείδηση και αξία
στον κοσμάκη πέρασαν του έρωτα την ενοχή
σε τούτη τη χαμοζωή την αμαρτία
και την άλλη στους ουρανούς
με κόλαση, παράδεισο, πίσσες και καζάνια
που βράζει τους αμαρτωλούς
να φύγουν τα ζιζάνια
εκτός κι’ αν ανάψετε κεριά και κάψετε λιβάνια!
Ο μοχθηρός Γιαχβέ στους λίγους και «εκλεκτούς»
στους εξουσιαστές επί της Γης
χάρισε κήπους της Εδέμ και παχυλούς
λογαριασμούς
σε μας χαρίζει τους ουρανούς,
στην άλλη τη μεταθανάτιο ζωή,
18
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ως τότε ανθρωπάκο ζήσε στη χαμοζωή
και «ευχαριστώ» θέλουν να τους λες.
Αθάνατοι θα μείνουμε οι θνητοί έτσι κι’ αλλιώς
το δομικό μας υλικό μετά θάνατον θα διαλυθεί,
μα ουδόλως τούτο θα χαθεί
η ενέργεια μας στο το κλειστό Σύμπαν θ’ αποδοθεί
σε άπειρα νέα σώματα στην αιωνιότητα και απειρότητα
θα αιχμαλωτισθεί,
το είπε ο Ηράκλειτος: «Άνθρωπε είσαι αθάνατος, θνητός»
ζήσε καλά, κάν’ το καλό, έσο ελεύθερος και δημιουργικός.
Το Ανθρώπινο Γένος δεν θ’ Αυτοχειριασθεί
Κάπου τους ξέφυγε μια σπίθα τόση δα μικρή
το Απολλώνιο Φως πολύ τους ενοχλεί
ανάβει αντιφάσεις στης Βίβλου τη διδαχή
διάλογος και δημοκρατία αμφισβητεί το σκοτάδι
τους τυφλώνει το πνευματικό το φως,
σαν το μεσημεριανό Ήλιο σε ξέφωτο λιβάδι.
Δεινόσαυροι εξουσιαστές, αιμοσταγείς βρικόλακες,
αυγά του φιδιού μεσαίωνα εκκόλαπτες
ασπάλακες και πνευματικοί βαστάζοι
θεομπαίχτες υλιστές και των χρηματιστηρίων οι εραστές
κρύβονται στις τρύπες τους, όπως τα φίδια κι’ οι σκορπιοί
στις ξερολιθιές,
βάζουν άλλους να χτυπούν ύπουλα μέσα στο σκοτάδι
και τους λαούς στέλνουν στον Αδη
Με μεθόδους παραπληροφόρησης της Αλήθείας
με το ψέμα ζούγκλα έκαναν την κοινωνία
αμόρφωτοι πολιτικοί της δια βίου Α-μαθείας
παράγουν παιδιά της βίας και απωλείας
όργανα των ολιγαρχών της διεθνούς μαφίας.
Αφήστε τα Νιάτα να Ονειρευτούν
Δώστε στα παιδιά όνειρα πλάνα
ανοίξτε τους ορίζοντες πλατιούς
μην τους κόβετε την ορμή και την αλάνα
υποδείγματα οραματιστές νάχουν, γενναίους και σοφούς
κι όχι ζουγκλέους της Ραμαφάνα.
Αφήστε τα νιάτα να ονειρευτούν
στον άμμο να χτίσουν ψεύτικα παλάτια
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να μορφωθούν και να αθληθούν
«καλοί κ’ αγαθοί» πολίτες να γίνουν χωρίς γινάτια.
Η παιδεία μορφώνει τα πνεύματα και τις ψυχές
διαλύει τα πνευματικό σκοτάδι
αυτοί εχθρεύονται τέτοιες συμπεριφορές
τα σπρώχνουν στη βία, στο έγκλημα και στου οπίου
το χορτάρι.
Αν η κλασσική παιδεία τα μάτια των νέων ανοίξει
την εκμετάλλευση του Οβριού ο πιστός θα απορρίψει
όπιο των λαών είναι κι’ αυτό
όπως και της μπάλας το μεθύσι.
Έλληνας είναι ο θεός
δεν είναι Εβραίος
λεύτερος, δίκαιος και αγαθός
και όχι τοκογλύφος και αγοραίος.
Το Ανθρώπινο Γένος δεν θα Αυτοκαταστραφεί
Εδώ και δέκα επτά αιώνες κυβερνά
ο διεθνής Σιωνισμός και όλα βαδίζουν στο γκρεμό
ύστερα από δύο παγκόσμιους πολέμους, κι’ ένα πόλεμο ψυχρό,
εκατοντάδες τοπικούς πολέμους και της τρομοκρατίας το φρικιό
ο Οβριός για να οικονομήσει κάνει οικονομικές κρίσεις,
εκατομμύρια νεκρούς και καταστροφή της Φύσης
τώρα αποφάσισε να μας παγκοσμιοποιήσει
πάνω στη σημερινή παρακμή και σήψη
Παγκόσμια Δικτατορία να εγκαταστήσει.
Κάνετε λάθος κύριε ότι δεν είναι κατάλληλοι καιροί!
τώρα είναι η πιό κερδοφόρα εποχή
η κρίση φέρνει ευκαιρία
για την παγκόσμια επικράτηση του Ενός
άλλαι όμως αι βουλαί των διεθνών Ιλλουμινάτων
και άλλαι των απλών ανθρώπων του Διός.
Μετά από το πηχτό σκοτάδι ακολουθεί η χαραυγή
Κοινωνία της Σκέψης και του Ανθρωπισμού χαράζει
ξημερώνει ο νέος Οικολογικός Αιών
αυτός νομοτελειακά πρέπει να είναι λυκαυγής από την αμορφωσιά να μας βγάζει
ανεξάρτητα απ’ τ’ όνομα του, από στόφα θάναι Ελληνική
ειδάλλως μας αναμένει μείζονα κοσμογονική καταστροφή
όπως η φύση διατάζει.
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Το ανθρώπινο γένος δεν θα αυτοχειριασθεί
θα κάνει διορθώσεις με αυτοκριτική και Αυτογνωσία
«Γνώθι σ’ αυτόν», «Μέτρον άριστον» και «Μηδέν Αγαν»
θα βάλει στην Τεχνολογία
της Σωφροσύνης, του Ανθρωπισμού και της Λογικής θα διαλέξει
την ευθεία.
11/3/2001

ΑΓΝΩΣΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
Ποιος είσαι εσύ ξένε,
ανάμεσα στους αγανακτισμένους της Πλατείας;
μοιάζεις άλλης γενεάς και άλλης ηλικίας,
θαρρείς φερμένος από άλλο αιώνα.
μήπως ήρθες από τον πόλεμο της Τροίας;
για το δικό μας τον αγώνα;
Βλέπω ότι φοράς ακόμη περικεφαλαία,
ιμάτιο και χιτώνα! φοράς και Ελληνική σκελέα!
είσαι ματωμένος και λερωμένος από χώμα!
φέρνεις λαβωματιές σ’ όλο σου το σώμα!
εξήγηση αδυνατώ να δώσω ακόμα!
Φέρεις οπλισμό δόρυ και ασπίδα
σαν της Παλλάδας Αθηνάς που στον Παρθενώνα είδα:
άκου φίλε να σου πω ακόμα:
«Είμαι γηγενής πολίτης της Αθήνας. Κατοικώ εις την Πλατεία
αυτό είναι δικό σου και δικό μου χώμα».
«Εδώ ζω από τους πανάρχαιους αχρονολόγητους ενιαυτούς
κάτω από αυτό το μνήμα η ζωή μου είναι αιώνια
η γενιά μου χάνεται στην αιωνιότητα στα Προϊστορικά τα Χρόνια».
Μα εκεί είναι τα Παλιά Ανάκτορα της βασιλείας…
και σήμερα μεταβλήθηκε σε οίκο πολιτικής πορνείας
«Ξεχνάς του Άγνωστου Στρατιώτη το ιερό Μνημείο;»
Ξένε κάτι μου κρύβεις χωρίς αιτία!
Λοιπόν θα σου διηγηθώ όλη την ιστορία:
«Εγώ είμαι ο Διο-γενής πολεμιστής υπέρ πατρίδος και Ελευθερίας.
λένε ότι κατάγομαι από του Σείριου το Γαλαξία
πολέμησα στη Γιγαντομαχία
σκοτώθηκα στην Τιτανομαχία
σκότωσα τους κακούργους της Γης με το στρατό του Δία
στις μάχες του Ελληνισμού δεν έλειψα ως τώρα σε καμία.
21

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Πολέμησα σ’ όλες τις μάχες νικηφόρα,
Μαραθώνα, Πλαταιές και Σαλαμίνα,
Μίλητος, Τύρος, Γάζα, Αλικαρνασσός και Τροία
Άρβυλα, Γαυγάμηλα, Περσέπολη και Γρανικό
Σογδιανή, Άορνο Πέτρα, Υδάσπη,
με τον Αλέξανδρο μαζί πήγαμε ως τον Ινδό
μετάφερα εκεί ελευθερία και πολιτισμό
όλοι οι λαοί με έχουν σαν θεό, όχι σαν σατράπη.
Πολέμησα και στο Ματζικέρτ και Πύδνα,
Κωνσταντινούπολη, Αλαμάνα, Μονεμβασιά
Δερβενάκια, Μεσολόγγι, Δολιανά, Τριπολιτσά
Σέρβια, Γιάννενα, Λαχανά, Κιλκίς
στον Πενταδάκτυλο και στης Αφροδίτης το νησί.
Παντού διακρίθηκα για την πολεμική μου Αξία,
μόνο στη Μ. Ασία τα πράγματα ήρθανε στραβά,
αυτή και της Κύπρου είναι μια θλιβερή τραγωδία,
ηττήθηκα από των…πολιτικών την προδοσία,
οι «εκλεκτοί» μου έστησαν συνωμοσία!
Πολέμησα και στην Βόρειο Ήπειρο, Κρήτη και Μακεδονία
Καλπάκι, Τεπελένι, Κορυτσά, έφθασα ως το ύψωμα 721
Ελ-Αλαμέιν-Ρίμινι, πήγα και στη μακρινή Κορέα
Γράμμο και Βίτσι, εκεί χύθηκε αδελφικό αίμα.
Στις μάχες λαβώθηκα, σκοτώθηκα, αναστήθηκα
μα δεν λύγισα
τα κόκκαλά μου ξασπρισμένα, πολλά χάθηκαν στα ξένα,
στους ωκεανούς και στα χωράφια άλλα είναι σκορπισμένα,
από τους ξένους έναντι της ευεργεσίας πήρα την αγνωμοσύνη
και τι μ’ αυτό; η ψυχή μου μόνον εδώ βρίσκει την απόλυτη γαλήνη,
της Αθήνας αναπνέω το λεύτερο αγέρα.
Έχω καιρό που βγαίνω έξω από το μνήμα
με πονάει ο λαός νάναι θύμα περιφρονημένος
με λαβώνει της αδικίας το κρίμα
να μου καταθέτει στεφάνι ο κάθε διεφθαρμένος
που επισκέπτεται την Αθήνα.
Να με πισωπλατίζει ο κάθε εξουσιαστής και βολεμένος
ο καταχραστής του δημόσιου ταμείου και ο λυμεώνας,
ο κλέφτης και απατεώνας
ο χρυσοκάνθαρος της διεθνούς λεγεώνας
Πώς να μην είμαι αγανακτισμένος;
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Όταν οι λαοπρόβλητοι στα ανάκτορα ασχημονούν
όταν κλέβουν τον ιδρώτα και το αίμα του λαού
όταν τους φτύνεις και αυτοί λένε ότι…βρέχει
όταν φέρνουν τον ξένο κατακτητή μαζί τους να κλέψει
όταν βιάζουν το Σύνταγμα και «τίποτα δεν τρέχει»
τότε αγχόνη και Γουδή τους πρέπει!!
Κατάντησαν τη Βουλή «χαμαιτυπείον»,
όλο μπλα-μπλά, της διαπλοκής το λησταρχείο,
συνεδριάζουν στο χαμάμ ή στο …καφενείο
ψηφίζουν νόμους με τη χερούκλα τους …στο ταμείο
τα Μέσα έγιναν δικό τους τρελοκομείο.
Δουλεύουν υπέρ της διεθνούς εξουσίας
απεργάζονται του λαού την πανωλεθρία
ξεπουλάνε του Έθνους την Περιουσία
λαμπρύνουν τη Βουλή δια της…απουσίας
Χαίρε των τριών Οικογενειών η κοινοβουλευτική
ληστοσυμμορία!!
Αντιστέκομαι στο στεφάνι που καταθέτει ο εξουσιαστής
Αντιστέκομαι στον κάθε πλανητάρχη, των λαών εξολοθρευτή
Αντιστέκομαι στον υποκριτή που παριστάνει τον ανθρωπιστή
Αντιστέκομαι στους τοκογλύφους συνεταίρους
που τους θεωρούν άτομα περιωπής.
Αντιστέκομαι στους δασκάλους που έχασαν το μαθητή.
Αντιστέκομαι στον κατοχικό πρωθυπουργό και στον κάθε δήμιο και παπατζή.
Αντιστέκομαι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
΄τον άβουλο, αμνό χωρίς φωνή.
Αντιστέκομαι στους βουλευτές, υπουργούς και στην Ασυλία
νοιάζονται μόνον για την επανεκλογή τους και τη λεία.
Αντιστέκομαι κατά των σοσιαλ (η)στών
που τρώνε το βιός αγέννητων, γεννημένων και νεκρών.
Αντιστέκομαι στην παγκόσμια πλουτοκρατία
στη διεθνή διακυβέρνηση και στων καιρών μας τη δικτατορία.
Αντιστέκομαι και στο λαό όταν ασχημονεί,
όταν χτυπημένος από της μιντιακής Κίρκης το ραβδί,
με τον ψήφο του αυτοκτονεί.
Πόνεσα όταν βεβήλωσαν το μνήμα μου με τις φωτιές,
τάραξαν την αταραξία μου με βέβηλες κραυγές,
όταν στους ευζώνους που με φρουρούν έκαναν προσβολές,
δεν στάθηκαν προσοχή μπρος στις σεπτές πλάκες
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με τις ένδοξες μάχες της Ιστορίας,
έκαψαν την Ελλάδα καίγοντας την Ελληνική σημαία,
οι πρόγονοι μας για αυτήν έχυσαν ποταμούς αίμα
μαχόμενοι υπέρ Πατρίδος για την ελευθερία και το πνεύμα.
Κάθε φορά που ο λαός επαναστατεί
βγαίνω από το μνήμα και αθέατος μπαίνω στην πορεία
τα αγανακτισμένα παιδιά στην πλατεία
μου δονούν συθέμελα την ψυχή και την καρδία
εγώ δεν πολέμησα για τα θαυμαστά μνημεία
μάχομαι ταπεινά για του λαού το δίκιο και της πατρίδος τη σωτηρία».
Εγώ είμαι το ζείδωρο πνεύμα, το Απολλώνειο Φως
κατέβηκα από τις χιονοσκέπαστες κορυφές της Ιστορίας
Είμαι ο Αρρην Λόγος, ο όρθιος Δωρικός σκοπός,
Υπηρετώ τον μυθικό προαιώνιο Νόμο
της παναθρώπινης σωτηρίας και ευδαιμονίας.
Είμαι αγωνιστής της πνευματικής Ακτινοβολίας,
της Ευρυθμίας, Πειθαρχίας και Αρμονίας
όπως την καθόρισε η συμπαντική Πρώτη Αιτία
φρουρός μου η Απλότητος και Διαφορετικότητος
της βασικής κάθε λαού Αυτάρκειας και Αυτονομίας
ασχέτως αν τώρα κάνει έφοδο ο Ατλαντικός δόν Κιχώτης
για με ξανασκοτώσει.
Είμαι ο θεματοφύλαξ της τέλειας Μνήμης,
Απολιθώνω τον εραστή της Λήθης και Α-μνημοσύνης
Είμαι ο ακοίμητος φρουρός του «Μηδέν Αγαν»
και του «Γνώθι σ’ αυτόν»
στη Χρυσή Τομή και την Ιερά Τετρακτύν απαιτώ σεβασμό
Στέλνω το προμήνυμα στον κόσμο για κάθε Αλλαγή,
κάθε νέα Ενιαυτόν.
Είμαι ο πρωτο-χορευτής του καθαρού Λόγου,
στο λαό μας έλαχε και πάλι ο κλήρος για τη νέα τιτάνια πάλη,
να χορέψει τον ξενόφερτο, οδυνηρό πεντοζάλη,
στη δίνη της πρωτόγνωρης των καιρών μας βιοπάλης,
επάνω από το σώμα του φολιδωτού Φιδιού,
των σκοτεινών σπηλαίων, των θησαυροφυλακίων,
και των κάθε λογής πονηρών Ιερατείων,
της Άγνοιας και Άνοιας και του γαμψώνυχα Αετού.
Βοήθησέ με, δεν με ακούς;;
Ο βρυχηθμός μου έχει ωριμάσει!!
Εμπρός Παιδιά της Πλατείας !!!
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Επανάσταση ειρηνική
και δράση
για «Άμεση Δημοκρατία»
Άγνωστε Πολεμιστή! Προσκλητήριο
για της Πατρίδος τη σωτηρία ο Δίας επιτάσσει!
09/6/2011

Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ…
Πως χάθηκαν τα ίχνη σου Άγνωστε Στρατιώτη;
σημεία ζωής εδώ και καιρό γιατί δεν έχεις δώσει;
μήπως είσαι από την κατάσταση οργισμένος;
που βλέπεις τον Έλληνα γονατισμένο;
Όχι! Ζω κοντά σας, δεν είμαι πεθαμένος,
ούτε πουθενά κρυμμένος,
στα Ιλίσια Πεδία είμαι δοξασμένος,
προνόμιο για κάθε Έλληνα ή ξένο διακεκριμένο.
Θλίβομαι από των ζωντανών το φέρσιμο,
άλλοι να με εμπορευτούν και άλλοι να με απορρίψουν,
κομματική μαριονέτα να με περιφέρουν και να με γελοιοποιήσουν,
εγώ δεν είμαι είδος εμπορεύσιμο.
Είμαι ο αρχαίος Έλληνας οπλίτης,
ο Μαραθωνομάχος γενναίος Εχετλαίος,
το όραμα στο Μαραθώνα του βασιλιά Θησέως,
ο Σαλαμινομάχος ναύτης που έδωσα τη Νίκη,
είμαι ένας σύγχρονος Ιερολοχίτης.
Είμαι ο ήρωας μαχητής της Αλβανίας,
ο αεροπόρος που νίκησε τα Ιταλικά αεροπλάνα στην αερομαχία,
είμαι και η Ηπειρώτισσα γυναίκα,
που κουβαλούσε τρόφιμα και πυρομαχικά στην Πίνδο και Ερσέκα.
Είμαι ο υπερασπιστής των Οχυρών Μεταξά,
εγώ είπα το ΟΧΙ στον Μουσολίνι και στον Ναζιστή Γερμαναρά,
είμαι κάποιος χορταριασμένος τάφος στο Τεπελένι,
τα οστά μου έμειναν όρια διαχρονικά,
στη Βορειοηπειρωτική γη την καθαγιασμένη.
Μπορεί τα κόκκαλα μου ν’ ασπρίζουν στα βάθη των ωκεανών,
όταν μετέφερα τα φορτία της Ελευθερίας των Εθνών,
τότε που τορπιλίστηκε το πλοίο μου ανοιχτά των Αζορών,
ματαίως παλέψαμε με τα κύματα αλλά μας ρούφηξε ο βυθός.
25

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Είμαι κάποια Γαλλίδα Ζακλίν Ντε-Ρομιγύ
του Ελληνισμού η αοιδός η κλασική,
ή κάποια με Ελληνική ψυχή σαν τη Σιμόν Λε-Μπαρόν,
μπορεί και κάποιος Ελληνολάτρης του διαφωτισμού,
με ανοιχτό μυαλό,
ή κάποιος αρχαιολόγος-καθηγητής των κλασσικών σπουδών.
Μπορεί να είμαι και ένας ερευνητής,
που έφερα στο φως τα μυστήρια του σύμπαντος και της ζωής,
μπορεί να είμαι και κάποιος επιφανής, ή άσημος ομογενής,
που μάχεται υπέρ πατρίδος σ’ όλη του τη ζωή.
Είμαι ο Άγνωστος Στρατιώτης στα θεμέλια της Βουλής,
που τον βεβηλώνουν οι 300,
«αν κάποτε κατέβει των Θερμοπυλών το Άγημα» να τους πεις,
«θα τους πάρει και θα τους σηκώσει»!!
περίγελω κατάντησαν την Ελλάδα σ’ όλη τη Γη
Μπορεί να είμαι και οι εθνικοί ευεργέτες,
ουδεμία σχέση έχω με τους οι ηττοπαθείς Έλληνες ηγέτες,
οι πρώτοι έχουν τον έπαινο του Έθνους εσαεί,
κατάρες και ντροπή στου έθνους τους κλέφτες!
Μπορεί να είμαι και ο Μίκης Θεοδωράκης,
σαν νέος Τυρταίος σαλπίζει:«Έλληνες ξυπνήστε από την Ατη»
«αφυπνισθείτε τώρα από τον θανατική των μνημονίων νάρκη»
«να καμακώσουμε το θεριό που μας ποτίζει με φαρμάκι».
Είσαι και συ, είμαι κι’ εγώ, όλοι οι
άνθρωποι του επαναστατικού διαδικτύου,
χρησμούς γράφουμε σαν Πυθίες του σύγχρονου Μαντείου,
σαλπίζουμε επανάσταση και ανατροπή,
το σύστημα την αλήθεια λοβοτομεί
ο Απόλλων έχει στον κόσμο επιστρέψει,
κανείς ολιγάρχης την αλήθεια δεν βλέπει
ο Ελληνισμός νέο πολιτισμό κομίζει στη Γη να την γιατρέψει
ο επαναστατικός άνεμος τα πάντα θ’ ανατρέψει
22/7/2013

ΑΘΕΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Ο πόλεμος στη Γη είναι διαρκής,
διεξάγεται με άλλα μέσα και εν ειρήνη,
όταν στο κόσμο δεν υπάρχει ελευθερία και δικαιοσύνη
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ο άνθρωπος πολεμά και επαναστατεί
και την αδικία σβήνει.
Εξαπολύουν στρατιές πληροφοριακών συστημάτων
διάβαζε κατασκοπευτικών συνταγμάτων
ακολουθεί η 5 η φάλαγγα των ΜΚΟ και των μιντιακών συνθημάτων
οι μισθοφόροι με πολύχρωμες σημαίες ευκαιρίας, ειδεχθείς εγκληματίας
εκ των πλέον βδελυρών καθαρμάτων
εξαπολύουν την ειδική μονάδα από το ΔΝΤ,
τη Wall Street για του αντίπαλου την συντριβή
κι’ αν δεν παραδοθεί τότε είναι ορατό το τέλος της Αμερικής
Η NASA και άλλοι οργανισμοί,
έλαβαν από τους Ιλλουμινάτους εντολή,
τον πληθυσμό της Γης να ελαττώσουν,
«αθέατο πόλεμο» με κάθε μέσον να οργανώσουν,
και να ενεργήσουν αναίμακτη εισβολή.
Βλέπεις, οι άνθρωποι γίναμε πολλοί
ολίγη έχουμε αξία καθότι είδος εν επαρκεία,
η Γη πλέον δεν μας χωράει,
και τρωγόμαστε μεταξύ μας για μια μπουκιά ψωμί,
με περισσή κακία.
Η τροφή είναι λιγοστή,
και η στέγη έγινε σπανία,
η τεχνολογία ρυπαίνει ατμόσφαιρα και γη
του οικοσυστήματος διαταράσσει την ισορροπία.
Η NASA έφτιαξε όπλα τους εξωγήινους ν’ αντιμετωπίσει,
εχθρικούς μετεωρίτες και κομήτες να χτυπήσει,
του σύμπαντος νέους πλανήτες να εξερευνήσει,
μήπως χρειαστεί στο μέλλον ο άνθρωπος να μετοικήσει.
Και επειδή δεν βρήκε εξωγήινους πουθενά,
όπου και αν έψαξε στα σύμπαντα τα σκοτεινά,
πήρε από τους Ιλλουμινάτους διαβεβαίωση να μην διαλυθεί,
να φτιάξει νέα όπλα της μεταμοντέρνας εποχής
στόχος είναι η ανθρωπιά.
Η Αμερική έπαψε να είναι Δημοκρατία,
μεταβλήθηκε σε «Ανώνυμη Εταιρεία»,
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, των Ιλλουμινάτων εκτελεί εντολές,
δίχως αντιρρήσεις και διαδικασίες δημοκρατικές
αυτές από το κογκρέσο πλέον δεν εκπηγάζουν
οι Οβριοί Ολιγαρχίες τις βγάζουν
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Η NASA τον «αθέατο πόλεμο» τώρα ετοιμάζει,
ακτίνες λέιζερ, συχνότητες βλαβερές στο πετσί μας δοκιμάζει,
όπλα κρουστικά σαν εκατομμύρια τόνοι δυναμίτες,
νέα όπλα που μοιάζουν με μετεωρίτες.
Άλλες εταιρείες ετοιμάζουν όπλα με βάση το φαγητό,
μεταλλαγμένα και φυτοφάρμακα που φέρνουν το θανατικό,
ρίχνουν χλώριο σε μεγάλες δόσεις στο νερό,
κάνουν το φάρμακο πανάκριβο και βλαβερό,
και μηχανική σκόνη σκορπούν στο αναπνευστικό.
Στις υποτακτικές κυβερνήσεις μην έχεις εμπιστοσύνη,
εταιρείες έγιναν «περιορισμένης ευθύνης»,
για να συνθλίβουν το λαό με επαχθή φορολογία,
και να τον κρατούν σε μια μορφή δουλοπαροικίας
μετάλη απάτη η ψηφοφορία.
Μισθούς αποκτήσαμε Βουλγαρίας
φορολογία έχουμε Σουηδίας,
τιμές πληρώνουμε Βερολίνου,
μυαλό διαθέτουμε πιγκουίνου
και ηλιθίους στο Μαξίμου;
Όταν όμως οι πιγκουίνοι αυξηθούν,
οι φώκιες πεινασμένες εφορμούν,
και όταν οι κότες στο κοτέτσι δεν χωρούν,
ο ορνιθοτρόφος τις οδηγεί στο σφαγείο,
για να ελαττωθούν.
Επειδή αυτοί είναι λίγοι,
κι’ εμείς είμαστε πολλοί,
έβαλαν στο χέρι φοβερές δυνάμεις,
ώστε μαζικά να μας δολοφονούν,
δίχως ορατή βλάβη
βλακία και αδράνεια να μας προξενούν
χωρίς σημάδι.
Τον Έλληνα έκαναν πειραματόζωο
για να σταματήσουν κάθε ανάπτυξη και πρόοδο,
να δουν πόσο θα αντέξει ένας λαός γερασμένος,
μετά από αλλεπάλληλες γενοκτονίες χτυπημένος.
Τα πειράματα έγιναν λίαν επιτυχώς,
θα εφαρμοσθούν σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία προσεχώς,
ένα ένδοξο έθνος το έκαναν μαζοπολτό,
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τον Έλληνα έβαλαν σε μόνιμη νηστεία, επιεικώς
χωρίς να προβάλει την παραμικρή βία
χάρις στην ΜΕΓΑ-λοκαναλαρχία.
Όταν η τελευταία μέλισσα χαθεί
σιγάσει και το τελευταίο καναρίνι,
το Ελληνικό Πνεύμα από τη Γη εξοβελιστεί
και οι άνθρωποι γίνουν κτήνη,
τότε την δική σου σειρά κόσμε να αναμείνεις,
ιμπεριαλιστή οπλέμπορε και Εβραίε τραπεζίτη,
θα αισθανθείς και συ του θανάτου την οδύνη.
20/8/2013

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Τιμή και Δόξα σε Σας, αδέλφια μας ηρωικά
της μυθικής Γενιάς του ‹40
ανεβήκατε σαν ημίθεοι ψηλά στα βουνά της Αλβανίας
απελευθερώσατε τη Βόρειο Ήπειρο
που πέσατε υπέρ της Ελευθερίας.
Η ψυχή σας ζει αιώνια στα Ηλίσια Πεδία
κοντά στον Πλούτωνα, στην Περσεφόνη και στο Δία
Οι μνήμες σας αθάνατες, ο χρόνος για σας δεν τις λειώνει
στην καρδιά του κάθε Έλληνα το έπος σας στοιχειώνει,
το αίμα σας μένει αγνό σαν των Ηπειρωτικών βουνών το χιόνι.
Αιώνια παραδείγματα τα έργα σας θα μείνουν
νέοι εθνομάρτυρες στον εθνικό κήπο ανθίζουν
τον επανελληνισμό τα υψηλά ιδανικά σας προοιωνίζουν
παρά τα πισωγυρίσματα την Ειμαρμένη
της φυλής μας συνεχίζουν.
Άλλο όμως θέλω τώρα να σας πω
εμείς τα παιδιά της ηρωικής γενιάς του ‹40
παιδόπουλα γελάσαμε και κλάψαμε μαζί σας πάντα
παιχνίδια δεν χαρήκαμε ούτε ψωμί και φαγητό
όμως ήπιαμε από της νίκης σας το γλυκό ποτό.
Εσείς μας διδάξατε πάμπολλα αφιλοκερδώς,
της ανθρωπιάς κι’ ανδρειοσύνης μας
δώσατε το ζήδωρο νερό
με το δικό σας «άμες δε γεσόμεθα …» τότε αναστηθήκαμε
κι’ αυτό πιστά ακολουθήσαμε και δεν ζημιωθήκαμε.
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Αλλά είναι καλή η Αυτοκριτική
κάπου λαθέψαμε κι’ εμείς
και νοιώθουμε στα στερνά μας πολύ οδύνη,
πρέπει όλα να σας τα πούμε
τώρα που ο χρόνος μας σβήνει.
Τα παιδιά μας από ξένα κέντρα έχουν απολεσθεί
δεν τα διδάξαμε όπως μας διδάξατε εσείς
με την πένα σας και με το σπαθί
με το παράδειγμα σας πιο πολύ και τη συμβουλή
τα δικά μας άλλο παγκόσμιο θεό έχουν ασπασθεί
από την παγκόσμια Κίρκη έχουν ευνουχιστεί
όμως κι’ αυτοί δεν θα χαθούν
με την πρώτη ευκαιρία από τα δεσμά της Κίρκης θα ελευθερωθούν.
Κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουν εδώ που είμαστε εμείς
χωρίς να λιποτακτήσουν από τη δική τους εποχή
-όπως ο Οδυσσέας ξαναγύρισε στην Ιθάκηχωρίς να χάσουν της πατρίδος το ταπεινό σπιτάκι.
Η Προνομιούχα του 40’ η Γενιά
Είμαστε η προνομιούχα Γενιά, αιώνια
ζήσαμε και μεγαλουργήσαμε σε τρεις Μεγάλες Εποχές,
(Γεωργική, Βιομηχανική, Πληροφορική)
περάσαμε νίλες και καψώνια
περάσαμε από τον κώλο της βελόνας
ζήσαμε τρεις εποχές ισοδύναμες με χιλιάδες χρόνια
κι’ όχι μόνον μια πολυτάραχη ζωή
τους πολέμους την Κατοχή και τα κανόνια.
Γευθήκαμε τις πιό τρομερές καταστροφές
τις ανοικτήρμονες του πλανήτη μας
ιδεολογικές ανατροπές
στα προσκλητήρια της Ιστορίας ποτέ απών
ακόμη και τώρα γεροντάκια φωνάζουμε Παρών.
Δώσαμε σκληρούς αγώνες για την Ουσία και το Ον
για της Οικουμένης τις Αξίες, χωρίς τελειωμό
δεν λυγίσαμε στις Κατοχές και Εμφύλιες Τραγωδίες
των άσπονδων «φίλων», «συμμάχων» και εχθρών μας
γευτήκαμε τις συνωμοσίες.
Και ακόμη δεν έχουνε βάλει στις ίντριγκες τελεία
το χρέος που τους εκπολιτίσαμε ξεπληρώνουν με Αχαριστία
με όξος, χολή κι’ αγνωμοσύνη μας αμείψανε
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την Νίκη που τους δώσαμε στην Αλβανία
αμέσως λησμονήσανε.
Στα οχυρά του Ρούπελ στη Μακεδονία
ψυχανεμίζουν οι πολεμιστές της Ελευθερίας
τι κι’ αν πήραν πίσω το λόγο τους να μοιρασθούμε τη Νίκη
εμείς σφουγγίσαμε το αίμα με το μανίκι
και ξαναχτίσαμε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Αυτός είναι ο κώδικας της φυλής μας, παλιά και τώρα
του Σωκράτη η λογική, η ηθική του Πλάτωνα
το Εν και το Ον του Πυθαγόρα
του Λεωνίδα το «ταν ή επι τας»
και τ’ Αλέξανδρου «πάντα εμπρός Έλληνα προχώρα».
Κάν’ το Καλό, σκόρπα το Φως, γερά κράτα το Σπαθί
έτσι προστάζουν σήμερα οι Οιωνοί
μην φοβάσαι τη συνεχή αλλαγή,
είναι του Ηράκλειτου η προσταγή
«Αμύνεσθαι περί Πάτρης» η πάγια του Έλληνα εντολή.
Η μετα-Ομηρική μας Εποχή
Στην Ομηρική Τριφυλία στης Μεσσηνίας το άγιο χώμα
το Σιδηρόκαστρο ο «αρχαίος Αυλώνας»
το πανέμορφο χωριό μου ζει από τους προϊστορικούς αιώνας
η Γιαννούλα, περήφανη και Δωρική μου νόνα
μου δίδαξε την ιστορία της ζωής και του Αγώνα.
Αυτή ήταν αυστηρών αρχών, πανύψηλη αρχόντισσα στητή
έμοιαζε με τη Δανάη του αρχαίου Ανδροκλή
πάντα μου τόνιζε «ήταν του Ήρωα Γιωργάκη Πετρόπουλου εγγονή»
οπλαρχηγός ήταν το ‘21, στο Μανιάκι μαχητής.
Σωστός αετός ήταν στην μάχη
μύγα δεν ανεχόταν στο σπαθί του νάχει
Τούρκου στο χωριό του δεν είχε παρουσία
ελευθερη πάντα ζούσε η ορεινή Τριφυλία .
Το σπίτι μας το πατρικό, ήταν μικρό
ένα πέτρινο Βυζαντινό αρχοντικό πολύ παλιό
είχε απ’ όλα τα χρειώδη, εδώδιμα και σπιτικά μαζί
εργαστήρι που έφτιαχνε τα πάντα προς το ζην.
Σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, και τραχανάς
χυλόπιτες. λουκάνικα, και χοιρινό παστό
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απαραίτητο συστατικό για καγιανά με αυγά
και γίδες, και κοτόπουλα στο κοτέτσι όλα αγνά.
Χωρίς χοληστερίνες και της νοθείας τον βραχνά
είχε το κάθε σπιτικό αυτάρκεια μ’ αυτά,
ήταν στην πράξη μια μικρή βιοτεχνία
κι’ όλα ήσαν χειροποίητα,
με παραδοσιακή μαεστρία.
Περιβάλλον χωρίς δηλητηριώδη λύματα
της βιομηχανίας
πλεχτά, του αργαλιού υφαντά,
και του σπιτιού τα ανάχρεια λιγοστά
είχαν όμως χάρη, τέχνη κι’ ανθρωπιά.
Στο χωριό ήταν όλα φιλόξενα και γραφικά
κι’ από τον καπνό στο τζάκι τα μάτια σου
γινόντουσαν τυφλά
είχαν όμως μέσα τους πύρωμα καρδιάς
την φιλοξενία του Διός και τα γνωρίσματα
της κάθε φαμελιάς.
Φωτιζόμαστε από το Ομηρικό λιχνάρι,
ή της Εκάτης το αγνό φεγγάρι,
πριν το πατήσει τ’ ανθρώπου, το βέβηλο ποδάρι
νερό πίναμε κρύο από του ασφένδαμου την πηγή,
έπινε και ο βασιλιάς Νέστορας όταν επισκεπτόταν την περιοχή
και ο Κολοκοτρώνης με τα παλληκαρια του
όταν πολεμούσε τον Κιουταχή.
Ζάπλουτοι σε Ηθικά Αγαθά
Παρ’ όλα τα πενιχρά υλικά αγαθά
ήταν αυτοί πλούσιοι σε Ηθικό και Αξίες
που δεν τις έχουμε εμείς οι δήθεν πλούσιοι
σε υλικές αηδίες
και πάμπτωχοι σε αυτάρκεια και ελευθερίες.
Μέσα από τις αγάπες, έρωτες και αξίες
αλληλεγγύη, πατριωτισμό, συγγένεια, φιλίες
συνέπεια λόγου και πράξης και λατρευτικές λιτανείες
είχαν ανακαλύψει τις πρόσκαιρες Ευτυχίες.
Είχαν βρει το νόημα της ζωής και της αιωνιότητας απλά
με πανάρχαια ήθη και έθιμα παραδοσιακά
αντί για τα ψυχοφθόρα υπερθεάματα τα Χολλυγουντιανά
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έπιναν, χόρευαν, τραγουδούσαν και
ξεφάντωναν Διονυσιακά.
Ο ντελάλης με στεντωρία τη φωνή
μετέφερε της εξουσίας κάθε εντολή
τα νέα έμπαιναν σε διάλογο στου χωριού το καφενείο
η δημοκρατία πράξη καθημερινή.
Αυτό δεν ήταν μεγαλείο;
Τέτοια ήταν η προπολεμική ζωή στην επαρχία
είχε ανθρωπιά, νόημα κι’ αξία
έζησα εκεί τα δίσεκτα χρόνια της Κατοχής
πριν έλθω στην κατοχική Αθήνα
ζωή μίζερη, κακή, χαμωζωή και αφόρητη πείνα.
Ο Χωροφύλακας και ο Παπάς
Και τότε το χωριό είχε σκλαβιά είχε προβλήματα πολλά
κόσμος βυθισμένος στο φόβο του Γιαχβέ και Σατανά
στην ζωή ετούτη και στην άλλη
αγραμματοσύνη, δεισιδαιμονία, πολιτιστική ανυπαρξία
το «χωριάτης» ήταν σφραγίδα με την κυριολεξία
φανατισμός, μίση και παραζάλη.
Έρμαια οι Αγρότες της πολιτικής αυθαιρεσίας
της ζωοκλοπής, εκμετάλλευσης και αδικίας
του Χωροφύλακα και του Παπά
του Φοροεισπράκτορα, Τοκογλύφου και Τσιφλικά
Και ξάφνου Πόλεμος! Πόλεμος ξεσπά!
από την Πολωνία ηρθε και στα Ηπειρωτικά Βουνά
Η Ιταλία του Μουσολίνι μας χτυπά
Όλοι στο Μέτωπο /της Ελλάδος Παιδιά
το χωριό μας έδωσε θύματα στους αγώνες πολλά
Αντηχεί το «Ιτε Παίδες Ελλήνων»
και «Ταν ή επί Τας»
ΟΧΙ! λέει ο Μεταξάς εκείνη την κοσμοϊστορική αυγή
κσι ο Λαός από ενθουσιασμό πετά
δεν έχει τόση σημασία ποιός τόπε πρώτος, ποιός μετά,
ο Μεταξάς τόπε στις 4 το πρωί, στον Ιταλό τον πρεσβευτή
και ο λαός το έκανε πράξη στα Ηπειρωτικά βουνά.
ΑΕΡΑ Α Α!! Λεβέντη μου Τσουλιά! είπαμε όλοι με μια φωνή
να ρίξουμε στη θάλασσα τον Ιταλό μακαρονά
βροντοφωνάζει της Βέμπο η δωρική φωνή
για να εκφράσει την αδούλωτη συλλογική Ψυχή
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έτσι άρχισε της Πίνδου η Τιτανομαχία
και ντύθηκε η Ελλάδα στο χακί
Στη Βιομηχανική Εποχή
Τότε άλλαξαν όλα μονομιάς στο λεπτό
ο ράθυμος ρυθμός, το τσάμικο και το ταγκό
έδωσε τόπο στο σουίγκ του πολέμου τον ξέφρενο ρυθμό
ο στρατιωτικο-βιομηχανικός γίγας ξύπνησε τότε ορμητικός.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άλλαξε της ζωής το ρυθμό
«Πατήρ Πάντων Πόλεμος» τόπε ο Ηράκλειτος αυτό
του Σύμπαντος Καταστροφεύς και Δημιουργός
είναι επώδυνος του Πολέμου ο τοκετός.
«Τα κανόνια τώρα κάνουν πολιτική»
όταν δεν τα βρίσκουν οι πολεμοκάπηλοι αρχηγοί
και όταν το έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι της Wall Street
είναι τόσο μεγάλη η καταστροφή
που τίποτα πια δεν σε συγκινεί
είναι τόσο ψηλός ο Γολγοθάς μου και η ανηφοριά βαριά
δεν θ’ αντέξει η καρδιά μου να αναμοχλεύσω τα παλιά.
Συγχωρείστε με λοιπόν παιδιά
της μάνας με τα 5 ορφανά
δεν θα διηγηθώ όλη την τραγωδία
που είναι η δική μου απόρρητη ιστορία.
Η σφαίρα του Γερμαναρά
έκοψε το νήμα της ζωής του πατέρα μου!
με δυυ βόλια φαρμακερά
χάσαμε τον προστάτη μας ξαφνικά
τρύπησε της χήρας μάνας και των ορφανών την καρδιά
μας πήρε ο άνεμος, μας πήγε μακριά,
τώρα αρχίζει για μας η προσφυγιά.
Χωρίς λεφτά, με ένα μπογαλάκι ρούχα μοναχά
συντροφιά την πείνα
στην κατασκότεινη κατοχική Αθήνα
ανοικτίρμονα τα χρόνια εκείνα τα παλιά.
Όλα τα αντίκριζα για πρώτη φορά
για πρώτη φορά ταξίδευσα με τράμ
πήγαμε θυμάμαι στα Πατήσια που πάει ο δρόμος ίσια
και μείναμε στο πλυντήριο ενός αρχοντικού
που έμενε η πλύστρα
34

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Παρ’ Ολίγον Εκτελεσμένος
Τα πρώτα που αντίκρισα ήταν τα τανκς
τα Στούκας, τα SS και τα κανόνια
τις Ιταλικές πανιότες και τα μακαρόνια, απο μακριά
φθηνά γλύτωσα την εκτέλεση από τον SS Γερμαναρά.
Μπροστά στου Άγνωστου Στρατιώτη το Μνημείο
σκαρφάλωσα σ’ ένα Γερμανικό τραμ
αγνοούσε το επαρχιωτόπαιδο της Αθήνας το σφαγείο;
έγκλημα ήταν φρικτό στο μιλιτάρι τραμ να κρεμαστώ,
από του προφυλακτήρα το φορείο,
λίγο έλλειψε να βρεθώ στο 3ο νεκροταφείο.
Τότε έκαναν σαμποτάζ και τα παιδιά
UNTER!!! ακούω να κραυγάζει με το μπιστόλι
της Γκεστάπο ο Γερμαναράς
έκανα μπλοζόν στα κακοτράχαλα τσαλιά
σαν σαλταδόρος
γλύτωσα από του χάρου τα δόντια
σαν αλεξιπτωτιστής αεροπόρος
με σπασμένα πόδια και πλευρά.
Σύρθηκα σαν το φίδι στο πεζοδρόμιο αιμόφυρτος
ο Γερμανός επάνω μου με απειλούσε με το περίστροφο
εγώ ήμουνα από τον πόνο αναίσθητος σχεδόν λιπόθυμος
ο θάνατος εκείνη τη στιγμή ήταν καλοδεχούμενος
και ανεπαίσθητος.
Βάρβαροι οι Γερμανοί
έσπαγαν χέρια σε παιδιά
γιατί έκλεψαν λίγο ψωμί.
σκότωσαν τότε το Μαρίνο
τον τολμηρό σαλταδόρο του Βοτανικού
που αψηφούσε τους Γερμανούς
και έγινε τραγούδι του λαού.
Η Πείνα μας ήτανε Φρικτή
Ήλθε το «Κουρτουλούς» απ’ την Τουρκιά
έφερε φασόλια με μαμούνια, λούπινα και τα λοιπά
τα πλήρωσαν οι αδελφοί Σκούρα και οι ομογενείς της Αμερικής
κι αυτοί μας παραμύθιαζαν ότι τάχα τα χάριζε
ο Ερυθρός Σταυρός και η άπονη Τουρκιά
πάντως στους Σουηδούς χάρη χρωστώ, τους ευχαριστώ !!!
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Μπομπότα, λαχανίδες και λαδάκι
δεν βρίσκονταν στης γειτονιάς το μαγαζάκι
ακόμη και με αστρονομικά ποσά
τότε όλοι είμαστε εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι
με κατοχικά λεφτά
εκτός κι’ αν πήγαινες στη Μαύρη Αγορά
κι’ είχες κιτριτρινιάρες χρυσές,
εμείς είχαμε σε αφθονία ψείρες μαύρες και ξανθές.
Η ημέρα η Κατοχική ήτανε Ενιαυτός σωστός
τα πέτρινα εκείνα χρόνια ήσαν αιώνες χαλεποί
η πείνα μας θέριζε, δεν είχε τελειωμό η εποχή αυτή
η ελπίδα όμως φεύγει τελευταία
κάποτε ήλθε η Λευτεριά η ποθητή.
Τα Δεκεμβριανά
Με των Συμμάχων τη Νίκη τη γλυκιά
νομίσαμε ότι τέλειωσαν τα βάσανα μας τα φρικτά
όμως γελαστήκαμε οικτρά
οι Εγγλέζοι μπήκαν στην Ελλάδα σαν κατακτητές
και όχι σαν φίλοι και ελευθερωτές
τα αυγά του εμφύλιου που έβαλαν στην κατοχή
είχε ανοίξει και ξεφάντωσε το Δεκέμβρη του διχασμού το πουλί.
Πριν το μάθουμε αυτό, τραγουδήσαμε τον πιο ωραίο σκοπό:
«Καινούργια τώρα ζωή, ας ξαναρχίσουμε πάλι»
βάλαμε μπρος τη μηχανή, κι’ ολοταχώς
να διώξουμε του πολέμου τη συμφορά και το θανατικό
να ανορθώσουμε τη χώρα, να υψώσουμε το ηθικό.
Τα Δεκεμβριανά ήταν το πρελούντιο της συμφοράς
ο λαός ήθελε ειρήνη και γαλήνη
και ο Τσόρτσιλ και Στάλιν ήθελαν
η Ελλάς μπαρούτι και μπέρμπερι να γίνει
το ΚΚΕ τις μάζες στον κατήφορο οδηγεί γοργά
Τι τραβήξαμε εκείνο τον καιρό
δεν μπορώ να σας το διηγηθώ
να μας βομβαρδίζει ο Στόλος ο Αγγλικός
τον άμαχο λαό,
η Αγγλική Αεροπορία να λυσσομανά
ο Εθνικός Στρατός από τη μια μεριά και οι Αντάρτες από την άλλη
και εμείς ο λαός στη μέση τρώγαμε νηστικοί την καρπαζιά
δηλαδή εκτελέσεις και εγκλήματα φρικτά,
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Ο Επάρατος Εμφύλιος
Ποιά επίβουλη αλήθεια Μοίρα μας αβάσκανε;
κι’ έριξε όλα τα κακά στη δική μας τη μαρτυρική γενιά;
συμμοριτοπόλεμος, χαμός,
καταστροφή, μίσος κι’ αλληλοσπαραγμός
ο αδελφός σκοτώνει αδελφό.
Ξένη ιδεολογία φύτεψαν στον τόπο μας συνωμοτικά
διχάζει τους Έλληνες,
αδελφοκτόνα δόγματα ουτοπιστικά,
δεξιοί και αριστεροί σε πόλεμο ήρθαν ανοικτό
οι δογματικοί υπηρετούν συμφέροντα Σοβιετικά,
οι εθνικόφρονες Αγγλο-αμερικανικά
και αμφότεροι ξένα συμφέροντα ανθελληνικά.
Στρέφουν τα όπλα κατά της πατρίδος, προδοτικά
οι δεξιοί με όπλα Αγγλο-Αμερικανικά
οι αντάρτες με Ιταλικά και Γερμανικά, όλα αντιστασιακά
και μόνον λιγοστοί σκέπτονται θρηνούν Ελληνικά
τότε όπως και τώρα δεν είχαμε άξια Ελληνική ηγεσία
που έπαιζαν το χαρτιά της προδοσίας.
Όλοι τους μάχονταν για Δικαιοσύνη, Ανθρωπιά και Λευτεριά
αλλά τότε επικρατούσε παραζάλη και μισαλλοδοξία
οι Παγκόσμιοι Συνωμότες τρίβουν τα χέρια τους από χαρά
τα Αγγλικά σχέδια, τ’ Ανθελληνικά δούλεψαν με επιτυχία.
Οι αθώοι Έλληνες στην παγίδα του εχθρού παραδομένοι
θα αιματοκυλισθούν, θα καταστραφούν
θα μεταναστέψουν, θα πουληθούν, θ’ ακρωτηριαστούν,
για μισό αιώνα και βάλε θάναι διχασμένοι.
Η Ελλάς Πάει Χαμένη;
Το Κάστρο της Δημοκρατίας έπεσε κατά γης!
λέγανε χαιρέκακα άσπονδοι φίλοι, και εχθροί
οι ίδιοι που τώρα την Κύπρο και Μακεδονία επιβουλεύονται
στους Σκοπιανούς χάρισαν τα’ όνομα «Μακεδονία»
για να βολεύονται.
Όμως η Ελλάς εξουθενωμένη, αντέστη ηρωικά
στάθηκε αιμόφυρτη στα πόδια της ξανά
ενάντια στην ξένη επιβουλή παρά την δική μας αποκοτιά
τώρα μεταβλήθηκε σε Σκλάβα του Μπάρμπα Σαμ.
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Η Γηραιά Αλβιών έμπλεξε τον Τούρκο στρατοκράτη
στην Κύπρο σέμπρο και δραγάτη
η Ελλάς δεν είχε πια φωνή τα δίκαια της να διεκδικήσει
όπως τις είχαν υποσχεθεί: «θα μοιρασθώμεν την Νίκην».
Η Μετανάστευση «Εθνική Ευλογία»
Τότε αρχίζει απ’ τα ερείπια η τρελή Ανοικοδόμηση,
τα τραύματα να επουλώσουμε παιδιά
πρόσω ολοταχώς, άναρχα χωρίς ειρμό
όλα στο άρπα κόλλα, κουτσά, στραβά
τότε ξαπλώσαμε την Αθήνα στα όρη και στα βουνά.
Όλα έγιναν δίχως σχέδιο και αλληλουχία
έλα να δεις παλιέ Αθηναίε καταστροφή και ασχημία
κλέψε νάχεις τον ιδρώτα του λαού που αγκομαχά με αγωνία
και τότε ήταν στα ύψη η Ανεργία.
Έτσι κάπως μπήκαμε στο αλαλούμ της Βιομηχανικής Εποχής
με σχέδια Μάρσαλ και κλεπτοκρατία
στον αφρό οι δοσίλογοι και μαυραγοριτες, σε πλήρη παντοδυναμία
τότε βάλαμε θεμέλια σαθρά στην Οικονομία
τότε καταστρέψαμε κάθε έννοια Πολεοδομίας
Τώρα τα πληρώνουμε με χρήμα και απώλεια υγείας
τα κλουβιά της τεχνικής φαυλότητος
ο νόμος περί αντιπαροχής μνημείο μέγιστης μωρίας
η όμορφη Αθήνα γερόντισσα της ασχημίας και ηλιθιότητος.
Έφυγε ο αγρότης απ’ τη γη και έγινε στην Αθήνα θυρωρός
τότε για άλλη μια φορά έφυγε το αίμα της Επαρχίας
μετανάστευσαν σ’ όλη τη Γη, ξεπούλημα νεογνών,
παιδομάζωμα, εξαγωγή εγκεφάλων και Αστυφιλία
και συνεχίζεται δυστυχώς ως τις μέρες μας ανελλιπως.
Συνέχεια του εγκλήματος γενοκτονίας
ατυχήματα και πληθυσμιακή αιμορραγία
εθνική αλλοίωση λόγω εισβολής ξένων από Αφρική και Ασία
η Μητέρα των Κρίσεων είναι Συνωμοσία
και στοχεύει στην Ελληνοκτονία και Εθνοκτονία.
Η Νέα Βαβέλ-Πολυεθνία
Και τώρα Υπογεννητικότητα και Αγαμία
η Ελλάδα μπάζει ξένο αίμα, αμφιβόλου αξίας
38

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου
λένε κάτι κουλτουριάρηδες προοδευτικοί;
τι λέτε ρε μπουζούκια;
φτιάχνουμε Νέα Βαβέλ και ασχημία,
μπάζουμε Έγκλημα και Πολυεθνία!
Πολύ σύντομα στον τόπο μας θα είμαστε μειοψηφία
και τότε ο «Εθνάρχης» δήλωνε:
«η μετανάστευση είναι ευλογία»
συμπτωματικά; όλοι οι εθνάρχες κάποιο μεγάλο κακό
έκαναν στην κοινωνία
και ο λαός του: «είναι Ευλογιά και αιμορραγία!!»
είναι αλλοίωση του Γένους,
αυτή η χαριστική Βολή
μας έριξε στην Παρακμή και στη Χρεοκοπία.
Παντούη Παρακμή
Οι εργολάβοι έγιναν εθνικοί προμηθευτές,
οι νέοι ξενολάγνοι είναι μηδενιστές
οι αριστεροί αναρχικοί και νεοφιλελεύθεροι αρνητές,
και οι δεξιοί ξέμειναν κάπου στον εμφύλιο και στο χθες
αλλά ακολουθούν τη ουτοπιστική γραμμή του ΚΚΕ.
Αδελφοποίηση δεν έγινε σε μας
σπάνια έγινε συνένωση των Ελλήνων,
έξω από τον κομματικό τορβά
οι Πολίτες ατομιστές, Ωχ! αδερφέ
το βόλεμα υπεράνω όλων, άθλημα εθνικόν
λίαν προσφιλές,
θρούμπι να γίνει η μαμά-Ελλάς,
λέει ο κάθε μασκαράς.
Οι πολιτικοί, το παίζουν πελατειακά
τουτέστιν μικροπολιτικά και ληστρικά
μια συμμορία συντεχνιακή
στο έγκλημα, στην αρπαγή και στο ψέμα αποσκοπεί
ξεπουλάνε ότι διαθέτει η Ελλάς
ακόμη και τον Ηλιο-σύμβολο του Πολυτεχνείου τα παιδιά.
Τον ξένο παράγοντα γλύφουν δουλικά
το λαό και την πατρίδα εχθρεύονται φοβερά,
είναι όντα ιδιοτελή, αναποτελεσματικά
χρεοκοπημένη και εξευτελισμένη διαπομπεύεται η Ελλάς
πονάει αφόρητα, αηδιάζει αλλά σιωπά
το αίμα το Ελληνικό πλέον δεν σκυρτά!!
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Τώρα οι ξένοι είναι τα μεγάλα αφεντικά
την ακρωτηριάζουν εδαφικά, ηθικά και οικονομικά
ποιός θα σώσει τη δόλια πατρίδα ρε παιδιά;
«εθνάρχες» κι’ «σωτήρες», ξεφυτρώνουν από το πουθενά
και μας βυθίζουν πιο βαθιά, στην «Ποταμιά»
στο τέλος θα μας κρεμάσουν από την «Ελιά».
Χαίρε! Βιομηχανική Εποχή, που έγινες παρελθόν και ’σύ
πάνω που μας χάρισες την υλική αφθονία,
πέσαμε πάλι σε κατοχική ανέχεια και πενία
σε λίγο θα στερούμεθα τα χρειώδη προς το ζην,
χάσαμε και την αγροτική οικονομία.
Πρόδωσες τις θυσίες και τα όνειρα μας
σώριασες χίμαιρες, άμμο, τσιμέντο και ασχήμια στα γεράματα μας
ξένοι και ντόπιοι Μίδες, βρικόλακες, αρπακτικά και βδέλλες
τρώνε τις σάρκες του λαού σαν αιμοχαρείς λυκο-αγέλες.
Η Πληροφορική Εποχή
Και τώρα λάχα-λάχα μπήκαμε στην μαγική αυλή
κάποιας θολής, ακατανόητης, κι’ άυλης Εποχής
την είπανε Πληροφορική!
λένε ότι ο κόσμος θα σωθεί με αυτή
εγώ όμως βλέπω το αντίθετο, θα καταβαραθρωθεί
όχι γιατί φταίει ο υπολογιστής,
αλλά γιατί τον έβαλαν στη δούλεψη τους οι δόλιοι και πονηροί.
Αν χρησιμοποιηθεί σωστά,
στον κόσμο θα χαρίσει το πάν
θα τον ενώσει, θα τον λυτρώσει από τα δεινά,
θα κυκλοφορήσει την Αλήθεια
και θα τον ελευθερώσει απ’ την Ψευτιά.
Στα χέρια δόλιας συμμορίας
στη Γη θα φέρει καταστροφή και πανωλεθρία,
Πυρηνικό Ολοκαύτωμα και Παγκόσμια Τυραννία
Καταστροφή του Περιβάλλοντος και εφιαλτική κοινωνία.
Μπήκε σε ενέργεια ο Μολώχ και Μαμμωνάς,
ο «Μεγάλος Αδελφός», «ός τα πάνθ’ ορά»
εποχή της εικονικής πραγματικότητας
της πραγματικής εικονικότητας
και της ακατανόητης πολυπλοκότητας
φέρνει χάος και χαλασμό η εποχή
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Χάνεις τον Άνθρωπο από μπροστά σου
σε χρόνο μηδέν πας σε άλλη εποχή
«μεγάλο χωριό» έγινε Γη σου
βλέπεις το ψευτοείδωλό σου στο άψυχο γυαλί σου
χάθηκε η Ανθρωπιά, οι Αξίες κι’ έγινε πέτρα το σύνολο σου
κάνε άμοιρε εικόνα την ψευτιά και τον καυμό σου!!
Άδειασε η Ουσία της Ζωής
Άδειασε το κέλυφος της ζωής από Ουσία
έμεινε όμως απ’ έξω μοχθηρή η Εξ-Ουσία
όργανο χρηστικό το έκανε η Παρα-Εξουσία
και μεγαλουργεί τώρα η επίσημη Τοκογλυφία
κυβερνούν τώρα τον κόσμο μια χούφτα
ολιγάρχες με ευκολία.
Η ολιγαρχία με την τεχνολογία νικά και με τα λεφτά
δεν χύνει το αίμα των παιδιών του Αβραάμ
ούτε την πιάνει ο Δικαστής για κάποια παρανομία
το θύμα πάντα πάει στη φυλακή
αυτή είναι δικαστής, νομοθέτης και εξουσία.
Σύμμαχος του η Πληροφορική
την χρησιμοποιεί σε βάρος των λαών
για να τους εκμεταλλευθεί
χειραγωγεί την σκέψη, το νου και την ψυχή
που έπεσες κακούργα Πληροφορική!!!
Η παγκόσμια πλουτοκρατία είναι αντιζωική
εκμεταλλεύεται το μόχθο το δικό σου
και τώρα στα γεράματα σου λένε γέρο στρώσου
για το καλό σου
«μάθε Ψηφιακά Γράμματα», αλλιώς θα περιθωριοποιηθείς.
Χωρίς υπολογιστή θα πεθάνεις από ανία
από φτώχεια, περιφρόνηση κι’ ανεργία
σαν άχρηστο υποπροϊόν της μεταβιομηχανικής μας κοινωνίας
πολίτης Δεύτερης Κατηγορίας.
και που να σκεφθούν τούτα τα παιδιά ότι εμείς στην εποχή μας
δεν διαθέταμε ούτε κιμωλία!!
Αν τελικά γλυτώσεις από τον Υπερπληθυσμό
αν ξεφύγεις την Οικολογική Καταστροφή
με μολυσμένα τρόφιμα και νερό,
με πυρηνικά και κρίσεις που λίαν συντόμως θα δρέψεις
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και τ’ άλλα άγνωστα δεινά που είναι μπροστά σου
και ακόμη δεν έχουν έρθει, πως τα παιδιά σου θα τα θρέψεις
προβληματίστηκες ποτέ άνθρωπε πληροφοριακέ;
Αν ΕΣΥ έγκαιρα δεν κινητοποιηθείς, δεν τρέξεις
παγκόσμιο κίνημα σε ενέργεια δεν θέσεις
το κακό που καλπάζει κατεπάνω σου ν’ ανατρέψεις
μην περιμένεις από τον τοκογλύφο της αγοράς να σε προστατέψει
ούτε από το σύγχρονο κράτος να σε γιατρέψει.
Με αυτές τις πικρές εμπειρίες αποχωρεί η δική μου γενιά
τόπο να αφήσουμε στα νιάτα
τα ίδια λάθη να μην επαναλάβετε ξανά
αντισταθείτε στης εξουσίας και παραεξουσίας τα τσιτάτα
προχωρήστε εμπρός ειρηνικά σε νέα στράτα
αλλα μη χάσετε την επαφή με το παλιό
γιατί παρελθόν, παρόν και μέλλον εν ταυτώ.
Δεν περιμένω λόγο καλό για τη δρακογενιά του ‹40
αργότερα οι επιγενόμενοι θα διαβάσουν κατανυκτικά τα πάντα
για να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά
πως πολεμήσαμε τραγουδώντας της νίκης τη μπαλάντα.
Η Γενιά μου έζησε σε τρεις Μεγάλες Εποχές
(Γεωργική, Βιομηχανική και Πληροφορική)
βίωσε τόσα πολλά στους δύο πολυτάραχους Αιώνες
έχτισε-έστω και σαθρά
τους δικούς …της. Παρθενώνες
έκανε σφάλματα πολλά κι’ αυτή,
κάναμε ήδη και αυτοκριτική
τεράστιο προνόμιο και τραγωδία φοβερή,
καλύτερα να μην είχε γεννηθεί
τη παρούσα κρίση των μνημονίων να γευτεί.

ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
Εμείς συναγωνιστές, όσοι είμαστε ακόμη εν ζωή
ηλικιωμένα, νεανικά παλληκαράκια
μεταδώσαμε αντισώματα στην παρούσα γενιά
στο Διαδίκτυο συνεχίζουμε τους Αγώνες μας παρότι γεροντάκια
όμως δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά
και τώρα αποχωρούμε σιωπηλά για τα θυμαράκια
Σε ΣΑΣ ηρωικά αδέλφια, που πέσατε στα πεδία των μαχών
όλων των εποχών
και σεις πνιγμένοι ναυτικοί που είσαστε μια πλειάδα
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στα μήκη και τα πλάτη όλων των ωκεανών
δώσατε το αίμα σας για Λευτεριά, Δημοκρατία
και το Δίκιο των Λαών
κλείνω το γόνυ ευλαβικώς
Σε ΣΑΣ Ήρωες του ‹40 αφιερώνω το ποίημα αυτό
που χύσατε το αίμα σας για την Ελλάδα
τιμή και δόξα αιωνία.
25/3/2002

Η ΘΕΜΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΤΥΦΛΗ
Οι Νόμοι της Φύσεως είναι συμπαντικοί,
είναι στέραιοι και καθόλου ελαστικοί
παραλλαγή είναι των ανθρώπων οι θεσμοί
όμως αυτοί είναι ελαστικοί
η Θέμις, είναι εγγονή των Ερινύων
της Νέμεσης παιδί.
Οι Έλληνες το ‘ξεραν αυτό από την πανάρχαια εποχή
και το έκαναν πράξη ζωής
προσάρμοζαν τους νόμους στο δίκαιο το φυσικό
το Άστυ, ήτο εργαστήρι δοκιμών, νόμων και ηθών
η κοινωνία και ο λαός πως θα τους δεχθεί.
γι’ αυτό οι Έλληνες βγήκαν πρώτοι στον Πολιτισμόν της Γης.
Σήμερα η σκέψη έγινε βαρβαρική
θεμιτή είναι η ατιμωρησία,
αθώος βγαίνει ο ληστής, λάδι ο καταπατητής
επιτρεπτή η Αναρχία
κι’ ο βιαστής και ο εγκληματίας.
Το θύμα κι’ αν αδικείται το δίκιο του καθυστερεί
αγκομαχάει η Νομική Παιδεία
ο αδικημένος συχνά πάει στη φυλακή.
κλείνει το μάτι στο δικαστή η κακουργία.
Λένε ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή
εσχάτως θαρρώ ότι έγινε γλαυκώπις
και ωφελιμιστική Κυρία
που πουλάνε το Δίκιο σου γος να το βρεις;
Ευρυβία και έγκλημα κυκλοφοράνε δίχως τιμωρία.
Η ποινή θεωρείται περιττή
στην σύγχρονη κοινωνία,
πράξη σκληρή και αντιχριστιανική
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ενώ είναι δικαιοσύνη και νουθεσία
η ποινή πέφτει σαν πέλεκυς σκληρή
μόνον όταν χρωστάς στην Εφορία
ή είσαι αντίθετος προς την ξενόδουλη πολιτική
της αντιδημοκρατικής μας Εξουσίας.
Στη νεοφιλελεύθερη κλεπτοκρατία
δεν ισχύουν περιορισμοί
κομμάτια και θρύψαλα η Πολιτεία
το θεμέλιο της Δημοκρατίας ασθενεί,
η Δικαιοσύνη στη διάθεση της Τρόικα
και Εκτελεστικής Εξουσίας.
Του νόμου ο κάθε βιαστής
παίρνει της ηθικής συγχωροχάρτι
αρκεί ν’ ανάψει στον Άγιο χονδρό κερί
να βάλει στα φαρδομάνικα φλουρί
και του άδικου δικαστή να δώσει μέσω τρίτου
κάποιο σοκολατάκι.
Η Πολιτεία από την κρίση για να βγει
απαιτεί επιστροφή στην Κλασσική Παιδεία
η Ύβρις και η Ατη για να εξαγνισθεί
πρέπει να αποκατασταθούν οι τρεις λειτουργίες της Πολιτείας.
Η παρανομία γεννάει αναρχία και αναταραχή
το κράτος του τρόμου, του ζόφου και της βίας
φέρνει διάλυση στον κοινωνικό ιστό
τους δόλιους εξυπηρετεί η κλεπτοκρατία
και τρομοκρατία.
Το «αγαπάτε αλλήλους» είναι απατηλό
στα μάτια των λαών ρίχνει στάχτη
αφύσικο είναι και υποκριτικό
θέλει σωφρονισμό η κοινωνία για να φτιάξει
ο ηγέτης με το παράδειγμα να γίνει οδηγός
και σαν φωτεινό μετέωρο να λάμψει.
Η Πυθαγόρεια Τριμερής Φιλία:
Λένε οι χριστιανοί ότι το αγαπάτε αλλήλους
είπε πρώτος ο Χριστός
ουδέν ψευδέστερον από αυτό
πρώτος ο Πυθαγόρας είπε έχετε φιλία
«Ανθρώπων-Φύσεως και Θεών»
φιλία όλων και μεταξύ των
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θεολογία και οικολογία ανθρώπων και θεών
αρμονία στη φύση και στην ψυχή των λαών.
Οι κοινωνίες ορθώς για να διοικηθούν,
χρειάζονται δίκαιους νόμους και δικαστές αγαθούς
για να εφαρμοσθούν
νομοκρατία και όχι φιλαράκια να εξυπηρετούν
χωρίς εξαιρέσεις
στις φυλακές να βάζουν κλέφτες και ληστές
και όχι τους αδιάφθορους που καταγγέλλουν
τους διεφθαρμένους εξουσιαστές
Άρχοντες διεφθαρμένοι και φαύλοι
οι κοινωνίες έγιναν τ’ Αυγείου σταύλοι,
τους ζαλίζει της αλήθειας το Φως
ο ορθός Λόγος τους πειράζει
Αλήθεια είναι ο Θεός
είπε ο Μαχτμα Γκάντι.
Έβαλαν στο σφαγείο την Ιστορία,
ο εθνομηδενισμός κόντρα στον Πατριωτισμό
τεμμαχίζουν τα σύνορα φτιάχνουν νέα Γεωγραφία
«πολιτικώς ορθόν» το ψέμα και η αυταρχική Εξουσία
έτσι έπεσε ο σημερινός πολιτισμός.
Ζήτω ο «νέος Πατριωτισμός» των Πολυεθνικών και Τραπεζών
της παγκοσμιοποίησης και της κοσμοκρατορίας
των δέκα εβραϊκών τρισεκατομμυριούχων
οικογενειών
και η διεθνής μαφία των αφεντικών της αισχράς πλανητραρχίας.
Το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή
κακούργοι οι μεγαλοτραπεζίτες-τοκογλύφοι,
πίνουν το αίμα των λαών οι πλουτοκρατικές ελίτ,
της Wall Street οι γυπαετοί και κροίσοι.
Ο «Εκλεκτός Λαός» στο βωμό του Μολώχ ιερουργεί
των λαών τη δυστυχία φτιάχνει
διαπλοκόμενοι με τη μαφία οι εξουσιαστές
ένας μελανός πέπλος τους λαούς
σκεπάζει σαν αράχνη
Του ουροβόρου Όφεως η σατανική κεφαλή
οργανωτής πάσης συνωμοσίας
υπουργοί και πολιτικοί στην «μαύρη χείρα» της διαπλοκής
των Ιλλουμινάτων υποτακτικοί στη διεθνή κακουργία.
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Της διεθνούς μασονίας οι ορδές
στα «μέσα αποχαύνωσης» και ανθρωποφαγίας.
στερούν ακόμη και τα φάρμακα οι εξουσιαστές
για να μειώσουν τον υπερπληθυσμό στην
πλανηταρχία.
Στο κρεματόριο του 4ου Ράιχ ο λαός μας αγγομαχά,
το τραίνο της ζωής βαρυγκομάει
η κρεατομηχανή κάνει τον άνθρωπο κιμά,
η ζωή οπισθοχωρεί και στο Μεσαίωνα τραβάει.
Στην εξουθένωση Λαών και Πολιτισμών,
στην αφασία των Γλωσσών και των ατόμων
Επιστήμες και Γράμματα υπό θεοκρατικόν διωγμόν.
η ελεύθερη βούληση σε κλοιό αφρόνων
δικαστών και αστυνόμων.
Όσο τα δάση Αμαζονίου και Πάρνηθας είναι εν ζωή,
και όχι οικόπεδα στον επενδυτή επιχειρηματία
υπάρχει ακόμη κάποια πνοή, κάποια ελπίδα
μας λένε ότι η διατήρηση τους είναι αντιοικονομική
τύφλα να ’χει η οικολογία.
Άχρηστα τα βιβλία, το πνεύμα και τα σχολιά
παράτα μας ρε φίλε υποκριτά!
αυτά δεν φέρνουν υλική αξία όπως τα λεφτά
αύριο θα ’χουν ξεχασθεί θα μείνει όμως παράς
με τέτοια νοοτροπία οι κοινωνίες δεν πάνε μπροστά
Αποτρόπαια η κρίση στο Ευρωπαϊκό σκηνικό
γεννά όμως αυγά των «χρυσοφόρων ορνίθων
από τη διανομή όλοι θα πάρουν μερτικό.
η σαρκοβόρα γενιά των τοκογλύφων.
Ουδείς τους ανθρώπους αγαπά, όσο τα μετρητά!
σκούπισε τα κροκοδείλια δάκρυα και την κλάψα
σήμερα ο Οβριός κυβερνά και η Αγορά
αυτές κάνουν κουμάντο στην πιάτσα.
Έχουμε νόμους θαυμαστούς,
ένας Νόμος λείπει μονάχα,
να κάνει του άλλους σεβαστούς!
υπάρχει όμως πολιτική βούληση επ’ αυτού;
Όχι ρε ‘μαμάκια’!
46

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Δεν βαριέσαι είναι «δικός» μας και ‘καλό παιδί’
η επανεκλογή του πολιτικάντη μετράει
«ένας ο κούκος κι’ η άνοιξη αργεί»
και ο λαός τους ίδιους ψηφίζει και αγκομαχάει.
Ωχ αδερφέ!! στο γκουβέρνο αλλαγή δεν χωράει.
Εσύ ανθρωπάκο, περιδεή
να πολεμήσεις θέλεις την Κακία;
μόνος δύσκολα μπορείς
αν όλοι ενωθείτε θα έχετε επιτυχία
εκτός κι’ αν γίνεις Θησέας ή’ Ηρακλής!
μπορείς να αλλάξεις του κατεστημένου
τη φαυλοκρατία
Μπορείς όμως μαζί με άλλους αν ενωθείς
«ενωμένοι οι Έλληνες αήττητοι εισίν»
γι’ αυτό μας έχουν διαρκώς χωρισμένους
περιδεείς και μονίμως σπαρασσόμενους
θαρσείν χρη.
Αν θέλεις να σκοτώσεις το Φίδι το φαρμακερό
πρέπει πρώτα στον εαυτόν σου να το σκοτώσεις
με αυτογνωσία, θάρρος και με μυαλό καθαρό
ύστερα μετά πολλών ενάντια στον εχθρό να ξεσπαθώσεις.
Το Κακό στη ρίζα για να χτυπηθεί,
θέλει δουλειά πολλή και καρτερία
ένα το χελιδόνι η άνοιξη αργεί!
Μπορούμε όμως όλοι μαζί με ομοψυχία!
αυτή φοβούνται οι εχθροί
και μας επιβάλλουν αισχρή κομματοκρατία
16/07/07

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ
Αντισταθείτε σ’ αυτόν που ξεπουλάει τα ιερά και όσια της φυλής, για μια
χούφτα δολάρια, για λίγα ευρώ και για την καρέκλα την ψηλή.
Αντισταθείτε σ’ αυτόν που καθημερινά ψέματα μας ξεφουρνίζει, χωρίς να
ντρέπεται, χωρίς να κοκκινίζει και σ’ αυτόν που το ψέμα από την αλήθεια είν’
ανίκανος να ξεχωρίζει.
Αντισταθείτε στην ανατολίτικη κουτοπονηρία στης στέπας και δεσποτείας, στην
δυτική βαρβαρότητα και βία, στης ερήμου την θεοκρατία, έστω κι’ αν ξεκινάει από
τη «πολιτισμένη» μας την Εσπερία.
Αντισταθείτε στης Γηραιάς Αλβιώνος την πικρή «μαρμελάδα», στα χαλασμένα
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«φαστ- φούντ» των γελαδάρηδων Αμερικανών και των «εκσυγχρονιστών» και
θολοκουλτουριάρηδων την παγκόσμια «αλιάδα»
Αντισταθείτε στην «παγκοσμιοποίηση» της διαφθοράς και της κλεπτοκρατίας,
του διεθνούς εγκλήματος και βίας, του «μεγάλου αδελφού» και της Νατοϊκής
κυριαρχίας.
Αντισταθείτε στα «παπαγαλάκια» και στις «φραγκόκοτες» των μεγάλων καναλιών
που μας παραμυθιάζουν, ότι ο κόσμος που ζούμε δεν είναι τάχα ο πραγματικός,
μόνον ο δικός τους ο εικονικός και αρπαχτικός είναι ο σωστός και μας τρομάζουν.
Αντισταθείτε στους εμπόρους ναρκωτικών και στον τοκογλύφο γαμψομύτη,
στον μεγάλο τραπεζίτη και στον νενέκο πολιτικό, που τους ρίχνει προστασίας
δίχτυ, για να δολοφονούν ομαδικά την νεολαία, για να πλουτίζει η διεθνής
ολιγαρχία με αμύθητα πλούτη.
Αντισταθείτε στις πολυεθνικές που πίνουν το αίμα των λαών και βγάζουν
νόμους για μας χωρίς εμάς, με τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις στο ημίφως της στοάς.
Αντισταθείτε στο ανακάτεμα λαών, γλωσσών, πολιτισμών, και θρησκειών στην
παγκόσμια δικτατορία, που σπρώχνουν τους λαούς στην απόγνωση, έγκλημα και
στη βία, στην εκμετάλλευση και παρακμή στη σύγκρουση και στην τρομοκρατία…
Αντισταθείτε στο ξερίζωμα των Αξιών και της Δημοκρατίας που επιβάλλουν
στο όνομα «οικονομικών αναπροσαρμογών» στα μέτρα των μνημονίων
Αντισταθείτε στα δήθεν μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που οι ίδιοι
τροφοδοτούν μετά μανίας για να μας μπάσουν αδιαμαρτήρητα στην παγκόσμια
δικτατορία.
Αντισταθείτε στην οικονομία της αγοράς, που τον Άνθρωπο δαιμονοποιεί, το
χρήμα θεοποιεί προς χάριν του Μαμμωνά.
Αντισταθείτε στις Αβραμικές κοσμοπολιτικές θρησκείες, στους «ισμούς» της
Νέας Εποχής, που σε βάζουν να πολεμάς και υπέρ πίστεως να πεθαίνεις και συ να
τους προσκυνάς και με μύρα να τους ραίνεις.
Αντισταθείτε σ’ αυτούς που σε κάνουν να σκέφτεσαι με τα πόδια και όχι με την
κεφάλα, να χάφτεις τα παχιά, τα κούφια λόγια των κομμάτων τα μεγάλα.
Αντισταθείτε στους σοφόμωρους που πράξη τα λόγια τους δεν κάνουν, στους
κολοτούμπες που θέσεις νυχθημερόν αλλάζουν και σε παραμυθιάζουν.
Αντισταθείτε στους μεγάλους της εποχής που μεθυσμένοι με το κρασί της
εξουσίας, μόνον δεινά φέρνουν στην ετοιμόρροπη πλανηταρχία.
Αντισταθείτε στους πολεμοκάπηλους και οπλεμπόρους του ιμπεριαλισμού και
της κεφαλαιοκρατίας που σκαρώνουν σχέδια στρατηγικά, που σε στέλνουν στο
μέτωπο με θούρια πατριωτικά, ενώ αυτοί σ’ έχουν προδώσει προκαταβολικά, για
συμφέροντα εγκληματικά τύπου μαφίας.
Αντισταθείτε και στον Εαυτόν σας και σε μένα ακόμη που σας κατηχώ.
Πιστέψτε μόνον στον Ελληνισμό και κάντε πράξη αυτό που είπε ο Σωκράτης:
«Εγώ δεν θα ήθελα και τα δυό.
Αλλά αν ήτο υποχρεωτικό,
είτε να κάνω το κακό, ή να υποφέρω από αυτό,
θα προτιμούσα το δεύτερο σαν πιο καλό»
Να ξέρεις ότι η Άγνοια και η Αδικία είναι η ρίζα του κακού και των δεινών σου
η αιτία.
22/11/2002
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ΑΣΚΟΣ ΕΝ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
Η κρίση ουρλιάζει σαν πολυπλόκαμη Λερναία Ύδρα,
επιταχύνει τα γεγονότα, στου χρόνου την Κλεψύδρα,
προβλήματα τρομακτικά σαν κύματα φουσκώνει
και την καταιγίδα της χρεωκοπίας βραδέως ξεδιπλώνει.
Αρχίζει από τη ραστώνη και νηνεμία,
κάποια σημαδάκια στον ορίζοντα-ελλείμματα, χρέη-,
δεν τους ‘έδωσαν καμία σημασία,
εικονική πραγματικότητα τα θεωρήσαμε
ώσπου από την καταιγίδα χτυπηθήκαμε
όλα ήταν συνωμοσία.
Ξαφνικά μια μελανή οπή το παν έχει ρουφήξει
μισθούς, συντάξεις, πλούτο κλπ τα έχει εξανεμίσει
την εθνική ανεξαρτησία της εξουσίας έχουν υποθηκεύσει
την αισιοδοξία σε απελπισία έχουμε μετατρέψει.
Η «Ελλάς» στον κάβο-Μαλιά σκυλοπνίγεται
με σπασμένα κατάρτια
ανίκανος και ξενόδουλος ο καπετάνιος,
κλειστά έχει αυτιά και μάτια,
οι Σειρήνες, άλλες χαίρονται και άλλες μοιρολογούν,
το καράβι και τους ναύτες που θα καταποντισθούν.
Σε βράχους κοφτερούς, οδηγείται προς πτώσιν,
πεινασμένα όρνεα οι δανειστές
μας αναμένουν προς βρώσιν,
το μαρτύριο της σταγόνας
για χρόνια συνεχίζεται
η αντοχή και υπομονή στο τέλος εξανεμίζεται.
Επανάσταση ψυχανεμίζεται.
Το πλήρωμα ξόδευε περισσότερα απ’ ότι
βγάζανε για να ζούνε
οι λογιστές του σαν μωρές παρθένες
τα πάντα τώρα αγνοούνε
τα υπόλοιπα από τους τοκογλύφους
δανειζόμαστε για να συντηρηθούμε
τώρα κανείς δεν δέχεται να μας δανείσει
έτσι πέσαμε στην παρούσα βαθυτάτη κρίση
κανείς όμως δεν είναι υπεύθυνος για
να λογοδοτήσει
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Ένα φορολογικό μέτρο την ημέρα
ο Big Brother της φοροεπιδρομής κόβει σάρκες
σπάει κόκκαλα με τη μαχαίρα
τοκογλύφοι-δανειστές ομού με την ντόπια κυβερνητική μαφία
εφορμούν στα νοικοκυριά για πλιάτσικο και ληστεία.
Θάνατος στην αντιλαϊκή τους κακουργία!!!
Πολιτική ηγεσία, όμοια με συντεχνιακή μαφία,
ξενόδουλη και ξενολάγνα, ανάπτυξη δεν έκανε καμία,
ικανότατη για κλεπτοκρατικό αλισβερίσι,
τώρα που ο πάτος του βαρελιού έχει σαπίσει,
Ποιος να μας βοηθήσει;
Ποιος θα μας σώσει;
Μόνον η επανάσταση θα μας γλυτώσει.
Η ελπίδα πέταξε από τον Πίθο της Πανδώρας
ο φόβος για το αύριο σαν πούσι σκέπασε όλη τη χώρα
απελπισμένοι φουντάρουν στο κενό πολίτες
ελεημοσύνη επαιτεί γονατιστό,
το αθάνατο γένος από τους αλήτες.
Ασκός η Ελλάς κλυδωνιζόμενος
και μηδέποτε βυθιζόμενος
υπέρ ελευθερίας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης εσαεί βαλλόμενος
στα κύματα χανόμενος και πάντα αναδυόμενος
λίαν συντόμως θα περάσει σαν τσουνάμι το τοκογλυφικό φαινόμενο.
Το Ελληνικό Πνεύμα αιώνιο θα ζήσει.
Πέρασαν και πάνε Πέρσες, Γότθοι, Βησιγότθοι
Ρωμαίοι, Άραβες, εχθροί-σύμμαχοι και άλλοι τόσοι
πέρασαν Φράγκοι, Τούρκοι, Γερμανοί
Βούλγαροι και Ιταλοί, μα δεν έμεινε κανείς
και χρεοκοπίες αρκετές μας χτύπησαν,
μηδέποτε τον Ασκό δεν βύθισαν.
27/9/2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Η γιαγιά Ήρα και ο παππούς Δίας,
ήταν από θεϊκό τζάκι
στον Όλυμπο και στου Αιγαίου τα νησιά χόρευαν συρτάκι
είχαν υλική και πνευματική περιουσία,
έγραψαν ενδοξότατη Ιστορία
κατείχαν ηπείρους, θάλασσες, νησιά,
γέμισαν του κόσμου τα Μουσεία.
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Γαλαντόμος ο παππούς, παγκόσμιος ήταν βασιλιάς
μοίρασε στους λαούς την πνευματική του περιουσία
χωρίς να ζητάει δικαιώματα και ευρεσιτεχνία
όπως κάνουν οι σύγχρονοι ωφελιμιστές της απαξίας.
Χάρισε εδάφη, θάλασσες, νησιά
σε άπορες φυλές χάριν φιλευσπλαχνίας,
«θεσμούς, αθλητισμό, τέχνες, γράμματα, δημοκρατία
πολιτισμό, δικαιοσύνη, νόμους»
καθιέρωσε Ολυμπιακό Αγώνα και σεβασμό του ατόμου
χάριν ευκοσμίας.
Γνωστός ο συνωμότης κρύβεται στο σκοτάδι
εκστρατεία αρχίζει στο Μαραθώνα
την συνεχίζει ως τις μέρες μας, τον 21ον αιώνα
αργήσαμε παιδιά!! μας έπιασε το… βράδυ!!
Μίσησε θανάσιμα ο Μωυσής
την ένδοξη φυλή του Δία,
η φυλή του ταπεινή, κομπλεξική,
-λένε ότι ήταν και λεπρήενώ του Δία έσφυζε από ομορφιά και υγεία
Πώς να τον πλήξει;
έπρεπε να βρει το κατάλληλο κουμπί
Μαρδόνιος και Αισθήρ ανοίγουν της συνωμοσίας το κουτί
πείθουν τον Πέρση βασιλιά κατά της Ελλάδος να κινηθεί.
Οι ευεργετηθέντες βάρβαροι έδειξαν αγνωμοσύνη,
να δολοφονήσουν θέλησαν το Δία και την Ειρήνη,
σαν ‘πολιορκητικό κριό’ χρησιμοποίησαν τούτη τη φορά
τη Χριστιανοσύνη,
φοβερή λαίλαπα όρμησε τότε με βιασύνη.
Κατήργησε ο Ιουστινιανός την Ανεξιθρησκία,
Θεοδόσιος και οι μετέπειτα έκαναν τη Γενοκτονία,
φυλάκισαν στη Γη βαθιά το Δία, έσυραν τη φυλή μας σε δουλεία,
και μας άλλαξαν ακόμη και τη θρησκεία.
Έκτοτε είμαστε μεταλλαγμένοι,
από το δικό τους θεό βαθιά χαραγμένοι,
στο μυαλό μας κλειδωμένοι,
συνεχώς ταπεινωμένοι
και πάντα είμαστε της παρέας οι χαμένοι.
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Η Διο-γενής φυλή υφίσταται συνεχή Γενοκτονία,
άσπονδοι ‘φίλοι’ και εχθροί έχουν επιπέσει με μανία,
με λευκές σελίδες και ψευδολογία
έκρυψαν και παραχάραξαν την ένδοξή μας ιστορία,
το κατεστημένο και η θρησκεία.
Όλοι τώρα τρέφονται από του παππού Δία το βιός
σαν τα κάρβουνα καίγεται στο καμίνι ο Ελληνισμός
αναλώνεται κι’ αναγεννάται από την τέφρα
σαν μυθικός Φοίνικας ξεπετάγεται από μέσα
σαν πανέμορφο ανθος στου άγονου τοπίου τον αγρό.
Ο εχθρός με χιτλερικές μπότες τώρα εφορμά,
με Μνημόνια τους Διο-γενείς από τα πάτρια εδάφη να διώξει,
στο Κλεινόν Άστυ της Παλλάδος Αθηνάς
στους λάθρους να παραδώσει
η μετέρα των γενοκτονιών τον Ελληνισμό
έχει καμακώσει.
Το ιερόν άστυ μαγάρισαν «ύαινες» από την Αφρική,
η Ακρόπολη κυκλωμένη από ‘λύκους’ της Ασίας,
θα τους αφήσουμε να ριζώσουν στης Αθηνάς την ιερή γη;
ή θα τους στείλουμε στα Τάρταρα ακόμη και με τη βία;
ΟΧΙ! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ
Η ΚΡΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ «ΧΡΥΣΑΦΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΔΙΑ!!

