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ΑΝΤΙ   ΠΡΟΛΟΓΟΥ

   Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστριες και αναγνώστες, όπως 
θα διαπιστώσετε, ο υπογράφων δεν είναι επαγγελματίας  
συγγραφέας, ποιητής ή λογοτέχνης και τα θέματα που 
καταπιάνεται κατά καιρούς αφορούν κυρίως την πατρίδα 
μας, την Ελλάδα και κατά  δεύτερο λόγο την ιδιαίτερη δική 
του πατρίδα, τη Θράκη. 
Ο λόγος για τη δεύτερη προτίμηση είναι προφανής, η 
καταγωγή. Κάτι άλλο, που  ίσως αντιληφθεί  ένας καλός 
αναγνώστης - παρατηρητής  είναι, ότι κάποια κείμενα ή 
στίχοι έχουν γραφεί  και αφορούν περιόδους κρίσεων ή 
κάποιο  σημαντικό για τον τόπο γεγονός.
Τότε, ως φαίνεται, συμβαίνει στο γράφοντα αυτό που 
λέει ο απλός κόσμος, ότι «ανάβουν τα λαμπάκια» και 
η συναισθηματική φόρτιση ξεσπάει με το ...ανά χείρας 
αποτέλεσμα. Τότε γίνεται η εκτόνωση.
Το προϊόν αυτής της εκτόνωσης,  ομολογουμένως, δεν  υπάρ-
χει  η επιθυμία  να κριθεί   κατά πόσον είναι λογοτεχνικό ή 
όχι και αν υστερεί  σε κανόνες που διέπουν το είδος, ούτε 
και επιδιώκει τα εύσημα.  Αλλά, θα συμφωνήσετε κι εσείς 
πως  πρόκειται για μηνύματα, που αφορούν στην ιστορική 
διαδρομή της πατρίδας μας  στους ανθρώπους της, στο 
χώρο  διαχρονικά και τους άσπονδους εχθρούς και φίλους 
της και για τούτο έχει μια ιδιαίτερη αξία..
Αλλά, το «Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν».  Αυτά τα λίγα και
και  καλή  ανάγνωση σε όσους έχουν την περιέργεια για... 
παρακάτω.

Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου 



ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Μια φορά κι έναν καιρό,
σε έναν τόπο χλοερό,
ζούσε ένας καλός λαός
έρμος μα  και ορφανός.

Είχε κι έναν  βασιλιά
-Κώτσο και με μια ελιά-
που  έβαζε πρωθυπουργούς
δύο  γόνους, δύο γιους.

Ήταν ένας  Παπανδρέου  
- Άλλη όψη του μοιραίου!-
μα κι  ένας Καραμανλής,  
«μεγάλος» μα και  μπεσαλής.

Ζούσαν χρόνια μια χαρά
κι άλλαζαν κάθε φορά.
στο κουβέρνο  και στη θέση.
Κι έλεγαν σ’ όποιον αρέσει!

Έτσι πέρναγαν τα χρόνια
Με καλοκαιριές και χιόνια.
Και μια μέρα μ’ αντηλιά,
διώξανε το βασιλιά.

Έτσι μείναν οι  δυο γιοι
οι γνωστοί πρωθυπουργοί,
να αλωνίζουν στην Ελλάδα
χωρίς ούτε μια... γανάδα.  
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Και οι γιοι είχανε γιους,
είχανε και ανεψιούς,
που τους δίνανε τη «μάντρα»,
για να κάνουνε τον ...άντρα!

Ήτανε κι ένα παιδάκι,
που το λέγανε Γιωργάκη,
που μεγάλωνε κι αυτός
να γενή πρωθυπουργός!

Η μαμά του, του ‘ χε πει,
πως σα δώρο θα δοθεί
και σ’ αυτόν πρωθυπουργία,
όταν άλλοι έχουν ...αργία!

Κι όταν του ‘δωσαν το κόμμα,
ρώταγε: Αργεί, ακόμα;
για να παίξω και εγώ
 τον μικρό πρωθυπουργό

Του ‘χε γίνει εμμονή
και χωρίς υπομονή,
εκλογές πάντα ζητούσε
και το ...Δ.Ν.Τ. ρωτούσε.

Ήρθε κι μεγάλη μέρα,
που ο Λαός έκανε πέρα
κι έδωσε σ’ άλλους αέρα
και στο Γιώργο μας τη ...βέρα.

Έγινε πρωθυπουργός(!)
και δεν έμεινε αργός.
Τα ταξίδια άρχισε τώρα,
για να σώσει -δήθεν- τη χώρα.

Πήγε σ΄ όλους τους νονούς
της Ευρώπης τους ταγούς
Και τους ζήτησε βοήθεια
λέγοντάς τους  ...παραμύθια!

Είπαν για διεφθαρμένους,
για καράβι που βουλιάζει
για τεμπέληδες πολίτες
για χαίνηδες ...κοπρίτες!

Και του είπαν οι ταγοί
δίνοντάς του συνταγή.
Κόψε δώρα και μισθούς
λιάνισε τους μισθωτούς.

Κόψε απ’ τους συνταξιούχους,
αυτούς τους «προνομιούχους»,
κόψ’ τους  όλα τα προνόμια,
για δεν είμαστε όλοι,  ίσα κι όμοια!

Κι όλα τούτα γίναν πράξη.
Μα αντί να μπει μια τάξη...
Διαλύθηκε η χώρα
κι είναι  ρημαγμένη τώρα!
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Με το ΔΝΤ στην πλάτη
και τη Μέρκελ την Αγγέλα,
χρόνια θε να πορευτούμε
κι άσπρη μέρα δεν θα δούμε.

Είσαι ευτυχισμένος τώρα
Βλέποντας έτσι τη χώρα
Έλληνα κυρ- πρωθυπουργέ,
της Ελλάδας μας ταγέ;

Α.Π. 2011

ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ;

Γιατί, κύριε πρωθυπουργέ,
άλλαξες λογική
μόλις  πήρες πανεύκολα 
αυτή την εκλογή;

Γιατί,  άλλαξες, πρόγραμμα, 
αρχές  κι  ιδανικά
κι έκανες την Ελλάδα μας
να  ζει με δανεικά;

Γιατί,  Γιώργο, δεν  έβαλες
πορεία προς τα εμπρός
το πλοίο της Ελλάδας μας,
να φύγει ολοταχώς,

από τις ξέρες, τα αβαθή,
τα δύσκολα πελάγη,
αλλά προτίμησες ξανά,
 να μπούμε σε τενάγη;

Γιατί,  Γιώργο, μας έφερες 
την «τρόικα»  στη χώρα;
Γιατί  έπεσες πάνω μας
σα θύελλα, σαν μπόρα;

Τι σου έφταιξε ο γέροντας 
και ο συνταξιούχος,
ο μικρομαγαζάτορας,
ο μη προνομιούχος;
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Και  μείωσες χωρίς ντροπή 
δώρα, μισθούς συντάξεις,
από τους εργαζόμενους
κι απ’ τις φτωχές τις τάξεις.

Γιατί μας πισωγύρισες, 
πάλι στο «τρεις κι εξήντα»,
σε χρόνους «ψωροκώσταινας», 
πολύ προ του πενήντα;

Γιατί προσθέτεις στο φτωχό 
προβλήματα και έγνοιες;
Γιατί, γιατί του αφαιρείς
μικρές χαρές μελένιες ;

Γιατί φόρους και εισφορές
τα πολλαπλασιάζεις;
Γιατί τον κόσμο διαιρείς
και όλα μας τα αλλάζεις;

Μας υποσχέθηκες πολλά 
και πως λεφτά υπάρχουν...
Και φόρους θα εισέπραττες 
μόνο απ΄ αυτούς που τα ΄χουν.

Μα αντί για «μάννα» πότισες
στον κόσμο τη χολή
Κι  έφερες την ανέχεια,
 την πίκρα την πολλή.

Στα  «νιάτα» μας   δεν άφησες
 καμιά – καμιάν  ελπίδα,
τα  «ανάγκασες»  να φεύγουνε
κι αυτά από την πατρίδα.

την ευτυχία για να βρουν
εκεί μακριά στα ξένα,
εγκαταλείποντας γονείς
και χώματα αγιασμένα.

Μας έφυγε   χαμόγελο
και  αισιοδοξία
Και μάθε το για όλα αυτά,
εσύ είσαι η αιτία!

Νομίζεις είσαι  INDIGO
και όλα τα μπορείς;
Αλλά , άσε   τα πειράματα
και φύγε, να χαρείς.

Α.Π. 2011
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ή ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ  Ή ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΜΕ
(Αφιερώνεται στον πρωθυπουργό μας)

Αλλάζουμε ή βουλιάζουμε
φώναζες στα μπαλκόνια
Ψηφίστε με και θα ‘ρθουνε
ευτυχισμένα χρόνια.

Αυτό ήταν το σύνθημά 
και   πίστεψαν οι πάντες.
Και, σου ’δωσαν  κυβέρνηση
γυναίκες μα και άνδρες!

 Πράγματι δε, αλλάζουμε,
μα όχι προς το καλό.
Βουλιάζει η Πατρίδα μας
σε αβαθή γιαλό!

Για δήθεν χρέη που χρωστά 
ο ελληνικός λαός
Πουλιούνται  όσια κι ιερά,
γίνεται  «ο χαμός» !

Μισθοί, συντάξεις, έσοδα 
κονιορτοποιούνται.
Δώρα και επιδόματα κι αυτά 
«καταζητούνται».

Ο κόσμος έφτασε να πει
ψωμάκι το ψωμί
Χάθηκε η αξιοπρέπεια, 
χάθηκε κι η τιμή.

Όλα αυτά είχες στο νου,
να κάνεις στην Ελλάδα,
Να βάλλεις και τους Έλληνες
σε μόνιμη γανάδα;

Φτάνει πια,  οι ιδέες σου
ρημάξανε τον τόπο
Κουράστηκες, μας «έσωσες» 
χωρίς μεγάλο κόπο!

Φύγε κι άσε τους Έλληνες
το δρόμο τους να βρουν
Κι απ’ όλα τα αδιέξοδα
της μοίρας τους θα βγουν.

Φύγε, η παγκοσμιοποίηση
μας έκανε κακό
Εκτός κι αν ήρθες ειδικά 
για το σκοπό αυτό!

Α.Π. 2011
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ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Και όπως ήτανε  φυσικό
ήρθε κάποια στιγμή,
που οι δανειστές απαίτησαν
μια νέα ...αλλαγή.

Δεν ήρθαν μόνοι, έφεραν
την «Τρόικα» μαζί.
Και φέρθηκαν στους Έλληνες, 
όπως παλιά οι «ναζί»!

Απαίτησαν τα δανεικά
με πανωτόκια χρόνων.
Μας ζήτησαν να ζούμε πια
με τρεις κι εξήντα ...μόνον!

Κι όλα αυτά για να συμβούν 
ευθύς, εδώ και τώρα,
ζήτησαν, να υποθηκεύσουμε 
την όμορφή μας χώρα. 

Φίλοι, δεν είναι αστεία αυτά,
ούτε σαν «πράσινα άλογα»,
αλλά μια συμπεριφορά 
του «πράσσειν άλογα».

Η Ελλάδα είναι είδωλο
και θέλει σεβασμό
Ημεδαπών κι αλλοδαπών
κι όχι  χλευασμό!

Α. Π.  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ  Ή ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ

Ήρθανε κάποιοι κάποτε 
από την Εσπερία 
φέρνοντας χρώμα πράσινο
στη χώρα του Φειδία.

Την πράσινη ανάπτυξη, 
με τον πράσινο ήλιο,
με πάθος διατράνωναν 
σε όλο το πανελλήνιο.

Χρόνια και χρόνια πάσχισαν 
ν’ αλλάξουνε τη χώρα.
Ενέσκηψαν σαν σίφουνας, 
σα θύελλα σα μπόρα.

 Έφτιαξαν συνδικαλιστές
-κομματικό στρατό-
και ποδηγέτησαν συχνά 
πολίτες  και   λαό.

Η περιβόητη «αλλαγή»
θρονιάστηκε στον τόπο,
κι απάλλαξε τους Έλληνες
από μεγάλο ...κόπο.

Τους έμαθε στην τεμπελιά, 
Να ζουν ονειρικά! 
Να θέλουν όλα τα «καλά»
κι όλα με ...δανεικά.
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ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ...ΟΠΩΣ, ΟΠΩΣ!

Οι άνθρωποι δεν έχουνε
όλοι ίδια μεράκια.
Άλλοι σα γέροι σκέφτονται
και άλλοι σα  «μειράκια».

Νοοτροπία των πολλών , 
το ατομικό συμφέρον.
Και κάποιων άλλων ,-για κοινό... 
κανένα ενδιαφέρον.

Δικαίωμα του καθενός,
να πράττει, όπως πράττει. ΄
Όχι όμως αν κυβερνά 
λαούς είτε και κράτη.

Ωσάν εκπρόσωπος λαού
κι ωσάν πρωθυπουργός,
οφείλει για τον τόπο του,
να μη μένει … αργός!

Κι όμως τους έσχατους καιρούς
κάποιοι πρωθυπουργοί
δε λογαριάζουν τον Λαό 
και μένουνε αργοί.

Και τι ειρωνεία, θέλουνε, 
τάχατες να τον σώσουν
και από τα χρέη τα πολλά 
δήθεν να τον γλιτώσουν.

Φέρνουνε δε, πολλούς καλούς 
συμβούλους με εμπειρία,
τα golden boys , ειδικούς
από την ...Εσπερία (!)

Την τρόικα , το ΔΝΤ, 
τους Μέρκελ, Σαρκοζί
για να διαφεντέψουνε
τη χώρα όλοι μαζί.

Κι όλοι μαζί ενσκήψανε,
σα φονική ακρίδα
Ρήμαξαν όλο το λαό.
Κάψανε την πατρίδα.

Έχοντας όμως κατά νου
και ναι... παντοιοτρόπως
Τούτο: « Εμείς να είμαστε καλά 
και οι  άλλοι... όπως, όπως!» 
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ΟΙ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανέκαθεν, δεν νιώσαμε
καθάρια λευτεριά,
μετά την Επανάσταση
νέα ήρθε σκλαβιά.

Μας φόρτωσαν τους βασιλείς, 
τους Βαυαρούς τους ξένους,
Δανούς γαλαζοαίματους 
κι  άλλους αλλοπαρμένους.

Ήρθαν σαν γκαουλάιτερ 
σαν τοποτηρητές,
να κυβερνήσουν Έλληνες, 
δίχως περγαμηνές,

χωρίς στο DNA  τους 
να έχουν λεβεντιά,
μπέσα και ειλικρίνεια,
ελληνική αρχοντιά!

Ήρθαν και μας κυβέρνησαν
σαν φόρου υποτελείς,
ως υποανάπτυκτους λαούς
και ως  ιθαγενείς.

Μα,  δυστυχώς μαζί με αυτούς
είχαμε και νονούς,
ντόπιους,  που υπηρέτησαν
τους ξένους ως δικούς.

Διαίρει και βασίλευε
ήταν το σύνθημά τους
κόμματα φτιάξτε διάφορα, 
οργανισμούς βαρβάτους. 

Έτσι θα κυβερνήσουμε
τους Έλληνες, το Λαό.
Αφού  καταλαβαίνουνε
μόνο με το ...στανιό!

Κι ήρθαν κόμματα στη βουλή
αγγλόφιλα και άλλα
γαλλόφιλα,  ρωσόφιλα 
με ιδανικά ...«μεγάλα»!  

Κι η απορία του λαού
ήταν κι αυτή μεγάλη.
-Μα δεν λευτερωθήκαμε; 
Σκλαβιά έχουμε πάλι;

-Πού ’ναι τα παλικάρια μας 
που φέραν λευτεριά
στη Ρούμελη και στα νησιά
και σ’  όλο το Μοριά,

στην Κρήτη και στην Ήπειρο 
και στη Μακεδονία,
στην πολύπαθη Θράκη μας 
που στέκει στη ...γωνία;
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Γιατί τη «φαναριώτικη»
έχουν νοοτροπία
και «δίνουν χώμα και νερό»
με τόση ευκολία;

Όλοι οι «ταγοί» που κυβερνούν
κατά καιρούς τη χώρα,
στους ξένους υποκύπτοντας 
και δίνοντάς τους ...δώρα!

Ταγοί και κόμματα τιμούν
μόνον τον «Μαμωνά»
αφήνοντας χώρα και λαό
στης φτώχιας τα ...«στενά».

Οι Έλληνες πια  χάσανε
κάθε ελληνική αξία,
Πατρίδα, οικογένεια 
μα και Ορθοδοξία(!)

Και σήμερα μας κυβερνούν,
οι τοποτηρητές
οι ξένοι,  οι γκαουλάιτερ, 
-στυγνοί εκδικητές,-.

Οι υπηρέτες,  οι πιστοί 
των ξένων συμφερόντων,
που έκαναν την Ελλάδα μας 
χώρα  -μόνο- γερόντων.

Μα «έσεται ήμαρ»  και γι‘ αυτούς
που ξένους υπακούν
και την Ελλάδα  σε ατραπούς 
στενές την οδηγούν.

Θα δώσουν λόγο  για όλα αυτά, 
που άκριτα μας κάνουν
Ας μην ξεχνούν τη Νέμεση 
κι οι τιμωρίες ...φθάνουν!
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ

    
Ανέκαθεν ζηλόφθονα 
αυτόν εδώ τον τόπο,  
ν’ αλώσουνε  προσπάθησαν
εχθροί με κάθε τρόπο. 
  
Πέρσες, Ρωμαίοι,  Βούλγαροι,
Ούνοι και τόσοι άλλοι
πέρασαν και μας έκαναν
ζημιά πολύ μεγάλη.

Μα ουδέποτε κατάφεραν
να σβήσουν τη λαμπάδα,
το φως που σκόρπιζε παντού
η φωτεινή   Ελλάδα

Το πνεύμα το ελληνικό 
δεν χάθηκε για πάντα,   
σε χρόνους χαλεπούς  πολύ 
κι όταν ήταν στη «μπάντα». 

Και τώρα κάποιοι  επιχειρούν
να   αλώσουνε και πάλι
τη χώρα  και ο Έλληνας
να  σκύψει το κεφάλι. 

Για δήθεν χρέη, δάνεια 
κι άλλα πολλά χρεωστούμενα

ζητούν και παίρνουνε λεφτά 
υπάρχοντα  και … μελλούμενα.
Έλληνες μη φοβόσαστε 
το Δ.Ν.Τ. την «τρόικα»
κι όσους σας φέρνονται σκληρά, 
άγρια, καουμπόικα.  

Μπόρα είναι θα περάσει 
κι αν κακό μας κάνει τώρα
Με υπομονή και θάρρος
θε να σώσουμε τη χώρα.

Έλληνες   δώστε  ιερό  
αγώνα   για   τη  χώρα
Η Ελλάδα σας χρειάζεται
τούτη τη δύσκολη ώρα.

Έλληνες μην κιοτεύετε, 
μην οπισθοχωρείτε
Τον τόπο αυτό να σώσετε
Έλληνες  γρηγορείτε.
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ΣΒΗΣΑΝΕ ΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Σβήσανε τα καλοριφέρ
κι ανάψανε οι σόμπες
κι όσοι δεν έχουνε κι αυτές,
τη βγάζουνε με ...ρόμπες.

Τα καύσιμα ακρίβυναν 
και πιάσανε  οροφή,
φέρνοντας στο φτωχό λαό
πείνα, καταστροφή.

Σβήσανε τα καλοριφέρ 
και ο φτωχός κρυώνει,
κι  ένα  μωρό στην κούνια του
στο κλάμα βαλαντώνει.

Δεν έχει γάλα για να πιει, 
ζητά κάτι να φάει,
Κι η μάνα του κι αυτή ψωμί 
δεν έχει  και ...πεινάει .

Σβήσανε τα καλοριφέρ,
πάνε οι καλές  οι μέρες
Ήρθανε  δύσκολοι καιροί,
για μάνες και πατέρες.

Και τα παιδιά που ήτανε
το μέλλον της Ελλάδας
φεύγουν,  χωρίς επιστροφή 
στη χώρα της Παλλάδας.

Σβήσανε τα καλοριφέρ 
πάει κι  η θαλπωρή.
Κάπου να βρει μια ζεστασιά
κανένας δεν μπορεί.

Τα τζάκια που ανάψανε
θα σβήσουνε κι αυτά,
Αφού ξύλα και κάρβουνα
δεν θα υπάρχουν πια.

Σβήσανε τα καλοριφέρ
για πλούσιους και φτωχούς
Φαίνεται πως γυρίσαμε
σε χαλεπούς καιρούς.

Κι όμως, ρόδα είναι και γυρίζει
και θα ξαναρθεί το φως
Κι όλα θα διορθωθούνε,
αν θελήσει κι ο ...Θεός!
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ΕΦΕΔΡΕΙΑ  Ή ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΊΑ;

Είπανε, πως θα βάλουνε
κάποιους στην εφεδρεία,
υπάλληλους,  από εκεί, 
που δεν τους έχουν ...χρεία!

Κι άρχισαν να ξηλώνουνε
στην κάθε υπηρεσία,
όποιους  “μπάρμπα” δεν είχανε
ούτε και εξουσία.

Όποιους, δήθεν, κοντεύανε 
τη σύνταξη να πάρουν,
τους υποχρέωσαν ευθύς, 
βαρύ σταυρό να  άρουν.

Ν’ αφήσουν τη δουλίτσα τους 
στο σπίτι τους να πάνε
με μειωμένες αμοιβές 
κι ας πονοκεφαλάνε!

Τους απαλλάξανε μεμιάς  
απ’ τις υποχρεώσεις,
δήθεν, της εργασίας τους, 
μα με πολλές μειώσεις.

Δεν λογαριάσανε ποσώς 
τον προγραμματισμό,
της κάθε οικογένειας.
Της φέρανε τριγμό.

Σπουδές παιδιών και δάνεια
που πάρθηκαν για σπίτια,
έγιναν όνειρα γλυκά,
όπως στα παραμύθια.

Κι εκόντες άκοντες αυτοί
που χάσανε τα πάντα
με χίλια ζόρια προσπαθούν
μη μείνουνε στην μπάντα.

Κι όλοι μαζί οι Έλληνες
με πόνο αναρωτιούνται
Αυτοί που έχασαν τη δουλειά
κι απ’ τη μοίρα χτυπιούνται

Πόλεμο μήπως έχουμε 
και βγήκαμε εφεδρεία;
Ή πρόωρα γεράσαμε
και  πάμε ...αποστρατεία;
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ΤΑ ...ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ

Δυο πόλεμους ξεκίνησε
η δόλια η Γερμανία,
να δυναστεύσει  τους Λαούς
με πάθος και μανία

Δύο φορές,  μύρια δεινά
σε Ευρώπη και  Υφήλιο
έφερε στον πολιτισμό 
που ...σκέπασαν  τον ήλιο.

Μυριάδες  ήταν κι οι νεκροί, 
οι χήρες, τα ορφανά.
Ελπίδες και οράματα
όλα  ...στο πουθενά!

Περιουσίες χάθηκαν, 
πτώχευσαν οι λαοί,
για να προκόψει,  δήθεν, 
η... «άρια» (!) φυλή. 

Και η Ελλάδα,  η μικρή 
σε έκταση, σα χώρα
βρέθηκε πάντα αντίπαλη,
στη λαίλαπα, στη μπόρα.

Για ιδέες και ιδανικά
και για δημοκρατία
πολέμησε το ναζισμό, 
και τη φαυλοκρατία.

Αυτό δεν το συγχώρησε
ποτέ η Γερμανία
Και την Ελλάδα τιμωρεί 
σε κάθε ευκαιρία.

Κι η Μέρκελ  σήμερα που αυτά 
δεν τα ‘χει ξεχασμένα
δείχνει ο κάθε Γερμανός,
τι  έχει απωθημένα! 
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ΤΑ GOLDEN BOYS

Ο άνθρωπος που κυβερνά
και έχει την εξουσία,
με μύριους τρόπους την ασκεί, 
και με πειθώ και... βία.

Τη  βία χρησιμοποιεί  
σε κείνους   που αντιδρούν
και την πειθώ, - υποτίθεται,-  
όταν ...οι δυο τα βρουν!

Και πάντα δημοκρατικά,  
για το... «κοινό» συμφέρον,
οι διοικούντες δείχνουνε 
στοργή κι ενδιαφέρον.

Αλλά,  μερίδιο απαιτούν
και πάντοτε το παίρνουν,
του λέοντος,  οι ισχυροί
και τους φτωχούς τους ...γδέρνουν.  

Ανέκαθεν, κατά καιρούς,
βρίσκουνε χίλιους τρόπους
κι  αρμέγουν τους αδύναμους 
και τους φτωχούς ανθρώπους,

Άλλοτε απροκάλυπτα
και πολύ κυνικά
κι άλλοτε δείχνοντας στοργή, 
αλλά ...εικονικά.

Οι βασιλιάδες κάποτε, 
δήθεν  για το λαό,  
πόλεμους  διεξήγαγαν 
με τον κοινό εχθρό

είχαν και τους πολιτικούς 
χρήσιμη εφεδρεία,
να  εξασφαλίζουν τάχατες...  
«Λαού ευημερία». 

Πέρασαν χρόνια κι εποχές, 
αλλάξανε οι καιροί
Τα GOLDEN BOYS έγιναν 
πλέον οι... ισχυροί.

