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ΤΟΜΟΣ Δ’ 

 ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ –ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

  ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ   ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΤΕ !!!!!! 

 

Η ΕΛΛΑΔΑ  ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΘΕΣΗ : ΑΠΟ  ΔΥΣΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ (ΑΜΕΡΙΚΗ)ΚΑΙ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ , ΑΠΟ  ΑΝΑΤΟΛΑΣ   ΘΕΡΜΕΣ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ  ΑΠΟ   ΤΟΥΡΚΙΑ,  ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 

ΛΑΘΡΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΑΕΙ ΑΠΟ   ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ 

ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΝΤΠ  .  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΣΘΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΟΣΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ 

ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΑΡΚΕΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ . ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ 

 ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ   ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Ο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.  

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΟ 

ΥΠΟΥΛΟΥ  ΕΘΝΟΚΤΌΝΟΥ  ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗ 

ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΩΜΑΤΩΔΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ  ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ 

ΜΕΤΡΑ    ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΩΣ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.   
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ Η 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΗΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.  ΕΤΣΙ  

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟΥΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ  ΝΟΜΟΥΣ,  ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ    ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕ 

ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΞΗ ΕΤΩΝ   ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΊΑ 

ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΝ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΈΣ 

ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ. ΩΣΤΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΟΡΙΑ  ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΤΑ 

ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  , ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΚΟ ΠΡΙΝ 

ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ ,  ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ  ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΡΟΙΚΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΑ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ  ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟ  ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

  ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΟΜΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ  - ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ- ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΥΣΘΕΟΡΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ . ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΣΗ 

ΠΡΟΣ ΕΞΕΥΡΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΔΩ  ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ  ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ  

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ   ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ  ΦΤΩΧΕΙΑ , ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΟΙΩΣΗ, ΝΕΑ ΗΘΗ κ.α Η ΧΩΡΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΟ 

ΧΡΟΝΟ  ΣΥΝΕΧΗ ΛΙΤΟΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΤΟΥΝΝΕΛ 

ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΜΕΧΡΟ 2055 ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 75% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. 

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 

ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΥ Π/Υ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 3,5 % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ 

  ΚΙ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ   ΤΩΝ  ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΩΝ  ΜΜΕ  ΜΕ ΤΟ 

ΑΖΗΜΙΩΤΟ  , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΥΤΑ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ-ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ  ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ 

ΔΙΑΠΛΟΚΗ    ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ    ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΕΛΛΑΣ  
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ΑΡΚΕΙ ΑΥΤΑ  ΝΑ  ΑΝΕΒΟΥΝ    ΣΤΗΝ  ΕΞΟΥΣΙΑ  Η ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ 

ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΩΝ  

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΕΙΘΕ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΘΩ ΑΛΛΑ  ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 

ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ   ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΟ . Η 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  .  ΟΥΤΩΣ 

ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  . 

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΘΕ ΦΩΝΗ 

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΗ. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΝΑ 

ΕΛΘΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ . ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ: 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 

ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΕΙΝΑΣ,    ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ  ΤΗΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ , ΤΗΝ ΑΛΕΙΑ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ , ΤΟΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. 

ΦΥΤΕΨΤΕ  ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ  ΛΑΧΑΝΙΚΑ,   ΘΡΕΨΤΕ  ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ  

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ , ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΘΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΝ ΩΡΑ 

ΚΡΙΣΕΩΣ. 

 ΦΥΓΕΤΕ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑ. ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΕΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΣΑΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. 

 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ   ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ  

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ   . ΙΔΡΥΣΤΕ  ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ-

ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ 

ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ . ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΤΟ 

ΗΘΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΝΑ   ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ,  ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ   

ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΑΝ ΚΕΝΤΡΟ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΑΓΩΓΩΝ ,   ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ,  , ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  κοκ 

  ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ   ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   

ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ. 

ΜΕ ΤΈΤΟΙΑ ΔΥΣΒΑΣΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  .  ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ 

ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΚΑΙ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΦΟΒΙΑ.  

ΟΙ ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΕΜΟΥΝ 

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΔΙΟΤΙ  

ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΤΑΧΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΕΚΤΟΣ  ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

 Η ΕΚΔΟΣΗ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟ 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΙΣ  ΑΓΟΡΕΣ . ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 

ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ . 

ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ  ΣΗΜΕΡΑ  Η ΙΚΑΝΗ ΗΓΕΣΙΑ . ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ   ΜΕΤΡΙΟΙ ΚΑΙ 

ΝΑΝΟΙ , ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ , ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΧΡΕΙΟΙ ΚΑΙ  

ΞΕΝΟΛΑΓΝΟΙ,  ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ   ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΙ, ΚΛΕΦΤΕΣ  ΚΑΙ 

ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ  ,   ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΜΟΙΡΑΙΟΙ ΚΑΙ  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΘΥΤΕΣ.  ΜΟΝΙΜΑ ΘΥΜΑΤΑ Ο ΛΑΟΣ 

ΠΟΥ ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΧΩΣ . ΠΛΟΥΣΙΟΙ 

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΟ  

ΔΤΟ ΣΠΙΤΙ . ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΕΠΑΙΤΗ. 

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΣΤΕ  ΛΟΓΙΚΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΟΥΤΟ   ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΙΣΤΩΝ  ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 

ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΣΑ  ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ , ΒΑΛΤΕ 

ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΑ , ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΛΛΑ 
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ,  ΑΥΞΕΙΣΤΕ 

ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΠΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- 

ΦΟΡΟΚΛΟΠΗ, ΤΑ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  , ΤΣΙΓΑΡΑ κλπ  ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΦΕΤΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ  , ΠΕΡΙΟΡΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΔΕΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ(ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ , ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ , ΤΑ  ΠΕΡΙΤΤΑ  

ΤΑΞΙΔΙΑ ,  ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ,  ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ, 

ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  (ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ  ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ).  ΕΞ ΟΣΩΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ 

ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΑΝ 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΟΧΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ . 

ΚΗΡΥΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ . ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΗΓΗΤΟΡΕΣ ΓΙΑ 

ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ. 

ΜΗΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ . Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΧΕΙ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΧΕΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΙ . ΑΣ 

ΜΗΝ  ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ  ΞΕΝΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ  ΝΕΟΥΣ  

ΔΑΝΕΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ(ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ) ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΕΜΠΡΟΣ Η ΗΜΙΘΑΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . ΑΝ ΟΜΩΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 

ΕΞΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΞΕΝΟ  . ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ  Ο ΤΟΠΟΣ. 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ.  

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΤΕ, ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  ΝΑ 

ΠΟΛΥΛΟΓΕΙΤΕ !!!!!!!!!!!!!  

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ 
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ΟΡΦΕΑΣ 

Με όσους αναφέραμε  

ο αριθμός δεν κλείνει 

των ημιθέων και σοφών  

που γέννησε η Ελλάδα. 

Να συνεχίσω είναι σωστό 

και πρώτον αναφέρω 

τον πιο παλιότερο σοφό 

τραγουδιστή Ορφέα 

φιλόσοφο θεογέννητο 

που έπαιζε τη λύρα 

που γλυκαινόταν οι καρδιές 

και αγριμιών ακόμα. 

Τόσο πολύ ήταν γλυκιά 

η μουσική των ήχων 

που βγαίναν από τη λύρα του. 

Ο πόνος που βασάνιζε  

την τρυφερή καρδιά του 

από το χαμό της όμορφης 

γυναίκας του Ευρυδίκης 

στον Αδη τον παρέσυρε 
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να πάει να την πάρει 

αν θα μπορέσει απ’ το σκυλί 

τον Κέρβερο να φθάσει. 

Και σαν τον είδε το σκυλί 

με τα εφτά κεφάλια 

αγριεύει και ετοιμάζεται  

να τον κατασπαράξει 

ευθύς τη λύρα χούφτιασε  

και άρχισε να παίζει 

ένας γλυκός αντίλαλος 

σκορπίστηκε στον Αδη 

Ο Κέρβερος σταμάτησε  

σε λίγο εκοιμήθη 

και ο Ορφέας ευτυχής  

φεύγει ζευγαρωμένος 

Μα δεν του ήταν τυχερό 

πολύ να ζήσει  ακόμα 

γιατί σπαράχτη αλύπητα  

από τις τρελές Μαινάδες 

σαν στάθηκε αντίκρυ τους  

και θέλησε με λόγια    

σοφά μαζί και ηθικά  

τ’ όργιο να σταματήσει 
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Παναγιώτης Κωνσταντινίδης-Τριφύλιος  

 

 ΟΜΗΡΟΣ 

Μα είχεν η Ελλάδα μας  

κι’ άλλον σοφό δικό τους  

που δέκα πόλεις μάλωναν  

που τον ζητούσαν γιό τους 

Τον Όμηρο το θεϊκό 

που τα ποιήματα του 

έφραιναν όλων τις καρδιές 

όσων είχαν την τύχη 

να τον ακούν την ώρα αυτή 

να απαγγέλλει στίχους 

Μήπως όμως και σήμερα 

για όσους τα διαβάζουν 

δεν μένουν με το ρώτημα  

θνητός αν τάχει γράψει 

αφού ναι τόσο θαυμαστά  

με τη δική του σκέψη 

ή τον βόηθησε ο θεός ;  

Και όλοι αυτό πιστεύουν 

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης -Τριφύλιος  
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ΠΟΙΟΣ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΤΡΙΦΥΛΙΟΣ ; 

Σύντομο Βιογραφικό του ποιητή   

τιμής ένεκεν 

Ο Παναγιώτης Γεωρ. Κωνσταντινίδης –Τριφύλιος(1902-1996) είναι θείος 

μου , αδελφός του πατέρα μου και πνευματικός μου πατέρας, επειδή ο 

φυσικός μου πατέρας έφυγε νωρίς , εκτελεσθείς από τους Γερμανούς 

ναζί κατά την κατοχή. 

Ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (Π.Κ) κατάγεται από το Σιδηρόκαστρο 

Τριφυλίας όπου εφοίτησε στο εκεί Δημοτικό Σχολείο και τις δύο πρώτες 

τάξεις του Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας . Εν συνεχεία ο  

αδελφός του (κα πατέρας μου)   αξιωματικός ων του Ελληνικού 

Στρατού, τον ενέγραψε στην Βαρβάκειο Σχολή εκ της οποίας 

απεφοίτησε τις δύο τελευταίες τάξεις  με άριστα, συναγωνιστείς με 

παιδιά των εκλεκτοτέρων οικογενειών των Αθηνών τα χρόνια εκείνα.  

Πέτυχε στις εξετάσεις στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 

αλλά δεν πρόλαβε να φοιτήσει  διότι στρατευθείς στα 19 του χρόνια 

προκειμένου να συμμετάσχει στην Μικρασιατική Εκστρατεία (1921-22) 

στη Σμύρνη και από εκεί στην πρώτη γραμμή στο Αφιόν Καραχισάρ. 

Έζησε όσο κανείς άλλος τον εφιάλτη της Μικρασιατικής Καταστροφής  

διότι αιχμαλωτίστηκε τον Αύγουστο του  1922 από τους Τούρκους μαζί 

με τους στρατηγούς Διγενή , Δημαρά και Τρικούπη.   Έμεινε αιχμάλωτος 

κάτω από τις πιο κτηνώδεις και  απάνθρωπες συνθήκες ως τον Απρίλιο 

του 1923. Με νοσοκομειακό έφτασε στον Πειραιά , ακρωτηριασμένος 

και με την ψυχή στα δόντια, όπως γράφει ο ίδιος. Στο νοσοκομείο 

έμεινε ως το τέλος Μαΐου   με δικά του έξοδα  και εν συνεχεία 

διακομίστηκε στην Αθήνα στο νοσοκομείο Μακρυγιάννη, όπου 

νοσηλεύτηκε ως τον Οκτώβριο. 

Τον Απρίλιο 1924 διορίστηκε υπάλληλος στο Υπουργείο Υγιεινής 

Προνοίας και Αντιλήψεως και υπηρέτησε ως το 1935, όπου αρρώστησε 

και βγήκε σε σύνταξη ως «παθών εν υπηρεσία  και ένεκα ταύτης» 

Μετέβη στην Κυπαρισσία και ανέλαβε την διεύθυνση της τοπικής 

εβδομαδιαίας εφημερίδας  με τίτλο «Αγών της Τριφυλίας» του 
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αδελφού του Χρήστου Κωνσταντινίδη   Το 1940 έκλεισαν την εφημερίδα 

για να μην συνεργαστεί με τις δυνάμεις κατοχής. 

Το 1941 ήλθε στην Αθήνα όπου έβγαλε την εφημερίδα «Νέα του 

Αιγάλεω» που διήρκησε οκτώ χρόνια. Πολυγραφότατος και λόγιος με 

βαθιά γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και φιλολογίας έγραψε 

πολλά βιβλία , μελέτες , άρθρα , ποιήματα που όλα αναφέρονται στον 

άνθρωπο, στον Ελληνισμό, στην ιστορία μας και στα παθήματα της 

φυλής μας.  

Ο Π.Κ είχε μέσα στο γονίδιο του τις αξίες του αρχαίου και νεώτερου 

πολιτισμού της φυλής μας και τις  δίδαξε  σε πολλούς νέους. Έφερε τον 

πατροπαράδοτο κώδικα ηθικής και την αγάπη του για την οικογένεια 

την μόρφωση και την πρόοδο. Ήταν πραγματικός ιδεολόγος έχοντας 

μελετήσει όλες τις σύγχρονες ιδεολογίες και ιδεοληψίες και πάντα μου 

τόνιζε ότι μόνον μια είναι πανανθρώπινη,  διαχρονική και αξεπέραστη 

ιδεολογία , ο Ελληνισμός. Ολες οι άλλες απεδείχθησαν νόθες και 

βλαπτικές  και στέρησαν την ελευθερία,   δημοκρατία και   κοινωνική 

δικαιοσύνη.  Αγωνίστηκε με  την πένα  κατά των Γερμανών κατακτητών 

και  για την κοινωνική δικαιοσύνη , αλλά ποτέ δεν ζήλεψε τον πλούτο 

σαν υλική συσσώρευση , διότι πάντα τον θεωρούσε σαν μέσο για την 

πραγμάτωση υψηλών σκοπών και ιδανικών. Εξ άλλου αυτός με τα 

μέτρια εισοδήματα του θεωρούσε τον εαυτόν του πλούσιο και έτσι τον 

θεωρούσε και η κοινωνία, διότι  είχε επιτύχει  την πλήρη ‘ευδαιμονία’.   

Ζούσε το βίο του  με αυτάρκεια και μέτρο ,  αγαπούσε τη φύση και το 

κυνήγι σαν άθλημα , ήτο ασκητικός και απόμακρος από την κοινωνία.   

Οσάκις απαιτείτο από τις περιστάσεις παρουσιάζετο όμορφος, ψηλός, 

επιβλητικός σαν τον Δία ενώπιον της ομηγύρεως και αγόρευε πράγματα 

ευχάριστα με μετριοπάθεια και μάγευε το πλήθος .  

Ο Π.Κ ήτο μια πολυσχιδής και πολύπλευρη φυσιογνωμία με στέρεες 

θέσεις, αλλά και  αρκετές αντιθέσεις, αντιφάσεις που για να τις 

αποκαλύψεις έπρεπε να γίνεις Δήλιος βουτηχτής. Άνθρωπος του 

ωραίου διαλόγου   όλα στα εξηγούσε με βάση την φιλοσοφία , τον 

ανθρωπισμό  αλλά και με  του βίου την  στυγνή πραγματικότητα . Ενώ 

με τον διάλογο και την πένα ήταν πνευματικό ον , ο ίδιος ήταν λίαν 

πρακτικός και εφευρετικός , τα δε λόγια δεν τα έλεγε χάριν φιλολογίας 
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αλλά τα έκανε πράξη του βίου του . Εκεί ξεχωρίζουν οι δήθεν 

μορφωμένοι από τους σοφούς. Οι πρώτοι μπορεί να τα λένε αλλά δεν   

κάνουν τα λόγια πράξη. Αντίθετα ο Π.Κ τα έκανε πράξη.  Εσέβετο και 

αγαπούσε τη γυναίκα διότι την θεωρούσε την μήτρα της ζωής. Ήταν 

ένθερμος πατριώτης αλλά και φιλειρηνιστής, χωρίς κομματική 

ταυτότητα,  άνθρωπος του κέντρου και της χρυσής μεσότητας με βαθιές 

δημοκρατικές   πεποιθήσεις. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε  την απάτη   

όλων εν γένει των θρησκειών  παρέμεινε μέχρι τέλος της ζωής του  

συγκαταβατικός  προς την θρησκευτική πίστη των προγόνων μας και 

ποτέ δεν θέλησε να την προσβάλει .  Το ιστορικό και λαογραφικό έργο 

του απασχόλησε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και έλαβε επαίνους 

γι’ αυτό.  

Ο καθηγητής της κλασσικής φιλολογίας του πανεπιστημίου του Ιλλινόι-

Σικάγο ΗΠΑ, του γράφει:  « η προσπάθεια σας να χρονολογήσετε τις 

φάρες του χωριού σας με βάση την αρχιτεκτονική του σπιτιού …δίνει 

στο βιβλίο σας μια αξία πιο μόνιμη, όχι του ερασιτέχνη, ιστοριοδίφη 

αλλά του ερευνητού-Φώτης Λίτσας» 

Ο Π.Κ είχε μελετήσει τον Πλάτωνα , Σωκράτη, Αριστοτέλη, Ηράκλειτο, 

τις αρχαίες τραγωδίες  και άλλους από το πρωτότυπο καθώς επίσης ήτο 

γνώστης της Ελληνικής Αρχαιολογίας, την οποίαν κακώς οι αμόρφωτοι ή 

οι εχθροί του  έθνους μας την ονόμασαν Μυθολογία   Όλα  όσα    

διδάχθηκε τα έπλασε σε μια δική του λαϊκή φιλοσοφία και διδασκαλία 

για τους νέους . Η θεωρία του για τη ζωή ήταν : «Μορφώσου ζήσε καλά 

και κάνε το καλό» 

Επειδή εμείς τα παιδιά του 40’ λόγω του Β. Π.Π , της Κατοχής και του 

Εμφυλίου πήραμε ελλιπή  δευτεροβάθμια μόρφωση    υποχρεωθήκαμε 

να γίνουμε αυτοδίδακτοι.  Ήταν λοιπόν τυχεροί όσοι είχαν   κάποιο 

δάσκαλο σαν τον θείο μου .  

Του χρωστάω τόσα πολλά ώστε ευγνωμονώ τους θεούς που μου 

έστειλαν μέσα από κάτι παλιά συμβόλαια   δύο θαυμάσια ποιήματα του 

(Ορφέας και Όμηρος)  τα οποία σας   παρουσιάζω  κατωτέρω με την 

βιογραφία του , ώστε να μείνει το  φωτεινό του στίγμα στο διαδίκτυο. 

Αυτός ήταν ένας πνευματικός γίγας , εγώ και δέκα ζωές να ζούσα δεν θα 
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μπορούσα να τον φθάσω στο ύψος. Αιωνία σου η Μνήμη καλέ μου 

δάσκαλε  . Σε ευγνωμονώ! Η μητέρα μου χάρισε το ζειν   και εσύ μου 

χάρισες το «ευ ζην». 

 

ΒΑΡΙΕΣ ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Μουδιασμένος ο λαός στέκει   φοβισμένος 

να πάρει αποφάσεις διστάζει 

σε αδιέξοδα από τους εξουσιαστές  ριγμένος 

η ζωή του ένα κουβάρι  που αδειάζει 

 άλλος τον κυβερνά και άλλος τον διατάζει  

Τη  μοίρα του έχει αναθέσει 

στις γνωστές διχαστικές  μαφίες 

κι’ εκείνες    τον  καταστρέφουν και τον 

   κλέβουν συστηματικά 

με   φτώχια, ψέματα και  φοβίες  

Ανάγλυφη την προδοσία βλέπει 

αδρανής  στέκει και υποκύπτει 

λες και τον έχουνε  μαγέψει 

με  της Στυγός νερό τον έχουν ποτίσει 

Σαν σκύλο τον σέρνει ο κύριος του 

φίμωτρο του βάλανε στη μύτη 

τον δέρνει  όταν  αντισταθεί  με το  μαστίγιο του 

  ‘μίντια’ χρησιμοποιεί και χρέος για  καμουτσίκι 

Όνειρο απατηλό   η  βελτίωση   φαντάζει 
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η πραγματικότης  σαν εφιάλτης τον τρομάζει 

   τα λόγια αδυνατεί  να κάνει  πράξη   

τούτη η χώρα  την εξόκειλαν  και πάει να  βουλιάξει 

Δεν φταίνε μόνο αυτοί που αποφασίζουν 

το   φταίξιμο  λαέ τόχεις  κι’ εσύ που αδρανείς 

αν διάλεγες εσύ τους αρίστους 

κι’ αν  ενδιαφερόσουν για  την πολιτική 

τότε   η λύση θα  είχε βρεθεί 

Τους έδωσες επανειλημμένα   εξουσία 

και αυτοί σε πούλησαν στο παζάρι σαν   τραγί 

τώρα σε πάνε στα σφαγεία 

κι’ αν δεν αντισταθείς από τζιχαντιστές θα   

αποκεφαλιστείς 

Τι φοβάσαι ρε κακομοίρη; 

χειρότερη μοίρα δεν πρόκειται ναρθεί 

τις αλυσίδες σου  μήπως χάσεις σε τρομάζει 

 δειλιάζεις  μήπως  ελευθερωθείς; 

Με λόγια  σε ταΐζουν και με   ψέμα 

στην επανάσταση  προβάλλουν δέος,  φοβία και αίμα 

σε παραμυθιάζουν με την  «Δημοκρατία» και  το κόμμα 

μα αυτή είναι ολιγαρχία  της «κονόμας» 

Με αγώνα  και θυσία    τρέφεται η Ελευθερία 

αρχηγό με καρδιά θέλει  και φιλοπατρία 
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αποφασισμένο και  ενωμένο  το λαό 

όπως έκανε του 40’ η γενιά στην Αλβανία 

και  με το ίδιο πνεύμα  αντιστάθηκε και στο  βουνό 

Σήμερα πολλοί οι στρατιώτες 

 δοτοί και  δειλοί  οι αρχηγοί 

μην κουρνιάζεις σαν τις κότες 

πάρε πρωτοβουλίες γίνε μαχητής 

μόνος σου  φίλε με τον αγώνα σου θα  ελευθερωθείς 

μη περιμένεις τον ξένο να σε λυπηθεί 

Αν το χωράφι δεν οργώσεις 

αν δεν το  ξεβοτανίσεις δεν το  επιμεληθείς 

αν πνεύμα μπόλικο  στην οικουμένη δεν   απλώσεις 

καρπούς δεν πρόκειται να γευτείς 

την  Ελευθερία   για να κερδίσεις 

πρέπει  σκληρά να αγωνιστείς 

Βαριές οι αλυσίδες 

οι αρχηγοί  ηττοπαθείς 

λίγα τα  παλληκάρια 

η λευτεριά αργεί  ναρθει 

 

Εσύ που  παλιά  μύγα δεν ανεχόσουν στα φτερά σου 

 πως   κατάντησες εσύ ο    Ζορμπάς     δειλός και  κακομοίρης  ; 

μήπως οι  ‘Κίρκες’ σε έχουν ματιάσει με το νερό της  αμνημοσύνης ; 
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και δειλό σε έκαναν  και   φουκαρά που όλα τα παραδίνει ; 

