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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
Στην Ελλάδα συντελείται Γενοκτονία
-σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕΈγκλημα Γενοκτονίας διαπράττεται
με διάφορες δικαιολογίες οικονομοτεχνικές,
σκοπίμως αποδεκατίζουν ένα μικρό λαό
με στερήσεις εξοντωτικές,
στα προαπαιτούμενα για τη ζωή,
(όπως νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό)
στα είδη διατροφής, στη στέγαση και στην Υγεία,
Έγκλημα Γενοκτονίας διαπράττεται
με την μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό,
με την αλλοίωση στο δημογραφικό,
με διάλυση της Πρόνοιας
και την αντεθνική νόθευση της Παιδείας.
Τα Εγκλήματα Γενοκτονίας
επέφεραν κατακόρυφη μείωση γεννήσεων,
αύξηση των θανάτων, των ηλικιωμένων τον αποδεκατισμό,
την ανατροπή της δημογραφικής ισορροπίας,
υπέρ των εισερχομένων εκατομμυρίων λαθρομεταναστών
εκ της Ασίας.
Εγκληματίες Γενοκτονίας είναι υπαρκτά πρόσωπα
στυγεροί αυτουργοί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Μπαρόζο, Ολι Ρεν, Γιουγκέρ)
και άμεσοι εκτελεστές στην Γερμανική Καγκελαρία
(Μέρκελ, Σόιμπλε),
Εγκληματίες Γενοκτονίας είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
οι Πρόεδροι τέως και νυν (Γιέρζι Μπούζεκ, Μάρτιν Σούλτς)
που ένοχα κωφεύει μολονότι πληροφορήθηκε ότι
διαπράττονται στην Ελλάδα φρικτά εγκλήματα, αυτοκτονίες,
Εγκληματίες Γενοκτονίας είναι και εκείνοι που συνεργάστηκαν
και συνεργάζονται από τις θέσεις τους σε Κυβερνήσεις
και Διεθνείς Οργανισμούς υπέρ της Γενοκτονίας,
και τα ντόπια και ξένα Μέσα Ενημέρωσης που χλεύασαν
και εξαπάτησαν τον Ελληνικό λαό
για να του περάσουν μέτρα αυτοκτονίας.
Εγκληματίες Γενοκτονίας είναι και οι Έλληνες Πρωθυπουργοί
5
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(Παπανδρέου, Παπαδήμος, Σαμαράς, Βενιζέλος κ.α)
υπουργοί και πολιτικοί,
όσοι τα τέσσερα τελευταία χρόνια εφάρμοσαν
και εφαρμόζουν επιμελώς,
ή στήριξαν σιωπηρώς μνημόνια θανάτου,
δήθεν για του λαού την σωτηρία.
Εγκληματίες Γενοκτονίας είναι
και οι μνημονιακοί δημοσιογράφοι
και δημόσια πρόσωπα που χάριν χρήματος και προνομίων
τύφλωσαν το λαό για τον επερχόμενο μνημονιακό κατακλυσμό.
Το Έγκλημα Γενοκτονίας είναι απαράγραπτο και διαρκές,
σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ, και δεν υπάρχει ασυλία.
Οι πρωταίτιοι διεθνείς εγκληματίες
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιον πρέπει να δικαστούν:
- Σε Ειδικό Δικαστήριο στη Νυρεμβέργη ή αλλαχού,
για Ναζιστικά Εγκλήματα και εν Ειρήνη Ανθρωπιστική
Καταστροφή του πληθυσμού, με ειδεχθή κακουργία.
- Τα δημόσια πρόσωπα υποστηρικτές των Μνημονίων
σε Δικαστήρια Ελληνικά να παραπεμφθούν
όταν αποκατασταθεί η Δημοκρατία
-Το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την παρούσα
Ελληνική Γενοκτονία
ως ειδεχθή πράξη απαισία,
-Από την Ιστορία να μην ξεχαστεί τούτη η φοβερή κακουργία
που διαπράχθηκε κατά του Ελληνικού Έθνους
με γελοία αιτιολογία,
Αυτή να ξεπλυθεί με των ενόχων την τιμωρία,
ώστε ουδείς λαός να υποστεί εν ειρήνει παρόμοια Γενοκτονία.
12/4/2014

ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΣΑΤΑΝΑΔΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΘΕΟΙ;
Ώστε είσαι άθεη Υπατία,
εγώ ο Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας,
σε ιδιαίτερη με τον Θεό συνομιλία,
μου απεκάλυψε την υμετέρα αθεΐα.
Πώς εσύ μια πόρνη τολμάς,
του θεού την δημιουργία να ερευνάς;
6
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φιλοσοφία και αθεΐα στα πλήθη να διδάσκεις;
στους μαθητές σου των άστρων παρατηρητάς,
χαράζετε της γης ελλειπτικές τροχιές στο χάρτη,
βλασφημία και έξαψη έχεις στην κοινωνία δημιουργήσει,
εντέλλεσαι στην Ιερά Εξέταση να λογοδοτήσεις.
Ακόμη δεν πίστεψες ότι επίπεδη είναι η Γη,
ο ουρανός θεϊκή σκάφη που μας κουκουλώνει,
εσύ θέλεις να ανέβεις πιο ψηλά από τον θεό,
με το πνεύμα σου τα πλούτη μας σκοτώνεις.
Είπε ο Κύριος αν αρνηθείς πάραυτα να βαπτιστείς,
παραδειγματική τιμωρία θάχεις,
και αν υποτροπιάσεις οικτρώς να θανατωθείς,
καθότι της φιλοσοφίας, έρευνας και λογικής υπάτη.
Εγώ ο Κύριλλος την Πόλη τώρα εξουσιάζω,
ελέω θεού τον κάθε εξουσιαστή πειθαναγκάζω,
εθνάρχης των Ρωμιών έχω ανακηρυχτεί,
αφέντης των λαών αναδύομαι στη Γη,
εις το όνομα του Εβραίου ημών θεού,
εξουσιαστής έγινα του παγκόσμιου χωριού.
Μάταια είναι τα σχολεία σου Υπατία,
έδωσα εντολή να κάψουν τα βιβλία,
«ες γην φέρειν» τα ειδωλολατρικά μνημεία
να καούν και τα βιβλία,
να αλλάξει το ένδυμα των γυναικών
να γίνει κελεμπία.
Φυλακές θέλουμε για τους χρεοφειλέτες ποινικούς,
περισσότερο πειθαναγκασμό για τους λαούς,
να λυτρώσουμε τις γυναικείες αμαρτωλές ψυχές,
από το προπατορικό αμάρτημα το συνεχές,
τους άνδρες να φοβούνται σεξιστές,
σε κάθε τους θέλημα να είναι δεκτικές,
γυναίκες λάγνες, υπηρέτριες, δουλικές.
Τη Γη έχω δωρίσει στον «εκλεκτό» λαό,
σ’ αυτόν στο εξής οφείλουν όλοι σεβασμό,
αυτόν έχω ορίσει να σας κυβερνήσει,
με τις Αβραμικές θρησκείες να σας νανουρίσει
και όποιος απειθαρχήσει εις Κύριον να μετοικήσει.
Έχω γενιτσάρους τα νεοφώτιστα παιδιά,
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πριν σπούδαζαν τα γράμματα τα παγανά,
σιωνιστές τους έκανα στα σχολειά,
με θέσεις, αξιώματα σε όλα τα υπουργεία.
Τώρα προσκυνούν τον προπάτορα Αβραάμ,
εορτάζουν τα Εβραϊκά σκηνώματα,
των Ολύμπιων θεών τα ονόματα,
τα πέταξαν στα σκυλιά
και στα τουριστικά μορφώματα.
Όρισα ποιμενάρχες στις μεγάλες πόλεις, παπάδες στα χωριά,
εξουσιαστές- αρπαχτικά των λαών βουκόλοι,
πατριάρχη τουρκαλά έχρισα στη Πόλη,
Πάπα τοκογλύφο στη Ρώμη την παλιά.
Έφτιαξα ραβίνους, ιμάμηδες με θεϊκές ψευτιές,
στέλνω τώρα και τους λάθρους αποικιστές,
έδωσα εντολές στους τοκογλύφους Οβριούς χρηματιστές,
ο κόσμος να παγκοσμιοποιηθεί
μαζοπολτός να γίνει και χαρμάνι,
τα Έθνη να διαλυθούν και να τα ξεκάνει.
Ο πλούτος των Εβραίων αλματωδώς αυξάνει,
το Ολοκαύτωμα ρίζωσε στη Γη και συνεχώς βλαστάνει,
οι «goym» θα δουλεύουνε για μας,
να πεθάνει ο καταραμένος Έλληνας στην πυρά,
με μαρτυρικό θάνατο στων Μνημονίων το καζάνι.
Έδωσε ο θεός εντολή,
προσκυνάτε λαοί Μαμμωνά,Μολώχ και Μωυσή,
κάψε τους και μπόλικο λιβάνι,
πολίτη της Γης αν θέλεις προκοπή,
καμηλιέρης γίνε κι’ εσύ στο καραβάνι.
Ο γύπες σήμερα μεσουρανούν,
ανελέητοι εξουσιαστές μας κλέβουν και γενοκτονούν,
σαν μπακλαβάδες κράτη κομματιάζουν,
με μαγικές λέξεις πάντα μας ξεγελούν,
και στα σύγχρονα στρατόπεδα μας βάζουν,
μήπως οι Σατανάδες έγιναν Θεοί ή οι θεοί μεροληπτούν;
4/2/2014
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ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Κοινωνία που δεν συμμετέχει και κάνει αποχή
υπάρχει κάτι βαθύτερο και πιο επικίνδυνο σ’ αυτή
δεν πιστεύει στη συλλογική δράση
η ψυχή της έχει μολυνθεί έχει αδειάσει
την έχουν ευνουχίσει ολιγάρχες και διεφθαρμένοι
πολιτικοί και πάσχει.
Χαίρονται οι πολιτικοί, αδιαφορούν οι πανεπιστημιακοί
και μόνον οι ξένοι ανησυχούν
τι θα απογίνουν οι Έλληνες ρωτούν;
γιατί στην Ελλάδα όλοι οι μελλοθάνατοι σιωπούν;
ανέχονται τα πάντα χωρίς αντίσταση, χωρίς διαμαρτυρία
πάλη καμία οι νέοι στη φυγή και αυτοκτονία,
ουδείς στον αγώνα για νέα γιγαντομαχία.
Τι έγιναν οι αγανακτισμένοι της Πλατείας;
μετά από τόνους χημικά από τα ΜΑΤ σιώπησαν με μιάς
μήπως έδειξαν κατανόηση στα μέτρα καταστολής;
των Σαμαροβενιζέλων και ΓΑΠ τη συμμορία;
μάταιη θεώρησαν τη σύγκρουση με το ντόπιο
και ξενόφερτο φονιά ματαιοπονία;
Τα δύο τελευταία χρόνια η δημοκρατία και η κρίση
πάνε χωριστά
όσο η πρώτη χωλαίνει τόσο η δεύτερη μεγαλώνει
ο κόσμος στις διαδηλώσεις όλο και ελαττώνει
τους έβαλαν προβλήματα βουνά
και η ψυχή τους πονάει και ματώνει
Τα φωτισμένα και ανήσυχα μυαλά
πήγαν στα ξένα
άλλα στη Ευρώπη, άλλα στην Αμερική
τα γεράματα ανενεργά και κουρασμένα
Έχουν στήσει τη λαιμητόμο στην Πλατεία
κόβουν κεφάλια φορολογουμένων με ευκολία
μισθοί, συντάξεις έγιναν επιδόματα απορίας
οι Έλληνες δεν είναι πια άνθρωποι με σαρκία
νέφη σωματιδίων εν αδρανεία
στη χρέους Γερμανική αποικία
Ο Έλληνας στην πίεση αντέχει
9
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όντας άνεργος για εργασία τρέχει
πάει στο εξωτερικό για να παλέψει
την πατρίδα του αγαπάει αλλά ο επιούσιος προέχει
ο Έλληνας όπου και να πάει θα επιπλεύσει
Ξέρει ότι τούτη η ηγεσία είναι ειδεχθής
για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας
ευθύνεται και για κλοπή
σύντομα θα την πετάξει και θα δικαστεί
στην αγχόνη τους πρωταιτίους θα στείλει
και στη φυλακή
Ο Έλληνας δεν άλλαξε συνήθειες ούτε στην κατοχή
πίνει τον καφέ του στα καφέ και πάει το καλοκαίρι εξοχή
η θάλασσα τον θρέφει και τον αναζωογονεί
η επάρατη κρίση τον καταπονεί
Το χρέος είναι ο μέγας προβληματισμός
η ανεργία του τσακίζει το ηθικό
ως τώρα δείχνουμε στην τρόικα τα καλά παιδιά
κι’ αυτοί μας αλέθουν και θα μας
κάνουνε κιμά.
Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
τώρα ο καθείς και τα δικά του σφάλματα εισπράττει
έσπασε τον καθρέφτη γιατί δεν αντέχει
τις πομπές του ο καθείς να βλέπει
Αν είμαστε εμείς καλοί
καλοί θα έβγαιναν και οι αρχηγοί μας
ψηφίζουμε με κριτήρια ιδιοτελή
ποιος θα διορίσει το παιδί μας.
Εκείνο που με φοβίζει πιο πολύ
είναι η επιβολή μέτρων εκτάκτου ανάγκης
μέτρα αντιδημοκρατικά σταλινικής μορφής
σε τίποτα δεν φταίει το παιδί που ακόμη δεν έχει γεννηθεί
να πληρώνει τον δανειστή χρέη μιας άλλης εποχής.
όταν οι δανειολήπτες ως το 2050 θα έχουν πεθάνει.
Η χώρα έχει μπεί στο πρακτορείο στοιχημάτων
πειραματόζωο προς απόκτηση μέγιστων ωφελημάτων
παίγνιο αγορών και αμοιβαίων κεφαλαίων
συνωμοσία των τοκογλύφων σιωνιστών Εβραίων.
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ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΕΙ
Εμείς οι γέροντες, το τέρμα μας εγγύς
γαλβανισμένοι από του πολέμου τα χτυπήματα
και από της Κατοχής
δικαιωματικά ασκούμε ολίγη κριτική
σε σας παιδιά του καναπέ, του ιντερνέτ και της Tι-Βι
Αγώνες δώσατε σικέ από τον καναπέ
βλέποντας την οθόνη και πίνοντας φραπέ
απολαμβάνοντας της οθόνης τη μαγεία
ψευδαίσθηση είχατε ότι γίνατε δυναστεία
κούνια που σας κούναγε! Ξυπνήσαμε σε μπανανία!
Σας αρπάζουν τώρα σπίτια και καναπέ
η εφορία σας ρημάζει με μνημονιακές μπηχτές
θα πάτε και σε απλήρωτη εργασία
«ο μη εργαζόμενος μη εστιέτω»
δεν λέγει η Εκκλησία;
Για πενήντα χρόνια θα σας έχουν σκλάβους
σφιχτοδεμένους σας κρατούν με ατσαλένιους κάβους
σε πλήρες αδιέξοδο η γενιά σας
λαδοπόντικες στα χρέη τα εγγόνια
και τα παιδιά σας
όμηροι των τοκογλύφων ως τα στερνά σας;
Αυτά γιατί περιφρονήσατε τη φυλή μας
λοιδορήσατε πατρίδα παραδώσατε στους ξένους
την ψυχή μας
σταματήσατε να παράγετε ακόμη και το ψωμί σας
όλα εισαγόμενα ακόμη και τη συνείδηση σας
Σας μάγεψαν Κίρκες
σας τρομοκράτησαν Λαιστρυγόνες
παραδώσατε γη, αέρα, θάλασσα σε ξένες Αμαζόνες
εν λευκώ τα αναθέσατε στους πολιτικούς απατεώνες
τέρμα από τους ξένους οι ‘κονόμες’
τώρα ηχούν του ΔΝΤ οι ηλεκτρικές σιαγώνες
στο τέλος θα σας πάρουν και τους Παρθενώνες
Καιρός τώρα για νέα αρχή
στα χέρια σας πάρτε τη μοίρα σας την κακή
γη, θάλασσα, ήλιος δίνουν εργασία και ψωμί
11
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με την πονηριά του Οδυσσέα και του Αχιλλέα την ορμή
Μόνον με την παιδεία θα δείτε αναλαμπή
πάσα εργασία δεν είναι εντροπή
θάρρος παιδιά, τίποτα οριστικά δεν έχει χαθεί
σας τα λέει ένα παιδί του ’40 και της Κατοχής.
21/10/2014

ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ
ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΙΑ ΣΠΕΙΡΑ ΞΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ,
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, ΨΟΦΟΔΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΦΥΛΑΚΗ
Ή ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΡΟ ΧΡΟΝΩΝ
ΑΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΒΙΑΣΤΕΙ.
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΤΟΝΩΝ.
ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ
ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΕ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ’21 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ!
Οι Αρπυιες πουλιά ήταν σιχαμερά,
είχαν άσχημη δυσώδη μυρωδιά,
έτρωγαν τα φαγητά του δύστυχου Φινέα,
ώσπου τις σκότωσαν οι παίδες του Βορέα
σε χρόνια προϊστορικά αρχαία.
Τα τελευταία χρόνια έπεσαν στην Ελλάδα σαν ακρίδα,
και άρχισαν την ίδια εργασία,
με τοκογλυφία τις σάρκες τρώνε της κοινωνίας
ό,τι αγγίξουν το ξαφρίζουν με κλεπτοκρατικά εργαλεία.
Αφ’ του ήρθαν τα έκαναν γυαλιά-καρφιά,
νέκρωσαν και αφάνισαν την Ελληνική οικονομία,
πριν όμως μαγάρισαν Παιδεία, Ιστορία
και του Έλληνα τη λαλιά,
12
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θέλουν να μας κατεβάσουν σε υπόγεια χαμαιτυπεία,
να μπούμε όλοι στο διεθνιστικό ΧΥΤΑ,
να γίνουμε μαζοπολτός σε αφασία.
Οι Ήρωες του 21 αθάνατοι, σεμνοί αγωνιστές,
πολέμησαν ηρωικά υπέρ πατρίδος και Ελευθερίας,
δεν ήταν τρομοκράτες, ούτε ληστές,
ούτε βέβαια πληρωμένοι από κάποια ΜΚΟ
«φιλειρηνιστές» με πτυχία,
έδιναν «υπέρ πάντων αγώνα» για του Έθνους μας την σωτηρία,
παιδιά κλείστε τα αυτιά σας στους νεοταξίτες διεθνιστές,
και στους δήθεν «ανθρωπιστές»
και απατεώνες της ξενοδουλείας
όλοι του έθνους μας οι ληστές που έφεραν την Γενοκτονία
Τους κατηγορούν σαν ρατσιστές και ταξικούς “συνδικαλιστές»,
σαν εθνικιστές, σφαγείς και σαδιστές σε ένα έθνος δοξασμένο
αυτούς που έδωσαν ευγενή αγώνα
από την ιστορία αναγνωρισμένο.
Πολέμησαν σαν τον Αχιλλέα και Αίαντα σαν λιοντάρια,
τραγουδώντας προ της μάχης φονικές δέχθηκαν λαβωματιές
από τούρκικα λεχάρια,
δεν δείλιασαν ποτέ, ούτε ζήτησαν πλούτη και τιμές,
από τους Βαυαρούς κατακτητές
ούτε από τους ντόπιους άκαπνους σφετεριστές
πάμφτωχοι πέθαναν οι πιο πολλοί, κι’ άλλοι στης φυλακής
κλείστηκαν τα σκοτάδια
Ανθέλληνες θέλουν τώρα να τους σπιλώσουν,
χτυπούν όμως πόρτες κλειστές,
τις ιερότερες του Ελληνισμού χορδές,
ματαίως από τα Ιλίσια Πεδία να τους ξεσπιτώσουν
Στους ξένους και ντόπιους κατακτητές
στον κώλο ρίξτε τους κλωτσιές απανωτές,
σ’ αυτούς που μας ήπιαν το αίμα γουλιές- γουλιές
Οξωω ρεε, τοκογλύφοι, εγκληματίες Σιωνιστές!!
Του Αβραάμ οι προφήτες ξενόφερτη μας έφεραν θρησκεία,
τους Πατρώους Θεούς γκρέμισαν τώρα μας κάνουν Γενοκτονία,
νόθα και η ημερομηνία της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας,
την 21ην Μαρτίου την έβαλαν του Ευαγγελισμού,
γιορτή της Παναγίας,
13
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σήκω Κολοκοτρώνη να δεις την ατιμία,
Το 1821 είναι φάρος φωτεινός,
σαν τον Φοίνικα το Έθνος ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες
παγκόσμιο γεγονός μοναδικό παντός λαού
οδηγός διαχρονικός,
δυστυχώς τους τοκογλύφους βάλαμε σαν «προστάτες»
και έκτοτε δεν έπαυσαν να μας γενοκτονούν
και στις πιο δύσβατες μας οδηγούν ατραπούς και στράτες.
Συμβόλαιο υπέρ της Ελευθερίας η Ελληνική Παλιγγενεσία
εσαεί η Πατρίδα ακεραία,
με ελεύθερη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο μας την ωραία,
Συνέλληνες! Αγωνιστείτε για την Εθνική μας Ανεξαρτησία
με ψυχή γενναία, τίποτα δεν έχει χαθεί,
ο Ελληνισμός θα πεί την λέξη την τελευταία!!
25/3/2014

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
Για να βρεις τη λύση της σημερινής κρίσης,
πρέπει βαθιά να σκάψεις, την Ιστορία μας να μελετήσεις,
άλλοτε έδινε φως σε ανατολή και δύση,
τώρα οι εχθροί και οι ταγοί μας την έχουνε γκρεμίσει.
Πρέπει να σκάψεις σε θάλασσες σε ωκεανούς,
βαθιά στη γη σε τόπους μακρινούς,
τον πολιτισμό προσεκτικά να μελετήσεις,
κάθε πέτρα, κάθε μνήμα, Ελληνικά θα σου μιλήσει,
αρχέτυπα σύμβολα:
μαιάνδρους, σπείρες, σβάστικες, κίονες σε ναούς
παντού θα συναντήσεις,
μην απογοητευθείς και μην κιοτίσεις,
τον Ελληνικό Πολιτισμό «εκλεκτοί» κλεφταποδόχοι έχουν
παραχαράξει και τον έχουνε πουλήσει.
Τα ακρορίζια της φυλής μας για να βρείς,
το Σύμπαν πρέπει να διαβείς,
και από εκεί να κατεβείς,
στου Ολύμπου την πιο ψηλή κορυφή να σταματήσεις,
στην Αιγαία Γη να περπατήσεις πριν στα ύδατα να βυθιστείς,
σ’ όλη τη Μεσόγειο να ταξιδέψεις,
14
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Ελληνική σφραγίδα θα αγναντέψεις!
Την υδρόγειο με την «Αργώ» να διαπλεύσεις,
στις Άνδεις, Αμαζόνιο, στα νησιά της Καλυψώς,
στη Σκανδιναβία, Εύξεινο και Αρκτικό,
όνομα θα βρεις παντού Ελληνικό
εκείθεν στην Παγχαία να κατέλθεις,
στην έρημο της Κίνας και στις Ινδίες να εισέλθεις,
στα Ορφικά και στον Ειρηνικό να πλεύσεις,
ασφαλώς θα βρεις το επτασφράγιστο μυστικό,
«εξ Ελλάδος το Φως» έχει φέξει.
Δεν είναι νοητόν Έλληνας να θεωρηθείς ή μορφωμένος,
αν τα ποιήματα του Ομήρου δεν έχεις μελετήσει
του Πυθαγόρα το Εν και το Ον,
αν με τα έργα των αρχαίων σοφών δεν έχεις ξεδιψάσει,
αν ο Ελληνισμός δεν σε έχει ξεκουράσει,
δεν είναι μόνον τεχνουργημένη ύλη, τρόπος ζωής,
διαχρονικός Πολιτισμός, ο Παρθενών το διεθνές παλάτι,
μια μαγεία, ένα όνειρο, μια δόνηση διαστημική, της
Πρώτης Αιτίας ο θεϊκός Παλμός της Γης το αλάτι.
Αν την πυξίδα δεν τη βρεις και δεν αλλάξεις πλεύση,
αν δεν ανάψεις το λυχνάρι σου να φέξει,
μην περιμένεις σωτηρία με των προγόνων σου τη μέθη,
στραβά αρμενίζεις και ο γιαλός στραβός,
το πλοίο μας συνέλληνα στα βράχια έχει πέσει.
Πετάξαμε την πυξίδα, μας κλέψαν το φανό,
μισοπνιγμένοι στο σκοτεινό αμπάρι,
αν ζείδωρο ύδωρ δεν πιούμε από των Ολύμπιων θεών,
αν δεν πιούμε νερό της Στυγός να βγούμε από τον Αδη
νέκταρ και αμβροσία από των αθανάτων το κεφαλάρι,
δεν θα βγούμε από της Λήθης το πηχτό σκοτάδι.
Μας έκοψαν τις ρίζες και έμεινε ο κορμός,
ξεράθηκαν τα κλαδιά, τα φύλλα μαραθήκαν,
δεν βγάζουνε πια καρπό,
τα βάρεσε δυνατός βοριάς και ο σκοταδισμός,
τα όνειρα της ράτσας μας γκρεμιστήκαν.
Καιρός να σταματήσουμε τις αθλιότητες και ασχημίες,
να κινητοποιήσουμε το νου για να μη δεχόμαστε
από τους ξένους διαταγές και οδηγίες,
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να διώξουμε τις σάπιες οικογένειες, ηγεσίες αχρείες,
να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας,
χωρίς να ζητάμε δανεικά από τους ξένους
και τους συγγενείς μας και να κάνουμε επαιτείες.
Καιρός να σώσουμε τη ράτσα μας από την καταστροφή,
με ΕΝΩΣΗ του Ελληνισμού της Ασίας, Ευρώπης και Αμερικής,
να αντλήσουμε ιδανικά από τους ένδοξους προγόνους,
να κάνουμε καλύτερους τους δικούς μας απογόνους.
22/2/2014

ΟΤΑΝ ΛΑΒΩΘΕΙΣ ΣΤΗ ΦΤΕΡΝΑ ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ
Η μάνα σου Θέτις σε έκανε αθάνατο,
με πυρ σε έκαψε, σκληρό σε έκανε και αδάμαστο,
με το φοβερό Ύδωρ σε πότισε της Στυγός,
εκτός από την φτέρνα σου που έμεινε εκτός,
μόνο στης Βρυσηίδας το βόλι Αχιλλέα έμεινες τρωτός.
Ο Ήφαιστος σου έφτιαξε ειδική πανοπλία,
άφησε όμως κάποια οπή
του Ελληνισμού η διχόνοια ήταν η δολερή
η δόξα σε αποκοίμισε και της γυνής η ακτινοβολία
παρότι ήσουν ο υπέρτατος μαχητής,
για ύπνο έπεσες με την γυνή, τρωτή η ψυχή ένεκα της
διχονοίας,
πριν πας στη μάχη με τον Έκτορα να συγκρουστείς
όταν έχασες τη Βρυσηίδα είχες ηττηθεί.
Εσύ δεν διδάχθηκες από μικρός «το άρχεσθαι μαθών»
παρά μόνον το «αρχειν επιστήσει» από την βασιλική σου φύση,
στον Αγαμέμνονα υφιστάμενος αρνήθηκες
από εγωισμό να μπεις,
των Μυρμιδόνων βασιλιάς καλύτερα να μείνεις,
και όχι να δεχθείς τις εντολές του βασιλιά των Μυκηνών.
Η ψυχή σου σκληρή σαν από γρανίτη,
εύθραυστη ταυτόχρονα σαν το γυαλί
που η φύση η Ελληνική σε έχει προικίσει,
ανδρεία έχεις και ορμή στη μάχη θα νικήσεις,
όμως του Αγαμέμνονα σε πλήγωσε η προσταγή
και της Βρισηίδος το φιλί
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κι’ έτσι η διαμάχη η δολερή στην Τροία έχει ξεσπάσει,
τον Έκτορα πεθαμένο ή ζωντανό θέλησες να πιάσεις.
μόνος σου την Τροία με την ανδρεία σου να κατακτήσεις
Όταν σου πήραν την Βρισηίδα,
κομμάτια μέσα σου έγινε η ψυχή,
φαίνεται ότι η φτέρνα σου η τρωτή ήταν αυτή,
εκεί σε καταβάλλει η κάθε καταιγίδα
επιρρεπής στο διχασμό οι ξένοι σου στήνουν παγίδα.
Αν όμως ήσουν υλιστής
θα έπαιρνες τα λάφυρα αντί της Βρισηίδας,
ζάπλουτος θα γύριζες πίσω στην πατρίδα και νικητής
Κάποια σκλάβα θα σου έψηνε ζουμερά κοψίδια,
θα σου έλεγε ερωτόλογα και γλυκά τραγούδια.
Θα συνέχιζες τη μάχη για να κατακτήσεις την Ελένη,
για σένα τίποτα αήττητο όταν ενωθείς δεν μένει,
μόνον η ψυχή σου από διχόνοιας λαβωματιές αρρωσταίνει,
στη φτέρνα έχεις την ψυχή σου και αρρωσταίνεις

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΦΥΛΗ;
Ποια είναι εκείνη η φυλή η χιλιοτραγουδισμένη
έρχεται από πολύ μακριά εσχάτως σκλαβωμένη
βάσανα της φόρτωσαν πολλά κι’ αυτή στωικά υπομένει;
Ποια είναι εκείνη η φυλή
που γέννησε Πλάτωνα, Σωκράτη Περικλή
τη γλώσσα της ξάπλωσε παντού στην οικουμένη
οι ολιγάρχες τη μισούν και εκείνη τα υπομένει
πειραματόζωο την έκαναν τώρα τελευταία
χωρίς δημοκρατία να ζήσουν οι άνθρωποι δεν μπορούν
και σε ρωτούν «τι νέα»;
Ποια είναι κείνη η μικρή φυλή που έχει μεγάλη αξία
έχει ανθρωπιστικό πολιτισμό και όμορφα φυσικά τοπία
που την θαυμάζουν οι σοφοί όλης της γης
στρεβλόψυχοι την ματώνουν
κι’ όσοι είναι βάρβαροι την κατακτούν και την υποδουλώνουν;
όμως οι Έλληνες όπλο μυστικό κρατούν και την ελευθερώνουν
Ποια είναι κείνη η μικρή φυλή
που έχει άτομα καιόμενα σαν πελεκούδια
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από κάποιο πόνο ή έρωτα για κάτι τι
και το εκφράζουν με χορό, ποιήματα και τραγούδια;
Ποια είναι κείνη η μικρή φυλή
που όλα τα αλλάζει αλλά μένει ίδια
τους πατρώους θεούς της απαρνήθηκε
αλλά τους βλέπει καθημερινά στα μαρμάρινα συντρίμμια
η πατρώα θρησκεία σιγοβράζει στις ψυχές η ίδια.
θετούς θεούς τώρα προσκυνά και την δαγκώνουν σαν τα φίδια;
Ποια είναι κείνη η μικρή φυλή
που η λέξη «φιλότιμο» αλλού δεν υπάρχει
γεμάτη ηθικό θάρρος
αναμμένο κάρβουνο που αστράφτει
άλλοτε σβηστή άλλοτε ακτινοβολεί σαν φάρος
και άλλοτε από τις στάχτες της κάποια σπίθα
σαν έκλαμψη τινάζεται στο χάος;
Ο κόσμος έκθαμβος την θεωρεί
σαν δύναμη και ελπίδα
κι’ εκείνη όλο λιγοστεύει ώσπου να χαθεί
σαν το υδρογόνον του ήλιου σαν ηλιαχτίδα
λέτε να γίνει μουσειακός νάνος; ή μελανή οπή;
που όλα θα τα σπρώξει σε φωτεινή ακμή;
Ποια είναι κείνη η φυλή
που άλλοτε ήταν πολύ μεγάλη
δεν την χωρούσε η Μεσόγειος, Μικρά Ασία
και Βαλκανική
ξανοίχτηκε σε ωκεανούς και σε πελάγη
τώρα μίκρυνε πολύ
ακόμη και το βράχο της διεκδικούν άλλοι
Ποια είναι κείνη η μικρή φυλή
που τους εχθρούς της πολέμησε με ανδρεία
στους αγώνες ποταμούς έχυσε αίμα
τώρα οι τοκογλύφοι της πήραν την ψυχή
τα ασημικά της γιαγιάς
και τώρα την πουλάνε αιχμάλωτη στην Τροία;
Ποια άλλη μικρή φυλή
που εφεύρε Γράμματα και Γραφή
έπαιξε Θέατρο, δίδαξε Φιλοσοφία
την αρχαιοτάτη των επιστημών Αστρονομία και Ιατρική;
18
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όταν άλλοι σε σπήλαια και δάση ήτανε βοσκοί
κι’ άλλοι ανθρωποφάγοι
στον πολιτισμό κανείς τους δεν είχε μπει
και όμως κανείς δεν την ευγνωμονεί αλλά την βιάζει;
Κανείς άλλος λαός
δεν είναι σαν τον Έλληνα αγαθός
με όλα τα καλά και τα κακά του
αυτός φέρει τον πολιτισμό μέσα του
βαθιά στα κύτταρα του
γι’ αυτό κάθε βάρβαρος με το σπαθί
του κόβει τα φτερά
και ανελλιπώς γενοκτονεί κάθε γενιά του
Ποιος άλλος λαός
είναι ερωτευμένος με την Ελευθερία;
έντονο έχει συναίσθημα θέλει και ψυχαγωγία
νόημα δεν έχει η ζωή χωρίς δημοκρατία
τώρα βάρβαροι του αλλάζουν τρόπο ζωής
τον κάνουν διεθνή παρία;
Ποιος άλλος λαός έκανε υπομονή
400 χρόνια για να βρει ελευθερία;
ακόμη και αιώνες να περάσουν αυτός
μπροστά στον πολιτισμό θα ξαναβγεί
θα δώσει και πάλι το παρόν
νέα θα κάνει Τιτανομαχία και θ’ αναγεννηθεί
ήγγικεν η ώρα ο κόσμος να εξελληνιστεί
και η χώρα του Δία.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΙΘΑΚΗ;
Είναι νησάκι η Ιθάκη;
πριν από μένα τη βρήκε ο Καβάφης
εσύ ο νέος δεν μπήκες στον κόπο Κύκλωπες
και Λαιστριγόνες να νικήσεις
τη ράτσα σου στη λάσπη έριξες σε χλιδή για να ζήσεις
παντού είναι η Ιθάκη και στο πιο χαμηλό σπιτάκι
Δεν τόλμησες μέσα από σκληρούς αγώνες
απέναντι στο ρεύμα να κωπηλατήσεις,
τον κόσμο από την καλή και από την ανάποδη
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να τον γνωρίσεις
πριν γεράσεις και στον καναπέ να καταλήξεις
ν’ αγωνιστής σκληρά και κόντρα στο ρεύμα να κωπηλατήσεις
Θα σου πω εγώ που γύρισα τον κόσμο
διάβασα βιβλία
από το δικαστή ζητάς την προστασία
Ιθάκη είναι: η Οικογένεια όταν είσαι ξενιτεμένος
στη χαρά ή στη λύπη σου παραδομένος
όταν είσαι μικρός και θέλεις προστασία τότε
την Ιθάκη αναζητείς στην Πολιτεία,
άπορος ή ηλικιωμένος να γιατρευτείς σε κάποιο νοσοκομείο
όταν λύκοι και ύαινες σε απειλούν
ζητάς περισσότερη Δημοκρατία
όταν το Σύνταγμα βιάζεται και σε απειλεί
η ντόπια και ξένη Ολιγαρχία
από το δικαστή ζητάς την προστασία
Η πιο καλή Ιθάκη η Πατρίδα είναι και η Ελευθερία
όταν κατεχομένη είναι η πατρίδα σου από την Γερμανοκρατία
τότε την ποθείς με περισσή λατρεία
Ιθάκη είναι η Εθνική Ανεξαρτησία
όταν ξένοι εισβάλλουν στο σπίτι σου με μανία
όμως όσο κι’ αν ψάξεις την Ιθάκη δεν θα την κρατήσεις
αν στερείσαι Φιλοπατρία
και δεν είσαι έτοιμος το αίμα σου να χύσεις.
Θα υπάρξουν Κύκλωπες και Αμαζόνες να σε ξεμυαλίσουν
Σειρήνες και Γοργόνες μαυλιστικό θα σου ψάλλουνε τραγούδι
με χρυσάφι Ιανοί θα σε γεμίσουν
εσύ μην τους εμπιστευτείς, σαν χάνος μην τσιμπήσεις
δεν είναι τούτη η Ιθάκη, ποτέ ξένο θεό μην προσκυνήσεις
στην Ελληνική ψυχή θα την βρεις αν γίνεις σοφός και τον
Ελληνισμό εξερευνήσεις.
σε κείνη την Ιθάκη σε συμβουλεύω να γυρίσεις
Κι’ αν ασπρίσουν τα μαλλιά σου
σαν περάσουνε τα χρόνια
Ιθάκη είναι η τελευταία σου κατοικία,
η αιώνια διάλεξε τόπο στα πατρικά αλώνια
σε χώμα αγιασμένο, όχι στα ξένα τάρταρα και καταχθόνια
να εναποθέσεις τα αθάνατα συστατικά σου
20
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μποζόνια, φερμιόνια και φωτόνια
σε χώματα δικά σου.
13/10/2014