Αυτοί κρατούνε τώρα πια
τα σκήπτρα των λαών.
Αλλά,  ακούν τις συμβουλές
μόνον των ...Γερμανών.

Όλο  τον Κόσμο κυβερνούν, 
στη Νέα Τάξη Πραγμάτων. 
Κατόρθωσαν δε και έκαναν,
ως χώρες των ...θαυμάτων,

χώρες σαν την Ελλάδα μας 
και την Πορτογαλία
να ζουν κι οι δυο με δανεικά, 
ύφεση κι ...ανεργία! 
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Έχουν οι χώρες κι οι λαοί 
βουλή και κυβερνήσεις
Μα δεν έχουνε δύναμη,
ούτε  λαών   βουλήσεις.

Τα  GOLDEN BOYS  διοικούν
κι όλοι τους υπακούν
Κι όλα γίνονται σύμφωνα
και ...κατά το «δοκούν»!

……………………………………………….

Αλλά , αν τέτοια δύναμη
έχουν τα «Χρυσά αγόρια»
Καλύτερα,   αυτοί  αλλού 
κι εμείς,  ας  ζούμε  χώρια.

Ας ζούνε μόνοι οι λαοί 
χωρίς αφεντικά
χωρίς νονούς και Δ.Ν.Τ. 
μόνο με ...ιδανικά.

ΟΛΟΙ ...ΠΑΡΑΜΙΛΟΥΝ

Σ’ όποιο σοκάκι κι αν βρεθείς,
όλοι παραμιλούνε,
και βρίζουν τους πολιτικούς. 
Δεν θέλουν να τους δούνε.

Τους βρίζουν, γιατί φέρανε
το Δ.Ν.Τ. στη χώρα
Τους βρίζουν καθημερινά 
κάθε λεπτό και ώρα.

Ήρθανε κι οι «Τροϊκανοί»
ως νέοι σταυροφόροι,
με σύνθημα, στη χώρα μας, 
να μπούνε νέοι φόροι.

Γι αυτό όλοι παραμιλούν 
και δεν αντέχουν άλλο.
Το αίτιο είναι κοινό 
και βάσανο  μεγάλο.

Βαδίζει και παραμιλά 
ο μη προνομιούχος,
ο  εργάτης , ο υπάλληλος
και ο συνταξιούχος.

Όλοι οι εργαζόμενοι 
παραμιλούν και λένε:
Οι αμοιβές μας χάθηκαν. 
Γι αυτό και όλοι κλαίνε.
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Στο σπίτι η νοικοκυρά 
κι αυτή παραμιλάει,
αφού  η οικογένεια  
δεν έχει πια να φάει.

Παραμιλούν τα νιάτα μας, 
γιατί δεν βλέπουν φως.
Δεν βλέπουνε προοπτικές 
με τέτοιο καθεστώς.

Κι ο αίτιος,  που χάσαμε
το μπούσουλα  στη χώρα,
που έλεγε, πως υπάρχουνε
λεφτά, εδώ και τώρα,

αυτός μας εγκατέλειψε.
Ο  μη διεφθαρμένος,
και   άλλα «Φόρα» έψαξε, 
μάλιστα  δε ...ασμένως! 

Αλλά,  δεν πήρε φεύγοντας 
την «ΤΡΟΪΚΑ» τους ξένους,
το Δ.Ν.Τ.  τους Γερμανούς, 
τους μη διεφθαρμένους, 

που ήρθαν να μας σώσουνε
με λάθος συνταγή
κι έκαναν την Ελλάδα μας 
χώρα, «καμένη γη»!

Μα φτάνει πια! Η κατάσταση
είναι στο μη παρέκει
Αυτό είναι για τον Έλληνα 
άδικο αστροπελέκι!

τα μέτρα που του βάζουνε
δεν τα αντέχει άλλο
κι αν τ΄ αυγατίσουν, θα γενεί 
κακό πολύ μεγάλο!
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΣΌΙΜΠΛΕ;

-Ποιος είναι ο κύριος Σόιμπλε 
και τι νομίζει κάνει;
που βάλθηκε τους Έλληνες, 
όλους να τους πεθάνει;

Νομίζει  είναι «σόι  μπλε»,
δήθεν γαλαζοαίματος.
Οποία πλάνη! θύμα κι αυτός,
ενός μεγάλου ψέματος.

Του ψεύδους που γαλούχησε
τους Άρειους  Ναζί,
ο Χίτλερ, οι ιδέες του
και τα Ες-Ες μαζί.

Η πλάνη αυτή  που ανέδειξε
την  «Άρεια Φυλή»
σαν κορυφαία επί της γης,
μ΄ αναίδεια πολλή. 

Μα η  πλάνη αυτή κατέστρεψε 
λαούς, πολιτισμούς
τη χώρα που την έθρεψε, 
σκορπώντας οδυρμούς.

Μυριάδες ήταν οι νεκροί,  
πολλοί οι σακατεμένοι
και της Ευρώπης οι λαοί
όλοι δυστυχισμένοι.

Μήπως μια νέα εκδοχή, 
μια νέα θεωρία, 
πλασάρει  ο κύριος Σόιμπλε,
για νέα Γερμανία;

Για τη γερμανική φυλή, 
πως πρέπει με μανία
να στείλει όλους τους Λαούς
στα ...πίσω θεωρεία;

Να καταστρέψει επιθυμεί
και δη οικονομικά,
όσους νομίζει πως μπορεί. 
Τα κράτη τα μικρά!

Κι αρχίζει  απ’ την Ελλάδα μας
τα πάντα να απαιτεί
θεωρώντας, ότι η γνώμη του, 
πολύ καλά ...κρατεί!

Μα δεν το νιώθει ο άθλιος,
πως άθλιο στρατί,
άθλιο δρόμο διάλεξε 
κι όλο... στραβοπατεί!

Στους άλλους βλέπει  τα στραβά 
και στρουθοκαμηλίζει 
στη χώρα του, που ο πρόεδρος... 
κώνωπα διυλίζει!
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Χερ Σόιμπλε, η χώρα μας
μαθήματα δεν παίρνει.
από μια χώρα που φτωχούς  
λαούς, τους βολοδέρνει.

Κι απομυζά οικονομικά 
την κάθε τους ικμάδα,
όπως αυτό που επιχειρεί 
στην ένδοξη Ελλάδα.

Μα, «ουδέν κακόν αμιγές καλού» 
έλεγαν οι αρχαίοι
οι Έλληνες φιλόσοφοι,
που μένουν πάντα νέοι.

Το φέρσιμό σου Σόιμπλε
και όλης της Ευρώπης
άλλαξε τα αισθήματα
του κόσμου και της νιότης.

Οι κοινωνίες είδανε,  
πού οι κακοί τους πάνε,
που παίρνουνε τα έχει τους 
και τους πισωγυρνάνε

σε χρόνους μαύρους, χαλεπούς
με μίσος και μανία
για να προκόψει μοναχά
η «Άρεια Γερμανία»!

Σε λίγο οι φιλέλληνες
σε όλη την Ευρώπη
θα γίνουν χείμαρρος με ορμή 
και η νεολαία πρώτη

και σαν τσουνάμι,  Σόιμπλε,  
όλους θα τους σαρώσουν
μωροφιλόδοξους, κενούς
και   τους  λαούς θα σώσουν!
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ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ  Ή  ΦΟΡΟΦΑΓΑΔΕΣ;

Ένας Έλληνας βουλευτής, 
κάπου στην Ελβετία,
ψάχνοντας, πως πληρώνονται
οι φόροι στα ταμεία,

έκπληκτος ανακάλυψε 
πολλούς φοροφυγάδες,
που φόρους δεν πληρώνανε, 
μα ζούσαν σαν ...αγάδες.

Και αυτοί δεν ήταν  Ελβετοί, 
ούτε  ντόπιοι πολίτες.
Αλλά, αλί και τρισαλί, 
πολιτικοί αλήτες.

Ήταν αυτοί,  που είχανε
πάμπολλες καταθέσεις 
και δεν ήταν άγνωστοι, μα γνωστοί
κι είχαν μεγάλες θέσεις.

Ήταν γνωστοί πολιτικοί,
Έλληνες βουλευτές,
Υπουργοί  νέοι και παλιοί 
κι άλλοι πολιτευτές. 

Αυτοί, που δεν πληρώνανε 
για καταθέσεις που έχουν 
στην Ελβετία κι αλλαχού, 
γιατί  λεν ...δεν αντέχουν.

Αλλά και άλλοι  βρέθηκαν 
στη Λόντρα να ’χουν  σπίτια, 
που απόχτησαν δουλεύοντας...
εμάς, είναι αλήθεια!

Αφού, ποτέ δεν πλήρωναν 
φόρους και εισφορές,
και ο νόμος δεν τους έπιανε. 
είχαν ...διπλές χαρές.

Είχαν φαίνεται κατά νου
αυτή την παροιμία.
Πολλά αν χρωστάς μη νοιάζεσαι,
μη δίνεις ούτε ...μία.

Γιατί, οι τρανοί και οι βουλευτές
έχουνε βάλει όρους,
γι  αυτά που κάνουν στο Λαό,
να μην πληρώνουν φόρους!

Αλλά, φίλοι μου, γιατί  
μόνο οι φτωχοί  να δίνουν;
Κι οι άλλοι;  πλούσιοι και πολιτικοί
να τρώνε και να πίνουν;

Τους φόρους και τις εισφορές
που ο Λαός πληρώνει,
που από την ...καλοπέραση 
συνέχεια μαραζώνει!
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Είναι καιρός όμως αυτοί  
όλοι οι φοροφυγάδες,
που για τον κόσμο το φτωχό
είναι...  φοροφαγάδες,

Να πάψουν πια να έχουνε
νόμιμη ασυλία,
κι ας σταματήσουν του φτωχού
την ...ιεροσυλία.

ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΣ

Καθημερινά  κυκλοφορούν 
πολλά δις στα  δελτία
Κι όλα μοιράζονται αλλού 
και μάλιστα στα τρία.

Είναι από χρέη που χρωστά,  
ο ελληνικός λαός.
-Έτσι, τουλάχιστον, του ‘ χει πει,  
κάποιος πρωθυπουργός.-

Και  δις, να  θέλει η Κεντρική, 
Τράπεζα  της Ευρώπης.
η «Τρόικα» δε και Δ.Ν.Τ, 
να θέλουνε της νιότης,

Να πουληθούν τα όνειρα,  
σε χαμηλές τιμές
κι ο πλούτος της Ελλάδας μας. 
Κι εμείς να λέμε γιες!

Και δήθεν, θα μας σώσουνε 
με νέα δανεικά
Αν τρόπους  θα αλλάξουμε 
και  άλλα ...ιδανικά.

Το χρέος λεν,  θα μειωθεί,
με κούρεμα μεγάλο,
από τη Μέρκελ, τη «νονά», 
το Σαρκοζί το Γάλλο.



55

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

54

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Αλλά  τούτο για να γενεί,  
θέλει  ένα P.S.I.
Αλλέως λένε σίγουρα, 
το χρέος θα μας φάει.

Παράλληλα,  να πέσουνε
όλοι οι μισθοί πιο κάτω.
Κι η οικονομία να βρεθεί,  
στου βαρελιού τον πάτο.

Τότε να δεις, πολλά τα δις,
(λένε) που θα ‘ρθουν στην Ελλάδα
Θα δώσουνε στη χώρα μας 
νέα πολλή ικμάδα

Κι όλων το χρέος θα σβηστεί  
και οι δουλειές θα αρχίσουν
Και σε όλων μας τα πρόσωπα  
χαμόγελα θα ανθίσουν!  

Αλλά, πώς είναι δυνατόν, 
αυτά να τα πιστέψουν
κάποιοι που βλέπουν τα στραβά
 και πώς να το χωνέψουν;

Σαν βλέπουνε όλα τα δις,
να φεύγουν στην Ευρώπη,
να χαντακώνουν το λαό,
να μαραζώνει η νιότη;

Ω, ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ! (1)

Ω, τι κόσμος μπαμπά,  
υπάρχει  στην Ελλάδα!
Δήθεν χωλοί, δήθεν τυφλοί,
μπήκανε στην  αράδα,

Και χαρακτηριστήκανε,
άκριτα ως  ΑΜεΑ
από πολιτικούς κι από γιατρούς,
μια ...νόμιμη παρέα.

Ω, τι κόσμος μπαμπά 
και τι πολιτικοί ,
υπάρχουν στην Ελλάδα μας, 
παντού εδώ κι εκεί!

Πολιτικοί που χρίζουνε 
κάθε ανοιχτομάτη,
κουτσό, στραβό ή παλαβό, 
με νόμιμη ...απάτη!

Ω, τι κόσμος μπαμπά!
Τυφλός παπάς  διαβάζει,
το ευαγγέλιο, τις γραφές 
και τους πιστούς κολάζει.

Και ταξιτζής, τυφλός κι αυτός,
στους δρόμους τριγυρίζει
πελάτες ψάχνοντας πολλούς 
κι ανέμελα ...σφυρίζει.
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Ω, τι κόσμος μπαμπά! 
Νεκρούς που ανασταίνει,
τους δίνει επιδόματα 
και ...ψήφους περιμένει.

Κάνει κομματικό στρατό, 
με νέους ψηφοφόρους
που θέλει και χρησιμοποιεί, 
αλί, ως  μισθοφόρους!

Ω, ΤΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΑΜΠΑ! (2)

Ω, τι κόσμος μπαμπά!
Όλα στραβά μας πάνε!
Κι οι δανειστές μας φθονεροί,
επάνω μας ορμάνε.

Λένε, δεν τους πληρώσαμε,
τα χρέη που χρωστάμε
και σαν ύαινες πέσανε
πάνω μας, να μας φάνε.

Ω, τι κόσμος μπαμπά! 
Οι Έλληνες να πληρώνουν.
Να ξεπουλούν τα έχει τους,
να μην επιβιώνουν.

Κι οι ξένοι να μας λοιδορούν,
να μας κατηγορούνε
Και να τα καταφέρουμε,
να  λεν, πως δεν μπορούμε. 

Ω, τι κόσμος μπαμπά! 
Να ζεις με τρεις κι εξήντα
Όπως  στα χρόνια τα παλιά, 
πολύ προ του πενήντα!

Όλα γυρίσανε ξανά 
ξυλόσομπες και τζάκια
Και οι φτωχοί κι ανήμποροι 
ποτίζονται φαρμάκια...
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Ω, τι κόσμος μπαμπά! 
Πρόοδο να μην βλέπεις
Να μην υπάρχει ελπίδα πια,
να λες πως δεν αντέχεις…

Πες  μου, ποιος είναι ο αίτιος,
που φτάσαμε εδώ πέρα;
Μην είμαι εγώ, άλλος κανείς; 
Πες μου καλέ πατέρα!

ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑ...  ΔΕΝ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ

Μια κυρία απ’ «τας Ευρώπας»
την Ελλάδα διαβάλλει,
τάχα,  έχει μεγάλο χρέος
και συνέχεια την ...προσβάλλει.

Και τους Έλληνες συλλήβδην
ακαμάτες τους βαφτίζει.
Πως θα βγουν απ’ την Ευρώπη,
άμεσα τους φοβερίζει.

Κι όλο μέτρα παραγγέλνει 
με το φίλο Σαρκοζί
Και το κόστος να πληρώσουν
όλοι οι Έλληνες μαζί.

Δώρα να μην δικαιούνται 
και μισθούς να  ‘χουν της πείνας.
Να δουλεύουν, σαν να είναι 
εργαζόμενοι της ...Κίνας!

Μα,  γιατί καλή κυρία 
τόσο μένος φθονερό,
έχεις για την Ελλαδίτσα
τούτο τον καλό καιρό.

Και τη σπρώχνεις κάθε μέρα 
στο γκρεμό κι ακόμη πέρα.
Και της αφαιρείς τον  ήλιο 
και τον ...καθαρό  αέρα;
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Αλλά, αγαπητή μας Μέρκελ, 
που ζητάς του «Ράιχ» δόξες
μάθε  το,  αυτά ο Λαός μας,
τα θεωρεί μεγάλες λόξες

Και τα χρέη τα δικά μας, 
που δεν ήταν χρέη πάντα,
είναι τα δικά σου χρέη, 
απ’ το δάνειο του ...σαράντα!

Τότε, που ένας πρόγονός σου,
ο Χίτλερ, ο καταραμένος,
δάνειο πήρε απ’ την Ελλάδα ,
πως τάχατε μα και ασμένως

Την κατάκτηση του Κόσμου,
ήθελε να συνεχίσει, 
και τα κράτη της Ευρώπης 
όλα να  τα ...ευνουχίσει.

Αλλά και μετά από χρόνια, 
την περίοδο του πενήντα,
ήρθαν Έλληνες εργάτες, 
μόνο με τρεις κι εξήντα.

Και συνέβαλαν στο θαύμα,
αυτό της νέας Γερμανίας,
δίχως ίχνος ούτε κακίας, 
ούτε κι εκδικητικής μανίας.

Κι εθέριευε η χώρα, 
με Ζήμενς και με Μερσεντές
που πουλούσε στην  Ελλάδα 
με τους καλοθελητές.  

-Αργυρώνητους πολίτες, 
-και υποβρυχίων ...φίλους
που έγερναν και ήταν όλα,  
μόνο για θαλάσσιους σκύλους!

Με τις μίζες, τα δωράκια,  
των πολιτικών και άλλων,
που ‘παιρναν προμήθεια κι ήταν,
στόχος των πολύ μεγάλων. 

Απομύζησες το αίμα, 
την παραμικρή ρανίδα
και χρεώθηκε ο κόσμος
μα και η φτωχή Πατρίδα.

Και τα δύσκολα τα χρόνια 
που ‘ρθανε για μας ως χώρα,
λες, πως μας δανείζεις πάλι, 
μα με το αζήμιωτο τώρα.

Και κερδίζει η Γερμανία 
απ’ τα δικά μας δανεικά,
τα οποία μας δανείζει 
με μεγάλα ποσοστά!

Όλα αυτά κυρία Μέρκελ,
σκέψου τα πολύ καλά,
Και μην απαιτείς να πάρεις
απ’ τους Έλληνες  πολλά.

Γιατί,  η δική σου χώρα 
μας χρωστά τώρα και πάντα
Δανεικά, μίζες και άλλα
από τότε, ...το Σαράντα!!!
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ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ!

Είμαστε όλοι Έλληνες, 
φωνάξτε το λαοί,
να το ακούσουν  πάραυτα 
του κόσμου οι ταγοί.

Κι ας μάθουν η Ελλάδα μας
δεν είναι μόνο φως
αλλά πηγή κάθε καλού.
 Είναι πολιτισμός!

Είμαστε όλοι Έλληνες, 
φωνάζουν στο Παρίσι.
Σε ανθρώπινα δικαιώματα
είμαστε όλοι ίσοι.

Και δεν μπορεί,  απροκάλυπτα, 
οι κάθε «Μερκεζί»
να φέρονται στους Έλληνες 
όπως παλιά οι Ναζί.

Είμαστε όλοι Έλληνες, 
λένε και στο Λονδίνο,
και δεν θα επιτρέψουμε
στον κάθε «Μανδαρίνο»,

Στη χώρα που εδίδαξε 
πρώτη Δημοκρατία,
να επιβάλει οικονομική, 
στυγνή τρομοκρατία.

Είμαστε όλοι Έλληνες 
και στην Αμερική
η κοινωνία μας βοά, 
διαλαλούν κι εκεί.

Κι όλους τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους
ας πάψουν να τους φέρονται
ως μη προνομιούχους.

Είμαστε όλοι Έλληνες,  
σε Ανατολή και  Δύση
και της Ελλάδας μας το Φως
ποτέ της δεν θα σβήσει.

Ας πάψουν τα πειράματα  
σε λαούς και σε χώρες
Γιατί, θε να ξεσπάσουνε
παντού ολέθριες μπόρες



65

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

64

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΙΜΑΙ  ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ  ΩΣ  ΕΛΛΗΝ

Είμαι περήφανος ως Έλλην 
και τη δική μας ιστορία,
γιατί,  στον κόσμο δεν υπάρχει 
καμία άλλη παρομοία.

Είμαι περήφανος ως Έλλην 
για την Ελλάδα, που ’χει βγάλει
Άνδρες, που για καλό του κόσμου, 
τα πάντα έχουν μεταβάλει.

Με ένα σπινθηροβόλο πνεύμα 
μελέτησαν το κάθε τι,
πρώτοι απ’ όλους τους ανθρώπους 
και εξηγήσαν τα γιατί.

Όλα τα μυστικά της φύσης   
του κόσμου και τις απορίες
τα αποκάλυψαν σε όλους 
σε πραίτορες και σε ...παρίες. 

Μίλησαν για δημοκρατία, 
φιλοπατρία, μουσική.
Εξέλιξαν τις επιστήμες 
και  φέραν’ τον πολιτισμό στη γη.

Έδωσαν γλώσσα στους αγγέλους, 
τη γλώσσα την ελληνική,
που έφερε μήνυμα αγάπης
και δόξα οικουμενική. 

Πρώτος απ’ όλους ο Σωκράτης,
ο πιο σοφός απ’ τους σοφούς,
δίδαξε γνώση και αλήθειες, 
αλήθειες για όλους τους λαούς.

Αυτός με το παράδειγμά του 
δίδαξε, πως για την Πατρίδα,
πρέπει ο πολίτης της να δίνει, 
ψυχή και έσχατη ρανίδα.

Άλλος μεγάλος, στους αιώνες, 
θέσπισε τη Δημοκρατία
ως το πολίτευμα  που δίνει
και στο Λαό πολλά πρωτεία.

Ήταν ο Περικλής! Εκείνος,  
που ‘χτισε και τον Παρθενώνα
και βάφτισε η ιστορία
τους χρόνους του «Χρυσόν Αιώνα».

Το μεγαλείο της θυσίας 
για τα υψηλά ιδανικά 
το είδε όλη η Οικουμένη 
και τούτο διαχρονικά.

Δίχως το φόβο του θανάτου,
σε άνισους πολλούς  αγώνες, 
οι Έλληνες δεν εδείλιασαν,  
πολέμησαν στους προμαχώνες.
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«Μολών Λαβέ» σε μύριους Πέρσες
ο Λεωνίδας έχει πει,
στις Θερμοπύλες με τριακόσιους
κι εκεί με δόξα θα θαφτεί. 

Και η δόξα του Παλαιολόγου
δεν υστερεί σε μεγαλείο.
Γιατί, η θυσία του εκείνη,
 είχε ένα μεγαλείο Θείο.

Ένα μεγάλο όνομα,  
που έμεινε στους αιώνες
στο πάνθεο επιφανών ανδρών, 
στις δόξας τους λειμώνες, 

είναι και του Δημόκριτου, 
Έλληνα από τη Θράκη
που δίδαξε πως το άτομο
 δεν είναι πια ...φενάκη!

Αλλά!  Ας μην ξεχνούνε οι τρανοί, 
του κόσμου οι ταγοί,
τι είπε ο Θεάνθρωπος, 
όταν ήταν στη γη 

Κι  Έλληνες πήγαν, να το δουν.
Πως, τώρα  ήρθε η στιγμή,
που «ο Υιός του Ανθρώπου»,  
πλέον θα δοξαστεί! 

Και πράγματι σ’ όλη τη γη,
η ελληνική λαλιά
το μήνυμά Του έφερε
σε κάθε μια γωνιά.

Αφού με  «Θεία Βούληση»
ως  γλώσσα Ευαγγελίου
διαλέχτηκε  απ’ τις λαλιές  
όλης της υφηλίου!

Όλα αυτά δεν τα ξεχνώ 
κι ας μην τα ξεχνούν κι οι ξένοι
σε Δύση και σε Ανατολή 
κι όλη την οικουμένη.

Οι Έλληνες προσέφεραν
το «Ευ ζην» στους ανθρώπους
το δίδαξαν, το βίωσαν
με χίλιους και δυο τρόπους!  



69

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

68

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΚΑΡΦΟΣ  ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Κάρφος στο μάτι των λαών,
μικρών μα και μεγάλων
η δόξα της Ελλάδας μας,
είναι εκτός των άλλων.

Φθονούν την ιστορία μας, 
τη γλώσσα, τη Θρησκεία.
Και,  όλες τις παραποιούν
με όπλο την ...παιδεία

Θέλουν τον Θείο ραψωδό, 
τον Όμηρο, OMER, 
Και το μεγάλο Αλέξανδρο
τον θέλουν ISKENTER

Τη δόξα τη βυζαντινή
με μονοκονδυλιά,
Θέλουν, να διαγράψουνε 
χωρίς καμιά ...μιλιά.

Και τον αγώνα, που έδωσε 
η χώρα το «Σαράντα»
ενάντια στο φασισμό, 
τον βάζουνε στην μπάντα.

Δε θέλουν να παραδεχτούν, 
πως στήθη ελληνικά,  
σταμάτησαν, ανέκοψαν
στίφη βαρβαρικά.

Ανέκοψαν οι Έλληνες
την περσική πορεία,
που στόχο είχε όλης της γης,
ν’ αλλάξει η ιστορία.

Από τα χρόνια τα παλιά
του Ξέρξη, του Δαρείου,
και του Χοσρόη  αργότερα, 
στους χρόνους Βυζαντίου!