Ανασκουμπώσου  και  αρματώσου Δωριέα και Αχαιέ 

διώξε τους προσκυνημένους σπάσε πιά τον καναπέ 

νέος Τρωικός πόλεμος σε θάλασσα  , αέρα 

μαίνεται  και στη στεριά 

αφεντικά   αλλάζει η περιοχή γίνεται  κοσμοχαλασιά  

κι’ εσύ τα ζώα αμαργά; 

Τον  Κολοκοτρώνη  όρισε αρχηγό 

το  Μιαούλη ναύαρχο στο Αιγαίο 

το Νέστορα  φέρε τούτη τη φορά 

 από τη Διασπορά σοφό 

  σε Πανεθνικό να ενωθεί  ο Ελληνισμός  Μέτωπο Ενιαίο 

 19/11/2014 

  
 ΤΕΡΜΑ  ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΚΑΤΟΧΗ 

 

Όχι στις     συμμορίες τις αριστεροδεξιές   τις  «γιαλαντζί¨» 

πέρασε η δουλική εκείνη εποχή που   

μας τάιζαν λωτούς οι πολιτικοί 

ο κόσμος τώρα ποθεί   δημοκρατία   

έκανε πέρα τους κομματικούς στρατούς 

τον ιμπεριαλισμού μισεί δεν θέλει εποπτεία 

  τη νεοαποικιοκρατία   πολεμά και  

 του 4ου Ράιχ την  ευρωκρατία  
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Ο Έλλην    υπέρ βωμών  μάχεται  και εστιών  

τη γη του στους λάθρους  δεν παραδίνει ,  

ούτε  Λίβανος η πατρίδα του θα γίνει 

 αν για το σπίτι και το χωριό του  δεν πολεμήσει 

στην  προσφυγιά  λίαν συντόμως θα  καταλήξει  

  δίχως γυρισμό  

Φούμαρα τα περί δικαιοσύνης των λαών 

τρίχες    τα περί   ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 

οι συμμαχίες ισχύουν όσο ο ισχυρός κερδίζει 

    το συμφέρον  είναι το  αίτιον και όχι το αιτιατόν 

μόνον ο Έλληνας πολιτικός 

 μπρός στον ξένο παραλύει  

Είναι καιρός οι λαοί φραγμό να βάλουν 

τους διεθνείς τοκογλύφους από τις τράπεζες 

   μας να αποβάλουν  

άσπρη μέρα όσο ζουν αυτοί  δεν θα δούμε 

προσοχή   σε χειρότερο εχθρό να μην υποταχθούμε  

ούτε με το «Μεγάλο Αδερφό» σε σύμφωνο  

συμβίωσης  ναρθούμε  

Καθώς η εποχή  της Γνώσης ανατέλλει  

κανένας λαός την πλουτοκρατία δεν τη θέλει 

  το ψέμα   και    η  αδικία βαθμιαίως θα υποχωρήσει 

   τα ψυχοτρονικά εργαλεία οι πολίτες θα απορρίψουν     

     Δικαιοσύνη και Ειρήνη στο τέλος  
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  θα  επικρατήσουν  

Τώρα      καταρρέει η νέα τάξη     

προμαχούσα η Ελλάς     πρωτοστατεί στη μάχη 

σε προωθημένο μάχεται μετερίζι 

και  ο συμφεροντολόγος  Ευρωπαίος χυδαία μας υβρίζει 

και μας γενοκτονεί 

Ο Γερμανικός νεοναζισμός δεν θα περάσει  

θα πληρώσει τα δανεικά και θα σκάσει 

το τούρκικο γιαταγάνι  ώρα να μικρύνει και   

ο ‘τσαμπουκάς’ της να σπάσει να μικρύνει 

η Ελλάς αθάνατη παραμένει    όπως ορίζει η  Ειμαρμένη 

«Ελευθερία ή Θάνατος» φωνάξει    

 για ν’ ακούσει  η οικουμένη   

 16/3/2015 

 

ΠΑΤΡΙΣ ΕΣΤΙ 

Πατρίς εστί η οικογένεια μου,  

το σπίτι μου  και τα παιδιά μου  

η πόλη και το  χωριό μου  

τα μνήματα των προγόνων μου 

και το δικό μου 

στην πατριδογνωσία αυτά  

μου έμαθε ο δάσκαλός μου  

Πατρίς   ο αέρας της λευτεριάς    και  τα πουλιά 
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τα αγρίμια  , τα θαλασσοπούλια , τα  φυτά 

και  τα ελεύθερα σκυλιά τα αμολητά 

ποτέ σου το  «λουκάνικο» της Πλατείας  μην ξεχνά 

Πατρίς   είναι  η Ήπειρος και η Μακεδονία  

 του Αιγαίου  η μαγεία οι γλάροι που ακολουθούν τα πλοία 

της Πελοποννήσου και της Ρούμελης  

τα  κάστρα  της Παλιγγενεσίας  

  ο λησμονημένος Ελληνισμός της Διασποράς  

  τη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο  ποτέ σου μην ξεχνάς  

Πατρίς     είναι του Έλληνα   η ψυχή 

 η Ακρόπολη της Αθήνας   της Δημοκρατίας  κορωνίς 

Μυκήνες  Ολυμπία  Αμφίπολη   Δελφοί 

  προσκυνήματα τόπων αιωνοβίων , 

 όσοι πιστοί προσέλθετε στην ιερή γη των  

Ορφικών Μυστηρίων 

  Πατρίς   είναι  οι τόποι  οι ενεργειακοί  

της πατρώας θρησκείας 

η Ιλιάδα, Οδύσσεια και η Ελληνική  Παιδεία 

 κοσμοθέαση μας  η  νοοκρατία    αργοναύτες  

και τα πλοία 

ξύπνα Έλληνα παρία και  πιάσε τα ηνία 

Διώξε   ληστές και κακούργους από την ιερή γη σου 

πιάσε  το «ιερόν έχετλον»    κάνε την παραγωγή σου 
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βάλε   νόμους, θεσμούς στην Πολιτεία  

όπως έκανε παλιά ο Δίας 

καιρός να εγκαταστήσεις  Άμεση Δημοκρατία 

   «ΟΧΙ» στην ναζιστική  τυραννία  

Πατρίς  είναι  κάθε  σπιθαμή  Ελληνική Γη 

  τα  πανηγύρια και  συμπόσια   χωρίς  ξενύχτια 

   το φεγγάρι  σαν βγαίνει από το γιαλό τη νύχτα 

οι μαρμαροκολόνες και του ψαρά τα δίχτυα 

  Είναι  ο   Αργοναύτης     ο   νησιώτης  

  μάχεται στα κύματα   σαν Δον Κιχώτης    

 και   ο ξένος  που  στέκει μπρος στη μαγεία  

τούτης της χώρας εκστατικός 

Ελληνική ψυχή έχει κι’ αυτός   

 Πατρίς είναι η συνείδηση της φυλής  

δεν την κατακτήσαμε είμαστε γηγενείς 

 κάθε Έλλην ένας Οδυσσέας   ένας Ζορμπάς  

 ένας Ηρακλής  ή και τα  τρία 

είμαστε παμπάλαιοι στην ίδια γη πριν χιλιετίες 

   το  υποθηκοφυλακείο κρατάμε της   ιστορίας 

  Πατρίς είναι η ρίγανη , η ελιά και   το θυμάρι   

 της μυρτιάς η μοσχοβολιά και το πουρνάρι 

η αλάνα που έπαιζαν τα παιδιά 

τα μεγάλα του Αιγαίου και τα  μικρά νησιά   
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τα ολυμπιακά αγωνίσματα και τα ιδανικά 

Οι  χαμένες στου πελάγου τα νερά  πολιτείες   

της ψυχής μας οι θύελλες και οι διχογνωμίες  

η Κρητική καρδιά  θερμή σαν  τσικουδιά  

και οι ανδραγαθίες 

Τρεις κατακλυσμοί  καταγραμμένοι   

    στον βράχο επάνω σαν  στρείδια  εμείς κολλημένοι   

μόνον εδώ   γευόμαστε   νέκταρ  και   αμβροσία 

   στη χώρα των προγόνων  μας   αισθανόμαστε  τη μαγεία 

τώρα όμως όλους κάτι μας ανησυχεί  

αφουγκραζόμαστε τη συνωμοσία   

  Ξέρουμε από παλιά ποιος  εχθρός  

και ποιος  φίλος ,  

αν  υπάρχει    ράτσα  δουλεμένη 

  είμαστε εμείς με ζήλο  

  τώρα στης αβύσσου  μας φέρανε  το χείλος 

  η Ελλάδα δεν πεθαίνει οι συνωμότες    

πολύ θα φάνε ξύλο  

Πατρίς! του ξενιτεμένου το όνειρο   διαρκές  

  αγιάτρευτη πληγή  η νοσταλγία στο διηνεκές 

   άφησε την Ιθάκη του και το γλυκό ψωμί  

και τράβηξε  μακριά  με πίκρα στην ψυχή 

Πατρίς   της Αθηνάς   σοφία    
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 μελωδία του Ορφέα 

σε μισούν πατρίδα μου γιατί είσαι πανωραία 

    διαρκές το ταξίδι του Έλληνα  Οδυσσέα 

του Απόλλωνα το Φως ο ιστός της Πηνελόπης  

και ο γενναίος Έλληνας Στρατιώτης. 

Όπου γη πατρίς  για τον Έλληνα  νέα δημιουργία 

στη διασπορά   έδειξε την Ευκοσμία  

  η ψυχή του πάλλεται  σαν  χορδή  

  βγάζει  αρμονία  

  Δικαιοσύνη αποζητά και Ελευθερία   

  ο Έλληνας δεν ζει χωρίς  Δημοκρατία. 

Πατρίς είναι τα  μυθικά κατορθώματα  

  του λαού μας οι  Γενοκτονίες 

της φυλής μας οι βαθιές λαβωματιές  

  των  ηρώων  μας οι ηρωικές  θυσίες 

    αναμμένο κάρβουνο η Ελλάς 

  θερμαίνει  λαούς για  αμέτρητα  χρόνια  

       να την  πετάξουν τώρα  θέλουν οι  στρεβλόψυχοι  

 στα καταχθόνια  

Τούτη η πατρίς έχει δόξα έχει χάρη 

  μεγαλούργησε όταν  άλλοι ήταν    ανθρωποφάγοι   

σκότωσε νωρίς τον Πύθωνα στους Δελφούς  με το δοξάρι 

χαίρε Ω! χαίρε Λευτεριά , όχι σκλαβιά και πάλι  
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 27/2/2015 

 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

Σαν   λιοντάρια οι αναμνήσεις  ορμούν 

απειλητικές   λες και κρατούν μαχαίρι 
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  στα παλιά   να γυρίσεις σου ζητούν 

αλλά αυτές είναι φευγάτες 

σε μακρινό αστέρι. 

Η μηχανή του χρόνου  αδυνατεί 

στο παρελθόν το βέλος να γυρίσει  

τον ποταμό δις δεν μπορείς να διαβείς 

στο σκοτεινό ημισφαίριο  δεν μπορείς να   εισχωρήσεις  

μόνον στο μέλλον μπορείς να  προχωρείς  

 αλλά οι συνωμότες οι διεθνείς  

σε εμποδίζουν να δημιουργήσεις 

Αν εξακτινωθείς  το φως αν ξεπεράσεις 

μπορεί στο παρελθόν να  οδηγηθείς 

τη γέννηση σου να δεις  αλλά δεν θα  κλάψεις 

και τον Χρυσούν Αιώνα του Περικλή να επισκεφθείς 

και εκείνων τα έργα να θαυμάσεις 

Σαν τον εγκληματία για να εξιλεωθείς 
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στον τόπο του εγκλήματος θέλεις να   ξαναγυρίσεις 

   οι  καταχωνιασμένες  αναμνήσεις σου  μια έλξη πυροδοτούν 

όσα  εβίωσες  παλιά νοερά  να τα ξαναζήσεις 

Να  αναπολήσεις  θέλεις νοερά 

φίλους και γνωστούς     από τα  παλιά  τα  χρόνια 

ακόμη   και τα παιδιά σου όταν ήταν μικρά 

και  αυτούς που έφυγαν για τα μαρμαρένια 

αλώνια 

Τα  μέρη της νιότης  να ξαναδείς 

τα χρόνια τα χρυσά να   ξαναζήσεις 

όνειρα φευγαλέα σαν φτερωτά πουλιά 

φεύ! στην αθέατη πλευρά του παρελθόντος 

έχουν οριστικά κυλήσει 

Πόσο εξαπατήθηκα ειλικρινά 

πόσο   οι προσδοκίες μου βγήκαν φρούδες 

πόση η ανατροπή των πάντων   μονομιάς 
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και τώρα μουντζώνω  τις πολιτικές  μαϊμούδες 

Αυτό είναι της ψυχής λυτρωτικό 

όπως στον άγιο το ευχέλαιο  

σαν περάσουν τα χρόνια επιζητάς 

  τις ξεχασμένες μνήμες σου  να ξαναζεστάνεις 

πριν  και συ αποδημήσεις στο σκοτεινό ημισφαίριο 

Φεύγει σαν καταρράκτης ο χρόνος κυλά 

στην  απέραντη    λίμνη του συμπαντικού Νιρβάνα 

ουτοπία και ψέμα από αιώνων  μας τυραννά 

μας  πανικοβάλει  η ροή   όπως τα κοπάδια ο  Πάνας 

Το  παρόν  ταξίδι   εδώ  ζυγώνει 

κονταίνει το νήμα της ζωής 

η εντροπία μας σκοτώνει  

το νέφος των σωματιδίων μας  όταν  διαλυθεί 

σε   άγνωστη διάσταση βιώνει 

ατελεύτητη η αλλαγή,  τίποτα δεν  τελειώνει 
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31 /10/ 2014 

 

  ΤΗΣ WALL STREET ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ 

 

Από παρακμή πάσχει η Δύση     

δική της  τερατογένεση τα  Ισλαμικά  στίφη   

ο πολιτισμός  με αποκεφαλισμούς δεν  προχωρεί 

  ούτε με πυρπολήσεις 

Αγορά    χωρίς    ηθική και   Ύβρις χωρίς κάθαρση 

δεν δίνει λύση 

Πάσχει η Δύση    από χρόνιο  χτικιό   

το είπε και ο Νίτσε ο Γερμανός σοφός 

 ο  υλισμός της σε προϊούσα αποσύνθεση       

έτοιμος να τον  διαδεχθεί  ο   βδελυρός   ισλαμοφασισμός 

Τρεις Αβραμικές θρησκείες  θυσιάζουν  τον πολιτισμό  

 με την μαχαίρα 

εδώ και αιώνες έκαναν τον Ελληνικό Πολιτισμό  πέρα 

 μόλυναν με    το ψέμα   

    τον ορθό λόγο και το επιστημονικό  σπέρμα 

την κοινωνία γέμισαν με αμοραλισμό , κακία και   αδικία 

 ιδού το παγκόσμιο   τέρας της Σιωνιστικής  Δικτατορίας   

Πάνε να σβήσουν τη φωτιά με την φωτιά 

  φτιάχνουν νέο κόσμο με εκ κατεδαφίσεως υλικά 

  παγκόσμια   τον  πλούτο   έχρισαν σαν    εξουσία 
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 την  πολιτική και δημοκρατία  την έβαλαν  στη γωνία 

 το κατεστημένο   σκοτώνει για άλλη  

μια φορά την   Υπατία 

 τον Ελληνισμό εκ νέου ενοχοποίησαν  

και του κάνουν Γενοκτονία 

Μία άνω και κάτω η οδός 

με    δογματικές  ολιγαρχίες ΔΕΝ πρόκειται  

θα δούμε της γνώσης φως 

 σταμάτησαν   την πορεία προς  τα εμπρός 

μόνον με νέο τρόπο σκέψης και φιλοσοφίας 

 με εφαρμογή στην πράξη της  Δημοκρατίας 

θα  αναγεννηθεί  ο  Ελληνισμός  και θα πάμε στην αιθρία 

Έτσι θα βγούμε στο ξέφωτο   στο πολιτισμό 

να αντικρύσουμε το  Απολλώνιο  φως της Δήλου  

  να νοιώσουμε του Διόνυσου την ψυχ-αγωγία 

 να  ξανάρθουν στην πατρίδα μας τα Γλυπτά του Παρθενώνα και  

 η Αφροδίτη της Μήλου  

να χτίσουμε το νέο κόσμο της Νοοκρατίας 

για να βγούμε από τα σημερινά  αδιέξοδα  

 του Τρόμου  και της Ανεργίας 

Εγκληματίες τραπεζίτες τοκογλύφοι 

 το Χάος  πάει να  σας καταπιεί να σας εξαφανίσει  

  η Παγκόσμια Επανάσταση   έχει  αρχίσει 
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 ανάσα οι  λαοί ζητούν σε Ανατολή και  Δύση 

  της Wall Street οι τοκογλύφοι τους έχουν γδύσει 

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑ 

 

Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δημιουργέ, 

που τα γέννησες όλα, πανυπέρτατε βασιλέα, 

εσύ που εξουσιάζεις τα πάντα και είσαι αυτοόν και αυτοένα  

και δεν επηρεάζεσαι από τον καθένα 

όπως και όσο δυνατόν, πιο καλά τα έκαμες  χωρίς ρομφαία 

Σπλαχνίσου και σώζε με όλα τα όντα και εμάς 

σε τούτη την ωραία  σφαίρα που  μας ανέθεσες 

να ζήσουμε εν ειρήνη και να υψωθούμε ψυχοπνευματικά 

όπως όρισες το πεπρωμένο μας, καθώς έπρεπε. 

Και σεις θεοί, επιφανή παιδιά του Διός 

που άρχετε σε μας δια του παραδείγματος σας 

ποτέ μην παύσετε να μας καθοδηγείτε στο καλό 

  αποτρέψτε    όσους εγκληματούν 

 κατά του μέλλοντος μας 

Ευτυχισμένοι είναι   όλοι  οι πολλοί 

 που κανένα κοινό καλό δεν αμελούν στο γένος τους. 

γιατί γνωρίζουν ότι  φροντίζουν  για  αυτά 

και οι  σοφοί 
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και   εκτελούν  προς την πατρίδα  το ύψιστον χρέος τους 

 20 /10/ 2014 

 ΠΑΝΑΓΝΕΣ   ΚΟΡΦΕΣ 
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Πανύψηλες χιονισμένες βουνοκορφές 

σ’ αυτές σταυραετοί πολεμιστές εσκαρφαλώσαν 

σε μαύρα χρόνια σε  σκοτεινές εποχές 

μέσα  στα χιόνια δίχως φωτιές  εμαρμαρώσαν. 

Από ξένα κέντρα πήραν εντολές  

να ανοίξουν  εμφύλιες πληγές  

να καταλύσουν τις αρχές με βία 

υπέρ των σιωνιστών οι απολαβές  

σε μας   καταστροφές και   πανωλεθρία  

Ποτάμι το αίμα   έχυσε ο Στρατός 

για μια κορυφή για ένα πρανές 

εκεί ανδρειωμένοι πολέμησαν  μαχητές 

το έπαθλο   ηττημένων και νικητών 

ήταν  όντως επαχθές,  

τρίβει τα χέρια του  ο Οβριός 

Γράμμος, Βίτσι, Βέρμιον , Νυμφαίον, 

ο Έλλην πολέμησε σαν λέοντας γενναίος 

«το δ’ ελεύθερον το εύψυχον»   είναι το πιο  ωραίο   

ο κομμουνισμός τυραννικός και αποδιοπομπαίος  

Εσχάτως  έπεσε λήθη και καταχνιά 

όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα  απειλεί  σκλαβιά 

«το εύδαιμον το ελεύθερον» έκανε φτερά 

  μας    ληστεύουν με το χρέος  
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και μείς παραδοθήκαμε με δέος; 

Θαυμάζουν το κάλλος σου Μακεδονία   

οι περιηγητές  

αγνοώντας τι έγινε  κάποτε  σ’ αυτές 

εκεί   χάθηκε   της φυλής μας ο ανθός 

σε μια σύγκρουση που μας  βάζει πάντα  ο ίδιος εχθρός 

 και εμείς υπακούμε  βλακωδώς 

Είναι   και ο κακός μας εαυτός 

«οδόντα αντί οδόντος» λέει αυτός 

κι’ εμείς τις εντολές του εκτελούμε επακριβώς 

«εν τη ενώσει η ισχύς»; Έλληνα το αγνοείς; 

δεν   στο επιτρέπει ο εγωισμός 

Απάτητες  κορυφές  όπου Μούσες τραγουδούν 

Άρτεμις  ,  Διόνυσος και Σιληνοί εκεί περιπατούν 

  οι ίδιοι εχθροί  και πάλι μας απειλούν 

   σκοτεινιασμένοι ουρανοί  οι αετοί μας 

 αγρυπνούν 

Βράχοι  πανύψηλοι ανορθωμένοι 

ορόσημα της ανδρειωμένης φυλής    

πανάρχαια γη από τα βάσανα βαθιά  σκισμένη 

διαβάτη όταν περνάς τα ματωμένα χώματα 

στον  άγνωστο  στρατιώτη   στάσου προσοχή 

Ιδού η δική μου   απορία 

γιατί    πάνε για  σκί  στην Ελβετία; 
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  Άλπεις έχουμε και εδώ στα λευκά ντυμένη 

το πρωί στον Όλυμπο να κάνεις χιονοδρομία 

στο Μακρυγιαλό να  κολυμπάς το μεσημέρι 

  σε χώρα μυθική και  ονειρεμένη  

Στις δύσβατες κορφές  η φυλή  ακροβατεί 

και διαπρέπει στην οικουμένη 

ουδέποτε ο Έλληνας λησμόνησε την εντολή 

Δικαιοσύνη  για την πατρίδα του περιμένει 

Ευρωπη! τα σύνορα σου μη λησμονείς 

τούτη η γη είναι η ευλογημένη 

 2 /11/ 2014 
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ΕΚ ΚΑΚΩΝ ΚΟΡΑΚΩΝ ΚΑΚΑ ΩΑ 

 

Στο ίδιο κέλυφος  κρόκος και ασπράδι 

κλούβια τα αυγά δεν το πήρες χαμπάρι; 

κορώνα γράμματα το ίδιο  σαμάρι 

αυτοί στη γέφυρα,  εμείς στο αμπάρι  

αν από τον καναπέ δεν σηκωθείς  

μην περιμένεις  Ελληνικό λιμάνι   παλληκάρι 

στο κεφάλι θα φας των μνημονίων  

και των λάθρων το παλαμάρι  

Χαμένη από χέρι  και συ Πολυξένη  

   βάσταγε μικρό πανέρι ονειροπαρμένη 

  υποσχέσεις και ψέμα σε γεμίζουν το μεσημέρι 

  τα   παίρνει    τ’ αγέρι την επομένη 

Από κλούβια αυγά 

να βγουν περιμένεις πουλιά ; 

και από του κούκου το αυγό 

  να βγει  αετός;  Παντελή μου  γίνε   λογικός 

 το κατεστημένο αυτοί υπηρετούν   όχι το λαό  

Κοράκια  δεξιά και αριστερά  

από τα ίδια βγαίνουνε αυγά 

από την ίδια «made in German» κλωσομηχανή 

 με της Goldman Sash’s  τη συνταγή 

και του  οίκου Rothschild  εντολή 
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 μήπως  κάποιο θαύμα περιμένεις Παντελή; 

Όποιον και αν  σταυρώσεις   

το δικό τους  πουλί θα βγει ,  ο γαμψομύτης 

διαφορά ανεπαίσθητη και μηδαμινή  

όλα τα πουλιά την ίδια έχουν μύτη 

  την Κυριακή σε όποιους κα αν το ρίξεις  

τη Δευτέρα θα τους βλαστημήσεις  

 Όλα είναι από βέβηλο χέρι προδομένα 

όλα τα  πουλιά  μαρκαρισμένα 

τα κλεφτρόνια ενωμένα 

να ξαφρίζουνε εμένα και  σένα  

αλλά τιμωρία σε κανέναν 

Εσύ  πάντα  στη γωνία 

χειροκροτητής σε κάθε τους   ανομία  

ματαίως από δαύτους αναμένεις σωτηρία 

    αν δεν αλλάξεις   φαιά ουσία  

   αφού   σου αρέσει η  κομματοκρατία ; 

Ώρα τώρα για αυτογνωσία 

μην  προσκυνάς   τον εκάστοτε   Μεσσία 

μια φορά κάνε την δική σου  επιλογή 

 και στείλτους στα τσακίδια  

χάλασε τους την  κλωσσομηχανή  

 μόνο που αυτό θέλει αρχ@@@   

20 /10/ 2014 
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ΩΣ ΕΔΩ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ, ΣΩΝΕΙ.. 

