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Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο μερική ή ολική αναδημοσίευση
ή αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου, χωρίς την έγγραφη άδεια
του συγγραφέως.

Το αφιερώνω στην πολυαγαπημένη μου εγγονή Φανή
με μία ολόψυχη ευχή: Φανούλα μου να είναι υγιής και
αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων -μηδέ
γένος πατέρων αισχυνέμεν (Να είσαι πάντα πρώτη και
ανώτερη από όλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά
των προγόνων σου).
Όμηρος (Ιλιάδα Ζ΄ 208)
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ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΙΤΣΕΣ

Λίλη Βλάχου παρούσα στο μνήμα, από μαχαίρι κομιτατζή στο
μνήμα πήγα
Αγγελική Φιλιππίδου παρούσα στο μνήμα, από σφαίρα κομιτατζή
καθώς δίδασκα στο σχολείο το χάρο με τα μάτια μου τον είδα
Βελίκα Τράικου, παρούσα στο μνήμα, βασανιστήρια κομιτατζήδων
μου έκοψαν της ζωής το νήμα
Αικατερίνη Χατζηγεωργίου, παρούσα στο μνήμα, ολοκαύτωμα
έγινα όταν οι κομιτατζήδες μου έκαψαν το σπίτι, άλλη δεν είχα
επιλογή παρά να καώ φωνάζοντας: «ζήτω η Μακεδονία»
όμως δεν προδώσαμε το σχολείο μας στον εχθρό καμία.
Τέσσαρες δασκαλίτσες τέσσαρες τραγικές ηρωίδες
τέσσαρες αιματοβαμμένες του Μακεδονικού Αγώνα
τραγωδίες κι’ εσύ φτωχέ Έλληνα ούτε ποτέ κάτι άκουσες
ούτε τις φωτογραφίες τους είδες ούτε ποτέ στο μνήμα τους
ένα λουλούδι άφησες ούτε ποτέ πήγες Ιέρειες του
πνεύματος και εθνομάρτυρες του Ελληνισμού
βαριά σας έπεφτε η σκλαβιά αποκρουστική
η ανάσα του βάρβαρου εχθρού
κρυφά σχολειά στην Μακεδονία φτιάξατε
και γράμματα στα ελληνόπουλα διδάξατε
Πλάι με τα παλικάρια του αγώνα λειτουργήσατε
στο ναό του πνεύματος εσείς ιερουργήσατε
για την σωτηρία της Μακεδονίας τη ζωή σας δώσατε
στις διώξεις των κομιτατζήδων δεν ενδώσατε
Το πνεύμα σας στην βαρβαρότητα προτάξατε
των κομιτατζήδων το σπαθί δεν λογαριάσατε
στα παιδάκια της Μακεδονίας Ελληνικά
7
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γράμματα διδάξατε και το καθήκον σας
σαν Ελληνίδες υπέρ το δέον πράξατε
Τώρα όμως άλλαξαν οι καιροί που βγήκαν οι αριστεροί
σε μας δεν ανάβουνε κερί
τους δολοφόνους μας η πολιτεία πια υμνεί
και οι Βούλγαροι κομιτατζήδες
΄φίλοι’ έγιναν οι Σκοπιανοί
Χωρίς ν’ αλλάξουν το αλυτρωτικό βιολί
και στις Πρέσπες «Μακεδόνες» τους αποκαλεί
Το κράτος στο μνήμα μας ασέλγησε
με την προδοτική συμφωνία
στα σκυλιά τα οστά μας έριξε
Εμάς που αγνοήσαμε τα νιάτα μας,
το σπιτικό μας και το βιός μας
τη λευτεριά της Μακεδονίας βάλαμε
σαν ύψιστο ιδανικό μας
Τι κι’ αν η Πολιτεία μας λησμόνησε
τους φονιάδες μας τώρα δικαιώνει
χωρίς αιδώ χωρίς ντροπή και
μέσ’ το μνήμα μας συγκλόνισε
εμάς η προδοσία μας πληγώνει
Όλα τα δικαιολογεί η τυφλή μαρξιστική τους
Ιδεοληψία ακόμη και το ξεπούλημα ονόματος, ταυτότητος,
γλώσσας της Μακεδονίας και της Ιστορίας;
Την τρομοκρατία αψηφήσατε στον βάλτο
και τα εκτελεστικά αποσπάσματα στον κάμπο
και σεις με το θούριο της λευτεριάς
και το όπλο παραμάσχαλα πήγατε μπροστά
και Ελληνόπουλα βγάλατε θαυμαστά

8

ΣΑΠΦΩ – ΚΟΡΙΝΝΑ • Ζ΄ ΤΟΜΟΣ

τα μακεδονικά είναι Ελληνικά όχι Σκοπιανά
και «ψευτομακεδονικά»
ενάντια στους κομιτατζήδες αγωνιστήκατε που ήθελαν
σχολεία Βουλγαρικά
και ας τα ονόμασαν οι ημέτεροι προδότες
και οι Σκοπιανοί τώρα «μακεδονικά»
με την υπογραφή όλης της δύσεως φυσικά
Μέσα σ’ αυτή την σύγκρουση και στον αγώνα
διαλαλήσατε «ταν ή επι τας» Ελληνικό τούτο το χώμα τόσο
Ελληνικό όσο του Μωριά
Τα μνήματα σας τώρα έχουν ξασπρίσει
κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τα ανακαινίσει
οι άγιες ψυχές σας στα Ηλύσια Πεδία έχουν μετοικήσει
στους θεούς και τους σοφούς μας δίπλα έχετε καθίσει
ο Ελληνισμός εγκληματικά σας έχει αγνοήσει
το ανθελληνικό κράτος μόνο τις συντρόφισσες
«σλαβομακεδόνισσες» πάει τώρα να τιμήσει
έσσεται όμως ήμαρ και λίαν συντόμως για τις ανόσιες
πράξεις του ο καθείς θα λογοδοτήσει
Σήμερα δάσκαλοι και καθηγητές
στου τουρκολάγνου υπουργού υπακούουν τις προσταγές
βγάζουν τους μακεδονομάχους από τα σχολεία
την θυσία τους θεωρούν πατριδοκαπηλία
Όμως πέστε μας τι κερδίσατε εσείς από την υπέρτατη θυσία;
εκτός από βασανιστήρια, μαρτυρικό θάνατο και δύο
μέτρα γης στην ιερή γη της Μακεδονίας;
αυτοί όμως εκτός από τα εκατομμύρια ευρώ την λαϊκή
κέρδισαν οργή και την περιφρόνηση της κοινωνίας
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εσαεί θα τους ακολουθεί η Υβρις και η Ατη και σύντομα η
αλήθεια θα λάμψει και τα Σκόπια θα γίνουν Παιονία
Μετά την αντάρα την προσωρινή όταν στη χώρα επέλθει
ευταξία και όταν συντόμως διαλυθεί η καταχνιά η
σκοπιανή, τούτη η καταραμένη συγκυρία,
εκείνο που θα μείνει
Μια η Μακεδονία και εσαεί Ελληνική
Τι κι’ αν η α-παιδεία των προδοτών μας έχει αποκηρύξει;
τι κι’ αν τους κομιτατζήδες σφαγείς μας έχετε τιμήσει
εμάς μας έχει τιμήσει ο λαός και η ιστορία και η αλήθεια είναι μία
κανείς τους προδότες της λίμνης δεν θα υμνήσει θα τους ξεράσει
η ιστορία, το όραμα της 3ης Διεθνούς, (Τίτο και Στάλιν) έκαναν
πράξη Γερμανοί και Αμερικανοί
την ισορροπία στην περιοχή με το ψέμα τους έχουν διαταράξει
και η «Βαλκανική πυριτιδαποθήκη» πιθανόν να εκραγεί
τα τσακάλια του Ελληνισμού στέκουν άφωνα και τα έχουν
χάσει, τέτοια αντίσταση δεν την είχαν φανταστεί
νόμιζαν ότι ο Ελληνισμός σε «10 χρόνια θα το ξεχάσει»
Τώρα θα τους σηκώσει ο αχός και θα τους θάψει
παρέδωσαν χιλιάδων χρόνων τίτλο ένδοξο και ξακουστό
ιστορία και γλώσσα στον σλαβο-αλβανό με τόσο άτιμο
τρόπο και τόσο αντιδημοκρατικό,
κανένα δεν έχουν στη δίκη ελαφρυντικό
ωκεανούς μίσους είχε από τον εμφύλιο κρυμμένο ο
αργυρώνητος πολιτικός κόσμος ο διεφθαρμένος
έδωσε πίστη στην υβριδική αριστερά
πιο ά-πατρις και από την κομμουνιστική της μητριά
τώρα στις ρίζες μας τις πατρογονικές
ανάγκη να στραφούμε
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τις δασκαλίτσες μας να ρωτήσουμε για να μας πούνε
πως αυτές πολέμησαν τους βάρβαρους κομιτατζήδες
και την ζωή τους έδωσαν όταν στις προδοτικές έπεσαν
παγίδες και αντί να παραδοθούν και ατιμαστούν
ολοκαύτωμα προτίμησαν να γίνουν
ελεύθερα να ζήσουν τα Ελληνόπουλα
και στην πατρίδα τους να μείνουν
Δεν ντραπήκανε να πουν τόσο μεγάλο ψέματα
δεν λογάριασαν του Μεγαλέξανδρου τα πολιτιστικά ως
την Κεντρική Ασία ρεύματα; τόσων και τόσων
Μακεδονομάχων ζεστά είν’ ακόμη τα αίματα
Και ο αείμνηστος πατέρας μου με αίμα πότισε του Λαχανά
το χώμα στο Σκρά, Κιλκίς και Τζουμαγιά πολέμησε ακόμα
οι Γερμανοί Ναζί στην Κατοχή τον εκτέλεσαν
εκείνο το πρωινό και τον έθαψαν
δυο-τρεις γριές το γιόμα
Εμείς στα σύνορα αυτές στο σχολείο
εμείς με το όπλο αυτές με το βιβλίο
Θέλω όλες της Μακεδονίας να μνημονεύσω τις δασκάλες
αυτές είναι οι Κυρίες του Γένους μας οι Μεγάλες
[την πρώτη μου αγάπη Ιωάννα και την αδελφή της Ειρήνη τις
δασκαλίτσες τις πατρινές που στάλθηκαν στην Αξιούπολη
Παιονίας σε ακριτικές περιοχές μνήμες αλησμόνητες παντοτεινές]
ΟΧΙ κραυγάζει η μαθητιώσα νεολαία στην προδοσία και
στους πρώην Κνίτες, προδότες εσαεί λεχρίτες
Όλοι υποκλινόμαστε στο μνήμα σας
εθνομάρτυρες δασκάλες
άξιες είσαστε πανελλήνιου σεβασμού και χλεύη στις
αριστερές της Βουλής «χαρχάλες»
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το έργο σας θα συνεχίσουμε χωρίς «αναθεωρητικές
σαχλαμάρες» υπόσχεση σας δίνουμε ρητή και
κατηγορηματική
ΜΙΑ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
19/2/2019

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Στην εποχή μας οργιάζει η ποταπότητα
πόλεμοι ξεκινούν από ένα ψέμα και μια εικονική
πραγματικότητα
ακόμη και επιθέσεις με ξένη ταυτότητα
Ζούμε σε εποχή αλλαγής του νοήματος των λέξεων:
η κλοπή των πολιτών λέγεται «φορολογία»
το χαράτσι το λένε «αλληλεγγύη»
την κατάργηση της ιδιοκτησίας και τον δρόμο προς την
Σοβιετία «ΕΝΦΙΑ» το ονομάζουν
το κέρδος των τραπεζών «εθνικό συμφέρον» και την
πρώτη κατοικία με τα κόκκινα δάνεια την καίνε
την απόλυση των εργαζομένων «εφεδρεία εργασίας»
την πείνα «διαλογισμό» και επειδή «μαζί τα φάγαμε»
διά πείνης τιμωρία μας επιβάλλουν
τα μνημόνια τα λένε «μεταρρυθμίσεις»
την κλοπή της δημόσιας περιουσίας
στα υπερταμεία «αξιοποιήσεις»
τον πατριωτισμό «τοξικό» φαινόμενο ακροδεξιό
την εξόντωση της λευκής φυλής
από την ανάποδη «ρατσισμό»
τη φιλοπατρία ακραίο «ναζισμό»
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η Ελληνική Σημαία και ο Εθνικός Ύμνος
«ρατσιστικά σύμβολα»
τα Αρχαία Ελληνικά γράμματα «φασιστικά» και επίβουλα
Ο, τι αντιβαίνει στην πολυπολιτισμικότητα είναι
ρατσιστικό, ό,τι διαχρονικό είναι αναχρονιστικό,
ότι βρώμικο, μιαρό και αισχρό είναι εκσυγχρονιστικό
η καταστροφή των προηγούμενων πολιτισμών είναι
«εκσυγχρονισμός» βάρδα μόνο μη θίξεις τον ισλαμισμό
η λαθρομετανάστευση κάνει καλό, φέρνει ανάμειξη
και Ισλαμοφασισμό!
Σε κοιμίζουν με θρησκεία, πανούργοι ιεράρχες κάνουν και
παιδεραστία
και εσύ μετάνοιες κάνεις στον παράδεισο να υπάγεις,
σε θέλουν φτωχό για να τους έχεις ανάγκη
και συνεχώς θυσίες κάνεις μέχρι να πεθάνεις
και αμόρφωτο σε θέλουν για να πιστεύεις ανοησίες
όσα σου λέει το κάθε «τσογλάνι» και εσύ τα χάφτεις σαν
βαθυστόχαστες θεωρίες
τα μίντια» σε παραμυθιάζουν και τα πιστεύεις
γιατί ξυπνητός καθεύδεις
Για να μην τους αντιστέκεσαι σε θέλουν φοβισμένο
γι’ αυτό σε καταχέρισαν τα ΜΑΤ
όταν ήσουν αγανακτισμένος
Τα ψέματα τους σε υποτροπιάζουν
και σε κρατούν υπό κατοχήν τους
τίποτα δεν ενισχύει την εξουσία τους όσο η σιωπή σου
Το πρόβλημα δεν είναι οι ανάξιοι ηγέτες
που σου έρχεται να ξεράσεις,
αλλά εσύ που τους ψηφίζεις, αντί να τους αδειάσεις
13
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Ψηφίζεις βουλευτές τενεκέδες ξεγάνωτους γυρολόγους
και άλλους που μιλάνε με κινητό στο βήμα της Βουλής με
υποβολέα και τους δωσιλόγους;
Ξύπνα Έλληνα!!
Χέρι που άπλωσε να κατεβάσει την Ελληνική σημαία
που κάνει διαδηλώσεις και απειλεί δεν είναι πρόσφυγας
κατατρεγμένος, είναι κρυφο-τζιχαντιστής παραλλαγμένος
αύριο θα σου πάρει το κεφάλι ο μαυροντυμένος και συ με
ροζ στολή μπρός στην κάμερα μελλοθάνατος
ή αποκεφαλισμένος
Με τα μνημόνια κατάργησαν συνταγματική τάξη
και την οικονομική επιστήμη
σκλάβο σε έκαναν των δανειστών
και άτομο μειωμένης ευθύνης
δεν είσαι πια στον τόπο σου αφεντικό
δεν σου έχουν εμπιστοσύνη
την άδεια τους να ζητάς ό,τι και να κάνεις
ό,τι και να δίνεις
Σου έδιωξαν τις ενεργές δυνάμεις σε χώρες μακρινές
το σπίτι σου γεμίζουν με λαθροϊσλαμιστές
και συ κλέφτικα σφυρίζεις
δώσε και μένα το επιδοματάκι
τώρα που εκλογές μυρίζει για να σου δώσω το ψηφαλάκι
Αδυνατείς ανάπτυξη να κάνεις
γιατί σου έκοψαν τα μόρια με δρεπάνι
με το ακάνθινο σε στεφάνωσαν στεφάνι λίγο πριν
πεθάνεις κι’ εσύ ακόμη όνειρα κάνεις
Στο εξής δεν σου επιτρέπουν πολιτισμό να κάνεις
ο γαβρόγλου σου στερεί την ιστορική μνήμη
14
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η επόμενη γενιά ηλίθια να γίνει
σκλάβο σε έκαναν στη μιζέρια σε θέλουν
να πεθάνεις εκτός κι’ αν επανάσταση τους κάνεις
Ο κάθε πολιτικάντης σου υπόσχεται ανάπτυξη,
πολιτική σταθερότητα και δικαιοσύνη
με τα μνημόνια σε αναμένει αστάθεια, ανεργία, μιζέρια
και οδύνη για το οδυνηρότερο όμως σημασία δεν δίνεις
το ρεύμα το μεταναστευτικό τον πληθυσμό αλλάζει
και στη Θράκη κόμμα μουεζίνη
5/1/2017

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Γυναίκες του Δυρού με τα δρεπάνια
του Ιμπραήμ τσακίσανε τα γιαταγάνια
και οι μικρομάνες στο Κάστρο της Κυπαρισσίας
με τα μώρα στην αγκαλιά
το βάραθρο προτιμήσανε
παρά του Μπραϊμη τη δουλεία
τώρα ο Μπραίμης εισβάλλει χωρίς σπαθιά
χωρίς… τυμπανοκρουσία με πολιτικά
Βρίσκει τις πύλες ανοιχτές και εισβάλλει
χωρίς αιματοχυσία στον Έβρο και στα νησιά
Σας πρέπει δόξα για την αυτοθυσία
και αριστείο ανδρείας.
Από ποια όμως Πολιτεία;
αντί για παιάνες λευτεριάς και μεγαλοσύνης
άσβεστη για να μείνει εκείνων η μνήμη
με εθνομηδενισμό τη νιότη σφαγιάζουν
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με ψυχοφθόρα τερατουργήματα μας βιάζουν
Κάνουν παρά φύση έκφυλα τα παιδιά
ανώμαλα, ερμαφρόδιτα και «πουσταριά»
όλα για τον πρωκτό και τις ομοφυλικές στύσεις
ποιος μωρέ σε τούτη τη χώρα θα τεκνοποιήσει;
τη φύση βιάζετε και τα ήθη
τώρα μας ρίξατε στην πολύπλευρη κρίση
Ο έφηβος σε "γυναίκα" θέλουν να μεταλλαχθεί
και στη λεσβία ανδρικό μόριο να πεταχτεί
και το θεωρούν πρόοδο και εκσυγχρονισμό
στα δέκα πέντε του πώς να το αποφασίσει ο νιός;
οι «οπισθογλέντηδες» της Βουλής με τους «λοατκι»
ερωτευμένοι και την υιοθεσία θα νομοθετήσουν
παθιασμένοι και ‘φούντα’ με παράβολο
την αγορά θα πλημμυρίσουν
οι χασικλήδες στα ναρκωτικά να κολυμπήσουν
και των Εξαρχείων οι ναρκέμποροι να τα οικονομήσουν
Ο Σόρος έδωσε εντολή
η φυλή των ανδρειωμένων
ευνουχισμένη να γενεί
του Ιανού να βάλει μάσκα
γονυπετής για το ξεροκόμματο
ο Έλλην να λαθροβιεί για το μεροκάματο
και αντί για Πάσχα να κάνει «χάσκα»
Βολευτές, «συκιές», «λούγκρες» και «μπινέδες»
κενοί και επικίνδυνοι σαν μολυσματικοί γκαζοτενεκέδες
της πατρίδας μας οι δωρητές και μεταπράτες
τη χώρα στους ισλαμιστές παρέδωσαν λαθρομετανάστες
μετανάστες οι Έλληνες πάνε σε ξένες χώρες
16
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κρίσιμες για τον Ελληνισμό τούτες οι ώρες
Οι λακέδες μοιράζουν τα ιμάτια μας
τίποτα δεν αφήνουν για τα εγγόνια μας και παιδιά μας.
Ξεσηκωθείτε Έλληνες πριν μας ακρωτηριάσουν
πιάστε γυναίκες τα δρεπάνια των σπαρτών
κόφτε τα μόρια των έκφυλων πολιτικών
και στείλτε τους στα Τάρταρα και στην αφάνεια
Και σεις γενναίοι μαχητές στο Αιγαίο
στους τουρκομογγόλους να προξενείτε
τρόμο και δέος τις Ένοπλες Δυνάμεις κρατάτε ισχυρές
Και μη πτοείστε από τους αριθμούς
και των ΜΜΕ τις εκπομπές
οι Έλληνες πάντα ολιγάριθμοι
αλλά άριστοι ήταν πολεμιστές
με την ανδρεία τους της Ανατολής
κατατρόπωσαν τις στρατιές
προσοχή στο εσωτερικό μέτωπο,
η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι το σημείο μας το ευπαθές.
14/10/2017

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ;

Τα υπό εξαφάνισιν είδη οι λαοί τα προστατεύουν
τους λευκούς που έδωσαν τον πολιτισμό
ένεκα ζήλειας αγρίως τους μακελεύουν
φταίνε όμως κι’ οι λευκοί γιατί καθεύδουν
μόλις πρόσφατα αντελήφθη ο λευκός την συνωμοσία
στην Αμερική αρχίζει εγρήγορση προς σωτηρία;!
αν δεν ξεσηκωθούν σε λίγο θα γίνουν μειοψηφία
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Φυλετικός πόλεμος εναντίον των λευκών τώρα αρχίζει
ο άλλοτε κυρίαρχος λευκός συνεχώς αδυνατίζει
απειλείται ο χώρος του ο ζωτικός και αμαχητί
τον παραδίδει
τα ηνία πήρε ο τριτοκοσμικός αντίπαλος του
και τον υποβαθμίζει
Όταν προστατεύουμε τη χελώνα καρέτα-καρέτα
τους ελέφαντες, τους ιπποπόταμους
ακόμη και το τυρί «φέτα»
γιατί εξοντώνουμε το γένος μας
με γενοκτονικά μέτρα;
Καιρός την αλήθεια να τολμήσουμε
με λόγια νέτα σκέτα
Δεν είναι άδικο αυτό το γένος το λευκό
με DNA Μινωιτών και Μυκηναίων
από την έγχρωμη πλέμπα να καταπατηθεί
τριτοκοσμικων και πειναλέων;
το Ισλάμ έχουν θρησκεία
απολυταρχικό σύστημα επιβάλλει και θεοκρατία
που ακούστηκε οι Έλληνες στην πατρίδα τους
να γίνονται μισητοί
οι εισβολείς τριτοκοσμικοί περισσότερα
να έχουν δικαιώματα
οι πρόγονοι μας σκληρά πολέμησαν για αυτά τα χώματα
Στην πατρίδα του τον Έλληνα κάνουν ασημαντότητα
γενοκτονίες, επιμιξίες και υπογεννητικότητα
οικονομική διείσδυση χωρίς ανταγωνιστικότητα
ραγδαία ο λευκός μεταβάλλεται σε μειονότητα
του αλλάζουν τα πνευματικά φώτα και την ταυτότητα
18
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Οβριός μεγαλοτραπεζίτης πρωτοστατεί
και οι Έλληνες σαν πουλιά κυνηγημένα
σε εδάφη μακρινά πάνε αλαργεμένα
οι πιο πολλοί σε μέρη παγωμένα
μακριά από του ήλιου την ζεστασιά
τους πνίγει η νοσταλγία για την πατρίδα τη γλυκιά
Όντως υπάρχει πρόβλημα ρατσισμού στη χώρα
μόνο που πλήττει το γηγενή και ευνοεί το
λαθρομετανάστη τώρα
ο λάθρος από θέσεως ισχύος
απροστάτευτος ο Έλληνας τον δολοφονούν αγρίως
Τώρα του κάνουν άγριο απαρχάιντ
με τη βαριά φορολογία το σπίτι του ξεπουλάει
όλα το κατεστημένο του τα έχει φάει
το πατρικό του σπίτι αποποιείται
ακόμη και το δικό του το χρωστάει και πονάει
Και στο παρελθόν μεταναστευτικές είχαμε ροές
αλλά τότε υπήρχε το ελληνικό σχολείο και η κοινότητα
μια μικρή πατρίδα που προστάτευε την ελληνικότητα
τώρα τα πάντα άλλαξαν ισοπεδώθηκαν
υπάρχει φυσικά του διαδικτύου η κυβερνοσφαίρα
έξω από την πατρίδα ο Έλληνας ευνοϊκό αναπνέει αέρα
η πολιτική αλητεία και η φαυλότητα
δεν τον εγγίζει εκεί πέρα
εδώ του στέρησε εργασία και την δημιουργικότητα
της Αμάλθειας το κέρας και την εθνότητα.
6/12017
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ

Αντί ο λευκός να ενωθεί σε ανατολή και δύση
ώστε να επιβιώσει και τον αντίπαλο ν’ αντιμετωπίσει
προωθεί το διχασμό του μέχρι που να σβήσει
τον διαιρούν τα κόμματα και τ’ αποκόμματα
θρησκείες, κρατικο-συνδικαλιστικά και
σοσιαλιστικά μορφώματα
εσχάτως μας προέκυψαν και τα αριστερά περιττώματα
κομματόσκυλα και τα σιωνιστικά εκτρώματα
στην οικουμένη πολέμους και βόμβες
παντού σκορπούν και πτώματα
σε κάθε πρόταση για συναίνεση βάζουν προσκόμματα
δεν συμφωνούν τα εξουσιαστικά κόμματα
ούτε στα εθνικά θέματα
Κυβερνήσεις το λαό δουλεύουν
αριστερά, κέντρο, δεξιά δεν πρέπει
να μας μπερδεύουν
την κουτάλα όλοι γυρεύουν και τα διπλώματα παπλώματα
μας αυξάνουν τη δυστυχία και αισχρά μας κοροϊδεύουν
οι κυβερνήσεις μας οδηγούν στην εξαφάνιση
και μας παραμυθιάζουν όπου νάναι
μύτη σκάει της ανάπτυξης η άνοιξη και όλο μας τάζουν
Τα πολυμέσα όπλο μεγατόνων πυρηνικό
στα χέρια των πλουτοκρατών και μεγαλοαστών
με αυτά διαμορφώνουν τη σκέψη στο λαό
αμαχητί τον αντικειμενικό κατακτούν σκοπό
το λαό τον σέρνουν με το καπίστρι για να τους ψηφίσει
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σαν τον γύφτο που βγάζει την αρκούδα
για να οικονομήσει.
Πάσχει από λησμοσύνη ο λαός και αλληθωρίζει
ακόμη και τις θυρίδες των τραπεζών τώρα
ο φοροεισπράκτορας θα ανοίγει
τούτος ο μοιραίος λαός στις εκλογές θα τους ξαναψηφίσει
από την οικογενειοκρατία δεν θα λοξοδρομήσει
το γιό και εγγονό αρχηγού και πάλι θα ψηφίσει
έστω κι’ αν λιμοκτονεί και δυστυχήσει
σιωνιστές τα νήματα κινούν του ρατσισμού
δόλιοι, τρωκτικά σαν αρουραίοι εφορμούν
του λαού εδώ και χρόνια άδειο το στομάχι
τώρα σπρώχνουν τα Βαλκάνια σε νέα διαμάχη
λακέδες βρίσκουν άτομα σαν τον Αλέξη, Κούλη
και των βουλευτών το προδοτικό κουκούλι
μας ρουφάει το μεδούλι
γεμάτο σκάνδαλα το «μαγαζάκι»
για να τα οικονομάει η «Wall Street»
και να πεινάει ο κοσμάκης.
Μια χούφτα ολιγάρχες και «πεφωτισμένοι»
όλο τον πλούτο έχουν συσσωρεύσει
οι ολίγοι βολεμένοι
ιδού γιατί στερούντα το ψωμί οι πολλοί
και αυξάνονται οι φτωχοποιημένοι
αν αυτός δεν είναι αβδηριτισμός Κλεομένη
τότε η κοινωνία μας σίγουρα είναι σαλταρισμένη
Η πυραμίδα ανατράπηκε και θα πλακώσει
την οικουμένη
η φτωχολογιά κοιτάζει τον ουρανό εξουθενωμένη
21

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

οι πλούσιοι για χλιδή λιμασμένοι σε άλλο κόσμο ζουν
από μας αποξενωμένοι
μιλιούνια οι φτωχοί, νεόπτωχοι και οι άνεργοι
και στη χώρα μας το σύνολο ενάντια στους προδότες της
Μακεδονίας εξεγερμένοι και οι άστεγοι
Κάποια επανάσταση ο άνθρωπος προσμένει
να τον σώσει
τον μυθικό τους πλούτο σε ξένες τράπεζες
τον έχουνε πακτώσει
οι πολυεθνικές ροφούν τον πλούτο των λαών με πάθος
και πίσω τους χρέος αφήνουν αστρονομικό
και την πατρίδα ράκος
ο σκλαβωμένος λαός αποδιοπομπαίος γίνεται τράγος
το Ελληνικό Πνεύμα και πάλι αναβιώνει
και μας τονώνει
αξίες στον κόσμο σκορπάει και μας ανανεώνει
ο αγώνας μεταξύ της αλήθειας προς
το ψέμα δεν τελειώνει
καλό είν’ το ‘κονόμι’ χωρίς όμως νόμους
και ανθρωπισμό σκοτώνει.
14/1/2017

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΚΥΘΡΩΠΟ

Τώρα που η ημέρα μικραίνει
η νύχτα μεγαλώνει και μακραίνει
το σκοτάδι στη φύση απλώνει μας σκεπάζει
το φθινόπωρο την ψυχή αναστατώνει
του χειμώνα τις δυσκολίες φέρνει μπροστά σου
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η σκοτεινιά της φύσης συντροφιά σου
καθώς η πραγματικότητα χάνεται και σε εξαπατά
η εικονική πραγματικότητα
το χειμωνιάτικο πεπρωμένο σου προδιαγράφει
αυτό που ο χειμώνας σου έχει γραμμένο
αν θα επιβιώσεις ή στον Άδη θα λιποτακτήσεις
εμβόλιο αν θα κάνεις ή θα τολμήσεις
Ήρθε το πρώτο φθινοπωρινό συνάχι
στη μέση εμφανίστηκε κάποιο πονάκι
τα πόδια βαριά και κουρασμένα
γεράματα προχωρημένα
για ετήσιο έλεγχο στο νοσοκομείο τράβα εσπευσμένα
να πας από τώρα να εγγραφείς
σειρά να πάρεις για εξετάσεις
του χρόνου στο νοσοκομείο ίσως εισαχθείς αν λάχει
Τέρμα οι καλοκαιρινές χαρές και χάρες
από κολυμβητές άδειασαν οι ακτές από τις κορμάρες
ημέρες σκοτεινές, νύχτες ανιαρές
το φθινόπωρο της έκανε μελαγχολικές
με αλλόκοτες σκιές σκέπτομαι πως ζούν στις χώρες
τις βορινές με το θερμόμετρο κάτω του μηδενός
κι’ ο βοριάς με τις πρώτες του ριπές να λυσσομανά
φέρνει λαχτάρες σε θάλασσες και σε βουνά
μόνον ο Διόνυσος με τις κρασογιορτές
φέρνει κάποιες χαρές και των αγίων οι γιορτές
σφίγγουν των ζευγαριών οι αγκαλιές
στις συναναστροφές
Φθινόπωρο οι οπώρες τελειώνουν
οι ανάγκες αυξάνουν και πληθαίνουν
23
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τα έξοδα κάθετα μεγαλώνουν
οι πρώτες ψύχρες σε ζαρώνουν
έγνοια και τα εκκαθαριστικά της εφορίας
που ζυγώνουν
εξοργιστική του κράτους η ληστεία
θαρρείς και ζούμε σε κομμουνιστική πολιτεία
Σεπτέμβρης και νέα μαγαζιά κλεισμένα
στα παλιά προστεθειμένα
ιδού και ο νέος μας προϋπολογισμός
πιο άγριος φορολογικός ορυμαγδός
στους τοκογλύφους παράδωσαν την παρθενία
στο Μινώταυρο των δανειστών στέλνουν νέους και
παρθένες σαν ανθρωπο-θυσία με πτυχία
Έκτος Σεπτέμβρης υπό επιτροπεία
μειοδότες «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ» λένε στη ληστεία
το μνημόνιο να συνεχιστεί μετ’ ευλαβείας
και ας κλαίει ο λαός ένεκα πενίας
στην οθόνη στέκει αποσβολωμένος
ο θίασος των 152 μειοδοτών χειροκροτεί
το αποτέλεσμα κατενθουσιασμένος.
28/9/2016

