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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ MEGA ΤΟ 1821
Δημοσιεύθηκε από kris - 26/03/2012 01:54

_____________________________________

Αν υπήρχε MEGA το 1821
ΜΈΡΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ, ΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΟΎΜΕ ΤΙ ΘΑ
ΓΙΝΌΤΑΝ ΑΝ ΥΠΉΡΧΕ … MEGA ΤΟΝ ΚΑΙΡΌ ΤΟΥ ΄21
(ΑΣ ΠΌΥΜΕ ΠΧ ΒΡΑΔΙΝΌ ΔΕΛΤΊΟ ΜΕΤΆ ΤΗΝ
ΕΙΣΒΟΛΉ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΉΜ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΆ) :
.
ΤΡΈΜΗ: «Και ενώ η παγκόσμια κατάσταση
είναι τόσο δύσκολη, υπάρχουν ακόμα
κάποιοι αμετανόητοι που εξακολουθούν
να στεναχωρούν τον πολυχρονεμένο μας
σουλτάνο, που ο γιαραμπής να μας κόβει
χρόνια και να του δίνει μέρες».
ΠΡΕΤΕΝΤΈΡΗΣ: «Όχι μόνο αυτό Όλγα. Ενώ
όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου,
κοτζαμπάσηδες-δεσποτάδεςκαραβοκύρηδες έχουν πλέον αντιληφθεί
πως η χώρα χρειάζεται ηρεμία και
ανάπτυξη γιατί αλλιώς οι Οθωμανοί θα
σηκωθούν να φύγουν και θα μας αφήσουν
μόνους μας, αυτοί οι αλιτήριοι
κατσαπλιάδες, αυτές οι μειοψηφίες
έχουν το θράσος να απειλούν τους
νοικοκυραίους».
ΤΣΊΜΑΣ: «Έχεις δίκιο Γιάννη. Μάλιστα
έμαθα πως αυτές οι περιθωριακές ομάδες
κουκουλοφόρων – φουστανελοφόρων έχουν
επικεφαλής έναν τύπο Κολοκοτρώνη,
κάπως έτσι, που έχει το θράσος να
απειλεί με βία, φωτιά και τσεκούρι, την
φιλήσυχη πλειοψηφία που την αποκαλεί
προσκυνημένη».
ΚΑΨΉΣ: «Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι
λέτε τόση ώρα, όμως το αδελφάκι μου που
είναι μέγας δραγουμάνος του Μεγάλου
Βεζίρη στην Ιστανμπούλ μου είπε πως
αυτός ο …κοτρώνης και τα άλλα
μπουμπούκια εξτρεμιστές Παπαφλέσσας
και λοιποί είναι η αιτία που η Υψηλή
Πύλη μας έχει στην μπούκα»
.
ΤΡΈΜΗ: «Σωστά Μανώλη. Όμως έχουμε τον
ίδιο τον τρομοκράτη στο τηλέφωνο να τον
ανακρίνουμε. Κύριε Κολοκοτρώνη με
ακούτε ;»(Στα παράθυρα γύρω από την
Τρέμη οι άλλοι τρεις κάνουν μορφασμούς
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απέχθειας).
ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ: «Συμπαθάτε με, δεν σας
γρικώ καλά γιατί εδώ είμαστε έξω στον
αέρα και το αγιάζι, και πέφτουν και
κουμπουριές πότε – πότε».
ΤΡΈΜΗ: «Πείτε μας κ. Κολοκοτρώνη, που
βρήκατε το θράσος να αναστατώνετε τον
τόπο και να παραβιάζετε την νομιμότητα
; Αφού οι προύχοντες που μας κυβερνούν
έχουν κάνει μνημόνιο με τον Ιμπραήμ,
εσείς τώρα τι θέλετε ;»
ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗΣ: (Μόλις πάει να πει μια
συλλαβή, τον διακόπτει ο Πρετεντέρης).
ΠΡΕΤΕΝΤΈΡΗΣ: «Όλγα, για ρώτα τον κύριο
σε παρακαλώ … γιατί εμείς όλοι είμαστε
αναγκασμένοι να πληρώνουμε σήμερα τους
συνδικαλισμούς και τις μαγκιές που
έκανε στα Δερβενάκια και την
Τριπολιτσά
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