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ
Μήλο της Έριδος η Ελλάς
μεταξύ των ισχυρών
με κάθε αλλαγή των παγκόσμιων ισορροπιών
στο μέσον διεθνών τριβών
δεμένη πισθάγκωνα στο δυτικό άρμα
αδυνατεί να βγει από την νατοϊκή καζάρμα
Η Ελλάς στο κέντρο του πλανήτη
ομφαλός της Γης μεταξύ ανατολής και δύσης
οι μόνες που το αγνοούν οι δουλικές μας Κυβερνήσεις
μήπως κάποιος πρέπει να τους το υπενθυμίσει;
Για το γωνιαίο ρετιρέ με θέα πανοραματική μεγίστη
αντί γεωπολιτικό να τους ζητάμε εμείς νοίκι
αυτοί μας πήραν και τα σώβρακα
τώρα αποβιβάζουν λάθρους στα νησιά μας
και δημιουργούν την κρίση
Και από πάνω όλα τα βγάζουν στο σφυρί
«ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ» μισοτιμής
σχέδιο παραδόσεως των νησιών έχει υπογραφεί
πάρε κόσμε ό,τι επιθυμείς με εντολή του δανειστή!
τα έξοδα συντήρησης των λάθρων θα τα πληρώσουμε με
δανεικά εμείς
Έλληνες Γρηγορείτε και Αντισταθείτε!
μόνο ο αγώνας του λαού θα μας σώσει
από τα νύχια των μαφιόζων τοκογλύφων
και των δωσίλογων συνεργατών τους
θα μας γλυτώσει.
20/07/2011
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΛΟΓΙΑ
Ό, τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό
είμαι ο εαυτός μου και όχι κάποιος διαφορετικκός
όταν ντροπιάζω άλλους νοιώθω κακός
κουράστηκα να μπουσουλάω,
έμαθα μόνος μου να περπατώ.
Βλέπε-άκου -σιώπα και μην εξομολογείσαι
ο άλλος σε καρφώνει και σε εκδικείται
με όλους τους ανέμους σάλπαρε και πλοηγήσου
με την αμφιβολία μην σκοτώνεις την ψυχή σου
Φύγε την κατάλληλη στιγμή
όταν είσαι στο ζενίθ όχι όταν πέσεις στο ναδίρ
προτίμα τη μοναξιά που τρέφει το πνεύμα από την οχλοβοή
δώσε στο Νου σου γνώση, αγνή τροφή στην ψυχή
το Σώμα θέλει Ήλιου θρέμμα, γυμναστική και υγιεινή διατροφή
Η γυναίκα τρέφει μίσος και συναίσθημα πολύ
αγαθιάρης ο άνδρας με περισσότερη λογική
άφησε τον πλησίον σου σε ησυχία
μόνον αν ζητήσει τείνε χείρα βοηθείας
αυτό σημαίνει «αγάπη» χωρίς τυμπανοκρουσία
υποκριτές οι χριστιανοί
τον πλησίον τους εξευτελίζουν με δήθεν αγαθοεργία
Ο κόσμος δεν είναι ούτε άσχημος ούτε καλός
όλες τις εποχές είναι φυσιολογικός όπως ο καιρός
η εμμονή μας να τον κάνουμε κακό
ή εμείς είμαστε κακοί ή κακός είναι ο θεός
τίποτα δεν συμβαίνει από τα δυό
Ελεύθερος ίσον υπεύθυνος στον εαυτόν του ο καθένας
όταν κρέμεσαι στην άβυσσο εκείνη κοιτάζει εσένα
ή ο άνθρωπος είναι κακοήθεια της φύσης
ή ο θεός το σκοπό της ύπαρξης μας δεν μας έχει εμφυσήσει
Δύο τινά συμβαίνουν αν το έχεις εννοήσει
ή τη χαρά η κληρονομικότητα στην έχει δώσει
ή χαρά νοιώθεις από την εργασία, τον έρωτα και τη γνώση
μερικοί προτιμούν τον μοναχισμό να τους λυτρώσει
αντίο ζωή κάλλιο η κοινωνικότης
Ο οπλέμπορος θέλει τον εχθρό του ζωντανό
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αν τον σκοτώσει θα μείνει άνεργος και αυτός
έχε τον/την σύντροφο σου στο πλευρό σου,
έστω κι’ αν είναι αντίπαλος σου
αλλά ποτέ μην την σκοτώσεις γιατί σκοτώνεις τον εαυτόν σου
Το Σύμπαν είναι μουσική μελωδία
τότε προς τι ψέλνουν οι πιστοί στην Εκκλησία;
αφού ο θεός θέλει και ξεκούραση από την συνεχή μουσωδία
άφησε τον να σκεφθεί, θέλει και λίγη ησυχία
Καλύτερα να χαθείς από τη ζωή
παρά να φοβάσαι και να μισείς
με τον συνάνθρωπο ωφελεί η επικοινωνία
αλλά να κρατάς πάντα κάποια απόσταση
από την κοινωνία.
Η ηθική είναι το ανθρώπινο καπίστρι
με αυτή σέρνουν τους ανθρώπους οι πονηροί
όπως το ψάρι με το αγκίστρι
τώρα σου βάζουν νέα αήθη «ηθική» για να σε διαλύσουν
αυτοί που ξέρουν γιατί ήρθαν στη ζωή
ξέρουν και πώς να ζήσουν
Ελληνικά μιλούσαν οι θεοί
του Ολύμπου και της Ιουδαίας
ο Παύλος θάλασσα τα έκανε σαν συγγραφέας
τα ευαγγέλια κονταροχτυπιούνται
όπως ο Έκτωρ και ο Αχιλλέας
Τα άτομα σκέπτονται λογικά κατά κανόνα
τα κράτη και τα κόμματα σκέπτονται
για το συμφέρον και την «κονόμα»
αν δεν θέλεις να χάσεις τα λογικά σου
να ακολουθείς τον Ήλιο έχοντας πίσω την σκιά σου
Οι σκέψεις μας είναι οι σκιές των συναισθημάτων
σκοτεινότερες, κενότερες και απλούστερες
των υπαρξιακών μας προβλημάτων
αν θέλεις καθαρό νερό σκάψε βαθιά στο βράχο
στου βουνού τα ριζά πριν πέσει στον ανθρώπινο το βάλτο
Τα αόρατα νήματα είναι τα πιο ισχυρά
όπως τα νημάτια του Σύμπαντος
τα διαγαλαξιακά
οι ψυχές συνδέονται με μίσος ή αγάπη ερωτική
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ίσως βρεθούν «ψυχόνια» που κάνουν τούτη τη δουλειά
προς το παρόν δεν είναι προσιτά.
Ο υψωθείς γκρεμίζεται από ψηλά
ο ταπεινός πέφτει από χαμηλά στα μαλακά
ο φτωχός γλεντοκοπά ανέμελα στη φτωχογειτονιά
ο άφρων πλούσιος χάνει το χρόνο του μετρώντας τα λεφτά
Αν δεν είσαι εσύ γενναίος και τολμηρός
πώς να φοβίσεις ρε «φοβιτσιάρη» τον εχθρό;
μην σε συναρπάζει η ακαταμάχητη επιθυμία
σκέψου πρώτα το σκοπό δέκα και πράξε μία
Ο φανατισμός δεν είναι για τους ισχυρούς
είναι για τους αδύνατους και ντροπαλούς
τα κόμματα διαιρούν τους πολίτες
σε πιστούς και σε εχθρούς
μακριά από τις κομματικές συμμορίες τους,
σκέψου πολιτικά! τα ακούς;
Τέσσερα ναρκωτικά χρησιμοποιούν οι εξουσίες
αλκοόλ, πρέζα, ‘μίντια’ και Αβραμικές θρησκείες
(ιουδαϊσμός-χριστιανισμός-ισλαμισμός)
μην πιστεύεις στις πολιτικές ιδεολογίες
(σοσιαλισμός, κομμουνισμός, νεοφιλελευθερισμός κ.α)
φέρνουν «Μεγάλους Αδελφούς» και κλεπτοκρατίες
πριν σε μπάσουν στις ερυθρόμαυρες δικτατορίες
Από το χάος ξεπηδάει αρμονία
από τα ενάντια η τάξη και η ευρυθμία
«τα πάντα ρει» στη συμπαντική δημιουργία
όλα σε τρέχουν σε τροχιά, πουθενά δεν βρίσκεις ηρεμία
Οι βουλευτές με τη νομοθεσία ασκούν τυραννία
αν αποξενωθούν από το λαϊκή εντολή
τότε ασκούν δικτατορία
κι’ αν γίνουν όργανα ξένων αφεντικών
τότε γίνονται δωσίλογοι της κατοχής
όπως τώρα η φιλομνημονιακή εξουσία
Λατρεύουμε τη φύση γιατί μας έχει τόσο λείψει
η πόλη μας πλακώνουν μας φέρνει πλήξη
φύτεψε κάτι στο μπαλκόνι σου να σε στολίσει
φύγε από το αφιλόξενο άστυ
στην επαρχία ανθρωπινότερα θα ζήσεις
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Η τάξη είναι αρετή των μετριοτήτων
όσων στερούνται ιδεών και καινοτομικών ικανοτήτων
αντιπαθώ τους θολοκουλτουριάρηδες
και λάθρους των μειονοτήτων
και τα γραφειοκρατικά περιττώματα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Οι ζητιάνοι θα πρέπει να καταργηθούν
γιατί θυμίζουν τους άλλους που άγρια κερδοσκοπούν
να τους ελεείς λοιπόν ή να μην τους ελεείς;
κάποιον άστεγο ελέησα και ένοιωσα ντροπή
«δεν είμαι επαίτης κύριε, είμαι πολίτης αξιοπρεπής».
Ο σοφός πρέπει να αγαπά τους εχθρούς
αλλά να στιγματίζει τους φίλους τους κακούς
η πίστη και η ιδεολογία είναι αντίπαλοι μιάς κάποιας αληθείας
τα «μίντια» στην υπηρεσία της πλουτοκρατίας
και κερδοσκοπίας
Μην φοβάσαι το λαό εκείνον που χορεύει
ακολουθεί τα άστρα και στο Σύμπαν περιοδεύει
ξεπερνάει την κρίση όταν νέο άλογο ευέλικτο ιππεύει
Όταν τελειώνω ένα έργον έχω ικανοποίηση και ένα κενό
καλύτερη είναι η προσμονή του ταξιδιού από τον ερχομό
κι’ όμως όλοι τρέχουμε για τον μοιραίο τερματισμό
ζήσε είλωτα την ώρα, τη στιγμή, κάθε λεπτό
δεν υπάρχει αύριο, μεθαύριο και ο επόμενος ενιαυτός
Όλοι κρεμασμένοι στο χάος της αβύσσου
άλλοι φοβούνται την κόλαση
και άλλοι ποθούν τη θύρα του παραδείσου
ανθρωπάκια και γίγαντες στο χορό του Ζαλόγγου
με το νταούλι του γύφτου και την λαλιά του λόγγου
Η γυναίκα του Θεού η δεύτερη ήταν γκάφα
η πρώτη που έφτιαξε τον άνδρα βλάκα
αν όμως η γυνή δεν είχε βγει
στου θεού θα είμαστε ακόμη τη βράκα
του μπάρμπα-Σαμ ο τζιχαντιστής
παίζει με τα κεφάλια μπάλα στη λάκα
Το μικρόβιο είναι τόσο μικρό
αλλά μέγιστο κακό κάνει
δεν είναι δυνατός ο γιατρός, ούτε ο υγιής
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αλλά ο έμπολα που σε ξεκάνει
κι’ ο ασθενής που μολύνει
αέρα, νερό και τροφή πριν να πεθάνει
Τα όνειρα ανήκουν στην μεταφυσική
απόδειξη ότι το σώμα είναι χώρια από την ψυχή
την εικονική πραγματικότητα τώρα την κάνουν πραγματική
δεν πας μπροστά αν δεν ανήκεις στην «εκλεκτή φυλή»
Σεβάσου τον εαυτόν σου και μην τον περιφρονείς
με το «γνώθι σ’ αυτόν» να διαλογιστείς
έτσι θα βελτιωθείς και θα ξαναπλαστείς
χάρες και συγχωροχάρτια από κανέναν μην καρτερείς
Ένας υπήρξε ο Χριστός
και πέθανε πάνω στο σταυρό
κάθε άλλος χριστιανός είναι κάλπικος
και αμαρτωλός
γιατί καπηλεύεται ένα νεκρό
Δόλιοι έπλασαν θεές και θεούς
για να παραμυθιάζουν τους πιστούς
οι πολιτικοί τους έβαλαν στη δούλεψη τους
αφισοκολλητές στο μαγαζί τους
κι’ η επιστήμη ακύρωσε την ύπαρξη τους
Ούτε βαθιά να πας ούτε ψηλά
η χρυσή μεσότητα καλύτερη από τα υπερβολικά
χώνεψε τις εμπειρίες σου προοδευτικά και κάνε τες σοφία
τα μαλακά καταπίνουν τα σκληρά, όχι στη βία
Κάνε αυτό που είπε ο Καζαντζάκης
«μη φοβάσαι τίποτα, μην ελπίζεις τίποτα έσο λεύτερος»
σχεδιάζω τη χειρότερη έκβαση
και όταν προκύψει την αντιμετωπίζω
με την ελπίδα σου πήρε ο τοκογλύφος το σπιτάκι
άστεγο σε βλέπω και δακρύζω
Άλλη της φύσεως η ηθική
άλλη της κοινωνίας
η πρώτη είναι αυθεντική
η δεύτερη όπως συμφέρει στην
τάξη την καθεστηκυία
Για την καινούργια φορεσιά
χρειάζονται καινούργια κορμιά
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η κοιλιά είναι ο χειρότερος εχθρός
ο πρωκτός δυσώδης, βρωμερός
αλλά λίαν χρήσιμος και ανακουφιστικός
Η ανάγκη είναι η μεγαλύτερη θεά
χωρίς αυτή όλα θα ήταν χαλαρά
αν έχεις πλήξη δεν φταίνε τα βουνά
την πηγή της ψάξε να βρεις στη σκοτεινιασμένη σου καρδιά
Οι αετοί δρασκελίζουν τις κορυφές
οι σάλιαγκες γλύφουν και σέρνονται στις ρεματιές
αν το λέει η καρδιά σου τόλμησε ωρέ
και μη προσκυνάς του πολιτικού τις βρώμικες ποδιές
Τους δαίμονες όταν με τον απήγανο εξορκίζεις
μην αδειάσεις ό, τι καλό έχεις στην καρδιά σου που αξίζει
ο κόσμος είναι κατάμαυρος και σκοτεινός
όμως φωτίζεται από το Ελληνικό άπλετο φως
Με την πίστη βρίσκεις μόνο το θεό
με την έρευνα θα βρεις εκείνον που έφτιαξε αυτόν
δεν θα τον βρεις μόνο στις ψηλές κορυφές
αλλά και στις πιο θεοσκότεινες ερεβώδεις γειτονιές
«Μηδενί δίκην δικάσεις
πρίν αμφοίν μύθον ακούσεις»
αν τρέξεις ίσως σκοντάψεις
αν αφαιρεθείς θα αργοπορήσεις
έσω έτοιμος να… αναχωρήσεις.
16/9/2014

ΣΤΟ ΜΟΣΚΟΒΟ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ;
Εσύ θα έβαζες χασοδίκη δικηγόρο
θα εμπιστευόσουν της ευθανασίας γιατρό
θα έκανες τον απατεώνα αστυνόμο
τον παιδεραστή θα όριζες για παιδονόμο ή πνευματικό;
Θα εμπιστευόσουνα ποτέ μαφιόζο δικαστή
αεροπόρο ψυχοπαθή
Έλληνα οικονομολόγο
ανθέλληνα δάσκαλο ψευδολόγο και πολιτικό μαφιόζο;
Τότε πως εμπιστεύεσαι να σε σώσει η Ευρώπη
αφού αυτή σε έχει με συνωμοσίες καμακώσει
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το ΝΑΤΟ να σε ασφαλίσει
αφού έχει Κύπρο και Αιγαίο αφανίσει
την Τρόικα να σε αναπτύξει,
αφού αυτή σε έχει σκοπίμως χρεοκοπήσει,
την Αμερική να σε βοηθήσει
αφού τα πετρέλαια σου πριν τα βγάλεις
τα έχει ρουφήξει;
Πως εμπιστεύεσαι ηγέτες, δωσιλόγους
υπουργούς κλέφτες και πλιατσικολόγους
τραπεζίτες τοκογλύφους και απατεώνες
βουλευτές που τάφαγαν με δέκα οκτώ σιαγόνες;
Όμως φοβάσαι τη Δραχμή
κι’ ας έζησες μαζί της χιλιάδες χρόνια
εμπιστεύεσαι το Ευρώ κι’ ας σε κατέστρεψε σε δέκα χρόνια
το Ευρώ σε έκανε επαίτη και
τα παιδιά σου κατάντησαν γκαρσόνια.
Εμπιστεύεσαι τον εχθρό σου Οβριό
που ποτέ δεν υπήρξε φίλος
τον Τούρκο στηρίζει πολλαπλώς
σου παίζει «μπροστά το φίλο και πίσω το σκύλο»
γιατί τον Ρώσο βάζεις στο ψυγείο;
επειδή δεν θέλει η θεία Μαρκέλα και ο Αμερικάνος θείος;
Θέλεις λοιπόν να εξαφανιστείς σαν λαός;
στον πάτο του βαρελιού δεν έφθασες ακόμη
γενοκτονία σου κάνουν, σε έριξαν σε κώμα
όμως εσύ ζεις στη φαντασίωση
ότι θα αρχίσει πάλι η κονόμα
αυτή που μας έχουν τα μίντια δημιουργήσει
όπως τους διατάσσουν ντόπιοι και ξένοι λύκοι.
Στόχο το τόξο έβαλαν της Ορθοδοξίας
διέλυσαν Γ/Β, Ελλάδα, Κύπρο και Συρία
τώρα θέλουν να καταστρέψουν τη Ρωσία
την πολιορκούν με κυρώσεις, ναυτικό και στόλο
μήπως έφθασε η ώρα να σκεφθούμε λογικά
πως θα ελευθερωθούμε από της Έχιδνας το λώρο;
Χωρισμένους το θηρίο θα μας καταβροχθίσει
ενωμένους δύσκολα να μας μασήσει
η Ρωσία διαθέτει όπλα συμβατικά
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μπορεί πολλαπλά να μας βοηθήσει,
διότι κατέχει και Πυρηνικά.
Η Ελλάς από το ΝΑΤΟ και Ευρώ να αποχωρήσει
μόνον τότε θα μας δώσει η Ρωσία εγγυήσεις,
και ας μην ξεχνούμε ότι στο Μόσκοβο οφείλουμε τη Λευτεριά
όχι στη Δύση που μας φέρθηκε σαν έχιδνα σαν μητριά
τώρα λοιπόν εσύ ξέρεις… ποιους πρέπει να ψηφίσεις.
26/4/2014

ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ
Η Κύπρος μας σφαδάζει και πονά,
ριγμένη στου Προκρούστη το κρεβάτι,
κακούργοι την κομματιάζουν και την κάνουνε κιμά,
ο Αττίλας για μια ακόμη φορά εφορμά να αρπάξει.
Στο πανέμορφο νησί της Αφροδίτης,
η προδοσία σαν έχιδνα και πάλι σκάει μύτη,
τον Αττίλα από το παράθυρο πάει να νομιμοποιήσει,
το ψευδοκράτος «συνιστόν κρατίδιον» ανακηρύσσει,
ταύτα το νέο σχέδιο Ανάν προστάζει,
και ο ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας
περιχαρής το κουβεντιάζει.
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα διαλυθεί,
δύο συνιστώντα κρατίδια, θα δημιουργήσει,
μια ομιχλώδης, πλαδαρή Συνομοσπονδία θνησιγενής,
ξένες δυνάμεις θα την κατευθύνουν από τη Δύση,
ουδείς γνωρίζει ποιος και ποιόν θα διοικεί,
ξένος αρμοστής θα δίνει τη λύση,
έως ότου η Κύπρος τελευτήσει.
Μέσα σε τούτη τη θολούρα την βαριά,
η Άγκυρα ψαρεύει με του Αττίλα την απόχη,
την «Κυπριακή Δημοκρατία» εποφθαλμιά,
το προχωρημένο φυλάκιο του Ελληνισμού
τώρα έχει καμακώσει,
Αιγαίο και Θράκη σε τρίτη γυροβολιά δεν θα γλυτώσει.
Διεθνιστές συνωμοτούν κατά του Ελληνισμού,
με τους εδώ ‘γιοκαρίνους’,
όπως είπε ο «εθνάρχης» : ‘η Ελλάδα είναι μακριά’
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αυτός που υπέγραψε τις προδοτικές συμφωνίες,
Ζυρίχης και Λονδίνου
πάνω από μισό αιώνα δουλεύει της προδοσίας το σαράκι,
το αβύθιστο «αεροπλανοφόρο» τώρα ρυμουλκούν γεωπολιτικά,
στου Ισραήλ και της Τουρκίας το λιμανάκι.
Δεν είναι τυχαία η παρούσα συγκυρία,
Κύπρος και μητέρα Ελλάδα στενάζουν υπό κατοχήν,
έχουν χάσει την εθνική τους κυριαρχία,
και αντί να παλεύουμε για λευτεριά,
καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία,
να κάνουμε της Κύπρου μας τη μοιρασιά;
Τούτες τις ώρες της προδοσίας στο Κυπριακό,
όλοι πρέπει να γίνουμε μια ΕΝΟΤΗΣ,
τα εγκληματικά ‘μίντια’ από το μέτωπο είναι απών,
σαν τον λιποτάκτη το στρατιώτη,
αφήνουν το γάμο και πάνε για πουρνάρια,
έχει χαθεί η Ελληνική ταυτότης.
Δεν πουλάει γι’ αυτούς το Κυπριακό,
παλιά όλοι κατεβαίναμε στων πόλεων τους δρόμους,
τώρα η άρχουσα τάξη φοβάται το λαό,
και τον ραντίζει με χημικά και όλμους,
αγωνίζεται με το στανιό να κρατήσει τα ηνία,
με παν βρώμικο μέσον και αντισυνταγματικόν,
«ναι σε όλα» λένε στα ξένα κέντρα εξουσίας.
ΟΧΙ βροντοφώναξε μόνον ο Τάσος ο ηρωικός,
«παρέλαβα Κυπριακή Δημοκρατία,
δεν θα παραδώσω κρατίδιον συνιστόν»,
υποχείριο στην Τουρκία,
και όποιος το αποτολμήσει χωρίς να ρωτήσει το λαό,
θα είναι εφιάλτης,
εγώ «την Κύπρο ούκ ελάττω παραδώσω»
«είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης»
άλλο όμως ‘ανανικός’ νεκροθάφτης και άλλο Τάσος ο εθνάρχης.
13/2/2014
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ΑΚΟΥΣ! ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΝΝΟΕΙΣ
Ακούς για αγορές
και το μυαλό σου πάει στις λαϊκές
αγνοείς τις κλεπτοκρατικές
«συναγωγές»
της Wall Street τις φοβερές σιαγόνες,
της FED και Goldman Sach’s τα αφεντικά
τους μεγαλοτραπεζίτες και τα ‘φαντς’
της διεθνούς τοκογλυφίας τις Αμαζόνες
γέμισε ο κόσμος και ο ‘ντουνιάς’ από μεγαλοαπατεώνες
Ακούς για πλεόνασμα πρωτογενές
και συ ονειροπολείς καλύτερες μέρες
κάτι καλό θα γίνει αυτό είναι σάρκα, οστά
αίμα, κρανία και πουλημένες μαρμαροκολώνες
ιδού το «πήδημα» ιδού η οδύνη και η σκλαβιά
Άνεργοι και άλλοι έχουν αυτοκτονήσει.
της ράτσας μας το καντήλι σβήνει αργά
γεννημένους και αγέννητους στα χρέη έχουν βυθίσει
και οι εδώ δωσίλογοι κορυβαντιούν από χαρά.
Ακούς για ελεύθερο κόσμο και Αμερική θυμάσαι
η δημοκρατία πέθανε, με ολιγαρχία τώρα κυβερνάται,
η χώρα υπέστη καθίζηση παντελή
όχι δεν έπεσε ακόμη βόμβα πυρηνική
πλάκωσε φτώχεια, χρεοκοπία διαλύθηκαν
οι δημοκρατικοί θεσμοί
η πλούσια Αμερική έπεσε σε παρακμή
η Εβραϊκή ολιγαρχία φταίει και ο τρόπος σκέψεως της
κοινωνίας μας της τεχνολογικής
Ακούς για ανάπτυξη από το βράδυ ως το πρωί
όμως ανάπτυξη δεν έρχεται με κούφια λόγια και ευχές
γεωργούς, τεχνίτες και δυνάμεις θέλει παραγωγικές,
το χρήμα να ‘τζιράρει’ να δίνει στο λαό δουλειές
Το φουγάρο του εργοστασίου να καπνίσει
η εργατιά να εργαστεί το τραπέζι να γεμίσει
και όχι κάποιο πρόγραμμα να την «απασχολήσει»
εμπόδιο στέκει η γραφειοκρατική ελίτ
και το Ευρωπαϊκό καπίστρι
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Όταν όμως ο τοκογλύφος –τραπεζίτης
βγάζει πολλαπλά από την ευρηματική λογιστική
γιατί στην πραγματική οικονομία να τα ρίξει;
όταν από τα λεφτά βγάζεις λεφτά γιατί να τα σκορπίσεις;
Ακούς για πάταξη της ανεργίας
και συ πιστεύεις ότι έχουν στο τσεπάκι τους την συνταγή
γελάστηκες Παντελή!
αγνοείς τη σημερινή καπιταλιστική πράξη και θεωρία
η ανεργία είναι αρρώστια δομική
το σύστημα την προκαλεί για μεγαλύτερη κερδοσκοπία
Τα πάντα στα χέρια μιας μικρής ολιγαρχίας
αυτή τα εκμεταλλεύεται σαν περιουσία κληρονομική
κι’ οι άνεργοι είναι υποπροϊόντα
της καπιταλιστικής οικονομίας
άρα θα αυξάνονται και θα πληθύνονται
όσο το ίδιο σύστημα είναι σε ισχύ.
Ακούς για πάταξη της διαφθοράς
δεν είναι μόνον το λάδωμα και η μίζα
αγνοείς ποιος έκλεψε το χρυσό του «Μίδα»
εκείνος που εφαρμόζει την έξυπνη λογιστική
ποιος ο αρχιερέας της σύγχρονης κλεπτοκρατίας;
τις υπεράκτιες εταιρείες ποιος διοικεί;
Ποιος φόρτωσε με χρέη όλη τη Γη;
ποιος τυπώνει δολάρια και ευρώ σε μικρομπίτς
ποιος την διεθνή εγκληματική μαφία διοικεί;
ποιος ο ρόλος της μαφίας της τραπεζικής;
ρώτησε τον Οβριό να στα πει!
Σε κλέβουν σαν τους παπατζήδες της Κατοχής
χωρίς να το αντιληφθείς
με χίλια δύο έξυπνα εργαλεία
κι’ εσύ αυτομαστιγώνεσαι και πας να αυτοπυρποληθείς
και τους ψηφίζεις σε κάθε ψηφοφορία
πότε τέλος πάντων θα ξυπνήσεις Παντελή
φτωχέ παρία;
18/5/2014
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ ΒΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΗ
Η Ειμαρμένη παίζει παιχνίδια χίλια
αρχικά τ’ αγνοείς αλλά δεν σε αγνοούν τα ίδια
εκείνα το ρου αλλάζουν της ιστορίας
γκρεμίζουν θρόνους, βουλιάζουν αυτοκρατορίας
Το Τσερνομπίλ διέλυσε τη Σοβιετία
της Αμερικής η ανακάλυψη γκρέμισε την αποικιοκρατία
του Αλεξάνδρου η εκστρατεία
σαν αστραπή φώτισε την Ανατολή
δρόμους νέους άνοιξε στην Ιστορία
Μήπως κάποιος κεραυνός βροντήξει
το πνεύμα του Αλέξανδρου αστράψει και φωτίσει
μόλις ο τύμβος της Αμφίπολης ανοίξει;
Αναγέννηση να φέρει μια νέα εποχή
του μέτρου, της ομορφιάς, της γνώσης
τώρα που έχουμε πνευματικά στεγνώσει
πείνα, πόλεμοι, εξοπλισμοί μας έχουν περιζώσει
από άσκοπους ανταγωνισμούς
τη Γη μας να γλυτώσει;
Η Αμφίπολη αντηχεί του Αλέξανδρου τη φωνή:
«αν ζούσα θα ήταν αλλαγμένη
Δύση και Ανατολή»
ο πολιτισμός παντού θα είχε καταυγάσει
ο άνθρωπος θα είχε ανεβάσει
την ψυχοπνευματική του στάθμη
τα σύνορα του διαστήματος θα είχε ξεπεράσει
Ο μέγας στρατηλάτης τον κόσμο σαγηνεύει
η θρυλική γοργόνα τους ναυτικούς μαγεύει
«Ζεί ο Αλέξανδρος;» ρωτάει:
«ζει και βασιλεύει
και τον κόσμο κυριεύει» να ακούσει περιμένει,
ειδάλλως ο πνιγμός τους αναμένει
Παγκόσμια εκστρατεία είναι καιρός να αρχίσει
το Ελληνικό Φως να ξαπλωθεί σε Ανατολή και Δύση
για να καρποφορήσει
της Ειρήνης και Γνώσης η εποχή να ξεκινήσει
Το φως που έσβησε ο Οβριός
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τις ψυχές των λαών ζεσταίνει
της Αμφίπολης το Φως άστραψε παγκοσμίως
σαν κεραυνός αναλαμπές σκόρπισε στην οικουμένη
του Διός ο πολιτισμός είναι εδώ δεν πέθανε.
Του Απόλλωνα η λύρα και πάλι θα ηχήσει
νέο τρόπο σκέψης ο άνθρωπος να υιοθετήσει
το «γνώθι σ’αυτόν» και «μηδέν άγαν» να διδάξει
τα πυρηνικά όπλα να εξαφανιστούν από το χάρτη
υπερβολικός πλούτος και φτώχεια να μην υπάρξει πλέον
από τον υπερπληθυσμό τη Γη ν’ απαλλάξει και από χρέος
Να διαλύσει το πνευματικό σκοτάδι
καθώς έσβησαν ακόμη και το ισχνό λυχνάρι
ο Μαμμωνάς μας τραβάει στον Αδη
τεχνολογία της ολιγαρχίας φως δεν παράγει
το Ελληνικό Πνεύμα η οικουμένη καρτεράει
Αλέξανδρε βγες από τον Αδη ο κόσμος φωνάζει!!
18/10/2014

ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΕΙΣ…
Μπορεί να θεωρείς ότι είσαι ελεύθερος
αλλά νομίζεις…
σκύλος είσαι στην ουσία
με φίμωτρο και γαυγίζεις
Μπορεί να θεωρείς ότι έχεις ελευθεροτυπία.
αλλά νομίζεις…
πραγματικός αφέντης είναι ο αμερικανοσιωνιστής
με πλύση εγκεφάλου που σε νανουρίζει
Μπορεί να θεωρείς ότι έχεις ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
αλλά νομίζεις…
είναι τόσο ανεξάρτητη ώστε με τον νόμο 457
την ελευθερία έκφρασης σου στραγγαλίζει
Μπορεί να θεωρείς ότι έχεις Δημοκρατία,
αλλά νομίζεις…
η Γερμανοκρατία σε ταπεινώνει και σε εξευτελίζει.
Τώρα ζεις κάτω από Δικτατορία του «Μεγάλου Αδελφού»
βελούδινη, αθέατη και πονηρή σαν αλεπού,
αιμοβόρα σαν ύαινα και σαν κροκόδειλος του ‘Ποταμιού’
34