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ

Το ΟΧΙ στα μνημόνια άναψε ένα λαμπάκι
το Brexit λαμπρότερο ακολούθησε σαν αστεράκι
αμυδρό πνέει και στις ΗΠΑ αεράκι
χρεωμένοι οι λαοί σαν άλλοι Προμηθείς
μάχη δίνουν επική με το γαμψώνυχο γεράκι
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Δειλός και αχρείος όποιος τώρα αδιαφορήσει
προδότης όποιος ενώπιον του εχθρού μηδίσει
και στην κατοχή μας συνθηκολογήσει
για την έξοδο όποιος δεν αγωνιστεί
από την παρούσα κρίση και δεν τολμήσει
Τα δεσμά του ο Έλληνας καιρός να τα σπάσει
ο τράχηλος του δεν αντέχει άλλο να βαστάξει
την κατοχή της να αποτινάξει η Ελλάδα
να σταματήσει της τρόικα την αγριάδα
με ενότητα και φρονιμάδα
χωρίς την κομματική διαμάχη στη χώρα τη ρημάδα
Σε Βερολίνο και Βρυξέλλες μη πιστέψει
τι σόι εταίροι είναι τούτοι που μας φόρεσαν το φέσι;
«τοκογλύφοι σταματήστε να μας σέρνετε από τη μύτη»
στην κρεατομηχανή μας ρίξατε μας ρημάξατε το σπίτι
τα παιδιά μας όμηρους στο Μινώταυρο τα στέλνουν γενιές
ολόκληρες τις γδέρνουν και τις θυσιάζουν
ακόμη και τους αγέννητους
δεν διστάζουν να τους σφάζουν
Πάει και η εθνική ανεξαρτησία
την παρέδωσε η δωσιλογική μας ηγεσία
βιάζουν το Σύνταγμα οι νόμοι έρχονται από τη Γερμανία
χωρίς να τους διαβάζουν μας πνίγουν στα χαράτσια
και στη φορολογία ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ χωρίς αντιλογία
ντρόπιασαν τη ράτσα
καραβιές οι λάθροι από Αφρική και από την Ασία
υπόδουλη η Ελλάδα και ο λαός της σε ομηρία
τώρα θέλουν να ξεπουλήσουμε και την Μακεδονία;
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Ως πότε θα ζούμε αδέλφια σαν κεντροαφρικανική
αποικία; υπό Γερμανική κηδεμονία; τώρα πια δεν είμαστε
μόνοι, ένα μέτωπο λαών και κρατών φιλικό αναβιώνει
όλοι μαζί ενάντια στο 4ον Ράιχ βροντάει το οικονομικό
κανόνι
Ζήτημα χρόνου να ανατραπεί το αρπαχτικό «κονόμι»
το νότο που ματώνει
η λιτότητα τον Έλληνα φτωχοποιεί και ταπεινώνει
λιποτακτούν οι νέοι χαίρονται οι γερμανοτσολιάδες
οι 300 ηττοπαθείς βαρόνοι και χιλιάδες δρουν
πορτοφολάδες
Χωρίς να κάνουμε πόλεμο βγήκαμε ηττημένοι
τον πλούτο μας τον άρπαξαν οι καταραμένοι
και εμείς βουβοί, ηττοπαθείς και αποκαμωμένοι
όλα τα αναμένουμε από την τύχη και την Ειμαρμένη
Η Ελλάς πρώτη ενάντια στο φασισμό
και πάλι προμαχούσα
νέο ΟΧΙ είπε για τις συνέπειες του αψηφούσα
με «capital control»και με μηδαμινή ρευστότητα
σε κώμα τώρα αγκομαχάει μεσ’ στη θανάσιμη λιτότητα
και χάρις στον από μηχανής θεό
την παλιά μας συμμαχία συναντάει
δεν παραδίδεται και το θεριό άγρια το πολεμάει
Καλημέρα ζωή, ο ήλιος λάμπει
τραγουδάει ο γέρος και το παιδί
η λευτεριά γλυκοχαράζει
Καλημέρα ζωή
τούτος ο χρόνος ελπίδα ετοιμάζει
σαν ήλιος διαλύει την κατοχή αμυδρή αχτίδα φέγγει
26
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στην Ελλάδα η λευτεριά αργεί να ’ρθεί,
κοιμάται και καθεύδει
Μήπως είναι όνειρο που το πρωί δεν στέργει;
Έλληνα μόνος σου θα σωθείς κανείς τους δεν σε σώζει
δύσκολος να αυτοδιοικηθείς και ο ξένος σε διαφεντεύει
17/1/2017

ΜΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ

Με μνημόνια προκοπή μην αναμένεις
η χώρα υπερχρεωμένη και η φτώχεια σκαρφαλώνει
ο τοκογλύφος πισθάγκωνα την έχει δεμένη
ο πολίτης τη φωνή του υψώνει εν τη ερήμω
και μοιρολατρικά περιμένει
τα πέταλα όπως πάει θα τινάξει
γραφειοκρατία και φοροδιαφυγή δεν θα τα πατάξει
Δίκαιο δικό της η χώρα δεν παράγει εν οίκω
ο βασικός νόμος από τα μνημόνια εκπηγάζει
και από τον τοκογλύφο
με πρωτοφανή σκληρότητα
με τη βία μας το επιβάλλει και μας βουλιάζει
και πάντα μας κρατάει κλειδωμένους στο αμπάρι
Η Ελλάς βαριά λαβωμένη
καθώς από τα μνημόνια δεν βγαίνει
προς ευθανασία βαίνει
γιατί το χρέος αντί να κατεβαίνει ανεβαίνει
Το ένα μνημόνιο διαδέχεται το άλλο
το τρίτο το πιο φρικτό και πιο μεγάλο
το χρέος αναγνώρισε ο Αλέξης μας εξάλλως
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λέτε να μας φάει όπως ο μυθικός Τάλως;
ας ελπίσουμε ότι δεν θα ακολουθήσει με
άλλη ονομασία κι’ άλλο
για χρόνια θα μας κρατάνε σκλάβους,
μακάρι εγώ να σφάλλω
Ακριβά πληρώνουμε την έλλειψη Δημοκρατίας
οικονομική κατοχή και ανίκανη ηγεσία
οι λάθροι αποβιβάζονται από θάλασσες
και ξηρά με ευκολία
τώρα γεμίζουν καταυλισμούς και τα σχολεία
και ενώ του Έλληνα εκπλειστηριάζουν την κατοικία
ακόμη και την πρώτη
στον λάθρο δίνουν σπίτι δωρεάν χωρίς καν να πληρώσει
Τα κόμματα στη λαϊκή κατακραυγή αδιαφορούν
γιατί άλλωστε να ενδιαφερθούν αφού
από τον δανειστή θα κριθούν
αφού το Δίκαιον δεν εκπηγάζει από τη Βουλή
των δανειστών εκτελούν την εντολή
Τους έτσουξε το δημοψήφισμα του ΟΧΙ
κίνηση «λαθεμένη»
αλλιώς το περίμεναν και αλλιώς τους βγαίνει
άμεσα εκλογές η ευρωκρατία διέταξε φοβισμένη
τα κόμματα-συμμορίες την αγέλη ξέρουν
να κρατάνε μαντρωμένη
Την ανατροπή του ΟΧΙ την έχουν εξασφαλισμένη
δοσιλογική ηγεσία την Κυριακή θα βγει κερδισμένη;
την Δευτέρα όλοι κοψοχέρηδες και παραπονεμένοι
άξιοι της τύχης μας αιώνια σκλαβωμένοι
Το πολιτικό κατεστημένο ελέγχει τη λαϊκή κυριαρχία
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φανατίζει το λαό και διαλύει την ομοψυχία
με «διαίρει και βασίλευε» σπάει την Εθνική Ενότητα
και τράβα συ να βρεις του Έλληνα τον πατριωτισμό
και την εθνική του ταυτότητα
Είναι βέβαια και η εκλογική νοθεία
το ηλεκτρονικό σύστημα ανεξέλεγκτο από την πολιτεία
ασφαλώς υπακούει σε κάποια κέντρα ανωμαλίας
ο λύκος στα παρασκήνια αρπάζει με λαιμαργία
όλοι κοιτάζουν τον λευκό καπνό
κανείς δεν κοιτάζει την εστία
Αν δεν αλλάξουμε το Σύνταγμα
και δεν επιβάλλουμε Δημοκρατία
Έλληνα!! από δαύτους προκοπή μην περιμένεις
ούτε σωτηρία!!
σε ξεσκίζουν σαν τα άγρια θηρία,
πουλάνε τη γη σου και κλέβουν το βιός σου
δεν σε θεωρούν πολίτη αλλά υποτακτικό τους
Θέλει τόλμη και θάρρος η δημοκρατία
και προ παντός ήθος και παιδεία
11/9/2015

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ

Βασίλης και Αλεξάνδρα
δύο καλλιτέχνες ταλαντούχοι
αυτή λυρική τενόρος ο άνδρας
στης Μάκρης την θαλάσσια αύρα
Ορφεύς και Ευτέρπη χαρίζουν νοσταλγικά βράδια
με το μελωδικό τους άσμα
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Δύο αηδόνια στη γραφική ακρογιαλιά
με ένα όργανο για μπάντα και της θάλασσας
την μοσχοβολιά
στέκι ρομαντικό για αναψυχή για κάθε γούστο
του Αττίκ την αλησμόνητη
ζωντάνεψαν μάνδρα και το μύθο
Σεμνό ντουέτο Αλεξάνδρα και Βασίλης
την ποιότητα προτίμησαν εκείνος και εκείνη
μακριά από των σκυλάδικων την φήμη
με ελληνικούς και βραζιλιάνικους ρυθμούς
στο πανέμορφο περιβάλλον με λικνιστικούς χορούς
με το φεγγάρι για ερωτικό κανδήλι
εδώ τα σαββατοκύριακα μαζεύονται οι φίλοι
Αλεξάνδρα και Βασίλης
δυο μαργαριτάρια σε μια χάνδρα
γλυκύτατη φωνητική μπαλάντα
τους αναμένουμε κάθε βδομάδα
ψυχαγωγία μας χαρίζουν όπως πάντα
ξεχνώντας τα μνημόνια και τα κακά συμβάντα
με ένα ποτό ή μια ποικιλία
τραγούδι απολαμβάνεις λυρικό και μελωδία
για κάθε γούστο για κάθε ηλικία
μέθεξη η μουσική τους σωστή πανδαισία
ρυθμός, χορός και μελωδία
παρέα ο Διόνυσος ευχάριστη σκορπά ψυχαγωγία
Όμορφα νιάτα θαλερά γηρατειά
στην πίστα στροβιλίζονται σαν αερικά
ελληνικούς χορούς, ταγκό, και σάμπα
νόστιμα εδέσματα και ποτά λιγοστά
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στην εποχή των μνημονίων προσιτά,
σχεδόν τζάμπα.
Το εξομολογούμαι μετά παρρησίας
της Αλεξάνδρας και του Βασίλη τα τραγούδια
ξεχωριστή αναβλύζουν ευαισθησία
μαζί τους αξέχαστες περνάμε βραδιές
νοσταλγικής ευτυχίας έξω οι σκέψεις οι καταθλιπτικές
μακριά από τον κόσμο τον πεζό
της έντασης και αγωνίας για το καθημερινό
για λίγο μεταφέρεσαι σε πελάγη ευτυχίας
τον κόσμο βλέπεις πιο καλό με την ψυχαγωγία
Ξεχνάς τον πλουτισμό και ανταγωνισμό
ζωή γεμάτη άγχος και αγωνία
στο περιθώριο ο άνθρωπος
θύμα και η υγεία της επιτυχίας
φεύγει ο χρόνος χάνεται η ευτυχία
και στο τέρμα μας περιμένει
ο παπάς για την εξόδιο ακολουθία
Στην ευγενική Αλεξάνδρα
και στον φίλο Βασίλη
χαρίζω το ποίημα αυτό από της καρδίας
το μετερίζι
σας ευχαριστώ για την μουσική μυσταγωγία
με την αγάπη μου και του χρόνου με υγεία
καλοί μου φίλοι
7/9/2015
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BREXIT ΒΡΕΧΕΙ

Στην Ευρώπη Brexit βρέχει
παρά τρίχα στην Ελλάδα με το Grexit
στον Ευρωσκεπτικισμό η Ευρώπη πέφτει
Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία… ακλουθούν
με λιγότερη όμως ζέση,
διάλυση ο ευρωσκεπτικισμός θα βρέξει
και η Ελλαδίτσα μας ξυπόλυτη στα αγκάθια τρέχει
και δεν φθάνει
Κι’ όσο η λιτότητα βαθαίνει
τόσο ο κατάλογος των νεόφτωχων αυξάνει
και ο τοκογλύφος δανειστής μας σκόντο δεν μας κάνει
Η Ευρώπη τρέχει με Γερμανική ατμομηχανή
το νότο όμως αγρίως τον δολοφονεί για να ανθεί αυτή
μνημόνια μας ρίχνει σαν βροχή
μόνο που τα ονομάζει μεταρρυθμίσεις
δηλαδή όλα βγάλτα στο σφυρί να τα πουλήσεις
με μνημόνια ο Σόιμπλε μας κεραυνοβολεί
μας πήραν το σώβρακο τώρα
μας παίρνουν και το βρακί
Η Ευρώπη νόμους γνέθει
ακροδεξιά το τιμόνι τώρα στρέφει
τη σιωνιστική σκλαβιά δεν την αντέχει
η Γερμανία σε αλαζονεία απομονώνεται
σε νεοναζιστική μέθη έχει πέσει
η ανεργία διώχνει τα παιδιά μας
ο μνημονιακός ζουρλομανδύας τρώει τα σωθικά μας
τα ευρώ μας έπεσε στενό καθότι δανεικό
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τις αποζημιώσεις δεν τις εξοφλεί ο βάρβαρος ο Γερμανός
Το δικό μας Grexit φαίνεται ότι αργεί
μέχρι τότε η σκλαβιά θα διαρκεί
τολμάτε ελεύθεροι πολιορκημένοι
τη λευτεριά την ποθητή
του Έλληνα ο τράχηλος σκλαβιά δεν υπομένει
καιρός να δούμε με προοπτική την ανάπτυξη να μπαίνει;
Πώς θα επιβιώσει η γενιά μας;
πώς θα ζήσουν τα εγγόνια μας;
πώς στην πατρίδα θα μείνουν τα παιδιά μας;
πώς θα σωθούμε από τον μεταναστευτικό τυφώνα;
πώς το Ισλάμ δεν θα ριζώσει πλάι στην νησιώτικη
καβοκολώνα
πριν φερετζέ βάλουν στης Αθηνάς τον Παρθενώνα
Ανά τους αιώνας φιλότουρκη η πολιτική της Γερμανίας
ενώ μας κρατάει τα χέρια παράλληλα στηρίζει την Τουρκία
τέτοιοι εταίροι μας πάνε στην καταστροφή
Μάχες κερδίζει η Γερμανία με πολύ αίμα
πολέμους χάνει με το στρέμμα
πάντα η μοιραία βλακεία καραδοκεί
ο άνθρωπος δεν είναι μηχανή
ψυχή έχουν και καρδιά
ψωμί παιδεία θέλουν τα παιδιά
όχι φτώχεια λιτότητα και κακομοιριά
Ο θίασος των Βρυξελλών πάει να διαλυθεί
η Γερμανία για Τρίτη φορά θα ηττηθεί
η Αμερικανική κοσμοκρατορία έχει συρρικνωθεί οριστικά
κι’ εμείς νέα συντροφιά να αναζητήσουμε
δυτικά, βόρια, νότια και ανατολικά
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σε όλο τον κόσμο σ’ όλη την οικουμένη
η Ελλάς δεν γεννήθηκε να είναι αγκυλωμένη
ούτε υπό κατοχή εσαεί στην γερμανική μπότα να μένει
Μπήκαμε σε νέα εποχή τώρα όλα αλλάζουν
οι σιωνιστικές οικονομικές δομές (ΔΝΤ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΚΤ κλπ) μας αηδιάζουν
οι θεσμοί τους μας παρακμάζουν
καθώς όλα τώρα αλλάζουν
νέες ισορροπίες οι λαοί ετοιμάζουν
Τη Γιάλτα την έχουν ξεπεράσει
μόνο ο Έλληνας μένει στατικός και έχει γεράσει
αν οικονομικά δεν προετοιμαστούμε δεόντως
και δεν εξοπλιστούμε ηθικά και στρατιωτικά
μέχρις οδόντων
σε λίγο η φυλή μας θα πάψει να υπάρχει
σε κάποιο μουσείο ίσως βρεθεί πεσόντων
Ο κόσμος αναστατωμένος τα πάντα ρευστά
δεν είναι μόνο τα οικονομικά
η Νέα Τάξη με την αποκοτιά τη Δύση
βύθισε στης Στυγός τα νερά
Κίνα και Ρωσία νέα αποκαθιστούν ισορροπία
Ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αρχίσει
απειλητικά η Αμερική πριν κηρυχθεί
τον έχασε πανηγυρικά και έχει ανησυχήσει
όπλα έξυπνα τούτη τη φορά τα έχει η άλλη η πλευρά
χάνονται πλούτη και παλάτια
κράτη στα ψιλικατζίδικα πωλούνται σαν πραμάτεια
οι λαοί μένουν φοβισμένοι δεν βγάζουν άχνα
του τάφου σιωπή και τσιμουδιά κακά παντού μαντάτα
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ωσάν το μελλοθάνατο που ευθανασία περιμένει
την ελευθερία τους έχουν υποθηκευμένη
για την μπουκιά
Και βελάζουν σαν αρνιά λίγο τους ενδιαφέρει
αν ο πυρηνικός Αρμαγεδδώνας στο φούρνο
θα τους φέρει και όλα θα τα κάνει… καρβουνιά
Γι’ αυτούς το μαρτύριο συνεχές
κανείς στο παρόν δεν τους φροντίζει
δυσοίωνο έργο το προσεχές
γλυκό ψωμί δεν χορταίνουν
δουλειές στους νέους μας δεν φέρνουν
αν και θανάσιμα τους μισεί και αηδία τους προκαλεί
με την ψήφο τους την κομματοκρατία ανασταίνουν
διότι μόνο αυτή τα «μίντια» του προσφέρουν
Κάλλιο λευτεριά με ευδαιμονία και αξιοπρέπεια
παρά πικρό ‘Ευρώ‘ με αλυσίδες και δουλοπρέπεια
είναι βαριά η σκλαβιά και η ταπείνωση με ανέχεια
μήπως το GREXIT είναι η θεϊκή εντελέχεια;
26/6/2016

VERBOTEN

Verboten του Έλληνα η Ελευθερία
Verboten η Εθνική Ανεξαρτησία
και η Δημοκρατία
θα έχει όση επιτρέπουν οι θεσμοί
δηλαδή η Γερμανία
στους αντιφρονούντες θα επιβάλλεται
κι’ άλλη λιτότητα και νηστεία
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Verboten στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
οι εντολές από το Βερολίνο τώρα εκπηγάζουν
Verboten και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
καφενές χωρίς αρμοδιότητες το κατάντησαν
για να κουβεντιάζουν
και οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών
τρώνε πίνουν και λουφάζουν
Verboten στα Συντάγματα των κρατών
‘κολόχαρτα’ κατάντησαν πολυτελείας
Verboten στις εργασιακές σχέσεις
και των λαών στέρησαν την ελευθερία
ζήτω η Ευρώπη των ταχυτήτων
και της δυστυχίας
των Βορειοευρωπαίων «εκλεκτών»
των Βορείων δορυφορικών
και των Νοτιοευρωπαίων άνεργων η κοινωνία
Verboten στην ανάπτυξη της οικονομίας
λιτότητα εσείς, ανάπτυξη μόνον η Γερμανία
Verboten η άρση στο χρέος
όταν ο Κολόμβος κάνει ομελέτα το αυγό
και το πολιτικό σύστημα αποκτήσει πέος
τότε το Ελληνικό ίσως αρθεί το χρέος
Όμηρος η Ελλάς για εκατό χρόνια στους δανειστές
στον Οβριό Ρότσιλδ και στους Αμερικανο-σιωνιστές
Verboten των Ελλήνων οι συντάξεις και οι μισθοί
ο καλύτερος συνταξιούχος είναι αυτός με’ στη γη
Verboten το αθέατο Ευρώ που έχει εξαφανιστεί
λιτότητα, ανεργία, μιζέρια όσο το χρέος διαρκεί
φοροκαταιγίδα με μείωση απολαβών
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μέχρι να τινάξει ο Κυρ-Μέντιος τα πέταλα λίαν προσεχώς
Verboten κάθε συζήτηση ή ψίθυρος για τη Δραχμή
Verboten και η απόδραση από της «νεκροζώνης
την καταπακτή»
η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα κανάλια
οι άνεργοι για δουλειά θα ψάχνουν με τα κιάλια
και οι καναλάρχες για μια άδεια θα κάνουνε παζάρια
εκτός και αν την πάρουνε από τα πλάγια
Verboten το λεξιλόγιο το παλιό
τώρα τα πράγματα τα λέμε αλλιώς
τις απολύσεις τις λέμε κινητικότητα
μεταρρυθμίσεις την αρπακτικότητα
Verboten στην αμυντική ασφάλεια
και στην εθνική ταυτότητα
η πηγή των εξουσιών δεν είναι η λαϊκή κυριαρχία
ο διεθνής εξουσιαστής και ο ντόπιος αρχιλακές
είναι και η άβουλη Βουλή
που σε «Όλα» λέει «Ναι» με δουλικότητα
Verboten στη τάξη ναι στην αναρχία
αυτή ρε βλάκα μετέβαλε την Αθήνα σε ασχημία
Verboten οι επεμβάσεις στα Εξάρχεια της Αστυνομίας
κράτος και παρακράτος μοχλοί της εξουσίας
η Ελλάδα οικονομική Γερμανική αποικία
υπό υψηλή γεωστρατηγική Αμερικανική κηδεμονία
Verboten η άποψη, οι ιδέες και η αντίθετη γνώμη
ο Νεοναζιστής με το Ευρώ σκοτώνει
και ο Τούρκος με το κανόνι
σύμμαχος του η κομματοκρατία των Αθηνών
το ΝΑΤΟ σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου
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με την προδοσία του μας πληγώνει
τώρα που αποσυντίθεται το τέρας βρωμάει και όζει
ο λαός τους σιχάθηκε τίποτα πλέον δεν τους σώζει
συμμορίες τα κόμματα και οι μαυρογιαλούροι μαφιόζοι
Verboten οι πολεμικές αποζημιώσεις
και το πολεμικό δάνειο στον καταψύκτη
Verboten και του Έλληνα το ιδιόκτητο σπίτι
βουνό ο ΕΝΦΙΑ ισοδυναμεί με νοίκι
Verboten στην κρατική περιουσία
για εκατό χρόνια ενέχυρο της Γερμανίας
όπως πάμε θα μας διαμελίσει και θα μας λειώσει
τη νέα χρεοκοπία, η χώρα δεν θα την γλυτώσει
και ίσως αυτό να μας σώσει αν ο Έλληνας θυμώσει
Verboten στον πατριωτισμό και εθνικισμό των Ελλήνων
Verboten και στις διαχρονικές αξίες εκείνων
τους λαούς φτωχοποιεί το Υπερταμείο
Ούτως εχόντων των πραγμάτων
με τα μνημονιακά κόμματα των καθαρμάτων
η Ελλάς στο χώρο των παραισθήσεων πορεύεται
και των φαντασμάτων
σε ένα ωκεανό θολούρας και δολοφονικών συνταγών
στην τελική της καταστροφή και τον εδαφικό της διαμελισμό
Έλληνα!! Ώρα έργων, δράσεως και οραμάτων!!!!
22/11/2016

ΑΓΑΠΕΣ ΜΟΥ ΑΛΗΤΕΣ ΠΟΥΛΙΑ

Απόγονος του Νώε μανιώδης κυνηγός
ο βιβλικός Νεμρώδ της προϊστορίας
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άγριων ζώων διώκτης και των πτηνών
καιρός να σταματήσουμε τούτη τη δολοφονία
αρκετά ανεχτήκαμε τον φονιά Οβριό τον εγκληματία!!!
Πανέμορφα του ουρανού τα φτερωτά
σε δάση και νερά την κατοικία τους κτήσαν
τέλειες πτητικές μηχανές με φυσικά φτερά
καταγωγή από τα προϊστορικά έλκουν ερπετά
και από τους δεινοσαύρους εξελιχθήκαν
Τα πιο ελεύθερα όντα στο ζωικό βασίλειο
η ζωή τους σωστό μυστήριο
σε λίμνες, θάλασσες και δάση οι φωλιές τους
σε βαθύσκια μέρη προτιμούν και στις φυλλωσιές τους
θα τα συναντήσεις και στην πόλη
φίλοι του ανθρώπου οι φτερωτοί στόλοι
Μόνα τους βρίσκουν την τροφή τους
χωρίς της εργασίας το μαρτύριο
χειμώνα καλοκαίρι την ίδια φορεσιά
το ίδιο ιματίδιο με μια μικρή διαφορά
από το κρύο να φυλαχτούν και από το χιονιά
φουσκώνουν τα φτερά
η μόδα δεν τα εγγίζει παρά μόνο
η ανθρώπινη απονιά
τον φοβούνται όσο αυτός τα κυνηγά
Πάντα πανέμορφα και πάντα καθαρά
χωρίς να διαθέτουν πλυντήρια και λουτρά
η φύση τους χάρισε φκιασίδια πλουμιστά
Με το ράμφος συλλέγουν την τροφή τους
με κίνδυνο συχνά και της ζωή τους
Αγάπες μου αλήτες πουλιά
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όμορφη κάνετε τη ζωή μας
με την μελωδική και σπάνια μουσική σας
στολίζετε τη Γη μας
αν λείψετε προβληματική η επιβίωσή μας
τα έντομα θα καταστρέψουν την παραγωγή μας
Αδίκως με τη «νόσο των πτηνών» σας ενοχοποίησαν
οι άσπονδοι εχθροί μας και σας στοχοποίησαν
εμείς απειλούμε την εξαφάνιση σας και όχι εσείς τη δική μας
εμβόλια για να πουλήσουν οι φαρμακέμποροι
και μίζα οι «βρωμο-πουλοί» μας
Σε κλουβιά οι ανεγκέφαλοι σας φυλακίζουν
τη λευτεριά σας στερούν δεν σας υπολογίζουν
συχνά ψοφάτε από στενοχώρια και μαράζι
ή από τον γάτο που τη χρυσή φυλακή σας παραβιάζει
Του γκιώνη ακούω τη γλυκιά φωνή τα καλοκαίρια
την ερωτική του σύντροφο καλεί σαν λάμψουν τα αστέρια
φέτος χάθηκε από την αυλή κακό προμήνυμα στη γη
Θαυμαστή η γυροσκοπική σας πυξίδα
στο ίδιο μέρος σας ξαναγυρίζει με ακρίβεια
και φωλιά φτιάχνετε αριστοτεχνική
ή ξαναγυρνάτε στην ίδια
τέλειες πτητικές μηχανές που η φύση σας προικίζει
πιλότοι ακροβατικών χωρίς σε σχολές να έχετε φοιτήσει
Προβλέπετε τον καιρό σαν άριστοι μετεωρολόγοι
φεύγετε όταν σημάνει το ρολόι
τα αέρια ρεύματα πάντα ακολουθάτε
στην Αφρική χωρίς καύσιμα και ρύπανση πετάτε
και την άνοιξη στην Ελλάδα ξαναγυρνάνε
Στη Μεσόγειο με φως πετάτε και με σκοτάδι
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τα καιρικά φαινόμενα σας αποδεκατίζουν και το χαλάζι
στα αποδημητικά ταξίδια κάνουν στάσεις
σε στεριές και σε νησιά για τροφή
και λίγη ανάπαυση νάχει
Εκεί μας αναμένουν ανελέητοι κυνηγοί
και κυνηγετικά σκυλιά
και καθώς είμαστε κουρασμένα και νηστικά
τα χτυπάνε στα τυφλά, μας δολοφονούν μαζικά
Ακοή και όραση από τον άνθρωπο πενταπλασία
η διάρκεια ζωής τους μετρία
σπανίως φθάνουν σε μεγάλη ηλικία
αρπακτικά, αρρώστιες, φυτοφάρμακα
και του κυνηγού το ντουφέκι
όσο μικρότερο το μέγεθος τόσο λιγότερο αντέχει
Ισορροπία διατηρούν στο οικοσύστημα μας
κι’ εμείς τα εξολοθρεύουμε με τ’ άρματα μας
Βιοποικιλότητα, υγεία και ομορφιά μας χαρίζουν
στις σύγχρονες και μελλοντικές γενιές
υγιεινό περιβάλλον μας εξασφαλίζουν
Κάθε στιγμή ήλιο χαίρονται φως και ελευθερία
τη φύση δεν τη φοβούνται
παρά μόνο του ανθρώπου την κακία
φοβούνται μόνο τον πόλεμο και την κακοκαιρία
Ακόμη και Ερωδιούς οι Νεμρώδ σκοτώνουν
κύκνους και αγριοχήνες
όλα τα κατεβάζουν οι επαναληπτικές τους καραμπίνες
όλα τα μαχαιρώνουν
οι απαγορεύσεις γι’ αυτούς είναι για το «θεαθήναι»
Μόνον ανθρωπόμορφα τέρατα κυνηγοί να κυνηγάτε
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τα άγρια ζώα να τα συμπαθάτε
του λαού τους σφαγιαστές μην τους λυπάστε
όπου συναντάτε προδότες να τους σαλαχάτε
Διώξτε τους «κούκους» που μπαίνουνε λαθραία
δια ξηράς και θαλάσσης αποβιβάζονται
σε κάποια προκυμαία
τους γηγενείς διώχνουν από τη φωλιά τους
προτεραιότητα του λάθρο-ισλαμιστή η φαμελιά του,
τρώνε γάτες και ρημάζουν τα σκυλιά μας
σώστε τη ράτσα τη δικιά μας
30/8/2016

ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ

«Όσο προχωρεί ο καιρός και τα γεγονότα, ζω ολοένα με το
εντονότερο συναίσθημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα,
πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και
ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά, δεν είναι ο τόπος μας,
αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλείμματα,
γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον
τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο
πικρό». (Γεώργιος Σεφέρης)
Στα ογδόντα εννιά μου χρόνια
τίποτα δεν βλέπω τώρα όμοια όπως παλιά
της Ελλάδας η ψυχή χάθηκε η προαιώνια
όλα άλλαξαν μόνο που αυξήθηκαν τα ψώνια
και κρατούν οι νέοι κινητά
Πολύχρωμη και πολυπολιτισμική μας χώρα
το εθνικό της έχασε το χρώμα
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όλα άτακτα ριγμένα ασύνδετα πολυφυλετικά
ο κοινωνικός ιστός σπασμένος
κανείς δεν νοιώθει ασφαλής έξω και στο σπίτι πια
να βγεις λίαν παρακινδυνευμένο
πιθανόν να πέσεις θύμα χωρίς να σε
προστατεύει πλέον η ΕΛ.ΑΣ.
αυτά κουβάρι σου κάνουν την καρδιά.
ο Έλληνας εξουθενωμένος παραπαίει
στης υποταγής στο πέλαγος μισοπνιγμένος
μόλις που επιπλέει και πάει στην ξενιτιά
απογοητευμένος
λαθρο-εισβολείς μυριάδες έρχονται ακόμα
καθώς εδώ γη γι’ αυτούς είναι της «κονόμας»
Νέα ψευτο-δικαιώματα και πανθρησκείες
υπέρ των δικαιωμάτων των ολίγων
οι σύγχρονες κοινωνίες
και οι πολλοί ζουν σε μέγιστες για το αύριο αγωνίες
Πάμπολλες οι μηχανές και έξυπνες
τεχνολογίες φτωχούς είχαμε και στο παρελθόν
όχι όμως ληστές και άστεγους όπως στο παρόν
τώρα τους βλέπεις στους δρόμους εξαθλιωμένους
και στις πλατείες στα λιμάνια,
σε σκουπιδαριές τώρα ληστεύουν
τράπεζες, μαγαζιά και πολυκατοικίες
Ακόμη και τα ιερά μας τα πειράζουν
πανθρησκείες και ομόφυλες κοινωνίες ετοιμάζουν
μόνον οι πολιτικοί μας δεν αλλάζουν
ίδια γεύση οι πολίτες δοκιμάζουν
με νέα χρέη μας βουλιάξαν
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και το καράβι στη χρεοκοπία πεντάκις το αράξαν
Και παλιά είμαστε φτωχοί
τεχνολογικά καθυστερημένοι
είχαμε όμως αξιοπρέπεια και τιμή
σαν μια γροθιά είμαστε ενωμένοι
και για πατρίδα παθιασμένοι
Τώρα την παρέδωσαν σεμπριά
για ενενήντα εννιά χρόνια συναπτά
τώρα δεν έχω σιγουριά όπως παλιά
φιλοξενούμενος στο Ισλάμ θα νοιώθω σε λίγα χρόνια
άλλος στο σπίτι μου κρατάει τα κλειδιά
μύριους εξευτελισμούς, ταπείνωση και καψόνια
Τους λάθρους εγκαταστήσαμε σε πόλεις και χωρία
έτοιμοι να τους δώσουμε πιστοποιητικά ιθαγενείας
για να γεννοβολήσουν τριτοκοσμική πανσπερμία
η Ελληνική φυλή σύντομα να γίνει μειοψηφία
Αντί για τον αγώνα διαλέξαμε την αυτοκτονία
την πατρώα θρησκεία βάζουμε στη γωνία
στα μουσεία έχουμε προϊστορικούς κούρους
και στη Βουλή πολιτικούς «Μαυρογιαλούρους»
τουλάχιστον ήταν Έλληνες υποτακτικοί του παλατιού
εκείνοι τώρα εντολοδόχοι άλλων και αρλεκίνοι
Την ‘λαϊκή κυριαρχία’ την καταπατούν βαναύσως
σαν άχρηστη την πετάνε κουρελού
στης σκουπιδαριάς το βάθος
βιάζουν Σύνταγμα και νόμους κατά το δοκούν
για τα δημοκρατικά ιδανικά αδιαφορούν
παρά την ρητορεία
Την εθνική κυριαρχία στους ξένους παραχωρούν
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τι κι’ αν οι πρόγονοι μας τ’ αποκτήσαν με αγώνες
και αιματοχυσία;
τη χώρα ξεπούλησαν με το στρέμμα
αρκεί να κρατήσουν την εξουσία ως το τέρμα
Ο Καποδίστριας είχε απαγορεύσει τις στοές
οι πολιτικοί μας θεωρούν τιμή να συμμετέχουνε σ’ αυτές
οι πιο πολλές ανθελληνικές και αντιδημοκρατικές
δεινά στην πατρίδα εξυφαίνουν
τους μασόνους ευλαβικά ευφραίνουν
Τότε κάποιο όραμα είχαμε κάποιο σκοπό
τώρα χωρίς πυξίδα πάνε στο γκρεμό
εμείς με την Μεγάλη γαλουχηθήκαμε Ιδέα
μετά τον πόλεμο να φτιάξουμε μια Ελλάδα νέα
Μας βρήκε ο εμφύλιος και η Κυπριακή κρίση
η ανάδελφη τούτη χώρα τι να πρωτομολογήσει;
αλλού σκοπεύαμε και αλλού η ειμαρμένη μας έχει πάει
Τώρα ο καθένας το δικό του σώζει το κεφάλι
ο σώζων εαυτών σωθήτω
και οι πολίτες γαία πυρί μιχθήτω
στο κρεβάτι του Προκρούστη η χώρα δεμένη
στα καρφιά των μνημονίων και των δανειστών
κρεμασμένη
Κράτος χωρίς μεταρρυθμίσεις
ζώντας με δανεικά και επιδοτήσεις
τώρα αφαιμάξεις μας κάνουν αντί για μεταγγίσεις
ληστές παίρνουν του κοσμάκη το σπίτι
τον τοκογλύφο ποιος μπορεί να εμποδίσει
Το δόλωμα των Βρυξελλών οι κοινοτικές
επιδοτήσεις και πακέτα
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θαρρείς ότι η Ελλάδα με μιας είχε πλουτίσει
και ξόφλησε τα φέσια
έως ότου καλπάζουσα έπαθε φθίση
Τώρα τα βήματα της σέρνει αποκαμωμένη
το ολόγραμμα της μόνο παραμένει
μια καρικατούρα μια ουτοπία υλιστική
η Ελλάδα έχασε το ηθικό της κύρος και την ψυχή
μόνο το όνομά της έχει απομείνει
οι Γερμανοί της πήραν το αίμα και την ψυχή
τώρα αργοπεθαίνει και τρεμοσβήνει
πειραματόζωο και ολοκαύτωμα έχει γίνει
έχασε τη λογική και τα μυαλά της πήραν αέρα
Τα δώσανε όλα τίποτα πια δεν μένει
ακόμη και τα νερά
δώσανε θάλασσες αέρα και ξηρά
πουλήσανε τα όσια, ιερά και τα κειμήλια των προγόνων
η Τουρκία πήρε Ίμια και τώρα άνοιξε
η όρεξη των Λαιστριγόνων
ώστε ο ενταφιασμός της τώρα απομένει;
ποτέ δεν το πίστεψα παιδιά ότι η χώρα μας πεθαίνει
τους νέους όμως δεν τους μέλλει
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και πάλι θ’ αναστηθεί
για να φωτίζει την οικουμένη έχει αποστολή
ματαιοπονούν όσοι την θέλουν σκλαβωμένη
ξένοι και δωσίλογοι που μας την άρπαξαν
από την αγκάλη θα τους την πάρουμε
σύντομα και πάλι
απελευθερωμένη και πιο αποφασιστική
10/6/2016
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ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΩΣ

Η Ελλάδα ένα αμπέλι, μια ελιά ένα καράβι
κι’ αν ακόμη πέσει στο σκοτάδι
ελιές στα βουνά και στα νησιά
δεν θα σβήσει στο κανδήλι μας το λάδι
αν έχουν οι Έλληνες καρδιά κι’ αν είναι
ενωμένοι μια γροθιά τίποτα δεν μας σκιάζει
Έρχονται και φεύγουν φίλοι και γνωστοί
πάντα μένουν οι γείτονες εχθροί μας
από δόλιους συμμάχους αν λαβωθείς
οι γενοκτονίες δεν φεύγουν και οι σφαγείς μας
Αν κάποτε νοιώσεις καταβεβλημένος
θυμήσου ότι κάποτε ήσουν ακμαίος και γενναίος
με κάρβουνο μοιάζει το αφεντικό
σε καίει όταν είναι αναμμένο
σε μουτζουρώνει όταν είν’ σβηστό
γι’ αυτό νάχεις το πνεύμα ορθό και μετρημένο
και ποτέ μην αντιδράσεις εν θερμώ
«Εταίρος» Ευρωπαίος και Νατοϊκός
πιο δόλιος από εχθρός
Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις
τόλμη θέλει φρόνηση και ηθική
το μυαλό σου να δουλεύει σαν άριστος υπολογιστής
τα προνόμια μη σε πλανέψουν ούτε
η πρόσκαιρη αμοιβή
Το αποτέλεσμα κρίνει τον ηγέτη
και όχι η μικροπολιτική
Αν κάτι δεν το ονειρευτείς και δεν σου αρέσει
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δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί
το όνειρα πριν κοιμηθείς που βλέπεις
το έργο του να ξεκινήσεις μόλις φέξει
Ο έρωτας είναι σαν την γρίπη
πιάνεται από τα μάτια και όχι από την μύτη
πριν σε ρίξει στο κρεβάτι
άνοιξε τα μάτια σου πριν την αρπάξεις
κάποια αιτία θα υπάρχει
σύμφωνο συμβίωσης ποτέ μην υπογράψεις
Οι πολιτικοί αλήθεια δεν ξέρουν τι θα πει
τα κόμματα γίναν συμμορίες
να πλουτίσουν πάνε οι πιο πολλοί
μερίδιο δίνουν και στις διεθνείς μαφίεςΟ δημοσιογράφος μια ζωή για πράγματα ομιλεί
που ελάχιστα γνωρίζει
για άλλα που ξέρει τα αποσιωπά επιμελώς
δεν τον συμφέρει να τα πει και «παπαγαλίζει»
το ποίμνιο βελάζει πριν πάει προς σφαγήν
και κείνος αδιάφορα σφυρίζει
Η λογική διαφέρει από τη θρησκεία
το δόγμα καταπολεμά την ελευθερία
σαν τον Ήλιο που φωτίζει το φεγγάρι
όταν ο ήλιος δύσει
μας έφεραν το μεσαιωνικό λυχνάρι
Αλλοίμονο αν είσαι νιός συντηρητικός
άνδρας και δεν έχεις ακόμη ωριμάσει
ηλικιωμένος να το παίζεις «τζόβενο» και
επαναστατικός και να αυθαδιάζεις
και στα στερνά σου άφεση να ζητάς αμαρτιών
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από αγύρτη ιεράρχη
είναι σαν να προσλάβεις το διάβολο
ηθική να σε διδάξει
Μετριοφροσύνη είναι αρετή
ενίοτε όχι και τόσο αθώα
τον άλλον ενθαρρύνεις σιωπηρώς να σε παραδεχθεί
ότι εσύ το κουτί κλειστό κρατάς της Πανδώρας
χωρίς εσύ να το διατυμπανίζεις ούτε να το παινευτείς
τον άλλον βάζει να σου μεταφέρει τα δώρα
Αν πλούσιος διψάς να γίνεις
το χρήμα φιλαργυρία θα σου δίνει
της ευδαιμονίας η συνταγή είναι απλή
αν τις επιθυμίες σου στα αναγκαία περιορίσεις
πλούσιος θα νοιώθεις και θα ευτυχίσεις
με την αγάπη σε πελάγη ευδαιμονίας θα κολυμπήσεις
Μην τα βάζεις με κρετίνο ή με πολυλογά
σίγουρα θα σε κοντύνει στα δικά του μέτρα και σταθμά
με τα όπλα του θα σε πολεμήσει, θα σε δυσφημήσει
άσκοπα τα επιχειρήματα σου άχρηστη η ευφυΐα σου
δεν θα μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις
από δαύτον μακριά
Αν την πατρίδα μικρότερη παραδώσεις
αν στον εχθρό την χώρα σου προδώσεις
αν στον πολίτη φορτώνεις τα σπασμένα
αν ο νέος μεταναστεύει για να εργασθεί στα ξένα
αν πάτρια εδάφη παραδώσεις χωρίς να πολεμήσεις
τότε δεν είσαι ελεύθερος πολίτης
ραγιάς γεννήθηκες ραγιάς θα ζήσεις
24/2/2016
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΠΗΔΑ

Δεν μπόρεσε του Ποσειδώνα το καμάκι
του τοκογλύφου να χαλάσει το στομάχι
να μπήξει το παλούκι ο Οδυσσέας
στων Λαιστρυγόνων και λακέδων την παρέα
Υπάρχουν όρια στο μυαλό του ανθρώπου
που δεν τολμάει να τα περάσει στο λογικό του
έχει ο πληθυσμός γεράσει
δύσκολα το όριο να διαβεί και να δράσει
με τη μοίρα του έχει συμβιβαστεί
έχασε το δαιμόνιο της φυλής το παλιό μεράκι
φοβάται τον κατακτητή να αδειάσει
Η ευδαιμονία είναι ο τελικός προορισμός
θέλει Φρόνηση, Ανδρεία και Δικαιοσύνη
πρόσκαιρος και βλαβερός ο κατευνασμός
φέρνει πόλεμο, σκλαβιά και όχι ειρήνη
Η ανδρεία μόνιμος σου νάναι συνοδός
το μέτρο ενάντια στον ευδαιμονισμό
ως το τελευταίο σου ταξίδι
ο συμβιβασμός δουλεία είναι και οδύνη
εκτός και η αδυναμία σου σε φοβίζει
Στα λεφτά την ευτυχία μη στηρίξεις
γιατί αυτά από σπίτι κυλάνε σε σπίτι
θα διαψευστείς όσο κι’ αν προσπαθήσεις
εκτός και γίνεις κλέφτης, λωποδύτης και αδικήσεις
με το νόμο δεν θα μπορέσεις να πλουτίσεις
Χωρίς αξίες και ιδανικά
άθυρμα είσαι στου ποταμού την κοίτη
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την ευδαιμονία θα αποκτήσεις
όταν στη ζωή πολύ μοχθήσεις
την πατρίδα τιμιότερο και οσιότερο να θεωρήσεις
Εύκολα έναν άνθρωπο σκοτώνεις
ευκολότερα μια κοινωνία εξουδετερώνεις
όταν τους στερήσεις την εργασία
και τους ρίξεις ανεργία
όταν του λες: «η εργασία σου δεν έχει αξία»
όταν της στερήσεις την Ελευθερία
τα ιδανικά και τα θεία
και όταν τη λαϊκή κυριαρχία αγνοήσεις
σαν πολίτης έχεις αυτοκτονήσει
Ποτέ δεν θα φθάσεις τον αντικειμενικό σκοπό σου
όταν σπαταλάς την ενέργεια στον φατριασμό σου
καταστρέφεις την πατρίδα και τον εαυτόν σου
όταν γίνεσαι οπαδός τους
και όταν τον άξιο στραγγαλίζεις για λογαριασμό τους
Τιμή στους πρωτοπόρους που Θερμοπύλες κρατάνε
με δόρατα και ασπίδες
στους λίγους-εκλεκτούς που δεν φοβούνται
μάχες και καταιγίδες
Λεωνίδα με τους 300 τις εσωτερικές κράτα Θερμοπύλες
με άλλο όνομα νεκρανασταίνουν την Περσία
να εισβάλει στην Ευρώπη η Τουρκία
το Αιγαίο η καρδιά μας Θεμιστοκλή
τούτη τη φορά ισλαμοφασιστικούς φέρουν μανδύας
«ζωτικό έδαφος» ζητούν μετά μανίας
και ενώ στίφη εισρέουν με μαντίλες
καθώς ανοιχτές βρίσκουν τις πύλες
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οι ισχυροί της Γης ενθαρρύνουν τον εισβολέα
παρέδωσαν και τη Μακεδονία μας την ωραία
τη Θράκη και τα νησιά μας Μιλτιάδη και Θησέα
τέλος στου κατευνασμού την κλεψύδρα Πελοπίδα
και συ Αλέξανδρε στη μητέρα των μαχών πήδα
Ανατολή και Δύση η ίδια προδοσία!!
μόνη η Ελλάς του ελευθέρου κόσμου προμαχούσα
πρωτοστατεί, τούτο το έργο το ξαναείδα.
12/11/2016

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πεδίο δράσης η ζωή ένας αγώνας
μη παρασυρθείς από της εποχής
τα δόγματα και την εύκολη «κονόμα»
λίγοι στις μέρες μας οι λάτρεις της σκληρής δουλειάς
ελάχιστοι γνωρίζουν την ιστορία της
Τρωαδίτικης αγριοσυκιάς και της καβοκολώνας
έχει αξία κι’ ας έχει μείνει μια κοτρόνα
Όποιος αγωνίζεται είναι ο νικητής
όποιος φοβάται προκαταβολικά έχει ηττηθεί
ακόμη κι’ αν χάσεις μια μάχη είσαι κερδισμένος
εκείνος που παραδίδεται είναι ο χαμένος
ακόμη κι’ αν το τομάρι του γλυτώσει
εσαεί θάναι ντροπιασμένος
Ο Έλληνας έχασε τον εαυτόν του τον 3ον μ.Χ. αιώνα
και δεν τον βρήκε ακόμα
άλλαξε θεούς άλλαξε και γλώσσα
και τώρα της γενιάς του έσβησε τα φώτα
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Του έμαθαν ανεστραμμένη την ιστορία
γενοκτονία του κάνουν σε κάθε ευκαιρία
απαγορεύουν τη διδαχή της πατριδογνωσίας
χωρίς σύνορα του έμαθαν να επιβιώνει
η κάθε πατρίδα να τον αφομοιώνει
λάθη να κάνει και να μην τα διορθώνει
και της παρέας να γίνεται ο «πρόθυμος» και το κωθώνι
Τώρα μπαίνουν μυριάδες λάθροι στο περιβόλι
σε χωματερή μας μεταβάλλουν της Νέας Τάξης
οι διαβόλοι
ό,τι έκαναν το 1453, 1821, 1922 κάνουν και πάλι
πληθυσμιακή αλλαγή στην Ελλάδα ξεπροβάλλει
Τη Συνθήκη της Λωζάνης στα παλαιά της υποδήματα
η γείτονα την βάζει
ζούμε σε κόσμο που ραγδαία αλλάζει
αστακός η Τουρκία ηττοπαθής η Ελλάδα ξεπροβάλλει
πως ο Έλληνας να κλείσει μάτι; Θαρρείς και τον χτύπησε
του Ποσειδώνα το καμάκι
Από τη Μυθολογία δεν αντλεί φαντασία και ηρωισμό
λοιδορούμε το πάνθεον των Ολύμπιων θεών
δεν μετέχουμε των τραγουδιών
και των παραδοσιακών χορών
την πατρώα θρησκεία κατηγορούμε σαν «ειδωλολατρία»
μας μπόλιασαν με τον Αβραμικό «ιό»
μας μετέβαλαν σε «δηλωσία»
και εμείς τι να κάνουμε;
Προπάτορα τον κάναμε δια της βίας
ακόμη δεν ήλθε κάποιος Ηρακλής
την κόπρο του Αυγεία να μας καθαρίσει
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και η φυλή μας πελαγοδρομεί μεταξύ ανατολής και δύσης
μεταξύ θεοκρατίας και ιδεοκρατίας, δογματισμού και βίας
ώσπου τελικά στων μνημονίων τον ρίξαν τη δουλεία
Λίγοι Ελληναράδες δίνουν το «παρόν»
αρκετοί πάνε έξω κι’ άλλοι λιθοβολούν τον Ελληνισμό
Τι θα απογίνει η Ελλάδα μας σε μια 30ετία;
ουδόλως απασχολείται η ανθελληνική μας ηγεσία
μια ιδιότυπη χώρα παρίας με ισλαμικό πληθυσμό
με διαμελισμένη την εθνική της κυριαρχία;
καθότι πας ανήρ ξυλεύεται πεσούσης της δρυός
Σέρνεται υπό κατοχή σε βαριά δουλεία
στην περιδίνηση μεταξύ χρέους και ανεργίας
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας
χωρίς σχέδιο αναπτυξιακό, με φτώχεια και δυστυχία
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο και στην ψυχή
του Έλληνα η απελπισία
από τους ξένους μην περιμένεις σεβασμό
τα κράτη δεν έχουν φιλία, συμφέροντα έχουν,
αγνωμοσύνη και αλαζονεία
Ο τράχηλος του Έλληνα
αντέχει το ζυγό ένεκα μετάλλαξης
καιρός σε νέους δρόμους να κάνει επαναχάραξη
την ένδοξη του λησμόνησε ιστορία με την ψευδολογία
Ακόμη και τον άρτο του τον δίνουν λιγοστό
υποσχέσεις τον χορταίνουν οι πολιτικοί ανελλιπώς
ψέματα και αερολογία
Τελείωσε ο Έλληνας ο Δον Κιχώτης
τώρα δεν κάνει πράξη πια τα ’ΟΧΙ’
βολεύεται με το ‘ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ’
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όμηρος για την επιβίωση και την κατσαρόλα,
λατρεία στο κόμμα, στα κανάλια της διαπλοκής
και στην ελλιποβαρή φρατζόλα
πολίτης της παρακμής
14/11/2016

ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΕΝΤΕΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ

Μια τρέλα είναι η ζωή
και όποιος λίγη τρέλα δεν κατέχει
τις Μινωικές και Μυκηναϊκές του
ρίζες περιφρονεί
και από του Διόνυσου τον οίνο απέχει
Τρελός ο Γέρος του Μοριά
τρελή και η Μπουμπουλίνα
για τον Αγώνα έδωσαν το παν
πριν τη μάχη γλεντούσαν με κλαρίνα
Τρελοί και οι Υψηλάντηδες
τρελοί και οι Σουλιώτες
τη λευτεριά προτίμησαν
παρά του Αλή-Πασά να γίνουνε στρατιώτες
Τρελοί Ματρώζος και Κανάρης στα Ψαρά
τρελός και ο Κουντουριώτης
στο κυνηγητό τον Τούρκικο πήρε στόλο
στα Δαρδανέλια τον έκλεισε
του έκοψε τον «κώλο»
Τρελός και ο Λεωνίδας των Θερμοπυλών
τρελός και ο Μαραθωνομάχος Μιλτιάδης
αν έλλειπαν τέτοιοι τρελοί
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σαν τον φιλόσοφο Σωκράτη
η Ελλάδα θα είχε πάψει να υπάρχει
υπόδουλοι θάταν και οι Ευρωπαϊκοί λαοί
χωρίς τον Θεμιστοκλή τον Σαλαμινομάχο
σκλάβοι θα έμεναν εσαεί στο Ασιατικό σουλτανάτο
η Ελλάς τότε είχε πυγμή
ήταν το σημερινό ΝΑΤΟ
Τρελός και ο Μεταξάς που είπε ΟΧΙ
Σαν τρελός πολέμησε ο Έλληνας στρατιώτης
με εφ’ όπλου λόγχη
οκτώ εκατομμύρια λόγχες αντιμετώπισε μπροστά του
«ΑΕΡΑ» φώναξε με όλα τα δυνατά του
και το πυροβολικό μας στο καζάνι των Ιταλών
έριξε τα βλήματα του και διέλυσε τη στρατιά τους
Τρελός και ο Γρίβας Διγενής
ταπείνωσε την Αγγλική Αυτοκρατορία
αδίστακτη η Ελισάβετ Β’ αιμοσταγής
εκτέλεσε τα παλικάρια
που μάχονταν για ελευθερία
Τρελοί και οι ήρωες της ΕΛΔΥΚ
(Σταυρουλόπουλοι, Αλευρομάγειροι κι’ άλλοι τολμηροί)
στις θέσεις τους ακλόνητοι πολέμησαν με αυτοθυσία
για νάναι σήμερα η Λευκωσία Ελληνική
η Κύπρος μας έπεσε από προδοσία
Τρελή και η Μαρία Κάλλας η μέγιστη αοιδός
τρελός και ο εφοπλιστής Ωνάσης ο Σμυρνιός
τρελή η Βέμπω, ο Θεοδωράκης, Ζαμπέτας,
Τσιτσάνης και λοιποί
τρελοί και οι Έλληνες που διαπρέπουν στην αλλοδαπή
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και ο Καζαντζάκης, Σικελιανός και… Βαμβακάρης
και της φυλής μας κάθε κρυφό καμάρι
Θεότρελος ο Αλέξανδρος Έλλην βασιλιάς της Μακεδονίας
μέγιστο εκπολιτιστή τον ανακήρυξαν όλοι στην Ασία
υπέρμαχος τώρα στέκει και άγρυπνος φρουρός
για της Ελλάδος την δόξα και την Ελευθερία
Τέτοιους τρελούς θα βρεις νεοσουλτάνε στα χώματά μας
αν τολμήσεις πόδι να βάλεις στα νησιά μας
τότε θα υπογράψεις την Συνθήκη των Σεβρών
Κωνσταντινούπολη, Ιωνία, Ίμβρο, Τένεδο δικά μας
Κι’ αν στο τρελοκομείο τελικά από απόγνωση βαδίσεις
κάτι τρελούς πιλότους και καταδρομείς
στο Αιγαίο θα συναντήσεις
τέτοια ξευτίλα που θα υποστεί η αφεντιά σου
στην αγχόνη σαν τον Μεντερές θα καταλήξεις
στα στερνά σου!!!
4/12/2016

ΒΡΗΚΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Την προσωπική μου θα σας διηγηθώ
την ιστορία
τόσο απλή που θα θεωρηθεί
κοινοτυπία
προς θεού μην την εκλάβετε
περιαυτολογία
το μυστικό σας αποκαλύπτω
της ευτυχίας!
Ας έλθουμε πάραυτα στο θέμα

57

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

κι’ ας φθάσουμε από την αρχή στο τέρμα
εκείνο που σήμερα λείπει
δεν είναι ψωμί, φαί
-όπως εμείς στην κατοχήακόμη και στα αρχοντικά κατοικεί
η δυστυχία και δεν έχουν ευτυχήσει
Οι πιο πολλοί κυνηγούν το χρήμα
άλλοι τα μεγαλεία και θέσεις υψηλές
και άλλοι τραπεζικές καταθέσεις παχυλές
στα παιδιά κανείς δεν επενδύει
ούτε τα προσέχει και για ηθική πέρα βρέχει
στο δάσκαλο τα αφήνει και ό,τι θέλει
το παιδί ας κάνει
λες και του δάσκαλου είναι ο βλαστός
κι’ αν ξεραθεί θα τον μαράνει
Σύντομα ξεσπάει η θεομηνία
το ένα στα ναρκωτικά
το άλλο στην αναρχία
κατάθλιψη και μελαγχολία στο σπίτι
δύο παιδιά στην ανεργία
από την σύνταξη του παππού
να ζήσει
Η καλύτερη επένδυση
δεν είναι στα λεφτά ούτε στα παλάτια
αγωγή και παιδεία δώστε στα παιδιά
του βίου τους η κάλλιστη πραμάτεια
Το παιδί θέλει αγάπη
χρήμα άφθονο δεν πρέπει νάχει
με το παράδειγμα σου να το διδάξεις
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όχι δάσκαλε που δίδασκες
και νόμο δεν εκράτεις
αυτονομία και πειθαρχία
να του εμπεδώσεις
πολλά χρήματα μην του δώσεις
και καλούς τρόπους να τους μάθεις
στη σκληρή εργασία από μικρά να μπάσεις
με νουθεσία μέσα από το διάλογο να τα πλάσεις
Αυτά εκ πείρας σας τα λέω ασμένως
πατέρας είμαι τρισευτυχισμένος
ευχές στον γιό μου οδοντίατρο όταν μασάω στέλνω
στον άλλο τον «αμερικάνο»
όταν φοράω τα δώρα του χίλιες ευχές του κάνω
στην οθόνη όταν τους βλέπω ξανανιώνω
Χαρές στο αεροδρόμιο οσάκις τους ανταμώνω
με κατήφεια και νοσταλγία τους κατευοδώνω
τον εγγονό μου Κωνσταντίνο η ευχή μου στέλνω να
τον συντροφεύει
σε σχολείο αριστούχων στο Σικάγο πάει
«αίεν αριστεύειν»
τις λαμπρές εγγόνες μου ευχούλες τις φορτώνω
όταν με ρωτάνε: «παππού τι κάνεις»
το χάρο ξεγελάω και ξανανιώνω
κάθε μέρα στο θείο Σύμπαν λέω Καλημέρα
στο βάδισμα την οργόνη ρουφάω του αιθέρα
στα σκυλάκια πρωί και βράδυ σφυρίζω στον αέρα
κι’ αυτά με γαυγίσματα σαν να μου λένε
«γέρο σε ακούσαμε σταμάτα τώρα τη φλογέρα»
Την σύντροφο μου ευχαριστώ
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που καθημερινά με συντροφεύει
κάθε ευχαριστία σ’ αυτήν περισσεύει
Την ευτυχία φίλοι μου
σε πράγματα απλά θα βρείτε και φευγαλέα
κάθε στιγμή κάθε λεπτό και στα ταξίδια τα ωραία
όταν ξεκινάς με μια εργασία νέα
όταν πράγματα δημιουργείς σπουδαία
αυτό που φτιάχνεις με το πνεύμα με τα χέρια
και με επίπονη εργασία
να διατηρήσεις την Υγεία με τον διαρκή αγώνα
τίποτα δεν γίνεται χωρίς θυσία χωρίς ιδρώτα
ακόμη και στην έρημο σε κάποια όαση
θα βρεις κάποιας χαράς σταγόνα
πάντα να αισιοδοξείς
και πριν σε πάρει ο ύπνος
ρώτα αν κάτι καλό άφησες στον ξύπνο
και τότε τα μάτια κλείνουν μόνα
εκεί την μέγιστη αταραξία βρίσκω και γαλήνη
η ψυχή και το έργο μας στου Σύμπαντος την κλίνη
την αιωνιότητα περιπλανιέται και στη δίνη
κάθε στιγμή κάθε λεπτό μην το αφήνεις
14/5/2016

