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

Το βιβλίο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – ΜΕΤΑΞΑΣ αφιερώνεται
στους δύο μέγιστους ηγέτες της νεότερης Ελλάδος που
οραματίστηκαν την ανύψωση του Ελληνισμού και έκαναν
ένδοξο το όνομά της.
Αφιερώνεται ακόμη στη ΣΥΝΕΝΩΣΗ του απανταχού της
γης Ελλήνων, Φιλελλήνων και Εβραίων, προκειμένου να
ενεργήσουμε όλοι ομού (πρόγονοι, ζώντες και αγέννητοι)
για την Αναγέννηση των Αξιών και των Αρχαίων μας
Πολιτισμών πάνω σε σύγχρονες βάσεις.
Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά στην ανθρωπότητα η οποία σήμερα παραπαίει μέσα στην κρίση του
υλιστικού σκοταδισμού του υπερπληθυσμού, του ευδαιμονισμού για τους ολίγους, του θεοκρατικού φανατισμού της
βαρβαροτητος, της εχθρότητος, της διχόνοιας, της
αμορφωσιάς, της ασχήμιας και της περιβαλλοντικής
απειλής.
Ο Ελληνικός κόσμος μπορεί σαν τον φοίνικα να
αναγεννηθεί να ξαναβρεί το «μέτρον» το «γνώθι σ’ αυτόν»
στο «μηδέν άγαν», την Αρμονία, Φιλότητα, Δικαιοσύνη
και Συνεργασία, την πρόοδο της Επιστήμης των Τεχνών,
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της Τεχνολογίας υπέρ του ανθρώπου για να βγούμε από
την κρίση, του σημερινού ανθρώπου να σώσουμε τον
Πλανήτη και το οικοσύστημα του από την περιβαλλοντική
καταστροφή και τα σκοταδιστικά και υλιστικά κατάλοιπα
του. Την ίδια πορεία οραματίζεται και ο Εβραϊκός λαός
πάνω σε δημοκρατικές βάσεις οι οποίες ενώνουν τους δύο
ιστορικούς λαούς.
Να προετοιμάσουμε το Μεγάλο Ταξίδι του Διαστημικού
Υπερανθρώπου για την εξερεύνηση του Αστικού Χώρου,
του πανάρχαιου μας πόθου
Ιτε Συν Έλληνες, Φιλέλληνες και Εβραίοι προχωράμε μαζί
γενναίοι.
Πνεύμα και Ύλη δυνατά εν τη ενώσει μας είμαστε
αήττητοι ακμαίοι.

ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΒΡΑΙΟΙ: ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΟΙ
Ο σημερινός μας κόσμος με τις τιτάνιες τεχνολογικές,
πυρηνικές και καταστρεπτικές δυνάμεις δεν μπορεί να
σέρνεται πίσω από ανεύθυνα άτομα και κράτη-παρίες που
έβαλαν κακή τη μοίρα χέρι στη σύγχρονη τεχνολογία,
χωρίς να έχουν αυτοσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης
απέναντι στην παγκόσμια κοινωνία. Χωρίς να σέβονται τα
δικαιώματα του Ανθρώπου, το Διεθνές Δίκαιον, τη
Δημοκρατία και το Φυσικό περιβάλλον. Σήμερα όποιος
δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν κάνει
πράξη τη Δημοκρατία και το Διεθνές Δίκαιο πρέπει να
θεωρείται «διεθνής ταραξίας» και μέγιστος εχθρός της
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ανθρώπινης κοινωνίας.
Στον κόσμο δύο είναι οι συνισταμένες πάνω στις οποίες
προχώρησε ο ανθρώπινος πολιτισμός:
1/Το πνεύμα του οποίου τις βάσεις έβαλαν οι Έλληνες
(θεσμούς, δημοκρατία, επιστήμη, ιατρική, ολυμπιακοί
αγώνες, ρυθμοί κλπ).
2/Η ύλη την οποία ανέπτυξαν οι Εβραίοι (υλιστικά οικονομικά και κοινωνικά συστήματα, μουσική, ανθρωπισμός,
πολιτισμός κλπ).
Επειδή ο άνθρωπος και ο κόσμος είναι πλασμένα από
πνεύμα και ύλη τα δύο αυτά συστήματα ιδεών πρωτοστάτησαν στη δημιουργία των προηγμένων ανθρώπινων
κοινωνιών. Άλλοτε υπερίσχυε το πνεύμα και κυριαρχούσε
ο Ελληνικός Κόσμος και άλλοτε η ύλη και κυριαρχούσε ο
Εβραϊκός κόσμος. Αλλά ποτέ το ένα δεν μπορεί να
πορευτεί χωρίς τη συμμετοχή του άλλου.
Σήμερα όμως φθάσαμε στο κρίσιμο σημείο ώστε ο κόσμος
μας χρειάζεται ενότητα και κοινή δράση για να ξεφύγει
από την πολλαπλή πολιτική, οικονομική, πολιτιστική
περιβαλλοντική, ανθρωπιστική κρίση και κρίση αξιών. Η
τεχνολογική επανάσταση μας οδηγεί ξέφρενα σε μιά νέα
εποχή η οποία αν δεν ενωθούμε όλοι οι λαοί να την
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά υπάρχει κίνδυνος να
βυθιστούμε στο χάος και στην παρακμή.
Στην παρούσα φάση είναι σκόπιμο να δράσουν οι δύο
λαοί ενωμένοι για να δώσουν τις συντεταγμένες του νέου
κόσμου και το δομικό του σχήμα. Η Ειμαρμένη μας έχει
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φέρει και πάλι μαζί στην πρωτοπορία του νέου κόσμου
στον οποίο ηγείται η Αμερική.
Η συνεργασία τους πρέπει να μπει σε μακροχρόνια και
διαχρονική στρατηγική βάση θεωρητική και πρακτική
γιατί διαφορετικά ο κόσμος θα παραπαίει στη διχόνοια,
διαίρεση, στις έριδες, στις συγκρούσεις, στη διάλυση και
στο τέλος θα καταλήξει στην καταστροφή είτε
περιβαλλοντική είτε πυρηνική είτε από κάποια πανδημία
υπερπληθυσμιακή βόμβα ή άλλη απρόβλεπτη καταστροφή
κάποιου νέου ισλαμοναζιστή «Χίτλερ».
Κανένας άλλος λαός δεν έχει το αίσθημα ευθύνης όπως το
έχει ο Ελληνικός και Εβραϊκός λαός. Οι δύο ολιγάριθμοι
λαοί κινδυνεύουν από ανεύθυνες θεοκρατικές αμόρφωτες
μάζες με φυσική εξόντωση και εξαφάνιση. Τούτο τους
δίνει και την ευθύνη να ενεργήσουν από κοινού για την
επίλυση των σημερινών προβλημάτων και την έξοδο από
την κρίση.
Αν οι δύο ιστορικοί λαοί δεν συνενωθούν, και δεν επεξεργαστούν τη δομή του νέου κόσμου και τους διεθνείς
θεσμούς (διεθνή όργανα. διεθνές δίκαιο, οικονομικό
σύστημα κ.α) και αφήσουν τους λαούς στο χάος να
πελαγοδρομούν, χωρίς δημοκρατικούς θεσμούς, τότε ίσως
ο κόσμος θα καταστραφεί και Έλληνες και Εβραίοι
ενδέχεται να είναι οι πρώτοι που θα εξαφανιστούν από
προσώπου της γης. Όμως ούτε οι Έλληνες ούτε οι Εβραίοι
θέλουν να αυτοκτονήσουν, αλλά και οι δύο θα δράσουν
από κοινού το νέο κόσμο να δημιουργήσουν για όλους
τους λαούς της γης.
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1821 ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Γιορτάστε Έλληνες και Φιλέλληνες τη μέγιστη
του Γένους γιορτή μας!!!
ζωντανή χιλιάδες χρόνια η φυλή μας
και πάλι η Ελλάδα πρωτοπόρος στις εξελίξεις
στη Νέα Εποχή και πάλι να καινοτομήσει
με το Ελληνικό Πνεύμα που εξανθρωπίζει
με Δημοκρατία, Συνεργασία και Ειρήνη
στη γη Τυραννία δεν πρέπει άλλο να μείνει
με Οικολογία, Ευκοσμία και Δικαιοσύνη
όλη η Οικουμένη ριγμένη στην παγκόσμια δίνη
Το «Μέγα της Θαλάσσης κράτος»
ελάχιστα τα 200 χρόνια βάθος
με τις Πόλεις-Κράτη πριν χιλιάδες χρόνια
έκαναν την εμφάνιση τους
επτά έφτιαξαν πολιτισμούς στη δούλεψη του
μυριάδες έζησαν ενιαυτούς
στον κόσμο σκόρπισαν ανθρωπισμό σαν τα χελιδόνια
τον πανανθρώπινο πολιτιστικό ιστό έκτοτε
υφαίνουν αιώνια
ας γιορτάσει τα 200 χρόνια όλη η ανθρωπότης
σαν ελάχιστο χρέος πανανθρώπινη χαρά η Λευτεριά,
ευφροσύνη όλοι οι τόποι!!
Το 1821 το Γένος μας εγέρθηκε
την πανανθρώπινη Λευτεριά ονειρεύτηκε
τα όπλα πήραν οι Έλληνες και έβγαλαν κραυγή μεγάλη
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«Ελευθερία ή Θάνατος»
απ’ άκρου εις άκρον αντηχεί και πάλι
τούτη η φιλελεύθερη φυλή στη σκλαβιά
δεν μπορεί να ζήσει
ήρθε η ώρα ο Έλληνας να ελευθερωθεί
και να μεγαλουργήσει
ελπίδα στον κόσμο και στα Βαλκάνια
η επανάσταση του θα σκορπίσει
Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης οι αρχηγοί του
στον κοινό αγώνα όλοι οι οπλαρχηγοί του
στην υπέρτατη μάχη η Φυλή μας ενωμένη
λίγο έλλειψε προς το τέλος να καταστραφεί
όταν βρέθηκε διχασμένη
Τετρακόσια χρόνια στη σκλαβιά
ο Ελληνισμός ετοίμαζε τη μαγιά
στην υπόδουλη Ελλάδα και στις παροικίες,
στις θάλασσες στα χωριά και στις εκκλησίες
Οι Φιλικοί στην Οδησσό έφτιαξαν τη ζύμη
η Ρούμελη και ο Μοριάς
το επαναστατικό έπιασε προζύμι
στην Καλαμάτα με το αίμα τους έπλασαν την κουλούρα
στην Αγία Λάβρα την ευλόγησαν με την αγιαστούρα
στα βουνά, στις θάλασσες και στα νησιά
ηρωικά πολέμησε η κλεφτουριά
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Ο εθνικοαπαλευθερωτικός μας αγώνας
συνέχεια των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας
και του Μαραθώνα
τον Τούρκο δεν φοβηθήκαμε ούτε τα κανόνια
«φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους»
ενάντια στους ηττοπαθείς κοτζαμπάσηδες και φοβισμένους
είπε ο Γέρος του Μοριά
αγώνα δίνει το Γένος το σκλαβωμένο « τάν ή επί τάς»
και πήραν φωτιά τ’άρματα της κλεφτουριάς
και ο εχθρός σφάζει και φωτιά ξερνά
Αλαμάνα, Σούλι, Μεσολόγγι και Ψαρά
Σε όλες τις μάχες εμείς λιγοστοί
εκείνοι πολυάριθμοι
στους κάμπους αυτοί στις ράχες εμείς
ολιγάριθμοι και στα νησιά
σταθμός της επανάστασης η πτώση
της Τριπολιτσιάς
Αλλού πολεμήσαμε σαν τακτικός στρατός
και αλλού σαν καταδρομείς
έτσι του Δράμαλη καταστρέψαμε τη στρατιά
και του Κιουταχή
{ο στρατηγός Φλώρος την ίδια εφαρμόζει τώρα τακτική
και ο Τούρκος τόβαλε στα πόδια αμαχητί}
οι μπουρλοτιέρηδες με τα φθηνά μπουρλότα
βύθιζαν τούρκικα πολεμικά
που άξιζαν χιλιάδες γρόσια
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Ποτέ τον εχθρό δεν φοβηθήκαμε
πάντα με αιφνιδιασμό τον νικήσαμε
και τα πλοία του βυθίσαμε
ο καθένας δέκα τυφέκια είχε να αντιμετωπίσει
η επανάσταση για να επικρατήσει
Τα σχέδια μας αριστοτεχνικά
πυρ-κίνηση στα εγκλέζικα και φραντσέζικα
διδαχθήκαμε σχολειά
πικρές οι εμπειρίες μας και από τα Ορλοφικά
πάντα στα πόδια σου Έλληνα να πατάς
ποτέ σε ξένα αφεντικά την άμυνα μας
μην ακουμπήσεις γιατί θα μετανοήσεις
Οι Έλληνες ενωμένοι ποτέ δε βγήκαν ηττημένοι
οσάκις φατρίες μας δίχασαν βγήκαμε χαμένοι
οι μάνες του εμφύλιου κλαίνε δακρυσμένες
και σαν Μανιάτισσες όλες μαυροφορεμένες
Η επανάσταση άστραψε σαν αστέρας καινοφανής
ένας ιστορικός λαός ενάντια στον πανίσχυρο
Οθωμανό κατακτητή
σύσσωμος ο απανταχού Ελληνισμός πήρε το μήνυμα
στην κεφαλή
από Κύπρο, Μακεδονία, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη ως
στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες,
της λευτεριάς ο δαυλός επαναστατικές άναψε εστίες
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Πρωτοπόρες στον αγώνα και οι γυναίκες
Μπουμπουλίνες, Μαντώ Μαυρογένους
έδωσαν τα υπάρχοντα τους και πολλές άλλες
και οι Σουλιώτισσες και της Αραπίτσας οι μάνες
στο γκρεμό έριξαν τα μωρά τους
και αυτές πήδησαν στο κενό
και κομματιάστηκαν στις πέτρες
για να μην πέσουν στον εχθρό
Σαν μορφώθηκε η ομογένεια και έκανε λεφτά
των καπεταναίων οι οικογένειες πλοία φτιάξανε εμπορικά
αυτά έκαναν στο Αιγαίο τη διαφορά
κάτω από τη μύτη του σουλτάνου
τα οπλίσανε με κανόνια και τα έκαναν πολεμικά
Δυνατά οι παροικίες έβγαλαν μυαλά
του Ρήγα το κήρυγμα πέρασαν για λευτεριά
Αρβανίτες, Σέρβοι, Βούλγαροι και Μαυροβούνιοι
πολέμησαν στον αγώνα
τη δική τους επανάσταση έκαναν με τα χρόνια
τους Βαλκάνιους συμπολεμιστές μας δεν τους τιμήσαμε
ακόμα;
Βοηθός μας και το ηρωικό αρχαίο πνεύμα
ανύψωσε το ηθικό και ζέστανε το αίμα
Θερμοπύλες, Μαραθώνας
φτερά έδιναν στον επαναστατικό αγώνα
της φυλής μας η ιερή παρακαταθήκη
σύμβολα σεβαστά σε Ανατολή και Δύση
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Πρωταρχικός και ο ρόλος της Ορθοδοξίας
ο πατριάρχης με τον αφορισμό του παρασπόνδησε
όμως ο κλήρος τον αγνόησε και την επανάσταση ευλόγησε
η θρησκεία
οι πολεμιστές «υπέρ πίστεως και πατρίδας» ορκίζονταν
στην εκκλησία
Τιμή και δόξα στους Φιλέλληνες
Δυτικούς και Βαλκάνιους γείτονες μας
όσοι πολέμησαν στις γραμμές μας
ενάντια στην Ιερή Συμμαχία
το αίμα τους έχυσαν υπέρ της ελευθερίας
σαν υπέρτατη θυσία
Καποδίστριας: το εκλεκτότερο τέκνο τη Φυλής
με λαμπρές σπουδές
της επανάστασης το μήνυμα έφερε
στις ευρωπαϊκές αυλές
Τότε που όλες οι πόρτες ήταν επτασφράγιστα κλειστές
ένεκα της Ιερής Συμμαχίας
πάγια η ίδια πολιτική τότε και τώρα
υπέρ της Τουρκίας
τούτο εκμεταλλεύεται η Τουρκία και εκτελεί στους λαούς
Γενοκτονία και τότε και τώρα ηθικός αυτουργός η
Γερμανία
Όμως οι ελλοχεύοντες εχθροί μας
όπλισε χέρι δικό και δολοφόνησαν τον αρχηγό μας
αν ζούσε ο Καποδίστριας η Ελλάδα θάταν αλλιώς
14
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αυτός δεν θα εξαγοραζόταν από τον εχθρό μας
έτσι πέφτουμε στων «προστατών» μας την αγκαλιά
και μας δίνουνε φαρμακερά φιλιά
ένεκα των άσβεστων διχαστικών παθών μας
τόσο παλιά ως τα Τρωικά
Μυστικός ο φάκελος "Καποδίστρια"
στο Φόρεϊν Όφις
και ο Αττίλας της Κύπρου κρύβουν τον προδότη;
Αιώνιε Έλληνα ευκολόπιστε και χιλιοπροδομένε
«Προμηθέα» «Δεσμώτη» αλυσοδεμένε
καιρός να ελευθερωθείς καημένε
«Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε Ω χαίρε Ελευτεριά»
ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ (24/3/2021)
Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

Η Πόλις εάλω! Ο Πόντιος νάτος
μετά τη Γενοκτονία σαν φοίνικας αναγεννά το
Τι και’ αν έσβησε της βασιλεύουσας ο φάρος
παγανιά βγήκε ο τουρκομογγόλος Χάρος
«πάλι με χρόνια με καιρούς ο Πόντιος δίχως κράτος
όρθιος και κοτσανάτος »
Έλληνες ηθικό θάρρος! Τίποτα δεν έχει οριστικά χαθεί
πάλι με χρόνια με καιρούς το Βυζάντιο θα αναστηθεί
Βυζάντιο: φρούριο Χριστιανοσύνης
τους λαούς μόρφωσε αφιλοκερδώς
15
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προς χάριν της Ειρήνης
και εκείνοι αχάριστοι ασύγγνωστη δείχνουν
Αγνωμοσύνη
χιλιόχρονη η παρουσία του
ελληνόψυχη η καρδιά του θαυμαστά τα έργα του
αεί φωτεινό το ολόγραμμα του
Δίδαξε λαούς έδωσε Πολιτισμό
με το πνεύμα, τη διπλωματία και το Χριστιανισμό
χάρισε γλώσσα στους σλαβικούς λαούς
την Ευρώπη από βαρβάρους έσωσε και Αγαρηνούς
τότε και τώρα ο Ελληνισμός στους προμαχώνες
ηρωικά μάχεται στους νέους Μαραθώνες
Των ελληνορωμαϊκών γραμμάτων οι Βιβλιοθηκάριο
του ελληνικού πνεύματος Υποθηκοφύλακες
και Αποθηκάριοι
την Αναγέννηση Έλληνες ξεκίνησαν πρώτοι
όταν έπεσε η Πόλη οι Λόγιοι ήρθαν στην Ευρώπη
στην Ιταλία άνοιξαν τις πρώτες σχολές
δίδαξαν μαθηματικά, φιλοσοφία, και τις τέχνες τις καλές
Τέσσερες φυλές το Βυζάντιο έχει ευεργετήσει
Γερμανούς, Άραβες, Σλάβους και τους λαούς της Δύσης
όλοι τους τα λησμόνησαν σε βαθιά έπεσαν λήθη
κάποιος πρέπει να τους τα υπενθυμίσει
ειδικά στους Γερμανούς που μας χτυπούν αλύπητα
φως τους δώσανε άτομα τους κάναμε πολύτιμα
Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος
όλοι το λίθο έριξαν κατά του ηττηθέντος
ο πάπας άσπονδος πολέμιος τους
με τις Σταυροφορίες ετοίμασε στο φέρετρο τους
16
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συμμάχησαν με τη βάρβαρη «μάστιγα της Ασίας»
τάχα δεν γνώριζε ότι οι τουρκομογγολοι
έχουν στο αίμα τους την πανδημία της γενοκτονίας;
Σε όλους οι Έλληνες έδωσαν φώτα
οι Βυζαντινοί τα ύστερα και οι αρχαίοι τα πρώτα
και αυτοί τώρα με περιφρόνηση μας
κλείνουνε την πόρτα
στον καιρό της Κατοχής οι Ναζί
και τα Μνημόνια της Μέρκελ με την μπότα
Οι Γερμανοί θαυμάζουν το κλέος των Αρχαίων
τους σύγχρονους μας υποτιμούν χυδαίως
η ψευτοθεωρία Φαλμεράγιερ τους έχει επηρεάσει
όμως το DNA των Ελλήνων δεν έχει αλλάξει
των σύγχρονων, Μυκηναίων και Μινωιτών
σαν δυο σταγόνες από νερό τους διαψεύδει
η τουρκολαγνία τους όμως δεν φεύγει
Δεν θα ασχοληθώ με
των αρχαίων προγόνων μας το κλέος
το καταφρονημένο Βυζάντιο το θωρώ με δέος
ο Τουρκομογγόλος κατακτητής
καταλύτης του υπήρξε και εξολοθρευτής
του ηρωικού Έλληνα Βασιλέως
οι δυτικοί τον Τούρκο τύραννο
φίλο τον έκαναν καρδιακό
και ας εξολοθρεύει τους λαούς της
Μικράς Ασίας κτηνωδώς
και ας προβαίνει σε διωγμούς από τις
πατρογονικές τους εστίες φρικωδώς
και ας φέρεται στους γείτονες χυδαίως
17
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ο βάρβαρος δεν αλλάζει δια χρονικώς
θανάσιμα μισεί και τον Εβραίο
Παρότι οι Βυζαντινοί τους έδωσαν τα φώτα
συνασπισμένοι οι βάρβαροι αυτούς σκοτώσανε πρώτα
του γένους οι δάσκαλοι τους χάρισαν παιδεία
και οι «προοδευτικοί» μας πολιτικοί τους κατηγορούν
από ιδεοληψία
παραδόπιστοι αξίες δεν πιστεύουν
στο βούρκο του υλισμού χορεύουν
και τα «ευρώπουλα» τους θέλγουν
Οι δυτικοί επικριτές μαύρη του ρίξαν πέτρα
με τα σύγχρονα σταθμά το κρίνουν
και με τα αφύσικα τους μέτρα
όμως ολόγυρα βαρβαρικές είχε φυλές
όλες τους επικίνδυνες και εγκληματικές
και διαδοχικές επιδρομές εμέτρα
Διπλό σκοπό το Βυζάντιο είχε να εκτελέσει
να αποκρούσει τους βαρβάρους
και στον πολιτισμό να τους εκπαιδεύσει
αυτοί απέξω το πολεμούσαν και από μέσα
αντί για ευχαριστώ χολή το πότισαν με έχθρα
Χιλιόχρονη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
εχθρούς πολέμησε με το σπαθί
και άλλους εξημέρωσε με την παιδεία:
Γότθους Ούνους, Γερμανούς,
Βάνδαλους, Σλάβους και Αφρικανούς
Πέρσες, Αβάρους, Άραβες, Κουμάνους
Βούλγαρους Ρώσους, Ούγγρους,
Πετσενέγκους, Σελτζούκους, Οθωμανούς
18
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και Ρουμάνους
αλλά και Νορμανδοί και Φράγκοι
και πρόσφατα οι δόλιοι Αγγλογάλλοι
στο αίμα κύλησαν τους Βυζαντινούς
με τη Μικρασιατική Καταστροφή του κόσμου
την πιο Μεγάλη
και ακόμη του Τούρκου χαϊδεύουν το σπαθί
και πάνε να του γυρίσουν το κεφάλι
και τον φιλοδωρούν με το τσουβάλι
και αυτός τους χορεύει στο ταψί τον πεντοζάλη
και τον συγχωρούν και πάλι και πάλι…
αντί να τον διαμελίσουν τώρα που έχει το κακό του χάλι
Οι τουρκομογγόλοι της Κεντρικής Ασίας
ανεπίδεκτοι προσαρμογής
το Βυζάντιο δεν μπόρεσε να τους εκπολιτίσει
έμειναν κακούργοι, ορδές και στίφη
και ακόμη απειλούν τον κόσμο με κατακτήσεις
Ως και τζαμί μετέβαλε την Αγία Σοφία
τη μέγιστη του Χριστιανισμού υπέρλαμπρη εκκλησία
ο άξεστος δικτάτορας με θράσος το προβάλλει
να ξεσηκώσει το Ισλάμ να φοβηθούν οι Μεγάλοι
Η Δύση δεν έβγαλε φωνή, τελεία αφασία
σαν να μη δάκρυσε ο Χριστός και έκλαψε η Παναγία
φοβήθηκε να διαμαρτυρηθεί
«μεγάλη στρατηγική αξία» η Τουρκία
όταν το ευρώ ισλάμ από 65 εκατ. φθάσει στα 100 εκατ.
τότε τρέμε Ευρώπη εγγύς η σφαγή και η «Σαρία»
Ιστορία δεν έχει η Τουρκία
υπόλειμμα της Οθωμανικής τυραννίας
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ποινικό μητρώο κρύβουν τα υποθηκοφυλακεία της
και αλίμονο αν επισκεφθείς
τα χριστιανικά νεκροταφεία της
Γενοκτονίες και φρικαλεότητες
ανώνυμοι νεκροί χωρίς σταυρούς χωρίς ταυτότητες
ως και τους αρχαίους έχει παραχαράξει
και τα ονόματα έχει αλλάξει
τούρκικες δουλειές επιδρομές και βδελυρότατες
μήπως φταίνε πιο πολύ της Δύσεως και της Ανατολής
οι ηλιθιότητες; Και του ΟΗΕ οι ανευθυνότητες;
Διαλύστε την Τουρκομογγολική Τυραννία
δημιουργείστε μια Δημοκρατική Συνομοσπονδία
κρατών στο χώρο της Μικράς Ασίας
δώστε στις Εθνότητες Αυτονομία
Πόλη Κράτος η Κωνσταντινούπολη
ξεπεράστε το σύνδρομο της Καλλίπολης (16/5/2021)
ΗΡΟΣΤΡΑΤΟΙ