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

αρπακτική σαν το λιοντάρι,
ήδη είσαι στο κλουβί και σε έχει μισοφάει,
αλλά νομίζεις…
αν μείνεις φρόνιμο παιδί ότι καθαρή θα την βγάλεις,
κούνια που σε κούναγε παλληκάρι
Θεωρείς ότι είσαι άνθρωπος εσύ, θεϊκό πλάσμα,
αλλά νομίζεις…
γι’ αυτούς δεν είσαι ούτε καν ζώον, αλλά… άχρηστο πράγμα.
15/4/2014

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Συχνά διερωτώμαι και γίνομαι κατηφής,
γιατί Έλληνα έγινες αμέτοχος, ατομιστής και αδρανής;
γιατί είσαι δουλικός κάτω από ανθελληνική ηγεσία;
γιατί λάτρεψες το «Εγώ» και όχι το «Εμείς» και την ιδιωτία;
γιατί την πατρίδα σου μισείς
και την λοιδορείς με φοβερή μανία;
αυτό το θεωρείς μαγκιά και ευφυΐα;
Ποτέ δεν έβαλες κάτω την κεφαλή
σοβαρά το μέλλον σου να φτιάξεις,
από τους ξένους σωτηρία αναμένεις
και από την σαπίλα την κομματική,
χωρίς εσύ να δράσεις
Σκέφτεσαι με την καρδιά, σου πέφτει η λογική βαριά,
και τώρα που σε βρήκε η κρίση,
αντί ν’ αγωνιστείς, προτιμάς να αυτοκτονήσεις,
και όχι ν’ αποτινάξεις την ξένη κατοχή.
Αντί την πέτρα να πιάσεις να την στύψεις
και να την πετάξεις,
πίνεις φραπέ στον καναπέ και μύγες χάφτεις,
κάνεις και διαμαρτυρίες για εφέ αριστεροδεξιές,
όλα τα κάνεις «τουρκοχαβαλέ»,
δηλαδή τούρκικες δουλειές πράσινες ελιές.
Σε αδιάφορους πολίτες
δεν χωρά δημοκρατία,
όσοι του πολιτικού τη χάρη επιζητούν
δεν τους πρέπει ελευθερία.
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Δεν προβληματίστηκες Έλληνα ποτέ,
ποιος έφερε τη χρεοκοπία;
ήρθε μήπως από τα σύννεφα με τις βροχές;
σου την έστειλε από τον ουρανό κάποιος Γιαχβέ Μεσσίας
Ποτέ σύσσωμος δεν διαδήλωσες λαέ,
οι κλέφτες και προδότες στον Κορυδαλλό να πάνε,
οι πρωταίτιοι να θανατωθούν παραδειγματικώς,
οι περιουσίες τους ολοταχώς στο δημόσιο να περνάνε,
στο μέλλον συνωμότες να μην ξαναπαρουσιαστούν,
ούτε δανειστές το δάχτυλο να μας κουνάνε.
Τα πολλά διπλώματα δεν αρκούν για τα κοινά,
χρειάζεται άτομα έντιμα ηθικά με πείρα,
τα Harvard και London School of Economics
δεν σκέπτονται Ελληνικά,
στα ξένα συμφέροντα ανοίγουνε τη θύρα,
άλλα στο κεφάλι της Ελισάβετ κι’ άλλα της Αθηνάς.
Παιδάκια χάλασε ο υπολογιστής μας
και μας δημιουργεί ζημία,
φταίει ο τρόπος σκέψης μας,
επιστροφή στα προγονικά σχολειά,
με Ελληνικά ιδανικά και με φιλοπατρία.
Κλώτσησε τα κόμματα, την καταραμένη κομματοκρατία,
ακόμη δεν κατάλαβες,
αυτή είναι προσωποποίηση της διχονοίας,
του «φιδιού» η κεφαλή και του Οβριού η κοιλία;
τσάκισε τους κλέφτες, διώξε την πολιτική αλητεία,
πάρε την υπόθεση στα χέρια σου, γίνε εξουσία,
όλοι μαζί να στεριώσουμε την Άμεση Δημοκρατία,
όπως στην Ελβετία.
Το μίσος του λαού έγινε «υγρό πυρ», έγινε μανία,
σε λίγο στους δρόμους σαν λάβα θα ξεχυθεί,
θα γίνει τρικυμία,
αν κάθε κλέφτης ελεύθερος κυκλοφορεί,
αν ο ΓΑΠ δεν καθίσει στο σκαμνί για εσχάτη προδοσία,
τότε τετέλεσται! δεν έχει πιά μέλλον τούτη η Πολιτεία.
Φυλάκισες τους Αντωνάκηδες;
τσακώστε τους Μπενί και τους Κωστάκηδες;
στείλε στου Γουδή την ειδεχθή οικογένεια Παπανδρέου;
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γίνε εραστής του αληθινού, του πατριωτικού και του ωραίου;
μόνον έτσι θα σωθείς από τα δόντια του κακού σου εαυτού
και του δανειστού Οβραίου.
9/2/2014

ΑΝΔΡΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ
Όταν οι άλλοι ζούσαν σε σπηλιές
ή έφτιαχναν στα δένδρα κατοικίες σαν φωλιές
έτρωγαν ωμές τροφές στην Άνδρο έτρωγαν σε πιάτα,
φορούσαν φορεσιές
και είχαν ανοίξει του πολιτισμού τη στράτα
για να περάσουν αργότερα τα ανθρώπινα φουσάτα
Πριν πολλές χιλιετίες
αυτοί ζούσαν σε χαρωπές πολιτείες
φορούσαν κοσμήματα και είχαν ωραίες κατοικίες
είχαν έγχρωμα κομψά αγγεία και κρατήρες
οι Ανδρείοι έφτιαξαν και αποικίες
Είχαν πλεούμενα που μετέφεραν φορτία
τότε που κανείς δεν είχε θαλασσοπλεύσει με τα πλοία
το Αιγαίο λίκνο Πολιτισμού μεταξύ Ευρώπης και Ασίας
χάρις στην ναυτοσύνη των πρώτο-Ελλήνων και την ανδρεία
Από το Αιγαίο ο πρωτοπόρος πολιτισμός
ξαπλώθηκε στην Μεσόγειο
από κει εξακτινώθηκε με τα πλοία ανά την υδρόγειο
σύμβολα του σπείρα, μαίανδρος και ‘αγκυλωτός σταυρός’
αρχέτυπο σύμβολο αρχαιοελληνικό και όχι ναζιστικό
όπου τα σύμβολα αυτά εκεί και ο Ελληνισμός
ο Χίτλερ το έκλεψε από κάποιο Μουσείο Ελληνικό
Τούτος ο πανάρχαιος Πολιτισμός
είναι πρωτότυπος και φυσιολατρικός
δεν υπήρξε αντιγραφέας και κλεπταποδόχος
υπάκουσε στην ανάγκη και νομοτέλεια της φύσης
μην σε ξεγελάσει Οβριός και ο ντόπιος εντολοδόχος του
και αλλαξοπιστήσεις
Όπως είπε και ο Περικλής:
«οι Έλληνες φιλοκαλούσαν μετ’ ευτελείας
και φιλοσοφούσαν άνευ μαλακίας»
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αντίθετα από τον κόσμο της σύγχρονης εποχής
που στο χάος πελαγοδρομεί λόγω απληστίας
Ασέβεια και ευτέλεια τα κράτησαν αλάργα
το «είναι» τους δεν ζύγισαν στης ύλης την παλάντζα
κρατήθηκαν μακριά από την Ύβρη, παρασάγγας
παρότι πέρασαν πάμπολλοι κατακτητές
αυτοί έμειναν Έλληνες για πάντα
Ανδριώτες σε προϊστορικά χρόνια έπλευσαν με την «Αργώ»
καπεταναίοι και ναυτικοί αυλακώνουν
ακόμη θάλασσες και τον ωκεανό
εφοπλιστές μεταφέρουν τη γαλανόλευκο
με τα πλοία τους στο εξωτερικό
η Άνδρος γέννησε τον Καϊρη του γένους μας το σοφό
είναι της φύσης μας στολίδι αλλά και πολιτιστικό
Άνδρο μου πανέμορφη φεύγοντας σε χαιρετώ,
ποτέ δεν σε ξεχνώ.
22/9/2014

ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ…
Ως πότε θα ανεχόμαστε τη δημογραφική σκαρταταδούρα;
ως πότε οι τοίχοι μας θα είναι όλο μουτζούρα;
ως πότε θα δεχόμαστε στη χώρα μας το τριτοκοσμικό λεφούσι;
ως πότε θα περιθάλπουμε στρατιές λάθρους και φτωχούς
μυαλό δεν έχουμε κουκούτσι;
Εδώ χάθηκε η λογική έχει το άλας μωραθεί
στο θάνατο μας οδηγεί το χαζοκούτι
είμαστε ανεγκέφαλοι αριστεροδεξιοί
ποιος αυτούς θα τους φωτίσει ότι η χώρα
άλλους αδυνατεί να φιλοξενήσει γιατί έχει κορεστεί
κανείς όμως δεν τους φιλοξενεί στο δικό του σπίτι
Γίναμε γνήσιοι ανθρωπιστές και διεθνιστές
θάνατο στη Χρυσή Αυγή λέμε
ζήτωσαν οι κλεφταράδες και οι «ποταμοί»
τα μεγάλα κανάλια και οι διεφθαρμένοι πολιτικοί
που για τους λάθρους κλαίνε
Η Ελλάς στο «Μπομπολιστάν» ανήκει
γίναμε Πακιστάν και Αφγανιστάν των λάθρων το τσιφλίκι
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μας έφερε μνημόνια και κατοχή και θλίψη
η μαφία Μέρκελ, Σόιμπλε, Τόμσεν, Σαμαροβενιζέλοι και λοιποί
από τον πλανήτη θα μας εξαφανίσει.
18/3/2014

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Καθώς τα γηρατειά έρχονται και σε τσακίζουν
την υγεία σου σιγά-σιγά την πριονίζουν
την ελπίδα σου περιορίζουν και την αδυνατίζουν
όλα δύσκολα οι δυνάμεις σου σε προδίδουν
Τώρα γύρω σου όλα μοιάζουν σκοτεινά
ευχάριστα νέα στα αυτιά σου δεν ακούς ξανά
γάμους, γεννήσεις λιγοστές
μόνον κηδείες περισσές το πέρσι καλύτερο
από το σήμερα και το χθες
Τούτος ο κόσμος έγινε σκληρός σαν γρανίτης
τότε εσύ ο ανήμπορος και απλός πολίτης
αδύναμος όπως στη βαρυχειμωνιά σπουργίτης
που ο αετός τον έχει με τα νύχια τραυματίσει.
Όταν η σύντροφος σου έχει από τα βάσανα λυγίσει
σοβαρά προβλήματα βλέπεις μπροστά σου σαν φέξει
όταν εσύ με νοσοκομεία έχεις μπλέξει
και ο καρκίνος δεν λέει να σε αφήσει
αρχίζεις να σκέπτεσαι ότι δεν μας χωράει τούτη η κτίση
Όταν με ψέματα σε βομβαρδίζουν νυχθημερόν
όταν των πυρηνικών όπλων ανοίγουν τα σιλό
ο κόσμος έχει παραφρονήσει
τι νόημα έχει εσύ ο άνθρωπος μιας άλλης εποχής να ζήσεις;
Μήπως έφθασε η ώρα το ζευγαράκι να αναχωρήσει
για το αιώνιο συμπαντικό μας σπίτι;
Όχι! ποτέ δεν σκέφτηκα ευθανασία ή αυτοκτονία σαν λύση
το θάνατο μόνον με τον αγώνα φίλε θα νικήσεις
Όχι δεν φταίνε οι εποχές, όλες ίδιες καλές είναι και κακές
φταίει η σημερινή γενιά που έμαθε πολλά
αλλά τις ξέφυγε το πιο απλό:
το «μηδέν άγαν» και το «γνώθι σ’ αυτόν»
Μας έβαλαν και ζήσαμε με δανεικά
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και τώρα τα πληρώνουμε δυσβάστακτα
ακριβά και όχι μόνον αυτά
αλλά και τα κλοπιμαία που έκαναν φτερά.
Ως τότε κάθε πρωί λέμε το Καλημέρα
κοίτα το φως του ήλιου πάρε φρέσκο αέρα
τη βγάλαμε και σήμερα χωρίς συμβάν συντρόφισσα ωραία
Λησμονιά ρίξε στα επερχόμενα,
κανείς της τύχης δεν ξέρει τα γραμμένα
Κλωθώ, Λάχεση και Ατροπός τα κάνουνε μοιραία
μπορεί ο κόσμος να λογικευτεί, όλα να πάνε ωραία.
Μπορεί να φύγουμε με την ταχεία αμαξοστοιχία
χωρίς ταλαιπωρία κάποια πρωία άμα τη έω
ως τότε χαίρε ζωή στην πόλη και στην εξοχή
ένα μπάνιο στη θάλασσα τόσο ωραίο
εμείς ανήκουμε σε άλλη εποχή.
7/9/2014

ΑΝΤΩΝΑΚΗΔΩΝ, ΚΩΣΤΑΚΗΔΩΝ, ΜΠΕΝΙ ΚΑΙ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΩΝ
Κάποτε πρέπει να δικαστούν,
κλέφτες και λωποδύτες επωνύμως,
ευθύνες για χρεοκοπία να ζητηθούν,
σε δεξιούς, σοσιαλιστές και εξ ευωνύμων.
Να δικαστούν από το λαό χάριν δικαιοσύνης,
του αφάνισαν σπιτικό, αξιοπρέπεια,
του έκλεψαν την οικογενειακή γαλήνη,
για προδοσία και ύβρη να τιμωρηθούν
να νοιώσουν συντριβή και οδύνη,
η Ιφιγένεια στο Σύνταγμα να θυσιαστεί,
περιουσία να μη τους μείνει.
Ασυνείδητοι πολιτικοί καταστροφείς της Ελλάδας,
αφού πριν την έσφαξαν σαν τρελή αγελάδα,
το κρέας της το πούλησαν σε τιμή ευκαιρίας,
ενώ ήξεραν ότι πούλαγαν φιλέτο πολυτελείας.
Τσιφλικάδες και εξουσιαστές σε ρόλο εκδορέων,
300 κλέφτες στη Βουλή τρώνε αυτοί,
κερνάνε και τον Εβραίο,
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την Ελλάδα έβαλαν στην πυρά, σαν Ρήγα Φεραίο,
θάνατο στους πρωταίτιους ο λαός ζητά,
Αντωνάκηδων, Κωστάκηδων, Μπενί και Παπανδρέων.
6/2/2014

ΑΣΤΕΓΟΣ ΜΕΤ’ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
Στο διπλανό παρκάκι ο άστεγος στάθηκε να ξαποστάσει,
η αποσκευή του φορτωμένη σε ένα δίτροχο καροτσάκι,
μια παλιά βαλίτσα δεμένη, λίγο παραφουσκωμένη,
καθόταν στο παγκάκι, κάτι έτρωγε ο δύστυχος για μεσημέρι.
Το είπα στη σύζυγο και αμέσως κατεβαίνει,
κοντά του πηγαίνει και ευγενικά τον χαιρετά:
«μήπως μπορώ σε κάτι κύριε να σε βοηθήσω;»
του είπε σαστισμένη
έχοντας 50 ευρώ ανά χείρας από την σύνταξη μου
κι’ αυτός υπερήφανα της απαντά:
«Ευχαριστώ, έχω όσα χρειάζομαι
από την πνευματική μου εργασία,
τα πάρα πάνω δεν μου χρειάζονται, δεν μου ανήκουν»
Όταν μου τα είπε παρά λίγο οι Ερινύες να με πλήξουν,
θυμήθηκα τον «Μισέλ» και κάποιον Υπουργό της Βρετανίας,
ώστε αυτοί που βγήκαν στο περιθώριο
είναι οι πλούσιοι και εκλεκτοί της κοινωνίας
και οι χαλασμένοι και φτωχοί είμαστε εμείς;
και η διεφθαρμένη εξουσία;
Την επομένη το μεσημέρι πάλι ο άστεγος
στο ίδιο μέρος το γνωστό,
με τις οικοσκευές του στην πλατεία,
με σπρώχνει ο πειρασμός της νοσηρής μου περιεργείας,
δύο-τρεις ερωτήσεις του ζητώ να μου απαντήσει,
πώς βλέπει εμάς από την αντίπερα του ποταμού την κοίτη;
Ματαιοπονείς αν στην κοινωνία σου θέλεις να με εντάξεις,
την λογική της να μου μεταγγίσεις,
σαν τα πουλιά Ελευθερία απολαμβάνω και Αυτονομία,
ταυτότητες, ΑΜΚΑ και τους κλειδάριθμους
πέταξα της Εφορίας,
δεν θέλησε στις ερωτήσεις μου περαιτέρω να απαντήσει,
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ίσως την ιστορία του δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει,
όμως μέσα από την άρνηση και αοριστία,
ανακάλυψα περίπου την ουσία.
Ο πλούτος και η ύλη δεν τον εγγίζει,
τα κόμματα και τη εξουσία τον ερεθίζει,
το νόημα της ζωής δεν είναι να θησαυρίζεις,
υποκρισία και απληστία περισσότερο
παντός άλλου τον πληγώνει και τον τραυματίζει,
«πάντες πάντα αδιανέμητα νέμονται»
η διανομή θάρθει με βουή και δίνη.
Κάποιος τον ρωτά, τώρα που πηγαίνεις;
κι’ αυτός του απαντά:
«φίλε παράτα με στη γλυκιά μου Αταραξία,
εσύ φυλακισμένος στο κλουβί σου μένεις
ο ήλιος της συμπαντικής ακτινοβολίας
όλα στη γη τα προστατεύει και τα θερμαίνει»
«πάω να πιάσω κάποια υπήνεμη γωνία
καταιγίδα τον κόσμο περιμένει».
25/12/2013
Υ.Γ. Η ιστορία είναι πραγματική

«ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟ ΓΑΙΑ»
Το σκάφος μας πλέει σε ανώμαλη πορεία,
συγκρούσεις, ηλιακοί άνεμοι, μετεωρίτες το πλήρωμα
ανομοιοειδές και διχασμένο,
σε άλλα διαμερίσματα χλιδή και σ’ άλλα πεινασμένο,
Στην πτήση συναντήσαμε πειρατές,
Οβριούς βαρβάρους εξολοθρευτές,
έβαλαν χέρι στην τράπεζα του σκάφους,
του πληρώματος λήστεψαν τις πληρωμές,
έδεσαν το πλήρωμα και πήραν τους σάκκους,
έριξαν και εκφοβιστικές ριπές,
μάχες ακολούθησαν ειρηνικές,
τελικά τους τοκογλύφους διώξαμε και τους φυλάρχους.
Προβλήματα προέκυψαν με τον μολυσμένο αέρα,
με δυσκολία αναπνέουμε μέσα στο σκάφος ΓΑΙΑ,
τα παράθυρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε
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να πάρουμε καθαρό αέρα,
την ενέργεια νέμονται Αμερικανοί διαχειριστές,
πίσω από το πολύ χρήμα βρίσκονται Οβριοί
του θανάτου θηρευτές,
κι’ ας κρεμόμαστε σαν νυχτερίδες στο χάος εδώ πέρα.
Ο φόβος στο αστρόπλοιο αυξάνει καθημερινά,
μας απειλούν τα τρωκτικά μολυσμένος της πόλης μας ο αέρας
κανείς έξω να ξεμυτίσει δεν τολμά
μόνον με μάσκα ειδική μπορεί να περπατήσεις στον αιθέρα
καθώς το σκάφος είναι με πυρηνικά γεμάτο,
παρανάλωμα θα γίνουμε αν εκραγεί,
πλουτώνιο θα φάμε στο πιάτο.
Το Αστρόπλοιο ΓΑΙΑ πριν αρκετούς αιώνες,
εγκατέλειψε τη Γη όταν αβίωτη έγινε η ζωή εκεί πέρα,
βάρβαροι κατέλαβαν την Αθήνα
κατέστρεψαν και τον Παρθενώνα,
το ημερολόγιο στη Γη δείχνει 3014, έχουν Πρωτοχρονιά,
θα γιορτάσουν με ευωχία κατσαρίδες, φίδια και τα τρωκτικά,
καθώς άνθρωποι, ζώα και αρκετά φυτά είναι νεκρά,
θύματα του πυρηνικού Αρμαγεδδώνα,
μουσείο χωρίς θεατές η Γη
προ πολλού έχει πέσει σε Πυρηνικό Χειμώνα.
Το «Αστροπλοιο ΓΑΙΑ» στέλνει θερμές ευχές για ένα
καλύτερο αιώνα,
πλέουμε με την ταχύτητα νετρίνων,
πάνω σε ρεύματα άγνωστων ρευστών και σωματιδίων,
με ταχύτητα πολύ ανώτερη εκείνης του φωτός
στον αστερισμό του Κύκνου και της Ανεμώνας.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΤΡΟΙΚΑΝΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

29/12/2013

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΑΜΑΡΙ
Βάζουμε πρωθυπουργό τον κάθε σαχλαμαρά
Γερμανικό μας βάζει κάθε φορά σαμάρι
αυτός μας φορτώνει μνημόνια
μας φέρνει μύρια κακά
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και εμείς θεωρούμε αρχηγό ένα άδειο κουφάρι
Ως πότε Ελληναράδες
θα μας κυβερνάνε σαχλαμαράδες
μνημόνια να μας βάζουν
σκλαβιά να μας περνούν, οι μασκαράδες;
Μνημόνια είπαν θα σκίσουν
την τρόικα θα εξαφανίσουν
οι ψεύτες απατεώνες και τα τρωκτικά
το λόγο του κανένας δεν κρατά.
Αρχομανείς και γλείφτες
των τροικανών μεσίτες
ανίκανοι και φορομπήχτες
θα τους ψηφίσεις ξανά; μα@@ς μπορεί να είμαι όχι και βλάκας
ούτε με μπουνιά και με κλωτσιά.
28/7/2014

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: ΒΙΑΣΤΕΣ ΨΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ,
ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ,
ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ,
ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ,
ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕΡΙΚΟΙ
ΜΕ ΤΟΥ 3ου ΡΑΙΧ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ,
ΣΕ ΛΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ,
ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΤΟΥΝ
ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΕΊΣ ΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ… ΚΑΝΑΠΕ!!!!.
ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΑ ΜΙΝΤΙΑΚΑ «ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ»
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΛΑΟ ΛΕΝΕ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙΑ,
ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΝΗ,
ΑΠΟΚΟΙΜΙΣΑΝ ΤΟ ΛΑΟ, ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ,
ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΗ ΔΙΝΗ
ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ ΝΟΙΚΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΕΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΩΡΑΙΑ
44

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΛΆΒΟ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΙΛΑΣ; ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ;
ΤΟ 4ον ΡΑΙΧ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ,
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ,
ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟ,
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ
ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ,
ΠΑΝΤΑ ΕΧΘΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΞΕΝΟ,
ΟΠΟΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΙ’ ΑΝ ΣΗΚΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΟΠΕΣ ΘΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΦΛΟΜΩΣΕΙΣ,
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΜΙΑ ΝΤΟΥΖΙΝΑ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ-ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΟΥΣ ΘΎΤΕΣ,
ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ, ΤΑΛΜΟΥΔΙΣΤΕΣ, ΚΑΚΟΥΡΓΟΥΣ,
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥΣ.
ΑΥΤΉ Η ΥΒΡΙΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΑΣΜΑ, ΑΥΤΗ Η ΦΘΙΣΗ
ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΚΑΤΩ,
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ,
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ
ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΕΙ,
ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ,
ΕΊΤΕ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ
Η ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΕΙ.
Ο ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ, ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΕΙ,
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ
ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ,
ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΑΧΗ ΕΧΕΙ ΗΧΗΣΕΙ,
ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ,
ΠΟΥΛΙ ΔΕΝ ΚΕΛΑΙΔΑΕΙ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ,
ΓΥΜΝΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝ
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
ΟΤΑΝ Η ΤΟΥΒΟΥΛΑ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙ.
ΤΟ «ΚΑΛΟ» ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ «ΚΑΚΟ»
Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
«ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟ»
«ΑΥΤΑ ΜΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΘΕΟΣ», «ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΨΙΣΤΟ ΣΥΝΟΜΙΛΩ»,
«ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ,
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ΡΩΣΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ»
ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΗΔΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΒΟΥΛΑ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ,
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΡΩΝΕΙ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΩΝ
ΠΙΛΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΟΛΥΒΑ ΒΡΑΖΕΙ,
ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΦΤΩΧΟ
ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ Ή ΑΠΟ ΛΙΜΟ,
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ «ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ» ΟΙ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΙ ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΡΟΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΝΙΑΥΤΟΝ.

31/12/2013

ΔΙΟΔΙΑ ΠΑΝΤΟΥ
Διόδια στους δρόμους, διόδια στις γειτονιές,
διόδια στα χωράφια, διόδια και στις αυλές,
διόδια στις πόλεις, διόδια στα χωριά,
διόδια στα ράφια, διόδια και στα μαντριά.
Διόδια στα ψυγεία, φόρους στην τροφή,
κλειστά τα νοσοκομεία, δίχως ίχνος ντροπή,
διόδια στα βιβλία, διόδια στα ιδανικά,
Ρεπούσεια ιστορία, γιατί κλαις μαμά –Ελλάς;
Διόδια στα Γράμματα και στον Πολιτισμό,
άνευ διοδίων η Γενοκτονία στον Ελληνισμό,
διόδια μετ’ εμποδίων στο Λόγο και στην Δημοκρατία,
άνευ διοδίων στα ψέματα των μίντια και κομμματοκρατία,
άνευ διοδίων στο δωσιλογισμό στην χρέους
Αποικία ο Ελληνισμός
κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, ζήτω η Γερμανοκρατία
χαίρε Ευρωπαϊκή δικτατορία και Εβραιοκρατία!!
Χωρίς διόδια στο ‘Ελλάντα’ πουθενά δεν πας,
πανάκριβα για Πάτρα, ξέχασε τα θαλασσινά λουτρά,
οπτασία η Θεσσαλονίκη, το δάσος του βουνού,
εκτός και αν «δεν πληρώνεις» στη Μαλακάσα κάνεις ντου,
οι άδειες σου βλέπω να πάνε στη Βροντού
εκτός κι’ αν είσαι «Λιάπης» γόνος πρωθυπουργού!
Διόδια στο σπίτι σου για να φθάσεις,
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διαβατήριο θα σου βάλουν αύριο
από τα νησιά μας για να περάσεις
μια χούφτα «ευρά» στο σπίτι σου για να πας,
δύο χιλιόμετρα μακριά δεν είναι και κοντά;
γκρινιάρη μην τσινάς!
αρνείσαι να βοηθήσεις το φτωχό «μπομπολιστάν»;
κι’ αν τη Θεσσαλονίκη κάποτε επιθυμήσεις,
μείνε καλύτερα εκεί και μη ξαναγυρίσεις.
Διόδια και στο πήδημα το σεξουαλικό
ταρίφα για τους παντρεμένους στο διπλό
για εξωσυζυγικές σχέσεις ο φόρος είναι απλός.
Έτσι προωθούν τον εκσυγχρονισμό,
για τον δικό τους πλούτο και τον δικό μας αφανισμό,
αυτό επιτάσσουν τα μεγάλα αφεντικά
και οι εδώ υποτακτικοί τους εκτελούν ευλαβικά.
Υπάρχουν και λεωφόροι άνευ διοδίων,
με επιδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων,
αποκλειστικές μόνον στους μιζαδόρους των οπλοστασίων,
στους Εβραίους μεγαλοτραπεζίτες τοκογλύφους,
των ευρηματικών αεροδανείων.
Μετά διοδίων και στις φυλακές οι πατριώτες και εθνικιστές,
άνευ διοδίων οι Μαρξιστές και της Πατρίδος οι υβριστές,
μετά διοδίων στα μίντια οι φιλόσοφοι και στοχαστές,
άνευ διοδίων οι αναρχικοί και οι εμπρηστές.
Άνευ διοδίων κυκλοφορούν ελεύθερα οι σαλταδόροι,
ο οπλάδες, μεγαλοαπατεώνες και κομπιναδόροι,
των κομματικών συμμοριών οι βαλιτσοφόροι,
και του κοινοβουλίου οι αγωγιάτες τρακαδόροι,
της τρόικα οι δουλικοί αχθοφόροι.
Άνευ διοδίων πάνε και οι φραγκάτοι,
όσοι έχουν λάβει από τη Ζήμενς κάποιο μικρό δωράκι,
της κ. Μέρκελ το μπλοκάκι γράφει κάθε πολιτικό κουμάσι,
τρέμε Μπενί, Κωστάκη, Γιωργάκη και Αντωνάκη,
τα «ευρόπουλα» να είναι καλά και απέ το ρεζίλι θα περάσει.
Οι μαφιόζοι άνευ διοδίων πάνε και οι λάθροι,
τη δημόσια περιουσία καταβροχθίζουν αρπακτικά και δράκοι,
κομματικοί κλεφταράδες και μιλιούνια οι χριστοφοράκοι,
ακαταδίωκτοι, αχόρταγοι, φευγάτοι,
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εσύ γηγενή θα ψηφίσεις… πολιτικό από τζάκι;
11/2/2014

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΕΣ ΑΝΑΠΟΛΟΥΝ
Θυμάσαι τι τραβήξαμε στης Γης το φρενοκομείο;
τότε που ζούσαμε σε ανθρώπινα κορμιά
σε πρωθυπουργικό σαρκίο;
αναπολούν δύο αστερόσκονες
στον αστερισμό Ωρίων.
Συνωμότησαν οι δύο τους κάποιο μοιραίο βράδυ
και έκαναν Ελληνοκτονία στο σκοτάδι
όταν συναντήθηκαν κάπου τυχαία
στου μακρινού μας Γαλαξία την ωραία Γαία
Τέτοιο ψέμα, τόση κακία, μέλη ήταν της διεθνούς μαφίας
τόση απληστία φθάνει
δεν την ανέχεται ο νεφεληγερέτης Δίας
η πλουτοκρατία όλα για την ύλη και τη χλιδή τα κάνει
και τι δεν έκαναν οι τρισκατάρατοι πρωθυπουργοί
κακουργία,εγκλήματα, κλοπές
και του Συντάγματος μύριες εκτροπές,
χλαπάκιαζαν τεράστιες μπουκιές
ξεπούλημα της εθνικής ανεξαρτησίας και νόθες ακόμη εκλογές
δικαίως ο λαός ζητούσε να δικαστούν
για εσχάτη προδοσία όλοι αυτοί οι βιαστές.
Ο δικός μου ήταν κρετίνος και χαζός
εβραιόψυχος, κουτοπόνηρος, κωπηλάτης,
γυρολόγος, έλεγε ότι ήταν και διεθνολόγος
και όμως έγινε πρωθυπουργός
λακές ήταν στο μεγάλο αφεντικό αυτός ο ‘παπαρολόγος’
κωθώνι που εκτελούσε ευπειθώς τις εντολές
σκότωσε πολύ κοσμάκη χωρίς λόγο με του ΔΝΤ το φλογοβόλο.
Όνομα είχε βαρύγδουπο και τρανταχτό
κληρονομιά από παππού και πατέρα πρωθυπουργό
με το νερό της Στυγός τον είχανε ποτίσει
αλλά αυτός είχε από μικρός μηδίσει
παρότι ηλίθιος, αγράμματος
έγινε τελικά κι’ αυτός πρωθυπουργός
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την πατρίδα για μια παρτίδα στο ΔΝΤ να ξεπουλήσει.
Ο δικός μου ήταν σοβαροφανής αλλά καταστροφέας
εχθρευόταν τον Ελληνισμό παρότι ήταν
από την Πύλο την ωραία
στους ξένους και στο τηλέφωνο στεκότανε κλαρίνο
του λαού αγριότατος εκδορέας και Ιακωβίνος.
Και οι δύο ήταν ηλίθιοι, δειλοί
οι μωροί αφάνταστα τον Έλληνα μισούσαν
έλλειμμα είχαν φρόνησης, ανδρείας, αρετής
σαν παπατζήδες το λαό εξαπατούσαν.
Στερούνταν αιδούς, φρόνησης και δικαιοσύνης
την οικογένεια τους βόλευαν πλουσιότερη να γίνει
στους ξένους παραδώσανε τη χώρα
χωρίς αίσθημα ευθύνης μέσα στην ‘άγρια μπόρα,
ταύτα οι αστρόσκονες έγραψαν για τους δύο
και αυτό κάπου θα μείνει στου Διός το νομοτεχνείο
Και οι δυο πίστευαν αθάνατοι θα μείνουν
όμως τα νέφη σωματιδίων
με τις κατάρες του λαού τους σβήνουν
τι κι’ αν περιουσίες για δέκα ζωές
στους απογόνους τους αφήσαν;
τα σωματίδια της δυναστείας
τους πρόωρα τα διαλύσαν.
Ο Πλούτων ήρθε κάποια Κυριακή με το δρεπάνι
τους πήρε το κεφάλι αστερόσκονες τους κάνει
χαρά ο λαός στις εκλογές η συμμορία χάνει
η ύπαρξη τους διολισθαίνει προς τον Αδη
στο εδώλιο τελικά ο λαός τους βάζει.
Κάποιο κοινό χαρακτηριστικό τους δύο ενώνει
εβραϊκών οικογενειών εκλεκτοί υπήρξαν γόνοι
η διεθνής εξουσία τους αναθέτει ρόλο σφύρας και αμόνι
την Γενοκτονία του Ελληνισμού η διανδρία ολοκληρώνει
Τον Ελληνισμό αφάνταστα μισούν τούτοι οι κλώνοι
μακελειό του έκαναν της εξουσίας οι βαρόνοι
“Mission accomplished “είπαν στο μεγάλο αφεντικό
όμως ο Ελληνισμός και πάλι ζωντανός τους καμακώνει.
Ο Ζευς κατέβηκε στον Όλυμπο από του Σείριου
το φωτεινό αστέρι
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τον Ελληνισμό ελευθερία και δημοκρατία να του φέρει
ο Μαμμωνάς πάντα βυσσοδομεί από το παρασκήνιο
τον Πολιτισμό της Γνώσης φέρνει
ο Δίας στο προσκήνιο.
11/5/2014

ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Όταν ο βουλευτής του κάθε μασκαρά
εκτελεί διαταγή του εξουσιαστή
και του βάζει κομματική πειθαρχία,
όταν ο βουλευτής το λαό περιφρονεί
γιατί αυτός δεν έχει και τόση αξία,
όταν ο πολίτης σε κόμμα πρέπει να ενταχθεί βουλευτής να γίνει
τον σαχλαμαρά και παπατζή θερμοπαρακαλεί
στον πίνακα να μείνει
αυτό το Πολίτευμα αν το θεωρείς Δημοκρατία σφάλλεις,
συγκαλυμμένη Δικτατορία πρέπει να ονομαστεί
και δημοκρατικό καρναβάλι.
Αυτή είναι πιο επικίνδυνη από Χούντα,
γιατί εκεί ξέρεις πόθεν η αρχή εκπηγάζει,
ενώ εδώ πίσω κρύβεται κάποιος Ρότσιλδ τραπεζίτης
κάποιο Γερμανικό Ράιχ που διατάζει
ασκεί από τα παρασκήνια κατοχή
και τη χώρα σε χρέους αποικία μεταβάλλει.
με των δωσιλόγων την συνεργασία την αγαστή.
Ο λαός από τα δεσμά για να ελευθερωθεί
την ξένη και ντόπια κατοχή πρέπει να σπάσει
Πολίτευμα Άμεσης Δημοκρατίας απαιτεί να θεσπιστεί
ο κάθε πολίτης υποψήφιος να αυτοπροταθεί και να περάσει
και ως ανεξάρτητος βουλευτής
την λαϊκή κυριαρχία να υπηρετεί
και την συνείδηση του να μην διαταράξει.
Τούτο θα χαρίσει στο λαό Ελευθερία,
Αισιοδοξία, Αυτοπεποίθηση και Συνοχή
ο πολιτικός θα πάψει να είναι επαγγελματίας,
θα εργασθεί για του λαού την προκοπή
μόνον για δυο τετραετίας
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θα προέρχεται από το λαό και το λαό θα υπηρετεί
και όχι την κλίκα και την πλουτοκρατία.
Έλεγχος να θεσπιστεί πριν και μεθ’ εκάστην τετραετίαν
αυστηρότατη να υπάρχει των κλεπτών η ποινή
υπό προϋπόθεση ρητή και μόνον μία.
να τηρούνται ευλαβικά οι Νόμοι και Θεσμοί
της Άμεσης από το λαό και για το λαό Δημοκρατίας.
23/4/2014

ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΟΒΡΙΟΣ;
Ανήκω στον ενδοξότατο λαό
κατέχω πνευματική κληρονομιά πλουσία
τώρα κινδυνεύω να εξαφανιστώ
να με διώξουν από τη χώρα του Δία
Ρωμιός είμαι ο μισός
ο άλλος μισός Εβραίος
την Ελληνική ταυτότητα τώρα
μου στερούν
με κάνουν τράγο αποδιοπομπαίο.
Κι’ αν θελήσω να χωρίσω
Έλλην να αυτοπροσδιοριστώ
και σαν Έλληνας να ζήσω
ή στη φυλακή θα μπω
ή στο τρελοκομείο θα καταλήξω.
Κάθε τι «Ελληνικό» είναι απαγορευτικό
το ενοχοποίησαν σαν φασιστικό και ναζιστικό
έργον κάποιας φανταστικής Ινδοευρωπαϊκής ομοταξίας
ό, τι προέρχεται από χέρι τριτοκοσμικό ή Οβριό
ευπρόσδεκτο γίνεται από την τάξη την καθεστηκυία
Να αποφασίσω ήρθε καιρός
Έλληνας θα γίνω ή θα μείνω Εβραίος;
κι’ αν Έλληνας γενώ
σαν άλλος Εχετλαίος
με πνευματικό Εχετλο και με σπαθί
είναι καιρός να οπλιστώ.
20/5/2014
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ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ!
Εμπρός παιδιά να ανέβουμε στο διάστημα ψηλά,
να δούμε την συμπαντική αλήθεια,
εκείνη που μας κρύβει το σύστημα στα μουλωχτά
με το ψέμα, την κακουργία και την κακοήθεια,
Εμπρός παιδιά να πάμε μπροστά
σε τούτη την Γιγαντομαχία,
να θάψουμε τα θεριά στου Αιγαίου τα νερά
στο ηφαίστειο της Θηρεσίας στην τρύπα την πιο βαθιά
Εμπρός παιδιά ελευθερούτε πατρίδες,
να εξαφανίσουμε τα τρωκτικά και τις κατσαρίδες
να σκοτώσουμε το σκόρο που τρώει τη σοδιά,
την εσωτερική μελίγκρα που ξεραίνει τα μπουμπούκια
την τριανταφυλλιά στον κήπο της γιαγιάς
και να τους κάψουμε σαν πελεκούδια στην πυρά
Εμπρός του κυβερνοχώρου εσείς ταξιδευτές,
ανάψτε δαυλούς στις ιστοσελίδες
τύμπανα βαράτε βροντερά, ακούω ποδοβολητά,
πανάρχαιες ιαχές
από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εμπρός «μπλογκάδες» όπου γης την αλήθεια να βρούμε
ο Ελληνισμός να δονηθεί είναι καιρός
από τον καναπέ να εγερθούμε
για νέο ξεκίνημα η χώρα να ξεσηκωθεί
στο θανατηφόρο των «μίντια» το ναρκωτικό
όχι! δεν θα παραδοθούμε
Εμπρός παιδιά η χώρα πλημμύρισε από άγρια θεριά και
φαρμακερές οχιές.
εμπρός γενναίοι σφίξτε τις γροθιές πέτρα να γίνουν οι καρδιές,
ψηλά κρατάτε τις σημαίες
για τις Ελληνικές αξίες θα αγωνιστούμε και αρχές
Εμπρός μαχητές έρχονται άσχημοι καιροί,
φέρουν βαθιές χαραματιές,
αύριο τίποτα δεν θα μοιάζει με το χθες,
χρέος μας ΄έβαλαν επαχθές
δικό μας θα μείνει ότι τολμάνε οι καρδιές,
και ό, τι κόβει το κοφτερό σπαθί μας,
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γερά κρατάτε τις χειρολαβές, εντολή της φυλής μας
Εμπρός παιδιά και καλή μας λευτεριά,
προσοχή όμως μην πέσουμε ξανά στην ίδια την παγίδα,
και υποδουλωθούμε στα ίδια αφεντικά,
ενωμένοι να πάμε μπροστά σαν μια γροθιά χωρίς
τα σιωνιστικά βαρίδια
σε τούτη την Ευρώπη δεν γίνεται δουλειά
όλο τα ίδια και τα ίδια
Στον πόλεμο δεν χωράει διχόνοια να μας χωρίζει,
μόνον ενωμένος ο Ελληνισμός μεγαλουργεί και θα νικήσει,
αυτό ξέρει ο εχθρός και συνεχώς μας διαιρεί και μας λιανίζει,
άλλος δεξιός, άλλος αριστερός,
με φανέλα διαφορετική μας ντύνει
κανένας του Κολοκοτρώνη δεν φοράει την περικεφαλαία,
ούτε του Καραϊσκάκη το σπαθί
την Χάρτα του Ρήγα να διαβάζει και το Πνεύμα του Κοραή.
Να διώξουμε τα ανθρωποφαγα άλογα του Διομήδη,
να κάψουμε τις Άρπυιες με το υγρόν πυρ του Αρχιμήδη,
η νέα παγκόσμια Γιγαντομαχία τώρα αρχίζει,
με το δρεπάνι θερίζει λαούς νίκη πανηγυρίζει
να ρίξουμε στα έγκατα του Αιγαίου τον Μαμμωνά,
Εμπρός εμψυχωμένοι, ο χρόνος δεν περιμένει,
όποιος δειλιάσει και λιποψυχήσει έχει τη μάχη χαμένη,
με την ψυχή χαλυβδωμένη όλοι στη μάχη οι ανδρειωμένοι,
η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει για λίγο μόνον ξαποσταίνει
και στην Νίκη τραβά
29/3/2014

ΕΝ ΤΟ «ΟΝ» ΑΠΕΙΡΑ ΤΑ «ΕΙΝΑΙ»
Σύμπαν ενιαίο, αδιαίρετο με λειτουργικό
απειροελάχιστος κόκκος ο άνθρωπος με φαντασία
υποκειμενικός
Εν το ΟΝ, άπειρα τα «Είναι»
σ’ όλους η Φύση μητέρα στοργική είναι
και συ προς αυτήν φίλος γίνε
μην εμφορείσαι από εχθρικά αισθήματα
πιστός στη φύση μείνε
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Ο Δυτικός Πολιτισμός έχει σαν βάση τον Έλληνα Λόγο
τώρα νοθεύτηκε από τον Ιουδαϊκό παρα-λόγο
αρχομανείς ολιγάρχες προσκύνησαν τον υλισμό
το πνεύμα τους εκδικείται, η ύλη τους πάει στο χαμό
με ημερομηνία λήξης οι πλαστές μας
ανάγκες συγκέντρωση σκουπιδιών
η πλάνη των αισθήσεων τελειώνει λίαν προσεχώς
Η οικονομική κρίση δεν είναι το αίτιον αλλά το αιτιατόν
η αιτία είναι πιο βαθειά
έλλειψη Ηθικής, Πνευματικής Παιδείας
και συμπαντικής είναι δυσαρμονίας,
Σάυλωκ ο άνθρωπος και σατανάς, ψυχοπνευματική
αναβάθμιση ουδεμία.
Ο Πολιτισμός μας καταρρέει γίνεται αποκαΐδια
σάπισε η κοινωνία, γέμισε η γη σκουπίδια
την Φιλοσοφία έβαλαν στη γωνία
ο θεός δογματικός, διεφθαρμένος, υλιστής
γεμάτος ψέμα και αδικία.
Λογική θεώρησαν τον υλικό πλουτισμό
κάθε πρωί μετράνε άδικα πλούτη
οι ολιγάρχες των εθνών
λησμόνησαν ότι η αισθητή ύλη είναι άυλη απατηλή
νέφος σωματιδίων που πολύ σύντομα θα διαλυθεί
οι Αξίες, η Αλήθεια και η Ηθική μένει εσαεί
Σύμπαν ΕΝ, κόσμοι πολλοί,
μία η Συμπαντική κατοικία για όλους κοινή
μόνον εσύ ανθρωπάκο θέλεις να ζεις από τη Φύση χώρια
για τη μωρία σου αυτή έπεσες σε χάος και στενοχώρια
την χαμένη σου ισορροπία ματαίως προσπαθείς να βρεις
εκτός κι› αν με την Ελληνική Παιδεία εκ νέου συναντηθείς
τώρα που αντιμετώπισες τα ζόρια
Όταν στο Σύμπαν εναντιωθείς
ανατρέπεις την παγκόσμια Αρμονία
έρχεται τότε η συλλογική αντίδραση,
όχι σαν τιμωρία
αλλά για να σε επαναφέρει στη συμπαντική τάξη
των πάντων την ισορροπία.
Παρελθόν, Μέλλον, Παρόν ένα και το αυτό
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χωρίς προγόνους δεν θα ήσουν εσύ εδώ
χωρίς εσένα οι απόγονοι σου δεν θα έλθουν προσεχώς
αυτούς που εσύ αφρόνως υποδουλώνεις
μισείς τη ράτσα σου και την αλώνεις
σε καταστρέφουν κι’ εσύ χαρίζεις γη, θάλασσα,αέρα και νερό
για να μείνεις στο Ευρώ
Σου τρώνε το παρελθόν το μέλλον και παρόν
σε νανουρίζουν για μέλλον λαμπρό την Δευτέρα Παρουσία
κρεμασμένο σ’ έχουν με θηλιά στο λαιμό
σου κάνουν πραγματική γενοκτονία
θα ζήσεις πλουσιοπάροχα….μετά 50ετία, αυτά σου λένε
και τα παιδιά σου ακόμη και τα αγέννητα στα κρεματόρια
καίνε, και συ ευπειθής και υποτακτικός.
11/5/2014

ΕΣΥ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
Μην εμπιστευτείς λύκο που σε έχει δαγκώσει,
έστω κι’ αν γίνει άκακο αρνί, αυτός την τρίχα του αλλάζει,
την τέχνη του πάντα ίδια κρατεί,
φίλος σου ποτέ δεν θα υπάρξει,
σε πρώτη ευκαιρία θα σε καταπιεί.
Τώρα το έργο αλλάζει,
κατανέμονται νέοι ρόλοι από την αρχή,
νέο φαντασμαγορικό σκηνικό ξεπροβάλλει,
νέες μάσκες φτιάχνουν οι εχθροί.
Το παλιό φαγητό ξαναζεσταίνουν,
για να φύγει η μπόχα που έχει καεί,
νέα κοστούμια ετοιμάζουν,
τα νέα αφεντικά εγκαρδίως να δεχθείς.
Πρόσεχε κακομοίρη λαουτζίκο,
φτιάχνουν «μορμολύκεια» νέας κοπής,
θα σου πουν ότι τον εχθρό σου θα πολεμήσουν,
θα τους βάλουν και πατριωτική φωνή,
μην τους πιστέψεις λαουτζίκο
γιατί στόχος τους είσαι εσύ.
Όταν τους κλέφτες έχουν έξω,
τους τρομοκράτες στο γυαλί,
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τους πατριώτες στον Κορυδαλλό,
και σένα στων μνημονίων βάζουν τη στενή
εσύ είσαι ο στόχος λαουτζίκο στην σκοποβολή
ΠΥΡ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ διατάσσει, ο Χερ Σόιμπλε
ο νέος αξιωματικός βολής.
19/1/2014

ΑΘΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Μάρτυρας έγινες υπέρ της οικουμένης
εσύ που καθόρισες του ανθρώπου την Ειμαρμένη
σαν γλύπτης τον έπλασες με ύδωρ και πηλό
άνω θρώσκει τα άστρα και τον ουρανό
όχι σκυφτός σαν ζώον σανό να τρώει
ούτε ακίνητος και βουβός σαν τη χλόη.
Προμηθέα να μου διηγηθείς την ιστορία;
Ευχαρίστως Αμφικτύων! θα στην πω εν συντομία:
έσμιξα όλων των ζώων τις ιδιότητες στον πηλό
για να τον διαφοροποιήσω από το ζώο
θέλησα να του χαρίσω και μυαλό
του έβαλα πανουργία, αλαζονεία,
τον προίκισα και με δειλία, ωμότητα και ανδρεία
για να αντιμετωπίσει του βίου τη δυσκολία
και επειδή ήταν ακίνητος σαν κούρος στα μουσεία
η Αθηνά εξ ουρανού του δώρισε ευκινησία
Η θεά με βάζει πάνω στην ασπίδα
στο διάστημα με πήγε ψηλά και είδα
πως κινούνται τα σώματα στον Σύμπαν
ανακάλυψα της κίνησης την αιτία
το Πυρ η αιτία άστρα κινεί και Γαλαξία.
Τότε άναψα ίσκα που βρήκα στον ουρανό
στη θαλάμη του ραβδιού μου την έκρυψα με δισταγμό
στη γη το Πυρ μετέφερα για των όντων το καλό
άλλες όμως οι βουλές οι δικές μου
και άλλες οι βουλές του Διός
ποιος είδε τότε και δεν φοβήθηκε το Δία τον αστεροποιητή
Με τίναξε στον Καύκασο με βολπλανέ σαν Κινέζο ακροβατιστή
με κρέμασε στης Σκυθίας την απόκρημνη κορυφή σαν εκρεμμές,
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μετά έστειλε γυπαετόν όρνεο γαμψοειδές
μόνον ο Αλέξανδρος ανέβηκε στην κορυφή αυτή
το συκώτι μου έτρωγε το πτηνό όλημερίς
ο πόνος μου ήταν υπερβολικός
το βράδυ ξαναγινόταν το ήπαρ εκ του μηδενός
αν δεν ήμουν αθάνατος θα ήμουνα νεκρός
Θέλω όμως να απολογηθώ
που άργησα ενώπιον σου να συστηθώ
το όνομα μου Προμηθέας, είμαι του Ιαπετού γιός
δεινός κοσμοναύτης ήταν ο πατέρας
την Κλημένη έχω μητέρα,
στις ουράνιες τροχιές επισττημονικά εξειδικευμένη
στα διαστημικά ήταν λίαν εξοικειωμένη
τα αδέλφια μου ο Μενοίτιος και Επιμηθέας
μπορεί να μην σε πολυενδιαφέρει
Το πυρ βέβαια έπεσε εξ ουρανού
από του Διός τις αστραπές και τους κεραυνούς,
εγώ είχα την πρόνοια να το φυλάξω
σκέφθηκα με τη στάχτη να το σκεπάσω
εγώ πρώτος έψησα ψητό κρέας στο πιάτο,
όμως κανένας ωμοφάγος λαός δεν χρωστάει
στη φυλή μου ευγνωμοσύνη
ευρεσιτεχνίας δικαιώματα κανείς δεν μου δίνει
δεν έφτιαξαν πολυεθνική να τα απαιτήσουν
ούτε για τα φώτα που έδωσαν οι πρόγονοι μου
κέρδη να ζητήσουν.
Ο αδελφός μου Επιμηθέας έδωσε στα όντα προστασία
όμως για τον άνθρωπο δεν έμεινε καμία
τότε του έδωσα το Πυρ για να αντισταθμίσω την αδυναμία
Με τη φωτιά του έμαθα να φτιάχνει εργαλεία
να ζεσταίνεται το χειμώνα και να μην πεθάνει από τα κρύα
τελικά ο άνθρωπος την επιβίωση του χρωστά στην επιστήμη
και τεχνολογία
τον προφύλαξαν από της φύσης τις αντιξοότητες και τα θηρία
Όμως Προμηθέα ώρα για αυτοκριτική:
θαρρείς ότι ο άνθρωπος έκανε του Πυρός χρήση καλή;
γιατί εγώ βλέπω ότι τη Γή έκανε πυριφλεγή
τα είδη καταστρέφονται σε κίνδυνο η ζωή.
57

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

«Ναι θα συμφωνήσω την αλήθεια δεν θα κρύψω,
«ο άνθρωπος χρησιμοποίησε το Πύρ καθ’ υπερβολήν
αγνόησε το «μηδέν άγαν» και το «μέτρον άριστον»
που είπαν οι θεοί
αν το ξανάκανα δεν το έκανα το πύρ τόσο ελκυστικό
ο άνθρωπος βλέπεις δεν ούτε τόσο σώφρων όπως ο θεός
και δεν έκανε καλή χρήση του Πυρός»
Τώρα σειρά έχει ο Απόλλωνας να του δώσει Φως
το Πυρ ακάθαρτο αποδείχθηκε και λίαν βλαπτικό
καιρός να περάσουν στης Νοόσφαιρας τα μέρη
το Ηλιον-3 της Σελήνης άφθονη ενέργεια ίσως του προσφέρει
η Δημοκρατία μέσα από τις αντιθέσεις
Αρμονία και Ισορροπία θα συνθέσει
Να βγει από τις έριδες, τα δόγματα και την αυτοκαταστροφή
σε δημοκρατική Πολιτεία να αυτοπροσδιοριστεί
έτσι θα επιτύχει Ελευθερία, Ευδαιμονία και Δικαιοσύνη
το θέμα του υπερπληθυσμού χωρίς καθαρή ενέργεια
δεν το λύνει αιώνιος ταξιδευτής στο Σύμπαν,
κάποια μέρα ο άνθρωπος θα υποχρεωθεί να γίνει
και η ζωή του διαρκής Αγώνας και Ειρήνη.
9/6/2014

ΕΥΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ
Βαρέθηκα των εορτών τα κούφια λόγια τα μεγάλα,
βροντερά, γλυκανάλατα, λαμπερά χωρίς άλας.
ευχές Χριστουγέννων, πασχαλινές, ονομαστικές γιορτές
χωρίς νόημα, χωρίς πνευματική ουσία,
ευχές χαζές, ανεκπλήρωτες, ανιαρές, συχνά και πληκτικές
που ανταλλάσσονται και εκ του μακρόθεν μέσω τηλεφωνίας.
Καίτοι το νοιώθεις ότι είναι εντελώς συμβατικές,
τις λες, έστω και αν είναι γεμάτες υποκρισία,
αλλά τι να κάνεις; να τις αποφεύγεις δεν μπορείς
εκτός κι αν τρέχεις στα νοσοκομεία.
Να έχεις καρκίνο και να σου λένε «χρόνια πολλά»,
ενώ ξέρουν καλά ότι είσαι στο τελευταίο στάδιο, του θανατά,
ή να σου λένε του χρόνου όλοι μαζί,
ενώ τα παιδιά σου λείπουν στην Αμερική,
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ως του χρόνου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει;
Ψευτιά και ανοησία οι συνήθειες των εορτών,
ταμάχι στο φαγητό, δώρα άχρηστα όλο πλαστικό
που άχρηστο μένει,
ακριβές οι ταχυδρομικές κάρτες για το Νέον Ενιαυτόν,
αλλά οι διαδικτυακή συνήθεια παραμένει
Εκείνες πάλι οι επισκέψεις των ονομαστικών εορτών;
τι έθιμο ξενόφερτο και κρύο;
ενώ κληρονομήσαμε 7.500 ευκλεή αρχαιοελληνικά ονόματα,
τα περιόρισαν στης μιας χειρός ή έστω των δύο,
εδώ μάλλον κρύβεται το πονηρό… παπαδαριό,
πως να πας σε τόσες γειτονιές, να ανεβείς τόσα πατώματα
να φας τόσα γλυκά;
Του Αη-Βασίλη πάλι το έθιμο πόσο χαζό
από την Καππαδοκία στη χώρα τον πήγαν του χιονιού,
τον έντυσαν μασκαρά, τον έκαναν και κίναιδο χορευταρά,
ελάφια να σέρνουν το έλκηθρο μπροστά
μας θυμίζει την παλιά «φτερού»;
με χιόνια στις χώρες του Ισημερινού,
όλα φτιαχτά, γεμάτα φτήνια και ψευτιά,
έθιμα εβραϊκά
για να πλουτίζουν τα καταστήματα τα πολυεθνικά,
«φτερά και πούπουλα…» παντού.
Εθισμός στο ψέμα των τρυφερών ψυχών,
τα δώρα, τα κάλαντα και μπαλόνια εορταστικά,
έχασαν το νόημα, έχασαν την πεμπτουσία,
δεν έχουν πλέον αίγλη και την παλιά μαγεία,
τα έφαγε η εμπορευματοποίηση τα χώνεψε η τεχνολογία.
Τώρα περιφέρουμε το καβούκι της παλιάς λατρείας,
εν γνώσει μας ότι μέσα είναι αδειανό,
δεν έχει μείνει ίχνος ουσίας,
κάλλιο να το βάλουμε στα μουσεία σαν είδος φολκλορικό,
χάριν τουριστικής περιεργείας,
να μας θυμίζει άλλη εποχή που ήταν ευλαβικό,
εμπνευστής κάποιας πνευματικής δημιουργίας.
Τώρα στο κατώφλι ξεπροβάλλει ο Ελληνισμός,
η θεά Ανάγκη και πάλι του αναθέτει ρόλο δυναμικό,
το νήμα αρχίζει από εκεί που το έκοψε ο Ρωμιός,
59

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

να τον οδηγήσει σε Ελληνικό λιμάνι
«ες γην φέρειν» τον είχαν τότε κατεδαφίσει,
η ανθρωπότητα αναζητά νέα σκέψη νέα ήθη νέο διεθνή κανόνα
η εποχή της Γνώσης και της Τεχνοκρατίας δεν φθάνει,
καιρός η Δημοκρατία να επιβληθεί στην αρπαχτή
και στην ‘κονόμα’,
μόνον έτσι ο κόσμος θα σωθεί από τον πυρηνικό Αρμαγεδδώνα.
26/12/2013

Η ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ… ΧΙΡΟΣΙΜΑ
«Στην Αθήνα το πρώτο πυρηνικό όπλο να ριχτεί,
να γίνει νέα Χιροσίμα»,
τάδε έφη των Ρεπουμπλικάνων η εκλεκτή Πολίν,
μια πορνοστάρ προεδρική υποψηφία.
«Η Ελλάδα σε πυρηνική χόβολη να μεταβληθεί
να εξαφανιστεί από τη γεωγραφία,
τότε μόνον ο κόσμος θα σωθεί,
άλλο δεν υποφέρω των Ελλήνων τη μεγαλοφυΐα»
Σαν τι μας λες ρε Πολίν αχρεία;
αν δεν υπήρχαν Έλληνες σε αυτήν την ιερή γωνία,
θα ήσουν ακόμη σε κάποιο δάσος του βορά ημιαγρία,
θα φόραγες τσαρούχια και δορά,
θα έτρωγες βελανίδια και ρίζες,
θα γρύλιζες σαν λύκαινα δεν θα έπαιρνες τώρα μίζες,
επομένως στον Έλληνα Πολίν χρωστάς.
Τα λόγια σου ανόσια και εγκληματικά,
ενδόμυχοι πόθοι της διεθνούς «μαφίας»,
τα έβγαλες στο φως εμφαντικά εσύ μια «πορνοστάρ»
λόγω περισσής βλακείας,
ήδη εφαρμόζονται με μέτρα μνημονιακά,
εδώ συντελείται συστηματική Γενοκτονία;
Έλληνες, φωτιά και τσεκούρι! είναι προσκυνημένοι!
Ίσως τα πυρηνικά όπλα τα έχουν για μετά,
η Δύση όμηρος ληστών αγκομαχάει και αργοπεθαίνει,
τους ζωντανούς θα λυπηθούν οι πεθαμένοι
επίκειται πυρηνικός Αρμαγεδδώνας για τη μοιρασιά,
θα επακολουθήσει και «πυρηνικός χειμώνας»
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για να σβήσει τη φωτιά,
Το Ελληνικό Πνεύμα είναι όπλο τρομερό,
Ορθός Λόγος, πνεύμα δωρικό συμπαντικής εμβελείας,
φοβάται και τρέμει τον Έλληνα ο Οβριός
της πρωτόγονης ύλης η στρεβλόψυχη δυναστεία,
να εξαφανίσουν άπαξ δια παντός θέλουν τον Ελληνισμό,
γιατί αυτός μπαίνει φραγμός σε κάθε τους πειρατεία.
Το Πνεύμα ισχυρότερο και από όπλο Πυρηνικό,
«νέκταρ και αμβροσία» κάθε μεγαλοσύνης και ευκοσμίας,
δίνει στους λαούς Μόρφωση και Πολιτισμό,
ανυψώνει τον άνθρωπο εν Ελευθερία και Δημοκρατία.
Οι Ελληνισμός πέπρωται να επικρατήσει
με ό, τι όπλα κι’ αν εφορμήσουν,
διαλύει το στοιχειό-όπως ο ήλιος την ομίχλη- το πρωί στη φύση,
καλύτερο μέλλον στους ανθρώπους θα δημιουργήσει.
Ο Απόλλωνας χύνει άφθονο το Φως,
ο Διόνυσος με καλό κρασί και με τον κισσό
σέρνει το γλυκό τραγούδι
και η Παλλάδα Αθηνά
χάρισε στην Αμερική το αγνότερο μου λουλούδι.
22/3/2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
Σήμερα πήγα σε νεκρώσιμη τελετή,
αγαπητός συνάδελφος από τα παλιά μετοίκησε στον Αδη,
έφυγε μετά από μακρόχρονη δοκιμασία,
λύτρωση για αυτόν, σωτηρία για τους ζωντανούς θλιβερό χάδι
Εγώ έμεινα έξω του ναϊδρίου,
περιέτρεξα τους περιποιημένους τάφους του κοιμητηρίου,
μνημεία πολεμιστών, ακίνητους σιωπηλούς φρουρούς,
συναδέλφους αγαπητούς του παλιού μας στρατηγείου,
ούτε πόνο, ούτε λύπες άκουσα και στεναγμούς,
μόνον αιωνιότητα, αθόρυβη διάλυση του νέφους
των σωματιδίων στα μνήματα κάτω από τους σταυρούς.
Μετά την νεκρώσιμη εξόδια ακολουθία,
λόγοι επαινετικοί στον εκλιπόντα -λες και ακούνε οι νεκροί;κάλλιο να τα έλεγαν όσο ήταν εν ζωή,
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η ψυχή του να είχε ευφρανθεί,
τον μεταστάντα φύτεψουν ταχύτατα στη μαύρη γη,
που τον ρούφηξε με ερωτική λαιμαργία.
Εμείς οι ζώντες τραβήξαμε για της παρηγοριάς τον καφέ,
εκεί ως δια μαγείας άλλαξε το κλίμα το επαχθές,
φάτσες γελαστές, χαιρετούρες συναδελφικές,
από το χρόνο αναμνήσεις ξεχασμένες
με πρόσωπα που έζησες σε άλλες καλές εποχές,
στενοχώριες και χαρές,
Γυναικείες ομορφιές από το χρόνο αλλοιωμένες,
τι να πεις και τι να συζητήσεις με φάτσες ετεροχρονισμένες;
γύρω σου φαντάσματα, μνήμες στοιχειωμένες,
φοβάσαι μην αστοχήσεις, μήπως η μνήμη σε προδώσει,
και στέκεις στο καβούκι σου μέχρι να τελειώσει.
Πώς να θυμηθείς πρόσωπα πριν μισό αιώνα;
άλλος εκείνος που ήξερες τότε και άλλος αυτός που είναι τώρα,
κρατείς τις αναμνήσεις σου κρυμμένες
και τις σκορπάς μετά φειδούς
για την Κατοχική περίοδο και για τους Γερμανούς
η υγεία είναι θέμα που στη συζήτηση κυριαρχεί
συλλυπητήρια στην οικογένεια του μεταστάντος
και κλείνει η τελετή.
Πριν όμως η πιο συγκινητική στιγμή,
ύψιστη της πατρίδος στην οικογένεια του μεταστάντος αμοιβή,
παράδοση της νεκρικής σημαίας
στην σκιά της πολέμησαν και έπεσαν Ελληνόπουλα γενναία.
Πανανθρώπινος συμβολισμός διαρκής,
πρωτοπόρος κάθε Ολυμπιακής τελετής,
απάτριδες πολιτικοί και ασεβείς αναρχικοί
τώρα την ταπεινώνουν τόσο χυδαία,
θα αλλάξει όμως σύντομα η δίσεκτη εποχή,
θα έρθουν και πάλι με καιρούς χρόνια ωραία.
Γαλανόλευκη Σημαία,
αιώνιο σύμβολο Εθνικής Ιδέας,
μια φορά κανείς πεθαίνει,
ύψιστη τιμή να σκεπαστεί με τη σημαία
τη ζεστασιά της να νοιώσει την τελευταία.
16/1/2014
62

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

Η ΣΤΡΟΦΗ
Το άρμα τρέχει ξέφρενο στο γκρεμό
ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο πάει προς το χαμό
είναι όμως έμπειρος έχει καλό ιστορικό στην αρματοδρομία
το μαύρο άλογο τρέχει σαν τρελό και απειλεί την κοινωνία
Τον αναβάτη αγνοεί και το άρμα οδηγεί
σε μονοπάτι απωλείας
θέλει εκείνο να γίνει αφεντικό
να πάρει τα ηνία
αδύναμος εκείνος να πάρει την ηγεσία
Ο αναβάτης προσπαθεί να το τιθασεύσει
του δίνει χίλιες υποσχέσεις
λυπήσου την οικογένεια μου
αν χαθώ εγώ θα χαθούν και τα παιδιά μου
δεν σου χρωστάω τίποτα να με καταστρέψεις
Πιο σιγά πιο μαλακά σε τούτη την κατηφόρα
πάμε για το γκρεμό στων ληστών τη Χώρα
φρένο βάλε στην κατηφόρα
εκεί με περιμένει ο Προκρούστης, αυτός ο παλιοπούστης
κομματάκια το κορμί μου να τεμαχίσει
στους ληστές σαν λύτρα να το δωρίσει
Το μαύρο άλογο το αφηνιασμένο
στην κλειστή στροφή το ξεκαβαλικεύω
με επιδέξιο χειρισμό το άσπρο άλογο ιππεύω
πριν το μαύρο με γκρεμίσει το αφιππεύω
έχω και πάλι τα ηνία αποκτήσει και το άρμα στην ευθεία φέρνω
Στης Ευρασίας το λιβάδι το οδηγώ άλλους αναβάτες συναντώ
λύνω το μαύρο άλογο από τα ευρωπαϊκά δεσμά
η Ευρώπη ξέφυγε από την αγκαλιά του Δία πάει στα Εβραϊκά
δίνω στο λευκό την ανεξαρτησία συνεχίζω προς την ελευθερία
αντιμέτωπος με του Μπάρμπα Σαμ τον αετό
να μας επιτεθεί έτοιμος αγριεμένος
ακόμη και τώρα ξεδοντιασμένος, όμως εγώ αποφασισμένος
και μόνος και μετά πολλών ελεύθερος μένω.
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ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΦΙΟΖΟΙ ΠΕΡΙΩΠΗΣ
Η μεγάλη ληστεία άρχισε δειλή- δειλή
από τον σοσιαλίζοντα συντηρητικό «εθνάρχη» εκ Παρισίων
αυτός ξεκίνησε την καταστροφή
με των εταιρειών τη χρεοκοπία
Ο Ανδρέας εξ Αμερικής εξ Αμερικής ο τροκσιστής
με την σοσιαλιστική παρέα
του αστρονομικού χρέους υπήρξε ο εμπνευστής και ο φορέας
αυτός και των θεσμών ο ξεθεμελιωτής της χώρας
ο καταστροφέας
Ο Ανδρέας πρωτοπόρος του άκρατου δανεισμού
για την αστακομακαρονάδα του κομματικού οπαδού
μοίραζε τα δανεικά στους ακαμάτηδες αράδα
σε τριάντα χρόνια σε πορεία χρεοκοπίας έβαλε την Ελλάδα
οι διάδοχοι του έφαγαν κι ‘ αυτοί την ίδια γλυκιά αχλάδα
την κοτσάνα τρώει τώρα ο λαός και τα βάφει μαύρα
Δεν υπάρχει για ανάκαμψη ελπίδα
οι Έλληνες στον καναπέ με λούφα και παραλλαγή
έπεσαν στην παγίδα
πουλιέται ‘μπίρ παρά’ η Ελλάς στον τοκογλύφο
πας ανήρ ξυλεύεται από την πεσούσα δρυ χωρίς οίκτο.
Κι’ όμως σε κάθε δήμο και χωριό
υπάρχει πλατεία και οδός
Ανδρέα Παπανδρέου και Κ. Καραμανλή
ΓΑΠ ο νεκροθάφτης σε Ελλάδα και αλλοδαπή
ελεύθερα κυκλοφορεί
οι κλέφτες πολιτικοί κανείς τους δεν λογοδοτεί
ούτε για συζήτηση η Βουλή το θέμα τούτο δεν βάζει
κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει
Οι κρατικοσυνδικαλιστές ελεύθεροι και αυτοί,
πάμπλουτοι οι πιο πολλοί κανέναν δεν τον νοιάζει
οι μεγαλοδικαστές βιλάρες ύψωσαν στο Μαραθώνα
οι εισαγγελείς κάνουν στραβά μάτια στα μεγάλα αφεντικά
κατά κανόνα
έτσι πορεύεται ο λαός τον δικό του οικονομικό Αρμαγεδδώνα
τελικά η Ελλάς πωλείται σε πολυεθνικές
αμφιβάλλω αν ακόμη δεν έχει πουληθεί με μυστικό μνημόνιο
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ο Παρθενώνας
Εκείνο που σοβαρά με ανησυχεί
πως εξαφανίστηκε του Ηρακλή η σφεντόνα;
πως μένει στη θέση της η Ακρόπολη
και δεν κύλησε ακόμη κατά της Βουλής κάποια
μαρμαροκολόνα;
πως δεν έφαγαν στην κεφαλή κάποια ογκωδέστατη κοτρώνα
το άγος να ξεπλύνει του αιώνα; το πορνείο τη Βουλή
19/7/2014

ΗΓΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑ
Μακάρι οι ηγέτες μας να ήτανε σοφοί,
και οι σοφοί να ήταν βασιλείς,
ο κόσμος βαθιά στην πρόοδο θα είχε περάσει,
παράδεισος θα είχε γίνει η Πατρίς μας αν οι Έλληνες
είχαμε μονιάσει.
Μας εμπαίζουν ότι έφεραν τη δημοκρατία,
αλλά δημοκρατία δεν είδαμε ακόμη,
«οικογενειοκρατία» βλέπουμε και «ολιγαρχία»,
ο ίδιος Παπατζής κάθε 4ετία και τα τρωκτικά
το ρίχνουν στην «κονόμα».
Αν οι ηγέτες ήταν μορφωμένοι,
με τα βιβλία του Πλάτωνα αν ήσαν διαβασμένοι,
αν διέθεταν Φρόνηση και Ανδρεία,
κι’ αν είχαν εμπεδώσει Σωφροσύνη
και Δικαιοσύνη από τα θρανία,
τότε θα φτιάχναμε την ιδανική Πολιτεία αντί για Αναρχία.
Η Φρόνηση διακρίνει τον σοφό αρχηγό,
και η Ανδρεία τον στηρίζει,
η Σωφροσύνη υποτάσσει τα αντίθετα τα συμφιλιώνει
και τα σμίγει,
και οδηγεί τον αρχηγό στην σταθερότητα και στην Ειρήνη,
και τις τρεις αρετές με ζυγό ακριβείας σταθμίζει η Δικαιοσύνη.
Οι σύγχρονοι αρχηγοί μοιάζουν με σχιζοφρενείς,
ενεργούν σαν τρελοί και μανιασμένοι,
αλλά πώς να γίνει αλλιώς αφού είναι στους ξένους υποταγμένοι
και την λαϊκή κυριαρχία περιφρονούν;
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χωρίς ίχνος φρόνησης φρικτά εγκληματούν,
όμηροι στη «σιωνιστική συμμορία» εγκλωβισμένοι.
Τα εγκλήματα κατά των λαών τα θεωρούν Ανδρεία,
την πολιτική έχουν αναγάγει σε ψευτιά, κλεψιά και ατιμία,
οι αχυράνθρωποι φοβούνται ακόμη και τις παρελάσεις,
την πολιτική των κρατών ρυθμίζουν Τραπεζίτες
και Ιλλουμινάτοι.
Την οικονομία ρυθμίζουν ζουγκλοειδώς οι Αγορές,
οι Εφορίες μας βαράνε στο στομάχι με γροθιές,
οι τοκογλύφοι κάνουν τις μεγάλες αρπαχτές,
και ο λαός τρώει τις φάπες και τις καρπαζιές
Η Σωφροσύνη έγινε Α-φροσύνη
κι’ η Ανδρεία έγινε θρασυδειλία,
στα παλιά τους υποδήματα γράφουν τη Δικαιοσύνη,
παντού βασιλεύει η Α-δικία,
μεταξύ κρατών δεν υπάρχει αιώνια φιλία ούτε αδελφοσύνη,
Ψεύδονται σε ένα κοινό χωρίς μνήμη,
με τον Οβριό ένα έχουν γίνει,
στον κόσμο όλεθρο σκορπούν και οδύνη.
ασυστόλως τον πλούτο των λαών κλέβουν με καπατσοσύνη
Είμαστε στα πρόθυρα νέας εισβολής,
με ψευτιές και απάτη σκηνοθετημένη,
οι αχυράνθρωποι συνωμοτούν όλοι μαζί,
και η ανθρωπότητα στέκει μπρος στον Αρμαγεδδώνα
σαστισμένη.
Το αίμα ρέει ποτάμι στην Μέση Ανατολή,
οι οπλέμποροι πλουτίζουν από τα παθήματά του,
σαν τον υδράργυρο διαλύουν τους λαούς με τη διαβολή,
και ο Οβριός κάνει από τα παρασκήνια τη δουλειά του.
Διεφθαρμένοι οι δικοί μας πολιτικοί,
με αρετές δεν μορφώθηκαν στα θρανία,
μαθήματα Ιλιάδας και Οδύσσειας να διδαχθούν στη Βουλή,
μήπως και βγάλουμε μορφωμένη ηγεσία,
κι’ αν συνεχίσουν την ίδια κλεπτοκρατική πολιτική,
ο λαός να επαναστατήσει για τη Δημοκρατία.
Το μπορεί αν ενωθεί.
28/8/2013
66

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΗΛΙΕ ΔΙΑ ΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ήλιε αυτογέννητε, ακαταπόνητε
σε ζώα και φυτά ζείδωρον θρέμμα,
εσύ χαρίζεις της Ηούς το ερυθρό χρώμα και το στέμμα
γεννήτορας της ροδαλής Αυγής
των τεσσάρων εποχών ο εύχαρις χορευτής,
καθώς χορεύεις κυκλικώς και τριγυρνάς με χάρη
κρυφτούλι παίζεις με το φως και το σκοτάδι
Γιέ του Τιτάνα Υπερίωνα Φοίβε φλογοβόλε
Ήλιε Απόλλωνα ακτινοβόλε
τη χώρα φώτισε του Διός, διώξε τους γύπες της νυκτός
δώστους λογική να ενεργούν με δικαιοσύνη
όχι με το θυμικό και με μυδραλιοβόλα να χτυπούν την Ειρήνη
Ήλιε Δία του υπέρτατου σκοπού
εσύ που ευεργετείς τους καλούς κ’ αγαθούς
δυσμένεια μόνο δείχνεις στους άδικους και κακούς
αυτοκράτορας του κόσμου γεννήτωρ της ζωής
εσύ ο αειθαλής, αμόλυντος του χρόνου ο πατήρ
στον κόσμο ευκοσμία δώρισε και μεγαλοσύνη
Εσύ ένα μέτριο αστέρι του Γαλαξία
δίκης οφθαλμός και φύλαξ της Αληθείας
εσύ που κεραύνωσες του Φαέθοντα το άρμα
στην Ιταλία στον ποταμό Ιριδανό
πριν σου κλέψει της φωτόσφαιρας το φάσμα
και το πυρηνικό μυστικό.
Λογότυπο σε έκαναν κόμματα-συμμορίες
του λαού εκμεταλλευτές που διέπρατταν ληστείες
έκλεβαν οπώρας και έκαναν ρεμούλες
σε δημόσια χρεοκοπία μας έφτασαν οι φαταούλες
Εσύ αποκάλυψες την ύβρη και λωποδυσία
όλα τα σκεπάζει ακόμη λήθη και ατιμωρησία
ήλιε με τις ακτίνες σου κάψε κάθε τύραννου την κακουργία
από προσώπου γης εξαφάνισε την σιωνιστική
Λερναία Ύδρα.
Εσύ ο αρχιδικαστής εσύ και ο κριτής
της πανανθρώπινης Δικαιοσύνης
δεν παίζεις με τις αρχές σου ούτε κάνεις
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προς όφελος των ημετέρων
χάρες ένεκα αβροφροσύνης
ούτε είσαι υποκριτής όπως οι σιωνιστές του σκότους
και της αισχύνης
και όποιος σε αγνοήσει σε ησυχία δεν θα ζήσει και εν ειρήνη
εσύ «ός τα πάνθ’ ορά» απονέμεις ακριβοδίκαια την ευθύνη.
Εσύ ξεραίνεις τις κουφάλες τις Ελιές
και τις άγονες ερημιές τις ζεματάς
τη φύση αναζωογονείς και τον κόσμο κυβερνάς
ψευτιές στον άνθρωπο δεν λες
ούτε χάριν του κέρδους θα τον λεηλατήσεις.
Ήλιε αγαθοποιέ της Γης βασιλεύ
των ουρανών εκλεκτέ
Ζευς όλης της οικουμένης
δόσ’ ημίν Φως αγνό και ιλαρόν
όπως έκανες κάποτε στο παρελθόν και αιώνιος μένεις
όταν κατακεραύνωσες κακούργους και ληστές
έμειναν όμως αυτοί που σήμερα σε βάρος των λαών
κάνουν αρπαχτές
Ήλιε εραστή της θεάς Δικαιοσύνης
βάλε φραγμό στον αντ-ήλιο της Α-δικίας
και της Α-φροσύνης
στους κλέφτες της σκοτεινής ενέργειας και ύλης,
πίνουν το λάδι από της Γης μας το καντήλι
οι ολιγάρχες σκορπούν στην οικουμένη άφατη οδύνη
χωρίς «γνώθι σ’ αυτόν», «μηδέν άγαν»
με Απληστία και Παραφροσύνη
Δία μου Ήλιε της Ευταξίας
των βίαιων μαγνητικών σου καταιγίδων
σκόρπα άπλετο φως
στα σπήλαια δισεκατομμυρίων αμαθών
και των δογματικών πληβείων
φέρε στη Γη μας Ευρυθμία και Ευκοσμία
Φως χάρισε μας και ευχάριστη ζωή
όταν ανατέλλεις και χρώματα ακτινοβολείς
εσύ τρέφεις τη ζωή, εσύ την καταστρέφεις
εσύ κινείς τον αέρα και τη βροχή
χωρίς εσένα το πιάτο φαγητό δεν έχει.
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Δώσε φως και σ’ αυτούς που «ούκ οίδασι τι ποιούσι»
ακόμη για την μοίρα τους αφρόνως αδιαφορούσι
να διδαχθούν από τους σοφούς ημών
τις Δελφικές διδαχές Ολύμπιων θεών
όχι να τους τρομοκρατούν με εκλάμψεις και αναλαμπές
οι δόλιοι της εξουσίας εκμεταλλευτές και σφετεριστές
οι βιαστές των δημοκρατικών και ανθρωπιστικών θεσμών.
Ευοί ευάν μεθ’ ημών.
2/6/2014

ΗΡΘΕ Η ΜΑΡΚΑΛΩ
Ήρθε και έφυγε η Μαρκάλω, με το πορτοφόλι το μεγάλο,
όχι το χρέος να χαρίσει, τον Αντωνάκη ήρθε να στηρίξει.
Στις εκλογές να μην πατώσει
το τέκνο της να μην ματώσει
το κουβέρνο να κρατήσει
Χάιλ Μέρκελ! «Νενικήκαμεν» να αναφωνήσει
τις Αγορές σαν το χασέ τις έχω σχίσει
Αχτουνγκ! ο Αντωνάκης έβγαλε φιρμάνι
Μην αναπνέετε -Μην κυκλοφορείτε
Μην εισπνέετε-Μην οπλοφορείτε
Μην σταθμεύετε-Μην πέρδεστε, Μην ουρείτε
γιατί χημικός πόλεμος θα θεωρηθεί και αυστηρώς θα τιμωρείται
ο συλλαμβανόμενος στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
θα οδηγείται
και η Αθήνα θα …. ταλαιπωρείται
13/4/2014

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ!
Κάνε κι’ εσύ μια επανάσταση πορτοκαλί,
ιδού η συνταγή!
πάρε μερικούς φονιάδες με ναζιστικές στολές,
του αιδοίου φεμινίστριες «pussy riot» γυμνές,
ολημερίς τα διεθνή κανάλια να ουρλιάζουν,
κλίμα αναταραχής να δημιουργούν και ψέματα
ν’ αραδιάζουν
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με εντολές της CIA να ρίχνουνε στο ψαχνό βολές
κάνουν βιαιοπραγίες και κάθε είδους θηριωδίες,
την νομιμότητα αρνούνται και τις δημοκρατικές διαδικασίες,
το κλίμα για «πορτοκαλί επανάσταση»
χωρίς ταξιαρχίες και κανονιές νατοϊκές είναι επαρκές,.
Ο Σόρος κινητοποιεί τη στρατιά των ΜΚΟ,
η «Ανοιχτή Κοινωνία» του παρακράτους ο στρατός,
δίνει στους διαδηλωτές ελάχιστα ψιχία,
με επιτυχία αποσταθεροποιεί τη νόμιμη εξουσία.
Αστυνομικούς πυροβολούν οι κακοποιοί στο ψαχνό,
από τις φυλακές βγάζουν κάθε στοιχείο εγκληματικό,
ακροβολιστές χτυπούν αθώους πολίτες
και σπέρνουν τρομοκρατία,
πανδαιμόνιο, φονικό και επαναστατική φέρνουν βία.
Όταν λαγούς με πετραχήλια στο λαό υποσχεθείς,,
τη χώρα ότι θα κάνεις «γη της επαγγελίας»,
θα δώσεις σ’ όλους εργασία και ψωμί,
θα φάει με χρυσά κουτάλια η πειναλέα κοινωνία,
και ο κόσμος από πείνα λιποθυμάει,
ευχάριστα μπαίνει στην Κόλαση και,
το δόκανο του ΔΝΤ πατάει.
Πληρωμένοι και απληροφόρητοι όλοι στην κεντρική πλατεία,
με πολύχρωμες παντιέρες και πορτοκαλί λοφία,
παραληρεί, καίει, σπάζει, λεηλατεί η μαφία,
η κυβέρνηση φοβισμένη αδυνατεί να ασκήσει εξουσία
νόμο να επιβάλει και ευταξία.
οι ξένες μυστικές υπηρεσίες ανοιχτά και κρυφά,
λάδι ρίχνουν στη φωτιά,
στήνουν προβοκάτσιες και δολιοφθορές,
για την ανατροπή της τάξεως της καθεστηκυίας.
Σε λίγο τα θύματα σκορπούν ο όχλος οδύρεται και κλαίει,
προβοκάτορες ξύνουν τις πληγές, εμφύλια σύρραξη σιγοκαίει,
πλιατσικολόγοι τα παλάτια πολιορκούν,
τον πρόεδρο απειλούν να τον λιντσάρουν,
διαπραγμάτευση δεν δέχονται επ’ ουδενί,
ζητούν κάθε φορά ό,τι γουστάρουν.
Παράδοση μόνο προσδοκούν, ανατροπή με βία
οι αρχές παραλύουν από την αναρχία και πολιορκία,
70

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

και τότε βγαίνει ο αρχηγός για να τους τιθασέψει,
αυτοί εξαγριωμένοι ορμούν το αίμα μόνον τους θρέφει.
Οι ισχυροί κυρώσεις επιβάλλουν,
τον εκλεγμένο αρχηγό δικτάτορα τον κράζουν,
με θάνατο τον απειλούν και τον λιντσάρουν,
τους τρομοκράτες βοηθούν, αυτούς εγκωμιάζουν,
τράπεζες και πολυεθνικές τρελά τους αγκαλιάζουν
και τότε οι φτωχοί λαοί παίρνουν το μήνυμα και λουφάζουν.
Το έργο της ανατροπής είναι παλιό παιχνίδι,
χιλιοπαιγμένο από την Αμερική, πέφτει Νατοϊκό κανονίδι,
πάντα όμως ανανεωμένο, με σταυρούς και θεία,
εμπνευστής του ο Κύριλλος, πατριάρχης Αλεξάνδρειας,
τότε που οι Χριστιανοί δολοφόνησαν οικτρά την Υπατία,
έκτοτε το εφαρμόζουν με καρμπόν, με πλήρη επιτυχία.
Ποικιλόμορφη αγέλη με διαθέσεις επιθετικές,
συμμορίτες, εγκληματίες, επαγγελματίες βασανιστές,
πράκτορες, διαρρήκτες και φρικιά,
προβοκάτορες, κλεφτρόνια, ναζιστές του σατανά,
μισθοφόροι των ξένων για τη βρώμικη δουλειά.
Στην Ευρώπη παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια,
ο καυγάς για τα πετρέλαια τα τρόφιμα
και στα ορυκτά νάχει μερίδια,
ουδείς νοιάζεται για των λαών τα αποκαΐδια
αμνοί επί σφαγήν από τα ίδια φίδια.
Θύματα της πιο άγριας τυραννίας,
όργανα ακραίας επιθετικότητας, της τραπεζικής τοκογλυφίας,
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος,
με «δημοκρατικό μανδύα» ντυμένα
σκοπός τους η επιβολή της παγκόσμιας δικτατορίας,
με ψέμα, δόλο και με αίμα.
Στο χορό και η καλή μας η «Monsanto»,
όλοι οι μεταλλαγμένοι σπόροι στο δικό της πάγκο,
τη γη δηλητηριάζει μπούλμπερη και στάχτη,
μας ρίχνει τον καρκίνο για να μας ρημάξει.
Η γριά Ευρώπη ό, τι προστάζει ο Μπάρμπα Σαμ
ντυμένος με τη δολάριο ή με στρατιωτικά,
και επειδή έχουν οικονομικά ‘ρεφάρει’,
οι ολιγάρχες της δύσης βγήκαν για σαφάρι,
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την Ευρώπη να φάνε σαν σφαχτάρι.
Αμέτρητες φορές κάψανε λαούς,
τους λαμπάδιασαν από ξηρά, θάλασσα και αέρα,
κατακρεούργησαν χώρες θαυμαστές,
να τις φέρουν στη δική τους σφαίρα,
έκαναν επεμβάσεις σε Βιετνάμ, Γρανάδα, Ιράκ,
Λιβύη, Αφγανιστάν και Συρία,
τώρα άναψαν φωτιές στην πυριτιδαποθήκη της Ουκρανίας,
την Ευρώπη σαν θημωνιά την καίνε
θα εξαπολύσουν όπως λένε και πυρηνικό Αρμαγεδδώνα;
στον εφιάλτη ζούμε του Πυρηνικού Χειμώνα;
Τούτη τη σκοτεινή εποχή έχει χρέος ο καθένας,
να προβληματιστεί και να ρωτήσει,
γιατί ο ιμπεριαλισμός της Δύσης τη Ρωσία χτυπάει
όπως οι Ναζί το 41;
τον 3ον Παγκόσμιο έχει δρομολογήσει;
μήπως τα οικονομικά της χάλια στο παιχνίδι είναι κρυμμένα;
και τον Κινεζικό γίγαντα για να αντιμετωπίσει;
τούτη η κατάσταση μας φέρνει φρίκη
Πολίτη της Γης ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει.
ουδεμία στο 4ον Ράιχ και στον Εβραίο τραπεζίτη έχε πίστη,
ναζιστικό τέρας εκτρέφει ξανά η Δύση,
η διεθνή πλουτοκρατία προσάρτησε με «προνουντσιαμέντο»
την Ουκρανία και όχι την Ρωσική Κριμαία η Ρωσία.
27/2/2014

ΚΥΡΙΕ ΕΞΩΓΗΙΝΕ
Λένε ότι εξωγήινοι επισκέπτονται τη Γη
ακόμη και ο αστροναύτης Ολντριν είπε ότι τους έχει δει
αρκετοί αεροπόροι τους έχουν συναντήσει
καθώς τα αεροσκάφη τους έκαναν πλάι-πλάι πτήση
Είναι όντως συναρπαστικό το γεγονός
ως τώρα δεν αποδεικνύεται εναργώς
μόνον ανεξήγητα φώτα βλέπουν στον ουρανό
αλλάζουν χρώμα, τρέχουν,
σταματούν και μετά εξαφανίζονται ολοταχώς
Υπάρχουν βέβαια και μυθοπλασίες
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είδαν τάχα στη Γη εξωγήινες οπτασίες
άλλοι πάλι περιγράφουν ιπταμένους δίσκους
και άλλοι αποτυπώματα και εξωγήινα υλικά που βρίσκουν
Πέραν του μύθου κάποιο μυστήριο υπάρχει
ακόμη και οι αρχαίες ιστορίες κάτι έχουν καταγράψει
οι μύθοι των Ελλήνων ημίθεων και θεών
και οι Ινδικές Βέδες όχημα εμφανίζουν διαστημικόν
Η NASA εδώ και χρόνια τα ΑΤΙΑ παρακολουθεί
με εξωγήινους πολιτισμούς επιζητεί επαφή
το πρόβλημα είναι αν είμαστε στο ίδιο επίπεδο πολιτισμών
ή αν συμπίπτει η εποχή μας χρονικώς με τη εποχή αυτών
Κύριε εξωγήινε διακαώς σε αναζητώ
να σε συναντήσω κάποια ημέρα νοσταλγώ
να μην νοιώθω έρημος στη Γη και μοναχός
σε ένα Σύμπαν που αυτοδημιουργείται
και αυτοκαταστρέφεται συνεχώς,
Λέτε να έρχονται και να μας κάνουν παράσταση;
όντας αθέατοι επειδή είναι σε άλλη διάσταση;
πάντως κάτι συμβαίνει στην Δανημαρκία
η οικουμένη δεν κινδυνεύει από εξωγήινα σαρκία
αλλά από τα μεγαθηρία της γήινης ολιγαρχίας.
6/10/2014

ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΧΡΕΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΧΕΙ ΩΣ ΤΟ ΛΑΙΜΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ
ΝΑ ΔΟΞΑΣΤΕΙ Ο «ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ»
ΕΣΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΒΡΙΖΕΙ.
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΛΑ
ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗ ΣΟΥ
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ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΜΟΓΓΟΛΙΚΑ ΦΥΛΑ
ΤΩΡΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙΣ
ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙΣ
ΞΕΚΟΙΛΙΑΖΟΥΝ ΕΓΚΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΎΝΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ
ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΑΜ.
ΤΟΝ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΣΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙΣ
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΚΦΡΑΖΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΙΔΕΥΕΙΣ
ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙΣ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ
ΝΑ ΣΕ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΠΟΥ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΧΕΙ ΡΙΞΕΙ
ΚΟΙΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΕΧΕΙ ΡΑΓΙΣΕΙ.

26/7/2014

ΛΕΑΙΝΑ ΜΗΤΕΡΑ
Ερωτεύτηκα μια λέαινα για σύντροφο μου
δύο λιονταράκια γέννησε στο σπιτικό μου
το ένα διαπρέπει εδώ και χρόνια στην Αμερική
το άλλο οδοντίατρος στο Χαλάνδρι Αττικής
στους αγώνες πρώτη ήταν σωστή ελαφίνα
καθώς εγώ έλλειπα μια ζωή στρατιώτης
άπειρες μάχες μόνη της έδωσε σαν θηλυκός ιππότης
Ήταν το αντίθετο και συμπλήρωμα μου
ο ρόλος του θηριοδαμαστή δεν ήταν έργο δικό μου
μέσα από τις αντιθέσεις συνεργασία και αρμονία
μια ισχυρή προσωπικότητα πώς να της βάλεις πειθαρχία;
Ήταν ουτοπιστικό να την κλείσεις στο γυναικονίτη!
μόρφωσε τα παιδιά ανέβασε στον αφρό το σπίτι
μέχρι που μπήκανε στης ζωής το μεγάλο σχολείο
ποτέ δεν έπαψε να τα προστατεύει
μέχρι τώρα που μεγάλωσαν τα συμβουλεύει
Από το ένα μάτι μισοτυφλωμένη
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δεν το βάζει κάτω η καημένη νεράιδα
αυτή που άλλοτε έβλεπε σαν κουκουβάγια
έχασε την παλιά ζωτικότητα της
ωστόσο λέαινα παραμένει στην ψυχή η αφεντιά της.
Η λέαινα τώρα στέκει εξαντλημένη
μαζί της πονάμε όλοι που την βλέπουμε πονεμένη
πέρασε μπόρες, πέρασε καταιγίδες και αγώνες
ο πανδαμάτωρ χρόνος καταστρέφει ακόμη
και τις μαρμαροκολώνες
την λύγισαν τα βάσανα την γέμισαν ρυτίδες
έχασε πια της νιότης τη δροσιά οι μέρες της είναι λίγες
Τώρα όλων μας έχει τη στοργή και τις φροντίδες
στόλισμα στην οικογένεια δίνει χαρές και ελπίδες
στη ζωή να κρατηθεί όσο μπορεί
αιώνια δωρική μητέρα σύντροφος ολόκληρης ζωής
Τώρα στέκει η Φανή αδύνατη και πελιδνή
στη φθορά αντιστέκεται με σθένος
για αυτήν ο αγώνας είναι αυτοσκοπός δεν είναι ξένος
χρόνο για χάσιμο για τον εαυτόν της μηδαμινός
παντού τρέχει ασμένως
Φαίνεται το θάνατο έχει εσχάτως οσμιστεί
αυτή την παράξενη οσμή
που έρχεται από το υπερπέραν
από την ύλη φρόντισε να απαλλαγεί
αυτή συντομότερα οδηγεί στην μαύρη γη
όποιον με πάθος την ποθεί
Χαίρε στοργική λέαινα- μητέρα
κεντρική κολώνα της οικογένειας μαζί με τον πατέρα
τώρα οι στρεβλόψυχοι δήθεν νεωτεριστές σε κατεδαφίζουν
με τη διεθνιστική μαχαίρα σε κατακρεουργούν
και σε τεμμαχίζουν
όμως εσύ εσαεί θα ζεις στην ποδιά σου να κρατάς
Οικογένεια, Πατρίδα και Παιδιά,Γλώσσα, Ηθη,
Εθιμα και λοιπά
θεά Εστία πολυαγαπημένη Μητέρα- Γαία.
3/9/2014
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΑΓΑΠΩ
Φωτεινό μετέωρο το πνεύμα του Κολοκοτρώνη
το γυμνό σπαθί του ακόμη με εμψυχώνει
τα κόμματα διχάζουν το λαό και τον τυφλώνουν
Ελλάδα μου οι πολιτικοί μας ξεπουλάνε
και μας σκλαβώνουν
Αγνοούν την Ελληνική Ιστορία και Προϊστορία
άσπονδοι εχθροί μας την έκαναν «Μυθολογία»
όμως μην πιστεύεις τα ψέματα που λένε στα σχολεία
είναι αχρονολόγητη Ελληνική Αρχαιολογία λόγω πολυκαιρίας
Ελληνική είναι και θα μείνει η Μακεδονία.
Στου Αλέξανδρου την εκστρατεία βρίσκεις τη μαγεία
σε εξανθρωπίζει και σε μορφώνει
χωρίς θεοκρατία σε κόσμους φανταστικούς σε ανυψώνει
από την αρνητική ενέργεια της σήμερον σε ξαλαφρώνει
σε συναρπάζει και σε ελευθερώνει
Στα στενά του Δράμαλη μας έχουν στριμώξει
κάλπικη κατάντησαν την πληροφόρηση και γνώση
η γνώμη μας ουδόλως σήμερα μετράει
διάλογος και ελευθερία λόγου διεθνώς κατρακυλάει
Δεν πρέπει να σε επηρεάζει το σημερινό σκοτάδι
κρυφό φως μέσα μας φέγγει σαν λυχνάρι
και αυτοί πασχίζουν να μας το σβήσουν
σαν πρόβατα στο μαντρί για να μας κλείσουν
σαν έθνος προσπαθούν να μας αποδομήσουν
Μου είπαν ότι πάσχω από ρατσισμό
επειδή την πατρίδα μου όντως αγαπώ
τις άλλες πατρίδες όμως δεν τις μισώ
δεν πάσχω εγώ από ξενοφοβία
μου έχουν προσβάλλει την φυλή
την δεύτερη πατρίδα μου την Μακεδονία
τους κλεπταποδόχους και τους εμπνευστές της συνωμοσίας
θα συνεχίσω να πολεμώ με ανδρεία
Μου λένε ότι είμαι ατίθασος και αιρετικός
επειδή έχω γνώμη και είμαι από αυτούς διαφορετικός
με θέλουν σκλάβο, βάρβαρο και υποτακτικό
να προσφέρω όπως ο Θησέας στον Μινώταυρο
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φόρο υποτέλειας, το δέχεσαι αυτό;
Το «Αμύνεσται περί πάτρης» το έκαναν ρατσιστικό
την εσχάτη προδοσία πλημμέλημα ανεκτό
έτσι προστάζει η νέα τάξη των σιωνιστών
παραδώστε στον ολιγάρχη το δίκιο των πολλών
«Μία είναι η πατρίδα και μοναδική»
ένας ο «εκλεκτός λαός» και κατοικεί στο Ισραήλ
ο λοιπός κόσμος είναι ‘μαζοπολτός’
έθνη και πατρίδες ανήκουν στο παρελθόν.
Πέρασαν από τη γη μας σύμμαχοι και εχθροί
λεηλάτησαν τον πλούτο μας δεν άφησαν χλωρό κλαρί
τώρα έβαλαν στο μάτι την γη μας
λησμόνησαν ότι μία η Μακεδονία και είναι Ελληνική
καταδική μας»
Μακεδονία μου πολύ σε αγαπώ
ακόμη και ρατσιστής για σένα θα γίνω
οι μόδες έρχονται και παρέρχονται και οι σφετερισμοί
αθάνατη «χώρα του Αλεξάνδρου» σε ξένα χέρια δεν σ’ αφήνω.
20/9/2014