ΓΕΦΥΡΑΙΟΙ

Πρωτοέλληνες της Κρήτης και Κύπρου Αχαιοί
από τους Δωριείς διωγμένοι
φθάνουν με τα πλοία οι Ετεοκρήτες στην Εγγύς Ανατολή
και εκεί γίνονται Φοίνικες, Παλαίστοι και Φιλισταίοι
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Αχαιοί, Δωριείς και Αιολείς, όλοι ΕΝΑ το γένος Πελασγοί
Ελληνικά φύλα με την ίδια λαλιά και αίμα
από του γενάρχη Πελασγού πήρανε σπέρμα
αιτία οι φιλονικίες για τη βίαιη φυγή
και η «όρεξη του ειδέναι» της Ελληνικής φυλής
από του σπιτιού τους το πατρικό το στρέμμα
στης έσχατης Θούλης το απώτατο ξεχύθηκαν τέρμα
Αυτά συνέβησαν σε πρώιμη προϊστορική εποχή
όταν η Κρήτη ήταν θαλασσοκράτειρα στην οικουμένη
η άγνωστη προϊστορία μας που δεν είναι χωνεμένη
πολιτισμό και πλούτο μετέφερε παντού
σ’ όλο τον κόσμο έγινε δοξασμένη
σε θάλασσες και σε μακρινούς ωκεανούς
με την «Αργώ» την πολυταξιδεμένη
στα κατάρτια τα πανιά τα φουσκωμένα
σαν τον γλάρο πετούσε στον αέρα
και οι ναύτες έτρωγαν σαρδέλα
Στην Εγγύς Ανατολή αρμονικά εκείνοι ζούσαν
και με όλες τις φυλές επικοινωνούσαν
Σημίτες, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι
και θεοσεβούμενοι Εβραίοι
με τους γηγενείς αφομοιώθηκαν
ναυτικοί, έμποροι και γεωργοί υπήρξανε γενναίοι
και με τα χρόνια ονομάστηκαν Γεφυραίοι.
Η συγκατοίκηση με σημιτικές φυλές
ριζικές τους έφεραν διαφοροποιήσεις
αέναους πολέμους Εβραίων
κατά Παλαιστίνιων και Φιλισταίων
μετακινήσεις και ο ανταγωνισμός
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Γεφυραίων κατά Δωριέων και ως σήμερα διαρκεί
όπως το ζαγάρι τον κυνηγό
ο ναυτικός Γεφυραίος τον Έλληνα ακολουθεί
έγινε Φοίνικας για να διαφοροποιηθεί
το έπαθλο για να του πάρει την πρωτιά
αλλ’ ό,τι και να κάνει ματαιοπονεί ο Έλληνας τον ξεπερνά
Ψεύτες, μοχθηροί, ύπουλοι και πονηροί
πρώτοι στην παραχάραξη και άσσοι στη φενάκη
αδίσταχτοι, ξεδιάντροποι και ποταποί
τον Έλληνα βλέπουν ανταγωνιστή με μισό μάτι
και ο Οβριός το θεοκρατικό τους μπόλιασε σαράκι
στο σκοτάδι ο Γεφυραίος πελαγοδρομεί
Μίσος για τον Έλληνα τόνους του έχει βάλει
κραταιό τον έβλεπαν όπως εμείς τον πλανητάρχη
παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Γεφυραίος
να τον φθάσει
στο εμπόριο θα τον φθάσει και θα τον ξεπεράσει
στο πνεύμα υστερεί καταφανώς και δεν του βγαίνει
Η Τύρος τίποτα δεν πρόσθεσε στον πολιτισμό
και τώρα κείται βυθισμένη
εμπορικές άφησαν πλάκες με παραγγελιές
ψευδεπίγραφες προς εξαπάτησιν της οικουμένης
Είπαν μυθεύματα κάθε λογής και ψευτιές
διαστρέβλωσαν ιστορία και προϊστορία
των συμφώνων τάχα οι Φοίνικες δημιουργοί και εφευρέτες
χάρις στο «δοκεί μοι» (νομίζω) περί «φοινικικών συμφώνων»
στον Ηρόδοτο στηρίχθηκαν οι ψεύτες
από μια ανακρίβεια της ιστορίας περί συμφώνων
και ας είχαμε αλφάβητα πολύ πριν
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από τους Φοίνικες όπως όλοι συμφωνούν και
πρόσφατα ο τέως πρόεδρος της Ακαδημίας ομοφώνως
Πρώτος και καλύτερος Ιώσηπος, Μπερνάλ και άλλοι
σκαρπέλα πανεπιστημιακοί, αργυρώνητοι «ειδικοί» και
δημοσιογράφοι-ξενολάγνοι και παπαγάλοι
ο Οβριός τον Φοινικισμό δεν άργησε να αδράξει
στη Γη Χαναάν γεννήθηκε ο πολιτισμός θα φωνάξει
φυλή γιδοβοσκών, το θεοκρατικό σινάφι
Φοίνικες Γεφυραίοι και Ελληνόφωνοι Εβραίοι
όπου κι’ αν τους ψάξεις μίσος κατά του Έλληνα
θ’ αδράξεις
αποδομούν τον πολιτισμό και τα ένδοξα μας κλέη
το λαό μας ροκανίζουν σαν πεινασμένοι αρουραίοι
Γενοκτονούν για πολλοστή φορά την Ελλάδα
μέχρι θανάτου αρμέγουν την ισχνή μας αγελάδα
έφαγαν τον Καποδίστρια πήραν τα ηνία
έκτοτε ανθέλληνες βάζουν στα υπουργεία
Ελληνόφωνοι μας κυβερνούνε Γεφυραίοι
Κι’ εμείς απονήρευτοι, βλάκες και μοιραίοι
τους θεωρούμε Έλληνες ενώ είναι μισέλληνες Εβραίοι
(ωστόσο υπάρχουν και πολλοί έντιμοι Εβραίοι ωραίοι)
τις πύλες άνοιξαν να εισβάλλουν
εκατομμύρια ισλαμιστές λαθραίοι οι Γερμανοί
μας επιβάλλουν
το νόμο του Ισλάμ να μας βάλλουν.
Από τα κόμματα-συμμορίες αν δεν απαλλαγούμε
στην διασπορά τα Ελληνόπουλα
-για να γλυτώσουνε- θα ζούνε ίσως και σε γκέτο
να μας βάλουν για να διατηρηθούμε
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Έλληνες!!! να ελευθερωθούμε μπορούμε αρκεί να
ενωθούμε γιατί αν δεν ενωθούμε θα χαθούμε
31/1/2016

ΕΡΗΜΗ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Γιάννης Μάζης: «Είμαστε ένα εμιράτο στο χαλιφάτο του ISIS»
Ερήμωσε η γειτονιά
τα παιδάκια έφυγαν άδειασε η αλάνα
οι φωνούλες τους χάθηκαν ξαφνικά
ούτε παιδάκια βλέπεις έξω
δεν τα κράζει πιά η μάνα
Αυτός Έλληνας μεροκαματιάρης
με πέντε παιδάκια στο αντικρινό δυάρι
η οικογένεια ζούσε λιτά με ευπρέπεια
παρότι φτώχεια με το φτυάρι
αλλά είχε αξιοπρέπεια
Αμέριμνα τα παιδάκια παίζανε
στην αλάνα
έφτιαχναν σπιτάκια, έπαιζαν μπάλα
καβαλούσαν πατίνια
τι κι’ αν δεν είχαν βίλλα με πισίνα;
ήταν ευτυχισμένα με ό,τι είχαν εκείνα
Κάθε απόγευμα περπατούσα
από κείνο το μέρος
και πάντα ευγενικά με χαιρετούσαν
ιδιαιτέρως
«γεια σου παππού» μου έλεγαν
όταν με συναντούσαν
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και εγώ φιλικά: «γειά σας καλά παιδάκια»
τους απαντούσα
Κάποιες φορές είχαν την περιέργεια
και με ρωτούσαν
γιατί παππού κάθε απόγευμα περπατάς
εσείς γιατί παίζετε παιδάκια τους ρωτούσα;
κι’ αυτά «γιατί μας αρέσει το παιχνίδι»
όλα στο σύμπαν τρέχουνε παιδάκια
ό, τι κάθεται βρωμάει
και ό, το κινείται μυρίζει
και γελούσαν σαν το παρδαλό κατσίκι
Τούτο το καλοκαίρι είδα την αλάνα αδειανή
υπέθεσα ότι λείπουν σε κάποια εκδρομή
αλλά και τις άλλες μέρες του τάφου η αλάνα σιωπή
τότε μου μπήκαν στον κόρφο ψήλοι
Μια κακιά προαίσθηση ότι κάτι είχε συμβεί
ρωτώ κάποια γειτόνισσα να με πληροφορήσει
που πήγε η οικογένεια η πολυμελής και αν θα γυρίσει…;
κι’ αυτή μου απαντά «έφυγαν από εδώ»
περισσότερα δεν ήξερε να με διαφωτίσει
«πάντως είπαν ότι δεν θα ξαναγυρίσει»
Μήπως δεν πλήρωναν το νοίκι;
μήπως πιο ευρύχωρο βρήκαν αλλού σπίτι;
μήπως έφυγαν για το εξωτερικό;
μήπως έμειναν άστεγοι λόγω χρεών;
ερωτηματικά αναπάντητα προς το παρόν
Έφυγαν μου είπαν προς άγνωστο προορισμό
αυτά ήταν Ελληνόπουλα δεν έχουν προστασία
αν ήταν «προσφυγάκια» θα είχαν στέγη, επιδόματα
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και ρουχισμό, θα είχαν μέριμνα από ΜΚΟ
όχι την κρατική αδιαφορία
στοργικά θα τα φρόντιζε η Πολιτεία η Ελληνική
και η Βρυξελλαρία, ή έστω η Ορθόδοξη Εκκλησία
Στις μέρες μας έγκλημα να είσαι γηγενής
εθνικιστή σε κατηγορούν και εγκληματία
σου αμφισβητούν γλώσσα, θρησκεία, ταυτότητα
και ιστορία είν’ από την ανάποδη η παλιά
κομμουνιστοφοβία μόνο που τώρα κυνηγάνε τον εθνικιστή
στους λάθρους δίνουνε λεφτά
στους νόμους έχουν ασυλία
στη διάθεση του Στρατού η περιουσία
Ξέφραγη αλάνα η Ελλάς ύποπτη τούτη η σιωπή
παρότι γίνεται ληστεία
κι’ αν παραπονεθείς σε πιάνει ο νόμος για ρατσιστική βία
Ανάπτυξη ακούμε αλλά αυτή αργοπορεί
τη δυσβάσταχτη φοβάται την φορολογία
φεύγουν οι νέοι
παντού ανασφάλεια και ανεργία κυριαρχεί
Αραχτοί οι μεγάλοι στον καναπέ
ψαρομένοι από τα κανάλια και τις συμπλοκές
ξένοι κούκοι γεννούν αυγά
στις άδειες φωλιές της Ωγυγίας
άλλοτε έσφυζε από πουλιά
σε λίγο η αλάνα δεν θα είναι Ελλάς
χώρος κάτι σαν «Ελλαδιστάν» χωρίς Ελληνισμό
και Δημοκρατία
13/6/2016
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ΕΥΓΕ ΤΖΙΝΙ

Φράζουν τους δρόμους δημιουργούν αδιέξοδα
τοκογλύφοι μας υπερφορολογούν
και μας παίρνουν τα έσοδα
λύση πέραν της επιβληθείσας μάλλον δεν θα βρεις
κι’ αν λύση εθνική επιλέξεις
θα σε πουν εθνικιστή κορώνα γράμμα
τη σταδιοδρομία σου θα παίξεις
και θα λερωθείς
Τυχερός αν θα ξεμπλέξεις
ο υπόκοσμος των «μίντια» θα σε λασπώσει
και θα στης βρέξει
με δηλητηριώδη βέλη θα σε ρεζιλέψει
κι’ αν επιμείνεις η διεθνής μαφία
ίσως να σε μακελέψει
Την λύση κατέχει μόνον το «ιερατείο»
κι’ αν προσπαθήσεις να το υπερβείς
σίγουρα στο σφαγείο θα βρεθείς
ή σε κάποιο ψυχιατρείο
λύσεις ‘προκάτ’ εκτελούν οι πολιτικοί
και ο κόσμος πάει κατά διαβόλου
σε κάποιο πολεμικό ταχυσφαγείο
Κι’ αν λύση ψάχνεις σε τοπικό επίπεδο να βρεις
κάλεσε μια ΜΚΟ συμβουλές να σου δίνει
ανοίξτε τα σύνορα χαρμάνι να γίνουν οι λαοί
μόνο το Ισραήλ αμόλυντο να μείνει
Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε
όλοι της γης οι κολασμένοι στην Ελλάδα
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να αποβιβαστείτε και να μείνετε
Μουζάλες και η φιλάνθρωπη κ. Ζολί
θα σας επισκεφθούν πολλοί
με καθρεφτάκια και χάντρες ο Έλληνας αυτοκτονεί
κι αν δεν σ’ αρέσει γηγενή
κάνε ψιλοκομμένο «τουμπεκί»
στον George Soros φέρνει οικονομισιές
και στους χωρίς στέμμα ολιγάρχες
σε Ευρώπη και Αμερική
Όλα υπακούουν στο «πολιτικώς ορθόν»
τη Βαρντάσκα «Μακεδονία» αποκαλέσαν,
κατά τρόπον αυθαίρετον και αντι-δεοντολογικόν
κλεψεπίγραφο όνομα της δώσαν
αν τολμήσεις να την πεις αλλιώς
πας χαμένος θεωρείσαι «ακροδεξιός»
και σε τελειώσαν
Μακεδονία γη ιερή και αιματοβαμμένη
κανείς στους ‘γύφτους’ δεν μπορεί
να την παραδώσει πισθάγκωνα δεμένη
χωρίς ο λαός να έχει εκφραστεί
γη δοξασμένη δεν θα επιτρέψουμε να την προδώσει
όταν στην Αμφίπολη ο Αλέξανδρος εμφανιστεί
την Παιονία θα προσαρτήσει επανελληνισμένη
τότε οι Σκοπιανοί θα γίνουνε δεκτοί,
της ημετέρας παιδείας πεπαιδευμένοι
οι σημερινοί ψευτομακεδόνες όντως είναι εξαπατημένοι
Τώρα γιατί μυξοκλαίς;
δύσκολα θα σωθεί η Ελλάς όπως λες εκτός
κι’ αν σύσσωμος ο Ελληνισμός συνεγερθεί
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εσύ δεν την παρέδωσες στον πιτυοκάμπτη Σίνη;
ο Σκίρωνας εδώ και δεκαετίες δεν την τεμαχίζει;
Τι κάνουν οι πολιτικοί προδότες στη Βουλή;
στης Κακιάς Σκάλας την κλίνη
και δεν άκουσες τις κραυγές
τόσα χρόνια δεν άκουγες τις οιμωγές και την οδύνη;
για λίγα ευρώ, σου πήραν την ψυχή και την φήμη
και τώρα εκουσίως παραδίδεις
της Μακεδονίας το δαχτυλίδι
την Παιδεία σου απεμπόλησες
και τη συλλογική σου μνήμη χωρίς ευθύνη
παραμέλησες στρατό και ναυτικό
τα στρατόπεδα στα «hotspots» τώρα παραδίνεις
τη Θράκη από καιρό παρέδωσες στο μουεζίνη
σε λίγο χωρίς πατρίδα περιπλανώμενος Ιουδαίος
θα έχεις μείνει. Εύγε τζίνι!!!
18/3/2016

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Ενέργεια τα πάντα και τα εντός και τα εκτός
και τα αγνάντια με δονήσεις από τα κβάντα
συμπυκνώσεις της ενέργειας τα σώματα στο χώρο-χρόνο
στερεά φαίνονται αλλά άδεια είναι ταυτοχρόνως
κι’ όμως η κούφια ύλη μας σαγηνεύει
ψευδαίσθηση της όρασης μας που λαθεύει
Και εμείς και η Γη και ο Ήλιος και οι Γαλαξίες
σώματα ενεργειακά με ορισμένης λήξεως ημερομηνίες
σε μια αιωνιότητα που αλλάζει τα πάντα
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αμετάβλητη μόνον η κομματοκρατία
σαν τα φίδια της Κασσάνδρας
Κόσμοι πολλοί, «Σύμπαν» μόνο ένα
δεύτερο Σύμπαν δεν υπάρξει
ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει εντός του είναι στοιβαγμένα
και αυτά που λένε σύμπαντα είναι κόσμοι
το Σύμπαν ίσο είναι με τον εαυτόν του
και στους κόσμους άρχει σαν το αφεντικό τους
Οι ατελείς αισθήσεις μας είναι που λαθεύουν
την ύλη θεωρούν πραγματική και την λατρεύουν
όμως 99.9999…% τοις εκατό κενός είναι χώρος
σαν να βλέπουμε ένα ολόγραμμα στον ουρανό
και να το θεωρούμε σώμα υλικό συγχρόνως
ενώ είναι φανταστικό σαν Τούρκικο αεροπλανοφόρο
Τη στερεά ύλη συμβατικά την καταλαβαίνουμε
αν εισχωρούσαμε σε βάθος και εμβαθύναμε
ένα κενό θα βλέπαμε και άπειρα σωματίδια
να στροβιλίζονται κβαντικά
ένα τρομερό σε πολυπλοκότητα σωματιδίων δάσος
τρόμος θα μας έπιανε αν γίνονταν ορατά
θα αρνιόμαστε να ζήσουμε σ’ αυτό το βάλτο
όμως η οικονομία της φύσης μεριμνά
να μη βλέπουμε το βάθος παρά μόνο το πιάτο
και αυτόν που μας κυβερνά
Η ζωή μας θα γινόταν μαρτύριο
αν της φύσεως βλέπαμε το κρυφό μυστήριο
γι’ αυτό ατελείς η θεία πρόνοια μας έχει κάνει
όποιος την αλήθεια δει κατάματα θεός θα γίνει
και δεν θα πεθάνει
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Της ύλης τη δομή δεν την βλέπεις αλλά νομίζεις
απατηλό βλέπεις είδωλο της με την ατελή όραση σου
το κενό και τα αιωρούμενα σωματίδια δεν τα ξεχωρίζεις
αυτά μας είπαν ο NielsBohr και της φυσικής
οι σοφοί μαικήνες
στην δομή εισχώρησαν του ατόμου
και διατύπωσαν τις αλήθειες εκείνες
Πνεύμα είσαι στο χώρο-χρόνο, δεν είσαι ύλη
ασφαλώς σε συμπύκνωση βρίσκεσαι
αλλά αυτή με τον καιρό σβήνει
κι’ όμως υλιστικό όν σε έχουν μεταβάλλει
οι «εκλεκτοί» μας φίλοι τραπεζίτες
το πνεύμα σου συσκοτίζουν της ολιγαρχίας οι τερμίτες
την ενέργεια σου να μη μεταδώσεις στους συγχρόνους
μήπως κατά της εξουσίας φθόνους βάλεις
Τα πάντα δονούνται σαν σώμα εκκρεμές
όταν οι συχνότητες στο νου μας είναι υψηλές
οι επίβουλοι αδυνατούν να μας προσβάλουν
με ενέργειες χαμηλές
γι’ αυτό ανέβαζε θετικές στροφές
για να βγεις από τις σημερινές κακοτοπιές
έσω νηφάλιος, αυτάρκης, λογικός,
ερωτική σχέση με τη ζωή νάχεις και πάντα αγωνιστικός
Τελικά είμαστε ένας παλλόμενος δονητής
όχι σαν τον «Ζανό» του παλιού καιρού
ούτε σαν του Κολωνακίου τη «φτερού»
ένα δονούμενο ον σε μια παλλόμενη ανθρωπότητα
με δονήσεις σε πνευματικούς ρυθμούς
συμπαντική μας είναι η ταυτότητα
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οι ανθρώπινοι παλμοί συντονισμένοι με τους συμπαντικούς,
από το παλλόμενο δόρυ της
πήρε το όνομα η «Παλλάδα» Αθήνα
και στην ασπίδα της φέρει τη Μέδουσα Γοργόνα
με ακτίνες πέτρωνε τους αντιπάλους της στον αγώνα
Ο κόσμος σήμερα δονείται σε συχνότητες χαμηλές
η ύλη δεν τον αφήνει να πετάξει στις κορυφές
η ανθρώπινη συνείδηση στέκει τραυματισμένη
πείνα, φτώχεια, πόλεμοι, συγκρούσεις
βία, στην ολιγαρχία είμαστε σκλαβωμένοι
Όλα αναθεωρούνται και όλα αλλάζουν
ενεργά οι πολίτες τους πολιτικούς απατεώνες καυτηριάζουν
κάτι πάει ν’ αλλάξει το παλιό ψέμα να πετάξει
η ολιγαρχία την ύλη να αρπάξει
Κι’ όμως κάτι νέο στον ορίζοντα σκάει μύτη
από το πηχτό σκοτάδι αμυδρό φως πάει να φωτίσει
ειρηνική επανάσταση φέρνει το διαδίκτυο
υπόκωφες δονήσεις παλιές αξίες ανανεώνονται
η αγάπη προς τη φύση έχει κυριαρχήσει
δημοκρατία κάθε λαός θέλει να αποκτήσει
από τους πόλεμους ο πλανήτης έχει χρεοκοπήσει
εξ’ άπαντος πρέπει να τους καταργήσει
αν δεν φύγει η ολιγαρχία, ειρήνη και δικαιοσύνη
δεν θα επικρατήσει
Η λύση δεν θα έρθει από μοναχή της
αν ενεργητικά όλοι δεν εργασθούμε για την έλευση της
τις αρχές του σύμπαντος αν δεν κατανοήσουμε
ότι πνευματική είναι η δομή μας
αν πανανθρώπινης αντίληψης
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δεν γίνουμε φορείς δεν θ’ αλλάξει η κατάσταση μας
Από ενέργεια είμαστε καμωμένοι
βαθιά στο μυαλό σου βάλτο Αριστομένη
καιρός να ξυπνήσεις και να συνειδητοποιήσεις
αδρανής τη σωτηρία σου μην περιμένεις
είμαστε όλοι αλληλοεξαρτημένοι
εκπέμπουμε συναισθήματα, ιδέες, σκέψεις
με κβαντικές δονήσεις
έρωτα, αγάπη, μίσος, κακία, θρησκευτική μνησικακία
του παρελθόντος αναμνήσεις
Νιώσε μέσα σου αγάπη, ελευθερία,
αυτάρκεια και ευδαιμονία
μη σε τρώει το σαράκι της διχόνοιας και απαισιοδοξίας
τίναξε τη λήθη με τη μνημοσύνη
γίνε γενναίος με δικαιοσύνη
δεν είναι μόνο η ύλη που θα φτιάξει τη ζωή μας
μέσα μας η άυλη ευτυχία είναι στο πετσί μας
και στις δονήσεις βρίσκεται της ψυχή μας.
Και σύ άπληστε κροίσε που ύλη μαζεύεις
ευδαιμονία στα πλούτη μη γυρεύεις,
ο ευδαιμονισμός θα σε σκοτώσει κάποια μέρα
εκτός κι’ αν σε αγαθοεργίες σκορπίσεις τα αδιανέμητα
και τα κλεμμένα
νέους πνευματικούς καρπούς να δημιουργήσεις
τότε θα έχεις πραγματικά μεγαλουργήσει
η μνήμη σου όταν φύγεις αιώνια θα ζήσει
Δόνηση και του αηδονιού το τραγούδι
δόνηση και του βουνού το αγνό λουλούδι
δόνηση και της θάλασσας το κύμα
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η γυναίκα μια δόνηση της ηδονής ποίημα
δόνηση το φως του Ήλιου
δόνηση ο έρωτας του ετέρου φύλλου
με δονήσεις στην μήτρα συνελήφθης
με θεία δόνηση στο χάος ο κόσμος μας εδημιουργήθη
όμως με καμία δόνηση
δεν μπορείς το Σύμπαν να γκρεμίσεις
γιατί α-τρεμές και στατικό, αγέννητο και δημιουργικό
είναι κατά Παρμενίδη,
να το σεβαστείς και να το ερευνήσεις
10/9/2016

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ

Τώρα που τίποτα δεν μας έχει μείνει
κι’ η χώρα μας αβοήθητη στη χρεοκοπία σιγοσβήνει
που η ελπίδα για έξοδο στη δραχμή έχει σμικρύνει
μόνο η Εθνική Ενότητα μας έχει απομείνει
κι’ αυτή με την διχόνοια τη βδελυρή
η κομματοκρατία την απομακρύνει
Αλλάζουν οι μεταπολεμικές ισορροπίες
νέα κράτη στο προσκήνιο
καινούργιες αναδύονται αυτοκρατορίες
οι ισχυροί της Γης νέες φτιάχνουν αποικίες
τους λαούς εξαπατούν
με νέα ιδεολογήματα και ψευτο-θεωρίες
και εμείς ‘ανάδελφοι’ σε τούτη την στρατηγική γωνιά
λίγοι οι βολεμένοι και πολλά τα δεινά
Ο ουρανός τριγύρω μας απειλητικά σκοτεινιάζει
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σωρειτομελανίες καταιγίδες προμηνύουν και χαλάζι
τα σύνορα η παγκοσμιοποίηση αλλάζει
τίποτα δεν είναι όπως πριν
η αναθεώρηση παντού λουφάζει
όλα δείχνουν ότι η κατάσταση προς
μεγάλο πόλεμο καλπάζει
ο κακός μας γείτονας τα όσια και ιερά μας
σε Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη παραβιάζει
προς το παρόν μόνον ο Έλληνας αεροπόρος τον τρομάζει
τα κόμματα-συμμορίες και τα ΜΜΕ
ομφαλοσκοπούν μετά μαλακίας
δεν τους νοιάζει της πατρίδος η σωτηρία
και οι έμμισθοι αναρχικοί την ίδια πάντα ασχημία
χωρίς τέλος τούτη η ‘θεσμοθετημένη’ αλητεία
ακόμη και στα αθλητικά μας σωματεία
Η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λωζάνης
το Αιγαίο σε εκρηκτικό έγινε καζάνι
το διεθνές δίκαιο σαν φλούδα πεταμένη από μπανάνα
ενωμένος αν δώσει τη μάχη ο Ελληνισμός
θα επαναλάβει το θαύμα του ’40
Τώρα που εφοδιάζονται με νέα όπλα και αεροπλάνα
αν πάμε διχασμένοι θα πέσει πολύ κλάμα
από των αδικοχαμένων παιδιών μας τη μάνα
Ακόμη και τούτες τις ώρες της μεγάλης ευθύνης
το σαράκι της φυλής να ενωθούμε δεν μας αφήνει
χωρίς ενότητα η Ελλάς δεν θα ζήσει
από τα μνημόνια αν δεν βγει δεν θα ορθοποδήσει
Ο ισλαμοφασίστας ασιάτης
εκστρατεία κατά της Ευρώπης σχεδιάζει
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προδότες με μπαχτσίσια στη Δύση εξαγοράζει
ο Ευρωπαίος αντιστέκεται στην λαθροεισβολή
και κόμματα πατριωτικά βγάζει
αλλά μόνο ευχολόγια! μέχρις εκεί
την Τουρκία δεν την ξεδοντιάζει
ο Έλληνας παρότι κάτω από την μύτη του ασιάτη
αδιαφορεί και περί άλλων τυρβάζει.
και ας κατακτούν οι λαθρομετανάστες
το δικό μας σπίτι η Ελλάδα μας «Ελλαδιστάν»
σε λίγα χρόνια θα καταντήσει
τα τουρκοκάναλα σειρές προβάλλουν
αρκεί ο καναλάρχης να κερδίσει
τον Σουλεϊμάν και Ερντογαν-σουλτάνο να εξυμνήσει
Και όμως ο απανταχού της Γης Ελληνισμός
μπορεί πολλαπλά να βοηθήσει
αρκεί να συσπειρωθεί και ενωμένος
αγώνα πατριωτικό να αρχίσει
ψήφο όμως το Αθηναϊκό κρατίδιο
δεν του έχει παραχωρήσει
Το διεφθαρμένο ως το κόκκαλο κατεστημένο
ένα κράτος διαλυμένο και προδομένο
η κομματοκρατία του έβαλε την προδοσία
αντί παγκόσμια να δημιουργήσει Αμφικτυονία
στα Σκόπια παραχωρεί την Μακεδονία
Άνδρες και γυναίκες στις Ένοπλες Δυνάμεις
ο Τούρκος εσάς δεν σας σκιάζει
φτιάξτε εφεδρεία ικανή όταν σημάνει ώρα
όλοι στην πρώτη τη γραμμή
ο Ελληνισμός δεν μετριέται με τον αριθμό
76

ΣΑΠΦΩ – ΚΟΡΙΝΝΑ • Ζ΄ ΤΟΜΟΣ

ούτε με το στρέμμα
με αγώνες κερδίζεται η Ελευθερία και με το αίμα
ο Έλληνας μεγαλουργεί με το Πνεύμα και με την
Πολεμική Αρετή!
αποζημιώσεις μας χρωστάει η Γερμανία και τις κατακρατεί
Έλληνες και φιλέλληνες απανταχού της Γης ενωθείτε
υπέρ της μητρός Ελλάδος συστρατευτείτε
για τον επερχόμενο πόλεμο υλικά και ηθικά
να προετοιμαστούμε
στους παγκοσμιοποιητές και ισλαμοφασίστες
να αντισταθούμε
τα πάτρια εδάφη να υπερασπιστούμε και τα ιδανικά μας
Και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε μόνοι
με τα μπράτσα τα δικά μας
η προδοσία των συμμάχων πάντα μας πληγώνει
η Τουρκία επιτίθεται και το ΝΑΤΟ ίση ευθύνη μας χρεώνει
ενώ κρυφά την δικαιώνει
η τούρκικη απειλή όλους τώρα μας ενώνει
όσο στα νησιά μας κελαηδάει το αηδόνι
στην απέναντι Ιωνία αντηχεί
στο Αιγαίο στήστε ένα πολιτιστικό «κανόνι»
ο λαός της Μικρασίας για τις ρίζες του να φωτιστεί
Λένε ότι έριξαν τα τείχη της ντροπής
η γραμμή Αττίλα όχι μόνο παραμένει
και στο νότο θέλουν τώρα να επεκταθεί
και στην ελεύθερη Κύπρο να επεμβαίνει
σε καραντίνα με μνημόνια
μας θανατώνουν οι Γερμανοί
και η δουλική μας ηγεσία «ναι σε όλα» συναινεί
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κατά τα άλλα οι «εταίροι» μας εχθροί
και οι «σύμμαχοι» στο ΝΑΤΟ μισητοί
Πάντα μόνη η Ελλάς κατά των βαρβάρων προμαχεί
και νικήτρια βγαίνει και δοξασμένη
σύσσωμος ο Ελληνισμός τη μάχη των μαχών περιμένει
όλοι μαζί να την δώσουμε ενωμένοι
Έλληνες ενωμένοι ποτέ ηττημένοι
το Αιγαίο από αμνημονεύτων χρόνων
Ελληνικό ήταν, είναι και εσαεί παραμένει
17/11/2016