ΟΧΙ! δεν θα λιποτακτήσει η γενιά μας προδομένη!!
Ελλάδα χωρίς Έλληνες είναι άδειο καύκαλο,
χωρίς ουσία φαιά
η δρακογενιά του Κλεινού Αστεως της Αθήνας
(Παντελεήμων-3ης Σεπτεμβρίου κ.α.),
μάχεται τώρα ανδρειωμένη
ενάντια στους ξένους εισβολείς ευκλεώς αμυνομένη
πιο επικίνδυνη η δική μας τάξη η πεπλανημένη
που τον εχθρό καλοδέχεται και τον βοηθά
.
Κανείς εχθρός δεν θα μείνει ζωντανός
σε τούτη τη γη τη στοιχειωμένη
ας φύγουν λοιπόν οικειοθελώς
ή ας γίνουν Ελληνες στην ημετέρα παιδεία
γιατί τους αναμένει η Δράκαινα της ιστορίας.
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Έχουμε όλοι υψηλά ιδανικά
από το δίκαιο του αγώνα είμαστε εμψυχωμένοι,
σύμπασα η ανθρωπότητα με ανάσα κομμένη την Ελλάδα κοιτά
τη δική μας ΝΙΚΗ αναμένει…
Δόξα και τιμή στα ΗΡΩΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ,
που δίνουν τον υπέρ πάντων ΑΓΩΝΑ,
«ή Ταν ή επί Τας»
για την ΑΘΗΝΑ μας και τον ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.
14/5/2011

ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ «ΓΗ» ΕΧΕΙ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΤΕΙ;
Θεά Φύση δως μου χρησμούς:
γιατί φέτος οι γαντζίες άνθισαν νωρίς;
γιατί τα πουλιά άλλαξαν προορισμούς και δρόμους;
γιατί ο κότσιφας δεν ήλθε στην αυλή;
γιατί οι πάγοι έλειωσαν στους πόλους;
Γιατί πλημμυρίζουν τόποι χθαμαλοί;
κακοί οιωνοί για τους ανθρώπους;
το ρολόι της φύσης μήπως μας προειδοποιεί;
γιατί οι άνθρωποι φεύγουν πεινασμένοι σε άλλους τόπους;
Γιατί δεν έχουν εκατομμύρια εργασία προς το ζην;
γιατί άνευ στέμματος βασιλείς μπήκαν σε βασιλικούς θώκους;
γιατί η βία άπλωσε στη Γη;
γιατί η κακουργία κυρίευσε τους ανθρώπους;
Θηριώδη «El Ninia» και «θεία βρέφη» ξεσπούν
ανελέητα τη Γη χτυπούν,
από προσώπου γης σαρώνουν το βιός τ’ ανθρώπου,
σήμερα ελάχιστα τιμούν της εργασίας τους κόπους
όλα τα φτιάχνουν οι σύγχρονες μηχανές
ακόμη και αρρώστους.
Ζώα, φυτά προσεύχονται ευλαβώς,
Δία μας! στείλε λίγη βροχή
αλλιώς θα πεθάνουμε οριστικώς,
από μόλυνση, δίψα και έλλειψη τροφής.
Ο πλανήτης έχει υπερθερμανθεί
πήρε μπρος της καταστροφής η μηχανή;
τι συμβαίνει άραγε εκεί ψηλά;
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μήπως σωματιδιακό νέφος στου Γαλαξία τα πεδία,
μας πυροβολεί;
Μήπως ο Ήλιος ξερνάει γλώσσες φωτιάς;
μήπως άλλαξε τροχιά και άξονα η Γη;
μήπως φταίνε οι εκρήξεις των Πυρηνικών τεράτων;
το διοξείδιον του άνθρακα των υδρονοανθράκων;
των μηχανών, των υπερπληθυσμών και οχημάτων;
«Κανείς τους δεν σέβεται πλέον τη ζωή.
εμένα με εξαφάνισαν κυνηγοί πριν πολλά χρόνια στο σαφάρι»
λέει μια βαλσαμωμένη αιπυόρνιθα από τη Μαδαγασκάρη,
και τώρα ό,τι βλέπετε είναι το βαλσαμωμένο μου κουφάρι.
Άνθρωποι ξέσκισαν την Ιονόσφαιρα,
Στρατόσφαιρα κι’ Ατμόσφαιρα με ηλεκτρονική συχνότητα
είμαι αυτόπτης μάρτυς και κρατώ των βιαστών ταυτότητα.
τη μείζονα καταστροφή
έκανε κάποια «Λερναία Υδρα» Πολυεθνική
με την παγκοσμιότητα.
Με τα Πυρηνικά τάραξαν τα σωθικά της Γης!
Οι εποχές έχουν ανατραπεί,
Καλοκαίρι, Χειμώνας, Άνοιξη, Φθινόπωρο,
τώρα έχουν όλα μπερδευτεί,
ζήτημα αν ο ζωικός και φυτικός κόσμος θα προσαρμοσθεί
το Χελιδόνι έχασε το δρόμο το ταλαίπωρο
και τείνει να εξαφανιστεί.
Η Φύση μοιάζει με πλοίο που έχει κουρσευθεί
πλέει στον φουρτουνιασμένο ωκεανό
με σημαία ευκαιρίας
τελικά θα εξαφανισθεί;
ή στο λιμάνι της λογικής θα επιστρέψει
στη νηνεμία;
Συνάντηση ετοιμάζουν τα ζώα ολοταχώς
στο Κιότο της Ιαπωνίας.
Οι «κοτσιφολόγοι» δηλώνουν παρόν,
πλην των ισχυρών της Πλανηταρχίας
αυτοί είναι πέραν πάσης λογικής
στην εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
«Αυτοί φίλε μου είναι άφρονες, τρελοί
μου λέει κελαηδιστά ένα πουλί του ζωολογικού κήπου
πριονίζουν ακόμη και το κλαρί,
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που κρατάει αιωρούμενη τη Γη στο χείλος της Αβύσσου,
μήπως οδεύουμε στο χάος ολοταχώς
της συμπαντικής καταστροφής
και του επουράνιου παραδείσου.
«Όταν εξαφανισθούμε εμείς»
λένε μιά μέλισσα
«ο Χάρος θα τους θερίσει με το σπαθί του
η σειρά τους δεν θα αργήσει ναρθεί
ο Φαέθων θα τους συμπαρασύρει στην καταστροφή μαζί του»
το είπε και ο Αινστάιν στη διδαχή του
Το Χελιδόνι βγάζει λυπητερή ωδή
η Αρκούδα έμεινε τούτο το χειμώνα ξύπνια
πεινασμένοι λύκοι ουρλιάζουν στην αυλή,
κακά μαντάτα στης πλουτοκρατίας τα ενύπνια.
Το μεγάλο φαγοπότι τελειώνει,
ο κοσμάκης δεν την βγάζει το χειμώνα καθαρή,
της Πλουτοκρατίας η ψαλίδα όλο ανοίγει και μεγαλώνει
κι’ ο νεόφτωχος στο σκουπιδοντενεκέ τρέχει για τροφή.
Μόνο τα «τρωκτικά» τα έντομα και οι ιοί
τραγουδούν από χαρά,
η ευμάρεια του ανθρώπου τελειώνει.
τώρα έρχεται η δική μας η σειρά,
ο άνθρωπος την απληστία του πληρώνει
το κυνήγι της χίμαιρας τον κυνηγά
η ματαιότητα δεν τον ζυγώνει.
Εκατομμύρια θα πεθάνουν προσεχώς στη Γη
από έλλειψη καθαρού νερού και επαρκή τροφή,
κι’ ο πυρηνικός πόλεμος σιμώνει
του τοκογλύφου η βρώμικη αναπνοή
χιλιάδες στέλνει στην αγχόνη,
τη μεσαία τάξη δολοφονεί
κι’ ένα λαό τον ταπεινώνει.
Μόνον ο τζίτζικας κι› ο άνθρωπος
γλεντοκοπούν ολημερίς
«Δός› ημίν σήμερον»
Γιαχβέ μου τοκογλύφε-δανειστή,
αντί να πουν σταμάτα πιά να μας χρεώνεις,
με τόκο εξοντωτικό που μας σκοτώνει,
δεν ακούς της επανάστασης τον ορυμαγδό που δυναμώνει;
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Ο Κόρακας ο μέγας δικαστής:
«Είναι ανελέητη του ανθρώπου η λαιμαργία
καταβροχθίζει ανθρώπους, ζώα και φυτά,
αυτό είναι Ύβρις, είναι και αναλγησία,
τους πρέπει τιμωρία, Ω! Νεφαληγερέτη Δία!»
Και τότε ο Ζευς που το Σύμπαν κινεί,
αναφωνεί:
«Όχι αυτό δεν είναι τιμωρία
αποκατάσταση της χαμμένης γήινης ισορροπίας.
Η Γη πάσχει από ανατροπή κάθε Αξίας.
Η ανθρωπότητα εγκληματεί και αυτοκτονεί.
θα εξαφανιστεί από θερμική εντροπία
Χωρίς αιδώ κι’ Αυτοσυνειδησία,
ρυπαίνει τη Γη,
η πληρωμή θάνε τεραστία.
θα χρειασθεί Νέος Ηρακλής
να καθαρίσει την κόπρο του Αυγεία».
Και στρέφοντας άνω την κεφαλή,
όλο το Σύμπαν αντηχεί:
«Άνθρωποι, Άνθρωποι!!!
άπληστοι, υπερκαταναλωτικοί και εργοβόροι,
ρημάξατε την Γη άφρονες σαλταδόροι,
της τεχνολογίας οι παράφρονες και οι κακοί μαστόροι.
Ενεργείτε σαν αδιάφοροι σουλατσαδόροι!!
προς τι η οικολογική αυτοκαταστροφή,
οι πόλεμοι και η τρομοκρατία;
εδώ είν’ ο Παράδεισος κι’ η Κόλαση στη Γη
κι’ εσείς την καταστρέφετε σαν παράφρονες μετά μαλακίας!!!
Στη Μητέρα Γη!
οφείλουμε όλοι σεβασμό και υποταγή
όχι στους επίγειους τρανούς,
ούτε σε θεούς εξωσυμπαντικούς
όπως λένε οι Ιουδαιοχριστιανοί
και οι ισλαμιστές, εγκληματίες και εξορκιστές
της Λογικής.
Ουαί στης Γης τους εκμεταλλευτές και βιαστές,
από ανθρώπους των αγορών και του Γιαχβέ,
και μερικούς «οικολόγους» ευκαιρίας
στα δάση ανάπτυξη εκτελούν
για να τα πουλήσουν σαν φιλέτα πολυτελείας.
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Σας χάρισα το Απολλώνειο
και Διονυσιακό Φως,
έκανα τη Γη «Κέρας της Αμάλθειας»
οι εννέα Μούσες σας έφεραν τέχνες, γράμματα
και τον χρυσό κανόνα
από τα παμπάλαια πέτρινα εκείνα χρόνια
σας δίδαξαν το «εύ ζην»
«Μέτρον», Αυτάρκεια, Λιτότητα και τον διαρκή Αγώνα.
1/2/2007

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Απάνω που συνηθίσαμε να ζούμε με δανεικά
ως τα ξημερώματα να ξεφαντώνουμε και να γλεντοκοπάμε
ήρθε από τους δανειστές μας η κατραπακιά
χονδρή σφαλιάρα, φαπ και η κλωτσιά
και τώρα ζαλισμένοι παραπατάμε!
Ξυπνήσαμε απότομα αιφνιδιασμένοι,
σαν αρνιά εν μέσω λύκων περικυκλωμένοι,
ως πριν νομίζαμε ότι ήταν για τον άλλο η χρεοκοπία,
ώσπου άστραψε και βρόντηξε των δανειστών μας η θωπία
και έγινε η νύχτα των οδυρμών, κοινώς της «κακομοίρας».
Βαριά σέρνουμε τώρα της σκλαβιάς τις αλυσίδες
περιπεπλεγμένα τα προβλήματα έγιναν πλεξίδες
φίδια στον πίθο των Δαναΐδων πανταχού
πάτος στο βαρέλι ουδαμού.
Ψάξαμε και βρήκαμε την αιτία,
φταίει το πολιτικό σύστημα της κλεπτοκρατίας
μας έμπασε στου Λαβυρίνθου την πιο βαθιά γαλαρία,
γιατί εμείς δείξαμε ασύγγνωστη απροσεξία
«τα φάγαμε όλοι μαζί;», ο λαός καθόλου,
μερικοί λίγο και οι πολλοί διόλου
τελικά ο λαός πληρώνει το μαλί.
Μόνη λύση τώρα οι Γερμανοί του «τάσκ γκρούπ»
να μας φτιάξουν ήρθαν ή να μας κάνουνε Τομπρούκ;
να βάλουν τάξη στα υπουργεία,
να μας λυτρώσουν από την φοροδιαφυγή
και γραφειοκταρία;
Βοήθα μας Δία! Μόνοι μας να βγούμε από το κρεματόριο
και να βρούμε σωτηρία.
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Από το 1821 και εδώ
θεωρήσαμε τούτο το κράτος εχθρικό,
Βενετσιάνικο, Τούρκικο και κατοχικό,
και το κακοποιήσαμε με χέρια και πόδια, αφειδώς.
Τώρα για να επιβιώσουμε, αν το επιθυμούμε,
πρέπει τους Νόμους πιστά να τους τηρούμε,
δρακόντιες ποινές να θεσπισθούν,
και προ παντός χωρίς εξαιρέσεις να εκτελεσθούν.
Όχι! δεν είμαστε φτωχοί
ούτε τριτοκοσμική όπως μας κατάντησαν αποικία
έχουμε τον ενδοξότερο πολιτισμό
πλούτο στο έδαφος, στη θάλασσα και στο βυθό
το μόνο που μας λείπει μια αξία ηγεσία,
ώρα για γόνιμο Προβληματισμό.
Πίνουμε τώρα το πικρό ποτήρι της Αυτογνωσίας
για ηθική και υλική Αυτάρκεια στην Πολιτεία,
Αυτοπεποίθηση και Επάρκεια των πολιτών,
παραγωγή πνευματικών και υλικών αγαθών,
σήμανε ήδη η καμπάνα της Αναγέννησης και Αναδημιουργίας
Αδέλφια θάρρος καιΑισιοδοξία!!.
19/9/2011

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Έλληνες απανταχού της Γης:
αγωνιστικό σάλπισμα σημαίνει
και πολεμική ιαχή
ΟΧΙ!!!
ποτέ τ’ όνομα Μακεδονία σε μισοβαρβάρους
δεν θα παραδοθεί.
Τίποτα δεν έχει κριθεί.
τίποτα δεν έχει χαθεί
η 5η φάλαγγα του εχθρού ματαιοπονεί
ο Αλέξανδρος το βασίλειο του καλά φρουρεί.
Ατέλειωτος ειν’ της Μακεδονίας ο Χρόνος
δεν σταματάει το ρολόι της ζωής
μην ακούτε τους παραχαράκτες και ραδιούργους
της γνωστής εγκληματικής και συνωμοτικής Αυλής.
58

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Ούτε ορισμένους οσφιοκάμπτες της Βουλής
έχει κοντά πόδια το Ψέμμα και θα χαθεί
πάντα θα προσκρούει στην Αλήθεια
και στην ανδρειωμένη μας Ψυχή.
Εμπρός γι’ αγώνες και θυσίες,
όσος καιρός κι’ αν χρειασθεί
ούτε σε χίλια χρόνια, τούτη η ατιμία,
δεν θάχει ξεχασθεί.
Αρκεί νάμαστε μονιασμένοι,
όπως είπε και ο Αριστοτέλης
«Έλληνες ενωμένοι ποτέ ηττημένοι»
οι εχθροί μας έχουν τη μάχη χαμένη.
η γη της Μακεδονίας ήταν, είναι και θα παραμείνει
εσαεί Ελληνική
«Μακεδονία» πάνω στο ψέμα είναι γκρεμισμένη
Η Μακεδονία του Αλέξανδρου είναι ζωντανή
1/5/2004

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΣ ΤΗΣ WALL STREET
Η Εξουσία είναι γυναίκα δυναμική,
θυγατέρα έχει την Πολιτική
και υπηρέτρια την Οικονομία
ως τώρα προβλήματα υπήρχαν,
αμφισβήτηση καμία.
Η Πολιτική είχε παντού την πρωτοκαθεδρία,
όλοι την προσκυνούσαν σαν επίγεια θεά,
σαν Κυρία
και ο λαός της είχε μέγιστη λατρεία
η Οικονομία υπηρετούσε την Κυρία δουλικά
δυσκολευόταν όμως από της Πολιτικής την απλοχεριά
και γενναιοδωρία.
Εσχάτως η Οικονομία γέννησε μια κόρη τη ‘Wall Street’
εκ κλεψιγαμίας με έναν ζάπλουτο Οβριό Ασκενάζιμ,
έκανε πορνείο την Αγορά
και η διεθνής συμμορία όλο εκεί συχνάζει
Εθνικός εργολάβος στον κατασκευαστικό τομέα
εθνικός εργολάβος στα μέσα επικοινωνίας
εθνικός εργολάβος στον ενεργειακό τομέα
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εθνικός εργολάβος στα μέσα πληροφορίας
εθνικός εργολάβος με κάθε σημαία και με κάθε εξουσία
το δημόσιο χρήμα έγινε υποχείριο της
κομματικής συμμορίας
ήπιαν το γάλα έφαγαν και τη γελάδα τα κομματικά θηρία.
Σαν γιγαντώθηκε η ‘Wall Street’, φυλάκισε την Πολιτική
κακομεταχειριζεται τη μάνα της Οικονομία με σκληρότητα
της στερεί μέχρι πνιγμού κάθε ρευστότητα
και ολημερίς τα παίζει στο τζόγο και στη λοταρία.
Ο λαός αγαπούσε την Πολιτική
φορεσιά της άλλαζε ανά τετραετία
τις έδωσε αξιώματα, προνόμια και πανάκριβα λοφία
και αυτή του χάιδευε τα αυτιά με μαεστρία.
Ώσπου η τζογαδόρισα κόρη Wall Street
τον τελευταίο καιρό έκανε πολλά λεφτά
από του… τραίνου τη ληστεία
δένει πιστάγγονα την Πολιτική
κρατάει όμηρο χωρίς φαί τη μάνα της Οικονομία.
Οι λαοί δυσανασχετούν από την ανατροπή
ζητάνε της άσωτης κόρης την παραδειγματική τιμωρία,
τους έριξε λένε στην πείνα, ανεργία και καταστροφή
άλλα όμως ο λαός κελεύει και άλλα η διεθνής μαφία.
Ο αγών μόλις ξεκίνησε τραχύς
προς το παρόν νικητής είναι η τοκογλυφία
οι ολίγοι αδυνατούν στους πολλούς να επιβληθούνεπί μακρόν
το παιχνίδι θα κριθεί ακόμη ακόμη και δια της βίας
λίαν προσεχώς.
Μέγα έγκλημα της πλουτοκρατίας
σήκωσε χέρι κατά της δημοκρατίας
και την έκλεισε στη φυλακή
με χειροπέδες και στη Βουλή
αυτό κανείς δεν θα της το συγχωρήσει
θα το πληρώσει με θανατική ποινή ή θα αυτοκτονήσει.
Αν η διεθνής τοκογλυφία συνεχίσει να χτυπάει την κοινωνία
και να εγκληματεί
τότε αμφιβολία δεν χωράει
η παγκόσμια επανάσταση εγγύς.
21/4/2009
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ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ
Δεν μας φοβίζουν της Τρόικας τα βόλια
ούτε τα χημικά των άθλιων των ΜΑΤ
τόχουμε βάλει βαθειά μες την καρδιά μας
Άμεση Δημοκρατία, χωρίς αφεντικά.
Πάρε την μάνα σου και φύγε
χάσου από τα μάτια μας Οβριέ της συμφοράς
άθλιε Γ.Α.Π. σε ξέρασε η πατρίδα
άντε στα τσακίδια και φύγε μακριά.
Είσαι του εθνους ο μέγιστος προδότης
που έβγαλε η Ελλάδα μεταπολεμικά
ένα λαό τον έβαλες στο λάκο
στο ΔΝΤ εσύ ρε μασκαρά
Αν προκαλείς τη θεία δίκη
κι’ αν φέρεσαι στο λαό αλαζονικά
στο Γουδί τελικά θα καταλήξεις
ή στην αγχόνη με τα πόδια σου ψηλά.

ΑΠΛΗΣΤΟΙ, ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ, ΣΑΣ ΕΒΑΛΕ ΓΥΑΛΙΑ!
Ακούτε ζάπλουτοι Ελληνόφωνοι,
του Κεφαλαίου υπηρέτες,
άλλοτε οι πλούσιοι γίνονταν χορηγοί,
του Έθνους Ευεργέτες,
τώρα γινόσαστε εθνικοί καταχραστές,
απατεώνες και μεγαλοφειλέτες.
Το πάρτι τελείωσε εθνικοί προμηθευτές!
εσείς γδάρατε το λαό πολιτικοί και φοροκλέφτες!
εσείς μας κάνατε να τρώμε από τα σκουπίδια σαν επαίτες!
δεν τα φάγαμε όλοι μαζί,
εσείς είσθε οι μεγαλοφοροφυγάδες και μεγαλοοφειλέτες.
Τίποτα δεν θα πάρετε μαζί σας,
τα σάβανα δεν έχουν τσέπες,
αφήστε τουλάχιστον ένα καλό όνομα
στο παιδί σας,
γίνετε της πατρίδος ευεργέτες
αλλά τι λέω εγώ; είναι πολύ αργά
εσείς είστε βυθισμένοι στους βόθρους και στις χέστρες.
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Φιλάργυροι, φιλόπλουτοι, εκατομμυριούχοι,
ο πλούτος σας είναι σαν ήλιος που έχει σβήσει
άυλα μκρομπίτς στις τράπεζες άνομα θησαυρισμένα
καβούρια έχετε στις τσέπες σας και κάρβουνα αναμμένα.
Η ψυχή σας το Μαμμωνά έχει προσκυνήσει,
πνεύμα και ιδανικά τα σκέπασε η Λήθη,
όμως δεν είσθε σεις του έθνους οι τιτλούχοι,
η ράτσα μας πάει βαθιά στο παρελθόν,
αγέννητοι, γεννημένοι και νεκροί είναι οι δικαιούχοι
και σεις τους υποθηκεύσατε πριν γεννηθούν ετούτοι.
Όποιος στο άνομο κέρδος έχει στο λογισμό του,
άχρηστος είναι στην πατρίδα του,
και αρεστός στον εχθρό του,
μηχανορράφος, δόλιος, απατεώνας
θα τον αλέσει η ιστορία ανά τους αιώνας.
Τώρα που φτωχύναμε είναι για σας ευκαιρία,
να ακολουθήσετε τις αξίες της φυλής μας,
από τις «λίστες» σας να διαθέσετε
ελάχιστα ψιχία,
στους φτωχούν να κάνετε κάποια ευεργεσία
όπως έκαναν παλιότερα οι πρόγονοι μας
σε άλλας ευκαιρίας,
αυτοί που δημιούργησαν θαυμαστά έργα,
κι’ άλλοι που πήραν ανδρείας αριστεία
και έδωσαν τη ζωή τους υπέρ της Ελευθερίας.
Ο φιλελληνισμός δεν ξόφλησε, ζει και βασιλεύει,
πνεύμα και φως στην οικουμένη κουβαλά,
ισορροπία και αρμονία στην φέρνει.
Τιμή στον Ντάγκλας Μακ Ντάουελ, τον εθνεγέρτη,
τον Άγγλο φιλέλληνα και Εθνικό Ευεργέτη,
δώρησε κληροδότημα υπέρ των Ελληνικών σπουδών,
γεγονός στην εποχή μας σπάνιον και συνταρακτικόν.
Ο Μακ Ντάουελ έβαλε στους Έλληνες ‘δάφνινο’ στεφάνι,
επένδυσε τα λεφτά του στα Αρχαία Ελληνικά
κι’ αθάνατο τον κάνει,
εσένα με τα πλούτη σου εφοπλιστή όταν πεθάνεις,
κανείς δεν θα σε θυμηθεί, κανένας δεν θα γράψει,
γιατί εσύ δεν έγινες δωρητής, Νιάρχος και Ωνάσης
καιρός όμως να το σκεφθείς
την υστεροφημία σου να φτιάξεις.
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Ας τους τιμήσουν τα πνευματικά μας σωματεία,
ας τον μιμηθεί η κρατικοδίαιτη πλουτοκρατία,
που δωρίζει στις ομάδες και στας εκκλησίας,
όχι όμως στα γράμματα και σχολεία,
ας το μάθουν και οι Έλληνες της Διασποράς
δεν αρκούν τα κούφια λόγια τα μεγάλα,
έργα και θυσίες θέλει η πατρίδα, όπως έκανε ο Λάλας.
Ας παραδειγματιστεί από το Μακ Ντάουελ
η κρατικοδίαιτη Παιδεία,
που αποστρέφεται τα Αρχαία Ελληνικά,
ας τον τιμήσει και η Πολιτεία,
που ‘μυαλά’ στην ξένη γη σκορπά,
ας τον τιμήσει η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
που έβγαλε ένα Παλαμά,
Σικελιανό και Καζαντζάκη,
ας τον τιμήσουν τα Ελληνόπουλα και οι Βρετανοί
που αναμμένο στη Γλασκώβη κρατάει το κλασικό το τζάκι.
Ας γίνει φωτεινό παράδειγμα και στην ομογενειακή πλουτοκρατία,
να δουν πως εκδηλώνεται η πραγματική Ελληνολατρία,
όχι μόνον με το σουβλάκι, το μουσακά
και την εκκλησία,
αλλά με την επανελλήνιση της οικουμένης και της γης του Δία.
δεν θα μνημονεύσω κάποια μεγάλη οικογένεια εξ Αρκαδίας
που έφτιαξε σχολή στο Χάρβαρντ ίσως για επιδειξιομανία;
όταν η πατρίδα σου στερείται ακόμη και βιβλία
τότε πρώτα κοιτάς το σπίτι σου και μετά την διεθνή κοινωνία.
Τέλος, ας τιμήσει τον μέγα φιλέλληνα κ. Ντάγκλας Μακ Ντάουελ
η Ακαδημία Αθηνών,
και ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
15/3/2012

ΑΤΙΜΕ ΟΒΡΙΕ!!
Οβριέ είσαι από τη ράτσα σου καταραμένος,
εσύ με τον Αλάριχο κατέστρεψες έθνος ιστορικό
έθνος δοξασμένο,
για να φέρεις τον κόσμο πίσω στο σκοτάδι, από τη θεοκρατία τυφλωμένος
τούτη τη φορά του κάνεις γενοκτονία,
με ειδεχθές μένος
πάντως να ξέρεις ότι πάλι από την ιστορία θα είσαι στιγματισμένος.
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Την Ελλάδα τότε ξεθεμελίωσες,
με ρασοφόρους τριγυρισμένος,
τώρα είσαι με τους Σάυλοκ και Μολώχ φερμένος,
και σκοτώνεις, αρπάζεις, ρημάζεις αφειδώς τον Ελληνισμό ασμένως.
Εσύ δεν έκανες το σκοτωμό εκατοντάδων εκατομμύριων ψυχών;
στους μεγάλους και μικρούς πολέμους των εθνών;
για να πιείς αίμα και να χορτάσεις;
στο σεντούκι σου να βάλεις πιο πολύ χρυσάφι;
Εσύ δεν έστειλες στον Άδη εκατομμύρια από πείνα;
δεν έκανες πειραματόζωο τον Έλληνα το θύμα;
λόγω φθόνου και απληστίας στην εποχή της αφθονίας;
και με τα δίδυμα παιδιά σου –τρομοκρατία-αντιτρομοκρατία–
εσύ δεν έστησες στον κόσμο δολίας μηχανορραφίας;
Εσύ δεν έριξες ναπάλμ και πυρηνικά σε ανθρώπους;
δεν μόλυνες με ραδιενεργά κατάλοιπα αρκετούς τόπους;
δεν έκλεψες από λαούς πλούτο, γη και νερό,
δεν κατέστρεψες εκτάσεις, πόλεις και τον ωκεανό,
δεν δηλητηρίασες εδάφη
με τοξικά απόβλητα και αρσενικό;
Δεν υποδούλωσες λαούς με τόκους υψηλούς με φόρους ειδεχθείς;
δεν σκότωσες θνητούς με φούσκες της Wall Street;
δεν στέλνεις στην αυτοκτονία με χρέη απεχθή;
δεν καταστρέφεις οικογένειες και του γάμου το θεσμό;
με την ομοφυλοφιλία, τα διαζύγια και το φεμινισμό;
Δεν ρίχνεις παιδιά στο θάνατο βορά,
στην πορνεία, στη βία και στα ναρκωτικά;
δεν σακατεβεις μωρά με εμβόλια βλαπτικά;
δεν καταστρέφεις του κοσμάκη την υγεία για λεφτά,
με μόλυνση του αέρα της θάλασσας και της στεριάς;
Δεν έστειλες στον άλλο κόσμο με ακατάλληλα φαρμακευτικά;
με γενετικά τροποποιημένα προϊόντα και παρασκευάσματα χημικά;
με την αισχροκέρδεια, την ακρίβεια και την κλεψιά;
με βόμβες από απεμπλουτισμένο ουράνιο και ναπάλμ;
Άτιμε Οβριέ εσύ είσαι του κάθε Αλάριχου οδηγός,
κάτω από κάθε βρωμιά ο ηθικός αυτουργός,
καταστρέφεις ότι ωραίο και ακριβό
τον έρωτα τη μουσική το θέαμα και τον αθλητισμό,
ύλη και κέρδος μόνο έχεις όσιο και ιερό,
τα πάντα καπηλεύεσαι, ακόμη και το θεό.
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Εσύ μας μολύνεις το νου με ψέματα βουνά,
με ενοχές, χρέη, ελλείμματα και παραμύθια της χαλιμάς,
εσύ καταστρέφεις τις διαχρονικές αξίες με σατανικά αναθέματα,
και μας ρουφάς το αίμα σαν βδέλλα,
με μαφίες και με γκεμπελικά στρατεύματα.
Και τώρα που παραπαίεις και πέφτεις στην καταπακτή,
με υποκρισία χιλίων πιθήκων ανακαλύπτεις αυθωρί,
με Νέα Τάξη ο κόσμος θα σωθεί,
και ενώ ως τώρα ορκιζόσουν στη «δημοκρατία»
έστω κι’ αν την έχεις κάνει μπανανία,
τώρα ανακαλύπτεις ξαφνικά τη σωτηρία,
στην Παγκόσμια Δικτατορία,
σαν αυτή που έστειλες στα Γκούλαγκ εκατομμύρια ανθρώπους
ο Στάλιν στη Σιβηρία;
Άτιμε και πανούργε Οβριέ,
με Ελληνόφωνους συνεργάτες και χαφιέ,
ελέγχεις απόλυτα την τάξη των τρωκτικών,
των κλεπτών, απατεώνων και λωποδυτών πολιτικών,
για να σκλαβώσεις τον αδούλωτο λαό.
Όμως τούτος ο λαός να ξέρεις δεν σκλαβώνεται,
το πνεύμα του δεν φυλακίζεται και πάντα ελευθερώνεται,
και πάντα λέει ΟΧΙ σε κάθε κατακτητή,
σε κάθε επίδοξο εισβολέα και της αλήθειας βιαστή.
Τα μικροτσίπ που έβαζες στα ζωντανά,
τώρα τα κρέμασες και στα δικά μας αυτιά,
σκορπάς ζόφο από τα βρωμοκάναλα σου και σκλαβιά,
να μας μαντρώσεις πας στα κτηνώδη σου μαντριά,
όλα τάχεις προσχεδιασμένα πίσω από το μπερντέ,
ακόμη και τώρα που μας οδηγείς στο σφαγείο
κάτι ηλίθιοι βελάζουμε μπεεεεεε!
εμείς σε πήραμε «πρέφα» άτιμε Οβριέ!
Τώρα η πτώση σου ζυγώνει,
το λάδι στο λυχνάρι σου οσονούπω τελειώνει,
το πλουτοκρατικό σου σύστημα διαλύεται γιατί τη ζωή σκοτώνει,
όταν λειρουργήσει η Νέμεση
θα οδηγηθείτε στη φυλακή ή στην αγχόνη.
26/10/2013
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ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
Είμαστε κακά παιδιά,
η τρόικα μας έβαλε τιμωρία,
οι τοκογλυφικές ορδές στο Νότο έκαναν επιδρομές,
ακουλουθούσε ξοπίσω τους η ντόπια και ξένη κλεπτοκρατία.
Των σοσιαλ-βάνδαλων και νεοφιλελεύθερων της παρακμής,
τα στόματα τους ήταν μπουκωμένα,
τώρα που ελλαττώθηκε η μάσα και η αρπαχτή,
αυτά είναι πλήρως απελευθερωμένα,
δεν είδαμε όμως κανέναν στη φυλακή!
Τώρα ο κάθε κατεργάρης μας λέει το γνωστό τροπάρι,
τα χρέη και τα ελλείμματα είναι ένα κουβάρι,
«όλοι μαζί τα φάγαμε» στου ‘πάρτι’ την κραιπάλη
επομένως κανείς δεν δικαιούται της εξουσίας τη σκυτάλη να μας πάρει
Για να «σωθεί» από τη χρεοκοπία η Ελλάς,
προτεκτοράτο των σιωνιστών πρέπει να γίνει,
να υπακούει στου δανειστή Οβριού την εντολή,
αποικία χρέους του 4ου Ράιχ εσαεί να παραμείνει.
Η Ελλάς για να «αναπτυχθεί»
την πλήρη εξόντωση της πρέπει να διαλέξει,
να μην αντιστέκεται στης τρόικας την προσταγή,
και στην Γερμανική της Κατοχή να συναινέσει.
Είναι και κάτι ψιλά που πρέπει προσέτι να δεχθεί,
διάλυση Παιδείας, Ιστορίας και Υγείας,
χωρίς και πάλι ν’ αντισταθεί,
στην κατάλυση ακόμη και της Συντάγματικής του ελευθερίας.
Τα ίδια ακριβώς που λέγανε οι δοσίλογοι επί Κατοχής,
«η Γερμανική μπότα είναι η μόνη σωτηρία»,
και όποιοι δεν προσκυνούσαν τα SS,
στον τοίχο του Σκοπευτηρίου
για τη θυσία τους οδηγούσαν.
Αυτά μας τα είπε και η κ. Μπεν-άκη,
«κ. πρόεδρε καλείσθε να μετουσιώσετε σε πράξη,
…τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα αλλάξει,
θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης και ευημερίας»,
το επαναλαμβάνει η διεφθαρμένη κομματοκρατία
νέο Χάρτη η τρόικα για την Ελλάδα ετοιμάζει,
και των «μίντια» η ‘σκατοφάρα’ τα αναχαράζει.
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Τι να την κάνουμε τη Μακεδονία;
η Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία,
το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια,
και το ανατολικό στην Τουρκία,
δεν έχει σύνορα το Σύμπαν, η Ελλάς
και η ανθρώπινη βλακεία!
Όλα στις μέρες μας πρέπει να μειωθούν,
χρέη, ελλείμματα, σύνορα, νησάκια να διαμελισθούν
αξίες, οράματα και ελπίδες ν’ αποτεφρωθούν,
στην μεταμοντέρνα εποχή μας όλα πρέπει να εκποιηθούν.
Το 4ον Ράιχ αυτά προστάζει,
ο Γερμανός γκαουλάιτερ τα πάντα στην αποικία
εξουσιάζει,
οι ‘γερμανοτσολιάδες’ κυβερνούν την Ελλάδα,
κλέφτες και λωποδύτες πολιτικοί τα ασημικά της γιαγιάς
χαρίζουν αράδα.
Εσχάτως εκστρατεία ακραίου ευτελισμού
έχει ξεκινήσει,
ψυχρή εκτέλεση της γλώσσας και της λογικής έχει ενσκήψει,
έννοιες και λέξεις έχουν χάσει τη σημασία,
προοίμιο εισόδου στο θάλαμο του Φασισμού και της Φεουδαρχίας.
Στο εξής η νόηση είναι πράγμα βλαβερό,
μόνον ανεγκέφαλοι σήμερα έχουν πέραση στην πιάτσα,
τρισκατάρατοι εξουσιαστές παραδίδουν όμηρο το λαό,
και οι εφιάλτες χρεοκοπούν σκοπίμως την Ελλάδα.
Ο G.A.P θα περάσει στην ιστορία σαν προδότης ειδεχθής,
σαν ο πλέον μισητός μακελάρης των Ελλήνων, λίαν απεχθής,
«τίποτα δεν θα αφήσω όρθιο» το υποσχέθηκε και το έκανε πράξη,
βγήκε με το χάρο παγανιά, το λαό να θάψει,
κάτω από τα ραδίκια ο εφιάλτης σύντομα θα πλαγιάσει.
Ο λαός μας πάσχει από λήθη και παραφροσύνη,
τους κλέφτες και βιαστές του δεν στέλνει στη δικαιοσύνη,
την αξία του ψήφου του ουδόλως υπολογίζει,
και έξω από την κάλπη μυξοκλαίει
και αυτούς που ψήφισε εξορκίζει.
Τι ‘μίντια’ είναι αυτά; τι φρίκη;;
τα φαρμακερά τους βέλη στο πτώμα της Ελλάδος έχουν μπήξει,
τους ξενόδουλους υμνολογούν στα ύψη,
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τουρκολάγνες σειρές φέρνουν νέα ήθη
η προδοσία και εξαπάτηση του λαού
ως πότε θα κρατήσει;
Ιφιγένεια εν Αυλίδι η Ελλάδα,
στο βωμό τη έβαλαν για θυσία,
για να κερδίσουν χρόνο στην ουσία,
να περάσει τις συμπληγάδες η Ευρωπαϊκή αρμάδα
και το θύμα να είναι η Ελλάδα.
Τότε τι σωτηρία είναι εκείνη,
όταν σκλάβος πρέπει ο ελεύθερος να γίνει;
εδώ ο λάθρος τρώει, εργάζεται, κοιμάται και πίνει,
ενώ ο Έλληνας άνεργος, χρεοκοπημένος και δούλος,
απολαμβάνει της Εφορίας την οδύνη.
ΟΧΙ αυτό δεν ήταν λάθος της Ευρωπαϊκής μαφίας,
ήταν δολοφονική ρομφαία στην καρδία,
εσκεμμένη είναι και εκ προμελέτης Γενοκτονία.
ίσως αυτή να είναι και η τελευταία που μας δίνεται ευκαιρία.
Ο Θάνατος είναι ζωή,
όταν δίνεις αγώνα για Ελευθερία,
όταν μάχεσαι υπέρ Πατρίδος και τιμής,
όταν κάνεις την υπέρτατη θυσία,
αυτό είναι ζωή αιωνία.
7/6/2009

ΒΙΒΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Δυνατό το Φως τ’ Απόλλωνα,
σιχάθηκε τη δική μας εβραική χάβρα,
έσβησε το φως του κι’ έφυγε αλάργα,
κι’ άφησε τη γηραιά Ευρώπη παγωμένη στα λιβάδια
την συμφεροντολόγα αποικιοκράτισσα,
με την καρδιά την άδεια.
Απηυδισμένος από την Ύβρη των Βορείων,
έφυγε σε άλλο τόπο οικείο, σε άλλο πλανήτη,
ίσως εκεί να βρει νέους κόσμους να φωτίσει,
ή έστω εξωγήινους αν ζουν ακόμη
και δεν έχουν μετοικήσει.
Είναι γνωστή πλέον η Αιτία,
επεκράτησε η Ατη στη μεταλλαγμένη μας κοινωνία,
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έχασε η άφρονα Δύση του πνεύματος τα πρωτεία,
και έγινε της Ανατολής «καταναλωτική» αποικία.
Κι’ εγώ κατάμονος ψάχνω για λίγη παρηγοριά,
να βρω τη χαμένη μου ελπίδα,
τις γιορτινές τούτες μέρες που αισθάνεσαι την ψυχή
αγαπημένα πρόσωπα ν’ αναζητά,
γιατί φθάσαμε στην έσχατη βαθμίδα;
Στρέφω στη λαγγεμένη Ανατολή,
απειλή, ταραχή, δογματισμό κι’ ασχήμια,
στρέφω στη Δύση τη λιγρή,
εκεί χλιδή, φτώχεια, συμφέρον και βλαστήμια.
Κοιτάζω το βοριά, κοιτάζω το νοτιά,
κοιτάζω ευθεία
κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά
παντού τα ίδια.
Πω! Πω! παντού βλέπω 3ου Παγκόσμιου Πολέμου
προμηνύματα,
οι τοίχοι γεμάτοι με ακατανόητα συνθήματα
έναν κόσμο ανήσυχο, αποπνέει αγωνία,
των πάντων ανατροπή, εφορμά ακάθεκτη η εντροπία,
τα χνώτα μυρίζουν επερχόμενη αναστάτωση,
αλλαγή ισορροπίας.
Διερωτώμαι εκστατικά:
«Έγινε πόλεμος χωρίς βομβαρδισμό, χωρίς ομοβροντία;
χάθηκε ο μισός πλούτος της Γης,
και πήγε ταχυδακτυλουργικά στα χέρια της πλουτοκρατίας;»
και όμως κανένας πολίτης δεν αντιδρά!
Σε υπαίθριο Νταχάου μετέβαλλαν του Περικλή τη χώρα,
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση συμβαίνει τώρα,
σε λίγο θα μας καίνε σε κρεματόρια σαν ψόφια ζώα,
αν δεν αντισταθούμε, έφθασε η ύστατη μας ώρα!
Το θολωμένο το νερό
και τον απαίδευτο Ρωμιό καιρός να τον ταράξεις,
κάνε του κατήχηση πριν το ανέσπερο Φως του χάσει,
γιατί η Αλήθεια είναι σαν Ήλιος, είν’ ο Θεός,
και ουδείς μπορεί να την δει με γυμνό μάτι.
Ποιος είναι όμως ο εχθρός;
άλλοτε του βάζουν καπέλο Αγγλικό,
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άλλοτε Αμερικανικό,
τώρα του έβαλαν Γερμανικό λοφίο,
όμως ο εχθρός είναι πάντα ο ίδιος,
η ολιγομελής σιωνιστική πλουτοκρατική μαφία,
και ο ίδιος μας ο εαυτός που νοιώθουμε φοβία.
Ηγέτες αγριάνθρωποι της συμφοράς,
παράφρονες, εγκληματίες,
σκοτώνουν ανθρώπους, σκορπούν γενοκτονίες;
ο Χάρος βγαίνει εξ ουρανού παγανιά,
και οι λαοί στους δρόμους ανυποψίαστοι ότι τους αναμένουν
ανθρωποθυσίες
προσεύχονται να σωθούν με γονυκλισίες.
Θερίζονται σαν στάχυα τα κορμιά,
από βόλια και από πείνα,
φάρμακο δεν υπάρχει πουθενά,
ακόμη και για δείγμα,
οι Καταιγίδες της Ερήμου ερημώνουν τον νοτιά
για να αρπάξουν τον πλούτο από το θύμα.
Πλήθυναν τα πτηνά,
μικρά τα κλουβιά,
ακριβή η τροφή και ο ορνιθοτρόφος φειδωλός,
στο 30% τον πληθυσμό μειώνει,
κι όποιος αγωνισθεί αυτός ο τυχερός,
που τη γλυτώνει.
Κι’ αναρωτιέμαι, μήπως και βλέπω όνειρο κακό;
μήπως πρόκειται για εφιαλτικό σχήμα;
μήπως τέτοιες μέρες επιστρέφει το ίδιο θεριό,
ο πανάρχαιος εγκληματικός Σιωνισμός,
που μας αρπάζει το σπίτι και το κτήμα;
Αυτά τα γράφω εδώ και πολύ καιρό,
δεν είδα όμως ως τώρα πρόοδο καμία,
αντίθετα βλέπω τις δυνάμεις του κακού να εφορμούν
ενάντια στους λαούς,
κι’ αυτοί να δέχονται την Ύβρη στωικά σαν κύμα.
Αυτός που φοβάται τον εξουσιαστή
και το θεό,
και για τίποτα δεν αμφιβάλλει,
αυτός που το χρήμα έκανε αφεντικό,
και την Αρετήν στο ράφι έχει βάλλει
αυτός δεν ζει, έχει πεθάνει.
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Αυτός που άκριτα των καναλιών το φαγητό
καταβροχθίζει,
τη γνώμη του κατά πως φυσάει ο άνεμος αλλάζει,
τον διάλογο αντιμάχεται και τον δογματισμό
αναχαράζει,
την αξιοπρέπεια του ατόμου αυτός προσβάλλει,
αυτός το Μαμμωνά θεό του έχει βάλλει.
Την αλήθεια θα την γνωρίσεις μόνον στην πράξη,
μόνον αν την κάνεις βίωμα και σε διαπεράσει,
τότε θα νοιώσεις σαν ον συμπαντικό,
θα αρχίσεις να εκπέμπεις το ζείδωρον ανέσπερον
Φως.
Τι κι’ αν σπάσανε τα αγάλματα τους
Τι κι’ αν γκρέμισαν τα σπιτικά τους,
δεν πέθαναν οι θεοί, είναι εσαεί στον Ολυμπο
στα δώματα τους
ολόγυρα μας ζουν σε τούτη τη γη τη μυθική,
έρχονται τούτη την εποχή να μας συναντήσουν,
όραμα και ιδανικά να μας μεταγγίσουν,
και τις χαμένες Αξίες στη ζωή
να μας υπενθυμίσουν.

ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ…
Λες και ανοίγει η αόρατη μυστική καταπακτή,
που ενώνει το Σείριο εννέα έτη φωτός μακριά από τους Δελφούς
όπως ο ομφάλιος λώρος ενώνει τη μητέρα με το μωρό,
έτσι ενώνεται το Σύμπαν με της Γης τον ομφαλό.
Το πνεύμα του Απόλλωνα και του Διός,
φωτόνια και μποζόνια μας στέλνουν ο κεραυνός,
κι’ εμείς σε ξένα τζάκια ψάχνουμε να ζεσταθούμε,
γιατί αδυνατούμε την ενέργεια τους να την βρούμε.
Τούτος θα είναι ο πιο μέγιστος πόλεμος πάνω στη Γη
μια συμπαντικών διαστάσεων Τιτανομαχία
θα λάβουν μέρος πεθαμένοι, αγέννητοι, ζωντανοί
και οι θεοί μαζί
θα κριθεί του ανθρώπινου είδους η επιβίωση
και του πολιτισμού μας η καταστροφή ή η σωτηρία.
Μην σε ξεγελούν οι αριθμοί, ούτε το χρυσάφι,
ο πλούτος και η αφθονία για πάντα δεν διαρκεί,
71

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

το πνεύμα πάντα επί της ύλης θα κυριαρχήσει,
νομοτελειακά το Ελληνικό Πνεύμα θα λάμψει
και θα νικήσει.
πολύ σύντομα αυτό θα το δεις
13/2/2013

ΓΑΤΟΣ …ΠΗΔΑΕΙ ΓΑΤΟΣ ΦΩΝΑΖΕΙ
«Γάτος πηδάει,γάτος φωνάζει»,
γάτος ρίχνει τα χημικά,
επίθεση με πυρηνικά ετοιμάζει
τώρα τα ζωτικά εδάφη Κίνας και Ρωσίας
πλησιάζει.
Πρόσεχε τούτη τη φορά,
μην την ξαναπατήσεις,
τα σιωνιστικά δολώματα μην φας,
αυτόν τον πόλεμο κοίτα να σταματήσεις.
Γιατί τούτος ο πόλεμος θα είναι ο έσχατος
όλων των εποχών,
η ανθρωπότητα από τρόμο θα ζαρώσει,
μιλιούνια νεκροί θα πέσουν στα μετόπισθεν
και στα πεδία των μαχών,
βιβλικές καταστροφές στη Γη θα ξεσηκώσει.
Μην πιστέψεις τις ψευτιές των ισχυρών,
κάθε φορά τα ίδια κόλπα ξεφουρνίζουν,
τα «υπερόπλα» ανακαλύπτουν των φτωχών,
και τον πλούτο με ταχυδακτυλουργία
μας ξαφρίζουν.
Ο πόλεμος αυτός δεν σκοπεύει μόνον το Ιράν,
ούτε μόνον τη Συρία,
σύμπασα την ανθρωπότητα αφορά,
Αρμαγεδδώνα θα σκορπήσει στην παγκόσμια κοινωνία.
Τα νήματα κινούν τα γνωστά «αφεντικά»
της διεθνούς μαφίας,
της Wall Street τα αρπακτικά,
και των σιωνιστών τραπεζιτών
η διεθνής τοκογλυφία.
Πίσω από τον Μπάρμπα-Σαμ κρύβεται ο Οβριός,
αυτός ο καταραμένος Όφις,
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άλλους βάζει να πολεμούν στα πεδία των μαχών,
και αυτός παραμένει ο κερδισμένος θιασώτης.
25/8/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ
Μας καλούν οι πρόγονοί μας,
η γενιά η μελλοντική
να απελευθερώσουμε πατρίδα
μας καλούν κι’ οι ζωντανοί
να τους δώσουμε ελπίδα.
Να την σώσουμε από βέβαια καταστροφή
με έργα ηρωικά και ευποιιας
από την ντόπια και ξένη κατοχή
με την πένα και με το «σπαθί»
με πανεθνική εκστρατεία.
Να δράσουμε ενωμένοι και ολοψύχως
τους προδότες θα τιμωρήσουμε αυστηρώς
και αδιακρίτως
να κάνουμε εθνικό απολογισμό
πατριωτών και προδοτών
πώς φθάσαμε ως εδώ απροειδοποίητοι
και ανεπαισθήτως;
το κάστρο έπεσε εκ των εσω
και ο νοών νοήτω.
Να εξοφλήσουμε την εθνική επιταγή
ν’ απελευθερώσουμε την πατρώα γη
από την ξένη και ντόπια κατοχή
ν’ αναβιώσουμε την αρχαία μας λαλιά
την ξεχασμένη πατρώα μας θρησκεία
και την πνευματική μας κληρονομία.
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί
η πατρίδα μας καλεί
να ρίξουμε στον καιάδα χωρίς αναβολή
τους σιωνιστές-παγκόσμιους τοκογλύφους
μην σας απορρυθμίζουν με απατηλά διλήμματα
κινδυνολογία και με γρίφους.
Ελευθερωθείτε από των «μίντια»
την ψευδολογία
κάντε τους να αισθανθούν της νέμεσης
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την ετυμηγορία
μια είναι η προγονική εντολή
«εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πατρής»
αυτή είναι η σωτηρία.
4/12/2010

ΓΕΡΜΑΝΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΩΣΤΑΣ
Πώς εμείς να γίνουμε Γερμανοί,
Ρώσοι, Αγγλοι και Αμερικανοί;
αφού ζούμε στην γαλανή Ελλάδα,
στον επίγειο παράδεισο επί της Γης,
που νοσταλγούν τόσοι πολλοί αράδα,
και απολαμβάνουμε το μεγαλείο της φυλής,
και του Απόλλωνα το φως και τη λιακάδα;
Άσπονδοι «φίλοι» Γερμανοί και βόρειοι εν γένει,
λέτε ότι είμαστε άσωτοι υιοί, απείθαρχοι και σπάταλοι εταίροι,
κι’ όμως εμείς σας δώσαμε τόσα πολλά,
είναι γραμμένα στης Ιστορίας το τεφτέρι,
και ακόμη εργαζόμαστε-σαν το Σίσυφοσκληρότερα από σας,
αλλά εσείς γίνατε των τοκογλύφων μας οι συνεταίροι.
Αυτά που σας χαρίσαμε εμείς αφιλοκερδώς,
αν αποτιμηθούν σε πλατινένια αξία,
τότε θα φθάσουν στα πέρατα του Γαλαξία,
γιατί εμείς σας δώσαμε το σκοπό της ζωής,
(θεσμούς, αθλητισμό, φιλοσοφία)
την αξιοπρέπεια του ατόμου και την Λογική
χωρίς να ζητήσουμε μέρος από τη δική σας περιουσία.
Ο Ελληνισμός εκ γενετής καίγεται στη φωτιά,
σαν κάρβουνο αναμμένο,
πριν από κάθε παγκόσμια πυρκαγιά,
πάντα αυτός μπροστάρης Προμηθέας από μνηστήρες
τριγυρισμένος
δίνει μηνύματα που φέρνουν ξαστεριά,
και σεις αχάριστοι τον έχετε μόνιμα πισθάγκωνα δεμένο.
Της εσπερίας αποικιοκράτες, ιμπεριαλιστές
είστε και ωφελιμιστές,
της Γης οι πλιατσικολόγοι,
εμείς τον πολιτισμό δεν τον φτιάξαμε με αρπαχτές,
ούτε για να σκλαβώσουμε ψυχές,
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δεν γίναμε της Ιεράς Εξέτασης εξομολόγοι,
κι’ ακόμη τον δωρίζουμε ανά την υφήλιο
σαν γυρολόγοι.
Τοκογλύφοι προτεστάντες ασεβείς,
της Γης δεκαρολόγοι,
επιδερμικά πέρασε των φιλοσόφων η πνοή,
μόνο του χρήματος νοιώθετε την ηδονή,
της Βίβλου είσθε εσαεί οι εσχατολόγοι
εμείς όμως πιστεύουμε τα «πάντα ρει»
κανείς δεν μπορεί ν’ αντισταθεί
στου σύμπαντος το ρολόγι.
Ψάξτε της οικουμένης τα Μουσεία,
διαβάστε όλα τα παλιά Βιβλία,
ερευνήστε την Ιστορία και Προϊστορία,
πρωτοπόρο θα βρείτε παντού τον Ελληνισμό.
Κι’ αν αμφιβάλλετε ψάξτε και τη Γλωσσολογία
από Ελληνική ασθένεια θα μπείτε στα νοσοκομεία
κι’ κυττάξετε τον ουρανό όλα τα αστρα θα σας πουν το μυστικό
Ελληνική και η Αστρονομία
τι έμεινε για σας; θα σας το πει ο Γκαίτε, Νίτσε, Σίλλερ και λοιπά
να αναχαράζετε σαν πρόβατα την τροφή
μεσα από στομαχική αναστροφή
Κ αι το πρώτο ακρογωνιαίο μυστικό,
επτασφράγιστο το κρατάει η διεθνής Συνωμοσία,
εκ του Αιγαίου ο παγκόσμιος πολιτισμός,
και επειδή πρόσφατα ήρθε στο φως
στο σφαγείο και πάλι ο Ελληνισμός
περνάει μιά νέα Γενοκτονία.
Τούτο μπορεί να εξηγηθεί με πάσα ευκολία,
όχι ότι οι Γερμανοί δεν είσαστε έξυπνοι και μεθοδικοί,
είσαστε όμως στρατοκράτες και πειθαρχικοί,
έχετε στο DNA σας τη μεγαλομανία,
σας λείπει ο ανθρωπισμός και Εν-θουσιασμός,
θα γιατρευθείτε μόνον με την Κλασική Παιδεία.
Γερμανέ στον Έλληνα πολλλά χρωστάς,
που ακόμη δεν έχεις ξεπληρώσει,
από το παρελθόν τον Πολιτισμό
που σου έχει δώσει,
χρωστάς ακόμη το κατοχικό δάνειο
και τις πολεμικές αποζημιώσεις,
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τόσο πολύ ξεχνάς εσύ ο άνθρωπος της λογικής
και της ακρίβειας ο θιασώτης;
8/6/2012
(Σημ. Εν-θουσιασμός = εν-θεώ =
έχω μέσα μου το θεό = το δαιμόνιο του Σωκράτους).

ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΕΧΘΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Και μετά με ρωτάς με απορία,
γιατί σε εχθρεύεται Έλληνα η κοινωνία;
γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη
που να μην έχει Σπέρμα και Πνεύμα Ελληνικό,
εσένα όμως σε κατάντησαν οι πολιτικοί σου
αλήτη και άσωτο υιό.
Η χώρα σου ήταν απ’ άκρου εις άκρον Άλσος Ιερόν,
κι’ εσύ απαρνήθηκες τους θεούς σου και ασπάστηκες
ξένο θεό.
πίστεψες στον Οβριό
και αυτός σου άλλαξε το πνεύμα και τον ψυχισμό.
Οι πρόγονοι σου έφτιαξαν έργα θαυμαστά,
μεγαλουργήματα και τη φιλοσοφία,
κι’ εσύ τώρα ζητάς σαν τον τυφλό το ‘άγιον φως’ από την Ιερουσαλήμ
και πνεύμα από την Εσπερία
αλλά παίρνεις όλα τα κακά και ποτέ δεν έκανες αυτογνωσία.
Η χώρα αυτή ήταν ένας καλλωπισμένος κήπος,
γεμάτος ιερές πηγές.
κι’ εσύ τον γέμισες σκουπιδαριές,
έφτιαξες χωματερές στα αρχαία μνημεία,
είχε και ηρώα, ανδριάντες, βωμούς
όπου έκαναν γιορτές,
κι’ εσύ τα ξεπουλάς, εκτελείς άλλων εντολές,
και του λαού θυσίες.
Είχε θέατρα, στάδια, κτίρια μεγαλοπρεπή με απεικονίσεις,
ηρωικές μορφές και καλλιτεχνικά μνημεία,
κι’ εσύ κάνεις έργα άθλια και πράξεις παράλογες
και αντεθνικές,
βεβηλώνεις τους τάφους προγόνων, ηρώων και θεών
και ξεπουλάς τα πάτρια εδάφη για λίγα ευρώ,
δίχως επίγνωση καμία.
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Οι Ρωμαίοι τα έκλεψαν
τη Ρώμη να καλλωπίσουν,
γιατί οι ίδιοι δεν μπόρεσαν όμοια να δημιουργήσουν,
όσο κι’ αν κουραστούν, όσο και αν προσπαθήσουν,
ακόμη και σήμερα σαν τα Ελγίνεια
άλλα οι άνθρωποι δεν θα αντικρύσουν
Του Έλληνα το πνεύμα και την ψυχή
δεν μπορούν να αποκτήσουν,
τώρα όμως τα ξεπουλούν κάτι δωσίλογοι της κατοχής,
μέσα στη χλιδή και στην ντροπή να ζήσουν.
Τότε έκλεψαν πλήθος ανδριάντων,
ερήμωσαν όλους τους ναούς της Κεντρικής Ελλάδος,
της Ιωνίας, των Νήσων και της Παλαιστίνης,
όμως εσύ που πλέεις σε πελάγη άγνοιας και λησμοσύνης,
λησμόνησες τις Ελληνοκτονίες που σου έχουν κάνει,
και αυτή που πρόκειται να γίνει.
Σε μισούν γιατί περιφρονείς την ‘Βίβλο των Ελλήνων’
δεν διδάσκεις στα σχολεία Ιλιάδα, Οδύσσεια, Θεογονία
γιατί τα μισεί η Ορθοδοξία
μαθαίνεις την Βίβλο των Εβραίων στα σχολεία,
και την θεωρείς μάλιστα «αγία»!!
Οποία πλάνη οποία προδοσία!
Σου έβαλαν το μικρόβιο της αμφισβήτησης
της δικής σου Ιστορίας και Προϊστορίας
σου είπαν ότι είναι ένα τσουβάλι με άχρηστες πέτρες
και οστά προγόνων χωρίς αξία,
παρά μόνον για την κατασκευή κουμπιών
στου Γερμανού τη βιομηχανία,
κι’ εσύ διέπραξες για λίγα ευρώ εσχάτη προδοσία.
Σου είπαν ότι δεν είσαι γηγενής, αλλά μπάσταρδος
εκ κλεψιγαμίας,
από μια αόριστη Ινδοευρωπαική φυλή,
που ήρθε από το πουθενά,
που σημάδια δεν άφησε πίσω της,
ούτε πατημασιά καμιά.
Κι’ εσύ αναχαράζεις σαν μηρυκαστικό την
Ινδοευρωπαϊκή βλακεία,
γιατί αγνοείς τον διαχρονικό Ελληνικό Πολιτισμό,
στον κομμάτιασαν σαν τον μαιντανό
οι δόλιοι και πονηροί την βάφτισαν «Μυθολογία»
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ενώ είναι η Ελληνική Αρχαιολογία
τόσο αρχαική που έχει χαθεί των γεγονότων η ημερομηνία.
Σε μισεί γιατί ευκολόπιστος είσαι
σαν το μικρό παιδί,
σου ξεφούρνισαν ότι το Φως ήρθε
από την Ανατολή,
αλλά εσύ ποτέ δεν κάθισες να σκεφθείς,
πέρα από την καλοφαγία,
γιατί ο παγκόσμιος πολιτισμός έχει
Ελληνική σφραγίδα;
διότι πιστεύεις στον εξ Αποκαλύψεως λόγο της μπουρδολογίας
και όχι στην Λογική της Αληθείας.
Σε μισεί γιατί πίστεψες ότι είναι ειδωλολατρική
η Ολυμπιακή Θρησκεία,
όπως σου μετασταλαξε εδώ και 17 αιώνες
η χριστιανική μισαλλοδοξία,
κι σύ ακόμη και τώρα διστάζεις να απαλλαγείς
από την πλάνη αυτή,
και να επανέλθεις στην πατρώα φιλοσοφία.
Σε μισεί γιατί πιστεύεις ότι ο Γιαχβέ
έφτιαξε το Σύμπαν,
ενώ οι Έλληνες ποτέ δεν πίστεψαν
ότι κάτι τέτοιο έπραξε ο Δίας,
«Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων,
ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησε,
αλλ’ ην αεί και έστιν…»
είπεν ο Ηράκλειτος από την Ιωνία,
«εκ του Χάους, Γαίας (ύλης) και Ερωτος (ενέργειας)»
γράφει ο Ησίοδος στην Κοσμογονία.
Σου είπαν ότι ήταν μαύρη η θεά της Σοφίας
Αθηνά
όπως γράφει ο ανιστόρητος Μπερνάλ,
κι’ εσύ ακόμη αγνοείς ότι ή γλαυκόπις Αθηνά
ήταν η εκλεκτή κόρη του Δία,
προστάτης των Αθηνών και η πρώτη Αθηναία Κυρία.
Σε μισεί γιατί τον Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και τους σοφούς
του αγνοείς,
της φυλής τις αξίες πέταξες στα σκουπίδια,
και πιστεύεις της Νέας Τάξης τις βλακείες και ανοησίες
που σου προσφέρει η ‘μιντιοκρατία’ και σε έκανε αποκαίδια.
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Αυτοί που σε αγαπούν ταυτόχρονα σε μισούν
γι’ αυτό σε γενοκτονούν μετά μανίας,
και πριν φρικτά θέλουν να σε βασανίσουν,
αλλά φεύ! ενώ βλέπεις μπροστά σου τους φονιάδες με μαχαίρια μυτερά,
έτοιμους να σε αποκεφαλίσουν,
εσύ βλακωδώς χορεύεις και χαμογελάς,
πιστεύεις στης χαλιμάς τα παραμύθια του κάθε σαμαρά
λουφάζεις και σιωπάς, προτιμάς να σε σουβλίσουν;
ή θαρρείς ότι θα στην χαρίσουν;
Σε κατηγορούν διεθνώς,
ότι είσαι άχρηστος, απρόσκοπτος και οκνηρός,
ότι φταις εσύ για κάθε αιτία και αμαρτία,
εσύ είσαι η καταστροφή στη Γη και πρέπει να εξολοθρευτείς,
σαν ποντικός, προκαλείς της πανούκλας την επιδημία,
πρέπει να σε κάψουν στο αποτεφρωτήριο, δια πυρός
σαν τον Giordano Bruno στο ιεροεξεταστήριο της ιστορίας.
Θέλουν να σε αποτελειώσουν,
τούτη τη φορά με φυσικό θάνατο να σε εξοντώσουν
γι’ αυτό φέρνουν εκατομμύρια ‘λάθρους’ από την Αφρική και Ασία
με τελικό σκοπό από τον ιερό βράχο να σε εκδιώξουν,
να σε κάνουν πλάνητα της Γης πολίτη Β΄ κατηγορίας.
Σε μισούν γιατί οι πρόγονοι σου ήταν δημιουργοί
του μεγαλύτερου πολιτισμού που γέννησε η Ιστορία,
της Ελευθερίας, Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας,
ενώ αυτοί τόσους αιώνες προσπαθούν,
κι’ ακόμη κρίσεις πολέμους και αδικία πραγματοποιούν,
και παντού σπέρνουν δουλεία.
Σου λένε ότι τα Γράμματα είναι Φοινικικά,
για να σε μικρύνουν, να σου κοντύνουν τα ποδάρια
ενώ οι Φοίνικες ακολουθούσαν των Ελληνικών πλοίων
τ’ αχνάρια,
όπως ακολουθούν τον κυνηγό τα νεόβγαλτα ζαγάρια
και συνεχώς τους έκλεβαν στα ζάρια.
Σου λένε ότι οι Άτλαντες δεν ήταν Έλληνες,
αλλά Αμερικανοί και Ινδιάνοι,
και εσύ τα χάφτεις όπως στο γιαλό οι χάνοι,
αγνοούν ότι ο Άτλας ήταν γιός του Ιαπετού και της Κλυμένης
αδελφό είχε τον Μενοίτιο, Προμηθέα και Επιμηθέα,
όλοι Έλληνες φημισμένοι,
έχει γράψει για την Ατλαντίδα στον «Τίμαιο» ο Πλάτων,
και ευτυχώς το γραπτό του ακόμη μένει.
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Όμως φταις πρώτιστα εσύ,
γιατί σπανίως φρόντισες να ΣΥΝΕΝΩΘΕΙΣ,
πάντα αναλώθηκες υπέρ της ανθρωπότητος,
σαν το κούτσουρο στο τζάκι,
και ποτέ δεν έβαλες σκοπό τη δική σου επιβίωση
να σώσεις το δικό σου μαγαζάκι,
αν και τώρα δεν ενωθείς και δεν αντισταθείς,
άλλη ευκαιρία δεν θάχεις.
Από την κρίση ποτέ δεν θα βγεις,
αν από τους προστάτες σου δεν απαλλαγείς,
αν ο ίδιος δεν κινητοποιηθείς,
με τις δικές σου δυνάμεις να βαδίσεις,
θα μπορέσεις αν αγωνιστείς και προσπαθήσεις
Διαθέτεις οπλοστάσιο τρομακτικό
ακαταμάχητο και ειρηνικό
υδρογονοβόμβα είναι ο Πολιτισμός
αχτύπητος ο τουρισμός
έχεις ορυκτά μοναδικά
έχεις ήλιο, θάλασσα και ομορφιά
η ναυτιλία παίρνει την παγκόσμια πρωτιά
έχεις στρατηγική θέση μεταξύ των τριών ηπείρων
έχεις Ελληνικό DNA και την έμφυτη ευφυία
με αυτά μπορείς να ευδοκιμήσεις
και στην οικουμένη να κυριαρχήσεις
καλά όλα αυτά αλλά την διατροφή σου μην ξεχνάς
έσω λοιπόν αυτάρκης σε Γεωργία, Κτηνοτροφία και Αλιεία.
1/8/2013

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ
Λένε ότι οι Δεινόσαυροι έχουν εξαφανισθεί,
στην Κρητιδική εποχή πριν 65 εκατομμύρια χρόνια,
εγώ όμως τους συναντώ συχνά στην καθημερινή ζωή,
και με δαγκώνουν στα μαρμαρένια της γραφειοκρατίας
τ’ αλώνια.
Τα όντα αυτά έχουν μετεξελιχθεί,
τώρα έχουν φύση διττή, Γραφειοκράτες και Πολιτικοί,
είναι δεινότεροι των δεινοσαύρων,
κυκλοφορούν αναμεταξύ μας με παχυδερμία περισσή,
σάρκες ανθρώπων τρώνε και όχι εκατόμβες ταύρων.
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Χρήμα και χρόνος η τροφή τους,
από τη χρονοτριβή και καθυστέρηση η αμοιβή τους,
η τυραννία των πολιτών τους τρέφει
η αναπαραγωγή του συστήματος πολλαπλασιάζει
και τους εκτρέφει,
στην υπηρεσία της άρχουσα τάξης
τους εαυτούς τους έχουν θέσει!
Ο γραφειοκράτης στο σύστημα γίνεται Ηρακλής,
λακές του τοπικού υπουργού ή βουλευτή,
άλλος στην κεφαλή, άλλος στο ‘δόντι’,
άλλος στη μίζα, άλλος στο φαί,
στην υπηρεσία του πολίτη ουδείς.
Κι’ όμως δουλεύει ανελλιπώς η μηχανή,
για να μην κολλάει το γρανάζι,
αρκεί να ρίξεις λίγο λάδι,
τότε το σύστημα τέλεια λειτουργεί
σαν Γερμανική διζελομηχανή
απεχθάνεται το φως και θέλει το σκοτάδι,
εκτός από μίζα και ψήφο το μαγαζί, ουδέν παράγει.
Η αποστολή του δεν είναι να σκέπτεται και να ενεργεί,
αλλά το σύστημα να συντηρεί και να μακροημερεύει,
πόνο και οργή στον απλό πολίτη να συσσωρεύει,
μετά από κάθε δήθεν «εκσυγχρονιστική» αλλαγή,
πάντα το ίδιο κατεστημένο μένει και χειροτερεύει,
φτύστε το να μην αβασκαθεί.
Ο γραφειοκράτης τέλειο είναι τρωκτικό,
ξέρει να κρύβεται πίσω από μια υπογραφή,
να πνίγεται σε μια κουταλιά νερό,
κάνει λούφα και παραλλαγή,
παίρνει και αξιοπρεπή μισθό,
κινείται με υπηρεσιακό ‘οτό’,
τελικά βγαίνει στη σύνταξη διευθυντής,
έστω κι’ αν έχτισε τα δάση της μισής Αττικής,
μαζί με τον βουλευτή ή τον υπουργό
στη Μονή Πεντέλη κάνουν το σταυρό..
Είπαν ότι με τους υπολογιστές,
θα λιγοστέψει το προσωπικό, οι υπογραφές και οι κλοπές,
όμως ο άγιος έκανε πάλι θαύμα,
αντί να μειωθούν αυξήθηκαν αυτές,
οι πολιτικοί ξεπουλάνε το μαγαζί το επαχθές,
«δώσε και μένα μπάρμπα».
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σύμφωνα με της τρόικα τις εντολές,
στενάζουν νέοι στης ανεργίας της ουρές,
και για ρεύμα και νεράκι θα κάνεις τάμα.
Ο γραφειοκράτης άτομο ευνουχισμένο,
ανελέητος, στενοκέφαλος, στην τυπολατρία εθισμένος,
ποτέ δεν παίρνει κάποια πρωτοβουλία από μόνος,
χωρίς να είναι «εντεταλμένος»,
και όταν πάει στο διευθυντή ή στον υπουργό
βγαίνει κατουρημένος.
Πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, φαντασία,
ελαττώματα καθοσιώσεως,
κολακεία, γλείψιμο, ευθυνοφοβία, επικυψία,
προσόντα προαγωγής και αφοσιώσεως στην κομματοκρατία,
γιατί αν αυτά τα παραβεί,
δεν θα δει ό έρημος προαγωγή, λόγω της εγκληματικής
οικογενειοκρατίας.
Μεταπολεμικώς εθίστηκε στο φακελάκι,
για να διεκπεραιώσει τη δουλειά θέλει η μηχανή ‘λαδάκι’ ‘,
ακόμη και ο άγιος θέλει το πρόσφορο και το κεράκι,
σαν γρηγορόσημο από τον πελάτη να μην πιεί ένα ‘κρασάκι’;
να σπρώξει τη δουλειά να μην χαλάσει, κι’ αυτός να ευχαριστηθεί λιγάκι.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ
Το πρώτο που κάνει όταν υπουργός ορκισθεί,
υπόσχεται ότι όλα θα τ’ αλλάξει άρδην,
κρατική μηχανή αποτελεσματική θα φτιάξει,
εσύ όμως μην το χάψεις,
φεύγοντας ελλείμματα και χρέη θα εκτινάξει,
και όλα θα μείνουν χειρότερα από πριν
τίποτα δεν θα αλλάξει.
Και παλιά έλεγαν ψέματα οι πολιτικοί
και δούλευε καλύτερα η κρατική μηχανή
παρότι λιγότεροι, χωρίς εξοπλισμό και μέσα,
τότε δούλευαν με πένα, χαρτί και το μυαλό,
τώρα που γίνανε πολλοί και έχουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
με τον κωδικό δυσκόλεψαν οι δουλειές
γίνονται καθυστερήσεις, πέφτουνε και πάλι υπογραφές,
προμήθειες, αρπαχτές και «φέσια».
Ο πολιτικός έχει στόμα ορθάνοιχτό σαν χάνος,
μασάει τον προϋπολογισμό σαν θηρίο προϊστορικό,
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σκάνδαλα και ακαθαρσίες βγάζει συνεχώς
από τον πρωκτό,
και ο ‘τρισκατάρατος’ πετάει διαρκώς με έξοδα δικά σου,
με κρατικό αεροπλάνο
αντί κρεμασμένος στο Σύνταγμα
με τα πόδια κατά πάνω.
Στα ύψη τα χρέη και ελλείμματα και σε κατηγορεί
για διεφθαρμένο από πάνω;
σε ‘μπουζούριασε’ στο ΔΝΤ κροίσος να γίνει αυτός,
και συ διεθνής ζητιάνος,
ελεύθερος κυκλοφορεί ο τρισκατάρατος ΓΑΠ
ο εβραιόψυχος, εθνοπροδότης, τσαρλατάνος
και άιντε εσύ ηλίθιε ψηφοφόρε να ξεμπλέξεις
από των μνημονίων το θανατηφόρο πλάνο.
Χορταίνει τον κόσμο με υποσχέσεις «θα, θα..θα.. κάνω»
και ο χονδρός σαπιοκοιλιάς «όλοι μαζί τα φάγαμε»
ζητάει και τα ρέστα από πάνω,
χωρίς να φοβάται εισαγγελέα, γιατί τον φυλάει κουστωδία
πολιτσμάνων,
με λεφτά δικά σου κύριε Χάνο.
Ο, τι διατάξει η τρόικα ο υπουργός εκτελεί,
και ας τρέχει στα συσσίτια ο λαός που συνεχώς
φτωχαίνει,
ο καλύτερος αξιολογητής του ο καναλάρχης
και τηλεπαρουσιαστής,
αυτός υποτάσσεται σαν κότα άνευ χρονοτριβής,
και φαρδιά πλατιά βάζει στα νομοσχέδια υπογραφή,
χωρίς να τα διαβάσει, λέει ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ,
τη θέση στο κόμμα να μην χάσει,
και άσε το λαό ν’ αγανακτεί και η ανεργία να αυγαταίνει !!
‘Λαμόγια’ απατεώνες, λωποδύτες σαλταδόροι και
κομπιναδόροι,
αμύθητες περιουσίες έκαναν παρότι μπήκαν στην πολιτική
δίχως πανωφόρι,
φοροφυγάδες, φοροκλέφτες, ληστές των ‘λιστών’ αγιοκλέφτες,
που δεν τους ακουμπάνε οι ‘εφόροι’,
με αξιοσέβαστες καταθέσεις σε εξωτικά νησιά,
πολυτελείς βίλες σε Εκάλη, Κηφισιά,
και με πλεούμενο σωστό βαπόρι.
Και για να μην κρύβουμε τα δίκια της Εφορίας,
ζητάει φόρους ακόμη και από πεθαμένους στα νεκροταφεία,
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από τον άνεργο γηγενή φόρους θα εισπράξει,
επιδόματα να δώσει το κράτος στον «αγαπούλα μετανάστη»
οι Τράπεζες χαρίζουν δάνεια ακόμη και στους συμμορίτες,
του Πασόκ τους καταζητουμένους τραπεζίτες
ψηφίστε κορόιδα τις βδέλλες, τους κοπρίτες!!
Άριστος πολιτικάντης καιι ο κρατικοσυνδικαλιστής,
των υπουργών και εργοδοτών ο τρομερός εκβιαστής,
μετέρχεται όλα τα μέσα
απεργίες, ίντριγκες, φυσικά έχει και τα τυχερά του,
εξασφαλίζει τα εγγόνια του και τα παιδιά του,
επιδόματα, ταξιδάκια αναψυχής και μεγαλεία
τρέμει ο υπουργός την διαφωνία του συνδικαλιστή,
τόνα χέρι νίβει τ’ άλλο και ο πολιτικός τον συνδικαλιστή,
και εκείνος πάει για βουλευτής και υπουργός,
για να φτιάξει αντεργατική νομοθεσία !
Το δημόσιο σε γδέρνει όταν του χρωστάς κάποια δόση,
εμένα μου αρνείται κάτι ψιχία που το Ελεγκτικό Συνέδριο
έκρινε νόμιμα για να μου δώσει,
καλά μου τάλεγες αείμνηστε σοφέ μου θείε Παναγιώτη,
ο ‘κοτζαμπασισμός’ και ‘φαναριωτισμός’ δεν έχουν τελειώσει
και όπου λαλούν οι κοκόροι της διαφθοράς αργεί να ξημερώσει!!!
Η Εκκλησία εκμεταλλεύεται ακόμη και δούλους κεκοιμημένους,
φιλεύσπλαχνη στους μετανάστες τους λαθραίους,
όχι όμως για τους νεόπτωχους, άστεγους Έλληνες πεινασμένους!!
η ανεργία όλο ψηλώνει και έφθασε στα ύψη,
αλλά στου υπόδουλου το σπίτι
ανάπτυξη δεν θέλει να ξεμυτίσει;
και η κυβέρνηση βλέπει ότι ξεπεράσαμε την κρίση!!
Φταίνε οι εισαγγελείς που πέφτουν επάνω σε σκάνδαλα πολιτικών
και όχι οι πολιτικοί που χαίρουν ασυλίας εαυτών
όπως έφταιγαν γέφυρες και συρμοί
που έπεφταν στη Γ/Β πάνω στις βόμβες των Νατοικών
και όχι το ΝΑΤΟ που τις έστελνε επί σκοπόν
και αυτοί κλείνουν την Βουλή για την παραγραφή των

“ACHTUNG” ΓΕΡΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑ
Το κράτος με αγγλικό δίκαιο στους δανειστές
τα πάντα έχει εκχωρήσει,
παράδωσαν την Εθνική Ανεξαρτησία τώρα κουμάντο κάνουν
οι ξένοι τοκογλύφοι,
η σημερινή εποχή, δεν διαφέρει σε καταστροφές
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από τη Ναζιστική Κατοχή,
διότι τίποτα όρθιο δεν έχει αφήσει
και όπως φαίνεται θα συνεχίσει.
Και η διαφορά μας είναι αυτή:
τότε είχαμε ελπίδα ότι θα έρθει λευτεριά,
υπήρχε και ο πάνδημος αγώνας του ΕΑΜ,
που μας έδινε φτερά,
σήμερα όλα βουβά και σκοτεινά, η κοινωνία κατηφής,
δίχως ηθικό, δίχως αρχές, δίχως ψυχή,
και σας τα λέω εγώ που έχασα τον πατέρα μου
στην Κατοχή.
Ελλάδα και Κύπρος έχουν σε Αποικίες χρέους μεταβληθεί,
ολίγον διαφέρει αν θα ταφούν με το Ευρώ
ή με την λύρα και την δραχμή;
εμείς δεν χρωστάμε στη Γερμανία, εκείνη μας χρωστάει
πολλά από την Κατοχή,
ήρθε η ώρα τις Γερμανικές Επανορθώσεις τώρα να εξοφλήσει,
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στα μουσεία μας χωρίς χρονοτριβή,
να επανατοποθετήσει,
και στο Ελληνικό Πνεύμα που ύμνησαν οι Γκαίτε και Σίλερ να αναγεννήσει,
με τον Ελληνισμό συμφέρον έχει να συμφιλιωθεί.
Μήπως ήρθε η ώρα να βάλουμε παύλα και τελεία
στην κακοδαιμονία;
στην διχόνοια του Έθνους μας που γίνεται αιτία καταστροφής;
να καταργήσουμε τα κόμματα-συμμορίες,
και τις βδελυρές οικογενειοκρατίες,
που μας τεμαχίζουν και μας κατακρεουργούν κάθε στιγμή;
Οι άριστοι βουλευτές από το λαό να εκλεγούν,
Συντακτική Εθνοσυνέλευση τους εκλεκτούς να αντλήσει,
απλοί νόμοι και θεσμοί να θεσπιστούν,
η εγκληματική κομματοκρατία να αποκλεισθεί,
και η κλεπτοκρατία στη φυλακή να καταλήξει.
Όμως ένα είναι νομοτελειακά βέβαιον ότι θα συμβεί,
σύντομα ο Ελληνισμός θα θριαμβεύσει και θα ελευθερωθεί,
γιατί δεν σηκώνει ο τράχηλος του Έλληνα ξένη δουλεία,
ούτε από την κομματοκρατία
Ζήτω Ελλάδα και Κύπρος μας αιωνία
Ζήτω η Ελευθερία!!
4/1/2013
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
Όχι δεν είναι ίσοι όλοι οι πολιτισμοί
ούτε διαθέτουν όλοι πνευματικό μανδύα
άλλοι μαύροι, άλλοι κίτρινοι και άλλοι μελαμψοί
μόνον ο Ελληνικός έχει ανθρωπιστική αξία.
Τα μορφώματα που νοηματοδοτούν την Ιστορία
λέγονται πολιτισμοί
πολιτισμός δεν είναι η θρησκεία, οι καταλήψεις εδαφών,
η συγκέντρωση υλικών αγαθών, ούτε η τοκογλυφία
αυτά είναι φαινόμενα εκφυλιστικά κάποιας ιδεοληψίας.
Ο Πολιτισμός έχει φάσεις όπως του ανθρώπου η ηλικία:
εποχή επώασης, ακμής, παγίωσης
και εξαπλώσεως του στην παγκόσμια κοινωνία
χωρίς αυτά είναι μια ουτοπία
Η ιδεολογία που είναι αντίθετη στον Πολιτισμό
κίνημα αντίδρασης είναι και σκοταδιστική λατρεία
τέτοιος ήταν ο Ιουδαιοχριστιανισμός που γκρέμισε τον Ελληνισμό
και την Πατρώα μας Θρησκεία
«ες γην φέρειν» έδωσε εντολή, ότι ομορφαίνει τη ζωή,
πνεύμα και καλλιτεχνική δημιουργία
πρώτο του θύμα οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η Δημοκρατία
παρόμοιος ήταν και ο Κομμουνισμός,
κατέστρεψε τη Ρωσία και έφερε στον κόσμο διχασμό, δογματισμό
και απολυταρχία.
Πλανη ότι είναι ίσοι όλοι οι Πολιτισμοί,
ακόμη και η ανθρωποφαγία;
των Μάου-Μάου της Μαύρης Αφρικής
η λαίλαπα του Τσεγκίς Χαν, των Τούρκων οι γενοκτονίες,
του Μωυσή η υλιστική θεοκρατία;
βαρβαρικά κατορθώματα είναι αυτά κατακτητών
και εξουσιαστών της βίας.
Άλλο γνώρισμα του Πολιτισμού είναι η αντοχή
στο χρόνο, στη φθορά και στην κακοκαιρία
όταν ο άνθρωπος αντλεί εσαεί από αυτόν δυναμικό
και αστείρευτη φιλοσοφία
σε περιόδους ανομβρίας πίνει ζείδωρο νερό
να ξεδιψάσει από της εποχής την ξηρασία.
Ποιος πολιτισμός σεβάστηκε την Απλότητα,
τη βασική κάθε λαού Αυτονομία
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το «Μηδέν Αγαν» το «Γνώθι σ’ αυτόν» έκανε πράξη
και τη Χρυσή Τομή ευκοσμία
σκότωσε μέσα μας το πρωτόγονο φίδι στην Κασταλία
αμφισβήτησε τους θεούς και αυτόν τον Δία;
Ένας είναι ο Πολιτισμός,
κατέβηκε από τις χιονισμένες κορυφές της προϊστορίας
άντεξε στην Καβειρώ βροχή,
γονιμοποιήθηκε από τον αρσενικό Δωρικό Λόγο
παιδί της τέλειας Μνήμης και της κάθε λαού
Πειθαρχίας.
Τέτοιος είναι μόνον ο Ελληνικός Πολιτισμός
τα παρακλάδια του στολίζουν τη δυτική κοινωνία
των Μουσών, του Απόλλωνα και του Δία
από του συμπαντικού Ολύμπου κατέβηκε τις κορυφές
παιδί του Χάους, της Ευρρυθμίας και Ισορροπίας.
Κατηγορήστε τον!!
χτυπήστε τον!!
δολοφονήστε τον!!
και τι μ’ αυτό;
αυτός ζει στην αιωνιότητα και αθανασία
σαν Φοίνικας από την τέφρα του αναγεννάται
κι’ εκπέμπει εκτυφλωτική Ακτινοβολία!!
11/4/2012

ΤΗ ΛΕΝΕ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»;
Πως σε λένε μικρή μου; τη ρωτώ
Μου απαντά δειλά-δειλά Δημοκρατία
Πόσων ετών είσαι; 2.500 ετών
και ακόμη δεν ενηλικιώθηκες; Πω, πω!!
πάσχεις από καχεξία.
Την ξαναρωτώ;
Δημοκρατία έχεις πατέρα, μητέρα, αδελφές;
Όχι μου απαντά. Τώρα έχω μόνον βιαστές
Ο παππούς μου Σόλων και ο πατέρας μου Κλεισθένης
ήταν Αθηναίοι, ένδοξοι και ευγενείς.
άνδρας μου ήταν ο Περικλής
τώρα είμαι κόρη υιοθετημένη όπου γης.
Από πού κατάγεσαι μικρή μου; είσαι γηγενής;
Είμαι Αθηναία γκάγκαρη, νομοταγής
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πιστεύω στο Δία, προστάτιδα έχω την Αθηνά
ανήκω στου Ολύμπου τη Διογενή γενιά.
Όλοι με σέβονταν τότε που γεννήθηκα
στου Δήμου την Εκκλησία
σήμερα είμαι παραπεταμένη στη γωνιά.
Μήπως είσαι απροσάρμοστη εκ γενετής
και αυτή είναι η αιτία;
μήπως είσαι κακιά, ελευθερίων ηθών και πλαδαρή;
μήπως είσαι ευαίσθητη, φλύαρη και πονηρή;
μήπως πάσχεις από αδυναμία και δειλία;
μήπως είσαι ραδιούργα, σεμνή, σεξομανής
και ρέπεις σε πολέμους και ανωμαλία;
πως ξέπεσες στους οίκους ανοχής;
Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι τιμία
όμως από τις άλλες είμαι η πιο καλή
Ποιες εννοείς πανέμορφη μικρή;
Εννοώ τη λαμπερή Βασιλεία,
την αυστηρή και άδικη Ολιγαρχία,
την αλητήρια αδελφή μου, Οχλοκρατία.
η μόνη που με ξεπερνά είν’ η Αριστοκρατία
εγωίστρια και απόμακρη, δεν χαίρει λαϊκής ετυμηγορίας
αυτή για να νυμφευτεί απαιτεί άριστη Παιδεία.
Έχεις άλλες αδελφές Δημοκρατία;
Έχω μια αδελφή, την άσωτη Οχλοκρατία
συχνάζει στα κακόφημα μαγαζιά
και στα χαμαιτυπεία
πάντα καιροφυλακτεί πότε θα αρρωστήσω
για να επιτεθεί να μου πάρει την εξουσία
ορμάει όταν υπάρχει Διαπλοκή, Διαφθορά και Ασωτία
όταν αγνοούν τους Νόμους και υπάρχει Απληστία.
Με σπασμούς τη χώρα αναστατώνει
ξεσπάει συγκρούσεις, απεργίας και με πληγώνει
απορρυθμίζει τη ζωή, φέρνει ανατροπή στην κοινωνία
καίνε την πόλη παρακρατικοί, σπάνε τα μαγαζιά
μετά μανίας
διαλύουν το κάθε τι και φέρνουν αναρχία.
Εγώ με ιδρώτα τα δίνω στους πλουσίους
κι’ αυτή με τους φτωχούς ζητάει τα κλεμμένα
από την Ολιγαρχία
πουλάει στο λαό επαναστατικά φούμαρα
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από το χάος ξεπηδά συχνά Φως και Ελευθερία
συχνά όμως και κάποια Δικτατορία.
Δημοκρατία, διαφθορά
και Οχλοκρατία
ένα τσουνάμι γίνατε
και πνίξατε την…Τροία
δημοκρατία έχουμε
και διαφθορά συνάμα
η πρώτη με την δεύτερη
έγιναν ένα κράμα.
Δεν έχεις άλλες αδελφές;
Δυστυχώς, όπως σου είπα έχω μόνον βιαστές
όλοι οι λαοί με θέλουνε δικιά τους
να με βιάσουν προσπαθούν
την παρθενία μου να κρεμάσουν στα ανάκτορα τους.
Όταν σεβασμό στους θεσμούς ζητώ
αυτοί μου την αρνούνται
με βρίζουν με χουγιάζουνε
με πετροβολούν και με εκδικούνται.
Δικτάτορες αρχομανείς,
ακόμη και ωφελιμιστές δημοκράτες,
των θεσμών μου είναι σφετεριστές
με φιλοξενούν στον οίκο τους, τάζοντας παντρειά
αθετούν το λόγο τους και με βιάζουν σαδιστικά σαμ σατράπες.
Ο καθένας με τα βίτσια του
άλλος μπρος, άλλος πίσω κι’ άλλος πλαγιαστά
με δέρνουν με ξευτελίζουν,
και όταν τα δικαιώματα μου επικαλεσθώ
τότε με φυλακίζουν.
Τους δικτάτορες εκδικούμαι ως εξής:
όταν ανέβουνε ψηλά στον έβδομο ουρανό
εγώ τους τραβώ τη σκάλα
πέφτουν και γκρεμίζονται στο κενό
λίγοι καταλήγουνε στη φυλακή
και πιο λίγοι στην κρεμάλα.
Οι φαυλοκράτες κοροϊδεύουν το λαό
του υπόσχονται χάνδρες και καθρεφτάκια
αυτοί κατασπαράζουν το θησαυρό
και στο λαό χαρίζουνε φόρους και χαράτσια.
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Εκείνο όμως που με πληγώνει πιο πολύ
είν’ η ηθική χρεοκοπία
ο εγκλεισμός από τα παιδιά μου σε οίκο ανοχής
γυμνή ταπεινωμένη
να με βιάζει ο κάθε τοκογλύφος θηριομανής
και νάμαι μισοπεθαμένη
ακόμη και τα τιμαλφή μου έβγαλαν σε αγοραπωλησία,
τα χρυσαφικά μου λεηλατεί η διεθνής μαφία.
Τον τελευταίο καιρό Ευρωπαίοι εξουσιαστές,
τοκογλύφοι και εντόπιοι μεταπράτες
μου παριστάνουν τους «προστάτες»
και σε πλούσιους πελάτες με πωλούν στις αγορές,
σαν ντομάτες, πατάτες και πιπεριές.
Η περικαλλής μου πόλη, η Αθήνα
παραδόθηκε σε βαρβάρους από την Ασία
γέμισαν τα κοινοβούλια τρωκτικά ολιγαρχίας
το «όστις αγορεύειν βούλεται»
έγιναν δογματικοί μονόλογοι στο «πορνείο της πλατείας».
Για να ευδοκιμήσω θέλω πλήρη ανεξιθρησκεία
τώρα έχω πολλαπλά δεσμά
από την ξενόφερτη θρησκεία και την νεοαποικιοκρατία
έκαναν τη χώρα μου έρημο της Γεδρωσίας
στάνη προβάτων, κατάντησαν του Δήμου την Εκκλησία.
Όμως ό, τι κι’ αν κάνουν ματαιοπονούν
έσσεται γαρ ήμαρ
οι βιαστές μου θα τιμωρηθούν
και πάλι θα εφαρμοσθούν οι Νόμοι του Δία
από τον Ιερό Βράχο οι εχθροί μου θα γκρεμισθούν
και θα αναγορεύτεί Άμεση Δημοκρατία.
10/9/2010

ΑΛΛΑ ΤΑ ΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΡΑΓΙΑ
Αν πεις ψέματα στο κράτος πάς για ψευδή δήλωση για ψευδορκία,
αν ο εξουσιαστής ψεύδεται ασύστολα, κλέβει και ληστεύει
του παραχωρείς πλούτο και εθνική κυριαρχία,
για αυτόν ποινή ουδεμία, χαίρει απόλυτης ασυλίας,
αυτό θα πει Ισονομία, Ισηγορία και Ισοπολιτεία;
τι έγινε η Συνθήκη της Ρώμης; τα Ευρωπαικά Δικαιώματα;
τα έφαγε η Βρυξελλαρία ή η Γερμανία;
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Αν στο κράτος χρωστάς,
αυτό συμπεριφέρεται σαν κοινός τοκογλύφος,
αν αυτό σου χρωστάει, τότε μην παιδεύεσαι αδίκως,
οι αποφάσεις των Δικαστηρίων πάνε στον κάλαθο
των αχρήστων.
Αν δεν θέλεις τον απρόσκλητο λαθρομετανάστη,
ό,τι και αν πεις ματαιοπονείς, εσύ θα χάσεις,
σε λένε εθνικιστή, ρατσιστή και του ναζισμού κανδηλανάφτη,
αν εκείνος δεν σε θέλει, έχει δίκιο το «πιντί»,
γιατί αυτό είναι αντιρατσιστής,
σταλμένος από την Νέα Τάξη για να μας θάψει.
Τις λέξεις της γλώσσας μας με δόλο επανακαθορίζουν,
με λέξεις-κλισέ μας στιγματίζουν,
με τρομο-νόμους μας εκφοβίζουν,
με την προπαγάνδα των ‘μίντια’ αδειάζουν το μυαλό μας
και μας κοιμίζουν,
με τα μνημόνια των τοκογλύφων τις τσέπες μας ξαφρίζουν.
Αν χρωστούν οι τραπεζίτες το έλλειμμα αποκαθίσταται
από τα κρατικά ταμεία,
αν χρωστάς εσύ σε τράπεζα ή στην εφορία,
το σπίτι σου ταχέως θα πλειστηριαστεί σε δημοπρασία
όλα πέφτουν στα νύχια της διεθνούς πλουτοκρατίας
και αν έχεις κατάθεση στην τράπεζα τότε δεν παίρνεις μία.
Αν στα σχολεία κάνεις προπαγάνδα
υπέρ ομοφυλοφιλίας, ναρκωτικών και της πορνείας,
αυτό λέγεται «πρόοδος» της κοινωνίας,
αν εσύ εναντιωθείς και την ηθική επικαλεστείς,
είσαι φασίστας, παλιομοδίτης και επικίνδυνος εθνικιστής,
ιδέες που εμπίπτουν στα αδικήματα της νέας δικονομίας.
Αν υπέρ πατρώας θρησκείας κάνεις κάποια δοξολογία,
σε στιγματίζουν σαν αιρετικό οπαδό ειδωλολατρίας,
αν είσαι όμως πρόβατο Αβραμικής θρησκείας,
τότε μπορεί να χτίζεις τεμένη με έξοδα της Πολιτείας,
κάτω από της Ακρόπολης τη θέα,
στου Βοτανικό τα νεκροταφεία τα αρχαία,
να υψώνεις ναούς πάνω στους ναούς της πατρώας θρησκείας,
και να κάνεις προσηλυτισμό με πάσα ευκολία.
Αν κατηγορείς τα μαρξιστικά μορφώματα για ουτοπία
ότι πιστεύουν σε σαθρή και δογματική «θρησκεία»,
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σε υβρίζουν «εθνικιστή» και «αντικομουνιστή»,
αν όμως αυτοί σε κατηγορούν για φιλοπατρία,
είναι «διεθνιστές» και «προοδευτικοί»,
ουδεμία διαπράττουν προδοσία.
Αν ζητήσεις το κλείσιμο των συνόρων προς Τουρκία,
σε κατηγορούν για ρατσισμό,
η Ελλαδίτσα μας χωράει όλο το «σκυλολόι» το τριτοκοσμικό,
αν ζητήσεις την διοχέτευση των λαθρομεταναστών
προς την Ευρώπη,
σε κατηγορούν για αντιευρωπαϊσμό,
και άντε τα «παπαγαλάκια» των μίντια να στομώσεις,
αν ζητάς των λαθρομεταναστών τον περιορισμό
ή επαναπατρισμό
είσαι της Χρυσής Αυγής και θα πληρώσεις.
Αν ζητάς την εφαρμογή του άρθρου 120 του Συντάγματος
στην πράξη, σε κατηγορούν για τρομοκράτη,
αν ζητήσεις εξάλειψη του άρθρου 86 ‘περί ασυλίας’
σε κατηγορούν τη δημοκρατία ότι πας ν’ ανατινάξεις.
Τους σκληρούς εγκληματίες τώρα ονομάζουν
«ψυχικά ασθενείς»,
τους μειώνουν τις ποινή και βγαίνουν από τις φυλακές,
κρατάνε όμως τους μικροοφειλέτες του δημοσίου και
των τραπεζών για ακάλυπτες επιταγές,
οι πολίτες αισθάνονται ότι ζουν σε γκέτο ανασφαλές.
Δολοφονούν 300.000 Ελληνόπουλα με αμβλώσεις ετησίως,
οι φιλοζωικές εταιρείες δίνουν αγώνα για την «καρέτα-καρέτα» θαλασσίως,
εκείνα δυστυχώς δεν φέρνουν στις ΜΚΟ απολαβές,
όπως οι φώκιες και χελώνες στις ακτές.
Χαρατσώνουν της μεσαίας τάξης τους ιδιοκτήτες,
που εργασθήκαμε σκληρά να κάνουμε κάποια περιουσία,
μοιράζουν επιδόματα στους λαθρομετανάστες και στους κοπρίτες
διότι τυγχάνει να είναι η κομματική τους πελατεία.
Τους πατριώτες τους θεωρούν λοξούς,
ενώ τους απάτριδες διεθνιστές αυθεντίες,
οι πρώτοι δεν έχουν δικαίωμα δια να ομιλούν,
τους δεύτερους διορίζουν χαριστικώς
στην Παιδεία και στα Υπουργεία.
Αν την πατρίδα σου μισείς,
είσαι «ιν» και «πολιτικώς ορθός»
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αν είσαι πατριώτης και εθνικιστής,
σε θεωρούν ναζιστή και από το σύστημα χολερόβλητος
και μισητός.
Έκαναν λάστιχο και τη Δημοκρατία,
την αφυδάτωσαν σε κοινοβουλευτική ολιγαρχία,
κράτησαν μόνον τ’ όνομα προς εξαπάτηση
της λαϊκής κυριαρχίας,
με στημένες εκλογές ανά τετραετίαν.
Έκαναν την Κυβέρνηση εξωτικό φυτό,
«Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρεία», με ξένο αφεντικό
τώρα δεν δίνουν πια στο λαό λογαριασμό,
αλλά μόνον στο Γερμανό.
Συγκαλύπτονται από στημένες εξεταστικές επιτροπές,
τα σκάνδαλα που εκτελούν οι πολιτικοί λυμεώνες,
οι λοβιτούρες μένουν πάντα ερμητικά κλειστές,
ποτέ δεν κλείνονται στις φυλακές
οι απατεώνες και καταχραστές.
Όμως γυρίζει ταχέως ο τροχός,
θα επιβάλλει τη θέλησή του ο λαός
οι εγκληματίες θα δικαστούν για κλοπή και
εσχάτη προδοσία
από τη Λαϊκή Κυριαρχία.
24/8/2013