 

Όταν ακόμη βγαίνουν στην οθόνη εθνοκτόνοι 

και ομιλούν για  πατρίδα και σωτηρία 

όταν προβάλλουν  στην οθόνη τον ηλίθιο 

εγκληματία  και κωθώνι 

όταν η Ύβρις το κοινό αίσθημα τραυματίζει και μας  πληγώνει 

τότε το παρόν κατεστημένο  τελειώνει 

ώρα να τους  πούμε: «ως εδώ εθνοκτόνοι, σώνει» 

 

Όταν δεν τους έχει πιάσει ακόμη ο εισαγγελέας 

για  αποτέφρωση μιας πλούσιας  χώρας  και ωραίας 

όταν δεν έχουν εγκλειστεί στον Κορυδαλλό  επι  εσχάτη προδοσία 

τότε δεν φταίνε  οι εγκληματίες   που διαφεύγουν 

η Πολιτεία φταίει   και οι πολίτες που καθεύδουν 

 

Όταν τα κανάλια βάζουν πρώτη είδηση πρόσωπα ποταπά 

την ίδια ώρα την  Ελλάδα    η  Αμφίπολη   παγκοσμίως μας  προβάλλει 

τότε τα Ελληνόφωνα κανάλια    σε διατεταγμένη υπηρεσία 

σταβλίζονται στην αριστεροδεξιά κομματική στάνη 

 

 

Ο λαός ζητάει  τους κλέφτες    να βάλουν  φυλακές 

η Δικαιοσύνη  φυλάκισε   τους   Εθνικιστές 

γιατί δεν ήθελαν  λάθρους και τζιχαντιστές 

ο εθνοκτόνος  που μας έβαλε στο  μνημόνιο και στο ΔΝΤ 

ατιμώρητος  μας δυσφημεί  και    στο εξωτερικό  σουλατσάρει 

ουδείς τον ενοχλεί , ουδείς τον πειράζει 

η   Δικαιοσύνη   πολιτικούς κρατούμενους  και δανειολήπτες 

στις φυλακές στοιβάζει  με νόμους μνημονιακούς 

 

Με έξοδα των φορολογουμένων πλουσιοπάροχα αυτός διάγει 

αντί να έχει εκτελεστεί και η περιουσία του δημευτεί 

ο τρισκατάρατος νέο κόμμα-συμμορία  τώρα ετοιμάζει 

αντί να έχει αυτοκτονήσει αυτός ασχημονεί 

ιδού γιατί ο κόσμος  έχει εξαγριωθεί 

και τους βουλευτές προπηλακίζει και  αποδοκιμάζει 

 

Η  η χώρα  κυβερνάται από συμμορίες κλεφτών  και απατεώνων 

παραδόθηκε  σε χέρια προδοτών και   εθνοκτόνων 

ο λαός βρίσκεται  στα νύχια  τοκογλύφων  λωποδυτών  και κακοποιών 

αποικία Τούρκων  ισλαμοφασιστών  και Γερμανών  μελανοχιτώνων 
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φταίμε κι’ εμείς που   ψηφίζουμε  οικογένειες  ιλλουμινάτων και 

μασόνων 

13 /11/ 2014 

 

 

ΚΑΛΛΙΟ ΛΕΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙ.. 

 

Πού είσαι Έλληνα στρατιώτη  

εσύ που πολέμησες το 40’ στα βουνά στα χιόνια 

 με σχισμένα άρβυλα  και κοιμόσουν  

 στο χώμα 

σήμερα ο νέος θέλει φραπέ και καναπέ  

φοβάται τα καψόνια 

 πουλάει την πατρίδα του και τα υπάρχοντα του ακόμα 

λάθροι  στρατοπέδευσαν στα μαρμαρένια αλώνια  

και η Ελλάς ψυχορραγεί καμιά συμπόνια 

 

 

Ελλάδα μας πολλοί σε έχουνε μισήσει  

παρότι πάμπολλους ως τώρα έχεις ευεργετήσει 

τα παιδιά σου όμως σέχουν παραμελήσει  

  στον κάθε αλαζόνα το δικαίωμα δίνουν να σε φτύσει 

 

Όλα τα σκιάζει εδώ πέρα η φοβέρα  

κατάμαυρη  τα πλακώνει  σκλαβιά  

τις αξίες του ο Έλληνας έκανε πέρα  

για  μια χούφτα δανεικά «Ευρά»  
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Σε πέταξαν Ελλάδα μου στα θηρία  

σε ξεσκίζουν τα  άγρια σκυλιά  

σε τρώνε οι τοκογλύφοι με μανία 

 και  η γενιά σου  δεν σε λυπάται  

δεν τολμά. 

 

Ο πατριωτισμός έγινε εμπορία 

σε ξεσκίζουν οι ΜΚΟ Ελλάδα μου μαζί με την Τουρκία   

 και κανείς δεν αντιδρά 

όλοι στραβά μάτια κάνουν  στην  σιωνιστική συνωμοσία 

και μέσα στην προδοσία  βυθίζεσαι Ελλάς  

 

Έλληνα χωρίς πατρίδα  

στην ξένη γη μην περιμένεις   να σωθείς 

αν χάσεις της Ακρόπολης το Βράχο  

θα έχεις και συ χάσεις την ψυχή   

 

Άλλοτε δακρύζαμε μπρος στη σημαία 

καθόμαστε κλαρίνο προσοχή 

τώρα την  καίνε Ελληνόπουλα  μοιραία 

και συ Ελλάδα μου στην ταπείνωση σύρεσαι  

και στην ντροπή 
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Έχασε ο Έλληνας τη φιλοπατρία  

έγινε δειλός χωρίς ανδρεία 

υπακούει στα γηγενή και  ξένα πρακτορεία  

  η Ελλάς την τύχη θα έχει της Τροίας 

αν δεν αντισταθεί   

 

Μοιραίοι πολιτικοί, δειλοί και απατεώνες  

 κανείς τους γενναίος δεν υπάρχει μόνον λυμεώνες 

πρόβατο τους λέοντες έβαλαν να φυλάξει 

κάλλιο λέοντας στα πρόβατα να άρχει 

παρά ανίκανοι, πουλημένοι ,ηττοπαθείς πολιτικοί   

 7/2/2016 

 

 Ο ΣΙΣΥΦΟΣ  

 

 Ο  Σισύφειος μύθος   έχει  αλληγορία 

σύγχρονος  Σίσυφος  είναι η  Γερμανία 

μεταφέρει το βράχο στην κορφή 

για να φτιάξει  αυτοκρατορία  

   και εκείνος κατρακυλάει και φτου..   από την αρχή 

  

Έχει γυρίσματα η ιστορία αχάριστη Γερμανία 

η Ελλάδα τα δάνεια σου χάρισε κάποια εποχή 

αλλά εσύ πίνεις το αίμα των λαών με την Ευρωκρατία  
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    ανθρωπιστική μας προξένησες καταστροφή 

    

"Deutschland  uberalles” ο πόθος  της Γερμανικής φυλής 

  με  των άλλων  την  ληστεία και την    κατοχή 

       ο Γερμανικός  λαός  νυχθημερόν   μοχθεί  

πίνει μπύρα αλλά δεν μεθάει 

 και  μόνον πιωμένος  δείχνει χαρούμενος και  γελάει 

τον στενοχωρεί   που ο Έλληνας χαίρεται, 

επικοινωνεί  και   τους καημούς του  τραγουδάει 

  με τα μνημόνια το χαρακτήρα πάει να μας αλλάξει 

 αλλά ματαιοπονεί   

 

Μας μισούν θανάσιμα οι Γερμανοί  

παρότι   οι σοφοί  λατρεύουν τον πολιτισμό μας 

ίσως γιατί  δεν ευτύχησαν αυτοί 

  κάποιο δικό τους να  δημιουργήσουν 

  σαν τον δικό μας. 

 

Ράτσα   Ούννων λίαν εργατική    

με θαυμαστή οργάνωση   και  αυτοπειθαρχία  

στον πολιτισμό είναι σε κατώτερο σκαλί   

με το κέρδος και την λογική       

 μετρούν  την ευτυχία 
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Ο Γερμανός ψυχισμό έχει μικρού παιδιού 

με τη βία ως τα  μύχια  διαποτισμένος  

του λείπει το ηγετικό πνεύμα δια της πειθούς 

τελικά λαός είν’ δυστυχισμένος. 

 

Φτιάχνει μηχανές περιωπής  

   στην καταστροφή των λαών  τις βάζει 

    του   αμφισβητούν οι λαοί  την υπεροχή 

όμως αυτός καθότι εγωιστής  αυθαδιάζει 

  στην  οικονομική ισχύ  το 4ον Ράιχ   έχει στηριχθεί 

  τις χώρες του  Νότου τις   βιάζει  

 

Εμείς τους δώσαμε την  ακατάβλητη φιλοσοφία 

  με  Ελληνικούς θησαυρούς  γεμάτα  τα Γερμανικά Μουσεία 

  τον     ήλιο μας γεύονται πούνε  μαγεία 

και  μια θερμή  φιλοξενία 

 

  Απολαμβάνουν τις ονειρεμένες  μας  ακρογιαλιές   

και αυτοί αντί να μας ευγνωμονούν   

με το Ευρώ ή με  χακί στολές μας στέλνουν  στρατιές  

  κακεντρέχεια   μας   ανταποδίδουν και αλαζονεία 

είναι  αυτά  «Αλληλεγγύη» και  « εταιρική φιλία»; 
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    μια αγέλη είναι   της κολάσεως  θηρία 

 

Προτερήματα και ελαττώματα τους κάνουν μισητούς 

στο έπακρον υπερόπτες , σκληροί  και αλαζόνες  

βλέπουν τους   λαούς σαν κουνούπια αφ’ υψηλού  

μνήμες ξυπνούν   του 3ου  Ράιχ    

  με  κρεμασμένους στις τηλεγραφοκολώνες 

 

Εμάς τους Έλληνες μας θεωρούν εχθρούς   

δις τους γκρεμίσαμε πριν στον λόφο ανεβάσουν 

 την αυτοκρατορία     

έκτοτε βεντέτα  μας το φυλάνε και  μας χτυπούν 

    στου χρέους το τσιγκέλι   μας κρεμούν  

μας  δαγκώνουν  σαν τα θηρία .  

 

Όμως εμείς πρέπει να τους λυπηθούμε 

τούτη τη φορά να τους  ενάγουμε για  να διδαχθούνε 

  η καλύτερη διδασκαλία να τους πάμε στη Δικαιοσύνη 

για τα παλαιά και νέα  κακουργήματα  τους και την οδύνη 

 

 Γερμανοί  όσο  η Νέμεση δεν σας εγγίζει 

      οι ψυχές των θυμάτων  μας   σμήνος  Ερινύες  σας   μυκτηρίζει  

καιρός    στο δικαστήριο  να απολογηθούν 
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     κατοχικό δάνειο, επανορθώσεις και αρχαιότητες   

  στον ιδιοκτήτη    να  επιστραφούν  

έτσι η νέα εποχή τις σχέσεις μας   αρχίζει 

 

Γερμανέ σταμάτα τούτη  τη διαμάχη  

  και εσύ  στην  Προκρούστεια Κλίνη είσαι 

και θα  τα περάσεις 

 η οφειλή   ανεκτέλεστη δεν θα  μείνει 

   στο  λαό που  σου  δίδαξε  αξίες ,   πολιτισμό και τη δικαιοσύνη   . 

 

  Το παρελθόν  κάτω από το χαλί  

δεν μπορεί  επ’ άπειρον  να βάζεις 

όσο τα θύματα δεν έχουν αποζημιωθεί 

και η ιστορία έχει γραφτεί 

η  αιώνια κατακραυγή θα σε προσβάλλει    

ναζιστή  η  οικουμένη    θα σε φωνάζει   

τους πεθαμένους να φοβάσαι πιο πολύ από τους ζωντανούς  

φαντάσματα γίνονται και εξορμούν  οι σκλάβοι 

  

 Λόγο θα δώσεις και για  το παρόν  

η Ελλάδα δεν είναι αποικία  Γερμανών   

γενοκτονία  τα μνημόνια  σου έχουν προξενήσει  

 λήστεψες   τον Νότο  κατέστρεψες  το Ευρωπαϊκό  μας σπίτι  
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Και για την  σύγχρονη   γενοκτονία μας      

  κάποια ημέρα θα λογοδοτήσεις   

  η  παρούσα  γενιά    δεν θα  στο συγχωρήσει   

από τον   Έλληνα θα το βρεις και θα μετανοήσεις  

όπλα  διαθέτει  μυθικά και θα σε   νικήσει 

 19/2/2015 

  

ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

 

Ποτέ δε  συμβουλεύεις κάποιον που δεν αγαπάς 

για τον πλησίον σου μη δείξεις αδιαφορία 

βόηθα τον    αδύναμο     μην τον χτυπάς  

     επαίτη μη βοηθάς    επαγγελματία  

   που ενώ τον αόμματο παριστάνει  

τρέχει με το μηχανάκι του για να… προκάνει 

 

Μάθε να είσαι στην ώρα σου συνεπής   

  στη ζωή σου μήτε βιαστικός  μήτε 

   αγχώδης  

  να  γνωρίζεις πότε να  μπεις και πότε να βγεις   

πριν   γελοιοποιηθείς και γίνεις καραγκιόζης    . 
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Κι’ αν έμαθες μόνον να  αρπάζεις   

το νόημα της ζωής έχασες  κι’ ο Μαμμωνάς σε εξουσιάζει 

κι’ αν πάλι ένα χαμόγελο δεν μπορείς να  προσφέρεις 

  η καρδιά και η ψυχή σου  υποφέρει 

 . 

 

Έχε πάντα το κεφάλι  σου ψηλά 

την καρδιά σου ανοικτή για να αγαπήσεις 

και αν τα πράγματα δεν σου έρχονται πάντα βολικά 

δεν πειράζει, μην λυγάς, αγωνίσου και θα επιτύχεις  

‘κόποις κτώνται τα καλά’. 

 

Αν είσαι στο έπακρο  συντηρητικός  

και  τους παλιούς δρόμους δεν ανανεώνεις  

γίνεσαι άοσμος, άχρωμος και  στατικός 

 μόνον τους θαρραλέους η επιτυχία  στεφανώνει  

 

Κι’ αυτός που πήρε τις τιμές και δεν αξίζει 

  με πυγολαμπίδα μοιάζει   όσο  κι αν την σηκώσεις  

δεν φωτίζει 

 το φως  την σκεπάζει και την εξαφανίζει 

   είδες τη πάθαμε με  βλάκα αρχηγό; 

  στο άψε σβήσε    στο ΔΝΤ τα δόντια μας παραδίδει 
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Αν τον εαυτόν σου δεν αγαπάς 

πως τους άλλους θα αγαπήσεις; 

αν  τη ράτσα σου  αντιμάχεσαι και   πετροβολάς  

πως τους άλλους θα  τιμήσεις ;  

  το ηθικό  σου βρες  σκλάβε που κάνεις τον «Ελληναρά» 

 την εθνική σου ανεξαρτησία    να   ανακτήσεις. 

 

Με  ψέμα  τους πολιτικούς  ο Αίολος  φουσκώνει  

 το ψέμα φέρνει  χρήμα  και τους μπουκώνει  

τα άδεια κεφάλια η έπαρση και η χίμαιρα τα δυναμώνει  

η ‘ημιμάθεια χείρον της αμαθείας’ τους αποβλακώνει  

 

Δεν διερωτήθηκες πως ξέπεσε η φυλή μας; 

πως κάθε γενιά χάνεται και φεύγει πριν ανθίσει 

  Θερμοπύλες    φυλάμε στην ιερή  γη  μας 

κι’ αυτοί αντί για ψωμί μας  ταΐζουν  ‘μεταρρυθμίσεις’ 

 

Την ράτσα σου μη την  πετροβολάς 

ποτέ μην πιστέψεις ότι στους βόρειους χρωστάμε 

γύρισε όλα τα μουσεία τους και  ρίξε μια ματιά  

Ελληνικά έργα και Πνεύμα  Ελληνικό κρατάνε. 

9/3/2015 
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 ΖΗΣΕ   «ΤΩΡΑ»  

 

Παρελθόν ,  μέλλον, παρόν ένα και το αυτό 

ζήσε   τώρα   όχι   αύριο   και  στον   άλλο  ενιαυτό 

το χθες   στου χώρο-χρόνου κύλησε το   ποτάμι 

   αυταπάτη να   ζεις  στο μέλλον και στο παρελθόν 

αφήνοντας λάθρα  το παρόν να περνάει   . 

 

Ποτέ μη πεις  όταν  μεγαλώσω  θα  ονειρευτώ 

τώρα χρόνο δεν έχω ούτε να ξυστώ  

του χρόνου   θα απογειωθώ και  θα χαρώ 

όταν  γίνω πλούσιος το  σκοπό μου θα έχω επιτύχει 

λόγω φόρτου εργασίας  δεν  έχω χρόνο ούτε  να ερωτευτώ 

έχω απαυδήσει   . 

 

Ο Χρόνος , του «τώρα» είναι οι στιγμές    

δεν υπάρχει το αύριο και το χθες 

 μόνον στη σκέψη σου  υπάρχει  

αν τις στιγμές αφήνεις και σου φεύγουν σαν αστραπές 

     της ζωής σου το διάνυσμα θα είναι ασυνεχές, την έχεις χάσει. 

 

Η ζωή σου  είναι  τρισεκατομμύρια στιγμές 

   αν τις ενώσεις  γίνονται του  βίου σου  το στημόνι 
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 και το υφάδι 

αν όλες τούτες δεν τις ζήσεις τις στιγμές  

 της ζωής σου κόντυνες  το  λιχνάρι. 

 

Κάθε στιγμή αβίωτα  περασμένη  

  μια ευτυχία πάει στράφι, είναι   χαμένη       

κάθε λεπτό  με  την ψυχή θλιμμένη   

 θα   μετανιώσει  η αστρόσκονη σου  

 όταν στο διάστημα θα είναι διασκορπισμένη  

 

Κάθε λεπτό   έχασες   μια ευκαιρία            

κάθε δευτερόλεπτο φιλονικίας   

  θλίψη σου άφησε ρυτίδες και  δυστυχία  

μυριάδες χαμένες  στιγμές       

   της ζωής σου κόντυναν  την ευτυχία. 

 

Να  ζεις  και να χαίρεσαι σαν   παιδί 

κάθε λεπτό κάθε στιγμή για σένα έχει την ίδια αξία 

όταν δημιουργός γίνεις  στη ζωή  

και νοιώσεις του μόχθου την ηδονή 

νοιώθεις  μια παράξενη αισιοδοξία 

  

Όταν   αδρανείς  
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 σε θλίψη πέφτεις και μεμψιμοιρείς 

χάνεις το νόημα της ζωής  

 της ύπαρξης σου την  ουσία. 

 

Πανέμορφη καρδερίνα η ζωή 

σε χρυσό  κλουβί κλεισμένη 

θέλει λευτεριά για να  χαρεί 

υγεία, αγάπη του έρωτα  την ηδονή  

τότε  δημιουργεί  και  είναι ευτυχισμένη . 

 

Ρούφηξε ως το τέρμα της ζωής σου το χυμό 

χωρίς απαγορεύσεις , ταμπού και αμαρτίες 

έχε τη συνείδηση σου καθαρή για οδηγό 

χάρισε αγάπη  στο διπλανό σου  ,  

 τα άλλα είν’ ουτοπίες 

 

Ζήσε με αξιοπρέπεια και αυτάρκεια  

με μέτρο   φάει  , πιες και ευφραίνου  

η  πνευματική ηδονή  μεγαλύτερη έχει διάρκεια 

καταναλωτικό μην   γίνεις  όν άνευ φρένου . 

 

Αν δεν είσαι σε εγρήγορση 

 στις κρίσιμες στιγμές 
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και τρέχει ο νους σου στο αύριο ή στο χθες 

 σε αναμένει  επεισόδιο   ατυχές 

  μόνον στο κρεβάτι να ονειροπολείς και στον καναπέ 

όχι στου βίου  τις στροφές 

 

Αν την ύλη μπροστά βάλεις από το κάρο  

το μέλλον και  παρελθόν μπρος από το παρόν 

θα χάσεις της ζωής το κάλλος  

της αρετής δεν θα γευθείς τον  πιο γλυκό καρπό. 

 

 Ζεις  το παρελθόν   από τα βιβλία  

  το μέλλον   θα στο πει   κάποια Πυθία 

  το παρόν όμως το ζεις, ή το χάνεις κάθε  τικ-τακ του ρολογιού 

  αφήνεις να σου φεύγει της ζωής σου ο σκοπός 

αυτό ουκ ανδρός σοφού; 

  

Το «αύριο» όσο κι’ αν ψάξεις δεν θα το βρεις 

το «χθες» προ πολλού έχει  παρέλθει  

  το «τώρα» ζήσε έντονα και  μην το  περιφρονείς 

το   μέλλον και το παρελθόν μη σε  πλανέψει 

γιατί στο τέλος θα ζημιωθείς. 

 

 Πολέμησε  όσους το παρόν σου  αρπάζουν 
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  αυτούς που με επουράνιους  παραδείσους  

 σε παραμυθιάζουν 

τα μίντια που ζόμπι παράγουν  

   όσους στο παρελθόν σε κρατούν και σε θάβουν 

 και όσους των αγέννητων το βιός για το παρόν  θυσιάζουν. 

 

Με την   ύλη και  το χρήμα μην δεθείς 

 τούτο έτσι και αλλιώς δεν είναι δικό σου 

   σε οδηγούν μια ώρα αρχύτερα  βαθιά στη γη 

το πνεύμα  κάνε  μόνιμο  σύντροφος σου.  