Όπως ο Παυσανίας αναφέρει:
ο ξακουστός της Εφέσου ο ναός
από Ελληνικό χτίστηκε χέρι
από αρχαιοτάτων χρόνων Έλληνες τον ξεκίνησαν
με μυθικούς θησαυρούς επί αιώνες
τον στόλισαν
ένα από τα επτά θαύματα τον κατέστησαν
βάρβαροι εισβολείς τον γκρέμισαν
τον έκαναν χαλάσματα κομμάτιασαν
τα αρχαία μας αγάλματα
20

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΕΤΑΞΑΣ • Ι΄ ΤΟΜΟΣ

στους Τούρκους τώρα γίνονται φαντάσματα
επικίνδυνες και οι μαρμαροκολόνες
απειλητικές και της Αγιά-Σοφιάς οι εικόνες
Κάποιος Εφέσιος Κρήσος τον έκτισε
στη θεά Άρτεμη τον αφιέρωσε
εκεί κατέφυγαν οι Αμαζόνες
όταν από τον πρώτο Διόνυσο ηττήθηκαν
στους προμαχώνες
και δεύτερη ήττα υπέστησαν από τον Ηρακλή
όπερ σημαίνει ότι σε προϊστορική χτίστηκε εποχή
Ρωτήσαμε τον Τούρκο ξεναγό να μας πει
ποιος έφτιαξε της Αρτέμιδος το ναό;
ανερυθρίαστα μας λέει έργο «ρωμαϊκό»
Τα γνωρίζει ο τουρκολάγνος Γερμανός;
απόγονος του Φράιχερ φον ντερ Γκολτς
και του Χίτλερ εγγονός
τις οφειλές της Κατοχής δεν τις αναγνωρίζει
και μέχρις οδόντων τον ισλαμοναζιστή Φύρερ εξοπλίζει;
Παλαιά υπήρχαν λίγοι Γερμανοί αρχαιολάτρες
οι πλείστοι Γερμανοί απόγονοι των Ούννων
και του Ευρώ οι κεκράκτες
χωρίς ανθρωπισμό, χωρίς αιδώ με τεχνικό «ορθολογισμό»
και με ηγέτες τουρκολάτρες
Της Εφέσου ο ναός φορτωμένος με ασήμι και χρυσό
με πολύτιμους λίθους, ένας μυθικός θησαυρός
ό,τι ο άνθρωπος έφτιαξε θαυμαστό ήταν εντός
χρυσελεφάντινα αγάλματα της Αρτέμιδος και του Διός
χάρμα οφθαλμών ο περικαλλής ναός
πολλούς δυνάστες έβαλε σε πειρασμό
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Ο Ξέρξης έκανε την πρώτη καταστροφή
το ναό ες γην έφερε με λοστό και αξίνα
στα Σούσα πήγε τα χρυσελεφάντινα αγάλματα
το χρυσό και τα ασήμια
σαν εκδίκηση για την ήττα του στη Σαλαμίνα
την εκστρατεία υποκίνησε πιθανόν η «μαύρη χείρ»
ανεψιά(;) του (Μορντεχάι) Μαρδονίου
η Αισθήρ μέλος του βασιλικού παλατίου
υποκινήτρια φέρεται εκ του παρασκηνίου
Οι Περσικοί Πόλεμοι τη γη άφησαν ερημωμένη
στο πέρασμα της στρατιάς τίποτα όρθιο δεν μένει
ο Έλληνας όμως σαν φοίνικας από τη στάχτη
με ιδρώτα ζυμωμένη
θαυμαστότερο ναό θα ξαναφτιάξει
ανεπανάληπτο αγλάισμα της οικουμένης
ο αρχιτέκτων Χερσίφρων ή ο Κτησιφών
τετρακόσια χρόνια κράτησε ο καλλωπισμός
διακόσια χρόνια (κατά Πλίνιο) η οικοδόμηση του
όλοι της Μ. Ασίας οι βασιλείς προσέφεραν τη συνδρομή τους
Όταν πέθανε ο Κτησιφών
το έργο συνεχίζει ο γιος του Μεταγένης
ο ναός έγινε πλήρως αντισεισμικός
σε έδαφος χτίστηκε υγρό και μαλακό
ώστε να σείεται και να μη γέρνει
στη βάση έστρωσε κάρβουνο ψιλό
με δέρματα προβάτων με μαλλί τα θεμέλια δένει
έσκαψε και υδραγωγούς και το νερό έστρεψε αλλού
να μη μένει δυσεπίλυτο άθλο αρχιτεκτονικό είχε κάνει
υψώνει τον πελώριο ναό και πάνω τον βάνει
22
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σε 127 στύλους
πως όμως στην πρόσοψη την αψίδα
να «κουμπώσουν» στους στύλους χωρίς ήλους;
ήταν βαριά για να τη σηκώσουν αδυνατούσαν
όμως η πίστη στη θεά τους έδωσε φτερά και την
τοποθετήσαν
ανέβαζαν στην οροφή τα υλικά
μιά κληματαριά χρησιμοποίησαν αντί για σκαλωσιά
Στον καλλωπισμό του συνέβαλε όλη η Μ. Ασία
πέρα για πέρα ελληνικότατη επικρατεία
με πατρώα θρησκεία του Δία
πάμπολλοι εξισλαμισμένοι Έλληνες και
κρυπτοχριστιανοί υπάρχουν ακόμη στην Τουρκία
το κράτος αποβάλλει παν μην ορθόδοξο Έλληνα ως παρία
Το έργο όταν τελείωσε ουράνια ήταν οπτασία
ο πλούτος εισέρρεε στην Έφεσο σαν πακτωλός
προσκυνητές ερχόντουσαν το ναό να δουν ομαδικώς
πλούσια κτερίσματα αφιέρωναν
οι αργυροχόοι χρυσές δουλειές
αργυρά αγαλμάτια πουλούσαν οι πωλητές
στους επισκέπτες και στους προσκυνητές
Υπάρχει και ο Εφέσιος Ηρώστρατος καλούμενος
άνθρωπος χαιρέκακος ματαιόδοξος ζηλόφθονος
και από σύμπλεγμα καταστροφής ωθούμενος
ικανότητος και εργατικότητας στερημένος
ψηλότερα αδυνατούσε να ανέβει παρότι
για δόξα διψασμένος
έτσι τη νύχτα που γεννήθηκε ο Μ. Αλέξανδρος ο
θεοποιημένος
23
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το ναό της θεάς πυρπολεί σαν δαδί ο διεστραμμένος
έπεσε η οροφή και τίποτα δεν απομένει
μόνο οι τοίχοι έμειναν ξεροί και απογυμνωμένοι
του Ελληνισμού ρίγησε η ψυχή όλα αυτός τα υπομένει
Τούτο το τέρας σε μιά νύχτα
κατέστρεψε έργο αιώνων
έργο πολιτιστικό δυσαναπλήρωτο στο χρόνο
θρήνησε τότε ο Ελληνισμός βαθύτατος ο πόνος
αιτία του Ηρώστρατου ο αβυσσαλέος φθόνος
Ο ευσεβής Αλέξανδρος θέλησε να τον ξαναχτίσει
και όλα τα προηγούμενα έξοδα να υπερκαλύψει
πλουσιότερα ακόμη να τον στολίσει
αρκεί η πόλη της Εφέσου κτήτορα να τον καταστήσει
την πρόταση του μικρόψυχα η πόλη απορρίπτει
με κολακευτικό αιτιολογικό για να μην τον θίξει
«ένας θεός δεν είναι πρέπον ναό να καλλωπίσει»
Ηρώστρατοι παντού ξεφυτρώνουν
έθνος και παιδεία αλώνουν
θα κατονομάσω τους πιο τρανούς εθνοκτόνους:
ο «Εθνάρχης » την Κύπρο στους Τούρκους ξεπουλάει
ο αρχομανής «παπάς» την επέμβαση της Τουρκίας στον
ΟΗΕ ζητάει
τις πύλες στον Αττίλα ανοίγει ο Ιωαννίδης
ο Τσίπρας στα Σκόπια τη Μακεδονία μας χαρίζει
το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο
επαίτη κατάντησε το κράτος και χρεοκοπημένο
ο εθνοπροδότης Γ.Α.Π το Δημόσιο έκαψε Ταμείο
τον Ελληνικό λαό στου ΔΝΤ έβαλε το σφαγείο
επί 10ετία η γερμανοκρατία μας έκανε γενοκτονία
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απλήρωτα της Κατοχής τα χρέη και η «αρχαιο-ληστεία»
η σεβαστή ΠτΔ τα σύμβολα και όσια της φυλής τ’αλλάζει
και ο λαός αγανακτεί και της φωνάζει
ηρώστρατοι βουλευτές ένεκα κομματικής κραιπάλης
και ο πολίτης που τους ψηφίζει πάλι
καλύτερα την εφορία να πληρώνουν οι «άλλοι»
και οι ζάπλουτοι έξω τα βγάζουν με το τσουβάλι’
ηρώστρατοι οι ‘μπαχαλάκηδες’ και οι άλλοι
που τους κρατάνε στην αγκάλη
καίνε τη χώρα πράκτορες τουρκομογγόλοι
ακτές καταπατούν και δάση οι παράνομοι «διάβολοι»
«ντόκοι» «ροζάκηδες» «ΕΛΙΑΜΕΠ» ένας ύπουλος εσμός
στη χώρα λαθροεισβολείς εισβάλλουν με ταχύτατο ρυθμό
τον Ελληνικό με ισλαμικό ν’ αντικαταστήσουν πληθυσμό
στη «παγκοσμιοποίηση» μας οδηγούν και στον
«πολυπολιτισμό»
αξίες και γλώσσα στον αφελληνισμό βορά τα ρίχνουν
εθνικά ηττοπαθείς τους ισχυρούς να υπηρετήσουν
Ηρώστρατοι παγκοσμιοποιητές δίχασαν ακόμη και την
Αμερική για να την πλήξουν
αρκεί τα πλούτη τους με τη διάλυση της να αυξήσουν
Αθάνατη Ελλάδα τόσους Ηρώστρατους
πώς τους υπομένεις;
υπάρχουν και οι ήρωες υπέρ πατρίδος αγωνιζομένοι
και η «Ελλάδα μας ποτέ δεν πεθαίνει» (9/1/2021)
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΟΣ

[Ένδοξε Ήφαιστε εκ των πατρώων θεών
ο νεώτερος πρωτοπόρος της τεχνολογίας
και χωλός έγινες ο ονομαστότερος;]
Το όνομα μου Ήφαιστος
εκ του «αφή» και εκ της «εστίας» έλκω
ο πρώτος στον κόσμο χαλκουργός
σε ευρεσιτεχνίες όλων υπερέχω
Εργαστήριο στη Λήμνο έφτιαξα
τη χαλκουργία έφερα ευημερία πρώτος τα μεταλλικά
έφτιαξα εργαλεία
Γιος της Ήρας και του Διός
εγώ το «υλικό Πυρ» αλληγορώ
και τη «εστία=καμίνι»
ο Απόλλων τον Ήλιο αλληγορεί και
το πνευματικό φως δίνει
η αρχή Γραμμάτων και Τεχνών
εξ Ελλήνων ημιθέων
εκπηγάζει και εκ θεών
τούτο αγνοούν οι σύγχρονοι καθ’ ολοκληρίαν
οι Έλληνες επιλήσμονες είναι της Ιστορίας
Καθώς στον Όλυμπο εργαζόμουν κάποια μέρα
ο Ζευς μου έριξε κεραυνό για φοβέρα
στη Λήμνο βρέθηκα βαριά τραυματισμένος
από τον ουρανό κουτρουβαλώντας τσακισμένος
οι Λήμνιοι με ανένηψαν ασμένως
ήμουν λιπόθυμος κινδύνευσε η ζωή μου
σε αυτούς χρωστώ την ύπαρξη μου
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εκεί το πρώτο χαλκουργείο εγκατέστησα
στην κατοχή μου
Οι άνθρωποι στο παρελθόν
ανάγκη του πυρός δεν είχαν συνεχώς
καθότι ωμοφάγοι
ρίζες, θηράματα και καρπούς οι
τροφοσυλλέκτες έτρωγαν καθότι παμφάγοι
Οσάκις ανάγκη είχαν τη φωτιά
κρέατα να κάνουνε ψητά
χαλκά κάτοπτρα στον ήλιο τοποθετούσαν
τα προσανάμματα οι ακτίνες του ήλιου πυρπολούσαν
τα ξερά και έπερναν φωτιά
Ο Προμηθεύς πρώτος εφεύρε τη φωτιά
με το πυρόβολο και την πέτρα άναβε
την ίσκα
και από εκεί στα προσανάμματα
στα ξύλα τα χονδρά έψηναν στην πυροστιά
και την ανθρακιά για την παγωμένη νύχτα
Αρχικά τα θηράματα τα έτρωγαν ωμά
μετά την ανακάλυψη της φωτιάς
ψητά τα προτιμούσε
καθότι νοστιμότερα και πιό μαλακά
το ψήσιμο τα καθιστούσε
Την ίδια μοίρα με τον Προμηθέα
και σε μένα επεφύλαξε ο πατέρας
αυτός στον Καύκασο στο βράχο δεμένος
εγώ στη Λήμνο βαριά τραυματισμένος
αμφότεροι τις εντολές του Διός
παρέβημεν με σθένος
27
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[Για να σας τιμωρήσει ο Δίας
με λίαν αυστηρές ποινές
σίγουρα κάποιες διαπράξατε
«βρομοδουλειές»
Μήπως παραβιάσατε τους φυσικούς κανόνες;
ή τους θεούς κατηγορήσατε σαν λαμπηδόνες
παραδειγματίσατε αρνητικά τις επόμενες γενιές;
με τους καπνούς τις φωτιές από την εστία
και τα κρατούντα μεταλλικά σας εργαλεία;]
Όχι,! αν ήταν έτσι οι θεοί δεν θα μας προίκιζαν με ευφυΐα
σαν ά-λογα εσαεί θα μέναμε και σαν θηρία
αυτή είναι η ανθρώπινη μοίρα και η πορεία
προς την επιστήμη και την τεχνολογία
να φύγει από τη γη και κάποια μέρα ο άνθρωπος
να φθάσει στο Δία και να γενεί θεάνθρωπος
Εμείς τολμήσαμε και δεινά υπεστήκαμε
αμοιβή από κανένα δεν ζητήσαμε
τον άνθρωπο ευεργετήσαμε
σκληρά εργαστήκαμε υπέρ
της ανθρωπότητος
οι πρώτοι που το αλάθητο
αψηφήσαμε της «θεότητος»
Έφτιαξε το πρώτο αλέτρι
ο γεωργός να οργώνει και ψωμί άφθονο να έχει
έφτιαξα και του Διός τον κεραυνό
ασύλληπτες συμπαντικές δυνάμεις
περικλείει τούτο το μυστικό
Έφτιαξα δόρατα. έφτιαξα ασπίδες
περικεφαλαίες και ωραίες κνημίδες
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έφτιαξα όμως και «αλυσίδες»
όταν άλλοι λαοί ζούσαν στα δένδρα
και στις καλύβες
Έφταιξα ακόντια και μεταλλικά
καρφία
χωρίς αυτά δεν θα υπήρχαν πλοία
Την κεφαλή του Διός έσχισα στα δυό
από μέσα βγήκε η Αθηνά
με την πανοπλία
σύμβολο της Σοφίας
στου Διός τα πόδια έριξε
σαν ένδειξη υποταγής την ασπίδα
και κράτησε το δόρυ και την αιγίδα
εσαεί να προστατεύει την Αθήνα
από πολεμική καταιγίδα
Του Αχιλλέα έφτιαξα τ άρματα
άγκυρες για τα πλοία και
αγάλματα
εκτός από οπλοποιός ήμουν και οργανοποιός
έφτιαξα όργανα μουσικής
και το κηρύκειον του Ερμή
τα βέλη της Αρτέμιδος
και πάντα εχθρός ήμουνα της Έριδος
Νομοθέτησα των γυναικών τη μονανδρία
νόμο την έκανε ο Κέκροψ
όταν στην Αθήνα ανέλαβε τη βασιλεία
(και ακόμη τα «χαρέμια» στην Τουρκία)
Κατάγομαι από μεγάλο γένος
η γυναίκα μου Καλλικώπι θυγατέρα
29
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του βασιλέως Ορφέως της Φρυγίας
(τα ξέρει άραγε ο βάρβαρος κατακτητής
εκ Κεντρικής Ασίας;)
Η Καλλικώπι ήταν ωραιοτάτη σωστή Αφροδίτη
ο Διόνυσος την είχε σφόδρα ερωτευτεί
της Κύπρου με έκανε βασιλιά
την Καλλικώπι να αμείψει
μέγας βιομήχανος έγινα της εποχής
υπέρπλουτος σε όλη την κτήση
Θόα(θεό) με ονόμασαν και Κινύρα
επειδή επιτηδείως έπαιζα τη λύρα
(ένδοξοι Πόντιοι και Κρητικοί
χιλιάδες χρόνια δεν απολέσατε
του μαγικού οργάνου την πείρα)
Δεινώς μισήθηκα υπό της Ήρας και του Διός
σε διαβολή με ενέπλεξαν ανακριβώς
ότι τάχα έφτιαξα το θρόνο της Ήρας
να προσδεθεί εσκεμμένα
με κάλεσαν στον Όλυμπο να ανεβώ
για να τη λύσω εσπευσμένα
εγώ την τέχνη μου δεν την ψεύτισα
και τα πράγματα αθώωσαν εμένα
Πολλοί Ήφαιστοι υπήρξαν στην ιστορία
σε Φοινίκη, Αίγυπτο και Ιταλία
όλοι νεώτεροι στα αρχεία
έτος υπολογισμού των ανατολικών
το σεληνιακό έτος ή η αλλαγή της εποχής
εμείς είχαμε το ηλιακό έτος που αγνοούσανε αυτοί
έτσι προγενέστεροι παρουσιάζονται ημών
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Οι Έλληνες χαλκουργοί ήταν ξακουστοί
και μας τιμούσαν με λατρεία οι πιστοί
Στην Αθήνα ναό περικαλλή μου είχαν στον Κεραμικό
(τέμενος οι εθνομηδενιστές τον έκαναν ισλαμικό)
οι Αθηναίοι με τιμούσαν με «Λαμπαδηφορία»
τα όπλα σαν θυσία έκαιγαν στην εστία
(την κατάργησαν ως ιεροτελεστία ναζιστική
ενώ πρόκειται για παμπάλαια εορτή Ελληνική)
οποία μωρία!!!!
Αργότερα με τίμησαν και οι Ρωμαίοι
με τις εορτές των «Βαλκανίων»
Τώρα μετανάστευσαν οι χαλκουργοί
στις χώρες των Εσπερίων
ξεμάκρυναν και οι σιδηρουργοί
σε τούτη τη χώρα των θαυμάτων
ασχημονεί μια σπείρα καθαρμάτων
η πατρώα θρησκεία από μια ξένη αντικαταστάθηκε
η βιομηχανία παντελώς παραμελήθηκε και χάθηκε
ένεκα προσωπικών ωφελημάτων
στην πατρώα γη επικρατούν αεριτζήδες
και οι ανίκανοι πολιτικοί μας σαν σύγχρονοι παπατζήδες
τούτη η χώρα από τους πατριώτες επιβιώνει
και τους ευπατρίδες (4/4/2021)

31

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΕΙΑ ΨΕΥΔΗ

Θα σας εξιστορήσω μια ιστορία ξεχασμένη
λόγω της απώτατης παλαιότητος δεν είναι χρονολογημένη
Η αποκρυπτογράφηση από τον Michael Ventris του
Δίσκου στη Φαιστό
τη ‘Α’ Γραμμική Γραφή έφερε στο φως
κατέρριψε τα «φοινίκεια ψεύδη»
δημιούργημα είναι Ελληνικό
το Ελληνικό Αλφάβητο ΔΕΝ είναι φοινικικό
τους φοινικιστές βύθισε στη χλεύη
η αθηναϊκή «διανόηση» καθεύδει
Η ηλικία των απανθρακωμένων σπόρων στη Νέα
Νικομήδεια Μακεδονίας
στη Ζ’ π.Χ ανήκουν Χιλιετία
γεωργοί τους συγκέντρωσαν; δεν είναι τυχαία συγκυρία
Ο Νόμος του Σύμπαντος καθολική έχει ισχύν
όχι, άλλη για τους μεν και’ άλλη για τους δε κατ’ επιλογήν
ότι ισχύει για το φυσικό περιβάλλον ισχύει και για την
υγεία, οικονομία, την κοινωνία, την ηθική και κάθε
έκφανση ζωής
η σύγχρονη γνώση είναι πολυ-τεμαχισμένη
σήμερα η φιλοσοφία θεωρείται άχρηστη και παρωχημένη
χείμαρρος πληροφοριών του εγκεφάλου μας κάνει πλύση
στο σκότος ο πολιτισμός μας στην αταξία και αβεβαιότητα
τον πλανήτη μας έχει βυθίσει
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι τον Αϊνστάιν
ο Έλληνας γίγας μαθηματικός
στη θεωρία της σχετικότητος τον βοηθάει
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αριθμός επιστολών του Κ. Καραθεοδωρή τούτο το μαρτυράει
Ο άνθρωπος αδυνατεί του σύμπαντος την έκταση
να συλλάβει και τη μορφή του
τον πρώτο στο χάος παλμό που ξεκίνησε τη γέννηση του
απειροελάχιστη σκόνη είμαστε και εμείς της ύπαρξης του
Κατά τους Εβραίους η δημιουργία του κόσμου συνέβη
το 4004 π.Χ ή κάπου εκεί
η θέση αυτή επιστημονικώς αποδείχθηκε ψευδής
και τα περί Αδάμ και Εύας όπως η Παλαιά Διαθήκη εξιστορεί
και ο Κατακλυσμός του Νώε από Ελληνική προέρχεται πηγή
Yahuda, Joseph… στο βιβλίο του μαρτυρεί: «Hebrew is Greek»
Καθότι οι Έλληνες των Εβραίων είχαν πολύ προηγηθεί
Η Αστρονομία είναι καθαρά Ελληνική επιστήμη
για να πλέουν νύχτα στους ωκεανούς τα πλοία
και για σκοπούς γεωργίας την έκαναν εκείνοι
αντιεπιστημονική η Βαβυλωνιακή Αστρολογία
πρόκειται για ανατολική ψευδοεπιστήμη
ελάχιστα απέχει από αγυρτεία
αόριστες έδιναν προβλέψεις και έλλειπε η επιστημοσύνη
Ελληνική ήταν και η πρώτη επιστημονική ιατρική
στην Ιπποκράτεια διδάσκετο σχολή
σύγχρονα νοσοκομεία ήταν τα Ασκληπιεία
ιατρική είχε και η Ανατολή των τριόδων
ξάπλωναν στα τρίστρατα τον ασθενή στα φορεία
με προσευχές μάγοι και ιερείς «θεράπευαν» τον ασθενή
και με τις συμβουλές διερχομένων ατόμων
η ίαση γινόταν στο δρόμο αν δεν πέθανε συντόμως
Ο Παύλος Σαντορίνης ο εφευρέτης και κατασκευαστής
του πρώτου ραδιοεντοπιστή(ραντάρ)
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οι Άγγλοι κέρδισαν τη Μάχη της Αγγλίας με αυτά
τον τίμησαν πολύ αργά μόλις το 1969
κάλλιο αργά παρά ποτέ
τα Ελγίνεια παράνομα κρατούν κλεμμένα και «βερεσέ»
Οι Ορφικοί γνώριζαν το σεληνιακό έτος
τις εργασίες τους βάσει αυτού όριζαν ανέτως
καθόριζαν το όργωμα και τη σπορά
πρώτοι φυσικοί οικολόγοι σε χρόνια προϊστορικά
ο ΑΕΡΑΣ(ΑΗΡ) έγινε ΗΡΑ η θεά
Ο Βάκχος γνήσιος θεός ήταν αυτόχθων
αρχαίος Έλληνας και ντόπιος
γιος της θνητής Σεμέλης και του Δία
εφευρέτης του θεάτρου και της διονυσιακής λατρείας
Οι Έλληνες έφτιαξαν τους εξής συμβολισμούς:
οι Νύμφες συμβόλιζαν το Ύδωρ (νερό), ο Ήφαιστος το Πυρ
η Δήμητρα τα σιτηρά και τη μητέρα Γη
ο Ποσειδών τη Θάλασσα και τον Ωκεανό
ο Άρης τον πόλεμο, η Αφροδίτη τον Έρωτα και την
Ειρήνη
ο Απόλλων τον Ήλιο και το Πνεύμα,
ο Ασκληπιός γιατρός θεραπευτής
η Αθηνά προστάτης της Ελιάς και της Αθήνας
στρατηλάτης με περικεφαλαία, δόρυ και ασπίδα
ο Διόνυσος Ωμαδιος (ωμοφάγος-πρωτόγονος)
άρρητος και κρύφιος της αμπέλου
και του οίνου ευρετής
δίμορφος, διφυής αντιπροσωπεύει και τα δύο γένη
(γεννήτωρ και δημιουργός, άνδρας και γυνή)
γεννά και δημιουργεί όπως η φύση
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πατέρας μητέρα είναι και τροφός
οικολογική είναι η Ελληνικής φυλή
φυσιολατρικά έχει ήθη
Η Ορφική λατρεία δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί
κατά τον Πλάτωνα επινόηση σοφού ΝΟΟΣ και όχι
κάποιου θρησκόληπτου ψευδοπροφήτη
Μπορεί οι Ανατολικοί λαοί να πήραν στοιχεία από
τη διονυσιακή φιλοσοφία αλλά δεν πήραν τη φιλοσοφική
και επιστημονική εξήγηση
ποτέ δεν ανέπτυξαν ανθρωπιστικά ήθη
Οι Έλληνες ποτέ δεν υπήρξαν κατακτητές(Ρενάκ)
σαν έμποροι πήγαν και σαν εκπολιτιστές(Μιλανοβιτς)
προς αμοιβαίο όφελος ειρηνικοί ήταν αποικιστές
στο πέρασμα τους πόλεις άφησαν ξακουστές
Κάθε Ολύμπιος θεός έχει και την καταγωγή του:
Δίας και Ποσειδών από τη θαλασσοκράτειρα Κρήτη
Ο Δίας την ενέργεια αλληγορεί και τον ανώτερο αιθέρα
η Ήρα τον κατώτερο αέρα
ο Ποσειδών τη θάλασσα και τους ατμούς
η πατρίδα του Κρήτη στους ωκεανούς κυριαρχούσε
και στην υδρόγειο σφαίρα
ο Ερμής ψυχοπομπός και έμπορος από την Αρκαδία
ήταν ο φτερωτός και ο εξ απορρήτων
αγγελιοφόρος του Δία
Απόλλων από τη Δήλο συμβολίζει
τον Πολιτισμό και του Αιγαίου το Φως
δεν είναι τυχαίο το Αιγαίο κέντρο τουριστικό
Περσέας από τη Σέριφο τη Μέδουσα
Σκοτώνει στου Ατλαντικού τα βάθη
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από τη Θήβα ο παντοδύναμος Ηρακλής
και κανένας στη δύναμη δεν θα τον φθάσει
έκανε δώδεκα άθλους και δεν τον νίκησε ουδείς
πριν ο χιτώνας που του έδωσε η Δηιάνειρα
με το αίμα του Κενταύρου τον κάψει
δείχνει τη δύναμη που έχει η γυνή
από το Αργος η φιλόπλουτη Ήρα
προστάτης ένθερμος των Μυκηνών και της Αργολίδας
Σήμερα χωρίς θεές, χωρίς θεούς, χωρίς οιωνούς ευνοϊκούς
με ομογενείς λαούς που έχουν μηδίσει
παμπάλαιοι Έλληνες που έχουν αφομοιωθεί σε Ανατολή
και Δύση, χωρίς φίλους και ισχυρούς
πορευόμαστε προς νέα τιτανομαχία με οιωνούς ζοφερούς
χωρίς ενότητα και με μικροκομματική ‘κοκορομαχία’
τη νεο-Οθωμανική να αντιμετωπίσουμε αυτοκρατορία
η Ελλάδα και πάλι ολοκαύτωμα στη γη και προμαχούσα
τη σβησμένη θα ανάψει φλόγα της Ελευθερίας
και τη δημοκρατία να αναστήσει αγκομαχούσα
17/7/2020
ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ;