ΜΕ ΠΛΗΓΩΝΕΙ
Η Αθήνα μέσα και έξω με πληγώνει
σύγκριση έκανα προσφάτως με τη Ρώμη
μια άναρχη μάζα στην Αθήνα ξεφυτρώνει
χωρίς ρυθμό, χάρη, το γκρίζο σε πλακώνει
Δεν αφήσαμε κάτι με το παρελθόν να μας ενώνει
όλα άναρχα ριγμένα
τα παλιά αρχοντικά όλα «ες γην» πεσμένα και χτισμένα
κι’ άλλα μισογκρεμισμένα
κακότεχνα κτίρια τήδε κακείσε σαν κουτιά τετραγωνισμένα
με το «νόμο αντιπαροχής» απάτη πολεοδομική
και το αυθαίρετο στο ρέμα
στο εργολαβικό κέρδος ο πολιτικός συνεργεί
το πολιτικό κόστος βλάπτει εσένα και εμένα
Εκατομμύρια στη Ρώμη ο τουρισμός
η Αθήνα τους κυνηγάει με το καλάμι
παρότι σπουδαιότερα έργα πολιτισμού έχει να επιδείξει
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ποιος όμως να τολμήσει να τα κάνει;
μόρφωση και φαντασία μας λείπει
Οι Ιταλοί έχουν έμφυτη καλαισθησία
τηρούν καθαριότητα, τάξη και ευκοσμία
εμείς ρυπαίνουμε τα πάντα ακόμη και το κύμα
μια στρατιά οδοκαθαριστών
ανεπαρκής θα ήταν για την Αθήνα
Απορώ πως οι Έλληνες δεν το βλέπουν αυτό;
μήπως πάσχουν από μυωπία;
όλοι σχεδόν ταξιδεύουν στο εξωτερικό
γιατί δεν αντιγράφουν των ξένων τα καλά
παρά φέρνουν στη χώρα μας τα στραβά και τα αχρεία;
Τακτικά κύριοι βουλευτές
στο εξωτερικό πληρωμένες κάνετε και σεις διακοπές
με των φορολογουμένων τις σκληρές περικοπές
δεν βλέπετε έξω τίποτα ευεργετικό;
να τα μεταφέρετε και στην πατρίδα;
τι κάνετε έξω ρε παιδιά; αλλά Ιταλικά ‘ντόλτσε βίτα’;
Μπορούσαμε να οργανώσουμε πολιτιστικές γιορτές
να αναβιώσουμε φιλοσοφικά μαθήματα με αρχαίες φορεσιές
γιορτές Παναθηναίων, Αδωνίων, Ανθεστηρίων στην Αθήνα
Απατουρίων, Αλώων, Ληναίων σε κάθε συνοικία
αλλά και, Διασίων, Οσχοφορίων, Θαργηλίων και Πλυντηρίων
μην πάει ο νους σας στο ρόλο των εταιρειών των παρακτίων
φαντάζεσαι κάποια παράσταση Αρηφορίων, Διονυσίων και
Ελευσινίων Μυστηρίων; τι κάλυψη θα έπαιρνε παγκοσμίως;
η Αθήνα ανάγκες πλειόνων θα είχε ξενοδοχείων
Κάποιοι όμως τα αντιστρατεύονται βιαίως
για να μη χαθεί η πελατεία άλλων χωρών ωραίων
ο Έλληνας είναι από παλιά αλλοτριωμένος
στους αρχαίους πρόγονους δεν πιστεύει πια
και στον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ
είναι αφοσιωμένος. Ιουδήλος που παραμένει σκλαβωμένος
4/10/2014
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ΝΥΜΦΙΟΣ ΝΥΜΦΕΥΜΕΝΟΣ;
Σήμερα είδα κάπου γραμμένο,
πάπυρος γράφει: ο Χριστός ήταν νυμφευμένος,
κατά πως λένε τη Μαγδαληνή είχε γυναίκα
πιστές όμως έσερνε χίλιες δέκα.
Η χριστιανική θρησκεία το θεωρεί χαλκευμένο
ολέθριο θα ήταν να μην ήταν νυμφευμένος,
αν ζούσε μόνος και απομονωμένος
αν κίναιδος ήταν, ή σεξουαλικώς διεστραμμένος.
Η Αβραμική θρησκεία από τον κρίνο τον θέλει γεννημένο
κατά μίαν εκδοχή πατέρα είχε το Γαμαλιήλ,
πρωθιερεύς φαρισαίος ραβίνος και τον λέγανε ‘θεό’
έτσι εξηγείται ότι υιός ήταν θεϊκός
Το «αγαπάτε αλλήλους» θεωρώ αφύσικο και υποκριτικό,
ο Πυθαγόρας πολλούς αιώνες πριν μίλησε για «Τριμερή Φιλία»
και για «Εν το Ον»
ο Χριστός πήγε την Ιουδαϊκή θρησκεία να βελτιώσει
να ανανεώσει τον Ιουδαϊκό Νόμο
και όχι να τον καταλύσει και να τον αλώσει
Πώς να αγαπήσω του παιδιού μου το φονιά
ή τον ειδεχθή εγκληματία;
με την τιμωρία νουθετώ με την ατιμωρησία
διαλύω την κοινωνία
αυτά μας δίδαξε ο πατέρας Δίας
ο διαρκής Αγών της ζωής είναι η ουσία,
όλα συγκρούονται στο Σύμπαν για να φέρουν Ισορροπία.
Η Ανθρωπισμός είναι το ουσιαστικό,
και όχι μια αγάπη χωρίς ουσία;
και ο αγώνας είναι για το «εύ ζην»
πάπας ή πατριάρχης μην περιμένεις να στο πει,
ο καθείς την Αγάπη βιώνει με την δική του την ψυχή
έστω με διαφορετική διαδικασία
τα εγκλήματα μόνο ο Ιουδαϊκός νόμος τα συγχωρεί
για να τα επαναλάβει σε πρώτη ευκαιρία
η Ελληνική ψυχή σε καμίνι εξαγνίζεται
με την κλασική τραγωδία
14/4/2014
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Ο ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑΣ
Πλησιάζει στην αίθουσα ο νέος με τις χειροπέδες
συνοδεία αστυνομίας στο δικαστήριο να δικαστεί,
μια ζωή όπως αποκαλύπτει η ακροαματική διαδικασία,
γεμάτος ποινικούς λεκέδες,
βία, φόνους, κλοπές, ναρκωτικά σε κουραμπιέδες,
την εθνικότητα του δεν την είδα, αλλά κι’ αν την είδα
ο νόμος δεν επιτρέπει να γίνω «ρατσιστής»
οι φυλακές γεμάτες από χρεοφειλέτες γηγενείς
και διεθνείς λεβέντες.
Η δικονομία η ποινική πολλάκις μαζί του έχει ασχοληθεί,
στη μικρή του ζωή δεύτερο σπίτι του η φυλακή,
τον αναμένει η αγαπημένη του στην αίθουσα αναμονής,
περιχαρής προχωρεί, ωσάν να πηγαίνει σε γαμήλια τελετή,
πως όμως με τα βραχιόλια να την εναγκαλιστεί; της δίνει ένα
φευγαλέο φιλάκι
Πήρε τη ‘δέκατη’ αναβολή το αλητάκι,
ευκαιρία μέσα από της κλούβας τη μεταγωγή,
τον κόσμο της ελευθερίας πάλι και πάλι να γευτεί λιγάκι,
μεγάλες φουρτούνες τα μεγάλα βαπόρια,
νέος, χαρούμενος ο βραχιολάκιας, ακόμη αισιοδοξεί,
μεγάληες πόρτες έχει η φυλακή ή από στεριά και … αέρα
του είπε μια χαρτορίχτρα στην Καστέλα, ότι θα τις διαβεί.
12/12/2013

Ο ΑΔΕΛΦΟΥΛΑΣ
Αδελφούλα, αδελφούλα
αλλά από καρδιά άδεια σακούλα,
κάποιος βαρύγδουπος αξιωματούχος
καλάμον ίππευσε και έγινε ταρτούφος
Όταν ανέξοδη χάρη ζήτησε η αδελφούλα
ο γιός της κυρά -Γιαννούλας
χάρη της αρνήθηκε επιμελώς
από παχιά λόγια δίνει αφειδώς
την «αδελφούλα» χρυσώνει διαρκώς
Έκτοτε η αδελφούλα ορκίστηκε στο Δία
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να αρνηθεί του ψευτο-αδελφού τον εναγκαλισμό
γιατί κι’ αυτός ψεύτικος θα είναι και θεατρικός
στην ανάγκη ο φίλος φαίνεται. Αμ πώς;
γιέ της κυρά-Γιαννούλας
(15/6/2014)

Ο ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
Από την πατρική και μητρική φωλιά,
σαν τα πουλάκια που αποκτούν φτερά,
έχουν χρόνια τα παιδιά που φτερουγίσαν
ο ένας πήγε μακριά, ο άλλος εδώ κοντά
και οι δυο μεγαλουργήσαν.
Παράπονο δεν έχω, πήγαν πολύ καλά,
έκαναν οικογένειες, λαμπρά έβγαλαν παιδιά,
εργάζονται σκληρά, αυτό είναι συνταγή
που τις χρωστούν σε μας
έχουν υγεία, αξιοπρέπεια, αυτάρκεια
ζουν αξιοπρεπή ζωή, αλλά μοχθήσαν.
Εγώ με την συμβία στα ίδια μέρη τα γνωστά,
στα γηρατειά ν’ αλλάξουμε δεν θέλουμε κατοικία ούτε γειτονιά,
τα πράγματα έμειναν σχεδόν ανέπαφα,
όπως στα ντουλάπια τα άφησαν τα παιδιά
κειμήλια ιερά και θεία:
συναρμολογούμενα, ενθύμια ερωτικά, φωτογραφίες, μετάλλια,
στο πνεύμα στον αθλητισμό κτλ διπλώματα αριστείας.
Πότε τα πήραν όλα αυτά και εγώ το αγνοώ;
τι πιο σπουδαίο κάναμε εκείνα τα χρόνια;
γιατί εμείς δεν είμαστε παρόντες;
τύψεις με γεμίζει που τότε που είμαστε απόντες,
μήπως έχει δίκιο ο μικρός που με πόνο ψυχής μας λέει συνεχώς:
«όταν πήρα στην ξενιτιά το διδακτορικό σας έβλεπα εμπρός,
αλλά είσαστε…απόντες και οι δυό».
Τα ενθύμια έχουν ταυτότητα, έχουν ηλικία,
έχουν αισθήματα και ιερότητα,
έχουν αξία και αγριότητα,
είναι ρολόγια από το χρόνο σταματημένα,
περασμένα όνειρα αλαργεμένα,
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από αγάπη ζυμωμένα με νοσταλγία για τη νεότητα,
μια άυλη επικοινωνία, κάποια ξασπρισμένη φωτογραφία,
βουβά αισθήματα σαν κουβάρια μπλεγμένα με πλατίνα.
Δική τους η προκοπή, δική μας η τιμή,
ανταμοιβή μιας ολάκερης ζωής,
τ’ άφησαν πίσω επίτηδες σαν άγκυρα, σαν Γόρδιο Δεσμό,
να μην ξεκοπούν από την κληρονομιά στο πατρικό,
στης θεάς Εστίας το Ιερό οικογενειακή παρακαταθήκη
να έχουν στην αγάπη μας μερτικό,
που πάνε τώρα να γκρεμίσουν λύκοι.
Πάρτε τους εφιάλτες ρε παιδιά τους θερμοπαρακαλώ,
αυτοί αμελούν σιωπηρώς, μάλλον από κάποια σκοπιμότητα,
ξέρουν ότι ο πανδαμάτωρ χρόνος πλησιάζει με σκληρότητα,
το σπίτι αδειάζει προσεχώς,
όλα μαζί τότε θα φορτωθούν, θα πεταχτούν,
στα σύγχρονα σπίτια δεν χωράει μουσειακή εμφάνιση,
στην καρδιά τους πάντως θα υπάρξει λίγος χώρος
να απιθωθεί η πατρική ανάμνηση. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό
18/12/2013

Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ
Χτύπησε πάλι ο Εγκέλαδος με μανία,
κάτω από τα πανέμορφα Ιόνια νησιά.
όπου μονίμως κουνάει για να βγει από τη φυλακή του
και τα έκανε γυαλιά-καρφιά
Τούτη τη φορά την πανέμορφη χτύπησε Κεφαλονιά,
για πολλοστή άλλωστε φορά το νησί του Οδυσσέα,
ο Εγκέλαδος συνεχώς το προτιμά.
Αυτός φέρνει τους σεισμούς,
συνοδεία βουητού καταποντισμού σαν θεϊκή ρομφαία,
σκορπά δυστυχία, φτώχια, προσφυγιά,
άστεγους τραυματίες και νεκρούς από την εποχή του Οδυσσέα
σύμφωνα με στοιχεία ιστορικά.
Γιός του Τάρταρου και της Γαίας,
αρχηγός των Γιγάντων στη Γιγαντομαχία είχε πρωτοστατήσει,
εναντίον του Δία είχε το θράσος να ορμήσει,
κι’ ο Δίας τον έθαψε ζωντανό
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κάτω από το Αιγαίο για να τον τιμωρήσει.
Κι’ αυτός από τον τάφο του αναδεύεται και δυσανασχετεί,
τινάζεται κάθε τόσο σεισμούς να δημιουργήσει,
από τον τάφο του θέλει να βγει,
νέες Γιγαντομαχίες σε στεριές και θάλασσες να αρχίσει,
αλλαγή στο φλοιό της Γης φέρνει και ρωγμές.
Τον έδιωξαν από την Αττική Διόνυσος και Αθηνά,
κάποτε του έριξαν την Αίτνα στο κεφάλι,
και έκτοτε έχει μίσος και λυσσομανά σαν λιοντάρι,
όπου τρίζει τα πετρώματα και οργισμένος τα τινάζει.
Είναι φουμαδόρος και μέγας καπνιστής,
όταν ο Εγκέλαδος καπνίζει στην κορυφή,
κάποιο ηφαίστειο από κεί θα εκραγεί,
είθε να μην συμβεί στη Σαντορίνη
εσύ κρατήσου μακριά κάτοικε της περιοχής,
τα πάντα γεμίζει τέφρα, λάβα καπνιά και σκοτοδίνη.
Είναι σκαλισμένος στις μετώπες του Παρθενώνα,
καταστροφέας της περιοχής μας από πανάρχαιους αιώνας,
έλαβε ενεργό μέρος στην Γιγαντομαχία,
ταρακούνησε ακόμη και τα ανάκτορα του Δία.
Ο Εγκέλαδος γέννησε πολλά παιδιά,
όλα μπουμπούκια της κακίας,,
Σφιγξ, Λερναία Ύδρα, Κέρβερος, Γηρυόνης,
όπου σε ακουμπήσουν να ματώνεις.
Γι’ αυτό πιάσε φίλο τον Απόλλωνα και Αθηνά,
άφησε τις προσευχές και την μοιρολατρία σκέψου λογικά,
φτιάξε γερό σπίτι σύμφωνα με τον κανονισμό της πολεοδομίας,
έσω έτοιμος στου Εγκέλαδου τον ερχομό
όταν σημάνει συναγερμό η Πολιτεία.
Και αν γλίτωσες από το σεισμό Θησέα,
κρατήσου μακριά από τον μετασεισμό,
Κεφαλλονίτη πολυμήχανε Οδυσσέα,
απέκτησες την εμπειρία και είσαι ζωντανός.
27/1/2014
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Ο ΨΙΝΑΚΗΣ
Ο Ψινάκης, ο Ψινάκης
αρρενωπός και ανοιχτομάτης
νέος δήμαρχος της Νέας Μάκρης
μέγας άρχοντας του Μαραθώνα
θα τρέξει και στο Μαραθώνιο Αγώνα;
Τον Κόλπο του Μαραθώνα θα κάνει Σεν Τροπέζ
θα έρχεται κόσμος ‘κυριλέ’ για διακοπές
θα πετάξει από την περιοχή το χωριατο-φερετζέ
θα κάνει με τη Δούρου αποχετευτικόν,
χρόνια το περιμένουμε κι’ ακόμα
τα λύματα των πλυντηρίων να μην τρέχουν επί των οδών
θα κλείσει και τους βόθρους των σκ@τών
Στο Γραμματικό θα αναστήσει τον «Μαραθώνιο Κάπρο»;
θα φτιάξει και του Λιβισίου μας το Πάρκο
θα κάνει την Ξυλοκέριζα Κοιλάδα των Μουσών
θα καλέσει και τον Πάνα των προβάτων και αιγών
εκατέρωθεν της Αρτέμιδος οδού
θα βάλει ποικιλία δένδρων και φυτών
να απολαμβάνουν οι περιπατητές
το τοπίον από ψηλά της Μάκρης
να προσεύχονται οι πιστοί στο μοναστήρι
στης Αγίας Παρασκευής.
Θα οργανώσει Φεστιβάλ Κινηματογραφικό
ισάξιο των Κανών στην Βάση
με προσωπικότητες κύρους εξ όλων των εθνών
καθότι μεγαλόπνοα όνειρα έχει ο Ψινάκης
ψηλά έβαλε τον πήχη να πηδήσει το σχοινάκι
αρκεί να μην τον «ματιάσει» το άχρηστο σινάφι
και στο Μαραθώνα βάλει της απραξίας βραδυφλεγή νάρκη
Θα κάνει και μαρίνες για των λεφτάδων τα γιότ
μπάνιο θα κάνει στον Μαραθώνα η ‘ τζετ σετ’ χωρίς μαγιό,
στις ταβέρνες θα τρώνε αστακό, σφυρίδα και ροφό
και η Αλεξάνδρα και ο Βαίσλης στο Ντε-Φάκτο
θα παίζουνε ταγκό
οι κάτοικοι θα κοιτάζουν τον φουρτουνιασμένο το γιαλό
λαϊκά συσσίτια θα φτιάξει για το φτωχό
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Δεν με ενδιαφέρει φίλε τι κάνει στο κρεβάτι ο Ψινάκης
η φαντασία του όμως είναι ομηρική και η σκουριά φευγάτη
αν την υπόθεση του Πολιτισμού την κάνει πράξη
τότε του Μαραθώνα το τοπίο άρδην μπορεί ν’ αλλάξει
Ο Ψινάκης μπορεί, αυτό όμως δεν αρκεί
το λαό πρέπει να κάνει ολοψύχως να του συμπαρασταθεί
πανταχόθεν προς το καλόν να τον στηρίξει
και ξαφνικά ξύπνησα με κάποια θλίψη.
όνειρο ήταν απατηλό; το έχω δει πολλές φορές στο παρελθόν
Τούτο το όνειρο είθε να γίνει πραγματικότης
στο Σύμπαν συμβαίνουν αραιά και που
των αστέρων οι συμπτώσεις
λέτε το άστρο «Ψινάκης» να έχει στον Μαραθώνα ξημερώσει;
Ευοί Ευάν Δήμαρχε μας,
προχώρα διατελώ μεθ’ υμών πιστός δημότης.
17/8/2014

ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ
Υπάρχουν στον κόσμο άλυτες εξισώσεις,
όσο κι’ αν προσπαθήσεις δεν θα
τις λύσεις ούτε θα τις ισιώσεις,
γιατί φέρουν μέσα τους φοβερή αδικία,
την δύναμη του πλούτου στην νιοστή απληστία.
Οι λαοί επιθυμούν διακαώς ειρήνη,
να περιοριστούν στον οίκο τους οι ισχυροί
άπαξ διά παντός,
με το φάσμα της χρεοκοπίας
μας χορεύουν στο ταψί συνεχώς
προς μεγάλη μας δυστυχία και οδύνη
Διεθνές Ταμείο και Well Street σάκκο μας έκαναν πάλης
η εγκληματική συμμορία των «εκλεκτών» ήσυχους
δεν μας αφήνει
μας βαράει στο κεφάλι
μετά των εδώ ‘νταβατζήδων’ μεγαλοαστών
ανελέητα χτυπήματα
μας δίνει δίχως ευθύνη
Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι,
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οι πλούσιοι περισσότεροι και πλουσιότατοι οι μεγάλοι,
τη Γη κυβερνούν οι αναιδέστατοι, κλεπτοκράτες κυνικότεροι,
εκ των μυστικών στοών «σεβασμιότατοι» εκ των
«Ιλλουμινάτων» εγκληματικότατοι
και το λαό τον έκαναν τσουβάλι.
Στη βίλα το πάρτι καλά κρατεί
τα πλούσια εδέσματα απολαμβάνουν,
τρώνε χαβιάρι και πίνουν ακριβό κρασί μετά μουσικής,
εξωτικά ναρκωτικά φουμάρουν,
και έξω μάνες φωνάζουν δυνατά,
«ψωμί και γάλα για τα νηστικά παιδιά»
και οι νέοι « θέλουμε εργασία όχι δουλεία»
Τα πλήθη διαδηλώνουν το πάρτι ενοχλούν,
κάποιοι αρμόδιοι στο σαλόνι σφόδρα δυσανασχετούν,
παίρνει το λόγο ο «σκουφάκης» υπουργός της Αστυνομίας,
«η τάξη και οι νόμοι θα επιβληθούν πάση θυσία,
ακόμη και διά της βίας»,
θα παταχθεί με χημικά και σφαίρες
των αγανακτισμένων η διαμαρτυρία και με φοβέρες,
έχουν γνώσιν οι φύλακες της κομματοκρατίας.
Και τότε δίνει αυστηρές εντολές,
στο διευθυντή της αστυνομίας,
οι μάνες να συλληφθούν ακόμη και οι γριές,
να εγκλεισθούν στις φυλακές ασφαλείας,
χωρίς καθυστέρηση καμμία.
Οι εξουσιαστές φοβούνται περισσότερο από το λαό την εξουσία,
γνωρίζουν τα αποτρόπαια σχέδια της διεθνούς συμμορίας,
γίνονται λοιπόν βασιλικότεροι του βασιλιά,
καθότι με τις λίστες όλους το σύστημα κρατά,
άλλων το κεφάλι στον τορβά και κι’ άλλων στην γκιλοτίνα
σν δεν υπακούσουν στον μεγαλοκηφήνα
Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε εντελώς καλοί,
ούτε εντελώς κακοί,
θα τους δοκιμάσεις όταν το συμφέρον τους θα βλάψεις,
ο καλός ενεργεί με σωφροσύνη όταν θιγεί,
ο κακός θα σε καταστρέψει και θα σε κάψει.
Ανακάλυψε μηχανές σύγχρονης τεχνολογίας,
δεν μπόρεσε όμως να εφεύρει τη δική του ευτυχία,
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τρέχει και αγωνίζεται και δεν προκάνει,
το λιθάρι του στο λόφο ποτέ δεν φθάνει,
στο τέλος δύο μέτρα γης και κείνη
προσωρινά απολαμβάνει.
Ανήκομεν στην Δύση που έχει δύσει,
αν μπεις εμπόδιο στα σχέδια της,
σαν διαδηλωτής στην πλατεία θα συντριβείς
και σαν μετεωρίτη θα διαλυθείς,
πίσω από το Δολάριο και το Ευρώ,
κρύβεται ο τοκογλύφος γαμψομύτης,
ο Οβριός τραπεζίτης.
Ψέματα λέει το ιερατείο, ψέμα και ο Θεός,
δημιούργημα του φόβου, της πρόληψης και φαντασίας,
το «ποίμνιο» θέλει να έχει αφεντικό,
κάποιον τσοπάνο έστω και κακό η πλανηταρχία,
κάποιο βασιλιά, κάποιον αρχηγό, θέλει και Μεσσία,
να τον ταΐζει βασιλικό πολτό να του γεννάει την
«οικογενειοκρατία».
10/3/2014

ΟΙ ΧΡΥΣΟΡΝΙΘΕΣ
Στην Ελλάδα πεθαμένοι είναι οι ζωντανοί
αναστήθηκαν από τους τάφους οι νεκροί
οι ζωντανοί περιμένουν αυτούς να αγωνιστούν
οι νέοι από τον καναπέ δεν λένε να σηκωθούν
Από τον Αλέξανδρο τώρα περιμένουν σωτηρία
μήπως εμφανιστεί στην Αμφίπολη Μακεδονίας
παγκόσμια εκστρατεία να ηγηθεί
καθότι η ηγεσία μας είναι ηττοπαθής κάτω της μετρίας.
Αχρείοι οι πολιτικοί μας
άνοιξαν Κερκόπορτα στους εχθρούς μας
τον μέγα πλούτο αδυνατούν να αξιοποιήσουν
και από τα νύχια των τοκογλύφων να μας ξεκολλήσουν
Φταίνε όμως και οι νέοι του φραπέ
γίνονται αφισοκολλητές στα κόμματα-συμμορίες
στους πολιτικούς ληστές χαρίζουν τετραετίες
αντί να τους πετάξουν έξω με γροθιές και με κλωτσιές
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Τώρα ταΐζουν τις «χρυσόρνιθες» καλαμπόκι
ανενοχλήτως να συνεχιστεί το μεγάλο φαγοπότι
να γεννήσουν το χρυσό αυγό
να βγει της Ευρώπης αρεστός ο αρχιπετεινός;
νέες κωλοτούμπες, σκληρότερα μνημονια;
θα το δούμε και προσεχώς.
14/10/2014

ΠΑΛΙΑ, ΞΙΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΑΠΙΣΜΕΝΑ
ΝΑΤΑ ΜΑΣ ΠΑΛΙ! ΠΑΛΙΑ, ΞΙΝΑ, ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΑΠΙΣΜΕΝΑ,
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΝΕΑ ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΑ
ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ,
ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ
ΕΜΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΟΚΡΙΑΡΑ ΤΑ ΧΙΛΙΟΠΡΟΔΟΜΕΝΑ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΣΑΣ
ΦΑΓΗΤΑ, ΤΑ ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΕΝΑ,
ΣΑΠΙΑ, ΔΟΛΙΑ, ΑΠΑΤΗΛΑ, ΣΚΟΥΛΙΚΙΑΣΜΕΝΑ.
ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑΡΕΜΕΝΑ,
ΜΕ ΑΡΠΑΓΑ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΑΜΝΟΥ ΠΡΟΒΙΑ,
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΝΤΥΜΕΝΑ,
ΒΓΗΚΑΝ ΟΨΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΨΗΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΞΙΑ,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΟΤΣΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ,
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΑ,
ΤΗ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ ΜΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΨΕΜΑ,
ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΓΡΙΑ,
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡ-ΦΩΤΗ ΤΗΝ ΡΕΠΟΥΣΙΆ ΑΓΡΙΟΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ.
ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ, ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΑ,
ΌΛΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,
ΒΓΑΛΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ,
ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΕΝΏΣΕΙ,
ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΕΝΙΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ;
ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΣΩΣΕΙ;
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ;
ΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ ΟΙΚΤΡΑ,
ΤΟ ΜΟΝΟ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ,
88

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΡΥΠΑΙΝΕΙ.
ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΟΘΟΝΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΕΙΟΥ,
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΠΕΛΘΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ,
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΣΑΣ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΤΕ,
ΛΙΑΝ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΑΙΤΙΟΙ
(ΓΑΠ, ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ κλπ)
ΝΑ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΟΜΑΔΙΚΑ,
ΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ,
ΣΤΑ ΣΚΥΛΙΑ ΝΑ ΡΙΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΧΘΕΙΤΕ,
ΟΠΩΣ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΕΙ ΕΜΑΣ.

5/1/2014

ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ
Έχεις γενναιότητα, σύνεση και εξυπνάδα
σύμβολα σου δόρυ, ασπίδα και η κουκουβάγια
μαντεία δεν έχεις εσύ και ιερατεία
Εκκλησία Δήμου τον διάλογο έχεις και Δημοκρατία
Θεά Αθηνά σύμβολο Σοφίας
κόρη της Μήτιδος και του προπάτορα μας Δία
προστάτης γραμμάτων και τεχνών
εφόρου του κλεινού Άστεως των Αθηνών
Θεά Αθηνά ύψιστης διάνοιας
γεννημένη από το μηρό του Δία
προστάτης των τειχών των Αθηνών
κάθε πόλεως που θέλει να προστατευτεί
από επίβουλο εχθρό
Φώτισε τη χώρα σου του άπλετου φωτός
διώξε τους γαμψόνυχους γύπες από την πόλη
στους πολίτες σου φρόνηση να ψηφίζουν όλοι
άτρωτοι να γίνουν στον πόλεμο τον ψυχολογικό
Καθιέρωσε τα Παναθήναια στη γιορτή σου
κάνιστρα με άνθη και οπώρες να φέρνουν προς τιμήν σου
να σταματήσουν τις γιορτές της Εβραίας μητέρας οι
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παραστρατημένοι γιοί σου
τις Καρυάτιδες και σένα να μην σας θεωρούν
τουριστική εταίρα.
Εσένα μια αρχόντισσα Αθηναία
με ασπίδα και δόρυ μακρουλό
δεν φοράς εσύ μαντήλα και σταυρό
αδικία να την δοξάζουν οι Ρωμιοί με ιερή λιτανεία
και να μην τιμούν εσένα στου Δήμου την Εκκλησία
Σε χρόνους μακρινούς νίκησες τον Ποσειδώνα
φύτεψες την Ιερά Ελαία στον Αττικό Ελαιώνα
τώρα φτιάχνουν τέμενος Ισλαμικό
αντίκρυ στον δικό σου Παρθενώνα
Σαρία φέρουν στην Αθήνα
και τζιχαντισμούς
εσύ δεν ανεχόσουν στο σπιτικό σου τέτοιους βιασμούς
σύντροφο δεν απέκτησες ή εραστή
μια φορά ο Ήφαιστος επιχείρησε να σε βιάσει
αλλά δεν μπόρεσε να μπει
τον πέταξες κλωτσιές γιατί έχυσε σπέρμα στο μηρό σου
από παρθενογένεση γεννήθηκε Εριχθόνιος ο αγαπητός σου.
Εσύ είσαι θεά πολεμική
ανακάλυψες την άμυνα των πόλεων και τη στρατηγική
με της δημοκρατίας τους θεσμούς ενίσχυσες της πόλης την ισχύ
με αυτούς και με την στρατηγική νίκησες την Περσική Αυλή.
Όταν βγήκες από του Δία την κεφαλή
έβγαλες ισχυρή πολεμική κραυγή
έκανες τον Όλυμπο συθέμελα να αναπηδήσει
τράνταξες τη θάλασσα και τη Γη
μέγα κύμα έκανες να ορμήσει
τη ροή άλλαξες σε ολόκληρη την κτίση μολις βγεις
Βόηθησες και τον Περσέα να σκοτώσει τη Γοργόνα,
αυτή που όποιον αντίκριζε τον έκανε μαρμαροκολώνα
μέσα από την γυαλιστερή σου ασπίδα είδε το τέρας
την κεφαλή του έκοψε ο Περσέας με τη μαχαίρα
Είσαι πάντα στολισμένη με την αιγίδα
διαφορετική από εκείνη που φορά ο Δίας
η δική σου είναι καμωμένη από δέρμα γίδας
στο κέντρο φέρει Γοργόνειο στρογγυλό
90

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

σε ανάμνηση του αποκεφαλισμού
της Μέδουσας Γοργώ
το αίμα της έδωσες στον γιατρό Ασκληπιό
και αυτός φάρμακο έφτιαξε το πρώτο γιατρικό.
Οι προαιώνιοι εχθροί σου λένε από κακία
ότι τάχα από Λιβύη, Αίγυπτο, Φοινίκη ήρθες
και από την Ισπανία
ότι νέγρα μαύρη Αθηνά είσαι και Αφρικανίδα
μα εσύ τους διαψεύδεις συνεχώς
με τις ανασκαφές στη γη την Ελληνίδα και στο βυθό
γιατί είσαι αυτόχθονη Αθηναία γνησία.
Μέρος σε μάχες έλαβες προϊστορικές
στον Ηρακλή πολύτιμες έδωσες συμβουλές
με αυτές τον γίγαντα εξόντωσε Αλκυονέα
όταν 12 άθλους του ανέθεσε ο Ευρυσθέας
τα κύμβαλα του χάρισες που τρόμαξε τις όρνιθες Στυμφαλίδες
στον αέρα τις σκότωσε με εύστοχες βολίδες
Έφτιαξες και την γλυκιά φλογέρα
Ήρα και Αφροδίτη σαν σε είδαν το έριξαν στα γέλια
να εξηγήσεις αδυνατούσες τα χαμόγελα τους
σου είπαν καθώς έπαιζες ότι φούσκωναν τα μάγουλα σου
Προστάτης των Ελλήνων ηρώων της Τροίας
στο Διομήδη, Αχιλλέα, Οδυσσέα έδειξες ιδιαίτερη φιλία
έδινες λανθασμένες συμβουλές στους Τρώες
τον Οδυσσέα βοήθησες στους Ατλαντικούς του πλόες.
Ο Ήλιος σταμάτησε μέχρις να βγάλεις την πανοπλία
μετά γαλήνη ακολούθησε και νηνεμία
στην κατασκευή της «Αργούς» βόηθησες και την ναυσιπλοΐα
της φρόνησης θεά είσαι εσύ και της χειροτεχνίας
δικαίως αναγορεύτηκες θεά της πανανθρώπινης σοφίας
Προσωνύμια σου έδωσαν πολλά
«Αγοραία» «Γλαυκώπις» και «Παλλάς»
έδωσες τον Πήγασο στον Βελλερεφόντη
άλογο που πετάει στα ουράνια και φτερώνει
Προστάτιδα των αλόγων αναγορεύτηκες «Ιππία»
αγαπούσες και τα βόδια θεά «βουδεία»
«Αθηνά μητέρα» σε είπαν στην Ηλεία
θαρραλέα είσαι «Ατρυώνη»
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τους μαχητές η χάρη σου τους εμψυχώνει
«Λαοσσός», εμψυχώτρια των πολεμιστών
«Εργάνη» προστάτιδα των σπιτικών
στην Πάτρα σε είπαν «Παναχαίδα»
«Πολιάδα» σε λένε στην Αθήνα
στον Ωρωπό σε λένε «Παιονία»
οι καμινοποιοί σε γιορτάζουν σαν «Καμινία»
Φυλετικά κατάγεσαι από φυλή «Αρεία»
αυτό σήμερα είναι ποινικό αδίκημα και ‘αμαρτία’
γηγενής γκάγκαρη θεά Αθηναία
προϊσταμένη στη Βουλή καλείσαι και «Βουλαία»
ξέχασες απόφαση να βγάλεις τελευταία
οι λωποδύτες βουλευτές να απαγχονίζονται στην Ιερά Ελαία
10/9/2014

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΡΑΤΑΙΟΙ;
Ποιοι είναι αυτοί οι κραταιοί; Ποιοι;
οι εξοχότατοι και λίαν «αξιοπρεπείς»;
αυτοί οι εκλαμπρότατοι Πρωθυπουργοί,
Βουλευτές και Υπουργοί;
νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, κομμουνιστές,
δεξιοί και αριστεροί;
αυτοί που συναναστρέφονται με την κοινωνία του τζετ-σετ;
που διαθέτουν αεροπλάνα, κότερα,
βίλες στις πιο όμορφες ακτές;
που εκτελούν της Goldman Sachs τις εντολές;
Αυτοί που ρυθμίζουν κατά το δοκούν τις δικές μας τις ζωές;
που τους μεταφέρουν συνοδεία λιμουζίνες αστραφτερές;
που αλλάζουν κατά πως τους συμφέρει
χωρίς να μας ρωτούν τις πολιτικές;
πότε νεοφιλελεύθερες, πότε σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές
και τώρα αριστεροδεξιές;
και όταν θυμώσουν μας βάζουν στο γύψο,
σε βελούδινες δικτατορίες ή και ναζιστικές;
που κάνουν πολέμους, πορτοκαλί επαναστάσεις και εκτροπές;
Αυτοί που μας βλέπουν σαν πρόβατα και σαν μοσχάρια,
για κρεματόρια μας ετοιμάζουν του Ροτσιλδ τα θρεφτάρια,
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και μας ταΐζουν με τα ‘μίντια’ σανό,
και δηλητηριασμένα μανιτάρια;
Είναι αυτοί που από παλιά τους πάμε στους ώμους μας καβάλα,
αυτοί που μας λένε συνεχώς ψέματα εγκληματικά μεγάλα,
αυτοί που μας έριξαν στο βόθρο της χρεοκοπίας,
και συνεχώς μας κάνουν παρά φύσει «συνουσία»
και όμως τους ψηφίζουμε εμείς τα ζωντανά μετά μανίας.
Αυτοί που συστηματικά και ενσυνείδητα
κατέστρεψαν τη Γεωργία,
αυτοί με τα πανωτόκια διέλυσαν τη Βιομηχανία,
αυτοί που με δανεικά συντηρούν την κομματοκρατία,
και μας έβαλαν στο Ευρώ με ψεύτικα στοιχεία.
Αυτοί που υποθήκευσαν τη χώρα στη διεθνή τοκογλυφία,
αυτοί που έκαναν του Χρηματιστηρίου τη μεγάλη ληστεία,
αυτοί που εφεύραν την Μάσα Και Οικονόμα (ΜΚΟ)
και την επιχώρια (offshore) εταιρεία,
που εφαρμόζουν την ευρηματική λογιστική με μαεστρία,
με τη μίζα έκαναν την μεγάλη των εξοπλισμών ληστεία.
Αυτοί που έκλεψαν της πατρίδος την αξιοπρέπεια και την τιμή,
που διέσυραν τον Έλληνα στην διεθνή σκηνή,
αυτοί που έστειλαν στη διασπορά των Ελλήνων τη γενιά,
Ιστορία Γλώσσα ξεκουρέλιασαν και τη Σημαία,
έκλεψαν την ελπίδα και άφησαν άνεργη τη νεολαία.
Αυτοί που βίασαν παράφορα Σύνταγμα και Δημοκρατία,
μας έριξαν στην μαύρη σκλαβιά της Γερμανοδουλείας,
είναι οι ίδιοι που κάνουν τώρα εκτροπή προς τη Δικτατορία,
με τη Δικαιοσύνη φυλάκισαν βουλευτές,
την πολιτική τους ευθύνη φόρτωσαν στους δικαστές,
και ενώ η ράτσα μας κατρακυλάει και φθίνει
αυτοί μπάζουν λάθρους και φτιάχνουν τζαμιά στον μουεζίνη.
Πέρασαν κι’ άλλοι, πολύ σκληροί, πολύ μεγάλοι,
δικτάτορες φοβεροί μην αμφιβάλλεις,
στο τέλος ψόφησαν στης φυλακής το χάλι
γιατί μόνον ο λαός ξέρει να τους χορεύει όλους πεντοζάλη,
πρόσεχε λοιπόν Αντωνάκη, η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα
δεν είναι… τσουβάλι.
Γι’ αυτό εμείς, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι,
υπέρ πατρίδος και εθνικών ιδανικών αγωνιζόμενοι,
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τις συμμορίες ο λαός πρέπει να τις απομακρύνει,
στη χώρα να επανέλθει Εθνική Ανεξαρτησία,
Δημοκρατία και Δικαιοσύνη.
22/2/2014

