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Και ΝΟVΑRΤΙΣ κατά ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
οι άθλιοι. 

 
Τα έχουν χαμένα, γενικώς. 
- Δεν υπολόγισαν την αντίδραση των Ελλήνων πολιτών της Θεσσαλονίκης και 

τρόμαξαν.  
Επιχείρησαν να ματαιώσουν το συλλαλητήριο της Αθήνας, με τις ανοησίες του 

θλιβερού Καμίνη, να το περιορίσουν με τις κουτοπονηριές του Τόσκα,  που απέκλεισε τους 
κεντρικούς δρόμους και τις συγκοινωνίες, για να εμποδίσει την προσέλευση του κόσμου στο 
συλλαλητήριο και να «προστατέψει» τις εκατοντάδες χιλιάδες (τουλάχιστο...) Έλληνες από 
τους ελάχιστους παρακρατικούς τους(!), και να οδηγήσει τους άλλους, τους  περισσότερους,, 
να μη βλέπουν ούτε να ακούνε, μακριά μέχρι το Πολεμικό Μουσείο και το άλλο της 
Μοντέρνας Τέχνης. Και, φυσικά, απέτυχαν παταγωδώς, χάνοντας και το μέτρημα,  και 
πανικοβλήθηκαν. 

 Ετσι, σαστισμένοι, κατέφυγαν στις φασιστικές, ναζιστικές και σταλινικές μαθητείες και 
πρακτικές τους και εξαπέλυσαν οχετούς ύβρεων και συκοφαντιών κατά των ξεσηκωμένων 
εκατομμυρίων Ελλήνων, ενωμένων και από κάθε σημείο της χώρας, διαδηλωτών υπέρ της 
χειμαζόμενης κοινωνίας και κατά της προδοτικής μανίας εναντίον της Ελλάδας και, ιδιαίτερα, 
εναντίον των ομιλητών, του Μεγάλου, έστω και αντιφατικού, Μίκη και των άλλων.  

Και, ως ήταν επόμενο, απογοητεύθηκαν.  
Και τότε, αμέσως μετά, ποντικοί ολόσωμα λαδωμένοι ενοχλήθηκαν που είχε στάξει, 

πιθανόν, λάδι η ουρά των προηγούμενων και έρριξαν το μεγάλο, όπως νομίζουν, όπλο τους, 
την αμαρτωλή (παγκόσμια) Novartis, μήπως, τουλάχιστον, επιτύχουν κάποιον 
αντιπερισπασμό και αποπροσανατολισμό.  

Μάταια. φυσικά, όλα αυτά, που τους γυρίζουν μπούμερανγκ, και απογοητεύονται, 
αποχαυνωμένοι. Εμείς όμως, ως οικτίρμονες, τους προσφέρουμε μια, καθαρά ελεητική, 
πρόταση: 

 Να μαζευτούν όλοι τους, ο Τσίπρας  με όλα τα φλαμπουράρικα Παπάκια και τα λοιπά 
καλόπαιδά τους, μαζί με τους κ.κ. Ιερώνυμο, Βαρθολομαίο, Μεσσηνίας, πρόεδρο και 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τα αφηνιασμένα έντυπα, ραδιόφωνα και, υπό αδειοδότηση..., κανάλια 
τους και όλους τους ομοίους τους στην αντιπολίτευση και να χορέψουν το χορό της φωτιάς 
και της πυρπόλησης της Ελλάδας και να προσευχηθούν υπέρ της ευόδωσης των στόχων του 
Σουλτάνου εναντίον των Κούρδων και του Νίμιτς(!) κατά της Ελλάδας, «με σύνεση και 
αυτοσυγκράτηση». Και όλοι μαζί, επίσης, να εξορκίσουν κάθε συλλαλητήριο (απειλούνται 
πολλά καινούργια...) και, προπαντός, κάθε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ως... συναισθηματικά, 
οχλοκρατικά και σατανικά έργα. 

Οψόμεθα εις Πάτρας ή όπου αλλού. 