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Οβριοί και ντόπιοι τοκογλύφοι,
μπούκαραν από την αυλόπορτα στο σπίτι,
άρπαξαν και ρήμαξαν της γιαγιάς τα ασημικά
μας υποχρεώνουν να πληρώσουμε και δανεικά.
Πήραν χρυσαφικά, κινητή και ακίνητη περιουσία,
μας έκλεψαν και την Εθνική Ανεξαρτησία,
πήραν και ό,τι έκρυβε στη Γη η γιαγιά,
τους τα χάρισαν οι Κοτζαμπάσηδες δωρεάν.
Αυτά μας είπαν: «λίγη έχουνε αξία»
«θα πάρουμε κι’ άλλα πολλά, πετρέλαιο, νησιά
για να πατσίσουμε τα δανεικά,
ακόμη και τον Παρθενώνα και την Ολυμπία»,
Τις Γερμανικές αποζημιώσεις τις ξεχνάς Κυρία;
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Είμαστε, λένε, τυχεροί που μας έβαλαν στα Μνημόνια,
η χώρα όμως πεθαίνει από πείνα και από κακά δαιμόνια
έκτοτε έχουμε καθημερινά αυτοκτονίες και μνημόσυνα,
οι καμπάνες σταμάτησαν να ηχούν χαρμόσυνα
τώρα πεθαίνουμε χωρίς νοσηλεία και γενόσημα.
Αν δεν εξοντώσουμε τα σμήνη των αρπακτικών,
θα πάμε μια ώρα αρχύτερα στον Άδη,
όσο εκκρεμεί η λεηλασία καταθέσεων,
αυτές θα πάνε στο στρώμα της γιαγιάς ή στο ερμάρι.
Αδέλφια Έλληνες!! τι καρτερούμε;
σωτηρία για μας δεν υπάρχει,
αν ενωμένοι δεν ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ!!
να διώξουμε το ντόπιο και ξένο δυνάστη.
Είναι το μόνο που μπορούμε,
άλλη λύση δεν υπάρχει.
13/10/2011

ΕΤΣΙ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ… Η ΤΡΟΙΑ
Πριν αλέκτωρ τρεις λαλείσαι
χτύπησε την πόρτα κάποια Κυρία
τ’ όνομα σας τη ρωτώ:
με βαρβαρικά σπασμένα Ελληνικά
μου απαντά: Σωτηρία.
Εγώ, λέει, θα σώσω το μαγαζί απ’ τη χρεωκοπία
ευγενική, καλοντυμένη ήταν σαν πλουμιστή πουλάδα
με τρανές γνωριμίες και πολύ εξυπνάδα
από ράτσα «εκλεκτών»,
που αντιμάχονταν πάντα την Ελλάδα.
Μπασταρδεμένη εξ ασιατικών ορδών
καθότι λίαν ευκατάστατη μπήκε σε ηγεμονικό τζάκια
ιδιοκτησία των 2R, Soros, Πολυεθνικών δεσμό με τη CIA
εκ των Χαζαρικών ορδών ήταν η Κυρία,
με κεπά και κοτσιδάκια.
Σαν έβαλε το πόδι της στο μαγαζί με βία
η πρώτη εργασία ήταν επιτακτική;
να κατεβάσει την επιγραφή
που έγραφε: «Μακεδονία».
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Εσύ δεν είσαι η Σωτηρία
της φωνάζει ο λαός,
που την περιμένει στη γωνία
τότε φωνάζει ο Θερσίτης:
Έλληνες Φυλαχθείτε: Αυτή είναι
η Προδοσία.
Την έχω ξαναδεί στην Κύπρο με την Ανναν-νία
το σόι της Μαρδόνιος και Αιθήρ
διέλυσε ολόκληρη την Περσία
αυτή έκανε την επίθεση στην Αττικοβιωτία
δηλητηρίασε και τον Αλέξανδρο στη χώρα της Βαβυλωνίας
αυτή μετάλλαξε και τη σκέψη μας με την Ιουδαϊκή θρησκεία.
Η Ιερά Επιστασία πρόδωσε την Πόλη το 1453
αυτή αποδεκάτισε τον Ελληνισμό
με την Ελληνοκτονία
(Σκυθούπολη, Οθωμανοκρατία, δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι
Μικρασιατική Καταστροφή, Κυπριακή Τραγωδία).
Τότε ακούσθηκε η φωνή του Μεγακλή:
Αυτή είναι η Αισθήρ, Ω! μα τω Δία
μεταμορφωμένη σε Σωτηρία
βρίσκεται πίσω από κάθε πόλεμο
κάθε διχόνοια και καταστροφή.
Πίσω από κάθε απάτη, παρακμή
από κάθε ληστεία και προδοσία
από κάθε γενοκτονία όπου γης
κρύβεται η αθώα της κακουργία
η θεοκρατική κατοχή
ο ιμπεριαλισμός, η διαφθορά, η πλουτοκρατία
με στολή παραλλαγής και υποκρισίας
με χριστιανο-ισλαμικό μανδύα εργάζεται παντού.
Μας ξεγέλασε! Να την διώξουμε
οργισμένος φωνάζει με ορμή ο Γουλιμής!
«Τώρα ταλαίπωρε είναι αργά,
του απαντά εκείνη
σαρκαστικά με …ειρωνεία.
Ήδη πουλήθηκε το μαγαζί σε πολυεθνική
Προδόθηκε η… Τροία
Δεν έχουμε ελεύθερη αγορά και, σύνορα ανοιχτά;
δεν έχουμε Ανοιχτή Κοινωνία;
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Δεν έχουμε «παγκοσμιοποίηση»
και ‘πολυπολιτισμική» Βαβυλωνία;
Δεν ψηφίσαμε νόμους υπέρ της πλουτοκρατίας;
Δεν επιβάλαμε το Μεσαίωνα στην… Τροία;
Τώρα τι ζητάς;
Εμείς γράψαμε της Βαλκανικής τη «Νέα Ιστορία»
αύριο θα χαράξουμε «νέα σύνορα και γεωγραφία»
γιατί βάλαμε Γιωργάκηδες και Ρεπούσες στην Παιδεία;
Λίαν προσεχώς εγκαινιάζουμε Νέα Παγκόσμια Κυβέρνηση
και Σιδηρά Δικτατορία
σας δάνεισε ως το λαιμό λεφτά η διεθνή πλουτοκρατία.
Το μηχανάκι νάναι καλά
με τα μικρομπίτς φτιάχνω τα λεφτά
και η κλεπτοκρατία τα κυκλοφορεί στην αγορά
να κορέσω το πάθος σας σε κουτόχορτο και άχρηστα υλικά,
χρωματιστές χάνδρες για μαύρους
καθρεφτάκια και χαϊμαλιά …
Θα κάνω τέτοιο ανακάτωμα της Εξ-ουσίας
ώστε θα χάσετε το μπούσουλα και την Ουσία
σε λίγο η Ακρόπολη θάναι δική μου
μισογκρεμισμένη, είν’ άχρηστη σε σας
εγώ θα την εκμεταλλευθώ τουριστικά και ίσως την κάνω
εκκλησία για την νέα μου πανθρησκεία.
Το «Άγιο Φως» που παίρνετε εξ Ιερουσαλήμ
θα σας φωτίζουν τα ‘λιχνάρια’ και τα ‘Ελοχίμ’
η Αθήνα τελεί υπό Κατοχήν
από τα συσσίτια του κατακτητή θα τρώτε στο εξής.
Μάνα θα σας ρίξει εξ ουρανού ο Γιαχβέ
οι προφήτες θα σας εισάγουν στις Γραφές
θα φτιάξω και τέμενος του Ισλάμ στο Βοτανικό
για να σας κάνω έθνος πολυεθνικό!!!
Γιέ του Ισραήλ στο τέλος θα χάσεις
Εγώ ο Έλλην είμαι ο Ηνίοχος και αναβάτης
Εγώ κερδίζω την έσχατη κούρσα σε κάθε φάση
Εσύ μαζεύεις την ύλη με φόρα και παραφροσύνη
Εγώ τη βάζω σε τάξη με το Πνεύμα και τη Δικαιοσύνη
Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Είμαι ο πρωτολάτης!!
7/10/2009
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ΕΡΕΙΠΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
Όπου κι’ αν στρέψει κανείς την κεφαλή,
ερείπια θα δει
ερείπια παράγει η νέα εποχή
ερείπια και από το σεισμό στην Αιτή.
Ερείπια η Γάζα στη Μέση Ανατολή
ερείπια από τις βόμβες στο Αφγανιστάν
ερείπια από εκρηκτικούς μηχανισμούς
σε Ισπανία, Αθήνα, Ιράκ… και Πακιστάν
ερείπια οικονομικά το σύστημα γεννά.
Ερείπια οι δίδυμοι πύργοι στην Αμερική
η τρομοκρατία δεν είναι πειστική
η Al-Qaeda, μοιάζει με «μαϊμού»
δεν πείθει ουδένα, ουδαμού
είναι του συστήματος παιδί.
Ερείπια από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς
ανάθεμα στους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές
εις βάρος των λαών οι ισχυροί βυσσοδομούν
με τους στρατούς
με κρίσεις μας αποδεκατίζουν οικονομικές
δεν πιστεύω στους «ισμούς».
Ερείπια οι άνθρωποι που ξεριζώνονται από τη γη
οι λαθρομετανάστες που στοιβάζονται στην Αττική
Ερείπια στην Κύπρο από την Τουρκική Κατοχή
εθνοκάρση στη χώρα έχει ενσκύψει
Εθνοκτονία και Ελληνοκτονία γίνεται παντού
όταν το Ισλάμ γεννοβολήσει.
Ερείπια και τα «κορίτσια» της Ευριππίδου και του Ψυρρή
βαποριές ξεβράζει ο δουλέμπορος μεμέτης στο Αγαθονήσι
αναλγησία της κοινωνίας λέγεται αυτό
AIDS τα Ελληνόπουλα να τα κολλήσει
η Συνωμοσία κατά του Ελληνισμού είναι εμφανής
το πρόσωπο της έχει αποκαλύψει
Όσο το ταμείο του τοκογλύφου Οβριού αυξάνει
ο εδώ δουλέμπορος και ο τουρκαλάς διακινητής
δεν πρόκειται να πεθάνει
το εμπόριο ανθρώπων και ναρκωτικών δεν θα σταματήσει
όσο οι εξουσιαστές παίρνουν μπαξίσι.
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Ερείπια η οικονομία της Ελλάδος και της Δύσης
ερείπια συσσώρευσε η ωφελιμιστική εποχή
ο πλανήτης βογγάει από την καταστροφή της Φύσης
χρωματιστές επαναστάσεις σπέρνει ο SOROS
με την «Κοινωνία του την Ανοιχτή».
Η λογική του κέρδους και η αρπακτική μανία
η χειραγώγηση των εγκεφάλων και των λαών η ληστεία
ο έλεγχος των Αγορών και των Ιλλουμινάτων η «παγκοσμιοποίηση»
των ανθρώπων η «πολτοποίηση» με την μιντιοκρατία
φέρνει παγκόσμια δικτατορία.
Ερείπια οι κάθε λογής ‘ισμοί’ και ιδεολογίες,
των ψευτοδιανοουμένων και «εκλεκτών» οι σοφιστείες
σκάνε σαν πομφόλυγες των παπαγάλων οι αερολογίες
και της Αριστεράς του συτήματος οι αοριστολογίες.
Ερείπια και οι λυτρωτικές Αβραμικές θρησκείες
υπόσχονται στη Γη μιζέρια και χαμοζωή
πλούσιες μεταθανάτιες και ουράνιες ευωχίες
ποιμνιοποίηση και πνευματική καθυστέρηση στη Γη
με τις γονυκλισίες.
Ερείπια κάνανε οι «βαρόνοι» τη Δημοκρατία
οικογενειακά φέουδα, στυγνή Ολιγαρχία
ερείπια η νέα τάξη κουβαλά
εβραίοι, τοκογλύφοι, τραπεζίτες, ναρκέμποροι,
τρωκτικά μας έπνιξαν τσουνάμια με τα πολυεθνικά σκ…τά.
Ερείπια οι εγκληματίες ηγέτες, της δυτικής μαφίας
το Ισραήλ δολοφονεί Παλαιστίνιους άνευ τιμωρίας
παγκόσμιοι ληστές λαών αποδομητές πολιτισμών
Ωρέ τι θα τα κάνετε τα λεφτά των αλλουνών;
Ονειρευόσαστε παγκόσμια κυριαρχία των αμνών;
Ματαιοπονείτε…μετά μαλακίας
δια των πέντε δακτύλων τον φαλόν!!!
Λίγα τα ψωμιά σας, ο λαός έχει θυμό πολύ
ζητάει των κλοπιμαίων την επιστροφή
όλων των κλεπτών επι πίνακι την κεφαλή
δεν πρόκειται να ανεχθεί την άγρια λεηλασία
σας κράζει η Νέμεση για τη Λογοδοσία
τρέμει το σαρκίο σας μπροστά στην τιμωρία
δεν την ακούτε ερπετά,
στρεβλόψυχοι και τρωκτικά λόγω ασυλίας;
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Ερείπια κάνατε τις ελπίδες των λαών
για δικαιότερη κοινωνία
τώρα που καλπάζει το επαναστατικό θεριό
εσείς ονειρευόσαστε πόλεμο στο Ιράν
για πλιατσικολογία
και απειλείτε με πυρηνικό Αρμαγενδώνα Κίνα και Ρωσία.
Για να στομώσετε την πείνα και την ανεργία,
τη βαθιά κρίση που σοβεί στη Γη
την αβεβαιότητα, τον φόβο και την τρομοκρατία
καθώς ο υπερπληθυσμός καλπάζει με μανία και μας απειλεί
εσείς πρέπει να φοβηθείτε πιο πολύ και όχι οι λαοί.
Αθάνατος, άσπιλος και αμόλυντος μένει ο Παρθενών
αιώνιο σύμβολο του Ελληνικού πνεύματος και της Δημοκρατίας
ολόλαμπρος, αστραφτερός δίνει στην ανθρωπότητα μήνυμα αισιοδοξίας
χύνει φως στο νέο Διαφωτισμό
για νέο ξεκίνημα με «μηδέν άγαν» και το «γνώθι σ’ αυτόν»
με Δικαιοσύνη και Ελευθερία
στη Γη ν’ ανατείλει η Οικουμενική Αμφικτιονία.
18/1/2010

ΕΣΥ Ο ΝΑΥΑΓΟΣ, ΕΣΥ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ
Κλεινόν Αστυ, Αθήνα μου
έπεσες στα χέρια των εχθρών σου
Κράτος, Παρακράτος, Διεθνής Εξουσία
όλοι για το κακό σου
Κατοχική Κυβέρνηση, Αριστερά και Κομματοκρατία»
όλοι μαζί να φάνε το βιός σου
ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!!
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ!!
Μην περιμένεις την πατρίδα
άλλος να τη σώσει
εσύ ο ναυαγός
εσύ και ο ναυαγοσώστης,
αν δείξεις θάρρος και αυτοθυσία,
εργασθείς με μυαλό και με φιλοπατρία
θα σώσεις το σπίτι σου και του παιδιού σου την εργασία.
Επί Κατοχής σωθήκαμε χάρις στο ΕΑΜ
σήμερα ο καθένας πάει να σωθεί ατομικά
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χωρίς ομοψυχία
μη σε πλανέψει η ξένη ιδεοληψία
ποτέ δεν τελειώνει η ιστορία,
εσύ της πατρίδος θα γίνεις ο σωτήρ,
εσύ της καταστροφής της η αιτία.
Μην αναμένεις από τον ξένο να σε βοηθήσει,
θα το κάνει με ανταλλάγματα σκληρά που θα κοστίσει,
δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη ζωή
ούτε υπάρχει μια λύση και μοναδική
όπως σε μανρώνει η διεθνής εξουσία
στύψε το μυαλό σου και η λύση θα βρεθεί.
Η διάσπαση βοηθάει τον εχθρό,
η αδράνεια φέρνει δυστυχία
μόνον με την συνένωση θα φθάσεις στο σκοπό
θα ζήσεις ελεύθερος χωρίς δουλεία.
Και μην θαρρείς επειδή είσαι δυνατός
ότι είσαι ασφαλής στην καταιγίδα
τα μεγάλα δένδρα πεθαίνουν ευκολότερα
παρά το χορτάρι αν το φάει η γίδα.
Αυτό το γνώριζαν παλιά οι πλούσιοι χορηγοί
και έγιναν του έθνους ευεργέτες
δεν πήραν τίποτα μαζί,
μόνον δυο μέτρα γης
όσο και οι επαίτες.
Τα άσπρα περιστέρια χωριστά και μοναχιασμένα
λεία στις «Αρπύιε», στα ξένα αρπακτικά
τα πεινασμένα
γίναμε βορά στα αρπακτικά πουλιά
και θα χαθούμε οριστικά,
από τα χώματα τα πατρικά
αν δεν κινητοποιηθούμε ενωμένα.
Εσύ το θήραμα, εσύ και ο κυνηγός
αν γρήγορα και δυναμικά αντιδράσεις
θα σώσεις τη φωλιά
θα σώσεις και τα αυγά
οι «Αρπύιες» της παγκοσμιοποίησης
τα αυγά έβαλαν στο μάτι
θα τις αφήσεις να τ’ αρπάξει;
12/5/2011
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ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
Ποτέ τόσοι πολλοί
δεν έπεσαν θύματα συνωμοσίας εν ειρήνη
δεν έχασαν ένα πόλεμο χωρίς ντουφεκιά
που έριξε ένα λαό σε ανείπωτη οδύνη!
Καλύτερα να μην είχα γεννηθεί
να μην αντίκριζα την πατρίδα μου παραδομένη
ή να είχα φύγει λίγο πριν
να μην την έβλεπα εξευτελισμένη!
Ποτέ τόσοι λίγοι δεν έκαναν τόση ζημία
σε ένα έθνος με ένδοξη ιστορία
και ακόμη να είναι εν ζωή
χωρίς να υποστούν την ελαχίστη τιμωρία.
Οι μισθοί πέφτουν συνεχώς,
αυξάνει ολοταχώς η ανεργία!
τα χαράτσια χτυπάνε τη μεσαία τάξη
που θα πάει αυτή η τραγωδία;;
Η Ελληνική πολιτική
σε στυλ οπισθοδρομικής κουρελαρίας
κουβάρι με τον κρατικοδίαιτο συνδικαλισμό
μονίμως σε απεργία η δημόσια υπηρεσία.
Διακόπτει πότε-πότε την απεργία
για 4ωρη στάση εργασίας
για να καταπνίξουν οι κρατικοσυνδικαλιστές
την πλήξη τους και την ανία
να ξαναγυρίσουν στο εξοχικό στην επαρχία.
Η εργασία και φιλοπονία
«μήτηρ πάσης κακίας»
σε περιόδους αργίας και εορτών
απαγορεύεται η απεργία των συνδικαλιστών
κλειδαμπαρώνουν όλα τα γραφεία
και ξεχύνονται στα χωριά και στην παραλία.
Ω! φιλόστοργη Ελλάδα της αγίας ημών οικογενείας
της συνέχειας των τζακιών
της διαδοχής στη έδρα από πατέρα σε γιο
από παππού σε εγγονό,
σε θυγατέρα, γαμπρό και ανεψιό
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για να διαιωνισθεί η συνέχεια της οικογενειοκρατίας
Παπανδρεο-Καραμανλο-Μητσοτακικής μαφίας
Τούτη φορά ελπίζω να πάρει τελειωμό!
Γυναίκα, της λέω, μας περιμένει πείνα και δυστυχία,
ο ποδηλάτης θα μας κάνει άγριο καψόνι
με τη λιτότητα τη χώρα ερημώνει
προμηνύεται βραδιά πολύ κρύα,
η Ανεργία δυναμώνει.,
το ΔΝΤ θα μας κάνει νίλα!
Όαση η Ελλάδα μίζας, κονόμας και ληστείας
προνομίων και πάσης αναισχυντίας
τρωκτικά έφαγαν τα προγράμματα της μεταπολεμικής ιστορίας
(Ούνρα, Σχέδιο Μάρσαλ, πακέτα ΕΟΚ, Ευρώ)
χωρίς δραχμή να πέσει στην πραγματική Οικονομία
όλα πήγαν στο εξωτερικό,
τρισεκατομμύρια πήγαν στην Ελβετία
Δεν είναι αυτό παγκόσμια πρωτοτυπία;
Τράπεζες ληστρικές, τραπεζίτες της τοκογλυφίας
κατασκευαστές της αρπαχτής και ατασθαλίας
όταν κάνει νεροποντή στη Σαλαμίνα
κολυμπούν με σωσίβια στην Αθήνα
Για να γλυτώσουν από τους χειμάρρους
καλούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία
στις κοίτες ποταμών έχουν στήσει κατοικίες
εισβάλλουν τα νερά στα υπνοδωμάτια
στα υπόγεια και στις πολυκατοικίες.
Τώρα εθνικοί εργολάβοι απολαύστε
των δεκαετιών σας την απληστεία
καταβροχθίσατε «πακέτα» μετά βουλιμίας
το λογαριασμό πληρώνει-ως συνήθως-ο λαός
αλλά και σας σας έφαγε ο καρχαρίας
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό
και ο καρχαρίας τον ξιφία
όμως όλοι στερούμαστε ελεύθερη πατρίδα,
αυτή είναι η δυστυχία
Οι Έλληνες γίναμε αλεξιπτωτιστές
ελευθέρας πτώσεως της απελπισίας αεραθλητές
στου «μνημονίου» τις χαίνουσες «μελανές οπές»
φέφτουν και χρεωκοπούν φουρνιές
μαίνεται η φοροκαταιγίδα
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τι έγιναν «τα λεφτά υπάρχουν» τα “success story”
η «ανάπτυξη» και οι «δουλειές»;
καλά κρατούν οι αναδουλιές
για να τα αρπάξουν όλα μισοτιμής και βερεσέ
ΓΑΠ και Σαμαράς στου ΔΝΤ μας έριξε την παγίδα
Κι’ αν το αλεξίπτωτο σου δεν ανοίξει επαρκώς
κι’ αν πέσεις στης εφορίας τα πλοκάμια
στης «περαίωσης» το στόμα το ανοιχτό
του υπουργείου οικονομικών θα σε καταβροχθίσει η Λάμια.
Αυξάνουν οι τιμές εδωδίμων και αποικιακών
τα φάρμακα έχουν γίνει είδος… φαρμακείου
εξαφανίσθηκε η φιλοπατρία των ηγετών
ζούμε στην εποχή του Μνημονίου.
Όταν θάσαι πιά στο φέρετρο νεκρός,
στου Άδη τα σκοτάδια
αίτηση να κάνεις στο θεό
να πάρεις οικοδομική άδεια.
Ο ηλίθιος ημών εξουσιαστής
δηλώσεις κάνει στη Βουλή την άδεια
ακραίος νεοφιλελεύθερος και σοσιαλ (Η)στής μαζί
το λαϊκό εισόδημα έφαγε με τα πάγια.
Ο αρχιψεύταρος της σοσιαλιστικής διεθνούς
ηλίθιος πρωθυπουργός της απελπισίας
βύθισε το πλοίο σκόπιμα στα βαθιά
για να δημιούργήσει ανθρωπιστική θυσία
έτσι θα πάρει ασφάλιστρα παχιά
από την ασφαλιστική εταιρεία.
Εβραιοαμερικανός της Μαργαρίτας γιός
ο βλάκας της διεθνούς παρέας
όταν ο θεός έβρεχε μυαλό
αυτός κράταγε ομπρέλα.
Ο υπουργός προστασίας του πολίτη
υπόσχεται τάξη και «ψαρώνει»
τότε λέω στη σύντροφό μου
θα μας καταστρέψει τούτο το κωθώνι;
γυναίκα φύλαξε τα παιδιά, ο χάρος βγαίνει παγανιά
το λαθρομεταναστευκό τσουνάμι μας σκοτώνει!!
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Πρόπερσι το σπίτι μου έπεσε θύμα ληστείας
από συμμορία «Ελλήνων» εκ Γεωργίας
Και η Αστυνομία; Χμμ
τους έπιασε, τους άφησε
δεν είχε επαρκή… στοιχεία.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΥΨΗ (Αθλητικό)
Το ΔΝΤ μας κυνηγά και μας ματώνει
ο κόσμος τους βουλευτές κράζει και γιαουρτώνει;
εντολές παίρνουν από ξένα αφεντικά
η αστυνομία μας πνίγει με χημικά και μας
σκοτώνει
τους 300 κοπρίτες όμως μια στρατιά τους φυλάεο
και το κράτος τους μπουκώνει.
Αισχροκέρδεια, κλεψιά και ασυδοσία
έρμαια γίναμε της διεθνούς κερδοσκοπίας
από την μια μέρα στην άλλη
στα ύψη πετούν οι τιμές του μεγαλομπακάλη
και οι ‘κοψοχέρηδες’ σαλταρισμένοι
χτυπούν στον τοίχο το κεφάλι
μην το λές αυτοί θα τους ψηφίσουν και πάλι.
Τα είδη διατροφής
χορεύουν πεντοζάλη
το κιλό έγινε μισό
κι’ η δραχμή ευρώ
ίλιγγο μας φέρνουνε και ζάλη!!
Οι τιμές πήγαν στο διπλό
ο μισθός μισός
πεινασμένοι και οι άστεγοι σήκωσαν κεφάλι
πως θα τα βγάλει ο οικογενειακός προϋπολογισμός
του άνεργου μεροκαματιάρη;;;
Πώς να προμηθευτεί τα χρειώδη του μωρού
της οικογένειας το ψωμί, το φαγητό
του γέρου το φάρμακο
πώς να πληρώσεις των ΔΕΚΟ το λογαριασμό;
να τα δώσουμε βορά των αγορών
και στης Νεμέας το λιοντάρι.
Όλα πετούν σε ύψος αστρονομικό ασμένως
πώς να προλάβεις τους «κουλοχέρηδες»
του υπουργείου οικονομικών;
104

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

τους ‘ντερμπεντέρηδες’ των τροϊκανών;
Μια κλωτσιά στα πισινά ολουνών επομένως!
Οι εταιρείες οι κοινωφελείς
πίνουν αίμα ώσπερ κώνωπες ανωφελείς
τα κοινόχρηστα φουσκώνουν σαν σαμπρέλες
SOS!!τον οικογενειακό λογαριασμό ρουφάνε οι
λογαριασμόι σαν βδέλλες!!
Ο λαός ανοίγει τρύπες στο ζωνάρι
ο μεγαλέμπορας το γεωργό κλέβει στο καντάρι
και ο μετανάστης της εκκλησίας το παγκάρι
τα πολυκαταστήματα ανεβάζουν τις τιμές
στο μάνι-μάνι
όταν τελειώσει η λαϊκή η φτωχολογιά
εκκαθαρίσεις κάνει.
Ο διπλομούκουλος χονδρός
μας πετάει το «κοτσάνι»
«όλοι μαζί τα φάγαμε»
τώρα φάτε… παντεσπάνι
Αίντε στον αγύριστο Πάγκαλε…
τσογλάνι!!!
Γίνανε πρόσφατα εκλογές
όπως επιτάσσει η πλανηταρχία
διέταξαν τα πτηνά να μπούνε στα κλουβιά
για να ψηφίσουν ευνοϊκά
αν θέλουν να γλυτώσουν τα…σφαγεία!!
φοβάμαι ότι πρώτα θέλουν στα πεταχτά
να μας πάρουν την περιουσία.
Πριν από την κάλπη ο εξουσιαστής
πάντα φοβίζει τα πτηνά
«αν δεν ψηφίσετε καλά
θα σας σταματήσω την τροφή
θα σας στείλω και στα σφαγεία»
τα δειλά κατουριόνται επάνω τους και απαντούν:
«ότι διατάξετε Κυρία» Πρίτς!!!!
Τα μπουζουριάζει στα κομματικά κλουβιά
όσα ψηφίζουν κατά της Γερμανοκρατίας
κρατάει μόνο μαστίγιο-καρότο δεν υπάρχει πιάστο λαό προβάλλει την Ευρυβία!
η Frau Μέρκελ δίνει εντολάς
στους Χριστοφοράκους, Αντωνάκηδες και σία.
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Ο λαός πάντα σκέπτεται ευφυώς
πάει σαν το λαγό όπου υπάρχει λεία
φεύγει όταν πλησιάζει ο κυνηγός
ή ο σφαγέας της Εφορίας
Χαίρε των ορνιθίων η ευφυΐα!
Μονά-ζυγά δική της η ριξιά
αδιέξοδα μπροστά οδός διαφυγής καμία
το Γερμανικό φιρμάνι λέει ρητά:
«εφαρμογή μνημονίων και αρπαγή
δημόσιας περιουσίας.
διαφορετικά «nein” λεφτά»
στα πτηνά δεν ταιριάζει δημοκρατία
ούτε στην Αρεία Φυλή
και εκεί επικρατεί χειρότερη δουλεία!

ΟΝΕΙΡΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ
Είδα στον ύπνο μου το Τζέφρι σαν Μέγαλέξανδρο,
πάνω στο Βουκεφάλα
με πανοπλία να εξορμά σε δύση και ανατολή
το δόρυ του νάχει ψηλά
να κατακτά την υφήλιο πηλάλα
εύχομαι να ζήσω να τον δω και στην κρεμάλα.
Επιχειρηματία εξοπλισμών είδα τον ΓΑΠ
να φέρνει στη Μαργαρίτα άφθονο χρυσάφι
δουλειές κάνανε με Άκη και ΠΑΠ
τον είδα με στολή φυλακής στο τμήμα
στου Κορυδαλλού το όμορφο παλάτι
Αμήν και πότε η κούφια ώρα νάρθει.
Είδα τον Κωστάκη των «4» ΟΧΙ
που τόλμησε να πει στη συμμορία
ξεκούραστος να ξιφουλκεί σε Αμερική
με σύμμαχο τη Ρωσία
χωρίς να φοβηθεί τη διεθνή μαφία
να βάζει τη χώρα σε τάξη δημοσιονομική
η Ελλάδα να μεγαλουργεί…!!!
Όταν ξύπνησα ήταν ουτοπία!
Είδα τον Αντωνάκη, τον γκαφατζή
να παίζει με τη Ντόρα ζάρια
εκείνη έριξε μια ζαριά τρελή
και έφερε εξάρια
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του πήρε το κόμμα στο π’ και φ’ του έφερε τρομάρα
κι’ αυτός με τη Ντορούλα του σε ερωτικό οργασμό
συνουσία έκανε με την κορμάρα!!
Είδα εκσυγχρονισμένο το ΚΚΕ και ισχυρό
με νέα ηγεσία, χωρίς δογματικό λώρο
είπε όχι μόνον στον εθνικό διχασμό
αλλά αρνήθηκε και το διεθνιστικό μαρξισμό πεισμόνως
Αλλά ξύπνησα αποτόμως!!
Είδα το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, σοβαρό
κόμμα αντι-αναρχικό με ιδανικά και αξία
είχε λέει ενστερνιστεί Αρχαία Ελληνικά ιδανικά
ικανό να αναλάβει τα ηνία
Μια φάπα στα εθνικά θέματα μου έκοψε
την ευτυχία!
Είδα το ΛΑΟΣ να μην κάνει κολοτούμπες
συνεχώς
αλλά μια μόνον κωλοτούμπα
Γιώργο του είπα θα πέσεις και θα τσακιστείς
σταμάτα να τρώς μνημονιακή γαρδούμπα
πιάσε του λαού τα ιδανικά
γιατί ήδη έπεσες στη λούμπα!!
Είδα τα παλιά κόμματα αυτοκαταργημένα
ιδρύθηκαν νέα τοιαύτα αναγεννημένα
καθιέρωσαν την Άμεση Δημοκρατία
όλοι μαζί την κυβέρνηση ασκούν
όχι εθνικό διχασμό και ανωμαλία
Ξύπνησα και ήμουνα στην Ελβετία!!
Να μην ισχύει η λίστα του αρχηγού
κατάργηση της κομματικής πειθαρχίας
η βουλευτική ασυλία στον Καιάδα να ριφθεί
προνόμια, κομπίνες, ρουσφέτια ευνοιοκρατία
ουδεμία
Και ο Άκης μας ξύπνησε στη φυλακή
αλλά πολλοί άλλοι χαίρουν ασυλίας!
Βουλευτές που δεν εργάσθηκαν ποτέ
δεν υπηρέτησαν στρατιωτική θητεία
να μιλάνε για της πατρίδος την τιμή
και να σκίζουν τα ιμάτια τους για φιλοπατρία
μετά μεγάλων ανταμοιβών να μπαίνουν στη Βουλή
να βάζουν το λαό στη γωνία
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Ξύπνησα με ταραχή πολύ και έγραψα: Αρχηγέ ντροπή
Εκάς στην κομματοκρατία!!
Είδα χωρισμένο το Κράτος από το παπαδαριό
καθιέρωση της Ανεξιθρησκίας
το Αθηναϊκό κράτος είδα ότι έγινε Ελληνικό
οι μετανάστες πήγαν στην Ασία
Ξαφνικά ξύπνησα με ταραχή πολύ
στο σπίτι μου κάνανε οι Γεωργιανοί ληστεία!!
Με εμπρηστικές δηλώσεις
ντόπιοι και ξένοι πολιτικοί
ρυπαίνουν το περιβάλλον
οι ‘μπαμπουίνοι’ των Βρυξελλών
εκφοβίζουν τη Μπάμπο στο Ζευγωλατιό
και στους Φούρνους τη Μιχάλω
κι’ η «σκύλα» του Βερολίνου ανησυχεί
να πάνε καλά οι αριθμοί
και οι άνθρωποι στο διάολο
Ω! δυστυχία μου να ζει κανείς ή να μην ζει;
Κουράγιο !!!
Είδα όνειρο εφιαλτικό
ότι ξαναγύρισαν οι καρεκλοκένταυροι
της πασοκοκρατίας
νέα φουρνιά τρωκτικών και Αρμαγεδδών χρεοκοπίας
σε αγαστή συνεργασία με τη Ν.Δ.
επανέφερε την επάρατη Αποστασία
παρότι όλοι τους δούλεψαν για το «καλό»
ο λαός τους έφερε ξανά στην εξουσία;
Δεν ήταν εφιάλτης περαστικός;
Ξανάρθε η δικέφαλη συμμορία.
Πλάι στο γραφείο τους έχουν ένα κρεβάτι
να παίρνουν ένα υπνάκο όταν λάχει
ροχαλίζουν στη Βουλή πρωί και βράδυ
αδιάβαστα περνούν τα νομοσχέδια στις μικρές ώρες
στο βαθύ σκοτάδι
προνόμια, επιδόματα, αμοιβές
αυτό το μαγαζί πολύ … μπάζει.
Προέκυψε οικονομία στην Υγεία
έκλεισαν όλα τα νοσοκομεία
έχασαν οι γέροι φάρμακο και ιατρεία
απολύονται γιατροί αργούν και τα χειρουργεία!!!
Πώς να μην προκύψει οικονομία;
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Το πιο εύκολο να βγεις στην ανεργία
πρώτος λαχνός η εξεύρεση εργασίας
όσοι δεν πάνε μετανάστευση πάνε στην επαρχία
να εργασθούν στη γη και αγροτική οικονομία
σε λίγο θα ζητάς τσοπάνη με διδακτορικά πτυχεία.
Για όλα υπάρχει λύση στην πολυκατοικία
μόνον που μερικοί την περιμένουν από τη Καγκελλαρία
έγνοια σας και οι Έλληνες είναι οι ίδιοι αλλαγή
όπως πάτε θα σας διαλύσουμε το μαγαζί
και την ευρωπαϊκή σας «τραπεζοκρατία».
23/5/2012

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ
Είμαστε ευκολόπιστοι και πάντα προδομένοι,
παίρνουμε όλα τα κακά που μας σερβίρουνε οι ξένοι,
ακόμη δεν μάθαμε από την μακραίωνα ιστορία,
ότι η προδοσία τους είναι θέμα ημερομηνίας
στην τρικλοποδιά μαθημένοι..
Μήπως πρέπει να φερόμαστε σαν τον Μακιαβέλι;
Όχι! Το ηρωικό ήθος της φυλής μας κάτι τέτοιο δεν το θέλει,
πρέπει να θεωρήσουμε εθνικό,
ότι είναι ηθικό και ηρωικό,
εκείνο είναι τελικά ωφέλιμο και αληθινό.
Αυτό που βγαίνει από την Ελληνική ψυχή
και το μυαλό,
είναι κατά κανόνα αληθινό,
και όχι αυτό που θέλει ο κάθε δόλιος να μας περάσει,
για να σκλαβώσει το λαό και στον ύπνο να μας πιάσει.
Τον πόλεμο μη φοβηθείς,
γιατί των πάντων είναι πατήρ και πρωτολάτης,
διεξάγεται κάθε στιγμή χωρίς διακοπή,
και νικητής είναι ο αγωνιστής
και όχι του εχθρού ο αγωγιάτης.
Μάχονται σ’ αυτόν όλες οι γενιές,
αυτές που έφυγαν, οι παρούσες,
και οι μελλοντικές,
μην τις χρεώνεις όμως πρόσθετα βάρη
με τις δικές σου αποκοτιές.
109

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Έλληνα αγωνιστή θέλει η φυλή γενναίο,
όχι ετεροκαθοριζόμενο, νωθρό και ‘αφισοκολλητή’,
να είναι σαν τον Αχιλλέα ορμητικός,
σαν τον Οδυσσέα πολυμήχανος και ευρυματικός
και σαν τον Απόλλωνα πνευματικός
εύψυχος, ελεύθερος και ρωμαλέος.
Η φυλή μας ήταν πάντα «ολόρθη και στητή»
τώρα ο Έλληνας έχει υπνωτιστεί,
έχασε την Παιδεία και την Εθνική Αγωγή,
στέκει πικραμένος και έχει αποδιοργανωθεί,
βαδίζει μόνος του στον τάφο για να μπει;
Ω! πατέρα Δία σταμάτα τούτη την παρακμή;
Έλλειψη στόχων, οραματισμών
και εθνικών προσανατολισμών,
είναι η αιτία των σημερινών μας στεναγμών,
αχρείοι πολιτικοί έμαθαν τον Έλληνα με δανεικά να ζει
τα ιδανικά είναι καλά ψητά, τρώγονται και γιαχνί;
και τώρα με το δίσκο για ζητιανιά
επαίτης έγινε ο Ελληνας Ζορμπάς και ο θεριακλής
Όλοι έχουν εις βάρος μας διεκδικήσεις,
ο κάθε δόλιος γείτονας κάτι ζητάει ν’ αποκομίσει,
«πας ανήρ ξυλεύεται δρυός πεσούσης»
όμως οι πρόγονοι μας έχυσαν αίμα για τη γη ετούτη
ο πατέρας μου έφαγε στο Κιλκίς
βόλια στο κορμί του και μπαρούτι.
Κάθε πρόβλημα ζητούν να λύσουν μεμονωμένο,
ο Ελληνικός κόσμος μοιάζει με δοχείο ραγισμένο,
χρειάζεται καθολική ιδεολογία και εθνική περισυλλογή,
με τα φαύλα ΜΜΕ και την κομματοκρατία η άνοιξη αργεί.
Την 5η Φάλαγγα υπηρετούν οι πνευματικοί ταγοί,
την Πρώτη Αιτία αγνοούν της σημερινής πτώσης και παρακμής,
για ν’ αγαπήσεις τον κόσμο σαν καλός διεθνιστής,
για την πατρίδα σου και το λαό σου πρέπει πρώτα
να πολεμήσεις σαν στρατιώτης και αγωνιστής.
Οι πρόγονοι μας σε τούτη τη γη είναι ακόμη ζωντανοί,
οι αγέννητοι συμμετέχουν στην σημερινή καταστροφή,
τούτη η γενιά όλα τα ξεπουλάει για ένα φραπέ και λίγο ψωμί,
όμως την κύρια ευθύνη έχουν οι αχρείοι πολιτικοί.
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Αυτοί πρέπει να κριθούν και να λογοδοτήσουν στην Ιστορία,
πως έσυραν τη χώρα στα νύχια της πιο στυγνής τοκογλυφίας;
ποιοι παραμέλησαν και ποιοι λεηλάτησαν τα κρατικά ταμεία;
ο λαός σύντομα θα τους κρεμάσει στην κεντρική πλατεία
για να εξαγνισθεί η Ύβρις στην Τραγωδία.
Είδα κρεμασμένη μια πινακίδα σε μια γωνία:
«Ζητείται, έγραφε, Φιλοπατρία»
κανείς νέος δεν προσήλθε να εργαστεί αφιλοκερδώς
στην «φιλική εταιρεία»,
ενώ στο κόμμα και στην ομάδα γίνεται οπαδός από …βλακεία.
13/8/2013

ΤΑ 30 ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
Μύθοι μύθοι παραμύθι,
το κουκί και το ρεβίθι,
που μαλώναν οι Εβραίοι,
για ένα ψάρι, για ένα χέλι,
και το κόκκινο τσεμπέρι.
Η Εβραϊκή μαφία στον πλανήτη,
τώρα έχουν γίνει κροίσοι,
τον κόσμο έχουν με το χρήμα κατακτήσει,
συνωμοσία παγκόσμια έχουν στήσει,
τους «γκοιμ» και λευκούς θέλει να εξαφανίσει,
παγκόσμια δικτατορία του «Big brother»
να εγκαταστήσει.
Πως έφθασαν της ερήμου οι βοσκοί,
όντας τότε λεπροί και πειναλέοι,
τώρα να κατέχουν αστρονομικά πλούτη και ισχύ,
θησαυρός στα σεντούκια τους αφειδώς να ρέει;
τούτο το παραμύθι εν συντομία σας το λέει:
Πρώτος ο Ηράκλειτος τη ‘διαλεκτική’ έχει καταδικάσει,
Θέση, Αντίθεση και Σύνθεση, παράλογη σύζευξη, σοφιστική απάτη,
κι’ ο Σωκράτης βραδύτερον είχε σφόδρα εναντιωθεί,
χωρίς συνάφεια, αλληλουχία κι’ έξω από κάθε λογική ηχεί,
η Μαρξιστική και Εγελιανή κοσμοθεωρία,
είναι σαθρή και ουτοπιστική,
με το «διαίρει και βασίλευε» ο κόσμος βαίνει στην καταστροφή
και όχι στη σωτηρία
Πρόκειται για απάτη που κατέστρεψε τη Ρωσία!
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Εβραίοι μεγιστάνες στους αποβλακωμένους ‘goims’ έστησαν παγίδα,
τον «σοσιαλισμό» έκαναν της Δικαιοσύνης προμετωπίδα,
την ελεύθερη οικονομία έπιασαν στα δίχτυα τους σαν μαρίδα,
και ενώ η Εβραϊκή νομενκλατούρα καταβροχθίζει τον πλούτο σαν ακρίδα,
οι πολλοί μοιράζονται τη μιζέρια και τα λίγα.
Με το ‘σοσιαλισμό’ υποδούλωσαν πληθυσμούς,
με «τις Αβραμικές θρησκειες» κατέστρεψαν πολιτισμούς,
τώρα προχωρούν ακάθεκτοι με τη σημαία του μονεταρισμού,
για παγκόσμια δικτατορία του «Μεγάλου Αδελφού»,
έχουν περισφίξει όλους τους λαούς,
δραστική μείωση κάνουν του γήινου πληθυσμού,
ερείπια αφήνουν παντού, στάχτες και σκουπίδια.
Το Κεφάλαιο δεν είναι πάντα κακό,
είναι καλό όταν το λαό ταΐζει,
όταν αυξάνει τις παραγωγικές δυνάμεις,
νέες τεχνολογίες και θέσεις εργασίας μας χαρίζει.
Το Κατεστημένο αλλάζει πρόσωπο αλλά τρίχα δεν αλλάζει,
πάντα βρίσκει υπηρέτες και το λαό δελεάζει,
άπληστα το ψωμί του φτωχού με δολιότητα αρπάζει,
σαν πιπέρι τον τρίβει και στα πεδία των μαχών τον σφάζει.
Τριάντα πλοκάμια έχει η Εξουσία. Ωρα να πληροφορηθείς,
και στο προσκέφαλο σου να τα βάλεις:
Πρώτος πλόκαμος Ο Λευκός Οίκος-Πρόεδρος-και το Κογκρέσο της Αμερικής /The
US Presidency-Congress (1), έχουν αλωθεί
διεθνές συνωμοτικό κέντρο ουσιαστικά τον πρόεδρο προστάζει,
όμηροι είμαστε όλοι των μεγαλοτραπεζιτών και της Wall Street,
όλους μας κρατάει το παρακράτος του Ισραήλ και μας εξουσιάζει
κι εμείς στέκουμε δειλοί και πελινδοί.
Δεύτερος πλόκαμος η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων
/ Federal Reserve Bank (2),
δεν είναι τράπεζα Αμερικανική,
ούτε των αποθεμάτων,
παραχαράσσεi δολαρια με σφραγίδα Εβραϊκή,
κορυφαίων μαφιόζων αποβρασμάτων,
χρηματοδοτεί κρίσεις, δικτατορίες, πολέμους, υπεύθυνοι παγκόσμιων εγκλημάτων,
τ’ αφεντικά σιωνιστές Οβριοί,
με βουνά θυμάτων και ελλειμμάτων
με ποταμούς χρεών έχουν πνίξει την Αμερική των θαυμάτων.
Τρίτος πλόκαμος Τράπεζες-Μεγαλοτραπεζίτες-Καρτέλ
/’Banks-Bankers’-Cartel (3)
τοκιστές, σουλατσαδόροι, δανειστές,
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Μασόνοι, Ιλλουμινάτοι και της υφηλίου κακούργοι-εκμεταλλευτές,
δύο δυναστείες οι πιο ξακουστές,
Rockefeller και Rothschild
βασιλείς άνευ στέμματος ύπατοι αρχισιωνιστές.
Τέταρτος και πέμπτος πλόκαμοι Ολιγάρχες/Oligarchs’ (4)
και Νέα Τάξη Πραγμάτων/›New World Order’ (5)
των εξωχώριων πολυεθνικών,
και των μαφιόζικων funds αλογάριαστων λογαριασμών,
250 εξ αυτών διαθέτουν το μισό πλούτο της Γης άυλων και υλικών πραγμάτων,
με αεροπλάνα, βίλες, κότερα μέγιστων διαμετρημάτων,
μεγιστάνες της Νέας Τάξεως Πραγμάτων,
καρχαρίες των αθώων θηραμάτων
αυτούς πρέπει να στείλουμε στη χώρα των ασωμάτων.
Έκτος πλόκαμος οι Εκλεκτοί/Chosen (6)
το Εβραϊκό έθνος των «συναγωγών»
«περιούσιος λαός» στρατοκρατών και ναζιστών,
Εβραιοκρατούμενη η Αμερική και Γερμανία,
την Ελλάδα έχουν μεταβάλλει σε αέναου χρέους αποικία.
Έβδομος πλόκαμος η ‹Wall Street’ (7),
εκεί παίζονται τα πιό βρώμικα κερδοσκοπικά παιχνίδια,
αποκομίζουν αστρονομικά κέρδη ακόμη και από του πολέμου
τ’ αποκαΐδια,
τα golden boys παίζουν με χαρτιά σημαδεμένα
με τράπουλα την ίδια,
με κλεπτοκρατική λογιστική σπάνε των εθνικών οικονομιών τα παΐδια,
κι’ εμείς στον κόρφο μας ζεσταίνουμε φαρμακερά Εβραϊκά φίδια.
Όγδοος πλόκαμος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
/ the United Nation (8),
μια διεθνής νόμιμη αυταρχία, υπό Αμερικανοσιωνιστική ηγεμονία
στη θέληση των μεγάλων υπακούει με την αρνησικυρία,
το βέτο ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατίας,
την θεσμοθετημένη αυτατρχία στηρίζει των ισχυρών τη βία.
Ένατος πλόκαμος το Αστυνομικό Κράτος
/ ‘Police State’ (9)
κόντρα στην δημοκρατία,
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στου ατόμου την ελευθερία,
τάγματα εφόδου, χημικά και τρομολαγνία,
του «BIG BROTHER» η τεχνολογική τρομολαγνία
Δέκατος πλόκαμος το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
/ International Monetary Fund (10),
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καταστρέφει λαούς, τους βάζει στο ψυγείο,
με νόμους καταπίεσης και κανόνες τοκογλυφικούς,
όπου πάτησε άφησε κρανίου τόπους και κόκκαλα σωρούς,
την Ελλάδα έχει βάλει τώρα στο σφαγείο.
Τους άλλους είκοσι πλοκάμους θα σας εξιστορήσω εν συντομία:
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
/ Non Governmental Organization (11),
η 5η Φάλαγγα των Οβριών,
για την διάλυση των αξιών,
την εξαφάνιση των πανάρχαιων πολιτισμών,
κυνηγήστε τους γιατί μας καταστρέφουν το παρόν,
το μέλλον και το παρελθόν.
Παγκοσμιοποιητές / Globalists (12)
πληρωμένοι κονδυλοφόροι αριστεριστές,
διαλύουν τα έθνη οι διεθνιστές της απωλείας
αρνητές πατρίδος, πατρώας θρησκείας και οικογενείας.
Οικογένειες ‹Rockefeller’ και Rothschild (13)
της Αμερικής και της Ευρώπης οι βασιλείς χωρίς στέμμα,
το φιδιού έχουν εγκέφαλο, των Ανουνακι το αίμα,
θυσιάζουν λαούς στο βωμό των πολυεθνικών με το «πολιτικώς ορθόν» ψέμα.
Ο Νεοναζισμός / Neonazi (14)
πέθανε αλλά τώρα τον νεκρανασταίνουν,
τα πρόσωπα του Σιωνοφασισμού,
ποτέ τους δεν πεθαίνουν.
το Αμερικανικό Πεντάγωνο/Pentagon (15)
σαν τα στάχυα λαούς θερίζει
και τους κάνει θημωνιές
τα πυρηνικά όπλα εσαεί εκσυγχρονίζει,
πόλεις με τα βομβαρδιστικά γκρεμίζει,
πάνω στα οστά νεκρών τις ξαναχτίζει
με τις πολυεθνικές.
το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο /ΝΑΤΟ (16)
την Ευρώπη κρατάει υπό κατοχήν,
με εξοπλιστικές δαπάνες την εξοντώνει,
την προστατεύει από τον «μπαμπούλα»
που το ίδιο ενσαρκώνει.
Μυστικές Υπηρεσίες / Secret Servises (17)
(CIA, NSA, Echelon, Μ15, Mossad)
σύγχρονη Λερναία Ύδρα ήτις «τα πανθ’ ορά» και δαγκώνει,
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με το βλέμμα της πάντες παρακολουθεί
και μας φακελλώνει.
Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων
Counsel of Foreign Relation Affair (18)
Εβραϊκός εγκέφαλος «σοφών»
τις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ σχεδιάζει,
κι’ όποιος τολμήσει ν’ εναντιωθεί,
τον καταχερίζει και στον μαυροπίνακα τον ‘ βάζει’.
Ε.Ε, Βορειο-Aμερικανική Ένωση (19)
(Αφρικανική και Ασιατική Ένωσηπρος το παρόν δεν τους βγαίνει)
η Ευρασία (Ρωσία-Κίνα) τώρα τους υπερβαίνει,
καθώς την Αμερική κάποια δύναμη την αδυνατίζει και τη σκοτώνει,
το δόγμα της «συγκρατήσεως» (containment) της Ρωσίας μεγαλώνει
Λέσχη Μπιλντερμπεργκ/›Bilderbergers’ (20)
διεθνείς προδότες της Εβραϊκής συμμορίας,
κακόφημη λέσχη από ειδεχθείς εγκληματίας,
βυσσοδομούν κρυφίως μύριας κακουργίας.
Τριμερής Επιτροπή/Trilateral Commition (21)
συμμετέχουν πολεμοχαρή Αμερικανικά θηρία,
άπαντες υπονομεύουν την Αμερικανική Συμπολιτεία.
Τεκτονισμός/Διεθνής Μασονία (22)
(στοές,skull and bones AHEPA, AIPAC κ.α)
από παλιά προωθεί εβραϊκούς σκοπούς με παγανιστικό μανδύα,
μην πιστέψεις σαχλαμάρες περί φιλανθρωπίας,
προδότες είναι της πατρίδας με μυστριά και με λοφία.
Ολοκαύτωμα/›Holocaust’ (23)
το προβάλλουν σαν νέα πανθρησκεία,
καθότι οι παλιές είναι φθαρμένα εργαλεία,
φέρνει βέβαια και μπόλικο χρήμα στα ταμεία
τώρα το έκαναν παγκόσμια ιστορία.
Δογματικές Μονοθειστικές Θρησκείες/
‘Forces of Darkness’ (24)
(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός)
η Αβραμική θρησκεία κρατάει όμηρο τον Ελληνισμό,
Δύση και Ανατολή υπόδουλη
στον ίδιο εχθρό, στην ίδια ανοησία,
αναβιώστε και πάλι τη Πατρώα μας Θρησκεία
εκεί είναι η δική μας σωτηρία.
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Τρομοκρατία/Αλ-Κάιντα/›Al Qaeda’ (25)
εδρεύει στο Αφγανιστάν ελέγχεται από κέντρα μυστικά,
επιχειρεί παντού όπου συμφέρει την Αμερική,
κατευθύνεται από εμίρηδες, το NSA, τη Mossad και από τη CIA,
πολύ σκοτάδι, δόλος, αίμα, χρήμα, ναρκωτικά
εγκλήματα και προδοσία.
Υποτακτικές Κυβερνήσεις/
Stooges Governments (26)
παριστάνουν τις δημοκρατικές,
είναι όμως υποτακτικές,
με νόθες και παραχαραγμένες εκλογές
και με ψέμματα γελοία
εκτελούν των αφεντικών τις εντολές
(Ουάσιγκτον, Βρυξελλών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ,
ΔΝΤ) υποζύγια στους Ολιγάρχες και
στα πολυεθνικά θηρία
Κοινοβούλια/Parliaments (27)
λόχοι τυφεκιοφόρων εισοδηματιστών,
εντολές εκτελούν των τοκογλύφων και τροϊκανών,
μνημόνια ψηφίζονται υπό Ελλήνων ηλιθίων και βλακών,
και τα οικονομούν τρελλά από τον γλίσχρο προϋπολογισμό
300 ψεύτες, κλέφτες, λωποδύτες και εθνοπροδότες
στην υπηρεσία της Καγκελαρίας και των Βρυξελλών.
Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως/Media (28)
όταν κελαηδάνε τα γεράκια,
μας παριστάνουν τα παπαγαλάκια
χωρίς ντροπή, χωρίς σεβασμό εξαπατούν του καναπέ
τ’ «αρνάκια»
ύστατος στόχος τους να τους πάρουν τα ψηφαλάκια.
Ανάκτορα Μπάκινχαμ/Buckingham Palace (29)
η σφηκοφωλιά των Βαβυλωνίων Ανουνάκι,
κατάγονται, λέει, από το Σείριο,
αλλά θανάσιμα μισούνε τον κοσμάκη.
O Εγκέφαλος του Ουροβόρου Όφεως/
the taileating Snake (30)
άλλοι λένε τα δύο R-R τα φαβορί
άλλοι ότι ο νέος Φύρερ θα εμφανισθεί συντόμως στην Ιερουσαλήμ,
μετά το χτίσιμο του ναού του Σολομώντος,
Σάυλοκ Μολόχ και Ραββίνοι είναι οι αρχηγοί τους
επί του παρόντος.
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Τώρα που τα 30 πλοκάμια της Ύδρας έχεις γνωρίσει,
καθήκον σου σαν νέος Ηρακλής να τα πολεμήσεις,
με την πέννα και το σπαθί τα πλοκάμια της να αποκόψεις,
την κεφαλή του φιδιού πριν λειώσεις,
από τα χρήμα να το απογυμνώσεις.
Φώτα παντού πρέπει ν’ ανάψεις,
το τέρας που έχουμε μέσα μας πρωτίστως
να καυτηριάσεις,
τα Ελληνικά Γράμματα στους νέους να διδάξεις,
Ιλιάδα και Οδύσσεια να διαβάσεις,
τη μάχη του Μαραθώνα και Σαλαμίνας να τους μάθεις.
Όταν έχεις χάσει την Εθνική σου Ανεξαρτησία,
πρέπει να πληροφορηθείς την Πρώτη Αιτία,
και όχι να κάνεις εμφυλίους και αιματοχυσία,
το «διαίρει και βασίλευε» τρέφει 6τ η διεθνής εξουσία.
Μάθε ότι το θηρίο έχει τρομερή προσαρμοστικότητα
και μικρή καρδιά,
ενεργεί με ψέμα, δόλο, προστυχιά κσι πανουργία
αλλάζει χρώματα σαν χαμαιλέων,
σταθερά κρατάει μόνον τα «Βιβλία του τα Ιερά»,
γίνε Περσέας και σύ κόρη Αθηνά,
χτυπάτε την Ύδρα στην καρδιά με τη Σοφία.
18/9/2013

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΡΩΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
Ο λαός της μεταπολίτευσης μεταλλάχθηκε,
με δανεικά τράφηκε και δεν τον νοιάζει
από τα κόμματα ετεροκαθορίσθηκε και εκμαυλίστηκε
τους ενόχους δεν κυνήγησε να τους δικάσει
κοιλιόδουλος πίθηκος στον καναπέ τη βγάζει.
Ο λαός από ξένες τοξίνες προσβλήθηκε
με κάθε είδους ναρκωτικά αποκοιμήθηκε
από τα ‘μίντια’ και τις μυστικές στοές χειραγωγήθηκε
σε βαθύ λήθαργο τελικά βυθίστηκε
και το δηλητήριο αναχαράζει.
Από ντόπιους και ξένους εξουσιαστές βιάσθηκε
για το μέλλον των παιδιών δεν νοιάστηκε
από πολιτικούς απατεώνες οικτρά εξαπατήθηκε
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από ημετέρα και ξένα τρωκτικά το βιος του ροκανίστηκε
και αυτός ακόμη τους απατεώνες βγάζει.
Ο πολίτης παντελώς φιμώθηκε
ιδιώτευσε και περιθωριοποιήθηκε
με επαχθή βαρίδια σαν Άτλαντας φορτώθηκε
περιφρονήθηκε, χλευάσθηκε, κακοποιήθηκε
αλλά δεν αλλάζει.
Ο λαός φοβερά εμπαίχθηκε
κατάφωρα εκφοβίστηκε και εκβιάστηκε
άνεργος πείνασε και ημιθανής σωριάσθηκε
και σαν επαίτης το χέρι άπλωσε
αλλά δεν ενώθηκε και δεν αγωνίστηκε.
Από την πολιτική μαφία προδόθηκε
βαριά πόνεσε και πληγώθηκε
από ντόπιους και ξένους δυνάστες καταδυναστεύτηκε
η πατρίδα του από ντόπια και ξένα αρπακτικά ληστεύτηκε.
Τα καταστήματα με λουκέτα κλειδαμπαρώθηκαν
τις πολεμικές οφειλές τα θύματα ουδόλως εκαρπώθηκαν
τα παιδιά του αυτοκτόνησαν και μετανάστευσαν
μύρια δεινά σαν Σίσυφοι εβάσταξαν
αλλά δεν επαναστάτησαν.
Ο Έλληνας τους «σωτήρες» του αρνήθηκε
κάποτε από το βαθύ λήθαργο αφυπνίσθηκε
με το διαδίκτυο την αλήθεια πληροφορήθηκε
αυτοκαθορίσθηκε και τότε εξοργίστηκε
όταν στις πλατείες ξαμολύθηκε το σύστημα θορυβήθηκε
τον έρανε με χημικά και κείνος προβληματίστηκε
είχε να κάνει με αναρχικούς, ξένους μισθοφόρους και με ΜΑΤ
μήπως σε εμφύλιο πόλεμο τον έσυραν;
Γιαυτό οπισθοχώρησε και παραιτήθηκε,
όχι δεν του έλλειψε η καρδιά
Ο λαός βροντοφώναξε νέο ΟΧΙ, κι’ η Γη δονήστηκε
τους εξουσιαστές μούντζωσε και γιαούρτωσε
επαναστάτησε αλλά ακόμη δεν ενίκησε
το 4ον Ράιχ ακόμη δεν στραπατσαρίστηκε.
Αλίμονο, ο εχθρός τίποτα ως τώρα δεν έχει κατάλαβει
στον «Κορυδαλλό» θα κελαηδήσουν, όσοι δεν πάνε στον Άδη
ότσν το όπλο στο Γουδή θα κροταλίσει
η θέα της Αγχόνης κάποιους θα ριγήσει.
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Ο δωσιλογισμός και η προδοσία σύντομα θα τελευτήσει
Άμεση Δημοκρατία και νέο Πολίτευμα
έχει πέσει ο σπόρος και θα ανθήσει
η Βουλή από νέους επαναστάτες θα γεμίσει
η Ελλάδα πέπρωται να ζήσει και θα ζήσει.
Μάιος 2012

Ή ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΕΙΣΑΙ Ή ΣΚΟΥΛΙΚΙ
Αν δεν ανέβεις στου Ολύμπου τις κορφές,
τον Ήλιο δεν αντικρίσεις της Δικαιοσύνης,
δεν βγεις από το σπήλαιο με τις απατηλές σκιές,
δεν νοιώσεις του έρωτα τις χαρές και την οδύνη,
αν δεν αγαπήσεις τους ποιητές,
αλλά ενεργείς δίχως, φρόνηση, ανδρεία και σωφροσύνη,
τότε δεν είσαι άνθρωπος εσύ,
αλλά πίθηκος, είδος ανθρωποειδές,
από τα παραδεισιακά νησιά Μπικίνι.
Αν από τα κοινά αποκοπείς,
και σε κομματικές συμμορίες συμμετέχεις,
αν καλύτερο τον κόσμο δεν οραματιστείς,
και το κακό μέσα σου εκτρέφεις,
αν από το στίβο της πολιτικής απομακρυνθείς,
και την περιφρονήσεις,
τότε δεν είσαι άνθρωπος εσύ,
άχθος αρούρης γεννήθηκε και σκλάβος
θα ψοφήσεις.
Αν τη δολερή Έριδα με τα κόμματα υπηρετείς,
τα μήλα της διασπείρεις,
την ενότητα και συνοχή στη ράτσα μας δολοφονείς,
στην ξέρα του χρήματος έχεις εξοκείλει,
δεν είσαι άνθρωπος εσύ, αρχάνθρωπος που ζεις
μέσα στη Γη την κοίλη.
Αν τους κραδασμούς των καιρών δεν αισθανθείς,
στους καημούς της κοινωνίας δεν ακουμπήσεις,
με το κακό δεν κονταροχτυπηθείς,
παραδοθείς στην άνομη εξουσία
και συνθηκολογήσεις
τότε δεν είσαι πολίτης εσύ
αλλά είλωτας και τρωγλοδύτης.
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Αν στο σφαγείο τη χώρα σου οδηγούν,
με ειδεχθή σκληρότητα την έχουν γενοκτονήσει,
η ανεργία στο ζενίθ έχει εξ αιτίας των εκτοξευτεί,
αλλάζει κλαρί η νιότης μας,
κι’ αυτοί τροχίζουν το
μαχαίρι που θα μας διαμελίσει
εσύ ο πολίτης δεν πρέπει ν’ αδιαφορήσεις
Αν το καράβι το πάνε να βυθιστεί,
και συ δεν ανησυχήσεις,
αν από την σημαία του δεν συγκινηθείς,
και μπροστά της δεν δακρύσεις,
αν στους ήρωες δεν σταθείς προσοχή,
και δεν τους χαιρετήσεις,
σε τούτη τη γη δεν πρέπει να ζεις,
σε άλλη χώρα να μετοικήσεις.
Αν σου έχουν βάλει ψεύτικες ενοχές,
κι’ συ τις έχεις υιοθετήσει,
σε ταΐζουν με εμφυλιοπολεμικό μαζοπολτό
και συ δεν τον έχεις απολακτίσει,
αν σου έχουν αλλάξει το φίλτρο το Ελληνικό,
και με κρασί διεθνιστικό σε έχουν μεθύσει,
εσύ μην τα δεχθείς,
στα μούτρα να τους τα τρίψεις
Αν σε «εγκληματικές Χρυσαυγιάδες» σε καλούν
σε διώξεις εθνικιστών Ελλήνων να πρωτοστατήσεις
και συ με αφροσύνη τα δεχθείς
και σε νέο εμφύλιο ξιφουλκήσεις
τότε δεν είσαι πολίτης εσύ,
ή εξουσιαστής είσαι ή σκουλίκι.
6/10/2013

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΡΥΧΑΤΑΙ
Βρες στην ψυχή σου την Συμπαντική Αρμονία
σύνδεσε την με την Συλλογική Ψυχή
βάλε σε τάξη την χαοτική σου Αταξία
με τη συμπαντική Αλήθεια να λουσθείς
γιατί εσύ είσαι το πρόβλημα
και η λύση είσαι εσύ.
Δεν υπάρχουν αριστεροί, κεντρώοι και δεξιοί
υπάρχουν Έλληνες πολίτες πατριώτες
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έχουμε κοινά συμφέροντα όλοι εμείς
ξένα συμφέροντα υπηρετούν οι πραιτοριανοί,εθνομηδενιστές, προδότες
να τους απομονώσεις και από αυτούς να απομακρυνθείς
του εθνικού διχασμού τους θιασώτες.
Έλληνα!! μην αναμένεις από την κομματοκρατία
κάποιο θαύμα
ούτε από τους βαρβάρους να σωθείς
τραβάει μπροστά της επανάστασης το άρμα
εσύ θα διορθώσεις το δικό σου σφάλμα
και όχι προσκυνημένοι και δειλοί.
Μεταρρυθμίσεις και Αναγέννηση ζητάει η κοινωνία
αναίμακτη, χωρίς ξένη καθοδήγηση και Κατοχή
πανελλήνιο εγερτήριο για παλλαϊκή απαίτηση
για Άμεση Δημοκρατία
γκαστρωμένη είναι η χώρα, ώρα το νεογνό να γεννηθεί.
Ο Εθνεγέρτης Μίκης δεν αποκαλύπτει, δεν κρύβει
μόνον σημαίνει με τη μουσική
η παγκόσμια επανάσταση το κατώφλι της Γης διαβαίνει
ο τράχηλος του Έλληνα σκλαβιά δεν υπομένει
μέγιστο έγκλημα η παράδοση της χώρας αμαχητί
η εθνοπροδοσία τράβηξε πολύ
ώρα για κάθαρση και τιμωρία παραδειγματική.
Με το Σύμπαν επαφή να λάβεις
στη Φαιά Υλη και Ενέργεια δώσε φως να φωτισθεί
το άρρητο «Ορφικό Αυγό» να αποκαλύψεις
όχι φυσικά με την Ιουδαική ψυχή
τη συμπαντική Αλήθεια με τους συνανθρώπους σου
να κοινωνήσεις
και τους καυμούς τους να μοιρασθείς.
Πρώτα να αλλάξεις ριζικά τον εαυτόν σου
το σώμα σου είναι της ψυχής σου η φυλακή
εργάσου για το ΕΜΕΙΣ αφιλοκερδώς, χωρίς εμπόδιο
το ΕΓΩ σου
τον εαυτόν σου όμως μην παραμελείς.
Ενωμένοι να διώξουμε την πρώτη αιτία
που μας τυραννάει από την αρχή
να στείλουμε στη φυλακή ή στην αγχόνη
τους ενόχους
και τους δωσίλογους της ξένης Κατοχής
μήπως έτσι ξαναβρούμε Ελευθερία, Αυτάρκεια και Αρετή.
121

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Τούτες τις ώρες να μείνουμε ενωμένοι
στο εσωτερικό μέτωπο αρραγείς,
μόνον η συνένωση μας σώζει
από εθνική και ανθρωπιστική καταστροφή.
Έλληνες ας αισιοδοξούμε!!!
όσο ο Αγών διαρκεί υπάρχει Ελπίς
όλοι μαζί αγωνιστικά να πορευθούμε
τίποτα δεν έχει οριστικά χαθεί
στα χέρια μας κρατάμε τη λύση
στον ψήφο μας την καταστροφή!!
6/4/2011
Ευχαριστώ θερμώς την καλή φίλη φιλόλογο-ποιήτρια κ. Ιωάννα Κόκλα για την ευγενή
καλοσύνη της να φροντίσει για την επιμέλεια του ποιήματος «Η Ζωή εν Τάφω»

Η ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ
Αλγεινότατος ο εικοστός πρώτος αιών,
πανδημία θανάτου το κακό του ολέθρου έχει γίνει
κι αν είν’ έτσι ο κόσμος μια μαυρόπεπλη έρημος
που το καλό; που το κακό; τα πάντα οδύνη…
Μας ρίχνουν όλους στου χάους τη δίνη
φωλιά αρπακτικών η εξουσία,
ολετήρας του λαού η γραφειοκρατία,
φακελάκια στην Πολεοδομία, Υγεία,
πλήρης διάλυση και στην Παιδεία.
Βαριά ασθενεί το Κράτος κι η Πολιτεία
αντικαταστάθηκε απ’ το χρήμα η Δημοκρατία,
αδηφάγοι ολιγάρχες, αρπακτικά πέφτουν με μανία
τέκτονες, τοκογλύφοι της μιαρής κερδοσκοπίας
τα στίφη.
Ξεσκίζουν σάρκες λαών
αρπάζουν τα αιματοβαμμένα χρήματα των κρατών
και τη δημόσια περιουσία καταπίνουν με απληστία,
έκλεψαν από τις ψυχές μας την ευτυχία…
και εμείς σαν Δον-Κιχώτες χτυπάμε εικονικές σκιές
στο χάος και στην δυστυχία
Μα κι απ’ την επιστήμη αφαίρεσαν την σοφία,
από τις καρδιές μας την ελπίδα, την ανθρωπιά,
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απ’ τον θάνατο στέρησαν την αθανασία
κι απ’ την ζωή μας το νόημα της επί της γης ύπαρξής μας
και της Αθηνάς τη σοφία.
Μας έσυραν δέσμιους στην παραεξουσία
των Μπίλντερμπεργκ και των Πολυεθνικών της Μαφίας,
οι κραυγές μαρτυρούν της καρδιάς μας το κλάμα, την αγωνία…
Σκοταδισμός, παραφροσύνη, δουλοφροσύνη,
παντού συναντάς μωρία!
Ο Πόνος της Μάνας Γης
Το φοβερό της μυστικό η Γη αποκαλύπτει:
Με καταστρέψαν με αφανισμούς οι άγριοι οι λύκοι,
νοθεύσανε τα πάντα σ’ ανατολή και δύση.
Άπληστε άνθρωπε, απ’ όλα αυτά τι ήθελες κερδίσει;
Κι από πάνω λένε δεν είμαστε οι υπεύθυνοι,
εγώ, εγώ η Φύση φταίω, πως είμαι αδιάλλακτα σκληρή
στους Νόμους συνεπής
και ψέματα δεν έμαθα να λέω, όπως όλοι αυτοί οι ανεύθυνοι…
Σκόντο εγώ προς χάριν ουδενός δεν κάνω
κι’ αντί αυτοί οι άνομοι να συμμορφωθούν εγκαίρως,
δεν λένε να καμφθούν
και αντί τα κακά που μου έκαναν να επανορθωθούν
το χρήμα, χρήμα υπεράνω όλων…
Παλιάτσοι επιστήμονες, δούλοι αφεντικών,
ηγέτες αχυράνθρωποι ενεργούν εντός κενών χαοτικών,
«ιππότες Σατανά» δι
αφεντεύουν τη Γη ολοκληρωτικά
διεθνείς πλασιέ με την πραμάτεια του Μαμμωνά.
Νέα όπλα παράγουν περίτεχνα, διαστημικά,
τρέμε ανθρωπάκο τα φοβερά έπονται τα κακά,
εξαπλώνουν πείνα, βία, λιτότητα
για να λιγοστέψουν της Γης την πληθυσμιακή
πυκνότητα, όμως η καμπάνα χτυπά
και για τη δική σου υψηλότητα.
Εξολοθρεύουν την ανθρώπινη ζωή,
μολύνουν το νερό, την παιδική τροφή,
με ανήθικό ζόφο, ραδιενέργεια και τοξικά
την ήδη μολυσμένη ατμόσφαιρα απ’ το πετρέλαιο
και τα δηλητηριώδη χημικά.
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Πριονίζουν το κλαρί όπου κάθονται κι αυτοί κι εμείς
και κρεμασμένοι στο χάος στεκόμαστε
έως ότου βρεθούμε στο απροσδιόριστο κενό,
δίχως δίχτυ προστατευτικό…
Κακά Μαντάτα
Θανατικό προμηνύουν οι οιωνοί στην Γη
γιατί τον συμπαντικό Λόγο αγνόησαν οι λαοί,
μωροί επιστήμονες και ηγέτες αλαζονικοί
οδεύουν τον κόσμο προς την καταστροφή…
Ποτέ δεν θέσανε θέμα ηθικής,
ασυνείδητοι προς τα ζητήματα
και του θανάτου και της ζωής.
Πάνω απ’ όλα το κέρδος της διαρπαγής
εξαχρειώνοντας την Βιοτεχνολογία της Γενετικής.
Η αγωνία της Μάνας
πως τα παιδιά της να ταΐσει,
γιατί μολυσμένη είναι η τροφή σε Δύση κι Ανατολή
από τις τρελές αγελάδες
της αθεράπευτης «φθίσης»…
στα εργαστήρια νέους ιούς ο άνθρωπος έχει κεντήσει
Μολύνανε της φύσης τα μαστάρια
τώρα μας απειλούν ακόμη και με τα ψάρια,
με διοξίνες τα βλαστάρια,
νέες αρρώστιες ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια.
Νοθευμένα και τα λαχανικά
βιολογικά παραλλαγμένα ή με δηλητήρια και χημικά,
ορμόνες καρκίνου όπου κι’ αν ψάξεις,
μα και σαλμονέλα μπορεί ν’ αρπάξεις…
Να το φας ή θα σε φάει;
ακόμη κι αν τους φτύσεις το σάλιο σου χαμένο θε να πάει
κι αυτοί όπως οι μωροί με μας χασκογελάνε
γιατί τα λεφτά του θανάτου, δεν τους βρωμάνε…
Τα «βρώμικα» αν στο χρηματιστήριο τα βάλεις,
κάτασπρα σαν από καθαριστήριο θα τα πάρεις.
Όσο για το τραπέζι το γιορτινό,
καλύτερα μην το στρώσετε… γιατί είναι ακριβό!
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Βρώμισαν τα Πάντα
Ξηρασία προμηνύει ο Αιών
στέρεψαν οι πηγές στα Άλση των Μουσών.
Μολυσμένος αέρας και θάλασσες, ποταμοί οχετοί,
λείπει από το Ον η Σοφία και η Λογική…
στο νιρβάνα θα οδηγηθεί
Όπλα του Σατανά
Εργαλεία του πολέμου των Άστρων στη γη,
εκορέσθη το Σύμπαν γιατί κι αυτό
έχει ήδη εξοπλισθεί!
Εμείς έως πότε θα παραμείνουμε σιωπηλοί;
Ο Αιών μας ολοένα παράγει σκουπίδια
και το διάστημα γεμίζει απ’ των πυραύλων τα αποκαΐδια,
εμείς θα γίνουμε των εξωγήινων το Μουσείο
ή των γήινων το τέλειο σφαγείο;
Όταν η Γη θα’ χει καταστραφεί σαν πύρινη σφαίρα
και εμείς στον Άδη θα έχουμε αποδημήσει,
σε εξωηλιακό πλανήτη το ανθρώπινο Όν
θα έχει μετοικήσει;
Το θεό Έρωτα σκοτώνουν
Μολυσμένος κι ο Έρωτας στην σημερινή εποχή
γιατί ο ιός HIV απειλεί
κι απ΄ τα εργαστήρια της μωρίας το κακό έχει βγει.
Εποχή μεγίστης Ύβρεως και λογικής παρακμής…
Στις Ρωμαϊκές γαλέρες σε βάλανε κωπηλάτη
σύγχρονα κάτεργα έφτειαξαν για σένα κοσμάκη,
το «Μεγάλο Αδερφό» σου όρισαν δραγάτη.
Μα εσύ ακόμη προσκυνάς κομμάρχη;
Πως κατάντησες φοβισμένο ανθρωπάκι!!!
Μιαρό της γυναίκας το σώμα,
η γενετήσια συν-ουσία θα σε στείλει σε κώμα,
οι Άγριες Γραφές τους ζωντανεύουν ακόμα
κι απ’ των «εκλεκτών» την μαστροπεία εκπηγάζουν το δόγμα…
Πώς στο «μέγα σπήλαιο» το «φίδι της δημιουργίας» να εφορμήσει,
και το «φίδι της δημιουργίας»
στο «μέγα σπήλαιο» να ιερουργήσει;
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Απωλέσθη το ιχώρ των θεών, απ’ των προγόνων το αίμα;
Χημικά, διαστροφές, μολυσμένες τροφές και αέρας
εξασθένησαν του γένους το σπέρμα;
Της σήψης και του θανάτου ηρωίνης παρασκευάσματα,
μαγάρισαν και της Οικογένειας τα πανάρχαια δώματα
με θεάματα αλλοφύλων
και ανόσιους γάμους ομοφιλοφύλων…
Στους οίκους πια δεν κατοικεί η Εστία
και τι θα απογίνουν τα παιδιά της μονογονεϊκής ερινύας;
Ορατοί στους πάντες χωρίς καμία περιστολή
γιατί οι τοίχοι των σπιτιών μας είναι τώρα από γυαλί
και με μάτια γουρλωμένα και αυτιά τεντωμένα σαν χωνιά
καταγράφουν τις ζωές μας, με αισθητήρια ηλεκτρονικά…
Τη φαντασιακή νοσηρότητα διαπλέκουν
με την εικονική πραγματικότητα,
γιατί γι’ αυτούς ο Λαός είναι μαζοπολτός, δίχως ταυτότητα
στων αδύτων ενστίκτων τους την περιέργεια ν’ απολαύσουν
και στη βαθιά σκλαβιά τους ανθρώπους να υποτάξουν…
Σταυρωμένος ο λαός, μονίμως στερημένος
για ν’ αγιάσει στον επάνω τον κόσμο, ο δυστυχής και καημένος…
Αυτοί άφρονες με περισσή χλιδή
διάγουν μια ξέφρενη προκλητική ζωή,
μα ας γνωρίζουν πως:
«πάντες, πάντα αδιανέμητα νέμονται στη Γη»…
Ευκολόπιστε Λαέ και χιλιοπροδωμένε
Και εσύ ανέκφραστε λαέ
τραβάς αργά-αργά στο ζυγό τα βήματα σου
και λες μπροστά τους πάντα Ναι
αντέχεις όποια πίεση σου βάλουν τα αφεντικά σου…
Πίσω όμως τους ροκανίζεις τα πόδια υπομονετικά
με λίμα ψιλή στου διαδικτύου την αγορά
και τώρα πια τους λοιδορείς
όπου τους βρεις στα φανερά και τους μουτζώνεις.
Πλούσιοι εναντίον φτωχών
οι μεγάλοι εναντίον μικρών,
η Ύβρις σήκωσε την φασιστική κεφαλή
μα ο «Ιππότης του Σκότους», πρέπει τάχιστα να ηττηθεί.
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«Εν τη ενώσει η ισχύς»
στης φτώχειας μπήκαμε τη συντεχνία τη διεθνή,
του Κεφαλαίου η Wall Street η τοκογλυφική
και οι μεγαλοτραπεζίτες Δικτατορία η πολυεθνική…
Χιλιοπροδομένε Λαέ σε αιφνιδιάσανε
«Παγκοσμιοποίηση» απατηλά την ονομάσανε,
μόνος και αβοήθητος να τους φθάσεις δεν μπορείς
αν όμως παγκοσμίως ενωθείς,
τότε κατά της καταπίεσης
Εσύ νικηφόρα θα αναμετρηθείς.
Αυτοί απεργάζονται σχέδια δολερά
με τέλειους υπολογιστήρες και αρρωστημένα μυαλά,
και συ τρέχεις ξοπίσω τους αργά-αργά
ασθμαίνοντας μόνος κι εξουθενωμένος
στην πατροπαράδοτη φιλία μα και στην φιλοπατρία…
μήπως τραβάς στραβά;
Χρέη φοβία, πόνος, τρομοκρατία,
απληροφόρητε Λαέ σε κυβερνά η διεθνής Μαφία
δεν έχεις ελπίδα να κάνεις Ολυμπιακούς
γιατί δεν διαθέτεις ειδικούς για την αντι-τρομοκρατία,
που κι αυτοί καθορίζονται απ’ την ανθελληνική CIA.
Τους πράκτορες και τρομοκράτες ν’ αποκαλύψεις δεν μπορείς
αφού δρουν ελεύθερα εκεί που εσύ ψάχνεις να τους βρεις…
Τον πυρήνα της «17 Νοέμβρη»
σε Αθήνα, Ουάσιγκτον, Λονδίνο, Βερολίνο,
Τελ-Αβίβ και Παρίσι ποτέ σου δεν θα ακουμπήσεις.
Εκείνοι αιώνες μπροστά την μαυρόπεπλη έριδα ξεκινήσαν
όταν οι δικοί μας τους Τούρκους ακόμα πολεμούσαν,
κι όλους τους θησαυρούς των Ελλήνων προγόνων
ανερυθρίαστα λεηλατούσαν…
Έλληνα όρθώσου, Παρθενώνες και ανδριάντες Διός
ξανασκάλισε στα δάση της Δρυός,
γι’ αυτό και σε μισούν και ας σε επαινούν.
Για να τους προφθάσεις, την Οικουμενική Πολιτιστική Επανάσταση
πρέπει να ξαναφτειάξεις.
Η Αξία της Αγοράς
Τώρα σου εκθειάζουν της Αγοράς την ασυδοσία
και την Υγεία, την Παιδεία
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ακόμη και της ζωής την ουσία,
την υποβιβάζουνε κι εσύ απομένεις μόνος να ερωτάς…
Πάνω και από τον Άνθρωπο
τι αξία έχει η εποχή της τεχνολογίας;
«Η Μηχανή είναι το παν» μην το ξεχνάς
κι’ αγοραπωλησία είναι η νέα εποχή, η Δημοκρατία…
Ο άνθρωπος δεν είναι πια στου συρμού την πλανηταρχία
εμείς πάμε για παγκόσμια Δικτατορία
κι’ αυτός ζητάει μοναχά ελευθερία…
Αιμάτινες κηλίδες στην Κύπρο,
Βαλκάνια, Παλαιστίνη, Συρία, Αφγανιστάν
κι εσύ τις προσπερνάς κι αμέριμνος γελάς…
Αναίσθητε αδερφέ! εσύ καλά περνάς, δεν πεινάς και δεν πονάς…
Σ’ άλλους κόσμους ας πάει το κακό
αρκεί στην κοιλάρα μας να ρίχνουμε ποτό και φαγητό,
με ξένα προβλήματα να χαλάμε την καρδία;
Όπου μοιράζουν φαί να τρέχεις, όπου ξύλο να απέχεις
η νέα ιδεολογία!
από τον Καραγκιόζη τα έμαθες αυτά;
Και οι οπλέμποροι και οι εξουσιαστές
προστάτες και νονοί σου γίνανε και εγγυητές,
οι νέες παγκόσμιες σιωνιστικές συμμορίες
ενεργούν όπως οι εγκληματικές μαφίες…
Είναι καλό για την υγεία σου αυτό
να μάθεις λιτά να τρως, φτωχά να ντύνεσαι,
για την χαμοζωή έχει ο θεός και μην σκοτίζεσαι,
τι να την κάνεις την παιδεία, την υγεία αφού έχεις την εκκλησία;
Όπλα να αγοράζεις πολλά και Ναρκωτική ουσία
από τα μεγάλα αφεντικά,
για νάχεις πάντα σαν τσατσά ικανοποιητική προστασία,
μέσ’ την ανέχεια και την δυστυχία
και στην νεόκοπη χρεοκοπία.
Άσε τους λύκους να φυλάνε τ’ αρνιά
τώρα φτιάχνουμε πολλά μαντριά,
ποίμνιο ο προκαθήμενος σε αποκαλεί
«βρρρ τζαναμπέτικο!! πίσω γύρνα στο μαντρί»…
Την σημερινή συγκυρία
που με τη σέσουλα δίνουν πτυχία,
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λήστεψε, τρομοκράτησε, μπές στην βρωμιά
στην πολιτική, μα και στην διαφθορά,
καλά αν θέλεις η ζωή να περνά…
Άρπαξε να φας και κλέψε για νάχεις,
αν θες αξιοσέβαστος στην κορυφή να φθάσεις
δεν βλέπεις την κλεπτοκρατία χωρίς έλεγχο και τιμωρία;
την παράδοση στο 4ον Ράιχ της εθνικής κυριαρχίας;
Άιντε πρόβατο, άιντε βόδι
αν και τώρα δεν ξυπνήσεις, μπάλα στο πόδι θα αποκτήσεις
και τις αλυσίδες σου μετά… σαν «πρόοδο» θα υμνήσεις…
και το τσιπάκι στο σώμα θα συνηθήσεις
Το Κράτος του Ζόφου
Δικοί τους είναι οι νόμοι,
οι δικαστές, οι θεσμοθέτες, οι χωροφύλακες,
δικοί τους και οι κληρονόμοι
οι ληστές, οι κλεπτοκράτες και οι δεσμοφύλακες.
Κι’ η Τράπεζα των Ρότσιλδ είναι δική τους
μα και ποντίφικας του Βατικανού,
όπως κι οι Ραββίνοι και οι Πατριάρχες του κακού,
ο πλανητάρχης του θανάτου, όλα δικά τους…
Και η ψήφος μου κι η δική σου, δική τους
αν όμως τους την αρνηθείς η σφαγή τους,
τρέμουν σύγκορμοι τη δική μου, τη δική σου οργή
του θανάτου το δίχτυ απλώνουν στη Γη.
Η δική τους η εξουσία ή η δική σου…
Εστεμμένοι από το Κτήνος, τη δημοκρατία ξηλώνουν
τα υπάρχοντά μας κλέβουν και από πάνω μας αποτελειώνουν.
Πόλεμοι, πείνα, αρρώστιες στον Κόσμο φουντώνουν,
πολυεθνικές, τοκογλύφοι ληστείες των Λαών ξεδιπλώνουν,
εσύ θα μένεις αδιάφορος να σε λαβώνουν;
Άλλοι τον λεν Μεσαίωνα κι’ άλλοι συνωμοσία
τον λέει λαίλαπα ο λαός ή και λεηλασία.
Οι εκσυγχρονιστές «προοδευτικοί» της αρπαχτής και της νοθείας
εθνικισμό, ρατσισμό τον λεν και ξενοφοβία,
μα όταν ακούς αυτά και το «πολιτικώς ορθό»
άρπαξε σκουπόξυλο και στο σταυρό…

129

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Όστις ανόσια πράττει στο λαό είναι εγκληματίας,
γανωτής και εκμαυλιστής ψυχών
και βιαστής της λαϊκής κυριαρχίας.
Μόνο αν αντισταθείς στο ψέμα και στην πολιτική
της αντιλαϊκής εξουσίας,
δύνασαι να έχεις το Κέρας της Αμαλθείας…
Μαζί τα Λάγια μαζί τα Τράγια
Ανακάτεψαν επικίνδυνα τον κόσμο στο πι και φί
το παιδί χάνει η μάνα και η μάνα χάνει το παιδί!
εγώ ανυποψίαστος στον ναό της πεντάλφας εισέρχομαι
με τσέπες γεμάτες μπαίνω και με αδειανές εξέρχομαι.
Το κακό ενδημία πάει να γίνει
στον τόπο αυτό των θεών, ο Γιαχβές μας τη δίνει
και στον σβέρκο μας έκατσε μιαρή συντεχνία,
άπληστη, κακούργα η διεθνής πειρατεία.
Κι’ αν όλοι να πληρώνουν οι Έλληνες ζητούμε
μπα; πληρώνουν κι οι πλούσιοι κι οι μετανάστες θα σου πούνε;
Σε γελάσανε φίλε, τούτη τη γη άλλοι την είχανε
κι’ άλλοι την καρτερούνε
Τούρκοι, Γερμανοί, Εβραίοι, Τριτοκοσμικοί μαφιόζοι,
όλοι τους την διεκδικούνε.
Μπήκες τώρα; Και δεν σηκώνω εγώ πολλά-πολλά
τα μάτια σου νάχεις χαμηλά και ταπεινά
σε λίγα χρόνια θα τα πούμε
κι αν θες να καθαρίσουμε έβγα έξω ν’ αναμετρηθούμε
εδώ Σαρία και Ισλαμιστές θα δρούνε.
Έλα στην Ομόνοια και στην Βάθη
αν θες το μαύρο σκοτάδι να σε χάψει,
τα ναρκωτικά στον Μορφέα να σε πάνε
κι’ αν αντισταθείς κάποιες σφαίρες θα σε φάνε…
Όλοι Ίσοι, Μερικοί πιό Ισοι
Την επόμενη μέρα όλα είναι στον κόσμο μελανά
οι καιροί βγάζουν φίδια
και η Τουρκία μια απ’ τα ίδια,
στην Ευρώπη όλοι ίσοι εκτός από την Γερμανία
που το παίζει «τσαμπουκά»
στην Ελλάδα που τη ρίξαν στα σκυλιά…
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Τούρκοι, Σκοπιανοί, Αλβανοί, Πακιστανοί,
είναι πιο ίσοι σας… είπα
γιατί έχουν θείο τον Δαβίδ απ’ την Κορώνη
στις ΗΠΑ.
Αυτόν τον κόσμο ονειρεύτηκες Λαέ Πατέρα
όταν πολεμούσες τον Άξονα κάποια μέρα;
Μητέρα των Κρίσεων Ετούτη
Τώρα χωρίζει η ήρα από το σιτάρι
παιδί μου πάρε θέση έξω απ’ το σκοτάδι,
ο κόσμος αλλάζει ρότα, η αδικία δεν πάει άλλο
αν έτσι συνεχίσει μπαίνει σε παγκόσμιο σάλο.
Κλονίζονται οι μηχανισμοί του κατεστημένου
η εξουσία, η άδηλη ροή του πεπρωμένου,
οι άνθρωποι λαοί θέλουν ειρήνη και ευημερία,
όχι πια η ανισοκατανομή της τροφής και η απολυταρχία.
Διπλοπρόσωπε, γαμψομύτη Μαμμωνά
χτυπάς αλύπητα σε Γάζα, Ιράκ και Αφγανιστάν,
εξαπατάς την οικουμένη ότι μειώνεις τα πυρά
αφειδώς δολάρια παίρνεις για να σκοτώνεις τα παιδιά…
Το Ολύμπιο Φως θα φωτίσει την Πλάση
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟ ΦΩΣ θέλει η Οικουμένη
για να μεγαλουργήσει
Ενότητα, Ανθρωπισμό, Δικαιοσύνη για να προχωρήσει.
Στο Σύμπαν δεν υφίσταται κενό
και οι αντίπαλες δυνάμεις κονταροχτυπιούνται
χωρίς ωστόσο να χάνει την αρμονία και το ρυθμό
και στην εντροπία όλα ωθούνται.
Αυτό ορίζει ο φυσικός και ο άρρητος Νόμος ο συμπαντικός,
γι αυτό Γιαχβέ σταμάτα να παριστάνεις τον επί της Γης
άπληστο ανθρωπονόμο,
βάλε φραγμό στα εγκλήματα και στις κακουργίες σου
γιατί οι λαοί θα εκδικηθούν τις κακίες σου και με το Νόμο.
Μάντρες «ποιμνίων» οι θρησκείες, μην τα ρωτάς
έναν ακόμη Άγιο ετοίμασαν για να τον προσκυνάς.
Στο παγκόσμιο σκοτάδι του Γιαχβέ νέε θα δυστυχήσεις,
ορθώσου και πάρε Φως από τον Όλυμπο,
τους Δελφούς και την Ολυμπία,
γίνε Έλληνας στη Γη να ευτυχήσεις…
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ΕΣΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ζήσε καλά, κάνε το καλό και μακριά από την αδικία
αυτή είναι η πιο απλή συνταγή φιλοσοφίας.
Ζήσε με Αρετή, ρούφηξε Γνώση και Ελληνική Σοφία
από τα ένδοξα των προγόνων μας Βιβλία.
Στους Δελφούς χρησμοδότησε η Πυθία και πάλι
τους θνητούς για να βγάλει απ’ τη σημερινή παραζάλη,
αυτάρκεια νιότη να φέρει στη Γη ισορροπία
να αποπλύνει την Υβριν του καιρού μας και κακουργία.
Εύοί. Ευάν!!! Χαίρε Ελληνική Αμφικτυονία!

