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ΑΝΤΕΙ  ΠΡΩΛΩΓΟΥ.

Αγαπιτεί μου σιμπωλοίτες!
Δαιν ίμε Αλβανώς λαθρωμαιτανάστοις. Ούται Πακοιστανώς
λαθρωμαιτανάστοις. Οίμε αίνας Αίλινας λαθρωμαιτανάστοις απώ τω
Πακειστάν. Μοίν μαι κωρωιδέβετε κε σιγκνώμοι αν μου ξαίφιγαι
καμοία παιρεισπομαίνει, αλλά αφτεί που με ανάγκασαν να
λαθρωμαιτανασταίφσω, μου κλαίψανε τα πναίβματα, τοις ψοιλές,
δασοίαις, παιρεισπομαίνες κε αφείσαναι μώνων τεις ωξίαις.
Τουλάχοιστων, μπωρό ακώμα κε γράφο ωρθωγραφοιμαίνα, χοροίς
λάθως.
Αγαποιτεί σοιναίλιναις.

Αφτώ τω βοιβλείω, αφοιαιρόναιται σαι αικήνους που βωείθοισαν να μάθουμαι τιν γλόσα
μας καλλοίταιρα.  Που βωείθοισαν να δούμαι ώτι τώσαις χειλειάδαις χρώνεια δαιν
μοιλούσαμαι σοστά, κε μας αίκαναν να πούμαι των δαισπώτι Παναγειότι, να δούμαι των
Χροιστώ φαντάρω και τιν Παναγεία αιποισκαιπτίροιο γειά να μας κάνουν να καταλάβουμαι
τω λάθως μας κε να μάθουμαι αιποιταίλους να μοιλάμαι σοστά Αιλινοικά.



Τους εφχαριστούμαι που μας αίδιξαν των αλοιθοινώ Άι Βασοίλοι, ω ωπίος δαιν ίνε αφτώς
αλά ω Άι .....Στοδιάλο.
Τόρα πλαίον τα πεδοιά μας θα ροτάναι αν θα αίρθι ω Άι Στοδιάλο γοιά να τους φαίρι τα
δόρα. Ώλι μαζοί ας αναφονίσουμαι: Ζίτο τω ΠΑΣΩΚ !!!! Ζίτο ει αναβοίοσι τις αρχέας
Αιλοινεικείς γλλόσας. Ζίτο ει Αίλοιναις λαθρωμαιτανάσταις τις Αιλάδας μας. Ζίτο ι μάρκα
τσοιγάρον «Αίθνως!!!» Τω Αίθνως μας διλαδί.
Ζίτο ει καιρατάδαις που χρισοπλειρόναμαι γοιά να κάθωντε στοις καραίκλαις τεις βουλείς
κε να μας ποίνουν τω έμα αντοί γειά αναπσικτοικώ. Κε ταίλως, να εφχαροιστείσο κοι αιγό
τιν κοιβαίρνισει τις Αμαιροικείς. Ώχοι ώτι μου πρωσαίφαιραι τοίπωτα, αλά απλά απώ
σινείθοια.  Γειατοί να τω κρίπσομαιν άλοσται;  Ε,  min  xehniomaste  re  gamoto  ke  mas
parexigisoune ke pathoume tipota hirotero, giati tora pou mas akrivinane ke tin vazelini, den
ine keros gia iroismous.
Eeee, tou Kisinger pia. Tou Kisinger!!! (Opos diladi leme : Tou en poles amarties
peripesontos andros.)

               Θα χρησιμοποιήσω όσο χιούμορ μου απόμεινε, για να το κάνω σχοινί να σας
βγάλω από το πηγάδι.  Κάθε γέλιο σας,  κι ένα βήμα προς την έξοδο.  Κάθε ψυχοπλάκωμα
που θα νοιώσετε σε ορισμένα κεφάλαια, και μία ανάσα ελευθερίας και ανάκτησης χαμένων
γνώσεων.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στο πρώτο μου βιβλίο και για τα
δεκάδες e-mail που μου στείλατε. Καθώς κι εκείνη την μητέρα που μου έγραψε ότι
επιτέλους το παιδί της διάβασε ένα βιβλίο και το διάβασε όλο. Φανταστείτε να ήμουν και
συγγραφέας. Και την Ελληνίδα ποιήτρια Δ.Α. με βραβευμένη ποίηση σε Ελλάδα κι
εξωτερικό που παρότι είχα εσκεμμένα εκφράσεις πεζοδρομίου στο βιβλίο μου, δεν με
κατέκρινε αλλά με παρότρυνε να συνεχίσω.