Μήπως ο κορονοιός είναι ευλογία;
η αθέατη σκούπα του Μεσσία
την ανθρώπινη να καθαρίσει
από την κόπρο του Αυγεία;
Μήπως η θεία πρόνοια είδε από ψηλά
στη Γαία η ευγονία έκανε φτερά
με φάρμακα και μέσα χημικά
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παιδιά να γεννιούνται ασθενικά
να διατηρούνται άτομα που έπρεπε
να είχαν προ πολλού φύγει
μουσουλμανάκια η Ευρώπη μας να γεμίζει
και η Ελλάδα μας επικίνδυνα να φθίνει
και ενήργησε σοφά;
Κακοφόρμισε το κακό
άτομα διατηρούνται στη ζωή
με τρόπο τεχνητό
φροντίδα και για τον άνθρωπο-φυτό
χωρίς συνείδηση, χωρίς λογική
χωρίς σκέψη χωρίς κίνηση
απλώς και μόνον
επειδή ακόμη αναπνέει και αρνείται
να αποδράσει
Μήπως είναι η θεία δικαιοσύνη;
εμάς τα γερόντια να αναπαύσει;
στων παιδιών και στων γιατρών μας
έχουμε εναποθέσει του βίου μας την ευθύνη;
και τον παρατείνουμε με αφροσύνη;
Κάτι αφύσικο στις μέρες μας συμβαίνει
τον φυσικό νόμο ο άνθρωπος βαναύσως αντιβαίνει
το να παρατείνεις τη ζωή δεν έχει νόημα
αποτελεί ύβρη και ανόμημα
τη φύση να βιάζεις
Που θα φτάσει τούτη η πολυφαρμακία
σε λίγο θα τρέφεται με
τα «αθάνατα» δισκία και βιοχημικά θα διάγει
ζελές έγινε η φαιά του ουσία με της Βιάγκρα τα δισκία
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τώρα το γεροντάκι θέλει και συνουσία
όλα για την κοιλιά και τη γενετήσια ανωμαλία
ανατρέπεται η θεία των εθνών γενεαλογία
και τώρα κουβαλάμε μουσουλμάνους με τα πλοία
από το Πακιστάν και τη Σομαλία
Οι πρόγονοι μας ζούσαν φυσιολογικά
φρόντιζαν για ανέλιξη πνευματική
για τη σωματική τους υγεία και τη βελτίωση της ψυχής
χωρίς τα κακά της σημερινής εξέλιξης
φυσιολογικά με των μηχανών ζούσαν την έλλειψη
τον ωραιότερο πολιτισμό είχαν χτίσει
δεν βίαζαν τη φύση περισσότερα χρόνια να τους χαρίσει
όταν ο κύκλος της ζωής τους είχε κλείσει
ώρα «απιέναι» φυσιολογικά να τελευτήσει
Τώρα η ανθρωπότητα σε αδιέξοδα έχει ξεστρατίσει
μήπως η θεία οικονομία με τον κορονοϊό
το ασφαλιστικό πάει να λύσει;
τους πολυάριθμους ΑΜΕΑ να λιγοστέψει
και το ανθρώπινο γένος να ισχυροποιήσει;
Μήπως ξεφορτώνουν τη γη από το δυσβάσταχτο
ανθρώπινο φορτίο;
που στην καταστροφή επιδίδεται με τον
υπερκαταναλωτικό και αφύσικο βίο;
Μήπως ήλθε να ξεκαθαρίσει την ήρα από το σιτάρι
τάξη να βάλει στο αισχρό κλεπτοχρηματιστηριακό παζάρι;
Μήπως ήταν προσχεδιασμένο
το αστρονομικό χρέος να πατάξει
και τους λαούς από την αγχόνη να απαλλάξει;
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Ουδέν κακόν αμιγές καλού
ο ιός θα απαλλάξει τη γη από μερικούς
υπερηλίκους
ζητώ την επιείκεια σας αν γίνομαι κυνικός
αλλά βολεύει τους ανηλίκους
δεν πειθαρχούν ίσως γι’ αυτό
Δεν τους αφορά και συνεχίζουν
φυσιολογικά να ζουν
επιλήσμονες και άφρονες οι «γέρο ξεκούτηδες» αγωνιούν
στα πάρκα και στις πλατείες περπατούμε
τσιφ στην κλούβα του Μπόγια μας αξίζει να ριχτούμε
από τον κορωνοϊό να αναπαυτούμε
και στα νοσοκομεία οι γιατροί
να μη μας δεχθούνε
Υγεία νάχει ο απανταχού Ελληνισμός
υπερήλικες, ώριμοι, νέοι και μωρά
με το ισχυρό φύλλο μας μπροστά
του Δία να αυξηθεί η χαρισματική γενιά
Η «δαμόκλειος σπάθη» για μας το δημογραφικό
ο πληθυσμός μειώνεται αλματωδώς
η εισαγωγή αλλόθρησκων δεν είναι λύση
η χώρα γίνεται Ανατολή φεύγει από τη Δύση
Ισλάμ θα γίνει και τουρκικά θα μιλήσει
η Ελλάδα με όλα τα μέσα το μείζον πρόβλημα
των γεννήσεων άμεσα πρέπει να λύσει
το πρόβλημα της ευγονίας στους Έλληνες να ξυπνήσει
τούτη η στειρότητα τη φυλή μας θα εξαφανίσει (15/10/20)
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ΧΑΘΗΚΕ ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΙΟΥ Ο ΠΑΤΟΣ