ΤΟ ΘΕΟ ΕΧΩ ΜΕΣΑ ΜΟΥ
Ψάχνω παντού σαν τον τρελό
τον θεό που άλλοι πιστεύουν να τον βρω
σε εικόνες, μοναστήρια και θρησκείες κοσμικές,
μικρό με πηγαίνανε στου Γιαχβέ τις εκκλησιές
παρακολούθησα τις τελετές μα δεν βρήκα το Θεό.
Μεγάλος πήγα στης Ιουδαίας
τις ματωμένες πλαγιές,
στης Ανατολής τις θυσίες τις λιβανωτές,
μα πουθενά δεν είδα τον θεό να ξεφαντώνει
και ουδόλως το μυστικό του να μου φανερώνει…
Σε απατηλά όνειρα ο συνάνθρωπος τον βρίσκει
την άχαρη την ζωή να του στηρίξει,
αλλά δεν σας κρύβω και αν τον δω
ίσως και να φοβηθώ,
γιατί έτσι μου τον περιέγραψαν όταν ήμουνα μικρός.
«Ο θεός είναι κακός και μοχθηρός, αν υπάρχει ασφαλώς
μα είναι και πολυεύσπλαχνος και φιλικός,
αλλά μόνο στον Οβριό και τον δικό του «περιούσιο λαό»,
για εμάς τους άλλους είναι κακούργος και κακός…
Ανθρώπους στην Κόλαση και στον Παράδεισο στοιβάζει,
στην μαύρη γη τον άνθρωπο κατεβάζει
τον βράζει στην καυτή πίσσα σε πύρινα καζάνια
καίει τις αμαρτίες του και τα κακά ζιζάνια…
Η μέθοδος αυτή στον «εκλεκτό λαό»
είναι προσφιλής,
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μα κάποιοι άλλοι από την γενιά σου
είπαν ότι κρύβει τα χαρτιά του,
γιατί κανείς ποτέ δεν είδε το θεό
κι η Φύση κρύβει απλά τα μυστικά του…
Σύμπαν και Θεός κρύβονται συστηματικώς
αμφότεροι μυστικά έχουν κοινά
και τα μοιράζονται ισομερώς
προφανώς είναι το ίδιο πρόσωπο σύμπαν και θεός
απλώς οι εκλεκτοί νέρωσαν το κρασί σου
για να αλλάξεις Ελληνα την ψυχή σου
και από Ελληνας να γίνεις Οβριός
Όμηρος, Τυανεύς, Ορφεύς και Πυθαγόρας
εκοιμώντο κάτω από των θεών το μανδραγώρα
και με τους θεούς είχαν συχνή επικοινωνία
γιατί θεό τους είχαν την Φύση και την Πρώτη Αιτία…
Οι Νόμοι της Φύσης είναι επιμελώς κρυμμένοι,
σαν επτασφράγιστοι και μυστικοί
πάπυροι κουλουριασμένοι,
αρνούνται να φανούν στους αμαθείς
και στους θρησκόληπτους απατεώνες.
Φανερώθηκαν μόνο στους «καλούς κ’ αγαθούς»
σε Έλληνες σοφούς
σε προϊστορικούς αιώνες.
Και ποιος έφτιαξε το Δημιουργό;
Τον Κόσμο ποιός τον έφτιαξε μητέρα;
Ο θεός παιδί μου, τόπε κι’ ο Πάπας της Ρώμης.
Και το θεό; Ρώτησε τον πατέρα, αν δεν μαλώνει
«Αιώνια ήταν, χωρίς κανείς να τον έχει φτιάξει
ήτανε είναι και θα υπάρχει.
«Ούτε θεός ούτε άνθρωπος τον έφτιαξε»
με μυστρια και με πτύα
τόπε ο σεβαστός Ηράκλειτος από την Ιωνία,
«μονάχος του υπάρχει με τις τις δικές του τις δυνάμεις»
και συ θεός είσαι, αν το θέλεις νεανία…
Πρωταρχική πηγή αιώνιας Αλήθειας
το Σύμπαν εστί,
θεία Αποκάλυψη Πύκνωσης και Αραίωσης
αυτό την προνοεί,
ατελεύτητο χαοτικό Πεδίο Ύλης και
Ενέργειας με την αέναη μεταβολή του,
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Στο χρόνο- χώρο το συμπαντικό την καταπληκτική ροή του,
αέναη η κίνηση και αλλαγή του
ατελεύτητη και άπειρη ζωή του…
από εκεί αντλείς το κάθε τι την αρμονία
και ευρρυθμία τη δική του.
Ο Διφυής Διόνυσος
Το Σύμπαν είναι αυτοδημιούργητο
ο δημιουργός της Αιωνιότητας αυτό φέρει φωτοστέφανο
φαντασμαγορικό,
ζωή και θάνατος είναι του ίδιου πράγματος επεξεργασία
κοίτα τον ουρανό ένα Γεναριάτικο πρωινό
και θα γευθείς αφάνταστη Αρμονία.
Θα γευθείς την πιο ακατανόητη συμφωνία,
μέσα από την πιο άγρια σύγκρουση ξεπηδάει η αρμονία,
ανοικτίρμονα πάλη των αλλαγών
των αλλοπρόσαλλων προσθέσεων και μεταβολών,
στον αιώνιο Πόλεμο των Αντιθέσεων…
που δημιουργούν συμφωνία.
Τάδε Έφη Ηράκλειτος
Ηράκλειτος πρώτος έφη τον λόγον αυτόν:
«αίτιον υπήρξε το Πυρ και αιτιατόν της δημιουργίας»,
«το Αείζωον Πυρ της Πρώτης Ουσίας»
εντός αρχικής πρωτόγονης χαοτικής επεξεργασίας,
δημιουργός αστρικών συστημάτων και Γαλαξιών»
πόθεν η ασύλληπτη ενέργεια; Ιοδύ η απορία.
Τον μικρό και μεγάλο συμπαντικόν διάκοσμον έφτιαξε
«ολογραφικόν»,
χωρίς να γνωρίζουμε το σκοπό και την αιτία.
ονόμασε Πυρ την πρώτη Αιτία
δημιουργό και καταστροφέα Ύλης και Αντιϋλης,
στην παναιώνια δημιουργία.
Τα πάντα συμβαίνουν με ρυθμό και παλμό
ακόμη κι αυτή η σύλληψη μας στην συνουσία
και του σεισμού η δόνηση και η καταστροφή μας.
Μα και η Ησιόδεια Κοσμογονία
είναι μία παλμική ακτινοβολία…
Κεραυνό κρατούσε ο πανδαμάτωρ Δίας
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Τον ίδιο πόρο ποτέ σου δεν θα τον περάσεις
όσο κι’ άν ψάξεις,
ο ποταμός θα έχει για πάντα κυλίσει στης κοίτης τη ροή,
στην αέναη μεταβολή.
Στον άπειρο πόντο του χρόνου χώρου,
όπου «Τα Πάντα Ρεί».
Η Ηρακλείτια σκέψη σαν ακτίνα υπέρλαμπρου φωτός
και σαν κεραυνός του Δία εξακτινώθηκε
το Σύμπαν ολόκληρο μέσα στο Είναι του συμπυκνώθηκε.
«Ιππότης του Σύμπαντος» δικαίως ονομάστηκε
και ως τώρα δεν ξεπεράστηκε.
Τ’ Αντίθετα και Μονιασμένα
Ζωή και Θάνατος, Φως και σκοτάδι,
ζευγάρια αντίθετα φαινομενικά μαλωμένα
μαζί ζουν αρμονικά και μονοιασμένα.
Σύννεφο σωματίδιων είμαστε και εμείς
όταν διαλυθεί το νέφος μας ο Πλούτων μας καλεί.
Κι εσύ πας αντίθετα από τις προγονικές αξίες,
τα ολισθηρά μονοπάτια ακολουθείς του Γιαχβέ
σ’ αυτόν κάνεις λειψανολατρείες και προσευχές
λησμόνησες του Απόλλωνα το Φως,
το λάλον ύδωρ της Δελφικής Πυθίας,
τον οίνο του Διονύσου, το Λόγο του Πατρός
και συνωστίζεσαι στην «αγία Αθανασία»;.
Το μεμονωμένο στάχυ εκτός θημωνιάς
σπάει πιό εύκολα με μιάς,
παρά αν είναι όλα μαζί ενωμένα σε στέρεο δεμάτι,
Έλληνα ποτέ μην διχασθείς ξανά
αν πράγματι θέλεις λευτεριά…
και το νέφος των σωματιδίων ενωμένος να ’χεις.
Τον Θάνατο μην Φοβηθείς
Κι’ εσύ παιδί μου μπορείς του κόσμου δημιουργός να γενείς
και όταν έρθει η ώρα μόνιμα να κοιμηθείς
τον θάνατο μη φοβηθείς.
Τίποτα δεν θα καταλάβεις όταν το νέφος των σωματιδίων σου διαλυθεί
η ψυχή σου μόνο αυτή θα το προαισθανθεί
κι’ όταν μάλιστα θα απέρχεται, θα ηδονισθεί.
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Από τα γεροντικά βάρη το σώμα σου θ’ απαλλαγεί
χιλιάδες μορφίνες η Φύση θα σου δώσει πριν φύγεις
κι από τους πόνους σου εσύ θα λυτρωθείς
δεν θα πονέσεις ούτε θα ελπίζεις.
Η ενέργεια σου θα ζει υπό άλλη μορφή,
τ’ αθάνατα έργα σου ανάμνηση θα μείνουν
στους ατελεύτητους αιώνες
κι η ψυχή σου θα επιστρέψει στον Δωρητή
είναι από το Σύμπαν δανεική,
όχι λοιπόν κακίες ούτε στενοχώρεια.
Ηρέμησε και μη φοβηθείς
στην Αιωνιότητα πάντα να θωρείς,
η Φύση πονάει τα πλάσματα της,
σαν μάνα στοργική…
κάποια άλλη στα σωματίδια σου αποστολή
θα ανατεθεί.
Το Φως της Αλήθειας
Άκουσε τα στερνά μου λόγια τα μύχια:
Στο ανέσπερο Φως πάντα γυρτά έχε τα μάτια
κι άφησε να φέγγουν την Ψυχή σου,
να διαλυθεί η καταχνιά της άγνοιας του εαυτού σου
και σύ να βρεις το δρόμο της Αρετής και της Αλήθειας.
Το Καλό πάντα να κάνεις
και τον Άνθρωπο ποτέ από τη σκέψη μην βγάζεις!
Κι’ αν μέσα σε σήραγγα ορυχείου σαν αρουραίος σκάβει,
κι αν το μικρό και μέγα πρόβλημα στην ψυχή του θάβει,
μην τον λοιδωρείς, μην τον χουγιάζεις…
Κι’ αν φαίνεται χαμένο, ξοφλημένο ανθρωπάκι
κι’ αν μοιάζει να έχει χάσει το δρόμο του λιγάκι,
χάρισε του ένα ανθισμένο λουλούδι με ένα καλό λογάκι.
Κάτι τον ταράζει, κάτι ποθεί, κάτι αναζητάει
γιατί η ανεργία και η αρρώστια τον λυγάει
κάποιον βλέπει ότι τον αδικεί
όταν υπάρχουν ολιγάρχες και αυτός δεν έχει να συντηρηθεί
κάποιος τρώει το μερίδιο που έχει σαν άνθρωπος στη Γη.
Το κάτι αυτό να το προσέξεις πρέπει
για να βρεις που σκοντάφτει και που πονάει,
κι’ όταν τέλος αγανακτισμένος σπάσει τα δεσμά του
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και Λευτεριά και Δικαιοσύνη φωνάζει
πόθο, σκοπό και σκέψη της ζωής του το έχει τάξει,
τότε μην τον αμελήσεις, γιατί ο Θεός κάτι ζητάει!!
Είναι βαριά δουλειά θέλει πολύ σκάψιμο το αχνάρι
νύχτωσε! κι’ είναι βαθύ το γύρω μας σκοτάδι
παρά τα γιορτινά λαμπιόνια στο παζάρι,
το Φως τσιμπλιάρικο στο ταπεινό λυχνάρι…
Το Φως, το Φως ακούραστα σκορπάτε
μόρφωση και όχι γνώσεις αναζητάτε,
το δρόμο της Αλήθειας νέοι όλης της Γης χαράξτε
δώστε στον Άνθρωπο αγάπη, μην τον χτυπάτε.
Αφήστε το δόλο και το χρήμα κατά μέρος
οι ωραιότερες στιγμές είναι η δημιουργία και ο Έρως,
τινάξτε την λάσπη από τα δικά σας μάτια
να μην προσκυνάει τα παλάτια…
Κι’ αν το κουτάλι είναι μακρύ
και μέσ’ το στόμα ποτέ δεν φθάνει,
συνφάγετε με το διπλανό σας,
όπως εμείς επί Κατοχής
ποτέ κανείς σας από πείνα μην πεθάνει.
Και αν λίγο είναι το μυαλό του,
πιάσε τον από το χέρι
στον δρόμο της Αλήθειας,
σύντομα ή αργά να τον επαναφέρεις
μην προσπαθήσεις δια της βίας να τον σώσεις
φασισμό και δογματισμό μην του μεταδώσεις.
Μηδέν Αγαν
Όλα Ζωή τα θες χαρούμενα
και πολεμάς τον φόβο και τον πόνο!
Εσύ ζωή νικάς ακόμη και τον θάνατο,
κ’ έχεις τον κόσμο κτήμα σου και θρόνο.
Κάνε κι’ αυτό λοιπόν το θαύμα σου,
θέλω το Φως νάρθει και να φωλιάσει
γιατί τα πρόσκαιρα κυλούν αδιάκοπα και τα εφήμερα,
τίποτα, τίποτα δεν μένει μέσ’ την πλάση.
Ζωή και Κόσμος κυλάνε αιώνια,
της Αρετής το Φως τ’ ανέσπερο δεν σβήνει
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της Ειμαρμένης οι βουλές ξεδιπλώνουν τη διχόνοια,
πρόσεχε Έλληνα γιατί η ζωή σου φθίνει…
Όλα με μέτρο να γεννιούνται και να σβήνουνε
η Θεία Πρόνοια έτσι προστάζει,
ο συμπαντικός Νόμος είναι άτεγκτος και ποτέ δεν αλλάζει
Άνθρωπε είσαι θνητός μαζί και αθάνατος,
πράξε αυτό που η συνείδηση σου προστάζει…
Οι δύο δρόμοι της ζωής
Τον Άνθρωπο θέλω «καλό κ’ αγαθό»
κι όχι αμόρφωτο, ποίμνιο στα μαντριά των φαύλων,
τον όχλο και το δόγμα αντιπαθώ
που το άτομο κάνει πρόβατο,
και την κοινωνία στάβλο.
Δεν με κέρδισε ο θεός ή ο δεσπότης της Ανατολής,
που πάνω από το θεό το δόγμα βάζει
με την χρυσή του γκλίτσα κοπάδια σαλαγά
και τη ζωή τους ξεγελά και την εξουσιάζει…
Κι’ όσοι αποζητούν διακαώς λεφτά και επιτυχία
στο σκάψιμο βαθιά αδιάκοπα κοπιάζουν,
κι όλο με θαύματα φανταστικά
στις προσευχές ξεροσταλιάζουν
τον θάνατο να τους πάρει συντομότερα προστάζουν.
Κι’ αυτοί κρατούν γερά τα πλούτη στο σκοτάδι
στο χρήμα θωπείες ρίχνουν πρωί και βράδυ,
την τέρψη του κορμιού τους μήπως χαρούν μια μέρα
με την σκλαβιά των άλλων και την φοβέρα.
Εκείνοι σέρνουν την αμαρτωλή ζωή τους
άτιμα λεφτά, της προδοσίας τ’ αργύρια στο σκότος,
μα εσύ για ν’ ανεβείς μονάχος ψηλά
στης Αρετής το λόφο,
όλο βάδιζε τον ανηφορικό το δρόμο.
Αψηφώντας τον κίνδυνο κάνε φίλο σου το μόχθο,
όταν οι άλλοι βρίσκουν αξιώματα και χρήμα
με «λαδάκι» στρώνουν στης κρατικής μηχανής το βήμα,
τα πάντα αποκτούν με μέσα άτιμα και κρίμα!
Κόπος χρειάζεται και μόχθος
πίστη, αυταπάρνηση κι’ αγώνας
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χειμώνα, καλοκαίρι νύχτες σκοτεινές
χωρίς τα ξένα φώτα
ποτάμι θα χύσεις τον ιδρώτας…
Η Αιτία του Κακού
Το γαμψόνυχο θεριό της Ιερουσαλήμ
τη Δύση παραμονεύει στο ποτάμι,
ο κόσμος λεία του καθώς άγριο φυσάει το τσουνάμι
και στα ορμητικά νερά απειλητικά ορμάει.
Τρομοκρατημένοι οι Ναυτίλοι στην κουπαστή
το πλοίο κλυδωνίζεται πάει ν’ ανατραπεί
κάποιο ναυτάκι στην κουπαστή θωρεί τον ωκεανό
και αναστενάζει
την πατρίδα θα την ξαναδεί;
Στην ψυχή σου η πλάνη φωλιάζει
γιατί του κόσμου δεν βλέπεις την όψη που αλλάζει,
οι ναύτες νομίζουν πως θύματα είναι
κι η γνώση της Αλήθειας τους τρομάζει.
Στον άπειρο κόσμο οι αισθήσεις ποτέ τους
δεν φθάνουν,
την θεία Αρμονία στο Σύμπαν τα αυτιά τους
ολοένα την χάνουν,
οι καιροί λαμπαδιάζουν με αίμα, πείνα κι’ αρρώστια
κι οι άνθρωποι με πορείες και απεργίες προτιμούν
να πεθαίνουν στα όρθια.
Την ψυχή τους έχουν με διοξίνες νοθεύσει
το τεχνικό Φως με το σκότος άθελά
τους έχουν ανακατέψει,
η Πρώτη Ουσία τους έχει ξεφύγει
ο Λόγος της Φύσης, άλλο πιά δεν τους εγγίζει.
Το νοιώθουν! Το θέλουν! Συχνά το προκαλούν
και επιχαίρουν
ψυχή μου φάγε, πίε και ευφραίνου,
διότι αύριο θα αποθάνομεν.
και μαζί μας τίποτα δεν θα πάρωμεν.
Μια δόνηση μέσα μας ρυθμό και κίνηση δίνει,
το ανέσπερο φως που ποτέ του δεν σβήνει,
ενώνει τα Πάντα και Έρωτα χύνει
Εν το Ον των Πάντων η κλίνη.
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Αν θέλεις την ύπαρξη σου αθάνατη να ζήσεις
άφησε την στο Σύμπαν ψηλά να φτερουγίσει,
κι ο θάνατος τότε τίποτα άλλο δεν θα σημάνει
παρά μιά ζωή ατέλειωτων μετεμψυχώσεων
μα και στο άπειρο αναβιώσεων
όπως πιστεύουν οι βραχμάνοι
Εξουσιαστές, οπλέμποροι και Νέα Τάξη
Οπλέμποροι, δούλοι και δόλιοι επιστήμονες και πολιτικοί,
ατζέντηδες του θανάτου και της ανθρώπινης δυστυχίας
αληθώς άνθρωπε απλοϊκέ είναι ν’ απορείς με τούτη τη βλακεία
τα όπλα του Διαστήματος
αναγκαία σε κάνουν να τα θωρείς,
και εσύ από ποιόν τάχα να προφυλαχθείς;
από τους «εξωγήινους» ή από τους γηγενείς
Για να αντιμετωπίσουν τους «εξωγήινους» μας λέν παραμύθια
σκοτώνοντας τη ζωή στη Γη, είναι αλήθεια.
Ποτάμια μολυσμένα και τοξικούς ωκεανούς,
σε λίγο θα αναπνέουμε μονάχα με στεναγμούς…
φτιάχνουν όμως κι άλλους «ποταμούς»
αδειανούς και ζοφερούς.
Όταν το σάβανο κάποτε ανασηκωθεί
ερπετά και κατσαρίδες θάναι τ’ αφεντικά της Γης,
οι μόνοι κληρονόμοι και διαχειριστές
αυτοί θάναι οι νέοι εξουσιαστές,
της εποχής του αιώνα,
του Πυρηνικού Χειμώνα.
Παιδιά εξ αίματος του Μαμμωνά και του Μολώχ
συνωμότησαν την Γη μας στον αέρα να ανατινάξουν,
τρώνε τρισεκατομμύρια λεφτά και θα σκάσουν.
Ανύπαρκτες ψυχές που αντιπαθούν το Φως
αυτοί τη νέα ηθική θα μας διδάξουν.
Καλοί, κακοί είμαστε όλοι φακελωμένοι
και από το Σατανά ηλεκτρονικά σημαδεμένοι,
όπως τα πεινασμένα γελάδια στη βοσκή
δίκην αμνών του Εβραϊκού Πάσχα επί σφαγήν.
Ανακάτεψαν μικρούς μεγάλους,
δούλους και μισθοφόρους,
γέμισαν τους δρόμους με ξένους υπηκόους,
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τις χώρες και τις αγορές αλώσαν
και των θεών μας τους ναούς εβεβηλώσαν
προσοχή ! μην διαμαρτυρηθείς γιατί σε τσακώσανείσαι ναζιστής;
Θάνατος στους Τοκογλύφους
Θάνατος στους Οπλεμπόρους!
Ο Τύραννος να πέσει!
Ο Τύραννος να φύγει!
Ειδάλλως θα τον φάει το κακό φίδι!
Οι Έλληνες έχουμε τη Χάρη
Οι Έλληνες είμαστε διαφορετικοί
γιατί η Ελληνίδα μάνα φυλάει το παιδί
του βάζει μέσα του Αείζωον Πυρ,
Διός πνοή και εν-θουσιασμό
σφράγισμα προαιώνιο της φυλής μας φυλαχτό
Οι Έλληνες νεκροί ζουν με μας τους ζωντανούς
γιορτάζουν μαζί μας τις γιορτές σε γη και ουρανούς,
αναπολούμε την ανδρεία τους στο παρελθόν
και διατρανώνουμε τη θέληση μας στο μέλλον και στο παρόν.
Αυτά θέλει να μας πάρει ο Οβριός,
μισεί το λαό μας και τον ένδοξο πολιτισμό,
επειδή είναι δημοκρατικός και ανθρωπιστικός μαζί
και απεχθανόμαστε τη βία και την αδικία στη Γη.
Έλληνες και φιλέλληνες όπου γης ΕΝΩΘΕΙΤΕ!
το Ελληνικό Πυρ μέσα σας ευλαβικά γευτείτε,
την Γλώσσα και την Ιστορία μας στερεά κρατείστε
μην σας κυριεύει της νέας τάξης η παντοδυναμία,
ούτε και των πλουτοκρατών τοκογλύφων η φοβία
η Ελλάς είναι αιωνία.
Φοβούνται από τους αρχαίους χρόνους τον Ελληνισμό,
γι’ αυτό διενεργούν νέα Γενοκτονία στο λαό
ματοπονούσαν όλοι εν γένει
η Ελλάδα μας ποτέ δεν πεθαίνει
γιατί είναι: Χώρα, Πνεύμα, Λαός, τρόπος ζωής και Πολιτισμός

Η ΠΑΤΡΩΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Η πατρώα θρησκεία ένας συμπαντικός μύθος
έχει θαυμαστή αισθητική, σωστός γρίφος
ξεχειλίζει από φιλοσοφία
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πάντα επίκαιρη και λυτρωτική
πανάρχαια βιωμένη προϊστορία
με βαθύτερο επιστημονικό πυρήνα
που ακόμη διαρκεί.
Αν υιοθετηθεί σαν Πανθρησκεία
η Ελληνική Μυθολογία
(είναι του ανθρώπου η Αρχαιολογία)
θα σώσει τον κόσμο από την παρακμή
θα τον φέρει στη σφαίρα της Γνώσης
και Νοοκρατίας χωρίς να κουραστεί.
Ζουν ακόμη στον Όλυμπο οι θεοί;
ζουν στην Πιερία;
εποπτεύουν την ιερή γη της Μακεδονίας;
έχουν παλάτι λαμπρό στο Μύτικα,
στου Ολύμπου την πιο ψηλή κορυφή;
έχουν στο αίμα τους ιχώρ,
και τρέφονται με νέκταρ και αμβροσία;
Όχι!! μπορεί τίποτα να μην ισχύει από όλα αυτά
όμως την αλήθεια έχουν παραλλάξει
πάνω τους στηρίχθηκε ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός
τότε που οι άλλοι ζούσαν σε σπήλαια και δάση,
ποτέ δεν απαίτησαν από τους πιστούς να τους δώσουν κάτι.
Κανείς θεός-αν υπάρχει στο Σύμπαν ή στον ουρανόδεν νοιάζεται για το τρισάθλιο ανθρωπάκι
ούτε για καλό ούτε για κακό
αυτά τα ψέματα ανήκουν στον «περιούσιο λαό»,
όπως γράφει η Βίβλος,
το ρατσιστικό των Ιουδαίων βιβλιαράκι.
Παίζουμε λοιπόν σαν ασήμαντα παιδία,
-όπως ο Προμηθέας Δεσμώτηςόταν παράκουσε τις εντολές του Δία
και έκλεψε το Πυρ της Γνώσης.
Επομένως, δεν έχει και τόση σημασία
αν υποστούμε στη ζωή κάποια ζημία
άφησε το λαουτζίκο να πιστεύει ότι δεν αξίζει
και ψάχνει πάντα κάποιο θεό να βρει
για να τον λιβανίζει.
Φοβάται το θάνατο και ψυχολογικά λυγίζει;
ο θάνατος όμως είναι ύπνος βαθύς
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χωρίς αισθήσεις μην ελπίζεις
όταν πας στην κοιλάδα της ανυπαρξίας
τίποτα πιά δεν σε φοβίζει,
μόνον η εν ζωή δουλεία σε βασανίζει!
Εκτός και αν μετά το θάνατο κάτι ελπίζεις
ο Γιαχβέ να σε αναστήσει εκ νεκρών
ίσως στον παράδεισο κάποια θεϊκή αμοιβή αναμένεις
αυτά όμως είναι ουτοπία, χωρίς ίχνος λογικής
δισεκατομμύρια πεθαμένοι, κανείς δεν είχε επιστροφή
αστρόσκονη καταλήγεις όταν πεθαίνεις.
Λογική προσφέρει μόνον η πατρώα θρησκεία
γιατί λέει τα πράγματα με παρρησία
δίνει βιωμένη εμπειρία και απόλαυση αισθητική
προσφέρει στους μύστες σοφή διδασκαλία
σε φέρνει με την Πρώτη Ουσία σε επαφή.
Έξη θεές, έξη θεοί τέρμα στην ανδροκρατία
ζουν στον Όλυμπο, όπως οι άνθρωποι, περπατούν στη Γη
δεν μοιάζουν με τα αβραμικά εξωσυμπαντικά θηρία
οι θεοί μας εμπνέουν τον άνθρωπο να δημιουργεί.
Η πατρώα θρησκεία δεν διεκδικεί τον εξ αποκαλύψεως λόγο
εκφράζει φυσικά φαινόμενα και φιλοσοφική διδαχή
δεν πιστεύει σε θαύματα και λειψανολατρεία
επιστημονικές προτάσεις προάγει χωρίς φοβία
τους μύστες από το ημίφως στο φως τους οδηγεί.
Ο άνθρωπος της Φύσης είναι υπηρέτης
και όχι τ’ αφεντικό
δεν τούχει καμία αποστολή ανατεθεί
από τον ανύπαρκτο θεό
τα ιερατεία του έχουν βάλλει το καπίστρι στο λαιμό
για να τον διαβουκολεύουν ασφαλώς.
Ο άνθρωπος είναι της φύσεως ικέτης
η μοναδική υποχρέωση που του έχει ανατεθεί
στην Αρμονία και Ομορφιά της να συμμετέχει
κόκκος ασήμαντος μέσα στο Σύμπαν τρέχει
από τη συμπαντική Ευκοσμία να μην απέχει.
Εκφράζουν φυσικά φαινόμενα οι θεές/οί
η πατρώα θρησκεία δεν είναι ειδωλολατρική
ούτε δογματική, είναι όμως στο επακρον ιδεοκρατική
δεν πιστεύει στο θεϊκό λόγο του κάθε Μωυσή
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ούτε σε θαύματα, όπως η αβραμική
αναγορεύει όμως σε θεό όποιον
για την παγκόσμια προσφρά του διακριθεί.
Ο Έλλην έχει την έμφυτη έλξη όπως λένε
τους καρπούς της Γνώσης να γευτεί με το «ειδέναι»
μύστης της Πρώτης Αρχής να γίνει
τα Ελληνικά Μυστήρια να δρέψει και να ξεδιαλύνει
ερωτευμένος με το πνεύμα ο Έλληνας, θα μείνει.
Το ταξίδι του Έλληνα είναι η αναζήτηση,
η έρευνα της φύσης και η αμφισβήτηση
για τον Έλληνα δεν υπάρχουν δόγματα
ούτε «περιούσιοι λαοί»
έχει ανοιχτό το στόμα για να επικοινωνεί
κυλάει στο χώρο-χρόνο όπου τα «πάντα ρει».
Δεν υπάρχει θεός που να μας αγαπά
ούτε να μας εχθρεύεται και να μας τιμωρεί
η πατρώα θρησκεία είναι πάντα επίκαιρη
ανθρώπινη, φυσιολατρική
εσύ Έλληνα γιατί την πλάτη εδώ και αιώνες
της γυρνάς;
αρκετά την ξένη λατρεία προσκυνάς!
Καιρός πλέον να συνετιστείς!
Η πατρώα θρησκεία είναι για τους λίγους εκλεκτούς
και για την πνευματική ελίτ
δεν είναι για τον αμόρφωτο,
ούτε για τον φανατισμένο, το ποίμνιο και τον αμαθή
για να εισέλθεις στα Ελληνικά Μυστήρια
Ελληνα πρέπει πρώτα να μόρφωθείς
γι’αυτό σε κρατούν αμόφωτο στο μαντρί.
Μέχρις ότου μορφωθείς
μένεις ποίμνιο σε κάποια αβραμική στάνη
έχεις στην παράδοση και στο δόγμα αλωθεί
δεν σε ενδιαφέρει η Αλήθεια
πιστεύεις στα ψέματα της Βίβλου και ίσως προσεχώς
σου βάλουν το Κοράνι!
Η Πατρώα θρησκεία δίνει λύσεις
σε θέματα ουσίας
δρόμους στην επιστήμη ανοίγει με την φαντασία
είναι συμβατή με την επιστήμη και τεχνολογία
οριστικά τις διαμάχες λύνει στη θεολογία
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με «τω αγνώστω θεώ» και του Ηράκλειτου τις ρήσεις
είναι υπέρ του ανθρώπου και της φύσης
όχι υπέρ του ιερατείου και του αγίου πνεύματος τις επιφοιτήσεις.
Αν ο κόσμος είχε την κλασσική παιδεία ενστερνισθεί
αν τη ρήση του Ηράκλειτου είχε διαβάσει:
«κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών
ούτε ανθρώπων εποίησεν,
αλλά είναι και εστίν και έσται πύρ αείζωον…»
ο κόσμος μας θα είχε προ πολλού αλλάξει
και από τα σημερινά δόγματα θα είχε αποδράσει.
Μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο η πατρώα θρησκεία;
πολιτική, πολιτισμό και οικονομία;
ανατροπή να φέρει του απολυταρχικού, πλουτοκρατικού
κατεστημένου;
και βέβαια μπορεί με τον κεραυνό του Διός επί του Όφεως
του μουσικοθρεμένου.
Με την ενίσχυση της Πόλεως-Κράτους
και αναβίωση των θεσμών της Πλατωνικής Πολιτείας
με την ίδρυση της Αμφικτυονίας
στην Πόλη και στο Παγκόσμιο Χωριό
θα φέρει αρμονία και παγκόσμια συνεργασία,
επαφή ανθρώπων και λαών,
δίχως διχόνοια και μεσολάβηση των «εκλεκτών» τραπεζιτών
χωρίς την Αβραμική θρησκεία θα έρθει αλλαγή στην κοινωνία!
Με ανατροπή της καλπάζουσας κλεπτοκρατίας των φραγκάτων,
του τοκογλυφικού, τέρατος των Μυστικών Στοών και των Ιλλουμινάτων
με ανθρώπους αγαθούς και ενάρετους, όπως ορίζει ο Σωκράτης και ο Πλάτων
και με την καθιέρωση δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ελευθερίας
θα επανέλθει επί της Γης η χαμένη Αρμονία.
Με την αντικατάσταση του χρήματος από κερδοσκοπικό
σε μέσο συναλλαγματικό.
την κατάτμηση των πολυεθνικών κολοσσών σε μικρότερα κομμάτια
ώστε να ελέγχονται από την Πολιτεία και το λαό
με τον εξωστρακισμό των ολιγαρχών
θα λυτρωθούν οι πολλοί από τη δουλεία
με έλεγχο των Αγορών και των λίγων ζάπλουτων Εβραίων
θα σωθεί από την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα η κοινωνία των μικρομεσαίων.
Με την απελευθέρωση της πραγματικής οικονομίας
με την απεξάρτησή της από τα νύχια της Wall Street.
με καθολική ισχύ των Νόμων της Πολιτείας
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τρόπου σκέψεως του ατόμου με το «εμείς»
τάχιστα θα κάνει θαύματα η Νοοκρατία στη Γη.
Με τη απαλλαγή των ανθρώπων από τους ληστές των Αγορών
καθιέρωση νέων μορφών ενέργειας πιο καθαρών
τον έλεγχο των αρχόντων ΠΡΟ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ τη θητεία, ακόμη και
συγγενικών
δήμευση του πλούτου και μεταγωγή εις τα φυλακάς των καταχραστών
θα μπει τέλος στη ληστεία της Πολιτείας ολοταχώς.
Με έλεγχο γεννήσεων στον 3ο Κόσμο
και αύξηση της παιδείας διεθνώς
σταμάτημα πολέμων, κατάργηση πυρηνικών, σεβασμό στον Πάνα
και στα υδάτινα πνεύματα,
προστασία Λιμνών, Ποταμών, Θαλασσών και Ωκεανών
θα επιτύχουμε φυσικό περιβάλλον καθαρό, χωρίς ατέρμονες
διασκέψεις και μια τρύπα στο νερό.
Με τον σεβασμό στην Αρτέμιδα
την προστασία δασών και των υπό εξαφάνιση ειδών
την επιβολή φόρου πρασίνου,
απαγόρευση των επιβλαβών προϊόντων και ρυπαντών
θα ζήσουν οι επόμενες γενιές σε περιβάλλον υποφερτό.
Με το ξεπέρασμα των σκοταδιστικών ιερατείων
των εξουσιαστικών και κλεπτοκρατικών «αγίων»
των τραπεζιτών παπών και των καρδιναλίων
των χρυσοποίκιλτων πατριαρχών, δίκην παγονίων
θα βγει ο λαός από τη στρούγκα των προβάτων
στο ξέφωτο του Απόλλωνα και των Ελευσινίων μυστηρίων
παιδάκια μη λερώνετε τους τοίχους των κτιρίων.
Με την υπέρβαση των ισλαμικών γραφών
και των ταλεμπανικών σχολείων
των ιουδαϊκών ρατσιστικών «ιερών βιβλίων»
και των «ελέω θεού» βασιλέων, εξουσιαστών και κομισαρίων
θα βγει ο κόσμος εκ των σκοταδιστικών μυστικών στοών
στην Πολιτεία του Πλάτωνος και των πανάρχαιων Ορφικών μυστηρίων.
Με την ανύψωση του Πολιτισμού και της αισθητικής,
καταπολέμηση της ασχήμιας και υποβάθμισης πολιτισμικής,
καθιέρωση της Άμεσης Δημοκρατίας
με ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία και κοινωνική Δικαιοσύνη, με σκληρή εργασία
και ανάληψη ευθύνης
θα σπάσει ο άνθρωπος το φράγμα της καθυστέρησης και θα μπει στον μεγαλειώδη
Πολιτισμό της Ειρήνης.
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Για το ξεπέρασμα της σημερινής υλιστικής Α-ταξίας
χωρίς Παγκοσμιοποίηση και Παγκόσμια Δικτατορία,
αρκεί να χτίσουμε τη νέα κοινωνία της πνευματικής ευημερίας
με την εδραίωση της Οικουμενικής Αμφικτυωνίας
χωρίς ΝΑΤΟ, Goldman Sachs, ΔΝΤ, και ΜΚΟ,
χωρίς να μεταβληθούμε σε πολυεθνικό «μαζοπολτό»
από το «Μεγάλο Αδερφό»
έτσι θα καταλάβουμε του διαστήματος την «Τροία».
Πρώτα πρέπει να οργώσουμε το χωράφι επιμελώς
όλοι εμείς της προόδου οι εραστές,
να το ποτίσουμε με αίμα και σκληρό αγώνα
να σπείρουμε φρέσκο καρπό του 21ου αιώνα,
με πρωτοπόρους τους επιστήμονες, στοχαστές και ποιητές
και όλοι μαζί εμείς οι απλοί άνθρωποι του μόχθου
και του πνεύματος να γίνουμε ένα.
21/4/2012

Η ΚΥΡΙΑ ΡΟΛΑΝΔΗ
Αναγνώστη η ιστορία είναι πραγματική
η Κυπρία Ρολάνδη μάνα με δυο παιδιά
σύζυγος και νοικοκυρά,
έξω απ’ τη Λεμεσό είχε οικία στο λιβάδι
σπίτι στο φως, κρησφύγετο στο σκοτάδι.
Στο φως είχε άνδρα και παιδιά
στο κρησφύγετο το Γρίβα Διγενή
κρυμμένο σε μια υπόγεια στοά
στα βάθη του αγρού,
τούτο το άγριο λιοντάρι
φωτιζόταν με ένα αχνό λυχνάρι,
στην τρύπα του αρουραίου ποντικού.
Έβγαινε μόνον το αφέγγαρο βράδυ
ν’ ατενίσει τα άστρα του ουρανού
του Γαλαξία το ζωνάρι
τη λευτεριά της Κύπρου μέσα στο κατοχικό σκοτάδινα στοχαστεί
Μέλος της ΕΟΚΑ, η κυρία Ρολάνδη
αγγελιοφόρος και αγωνίστρια με πλουσιοτάτη δράση
στον κόρφο της μετέφερε μηνύματα
γλιστρούσε από τα μπλόκα και τ’ αγγλικά αγήματα
με πονηριές και θράσος για να περάσει.
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Φύλαξ άγγελος του Διγενή
χωρίς εναλλακτική έξοδο από εκεί για να αποδράσει
το μυστικό κρατούσε στα τρίσβαθα της ψυχής
χωρίς ποτέ να πτοηθεί και να δειλιάσει.
Ήταν καταζητούμενος από σπίτι σε σπίτι,
σε κάθε σπιθαμή της Κυπριακής γης
κι’ αυτός άφαντος στην κρύπτη
χωρίς υποψία στον Αγγλο κατακτητή να δημιουργήσει.
Η καταδίωξη του απλώθηκε σε όλο το νησί
η ΕΟΚΑ τον σκέπαζε με αόρατο ιστό αράχνης
έμεινε μέχρι τέλους ασύλληπτος
επί πίνακι ήθελαν του Διγενή την κεφαλή
κι’ όλοι νόμιζαν ότι κρυβόταν σε κάποια σπηλιά
στου Τρόοδος τα δάση.
Οι εχθροί του τον έψαχναν ταπεινωμένοι
στρατεύματα σκύλοι και αστυνομικοί εξευτελισμένοι
προδότες πληρωμένοι σαν σκιές μέσ’ το σκοτάδι
ιπτάμενοι παρατηρητές και ειδικοί ανιχνευτές
έκαναν κατ’ οίκον έρευνες πρωί και βράδυ.
Κάποιος καταδότης τους έφερε δυο φορές
ενώπιον ενωπίω, στο σπίτι της κυρίας Ρολάνδη
ψύχραιμη εκείνη έπαιξε με το θάνατο κρυφτούλι
όταν ο θάνατος της πέταξε το γάντι
αυτή ψύχραιμα το έκρυψε στο φουστάνι.
Ζητούσαν επιμόνως το Διγενή
κάνανε έρευνα εξονυχιστική
η πληροφορία ήταν καρφωτή
από κάποιον «Εφιάλτη»
αλλά αυτή δεν φθάνει η μοίρα να κριθεί
γιατί, σαν άλλη «Ατροπός»,
απέτρεψε το κακό η κυρία Ρολάνδη.
Με τα χτυπήματα της πόρτας η κυρία Ρολάνδη
έδωσε σήμα στον αρχηγό
έκλεισε βιαστικά η καταπακτή
στο ντουλάπι του νεροχύτη
έβαλε το δάπεδο πάνω στη μικρή οπή
που οδηγούσε εις την κρύπτη
έριξε σαπουνάδες στα μαλλιά της, στη βρύση
και έτρεξε βιαστικά να τους ανοίξει.
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Είπε στους Άγγλους φιλικά «well come»
και μέσα της έβραζε «στο διάολο να παν»
τους κέρασε φρούτα, γλυκά, ποτά
και με περισσή αβρότητα τους μίλησε
απταίστως αγγλικά.
Ο Διγενής στο γήινο υποβρύχιο βαθειά
σαν ειδοποιήθηκε με συνθηματικά
έσβησε το αμυδρό φώς
έμεινε ψύχραιμος, σιωπηλός
με την χειροβομβίδα ανά χείρας, ανάπνεε αργά
όταν ο Άγγλος αξιωματικός
χτύπησε το δάπεδο της καταπακτής
Γκαπ, γκαπ!!
Αυτοί ερεύνησαν παντού, κάθε γωνιά,
έκαναν το σπίτι φύλα φτερά
κάπου στη ντουλάπα φυλαγμένη
βρήκαν φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ
της αγαπημένης
τη ρώτησαν γιατί δεν την έχει κρεμασμένη
κι’ αυτή ψύχραιμα τους απαντά:
«φοβάμαι την ΕΟΚΑ την καταραμένη».
Αγαλλίασε η καρδιά των Τόμηδων
και με φιλόφρονα Αγγλικά
κατευόδωσε τα κατοχικά θεριά
και σαν έδιωξε το Χάρο μακριά
πήρε ανάσα βαριά.
Η καρδιά της κυρίας Ρολάνδη
πήγε στην Κούλουρη και γύρισε από τον Άδη
εκείνο το μοιραίο βράδυ
που είχε πέσει το πηχτό σκοτάδι.
Από του χάρου τα δόντια τ’ αγγλικά
τη γλύτωσε και τούτη τη φορά
τον αρχηγό, το σπίτι της και τα παιδιά της
ανάθεμα στον προδότη
στο εκτελεστικό θα έστελνε όλη τη φαμελιά της.
Έξω από την μικρή οικία, στο χορταριασμένο λιβάδι
ένα μισοτελειωμένο μνημείο στέκει καταμεσίς
ξεχασμένο από το χρόνο τ’ άγαλμα του Διγενή
το πέλαγος κοιτάζει.
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Το μικρό σπιτάκι της κυρίας Ρολάνδη-μουσείο πιά
«ΕΝΩΣΗ» με τη μητέρα πατρίδα φωνάζει
ΟΧΙ παράδοση στα σχέδια Αννάν
ούτε ό,τι ο ξένος παράγων σχεδιάζει.
Πλάι εκεί αραγμένο στην ξηρά ένα καράβι
είν’ το θρυλικό ιστιοφόρο «Σειρήν»
που έφερε στο νησί το Γρίβα Διγενή
κάποιο βράδυ
της αντίστασης τα όπλα και τα πυρομαχικά
και άρχισε της ΕΟΚΑ ο αγώνας να ανάβει.
Τούτη η οικία θα θυμίζει εσαεί
σελίδες δόξης και τιμής
για «Ένωση» της Κύπρου με την Ελλάδα
η λευτεριά της όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ
τα διχοτομικά σχέδια Αννάν βαράνε σαν τα κύματα
στις κουπαστές
στο χιλιοπροδομένο νησί το συρματόπλεγμα
της Κατοχής πονεί.
Η προδοσία ξεκινά
από ημέτερα, άγνωστα-γνωστά άτομα
στον ΟΗΕ, στις Ζυρίχες, στα Λονδίνα
στα χουντικά πραξικοπήματα
και στις συνομιλίες Μακάριου και Ντενκτάς
που φθάνουν σήμερα ως τους… Χριστόφια και Ταλάτ.
Ποτέ κανένας δεν διώχθηκε
ο φάκελλος της προδοσίας ερμητικά ταπώθηκε
στα αρχεία των «συμμάχων» διπλοκλειδώθηκε
και νέα συνωμοσία εσχάτως ξεδιπλώθηκε.
Ο χρόνος τρέχει και κυλλά σαν νεράκι
στης αιωνιότητας το αυλάκι
άλλες οι βουλές των Κυπρίων για Ένωση
και λευτεριά
κι’ άλλες των ισχυρών της Γης
για Εισβολή και Κατοχή
Διχοτόμηση έφερε ο Αττίλας και Καταστροφή.
Όμως αν υπάρχει θείας δίκης οφθαλμός και σωφροσύνη
αργά ή γρήγορα «συν Αθηνά και χείρα κίνει»
με διαρκή αγώνα η λύση θα καρποφορήσει
θα ελευθερωθεί το νησί της Αφροδίτης.
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Τώρα ο ένδοξος αγώνας της ΕΟΚΑ έχει ξεχασθεί
φοβερά έχει κακοποιηθεί
το μνημείο το σκέπασε η λήθη
κανείς πια δεν ενδιαφέρεται την παλιά δόξα
να υπενθυμίσει
το ξεχασμένο μνημείο με λίγα άνθη να στολίσει.
Κάποιος διαβάτης δύο δάκρια να χύσει
ούτε κάποιος ξεναγός να το επισκεφθεί
το μεγαλείο του για να εξιστορήσει
άμοιρη πατρίδα
πως σε έχουν τα παιδιά σου λησμονήσει;
Πιστή μένει μόνον η κυρία Ρολάνδη
με λόγια αρχέτυπα και ποιητικά
μας εξιστόρησε της φυλής μας τα ριζώματα
και με μελωδία πουλιών
μας τραγούδησε καθ’ οδόν άσματα παραδοσιακά
μας έκανε να νοιώσουμε το Κυπριακό χάδι
που και σκληρός να είσαι
σε εγγίζει στην ψυχή, σου λειώνει το φυλλοκάρδι.
Τα χρόνια πέρασαν
τα γεγονότα ξεθώριασαν
στου χρόνου την καταπακτή
οι παλιές πληγές έχουν σχεδόν επουλωθεί
η σκόνη της λήθης έκρυψε την Καταστροφή
παχύ χορτάρι κρύβει το συρματόπλεγμα
και την διχοτομική γραμμή.
Ο λαός με τη διχοτόμηση έχει κουραστεί;
τώρα η Κύπρος ζει στη Νέα Εποχή
η Τουρκία νικητής και όμηρος μαζί
η Γραμμή Αττίλα τείνει να νομιμοποιηθεί.
Τα καταστροφικά σχέδια Αννάν μπαινοβγαίνουν
από την κερκόπορτα ακροποδητί
η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να διαλυθεί
αυτό θα σημάνει τελική καταστροφή.
Σεμνή και ταπεινή η κυρία Ρολάνδη
δεν κατέχει θέσεις κυβερνητικές
δεν πήρε συντάξεις αντιστασιακές
για τη δράση της δεν κομπάζει.
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«Το καθήκον μου έπραξα και έτερον ουδέν»
μας λέει η κυρία Ρολάνδη
στα «φυλακισμένα μνήματα» οι ήρωες κατοικούν
αυτοί ανέβηκαν στην αγχόνη χωρίς να τους τρομάζει
το ηρωικό τραγούδι τραγουδούν στου Αδη το σκοτάδι.
Τώρα μια σεμνή ξεναγός και αοιδός, η κυρία Ρολάνδη
τους ξένους με ευσυνειδησία ξεναγεί
σαν άλλος Όμηρος τα «Κύπρια Έπη» εξυμνεί
τη δόξα της Μεγαλονήσου εγκωμιάζει
εξιστορώντας τα δεινά και κρυφά μοιρολογεί.
Σήκω επάνω Ακρίτα Διγενή
το έθνος σε προστάζει
Κολοκοτρωναίοι, Κανάρηδες
Μπουμπουλίνες Τομπάζηδες, όλοι μαζί
ν’ αντισταθούμε στη νέα Κατοχή
μας πλάκωσε χαλάζι.
Εντός των τειχών οι εχθροί
μιλιούνια οι ‘γυπαετοί’ και οι προσκυνημένοι
κατασπαράζουν το Ελληνικό κουφάρι της γης
οι κολασμένοι
φαί, πλιάτσικο μυρίστηκαν καζάντι
αίμα, λεηλασία και διαρπαγή
μας πήρανε φαλάγγι.
Όσο υπάρχουν ακόμη Αυξεντίου
Δημητρίου, Παλληκαρίδης και… Καραολής
ηγέτες σαν το Διγενή
κι’ Ελληνίδες σαν την Κυρία Ρολάνδη
η Κύπρος μας θα απελευθερωθεί ξανά,

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΞΑΠΟΣΤΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ ΤΡΑΒΑ.

7/3/2010

ΘΑΨΤΕ ΤΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΚΗΔΕΙΑ
Μη σε γελάσει η Νέα Τάξη η παγκοσμιοποιημένη,
τη δημοκρατία κρατάει αλυσοδεμένη
την σοσιαλδημοκρατική ρητορεία να σκιάζεσαι
παίζουν με τράπουλα σημαδεμένη
και στους «εκλεκτούς» μοιράζεται.
Ο Καπιταλισμός παιδικές αρρώστιες έχει πολλές περάσει,
όμως σήμερα πάει για θάνατο καθώς έχει γεράσει
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εγκλήματα, κλοπές έκανε στις αποικίες
στις θάλασσες με το καραβάκι πειρατείες
νηπιόθεν ήθελε κεφάλαια και έκανε ληστείες
ο λύκος την τρίχα άλλαξε την γνώμη δεν αλλάζει
και τις απατεωνίες.
Τι κι’ αν επέβαλαν τον 18ον αιώνα
αυστηρό κανόνα,
τι κι’ αν διακηρύχτηκε το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας
για έναν αιώνα
τι κι’ αν οι καταθέσεις έγιναν όσιες και ιερές
σε φίλους και εχθρούς,
χρηματοδότησε την ερυθρά και φαιά δικτατορία
κομμουνιστές και χιτλερικούς
Σήμερα έχουμε γάμους με γλέντια και βιολιά,
με τα μνημόνια γίνεται το «μεγάλο φαγοπότι» της ιστορίας,
ο Σιωνισμός νυμφεύεται του Οβριού την κόρη την κακιά
εξ αυτών θα γεννηθούν τέκνα θηρία
δισεκατομμύρια Προλετάριοι και η κακούργα Ολιγαρχία.
Κακομαθημένος παιδιόθεν ο μπαμπάς καπιταλισμός,
τώρα βιώνει τη γεροντική του ηλικία,
φέρνει σήμερον στο προσκήνιο παλιές μεθόδους «εκσυγχρονισμού»,
και με θεσμούς αυταρχικούς κάνει των φτωχών την πειρατεία.
Φύλο συκής τον χωρίζει την δικτατορία από την δημοκρατία,
τώρα ξεπροβάλλει αυταρχικός ο Ναζισμός της Γερμανίας,
κουνάει το δάχτυλο η φύρερ στο νότο τον γελοίο,
να αρπάξει σάρκες το Γερμανικό οικονομικό θηρία
των νοτιοευρωπαίων οι κοιλιές παίζουν μαντολίνο,
πως λοιπόν να μην αγαπήσουν τέτοια κυρία
οι απόγονοι του Μάο στο Πεκίνο;
Η Νέα Τάξη έχει ναυαγήσει
η θεά Ανάγκη την έχει νικήσει,
ο δρόμος της καταστροφής της μας τρομάζει,
πόλεμο για να σωθεί αυτή ετοιμάζει
θα θυσιάσει κόσμο πριν χαθεί
εναλλακτική λύση ακόμη δεν έχει βρεθεί,
και ο λαός από ανέχεια στενάζει.
Τα αίτια της πτώσης δεν είναι μόνον οικονομικά,
το πνευματικό και αξιακό φως έχει σβήσει
η Αθηνάς και ο Απόλλωνας έχουν μετοικήσει
το ζείδωρο Ελληνικό Πνεύμα είναι υπό διωγμόν
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μακριά κρατούν τον πραγματικό Πολιτισμό,
πίστεψαν στο υπέρ-μετρον, στο υπερφυσικόν,
στα θαύματα και στα μυθεύματα.
Αιώνιοι πολέμιοι του Ελληνισμού οι Οβριοί,
διεθνείς σαράφηδες, του χρήματος αγωγιάτες,
3ον Παγκόσμιο Πόλεμο κραδαίνουν τώρα
ΗΠΑ και Ισραήλ,
εμείς να γίνουμε τα θύματα και εκείνοι οι φεουδάρχες.
Άνθρωπε με το ασθενικό σώμα, δίχως ψυχή και λογική,
χωρίς τον κίνδυνο της καταστροφής εν επιγνώσει,
έχασες την ουσία της ζωής, εξ αιτίας της μηχανής,
κι’ όλα στον «ηλεκτρονικό κόκορα» τα έχεις τώρα φορτώσει,
δεν βλέπεις ότι στα βαλτόνερα της σήψης και καταστροφής έχεις βαλτώσει;
Προσέξτε οι εκτός του σπηλαίου βολεμένοι,
μην τρομάζετε τους εντός με μπαμπούλες
και φανταστικά ομοιώματα,
δώστε στους νέους Εργασία και Ευκαιρίες αντί γοα
αδιέξοδα και επιδόματα,
μόρφωση θέλουν από τα κανάλια οι συσκοτισμένοι
για να δουν τα πράγματα,
έτσι θα βγείτε όλοι κερδισμένοι κι’ εσείς και τα «μιάσματα»
Διδάξτε στους νέους Ελληνική Παιδεία,
δώστε τους Πολιτισμό και περισσότερη Δημοκρατία,
το νεκρό πολιτικό σύστημα θάψτε το με μεγαλοπρεπή κηδεία,
χωρίς κλάματα, με τυμπανοκρουσία!
Νέο Σύνταγμα έχει ανάγκη η Ελλάς
από Συντακτική Εθνοσυνέλευση,
νέα Σπαρτιατική Πολιτεία να στηθεί με λαϊκή συναίνεση,
με αυτοέλεγχο, αυτογνωσία και αυτοπειθαρχία,
με αίσθημα ευθύνης και φιλοπατρία,
να γίνει ειρηνική ανατροπή
όλοι ενωμένοι για της πατρίδος τη σωτηρία,
Ζήτω Ελλάδα μας αιωνία!!
31/12/2012

ΙΣΗΜΕΡΙΑ ΟΡΦΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Ισημερία, ίση μέρα ίση νύχτα,
στιγμιαία σκότους –φωτός ισορροπία.
Ισημερία στην ψυχή και λογική, Ορφική τελετουργία
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πολικά ζεύγη δύο αξόνων ίσια προς στιγμήν,
στιγμιαία βρίσκεις ισότητα στη φύση και στη ζωή,
τούτη η ανισότητα κουβαλάει κάποια μαγεία.
Στα Ελευσίνια Μυστήρια οι Ορφικοί γιορταζουν,
προς τιμήν της θεάς Δήμητρας ιεροπρεπώς,
άρρητη η λατρεία τους, δεν την μοιράζουν στο αμύητο κοινόν
από τους αμύητους τηρείται επτασφράγιστο μυστικό.
Ξεκινούν από την εποχή του Ορφέως,
τα συνεχίζουν ο γιός του Εύμολπος ή Μουσαίος,
πανάρχαιος είναι θεσμός ωραίος,
του χρόνου την άβυσσο χάνεται με δέος.
Αρχίζουν στη 15η ημέρα του Βοηδρομιώνα,
Φθινοπωρινή ισημερία στις 23 Σεπτεμβρίου
οδηγεί στο χειμώνα,
από κει κρατάει η γιορτή του «Τίμιου Σταυρού» των χριστιανών,
λήγει στην γιορτή του νεομάρτυρος Νικολάου του «προστάτη των παντοπωλών»,
το πνευματικό επίπεδο το μετέτρεψαν σε υλικόν!!
Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε επακριβώς,
πόσο η λογική και η ψυχή από την ισημερία επηρεάζεται,
το δίπολο ψυχής και νου όλο το έτος της ασυμμετρίας πως εργάζεται,
πως ο άνθρωπος με το σύμπαν σήμερα δεν συνεργάζεται;
Η ημέρα εκπροσωπεί τη Λογική
και η νύχτα την Καρδία,
και ανάλογα με την διάρκεια τους επηρεάζουν
την ισορροπία,
οι Ορφικοί είχαν εισδύσει στου σύμπαντος τα μυστικά,
τότε τα άτομα ήταν καλοκάγαθα και πιο πνευματικά.
Την ημέρα ενεργεί πιο δυνατά η λογική,
σαν πέσει το σκοτάδι το πάνω χέρι έχει η ψυχή,
και μόνον δυο εντός του χρόνου ισημερίες,
φέρνουν στη λογική και στην ψυχή ισοπαλίες.
Όταν η ημέρα είναι μεγάλη η λογική νικάει,
κι’ όταν η νύχτα είναι μικρή η ψυχή πονάει,
μόνον η ισημερία φέρνει στο άτομο αρμονία
ο πιστός στα Μυστήρια παίρνει επαφή με τα θεία.
Δεν υπάρχει μόνον στη φύση νύχτα και ημέρα,
κι’ εμείς μέσα στη συμπαντική ζούμε σφαίρα
το δίπολο λογική-ψυχή ρυθμίζει τη ζωή μας,
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ημέρα και νύχτα σαν υφάδι και στιμώνι
υφαίνει την ύπαρξή μας.
Τούτους τους δίσεκτους καιρούς της παραζάλης,
στην ψυχή μας κυριαρχεί απέραντο σκοτάδι,
κι’ ο λαός αγχώνεται και αγωνιά πρωί και βράδυ,
τέρμα δίνουν στη ζωή τους κάτι άλλοι,
καθώς ο «ουροβόρος όφις» μας δαγκώνει
στο μνημονιακό λιβάδι.
Όμως και το σκοτάδι μπορεί να μας ευνοήσει,
αν έξυπνα το γένος μας το χρησιμοποιήσει,
αν το κρυφό σχολειό μαθήματα αρχίσει,
την λογική και την ψυχή βάλει να μεγαλουργήσει
υπέρβαση τώρα να κάνει για να ζήσει
κάποια χρυσή αυγή το Ελληνικό Πνεύμα σίγουρα θα ξανανθίσει.
25/9/2013

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ… ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ!!!!
Βοήθα με να διηγηθώ με λόγο βραχύ ποιητικό
τη θλιβερή τούτη ιστορία:
πως οι άσπονδοι φίλοι μας
και οι δόλιοι εχθροί μας
μας ρίξανε βορά στα ανήμερα θηρία,
και τώρα κάνουμε επαιτεία.
Οι πολιτικοί μας μια ζωή
με παχιά λόγια και με ψέμα
σαν της βδέλλες της Μαδαγασκάρης
μας ήπιαν γουλιά-γουλιά το αίμα
Μόνο ν’ αρπάξουν φρόντισαν
οι άνθρωποι του Μαμμωνά
την κρατική μας περιουσία
και το δημόσιο κορβανά
και σε έφθασαν πατρίδα μου στη χρεωκοπία
Με θεορόταους εξοπλισμούς επί μια 50ετία,
στον άτυπο στο Αιγαίο πόλεμο
με τη Νατοϊκή Τουρκία
τα τοκογλυφικά από την Εσπερία δάνεια
και άλλα τέρατα και σημεία
έριξαν στα βράχια την εθνική μας οικονομία.
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Με μίζες και προμήθειες στα εξοπλιστικά
φάγανε σάρκα και οστά τα τρωκτικά
ρούφηξαν το αίμα του λαού γουλιά-γουλιά
μας πήραν τα παντελόνια και τα βρακιά
και βγήκαμε ξεφτίλες για διακονιά
Παραχώρησαν ακίνητη και κινητή περιουσία
παρέδωσαν την πατρική γη και την Εθνική Ανεξαρτησία
ξεπούλησαν θάλασσα, αέρα, στεριά,
μας κλείδωσαν το νου με τα ερτζιανά
με δημοσκοπήσεις και ψυχολογική βία μας έκαναν σκλαβάκια
στην αποικία.
Πισθάγκωνα μας δέσανε με Αγγλικό δίκαιο νομικά
βάλανε υποθήκη δημόσια και ιδιωτική περιουσία
Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη και Νησιά
τώρα πλήρες αδιέξοδο, μπρός βαθύ και πίσω ρέμα
εγκλωβισμένοι στην πιο σκοτεινή σκλαβιά
με εγγύηση το αίμα!
Όλα ξεκίνησαν με δήθεν πρόθεση αγαθή
τα μέτρα είπαν είναι πράξη «μεταρρυθμιστική »
οι παγκόσμιοι συνωμότες έταζαν
«πράσινα άλογα» με ουρά
θα οδηγήσουν στον «παράδεισο» τον κάθε φουκαρά
αλλά έκαναν «λάθος» στη συνταγή
Και μετά και μετά; ρωτούσαν οι χαζοί
μην ανησυχείτε εσείς,
εμείς νάμαστε καλά
εσείς θα καθόοοοσαστε
θα δουλεύουμε εμείς για σας
και εσείς θα περνάτε… καλάάάάά!!!
Σαν καλή αυτή η μηχανή είναι παιδιά!!!
ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
το ίδιο συνδικάτο
έμπαινε το πακέτο της ΕΟΚ
και από το παράθυρο
έκανε φτερά, ήτανε φευγάτο
Φάτε κομματόσκυλα, φάτε κοπρόσκυλα
φάτε λαμόγια
φτιάξτε ανώγια, φτιάξτε κατώγια
ανοίξτε λογαριασμούς στα Ελβετικά ισόγεια
βάλτε χρυσάφι στα υπόγεια.
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«Όλοι μαζί τα φάγαμε» με πάθος
μας έλεγε ο σαπιοκοιλιάς ο προγουλάτος
τα φιλέτα εμείς, τα ψίχουλα εσείς
και το μάρμαρο πληρώνει λαός ο αφελής
Φάτε άφοβα βουλευτές
άγρια μίζα οι προμηθευτές
βγάλτε συντάξεις, χαριστικές
νόμιμες είναι ακόμη και πλαστές
κάντε οι δυνάμενοι άγριες αρπαχτές
μη φοβόσαστε παιδιά τρώνε και οι δικαστές
ασυλία οι βουλευτές στο διηνεκές.
Εξαγορά ψήφων με θέσεις κρατικές
τη μερίδα του λέοντος οι εθνικοί προμηθευτές
«Ελληνικές» έγιναν οι τράπεζες οι Ελβετικές
και οι απαγορευμένες χωματερές είναι ακόμη ανοικτές
Φτιάξτε ντουβάρια
πάρτε πλεούμενα
τριπλά εποχούμενα
ανοίξτε ρουλέτες, παίξτε τα ζάρια
στον Οβριό τζογαδόρο τα ρημάδια
λυσσομανάτε της υπερκατανάλωσης τομάρια
Φτιάξτε πισίνες,
κάντε κομπίνες,
θαλασσοδάνεια πάρτε ντουζίνες
50 υπουργοί, 500 λιμουζίνες
διορίστε στη Βουλή γκόμενες φίνες.
Κλείστε τα εργοστάσια!!
πανωτόκια στη Βιομηχανία!!
εις θάνατον το Κεφάλαιο!!
λουκέτα στη Βιοτεχνία!!
κάψτε το μικρεμπόριο
το «Μινιόν» αποκαίδια
πάει και το εμπόριο με τους λάθρους
στα σκουπία
ξένα πολυκαταστήματα σε κάθε συνοικία
ζήτω το λαθρεμπόριο και η ξένη εμπορία.
Ξεκούραστο θέλω το λαό
δάνεια πάρτε αφειδώς
ανεύθυνη την ηγεσία
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ανθηρό τον υπόκοσμο
παντοδύναμη την κλεπτοκρατία
έτσι έγινε ο Ανδρέας αγαπητός
έκλεψε τα συνθήματα της κόκκινης συμμορίας
Χαρούμενο θέλω το λαό
χορό γλέντι ως τα χαράματα
μόνιμες διακοπές και αράγματα
η φούντα στα παιδιά δίνει οράματα
Μαγκιά η φοροκλοπή
εθνικό σπορ η φοροδιαφυγή
σκόνη και μπούλμπερη η εφορία
το κράτος ανήκει στην κομματική μαφία
Το πνεύμα είδος εν ανεπαρκεία!
κλειστά τα Πανεπιστήμια λόγω απεργίας,
κλειστά τα Νοσοκομεία
δια βίου Α-μαθείας η Παιδεία
ακμάζουν τα Μέσα Αποχαύνωσης
Ζήτω η Αναξιοκρατία!!
Ηγέτες πολιτικοί θεατρίνοι
πινόκιο, ψεύτες και αρλεκίνοι
βουλευτές κλέφτες, και απατεώνες
πολίτες σαλταρισμένοι απόντες από τους αγώνες.
Πρώτοι στην Ανεργία
οι νέοι στη μετανάστευση
μισθοί-συντάξεις πείνας και δυστυχίας
κράτος εν διαλύσει και απραξία
Χαίρε Ελλάδα των Μνημονίων
και της αενάου χρέους αποικία!!
Ταξίδια σε εξωτικά νησιά
έξοδο στις εξοχές όλες τις εποχές
κάπου-κάπου ας ερχόμαστε και στη δουλειά
όταν δεν έχουμε απεργία και διακοπές
το ταμείο να επισκεπτόμαστε ανελλιπώς
για τις υπερωρίες, τα δάνεια και τις προκαταβολές.
Οι νέοι στα ναρκωτικά
φραπέ στα μπαρ τα κοσμικά
μπαχαλάκηδες, ποδόσφαιρο, φωτιές, ξεσπάσματα
συντρίμμια της ζωής χαλάσματα
τοίχοι μουτζουρωμένοι, πόλεις που βρίθουν
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από καθάρματα
και οι χρυσαυγίτες τα μιάσματα
Θητεία στρατιωτική
λούφα και παραλλαγή
κάθε στρατεύσιμος και απαλλαγή
προς ανάλωσιν η Πατρίς
μπάτε σκύλοι αλέστε,
αργότερα η πληρωμή.
Αφανίσαμε τη Γεωργία
τι να την κάνουμε την Κτηνοτροφία;
ας είναι καλά η Ολλανδία!!
καλύτερο το καφενείο και η τεμπελιά
οι επιδοτήσεις στους αγρότες πέφτουνε φωτιά
στα πλοία δύσκολη εργασία,
μηχανικοί ή δικηγόροι τα παιδιά!
Ξερίζωσαν αμπέλια και ελιές
τα φρούτα ριγμένα στις χαβούζες και χωματερές
οι συνεταιρισμοί παραδομένοι στην κομματική λεηλασία
γεωργικά ΙΧ στην Κολωνακιώτικη πλατεία
Πατάτες από Αίγυπτο
Μήλα από Χιλή
Σκόρδα από Τουρκία
Μαϊντανό από Ιταλία
Φασόλια από Αλβανία
και από Ελλάδα μπόλικη βλακεία
Τζόγο στα Σκόπια
ντομάτες από Ολλανδία
σου είπα «ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» συμβία
Ευρώπουλα από Γερμανία
όχι προβληματισμούς, μην μας ταράζεις φίλε …
την αταραξία!
«Δημόσιοι Υπάλληλοι» οι γεωργοί
καθηγητές και συνδικαλιστές στην πολιτική
εθνικοί προμηθευτές οι επιχειρηματίες
ο λαός αλλάζει τις πατροπαράδοτες αξίες
το ρίχνει κι αυτός στην καλοπέραση και οκνηρία.
Οι γεωπόνοι και κτηνίατροι στο Βοτανικό
βουλευτές στην επαρχία και στο εξωτερικό
οι λαθρομετανάστες στο κέντρο των Αθηνών
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Καμπούλ έγινε η Γερανίου και η Αχαρνών!!
το ΚΚΕ κάνει ιεροσυλία στην Ακρόπολη με αεροπανό
και όλα στο Ελλαδιστάν γίνονται καπνός
Ντόπια και ξένα ερπετά
έβαλαν τέλος στα ασφαλιστικά ταμεία
μας τρώνε τις σάρκες και τα σωθικά
φταίμε και μείς που ψηφίζουμε κλεπτοκρατία
Οι εταίροι μας φέρθηκαν αισχρά,
η στάση τους δολία
μας έριξαν σκόπιμα στα τρωκτικά βορά
στων Αγορών τα άγρια θηρία
Βρυξελλάριοι και διεθνείς τοκογλύφοι
μας έσκισαν σαν τα πανιά
μας χρέωσαν σκόπιμα με δάνεια της Goldman Sachs
μας έπνιξαν με τα λουριά
με τα μνημόνια μας πήραν συντάξεις, μισθούς
και ιδιοκτησία
Όμως φταίμε και μείς γιατί νομίσαμε
ότι βολευτήκαμε με δανεικά
και με τις κάθε είδους παροχές
ποτέ δεν υπολογίσαμε
ότι στον κόρφο μας βάλαμε φίδια και οχιές
Έλληνα πολυμήχανε έμαθες να καλοπερνάς
χωρίς να εργάζεσαι και να παράγεις
να σπαταλάς χωρίς φειδώ τα δανεικά
σε πλούσια μαγαζιά να ψωνίζεις και να διασκεδάζεις
να ταξιδεύεις στα εξωτερικά και το «μέτρο» να χλευάζεις
Ώσπου φθάσαμε στου μνημονίου την κρίση,
ο κόσμος δεν είχε βλέπετε προειδοποιηθεί,
δεν είχε έγκαιρα φροντίσει
έτσι άρχισε η βύθιση του «Τιτανικού»,
πολλοί χάθηκαν λόγω του υπερβολικού ποσού,
που τους είχανε δανείσει.
Τώρα στης Ελλαδίτσας την αυλή
σφάζονται Έλληνες μεσαίοι και τρανοί
Γερμανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί
παίζουν το γεωπολιτικό τους παιχνίδι
πάνω στο Ελληνικό μας το γρασίδι
το Ανατολικό Ζήτημα και πάλι αρχίζει.
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Το φέρνουν από εδώ, το φέρνουν από εκεί
στο τέλος σκάει το μυστικό
για τα πετρέλαια και το γωνιακό οικοπεδάκι
γίνεται διεθνής χαμός!
και τα πληρώνει ο φτωχός εργάτης
Δικομματισμός σύγχρονη Λερναία Ύδρα
συντεχνιακές συμμορίες που δρουν με ασυλία
η Αριστερά μονίμως στη διαμαρτυρία
Άκρα Αριστερά στο ρόλο του Μεσσία
η Σοσιαλιστική Δεξιά πάντα στην Εξουσία!
και ο λαός μονίμως στη γωνία
ποιος τελικά θα πάρει οικόπεδάκι
το 4ον Ράιχ ή η Αμερικανοκρατία;
Υπεύθυνοι της Χρεοκοπίας όλοι οι πολιτικοί,
την μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι αρχηγοί:
«Εθνάρχης» Κωνσταντίνος Καραμανλής,
στις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου έβαλε υπογραφή,
των Αθηνών έκανε την πολεοδομική καταστροφή,
της Νέας Δημοκρατίας ο ιδρυτής
και της Ευρωπαϊκής ένταξης ο ενσαρκωτής
με τα πανωτόκια της βιομηχανίας υπήρξε ο εξολοθρευτής
Ανδρέας Παπανδρέου εξ Αμερικής, λαοφιλής και λαοπλάνος
εφευρέτης της πολιτικής των δανεικών,
της πτώσεως θεσμών και αξιών
αυτός έβαλε τα θεμέλια των ατασθαλιών
(μίζας, τρομοκρατίας, «κωλόσπιτων», προμηθειών, κλοπών)
καρδιοκατακτητής της αεροσυνοδού στο αεροπλάνο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο «γκαντέμης» Κρητικός,
του του λαού υπήρξε βλαπτικός,
μίλησαν για σκάνδαλα στην ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ,
είπε το αμίμητο «τη Μακεδονία ποιος θα την θυμηθεί»
ποτέ όμως δεν ξεχάστηκε ούτε θα ξεχαστεί
ο επίτιμος τοις πάσι μισητός
πήγε στην οικονομία να βάλει σε κάποια τάξη,
άλλαι όμως αι βουλαί Αριστεράς και συνδικαλιστών.
και άλλες του Αντωνάκη εκ δεξιών που θα τον θάψει.
Κώστας Σημίτης ο εβραιόψυχος με τις Ολυμπιακές ευωχίες,
ντόπιοι και ξένοι έφαγαν με χρυσές οδοντοστοιχίες
με τα μυστικά swaps της Goldman Sachs,
με του χρηματιστηρίου τις αρπαχτές,
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μας έριξε στις χρεοκοπίας τις σιδηροτροχιές
και μας παραμύθιαζε ότι η οικονομία είναι ισχυρά.
Κώστας Καραμανλής ο κουρασμένος, με τα ‘ομόλογα’ δομημένος,
πλήρωσε τα 4 ΟΧΙ που είπε ο καημένος
στου ‘Νικόλα ‘τις νύχτες τις μαγικές,
με λαικές πενιές και με κρασάκι μεζέ
μάλλον αγνοούσε του Αλογοσκούφη το έλλειμμα το ειδεχθές
η οικονομία πήρε τις κατηφοριές
και ο Κωστάκης να τα βγάλει πέρα είχε ανημποριές
Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου ο ΓΑΠ-άκης ο τρισκατάρατος,
δόλιος, ηλίθιος, ολίγιστος χαφιές,
εβραιοαμερικάνος εθνοπροδότης, μας έριξε σε χρέος επαχθές,
μας παραδίδει σε τρεις ύαινες μνημονική βορά
κατέστρεψε την νότια Ευρώπη και εμάς μας έστειλε βορά
στο ΔΝΤ και τα λοιπά γνωστά
Πολλά λένε ότι κέρδισε στα CDS με τα αδέλφια
του έκανε βρωμοδουλειές,
όμως αθωώθηκε από τους δικαστές
πάντως από το λαό έχει κατάρα
στο Σύνταγμα θέλει ο λαός να τον δει
από τα ποδάρια στην κρεμάλα.
μόνον έτσι η Ύβρις ίσως ξεπλυθεί,
Συμμορία «Fireplace» παιδιά από τζάκια
Αντωνάκης και Τζέφρι εγκάρδια φιλαράκια,
δύο παλιοί του Χάρβαρντ συμμαθητές,
άνθισαν σαν μπουμπουκάκια
στον κολασμένο Αθηναϊκό μπαξέ
Αντωνάκης, Τρελαντώνης ή κολοτούμπας
άλλα είπε στο λαό και άλλα κάνει
δεν φθάνει που μας εξαπάτησε θέλει τωρα να μας πεθάνει
άτολμος και λιγούλης
πολιτικά μικρός και κοντορεβυθούλης
της κ. Μέρκελ το κοπέλι
αίσιο τέλος με τα μνημόνια δεν ανατέλλει
τον πιστεύετε με τις παπαριές που λέει;
Ιδού τώρα ξεπροβάλλουν νέοι εθνοσωτήρες!!
του γένους οι ωλετήρες οι αυριανοί φωστήρες
θα λύσουν το μεταναστευτικό,
με πρόσκληση στο τριτοκοσμικό ασκέρι
Πακιστάν, Αφγανιστάν να γίνουμε Αλγέρι
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Τελικά η κρίση θα κριθεί
μεταξύ Ευρώπης, Ρωσίας και Αμερικής
Ψαχθείτε, Ψαχθείτε!!!
από τους εθνοπροδότες φυλαχθείτε
και μετά θα… καθοοόμαστε σοσιαλφασίστες
εθνικιστές στις φυλακές θα οδηγηθείτε!

ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΗΔΕΙΑ
Αντώνη προχώρα
σε θέλει όλη η χώρα!!
Δώσε στους ξένους ενέργεια και νερό
για να το πληρώνουμε σαν όσμιον ακριβό.
Δώσε στις τράπεζες ρευστό
για να το στείλουν στο εξωτερικό
αύξησε στο λαό την εφορία
να φάει ψωμί η πλουτοκρατία.
Και μετά κάνε εκλογές
μην φοβάσαι την ετυμηγορία
ο λαός βελάζει ως αμνός
πόσο μάλλον αν του υποσχεθείς
και δωρεάν κηδεία.
11/8/2013

ΠΙΑΣΕ ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ
Πανέμορφη σεμνή Αρετή,
θεά του Ολύμπου είσαι υπέρλαμπρη δίχως στολίδια
ο χρόνος τη μνήμη σου δεν σβήνει
φεγγοβολάς σαν το άσπρο το ασήμι, εσύ δεν χρειάζεσαι
τα μπιχλιμπίδια.
Το χρυσάφι πλούτος είναι, αλλά δεν κρατά
μέσα στο χρηματοκιβώτιο του τοκογλύφου σβήνει.
Η δική σου αξία ποτέ δεν φθίνει
λάμπεις ακόμη και μετά θάνατο και φεγγοβολάς φήμη.
Μέγα όφελος την Αρετή να κουβαλάς
όπου κι’ αν πας, σε ανατολή και δύση
αυτή δεν θα λιποτακτήσει,
ακόμη και όταν ο θάνατος σε αγγίξει.
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Τότε θεριεύει και βροντά,
ενάρετος ήταν ο μεταστάς
και από το φέρετρο που σε κουβαλά
στο κοιμητήρι,
αυτή ζει όταν η ψυχή σου κάνει φτερά,
και το σώμα σου λειώνει στου τάφου
το χωνευτήρι
Αυτή σε συντροφεύει, τρέχει μπροστά η Φήμη
κι’ αν για τους κακούς μάταια είναι όλα αυτά
κι’ αν το χώμα όλα τα σκεπάζει και τα καταπίνει
μια συμπαντική δύναμη μέσα μας βοά!!
Άνθρωπε, κάνε το καλό, ζήσε καλά
και αγαθός να μείνεις
ζήσε με «μέτρο», ζήσε στη Φύση αρμονικά
και από τούτη τη Γη ενάρετος να φύγεις.
Ανθρώπινη ανάσταση στη Γη ετούτη
-ή σ’ άλλη-μην ελπίζεις,
σωμάτια και σωματίδια όλα μετά
του Σύμπαντος αιώνια δομικά υλικά
στον αιώνα τον άπαντα νέους κόσμους θα… κτίζεις.
Πολυτιμότατο απόκτημα η Αρετή
δυσεύρετη κληρονομιά, είδος εν ανεπαρκεία
όποιος στην «οδό Ενάρετου» έχει κατοικία
θορυβώδη αμοιβή δεν καρτερεί.
Τρεις αδελφές έχει η Αρετή:
Σωφροσύνη, Εγκράτεια, και Δικαιοσύνη
σέβας πάντα στους γονείς σου να δίνεις
τους πατρώους θεούς σου για την «ξένη λατρεία»
μην αφήνεις
Τους νόμους της Πολιτείας να τηρείς
όπως έκανε εμπράκτως ο Σωκράτης
με κόστος ζωής
μην γίνεις άρπαγας και οιηματίας
κάνε ερωμένη την Αρετή.
Πολλοί γενναίοι θυσιάστηκαν γι’ αυτήν
για το δικό της πόθο έχασαν πλούτη και παλάτια
άλλοι ζημιώθηκαν και δια παντός έκλεισαν τα μάτια
κι’ άλλοι πρόωρα κατέβηκαν στη μαύρη Γη.
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Φίλε Παν, καλοί Ολύμπιοι θεοί
και σεις Μούσες του Ελικώνα,
της Μνημοσύνης θυγατέρες
των Γραμμάτων και των Τεχνών μητέρα
φροντίστε για των α-μνημόνων την ενάρετη αλλαγή.
Ρίξτε τους φως του Ελικώνος
σ’ όσους σκλάβωσαν την ιερή μας Γη
στους υβριστές των δικών μας προγόνων
και στους συνεργάτες των Ναζί.
Άνθρωπε! χαρούμενη και αγνή κράτα την ψυχή
το βίο να περνάς δίχως λύπη και κακία
ό,τι δεν πρέπει μην το βλέπεις και μη το ακούς
με Φρόνηση να πορεύεσαι, Πραότητα και Ανδρεία.
Στα χρήματα μη δίνεις και τόση σημασία
έτσι είναι φτιαγμένο, άλλοτε να τα αποκτάς
και άλλοτε να τα χάνεις με ευκολία,
δεν πρέπει όλα σε χρήμα να μετράς
είναι ματαιοδοξία.
Ο σοφός για μονιμότερα προνοεί
της αρετής ο πλούτος να του μείνει
το στρογγυλό χρήμα, από άνθρωπο σε άνθρωπο κυλά
στο τέλος δύο μέτρα γης θα μας απομείνει.
Μακρύς κι’ απότομος ο δρόμος της Αρετής
ο ιδρώτας που θα χύσεις τρανό ποτάμι θε να γίνει
δύσκολος στη αρχή, μην αποκάμεις
εύκολος γίνεται μετά σαν πορευθείς,
εσύ μην καβαλήσεις το καλάμι.
Μα όταν στο τέρμα φθάσεις κάποια φορά
γίνε με έργα δάσκαλος στο ανθρώπινο κοπάδι
να επαινείς τα καλά, μη χαϊδέψεις αυτιά,
τα κακά να χτυπάς και να καταδικάζεις
αφού πρώτα εσύ πράξη και βίωμα τα κάνεις.
Τριώροφη είναι του ενάρετου η Ψυχή:
Σωφροσύνη, Εγκράτεια, και Δικαιοσύνη
κράτα την ομορφιά τους ανόθευτη και διαρκή
μακριά από την Ακολασία, Δειλία και Αφροσύνη.
Γίνε ακόλουθος κάθε πράγματος που έχει αξία.
είναι αφροσύνη να παραβαίνεις την πάτρια διδαχή
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μην καταπίνεις αμάσητη την ξένη τροφή, σαν νάναι Αμβροσία
τίμα τη γλώσσα την προγονική.
Κάνε έργα σπουδαία και μεγάλα,
μεγάλα λόγια ποτέ μην υποσχεθείς
διάλεξε το δύσκολο δρόμο και πηλάλα
υπάρχουν πολλοί δρόμοι να επιτύχεις στη ζωή.
Η ζωή μοιάζει με του Διός τον ανδριάντα,
στήριξε την σε βάθρο στερεό
οι λαβωματιές της ψυχής φθείρουν
γυναίκα και άνδρα,
κάνουν στο σώμα μακελειό.
Μη κάνεις σε κανένα Αδικία
δηλητήριο της ψυχής είναι φρικτό
στον ηθικό νόμο μη δείξεις απιστία
έσω πάντα καλός κ’ αγαθός.
31/3/2011

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ
Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
οι Νηρηίδες Ευδώρα, Αλία και Ευνίκη
σε έχουν κατοικήσει
του πελάγου η πνοή και το Φως του Ήλιου θεϊκό μεθύσι
απέναντι αρχίζει η λαγγεμένη Ανατολή,
εδώ τελειώνει η Δύση.
Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
τρεις σμαραγδένοι κρίκοι
γήινα βαρέα θωρηκτά
εύψυχα, απόρθητα του Αιγαίου τα τείχη,
Ποσειδώνας ο θαλασσοθεός τα έχει εξοπλίσει.
Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
σπάνε θύελλες στη χαοτική του Αιγαίου φύση
ροφοί, θαλασσοπούλια χτίζουνε φωλιές,
ψαράδες κατοικούν στις δαντελένιες ακρογιαλιές
αφουγκράζονται τον καημό της καθ’ ημάς Ανατολή
ποιος ξέρει πως αλλάζουν στο μέλλον οι καιροί;
κάποτε τον Ίωνα θα αναμνησθεί και θα γυρίσει.
Η Μικρασιατική Καταστροφή, μας έχει ακριβά στοιχήσει,
ένα πνεύμονα και μία πλευρά στην Ιωνία έχουμε εγκαταλείψει,
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το τραύμα των Ιμίων ακόμη δεν έχει κλείσει
οι μικρονησίδες μας κειμήλια στέκουν ιερά της δύσης
στους προγόνους μας στην Ιωνία πικρό μοιρολόι έχουν στήσει!
Η Ιωνία, από πανάρχαια χρόνια γη Ελληνική
τα νησάκια αυτά ήταν η προφυλακή
από βαρβάρους να μην κουρσευτεί
η πανάρχαια Πελασγική γη.
Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
φυλάνε Θερμοπύλες, τουρκομογγόλος μην πατήσει
καιρός η Ευρώπη τα στηρίγματα στην
καθ’ ημάς Ανατολή ν’ αναγνωρίσει
τους κάτοικους που ζουν υπερήφανα εκεί,
αλλά φτωχά να ανταμείψεις,
κανείς τους δεν έχει λιποτακτήσει.
Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
ο «φάρος» της Ευρώπης στα νησιά μας πάει να σβήσει
ακόμη και τα πλοία της γραμμής έχουν λακίσει
όλοι σήμερα διψάνε για λεφτά,
ο άπληστος Οβριός που την Ευρώπη και την οικουμένη
κυβερνά ώρα να αποχωρήσει;
Η άφρονη Ευρώπη τα σύνορα της έχει παραμελήσει
η Ελλάς τα νησιά σε κάθε εισβολέα ανοιχτά
έχει αφήσει
με τον Αττίλα όλο κάθεται και συζητά,
κι’ εκείνος βιάζει το Αιγαίο και στις μικρονησίδες
έχει πολλάκις ασελγήσει
τα Ιμια θέλει να κάνει τουρκικά!!
Αυτά μόλυναν τούρκοι στρατοκράτες
με σενάριο από την Ουάσιγκτον συνωμότες «νεκροθάφτες»
ομού με ημέτερους σιμήτες-εφιάλτες
εκείνη τη βραδιά φύσηξε της Αθήνας ο προδοτικός «αγέρας»
φοβικά στοιχειά έβγαλε ο καιρός μοιραία
και εκ του πατρίου εδάφους πήρε τη σημαία.
Όμως, ο στόλος μας άφησε εκεί μόνιμη φρουρά
τρία γενναία παλληκάρια
(Παναγιώτης Βλαχάκος, Χριστόδουλος Καραθανάσης,
Εκτορας Γαληψός
ακοίμητους φρουρούς, θαλασσινά λιοντάρια
στου Αιγαίου τα νερά, στα προγονικά αχνάρια.
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Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΧΤΥΠΑ
Έλληνα ζωντανέ, αγέννητε και πεθαμένε ποτέ μην λησμονήσεις
στο Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι
η Ελληνική σημαία ποτέ δε θα δύσει
η κακή γειτόνισσα οσμή από πετρέλαιο έχει μυρίσει
κα απειλεί να εφορμήσει για μπαξίσι.
Αν κοτάει ας τολμήσει;
Μετά την «κουρά» μας με την ψιλή Γερμανική μηχανή
καιρός η Ευρώπη τα ανατολικά σύνορα της να σκεφθεί
πλάτη να βάλει στα αμυντικά βάρη με συμμετοχή
την Ευρώπη να προστατεύσει από το τουρκικό φέσι
για να μη γίνει η Βιέννη βιλαέτι.
Βαστάτε παλληκάρια μέχρι η Πατρίς να ελευθερωθεί
από τους ηττοπαθείς, κλέφτες και δωσιλόγους
τους άσπονδους «συμμάχους» και «εταίρους» της διαρπαγής
και τους πλιατσικολόγους
από τα ντόπια και ξένα καθάρματα του 4ου Ράιχ
και της Κατοχής τους ομολόγους
τους βιαστές του Ελληνικού Λόγου
και τους εθνοπροδότες, ξενόδουλους και γυρολόγους.
Η καρδιά του Έθνους στο ΑΙΓΑΙΟ χτυπά,
τα Ελληνικά νησιά πάντα να προβάλλεις,
Έλληνα το ΑΙΓΑΙΟ ΜΑΣ ποτέ σου μη ξεχνάς!
στην άμυνα του με το αίμα σου να συμβάλεις
ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ στα χαμένα των Ενόπλων μας Δυνάμεων ΠΑΙΔΙΑ
η άπτερη Νίκη τη μνήμη τους άσβεστη κρατάει
ελεύθερο το Αιγαίο να κρατά
τη δόξα της Ελλάδος στον κόσμο να σκορπάει!!
1/3/2012

ΚΙΡΚΗ ΜΑΓΙΣΣΑ, ΠΛΑΝΕΥΤΡΑ
Κίρκη, μάγισσα, πλανεύτρα,
αιώνια, εξουσία, ψεύτρα,
τους ανθρώπους σαν χοίρους εξουσιάζεις
κλέβεις το νου και την ψυχής βιάζεις,
στα πόδια σου μας κρατάς γονατιστούς,
και όταν μας καταστρέψεις, άλλους πλησιάζεις.
Κίρκη του Ήλιου θυγατέρα,
την πανέμορφη Περσιήδα έχεις μητέρα,
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άλλοι λένε του Υπερίονος και της Αστερόπης,
γι’ αυτό δεν θα με μαλώσεις,
με τον έρωτα σου με τον Οδυσσέα
αντίζηλη έκανες την Πηνελόπη.
Δύο Κίρκες γράφει η Ελληνική Αρχαιολογία,
εγώ βλέπω πάμπολλες να κυκλοφορούν στην κοινωνία,
το πρόσωπο σου λάμπει φως από του ήλιου την ακτινοβολία,
τα μαλλιά σου πύρινα εκπέμπουν υψηλή θερμοκρασία,
οι άνδρες στην όψη σου παθαίνουν α-φασία
Κίρκη ασκείς πάνω μας κρυφή μαγεία.
Για πες μας τώρα την ιστορία σου Οδυσσέα,
πως έφθασες στην Αδριατική, στη νήσο Αία,
ενώ έπλεες προς δυσμάς προς την Κολχίδα;
ενώ ήσουν άριστος στη ναυσιπλοΐα,
σας λένε ψέμα χονδρό
εγώ ο Οδυσσέας έπλευσα στην Αμερική,
να μεταφέρω με το πλοίο μου χαλκό.
Τη μαντική διδάχθηκα στην πρώτη τάξη,
βοτανολογία, ενέργεια και κίνηση μου τα έμαθε η Εκάτη,
μου έμαθε και την φαρμακεία που σκοτώνει,
κάτι που και σήμερα η φαρμακοβιομηχανία τα αναβιώνει.
Οι τέσσαρες θεραπενίδες συνάθριζαν τη ρίζα,
από το Κιρκαίον πεδίον στην Κολχίδα,
στις σημερινές Μπαχάμες ή στην Καραϊβική Πολυνησία,
όπου ήμουν ένδοξη βασίλισσα της Σαρματίας.
Όταν ο Ήλιος με έφερε στη νήσο Αία,
κατασκεύασα παλάτι μέγα, στον Ήλιο που να έχει αέρα,
εξημέρωσα λέοντες και λύκους με τα μαντικά μου,
ύφαινα και έψελνα μελωδικούς στίχουςγια τα θύματα μου
τους άνδρες έκανα χοίρους με το μαντικά βότανα μου,
ανίκανους να επιστρέψουν στην πατρίδα
είχα χρυσάφι στην αυλή μου και χρυσή κερκίδα.
Σαν ήρθε το πλοίο του Ιάσωνα
από την Αργοναυτική Εκστρατεία,
ήταν ακάθαρτοι και τους έδιωξα κατ’ ευθείαν,
μετά ήρθε το πλήρωμα της Αργούς με τον Οδυσσέα,
μαγεύτηκαν που τραγουδούσα τη γλυκιά μελωδία του Ορφέα,
εκουσίως μπήκαν στο παλατι μου ναύτες είκοσι δύο,
μόνον ο Οδυσσέας και Ευρύλοχος έμειναν στο πλοίο.
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Τους φίλεψα τυρί, φρέσκο μέλι και ψωμί ζεστό,
τους πότισα και οίνον γλυκύτατο μεθυστικό,
με την μαντική μου ράβδο τους έκανα όλους χοίρους στο λεπτό
τους τάιζα χαρούπια και βελανίδια,
τους έφερα στο κρεβάτι μου για ερωτικά παιχνίδια.
Ταράχτηκε όταν το έμαθε ο Οδυσσέας,
τρέχει στο παλάτι και βρίσκεται μπροστά στων γουρουνιών τη θέα,
κατόπιν παρακλήσεως του δίνει αντιφάρμακο ο Ερμής,
τους κάνει και πάλι ναύτες με χόρτον, μαύρη ρίζα και ανθόν
που αναζωογονεί
τότε ο Οδυσσέας με το ξίφος απειλεί,
εγώ εκπλαγείσα τον ικετεύω και τον θερμοπαρακαλώ,
γίνομαι ερωτική του σύντροφος
και τον κρατώ με τα θέλγητρά μου εδώ.
Αργότερα σαν έφυγε ο Οδυσσέας από την Αία,
έφτιαξα μαντζούνια και βότανα πιο αποτελεσματικά
και πιο σπουδαία,
τελειοποίησα την τεχνική της ματικής
για να γητεύω έφτιαξα μεγαλύτερο ραβδί.
Τώρα σήκωσα στην Αλάσκα ψηλές κεραίες,
γεωδυναμικούς σεισμούς προκαλώ στις γαίες,
ναρκωτικά και θεάματα φτιάχνω της παρακμής,
μηχανή να κόβει χρήμα και πιο κοφτερό σπαθί,
και έκτοτε εγώ η Κίρκη με τους ολιγάρχες άνοιξα μαγαζί .
Πάθος μου η ενέργεια και για τα «μίντια» έχω τρέλα,
έκλεψα και τα αντι-μαντζούνια του Οδυσσέα,
φυλακισμένους κρατάω τους ναύτες στην παγκόσμια γαλέρα,
τρόμο και ζόφο κάτω από τη δική βαριά ομπρέλα.
Κι’ αν βλέπεις κάποια ομοιότητα με τη σημερινή εποχή,
μην πάει ο νους σου αναγνώστη ως εκεί,
απλώς σύμπτωση είναι και θα το καταλάβεις,
όταν στην πολυθρόνα σου στρωθείς το βράδυ
μπρος στο μαγικό μου το γυαλί,
σε μένα την Κίρκη δούλος θα μείνεις εσαεί.
6/9/2013

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Μούσα βοήθησε με να διηγηθώ
αυτή τη νοσταλγική ιστορία
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τα πρώιμα, τα τερπνά και τα δεινά να θυμηθώ
απ’ την παλιά Κυπαρισσία.
Ευλαβικά στην Κυπαρισσία κλίνω το γόνυ
στην προϊστορία της χάνονται αλαργεμένοι χρόνοι
εδώ σαν νήπιο είδα τον κόσμο να μεγαλώνει
η θύμηση της πάντα με στοιχειά με ζώνει..
Θεία μέθεξη ο ερχομός στη λατρευτή Κυπαρισσία
βύθιση στο χώρο-χρόνο και στην Πρώτη Ουσία
στο βασίλειο του Νέστορα και στην Ιστορία
ως τα μαρμαρωμένα χρόνια της παιδικής μου ηλικίας.
Οι μνήμες με ματώνουν σαν τριγυρίστρα
το παλιό μας σπιτικό στην πανήγυρίστρα
την αείμνηστη μου μάνα
τους παιδικούς μου φίλους στην αλάνα
τα παιχνίδια αναπολώ στην παλιά πανηγυρίστρα
Ανάθεμα τον πόλεμο!! διάλυση μας έφερε
σαν την ανδροχωρίστρα.
Ο «Αγών της Τριφυλίας»
του πατέρα μου ήταν η λατρεία
δεν απέφυγε τη «Μεταξική» λογοκρισία
εκεί πρωτομύρισα τυπογραφικό μελάνι
όταν ακόμη ήμουν μικρό «τσογλάνι».
Μα σαν λείπει η ελευθεροτυπία
ο κόσμος πέφτει στο σκοτάδι και σε α-φασία
τα πάντα σκιάζει η φοβία της εξουσίας
στόματα επτασφράγιστα με τσιρότο και ταινία
Με Αγώνες κατακτάται η Ελευθερία
Ήρθαν χωροφύλακες στο σπίτι μας κάποια μέρα
την έκαναν φύλλα φτερά και με φοβέρα
ξήλωσαν πατώματα ακόμη και της οροφής τον τσατμά
να βρουν λέει όπλα και πυρομαχικά;
Ερευνούσαν και κείμενα «προοδευτικά»
γνωστός ο καταδότης έκανε …καλή δουλειά
άξιος ο μισθός του!!!
κάρφωσε τον παλιό το λοχαγό του!!
Τελικά βρήκαν του πατέρα κειμήλια ιερά
από τα μέτωπα Εσκί-Σεχίρ Σκρά, …Κιλκίς και Λαχανά
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(κιάλια, πυξίδα, αντιασφυξιογόνο προσωπίδα κ.λπ.)
δεν βρήκαν το περίστροφο, κάπου τόχε κρυμμένο
και το «Μάλινγχερ» το δοξασμένο
από το Μακεδονικό μέτωπο ήταν ματωμένο
στο πατρικό σπίτι στο χωριό κάπου τόχε θαμμένο.
Βρήκαν όμως μια μεγάλη φωτογραφία
με αναμνηστική αφιέρωση και υπογραφή φαρδιά πλατιά:
«στον Λοχαγόν Πεζικού Χρήστο Κωνσταντινίδη,
ήρωα του Σαρανταπόρου, Κρέσνας, Σκρά,
Εσκί-Σεχίρ, Κιλκίς και Λαχανά,
φιλικά Ελευθ. Βενιζέλος»
αυτό ήταν δυναμίτης, σωστό φουρνέλο!
Δεν τους άρεσαν τούτα τα …γραπτά
γιατί ήταν δημοκρατικά
κράτησαν μόνον την «αντεθνική» φωτογραφία
στα αστυνομικά αρχεία.
να τρομοκρατήσουν ήθελαν τον «Αγώνα της Τριφυλίας»;
Να φιμώσουν μια ελεύθερη φωνή στην επαρχία
πνοή δημοκρατίας, δικαιοσύνης και λευτεριάς
χτύπησαν λάθος πόρτα, λάθος μεριά,
εκείνοι οι άνθρωποι είχαν συνέπεια, τιμή και αξία,
ήταν αδούλωτη γενιά
στα μέτωπα είχαν σφυρηλατήσει χαρακτήρα
και ανθρωπιά.
Ο Αγώνας έκλεισε εθελοντικά στην Κατοχή
για να μην συνεργασθεί με τον Ιταλογερμανό κατακτητή
μεταφέρθηκε κρυφίως στα βουνά
για να τυπώσει την εφημερίδα της λευτεριάς
να τραγουδήσει τραγούδια της Αντίστασης και λεβαντιάς.
Από την Καλοπέραση στην Προσφυγιά
Τα χρόνια εκείνα στήναμε πλακοπαγίδες
πιάναμε ωδικά πουλιά και καρδερίνες
κάποια καρφωτή πήγε στο σχολείο
φάγαμε από τον Κύριο Παπαδόπουλο, τον διευθυντή
τρεις βεργιές στα χέρια και στα πισινά δυο.
Τον καιρό εκείνο της λιτότητας
μας μάθαινε η φύση τα μυστικά της απλότητας
ο ελαιώνας, η ακρογιαλιά και το Ψυχρό
ήταν σχολείο για μας οικολογικό.
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Τότε δεν φοβόμαστε τις πυρκαγιές,
ούτε είχαμε αντλίες Πυροσβεστικές
τα καλοκαίρια ανάβαμε φωτιές του Αϊ-Γιαννιού,
καίγανε ξερά χόρτα σε σωρούς
αναβιώναμε πυροβασίες παλιές
παίρναμε το βάπτισμα του πυρός!
σήμερα το θεωρούμε παραλογισμό!!!
Παιδόπουλα βιώσαμε του Πολέμου τον ορυμαγδό
με τη χούφτα φάγαμε την πείνα της Κατοχής
άφαντο το ψωμί, λίγη σταφίδα, δυσεύρετο φασόλι
μας χάραξε του πατέρα μου ο άδικος χαμός
έπεσε από Γερμανικό βόλι.
Και τότε; Μια μάνα με 5 ορφανά
πήρε το δρόμο της προσφυγιάς χωρίς ελπίδα
Πάτρα, μετά κατοχική Αθήνα
ένα ταξίδι στο κενό, στο χάος, στο… πουθενά,
αναγνώστη, το μετά μην το ρωτάς
είναι πολύ δραματικό με λόγια να στο διηγηθώ
όσα έζησα και είδα.
Τότε μίσησα τον θεό Άρη,
που μας πήγε στα Τάρταρα στον Αδη
όταν αποστρατεύτηκα ανέλαβα την ευθύνη
με την Ομάδα των πρώην Στρατηγών
του ΝΑΤΟ για τον Αφοπλισμό και την Ειρήνη
ενάντια στα Όπλα τα Πυρηνικά
για τον ανθρωπισμό και τη δικαιοσύνη.
Έκτοτε τους διεθνείς πολεμοκάπηλους πολεμώ
ίση ασφάλεια με τους γείτονες ζητώ και ειρήνη
διατηρώ άσβστη την εθνική μνήμη
και ποτέ δεν θα δεχθώ
παράδοση Ελληνικού εδάφους,
σε Τούρκο, Τσάμη, Βούλγαρο και Σκοπιανό
Γιαχβέ, στη γενιά μου ήσουν λίαν εκδικητικός
ήθελες να αποτρέψεις το κακό και δεν μπορούσες;
τότε δεν είσαι παντοδύναμος… αλλά ασθενικός
αν μπορούσες, αλλά δεν το επιθυμούσες;
τότε είσαι κακός…
αν ήσουν και ικανός και το επιθυμούσες;
τότε από πού προέρχεται το κακό;
174

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

μήπως ήσουν και ανίκανος και δεν το επιθυμούσες;
τότε γιατί να σε προσκυνώ σαν θεό;
Γιαχβέ σε αμφισβητώ
την Πατρώα Θρησκεία σέβομαι και τιμώ.
Τα μέσα Συγκοινωνιών
Δρόμοι καρόδρομοι,τα αυτοκίνητα τότε λιγοστά
του Βώσσου το Φορτ-άκι μάρκας του 29
μετρημένα στα δάχτυλα της μιας χειρός
λεωφορεία και φορτηγά
δεν υπήρχαν τότε τρακτέρ
και αυτοκίνητα ιδιωτικά.
Ο «μουτζούρης» ταξίδευε καθημερινά
Πύργο, Πάτρα, Κυπαρισσία, Καλαμάτα
έφερνε επιβάτες, εφημερίδες, πραμάτεια
και σύννεφα κουνούπια από τον Καϊάφα.
Κρυάδες, θέρμες, μας θέριζε η ελονοσία,
από φάρμακα σχεδόν ανυπαρξία,
ατεμπρίνες και κάποια κινίνα
και μετάληψη από τον παπά με «αγία κοινωνία»,
κατευόδιο στο «πλοίο» προς την Αχερουσία.
Στην Κατοχή μόνιμος σύντροφος η νηστεία
ήταν των παιδιών του ‹40 η τραγωδία
πετσί και κόκαλο, ρούχα κουρελαρία
αλλά τότε μας κράταγε στη ζωή η ελπίδα
για Ελευθερία.
Αεροπλάνο δεν είχαμε δει ξανά
ο *Ίκαρος πέταξε σόλο το 1939
χαιρέτησε τη δόλια του μάνα από ψηλά
μάθαμε ότι έπεσε αργότερα
στα Γυμνάσια με το Στόλο
στης Σαλαμίνας τα νερά,
τότε είπα ότι θα γίνω αεροπόρος
η δυσχρωματοψία μου χάλασε τα σχέδια
και έγινα «Ερμής» αγγελειοφόρος.
Αγορά στα μέτρα της Κοινωνίας
Θυμάμαι τα πολύβουα επαρχιακά παζάρια
οι αγρότες πουλούσαν εδώδιμα:
ελιές, δημητριακά, σύκα, κτηνοτροφικά
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και οι ψαράδες ψάρια
κι’ αγόραζαν πανάκριβα εργαλεία, αποικιακά,
και πιθάρια.
Ντρίλινες αγόραζαν φορεσιές,
από τα εμπορικά τσίτια, κλωστές οι κοπελιές
στη ζωοπανήγυρη άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια
τώρα εισβάλανε οι πολυεθνικές
σωστά λεχάρια
πίνουν το αίμα των λαών, σαν νηστικά λιοντάρια
κι’ ο κοσμάκης χορεύει πυρήχειο στα «αναστενάρια».
Η Καθυστερημένη Επαρχία
Τα ιδεώδη τότε ήταν ανθρωπιστικά,
αλλά και λίαν ταξικά,
ο κοσμάκης ήθελε ν‘ ανέβει πιο ψηλά
αλλά δεν τον άφηναν τα τζάκια
και τα πολιτικά θεριά.
Αξίες της εποχής
η σκληρή δουλειά κι’ η Αρετή
αγώνας να ξεφύγει ο λαός από τη φτώχεια και μιζέρια
ελάχιστες τότε οι απολαύσεις,
μόνον για τον προύχοντα πλούσια ζωή και γλέντια
Ο κόσμος ζούσε σε λιτότητα και σκληρή πειθαρχία
σκοταδισμός πολύς μάστιζε την επαρχία
φόνοι για της γυναίκας την τιμή
έγκλημα καθοσιώσεως η αθέτηση λόγου και η απιστία.
Όμως ακόμη και για μια σπιθαμή γης
σκότωνε ο γείτονας το γείτονα στο π’ και φ’
αιώνια φιλονικία, η κατσίκα που έφαγε το κλήμα,
και το σπαρτό του κυρ Παντελή στο κτήμα.
Τότε δεν υπήρχε βία, αναρχία και μαστούρα
στις εκλογές όμως δούλευε πολιτική μαγκούρα
πάθος βουβό συσσωρευμένο, ο έρωτας απαγορευμένος,
η ηθική ήταν στα γυναικεία σκέλια
σπάνια ζαχαρώματα και καλαματιανά παστέλια
Ιερατείο και σχολείο τον Χριστιανικό Λόγο,
εκκλησάκια παντού ακόμη και στο λόγγο
διαστρεβλωμένη η Ελληνική Ιστορία,
του συρμού ο Μαρξισμός και η Σοβιετία
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παρότι απαγορευμένος καρπός από την αστυνομία
έρευνα, αμφισβήτηση και λογική
έκαναν κακό στην πλουτοκρατία.
Εμείς δεν είμαστε των (μίκυ-μάους) η γενιά,
των πινόκιων, «μπατμάν-ων» και εγκληματιών παιδιά
ούτε της Εβραϊκής Χολλυγουντιανής α-μορφωσιάς
πρότυπα είχαμε τον Αχιλλέα, Οδυσσέα, Κολοκοτρώνη
Μπουμπουλίνα, Παύλο Μελά
γίναμε γενναίοι, πολυμήχανοι, αγωνιστές κι’ ωραίοι
από τα Ελληνικά σχολειά
όχι δειλοί, εγκληματίες, μηδενιστές, χυδαίοι
σαν της αναρχίας τα παιδιά.
Η Παλιά Κυπαρισσία
Θυμάμαι σαν νάταν χθες
τα παιχνίδια τις χαρούμενες φωνές
έχουν άραγε καταγραφεί στο σύμπαν
εκείνες οι σκηνές
άνθρωπε ματαιοπονείς πίσω να φέρεις
εκείνα τα πλάνα
έφυγαν δια παντός σαν άτυχα αεροπλάνα.
Θυμάμαι με νοσταλγία πρόσωπα της εποχής:
την Κυρία Μαριγούλα,
την πρώτη μου δασκάλα
την ευγνωμονώ πολύ
Την αξέχαστη πρώτη μου καθηγήτρια
Κυρία Αφροδίτη,
όνομα και πράγμα
από καρδίας ακόμη την ευχαριστώ
γιατί πολλά τις χρωστώ.
Θυμάμαι τον φωτογράφο Φραγκαλά
ο φακός του έπαιρνε φως
και σε έβγαζε αρνητικά
το Δήμο τον τυφλό, το φυστικά
τον «τσακα-τσούκα» χασομέρη
με το συρμάτινο πανέρι
παρ’ ότι τυφλός γύριζε όλα τα μέρη
Το Νιόκο το μερακλή της εποχής τον παγωτατζή,
με τα «κασάαατα παγωτά»
που τα διαλαλούσε ντάλα το μεσημέρι.
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Γενναίος και Μαρτσέλος: ψαράδες το πρωί,
εστιάτορες το βράδυ,
στους μεγάλους πρόσφεραν ουζάκι
με μεζεδάκι, τυράκι και μαριδάκι,
ψαρεμένο το πρωί με το δικό τους το βαρκάκι.
Για μας τους μπόμπιρες ήταν απόλαυση ζωής
ένα κουταλάκι βανίλια,
το ‘υποβρύχιο’ της εποχής,
ή το φτωχό το λουκουμάκι
δεν είχαμε τότε τόνους τα γλυκά
σπάνιο ακόμη και το σοκολατάκι.
Ηλιοβασίλεμα Κυπαρισσίας θεία οπτασία
η θάλασσα λικνίζεται αστραφτερή μαγεία
ο Ήλιος στο Ιόνιο σαν πνίγεται
θεική ξεσπάει λιτανία
μεθυστικές νότες των πουλιών η χορωδία
Ψυχρό και Γεράνια ανάσα στέλνουν δροσιάς.
Άλλες Εποχές, άλλα Ήθη, άλλα Έθιμα
τα παλιά έγιναν αστρόσκονη αποκαίδια,
η ομορφιά μένει ίδια
Όλα τότε ήταν λιγοστά και ακριβά
είχαν όμως γεύση, άρωμα, νοστίμια,
τότε λίγοι είχαν τα λεφτά
η φτώχεια βαρούσε «ταμπουρά»
και συχνά γκρίνια και βλαστήμια.
Δεν είχαμε σκεύη ηλεκτρικά,
ούτε ψυγεία και πλαστικά
παίρναμε δροσερό νερό με το σταμνάκι
απ’ της Διονυσιάδας την ιερή πηγή
που ανάβλυζε από το βράχο στο ρυάκι.
Ανύπαρκτα τότε τα ηλεκτρονικά
μοναδικό ραδιόφωνο είχε η κουμπάρα μας,
η Έλληνο-Αμερικάνα
όλα τότε ήταν χειροποίητα, πλεκτά και υφαντά,
είχανε όμως τέχνη, μεράκι, αρχοντιά
έργα της μάνας.

ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΞΕΣΠΑ
Φωτιά στου γείτονα; να περιμένεις και στη γειτονιά
μεσοπόλεμος δικτατορία Μεταξά
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ρομαντισμός, ανεμελιά και ραθυμία,
εθνική διαπαιδαγώγηση
σιωπηρά πολεμική προετοιμασία
έρανος υπέρ της Αεροπορίας
ο διδάκτωρ έβλεπε μπροστά,
το μαύρο σύννεφο εν αιθρία.
Ο κόσμος ζούσε χωρίς άγχος
με ιδρώτα και μόχθο για τα καθημερινά
χωρίς τον πειρασμό του Μαμμωνά
σήμερα θεωρείται βλαμμένος,
όποιος το χρήμα σαν θεό του δεν προσκυνά.
Ξαφνικά πολέμου σύννεφα
στην Πολωνία μαυρίζουν,
αλλού αστράφτουν και μπουμπουνίζουν,
δεν πειράζει λέγαμε, «το μπουρίνι μακριά»
«εμάς δεν μας αφορά».
Ώσπου το ‹40 χτύπησε πολεμική καταιγίδα
και την δική μας πατρίδα
πρώτα στης Τήνου τα νερά
άγνωστοι-γνωστοί βύθισαν την «Έλλη»
στις 28 του Οκτώβρη ο πόλεμος πλάκωσε
στα Ηπειρωτικά βουνά.
Κι’ αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα θεία η Δόξα
Η οικογένεια μου στον πόλεμο έχασε τον αρχηγό
παν ακίνητο και κινητό
γλυτώσαμε τις ψυχές μας και τ’ όνομα το οικογενειακό,
το πήραμε μαζί μας στην προσφυγιά σαν φυλαχτό,
σαν κειμήλιο και στοιχείο περιουσιακό.
Το πιεστήριο το έβγαλε ο Τάκης Παπ, στο βουνό
-όπως αναφέρει του Δημήτρη Κυριαζή η Ιστορίατον πατέρα μου αφήσαμε στο χώμα στο χωριό
πήγε χωρίς φέρετρο πάνω σε μια σανίδα,
χωρίς παπά, μνημόσυνα και ψαλμωδία
αυτό θα πει Γερμανική θηριωδία!!!
Πήραμε στον μπόγο μας πόνο πολύ
και τις οικογενειακές αξίες
(αρετή, ανδρεία, φιλοπατρία, δικαιοσύνη,
αμφισβήτηση, εντιμότητα και σωφροσύνη, κ.α.)
αφήνοντας πίσω τα πάντα
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σπιτικό επιχείρηση οικογενειακή
όλα στη διάθεση των Γερμανοιταλών
και της τοπικής κοινωνίας
Μετά τον πόλεμο ξεπεράσαμε τις κακουχίες
με σκληρό Αγώνα τραβήξαμε μπροστά
κάναμε οικογένεια καλά παιδιά,
σταδιοδρομία και νοικοκυριά
μια ζωή δοκιμασίες
Ταξίδεψα σ’ όλη τη Γη, γνώρισα πολλά
είμαι προς το παρόν υγιής
(σωματικά, ψυχικά, πνευματικά)
είμαι αισιόδοξος ακόμη και στα γηρατειά
και αύριο να αναχωρήσω δεν με νοιάζει είμαι προετοιμασμένος
αφήνω πίσω μου πνευματικά παιδιά.
Τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή;
μου τάδωσε όλα εν αφθονία
τα λοιπά είναι Ύβρις και πλεονεξία εκτός από τ’ όνομα,
έχω και το σεβασμό της κοινωνίας
τίποτα στο τέλος του βίου δεν έχει αξία.
Αγία Ζώνη: των Βομβών Μαγνήτης
Ατμόπλοια βλέπαμε στο πέλαγος βαθιά
η «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ» όμως εξόκειλε στο λιμάνι στα ρηχά νερά
σε κάποια τρικυμία
ήλθαν ρυμουλκά, αλλά εκείνη ρούπι δεν έκανε,
ούτε πίσω ούτε μπροστά
προτίμησε τον υγρό τάφο της Κυπαρισσίας.
Εγινε στόχος στα Ιταλικά βομβαρδιστικά
οι βόμβες των Ιταλών είχαν αστοχία,
πριν την λαβώσουν τα Στούκας τα Γερμανικά
του Φον Γκέριγκ το καμάρι
στοιχειό της Αγίας Ζώνης το άψυχο κουφάρι.
Ο Φόβος του Αγρότη
Λιτότητα του λαού η συντροφιά
στην πόλη είχαμε φως μόνον τα βράδια
ο αγρότης στα μαύρα του σκοτάδια
κι’η ζωή της εργατιάς μίζερη, βάναυση, τραχιά.
Στα χωριά ζούσαν σε πραγματική σκλαβιά
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με το φόβο του κακού καιρού
της ληστρικής Αγροτικής,
του ζωοκλέφτη του κλητήρα και του τσιφλικά
αλλά και του χωροφύλακα και του παπά.
Αν γεννιόσουν παιδί της αγροτιάς
προδιαγραμμένη η μοίρα σου με χίλια κακά
δύσκολο την κάστα σου να σπάσεις
πιο δύσκολο στην Αθήνα να σπουδάσεις
εκτός κι’ αν φύγεις για την ξενιτιά,
εκεί θα δοξασθείς, θ’ αγιάσεις,
την πατρίδα όμως για πάντα θα την χάσεις
Αέναη η Ζωή της Ομηρικής Κυπαρισσίας
Παρόν, Μέλλον, Παρελθόν εν ταυτώ τα τρία
άρρηκτα δεμένα με την αρχαική πόλη και την προιστορία
με ερωτικό δεσμό ρομαντικών αναμνήσεων φιλίας
εδώ το μνήμα, είναι η άλλη όψη της κατοικίας.
Μέγα προνόμιο στο στερνό ταξίδι
να πας στα ιερά χώματα της Μεσσηνίας
εδώ η μνήμη στο άπειρο διαρκεί
οι παλιές μοιρολογίστρες ράγιζαν την ψυχή
ακόμη και την καρδιά του Δία.
Πανωραία Κυπαρισσία
Καλημέρα πανώρια Κυπαρισσία!
απ’ το Χάος του Ιόνιου ξεπήδησε
η θεσπέσια σου Αρμονία
ο κόσμος της ύλης με την αντιύλη εδώ παίζει κρυφτούλι
και κοροϊδεύει το… Δημιουργημένο από εμάς Θεούλη.
Εδώ όλα έχουν κίνηση, συνάφεια και αλληλουχία
με του πυρός την πύκνωση, αραίωση και υγρασία
σε μια αέναη και αιώνια Ροή
φιλότητας, και τρικυμίας
αυτοδημιουργίας και αυτοκαταστροφής,
χαρίζουν τη δική σου αρμονία.
Νέα Μάκρη 23 Ιουνίου 2009
¹ Ανθυποσμηναγός Καζακόπουλος έπεσε το 1939 κατά τα γυμνάσια του στόλου
2 Αη-Λαγούδης (όλα πρέπει να εκχριστιανισθουν, ακόμη και οι πηγές)
³Τάκης Παπακυριακόπουλος, αντιστασιακός τυπογράφος
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Ο Συμπαντικός Κρόνος τρώει τα Παιδιά
Τι έγιναν τα παλιά εκείνα χρόνια;
πέρασαν στα μαρμαρένια του χώρο-χρόνου αλώνια;
γραμμένα στου Σύμπαντος τη σκοτεινή μεριά;
όλα είναι αγύριστα στο χώρο-χρόνο σκηνικά !
Ο σκηνοθέτης τραβάει το παρόν
μόνον μια φορά
και μας λέει ως εδώ, άλλη φορά μην καρτερείς
« Φύσις κρύπτεσται φιλεί»
τα παρελθόντα, εσσόμενα και εόντα
βλέπουν μόνον οι μύστες και οι σοφοί
είναι μήπως καταγραμμένα στην πλάκα τη συμπαντική;
Όποιο δρόμο και αν πορευθείς
τα πέρατα του Ιονίου θα τα βρείς
όχι όμως και το πέρας του χωρο-χρόνου
και της ψυχής
στο ρεύμα της Νέδας άλλα νερά κάθε φορά
θα διαβείς.
Λένε ότι τα βρήκε ο Πυθαγόρας ο σοφός
όταν ταξίδεψε στον Σύμπαν των ουράνιων σφαιρών;
άκουσε τη μουσική των συμπαντικών χορδών
εκεί που ο αθάνατος κόσμος της μουσικής
έχει αρχείο,
στου Διός το Νομοτεχνείο;
Βουτιά στον Άδη
Βουτιά στο χαοτικό κενό έκανα με την φαντασία
το Μινωικό νεκροταφείο της Περιστεριάς βουτιά
στο φρέαρ των Οινουσών κατάδυση βαθιά
και αίφνης προβάλλει εμπρός μου από τον Αδη
ο μάντης Τειρεσίας.
Τον ρωτώ αν άλλαξε του Κάτω Κόσμου
η εξουσία:
«Όλα αλλάζουν κάτω εδώ,
μου απαντά,
γκρεμίζουν τη θεοκρατία
του Γιαχβέ τον ψευτο-Παράδεισο
και την Πλεονεξία».
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Αίφνης ξεπροβάλλει ο Ερμής στην Κυπαρισσία:
«Οι αγαθές ψυχές κατοικούν στα Ιλίσια Πεδία,
αβραμικοί σωρεύονται στα κάτεργα της γήινης δουλείας,
καιρός να επανέλθετε Έλληνες στην Πατρώα Θρησκεία».
Η Αθηνά αποκρίνεται εν ηρεμία:
«Στη Γη θα βασιλέψει και πάλι ο πατέρας ο Δίας
Ειρήνη, Δικαιοσύνη θα φέρει και Ευνομία
Γνώση, Πολιτισμό θα σκορπίσει και Αρμονία».
Η Έσχατη Επιθυμία
Να ξεσκίσω θέλω την απειρότητα και αιωνιότητα,
να ξεφύγω λίγο από της χαμοζωής την ταπεινότητα
να γίνω μάκαρ θεός, έστω για ένα λεπτό
να γευθώ την Πρώτη Ουσία,
το Ακίνητον-Κινούν το Εν και το Ον
να κλέψω και το Πυρ του Δία.
Σαν άλλος Δαίδαλος να ιπταθώ
να γνωρίσω την Πρώτη Ουσία
και ας με πάει ο Πλούτωνας στο στερνό ταξίδι,
δίχως γυρισμό
στο Σιδηρόκαστρο της Τριφυλίας.
Ζήσε ως τότε τη ζωή στη Γη
γιατί είναι γλυκιά και είναι Μία.
ζήσε καλά, κάν’ το καλό,
αυτή είναι της ζωής η φιλοσοφία.
Νέα Μάκρη 23 Ιουλίου 2009

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ω! φίλε Παν και σεις καλοί θεοί
αν με ακούτε από του Όλυμπου την κορυφή
δώστε στο έθνος μας αγωνιστικό πνεύμα και πνοή
να βγει από την παρούσα κρίση νικητής.
Με του Σωκράτους τη Λογική η Ελευθερία ψηλώνει
με τα μεταμοντέρνα ρεύματα χαμηλώνει
των Σαλαμινομάχων το μνήμα έχει στην Σαλαμίνα χαθεί
του Αθανάσιου Διάκου το αίμα στην Αλαμάνα έχει βεβηλωθεί.
Οι Έλληνες Πελασγοί εσμέν!
ΟΧΙ Ινδοευρωπαίοι,
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ούτε Σλάβοι, Αλβανοί, Τούρκομογγόλοι
και Εβραίοι,
όπως μας θέλουν οι ‘φοινικίζοντες’ Ρωμιοί
και οι Γεφυραίοι.
Δεν θέλουν Έλληνα με ταυτότητα
τον ταπεινώνουν, του δείχνουν εχθρότητα
το Σύστημα μισεί τη Μέση Οδό, τη «Χρυσή Μεσότητα»
θέλει όξυνση, διχασμό, κλοπή, φαυλότητα.
«Διαίρει και βασίλευε» το μυστικό της επιτυχίας
η Ενότητα του Ελληνισμού φόβητρο της εξουσίας
ξέρουν του Έλληνα την ιδιοσυγκρασία
και μας κρατάνε σε διχόνοια και δουλεία.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να Αλωθεί
Εστω και ένας Έλληνας αν απομείνει,
Τούρκε δυνάστη μην ελπίζεις
πως γη, αέρα και θάλασσα μας ποτέ θα κατακτήσεις,
βγάλτο από το νου σου. Θα αποτύχεις!
Ο καιρός δεν θα αργήσει
Κούρδος και ο κάθε Ανατολίτης
Ελευθερία θα ζητήσει
τώρα φωνάζουν ΟΧΙ στη σκλαβιά
μέσα στη χώρα του Αλλάχ
«δεν μπορούμε να περνάμε μια ζωή με αχ και βαχ».
Τι κι’ αν το Αιγαίο βιάσεις,
τι κι’ αν την γην μας την κάψης
τι κι’ αν μας απειλήσεις
να παραδοθούμε Τούρκε, μην ελπίσεις.
Το κάστρο «Ελλάς» το πολιορκούν επί αιώνες
αυτό ξαναγεννιέται και χτίζει Παρθενώνες
τούτη φορά εκ θεμελίων να το καταστρέψουν θέλουν
του Πολυτεχνείου η γενιά άνοιξε Κερκόπορτα,
να μας κουρσέψουν.
Δεκαετίες ηθική υπονόμευση
Καταστροφή Αξιών
άλλες τόσες πολιτιστική εξαθλίωση
και δημιουργία αμνών
ξεπούλημα Εθνικής Κυριαρχίας-καταλήστευση γης και
«ασημικών»
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έφεραν τα τρωκτικά της χρεοκοπίας.
Μετά μονιμοποιήθηκε η δουλεία
κι’ έγινε καθεστώς των δανειστών
γελαστήκατε αχρείοι!!
Τα αντισώματα είναι ήδη εντόςΝυν υπέρ πάντων ΑΓΩΝ.
Η Ελλάδα δεν ανέχεται σλαβιά
είναι βράχος μέσα στο πέλαγος που κολυμπά
ιδέα του κάθε ανθρώπου επί της Γης
είναι τρόπος σκέψης και ζωής
ο ξένος εδώ ή θα γίνει Έλληνας ή θα χαθεί.
Ευκοσμία-Καλλιγραφία
Σιχάθηκα τα κούφια λόγια τα μεγάλα
για Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζωές αμάχων και γι’ άλλα.
«ηγεμόνες» που έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα
πρέπει να χάσουν το κεφάλι, και το στέμμα.
Στερείται ο κόσμος δημοκρατικής ηγεσίας
άρχουν νάνοι, ολίγιστοι, άνευ σωφροσύνης
και ανδρείας
πειθήνια όργανα της διεθνούς πλουτοκρατίας
αδιαφορούν για τη λαϊκή εντολή βιάζουν
τη δημοκρατία.
Νόμοι υπάρχουνε πολλοί
και όμως υπάρχει Αναρχία
η άρνηση αυτών από το λαό
να τους δεχθεί
είναι η γενεσιουργός αιτία
αιτία της παρούσας παρακμής
και της χρεωκοπίας.
Κάνανε τον άνθρωπο πίθηκο να τρώει
τη μπανάνα
τον πέρασαν από μηχανή κιμά
τον πλάσανε αυνάνα
τώρα λιμοκτονεί για λίγο ψωμί
ψάχνει στο σκουπιδοτενεκέ για μία κουραμάνα
κι όμως δε ξεσηκώνεται να τους γα-σει τη μάνα.
Λέει ο Giorgo στα κουτορνίθια:
«Πώς θέλετε να πεθάνετε;
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με πείνα, βόλι ή τούρκικο γιαταγάνι;»
Κι’ αυτά: «Θέλουμε να ζήσουμε ωρέ χαιβάνι»
τελικώς μας έβαλε στης Τρόικα το τηγάνι
Giorgo!!!θα σε κρεμάσουμε ανάσκελα στο Σύνταγμα
στο μάνι-μάνι.
«Ξαπλώσαμε τα πόδια μας έξω από το στρώμα»
φύγαμε από τη θάλασσα, αφήσαμε και το χώμα
και τώρα στην εντατική, είμαστε στο κώμα
με τις ευρωσυνταγές, δεν συνήλθαμε ακόμα
και συνεχίζουμε με της τρόικα τη λάθος συνταγή
και δεν τους διώξακαμε ακόμη στο π’ και φ’.
Μην ψάχνεις στο Γαλαξία για μαύρη τρύπα
υπάρχει μια γιγάντια στη Γη. Τη Wall Street κοίτα!
ρουφάει λεφτά, ανθρώπους και ελπίδες
και κόβει τα’ όνειρα μας με κοφτερές λεπίδες.
Ποιος Ηρακλής, ή Τζίμ Λόντος θα σκοτώσει τα θηρία
συτά κρύβονται στη Γραφειοκρατία;
ζουν και αναπαράγονται στους Σταύλους του Αυγεία
αναπαράγονται χάρις στην οσφυοκαμψία!
Κεφαλαιοκρατία-Εβραιοκρατία, οντότητα μία
Πόρνη Οβριοκρατία!! κόρη της Σιών και της Ασίας
πλανεύτρα εταίρα της Βαβυλωνίας,
εχθρό σου ο Ελληνισμός και η Δημοκρατία
εσύ ευθύνεσαι για τη διαφθορά και την κατάπτωση της κοινωνίας.
Μεγάλη Αμερικανική Συμπολιτεία!!
διαβρώθηκες από του Σιωνισμού τη φανταχτερή λαγνεία
υποδουλώθηκες στα πιο άγρια ένστικτα της Πλουτοκρατίας
οδηγεί την Ευρώπη και τον κόσμο στην οδό της απωλείας.
Του «Ουροβόρου Όφεως» η έξυπνη Κλεπτοκρατία
προωθεί τη διεθνή βαρβαρότητα και βία
ανάμεικτη με παραλογισμό και υποκρισία
απώτερος σκοπός η «Παγκόσμια Δικτατορία».
Κυκλοφορούν σενάρια εφιαλτικά
οι HAARP-υιες τα βρώμικα πουλιά
πλαγιάζουν με τον «Όφη» αγκαλιά
θα φέρουν πείνα και καταστροφές στη σοδειά
ο κόσμος έχει άγνοια από όλα αυτά
θα το πληρώσει ακριβά!
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Ο διαλεκτικός υλισμός-σαν καθεστώς-ανήκει στην ιστορία
ισότητα, δικαιοσύνη, αδελφότητα λόγια κενά,
σκέτη ουτοπία
με διαφωτισμό σύγκλιση και διάλογο θα φτιάξουμε
την νέα κοινωνία
όχι με πάλη τάξεων, δογματισμό, διαίρεση και βία
οι επαΐντες να γίνουν ηγεσία, και όχι η αξιοκρατία!
Ο κόσμος έφθασε στο σταυροδρόμι της επιλογής,
Από τη μια η Αρετή και από την άλλη η Κακία
το Ελληνικό Πνεύμα οδηγεί στην Αρετή στη σωτηρία,
η «οδός Μαρξ» οδηγεί στην υλίστική δουλεία

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΗ;
Η Ευρώπη των πεινασμένων;
Η Ευρώπη των ανέργων και μηδέποτε
προσλαμβανομένων;
Η Ευρώπη των τοκογλύφων και τραπεζιτών
Η Ευρώπη των νέο-Ναζιστών
Η Ευρώπη των θρυμματισμένων ψυχών
Πάντως αυτή δεν είναι η δημοκρατική Ευρώπη των λαών
Πολυκατοικία των 27, Ευρωζώνη των 17
Βρετανία της υπονόμευσης,
ο φτωχός Νότος θύμα του πλούσιου Βορά
πολυκατοικία ετοιμόρροπη γεμάτη τρωκτικά.
Θέλει χαλαρή την Ε.Ε των πλουσίων η Αγορά
Γαλλο-Γερμανικός άξωνα της Αμερικανικής ηγεμονίας
Διοικητήριον του 4ον Ράιχ η Γερμανία,
με το ένα μάτι στην Κίνα και το άλλο στη Ρωσία
αυτό είναι η Ευρώπη της ασυνεννοησίας.
Deutschland uberalles,
η νέα Ευρωπαϊκή Κυριαρχία σαχλαμάρες
με τα πλούσια ρετιρέ και τα υπόγεια φτωχά.
το κτίριο βρωμάει πείνα, ανεργία και φτωχολογιά
πώς να επιβιώσεις στην Ευρωπαϊκή πολυκατοικία;
Η συνθήκη Μάαστριχτ νέα «Λερναία Ύδρα»
το Ευρώ μας έριξε βορά στην Αγορά
οι διεθνείς τοκογλύφοι έφαγαν την πίττα
και ο κοσμάκης τρώει φτώχεια και κακομοιριά.
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Να φύγουμε ή να μείνουμε στην Ευρωπολυκατοικία;
η έξοδος κακή και ολέθρια
η παραμονή ίσον δουλεία και καταστροφή τελεία
Πριν καταστραφούμε ολοσχερώς ας αποφασίσουμε.
Ιδού η απορία!! Κάλλιο να πεθάνουμε εν Ελευθερία
παρά να ζούμε στη σκλαβιά.
Το χρέος αυξάνει με πρόοδο γεωμετρική
θέλει γενναίο κούρεμα η χώρα για να σταθεί
η οικονομία αδυνατεί να κολυμπήσει
το επαχθές χρέος στο βυθό μας τραβάει σαν βαρύδι
ό,τι κι’ αν η Ελλάς πουλήσει πάλι θα χρεοκοπήσει
θα χαθεί.

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΛΗΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΑ;
Μπροστά πάει ο πόλεμος, οι κρίσεις και η απληστία
ακολουθεί Ακρίβεια, Φόροι και Ανεργία
οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
ευημερούν οι αριθμοί και δυστυχεί η κοινωνία.
Η κοινωνία βυθίστηκε σε διάλυση και Αναρχία
μπάλα, τζόγος και βία έχουν τιμητές
η τρομοκρατία έχει τους κουκουλοφόρους χειροκροτητές
είδος εν ανεπαρκεία η Λογική και Αυτογνωσία
η χρηστή Μεσότητα εν απουσία.
Βαρέθηκα τα παχιά λόγια και τις μεγαλοστομίες
των εξουσιαστών τα ψέματα, τις μίζες και ληστείες
ο Δωρικός Λόγος και η Αλήθεια ανήκουν στην ιστορία
πάει χαμένη του κοσμάκη η θυσία.
Κουφάθηκα από του «Πινόκιο» το θεόρατο ψέμα
ψέμα που καταλήγει σε τραγωδίες και σε αίμα
«στοιχίζει ΝΑΙ σε ΟΛΑ το Λόχο Bολευτών»
εδώ έχουμε «πρωθυπουργική δικτατορία» των αμνών.
Bουλευτής και υπουργός έχει μέριμνα μία
να κάνει επί του ασφαλούς τεράστια περιουσία
τον προστατεύει ο Νόμος περί Ασυλίας,
Χαίρε Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Κλεπτοκρατία!
«Μαζί φάγαμε τα λεφτά;» Τι λες ρε μασκαρά;
μπορεί ο λαός να έφαγε κάτι ψιλά
πήγαν στις τσέπες της Πλουτοκρατίας τα πακέτα
1 τρις Ευρώ σε ξένες τράπεζες στα σύρτα-φέρτα.
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Χρήζει αλλαγής το πολιτικό σύστημα, ΟΧΙ στην κομματοκρατία
τα κόμματα διαιρούν το λαό και τον βάζουν στη γωνία
ευνοούν πελατειακή σχέση και φαυλοκρατία
ο τόπος χρειάζεται Αλλαγή πολιτεύματος και θεσμών
και Άμεση Δημοκρατία.
Διεφθαρμένοι πολιτικοί, κόμματα-ληστοσυμμορία
χρεωμένα ως το λαιμό στις τράπεζες
αγνοούν τη λαϊκή κυριαρχία
υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα ξένους
και ντόπια ολιγαρχία
σε φτώχεια και μιζέρια κρατούν την κοινωνία.
Καραγκιόζηδες πολιτικοί
ψεύτες, κλέφτες, κοπρίτες και ψοφοδεείς
τρέμετε μορμολίκια μπρος στον ηλίθιο Jeffry
Εβραιοαμερικάνο
κάνει επίκυψη στο ΔΝΤ ακόμη και στον Τούρκο Σουλτάνο.
Το Μνημόνιο είναι της πατρίδος μνημόσυνο
η Αντίσταση αργεί το κατεστημένο λίαν χαρμόσυνο
στον Καιάδα η παράδοση της ντροπής
δεν αντέχει τόση ταπείνωση η Ελληνική ψυχή.
Να διώξουμε την πραξικοπηματική εξουσία
παρέδωσε αντί πινακίου φακής την Εθνική Κυριαρχία
χωρίς να ερωτηθεί ο Ελληνικός λαός
ν’ αντισταθούμε και στην Γερμανική εξουσία
μας πλακώνει σαν ταφόπετρα ο κυβερνητικός ραγιαδισμός
και η αδιαφορία.
Απαιτούμε κατοχύρωση ζωνών εθνικής ανεξαρτησίας,
εδαφικής, εναέριας και θαλάσσιας κυριαρχίας
ανακήρυξη ΑΟΖ στην Ελληνική επικρατεία,
ας μιμηθούμε την Κυπριακή Δημοκρατία.
Αγώνας για την ανασύσταση του παραγωγικού ιστού
ας βασισθούμε στο δυναμικό του Ελληνικού λαού
χωρίς χρέη, δάνεια και σπατάλη
σταματήστε τα πειράματα στου «κασίδι το κεφάλι».

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ: ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΕΙ ΤΡΟΦΗ
Ο Τρίτος Κόσμος θέλει Παιδεία,
Τροφή Ανάπτυξη και Τεχνική Συνεργασία
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αρκετά τον λεηλάτησαν αιώνες τόσους!!
τώρα τον βομβαρδίζουν για να τον «σώσουν»;
Τα αεροπλάνα του ΝΑΤΟ βομβαρδίζουν λυσσωδώς,
βόμβες πέφτουν κατ’ αμάχων πληθυσμών
η ‘Διεθνής Κοινότης’ ροχαλίζει αναισθήτως
Σσσστ Ησυχία! Μην την ξυπνήσουμε ανεπαισθήτως.
Πριν πεθάνουν οι «αδούλωτοι» ηγέτες
τους κάνουν την κηδεία,
χωρίς να τους διώξουν οι λαοί
με βόμβες οι Αμερικανοσιωνιστές
τους στέλνουν στα νεκροτομεία.
Στη Μεσόγειο γίνεται της καμοκοίρας
έχουν μαζευτεί στόλοι και στρατά πλημμύρα
πήραν του πετρελαίου την οσμή
και τρέχουν όλοι μαζί, με κανονιοφόρους στο παχνί
για λεία.
Με ΄βούλα του ΟΗΕ, των Αμερικανών
οι δοκιμές εξοπλισμών γίνονται στο εξής ρεαλιστικές
επί των πληθυσμών
για να δοκιμάζονται με πραγματικά πυρά
των «πολεμοκάπηλων» τα νέα βομβαρδιστικά.
Το έγκλημα του Καντάφι είναι βαρύ,
-ασχέτως αν είναι δικτάτωρ αιμοσταγής ή μηέχει πετρέλαιο αγνό πάρα πολύ
δάνειζε τους πολίτες με τόκο ΜΗΔΕΝ
χρώσταγε στους Εβραίους τοκογλύφους: ΟΥΔΕΝ
ετοιμαζόταν να ρίξει το δολάριο στο σκουπιδοντενεκέ
επομένως φιρί-φιρί πήγαινε για «πορτοκαλί
επανάσταση» και τα έβαψε μπλε.
Η συνταγή της σύγχρονης «δημοκρατίας»:
«ουδεμία ηγεσία ΜΗ-ΑΡΕΣΤΗ στη διεθνή εξουσία»
κι’ αν ο λαός παρακούσει πικρά θα μετανιώσει
με βόμβες και έγχρωμες «επαναστάσεις»
για να τους «ελευθερώσει».
Αν δεν χρωστάς σε τρώνε τα βομβαρδιστικά
αν χρωστάς πολλά σε τρώει το Μνημόνιο και το Δέλτα Νι Ταφ
αν λίγα χρωστάς, τη λιτότητα έχεις μόνιμη συντροφιά
Σάυλοκ Οβριός, ο ένθερμος εχθρός σου. Μην το ξεχνάς!

190

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Με αηδιάζει η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός
πρώτη αιτία πολέμου είναι ο «μαύρος χρυσός»
με βόμβες κάνουν χώρες απέραντη καψάλα
κι’ οι νικητές διαγράφουν τα ειδεχθή εγκλήματα τους
με λόγια μεγάλα.
Κόπτονται δήθεν υπέρ των λαών τη σωτηρία
τουτέστιν, «πάνε για πλιάτσικο και λεηλασία»
να φοβάσαι φίλε μου τα’ ανθρώπινα δικαιώματα
αυτά είναι των ιμπεριαλιστών προεπεμβασιακά
μαχαιρώματα.
Έχουν οικτρώς κακοποιήσει τη «Δημοκρατία»
η διεθνής εξουσία εννοεί: «Παγκόσμια Δικτατορία»
και όταν ομιλούν για δημοκρατικά δικαιώματα
εσύ να εννοείς εκβιασμούς, καρφώματα.
Σιχάθηκα τον τηλεοπτικό ορυμαγδό
μπούχτισα τις δηλώσεις των πολιτικών,
έγκωσα από το κουτόχορτο και το σανό
πρωί, μεσημέρι, βράδυ ψέμα με το κιλό
για να μας κάνουν να πιστέψουμε το «πολιτικώς ορθό».
Ορμάτε παπαγαλάκια των «προθύμων Νατοϊκών»
διατάσσει την TV προκαταβολικώς:
«μαλάκωσε τους στόχους με μπόλικη προπαγάνδα,
εύκολα να τους καταπιώ
και σαν αρχίσουν τα πυρά ΟΧΙ ΠΤΩΜΑΤΑ
από τη μεριά μας παρακαλώ».
Πέφτουν βόμβες και πύραυλοι ομαδόν
σκοτώνουν αμάχους σωρηδόν
είδα μια πουλακίδα στη μικρή οθόνη:
να λέει σαστισμένη: «ου να μου χαθείτε
άνθρωποι δολοφόνοι»!
Τα βομβαρδιστικά τώρα ρίχνουν «σοκολάτες»
γίνανε φιλεύσπλαχνοι στρατηγοί και αποικιοκράτες
σκοτωμένους αμάχους και αίμα στην Tι-Βι δεν θα ξαναδείς
μετά το Βιετνάμ οι στρατοκράτες είναι προνοητικοί.
Σιχάθηκα τους πολεμοκάπηλους μετά βδελυγμίας
χτυπούν τα μικρά κράτη μετά μεγίστης κτηνωδίας
πύραυλους, έξυπνα πυρομαχικά, ρίχνουν νυχθημερόν
SOS! Ούτε στο Β! Π.Π δεν έπεσε τέτοια ισχύς βομβών !
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Δεν έχει τέλος η ιμπεριαλιστική μανία
μπροστά γκρεμίζουν τα βομβαρδιστικά
ακολουθεί πίσω κατασκευαστική και πετρελαϊκή Εταιρεία
το σπασμένα πληρώνουν οι λαοί, επί 100ετία
χαίρε ΟΗΕ της μπουρδολογίας.
Το κοινό δεν θέλει πόλεμο, είναι φιλειρηνικό
ανήμπορο να δράσει, μένει άφωνο, βουβό
οι πολεμοκάπηλοι το εκλαμβάνουν σαν συμφωνία
της συνείδησης σου γίνεσαι μητραλίας.
Πιλότοι και ναύτες της ιμπεριαλιστικής συμμορίας
ηδονίζονται να ξεκοιλιάζουν εκ του μακρόθεν
με «χειρουργικά εργαλεία»
κι’ όταν πέφτουν κόντρα στους πυραύλους κάτι «αγενείς»
Sorry: «παράπλευρες απώλειες», δεν φταίμε εμείς
λένε στους συγγενείς.
Νέα Τάξη φέρνουν στη Μέση Ανατολή
χωρίς των λαών τη συμφωνία
«χρωματιστές παντιέρες» μοιράζει η Αμερική
«Επαναστάσεις» ακολουθούν τη μιντιακή σταυροφορία
μισθοφόροι της «Blackwater» εκτελούν τη σφαγή
σε Ιράκ, Συρία… και Ουκρανία.
Η Αριστερά στο «Μουσείο Παλαιοντολογίας»
«Μουσείο Παλαιοντολογίας»
εδώ βλέπετε την Αριστερά
πρακτορικό δεκανίκι της κάθε Εξουσίας
τάπα και ρόπαλα σε κάθε λαϊκό ξέσπασμα
άξιος ο μισθός της, τα μπόνους και το παραπέτασμα.
Η λαθρομετανάστευση κυλάει
σαν κύμα στην Ευρώπη απειλητικά
το «κιτρινόμαυρο» τσουνάμι χτυπάει τη Δύση ορμητικά
αν δεν μπει Έλεγχος Γεννήσεων στα κράτη τα τριτοκοσμικά
είναι του Δυτικού Πολιτισμού ο ωλετήρας
χωρίς ένοπλη στρατιά.
Μιλιούνια καταφθάνουν αγράμματοι τριτοκοσμικοί
και όμως η Αριστερο-δεξιά το επικροτεί
χωρίς συναίσθηση της επερχόμενης καταστροφής
με ανοιχτά σύνορα και με βλακώδη ανοχή
η Ελλάδα έχει αλωθεί
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Η Αναγέννηση θα έλθει μόνο με την Παιδεία
με νέο τρόπο σκέψης και διαφορετική φιλοσοφία
με επαναφορά Αξιών από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία
με αυστηρούς νόμους και χωρίς εξαιρέσεις τιμωρία
η Ρεπούσια νοοστροπία καταστρέφει την Ελληνική Πολιτεία.
Τεχνολογική Τρομοκρατία
Οι αμυγδαλιές τη Φουκουσίμα φέτος δεν θ’ ανθίσουν
οι κερασιές δεν θα μοσχοβολήσουν
χτυπημένες από ραδιενέργεια και πλουτώνιο θα δακρύσουν
«Μέτρον Άριστον» στον άφρονα άνθρωπο να υπενθυμίσουν.
Το «ραδιενεργό νερό» του Πλουτώνιου σκοτώνει
αν το αγγίξεις, το πιείς ή το εισπνεύσεις σε απολιθώνει
είναι της Μέδουσας-Γοργόνας η κακουργία
ο Περσέας και η Αθηνά-Σοφία.
θα διακόψουν των αντιδραστήρων την λειτουργία.
Ως τώρα τα πυρηνικά εθεωρούντο εξόχως βλαπτικά
στη Φουκουσίμα, τα τρώνε στο γάλα και στα λαχανικ
τα έχουν αποενοχοποιήσει από κάθε κατηγορία;
καλώς ήλθατε καρκίνος και λευχαιμία
Οι Πυρηνικοί Κακούργοι!
Πιάνουν τα μικρά και ασήμαντα και αφήνουν τα απουδαία
σβήνουν τα φώτα καταστρέφουν τα αρχαία
για πολέμους, πυρηνικά, υπερπληθυσμό, έπαθαν ανοσία
Παιδιά!! μας εργάζονται τα μίντια και η διεθνής εξουσία.
Επιστήμονες και τεχνολόγοι: «σας ξέφυγε η ουσία»
γίνατε επικίνδυνοι στη σύγχρονη κοινωνία
των συμπαντικών δυνάμεων εφευρέτες και χειριστές
περιορισμένης ευθύνης τσιράκια στις πολυεθνικές
όπως πάτε στις κατσαρίδες και στα τρωκτικά θα γίνετε χειροκροτητές!
Σε χώρα που πάσχει από ισχυρότατους σεισμούς
στήσανε επικίνδυνους πυρηνικούς σταθμούς
χωρίς να γνωρίζουν πως τη βλάβη του να άρουν
πως την καρδιά του να τη βγάλουν
στην κρεμάλα, στην κρεμάλα!! τέτοιους τεχνικούς να βάλουν!
Κώδιξ Αλιμεντάριους, καταστροφεύς της Γεωργίας
προωθητής της αντιζωικής Πολυεθνικής συνωμοσίας
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των σπόρων Μονσάντο και των μεταλλαγμένων τροφών
Αντισταθείτε στη διατροφική δικτατορία
των εγκληματικών αφεντικών!

ΘΙΑΣΟΣ ΣΚΙΩΝ
Ο άνθρωπος είναι της Φύσεως εξάμβλωμα,
η Σοσιαλιστική διεθνή κηρύσσει…… από τον άμβωνα
αλλιώς πως θα έβγαζε: το Jeffry σοσιαλιστικό πρόεδρο
και πρωθυπουργό;
ολετήρα των Ελλήνων και ευεργέτη των δανειστών;
ωφέλιμο για τα συμφέροντα της Goldman Sachs,
του ΔΝΤ και των αφεντικών;
Και τώρα μετά το έγκλημα του το φρικτό
αντί να είναι τρόφιμος στον Κορυδαλλό
τον προσκαλούν στο Χάρβαρντ
να δώσει διαλέξεις στο φοιτητικό κοινό!!!
Γι’ αυτό φθάσαμε ως εδώ!!
Αυτός παρέδωσε στην Τρόικα την Εθνική Ανεξαρτησία,
χάρισε με το μνημόνιο την Εθνική Περιουσία
διέπραξε εγκλήματα Εσχάτης Προδοσίας
έσσεται ήμαρ, η Νέμεση θα φέρει τιμωρία.
Έκαναν τον Πάγκαλο, αντιπρόεδρο «χαρδούρα»,
χονδρόπετσο ελέφαντα με αναρχική προβοσκίδα,
με τρίφυλλο προγούλι και γλώσσα σαν τσουκνίδα
για να τον χορτάσεις θέλεις ένα γρι-γρι μαρίδα.
Το Λος-Βέρδο μόνιμο υπουργό
μανιακό «ψυχοπαθή»
των συνταξιούχων σατανικό εξολοθρευτή,
του συστήματος Υγείας εκ βάθρων ξεθεμελιωτή;
χρόνο δεν είχε το μνημόνιο να διαβάσει ο δυστυχής
Ευτυχώς μπήκε ο Άδωνις και τα ανατίναξε όλα
με βόμβα πυρηνική.
Σαρα-Γούσης υπουργός εβραϊκής καταγωγής,
στους λαθρομετανάστες τα μάλλα συμπαθής,
έφτιαξε νόμο αντισυνταγματικό και ελληνοκτόνο,
περί «Ελληνικής ιθαγενείας», και «Καλλικράτη» εθνοκτόνος;
αν μείνει λίγο καιρό θα φάει τον Ελληνισμό σαν Κρόνος.
Τον Παπακωνσταντίνου, καταστροφολογούντα οικονομοκτόνο!!
με το Μνημόνιο μας παρέδωσε στους δανειστές
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αυτός ο δολοφόνος!
εκχώρησε και την Εθνική Ανεξαρτησία στο διηνεκές
με Αγγλικό Δίκαιο και με χαράτσι επαχθές
μας πισωγύρισε σε δίσεκτες αλαργεμένες εποχές.
Δεν θα αποφύγει ο Παπουτσής τη μύνη της ιστορίας
του πολυτεχνείου ο «επαναστάτης» προστάτης της ασυναρτησίας
με τους αναρχικούς και τα ΜΑΤ διέλυσε την Πλατεία
ο άνθρωπος που μας έπνιξε με χημικά χωρίς αφορμή και αιτία
ο ανίκανος ακόμη και για «παπαουτσής» σε κάποια συνοικία
στην Παγκόσμια Τράπεζα τώρα ζει ζωή πλουσία.
Ο Καστανίδης, επικίνδυνος νομομαθής!
αν του κοτάει ας βγάλει νόμο περί «εχθροπαθείας»
ο κάθε πατριώτης εν δυνάμει ρατσιστής
να τον στέλνει φυλακή με ευκολία
θα σηκωθούν και οι πέτρες να τον χτυπούν εν συγχορδία.
Η Bilderberga Διαμαντοπούλου
καταστροφέας της Εθνικής Παιδείας,
συνεργάζεται με ανθελληνικές Μ.Κ.Ο.
με του Soros τους λιακοβερεμοφραγκιουδραγώνορεπούσηδες,
και σία;
ανοίγει φυλακές κλείνει σχολεία
λίαν επικίνδυνη για την Ελληνική Παιδεία.
ανοχή ουδεμία!!
Ο Χρυσοχοϊδης, φανφαρόνος και φιγουρατζής που δεν αξίζει μία.
ο πληθωρισός καλπάζει,
κι’ αυτός πλέει σε πελάγη ευτυχίας,
κάνει μόνον διαπιστώσεις σαν δημοσιογράφος της «ελευθεροτυπίας»
έκλεισε τους κοτσιφολόγους της 17Ν φυλακή,
όχι όμως την ηγεσία.
Ο Δρούτσας, ήλθε από το πουθενά τυχάρπαστος μοσχάρι
τον έφαγε η «αλεπού» Νταβούντογλου
σαν «αθώο πετεινάρι»,
στων Εθνικών μας Θεμάτων ακροβατεί το σάπιο το κλωνάρι.
του τρισκατάρατου ΓΑΠ-πάκι αυτό το κρυφό καμάρι
Αν όμως υπόγραψε κάποιο χαρτί
να ξέρει ότι δεν θα διωχθεί,
τον περιμένει χάρη.
Οι άλλοι, κι’ αν έγιναν υπουργοί,
άνεργοι, άνθρωποι του γυμναστηρίου, άχρηστοι, νωθροί
πέρασαν σαν ψόφιοι κοριοί επί του πιεστηρίου.
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και για να είμαστε δίκαιοι δεν φταίνε μόνον αυτοί
φταίμε που τους ψηφίσαμε και εμείς.
Φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου
και τα Κόμματα εξουσίας τα κλεπτοκρατικά
φταίει και η Βουλή του κηφηνείου
που τους κλέφτες καλύπτει και σιωπά
μεγάλο φταίξιμο έχει ο συνδικαλισμός
και η Αριστερά
έκαναν όλοι αρπαχτές
υπερχρέωση, κλοπές, μίζες, κομματικό πάρτι
και τα γνωστά
κανένας τους δεν ενημέρωνε τον Ελληνικό λαό
για τα χρέη και τα δανεικά.
Με «μέτρο», φιλοπατρία και περισυλλογή.
τα κλοπιμαία πρέπει να επιστραφούν
στα ταμεία τα κρατικά
οι υπαίτιοι να οδηγηθούν χωρίς υπεκφυγή
στη ΦΥΛΑΚΗ ή στο ΓΟΥΔΙ.
Υπουργός και βουλευτής μία περίοδο στη Βουλή
και ο ‘λαδιάρης’, την άλλη στη φυλακή,
«κλειρωτάς αιρείστε τας αρχάς»
όπως ορίζουν οι αρχαίοι Ελληνες σοφοί
είναι η βέλτιστη συνταγή
για να σωθεί ο τόπος από τα τρωκτικά,
και για να δούμε προκοπή

ΘΕΛΟΥΝ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ
Μερικοί θέλουν τον κόσμο να τον έφτιαξε
Δημιουργός
κάποιος θεός ή κάτι τέλος πάντων σαν
ταχυδακτυλουργός
όμως το ερώτημα παραμένει ανοιχτό:
«Και ποιος έφτιαξε το Δημιουργό;»
Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση
και αμηχανία
θαρρείς και αναμένει κάποιο από μηχανής Μεσσία
να την απαλλάξει από την Ύβρη, Κακία
και Αφροσύνη
τώρα που εισέρχεται στην εποχή της Γνώσης
και Επιστήμης.
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Στην εποχή της Γνώσης και Επιστήμης
η Δημοκρατία είναι πανανθρώπινη ευθύνη
δεν νοείται ‘βασιλιάδες’ και ιερατεία
να την αμφισβητούν με αφροσύνη
και στο όνομα κάποιου Αλλάχ, Γιαχβέ, Θεού και Μαμμωνά
να παραβιάζουν την Αλήθεια χάριν του Μαμμωνά
«Ο, τι γεννιέται πεθαίνει», νόμος εστί καθολικός
γιατί όχι και ο θεός Δημιουργός;
ο Ηράκλειτος αρνήθηκε στους θεούς την
πρωτοκαθεδρία:
«Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων,
ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν,
αλλ›ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον,
απτόμενον μέτρα και αποσβεννύμενον…»
Βλέπετε κάποιον Θεό στην άνευ αρχής και τέλος
Δημιουργία;
Ο Αϊνστάιν ανακάλυψε τη Μεγάλη Έκρηξη (BIG BANG)
κάποιοι ειδικοί κρίνουν τη θεωρία δογματική
: «στο άπειρο και αιώνιο Σύμπαν η BIG BANG
δεν είναι μοναδική»
«η διαδικασία γένεσης και θανάτου κόσμων είναι αιώνια και συνεχής»
στον αιώνα τον άπαντα χωρίς διακοπή.
Ο μέγιστος των σοφών Σωκράτης ο αγνωστικιστής
είπε: «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα»
ό,τι δεν μπορεί πειραματικώς ν’ αποδειχθεί
είναι βλακώδες και δογματικό να πιστευτεί
αλλά ούτε και να απορριφθεί
στέκει μετέωρο ώσπου πειραματικά ν’ αποδειχθεί.
Η Αιώνια Γυναίκα
Απ’ όλα τη Γυναίκα-Δημιουργό λατρεύω πιο πολύ
μητέρα,σύζυγος, εγγονή, ερωμένη και αδελφή
του Σύμπαντος κρατάει την Ψυχή ενωμένη
είναι του δικού μου Έρωτα η πολυαγαπημένη
χαίρε μήνα Γαια, χαίρε ζωή.
Επίλογος
Έλληνες Πατριώτες!! παρά τις τωρινές μας δυσκολίες
ας μείνουμε ενωμένοι, αισιόδοξοι και αγαπημένοι
ας ξεπέράσουμε την κρίση με νέες ηγεσίες
με ατομική και συλλογική προσπάθεια για νέες επιτυχίες.
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Νέοι!! της Γνώσης ας γίνουμε Ηνίοχοι της Αλήθειας
ας τραγουδήσουμε-σαν Όμηροι Ιλιάδα και Οδύσσεια
της Ελληνικής Κοσμογονίας οι θηρευτές
και της Ελλάδος οι αγωνιστές
θάρρος θα νικήσουμε
23/3/2011

ΛΥΠΑΜΑΙ
Λυπάμαι του λαού μας την ανόσια τραγωδία
την Ατη που μας έρριξε η τροϊκανή μαφία
λυπάμαι τα Ελληνόπουλα που στερούνται τα σωστά βιβλία
άγρια μας «χαρατσώνεις» κακούργα Εφορία!!
αίμα πίνεις από το φτωχό,
στο απυρόβλητο αφήνεις την πλουτοκρατία.
Λυπάμαι που μένουν ατιμώρητοι οι πολιτικοί κοπρίτες
ψεύτες, κλέφτες-τους κράζει ο λαός-απατεώνες και λωποδύτες
τη χώρα παρέδωσαν αμαχητί σε γαμψώνυχους τραπεζίτες
έφαγαν τα δημόσια ταμεία σαν Αφρικανοί τερμίτες
και ακόμη μας κυβερνούν οι ίδιοι εγκληματίες-θύτες.
Λυπάμαι τους Έλληνες που έχασαν το ποιόν
η Αθήνα μας ο τριτοκοσμικός ξενών
λυπάμαι τους ανθρώπους που χάνουν το παρόν
κι’ αυτούς που κυνηγούν το μέλλον
και λησμονούν το παρελθόν.
Λυπάμαι τους τυχάρπαστους και τοκογλυφίας
αυτοί δεν έχουνε ψυχή, στον άνθρωπο δεν δείχνουν ελεημοσύνη
τι κι’ αν κολυμπάνε στα λεφτά εφοπλιστές και τραπεζίτες;
απληστοι, ανελέητοι αγιογδύτες
ζηλωτόν μεν ο πλούτος, τίμιον και θαυμαστόν η δικαιοσύνη.
Λυπάμαι του Πολυτεχνείου τη γενιά
που κίνησε με όνειρα μεγάλα
στο διάβα τα πουλήθηκε για αξιώματα και… λεφτά
τη λευτεριά παρέδωσε στην Τρόικα «πιλάλα»,
και ο λαός ζητάει τώρα δικαίως τα κλεμένα και κρεμάλα!
Λυπάται η ηρωική του ‹40 γενιά,
που πέρασε δυο Κατοχές:
μια στα νιάτα της, την άλλη στα γηρατειά
στην πρώτη υπήρχε ελπίς και υπερηφάνεια με το ΕΑΜ
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στη δεύτερη φασισμός, ντροπή και σκοτεινιά,
βροχή πέφτουν τα «μνημόνια», του τάφου τα σπερνά.
Λυπάμαι για τα χαμένα όνειρα των μεγάλων
της Ευρώπης
αυτοί για την Ευρώπη των λαών είχαν ιδρώσει
τώρα νάνοι-ηγέτες σαν τη Μέρκελ-Σαρκοζί,
χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή
την έκαναν ‘οίκο ανοχής’ στο ΔΝΤ, στην Αμερική,
μια Ευρώπη διαιρεμένη
στους τοκογλύφους και στο 4ο Ράιχ υποδουλωμένη.
Λυπάμαι τη σημερινή γενιά και τα παιδιά τους
λησμόνησαν το «παν μέτρον άνθρωπος»
κάηκαν τα όνειρά τους
τώρα διασκορπίζονται τα παιδιά μας σαν λαγοί,
στα πέρατα της οικουμένης
να εξασφαλίσουν δουλειά, πικρό ψωμί και Ειμαρμένη.
Άλλη όμως πατρίδα ΔΕΝ θα βρουν,
άπονη σαν μητριά τους,
αλλά πανέμορφη και γλυκιά
σαν τη δικιά τους.
14/12/2011

ΜΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ
Μέτρα, μέτρα, μέτρα σαδιστικά
μέτρα άμετρα,χωρίς ίχνος ανθρωπιάς,
μέτρα ανελέητα και αναίτια
ορυμαγδός οι αυτοκτονίες και τα φέσια.
Αντί να πιάσουν τους κλέφτες και τα κλεμμένα
από τους εθνικούς εργολάβους και πολιτικούς απατεώνες
τα ληστεύμενα
ζητάνε από τον κοσμάκη τα σπασμένα
κι’ αυτοί απολαμβάνουν ανέτως τα σουφρωμένα».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ η Ωραία Ελλάς
Αεροδρόμια, δρόμοι, λιμάνια, ακίνητα και κινητά
άμυνα, νερά, ενέργεια χωρίς λεφτά
σύνορα, ταυτότητα, ιθαγένεια, γλώσσα και ιστορία,
την τιμή μας τη βίασε ο Τζέφρι χωρίς να πληρώσει μία
διότι τον προστεύει η δική μας βλακία.
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Όλα τώρα στο σφυρί και σε τιμή ευκαιρίας
ήδη πλάκωε των «εκλεκτών» η συμμορία
πάρτε κόσμε, η φθήνια τρώει τον παρά
διαλαλεί ο σα(χλ)αμαράς
«όλοι θα πάρετε μερίδιο απ’ τη λεία»
ας είναι καλά ο …Σαμαράς.
Μέτρα περικοπής στο χαμηλοσυνταξιούχο
πετσοκόβουν τον άνεργο επιδοματούχο
όχι όμως τον υψηλόβαθμο σύμβουλο
ούτε τον πλουτοκράτη τον ταρτούφο
όλα τα βάρη στο λαό, αυτό το… UFO!!
Μέτρα περικοπής και στην Υγεία
άθικτο το φακελάκι των γιατρών στα νοσοκομεία
ταξιδάκια δωρεάν σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία
από την τάδε και δείνα φαρμακευτική εταιρεία.
Τα αμυντικά έξοδα για Κόσσοβο, Ινδικό,
κι’ Αφγανιστάν
τρομοκρατούν πιο πολύ τους Έλληνες παρά τους Ταλεμπάν
γιατί εδώ έχουμε λιτότητα και νηστεία
και πετάμε τα λεφτά υπέρ της ΝΑΤΟ-κρατίας.
Μέτρα περικοπής και στην Παιδεία
χώρα ανέργων επιστημόνων η Ελλάς, έρημος Γεδρωσία
στρατιές μεταναστεύουν στην αλλοδαπή
η μαμά-Ελλάς χαρίζει στους ξένους ολόκληρη περιουσία
φεύγει η αφρόκρεμα σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία
αλλά τι λέω γω «είναι ευλογία».
Οι λαθρομετανάστες κάνουν τη χώρα Βαβυλωνία
εδώ βασιλεύει το έγκλημα και η βία
παίρνουν τις δουλειές των γηγενών
βαρίδια της οικονομίας και των ταμείων
των ασφαλιστικών.
Μέτρα αποδόμησης της εθνικής ταυτότητος
κατάργηση φιλοπατρίας δια της διαφθοράς και φαυλότητος
ο πατριωτισμός σου απαγορεύεται, λένε σε μένα
τάδε προστάζει Soros και τα «Ρεπουσόσκυλα»
αμολυμένα.
Ορμάνε οι ξένοι ορμάνε και οι «μογγόλοι» με βία
να αποσπάσουν Αιγαίο, Θράκη, Ήπειρο και Μακεδονία
200

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

καθώς η καθ’ ημάς άμυνα σκόπιμα δεμένη;
το Πεντάγωνο μας βράζει από θυμό και υπομένει;
Μέτρα καταστροφικά από την τροϊκανή μαφία
θανατηφόρα πλήγματα με μνησικακία
υπέγραψαν την υποταγή μας στην ξενοκρατία
Κυβέρνηση, Βουλή και Κόμματα αυτοκαταργήθηκαν
και μπήκαν σε αχρηστία.
Κι’ ο δύσμοιρος λαός αγκομαχά
και τους κράζει σε κάθε γωνία και τους χτυπά:
«Γκρεμοτσακιστείτε κλεφταράδες, μας κάνατε ρεζίλι!!
σας πρέπει η Αγχόνη και στο Γουδί με το σφονδύλι
για ν’ απαλλαγούμε από τη δική σας ληστοσυμμορία
με τις μίζες αδειάσατε τα κρατικά ταμεία».
Πώς να σας εμπιστευθούμε ρε ψεύτες, κλέφτες
και λωποδύτες;
που ρίξατε τα παιδιά μας σε διστημικές μαύρες τρύπες;
σε σας τους ανίκανους αγιογδύτες,
εσείς ρε ρεμάλια της έσχατης Απληστίας
πως να οδηγήσετε τη χώρα στη σωτηρία;
Αυτό είναι η μέγιστη ΟΥΤΟΠΙΑ
κι’ όμως ο λαός πλέει σε πελάγη αγνοίας
πείθεται και σας ξαναψηφίζει
γιατί ο κάθε μεγαλο παπαγάλος τον φοβίζει
ενώ΄αυτών τρέμει το φυλοκάρδι τους από του λαού
την ετυμηγορία.
Ο τοκογλύφος Οβριός και ο υπάλληλος του,
χωρίς πόλεμο το αίμα μας πίνει
μας τρώει την καρδία και δηλητήριο φτύνει!!
καλό βόλι στην κάλπη να του κάνουμε κηδεία
αλλά προσοχή! μην ενοχλήσουμε τη δικέφαλη
ληστοσυμμορία.

ΝΑ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΑ;
Το χρήμα η νέα ειδωλολατρία
ο άνθρωπος ουδεμίαν έχει πλέον αξία
αρκεί οι αριθμοί να θριαμβεύουν
κι’ οι άνθρωπο ψωμί ας ζητιανεύουν κι’ ας… πεθαίνουν
Τούτο έγινε σύγχρονη κουλτούρα
το χρήμα η σύγχρονη αγιαστούρα
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η μάνα διώχνει το παιδί
και ο γέρος κάλλιο να εξαφανιστεί
διότι δεν είναι παραγωγικοί
Χάνουμε τους νέους, τον ανθό
χάνουμε το γέρο το σοφό
τα ζευγάρια χωρίζουν ενωρίς ελλείψει εργασίας
και διαλύεται εις τα εξ ών συνετέθη επί αιώνες η κοινωνία
Η πατρώα θρησκεία είναι συμπαντικός
μύθος
έχει ανεπανάληπτη αισθητική
και υπέρτατη φιλοσοφία
πάντα επίκαιρη και λυτρωτική
πανάρχαια βιωμένη είναι προϊστορία
την αγαπώ πολύ γιατί δίνει ελευθερία
και ανεξιθρησκεία.
Αν υιοθετηθεί διεθνώς η Ολυμπιακή λατρεία
(είναι Αρχαιολογία κακώς τη λένε Μυθολογία)
θα σώσει τον κόσμο από την παρακμή
θα τον οδηγήσει στη σφαίρα της Γνώσης
και Νοοκρατίας
θα βγει η Γη από την μόνιμη κρίση και παρακμή
τα προβλήματα θα λύσουμε με φαντασία.
Ζουν ακόμη οι Ολύμποι θεοί;
ζουν στον Ολυμπο στην Πιερία;
εποπτεύουν τη ιερή Μακεδονική γη;
έχουν παλάτι λαμπρό στο Μύτικα,
στου Ολύμπου την πιο ψηλή κορυφή;
τρέχει στο αίμα τους ιχώρ, τρέφονται με αμβροσία;
είναι άνθρωποι όπως εμείς,
τα άλλα είναι μυθολογία
Ομως η αλήθεια είναι η εξής
πάνω τους στηρίχθηκε ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός
τότε που οι άλλοι ζούσαν σε σπήλαια και δάση
δεν ζήτησαν από τους πιστούς να τους δώσουν κάτι
ούτε να τους προσκυνήσουν σαν θεούς.
Κανείς θεός-αν υπάρχει στο Σύμπαν ή στον ουρανόδεν νοιάζεται για το τρισάθλιο ανθρωπάκι
ούτε για καλό ούτε για κακό
αυτά τα ψέματα ανήκουν στον «περιούσιο λαό»,
όπως γράφει το ρατσιστικό των Ιουδαίων βιβλιαράκι.
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Το Προμηθεικό Πυρ
Παίζουμε λοιπόν σαν ασήμαντα παιδάκια,
-όπως ο Προμηθέας Δεσμώτηςόταν παράκουσε του Δία τα λογάκια
και έκλεψε το Πυρ της Γνώσης
κι’ ο Δίας τον έδεσε στον Καύκασο
σαν συνωμότη.
Δεν έχει και τόση σημασία
αν υποστούμε στη ζωή κάποια ζημία
άφησε το λαουτζίκο κάτι να τον φοβίζει
και ψάχνει πάντα κάποιο θεό να βρει
για να τον λιβανίζει.
Φοβάται το θάνατο και ψυχολογικά λυγίζει;
ο θάνατος όμως είναι ύπνος βαθύς
χωρίς αισθήσεις ούτε πονάς ούτε δακρύζεις
όταν πας στην κοιλάδα της ανυπαρξίας μη σε φοβίζει,
η εν ζωή δουλεία είναι που βασανίζει!
Εκτός και αν μετά το θάνατο κάτι ελπίζεις
από το Γιαχβέ εκ νεκρών πάλι να αναστηθείς
ίσως στον παράδεισο κάποια θεϊκή αμοιβή αναμένεις
αυτά όμως είναι ουτοπία, χωρίς ίχνος λογικής
όσος ο άμμος της θάλασσας οι πεθαμένοι, κανείς
δεν είχε επιστροφή
αστρόσκονη θα καταλήξεις όταν όταν μόνιμα κοιμηθείς.
Λογική προσφέρει μόνον η πατρώα θρησκεία
γιατί λέει τα πράγματα με παρρησία
δίνει βιωμένη εμπειρία, απόλαυση αισθητική
στους μύστες δίνει σοφή διδασκαλία
σε φέρνει με την Πρώτη Ουσία σε επαφή.
Έξη θεές, έξη θεοί
τέρμα στην ανδροκρατία
ζουν στον Όλυμπο, όπως οι άνθρωποι πατούν στη Γη
δεν μοιάζουν με τα αβραμικά εξωσυμπαντικά θηρία
οι θεοί μας εμπνέουν τον άνθρωπο να δημιουργεί.
Η πατρώα θρησκεία δεν διεκδικεί
τον εξ αποκαλύψεως λόγο
εκφράζει φυσικά φαινόμενα και διδαχή
δεν πιστεύει σε θαύματα και λειψανολατρεία
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επιστημονικές προτάσεις προάγει
και στο καλό αποσκοπεί
τους μύστες από το ημίφως στο φως τους οδηγεί.
Ο άνθρωπος της Φύσης είναι υπηρέτης
και όχι τ’ αφεντικό
δεν τούχει καμία αποστολή ανατεθεί
από τον ανύπαρκτο θεό
τα ιερατεία σου έχουν βάλλει το καπίστρι στο λαιμό
«Ιουδήλο» έκαναν τον Γιαχβέ θεό.
Ο άνθρωπος είναι της φύσεως ικέτης
η μοναδική υποχρέωση που του έχει αναθέσει
στην Ομορφιά της να συμμετέχει
κόκκος ασήμαντος μέσα στο Σύμπαν
με ιλιγγιώδη ταχύτητα τρέχει
από την Αρμονία τη συμπαντική δεν πρέπει να απέχει.
Εκφράζουν φυσικά φαινόμενα οι θεές/οί
η πατρώα θρησκεία είναι ιδεοκρατική
δεν πιστεύει στο θεϊκό λόγο του κάθε δεσπότη
που με το ψέμα πάει να σε σώσει.
Ο Έλλην έχει πάντα έμφυτη του «ειδέναι έλξη»
να γίνει ηνίοχος και μύστης της Πρώτης Αρχής
τα μυστικά του Σύμπαντος να δρέψει
τους καρπούς της Γνώσης αχόρταγα να γευτεί
όποιος ερωτεύεται το πνεύμα δεν είναι υλιστής.
Ταξίδι η ζωή του διαρκής αναζήτηση,
έρευνα της φύσης στα πάντα αμφισβήτηση
για τον Έλληνα δεν υπάρχουν δόγματα
ούτε «περιούσιοι λαοί»
κυλάει στο χώρο-χρόνο που τα «πάντα ρει»
αυτό το έχει αφομοιώσει στο πετσί.
Δεν υπάρχει θεός που να μας αγαπά
ούτε να μας εχθρεύεται και να μας τιμωρεί
η πατρώα θρησκεία είναι πάντα επίκαιρη
ανθρώπινη, φυσιολατρική
εσύ Έλληνα γιατί την πλάτη επί αιώνες της γυρνάς;
αιώνες την ξένη λατρεία προσκυνάς!
Καιρός πλέον να συνετιστείς!
Η πατρώα θρησκεία είναι για τους λίγους
για την πνευματική ελίτ
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δεν είναι για τον αμόρφωτο,
ούτε για τον φανατισμένο, το ποίμνιο και τον αμαθή
για να εισέλθεις στα Ελληνικά μυστήρια
πρέπει πρώτα να μυηθείς.
Μέχρις ότου μορφωθείς
μένεις ποίμνιο σε κάποια αβραμική στάνη
έχεις στην παράδοση και στο δόγμα αλωθεί
δεν σε ενδιαφέρει η Αλήθεια;
πιστεύεις στο ψέμα της Βίβλου και στο Κοράνι;
Η πατρώα θρησκεία δίνει λύσεις
σε θέματα ουσίας
στηρίξει την επιστήμη και τεχνολογία
λύνει οριστικά τη διαμάχη της θεολογίας
υπέρ του ανθρώπου και της φύσης
και όχι υπέρ του ιερατείου και της πλουτοκρατίας.
Αν ο κόσμος είχε την κλασσική παιδεία ενστερνισθεί
αν τη ρήση του Ηράκλειτου είχε διαβάσει:
«κόσμον τόνδε, των αυτών απάντων, ούτε τις θεών
ούτε ανθρώπων εποίησεν,
αλλά ην αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον…»
ο κόσμος μας θα είχε προ πολλού αλλάξει
και από τα σημερινά δόγματα θα είχε αποδράσει.
Μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο η πατρώα θρησκεία;
με ανανέωση πολιτικής, πολιτισμού και οικονομίας
ανατροπή να φέρει του κατεστημένου;
με τον κεραυνό του Διός και τη λύρα του Όρφεως
του ευλογημένου.
Σίγουρα πρέπει να καλέσουμε από τον Όλυμπο το Δία
		
τους τοκογλύφους να καλέσει σε νέα τιτανομαχία;
όπως εξόντωσε ληστές και κακούργους στη δική του βασιλεία;
και αν δεν μπορέσει θα κατέβει και ο λαός σε επικουρία.