ΖΕΙΣ ΣΕ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Δός μοι παλμό μούσα της κοσμολογίας
του Μάνου Δανέζη να γράψω τη μαγεία
της ύλης και ενέργειας το μυστήριο
με κίνδυνο να γίνω θύμα εξιλαστήριο
Ζούμε στου σπηλαίου το σκοτάδι
για τον επιούσιο μοχθούμε πρωί και βράδυ
με το φόβο του εξουσιαστή και εφορίας το χάδι
καθημερινά τη ζωή μας δυσκολεύει και μας τρομάζει.
απατηλές σκιές οι εξουσίες μας προβάλλουν
με φρικτές εντολές τα κατεστημένα μας εξουσιάζουν
Και αν από το σπήλαιο δραπετεύσεις
και στην επιφάνεια βγεις στο φως
στο σπήλαιο να ξαναγυρίσεις
την αλήθεια στους έγκλειστους να ομολογήσεις
χειρότερη έγινε η κατάσταση σε όλα τα μέρη
τα ψέματα να αποκαλύψεις στην οικουμένη
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Όταν στους έγκλειστους την αλήθεια πληροφορήσεις
θα κινδυνεύσει η ζωή σου για να τους πείσεις
τις φαντασιώσεις τους έχουν θεοποιήσει
θα σε θεωρήσουν αρνητή του θεού τους
και του κομματάρχη αρχηγού τους
θα μαρτυρήσεις για να τους σώσεις
Εσύ νομίζεις ότι τα πάντα βλέπεις
ακόμα και με τεχνολογικά γυαλιά;
τα πάντα ακούς ακόμη και με ακουστικά;
και όμως ποτέ δεν είδες του χώρο-χρόνου
την κβαντική πτυχή ούτε γνώρισες τη θεϊκή ψυχή
του σύμπαντος δεν άκουσες τη γλυκιά αρμονία
αλλά νομίζεις ότι της Γης είσαι αφέντης και εξουσιαστής
ενώ προσωρινός ένοικος είσαι στην κατοικία
Ανθρωπάκο εκ φύσεως είσαι ατελής
και όσο και αν προσπαθήσεις την απειρότητα
να καταλάβεις, το όλον ποτέ δεν θα συλλάβεις
των αισθήσεων σου την αδυναμία δεν μπορείς
να ξεπεράσεις
μόνον με τη δύναμη του πνεύματος
την Πρώτη Αιτία θα πλησιάσεις
Χρόνος στο Σύμπαν χωρίς εσένα δεν υπάρχει
στον χώρο-χρόνο σαν τον Δάμωνα και Φιντία
συνυπάρχεις
Όταν ο χώρο-χρόνος με κάποια δόνηση καμπυλωθεί
τότε υλικό σώμα κάπου θα δημιουργηθεί
Όρια στο Σύμπαν δεν θα βρεις όσο κι’ αν ψάξεις
λόγω ατελειών της όρασης σου το όριο υπάρχει
μια θάλασσα από σωματίδια ο χώρο-χρόνος είναι συνεχής
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στο συμπαντικό χάος ο άνθρωπος κολυμπάει
σαν αστροναύτης και σαν βουτηχτής πετάει
Αν την πραγματικότητα αντικρίσεις θα πτοηθείς
και θα λυγίσεις
δεν θα μπορέσεις τα χαρακτηριστικά των πραγμάτων
να ξεχωρίσεις
αραίωση και πύκνωση σωματιδίων
σαν σύννεφα τα πράγματα θα δεις
δισεκατομμυρίων
Οι αισθήσεις μας ούτε του Ήλιου το μέγεθος
μπορούν να αντιληφθούν
ακόμη και τον πύρινο δίσκο του αδυνατούν να δουν
και όμως εντός του ηλιακού πεδίου ζούμε
σε τέτοια απόσταση ώστε να ζεσταθούμε αλλά
να μην καούμε ούτε και να καταψυχθούμε
ο Ήλιος χαρίζει ζωή στη Γη μας
γι’ αυτό σαν θεό τον λάτρεψαν οι πρόγονοι μας
Διάτρητη η ύλη σχεδόν άδεια
τις οπές δεν τις βλέπουμε γιατί είμαστε στραβάδια
η οικονομία της φύσης μας προστατεύει
αν βλέπαμε τη σούπα των σωματιδίων
και την αφεντιά μας μέσα στα κόπρανα να πλέει
η ψυχή μας δεν θα σταμάταγε να κλαίει
καλύτερα να μην είχα γεννηθεί να λέει
Όλα από ενέργεια είναι φτιαγμένα
ακόμη και τα πετρώματα τα γρανιτένια
η ενέργεια που ο οφθαλμός αντλεί
στον εγκέφαλο μας επενεργεί
όλα έχουν κάποιο όριο ζωής μεγάλο ή μικρό
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δεν έχει σημασία
την ύλη και το χρώμα στερεών, υγρών
και αερίων ο οφθαλμός μας διακρίνει
η υλη κάποια στιγμή διαλύεται
το νέφος της όταν μεγαλώσει φθίνει
σε αυτήν μη βασιστείς γεύση πικρή αφήνει
Μόνο το «Σύμπαν» είναι «όντος ΟΝ»
πάντα σταθερό και άφθαρτο
αδημιούργητο και δημιουργικό
στην αιωνιότητα αμετάβλητο, στο παρόν,
στο μέλλον και στο παρελθόν
όλα ΕΝ και το αυτό ότι και να γίνουν
τα «είναι» πολλά αυτά αλλάζουν μεταμορφώνονται
άλλα γεννιούνται και άλλα φθίνουν
Τα αυτιά μας δέχονται πάμπολλες δονήσεις
το φάσμα όμως είναι πολύ στενό και αδυνατεί
να τις ακούσει
δεν μπορείς να ακούς όπως ο λαγός
ούτε να βλέπεις όπως το γεράκι και ο αετός
Ουδέν στο σύμπαν απόλλυται μόνο αλλάζει
η καμπύλωση της ενέργειας στο χώρο-χρόνο
άλλη ύλη εξαφανίζει και άλλη παράγει
η διάλυση του νέφους και η απώλεια της συνείδησης
το θάνατο μας φέρνει
μάταιος εκ του θανάτου ο πόνος Πολυξένη
Μάταιη και η συγκέντρωση ύλης υπό των άπληστων
πλουτοφρόνων
όλα άχρηστα γιατί θα διαλυθούν στο χώρο-χρόνο
αιώνιο το Πνεύμα των ενδόξων προγόνων
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των Ελληνοκτόνων την ύβρη τιμωρούν
και των προδοτών μας Ελληνοφώνων
Κόκκοι του σύμπαντος όλοι μας
δημιουργήματά του
τους νόμους του περιφρονήσαμε
και τα μηνύματα του
σε άλλα σύμπαντα ίσως υπάρχουν τα
αντίθετα μας λέτε να ζουν αντίγραφά μας
τόσο μακριά μας;
Ό,τι δεν βλέπεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει
και ό,τι υπάρχει δεν σημαίνει ότι σωστά το βλέπεις
μικρό μόνον φάσμα ο οφθαλμός
στον εγκέφαλος μας μεταφέρει
Αν όλες τις δονήσεις αντιλαμβανόσουν
και τους σεισμούς θα προαισθανόσουν
όργανα κατόπιν εορτής να σε προειδοποιούν
δεν θα χρειαζόσουν και εγκαίρως θα προετοιμαζόσουν
Ποιος είδε πέρα από το οπτικό του φάσμα
του σύμπαντος το μικροσκοπικό και μακροσκοπικό
δομικό θαύμα;
ποιος διαθέτει πέραν των αισθήσεων του φάσμα
απειροελάχιστη σχισμή στο κβαντικό χάσμα;
ποιος βλέπει την κύρτωση στο χώρο-χρόνο;
κανείς δεν ξέρει αν δημιουργεί αρμονικές ταυτοχρόνως
σε άλλα σύμπαντα σε άλλους κόσμους
με διαφορετικούς διαστάσεις και παράξενους νόμους
κατά τους αστρονόμους
ακόμη αγνοούμε τις διαστάσεις στις συμπαντικές
χορδές και στους κλώνους
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άριστα όμως ξέρουμε τους κομματικούς βαρόνους.
Ποιος αντιλαμβάνεται το χώρο και το χρόνο;
αφηρημένες έννοιες που πάνε ταυτοχρόνως
από την ίδια ενέργεια όλα στο σύμπαν καμωμένα
με την διαφορετική καμπυλότητα του χώρο-χρόνου
διαφοροποιημένα
Τίποτα δεν χάνεται στο σύμπαν
όταν διαλύεται το νέφος μας
όλα τα συστατικά του είναι εκεί μέσα στην κλεψύδρα
Η υλη είναι απατηλή
δημιούργημα των αισθήσεων μας
μόνιμο και σταθερό μόνον το Πνεύμα
Συνείδηση – Ελευθερία – Δικαιοσύνη
μέρος των δονήσεων μας
όλα σε πόλεμο για να υπάρχει Αρμονία,
η φύση αναζητά την χαμένη της Ισορροπία,
πουθενά ειρήνη δεν θα βρείτε το παιχνίδι της ζωής
άνθρωποι χαρείτε
Τα πάντα η Ανάγκη κινεί και η Ειμαρμένη
με το ίδιο δομικό υλικό όλοι είμαστε φτιαγμένοι
από τη φύση κάπως διαφοροποιημένα
αν αυτό ήταν γνωστό τα άτομα θα είμαστε μονιασμένα
Όσο πιο βαθιά η καμπύλωση τόσο το πηγάδι
του χώρο-χρόνου βαθαίνει
όταν η καμπύλωση πάρει την μέγιστη τιμή
πετιέται μια μελανή οπή που ίσως
σε άλλα σύμπαντα βγαίνει
Όταν όμως η καμπύλωση μηδενιστεί
θάνατος επικρατεί και στους ζωντανούς οδύνη
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η ενέργειά μας δεν χάνεται, στο σύμπαν
εσαεί θα παραμείνει
όταν η Ψυχή μας βγει κάτι άλλο θα γίνει
άνεργη η εκλεκτή ενέργεια της δεν θα μείνει
11/10/2016

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

Στρατηγική η «συμμαχία» με την σύμμαχο Τουρκία
από τα μπατζάκια τρέχει η ελληνο-τουρκική φιλία
και ο ισλαμοφασίστας Ερντογάνης
τη Συνθήκης πάει να αναθεωρήσει της Λωζάνης
το μισό Αιγαίο ζητά δικό του να το κάνει
αμφισβητεί τα ανατολικά σύνορα μας και τα νησιά
κι’ αν δεν συμμορφωθούμε με το φιρμάνι
σαν νέος Προκρούστης θα μας διαμελίζει στο «ντιβάνι»
τα βάζει και με την Ρώσικη αρκούδα το ‘χαϊβάνι’
και στην Αμερική γλώσσα τώρα βγάνει
για μας στρατηγικός εταίρος ο Ερντογάνης το τσογλάνι
Ο ένας απατεώνας της αριστερής ιδεοληψίας,
ο άλλος Χάρι Πόπερ θαυματοποιός της δεξιάς μαφίας
της συντηρητικής
και οι δύο λακέδες της ίδιας συμμορίας
της αμερικανοσιωνιστικής
δίδυμα αγόρια της θείας Μαρκέλλας
ο πρώτος όψιμος εγγονός του Μπαρμπα-Σαμ
παλιός εραστής του πατερούλη- Στάλιν και στα νιάτα του
αναρχομαρξιστής σωστό ρεμάλι
Πιστεύεις ότι δυο συμμορίες μπορούν να σώσουν την Ελλάδα;
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Λάθος! για την πολυπόθητη αγωνίζονται «κουτάλα»,
κι’ η Ελλάδα ας καεί
για να αυξήσουν την κομματική τους πελατεία,
όχι όμως του λαού την ευημερία
Κι’ εμείς νομίζαμε ότι έχουμε δημοκρατία
επειδή κάνουμε εκλογές ανά τετραετία;
με κόμματα που φωνή δεν έχουν
στο Κοινοβούλιο
έρχονται απ’ έξω οι εντολές από το ανακτοβούλιο
για να μην κοπιάζουν οι δικοί μας βολευτές
της εσχάτης αφροσύνης εισοδηματιστές
Έχουμε και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη
και ας εφαρμόζει νόμους ακραίας παραφροσύνης
που έρχονται απ’ έξω χωρίς την έγκριση σου
οι βουλευτές ψηφίζουν παρά την θέληση σου και την δική
τους, κατόπιν εντολής του αρχηγού τους
κι’ αυτός παίρνει άνωθεν εντολές
από διάφορα κέντρα και σιωνιστικές στοές
Μας παραμυθιάζουν με θα… θα
και θα φέρουν ως διά μαγείας τα επιθυμητά
και εμείς εφιάλτες βλέπουμε στον καναπέ και παθαίνουμε
παράκρουση γιατί βλέπουμε και νέος φόρος να μας χτυπά
4/11/2017

ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΟΙ ΛΑΘΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

Μας λένε ότι οι λαθρομετανάστες είναι 56.000 ακριβώς
ενώ είναι άνω των τριών εκατ. ξένοι συνολικώς
και εμείς πιστεύουμε ότι κάποτε θα φύγουν,
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παρότι η Ε.Ε. μας διαβεβαιώνει ότι ήρθαν για να μείνουν.
Και αντί αυτοί να φύγουν,
τα καλύτερα μυαλά μας έξω πάνε και δεν ξαναγυρνάνε
και άλλοι αναμένεται να ακολουθήσουν ακατάπαυστα
τα προσφυγάκια θα μας βουλιάξουν στα άπατα
Υπόσχονται δεν θα περικόψουν άλλο μισθούς και συντάξεις
και εμείς τους ψηφίζουμε,
παρότι στο ψέμα μας έχουν ρημάξει
Πιστεύουμε στα εκλογικά αποτελέσματα
και ας τα βγάζει μια ξένων συμφερόντων εταιρεία,
χωρίς να είμαστε σε θέση να τα ελέγξουμε το λογισμικό
πριν και μετά την ψηφοφορία
το πόσο φουσκώνει τα νούμερα;
όσο τα φουσκώνει η εφορία;
κομματοκρατία ίσον κλεπτοκρατία
και στα ψηφαλάκια έχουν αδυναμία
Η λογική έχει αντιστραφεί το παράλογο έγινε λογικό
και το λογικό παράλογο έτσι χάσαμε το λογαριασμό
και μας μετέβαλαν σε γαϊδούρι και άλογο και στο Ισλάμ
όχι χοιρινό.
Σύμμαχοι μας ΗΠΑ, Ισραήλ, Γερμανία και Τουρκία
όλοι ανοιχτά και κρυφά θέλουν τον διαμελισμό
και καταστροφή μας,
Ρωσία και Κίνα τους θεωρούμε εχθρούς μας που σε μερικά
συμφωνούν μαζί μας
η Ελλάς σαν δύναμη ναυτική συμμάχους παραδοσιακούς
έχει Αγγλία Καναδά, Αυστραλία και Αμερική
Μήπως σκλάβος μας μετέβαλε η γεωστρατηγική περιοχή μας;
και οι οσφιοκάμτες διεφθαρμένοι πολιτικοί μας;
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έλεος χορτάσαμε καρπαζιά από φίλους και εχθρούς μας
Θεώρησαν εθνικό το τραπεζικό χρέος,
το κράτος αποζημίωσε τις τράπεζες με την κλοπή ημών
των ημετέρων,
εμείς τα αιώνια θύματα δεν αντιδράσαμε εγκαίρως
το χρέος έγινε εθνικό και παρακαλάμε τους δανειστές να
το κουρέψουν με δέος
Ακόμη δεν σου έκαναν αιτιολόγηση του επαχθούς χρέους,
των τριών μνημονίων, της Ολυμπιάδος, των λιστών;
Πόσα φάγανε επί τέλους;
Ποιος τα δανείστηκε, Γιατί τα δανείστηκε;
Πότε τα δανείστηκε; Πόσα δανείστηκε;
και από ποιόν τα δανείστηκε;
Δεν ζήτησες απόδειξη για το λογαριασμό να στα κάνουν
λιανά; Και όμως εσύ πληρώνεις τον λογαριασμό και
αφήνεις το παιδί σου νηστικό ως το 2099 δεν θα είσαι της
περιουσίας σου και της πατρίδος σου το αφεντικό
Του Σόρος οι ΜΚΟ με λάθρους γεμίζουν την Ελλάδα
«ανθρωπιστικές» οργανώσεις ξεφυτρώσανε και τρώνε
σούσι και αστακομακαρονάδα
αντί να ξυλοφορτώσουμε τα τρωκτικά τα μεγάλα
στρατιές λάθρων με ανοιχτάς δεχόμαστε αγκάλας.
Οι λαθρομετανάστες τρώνε (τρία γεύματα) στεγάζονται
(συχνά σε ξενοδοχεία 3-4 αστέρων), έχουν δικαιώματα που
δεν έχουν πολλοί εκ των ημετέρων (δωρεάν υγεία, πρόνοια,
παιδεία) παίρνουν και επίδομα μεγαλύτερο αυτού της
ανεργίας και συνεχώς απαιτούν
και απειλούν τους γηγενείς με βία
κάνουν δολοφονίας και κλοπάς
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τόσες πολλές που η αστυνομία σιωπά.
και όμως μέρος των γηγενών τους αγαπά,
το «κονόμι» τους ενώνει γιατί με αυτούς κερδοσκοπούν,
στο «Ελλάντα» δεν ισχύουν ρε κορόιδα νόμοι
οι νομοθέτες και οι αστυνόμοι τους καταπατούν
4/12/ 2016

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

Έλληνες ευρωβουλευτές κατά της Ελλάδος ψηφίζουν
τα Τουρκικά δίκαια στην ευρωβουλή στηρίζουν
η κομματική κραιπάλη του εθνικού συμφέροντος
υπερισχύει
και ο εθνικός διχασμός από τον Τρωικό Πόλεμο
συνεχώς μας ταλανίζει
Ότι μας κυβερνούν Έλληνες γηγενή νομίζεις;
Έλληνες δεν είναι και έπρεπε να το γνωρίζεις
λακέδες ανθέλληνες ξένα φρούτα τούτο το σινάφι
διεθνιστές, που μισούν τη χώρα και τον
Έλληνα πνίγουν στη Μάνδρα και τον καίνε στο Μάτι
Είναι πολλοί που πρέπει να λογοδοτήσουν -και μεταξύ
άλλων και ο Τσίπρας και Μουζάλας- σιωνιστές, νεοταξίτες
και όργανα του Σόρος και της… κουτάλας
Πρώτος όμως εσύ να δώσεις των πράξεων σου λόγους
γιατί στον καιάδα σε έχουν ρίξει του παραλόγου
4/10/2016
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ΕΛΠΗ ΣΑΠΦΩ ΚΑΙ ΥΠΑΤΙΑ

Ελπη ποιήτρια των αιθέρων
μούσα των αξιών των πολυτιμοτέρων
δέξου θερμές μου ευχαριστίες για
τα θαυμάσια βιβλία
εσύ δεν είσαι μόνον ποιήτρια
είσαι και μιά σύγχρονη Υπατία
Εσύ που ταξίδευες στους διεθνείς αιθέρες
με της Ολυμπιακής τα φτερά όλες τις μέρες
στου ουρανού χόρευες τ’ αλώνια
του Πλούτωνα αντίκριζες τα φοβερά τελώνια
μας χάρισες της ζωής σου τη φιλοσοφία
σε μόλις δύο μικρά βιβλία
Ελπη μου είναι μαγεία συμπυκνωμένη είναι σοφία
Μεγάλη η ψυχή σου σαν της Αφροδίτης
εκρηκτική δυναμική μοιάζεις με δυναμίτη
τον έρωτα τραγούδησες αλλά πιο πολύ το γιό σου
αγάπησες το αεροπλάνο και πιο πολύ το σπιτικό σου
σαν τον Ήλιο φωτεινή σκοτεινή σαν την σελήνη η ποίηση
σου Ελπη μου γεμάτη μυστηριακή σαγήνη
2/16/2016

Η ΑΛΛΗ ΟΔΟΣ

Για τον τεχνολογικό πολιτισμό μας παινευόμαστε
με βλακείες βαυκαλιζόμαστε
ότι είμαστε ανώτεροι επειδή καταναλώνουμε
ζούμε περισσότερο γι’ αυτό καυχιόμαστε
τεχνικό εξοπλισμό έχουμε ισχυρότερο
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ψυχοπνευματικό πολιτιστικό
πολύ κατώτερο τώρα δεν αναπαυόμαστε
χρόνο δεν έχουμε ούτε να σκεπτόμαστε
για τις κακουργίες και ασχημοσύνες μας δεν ντρεπόμαστε
το έγκλημα θεωρούμε κοινωνική εκτόνωση
επανάσταση θεωρούμε την αναρχία και των
διαφωνούντων την εξόντωση
οι ΗΠΑ βόμβες στέλνουν στη Συρία
και πυραύλους ευκαιρίας η Ρωσία
προσφέρει στην Τουρκία
γεμάτους με εκρηκτικά
δοκιμές κάνει η πολεμική βιομηχανία
στα μέτωπα τα πολεμικά
και όλοι δήθεν μάχονται υπέρ της Συριακής ελευθερίας
και για την δημοκρατία γίνεται ο καυγάς
ενώ όλοι για την οσμή του πετρελαίου πάνε την βαριά
Όλα καλά με την πληροφορική
μήπως γίναμε εξυπνότεροι;
το αντίθετο λένε οι αριθμοί, φτωχότεροι
Δεν μας εντυπωσιάζει το καλό και αγαθό
ούτε το «μέτρον» και το «γνώθι σ’ αυτόν»
όλα ριγμένα στο πυρ το εξώτερον
ο πόλεμος και η βία πάντα μας κεντρίζει
για αυτόν φτιάχνουμε την τεχνολογία αιχμής
για να εξοπλιζόμαστε
την προσαρμόζουμε εκ των υστέρων στην ειρήνη
όχι πάντοτε με επιτυχία τον πρώτο λόγο έχει η οικονομία
έστω κι εις βάρος είναι της κοινωνίας
ο πόλεμος την εξέλιξη επιταχύνει
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ανανεώνει τα παλιά, σπάει τα αδύνατα κλαδιά
και τα γέρικα τα γκρεμίζει
«Πόλεμος πάντων πατήρ» είπε ο Ηράκλειτος
ο άνθρωπος περισσότερο προς το κακό παρά προς το καλό
ρέπει αμετάκλητος
τον συναρπάζει ο τυχοδιωκτισμός και η περιπέτεια
στο άγνωστο και στο «ειδέναι» η μεγαλοπρέπεια
σαν κάτι να τον οδηγεί στην τελική του ενδελέχεια
Είναι η τεχνολογία ολοκληρωμένος πολιτισμός;
στείρος και άδειος
χωρίς να τείνει προς κάποιο ανώτερο σκοπό;
μια πορεία του ανθρώπινου γένους
προς την παγκοσμιοποίηση
εξελικτικά και ειρηνικά οδηγεί στην
οικουμενική ομογενοποίηση
όμως το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα πάρει
της οικουμένης τα ηνία
το μείζον είναι η αλλαγή του τρόπου σκέψεως
και της νοοτροπίας και όχι να γίνει με βία
όπως έκαναν στη Ρωσία
Η πορεία άρχισε δειλά-δειλά με διολίσθηση
με τεράστια άλματα τώρα
τραβάμε σε χαοτική κατολίσθηση
πριν το μοντέλο της νέας κοινωνίας δοκιμαστεί
το παλιό θέλουν δια της βίας να καταστρέψουν
θύελλες και χάος σπέρνουν στη οικουμένη
ανθρωπιστικό και οικολογικό τσουνάμι μας περιμένει
Χωρίς να εμπεδώσει τη νέα τεχνολογία
με άλματα μικρά αλλά σταθερά
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με την βοήθεια της παιδείας
ο άνθρωπος θεώρησε ότι είναι μάγος και δρομέας
μεθυσμένη από τον πλούτο μια ολιγαρχική παρέα
ξεκίνησε ταξίδι στο άγνωστο σαν τον Οδυσσέα
Σε πορεία σύγκρουσης στο παγόβουνο τον κόσμο πάει
η πολιτισμική παρακμή
και στο χάος μας τραβάει η άγνωστη δυναμική
αδύναμος ο ΟΗΕ τα έθνη να εμπνεύσει
οι Αγορές και τα γεωπολιτικά συμφέροντα
τον έχουν αχρηστεύσει
Φταίει και ο υπερπληθυσμός
που το περιβάλλον καταστρέφει
ενέργεια, τροφή και πρώτες ύλες με δυσκολία
τους λαούς να διαθρέψει
τούτη την ανθρωποθάλασσα μετά βίας
ο πλανήτης την αντέχει
τα πλαστικά μας έχουν σκεπάσει
τα σκουπίδια τα πυρηνικά που να τα πετάξει;
Ο χρόνος για επαναχάραξη πορείας έχει φθάσει
οι πολλοί μέσω του διαδικτύου την θέλησή τους
την έχουν εκφράσει, λύση όμως ακόμη δεν υπάρχει
Την τυραννία των τραπεζών έβαλε στην πρώτη θέση
με τον αυτόματο πιλότο η ανθρωπότης τρέχει
σκεφτείτε τι έχει να γίνει όταν μπει η τεχνική νοημοσύνη;
Οι αγορές τώρα έχουν τον πρώτο λόγο ο άνθρωπος
γίνεται νούμερο, άνεργος και μετανάστης γυρολόγος
Όλοι στην ίδια γαλέρα κωπηλατούμε
όπως πάμε λιμάνι σωτηρίας δεν θα βρούμε
ο γιαλός δεν είναι στραβός, εμείς στραβά αρμενίζουμε
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τα ‘μίντια’ της ολιγαρχίας με αδιέξοδα μας συσκοτίζουνε
Η άρχουσα ολιγαρχία εκτρέφει την τρομοκρατία
για να μας επιβάλλει πειθαρχία
με εκφασισμό της ζωής και διάσπαση των αρμών
της κοινωνίας
Καταστολή κάθε δικαιώματος του πολίτη
την αριστεροδεξιά αποβλάκωση
να μην βλέπεις ούτε τη δική σου μύτη
Και ενώ μας πρήζουν με τον «αντιρατσισμό» τους
στον γηγενή επιβάλλουν το δικό τους
των εγχρώμων εναντίον των λευκών
από την μια η ολιγαρχία των «εκλεκτών»
που μας εξουσιάζουν
και από την άλλη οι προδότες δοτοί πολιτικοί
με την υπερφορολόγηση μας τα αρπάζουν
Διέλυσαν τον ιστό της κοινωνίας
διαχρονικούς θεσμούς κατέλυσαν
από γενέσεως της ιστορίας
υποβάθμισαν τα κράτη-έθνη και έριξαν τα σύνορα
και τώρα φούντωσε το έγκλημα και ψάχνουν για αντίδοτα
στον σπασμένο τους καθρέφτη να βρουν σωσία
και τιμούν τον δηλωσία
Η απόκτηση αλόγιστου πλούτου
έγκλημα ήταν για τον Έλληνα και ακολασία
το νόμισμα από μέσο συναλλακτικό έγινε
γεννήτωρ χρήματος εκ του μηδενός
η συσσώρευση πλούτου είναι έθιμο βαρβαρικό
«μηδένα προ του τέλους μακάριζε» είπε στο Κροίσο
ο Σόλων ο σοφός
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μόνο στον Ελληνικό Κόσμο οι κοινωνίες ήκμασαν
και πήγαν εμπρός
όλοι βολεύονται με τον Ελληνισμό
εχθρεύονται όμως τον Έλληνα το σημερινό
πορεία λοιπόν για επανελληνισμό
6/3/ 2017

ΣΤΟ ΓΗΙΝΟ ΑΣΤΡΟΠΛΟΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

Σήμερα το άτομο συνθλίβεται
και η ψυχή του πάσχει
γεμάτη προβλήματα η ζωή του
όλο τρέχει να τα προφθάσει
θέλει ψυχίατρο για να του γιατρέψει τα άγχη
η τεχνολογία αλλάζει τον βγάζει στην άκρη
και η ανεργία χωρίς επίδομα στο σφάχτη
Ακατάπαυστα ο κόφτης δουλεύει
κόβει κεφάλια και ψυχές μακελεύει
ο παραλογισμός της νέας τάξης βρυχάται και θεριεύει
τούτος ο παραλογισμός μόνο τους
ολίγους εβραιόψυχους βολεύει
ποια συμμορία τούτη την ακατανόητη τάξη
στον κόσμο μαγειρεύει;
Ο Ελληνικός Πολιτισμός ένα βήμα κρατούσε πίσω
την τεχνολογία
ποτέ δεν πρόσβαλε τη φύση προς όφελος
μιας εφήμερης ευημερίας
η τεχνολογική εξέλιξη βάδιζε πολύ αργά στη σκιά
της εξέλιξης της πολιτείας
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ο άνθρωπος την αφομοίωνε
και μαζί της πορευόταν με αρμονία
το άτομο χαιρόταν τη ζωή του και απολάμβανε
την ευδαιμονία
Υπάρχει και ο άλλος δρόμος
αυτός που έβγαλε από το σπήλαιο
τον άνθρωπο στο φως του πολιτισμού
ο Ελληνισμός τη σωστή λύση έδωσε δια του διαφωτισμού
με τις Ελληνικές αξίες τον κόσμο πήγε να εξημερώσει
δεν τον άφησε ο σκοταδισμός το έργο του να ολοκληρώσει
Εδώ που φθάσαμε
επιστροφή στο σκοτάδι δεν υπάρχει
στον πλανήτη ζωή για να υπάρξει
στην Εποχή της Γνώσης μας οδηγεί το μονοπάτι
κάτω από την ίδια πυρηνική
και περιβαλλοντική σπάθη δαμόκλειο
στο Σύμπαν ταξιδεύουμε με το ίδιο γήινο αστρόπλοιο
15/4/2018

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η Γλώσσα μου η Ελληνική
μια γλώσσα είναι θεϊκή
όλων των γλωσσών τροφός
Έλληνα εσύ γιατί την περιφρονείς
και την κακοποιείς
άλλες γλώσσες τσάτρα-πάτρα ομιλείς απρεπώς
πνευματικά το ξέρεις ότι φυλετικά αυτοκτονείς;
του έθνους σου την εξαφάνιση ετοιμάζεις
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οικειοθελώς; και μη μου πεις ότι δεν τόξερες
τώρα έχεις ειδοποιηθεί επαρκώς
Η Γλώσσα μου η Ελληνική
είναι η πιο μελωδική κι’ εγώ το αγνοώ ο αδαής
και αυτός που σωστά την ομιλεί
ο ξένος νοιώθει ότι τραγουδάει
σαν το αηδόνι που κελαηδάει
σαν το ρυάκι στο βουνό που κελαρύζει όταν κυλάει
Η σκλαβιά μέρος μας πήρε της ωδής
μόνον ο Επτανήσιος και ο άνθρωπος της φύσης
ακόμη την μουσικότητα της γλώσσας μας κρατάει
Τη Γλώσσα μου την Ελληνική
την αγαπώ δεν είναι υπερβολή
γλώσσα το ίδιο ζωντανή με το χορτάρι
και την πηγή εύκαμπτη, ευλύγιστη και πλαστική
τις πιο λεπτές αποχρώσεις της σκέψεις μου εκφράζει
της καρδιάς και της ψυχής τον πόνο μου βγάζει
τις πιο κρυφές ταλαντώσεις φέρνει στο φως
με ερωτικά ποιήματα μας συναρπάζει
σαν λες τη φράση «σ’ αγαπώ»
και η πιο σκληρή καρδιά σπαράζει
Τη Γλώσσα μου την Ελληνική
όργανο ρωμαλέο, αυλός οξύς, αδρή, γλυκιά
των πουλιών η ωδή χτυπήματα δρυοκολάπτη
βοσκού φλογέρα των Ελληνικών βουνών
και ο ζευγάς τα άλογα σαν κράζει ο ζευγολάτης
ο κοχύλας του πλοίου σαν αντηχεί
όταν στο λιμάνι οδηγεί την «Αργώ» ο αργοναύτη
Η Γλώσσα μου η Ελληνική
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είναι μυστηριακή
προνόμιο να την έχεις μητρική
σε τόπους σε μεταφέρει μεγαλειώδεις
του Ελληνικού Πνεύματος ανοίγει το κουτί
σε κόσμους απροσπέλαστους θα μπεις μυθώδεις
7/4/2017