 

   Το «τώρα»  ακόμη και στον ύπνο σου  να  ζεις  

ευχάριστα να κοιμάσαι και να ονειροπολείς 

τη   στιγμή   να  κυνηγήσεις και το  λεπτό  

 πριν η αιωνιότητα  όλα τ’ αλλάξει και τα   εξαφανίσει 

 αθάνατο  θα μείνει ό, τι με αγάπη  

και  έρωτα δημιουργήσεις στο Νοοτεχνείο του Διός 

 

Ζήσε ζωντανά της Ελλάδος μας την   τραγωδία  

 ριγμένη σαν  βορά στα θεριά της σιωνιστικής  θηριωδίας  

 τόλμη και γενναιότητα θέλει η  Ελευθερία 

η Ευρώπη δεν είναι όπως την θεωρούσαμε   

δημοκρατία 
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  των τοκογλύφων   η  σφηκοφωλιά  η διεθνής μαφία   

 6/2/2015 

 

 ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ 

 

ΌΧΙ στους γύπες της αρπαγής  ΟΧΙ στους τοκογλύφους 

ΟΧΙ στους λάθρους της Ανατολής   ΟΧΙ στου 4ου Ράιχ τους  λύκους 

ΟΧΙ  στους υπηρέτες των Αθηνών και στους Αυστριακούς  Μετερνίχους 

όλοι τους χορεύουνε στης προδοσίας μας τους  ήχους 

  

ΟΧΙ  στη διεθνή μαφία ΟΧΙ στης Μέρκελ την  Καγκελαρία 

ΟΧΙ  στον μανιακό Σόιμπλε ΟΧΙ  στην μνημονιοκρατία  

ΟΧΙ  στον Πόλεμο  και   βία ΟΧΙ στην σιωνιστική ολιγαρχία 

αυτοί τον πόλεμο έκαναν εμείς τα θύματα της Τουρκίας 

 

Αριστερά ψηφίσαμε για Εθνική Ανεξαρτησία 

κι’ αυτή τις πύλες άνοιξε στην ισλαμοκρατία 

το χρέος ανταλλάξανε με ισλαμική κατοχή 

τη χώρα  την προδώσανε  η Ελλάς ψυχορραγεί 

 

Τούτες τις  ιστορικές  στιγμές  

τούτες τις αποφράδες  

όλοι το παρόν να δώσουμε  
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ενωμένοι  οι Ελληναράδες 

 

ΟΧΙ  στο δημοψήφισμα     ΝΑΙ  το  κάναν  πράξη  

τα σύνορα ανοίξανε    μιλιούνια εισβάλλουν   λάθροι  

 τι άλλο  περιμένουμε;  να σπάσουμε το  φράχτη  

κι’ όλους αυτούς να πνίξουμε στης θάλασσας τα βάθη 

 

Πετάξτε κομματικές ταυτότητες  

πετάξτε τα σημαιάκια 

συμμορίες τα κόμματα ήτανε  

του εχθρού τα πρακτοράκια 

 

Ελευθερία ή  Θάνατος  

 υπέρτατη  εντολή   

κάλιο όρθιοι  να πεθάνουμε  

παρά  γονατιστοί 

 25/2/2016 

   

Ο «MEGA- ΠΟΤΑΜΗΣ» 

 

Ο «Μέγα-Ποτάμης» σαν νέος Ηρακλής 

κάποιον άθλο   ετοιμάζει  

   τρέφεται   σε πλούσιο  παχνί 
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χρώματα συνεχώς γαλαζοπράσινα αλλάζει 

  το Μεγάλο Κανάλι   τον προωθεί 

 και σαν σωτήρα τον  εγκωμιάζει  . 

  

Ο «Μέγα Ποτάμης»  με  τα θολά νερά 

υπόγεια βοθρολήματα κατεβάζει 

πηγάζει από το εξωτικό Μπομπολιστάν 

από το πουθενά πάει στο πουθενά 

κάτι μας  ετοιμάζει 

 

Ο  «Μέγα Ποτάμης»  όλο απάτη     και ψέμα 

πλοίο χωρίς μπούσουλα   τιμόνι  δίχως έρμα 

   τις μηχανές  κινεί  το «MEGA»  

ο καπετάνιος   ψευτοθόδωρος  κωθώνι 

    πρόβατα στο αμπάρι του φορτώνει  

πλοίο πολύχρωμα  σαν το  παγόνι,  

 

Ο «Μέγα Ποτάμης»   μπαλαντέρ 

  όπου στα μεγάλα αφεντικά συμφέρει 

σφήνα   για κάποιες  κατασκευαστικές δουλειές 

 κέρδη στις  αρπαχτικές συμμορίες  να προσφέρει. 

 

Ξεπετάχτηκε από κάποιο τσακωμό  
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δύο μεγιστάνων της   ‘μιντιοκρατίας’ 

δεν τα βρήκαν στη μοιρασιά για το  ψητό 

 ένεκα   ‘πουστιάς’ πόλεμος  τρωικός ξέσπασε  

       της διανδρίας .  

 

Κέρδισε στο ΣΤΑΡ ο πρώτος κάποια  πρωτιά 

ο άλλος  εις αντίποινα  με το   MEGA-Κανάλι  

    έκανε  τον ‘ποταμό’  ορμητικό  να κυλά 

   το   κλεπτοκρατικό να κάνει πέρα το «ρετάλι». 

 

Νάχει και αυτός  φωνή  στη μοιρασιά  

και τσουπ  ο « MEGA-Ποτάμης»  στο  MEGA- Κανάλι    

και έτρεξαν  στην κοίτη του   ιερά  νερά  

ούτε  ποταμός νάταν  Ιορδάνης  

μόνον που  είναι  βρώμικα , μνημονιακά  θολά  

γεμάτα νιτρικό κάλι 

 

Απορριπτέα  τα κόμματα τα συστημικά 

    ο «MEGA-Ποτάμης»   μια  από τα ίδια 

 επειδή  το  σοσιαλιστικό ρετάλι  ξεψυχά  

ο «MEGA-Ποτάμης» να  σπάσει της δεξιάς τα παΐδια,  

  κουκιά    να  κλέψει   μετεκλογικά  

 για τα  επιχειρηματικά  παιχνίδια. 
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Ο «MEGA-Ποτάμης»     γαμπρός  Σημιτικός 

άκρως αντεθνικός και αριστεροδέξιος κουλτουριάρης 

 ο ψευτοθόδωρος    σκληρός   σιωνιστής  

της Νέας Τάξης το λατρευτό καμάρι  

με σημαία πλέει  ευκαιρίας στα βαθιά 

το χρυσόμαλλο    δέρας για να   πάρει  

  

Την τρίτη θέση  να  διεκδικήσει 

χωρίς το λαό τον ξενοδόχο  να ρωτήσει  

  Γιάννης κερνάει και Γιάννης του  χαρίζει   

 δημοσκοπήσεις 

αλλά το ‘μπακανιάρικο’ δεν λέει να προχωρήσει 

 

  Μοιάζει με Ούφο που  πάει   στον Αρη 

έχει καύσιμα δίχως επιστροφή  

  τους επιβάτες όταν λήξει η αποστολή θα ξεμπαρκάρει 

 τρίτο μάλλον στην προσεχή κούρσα  δεν θα βγει  

τέταρτο και πέμπτο θα σερφάρει . 

 

 Ο «MEGA-Ποτάμης» μπουρμπουλήθρα   από πλυντήριο     

  σαν ναυαγός εμφανίστηκε χωρίς σωσίβιο 

συγκεντρώσεις    έκανε   δίχως  ακροατήριο 
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  οι δημοσκόποι για τρίτο κόμμα του έδωσαν   διαβατήριο   

 

Ο «MEGA-Ποτάμης»  δίχως ιδεολογία, δίχως πολιτικό βάρος   , 

 χωρίς πρόγραμμα και  με περισσό πολιτικό θράσος 

 κόμμα άρπα-κόλα  στου Αυγεία  έφτιαξε το στάβλο 

και στο πολιτικό κενό έκανε το  ρεσάλτο  

 

Στηριγμένο στων    καναλαρχών τη λαμπερή σαγήνη 

μιάς χρήσεως και μετά σβήνει 

 με  τυχοδιώκτες και ερπετά  κομμένα στην Προκρούστεια κλινη 

ψηφοφόρους ψαρεύει στην μνημονιακή  παραφροσύνη 

    με  ένα σακίδιο  στον ώμο  και στο ρεζερβουάρ αρκετή βενζίνη 

 ψήφους   μαζεύει από αριστερά και δεξιά 

λέτε να   δούμε και πρωθυπουργό αυτό  το τζίνι;  

  

Ο «Μέγα-Ποτάμης» είναι άνυδρος  αποξεραμένος  

  ο  αβανταδόρος  Γερμανός ξέρανε τον καημένο   

όταν σε επαινούν της πατρίδος σου οι εχθροί  

εσύ πρέπει αμέσως να ψαχτείς 

τι κακό   στην πατρίδα σου έχεις κάνει; 

 υπέρ  των διεθνών συνωμοτών πας να την πεθάνεις; 

; 
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 Τι με πέρασες  ωρέ ψευτοθόδωρε;  για ‘χαιβάνια ‘ ; 

να φιλοξενήσεις  σε μολυσμένα από την προδοσία  χάνια ; 

νερό να πιώ από δηλητηριασμένα από μόλυβδο ποτάμια; 

ακόμη και τα πρόβατα πριν πιούν νερό 

το μυρίζουν αν τους κάνει 

 το Ποτάμι  της Στυγός  ρέει αθάνατο νερό  

       και  όποιος  το   πιει δε  θα… πεθάνει 

 18/1/2015 

 

 Η ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ 

 

Της εξουσίας το βαρέλι έχει   ζόρια   

 έχει   μέλι  

άλλος τρώει με το χέρι 

άλλος το δάχτυλο  βουτάει 

  τη μίζα ο τρίτος   ‘χλαπακιάζει’ κι’ ας βρωμάει   

την κουτάλα  η εξουσία  γερά  κρατεί 

 και  κυβερνάει  

 

Ω! γλυκύτατη   εξουσία  

   έχεις  χάρη έχεις    γοητεία   

 αυξάνεις αισθητά των  ‘λαμογίων’ την περιουσία 

     πλήρη  σύνταξη  ο  βουλευτής  σε μια θητεία   
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και από πάνω  ασυλία 

  ο λαός δουλεύει σαν ραγιάς μια τεσσαρακονταετία  

 με άγχος να τα βγάλει πέρα και με αγωνία 

και πριν συνταξιοδοτηθούν  τους πάνε στα νεκροταφεία . 

 

Φυλάξου όμως από   την  έπαρση  και     

   αδικία  

Λαιστρυγόνες και  Κύκλωπες  σε αναμένουν στη γωνία  

στα διεθνή στενά η ύβρις παραφυλά 

  να σε κατασπαράξουν  έχουν βαλθεί τα διεθνή θηρία  

να σε   αλέσουν   σαν  κιμά τα σκάνδαλα σου 

 καταγράφουν καθημερινά. 

 

Ο λαός για την εφορία δουλεύει και  μοχθεί  

ένεκα της άγριας σπατάλης, τοκογλυφίας  και φοροκλοπής 

  δεν έχει  του οικογενιάρχη η φαμιλιά ούτε το ψωμί 

και αυτοί  προστάζουν από   Βρυξέλλες και Βερολίνα 

η Ελληνοκτονία με τη λιτότατα   πάνε μαζί 

οι νέοι έφυγαν για την αλλοδαπή   . 

 

Γιατί  να γίνονται άραγε   εκλογές; 

αφού ξέρουν ποιος θα βγει εκ των προτέρων 

γνωστά   των ‘εκλεκτών’ τα παιδιά 
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γνωστή και η κλίκα των ημετέρων 

σημαδεμένα τα χαρτιά  

μνημόσυνο κάνουν  στην αείμνηστη 

  «δημοκρατία»; 

  στους τοκογλύφους την  παρέδωσαν της Ευρώπης τα θηρία     

      

 

Ο  κάθε Μαυρογιαλούρος   

λαγούς με πετραχήλια  τάζει   

   το μάνα θα  πέσει και μη σε νοιάζει  

 θα φέρει  δουλειές , εμένα μου λες;     

 εκτός και πάς στον Αρκτούρο, 

 σε άλλο γαλαξία σε άλλες γειτονιές, 

 ή στην επαρχία για αγροτικές δουλειές 

να ανταγωνιστείς τους λάθρους του Μπάγκλαντές  

και της Συρίας  σε τρομάζει; 

 

Εσχάτως ξέπεσε η Πολιτεία 

την   ρούφηξε ο διεθνής  σιωνισμός κι’ η τραπεζοκρατία  

την έπνιξαν τα χρέη και η  μαφία  

της διεθνούς εξουσίας έγινε παραδουλεύτρα    

τώρα την  μαδάνε  ντόπια και ξένα  φαντς 

από την Εσπερία 
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κι’ αυτή ανταποκρίνεται σε κάθε τους επιθυμία 

 η παραμυθού και ψεύτρα. 

 

«Δός μοι το μηχανάκι»  

 να κόβω χρήμα κι’ εσύ το νόμο ας κρατάς  

σε λίγο θα σε έχω κάνει κτήμα» 

λέει ο Οβριός ο μασκαράς 

έτσι οι επικυρίαρχοι χρεοκόπησαν την Αμερική  

 και με  το χρέος την   κρατάνε  υπό κατοχή. 

 

Τρώγονται οι πολιτικοί σαν τα λιοντάρια  

δαγκώνονται σαν  τα σκυλιά 

για την μοιρασιά κλωτσιούνται σαν   μουλάρια 

και αλίμονο στα βατράχια που ζούνε χαμηλά 

κλωτσιές τρώνε και  πατημασιές   

τους σπάζουν τα  ποδάρια  

τους τσακίζουν  τα πλευρά  

κι’ αυτά ανά τετραετία  τραγουδάνε στην κάλπη  

το ίδιο μονότονα  «κουάξ –κουάξ». 

 

Τώρα που μας χρέωσαν ως τα μπούνια  

ακόμη και τα αβάπτιστα μωρά στην κούνια 

   οι πολιτικοί σταμάτησαν τις  υποσχέσεις  
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 όπου  γαυγίζουν  κομματόσκυλα αργεί να φέξει 

κι’ εσύ πας να τους ξαναψηφίσεις άμοιρε 

 αντί να τους τις βρέξεις; 

 

Το κράτος  θέλει αλλαγή εκ θεμελίων 

  τον πολίτη να  φροντίσει  

και όχι δια των τροικανών μνημονίων   

  αυτοί του μαγαζιού αλλάζουν τις ταμπέλες  

  τον   λαό  τον  έχουν   ‘ποιμνιοποιήσει’  

με φύκια και μεταξωτές κορδέλας 

το κράτος  σε Ευρωπαίους το παραδώσαν  και σε  ληστές 

   πάει και η  ισχνή  δημοκρατία  

κάθε αύριο χειρότερο από το χθες . 

 

Όμως φταις και συ    

σε αχρείους τα κοινά έχεις εγκαταλείψει 

αν  αγωνιστείς μπορεί να χάσεις 

 αλλά μπορεί και να κερδίσεις 

αν δεν αγωνιστείς χαμένος  είσαι  από χέρι 

  δούλος μια χαμοζωή θα ζεις θα είσαι ‘κουλοχέρης’ 

« η λευτεριά  θέλει θάρρος  , αυτοθυσία   και αίμα  

     αγωνίσου  για  μια ελεύθερη πατρίδα και για σένα». 

23/1/2015 
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΙΟΝΙΚΟΣ; 

 

Όλα αλλάζουν  στον κόσμο αυτό 

τίποτα στάσιμο  δεν  μένει 

μόνον το Σύμπαν ΕΝ  μοναδικό και  στατικό    

ίσον με το εαυτόν του παραμένει 

 όλα  αλλάζουν  στο εσωτερικό του 

«τα πάντα ρει» στον κόσμο το δικό  του  

και τα υπομένει . 

 

Αγέννητον  και γενεσιουργόν 

ήταν, είναι και αιωνίως θα  υπάρχει   

μεταλλασσόμενον και χαοτικόν  σαν τον καιρό  

     ουδείς  θεός εξωσυμπαντικός ο δημιουργός του 

όπως ο Οβριός διδάσκει 

   μόνον ο χρόνος να το γκρεμίσει μπορεί  και να τ’ αλλάξει  

   ιερατεία ,   συναγωγές  μην πιστεύεις  ούτε τον  ιμάμη 

πάνω σε όλα αυτό άρχει 

 

 Ψέματα  ο κάθε τσαρλατάνος   από άγνοια  σκορπά  

αν ο θεός ήταν δημιουργός και αυτόν κάποιος έπρεπε  

να τον φτιάξει  
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 ανθρώπινος νους  αδυνατεί να  σκεφθεί όλα αυτά 

ακόμη και να τα συλλάβει 

  μόνον ο  Ηράκλειτος   στο Σύμπαν μπήκε βαθιά  

 και το  έβαλε σε τάξη       . 

 

Χειμώνας, φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι 

 των εποχών οι χορεύτριες  πάνε χέρι-χέρι 

κρύο , ζέστη, δροσιά μας χαρίζουν 

 και το αγέρι 

 μας  φέρνουν  χιόνια στα βουνά και στα μαλλιά  

   όπως ορίζει η Ειμαρμένη 

κι’ άλλος τη ζωή του  χαίρεται κι’ άλλος κακοπερνά 

τον καθένα κάτι τον βασανίζει  κάτι τον δέρνει  

βόηθα τον συνάνθρωπο σου  πιάσε τον από το  χέρι 

  

Αλλάζει ο άνθρωπος   γίνεται βιονικός 

 ψυχρός  προβάλλει   μηχανιστικός 

πολύ εξυπνότερος από τον φυσικό έχει γίνει 

ο φυσιολογικός άνθρωπος πάνω απ’ όλα είναι λειτουργικός  

  στο έξω διάστημα   λίαν   προσεχώς θα ταξιδεύσει  

και εκεί προσδοκά εκεί να μείνει 

 

Όταν   η Γή   καταστραφεί   στο διάστημα  ο άνθρωπος  



64 
 

 θα  επιβιώσει  

  με κάποιο  μετεωρίτη αν  συγκρουστεί   

και κανείς όπως οι δεινόσαυροι  δεν γλυτώσει   

   αν πυρηνικό ολοκαύτωμα   συμβεί  

και δεν αντέξει 

 ή το  φυσικό  περιβάλλον από τον υπερπληθυσμό  

καταρρεύσει  

ο βιονικός άνθρωπος θα ανθέξει . 

  

  Μη  σε  γεμίζει  τρόμο   το Σύμπαν  και φοβέρα; 

εκεί είναι το μόνιμο σπίτι μας και όχι στην κοίλη Γαία  

και  στο υπερπέραν  

όταν στου Δία θα  μετοικήσεις τον  αιθέρα 

   το πρόβλημα   είναι εδώ,  πως  θα  βολέψουμε  

    την αύριον  ημέρα; 

 

  Ένα πανέμορφο μικρό  πουλάκι 

  προμηνύει του καιρού την αλλαγή 

 το  όνομα της  σουσουράδα 

με ουρίτσα μακρουλή και κουνιστή 

 αυτή  πολιτικός δεν είναι  να  λέει 

ψέματα  αράδα  

ούτε   μετεωρολόγος να μας λέει βροχή θα έχουμε  
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με τη λιακάδα 

τώρα   που  τα ψέματα τελείωσαν 

  καλή  είναι και   η φασουλάδα! 

 

Όσο ζούμε   στη Γη η χώρα  ανάγκη  έχει αλλαγής  

    Σύνταγμα, νόμους και   θεσμούς  νέους 

στόπ στα διχαστικά  κόμματα    

και στους   αβανταδόρους  δανειστές    του χρέους    

     στα δόντια  της  Τρόικα μας έριξαν  

μας άφησαν μετεξεταστέους 

   

  Κράτος  να οργανώσουμε  δικαίου  

  κανένα  δίκιο  σε πλούσιο λαό  που δυστυχεί    

ούτε σε κράτος πλούσιο επαίτη  «μπαταξή»  

 στα νύχια   τοκογλύφου Εβραίου 

     κλέφτες   και  λαμόγια   δεν τους  ενοχλεί   

  τ’ αρπάζει από  τους πειναλέους 

  

Με  πολιτικούς  κλέφτες απατεώνες    

που στην Ελβετία έχουν τις κρυψώνες 

  τον χαρατσώνουν   κι’ αυτός δεν επαναστατεί        

 κλέβουν τον πλούτο  του  

 και  δεν του καίγεται καρφί  
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 κοιμάται   ροχαλίζει και  τους ψηφίζει. 

   λένε τους  σλαβο-αλβανούς Σκοπιανούς «μακεδόνες»  

κι’ αυτός δεν τους πιάνει με τις κοτρώνες  

αλλά τους συγχωρεί 

    

   Φορολογούν  τα συνήθη υποζύγια  

οι φτωχοί φτωχότεροι  στον Καιάδα  οι μικρομεσαίοι  

   τον  μέγα πλούτο  ουδείς τον ενοχλεί 

    αυτός  στο εξωτερικό  τα οδηγεί  

και μονίμως φοροδιαφεύγει  .   

 

Βαρύτητα και Εντροπία  

της αλλαγής  των πάντων η  αιτία 

χωρίς την πρώτη δεν θα είχαμε δημιουργηθεί 

χωρίς τη δεύτερη θα  μέναμε αθάνατοι εσαεί 

και όχι όπως μας  λέει η θρησκεία 

το θάνατο θα αναπολούσαμε σαν σωτηρία  

για να γλυτώσουμε από της Γης μας  τα δεινά   

μήπως ήλθε η ώρα από τον Όλυμπο να κατέβη   ο Δίας 

τους   κακούργους να  διώξει  και τα τρωκτικά  

όπως έκανε   την προηγούμενη φορά;    

 

Τι   κι’ αν τις λέξεις και τις έννοιες αλλάζουν 
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  για να  μας  εξαπατούν και να μας παραμυθιάζουν 

   οι τοκογλύφοι μας καίνε και μας λαμπαδιάζουν  

 ‘δικαιοσύνη’ οι λαοί βροντοφωνάζουν. 

 

   Τη χήνα  βαφτίζουν  ψάρι 

 το λαό κάνουν  σφαχτάρι 

    το δίκιο μας  απαιτούμε  δεν τους ζητάμε  χάρη   

μας έφαγαν τις σάρκες τώρα τρώνε  το κουφάρι 

και μείς  στις πλατείες  

λέμε ΟΧΙ στο μνημονικό σαφάρι . 

 

Συνεχώς η  φύση   μας αλλάζει 

με περισσότερη   κακία και λιγότερη καλοσύνη 

 μας εμβολιάζει 

  μέσα από πεδία γαλαξιακά η Γη  

μας ταξιδεύει 

άλλοτε μας μεταβάλλει σε τζιχαντιστές  

και άλλοτε  ανθρωπισμό μας  φιλεύει 

 παντού στο Σύμπαν ο αγώνας  άνθρωπε  πρυτανεύει 

 17/2/2015 

  

ΑΓΝΩΣΤΕ ΕΑΥΤΕ ! 
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Άγνωστε  εαυτέ 

στα σύννεφα πετάς   μωρέ 

και πάντα  με  παιδεύεις  

  ανικανοποίητος και απαιτητικός 

ένα φτιάχνω, δέκα  εσύ  μου γυρεύεις 

 

  Ο Απόλλων στο Μαντείο των  Δελφών 

με το «γνώθι σ’αυτόν»  

την ψυχή του όντος είχε εξερευνήσει 

     και με  το θεϊκό τούτο Φως 

   τον   Έλληνα  έκανε να   μεγαλουργήσει .  