Άραβες και Οθωμανοί  
χρόνια το προσπαθήσανε,
να αλώσουν το Βυζάντιο 
και το σφυροκοπήσανε.

Να κατακτήσουν ήθελαν 
τη γηραιά Ευρώπη.
Να φέρουν του ισλαμικού
μεσαίωνα τα σκότη.

Σα βράχος, που αντιστέκεται 
σε κύμα μανιασμένο,
η Ελλάδα δεν λογάριασε
ποτέ το  δεδομένο.

Πάντα με φρόνημα υψηλό
και με ιδανικά,
έδωσε τους αγώνες της
παντού ηρωικά.



71

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

70

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Χρόνια δεν πέρασαν πολλά, 
που με ηρωισμό
πολέμησε, αντιστάθηκε
στο δόλιο φασισμό.

Στο φασισμό, που ζήλωσαν  
του «Άξονα» οι «τρεις»
κι άλλαξαν καταστροφικά 
την όψη όλης της γης.

Ουνίτες και Βατικανό
πάντα την πολεμούν.
Με σύμμαχό τους το Ισλάμ 
επάνω της ορμούν.

Να κατισχύσουν θέλουνε
και στην Ορθοδοξία 
να δώσουνε υπόσταση
χωρίς καμιά αξία.

Μα το χειρότερο κακό, 
που θέλουν για τη χώρα,
της γλώσσας είναι η αλλαγή
κι αυτή εδώ και τώρα.

Επίσημα,  χείλη ασεβή
ζητήσανε πριν χρόνια
η γλώσσα η ελληνική  
να φύγει απ΄ τα σαλόνια.

Στη θέση της θέλανε να μπει 
μια ξένη,  η αγγλική
Και δεύτερη,  η μάνα των γλωσσών,
η νέα ελληνική.

Για τούτο επιστρατεύσανε
τα Μ.Μ.Ε  της χώρας,
να γίνουν οι μπροστάρηδες 
αυτής της κατηφόρας. 

Και άλλοι,  είπαν, τους Έλληνες,
αν θέλεις να νικήσεις
τη γλώσσα, τη θρησκεία τους 
πρέπει  να πολεμήσεις.

Και,  αν την ιστορία τους
μπορείς κι αυτή  να την αλλάξεις
Χάνουν τα πάντα,  δύναμη 
και ισχυρές ...επάλξεις!

Μα, δεν γνωρίζουν όλοι αυτοί,
πως Μοίρα της Ελλάδας
είναι να δίνει φως στη γη. 
Και όπως της Παλλάδας 

η λάμψη δεν έσβησε ποτέ
και πάντα  θα φωτίζει,
γιατί είναι θέλημα Θεού 
και Αυτός τα πάντα  ορίζει;
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ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ  ή  ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟΣ

Θεέ μου, τι ραγιαδισμός, 
τι ξεπεσμός, τι κρίμα!
βλέπεις να έχει η γλώσσα μας 
παντού σε κάθε βήμα!

Ακούς τους νέους να μιλούν 
τα «γκρίκλις» μες στους δρόμους
κι οι ειδήμονες, να αδιαφορούν, 
σηκώνοντας τους ώμους.

Βλέπεις αυτούς που έζησαν 
λίγα χρόνια στα ξένα
να μην μιλούν ελληνικά, 
κι αυτά κάπως «σπασμένα».

Και να ζητούν αντί νερό, 
Wasser ή και Water
το Γιάννη JOHAN  λέγοντας
και το κανάλι ...ALTER. 

Κι οι δημοσιογράφοι μας, 
περί πολλών τυρβάζουν.
Όμως κι αυτοί ολημερίς
στα ξένα μεταφράζουν

Good Morning λένε το πρωί,
αντί για καλημέρα
κι άλλα πολλά ξενόγλωσσα, 
per Mare και per Tera.

Κι οι πινακίδες  έγιναν
«ταμπέλες» πια παντού.
Ξεχάσαμε τους ιερείς 
και πάμε στους ...«Βουντού».

Σε πόλεις, και σε μικρά χωριά 
οι πινακίδες γράφουν
ξενόγλωσσα, λες κι οι αλλοδαποί,
όπου και να ΄ναι, θα ΄ρθουν!

Μα, γιατί τόσος ξεπεσμός!
Τόση ξενομανία;
τόση αγάπη να ΄χουμε 
στους ξένους και λαγνεία;

Μήπως είναι η γλώσσα μας 
φτωχή και δεν μπορεί,
να αποδώσει νόημα
και βγαίνει  …  στο σφυρί;

Όλοι πια την υποτιμούν, 
τη λοιδορούν, τη βρίζουν
κι όλοι  ξενόγλωσσα  συχνά
κι άκοπα μυκτηρίζουν.

Μύχιος σκοπός είναι πολλών
τη γλώσσα μας να σβήσουν
κι από το χάρτη των γλωσσών
πια να την αφανίσουν.
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Μα, ας το μάθουν όλοι αυτοί,
που υποτιμούν τη γλώσσα,
τη γλώσσα, που   έδωσε σοφά
νοήματα και τόσα

Στις άλλες γλώσσες, που απλά
μόνον υιοθετούν
ονομασία ελληνική. 
Αυτοί δεν το ...μπορούν!

ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ

Δυο γάιδαροι μαλώνανε
σε ξένον αχυρώνα
και ξέχναγαν, πως βρίσκονται
απλά σε έναν ξενώνα

κι ο νοικοκύρης θα έρχονταν,
να τους καταχερίσει
κι όχι χαμογελώντας τους
να τους... καλωσορίσει!

Έκαναν όνειρα πολλά, 
σχέδια  επί χάρτου
κάνοντας τις διανομές, 
ξένου σανού και ...άρτου.

κι έλεγαν, θα επιβάλουμε
ετούτο και το άλλο
κι όποιος μας αντιστέκεται, 
θα έχει και ...ρεγάλο.

μαζί με το καλύβι του 
θα χάσει τη δουλειά του
και θα ξεσπιτωθούν αυτός
και όλα τα παιδιά του.

και εμείς θα ‘μαστε κύριοι 
αυτού του αχυρώνα
αφού διώξουμε γηγενείς
χωρίς άλλον ...αγώνα.
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Μη σας θυμίζει τίποτε
αυτή η παροιμία;
κάποιους, που ήρθαν νιόφερτοι
κι όμως δεν δίνουν μία;

πώς ζει και πώς εργάζεται, 
τι τρώει  ο λαός;
αν θα υπάρχει αύριο
ή θα γίνει μπουχός;

Αυτούς που μας τους έφεραν, 
σαν σύμβουλούς μας τάχα
-μα αυτοί ενδιαφέρονται 
για τα ...λεφτά μονάχα-

τη Μέρκελ και το Δ.Ν.Τ. 
και άλλους απ΄ την Ευρώπη
που ορέχτηκαν τη χώρα μας
κι άρχισαν φαγοπότι;

Αλλά η ώρα πέρασε, 
γύρισε ο νοικοκύρης
και είδε, πως στο σπίτι του
δεν ήτανε πια κύρης,

κάποιοι τον υπονόμευαν 
κι ήθελαν να τον διώξουν 
μέσα στο ίδιο σπίτι του 
πολύ να τον ...στριμώξουν!

Λογάριαζαν ως φαίνεται, 
χωρίς τον ξενοδόχο
σε ξένο σπίτι μπαίνοντας,
χωρίς εντολοδόχο.

Μα ο ξενοδόχος είναι εδώ,
σε εγρήγορση και πάλι
και η τιμωρία θε να  ‘ρθει
και θα  είναι και μεγάλη.
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Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

‘Ενας αϊτός από ψηλά 
αγνάντευε τη Θράκη.
Την έβλεπε που έκλαιγε 
κι είχε τρανό μεράκι.

Τις δυνατές φτερούγες του 
λάμνει γοργά και πάει.
Τηνε ζυγώνει κι άφοβα
στέκει και τη ρωτάει.

-Θράκη, Μεγάλη Μάνα Γη, 
γιατί αναστενάζεις;
Γιατί κλαις και οδύρεσαι 
και την καρδιά μου σφάζεις;

Γιατί λείπουν στον πόνο σου
οι όμορφές σου οι κόρες;
Τις είδα να θρηνούν κι αυτές. 
Γιατί ήταν μαυροφόρες;

-Τι να σου πω χρυσαετέ 
και πούθε να σ’ αρχίσω;
Πώς να σ’ ανοίξω την καρδιά
και τι να ομολογήσω;

Με κόπους τις ανάστησα.
Και ήτανε πανώριες
οι πόλεις-κόρες μου, γι αυτές
που ‘χω τις στεναχώριες.

Χρόνια μου παραστάθηκε, 
κάθε γιορτή και σχόλη
κι ήτανε το καμάρι μου 
του Κωνσταντίνου η Πόλη!

Σα Βασιλίδα φάνταζε 
υπέροχη, μεγάλη.
‘Άλλη δεν εύρισκες στη γη 
με τα δικά της κάλλη!

Κι οι άλλες μου, οι μικρότερες 
Βιζύη, Ραιδεστός
δεν πίστευαν πως θ’ άλλαζε 
γι αυτές το καθεστώς.

Αλλά, ήρθανε δίσεκτα
χρόνια, καταραμένα.
Ξένοι πήραν τις κόρες μου
και κούρσεψαν κι εμένα.

Μου πήραν την Καλλίπολη,
Σαράντα Εκκλησιές.
Πάει κι η Αδριανούπολη.
Μ’ άφησαν με το χτες!

Με πάτησαν Αγαρηνοί. 
Μου ξέσκισαν το σώμα.
Το βάρβαρο το πέλμα τους
το αισθάνομαι ακόμα.
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Χρόνια πολλά μας έσυραν,
τις κόρες μου κι εμένα,
μες στη σκλαβιά και λύπηση
δεν είδα από κανένα.

Υπέφεραν τα πάνδεινα 
όλα αυτά τα χρόνια
Μεσήμβρια, Σωζόπολη, ‘
Αβδηρα και  Μαρώνεια.

Στενήμαχος, Αγχίαλος, 
Βερόη και Αρζός
σε ξένα χέρια πέσανε. 
Δεν ξέφυγαν το ...SOS!

Υψαλα, Χαριούπολη, 
Ηράκλεια και Αίνο
τις πήραν από μένανε.
Μονάχη μου πια μένω.

Γι αυτό τις βλέπεις να θρηνούν. 
Γι αυτό είναι μαυροφόρες.
Προσμένουνε, να λυτρωθούν 
οι δόλιες μου οι κόρες.

Γι αυτό κι εγώ οδύρομαι
καθημερνά και λέω:
Τόσα παιδιά και χάθηκαν!
κι απ’ τον καημό μου κλαίω.

-Και η Αλεξανδρούπολη, 
Κομοτηνή και Ξάνθη
που μοιάζουν λουλουδόκηποι 
κι είναι γεμάτες άνθη;

-Σιμά τις έχω και τις τρεις,
μόνη παρηγοριά μου
κι ευχαριστώ τον ‘Υψιστο
που βρίσκονται κοντά μου.

Είναι τα στερνοπούλια μου
με την Ορεστιάδα
παιδιά, που έχω λεύτερα.
Δώρο για την Ελλάδα!

-Μην κλαις και μην οδύρεσαι
Θράκη Μεγάλη Μάνα.
Χτυπά για σένα, δεν ακούς;
χαρμόσυνα η καμπάνα.

Οι κόρες σου που λαχταρούν 
γοργά να ‘ρθουν κοντά σου,
ήρθε ο καιρός, θα δουν ξανά
το σφιχταγκάλιασμά σου.

Κι αυτά σαν είπε ο αϊτός 
πέταξε σ’ άλλα μέρη,
στις σκλάβες κόρες που θρηνούν
το μήνυμα να φέρει.
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          ΤΑ ΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κι εμείς που γεννηθήκαμε της Θράκης κληρονόμοι,
κι οι “άλλοι” που ήρθαν απ’ αλλού, για να ριζώσουν τάχα, 

κι εκείνοι, που φύγανε, προσωρινά, ποιος ξέρει, ίσως για πάντα 
και  όσοι πρόσκαιρα  πατούν τα χώματά της τ’ άγια,
ΟΛΟΙ και κατιτί χρωστούν στη χώρα του Ορφέα!
Εμείς που αναστηθήκαμε σα γνήσια παιδιά της,
όλα της τα οφείλουμε και δε σηκώνει χωρατό!

Οι “άλλοι”; Αυτοί οι “άλλοι”!  Ήρθανε και της πήρανε 
τα “έχει” της, τα καλά της και χρόνια το αίμα της ρουφούν...

-Μην είναι τάχα οργή Θεού και τιμωρία συνάμα;
Κι εκείνοι πάλι που έφυγαν στην ξενιτιά να ζήσουν,
λίγη αγάπη δε χρωστούν, για όσα πιο πριν πήραν,

προτού σε  άλλη γης βρεθούν;
Κι όσοι σαν τ’ αποδημητικά  πουλιά μόνο για  λίγο μένουν

ή και περαστικοί από δω διαβαίνουν σ’ άλλους τόπους,
για τη φιλία, τη στοργή και τη φιλοξενία που γεύτηκαν απλόχερα, 

ούτ’ ένα λόγο φρόνιμο ,μια λέξη, δε χρωστάνε; 
Στ’ αλήθεια, ας σκεφθούν πολύ, όλοι οι παραπάνω κι ειλικρινά, 

όλοι μαζί και χώρια ο καθένας τα δίκια της ας δούνε 
κι όσο μπορούν, καλόγνωμη απόκριση ας δώσουν
στην πιο μεγάλη Μάνα Γη, την ξακουσμένη Θράκη

και στη  σπαραχτική κραυγή που ξέπνοα σκληρίζει...
-Τρανοί του Κόσμου και της Γης φτάνει πια ,δεν αντέχω,

εχάθηκε η υπομονή και άλληνε δεν έχω,
α φ ή σ τ ε  με στη μοίρα μου, μόνη με τα παιδιά μου

και θα τα καταφέρω!

ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΣΤΑΣΟΥ ΟΡΘΗ

Ήρθαν, σαν όρνια,  όργανα 
του Δου-Νου Του στη χώρα
και απαιτούν το αίμα μας 
πάραυτα, εδώ και τώρα!

Θέλουν συντάξεις να κοπούν,
μισθοί να πέσουν κάτω
και του σπιτιού ο κορβανάς
να πιάσει  μαύρο πάτο.

Δεν λογαριάζουν το φτωχό,
το ορφανό, τη χήρα
κι αλλάζουν απροκάλυπτα
της χώρας μας τη μοίρα.

Βουλιάζουν οικονομικά
και ηθικά τον τόπο.
Ζητούν ν’ αλλάξουμε ζωή, 
να ζούμε μ΄ άλλο τρόπο. 

Καταρρακώνουν λεβεντιά,
μπέσα και περηφάνια , 
το ελληνικό φιλότιμο, 
μας σπρώχνουν στην αφάνεια. 

Ξεχνούν την ιστορία μας, 
το ένδοξο παρελθόν μας,
τη συνδρομή και τις πρωτιές 
πασίγνωστων σοφών μας.
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Μα δεν τους παίρνει  να ξεχνούν, 
πως η Ελλάδα πρώτη
όνομα και πολιτισμό 
έδωσε στην Ευρώπη.

Δημοκρατία, Ολυμπισμός
και η Φιλοσοφία
λέξεις Ελλήνων γέννημα, 
παγκόσμια σοφία!

Σωκράτης, Πλάτων, Περικλής
έκτισαν «Παρθενώνες»
μνημεία  κάλλους άπειρου
που έμειναν στους αιώνες.

Αλέξανδρος ο Μακεδών  
το «φως» του Ελληνισμού
σκόρπισε και εδίδαξε
«αρχές Οικουμενισμού».

Μια άλλη απαράγραπτη 
δόξα της υφηλίου
είν’ η  ελληνική λαλιά,  
γλώσσα του Ευαγγελίου,

που ‘δωσε νέα  αίσθηση
στη θεϊκή σοφία
κι έγινε «κτήμα» των πιστών
και γνώση παγκοσμία.

Μα ήρθαν χρόνοι δίσεκτοι,
χρόνοι καταραμένοι
και Συ Ελλάδα βρέθηκες 
αιώνες σκλαβωμένη.

Ορδές Βαρβάρων χίμηξαν
Σε σκλάβωσαν ως χώρα,
κατάστρεψαν το «είναι» σου
σαν καλοκαιρινή μπόρα.

Ήτανε θέλημα Θεού, 
σκληρή δοκιμασία,
να υποστεί ο ελληνισμός,
από φυλή αγρία.

Μα, όταν ήρθε το πλήρωμα 
της λύτρωσης του γένους,
Ελλάδα μου, πάλι βρέθηκες
σε δρόμους δοξασμένους.

Κι έδειξες αυταπάρνηση
σαν ήρθε η στιγμή
κι αγώνες έδωσες παντού 
με δόξα και τιμή.

Πολέμησες για ιδανικά, 
για λευτεριά,  Πατρίδα,
Άξια αντιμετώπισες 
την κάθε καταιγίδα.
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Μα τώρα όλοι προσπαθούν,
να Σε αλώσουν πάλι, 
να  πέσεις οικονομικά, 
να ‘ρθεις σε μαύρο χάλι.

Και, για ό,τι κι αν τους δίδαξες
και στο χρωστάνε όλοι,
ανθρωπισμό δε δείχνουνε, 
φέρονται σα διαβόλοι.

Ελλάδα μου στάσου ορθή, 
μη σκύβεις το κεφάλι,
με τη βοήθεια του Θεού
και των παιδιών σου, πάλι,

ό,τι  «κακό» σ΄ απασχολεί
θα γίνει παρελθόν
και σύντομα θα ΄χεις ξανά 
ένα ένδοξο παρόν!! 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ

Κύριοι,  κύριοι Βουλευτές 
του έθνους μας πατέρες,
φερθείτε ως αντιπρόσωποι
και όχι ως αστέρες.

Χρόνια πολλά σας στήριξε 
ο ελληνικός Λαός,
σας έδωσε αγάπη και στοργή, 
σα γνήσιος γονιός.

Και χρόνια  ...κυβερνήσατε  
τη Χώρα  όπως-όπως,
βλέποντας το συμφέρον σας,
- μόνο,-  ποικιλοτρόπως.

Όλοι σας πορευτήκατε 
με «μπούσουλα» την ψήφο
και τάξατε   και δώσατε
σε όσους είχαν ...«ήχο»!

Πάντα νομοθετούσατε   
μόνον  για τους  «μεγάλους»
στον «Μαμωνά» που πίστεψαν
κι όχι για τους  άλλους,

Τους άσημους  και τους φτωχούς
που ζούνε στην αφάνεια
και που έτυχε να έχουνε 
πολιτική ...ορφάνια.
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Αν είχες «μέσον» ισχυρό 
και μπάρμπα στην «Κορώνη»
μπορούσες το  ακατόρθωτο, 
και δίχως ...«μαύρη  ζώνη».

Μπορούσες  να διοριστείς, 
χωρίς πολλά προσόντα.
Έφτανε να ‘χεις συγγενή
πολιτικό με  «φόντα».

Μπήκανε και σιτίζονταν 
χωρίς καμιά αξία
«άχθος αρούρης» γίνανε
στα κρατικά ταμεία.

Όλοι οι παρατρεχάμενοι
των βουλευτών οι κράχτες
αυτοί που έβαζαν «πανό»
ακόμη και σε φράχτες!

Σιγά-σιγά μας έλειψε
η αξιοκρατία
και όλοι οι ακατάλληλοι
πήρανε τα πρωτεία

Γίνανε προϊστάμενοι,
πρόεδροι και  τιτλούχοι
στέλνοντας τους υπόλοιπους 
για βρούβες στο... Βελούχι!

Άλλαξε η Ελλάδα μας!
Κι  όχι προς το καλό,
γιατί στραβά αρμενίζουμε 
και σε στραβό γιαλό

Χάθηκε πια το «άριστον» 
και η φιλοκαλία 
Χάθηκε η αγάπη στη φυλή
και η φιλοπατρία.

Γίνανε πια διεθνιστές  
πολιτικοί και άλλοι
Με πίστη και ιδανικά 
σα Γερμανοί,  σα Γάλλοι.

Και δεν τους καίγεται καρφί
αν η Πατρίδα σβήνει
και στην Ελλάδα,  Έλληνας
γνήσιος, αν θα μείνει.
……………………………
Κύριοι - κύριοι Βουλευτές, 
φτάνει, δεν πάει άλλο
Λαός και Χώρα βρίσκονται 
σε κίνδυνο μεγάλο.

Διώξτε δαιμόνια καινά,
διαβόλους και αγγέλους
Κάντε σωστή κυβέρνηση. 
Βρείτε τα, επιτέλους!
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Η ΦΡΑΟΥ ΜΕΡΚΕΛ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ

Δυο πόλεμοι ξεκίνησαν 
από τη Γερμανία,
με ένα κόμπλεξ υπεροχής 
και μεγαλομανία.

Και σκόρπισαν τη συμφορά
σε όλη την Ευρώπη
«δωρίζοντας» το θάνατο 
σε γηρατειά και νιότη.

Αλλά, «άλλη  η βουλή των Γερμανών, 
άλλα ο Θεός κελεύει»,
γι’ αυτό και δεν ανέχεται
λαούς να μακελεύει. 

Κι έτσι τιμώρησε πολύ  
σκληρά τη Γερμανία,
που ανέλαβε «έργο Θεού»   
με πλέρια  αλαζονεία.

Οπλίζοντας δυναμικά 
το χέρι των συμμάχων,
έδωσε τέλος στα δεινά, 
ένοπλων και αμάχων.

Κι οι πόλεμοι σταμάτησαν.
Ήρθε η ηρεμία
για ήσυχη κι ειρηνική  ζωή
και για δημιουργία.

Κι όμως, για τρίτη πια φορά, 
χτυπά η Γερμανία,
ασύδοτα, απροκάλυπτα
κάθε οικονομία.

Χτυπά Λαούς. Χτυπά φτωχούς
και κάθε Κοινωνία,
που έτυχε να βρίσκεται 
σε όποια αδυναμία.  

Αλλά, το τρις εξαμαρτείν, 
«ουκ ανθρώπου σοφού».
Εκτός κι αν πρόκειται για ον
όντος πολύ  κωφού.

Κωφού σε συναισθήματα
αγάπης κι ανθρωπιάς,
του Εωσφόρου έρμαιο
και κάθε αποκοτιάς. 

Και είναι πολύ περίεργο
κι όντως προκλητικό,
το ον αυτό, το κάκιστο
να είναι θηλυκό.

Που, αντί για αγάπη και στοργή,
να δείχνει στους Λαούς,
με βια τους σπρώχνει αλύπητα,
σε οικονομικούς γκρεμούς.  
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Η φράου Μέρκελ, η γνωστή 
και μη εξαιρετέα, 
ανέλαβε ρόλο τιμωρού
για χρέη πληρωτέα.

Χρέη, που δήθεν έκαναν 
λαοί και κυβερνήσεις,
που ‘χαν ροπή στην τεμπελιά 
και άλλες ...προτιμήσεις.

Αλλά, η αλήθεια κρύβεται 
αλλού,  κανένας δεν γελιέται
Την κρύβει η καγκελάριος, 
γι αυτό και δεν μιλιέται.

Μέσα  στο D.N.A της
ένας Χίτλερ κοιμάται,
ένα θεριό  ανήμερο, 
που όλο και βρυχάται.

Κι επιθυμία της κρυφή, 
να εκδικηθεί Λαούς,
εκείνους που αντιστάθηκαν
σε χαλεπούς καιρούς,

στα όνειρα για επιβολή 
της «άριας» φυλής,
να γίνει απροκάλυπτα
κυρίαρχος της Γης. 

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ

Όταν κινδύνευε η Πατρίδα, 
σε πολύ δύσκολους καιρούς, 
και κάλεσε όλα τα παιδιά της,
να πολεμήσουν τους εχθρούς,

Όλοι, μικροί μα και μεγάλοι, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
αφού καλούσε το καθήκον,
έτρεξαν πάνω στη φωτιά.

Και πολεμήσανε δίχως φόβο.
Και δεν λογάριασαν ζωές,
που, δυστυχώς, πολλές χαθήκαν, 
σε άγριες βουνοκορφές.

Και κάποιες, έμειναν κουφάρια,
να σέρνονται εδώ κι εκεί,
αφού στις μάχες της Πατρίδας,
έχασαν μέλη κι ακοή.

Τότε, που, όλες οι θυσίες,   
ακόμα  ήταν πολύ νωπές,
ευγνωμονούσα η Πατρίδα
έδωσε κάποιες παροχές.

Ήταν το τίμημα θυσίας
σε όσους πολέμησαν γι’  αυτή,
για να μπορέσουνε, να ζήσουν
μ’ αξιοπρέπεια και τιμή.
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Αλλά, περάσανε τα χρόνια 
και ξεχαστήκαν όλα αυτά
θυσίες, αίματα, αγώνες,
για ανώτερα ιδανικά.

Ξεχάστηκαν κι έριξαν στη λήθη, 
το χρέος στους αγωνιστές,
όλοι οι αρμόδιοι της χώρας, 
σαν δόλιοι, άκαρδοι πιστωτές.