ΓΛΩΣΣΑ ΜΥΘΙΚΗ ΟΜΗΡΙΚΗ

Η Γλώσσα μου η Ελληνική
μυθική είναι και συνεχής
προ αμνημονεύτων χρόνων πρωτομιλήθηκε
από Πρωτοέλληνες Πελασγούς συναρμολογήθηκε
από ανθρώπους προϊστορικούς καλλιεργήθηκε
πολλούς γέννησε πολιτισμούς και αναγεννήθηκε
εδώ και χιλιετίες για καλύτερη επικοινωνία
ανακαλύφθηκε
Η Γλώσσα μου η Ελληνική όπως και η Κινεζική
κύριες θεωρούνται γλώσσες
κρυφο-ελληνικά ιδιώματα οι άλλες γλώσσες
ιδιαιτέρως οι Ευρωπαϊκές
γλώσσες ‘σημειολογικές’ όχι εννοιολογικές
οι πιο πολλές
η Ελληνική γλώσσα πλούσια και ατόφια
να συγκριθούν μαζί της δεν έχουν κότσια
Η Γλώσσα μου η Ελληνική
ορθά να γράφουμε διδάσκει
γλώσσα προηγούμενων πολιτισμών
ίχνη της σ’ όλα τα μήκη βρίσκεις και τα πλάτη
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γλώσσα βγαλμένη από τη φύση
των αισθήσεων τους κραδασμούς
στου απείρου σε πάει στα βάθη
και στους ουρανούς
ανθρωπισμό κουβαλάει φιλοσοφίες και αξίες
να μην πέσουν στη λήθη πανανθρώπινες
Τη Γλώσσα μου την Ελληνική
ομηρική, αρχαία, βυζαντινή και νεωτέρα
μία είναι η γλώσσα μου και ενιαία
την ομιλώ και την διαδίδω χωρίς μορφώματα
δεν την ανακατεύω με ξενόφερτα ιδιώματα
ούτε με βαρβαρικά περιττώματα
σαν φραγκολεβαντίνος να κοάζει
η γλώσσα μου θέλω να ζήσει αιώνια
σαν τα άστρα, τον ήλιο και το φεγγάρι
Η Γλώσσα μου η Ελληνική
γλώσσα είναι ποιητική
με αυτήν φτιάχνω τα ποιήματα μου
ευχή αφήνω στα εγγόνια μου
και στα δισέγγονα μου
να την μάθουν και να την σεβαστούν
να διαβάσουνε το ποίημα μου
και για την διάδοση της ν’ αγωνιστούν
Τη Γλώσσα μου την Ελληνική
σαν την πατρίδα μου την αγαπώ
και πιο πολύ μου λείπει όταν πηγαίνω στο εξωτερικό
στα Ελληνόπουλα της Ελλάδος και της διασποράς
τους συνιστώ
αυτή είναι το πολυτιμότερο κλειδί
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το κουτί να ανοίξουν της Πανδώρας
τα καλά να πάρουν και την ηθική
πολίτες να γίνουν «καλοί και αγαθοί»
και της ευδαιμονίας να χαρούν τα δώρα
31/5/2016

ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Γλώσσα μου η Ελληνική
γλώσσα της ελευθερίας δημοκρατική
δεν υποκύπτει ούτε σε δουλεία ούτε σε κατοχή
ούτε στου εξουσιαστή την δικτατορία
που θέλει να την κλαδέψει να την κάνει «απλή»
και μαλλιαρή ή ξύλινη κομματική
αυτή έδωσε σάρκα και οστά στη δημοκρατία
Γι’ αυτό ο κάθε εξουσιαστής θανάσιμα
τη φοβάται και την μισεί
και τον Ελληνισμό χτυπάει με μανία
να του κλείσει θέλει τα σχολεία
να του στερήσει το φως και να
τον βάλει με τα μνημόνια σε τιμωρία
Η Γλώσσα μου η Ελληνική
των υπολογιστών και της παιδείας το μαργαριτάρι,
των γραμμάτων και επιστημών η χάρη
άφθαρτη διαβαίνει με καμάρι
όλες τις γλώσσες τάισε σαν μητέρα
όρια δεν έχει ούτε πέρας
παρότι την πολεμούν εδώ και αιώνες
άσπονδοι «φίλοι» και εχθροί
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δεν τη σκιάζει η φοβέρα
η λύρα την δυναμώνει του Απόλλωνα
και της Δήμητρας (Γαία-μητέρα)
της Αθηνάς το δόρυ την προστατεύει το παλλόμενο
και η ασπίδα με της Μέδουσας το τέρας
Τη Γλώσσα τούτη την Ελληνική
πριν τριάντα πέντε χιλιετίες
φύλα πρωτο-ελληνικά τη λαλήσανε
την ομηρική στον νότο και στον βορά
την κουβαλήσανε παραφθαρμένα ομηρικά
οι απόγονοι του Ευρωπαίου
«αρχανθρώπου» πρωτομιλήσανε
και από πάνω οι αγνώμονες μας πολεμήσανε
και σαν τα φίδια μας μισούν
Με τη Γλώσσα μου την Ελληνική
ο Ηράκλειτος στο Σύμπαν καταυγάζει
από τους Σωκρατικούς ορισμούς
η Λογική εκπηγάζει
Ιπποκράτειος είναι η Ιατρική
από τον Ίππαρχος η Αστρονομία
οι Αργοναύτες πρώτοι ταξίδεψαν στην Αμερική
την γνώση μετέφεραν στην Ασία ως την Ωκεανία
και ακόμη αυτή σαν την αστείρευτη πηγή
νέες λέξεις για την επιστήμη παράγει
τώρα που η «Οδύσσεια» του διαστήματος γλυκοχαράζει,
διαστημικές αποστολές ονοματίζει
κι’ υπερήφανη στο διάστημα στριφογυρίζει
γλώσσα δοξασμένη Ελληνική
10/6/2016
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ΚΑΚΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Άνθρωποι δόλιοι, διχαστικοί
χωρίς καθόλου φαντασία, φιλόπλουτοι
και υποκριτικοί με ευκαμψία
άνθρωποι αμόρφωτοι, άφρονες ρηχοί οι πιο πολλοί
απατεώνες και λωποδύτες αρκετοί
λυμαίνονται την κοινωνία
Δήθεν πάσχουν να μας σώσουν και να μας ευεργετήσουν
ο απώτερος στόχος τους μέσω του διχασμού
να μας κυβερνούν για να πλουτίσουν
τη «δημοκρατία» χρησιμοποιούν σαν εργαλείο
και το ψέμα σαν μέσο υποταγής
καθότι δεν έχουμε δημοκρατία
αλλά κοινοβουλευτική ολιγαρχία
και τώρα στους δανειστές είμαστε υπό κατοχή
ούτε σε θρησκεία, ούτε σε έθνος ούτε σε πατρίδα πιστεύουν
άτομα χωρίς συγκρότηση, αεριτζήδες και ποταποί
μας κοροϊδεύουν
Πρόκειται για τα κατακάθια της κοινωνίας
μη σε παραμυθιάζουν ψηφοφόρε
τα βοθροκάναλα της επικοινωνίας
και οι τίτλοι τους οι τρανταχτοί
όλοι στην ίδια εγκληματική ανήκουν συμμορία
φρόντισε μόνον από δαύτους σύντομα να απαλλαγείς
Αντί ν’ αποφασίζουν οι πολλοί
οι ολίγοι κάνουν κουμάντο και οι ποταποί
εχθροί της άμεσης δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας
στο λαό μοιράζουν ψίχουλα και υποσχέσεις
101

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

κι’ αυτοί μας ληστεύουν χωρίς ντουφεκιά να πέσει
Τώρα οι κακούργοι παριστάνουν τους «ανθρωπιστές»
δείτε τους τσιπροκαμμένους, τους κούληδες τους
προσκηνυμένους και τους κλέφτες σοσιαλ(η)στές;
σχέδια φτιάχνουν για μας χωρίς εμάς
σε κάμαρες κλειστές
«Ευυπόληπτα» υποκείμενα το παίζουν «δημοκράτες»
των πολυεθνικών αχθοφόροι και του διαβόλου
οι μεταπράτες κι’ αν Ρότσιλδ και Σόρος διατάξουν
γίνονται και αποστάτες
Όλοι τους θιασώτες του κατεστημένου
εντολές να δεχθούν του μεγάλου αφεντικού
σαν τους χάνους στον προθάλαμο αναμένουν
σε μόνιμη υπόκλιση με το χέρι απλωμένο
το λαό κρατάνε με τα μίντια μονίμως ναρκωμένο
και πεινασμένο
πως τους αντέχει τούτος ο λαός ο τυραννισμένος;
Έρωτας μέγας η εξουσία
αγάπη για την κουτάλα τεραστία
τριακόσια γομάρια στου Κοινοβουλίου τα θρανία
την οικονομία διαλύουν μετά μανίας
το μεταμεσονύκτιο φέρουν τις πονηρές τροπολογίες
σαν το face book με φωτογραφίες
Με κάθε κυβέρνηση ο λαός
ίδια γεύση ίδια αγωνία
θηλιά στο λαιμό του κοσμάκη η υπέρογκη φορολογία
τις δικές τους πλουσιοπάροχες απολαβές τις αυξάνουν
γι’ αυτούς δεν ισχύει λιτότητα στο λαό τη βάνουν
ελάχιστη φορολογία και πάσης φύσεως επιδόματα
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τα παιδιά τους βαρόνοι με κληρονομικά δικαιώματα
Άλλα μας λένε κι’ άλλα κάνουν
έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν
μυστικές εντολές παίρνουν από πάνω
την λαϊκή κυριαρχία υπ’ όψιν δεν την λαμβάνουν
αφού εμείς τους ψηφίζουμε «καλά»… μας κάνουν
Οι πιο πολλοί ανεπάγγελτοι δίχως προεργασία
την πολιτική κληρονόμησαν ένεκα
οικογενειοκρατίας
υπάρχουν και οι αφισοκολλητές της πλατείας
θα τους δείτε σε δεξιώσεις και διεθνή ταξίδια
σε ακριβές διακοπές με την διαπλοκή την ίδια
Από εμάς πληρωμένα τα υπομονετικά υποζύγια
μας ρίχνουν τα χαράτσια σαν απίδια
διπλοθεσίτες πολιτικοί όλοι ως το λαιμό
στην διαπλοκή με την οικονομική ολιγαρχία
ο «μπερλουσκονισμός» καλά κρατεί
τα κόμματα και τα γένια της ευλογεί
η τραπεζιτική μαφία
Αυτοί καλοπερνάνε και οι λαοί πεινάνε
όταν οι επικυρίαρχοι αποφασίσουν πολέμους αμολάνε
αλλάζουν σύνορα λαούς αιματοκυλάνε
κλωτσιούνται τα βουβάλια στα βατράχια
η κλωτσοπατινάδα
λιτότητα οι λαοί τρώνε αράδα
Μόνον όταν δίκαιοι και σοφοί μας κυβερνήσουν
τότε οι λαοί θα ευημερήσουν
καιρός να τους χαλάσουμε το παιχνίδι
άλλους στα σπίτια τους να στείλουμε
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κι’ άλλους στου Κορυδαλλού το μετερίζι
τα κλεμμένα ο λαός δεν τους τα χαρίζει
η δικαιοσύνη το γνωρίζει;
1/7/2016

ΚΑΛΛΙΟ ΛΕΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙ…

Πού είσαι Έλληνα στρατιώτη του ’40
αναδείχθηκες παγκόσμια σαν άνδρας
στα βουνά πολέμησες και στα χιόνια
με σχισμένα άρβυλα και τρύπια παντελόνια
στο βρεμένο κοιμόσουν χώμα
σήμερα ο νέος θέλει φραπέ και καναπέ
φοβάται τα καψόνια ο «λελές»
αρνείται την πατρίδα και τα ιδανικά
ο κάθε λάθρος εισβάλλει στα τείχη και ιθαγένεια ζητά
οι οιωνοί κακοί ψυχορραγεί… η Ελλάς
πρώτη η κυβέρνηση μας την πατρίδα έχει μισήσει
αδιάφορα σφυρίζει και η δύση
η Τουρκία ακονίζει τις χαντζάρες
με νέο Αττίλα μας απειλεί και με λαχτάρες
πολλοί μας σε έχουνε μισήσει
παρότι ως τώρα πολλαπλώς τους έχουμε ευεργετήσει
τα παιδιά μας πρώτα την παραμελούν
και στον κάθε αλαζόνα το δικαίωμα χορηγούν
να μας φτύσει, να μας προπηλακίσει
τα σύνορα μας να αμφισβητήσει
και τη σημαία μας να κάψει και να σκίσει
Όλα τα σκιάζει εδώ πέρα η φοβέρα
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τα ιδανικά του ο Έλληνας έκανε πέρα
ηγέτης χωρίς μόρφωση χωρίς παιδεία
αναρριχήθηκε πρωθυπουργός μέσω της διαπλοκής
και της αναρχίας
και προδίδει αφειδώς την πατρίδα
Σε πέταξαν Ελλάδα μου στα θεριά
τα κόμματα σε ξεσκίζουν σαν
τους άγριους λύκους
την πατρίδα κοπάδια κατακλύζουν από «μαμελούκους»
μας καταβροχθίζουν οι τοκογλύφοι με μανία
και η γενιά μας εύκολη έγινε λεία
Ο πατριωτισμός τώρα λέγεται ρεαλισμός
«δικαιωματισμός» και υποχρέωση καμία
αγρίως μας ξεζουμίζουν οι ΜΚΟ
οθωμανικό και αναθεωρητικό μανδύα έβαλε η Τουρκία
τώρα στον βορά μας φύτεψαν «ψευτομακεδονία»
όλοι στην ύφεση κανείς δεν αντιδρά
μάτια στραβά στη σιωνιστική συνωμοσία
και μέσα στην προδοσία βυθίζεται η Ελλάς
Έλληνα χωρίς πατρίδα προκοπή μην περιμένεις
στην ξένη γη για να σωθείς μην αναμένεις
αν χάσεις της Ακρόπολης το Βράχο
θα πας και συ άμοιρε στον πάτο
Άλλοτε δακρύζαμε μπρος στη σημαία
καθόμαστε κλαρίνο προσοχή
τώρα την καίνε Ελληνόπουλα μοιραία
και η Ελλάς στην ταπείνωση σύρεται και στη ντροπή
Έχασε ο Έλληνας τη φιλοπατρία
έγινε δειλός χωρίς ανδρεία σκεπτικιστής
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υπακούει στα γηγενή και ξένα πρακτορεία
Έλληνα την τύχη θα έχει της Τροίας
αν δεν αντισταθείς
Μοιραίοι και δειλοί πολιτικοί
κανείς τους γενναίος δεν υπάρχει
πρόβατο στους λέοντες έβαλαν αρχηγό
κάλλιο λέοντας στα πρόβατα να άρχει
παρά πολιτικοί ανίκανοι, πουλημένοι
και ηττοπαθείς
7/2/2016

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Στο παρελθόν οι άνθρωποι δημιουργούσαν
με τον ιδρώτα του προσώπου τους
τα χρειώδη αποκτούσαν
τώρα όλα έτοιμα τα περιμένουν
και ας λιμοκτονούν και ας υποφέρουν
Στο παντοπωλείο καθημερινά οδεύουν
ξένα συνήθως προϊόντα επιλέγουν
δεν ξέρουν ούτε να μαγειρεύουν
όλοι την υλική απόλαυση γυρεύουν
και μαζεύουν και μαζεύουν
οι πολυεθνικές και οι τράπεζες τα κλέβουν
Έστω κι’ αν μπορούν κάτι να καλλιεργήσουν
με τις ικανότητες τους κάτι τέλος πάντων
οι ίδιοι να δημιουργήσουν
το αμελούν συστηματικώς καθότι οκνηροί επιεικώς
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λησμόνησαν και τα επαγγέλματα του παππού
και του πατρός
η μάθηση ξεκινάει τώρα από το σχολειό
όλα από το κράτος τα ζητάει ο σύγχρονος Ρωμιός
σαν τα κοπρόσκυλα στην αγορά
που τα κόκκαλα περιμένουν στη σειρά
Το πνεύμα απραξίας διαστάσεις πήρε επιδημίας
όλοι στο ταμείο ανεργίας, τώρα διπλώματα άνευ αξίας
ανεργία στην πόλη και στο χωριό
φταίει το σύστημα και ο εφησυχασμός
αρρώστια ενδημική ο σοσιαλισμός
ο κρατισμός έφερε και τον «δικαιωματισμό»
Εδώ ποτέ δεν είχαμε καπιταλισμό
κλεπτοκρατία είχαμε και σοσιαληστεία
όλος ο πλούτος στα χέρια δέκα οικογενειών
αφεντικό η διαπλοκή με την εκάστοτε εξουσία
Ο καπιταλισμός με το βελόνι τα μαζεύει
και ο σοσιαλισμός με το τσουβάλι τα μοιράζει
και τα κλέβει
εχθρός ο κάματος και οι χειρονακτικές εργασίες
καθήκον και υποχρεώσεις προξενούν αλλεργίες
οι παλιές τέχνες λησμονήθηκαν και οι εμπειρίες
οι συνδικαλιστές εχθρεύονται τους επιχειρηματίες
και το κέρδος
στην υπερβολή όλοι αρέσκονται και στο ψεύδος
χαρτογιακάδες κρατικοδίαιτοι όλοι οι βολεψίες
στα γυμναστήρια τρέχουν οι αργόσχολες κυρίες
ξεχασμένες της γιαγιάς οι εμπειρίες
παιδιά και εγγόνια από της γιαγιάς
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ζούνε τις οικονομίες
Στην σύνταξη σαν βγουν κανονικώς ή προώρως
άτομα με περγαμηνές σε κάθε χώρο
ξακουστά ταλέντα στο πνεύμα, τέχνη και τεχνολογία
με το μαχαίρι σταματούν κάθε δραστηριότητα
και στην απόλυτη πέφτουν απραξία
τους συνταξιούχους η πολιτεία τους προορίζει για
τα νεκροταφεία
και ξέρετε την κύρια αιτία; η κακούργα Εφορία
Κι’ αν ήθελαν να ψιλοεργασθούν οι φτωχοποιημένοι
το παρόν να δίνουν στη ζωή οι ολίγοι βολεμένοι
την ανία τους να σπάνε οι μοναχικοί και οι απελπισμένοι
η πολιτεία τους το απαγορεύει, κομμένη
το Ευρώ τους καταδικάζει σε απραξία
αν κάτι κερδίσουν μπλεξίματα θα έχουν με την Εφορία
Αν είχαμε εθνικό νόμισμα σχεδόν όλοι
θα έκαναν κάποια εργασία
τώρα και μετά θάνατο θα τους κυνηγάει η Εφορία
με την δυσβάστακτη ξενόφερτη φορολογία
κοινώς την έχουνε βαμμένη
η χώρα καταστρέφεται είναι τελειωμένη
κάθε απασχόληση με οικονομικό κίνητρο
αυστηρώς ελέγχεται
Η ανεργία χτυπάει το νέο και η εργασία δεν έρχεται
το κομματικό κατεστημένο καθότι βολεμένο
καρφάκι δεν του καίγεται
κανείς δεν τον ενθαρρύνει το όραμα του πεθαμένο
η τράπεζα μόνο το λαμόγιο και το τρωκτικό θα βοηθήσει
αδιαφορεί για το νέο
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η μετανάστευση του απομένει
εκτός και σαν αφισοκολλητής ή σαν απατεώνας
σταδιοδρομήσει
αυτός σε υπουργικό θώκο κάποτε θα καθήσει
Αν έστω και ένα ευρώ σαν άνεργος κερδίσεις
στον τοίχο η Εφορία –αν δεν το δηλώσεις– θα σε στήσει
κανονικό εργαζόμενο θα σε θεωρήσει
και άιντε να ξεμπλέξεις και να τους εξηγήσεις
το «Κηφηνείο» στο τέλος ακόμη
και τον ταλαντούχο θα κερδίσει
το σύστημα σε κάνει να μετοικήσεις σε ξένη χώρα
παρά στην πατρίδα σου με μεροκάματο μετανάστη
συλλέγοντας οπώρας
Κομματικοποιημένη παιδεία και γραφειοκρατία
πάγια αιτία πάσης ανωμαλίας
το Κράτος εχθρός της κοινωνίας
ένεκα γραφειοκρατίας
με αστρονομική φορολόγηση τίποτα δεν ανθίζει
μόνο με ελευθερία, σωφροσύνη και δικαιοσύνη
η χώρα μας θα ορθοποδήσει
Στο χάος μας οδηγεί η πολιτική η αλόγιστη
αν το κράτος τη ληστεία του λαού δεν παύσει
με την υπερφορολόγηση
αν ασφαλής δεν νοιώσει στο σπίτι ο πολίτης
το νόμο της ζούγκλας έχουν νομιμοποιήσει
Κίνητρα να δώσει η παραγωγή να ξαναρχίσει
με πατριωτισμό και οράματα το έθνος ν’ αφυπνίσει
μόνον έτσι η ανεργία θα μειωθεί και η οικονομία
θα επαναλειτουργήσει
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και πρώτα απ’ όλα τα χρέη με τη σεισάχθεια
να σβήσει ίνα ο πολίτης νέες δουλειές ν’ αρχίσει
φθάνει πια ο πολίτης έχει γονατίσει
στη Σοβιετία μας πάνε από το χέρι
και ο κοσμάκης υποφέρει
Το διαδίκτυο καταστρέφει το παιδί
και το διαστρεβλώνει
με λελογισμένη χρήση μπορεί να το ωφελήσει
και να το μορφώνει
η θεωρία με την πράξη αν συνδυαστεί
την ανεργία θα μειώνει
ο νέος του φραπέ και κινητού είναι καταδικασμένος
αν δεν πειθαρχήσει
ο καταχρεωμένος στις τράπεζες και στο δημόσιο πολίτης
κάποτε πρέπει να ελπίσει
τούτη η κοινωνία πρέπει να αλλάξει
ο εκσυγχρονισμός υπέρ των πολλών να την ανατάξει
Το παρόν σύστημα αδιέξοδο και φαύλο
ας αφήσουμε την ιδιωτεία και ας καθαρίσει
έκαστος το δικό του στάβλο
να πάρουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν
Κήπους, αυλές, μπαλκόνια να φυτευτούν
να αναπτυχθούν οικόσιτα ζώα
τέχνες και χειροτεχνίες να ξαναγεννηθούν στη χώρα
Πρωτοβουλίες να αναληφθούν για βελτίωση
της γειτονιάς μας
οι πνευματικοί άνθρωποι να ανυψώσουν τη γενιά μας
αφιλοκερδώς οι έχοντες τα μέσα να εργασθούν
και να δράσουν
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το ηθικό των νέων να ανεβάσουν
έτσι θα εξουδετερώσουν την μοναξιά τους
αν χρήσιμοι φανούν στη γενιά τους,
ο καθείς με τα χαρίσματα του
Από το απλό και το μικρό κάθε δουλειά αρχίζει
το πρώτο βήμα το δύσκολο μετά το συνηθίζεις
η σκληρή και επίμονη δουλειά στο τέλος σε αμείβει
αν ανασκουμπωθείς μπορείς να επιτύχεις
και να χαμογελάς
αν αδρανήσεις έχεις αποτύχει προκαταβολικά
δύσκολο αν μακρινό στόχο έχεις βάλει
περισσότερα από αυτά που μπορείς
να σηκώσεις στο τσουβάλι
Έλληνα μείνε στην Ελλάδα μη
την εγκαταλείψεις
γιατί αν την πάρουν άλλοι
για πάντα θα σου λείψει.
15/7/2016

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΤΟ ΜΙΝΩΙΚΟ

Το πλοίο το Μινωικό σκαρί δελφίνι
στα κύματα πετάει σαν το σαΐνι
αφρό πίσω του αφήνει
πανάρχαια η ιστορία του
ποτέ δεν σβήνει
τα ξέχασε ο Έλληνας
θύμα της λησμοσύνης
Το πλοίο καταφθάνει το Μινωικό
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πίσω του ακολουθεί το Μυκηναϊκό
χαλκό φέρνουν από τον Καναδά
όπλα να φτιάξουν και σκεύη χρηστικά
Λιμάνια πέρασαν πολλά
συνάντησαν γοργόνες
άγριους πολέμησαν Κύκλωπες
και Λαιστριγόνες
πολλές συνάντησαν φουρτούνες
κύματα βουνά
ψυχρά κλίματα διέσχισαν
και ρεύματα ισχυρά
Πέρασαν δεινά
πέρασαν οδύνη
ποτέ αυτοί δεν λύγισαν
γιατί είχαν ναυτοσύνη
Η Αφροδίτη τους συντρόφευε
ο Ποσειδώνας και το Βόρειο σέλας
νυχθημερόν ταξίδευαν με οδηγό
τον Πολικό αστέρα
Το θαύμαζαν οι ιθαγενείς
σε κάθε του λιμάνι
κανείς ως τότε διανοήθηκε
ούτε τόλμησε να το κάνει
Το πανάρχαιο πλοίο ακόμη ζει
ωκεανούς και θάλασσες
με νέους στόλους ο Έλληνας διασχίζει
ο Βαρβαρόσα ο πειρατής
στο Αιγαίο βγήκε πρόσφατα και μας φοβερίζει
Μυκηναίε, Μινωίτη κι’ άλλες φορές
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πειρατεία στη Μεσόγειο έχουν κάνει
τότε τους εξόντωσες με το πυρ-φάνι
όπως και τώρα θα τα βυθίσεις
ο ψευτο-σουλτάνος να πάψει να γαυγίζει
και το Αιγαίο με τα κουφάρια του
να μαγαρίζει
«Ασκός κλυδωνιζόμενος μηδέποτε
βυθιζόμενος»
εσαεί στα κύματα η Ελλάς πλανάται
ποτέ δεν θα δεχθεί τα πλοία της
να ανέβουν στα βουνά κι’ αυτή
τον ύπνο του δικαίου να κοιμάται
26/5/2019

ΛΑΘΡΕ ΕΔΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τριακόσιοι στη Βουλή κότες και κοκόροι
της Ελλάδος καταστροφείς και των ξένων οι αβανταδόροι
των ταμείων τρωκτικά και σαλταδόροι
των λάθρων έγιναν αχθοφόροι
αργυρώνητοι και ξενόδουλοι κονδυλοφόροι
έκαναν τη χώρα σκροποχώρι
Δεν λαλούν πια τα πουλιά
δεν κελαηδούν τ’ αηδόνια
φόβος και ζόφος στις πόλεις πλάκωσε
και στων χωριών τ’ αλώνια
φέτος δεν θάρθουν σε μερικά νησιά
ούτε τα χελιδόνια
τα πλακώνει η φοβέρα και η σκλαβιά
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Μυριάδες πλάκωσαν ξένα πουλιά
στα νησιά σαν τις ακρίδες
όπου σταθούν μαγαρίζουν ακτές και νοικοκυριά
αρπακτικές πλάκωσαν Αρπυιες
και καλιακούδες
Ήρθαν τα’ άγρια τα ήμερα να διώξουν
από τη γη των πατέρων να μας εκδιώξουν
γη αν τους χαρίσουμε στους Τούρκους θα πέσει
λιγοστεύουμε εμείς, αβγατίζουνε αυτοί
μετά άιντε να ξεμπλέξεις
Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι ό,τι κι’ αν του κάνεις
από τη Μέκκα παίρνει το φως
τούρκο αύριο θάχει ιμάμη
μόνο η Δημοκρατία Έλληνες ίσως τους κάνει
Ιδανικά και αξίες δίνει διαχρονικές
στον βράχο τούτο αλλιώς χτυπάνε οι καρδιές
με το πνεύμα και τη λόγχη υποτάξαμε στρατιές
αν τώρα στο Ισλάμ υποταχθούμε
δεν θα μπορέσουμε να κρατηθούμε
από την πλημμύρα θα εξισλαμιστούμε
και στο τέλος θα πνιγούμε αν δεν αντισταθούμε
Πάνω απ’ όλα ο τρόπος ζωής μας
αυτοί δούλοι του Ισλάμ
σε κάποιον ιμάμη ή σε βασιλιά
εμείς δούλοι στο Μαμμωνά
όλα μέσα από τον τρύπιο τα βλέπουμε παρά
και ας σταυροκοπιούνται μερικοί επιδεικτικά
να ξεγελάσουν το θεό θέλουν με αυτά
Καλή η Ελευθερία τώρα προέχει ο νόμος και η πειθαρχία
114

ΣΑΠΦΩ – ΚΟΡΙΝΝΑ • Ζ΄ ΤΟΜΟΣ

η γη των προγόνων μας και η φιλοπατρία
Στο ερώτημα Ελληνική Ελλάδα ή Ισλαμική
εκεί το θέμα του ανθρωπισμού δεν ευσταθεί
ποτέ ως τώρα δεν ρίζωσε στη χώρα αυτή τέτοια ανοησία
μονοθεϊστική, κοσμοπολιτική και φανατική θρησκεία
όπου το Ισλάμ επικρατεί ισλαμοφασισμός ανθεί και βία
ανδροκρατία και της γυναίκας η δουλεία
Ορμάτε ναυτάκια η σάλπιγγα σημαίνει
απρόσκλητος κανένας να μη μπαίνει
μέτρα άμεσα στην πατρίδα του να πηγαίνει
Μετανάστη! η πατρίδα τούτη μου ανήκει
ο Ισλαμοφασισμός με την Ελευθερία
συγκρούεται στη Δύση
αρκετά σε έχω φιλοξενήσει όπως
ο νόμος του Δία προστάζει
δεν θα σε αφήσω στο βράχο να ριζώσεις
η θρησκεία σου με σκιάζει
ούτε στα νησιά να επικρατήσεις
και να με εκβιάζεις
Σε συμβουλεύω πίσω να γυρίσεις
αν την Ελλάδα αγάπησες και σαν Έλληνας
θέλεις να ζήσεις
να μάθεις Ελληνικά και τα εθνικά μας ιδανικά
να αγαπήσεις
να ζήσεις δημοκρατικά και τους Ελληνικούς
νόμους να τηρήσεις
Αν όμως τη σκλαβιά και το σκοτάδι του Ισλάμ προτιμάς
ο βράχος, η θάλασσα και τα νησιά για σένα
δεν είναι συμβατά
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ο Ελληνισμός που ζει εδώ αιώνια
σαν το στοιχειό φυλάει τον Παρθενώνα
φύγε λοιπόν
πριν σε καμακώσει η τρίαινα του Ποσειδώνα
27/3/2016

ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ

Ασφαλώς έχετε ακουστά τους «Δειπνοσοφιστές»
έργο με αρχαιοελληνικές γαστρονομικές συνταγές
από τον Αθηναίο Ναυκρατίδα
αυτά που διηγείται στον φίλο του Τιμοκράτη
ό ίδιος λέει «εγώ δεν τα είδα»
από το Ρωμαίο Λαρσίνιο τα έχω μάθει
στο συμπόσιο που είχε κάνει για το στομάχι
και εγώ σας παραθέτω τις λιχουδιές
Εγχειρίδιο με γαστρονομικές συνταγές
σπιρτόζικες και γαργαλιστικές
των καλοφαγάδων ποικιλίες γευστικές όλο νοστίμια
τις αισθήσεις μας ευφραίνουν με τα κοψίδια
αρχαία εδέσματα και εκλεκτά ποτά
συνοδευόμενα από διδάγματα αρκετά
τέρπουν το πνεύμα και τις ψυχές
τις φιλοσοφικές κεντρίζουνε χορδές
ρήτορες, μουσικοί, λόγιοι γραμματικοί
φιλόσοφοι και στρατηγοί πήγαιναν εκεί
προσκεκλημένοι και λεξικογράφοι
Έλληνες οι δειπνοσοφιστές
δεν έλλειπαν και οι ζωγράφοι