 

Μήπως   είσαι εξωγήινης  υφής; 

από θεϊκή πρόνοια στη Γη σταλμένος; 

κομμάτι της συμπαντικής ψυχής ; 

 σε εγκέφαλο και  ανθρώπινη καρδιά προσωρινά  

εγκατεστημένος; 

 

Άλλοτε σαν αηδόνι μου κελαηδάς  

όταν είσαι ευτυχισμένος  

άλλοτε σαν σκορπιός με πληγώνεις και με τσιμπάς  

     ελάχιστες   είναι οι στιγμές που σε βρίσκω 

 ικανοποιημένο 
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Όταν με αποχαιρετίσεις οριστικά  

που θα πας ήθελα να μάθω 

σε ποιους   κόσμους πιθανόν θα   τριγυρνάς 

όταν από το τομάρι μου  θα είσαι φευγάτος ;   

 

Ενώ είσαι το ίδιο   και ελάχιστα διαφορετικός 

 μόνο στου DNA την πλοκή  διαφέρεις  

 είσαι έτοιμος να   κατασπαράξεις  σαν θεριό 

    το  διπλανό 

παρότι μοιάζετε   σαν δυο σταγόνες  νερό  

κι’ όμως τη ράτσα  σου κάνεις να υποφέρει 

 

Κι’ όλο μοχθείς ολημερίς 

 κάτι να φτιάξεις για να  τιμηθείς  

καλό-κακό σημασία δεν έχει   

πάντα   αδιαφορείς  η κοινωνία  τι θα πει  

αρκεί εσύ να διακριθείς 

η Αυτού Μεγαλειότης η αφεντιά σου 

 να προέχει 

 

Επιστάτης αφανής  καταπιεστικός   

συχνά   σαν στρατηγός  να  αγωνιστώ με στέλνεις  
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άλλοτε γίνεσαι    πνευματικός  και   άλλοτε υλιστικός  

πάντα  σαν   Σίσυφος με θέλεις το  λίθο   

να τραβώ   και να μου τα ψέλνεις 

 

Κάθε φορά με εξαπατάς 

«και τούτο   φτιάξε για να χαρείς μετά» 

και όταν ανεβάσω στο βουνό  το   αγκωνάρι 

βλέπεις την επόμενη κορυφή  

  πάλι εμπρός μαρς πιο ψηλά να ανέβω  μου ζητάς  

 με πιο βαρύ λιθάρι  

 

Να σε γνωρίσω ψάχνω και να σε  δω 

και πάντα μου ξεφεύγεις  

πότε παρουσιάζεσαι έτσι πότε αλλιώς 

    σκλάβο σου με έχεις και με  διαφεντεύεις 

το σώμα μου δεν το υπολόγισες ποσώς  

σαν καταναλωτικό προϊόν μιας χρήσεως 

 το ξοδεύεις 

 

 Εσύ κατάγεσαι από ψηλό τζάκι 

  του Συμπαντικού Νοός  μοιάζεις παιδάκι 

στη Γη δεν  ήλθες μόνον για απολαύσεις 

ούτε για ύλη να συνάξεις 
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ήρθες από ψηλά και ψηλά  θα ξαναπετάξεις. 

 

 Βάρος   η ύλη η περιττή   

 σε κάθε στιγμή μπορεί να τη χάσεις ! 

  την ευδαιμονία  να στοχεύσεις και το ευ ζην   ! 

σαν   πυγολαμπίδα  διαρκεί  η ζωή   

 και μετά θα  εξαφανιστείς  

   η μαύρη  Γη   θα σε  σκεπάσει 

 15/4/2015 

    ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΙΣΟΥΣ 

 

 Πήγαν οι λαοί στον   Αβραάμ  

μια χάρη  να του  ζητήσουν 

  να δώσει στη γενιά του   συμβολή 

οι πιστοί του τη Γη  να μην  αιματοκυλίσουν 

 

Λύση να δώσουν στο Παλαιστινιακό 

το αίμα εκεί να σταματήσει 

ειρήνη να  επικρατήσει στη Μέση Ανατολή 

ήσυχους στη Μεσόγειο να μας αφήσει 

   

 Η μεγαλύτερη εφεύρεση του Αβραάμ 

ο γάμος του δεν ήταν με τη  αδελφή του Σάρα 
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    οι θεϊκές  εντολές  που πήρε από τη γη Χαναάν   

  στα έθνη  έσπειρε μίσος και  φαγομάρα  

  

 Κυρίαρχο έκανε  το  Ισραήλ 

βόμβα τούδωσε μεγατόνων  

     έκτοτε   βασιλιάδες το προσκυνάνε και τρανοί  

   στρατοκρατικό κράτος και  θεοκρατικό μαζί 

 υπεράνω  συνόρων και διεθνών   νόμων   

 

Αυτός πρώτος   το θεό  τόλμησε να  συναντήσει   

ο θεός   τον  δέχθηκε  και   γιό  

  τον  έχει αναγνωρίσει 

την Ιουδαϊκή θρησκεία του είπε  να ιδρύσει  

    με τη Βίβλο  να πορευθεί στα έθνη και να κυριαρχήσει 

  

  Τα λοιπά   ήρθαν  κατ’ ευχήν  

έσβησε  το Δελφικό  φως   φέγγει  το Εβραϊκό λυχνάρι 

ο Παύλος   ίδρυσε  αίρεση Ιουδαιοχριστιανική 

και ο Προφήτης θα  διδάξει  το ιερό Κοράνι 

 

Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες ρίζα έχουν Εβραϊκή 

τις  αρχαίες θρησκείες έβαλαν στο μνήμα 

το Ισλάμ προσκύνησε η  Ανατολή    
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     ο Ελληνικός Κόσμος   το κυρίως ήταν θύμα 

 

    Των Αλάριχων  οι ορδές βγήκαν  σαφάρι  

   τον Έλληνα έκαναν σφαχτάρι   

«ες γή φέρειν» αγάλματα και Ελληνικούς  ναούς, 

χριστιανικές  εκκλησιές φύτρωσαν πάνω σ’ αυτούς 

έκτοτε    ερήμωσαν  Ολυμπία και Δελφοί,   

ξεράθηκε  το Ελληνικό  χορτάρι 

 

 

Τρεις   κοσμοπολιτικές θρησκείες 

 πολυάριθμες   εξαπέλυσαν   γενοκτονίες 

 «θέλημα θεού» όλες  οι θηριωδίες 

εκατομμύρια   Έλληνες κατέβηκαν στη μαύρη γη  

 όποιος αρνείτο να βαπτιστεί  

 έκτοτε το ιερατείο καλά κρατεί  

με αγυρτείες,  φόβο θεού  και απατεωνίες 

 

Τώρα πού νάσαι  γενάρχη  Αβράμη  

να δεις τα εγκλήματα που  έχεις κάνει; 

 χάος και τρομοκρατία στον κόσμο το Ισλάμ σκορπά 

ζωσμένος με  εκρηκτικά  ο  πιστός σου 

πάει να σκοτώσει και να πεθάνει 
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    Αν κατέβαινε ο θεός   τον Αβραάμ θα   ετιμώρει  

 ναι στην   ανεξιθρησκία    όχι   νηπιοβαπτισμός  με το ζόρι 

   «τω Αγνώστω Θεώ»  τιμούσε  η θρησκεία του Δία  

οι δώδεκα θεοί ήταν σύμβολα αξιοκρατίας 

 

   Τι σου είπε   ο  θεός  σου  Αβραάμ; 

 το λαό σου ισχυρό να κάνεις;  

τη γη να  κυβερνά  

 και όποιος δεν  υποτάσσεται  να πεθάνει; 

 «απάτη  ήταν ολκής και τέχνασμα να διοικώ το Ισραήλ ! 

                    « πιστεύεις και συ σε τέτοιες παπαρδέλες’;  

 το Γιαχβέ     δεν    συνάντησα ούτε τον είδα  ποτέ 

     το ιερατείο   πουλάει  ‘φύκια για μεταξωτές κορδέλες’»  

 

Μίσος αντί    «επί   Γης ειρήνη» 

    εγκλήματα  στ’ όνομα σου θεέ μου  

 σκορπούν εκείνοι 

υποκρισία και επίδειξη πλούτου  αντί   ελεημοσύνη  

  πολέμους εξαπολύουν ενώ ομιλούν για  ειρήνη 

   τα προβλήματα των λαών  άλυτα αφήνουν  

της γης οι μανδαρίνοι 

   η διεθνής ολιγαρχία   πιό   πλούσια  έχει  γίνει  . 
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Ισότητα , Αδελφότητα, Δικαιοσύνη 

λέξεις    απροσδιόριστες βαρύγδουπες με κομπορρημοσύνη 

τον κόσμο   διαίρεσαν  ρίγη τρόμου  έφεραν οι Ιακωβίνοι 

  όσοι τα εφάρμοσαν στου θανάτου έπεσαν  την δίνη 

  σκότωσαν εκατομμύρια  κόσμο σαν  νάταν   

φάλαινες και πιγκουίνοι. 

 

Τις γκιλοτίνες έστησαν και έκαβαν κεφάλια 

   επαναστάτες του γλυκού νερού   εγκληματικά ρεμάλια 

  σαν τους τζιχαντιστές  που έμαθαν να σφάζουν 

τον άνθρωπο αποκεφαλίζουν σαν  τραγί,  

και μετά τον  βράζουν και προσφέρουν στη 

μάνα να φάει   το παιδί  . 

 

   Αβράμη ειλικρινά θέλω να μου πεις   

αν   ερχόσουν και πάλι στη ζωή   

ποια  θρησκεία θα είχες διαλέξει; 

 Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό ή Ισλαμισμό; 

« ειλικρινά  κανένα –ισμό» 

σαν έμαθα   όσα  εγκλήματα έκαναν  στη Γη 

με   θεούς δεν θα  είχα  μπλέξει»  

η δημοκρατία  κυβερνά  μόνον το ο Ελληνικό  



76 
 

Πνεύμα  αντέχει 

καιρός λοιπόν  ο κόσμος να επανελληνιστεί  

πριν το πυρηνικό μανιτάρι φέξει  

 15/1/2015 

  

ΤΡΕΧΑ ΣΤΗΝ  ΕΥΡΑΣΙΑ 

 

 Είμαστε σε   χαοτικό  κενό  και πόλεμο πολιτισμών 

ακραίων   φαινομένων και καταστροφών 

     όλα ξεκίνησαν από το  εβραϊκό δενδρύλλιο στην Παλαιστίνη   

  πολέμους  έσπειρε θρησκειών  έδιωξε την ειρήνη 

 μίσος   μεταξύ Οβριών , μουσουλμάνων ,  χριστιανών  

 για το μαύρο  χρυσό όλα  γίνονται και για το ασήμι 

 Είναι παλιά ιστορία  

    καμβάς που γράφει  συνωμοσία   

κρατάει πάνω από αιώνα 

τον δουλεύουν με μαστοριά τα εξυπνότερα μυαλά 

εδώ και χρόνια  

για δύναμη και χρήμα διψασμένα  

του σιωνισμού  τα  τελώνια τώρα αμερικανοποιημένα 

Πολέμους εξαπολύουν σε Δύση και Ανατολή 

δεν πολεμούν αυτοί 

  άλλους  βάζουν  το αίμα τους να χύσουν  
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 αυτοί   τα κέρδη    εισπράττουν στη Wall Street 

την Παλαιστίνη να κάνουν Ισραήλ και  να την  αποικίσουν  

το δενδρύλλιο του Ισραήλ με αίμα να ποτιστεί   

το  όνειρο του Σιωνισμού να ανθίσει 

 δεν θα το αφήσει ο σιωνισμός  να  χαθεί 

πρωτεύουσα του η Ιερουσαλήμ 

 στον κόσμο  όταν επικρατήσει 

Όταν κρατάς υπόδουλο ένα λαό 

 και του  αρπάζεις  το ‘μαύρο χρυσάφι’ 

δενδρύλλιο παράλληλα του φύτεψες φαρμακερό 

   με  ρίζες  εβραϊκές σε Αραβικό   χωράφι 

τότε θύελλες  έσπειρες  και  τυφώνες  θα θερίσεις  

ιμπεριαλιστή και νέο-αποικιοκράτη   

Τη Δύση   ο Οβριός χορεύει   στο  ταψί 

κι’ αυτός λουφάζει 

 αυτός την  καταλήστεψε  και την παρακμάζει 

πάνω από τον άνθρωπο έβαλε το Μαμμωνά 

το κάρο μπροστά από τον αμαξά βάζει 

γεμάτο  δολάρια  και πυρηνικά 

και όταν τα οικονομικά πάνε στραβά  

Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Δύση ετοιμάζει 

Χωρίς αξίες γηραιά Ευρώπη εσύ που πας; 

έχασες το μπούσουλα  σου 
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έσπασες τις ρίζες σου  

 τώρα  τρως τα παιδιά σου 

   Φαγητά έφαγες δηλητηριασμένα 

κομμουνισμό, σοσιαλισμό   

με  βία και οστά μαγειρεμένα   

φασισμό και ναζισμό    

στα πεδία τα πολεμικά ποτάμια το αίμα 

   εκατομμύρια οι νεκροί στα γκούλαγκ  τα  σοβιετικά 

ναζιστικά στρατόπεδα   στοιχειωμένα   

Όλα για το συμφέρον  των ολίγων «εκλεκτών»  

  των επικυρίαρχων ,  τοκογλύφων και τραπεζιτών   

της διεθνούς πλουτοκρατίας 

  σε ξένους παραδείσους κρύβουν τα κλεμμένα 

και στην Ελβετία 

από το γάλα των παιδιών λεφτά  βουτηγμένα  στο αίμα 

και στην αμαρτία 

όλα  όμως  σε πρόδωσαν σου έφεραν  ντροπή 

     αυτά δεν θα είχαν συμβεί   

 αν τον άνθρωπο πάνω από όλα έβαζες σαν  αξία  

και τη  δημοκρατία    

Τώρα παρασύρεσαι σε  αχαρτογράφητα νερά 

   παρέα με τον Μπάρμπα-Σαμ  

 πας κατ’ ευθείαν για   δικτατορία  
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σε κρατάει όμηρη και φτωχιά   

 σου στέλνει  λάθρους  σου  βάζει   

  τρομοκρατία 

κι’ εσύ αποκλεισμένη από παντού 

 σαν την πιασμένη στο δόκανο αλεπού 

αντί να ενωθείς γίνεσαι υποχείριο αυτουνού 

Μόνον  στην Ανατολή  θα βρεις τη σωτηρία 

προς τη Ρωσία 

θέλει φρόνηση , σωφροσύνη , ανδρεία  

και δικαιοσύνη η ηγεσία 

είσαι γριά πλέον για να κάνεις πειρατεία 

Ευρώπη τρέχα στην Ευρασία 

  2/2/2015 

 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ; 

 

Λογική   είναι η αγάπη που υπολογίζει 

    η άκρα λογική γίνεται δογματισμός  

     και   μας απανθρωπίζει 

     ο  «ανορθολογισμός» στη  Δύση σήμερα  ανθίζει 

   ο κόσμος   τον πολιτισμό  ζητά 

 που μας εξελληνίζει 

 

   Ο Δυτικός Πολιτισμός ήδη ξεπερασμένος 

  από τον υλισμό και την  κρίση αποσαθρωμένος    
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  από τον Μαμμωνά   κυριευμένος του ανθρώπου είν’ εχθρός 

τώρα πάει να μας ρίξει   στον πυρηνικό αφανισμό 
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 Χωρίς  διχασμό  δεν  θα γινόταν    Ιλιάδα 

 αυτός  και  η κουτάλα  έφαγαν την Ελλάδα   

 σιωνισμός , τζιχαντισμός  δύο δόγματα που 

σκοτώνουνε αράδα  

δίχως διόλου δισταγμό    

 το λαό στην Αχερουσία στέλνουν    

για βαρκάδα 

 

Επιστήμη είν’  αγάπη που  τα πάντα ερευνά 

   στερούμενη ανδρείας και σωφροσύνης 

   τον άνθρωπο πολεμά 

σύνεργα για  το περιβάλλον  φτιάχνει  

 μερικά   καταστροφικά 

 νέα σύνορα στο σύμπαν  ανοίγει διαστημικά    

 

Για να γίνει πλούσιος να πάρει φήμη  

 ο  επιστήμων  στρώνει του Σατανά την κλίνη 

αλλά σιγά!  ο μπουκωμένος  δεν   αντιμιλά 

στη γαλέρα του  συστήματος  όλα τα παραδίνει 

    τώρα όπλα φτιάχνει διαστημικά 

 

Φιλοσοφία είναι αγάπη που σκέπτεται   ορθά 

τον κόσμο   αγκαλιάζει στοργικά 

πραγματικοί φιλόσοφοι  δεν υπάρχουν πια,  

  φιλοσοφούντες θα βρεις με το τσουβάλι  

 στο γλυκό νερό  ψάρια πιάνουν με το καλάμι 

  στο χάος και στην παρακμή ο πλανήτης   μας 
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 βουλιάζει μάνι-μάνι 

 

Αλήθεια είναι η παντοτινή  αγάπη 

την απόλυτη αλήθεια ξέρει μόνον ο  θεός, 

                 μαύρισε τον πολιτικό τον  κλεπτοκράτη  

μη σε   παραμυθιάζει με    ψέματα   ο  ισχυρός 

ούτε ο τοκογλύφος ακαμάτης 

 

Αγώνας είναι η  αγάπη για δημιουργία 

στη φύση όλα συγκρούονται για μια νέα ισορροπία   

η   κομματοκρατία  Λερναία Ύδρα έγινε   μαφία 

με  μνημόνια    νέα μέτρα που  επιβάλλει ο τροικανός  

 οι κλέφτες  ατιμώρητοι τη «νύφη» πληρώνει ο λαός 

 

Πολιτικός  σημαίνει  αγάπη στην κουτάλα 
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το κόμμα-συμμορία υπεράνω όλων  και ας καεί η Ελλάδα 

φταίνε   και οι Έλληνες που δεν έστησαν κανένα   

στην κρεμάλα 

   τους ψηφίζουν ανελλιπώς  και αυτά επικροτούν και τ’άλλα 

 

Κλέφτες ,   ψεύτες , λωποδύτες!  ο λαός τους 

κράζει 

     ρεμάλια  οι πολιτικοί  καθόλου δεν τους νοιάζει 

εχθροί δήθεν στη Βουλή, στη μάσα μέλι-γάλα 

με στόματα τεράστια σαν καταπακτές μεγάλα 

 

   Το μέλλον της πατρίδος  δεν τους  τρομάζει 

μόνο το «κονόμι»  τους συναρπάζει και τους ενθουσιάζει 

«λιγούρια»   της  εξουσίας αγχωμένοι    

 του κοσμάκη τα προβλήματα δεν τα ακουμπάνε δεν  τους μέλλει 

   το καλάμι πάνε   καβάλα πού είσαι Γέρο του Μοριά 

να τους πάρεις την κεφάλα; 

 31 /10/ 2014 
 

ΔΥΟ ΧΑΡΟΙ ΒΓΗΚΑΝ ΠΑΓΑΝΙΑ 

Δυο χάροι βγήκαν παγανιά  

 γαπ ο τρισκατάρατος και εθνοκτόνος  σαμαράς  

θέρισαν της φυλής μας τον ανθό  

  ρίζες κόψαν και  κλωνιά 

 ρήμαξαν  τον τόπο χωρίς να πέσει ντουφεκιά 

Δυο ηγέτες δυο μαργαριτάρια  
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την Ελλάδα στο σφαγείο του ΔΝΤ έσυραν 

τους Έλληνες έκαναν σφαχτάρια  

Δολερά μνημόνια μας μπήξαν στην καρδιά 

 ματωμένα μαχαίρια  κρατούν στα χέρια  

 βάλθηκαν να μας  σφάξουν για δεύτερη  φορά  

με υποσχέσεις και  ψέματα  μας καλούν 

 στα εκλογικά   καρτέρια 

Δεν ήταν τόσο   κακούργοι   

ούτε  στους Οβριούς οι  Ούννοι 

  οι γερμανοτσολιάδες μας έβγαλαν τα μάτια    

με  μιντιακό  πιρούνι 

τώρα  μας αποτελειώνουν οι τροικανοί 

 οι ημέρες αποφράδες 

σκλάβους  μας   πούλησαν και μας σκοτώνουν  

του ελέους οι αδερφάρες 

Μπαμπέσηδες , ψεύτες,  «εκλεκτοί»   

αντάξιοι της  φυλής τους 

  χωρίς αίμα να χυθεί επί της γης  

    οι απώτεροι σκοποί τους 

ο Ελληνισμός να εξαφανιστεί από προσώπου γης 

   αυτή τέλεια αποτελεί φυσική καταστροφή του. 

Χιλιάδες οι αυτοκτονίες  , 

είπαν ανοησίες, άλλες ήταν οι αιτίες  
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δεν τους ενόχλησε το θέμα ,  

 των αυτοκτονούντων ήταν  πταίσμα  

κι’ άλλοι είπαν ότι ήταν ψέμα 

μήπως ήτανε παιδιά τους;  

  του Διός ήταν    τέκνα 

όχι του Αβραάμ τους   

Έσπασαν της φυλής μας τις ευαίσθητες χορδές 

και εμείς κάτι ψελλίσαμε στον καναπέ 

μόλυναν των ηρώων και συμβόλων μας τις ιερές μορφές 

και εμείς ουδέν πράξαμε σκουπίσαμε τις αναρχικές ντροπές 

μέχρι που μας κατάργησαν   τις εθνικές γιορτές   

για να μη συμβαίνουν  «εκδηλώσεις αναρχικές» 

στην πολυεθνική μσς κοινωνία δεν  είναι ανεκτές. 

Τον πατριωτισμό τώρα τον λένε ‘εθνικισμό’ 

την αγάπη στη φυλή   ‘ρατσισμό’ και ‘ναζισμό’ 

άλλαξαν το νόημα των λέξεων  

και τις εννοούν αλλιώς 

 για να δικαιολογούν τις κακουργίες  

 και το «πολιτικώς ορθόν» 

Των αρχαίων μας προγόνων  

τις ιστορικές λέρωσαν σελίδες  

  τους Ρεπούσηδες θεωρήσαμε    μελετητές και όχι κατάπτυστους 

υβριστές και ωλετήρες 
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   τώρα  κατηγορούν τους εθνικόφρονες και εθνικιστές   της Ελλάδος 

τους υμνητές 

επαινούν τους δήθεν αντιρατσιστές που ρατσισμό ασκούν  στους 

ντόπιους 

      ιθαγένεια σε λάθρους χορηγούν  

 σε ανθέλληνες  ,  ναρκέμπορους , παιδεραστές  

και σ’ όποιους κι’ όποιους 

Αυτοί που έστειλαν τα παιδιά  μας μετανάστες  

     τον ψήφο μας  εκλιπαρούν  οι ανθέλληνες     

με απάτες 

     κατά της Ελλάδος συνωμοτούν στα διαβούλια 

 και  στις μυστικές στοές 

και μας φορτώνουν με ανεργία και χρέος επαχθές. 