Μην ξεχάσω να ευχαριστήσω και τις καλόγριες της αρχιεπισκοπής που
τηλεφώνησαν στον εκδοτικό μας οίκο και απείλησαν ότι θα με
αφορίσουν αν δεν αποσυρθεί από την κυκλοφορία το βιβλίο μου στο
οποίο γράφω μέσα ότι η Παναγία δεν έμεινε έγκυος με τον κρίνο, έχω
να πω τα εξής:

«Κυρίες μου. (ή μάλλον...δεσποινίδες μου) Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα και όλο σεβασμό
και αγάπη λόγια σας. Λόγια σαν κι αυτά που είπε ο Χριστός, δηλαδή να αφορίζουμε τον
καθένα που έχει αντίθετη γνώμη. Τηρείτε στο έπακρον την διδασκαλία του, περί αγάπης
και συγχωρέσεως. Άλλωστε, αν ο κόσμος μας ήταν γεμάτος παπάδες και καλόγριες, μόνο
με κρίνους θα μένατε έγκυες οι γυναίκες. Αν βέβαια υπήρχε άνθρωπος επί γης, μιάς και θα
είχατε σταματήσει την γονιμοποίηση με την αγαμία σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω
για κάτι. Επειδή τελευταία άλλαξα σπίτι και πήγα σε λιγάκι μικρότερο, μην μου στείλετε τον
αφορισμό μου σε χαρτί μεγαλύτερο των 666 mm γιατί δεν θα χωράει στο σαλόνι μου. Και
μην ξεχάσετε να υπογράψετε στο τέλος, και να βάλετε το όνομά μου με μεγάλα
φωσφορούχα γράμματα ούτως ώστε να κάνω οικονομία και στο ρεύμα τα βράδια. Και κάτι
τελευταίο. Την Κυριακή του Πάσχα σας, το 2002, η γυναίκα μου θα γεννήσει δίδυμα
αγοράκια. Τι; Που το ξέρω; Μου το είπε ο άγγελος που έκανε το υπερηχογράφημα και
φόραγε κι αυτός άσπρα και πληρώθηκε 5.000 δραχμές. Και με προσέβαλε κιόλας. Μου είπε
ότι του έκλεψα δύο όμοιους κρίνους. Αλλά μην στεναχωριέστε. Αφορίστε με εσείς κι εγώ
θα τα βαπτίσω Μουσουλμανάκια, θα κάνουν και παρέα με τους Ταλιμπάν και θα τους
διδάσκουν το Δωδεκ-άθεο.
Σας ευχαριστώ θερμά και πάντα να μιλάτε χωρίς να σκέπτεστε. Ο αλογατάς που φτιάχνει
παρωπίδες, θα’ χει πολύ δουλειά.»



Παράκληση προς τις γυναίκες: «Κορίτσια, μην βάζετε λουλούδια εκεί από κάτω. Μπορεί
να πάθετε καμία ζημιά !!!» Βίτσιο κι αυτό ρε παιδάκι μου! Γι' αυτό με λέγατε ανώμαλο και
εγώ ο φουκαράς νόμιζα ότι κάτι δεν κάνω καλά;

Μετά Ελληνικής Τιμής, (το οικοδόμημα που δεν καταφέρατε ακόμη να ρίξετε)
Ο πάντα (όχι) δούλος σας,
Γιάννης Φραγκούλης.
Ά – Χριστος.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ:

Στην Υπατία και σε όλους τους προγόνους μου τους οποίους εσείς ενδεδυμένοι με το
χρώμα του σκότους, οι μαυροφορεμένοι, σκοτώσατε, αφανίσατε, κάψατε, σουβλίσατε και
τους κρεμάσατε από τα άντερα μέχρι να πεθάνουν κι έπειτα αφού τους τεμαχίσατε δώσατε

τα μέλη τους στα κοράκια να τα φάνε.
Κανένα έλεος για εσάς.

Στον πατέρα μου Γιώργο Φραγκούλη.
Δυστυχώς, πάλι βγήκα προφητικός στο πρώτο μου βιβλίο, αυτή την φορά
με την αφιέρωσή μου σε σένα. Δεν την πήρες στα σοβαρά, γι’ αυτό τώρα
μας λείπεις. Δεν πρόλαβες να δεις τα άλλα 2 εγγόνια σου, αλλά για τον
εγγονό που είδες και τόσο αγάπησες και σε αγάπησε και ήσουν ένας
υποδειγματικός παππούς, αυτή την στιγμή λείπεις σε ταξίδι γιατί είσαι
βοηθός του Αη Βασίλη και κάθε χρόνο τα δώρα που θα βρίσκει κάτω από
το δέντρο θα ξέρει ότι είναι από σένα.
Το κενό που μας άφησες είναι δυσαναπλήρωτο μα σημασία έχει ότι τώρα

είσαι καλύτερα από όλους μας και γνωρίζεις τα πάντα πιο καλά από όλους μας.
Μας λείπεις, μα για μένα είσαι ακόμα εδώ.