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;
Με την ενίσχυση της Πόλης-Κράτους
αναβίωση Πλατωνικών θεσμών
με την ίδρυση Παγκόσμιας Αμφικτυονίας
να φέρει αρμονία και συνεργασία,
αγαθή επαφή ανθρώπων και λαών,
δίχως μεσολάβηση των «εκλεκτών» τραπεζιτών,
ούτε των εξουσιαστών την δολιότητα και πονηρία
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ο Ελληνικός τρόπος σκέψης θα φέρει
αλλαγή στην κοινωνία!
Ανατροπή της κλεπτοκρατίας των φραγκάτων,
των αντιδημοκρατικών Μυστικών Στοών
και των Ιλλουμινάτων
με ανθρώπους αγαθούς και ενάρετους,
όπως ορίζει ο Πλάτων στην Πολιτεία
με την καθιέρωση δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ελευθερίας
θα επανέλθει επί της Γης η χαμένη Αρμονία.
Με την αντικατάσταση του χρήματος
σε μέσο συναλλαγματικό
τον έλεγχο των παράνομων ροών
την κατάτμηση των πολυεθνικών κολοσσών
ώστε να ελέγχονται από την Πολιτεία
το θεριό.
Τον εξοστρακισμό του άκρατου πλούτου
τόνωση των μικρομεσαίων
έλεγχο των Αγορών
των ζάπλουτων Εβραίων
‘ετσι θα σωθεί από την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα η κοινωνία
με τη σύγκλιση θα λιγοστέψει η αδικία
όχι με την ισότητα που υποστηρίζει η μαρξιστική θεωρία.
Με την απελευθέρωση της πραγματικής οικονομίας
την ανεξαρτησία της από τα νύχια της Wall Street.
με καθολική ισχύ των Νόμων της Πολιτείας
με την βελτίωση του τρόπου σκέψεως του ατόμου
τάχιστα θα κάνει θαύματα η ισχύς του Νόμου
όταν θα υιοθετηθεί από τους λαούς η Αμεση Δημοκρατία.
Να διώξουμε τους ληστές των Αγορών
καθιέρωση νέων μορφών ενέργειας
πιο καθαρών τεχνολογιών
έλεγχο των αρχόντων ΠΡΟ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ τη θητεία,
ακόμη και των προσώπων των συγγενικών
δήμευση του πλούτου και μεταγωγή στις φυλακές
των καταχραστών
να μπει τέλος στη ληστεία και πειρατεία.
Με έλεγχο γεννήσεων στον 3ο Κόσμο
σταμάτημα πολέμων,
κατάργηση πυρηνικών εξοπλισμών,
σεβασμό στον Πάνα και στα υδάτινα πνεύματα της Ωγυγίας,
206

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

προστασία Λιμνών, Ποταμών, Θαλασσών και Ωκεανών
φυσικό περιβάλλον υγιεινό και καθαρό,
με ατέρμονες διασκέψεις δίχως επιτυχία.
Με τον σεβασμό στην Αρτέμιδα
την προστασία δασών και των υπό εξαφάνιση ειδών
την επιβολή φόρου υπέρ πρασίνου,
απαγόρευση των επιβλαβών προϊόντων και ρυπαντών
να ζήσουν οι επόμενες γενιές σε περιβάλλον υποφερτό
εκτός κινδύνου.
Με το ξεπέρασμα των σκοταδιστικών ιερατείων
των εξουσιαστικών και κλεπτοκρατικών «αγίων»
των τραπεζιτών παπών και των καρδιναλίων
των χρυσοποίκιλτων πατριαρχών, δίκην παγονίων
θα βγει ο λαός από τη στρούγκα των προβάτων
στο ξέφωτο του Απόλλωνα και των
Ελευσινίων μυστηρίων.
Με την υπέρβαση των ισλαμικών γραφών
και των ταλεμπανικών σχολείων
των ιουδαϊκών ρατσιστικών «ιερών βιβλίων»
και των «ελέω θεού» βασιλέων, εξουσιαστών
και κομισαρίων
κατάργηση των σκοταδιστικών μυστικών στοών
στην Πολιτεία του Πλάτωνος
θα ζήσει και θα προκόψει το γένος των Διογενών
Με την ανύψωση του Πολιτισμού και της αισθητικής,
καταπολέμηση της ασχήμιας και αναβάθμισης πολιτισμικής,
καθιέρωση Παιδείας δημοκρατικής
με ισονομία, ισηγορία, ισοπολιτεία και κοινωνική Δικαιοσύνη,
με εργασία σκληρή και ανάληψη ευθύνης
θα σπάσει ο άνθρωπος το φράγμα της καθυστέρησης
και της σημερινής οδύνης
και θα μπει στον μεγαλειώδη Πολιτισμό της Ειρήνης.
Για το ξεπέρασμα της σημερινής υλιστικής Α-ταξίας
χωρίς Παγκοσμιοποίηση και Παγκόσμια Δικτατορία,
θα χτίσουμε τη νέα κοινωνία της πνευματικής και υλικής ευημερίας
με την εδραίωση της Οικουμενικής Αμφικτυωνίας
χωρίς ΝΑΤΟ, Goldman Sachs, ΔΝΤ, και ΜΚΟ,
χωρίς να μεταβληθούμε σε πολυεθνικό «μαζοπολτό»
από το «Μεγάλο Αδερφό»
χωρίς ταξικό εχθρό
θα καταλάβουμε του διαστήματος την «Τροία».
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Πρώτα πρέπει να οργώσουμε το χωράφι επιμελώς
όλοι εμείς της προόδου οι εραστές,
να το ποτίσουμε με ιδρώτα και σκληρό αγώνα
να σπείρουμε φρέσκο καρπό του 21ου αιώνα,
με πρωτοπόρους τους επιστήμονες, στοχαστές και ποιητές
εμείς οι απλοί άνθρωποι του μόχθου και του πνεύματος
να γίνουμε συνεχιστές
στους νέους να δώσουμε δουλειές και όχι στα κανόνια.
21/4/2012

ΜΥΡΙΖΕΙ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ
Η εισβολή εκατομμυρίων λαθρομεταναστών
ακρίδων, κατσαρίδων και φιδιών
ασθενών, βαρβάρων και κακοποιών
απρόσκλητοι των γηγενών στην πατρίδα
χάρις στην κρατική ανοχή και συνεργασία
παιδιά της πολυπολιτιστικής κοινωνίας
της νέας παγκοσμιοποιημένης ασυναρτησίας
δημιουργεί κλίμα χαλεπόν
εγκυμονεί νέα του γένους μείζονα τραγωδία.
Μυρίζει σύγκρουση και εθνική καταστροφή
ο Καλλικράτης φέρνει εθνικό αφανισμό της επαρχίας
εκδίωξη των γηγενών ιθαγενών από το χωριό
μας έχει επιβληθεί βελούδινη τυραννία.
Το αθηναϊκό κρατίδιο μετατρέπει προφανώς,
το έθνος των Ελλήνων σε νεοταξικών Ρωμιών
έλλειψη πατριωτισμού προάγουν στα σχολεία
αφελληνισμό φέρνει του «Soros» η ανοιχτή κοινωνία
θα υπάρχουν Ελληνόπουλα την επόμενη εικοσαετία;
ή υπήκοοι μιάς ολοκληρωτικής παγκόσμιας επαρχίας;
Οι πολιτικοί εξαπατούν τους γηγενείς
τους θεωρούν ιθαγενείς κεντροαφρικανικής «δημοκρατίας»
στους λαθρομετανάστες προσβλέπουν για νέα πελατεία
χάρη στα φορτία που ξεφορτώνει καθημερινώς
η δουλεμπορική μαφία.
Εργολάβοι και δουλέμποροι
εργάζονται πυρετωδώς εδώ και στην Τουρκία
στρατιές αόπλων φέρνουν στην Εσπερία
όμως όλοι αποθηκεύονται εδώ,
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στην ανεκτική αποικία
όπου δεν εφαρμόζεται ο νόμος και ισχύει η παρανομία.
Οι πολιτικοί που τους ψηφίζουμε ανελλιπώς
αποδείχθηκαν λωποδύτες
ανεγκέφαλοι, πράκτορες και 5φαλαγγίτες
ελληνοποιούν με νόμο τους λάθρα εισερχομένους
‘ευσπλαχνικώς’
Αφρικανούς λαθρεμπόρους μαυραγορίτες
κι’ όχι μόνον τους εντός
αλλά και τις καραβιές Πακιστανών, Αφγανών,
που θα περάσουν τα σύνορα μας προσεχώς.
Εκατομμύρια προς εγγραφήν
ο αριθμός αυξάνει
τα δημοτολόγια της «σημαίας ευκαιρίας»
καθημερινά φορτία παραλαμβάνει
στον φιλανθρωπικό μας φιλόξενο
κρατικό προϋπολογισμό τους φορτώνει
και ο Ελληνας το υποζύγιο τους πληρώνει.
Το έργο της αφελληνίσεως κρατούσαν μυστικό
τώρα που καραβιές αυξήθηκαν έγινε τοις πάσι αντιληπτό
να κάνουν θέλουνι την χώρα πολυεθνική μπανανία
να λέγεται Ελλάς και να φορά Σαρία.
Τα παπαγαλάκια ανέλαβαν το έργο εργολαβικώς
με ψέματα και ανόητες θεωρίες
«καλιβώνουν» τον ψύλλο στο λεπτό
στα μεγάλα αφεντικά κάνουν γονυκλισίες.
Αφρικανοί λαθρέμποροι στήνουν την πραμάτεια τους
σε πλατείες, πάρκα και στην παραλία
μπροστά στα μαγαζιά των γηγενών
τους παίρνουν την πελατεία
στο κέντρο της Αθήνας πωλειται ναρκωτική
ουσία εμφανώς
κλέβουν παρανόμως και την εφορία,
αλλά φωνή καμία
αν διαμαρτυρηθείς είσαι Χρυσή Αυγή
φωνή σε ανυπαρξία.
Αντιρατσισμός: Οπλο Ελληνοκτονίας
Ο νόμος ουδόλως τους ακουμπά
λόγω αντιρατσισμού έχουν ασυλία
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εμείς οι λευκοί αδικούμεθα που όμως να πάς;
ο ρατσισμός μιάς φοράς, προστατεύει αυτούς όχι εμας
δύο μέτρα και σταθμά
μήπως πρέπει και εμείς να διαμαρτυρηθούμε για ρατσισμό
σε βάρος της λευκής ομοταξίας;
Η Ελλάδα πειραματόζωο έγινε και λεία
αν επιτύχει το πείραμα εδώ
θα εφαρμοσθεί τούτο διεθνώς
θέλουν να παραδοθούμε οικειοθελώς
στην καταστροφή μας να μην φέρουμε αντίσταση καμία.
Κι’ αν φίλε αναρωτηθείς
γιατί οι Ιλλουμινάτοι διάλεξαν εμάς για καταστροφή;
ο Ελληνισμός διαβρωτικό πνεύμα διαθέτει
με ισχυρό δηλητήριο αυτοκρατορίες έχει πολλάκις
καταστραφεί
και ενώ τον θεωρούν νεκρό αυτός σαν Φοίνικας
ξαναγεννιέται και επιστρέφει.
Δεν είναι σύμπτωση το μεταναστευτικό, ούτε η χρεοκοπία
ούτε η μεταπολιτευτική μας κακοδαιμονία
είν’ προμελετημένη από τον Κίσινγκερ συνωμοσία
στην Ελλάδα να φέρει καταστροφή και διαμελισμό
σκοπίμως μας κατηγορούν για ρατσισμό και ξενοφοβία
για να μην κάνουμε αντίσταση καμία.
Μας νανουρίζουν με λόγια απατηλά
με την εθνομηδενιστική των ΜΚΟ σταυροφορία
με «οικονομικο εκβιασμο» και «πολυπολιπολιτισμιή» ρητορεία
να δεχθούμε παράδοση άνευ όρων στη διεθνή μαφία
στην δημογραφική μας αλλοίωση και πανσπερμία.
Ύπουλα μπάζουν από τ’ ανοιχτά σύνορα τον εχθρό
για να επιβάλουν την ασιατική απολυταρχία
τούτο θα προκύψει λίαν προσεχώς,
καθώς αυξάνουν με ρυθμό ανησυχητικό
το πολύ την επόμενη εικοσαετία
αν δεν αντιμετωπισθεί εγκαίρως το κακό.
παιδιά θα χάσουμε την …Τροία
Ένα οικοπεδάκι τόσο δα στενό
πώς να χωρέσει εκατομμύρια αφρικανών ασιατών
πεινασμένων
τρύπωσαν απρόσκλητοι σαν ποντικοί στο σπιτικό μας;
και αρπάζουν ανελέητα το βιός μας το λεηλατημένο.
210

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Για τα παθήματα τους δεν φταίμε εμείς
φταίνε οι δικές τους μαριονέττες-κυβερνήσεις,
φταίει το ΝΑΤΟ κι’ οι ιμπεριαλιστές της Δύσης
αυτοί τους βομβαρδίζουν χωρίς οίκτο
κι’ ανοίγουν τα σύνορα υποδοχής
σε μας στοιβάζουν τα φορτία της ντροπής
οι λαοί από την αναλγησία τους έχουν δικαίως απηυδήσει
και απ’ πάνω μας κατηγορεί για ρατσισμό η Δύση.
Μας λένε να δείξουμε δικαιοσύνη και ισονομία
χωρίς να έχουν ούτε ένα Ευρώ πληρώσει στα ταμεία
γίνονται καταληψίες πάρκων, πλατειών
του Άγιου Παντελεήμονα, της Ομονοίας
και του ιστορικού κέντρου των Αθηνών δια της βίας.
Έγιναν φόβητρο των γηγενών
και των φιλήσυχων πολιτών
με κλοπές, ληστείες, φόνους και βιασμών σωρεία
καλά κρατεί και το εμπόριο ναρκωτικών
και τώρα θα μπαίνουν στον Π/Υ
τα έσοδα από τα ναρκωτικά και την πορνεία.
Αύξηση της παραβατικότητος σε ύψιστο βαθμό
φόβος και τρόμος τα βράδια για κάθε περαστικό
ο φιλήσυχος πολίτης φοβάται να ξεμυτίσει
έξω από το σπίτι, παράγινε το κακό
έτσι και βγεις πιθανόν να μη γυρίσεις.
Τώρα θέλουν τζαμιά και νεκροταφεία
αργότερα θα επιβάλλουν το νόμο της Σαρίας,
Ήδη μεταβάλλουν κάθε δρόμο και πλατεία
σε ισλαμική συνοικία
αβίωτη στους γηγενείς λόγω βρωμιάς και δυσωδίας.
Τα πεζοδρόμια έγιναν αποχωρητήρια
στα σπίτια διανυκτερεύυν «με το κεφάλι»
με της ημέρας εισητήρια
μολυσματικές εστίες κατσαρίδων, ποντικών
μικροβίων πάσης φύσεως και ιών
πως σε κατάντησαν Αθήνα μου σ’ αυτό το χάλι
δεν περνώ γιατι με πιάνει το κεφάλι;
Άπλυτοι, βρώμικοι, ατημέλητοι όπως είναι φυσικό
πειναλέοι, χωρίς εργασία, άδεια και σκοπό
εγκληματούν, αρπάζουν και μαγαρίζουν-σαν Αρπυιες211
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τα μέρη των γηγενών
καθώς η ανεργία εξ ίσου θερίζει το μετανάστη και το Ρωμιό
κι’ όμως αυτοί συνεχίζουν να καταφθάνουν στρατιές;
‘κάποιο λάκκο έχει η φάβα’ ανυποψίαστε λαέ!!!
Εσχάτως εξέδωσαν πολύγλωσσο νεοταξικό οδηγό
για μετανάστες όλων των φυλών
για τουρίστες δεν το έκαναν αυτό
εδώ νέα Βαβέλ έχει δημιουργηθεί
νέα παγκόσμια αταξία πρώτα στην Ελλάδα θα δοκιμαστεί.
Διερωτήθηκε κανείς ποιο σκοτεινό κέντρο τους στρατολογεί;
ποιος 6-8 χιλιάδες κατά κεφαλήν πληρώνει;
ποια ΜΚΟ τους προωθεί;
γιατί ειδικά στην Ελλάδα η Τουρκία τους ξεφορτώνει;
για ποιο σκοπό; αυτό λίαν προσεχώς θα το δεις
νέα μείζονα Καταστροφή του Ελληνισμού ξημερώνει
Οι κυβερνήσεις άνωθεν εκτελούν εντολή
η αντιπολίτευση κάνει ότι αρνείται αλλα δεν μαλώνει
κανείς δεν νοιάζεται για του τόπου αυτού την προκοπή
η καταστροφή καθημερινά ζυγώνει
και αν φωνάξεις σε κατηγορούν για ρατσιστή
κανείς πιά φωνή διαμαρτυρίας δεν υψώνει
Καρφάκι δεν τους καίγεται για το λαό τον καημένο
πρώτα βάζουν το δανειστή και μετά τον πεινασμένο
στον κόρφο τους ζεσταίνουν τον όφη τον φαρμακερό
έχουν παραδώσει τα πάντα στον εχθρό τον καταραμένο!

ΚΑΛΟΣ Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ, ΚΑΚΟΣ Ο ΓΗΓΕΝΗΣ
Καλός ο μετανάστης
κακός ο γηγενής
Ελληνα έλα στα συγκαλά σου
γιατί θα καταποντιστείς
Ο λαός έχει ανθρωπισμό,
για τον μετανάστη εχθρότητα δεν νοιώθει καμία
θέλει μεν τη διαφορετικότητα,
αλλά και της ζωής του την ποιότητα
και προ παντός σεβασμό στη δική του κοινωνία.
Δεν είναι δεκτό ότι είν’ διαφορετικό
ούτε η πολιτισμική υποβάθμιση είναι ιδανικό
λιγάκι ας σοβαρευθούμε,
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όλα αυτά δεν είναι ρατσισμός
όπως μας κατηγορούνε.
Αρνούμεθα τα τριτοκοσμικά σκουπίδια
ούτε να εξισώνεται ο δίκαιος και νόμιμος
με τον παράνομο και λάθρο αλλοδαπό
ο εγκληματίας με τον φιλήσυχο πολίτη
ούτε ο αμνός με τα γίδια
η συνωμοσία δεν θεωρείται αλληλεγγύη
και να συντηρούμε στον Π/Υ 4,5 εκατομμύρια,
Πληθυσμοί εγχρώμων, τριτοκοσμικών
με διαφορετικό DNA και γενεαλογία
γλώσσα, έθιμα, πολιτισμό, θρησκεία
κάνουν κακό στον εντόπιο πληθυσμό
‘γκετοποιούν’ το άστυ, βλάπτουν την πολιτεία.
Στη χώρα βασιλεύει η ανομία και βία βάλλεται η αστυνομία
αδιανόητη η μεικτή συνοίκηση και επικοινωνία
καταγγέλλει ο λαός των πολιτικών μας την προδοσία
το πείραμα έχει αποτύχει ακόμη και στη Γερμανία.
Που είσαι γέρο του Μοριά;
να δεις του Ιμπραήμ τη βέβηλη στρατιά
έβαλε πόδι τώρα και στα ιερά χώματα της Μεσσηνίας
οι προσκυνημένοι τον άφησαν να περάσει φιλικά
θάνατος στους συνωμότες και στην προδοσία!
Χύθηκε αίμα πολύ εδώ για τη Λευτεριά
ενάντια στου εισβολέα την ξένη τυραννία
τώρα μας υποδουλώνουν ειρηνικά
Συνέλληνες εξεγερθείτε ενάντια στην προδοσία.
Η εισβολή φέρνει Κατοχή και Εθνοκτονία
εθνολογική αλλοίωση και εθνική αυτοκτονία
δημογραφική επικράτηση της ισλαμοκρατίας
κατάλυση της Δημοκρατίας από τη Σαρία.
Τώρα που ο Ελληνισμός αλώνεται με το στρέμμα
η επιβίωση να γίνει με ξίφος και την πέννα
βάση στο Αίμα: η Ελληνο-Δία(γενιά του Δία)
Πνεύμα η Παγκόσμια Αμφικτυωνία
Έλληνα και φιλέλληνα!!
Την Ελλάδα να κρατήσουμε ζωντανή, αιωνία!!
4/5/2009
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ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΞΗΜΕΡΩΣΕ ΣΚΛΑΒΙΑ
Ξυπνάτε τουρκόλαγνοι
ξυπνάτε υποτελείς
τομάρια πουλημένα
ξυπνάτε ψοφοδεείς.
Ξυπνάτε πλανημένοι
ξυπνάτε επιμυθείς
στον καναπέ παλουκωμένοι
ξυπνάτε γηγενείς.
Ξυπνάτε μπουκωμένοι
βολευτές της αρπαχτής
ξυπνάτε οι σαλταρισμένοι
οι άνεργοι της εποχής.
Ξυπνάτε χανουμάκια,
τουρκοκάναλων τηλεθεατές
ξυπνάτε και των μίντια
οι αποχαυνωμένοι ηδονιστές.
Ξυπνάτε πολιτικοί κουδουνισμένοι
ατσίδες της αραχτής και βολεμένοι
ξυπνάτε και όλοι οι ξεβολεμένοι
εμείς νικήσαμε τον άξονα ενωμένοι
τώρα είμαστε διεθνώς περιφρονημένοι.
Ξυπνάτε των ξένων οι προσκυνημένοι
νέα καταστροφή στη Θράκη και Αιγαίο
μας αναμένει
ο Σουλτάνος νέες κατακτήσεις καρτερεί
ακάθεκτη η προδοσία προχωρεί.
Κεφάλια γκιαούρηδων ο Τούρκος αναζητάει
το χρόνο της εισβολής ούτος προσμετράει
πλωτές γέφυρες,στον Έβρο σκορπάει
ελεύθερα τους λαθρομετανάστες ισλαμιστές περνάει.
Σε λίγο δεν θα χρειάζεται ούτε εισβολή
αφού τώρα κάνει αναίμακτη της Αθήνας κατοχή
με στρατιές εκατομμυρίων λαθρομεταναστών,
εγκληματιών, σφαγέων και ισλαμοφασιστών.
Οι Τουρκομογγόλοι φίλοι δεν πιάνονται, δεν αλλάζουν
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στη Θράκη νέο Αττίλα ετοιμάζουν
ως το Νέστο να πάνε σχεδιάζουν
να τουρκέψουν το Αιγαίο προετοιμάζουν.
Μας έριξαν ελικόπτερα και αεροπλάνα,
‘τσαμπουκά ‘πουλάνε στου Αιγαίου την αλάνα
μας έκαψαν δάση, γκριζάρισαν νησιά
και εμείς μονίμως τρώμε τον Τουρκικό χαλβά
στα τουρκοκάναλα νέα τουρκική τηλεσειρά.
Η Τουρκία στρατηγικός εταίρος,
φίλος ο Αττίλας της Κύπρου συνεταίρος
προτεκτοράτο η Ελλάδα, πάει για μοιρασιά
«συνωστισμός» στην προκυμαία της Σμύρνης
γράφουν στα βιβλία τα σχολικά
αθέατη η σφαγή και η φωτιά.
Οι Νενέκοι φοβούνται και λουφάζουν
την Ελλάδα στην ανυποληψία τη βουλιάζουν
είναι μακριά Κύπρος και Θράκη αναχαράζουν
των Τούρκων οι καμηλιέρηδες «αφερίμ εφεντίμ» κράζουν
για νέα Αιγαιατική καταστροφή τώρα μας προϊδεάζουν.
Ξυπνάτε Έλληνες-ξημέρωσε σκλαβιά.
4/1/2012

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΙ
Μαυρ: «Θα σας φτιάξουμε και λιμάνι»
τους λέει στην Κοζάνη
Λαός: «χωρίς θάλασσα τι να το κάνεις;»
Μαυρ. «Θα τη φέρουμε κι’ αυτή με το …καζάνι»
Λαός: «Παιδία δεν έχομεν, το δημογραφικό μας χάνει».
Μαυρ. «Και παιδία εκ λαθρομεταναστών σας φέραμε, εκατομμύρια μουσουλμάνοι»
Λαός: «Αυτούς δεν τους θέλουμε, στείλτε τους πίσω σε Μικρασιατικό λιμάνι»
Μαυρ. «Η Τουρκία είναι στρατηγικός μας εταίρος μπρε τσογλάνι»
Λαός: «Μας φέρνουν ανεργία, έγκλημα, βρωμιά και δυσωδία. Είσαστε της
καταστροφής μας η συμμορία».
Μαυρ: «Αχάριστοι!! Σας φέραμε ‘πολυπολιτισμό’,
‘αντιρατσισμό’ και αφροασιατική παιδεία»
Λαός: «Μας φέρατε δημογραφική αλλοίωση, φτώχεια, συγκρούσεις και δυστυχία»
Μαυρ: «Φέραμε νέο αφροασιακό αίμα στην πολιτεία!!!
Λαός: «Αυτό είναι ξένο DNA, της ράτσας μας αιμομιξία».
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Μαυρ: «Φτιάχνουμε μια Ελλάδα με αφροασιατικό φόντο»
Λαός: «Μα αυτή είναι σκορδαλιά δίχως Ελληνικό σκόρδο!» του φωνάζει η Αγλαΐα
Μαυρ: «Φέρνουμε αυτούς για να φύγετε εσείς μετανάστες στην Αυστραλία»
Λαός: «Ελλάδα χωρίς Έλληνες είναι σαν το παιδί το νόθο. Πάτε στο διάλο στην
έρημο της Γεδρωσίας»
Μαυρ: «Εμείς ήδη το υιοθετήσαμε σαν γνήσιο Αφρο/Ελληνόπουλο»,
απάντησε με στόμφο.
Λαός: «Ποτέ δεν με ρωτήσατε άδεια να σας δώσω»
Μαυρ: «Τώρα το καταλάβατε ότι σας πιάσαμε και κότσο;»
Λαός: «Κάτι παιδάκια ανήμερα σας κόβουνε τον κώλο».
Μαυρ: «Εμείς θέλουμε παγκοσμιότητα,και πολυπολιτισμό»
Λαός: «Φτού σας αχρείοι δολοφόνοι!! δεν συλλογάτε τα παιδιά του Παντελεήμονα,
της Κυψέλης και της Αχαρνών;»
Μαυρ: «Εμείς παίρνουμε εντολές από το Δου-Νου-Του των τοκογλύφων Τροϊκανών»
Λαός: «Καταλύσατε το Σύνταγμα, κάνετε Εσχάτη Προδοσία αληταριό.
Μαυρογιαλούροι !! Μας προδόσατε τομάρια, σας πήραμε χαμπάρι
τώρα έχει να πέσει στην κάπλη άγριο στυλιάρι
27/12/2010

ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗ;
Αχ αυτός ο όνειρος εσχάτως με ταλαιπωρεί
σαν να θέλει κάτι ιδιαίτερο να μου πει κάτι:
«Είδα ότι ήμουν στον οίκο του Λαέρτη στην Ιθάκη.
ο Τηλέμαχος μετά από τρικούβερτο μεθύσι
συμμάχησε με τους μνηστήρες,
της περιουσίας του τους ολετήρες
μόνο τους ζήτησε να σεβαστούνε το νησάκι.
Ο Τηλέμαχος τους ζήτησε μια ακίμη χάρη.
το θρόνο του Οδυσσέα αυτός να πάρει.
αυτοί του έταξαν τα πάντα.
σε μια λεπτομέρεια ήταν ενάντια.
Να τους αφήσει ανενόχλητους το 10ο χρόνο
την «κόκκινη κλωστή» να διαβούν
στο ιδιαίτερο της Πηνελόπης δώμα
ελεύθερα να μπουν να κοιμηθούν.
Επικεφαλής οι τρεις μαντραχαλαίοι,
κι’ στη γραμμή στέκονταν οι άλλοι πειναλέοι,
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την Πηνελόπη με ερωτικά αστεία να πειράζουν
όμως τον Τηλέμαχο αυτά δεν τον ντροπιάζουν
κι΄ όταν έφτασαν στη στύση
δεν αρκούνταν στο φυσιολογικό γ---ι,
αλλά ήθελαν και παρά φύσει.
Μετά τη διαρκείας συνουσία,
επιδόθηκαν σε άγρια λεηλασία.
τον ένδοξο οίκο του Λαέρτη
τον έκαναν δική τους λεία
και το λαό έβαλαν τιμωρία στη γωνία
τότε έκαναν στη χώρα γενοκτονία.
Άλλος πλιατσικολογούσε τα έπιπλα
κι’ άλλος τα λάδια,
άλλος τα τρόφιμα κι’ άλλος τα ψάρια,
άλλος τα οικόσημα κι’ άλλος τα κοπάδια
τελικώς άφησαν τα ράφια άδεια.
Στην αγροικία του γέρο-Λαέρτη έβαλαν χέρι
με ακατανόμαστες βρισιές και μοχθηρία
απείλησαν το γέροντα με μαχαίρι
ώσπου περίγελω τον έκαναν στης Ιθάκης την κοινωνία!
Ο Τηλέμαχος μεθυσμένος από δόξα και μεγαλεία,
όταν πληροφορήθηκε τον ερχομό του Οδυσσέα στην Ιθάκη,
κινήθηκε συνωμοτικά με τους μνηστήρες να τον πιάσει
να τον σκότωσαν σε κάποια ακτή και να τον θάψει.
Ο Οδυσσέας είπαν στο λαό
ήταν άσωτος και σπάταλος υιός
αργόσχολος, της διασκέδασης ο θηρευτής
και της Ελένης ο κρυφός ο εραστής
χάθηκε διότι ήταν στα χρέη επιρρεπής.
Και ο λαός άνεργος στριφογύριζε στην αγορά.
και ο λαός δόξαζε τους μνηστήρες με χαρά.
και ο λαός φώναζε αρχηγός είσαι εσύ!
Τηλέμαχε εσύ μας οδηγείς!
Και η Πηνελόπη άνοιξε οίκο ανοχής.
και δεχόταν ξένους επισκέπτες πολυτελείας…»
Και σαν ξύπνησα αναλογιζόμουν
μήπως ο Όμηρος έγραψε λάθος ιστορία;
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Μήπως οι μνηστήρες της Ομηρικής εποχής
είν’ η ντόπια και ξένη κλεπτοκρατία
που ζει ακόμη στην Ελληνική γη
και μακροβιώνει με ευωχία.
Μήπως η νέα ιστορία πρέπει να γραφεί
για τα μελλούμενα και τα παρόντα;
και όχι τα περασμένα και τα παρελθόντα;
ώστε να είναι «πολιτικώς ορθή»;
Μήπως όλα γίνονται το κράτος να αποτεφρωθεί
με τα ‘μίντια’ ή δια της βίας;
να διαλυθεί το έθνος και η κοινωνία;
λες και είναι λέξεις γραμμένες στο μαυροπίνακα με κιμωλία;
για να συνθέσουν τη δική τους δυσαρμονία;
την παγκόσμια δικτατορία;
Τηλέμαχε πως ανέχεσαι τον εξευτελισμό;
να σου βιάζουν την μάνα;
ο λαός να μην έχει κουράμανα
να πεινάνε τα παιδιά στα σχολεία;
Όχι! Δεν συνέβη στην Ιθάκη ! Στη χώρα του ΓΑΠ-άκη
και του Αντωνάκη
Και αίφνης ξύπνησα στο χρόνο τον παρόντα
ο όνειρος αφορά της Πλατείας Συντάγματος τον «οίκο ανοχής»
η σύγχρονη Πηνελόπη έκανε απιστία,
πήγε με τον Γερμανό πηδώντας
δεν τη συγκράτησε η «κόκκινη κλωστή»
η δημοκρατία της έχει βιαστεί
ο Λαός θα εκδικηθεί τους βιαστές,
αυτό γράφει του Ομήρου η Ιστορία!!!
29/4/2010

ΟΡΦΕΥΣ ΘΕΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΩΔΟΣ
Ορφέα θέλω να σε συναντήσω
πολύ επιθυμώ να σε γνωρίσω
θέλω όμως να σου εξομολογηθώ,
είσαι τόσο μυστηριώδης, τόσο σκοτεινός,
τόσο μεγάλο πνεύμα και μέγιστος δημιουργός,
που πάντα με παγώνεις και τα παρατώ,
γιατί μου φέρνεις στο κρανίο αμφιβολία,
εσύ άνθρωπος είσαι ή θεός;
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Πήρα απόφαση νάρθω στη Μακεδονία
να σε συναντήσω,
γιατί την αγαπώ και επί μακρόν κλήθηκα να την υπηρετήσω,
θέλω μαζί σου να συζητήσω,
από της κιθάρας σου το μέλος να μεθύσω.
Αμφικτύωνα, σε ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνεις,
έμπα στο θέμα και χρόνο μη χάνεις,
θα σου πω ό,τι με ρωτήσεις,
χωρίς να κρύψω τη θνητή μου φύση,
μόνον τα όργια δεν θα σε αφήσω να γνωρίσεις.
Είμαι του Απόλλωνα γιός,
και της Μούσας Καλλιόπης των Οδρυστών
βασιλιάς ήταν ο παππούς μου των Θρακών,
κι’ εγώ της Μακεδονίας ο εραστής και αοιδός
του Αλεξάνδρου συντοπίτης.
Σπούδασα θεολογία, μουσική, κιθαρωδεία,
πήρα τότε την καλύτερη μόρφωση και παιδεία,
καθότι γόνος βασιλικής οικογενείας,
είχα βέβαια έφεση στις μαθήσεις και στα βιβλία.
Εγώ πρώτος εισήγαγα την Ηλιολατρεία
τώρα έχετε του Γιαχβέ την προγονολατρία,
ο Ηλιος συντηρεί τη ζωή φέρνει τις εποχές,
τον ονόμασα Απόλλωνα, θέσπισα γιορτές,
προς χάριν του έφτιαξα όργια, μυστήρια και τελετές.
Στη μουσική εφεύρα μελωδίες, θεραπείες και καθαρμούς,
η λέξη «θρησκεία» έγινε στην «Θράκη» χάριν εμού,
ποιητής είμαι και κιθαρωδός,
ανθρώπους, ζώα, πράγματα, φυτά έβαλα στο χορό,
όλα τα συντόνησα στης κιθάρας μου το σκοπό,
δεν είμαι όμως κάποιος τσαρλατάνος θαυματοποιός,
με ενεργειακά πεδία το πέτυχα αυτό.
Ταξίδια κι’ εγώ με την Αργώ,
έφθασα ως την Αμερική
με την κιθάρα μου κατεβάζω το πλοίο στη θάλασσα από την ακτή,
διέδωσα στα πέρατα τον πολιτισμό σε όλη τη Γη,
Διαβήκαμε τις Συμπληγάδες Πέτρες
χωρίς οι ναύτες να είναι δεμένοι,
αποκοίμισα τον Κολχικό Δράκο,
όπως κοιμίζει εσάς η Κίρκη
που δεν είσαστε πονηρεμένοι.
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Κατέβηκα στον Άδη και πήρα την Εκάτη,
δεν θα κατέβαινα ποτέ στης χρεοκοπίας σας
το σκαλοπάτι,
αυτή μας άνοιξε το δάσος να βρούμε το Χρυσό Δέρας
ανίκανοι να εκμεταλλευτείτε τα πλούτη σας εδώ πέρα,
σας τ’αρπάζει σαν όρνια το νεοταξικό τέρας,
με της δόσης τη φοβέρα.
Έσωσα τους αργοναύτες από τα τέρατα των Σειρήνων,
εσάς κανείς δεν σας σώζει από τα αρπακτικά Βερολίνου και Βρυξελλαρίων
μόνον αν ενωθεί σύσσωμος ο λαός ενάντια στο Γερμανικό κτήνος,
θα γλυτώσετε τη Μακεδονία που αμφισβητούν τα Σκόπια και η διεθνής εξουσία,
εγώ υπήρξα αρχηγός στη χώρα των Λιβηθρίων.
Γυναίκα είχα την Ευρυδίκη της Πανωραία,
την βίαζε λένε ο Αρισταίος σε κοινή θέα,
την δάγκωσε φίδι κατά την φυγή του
ο Έρωτάς λάβωσε την ψυχή μου
την πήρε στον Άδη ο Πλούτωνας νεκρή,
έκλαψα και πόνεσα τόσο πολύ τη γυναίκα αυτή
Κατέβηκα στον Άδη να την συναντήσω,
να την κλέψω και στον πάνω κόσμο να την κομήσω
τον πόνο μου με την κιθάρα μου στην Περσεφόνη και Πλούτωνα
να τραγουδήσω,
τραγούδησα τόσο γλυκά
που δάκρυσαν οι σκληρόκαρδες Ερινύες,
άγγιξα των αρχόντων του Άδη τις σκληρές καρδιές
με τις θεϊκές μου μελωδίες.
Πήρα την Ευρυδίκη υπό ένα όρο,
να μην την ατενίσω πριν ανέβω στον άνω κόσμο,
όμως εγώ λίγο πριν βγούμε γλυκά την ατενίζω,
και ο άρχοντας την αρπάζει στον Άδη
και άπρακτος γυρίζω.
Δεν είναι σίγουρο ότι στον Άδη είχα εισέλθει,
στο νότιο ημισφαίριο με την Αργώ ίσως και να είχα πλεύσει,
τον καιρό εκείνο ο Αρισταίος την Ευρυδίκη είχε μοιχεύσει,
και ο κόσμος έβγαλε την ιστορία του Άδη για να με ρεζιλέψει,
ή αν θέλετε πιο πολύ να με λατρέψει.
Οι πρωτοπόροι με αίμα πληρώνουν κάθε νέα ιδεολογία,
κι’ εγώ πλήρωσα ακριβά την Ορφική-Ηλιακή θρησκεία,
είπαν ότι με διαμέλισαν οι συντηρητικές γυναίκες από κακία,
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οι Μαινάδες με την προτροπή του Διονύσου αφού πρώτα τις μεθύσε
με κρασί κακίας
, ίσως να ήταν κάποιο; «δάκτυλος» που οι γυναίκες ξεσηκωθήκαν,
για να μην πάρω του Διονύσου τα πρωτεία,
και είπαν ότι οι γυναίκες στην Πιερία με διαμελίσαν,
όπως σας διαμελίζει τώρα η σιωνιστική μαφία,
με το ευρώ με ηρεμία.
Πλήρωσα με το αίμα μου την νέα Ηλιολατρεία,
αλλά και την μουσική, τις επιστήμες και τη φιλοσοφία,
διότι αυτά δεν άρεσαν στους θεούς ούτε στο Δία,
και με κεραύνωσε στην Πιερία.
Τι κι’ αν με σκότωσε ο Δίας,
με θεώρησε επικίνδυνο ανατροπέα και κινηματία,
οι ιδέες μου πήγαν σε όλη την οικουμένη με τα πλοία,
όταν η κεφαλή μου και η Λύρα έπεσαν στο νερό,
πήγαν σε όλη την υδρόγειο με το πλοίο «Αργώ».
Με αυτά ημερέψαμε το ανθρώπινο γένος
από την θηριωδία,
το βγάλαμε από την αμάθεια, τους φόνους
και την ωμοφαγία,
εξημερώσαμε ζώα για να μας υπηρετούν,
σήμερα τα σκοτώνουν και τείνουν να εξαφανιστούν,
πάνω στα κεφάλια σας δηλητηριώδη απόβλητα και πυρηνικά πετούν
χάριν κερδοφορίας.
Τη διδαχή μου πήραν οι Μούσες εκ Πιερίας,
την πήγαν στον Ελικώνα,
διέδωσαν πολιτισμό στον κόσμο κραταιό
ανά τους αιώνας,
αυτός υποχώρησε στον παρόντα ενιαυτό,
το Ελληνικό Πνεύμα καλείται εκ νέου να εξημερώσει
τον παγκόσμιο αχυρώνα.
Πάντα ταύτα δεν τα κάναμε με πολέμους και βία,
παρά μόνον με μουσική, παιδεία και αρμονία,
συνάψαμε και προς αλλήλους συμφωνία,
την τήρηση με ιερότητα των θεσμών,
γι’ αυτό ανακαλύψαμε τη Δημοκρατίαν.
Προς χάριν μου ονόμασαν την ηλιολατρεία
«Ορφική λατρεία»
αυτή προξενεί μέγιστο σεβασμό στην κοινωνία,
σήμερα δεν σας χρειάζεται η θρησκεία,
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έχετε τη γνωσολογία,
νέα θεολογία είναι η επιστήμη και τεχνολογία…
Εγώ είμαι πανάρχαιος κάτοικος αυτών των εδαφών,
ένδεκα γενιές έζησα προ των Τρωικών,
απέκτησα γιό με το όνομα Κυδανθόν,
και τρεις εγγονές Θεόπην,Ευβούλην και Πραξιθέαν,
θυσίασα και τις τρεις παρθένες για να σταματήσει ο λοιμός,
οι Αθηναίοι μου έστησαν Ηρώον στο Βοτανικό,
πάνω στο οποίο τώρα χτίζουν τέμενος βαρβαρικό,
κάτω από της Ακρόπολης τη θέα.
Ως τώρα δεν βγήκε στον κόσμο ανώτερος μουσικός,
κιθαρωδός και αοιδός,
φιλόσοφος και μύστης των γραμμάτων και τεχνών σαν τον Ορφέα,
άνθρωπος που ξάπλωσε στην οικουμένη τον πολιτισμό
χωρίς ρομφαία,
με τις μούσες του Ελικώνα και με την «Αργώ»
την πανωραία
Εξημέρωσε δια μουσικών παραγγελμάτων ζώα,
όχι δια θαυμάτων όπως κάνουν τα ιερατεία τώρα,
καθιέρωσε και τον καθαρμόν,
και έκανε μέγιστη ευεργεσία στον άνθρωπο
και στον πολιτισμό.
Δεν χωρίζει ο Άδης τις ψυχές,
αυτές αισθάνονται τις γήινες μαχαιριές,
η Γη γέμισε από σαρκοβόρα τέρατα
με ψυχές στρεβλές,
έχιδνες δηλητηριώδεις, πολυπλόκαμες Ύδρες
με ψεύτικες λεοντές,
μας ταράζουν του Άδη την αταραξία οι ανθρωπιστικές σας
καταστροφές,
και λυπούμαστε μέχρι θανάτου για της πατρώας γης
τις αποκοτιές.
Τελικά δεν μου απάντησες Ορφέα,
είσαι με τον άνθρωπο ή τον Δία- πατέρα;
στο είπα αλλά εσύ δεν πιάνεις την ουσία,
αν υπάρχει θεός ανάγκη δεν έχει τον ανθρώπινο ΄ςπαινο
και την ικεσία,
δεν βλέπει, δεν ακούει, μόνον με νόμους
η Μητέρα-Φύση κατισχύει,
ό,τι έκανα ήταν για τον άνθρωπο
και όχι για κάποιο θεό,
222

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

γιατί και οι δυο μέρος είναι από το συμπαντικό Αυγό,
αστρόσκονη, ενέργεια με νου, ψυχή και λογικόν.
16/11/2013

ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΟΣΜΕ!!
Πλήθυναν οι προσκυνημένοι σαν άμμος
ομαδόν τρέχουν τώρα στα Σούσα
γονυκλινείς προσκυνάνε το νέο Χίτλερ και το Σουλτάνο
κι’ η προδοσία πήρε την ανιούσα.
‘Βρωμιάρηδες’, ΄κατσαπλιάδες΄ οι ήρωες του ‘21!!
ενώ τότε περνούσαμε… ωραία
κακώς σηκώσαμε μπαϊράκι στου σουλτάνου την εξουσία
και εκτοτε μπήκαμε στου Ρωμιού την «επάρατη δουλεία»
τάδε έφη η λιακοβερμορεπουσοκρατία.
Και εσύ λαέ δεν πήρες από νωρίς ρομφαία
να κόψεις τα κεφάλια της Λερναίας
ούτε έκαψες τα κακοήθη κατοχικά καρκινώματα
των κοτζαμπάσηδων τα νέα μορφώματα
Κίκωνες, λωτοφάροι κατοικούν στα επάνω πατώματα.
Εβραιόψυχε Έλληνα της Ρωμιοσύνης!
που λες ότι είσαι θεματοφύλαξ της Αρχαίας Ελλάδας
μεταλλαγμένε γιέ της νέας δουλοφροσύνης
δεν είδες των Ολύμπιων θεών τη φωτεινή τη δάδα.
Και ενώ βλέπεις μπροστά σου του ολέθρου τον Καιάδα
εσύ καμώνεσαι ότι θα ριχτούν οι άλλοι
φταίνε οι κουτόφραγκοι που παίρνουν…την κεφαλή σου
και συ χορεύεις αμέριμνος τον πεντοζάλη
και πέφτεις στης τρόικα την αγκάλη.
Από τους ξένους περιμένεις προστασία
κι‘ συ ανώριμος συνεχίζεις το ‘χαβά’ σου
λες και είσαι ανεύθυνος «πρόεδρος δημοκρατίας»
άλλοι να βγάζουν από τη φωτιά τα κάστανα σου.
Βλέπεις το ηφαίστειο που βγάζει «σπίθες»
κι’ εσύ άφρων απροετοίμαστος κοιτάζεις!
Σε εντυπωσιάζουνε τα τζάκια
ψηφίζεις του βιου σου τους λωποδύτες
του ολίγιστου Γιωργάκη τα μουστάκια.
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Φταίνε άλλοι για τα δικά σου λάθη
εσύ ο τουρκολάγνος είσαι αθώος
εβραιόθρησκε με τα ανατολικά σου πάθη
τώρα ελληνοποιούν τους λάθρους στο Ελληνικό μητρώο.
Που τη βρήκες εσύ Ρωμιέ την Ελληνική ψυχή τους;
πως δηλώνεσαι Έλληνας δίχως Αξία;
πότε αποδέχθηκες την Αρετή τους;
πότε σεβάστηκες εσύ τη γλώσσα τους τη θεία;
Σε πιο σχολειό έμαθες φιλοσοφία;
πότε διδάχθηκες λογική και πατριδογνωσία;
πότε έκανες έντιμη κριτική κι’ αυτογνωσία;
πότε έβαλες σε τάξη το χάος και τη δική σου αναρχία;
Στου Γιαχβέ το κατηχητικό έγινες χριστιανός
στα μπαράκια τα βραδάκια γίνεσαι οινο-πνευματικός
τσιγάρο και καφέ στης μιζέριας το χωριό
ποτέ δεν κοίταξες ψηλά να δεις τον ουρανό,
μόνο έμαθες να είσαι ποίμνιο και οπαδός.
Τώρα δέχεσαι τα Μεμέτια σε κάθε πόλη και οικισμό
του Μουχαμέτη φτιάνεις τέμενος με μιναρέ ψηλό
στους γείτονές σου δίνεις από τον πλούτο σου μερτικό
‘Τροϊκανούς’ και Μνημόνια έβαλες αφεντικό
στα τουρκοκάναλα ξημεροβραδιάζεσαι νυχθημερόν
και μετά απορείς γιατί βαίνεις προς αφανισμό;
γιατί φίλε μου είσαι ακόμη Ρωμιός!!
Χρυσορυχείο είν’ το γκουβέρνο
μπατίρης μπαίνεις, φραγγάτος βγαίνεις
κι’ αν πεις κουβέντα, είσαι χαμένος
έξω οι κλέφτες, ο αθώος δεμένος.
Περάστε κόσμε στης Φυλής το χαμαιτυπείο!!
κι’ αν ο ξένος είναι μερακλής
πάει στο «μπουρδέλο πολυτελείας της Βουλής»
εκεί πληρώνουν ένα και παίρνουν δύο,
Ακρόπολη μαζί και το Θησείο!!
Κι’ εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου
ψηφίζουμε οικογένειες και τζάκια
του κλεπτοκρατικού Οβραίου
κι’ ο τοκογλύφος μας καλεί κάθε τρίμηνο εις το Ταμείο:
έλα στη θεία, έλα στο θείο, περάστε στο τοκογλυφείο !!!
2011-02-01
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ΠΑΙΔΙΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ
Παιδιά σηκωθείτε και βγείτε στους δρόμους
σημαίες και ράβδους κρατάτε στους ώμους
χτυπάτε τον ντόπιο και ξένο κατακτητή
της ένδοξης πατρίδας μας τον ιταμό βιαστή.
Παιδιά της Ελλάδος «επανάσταση» σημαίνει
τούτες τις ώρες ο αγώνας μας περιμένει
δανειστές-τοκογλύφοι μας παίρνουν τη γη
στον Καιάδα, στον Καιάδα ο εχθρός να ριχτεί.
Τις Αρπύιες να διώξουμε από τη γη μας
μέ αιχμηρή πένα και το κοφτερό σπαθί μας
με κλωτσιές να διώξουμε τους διεθνείς λωποδύτες
μας έκαναν να ζούμε σαν τους τρωγλοδύτες.
Εθνικό Προσκλητήριο η σάλπιγγα σημαίνει,
τώρα που ο λαός μας αλυσοδεμένος αργοπεθαίνει
ν’ αντηχήσει παντού η φωνή του Κολοκοτρώνη
«Φωτιά και τσεκούρι»
αυτό μόνον τους εχθρούς μας ματώνει.
Άνδρες,γυναίκες, παιδιά αδελφωθείτε!
τα κόμματα τελείωσαν! από τις συμμορίες διαγραφείτε!
χτυπάτε κατσαρόλες στον βάρβαρο κατακτητή
ο Οβριός τοκογλύφος να γκρεμοτσακιστεί.
Ο Δίας προστάζει! στα πάτρια στοιχηθείτε,
στο Εθνικό Προσκλητήριο όλοι επιστρατευθείτε!
το πανάρχαιο έθνος δεν αντέχει τη ντροπή,
χτυπάτε τον τύραννο εκεί που τον σφάζει,
εκεί που τον πονεί,
όχι ψώνια στο δικό του μαγαζί!
Το φόβο τινάξτε και αναθαρρείτε,
όλα μας τα πήραν!! τι άλλο καρτερείτε;
το μόνο που μας μένει
η ανδρειωμένη μας Ψυχή,
μη την προδώσετε νέοι εσείς.
Τύραννος ουδείς για πάντα εδώ δεν μένει
πέρασαν πολλοί κι’έφυγαν ηττημένοι
με τη λύρα τους πλανεύει Απόλλων και Αθηνά
από τον πολιτισμό μας μπολιασμένοι βγήκαν στα στερνά.
225

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε γονατιστοί
ας ορθώσουμε το ανάστημα μας ο αντίπαλος να φοβηθεί
εμείς είμαστε οι πολλοί και αποφασισμένοι
αυτοί οι ολίγοι και φοβισμένοι.
Ελεύθεροι πολιορκημένοι εξεγερθείτε!
παιδιά του Λεωνίδα από το λήθαργο αφυπνιστείτε
ντροπή ο νέος στην ανεργία να φυτοζωεί
για ένα φραπέ χωρίς ψωμί, χωρίς τιμή
ή στα σκλαβοπάζαρα σαν δούλος να πουληθεί.
Εθνική Αντίσταση τώρα ξεκινάει
στης μάχη ακάθεκτος ο Έλλην ορμάει
τον ΑΓΩΝΑ του ο καθένας ευρηματικά επινοεί
για Παιδεία, Δημοκρατία και τίμιο Ψωμί
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ,
ο Ρήγας ηχεί.
12/2/2011

ΠΝΕΥΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
Το ένδοξο πλοίο ερχόταν από μακριά,
το όνομα του «Αργώ», γραμμένο στην πλώρη
με γράμματα χρυσά,
άλλοι το είπαν «Πελασγία», άλλοι Αζιλία,
μα Αιγηίδα ήταν τα χρόνια τα πολύ παλιά,
ερευνητή μην τα ρωτάς, να μελετάς… να ερευνάς,
και μην δίνεις πίστη στης Βίβλου τα γραπτά.
Πάντα ν’ αμφιβάλεις, πάντα να ρωτάς,
πως χάθηκε η ένδοξη ναυαρχίδα;
πως γέμισε το Αιγαίο με τόσα πολλά νησιά;
και μαύρισε ο ορίζοντας με ψέματα φρικτά
για του πολιτισμου την πρώτη κοιτίδα;
Μας λένε ότι πήραμε το «Φως» από Ανατολάς,
ψέματα φρικτά,
στο χώρο της Αιγηίδος γεννήθηκε ο Πολιτισμός
πάνω στου πελάγου τον αφρό
καταμεσής στο πέλαγος, στων βουνών τις κορυφές
με Κρητικές μαντινάδες και των Κουρήτων τις φωνές
περιγράφουν στην Μυθολογία μας τις Μείζονες Καταστροφές.
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Μάρτυρας το λευκογάλανο, γαλακτώδες Φως,
το ιριδίζον προϊστορικό Φως στον ουρανό,
λες κι’ αναβλύζει μυστηριωδώς από το χάος,
από την ερωτική συνεύρεση της Γαίας με τον Ουρανό.
Τούτο το φως είναι από τ’ άλλα διαφορετικό,
ζωογόνο, μαυλιστικό, του πολιτισμού Φως
μέσα του έχει σπέρμα της Πρώτης Ουσίας
και πρώιμης ζωής
του Πολιτισμού και της Φιλοσοφίας και ευγένεια ψυχής
ένωσε το Αιγαίο με τη ναυσιπλοΐα
να συναντηθούν οι νησιώτες συγγενείς.
Σελίς 1 εκ σελίδων…
Ξεπήδησε από του Διός την αστραπή
από του Απόλλωνα τη γλυκιά λύρα
είναι η γνήσια του Ελληνα ψυχή
δόθηκε στις Μούσες να το φέρουν στον Ελικώνα,
δωρεά στους θνητούς, παντός γένους, πάσας φυλής,
Φως πνευματικό και εκπολιτιστικό μαζί,
Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο με τον Ολυμπιακό Αγώνα!!
Σώμα Αθλητικό
Το πλοίο είχε πλήρωμα με ναυτοσύνη, ήταν εκλεκτό,
-ασχέτως αν σήμερα του άλλαξαν την πίστη
με δόγμα δοτό
είχε πλοίαρχο τον ένδοξο Δία,
ίππαρχο τον Ποσειδώνα, τον θαλασσοθεό,
τον Ήφαιστο μηχανικό,
θαλαμηπόλο την Εστία
είχε τότε ευκοσμία και ευρρυθμία.
Μέσα του έκρυβε της Αθηνάς τη σοφία
όμαιμον, ομόθρησκον, ομόγλωσσον και ομότροπον
λαό γενναίο με φαντασία,
γένος πανάρχαιο, γηγενές, αγνό
στην κουβέρτα είχε πλήρωμα Κρητο-Μυκηναϊκό ακμαίον,
σε ανοιχτές θάλασσες ταξίδευε αρχαιόθεν
ο αργοναύτης Πελασγό.
Πάνω στη γέφυρα είχε τιμονιέρη την ανθρώπινη Ψυχή,
φρόνηση, ευτολμία, σωφροσύνη,
λευτεριά, αξιοπρέπεια του ατόμου και ηθική ευθύνη,
είχαν ακόμη λεβεντιά, φιλότιμο και ναυτοσύνη.
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Στο μέσον είχε αντί για μηχανή, σώμα ανδρείο, αθλητικό,
των Ολυμπιονικών αλκή και Πειθαρχία,
όλα ήταν σε Τάξη θαυμαστή και Ευρυθμία,
είχαν Απλότητα, Φυσιολατρία και Ισορροπία.
Καλοτάξιδο ήταν το πλοίο στους ωκεανούς
μετέφερε στην υδρόγειο πέντε Πολιτισμούς
γεμάτα τα Μουσεία σε κάθε ήπειρο σε κάθε πολιτεία
(Προκατακλυσμιαίος-Πελασγικός, Μινωικός,
Μυκηναϊκός, Κλασσικός, Αλεξανδρινός, Βυζαντινός)
έσπρωχνε ο Αίολος τα φουσκωμένα του πανιά,
πρόσω ολοταχώς ως την Ρωμαιοκρατία
Σελίς 2 εκ σελίδων…
Η «Αργώ» βγήκε πρώτη στον Πολιτισμό,
και στον Αθλητισμό είχε πρωτεία
όταν οι λαοί ήταν πρωτόγονοι και βασίλευε ανθρωποφαγία
άλλο πλοίο δεν τόλμησε να πλεύσει στις ανοιχτές κρασάτες θάλασσες
στον ωκεανό, εκτός από την «Αργώ» με φουσκωμένα ιστία,
και άφησε τους Φοινικιστές να λένε το ίδιο τροπάριο το γνωστό
για «αλφαβήτο» και για θαλασσοκρατορία.
Το Ευ Ζειν
Το πλήρωμα ήταν αθλητικό πολυμήχανο κι’ ανδρείο,
διέθετε Νου, Ψυχή και Σώμα δυνατό,
είχε φιλοσοφικό υπόβαθρο στερεό και θείο,
ερεύνησε βαθιά στο σύμπαν, το μέγα και μικρό
χωρίς διαστημόπλοια, με το μυαλό και το βιβλίο.
Ήταν φυσιολάτρες και ιδεοκράτες
δεν ήταν- όπως τους είπαν- ειδωλολάτρες
«κόσμον τόνδε ούτε άνθρωποι τον έφτιαξαν, ούτε θεοί,
ήταν, είναι και θα υπάρχει εσαεί»
αν είχε από τότε υιοθετηθεί
πόλεμος για το θεό δεν θα γινόταν
και για τον δημιουργό.
Η «Αργώ» είχε της ψυχής το πύρωμα
και νόμους θαυμαστούς,
πράξη έκανε το «Ευ Ζειν», «Μηδέ Αγαν» και το «Γνώθι σ’εαυτόν»,
χωρίς ενδοιασμούς
«-Χαίρε Άνθρωπε τη ζωή ετούτη- Σεβάσου τη μητέρα Φύση,
αλλά μην κάνεις στον άνθρωπο και στη φύση καταχρήσεις.
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Μην πας κόντρα στον άρρητο Νόμο, το Συμπαντικό
γιατί αυτό είν’ Ύβρις είναι της αρμονίας βλαπτικό,
μην κόβεις το κλαρί που έχεις στο χάος καθίσει,
που σε κρατάει ζωντανό,
γιατί στην άβυσσο του Άδη θα βρεθείς και στο χαοτικό κενό».
Αυτά έκαναν πράξη ο καπετάνιος και το πλήρωμα ανελλιπώς,
κι’ όλα έβαιναν καλώς στην «Αργώ» την πολυταξιδεμένη.
δεν πνίγηκε το πλοίο, ζει,
τον πλοίαρχο της έδεσαν προσωρινώς,
φανατικοί, κακούργοι, πειρατές απ’ την Ανατολή τη λαγγεμένη,
μα τώρα πάει ήδη να ελευθερωθεί.
Ιδεώδες Ολυμπιακό
Αγώνας και ατέλειωτη αγωνία η ζωή τους,
Σελίς 3 εκ σελίδων…
μα άφθαρτη, χαρούμενη και καθαρή η ψυχή τους,
γιατί αυτοί δεν είχανε ενοχές απ’ τους θεούς τους,
υπάκουαν στης μάνας-Φύσης τις προσταγές,
στης Πόλης τις εντολές τις θεσμικές.
(Ελευθερία, Δημοκρατία, Δικαιοσύνη…).
Σύνθεση των αντιθέτων ο καημός τους,
η βουλιμία του «ειδέναι» το φαγητό τους,
χόρταιναν Γνώση και στο τελευταίο κύτταρο τους,
Γιγαντομαχίες, Εκεχειρίες μα και Αναδημιουργία
η κοσμοθέασή τους,
θεωρία και πράξη πάνε χέρι-χέρι στη ζωή τους,
της Ανάγκης και της Εντελέχειας παιδιά,
ως την τελευταία πνοή τους.
Στην ωραία τούτη χώρα της ελαίας
και φαιδράς πορτοκαλαίας,
ανέπτυξαν ευθύνη, αξιοπρέπεια
και σεβασμό τ’ ατόμου,
πριν ουδείς ως τότε είχε διανοηθεί,
να πάει εναντίον του θεικού νόμου.
Μέσα από χαρές, λύπες και
τα δεινοπαθήματά τους,
γέμισαν μ’ εμπειρίες και ιδανικά τα
ανήσυχα μυαλά τους,
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γι’ αυτούς πάει μαζί και το καλό και το κακό,
τίποτα δεν είναι σατανικό και θεϊκό.
Στο πλοίο τους είχαν έργα τέχνης, ξακουστά,
φτιαγμένα με αρμονία, απλότητα και φιλοκαλία,
οι πόλεις και τα στάδια τους είχαν μαθηματική αναλογία,
φύσαγε πολυφωνία σαν το διαπεραστικό αγέρι
το δημοκρατικό διάλογο είχε φέρει.
Στην Ολυμπία θα δοκιμασθούν όλοι
οι θεσμοί στην πράξη:
Θρησκεία, Ιδέες, Φιλοσοφία, Πολιτική
ο τρόπος ζωής όλα θα τα εκφράσει
αυτό το μείγμα το εκρηκτικό και χειμαρρώδες,
ενέπνευσε σ’ αυτούς ο Αγώνας της ζωής
Σελίς 4 εκ σελίδων…
και ξεπετάχθηκε μοναδικό, το Ολυμπιακό Ιδεώδες
στης Ολυμπίας την ιερή γη.
Σε κάθε πόλη και χωριό,
οργάνωναν πάνδημο αθλητισμό,
στην Ολυμπία, Ίσθμια και Νέμεα επίσημο αγώνα
αφιέρωσαν αθλητικό,
για τον Απόλλωνα στα Πύθια αγώνα
καλλιτεχνικό
και στα Ηραία αγώνα αθλητριών γυναικών.
Ο Κότινος το έπαθλο των νικητών
Το έπαθλο των νικητών,
ήτανε κότινος σεμνός
όποιος είναι άξιος και ικανός,
κι’ όποιος τολμά νικάει,
όποιος κοτάει-έλεγανστο στάδιο ας πάει.
Εδώ τα λόγια δεν περνούν,
η Πράξη μόνον μετράει,
στο δρόμο, δόλιχο, δίαυλο, πένταθλον,
ο κέλης χλιμιντράει
αυτά θα βγάλουνε τον νικητή,
όχι τα διαπλεκόμενα του κάθε εξουσιαστή
ούτε των χουλιγκάνων οι φωτιές και το κοντάρι.
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Ούτε το «θαύμα» του άγιου,
το σταυροκόπημα του αθλητή,
του παπά ο αγιασμός,
του αθλητή το «φυλαχτό»
οι ασχημίες της πλατείας
και του θεωρίου
θα φέρει κότινο σεμνό.
Αγώνες έκαναν εκείνοι στεφανίτες,
για έκφραση σεβασμού, λύπης και χαράς,
δεν ήταν τότε οι αγώνες «χρηματίτες»,
για το «εύ αγωνίσθαι» ήταν
και για ένα κλαδί αγριελιάς,
κομμένο απ’ της Αλτεως την ιερή Ελιά
με το χρυσό μαχαίρι,
από αειθαλούς παιδός το χέρι,
που ζούσαν οι γονείς του αρμονικά.
Τα ιδεώδη ήταν τότε αυστηρά,
η κοινωνία δεν είχε τότε πρότυπα χαλαρά,
ούτε σκόρπια σαν του λαγού τα παιδιά,
δεν τιμούσαν τα προβληματικά και ερείπια ψυχικά,
όπως κάνει η σύγχρονη γενιάς.
Σελίς 5 εκ σελίδων…
Εκεχειρεία και Ειρήνη
Σεμνές κοπέλες σπονδοφόροι έφεραν σπονδές,
στους ιερούς βωμούς της Ιλιδος, για Εκεχειρία,
την Ειρήνη σέβονταν και Ασυλία,
θυσίαζαν Εκατόμβες ιερές στους θεούς και στις θεές
με καθαρά την καρδία.
Εκατόμβη είναι η θυσία εκατό βοδιών,
μην το πιστεύεις εσύ, ήταν υπερβολή,
για να τιμήσουν τους πατρώους θεούς Δία και Ηρακλή
των πρώτων ολυμπιονικών στη Γη
δυστυχώς η οικουμένη τους αγνοεί
έχει από το πνεύμα τους απομακρυνθεί!
Έκαναν και εναγισμούς,
στους ένδοξους νεκρούς,
γιατί όποιος δεν σέβεται τους φευγάτους,
δεν σέβεται και τους ζωντανούς,
και τους αγέννητους χρεώνει πριν καν γεννηθούν.
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Κοίτα για παράδειγμα τη σημερινή γενιά,
τρώει το βιός των γεννημένων και αγέννητων,
ακόμη και των σεπτών προγόνων
την κληρονομιά
με κλεψιές, μεταλλαγμένα και τοξικά,
τρώει της Γης τα σωθικά
ξεπουλάει τα χρυσαφικά
του παππού και της γιαγιάς.
Αέρα, στεριές και θάλασσες αβίωτες τις κάνει,
η αυριανή κακότυχη γενιά,
να μην μπορεί ούτε να ανασάνει,
και χρεωμένη σε σκλαβιά στο τέλος να πεθάνει.
Χαίρε! ιδεολογία της αλαζονείας και της αρπαχτής!!
της αντιζωικής αντίληψης, πολέμων και καταστροφής,
αναλώνουν την κληρονομιά της αυριανής γενιάς,
που δεν ήλθε ακόμη στη ζωή,
που σε τίποτα δεν έφταιξε,
χρεώνουν και των παιδιών τους τα παιδιά.
Γιούχα Παγκόσμιοι Εκμεταλλευτές!!
Είααα…!! φώναζε το πλήθος για να εμψυχώσει τους αθλητές,
ποτέ δεν λιθοβόλησε τους ερυθροφορεμένους Ελλανοδίκες,
ούτε τους θεατές,
όπως κάνουν σήμερα οι «χουλιγκάνοι» της άναρχης κοινωνίας,
οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήσαν τότε πανηγύρι
και αθλητική γιορτή πανελληνία.
Στον προϊστορικό δίσκο του Ιφίτου αυτά,
από τα πανάρχαια εκείνα χρόνια, τα προϊστορικά,
τα Ολυμπιακά αγωνίσματα ήταν λιγοστά:
δρόμος, δίαυλος, δόλιχος, πάλη,
τέθριππο, πυγμή, παγκράτιον, κέλη, συνωρίς
κι’ οπλίτης δρόμος, άμαξα, κι’ απήνη,
με ημιόνους αρματοδρομία δεν θα ξαναγίνει
από την 84 η Ολυμπιάδα και μετά.
Σήμερα και να θες ημίονο να βρεις,
δύσκολα βρίσκεις στα χωριά,
γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν τα ζωντανά,
άλλα σαν φαγώσιμα, άλλα σαν περιττά,
οι νεοφερμένοι έποικοι τρώνε ακόμη
γάτες και σκυλιά.
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Τώρα όλα πληθωρικά και πλαστικά
τα Ολυμπιακά αγωνίσματα αυξάνουν ανά 4ετία
κι’ όπως πάμε θα γίνει Ολυμπιακό σπόρ
η ταχεία ευθανασίας
και του πληθυσμού ο αφανισμός.
Θα πάρουν τιμητικά ρεκόρ
οι εμπρηστές δασών,
οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών,
οι τοκογλύφοι και καταστροφείς λαών,
κι’ οι ιμπεριαλιστές εξολοθερευτές ημών.
(Παλαιστίνιων, Κυπρίων, Κούρδων και Τριτοκοσμικών)
δηλαδή η εξουσία.
Τι έχουν ακόμη να δουν τα μάτια μας ορέ παιδιά!
γιούχα στους παγκόσμιους εξουσιαστές
που καταστρέφουν σκόπιμα την Παιδεία,
νέοι, μόνον με το Ελληνικό Πνεύμα θα πάμε μπροστά
θ’ αποκρούσουμε το ψέμα,
το μήνυμα των καιρών είν’ επαναστατικό,
Αντισταθείτε στο νέο Φασισμό,
ΟΧΙ στη νέα Φεουδαρχία.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΘΛΗΘΕΙΤΕ
Το μήνυμα της Ολυμπίας ήταν τριπλό:
λατρευτικό, πολιτικό κι’ αθλητικό
έκφραση της ευγενούς αμίλλης
το πνεύμα κόντρα στο ψέμα
και στην ύλη
τον δίκαιο, καλό κι’ αληθινό αγώνα
δώστε στην Ολυμπία φίλοι
Λατρευτικό για να τιμήσουμε τον Ηρακλή
πρώτος με τ’ αδέλφια του στης ιερής Ιλιδος τη γη
εγκαινίασαν αθλητικούς αγώνες,
Δίας και Απόλλωνας στο στίβο αγωνίσθηκαν
σαν κοινοί θνητοί
σε πανάρχαιους αιώνες,
στεφανώθηκαν Ολυμπιονίκες σύμφωνα
με τους κανόνες
στην πάλη ο πρώτος, στο δρόμο ο δεύτερος.
Πολιτικό είναι επίσης γεγονός,
για πρώτη φορά νικητής η λαϊκή βούληση κι’ η αξιοκρατία
233

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

πάνω στους βασιλείς και τρανούς
η λαϊκή κυριαρχία
έκτοτε έγινε πολύτιμη κληρονομιά και διεθνής θεσμός
Γυμναστική, Παιδιές και Αθλητισμός.
Φορεύς παγκόσμιας Συμφιλίωσης,
θεσμός Ειρήνης, των λαών αλληλογνωριμία,
παράγοντας υγείας, χαράς και ευεξίας,
των ανθρώπινων σωμάτων και ψυχών
η σωτηρία.
Παγκόσμια Εκεχειρία
Καιρός να κάνουμε σεβαστή
την παγκόσμια Εκεχειρία
την Ολυμπιακή Φιλία κι’ Ασυλία
να δώσουμε τα χέρια στους εχθρούς ημών
έστω και για λίγο στην ιερή γη της Ολυμπίας.
Να ενταχθεί στο δίκαιο σαν διεθνής θεσμός
όχι στα ψέματα και στο «πολιτικώς ορθόν»
φραγμό στη βουλιμία των πολυεθνικών,
όχι στα κούφια λόγια των πολιτικών.
Αχρείαστος ο Άρης, αν θέλει εργασία
ας γίνει αθλητής
αντί για μάχες αιματηρές,
ας κάνει αναίμακτες αναμετρήσεις
στους στίβους στις αλάνες
φιλικές συναντήσεις
με ανοχή της διαφορετικότητας
με δημιουργικές προσεγγίσεις.
Νους-Ψυχή και Σώμα δυνατό,
της εποχής μας το ιδανικό
λίγο πριν μας βρει το έσχατο κακό
η λογική να λειτουργήσει
πριν εκραγεί Πυρηνικός Αρμαγεδδών,
η βραδυφλεγής Οικολογική καταστροφή να σταματήσει
φραγμός να μπει στην «μυρμηγκιά» των Πληθυσμών
πριν στο «πτηνοτροφείο» της Νέας Τάξης αποτεφρωθείς.
Πανέλληνες, Φιλέλληνες το 2004 θα είμαστε όλοι εκεί
στο Ολυμπιακό στάδιο αισιόδοξοι, πολίτες ενεργοί,
ενωμένοι, ελεύθεροι, πολιτισμένοι και ευπρεπείς
για να χαρίσουμε στη χώρα μας νίκη διπλή:
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Αθλητική και Οργανωτική, εμπρός όλοι μαζί για την επιτυχία!
ο Αθλητισμός είναι έκφραση του Είναι και του Παρείναι
ένας ευγενής θεσμός με πανανθρώπινη ιδεολογία
όχι υπόθεση κερδοσκοπική και φαρμακολογία.
Δεν αφορά τη μάζα, την αγέλη, την ορδή,
ούτε τον ντοπαρισμένο απατεώνα αθλητή
εμείς δεν φοβόμαστε από την τρομουστερία
τούτες τις ώρες που μας καλεί η πατρίς
οι ίδιοι που ανησυχο καλούν τους τρομοκράτες
για να γεμίσουν τα ταμεία.
Ο Αθλητής
Ανθρωπος με θέληση και προσωπικότητα
ο αθλητής διαθέτει νου, αλκή, αυτοπειθαρχία
και οντότητα
με στερήσεις μιας ζωής, αυστηρούς κανονισμούς
και προπόνηση σκληρή
κάνει το όραμα και τη θεωρία στο στίβο πραγματικότητα.
Με σώμα δυνατό και κίνηση ευλύγιστη
ξεπερνά τον εαυτόν του και τον διπλανό του
στο χώρο και στο χρόνο τον κανονικό
χωρίς να παραβεί την ηθική και τον κανονισμό
με απαγορευμένες ουσίες που καταστρέφουν τον εαυτόν του.
Το αθλητικό φαινόμενο χρειάζεται ήθος και μεγαλοσύνη,
ομορφιά, αλήθεια, λεβεντιά και δικαιοσύνη
μα πάνω απ’ όλα θέλει ελευθερία, αυτενέργεια,
συντονισμό Νου, Σώματος και Ψυχής και προ παντός
Ειρήνη.
Μην περιμένεις αθλητή την άνωθεν βοήθεια αλλουνού
στο στίβο είσαι μόνος-ενώπιον ενωπίω-εσού και του κοινού
θέλει δουλειά πολλή ο Αθλητισμός για να επιτύχεις
και πιό πολλές θυσίες ο Ολυμπισμός με μετάλλιο να γυρίσεις.
Γι’ αυτό όλοι μαζί ενωμένοι δυνατοί,
πρόθυμοι για εθελοντική εργασία
στον πιο ψηλό βάθρο να στήσουμε
την Ολυμπιακή Φλόγα και Εκεχειρία
να αγωνισθούμε για μόνιμη επιστροφή
των Ολυμπιακών Αγώνων
στη ιερή γη της Ολυμπίας
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Νους υγιής εν σώματι υγιή
Το υποκείμενο του αθλητισμού είμαι εγώο αθλητής
εγώ η αρχή, η πηγή, ο λόγος και το νόημα τ’ αθλητικό
γι’ αυτό αθλούμαι όσο ζω
για να διατηρώ του σώματος τη φόρμα και αλκή
για ν’ αγωνισθώ στο στάδιο με ορμή και ενθουσιασμό.
Δεν θα εξαγορασθώ με τα 30 αργύρια του Μαμμωνά
ούτε θα φοβηθώ από την τρομολαγνία των τρομοκρατών
δεν θα πουλήσω πνεύμα, σώμα, ψυχή προς χάριν των ανεγκέφαλων,
καχεκτικών και άφρονων πλουσίων αφεντικών
ούτε στους εξουσιαστές πολιτικούς που μου ζητούν
να τους κρατώ το θυμιατό και να λιβανίζω συνεχώς,
Δεν θα τους κάνω εγώ τη χάρη αυτή
για έργο δουλικό κι’ εξευτελιστικό
γιατί το σώμα μου δεν είναι κανενός πιθάρι,
δεν ενοικιάζεται, ούτε είναι σκεύος υλιστικών αναγκών,
και ποταπών σεξουαλικών ορέξεων να κάνω χάρη.
Εγώ είμαι του ωραίου εραστής,
του μεγάλου και τ’ αληθινού ο θηρευτής
κι’ αν κάποτε προδώσω τα ιδανικά του Ολυμπισμού,
θα είμαι σώμα ατελές,
άρρωστο, γηρασμένο και ευτελές.
Η Κίνηση είναι Ζωή
Η κίνηση κι’ η ανανέωση είναι νομοτέλεια πηγή ζωής
το είπε ο Ηράκλειτος: «Τα Πάντα Ρει»
ό,τι στατικό στον κόσμο σβήνει και φυλλορροεί
κίνηση και εξέλιξη δίνει στα πάντα μακροζωία και ορμή
Γυμναστική με μέτρο, αρμονία και ρυθμό,
χαρίζει αυτάρκεια και μακροημέρευση
στο βίο των θνητών.
Ακινησία σημαίνει πεθαμένος ή Θεός
μα επειδή δεν είσαι και τα δυο,
είσαι ζων οργανισμός να γυμνάζεσαι πρέπει συνεχώς
και σύ γέρο, άρον τον κρέβατον σου και περιπάτει
αν έχεις θέληση για ζωή, μπορείς τα 100 να φθάσεις
αν πέσεις στο κρεβάτι, δύσκολα θα ξανασηκωθείς
πεθαίνει ό,τι στη φύση αδρανεί και κάτσει.
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Νέοι!! Ασκηθείτε, μην αδρανείτε,
η αδράνεια είναι αρρώστια αυτοκαταστροφή,
γυμνάζετε Σώμα, Πνεύμα, Ψυχή ανελλιπώς
πριν σας το επιβάλλει ο γιατρός
ή σας προλάβει το κακό. Γυμναστείτε λοιπόν!
Χειρότερη κι’ από την αδράνεια είναι
η ψυχοφθόρα εποχή:
ναρκωτικά, υπέρμετρο αλκοόλ, καπνός, πολυφαγία, ξενύχτια,
καταχρήσεις και υπερβολές κάθε λογής,
του σώματος και της ψυχής
και τα σύγχρονα « θεάματα» της οθόνης της μικρής.
Λέω ναί στον αθλητισμό και υγιεινή ζωή
έχω βούληση, υγεία, κι’ ορμή,
έχω αυτάρκεια, αυτοπειθαρχία, δυναμικό και ισχύ
έχω και ευγένεια ψυχής
και απέχω αυτοβούλως από την καταστροφή.
Εμπρός για το Σωτήριο Ετος 2004
Ω! Παίδες Ελλήνων Ιτε…!!
ελευθερωθείτε από τα δεσμά της εποχής,
(ανία, άγχος, υπερκατανάλωση, φόβο, ανασφάλεια,
ισοπέδωσηκι’ έλλειψη ιδανικών και Αξιών)
εγκολπωθείτε τον Ολυμπισμό
ζούμε ιστορική ωραία ημέρα
πυκνώστε τα στάδια και τους στίβους
κάτω από την πεντάκυκλη Ολυμπιακή Σημαία.
Για να υποδεχθούμε την Ολυμπιάδα με ενθουσιασμό
πόλη των Αθηνών στην σημαιοστολισμένη
όλοι μαζί το σωτήριο έτος 2004,
να μεταδώσουμε χαρμόσυνη πανήγυρη στην Οικουμένη
την πιο λαμπρή γιορτή στην ιερή Ελληνική μας Γη
αφού μας έλαχε ο κλήρος και η Ειμαρμένη
και κάποια μέρα να τους γιορτάσουμε στην Ολυμπία
η ιερή Γη της Ολυμπίας τους αναμένει.
Αύγουστος 2004

ΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ;
Να ξεστομίσει τα φρικτά λόγια της Simone le Baron
τα γεμάτα οργή και θλίψη;
Κόντρα στα ψέματα, τα ανθελληνικά μυθεύματα
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στην επίβουλη σήψη;
Ποιος βλέπει τον αφανισμό ενός ένδοξου μικρού λαού
και σωπαίνει, που δεν επαναστατεί αλλά πεθαίνει;
Τον έχουν βάλει στο σφαγείο της ιστορίας, τον έριξαν στην καταιγίδα και στην
τρικυμία,τώρα του έβαλαν βάρη για να πνιγεί στη χρεοκοπία
Τους χάρισε πνεύμα που τους ζεσταίνει και αυτοί τον έβαλαν
στο ψύχος και πεθαίνει;
Ποιος τούτο τον ημιθανή λαό θα σώσει και από το σφαγείο των τοκογλύφων
τραπεζιτών και των εντόπιων συνεργατών θα τον γλυτώσει;
Σε λίγο θα τον καντήσουν μουσειακό είδος και θα τον ντύσουν χρυσή μούμια για
να τα οικονομήσουν. Τότε θα έχει το άλας της οικουμένης χαθεί και το σφρίγος.
Ποιος θα βγει δικός μας να πει τούτη τη δωρική αλήθεια;
να σταματήσει τα κούφια λόγια, της Χαλιμάς τα παραμύθια
και τα ψηφοθηρικά τερτίπια;
Ο Ελληνισμός είναι είδος υπό εξαφάνισιν που πάει να χαθεί, κοντεύει να σβήσει
και τότε θα ζημιώσει ανατολή και δύση.
Χρέος έχει η οικουμένη τούτες τις κρίσιμες στιγμές που όρθιος ακόμη μένει
να του συμπαρασταθεί να τον στηρίξει,
όπως την φώτισε αυτός στο παρελθόν.
Ποιος την Γενοκτονία που του κάνουν οι διεθνείς τραπεζίτες -τοκογλύφοι θα
σταματήσει και στη ζωή θα τον διατηρήσει;
Για το καλό της οικουμένης και ιδιαίτερα της δύσης που έπεσε σε πνευματική
αφασία παρακμή και θλίψη, την Δημοκρατία έχει απολακτίσει
και τώρα χάνοντας τον οδηγό της, θα χαθεί και αυτή.
23/11/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
Βλέπω δύο μαύρα άλογα να καλπάζουν
άρματα ολέθρου να επελαύνουν στη Γη:
αριστερά η «Απειλή Πυρηνική »
δεξιά η «Καταστροφή Οικολογική »
και τον «πληθυσμιακό αναβάτη»
να ταίζει με ανθρώπους την οικολογική Άτη.
Βλέπω το αίμα αθώων να ρέει ποτάμι,
οι άνθρωποι να μένουν ασυγκίνητοι,
ωσάν να βλέπουν εικονικό τσουνάμι.
είναι μακριά λένε εμάς δεν μας φθάνει
Βλέπω λαούς να σκοτώνουν για να ξαπλώσουν την εξουσία της Σιών.
Τις Αβραμικές θρησκείες (Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό, Ισλαμισμό)
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μέσα από τις συγκρούσεις τους στον «κίτρινο δράκοντα» της Ανατολής
να στρώνουν κόκκινο χαλί τιμών.
Βλέπω τα πρόσωπα της Δημοκρατίας, Ελευθερίας
και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να ζαρώνουν
μπρος στην άκρατη βία, του φανατισμού
της καταπάτησης των δικαιωμάτων τους ατόμου,
του παραλογισμού και σιωνοφασισμού.
Κι› η αξιοπρέπεια του ατόμου να πετιέται βορά στην ανεργία
στην ευρυβία και στο κέρσος των ολίγων «εκλεκτών».
Βλέπω τους νέους λεγεωνάριους της αιμοβόρας Ατλαντίδας
να σκοτώνουν γυναίκες, γέροντες, παιδιά,
να ρίχνουν πόλεις, να βασανίζουν και να ρημάζουν νοικοκυριά,
επειδή απέκτησαν όπλα πανισχυρά και διαστημικά.
Βλέπω διαμελισμένα κορμιά βουτηγμένα στο αίμα,
σάρκες ξεσκισμένες στο ρέμα,
ανθρώπους να σφαδάζουν αβοήθητοι από τα πόνο,
η παγκόσμια κοινωνία να μένει μακριά, ασυγκίνητη
αδιάφορος ο διεθνής νόμος
από κάθε δυστυχία και ξένη συμφορά.
Βλέπω πόλεις ανελέητα βομβαρδισμένες
και οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα,
γιατί εκεί μέσα υπάρχει υποψία
πως κρύβονται «τρομοκρατικά» στοιχεία.
Όμως η τρομοκρατία είναι γέννημα και θρέμμα
της στρεβλόψυχης ηθικής τους
και παιδί της αδικίας της δικής τους.
Βλέπω τους μισούς ανθρώπους της Γης
να ζουν σε φτώχεια, μιζέρια και κακομοιριά
κι’ άλλους χωρίς εργασία, νερό, τροφή, στέγη και σχολιά,
να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας στην κακομοιριά.
Και οι ολίγοι τρισεκατομμυριούχοι
να χοντραίνουν το πουγκί τους με λεφτά,
άγριοι σαν λύκοι.
Πλούσιοι-Φτωχοί δυο κόσμοι διαφορετικοί
και όμως γεννηθήκαμε από τη φύση ίσοι!
Βλέπω μια χούφτα πλουτοκράτες εξουσιαστές
να θησαυρίζουν και με τις πολυεθνικές
να πίνονουν το αίμα των λαών και τη ζωή μας να ρυθμίζουν.
Κι› άλλους οπλεμπόρους, ναρκεμπόρους, σκλαβεμπόρους
με παπιγιόν να πουλάνε θάνατο παιδιών αναφανδόν.
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Βλέπω μάνες με τα μωρά στην αγκαλιά να ψάχνουν
με απόγνωση στα γκρεμισμένα από μπουλντόζες
χαλάσματα, κι’ άλλες να ζητούν εναγωνίως λίγο γάλα,
λίγο φαγητό, ή φάρμακο για τα παιδιά.
Μα κανείς δεν συγκινείται τώρα πιά,
μόνο χαίρεται που αυτός καλά περνά.
Βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν από πολυφαγία,
κι’ άλλους σκελετωμένους που λιμοκτονούν
από βρώμικα νερά και ασιτία.
Βλέπω να σκοτώνουν τραυματίες και αιχμαλώτους
στην Ευρώπη της ειρήνης,
κι’ άλλους να θάβουν ζωντανούς στα χαρακώματα στην Ερημο
και στην Παλαιστίνη,
πίστεψαν σε λάθος Θεό, τον λένε Αλλάχ,
ήσαν άνθρωποι από κατώτερη γενιά και δεν τους πρέπει ελεημοσύνη.
Ο ισχυρός έχει πάντα δίκιο και λόγο πουθενά δεν δίνει.
Βλέπω αθρώπους να ξερριζώνουν και να τρώνε την ανθρώπινη καρδιά.
και ουδείς να συγκινείται πουθενά.
τους στέλνει η διεθνής εξουσία, να τρομοκρατίσουν το λαό της Συρίας.
Και η πολιτισμένη Δύση (ΗΠΑ - Ευρώπη) φούρνος να μην καπνίσει.
Θέλει ο θεός τον κλέφτη θέλει και τον νοικοκύρη.
Η Δύση έκανε στον εαυτόν της χαρακίρι.
Βλέπω ανθρώπους που μοιάζουν με ύαινα, λέοντα και καρχαρία,
πίνουν αίμα, και σκορπούν παντού, φλόγες πολέμου θανατικό και βία.
ευφραίνεται η πλουτοκρατία στην πλανηταρχία,
το αίμα αρέσει στα θηρία
Βλέπω ανθρώπους ανεγκέφαλους και απνευμάτιστους,
με πετρωμένη καρδιά, αποχαυνωμένους από τα «μίντια»
της εξ-ουσίας υποτακτικά, τους βαρώνους με τα ναρκωτικά,
γεμάτες οι φυλακές από κακούργους εγκληματίες, βιαστές
και από ασύλληπτους «επιχειρηματίες-τραπεζίτες»
στη Wall Street και στα υψηλά σαλόνια της αριστοκρατίας σαδιστές.
Βλέπω εγκληματίες εξουσιαστές, αντιζωικούς
θωρακισμενους επιστήμονες παρανοικούς
και αμαρτωλά ιερατεία
Πάπες, Πατριάρχες, Ραββίνους και Μουλάδες
στην υπηρεσία αδικίας και κέρδους
οι μασκαράδες.

240

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Βλέπω τη νάρκωση πνευμάτων και ψυχών με αλλόκοτα ψεύδη,
την κακοποίηση της υγείας των λαών.
καρκινοπαθών να πεθαίνουν στις ουρές αναμονής
και να καλούνται προς θεραπείαν
από τον τάφο οι ασθενείς
Βλέπω Αδικία, Διαφθορά και άνοδο Κέρδών
εν μέσω της παρούσης κρίσεως των εθνών
να καλπάζουν στα άλώνια της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς,
ποδοπατώντας Δικαιοσύνη, Πολιτική, Ανθρωπισμό,
(Ελευθερία, Νόμους, Θεσμούς, Ηθικές Αξίες)
και τα αρχαία να στέλνουν στην αγορά
και στην πυρά για να αυξάνουν τις περιουσίες.
Βλέπω νέο Μεσαίωνα να πνέει στον Ατλαντικό,
πιο επικίνδυνος, πιό ζοφερός σ’ όλο τον κόσμο τον παλιό.
Αρχισιωνιστές, αρχιμασόνοι, ιλλουμινάτοι, πλουτοκράτες
και του μαυρισμένου «Λευκού Οίκου οι πάσης φύσεως τρομοκράτες
έχουν στα χέρια τους δυνάμεις φοβερές,
να καταστρέψουν τη Γη πολλές φορές.
Βλέπω τους διεθνείς μακελάρηδες του σιωνοφασισμού
να μπήγουν τα μαχαίρια στο κορμί του Ελληνισμού
μαζί με τους δικούς μας μισέλληνες 5ο φαλαγγίτες.
Διαμελίζουν Ελλάδα και Κύπρο στα ανακτοβούλια τους,
γιατί αντιστέκεται στα άνομα και εγκληματικά σχέδια τους
και για να πλιατσικολογήσουν τα πλούτη τα δικά του.
Βλέπω την Ευρώπη του Διός, στην αγκαλιά
του Καρλομάγνου και του Ασιάτη Χαζάρου Rothschild -Τσεγκίς Χαν,
τους αφελείς Ρωμιούς δούλους βαρβάρων
σκόρπιους στη διασπορά
εκτός κι’ ενωθούν και πάρουν θάρρος.
Βλέπω τον κόσμο να καλπάζει ολοταχώς
στην Καταστροφή, δίχως επιστροφή;
Και απορώ! Πως θα ξορκίσουν οι σημερινοί Έλληνες,
χωρίς ανδρεία,φρόνηση και δικαιοσύνη το κακό;
Μόνο με το σταυρό θα νικήσουν το φόβο,
την καχυποψία, την αδικία και ευδαιμονισμό;
Οι λαοί ξεσηκωμένοι φωνάζουν ΑΕΕΕΡΑ!
στον «Καισαρομεσσία» πλανητάρχη,
και στη συνωμοτική μαφία, της «Νέας Τάξης».
Άρα ελπίς υπάρχει! Ο κόσμος αλλάζει! Φωτίζει η αυγή!

241

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Βλέπω το υπέρλαμπρο Ελληνικό Φως να χαράζει
και ν’ απλώνει στη Γη.
το Ελληνικό Πνεύμα αθάνατο που ακάθεκτο μαζί
με την Ανάγκη προχωρεί
η Φλόγα της Αλήθειας, τ’ Ανθρωπισμού της Επιστήμης
και του Πολιτισμού μαζί,
κατέβηκε από τον Όλυμπο στην Ολυμπία και Δελφούς,
σε πανάρχαιους αραχνιασμένους καιρούς,
και μας έβγαλε από την βαρβαρότητα του εξουσιαστού.
Αυτό θα σώσει και πάλι τη Γη απ› την καταστροφή.
Θα υπάρξουν όμως Έλληνες εδώ να χειροκροτήσουν την αλλαγή;
Η θα είναι διασκορπισμένοι στα τέσσαρα σημεία της Γης;
Έλληνες και Φιλέλληνες Γρηγορείτε! Επαγρυπνείτε! χαρείτε ενωμένοι τον Αγώνα
και τη Ζωή! Ολες τις εποχής ο καιρός γαρ εγγύς!!!
(Αυτά είπε ο Αμφικτύων, ο αδελφός του Έλληνα, όταν το πνεύμα του ήλθε στη Γη)
ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ

21/6/2013

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΤΕ!
Της Ελλάδος το σώμα διατηρούν ζωντανό,
στην εντατική το κρατάνε σε κώμα,
εξουσιαστές-τοκογλύφοι τα όργανα της ληστεύουν,
φοβερά την ματώνουν,
αργοπεθαίνει τη βιάζουν ακόμα…
Η Ελλάδα εφτάψυχη, μισοπεθαμένη
το κεφάλι της κόβουν, εφτά ξεφυτρώνουν
στο χώμα την χώνουν
και εκείνη ανασαίνει, ρομφαία κραδαίνει.
Οβριοί τοκογλύφοι κομματιάζουν το σώμα
σε πείνα και Ανεργία τα παιδιά της ακόμα
Ευρωπαίοι και τριτοκοσμικοί την βιάζουν
την ιερή κληρονομιά ατιμάζουν και ξαφρίζουν
τα ιμάτια της εξαφανίζουν
το «Επαναστατικό βογγητό» της τα Μέσα καταπνίγουν.
Φασίστες, τι κι’ αν τους λαούς χτυπάτε; Ματαιοπονείτε!
δεν τα’ ακούτε
ο αργαλειός της Ελλάδος Πολιτισμό υφαίνει,
το Ελληνικό Πνεύμα στη γωνία σας περιμένει,
στην κορυφή του Ολύμπου ο Δίας προστάζει,
ο Ηνίοχος των Δελφών με το άρμα καλπάζει
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σύμπασα η Γη δονείται,
η «Παγκόσμια Επανάσταση» μέσα από πόνους κυοφορείται,
Πολίτες της Γης, την Ελλάδα, την Ελλάδα στηρίξτε!!
Πολίτες της Γης τους Τυράννους χτυπήστε!!
21/5/2011

ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!
Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε πεθαίνουμε,
ποτέ μας δεν μαθαίνουμε από πού ερχόμαστε,
ούτε που πηγαίνουμε,
καθώς στον Άδη κατεβαίνουμε,
ταξίδι στο πουθενά γευόμαστε.
Αστρόσκονη γινόμαστε
στην άπειρη συμπαντοσύνη εισερχόμαστε,
στη χώρα λησμοσύνης και α-μνημοσύνης πηγαίνουμε
σωμάτια και σωματίδια, ύλη και ενέργεια γινόμαστε
τα δισεκατομμύρια φερμιόνια και μποζόνια μας σύντομα διαλύονται,
στην αιωνιότητα στο άπειρον μετασχηματίζονται
από αστρόσκονη δομημένοι
στο Σύμπαν δικαιοσύνη μην αναμένεις.
Παρασυρμένοι από του χρόνου το ποτάμι,
κολυμπώντας στο γήινο κανάλι,
άλλοι με καβαλημένο το καλάμι,
μερικοί πάνε αντίθετα στο ρεύμα,
να φθάνουν θέλουν όλοι γρήγορα στο τέρμα.
Οι φιλόσοφοι το ρεύμα καθώς κυλά, από την όχθη το παρατηρούν
όλοι βιαστικοί να φθάσουν θέλουν στην απέναντι όχθη,
ταξιδιώτες δίχως σκοπό, δίχως προορισμό,
ποιος άραγε τους κυνηγά; ποιος τους καταδιώκει;
Όταν γεννιόμαστε με το «άγιο μύρο» μας μυρώνουν,
με φοβίες, στερεότυπα και απαγορεύσεις μας φορτώνουν,
με στρεβλά πρότυπα στο σχολείο και στο σπίτι μας μορφώνουν,
με τον «σατράπη» των «πολυμέσων» μας μεγαλώνουν.
Μας ρίχνουν στην έρημο της Α-μνημοσύνης
και της Λήθης,
από το βαθύ ύπνο του πνευματικού θανάτου
κανείς να μην ξυπνήσει,
χάθηκε η Ανδρεία, η Αιδώς και η Δίκη,
με τόνους υπνωτικά το σύστημα μας έχει αποκοιμίσει.
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Το ‘Σιδηρούν Γένος’ μεταλλάχθηκε σε «πυρηνικόν»
τον Ήλιο έφερε στη Γη σαν απόλυτο σύστημα οπλικό
με τη μοριακή επιστήμη έφτιαξε τα μεταλλαγμένα
ηλεκτρονικά ρομπότ παρακολουθούν τον καθένα
και τώρα θα δουλεύουμε ως τα…100,
και θα πεθαίνουμε κάθε μέρα.
Αγνόησε το «μέτρον άριστον»,
τώρα βελάζει σαν ποίμνιο στην στάνη,
το «μέτρον άνθρωπος» έχει προ πολλού πεθάνει
ψηφίζει τον πανάθλιο πολιτικό,
μετά του φταίνε οι άλλοι και τον ανεύθυνο παριστάνει.
Περιφρόνησε Ιλιάδα, Οδύσσεια και Ορφέα,
ασπάσθηκε θετούς θεούς και Εβραία μητέρα,
απαρνήθηκε ένδοξους προγόνους, καταδίκασε τον Σωκράτη,
μόλυνε την ψυχή του με καρκίνο, αρρώστιες και Ατη,
ποιος αλήθεια μπορεί να τον Ελληνα να κατατάξει;
Περιφρονεί τα θεϊκά γλυπτά, τους Παρθενώνες,
φιλάει σάπιες «θαυματουργές» εικόνες,
κάνει μετάνοιες σε λείψανα με σκόνες,
έκτοτε τον χτυπούν του Οβριού οι τυφώνες.
Προσκυνάει μαυροφορεμένους ρασοφόρους,
τρώει ξύλο από των ΜΑΤ και τους ροπαλοφόρους,
έχασε των προγόνων του τις Αξίες,
τώρα τον τρομοκρατούν οι φορομπηχτικές Εφορίες.
Κρύβεται πίσω από τη μάσκα της υποκρισίας
έβαλε την Ελληνική Αρετή και Ανδρεία εις την γωνία
στη θέση των ποιητών και φιλοσόφων έβαλε τους αστρολόγους,
αφεντικά όρισε κλέφτες, απατεώνες, διεθνείς γυρολόγους
τελικά παραδόθηκε αμαχητί στους πλιατσικολόγους.
Τον κόσμο κυβερνούν οι «σεβάσμιοι Ιλλουμινάτοι»,
τέκτονες, κροίσοι και ανεγκέφαλοι φραγγάτοι,
ομοτράπεζοι οι Μπιλντερμπέργκοι και οι τραπεζίτες,
όλοι τους εγκληματίες και διεθνείς κοπρίτες.
Έσβησε έκτοτε το ιερόν πυρ της Α-ληθείας,
από τότε που στέρεψε το λάλον ύδωρ της Κασταλίας,
οι άνθρωποι έπεσαν σε οντολογική λήθη,
τεχνολόγοι και πολιτικοί βιάζουν και ξεπουλούν τη Φύση.
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Η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο μολυσμένη,
θρησκευτικούς πολέμους η Αβραμική συμμορία περιμένει,
επαναστάσεις, φτώχεια, υπερπληθυσμός,
κάποιον μεγάλο πόλεμο μαγειρεύει τώρα ο ιμπεριαλισμός.
Νέες αρρώστιες, ιοί, καρκίνοι, μεταστάσεις,
διαλυμένα τα νοσοκομεία, τα φάρμακα αν τα προφθάσεις,
πάνω από τον άνθρωπο έβαλαν το χρήμα,
στου Πολυτεχνείου τη γενιά πέσαμε θύμα!!
Δεν έχει το ‘Είναι’ μας τέλος και αρχή,
στο μηδέν πάτο δεν βρίσκεις,
απέτυχε η Παγκοσμιοποίηση και η Νέα Εποχή,
τον κόσμο στην καταστροφή ρίχνει.
Στις μέρες μας η Δικαιοσύνη ΔΕΝ είναι πια τυφλή,
η Νέμεση ένοχα κοιμάται και ροχαλίζει,
το έργο θα αναλάβουν οι Ερινύες κάποια στιγμή,
τότε του Ροβεσπιέρου η γκιλοτίνα κεφάλια θα ξυρίζει.
Όταν η γήινη με την Ουράνια Πολιτεία εναρμονισθεί,
θρησκευτικός πόλεμος και γενοκτονία δεν θα ξαναγίνει,
ο κόσμος με συμμετρία θα αναγεννηθεί,
κάλλος και συμπαντική αρμονία θα επικρατήσει.
Αλλιώς θα σπάσει ο κόσμος σαν κλούβιο αυγό,
θα χυθεί στο χάος και θα το βρωμίσει,
όπως χάνεται σήμερα η Ελλάδα του Ευρώ,
και την έχει η τρόικα καταξεσκίσει.

ΠΟΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ;
Τα χαρακτηριστικά μας να καταστρέψουν
βάλθηκαν οι εχθροί μας,
(ομόγλωττον, ομόθρησκον, ομότροπον, ομόαιμον)
«Πελασγοί Εσμέν» κι’ εμείς και οι Ολύμπιοι θεοί μας,
αυτοί ποτέ δεν έφυγαν από την γη μας
Διόνυσος, Δήμητρα, Κόρη από αρχαιοτάτων χρόνων
μας στηρίζουν
Βούδας, Αλλάχ, Γιαχβέ, ουδόλως μας εγγίζουν.
Ελλάδα είναι ήλιος, θάλασσα και απέραντο ακρογιάλι,
βουνά, ελιές, πανάρχαιες ψυχές,μοσχοβολιά από θυμάρι,
διάλογος, αγορά, χορός και πεντοζάλης,
καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει τόση ομορφιά,
δεν έχει τόση χάρη.
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Φιλοσοφία είναι μόνον η Οντολογία,
κάθε άλλο είναι των σκιών και των ειδώλων
η φαντασία,
φιλοσοφία είναι επίσης η διαλεκτική, η μαιευτική και η γεωμετρία,
μόνον τα μαθηματικά προάγουν τη λογική αλληλουχία.
Σήμερα βασιλεύει ο μονόλογος,
ο διάλογος είναι σε πλήρη αχρηστία,
το δόγμα απαγορεύει τον αντίλογο,
η παγκοσμιοποίηση σκοτώνει τη Δημοκρατία
Η σκέψη είναι ταχύτερη από το φως,
κι’ όμως την κρατούν φυλακισμένη,
οι πολιτικοί κλόουν εξαπατούν και ληστεύουν το λαό,
αργυρώνητοι διανοούμενοι υπηρετούν το σύστημα
σαν μπράβοι «θωρακισμένοι»
Στην αυριανή Πολιτεία θα είναι όλα κοινά,
γη, κτίρια, χωράφια, αγαθά, γνώσεις, στον καθένα σε αναλογία,
μα πάνω απ’ όλα ο πολίτης θάχει Αγωγή, Αρετή και ομορφιά,
αγάλματα και άνθρωποι θα είναι σαν θεοί,
χωρίς δογματική προγονολατρία.
Η Πολιτεία θα διδάσκει μουσική, στρατηγική,
ασκήσεις μάχης, γυμναστική και αθλητικούς αγώνες,
για να είναι οι πολίτες προικισμένοι με πολεμική αρετή,
την πατρίδα να κρατήσουν αδούλωτη ανά τους αιώνες.
Ιδανικά μας: δικαιοσύνη, σωφροσύνη και ανδρεία,
οι αρχές μας: αρμονία, κάλλος, συμμετρία,
η τέχνη μας: ποίηση, αρχαϊκό έπος (Ιλιάδα-Οδύσσεια), χορός,
ιστορία και αστρονομία,
«φωτιά και τσεκούρι» σε όσους τολμήσουν
να κάνουν στην πατρίδα προδοσία.
Δειλοί, αμαθείς και αρνησιπάτριδες θέση
δεν έχουν στην Αξιοκρατία,
τοκογλύφοι και καταχραστές έξω από τα τείχη
για πάντα θα εξωστρακισθούν από την Πολιτεία,
δουλόφρονες, ανθέλληνες και του νόμου οι βιαστές
θα μεταλλαχθούν προοδευτικά σε υγιή κύτταρα της κοινωνίας.
Θα επαναφέρουμε Αλήθεια, Νοοκρατία και Ευκοσμία,
Φιλίαν και Έρωτα, όχι όμως τη ‘σεξολατρία’,
με την διδασκαλία της κλασσικής Παιδείας,
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το «Καλόν και Αγαθόν»,
Νόμος και «Μέτρον» θα γίνει απ’ όλους σεβαστός,
και θα υπάρξει κοινωνική αρμονία.
Ελληνόφωνοι υπάρχουνε πολλοί,
ευπατρίδες ελάχιστοι έχουν απομείνει
με DNA Ελληνικό,
περισσότερο Έλληνες είναι οι ομογενείς,
μετάλλαξη στους Ελλαδίτες έχει γίνει.
Ποιός φιλόλογος έχει στο πρωτότυπο διαβάσει,
τρεις διαλόγους του Πλάτωνα χωρίς να μεταφράσει,
δύο Νεμεόνικους του Πινδάρου και ένα έργο του Σοφοκλή,
του Αριστοτέλη την Ωδή στην Αρετή,
έναν Ομηρικό Ύμνο (κι’ αυτό δεν είναι ραψωδία)
τους Ύμνους της Ορφικής λατρείας;
Ποιός από τους καθηγητές γνωρίζει αρχαία να διδάξει;
οι τρεις τραγικοί μας ποιητές φυσικοί επιστήμονες
είναι κατά βάση,
και όχι θεατρικοί συγγραφείς όπως τους έχουν κατατάξει,
ποιος γνωρίζει ότι ο Πλάτων στην διάλεξη του περί Αρετής,
έκαμε στους μαθητές του γεωμετρία
και όχι ηθική;
Ποιος βρήκε τη χαμένη κιβωτό της Ελληνικής σοφίας;
«Προσωκρατικούς, Περιπατητικούς και Μεγαρίτες;
Πυθαγόρειους, Σκεπτικιστές, Επικούρειους και Σοφιστές»;
«Κυνικούς, Κυπρίους και Κυρηναίους»
κανένας λαός δεν έχει βγάλει τόσες φιλοσοφικές σχολές
οι μοναχοί αγιορίτες μαθαίνουν άριστα τη Βίβλο,
τους αγίους, τους «προπάτορες ημών»
και τους Εβραίους προφήτες!!
Να μου πεις τι ξέρεις μαθητή,
για τον Αναξίμανδρο και τον Εμπεδοκλή;
για τον Διογένη τον Λαέρτιο και Ήρωνα Αλεξανδρέα;
τον Λεύκιππο, Πυθαγόρα και Πυθέα;
τον Δημόκριτο, Ηράκλειτο και Παρμενίδη εξ Ελαίας;
Να εξηγήσεις το «σφαίρο» του Εμπεδοκλέους,
το «κενό» του Δημοκρίτου, το «μηδέν» του Παρμενίδου,
του Σωκράτους τον «ορισμό», τον «τόνο» των Στωικών,
την «κατηγορία» του Αριστοτέλους,
ξέρει όμως τα πάντα για τους πρωτόπλαστους
και Ινδοευρωπαίους!
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Να μου πεις Έλληνα με τα πολλά διδακτορικά,
τί μας λέει ο Πίνδαρος με το «φλογί ψυχρά»,
το «μεταβάλλον αναπαύεται» του Ηράκλειτου,
«δακρυόεν γελάσασα» του Ομήρου,
«χαλεπώς μετεχείρισαν» του Θουκυδίδου;
μυστηριώδη ως τώρα λόγια πρωτοποριακά,
το νόημα τους κανείς δεν αποδίδει,
μήπως είναι μηνύματα κρυπτογραφικά;
Ποιος γνωρίζει ότι το αρχαίο θέατρο
της ψυχής είναι διδασκαλία;
κήρυγμα από άμβωνος είναι ακόμη και η κωμωδία,
η θρησκεία των ελλήνων είναι αισθητική προσέγγιση
των φυσικών φαινομένων,
αφ’ ότου βαφτιστήκαμε χριστιανοί, γίναμε
ράτσα μεταλλαγμένων!!!
Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελληνική γλώσσα
την παγκόσμια γλώσσα έχει μπολιάσει,
με λέξεις ελληνικές όπως: μουσική,
θέατρο, οργασμός, φιλοσοφία, μαθηματικά και φυσική,
σε όλες τις γλώσσες του ΟΗΕ έχουν περάσει,
γεωμετρία, δημοκρατία, ιατρική και πολιτική,
ελληνόφωνοι νεοβάρβαροι την γλώσσα των Θεών
έχουν χαλάσει.
Ποιος άραγε γνωρίζει ότι η Ακρόπολη των Αθηνών,
είναι δωρικός κι όχι ιωνικός ρυθμός;
ότι συμβολίζει της δημοκρατίας το μετερίζι;
ότι η διδασκαλία στο θέατρο ήταν κήρυγμα από άμβωνος
και όχι των παπάδων αμανές, όπου τον Ελληνισμό υβρίζει;
ότι η Ελλάδα είναι τόπος ενεργειακός και τηλαυγής
που λαμπιρίζει,
και νέα πρότυπα ζωής στο διηνεκές χαρίζει;
Έλληνες! Έλληνες!
καιρός από τη λήθη να εγερθούμε!
από τα βαρβαρικά πρότυπα να απεξαρτηθούμε,
το Ελληνικό Πνεύμα να εγκολπωθούμε,
από την σημερινή κρίση-γενοκτονίας για να βγούμε!
Πολίτες της Γης την Ελλάδα στηρίξτε!
την τεχνολογική βαρβαρότητα εγκαταλείψτε!
το Ελληνικό Πνεύμα ενστερνισθείτε, αν θέλετε να σωθείτε!
γιατί με τη σημερινή πορεία
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στον Αρμαγεδδώνα θα καταποντισθείτε!
Πολίτες της Γης Γρηγορείτε!!
13/7/2012

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Μια φορά και ένα καιρό
ο κραταιός βασιλιάς βγήκε σαφάρι,
να σκοτώσει λαγούς, πουλιά,
και αν βρει και κάνα ζαρκάδι.
Οι αυλικοί ρύθμισαν την εκδρομή,
ο βασιλιάς στο βασιλικό πάρκο εξορμάει,
τα πουλιά και οι λαγοί ήταν πολλοί,
η κουστωδία τα θηράματα στο φτερό χτυπάει.
Μανιώδης κυνηγός ο βασιλιάς,
καθημερινά σκότωνε λαγούς με το τσουβάλι,
τα πουλιά φοβήθηκαν τις ντουφεκιές,
φοβισμένα ζάρωσαν στο ακρογιάλι,
κι’ άλλα είχαν κρυφτεί στις θημωνιές,
μέχρι να περάσει η κρίση η μεγάλη.
Ο βασιλιάς από θυμό πήγαινε να σκάσει,
κάθε φορά λιγότερα σκότωνε πουλιά,
αυτά εξαφανίστηκαν στους κάμπους και στα δάση,
στο καταφύγιο βασίλευε κατήφεια και ερημιά,
και ο βασιλιάς συλλογιζόταν τι τα είχε βλάψει.
Τότε πήρε απόφαση οι μέλισσες να θανατωθούν,
τα μυρμήγκια με χημικά να τα ψεκάσει,
γιατί αυτά τάχα ενοχλούσαν τα πουλιά,
μόλυναν και ξέραναν τα δάση.
Αμόλησε στο πάρκο λύκους του βορρά,
διέταξε να εξαφανιστεί η γηγενής πανίδα,
να καταργηθούν στο πάρκο τα μαντριά,
να καταστραφεί η πατροπαράδοτη χλωρίδα,
και σαν να μην έφταναν αυτά,
είπε να φορολογηθεί το πρόβατο και η γίδα.
Αλλά και πάλι δεν σκότωνε πουλιά ο βασιλιάς,
τα ικανά είχαν έξω από το πάρκο μεταναστέψει,
καθώς ήταν ο άναξ κατηφής,
κάποιος αυλικός μια ιδέα ευπειθώς του λέει.
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Βασιλιά μου να φέρουμε ξένα πουλιά,
να εμπλουτίσουμε το πάρκο με εξωτικά είδη,
από το Μπάγκλα Ντες, Πακιστάν, Ινδία,
από το Αφγανιστάν, Ισραήλ και Γερμανία,
για να μη μας λείψει του Νεμρώδ η λατρεία.
Έφεραν πουλιά από όλες τις μεριές,
λαθραία κοράκια, γαμψόνυχα γεράκια
έμοιαζαν αλλά δεν ήταν περιστερές,
γέμισε το πάρκο με μικρόβια και έχιδνες φαρμακερές,
τα γηγενή πτηνά λιγόστεψαν ραγδαία από διώξεις φοβερές.
Σαν κάλεσαν για σαφάρι το βασιλιά,
τίποτα δεν είχε από το παλιό πάρκο απομείνει,
το πάρκο αγνώριστο, παντού ασχήμια και βρωμιά,
μόνο κάτι ανεμώνες πλάι στις σπασμένες κολώνες
και κάτι σπίνοι είχαν μείνει.
Χάθηκαν τα ωδικά πτηνά,
χάθηκε της τοπικής λαλιάς η χάρη,
παντού μιζέρια, βουβαμάρα, σκοτεινιά
παντού θάνατος και ξερό χορτάρι.
Τα λαθραία πουλιά άνοστα και αχαμνά,
έφεραν ανατροπή και ανισορροπία,
τότε ένας αυλικός προς τιμήν του βασιλιά,
πρότεινε το πάρκο να μετονομαστεί:
«Eπαρχία της BULGRAVIA»
Κάποιοι γενναίοι αετοί,
που γνώρισαν του πάρκου τη συνωμοσία,
των εχθρών μας έγιναν οι σκληροί τιμωροί,
αυτών που παλιά τους έβαλαν στη φυλακή
με ψεύτικα στοιχεία,
σκότωσαν τους αυλικούς και έφεραν στο πάρκο
την Ελληνική Νομαρχία,
τότε χάρηκαν τα πουλιά τη Λευτεριά,
χωρίς ταπείνωση και ξένη αρμοστεία.
1/11/2013

ΣΤΑ ΟΡΝΕΑ ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΡΟΦΗ!
Πονάει η ψυχή μου και θρηνεί,
μέσα σε τούτη τη σκλαβιά την ελεεινή,
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στα όρνεα μας έριξαν τροφή,
κάτι ελληνόφωνοι αρχομανείς,
κι’ εμείς στον καναπέ βολεμένοι και αχαμνοί
τη θανή μας παρατηρούμε στο γυαλί.
«Θάρθει μέρα που η άκρατη απληστία,
της σύγχρονης Λερναίας Ύδρας η λαιμαργία,
θα ξεσπάσει σαν τυφώνας σαν καταιγίδα,
στα κεφάλια των πολλών χωρίς ελπίδα
σαν κεραυνός του κεραύνιου Δία»,
είπε κάποτε ο Ωνάσης
όταν το γιό του έφαγε η διεθνής μαφία.
Τούτος ο χειμώνας είναι αλλιώτικος,
οι οιωνοί κακοί,
οπισθοχώρησε μισό αιώνα η ζωή μας
στου ‹70 την εποχή,
τότε όμως είχαμε χαρά και αισιοδοξία,
κάθε χρόνο πηγαίναμε καλύτερα
με τη σκληρή εργασία.
Τώρα όλα στέκουν βουβά και σκοτεινιά,
η ανεργία θερίζει δουλειές, τσακίζει οστά,
ο κοσμάκης αγωνιά, κρυώνει, λιμοκτονεί
όπως στην Κατοχή,
κανείς δεν νοιάζεται γι’ αυτόν, δεν του δείχνει
αλληλεγγύη,
η καταραμένη τρόικα τον βιάζει, τον δολοφονεί
και τον υβρίζει.
Χωρίς ο λαός να φταίει για την χρεοκοπία,
εκείνοι που φταίνε ελεύθεροι κυκλοφορούν,
με το νόμο χαίρουν ασυλία,
βάζουν στις φυλακές αδέκαρους
και άνεργους οφειλέτες,
τους παίρνουν ακόμη τα κορδόνια και τις καλτσοδέτες,
ενώ ελεύθεροι κυκλοφορούν τρωκτικά και κλέφτες,
στις μέρες μας χάθηκε η φιλοπατρία
δεν υπάρχουν πια εθνικοί ευεργέτες,
υπάρχουν μόνον πολιτικοί απατεώνες
και αρχικλέφτες.
Φέτος η διεθνής μαφία μας σκοτώνει ανηλεώς,
μπροστά μας προβάλλει η τρόικα σαν σύγχρονος θεσμός,
ενώ είναι όρνεο αρπακτικό με γυμνό λαιμό,
σαν Μινώταυρος που τρώει ανθρώπους δίχως χορτασμό,
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το θεριό βγαίνει παγανιά στην αποικία,
τρώει παιδιά, γέρους, νιές με απληστεία
άλλους πετάει σε χώρες άξενες και μακρινές,
για να χτίσουν εκεί καινούργιες φωλιές
τα νέα μνημεία γενοκτονίας.
Φέτος νοιώθω δίπλα μου την ανάσα του θανάτου,
η ζωή έγινε αβίωτη του αδυνάτου,
βλέπω το φόβο και τον τρόμο να ξεχύνεται παντού,
μόνον κάποιο φως δεν βλέπω ουδαμού.
Έφυγαν τα όνειρα, έφυγαν οι ελπίδες,
παντού αντηχεί κατάθλιψη και καταιγίδες,
στέρεψαν της εργασίας οι χαρές και απολαβές,
το κράτος εξουθενωμένο εκτελεί της τρόικα εντολές,
τον λόγο τώρα έχουν οι Εβραϊκές τράπεζες
και οι πολυεθνικές
εμείς τα θύματα αυτοί οι θύτες.
Βρισκόμαστε σε κάθετη πτώση,
άνευ αλεξιπτώτου με το μοιραίο εν επιγνώσει,
πέφτουμε σε στόματα πεινασμένων λιονταριών,
μια χαψιά μας έκανε η απληστία των δανειστών
κι’ εμείς ακόμη δεν έχουμε ξυπνήσει.
Που είναι η εποχή που όλοι είχαν σπίτι, εργασία,
έβγαζαν το καθημερινό τους και ζούσαν
μετ’ αξιοπρεπείας,
τώρα πολλοί οι άστεγοι στα παγκάκια της πλατείας,
κι’ άλλοι στον σκουπιδοτενεκέ,
τρώνε τα σκουπίδια μετά βουλιμίας.
Δώσαμε ψήφο σε προσκυνημένους, δόλιους, χαζούς,
σε ανεπαρκείς, ανεπάγγελτους σαγματοποιούς,
κάναμε γόνους από «τζάκια» κοτζαμπάσηδων αρχηγούς,
λένε πάντα… ΝΑΙ ΝΑΙ, Ναι ΣΕ ΟΛΑ,
άδειασαν σαν ταχυδακτυλουργοί του φτωχού
την κατσαρόλα,
τώρα ο λαός λιμοκτονεί με το ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ,
ακόμη και την καθημερινή φρατζόλα.
-Ποιος έφταιξε που φθάσαμε εδώ πέρα;
-Ποιος μας έβαλε στου χρέους το σφαγείο,
στου τοκογλύφου τη μαχαίρα;
-Ποιός κλέβει και ρημάζει τη χώρα νύχτα μέρα;
-Γιατί δεν υπάρχει τιμωρία των πρωταιτίων ως τώρα;
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-Γιατί η Θέμις βάζει φυλακή, βιοπαλαιστές,
και τη φτωχή μητέρα και δίνει
στα τρωκτικά ελευθέρας;
-Μήπως μας φθόνησαν οι άσπονδοι φίλοι μας γιατί η ανάπτυξη
ως το 74 πήγαινε σφεντόνα; Με κείνη την ανάπτυξη(8%) είμαστε
του «Ναβαρόνε τα κανόνια»
-Μήπως θέλησαν από νοικοκυραίους να μας κάνουνε γκαρσόνια;
Μήπως φταίξαμε και μείς γιατί το ρίξαμε στην ασωτία, στο χορό,
με δανεικά από τους τοκογλύφους δεμένοι;
Μήπως η Ατροπός και Ειμαρμένη μας επιφυλάσσουν έργο φρικτό,
που κανείς δεν το φαντάζεται, ούτε το αναμένει,
κι’ όμως αυτό προχωράει, υλοποιείται και μας μικραίνει;
Καιρός να βάλουμε τέλος στην Γενοκτονία,
μπορεί να πέσαμε σαν τον Ανταίο προς στιγμήν,
αλλά να σηκωθούμε και πάλι την αυγή,
με πρώτη ευκαιρία,
το πεπρωμένο της φυλής μας καλεί να συνεχίσουμε
΄νέα πορεία,
ό,τι κι’ αν έγινε δεν τελειώνει εδώ η Ιστορία.
Όταν σημάνει ο θούριος της τιτανομαχίας.
όλοι μαζί θα δώσουμε το παρών στην νέα εποποιία,
ο Έλλην αληθώς παράξενο όν!
και τούτη τη φορά θα αιφνιδιάσει τον εχθρό,
με τον Δούρειο Ίππο θα κυριεύσει την Τροία.
3/12/2013

ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΧΙΛΙΟΠΡΟΔΟΜΕΝΗ
Το νησί της Αφροδίτης στα σαγόνια του καρχαρία,
πονάει, αιμορραγεί ματαίως ζητάει σωτηρία,
το θεριό πιο βαθειά μπήγει τα δόντια του γεμάτο αιμοβορία,
όλα άρχισαν με την πιο απαίσια συνομωσία.
Η Κύπρος έπεσε θύμα εσχάτης προδοσίας,
θύμα του πιο βδελυρού εγκλήματος γενοκτονίας,
δήμιοι της η ντόπια και η διεθνής εξουσία,
κι’ ακόμη σφαδάζει το νησί
στα δόντια του ίδιου ειδεχθούς καρχαρία.
Αλυσοδεμένο το νησί της Αφροδίτης,
παρέδωσε η γηραιά Αλβιών
με τις κατάπτυστες συμφωνίες Λονδίνου και Ζυρίχης,
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έβαλε την Κύπρο στον τροχό να την διχοτομήσει,
ο σφαγέας Κίσινγκερ με τον Τουρκικό Αττίλα
το σχέδιο θα πραγματοποιήσει,
η μισή σχεδόν Κύπρο υπό Τουρκική κατοχή
έκτοτε θα ζήσει.
Όλοι έπαιξαν το ρόλο τους συμφώνως προς τας οδηγίας,
ο Αμερικανοεβραίος Χένρι Κίσινγκερ η ψυχή,
ο Ζοννενφελντ εμπνευστής και σχεδιαστής,
ο Αγγλος Υπουργός Κάλαχαν ο ραδιούργος
ο Τούρκος πρωθυπουργός Ετζεβίτ
της εισβολής ο εκτελεστής και ο κακούργος,
η χούντα Ιωαννίδη έβαλε εντός των τειχών
τον Δούρειο Ίππο της προδοσίας,
ο Μακάριος ενθάρρυνε αναφανδόν στον ΟΗΕ
την Τουρκική αδιαλλαξία
κι› ο Καραμανλής ήταν μιλημένος
για την συνέχιση της εισβολής στο Δεύτερο Αττίλα
και ο Κυπριακός λαός τα τραβάει ούλα.
Η προδοσία ξεκίνησε από Αθήνα και Λευκωσία,
όλοι τους τελούσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία,
το πραξικόπημα κατά Μακαρίου ήταν καλοστημένη παγίδα,
βρήκε την Κύπρο ματωμένη και απομονωμένη
εν μέσω καταιγίδας,
όταν αποβιβαζόταν στην μεγαλόνησο ο βάρβαρος Αττίλας.
Η Κύπρος το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
χωρίς ικανό στρατό και καθόλου αεροπορία και στόλο
το σχέδιο ήταν να προσδεθεί στο Ισραήλ,
και ο εβραιόψυχος Ιωαννίδης έδωσε απλώς την αφορμή,
άνοιξε διάπλατα την πόρτα της προδοσίας,
έδωσε μάλιστα στις 20 Ιουλίου κατάπτυστη διαταγή,
«μη χτυπάτε με πυρά τον Αττίλα».
Ως τώρα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε ευφάνταστοι
και συνωμοσιολόγοι,
τώρα που βρέθηκε ο «Χάρτης» έβγαλαν τον σκασμό
όλοι αυτοί οι «παπαρολόγοι»,
κανείς πιά δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία,
μια καλοστημένη συνωμοσία ήταν η Κυπριακή Τραγωδία
από του Στέητ Ντιπάρτμέντ την Εβραιοσιωνοκρατία.
Στην Αθήνα ο πολιτικός κόσμος ένοχος και σιωπηλός,
ενώ ξέρει τα πάντα μένει ακόμη βουβός,
ο διαβόητος Φάκελος της Κύπρου ερμητικά κλειστός,
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από φόβο μην θίξουν στην Ουάσιγκτον
το κέντρο το εβραικό,
και τους ενόχους στο δουλικό κρατίδιο των Αθηνών.
Τούρκοι, Χούντα, Μακάριος και Καραμανλής,
στην δούλεψη της Αμερικανοσιωνιστικής μαφίας,
με το Γουότεργκέητ ο αρχιεγκληματίας Κίσινγκερ
έπιασε της Αμερικής τα ηνία
όταν έριξε τον Νίξον με βαρύτατη κατηγορία,
το εβραιοκίνητο Κογκρέσο και η Γερουσία,
με τέτοια δολιότητα στήθηκε στην Ουάσιγκτον
η Κυπριακή συνωμοσία.
Τώρα έχει συλληφθεί γυμνή επ’ αυτοφόρω
μετά του εραστού της η προδοσία,
χάρις στον Μιχάλη Ιγνατίου που ανακάλυψε
τον «Χάρτη Κίσινγκερ»’ στα Αμερικανικά Αρχεία,
ιδού το σώμα του εγκλήματος, διχοτομημένη η Κυπριακή Δημοκρατία,
τώρα απομένει η τιμωρία των εγκληματιών
για τον εξαγνισμό της Τραγωδίας.
Οι Αμερικάνοι φέρθηκαν με αφάνταστη σκληρότητα
στο νησί της Αφροδίτης,
άφησαν τον Ασιάτη Τουρκομογγόλο
στο ιερά της χώματα να ασελγήσει,
πίσω του άφησε 200.000 ξεσπιτωμένους,
πάνω από 3.600 σκοτωμένους
1650 αγνοούμενους δολοφονημένους
Βεβήλωσε ναούς, βίασε γυναίκες στέρησε ζωές
σε αρκετές χιλιάδες σκοτωμένους και αγνοουμένους,
χωράφια, περιουσίες από τους Τούρκους καταπατημένα
τα καλύτερα εδάφη από τον Αττίλα κατακτημένα
αρκετά ψηφίσματα του ΟΗΕ στον κάλαθο πεταμένα
η διεθνής κοινότητα έχει μάτια και αυτιά σφραγισμένα.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ζητάει δικαιοσύνη,
άρση του τροϊκανού βραχνά που έφερε νέα οδύνη,
να φύγει ο Αττίλας και οι ξένοι έποικοι από το βορά,
να πέσουν τα συρματοπλέγματα και να ενωθεί το νησί ξανά,
οριστικά να ταφούν τα διχοτομικά σχέδια Αννάν,
να ζήσουν Ε/Κ και Τ/Κ, εν ειρήνη,
όπως τα χρόνια τα παλιά.
11/8/2013
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ΣΤΗΣ ΕΧΙΔΝΑΣ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΠΙΑΣΜΕΝΗ
Σε «συμμάχους» και «εταίρους» υποδουλωμένη,
σέρνει αργόσυρτα βήματα η Ελλάς
πάσχει στη θέα της σύμπασα η Οικουμένη
μπλεγμένη σε δίχτυα σιωνιστικά
θα ζήσει τελικά ή θα βγει πεθαμένη;
κανείς δεν προδικάζει τούτη τη φορά.
Η Έχιδνα φαρμακερό κεντρί στις σάρκες μας χώνει
το αίμα μας πίνει και μας στεγνώνει
πονά η παρούσα γενιά και στωικά υπομένει
το δηλητήριο διαλύει, παμπάλαια τέχνη βαθιά βιωμένη,
έχει κιόλας νικήσει το τέρας… αμυνομένη!
Στον τάφο οδεύει
φως φέγγει στην Οικουμένη
ζωή και θάνατος
το ίδιο γι’ αυτή σημαίνει.
Η Έχιδνα βρυχάται:
«Καταραμένη Ελλάδα,
είμαι πανίσχυρη, δεν με φοβάσαι;»
«σαν το φοίνικα καίγεσαι
και από τις στάχτες σου αναγεννάσαι!»
Τότε αντηχεί του Διός η φωνή στεντορεία:
«Παίδες Ελλήνων Εγερθείτε, ορμάτε!!
Τούτες τις μέρες δεν χωράει ολιγωρία»
κατεβείτε στους δρόμους, στην μάχη ριχθείτε
Γίγαντες, Τιτάνες εργαζόμενοι, αστοί
Ξεσηκωθείτε!!
ενάντια στους ντόπιους και ξένους τυράννους Επαναστατήστε!!
το κακούργο Κεφάλαιο συνετείστε !!
Ήρωες της Τροίας στον υπέρ πάντων Αγώνα Ιτε!
Σαλαμινομάχοι, Μαραθωνομάχοι
από τους τάφους βοηθείστε!
μαχητές Πλαταιών και Θερμοπυλών, εγερθείτε!
στον αποκεφαλισμό της Σιών ενωθείτε
τώρα ή ποτέ, τάφος της ο 21ος αιών, είθε!
Εγέρθητι! και σύ ένδοξε Περσέα
Αθηνά πάρε μαζί σου δόρυ, ασπίδα και
περικεφαλαία
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να σκοτώσουμε την Έχιδνα, με τη ρομφαία
να σκορπίσουμε τα ιμάτια της στους λαούς
πέρα ως πέρα,
κι’ αυτήν να θάψουμε σε βάθη αβυσσαλέα.
Πλάτωνα, Πυθαγόρα, Αναξαγόρα Κλεισθένη
διαδώστε το Ελληνικό Πνεύμα στους λαούς, στην Οικουμένη
σοφέ Σωκράτη Αξίες, Δίκαιο και Λογική να τους διδάξεις
νέους Νόμους και Άμεση Δημοκρατία,
Σόλωνα να τους γράψεις.
Αλέξανδρε, μάθε στα παιδιά μας τη Μάχη
πως ακόμη τον κόσμο άρχεις
με Ιλιάδα, Οδύσσεια και την Πατρώα Θρησκεία;
και όχι με την ξενόφερτη δογματική θεοκρατία
δώσε τους αυτοπεποίθηση, θάρρος για Ευποιΐα
όχι στα πιόνια του 4ου Ράιχ
όχι στα όργανα της ναζιστικής βίας.
Σηκωθείτε και σεις Κολοκοτρωναίοι,
Καραϊσκάκηδες, Ανδρούτσοι και όλοι του Γένους οι γενναίοι
έχουν τα παιδιά μας ναρκωμένα
με τα μίντια ακινητοποιημένα
«Μη φοβόσαστε ωρέ κουραμπιέδες νεολαίοι!
μια φορά κανείς ελεύθερος πεθαίνει»
Σήμανε Θούριο Ρήγα Φεραίο
κι εσύ Πατροκοσμά
να τον ακούσει ο κάθε Ευρωπαίος
να ορμήσουν στον φιλόπλουτο Οβραίο
τοκογλύφο, μαφιόζο και πολεμοκάπηλο φονιά.
Στείλτε παιδιά μηνύματα στην Οικουμένη
η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει,
δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά
την Αλήθεια για σπάθη κραδαίνει
Λευτεριά, Δημοκρατία και Δικαιοσύνη
σκορπά.
Φώτα βλέπω στον ορίζοντα πολλά!
Εποχή Γνώσης, Ανθρωπισμού και Επιστήμης ανατέλλει,
χωρίς Έχιδνες και Ερπετά
το Ελληνικό Πνεύμα καθάριο και ανέσπερο ανατέλλει
τα οράματα κάποια μέρα θα γίνουν πραγματικά.
24/1/2012
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ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΤΩΝΑ ΠΟΛΥΦΗΜΕ ΝΑ ΠΑΣ
Ο Πολύφημος Κύκλωψ ονομαστός εκ Σικελίας,
γιός ήταν του Ποσειδώνα εκ μητρός Ευρώπης,
κόρης του Τιτυού, ή της Θοώσης,
πολλές μανάδες ερίζουν την καταγωγή του,
αλλά αυτό σημασία δεν έχει τόση,
όση η διαγωγή του αναγνώστη.
Ήταν ο μέγιστος των Κυκλώπων,
θηριωδέστερος και των πλέον εγκληματικών ανθρώπων,
τόσο μεγάλο είχε ύψος,
πιο ψηλός και από το Λευκό Οίκο.
Γέννησε πέντε τέκνα θηριώδη,
Κελτόν, Ιλλυριόν, Ενετόν, Παφλαγόνα και Γαλάτην,
έβαλαν σκοπό, τον Ελληνισμό να κάνουν στάχτη,
βάρβαροι σκόρπισαν στη χώρα μας την Ατην
τον μυστηριώδη κλεπτοκράτη.
Όταν έμπαινε στον ωκεανό,
τα πόδια του βρέχονταν ως το μηρό,
ο οφθαλμός του ήταν σαν μεγάλη ασπίδα,
«ός τα πάνθ ορά» της ερήμου έκανε τας καταιγίδας.
Τεράστια είχε φρύδια και μύτη μακριά,
ήταν και υπέρ το δέον ψευταράς,
και προ παντός είχε πελώρια αυτιά,
για να ακούει των φίλων και εχθρών τα μυστικά,
στόμα σαν σπήλαιο και πάντα ανοιχτό,
για να καταβροχθίζει όποιον έκρινε εχθρό.
Σε σπήλαιο κατοικούσε σκοτεινό,
τώρα κατοικεί σε αστραφτερά παλάτια,
βόσκει τα κοπάδια του με συνοδεία κυκλώπων εκατό,
η γκλίτσα του είναι υψηλή σαν του «Enterprise» τα κατάρτια,
κι’ όποιον βάλει στο μάτι μπάμ και κάτω στο ψαχνό
του κλείνει το στόμα και τα μάτια.
Αν νομίζεις ότι ο Πολύφημος είναι πεθαμένος,
είσαι φίλε μακριά νυχτωμένος,
αυτός ζει και βασιλεύει,
τα πρόβατα με το χρήμα χειραγωγεί και διαβουκολεύει,
πανταχού παρών τα κοπάδια με την γκλίτσα ροβολών,
και τον κόσμο με το χρήμα διαφεντεύει.
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Ο Πολύφημος φιμώνει πνεύμα και ψυχή,
στη φυλακή κλείνεις όποιον μαζί σου διαφωνεί,
με νόμους αυθαίρετους και αντιλαϊκούς,
φτωχαίνει τους μικροαστούς και όλους τους κάνεις
προλετάριους φτωχούς.
Φτιάχνει νόμους που καταργούν τη βαρύτητα,
τρως το μπαλάκι της εφορίας και παθαίνεις μινιγγίτιδα,
διαλύει έθνη, φτιάχνει άλλα, κατά το δοκούν,
μαζοποιεί λαούς με καταπληκτική ταχύτητα,
φτιάχνει ολιγάρχες φέρνει στον κοσμο ανατροπή
και φρενίτηδα.
Αδιαφορεί αν οι νόμοι στα ήθη και έθιμα
δεν είναι προσαρμοσμένοι,
με την ευτυχία και τον άνθρωπο
δεν είναι μονιασμένοι,
διότι «όπου βία παρεστίν, νόμος ούκ εστίν»,
όπου ευνομία εκεί και η πειθαρχία κατοικεί
και αρμονία φέρνει.
Πολύφημε, μόνον εκείνοι που αδικούν
έχουν ανάγκη νόμων,
αυτοί χρεία έχουν τραπεζιτών, δικαστών
και αστυνόμων,
όσο περισσότερη επικρατεί διαφθορά,
υπάρχει πολυνομία, χάος και κλεψιά,
υπέρτατος νόμος δεν είν’ αυτός κατά του ρατσισμού,
αλλά ο νόμος που προνοεί ευημερία του λαού.
Δεν υπάρχουν τόσα δικαστήρια, φυλακές
και αστυνομία,
για να επιβάλλεις Πολύφημε το νόμο με βία,
όταν οι αγορές και οι πωλήσεις ελέγχονται
από τη νομοθεσία,
το πρώτο πράγμα που εξαγοράζεται και πουλιέται είναι η εξουσία.
Όταν ο νόμος και η ηθική συγκρούονται μεταξύ τους,
ο πολίτης κάνει τη σκληρή επιλογή του,
είτε να χάσει την περί ηθικής αντίληψή του,
είτε να χάσει το προς τους νόμους
σεβασμό, και την υπόληψη του.
Ο Οδυσσέας με το δαυλό σε άφησε τυφλό,
όμως εσύ μέσα από της σπηλιάς σου το σκοτάδι
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βγαίνεις παγανιά πρωί και βράδυ,
και το παγκόσμιο χωριό τρομοκρατείς και εξουσιάζεις.
Τώρα χρειάζεσαι ένα Αλέξανδρο, Ηρακλή και Μιλτιάδη,
να ελευθερώσει το κοπάδι να μην στενάζει,
στη σπηλιά σου να σφραγιστείς,
ή να εξοντωθείς σε μάχη εκ του συστάδην,
η ζωή σου λίγη, το τέλος σου πλησιάζει,
στον Πλούτωνα Πολύφημε θα υπάγεις.
5/11/2013

ΣΦΑΓΗ ΕΝ ΤΩ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΩ
Προσφάτως έγιναν εκλογές
για να ενταθούν του πτηνοτροφείου οι σφαγές
σε αυτές απέσχον τα περισσότερα πτηνά
τα πιο πολλά ψήφισαν YES, θέλουν σφαγές
και κάτι άλλα ψήφισαν αρνητικά.
Όλα ωστόσο μένουν πειθήνια στου ξένου ιδιοκτήτη
τις παραγγελίες:
«όταν η λεπίδα κραδαίνει και το πτηνοτροφείο
προς χρεωκοπία βαίνει
επιβάλλει ο πτηνοτρόφος πείνα και λιμοκτονία
πριν τα κοτόπουλα μπουν στη λαιμητόμο
συμφώνως προς τας οδηγίας»
Και αίφνης από την Ακρόπολη
η φωνή του Μίκη αντηχεί:
«μόνον με ένα εθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο
μπορεί η πατρίδα θα σωθεί.
Τα μισά πτηνά έμειναν βουβά
στο κοτέτσι σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για να δώσουν τάχα μήνυμα ηχηρό
για κλοπές και ατασθαλίες της εταιρείας
αντί να αγωνισθούν ενάντια στα κλεπτοκρατικά αφεντικά
αυτά κατέστρεψαν την… πτηνοτροφική περιουσία.
Μπράβο πουλάκια μου, θύματα της τηλοψίας!
όσο πέφτει το καλαμπόκι του πατρός
όλα βαίνουν καλώς
άφθονο χαρτζιλίκι και φαγητό εκ της μητρός εις την εστίαν
αλλά αύριο σας αναμένει πείνα, εξανδραποδισμός και Ανεργία!
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Ο πτηνοτρόφος Τζέφρι, τα πτηνά έχει φοβίσει
με την απειλή του ΔΝΤ το φαί να τους στερήσει
αν η δική του κάλπη δεν γεμίσει:
«Ολα πείσθηκαν ότι «υπάρχουνε λεφτά»
κανείς δεν μετράει την αποχή
ούτε τ’ άκυρα και τα λευκά
όλοι τον Τζέφρι βλέπουν σαν μεσσία»
ενώ τον ψήφισαν δεν του κρατούν κακία!
Η κάλπη του έδωσε φτερά
μια ιαχή από το κοτέτσι ακούστηκε στεντωρεία:
«Τζέφρι! Προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα»
τραπεζίτες, βολεμένοι, κομματόσκυλα, πεινασμένοι
ποπολάροι, φοβισμένοι και οι καταχρεωμένοι
της χώρας οι αυτόχειρες και οι κατατρεγμένοι
εγκληματίες, λωποδύτες
λαθρομετανάστες τρωγλοδύτες της Αθήνας θύτες
και οι γηγενείς οι προδομένοι
όλοι του Τζέφρι οι καταραμένοι.
Εβραίοι τοκογλύφοι, απατεώνες
διεθνείς μαφιόζοι, λυμεώνες
άγριες Κίρκες και Λαιστριγόνες
νεοταξικές Ρεπουσοδραγώνες
γιουσουφάκια και Σουλτάνοι
και παγκόσμιοι «πολιτσμάνοι»
νάσου και το Πακιστάνι
και ξωπίσω Αφγανιστάνι
έπεσαν στο Ελληνικό μποστάνι!
Των «εκλεκτών» η ληστοσυμμορία
και του Τζέφρι η σοσιαλιστική μαφία
όλοι ορμήσανε με βουλιμία
να αρπάξουν την ωοτοκία
να οδηγήσουν τα πτηνά εις τα σφαγεία.
Τζέφρι! τώρα που πήρες τα αυγά
πιές τους το αίμα, κόψτους τα λαιμά,
κάνε τα φέτες και κιμά
μην τα λυπάσαι, για ανάλωση είναι τα πτηνά
Γδάρτα και κάνε το δέρμα τους προβιά
βγάλτους κοτόξιγκο από την κοιλιά
πούλα τα έντερα τους στον ταμπλά
τα πούπουλα κάνε τα μαξιλάρια μαλακά
και τα οστά κουμπιά!!
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Άλλαξε τους το DNA
γλώσσα, ιστορία και λαλιά
έχουν ακόμη αποθέματα σε λίπος, λέει το Δ.Ν.Τ
μπήξτους το μαχαίρι… πιο βαθιά,
κι’ αν εσύ δεν τα καταφέρνεις
φώναξε τον… κουλοχέρη,
η Τρόικα και διεθνή Αγορά
έχει κοφτερό μαχαίερι.
Εχουν και βαρύ μπαλντά
τύπου «spread», που κομματιάζει τη ραχοκοκκαλιά
η εντολή που πήρες είναι μια
σβήσε το πτηνοτροφείο από το χάρτη,
τούτη φορά οριστικά!
Τζέφρι! ώρα τώρα τα πτηνά να πουλήσεις,
νέους δυσβάστακτους φόρους ν’ αμολήσεις
και στα δύστροπα ρίξε τους τόνους χημικά
ισοπέδωσε την Ελληνική Παιδεία
κατεδάφισε την Αγορά.
Οι μετανάστες, κουκουλοφόροι σύμμαχοι σου
της Αριστεράς τα πετεινά δικοί σου
οι περισσότεροι γηγενείς εχθροί σου
όσοι παραπονούνται ότι ψωνίζουν
τα πράγματα ακριβά.
Ρίξε τους τόνους ανεργία,
παραπληροφόρηση, τρομολαγνεία
από τα μεγάλα κανάλια και τη μεγάλη αλητεία
πιο πολλά ναρκωτικά και βία
και τη νέα Εφορία από κοντά
«ες γην φέρε» την Ελληνική
και Νότιοευρωπαϊκή Πτηνοτροφεία.
Εξαφάνισε τον μικρομεσαίο φουκαρά
το πτηνοτροφείο πουλήθηκε σε πολυεθνική εταιρεία,
τώρα έχει ξένα αφεντικά
αυτοί εισπράττουν πλέον τη λεία
τα ξεπλένουν εις Ελβετίαν
και τα επανεισάγουν με δυσβάσταχτο τόκο
στο Ελλαδιστάν.
Τζέφρι!! κόψε τα επιδόματα ανεργίας
αυτά είναι κίνητρα οκνηρίας
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κάνε εξαγωγή στα κοτόπουλα του Ελλαδιστάν
είναι περιζήτητα στους ξένους για ωοτοκία
άνοιξε τα σύνορα να εισβάλουν κοτόπουλα φθηνά
από Αφρική και Ασία
αλλά μην τα αφήνεις να φύγουν στο βορά.
Για να έχεις νέα εσοδεία, μεροκάματα φθηνά
πεινασμένα κοτόπουλα Ινδίας, Πακιστάν
δώσε στον Οβριό τον τραπεζίτη άπασα την ξηροκαμπία
γη, αέρα, θάλασσα, νησιά,
δώσε στον Τεξιανό τα πετρέλαια του Αιγαίου
και όλα τα ορυκτά
βάλε κι’ άλλα μνημόνια κι’ όλα θα πάνε καλά.
Μη φοβάσαι τώρα τα πτηνά τα πεινασμένα
θα τους πάρεις το κεφάλι, δεν θα βγάλουνε μιλιά,
τώρα που είναι ζαλισμένα
τους έχεις κόψει τη λαλιά
με της Ζήμενς τη ρομφαία
στον καναπέ στέκουν πελιδνά
μήπως σφάζεις Γιωργάκη τα δικά σου
τα παιδιά; Όχι δα.
Πήρες στη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης,
όλα δικά σου, άκυρα, αποχή, λευκά
μεγαλειώδη νίκη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
για να κοκορεύεσαι στη Δύση
ότι είσαι ο ποδηλάτης και κωπηλάτης GAP.
Οι δανειστές μέτρα σκληρά από σένα απαιτούν
στυγνή κατοχή στο πτηνοτροφείο ν’ ασκούν
με την κάλπη σου δώσαμε φτερά
χωρίς να ξέρεις να μιλήσεις ούτε καλά Ελληνικά
εκτός από τα κολυβοαγγλικά
ωστόσο τα έκανες κουλουβάχατα, σκατά.
Όσο για μηνύματα και προβληματισμούς;
αυτά είναι κουραφέξαλα και μόνον για κουτούς
ο σημερινός ‘Ελληναράς’
είναι παρανοϊκός, ψυχοπαθής
άλλα σκέπτεται, άλλα λέει κι’ άλλα κάνει
και μετά του φταίνε οι Αρειανοί και …οι Αμερικάνοι.
Κόκορας χωρίς λυρί,
δίχως ανδρεία, λεβεντιά, τιμή
δίχως φιλότιμο και φιλοπατρία
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ένας σαδομαζοχιστής
που ζει μονάχα για το στομάχι και την κοιλία
μόνον στα γήπεδα είναι νταής
στη μπάλα δείχνει φιλοπατρία.
Με έναν μόνον ενδοιασμό:
έβαλες μέσα στο κοτέτσι μυριάδες κάλπικα πτηνά
κρυφίως και στα μουλωχτά με νοθεία
έφερες πράγμα από κάθε τριτοκοσμικό κοτέτσι,
Αφρική, Πακιστάν, Αφγανιστάν και Ινδία
τους έβαλες τη στάμπα σαν «Κοτόπουλα Ελληνικά»
ίνα μετατρέψεις την Ελλάδα εις «Ελλαδιστάν»
αυτό είναι προδοσία.
Το μεγάλο όμως λάθος σου
ότι στο κοτέτσι άφησες το Φοίνικα,
το μεταφυσικό και άπιαστο πτηνό
που όσο τον βαράς,
εκείνος γίνεται ατσάλι, πιο σκληρός
και κάποια μέρα θα σε στείλει στο Γουδί
για εσχάτη προδοσία.
15/11/2010

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ
1. ΒΗΜΑΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Το ποίημα περιέχει της ζωής την Πεμπτουσία,
αλήθειες και ψέματα που λέει στο δρόμο ο Γουλιμής
τα μεγάλα ψέματα της Εξ-ουσίας
λαϊκές σοφίες που λέει στο καφενείο ο Φασουλής
ψέματα μπορεί να γράφει και ο Αμφικτύων
χωρίς όμως προαίρεση κακή
Σας προσκαλώ να βαδίσουμε ενωμένοι,
δίχως διχασμό όλοι μαζί,
για να ελευθερωθούμε από την ντόπια και ξένη ολιγαρχία
και την οικονομική κατοχή.
2. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ
Πρώτη αλήθεια ότι η Πατρίς μας κινδυνεύει
η κρίση-με νέα σκέψη-μπορεί να αντιστραφεί
ν’ αντιμετωπίσουμε τον μέγα κίνδυνο
την πτώχευση και εθνική συρρίκνωση που ελογχεύει
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να ξεπεράσουμε την δύσκολη εποχή.
Ψέμα ότι η Ελλάς είναι φτωχή
φτωχά μυαλά έχει η γενιά η χαλασμένη
τούτη η χώρα διαθέτει ήλιο, αέρα, θάλασσα, βουνά.
έχει ορυκτά, μαγαζί γωνία,
έχει ανθρώπους με μυαλά
με ηγεσία η δοτή και εξαγορασμένη
έχει πολιτισμό, ιστορία δοξασμένη
στο μόνο που υστερεί: ηγεσία πατριωτική και εξελληνισμένη
με όραμα και ιδανικά,
τώρα η κοινωνία μας προσμένει.
Κυβέρνηση Εθνικής σωτηρίας η πατρίδα απαιτεί
από κανένα βοήθεια δεν περιμένει
παρά μόνον από ΕΜΑΣ
τον «ουροβόρο Όφι» έχει πιάσει από την ουρά
την κεφαλή να του λειώσει αναμένει
Έλληνες αισιοδοξείτε
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ
Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ
3. ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ
Αυταρχισμός, Κατοχή και Τυραννία
νοθεύουν στις μέρες μας τη Δημοκρατία.
Ο Νεοφιλελευθερισμός έχει υπηρέτρια
τη Σοσιαλδημοκρατία.
Η Κλεπτοκρατία καταστρέφει την Οικονομία.
Η Τοκογλυφία δεν είναι Χρηματιστική,
φούσκα που κάποτε σπάει και καταστρέφει την Οικονομία.
Η Διαφθορά είναι διαλυτική,
τώρα μπήκε στην πολιτική
παρασύρει το Κατεστημένο
σε καλπάζουσα εντροπία.
Ο Παραλογισμός οδηγεί στο χάος
τιμωρείται αυστηρά από τη Λογική
αυτοκτονεί η παρούσα εξουσία.
Η Αμάθεια στην Παιδεία
μας τους πάει σε τριτοκοσμική κοινωνία
και στου «homo sapiens» την εποχή.
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Ανηθικότητα-Διαφθορά δεν συμβιβάζονται με την Ηθική
έστω και αν τις κρύβουν κάτω από το χαλί.
Ο Υπαρξισμός δεν είναι Φιλοσοφία,
ένα από τα πολλά ιουδαϊκά ιδεολογήματα
(όπως ο φεμινισμός, ομοφυλοφιλία, παιδεσραστία, σατανολατρία,
σαιεντολογία κα) για την διάλυση της κοινωνίας.
Οι Αβραμικές Θρησκείες είναι
Σκοταδισμός, Τρομοκρατία, Δογματισμός και Φασισμός
για τον πνευματικό έλεγχο της κοινωνίας.
Η Ισότητα οδηγεί στην Ανισότητα,
μόνον η Σύγκλιση οδηγεί στη Χρυσή Μεσότητα
όπως είπε ο Πυθαγόρας στην Ελληνική Γραμματεία.
Ο Πολυπολιτισμός είναι όργανο νεοταξικό,
καταστρέφει Έθνη και Φιλοπατρία και φτιάνει πολίτες «μαζοπολτό»
είναι η πιο ωμή Δικτατοράι.
Το Σκοτάδι δεν σβήνει τα Οράματα μιας ένδοξης κοινωνίας.
Η Αμνημοσύνη δεν σβήνει την Ιστορία. Ο Ζευς θα στείλει
και πάλι τις Μούσες του στον Ελικώνα εν καιρώ.
Η Αδικία δεν κυβερνάει για πάντα τη Δικαιοσύνη.
Η Κατάθλιψη φέρνει Όλεθρο και Δυστυχία,
μόνον ο υπέρ Πάντων Αγών οδηγεί στη Νίκη και Ευτυχία.
Η Εικόνα δεν είναι πάντα η Πραγματικότητα,
τα άτομα δεν είναι νούμερα, ούτε ευημερούν όταν τα νούμερα ευημερούν.
Ο Εργασιακός μεσαίωνας δεν προάγει την Κοινωνία,
αλλά το Μεσαίωνα και τη δουλεία.
Ιουδαϊσμός και Θεοκρατία στη Σκέψη και στη Λατρεία
οδηγούν στο σκοταδισμό και στην αυταρχία.
Ενοχή και Έγκλημα δεν είναι ο Πατριωτισμός,
αλλά η ο Παγκοσμιοποιημένος Φασισμός.
Η Πολυπολιτισμικότητα φτιάχνει άτομα ¨ρομπότ»
και καταλύει τη Δημοκρατία.
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Η Νοθεία στην Επιστήμη-Τεχνολογία οδηγεί στην παραχάραξη της Αλήθειας
και στη συλλογική (παγκόσμια) Αυτοκτονία.
Η Παραπληροφόρηση μας ωθεί στο Γκεμπελικό Ναζισμό
και στην παραχάραξη της Δημοκρατίας.
Πρόκειται για το πιο επικίνδυνο φαινόμενο που βιώνει η σημερινή κοινωνία.
Η Διχόνοια κατατρώει την Ελληνική ψυχή
και φέρνει Εμφύλιο Πόλεμο και Γενοκτονία.
Ο Κρατικοσυνδικαλισμός καταστρέφει την αξιοκρατία
και εκτρέφει την κομματοκρατία.
Η Υπερβολή πάνω στο Μέτρον μας βγάζει
σε αδιέξοδα σαν τα σημερινά.
Η Κερδώα Αρετή είναι πόρνη (σαν την ολίγο παρθένα), η Αρετή είναι μία:
Αγνή, Ασυμβίβαστη και Διαφανής.
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από την Υλη και από το Πνεύμα
διότι αποτελείται και από τα δύο.
Ο Σιωνισμός με τον Ελληνισμό δεν συμβιβάζονται.
Δύο συστήματα ιδεών αντίθετα, όπως το Φως και το σκοτάδι.
Η Διάλυση κι’ Ασχήμια δεν χωρούν στην Ομορφιά και Αρμονία
της αρχαιο-Ελληνικής κοινωνίας.
Ψέματα και Νοθεία, είναι διασκορπισμένα στη σημερινή μας κοινωνία!!!
Όπως ο καρκίνος και οι ιοί τρώνε τα κύτταρα τα υγιή.
Βλέπω να πλησιάζει ένας κεραυνοβόλος παγκόσμιος ΦΑΣΙΣΜΟΣ.
Μήπως έχει ριζώσει και οι άνθρωποι ακόμη τον περιμένουν;
Τι άλλο κάνει ο ΓΑΠ, ο Σαμαράς και ο……, ανοίγουν μελανές οπές που……
SOS!! Τα ψέματα της εποχής μας είναι τόσα πολλά που ο Πύργος της Βαβέλ έγειρε
για δεύτερη φορά και οι νάνοι Σαρκοζί και Ολάντ τον στηρίζουν να μην πέσει.
Το πρώτο θεμελιακό ψέμα η Ιουδαϊκή Βίβλος, έχει μολύνει τα πάντα και τώρα
καταρρέει, την στηρίζει όμως ακόμη η εξουσία και το…… Σιωνιστικό Ιερατείο.
Καιρός να προχωρήσουμε στης ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ. Να γιατρευτούμε
πρώτα εμείς από τον ιό της Εθνοκτονίας και Ελληνοκτονίας και να σεβαστούμε το
Ελληνικό Πνεύμα και την Πατρώα Θρησκεία.
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4. ΨΕΜΑΤΑ ΑΗΒΑΣΙΛΙΑΤΙΚΑ
Ψέμα η Πρωτοχρονιά! όλαι αι ημέραι ίδιαι εισίν
ζήσε λοιπόν με μέτρον και χωρίς υπερβολήν
με αυτάρκεια, εργασία, στοχασμό και ψυχαγωγία
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ
τούτο είναι το υπερτάτο αγαθό
του ανθρώπου ο υπέρτατος σκοπός και η Ουσία.
Εξαπατούν τα παιδιά με θαύματα και αγυρτεία
έρχεται ο Αη-Βασίλης από τη Λαπωνία
κατεβαίνει στην οικία από την τσιμινιέρα
ΧΟ, ΧΟ. ΧΟ, με χαμόγελα και γέλια
αφήνει δώρα στα παιδάκια στη μπανιέρα
ψεκάστε τα νοσογόνα έντομα, βάλτε και κουνουπιέρα.
Απάτη κι’ ο μύθος του δεσπότη από την Καισαρεία
οι «εκλεκτοί» έμποροι επέβαλαν τα δώρα στις γιορτές με πονηρία
σκουπίδια ν’ αγοράζουν οι «goym» Χριστιανοί
κι’ «εκλεκτοί» να καρπούνται την αξία.
5. ΨΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Οι Μαυρογιαλούροι μπλα-μπλα κοινοί απατεώνες
άταφο το Κατεστημένο όζει
κι’ η Δικαιοσύνη παρακολουθεί απαθώς το θέατρο σκιών και αδιαφορεί
όλοι μας παίζουν τον Χατζιαβάτη και τον Καραγκιόζη
ο λαός γιουχάρει τους ντόπιους και ξένους κατακτητές
δεν θα προλάβετε ούτε με ελικόπτερο να φύγετε κλέφτες, λωποδύτες και ληστές;
Ξέχασαν οι πολιτικοί αλήθεια τι θα πει
μια φορά «υπάρχουνε λεφτά»
χίλιες φορές ψηλά τα χέρια Ληστεία!! Hold up!!
η «συμμορία» βγάζει τα κοφτερά μαχαίρια
τους ανθρώπους θεωρούν σφαχτά και η ελίτ πλάσματα αιθέρια.
Όταν ο Ζευς έβρεχε τη λογική
ο «προπάτορας» σε κάποια έρημο ζητούσε νεράκι
γιατί οι υπήκοοι του ήταν μισοπεθαμένοι
ξεδίψασαν οι γιδοβοσκοί σε βρώμικη πηγή
και νόμισαν ότι είναι θεϊκό μάνα εξ ουρανού οι δυστυχισμένοι.
Έκτοτε την αλήθεια κλείσανε σε οίκο ανοχής
εδώ και 17 αιώνες βύθισαν τον κόσμο στο νιρβάνα
το «φοινίκιο ψέμα» και το «χρήμα» έγινε κατακτητής
κι’ εκείνοι υλοποιούν της παγκόσμιας δικτατορίας τα απατηλά πλάνα.
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Οι ληστοσυμμορίες μας έμαθαν να ζούμε με δανεικά
εδώ και χρόνια στη διαφθορά τσαλαβουτάνε
40 βράζαμε, 60 καταναλώναμε από δανεικά
Θερσίτη «δώστα όλα» τα λεφτά, τα κόμματα της εξουσίας
και τα χαβιαροαριστερά ζητάνε
και τώρα που μας χρεοκόπησαν με ψέματα
της σωτηρίας μας μεθάνε.
Από πάνω μίζες, κλοπές, σπατάλες και τρικλοποδιές
οι ξένοι τοκογλύφοι από χαρά χοροπηδάνε
τώρα μας δίνουν δάνεια κατοχικά
ολόκληρη τη χώρα ενυπόθηκη θα φάνε.
Το ατμόπλοιο η «Ελλάς» σε τρικυμία έχει πέσει
, από τα βάρη η μηχανή του βροντάει, μπορεί να κοπεί και στη μέση
και ο καπετάνιος μεθυσμένος στα διεθνή ξενοδοχεία
με υπέρογκα ποσά έχει ασφαλίσει τα φορτία
ακόμη και αν πέσει θύμα ξένης πειρατείας.
Το πλοίο βουλιάζει στα βαθιά,
ο καπετάνιος πρόσω ολοταχώς προστάζει!!
να πέσουμε στης Σκύλλας και Χάρυβδης τα Στενά
ελάχιστοι γλυτώνουν, τους πολλούς τρώει το σκοτάδι.
Πλέοντας στης χρεωκοπίας τον ωκεανό
μας άρπαξε απ’ το λαιμό το «συνωμοτικό» χταπόδι
θα κάνει του πλοίου το διαμελισμό;
θα μας αρπάξει απ’ την κουβέρτα ορυκτά και μαύρο χρυσό;
η ανασφάλεια και προδοσία μας πετσοκόβει.
Έξω αστραπές, σκοτάδι και κατακλυσμός
ο καπετάνιος ένα ηλίθιο «Τζεφρόνι»
φωνάζει «βυθιζόμαστε, συνάντηση στο βυθό»
«κανείς επιβάτης δεν γλυτώνει»
αυτός όμως πρώτος στη σωσίβια λέμβο στο Χάρβαρντ ξετρυπώνει.
Το πλοίο τελικά συντρίβεται στον ύφαλο και στο βυθό ξαπλώνει,
η βύθιση του λένε είναι τεχνητή,
όλοι παρατηρούνε άπραγοι την καταστροφή
τελικά τα «ασφάλιστρα» ο λαός πληρώνει.
Άλλοι πέφτουν στη θάλασσα δίχως σωσίβιο γυμνοί
άλλοι αυτοκτονούν από της γέφυρας το μπαλκόνι
οι τοκογλύφοι μας παίξανε στου χρηματιστηρίου τα χαρτιά
της μεσαίας τάξης της πήραν ακόμη και το παντελόνι.
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Βάλανε υποθήκη Κύπρο, Θράκη και Νησιά
το πετρέλαιο του Αιγαία την όρεξη τους δυναμώνει
το σκοτάδι πέφτει και φέρνει καταχνιά,
τα φώτα του φάρου σβηστά
κι η φουρτούνα δυναμώνει.
Αν οι πολίτες τους «εθνοπατέρες» φτύσουν
αυτοί λένε ότι έπεσε δροσιά
αν τους ξυλοφορτώσουν
μπορεί και να γλυτώσουν από τα τομάρια του κερατά.
Αν τους καταψηφίσουν
μπορεί και να προκύψουν μια από τα ίδια αφεντικά
κι’ αν τους φουντάρουν όλους στο πέλαγος βαθειά
τότε οριστικά το πλοίο θα ελαφρύνει
από τη σαβούρα που κουβαλά.
Η χώρα έχει ανάγκη από νέο Σύνταγμα
οργάνωση του κράτους σε νέα βάση με νέα μυαλά
τιμωρία του καπετάνιου και του πληρώματος
που ναυάγησαν το πλοίο στα ρηχά.
Ο μεγαλύτερος στη χώρα ψευταράς
είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός
ψέματα λέει με ουρά το εκάστοτε «Τζεφρόνι»
χωρίς ντροπή, χωρίς αιδώ
ανδρικά μόρια δεν διαθέτουν στο παντελόνι.
Ξεπέρασαν τους παπατζήδες της οδού Αθηνάς
κι’ εμείς τον ψηφίζουμε ανελλιπώς και μας χρεώνουν
αν αυτό δεν είναι μαζοχισμός
τότε φταίει η επιλογή ή η αποχή μας από την πολιτική που μας σκοτώνουν;
Η ανωτάτη πολιτειακή αρχή,
την εκάστοτε Κυβέρνηση των δωσιλόγων θωπεύει
το Σύνταγμα παραβιάζεται ο Πρόεδρος ο απαθής
την ξενοκρατία απεργάζεται και μαγειρεύει
ο Πρόεδρος ευθύνεται που σιωπά τούτη την ιστορική στιγμή,
κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας ο λαός γυρεύει.
Το πλοίο πλέει στην τρικυμία ακυβέρνητο
ο πρωθυπουργός αδιάφορος στους ουρανούς πετάει
η συνωμοσία έγινε πανίσχυρο θεριό που πάνω μας ορμάει
υπεύθυνοι της καταστροφής βολευτές και υπουργοί,
το κεφάλι του Τζέφρι στην κρεμάλα ο κόσμος ζητάει.
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Τον αρχιψεύτη και ηλίθιο που κάναμε πρωθυπουργό
τη δημοκρατία και το Σύνταγμα παραβιάζει
οι επικυψίες σφουγγοκωλάριοι υπουργοί και υφυπουργοί
την κομματική τους «συμμορία» ο καθείς κοιτάζει
«Λόχος ημιονηγών» η άβουλη Βουλή
νομοσχέδια εναντίον του λαού ομαδόν αραδιάζει
η κομματική «μαφία» ακάθεκτη προχωρεί
τη χώρα καταστρέφει και βουλιάζει.
Όλοι εκτελούν του αρχηγού την εντολή
με το ψέμα χτίζουν ανώγια και κατώγια
κι’ ο λαός εξουθενωμένος αναμένει προκοπή
όσο η κρίση βαθαίνει στα ρετιρέ και στα υπόγεια
ο κόσμος αποχαυνωμένος μουντζώνει τα 300 τα λαμόγια.
Προπομπός η διεφθαρμένη κ (υ)νοβουλευτική συμμορία
ακολουθεί η ληστρική οικονομική ολιγαρχία
πιο πίσω η ερίτιμος κληρονομική οικογενειοκρατία
στο τέλος η μπουρζουαζίδικη κομματική συμμορία.
Αρπακτικά όρνια της μίζας,
θύμα ο λαός,
πέφτουν βροχή οι καρπαζιές που τον έχουν στριμωγμένο στη γωνία
του φόρτωσαν τα κλεμμένα των τραπεζών που δεν έφαγε αυτός
αλλά του Κατεστημένου η φαυλοκρατία!!
6. ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ
Ψέματα πελώρια, ψέματα εγκληματικά
κλέβουν από τα «αδιανέμητα» οι πολιτικοί απατεώνες
του κράτους τα ταμεία αδειάζουν συστηματικά
ξαφρίζουν τον ιδρώτα του λαού οι άθλιοι λυμεώνες.
Ψέματα ανεξιχνίαστα, ψέματα ‘μνημονιακά’
ποτέ κανένας κλέφτης στη φυλακή δεν πάει
o διεθνής τοκογλύφος η «Goldman Sachs» κλέβει swaps,
ειρωνικά μας κλείνει το μάτι και χαμογελάει
τώρα που μας έβαλε στο χέρι το γλεντά
πανωτόκια, ομόλογα και «spreads» μασάει.
Τα ταμεία του κράτους αφήσαν αδειανά
ο δικός μας και ο ξένος πορτοφολάς χαμογελάει
ξάφρισαν τα πορτοφόλια μας συστηματικά
κανείς τους στον Κορυδαλλό δεν πάει.
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Τώρα αναμένουν την τελική καταστροφή
να κλέψουν του Αιγαίου το μαύρο χρυσάφι
στο χαμό μας τζογάρουν οι κλεπταετοί
για ένα ξεροκόματο όταν ο λαός διψάσει και πεινάει
ντόπιοι και ξένοι λωποδύτες αδημονούν
τώρα το τραίνο της μεγάλης απάτης περνάει;
Κλέβουν σαν τον αριστοτέχνη πορτοφολά
να κρυφθείς από δαύτους μην ψάξεις
μας βομβαρδίζουνε με αδυσώπητα «μέτρα κυβερνητικά»
καταφύγιο να φυλαχθείς δεν υπάρχει.
Ακόμη κι’ αν αποδημήσεις εις αιωνίους μονάς
θα σου ’ρθει της Εφορίας το χαρτάκι
μόνο να τους μουντζώνεις από τον τάφο που θα πας
μπορείς, για να εκτονωθείς λιγάκι.
Μας έβαλαν μέτρα ηλεκτροσόκ χιλιάδων μεγαβάτ
με ψέματα μας έδεσαν βαριά μπάλα στο πόδι
μας είπαν ότι τα μέτρα ήταν… «ευεργετικά»
και μας τα φόρεσαν σαν εξυγιαντικό βραχιόλι.
Τα μέτρα αποδείχθηκαν λίαν τοξικά
καίνε σαν βιτριόλι
μας έσφιξαν στη μέγγενη την κεφαλή,
μας έβαλαν το σώμα στου ΔΝΤ το καλαπόδι
και τώρα άντε να λυθείς,
χωρίς να σου κοπεί το χέρι και το πόδι.
Πρότειναν την Ευθανασία σαν μέτρο ευεργετικό
να γλυτώσει το δημόσιο από την αφεντιά μας
να λύσουν αισίως συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό
για το εργασιακό μετανάστες να στείλουν τα παιδιά μας.
7. ΨΕΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
Ψέματα η Πράσινη Ανάπτυξη του ΓΑΠ,
πράσινα άλογα του διεθνούς διευθυντηρίου
ψέμα κι’ η υπερθέρμανση του θερμοκηπίου;
όλα τρελές μπίζνες ήταν του Χρηματιστηρίου;
Οι ηλιακές κηλίδες έχουν ελαττωθεί
οι ηλιακοί άνεμοι μετριάσθηκαν κι’ εκείνοι
οι βαρυχειμωνιές έχουν αυξηθεί
Βορειοευρωπαίοι και Αμερικανοί έγιναν
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σύγχρονοι πιγγουίνοι
και εμείς φέτος χωρίς πετρέλαιο θα ζεσταθούμε στην…
καλντέρα της Σαντορίνης.
Τον καιρό οι HAARP-ιες αλλάζουν
οι «προφήτες» της Δευτέρας Παρουσίας
μας παραμυθιάζουν
τα παπαγαλάκια «τις φωνές των κυρίων» μηρυκάζουν
τους λαούς με τόνους ψέματα και προπαγάνδα εξουσιάζουν.
Ψέμα η γρίπη Α, Β, …Χ, Ψ και Ωμέγα
σε κοπάδια Χοίρων και Αγελάδων έριξαν ιό
προς δικό τους πλουτισμό μέγα
της μαφίας τα σαΐνια και των φαρμακευτικών
έφτιαξαν ισπανικό ιό γρίπης τον δάγγυο το φοβερό
για την πλέμπα.
Τα πορτοφόλι της πλέμπας
έβαλε στόχο της Wall Street η Νεουορκεζα
στο λόφο της γνώσεως ψηλά ανέβα
για να κλέψεις της Αλήθειας το Φως
και μετά κατέβα να το μοιράσεις στο κοινό.
Ψέμα η εκστρατεία για καθαρές πόλεις
ψέμα και για ελεύθερες ακτές
από τα σκουπίδια η μαφία δυναμώνει
οι πολυεθνικές κάνουν τις μπίζνες τρελές.
Φταίμε βέβαια κι’ εμείς που όλοι πετάμε
το κάθε τι επί της Γης
πεζοί από τα ΙΧ και από το μπαλκόνι
και γελάμε
κα οι βαρώνοι με το παπιγιόν που ληστεύουν…
τη χωματερή.
Όταν ρυπαίνουμε κάποιος πρέπει να μας μαγκώνει
ο Νόμος πρέπει να εφαρμοσθεί
ρωτάς το ποιος; Μα ο ίδιος ο ΠΟΛΙΤΗΣ
αυτός είναι η υπέρτατη εξουσία,
αν αυτός σύσσωμος ξεσηκωθεί.
Η διάφορες MONSANTO με μιας χρήσεως σπορεία
και με δραστικά δηλητήρια και με τρομοκρατία
γεωργοκτηνοτροφικές φάρμες απέκτησαν τα πολυεθνικά μεγαθήρια
τώρα μας επιβάλλουν τον code alimentaria.

273

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Κλείνουν ορνιθοτροφεία και κήπους δε κάθε οικία
έβγαλε το Παγκόσμιο Υπουργείο Γεωργίας
οδηγία κατευθυντήρια
στο παγκόσμιο χωριό να μειωθεί ο πληθυσμός
με πείνα και μέτρα καθαρτήρια
8. ΨΕΜΑΤΑ ΤΑΞΙΚΑ
Ψέματα γράφει ο γιατρός, ένεκα το φακελάκι
με ψέματα ο δεσπότης τον αθώο κοσμάκη τρομοκρατεί
στέλνει στην Ελβετία ο ατσίδας το χρυσάφι για ν’ «αγιάσει»
στην κόλαση στέλνει την αμαρτωλή
εκτός κι’ αν ρίξει αφθονο παραδάκι.
Γρηγορόσημο θέλει ο οικογενειάρχης γραφειοκράτης
να δώσει το αιτούμενο χαρτί
όλοι στη χώρα αυτή πλέουν στης διαφθοράς το κυματάκι;
πρώτοι βεβαίως φταίμε εμείς,
αλλά μήπως κάπου υπερβάλλουν;
κάποιοι θέλουν τον Έλληνα να κάνουν «αλογάκι»
και να αυτομαστιγωθεί.
Σε κάθε παραβίαση η εξουσία σιωπά,
το πολιτικό κόστος την παγώνει
ο νόμος δεν είναι για ΜΕΝΑ, τους ΑΛΛΟΥΣ αφορά
το δημόσιο με τεμπέληδες χάριν ψηφοθηρίας φουσκώνει
στις παρανομίες ο πολίτης δεν αντιδρά
τα κόμματα τον έκαναν άβουλο κωθώνι.
Πάνω στο ψέμα στήνει το Κατεστημένο την Α-παιδεία
οι «εκλεκτοί» χτίζουν εδώ της μνημεία Σιών
τον Έλληνα μετατρέπουν σε διεθνή παρία
γιαν να ληστέψουν ζώντες, πεθαμένους και αγέννητους,
με ένδοξο παρελθόν.
Ψέμα μέγα ότι «τα φάγαμε όλοι μαζί»,
όπως μας είπε ο ογκώδης «βουκεφάλας»
φταίει η τραπεζική μαφία της διεθνούς ελίτ
φταίει και η πολιτική εξουσία που την πάει καβάλα
σέρνουν στην αυτοκτονία το λαό και στην κρεμάλα.
9. ΨΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ
Η Σιωνιστική Λερναία Ύδρα έχει κεφαλάς μυρίας
κόμματα,ΜΚΟ, μυστικάς στοάς
έχει και δογματικά αριστερά δεξιά προσωπεία
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τις τράπεζες χαρακτηρίζει «αθώας περιστεράς»
κι’ ας έχουν στόματα χίλια και τεράστια κοιλιά
τρώνε το χρήμα σαν βόες συσφιγκτήρες
και καταβροχθίζουν ανθρώπινας ψυχάς.
FED, ΔΝΤ και WALL STREET,
τέρατα ιδιαζόντως αιμοδιψή
καταβρόχθισαν την Αμερικανική Συμπολιτεία
έκαναν την παγκόσμια καταστροφή
ευθύνονται για τις σφαγές των αμνών εις τα πολεμικά πεδία
καταζητούνται και για την μεγάλη του τραίνου ληστεία.
Το ψέμα τώρα τελευταία έκανε ουρά
η διεθνής εξουσία νέα δικτατορία ετοιμάζει
ψεύδονται οι επιστήμονες όταν τους ρίχνουν τον παρά
νέα όπλα μαζικής καταστροφής και τρόφιμα μεταλλαγμένα
το σύστημα παράγει
αλήθειες κανείς μας τώρα δεν διαβάζει;
10. ΨΕΜΑΤΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΩΣΗΣ
Ψέματα γράφει στην παλιοφυλλάδα του
ο κάθε δημοσιογράφος
ψέματα προβάλλει η «τουβούλα» και
ο κινηματογράφος
ψέματα λέει η μικρή οθόνη
μέ ξένα σκουπίδια τον τηλεθεατή στον καναπέ
ψαρώνει.
Τα μίντια λένε μισές αλήθειες και μισά ψέματα
μας φτύνουν με ροχάλες και με φλέματα
και εμείς το λέμε διασκέδαση και *πέμματα
έξω κοπρίτες! πριν μας ανάψουν τα αίματα.
Ψέματα κρατούν συνειδήσεις σε διαρκή καταστολή
τάδε… προστάζει ο ντόπιος και ξένος εξουσιαστής
κι’ εμείς τσιμουδιά, δεν κουνιέται από τον καναπέ κανείς!
δεν επιτρέπουν οι δυνάμεις καταστολής;
Όχι! η δική μας δειλία και ανοχή!
γιατί αν κατέβαινε 1.000.000 ατην πλατεία
στα πέδιλα του ελικοπτέρου θα έφευγε ο εξουσιαστής
Τα ΜΜΕ διατελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία
με το αζημίωτο φυσικά για την μεγάλη ιδιοκτησία
κάνουν εκπόρνευση με νοητικά ψυχοτροπικά
με κρατική επιχορήγηση και δάνεια παχυλά
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μόνον το διαδίκτυο τους χάλασε την πιάτσα
για πρώτη φορά άδειασαν των μίντια τα πιάτα.
12. ΨΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ψέματα λέει ο δάσκαλος στο κουφό σχολειό
για τον Αδάμ και για την Εύα
τους προσφιλέστατους προπάτορες ημών
Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ
Δία ρίξε τον κεραυνό,
κι’ από τον συμπαντικό Όλυμπο στη Γη κατέβα
να διώξεις τον ξενόφερτο εχθρό!
Η θρησκεία είναι του Κατεστημένου η κεντρική κολώνα
μη εισενέγκεις εμέ εις πειρασμόν και εις αρμαγεδδώνα
σήμερα βιώνουμε της παρακμής τον κυκεώνα
«το θεό πλάθει όπως τον θέλει ο κάθε απατεώνας»
με το δικό του τον κανόνα
πλούσιος δεν γίνεσαι αν δεν εισέλθεις με Εβραϊκό κιπά
στο ναό του Σολομώντα.
Το χρυσίον είναι το ζητούμενο του κάθε απατεώνα
της Μασσονίας, Ιλλουμινάτων, μυστικών στοών και ΜΚΟ
είναι η 5η φάλαγγα της μαφίας του αιώνα
από εκεί σιτίζονται οι εντολοδόχοι της πατρίδας ημών
θέλουν να καταστρέψουν το Άστυ το Κοινόν
να το μετατρέψουν σε τριτοκοσμικό ξενώνα.
Ψέμα ότι ο υιός του θεού ήρε τας αμαρτίας ημών
ψέμα η γέννηση του Υιού κάθε Δεκέμβρη
στις 25 του μηνός
η χειμερινή τροπή ήταν μεγάλη πατρώα εορτή
ψέμα συμβολικόη γέννηση, ο θάνατος,
μέγιστο ψέμα η ανάσταση
ο συμπαντικός νόμος είναι αληθής και αναντικατάστατος
Ψέμα το ‘άγιο φως’ εξ Ιερουσαλήμ
τούτο καταρρίφθηκε πειραματικώς ενώπιον
τηλεθεατών στην TV
ψέμα κι’ η Οκτωβριανή Εργατική Επανάσταση
« κομμουνιστική θρησκεία» εγκαινίασε ο Μαρξ
και του Σιωνισμού την ανάταση
αν ο Μαρξ ζούσε σήμερα θα ήταν αντιμαρξιστής.
Ψέμα το άστρο της Βηθλεέμ,
ψέμα και των αλόγων η φάτνη
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ψέμα και του μυστικού δείπνου το συμπόσιο
ψέμα κι’ η γέννηση του Υιού του θεού
ο ραββίνος Γαμαλιήλ χάρισε στη Μαρία τον κρίνο
ακόμη πιστεύεις χριστιανέ ότι ο Χριστός ετάφη;
Ψέμα η ανάσταση και η ζωή εν τάφοις
ψέμα, η Βίβλος του Αβραάμ, στην Αλεξάνδρεια εγράφη
στο ψέμα ο κόσμος έχει βουτηχτεί
η αλήθεια ανατέλλει εν τάχει
το φως της Ιλιάδας και Οδύσσειας φως ρίχεν πολύ
από τα προιστορικά βάθη,
ο Ελληνισμός σαν φοίνικας θα ξαναγεννηθεί
ποτέ του δεν εχάθη.
Ψέματα και οι εβραιογενείς θρησκείες
Ιουδαϊσμός-Χριστιανισμός-Ισλαμισμός
και οι τρεις είναι Αβραμικές σατανολατρείες
καιρός να διώξουμε το κακό
τις «ιερές του θεού» πολυεθνικές εταιρείες.
13. ΨΕΜΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ
Η Ελληνική Αρχαιολογία, δεν είναι «Μυθολογία»
είναι αχρονολόγητη βιωμένη προϊστορία,
όπως εμφαίνεται εκ των Πρώτο-Ελλήνων τη γενεαλογία
όχι των ‘Προελλήνων’,
αυτό είναι κραυγαλέα ψευδολογία,
ποτέ δεν χάθηκε το κοινό αίμα, γλώσσα, θρησκεία
και ομοτροπία
αυτοδιαψεύδεται η φοινικολαγνεία.
Ο πολιτισμός μας είναι αυτόχθων γηγενής
και όχι εξ εισαγωγής
ψέμα η εισαγωγή των Φοινικικών συμφώνων
ο ομηρικός Παλαμήδης ήτο γραμμάτων και αριθμών
ευρετής
μην σε παρασύρουν οι σειρήνες των ξένων γραμμοφώνων
ο Κάδμος είναι Ελληνας της Διασποράς
η Ευρώπη κόρη του Δαναού και όχι των Σημιτοβουρβώνων.
Ο προϊστορικός Δίσκος του Δισπηλιού
άγνωστη επιγραφή φέρει χαραγμένη σε ξύλινη σανίδα
χρονολογημένη με άνθρακα 14 από το 5.260 π.Χ
τότε που γραφή δεν είχε παρουσιαστεί ουδαμού
στην προϊστορία.
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Αιδώς!!! Ντόπιοι και ξένοι νεοταξικά κουμάσια
με ψέματα την ιστορία πλαστογραφούν
ψευτοεπιστήμονες- δογματικοί,
των σοσιαλ (Η)στών σινάφια
την αλήθεια και το δίκαιον δολοφονούν.
Ψέμα η κάθοδος των Ινδοευρωπαίων
ορεσείβιοι Ελληνες κατέβηκαν στα περιδά εκ των ορέων
«Έλληνες Πελασγοί Εσμέν» και γηγενείς
από πανάρχαιας εποχής
ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ απόγονοι Πελασγών αρχαίων
Έλληνα ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ και πόντο μην υποχωρείς.
14. ΨΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΑ
Σε τούτη τη χώρα δίκιο δεν έχει ο γηγενής,
αλλά ο ξένος απρόσκλητος αφροασιάτης
ο Έλληνας κακός, εθνικιστής, ρατσιστής
καλός μόνον ο λαθρομετανάστης
του Έλληνα παίρνει τη δουλειά
τον στέλνει στην αλλοδαπή στα ξένα αμανάτι.
Αφορολόγητος ο λαθρομετανάστης
του Έλληνα έγινε ο δυνάστης
των πάντων έκανε ανατροπή
κι’ ο Έλληνας από αυτόχθων
γίνεται τώρα μετανάστης
εκ της πατρώας γης
εκδιωχθείς.
Ο «εκλεκτός λαός» σαν χαμελαίων
ανελέητα χτυπάει το γένος των γενναίων
με τη μεταφορά απρόσκλητων τριτοκοσμικών εισβολέων
προς εξανδραποδισμό ημών των γηγενών
από τη χώρα των προγόνων και πατέρων
Φεύ!! τα παιδιά μας φεύγουν να γλυτώσουν το χαμό.
Η λαθρομετανάστευση ισοδυναμεί
με εχθρική εισβολή
η Ελλάδα τείνει να «κοσσοβοποιηθεί»
θα καταντήσουμε λαός περιπλανόμενων πειναλέων;
οι Έλληνες θα χάσουμε τη άγια Ελληνική γη;
τότε η χώρα μας να γίνει κτήμα ξένων εισβολέων
Όχι αυτό ποτέ δεν θα συμβεί,
όσο υπάρχει έστω κι’ ένας Έλληνας πάνω στη Γη.
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15. ΨΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
Στην εποχή τη Μεταμοντέρνα
χάσαμε το όργανο της Λογικής
σκεφτόμαστε σαν πίθηκοι σαν όρνια
σαν φοβισμένοι λαγοί
χωρίς αξίες, εθνική συνείδηση σαν ξεκουρδισμένη
λατέρνα
κάπελα ένα κατοσταράκι μοσχάτο κέρνα
με ελιές και με σκουμπρί!
κάτω να πάνε τα φαρμάκια της νέας Κατοχής
Ψέμα η γένεση του κόσμου από το δημιουργό
κάποια στιγμή
Γένεση και Καταστροφή, δύο όψεις της Ειμαρμένης
το συμπαντικό «Ωόν» λάτρεψαν οι Ορφικοί
σε αέναη επανάληψη, στην αιωνιότητα και απειρότητα,
Γέννηση και Θάνατος συμβαίνει
ασταμάτητα στο Σύμπαν και στη Γη.
Του παντοκράτορα τον τρούλο, δεν πρόκειται
ποτέ να βρεις
όσο κι’ αν τον προσμένεις, όσο κι αν τον ποθείς,
την πραγματική του όψη δεν θα δεις
τη μητέρα Φύση πάντα να σέβεσαι,
τους νόμους της να μην τους παραβαίνεις,
γιατί αυτή είναι η υπέρτατη δύναμη πάνω
στο Σύμπαν και στη Γη.
Στου Ηράκλειτου το ποτάμι, τα «Πάντα ρει»
«Πόλεμος πάντων πατήρ» τίποτα μόνιμο
και στατικό δεν μένει
το μόνο σταθερό στο Σύμπαν και στη Γη
το ποτάμι της αέναης ροής,
άπαξ τον πόρο του διαβαίνεις
την Ειμαρμένη μη την φοβηθείς;
κάτι καινούργιο σε προσμένει, κάτι νέο
να καρτερείς
Ψέμα ότι ο αστρικός χώρος έχει κενά
κενά είναι των εξουσιαστών τα σύγχρονα μυαλά
οι Έλληνες φιλόσοφοι μίλησαν για τον Αιθέρα
γεμάτο είναι το Σύμπαν με «κοσμικό ενεργειακό αγέρα»
φωτεινή και σκοτεινή ύλη και ενέργεια στο σύμπαν πέρα χωρίς πέρας
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Σούπα το σύμπαν από σωμάτια και σωματίδια
αντίθετα και μονιασμένα
μυστηριώδη, μυστικοπαθή και αλληλοεξαφανισμένα
(φωτόνια, μποζόνια, νετρίνα και κουάρκ)
κι’ εσύ πιστέ φιλάς ακόμη λείψανα σκωληκοφαγωμένα;
οι θρησκείες έχουν πεθάνει, πτώματα είναι τυμπανιαία
Αθέατα σωμάτια διαπερνούν παν σώμα
σε άπειρες αποστάσεις
κβαντικά ζεύγη σωματιδίων σε απομακρυσμένες
αλληλοεπιδράσεις
συμβιώνουν και αλληλοσυγκρούονται στον αέρα
του σύμπαντος τα δομικά υλικά
τη διάρκεια του βίου μας αυτά την καθορίζουν
ως την διάλυση του νέφους μας
και τι θα γίνουμε μετά.
Χορδές, μεμβράνες τα πάντα σοφά στο σύμπαν
συνδεδεμένα;
συμπαντικές κορδέλες κάθε χρώματος κάθε χροιάς;
σε βρόχους ενωμένα
ζωή και θάνατος δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος
της «Πρώτης Αιτίας» ο αόρατος υμένας;
16. ΨΕΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ
Ψέμα των Αλκυονίδων ημερών η Ανοιξη
η βαρυχειμωνιά στη γωνιά παραμονεύει
φέρνει κρύα, χιόνια, κρίση και δεινά
η βαρυχειμωνιά
τι κι’ αν ανθίσουν φέτος οι αμυγδαλιλες
τα άνθη σου ο παγετός μαραίνει.
Ψέμα του έρωτα οι νεανικοί όρκοι,
τα χτυποκάρδια και τα όνειρα τα πλάνα
έσβησαν σε κάποια κάμαρα τα σαρκικά πάθη
χωρίς δάκρια, χωρίς κλάμα
μόνον ο πρώτος έρωτας για πάντα μένει
εκείνος αιώνια στην καρδιά βαραίνει
και τριφογυρίζει σαν της γραμμής τ’ αεροπλάνα.
Ψέμα της ζωής μας η αγιάτρευτη πληγή
ο χρόνος όλα τα γιατρεύει
η προσμονή του πρώτου έρωτα το αγνό φιλί
κείνο το παγωμένο βράδυ της αναμονής
ακόμη με πικραίνει.
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Όλα κάποτε τελείωσαν εκεί
μέσα στ’ αγέρι με ένα χάδι
μια ανάμνηση που φλόγισε σαν σουπερνόβα
σαν αστραπή
το πυχτό του έρωτα σκοτάδι το βαθύ.
Ψέμα και υποκρισία
η χριστιανική αγάπη
πρόκειται για αφύσικη στάση ζωής
όλα στο σύμπαν αντιμάχονται αλλήλων
η αρμονία εκπηγάζει εξ αυτής.
Έρως τα πάντα γεννάει και Νείκος
τα πεθαίνει
Φιλότητα και Διχόνοια πάντα χώρια
και αδελφωμένη
σεβάσου τον συμπαντικό νόμο
την Ειμαρμένη
κάνεε προσευχή στη μάνα-φύση
την πολυαγαπημένη.
17. ΨΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Μην πιστέψεις στα κούφια λόγια τα μεγάλα
ούτε αυτούς που η ιστορία έγραψε με γράμματα «Μεγάλα»
λαούς έριξαν στης Σκυθουπόλεως την πηγάδα
«Μέγας» Κωνσταντίνος και Θεοδόσιος
ειδεχθείς εγκληματίες, άγιος και όσιος.
Ο «Μέγας» ο Ιουστινιανός Γιουπράδα
παραβάτη είπαν τον νεοπλατωνικό Ιουλιανό
τον έφαγε πισώπλατα κάποιος φονιάς χριστιανός
όπως τον Καραϊσκάκη
γιατί σεβάστηκε τον Ελληνικό Πολιτισμό
και δεν ήταν του ιουδαιοχριστιανισμού «τσιράκι».
Φοβάμαι του Γιαχβέ τα «ιερά βιβλία»
του εγκληματικού Τορά και Ταλμούδ τη θηριωδία
τα Ιουδαική Βίβλο και την Ισλαμική Σαρία
στόχος όλων ο Ελληνισμός και η Δημοκρατία.
Εθνοκτονίες και Ολοκαυτώματα έγιναν πολλά
η Ιστορία τα λησμόνησε, εκτός από ένα
το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα είναι μερικώς πραγματικό,
ούτε αλήθεια είναι, ούτε σκέτο ψέμα
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στο νούμερο δεν συμφωνώ, δεν είναι όμως το μοναδικό
εδώ και 17 αιώνες έχουν χυθεί ωκεανοί Ελληνικό αίμα
και κανείς δε μίλησε γι’ αυτό.
Το ειδεχθέστερο Ολοκαύτωμα τους Έλληνες κρεουργεί
ένεκα μίσους για την προνομιούχα ράτσα
αυτή πρώτη το βασιλικό στέμμα πέταξε στη γη
αμφισβήτησε το θεό και του ιερατείου τα ράσα
ακόμη και τους 12 θεούς, φθάνοντας στου σύμπαντος τα άκρα.
Αχώνευτη για τους θεοκράτες Δημοκρατία και Πολιτισμός
αντί για ευγνωμοσύνη μας ρουφάνε το αίμα
ψάχνουν για αξίες στο υπερπέραν και στον ουρανό
και στη Γη σκορπούν πείνα, γενοκτονίες και ψέμα.
Ολοκαυτώματα έγιναν πολλά:
Αράβων, Ινδών και Αφρικανών
των Αμπορίτζινες της Αυστραλίας
των Ινδιάνων της Αμερικής
θύματα αποικιοκρατικής θηριωδείας
και της λαιμαργίας του Πάπα για χρυσό
το ολοκαύτωμα το Ελληνικό είναι το μεγαλύτερο της ιστορίας.
Οι τάφοι των νεκρών είναι σχεδόν νωποί ακόμα
Αρμενίων, Ποντίων, Αράβων και Ελλήνων της Ιωνίας
Κούρδων, Ελληνοκυπρίων, Ασσσυρίων και Ελλήνων της Πόλης
όλοι τους θύματα του φανατικού Ισλάμ και των στρατοκρατών της Τουρκίας
δεν πήγε ακόμα φυλακή κανείς εγκληματίας!!
Τα Ολοκαυτώματα τώρα είναι οικονομικά
κι’ άλλα με θρησκευτικό μανδύα χρυσοστολισμένα
των εξουσιαστών και του ιερατείου έργα φοβερά,
και από την Ιστορία καθαγιασμένα.
18. Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
«Αλήθεια είναι Θεός»
είπε ο Μαχάτμα Γκάντι
το ανέσπερο της δικαιοσύνης εκτυφλωτικό αστέρι
έξω από το σκοτεινό μας σπήλαιο διαρκώς λάμπει
φταίει ο δικός μας ατελής οφθαλμός που δεν το βλέπει
θεωρεί την Πρώτη Ουσία ανθρωποειδές και αενάως πίσω της τρέχει
χωρίς ποτέ να την προφθάσει.
Ως πότε η διεθνής εξουσία θα μας κυβερνά;
με το «διαίρει και βασίλευε» μας διαβουκολεύει
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τη συνείδηση μας αιχμάλωτη στο σπήλαιο κρατά
ως πότε με τα μεγάλα ψέματα θα μας διαφεντεύει;
βλέπω την Παγκόσμια Επανάσταση να ροβολά!!!
προσκαλέστε την,
εμάς τους σκλαβωμένους γυρεύει…
Ψέμα είναι η υποκειμενική αλήθεια του καθενός
σε κείνο το ψηλό βουνό θ’ ανέβω κάποια μέρα
να συναντήσω τον Ήλιο το Συμπαντικό
ως τότε μόνον αμφιβολία και έρευνα
είναι η αληθινή μητέρα.
Χαμήλωσε το βλέμμα
μπρος στο συμπαντικό ΕΝ-ΟΝ
πριν ενωθεί το πνεύμα σου
με τον συμπαντικό ΑΙΘΕΡΑ
ζήσε ελεύθερος με αυτάρκεια χωρίς ενοχές και φοβέρα.
ΨΕΜΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΩΡΑ
Σκαλί-σκαλί φθάσαμε στην πιο ειδεχθή δουλεία
σήμερα κατεβήκαμε και στο τελευταίο σκαλί
η χώρα έγινε του 4ου Ράιχ χρέους αποικία,
με βούλα και υπογραφή
μπήκε υπό Γερμανική κηδεμονία.
Είναι χειρότερη κατοχή και από αυτή του 41,
τότε πεινούσαμε, είχαμε όμως ελεύθερη ψυχή
τώρα το στομάχι προτίμησε τη δουλεία
η λευτεριά είναι στη φυλακή
όποια ντροπή και ατιμωτική προδοσία!
Τώρα τα κόμματα δεν έχουνε αξία
στα κρεματόρια αποτεφρώθηκαν στη ντροπή
και αναξιοκρατία
η Δημοκρατία έγινε γράμμα κενό χωρίς νόημα και ουσία
στο εξής θα ζήσουμε υπό οικονομική κατοχή
σκλαβωμένες ψυχές δεν τους πρέπει ελευθερία!!
2011-01-01 ολοκληρώθηκε στις 28-11-12

