ΤΜΗΜΑ Δ'
Ακροτελεύτια διάταξη
Άρθρο 120
( Yeeeeeeeee-haaaaaa !!!!!! )
1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων,
υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό
Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην
Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
Παραδόξως, έχουν ξεχάσει να αναφέρουν κάτι για το θρήσκευμα ή το έκαναν επίτηδες; Πατρίδα
και Δημοκρατία. Για πρώτη φορά ο θεός είναι στην απ’ έξω μεριά.
3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που
απορρέουν από αυτήν, διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η
παραγραφή του εγκλήματος.
Τί εννοεί εδώ ο ποιητής; Μα το αυτονόητο φυσικά. Ότι ο κάθε πρωθυπουργός και βουλευτής
μπορεί να ανεβαίνει ανενόχλητος στο κρεβάτι μας, να μας κλείνει το μαγαζί, να ξεπουλάει
Ελληνικά εδάφη σε άλλες χώρες, να καταπολεμά την ανεργία στην.... Κίνα εισάγοντας εδώ
πράγματα που ΕΜΕΙΣ παράγουμε, να χαρίζει το μισό ή ολόκληρο ή κάποια κιλά από το
Ελληνικότατο όνομα Μακεδονία στα Σκόπια ή σε όποιον πληρώσει τα περισσότερα, να
νομιμοποιεί λαθρο-Μετανάστες και να τους Ελληνοποιεί για να πάρει την ψήφο τους, να τους
έχει στα ταμεία ανεργίας που είναι για τους ΈΛΛΗΝΕΣ σε κάποια άτυχη στιγμή της ζωής τους, να
χαρίζει εδάφη του κοσμάκη που κοιμάται στα παγκάκια στην ξεφτιλισμένη την εκκλησία, να της
χαρίζει επίσης δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο εφόσον δεν πληρώνουν φόρους και τους
επωμιζόμαστε εμείς, κλπ, κλπ, κλπ. ΣΚΑΤΑ !!!
Τί λέει η παράγραφος 3 στην συνέχεια; Τί εννοεί; Ότι πρέπει να πάει ο Έλληνας και να καταγγείλει
τα δεινά που έπαθε σε κάποιους αρμόδιους από τους επόμενους καβαλάρηδές μας κι εκείνοι να
έρθουν με ένα χαρτάκι, να βάλουν σε στάση προσοχής τον θύτη πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε
από αυτά τα 300 δίποδα της βουλής και να τους διαβάσει τις αμαρτίες τους.
-- Κωστάκη, Γιωργάκη, Σημιτάκη, Οποιεδηποτάκη, ήσασταν άτακτα παιδιά, κάνατε αυτό κι αυτό
και κλέψατε και ξεπουλήσατε. Υποσχεθείτε ότι δεν θα το ξανακάνετε. Έτσι; Κι εσύ Μπουμπούκο.
Εντάξει;
-- Ναι κύριε νέε δικέ μας επίτροπε, δεν θα το ξανακάνουμε.
-- Ωραία, συγχωρείστε και εφόσον σας απάγγειλα τις κατηγορίες, είστε έτοιμοι να φύγετε. Και
μην ξεχάσετε να κρύψετε καλά τις πλάκες χρυσού και το χρήμα στην Ελβετία. Αφήστε και μία
πλάκα χρυσού στην γωνία κάτω από την γλάστρα για τον κείνον τον εκβιασμό. Ξέρετε εσείς.
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και
υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει
με τη βία.
Μάλιστα. Θα κατονόμαζα την 17Ν σε πατριωτική οργάνωση, αλλά επειδή δεν ασχολήθηκε με την
τήρηση του Συντάγματος παρά μόνο με φόνους πολιτικών προσώπων, την κατονομάζω
τρομοκρατική. Το θέμα είναι όμως ότι δεν τρομοκρατούσαν τον απλό λαό αλλά μονάχα τους
πολιτικούς. Άρα δεν είναι εξ ολοκλήρου τρομοκρατική, είναι ημι-(παρά κάτι ψιλά)-τρομοκρατική.
Δηλαδή, το σκιάχτρο που τρομάζει τις ακρίδες που τρώνε τα σπαρτά που με τόσο κόπο έσπειρε ο
αγρότης, να τα πουλήσει και να βγάλει λεφτά για να ζήσει και οι ακρίδες τα τρώνε, είναι
τρομοκράτης; Όπου «ακρίδες» βάλτε..... ξέρετε εσείς, εγώ δεν λέω τίποτα.