Τι να συμβαίνει άραγε;  
Ξεχάστηκε το χρέος;
Το χρέος στους αγωνιστές, 
που οφείλει κάθε νέος,

κάθε πολίτης έντιμος,
που αγαπά τη Χώρα
που πρέπει να αγωνιστεί, 
πάλι, αν έρθει η ώρα;

Μα, αν το χρέος ξεχαστεί 
και όλα τα ιδανικά
Και ζουν οι νέοι μας σήμερα 
μ’ αλλότρια ...δανεικά,

Ποιος είναι’ αυτός, που θα ριχτεί
στη μάχη εκεί ξανά 
για της Πατρίδας την τιμή 
στους λόγγους, στα βουνά;

Ο ΝΕΟΣ  ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

Κάποιοι αποφασίσανε. 
Νέα Τάξη Πραγμάτων
κι ας έχει κόστος  στους Λαούς 
και ποταμούς αιμάτων.

Αρκεί, να ‘χουν τον έλεγχο,
αυτοί και κανείς άλλος
Κινέζος, Αμερικανός, 
Αφρικανός ή Γάλλος.
 
Είναι γνωστοί σαν G8.
Οι πλέον δυνατοί,
της υφηλίου οι ταγοί,
οι μέγιστοι κολοσσοί.

Ρυθμίζουν αβασάνιστα
τις τύχες του κοσμάκη,
και δεν τους νοιάζει, πώς θα ζει 
με μέλι ή φαρμάκι. 

Λες κι έχουν πάρει εντολή 
απ’ όλους τους Λαούς,
να κυβερνήσουνε τη Γη,  
σα να ‘χουνε λαγούς

κι όχι ανθρώπινες  ψυχές,  
παιδιά, γυναίκες άνδρες
που ‘χουν ανάγκες στη ζωή 
και δεν ζούνε σε... μάνδρες.



97

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

Έχουνε δώσει εντολές
σε κάποια golden Boys,
να εκπονήσουν πρόγραμμα,
εκχύλισμα αλόης

να πίνει όλος ο Λαός,
να ζει με τρεις κι εξήντα
και σύνταξη να παίρνει πια 
μετά τα… εβδομήντα.

Και τούτο, γιατί ένιωσαν, 
πως χάνουν  το παιχνίδι.
και οι φτωχοί έχουνε πια 
και αυτοί κάθε στολίδι

κάνουν  υποφερτή ζωή, 
δεν ζούνε στη σκλαβιά
έχουνε  τ’ απαραίτητα
μεγάλοι και παιδιά.

Κι έτσι δώσανε εντολή,  
να ανοίξει του Αιόλου,
ο ασκός μ’ όλα τα κακά 
του φίλου τους διαβόλου.

Κι αρχίσανε  περικοπές
σε μισθούς και συντάξεις,
πόλεμους σε φτωχούς λαούς
κι άλλες ...αναταράξεις.
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ΠΟΥ ΜΑΣ  ΠΑΝΕ;

Θεέ μου, πώς κατάντησαν
τη δόλια μας Ελλάδα;
της λήστεψαν τα πλούτη της,
την κάθετης ικμάδα.

Για να ‘χουμε ανάπτυξη, 
έστελναν ντιρεκτίβες
απ’ την Ευρώπη, αλλά ρωτώ: 
- Ανάπτυξη,  πού είδες;

Προώθησαν προγράμματα
για όλους τους γεωργούς
Πέτυχαν  το ακατόρθωτο.
Τους έκαμαν ...αργούς.

Χωρίς  κόπο διέλυσαν
και τη βιομηχανία
Κι οι πρώην εργαζόμενοι 
είναι σε αμηχανία!

Γιατί, δεν βρίσκουν πια δουλειά, 
δεν έχουνε να φάνε
Αφού το μεροκάματο 
μάταια αναζητάνε.

Κλείσανε τα εργοστάσια, 
τα πήγαν σ’ άλλες  χώρες
Κι οι εργαζόμενοι περνούν
κακοτοπιές και μπόρες.
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Χρεώσανε με δάνεια
και το φτωχό εργάτη
Κι αφού δεν βρίσκει πια δουλειά,
τον λένε ακαμάτη.

Οι τράπεζες αρχίσανε 
κι απομυζούν  κοσμάκη
Και φτάσαμε στο έσχατο. 
Λεν το ψωμί, ψωμάκι.

Για δήθεν χρέη, δανεικά,
γίνονται κατασχέσεις
σε κτήματα και κινητά 
και ό,τι άλλο κι αν έχεις.

Σπίτια και αυτοκίνητα 
«βγαίνουνε στο σφυρί»,
πέφτουν σε χέρια πλούσιων, 
τα παίρνουν οι ισχυροί.

Δεν έμεινε πια Έλληνας, 
να μην αναρωτιέται.
-Σε τούτον τον κατήφορο,
η Ελλάδα πώς κρατιέται;

Κι οι κυβερνώντες, οι ταγοί 
δεν βλέπουν πού μας πάνε;
Σε αφανισμό της χώρας μας. 
Εκεί κατρακυλάμε!
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Καιρός πια, να ορθώσουνε
ανάστημα οι ταγοί μας
Να μείνουν ΕΛΛΗΝΕΣ σωστοί,
να γίνουν αρχηγοί μας

Για μια Ελλάδα άξια,
περήφανη κι ακμαία,
που ο κόσμος θα τη σέβεται . 
Για μια Ελλάδα Νέα!
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ΠΟΤΕ   ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ;

Χρόνους πολλούς υπόσχονται,
όλοι οι πολιτικοί μας,
πάταξη φοροδιαφυγής,
βέλτιστη τη ζωή μας. 

Αλλά, φάσκουν και αντιφάσκουνε,
γιατί ψηφίζουν νόμους
οι ίδιοι,  και μας κάνουνε
όλους μας παρανόμους. 

Στους νόμους, που ψηφίζονται 
δικλείδες πάντα υπάρχουν
οι νομικοί μας απ’ αυτές, 
δουλειές με φούντες να ’χουν.

Μα και σ’ όλα τα  ΜΜΕ,  
έντυπα , τηλεοράσεις
οι λογιστές προτρέπουνε,
έσοδα να μην χάσεις. 

Τον φόρο που αναλογεί, 
ποτέ μην τον πληρώσεις(!)
Σου λεν, πως πάντα υπάρχουνε
τρόποι να τον μειώσεις.

Και πράγματι, σου βρίσκουνε
«παράθυρα» του νόμου.
Κι  οι ζάπλουτοι  πληρώνουνε
φόρους φτωχού ...ατόμου!
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Κι αν πρόστιμο σου βάλανε,
μεγάλο να  πληρώσεις,
για την παρανομία σου, 
μην δίνεις ούτε ...δόσεις!

Αν, φυσικά, είσαι «τρανός» 
με μπάρμπα στην Κορώνη
κι είσαι απ’ αυτούς που πάντοτε
τίποτε δεν πληρώνει.

Κι αναρωτιέται ο φτωχός,
και τίμιος πολίτης  
Γιατί, πάντοτε να είμαι εγώ
ο μόνος καταλύτης;

Kαι στην οικονομία μας 
να είμαι πάντα  θύμα
και να πληρώνω τα «άπλυτα»,
τάχα, δεν είναι κρίμα; 

Γιατί, παντού και πάντοτε 
ψάχνει η εφορεία
και βρίσκει στη φτωχολογιά
παράνομη ευφορία;

Και οι μεγαλοσχήμονες 
σαν τα μεγάλα ψάρια,
ξεφεύγουν απ’ τα δίχτυα της 
δίχως πολλά ...παζάρια;
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΥΘΙΞΙΑ

Ενόχλησαν τους Γερμανούς,
τη Μέρκελ τη μεγάλη
τα σχόλια που έγιναν,
λεν, στην Ελλάδα, πάλι.

Λες και στο χάλι που έχουμε,
ισχυρίζονται,  ως χώρα,  
την έφεραν τα  ...“φιλικά”
της φράου  Μέρκελ  δώρα! 

Θίχτηκε το φιλότιμο
και ο ανθρωπισμός τους.
Μάλλον, όμως, εγώ θαρρώ,
μόνον ο εγωισμός τους. 

Γιατί, πιστεύουν,  πως αυτοί, 
στον κόσμο άλλος κανένας,
έχουν τα δίκια πάντοτε  
και ξένος, ούτε ...ένας!

Αυτοί μπορούν να βρίζουνε,
να κάνουνε πολέμους,
σκορπώντας φρίκη τρομερή,  
και   συμφοράς ανέμους.

Αθώους, γυναικόπαιδα 
φτωχό κοσμάκη, χίλιους
τους  αφαιρούν τον ουρανό, 
τα άστρα και τους ήλιους.
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Ως φαίνεται, για τους φτωχούς
είναι η ...Εφορία.
Οι έχοντες και κατέχοντες  
ζούνε στην ...Εσπερία,

Και δεν τους νοιάζει, αν ο Λαός
κι η χώρα μας βουλιάζει.
Αυτοί  ζούνε στον κόσμο τους
και τίποτε δεν αλλάζει. 

Αλλά ως πότε φίλοι μου,
Έλληνες Πατριώτες
για την Ελλάδα θα μοχθούν
σαν καλοί στρατιώτες,

μόνο οι φτωχοί και τίμιοι
που  ζουν σ’ αυτή τη χώρα
και βρίσκονται απέναντι 
σε κάθε κακό και μπόρα;

Πότε επιτέλους  για όλους μας
θα υπάρχει ισονομία
κι όλοι  θα αποφεύγουνε
κάθε παρανομία;

Πότε θα αγαπήσουμε
τη χώρα, την Ελλάδα 
και όλοι  θα δίνουμε γι αυτήν 
την κάθε μας ικμάδα;
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Πού ήταν η ευθιξία τους
και η ευαισθησία,
όταν δικά τους ΜΜΕ  
δείχναν ...«φιλοκαλία» (!)

Και τόσο απροκάλυπτα
τη χώρα μας λοιδορούσαν 
και όσια και ιερά
άσεμνα δυσφημούσαν;

Μνημεία διαχρονικά
κληρονομιά του Κόσμου,
χωρίς αιδώ, προσβλήθηκαν
με σχόλια ...υποκόσμου.

Ο Παρθενώνας ο ιερός,
της Μήλου η Αφροδίτη,
βορά αγρίων έγιναν 
και  καθενός ...αλήτη.

Ας σταματήσουνε λοιπόν, 
με δάκρια κροκοδείλια,
να κάνουν τους ευαίσθητους
και να μιλούν τα χείλια.

Κι ας δείξουνε αισθήματα 
πραγματικά και... φίλια.
Και ας μιλήσει η καρδιά 
κι όχι μόνον τα χείλια.. 

ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ;

Κάποιοι, κενοί  εγκέφαλοι  
με αίσθημα ουδέν,
τον κόσμο αποφάσισαν,
να στείλουν στο ...μηδέν.

Βρίσκουνε τρόπους χίλιους δυο,
τούτο να το πετύχουν.
Και παρακάμπτουν παρευθύς 
ό,τι εμπόδια τύχουν.

Βάφτισαν κρίση θεσμική
την όποια ανημποριά τους. 
Δεν λογαριάσανε σταλιά
ούτε καν τα  ...παιδιά τους.

Και σαν πειραματόζωα
στέλνουν λαούς και κράτη,
να ζουν στην εξαθλίωση
χωρίς ...ψωμί κι αλάτι.

Και χάνονται σήμερα ψυχές,
κλείνουν επιχειρήσεις,
και  άλλοι  ξενιτεύονται.     
Κι όλοι, λόγω της κρίσης.

Της κρίσης που μας έφερε 
και στη δική μας χώρα,
μια «τρόικα» που κάλεσε,
κάποιος ...εδώ και τώρα.
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Την όμορφη Ελλάδα μας
ήθελε, λέει, να σώσει 
και  από την καταστροφή
δήθεν να τη γλιτώσει.

Πράγματι  δε, επέτυχε
μ’ ένα γοργό ρυθμό,
να φέρει την Ελλάδα μας
μπρος σε βαθύ γκρεμό. 

Κι όχι μόνο δεν έσωσε
απ’ την καταστροφή
αλλά  στους ξένους μίλησε 
γι’ αυτήν ...με  αποστροφή.

Λένε,  πως  ήταν σχέδιο,
τον Κόσμο για ν’ αλλάξουν,
πρώτα στη χώρα μας να ‘ρθουν
δόλια,  να ...τη  ρημάξουν.

Γιατί, ω «φίλοι» των Λαών
του Κόσμου, Εσείς Μεγάλοι,
στέλνετε την Ελλάδα μας
εκεί ...που δεν παν άλλοι;
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ΕΥΡΩΠΗ S.O.S. !!!

Αφού τα κατεστημένα έχουν πια ανατραπεί,
-για να φέρουν καλές μέρες και σε όλους προκοπή;
-έχουν αναλάβει πόστα και ηγετικά ηνία,
μια Γαλλίδα ματμαζέλ και μια φράου με ...μανία. 

Η Κριστίν Λαγκάρντ  η «ωραία» μαζί της και η Μέρκελ, η Αγγέλα
βάλθηκαν  ν’ απομυζήσουν την Ελλάδα, σαν τη βδέλλα,
και την Κύπρο να ρημάξουν, κάθε ομορφιά  που έχει
και το Νότο της Ευρώπης   δοκιμάζουν, αν ...αντέχει.

Αυτές φαίνεται,  θα φέρουν τη  «Νέα  Τάξη  Πραγμάτων»,
δίχως καν να συναινούν οι Λαοί, όλων των ...δογμάτων.   
Με μέτρα οικονομικά   και πολλές φορολογίες,
γονατίζουν τους λαούς και δεν λεν δικαιολογίες.

Λένε, πως χρεοκοπήσαν  τα συστήματα χωρών
κι είναι δέον κι είναι πρέπον και μηνύματα καιρών,
να απαλλαγούν οι πάντες απ’ τα «πρόσθετα τα βάρη»,
ειδάλλως κάποια «τρόικα» θα ‘ρθει να τους τα πάρει.

Μα δεν λένε, πως κερδίζουν και σε βάρος των λαών,
οι χώρες και το «δίδυμο» των δύο κυριών.
Και,  πως υστερόβουλα θέλουν και με μανία,
να γίνει η Ευρώπη μας, όλη μια ...Γερμανία!

Είναι καιρός πια οι Λαοί και  κρίσιμη η ώρα,
να σταματήσουν πάραυτα,  να κάνουν τέτοια δώρα
στην περιβόητη, αλί, «Νέα Τάξη Πραγμάτων»,
που θέλει την Ελλάδα μας ως  χώρα  ...απορριμμάτων!
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Που  θέλει όλους τους Λαούς,  να σκύβουν το κεφάλι
και να ‘χουν οικονομικό κακό και μαύρο ...χάλι.
Να ζουν με τα κελεύσματα και τις βουλές των άλλων,
των  golden boys, της G 8 και όλων των Μεγάλων! 

Και οι ταγοί τους,  ας αρθούν στο ύψος των στιγμών.
Δεν είναι ώρα ανοχής και ...αναστεναγμών.
Είν’ ώρα να υψώσουνε «στεντόρεια» φωνή  
Κι η λύτρωση που λαχταρούν καιρός πια να φανεί.

Και για να  σώσουν τους Λαούς από το μαρασμό
και από πολλούς κατατρεγμούς χωρίς ...τελειωμό,
ας στείλουν στον αγύριστο κι ακόμη παραπέρα
όσους κακά απεργάζονται κι όσους πήραν ...αέρα.

Α. Π.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Τι είναι η πολιτική; Ποιος θα μου εξηγήσει;
Και στα στενά σοκάκια της, ποιος θα με ξεναγήσει;
Γιατί,  εγώ έχω κοινό νου και δεν καταλαβαίνω,
πολιτικά  προγράμματα, και με την άγνοια μένω!

Και ποιοι είναι οι πολιτικοί,  που την υπηρετούνε
και όλοι αλτρουιστικά τάχατες προσπαθούνε,
τον τόπο αυτό να σώσουνε απ’ τα  πολλά δεινά
και να τον οδηγήσουνε στην πρόοδο ξανά;

Χρόνια και χρόνια ακούγονται οι ίδιες υποσχέσεις,
απ’ όλους τους πολιτικούς που ’χουν διάφορες θέσεις
δήθεν, αλλά πασχίζουνε για τον «κοινό σκοπό».
Πώς θα παραμυθιάσουνε το δόλιο το Λαό. 

Όλοι τους τάζουν εύκολα λαγούς με πετραχήλια
Κι όλα, τους είναι μπορετά στα λόγια και στα χείλια
Αλλά στην πράξη; Υπηρετούν προσωπικό συμφέρον  
και μόνον γι’ αυτό δείχνουνε  πολύ  ενδιαφέρον.

Υπήρξανε πολιτικοί, που πέθαναν στην ψάθα
Κι άλλοι που υπηρέτησαν το Μαμωνά μονάχα.
Οι πρώτοι μάχες δώσανε για ιδεολογίες
Κι οι δεύτεροι πλουτίσανε χωρίς δικαιολογίες.

Άραγε, με ποιο κριτήριο πρέπει ο Λαός να κρίνει
εμπιστευόμενος αυτούς, το μέλλον  του  να  αφήνει, 
ατομικό και των παιδιών για μια τετραετία,
ελπίζοντας να μην συμβούν δεινά δίχως αιτία;
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Και θα ‘ρθει κάποτε καιρός που η πολιτική 
Θα έχει διαφάνεια θα είναι ιδανική;
Που θα φροντίζει για καλό όλων των πολιτών
Κι όχι των ημετέρων και των «διπλωματών»!

 

ΧΑΜΕΝΑ  Ή  ΣΚΟΤΩΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ;

Δικαίωμα κάθε γονιού και όνειρο μαζί,
στο μέλλον το βλαστάρι του, καλλίτερα να ζει.
Και όνειρα κάνουν και οι δυο και για το μέλλον σχέδια.
Να ‘χουν πιο εύκολη ζωή, χωρίς πολλή ...προπαίδεια.

Τα όνειρα είναι θεμιτά σε όλους και για όλα
αλλά, δεν επιτρέπεται να μπουν σε... καραμπόλα.
Όνειρα, προγραμματισμοί, σπουδές να γίνουν στάχτη,
γιατί κάποιος το θέλησε, μεγάλος, που είχε άχτι. 

Όνειρα υποσχέθηκε στα πάντα και στους πάντες
και χαρισάμενη ζωή και σε γυναίκες κι άντρες.
Το μυστικό;  (είπε) Η εκπαίδευση! Πάτε σπουδάστε όλοι
άριστοι, μεσοβέζικοι, καλοί - κακοί ...διαβόλοι.

Για τούτο,  διπλασίασε τους εισακτέους στα Α.Ε.Ι.
κι όνειρα καλλιέργησε για μια καλλίτερη ζωή.
Έτσι διπλάσιοι έγιναν γιατροί και δικηγόροι
μηχανικοί,  καθηγητές κι άλλοι ...τηβεννοφόροι.

Λες και τους θέλαμε διπλούς, όλους τους παραπάνω
κι εγώ καλλίτερη ζωή θα ‘χα απ’ αυτή που κάνω.
Λες και δεν μας χρειάζονται  οι εργάτες κι οι αγρότες
και τα  άλλα επαγγέλματα που θέλουν κασμά 
και μπότες.

Στα δεύτερα επαγγέλματα δεν πάνε πια οι νέοι
Και όλοι θέλουν να γενούν μόνον ...«καπετανέοι»!
Να ζούνε τριφηλή ζωή, χωρίς μεγάλο κόπο
Ας είναι και με δανεικά κι αυτά με κάθε τρόπο.
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Και ιδού τα αποτελέσματα. Μόνο σε λίγα χρόνια,
γέροι και νέοι ζούνε πια όλοι στην καταφρόνια.
Οι πρώτοι τις συντάξεις τους τις είδαν να πετάνε
κι οι νέοι αναγκάζονται   σ’ άλλους τόπους να πάνε.

Για μια καλλίτερη ζωή πάνε στην ξενιτιά 
Γιατί,  δεν βρίσκουνε δουλειά, στη χώρα τώρα πια.
Δεν έχουνε πια όνειρα, να ζήσουν στην Ελλάδα
αφού δεν τους προσφέρει αυτή ούτε μια ...φασολάδα.

Και φεύγουνε μηχανικοί, γιατροί και τόσοι άλλοι
που, ενώ ζούνε στην ξενιτιά, γίνονται πιο μεγάλοι.
Προκόβουν, προοδεύουνε, πάνε καλά σε όλα
Και δεν έχουν πρόβλημα, τι ...βράζει η κατσαρόλα:

Αλλά φίλοι μου, πέστε μου, αυτή είναι η Ελλάδα;
και δεν της έμεινε καμιά, ούτε ίχνος, ικμάδα;
Όνειρα δεν υπάρχουν πια στην άλκιμη νεολαία;
Γιατί, τα σκότωσαν κι αυτά με δεδομένα  νέα;

Όνειρα και ιδανικά κάποιοι «νωθροί» τα κλέβουν
Αλλά,  υπάκουοι και πιστοί οι νέοι να ‘ναι  γυρεύουν.
Να μην έχουν πια όνειρα,  αφού τα ‘χουν σκοτώσει.
Να λένε  και ευχαριστώ,  γιατί τους έχουν ...σώσει!

Όμως με ποία λογική μπορεί ο νιος να ζήσει,
όταν δεν έχει όνειρο, το  πώς θα ευτυχήσει;
Όταν χάσει τα όνειρα ή τα σκοτώσουν άλλοι
Με ποια ελπίδα πια να ζει, να βγει στη βιοπάλη;
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ΜΗ ΦΕΥΓΕΤΕ  ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ

Μη φεύγετε Ελληνόπουλα 
και σε άλλους τόπους πάτε.
Τα όνειρα που κάνατε
ποτέ μην τα ξεχνάτε.

Άπονα μην αφήνετε
γονιούς, αδέλφια, φίλους
εκείνους που αγαπήσατε
και θέλετε ασπίλους.

Μη φεύγετε Ελληνόπουλα
για μια πατρίδα ξένη
Η ξενιτιά είναι βαριά 
κι αλί σε αυτόν που μένει.

Είναι όμορφη η Πατρίδα μας
και δεν υπάρχει άλλη
με τέτοιας φύσης  ομορφιά
και τα δικά της κάλλη.

Μη φεύγετε Ελληνόπουλα,
μείνετε εδώ στη χώρα.
Αν φύγετε ξένοι θα ‘ρθουν
και θα ξεσπάσει «μπόρα».

Οι ξένοι καιροφυλακτούν
τον τόπο μας να πάρουν.
Κι είναι καιρός που -δυστυχώς- 
αυτοί μας πατρονάρουν. 
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Μη φεύγετε Ελληνόπουλα
Μείνετε, αγωνιστείτε
Τη χώρα μας να σώσουμε.
Σ’ αυτόν τον κόπο μπείτε.
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ΑΝ…

Πώς θα ‘ταν άραγε η Ελλάς,
μια υπόθεση κάνω
Θα  ‘χαμε ό,τι έχουμε
ή κάτι  παραπάνω;

Αν δεν μας κυβερνούσανε
κούφιοι πολιτικοί,
που νοιάζονται για πάρτη τους
και μόνον ...μέχρι  εκεί;

Α.Π. 2013
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ  Η  ΕΛΛΑΔΑ !

P.I.G.S.*  σημαίνει γουρουνάκια 
κι είναι από τα αρχικά
των κρατών  της Μεσογείου,
που είναι προβληματικά.

Έτσι βάφτισαν οι «Μεγάλοι»,
κάποιες  χώρες της Ευρώπης,
για  δήθεν ατασθαλίες.
Φίλοι μου, ω τι φαυλότης!

Κι έτσι η Πορτογαλία (Ρ),
Ιταλία (Ι) και Ελλάδα (G)
με την Ισπανία  (S) αντάμα,
προχωρούν στο μέγα θάμα.

Προσπαθούν, να αποπληρώσουν
δανεικά και πανωτόκια,
δίνοντας τους για ρεγάλο, 
εξουσίας  ...«πρωτοτόκια»!

Ποιος να το ‘λεγε,  στ’ αλήθεια
πως τούτη την άσχημη  ώρα, 
θα βαφτίζανε γουρούνα
την πανέμορφή μας χώρα!

Και θα σπρώχνανε με βία,
με προγράμματα και λύσεις,
το Λαό στην καταφρόνια
και στις βίαιες απολύσεις! 

Αλλά, φάνηκε πως όλοι,
δανειστές κι άλλοι σωτήρες,
δόλο είχαν στο μυαλό τους
κι ήταν όλοι ολετήρες.

Τα  προγράμματά τους ήταν
για τον κάδο των αχρήστων
Και, αντί καλό μας κάναν
χώρα ...υποαναπτύκτων! 

Και, δυστύχημα μέγα είναι
Ότι, πρώτη  η Ελλάδα,
ως πειραματόζωο,  
έφαγε όλη την ...κατσάδα!
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ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Κάποτε οι ισχυροί  βρίσκαν μια δικαιολογία
και τον πόλεμο αρχίζαν, χωρίς δεύτερη αιτία.
Κατακτούσαν τους Λαούς και τις χώρες τους, συνήθως,
με κανόνια και με  όπλα, δίχως λύπηση και ήθος. 

Σπέρναν το θανατικό, τη μιζέρια και τη φτώχια.
Λήστευαν περιουσίες, μοναστήρια και ...μετόχια.
Και η βία που επιβάλαν στην κατακτημένη χώρα,
έφερνε τόσα κακά, που δεν φέρνει ούτε η ...ώρα.