ΡΩΜΗ ΑΘΗΝΑ
Η Ρώμη έχει εκατομμύρια τουρισμό
η Αθήνα τους κυνηγάει όπως ο σκύλος το λαγό
τόσα σπουδαία που έχει να επιδείξει ποιος θα τολμήσει;
μόρφωση, ιστορία και φαντασία μας λείπει
την αναβίωση τους εμποδίζουν φυσικά και οι ξένοι λύκοι
Η Αθήνα με πληγώνει
σύγκριση άνιση έκανα με τη Ρώμη
μια άναρχη μάζα πολυκατοικιών στην Αθήνα ξεφυτρώνει
η Ρώμη ακόμη και τα νέα τα αναπαλαιώνει
Αντί τα παιδιά μας να φεύγουν στις εσχατιές
στην Αθήνα εκδηλώσεις να οργανώσουμε πολιτιστικές
ακόμη και πανεπιστήμια και φιλοσοφικές στοές
το πνεύμα των φιλοσόφων μας να διδάσκουν οι σχολές
αλλά πρώτα οι ίδιοι να γίνουμε νεωτεριστές
να εισάγουμε καινοτομία
Οι γείτονες μας Ιταλοί έχουν καλαισθησία
τηρούν καθαριότητα, τάξη και ευκοσμία
εμείς το περιβάλλον ρυπαίνουμε ακόμη και το κύμα
και μια στρατιά οδοκαθαριστών
δεν θα επαρκούσε για την Αθήνα
Σπάνια στη Ρώμη βλέπεις παγκάκια
όχι! δεν πρέπει να ξαποσταίνουν τα γεροντάκια
υπάρχουν και τα μπαράκια
των τουριστών να μαζεύουν τα λεφτάκια
η Ρώμη δεν είναι όπως η Αθήνα για φτωχαδάκια
θέλει χοντρά πορτοφόλια, άτομα φραγκάτα
Δεν μας φταίει ο Γερμανός ούτε ο Οβριός και ο Αμερικανός
φταίει η κούτρα μας που κατεβάζει ψείρες
αντί να κλαις και να οδύρεσαι πιάσε τη δουλειά από τα κέρατα
και θα σε βοηθήσουν και οι Μοίρες.
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ΡΩΜΗ ΠΟΡΝΗ ΑΓΙΑ
Ρώμη πόρνη «αγία», Ολύμπιων θεϊκών πλασμάτων οπτασία
αιώνια πόλη μουσείων, αρχαίων κτισμάτων και αγαλμάτων,
το Βατικανό κρίκος παγκόσμιας εξουσίας
στα υπόγεια του κρύβονται μυστικά ύψιστης σημασίας
ακμάζει και το ‘πουτανάτο’
Με τους Έλληνες «ούνα φάτσα ούνα ράτσα»
μας χωρίζει το Ιόνιο και τα ράσσα
εκείνοι με τον Πάπα εμείς με την Ορθοδοξία
το «Φανάρι» ίδρυμα τουρκικό και σκλαβωμένο
το Βατικανό πρωτεύουσα αθέατης αυτοκρατορίας
ζάπλουτο και εκκοσμικευμένο
Ένα πολύχρωμο πλήθος πολυεθνικό
μιλιούνια να δουν το Κολοσσαίο συνωστίζονται καθημερινώς
οι τουρίστες θέλουν αρχαία ανορθωμένα
και οι Ιταλοί με εκτεταμένα προγράμματα
ξαναχτίζουν τα ερειπωμένα
Αυτοί σεβάστηκαν την αρχαία Ρώμη
δεν έχτισαν πολυκατοικίες δεν το έριξαν στο «κονόμι»
τώρα έχουν κέρδος πολλαπλό
πράσινο περιβάλλον και στρατιές τουριστών.
Στη Ρώμη τα μαγαζιά γεμάτα από ξένους
όλα κάτι ωραίο έχουν να σου προσφέρουν
στην Αθήνα τα πιο πολλά κλειστά
φταίνε οι αχρείοι πολιτικοί, η εφορία
και οι λάθροι που σταλιάζουν στα κεντρικά σημεία
έκαναν την Αθήνα Γης Μαδιάμ
Ένα πλήθος σαν χαζό κοιτά τα τείχη
αν ρωτήσεις τι γινόταν στο Κολοσσαίο;
θέατρο «καμπούκι», «ροντέο»; θα σου απαντήσει
κι’ ας έτρωγαν ανθρώπους λιοντάρια πειναλέα
κι’ ας σκοτώνονταν μονομάχοι προς χάριν θέας
και το πλήθος ευφραινόταν με το αίμα και το κρέας
Το Κολοσσαίο λοιπόν ποτέ να μη πεθάνει
ψαρεύει τουρίστες σαν τα ψάρια με το πυροφάνι
εκατομμύρια ξένοι το κοιτάζουν όπως οι χάνοι
γι’ αυτό το ανακατασκευάζουν,
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για να το κάνουν πολυεθνικό χάνι;
Και εμείς που έχουμε μύθους με απήχηση και αξία
δεν τους αναπλάθουμε να διδαχθεί η κοινωνία
όλο ομιλούν για Ανάπτυξη!
Αναμένουμε να μας τη φέρει η τρόικα χάριν φιλευσπλαχνίας
ή με την ζήτηση από θεία επιφοίτηση
από την ληστρική ολιγαρχία;
Οι Ιταλοί είναι άσσοι στον έρωτα και στην απάτη
προσοχή το πορτοφόλι σου χέρια να μην αλλάξει
κι’ αν την πάθεις στου Βατικανού τη φάτνη
μέσα στο θεοσκόταδο ας πρόσεχες… Θανάση
Ένα χιλιόμετρο ουρά και ορθοστασία
να επισκεφθείς του Άγιου Πέτρου την εκκλησία
τριάντα τρία Ευρώ για να μπεις εκτός σειράς
στου Βατικανού τα μουσεία τα θεοκρατικά
η αιώνια πόλη βουλιάζει από τουρισμό
η Αθήνα έχει μπεί από την τρόικα στα ψυγεία
κλειστά μαγαζιά, καταστροφή,
το ιστορικό κέντρο έχουν καταλάβει λάθροι ως τα Χαυτεία
και την πλατεία Βικτωρίας
Οι Ιταλοί έχουν και αυτοί χάσει τα ‘πασχάλια’
φυσικά δεν έχουν τα δικά μας χάλια
και αυτούς Ανεργία, φτώχεια και Λιτότητα τους ταλανίζει
ας όψεται το Ευρώ και το 4ο Ράιχ που όλα τα αποσυντονίζει
Ρώμη πόρνη της ακολασίας
άλλαξες την πατρώα Ολυμπιακή θρησκεία
πρόδωσες τον πατέρα Δία και την μάνα Ήρα
κατέστρεψες τη Ρεπούμπλικα χάριν της αυτοκρατορίας
αλλαξοπίστησες στον Εβραίο Χριστό και την Παναγία
όλα για το χρήμα και την ισχύ της αυτοκρατορίας
Έκανες και τούτο το έγκλημα το φρικτό
θανάτωσες στη μάχη της Πύδνας τον Ελληνισμό
έκτοτε άνοιξες τις πύλες στο απόλυτο σκοτάδι
έριξε τον κόσμο με τον Γιαχβέ στον Άδη
έσβησες του πολιτισμού το πιο λαμπρό λυχνάρι
και έκτοτε οδηγήθηκες στο μεσαιωνικό τσουνάμι
Ρώμη άξια η αμοιβή σου τώρα επαίτισσα και ο λαός στενάζει
29/9/2014
96

ΕΥΡΥΘΜΙΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ • Γ΄ ΤΟΜΟΣ

ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΤΟ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΣ;
Σκότωσαν το Γιωργάκη μας
και ποιος θα τονε θάψει
τόσους πολλούς που έφαγε
η Γη θα τον ξεράσει
Τον Έλληνα έριξε στο ΔΝΤ
νέος Ηρόστρατος έχει γίνει
εκ γενετής βλάκας το παιδί
εγώ του καταλογίζω προδοσία πέραν της δουλοσύνης
Το κάθαρμα μας έριξε στης Μέδουσας το μάτι
η σωρός του και στον ασβέστη να ριχτεί
δεν πρόκειται να λειώσει ούτε θα γίνει στάχτη
Τόσες κατάρες που τρώει από το λαό
από γενιές πολλές θάχει την Ατη
ο τράχηλος του Έλληνα δεν αντέχει το ζυγό
η ιστορία τον έχει ήδη αδειάσει
Από τα πόδια ζωντανός να κρεμαστεί
σαν το Μουσολίνι
σε κοινή θέα στο Σύνταγμα να εκτεθεί
θανατική ποινή απαιτεί και δικαιοσύνη
Το ασμα του Βαμβακάρη δεν αρκεί
ο τρισκατάρατος για να πεθάνει
αυτοί είναι εφτάψυχοι ποντικοί
έκλεψαν το κρατικό μποστάνι
Οι φυλακές να τους στεγάσουν δεν αρκούν
ο χώρος τους δεν φθάνει
μας έκαναν υπόδουλους, των ξένων υποτακτικούς
γινήκαμε ζητιάνοι
Είθε ο χάροντας να του πάρει την κεφαλή
με ένα χρυσό δρεπάνι
η περιουσία του να δημευθεί
ακόμη κι’ αυτό δεν φθάνει.
23/1/2014
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ΣΤΟ ΒΟΛΑΝ
Θυμάμαι τον παλιό καιρό που ήμουν στη Σχολή
τότε που τα αυτοκίνητα ήταν λιγοστά
και οι δρόμοι ατραποί,
ο Μήτσος ο λατζέρης ο μπεκρής
φώναζε στον οδηγό μιας Καναδέζας Φορντ
«πάτα χειρόφρενο, ποδόφρενο, γκάζι, συμπλέκτη
και τρέχα οδηγέ να πάμε στο στρατόπεδο πριν φέξει»
Και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι οδηγοί χαζοί
που οδηγούν σαν το Μήτσο το λατζέρη το μπεκρή
η ταχύτητα τους συγκινεί και τους συναρπάζει
βάζει τα παιδιά μπροστά και ο χάρος τα αρπάζει
λάστιχα ξεφούσκωτα τα πάντα χαλαρά και τρέχει
τιμόνι μπόσικο στο διαπασών μουσική, κινητό στο αυτί,
και όπου τους βγάλει η κακή στροφή
στο σπίτι τους κανείς δεν επιστρέφει
Σήμερα οδηγούν κουτσοί, στραβοί,
και ηλικιωμένοι, ανίκανοι, παλαβοί
ακόμη και χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένοι
προσπέραση κάνει σε κλειστή στροφή ο αδαής,
ποτέ δεν κόβει στον παγετό και στη βροχή
τσίφ στον πεθαμενατζή πάνε πεσκέσι
όλη η οικογένεια το πρωί πριν φέξει.
Δική του η άσφαλτος και η κυκλοφορία
με ορατότητα κακή χωρίς φρένα με φώτα χαλασμένα
από την πολυκαιρία
χωρίς να σέβεται τον ΚΟΚ ο θεριακλής
το γκάζι πατάει τέρμα
Το «τραμπακουλάκι» του κάνει Φόρμουλα-Ένα,
πάνω σε πίστα γλιστερή
ο ασυνείδητος θέλει να σκοτωθεί αλλά να σκοτώσει και σένα.
Και αν εσύ αποφάσισες ν’ αυτοκτονήσεις
σίγουρα στα σκραπατζίδικα το τομάρι σου να καταλήξει
πρώτα τα παιδιά σου αν συμφωνούν να τα ρωτήσεις
Φίλε μην το αμελήσεις…
Στο τιμόνι οδηγέ πριν καθίσεις,
όπως ο πιλότος πληροφορίες ζητάει πριν την πτήση,
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το δρομολόγιο επακριβώς να καθορίσεις,
με την αποστολή σου νοερά να επικοινωνήσεις
ώστε σώος και αβλαβής εσύ, οι συνεπιβάτες σου
να γυρίσεις και τους άλλους οδηγούς να μην βλάψεις,
ούτε ζημιές να προξενήσεις.
Το βολάν μεθάει το νέο φοβίζει τα γηρατειά
εσύ ο συνετός «σπεύδε βραδέως»
μια συμβουλή από τα παλιά
γρηγορότερα να φθάσεις στη δουλειά
αν πηγαίνεις κανονικά
Τάδε γράφει το γεροντάκι, κακό να περιαυτολογώ
από το 1950 εν ενεργεία είμαι οδηγός
χωρίς να πάθω ατύχημα σοβαρό ή αιματηρό
Μέγιστο αμάρτημα να «κομπορρημονήσεις»,
ουδείς ξέρει την ώρα και τη στιγμή του
καλύτερα σεμνός και προσεκτικός
στο βολάν τα μάτια εμπρός ‘γουρλωμένα’ να κρατήσεις,
τις αισθήσεις στο έπακρο όλες να ενεργοποιήσεις,
τότε και η θεά Τύχη σίγουρα θα σε ευνοήσει, εγώ την ευχαριστώ.
26/4/2014
Υ.Γ. Αφορμή για το ποίημα μου έδωσε ο συγκλονιστικός χαμός
5μελούς οικογένειας το Πάσχα 1914, μεταξύ Τριπόλεως Ολυμπίας
ιδιαίτερα ο άδικος χαμός δύο παιδιών στην τρυφερή τους ηλικία,
Συνέλληνες να σταματήσουμε των δρόμων τη Γενοκτονία, ολιγάριθμοι
η φυλή μας, ψυχή δεν περισσεύει ουδεμία.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΕ ΓΗΙΝΕ ΠΑΡΙΑ
Ζητάς επιμόνως επαφή μαζί μου
εκατομμύρια έτη φωτός απέχει η πατρίδα σου από τη δική μου
να γνωρίσω λήψη στα σήματα σου μου ζητάς
δεν υπολογίζεις ότι σε λίαν προηγμένους πολιτισμούς μιλάς
Έχεις απαρχαιωμένο τρόπο επικοινωνίας
τα μηνύματα στης Ανδρομέδας το Γαλαξία
μετά από 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός
επομένως πως θέλεις να ανταποκριθώ
Ακόμη δεν μπήκατε ούτε στην εποχή της Γνώσης
δεν ξεφύγατε από του Αϊνστάιν τον δογματισμό
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το φως δεν είναι το ταχύτερο στον κόσμο της επιστήμης
τα νετρίνα 16.000 φορές ταχύτερα τρέχουν από το φως
Εμείς στης Ανδρομέδας τον Γαλαξία
χιλιάδες χρόνια πριν από τον πόλεμο της Τροίας
εγκαινιάσαμε νέα τεχνολογία
τώρα επικοινωνούμε με κβαντικά πεδία
Με την βοήθεια φωτονίων και φερμιονίων άνευ ομιλίας
διαβάζουμε σκέψη, χαρά, λύπη,
ακόμη και του έρωτα τη θλίψη σιωπηρώς δια των σωματιδίων
και του υποσυνείδητου την πιο ανεπαίσθητη λειτουργία
μιλούμε και με τα πουλιά
κινούμε διαστημόπλοια και πλοία
με άγνωστα σε σας συμπαντικά πεδία.
Είμαστε ενήμεροι των πάντων χωρίς μεταξύ μας φλυαρία
δεν περνάει το ψέμα στη δική μας κοινωνία
όλα γνωστά σε όλους εδώ πέρα
διαφανής ο πληροφοριακός αιθέρας
μέσα στου πλανήτη μας τη βιοσφαίρα.
Τότε Κύριε εξωγήινε γιατί δεν μας απαντάς;
μήπως μας περιφρονεί η γενιά σου και μας φέρεται αλαζονικά;
Όχι! δεν αρμόζει τέτοια συμπεριφορά
σε προηγμένα όντα σαν εμάς
όπως εσείς δεν επικοινωνείτε με τα πουλιά
έτσι και εμείς δεν επικοινωνούμε
με όντα αμόρφωτα και χαλεπά.
Ευθύς αμέσως θα στο κάνω πιο λιανά:
η κοινωνία σου στη λογική σκοντάφτει και την προσπερνά
το γήινο γένος δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό
αυτό κάνει δύο βήματα οπίσω και ένα εμπρός
χιλιάδες χρόνια εξέλιξης αντί να προχωρήσει
στην πρωτόγονη εποχή νοσταλγεί να ξαναγυρίσει
τελικά στο συμπαντικό γκρεμό θα καταλήξει
Αυτός είναι ο λόγος που σας παρατηρούμε από μακριά
να δούμε μέχρι που φθάνει η γήινη ηλιθιότητα
και στενοκεφαλιά
αντί να ενωθείτε για να προχωρήσετε
στης γνώσης στον πολιτισμό
αναλώνεστε σε πολέμους και σε άσκοπο πλουτισμό
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για να ικανοποιήσετε τον ατομικό σας εγωισμό;
κάτι στη φύση σας είναι στραβό
Θεωρούμε λοιπόν περιττή κάθε επαφή
εμείς βρισκόμαστε σε άλλες διαστάσεις σε άλλη λογική
έχουμε άλλο τρόπο σκέψης και κανόνες βιοηθικής
σας θεωρούμε σαν μετάλλαξη της φύσης να έχει συμβεί
αντί να φτιάξει έλλογα όντα έφτιαξε ανθρωποειδή.
Εσείς βιάζετε τη γνώμη των πολλών
τον πλούτο παραδώσατε στα χέρια «εκλεκτών»
σπείρατε παντού διάλυση, χάος και βία
τον κόσμο σας κυβερνούν ολίγοι με το φόβο και την αδικία
Φτιάξατε όπλα πυρηνικά εξόχως καταστρεπτικά
ποιόν να σκοτώσετε δύσμοιροι με αυτά;
να μολύνετε τα δικά σας τα παιδιά;
κάνατε τον πλανήτη σας σκουπιδαριά
Οι αρχαίοι Έλληνες σας άνοιξαν δρόμο στη γνώση
και σεις τους αποκεφαλίσατε αναφανδόν εν επιγνώσει
ότι ανακαλύψατε τον Εβραίο θεό που θα σας σώσει
και τώρα αυτός αντί να σας ενώσει
σας έχει βάλει στο τραπέζι του Προκρούστη να σας πετσοκόψει.
Αυτά μου είπε και μετά είδα ένα ισχυρό φως
ένα αόρατο δίσκο χωρίς ήχο και καπνό
κύλησε μαλακά σε κβαντικά πεδία
εξαφανίστηκε στον σκοτεινό ουρανό στο λεπτό
όπως ταξίδευε από τον Όλυμπο στις αποικίες του ο Δίας.
8/10/2014

ΤΟ «PIPILLATION» ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ;
Όταν η κάτω κεφαλή ανέβει στο κεφάλι,
και τις γυναίκες χάνδρες τις κάνει,
και ολημερίς αντί να κυβερνά φλερτάρει,
όταν η αυτοκρατορία των αισθήσεων σε συνεπάρει,
όταν στην ξανθιά κάνει «pipillation»
πρωί και βράδυ,
τότε η προεδρία βάρεσε ύφαλο
και στο φουρτουνιασμένο πέλαγος έχει φουντάρει.
Όταν η άνω κεφαλή χάσει την λογικότητα,
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η κάτω η αισθησιακή κυνηγάει την «μουνότριχα»,
τότε η εξουσία χάνει το μέτρον και την ιερότητα,
και την Γαλλική Προεδρία καταποντίζει στην φαιδρότητα.
Είναι κι’ αυτά δείγματα των καιρών,
των «σοσιαλιστών και εκσυγχρονιστών»,
που άλλα λένε και άλλα κάνουν,
σε ψέμα και απάτη, οι παπατζήδες δεν τους φθάνουν,
μήπως έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν;
Όταν έναν πρόεδρο τον κατευθύνει το ‘πουλί’
τσίου-τσίου κελαηδεί στης ξανθούλας την αυλή,
αλλάζει σαν τα πουκάμισα τις γυναίκες στην προεδρία,
που να βρει καιρό ο έρημος για την βελτίωση της κοινωνίας;
Όταν πρόεδρε επιλέγεις την ξανθιά ηθοποιό συμβία,
βάζεις το «pipillation» υπεράνω της Γαλλίας,
τότε η οργή ογκώνεται στη Βαστίλη,
και στον ερωτύλο πρόεδρο θα πέσει γερό σκαμπίλι.
Πρόεδρε δεν συμβιβάζονται χαρέμια στη Γαλλία,
μήπως νόμισες ότι βρίσκεσαι στη Σαουδική Αραβία;
η Γερμανίδα σε πήρε είδηση και σε χορεύει στο ταψί,
λίαν συντόμως οι Γάλλοι- σαν Έλληνες- άνεργοι
θα μείνουν και νηστικοί,
και τότε Πρόεδρε θα χάσεις το θρόνο, θα χάσεις τη Jouli,
τυχερός αν την γλυτώσεις και δεν σε κλείσουν φυλακή.
Πρόεδρε ο ηγέτης πρέπει να είναι:
θαρραλέος και στοχαστής,
υπέρ των αλλαγών στην πολιτεία,
τέρας ηθικής, να κάνει ασκητική ζωή,
επίμονος και ρεαλιστής
ζωντανό παράδειγμα στην κοινωνία,
Αίσθηση να έχει του χιούμορ αλλά να μην γίνεται γελοίος,
κινδύνους να αναλαμβάνει για την πολιτεία,
αλλά όχι και για το «αιδείο»,
θετικός να είναι και ελπιδοφόρος,
όχι της κ. Μέρκελ ο αχθοφόρος,
Να είναι ηθικά ισχυρός και της ανεργίας νικηφόρος,
και όχι για την Jouli να γίνεται δικυκλιστής κρανοφόρος,
τέλος να παίρνει αποφάσεις εν σοφία,
αφοσίωση να δείχνει στο σκοπό της Προεδρίας,
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να μην ευτελίζει το θεσμό και την Γαλλία.
Vive la France συμμαχία!!!
28/1/2014

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Μας πήρε το ποτάμι,
μας πήρε ο ποταμός,
ρέει και ο ψευτο-Θόδωρος,
στο ρυάκι σαν φελλός.
Ζωάκι του σωλήνα,
των διαύλων εκλεκτός,
με άνθη και με κρίνα,
του ραίνουν την οδό.
Ασπόνδυλος, νενέκος,
ψεύτικος, δουλικός,
μπεμπέκος, επικυψίας,
της σάπιας ελίτ ο κολλητός.
Τον θρέψανε με μάνα,
«Ρεπούσεια» κουραμάνα,
δωρεάν έχει ρεκλάμα,
κάθε συστημικός αυνάνας.
Ανθέλληνας το παίζει,
κάργα «προοδευτικός»,
τον γηγενή εχθρεύεται,
στους λάθρους αδελφός.
Ίσως αυτό του βρήκαν,
κυριότερο προσόν,
στις μέρες μας η βλακεία,
φτιάχνει πρωθυπουργό.
Τούτος ο ξεροπόταμος,
αν πιάσει και νερό,
χείμαρρος αν γίνει,
θα φέρει τον πνιγμό.
Νεοταξική έχει παιδεία,
εκλεκτός του Σόρος και της εβραιοψυχης μαφίας,
ψευτο-Θόδωρους φέρνει στην εξουσία,
καλά κρατεί η σιωνιστική συνωμοσία.
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Όμως Έλληνα μην ξεχνάς, ότι είναι εποχή αποκριάς,
Καρνάβαλοι ντύνονται για την Ευρωβουλή,
πριν ο λαός τους κάψει την αυγή της Κυριακής.
28/2/2014

ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΠΡΟΣΤΑΓΗ
Το σύστημα σαν φίδι νέο δέρμα βάζει,
άλλοτε δημοκρατικά ρούχα φορά,
άλλοτε στρατιωτική στολή
αλλά την γνώμη δεν την αλλάζει
Με του ματιού το ασπράδι σε κοιτάζει
να σε κατασπαράξει καρτερεί
άλλοτε κατοχικό κοστούμι ετοιμάζει,
κατ’ ουσίαν δεν αλλάζει και μας παραπλανεί.
Τους τρομοκράτες έξω βγάζει
τα δύσκολα το σύστημα σαν βρει,
εγκληματίες τώρα αμολάει
για να φοβηθούν οι ευκολόπιστοι αμνοί,
Νηστική έχει την Αστυνομία,
με χημικά και ξύλο για καταστολή,
η Εφορία σάρκες καταβροχθίζει με μανία,
αυτή είναι ο τρομοκράτης και η μέγιστη απειλή.
Στα κοφτερά της δόντια σαν πέσεις,
έχε γεια γλυκιά ζωή,
ή θα πάς ν’ αυτοκτονήσεις,
ή θα αποδημήσεις σε χώρα μακρινή.
Αφανώς σε ελαφρώνει,
χωρίς καν να το αντιληφθείς,
ηλεκτρονικός γαρ ο εγκέφαλος της,
κι’ οι βραχίονες της αρπαχτικοί.
Τα πιο πολλά έξω πάνε,
κι’ άλλα πέφτουν στην καταπακτή,
όλοι ξέρουμε ποιος τα πιάνει,
αφανείς οι «αδιάφθοροι» πρωθυπουργοί
Απέλυσαν τρομοκράτες και εγκληματίες,
γιατί οι φυλακές δεν τους χωρούν;
τους έβγαλαν με αποστολή στην κοινωνία,
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με φόβο και με ρεβόλβερ να την νουθετούν.
Ο «χαφιές» της αστυνομίας,
και ο «μεγάλο-δημοσιογράφος» της εποχής,
μέγα έργο προσφέρει στο κατεστημένο,
την κοινή γνώμη να παραπλανεί.
Περάσαμε και την Χρυσαυγιάδα,
οι ιοί της δεν κόλλησαν τους γηγενείς,
τη 17 Νοεμβριάδα τώρα απειλητικά κραδαίνει,
από τα μαλλιά του πιάνεται το σύστημα για να σωθεί.
Ολων των όπλων κάνει χρήση,
συζητάει και με το θεό ολημερίς,
«την τρομοκρατία κι’ αν εντείνεις,
η Χρυσή Αυγή εκτός νόμου κι’ αν τεθεί,
και πάλι δεν θα επιβιώσεις»
τάδε λέει του θεού η προσταγή.
Εκλογές έρχονται, τέρμα τα ρουσφέτια,
κάποιο ισοδύναμο πρέπει να βρει,
ανέξοδα παίζονται της τρομοκρατίας τα μαραφέτια,
τα ‘μίντια’ στο έπακρον τα ωφελεί.
Τρομολαγνία: Ω τι θέαμα χορταστικό,
ο λαός θα ξαναμπεί στη στάνη,
ακόμη και αν στερείται φαγητό,
δεν θα αντιληφθεί τη σπάνι,
και ενώ θα τρώει σαν άλογο σανό,
θα νομίζει ότι τρώει παντεσπάνι και αστακό.
22/1/2014

ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΤΗΡΕΙΣ
Αχίλλειος πτέρνα σου Έλληνα ο Νόμος
βάζει δικό ο καθείς ακόμη και παρανόμως
κατά πως τον βολεύει και πως τον ευνοεί
αυτός ο νομοθέτης, αυτός ο δικαστής,
αυτός και ο αστυνόμος αυτός και ο βιαστής
κι’ οι ξένοι μας τον επιβάλουν με τον παιδονόμο.
Όσο ήσουν υπόδουλος το νόμο αγνοούσες
εκείνη η αναρχία πολύ σε ωφελούσε
ελεύθερος στο πνεύμα έμεινες και στην ψυχή
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τώρα όμως που έφτιαξες κράτος
δεν μπορείς χωρίς νόμους να διοικηθείς
Κι αν μόνος αδυνατείς να αυτοδιοικηθείς,
οι ξένοι τη δική τους κατοχή σου βάζουν
εσύ ξέρεις βέβαια να τους λειαίνεις
με την ψιλή λίμα και την χονδρή,
στο τέλος ελληνοποιείς πολλούς από τους βαρβάρους
Είναι βέβαια και το οικόπεδο μας πολυτελείας
φάτσα στη θάλασσα, κεντρικό το μαγαζί
από δω πέρασαν όλα τα τυχοδιωκτικά στοιχεία
και όλοι οι κατακτητικοί στρατοί,
τους εξαφάνισες ως δια μαγείας, στο τέλος δεν έμεινε κανείς.
Βεβαίως ύψιστη έχεις γεωπολιτική αξία
στο χάρτη είσαι το κέντρο της γης
εδώ ο Γόρδιος Δεσμός Ευρώπης Αφρικής και Ασίας
αλλά δεν ζητάς από κανένα πληρωμή.
Πρώτη η Κρήτη στον πολιτισμό και στη ναυτιλία
εδώ ο Πολιτισμός έχει γεννηθεί
από το Αιγαίο μεταλαμπαδεύτηκε σε κάθε γωνία
τότε που όλα τα σκέπαζε η προϊστορική αχλή
σε κάθε λαό κτήμα έγινε η Ελληνική κληρονομία.
Τούτη ακριβώς η Προϊστορία ακόμη δεν έχει αναδειχθεί
απαγορευμένο είδος η αληθινή ιστορία
δεν πρέπει ο Έλληνας ποτέ τις ρίζες του να βρει
Μας παραμυθιάζουν «εξ Ανατολών το Φως»
και ας μεγαλούργησαν εδώ Επτά Πολιτισμοί*
ακόμη και πριν από τον Κατακλυσμό της Αιγιήδας
στα παγκόσμια Μουσεία οι Ελληνικοί θησαυροί καθώς είδα
τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Μουσείο το Βρετανικό
και οι Καρυάτιδες κλαίνε από καημό;
Έλληνα έχεις στα γονίδια σου τη μεγαλοφυΐα
όμως αυτοκαταστροφική μανία
και γι’ αυτό σε μισούν όλοι οι λαοί
καιρός να κάνεις αυτογνωσία και κάποτε να διερωτηθείς:
Πόθεν η κακοδαιμονία; η ντόπια και ξένη κατοχή;
μόνον στην γεωπολιτική μας σημασία;
η Γνώση σημαίνει Δύναμη και Ελευθερία
μήπως ο Έλληνας εφιάλτης ακόμη ζει;
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αρκεί ένα Νόμο Δρακόντειο να βάλεις στην Πολιτεία
«τους Νόμους, τους Νόμους της Πατρίδος να τηρείς»
21/4/2014
(*Επτά Πολιτισμοί: Προκατακλυσμιαίος Πελασγικός, Μινωικός,
Μυκηναϊκός, Κλασσικός, Αλεξανδρινός, Βυζαντινός, Ευρωπαϊκής
Αναγεννήσεως)

ΤΟΥΤΟΣ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τούτος ο χειμώνας θα είναι διαφορετικός
δεν θάχουμε λιακάδα
έρχονται εκλογές προβλέπονται μέρες σκληρές
συντάξεων-μισθών περικοπές, το πετρέλαιο λιγοστό
σαν τα Ελ-Νίνια τα Μνημόνια έρχονται συνεχώς,
ο Έμπολα πρόβαλε απειλητικός
εκατομμύρια ξένοι εισβάλλουν στην Ελλάδα
Πακιστάν γινόμαστε ολοταχώς
Παντού πόλεμοι, χάος, κουρνιαχτός
κανείς ασφαλής στο σπιτικό του δεν νοιώθει
πρόσφυγας μπορεί να γίνεις στο λεπτό
και αν είσαι ορθόδοξος χριστιανός
τον αποκεφαλισμό από τους τζιχαντιστές δεν θα τον γλυτώσεις
Στην γειτονιά μας έστησε ο σιωνισμός χορό,
ανθρωπάκο μην σε ξεγελούν τα μίντια της αγυρτείας
φυλάξου, γίνεται παντού χαμός
οικογένεια, πατρίδα σώσε και την υγεία
Όλη η ανθρωπότητα κοιλοπονάει και παραληρεί
κάτι νέο πάει να γεννήσει
η Δύση πάσχει από σχιζοφρένια και αυτοκτονεί
λιτότητα και ύφεση έχει στους λαούς σκορπίσει
Πλουσιότεροι γίνονται οι πλούσιοι
και οι φτωχοί το ψωμί λιμάζουν
κάτι άλλοι ζουν σε αφάνταστη χλιδή
γιατί πακτωλούς χρήμα από τα χρηματιστήρια αραδιάζουν
Λιποθυμούν από πείνα στο σχολείο τα παιδιά
στο διπλανό πάρκο νέα φουρνιά αστέγων καταφθάνει
η απελπισία δηλητηριάζει την καρδιά
η οικονομία συνεχώς σε κώμα δεν λέει να ανασάνει
107

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Κλείσαν επιχειρήσεις, λουκέτο βάλαν μαγαζιά
οι εξουσιαστές στα νιάτα σκορπούν ανεργία
μόνο απελπισία και ναρκωτικά τα ποτίζουν με απλοχεριά
τα σπρώχνουν και τα εκμαυλίζουν στην ακολασία
Πάμε χαμένοι με της διαφθοράς τους πολιτικούς
μας πήραν τα λεφτά πουλώντας την πατρίδα
μας έφεραν σκλαβιά και τους τροϊκανούς
πάει και ο ‘Λουκάνικος’ της Μεγάλης Πλατείας
Πάει αυτός που γαύγιζε τα ΜΑΤ
δεν υπάρχει πιά επαναστάτης σκύλος
μπροστάρης στις πορείες που έτρωγε τα χημικά
τώρα η σειρά μας να φάμε ξύλο
Όμως να σας εξομολογηθώ το μυστικό
μόνον με Αγώνα χτυπιέται η Συνωμοσία
το θεριό είναι αντιανθρώπινο και σκληρό
εχθρός του των λαών η Ελευθερία.
11/10/2014

ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΣ
Παράξενο λειτούργημα ο δικηγόρος,
κάθε δίκης αυτός παράγων και σαλταδόρος,
άλλοτε αντίπαλος, άλλοτε συνήγορος
στην δύσκολη περίσταση σου είναι ο αβανταδόρος
Το θύμα του σφυροκοπεί σαν Ηρακλής ροπαλοφόρος,
τον κατηγορούμενο αθώο ποιεί, τον παρουσιάζει σαν άγιο
τροπαιοφόρο,
και ας είναι εγκληματίας ειδεχθής,
αυτός κυριαρχος στων δικαστηρίων το χώρο.
Την αλήθεια λειαίνει με γυαλόχαρτο ψιλό,
το ψέμα πιστευτό σμιλεύει,
τον αντίπαλο πλάθει σαν ξόανο αποκρουστικό,
εξαρτάται από ποια γωνία οπτική το βλέπει
Μοιάζει με γλύπτη που την αλήθεια κατά το δοκούν πλάθει
πιστευτή να γίνει όπως αυτός θέλει να την περάσει
με τη δική του θέση να στηρίξει τον πελάτη
σαν άριστος φωτογράφος φωτίζει πρόσωπα και πράξεις
Ο δικαστής μέσα από την αχλή και την ομίχλη
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προσπαθεί να διεξάγει δίκαια δίκη
το δίκιο επαρκώς να απονείμει χωρίς να αστοχήσει;
η αλήθεια τελικά να λάμψει
και την αδικία η ποινή να εξαγνίσει
Ο ένας αντίδικος λέει την μισή αλήθεια
και το μισό ψέμα
ο άλλος την άλλη μισή για να μην χυθεί άδικο αίμα,
ο δικαστής συνθέτει τον μέσο όρο
αφού ακούσει μάρτυρες και τον δικηγόρο,
τελικά ο δικαστής την απόφαση στο δικαστήριο διαβάζει
ανώτατος κριτής του ο νόμος
και η συνείδηση του ότι τον προστάζει
Με το νόμο σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί,
με το ψέμα συχνά και αθώο ακόμη σε στέλνουν φυλακή,
εν γνώσει τους ενίοτε ότι ο ψευδομάρτυρας ψευδομαρτυρεί,
εξαρτάται και τι γράφει ο νόμος
και πως τον ερμηνεύει ο δικαστής
Ο Εισαγγελέας άλλοτε βλέπει
και άλλοτε έχει στραβομάρα
αν πέσει πάνω σε πολιτικό
τον πιάνει εγκεφαλικό παθαίνει βουβαμάρα
τότε τυλίγει το χαρτί και το στέλνει στη Βουλή
κλέφτης πολιτικός σπανίως πάει φυλακή
Αν είναι δίκη πολιτική
τότε μην ψάχνεις το δίκιο σου να βρεις,
ο «υπουργός» σε κάποια συνωμοσία σε τυλίγει
με το ρατσιστικό τρομονόμο και με σάλτσα πολλή
σε κάποια φυλακή και στα δικαστήρια για χρόνια θα γυρίζεις
Από το έγκλημα μπορείς να φυλαχτείς
το φρόνημα και οι ιδέες κυκλοφορούν ελευθέρως
εκεί το δόλιο σύστημα καιροφυλακτεί
και η συνωμοσία στήνεται στο π’ και φ’ με σόκ και δέος.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙ
Δέσποτα Παιάν, Ασκληπιέ πάντων Ιητήρ,
παύεις νόσους χαλεπάς
και τον ολέθριον θάνατον επιβραδύνεις,
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την τέχνη σου κάθε γιατρός δωρεάν
ακόμη και σε εχθρό να δίνει,
σύζυγος σου η αξιέραστη Υγεία που σέβονται και οι θεοί
με περισσή γοητεία,
αρχαιότερη πασών των τεχνών η Ιατρική σου έχει μείνει,
εσύ Ασκληπιέ από αστρολογία την έκανες επιστήμη.
Με βότανα τότε έκανες τη θεραπεία,
απλά χωρίς φάρμακα και χημεία,
θεράπευες νόσους του σώματος και της ψυχής
ο βαριά άρρωστος ανωδύνως να φύγει από τη ζωή.
βοηθό σου η όμορφη Φύση
και η υγιεινή διατροφή στα Ασκληπιεία,
Σήμερα υπάρχει διαφορετική νοσηλευτική πραγματικότης
νοσοκομεία, άρρωστοι, φαρμακοβιομηχανία,
ακατανόητη πολυπλοκότης,
εξετάσεις, αγωνία τι θα βγάλει το Κουτί της Πανδώρας;
στην εποχή σου υπήρχε μέτρον
και απλότης χωρίς φακελάκια και δώρα,
τώρα ταλαιπωρείται ψυχολογικά ο ασθενής
έξοδα, ρεαλισμός επικρατεί και σκληρότης!
έχει βεβαίως πολύ ανέβει το προσδόκιμο ζωής
και παρατείνεται η νιότης
Το φάρμακο παλιά το έφτιαχναν «φαρμακοτρίφτες» στο γουδί,
έκαναν τη δουλειά της φαρμακευτικής εταιρείας,
ο ασθενής προμηθευόταν το φάρμακο σε προσιτή τιμή,
σήμερα διαθέτουν τεράστια ερευνητικά κέντρα και επιτελεία,
πήγαν στα ουράνια τα κέρδη, αλλά ο καρκίνος καλά κρατεί
αυξάνει και πληθαίνει των ασθενών η ταλαιπωρία
μέχρι να τους βγει η ψυχή.
Αν και τεράστια ποσά στην έρευνα δαπανούν,
η επάρατη νόσος αλματωδώς αυξάνει,
με τα φάρμακα εσχάτως την πολιορκούν,
την επιβραδύνουν μεν αλλά η ίαση συχνά αποτυγχάνει;
Χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες
μαζί με τον καρκίνο και τον ασθενή σκοτώνουν
το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενούν και το μειώνουν
προσωρινή βελτίωση φέρνουν στον ασθενή και τον σκοτώνουν
Παλιά το άρρωστο ζώο παρατηρούσε ο φυσιοδίφης
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ποιο χόρτο διάλεγε το κατσίκι για να ιαθεί ή ο λαγός
το βότανο στον ασθενή ετοίμαζε ο φαρμακοτρίφτης
της νόσου την πορεία παρακολουθούσε ο γιατρός
Την Ιατρική του θεμελίωσε στη Φύση ο Ασκληπιός
τις αρρώστιες ερευνούσε επιστημονικά στα Ασκληπιεία
έκανε πέρα την Αιγυπτιακή αστρολογία
απεμπόλησε των τριόδων την ιατρική και αγυρτεία ο γιατρός.
Σήμερα το φάρμακο γίνεται από την πολυεθνική,
πρωτεύων ο ρόλος της Wall Street,
πότε θα τελειώσει και πόσο η παρτίδα θα κοστίσει;
όλα εξαρτώνται από το κέρδος χρηματιστή και τραπεζίτη,
στους μεσάζοντες, στο γιατρό που ταξίδι αναψυχής
θα απαιτήσει,
λιγότερο στο καλό του ανθρώπου που ασθενεί και δεν θα ζήσει
ο πολίτης δυσανασχετεί και τα συστήματα υγείας
έχουν χρεοκοπήσει.
Αντί να βελτιώσουν Υγεία και Παιδεία,
στο μύλο λεφτά ρίχνουν στην πλουτοκρατία,
πακέτα στους ολιγάρχες μίζες στα τρωκτικά της εξουσίας,
φτωχαίνουν και πληθαίνουν οι νοσούντες και οι φτωχοί
κι’ αυτοί δεν δίνουν σημασία.
Άριστη επιλογή η τεχνολογία στην Υγεία,
ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί,
εμένα μου λες κυρία; τα Χριστούγεννα
σε βάζουν στον πίνακα αναμονής,
χωρίς υπερβολή το Πάσχα θα εξεταστείς,
αν φυσικά ως τότε ζεις και δεν έχεις μετοικήσει
στα νεκροταφεία.
Υπάρχει και το φακελάκι, αυτό είναι εφτάψυχο ‘γατί’,
για δώρο στους καλούς φίλους μίλησε και ο Σωκράτης,
«στον καλό γιατρό χάριν ευγνωμοσύνης κάνεις κάποιο δωράκι
γιατί σου έσωσε τη ζωή»
βδελυρή η «μίζα» και ή αρπαχτή εις βάρος του κοσμάκη
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στον γιατρό αρκεί.
Δυστυχώς το σκάφος της Υγείας,
σε καπετάνιο έπεσε άσχετο και βιβλίων πωλητή,
διέλυσε το πλήρωμα, απλήρωτοι ναύτες, ανάστατοι οι γιατροί,
σταμάτησε τη μηχανή, στο σκάφος άλλαξε σημαία,
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βάζει τώρα «ιδιωτική» αλλά Ευρώ δεν υπάρχει ούτε για ταφή
Η Υγεία τελικά προσάραξε στα βράχια
ρημαγμένο το παλιό σκαρί,
στο κόκκινο η σπατάλη η ιατροφαρμακευτική
επίτηδες τη βυθίζουν; ή για να εξυγιανθεί;
ο ασθενής και ο γιατρός βρίσκουν κλειστά τα ράφια
ο πεθαμένος δεν το ομολογεί πήρε το μυστικό στα θυμαράκια
3/1/2014

ΦΥΣΙΣ ΚΡΥΠΤΕΣΘΑΙ ΦΙΛΕΙ
Ένας- ένας φεύγει σαν κλέφτης από τη ζωή,
πάει ο Δημήτρης, κι’ ο Γιώργος, έτοιμος και ο Θαλής,
σαν τα φύλλα που τα παίρνει ο άνεμος και η μπόρα,
η φύση η φθινοπωρινή που φυλλοροεί,
είμαστε προσωρινοί και ουδείς το συνειδητοποιεί ως τώρα.
Παλαιοί συμμαθητές από το σχολείο και τη Σχολή,
έσφυζαν άλλοτε από ζωή και νιότη,
τώρα έγιναν αστρόσκονη, χωρίς πνοή,
μόνον η θύμηση τους περιδιαβαίνει σαν Δον Κιχώτης.
Κι’ όμως νομίζαμε ότι είμαστε αιώνιοι, παντοτινοί,
του σύμπαντος οι κληρονόμοι,
νέφος σωματιδίων είμαστε σε περιδίνηση τρελή,
πέτρες που έσπειρε μετά τον κατακλυσμό ο Δευκαλίων
και ανθρώπους μας έκαναν του Διός οι Νόμοι
Στην αιωνιότητα η ζωή, όσο μια αστραπή κρατάει,
το φως του Ήλιου στιγμιαία αντικρίζουμε και μετά σκοτάδι,
κι’ όμως άφρονα πλούσιε την ύλη θεό σου κάνεις,
κάποιο πρωινό σαν δροσοσταλίδα θα διαλυθείς
η θύμηση σου φρόντισε να μην πεθάνει.
Αν κάτι αξία έχει στη Γη ετούτη,
ο έρως που μας χαρίζει η Αφροδίτη,
ερωτική ευτυχία αυτή μας πλημυρίζει
όλα τα φιλιώνει και τα σμίγει
Τα αντίθετα ο έρως τα ενώνει
η διχόνοια τα διαλύει και τα σκοτώνει
από της Κύπρου τον αφρό η Αφροδίτη βγαίνει
την ύμνησαν θεοί, σοφοί, θνητοί
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γιατί τα πάντα ομορφαίνει
Είμαστε μόνοι σ’ ένα σύμπαν αδειανό;
αδύνατον να το πιστέψω
γιατί να μην έχουμε επαφή με εξωγήινους ανθρώπους;
γιατί να μην ξεπεράσουμε την ταχύτητα του φωτός
με κβαντικούς τρόπους;
Tα νετρίνα ταχύτερα τρέχουν από το φως
γιατί κρύβουν αυτό από την οικουμένη;
γιατί να υπάρχει στη Γη μας τόσο ψεύδος;
δόλο και συνωμοσία αυτό δεν πρέπει να σημαίνει;
επιστήμη και τεχνολογία οι πρόγονοι μας την έβγαλαν στο φως
δεν την κράτησαν κρυμμένη
Είμαστε ατελείς, είμαστε παραλλαγμένοι,
πνευματικά είμαστε σαν νήπια καθυστερημένοι,
κόβουμε το κλαρί που κρεμόμαστε στο χάος,
να συμβιώσουμε μονοιασμένοι δεν έχουμε το θάρρος
μήπως το χάος ασμένως μας προσμένει,
η Γη να μας απορρίψει αδημονεί γιατί είμαστε χαλασμένοι;
Η ζωή το θάνατο νικά,
τα νιάτα μεθάνε για δημιουργία,
τη ζωή που βίωσε να χαίρεται ο γέρος και να μην αγωνιά,
αγώνα αυτός δίνει για μακροζωία.
Εκείνο που μένει όταν η ζωή μας σβήσει,
τα καλά και τα κακά που έχεις πίσω σου αφήσει,
εκείνο που θα διαρκέσει και θα συνεχίσει,
και μετά τον θάνατο σου ο εγγονός σου θα συναντήσει,
και στο μνήμα η υστεροφημία θα σε ακολουθήσει.
«Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»,
γι’ αυτό ίσως τον άνθρωπο έφτιαξε ατελή,
όσο κι’ αν ψάξεις, όσο κι’ αν ερευνήσεις,
την Πρώτη Αιτία την έχεις μέσα σου
θα την αισθανθείς με το χέρι δεν θα την ψηλαφίσεις
Όλο και κάπου θα υστερείς,
ποτέ δεν θα φθάσεις στο θείον τέρμα,
θα νομίζεις ότι έφθασες εκεί,
το λιθάρι σου σαν το Σίσυφο θα ξανακυλάει στο τέλμα,
εμπρός και πάλι από την Αρχή.
16/2/2014
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ΨΗΦΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ
Η διεθνής ολιγαρχία ζητάει έλεος και σωτηρία
λίγα ή πολλά ο φτωχός να της προσφέρει
μνημόνια αντί για φαγητό να τρώμε το μεσημέρι
η μεσαία τάξη χαμένη από χέρι
τον ψήφο μας ζητούν δώρο να τους φέρεις,
και για να τους ευχαριστήσεις
την Εθνική μας Ανεξαρτησία να τους χαρίσεις.
Άκουσον, άκουσον!! οι αισχροί ολιγάρχες
οι χωρίς στέμμα βασιλείς
της γης οι πραγματικοί μονάρχες,
τους διευθυντές (CEO) των πολυεθνικών
σε δεινή λιτότητα έχουν βάλει
δέκα εκατομμύρια και βάλε κάθε χρόνο
έκαστος εξ αυτών θα ‘παντελονιάσει’
πως ο φτωχός (CEO) με τόσο πενιχρό μεροκάματο
θα την περάσει; δεν σε κόφτει εσένα εργάτη;
Αύξηση τους έδωσαν… μηδαμινή
μερικά ψωροεκατομμύρια (8,5%) ετησίως
ημών των πλουσίων μισθωτών και συνταξιούχων
μας έκοψαν 80% εντός τριετίας αναιτίως
δικαίως οι ψηφοφόροι ψηφίζουν ακρίτως
τους λακέδες των Βρυξελλαρίων αχρειοτήτων.
Είναι σωστό να τρώμε εμείς στα συσσίτια τα λαϊκά
να ζεσταινόμαστε στη ξυλόσομπα κι’ αν υπάρχει
να απολαμβάνουμε πρωτογενές πλεόνασμα πλασματικά
ο άνεργος χωρίς επιδοματάκι
και τα πλάσματα αυτά τα μυθικά
να τρέφονται με αηδονόγλωσσες
αστακούς και φουάγκρά
και να λυσσάει της… πείνας το ευγενές σινάφι;
Μια ζωή να πάσχουν από απληστία
να μην αισθάνονται ποτέ τι θα πει φτώχεια, πόνος και αδικία
να υποφέρουν από την αρρώστια του Μίδα
με αεροπλάνα να κινούνται και με κότερα
να πετάνε εδώ και εκεί με λίαρ τζετ και ελικόπτερα
στα εξωτικά νησιά να ζουν πλάι στο κύμα
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στόχος να γίνονται διεθνώς για το πολύ τους χρήμα,
δεν είναι κρίμα;
Κομμάτια και θρύψαλα η Ελλάς
την καταστρέφει η δική μας αδιαφορία
ο Έλληνας δούλος και παρίας σε πλήρη αφασία
ανάξιοι πολιτικοί της έσπασαν τη ραχοκοκκαλιά
την έκαναν περίγελο παρία
Στους τοκογλύφους παρέδωσαν τα κλειδιά
του έδωσαν ακίνητα, μετρητά, όλο το χρήμα
τη χώρα του Διός έκαναν Γη Μαδιάμ
Οβριός το μεγάλο αφεντικό έκανε την Ελλάδα κτήμα
Έγκλειστοι στο σπήλαιο τα κεφάλια σκυφτά
το φως λιγοστό τα μάτια τσιμπλιασμένα
τρόμου φιγούρες και τρομολαγνικά θεριά
μας φοβίζουν στα κανάλια τα διεφθαρμένα
και τα σκλαβάκια μέσα στο χάος και στο αλαλούμ
ψηφίζουν τη σκλαβιά τους φοβισμένα
Ψηφίστε παιδιά με χέρια και με πόδια
δεξιά και αριστερά το ίδιο κάνει
φτερά να δώσουμε στην διεθνή ολιγαρχία
σκλάβους στη μπανανία να μας κάνει
Εμείς σαν πρόβατα επί σφαγήν
σαν κουνέλια στα τσιγκέλια κρεμασμένα
ασμένως τα αφεντικά ψηφίζουμε της γης
τους λύκους σε αρνάκια μεταμορφωμένα
Ντόπιους κοτζαμπάσηδες λόγω συνηθείας
όντα ευτελή στην ηλιόλουστη μας αποικία
σέρνοντας τα βήματα μας δουλικά και ταπεινωμένα
για να μην χάσουμε το θεό Ευρώ γιατί τα Ευρώπουλα
μας τάχουν οι τράπεζες κλεμμένα
Μπροστά στην κάλπη σαν αστοχήσεις,
κοψοχέρης την επομένη θα δυσανασχετήσεις
στη «Μαύρη Χείρα» αορίστως θα επιτεθείς
αλλά στην επομένη δημοσκόπηση
τα ίδια ηλίθιε θα ψηφίσεις,
η συνομοταξία των βλακών «ποτάμι» είναι ορμητικό
τη χώρα μας να πνίξει
Ελευθερία ή Θάνατος είπαν οι πρόγονοι μας
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σε χρόνια παλιά σε χρόνια δοξασμένα
και έδιωξαν την Τούρκικη σκλαβιά
αυτοί ήταν παλληκαράδες με καρδιά
λιοντάρια αντρειωμένα
όχι φοβισμένοι λαγοί και γδαρμένα κουνέλια
στο τσιγκέλι του χασάπη κρεμασμένα
Ελευθερία ή Θάνατος θα πουν και πάλι
Ελληνόψυχα παιδιά.
29/5/2014

ΨΥΧΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ;
Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΗ
ΦΕΡΝΕΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΗ
Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΤΗ
«ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΧΙΜΠΑΤΖΗ»
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΥΜΠΑΝΟΚΡΟΥΣΙΑΣ
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟ
ΜΕΤ’ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΤΑΝ «ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΟ» ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΚΙ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΕ ΒΔΕΛΥΡΟ ΦΑΣΙΣΤΑΚΙ
ΕΝΑΣ «ΑΝΤΙΦΑΣ» ΜΕΤΡΑΕΙ ΓΙΑ ΟΚΤΩ
ΕΤΣΙ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΟΡΘΟΝ»
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ;
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΩ ΑΔΥΝΑΤΩ!!

18/9/2014

ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Εμπόλεμοι, απόλεμοι, βασιλιάδες, πρόεδροι και βετεράνοι
και πάλι της θύμησης έριξαν το στεφάνι
στις 6 Ιουνίου στη Νορμανδία
όλοι παρόντες ακόμη και η ηττημένη Γερμανία
μόνη απούσα η Wall Street και η Βασιλεία
Στην τελετή τιμήθηκαν όλοι οι νεκροί
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αν προσέξατε διάκριση δεν έκαναν καμία
αν ήταν σύμμαχοι ή ναζί,
όλοι ήταν άνθρωποι αξιοπρεπείς
για τη νίκη και την τιμή έπεσαν ηρωικά τα παιδιά εκείνα
το αίμα των οι τοκογλύφοι της Wall Street
κέρδη αστρονομικά έβγαλαν στις τράπεζες της Ελβετίας
Από την μεγάλη τελετή δεν έλλειψε
η καγκελάριος της Γερμανίας
γιατί άλλωστε να λείψει; από ηττημένη βγήκε νικητής
παγκόσμια οικονομική αυτοκρατορία,
στους τοκογλύφους-τραπεζίτες υψίστας οφείλει ευχαριστίας.
Πύρινους λόγους έβγαλαν υπέρ των ηρωικών νεκρών
και της Ειρήνης
του ψυχρού πολέμου οι άνθρωποι της αλλοφροσύνης
το ΔΝΤ κατά των λαών εφορμά
εντατικά δουλεύουν παλιά και νέα σφαγεία
στη Συρία, Λιβύη και Ουκρανία
και το αιώνιο σφαγείο της Παλαιστίνης ποτέ δεν κλείνει
Η ένδοξη Ελλάδα σε κείνη την τιτανομαχία παρούσα
με «4» πολεμικά και πολυάριθμα εμπορικά πλοία προμαχούσα
όλα τα λησμονήσαμε γίναμε λωτοφάγοι
μας έκαναν λαό χωρίς μοίρα έτοιμο για τον Αδη
ποιος περίμενε στην ηττημένη Γερμανία
θα γινόμαστε δούλοι
θα μας ρούφαγε και πάλι το μεδούλι;
Ο Τσόρτσιλ τότε υποσχόταν:
«μαζί θα μοιρασθώμεν την νίκην»
και μας έριξαν στον Εμφύλιο, στα ύψη τα μίση
εθνικές καταστροφές παρ’ ολίγον την Ακρόπολη να γκρεμίσει
εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης για την συμβολή μας εκείνη
μας πρόσφεραν νερό Στυγός αναμειγμένο
με αγνωμοσύνη και οδύνη
Η απληστία της ολιγαρχίας σήκωσε κεφάλι
τη σιωνιστική δικτατορία τώρα ετοιμάζει
κι’ εμείς οι Έλληνες φοβισμένοι σε παραζάλη
μπήκαμε αδιαμαρτύρητα στο σφαγείο του ΔΝΤ
στης κυρίας Λαγκάρντ την «τρυφερή αγκάλη»
και χορεύουμε της Γενοκτονίας μας τον πεντοζάλη
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Τοκογλύφοι-τραπεζίτες, οπλέμποροι και πολιτικοί τσαρλατάνοι
εγκληματίες πολέμου αθώοι με δικαστικό φιρμάνι
οι ίδιοι «παγκόσμιοι εγκληματίες και πολιτσμάνοι»
Οβριός πάντα πόλεμους ξεκινάει ποτέ δεν τους χάνει
και εμείς οι λαοί θύματα αιώνια και χάνοι
μας ετοιμάζουν λαμπρή κηδεία με μπόλικο λιβάνι.
Το αίμα στα μέτωπα ρέει ποτάμι
Πυρηνικό Ολοκαύτωμα ετοιμάζουν και τσουνάμι
όσοι τυχόν γλυτώσουν από τον Πυρηνικό Αρμαγεδδώνα
θα πεθάνουν βραδέως στον Πυρηνικό Χειμώνα
κατσαρίδες και τρωκτικά θα μας κληρονομήσουν
Ψυχρό Πόλεμο οι πολεμοκάπηλοι κάνουν
για να τα οικονομήσουν;
μάλλον βάλθηκαν ν’ αυτοκτονήσουν
ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει με ήπια μέσα ήδη αρχίσει
στην Ελλάδα έχουν επιπέσει σαν άγριοι λύκοι οι τοκογλύφοι
7/6/2014

ΤΟ ΣΙΔΕΡΟΚΑΣΤΡΟ
Δύο περήφανα βουνά
παρθένας βυζιά ανορθωμένα
ανάμεσα στο Κάστρο και στον Αηλιά
ο αισθησιακός αυχένας
χελώνας καβούκι ο Αηλιάς,
άπαρτο το Κάστρο με σπίτια αμφιθεατρικά
στις πλαγιές χτισμένα.
Σε χρόνια παλιά σε τούτη την μεριά
ήταν ο προϊστορικός Αυλώνας
πανέμορφα δάση και εξοχές
ολόγυρα χαρωπά αλώνια
Παντού λουλούδια και ευωδιές
κόσμο θα δεις μόνον τα καλοκαίρια
στην αγορά και στα μπαλκόνια
ας όψονται του εμφύλιου τα δολερά φελόνια
έδιωξαν τον κόσμο από τα χωριά στην ξενιτιά
τα δίσεκτα εκείνα τα χρόνια.
Εδώ έζησα στην αρχή της Κατοχής
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και στην ομηρική Κυπαρισσία
στο χωριό πήρα είδηση λυπητερή:
«σκότωσαν τον Χρήστο Κωνσταντινίδη οι Γερμανοί»
το Σεπτέμβρη του 1943
έκτοτε άρχισε η δική μου τραγωδία
Κεφαλοχώρι λεύτερο με πνεύμα αντρειωμένο,
εχθρός δεν το σκλάβωσε
ταμπούρι αδούλωτο και κάστρο σιδερένιο.
Έβγαλε ανθρώπους ξακουστούς
ανθρώπους με αξία
διέπρεψαν σε Δύση και Ανατολή
στα γράμματα, τέχνες και στους αγώνες της φυλής
αρωγοί ταπεινοί έγιναν στην κοινωνία.
Εδώ βατράχια δεν λαλούν
αηδόνια κελαηδάνε,
και οι βρυσούλες με το αθάνατο νερό
λευτεριά όποιον το πιεί μεθάνε.
Εδώ ο γέρος του Μοριά
έκανε πάντα στάση
στο μεγάλο σφενδάμι από κάτω
για να ξαποστάσει
έπινε της βρυσούλας το γάργαρο νερό για να ξεδιψάσει
πριν στον αγώνα για να μπει Τουρκαλβανους να σφάξει
Χωριό με αγάλματα αν ζητήσεις
στο Σιδηρόκαστρο τα γλυπτά του Γιωργακά
θα συναντήσεις,
εδώ σμίγουν οι ομορφιές οι φυσικές
δάση, ξωκλήσια, ρεματιές κελαριστές
όποιος τα δει μαγεία θα γεμίσει.
Εδώ η δόξα ολόρθη περπατά
σε κάθε γειτονιά σε κάθε κατοικία
στο Μανιάκι οι πρόγονοι μου πολέμησαν σκληρά
μάτωσαν για την Ελευθερία
Τον Ιμπραήμ δεν προσκύνησαν
σαν τα λιοντάρια χίμηξαν στου έθνους τους αγώνες
ταμπούρι άπαρτο το χωριό μας έκαναν
υπέρ πατρίδος πολέμησαν και αρκετοί έπεσαν
στη Μακεδονία και Αλβανία
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και στήσαν πνευματικούς Παρθενώνες.
Εδώ είπαν ΟΧΙ στο Δουραχάν Πασά
της κραταιάς Οθωμανικής αυτοκρατορίας
κατατρόπωσαν την τούρκικη στρατιά
σε φυγή την έτρεψαν γελοία
και έκτοτε ονομάστηκε «Σιδηρόκαστρον» Τριφυλίας.
Εδώ κάπου υπάρχει ναός στον Ασκληπιό
πανάρχαιος ιατρός πρώτος και ο πιο μεγάλος
με βότανα και αέρα γιάτρευε τους ασθενείς
η Φύση άριστος ιατρός εστί
με το ζείδωρο ύδωρ λάλον
Εδώ η μνήμη ένδοξων ανδρών
εδώ του χώρο-χρόνου ο αστείρευτος ποταμός
τα πάντα αλλάζει με μανία
ο πανδαμάτωρ χρόνος
και το χωριό το έκανε αλλιώς
το ίδιο μένει μόνον το νεκροταφείο.
Εδώ οι πατρογονικές μου ρίζες
εδώ πέρασα τα πρώτα κατοχικά χρόνια
εδώ η τελευταία μου κατοικία
σ’ αυτό το άγιο χώμα θα ζήσω αιώνια.
Σαν η ψυχή βγει η ζωή δεν τελειώνει
τότε παύει η δύναμη που τα σωματίδια σου τα ενώνει
το νέφος σου θα διαλυθεί
μια ατελεύτητη στο χάος πτήση έκαστο σωματίδιο βιώνει
ουδέν απόλλυται, τίποτα στο Σύμπαν δεν τελειώνει
τα πάντα μια διαρκή ροή.
Όταν η ψυχή σου φτερουγίζει
σε άλλα μακρινά σύμπαντα πιθανόν και να γυρίζει
το κάθε σωματίδιο ταξίδι ελευθερίας αρχίζει
όπως η Ειμαρμένη το ορίζει
«Σιδηρόκαστρο»: το κοσμοδρόμιο μου
για το μεγάλο ταξίδι.
27/5/2014
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ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΜΕΣΗ;
Κώστας, ΓΑΠ και Σαμαράς,
και 300 κοινοβουλευτικά θηρία
ο Σημίτης με τη Goldman Sachs,
και ξένων κλεφταράδων η μαφία,
έριξαν την Ελλάδα στη μαύρη σκλαβιά
στην τρύπα της ντροπής και της χρεωκοπίας.
Αυτοί ούτε άκουσαν, ούτε είδαν τι,
στην κορυφή της εξουσίας,
τα ίδια κοράκια με νύχια γαμψά,
μας έριξαν τώρα βορά,
στην βδελυρή Γερμανοκρατία.
Όλοι ανεύθυνοι, όλοι «αθώοι»,
όλοι «αξιοπρεπείς» κύριοι, τρισκατάρατοι, εωσφόροι,
και ας ευθύνονται για εγκλήματα Εσχάτης Προδοσίας,
ο λαός όμως από κάτω δεν τα τρώει,
ο ηγέτης σύμφωνα με τις αρχές ηγεσίας,
δεν είναι μόνον για λιβάνι και δοξολογία,
έχει ευθύνες για ό,τι καλό και κακό πράττει η εξουσία.
Τα περί «πολιτικής ευθύνης»,
ο λαός δεν τα καταπίνει
με δέκα οχτώ μασέλες τρώνε οι 300 αρλεκίνοι,
φτιάχνει ο υπουργός τις Μ.Κ.Ο για να κυνηγάει μύγες
στη Μεσσήνη,
η ίδια «οικογενειοκρατία» υπόδουλους μας κρατάει
τρεις γενιές μας φτύνει.
Έχει στο πλευρό της την αλητήρια δημοσιογραφία,
βουτηγμένη στο ψέμα και στο αίμα, η τρισαθλία,
όργανα του Σατανά, στυγνής ανθελληνικής συνωμοσίας,
τα πιάνουν από τα ντόπια και ξένα αφεντικά,
παπαγαλάκια - φίδια που γεννούν αυγά,
ναρκώνουν το θύμα πριν τη γενοκτονία
Μια και μόνη φράση των δύο συμμοριών αρκεί,
η δικαιοσύνη να μην τους ακουμπάει,
«τα φάγαμε όλοι μαζί», λέει των «εκλεκτών» το κουμάσι,
και ο λαός λιμοκτονεί και πάει να σκάσει.
Έπεσαν τόσο άγρια στο ψητό,
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που την Ελλάδα έριξαν σε βαθύ κώμα,
και τότε κάλεσαν σε βοήθεια τον κλεφταρά το Γερμανό,
να την νεκραναστήσει από το χώμα.
Κανείς τους υπεύθυνος και τα σκυλιά δεμένα,
φταίει ο λαός,
αυτός πληρώνει τα σπασμένα,
κι’ αυτοί ξεκοκαλίζουν το ψητό,
ανενόχλητοι τρώνε τα κλεμμένα,
ως πότε θα ξεφεύγουν από τη Νέμεσης τη ρομφαία,
ως πότε θα εξαπατούν ψηφοφόρε εσένα και εμένα;
20/2/2014

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
Στο στράτευμα μια ζωή ετοιμοπόλεμος και τιμημένος,
πώς να ξεμάθει όταν αποστρατευτεί όντας
απ’ όλους ξεχασμένος;
μια ζωή διαταγές, συναγερμούς και προσοχή,
δίκιο έχει πάντα ο ανώτερος ό, τι… βλακεία κι’ αν σου πει,
ο Στρατιωτικός Νόμος κρέμεται πάνω σου σαν μυτερό σπαθί.
Ταλαιπωρία, μεταθέσεις, ξενύχτια, εικονικές μάχες,
μέρα-νύχτα στου στρατοπέδου τους αγκαθωτούς τους φράχτες,
πώς να ξεμάθει; πώς να ζήσει χωρίς της πατρίδας το μεθύσι;
πώς να συμπεριφερθεί σαν απλός πολίτης;
ακόμη και όταν αποστρατευτεί
από την εφεδρεία δεν θα λείψει.
Με την έγνοια της πατρίδος έχει ζήσει,
τα σύνορα εχθρός να μην πατήσει,
άφησε τη ζωή για την μεγάλη ιδέα,
στην ταλαίπωρη σύζυγο την οικογένεια την ωραία,
με τα όπλα και το θάνατο συχνά κάνει παρέα.
Κι’ αν το θάνατο γλυτώσει από εκρηκτικά, πτήσεις και τροχαία,
κι’ αν δεν έπεσε σε μάχες στην Κύπρο και στην Κορέα,
δώρο του έκαναν οι τρείς Μοίρες εντελώς τυχαία,
οπωσδήποτε βαρήκοος βγαίνει στα τελευταία.
Και σαν βγήκες στρατηγός στην αποστρατεία,
με σύνταξη λιγότερη και από του κλητήρα Ζαχαρία,
με μοναδική απολαβή την προσφορά σου στην πατρίδα,
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έχεις αντίρρηση στρατηγέ Μιλτιάδη του Μαραθώνα;
ναύαρχε Θεμιστοκλή της Σαλαμίνας;
Ίκαρε που κέρδισες στο Αιγαίο δόξα αιωνία;
την απάντηση θα την δώσει η… Ιστορία!!
14/12/2013
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