Άρα λοιπόν. Έχουμε σε κάποια χρονική στιγμή ένα Σύνταγμα να καραπηδιέται, να το
καταστρέφουν κάποιοι, να μας εκμεταλλεύονται επειδή έχουν την εξουσία και να μας κάνουν μία
Ελλάδα για τα σκουπίδια. Και κάποιοι ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ που τελείωσε πιά η αναπνοή τους, βγάζουν το
κεφάλι έξω από το νερό για να αναπνεύσουν. Και ΤΟΛΜΟΥΝ, επειδή ο αέρας τους ανήκει, να
πάρουν τα όπλα, τους νυχοκόπτες, τα εντομοκτόνα και τα σταυροκατσάβιδα και να
μπαγλαρώσουν στο ξύλο τους σφετεριστές του αέρα τους, της ζωής τους δηλαδή.
Ε, τώρα αν βρέθηκαν μερικοί και έκοψαν τα πόδια και τα χέρια μερικών σφετεριστών με το
αλυσοπρίονο, ΠΟΥ ρε γαμώτο είναι το αδίκημα; Αφού η παράγραφος 4 λέει ξεκάθαρα να
αντισταθούν με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΝ. Αλυσοπρίονο βρήκαν, αλυσοπρίονο χρησιμοποίησαν. Εκτός κι αν
εννοούσε ο γράφων του άρθρου 120, κάποιο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟΝ.
Κι έρχεται ο Νώντας ο υδραυλικός με ένα Τανκ που περίσσεψε στον πατέρα του από τον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο. Και τους τα κάνει λίμπα εκεί μέσα και επαναφέρει το Σύνταγμα στα σύγκαλά
του. Μεταφορικό μέσον δεν είναι; Εκτός κι αν δεν σε μεταφέρει.
Αυτά τα άτομα, αυτούς τους πατριώτες, θα τους χώσουνε μέσα σε μία φυλακή πολύ βαθιά και θα
τους κατονομάσουν τρομοκράτες. Επειδή τόλμησαν να πολεμήσουν για τα όσα αναφέρει η
παράγραφος 4. Είστε ελέφαντες κύριοι, θα τους πουν.
-- Όχι, δεν είμαστε ελέφαντες κύριε, είμαστε άνθρωποι.
-- Δεν είστε άνθρωποι, είστε ελέφαντες.
-- Μα προ ολίγου μας αποκαλέσατε κυρίους.
-- Ε, μας ξέφυγε. Είστε ελέφαντες.
-- Εντάξει, είμαστε ελέφαντες. Μπορούμε να φύγουμε τώρα;
-- Όχι δεν μπορείτε.
-- Γιατί καλέ; Αφού αυτοί της παραγράφου 3 έφυγαν καλέ. Γιατί καλέ εμείς δεν μπορούμε καλέ; Ε
καλέ;
-- Επειδή εσείς δεν είστε βουλευτές.
Β. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αρχικού κειμένου του Συντάγματος και του κειμένου στη
δημοτική, επικρατεί το αρχικό κείμενο.
Ναι, φυσικά. Παίζετε με την νοημοσύνη μας όσο δεν πάει. Ο Καραϊσκάκης είπε στους Τούρκους
«Κλάστε μου τον Μπούτζον». Στην νέα δημοτική λέμε «Κλάστε μου τον Πούτσο». Χμμμ μα ναι,
έχετε δίκιο. Κλάστε μας τον Μπούτζον λοιπόν.
Γ. Το ψήφισμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τώρα εξηγείται το γιατί μας κοροϊδεύουνε όλοι. Κάποιος σκέφτηκε μία μαλακία, την συζήτησε με
τους υπόλοιπους ιδίας λογικής και μετά την δημοσίευσε. Και μας έχουν ανέβει όλοι οι αλλοδαποί
στα κρεβάτια, απαιτούν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες, η ΑΕΚΑΡΑ παίζει με 10 ξένους κι έναν
Έλληνα από το Μπαγκλαντές αλλά εμείς επιμένουμε ότι έχουμε Ελληνικό πρωτάθλημα.
Κάτι δεν πάει καλά στην χώρα του σεξ. Ανάψτε κάνα φως σύντομα γιατί........
Και μην πετάτε το σαπούνι στο πάτωμα στα σκοτεινά. Δεν θα το δει κανείς να το σηκώσει.
Δ. Ο Πρόεδρος της Βουλής να υπογράψει και να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα.
Και το έκανε !!! Ναι γαμώτο, το έκανε !!!
Να υπογράψει και να δημοσιεύσει. Χωρίς να το ΔΙΑΒΑΣΕΙ !!!
Ελλαδάρα, δεν θα πεθάνεις ποτέ. Μόνο κοίτα να ασκημύνεις λίγο, γιατί είσαι τόσο ωραία
γκόμενα που όλοι θέλουνε να σε πηδήξουν. Και το πολύ το πήδημα, το βαριέται κι ο..... παπάς.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 1986.
Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2009.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ.