Τώρα,  αλλάξανε τα χρόνια και με «όπλα» ειρηνικά
κατακτούν τις  μικρές χώρες, μόνον ...οικονομικά.
Τις βουλιάζουνε στα χρέη με ρουσφέτια, δανεικά,
με άνομες δοσοληψίες και τερτίπια ...«παστρικά».   

Με όλα αυτά τα  δεδομένα, τώρα, με ...υπολογιστές,
οι μεγάλοι της Ευρώπης  φέρονται ωσεί ...ληστές.
Κι όλες τις οικονομίες, όλων των μικρών λαών,
τις τακτοποιούν στο χώρο και στην τάξη των φτωχών.  

Απειλούν και φοβερίζουν,  με τεράστια, δαμόκλειο σπάθη,
«κούρεμα» μισθών και φτώχια κι όλων των  λογιών τα πάθη(!) 
αν, στις άνομες ορέξεις  φρόνιμα δεν υποκύψουν.
Και... λαούς  που ’χουνε χρέη,  σα λεμόνια θα τους στύψουν! 

Ω Ευρώπη, των μεγάλων, ω Ευρώπη των λαών
Πού ‘ναι η αλληλεγγύη;  Κι η συμπάθεια των φτωχών;
Γιατί  όλοι υπακούτε στον πανούργο Μαμωνά;
Πότε θα ενστερνιστείτε τον ανθρωπισμό ξανά;     

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ  ΘΕΟΥ

Γίνε Άνθρωπος, άνθρωπε,
με «Α» κεφαλαίο
και μην ξεχνάς πως γρήγορα,
θα σου ‘ρθει το μοιραίο.

Εσύ είσαι πλάσμα του Θεού
κι όχι Θεός ο ίδιος,
και κάποτε θε να χαθείς,
όπως στη Δύση ο ήλιος.

Γίνε Άνθρωπος, άνθρωπε
και δείξε λίγη αγάπη,
σε κάθε σου  συνάνθρωπο
σ’ όλης της γης τα πλάτη.

Δώσε αγάπη στο φτωχό,
χαρά στον πονεμένο
ελπίδα στον ανήμπορο,
και στο δυστυχισμένο.

Δεν βλέπεις τα μηνύματα,
που στέλνει ο Θεός;
Σύνελθε, λέει, ο Πάνσοφος
και γίνε πιο σωστός.
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Σεισμοί, ραδιενέργεια,
πλημμύρες και τσουνάμια
σου καταστρέφουνε, χωριά,
πόλεις, βουνά, ποτάμια.

Three Mile Island  και άλλα
Τσέρνομπιλ μα και Φουκουσίμα,
μηνύματα  Θεού μεγάλα,
όπως κι αυτό της Χιροσίμα !

Θα ‘ρθει καιρός, δεν θα μπορείς,
τροφή να βρεις για σένα,
γιατί όλα τα «καλά» της γης
Θα είναι μολυσμένα.

Το Θείο θέλημα μεγάλο
Να είναι ο «κόσμος» Του σωστός.
Αμόλυντη να μένει η φύση
Κι ο άνθρωπος να ‘ναι  αγνός.

Αυτό το μήνυμα ας γίνει
μπούσουλας για όλους τους ταγούς.
Κι ας οδηγούν  με σωφροσύνη
Όλου του κόσμου τους λαούς.

Πόλεμοι και συμφέροντα
Ας μείνουνε στην μπάντα
Κι ο άνθρωπος θα ξαναβρεί
«Παράδεισο» για πάντα.          

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Έγραψε ο GEORGE HORTON
Κάποτε,  πως της Τουρκίας
τα φερσίματά της ήταν
η “Κατάρα της Ασίας”.

Αφορμή για τούτο εστάθη
η φυλή των Αρμενίων,
που ‘παθε γενοκτονία
απ’ τα χέρια των αγρίων!

Σκοτώσανε και σφάξανε
μυριάδες δεκαπέντε.
Τι σύμπτωση και ήτανε
χρονιά του ‘15!

Δε χόρτασε το μακελειό!
Δε χάρηκε το τέρας!
Νέους σφαγμούς και χαλασμούς
είχε να φέρει εις πέρας.

Τη Ρωμιοσύνη έβαλε
στόχο της και στο μάτι,
να διώξει απ’ τον τόπο της
με άχτι και γινάτι.
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Άλλη μια γενοκτονία
και με το γνωστό της τρόπο
των Ελλήνων, η Τουρκία,
μ’ αίμα γέμισε τον τόπο!

‘Ήταν το είκοσι δύο
η χρονιά η ζοφερή
που ‘πεσε σαν το θηρίο
στην ελληνική φυλή.

Έκαψε σπίτια, έσφαξε
και κρέμασε ανθρώπους,
χιλιάδες άλλους έδιωξε
απ’ τους πατρώους τόπους.

Θράκη και Πόλη άδειασαν,
Σμύρνη και Ιωνία.
Ξεριζωμένοι έφυγαν
οι ‘Έλληνες με τα πλοία.

Χαθήκανε για τους Ρωμιούς
εστίες των προγόνων,
μνήμες, πατρίδες κι ιερά
τόποι χιλιάδων χρόνων.

Μα και τούτες τις ημέρες
η “Κατάρα της Ασίας”
φαίνεται ξαναχτυπάει
και τους Κούρδους της Τουρκίας

Να τη σκοτώνει αλύπητα
χωρίς σταματημό.
Τα θύματα αμέτρητα.
Δεν έχουν τελειωμό!

Άγρια γενοκτονία
κάνει κι αυτή τη φορά.
Κι αν τελειώσει με τους Κούρδους
άλλοι θα ‘χουνε σειρά.

Πότε πια θα σταματήσει
η “Κατάρα της Ασίας”;
Ποιος και πότε θε να πάψει
και το θράσος της Τουρκίας;

Πάμε για το δυο χιλιάδες
έτος μετά τον Χριστόν
και σκοτώνονται μυριάδες!
Μα, αν είναι δυνατόν!
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ο «Άξονας» πεθύμησε 
να πάρει την Ελλάδα.,
μήνυσε δε στους Ιταλούς, 
μέσα σε μια βδομάδα,

να μπούνε στην Αθήνα μας
και στη Θεσσαλονίκη
σκορπίζοντας στη χώρα μας
τον θάνατο, τη φρίκη!

Κι ο Γκράτσι  τα χαράματα 
28 Οκτωβρίου,
ζήτησε απ’ την Ελλάδα μας 
- ενόψει μαρτυρίου-

ελεύθερη διάβαση  
όλων των στρατευμάτων 
«φρατέλων», κοκκορόφτερων
κι άλλων τινών ...ταγμάτων. 

ΟΧΙ του βροντοφώναξε
ο Έλλην πρωθυπουργός.
Δεν θα περάσει ο φασισμός,
κι ο ιταλικός  στρατός. 

Εδώ στη χώρα αυτή 
που έκτισε Παρθενώνες
οι  Έλληνες τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ
τιμούνε στους αιώνες.

Πόλεμος τότε, ούρλιαξε
ο Γκράτσι ιταμά
Σε τρεις ώρες θα πλήξουμε 
σύνορα, Γιάννενα.

Ναι, πόλεμος! Και μη θαρρείς, 
πως θα σας φοβηθούμε
Μάθε για την Πατρίδα μας,
πως πάντα πολεμούμε.

Κι ο πόλεμος ξεκίνησε 
στης Πίνδου τα βουνά
Με τον «τσολιά»  να πολεμά 
για την τιμή ξανά.

Με ατσάλινη τη θέληση 
φωνάζοντας «αέρα»
Ντροπιάζοντας τους Ιταλούς
στην Αλβανία ...πέρα.

Α. Π.  26-8-2011
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ΠΟΙΑ ΜΟΙΡΑ;

Ποια μοίρα βάσκανη, κακή,
σε χτύπησε Ελλάδα;
Ποιος να σε καταράστηκε
και λιώνεις σαν λαμπάδα;

Δεν πρόλαβες τη λευτεριά
κει στα σαράντα πέντε
και να ‘σου νέα συμφορά
ήρθε στο παραπέντε.

Αδελφοκτόνος άρχισε
αγώνας. Δυστυχία!
Με πάθος πολεμούσανε
για τη “Δημοκρατία”.

Για τη γαλάζια οι “εθνικοί”
για κόκκινη οι αντάρτες
πατρίδα και ιδανικά
έγιναν όλα στάχτες

Και σκότωνε ο αδελφός
τον αδελφό στη μάχη
που ο διάβολος τον έφερνε
αντίπαλο για να ‘χει.

Τέσσερα χρόνια κράτησε
η αδελφοσφαγή.
Ο πόλεμος σταμάτησε
μα όχι κι η πληγή.

Ο ‘Ελληνας, τον ‘Ελληνα
νίκησε, ναι, μα ποιος
άραγε δικαιώθηκε;
Το ξέρει ο Θεός!

Κι ήρθανε χρόνια λεύτερα,
-για άλλους ξενιτιάς-
Εδώ ο καφές βαρύγλυκος
-εκεί παρηγοριάς-.

Είχαν καημό τα ‘αδέλφια μας,
που ζούσαν μακριά.
“Νόστιμον  ήμαρ” τ’ όνειρο
για νιο και για γριά.

‘Ήρθαν. Μα πάλι άρχισε
ξανά η φαγωμάρα.
Αριστεροί και δεξιοί
γίνανε. Τι κατάρα!

Μυαλό, λοιπόν, δε βάλαμε
και τα παθήματά μας
δεν έγιναν μαθήματα
για μας, για τα παιδιά μας;

Είναι καιρός τη μοίρα μας
ν’ αλλάξουμε με γνώση
κι αγαπημένοι να ‘μαστε.
Είθε ο Θεός να δώσει!
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ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΗ ΠΟΡΕΙΑ

Καλοτάξιδη πορεία,
ένδοξη, να ‘χεις Ελλάδα
μεσ’ το διάβα των αιώνων,
φως να δίδεις σαν τη δάδα.

Καλοτάξιδη πορεία,
να ‘χεις μέσα στην Ευρώπη
και να μείνουν τα παιδιά σου,
‘Ελληνες μα και “ανθρώποι”.

Καλοτάξιδη πορεία,
ο Θεός να σου ορίζει
κι όλα τα καλά του κόσμου,
πρόθυμα να σου χαρίζει.

Καλοτάξιδη πορεία,
μεσ’ στον κόσμο όλο να ‘χεις
τρικυμίες και φουρτούνες,
εύχομαι, ποτέ μη λάχεις.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΜΙΑ

Το καθήκον πιστοί ακολουθώντας
μ’ ελικόπτερο πήγαν πετώντας,
ν’ ανιχνεύσουνε Αγαρηνούς
απ’ της Ίμιας τους ουρανούς,

Μα η μοίρα τους ήταν γραμμένη
να βρεθούν στο βυθό χτυπημένοι
από βόλι αγαρηνό (;)
εκείνο, τ’ άγριο, το πρωινό

Ο Βλαχάκος κι ο Καραθανάσης
χάθηκαν στο βυθό της θαλάσσης
και μαζί τους κι Γιαλοψός
που ήταν ήρωας,  Έλλην σωστός.

Τ’ όνομά τους για πάντα θα μείνει
σαν  ηρώων που πέσαν στη δίνη
του πολέμου για μία σημαία
σ’ έρμη γη που ‘ταν μοιραία!
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ΣΤΟΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΓΑΚΗ

Με της νιότης τη φλόγα στην καρδιά, στην ψυχή,
η Πατρίδα όταν ήταν σε βαριά κατοχή,
ξεκινούσες μονάχος, μα με πίστη κι αγάπη,
για μια λεύθερη Ελλάδα κι ήρθες ως  τη Βαγδάτη.

Με πολλά παλικάρια,  που ‘χαν λεύτερο πνεύμα,
δώσατ’ άπειρες μάχες και ποτάμια το αίμα
στην Ασία, στα νησιά μας μα και στην Αφρική,
για να δει η Οικουμένη, ότι  η Ελλάδα είναι εκεί.

Στο Ελ Αλαμέιν και στο Ρίμινι πέρα
βροντοφωνάξατε ξανά το θρυλικό ΑΕΡΑ.
Και οι δάφνες της δόξας στεφανώσανε εσένα,
πολεμώντας για Ελλάδα στ΄ αφιλόξενα ξένα.

Κι όταν πάλι ξανάρθε λευτεριά στην Ελλάδα,
και κακή μοίρα υψώνει της διχόνοιας τη δάδα,
το καθήκον σε βρίσκει  στρατιώτη ξανά
σε αγώνες και μάχες πάνω εκεί στα βουνά.

Μα το βόλι της μοίρας που σε βρήκε στη μάχη
δεν  σου το ‘ριξε ξένος εκεί πάνω στη ράχη
ήταν Έλληνας, νέος πλανημένος στ’ αλήθεια,
που’ χε πίστη σε άλλα «δημοκρατικά» παραμύθια.
  

ΕΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Ελάτε να στεριώσουμε 
όλοι μας την ΕΙΡΗΝΗ.
Ελάτε να φυτέψουμε
το δένδρο της χαράς.

Ποτέ πια να μη νιώσουμε 
του πόλεμου τη δίνη.
Ποτέ πια να μη γίνουμε
θύματα συμφοράς.

Όλοι οι λαοί  ας ενωθούν
σε έργα ειρηνικά.
Όλου του κόσμου οι φυλές
ας ζήσουν φιλικά.

Συμφέροντα, μίση, διαφορές
ας παραμεριστούν
Και του πολέμου οι ιαχές 
ποτέ μην ακουστούν.

Αγάπη ας κυριαρχεί 
κι αγνή αδελφοσύνη
σ’ όλου του κόσμου τις καρδιές
κι αγγελική ειρήνη.

Να είναι πάντα οι άνθρωποι, 
άνθρωποι με καρδιά.
Κακίες κι έχθρες ας χαθούν, 
ας γίνουμε παιδιά.
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ  ΕΙΡΗΝΗ

Ω, «Μεγάλοι», σταματήστε για πάντα
τις  διχόνοιες  λαών και  Εθνών.
Κι οι πόλεμοι, ας μπούνε στην μπάντα,
μεταξύ  “φίλων” και ασπόνδων  εχθρών.

Επιτέλους, να υπάρξει ΕΙΡΗΝΗ
στην πολύπαθη,  μα  όμορφη, Γη.
Επιτέλους να ζουν με γαλήνη
όλων των μανάδων οι γιοι.

Ας γιομίσει μ’ ΑΓΑΠΗ η καρδιά μας
ακόμη και γι αυτούς τους εχθρούς.
Κι  ο παράδεισος θα ‘ρθει σιμά μας
“Θείο”  δώρο απ’ τους ουρανούς.

ΟΙ ΑΓΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ                

Ακόμη πριν καν γεννηθεί,
προτού δει τη μορφή του,
έχει αγωνία ο γονιός.
- Πώς θάναι το παιδί του;

Γεννήθηκε; Αρχίζουνε
τα πώς και τα γιατί;
- Πώς είναι στην υγεία του;
Τι κάνει το παιδί;

Αρχίζει η κόρη το σχολειό
κι ο γιος ακολουθά.
Πάλι αγωνία ο γονιός.
- Πώς πάνε τα παιδιά;

Τέλειωσαν την εκπαίδευση.
Αρχίζει η βιοπάλη.
Που θα δουλέψουν τα παιδιά;
Να η αγωνία πάλι!

Μεγάλωσαν πια τα παιδιά.
Καιρός να παντρευτούνε.
Ποια θα ‘ναι η νύφη, ο γαμπρός;
Πώς, άραγε, θα  ζούνε;
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Ηρθε η ώρα κι έγιναν
και τα παιδιά γονείς.
Αυτά  ρωτάνε τώρα πια.
-Παιδί μου, που πονείς;

Κι όμως! Και πάλι ο γονιός,
που ‘γινε πια παππούς,
ανησυχεί κι αγωνιά
γι’ αγγόνια και για γιους.

Κι αν τον ρωτήσεις κάποτε.
Πώς νιώθεις για τ’ αγγόνια;
για των παιδιών σου τα παιδιά,
μετά από  τόσα χρόνια;

Σου απαντά περήφανα
μ’ αγάπη και καμάρι.
Πως των παιδιών του τα παιδιά
έχουν... μιαν άλλη χάρη.

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΝΟΥΝ   ΚΑΚΟ

‘Ήταν δυο φίλοι καρδιακοί
που ‘χαν περίσσια αγάπη
και το διαλαλούσανε
σ’ όλης της γης τα πλάτη.

Αχώριστοι μεγάλωναν.
Μαζί και στα σχολεία.
Είχαν κοινά μαθήματα,
κοινά σκασιαρχεία.

Η τύχη παίζοντας κι αυτή
παιχνίδια με τη μοίρα
το ‘φερε να υπηρετούν
κι δυο στην ίδια “Μοίρα”.

Παντρεύτηκαν και κάνανε
τώρα διπλή παρέα
αυτοί και οι γυναίκες τους
περνούσανε ωραία.

Κι όμως η μοίρα η βάσκανη
φθόνησε την αγάπη.
Της έβαλε ζιζάνια,
την πλάνεψε μ’ απάτη.
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Ήτανε η μέρα που κι οι δυο
διάλεξαν ένα “χρώμα”
το πράσινο, το γαλανό
αυτό που ‘χε... το κόμμα.

Διχόνοια έπεσε με μιας.
Κόπηκε η “Καλημέρα”.
Ο ένας τ’ αλλουνού ευθύς
έκανε αμέσως πέρα.

-Τι τα ‘θελαν τα χρώματα;
Τι γύρευαν στο κόμμα;
Τα χρώματα κάνουν κακό.
Δεν το ‘μαθαν ακόμα;

AΦΗΣΤΕ  ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Αφήστε τους λαούς 
να ζήσουν με ειρήνη.
Τρανοί του κόσμου αφήστε πια 
Βοσνία Ερζεγοβίνη

Αφήστε του λαούς 
μονάχοι τους να ζήσουν.
Δε θα χαθούν. Πιστέψτε το,
ούτε θα ατυχήσουν.

Αφήστε τους λαούς,
να κάνουν ό,τι θέλουν.
Υπεύθυνοι θα ‘ναι αυτοί, 
καλά ή κακά τους μέλλουν.

Αφήστε τους λαούς, 
παντού στον κόσμο όλο
κι αυτούς που ζουν στους
καύσωνες κι αυτούς στο Β. Πόλο.

Αφήστε και τη Θράκη μας
και τη Μακεδονία
και την Ελλάδα ολόκληρη
που ζει με αγωνία.

Προστάτες πια δε θέλουμε. 
Δε φτάνει τόσα χρόνια,
που φέρνετε σ’ όλη τη γη
φτώχεια και καταφρόνια;
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ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ

Παιδιά μου σαν τρανέψετε
και άνδρες πια γενείτε
τον τόπο που σας γέννησε
ποτέ μη λησμονείτε.

Εδώ είδατε το πρώτο φως.
Εδώ ειν’ η πατρίδα.
Γι αυτήν χύστε, αν χρειαστεί
και τη στερνή ρανίδα.

Κι αν ίσως μοίρα τ’ απαιτεί
και σ άλλους τόπους πάτε,
ποτέ σας και για τίποτε
πατρίδα μην ξεχνάτε.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;

«Ο συ μισείς
ετέρω μη ποιήσεις»!
Ξάστερη, ασυννέφιαστη
ζωή, αν θες να ζήσεις.  

Είναι ο κανόνας ο χρυσός,
νόμος ιδανικός,
σοφία   διαχρονική,   
που κήρυξε ο Χριστός.

Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι,
που τον συνάνθρωπό τους
τον υποβλέπουν και θεωρούν 
πολύ κατώτερό τους.

Αν είσαι μαύρος ή λευκός
Αφρικανός, Κινέζος, 
σε κοινωνία  αλλοδαπών
απλά είσαι  ...«Κογκολέζος»!

Αλλογενής,  αλλόθρησκος, 
Αδύναμος, σακάτης,
δεν κάνεις για αφεντικό.
Μόνο για μεταπράτης!



143

ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

142

Αλλά, με ποιο δικαίωμα 
γίνονται  οι διακρίσεις,
σε κάθε μας συνάνθρωπο
κι άδικες πολλές κρίσεις;

Μην φταίει ο ίδιος που είναι πια
πιστός Ισλαμιστής 
ή του Χριστού μας οπαδός
και ιδεαλιστής!

Το χρώμα του το δώσανε
και την πίστη συνάμα,
στον κόσμο όταν τον φέρανε
κι αυτό ήταν το ...δράμα!

Γι’ αυτό, κανείς μην είναι ρατσιστής
Ούτε και μισαλλόδοξος
Γιατί  είναι πλάσμα του Θεού
Κι ο άπιστος κι ο αλλόδοξος. 

Μα σκέψου τούτο και γι’ αυτό.
Ποτέ μην είσαι ρατσιστής.
Γιατί στη θέση του αλλουνού,
κάποτε, ίσως να ...βρεθείς!.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα καθενός
για όλους ιερά,
είναι και παραμένουνε
κι ας μένουνε κρυφά.

Μα και για τούτα έρχεται
η κρίσιμη στιγμή,
που πλήρη διαφάνεια,
η αλήθεια   απαιτεί.

Η  προστασία ιερή
όλων των δεδομένων,
των άδολων, των αγαθών
κι όλων των προδομένων.  

Και πρέπει να φυλάσσονται
ως κόρη οφθαλμού.
Να μην έχουν διασυρμό
ποτέ και ουδαμού  

Τα δεδομένα ιερά, 
μα πιο ιερή η ζωή
Δώρο Θεού πολύτιμο 
είναι σ’ αυτή τη γη.
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Και δεν μπορεί άλλος κανείς
σε αυτά να παρεμβαίνει
Γιατί, σε αμπελοχώραφα 
ξένα, χωρίς άδεια μπαίνει.

Αλλά, μην παραγίνεται
και μένουν στα κρυφά
ραδιουργίες και κλοπές,
κι όλα τα φονικά.

Ό,τι συμβεί παράνομα ,
μην έχει ανοχή.
Κι είναι κακό παράδειγμα 
και θα ξανασυμβεί.

Η Δικαιοσύνη να ‘ναι  αυτή,
που όλα θα τα ελέγχει.
Και αυτή να αποφαίνεται,
μόνον, για το καλώς έχει!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ο Θεός είναι ελπίδα
που, αν λείψει μια στιγμή,
σβήνει κάθε ηλιαχτίδα
και ζωή πάνω στη  γη.

Και ο ήλιος είναι ελπίδα
που, αν πάψει να φωτίζει,
παύει κι ζωή στη γη μας
κι ό,τι  ωραίο τη στολίζει.

Η αγάπη είναι ελπίδα
κι αν δεν έχεις, να τη βρεις.
Γιατί, αν λείψει απ’ τη ζωή σου
σου αξίζει,  να χαθείς.

Τα παιδιά  είναι ελπίδα,
δίνουν νόημα στη ζωή
κι ευτυχής είναι η πατρίδα
που τα έχει όλα  μαζί.

Κι είναι ωραία την ελπίδα
ο καθένας να την έχει,
στη ζωής του  ως πυξίδα
τις  αναποδιές να αντέχει.
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ                   

Καταμεσής του χωραφιού
και ντάλα  μεσημέρι
γεννήθηκες μια Κυριακή
μέσα στο Καλοκαίρι.

Στο ένα την παλαμαριά
και στ’ άλλο το δρεπάνι
κρατούσε τότε η μάνα σου,
σαν ήταν να σε “κάνει”.

Ήσουν ο τρίτος στη σειρά
του Κωνσταντίνου γιος,
κι ήρθες μετά από κατοχή,
πλούτη και βιος.

Ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι,
πολλές  θεομηνίες
και για χαριστική βολή  
χαλάζια και ανταρσίες.

Ψωμί, λάδι και ζάχαρη
έτρωγες για να ζήσεις.
Κι ήσουνα τρισχαρούμενος,
δεν είχες προτιμήσεις.

Μεγάλωνες χωρίς καημούς
και δίχως απαιτήσεις.
Ήσουν αγνός και ξέγνοιαστος
λιτός και στα της ζήσης.

Ήρθε ο καιρός κι αρχίσανε 
για σένα τα σχολεία
κι είδες τι ανισότητες,
που έχει η κοινωνία.

Δύο δραχμούλες για «αστικό» 
δεν είχαν να σου δώσουν
κι έτρεχες στους αέρηδες, 
μεσ΄ στη βροχή βρεχόσουν.

Στα χρόνια που μαθήτεψες, 
ένα είχες μεράκι.
Να ‘παιρνες, έστω μια φορά,
ένα ...ζεστό σουβλάκι.

Χωρίς παλτό, χωρίς κασκόλ, 
μποτάκια ή και γάντια,
βαριούς χειμώνες πέρασες,
κακές μέρες και βράδια.

Τέλειωσες το γυμνάσιο
με όνειρα κι ελπίδες.
Για κει που κίνησες να πας,
δεν είχες παρωπίδες.
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Ήταν για σένα σιγουριά,
μεγάλη επιτυχία,
που πέρασες στην κοντινή 
Ζαρίφειο Ακαδημία

Σε δύο χρόνια τέλειωσες, 
απάλλαξες τη μάνα
και τον ανήμπορο γονιό
απ’ τη δική σου γάνα.