 Πάει καιρός που το  αισχρό   κατεστημένο 

   το λαό   πολιτιστικά κρατά ευνουχισμένο 

  δεν του επιτρέπει σαν άνθρωπος να ζήσεις 

    μιλάει για δημοκρατία και η ολιγαρχία   

 στη γωνία τον έχει στήσει 

και όταν ξεστομίσεις τα λόγια αυτά  

 σε  θεωρούν  χρυσαυγίτη    

 σε βάζουν φυλακή   και σου   κλείνουν το σπίτι  

Όλα αυτά τα σιωνιστικά   φίδια 

 που ζεσταίνουμε στης φωλιάς μας τα  στρωσίδια  

μεταμφιεσμένοι σε  βουλευτές, υπουργούς, πρωθυπουργούς ,   
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τραγιά του Ρότσάιλδ και  του Μαμμωνά ραδιουργούν 

και εμείς σαν τα γίδια τους ακολουθούμε  

   στις εκλογές τους χειροκροτούμε και  με τα μέτρα τους  αυτοκτονούμε  

Από παλιά   θύματα ραδιουργίας 

κάθε γενιά και μια γενοκτονία 

  τελειώνει για τον Ελληνισμό η  ιστορία  

      Έλληνες σε Κύπρο και Ελλάδα  θα βρίσκεις 

 μετά  δυσκολίας 

  Ποιος περίμενε ότι θα γινόμαστε 

  πολυεθνικά υβρίδια ; 

πόρνες , ομοφυλόφιλοι, αλλόφυλοι 

 όλοι μαζί με τα τριτοκοσμικά χοιρίδια 

τούτος ο λαός έχει περάσει βάσανα μύρια 

  πολέμησε αλλά δεν παραδόθηκε 

και τώρα έφθασε στο τέλος του αμαχητί , γιατί  

προδόθηκε,  

την πατρίδα του  έχασε  ωσάν   μυστηριωδώς ν’ αποβλακώθηκε  

Ένα ένδοξο έθνος   τώρα καταστρέφεται     

και  λεηλατείται ;  

ο λαός ,  η φυλή  και η πατρίδα μας  

ρευστοποιείται 

το φανταζόταν κανείς και το διαννοούνταν;  

    η χώρα του Περικλή από  τριτοκοσμοκικούς θα κατοικούνταν;    
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  στου Ρότσαϊλδ την  αυτοκρατορία 

   γίναμε αναλώσιμοι και γραφικοί   

Έλληνα …δεν τελειώνει εδώ η ιστορία 

 είναι   εξόχως τραγική  

 5/1/2015 

 

ΧΑΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

 

Χαοτικοί καιροί χαοτικά μυαλά 

ο Ήλιος  σπρώχνει το Βοριά  να   φέρει  παγωνιά  

ποιος κινεί όμως τους τζιχαντιστές; 

μήπως οι Σιωνιστές; διερωτήθηκες ποτέ; 

Γιατί αόρατος μένει ο ηθικός αυτουργός ; 

και ορατός μόνον ο δολοφόνος που  χτυπά 

 τον άνθρωπο τον απλό; 

θύμα τους δεν  είναι και το Ισλάμ; 

στη φόρα   θα βγουν όλα τούτη τη  φορά 

ο Ήλιος και το διαδίκτυον δεν  κρύβουν   μυστικά 

οι τρεις Αβραμικές θρησκείες  αιτία η γεννεσιουργός 

υπάρχει δίκης οφθαλμός ός τα πάνθ’ ορά. 

Ο καιρός φορεσιά αλλάζει 

νέα ρούχα   εποχικά   βάζει 

ψυχρές αέρινες μάζες το χειμώνα 
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από  Σιβηρία κατεβάζει 

χιόνια το χειμώνα στο νοτιά  

 και  ακραία φαινόμενα μας ετοιμάζει . 

Ο καιρός   μέγεθος χαοτικός εστί  

 τους  μετεωρολόγους στην Αττική τους ξεγελάει 

  επηρεάζει κάθε έκφανση   ζωής 

όχι όμως  τα ανεμούρια-πολιτικούς, 

 αυτοί …όπου ο άνεμος φυσάει . 

Άλλοτε  άνεμο και άλλοτε φέρνει βροχή 

άλλοτε καταιγίδες , καύσωνες  και καταστροφή 

ο άνθρωπος τον καιρό  αδυνατεί προς το παρόν  

 να   ελέγξει 

γυναίκα και   καιρό   να σέβεσαι  και να τα προσέξεις 

για  να μην καταστραφείς και  να  μακροημερέψεις. 

Χθες κατέβηκε στην Αττική ο Δίας 

βρήκε  ρέματα μπαζωμένα 

φρεάτια με σκουπίδια βουλωμένα, 

ξέρεις εσύ  την Ελληνική μυθοδία 

Κηφισός, Ιλισός, Ηριδανός, Χαλανδρίου ρέμα 

εξαφανισμένα 

δεν είναι πιά ποταμοί δεν έχουν κοίτη ούτε  ροή 

αυθαίρετα   οικόπεδα με αντιπαροχή 

 νομιμοποιημένα 
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Λειώνουν οι πάγοι στον Αρκτικό   και Ανταρκτικό 

  ενεργοβόρος άνθρωπος  θύτης έγινε  και θύμα   

ο ψυχρός Βορέας  ξεχύθηκε από τους πόλους 

  στις ηπείρους και στον   Ωκεανό 

στις εύκρατες ζώνες  ακραία   φαινόμενα ξεσπάνε  

 σαν κύμα  

 και οι  τυφώνες σκορπούν   χαμό  το Μάη κυρίως μήνα  

Η φύση προσπαθεί να  βρει νέα ισορροπία 

νέα ήθη επιβάλλει  η νέα οικολογία 

καιρός  ο άνθρωπος   να ξυπνήσει 

περισσότερο πνευματικά 

και λιγότερο καταναλωτικά πρότυπα  ν’  ακολουθήσει 

να κάνει  κράτη  στον πληθυσμό 

και   μορφές καθαρής ενέργειας ν’ ανακαλύψει. 

Ποιος όμως να τα κάνει αυτά; 

ο ΟΗΕ ; αυτός ο «ρεμπεσκές ;    

   πολέμους  και  μπλα-μπλά  προσφέρει  ο καφενές 

η  διεθνής  μαφία  με  συνωμοσίες  τους λαούς εξαπατά 

ανύπαρκτη συνεργασία ,  ψυχροπολεμική λαγνεία,  

ο κόσμος  στο ψέμα  και στην  τρομοκρατία  κολυμπά  

και στη μοιρολατρία . 

Παντού επικρατεί το κέρδος,  κυβερνά ο Μαμμωνάς 

κερδισμένη η Ευρυβία,   ουδένα συγκινεί η γήινη ειρήνη και   σωτηρία 
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θαρρείς και  συμβαίνουν  όλα αυτά σε   εξωπλανήτη 

 μακριά από εμάς  στην γειτονιά του Δία 

δυτικές ηγεσίες; «  λευκοί νάνοι»! « μαύρες οπές» καφρίλα ! 

κάποια φωτεινή αχτίδα  μόνον  από Κίνα και Ρωσία πάει να ξεκινήσει; 

Αντί  οι  NASA-εs να  ερευνούν  εξωπλανήτες 

για να κατοικήσουν της Γαίας  οι  μελλοντικοί   θανατοποινίτες 

  να κάνουν τη ζωή μας ανθρωπινή στη Γη 

το φως της  ύψιστης τεχνολογίας  στους λαούς να  ακτινοβοληθεί 

ο κόσμος να αλλάξει τρόπο σκέψης  και προ παντός η  Αμερική 

να φωτιστεί. 

Μια λύση έχει βρεθεί θεωρητική 

αν το βέλος του χρόνου  την ταχύτητα του φωτός   

φθάσει και  ξεπεράσει 

μπορείς να  επισκεφθείς στο παρελθόν  τόπους ωραίους 

και   τις ρίζες μας  να θαυμάσεις 

τον Χρυσούν Αιώνα   να ζήσεις  του Περικλέους 

να βοηθήσεις  στο χτίσιμο   του  νέου  Παρθενώνα 

και να διώξεις τους κατακτητές ναζιστές και Εβραίους 

Να  μορφωθείς   με την  Ελληνική  Παιδεία 

να κάνεις πράξη  την προσωκρατική  φιλοσοφία 

και  τον ακόλουθο κανόνα: 

« μέτρον άριστον» «μέτρον άνθρωπος» «μηδέν άγαν» 

να βροντοφωνάξεις: ΟΧΙ   στου  τοκογλύφου  την ‘κονόμα’ 
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οικολογικό και πυρηνικό  φέρνει  στη Γη  Αρμαγεδδώνα . 

7/1/2015 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ 

Άλλος εγκληματεί και άλλος πληρώνει 

ο γηγενής τα δημιουργεί   ο ξένος  τα τσεπώνει 

βολικός     ο νόμος    ο εγκληματίας στον αφρό 

κλέβεις    αδικείς   και με συνοδεία  κυκλοφορείς 

αρκεί νάσαι  γερμανοτσολιάς   εξουσιαστής 

και ο γηγενής  στον καναπέ   κωθώνι ! 

Κουβαλάς τεκμήρια στον δικαστή 

κι’ αυτός πριν τα δει στο αρχείο τα απιθώνει 

και σε   διπλώνει   σε μια κόλα από χαρτί 

παρανόμως αποκτηθέντα τα θεωρεί 

ο  μεγαλοδικηγόρος  τον εγκληματία 

με κάποιο βούλευμα  γλυτώνει 

και από την κατηγορία συ ο μικρός 

τρέχα να απαλλαγείς 

από  το μακροχρόνο δικαστικό καψόνι . 

Οι νόμοι έγιναν ελαστικοί για τους κακούς 

αυτούς ευνοούν τους προστατεύουνε οι νόμοι 

είσαι παιδόφιλος , έμπορος ναρκωτικών, 

ληστής,  φονιάς,   καταχραστής ;  μη φοβηθείς 
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τα    προσωπικά σου δεδομένα 

δεν  θα  αποκαλυφθούν  και τη γλυτώνεις 

οι κοινωνίες  δεινοπαθούν τώρα  αχρηστευτήκανε 

και οι νόμοι 

Το δίκιο είναι σαν αράχνης δίχτυ 

τα μεγάλα έντομα το τρυπούν με ευκολία  

τα μικρά  γίνονται εύκολη του εντόμου  λεία  

 τα μεγάλα σπανίως πιάνονται και μόνον κατά τύχη  

η θέμις αδυνατεί να τα ακουμπήσει 

Είναι και κάτι δικαστές  μανούλες κατακαημένοι 

τις  εντολές των  αφεντικών εκτελούν  παντί  σθένη 

και όσοι  δεν είναι   χρωματισμένοι αφισοκολλητές 

ή είναι   στο καθήκον τους  αμερόληπτοι δικαστές 

εκείνοι φίλε μου τρώνε κλωτσιές και  πάνε χαμένοι 

Ζούμε σε πολιτεία αυταρχική   από  ανθέλληνες 

φτιαγμένη   από το κρατίδιο Αθηνών δικαιοσύνη 

μην αναμένεις η Θέμις  δεν είναι  πιά τυφλή 

ανοιχτομάτα είναι και αλληθωρισμένη 

Στο αθηναϊκό κρατίδιο με    το   «εκλεκτό»   σινάφι 

ο πολίτης κατώτερος είναι  από το  λαθρομετανάστη 

και δίκιο νάχεις  βγαίνεις συχνά   αδικημένος 

δεν θα το βρεις όπου κι’ αν ψάξεις 

γιατί ο νόμος έτσι είναι καμωμένος 
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δεμένα τα χέρια η πολιτική του κρατάει 

και του επιβάλλει ποιόν αντίπαλο να φάει 

εδώ κουμάντο κάνει ο πολιτικός δυνάστης 

της πολιτείας  ο ‘ καντηλανάφτης’  και ‘αντεροβγάλτης’ 

Η Θέμις στις μέρες μας βαρύτατα νοσεί 

από πλευρίτιδα  κομματική   διπλή πάσχει 

το δίκιο σου ανθρωπάκο δεν θα το βρεις 

αν στα κανάλια δεν παρουσιαστείς 

δεν  εξευτελιστείς και  δεν  μιξοκλάψεις 

και δικηγόρο  φίρμα  ονομαστή      να βρεις 

βούλευμα απαλλακτικό  να  σου ετοιμάσει 

Σε ευχαριστώ πολύ κύριε δικαστή 

εγώ ο εγκληματίας και ο  κλέφτης 

και πιο πολύ εγώ ο επίορκος υπουργός και  βουλευτής 

για  την ασυλία που μηχανεύτηκε ο   αχρείος  νομοθέτης 

να αθωώνεις  εμένα τον  εγκληματία ,  βιαστή  και ψεύτη 

και να φυλακίζει αυτούς που αποκάλυψαν τον κακούργο και τον  

κλέφτη 

Όμως σύντομα η Θέμις  θα απελευθερωθεί 

ο νόμος τον πολίτη και πάλι θα προστατεύει 

το δίκαιο θα παράγεται σε τούτη τη χώρα 

και όχι στην αλλοδαπή 

ισονομία και ευνομία θα  πρυτανεύσει. 

 Ο κάθε κλέφτης  και επίορκος θα δικαστεί 
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όταν ο Δίας  στην  Ελλάδα  βασιλέψει 

όχι μόνον εδώ αλλά και στην  αλλοδαπή 

όλους τους κακούργους  των λαών να συμμαζέψει 

τους ειδεχθείς επικυρίαρχους  να  βάλλει φυλακή 

και  τους  έντιμους πολίτες  να προστατεύσει. 

 29/12/2014 

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ  ΧΡΕΟΣ 

 

Εμάς τα παιδιά της Κατοχής 

 και του 40’  , 

μας   ποτίσατε   ασύλληπτη  οδύνη 

μας   γκρεμίσατε   τα  όνειρα 

μας στερήσατε  τα πάντα 

εσείς  Ναζιστικά κτήνη  

και επαιτούμε  ακόμα 

ψίχουλα δικαιοσύνης 

Το Γερμανικό    τάγμα 

περικύκλωσε το χωριό μας 

κατέστρεψε  το    σπιτικό   μας 

Σεπτέμβρης μήνας 

το  μοιραίο   πρωινό του  43 

ο μήνας  ήταν   δεκατρία 

στο Σιδηρόκαστρο της Τριφυλίας 
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εκτέλεσαν τον πατέρα μου 

και   ακόμη   άλλα τρία 

και μείναμε η μάνα μου 

και πέντε ορφανά 

στου λουτρού τα κρύα 

Πρόσφυγες αρχικά  στην  Πάτρα 

μετά στην κατοχική Αθήνα 

όλα τα πλάκωνε η σκλαβιά 

και τα  θέριζε  η πείνα 

που να βρεις φαϊ να φας σε πιάτα; 

σπίτι να  κοιμηθείς σε κάποιο πλυσταριό ; 

ποιος μοιράζει  τη ζωή του με το θύμα; 

ο πρόσφυγας πάντα   ενοχλητικός 

Τραγική   μάνα   πικρή η  χηριά 

ασήκωτη  στα παιδιά η πείνα 

τα χρόνια εκείνα   τα λιγρά 

οι Γερμανοί    οι   βάρβαροι 

και  εμείς το  φρικτό  θύμα 

Πέντε παιδιά χωρίς φαί χωρίς ψωμί 

να τουρτουρίζουν στο κρύο στη βροχή 

μας θέριζε η πείνα 

χωρίς   πόρους και λεφτά στην ξενιτειά 

στον καιρό της  κατοχής λιμοκτονούμε 
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ασύλληπτη  η τραγωδία   μας 

και να την διηγηθούμε αδυνατούμε 

στην  αλληλεγγύη  χρωστάμε την επιβίωση μας 

σε  γνωστούς , φιλάνθρωπους  και  συγγενείς μας 

ιστορίες τραγικές αδύνατον  να περιγραφούνε 

Μετά τον πόλεμο περιμέναμε  δικαιοσύνη 

όλους τους αποζημίωσε η Γερμανία 

στην  Ελλάδα μάρκο δεν δίνει 

και ας  μας προξένησαν  ολική  καταστροφή 

και οδύνη  ούτε φιλοδώρημα σε μας 

έτσι  για ελεημοσύνη 

Ποτέ δεν παύσαμε να  διεκδικούμε τις Επανορθώσεις 

οι Γερμανοί μετά την απελευθέρωση 

δώσανε του Κατοχικού Δανείου  την πρώτη δόση 

μετά με τους  συνεργάτες τους τάκαναν μήτσοι-κότσοι 

και μας  είπαν σιωπηλά το όχι, 

«αυτές  πάλιωσαν , έχουν  τελειώσει» 

όσο   οι δικοί μας άνθρωποι δεν έχουν 

στον τάφο  λειώσει 

κι’ όσο οι μνήμες τους έχουνε στοιχειώσει 

σκοτωμένοι , αγέννητοι και ζωντανοί 

εσαεί  θα απαιτούν  τις   Αποζημιώσεις 

Μετά την απελευθέρωση 
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οι δωσίλογοι της  κατοχής 

πιάσαν την αρχή 

έγιναν υπουργοί , πρωθυπουργοί 

τις πάτσισαν με τη δική τους αμνηστία 

αν  καθόταν ο  Μέρτεν  στο σκαμνί να δικαστεί 

των δωσιλόγων θα αποκαλυπτόταν  η   συνωμοσία 

νωπή των Οβριών ήταν ακόμη 

 η μεταφορά στη Γερμανία 

με τη δική τους αγαστή  έγινε συνεργασία 

δις εγκληματίες  για  συναυτουργία 

Το χρέος στον αιώνα τον άπαντα 

δεν θα παραγραφεί 

έχει σαν φάντασμα στοιχειώσει 

τις νέες γενιές θα τυραννάει εσαεί 

η διεκδίκηση του   θα   τις  γιγαντώσει 

Φοβερές Ερινύες σαν φίδια έχουν 

ανασηκωθεί 

και κάποτε θα τους δαγκώσει 

Επανορθώσεις , Κατοχικό Δάνειο και Θησαυροί 

Αρχαιολογικοί 

ένας  ίλιγγος  ,  δέος  και τυφώνας 

θα τους  ζώσει 

στο Δικαστήριο   Γερμανία 
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ήδη έχεις κριθεί  εκ των  προτέρων 

το ιερό  να εξοφλήσεις  νόμιμο  χρέος 

έτσι μόνον Συνθήκη Ειρήνης   θα υπογραφεί 

Γερμανοί  δεν έχετε ξεμπλέξει 

από τον Ελληνισμό  φυλαχτείτε 

είναι  φάντασμα , απρόβλεπτο,  πνευματικό 

αλλά όχι εκδικητικό 

τις επανορθώσεις στην Ελλάδα εξοφλείστε 

από την  Αδράστεια δεν γλυτώνετε 

θα  κατασπαραχθείτε 

Τρίζουν στα μνήματα  των θυμάτων  τα οστά 

κανείς δεν δικαιούται  να τους   λησμονήσει 

εμείς δεν  θα  γίνουμε  ξευτιλισμένη γενιά 

η Γερμανία   το χρέος της ανυπερθέτως οφείλει 

να εξοφλήσει 

αλλιώς δεν  της πρέπει λευτεριά 

ούτε τα ηνία της Ευρώπης να κρατήσει 

ως τον αιώνα τον άπαντα το χρέος θα  διαρκέσει 

αλλά δεν θα σβήσει. 

Δεν πρόκειται μόνον για καταστροφές 

οι Γερμανοί  μας έκαναν Γενοκτονία 

ένα εκατομμύριο τα θύματα 

τα ορφανά και οι  μαυροφόρες   πολλές 
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αυτά τα γράφει η Ιστορία 

Γερμανοί Ελληνοκτόνοι θηριώδεις !!! 

τον Τσεγκίς Χαν ξεπεράσατε 

ωχριά μπροστά σας ο Ηρώδης !!! 

μέχρι και στους Τούρκους διδάξατε 

ρε Ούννοι τις   γενοκτονίες 

(Ελλήνων , Αρμενίων , Ελληνοποντίων, Ασσυρίων ) 

“made in Germany”  των Νεότουρκων οι  θηριωδίες. 

 11/12/2014 

  

Ο ΖΕΥΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 

 

Παντού στο σύμπαν η ζωή σφύζει 

όπου υπάρχει μεθάνιο κι’ αμινοξέα  

εκεί εν δυνάμει  ανθίζει 

δεν είναι κατ’ ανάγκην όπως εδώ  ωραία 

ζωή υπάρχει ακόμη και στους πάγους , 

 κομήτες , αστεροειδείς  

προνόμιο  δεν είναι μόνο της δικής μας Γαίας 

όπως είπαν Έλληνες σοφοί μυαλά ρωμαλέα 

Η ζωή μη ρωτήσεις πως    δημιουργήθηκε  

ουδείς απάντηση σαφή μπορεί να  δώσει 

πρόσφατα λένε οι φυσικοί σοφοί 
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η Εντροπία είν’ η αιτία που εξελίχθηκε 

αυτή το έχει κατορθώσει 

Η Βαρύτης το νέφος των σωματιδίων     

συγκρατεί ενωμένο   

αντίθετα   η Εντροπία  

το  θέλει διαλυμένο   

   όσο  γερνάμε  η εντροπία   αυξάνει  

 όταν λειώσουμε  τότε κι’ αυτή θα πεθάνει    

     Το νέφος μας  διαλύεται  από κάποια αιτία 

από ασθένεια, ατύχημα ή σε μεγάλη ηλικία  

στο χάος το υλικό μας  τελικά θα καταλήξει 

 «τα πάντα ρει»  Ηρακλείτεια   για το σύμπαν 

 και τη φύση   ρήση 

τα σωματίδια μας  ελεύθερα στο Σύμπαν 

 θα ταξιδεύουν σαν αλήτης 

 Όταν ο Δίας μοίρασε τη γη σε μερτικά 

έδωσε σε όλους  κάποια γωνία 

για τον Έλληνα δεν απέμεινε  καμιά  

τότε ο Ζευς σε  προβληματισμό έπεσε  

και μελαγχολία 

  τότε είδε τούτη την ξερολιθιά και τα νησιά . 

   Απόφαση  τότε  πήρε  η αφεντιά του 

 να διορθώσει την αποκοτιά του 
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 στον Όλυμπο   τον   πήρε  κοντά του 

  στο Αιγαίο να  κολυμπάει  με  «εντολή» του 

   και   τον  προστατεύει   σαν παιδί του.  

 Έζησε  μαζί του  μυριάδες  χρόνια  

 μαζί του πέρασε καταστροφές  

όταν του Αιγαίου σκίστηκαν τα καταχθόνια 

 αργοναυτικές  εκστρατείες έκανε  στα πανάρχαια χρόνια 

ταξίδευσε σε Ατλαντικό , Ειρηνικό και   Ινδικό    

 πήγε στα   παγκόσμια λιμάνια τον Ελληνικό πολιτισμό 

μαιάνδρους, σουάστικες, μέδουσες, κολώνες στα αχνάρια  

  στην οικουμένη ανεξίτηλα άφησε πολιτιστικά  σημάδια 

   οι   λαοί   πίσω του ουραγοί ακολούθησαν σαν  ζαγάρια 

Τον  Έλληνα  διέφθειραν  εβραϊκά τελώνια 

 του επέβαλαν ξένη  θρησκεία  πριν   1700  χρόνια 

« Ιουδήλο» και «Ρωμιό»  τον   έκαναν  δια της βίας 

δούλο  Οβριών θεών   και διεθνή παρία 

με διχόνοια, μιζέρια και χρήμα του  έκαναν γενοκτονία . 

