
                                     
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    6/4/2015    

 
            “ ΗΡΩΙΚΟΙ “ ΠΟΛΙΤΗΚΑΝΤΗΔΕΣ  
 

 

Νοιώθω βαθειά ανάγκη νά ζητήσω συγγνώμη από τούς τεράστιους νεαρούς ειδικά 

τούς νεαρούς  ήρωες πού μέ τήν ζωή τους καί τραγουδώντας ανέβηκαν στήν αγχόνη, 

γιά ν'αφήσουν μιά καρέκλα δίπλα στ'άψυχα σώματα τους γιά νά τρέξουν νά καθίσουν 

τά γραβατωμένα ανθρωπάκια πού μάς πουλούν καθημερινά ψευτοπατριωτισμό καί 

μάς συμπεριφέρονται μέ αναίδεια τόση όσοι καί ένα εκατομμύριαο πίθηκοι, σέ 

παραστάσεις παιδικής γωνιάς.  

 

Ουαί τοίς ηττημένοις. 

 

Κατέκλεψαν τούς πάντες καί τώρα μάς δίνουν καί συνταγές θεραπείας. Δέν έχουν 

νοιώσει ακόμη ότι ή μέρα πού κάποιοι θά κρεμμαστούν γδαρμένοι είναι πολύ κοντά. 

Καί μόνο από τήν δυσοσμία πού αναβλύζει θά προκληθεί ή έκρηξη,, νάσται σίγουροι. 

Εχω πολλά κοσμητικά επίθετα γιά νά σάς κατονομάσω, απλώς θά περιοριστώ νά σάς 

αποκαλώ ακατονόμαστους γιά ευνόητους λόγους. 

 

Τό αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι έχει εξαντληθεί κάθε όριο υπομονής. Εύχομαι νά 

σάς δοθεί ό χρόνος νά τό μετανοιώσετε. 

 

Εσείς ρέ ξεφτίλες πού μας λέγατε γιά μικρασιατικές καταστροφές, εσείς πού μάς 

λέγατε κά ακόμη επιμένετε, ότι πρέπει νά υποδουλωθούμαι γιά νά νοιώθουμε 

ελεύθεροι, εσείς πού υπογράφετε συμβόλαια τών €200,000 το χρόνο, εσείς πού 

παίρνετε συντάξεις τών πολλών χιλιάδων Ευρώ, ΕΣΕΊΣ ρέ Κοπρίτες,  πού ξέρετε ότι 

παιδιά πηγαίνουν στά σχολεία χωρίς νάχουν γάλα νά πιούν, εσείς πού καί τώρα 

αγοράζετε οικόπεδα σέ καλές τιμές, χαμηλότοκα καί πού πιθανόν νά μήν χρειαστεί νά 

τά ξοφλήσετε γιατί δέν θά γίνουν ποτέ δικά σας (τό πιθανότερον Τούρκικα), 

 

Εσείς ρέ Κοπρίτες, πού εμείς πληρώσαμε όλους σας τούς λογαριασμούς, μέχρι καί 

γιά νά μάθετε νά δένετε τήν γραβάτα, νά μιλάτε καί νά περπατάτε, εσείς μάς 

καταληστέψατε καί τώρα χωρίς αίδώ, μάς πουλάτε πατριωτισμό; Καί ..... Θά μάς 

σώσετε κιόλας ; Άι νά πάτε νά νά νά .... ! 

Μάς πήρατε λέτε μυρωδιά καί μάς καταλάβατε ότι τά δεχόμαστε όλα, εφ'οσον 

συναγελαζόμαστε μέ τόν κοινοτάρχη μας, πού κατέκλεψε τήν κοινότητα, τήν 

γραμματέα πού καταλήστεψε τό χωριό, τούς εμπόρους ναρκωτικών στήνουμε 

μνημεία, τρωγωπίνουμε μέ τόν κουμπάρο πού μάς πήδηξε τήν γυναίκα καί σάς 

ανεχόμαστε άν καί μάς πήρατε τά λεφτά από τίς τσέπες, μάς λέτε δέ τώρα νά τό 

κατεβάσουμε ηρωικά καί νά τό απολαύσουμε, γιατί ή δική σας πείρα αυτό λέει...! 



  Έ δέν πάει άλλο! Κάποτε καί οί σκλάβοι ξεσηκώνονται! Νά τό περιμένετε, δέ θά 

είναι μακρυά. 

Ο Μέγας Γκάντι, ό Νέλσον Μαντέλα, φυλακίστηκαν γιά τριάντα χρόνια αλλά 

απελευθέρωσαν μεγάλα έθνη. Εσείς γιά ποιό πράγμα θά καυχηθειτε; Επειδή μάθατε 

νά ταιριάζετε τά κοστούμια σας μέ τό χρώμα τής γραβάτας; Πάρτε από μιά βυσσινιά 

πού πάει μέ όλα! Ά, ναί! Γίνατε κλέφτες, αλλά αδέξιοι! Φανερώνεστε τώρα ένας 

ένας! 

 

Πραγματικά, πόσοι χριστόδουλοι ( τό χ μικρό γιατί δέν τού αξίζει κεφαλαίο) 

υπάρχουν ανάμεσα μας πού υπερ@@@ούν τήν δύσμοιρη πατρίδα!  

 

Σάς καμαρώνουμε καθενυχτίς στά αρλουμποκανάλια! Δέν μάς αφήσατε τίποτε 

άλλο γιά νά περνά ή ώρα! 

 

Παχύδερμε, άμυαλε, ζoππόβορτε κυπριακέ λαέ! Ξύπνα επιτέλους! Ξεκόλλα από τόν 

καναπέ τής αποχαύνωσης καί πάρε τό δοξάρι! Αυτοί δέν έχουν πίστη, ή έχουν τό 

μαμμωνά  καί μόνον! Σ'αυτόν προσεύχονται διαρκώς καί ανελλιπώς! 

 

Η ώρα ήγγικε! 

 

Γονατίζω μπροστά στούς ήρωες καί απολογούμαι γιατί καθυστέρησα μισό αιώνα ! 
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