Όλος χαρά ξεκίνησες,
έβαλες το χακί
η μόνη σκέψη σου ήτανε, 
πώς θα  περνάς εκεί.

Κι ήρθανε δάκρυα πικρά,
ωιμέ και όχι μόνο,
χανόταν ο πατέρας σου.
Σ ‘άφηνε πικρό πόνο.

Άλλη μια μέρα φοβερή,
η εικοσιμιά  τ’ Απρίλη,
ξέγραψε το χαμόγελο
απ’ τα δικά σου χείλη.

Βροχές και χιόνια πέφτανε
στις δεκατρείς Δεκέμβρη
κι ο θάνατος στο “κίνημα”
λίγο έλειψε να σ’  εύρει.

Μήνας σωστός δεν πέρασε,
“πολίτης” για να νιώσεις,
κι η μάνα σου άρρωστη βαριά. 
Νέες υποχρεώσεις.

Χωρίς λεφτά. Ούτε δραχμή. 
Δίχως στον ήλιο μοίρα.
Πήγες να βρεις τη γιατρειά 
γι’ αυτή την κακομοίρα.

Νοσοκομεία πάμπολλα 
Aθήνας   περιχώρων
γυρίσατε. Στου Πειραιά
“εισήχθη” άνευ όρων.

Τότε ο Καλογερόπουλος, 
Νομάρχης Πειραιώς,
βοήθησε τη μάνα σου, 
να δει σωστός γιατρός.

‘Εγινε κι η εγχείρηση
στην κλινική του πόνου,
και γλίτωσε η άμοιρη 
του καλοήθη όγκου.

Του λιμανιού «γραμματικός» 
δούλευες κάθε μέρα.
Ξεφόρτωνες εμπόρευμα
για να τα βγάζεις πέρα.
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Δεκέμβρη του εξήντα οκτώ,
στις είκοσι του μήνα,
κι η ανεργία σου έμπαινε 
μονίμως καραντίνα.

Άρχισες στη Δημοτική 
Παιδεία μια καριέρα
και πρόσμενες πως κάποτε 
θα δεις μιαν άσπρη μέρα.

Έπλασες νέα όνειρα 
σαν πήγες Γερμανία.
Βελτίωση οικονομική
γύρευες με μανία.

Τα τρία χρόνια που ‘μεινες
εκεί μακριά στα ξένα,
δύσκολα χρόνια και σκληρά
ήταν κι αυτά για σένα.

Ήρθε καιρός και γύρισες 
και πάλι στην πατρίδα.
Παντρεύτηκες μια κοπελιά
με όνειρα κι ελπίδα.

Έφτιαξες το σπιτάκι σου
μες στο ογδόντα ένα.
Στα δυο κορίτσια που ‘χες πριν,
σου ‘ρθε αγόρι ένα.

-Μετά απ’ αυτά τι καρτερείς, 
ο χρόνος να σου φέρει;
-”Υγεία, αγάπη αληθινή, 
κι ό,τι ο Θεός προσφέρει.    
                       
Χρόνια πολλά το κάθε τι,
για σένα ομολογώ,
γνωρίζω, δεν είν’  χίμαιρα  
γιατί εσύ,  είμαι ...εγώ!
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ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ;

Δεν είμ’ ο Κάλβος ή ο Καβάφης, 
ούτε ο Ελύτης, ή o Σολωμός,
σε αυτά που γράφω όμως είμαι,
όπως κι αυτοί  πολύ ...ωμός!

Δεν είμαι ούτε καν από τζάκι
κάποιου «μεγάλου» ή «γαλονά».
Είμαι ο τρίτος γιος ξωμάχου 
που «βλέπει» μόνο τ’ ...αληθινά.

Στη φύση «βλέπω» και στους ανθρώπους,
όσα συμβαίνουν καθημερινά,
όσα δεν βλέπουν ποτέ οι άλλοι
πρώιμα, σύγχρονα ή  και ...στερνά.

Βλέπω στον ήλιο πάντα ελπίδα.
Στη φύση βλέπω μον’ τη ζωή.
Σε άλλους κόσμους, που ως τώρα δεν είδα,
βλέπω πως σύντομα θα ‘ρθει ...σιγή!

Βλέπω τον μάταιο πολλών ανθρώπων
αγώνα, που όμως κάνουν πολλοί,
που πλούτο σωρεύουν  άνευ ιδρώτων 
και τα έργα τους στάζουν, μόνο χολή.
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Βλέπω και άλλους μεσ’ στους λειμώνες
χωρίς προκοπή, να τελειώνει η ζωή τους,
αν και ολόκαρδα και παρά τους  αγώνες
δείχνουν φιλότιμα, ποια είναι η υφή τους. 

Βλέπω πολίτες, που πολίτες δεν είναι
Είναι που λένε ατομιστές.
Δεν λογαριάζουν ποτέ τους άλλους, 
τους θυσιάζουν. Ειν’ βομβιστές.

Βλέπω και κάποιους πολιτικούς,
που χρόνια παλεύουν για το καλό,
δήθεν του κόσμου -αυτό ακούς-
που όλα τα κάνουν χωρίς ...μυαλό.

Βλέπω, πως μοίρα του κάθε ανθρώπου,
που έρχεται αθέλητα σ’ αυτή τη ζωή,
είναι να φεύγει,  αν και όπως και όπου,
και με όλα τα «μέσα» πάει να ...κρυφτεί.

Κι όμως βλέπω, να δείχνουνε άγνοια
για ό,τι συμβαίνει επάνω στη γη,
όλους τους βρήκε μόνιμη  άνοια 
κι η πείρα αιώνων; Μένει κρυφή!

Α. Π. 23/4/2014

ΕΛΛΗΝΑ ΣΚΕΨΟΥ

Έλληνα, θες ασφάλεια
στρατό να πολεμήσει
και από τον κάθε κίνδυνο
να σε εξασφαλίσει.

Πατέρα, θες για τα παιδιά,
να ‘χεις πάντα σχολεία,
να ‘χεις γιατρό και φάρμακα.
Να ‘χεις νοσοκομεία

Και συ, φίλε μου, οδηγέ,
δρόμους καλούς θες να ‘χεις.
Να ταξιδεύεις ασφαλής. 
Σ’ όποια μεριά κι αν λάχεις.

Θες, υγιές εμπόριο.
Να λειτουργούν τα πάντα
Δικαιοσύνη και θεσμοί.
Να ‘χεις σε αυτούς αγάντα.

Γι’ αυτό, ποτέ μην αμελείς.
Ό,τι δει, να πληρώνεις
Κι έρχονται δύσκολοι οι καιροί
Κι ακούσια  βαλαντώνεις.
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Σε κάθε υποχρέωση
να είσαι παρών και πρώτος,
Αν θες καλά κι απρόσκοπτα
Να πάει μπροστά ο τόπος

Να ‘χεις στο νου σου πάντοτε
Πως η Πατρίδα λειτουργεί
Με υποχρεώσεις όλων μας
Γιατί αλλιώς. Κι αυτή ...«αργεί»!

Κι έρχονται μύρια δεινά
στον τόπο και σε εσένα,
που τα πληρώνεις άδικα.
Και πας αλλού, στα ...ξένα.

ΙΠΠΑΡΧΙΑ

Στα πολύ παλιά τα χρόνια,
του Μεγάλου Αλέξανδρου,
εγεννήθηκε μια κόρη,
στη Μαρώνεια του Ισμάρου.

Κόρη πλούσιων, αρχόντων,
ευγενών και δη προυχόντων,
που ’ρθανε απ’  την Αθήνα
για να την περνάνε φίνα.

Εμεγάλωνε η κόρη
και  φερνόταν σαν ...αγόρι.
Δεν ύφαινε στον αργαλειό,
αλλά, αγαπούσε το σχολειό.

Της άρεσε η φιλοσοφία
και αγαπούσε και τα «θεία»,
μα με το δικό της τρόπο.
Κυνικό και δίχως ...κόπο.

Ο Μητροκλής* την έμπασε
στα της φιλοσοφίας
Κι αυτή το νήμα έπιασε
της κυνικής σοφίας.

*Μητροκλής, αδελφός της Ιππαρχίας.
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Είχε ομορφιά και κάλλος,
μα παρέμενε μεγάλος,
ο έρωτας της για τον Κράτη,
-να ‘ναι κόντρα στο Σωκράτη-.

Και τον πήρε σύζυγό της.
Να ‘χει κι αυτή το ζυγό της
κόντρα στη βούληση γονέων,
αρνούμενη, πολλές προτάσεις νέων.

Οι γεννήτορες κάναν κράτει,
για να πείσουνε τον Κράτη 
Ν’ αποτρέψουν το μοιραίο.
-να αποδιώξουν το Θηβαίο-!

Να μην νυμφευτεί το γέρο
-πού σε είδα, πού σε ξέρω-
Και να πάρει άλλον,  νέο
πλούσιο, ευγενή κι ωραίο.

Πεπεισμένος και ο Κράτης,
ο και μη αριστοκράτης,
ξεγυμνώθηκε μπροστά της
και της είπε: ιδού τι πράττεις!

«-Παίρνεις γι άντρα τον καμπούρη,
το φτωχό κι  ασχημομούρη»;
Μα, η  Ιππαρχία είχε διαλέξει
Και δεν είπε άλλη λέξη.

Τον Κράτη τον παντρεύτηκε,
μα  δεν νοικοκυρεύτηκε.
Αφού ζήσανε μια κυνική
ζωή, σκυλίσια δηλαδή.

Τα παιδιά της αντί κούνια
κέλυφος χελώνας είχαν.
Κρύο νερό και δίαιτα,
πάντα, γι’ αυτήν προείχαν.

Την καλούσαν σε συμπόσια
-πήγαινε με τετρακόσια-
Κι έκανε ανδρών κουβέντες
με σοφούς και μη, λεβέντες.

Είχε υψηλά ιδανικά
Γι ανθρώπους και δικαιώματα
Πίστευε σε ισότητα
για του Λαού τα ...«στρώματα».

Ο Θεόδωρος, ο Άθεος,
πήγε να την πειράξει,
της φέρθηκε δε άσεμνα,
μήπως και την τρομάξει.

Προσπάθησε με αναίδεια
τον κυνικό μανδύα 
της Ιππαρχίας ξαφνικά
να βγάλει μ’ αηδία.
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Αγέρωχα και κυνικά
χωρίς φόβο και πάθος,
 αντέκρουσε η φιλόσοφος
του Θόδωρου το λάθος.
 
Λέγοντας: «Αν  έκανα εγώ,
ό,τι  ο Θεόδωρος  κάνει,  
για μένα λάθος θα ‘τανε. 
Γι αυτόν σωστό ...λιβάνι!

Και τούτο ως φαίνεται επειδή,
Εγώ, δεν έμαθα να  υφαίνω,
Αφού πήγαινα σε σχολειά.
Ήθελα, να  μαθαίνω!

Αυτή ήταν η φιλόσοφος,
η κόρη εκ Μαρωνείας,
που πρέσβευε και είχε αρχές
με κυνικάς εννοίας. 

Ήτανε για τα χρόνια της  
πολύ μπροστά απ’ όλους,
Γυναίκα με οράματα
και για ...τους νέους χρόνους.

ΑΝ...

Αν ο Θεός μας είχε πλάσει
τη φύση, με ομοιομορφία,
θα έλειπε όλη  η ομορφιά
κι η μεγάλη ποικιλία.

Ίδια τα  άνθη, ίδια τα δένδρα
ίδια τα ζώα  και τα φυτά
ίδια αρώματα και  οι γεύσεις
Μα  τι τα θέλω όλα αυτά;

Αν τα βουνά και τα ποτάμια
Ήτανε όμοια  παντού
Δεν θα ξεχώριζε η Ροδόπη
Απ’ τα βουνά  της ...Κατμαντού.

Όλοι οι τόποι θα ‘τανε ίδιοι,
Θα είχαν ίδια, γλυκιά  ομορφιά.
Μα θα ‘τανε μια μονοτονία
χωρίς ούτε μία κακοτοπιά.
 
Αν ο Θεός μας είχε φτιάξει
άνθρωπο δίχως παραλλαγές,
με ίδιο πρόσωπο για όλους
και χωρίς άλλες μορφής  αλλαγές,

Δεν θα ξεχώριζε πατέρας 
από το γιο και τον παππού,
από το θείο, τους γειτόνους
κι από το γιο του αδελφού.
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Ίδιο πρόσωπο, ίδια μάτια,
ίδια χαρακτηριστικά
ποιος θα γνώριζε, ποιος είναι,
όποιος τύχαινε μπροστά;

Κι η μητέρα και η κόρη,
αν είχαν όμοια μορφή,
θα  βλεπες την γυναίκα σου
ωσάν μια ...αδελφή!  

Αν η φύση και ο Κόσμος
είχανε αυτά τα  ...χάλια
Θα ‘χαμε χάσει μπούσουλα
και αυτά μας τα Πασχάλια.

Θα ‘ταν μια μονοτονία
η ζωή σε τέτοιον Κόσμο,
αφού δεν θα ξεχώριζε 
η μέντα απ’ το δυόσμο.

Όμως η Θεία Βούληση,
Θεία  μεγαλοσύνη,
τον Κόσμο μας τον έπλασε,
χωρίς καμιά βιασύνη

Μ’ αγάπη για τα έμβια
Μ’ αγάπη για τη φύση
Με ποικιλία κι ομορφιά
Γι’ αυτόν που θα τη ζήσει. 

ΤΟ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ

Είπε κάποιος πολιτικός*
στον κόσμο πως υπάρχει
Παγκόσμιο Διευθυντήριο
Και μόνον τούτο άρχει!

Κάνει κουμάντο σε λαούς
και βάζει κυβερνήσεις
αντίθετες στη βούληση
με ό,τι εσύ ψηφίσεις.

Θέλει ηγέτες και ταγούς,
να είναι μαριονέτες,
να κυβερνάνε τους λαούς
με νόμους και ...ρετσέτες. 

Και οργανώνει εκλογές
για νέες κυβερνήσεις
προτείνοντας δήθεν αρχές,
που εσύ θα ψηφίσεις.

Γι’ αυτό εκμαυλίζει άτομα
ονόματα μεγάλα,
να κυβερνήσουν το λαό,  
με... μέλι και με γάλα.

* Ανδρ. Παπανδρέου, λίγο προ του τέλους του.
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Και τάζουνε οι πολιτικοί  
λαγούς με πετραχήλια 
χωρίς κανένα αντίκρισμα
αφού το λεν μον’  χείλια.

Είναι «έπεα  πτερόεντα»
ανεύθυνων ατόμων,
ανθρώπων δίχως βούληση.
Είναι λόγια ...εντόμων.

Εντόμων που ενσκήπτουνε
σε χώρες και λαούς,
που απομυζούν το είναι τους,
χωρίς ενδοιασμούς.

Ως πότε τέτοιοι πολιτικοί
θα κυβερνούν λαούς;
Πότε επιτέλους θα μας δουν
κι εμάς σαν  αδελφούς;

ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ

Ο Έλληνας ανέκαθεν
είχε Θεού ευχή.
Πήρε περίσσια εξυπνιά ,
είχε κι απαντοχή.

Είχε στο D.N.Α. του
θάρσος* και ντομπροσύνη
και πρόσφερε στους γύρω του
και φως και γηθοσύνη**.

Αλλά,  οι αιώνες πέρασαν, 
ξεθώριασαν πολλά,
απ’ τα καλά του Έλληνα 
και έγιναν θολά. 

Τώρα ο Νεοέλληνας
απέκτησε καινούρια 
συνήθειες και ιδανικά,  
που ’ναι σωστά ...παλιούρια.

Πάει ο πολυμήχανος, 
εκείνος Οδυσσέας
Χάθηκε του Μινώταυρου
ο θύτης, ο Θησέας

Του Μεγαλέξανδρου η ορμή,
του Σπάρτακου η τόλμη,
χάθηκαν κάπου βόρεια, 
μπορεί και στη ...Στοκχόλμη(!)
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Του Λεωνίδα, - των Θερμοπυλών,
- πάει η ευψυχία.
Δεν βρίσκεις πια νεοέλληνα
για όμοια θυσία.

Πάνε και τα ιδανικά, 
Πατρίδα, Ελευθερία.
Θρησκεία, οικογένεια;
Είναι ...αρχαιολατρεία.

Και για τη γαλανόλευκη
δεν νοιώθει πια το ρίγος,
που ένοιωθε στη θέα της.
Έχασε και το σφρίγος,
 
Που ‘δειχνε στους αγώνες του
για αυτήν και την Πατρίδα
κι έχυνε για το δίκιο τους
και τη στερνή ρανίδα.

Τώρα αλλάξανε οι  καιροί. 
Αλλάξανε τα ήθη
Και μόνο για το Μαμωνά 
προτείνονται τα στήθη.

Αγώνες για καλλίτερο 
αύριο δεν υπάρχουν
της φιλαυτίας,  του  εγώ,
η σκέψη μόνον άρχουν. 

*   θάρσος = αφοβία
** γηθοσύνη =  χαρά

ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
  

Αυτόκλητοι εμφανίζονται 
στη Θράκη ως σωτήρες,
κάποιοι δήθεν αλτρουιστές,
εγωιστές, «φωστήρες»,

Που θέλουν, λέει, να σώσουνε
τον τόπο απ’ τους φερμένους 
τους ολετήρες των Θρακών,
αλλογενείς και  ξένους,. 

Όλους αυτούς που ορέγονται, 
τη Θράκη μας να πάρουν
και  δίκαια απαράγραπτα,
ιστορικά, να άρουν.

Να αφανίσουν το λαό,
τη φυσιογνωμία 
του τόπου αυτού ν’ αλλάξουνε.
Να ‘ρθει πολυχρωμία.

Να γίνει μία νέα Βαβέλ 
στη γλώσσα, στη θρησκεία 
και να υπάρχει φυσική 
...ασυνεννοησία.
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Να δρέπουν και να νέμονται
τα φυσικά της κάλλη, 
πλην των Ελλήνων  Θρακών,
άσπονδοι εχθροί και άλλοι...

Ας έχουν όμως κατά νου, 
αυτοί οι εχθροί και φίλοι,
ότι οι Θρακιώτες έχουνε 
στην καρδιά και στα χείλη,

Αγάπη για τον τόπο τους. 
Γι’ αυτόν θα πολεμήσουν.
Και για της Θράκης την τιμή 
το αίμα τους θα χύσουν.

Ας μην ορέγονται λοιπόν
την όμορφη μας Θράκη
Γιατί όλα τους τα σχέδια
θα είναι μια φενάκη

Όνειρο απραγματοποίητο...
Θα είναι φρούδες ελπίδες.
Γιατί δεν πέφτουν στον εχθρό, 
ποτέ τέτοιες πατρίδες.

ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΘΑΝΕΙΝ

Στην Κέα τον παλιό καιρό,
οι άνθρωποι ζούσαν χρόνια,
χρόνια πολλά  και δεν είχαν
καθόλου καταφρόνια.

Φτάνανε σε γεράματα 
βαθειά πανευτυχείς
Κι έγνοια τους ήταν ο θάνατος 
μην είναι ατυχής.

Πριν αρρωστήσουν ή υποστούν 
κάποια αναπηρία
Και η ζωή τους γίνει πια
μια δύσκολη πορεία.

Διάλεγαν το «καλώς θανείν»,
για λόγου του ο καθένας
Χωρίς συναισθηματισμούς. 
Υπαίτιος; Κανένας! 

Ήτανε, λέει, έθιμο
των Κείων* να καλούνε 
Φίλους, γνωστούς και συγγενείς
για να παραβρεθούνε
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Σε γεύμα   που το έλεγαν 
«εορταστική θυσία»,
όπου οι «απερχόμενοι» έπιναν
το κώνειο με ...παρρησία!  

Και  ευτυχείς αρχίζανε
τον πηγαιμό στον Άδη
Στον κάτω κόσμο, τον πικρό 
και στο βαθύ σκοτάδι.

Τέτοιο «ταξίδι»  διάλεξαν
πολλοί φιλόσοφοί μας
που ήταν πρότυπα λαού, 
του κόσμου, οι σοφοί μας!

Ο Ζήνωνας ο Στωικός 
κι ο μέγας Πυθαγόρας,
Μαζί και  ο Εμπεδοκλής
και ο Αναξαγόρας,

Θεώρησαν τη μέθοδο
«κομψή ευθανασία»
αυτήν επροτιμήσανε 
για την ...αθανασία!

Ήταν κοινή πεποίθηση, 
πως της αυτοκτονίας 
λόγω αιδούς ή ενοχής , 
γήρατος ή ασθενείας

Η επιλογή δεν έφερνε
αποστροφή ή λύπη
ήταν  τιμητική «απαλλαγή» 
 και μάλλον χαρμολύπη.

Κατακριτέα ήτανε
σ’ αυτούς, που η  ανανδρία
τους οδηγούσε στη «φυγή» 
είτε και η δειλία.

Πάμπολλα τα παραδείγματα,
τα γράφουν οι σοφοί  
Για κείνους που προτίμησαν
τέτοια «απαλλαγή»!

Και πρώτος ο ιστορικός,
ο Ηρακλείδης Λέμβου
Ανέφερε πως οι «καλώς θανείν»
επέβαιναν της λέμβου.

Της λέμβου που μετέφερε
στα Ηλύσια Πεδία
Όσους εγκαταλείπανε 
τον κόσμο με ηρεμία.

Κι ο μέγας Στράβων έλεγε
πως ναι υπήρχε νόμος 
Να πίνουν οι υπερήλικες
κώνειο και συντόμως
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Να φεύγουνε απ’ τη ζωή
οι γέροι κι οι παθόντες
και για να επαρκεί η τροφή
σ’ όλους τους επιζώντες.
  
Και ο Αιλιανός μιλά
για έθιμο των Κείων
Για πανηγυρική «φυγή», 
με γλέντι των οικείων. 

Ο δε Βαλέριος Μάξιμος,
ρωμαίος συγγραφέας
αυτόπτης μάρτυς ήτανε 
στο «θάνατο» μιας γραίας.  
   
Και μπαίνει το ερώτημα,
διαχρονικά και τώρα
Οι Κείοι δίκιο είχανε
που ορίζανε την ώρα;

Να «φεύγει» ο οποιοσδήποτε 
μόνος κι αν το θελήσει,
Χωρίς καμιά παρέμβαση 
να δίνει τέτοια «λύση»;

Αυτός ο ορθολογισμός
ήταν σωστός ή όχι
όπου εκούσια έμπαιναν
στου Άδη την απόχη

Και ευτυχείς οδεύανε 
στων Μακάρων τη χώρα
και γλίτωναν κακά γεράματα 
και κάθε άλλη μπόρα.

Μήπως, αν το «καλώς θανείν»
και ως φιλοσοφία
Το δέχονταν οι άνθρωποι
ως μόνη σωτηρία

Δεν θα υπήρχαν δράματα
γερόντων και  ασθενών,
Χρόνια πασχόντων
και μαζί οικείων, συγγενών.

Αλλά το δώρο της ζωής 
Άλλος το έχει δώσει
Κι Αυτός πρέπει και μπορεί 
απ’ τα δεινά να σώσει.

Είν’ ο Μεγαλοδύναμος. 
Μέγα το θέλημά Του
Αυτός ξέρει, τι ωφελεί, 
τι πρέπει στα παιδιά Του.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΛΑΤΡΙΑΣ

Περιδιαβαίνοντας τη χώρα,
τις πόλεις μα και τα χωριά,
βλέπεις  παντού ξενομανία
σε ονόματα και μαγαζιά.

Λες και σε όλη τη χώρα 
και όλοι οι ημεδαποί
χρέος έχουν, εδώ και τώρα 
να είναι μικροί και ποταποί.
 
Και πολιτογραφούνται λέξεις
-τις λένε καθημερινά-
Και αποκτούνται  συχνά έξεις,
ξενόφερτες αληθινά.

Αλλάζουνε  βαπτιστικά, 
που ο νουνός χαρίζει.
Κι ο Γιώργος, ως George, τακτικά
Αλλιώς...  μας τα γυρίζει.

Και η Ελένη γίνεται 
Helen πολύ συχνά
Και της γιαγιάς το όνομα
δε θα ακουστεί ξανά.

Village γίνεται  το χωριό.
Water το νερό.
Die strasse ακούς πια την οδό 
κι από το λαζογερμανό

Άπειρα παραδείγματα
ξένης τυπολατρείας
Λες και τα ξένα δείγματα
Είναι άλλης παιδείας.

Παιδείας - γλώσσας υψηλής,
που πρέπει όλοι να μάθουν (!)
Αλλιώς, τα τέκνα της φυλής
πολλά δεινά θα πάθουν!

Έλληνες, πελώριο το γιατί 
την γλώσσα μας να αρνείστε
κι αλλοδαπών ντοπιολαλιές
όλοι σας να μιμείστε.

Έλληνες, λένε οι σοφοί.
Το λέει ο κόσμος όλος. 
Διαχρονικά η γλώσσα μας,
είναι παγκόσμιος πόλος.
 
Είναι η μάνα των γλωσσών
Ο εθνικός μας πλούτος
Η τροφοδότρα των λαών,
γλωσσών πηδαλιούχος.

Η γλώσσα μας είναι αυτή,
που γράφει ιστορία.
Γι’ αυτό της πρέπει αληθινή
και γνήσια λατρεία.
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Αυτή δίνει συνέχεια
Και δύναμη στο κράτος
Και αν πέσει στην ανέχεια
Όλα γίνονται  ...πάτος.