Ο  Τουρκομογγόλος κατακτητής από την   Ασία 

 υπόταξε  στον Ισλαμισμό  την  χαρωπή Ιωνία  

  τώρα του Αιγαίου  αμφισβητεί 

 την Ελληνική  κυριαρχία 

    πόλεμος μεταξύ    χριστιανών και ισλαμιστών 

 μαίνεται   για τα πρωτεία 
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  οι   λαοί της περιοχής  θύματα   της    

    Αβραμικής θρησκείας 

(Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός, Ισλαμισμός) 

 τον Ελληνισμό μάχονται με λύσσα  

και τον  ξεσκίζουν  με τα  σιωνιστικά τους  νύχια 

   Στο  Αιγαίο ένας τελικά  θα μείνει αφεντικό 

και αυτός θα  έχει του Διός τον πολιτισμό  

    ο ένθεν και ένθεν του Αιγαίου  όμαιμη κοινωνία   

 κάποια μέρα θα  συγκροτήσει  Ελληνική Αμφικτυονία . 

Τότε θα υπάρξει  συμφιλίωση  των  Αιγαιατικών  λαών  

 με ξεπέρασμα και υπέρβαση   των   ξενόφερττων   θρησκειών 

    το Αιγαίο   ανήκει  στο βασίλειο  του  Ποσειδώνα 

    οι  Ελληνικοί θεσμοί  του    θα κυριαρχήσουν   

 στον παρόντα αιώνα 

το Αιγαίο θάλασσα θα γίνει Ειρήνης 

 και  λίκνο  του Πολιτισμού του  

ο Ζεύς δεν παίρνει πίσω την εντολή του. 

Κι’ αν σήμερα τα πράγματα φαίνονται σκούρα 

κι’ αν στην Ελλάδα μας   έπεσε πολλή  θολούρα 

αύριο κάτι καλύτερο  θα ξημερώσει 

ο  Ελληνισμός  δεν θα ισλαμοποιηθεί  

ούτε θ’ αυτοκτονήσει  

ούτε η Ελλάδα θα ερημώσει,  
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κάτι καλύτερο ελπίζουμε θα δώσει. 

Η περιοχή άρδην αλλάζει 

το Ισλάμ κεφάλι  βγάζει 

  το φαινόμενο ας μην  μας εξαπατά  

ούτε να μας επηρεάζει είναι συγκυριακό 

  η επιστήμη   νικητής θάναι  τελικός 

κι’ η τεχνολογία το κρυφό της το  δοξάρι 

του  Απόλλωνα και   Ηφαίστου το διπλό   καμάρι 

και του Διός ο κεραυνός 

 2/1/2015 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΩΣΦΟΡΟΣ 

 

Αντί προσθέσεως κάνουμε αφαίρεση 

και διαίρεση αντι πολλαπλασιασμό 

πως έτσι να πορευτούμε  εμπρός ; 

του φτωχού  το φαί με τις υπεράκτιες αφαιρούμε 

δεν λέμε τον  πλούτο   να μοιραστούμε 

αλλά λιγάκι ας λογικευτούμε 

για το γενικό καλό 

Κι’ αν με ρώταγες επί κατοχής 

τι θα προτιμούσα; μια φέτα ψωμί 

ή τα πλούτη του Δαρείου στα Σούσα 

το ψωμί τότε θα σου απαντούσα 
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γιατί από την πείνα λιποθυμούσα 

Στους επίγειους παραδείσους 

στέλνουν  τον πλούτο να κρυφτεί 

η εφορία μην τον   φορολογήσει 

ίσως αύριο το άυλο τους χρήμα εκεί 

να εξαφανιστεί 

ήδη  κάποιος Οβριός χάκερ-τραπεζίτης 

ένα μικρό μέρος έχει  αποκαλύψει 

Ώστε ηθική είναι βλακεία; 

εξυπνάδα η μαγκιά και η αγυρτεία; 

η ‘κονόμα’ με τους βουλευτές  πιάνει  φιλία  ; 

κάποτε μιλούσαμε για φιλότιμο 

και λεβεντιά 

γνωρίσματα του Έλληνα  μοναδικά 

τον κόσμο 

τούδινε        γοητεία  αυτό ήταν η μαγκιά 

τώρα τα καλάθια  και αυγά έχασε 

το κορόιδο 

για λίγα ευρά τα έκανε όλα ρόιδο 

Παλιά λέγαμε «  λόγο τιμής» 

τώρα χαρά στον την τιμή  που  τούχει απομείνει 

χάσαμε και την έκφραση αυτή 

που ακόμη και ψεύτικη νάταν 
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δήλωνε λεβεντιά  και σωφροσύνη 

και πιο πολύ την αίσθηση ευθύνης 

Τα κόμματα-συμμορίες έφεραν διχασμό 

στον γκρεμό ρίξαν την  παχιά αγελάδα 

τάπα στη μόρφωση  θόλωσαν  το λογικό 

εχθρό κάναν την αξιοκρατία 

και την έδιωξαν από την Ελλάδα 

Κανείς δεν συνειδητοποιεί 

πρόσκαιροι ότι είμαστε σχηματισμοί 

σαν το μαλί της γριάς στα πανηγύρια 

όταν το νέφος μας διαλυθεί 

τότε τελείωσαν τα ψέματα 

το  νερό  άδειασε στην κλεψύδρα 

Μερικά σύννεφα  περνούν χωρίς  βροχή 

στο πέρασμα τους το έδαφος  να ποτίσουν 

η Γη  να   γονιμοποιηθεί  τα φυτά ν’ αυξήσουν 

διαλύονται   σαν την πάχνη το πρωί 

αβρόχοις ποσί χωρίς πίσω  κάτι ν’ αφήσουν 

Αυτοί  από τον  ανθρώπινο  ιστό 

έχουν  ξεκοπεί 

δεν αναπνέουν  κοινωνικό  αέρα 

ποτέ δεν κοίταξαν τον έναστρο ουρανό 

στου σύμπαντος  δεν  έφθασαν το  υπερπέραν 
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μεταξύ αφθαρσίας και  φθοράς 

ζωντανοί νεκροί 

ξεκομμένοι από τον  συμπαντικό αιθέρα 

Ελλάς λίθος είναι και φως 

Αυγερινός ο Έλληνας και  εωσφόρος 

ηθικό δίνει μήνυμα   και πνευματικό 

από τον Όλυμπο  του υπέρτατου 

πολιτισμού το  όρος 

6 /1/ 2015 

“ YUNANISTAN” 

 

Κοιμηθήκαμε εν αιθρία  

κανείς δεν περίμενε τέτοια   κοσμοχαλασιά  

 τέτοια κακοκαιρία  

όλα θεοσκότεινα  τα κύματα θηρία  

 ο τυφώνας μας πήρε τιμόνι και ιστία 

χάσαμε και τα τρόφιμα  από τα ράφια  

πείνα  στα  παιδιά και δάκρυα 

 Το πλοίο ακυβέρνητο  σκαμπανεβάζει 

  δίνει κινδύνου  σήμα   

  καθώς το σκαρί παραδέρνει στο κύμα 

και πάει ν’ ανοίξει  

  τα μάτια  μου από αϋπνία έχουν κλείσει 



108 
 

  με πήρε   υπνάκος λίγο  πριν φωτίσει  

και  είδα   κακό εφιάλτη ,   

  όταν ξύπνησα είχε ξεσπάσει στάση  

 το πλοίο είχε μισοβουλιάξει   

«Είδα τη χώρα μου αποκαϊδια 

 τυλιγμένη από φαρμακερά φίδια 

Είδα  τρείς κακούργους  να τις  σπάνε τα παΐδια 

Είδα το  σύνταγμα πεταγμένο στα σκουπίδια 

 Είδα τους νέους στα καφενεία λόγω  θεόρατης  ανεργίας 

Είδα   βιαστές  της Ελληνικής Παιδείας και Ιστορίας 

 Είδα την   ανθελληνική πλουτοκρατία τα  κλεμμένα νάχει στείλει στον 

Παναμά και Ελβετία 

Είδα μιλιούνια ψείρες , ψήλους και τρωκτικά  στη   συνοικία  

Είδα να ξεσπούν αρρώστιες μολυσματικές και θανατηφόρα επιδημία  

Είδα αφεντικά από την γειτονική Τουρκία   στου Αιγαίου τα νησιά να 

ζητούν ιδιοκτησία    

Είδα να φεύγουν τα  καλύτερα  μυαλά  στην ξενιτιά γιατί τα διώχνει η  

ανθελληνική  μαφία 

Είδα λίγους ν’ αγωνίζονται   ν’ ανησυχούν  του  πιο πολλούς 

ανημέρωτους στον καναπέ αραχτούς  

Είδα οικονομία  του βάθους και  χάους είδα και  ΜΜΕ  σε ρόλο 

παπαγάλου να του λένε άλλα αντί άλλου. 

Είδα τέλος παραδομένη στους  χασάπηδες  την Ελλάδα 

 στο σφαγείο  να την  οδηγούν  σαν παχιά αγελάδα  

  να τσακώνονται μεταξύ τους  ποιος το μπον φιλέ θα πάρει  
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ποιος τη σπάλα  

τότε με ζαλάδα στην κεφάλα ξύπνησα  και με  λαχτάρα   » 

  Είχε ήδη αρχίσει αποτρόπαια Καταστροφή  

απείρως χειρότερη   από τη Μικρασιατική 

το πλοίο καταλήφθηκε από λαθροπειρατές  

  φοβερές και  αποτρόπαιες ακολούθησαν   σκηνές  

τα γεροντάκια  σφαγιάστηκαν   με μαχαιριές 

γηγενείς στο πλοίο   έμειναν   λιγοστοί  

   καθώς απομακρυνόμαστε   είδαμε στον ιστό   

 κατεβασμένη την Ελληνική   

είχε υψωμένη σημαία  ευρωισλαμική  

Έτσι   τραγικά   έληξε  η  συνωμοσία    

 στο  πλοίο «Ελλάς» 

με ξένο πλήρωμα  από Ασία και Αφρική  

τώρα την μετονόμασαν  “Yunanistan “ 

τι απέγινε η Ακρόπολη , οι Δελφοί , η Ολυμπία 

 άνθρωπε της Γης μη με ρωτάς 

 21/3/2016 

ΝΕΡΟ ΝΑ ΠΙΕΙΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ  

Ζούμε σε  κεντρική  επικράτεια 

 εδώ γεννήθηκε το   μέτρον  και η  εγκράτεια 

  ο Έλληνας παρασπόνδησε κι’  έπεσε σε υλιστική ακράτεια   

χρέη   μας φόρεσαν οι τοκογλύφοι χωρίς  σεισάχθεια   
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Το Ελληνικό γονίδιο  εστί  Πελασγικό 

 ούτε καλό ούτε κακό  των  περισσοτέρων 

επειδή το κακό  σκιάζει  το καλό  

ένεκα των   νάνων   ηγετών μας  

και  των  ολιγαρχών των αισχροτέρων   

η χώρα μας  στο γαλαξιακό κενό 

  πλανάται  περιδινουμένη 

 έτσι   πάμε προς τα πίσω αντί για μπρός  

για  έκτο   χρόνο πλήρως  υποδουλωμένοι  

 Μας   καταστρέφει   ο    φθόνος και η  αχαριστία 

μεγάλους ηγέτες τους στείλαμε φυλακή ή εξορία 

φθονήσαμε τον πλησίον μας γιατί ευημερεί ή από κακία 

  η γενεσιουργός αιτία της εσωτερικής μας  καχεξίας 

η συλλογικότητα μας λείπει και η  φιλοπατρία 

 Έχουμε μέσα μας  της φυλής   το σαράκι 

ουδείς τολμάει να το απορρίψει ή να το  πειράξει 

 η δολερή διχόνοια   μας κατατρώει  

και μας κατασπαράζει  

 κι’ όμως  η Ιλιάδα από το σχολείο  απουσιάζει   

Σήμερα ο Έλληνας ασθενεί βαρέως 

η ασθένεια του υποτροπιάζει 

  ένεκα των δανειστών το χρέος 

η κομματοκρατία το  δυναμικό μας τρώει  
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και  διχάζει 

και η τρόικα με τα μνημόνια  

 μας κομματιάζει 

Η ζωή μας όλο πόνο, βάσανα  και οδύνη 

  λιγοστές  χαρές, τα λοιπά ζόφος και αλλοφροσύνη 

 η παρούσα  κατοχή   μας πλακώνει και μας  ταλανίζει  

   κάποιο αμυδρό φως   στην άκρη της σήραγγας 

 σαν αντικατοπτρισμός στο τέλος  σβήνει  

Ο Έλληνας όν    ευαίσθητο 

παρότι οι ξένοι τον  περνούν  Ζορμπά και ακαλαίσθητο    

ο κόσμος του είναι όλη η οικουμένη 

Έλληνες  οι  μέγιστοι  σοφοί  επιφανείς  

και δοξασμένοι    

Το κακό  ορατό δια γυμνού οφθαλμού 

η αλαζονεία του  σε τυφλώνει  

το καλό   σεμνό από τη φύση του   χαμηλοθωρεί 

 σαν θεός κρύβεται  και  αθόρυβα  απλώνει  

Ο Έλληνας από τον ξένο είν’ διαφορετικός  

στο πλάτος και  βάθος  του  βιωματικού  λόγου 

με  αλάθητα πνευματικά μάτια βλέπει τη  ζωή  

στην παγίδα  όμως προσφάτως έπεσε  

 του ωφελιμιστικού παραλόγου 

Αλλιώς βλέπουμε εμείς τον κεραυνό  
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και αλλιώς τον θωρούν στην Αγγλία 

όταν πέφτει στο βουνό η αστραπή 

βλέπουμε να κατεβαίνει του  Δία η αιγίδα 

 Το Ελληνικό γονίδιο έχει κάτι το ξεχωριστό 

  περισσότερο φορτίο αισθημάτων    

ο   Έλληνας  νοιώθει  στην ψυχή παιδί 

γι’ αυτό ο ξένος τον  συμπαθεί,  

ο εξουσιαστής τον   μάχεται με πάθος 

θεματοφύλακας   θεών , σοφών 

 και καλλιτεχνικών αριστουργημάτων 

‘ελευθερία’, ‘ δημοκρατία’ και   ‘ δικαιοσύνη’   

 προνόμιο  ψυχών   γεμάτων 

Και επειδή Έλληνα πάσχεις από Αμνημοσύνη 

αν η τρόικα σε πεθάνει    

θα σε ρωτήσουν οι φύλακες του Αδη 

τι γυρεύεις εσύ εδώ τέκνον του φωτός 

 μέσ’ το μνημονιακό σκοτάδι; 

Να τους πεις «είμαι γιός της Γης και του Ουρανού,  

του Διός εγγονός»  

δώστε μου κρύο νερό να πιώ  

από τα έλη της Μνημοσύνης 

θα σε αφήσουν ώσπου να ξεδιψάσεις  να πίνεις 

κατόπιν θα περπατήσεις κατά μήκος  
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του ιερού δρόμου της Αρτέμιδος 

  τον Διόνυσο και άλλους επιφανείς 

 προγόνους θα συναντήσεις.  

Με αυτούς να  συγκατοικήσεις 

 19/12/2014 

  

  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΩ ΟΒΡΙΕ 

 

Την Ελλάδα   θανάσιμα  μισείς 

   στην  παγκόσμια εξουσία   έχεις  επικαθήσει 

με εγκέφαλο φιδιού χωρίς φαιά ουσία ,       

και στις δυο όχθες του Ατλαντικού  ελέγχεις   κυβερνήσεις  

   εσύ  προωθείς την   ανηθικότητα  σε ανατολή και  δύση  

Κάθεσαι  και σε βιάζουν  ακόμη και Τούρκοι,  

 Σκοπιανοί  και Αλβανοί 

τζιχαντιστές, μαφιόζοι,  σεΐχηδες  φραγγάτοι  

  ναζιστές βαρβάτοι Ουκρανοί  και όποιος λάχει 

  αρκεί το αντίτιμο της βίζιτας   να εισπράξεις  

  τους κλίνεις   πονηρά το μάτι και  τους συγχωρείς 

Το Λένιν με σφραγισμένο βαγόνι έστειλες στη Ρωσία 

σαν βάκιλο μολυσματικό  

 για να μην ανοιχτεί και αποκαλυφθεί η συνωμοσία 

 κατά της τσαρικής Ρωσίας 
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την κομμουνιστική επανάσταση να κηρύξει κρυφίως 

και τον Χίτλερ βοήθησες με τη Wall Street  

για να εξοπλιστεί πλουσίως 

 Σιωνιστικό  το δυτικό κατεστημένο 

   και καρφί στο μάτι  δέχεται   όταν   πληρωθεί  

λιγούρικο  για κέρδος παθιασμένο 

 ακόμη και να σου κόψει  ο τζιχαντιστής  την κεφαλή     

εσύ θα το δεχθείς ασμένως ,  

αρκεί να έχεις κάνει ασφάλεια ζωής  

και να  αποζημιωθείς 

« θα τους πουλήσεις για να σε κρεμάσει  

ακόμη και το σχοινί» 

όπως είχε πει   ο Λένιν ο Εβραίος 

Και τα οπίσθια   έδωσες χωρίς να σου ζητηθεί 

  γιατί ήταν αρκετό  των  ομοφυλόφιλων  το παραδάκι  

όμως αντίρρηση δεν δέχεσαι και αμυχή  

από  όποιον δεν  σε πληρώνει   

και για  όποιον  για   ελευθερία  και δημοκρατία  

 πολεμάει και ματώνει 

 αυτόν   τον  συντρίβεις  και  τον θανατώνεις   

 με   «κανονιοφόρους»   ή με   άλλη  ποινή  

Μόνον την Ελλάδα από τον κανόνα  εξαιρείς  

καθώς την έχεις  με χρέη και λακέδες καμακώσει  
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  την    παρθένα τούτη  πολλές φορές  την έχεις 

  ξεπαρθενέψει και άπειρες παράνομα γκαστρώσει 

   την εκπορνεύεις  κατά συρροή   

  και ποτέ  δεν την  έχει   πληρώσει 

περίπτωση μοναδική 

 Καθότι  είσαι  διεθνής μεγαλο- εγκληματίας   

  νταβατζής    

της   πήρες  τη δραχμή 

 και τα  ‘ευρά’  με το σταγονόμετρο  της δίνεις 

  τώρα της παίρνεις  σαν Χάρος την ψυχή  

  στον Αδη  καταχρεωμένη  να την  στείλεις   

Ποτέ δεν θα λησμονήσω Οβριέ την μέγιστη συνωμοσία 

 και τον ρόλο  σου   στην Μικρασιατική Καταστροφή  

  ο «Ντονμές» Τούρκος Κεμάλ  γενοκτονίες έκανε 

 κατ’ εντολήν σου  τρεις: 

του Ελληνισμού της Ιωνίας, των Ελλήνων του Πόντου  και των Αρμενίων  

οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Σοβιετία του Κεμάλ ενισχυτές 

Ο Μουσταφά Κεμάλ( ο Ατατούρκ )  

και ο Μπεν Ζελόν(ή Βενιζέλος)  

και  οι δύο εβραιοκίνητοι της συνωμοσίας  εκτελεστές 

 έκαναν την καταστροφή του Ελληνισμού  

 υπήρξε και ο επάρατος διχασμός  Βενιζέλου-Κωνσταντίνου ,πιόνια  

Αγγλίας-Γερμανίας  

εξ αιτίας των  χάσαμε   Πόντο και   Ιωνία  



116 
 

Το  ξερίζωμα  των πληθυσμών ήταν έγκλημα ειδεχθές 

για να διώξεις το Ελληνικό και Αρμενικό Κεφάλαιο 

 και   στην αγορά  της Ανατολής   

έγινες    αφεντικό   Οβριέ 

Ο ρόλος  σου   και ιστορικά μετά από ένα αιώνα 

 έχει αποκαλυφθεί 

έκτοτε ο Ελληνισμός έχασε την μια του πλευρά 

 και στο Αιγαίο ακροβατεί  

τότε χάθηκε η πανάρχαια πατρίδα  της Μικράς Ασίας 

την έπαιξε ο ¨εθνάρχης¨ μας στην «Κόκκινη Μηλιά»  

και στο Αφιόν- Καραχισάρ 

 για να κάψει την «Μεγάλη Ιδέα» 

 του Ελληνισμού  σε μια σατανική 

 διπλωματική και στρατιωτική σημαδεμένη 

 παρτίδα 

και μάζεψε ενάμισι εκατομμύριο  

στη χώρα προσφυγιά 

  άλλοι  τόσοι σκόρπισαν για να σωθούν  

από τη μάχαιρα  του Κεμάλ 

 στον πλανήτη σε κάθε γωνιά 

Αμερική Αυστραλία κλπ 

και ακόμη συνεχίζεται η Ελληνική Γενοκτονία 

 σε πόλεις και χωριά με τους λάθρους της Ασίας  
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να εισβάλουν εκατομμύρια στα νησιά 

και τώρα ισλαμοποίηση και νέα προσφυγιά 

16/11/2014 

  

 ΤΟ ΜΑΜΜΩΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΝΕ 

 

Ξεκίνησα να γράψω  για μελανές οπές 

 όταν  γερνούν οι ήλιοι  μπάλες γίνονται      

 μικρές   

 και μερικές ενεργούν σαν μελανές οπές 

ακόμη  και το φως  απορροφάνε   

  ό, τι  φθάνει   από το σύμπαν 

 το αχανές  

όλα τα τρώνε όλα τα   απορροφάνε     

  Τρομερή βαρύτητα, σκοτάδια   και τρομάρες    

 ό,τι  καταπιούν μεγάλες θάχει λαχτάρες  

το ηλιακό μας σύστημα αν  μέσα της  εισχωρήσει  

  σε  κάποιο παράλληλο  σύμπαν  λένε ότι  θα  εξέλθει 

 αν φυσικά επιζήσει    

Μαύρες τρύπες υπάρχουν και στην κοινωνία 

άλλο αν   εμείς δεν τις βλέπουμε και δεν  

τους δίνουμε σημασία 

είναι η κομματοκρατία που ενεργεί  
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 σαν μαύρη τρύπα και σαν συμμορία  

  πίνει   αίμα, τρώει ανθρώπους  

κάνει  δουλειές  με τις  διαπλοκές 

τσέπες βαθιές και οικονομισιές  

 την πολιτική  έχει επάγγελμα και την  κλεπτοκρατία 

 Κάποια μελανή οπή 

  άνοιξε το στόμα της σιμά μου 

λές και   ήταν   ήλιος της δικαιοσύνης  

στα όνειρα μου 

παρ’ ολίγον να με καταπιεί για την αποκοτιά μου 

 σταλμένος  από το Μεσσία να δικάσει  

φυλακισμένους πατριώτες  να τους κρίνει.  