Στα δίδυμά μου.
Μέσα από εσάς, είδα την αλήθεια της ζωής. Ότι ήμουν ένα μωράκι που έπαιζε με τα άλλα

κι έπιανε φιλίες χωρίς καχυποψίες, αλλά με ανάγκασαν να μεγαλώσω. Όμως δεν τα
κατάφεραν καλά. Ευχαριστώ που με κάνατε να θυμηθώ.

Χάρη σε σας, έγινα και πάλι μωράκι.
"Συγνώμη", είπε ένα πολύ μικρό ψάρι του Ωκεανού, "είσαι πιο μεγάλος από μένα, οπότε

μπορείς να μου πεις πού μπορώ να βρω αυτό το πράγμα που λέγεται Ωκεανός;"
"Ο Ωκεανός", απάντησε το μεγαλύτερο ψάρι, "είναι εδώ που βρίσκεσαι τώρα".

"Τι; αυτό; Μα αυτό είναι νερό!! Αυτό που ψάχνω είναι ο Ωκεανός" είπε απογοητευμένο το
μικρό ψάρι και απομακρύνθηκε κολυμπώντας για να ψάξει κάπου αλλού.

Σταμάτα να ψάχνεις μικρό ψαράκι. Δεν υπάρχει τίποτα να ψάξεις. Το μόνο που χρειάζεται
να κάνεις, είναι απλά να κοιτάξεις!



           Θέλω αρχίζοντας, να ευχαριστήσω τον εκδότη του πρώτου μου βιβλίου: «Όχι στη
βίδα νούμερο 7» Ανέστη Κεραμυδά, για την εμπιστοσύνη και την φιλότητα που έδειξε
απέναντί μου εκδίδοντας αυτό το βιβλίο και εκείνους τους γονείς οι οποίοι μέσω e-mail
μου έγραψαν τα καλύτερα λόγια για το βιβλίο και μου ευχήθηκαν να συνεχίσω.  Όπως και
τις καλόγριες τις αρχιεπισκοπής για τις απειλές τους περί επικείμενου αφορισμού μου αν
δεν αποσυρθεί το βιβλίο από την κυκλοφορία. Άλλωστε, προλέγω περί αυτής της
συμπεριφοράς από πλευράς κλήρου στο πρώτο μου βιβλίο και δεν αποτελεί για μένα
είδηση.  Όπως και προλέγω τον πόλεμο που θα έκανε η Αμερική λίαν συντόμως.  Στις 14
Σεπτεμβρίου έκανε για πρώτη φορά το βιβλίο μου την εμφάνισή του, στην έκθεση βιβλίου
στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα και στις 11 του ίδιου μήνα (3 μέρες νωρίτερα από την
έκθεση) έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους στην Αμερική. (Περιττό να σας πω ότι το
πρωινό εκείνο μάθαμε από το υπερηχογράφημα ότι η γυναίκα μου ήταν έγκυος με δίδυμα.
Την οποία πρόβλεψη είχα κάνει εγώ στην αφιέρωση που της είχα στο βιβλίο.)
Θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα κοιμήθηκα εν ειρήνη και όταν ξύπνησα είχα μπροστά μου
κάτι σαν την αρχή του τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Προσπαθούσα να ξυπνήσω από αυτόν
τον εφιάλτη, αλλά μάταια. Επρόκειτο για την πραγματικότητα. Η εποχή της Ατλαντίδας
ξαναζωντάνευε και μάλιστα από τους ίδιους τους νεοάτλαντες που ζητούσαν εκδίκηση,
φτιάχνοντας την δική τους κάλπικη ιστορία. Και πολλά άλλα προλέγω μέσα στο βιβλίο, που
από ότι είδα κάποιοι το έλαβαν υπόψη τους αλλά φρόντισαν να μην αναφέρουν δια
στόματος την πηγή που τους τα σέρνει από την καλή. Αναφέρω μερικά από τα γεγονότα
που γράφω στο προηγούμενο βιβλίο και έγιναν σε πράξη μέσα στο 2001.
Κλωνοποιημένα φρούτα και λαχανικά. (Κάποιοι παρίσταναν ότι είχαν την
αποκλειστικότητα, ενώ εγώ γνώριζα προσωπικά και τον προμηθευτή.) Το κάλπικο σύστημα
του Ευρώ. Τον εξαναγκασμό του όρκου των στρατιωτών. (Μετά από τα βρισίδια στο βιβλίο
μου, κάτι άλλαξε στον στρατό. Θυμάστε;) Τα περί αρχηγού κράτους. Τα περί τρόπων
πλυσίματος βρώμικου χρήματος και πολλά άλλα. Δυστυχώς λόγω του ότι το βιβλίο έπρεπε
να βγει στην κυκλοφορία σύντομα, δεν πρόλαβαν από το τυπογραφείο να συμπεριλάβουν
αρκετές σελίδες που τους πήγα την τελευταία στιγμή γιατί είχε αρχίσει ήδη να τυπώνεται.
Τότε θα βλέπατε μέσα και για αυτόν τον περίφημο «Τρομονόμο» που έβγαλαν μετά από τα
γεγονότα της Γένοβας. Θεωρώ υποχρέωσή μου να συμπεριλάβω στο παρόν βιβλίο όσα δεν
πρόλαβαν να τυπωθούν στο προηγούμενο και θα αρχίσω από αυτά, συνεχίζοντας με
διάφορα άλλα θέματα αφού σας πληροφορήσω ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για ότι
καινούριο που καίει, καθώς και να διαμαρτύρεστε, μέσα από την επίσημη δική μου
ιστοσελίδα:
http://www.hellasforever.gr
Σας εύχομαι καλό διάβασμα και πάντα να ρίχνετε το βλέμμα προς τα πίσω (Εμπειρίες) πριν
βαδίσετε μπροστά. (Πράξεις.)
Όσον αφορά τον τίτλο του παρόντος βιβλίου, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ένας Θεός, μικρός ή
μεγάλος, είμαστε όλοι μας.
Κάποιοι τον πήραν και τον αντέγραψαν (κλωνοποίησαν) στα χαρτιά και τον βάφτισαν δικό
τους. Όχι μόνο τον βάφτισαν, αλλά τον σκλάβωσαν, τον έκαναν δούλο τους, τον έκαναν
υποχείριο.  Ας προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε όχι μόνο την ύπαρξή μας αλλά και την
αιτία που υπάρχουμε. Το γιατί γίνονται όλα αυτά, το γιατί γεννηθήκαμε στην Ελλάδα κι όχι
κάπου αλλού, το γιατί μία κουκίδα μέσα στον χάρτη είναι το πιο θανατηφόρο δηλητήριο
για όποιον προσπαθεί να την σβήσει, καθώς και μέσα στα πολλά άλλα, το γιατί έπεσε στα
χέρια σας αυτό το βιβλίο κι όχι κάποιο άλλο.
Σας εύχομαι καλό διάβασμα και καλή.... Μεταμόρφωση.