116

ΣΑΠΦΩ – ΚΟΡΙΝΝΑ • Ζ΄ ΤΟΜΟΣ

κρασί, σύκα, μήλα, μέλι και φαγητά
άριστη η Ελληνική μαγειρική και οι συνήθειες
της εποχής όλα ήταν απλά
λεπτομερώς ο Τιμοκράτης τα περιγράφει
την γαστριμαργική να μας διδάξει
Τώρα τελευταία στη χώρα μας την ωραία
όσο η κοινωνία μας γίνεται πειναλέα
σαν μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι μάγειροι των καναλιών
με την «μαγειρική στον αέρα»
ξεφυτρώνουν και τα ταχυφαγεία
καθώς ακμάζει η τουριστική βιομηχανία
διαφημίζουν τρόφιμα γλυκά και φαγητά
φάτε μάτια πιάτα λαχταριστά και άδεια η κοιλιά
στο γυαλί θεάματα γαργαλιστικά
και εσύ Αρκά φάε τη φασολάδα σου σκάσε και μη κοιτάς
Ορμάτε πεινάλες και πάρτε τους τις κουτάλες
γιατί στην κοιλιά προκαλούν λαχτάρες
ένα πεινασμένο λαό που οι πολιτικοί ταλαιπωρούν
μόνον έτσι τέρμα θα βάλλουν
στις κλεψιές και στις σπατάλες
Κάλλιο να τους στείλουμε στου Γουδή
και στις κρεμάλες
δια παντός να τελειώνουμε
από τις κλοπές και τις μαγάρες
Τα Συμπόσια έγιναν δεξιώσεις
χωρίς πνευματικό περιεχόμενο
μόνο το στομάχι να.. μπουκώσεις
το βράδυ σε πιάνει ‘νταμάχι ‘
να σου σκιστεί πάει το στομάχι
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τυχερός αν σε κάποιο
νοσοκομείο δεν καταφθάσεις
Πολλές ταβέρνες έκλεισαν τα εστιατόρια αδειανά
πάει και το κατοσταράκι με το μεζέ στη γειτονιά
στου κυρ-Μήτσου το ταπεινό ταβερνάκι
χάθηκαν οι δραχμές σπάνιο τα «ευρα»
σαν θεό τα προσκυνάει ο κοσμάκης
Γάτες μαγείρεψαν οι μετανάστες
και σκυλιά όχι ότι δεν έχουνε να φάνε
αυτό είναι λιχουδιά
αν θέλεις να πληροφορηθείς γι’ αυτά
πήγαινε στη Θεσσαλονίκη
άριστη για τον λάθρο λιχουδιά
σκουλήκια και ποντίκι;
αυτοί από τον γηγενή τρώνε πιο καλά
γιατί το κράτος τους καλοταΐζει
Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει
για όγδοη μνημονική χρονιά
κάτω από το ραδίκι ο Έλληνας καθεύδει
κάθε χρόνο ίδιο σκηνικό και νέος φόρος
τους έχει καβαλήσει ο «εωσφόρος»;
Το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο τούρκικο φαγητό μαγειρεύει
να μας μάθουν θέλουν να μην τρώμε
και στον καναπέ καλώς στώμεν
και η τρόικα στο χορό των μνημονίων μας χορεύει
Ο Χότζας το γάιδαρο του είχε συνηθίσει
να μην τρώει να μην πίνει
μέχρι που τα τίναξε ο καημένος
τι άραγε έφταιξε διερωτήθηκε απορημένος;
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τώρα λόγω τρόικας και ο καφές κομμένος
και την μπύρα μην την πιείς όταν είσαι διψασμένος
γιατί θα σε πιεί ασμένως
Φταίνε και οι σεφ της μικρής οθόνης
τέτοια πιάτα στο τραπέζι ποιος
την σήμερον ημέραν στρώνει;
μάγειροι της γαστριμαργικής χλιδής
και της κραιπάλης
φάτε μάτια ψάρια και η κοιλιά περίδρομο
και ο συνταξιούχος αν θα φθάσουν
για ΕΝΦΙΑ και Εφορία αμφιβάλλει
Φτιάχνουν πιάτα γαργαλιστικά
λιπαρά, ακριβά παχυντικά
ξένα στην Ελληνική κουζίνα και στο κλίμα
προς ικανοποίηση του διαφημιστή χορηγού
μαγειρεύουν πάπιας φουα-γκρά, αστακό και χήνα
αρκεί το πρόγραμμα να γεμίσουν του καναλιού
και να προβληθεί ο σεφ ή ‘σεφίνα’ κάθε κυρά- Κατίνα
Χλιδάτα τα φαγητά της μικρής οθόνης
συνταγές για ζάπλουτους τα βλέπεις και γλαρώνεις
πρόκληση στο φτωχό που λειψό τραπέζι στρώνει
δικαίως ο νηστικός «δειπνοσοφιστής»
τον βουλευτή μαλώνει
Υπεύθυνος δεν βρίσκεται ουδείς;
στην πλαδαρή κρατική μας μηχανή
σε τάξη να τους βάλει
την παραδοσιακή να ακολουθούν μαγειρική;
εύγευστη, νόστιμη και υγιεινή να προβάλει
Να μην αυτοσχεδιάζουν με σαχλαμάρες
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και άρες νάρες κουταμάρες
για να πουλήσουν οι εταιρείες
και αυτοί να πιάσουν πενταροδεκάρες
Οι διαιτολόγοι να ελέγξουν τα ταχυφαγεία
πάχυναν τα παιδιά τα έκαναν μπόμπες και θηρία
φτιάχνουμε παχύδερμα γουρούνια για σφαγεία;
έλεος στη νέα γενιά και σωτηρία!!
Τώρα στην Αμερική άρχισαν να τα αλλάζουν
το ίδιο και στην Αγγλία τη γαστριμαργία
από τα κανάλια κατεβάζουν
πότε οι δικοί μας θα τα μετριάσουν;
να μην προκαλούν τη φτώχεια και να την χλευάζουν
κουζίνα με ξενόφερτα φαγητά μας αραδιάζουν
όταν το καλάθι της νοικοκυράς με τους φόρους
το αδειάζουν
πού να βρουν λεφτά όλα αυτά να τα αγοράζουν;
Τρία συστατικά βάζουν σε κίνδυνο την υγεία
όταν σε αναλογία τα τρως αποκτάς μακροζωία
με την κατάχρηση του στα νοσοκομεία πας
και στα νεκροταφεία
Όχι σε αφθονία λίπος, ζάχαρη και αλάτι
βάλε μέτρο ρε Θανάση
είσαι ό,τι τρως είπε ο Ιπποκράτης
και οι ασυγκράτητοι με το πιρούνι
το λάκκο τους ανοίγουν στα ταχυφαγεία
άιντε και εις υγείαν και μακροζωία
19/5/2016
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ΨΕΥΤΟ-ΣΟΥΛΤΑΝΕ ΤΡΑΓΙΚΕ

Δικτάτορα, αρχομανή, φανατικέ
αλλοπρόσαλλε, ισλαμιστή,
και εγωπαθή αλαζόνα
μπροστά βέβαια πάει η οικογενειακή κονόμα
το Οθωμανικό κράτος που επιχειρείς να αναβιώσεις
φτιάχνεις μια τρύπα στο νερό η ειμαρμένη
θα στο ματαιώσει
ο αναθεωρητισμός σου πάμπολλες χωράει εξηγήσεις
φόβος για διάσπαση θα αντιμετωπίσεις
Μπόγος ανέκαθεν η Τουρκία κακοδεμένος
εμβόλιμο μόρφωμα καιρών παρωχημένων
εξ εθνικοτήτων πεντήκοντα και βάλε
μη εκτουρκισμένων
του «Βοσπόρου ο Ασθενής» στην
Κωνσταντινούπολη θαμμένος
τώρα και της Άγκυρας το Κράτος μισοπεθαμένο
Ο χάρτης της Τουρκίας θα μικρύνει ούτως ή άλλως
σε κράτος διχοτομημένο και όχι τόσο μεγάλο
χάνοντας το Κουρδιστάν σειρά παίρνει ο Πόντος
η γενοκτονία του αναγνωρίζεται επειγόντως
Στην Άγκυρα παλάτια χτίζεις
την οικονομία ξεθεμελιώνεις και εξανεμίζεις
και τραβάς κατ’ ευθείαν στο γκρεμό
ευκαιριακούς φίλους και εχθρούς Τσάρο και Πλανητάρχη
λάθρους στέλνεις στην Ευρώπη με το βαρκάκι
δουλέμπορος κατάντησες των λάθρων ο χασάπης
Το δολάριο αρνήθηκες του Σαντάμ την τύχη θάχεις
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την αγχόνη όπως εκείνος σύντομα θα δοκιμάσεις
Τούρκικες δουλειές πράσινες ελιές
σε ανύποπτους καιρούς όπως μου έλεγε
ο κύριος Ζοζέφ ο Φραγκολεβαντίνος
τώρα ψευτοσουλτάνε με τσαμπουκάδες και απειλές
ψευτο-Χίτλερ κατάντησες και διεθνής αρλεκίνος
«ζωτικό χώρο» ζητάς τρομάρα σου, όπως εκείνος
Μωροφιλόδοξε, αιμοσταγή
πρόξενε στην περιοχή παντός κακού
φιλοδοξείς να γίνεις Σουλεϊμάν και Ατατούρκ
τη Δύση απειλείς και την Ανατολή με βία
γαυγίζεις σαν σκύλος λυσσασμένος
τους δύο στρατιωτικούς μας κρατάς χωρίς κατηγορία
σε φυλακές υψίστης ασφαλείας κλεισμένους χωρίς αιτία
Στην Ελλάδα λάθρους αποβιβάζεις καθημερινά φορτία
της Κύπρου και Αιγαίου τους υδρογονάνθρακες
εποφθαλμιάς εν ισοτιμία,
το Καστελόριζο ο μέγας έρωτας σου και βουλιμία
καρφί στην καρδιά σου η Ελληνο-Κυπριακή ΑΟΖ
και της Ανατολικής Μεσογείου
η τετραμερής συμμαχία
Το στρατό σου έχεις μισοδιαλύσει
σε πολλά μέτωπα τον έχεις διαβολοσκορπήσει
ο πληθυσμός στο εξωτερικό λιποτακτεί
και εσύ ψευτοσουλτάνε Ελλάδα και Κύπρο απειλείς
Ταγίπ! Τάξη βάλε πρώτα στο μαγαζί σου
γιατί βάρεσε διάλυση λειψή η διοίκηση σου
κάνε λοιπόν μόκο και άσε το νταχτιρντί
ηγέτης επικίνδυνος έγινες και λίαν αιμοσταγής
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εσύ ευθύνεσαι για του Τουρκικού λαού την αλληλσφαγή
Την Συνθήκη αμφισβητείς της Λωζάνης
εσύ που κάθεσαι στο εκρηκτικό καζάνι
μιλάνε στο σπίτι του κρεμασμένου για σχοινί
και για σαπούνι μπεχλιβάνη;
ο κακοδεμένος μπόγος άπαξ και λύθηκε θα χυθεί
ό,τι και να κάνεις τον καιρό σου χάνεις
Η Συνθήκη των Σεβρών καραδοκεί
Ίμβρος, Τένεδος, Κωνσταντινούπολη,
Ιωνία και Θράκη Ανατολική θα αλλάξουνε λιμάνι
Ψευτο-σουλτάνε εμφύλιο στο λαό σου κάνεις
το μισό πληθυσμό πας να τον ξεκάνεις
την Τουρκία στο σφαγείο έβαλες μάνι-μάνι
κι’ εσύ παλάτια φτιάχνεις και στην άμμο χτίζεις
και τους αντιπάλους σου τρομοκράτες τους βαφτίζεις
Όλους τους γείτονες τους έκανες εχθρούς
Κούρδους, Αρμένιους, Έλληνες, Σύρους,
Βούλγαρους, Ιρανούς και Ιρακινούς
φίλο εκτός από τους αχάριστος Αλβανούς,
δεν βρίσκεις ούτε στους ουρανούς
πόλος αστάθειας και προβοκάτορας
των Βαλκανίων η Τουρκία
κρίσεις εξάγεις και ανωμαλία
άχθος αρούρης για Ευρωπαίους και Αμερικανούς
Και τώρα πόλεμο κατά της Ελλάδος πάς να κάνεις
στο Αιγαίο ψαρεύεις με το πυρ-οφάνι
νησάκια βλέπεις και μανία σε πιάνει
στο «τρελάδικο» τελικά να σε βάλουν για να γιάνεις
αμήν και πότε από τον παράφρονα
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ο κόσμος να… ανασάνει
Ταγίπ στον κόσμο άνεμος πνέει ειρήνης
με το δίκαιο της θάλασσας θάρθει δικαιοσύνη
ειρήνη με την Ελλάδα κάνε και με τον Ελληνισμό
καθότι όπλο αήττητο ο Ελληνικός Πολιτισμός
12/12/2016

ΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Μας έφερε η αριστερά το Υπερταμείο!!!
δώστα όλα στο Γερμαναρά θείο
όλα τα τρώει όλα τα καταβροχθίζει το θηρίο
νερό, ρεύμα, αεροδρόμια κι’ άλλα κι’ άλλα
και τα μικρά και τα μεγάλα
κι’ εσύ Έλληνα και οι δισέγγονοι σου
για 100 χρόνια θα ζείτε στο ψυγείο
τον Ελληνισμό έβαλαν σε διαρκές σφαγείο
ισλαμοφασίστες και τριτοκοσμικούς κουβαλάει το πλοίο
σε κάποια Σιβηρία η νέα σου πατρίδα Έλληνα
στη μετανάστευση στο κρύο
η χώρα μας αποκρουστικό απέκτησε προσωπείο
Η Ακρόπολη είναι κι’ αυτή στη μνημονιακή λίστα
μεζέ την προορίζουν της σκοτεινής νύχτας
καθώς ο λαός έχει μπει σε βαρύτατη δουλεία
οι γύπες ψηλοκρεμαστοί αρπάζουνε τη λεία
οι νέοι λιποτάκτησαν πήγαν στην Εσπερία
ο πατριωτισμός των Ελλήνων
δεν υπάρχει πλέον ούτε στα βιβλία
μιλιούνια ισλαμιστές καταλαμβάνουν την αποικία
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τούτη την ώρα γίνεται το έλα να δεις ιλαροτραγωδία,
στις προπαραμονές ζούμε πριν την καταστροφή
της Πόλης και της Τροίας,
κι’ όμως κανείς δεν ενεργεί από την κρίση για να βγει
όλοι με τα μνημόνια έχουν βολευτεί
Όλα τα καταβροχθίζει το Υπερταμείο
ο Οβριός ζάπλουτος και ο Έλληνας πληβείος
παίρνει Νόμπελ ο Αλέξης αρχιβλακα με λοφίο
όλα τα τρώει ο τοκογλύφος και το λαμόγιο
βρωμιά και συναλλαγή, όργιο και ζόφος
το υπερταμείο θα τον αρμέγει για 99 χρόνια
σαν την γαλακτερή αγελάδα
κι’ αυτός σε κάποιο θαύμα ελπίζει τη σωτηρία της Ελλάδας
Κόμματα-συμμορίες μας έριξαν στο Υπερταμείο
και τώρα οι τοκογλύφοι μας πηδάνε ορθίως
ακίνητα και κινητά μας τα ληστεύουν
και οι Έλληνες στον καναπέ ξάπλα καθεύδουν
Μας παρέδωσε στους δανειστές το σάπιο κατεστημένο
οι 300(-) της Βουλής λαό μας έκαναν φτωχοποιημένο
ούτε για τυρόπιττα δεν θα φθάνουν οι συντάξεις
για το ταχυφαγείον
άβατη η Αθήνα μας από συμμορίες ξένων
και αναρχικών των Εξαρχείων
Ο νέος Μινώταυρος αναβιώνει
τότε στέλναμε παρθένες
τώρα στο υπερταμείο την πρωτότοκη κόρη Αντιγόνη
και το γιουσουφάκι στον Γερμανό «Ομέρ Βρυώνη»
ο μικρότερος ουζάκι προσφέρει
στον Γιουγκέρ που έγινε γκαρσόνι
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Κανείς πια δεν νοιάζεται για πατρίδα
στις ΜΚΟ του Σόρος παραδόθηκαν
και στην χρηματιστηριακή τα έπαιξαν παρτίδα
τώρα η Ελλάς αλλάζει χέρια αναφανδόν
του κούκου τα πουλιά γεννούν αυγά τριτοκοσμικών
των γηγενών τις φωλιές στους πλειστηριασμούς
τις παραδίδει
Κι’ εσύ Έλληνα παθητικά όλα τα αντιμετωπίζεις
σαν να αφορούν εξωγήινους, αρειανούς
και κατοίκους της σελήνης
της πατρίδας τους εχθρούς σου τους εγκρίνεις
ανέχεσαι τους δήθεν φιλάνθρωπους, νεοταξίτες
τους κομματικούς συμμορίτες και τους λωποδύτες
Στην αρχή σε έριξαν σε καυτό νερό
σαν βάτραχος τινάχτηκες από την χύτρα
και πήδησες εκτός
είδαν ότι σου αρέσει το χλιαρό
σε έβαλαν σε «χύτρα προοδευτική»
και συ τη δέχθηκες επιεικώς
Ο αρχιμάγειρας απατεώνας αριστερός
από το χλιαρό προοδευτικά σε πήγε στο ζεματιστό
τώρα σε έβαλε σε έντονο βρασμό
εσύ δεν αντιδράς, έπαθες μιθριδατισμό
Το Υπερταμείο, το Υπερταμείο
ο Γερμανός το αφεντικό και εσύ ο φτωχός πληβείος
τη δημόσια περιουσία έβαλαν στο σφυρί
της γιαγιάς τα φυλαχτά και του παππού
το ένδοξο σπαθί θα χαριστεί
η Ελλάς ένα απέραντο δημοπρατήριο
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μια χώρα που αλλάζει χέρια στο πυρ το κολαστήριο
μνημονιακοί δολοφόνοι σε δολοφονούν με δηλητήριο
και συ δεν σήμανες ακόμη προσκλητήριο
ούτε καν εγερτήριο
τώρα λόγω εξόδου από τα μνημόνια βάρεσε σιωπητήριο
Έλεος δεν υπάρχει για σένα ούτε χάρη
σαν την κατοχή αντί για ηλεκτρικό φωτίστηκες με λυχνάρι
μόνος σου παραδόθηκες στον τοκογλύφο σαν σφαχτάρι
ψήφισες το χάρο να σου πάρει το κεφάλι
και ακόμη ελεύθερο κρατάς το ΓΑΠ
το εθνοπροδοτικό ρετάλι; τον Αλέξη το αναρχικό ρεμάλι
ποιος να σε λυπηθεί ρε παλληκάρι;
Πότε τέλος πάντων θα θυμώσεις
και του ραγιά το σύνδρομο θα διώξεις;
πριν του Οβριού το Υπερταμείο και
του ισλαμοφασίστα Τούρκου
η χατζάρα σε ξεκάνει;
πότε την επανάσταση σου θα κάνεις;
κάλλιο ελεύθερος να πεθάνεις παρά το κεφάλι σου
κρεμασμένο να δεις στο ταβάνι
21/9/2016

ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ

Μας έμαθαν να τους φοβόμαστε
και το συνηθίσαμε
στρατηγικούς εταίρους τους θεωρήσαμε
και συνεχίζουμε
καίτοι στην Κύπρο εισβάλανε
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και δεν φύγανε
σαν Νατοϊκούς συμμάχους τους συμπεριφερόμαστε
και μυαλό δεν βάλλαμε
και την εισβολή και κατοχή την λησμονήσαμε
και οι Τούρκοι μας πατήσανε
και στα Ίμια σημαία στήσανε
και τώρα τη Λωζάνη αμφισβητήσανε
Πάντα τους υποδεεστέρους παραστήσαμε
την καταστροφή της Κύπρου την ξεχάσαμε
τους ήρωες μας απεμπολήσαμε
ακόμη και τα οστά των πεσόντων μας
στα πεδία των μαχών εγκαταλείψαμε
από γραικυλισμό δεν τα αποκομίσαμε
ούτε τους τιμήσαμε
γιατί δειλούς και άτολμους μας καταντήσανε
την γενιά της μεταπολίτευσης με το μύθο
του Πολυτεχνείου την ευνουχίσανε
και στην αναρχία την ρίξανε
και αρκετοί από δαύτους χοντρά τα οικονομήσανε
«Η Κύπρος πέφτει μακριά» μας είπανε
Και άλλα τέτοια φαιδρά και εμείς τους πιστέψαμε
και σαν πρόβατα τους ακλουθήσαμε
αστράτευτους και αναρχικούς πολιτικούς ψηφίσαμε
με την ψήφο μας αχρείους και απάτριδες αναδείξαμε
και αυτοί επανειλημμένως μας προδίνουνε
και τα ταμεία γδύνουνε, το Σύνταγμα το βιάζουν
και μείς τους συγχωρούμε και τους χειροκροτούμε
με τους εξοπλισμούς περιουσίες αποκτήσανε
μεγάλα σκάνδαλα δημιουργούνε
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με την δική τους δικαιοσύνη τα ξεπερνούνε
ηλίθιοι φανήκαμε και σαν πολίτες αδιαφορούμε
-εκτός από έναν- οι κλέφτες ελεύθεροι μεταξύ μας
κυκλοφορούνε
Βέβαια φταίμε και εμείς γιατί «μαζί τα φάγαμε»
πάντα τους νόμους παραβιάζουμε
τον ξένο κατακτητή προσκυνήσαμε
με το ευρώ το καλάμι καβαλήσαμε
στις άγριες σπατάλες τότε το ρίξαμε
μέχρι που χρεοκοπήσαμε
το ευρώ δανεικό κομμένο και ραμμένο
ήταν για το Γερμανό
τον αγώνα εγκαταλείψαμε
τη ντόλτσε βίτα προτιμήσαμε
και τα ευρωπαϊκά κονδύλια σπαταλήσαμε
χρέος αστρονομικό
και στην «κλεφτουριά» τα οικονομικά εμπιστευτήκαμε
και πάλι για να μας σώσουν τους επιστρατεύσαμε
και για μια σχεδόν δεκαετία έξοδο δεν βλέπουμε
Τα δικά μας προϊόντα περιφρονούμε
τις αξίες της φυλής μας λησμονούμε
τη γλώσσα μας κακοποιούμε
τη σημαία μας καίμε και τα μνημεία μας ποδοπατούμε
ό,τι ξένο το προτιμούμε όλα τα βλαβερά τα υιοθετούμε
Την παραγωγή μας περιφρονήσαμε
την παιδεία και τα σχολεία μας τα βανδαλίσαμε
με τούρκικα σκουπίδια τα βράδια ψυχαγωγηθήκαμε
και νομίσαμε τρομάρα μας ότι εξευρωπαϊστήκαμε
επειδή στο ευρώ την ψυχή μας πουλήσαμε
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Την ιερή γη μας στο Υπερταμείο την ξεπουλήσαμε
και τώρα με τα μνημόνια σαν ν’ αντιληφθήκαμε
ότι φοβερά εξαπατηθήκαμε
πειθαρχία και αυτάρκεια σαν χουντικές ιδέες τις
χαρακτηρίσαμε
με σανό και ηττοπάθεια χρόνια τώρα
τα κανάλια μας ταΐσανε
Που είναι οι μέρες εκείνες
που οι τούρκοι φοβόντουσαν
μαζί μας να συγκρουστούνε
και στο Αιγαίο δεν τολμούσανε να βγούνε
ούτε το όνομα του καλά-καλά να πούνε;
πάντα ταύτα πριν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπούμε
Οι πρόγονοι μας της ελευθερίας εραστές και λάτρες
ατρόμητοι έγιναν το 1821 επαναστάτες
για όλη την οικουμένη κοσμοϊστορικές έδωσαν μάχες
όταν όμως φωλιάζει η εμφύλια διχόνοια και η διαπλοκή
τότε τρέχουν οι ισχυροί και
μας παριστάνουν τους προστάτες
και η αριστερά τους κάνει πλάτες
Εμείς πώς καταντήσαμε κουραμπιέδες, ηττοπαθείς
και ‘χαλβάδες’;
παρότι δεχόμαστε εισβολή από ισλαμοφασίστες,
πρόσφυγες και τριτοκοσμικούς μιγάδες
παριστάνουμε τους «ανθρωπιστές»
και ανοίξαμε τις πύλες και του αφελληνισμού τις
Συμπληγάδες
Είναι καιρός με βάση το παρελθόν και το παρόν
το μέλλον να οραματιστούμε,
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τι Ελλάδα τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα βρούνε;
θα μπορούνε στην πατρίδα μας ελεύθεροι να ζούνε;
και όχι στη ξένη να μεταναστεύσουνε
να γίνουμε αυτάρκεις χωρίς να λιγοστέψουνε
απόρθητο φρούριο την Ελλάδα
να μετατρέψουμε;
πανανθρώπινο κέντρο πολιτισμού
να την παραδώσουμε
τον όπου γης Ελληνισμό να ενώσουμε
και το σαράκι της διχόνοιας να ξεριζώσουμε
22/11/2016

ΠΟΡΝΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Απρόβλεπτη, ρεαλιστική
στη διπλωματία φευγαλέα
πείσμων σαν παιδάκι και στις δολοπλοκίες
κραυγαλέα
με το βαμβάκι σφάζει τον αντιρρησία
«διαίρει και βασίλευε» το δόγμα της
και ο θρόνος μακροβιώνει στη Βρετανία
Πολέμους ξεκινά
η Αμερική τους τελειώνει
ποιός τελικά είν’ το αφεντικό;
η Βρετανία ή η Αμερική το πιόνι;
Της καινοτομίας εραστές
και της διαφορετικότητος
ομοφυλόφιλοι και τολμηροί ένεκα εκκεντρικότητος
στην αντιπροσωπευτική «δημοκρατία»
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δεν την αλλάζουν
τον τελευταίο καιρό η Βρετανία παραπαίει
από τις συνωμοσίες της ο κόσμος υποφέρει
από τα παρασκήνια σαν Μέδουσα θα σε τσιμπήσει
πόρνη που το κορμί της πουλάει
αρκεί να τα οικονομήσει
με πλιάτσικο σε αρχαιολογικούς θησαυρούς
τα μουσεία της έχει γεμίσει
Γηραιά Αλβιών, άλλοτε κοσμοκράτειρα
ωκεανών και θαλασσών
κανείς να της αντισταθεί δεν είχε τσαγανό
πολλές φορές έχει νικήσει
το BREXIT όμως την τσαλάκωσε
και ακριβά όπως και να γίνει θα της στοιχήσει
Προστάτιδα μας δύναμη ανέκαθεν η Αγγλία
καθότι ναυτική ήταν κοσμοκρατορία
και κοινές μας αγάπες τα πλοία
μας παρέδωσε στην Αμερική
όταν πήρε τα ηνία
γηραιά πλέον λέαινα ξεδοντιασμένη
μια ζωή με την μεγάλη αρκούδα εναντιωμένη
παραδοσιακά με την Γερμανία ήταν στα μαχαίρια
πιο ανταγωνιστικά τα γερμανικά χέρια
Στην επανάσταση προς το συμφέρον της
μας έκανε καλό
της το πληρώσαμε όμως δύο αιώνες
ακριβό και αλμυρό
την Κύπρο παρέδωσε στον Αττίλα
στον πόλεμο μας έβαλε ενάντια στους Γερμανούς
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και τραβήξαμε της Κατοχής τη νίλα
Εμφύλιο μας φύτεψε με την Αντίσταση στα βουνά
ο Σκόμπι με το ΚΚΕ την Αθήνα γκρέμισαν στα
Δεκεμβριανά
μόνοι τους συμμορίτες πολεμούσαμε το 1946-49
Εμείς δεν χαρήκαμε όπως άλλοι λαοί τη λευτεριά
μεταπολεμικά φτώχεια πείνα και κακομοιριά
και απάνω που τραγουδήσαμε
«και τώρα νέα ζωή θα ξαναρχίσουμε πάλι…»
βοήθα μας Αθηνά άσχημη η βιοπάλη
Το δόγμα της για την Ελλάδα ο «Μεγάλος Κανών»
εδώ και αιώνες ισχύει
«Ποτέ δε θα επιτρέψουμε η Ελλάδα μεγάλη δύναμις
περιφερειακή να γίνει»
στον Τσάρο Νικόλαο Α’ το δήλωσε ο Sir Hamilton
Seymour ο Βρετανός πρεσβευτής
τη «Μεγάλη μας Ιδέα» υπονόμευσε η Βρετανία
πριν αυτή υλοποιηθεί
Κωνσταντινούπολη και Ιωνία θα γίνει Τουρκική
Όταν τα πετρέλαια στο Ιράκ για πάρτη της εξασφάλισε
τον Ελληνισμό της Ιωνίας
με τον ειδεχθέστερο τρόπο τον εξαφάνισε
Αρχιτέκτων της Μικρασιατικής κατ’ ευφημισμόν
Καταστροφής
-γενοκτονία και ολοκαύτωμα ήταν αυτή μαζίη Ελληνικότατη Ιωνία από τον Ελληνισμό εκκενώθηκε
ο Ποντιακός Ελληνισμός ο περισσότερος
από τον Κεμάλ σφαγιάστηκε
όσοι επέζησαν στα τέσσερα σημεία της Γης
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θα εξανδραποδιστούν
και από τις πανάρχαιες εστίες τους να εκδιωχθούν
Τον πνεύμονα της Μικράς Ασίας θα μας τον κλείσει
τούτο γεωστρατηγικά δια παντός
μας έχει κλονίσει
τα σημερινά προβλήματα στο Αιγαίο αυτή τα
έχει δημιουργήσει
και τη Συνθήκη της Λωζάννης η Τουρκία αμφισβητεί
σ’ αυτό σιωπηρά η Βρετανία συναινεί
για τα υπάρχοντα όμως του Πασίφηκου
τον Πειραιά με το στόλο της είχε αποκλείσει
δύο αιώνες σύμμαχοι και φίλοι θα μας πουλήσει
ανάθεμά τους το ψάρι μας έψησαν στα χείλη
και κάθε φορά στο Κυπριακό τρώμε και ένα σκαμπίλι
μπροστά φίλοι και πίσω αγνώμονες σκύλοι
Τη βάση της Σούδας χωρίς λεφτά αιώνες την κρατούσαν
αχάριστοι ανέκαθεν μας εξαγόραζαν και μας πουλούσαν
όπλα και πλοία από τη Βρετανία αγοράζαμε
και οι κυβερνήσεις τους δύο σχεδόν αιώνες
μας προδίδουν και μας χλευάζανε
Φευ!! η αγνωμοσύνη και ο κυνισμός της μάτι βγάζει
δεν φταίει αυτή που το συμφέρον της κοιτάζει
και τις βάσεις της στην Κύπρο
«βρετανικό έδαφος» ονομάζει
το κατεστημένο το δικό μας που την προσκυνάει
και ακόμη πληρώνουμε τα Αγγλικά ΑΕΙ
στον σύγχρονο Μινώταυρο
τα παιδιά μας τα στέλνουμε εκεί
χωρίς επιστροφή
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και τον εγκέφαλο μας αδειάζει
Στο Μπάκιγχαμ του όφεως εδράζει η κεφαλή
από τα παρασκήνια μας εξουσιάζει
και παγκοσμίως συνωμοτεί
το τέρας του Λόχνες νέα ετοιμάζει αιματοχυσία
τούτη τη φορά με την Ρωσία;
η Αγγλία την διεθνή τρομοκρατία
υποκινεί με την Τουρκία και Αραβία
Παλιούς και νέους άσσους από το μανίκι βγάζει
τον πολιτικό χάρτη και τα σύνορα του κόσμου
με την Αμερική αλλάζει
σαν την Κλωθώ, τη Λάχεση και σαν την Ατροπό
με ξένες πλάτες πολέμους ετοιμάζει
τα σκουπίδια τις εξάγει
Πόρνη Βρετανία την Ευρώπη αδειάζεις
αλλά πάντα μέσα είσαι και τον κόσμο
ακόμη τον εξουσιάζεις
18/3/2018