Η γλώσσα πρέπει να είναι αγνή,
ανόθευτη, καθάρια,
για να την εκτιμούν πολύ
γίγαντες και ...σκαθάρια.

Γι’  αυτό τη γλώσσα μας ποτέ,
ποτέ μην την ξεχνάτε.
Στη λήθη και στα αζήτητα
ποτέ μην την πετάτε.

Αλλά, μη δείχνετε ποτέ,
κακία, αλαζονεία, 
σε ξένες γλώσσες και λαούς
που ‘χουν άλλη παιδεία.

Οι γλώσσες θέλουν σεβασμό
κι’ ανάλογη αγάπη
Και όχι νόθο ασπασμό
ξένου, εχθρού, σατράπη. 

Αγάπη στην ξένη λαλιά
και σεβασμό συνάμα
Μα,  ποτέ προτεραιότητα
Δεν είναι και για ...θάμα!

Α. Π.

ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ

Το Δελφικό Παράγγελμα
ήταν «Γνώθι σ’ αυτόν»
κι ήταν το μέγα άγγελμα
στον κόσμο των θνητών.
 
Τι είσαι και πώς έγινες
Ποτέ μην το  ξεχνάς
Κι αν στην κορφή ανέβηκες,
πτωχούς μην προσπερνάς.

Έχει η ζωή γυρίσματα.
Κι αν ‘ρθουν τα πάνω - κάτω.
Σου τύχει  μια αναποδιά
Κι εσύ θα πιάσεις ...πάτο!

Αφού  όλοι μας είμαστε
πλάσματα ενός Θεού
κι η προσβολή στον Άνθρωπο
Είναι εκ του «Πονηρού».

Γι’ αυτό, να μην υποτιμάς
κανέναν και ποτέ
Και δεν θα αναγκαστείς να πεις.
Τι έκανες κουτέ!

Α.Π. 18/8/2014
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ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Δόξα της Ελλάδος μας
ήρθε απ’ τους ουρανούς.
Γι’  αυτό το μεγαλείο της
δεν το χωρούσε ο νους.

Όλοι οι λαοί  εζήλωσαν 
το κλέος των Ελλήνων,
τα έργα τέχνης που έφτιαξαν,
και τη ζωή εκείνων.

Κυνήγησαν και κούρσεψαν  
ό,τι  ελληνικό.
Αλήθειες διαστρέβλωσαν
Θεέ μου, τι κακό!

Κλέψανε γνώσεις  δηλαδή,
ρήσεις σοφών,  μεγάλων,
Ελλήνων αρχαίων ειδικά,
σύγχρονων μα και ...άλλων.

Αφαίρεσαν  όλα τα γλυπτά
της θρυλικής Παλλάδας 
από το «Άστυ το Κλεινόν»,
καμάρι της Ελλάδας

Μας πήρανε αδιάντροπα 
Τη «Νίκη  Σαμοθράκης».
Στο Λούβρο την εκθέτουνε,
αντί στη γη της Θράκης.

Πήρανε κι απ’ τη Μήλο μας
την πάγκαλη Αφροδίτη
Γλυκιά, πανέμορφη Θεά.
Κι αυτή σε ξένο ...σπίτι.

Μα , τόση μικροπρέπεια!
Τόση μικροψυχία!
Να κλέβουν απ’ τη χώρα μας,
κληρονομιά ...θεία!

Είναι καιρός και να ξανάρθουν
τα κλοπιμαία στην πατρίδα
Να επιστρέψουν  όλα πάραυτα,
στην πρώτη τους κοιτίδα.
 

Α. Π. 28/8/14
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ

Μεταναστεύουν οι λαοί
σ’ ανατολή και δύση.
Και πάνε όλοι, αδιάφορα,
όπου ο άνεμος φυσήσει.

Ο άνεμος της προκοπής,
τ’ αγέρι της προόδου,
που θα τους δώσει ώθηση
ανόρθωσης, ανόδου.

Γυρεύουν ν’ ανταμώσουνε 
την τύχη τους και πάλι.
Να αποτρέψουν αν μπορούν
μιαν άθλια βιοπάλη.

Μεταναστεύουν οι λαοί
για να καλυτερέψουν 
την τύχη των οικείων τους.
Τη μοίρα τους να στρέψουν.

Τον τόπο τους αφήνουνε 
και πάνε σ’ άλλα μέρη,
ξένοι σε τόπους και λαούς,
που κανείς δεν τους ξέρει.

Μεταναστεύουν οι λαοί.
Το ρίσκο τους μεγάλο.
Πώς θα ‘ναι η νέα τους ζωή
σε έναν κόσμο ...άλλο;

Στο νέο κόσμο θα βρεθούν
ανάμικτα με άλλους
Έλληνες, Ελβετούς, Δανούς
Αυστριακούς και Γάλλους.

Κι’ αμείλικτο το ερώτημα
Πώς θα τα καταφέρουν;
Θ’ αλλάξουν την πορεία τους
ή δυστυχία θα φέρουν;

Ήπιο κλίμα και γλυκό
Για όλη τη φαμελιά τους
Ή θα συνεχιστεί ο βραχνάς
Και η κακοτυχιά τους;
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ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Έβαλε ο αντίχριστος
το χέρι του και πάλι
και πέφτει  η υφήλιος  
στου χάρου την αγκάλη.

Όλοι οι λαοί ανάστατοι.
Μαχαίρια ακονίζουν.
Δικαιολογημένα είτε μη,
καθημερινά ερίζουν.
 
Ερίζουν μα και πολεμούν
με πάθος και μανία,
όλοι, κίτρινοι, μαύροι, ή λευκοί
για χρώμα και θρησκεία.

Και άλλοι, δήθεν για καλό
φτωχών και πεινασμένων,
που αλί πέφτουν αλύπητα
βορά των κολασμένων.

Άραγε όλοι τους αυτοί, 
που αλύπητα αφαιρούνε
ζωές αθώων, δεν νοούν,
ότι αυθαιρετούνε; 

Παίρνουν ψυχές κι αφήνουνε
παιδάκια ορφανά,
που την αγάπη του γονιού ,
δεν θα χαρούν ξανά.

Γυναίκες, μάνες, αδερφές
μένουν στους πέντε δρόμους
που ψάχνουν για τα προς το ζην 
ακόμη κι ...υπονόμους .

Αυτόν τον κόσμο επιθυμεί
η Νέα Τάξη πραγμάτων;
Μα,  αυτή ‘ναι γενεσιουργός 
ολέθριων σφαλμάτων!

Δεν ξέρουν, πως ο πόλεμος,
νέο πόλεμο φέρνει;
και πως της ειρήνης τα καλά
χωρίς οίκτο τα παίρνει!
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ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ

Είπε ο πολύς Τζων Χόλντρεν,
σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα,
πως για το καλό του  κόσμου,
πρέπει να γενεί  ένα θάμα.

Πρέπει, λέει, να «φύγει» κόσμος
για μια ποιότητα ζωής.
Να λιγοστέψει η ανθρωπότης
και να μείνει  μόνο ...ένα δις.

Και προτείνει, χωρίς ίχνος
ανθρωπιάς, την έκτρωση,
των μελλοντικών παιδιών μας,
ως ιδανική υποχρέωση.

Και με χημικές ουσίες
στην τροφή και στο νερό,
για να «φεύγουν» οι περίσσιοι,
για έναν «τόπο χλοερό».

Αυτή ‘ναι η φιλοσοφία
της Νέας Τάξης των Πραγμάτων
-Τύφλα να ‘χουν οι θεωρίες
των χιτλερικών δογμάτων-.

Θέλουν, λέει, στον Πλανήτη
ένα μόνον καθεστώς.
Προφανώς του «Λευκού Οίκου».
Να είναι ένας «Προεστός»!

Να άρχει κατά βούληση,
στους πάντες και τα πάντα
Και με την Κου-κλουξ-κλαν ορθή,
και μόνιμη αβάντα!

Αλλά, δεν λέει ο κύριος Χόλντρεν.
Ποιος θα το  αποφασίζει;
Ποιοι θα μένουν, ποιοι θα «φεύγουν»;
Πώς η σφαίρα θα γυρίζει;

Θα γίνεται επιλογή;
παγκόσμια, των αρίστων
και στον «καιάδα» θα ριχτεί
ο «όχλος» των αχρήστων;

Ποια θα ‘ναι τα κριτήρια;
για τους «καλούς ανθρώπους»;
Θα γίνεται τάχα πανταχού;
Ή σε ορισμένους τόπους;

Και δεν θα έχει δίλημμα; 
όποιος αποφασίσει,
ποια μάνα ή και ποιο παιδί
θα «φύγει» ή θα ζήσει;
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Κι αν ο Θεός και στους «κριτές»
έχει αποφασίσει,
δικοί τους άνθρωποι γοργά 
να «φύγουν» απ’ τη ζήση;

Ποια θα ‘ναι η αντίδραση ;
Τι θα αισθανθούν συνάμα;
Θε να χαρούν, θα λυπηθούν 
ή θα «φύγουνε»  με κλάμα;

Με «έμπολα» ή Τζιχαντιστές 
Θέλουν να εξαφανίσουν 
αθώο κόσμο ή και λαούς,
που παν’ να ορθοποδήσουν.

Μήπως αποφασίσανε
μετοικεσία στον Άρη;
Να πάνε μόνον οι εκλεκτοί!
Τους άλλους; Ο χάρος να τους πάρει;

Αλλά, δεν το γνωρίζουνε;
Δεν ξέρουνε το πώς,
απόφαση για όλα αυτά 
παίρνει μ ό ν ο  ο Θεός;

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
 

Παιχνίδια παίζονται συχνά
στις πλάτες του πολίτη,
κάθε φορά που αναζητεί
τον όποιο κυβερνήτη.

Του λένε,  ψήφισε «αυτόν»,
για τα συμφέροντά σου,
να ιδείς καλό παντοτινό 
και εσύ και τα παιδιά σου.

Και έμμεσα  σου επιβάλουνε
τον κάθε εκλεκτό τους
«αυτόν» που ετοιμάζανε
με μύχιο σκοπό τους …

Να ‘ναι πειθήνιο  όργανο
σε κάθε κέλευσμά τους.
Να υπακούει  δουλικά
στο όποιο κάλεσμά τους.

Κι είναι  παιχνίδια «κεφαλών»,
εντόπιων και ξένων
Είναι παιχνίδια αληθινά,
μόνον των βολεμένων.
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Κι έρχονται και παρέρχονται
Πρωθυπουργοί και άλλοι
Εθνοπατέρες,  υπουργοί
κι άλλοι πολλοί «μεγάλοι».

Εργάζονται όλοι μοναχά
-λένε, για το λαό -
Και αντ’ αυτού, οι ίδιοι «βολεύονται»
και πέφτουν στο «ψαχνό»!

Και το περίεργο στ’ αλήθεια,
όλοι τους τάζουνε πολλά,
καλά δήθεν για τον κοσμάκη,
που τα ξεχνούν στα υστερνά

Πράσινοι, κόκκινοι ή γαλάζιοι
όλοι τους τάζουνε αφειδώς
Κι αφού έρθουν στην εξουσία,
μας κοροϊδεύουν ...αναιδώς! 

Κι απ’ την ημέρα που αναλάβουν
παίζουν παιχνίδι ...παλαβό,
οι μεν και οι δε κι όλοι τους λένε,
Φύγε εσύ, να...  έρθω εγώ.

Εγώ θα σώσω την Ελλάδα
Και τον φτωχό απ’ τα δεινά
Αρκεί να έχω την ...κουτάλα.
Και μην τον είδατε ξανά!

ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΖΩΗ

Στον κόσμο τούτο όποιος κι αν έρθει  
άνθρωπος, ζώο ή  φυτό,
δεν θέλει καν να «δραπετεύσει»,  
αν δεν εκπληρώσει ένα  σκοπό.

Θέλει, να ζήσει και να δράσει,
και όλα φυσιολογικά
τα στάδια να τα περάσει,
αυτής της ζήσης γενικά.

Σα γεννηθεί, να μεγαλώσει,
να ανδρωθεί με το καλό.
Απόγονους να αποδώσει
στον κόσμο τον απατηλό.

Δείτε το ταπεινό χορτάρι, 
που  ‘χει λίγο χρόνο ζωής
μόλις του κόψεις ένα κλωνάρι,
βγάζει ένα νέο.  Έλα να δεις. 

Θέλει, να βγάλει κι αυτό ανθό,
να ωριμάσει και τον καρπό. 
Να έχει απογόνους ει δυνατό
να μη χαθεί απ’ τον κόσμο αυτό.
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Μα και τα ζώα, μικρά ή μεγάλα,
πετούμενα ή ερπετά,
θέλουνε ζήση και απογόνους,
να ολοκληρωθούν, να ‘ναι σωστά.

Αυτή ‘ναι η βούληση και του ανθρώπου
Που θέλει τα πάντα με τη σειρά,
νιάτα και πλούτη  και  απογόνους,
που θα του φέρουνε τη χαρά.

Κι αν παρ’ ελπίδα η μοίρα αλλάζει
Και φέρνει πρόωρα, γοργά τη φυγή
Σε όλα τα όντα η καρδούλα σπαράζει.
Είναι η λαχτάρα για τη ζωή!

ΚΑΤ’  ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ

Έπλασε ο Θεός τον κόσμο
μ’ αρμονία περισσή,
για να ζουν φυτά και ζώα.
Για να ζούμε εγώ κι εσύ
 
Λένε οι «γραφές», οι άγιες,
πως η θεϊκή μορφή,
δόθηκε στον  άνθρωπο,
μαζί με λογική
 
Του ‘δωσε την εικόνα Του,
μα βούληση δική του,
να νοιώθει, πως είναι άξιος,
να πράττει τη... βουλή Του.

Να κάνει έργα θεϊκά.
Να ζει με καλοσύνη.
Να ζει για το συνάνθρωπο
και με μεγαλοσύνη.

Χρόνοι πολλοί περάσανε, 
ο άνθρωπος, αιώνες
παραδεισένια, που έζησε
σε θαλερούς λειμώνες.
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Ώσπου μια μέρα θλιβερή
μέρα καταραμένη,
νόμισε, πως δεν έπρεπε,
άλλο να περιμένει.

Αφού, είχε όψη θεϊκή,
πίστεψε, ότι πρέπει
και σαν άλλος ισόθεος,
τις δόξες Του να δρέπει.

Κι αφού εμεγαλούργησε
με έργα θεϊκά,
με οίηση αναφώνησε.
Θεέ, δεν άρχεις πια!

Εγώ, θα είμαι ο Θεός
στη γη, σ’ όλους τους τόπους,
για τα πτηνά, τα ερπετά
και όλους τους ανθρώπους.

Τι προσβολή, τι αναίδεια 
προς τον Δημιουργό,  
να δείχνει το δημιούργημα
με ύφος ιταμό!

Να δείχνει ο ευεργετούμενος
τόση αχαριστία,
για τόση αγάπη που έλαχε,
χρόνων   φιλοστοργία !

Ν’ αποστρέφει το πρόσωπο
προς το σεπτό Πατέρα,
τον μόνο παντοδύναμο,
στο σύμπαν νύχτα μέρα!

Θα ‘ναι ανώδυνη άραγε
Αυτή η αυθαιρεσία;
Ή του Πανάγαθου η οργή 
θα δει την απαξία;

Και για το δις εξαμαρτείν, 
ο άνθρωπος για πάντα, 
το γήινο παράδεισο
θα χάσει ναι ή όχι; απάντα!
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ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΘΑΣΑΝΕ;

Θεέ μου, πού  μας  φθάσανε, 
όλοι στο Μαμωνά
με πάθος να πιστεύουμε
και δη καθημερ’νά.

Ευχή απ’ τα γεννοφάσκια μας ,
να έχουμε τα  ...πάντα,
αν και βαλάντιο κι αντοχές,
δεν έχουνε ...αγάντα! 

Θέλουμε να ‘χει  Ι. Χ.*  
η κόρη και ο γιος
και ο παππούς και η γιαγιά,
ακόμη κι ο εγγονός...
 
Θέλουμε να ‘χουμε Τ.V.
σε όλα   τα δωμάτια
και στο σαλόνι, στων παιδιών
κι εκεί που βγάζουμε τα ...μάτια! 

Θέλουμε όλοι διακοπές
Χειμώνα - Καλοκαίρι
και πολυήμερες εκδρομές
σε εξωτικά και μη ...μέρη.

Θέλουμε πολυτέλειες
κι ατομικά Ρ. C.**
για να  ’χουμε, λέει, επαφή
παντού  εγώ κι εσύ.

 * Ι. Χ (γιώτα Χι)    ** Ρ. C =(Πι-Σι) 

Και αν τα οικονομικά 
δεν φτάνουν για όλα αυτά,
τ’ αναπληρούν τα δανεικά,
που όλοι θέλουμε ...πια!

Θέλουμε όλοι,  τα παιδιά μας
να γίνουν επιστήμονες.
Να πιάσουν θέσεις διευθυντών 
κι ας μην είναι... νοήμονες.

Κι εδώ, μας έρχονται αρωγοί
όλοι οι βουλευτές,
που για ψηφοθηρία  τους, 
γίνονται... «βολευτές»!

Χάσαμε και την  ανθρωπιά,
την αγάπη στον «πλησίον».
Όλα μας τα αισθήματα
χαθήκανε στο ...μείον!

Ο εύκολος υπερπλουτισμός
είναι το όνειρο όλων
των πλούσιων και των φτωχών
και των ...ονειροπόλων. 

Κι όλοι μας   επιστέψαμε,
ότι «λεφτά υπάρχουν»,
που κάποιος είπε πρόσφατα.
Κι ας ψάξουν όσοι δεν ...τα  ‘χουν. 
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Κι  όσοι έχουνε πρόσβαση
σε κάποιον κορβανά,
μπορούν και απροκάλυπτα
να κλέβουν απ’ τα ...«κοινά».
  
Γιατί , λέει, πως όταν αφαιρείς
χρήματα απ’ τα «κοινά».
Κανείς δεν νιώθει τη ζημιά,
και κάν’ το αν θες ...ξανά.

Κάποιοι το έβαλαν σκοπό
κι έκαναν  ό,τι δει.
Τους κόπους πολλών γενεών 
έκλεψαν δηλαδή.

Μα φίλοι μου όλοι εσείς,
που χρόνια καταχράσθε 
εμπιστοσύνη και λαό,
καθόλου δεν λυπάστε;

Δεν νιώθετε στη συμφορά, 
πως σέρνετε τη Χώρα;
Ο όλεθρος προ των πυλών.
Διώχτε τον! Εδώ και τώρα!

Μπροστάρηδες με ιδανικά
Νέοι ας βγουν, είν’  ώρα .  
Να σώσουνε τη χώρα μας
Απ’ την κακιά τη μπόρα.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Φαίνεται η μοίρα των Λαών
είναι συνυφασμένη
με κάποια  βούληση Ισχυρών, 
σ΄ όλη την Οικουμένη. 

Του λόγου δε το αληθές
ας δούμε  ευθύς αμέσως.
Πώς κυβερνιόνται οι Λαοί
σε κάθε χώρα, ...εμμέσως!

Κι αυτό, για να μη χάνεται
ο έλεγχος όπου δει,
σε κυβερνήσεις, δόγματα.
Και ...γίνεται αλλαγή!

Άπειρα παραδείγματα
σ΄ όλο τον κόσμο υπάρχουν.
Όπου, άλλοι είναι οι ταγοί
Κι όμως, άλλοι άρχουν!

Ιδέστε παραδείγματα
Και αλλαγή καιρών
Πως τον κόσμο μας άλλαξε 
Η γνώμη των ισχυρών!
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Ποιος δεν θυμάται άραγε
Την «άνοιξη» της Πράγας
Και κάποιους που την σπάραξαν
λες και ήταν ...πιράνχας!

Και μία άλλη άνοιξη,
αυτή η αραβική,
που μόλις ήρθε χάθηκε.
Γιατί ήταν ...φονική!

Τυχαία παραδείγματα
Ανέφερα πιο πάνω
Ας δούμε όμως στη χώρα μας 
Ποιο ήτανε το ...πλάνο.

Είχαμε φωτεινά μυαλά
Με αρχές, καινοτομίες
Είχαν το πνεύμα ελεύθερο
για γλώσσα και θρησκείες.

Ο ένας με ελικόπτερο
έχασε τη ζωή του,
στου Άγιου Όρους τα νερά 
χάθηκε η πνοή του.

Έκανε έργο θαυμαστό
σ’  όλη την Αφρική.
Φώτιζε μ’ αυταπάρνηση
Όλους τους Λαούς εκεί.

Και  άλλος χαρισματικός,
Θρησκευτικός ηγέτης,
τάραξε τα θολά νερά
ήτανε εθνεγέρτης.

Μίλησε ελεύθερα κι απλά
για ψεύτες,  θεομπαίχτες
για λαοπλάνους, ισχυρούς,
πολιτικούς και κλέφτες.

Το  τίμημα  που πλήρωσε,
ήτανε η ζωή του.
Τον «βρήκε» ασθένεια βαριά
Και χάθηκε η αλκή του.

Τον στείλαν στην Αμερική. 
Δήθεν για να σωθεί.
Όμως, «γραφτό» ήταν να χαθεί
σ’ αυτή τη χώρα, εκεί!.

Αλλά στόχος των ισχυρών
Στο μάτι του κυκλώνα
μπαίνουνε και οι πολιτικοί
που αλλάζουνε ...ξενώνα!

Σα γίνουνε πρωθυπουργοί,
ελέω ισχυρών πατρώνων,
κάποιοι αλλάζουν πρακτική
τα φύλλα ...των  αγώνων.
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Νομίζουν είναι ισχυροί.
Λεν, κάνω ό,τι θέλω.
Και οι τρανοί και οι μικροί
μου βγάζουν το καπέλο.

Μα όσοι  εδοκίμασαν
την κόντρα στους «μεγάλους»
ευθύς οι λαοί τους, έψαχναν   
για ηγέτες νέους, άλλους!

Και χώρες που στο στόχαστρο
μπήκαν των ισχυρών,
βλέπουνε μέλλον ζοφερό,
καταστροφές λαών.

Τέτοιο παιχνίδι παίζεται
Σ’ όλης της γης τα πλάτη
Σε βάρος όλων των λαών
Με δόλο και μ’ απάτη.

Α.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ

Στη μικρή μου φίλη Στέλλα,
που, στου πόνου το κρεβάτι,
η φιλόστοργη κοπέλα,  
ήταν της «Εντατικής» το μάτι

Και  ξαγρύπνησε μαζί μου,
εκεί στον «Άγιο Λουκά»
πλάι και στην κεφαλή μου,
βλέποντάς με στοργικά.

Ήταν τότε που η καρδιά μου
είχε πρόβλημα μεγάλο
κι έπρεπε οι αρτηρίες
ν’ ανοιχτούν το δίχως άλλο.

        Με πολλή αγάπη,  αφιερώνεται
 στη Στέλλα Τ., νοσηλεύτρια  του θεραπευτηρίου «Άγιος 

Λουκάς» στη Θεσσαλονίκη.
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Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

Πολλά τα  ερωτηματικά στη σύγχρονη Ελλάδα.
Τι φταίει   και  πως λειτουργεί,;  Δεν είναι πια η δάδα;
Δεν  ήταν το υπόδειγμα σ’ όλη την οικουμένη;
Από  το ένδοξο παρελθόν, τίποτα πια δεν μένει;
  
Φοροδιαφυγή παντού, σε όλους τους τομείς
Δεν κρύβεται με τίποτα. Είναι οφθαλμοφανής 
Κατάντησε να είναι πια το εθνικό μας σπορ
Κι υπάρχει συναγωνισμός. Ποιος κάνει το ρεκόρ!

Ποιος αποκρύπτει έσοδα και φαίνεται φτωχός
Ποιος δεν πληρώνει ανάλογα. Κι ας  είναι ζάπλουτος.
Και λένε οι γλώσσες οι κακές πως, τάχα, οι γιατροί,
αν φακελάκι δεν ιδούν μένουν ανενεργοί.

Και οι δικηγόροι,  οι βουλευτές και οι μηχανικοί
έσοδα από  αδήλωτα κρύβουνε και αυτοί.
Μα κι όλοι οι φτωχοδιάβολοι,  τεχνίτες, μουσικοί,
Υδραυλικοί και αθλητές παίρνουν σειρά εκεί.

Μαύρα, χωρίς απόδειξη όλα τα έσοδά τους
Και ενδόμυχα το σκέφτεσαι: -Πώς είναι στα καλά τους
Πως κάνουν τρυφηλή ζωή, μέχρι τα  ...ενενήντα
Αφού δηλώνουν αμοιβές του  ύψους, ...τρεις κι εξήντα!

ΚΙ Ο ΠΟΝΟΣ ...ΚΡΑΤΕΙ

Χρονιάρες μέρες έρχονται
Χριστούγεννα και πάλι
Ο κόσμος όλος θα χαρεί
Τα κάλαντα θα ψάλλει.

Θα μπει τραπέζι γιορτινό
Θα ευφρανθούν ψυχές
Κι όλοι θα ανταλλάξουνε
Χαρούμενες ευχές.

Μόνο η δική μου η καρδιά
Μόνιμα πικραμένη
Για το βλαστό της που πονά
Κι άδικα περιμένει.