Κυρίαρχη εξουσία η τραπεζική «μαφία»
με το νόμο στο τσεπάκι μας κάνει πειρατεία
όποια χώρα αρνηθεί τιμωρία της βάζουν
την περνούν από αξιολόγηση και την υποβιβάζουν
και αν είσαι Έλληνας θα ζήσεις το μαρτύριο
συνέχεια θα είσαι θύμα εξιλαστήριο
Τους λαούς με τα μνημόνια τους ξετινάζουν
τους τρομοκρατούν τους λεηλατούν και τους ρημάζουν
και ενώ τα κέρδη τους μεταξύ τους τα μοιράζουν
ζημιές και θαλασσοδάνεια στους λαούς μεταβιβάζουν
Και’ όποιος δεν συμμορφωθεί
έξω από το σύστημα τον βγάζουν, δηλαδή τον
τσουβαλιάζουν
και αν τους αντισταθείς
στα σκουπίδια σε αδειάζουν
αν οι Αγορές σου κλείσουνε την πόρτα
πρωτόγονη ζωή θα ζεις με χόρτα
Τη χώρα θεωρούν δικό τους κτήμα
στα χέρια τους κρατούν‘όλης της Γης το χρήμα
αμύθητα πλούτη κερδίζουν οι ολιγάρχες
των φτωχών τρώνε τις σάρκες
Και σου μιλάνε για δικαιοσύνη
οι πολιτικοί λωποδύτες, παλιάτσοι και αρλεκίνοι
που δουλικά τους τραπεζίτες υπηρετούν σε όλα
από τον αρχιτραπεζίτη ζητιανεύουν την ποσοτική
«φρατζόλα»
και ενώ κάνουν τους ‘τζάμπα μάγκες’ ότι τάχα
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αντιστέκονται
στους δανειστές πάντα γονατιστοί προσέρχονται
Το χρήμα γεννάει χρήμα χρηματιστηριακό
σε ποσοστό 99 περίπου τοις εκατό
στην παραγωγή πάνω από 2 δεν βάζουν τοις εκατό
το χρήμα τους δεν το διακινδυνεύουν
τώρα εννόησες γιατί οι άνεργοι θεριεύουν;
Η παγκοσμιοποίηση είναι καθαρή απάτη
εφευρέτης ο μεγαλοαπατεώνας Σόρος και το σινάφι
άφρονη και εγκληματική η άρχουσα τάξη
το χρήμα συσσωρεύει με απληστία στο ντουλάπι
και οι λαοί στη μιζέρια ζουν και στην αγωνία
ληστρικές και παραχαραγμένες οι Αγορές κατ’ ουσία
Ανεξέλεγκτοι οι κομπιναδόροι κάνουν αρπαχτές
τώρα τις ονομάζουν « έξυπνες δουλειές »
και να θέλεις να τις ελέγξεις δύσκολο να βρεις ελεγκτές
ούτε και πρόθυμους να τους δικάσουν δικαστές
θηρία ανήμερα σπάζουν κόκαλα οι πολυεθνικές
κατακρατούν εμβόλια χωρίς να φοβούνται για τυχόν ποινές
μίζες εικάζεται ότι έπεσαν πολλές
Ακόμη και με τον Τραμπ τα έβαλαν
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
θεϊκές μορφές κατ’ εικόνα και ομοίωση
Όλοι συνένοχοι οι πολιτικοί απατεώνες
δεν γίνονται έργα χωρίς υπουργικές «κονόμες»
ελεύθεροι οι «γάτοι» να κάνουν τις ζημιές
και στον λαό λιτότητα με συνεχείς κλεψιές
Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει
φοροελαφρύνσεις και δανεικά η Βουλή τους δίνει
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και του κοσμάκη που του παίρνουνε το σπίτι
και η μάνα που τα παιδιά της δεν έχει να ταΐσει
σβήνει η μεσαία τάξη που την έχουνε μαδήσει
το ποίμνιο πάλι θα τους … ψηφίσει!!
Δικαιοσύνη και νόμους τα κρατάνε εκείνοι
φθίνει το πολιτικό σύστημα πνιγμένες ο λαός οιμωγές
οι βουλευτές ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ χωρίς περιστροφές
τη Δημοκρατία βάλανε στο ράφι
ο λαός φοβισμένος δεν τολμάει να τους αδειάσει
την αναρχοαριστερά την έχει δοκιμάσει
οργίζονται με τους πολιτικούς και μερικοί αυτοκτονούν
και οι ‘βολευτές’ εαυτούς και αλλήλους ξετσίπωτα
δανειοδοτούν
Οι πολιτικοί τα σάλια τα σκουπίζουν
το ίδιο αντιλαϊκό έργο για έβδομη χρονιά το συνεχίζουν
κάθε χρόνο πάμε προς το χειρότερο
χάθηκε ο πάτος του βαρελιού
τώρα μας έριξαν στο πυρ το εξώτερο
αισιοδοξείτε αδελφοί η υγεία
εκ των αγαθών το σπουδαιότερο
Αγώνα να διώξουμε το σύστημα το προδοτικό
πούλησε τη Μακεδονία μας στη λίμνη των Πρεσπών
να φέρουμε νέο πολιτικό σύστημα νάναι
πατριωτικό αν δεν μας εξαπατήσει και αυτό (1/6/19)
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ΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Λες και σταμάτησε ο χρόνος
επάνω μας χύμηξε ο κορονοϊός σαν Κρόνος
παρότι μικροσοπικός φοβίζει τους ανθρώπους
να βγούν στο δρόμο
στην παγκόσμια κοινότητα μέγα σήκωσε τρόμο
Πρωτόγνωρο φαινόμενο
ασύμμετρη απειλή
όλοι φοβισμένοι
κανέναν δεν εξαιρεί
και λένε είμαστε στην αρχή
τίποτα ακόμη δεν έχουμε δει
το οικονομικό τσουνάμι που... ακολουθεί
Καθώς λένε ήρθε για να μείνει
κάνει μεταλλάξεις κάλλιο
νέα γρίππη να μην γίνει
με τα εμβόλια και τα φάρμακα
ο κίνδυνος θα μικρύνει
και η δαμόκλειος σπάθη στον
πληθυσμό θα κοντύνει
Κορωνοϊέ ανθρωποφόνε
της οικουμένης εχθρέ και δολοφόνε
πως ξεφύτρωσες από το Ουχάν μπροστά μας;
να ανατρέψεις ξαφνικά τα όνειρα μας;
από τα βιολογικά μήπως πειράματα;
μήπως τον έστειλε η φύση για να
μας μάθει των φιλοσόφων τα διδάγματα;
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Πολύ παράξενη η συμπεριφορά σου
άγνωστη μας είναι η ταυτότητα σου
νέα φάρμακα ο άνθρωπος τώρα τρέχει να δημιουργήσει
σε πρωτόγνωρη κρίση τον κόσμο έχεις βυθίσει
και η φαρμακοβιομηχανία άγρια θα τα οικονομήσει
Δεν είναι μόνο η ανθρώπινη φθορά
στην τεχνολογική μας ζωή η μέγιστη ζημιά
πείνα, πολέμους και ανεργία σε τροχιά
Σφαγή στα νοσοκομεία ο χάρος σκοτώνει με το δρεπάνι
σε φάρμακα και εμβόλια έχουμε μέγιστη σπάνη
Κινέζε τέτοια πειράματα μη τα ξανακάνεις
γιατί τότε ασφαλώς θα μας ξεκάνεις
η ζωή μας έγινε ανείπωτη τραγωδία
«βγείτε σεις οι πεθαμένοι
να μπούμε εμείς οι ζωντανοί»
όπως λένε τα παλιά βιβλία και οι οιωνοί
Μπήκες με του ταύρου τη φόρα
ακόμη και τον πολιτισμό μας ν’ αλλάξεις θέλεις τώρα
μόνο στην Γερμανική κατοχή
μας έκλειναν με την δύση του ηλίου
στις έξη η ώρα
Μήπως κατά λάθος ανοίξαμε τον «πίθο της Πανδώρας»;
του Επιμηθέα τα απατηλά σκορπίστηκαν δώρα
άγρια μας χτύπησε η καταιγίδα και μένεται η μπόρα
στη χώρα αρρώστια εγκλεισμός και δυστυχία
τον πολιτισμό μας βασίσαμε στην απληστεία
στο πιθάρι μόνο η ελπίδα έχει απομείνει
ο γιατρός χρόνος όλα στο τέλος
τα γιατρεύει και τα σβήνει
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ο ελαφρά άρρωστος στο σπίτι πρέπει να μείνει
καλά για να γίνει
και μάσκα να φοράει για να μην μολύνει
Οι αρχαίοι Ελληνικοί μύθοι σε έκδοση νέα
οι σύγχρονες Αρπύιες τον αέρα μόλυναν του Φινέα
οι σημερινοί αμόρφωτοι τους αφαίρεσαν
από την διδασκαλία
οι δήθεν προοδευτικοί τους έβγαλαν και από τα βιβλία
τα σημερινά παιδιά βγαίνουν ξύλα απελέκητα
από τα σχολεία
και όλα τα αναμένουν από την τεχνολογία και την θρησκεία
Οι προφητείες δίνουν και παίρνουν
όλα τα είχαν προφητεύσει ακόμη και τον
κορωνοϊό ποιοί τον σπέρνουν
κουκιά τα παιδιά τρώνε, κουκιά μαρτυράνε
τεχνολογία και θρησκεία τα ταΐζουν
κομματοκρατία και ανευθυνότητα μασάνε
κι’όλοι τον πλούτο κυγηγάνε
την αρετή των αρχαίων Ελλήνων
σαν άχρηστη την πετάνε
Τούτη η κρίση δεν είναι η τελευταία
αν δεν βάλουμε μυαλό
ο καθένας ευθύνη έχει ακεραία
αν τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση
δεν μειώσουμε γενναία
αν λιτότητα δεν εφαρμόσουμε στο βίο μας
τότε μοιραία τα χτυπήματα στο μέλλον
θάναι φονικότερα και ραγδαία (25/3/20)
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ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Πόσο άλλαξε η ζωή μας
δυσκόλεψε και την αναπνοή μας
ο κορωνοϊός που μπήκε από την Κίνα
στην αυλή μας
τώρα είναι η απειλή μας
Μας έκλεισε όλους στη φυλακή
για να μην γίνουμε φορείς και
μεταδοτικοί
μύρια προβλήματα εγείρει
τέρμα οι συγκεντρώσεις, παρελάσεις
κλειδωμένες των σχολείων οι τάξεις
και οι πανηγύρεις
Όμοια με πόλεμο τούτη η κατάσταση
εμπόλεμοι φτωχοί και ευκατάστατοι
ενάντια ενός αόρατου εχθρού του οργανισμού μας
πολλαπλάσια επικίνδυνου και φοβερού
για την ύπαρξη μας
Φτιάξαμε υπερηχητικά αεροπλάνα
και τάχουμε προσγειωμένα
πλοία και οχήματα σχεδόν καθηλωμένα
έχουμε χρήματα και αδυνατούμε να τα χαρούμε
τουρισμός τέλος να ταξιδεύσουμε δεν μπορούμε
το παιχνίδι από τα παιδιά αφαιρούμε
ακόμη και την εργασία τους οι πιό πολλοί στερούνται
τούτη την πανδημία να την αντιληφθούμε
αδυνατούμε
Διακοπή έβαλε και στις λατρείες
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έκλεισαν και δικαίως όλες οι εκκλησίες
στα σπίτια τα μαθήματα και οι ακολουθίες
ακόμη και από τα κομμωτήρια έλλειψαν οι κυρίες
Θραύση έκανε και στις ανόητες ιδεοληψίες
στις νεοφιλελεύθερες και διεθνιστικές θεωρίες
«παγκοσμιοποίηση» και «πολυπολιτισμικές» ανοησίες
δεν είναι ξέφραγο αμπέλι οι Πολιτείες
το Κράτος στήριγμα στις δημοκρατίες
Νέα προοπτικές υπόσχεται η τεχνολογία
αδυνατεί να κανει πάντα θαύματα η φαρμακοβιομηχανία
κάθε κρίση δημιουργεί νέες ευκαιρίες
διαδικτυακή διεκπεραίωση στις εργασίες
ακόμη και της εκπαιδεύσεως οίκοι
όσο μας ταλαιπωρεί ο κορωνοϊός να πάει και να μη
γυρίσει
Να φοβάσαι τον γείτονα και τον πλησίον
να συναντάς άνθρωπο και να σε πιάνει ιδρώτας κρύος
αντικοινωνικό μας έκανε το βίο
παντού ανασφάλεια για το σήμερα και το αύριο
κάθε σχεδιασμός σήμερα ίσως
αποδειχθεί αύριο μακάβριος
Ο κορωνοϊός τους ηλικιωμένους μας αγχώνει
την υπέρταση μας μεγαλώνει
τα νοσοκομεία ο ιός τα αλώνει
ουδείς γνωρίζει τι η επαύριο μας ξημερώνει
Πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά
ουδείς δίνει λύση με σιγουριά
βλέποντας και κάνοντας
κόβοντας και ράβοντας έτσι στα τυφλά
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οι Κινέζοι πέτυχαν με το αυστηρό “lockdown”
«όλα κλειστά»
άχ αυτοί οι Έλληνες! απείθαρχα είμαστε παιδιά
λύση των «αρχαίων παιδονόμων» με ραβδιά
«θωπείες» στους απείθαρχους στα πισινά
από τα ΜΑΤ
Ουδείς γνωρίζει το μαρτύριο πότε θα τελειώσει
πόσο θα στοιχήσει και ποιός θα το πληρώσει
η αγορά έχει κυριολεκτικά παγώσει
ομιλούν για πρωτόγνωρη οικονομική καταστροφή
θα χάσουν και οι πλούσιοι αλλά εμείς θα βγούμε ενδεείς
τουλάχιστον θα βγούμε ζωντανοί;
και όλα θα λησμονηθούν
προς το παρόν όλες οι κινήσεις μας πρέπει να διακοπούν
ΑΝ «ΜΕΙΝΩ ΣΠΙΤΙ» Ο ΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ
ΑΓΓΙΞΕΙ(20/2/20)
ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΨΥΧΑΝΕΜΙΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή 1821 πράξεις να κάνει
Της μεταπολίτευσης το Αθηναϊκό κράτος
βλέπει το δένδρο και του Ελληνισμού λησμόνησε το
δάσος από το 1821 υπόδουλα άφησε μερικά παιδιά του
σε δύση και ανατολή για λευτεριά απλώνουν τα φρερά
τους και η μαμά-Ελλάς φέρεται σαν κακιά μητριά τους
στο έλεος τα εγκατάλειψε και πιά δεν τα θυμάται
η Βόρειος Ηπειρος στου τουρκαλβανού την αγκαλια
κοιμάται την Ομογένεια και τις απανταχού κοινότητες
δεν γρικάται η Κύπρος μόνη αντιπαλεύει τον βάρβαρο
Αττίλα πού άραγε θα φθάσει αυτή η ξεφτίλα;
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πιασμένη στα δίχτυα της ισλαμοφασιστικης Λερναίας
Ύδρας από την «Ένωση» με την μητέρα-Ελλάδα
τώρα της διχοτόμησης νιώθει την κριάδα
και οι «σύμμαχοι» μας σαν Πόντιοι Πιλάτοι:
«έν οιδα ότι ουδέν οίδα» του Σωκράτη
Καιρός ο απανταχού Ελληνισμός ενωμένος να δράσει;
τα νόμιμα δίκαια του Ανατολή και Δύση να επιδικάσει
για τις γενοκτονίες του έχουν κι’ αυτοί πελώρια ευθύνη
για τα Μνημόνια, την τραγωδία την Κυπριακή,
των Γερμανών Ναζί την Κατοχή,
τη σφαγή της Πόλης και της Σμύρνης και την οδύνη
καιρός την ηττοπαθή σαπίλα να ξεκαθαρίσει
με νέους ηγέτες ενωμένο το Εθνος των Ελλήνων να
ορθοποδήσει
και την οικουμένη με νέο ΟΧΙ να φωτίσει
Συγκεκριμένα έργα η Επιτροπή 1821 να κάνει
έχει όμως το ηθικό σθένος να τα προβάλει;
λόγια ανιστόρητα τα αυτιά μας έχουν ξεκουφάνει
πολλές αμφιβολίες μας αφήνει μαραθωνομάχε Μιλτιάδη
Ζήσε το ταξίδι
Κι’ όλο γυρίζει η σφαίρα κι’ όλο ο ποταμός κυλάει
και στο Νιρβάνα πάει
κι’ όλο κύκλους η γη περί τον ήλιο
κάνει και μας γερνάει
η μία μέρα φέρνει την άλλη μέρα
στο τέλος των γηρατειών η φοβέρα
και χωρίς να το αντιληφθούμε στο πέρας
ο ζωντανός δεν φαντάζεται ότι θα πεθάνει
κι’ ας είναι δίπλα ο χάρος και τον πιάνει
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το σύμπαν το τελικό μας είναι το λιμάνι
όσο ζεί να δράσει
και την πατρίδα να δοξάσει
Αλλοτε το κέφι μας ανεβαίνει
άλλοτε κατήφια μας πιάνει
η καμπύλη ημιτονοειδής και κύματα κάνει
άλλοτε στο ναδίρ άλλοτε φθάνει στο ταβάνι
ένα ταξίδι η ζωή αξία έχει το σεργιάνι
με το ακάνθινο στην κεφαλή στεφάνι
μακάρι νά ξέραμε που μας βγάνει
Λίγες στιγμές χαράς
πολλές οι αγωνίες και απαγοητεύσεις
κι’ εσύ ανθρωπάκο που θαρρείς
ότι τη γη κατέχεις
τι κι’ αν σε όλες τις κεντρικές τράπεζες
έχεις καταθέσεις
σαν φθινοπωρινό φύλλο
που το παίρνει ο άνεμος κάποια σιγμή θα πέσεις
τώρα τρέχεις και δεν φτάνεις
γυμνός γεννήθηκες γυμνός και θα πεθάνεις
θα μου πεις για την εργασία τρέχεις καθημερινά
ο μόνος αγώνας που αξίζει για τροφή να μη πεινάς
με αναντικατάστατους σαν εσένα
γεμάτα τα νεκροταφεία
φρένο στην πλεονεξία
Όριο ζωής η Ειμαρμένη
Όλα έχουν όριο ζωής
οι άνθρωποι, οι «καρχαρίες»
η Γη, ο Ήλιος και οι Γαλαξίες
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το δράμα με τον άνθρωπο
ότι συνείδηση διαθέτει και ψυχή
το τέλος του το γνωρίζει αδυνατεί να το αποδεχθεί
χωρίς νάναι ικανός ν’ αλλάξει την Ειμαρμένη
από τη φύση η μοίρα του προδιαγεγραμμένη
Του αυτοματισμού η εποχή
γεμάτη άγχη και σκοτούρες
άλλος τρέχει μπρος ολοταχώς
για να προλάβει τις εργασίες
άλλος άρρωστος σε κάποιο
νοσοκομείο αναστενάζει
φοβισμένος ο άνθρωπος
μπρος στο αφύσικο λουφάξει
Ο Κορωνοϊός τον εξουσιάζει
Ο κορωνοϊός τον έχει υποτάξει
τίποτα δεν επιτρέπεται να πιάσει
ο φόβος τον έχει εξουσιάσει
μέσα στο σπίτι κλεισμένος
για να επιβιώσει πρέπει νάναι απομονωμένος
άνθρωπο μη συναντήσει αν θέλει να γλυτώσει
χειραψία να μην κάνει
τον θανατιφόρο ιό με την μετάληψη
να μη λαμβάνει
Γίναμε στη Γη πολλοί
Ακόμη όλη η τραγωδία δεν έχει παιχθεί
ο τραγουδιστής την τραγουδάει
γίναμε πολλοί και η Γη δεν μας χωράει
όταν οι όρνιθες στο πτηνοτροφείο αυξηθούν
και οι τροφές δεν επαρκούν
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ο πτηνοτρόφος θα τις σφάξει
η φύση ισορροπία θέλει να υπάρχει
Σε αδιέξοδα ο τεχνολογικός μας πολιτισμός
τη μητέρα Φύση δολοφονεί ανηλεώς
κανείς δεν ξέρει που θα μας βγάλει;
έξω από τα σύνορα της Γης, στον Άρη θα βρούμε
το νέο καταφύγιο ή στο φεγγάρι;
ο άνθρωπος έκανε φτερά και έγινε πουλί
και ο άνεμος τείνει να τον συνεπάρει
των σπηλαίων το σαλιγγάρι τώρα σε χίμμερες υψιπετεί
ο θάνατος παραμονεύει καθώς σφίγγει το ζωνάρι
στα σύνορα ο τζιχαντιστής απειλεί να μας γδάρει
στρατιά απρόσκλητων στη χώρα μας εισβάλλει
την πατρίδα να μας πάρει και το κεφάλι
και τα υπάρχοντα μας
στα ξένα να διώξει τα παιδιά μας
Χαώδεις οι επιθυμίες του
λιγοστές οι ερωτικές επικοινωνίες του
στο έπακρον οι τρομολαγνίες του
ανόητες των οδών οι απεργίες του
Η Μάστιγα της Ασίας
Η τεχνολογία δόξα τω Δία προοδεύει
δεν συνοδεύεται από ηθική,
τις ανάγκες του πληθυσμού δεν βολεύει
παλιούς πολέμους κλείνει νέους ανοίγει
στρατιές μεταναστών δημιουργεί και σαν
εμπόρευμα τους εκδίδει
και ο ψευτοσουλτάνος την Κύπρο με
πολεμικές πράξεις και έργα την λιανίζει
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Στο «μαύρο χρυσό» συνεταίρος να συμμετάσχει
«καζάν-καζάν» και το Αιγαίο να αρπάξει
συνεχώς μας απειλεί ότι θα μας κάψει
με στρατιές μεταναστών μας βουλιάζει
και η ηγεσία μας η φοβική ως τώρα
λουφάζει
τώρα πήρε θάρρος και στον Έβρο
έφτιαξε το φράχτη
Με κακό γείτονα μπλέξαμε «τουρκομογγόλο»
εχθρό του έκανε ο μπουνταλάς
τον κόσμο όλο
Παρότι άφθονος ο πλούτος
η τροφή λίγη
μνημόνια μας έβαλαν εφ’ όρου ζωής
αυτοί αφέντες εμείς κολίγοι
μειώθηκε ο πληθυσμός μας άσχημη συγκυρία
τ’ ακούει κανείς στην ηγεσία;
Ανίκανοι μας κυβερνούν
Το δημογραφικό η μέγιστη απειλή
ολίγιστοι μας κυβερνούν και ουτιδανοί
τη χώρα πούλησαν γιατί δεν την αγαπάνε
Η Ελλάδα ζάπλουτη χώρα
και υπάρχουν Έλληνες και πεινάνε
ήλιο, θάλασσες, βουνά, ικανό προσωπικό
πλούσια ορυκτά και άλλα έχει δώρα από το θεό
κανείς δεν τα αξιοποίησε ως τώρα
φταίει η παιδεία; Φταίει η ανίκανη
και προδοτική μας ηγεσία;
σε κατάσταση μας έφθασαν επαιτείας
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και ακόμη τιμωρία καμία
κατά το λαό και η εξουσία
Εχουμε βέβαια και παραδοσιακούς εχθρούς
πρώτους και καλύτερους τους « βασανιστές» Γερμανούς
Εκείνων πληρώνουμε τη δόξα;
Οι πιό πολλοί μας μισούνε γιατί αιρετικούς
μας θεωρούνε
και των προγόνων μας πληρώνουμε την δόξα
καμία ανεξερεύνητη δεν άφησαν πόρτα
Ολα τα ανακάλυψαν εκείνοι
για τους ξένους τίποτα δεν έχει μείνει
εμείς της Δύσης γίναμε «παλιάτσοι» και «αρλεκίνοι»
δόλιοι οι ξένοι χωρίς αισχύνη και ραδιούργοι
απείρως χειρότεροι και από κακούργοι
δεν μπορείς να τους προλάβεις
πλέκουν πλεκτάνες φτιάχνουν συνωμοσίες
που αδυνατείς να τις συλλάβεις
Σου στέλνουν τον κορωνοϊό
από κάποιο εργαστήρι τους
και ψάχνουν δήθεν το αντίδοτο του
και σε βάζουν σε κατ’ οίκον περιορισμό
σου λένε για το καλό σου
ποτέ σου δεν θα μάθεις τον υπέρτατο αρχηγό τους
ούτε τον απώτερο σκοπό τους
Σου στήνουν την παγίδα
και πέφτεις με την θέληση σου
σου δίνουν χρήματα
για να φέρουν την καταστροφή σου
Μονά ζυγά από χέρι χαμμένα
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με χαρτιά παίζουν προσημειωμένα
και αν τα σχέδια τους θίξεις
αν προστάτη πας ν’ αλλάξεις και το στρίψεις
από το μαντρί να βγεις και να λακίσεις
τότε φίδι φαρμακερό θα σε δαγκώσει
άλλη συμμορία θα βάλουν να σε εξοντώσει
και θα του πεις και «ευχαριστώ» όπως ο διαβόητος Σημίτης
Ευλογία ή κατάρα ο «μαύρος χρυσός»;
Χωρίς αίμα ο «μαύρος χρυσός» δεν βγαίνει
το ιχώρ είναι των θεών που τόχει ανάγκη η οικουμένη
τις στρατιές άνεργων να μειώσει
ενέργεια άφθονη να δώσει και την πείνα να ελαττώσει
την γεωστρατηγική μας θέση να στεριώσει
ή και να μας υποδουλώσει;
αν τελικά αναίμακτος βγει
αν το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν μας προδώσει
και δεν θα έχουμε ματώσει
ως τότε πολλά θα έχουν συμβεί
Οι μηχανές αντί να μας ελευθερώνουν
μας σκλαβώνουν
τις ώρες εργασίες τις αυξάνουν αντί να τις μειώνουν
αρκεί οι αριθμοί να ευημερούν
αναλώσιμο υλικό οι άνθρωποι ας δυστυχούν
οι δανειστές το χρέος δεν το μειώνουν
όσο δανειζόμαστε τόσο το φουσκώνουν
Όλοι τη δημοκρατία υποκριτικά εξυμνούν
τους πολλούς οι θεσμοί τους αγνοούν
παντού και πάντα οι ευνοημένοι
κορώνα γράμματα οι ίδιοι κερδισμένοι
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και οι λαοί χαμμένοι
Πειραματόζωο η Ελλάδα
Οι λαοί κάτω από ολιγαρχικό πολίτευμα
τη λέν δημοκρατία ολιγαρχικό είναι σύστημα
πειραματόζωο η Ελλάδα των μνημονίων και
του «Μεγάλου Αδελφού;»
κι’ αν το ξεστομίσεις;
συνωμοσιολόγο θα σε πουν του εχθρού
Κυβερνήσεις ευκαιρίας μαριονέτες
για τη λάτρα στων τραπεζιτών τις τουαλέτες
ο τραπεζίτης έχει τον τελικό λόγο
και ο πολίτης από ανασφάλεια τρέμει
και από φόβο
Οι πολιτικοί σε πολλαπλούς ρόλους
τους αθώους να μεταβάλουν σε χαχόλους
τους λωποδύτες επενδυτές και «λαθρεμπόρους»
λάδι βγάζουν τους ναρκεμπόρους
και τους μιζαδόρους
πέπλο προστασίας σε αναρχικούς, τρομοκράτες
και κομπιναδόρους
μόνο τους αδυνάτους κλείνουν στη φυλακή τους απόρους
και τους κοτσιφολόγους
και όσους δεν πληρώνουν φόρους
Επίορκοι δικαστές «πόντιοι πιλάτοι»
υπάκουοι στην εξουσία όταν τους κλείνει το μάτι
όσο για τη Βουλή ύψιστες προσφέρει υπηρεσίες
σύννεφο τα σκανδαλοκουκουλώματα
και οι εμφύλιες «κοκορομαχίες»
άφρονες αριστεροί με θολή σκέψη όλο ουτοπίες
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Τα κόμματα θεσμοθετημένες «συμμορίες»
σπέρνουν διχόνοια και καλύπτουν ανομίες
αιώνια στην εξουσία οι ίδιες δυναστείες
«εν τη διαιρέσει η ισχύς»
οι κρίσεις σκοτώνουν τους λαούς
σε αυτούς φέρνουν ευκαιρίες
Η εμφύλια διαίρεση καλά κρατεί
την κραιπάλη τους ο λαός χρηματοδοτεί
πούλησαν τη Μακεδονία μας σαν «τραγί»
ουδείς στη φυλακή
Ολα για χάρη της κουτάλας
κανείς τους δεν πήγε στην κρεμάλα
αλλοπρόσαλλη και αντιφατική η σύγχρονη Ελλάδα
άλλα θέλει η κοινωνία, άλλα φτιάχνει η εξουσία
θέλει το στόμα ανοιχτό και ας τον κλέβει ο κατεργάρης
«προστάτης» ο πολιτικός όπως στα πορνεία και μπροστάρης
Κάλπικα τα λόγια τους τα μεγάλα
και πάντα κούφια και τα παλιά και τάλλα
ο λαός δεν τους πιστεύει και τους λοιδωρεί με πείσμα
και ενώ τους βρίζει και τους τα λέει χύμα
την Κυριακή στην κάλπη άλλη μια τετραετία θύμα.
Μας μπαφιάζουμε τα ΜΜΕ με πράγματα ανούσια
της κυρίας προέδρου τη “βισυνί τη φούστα”
Κούλης και Αλέξης την ίδια παίζουν φούσκα
και εμείς το ξεροκόματο και αυτοί τρώνε την τούρτα
Ο λαός κάνει με τα χάλια τους πλάκα
ζει σε θέατρο σκιών και τον εαυτόν του οικτίρει
τον αρχιβλάκα
γιατί διαφορετικά πως τους ίδιους πάντα ψηφίζει
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σημαίνει ότι τους αγαπάει και τους φροντίζει
και ας τον έχουν σαν ποντικό στη φάκα
Για μας τους συνταξιούχους
κάλλιο να μετοικήσουμε στους επουράνιους παραδείσους
λάθος ότι έπεσε η Σοβιετία και η μαρξιστική ιδεολογία
εργαλεία της το Υπερταμείο και η Εφορία
ζήτω η γλυκύτατη ολιγαρχία!!
που μας μάδησε τα ασφαλιστικά ταμεία
Με παχιά λόγια μας χορταίνουν
και στον παράδεισο όταν αρρωστήσουμε μας στέλνουν
οι Αβραμικές θρησκείες μας διχάζουν
και οι πολυεθνικές μας κρατούν δουλους
και μας εξουσιάζουν
Όσο για τα μίντια σύννεφο το ψέμα
μας έκαναν λοβοτομή μας στράγγισαν το πνεύμα
επτά χρόνια μνημόνια, καταστροφή και αίμα
και ακόμη δεν φθάσαμε στο τέρμα
τα «παπαγαλάκια» στην δούλεψη του εχθρού
εκτρέπουν το λαϊκό ρεύμα και πάνε αλλού
Δεκαράκι δεν δίνουν για τις καθημερινές μας δυσκολίες
μας παραμυθιάζουν με ανούσιες ιστορίες
και εμείς σαν βόδια του κάμπου
τους ακούμε να μιλάνε για θριάμους
αυτοί τρώγονται για την κουτάλα
και τα εθνικά θέματα προδίδουν τα μεγάλα
Μαδιούνται στη Βουλή
όχι ενάντια στα μνημόνια
αλλά ποιος στο σβέρκο μας θα στρογγυλοκαθίσει,
παιχνίδια αιώνια και ο λαός έχει με δαύτους απηυδύσει
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τρώνε τρώνε και στο μέλι τσαλαβουτάνε
χωρίς τιμωρία τα σκάνδαλα οι πλήστοι προσπερνάνε
ο λαός από την παρουσία τους θέλει να απαλλαγεί
να έλθουν πατριώτες έντιμοι, ικανοί πολιτικοί
μακάρι εκείνη νάρθει η ώρα η ευλογημένη
να ξεβρωμίσει τούτη η χώρα η δοξασμένη
όλα τα κοράκια μαύρο έχουν χρώμα
η φήμη όμως μένει για πολύ άκομα
ταύτα μου είπε ο κάπελας ο Κλεομένης
Ο άγιος Βαλεντίνος των ερωτευμένων
ο κερασφόρος πάππας ήθος μας ρίζωσε ευφτελισμένο
και ενώ εμείς πρώτοι τον θεό Ερωτα ανακαλύψαμε
τα ξένα κακέκτυπα τώρα ακολουθήσαμε
Χαίρε Αφροδίτη θεά του Ερωτα και της ομορφιάς
χαίρε Ερωτα που τις καρδιές γλυκά τρυπάς
όλοι σε προσκυνούν και
για χάρη σου δίνουν το παν
εσύ τη Γη μας και το «Σύμπαν» κυβερνάς
ενώνεις και χωρίζεις κατά τας γραφάς
Κάλλιο γαιδουρόδενε παρά γαιδουρογύρευε
Η αφεντιά μου αναμένοντας τον κορωνοϊό
όλα τα απαραίτητα πήρα μέτρα
μάσκα, αραίωση, πλύσιμο χεριών και τα ρέστα
εκείνος πιθανόν ήλθε σαν κλέφτης και ελαφρά
μου χτύπησε την πόρτα
δύο μέρες μια αδιαθεσία ανεπαισθήτως
με 37 πυρετό δεν ήμουν όμως όπως πρώτα
πνευμονία και βήχα δεν είχα
κάποια ίωση ίσως ήταν
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στα 91 μου χρόνια τύχη το θεώρησα μεγάλη
σε εύνοια της θεάς Υγείας το αποδίδω και πάλι
και στον πρωινό χυμό με λεμόνι και πορτοκάλι
όποιου του μέλλει λίγο ακόμη να ζήσει
από κορωνοϊό δεν θα πεθάνει
Αν ο χάρος σε συναντήσει αργόσχολο στο παγκάκι
σίγουρα θα σε καλέσει για πάρτι κάποιο βραδάκι
αν όμως σε δει να εργάζεσαι
θα σε αφήσει να τελειώσεις και μη σκιάζεσαι
Σαν να με χτύπησε κεραυνός
Την επόμενη εβδομάδα ένα πρωτόγνωρο γεγονός
σαν να με χτύπησε κεραυνός
καθώς κοιμόνουν έπαθα πνιγμό σωστό τσοκ
η πίεση και οι σφυγμοί μου ανέβηκαν στον ουρανό
και μιά στενοχώρεια που με έκανε να καλέσω το γιατρό
πήρα και δεύτερο χάπι της πίεσης
και ένοιωσα ότι θα πεθάνω
έγραψα δυο λόγια και τα έβαλα στο τραπέζι επάνω
ξεκλείδωσα την πόρτα εν αναμονή το επόμενο χτήπημα
από του κορωνοϊού την μπότα
Τώρα καλύτερα στο σπίτι σου να πεθάνεις
παρά στα μολυσμένα να θεραπευτείς νοσοκομεία
και ο κορονοιός να σε ξεκάνει
Τούτος ο εχθρός βάζει πολλά προσωπεία
συμπτώματα παρουσιάζει διαφορετικά
σε ποικιλία
καθόλου στα παιδιά και μόνο στους μεγάλους
από τα πιό ελαφρά ως την σοβαρή δύσπνοια
και την πνευμονία την βαριά, ασυμπτωματικούς
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κάνει άλλους
Αν έχεις τύχη διάβαινε και είσαι από «τζάκι»
Αν ως τώρα ζω το χρωστώ στην τύχη,
στην φυσική αγωγή και στην καλή
κληρονομικότητα
το «μέτρον» στη ζωή μου
και της φύσης την φιλότητα
στην μεσογειακή διατροφή
και στην δωρική λιτότητα
στις ευχές φίλων ένεκα ευγενικότητας
Οι τρείς καλές μου μοίρες Κλωθώ, Λάχεση
και ιδιαιτέρως η «Ατροπός»
όλα τα κακά ως τώρα τα αποτρέπει
με το νεύμα της στο δρόμο το σωστό με στρέφει
συχνά την βλέπω στα όνειρα μου
μπορεί να είναι και η θεά Αθηνά η κυρά μου
φοράει θαλασσί ποδήρη χειτώνα
όμοια με τις Καρυάτιδες του Παρθενώνα (15/8/2016-21)
ΤΕΛΙΚΑ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ

Η Εξουσία γένους θηλυκού όλων ανωτέρα
την Πολιτική προσφιλή έχει θυγατέρα
φαντάζει έντιμη παρότι κλέφτρα και κρυφή «εταίρα»
υπηρέτρια είχε ως τώρα την Οικονομία
προβλήματα είχε μεν αλλά αμφισβήτηση καμία
και όλα έβαιναν με φρόνηση και σωφροσύνη
όσο η Κίνα ήταν περιθωριοποιημένη
σε ταπεινοφροσύνη
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Η Εξουσία είχε παντού την πρωτοκαθεδρία
και από το λαό έχαιρε σεβασμού χωρίς λατρεία
όλοι την υπάκουαν ακόμη και τα «θεία»
η Εξουσία στηρίζεται στην Οικονομία
αυτή φέρνει τα λεφτά
εκμεταλλευόμενη της πρώτης τη γενναιοδωρία
η Κίνα το «παγκόσμιο εργοστάσιο»
παρήγαγε αγαθά εν αφθονία
και ο λαός αγόραζε φθηνά και στην αγορά
υπήρχε αρμονία
Εθνικός εργολάβος στον κατασκευαστικό τομέα
εθνικός εργολάβος στα μέσα επικοινωνίας
εθνικός εργολάβος στον ενεργειακό τομέα
εθνικός εργολάβος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
εθνικός προμηθευτής στους εξοπλισμούς
εθνικός εργολάβος με κάθε σημαία και κάθε ευκαιρία
καταβρόχθιζαν τους παχυλούς προϋπολογισμούς
έτσι το χρέος έφθασε σε αστρονομικούς αριθμούς
Άσωτη κόρη εκ κλεψιγαμίας η ‘Wall Street’
με κάποιο ζάπλουτο Ασκενάζιμ σαν πόρνη
έχει καθιερωθεί πολυτελείας
τον πλούτο από παντού με μανία συγκεντρώνει
χωρίς να τον επενδύει στην πραγματική οικονομία
μόνο τα funds γιγαντώνει ένεκα τοκογλυφίας
Η ‘Wall Street’ «όμηρο» έκανε την Πολιτική
σε λιτότητα κρατάει την Οικονομία
της στερεί τα λεφτά
ολημερίς τζόγο παίζει και λοταρία
όποιος πιό πολλά της ρίχνει εκείνον προτιμά
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στην πραγματική οικονομία τα στερεί και φέρνει δεινά
με τρισεκατομμύρια $, ψευτο-νομίσματα(bits coin)
τις αγορές πνίγει με «προιόντα» φανταστικά
και ο κόσμος δεν την αγαπά
Ο λαός συμπαθεί την Πολιτική και τη Δημοκρατία
την ανανεώνει ανά τετραετία
τις έδωσε δικαιώματα, προνόμια και λοφία
αυτή του χάιδεύει τα αυτιά με μαεστρία
και φυσικά τον κλέβει με χέρια δεκατρία
Ώσπου η άσωτη ‘Wall Street’ πήρε τα ηνία
από τη μεγάλη του «τραίνου ληστεία»
δικά της έφτιαξε φτερά
με το «βαθύ κράτος» οργάνωσε συνωμοσία
ο σκοπός της η «νέα τάξη» και παγκόσμια κυριαρχία
Οι λαοί ανησυχούν από την ανατροπή της δημοκρατίας
ζητάνε τον περιορισμό της πλουτοκρατίας
πείνα, ανεργία και κλοπή φέρνει η Wall Street
κι’ αν αληθεύει, ο κορωνοϊός έργο της «νεοταξικής»
πλουτοκρατίας;
Η κατάσταση είναι εξόχως σοβαρή
Δημοκρατία ζητάνε οι λαοί
παγκόσμια δικτατορία φέρνει η Νέα Τάξη
ο αγών μόλις ξεκίνησε τραχύς
και συνέχεια θα υπάρξει
προς το παρόν νικητής η «αγία τοκογλυφία»
οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι
οι ολίγοι όμως αδυνατούν στους πολλούς να επιβληθούν
για πάντα
το παιχνίδι θα κριθεί αν ο λαός δεχθεί
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να πληρώσει τα φράγκα
Μέγα το έγκλημα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
πρόσβαλαν τη Δημοκρατία αισχρή έκαναν βεβήλωση!!
τον τ. Πρόεδρο πάνε τώρα να βάλουν φυλακή
για να τον φιμώσουν;
αυτός είχε συμφέρον της εισβολής στο Καπιτώλειο;
ή προβοκάτσια του έστησαν μυστική
για να τον αλώσουν;
αυτό κανείς δεν θα το συγχωρήσει
αν μάλιστα καταδικαστεί;
Αν η «νέα τάξη» τα παλιά «ξινά σταφύλια»
μας προσφέρει
νέο Ψυχρό Πόλεμο πάλι να επαναφέρει
τότε χαμένη θα είναι από χέρι
Η Δύση ΔΕΝ θα πέσει στης Κίνας την παγίδα
με άνομα μέσα ΔΕΝ θα κλέψει την παρτίδα
είναι καλά θωρακισμένη της δημοκρατίας η κοιτίδα
η μεγάλη υπερατλαντική πατρίδα
θα καθαρίσει τα σκουπίδια και θα πετάξει τα βαρίδια
τελικά η Δημοκρατία σε όλη τη Γη θα επικρατήσει
και στην Κίνα την ίδια (9/2/2021)
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΘΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΕΙ;