ΤΟ US-SRAEL ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑ
Το US-SRAEL τέρας δικέφαλο και φοβερό,
έχει πλοκάμια χίλια,
στόμα Μέδουσας ορθάνοιχτο, αρπακτικό
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νύχια γαμψά, σαν Χάρυβδη και Σκύλλα
χέρια γεμάτα αίμα, βρωμάει θεοκρατία.
Με το αζημίωτο ότι κάνει φυσικά
τα κίνητρα του αρπακτικά,
το σιωνισμό έχει σαν ιδεολογία
στρατό έχει τον πιο σύγχρονο, λίαν ισχυρό
για την επίτευξη της κοσμοκρατορίας.
Σύμμαχος του η Αγγλοσαξωνική
προτεσταντική WACS
υποβαθρο όλων η αβραμική δογματική θρησκεία,
άρχουν οι πλουτοκρατικές οικογένειες των δυο «R»
τα «κορπορέισον» μετατρέπουν κράτη σε «Ειδικές Ζώνες»
και στρατόπεδα εργασίας
θεός τους ο Μαμμωνάς και ο Μολώχ
των ακραίων το Ταλμούδ, Tora και η Ευρυβία.
Μάζεψε μεγατόνους πλούτο με πονηριά,
εμπορεύθηκε λαούς και θεία
συγκέντρωσε χρήμα και μέταλλα χρυσά
της Γης ο τραπεζίτης και χρηματιστής
έκανε τη Γη του κτήμα.
Ο πάπας του έδωσε τα κλειδιά
να στήσει πάγκο σε κάθε εκκλησία
ο Οβριός έγινε αποκλειστικός σαράφης της γειτονιάς
από τον αγαθό Ήφαιστο έκλεψε την τεχνολογία.
Σαμάρωσε έγκαιρα την Αμερική,
τώρα τη σέρνει με τα ηνία,
με χρήμα, τα «μίντια» και τη διαβολή
με τη Βίβλο και τον ψευτο-Μεσσία.
Η Αμερική χώρα πολυεθνική
του κόσμου τα μαζώματα, κι’ η πανσπερμία
μπήκαν δυναμικά, αχόρταγα, κι’ αρπακτικά
σαν κυρίαρχη στην παγκόσμια ιστορία
η χώρα εδραιώθηκε σε Ελληνικά ιδανικά
μεγαλούργησε αρχικά με δημοκρατικά εργαλεία
αλλά παραδόθηκε μετα στον τοκογλύφο Οβριό
ιμπεριαλισμό και στην κοσμοκρατορία.
Το σφάλμα τους ήταν ότι πίστεψαν στον ένα
και μοναδικό Θεό,
και τον προσκύνησαν σαν Μεσσία
284

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

γιατί έτσι συμφέρει στον παμπόνηρο Οβριό
η FED τους έφαγε το μάνα με βουλιμία
κι έγινε αφεντικό τρανό.
Αγνόησαν το Πνεύμα του Απόλλωνα,
το πνεύμα που φωτίζει
Ελευθερία και Δημοκρατία τώρα ελάχιστ τους εγγίζει
ο σιωνοφασισμός τους ελεγχει και τους φανατίζει
τελεσίδικα θα καταστραφεί γιατί ο εχθρός είναι μέσα τους
και τους θερίζει.
Έκτοτε η φιλοπόλεμη και ιμπεριαλιστική Αμερική,
τη μηχανή του πολέμου κινεί
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη,
όταν πέφτει σε κρίση οικονομική
την πιάνει αμόκ και για νέους πολέμους ψάχνει.
Η ασπόνδυλη Ευρώπη πιστά την ακολουθεί,
ο καισαροπαπισμός σε αγαστή συμφωνία,
κρίκο αποτελεί της ίδιας σιωνιστικής μηχανής
τη Σιών δοξάζει κι’ αυτή,
στον κόσμο βυσσοδομεί λύσεις δολίας.
Ο Σιωνισμός τον ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί
την πιο ακραία ιδεολογία
η πλουτοκρατία έχασε το μέτρο και τη λογική
τώρα οικονομικούς πολέμους κάνει διαρπαγής,
κρίσεις και διάλυση προξενεί εκουσία.
Τα Αβραμικά της αδέλφια πολιορκεί,
στην Νότια Ευρώπη, Περσία και Αραβία,
να τους εξοντώσει όλους έχει βαλθεί,
ακόμη και τους εξ αίματος αδελφούς της
στην Κεντρική Ευρώπη και Ασία.
Και η αιτία είναι άκρως κυνική
να τους αρπάξει την ατράνταχτη περιουσία,
ενέργεια, αγορές, τα ορυκτά να καρπωθεί
τα πλούτη της λαγγεμένης Ανατολής και της Ασίας,
όμως η Ελλάδα είναι το σκληρό καρφί
γι’ αυτό της κάνει νέα Γενοκτονία.
Το τέχνασμα της είναι απλό,
κάθε φορά νέα απειλή και νέο εχθρό εφευρίσκει
για να εξαπατάει το λαό
έργο χιλιοπαιγμένο που σε κάνει να πλήττεις.
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Τώρα ο «κίτρινος δράκοντας» την απειλεί
λόγω μεγέθους και κοσμοθεωρίας
της φέρνει εμπόδια στην παγκόσμια επικράτηση
και στην επέκταση της πλανηταρχίας.
Με οικονομικό στραγγαλισμό τους λαούς απειλεί
με παλούκωμα, σκολοπισμό και πείνα
από τα «ευαγή ιδρύματα» (ΔΝΤ, FED,ECB)
μέτρα ανθρωπιστικής καταστροφής επέβαλε στην Αθήνα.
Τώρα με πόλεμο την Περσία απειλεί
κραδαίνει την πυρηνική της πανοπλία στην Ουκρανία.
μα εσχάτως ο στρατός της ηττάται παταγωδώς,
και η χώρα βρίσκεται σε οικονομική χρεοκοπία.
«Προθύμους» μισθοφόρους βρίσκει αφειδώς
αρκεί να πληρωθούν με γενναιοδωρία
το ΝΑΤΟ γίνεται ο παγκόσμιος στρατός
κάτι ετοιμάζει η νέα πλανηταρχία.
Τα νήματα της συνωμοσίας κινεί η Σιών,
στο διεθνές θέατρο του παραλόγου
με έργο πολυπαιγμένο κατά το παρελθόν
…Βιετνάμ, Γρανάδα, Παναμάς…Ιράκ, Κύπρος, Αφγανιστάν
πυρηνικό πόλεμο ετοιμάζει τώρα εναντίον
του Ιρανού διαβόλου.
Δικό τους έργο οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και ο ψυχρός
δικό τους έργο το μακελειό και η φρίκη,
πόλεμοι και εξοπλισμοί βούτυρο στο ψωμί
των ιμπεριαλιστών
ο καπιταλισμός δεν μπορεί χωρίς πόλεμο να ζήσει.
Κι’ αυτοί μας πουλάνε φούμαρα, «ελεύθερο κόσμο»
και… ιδανικά
ποτέ όμως της Νίκης δεν έκαναν μοιρασιά δικαία
αυτή η κοροϊδία φθάνει πιά
η υποκρισία ξεχείλισε, λόγια κούφια, του αέρα!
Το «Ολοκαύτωμα»-ferbotten-μην ερευνάς,
θέαμα το έκαναν σε σκοτεινά μουσεία
«εργαλείο» να κρατούν τον κόσμο σκυφτό
τον Οβριό καλό, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης διαφορετικά,
την προπαγάνδα και τη διαφθορά την έμπασαν στα σχολεία.
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Ανενόχλητος χωρίς ανταγωνιστές τώρα κλέβει και τσεπώνει
και συ αφελής, τον τιμάς και αυτός σε μαχαιρώνει
καθότι «περιούσιος λαός» κατά τας Γραφάς
για να μην τον ενοχοποιείς,
βάζει μπροστά τον Αμερικανό και τώρα Γερμαναρά
αυτός να παίρνει το κρίμα που
να σε σκοτώνει.
Ατέλειωτος ο πόλεμος κι’ ο σκοτωμός,
σε κάθε γωνιά του πλανήτη ρέει καυτό αίμα
το κάθε τι για αυτόν είναι επιτρεπτό,
ακόμη και το έγκλημα το πιο φρικτό
από το Βρετανικό το στέμμα
γιατί το κέρδος δεν έχει οσμή.
Δόγμα το «διαίρει και βασίλευε»
από τον εμφύλιο κανείς κερδισμένος δεν βγαίνει
βάζει τους άλλους να σκοτώνονται γι’ αυτόν
κι’ αυτός στα μετόπισθεν με τις γυναίκες των πολεμιστών
ερωτικά περιδιαβαίνει.
Δεύτερη εντολή «άρπαξε να φας και κλέψε να ’χεις»
από τη μπουκιά αλλοεθνών φάει να σκάσεις
με το πέσε-πέσε την κοινή γνώμη μπορείς ν’ αλλάξεις
έφτιαξε «goym» τους χριστιανούς ο ιουδαισμός
αγέλη αμνών, αν το καλοεξετάσεις.
Ο παράς με τον ιδρώτα δεν φτουρά
μόνο με τοκογλυφία το κεφάλαιο αυξάνει
αυτά είναι του τοκογλύφου τα μυστικά
μίζα, εκβιασμός και εξαγορά
τα πάντα επιτυγχάνεις
προπαντός τους εξοπλισμούς,
αυτούς μη χάνεις.
Η τρίτη εντολή είναι η πιο συγκινητική
«Ο πόλεμος είναι πακτωλός» χρυσοστολισμένος
φέρνει αμύθητα ποσά στα μεγάλα του κόσμου αφεντικά
ποντάρουν στο χαρτί του νικητού,
αλλά και του ηττημένου.
Το αίμα που χύνεται στα πεδία των μαχών,
πλούτο γεννά, θεριεύει το κατεστημένο,
και αυτό στέλνει σαν δώρο
στην οικογένεια του παλληκαριού
σημαία για το φέρετρο του σκοτωμένου.
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Μήπως είναι δικό τους παιδί ο ίκαρος που έπεσε
στην αερομαχία;
για τιμή πεθαίνει και για ‘υψηλά ιδανικά›
μόνον ο λαός μάχεται υπέρ πίστεως και πατρίδας,
με το «τάν ή επί τάς»
οι πλουτοκράτες δεν έχουν ψυχή,
ούτε ανδρεία, κενά δοχεία.
Ο λαός πολεμά για την πατρίδα και τα ιδανικά
όταν αμύνεται του πατρίου εδάφους
τα απορρίπτει μετά βδελυγμίας σαν τερτίπια Εβραϊκά
όταν η Wall Street δίνει δάνεια σε κάθε φασίστα
σαν και δαύτους.
Τώρα έστησαν νέα αρπακτική μηχανή
να ισοπεδώσουν σχεδιάζουν την Τεχεράνη
να κάνουν τη Νατάνζ γης Μαδιάμ
να μετατρέψουν το Ιράν σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι.
Πολλά λέγονται για ττου σιαγόνες
δημιουργούν τσουνάμια και κυκλώνες,
ικανό και για σεισμούς και για τυφώνες;
οι μηχανές του Όβριου ας είναι καλά
που κόβουν αφειδώς λεφτά
(FED, ECD, ΔΝΤ κλ.π)
για τη Συρία,Ιράκ, Περσία ετοιμάζουν νέες λεγεώνες;
Ο πλούτος έγινε ‘φιλάνθρωπος’, ευσπλαχνικός
ο Ερυθρός Σταυρός τα βομβαρδιστικά ακολουθάει
και ξωπίσω οι εταιρείες κατασκευών
ξαναχτίζουν τα γκρεμισμένα που κατεδάφισαν οι άλλοι.
Το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα πηδά από χαρές
οι Επτά Αδελφές στρώνουν φαγοπότι
χαράς ευαγγέλια οι τραπεζίτες και οι πολυεθνικές
Shell, Mobil, BP, Τεξάκο, οι μεγάλοι κερδοσκόποι
από τις αμαρτωλές αδελφές ποιος θα μας σώσει;
Η συμμορία των καρτέλ και πολυεθνικών
ξέφρενο χορεύουν πεντοζάλη
η πλουτοκρατία κερδοσκοπεί με το δολάριο και το ευρώ
ξέφρενο γλέντι στήσαν στην Ελβετία
κερδοσκοπικής κραιπάλης
και την πληρώνει ο λαός που δεν του φθάνουν
ούτε για τον μπακάλη.
288

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Οι κυβερνήσεις της διαπλοκής
τους έχουν όπα-όπα στην αγκάλη,
η συμμορία των Βρυξελλών απαιτεί πλήρη υποταγή
και ο λαός υπό κατοχή στενάζει
Χάιλ 4ον Ράιχ!!! Χάιλ κ. Merkel, εσύ εξουσιάζεις.
Μασόνοι και οι Ιλλουμινάτοι
εριξαν τον κόσμο στη μιζέρια και στην Ατη
έσπειραν ανασφάλεια, φτώχεια κι’ ανεργία,
ακόμη και στη Μέκκα του άγριου καπιταλισμού,
την Αμερική και Γερμανία
κατάστρεψαν τη μεσαία τάξη
η πλουτοκρατία τον κόσμο αναποδογύρισε,
τον έχει ρημάξει.
Ξοδεύουν τα λεφτά σε εξοπλισμούς,
για τα όπλα υπάρχει πάντα πελατεία,
με το σταγονόμετρο στην υγεία, παιδεία
και διατροφή του λαού
λαέ εσύ το αιώνιο θύμα και ο παρίας.
Εσύ ανθρωπάκο ευκολόπιστος και χιλιοπροδομένος
στο παγκόσμιο χωριό πάντοτε αδικημένος
πληρώνεις με το υστέρημα σου του πλούσιου την ευωχία
και καρτερείς τον παράδεισο στη Δευτέρα παρουσία
όπως σου λένε τα ιερατεία

Ο ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΣ ΛΑΟΣ
Ποιος είναι ο…νέος εχθρός;
τον βρήκε το Πεντάγωνο πριν νικηθεί από τον παλιό,
σαν την Κλωθώ κλώθει σενάρια διαρκώς
ΝΑΤΟ-ς!! Είναι κι’ ο αιώνιος, άτακτος!
Ο ανυπότακτος λαός!!
Με μνημόνια και πονηριάς τεχνάσματα
ο Οβριός έβαλε στο χέρι την ξένη περιουσία
κάνει ληστεία εις βάρος των φτωχών
στέρεψε το χρήμα στην αγορά και στην οικονομία.
Οι τιμές των αγαθών κάνουνε φτερά
τα golden boys σπάνε τις φούσκες μια-μια
ουρλιάζουν από ενθουσιασμό σαν τους λύκους τους λυσσασμένους
έχουν βάλλει τον Έλληνα στον αποτεφρωτήρα,
παιδιά μυρίζει σάρκα καιομένου!
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Ο λαός αγανακτεί και υποφέρει
καθώς τον πνίγει η αδικία χωρίς να φταίει
τρώνε ο λίγοι ζάπλουτοι το βιός του
παγκόσμια Επανάσταση θα φέρει ο ξεσηκωμός του.
Να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα μεγάλη και τρανή
να διώξουμε του 4ον Ράιχ την κατοχή
ν’ απαλλαγούμε από τη σιωνιστική αράχνη
να γίνουμε αφέντες στον τόπο μας χωρίς
να κουβαλάμε γκαουλάιτερ στην πλάτη.
Ένωσαν Νεοφιλελευθερισμό και Κομμουνισμό
σε μια παρά φύσει αιμομιξία
το πείραμα έγινε επιτυχώς στην Κίνα
τώρα μεταμοσχεύουν «Ειδικές Ζώνες» διεθνώς,
τον κομμουνισμό εντός της κεφαλαιοκρατίας
προλετάριοι και αστοί μυρίζει γκούλαγκ και δουλεία
μήπως ζεί και βασιλεύει ακόμη η Σοβιετία;
Να διώξουμε τις στρατιές των λαθρομεταναστών
να τις στείλουμε στην ιδιαίτερη τους πατρίδα
να μείνουν μόνο όσοι χρειάζονται εδώ
αφού πρώτα τους μάθουμε Ελληνικά
τους δώσουμε Παιδεία.
Ο Ελληνισμός θεωρεί τον πολυπολιτισμό λίαν βλαβερό
τη μίξη και το ανακάτεμα μέγιστη ζημία
όχι στον μαζοπολτό φυλών, θρησκειών και πολιτισμών
η φυλή να διατηρήσει τη δική της πεμπτουσία.
Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψεως των πολιτών
να βάλουμε φραγμό στη βαρβαρότητα και στην βία
ο κόσμος δεν αντέχει άλλη αφαίμαξη προς όφελος των δανειστών
ούτε περισσότερη φτώχεια και έλλειψη υγείας.
Για να σώσουμε της φυλής μας τον ανθό,
από την μετανάστευση και την ανεργία
να αναπτύξου την Ελληνική Πρωτοβουλία
και τη φιλοσοφία της Αμφικτυωνίας
να απελευθερωθούμε από της τρόικα τη σκλαβιά
που πλήττει εσένα, εμένα, τον διπλανό χωρίς εξαίρεση καμία
καιρός να αγωνιστούμε Έλληνα παρία!
Τώρα που το θηρίο μας έχει καταβροχθίσει
μας χωνεύει στην κοιλιά αργά -αργά
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αν εμείς με πολιτιστικά αντισώματα ισχυρά
γίνουμε καταλύτης
και αν προξενήσουμε στο θηρίο εντροπία
μπορεί στο τέλος αντί αυτό να μας φάει
να το έχουμε εμείς φάει
χωρίς μάχη και ντουφεκιά
Με την Άμεση Δημοκρατία και την Φιλοσοφία
με τη Λύρα του Απόλλωα, τον Θύρσο του Διόνυσου
και τον Κεραυνό του Δία
να το ελληνοποιήσουμε όπως κάναμε παλιά
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
και στην Ευρώπη φέραμε την Αναγέννηση μετά.
Συνέλληνες Αντισταθείτε
ο επόμενος πόλεμος είναι ο δικός μας
από τον καναπέ εγερθείτε κι’ αγωνισθείτε
για το καλό σου και το καλό μας η Επανάσταση εγγύς γαρ
Γενναίοι εγερθείτε!!
2/06/2008

ΚΑΠΝΙΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ
Όλα τα ψεύδη τα κάνουν «πιστευτά»
το ποίμνιο βελάζει μπεεεε και ροχαλίζει,
ας είν’ τα μίντια καλά, που ρίχνουν τόνους υπνωτικά
και τους εχθρούς του στις εκλογές ψηφίζει.
Καρφώνουν με καρφιά το ψέμα στο μυαλό,
πριν από κάθε χτύπημα και οδύνη,
αρρωγοί στο σύστημα κι’ οι έμποροι ναρκωτικών
που ρίχνουνε στην αγορά
κόκα, μαριχουάνα και ηρωίνη!
Κι› όταν καπνίζει ο λουλάς,
κι’ από την πρέζα η πιάτσα βαριανασαίνει
τ’ αρχοντικό σαλόνι με κοκαΐνη το γλεντά
στη φτωχογειτονιά με μια σύριγγα στη φλέβα
το πρεζόνι από νοθευμένη ηρωίνη αργοπεθαίνει.
Η διαταγή απαγόρευσης του τσιγάρου
δεν περπατά στο δρόμο κάπου ξέμεινε και ρετάρει
την τσέπη και την υγεία του ο Έλληνας αψηφά
η νέα γενιά το θάνατο φουμάρει
ακόμη και η Τουρκία είπε στο τσιγάρο στοπ
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εδώ όμως το κόμμα ελεύθερο θέλει το θεριακλή
μόνον τους ψήφους μετράει
Καπνίζει σαν φουγάρο, όπου σταθεί και όπου βρεθεί
στην ακτή και στο νοσοκομείο
ακόμη και αν απειλείται με φυλάκιση
το τσιγάρο δεν το σταματάει,
ο Ελληνας είναι για το.. τρελλοκομείο.

ΤΟ ΑΝΗΜΕΡΟ ΘΕΡΙΟ
Το ανήμερο θεριό ποτέ δεν πεθαίνει,
γιατί έχει πιει των θεών ιχωρ
τραγουδάει και το έθνος ανασταίνει
με επαναστατικό παλμό
σύμπασα την οικουμένη ευφραίνει.
Ο Μίκης για λίγο ξαποσταίνει
στην μάχη στον αγώνα και πάλι τραβά
νέα ρομφαία μόλις τώρα κραδαίνει
να φέρει πριν φύγει στο λαό τη λευτεριά…
Μάχεται τη μουσική για τον άνθρωπο, και τον πολιτισμό
για τη σκλαβωμένη πατρίδα και τον υπόδουλο λαό
λευτεριά ζητά, δημοκρατία και ειρήνη
ανθρωπισμό και δικαιοσύνη.
Με καρδιά αγνη κι› εμψυχωμένη
την Ελλάδα να δει πριν φύγει ελευθερωμένη
από των τοκογλύφων την αισχύνη
των δωσιλόγων τη στρεβλή ψυχή που πικρό ψωμί
ψήνει
για να γράψει την μπαλάντα του νικητή.
Μίκη άξιο τέκνο της πατρίδας!!
σύμπασα η Ελλάς σε ευγνωμονεί και σε τιμάει
επωνύμως
παρότι η βιολογική σου ηλικία δεν σε βοηθάει
τον Ελληνισμό αναθάρρυσες και σε ακολουθάει
με το θούριο σου μάχεται και τραγουδάει
στα μαρμαρωμένα αλώνια σαν άλλος διγενής,
με τον εχθρό κονταροχτυπήθηκες και βγήκες νικητής.
29/11/2010
(Αφιερωμένο στο Μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη)
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ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Μολόγα μας Διόνυσε Ζαγρέα,
των Ορφικών την ιστορία την ωραία,
όταν ο Δίας μεταμορφώθηκε σε φίδι,
στον κάτω κόσμο τότε που είχες φύγει,
την κόρη του Περσεφόνη πήγε να ίδει.
Οι Τιτάνες πούχαν νικηθεί από το Δία,
να τον εκδικηθούν άρπαξαν την ευκαιρία,
σκότωσαν το γιό του Διόνυσο που έριχνε τα ζάρια,
κοιτώντας στον καθρέφτη να πέφτουν τα εξάρια.
Διαμέλισαν τα μέλη του και τα ιμάτια του,
άθικτη έμεινε μόνον η καρδιά του,
την παίρνει η Αθηνά και την θωπεύει,
και ώ του θαύματος! ο Διόνυσος Ζαγρεύς
και πάλι ζωντανεύει.
Όμως στο εξής ποτέ δεν θα είναι όπως πριν,
μισό χρόνο στον κάνω κόσμο θα μπει,
θα επιστρέφει τον υπόλοιπο στη γη για να τραφεί,
πάντως τον παράδεισο δεν θα τον ξαναβρεί.
Μέσα μας φέρουμε ανθρώπινη και τιτανική φύση,
οι Γερμανοί την τελευταία δεν την έχουν έκτοτε αφήσει
τους σαγηνεύει η δύναμη και συντηρούν τα μίση,
κατ’ άλλους οι Τιτάνες έφαγαν τον Διόνυσο Ζαγρέα,
όπως οι Γερμανοί τώρα τρώνε μια μικρή χώρα παναρχαία
την Ελλαδα μας την ωραία.
Τώρα ο Διόνυσος το θύρσο του κινεί,
και ένα πικρό δάκρυ χύνει,
τη ράτσα του θρηνεί που κάποιος κακός δαίμονας
την μισεί θανάσιμα και τη σβήνει,
αυτός πρόσφερε στον κόσμο τη χαρά με οίνο σταφυλίτη
οι βάρβαροι του έβαλαν φωτιά στο σπίτι
εις ένδειξιν αγνωμοσύνης
Ο Διόνυσος που ’χει ψυχή διττή, ανθρώπινη και θεϊκή,
πάντα χαίρεται πάνω στη Γη, πάντα ματώνει,
το καλό και το κακό πάνε μαζί,
το κακό πιο πολύ τον πληγώνει,
τότε με ένα ποτήρι κρασί, χορεύει και ξεδώνει.
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Η θεία του προέλευση τον εξυψώνει,
η τιτανική ανώμαλα στη Γη τον προσγειώνει.
η κόρη Περσεφόνη τον μελλοθάνατο
με την αθανασία εμψυχώνει,
όταν ταφεί στη γη το σπόρο δυναμώνει,
την άνοιξη νέα βλαστάρια πετάει και ψηλώνει.
Ο τεχνολογικός αιών παίζει πεσσούς,
με γέροντες και στρεβλόψυχους ισχυρούς,
ακόμη του παιδιού δεν ήλθε η βασιλεία,
αυτά γερνάνε στην φθοροποιό ανεργία
πριν ακόμη μπουν στην δημιουργία,
στην διαρκή ανασφάλεια και στην τεχνολογική δουλεία.
Καιρός ο άνθρωπος από τα πάθη του
ν’ απαλλαγεί,
ν’ αποτινάξει τις πλάνες από το νου και την ψυχή,
να διώξει τις προκαταλήψεις που τον βασανίζουν,
να ανατρέψει τις ψεύτικες δοξασίες που του προπαγανδίζουν
του κόσμου μας του συμβατού να δει την ουσία
πέρα από την εξ-ουσία.
Του ουρανού τα αστέρια να ατενίσει
να σκεφθεί το σκοπό της ζωής
ταξίδια να ονειροπολήσει
σαν άλλος αργοναύτης να αποδράσει
από τις οδυνηρές εμπειρίες των πολέμων να ηρεμήσει
να βγει κάποτε στο σύμπαν, έξω από τα όρια της Γης,
το όνειρο της ζωής του να ζήσει
και να διαιωνιστεί σαν κοσμοναύτης.
25/10/2013

Ο ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ ΓΑΠ
Το ψέμα έχει πόδια κοντά
και δεν πάει μακριά.
εκτός και αν εμείς κοιμηθούμε όπως ο λαγός
στην κρυψώνα
και μας περάσει για ηλίθιους
ο Γιωργάκης και η κλεπτοκρατική κονόμα.
Στις εκλογές θα σπάσει του Γεωργάκη ο τσαμπουκάς
δεν θα επιτρέψουμε στην Αμερική
να αλώσει της Ελλάδος τα οχυρά
με τον πολιτικάντη του ΘΑ και ΘΑ.
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Πάψε ρε παραμυθά
χωρίς λεφτά, με δανεικά
τάζεις λαγούς με πετραχείλια
ποιον κοροϊδεύεις ρε φουκαρά;
για να πουλήσεις και της φυλής μας
τα όσια και θεία;
μήπως μας πέρασες για ζωντανά;
Πάρε τη μάνα σου και φύγε μακριά
Εβραιοαμερικάνε της συμφοράς
κάτω τα χεριά απο της Ελλάδος την περιουσία
αισχρά της προδοσίας τα λύτρα
προδοτικό το σχέδιο Αννάν
εσύ είσαι του ΔΝΤ η μεσίτρα.
Η Μακεδονία δεν θα γίνει των σκοπιανών
μποναμάς
στις εκλογές θα παλέψουμε ηρωικά
να μην περάσει η προδοσία
ο λαός θα σου πεί : «ταν ή επί τας»
τελείωσε η δική σου εγκληματική μαφία
τώρα στου Γουδή θα οδηγηθείς
και στη λίμνη Αχερουσία.
20/8/2009

ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΚΟ ΠΥΡ
Υποτίθεται ότι με τον Υπολογιστή
γίναμε πιο σοφοί και ευτυχισμένοι;
Ψέμα! αυτός έδωσε έξυπνο όπλο στην κλεπτοκρατία,
να κλέβει και το ίχνος της να μην μένει
ελεγκτική αρχή ουδεμία,
ευρηματική λογιστική
εις βάρος των πολλών καταστροφή,
μας έριξε φοβερή ΑΔΙΚΙΑ και ΑΝΕΡΓΙΑ!
Είναι το σύγχρονο Προμηθεικό Πυρ,
που έκλεψε η Κλεπτοκρατία από την Κοινωνία
άναψε τη δάδα της Χρηματιστικής
και έκαψε την πραγματική Οικονομία.
Μερικοί θεωρούν υπεύθυνο τον Υπολογιστή
για την κατάσταση μας
όμως αντί να διώξουμε τον Υπολογιστή
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κάλλιο να τον βάλουμε στη δούλεψη μας
ΟΧΙ στην υπηρεσία του τοκογλύφου-τραπεζίτη
για την υποταγή μας.
Θεωρήσατε τη ζωή ότι είναι λουκουμάς
φαί, πιοτό, φραπέ και χωρατά,
χωρίς ΑΓΩΝΑ, αυτάρκεια και σκληρή εργασία
λάθος δρόμο πήρατε παιδιά
και τώρα σας πρόλαβε η ξένη σκλαβιά
και η ξενοκρατία!!
Την ώρα που εσείς παίζατε… αναρχία,
με αμερικάνικα χαϊμαλιά, ναρκωτικά και βία
τοκογλύφοι και οπλέμποροι σας κλέψανε την πανοπλία,
σας πήρανε το Προμηθεικό Πυρ!
τον Υπολογιστή πήρε στη δούλεψη της
η «συμμορία».
Αυτό το αριστούργημα όλων των εποχών
,τους χάρισε πλούτη και αλαζονεία
κι› εσάς σας έριξε στη μιζέρια στη σκλαβιά
στη Νέα Φεουδαρχία
Εμπρός νέοι Διογενείς
αγώνα για Άμεση Δημοκρατία
η Εποχή της Γνώσης σας καλεί
κι’ αυτή βρίσκεται στην Ελληνική Παιδεία.
Εμπρός γένος Ελλήνων!
«Επανάσταση τώρα»!! Να ξαναπάρουμε το Πυρ
της Γνώσης,τίποτα δεν έχει κριθεί,
η ιστορία δεν έχει τελειώσει
«φωτιά και τσεκούρι» στους προσκυνημένους,
στους Οπλεμπόρους, τοκογλύφους και στους βολεμένους!!
Λευτεριά!! στους σκλαβωμένους.
23/2/2011

Ο ΒΛΑΞ ΕΙΔΟΣ ΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Έξυπνοι και εργατικοί
είναι ολίγοι κι’ εκλεκτοί
στο στρατό είναι οι επιτελείς
αυτοί σχεδιάζουν την μελλοντική στρατηγική
και τους τρόπους ενεργείας
αυτοί δίνουν λύσεις νίκης επί του εχθρού και επιτυχίας.
296

ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΙΑ-ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ • Α΄ ΤΟΜΟΣ

Οι έξυπνοι και οκνηροί
γίνονται διοικητές καλοί
έχουν καθαρό μυαλό
και βγάζουν αποφάσεις με ψυχραιμία.
Βλάκες και οκνηροί είναι οι πιό πολλοί
αυτοί είναι εν γένει αβλαβείς
πάνε στην άμαξα καβάλα
κάνουν για όλες τις δουλειές
του ποταμού ακολουθάνε τις ροές
μην αναμένεις απ’ αυτούς,
ούτε μεγάλη ζημιές, ούτε έργα μεγάλα.
Εκείνοι που είναι λίαν επιβλαβείς,
κι’ όπου τους βάλεις ζημιωμένος θε να βγεις,
είναι οι βλάκες και εργατικοί,
δημιουργούν στο σύστημα ανωμαλία
αυτοί έχουν στελεχώσει τη Ελληνική Γρφειοκρατία.
Τους βλάκες να τους προσέχεις φίλε μου,
γιατί αυτοί στερούνται εξυπνάδας,
σπρώχνουν την άμαξα στην αντίθετη μεριά,
παράδειγμα ο ηλίθιος, τρισκατάρατος και εθνοπροδότης ΓΑΠ,
μας έριξε στου ΔΝΤ τον φοβερό Καιάδα.
Συνασπισμός ουτιδανών είναι η κοινωνία,
άθλιο άθροισμα συμφερόντων και μετριοκρατίας,
οι βλάκες αποτελούν την πλειοψηφία,
μυρμηκιασμένο το μυαλό τους από την τυπολατρία
χωρίς το «γρηγορόσημο» δεν δίνουν σημασία.
Παλιά έλεγαν: «Ο τεμπέλης και ο φαγάς
ή χωροφύλακας ή παπάς»
και τα δύο δεν ισχύουν πια,
ο χωροφύλακας παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμμα
η δουλειά πολλή, λίγα τα λεφτά, μην αναμένεις κάποιο θαύμα.
Ο παπάς έχασε τα θεία,
φόβο θεού δεν έχει του διαδικτύου η γενιά,
λιγόστεψαν οι πιστοί, λίγα και τα λεφτά από την εκκλησία,
η τρόικα λιγοστεύει την ιερή μισθοδοσία,
σε κίνδυνο και η «εκκλησιαστική» τους περιουσία!
Τις τελευταίες μέρες προσμετρά η Βυζαντινοκρατία,
το σάπιο κατεστημένο πιασμένο από τα μαλλιά,
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να κρατηθεί θέλει με το φόβο και τη βία,
τώρα που έχασε τα καλάθια και τα αυγά,
να γαντζωθεί θέλει με νύχια και με δόντια στην εξουσία.
Η Ελληνική Βυζαντινοκρατία
σε υπαρξιακή αγωνία!
μακρά συνωμοσία εκμετάλλευσης,
καθυστέρησης και υποκρισίας,
σε βάρος ενός λαού με ένδοξη ιστορία,
ταφόπετρα έβαλε στον Ελληνικό Κόσμο
με τον ιουδαιοχριστιανισμό
Αφρονες εξουσιαστές αγνοήσατε την πατρίδα,
παίξατε και χάσατε την τελευταία σας παρτίδα,
πηγαίνετε τώρα στα… τσακίδια,στο χαμό
για να μπούμε στην νέα εποχή με τον Ελληνισμό
28/12/2010

ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Κρώζουν τα κοράκια του χάους και της αναρχίας
μυριστήκανε σάρκα της προδομένης μας πατρίδας
γαμψονύχηδες του κέρδους και της εθνοκτονίας
φέρνουν εδώ όλα τα τριτοκοσμικά σκουπίδια.
Βιάζουν τη χώρα, δίνουν ιθαγένεια
τους υποδέχονται με ευμένεια
χωρίς γνώση της ιστορίας
πως αλώθηκε η Μικρά Ασία, η Βόρεια Ηπειρος και η Ελληνική αποικία;
απρόσκλητοι τριτοκοσμικοί
αλλοιώνουν των Ελλήνων τη δημογραφική ισορροπία
καταστρέφουν την πληθυσμιακή σύσταση της Πολιτείας
λίαν συντόμως θα κυριεύσουν την Τροία
Όπως πάμε σε λίγο θα γίνουμε ξένοι,
στον τόπο μας
θα είμαστε μειοψηφία.
πλησιάζει μήπως η στιγμή του αφανισμού
και δεν το αντιλαμβανόμαστε;
μήπως σήμανε Ελληνοκτονία;
Ας ρωτήσουμε τότε την Πυθία.
Παραδοθήκαμε αμαχητί σε μιά μικρή μειοψηφία
με ψέματα ίππευσε το άτη της εξουσίας
είναι μέρος της διεθνούς συνωμοσίας;
τούτο σημαίνει προδοσία! παιδιά του Δία!!
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Τάδε αποφάσισε ο λαός στην Εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα.
«Αν κάποιος το δημοκρατικό πολίτευμα……
καταλύσει ή κάποια εξουσία ασκεί ενώ το
δημοκρατικό πολίτευμα έχει καταλυθεί
να θανατωθεί και ο εκτελεστής να μην τιμωρηθεί
η περιουσία του να δημευτεί το 1/10 στη θεά ν’ αφιερωθεί».
Κι έβαλαν όρκο φρικτό:
«Θα θανατώσω με λόγο, έργο, ψήφο
και δια της χειρός
όποιον καταλύσει το δημοκρατικό
πολίτευμα των Αθηνών».
Να τα’ ακούσει το καθεστώς της συγκαλυμμένης Χούντας
που κατέλυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας;
Είναι καιρός.
Βούλωσε τα’ αυτιά σου στις «Σειρήνες» του Διχασμού
ξερρίζωσε την 5η φάλαγγα του ξένου κατακτητού
κάνε παθητική αντίσταση στην νόθα εξουσία
βάλε σε δίκη το Jefrey‘ για εγκλήματα
εσχάτης προδοσίας.
¨Η Ελλάς έχει πείρα του επάρατου Διχασμού
να μη χαθεί η Γαλήνη, η Λογική και η Ομοψυχία
κλείσε το χαζοκούτι της αλλοτρίωσης
μακριά από τα κόμματα της κλεπτοκρατίας
Υπέρτατος νόμος… της Πατρίδος η Σωτηρία
21/2/09

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ
Η προδοσία κι’ ανυπακοή, ξεπέρασε τα όρια ανοχής
και έγινε Ύβρις και Ατιμωρησία
Οι δάσκαλοι αφελληνίσθηκαν, νόθευσαν την ουσία,
Οι νέοι έχουν ζαλισθεί, στο ψεύδος έχουν εθιστεί,
χάσαν το νόημα της ζωής, κατρακυλούν στη βία.
Τα κόμματα έχουν εκμαυλιστεί,
κι’ ως το νωτιαίο μυελό φθαρεί
ανίκανα ν’ ασκήσουν εξουσία
Τα ΜΜΕ σκορπούν ψέμμα, ευτέλεια και βία
να ελέγξουν θέλουνε το Νου, του εύπιστου κοινού
να υποκαταστήσουν εν πολλοίς την πολιτική εξουσία
κι εκείνη παραδόθηκε αμαχητί.
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Η Πολιτεία έχει εκφυλλιστεί,
χαϊδεύει αυτιά και σαν ζητιάνα επαιτεί
τη διεθνή μαφία,
Βαρέως η Δημοκρατία ασθενεί.
την κατασπάραξαν κομματικά θηρία
το Νόμο κανείς δεν τον τηρεί
τον βάλαν στη γωνία.
Ο λαός ψάχνει να’ βρει τη σωτηρία,
παντού όμως το χάος και αναρχία συναντά.
Πού είσαστε του ‹21, του ‹12-›13 και του ‹40 ηρωικά
Παιδιά;
να δείτε την κατάντια της σύγχρονης γενιάς!!
της Εικονικής Πραγματιότητας και Ασυναρτησίας,
Που πήγε εκείνη η γενιά του καθήκοντος
και της φιλοπατρίας;
μια μαύρη παρακμή ρίχνει παντού το δίχτυ της βαρύ,
τα κλειδωμένα μυαλά του Υπολογιστή!!
οσμή παγκόσμιας αναταραχής, παγκόσμιας Δικτατορίας.
Λέμε οι απλοί πολίτες ΝΑΙ στην Αλλαγή,
γιατί στο Σύμπαν «Τα Πάντα Ρει»
ΟΧΙ στην παρακμή, καταστροφή και Οχλοκρατία.
τούτη τη δύσκολη εποχή χρειαζόμαστε Εθνική Συνοχή,
με Αλληλεγγύη κι Ομοψυχία.
Σεβάσου τους θεσμούς σαν κόρη οφθαλμού
Βούλωσε τα’ αυτιά σου στις «Σειρήνες» του Διχασμού
«ξερρίζωσε» τα «Σοράκια» του διεθνιστή Μεσσία
¨Η «Ωραία Ελλάς» πλοίο καλού προορισμού
να μη χαθεί η άγκυρα, ο μπούσουλας κι η Αξία
Υπέρτατη εντολή… της Πατρίδος η Σωτηρία.
2/2/2009

ΦΟΒΑΜΑΙ
Δικαίωμα μου να φέρομαι απάνθρωπα
και φρικαλέα
στη Γαλιλαία και στην Παλαιστίνη
και παντού στη Γη
γιατί σου εξομολογούμαι φοβάμαι πολύ,
ακόμη και όταν επικρατεί γαλήνη.
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Φτιάχνω διαχωριστικά κυκλώπεια τείχη!!
Τείχος του Αίσχους και Σιδηρούν Παραπέτασμα
γιατί φοβάμαι τον γείτονα μου
τα πλούτη μη μου πάρουν και τη σκλαβιά μου.
Είμαι ρατσιστής,
εγώ που έζησα τους Ναζί στο πετσί μου,
τώρα αναπολώ της Βέρμαχτ την Ισχύ.
ζωγραφίζω αγκυλωτούς σταυρούς
και τους Ναζί αναπολώ στην προσευχή μου.
Σκοτώνω τα παιδιά και τα μωρά
του μουσουλμάνου γείτονά μου
για να μην τα βρω αύριο μπροστά μου
σπάζω χέρια πόδια με βαριά
για να μην πετροβολούν τα τάνκ.
Δολοφονώ προληπτικά τους αντιπάλους
από μακριά,
με ακριβή βολή έτσι για πλάκα χάριν σκοποβολής
και χωρίς οίκτο και αιτία
γιατί φοβάμαι τη δική τους ανταρσία…
Γκρεμίζω ανελέητα τα σπιτικά τους
γιατί φοβάμαι ότι μέσα εκεί φωλιάζουν
τα τρομοκρατικά φαντάσματα τους
και οι μπουλντόζες μου δουλεύουν ασταμάτητα μπροστά τους
Φυλακίζω στην έρημο, της ελευθερίας τους
πετροβολητές,
μέσ’ στα φίδια, τους σκορπιούς και τις οχιές
γιατί φοβάμαι μήπως γίνουν κάποια μέρα
καμικάζι βομβιστές.
Δεν αφήνω τα παιδιά τους να μορφωθούν
γιατί φοβάμαι από το Φως μήπως τυφλωθούν
όμως δεν πειράζω την Ισλαμική θρησκεία
γιατί διατηρεί σκλαβιά, αμορφωσιά
και στερεί του ατόμου την ελευθερία
εξ άλλου αυτή είναι Αβραμική θρησκεία.
Φοβάμαι να μην παραβώ τις εντολές
αυτές που έγραψε ο Γιαχβέ στις Αγιες Γραφές:
«πάνω στη Γη εσύ είσαι ο ‘εκλεκτός λαός’ μου»
και δεν συμφιλιώνομαι με άλλες προσταγές
καθότι εγώ τον λάτρεψα Κύριο το Θεό μου!
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Φοβάμαι τους προφήτες και τα Ιερά Βιβλία
γιατί από μικρό με ντόπαραν
με άκρατο Φόβο Θεού με του Ταλμούδ τη Βία!
Θεωρώ τους άλλους θεούς παρακατιανούς,
ειδωλολάτρες και εχθρικούς
ιδίως το 12 θεο: Απόλλωνα, Αθηνά, Ερμή… και Δία
τους θεωρώ επανστατικούς,
ειρηνικούς ανατροπείς της κοινωνίας.
γι’ αυτό τους γκρέμισα 17 αιώνες πριν
και έβαλα στους Ρωμιούς το δικό μου χριστιανισμό
αίρεση του Ιουδαισμού
δια πυρός, σιδήρου, λοστού και απολυταρχίας.
Ακόμη και τον Αλλάχ φοβάμαι, παρότι ξεναδελφός μου
τα εδάφη θέλει να του επιστρέψω από το κρατίδιο μου
αυτά που κέρδισα με μάχες και με αίμα
ποτέ δεν θα του τα επιστρέψω με την πέννα.
Γκρεμίζω αλλοεθνείς ναούς, καίω βιβλιοθήκες
διατάζω «ες γην φερειν» τα ιερά,
καίω βιβλιοθήκες
τον Παρθενώνα; κι’ αυτό θα γίνει με τη σειρά του,
εν καιρώ χωρίς βιασύνη θα τινάξω τα πέταλά του.
Τα μίντια μου σκορπούν παντού δογματισμό,
χάος, σύγχυση και Α-λογία
γιατί φοβάμαι οτιδήποτε διαφορετικό,
διάλογο, έρευνα, κριτική και αυτογνωσία.
Βαφτίζω κάθε αντίθετη άποψη «Αντισημιτισμό»,
την επανάσταση των Παλαιστίνιων καλώ Τρομοκρατία
εξουδετερώνω κάθε λόγο προς το θύμα φιλικό
πιο πολύ όμως φοβάμαι την Αλήθεια, παρά τη Βία.
Φοβάμαι ότι είν’ αδιέξοδη αυτή μου η πορεία,
γιατί ένα λαό που πεθαίνει για την Ελευθερία
δεν τον λυγίζει η Κατοχή, οι σφαίρες και η μοχθηρία!!
αλλά τώρα τι να κάνω;
Έχω μπει σε αδιέξοδη πορεία.
Όμως θα εξομολογηθώ το πιο κρυφό μου μυστικό
φοβάμαι μήπως και δεν αξιωθώ να δω
το Όραμα του Κυρίου ημών και των Προφητών,
της ζωής μου τη Μεγάλη Ιδέα,
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το Μεγάλο Ισραήλ, στα εδάφη των Γραφών
πέραν της Ιουδαίας.
Αλλά φοβάμαι ότι η φάση η τελική,
θα αποδειχθεί άκρως δύσκολη,
ή και καταστροφική
μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμιο Ολοκαύτωμα
και ανθρωπιστική Καταστροφή!
Φοβάμαι τη Δικαιοσύνη, τη Νέμεση και την Ειρήνη
γιατί με καταδιώκει και κάποια Ερινύα
φοβάμαι τον ίσκιο μου και τον διπλανό μου,
ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό μου
μην πέσει θύμα κάποιου βομβιστή
και το παιδάκι το δικό μου.
Βιώνω ένα φαύλο κύκλο, ατέρμονα, παράλογο,
σπειροειδή
κι’ εξάγω Φόβο, παντού στην Οικουμένη,
σπέρνω πολέμους, ληστρικές επιδρομές, διαφθορά,
τρόμο, αίμα και καταστροφή,
ενώ ζητώ Ειρήνη νεκροταφείου
καταστρέφω την Παλαιστίνη υποταγμένη.
Η συνείδηση μου είναι κίβδηλη, σπασμένη
είναι της φυλής μου η αιώνια μοίρα
νάναι καταραμένη
φεύ! τα χρήματα και η ύλη δεν την έκαναν
ευτυχισμένη.
Βάζω τους ξένους για μένα να πολεμούν
(Άγγλους, Γάλλους, Αμερικάνους και μισθοφόρους Τριτοκοσμικούς)
άλλοι σκοτώνονται στη δούλεψη μου
διαιρώ τους λαούς εγώ της Γης ο λαός ο «εκλεκτός»
ν’ αυξάνει ο πλούτος και η δύναμη μου.
Κατάσταση σχιζοφρενική και παρανοϊκή
άφθονο τρέχει αίμα, πόνος, δάκρυ και οδύνη
χωρίς καμιά προοπτική για Νίκη και για Συνδιαλλαγή
ή για μια μόνιμη στη Μέση Ανατολή Ειρήνη.
Για ένα πράγμα μόνον σκληρά μετανοώ με οδύνη
δολοφόνησα τον Ελληνικό Πολιτισμό και έφερα την θεοκρατία
και τον δογματισμό
τον πρώτο και καλύτερο πολιτισμό που γέννησε η Γη
έκτοτε ο κόσμος κατρακύλησε στον πρωτογονισμό,
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όρα Ισλαμισμό, Χριστιανικό και τον δικό μου τον Ιουδαϊσμό
απόκτησα πλούτη, έχασα την Ειρήνη.
19/02/04
(Αφιερώνεται στις Παλαιστίνιες και Ισραηλινές μάνες
που χάνουν τα βλαστάρια τους)

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά
ήταν αναρχοεπαναστικά
και επαναστατικά αναθρεμένα
έκαναν την επανάσταση «made in USA»
έφεραν τη νέα χούντα Ιωαννίδη
και έδιωξαν του Παπαδόπουλου την παλιά.
Η νέα χούντα Ιωαννίδη ήταν κατά τυχη εβραικιά
έκανε την κραταστροφή της Κύπρου με τον Αττίλα
έφερε πίσω τους πολιτικούς από τα παλιά
και γιόρτασε τη Δημοκρατία
Εδιωξε η χούντα ΠΑΠ ένα βασιλιά
τα παιδιά του Πολυτεχνείου έφεραν τρεις,
βαρώνους δέκα τρεις
και 300 μόνιμους κηφήνες.
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά ήταν «δημοκρατικά»
ως τα μπατζάκια
άνοιξαν τον ασκό της δημοκρατίας
αλλά δεν πρόσεξαν καλά
και από μέσα βγήκε η Κλεπτοκρατία στα κρυφά
και τα έκαναν όλοι μαζί ‘πλακάκια’.
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά ήταν κομματοποιημένα
ανήκαν σε δημιουργική γενιά
δεν βολεύονταν με λίγα λεφτά
έμαθαν να καταλαμβάνουν σχολές…θέσεις-κλειδιά
να ζουν μποέμικα με μίζες, κλεψιές, δανεικά
και με κλεμένα.
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά
ήταν μια ‘χαρισματική’ γενιά και όχι σαν
εσένα και εμένα
έστριψαν το τιμόνι όλο «σοσια-ληστρικά»
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το όχημα τουμπάρισε και πνίγηκαν όλοι στα δανεικά
εκτός απ’ αυτούς που ζουν ωραία και καλά
με λεφτά ξένα.
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά
είναι λίαν επινοητικά
τώρα που οι τοκογλύφοι ζητούν πίσω τα δανεικά
έβγαλαν προς πώλησιν, των προγόνων τα κειμήλια
και της γιαγιάς τ’… ασημικά.
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά
είναι και ‘ευρηματικά’
επαναστάτες της αρπαχτής και της οκάς
τώρα που χρεοκόπησαν το μαγαζί
βρήκαν τη λύση μονομιάς
«ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ».
Του Πολυτεχνείου μια Οβριά κορασίδα
λίαν επαναστατικιά ανεδείχθη ηρωίδα
φώναζε δυνατά «Εδώ Πολυτεχνείο-Εδώ Πολυτεχνείο»
τοτε άνοιξαν της Κύπρου μας το σφαγείο
την πλήρωσε ο λαός
με θέσεις υψηλές και πολλά κιλά χρυσίον
Αλλα δύο καλόπαιδα του Πολυτεχνείου
τα παρέλαβε λιμουζίνα της Πρεσβείας
πριν τα άρματα φθάσουν στο ύψος του Μουσείου
Αυτά έγιναν τρανοί υπουργοί σε παραγωγικά υπουργεία
και αφού τρελά τα οικονόμησαν
προτίμησαν την αυτοεξορία
Των οπλικών συστημάτων ο διαχειριστής
στο ζειμπέκικο ο πιό τσαχπίνης χορευτής
στη μίζα και στο μέλι λίαν επιρρεπής
του μεγάλου αρχηγού το κολλητάρι
στο παλάτι του Κορυδαλλού διαμένει το παλληκάρι
Του Πολυτεχνείου τα παιδιά, με καταγωγή εξ Εσπερίας
ιδρύσαν στο Μαξίμου Αναπτυξιακή ΕΠΕ
της Αρχαιολογίας
Μεσιτικό Γραφείο διεθνούς προβολής και ακτινοβολίας
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.
15/2/2011
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ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ
Τ’ αντρειωμένου ο θάνατος είναι Ελευθερία,
και του προδότη η αμοιβή ποινή
εσχάτης προδοσίας,
ισοδυναμεί με θάνατο και παντοτινή δουλεία.
Της Κύπρου οι κατακτητές,
«ανανιστές» προδότες έχουν στην υπηρεσία,
χρήματα τους δίνουν άφθονα,
όχι όμως και ηθική Αξία.
Τους δίνουν θέσεις υψηλές,
παράτες, αξιώματα και λοφία,
ο μόνιμος τους συνοδός είναι το όνειδος,
για της πατρίδος την προδοσία
το πώς τους ψηφίζει ο λαός;
είναι άλλη ιστορία.
Και τώρα ας πάμε στα ηρωικά παιδιά,
τι κι αν τους έκλεισαν φυλακισμένους,
στις φυλακές υψίστης ασφαλείας,
τους είχαν αλυσοδεμένους,
στα αγκαθωτά συρματοπλέγματα απομονωμένους,
να κάμψουν δεν μπόρεσαν τους ανδρειωμένους.
Τραγουδώντας στην αγχόνη στήθηκαν,
του Ηντεν και Χάρτινγκ τις διαταγές αψήφησαν,
συνεργασία με τον εχθρό αρνήθηκαν,
κάλλιο Αγχόνη και τα Φυλακισμένα Μνήματα,
ΟΧΙ στην παράδοση ! για την Κύπρο μας μαρτύρησαν.
Μόνο μια χάρη από το διαβάτη ζήτησαν:
-Να τους πληρώνουμε του μνήματος το νοίκι,
να μην τους βγάλουν βέβηλοι, τουρκομογγόλοι
και τυμβορύχοι
-Να τους επισκεπτόμαστε οι Έλληνες τακτικά,
-Πάντα ενωμένοι να είμαστε σαν γροθιά
και κάποια μέρα να γιορτάσουμε μαζί τη Νίκη.
-Η διχοτόμηση και κατοχή σύντομα να λήξει,
-Ο χώρος τούτος πάρκο-θυσίας να καταλήξει,
-Να παραδειγματίζονται οι λαοί Ανατολής και Δύσης,
Να οικτίρουν της Αλβιόνος την κακούργα φύση.
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-Να λουζόμαστε οι πανέλληνες στις θάλασσες της Αφροδίτης,
-Ν’ αγωνιζόμαστε δυναμικά μέχρι η Κατοχή να λήξει,
-Να μην ξεχάσουμε της Κύπρου μας τ’ ατέλειωτα δεινά,
Να μην δεχθούμε τα νέα σχέδια Ανάν
μέχρι να έρθει η ποθητή η λύση.
Να μην ξεχάσουμε του σφαγέα Κίσινγκερ την προδοσία,
να ξερριζώσουμε τα δόντια του Αττίλα από το βορά
να ρίξουμε το σύρμα που ξεσκίζει της Κύπρου μας τα σωθικά,
και να γιορτάσει η Κύπρος μας τη Λευτεριά.
Αγαπημένοι μας νεκροί,
η Μάνα Ελλάδα σας τιμά,
με το δάφνινο τούτο στεφάνι,
που καταθέτουμε σήμερα
στο σεπτό μνήμα σας μπροστά
εμείς οι απόστρατοι Έλληνες Αξιωματικοί, των πολέμων οι βετεράνοι.
Κλείνουμε το γόνυ μας ευλαβικά,
αιώνια τιμή και δόξα η μητέρα Ελλάς σας στέλνει
με τέτοια ηρωικά παιδιά που αψήφησαν το θάνατο σαν Εσάς,
η Ελλάδα μας ποτέ δεν πεθαίνει.
6/3/2010
Σημείωση:
Το ποίημα αυτό εγράφη προς τιμήν των 13 παλληκαριών-μαρτύρων της ΕΟΚΑ
(1953-1959) για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό:
1) Μιχάλη Καραολή
2) Ανδρέα Δημητρίου
3) Ιάκωβου Πατάτσου
4) Ανδρέας Ζάκος
5) Μάρκος Δράκος
6) Γρηγόρης Αυξεντίου
7) Στυλιάνός Λένας
8) Κυριάκος Μάτσης
9) Χαρίλαος Μιχαήλ
10) Μιχαήλ Κουτσόφτας
11) Στέλιος Μαυρομμάτης
12) Ανδρέας Παναγίδης
13) Ευαγόρας Παλληκαρίδης
Αυτοί έπεσαν υπέρ πατρίδος, άλλοι στην αγχόνη της φυλακής και άλλοι από το
βόλι του κατακτητή, όλοι δε είναι θαμμένοι στα Φυλακισμένα Μνήματα
για να θυμίζουν στον επισκέπτη το:
«Ω ξειν αγγέλλειν ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»
(Συμωνίδης ο Κείος)
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ΤΟΤΕ Η ΥΒΡΙΣ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ
Αναρωτιέσαι φίλε μου πως φθάσαμε ως εδώ;
στα σαγόνια των καρχαριών
στον ταραγμένο ωκεανό να κάνουμε βαρκάδα;
περίγελως να γίνουμε των σκυλιών;
των υαινών τροφή η ένδοξη Ελλάδα;
Η ιστορία είναι παλιά
η προδοσία δεν άρχισε τώρα στην Ελλάδα
σέρνεται από το Πολυτεχνείο και μετά
τώρα αισθανόμαστε των μέτρων την κρυάδα
όταν τα οράματα στη νέα γενιά έχουν σβήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν οι ηγέτες περιφρονούν το λαό
αγνοούν τη λαϊκή κυριαρχία
την Καγκελάριο έκαναν αρχηγό την τρόικα εξουσία
τότε έχει χαθεί της δημοκρατίας η ουσία
όταν η ελπίδα αποδημήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν οι πολλοί έχουν παρασυρθεί
από το κέρδος, τη διαφθορά και την κραιπάλη
βάζουν στη γωνία Αξίες και Ηθική
τότε ο λαός αδυνατεί να τα βγάλει πέρα στη βιοπάλη
όταν το ίδιο χρεοκοπημένο κατεστημένο θέλει να μας κυβερνήσει
Τότε η Ύβρις είχε επικρατήσει.
Όταν ο λαός μάθει να ζει με δανεικά
χωρίς ιδρώτα, εργασία και δημιουργικό μεράκι
πουλά τη γη του, τα όσια και ιερά
γλώσσα, ήθη, έθιμα και της γιαγιάς τα’ ασημικά
όταν η διαφθορά σαν τον καρκίνο τον έχει διαλύσει.
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Οι γείτονες μας «γην και ύδω»’ διεκδικούν
και εμάς δεν μας καίγεται «καρφάκι»,
η γη έπαψε να παράγει αγαθά
κι’ οι φάμπρικες σε άλλες χώρες πήγαν ταξιδάκι
όταν οι ξένοι λύκοι εφορμούν και τα δίκαια μας έχουν καταπατήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν ο λαός τους προγόνους του δεν τιμά
τους απογόνους του χρεώνουν οι τοκογλύγοι
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ζει πλουσιοπάροχα με δανεικά
και όταν η κλεπτοκρατία τα κλοπιμαία δεν γυρίσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν χαθεί η κοινωνική συνοχή
η εθνική υπερηφάνεια εκλείψει
Μόρφωση, Ερευνά, Παιδεία κομματικοποιηθεί
και οι νέοι μας μεταναστεύουνε στη Δύση
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν το Κράτος αυτοδιαλυθεί,
τον Νόμο τον έχουν καταργήσει
το Σύνταγμα έχει ξεκουρελιασθεί
και η εθνική υπερηφάνεια του Ελληνα εκλείψει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν το έγκλημα, η βία και η αναρχία διογκωθεί
η χώρα καταληφθεί από ξένα στίφη
τα εθνικά μας θέματα έχουν παραμεληθεί
και η Τουρκία στο Αιγαίο, Κύπρο και Θράκη έχει
στρογγυλοκαθίσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Οταν ο λαός από υπερκατανάλωση καταληφθεί,
όταν το «μέτρον» έχει λιποτακτήσει
όταν κλέφτες, ψεύτες, λωποδύτες
τη χώρα έχουν αφανίσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η αφροσύνη και πλεονεξία αφθονεί
οι νέοι σχόλη και οκνηρία έχουν προτιμήσει
όταν ο λαός φιλόπλουτος γίνει και στη χλιδή το ρίξει
όταν η Ελλάδα στις διεθνείς αγορές επαίτισσα έχει καταντήσει
τότε η Υβρις έχει επικρατήσει.
Όταν σπαταλάει το χρόνο του στα καφενεία
και στις αργίες
όταν κάνει καταχρηστικές απεργίες
όταν στερήθηκε την αξία του Μέτρου και της Ηθικής
έχασε τη Σωφροσύνη και τη Λογική
το μοναδικό του ενδιαφέρον είναι πως εύκολα να τα οικονομήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν ένας λαός στηρίζει φαύλους ηγέτες
λωποδύτες, διεφθαρμένους ψεύτες
χωρίς ποτέ να τους αμφισβητήσει
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δίνει συγχωροχάρτια σε πολιτικές μαριονέττες
και δεν κάθεται κάτω τα οικονομικά του να μετρήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η Ελλάδα έπαψε να ακτινοβολεί
και ο πολίτης δεν κάνει αυτοκριτική και αυτογνωσία
αλλά σύρεται και φέρεται από τα διεφθαρμένα ΜΜΕ
έτσι κατά τύχη
στην ηθική χρεωκοπία και στη σκέψη
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν οι νέοι θέλουν να γίνουνε γιατροί, δικηγόροι,
μηχανικοί, διευθυντές,
Golden boys, τραπεζίτες και του εύκολου κέρδους
θεριστές,
αισθάνονται για τα χειρονακτικά επαγγέλματα ντροπή
και την πραγματική οικονομία έχουν περιφρονήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν οι αγρότες απαρνούνται τη γη
προτιμούν καφετέριες, τεκέδες και ξενύχτια
και ας τρέχουν τα έξοδα της ζωής στα ύψη
με κάρτες πιστωτικές
και από των γονιών το πενιχρό χαρτζιλίκι
κάνουν ‘αραλίκι’
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν το δόγμα την πρακτική του βίου αντικαταστήσει
η ιδεολογία το πνεύμα συσκοτίσει
η κομματοκρατία το γενικό συμφέρον βάλει σε κρίση
ο κρατικοσυνδικαλισμός την παραγωγή εξοβελίσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η εργασία γίνει απασχόληση και μάλιστα μερική
όταν η ξενόφερτη θρησκεία την πατρώα θρησκεία αντικαταστήσει
όταν απροετοίμαστο σε βρει κρίση οικονομική
και δεν έχει πρόνοια η Πολιτεία ούτε συσσίτια
να δημιουργήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν ο νέοι εγκατέλειψαν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές
έπεσαν σε άχρηστες και πολυετείς σπουδές
σε συλλογή τίτλων, χωρίς αντίκρισμα και αξία
παρά μόνον σαν χαρτί…. υγείας
και όταν τα προγράμματα τα σχολεία δεν έχουμε αναθεωρήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
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Όταν οι νέοι έχασαν το πολυμήχανο του Οδυσσέα,
την προσφορά στην οικουμένη του Προμηθέα,
την ορμή του Αχιλλέα,
βάρβαρα συνωστίζονται στις πόλεις μας πλήθη
καταστρέφουν πόλεις, δημογραφία,
προσβάλλουν το περιβάλλον και τα ήθη
χωρίς να έχουμε τη συνολική ζημία συνειδητοποιήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν ρυπαίνουν τους τοίχους με συνθήματα σαχλά
εφόρεσαν χαλκάδες σαν τους αγρίους
σε μύτες, χείλια και κοιλιά
μοιάζουν σαν αρκούδες με χαϊμαλιά
χωρίς κοινωνική συνείδηση και ευθύνη του πολίτη να τους συνετίσει
η γενιά που στο Πολυτεχνείο δεν έχει επαναστατήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η γνώση έγινε είδος εν αχρηστία
την σήμερον ημέραν μόνον το κέρδος έχει αξία
οι νέοι συνωστίζονται στη δημοσιοϋπαλληλία
άδειασαν τα χωριά και η επαρχία
και με εκατομμύρια λαθρομετανάστες έχουμε γεμίσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν τα λαμπρά μυαλά οδεύουν για εξαγωγή
σπανίζουν οι δημιουργοί και οι παραγωγοί
οι κλέφτες, απατεώνες και λωποδύτες δεν έχουν ακόμη δικασθεί
οι εγκληματίες για εσχάτη προδοσία ταξιδεύουν ελεύθεροι στην αλλοδαπή
τα ΜΑΤ με χημικά έχουν ραντίσει τον κόσμο που έχει αγανακτήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν προς το παρόν κανένας πολιτικός δεν έχει μεταμεληθεί,
ούτε έχει αυτοκτονήσει
η ψευτοδημοκρατία τα πνεύματα έχει συσκοτίσει
οι γκαουλάιτερ του 4ου Ράιχ παντού έχουν εισχωρήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η Δραχμούλα δολοφονήθηκε από το Ευρώ
που τ’ αγοράζουμε με τόκο αστρονομικό από το Γερμανό
σάρωσε τις εξαγωγές μας στις αγορές
η οικονομία σέρνεται και δεν μπορεί να ορθοποδήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν χάθηκε κάθε ευκαιρία για ανταγωνισμό
ληστές μας πήραν ακόμη και τη βασική σύνταξη ή μισθό
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δίχως να μας αποζημιώσουν για τα δάνεια τα κατοχικά
τώρα μας χλευάζουνε αηδιαστικά
και κανένας δεν έχει τον καναπέ αφήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Όταν η υποτελής Πολιτεία δεν αντιδρά
παρά μόνον νέα εξοντωτικά μέτρα να θεσμοθετήσει.
Ζήτω η Νέα Τάξη!!!, Σκάσε και μη μιλάς
ευκολόπιστε και χιλιοπροδομένε Έλληνα
έπεσες στην παγίδα που οι εχθροί σου είχαν στήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Χωρίς οι ‘μωροφιλόσοφοί’ μας να το έχουν προνοήσει
του «Όφεως» ο εναγκαλισμός μας είχε από καιρό
κεντρίσει
τότε κανένας δεν ανησυχούσε για την κρίση
το αντίθετο, όλοι είχαν αισιοδοξήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Η ευρωζώνη έχει γητέψει το Σημίτη,
γίναμε Ευρωπαίοι, δεν θα δούμε άλλη κρίση,
η ψωροκώσταινα έχει στην ιστορία αποδημήσει
έλεγαν αυτάρεσκα: «τώρα ανήκομεν εις την Δύσιν»
Τότε η Ύβρις είχε επικρατήσει.
Όμως η τραγωδία δίχως εξαγνισμό δεν μπορεί να κλείσει
το έγκλημα δίχως τιμωρία θα συνεχίσει
αν ένα αδίκημα μείνει ατιμώρητο, όταν όλη την κοινωνία
έχει αδικήσει
Ο απομηχανής θεός, ο Λαός, αν τελικά δεν μιλήσει
Τότε η Ύβρις έχει επικρατήσει.
Ο λαός και η Ανάγκη θα φέρει τα πάνω κάτω
αυτός θα δώσει τη σωτηρία και τη λύση
τελικά το δίκαιο θα επικρατήσει
Η Ελλάδα και πάλι θα μεγαλουργήσει.
24/5/2010

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ
Φωνή λαού οργή θεού,
ο λαός είναι πολύ οργισμένος,
τον έκαναν φτωχό, ταπεινωμένο,
είναι όμως όσο ποτέ ενωμένος και αποφασισμένος,
και λαός ενωμένος ποτέ ηττημένος.
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Όταν υποθηκεύεται η πατρίς του,
όταν τσαλακώνεται η τιμή του,
τότε στην πολιτεία ξεσπάει η οργή του,
ακόμη και των αντιλαικών θεσμών θα φέρει
την ανατροπή τους.
Όταν οι «υπηρέτες» του λαού γίνονται εξουσιαστές,
κλέφτες, ψεύτες, μακελάρηδες και εκμεταλλευτές,
οι λαοπρόβλητοι γίνονται «βολευτές»,
τότε ο λαός εξοργίζεται και επαναστατεί,
ο τύραννος σύντομα θα πέσει και θα εκδιωχθεί.
Όταν βέβηλοι βουλευτές,
των πολυεθνικών γίνονται γραμματοκομιστές,
του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου δουλευτές,
τότε ο λαός πένεται και δυστυχεί,
το βρώμικο πολιτικό σύστημα πάει για ανατροπή.
Ερήμην του νοικοκύρι αλλάζουν τα πάντα,
τον λαόν τον βάζουν στην μπάντα,
μόνον την Αγορά να εξυπηρετεί,
τα νούμερα να ευημερούν και ο λαός να δυστυχεί.
Όταν βρωμίσει η πολιτική,
μεταδίδει σήψη στο λαό και δυστυχία,
τότε το κράτος διαλύεται και βαριά νοσεί,
το ψάρι βρωμάει από την κεφαλή
και το μεταδίδει στην κοιλία.
Σήμερα φθάσαμε στο σημείο μηδέν,
κλέφτες, ψεύτες,λωποδύτες πολιτικοί, όφελος ουδέν,
μόνον φόρους, χαράτσια, εισφορές και καταστροφή,
οι «συνεργάτες» των τροϊκανών να πάνε φυλακή.
Ελευθερομασόνοι-ιλλουμινάτοι της διεθνούς μαφίας,
κρύβονται πίσω από «αχυρανθρώπους» της εξουσίας,
ο λαός εξοργίζεται και ξεσπαθώνει,
τους προδότες κράζει, φτύνει και γιαουρτώνει.
Τους προειδοποιεί, αλλά δεν τους σκοτώνει,
αν δεν λάβουν το μήνυμα τότε η «πλάκα» τελειώνει,
θα πάνε φυλακή, κανείς δεν την γλυτώνει,
τον έσχατο λόγο έχει η Αγχόνη.
11/10/2011
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Ω! ΞΕΙΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ…
Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε πεθαίνουμε
ποιος ο σκοπός μας στη Γη δεν ξέρουμε;
από πού ερχόμαστε και που πηγαίνουμε;
ποτέ μας δεν μαθαίνουμε,
καθώς στον Άδη κατεβαίνουμε,
ταξίδι στο πουθενά γευόμαστε,
καλύτερα δεν θάταν στη ζωή να μην ερχόμαστε;
Όλοι ταξιδεύουμε στου χρόνου το ποτάμι,
άλλοι βιάζονται να πάνε στο τέρμα,
κι’ άλλοι πάνε αντίθετα στο ρεύμα,
μερικοί έχουν καβαλημένο το καλάμι,
οι φιλόσοφοι στην όχθη το νερό
βλέπουν αδιάκοπα να κυλάει,
ποιος άραγε μας κυνηγάει;
Με το «άγιο μύρο» από νήπια μας μυρώνουν,
με φόβο, στερεότυπα και απαγορεύσεις
το μαστιγώνουν,
με κακά πρότυπα στο σχολείο και στο σπίτι μας μεγαλώνουν,
στο «πλυντήριο» των «πολυμέσων» μας αποχαυνώνουν
και όταν γίνουμε πολλοί σε πολέμους μας σκοτώνουν.
Ο άνθρωπος έχασε τα λογικά του,
ξέχασε να συζητάει, ο διάλογος τον κουράζει
έχασε τη λαλιά του, έμαθε να βελάζει
στα πολυεθνικά αφεντικά του
έμαθε να υπακούει,
κι όμως νοιώθει ελεύθερος γιατί ψηφίζει.
Ασπονδοι «φίλοι» και εχθροί του,
νέα μέτρα συνεχώς του επιβάλλουν,
σε βαθύ κώμα τον έχουν βυθίσει,
σε άλλους κόσμους τον έχουν αποδημήσει
κι’ όμως αυτός δεν αντιστέκεται, ελπίζει.
Του πήραν την Αξιοπρέπεια, Αιδώ και Δίκη,
τον έκαναν αφερέγγυο και τρωγλοδύτη,
ίχνος αλληλεγγύης και φιλευσπλαχνίας
δεν του έχουν δείξει,
άτεγκτοι σφίγγουν τη θηλιά που θα τον πνίξει
σαν νάταν αυτός και όχι αυτοί εγκληματίας θύτης.
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Το Σιδηρούν Γένος μεταλλάχθηκε σε πλαστικό,
την πυρηνική βόμβα κατέβασε από τον Ήλιο στη Γη,
έκαψε πόλεις και ανθρώπους
τώρα φτιάχνει μαζανθρώπους
δεν ισχύει πιά το «καλό κ’ αγαθό»,
σε φουρτουνιασμένο πέλαγος βυθίζεται το όν υλιστικό.
Περιφρόνησαν Ιλιάδα, Οδύσσεια και Ορφέα,
ασπάσθηκαν ξενοθεούς και Εβραία μητέρα,
λησμόνησαν το Λεωνίδα των Θερμοπυλών
, καταδίκασαν σε θάνατο το Σωκράτη,
ψυχή και σώμα γεμάτη με καρκίνο και Ατη.
Φιλάει σάπιες μεσαιωνικές εικόνες,
περιφρονεί αριστουργήματα και Παρθενώνες
μετάνοιες κάνει σε λείψανα, οστά και «ιερές ζώνες»,
λησμόνησε ακόμη και των προγόνων του τους αγώνες.
Προσκυνάει μαυροφορεμένους ρασοφόρους,
έχασε των προγόνων τους τους πνευματικούς πόρους,
πιστεύει σε εξουσιαστές κι’ αγύρτες,
σε κλέφτες, ψεύτες πολιτικούς και λωποδύτες.
Λησμόνησε τους τους πατρώους θεούς,
προσκυνά του Μαμμωνά το χρήμα,
πισωπλάτησε την Αρετή,
έπεσε μονός-διπλός στην Ύβρη και το κρίμα.
Αγκάλιασε βία και υποκρισία,
έβαλε τους φιλοσόφους σε αχρηστία στη γωνία,
ανέβασε τέκτονες, ιλλουμινάτους στην εξουσία
οι τοκογλύφοι-επενδυτές τώρα έχουν τα πρωτεία,
σε τσαρλατάνους, γυρολόγους,
και προπαγανδιστές έδωσε αξία,
Χαίρε!! Νέα Τάξη της αταξίας και της κακουργίας!!
Έσβησε το ιερόν πυρ της Αληθείας,
στέρεψε το Λάλον Ύδωρ της Κασταλίας,
μπήκε στο περιθώριο η Δίκη και Δικαιοσύνη,
η Νέμεση πλέον δίκαιο δεν δίνει
όλα τώρα τα πλακώνει η Κακία και η Λησμοσύνη.
Δεχόμαστε σφοδρή επιδρομή από λαθρομετανάστες,
ουδόλως ενοχλούνται οι ημέτεροι δυνάστες,
τα προβλήματα των γηγενών πέφτουν στο κενόν,
το μηδέν δεν έχει ψυχή, ούτε το χάος έχει τελειωμό.
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Της Πανδώρας άνοιξαν το κουτί,
τώρα μας κατασπαράζουν δράκοι, βδέλλες και αετοί,
προϊόν συνωμοσίας ήταν η Χρεοκοπία,
ο λαός απαιτεί στην αγχόνη ο αρχιπροδότης ΓΑΠ να οδηγηθεί
ο αρχιεγκληματίας εσχάτης προδοσίας.
Παντού καταστροφή σωστός Αρμαγεδδών,
ερήμωση και θάνατο έφερε ο υπερδανεισμός,
ο λαός λιμοκτονεί και αυτοκτονεί αναφανδόν,
οι Ερινύες πλησιάζουν,
η Νέμεση σε ομηρία σάπιων πολιτικών
οι δικαστές δεν τους δικάζουν.
Αρχέτυπο ιδεατής Πολιτείας:
η Δημοκρατία εκφράζει τη γνώμη των πολλών,
όχι των ολίγων ή των εξουσιαστών,
στη δημοκρατία άρχει η Αξιοκρατία
όχι όχλος και η οικογενειοκρατία των ισχυρών.
Η Ολλιγαρχία μασκαράς με Κοινοβουλευτικό μανδύα,
η Ελλάδα πονάει, κάτι νέο κυοφορεί η κοινωνία,
Έλληνα! σήμανε η ώρα για να κινητοποιηθείς,
ομόγλωσσο, ομόθρησκο, ομότροπο και όμαιμον
το έχεις λησμονήσει,
Α-μνημοσύνη και Λήθη θα σε εξανδραποδήσει.
Ώρα το Ελληνικό Πνεύμα να αναγεννηθεί,
το Δία, Απόλλωνα και τους σοφούς ν’ επικαλεσθείς,
όχι το Βούδα, Γιαχβέ, Ιησού και τον Ρωμαίο Ηρώδη,
ούτε τον Μαρξ και στο «σιωνιστικό χταπόδι»
μόνον στον Ελληνισμό θα βιώσεις Ιδέωδη.
Στήσε των προγόνων σου τα αγάλματα
να τους δοξάσεις,
ντύσου με τις αξίες τους αν θέλεις να τους μοιάσεις,
ακολούθησε τις διδασκαλίες τους για να τους φθάσεις,
βάλε τα δυνατά σου για να τους ξεπεράσεις.
Βγες από το δεσμωτήριο του σκοτεινού σπηλαίου,
μην σε εξαπατούν σκιές τρόμου φευγαλέου,
αντίκρισε κατάματα τον Ήλιο της Αληθείας,
δάσκαλος γίνε της οικουμένης,
με αναβίωση της Ελληνικής Παιδείας.
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Φιλοσοφία είναι μόνον η οντολογία,
τ’ άλλα είναι άποψη, γνώμη, περί σκιών και ειδώλων δοξασία,
μόνον με τη μαιευτική, διαλεκτική, αριθμητική, γεωμετρία
θα αχθείς στην ουσία,
και με του Σωκράτους τους ορισμούς θα μπεις
στη Φιλοσοφία.
Είναι δύσκολο έναν ακριβή ορισμό να φτιάξεις,
πιό δύσκολο στο χρόνο να αντέξει και να μην γεράσει,
θέλει μαθηματική ακρίβεια και επαλήθευση στην πράξη,
κανένα λάθος δεν χωράει πριν περάσει.
Δεν συμμετέχει πλέον η ψυχή και η λογική στον ορισμό,
σημασία έχει σήμερον μόνον το «πολιτικώς ορθόν»,
η λογική έχει αδυνατίσει,
πετρωμένη η ψυχή μας έχει καταντήσει.
Χάνοντας ο Έλληνας την τέλεια γλώσσα,
έμεινε με της μαλιαρής τα ξεφτισμένα κρόσσια,
πέταξε την αρχαία Γνώση στα σκουπίδια,
τώρα μαζεύει σαν ζητιάνος τ’ αποκαΐδια,
κι’ αναμένει συνεχώς κάποιο θαύμα,
να βγει από της κρίσης λιβάδια.
Ο διάλογος τέθηκε εκτός νόμου,
αντικαταστάθηκε από ταυτόχρονυς μονόλογους
του παραλόγου,
δεν τολμούν να κάνουν κάθετη τομή εις την ευθεία,
για ν’ αναρριχηθείς πρέπει να υποστείς λοβοτομία.
Οινοπνευματικόν και ανόσιον
το πνευματικό συμπόσιον
το φαγητό τροποποιημένο, ανούσιον
και πλαστικόν
το νερό ακατάλληλον προς πόσιν με χλώριο
και αρσενικό
ο διάλογος έγινε δογματική κουβέντα
και οι παραθυράδες προπαγανδίζουν ανηλεώς στο MEGA.
Την Πολιτεία κατάντησαν ξέφραγο αμπέλι,
με σύνορα που μπαίνει μέσα όποιος θέλει,
τριτοκοσμικοί, πόρνες ασθενείς, ναρκωτικά,
όλεθρος και ανεργία για τα δικά μας τα παιδιά,
το Ελληνόπουλο μεταναστεύει ο ξένος μένει
σε όλα έχει πρόσβαση χωρίς να συμμετέχει.
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ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Πολιτεία των Λακεδαιμονίων ανατέλλει,
το παρλαμέντο σάπισε και καταρρέει,
(Εννέα Μούσες, Λυρική ποίηση, Μυθολογικό Έπος, Χορός, Ιστορία,
Γεωμετρία Αστρονομία και Μαθηματικά,Πολεμική Τέχνη και Αθλητισμός,
Αγωγή Πολίτη, Πειθαρχία και Αρετή),
η Σιωνιστική Πολιτεία αντίθετη τα απαγορεύει
ο οικουμενικός Ελληνισμός γρήγορα θα ξαναγεννηθεί,
«ότι ρέει» ποτέ του δεν πεθαίνει,
ο Έλλην της Πανάκειας τέκνον είναι και της Ειμαρμένης,
Σκαλί-σκαλί θα βγούμε από τη Λήθη και το σκότος,
αρχικά στης Άρτεμης-Σελήνης το ημίφως,
μετά θα μπούμε στου Απόλλωνα-Ήλιου το άπλετον Φως,
στην ύψιστη Νόηση του συμπαντικού Διός,
την ανώτατη και ιερότατη Τετρακτύν
κανείς δεν την είδε, μόνον την εννοεί.
Δύο άρρενες (Απόλλων/Ζευς)
και δύο θήλειες (Λητώ/Αρτεμις)
θα μας περάσουν από τον ωκεανό των συν-λογισμών
όχι δια των μονολόγων και δογματισμών
να ερευνήσουμε επιστημονικά την Πρώτη Αιτία,
το «αυγό» των Ορφικών, με την σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία.
Στην πολιτεία μας δεν θα υπάρχει ούτε πολύ πλούσιος,
ούτε πολύ φτωχός,
κανείς δεν θα είναι του νόμου αρχηγός
τον πλούτο δεν θα τον βάζουν φυλαχτό
αλλά θα τον χαίρεται όλος ο λαός.
Τα αγαθά θα είναι τοις πάσι προσιτά
κτίρια, χωράφια, εργοστάσια συνεταιριστικά
θα ισχύει και η ιδιωτική πρωτοβουλία
δεν θα καταργηθεί η ατομική αξία
αλλά θα μπει σε νέα βάση υπέρ της κοινωνίας
δεν θα υπάρχει πλεονεξία, ούτε η υλιστική λαιμαργία
μόνον με δια της διαρκούς συγκλίσεως
θα επέλθει η ισορροπία.
Τον ζάπλουτο Βασίλη Γκάτη,
και τον δεύτερο τη τάξει Γουόρεντ Μπάφετ,
σε λίγα χρόνια το κρεματόριο που θα τους κάψει,
πίσω θα μείνουν μόνον δύο βαζάκια στάχτη.
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Γνώσεις, Παιδεία, Επιστήμη και Τεχνολογία,
ικανοποίηση βασικών αναγκών
με μέτρο και αναλογία,
Αγωγή, Αρετή, Στρατός και Πειθαρχία
χωρίς όμως να γίνουμε Σοβιετία
αυτοπροαιρέτως, με Ελευθερία
μεταξύ των «ομοίων» άπλετη Δημοκρατία.
Άνθρωποι, αγάλματα, θεοί
θα μοιάζουν μεταξύ τους
στην Πολιτεία οι πολίτες θα τελειοποιούν
τους εαυτούς τους
«ευ ζην» και δημιουργία οι σκοποί τους.
Εκάς! δειλοί, αμαθείς, σοφιστές και ραδιούργοι,
ανεπιθύμητοι, οι ανόητοι, ανθέλληνες, βάρβαροι
και οι κακούργοι
απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής Αρχαιολογίας
για να ζεις εν ελευθερία
στην νέα Πολιτεία δεν θα υπάρχει μεταξύ των ομοίων η δουλεία.
Θα μεταλαμπαδεύσει το φώς του Απόλλωνα
Φρόνηση, Ανδρεία, Δικαιοσύνη
Κάλλος, Αρμονία και Σωφροσύνη τα ιδανικά
της Αθηνάς
θα πρυτανεύει η Αλήθεια, η Αρετή και η Νομοκρατία
σεβασμός στον Έρωτα και στην Πυθαγόρεια Τριμερή Φιλία
φωτιά και τσεκούρι στην προδοσία.
Στη Σπαρτιατική Πολιτεία όλοι θα ομονοούσι,
ευπατρίδες και σοφοί οι νέοι προνομιούχοι,
η Ελληνικότητα δεν εκφράζεται με το σουβλάκι, το μουσακά
και το τσαρούχι,
(Πυθαγόρας, Λυκούργος, Διογένης Λαέρτιος, Εμπεδοκλής,
Λεύκιππος, Πυθέας, Ηράκλειτος, Θεμιστοκλής,
Αλέξανδρος, Πλάτων, Αριστοτέλης, Παρμενίδης
Αρχιμήδης, Όμηρος, Πίνδαρος,, Περικλής, Θουκυδίδης….)
νόμοι δρακόντιοι καθολικής ισχύος θα θεσπιστούν,
μαχητές της ελευθερίας και εργαζόμενοι δεν θα λιμοκτονούν.
Δεν είναι τυχαίον ότι η Ακρόπολη Αθηνών έχει δωρικόν ρυθμόν
και όχι ιωνικόν,
ότι το αρχαίον θέατρον είναι κήρυγμα μυσταγωγικόν και τελετουργικόν,
η Πατρώα θρησκεία είναι αισθητική και φυσιολατρική,
ο κόσμος εξ ανάγκης θα επανελληνισθεί,
η Ελληνική γλώσσα είναι-σε μεγάλο της μέρος-διεθνής,
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και είναι γλώσσα μαθηματική
τα άστρα-τα πιο σπουδαία-ονομασία έχουν Ελληνική.
Τυχαίον είναι ότι οι κάτοικοι τούτης της μυθικής γης,
της χώρας των φιλοσόφων και Μουσών,
που από αρχαιοτάτης εποχής, κατοικούν Έλληνες γηγενείς,
ονομάζονται ακόμη Έλληνες, παρότι είναι επιλήσμονες της φυλής,
και ξεπουλάνε την πατρίδα τους μισοτιμής;
Η Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία
έχει μολυνθεί από τη φαυλοκρατία,
ο λαός απ’ έξω στη γωνία, μέσα είναι η ντόπια και ξένη Κλεπτοκρατία,
η Νέα Τάξη στον αφανισμό μας οδηγεί και στη Γενοκτονία,
ώρα τώρα για απελευθέρωση και Άμεση Δημοκρατία.
Με πατριωτισμό ορμώμενοι,
με πνεύμα Αυτάρκειας και Αυτογνωσίας,
καιρός να ιδρύσουμε την νέα μας Πολιτεία,
να σώσουμε την Ελλάδα από τον αφανισμό και τη ληστεία
υπέρ βωμών και εστιών αγωνιζόμενοι,
πέφτοντας με ανδρεία.
«Ω! ξειν’, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις,
ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»
υπέρ της Ελλάδος και της παγκόσμιας Αμφικτυονίας.
25/4/2012

ΓΕΡΑΜΑΤΑ
Γεράματα θα πει να χάνεις τα κλειδιά σου
να μη θυμάσαι που έβαλες το πορτοφόλι σου με τα λεφτά σου
να ψάχνεις να βρεις τον κωδικό στον υπολογιστή σου
λόγω βαρυκοίας να μην ακούς τι σου λέει ο εγγονός και εγγονή σου
Γεράματα θα πει να βλέπεις την καταιγίδα να πλησιάζει
εσύ με φάρμακα και στα νοσοκομεία να ξημεροβραδιάζεις
τα όνειρα να έχουν σωθεί το το μέλλον σου να φθίνει
κι’ όμως εσύ να τραβάς μποστά και πάντα να ελπίζεις
Και σαν οσμιστείς το θάνατο να σε αγγίζει
η ζωή σου μαρτύριο να γίνεται και να σε βασανίζει
τότε αποζητάς το θάνατο να σε λητρώσει
από μια ζωή μαρτύριο να σε γλυτώσει.
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