Χρόνια και χρόνια καρτερεί
Τη Θεϊκή τη Χάρη
Να σώσει απ’ το «δαίμονα»,
Το δόλιο της  βλαστάρι.

Να το απαλλάξει απ΄ τα δεινά
Που χρόνια ταλανίζουν
Την άδολη ψυχούλα του
Και την καρδιά ραγίζουν.

Να του χαρίσει δύναμη
Και ψυχική υγεία
Αυτήν  που χρόνια επιζητεί,
σε ανθρώπους και στα θεία!        

Α. Π.  24/12/2014
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ΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ...ΘΕΟΣ

Ήρθε ο Θεός στη γη μας
να φέρει την αγάπη,
μα  οι άνθρωποι τον σταύρωσαν
με δόλο και  μ’ απάτη.

Αυτός δίδαξε ισότητα,
την ανοχή στον άλλο.
Δίδαξε θεία ιδανικά
για ό,τι πιο μεγάλο!

Αλήθειες, που ξεχάστηκαν
και αρετές χαμένες
που στο βωμό του Μαμωνά
τώρα  είναι πια  θαμμένες.

Σήμερα, ο άνθρωπος άλλαξε.
Ναι, άλλαξε πορεία
Βαθειά στο χρονοντούλαπο
έβαλε πια τα θεία!

Θέλει να γίνει ισόθεος!
Και μόνος του να μείνει,
ταγός στα όντα  επί της γης.
Τα πρότερα τα ...σβήνει.

Νομίζει, ότι έχει δύναμη
μόνος να κυβερνήσει
τη φύση και τον άνθρωπο
αυτός να κουλαντρίσει. 

Να δίνει  θέλει εντολές 
Να υπακούν οι ...άλλοι
Να τον μιμούνται άκριτα 
Σα να ‘ναι παπαγάλοι.

Ν’ αποφασίζει, αν στη γη, 
πόσοι και ποιοι θα ζήσουν.
Και με ποιο τρόπο στη ζωή
μπορούν να ...ευτυχήσουν.

Πιστεύει, ότι είναι δυνατόν
τα πάντα να δαμάσει
Και για του λόγου το αληθές
θέλει να δοκιμάσει.

Και βρίσκει τρόπους χίλιους δυο
Δήθεν για το καλό
να αφανίζει αδύναμους,
-πάντα με το στανιό-.

Πόλεμος κάθε λογής,
είναι η επιλογή του.
Να φεύγουν τα εμπόδια,
σε όποια διαταγή του.

Τα πάντα χρησιμοποιεί,
κυρίως όπλα και βία
Και καταστρέφει τους λαούς
Ζωές και... οικονομία...
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Άνθρωπε, κλάψε τον άνθρωπο.
Ο «άνθρωπος» κινδυνεύει
απ’ του ανθρώπου τα «καλά»
Κι απ’  ό,τι  ...«μαγειρεύει».

Γιατί,  ποτέ δεν ωφελεί
Ποτέ καλό δεν κάνει
Για να ευτυχήσει ο άνθρωπος
Άνθρωπος να πεθάνει.

Γι’  αυτό, ας μείνει ο άνθρωπος
άνθρωπος με δουλείες. 
Ας ζει με γήινα αγαθά
Κι όλες τις δυσκολίες.

Και να ‘χει πάντα κατά νου
με μια Του λέξη μόνο
έφτιαξε ο Θεός τη φύση μας,
τον άνθρωπο, το χρόνο.

Και πάλι ναι, με μια  μπορεί   
τον Κόσμο να χαλάσει
και άλλη μια, πανέμορφη
Πλάση να ξαναπλάσει!

Δες, τα τσουνάμι, οι σεισμοί,
κι οι άλλες θεομηνίες,
είναι μηνύματα οργής
Είναι Θεού... ευλογίες!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ

Στην πατρίδα, την Ελλάδα 
όταν έχει εκλογές,  
οι πολίτες πρέπει να  ‘χουν
εύκολες επιλογές,

Να διαλέξουν, να επιλέξουν
μόνον εκλεκτούς...
και τότε παρεμβαίνουν  κάποιοι,
που δεν πρέπει να ακούς.
 
Κι όλοι δίνουν κατευθύνσεις
για κοινό καλό.
Για να πάει η Ελλάδα,
δήθεν, σε ήρεμο  ...γιαλό.

Παρεμβαίνουνε οι ντόπιοι , 
γνώστες τάχα των πραγμάτων.
Επεμβαίνουν και οι ξένοι
με πιέσεις ...φρονημάτων.

Παρεμβαίνουν με ανάγκες,
που στο μέλλον θα ...προκύψουν
και μαζί τους κάποιοι μάγκες
που αυτές θα απαλείψουν.

Είναι  αυτοί που δήθεν θέλουν
το κοινό καλό,
της πατρίδας, των Ελλήνων
μα με το ...αζήμιωτο.
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Θέλουν τα καλά  οφίκια,
θρόνους υψηλούς,
και μισθούς για τη δουλειά τους
μόνον ...παχυλούς!

Κι όλοι τάζουν, τάζουν, τάζουν
λαγούς με πετραχήλια
μα είναι ολοφάνερο.
Το λεν μόνον τα ...χείλια!

Γιατί, πώς να το εξηγήσεις,
που όλοι τους ξεχνούν
μόλις πάρουν το κουβέρνο
λεν, πως, δεν ακούν.

Δεν ακούν για φοροκλέφτες,
για κομματικούς στρατούς
που ενσκήπτουνε στη χώρα,
μ’ ολοφάνερους  σκοπούς.

Κι οι καινούργιοι είναι πάντα 
Δήθεν οι καλλίτεροι,
κι αυτοί που ‘μειναν στη ...μπάντα
ε, κάπως ...χειρότεροι!

Είν’ έτσι όμως φίλοι μου
Ή μπαίνουν παρωπίδες;
Και δεν ακούμε καθαρά;
Φορώντας  ωτασπίδες;

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ...

Πόλεμος γίνεται και τώρα,
όπως και τότε, το «σαράντα»
Οι Γερμανοί θέλουν και πάλι,
να μας στριμώξουνε στην μπάντα.

Μας  κάνουν πόλεμο ψυχοφθόρο  
άγριο, οικονομικό  
και οδηγούνε τους πολίτες
σε ανέχεια και μαρασμό.

“Μνημόνια” μας επιβάλλουν
δύο και τρία στη σειρά
νέα χαράτσια νέους φόρους
πιο ειδεχθείς κάθε φορά.

Το πως αντέχει η  Ελλάδα
κι οι Έλληνες το διασυρμό
άξιον απορίας είναι.
Μα δεν τον βλέπουν το γκρεμό;

Καθημερνά κατρακυλάμε
σαν έθνος, κράτος, σαν  φυλή
σε λίγο καν δεν θα μας σώζει
της σωτηρίας ...το φιλί.

Εμπρός γενναίοι  σηκωθείτε
το “ΑΕΡΑ”  ας  ξανακουστεί’
Ας διώξουμε την ξένη λέρα,
να φύγει απ’ αυτή τη γη!
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ΓΙΑΤΙ  ΜΟΝΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ;

Βλέπουμε στις ημέρες μας
ανθρώπους που όλο φεύγουν
αφήνουν τις πατρίδες τους
νέους τόπους γυρεύουν.

Φεύγουν απ’ τις εστίες τους
φεύγουν για να σωθούνε
άνδρες γυναίκες και παιδιά
με όποιο τρόπο μπορούνε.

Φεύγουν απ’ το Αφγανιστάν
το Ιράν και τη Συρία 
Μαρόκο και  Ινδοϊστάν
κι από τη Νιγηρία.

Απ’ το Σουδάν την Αίγυπτο
και τη Τζαμαχειρία
Όλοι, μα όλοι φεύγουνε
και παν στην “Εσπερία”!
 
Μεγάλο ερωτηματικό
γεννιέται ευθύς στο νου.
Τρόπο ζωής εζήλωσαν
να ζήσουν αλλουνού;

Στον τόπο τους  λιμοκτονούν;
έχουν παντού πολέμους;
και κινδυνεύουν άδικα 
από ντόπιους και ξένους;

Είναι αλήθεια, γεγονός, 
σε κάποιες χώρες έχουν
πόλεμο και καταστροφές
γι αυτό και δεν αντέχουν.
 
Και άσυλο αναζητούν
σ’ άλλες χώρες, ξένες
σε χώρες με ιδανικά,
απάνεμους λιμένες.

Και, δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες 
που ‘ρχονται στην Ευρώπη
κι άλλοι ψάχνουν για “ουρί” 
και έρχονται  πρώτοι - πρώτοι!

Αφήνουνε τον τόπο τους
με φόβο και μ’ ελπίδα
και ψάχνουν για τη φαμελιά 
για πιο καλή πατρίδα.

Αλλά, γιατί όλοι αυτοί 
Τζιχαντιστές και άλλοι
δεν πάν σε χώρες κοντινές 
σε ισλαμική αγκάλη;

Αλλά εισβάλλουν ομαδόν 
σε χώρες Χριστιανών
και  απαιτούνε  ιταμώς 
ζωή  Μωαμεθανών;
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ΞΥΠΝΑΝΕ  ΜΝΗΜΕΣ

 
Η μετακίνηση λαών  
των τελευταίων χρόνων
ξυπνάει απ’ το λήθαργο
μνήμες κάποιων ...βαρόνων.

Μνήμες που όλοι ζήσαμε 
-κακιά πείρα- μαζί
και αναθεματίσαμε
τους βρωμερούς “Ναζί”.
 
Κι  είναι απορίας άξιον
μετά από τόσα χρόνια
κάποιοι να ονειρεύονται
Λαούς στην καταφρόνια.

Να ορέγονται αδιάντροπα
καινούργιο “Ράιχ”, νέο
να στήσουν στην Ευρώπη μας
τρανό μα και μοιραίο.

Και να είναι αυτοί με το στανιό
οι “Φύρερ” της Ευρώπης 
ξεδιάντροποι  εκμεταλλευτές
και γηρατειών και νιότης.

ΟΙ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ

Πόλεμοι γίνονταν πολλοί
στο διάβα των αιώνων
ακόμη κι απ’ την εποχή
των ...πρώτων  παγετώνων.

Ο άνθρωπος τον άνθρωπο
ποτέ δεν είχε πάψει,
να υποβλέπει,  -δυστυχώς-
να θέλει να τον βλάψει.

Κι αυτό δεν ήταν αρκετό, 
στην καθημερινότητά του,
ήθελε την καταστροφή
και των λαών ...μπροστά του.
 
Να επιβάλει ο ισχυρός
την κάθε βούλησή του 
με κάθε μέσον και παντού 
την επικράτησή του.

Με θεμιτά κι αθέμιτα 
μέσα να επιδιώκει, 
να αφανίσει  τον “εχθρό”
να... τον καταδιώκει.

Και το χειρότερο απ’ όλα
αυτή του την κακία
την αποδίδει  -δυστυχώς-
και μόνο στη θρησκεία.
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Λες και του είπε ο Θεός
-Άνθρωπε, μες στη γη
ό,τι σου αντιστέκεται,
θα πρέπει να πληγεί.

Να μείνουν οι ομόδοξοι
κι οι ομόγνωμοι μονάχα
κι οι άλλοι να αφανιστούν.
Τι τους θέλουμε τάχα;

Οποία πλάνη φοβερή
έχουν οι θεομπαίχτες.
Δεν είναι η γνώμη του Θεού.
Εκείνοι είναι οι φταίχτες!

Γιατί, κανένας Θεός
αρχαίων ή συγχρόνων
δεν συμφωνεί με τoυς χαμούς
μέσα στον ρου των χρόνων.

Ούτε ο Θεός, ούτε ο Αλλάχ
ο Γκοτ ή ο Γιαραμπή
θέλουν την αδελφών σφαγή
σε αυτήν εδώ τη γη!

Αγάπη κήρυξε ο Χριστός
και όλες οι θρησκείες
ας το ‘χουν όλοι κατά νου
ας πάψουν οι κακίες! 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Ακούμε καθημερινά
σε όλα τα δελτία
πως πόλεμος γίνεται φριχτός 
στη δύσμοιρη Συρία.

Κάποιοι δίχασαν το Λαό
με μέσον τη Θρησκεία
και μόλυναν καρδιές και νου.
Γίνανε όλοι  θηρία.

Και αλληλοσκοτώνονται
καθημερνά με πάθος
δίχως να αντιλαμβάνονται,
ότι είναι μέγα λάθος.

Λάθος, που καταστρέφουνε
το είναι τους, τη χώρα.
Λάθος, που χάνονται ζωές
στου πόλεμου τη μπόρα.

Στη μπόρα που τους έμπλεξαν
κι άρχισαν φονικά,
στη χώρα, στους ανθρώπους της,
τα μέγιστα  κακά.
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Λάθος που ξενιτεύονται
και πάνε σ’ άλλους τόπους
Λάθος που εμπιστεύονται
πολύ κακούς ανθρώπους.

Ανθρώπους που μόνο δεινά
σ’ όλης της γης τα πλάτη
φέρνουν για τα συμφέροντα 
και τα δικά τους κράτη.

Άραγε, γιατί ξέσπασε 
πόλεμος στη Συρία;
και όλοι αλληλοσφάζονται
σαν άγρια θηρία;

Μήπως τον αποφάσισε 
η Νέα Τάξη Πραγμάτων,
και τα σατανικά μυαλά
μικρονόων  δογμάτων;

Αυτών, που θέλουν μείωση
του ανθρωπίνου γένους
και καταπολεμούν  λαούς.
Θηρία ύψιστου μένους!
 

Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Το υπερεγώ στον άνθρωπο
πάντα αναπτυσσόταν
κι όταν θαρρούσε, πως μπορεί,
τότε αποθρασυνόταν.

Λαοί κυρίευαν λαούς
και χώρες αχανείς
και κορεσμό δεν είχανε 
ποτέ τους και κανείς.

Πλούτο λεηλατούσανε
και κάλλη κάθε χώρας
γινόταν αλλοτρίωση
κι όλης της  ενδοχώρας.

Θέλανε να αλλάξουνε  
θρησκεία και θεσμούς
τη γλώσσα και τα έθιμα
σε όλους τους λαούς.

Και όλα αυτά με πόλεμους,
με σκοτωμούς πολλούς
κι όποιος ήταν ο νικητής
-Θεέ μου μην ακούς!

Αμέτρητα τα θύματα
πολλές οι αλλαγές
ραγιάδες και αφεντικά
χωρίς συναλλαγές.
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Αλλάζανε οι άνθρωποι
τα πάντα στη ζωή τους,
γιατί τους το επέβαλαν 
οι νέοι κύριοί τους.

Έτσι αλλάξανε πολλοί,
πολλά ιδανικά
γλώσσα, πατρίδα και φυλή
χάθηκαν ξαφνικά.

Έγιναν σκλάβοι, υποτελείς
σε αυταρχικούς λαούς,
λαούς δίχως ιδανικά
μικρόψυχους, κακούς.

Αλλά βρεθήκαν και λαοί
με ανάκαρα μεγάλη
κι άντεξαν  βία  και δεινά,
που δεν τα είχανε άλλοι.

Ορθώσανε την πίστη τους
και τα ιδανικά τους
κι έδειξαν πως κάποιοι λαοί
ζουν για τη Λευτεριά τους.

Ζούνε για τις αξίες τους
για πίστη και Πατρίδα 
και χύνουνε το αίμα τους
ως τη στερνή ρανίδα.

Μα, ο αγώνας είναι διαρκής,
αέναος, μεγάλος
αφού άλλαξε ο τρόπος ο παλιός
κι ήρθε καινούργιος, άλλος.

Τη αλλοτρίωση λαών
την κάνουν ξαφνικά
χωρίς πολέμους, σκοτωμούς,
αλλά ...ειρηνικά

Είναι οι δυνάστες των λαών
που στέλνουν καραβιές
δήθεν προσφύγων και φτωχών,
πολλών λαών  ...σοδιές 

Άνθρωποι με άλλα ιδανικά
και κοσμοθεωρία
εισβάλλουν άκοντες σχεδόν
κι είναι σαν τα θηρία.

Σε Κοινωνίες άγνωστες
με διαφορές μεγάλες
στη γλώσσα στον πολιτισμό
και σε συνήθειες άλλες.

Μα τούτος ο ξεριζωμός
ομαδικά ανθρώπων
δεν είναι αλλοτρίωση
ψυχής, καρδιάς και τρόπων;



222 223

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Ή ΕΙΚΟΤΟΛΟΓΙΕΣ;

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα καθενός
για όλους ιερά,
είναι και παραμένουνε
κι ας μένουνε κρυφά.

Μα και για τούτα έρχεται
η κρίσιμη στιγμή,
που πλήρη διαφάνεια,
η αλήθεια απαιτεί.

Η προστασία ιερή
όλων των δεδομένων,
των άδολων, των αγαθών
κι όλων των προδομένων.  

Και πρέπει να φυλάσσονται
ως κόρη οφθαλμού.
Να μην έχουν διασυρμό
ποτέ και ουδαμού  

Τα δεδομένα ιερά, 
μα πιο ιερή η ζωή
Δώρο Θεού πολύτιμο 
είναι σ’ αυτή τη γη.

Και δεν μπορεί άλλος κανείς
σε αυτά να παρεμβαίνει
Γιατί, σε  αμπελοχώραφα 
ξένα, χωρίς άδεια μπαίνει.

Αλλά, μην παραγίνεται
 και μένουν στα κρυφά
 ραδιουργίες και κλοπές,
 κι όλα τα φονικά.

Ό,τι συμβεί παράνομα ,
μην έχει ανοχή.
Κι είναι κακό παράδειγμα 
και θα ξανασυμβεί.

Η Δικαιοσύνη να ‘ναι αυτή,
που όλα θα τα ελέγχει.
Και αυτή να αποφαίνεται,
μόνον, για το καλώς έχει!

Α.Π. 2012
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ;

«Ο συ μισείς
ετέρω μη ποιήσεις»!
Ξάστερη, ασυννέφιαστη
ζωή, αν θες να ζήσεις.  

Είναι ο κανόνας ο χρυσός,
νόμος ιδανικός,
σοφία διαχρονική,   
που κήρυξε ο Χριστός.

Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι,
που τον συνάνθρωπό τους
τον υποβλέπουν και θεωρούν 
πολύ κατώτερό τους.

Αν είσαι μαύρος ή λευκός
Αφρικανός, Κινέζος, 
σε κοινωνία αλλοδαπών
απλά είσαι  ...«Κογκολέζος»!

Αλλογενής,  αλλόθρησκος, 
αδύναμος, σακάτης,
δεν κάνεις για αφεντικό.
Μόνο για μεταπράτης!

Αλλά, με ποιο δικαίωμα 
γίνονται οι διακρίσεις,
σε κάθε μας συνάνθρωπο
κι άδικες πολλές κρίσεις;

Μην φταίει ο ίδιος που είναι πια
πιστός Ισλαμιστής 
ή του Χριστού μας οπαδός
και ιδεαλιστής!

Το χρώμα του το δώσανε
και την πίστη συνάμα,
στον κόσμο όταν τον φέρανε
κι αυτό ήταν το... δράμα!

Γι’ αυτό, κανείς μην είναι ρατσιστής
Ούτε και μισαλλόδοξος
Γιατί είναι πλάσμα του Θεού
Κι ο άπιστος κι ο αλλόδοξος. 

Μα σκέψου τούτο και γι’ αυτό.
Ποτέ μην είσαι ρατσιστής.
Γιατί στη θέση του αλλουνού,
κάποτε, ίσως να ...βρεθείς!.

Α.Π. Σεπτέμβρης  2012
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ΟΙ  ΚΟΜΜΑΤΟΠΛΗΓΙΚΟΙ

Οι “Πράσινοι” κι οι “Βένετοι”
στα χρόνια τα παλιά
ήταν φατρίες του λαού
κόντρα στο βασιλιά.

Βγαίνανε στον Ιππόδρομο,
σε ιππικούς αγώνες
κι έδιναν μάχες πολλαπλές, 
χωρίς καν ...κηδεμόνες.

Πάλευαν για τα δίκαια
του ανήμπορου λαού
και στο βωμό θυσίαζαν
σώμα, καρδιά και ...νου!

Στις μέρες μας  ενέσκηψαν
κομματοπληγικοί
πράσινοι, μπλε και κόκκινοι  
που παν εδώ κι εκεί.

Σαν μπούσουλά τους έχουνε
“να ‘ναι καλά το κόμμα”
οι ημέτεροι να κυβερνούν
και το δικό μας  ... χρώμα.

Η χώρα κι όλος ο λαός
που δεν είναι δικοί μας
ας μένουν στα αζήτητα
κι ας μην είναι εχθροί μας.

Έτσι πορεύονται αυτοί
με έγχρωμες παρωπίδες
κουρσεύουν δε απ’ το λαό
όλες του τις ελπίδες.

Δουλεύουνε κι υπηρετούν
τα  νιτερέσα  ξένων
δήθεν “μεγάλων” μα γνωστών
πολύ αλλοπαρμένων.

Κατάντησαν τη χώρα μας
οι κομματοπληγικοί
να φαίνεται για το λαό 
σα να ‘ναι ...φυλακή.

Και φεύγει, πάει στην ξενιτειά
το άνθος του λαού  
εγκαταλείποντας γονείς
στα κρύα του ...λουτρού.
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ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝΕ...

Αν γινότανε ο Κόσμος 
να ήτανε αλλιώς
όλοι να ‘μαστε ωραίοι,
-νέος και παλιός-.

Όλοι μας να ζούμε αιώνια,
δίχως στενοχώριες
κι άσχετα αν οι χώρες είναι
νότιες ή βόρειες.

Αν όλοι ήταν υγιείς
κι αρρώστιες δεν υπήρχαν
δεν θα υπήρχαν  και γιατροί
αχρείαστοι θα ήταν.
 
Αν υπήρχε αφθονία
σ΄ όλα τα αγαθά
κι είχανε την πρόσβαση
όλοι σε αυτά

Πρόβλημα δεν θα υπήρχε
στη ζωή κανένα
κι όλοι μας θα ζούσαμε
καλά κι αγαπημένα.

Αλλά μόνιμη  ανία
αν ήταν όλα τέλεια
θα υπήρχε στον κοσμάκη
και πολλή μιζέρια.
 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΟΣ

Έφτιαξε ο Θεός τον Κόσμο
κι έβαλε κανόνες,
να πορεύεται στο χρόνο
για πολλούς αιώνες.

Έφτιαξε πολλούς πλανήτες,
σύμπαν αχανές
κι όλα λειτουργούν, ρολόι, 
τέλειες μηχανές.

Ήλιοι, απλανείς αστέρες,
διάττοντες, κομήτες,
αενάως τριγυρίζουν
του κενού ...αλήτες.

Βολοδέρνουν στους αιώνες
ζούνε και υπάρχουν
κι ο Θεός μονάχα ξέρει
τέλος και ποιο, θα ‘χουν.

Έπλασε και τον άνθρωπο
έναν μικρό θεό
να ζει  μέσα στον κόσμο του,
σαν το δημιουργό.

Του ‘δωσε νου και φώτιση
και κάθε ελευθερία
να ‘χει δική του βούληση
δική του και πορεία.
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Να πλάσει αυτός τον κόσμο του
και να δημιουργήσει
ό,τι καλλίτερο μπορεί
σ’ ανατολή και δύση.

Κι αυτός, κίνησε απ’ το μηδέν
απ’ τις σπηλιές, γυμνός
τα πάνδεινα υπέφερε...
κανείς ανασασμός.

Έδωσε μάχες άπειρες
με όλα τα θηρία,
της φύσης τα καμώματα
τα χιόνια και τα κρύα.

Κι έβγαινε πάντα νικητής
σε όλους τους αγώνες
με όπλα του νου και λογική
πάντοτε στους αιώνες.

Και κυριάρχησε στη γη
βελτίωσε (;) καταστάσεις
όλα γίνανε αγνώριστα
με ανθρώπου επεμβάσεις.

Δεν είναι τώρα πια γυμνός
δεν μένει σε σπηλιές
δεν τρέφεται με ό,τι  βρει
διαλέγει ...λιχουδιές.
 

Εδάμασε τους ουρανούς
σαν το πουλί πετάει
και μέσα απ’ τους ωκεανούς
σ’ όλον τον κόσμο πάει.
 
Πράγματι,  άλλαξε ζωή
έχει πολλές ανέσεις
στην κλίμακα δε του καλού
έχει ανέβει ...θέσεις.

Και τώρα, βλέπει αφ’ υψηλού
τα πάντα και τους πάντες 
γιατί νομίζει πως, ως Θεός,
δεν θέλει πια ...αγάντες!

Πράγματι, εαυτόν θωρεί
μικρό  Θεό της  γης
κι όλα τα ξέρει και μπορεί
αυτός κοντολογίς. 

Μωρός, ...μωρά θαρρεί  
μωρά κρίνει και πράττει
κι απ’ τη μωρία του αυτή
αντάξιά του εισπράττει.

Ένα τσουνάμι είναι αρκετό
ένας σεισμός επίσης,
μια καταιγίδα, ένας λιμός
και τέρμα οι ...αισθήσεις.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Άραγε, σκέψου, όλα αυτά
μπορείς να κουμαντάρεις
και του Μεγαλοδύναμου
τη θέση να την πάρεις;
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