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ;

Μήπως ζούμε σε μια ψευδαίσθηση
σε ολογραφική δημιουργία;
μήπως λησμονήσαμε τον τόπο καταγωγής μας
και πελαγοδρομούμε ένεκα αμνησίας;
Μήπως ήπιαμε νερό της λησμονιάς και της Στυγός
την προγονική μας λησμονήσαμε δόξα
και στην παγκοσμιοποίηση χαθήκαμε ολοσχερώς;
Μπαίνω στο θέμα και κάποιο θρύλο θα σας διηγηθώ
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από το Σείριο είμαστε φερμένα
σε πανάρχαιο ίσως ενιαυτό φύγαμε από του Κύνα
τον αστερισμό
η πλάκα του Ιδαλίαου αν δεν λέει ψέμα
την αλήθεια αποκαλύπτει στον καθένα
εξωγήινο έχουμε αίμα
Από αστρόσκονη φτιαγμένοι
κι’ αυτό δεν είναι ψέμα το λένε και οι αστρονόμοι
αν δεν είχε καταστραφεί της Αλεξάνδρειας η Βιβλιοθήκη
όλα θα ήτανε λυμένα
Από τον αστερισμό του Σείριου
σε πανάρχαια αλαργεμένα χρόνια
οι πρόγονοι μας προσγειώθηκαν κάπου στη Γαία
με διαστημικά βαγόνια
τους Άτλαντες Τιτάνες πολέμησαν στα Κρόνια Αλώνια
«Ουδαίους» και «Ουβραίους» και τα εγκληματικά
νίκησαν τελώνια
Ποιος ο ρόλος του Έλληνα στη Γαία;
μήπως γι’ αυτό μας κρύβουν τα ντοκουμέντα τα αρχαία;
πόθεν η καταγωγή μας και γιατί με έχθρα μας
αντιμετωπίζουν;
γιατί την πανάρχαια γνώση τόσο πολύ την τρέμουν
και την προϊστορία την παραμερίζουν;
μήπως επτασφράγιστες αρχαίες μαρτυρίες
κάποιος εξουσιαστής κρατάει;
Τυχαίο ότι οι αρχαίοι ορκίζονταν στον Κύνα
και στον Δία;
οι «κυνικοί» φιλόσοφοι από πού πήραν την ονομασία;
ποια η σχέση των Ελλών ή Σελλών (Ελλήνων)
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με το άστρο Κύνα;
τόσες λεπτομέρειες για κανένα άλλο άστρο
δεν έχει η Ελλάδα και η Αθήνα
προς τον Κύνα όλα τα ιερά είναι προσανατολισμένα
τούτο συμβαίνει και σε άλλες χώρες όλα ήταν
συμφωνημένα;
Αναφορές στο Σείριο συναντάμε διεθνώς
πώς τόσες λεπτομέρειες για τον Σείριο Α΄ και Β’
ήξεραν οι ιθαγενείς Ντογκόν;
πολύ πριν τις ανακαλύψουν οι αστρονόμοι με το φακό
Εχθρική εισβολή στην Γη θρυλείται πριν χιλιάδες χρόνια,
με αρχηγό ένα τέρας, τον Σεθ-Τυφώνα
Ο Αμένοφις ΔΙ (1380-1362 π.Χ.) της Αιγύπτου ο φαραώ
την λατρεία του Άμμωνος Διός αντικατέστησε
με την λατρεία του Ατόν
αηδιασμένος από τις σπατάλες και ακολασίες κληρικών,
τις αιματηρές θυσίες και τον αυθάδη πλουτισμό
έκτοτε η Αίγυπτος διαχωρίστηκε θρησκευτικά
από τον Ελληνισμό χωρίς να αποκλεισθεί και
κάποιος δάκτυλος εχθρικός
Επ’ αυτών φημολογούνται και τα εξής:
σε πανάρχαια χρόνια σε κάποια μακρινή εποχή
λαός Αστροναυτών επισκέφθηκε τη Γη
σύμφωνα με τις Γραφές ήρθαν από το Σείριο
για να εκπολιτίσει τη γη
στον άνθρωπο έφεραν το πυρ το αείζωον
στον αστερισμό ζούσαν όντα με ανώτερο πολιτισμό
για να λέγεται στα αρχαία βιβλία
πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς
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Σύμφωνα με τον Πλούταρχο
και της «πινακίδας του Ιδαλίου» το ιστορικό
πρόγονοι των Μόων ήταν και των υιών αυτών
Ιώνων, Ελλών και Πελασγών
Τα αρχεία είναι καταγεγραμμένα στην φύση
με τις φυσικές καταστροφές, στην Ελλάδα χάθηκαν οι
πλάκες οι γραπτές, ξύλινες ή κεραμικές
το Αιγυπτιακό Ιερατείο τα διάσωσε σε γραπτές περγαμηνές
Πόλεμοι και μάχες έγιναν σκληρές
όπως αναφέρουν και οι Βέδες οι Ινδικές
με ιπτάμενα άρματα, βλήματα, καταστροφή πόλεων
κι’ όλα αυτά γιατί ο κακός Ραβάνα
έκλεψε την Σίτα την γυναίκα του καλού Ράμα την
πολυαγαπημένη
πρόκειται για ιστορία του Πάρη και της Ελένης
ελληνική φυλή τρισμέγιστη και χιλιοδοξασμένη
18/3/2018

ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πώς εξηγείται ο Πάν να εμφανιστεί στην μάχη
του Μαραθώνα; και ο μυστηριώδης Εχετλαίος
σαν σίφουνας σαν τυφώνας
να σπείρει πανικό στον Περσικό στρατό και δέος
και μυστηριωδώς εξαφανίστηκε μετά ο γενναίος
θαρρείς και χώθηκε σε κάποιο αόρατο κρυψώνα;
Όταν οι Πέρσες εισέβαλλαν στους Δελφούς,
κεραυνοί έπεφταν από τους ουρανούς
και τους χτυπούσαν,
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δύο κορυφές γκρεμίζονται από τον Παρνασσό,
τότε δύο γίγαντες οπλίτες με παράξενο οπλισμό
καθώς περνούσαν
τους αποδεκατίζουν και ξωπίσω τους κυνηγούν
και μετά εξαφανίζονται και πάλι μυστηριωδώς
Τυχαίο κι’ αυτό; Ας είναι:
Οι Γαλάτες αργότερα σαν έφτασαν στους Δελφούς,
με «μυστικά όπλα» του Μαντείου αποκρούστηκαν
από τους θεούς
προκάλεσαν κατολισθήσεις και σεισμούς τρομακτικούς
σε άτακτη τράπηκαν φυγή μετά μεγίστου πανικού
χέρι πάντως δεν έβαλαν στους Δελφούς
Ο Αλάριχος (395 μ.Χ.) ηγεμόνας
των Βησιγότθων Χριστιανών
καταστροφέας μέγιστος των Ελληνικών θησαυρών
όλο έπαρση τα τείχη της Ακροπόλεως θωρεί
ξαφνικά έχασε το θάρρος του και την ορμή
την νικηφόρα προέλαση του σταματά και υποχωρεί
χωρίς να τολμήσει να επιτεθεί
όταν πάνω στα τείχη ξεπρόβαλλε η Αθηνά
πάνοπλη πανίσχυρή Κυρά,
αυτή του κόβει την ορμή και υποχωρεί.
Και το άλλο, τι ήταν άραγε ο Τάλως;
ένα παράδοξο και νοήμον ρομπότ μεγάλο;
το Κρητικό πέλαγος περιπολούσε νυχθημερόν
και τους εισβολείς ολόγυρα απέκρουε ομαδόν
μήπως διέθετε ηλεκτρομαγνητικό παλμό
ή κάποιο τέλος πάντων όπλο μυστικό;
ειδάλλως γιατί πουθενά για τον πρώτο υπολογιστή
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δεν αναφέρθηκαν που βρέθηκε στο πέλαγος
των Αντικυθήρων στο βυθό;
Ο κατάλογος των μυστηρίων είναι μακρύς
από τους «τρίποδες» του Ηφαίστου
το «ιπτάμενο Κηρύκειο» του Ερμή
και από το «Άροτρο» του Εχετλέου
ως τους άθλους του Ηρακλέους και τέλος ουκ εστί
Δυνάμεις κρυμμένες στης προϊστορίας την αχλή
του Έλληνα ξυπνάνε την ψυχή
και φέρνουν ξεσηκωμό σαν του ’40 τον σεισμό
και φέρνει τιμωρία στον υβριστή και στην αυθαιρεσία
υπέρλαμπρα έργα το έθνος μας ποιεί
μακάρι και ο σύγχρονος Έλληνας να τους μιμηθεί
με το πνεύμα την πένα και το σπαθί
τέρμα στις κακόβουλες συνωμοσίες
βάζει και στο ψέμα
και τότε αλλάζει όλη την ανθρώπινη ροή
με την ειρήνη ή με το αίμα
Τι κρύβει το Άνδρον στο Τροφώνιο της Βοιωτίας;
και ποιός γνωρίζει τι ήταν του Σωκράτους το δαιμόνιο
και πού κείτονταν η Ωγυγία;
ποια μυστικά έκρυβαν τα Ελληνικά μυστήρια
και τα μουσεία;
Όλα αυτά ίσως ήταν γνωστά αν η βιβλιοθήκη
δεν είχε καεί της Αλεξανδρείας
ποιός ο συμβολισμός της «Έλευσης» στα Ελευσίνια
γιατί επτασφράγιστα μυστικά κράτησαν τα Καβείρια
Μυστήρια και τα Βακχικά
και τα μάχεται η χριστιανική εκκλησία
αντί να τα θαυμάσει
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γιατί γιόρταζαν με τόση λαμπρότητα στα Παναθήναια
την Αθηνά και πότε ο Δήμος της Αθήνας
εκ νέου θα τα εγκαινιάσει;
Σήμερα περιφρονούμε της θεάς την λατρεία
και λατρεύουμε σαν άγιο τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη;
που δολίως μπήκε από το φεγγίτη
Το ιερό του Πάνα στην Πεντέλη ποιος το ξέρει;
Γιατί τούτο συμβαίνει;
στο Καταβάσιο του Αδου ποιος γενναίος
στο Ταίναρο θα κατέβει;
ο Ηρακλής για την Ευρυδίκη στον Αδη κατεβαίνει
σε μια τρύπα του πελάγους τον πιάνει και τον σέρνει.
Προετοιμασία εκεί έκαναν για το μεγάλο ταξίδι;
για το πέρασμα της ψυχής στην συμπαντική πύλη;
Τα ανεξήγητα τρίγωνα Δελφών, Δήλου και Δωδώνης;
όλη η Ελλάδα σε γεωδαιτικό δίχτυ σε μια ζώνη
Τι έψαχνε να βρει ο Μεγαλέξανδρος στην Ασία;
γιατί της Αμφίπολης η ανασκαφή διακόπηκε απροόπτως
λένε δια της βίας
και τα αρχαία σε άγνωστα εστάλησαν μουσεία;
Πέραν της γεωπολιτικής υπάρχει ίσως και άλλη μυστική
αξία του Ελλαδικού χώρου;
Γιατί πάνω μας όλοι οι κατακτητές έχουν πέσει
και μας θεωρούν χαχόλους;
Γιατί μας σφαγιάζουν και μας έχουν καταστρέψει;
αναιτίως χωρίς να τους έχουμε κάπου φταίξει;
στον βάρβαρο δώσαμε πολιτισμό και δεν τον αντέχει
τη γλώσσα, την ιστορία, τα έθιμα, την τέχνη
ακόμη και την ταυτότητα της Μακεδονίας
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να μας σβήσει από το χάρτη τώρα ο Τούρκος τρέχει
και να μας διώξουν από τα χωριά μας;
ποιος ο λόγος υπό κατοχήν να μας κρατούν
και να καρατομούν κάθε γενιά μας;
να μας χρεοκοπούν και να χάνουμε
στην ξενιτιά τα παιδιά μας;
τα παραγγέλματα τα Δελφικά γιατί μένουν στα αζήτητα
και δεν τα κάνουν πράξη; Γιατί μελετούν τις Γραφές
κι’ αυτά τα έχουν ξεχάσει;
μήπως τους φοβίζει το Ελληνικό πνεύμα που κάνει όντα
ανώτερα και ειρήνη φέρνει τοις πάσι;
Τι μυστήριο κρύβουν τα έργα των σοφών μας που τα
έχουν στα αζήτητα και τον Αριστοτέλη που ακόμη και η
NASA τον έχει αποκρυπτογραφήσει και τον θέλει
Γιατί στο υπουργείο α-παιδείας μας τάχουν περιφρονήσει;
Κάθε μέλος της Ομάδος «Ε» φωτισμένο
τον Όμηρο μαθαίνει να διαβάζεις από το πρότυπο
και όχι μεταφρασμένο
«καλός κ’ αγαθός» να γίνεις πολίτης και ισορροπημένος
στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αμφικτυονιών οργανωμένο
γίνε μέλος ενεργό
έτσι η Ελλάδα μας θα βγει από το τέλμα
και το Ελληνικό πνεύμα θα επιπλεύσει διεθνώς
Η ομογένεια της αναγέννησης αποτελεί το σπέρμα
μόνο ενωμένος θα μεγαλουργήσει ο Ελληνισμός
η αλήθεια θα λάμψει θα πέσει το ψέμα
με της καρδιάς μας το πύρωμα
θα την υπερασπιστούμε και με το αίμα
20/7/2016
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ΥΠΟΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑ»

Έγιναν μαλλιά κουβάρια
Συριζαίοι, Νεοδημοκράτες για μια άδεια
σκόνταψαν σε γιδοτόπια και λιθάρια
στην «Καλογρίτσα» βρήκανε ψεγάδια;
Παππάς, Μυταράκης, Σαμαράς
καθώς λένε μερικά από τα πολλά λεχάρια
κάνουν πως δεν ξέρουν την «Καλογρίτσα»
τη γιαγιά, κι΄ όλοι τώρα ρίχνουν μπόμπες
για να πιάσουν εμάς τα ψάρια στα ρηχά
Στης ‘Καλογρίτσας’ βουτηγμένοι το κανάλι
για την τουριστική Ιθάκη ενδιαφερόνταν κι… άλλοι
τώρα το λένε βοσκοτόπι
εκεί του Οδυσσέα το παλάτι ιεροί είναι οι τόποι
Τουριστικό θέρετρο ο Σαμαράς
σχεδίαζε να φτιάξει
νέα «υπόθεση Βατοπεδίου»
έχει πλέον ξεσπάσει
ο παππάς λένε ότι την έχει βάψει
το γκουβέρνο μας θα το τινάξει;
Τώρα στον κολλητό του τι να πει;
ότι το γιδοτόπι κοστολογήθηκε σαν
Κυανή Ακτή;
Αναγνώστη της παρούσας στήλης
στη μάσα και διαπλοκή και οι εχθροί γίνονται φίλοι
τα «χρυσά μήλα» των Εσπερίδων αρπάζουν όλοι
από το κρατικό κονδύλι τρώνε διαβόλοι και τριβόλοι
μασάνε με δέκα οχτώ μασέλες
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και σένα σε ταΐζουνε ψέματα και παπαρδέλες
οι ’Ιουδήλοι’ και το ψέμα με το ζεμπίλι
Όποιος την πόρτα των μίντια ανοίξει
μπιστόλι πρέπει να κρατάει και να το τραβήξει
για να σκοτώσει ή να αυτοκτονήσει
πόλεμοι στα «μίντια» όταν συμβαίνουν
μέσα θα βρεις κάποιες τράπεζες και
και πάντα πολιτικούς σαν τους ποντικούς τους
λαδωμένους
Αν ΜΜΕ, εφοπλιστές, τραπεζίτες και πολιτικοί
δεν συμφωνήσουν
τότε άγριες τιτανομαχίες θα ακολουθήσουν
γίνεται κρίση κυβερνητική
χάνει την εξουσία το κόμμα,
κι’ η αριστερά πάει στο χώμα
κλαίνε βουλευτές και υπουργοί
και ο ψηφοφόρος φεύγει από το μαντρί
Τώρα εκτιμώ ότι στη φάση είμαστε αυτή
μια χαρτορίχτρα μούπε ότι ο παπάς έχει καεί
εκτός αν το ρέμα της «Καλογρίτσας»
σαρώσει και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση του
καθότι αντιλαϊκή και λίαν μισητή είναι η ύπαρξη του
δάνειο ζητάει από το Μαρινάκη ο παπάς
αυτή η «μουσίτσα» για λογαριασμό του Καλογρίτσα
για να φτιάξει το Συριζαικό κανάλι
και από εκεί πάνε οι άλλοι
όχι τους λέει ο Μαρινάκης
και τους πότισε πολύ φαρμάκι
αδιάβαστο θάβουν τώρα τον παπά
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και ο Τσίπρας είν’ ρετάλι
Αν ο ξένος δάχτυλος δεν το επιθυμεί
όλα θα τα σκεπάσουν οι αισχροί πολιτικοί μας
και τα μίντια θα κάνουν ψιλοκομμένο τουμπεκί
όπως συμβαίνει πάγια μεταξύ μας
εσύ πάντα πληρώνεις τα θαλασσοδάνεια
εσύ λαέ πάντα πληρώνεις τα σπασμένα
εκτός και αν από τα μνημόνια έπαθες άνοια
και τάχεις παντελώς χαμένα
Μέχρι τώρα εσύ δεν πλήρωσες των τραπεζών
τις ανακεφαλαιοποιήσεις;
των μαφιόζικων κομμάτων τις δανειοδοτήσεις;
των Ολυμπιακών Αγώνων τις κλοπές
και υπερτιμολογήσεις;
την μεγάλη κλοπή του Χρηματιστηρίου επί Σημίτη του
σιωπηλού ασημομύτη;
λησμόνησες τον αρχιεγκληματία Γ.Α.Π.
που μας έριξε στο ΔΝΤ και μας έκαψε το σπίτι;
το 26% του ΑΕΠ έχασες ρε κακομοίρη!!
και τώρα σου κάνουν λαθροεισβολή
και σε τρώνε οι τριτοκοσμικοί «σκύλοι»
εσύ πάντα τον ίδιο κόμμα και την ψιλο-κονόμα
τον κλέφτη, ψεύτη, πολιτικό σου ου μισήσεις
ακόμη και τον πρωθυπουργό σου τον πολιτικό
αρχιαπατεώνα
προς τι λοιπόν οι εξεταστικές και οι ομφαλοσκοπήσεις;
αφού στις επόμενες εκλογές θα τους ξαναψηφίσεις;
23/9/2016, 20/4/2019
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ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΑΣ ΖΟΥΜΕ

Το είχαμε από καιρό προγραμματίσει
καθώς έμμονη επιθυμία μας είχε καθίσει
σε επίγειο παράδεισο να βρεθούμε
στα Κύθηρα κάποια φορά ναρθούμε,
αλλά δεν υπήρχε άδειο ξενοδοχείο
τώρα να που στην προκυμαία περπατούμε
η θέα μας συναρπάζει και πρέπει να βιαστούμε
το πλοίο στον Δία-κόφτη μας αποβιβάζει
η ακτή της Αγια-Πελαγίας του νησιού το διαμάντι στα
Κύθηρα πραγματικά θα μαγευτείς
στου Βερνάρδου την αυλή θα πρωτοσυναντήσεις αν
βολεύεσαι να καταλύσεις
για τα άλλα μην σε νοιάζει, αυτός θα σε κατατοπίσει
Οι νησιώτες θα σε κάνουν να χαρείς
τη χαρά μέσα σου αν πρώτα
ανακαλύψεις και με τον εαυτόν σου
αν συμβιβαστείς η ζωή εδώ είναι απλή
είναι πανέμορφη η φύση
έχει όμως και αυτά που θα ζητήσεις
ένας άνθρωπος της σύγχρονης ζωής.
Ο Βερνάρδος μάγειρας και ξενοδόχος
ιδιοκτήτης να σε υποδεχθεί
όλη η οικογένεια ένα μελίσσι
που ολημερίς για τον επιούσιο μοχθεί
ονειρεμένη να σου κάνουν τη ζήση
για να σε ευχαριστήσουν και να ξαναρθείς
Μυριάδες ξενοδόχοι που μοχθούνε στην Ελλάδα
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για να κατεβάσει γάλα η τουριστική μας αγελάδα
η φορολογία όμως σωστή κρεμάλα
τους αναποδογυρίζει και τους χύνει την καρδάρα
ντάλα πρωί στο πόδι από τα χαράματα
της οικογένειας να βγουν τα μεροκάματα
ολημερίς αγκομαχάνε ως τα μεσάνυχτα
Η εφορία τους μαγκώνει και τους στραγγαλίσει
ο κάθε μικρο-επιχειρηματίας τι να κάνει;
τα ψευτογυρίζει
κι’ αν τον ρωτήσεις πικρά σου χαμογελά
αγωνίζεται να επιβιώσει οικογενειακά
φιλοσοφώντας στωικά σαν λαϊκός Ζορμπάς
Άριστες υπηρεσίες μας προσφέρει
νοστιμότατες ποικιλίες να μας φέρει
για να κάνει τη διαφορά
εσύ για να περνάς καλά έστω κι’ αυτός
αν υποφέρει και τα γράφει στο τεφρέρι δανεικά
Φρούτα, κρασιά, γλυκά να μας φιλεύει
του νησιού νοστιμότατη σοδιά
μας επιδαψιλεύει
χωρίς κανείς να του το επιβάλλει
φιλοξενία αλά-Ελληνικά και καλή καρδιά
με το τσουβάλι
Το ερχόμενο προσβλέπει νάρθεις πάλι
πρόσωπα σου να του στείλεις φιλικά
ονειρεμένη στην βεράντα η θέα
μπροστά προβάλλει ο ηρωικός Μορέας
Πάρνωνας, Ταίναρο και ο κάβο-Μαλέας
καραβάκια πλέουν μεγάλα και μικρά
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κάνουν παρέλαση στο πέλαγος μπροστά
Τα Κύθηρα μια πανέμορφη γαλέρα
Αγία Πελαγία απλή, ήσυχη πανωραία
στη Μεσόγειο πλέει με πανιά
σαν πέσει το σκοτάδι
χωρίς αιθάλη τ’ άστρα να μετράς
στον έναστρο ουρανό και να θαυμάζεις
το θείο να ευλογάς πρωί και βράδυ
Την κονταυγή στη ρεματιά
θα ακούσεις αηδόνια και πουλιά
σαν λίγο ο ήλιος σηκωθεί στη γαλάζια ακτή
θα κολυμπήσεις
στην ταβέρνα μετά θα γευματίσεις
στα καφέ-μπαράκια το βράδυ θα καταλήξεις
θα σου αρέσουν τα νησιώτικα φαγητά
φρέσκα ψάρια και του κουταλιού παραδοσιακά γλυκά
Εκεί την ουσία της ζωής θα ανακαλύψεις
τον ήλιο να αφήσεις να σε μαυρίσει
από το δέρμα να περάσει στα οστά
κι’ αν περισσότερο καθίσεις
θα σου αγγίξει την ευαίσθητη καρδιά
αν είσαι διανοούμενος να γράφεις
τούτο νησί να περιγράψεις
να φιλοσοφήσεις και να ονειροπολήσεις
να ξεκουραστείς και να διαβάσεις
να αυτοσυγκεντρωθείς και από τον πολιτισμό
για λίγο να αποδράσεις
του βίου τα προβλήματα λιγάκι να ξεχάσεις
και τα βράδια στα μπαράκια να διασκεδάσεις
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Την ιστορία του νησιού αν την μάθεις
πολυτάραχη καθώς είναι θα σε συναρπάσει
αν γυρίσεις το νησί και περπατήσεις
θαυμάσια τοπία θ’ αντικρίσεις
κάποτε κι εγώ «τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα δούμε…»
είχα τραγουδήσει
καθώς η επάρατη πριν χρόνια με είχε χτυπήσει
να που η αγάπη για ζωή όλα τα έχει ανατρέψει
και στην ψυχή μου φέρνει τέρψη
-προς το παρόν- την επάρατη έχω νικήσει
και νοιώθω υγιής για την υγεία κανείς να μην καυχηθεί
Κύθηρα είναι η κάθε μας μέρα κάθε στιγμή
κάθε πρωί ο ήλιος μας λέει «Καλημέρα»
ευκαιρία μη χάνεις δεν υπάρχει αρχή και πέρας
στου βίου τα δρομάκια ως τον αιθέρα
και στου σύμπαντος την απλωσιά
μπορεί να πας πιο πέρα
Τον έρωτα της Αφροδίτης να πλημμυρίσεις
την αγάπη έχε οδηγό και θα ευτυχήσεις
τη ζωή σου όσο πιο καλά τη φροντίσεις
τόσο πιο καλά θα ζήσεις
κανένα να μην αδικήσεις ούτε να ψευτίσεις
να αγωνιστείς όσο είσαι ζωντανός για το καλό
ο άνθρωπος είναι θνητός
τα έργα σου όμως μένουν αθάνατα
να τα φτιάξεις διά παντός
στο «νοοτεχνείο» να μείνουν του Διός
Αξιοθέατα θα δεις πολλά από τη φύση καμωμένα
καταρράκτες και νερόμυλους στο Μυλοπόταμο
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από τους αιώνες στοιχειωμένα
τα φαράγγια στον Τσάκωνα και στο Λαγκαδά
σαν από τον Εγκέλαδο σχισμένα με βαριά
το Αυγό η ειδυλλιακή βραχονησίδα
ανεμοδαρμένη από το κύμα σαν
του Ποσειδώνα κόρη Νηρηίδα
Στο πέλαγος του Έλγιν ναυάγησε το πλοίο
με τα γλυπτά πολύτιμο φορτίο
διαβόητος λήσταρχος όλων των αιώνων
κλέφτης των γλυπτών του Παρθενώνος
να επιστραφούν γιατί τα πήρε παρανόμως
από το βυθό τα ανέσυρε επιμόνως
όταν το «Μέντωρ» είχε ναυαγήσει
στο Μουσείο του Λονδίνου τελικά τα έχει δωρίσει
Σε αρχαίο ναυάγιο βρέθηκε
και ο μηχανισμός των Αντικυθήρων
ύψιστης τεχνολογίας των καιρών εκείνων
άναυδοι τον μελετούν οι ειδικοί
σαν να τον βύθισαν κάποιοι εξωγήινοι εκεί
δημιούργημα Ελλήνων
που ακόμη τους φθονούν οι ισχυροί
Απόδραση από της πόλης το λιοπύρι
στα Κύθηρα της Μεσογείου το στολίδι
το ταξίδι ευχάριστο θα σε δροσίσει
μοναδικές στιγμές στο πανέμορφο νησί
χάρμα της φύσης τα ηλιοβασιλέματα της
το βραδάκι, χωριουδάκια γραφικά γεμάτη
Η ζωή στα Κύθηρα χιλιάδες κρατάει χρόνια
ούτε ο κατακτητής, ούτε ο πολιτικός
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που ήρθε να το αφανίσει με τα μνημόνια
τα Κύθηρα άντεξαν τα κανόνια
τώρα θα διώξουν και τα τελώνια
Η Κυθέρεια Αφροδίτη
θεά του επουράνιου έρωτα του αγνού
του πάνδημου και σαρκικού η Αφροδίτη η Κυπρία
με τα κύματα μεταφέρθηκε το σπέρμα
από του Ουρανού τα αιδοία
από τα κύματα αναδύθηκε του αφρού
Η τρίτη και λιγότερο γνωστή Αφροδίτη
η ηθική, τη σύζυγο προστατεύει και το παιδί
στη Θήβα σαν Αποστρόφια λατρεύτηκε θεά αποτρεπτική
η φήμη της όλο και λιγοστεύει στην σύγχρονη εποχή
καθόσον η ηθική στον «προοδευτισμό» κατρακυλά
Η Κυθέρεια Αφροδίτη το νησί θα αναδείξει
αύριο θα συνωστίζονται από Ανατολή, και Δύση
αρκεί με έργα υποδομής η πολιτεία να το φροντίσει
λιμάνια, δρόμους συν Αθηνά και ο ντόπιος να βοηθήσει
Πολλά ψέματα θα ακούσεις στις ξεναγήσεις
για την προϊστορία του νησιού
ότι τάχα οι Φοίνικες Εβραίοι το έχουν ανακαλύψει
ενώ αυτοί χιλιετίες μετά πέρασαν σαν πειρατές
τέτοιες ψευτιές από άνωθεν έρχονται οι περιγραφές
κακήν κακώς από εδώ έφυγαν όλοι οι κατακτητές
με τις κλωτσιές όπως σύντομα θα φύγουν οι κακοποιοί
οι δανειστές και οι μεταναστευτικές ροές
Έλληνες από αμνημονεύτων χρόνων
των Κυθήρων οι οικιστές από του Ταινάρου τις ακτές
την αλήθεια θα στην ομολογήσει
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η Κυθέρεια Αφρο-δίτη
καθώς από τα μόρια του Ουρανού και το σπέρμα εγεννήθη
στου πελάγους τον αφρό εφιλοξενήθη
Μινωίτες ήρθαν από την κοσμοκράτειρα Κρήτη
Μωραΐτες Μυκηναίοι ακολούθησαν μετά
χιλιάδες οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις και τα γραπτά
αλλά πέσε-πέσε το γνωστό το παραμύθι
κάποια ψέματα θα γίνουν πιστευτά
και τα περί ‘φοινικιστών’ Εβραίων πάντα μπροστά
Και τη «Μακεδονία» για καλό σου
στα Σκόπια έχουν δωρίσει
το δικό τους το ψιμύθι, το κουκί και το ρεβίθι φανερά
όσο Έλληνα αμόρφωτος παραμένεις
τόσο ο τοκογλύφος τραπεζίτης θα σε δουλεύει
με τον ντόπιο το λακέ σε εξαπατά.
Ξύπνα σκλάβε!! Και μη καθεύδεις.
Στις εκλογές μπροστά σου θα τους εύρεις ξανά
Με τον έρωτα και την αγάπη την αγνή
την Κυθέρεια Αφροδίτη εκεί ψηλά θα συναντήσεις
στο ταξίδι σου το τελευταίο το στερνό
στα συμπαντικά Κύθηρα όταν θα γυρίσεις
4/6/2016
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