http://www.hellasforever.gr/


ΩΩΩΩΩΩΠΠΠΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ !!!!!!
ΑΤΥΧΗΣΑΤΕ.

Παραλίγο να είχατε το παρόν βιβλίο στο ΤΖΑΜΠΑ.
Επειδή όμως προτιμήσατε να παραμείνετε ρομποτάκια,

επειδή ακόμη περιμένετε τον Απόλλωνα να κατέβει με το
UFO του και να σας σώσει μόνο και μόνο επειδή είστε

Έλληνες, επειδή παρ’ όλα τα φραστικά τρυκ δεν
σκεφτήκατε αλλά παραμείνατε κόπανοι, θεώρησα καλό να
αποσύρω το βιβλίο από το διαδίκτυο. Και μάλλον δεν θα το

βρείτε ούτε στα καταστήματα επειδή ΕΥΤΥΧΩΣ έχει
τελειώσει.

Κι αν περάσει από την γειτονιά σας ο Απόλλωνας, πείτε του
να ‘ρθει κι από τα μέρη μου, έχω να του σύρω ουκ ολίγα

που επέτρεψε σε Ελληνοπώλες να σας κάνουν τέτοια
πλύση εγκεφάλου.

Το μόνο δώρο που μπορώ να κάνω για εσάς, είναι να
κλικάρετε εδώ στον σύνδεσμο

http://www.hellasforever.gr/Audios/Aorato_Yliko.wmv
ώστε να βλέποντας το σχετικό βίντεο, να διαπιστώσετε ότι

τα όσα σας έγραφα είναι πέρα για πέρα αληθινά, αλλά
εσείς επιμένατε ότι γράφω ακραία πράγματα και

περιμένατε τους Ολύμπιους να σας σώσουν. Μόνοι σας,
δεν είστε ικανοί να σώσετε τον εαυτό σας.

Κι αυτό που θα δείτε στο βίντεο, δεν το κατασκεύασαν
Ολύμπιοι.

Όποιος κάνει μία συζήτηση περί UFO, δεν πάει να πει κι ότι
είναι Ουφολόγος. Τα αληθινά Ούφο κάθονται στον καναπέ

και περιμένουν να τα βρουν όλα έτοιμα.

http://www.hellasforever.gr/Audios/Aorato_Yliko.wmv