Είναι αυτοκτονία με ένα κροκόδειλο στο
«τραπέζι» να καθίσεις
μόνο με όπλα τα θηρία θ’ αντιμετωπίσεις
η Τουρκία βρυχάται να φάει την Ελλάδα
να την καταβροχθίσει σαν «τρελή αγελάδα»
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400 χρόνια κράτησε η σκλαβιά μας
ο διωγμός μας συνεχίζεται ατέλειωτα τα δεινά μας
200 χρόνια φέτος γιορτάζουμε τη λευτεριά μας
τον ίδιο βάρβαρο εχθρό έχουμε μπροστά μας
Περνούσαμε ωραία λένε κάτι «ψεκασμένοι»
και δυστυχώς υπάρχουν τουρκολάγνοι και
προσκυνημένοι
Πόντιος ικανότατος ο Ρετζέπ αλλά αλαζών
τις ρίζες του αποκήρυξε αναφανδόν
επειδή άλλαξε θρησκεία
αντί την συμφιλίωση Ελλάδας- Τουρκίας
ζητάει νέες κατακτήσεις όπως η Οθωμανική αυτοκρατορία
αυτός να μας αλώσει πάει με στρατό και πλοία
Πασίγνωστη η καταγωγή του
από την Ποταμιά του Πόντου οι πρόγονοι του
πόθεν αντλεί τέτοιο «θάρρος»;
εξισλαμισμένος Πόντιος «γενιτσάρος»
Το σουλτάνο τώρα παριστάνει
πλουμιστά παλάτια φτιάνει
και ενώ ο λαός του πεινάει
διαστημικό πρόγραμμα τους πουλάει
στο φεγγάρι θέλει να τους πάει
Αρχομανής απολυταρχικός αγύριστο κεφάλι
κατά του Ελληνισμού βγήκε σαφάρι
στη Μικρασία η Πολιτιστική μας κληρονομιά θαμμένη
την Ποντιακή του ρίζα την έχει κρυμμένη
λαθρομετανάστες μας στέλνει να μας κατακτήσει
με ομόθρησκους του να μας αποικήσει
Διεθνές Δίκαιο στα παλαιότερα το γράφει
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των υποδημάτων του
εκστρατείες δια μισθοφόρων εκτελεί και
δια των στρατευμάτων του
ως νέος Χίτλερ «ζωτικό χώρο» μας ζητάει
ανήθικη η Ε.Ε. επιθετικά όπλα του πουλάει
για τους εταίρους της αδιαφορεί αν τους αιματοκυλάει
και η τουρκολάγνα Γερμανία τον χαιδολογάει
Παράνομα σύμφωνα (αλά Μολότοφ- Ρίμπεντροφ)
συνάπτει
Ελλάδα και Κύπρο απειλεί να τις θάψει
τον Ελληνικό Πολιτισμό ο τούρκος τον ποδοπατάει
την Αγία Σοφία έκανε τζαμί και τις εικόνες σπάει
Το δημοκράτη προσποιείται και τους δημοσιογράφους
συλλαμβάνει
στη φυλακή όσους του κάνουν αντιπολίτευση τους πάει
Κούρδους αγωνιστές σε απομόνωση κατά χιλιάδες
στοιβάζει
και τους Κούρδους βουλευτές από το κοινοβούλιο τους
βγάζει
Ψύχωση κατά των Ελλήνων έχει πάθει και υστερία,
ακόμη και ο Ακάρ μας υβρίζει μετά μανίας
εμείς φταίμε που οι λαοί είναι κατά της Τουρκίας
στους γείτονες περισσότερες από μία έχει κάνει
γενοκτονία
Εισέβαλε στην Κύπρο, Λιβύη, Αρτσάχ και Συρία
με πλήρη ανοχή της Νατοϊκής Συμμαχίας και της
Ευρωγερμανίας
και αντί ο ΟΗΕ στο Διεθνές Δικαστήριο να τον στείλει
τα εγκλήματα πολέμων του συγχωρεί
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σα νάναι φίλοι
Στα ΜΜΕ κλειστά τα στόματα κρατάει με τσιρότο
για τους φτωχούς κρατάει βούρδουλα
και για τους τσιφλικάδες το καρότο
τους πιστούς με την ισλαμική φανατίζει θρησκεία
βόμβες γίνονται οι ισλαμιστές του και αυτοθυσία
τους αλλοτριώνει τη συνείδηση και βομβιστές
φτιάχνει εγκληματίες
ασυμβίβαστο το Ισλάμ με τις δυτικές δημοκρατίες
Πρόσεχε και το Γερμανό μας στήνει καρτέρι
με την Τουρκία οι καλύτεροι συνεταίροι
χαιρετισμό κάνεις στο Γερμανό και
χάνεις το ένα σου χέρι
και εσύ ο «εταίρος» βγαίνεις κοψοχέρης
και την βάρβαρη Τουρκία την βγάζει περιστέρι
Αυτά μου είπε των Δελφών η Πυθία:
«φτιάξτε πέριξ της Τουρκίας στρατιωτική συμμαχία
αυτός είναι ο ‘Δούρειος Ίππος’ να ενεργήσετε
μόνο με ισχυρές Ε.Δ θα την αντιμετωπίσετε»
η Τουρκία εκ των έσω θα διαλυθεί όπως η Τροία
« Έλληνες, Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Κούρδοι, Αυστριακοί, Αρμένιοι,
Αραβες, Ισραηλινοί, ακόμη και Ινδοί, ύπουλες ύαινες οι Ιταλοί,
και όποια άλλη χώρα επιθυμεί
με επικεφαλής την Αμερική»
Καταδίκη στο «νταή» και τσίφ στη φυλακή
« μη διαχειρήσιμος μπόγος» ο « Μεγάλος Ασθενής»
αυτοδιάλυση θα πάθει η Τουρκία
η ίδρυση του «Κουρδιστάν» θα γίνει η αιτία
Ο διαμελισμός της θα παγιώσει την Ειρήνη
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και πόλεμος δεν θα γίνει
«Κουρδιστάν, Πόντος, Ιωνία
Κράτος Αγκύρας η Πόλη ξεχωριστά
κρατίδια πέντε έως επτά
η πρώην Τουρκία φύλλα φτερά»
και οι χάρτες πήρανε φωτιά (4/1/2021)
ΕΝΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΑ
ΙΔΟΥ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΛΕΦΤΑ
ΣΕ ΟΠΛΑ, ΣΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΜΕΤΩΠΑ ΑΚΑΡ
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΡΕΜΑΝΕ ΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΟ ΤΣΙΓΚΕΛΙ
ΚΑΙ ΛΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗ ΜΠΟΥΚΙΑ, Ο «ΠΑΤΕΡΟΥΛΗΣ»
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΧΑΥΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΤΑΡ»
ΤΟΝ «ΑΗΤΤΗΤΟ» ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΙΑΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ «ΦΥΡΕΡ» ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ
ΞΕΝΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ ΤΩΡΑ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ
ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΣ ΔΕΚΑ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
ΛΕΓΑΜΕ ΠΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ 10 ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΔΙΝΑΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΤΑ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ;
ΤΟΥ 40’ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΣΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΡΔΙΑ
«ΤΣΙΠΡΕΣ» ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΒΑΛΛΕΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΥΤΕ ΟΙ ΛΑΘΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑ-ΤΑΣΙΑΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΟΛΙΑΘ ΈΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΦΤΑΙΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΙΚΕΣ ΜΑΣ ΗΓΕΣΙΕΣ
ΟΛΟ «ΝΤΕΜΕΝΑΔΕΣ» ΚΑΙ.... ΙΚΕΣΙΕΣ
ΦΤΆΝΕΙ ΠΙΑ!!
ΚΑΝΕΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥ ΕΠΕΣΕ ΞΗΡΑΣΙΑ
ΛΙΓΟΣΤΕΥΕΙ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΔΙΩΞΤΕ ΤΟ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΧΩΡΑ (21/10/20)
ΦΙΛΟΤΙΜΟ

Λέξη μαγική και ηθικά φορτισμένη
όταν φθάσει η ώρα να εκφρασθεί η ευλογημένη
τα πάντα το φιλότιμο τα συνεπαίρνει
αξίες και λεβεντιά μαζί του σέρνει
και φως ακτινοβολεί
λέξη-κλειδί ξεκλειδώνει την τιμή
γίνεται βροντή και τον εχθρό σαρώνει
το ΟΧΙ του 40’ το φιλότιμο εμψυχώνει
δειλούς και συμφεροντολόγους τους ‘καθηλώνει‘
τον Ισαάκ και Σολωμού στον ιστό ανεβάζει
τη ημισέληνο από την Αμμόχωστο κατεβάζει
στο πεδίο της τιμής έπεσαν και δικαιώθηκαν
και από το Πανελλήνιο αποθεώθηκαν
Ενώ τόσα πολλά το φιλότιμο πράττει
κανείς δεν μπόρεσε με μιά λέξη να το μεταφράσει
το “ jealous of honor” ή «jealous of pride” etc
αδυνατεί τις αξίες του να αποδώσει
ένα βιβλίο και πάλι δεν θα το χωρέσει
για τον Έλληνα κάτι σαν όσιο και ιερό τούτη η λέξη
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Έλληνας δεν θάναι αν το προδώσει
Ενάρετος αυτός που ‘φιλότιμο’ διαθέτει
θησαυρό στα χέρια του κατέχει
το «καλό και αγαθό» για να εξέχει
σαν χείμαρρος το ‘είναι’ μας περιβρέχει
από τον ξένο μας διαφοροποιεί στον τρόπο σκέψης
ο αυθορμητισμός μας το θρέφει
και μερικές φορές μας... καταστρέφει
με την ανθρωπιά μας έχει σχέση
Ένα κομμάτι ψωμί στην Κατοχή
με τον πεινασμένο να το μοιράζεσαι
παιδί στη φουσκοθαλασσιά
και εσύ τον κίνδυνο να αψηφάς
να βουτάς και να μη σκιάζεσαι
να πνίγεσαι και κάτω από τα ραδίκια
ανάσκελα να λιάζεσαι
Ο συγκάτοικος μου Δημήτρης αγόγγυστα τους
υπερήλικες βοηθά χωρίς να περιμένει δοξασιά
ξεχειλίζει η ευγένεια του και η ανθρωπιά
Αφιλοκερδώς υπέρ πατρίδος ο άλλος αγωνίζεται
επί δεκαετίες προσφέρει και κόπων δεν φείδεται
τη δόξα κάποιος εθνομηδενιστής την παίρνει
το φιλότιμο μιά εσωτερική δύναμη με νέκταρ
και αμβροσία τον χορταίνει
Στην επικίνδυνη αποστολή ο φιλότιμος παρών
και αν δεν επιστρέψει σαν τον «Εχετλαίο»
στον Μαραθώνα
και στην Κύπρο ο αείμνηστος
Στ. Καλμπουρτζής θεωρείται εξαφανισθείς μη «ον»
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κανείς τη θυσία του δεν θα μνημονεύσει
έτσι πάντα συμβαίνει στον μυθικό μας τόπο
τιμάται όποιος στα κανάλια βγαίνει ασκόπως
στην προσφορά τελευταίος και στα σκάνδαλα πρώτος
αυτό όμως το φιλότιμο δεν τον πτοεί
Α-φιλότιμοι οι Μεγάλοι
«τούρκικες καταπίνουνε μπανάνες» σαν παπαγάλοι
τα «μέσα κοινωνικής φίμωσης»
όλους μας χορεύουν πεντοζάλη και οι άλλοι;
«μπιρ παρά» οι Βρυξελλες μας πουλάνε σαν τομάρι
μόνο οι Γάλλοι θεωρούνται «εταίροι»
με τον Τούρκο οι Γερμανοί «φιλαράκια» συνεταίροι
χέρι-χέρι πάει το φιλότιμο με την αντρειοσύνη
Εκδηλώνεται σαν τρέλα αλλά με σωφροσύνη
όταν το πνίγει η αδικία δείχνει εξαλλοσύνη
το ψεύδος ο χειρότερος εχθρός του
η αλήθεια τρέφει το ηθικό του
υπερήφανος για τις ρίζες του και τα όσια της φυλής του
με έργα και όχι με λόγια δηλώνει ο Έλληνας την ύπαρξη
του
της ελεύθερης βούλησης «ζηλωτής»
την «παγκοσμιοποίηση» μισεί
γιατί το έθνος βάζει στη γωνία
το φιλότιμο του την τυρρανία δεν σηκώνει
και των γνωστών-άγνωστων η βία
το πληγώνει
Το φιλότιμο δεν συμβιβάζεται με
πλούτο και παλάτια
ούτε παραδίδεται στις χρωματιστές κορδέλες
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και στα γεμάτα πιάτα
Δεν παίζουν ρόλο τίτλοι και διπλώματα
ούτε τα τζάκια και τα πολυτελή δώματα
το φιλότιμο δεν ανθεί με αισθήματα κατωτερότητος
την επιδειξιμανία απεχθάνεται περισσότερο
ο Έλληνας με τα όπλα τον τούρκο θα αντιμετωπίσει
και ο πλούσιος έργα ευποιίας είναι σε θέση
να ποιήσει
Το φιλότιμο κόσμημα ατομικό δικό σου
δεν ξερριζώνεται από τον ψυχισμό σου
οι θεοί μας το δώρισαν σαν ιερή παρακαταθήκη
και οι πρόγονοι πράξη το έκαναν η ελευθερία
και δημοκρατία να ανθίσει
το πήγαν στα πλάτη του πλανήτη και τα μήκη
δεν μοιάζει με τις δέκα εντολές του προφήτη
εμείς αυτοπροαιρέτως αποκρούουμε τις απειλές
όποτε ο εχθρός μας χτυπήσει
Αγώνας και φιλότιμο του Έλληνα η ψυχή
χωρίς αλληλεγγύη θα είχαμε εξαφανιστεί
του λαού το φιλότιμο η «μαγκιά» του
έτσι προβάλλει τη γενιά και την ευγένεια του
Σε χώματα φύεται μόνο Ελληνικά
ο λαός μας το φιλότιμο ιδιαίτερα τιμά
μη το μπερδέψεις με την «ψευτομαγκιά»
αυθεντικός να είσαι και όχι ψευτοπαλληκαράς
αισιόδοξος, τολμηρός και με ανοιχτή καρδιά
Φιλότιμο ψάχνω στο μέγαρο Μαξίμου
απόν στο Μηταράκειο υπουργείο του «μερκελικού
προθύμου»
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πόλεις λαθρομεταναστών στην παρέβρια οχυρωματική
γραμμή έχει εγαταστήσει
τον επίδοξο εισβολέα να βοηθήσει;
εύκολη διάβαση και προγεφύρωμα στον Εβρο να κάνει;
και τη στρατιά της Θράκης να την ξεκάνει;
μπροστά τον Τούρκο να πολεμάμε
και πίσω οι τζιχαντιστές να μας χτυπάνε
αυτός που το πρότεινε να παραιτηθεί
με κάτι εθνομηδενιστές στου Μαξίμου
ο λαός ανησυχεί (15/1/2021)
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Τελικά τι ήταν η 92χρονη ζωή μου;
ιδού ο απολογισμός εκ βάθους ψυχής μου:
ένα ταξίδι που σύντομα στο τέλος φτάνει
όμως εδώ δεν τελειώνει
απλώς η φύση άλλο ταξίδι ετοιμάζει
δεν μας το φανερώνει
όπως είπε ο Ηράκλειτος: «πράματα και
θάματα θα δούμε»
που τώρα δε μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε
Τώρα τελειώνει τούτο το ταξίδι
καθώς στον τελευταίο σταθμό το τρένο προσέγγιζει
νέο τρένο αναμένει στην αποβάθρα στο σκοτάδι
καθώς ο κορωνοϊός απειλεί να μας πάρει
ως την αιωνιότητα τούτο το έργο θα κυλάει
ύλη και ενέργεια μας εσαεί θα κουβαλάει
που αλλού αυτή να πάει;
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ένα το σύμπαν και όλους μας χωράει
Άγνωστο στους θνητούς εκείνο το ταξίδι
όσο χρήμα και αν έχεις εκει δεν αξίζει
εισιτήριο μόνο ο παπάς εδώ ζητάει
ο ψυχοπομπός Ερμής δωρεάν σε πάει
μαζί σου τίποτα δεν θα παίρνεις
σαν τον βράχο που το κύμα τον δέρνει
άχρηστα όσα έχεις στο συρτάρι
στην πατρίδα τα έφτιαξες η πατρίδα να τα πάρει
Στο μακρινό ταξίδι πλούτος
και δόξα δεν σου χρησιμεύει
μόνο η ενάρετη ψυχή σε συνοδεύει
με αυτή παρέα θα ουρανοπλεύσεις
όταν στο λιχνάρι σου το λάδι κιοτέψει
Η μόνη στη βαλίτσα αποσκευή σου η ψυχή σου
«νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν»
πριν από την επιβίβαση σου
Όταν γεράσεις φίλοι και γνωστοί έχουν αποδημήσει
η ωραία σου ζήση δεν θα ξαναγυρίσει
μελαγχολείς να βλέπεις τις παλαιές φωτογραφίες
να διαβάζεις των συναδέλφων τις κηδείες
κάλλιο νάσαι πεζοπόρος παρά στο σπίτι καθηλωμένος
ή σε νοσοκομειακό θάλαμο διασωληνωμένος
ευτυχής αν λειτουργεί το λογικό σου,
ικανός να οδηγείς το αυτοκίνητο σου
νάχεις και μνημοσύνη
ώστε σαν άνθρωπος να λειτουργείς
με επάρκεια και σωφροσύνη
νάσαι ορθός και όχι στην κλίνη
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Κάθε λεπτό η εντροπία μας αλλάζει
κάτι μέσα μας πεθαίνει
μόνο η ψυχή μας ως το τέλος άφθαρτη μένει
όλα τα επιθυμεί και όλα τα υπομένει
ας την κρατήσουμε καθαρή εν γένει
κανείς τον « καθημερινό θάνατο» δεν τον καταλαβαίνει
Η φύση φροντίζει να μην πονάμε
και όταν η ώρα φθάσει άφοβα στο τούνελ προχωράμε
ισχυρή ναρκωτική δόση θα σου δώσει
πόνο δεν θα νοιώσεις
Επομένως ο θάνατος μη σε φοβίζει
η φύση την ανανέωση της με το χαμό σου διαιωνίζει
Το ταξίδι με τον θάνατο ποτέ δεν τελειώνει
λειτουργικά η φύση μας αλώνει
η Ερις χωρίζει και ο Έρωτας ενώνει
μόνο ο άνθρωπος ενεργεί μηχανικά
η συμπαντική αρμονία τον θαμπώνει
Η μέτρηση του χρόνου μέθοδος απατηλή
στο σύμπαν χρόνος δεν υπάρχει
«απάντων ροή και αλλαγή»
ίδια ισχύουν και στην μετά θάνατον «ζωή»
όταν κατεβαίνουμε στον Άδη
νέα αποστολή στην υλοενέργεια
η θεία πρόνοια ετοιμάζει
άεργο τίποτα στο σύμπαν δεν μένει
στο τέλος νέα αποστολή μας περιμένει
το νέο τρένο στις τροχιές της αιωνιότητας κυλάει
η φύση είναι στοργική και μας αγαπάει
καθώς μας αλλάζει δεν μας σκοτώνει ούτε μας πονάει
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ο θάνατος δεν πρέπει να μας τρομάζει
καθώς γερνάμε τον ζούμε καθημερινώς και τον
προσπερνάμε
γιαυτο κάθε Πρωτοχρονιά και Λαμπρή το γλεντάμε
την ανάσταση του Ηλιου και την άνοδο της Περσεφόνης
τη θραύση των δεσμών μας που μας σκλαβώνει
Το μόνο που ως τώρα έχω αποκομίσει
απο της ζωής το ταξίδι οι αναμνήσεις
και τα έργα που πίσω σου θα αφήσεις
καθώς τα υπάρχοντα σου δεν είναι δικά σου
και δεν τα ορίζεις
Σαν τον «μπακάλη» του παλιού καιρού
στο τέλος κάθεσαι και τα υπολογίζεις:
κέρδη και ζημίες και οι χαμένες ευκαιρίες
πόσα καλά πόσα κακά έπραξες και αστοχίες;
αυτά μπόρεσα και αυτά έφτιασα με προσωπικές θυσίες
στο «συμπαντοφυλακείο» γραμμένα του Διός
και στη συνείδηση του καθενός
αρκεί ευθαρσώς να κάνεις τον απολογισμό σου
Και τώρα αυτό που απόμεινε η Αγάπη της οικογένειας
αυτού του «ιερού θεσμού» και των δικών σου
να τον αποδημήσουν πάνε δια του «πολυπολιτισμού»
με την «ομοφυλική παθογένεια»
οι ψυχανώμαλοι μηδενιστές της αγελαίας α-γένειας
να δημιουργήσουν με ευκολία τη νέα Βαβυλωνία
καταστρέφουν τους νέους και την Παιδεία
ο φυσιο-λογικός άνθρωπος στη ψυχοπνευματική τους
αγυρτεία τους φέρνει δυσκολία
Τελικά, η Καλοσύνη εκείνη που μένει
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και του Πυθαγόρα η τριμερής Φιλία
«στους θεούς τη Φύση τον Άνθρωπο και μεταξύ τους»
η μακροζωία πλούσιες εμπειρίες σου χαρίζει
το πνεύμα με φρέσκιες ιδέες το εμπλουτίζει
τα μονοπάτια που πέρασες να δείξεις και τις θυσίες
τις πλάνες οι νεώτεροι να αποφύγουν το διχασμό
και τις προδοσίες
Με αξιοπρέπεια και εθνική ανεξαρτησία να ζήσουμε
τον πολιτισμό να εμπλουτίσουμε
ενάρετους διαδόχους να αφήσουμε
καλά να κάνουμε και όρθιοι να τελευτήσουμε
έτσι την αιωνιότητα με «ιερό δέος» ατενίζουμε
Τον ιστορικό Ενιαυτό 2021 με αισιοδοξία καλωσορίζουμε
μολονοτι τα έργα της Επιτροπής δεν τα εγκρίνουμε
την Ελληνική Επανάσταση 1821 με σεβασμό χαιρετίζουμε
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΊΤΕ
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ
ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΎ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΑ ΑΜΥΝΘΕΙΤΕ ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ
ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
(2/1/2021)
ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΤΕΛΕΙΣ»

Πώς οι πρόγονοι μας τον Άδη αποκαλούσαν;
«Τάρταρα», «Ηλύσια Πεδία»,«Νερτερία»
και «Λίμνη Αχερουσία» τον αποκαλούσαν
Οι υπέρ πατρίδος πεσόντες εκεί αιώνια ζούσαν
και σε πανέμορφο τόπο κατοικούσαν
τι κι’ αν το φθαρτό τους σώμα θα λειώσει στο χώμα
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η ψυχή τους θα απολαμβάνει επί χίλια χρόνια
δεν θα μείνουν εκεί αιώνια
Για τους πεσόντες πάσα γη τάφος
ο Αγνωστος Στρατιώτης το υπέρτατο πάθος
σταμάτα νέε την ασχυμοσύνη είναι λαθος
χάρισε στο μνήμα τους ένα άνθος
αυτό δεν είναι επανάσταση αλλά α-φροσύνη
δείξε στους ήρωες σεβασμό έχε τους ευγνωμοσύνη
Τα Ιλύσια Πεδία εφεύρεση ήταν των ποιητών
εκεί των ηρώων οι ψυχές και ανδρών επιφανών
Ηλύσιο ονομάστηκε Πεδίον
από τον Ηλύσιο γιό του Ελευθήρος
Οι ήρωες και οι πεσόντες
πολεμικούς και ιπππικούς έδιναν αγώνες
δεν έπεφταν βροχές εκεί και χιόνες
δάφνες και δένδρα αειθαλή και η άκαρπη ιτέα
στο βασίλειο του Κρόνου και της Ρέας
λίγο χρόνο κράτησε η βασιλεία τους στη Γαία
βραχεία η εποχή του «Χρυσού Αιώνα»
οι άνθρωποι παρέβησαν το φυσικό κανόνα
στο έγκλημα το έριξαν και στην «κονόμα»
ο Δίας σωτήριους νόμους στο βασίλειο του βάζει
ο πολιτισμός για πρώτη φορά στη Γη θάλει
οι ψυχές στα Ηλύσια Πεδία είχαν ευζωία
τρις φορές το χρόνο τα δέντρα καρποφορία
παραδείσια πτηνά με γλυκιές φωνές κελαηδούσαν
τις ψυχές ευχαριστούσαν
Ο τόπος ήταν πάντερπνος και χαριέστατος
πραγματικός παράδεισος ευωδέστατος
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πλήρεις ρόδων και κρίνων οι λειμώνες
ευωδέστατες μαργαρίτες και ανεμώνες
ποτιζόμενα εκ του ποταμού Ηριδανού
με αύρα ο Ζέφυρος τα δρόσιζε εκ του Ωκεανού
εκεί δεν πνέουν βοριάδες και «ετησίες»
ιερείς ευσεβείς φιλοξενούνται και οι τραυματίες
οι εθνικοί ευεργέτες που κάνουν έργα ευποιίας
στα Ηλύσια να μπουν έχουν ελπίδα
με χρυσά γράμματα θα τους γράψει η ιστορία
οι ιερείς και μάντεις στους θεούς έκαναν σπονδές
δεν φορούσαν όμως μαύρη «κελεμπία» και ποδιές
όπως τα ξενόφερτα ιερατεία στις εκκλησιές
περίδεσμον έφεραν λευκό στην κεφαλή
παρθένες και «ουρί» έβαλαν όπως στην Ανατολή
εμβόλιμα τα έγραψαν κάποιοι συγγραφείς
Καθαρμός προηγουμένως εγένετο των ψυχών
ουδείς με γήινον ή σωματικό ρύπο γινόταν δεκτός
Από το καθαρτήριο περνούσαν οι ψυχές οι λερωμένες
πλένονταν με ύδωρ ή στον αέρα έμεναν κρεμασμένες
«ένιπτον ανομήματα μη μόναν όψιν»
άμωμος ο κάθε ευεργέτης και ο ήρωας στρατιώτης
Η παραμονή στα Ηλύσια χίλια χρόνια διαρκούσε
μετά πήγαινε στον κόσμο και σε άλλο σώμα εισχωρούσε
Η μετεμψύχωση Ελληνική ήταν ιδέα
οι Ινδοί από τον Ηρακλή σε εποχή την πήραν αρχαία
πριν ύδωρ έπινε από την πηγή της Λήθης
την μακάρια ζωή των Ηλυσίων να λησμονήσει
εκεί βρίσκει ο καθείς ό,τι η ψυχή του επιθυμήσει
Πού βρίσκονταν όμως τα Ηλύσια Πεδία;
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λίαν συγκεχυμένη έχουμε πληροφορία
υπάρχει καταπακτή του Άδη στη Βοιωτία
άλλοι τα τοποθετούσαν σε αστέρες απλανείς
μερικοί στην Ισπανία, Ανδαλουσία και Βαλτική
στις νήσους των Μακάρων στα Κανάρια νησιά
ή στην Καραϊβική στην Αμερική κοντά
τέλος μεταξύ Βρετανίας και Εσχάτης Θούλης
εκεί ζούσαν ιχθυοθήρες των ξένων δούλοι
Γράφει στην «Ωγυγία» ο Αθανάσιος Σταγειρίτης
μιά παράξενη πληροφορία που θα μας συγκλονίσει
ομιλεί για ιχθυοθήρες στους Φράγκους υποτελείς
τους ονομάζει «ατελείς»
σήμερα θα τον θεωρούσαν «ρατσιστή»
καθότι σε μέγιστη κατάπτωση ζούμε διανοητική
Οι ιχθυοθήρες τις ψυχές μετέφεραν στον Άδη
τους χειμερινούς μήνες μέσα στο πολικό σκοτάδι
εγείροντο και εφέροντο στον αιγιαλό ασυναισθήτως
σαν κάποιες δυνάμεις να τους ωθούσαν ανεπαισθήτως
κωπηλατούσαν κενά πλοία ξένα
ένοιωθαν βάρος μέγα ωσάν να ήταν φορτωμένα
εν ριπή οφθαλμού όμως έφθαναν
με τα ξένα στο Βρετανικό λιμένα
ένα ημερονύκτιο κράταγε το ταξίδι με
τα πλοιάρια τα δικά τους μέχρι να φθάσουνε στο τέρμα
τι άραγε τούτη η περιγραφή να κρύβει;
Ανθρωπο δεν έβλεπαν κανένα
φωνές όμως στα πλοία και οχλαγοή άκουγαν
ανακατεμένα
κάποιοι τους «επιβάτες» να υποδέχονταν
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τους προσφωνούσαν με το αξίωμα, επάγγελμα,
πατρώνυμο, μητρώνυμο ωσάν κάποιους εξέχοντας
στον ερχομό τα πλοία γίνονταν ελαφρότατα
σχεδόν αβαρή
ταχύτατη στο νησί τους η επιστροφή
Ο Βιργίλιος, Στράβων, Πλούταρχος και Τζέτζης
τις πληροφορίες μας παραδίδουν
όμως κάποιες άγνωστες πτυχές ίσως μας κρύβουν
αν τη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας οι « χριστιανοταλεμπάν» δεν είχαν καταστρέψει
ο κόσμος στον ανθρωπιστικό πολιτισμό θα είχε επιστρέψει
Ηλύσια Πεδία στη Γη δεν θα βρεις όσο κι’ αν ψάξεις
ο Πυθέας (380-310 π.Χ) στη Θούλη πρώτος ανακάλυψε
ο Χίτλερ την Εσχάτη Θούλη δεν την βρήκε
όσο κι’ αν του άρεσε
σήμερα δεν μπορούμε ούτε να ονειρευτούμε
σαν τα κτήνη μας ψηφιοποιούνε
κόλαση η γη με τους «πολυπολιτισμικούς παραδείσους»
ως και την Ομήρου Οδύσσεια πάνε να καταργήσουν
μαυρισμένες και οι ψυχές μας ολισθαίνουν
στην Εσχάτη Θούλη
εξ αιτίας των μεγαλοκροίσων εξουσιαστών που στα
σπάργανα φτιάχνουν το νέο «πατερούλη» (30/12/2020)
ΗΘΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗΣ Η ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑ

Με τη μάσκα που σου φόρεσαν ασφυκτιάς
και στους οφθαλμούς σου έβαλαν ασπίδες
τα σκάνδαλα να μην οράς
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ούτε με του κορωνοϊού τη μάσκα
μπορείς τη βρώμα να μυρίζεις
αυστηρό σου έχουν εγκλεισμό
ολημερίς τη φάτσα τους να ατενίζεις
Η διεθνής εξουσία που «τα πάνθ’ορά»
και η δική μας πρώτη στη διαφθορά
ΛΟΑΤΚΙ τα νήματα κινούν
και κάνεις ότι δεν το ξέρεις;
έρχεται ο ανατολίτης Ερντογάν και σου το λέει
έτοιμος μάλιστα να σου βάλει χέρι
η Δύση και τον κ@λ@ της προσφέρει
μόνο το χρήμα την ενδιαφέρει
Και ο γείτονας συνεχώς σε βιάζει
καθημερινά με αγριοφωνάρες σε τρομάζει
σαν μελλοντικός σουλτάνος σε εξουσιάζει
το γεγονός δεν σε ψυλλιάζει;
Με ηγέτες ηττοπαθείς ‘λελέδες’
ένα ΟΧΙ δεν τολμούν οι «σκερβελέδες»
τους λείπουν οι ‘ ανδρικοί αδένες
για να αντιδράσουν
φοβούνται την εξουσία τους μήπως χάσουν
και τα λεφτά τους
κι’ εσύ παλαμοδέρνεις με τα προβλήματα σου
στη σήραγγα της επίγειας ζωής
ήρθες για να δράσεις και όχι να μονάσεις
έτσι τη χαμοζωή θα την περάσεις;
με τον «εγκλεισμό» σαν κότα στο
κοτέτσι να κουρνιάσεις;
Μιά φορά το ανάστημά σου και συ να δείξεις
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ναι ειρηνικά να επαναστατήσεις
και να μη τους ξαναψηφίσεις
και σαν τους προγόνους μας να ανδραγαθήσεις
Τους άθλους να μιμηθείς του Ηρακλέα
με τον «Προκρούστη» να συγκρουσθείς
και όπως με τη Μέδουσα ο Περσέας
την κομματοκρατία που σε κατατρώει
σαν την Υδρα τη Λερναία
το φόβο σου να υπερνικήσεις
η Δύση έχει από τη διαφθορά παραλύσει
μόνος σου με τον τουρκομογγόλο θα μονομαχήσεις
τουρκολάγνοι και διεφθαρμένοι σε πήρανε φαλάγγι
πρόσεχε τα παιδιά σου υπάρχουν και «ανθρωποφάγοι»
Μόνος κατάμονος τα δίκαια μας θα διεκδικήσεις
με θέληση ατσαλωμένη -όπως το Ισραήλ- να πολεμήσεις
την Ελληνική φλόγα την πατρογονική
να την κρατήσεις αναμμένη
η ανηθικότητα έγινε «πολιτικώς ορθή»
και με το νόμο κατοχυρωμένη
και ο δικαστής να θέλει δεν τον αφήνουν οι πολιτικοί
με αριστερά και δεξιά η ίδια μένει
Άφησε τις ψευδαισθήσεις η Δύση δρυς σαπισμένη
και παραπαίει εξαχρειωμένη
μάθημα δεν σου έγινε η Κύπρος η διχοτομημένη;
αν τους εμπιστευτείς η καταστροφή σου τελεία
του Αιγαίου αν υποστείς την προδοσία
ελεύθερος θα πάψεις να βιώνεις
και θα γίνεις διεθνής παρίας
θάναι χειρότερο αυτό που θα ακολουθήσει
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η Ελλάδα προτεκτοράτο θα καταντήσει
Πανελλήνιος συναγερμός ώρα να ηχήσει
στα ίχνη του ’40 να βαδίσει
και πάλι νικήτρια θα βρει και η Τουρκία ηττημένη
τούτη η χώρα δεν είναι καταδικασμένη
από τους θεούς ευλογημένη
Εχει Ε.Δ υγιείς με φρόνιμα υψηλό και ηθικό
αναπτερωμένο
ο απανταχού Ελληνισμός ενωμένος και
κοντά τους στοιχισμένος
προετοιμασμένος για την υπέρτατη τιτανομαχία
Η αιτία να γράψω τούτες τις σειρές μιά
φωτογραφία, ανησύχησα όταν την είδα
όλοι μαλλιά κουβάρια τα λάγια και τα τράγια
φωτιές έβαλαν τα «λιγνάρια»
κάθαρση ζητάει τώρα η κοινωνία
Έλληνες!! Ηθικά άρρωστη η Δανιμαρκία!!! (22/2/2021)
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Το εμβόλιο να το κάνω ή να μη το κάνω;
μιά ερώτηση που συνεχώς επαναλαμβάνω
σαφή απάντηση από κανένα όμως
δεν λαμβάνω
Κι’ αν πεθάνω κανείς δεν θα με αναστήσει
αν πάλι δεν το κάνω ο κορωνοϊός θα με κολλήσει
και τότε θα τρέχω και δεν θα φθάνω
με το εμβόλιο ίσως τον προλαμβάνω
Δεν θα μπορώ να αναπνεύσω
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μόνος στην κλίνη μου και όσο αντέξω
ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό θα βλέπω
μπαμπουλωμένοι οι γιατροί και οι νοσοκόμες
φαγητό δεν θα φέρνουν οι τραπεζοκόμες
καθότι διασωληνωμένος
με πυρετό και εξασθενημένος
Κι’ αν το κάνω ποιό το όφελός μου;
εγγύηση δεν μου δίνει η φαρμακευτική
και ο γιατρός μου
μήπως κλήρο πρέπει να ρίξω;
και να το παίξω στα ζάρια;
θα το κάνω αν φέρω άσσους
δεν θα το κάνω αν φέρω εξάρια
Κι’ αν μου βγούνε ντόρτια;
και δω ανάποδα τα χόρτα;
Κι’ αν φαγούρα νοιώσεις
και αναφυλαξία σε αλώσει
ουδείς για θάνατο και βλάβες θα σε αποζημιώσει
ποιος από το μαρτύριο της φαγούρας θα σε γλυτώσει;
Ισχυρίζονται ότι η επιστήμη έχει συνωμοτήσει
ο ολιγάρχης τρελά να τα οικονομήσει
μόνο με αόριστες ενδείξεις
χωρίς χειροπιαστές αποδείξεις
με τους διαφωνούντες πως να συμφωνήσεις;
Μήπως βλέποντας και κάνοντας το καλύτερο;
στα της υγείας στα νοσοκομεία
όμως τρέχουμε το ταχύτερο
Επομένως αξίζει να το κάνω
την επιστήμη εμπιστεύομαι και με το πάρα πάνω
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όχι τον ψευτογιατρό ή τον τσαρλατάνο
στο κάτω της γραφής υπερ της επιστήμης
αξίζει ακόμη και να.... πεθάνω
οι κίνδυνοι λιγότεροι από το να πετάξεις με αεροπλάνο
συμφωνείς Στέργιο και Θάνο;
Εγώ φίλοι μου θα το κάνω
σας πληροφορώ το έκανα και δεν πέθανα
και αισίως το Μάιο στα 93 φθάνω (26/12/2020)
ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΦΑΝΟΥΛΑ...

Και χρόνια πολλά
μεγάλη να γίνεις με γκρίζα μαλλιά
γιατρίνα εσύ να γίνεις
ο κόσμος να μη πονά
καλοκαίρια να ζήσεις πάρα πολλά
μεγάλη η χάρη να γίνεις και γριά
να μη γεράσεις και να μείνεις νιά
Φανούλα να τα εκατοστίσεις
και να μεγαλουργήσεις σε ούλα
να χαίρεσαι τον πατερούλη σου
και την ωραία σου μανούλα
άσπρα χιόνια να ρίξεις στα μαλλιά
καλές σπουδές να κάνεις πολλά νάχεις μυαλά
εργατική πάντα νάσαι στα μαθήματα σου
να τιμήσεις και να υψώσεις τη γενιά σου
τύχη να έχεις και όλα να πάνε καλά
με αισιοδοξία και πατριωτική ματιά
πρώτα όμως να απαλλαγούμε από τούτο το φονιά
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Εκάς κορωνοιέ φύγε μακριά
τη ζωή εμείς αγαπάμε και τη χαρά
σου δίνω την ευχή μου Φανούλα και της γιαγιάς
Με αγάπη στην εγγονή μας τη γλυκιά
Ο παππούς και η γιαγιά (2/3/21)
Ο «ΗΡΩΙΚΟΣ» ΜΑΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑΣ

O «ηρωικός» μας Κουφοντίνας
αρχιδολοφόνος της Αθήνας
εκρηκτικό φτιάνει πάλι κλίμα
και αδικημένο παριστάνει θύμα
παλιά με το 45ντάρι
τώρα μολότοφ ρίχνουν με το ‘ τσουβάλι’
Ελεύθερος να ζήσει ζητά στον Ωρωπό
τα θύματα του δεν τα ρώτησε
στο σκοτεινό τον τάφο
και αναιδέστατα προκαλεί το κοινό
τους νόμους στα παλιά του υποδήματα
να βάλει από κάτω
η εκδίκηση της αναρχοαριστεράς κρύο
τρώγεται πιάτο
Αθώους σκότωνε με αφροσύνη
μέγιστη στις μάνες προκάλεσε οδύνη
αν έξω τον βγάλει η δικαιοσύνη
τότε η ‘ Νέμεση’ Ερινύα θα γίνει
και από προσώπου γης θα τον αποκτήνει
Όσο μπορώ εγώ τα ναζιστικά εγκλήματα
να συγχωρήσω
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την εκτέλεση του πατέρα μου με μονοκονδυλιά να σβήσω
μιά μάνα με πέντε ορφανά χωρίς πατέρα
πρόσφυγες στη κατοχική Αθήνα
μας πλάκωνε η πείνα και η φοβέρα
άλλο τόσο και οι συγγενείς των 11 θυμάτων
χάρη δεν δίνουν σ’ αυτό το τέρας
και ας τσιρίζει η αναρχοαριστερά των εκτρωμάτων
Αντί ειλικρινή συγνώμη να ζητήσει
το εγκληματικό του παρελθόν να αποκηρύξει
και πατριωτική στάση να τηρήσει
στους ‘μπαχαλάκηδες’ εθνομηδενιστές
τον αγώνα του έχει στηρίξει
και πόλεμο κατά της πατρίδας έχει κηρύξει
η αναρχία πάνω από την Δημοκρατία να επικρατήσει
Αν είχε ελάχιστη συνείδηση και τύψεις
έπρεπε να είχε προ πολλού αυτοκτονήσει
ούτε το θάρρος είχε από τα θύματα του
συγνώμη να ζητήσει και να ανανήψει
παρά ζητάει η κοινωνία να τον ανταμείψει
Βλάβη μεγίστη τότε και τώρα
προξενεί στην πατρίδα
τότε με το ‘ άφαντο’ ρεβόλβερ
τώρα με εκρηκτικά και «κροτίδα»
σκόρπισε δάκρυα, έκλεισε σπίτια και την ελπίδα
τέτοιο αμετανόητο εγκληματία δεν ξαναείδα
Σύμβολα ποτέ δεν έγιναν οι στυγεροί εγκληματίες
όσο κι’ αν το επιθυμούν οι «αναρχο-φασιστικές
συμμορίες»
με αυτούς ασχολούνται οι διεθνείς αστυνομίες
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και οι νόμοι
κάλλιο να το αντιληφθούν
πριν τους πιάσουν οι αστυνόμοι
η τραγωδία της 17Ν στο τέλος της φθάνει;
ο αρχιδολοφόνος την «κάθαρση» ο ίδιος να κάνει
πριν πεθάνει (27/2/2021)
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ;

Τον κόσμο ρώτησα να πληροφορηθώ
χωρίς φόβο, πάθος και δισταγμό
ποιόν εκτιμούν το μεγαλύτερο εχθρό μας;
ποιος ανεπανόρθωτες καταστροφές προξένησε
στο ιστορικό παρελθόν μας;
Οι πιο πολλοί μου είπαν ο Τούρκος
γενοκτόνος, τραμπούκος και πρωτόγονος σαν κτήνος
μόνο το τυφέκι σέβεται εκείνος
άλλοι το Σλάβο- Ρώσο είπαν και τον Αλβανό
αρκετοί μου απάντησαν ο Γερμανός
κτηνώδης αλλά και εκδικητικός
από την εποχή του Αλαρίχου ως την Κατοχή
‘τζάμπα μάγκας’ αυτός εγκληματεί
ελάχιστοι τον ύπουλο Ιταλό θυμήθηκαν
κάποιος μου έγνευσε τον «Οβριό» Ισραηλινό
παρά τα αντίθετα συστήματα ιδεών
κάτι έχουμε πολύ κοινόν
του Ισλάμ ο φόβος μας ενώνει και τους δυό
για τους αριστερούς είναι οι Αμερικανοί
παρότι λίαν γαλαντόμοι και φιλικοί
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στην Κυπρο λίαν εχθρικοί
στον Αττίλα την παρέδωσαν προδομένη
και οι βαρβάροι την κατέστησαν διαμελισμένη
τέλος ο Εγγέζος στο «διαίρει και βασίλευε»
όταν εμείς κοιμόμαστε το διαμελισμό της Κύπρου
αυτός μαγείρευε
Εγώ ένα εχθρό φοβήθηκα πιό πολύ
την Έριδα, το Διχασμό
όλων των άλλων υπερτερεί
Από παλαιά μας τρώει τα σωθικά
από τον Πόλεμο τον Τρωικό
αργότερα μας έλειωσε και στον Πελοποννησιακό
αν αυτός δεν είχε γίνει
Αθήνα και Σπάρτη ισχυρές θα είχαν μείνει
τους Ρωμαίους θα νικούσαν
και τον κόσμο σήμερα θα κυβερνούσαν
Ο κόσμος Ελληνικός θα είχε γίνει
και η επιστήμη άλματα θα είχε κάνει
η θεοκρατία θα είχε πεθάνει
η Δημοκρατία θα είχε παγιωθεί
όχι όπως τώρα κουτσουρεμένη και λειψή
από τον πρωτογονισμό θάχε βγει η η οικουμένη
και θα είχαμε μπει στο «εύ ζην»
Η Μικρασιατική Καταστροφή δεν θα είχε συμβεί
η απέναντι Ιωνία θα παρέμενε Ελληνική
Ο εμφύλιος σελίδα ζοφερή και αποφράδα
τα σωθικά έφαγε της Ελλάδας
μιά δράκα ξενοκίνητοι εθνομηδενιστές
με ιδεοληψία της ουτοπίας του προχθές
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με τα όπλα κίνησαν για την εξουσία
το πολίτευμα ν’ αλλάξουν δια της βίας
να μας μετατρέψουν παραλίγο σε Σοβιετία
του προλεταριάτου δηλαδή δικτατορία
Της φυλής μας τα οράματα έκαψαν
τα εθνικά μας δίκαια οι ισχυροί τα ξέχασαν
ο Στρατός μας τους νίκησε στο Γράμμο και στο Βίτσι
αυτοί ρεβανσιστές δεν το έχουν «συγχωρήσει»
παρέδωσαν στους Σκοπιανούς «πανωπροίκι»
τη Μακεδονία μας
και την πανάρχαια και ένδοξη ιστορία μας
την εθνική συνείδηση στο διεθνισμό έχουν πουλήσει
και τώρα στη Νέα Τάξη του Σόρος έχουν προσχωρήσει
Παρότι ο λαός στη γωνία τους έχει τοποθετήσει
με ακραίες αλητοσυμμορίες έχουν συμμαχήσει
αντάρτικο κάνουν των πόλεων
πανό έβαλαν ακόμη και επί της Ακροπόλεως
«Νεο-γενίτσαροι» στη Νέα Τάξη παραδομένοι
από την «Παγκοσμιοποίηση» βαθιά διαβρωμένοι
αναρχο-αριστεροί φασίστες φανατισμένοι
με μπαζούκας και μολότοφ οπλισμένοι
κατά της Δημοκρατίας σήκωσαν χέρι
Όμως αυτή δεν εκβιάζεται ούτε εκφοβίζεται
από το ανθελληνικό «ασκέρι»
δύναμη της η Λαϊκή Κυριαρχία
Τώρα να βιάσουν θέλουν τη Δημοκρατία και Δικαιοσύνη
ο αρχιδολοφόνος ελεύθερος να μείνει
οι «μπαχαλάκηδες» ελεύθεροι θα δρουν
αν τούτο γίνει
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και η Δημοκρατία θα κοντύνει
σε αναρχία πάνε να μας ρίξουν εκείνοι
Σύμπνοια και ενότητα ο λαός ζητάει
ο εθνικός Διχασμός μόνο τον εχθρό βοηθάει
τα « εκτρώματα » ο λαός δεν τα πάει
ούτε δέχεται το βιασμό των νόμων
η Δημοκρατία πολίτευμα φασιστών θα καταντήσει
και παρανόμων
Ποιος κινεί τα νήματα για τον Κουφοντίνα
και Λιγνάδη;
αντί με τα εθνικά μας θέματα τα μίντια
πρωί και βράδυ με αλλότρια στο σκοτάδι
Κύπρος και Αιγαίο δεν πειράζει ας πάνε στον....Αδη
των οικιών ημων εμπεπρυσμένων ο πολιτικός
κόσμος....άδει
Ο εθνικός μας διχασμός από τη Βουλή εκπηγάζει
και το λαό δηλητηριάζει
παντού «διαίρεση» και «πολυτεμαχισμός»
στη γλώσσα, ιστορία, στης Διασποράς τον Ελληνισμό,
στη θρησκεία, στα Εθνικά Θέματα και στον Πολιτισμό
ακόμη και στην Υγεία, Παιδεία και Εθνική Οικονομία
εδώ θα έπρεπε να υπάρχει σχετική ομοφωνία
αν όμως είχαμε το «Σύνταγμα Καποδίστρια»,
όπως η Ελβετία, η κατάσταση θα ήταν αλλιώς
Έλληνες πατριώτες ΕΝΩΘΕΙΤΕ!! μόνο έτσι θα πάμε εμπρός
Ο τρισκατάρατος Διχασμός της Ελλάδος ο εχθρός
(6/3/21)
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Ο ΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Δίας και Ποσειδώνας κατά την αρχαιολογία
μεταμφιεσμένοι και οι δυο βρέθηκαν στη Βοιωτία
συναντούν εκεί τον παλιό ήρωα Υριέα
ο καημένος ολομόναχος ζούσε χωρίς παρέα
στους ξένους πρόσφερε θερμή φιλοξενία
χωρίς να ξέρει ότι πρόκειται για τον Ποσειδώνα και το Δία
Πάνω στη συζήτηση τους είπε τον καημό του
θα πέθαινε χωρίς διάδοχο του
οι θεοί τον ευσπλαχνίστηκαν και αντί ευχαριστίας
ένα βρέφος βρέθηκε την επομένη μπροστά στον κήπο
της οικίας
Ωρίων το βρέφος ονομάσθηκε
από τον Υριέα ανατράφηκε
έμπειρος έγινε μηχανικός και ναυτικός
ήταν και μανιώδης κυνηγός
η φήμη του παντού έγινε γνωστή
από τον Ποσειδώνα με ναυτοσύνη είχε προικιστεί
πάνω στη θάλασσα ο Ωρίων περπατούσε
και σαν ψάρι κολυμπούσε
Ήταν και πολύ ψηλός
όταν στη θάλασσα περπατούσε
βρεχόταν κάτω από το μηρό
Νυμφεύθηκε την πανέμορφη Σίδη
με την Ηρα για το κάλλος της ερίζει
από ζηλοτυπία στον Άδη η θεά τη βυθίζει
Ο Ωρίων στη Χίο πάει να κυνηγίσει
εκεί την κόρη του βασιλιά Οινοπίωνα
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Μερόπη θα συναντήσει
Κεραυνοβόλα θα την ερωτευθεί
και σε γάμο θα την ζητήσει
Ο Οινοπίων διστάζει και δεν το αποφασίζει
ο Ωρίων υπόσχεται «λαγούς με πετραχείλια»
να ξεκαθαρίσει από τη Χίο τα θηρία και τα φίδια
τελικά τον άθλο αυτοβούλως θα πραγματοποιήσει
χωρίς ο Οινοπίων να το ζητήσει
αλλά δεν μπόρεσε και πάλι να τον μεταπείσει
Μια νύχτα που ήταν μεθυσμένος
σπάει τη θύρα του θαλάμου της Μερόπης
τα χείλη της που έσταζαν σορόπι
και καθώς ήταν ξαναμμένος έρωτα έκανε με μένος
κατά την αυγή καθώς ήταν κοιμισμένος
ο Οινοπίων με κάποια σκόνη τον τυφλώνει
και στην ακτή τον απιθώνει
Κατά το χρησμό ο Απόλλωνας θα τον γιατρέψει
προς ανατολάς αν πορευτεί
ήχους ακούει από του Ηφαίστου το εργαστήρι
και στη Λήμνο θα τρέξει
του Ηφαίστου το δούλο Ηνδαλίωνα αρπάζει
και στους ώμους του τον ανεβάζει
στον Απόλλωνα να βρει το φως του τον προστάζει
να τον πάει σαν ο Ηλιος το φως του φέξει
στη θάλασσα βαδίζει με τον οδηγό του
ο Ηνδαλίων τον προσανατολίζει στο ναό του
ο Απόλλων με πνεύμα τον φωτίζει
και η όραση του ξαναγυρίζει
Αμέσως στη Χίο θα γυρίσει
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τον Οινοπίωνα ψάχνει να συναντήσει
τον έχουν κρύψει και δεν τον βρίσκει
αμέσως φεύγει για την Κρήτη
από εκεί πάει στη Σικελία
το λιμάνι της Ζάγκλης στη Μεσσήνη κατασκευάζει
και το τέμενος του Ποσειδώνα επισκευάζει
Περί του θανάτου του πολλές οι εκδοχές
καθώς ήταν γόης και κατακτητής
τον ερωτεύονταν καλλονές ακόμη και θεές
η Αρτεμις μαζί του ήταν τρελά ερωτευμένη
θανάσιμα τον ζήλευε και για όλα ήταν αποφασισμένη
την Ούπι των Υπερβορείων στη Δήλο είχε βιάσει
ιέρεια του Απόλλωνα με τα δώρα μόλις είχε φθάσει
στην Αρτεμι έφερε πολύ θυμό
θανάσιμα τον τόξευσε στο νερό
καθώς κολυμπούσε στην Τανάγρα
η θάλασσα εξέβρασε το πτώμα εκείνου του ωραίου άνδρα
καθώς η ψυχή του στο σύμπαν ανέβαινε σαν περιστέρι
η Αρτεμις τον έκανε αστερισμό,
Ωρίων το όνομα φέρει
και τη νύχτα φέγγει σαν φωτεινό αστέρι
το ξίφος του κληρονόμησε ο Πηλέας
μετά το πήρε ο Αχιλλέας
τελικά στον Πύρρο βασιλιά της Ηπείρου
θα καταλήξει
Ο θρυλικός Ωρίων τη ζωή του έντονα είχε ζήσει
είπαν ότι ήταν γιός του Ποσειδώνα
εκ του συμπαντικού Διός πήρε το δια-λογισμό
και τον αγώνα
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την ομορφιά και την κλοπή από τον Ερμή
είχε μοναδικά χαρίσματα σπάνια στη γη
ο τάφος του ως πρόσφατα εσώζετο κατά τον Παυσανία
στην πατρίδα του ετάφη τη Βοιωτία
Παιδιά του ο Δρίαντας και δυο κόρες
οι πανέμορφες παρθένες Μητιόχη και Μενίππη
με τη μητέρα τους διέμεναν στις Θήβες
είχε και δύο παλλακίδες τη Δίρκη και Λυρίκη
Και τότε είχε πέσει φονικός λοιμός
όχι δεν ήταν κορωνοϊός
τότε δεν είχαν εργαστήρια ιούς να « ξαμολύσει »
ούτε και εμβόλια να φτιάξουν
οι εταιρείες η ελίτ για να πλουτίσει
Πως όμως την πανδημία ν’ αντιμετωπίσουν;
κατά το χρησμό δύο παρθένες έπρεπε να θυσιάσουν
μόνο έτσι τον φονικό ιό οι θεοί θα παύσουν
καμία όμως δεν προσήλθε στο θυσιαστήριο
οι κόρες του Ωρίωνα από πατριωτισμό
εθελόντριες παρουσιάσθηκαν και οι δυό
στης πατρίδος το προσκλητήριο
Εξέτεινε η πρώτη τον τράχηλον στο βωμό
η δε άλλη την προλαμβάνει
και οικειοθελώς πρώτη το κεφάλι βάνει και εσφάγη
Καθώς γινόταν η καύση των σορών
εκ της πυράς εξήλθε το φάσμα δύο εστεμμένων νεαρών
για την ανάσταση του γένους των νεκρών κοριτσιών
τους ονόμασαν «Στεφάνους»
αλληγορείται ότι μεταμορφώθηκαν σε αστέρες
και ανήλθαν στους αιθέρες επάνω
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ψηλά στον ουρανό
τους ονόμασαν δε «κομήτες» στον Ορχομενό
Ωρίων είναι ο καθένας, εσύ, εγώ
ο άλλος, ο μεγάλος και ο Ενας
ο πολυπράγμων δυτικός
ο ελεύθερος, δραστήριος και ορμητικός
ο πολυμήχανος ερωτικός και θαρραλέος
που αποζητά να είναι αθλητικός και ωραίος
ο διψασμένος για δόξα και για χρήμα
της επιτυχίας θηρευτής που συχνά πέφτει θύμα
με τα προτερήματα του και τα ελαττώματα του
όχι ο «άγιος» και μοιρολάτρης της ανατολής
με τα θεοκρατικα «ινδάλματα» του
Αυτός πέφτει σηκώνεται και προχωράει
ακολουθάει το δρόμο που τούταξε η Ειμαρμένη
στάσιμος και αδρανής δεν μένει
ούτε από τη θεία πρόνοια όλα τα περιμένει
Εμπόδια του βάζουν οι ισχυροί
και αυτός τα υπερπηδάει και τα υπομένει
τον αδικούν του χρήματος οι «κροίσοι »
και οι θεοί ακόμα τον κυνηγούν
κι’ αυτός σαν πρόβατο τους προσκυνάει
και οι ιερείς τον τυφλώνουν να μη βλέπει
για γνώση στον Απόλλωνα προστρέχει
Μόνο με το πνεύμα ξέρει ότι θα γιατρευτεί
αυτό θα τον βγάλλει από το πυχτό σκοτάδι
τον «κορωνοϊό» που έχει μέσα του να υπερβεί
μάχεται και μοχθεί πρωί και βράδυ
Κάνει και ανθρωποθυσίες
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παλιά σε βωμούς τώρα στις εκκλησίες
για να σταματήσει τους λοιμούς με μάσκες
και εμβολιασμούς
και τους λιμούς που θα ενσκύψουν;
με τους πολέμους και τους εξοπλισμούς που θα του ρίξουν
καθότι τον εξουσιάζουν
εκεί δεν αυθαδιάζουν για την πατρίδα τους πολεμούν
και τον εχθρό τρομάζουν
σφίζει στη δύση η ζωή άλλοι για ευζωία
άλλοι για την επιβίωση και όλοι για την ευτυχία
μιά θαυμαστή αναρχία που στο βάθος φέρνει αρμονία
λίγο φροντίζουν την υγεία
Ο κόσμος μιά ασύμμετρη κυψέλη αταξίας
που προσπαθεί να βρεί ισορροπία
Και όταν της επιτυχίας πιάσει το κέρας
«ιερόν» γίνεται «τέρας»
στον ουρανό τον ανεβάζουν και τον κάνουν
μετά θάνατον «αστέρα»
Ολα τα πρότυπα τα δώσαμε στη Δύση
ελάχιστα κρατήσαμε σαν αναμνήσεις
και η Δύση αντί ευγνωμοσύνης χολή μας δίνει
Ωρίων ο κάθε πολίτης της φύσης
(8/12/20)
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ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ: ΤΗ ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΤΕ

Το μαρτύριο του Τιτάνα Ατλαντα αιώνιο
αγόγγυστα στους ώμους του βαστάζει την υδρόγειο
επτά θυγατέρες απέκτησε σύμφωνα με την προϊστορία
γεννημένες εν Κυλλήνη Αρκαδίας
Αλκυόνην, Αστερόπην, Ηλέκτραν, Κελαινώ, Μερόπην,
Μαίαν και Ταυγέτην
ο Ατλας της υφηλίου θεωρείται ευεργέτης
Την μεν Στερόπην νυμφεύθηκε ο Οινόμαος
βασιλιάς της Πίσσας Ηλείας,
γιός της Αρπίνας και του Άρη
η αγάπη προς την κόρη του Ιπποδάμεια τον είχε
συνεπάρει
δεν άφηνε νέο να τελέσει μαζί της αρραβώνες
τους μνηστήρες φόνευε σε αρματικούς αγώνες
Ο Σίσυφος ο βασιλιάς της Εφύρας
νυμφέφθηκε την Μερόπη
αργότερα η Εφύρα ονομάστηκε Κόρινθος
βαθιά ιστορία κρύβουν τούτοι οι τόποι
Εκ της Κελαινούς ο Ποσειδών γέννησε τον Λύκον
τον έστειλε στων Μακάρων κάποια νήσο
κατά τον Ησίοδο τα νησιά ήταν των «ηρώων ολβίων»,
δηλαδή των ευτυχισμένων ανδρείων
ώστε γνώριζε ο Ησίοδος τον Ατλαντικό τον
μεμακρυσμένο;
μυστήριο δεν είναι αυτό κρυμμένο;
ασφαλώς ήξερε και για τη Σχερία
μεγάλες αλήθειες κρύβει η μυθολογία
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ο Ηρακλής πρώτος διέπλευσε τον Ατλαντικό
και πήγε στην Αμερική
Οι θαλασσοπόροι δεν πεθαίνουν καν
αιώνια ζουν στων Μακάρων τα νησιά
Αζόρες, Κανάρια, Μαδέρα, Νήσοι Πράσινου Ακρωτηρίου
και άλλα μικρά
στον «Ωκεανόν τον βαθυδίνην»
κάθε πόνος αποδρά και κάθε οδύνη
ήξεραν και της Καραϊβικής τα μέρη
στην Αμερικανική ήπειρο να τους φέρει
Ο «δυτικός ωκεανός» από τον Ατλαντα
ονομάστηκε «Ατλαντικός»
εκεί βρισκότα και η προϊστορική "Ατλαντίδα»
το μέγα κράτος του Ποσειδώνα
πριν ανεγερθεί ο Παρθενώνας
μετά τον καταποντισμό της Αιγηίδας
Πρώτος ο Ηρακλής πέρασε τις Ηράκλειες στήλες
και στης Αμερικής έφθασε τις πύλες
οι Αργοναύτες φόρτωναν χρυσό και χαλκό
στα νησιά της Καραϊβικής έκαναν σταθμόν
προς ανεφοδιασμόν
Το έδαφος των γόνιμο τα δένδρα έδιναν
τρις φορές καρπό το χρόνο
οι «όλβιοι» ζούσαν εκεί χωρίς φόβο και φθόνο
οι κακοί ρίχνονταν στον Τάρταρο
κάτω από τη Γη τον εννοούσαν
οι πρόγονοι μας στον Ειρηνικό και Ινδικό
τον Τάρταρο τοποθετούσαν
Ο Ατλας στους ώμους του την υδρόγειο κρατάει
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η αναπαράσταση την παγκόσμια κυριαρχία του
Ελληνισμού αλληγορεί και την Ελλάδα την τιμάει
ολόσωμος ο ανδριάντας του στη Νέα Υόρκη στέκει
ελάχιστοι-ακόμη και Έλληνες-γνωρίζουν
τον συμβολισμό που έχει
Οι κόρες του Άτλαντα έκλεβαν τα «χρυσά μήλα»
μεταλλεύματα φόρτωναν στα πλοία
τη φύλαξή τους στις Εσπερίδες και στο Λάδωνα
ανέθεσε η Ήρα
ο Λάδων ήταν δράκοντας με εκατό κεφάλια
γιός του Τυφώνα και της Έχιδνας που δεν λύγιζε
με παρακάλια
Ατλαντες υπήρξαν τρεις:
όλοι του Ατλαντικού έγιναν βασιλείς
ο πρώτος γιός του Ιαπετού και της Κλειμένης
οι Τιτάνες που στράφηκαν ενάντια στο Δία
βγήκαν όλοι ηττημένοι
αυτοί στα έγκατα του Αιγαίου είναι μπαζωμένοι
και προκαλεί ο Εγκέλαδος σεισμούς και καταποντισμούς
(οι Τούρκοι βάρβαροι είναι αφηνιασμένοι
στο Αιγαίο μας προκαλούν τελικά κι’ αυτοί θα βγουν
ηττημένοι
από την Ευρώπη κυρώσεις η Τουρκία περιμένει
η χώρα των τουρκομογγόλων είναι χρεοκοπημένη)
Ο δεύτερος Ατλας γιός του Ιαπετού και της Ασίας
πολύ παλιά ιστορία πολλές χιλιετίες έχουν περάσει
μύθοι και γενεαλογίες έχουν ξεθωριάσει
αλλά η αλήθεια είναι μία
Έλληνες οι Ατλαντες εξ Αρκαδίας
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Ο τρίτος Ατλας γιός του Ποσειδώνα και της Κλειτούς
ο πατέρας του βασιλιά τον έχρισε όλου του Ατλαντικού
γι’ αυτό και για άλλα τον «καταραμένο» Έλληνα μισούν
όποια πέτρα στην υδρόγειο σηκώσουν
από κάτω θα τον βρούν
αρχιτέκτονας του ανθρωπιστικού πολιτισμού
οι αγαθοί και οι πολιτισμένοι τον αγαπούν
οι βάρβαροι θανάσιμα τον μισούν
Οποία ειρωνεία!! του σήμερα και χθες
γονατιστό στους γιδοβοσκούς το κράτος
το μεγαλοπρεπές
τείνει προς εξαφάνισιν το έθνος το πολυπληθές
αυτό που κυριάρχησε στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό
επάνδρωσε τις κοινωνίες τις δυτικές με το ιχώρ των θεών
και τώρα έτοιμο να πέσει στο γκρεμό
δίχως οράματα προοπτική και παγκόσμιο σκοπό
και όλα αυτά γιατί στερήθηκε τον πατριωτισμό
άνευ όρων παραδόθηκε στον υλιστικό χρηματισμό
και στον ξενοκίνητο μαρξισμό
Αδύνατες οι πλάτες του για το βαρύ φορτίο
βοήθεια εκλιπαρεί από «συμμάχους» «εταίρους»
και γίνεται γελοίο
χλευασμούς εισπράττει και λόγχες εχθρών και εγχωρίων
Έλληνα! Αν τα πατρώα νάματα τοποθετείς στο υπόγειο
πως να κρατήσεις στα ατροφικά σου χέρια την υδρόγειο;
ξέκοψες από του διαχρονικού Ελληνισμού το ζώδιο
και της διχόνοιας σε κατατρώει το μικρόβιο
Η άχρηστη γενιά του πολυτεχνείου σε ποδηγετεί
τα αριστουργήματα του Ικτίνου & Φειδίου ποδοπατάει
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τη δημοκρατία του Περικλή ασεβεί και πονάει
των ηρώων μας προσβάλλει την τιμή και τη μνήμη
βράζει το αντεθνικό καμίνι με τον αναρχο-εθνομηδενιστή
να μας μολύνει τα κόμματα αναδίδουν πτωμαΐνη
και η Ελλάδα παρά τις τελευταίες προσπάθειες ενδίδει
για το «τάλαρο» το κατεστημένο την προδίνει
ποτέ δεν απέκτησαν Ελληνική συνείδηση
και εθνική ευθύνη
μόνο οι Ε.Δ στου καθήκοντος τη δίνη
εν πολέμω και εν ειρήνη
φραγμό βάζουν στον προελαύνονα «μουεζίνη»
Δεν τους συγκλόνισε η λάμψη του Ελληνικού κλέους
συσσώρευσαν φορτία αστρονομικού χρέους
απεργίες, προλεταριάτα, ΜΚΟ, κρατικοσυνδικαλισμός
και βόλεμα στους ημετέρους
έμπασαν λαθρομετανάστες απρόσκλητους «συνεταίρους»
τον Ελληνικό πληθυσμό τώρα αλλάζουν επι του πρακτέου
Πως ν’ ανθίσουν Ατλαντες στη λεηλατημένη χώρα;
από χώρα την κατάντησαν «χώρο»
και του εγκλήματος ενδοχώρα
όπως με τη «Μακεδονία» έτσι και με το Αιγαίο τώρα;
Κι’ αν παρουσιαστεί κάποιος «Ατλαντας»
τον κάνουν να λακίσει
κι’ αυτός μαύρη πέτρα θα ρίξει στην άγια μας χώρα
Ατλάντιοι!!! τη μάνα Ελλάδα στηρίξτε
τη δύσκολη ώρα
(30/11/2020)
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΥΓΩ;

Καλά κάθομαι γιατί να φύγω;
τόσο κόπο έκανα από τον πύργο μου
να ξεφύγω
στο λόττο κέρδισα τούτο το παλιό «σπιτάκι»
αλλά τα εν οίκω μη εν δήμω
ήρθα για να μείνω
σαν δεν ντρέπεσθε λιγάκι;
Στις εκλογές μεγάλη έπεσε νοθεία
και οι νεκροί ψήφισαν από τα νεκροταφεία
κραυγαλέες έγιναν «ματσαραγκιές»
και οι αντικειμενικοί το παραδέχονται αναλυτές
ψήφισαν τα δένδρα ακόμη και οι μηλιές
μεγάλης έκτασης έγιναν κλοπές
και ο Ερντογάν θα τις ζήλευε τέτοιες εκλογές
Ο «κόφτης» της CIA τα δικά μου κλάδεψε ποσοστά
υπέρ του Joe ψήφους έρριξε με τα κιλά
εκλογές χωρίς ημερομηνία λήξης
όπως στη Ρουάντα και στο Μπουρούντι
άγρια θύμιζε δύση
«Τραμπούλη» διαλογίζεσαι εσφαλμένα
και σαφώς απαρχαιωμένα
στα αρχεία των απόκρυφων στοών πάντα τούτα
είναι γραμμένα
η « Αμερικανική Δημοκρατία » πρέπει να αναμορφωθεί στα
νεοταξικά δεδομένα
ως τώρα κυβερνούσε η αμερικανική ολιγαρχία
τώρα όμως από τα παρασκήνια κυβερνά η διεθνής μαφία
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του χρήματος της Wall Street των μεγαλοτραπεζιτών
και στο βάθος το νεοταξικό υπεκράτος των σιωνιστών
δικτατορία έχει επιβληθεί στους λαούς με μαεστρία
μέσω του κορωνοϊού την επιδημία
το αστρονομικό χρέος άνω των 225 τρις $
να εισπράξει επ’ ευκαιρία η ολιγαρχία
Εγώ ο Μπάιντεν της παγκόσμιας υπερκυβέρνησης
είμαι η φωνή
την ύστατη σου δίνω Ντόναλντ συμβουλή
κάνε πέρα για να μην έχεις την τύχη του Τσαουσέσκου
μη βρεθείς κρεμασμένος στο κλαρί κάποιου πεύκου
Ο,τι επιθυμεί της CIA ο προγραμματιστής
η κάλπη βγάζει
κουκιά της βάζεις φασόλια αυτή βράζει
και εσύ εκτός τόπου και χρόνου
για νοθεία κραυγάζεις;
επιτέλους σταμάτα να αυθαδιάζεις
Η δημοκρατία πολύ έχει ξεπέσει
δεν είδες οι δικτατορίες τα πάντα έχουν κυριεύσει;
την Κίνα πάμε να ανταγωνιστούμε που έχει προοδεύσει
Όλα τώρα αλλάζουν γεύση
όλοι σαν «Κινέζοι» στο εξής θα ζουν και
όλοι του χρέους θα φορέσουν το «φέσι»
είδες ο φίλος σου Ερντογάν που σε έχει προδώσει;
το κεφάλι του για να σώσει;
Αν φτιάξεις και συ μιά χούντα;
όπως ο λαθρο-διακινητής αρχιναρκέμπορος
της αφγανικής «φούντας»
δεν θα προλάβεις να την τελειώσεις
Τώρα μάζεφτα και όπου φύγει-φύγει
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αλλιώς ο γερανός στο ΧΥΤΑ
θα σε αδειάσει σαν σκουπίδι
θάσαι τυχερός αν το κεφάλι σου γλυτώσεις
στη φυλακή κατά τα φαινόμενα θα λειώσεις
και σκέπτομαι τη Μελανία που θα βαλαντώσει
Γι’αυτό σε συμβουλεύω φύγε με το καλό
και’ εγώ μη νομίζεις Ντόναλντ είμαι προσωρινός
η Καμάλα θα με αντικαταστήσει λίαν προσεχώς
η «Αμερικανική Μπανανία» πάσχει από «κορωνοϊό»
δυο προέδρους δεν χωράει ο Οίκος ο Λευκός
και ο νέος ένοικος είμαι εγώ ο Τζό/Υ.Γ Κύριε. Πρόεδρε καίτοι
εμάς δεν μας βόηθησες για το θάρρος σου σε
τιμώ(14/11/2020)
ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΛΑ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ
ΚΥΡ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΟΥ
ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΑ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΟΖ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΟΥ;
ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΛΑ….Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΣΑΝ ΛΑΓΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΟ
ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΟΥ;
ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΦΟΒΙΚΑ ΠΗΡΕ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ;
ΩΣΤΕ « ΕΘΝΙΚΙΑ» ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 12Ν.Μ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΜΑΣ ΥΔΑΤΑ;
ΤΟΥΣ «ΝΤΟΚΟΥΣ» ΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ
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ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
«ΤΟΥΡΚΟΣ» ΕΓΙΝΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ
ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΟΛΟ ΔΕΞΙΑ
ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΠΙΚΡΑ
ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (26/10/2020
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Ή ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ;