Και αν είναι ένα ανθρωπάκι 

που κάτι τον βασανίζει και κάτι τον πονάει 

θα ήταν επιεικέστερος λιγάκι 

όταν   αυτός είναι βουλευτής ή στρατηγός, 

 φιλόσοφος ή και  δημοσιογράφος   

τότε  στειλιάρι θέλει  για να φτιάσει. 

Όταν οι  εξουσιαστές  σου στερούν τη ζωή  

το λαό  τον θεωρούν   κοπάδι 

όταν καντρίλιες χορεύουν στον κρατικό  μηχανισμό   

 και έκαναν το κράτος  των ΜΚΟ  καρναβάλι      

όταν σαν  πίθηκοι    έλκονται  και σαν λεμούρια 
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 που συγκεντρώνονται για φαγητό  

με  την  κραυγή του αρχηγού στη ζούγκλα      

και ο εκάστοτε  πολιτικός αρκουδιάρης 

λέει στο λαό με τις περικοπές θα ζήσεις μούρλια 

τότε φίλε μου έχει σαπίσει τούτη η  πολιτεία,  

καθαρή μην περιμένεις  να την βγάλεις. 

 Πολιτικοί   της ευκαιρίας,  

  βόλεψαν όλα τα μέλη της οικογενείας 

κι’ αν δεν φθάσει η μια τετραετία  

ακολουθεί η άλλη ληστοσυμμορία  

να φέρει την ποθητή «ντροπολογία» 

Αντί για φως το χρήμα αυτοί  ρουφάνε  

θέσεις- κλειδιά και αξιώματα σαν της Κατοχής 

τους σαλταδόρους τα   χτυπάνε  

με όλες τις καταστάσεις αυτοί επάνω θάναι 

στόματα ορθάνοιχτα και μπόλικη ρητορική 

  γράφουν και κάποιο βιβλίο για να ακουστεί 

όλοι τους «Μαυρογιαλούροι» μας εξαπατάνε 

στόχος   τους πάντα ίδιος  μέχρι σκασμού να φάνε  

 Ρούφηξαν παρά 25 δις ένα τρις 

 (1.000.000.000.000) ένα με  δώδεκα  μηδενικά 

  τα ταμεία   τώρα  αδειανά  

  και οι τροικανοί  μας  «πηδάνε» 
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Όλο ψευτιά και υποκρισία 

δόλο και συκοφαντία 

όλοι   φτιάξαν περιουσία  

εξαπάτησαν την κοινωνία 

χωρίς καμία τιμωρία 

οι κλέφτες   πρόβλεψαν  και   την ατιμωρησία . 

Ποτέ δεν  μιλάνε για την ουσία   

όλο  ψηφοθηρία και την εξ-ουσία 

αριστεροδεξιά    λάσπη  και   στα παράθυρα   

κοκορομαχία 

η πατρίδα ας πέσει 

 είναι για να τους δέσεις  

σε ένα σαπιοκάραβο να τους βάλεις  

στο πέλαγος  να τους  φουντάρεις   

ν’ αλλάξει και το Σύνταγμα  

 ο γόνος τους  στην εξουσία  πόδι να μην βάλει   

Και ο αφελής λαός μονίμως στη γωνία 

 ο ανώνυμος πολίτης , ο βιοπαλαιστής και αγωνιστής 

τον τρώει η αγωνία 

γι’ αυτόν δεν υπάρχει  θεός επί της Γης 

μόνο λιτότητα και θεομηνία 

  ΜΑΤ και    δικαστές , μνημόνια και 

  φυλακές  και  θεόρατη  φορολογία 
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  Στα λόγια αντισυστημικοί  ,   

στην  πράξη κάργα  μνημονιακοί,   

βολεύονται με το Ευρώ  όχι στη Δραχμή  

μιλάνε όμως στο κοινό   για Άμεση  Δημοκρατία 

«μέσα στην αίθουσα αυτή όλοι χωράνε»  

κομμουνιστές , αριστεροδεξιοί,  μαύροι , 

Άραβες,  Πακιστανοί  

«εκτός από τη Χρυσή Αυγή»  

αυτοί χωριστά να πάνε 

 «κόντε –Δένδιας» διάταξη αστυνομική 

 τους δίπλωσε σε μια κόλλα χαρτί  

  τσίφ   στη  φυλακή και ξοφλάμε 

Ποιος τους είπε να είναι εθνικιστές; 

σε τέτοια εποχή πατριώτες και αντισιωνιστές; 

  ν’ αμφισβητούν   «λαόν εκλεκτόν»   

 τον επίγειον μεσσία και θεό ; 

νέοι  με Σπαρτιατική Αγωγή   

  να απαιτούν Δημοκρατία; 

δικαίως   βρίσκονται στις  φυλακές  

έγκλημα συλλογικόν  διαρκείας ,  

  διαδίνουν την Ελληνική    

πατριδογνωσία. 

 Πως θα βουλώσουμε τις μελανές οπές;  
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  πως θα τιθασεύσουμε τις Λάμιες τις στητές 

  τις τσέπες τις φαρδιές , τις σιαγόνες τις ηλεκτρονικές  

  τις τράπεζες στις παραδεισένιες ακρογιαλιές 

  τους υπεράκτιους(offshore)  ληστές ; 

απάντηση ουδεμία  

Τους ρεπούσηδες και   λαιστριγόνες 

τους κύκλωπες  και τους δραγώνες 

δάνεια, μίζες, πακέτα και κάθε  πατριωτική  φωνή ρουφάνε; 

τις εντολές  στις μυστικές στοές  

  πιστά     ακολουθάνε 

πως θα  ξεριζώσουμε  τα   σαπρόφυτα  

 που τον Μαμμωνά σαν θεό προσκυνάνε;   

 την Ελλάδα ισλαμοποιούν και την πουλάνε; 

συμμορίες τα κόμματα –  νέα  κλεφτόπουλα τώρα μας κυβερνάνε 

Συνέλληνες!  μόνον με τον   υπέρ πάντων αγώνα   θα τους φάμε. 

 23/12/2014 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΩΝ 

 

Εγκληματική    συμμορία   μας εξουσιάζει  

ατιμώρητη μένει και υποτροπιάζει 

φτώχεια,   πείνα σκορπάει   και δουλοφροσύνη     

η βία και το έγκλημα κουκούλωσε τη δικαιοσύνη 

Η   κλεπτοκρατία   ατιμώρητη  τον κόσμο εξαγριώνει 
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με επανασύσταση η   Πολιτεία    θα  καθαρίσει   

 που   στα σκάνδαλα βαλτώνει 

το κακό παράδειγμα   δίνουν οι  πολιτικοί 

Το ψάρι δεν βρωμάει από  την ουρά 

 αλλά από την κεφαλή 

   νέο Σύνταγμα    ο πολίτης ζητά  από τον  πολιτικό 

και αυτός παντελώς αδιαφορεί  

φόρους στον πολίτη βάζει βουνά  

και τον εαυτόν του εξαιρεί 

Όταν η Δικαιοσύνη μωραθεί   

ο δικαστής γίνει υπάλληλος στο κόμμα 

  οι θεσμοί   αλωθούν  και οι κλέφτες πολιτικοί  

 ελεύθερα κυκλοφορούν ακόμα 

   με το κόμμα συμμορία 

τότε σε βαθύ κώμα έχει πέσει η Πολιτεία 

Δεν πάει άλλο με την κλεπτοκρατία  

παρά 25 δις έφαγαν ένα τρισεκατομμύριο  

και έφεραν την χρεοκοπία 

στα μνημόνια μας έβαλαν   και  στο διεθνές διευθυντήριο 

για να διαιωνίζουν την κομματική τους εξουσία  

 πάση θυσία 

ο  λαός απαιτεί  

οι   εγκληματίες   να καθίσουν στο σκαμνί 
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Η Ελλάς δεν πρέπει  ποτέ να   επεκταθεί 

ούτε να γίνει ελεύθερη και να ψηλώσει 

το προβλέπει   ο «Μεγάλος Κανών»  

(ο Sir Hamilton Seymour στον Τσάρο Νικόλαο της Ρωσίας 

το είπε μυστικώς 

και ο Benjamin Disraelli  

και  ο Άγγλος  πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο  

της Βρετανίας) 

η Ελλάδα  θα είναι  μικρή, εξαρτημένη με  λιτότητα  

 κάθε γενιά και μία γενοκτονία  

  τώρα την  έβαλαν στο ψυγείο της Ιστορίας  

για να παγώσει  

 μικρή πάντα να είναι και να μην μεγαλώσει 

Άλλες οι βουλές των σιωνιστών  

και άλλες των πολιτών της οικουμένης 

οι πρώτοι θέλουν τον Μαμμωνά  

και τις τρεις αβραμικές θρησκείες (Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό , 

Ισλαμισμό) 

ο λαός ελευθερία, δημοκρατία, ειρήνη και δικαιοσύνη  περιμένει 

30/11/2014 

ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΕ ΤΑ ΗΝΙΑ 

 

Όταν κάπνιζε ο Βεζούβιος  

 κανείς  δεν είχε ανησυχήσει ούτε υποψιαστεί 
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   σε λίγο η λάβα στην Πομπηία  θα ορμήσει  

 και θα καταστραφεί 

Το παγκόσμιο ηφαίστειο σήμερα βράζει  

και  πάει να εκραγεί   

   η   Ευρώπη γοερά κραυγάζει  πριν  διαλυθεί         

Η Ελλάς  από τους τοκογλύφους  πνιγμένη 

 και από  τον γείτονα αρχιτζιχαντιστή    

με  τη θηλιά  στο λαιμό της  περασμένη  

  δεινοπαθεί 

  Ο  δανειστής έβγαλε μαχαίρι 

   τον  Έλληνα  δολοφονεί  

 και ο  Έλληνας  την καταδίκη του  

 στωικά στον καναπέ αναμένει  αδρανής    

 Ο  νεοσουλτάνος Κούρδους  και Σύρους   

μακελεύει 

με την έγκριση της Αμερικής  

με λαθρομετανάστες μας γεμίζει 

κι’ η Δύση με την σιωπή της τον  επικροτεί 

Στους τζιχαντιστές όπλα δίνει 

 ο Μπαρμπα-Σαμ  

και από την άλλη μας χαϊδεύει  

 μας παίζει τον παπά 

 Κοινωνία φοβισμένη κουβάρι η ψυχή 
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σαν  τι  να  περιμένει  και τόσο ανησυχεί; 

κάτι φοβερό θα βγάλει η κρίση η  γενική 

μήπως βγάλει σεισμούς παγκόσμιο κραχ  

και Αρμαγεδδώνα;  

ή  κάποιο  γιγάντιο τσουνάμι  του Ποσειδώνα; 

 Μέλλον η χώρα δεν έχει  ούτε προοπτική   

    σε   ληστοσυμμορίες  έχει πέσει και  πως να  απαλλαγεί; 

  σε  τοκογλύφους   έχει υποκύψει   έχει ξεπουληθεί 

τ’ άλογα σαν τσακώνονται Ευρώπη και Αμερική  

το γαϊδουράκι να λυπάσαι και να λές .. αλή 

χωρίς  Δημοκρατία  του Έλληνα  η αγάπη   

και  πως στην νέα τάξη  να βουλευτεί ;  

Τον πολιτισμό  ο τζιχαντιστής σφάζει    

   με τον Οβριό  μέλι- γάλα έστω κι’ αν τσακωθεί    

οι Αβραμικές θρησκείες σε διαρκή  πάλη   

η  δημοκρατία    βιάζεται και η λιτότητα κυριαρχεί 

μήπως παγκοσμιοποίηση μας ετοιμάζουν  

και δικτατορία σιωνιστική ;    

Βλέπεις στην Ακρόπολη  πανό να  προβάλουν  

στων προγόνων   μας   τα αριστουργήματα   

 υπερτάτου  κάλλους 

  κι’ εσύ σωτηρία   αναζητάς στη « νεκροζώνη » 

παρότι    σου έχουν  σφίξει τη  ζώνη 
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με ημερομηνία θανατώσεως ανοιχτή 

Υπέρ   Δύσεως και   Ανατολής 

 η Ελλάς  ηρωικώς προμαχούσα   

η  Δύση στηρίζει τον  αρχιτζιχαντιστή 

      την  Ελλάδα   αγνοούσα 

   η Ευρώπη   εχθρικά μας φέρθηκε  σαν πόρνη   

  που θα φθάσει τούτη η κατιούσα; 

μήπως η   φυλή μας τελειώνει ;    

Ώρα   να αλλάξουμε το  μαύρο   άτη 

      έξω μας πέταξε στο φράχτη  

  στρίψε το λευκό άτη   αναβάτη   

 μακριά από τη Δύση 

  σε λιβάδι  φιλικό  να το οδηγήσεις  

και έξω ολοταχώς από την «νεκροζώνη»   

 υποτέλεια,   κατοχή και   μνημόνια  

όχι άλλα..’σώνει’ 

Τα κοπρόσκυλα ουρλιάζουν  στη Βουλή   

στην κλεψιά δεν στομώνουν  ούτε  στο φαί 

η   Νέμεση  την Ύβρη  ατιμώρητη δεν θ’ αφήσει 

  την κόπρο του Αυγείου  

ο  νέος Ηρακλής  θα  καθαρίσει 

 Έξω λύκοι ουρλιάζουν   πεινασμένοι 

στη Βουλή  τα κοπρόσκυλα αίμα πίνουν   διψασμένοι  
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 νέους  φόρους   βάζουν  χωρίς να μας ρωτάνε  

οι Γερμανοί κατακτητές κάθε φορά  

και νέες  ανθρωποθυσίες  μας ζητάνε      

 την Επανάσταση  μόνον γενναίοι την ξεκινάνε  

Ο λαός   με τυμπανοκρουσίες  την  αναμένει 

  προδότες και κλέφτες    

 στον Κορυδαλλό να μπουν  φυλακισμένοι 

τούτη τη φορά δεν θα είναι μασκαρεμένη  η αλλαγή   

ούτε η τράπουλα σημαδεμένη  

τον ήλιο  της  δικαιοσύνης ο λαός περιμένει 

Λαός –Στρατός τούτες τις ώρες  

είναι αποφασισμένος  

η Ελλάδα   αήττητη όταν  ο Ελληνισμός  

είναι ενωμένος 

12 /11/ 2014 

 

   ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΤΑΙΡΑ 

 

Ζούμε στην πιο  γραφική χώρα  

και δεν τόχουμε  αντιληφθεί  ως τώρα  

την ξεπουλάμε στους ξένους και την λοιδορούμε 

 περιφρονούμε τις πατρογονικές αξίες  και  τις απαξιούμε  

 την κάναμε ακαλλιέργητο λιβάδι 
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       τη μόρφωση περιφρονούμε και εισάγουμε το  σκοτάδι 

τα εθνικά μας δίκαια με ευκολία τα παραδώσαμε 

σαν να  χαρίζουμε ένα αχλάδι       

  άφρονες , απάτριδες οι Έλληνες  

χάσαμε και το μέτρο και της ισορροπίας το αλφάδι  

Mόνον εδώ ο ήλιος τόσο λαμπρά λάμπει  

εδώ αναπτερώνεται η ψυχή και  το αηδόνι άδει  

εδώ ο ορίζοντας από μαβί γίνεται ρόζ  

σαν  η αυγή χαράζει 

εδώ το αγιόκλημα και το γιασεμί ευωδιάζει  

Σε τούτον τον τόπο τον ιερό 

  απολαμβάνεις  κάθε που  ο καιρός αλλάζει 

οι βουνοκορφές λογχίζουν τον ουρανό 

και τότε ο Δίας από τον Όλυμπο βροχή    

 χιόνια  κατεβάζει   και χαλάζι  

να γονιμοποιήσει το λόγγο και τον αγρό 

 να γίνουν τα γεννήματα να δουλέψουνε τα αλώνια 

 μόνο που γίνονται μηχανικά στα σημερινά τα χρόνια 

Εδώ βλέπεις   βουνά  και   όμορφες ραχούλες 

εδώ ακόμη  άνθρωποι ζούνε με αγαθές  ψυχούλες  

εδώ ελεύθερία και δημοκρατία ριζοβολάνε  
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 με χορούς και πανηγύρια οι Έλληνες γλεντάνε 

γι’ αυτό  κακόβουλοι  μας μίσησαν 

 και μας πετροβολάνε; 

Εδώ γεννήθηκε το πνεύμα της Ελευθερίας  

εδώ βλάστησε η πρώτη δημοκρατική πολιτεία  

εδώ οι σοφοί αμφισβήτησαν τους θεούς  μας  

εδώ εμείς γνωρίσαμε τους  εαυτούς  μας 

εδώ οι ρίζες τους και στους ομογενείς μας 

Πανάκριβα πλήρωσε  ο Έλληνας για να τα μάθει 

και πιο ακριβά το γένος των ανθρώπων να  διδάξει 

όμως όλοι αυτοί αντί ευγνωμοσύνης  

 γενοκτονίες  μας χαρίζουν κακία και οδύνη 

 

Εδώ που θάλλει της Αθηνάς η ελαία  

    τα  παιδιά του κολεγίου   

 της γνωστής παρέας 

      φαιδρά την κάνανε πορτοκαλέα 

εδώ κουμάντο   κάνει  φυλή Εβραία 

 καιρός να πούμε το μεγάλο  

    ΟΧΙ και  στην εταίρα  Ευρωπαία 

«Στην Ελλάδα να πας για θεραπεία 
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αν  νοιώσεις πλάκωση από   το άγχος  

και την υγρασία» 

 όπως έγραψε στην μπλούζα της 

η Ελληνίδα μαθήτρια  

 και την μάλωσε η στρεβλόψυχη 

   Γερμανίδα καθηγήτρια   

Την ρυπαίνουμε και δεν μας καίγεται καρφάκι 

στο δρόμο  στην πλατεία το κουτί και το καπάκι 

στην ακτή το πλαστικό και τη σακούλα 

την αρχόντισσα  τριτοκοσμική  την καταντήσαμε δούλα 

Πριν απ’ όλα τη δική μας να κάνουμε 

 αυτοπαρατηρησία  

που σαν φυλή φταίξαμε και βρεθήκαμε στα κρύα 

ανίκανους ψηφίζουμε άτομα γελοία  

αμόρφωτους απάτριδες με νοημοσύνη  

κάτω της μετρίας 

όλα τα κόμματα μια συμμορία που άλωσαν την Τροία 

στον Κορυδαλλό με το καλό  

 για να μην πω το τελευταίο αντίο στην Αχερουσία 

1/1/2015 

ΕΤΣΙ ΚΙ’ ΑΛΛΙΩΣ 
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Έτσι κι αλλιώς είμαστε σκλαβωμένοι 

καιρός  να κάνουμε υπέρβαση εμπρός 

να ζήσουμε ελεύθεροι 

αυτό είναι της φυλής μας το γραφτό 

«Ελευθερία ή Θάνατος» 

ό, τι αυτό στον καθένα μας σημαίνει 

Έτσι κι’ αλλιώς  οι άσπονδοι εχθροί μας 

μας έχουν ξεγραμμένους 

αυτοί μας χρεοκόπησαν και οι συνεργάτες τους εδώ 

στο μαντρί να μας κρατούν εσαεί  φοβισμένους 

στο ξέφωτο υπάρχει  κάποιο φως έστω   αμυδρό 

γιατί   στέκεις  τρομοκρατημένος δόλιε και πελιδνός 

μήπως και σου λείψει το Ευρώ; 

Έτσι κι’ αλλιώς αυτοί συνεχώς από το κακό 

στο χείριστο μας πάνε 

εμείς   οι πολλοί , αυτοί  λίγοι  γιατί μας κυβερνάνε; 

γιατί διστάζεις εσύ από τον καναπέ να σηκωθείς 

μπροστά στο χορό  να μπεις  να τους χορέψεις  στο ταψί; 

αντί να σε χορεύουν αυτοί  καρσιλαμά 

με μνημόνια  και   να σε σου  χτυπάνε και τον ζουρνά 
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Έτσι κι’ αλλιώς   είσαι στην πλατεία σε μόνιμη ανεργία 

κι’ αυτοί σε περιφρονούν  γιατί τους τρέφει ο Μαμμωνάς  στην 

Ελβετία 

και εσύ τους  εμπιστεύεσαι  βλακωδώς και ανελλιπώς 

μήπως  έχεις  νόστιμο κρέας  σαν  αμνό ; 

Έτσι και αλλιώς παραδίδουν   στον λαθρομετανάστη 

το δικό σου σπίτι 

σε λίγα χρόνια αυτός θα είναι ιδιοκτήτης 

και εσύ   φυγάς στη Δύση 

κι’ όμως αυτούς που σε διώκουν τους έχεις αγαπήσει 

μήπως από  το «σύνδρομο πάσχεις της Στοκχόλμης»; 

ή τα ΜΜΕ ψυχή και  σκέψη σου  έχουν χειραγωγήσει; 

σκέψου  τούτη τη φορά πριν μπεις στο παραβάν, 

μήπως αλλάξει η μοίρα σου αν όλους τους μαυρίσεις; 

Έτσι κι’ αλλιώς σου πήραν   αξίες  και    ευπρέπεια 

σε έκαναν αετό χωρίς φτερά χωρίς  αξιοπρέπεια 

τώρα σε τρέφουν σε πειραματικό σωλήνα 

και σε πετσοκόβουν  με κακεντρέχεια 

και όμως δεν σου καίγεται καρφάκι ,  σε διαμελίζουν αργά-  

αλλά σταθερά 

και εσύ τους χαμογελάς με αμετροέπεια 

Τι σόι ζώον είσαι εσύ  ; τους έχεις κυριολεκτικά τρελάνει 
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σε    μαχαιρώνουν ,  βασανιστήρια  σου κάνουν 

σε  ταπεινώνουν , τεχνητά στη ζωή  σε κρατούν και εσύ  

ετοιμοθάνατος πας να πεθάνεις 

και   στωικά   υπομένεις 

μήπως έχεις εφτά ζωές και η τελευταία σε φθάνει; 

Τώρα φοβάσαι μήπως πάθεις κάποιο κακό 

μην σου κόψουν το  ρευστό και  το  φαγητό δεν φθάνει 

κάποιο μήνα μήπως μείνεις νηστικός 

προφανώς θέλεις   φαγωμένος να πεθάνεις. 

Αγνοείς ότι με   αέρα   ελευθερίας μπορείς επί μακρόν 

να τραφείς 

σκλάβος  να μην  είσαι   διαρκώς στη Γερμανία 

αν αντισταθείς- όπως οι πρόγονοι μας- για μια νέα Εθνική 

Παλιγγενεσία, αιώνια θα έχεις ζωή 

έτσι κι’ αλλιώς  πεθαμένος  ον    τεχνητά  ζεις, 

τουλάχιστον  γράψε ρε κακομοίρη    Ιστορία 

Έτσι κι’ αλλιώς των Μαραθωνομάχων 

και Σαλαμινομάχων είσαι εγγονός, 

έστω και  μεταλλαγμένος 

φοβάσαι μήπως χάσεις τις αλυσίδες σου 

και πεθάνεις χωρίς μνημόνια λυμένος; 

Έλληνα  βροντοφώναξε «ΟΧΙ», φθάνει πιά , 
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κάλλιο  να ζήσω ως την αιωνιότητα δοξασμένος 

παρά δούλος και  ατιμασμένος 

14/12/2014 

 

ΤΕΛΟΣ  