Ένα Έθνος χωρίς οράματα
νέοι αδιάφοροι θα έλεγα για κλάματα
αν δεν υπήρχαν οι Ε.Δ και οι νέοι στην ξένη
που κάνουν θαύματα
μια πατρίδα περικυκλωμένη
σαν μπαλαρίνα στους ισχυρούς περιστρεφομένη
με γενοκτονίες και μνημόνια αποδεκατισμένη
με συνοριακή γραμμή αμφισβητουμένη
από γείτονες απειλουμένη
ανοχύρωτη και πανταχόθεν εκτεθειμένη
τις «κόκκινες γραμμές» ο ισλαμοναζιστής διαβαίνει
και η Ελλάδα αδιαμαρτύρητα όλα τα υπομένει
Ελεύθεροι είμαστε ή πολιορκημένοι;
Αίσθημα αβεβαιότητος στον λαό υπάρχει
ένεκα της αστάθειας η οικονομία μας πάσχει
ένιοι τουρκολάγνοι και ξενολάτρες την προδίδουν
οι γενναίες Ε.Δ. στις επάλξεις δεν ενδίδουν
και οι τζιχαντιστές ελεύθεροι στριφογυρίζουν
Ο λαός στου κορωνοϊού τη βιοπάλη
πολιτικοί επίορκοι σε κομματική κραιπάλη
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η Ε.Ε αντί την Τουρκία εξοπλίζει πάλι
Λαός ανδρείος με φοβική ηγεσία
εθνικά επιζήμια τούτη η ανακολουθία
άλλα ζητάει ο λαός άλλα εκτελεί η εξουσία
καιρός να λειτουργήσει η Άμεση Δημοκρατία
Ο λαός ανεξάρτητη εθνική πολιτική ζητάει
εξαρτημένη η κυβέρνηση ακολουθάει
φοβούνται και τον ίσκιο τους ακόμα
«φαγάδες» με ανοιχτό το στόμα και το κόμμα
Φίλοι και εχθροί έμαθαν ότι εκβιαζόμαστε
με απειλές και χωρίς ντουφεκιά παραδινόμαστε
τα δίκαια μας οι γείτονες αρπάζουν
και στα μνημόνια οι εταίροι μας «μπουζουριάζουν»
Χωρίς πατρίδα ελεύθερη
σπιτάκι δεν υπάρχει
μην περιμένεις «σύμμαχο»
αίμα για σένα να χύσει και δάκρυ
του Βερολίνου η καρδιά
για τον τουρκομογγόλο πάσχει
Η Κίρκη μη σε εξαπατά
ούτε να σε τρομάζει
πάντα τέτοια ήταν εχθρικά
την τρίχα της δεν την αλλάζει
Και συ που βρίσκεσαι στα ξένα
μη σε ξεγελάσουν οι «σειρήνες»
νερό δεν γίνεται του Έλληνα το αίμα
μη σε σκλαβώσουνε εκείνες
Να είσαι «Έλληνας» τιμής είναι και τίτλος
πρώτος αυτός έφτιαξε του πολιτισμού τον κύκλο
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με αίμα το δένδρο της ελευθερίας έχει ποτίσει
αν τούτη η φυλή από τον πλανήτη λείψει
φτωχότερος κόσμος θα προκύψει
Χωρίς την Ελληνική τη γλώσσα των θεών
αμόρφωτος θα μείνει ο κόσμος των επιστημών
Ανήκουστους εξευτελισμούς δέχεται
και προπηλακισμούς
στήριξη δεν βρήκε από «συμμάχους» νατοϊκούς
και εταίρους ουτιδανούς, μόνο προπηλακισμούς
ούτε από τον «καφενέ» του ΟΗΕ
και τους Διεθνείς Οργανισμούς
αβοήθητη η Ελλάς μάχεται μοναχή της
με την Κύπρο μας ακραία προφυλακή της
κατά του τούρκου ισλαμοναζιστή
υπέρ της Ευρώπης, των Αξιών και της τιμής (6/11/2020)
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
ΤΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ
ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΧΑΚΙ ΘΑ ΜΠΕΙ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΘΕΙ
ΘΑ ΧΥΜΗΞΕΙ ΣΑΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙ
ΤΟΥ «ΑΕΡΑ» ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΚΡΑΥΓΗ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ
ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΟΓΓΥΣΕΙ
ΚΑΙ ΑΝ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΘΕ ΝΑ ΓΕΝΕΙ
ΗΡΩΙΚΑ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ
ΜΕ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
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ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΘΕ ΝΑ ΞΕΣΚΙΣΕΙ
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΒΓΕΙ
ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΘΑ ΛΥΓΙΣΕΙ
ΙΣΧΥΡΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΑΝ ΑΤΣΑΛΙ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΘΥΜΑΤΑΙ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΚΑΥΧΑΤΑΙ
Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΑ ΑΝΔΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑ ΦΡΟΥΡΗΣΕΙ
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΤΗΣΕΙ
ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ, ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ
ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ
ΤΟΥΤΗ ΤΗ ΓΗ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗΣΑΝ ΘΕΟΙ
ΤΟΥΤΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ
ΤΩΝ ΤΣΟΥΝΗΔΩΝ, ΩΝΑΣΗΔΩΝ, ΝΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΕΥΠΑΤΡΙΔΩΝ
ΜΑΧΗΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΩΝ
ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ
ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ
ΑΙΩΝΙΑ ΖΟΥΝ ΣΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΕΡΗ (05/03/21)
Η ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Πόσα έργα δεν παίχθηκαν πόσα ποιήματα δεν γράφτηκαν
πόσοι ζωγράφοι δεν τη ζωγράφισαν
μόνον οι Έλληνες τη μνήμη της δεν κράτησαν
σεβάστηκαν όμως την ιερά «σινδόνη»
Η τραγωδία της Περσεφόνης
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τον Άδη μας θυμίζει και μας πληγώνει
η ελπίδα ότι θα ανέβει και πάλι στη γη
και θα ξαναζήσει
την άνοιξη το ηθικό μας αναπτερώνει η φύση
στον επάνω κόσμο η Περσεφόνη σαν αναβιώνει
λουλούδια στα λιβάδια στρώνει
και τον σπόρο κάνει να φυτρώνει
Κόρη της Δήμητρας και του Διός
άλλοι τη φέρουν του Κρόνου και της Ρέας
ήταν εξαιρετικά ωραία
το τρίτο του χρόνου κατοικεί στον Άδη
εκεί επικρατεί μουντό σκοτάδι;
το άλλο τρίτο ανεβαίνει στον ουρανό
και την άνοιξη πάει στον αγρό
Θα φιλονικήσει για το κάλλος με την Αφροδίτη
τον Άρη και Απόλλωνα ερωτικά θα ερεθίσει
η μητέρα της Δήμητρα για να την προφυλάξει
με την τροφό στη Σικελία τη στέλνει να μονάσει
ο Δίας μεταμφιεσμένος σε δράκοντα θα τη βιάσει
καθώς στο σπήλαιο που κατοικεί εισβάλλει
τους δράκοντες που τη φρουρούν εξαπατά
την Περσεφόνη έγκυο καθιστά
τον Διόνυσο Ίακχο Ζαγραίον θα γεννήσει
τούτο το παιδί θα μεγαλώσει και θα μεγαλουργήσει
Ο Πλούτωνας ζητούσε σύντροφο εκείνη τη χρονιά
και στην περιοχή βγήκε με το άρμα παγανιά
την Περσεφόνη στον αγρό συναντάει
σφόδρα την ερωτεύεται όμως δεν τη ζητάει
γιατί προκαταβολικά ξέρει ότι
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η Δήμητρα θα αρνηθεί
Από το Δία άδεια παίρνει βιαίως να την αρπάξει
ο Ζεύς εγκρίνει δια της σιωπής
με την Αφροδίτη επικοινωνεί και αυτή
με Άρτεμη και Αθηνά
όλες είναι σύμφωνες γιατί η Περσεφόνη
μπροστά τους βγαίνει στην ομορφιά
και όταν έλλειπε η Δήμητρα
ο Πλούτων την Περσεφόνη θα συναντήσει
ένα περίπατο στην εξοχή έχουν κανονίσει
με τις θεές και νύμφες συντροφιά
καθώς τη βλέπει σε έρωτα ο Πλούτων πέφτει
νόμιμο δικαίωμα όμως δεν έχει
καθότι άδεια από τη μητέρα της δεν διαθέτει
Εκεί που περπατούσε στους ωραίους λειμώνες
μέσα στα κρίνα και στις ανεμώνες
μαζί με τις Νύμφες και τις Σειρήνες
σε μέρος ακατάλληλο την έφεραν εκείνες
Και όταν σεισμό προξένησε ο Δίας
χάσμα δημιουργήθηκε και ο Πλούτων
βρήκε ευκαιρία
την Περσεφόνη στο άρμα του ν’ αρπάξει
και στον Άδη να την κατεβάσει
Βάζει τις φωνές η Περσεφόνη
την Άρτεμη και Αθηνά ξεσηκώνει
τρέχουν αλαφιασμένες προς την κρήνη
κεραυνός τότε πέφτει και τις αποθαρρύνει
σημάδι σταλμένο από το Δία ότι την αρπαγή εγκρίνει
Η Δήμητρα από τη νύμφη Αρέθουσα
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ή από την Εκάτην πληροφορείται το συμβάν
και αμέσως κινητοποιείται και κάνει το παν
την κόρη της ο Πλούτωνας να επιστρέψει
στο Δία αμέσως τρέχει
τον παρακαλεί και τον ικετεύει
του ζητάει ο Πλούτωνας να την ελευθερώσει
και στη μάνα της να την αποδώσει
Ο Ζεύς καθότι μέγας διπλωμάτης
πρώτος μεταξύ των θεών και ξακουστός μονάρχης
τα δύο μέρη προσπαθεί να συμβιβάσει
Τελικά, μια τριφορούμενη απόφαση θα θεσπίσει
το χρόνο της στα τρία θα χωρίσει
στον ουρανό στη γη και στον Άδη
εκ περιτροπής να κατοικήσει
Μήπως ναό της έχουν χτισμένο στη Σελήνη;
ο πανάρχαιος Ορφέας μας το παραδίδει
οι Πλούταρχος και Πρόκλος το αναφέρουν
για μέλαθρα και κτήρια λέγουν
ο γράφων με πάσα επιφύλαξη το μεταδίδει
περί της ύπαρξης ναού δεν φέρει την ευθύνη
Την Περσεφόνη αγνοούμε ξενόφερτα σύμβολα
δοξολογούμε
αρνητές γίναμε της πατρώας θρησκείας και φιλοσοφίας
κάθε άνοιξη βιώνουμε το δράμα αλλότριας λατρείας
την ουσία όμως την αγνοούμε
ξένους προφήτες και θεό θρηνούμε
υλιστικά και αφύσικα ψεύδη υιοθετήσαμε
αρνητές της ταυτότητας μας καταντήσαμε
Ελλάδα μας γιατί τα παιδιά σου σε αγνοήσαμε;
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και σε ξένα πρότυπα διολισθήσαμε;
Ναι, δεχόμαστε αφόρητη βία
όμως καιρός να προβούμε σε αυτοπαρατηρησία
Διόνυσος και Περσεφόνη
καθολική η ειμαρμένη τους όλο τον κόσμο συνενώνει
τον αιώνιο ρυθμό της μητέρας Γαίας αναβιώνει
πανανθρώπινα τα Ελληνικά δημιουργήματα
καιρός να τα μεταδώσουμε σε διεθνή κλίμακα
(15/12/2020)
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ: ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ
ΚΥΡ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΦΡΑΖΕΙΣ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ;
ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΟΥ ΔΙΑΚΑΩΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΤΟ ΘΕΛΕΙ;
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΟΖ ΜΕ ΚΥΠΡΟ;
ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΗΠΟ;
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΟΖ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΟΖ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΑΦΗΝΕΙΣ ΒΟΥΛΙΜΙΑ
ΚΑΙ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΑΟΖ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ;
ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ
ΠΡΩΤΟΣ ΕΣΥ ΞΕΦΡΑΓΟ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ
ΑΦΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΤΑ 12Ν.Μ. ΜΕ ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΑΠΕΠΜΠΟΛΙΣΕΙ
ΠΑΡΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΝ ΤΟΝ Ι.ΜΑΖΗ
Ή ΤΟΝ Θ. ΚΑΡΙΩΤΗ ΟΡΘΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ
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ΚΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΟΙ «ΝΤΟΚΟΙ»
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ
ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ
ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΟΛΥ ΜΑΖΙ ΣΟΥ
ΕΧΕΙ ΘΥΜΩΣΕΙ (23/10/2020)
ΚΡΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ»;

Τελείωσαν τα «κορωνάτα» ψέματα
θα γράψω για τα καυτά τα θέματα
ποιο να πρωταρχίσω και ποιο να πρωτοπιάσω
την εξουσία θα αδράξω
Ζήτω το κράτος των τσιφλικάδων και των ‘υπούργων’
των εξουσιαστών, καρεκλοκένταυρων
τεμπελχανάδων αλλά και των κακούργων
Την ψηφιακή έφτιαξαν πλατφόρμα
και στον λαό χωρίς σωσίβιο στον ταραγμένο ψηφιακό
ωκεανό του λένε: «όρμα»
Αβοήθητα δεινοπαθούν τα γεράματα
μέσα στης πολυπλοκότητας τον ορυμαγδό
τους λένε μάθε γέρο ψηφιακά γράμματα
δυσοίωνα βλέπουν τα πράγματα
σκοτάδια τα χαράματα
Μας είπαν ότι τέλειωσε η γραφειοκρατία
χωρίς χαρτούρα και υπογραφές στο εξής οι δουλειές
για ευκολία
Αμ δε, τυπώνεις μόνο σου από την πλατφόρμα το χαρτί
και πας στο ΚΕΠ με ραντεβού για επικύρωση για το κάθε τι
Παλιά τα ΚΕΠ εξυπηρετούσαν τον πολίτη
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τώρα και αυτά σήκωσαν ψηλά τη μύτη
και χωρίς παρουσία στο χώρο ουδενός
σου ζητάει ραντεβού ο ΚΕΠ ατζής υποχρεωτικώς
όπως καθόρισε ο κ. Υπουργός
και ακόμη ο Ζευς δεν του έριξε τον κεραυνό;
κι’ αν δυσανασχετήσεις με πρόστιμο 300 Ε σε απειλούν
αν συνεχίσεις, αυστηρότατος και ο αστυνομικός
σε ταράζει με τις κλήσεις
προφανώς, όταν ό υπάλληλος κοιμάται
εσύ ο αναιδής πως πας
χωρίς ραντεβού; να τον ξυπνήσεις;
Δεν ακουμπάω Εφορία, Κτηματολόγιο
και Πολεοδομία
χώρους ναρκοθετημένους σε κάθε γωνία
με ρεύμα υψηλής τάσεως να παθαίνεις ηλεκτροπληξία
ζητάς κάτι… υπομονή Ιώβ γίνεσαι μαθουσάλας
πολλά τα δεινά του Έλληνα δυσβάσταχτα και μεγάλα
ανοιχτά τα εθνικά μας θέματα και τα άλλα
η Εφορία όμως ποτέ δεν θα σε ξεχάσει
ακόμη και στον τάφο θα σου γράψει…
Ταλαίπωρε πολίτη!!!
εσύ το θύμα εσύ και ο θύτης
ολημερίς για τη ζωή τρέχεις σαν το σπουργίτη
ουδείς κατανοεί το πρόβλημα σου
του τρόμου μεροκάματο να θρέψεις τα παιδιά σου
οσάκις κράτος ή τράπεζα πλησιάσεις
θα κάψεις τα φτερά σου και θα κλάψεις
Από την αντιπολίτευση αλλαγή μην περιμένεις
στο βάλτο του «Μακεδονικού» είναι βυθισμένη
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χωρίς πυξίδα πατριωτική πελαγοδρομεί
στην κουτάλα όλοι εστραμμένοι και στην επανεκλογή
την εξουσία μη την τρέμεις
και ας την πικραίνεις. Να της κάνει κριτική (8/5/2021)
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

Τελικά, τι ήταν η 92χρονη ζωή μου;
ιδού ο απολογισμός εκ βάθους ψυχής μου:
ένα ταξίδι που σύντομα στο τέλος φτάνει
όμως εδώ δεν τελειώνει
απλώς η φύση άλλο ταξίδι ετοιμάζει
δεν μας το φανερώνει
όπως είπε ο Ηράκλειτος: «πράματα και
θάματα θα δούμε»
που τώρα δε μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε
Σε λίγο τελειώνει τούτο το ταξίδι
καθώς στον τελευταίο σταθμό το τρένο προσεγγίζει
νέο τρένο αναμένει στην αποβάθρα στο σκοτάδι
καθώς ο κορωνοϊός απειλεί να μας πάρει
ως την αιωνιότητα τούτο το έργο θα κυλάει
ύλη και ενέργεια μας εσαεί θα κουβαλάει
πού αλλού αυτή να πάει;
ένα το σύμπαν και όλους μας χωράει
Άγνωστο στους θνητούς εκείνο το ταξίδι
όσο χρήμα και αν έχεις εκεί δεν αξίζει
εισιτήριο μόνο ο παπάς εδώ ζητάει
ο ψυχοπομπός Ερμής δωρεάν σε πάει
μαζί σου τίποτα δεν παίρνεις
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σαν τον βράχο που το κύμα τον δέρνει
άχρηστα όσα έχεις στο συρτάρι
στην πατρίδα τα έφτιαξες η πατρίδα να τα πάρει
Στο μακρινό ταξίδι πλούτος
και δόξα δεν σου χρησιμεύει
μόνο η ενάρετη ψυχή σε συνοδεύει
με αυτή παρέα θα ουρανοπλεύσεις
όταν στο λυχνάρι σου το λάδι κιοτέψει
Η μόνη στη βαλίτσα αποσκευή σου η ψυχή σου
«νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν»
πριν από την επιβίβαση σου
Όταν γεράσεις φίλοι και γνωστοί έχουν αποδημήσει
η ωραία σου ζήση δεν θα ξαναγυρίσει
μελαγχολείς να βλέπεις τις παλαιές φωτογραφίες
να διαβάζεις των συναδέλφων τις κηδείες
κάλλιο νάσαι πεζοπόρος παρά στο σπίτι καθηλωμένος
ή σε νοσοκομειακό θάλαμο διασωληνωμένος
ευτυχής αν λειτουργεί το λογικό σου,
ικανός να οδηγείς το αυτοκίνητο σου
νάχεις και μνημοσύνη
ώστε σαν άνθρωπος να λειτουργείς
με επάρκεια και σωφροσύνη
νάσαι ορθός και όχι στην κλίνη
Κάθε λεπτό η εντροπία μας αλλάζει
κάτι μέσα μας πεθαίνει
μόνο η ψυχή μας ως το τέλος άφθαρτη μένει
όλα τα επιθυμεί και όλα τα υπομένει
ας την κρατήσουμε καθαρή εν γένει
κανείς τον « καθημερινό θάνατο» δεν τον καταλαβαίνει
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Η φύση φροντίζει να μην πονάμε
και όταν η ώρα φθάσει άφοβα στο τούνελ προχωράμε
ισχυρή ναρκωτική δόση θα σου δώσει
πόνο δεν θα νοιώσεις
Επομένως, ο θάνατος μη σε φοβίζει
η φύση την ανανέωση της με το χαμό σου διαιωνίζει
Το ταξίδι με τον θάνατο ποτέ δεν τελειώνει
λειτουργικά η φύση μας αλώνει
η Έρις χωρίζει και ο Έρωτας ενώνει
μόνο ο άνθρωπος ενεργεί μηχανικά
η συμπαντική αρμονία τον θαμπώνει
Η μέτρηση του χρόνου μέθοδος απατηλή
στο σύμπαν χρόνος δεν υπάρχει
«απάντων ροή και αλλαγή»
ίδια ισχύουν και στη μετά θάνατον «ζωή»
όταν κατεβαίνουμε στον Άδη
νέα αποστολή στην υλοενέργεια
η θεία πρόνοια ετοιμάζει
άεργο τίποτα στο σύμπαν δεν μένει
στο τέλος νέα αποστολή μας περιμένει
το νέο τρένο στις τροχιές της αιωνιότητας κυλάει
η φύση είναι στοργική και λειτουργικά μας πάει
καθώς μας αλλάζει δεν μας σκοτώνει ούτε μας πονάει
ο θάνατος δεν πρέπει να σε τρομάζει
καθώς γερνάμε τον ζούμε καθημερινώς και τον
προσπερνάμε
γιαυτό κάθε Πρωτοχρονιά και Λαμπρή το γλεντάμε
την ανάσταση του Ήλιου και την άνοδο της Περσεφόνης
τη θραύση των δεσμών μας που μας σκλαβώνει
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Το μόνο που ως τώρα έχω αποκομίσει
από της ζωής το ταξίδι οι αναμνήσεις
και τα έργα που πίσω σου θα αφήσεις
καθώς τα υπάρχοντα σου δεν είν’ δικά σου
και δεν τα ορίζεις
Σαν τον «μπακάλη» του παλιού καιρού
στο τέλος κάθεσαι και τα υπολογίζεις:
κέρδη και ζημίες και οι χαμένες ευκαιρίες
πόσα καλά πόσα κακά έπραξες και αστοχίες;
αυτά μπόρεσα και αυτά έφτιασα με προσωπικές θυσίες
στο «συμπαντοφυλακείο» γραμμένα του Διός
και στη συνείδηση του καθενός
αρκεί ευθαρσώς να κάνεις τον απολογισμό σου
Και τώρα αυτό που απόμεινε η Αγάπη της οικογένειας
αυτού του «ιερού θεσμού» και των δικών σου
να τον αποδημήσουν πάνε δια του «πολυπολιτισμού»
με τη «ομοφυλική παθογένεια»
οι ψυχανώμαλοι μηδενιστές της αγελαίας α-γένειας
να δημιουργήσουν με ευκολία τη νέα Βαβυλωνία
καταστρέφουν τους νέους και την Παιδεία
ο φυσιολογικός άνθρωπος στην ψυχοπνευματική τους
αγυρτεία φέρνει δυσκολία
Τελικά, η Καλοσύνη εκείνη που μένει
και του Πυθαγόρα η τριμερής Φιλία
«στους θεούς τη Φύση τον Άνθρωπο και αναμεταξύ μας»
η μακροζωία πλούσιες εμπειρίες σου χαρίζει
το πνεύμα με φρέσκιες ιδέες εμπλουτίζει
τα μονοπάτια που πέρασες να φωτίσεις και τις θυσίες
τις πλάνες οι νεώτεροι να αποφύγουν το διχασμό
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και τις προδοσίες
Με αξιοπρέπεια και εθνική ανεξαρτησία να ζήσουμε
και τον πολιτισμό να εμπλουτίσουμε
ενάρετους διαδόχους να αφήσουμε
καλά να κάνουμε και όρθιοι να τελευτήσουμε
έτσι την αιωνιότητα με «ιερό δέος» ατενίζουμε
Τον ιστορικό Ενιαυτό 2021 με αισιοδοξία καλωσορίζουμε
μολονότι τα έργα της Επιτροπής δεν τα εγκρίνουμε
την Ελληνική Επανάσταση 1821 με σεβασμό χαιρετίζουμε
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΘΕΊΤΕ
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ
ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΎ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΑ ΑΜΥΝΘΕΙΤΕ, ΥΓΙΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ
ΕΡΡΩΣΘΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ (2/1/2021)
ΤΟ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ

ΗΠΑ και Γερμανία πρώτιστα υπηρετούν τα γενικότερα
γεωστρατηγικά και οικονομικά τους συμφέροντα και
δευτερευόντως τα συμμαχικά. Οι μεν ΗΠΑ από την πτώση
της Σοβιετικής Ενωσης έχασαν το ενδιαφέρον τους για το
ΝΑΤΟ και συνεπώς και για το δίδυμο Ελλάδα - Τουρκία.
Το ίδιο διάστημα η Τουρκία άρχισε να αναθεωρεί το ρόλο
της σαν περιφερειακή δύναμη αποσταθεροποιώντας το
ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση των σχέσεων της
με τις ΗΠΑ. Αυτό ενισχύθηκε από την εποχή που ανέλαβε
την εξουσία ο ισλαμοναζιστής Ερντογάν.
Στο διάστημα αυτό η απουσία των ΗΠΑ από την περιοχή
της Αν. Μεσογείου, λόγω απειλής της Κίνας σαν
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εμπορικός και στρατηγικός ανταγωνιστης, δημιούργησε
κενό, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του 6ο Αμερικανικού
Στόλου από την Αν. Μεσόγειο.
Το κενό κάλυψε η Τουρκία Μόλις πρόσφατα οι ΗΠΑ
αντελήφθησαν το λάθος τους, το οποίον εκμεταλλεύτηκε η
Τουρκία, Ρωσία και η Γερμανία. Με την προεδρία
Μπάιντεν οι Αμερικανοί τρέχουν σπασμωδικά να
καλύψουν το κενό, ενισχύοντας τα τελευταία προπύργια
τους: Ελλάδα και Ισραήλ, έναντι της Ρωσικής, Τουρκικής
και Γερμανικής βουλιμίας. Είναι αμφίβολο αν θα
ξαναφέρουν την Τουρκία του Ερντογάν
στην προτέρα κατάσταση.
Η Γερμανία - μολονότι τυπικά είναι υπό κατοχή - μέσα
από την Ε.Ε. απλώνει τα φτερά της όχι μόνο στον
οικονομικό και εμπορικό τομέα αλλά με τους εξοπλισμούς
που εξάγει στην Τουρκία και αλλού και στο γεωπολιτικό
τοιούτο.
Γερμανία ο παραδοσιακός φίλος της Τουρκίας Εδώ και
αιώνες διατηρεί οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα
προς τη Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, αλλά και στην Αν.
Ευρώπη και Ρωσία. Κατά καιρούς χειραγωγεί την Τουρκία
και μπορούμε να μιλαμε για μόνιμο «σύμπλοκο
Γερμανίας-Τουρκίας». Από παλιά παίρνει το μέρος της
Τουρκίας στην προαιώνια διαμάχη της με την
Ελλάδα(Μέτερνιχ-Ιερά Συμμαχία-Φον Ντερ Γκόλτς,
Γενοκτονίες 1922 κ.α.). Αλλά και πρόσφατα μέσα από τους
μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. κρυφά και φανερά
ευνοεί τη «σύμμαχο» Τουρκία έναντι της «εταίρας»
Ελλάδας, την οποία ανέκαθεν βλέπει ως οιωνοί εχθρική
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και εν πάσει περιπτώσει όχι φιλικό εταίρο. Η Ελλάδα σαν
ναυτικό κράτος συμπολέμησε σε δύο παγκόσμιους
πολέμους με τις Συμμαχικές Δυνάμεις κατά της Γερμανίας
και έγινε η αιτία να χάσει τούτους. Αυτά είναι γραμμένα
στη Γερμανική συλλογική μνήμη και μας εκδικείται. Τούτο
συνέβη εσχάτως με τα «θανατηφόρα» Μνημόνια τα
αποτελέσματα των οποίων ισοδυναμούν με Πόλεμο και
εθνική Γενοκτονία
Παθητικός συνεργός Γενοκτονιών η Γερμανία
Η Τουρκία εδώ και αιώνες είναι προβληματικό κράτος
(Ο Ασθενής του Βοσπόρου) Εχει υπό κατοχή της
συμπαγείς αλύτρωτες εθνότητες και σε κάθε γενιά εκτελεί
μία τουλάχιστον γενοκτονία (Κούρδοι, Έλληνες, Αρμένιοι,
Πόντιοι, Σύριοι, Αλεβίτες, Άραβες κ.α.) για να τους κρατά
υπόδουλους, με παθητικό συνεργό τη Γερμανία.
Εσχάτως η Τουρκία με όπλα του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας
επεκτείνει την εγκληματική της επεκτατικότητα σε ξένες
χώρες (Κύπρο, Συρία, Λιβύη, Αρμενία και προς Ελλάδα)
Μιά «σπείρα κακούργων» φασιστο-ισλαμιστών, τους
οποίους εξοπλίζει και ενθαρρύνει από τα παρασκήνια η
Γερμανία με την κατευναστική της πολιτική, κρατάει τις
εθνότητες στο εσωτερικό της κάτω από στυγνό
καταπιεστικό καθεστώς. Ασφαλώς, η Γερμανία θα
συνεχίσει να μας πλήττει πολιτικά και οικονομικά. Η
Ελλάς πρέπει να αγωνισθεί με πολιτικά, πολιτιστικά και
ιδεολογικά μέσα προκειμένου να αλλάξει την κοινή
γνώμη της Γερμανίας. Παράλληλα να προβεί στην
ενίσχυση των Ε.Δ έναντι της Τουρκίας.
Συμπεράσματα. Ανάγκη να εξουδετερωθεί το «σύμπλοκο
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Τουρκία Γερμανία» στο μέρος που στρέφεται εναντίον μας
(Εξοπλισμός Τουρκίας, Υποβρύχια, Μεταναστευτικό, Αποφάσεις
Ε.Ε κ.α). Η Γερμανία δεν φέρεται φιλικά προς την Ελλάδα,
ούτε αλληλέγγυος εταίρος είναι, όπως την εκλαμβάνει το
πολιτικό μας σύστημα. Απόδειξη τούτου οι εκθέσεις
Μπορέλ, οι αποφάσεις των Συμβουλίων της Ε.Ε, οι οποίες
κάνουν στραβά μάτια στις τουρκικές παραβιάσεις των
κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου και η
καθιέρωση της Ελλάδος σαν «αποθήκη» λαθρομεταναστών.
Προτάσεις: Κατόπιν των ανωτέρω η Ελλάς:
1/Να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες δημιουργίας συμμαχιών
εντός και εκτός της Ε.Ε.
Να επεξεργασθεί μακρόπνοο σχέδιο σε μιά μόνιμη και
διαχρονική συνεργασία με το Ισραήλ και τον Εβραϊκό
κόσμο για να βάλουν από κοινού τις βάσεις της
σύγχρονης δημοκρατικής ανθρωπότητος επί τη βάσει νέου
Πολιτισμικού, Οικονομικού και Κοινωνικού μοντέλου
2/ Να σταματήσει να είναι το «καλό παιδί» και δεδομένοι
στις αποφάσεις υπέρ της Τουρκίας από ορισμένους «
εταίρους». Να κάνουμε χρήση ακόμη και βέτο.
3/Να καταδικάσει τις μεταναστευτικές συμφωνίες της Ε.Ε
σαν μονόπλευρες και καταστρεπτικές για τα εθνικά μας
συμφέροντα.
4/Να τεθεί ανοιχτά ζήτημα εκδημοκρατισμού της
γείτονος, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του
διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, τα οποία
θα επιφέρουν τον διαμελισμό και την αυτοδιάθεση των
υπόδουλων λαών της
5/Να προβεί στην οριοθέτηση ΑΟΖ μετά της Κύπρου
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6/Να θέσει επισήμως το θέμα των Γερμανικών Πολεμικών
Επανορθώσεων(Κατοχικό Δάνειο, Καταστροφές, αρπαγή
Αρχαιολογικών Θησαυρών) Τούτο έπρεπε η ίδια η Γερμανία
να το προωθήσει προς το συμφέρον της ώστε να βγάλει τη
μομφή της Γενοκτονίας που τη βαραίνει και θα τη
βαραίνει εσαεί (750.000 θύματα και ασύλληπτες καταστροφές)
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