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ρων, οι οποίοι σίγουρα καθυστερούν πολύ 
μπροστά του. Είναι όμως ένας όρος προ-
σβλητικός. Ο Τζώνης που έτσι κι αλλιώς 
ξέρει τα πάντα, που έχει διαβάσει τα πάντα, 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ελληνικό κρά-
τος είναι από τα πιο παλιά στην Ευρώπη, 
ιδρύθηκε το 1830  ενώ η γειτονική Ιταλία 
το 1861, η Γερμανία το 1870, η Βουλγαρία 
το 1878, η Νορβηγία το 1905 και πάει λέ-
γοντας και δεν μιλάμε για ένα σωρό χώρες 
(Ιρλανδία, Φινλανδία, Πολωνία, Αλβανία 
κλπ. ) που ιδρύθηκαν λίγο πριν ή μετά 
από    τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ενώ 
«γύρω από την ελληνική γλώσσα σε κάθε 
μεριά του πλανήτη σε σκόρπια βασίλεια, 
σε αυστροουγγαρίες, στη ρωσική και οθω-
μανική αυτοκρατορία, στην Μολδαβία Έλ-
ληνες αστοί αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά 
της Οικονομίας» (Αλ. Γανδής Το ελληνικό 
Κεφάλαιο το 18ο αιώνα Ο μύθος της Ελ-
λάδας–Ψωροκώσταινα περ. αντιφασιστική 
φρουρά τ. 30, Οκτώβρης 2020)
Μπορεί λοιπόν να ζήσαμε μπόλικο μεσαί-
ωνα, μπορεί να χάσαμε την Αναγέννηση, 
αλλά νάτη πετιέται (η Ρωμιοσύνη)  το ελ-
ληνικό δαιμόνιο κυριαρχεί και οι Έλληνες 
εμπόροι μαζεύουν τις λίρες σε όλα τα μέρη 
του κόσμου, το ελληνικό κεφάλαιο συσσω-
ρεύεται και συναλλάσσεται από την Οδησ-
σό στην Κασπία θάλασσα, από την Βραΐλα 
στην Αλεξάνδρεια, από τη Σμύρνη στην 
Τεργέστη, το ελληνικό  κεφάλαιο λατρεύ-
εται και γίνεται εφοπλιστικό και αντέχει 
στον ανταγωνισμό μέχρι σήμερα. Κι αυτά 
δεν είναι περσινά ξινά σταφύλια, ή μάλ-
λον  είναι, γιατί πρόπερσι μόνο στοιβά-
χτηκαν 30 εκατομμύρια τουρίστες στην 
ελληνική επικράτεια (βγάζοντας μας από 
τα εργοστάσια και τα ορυχεία να πουλάμε 

παγωτά). Αν αυτό δεν λέει τίποτα κοιτάξτε: 
σε μια «δουλοπαροικία» μόνο ο Σαββίδης 
πρόλαβε να ρίξει για το ολιγαρχικό κέφι 
του 700 εκατομμύρια στο λιμάνι Θεσσαλο-
νίκης, στα γιαούρτια, στο γήπεδο και στα 
πόδια των ποδοσφαιριστών του  ΠΑΟΚ! 
Μόνο τα πλαστικά Θράκης απασχολούν 
1.500 εργάτες  και οι 30 Εταιρείες Φαρμα-
κοβιομηχανίας 50.000 και να μη βάλουμε 
πόσους απασχολεί ο Μυτιληναίος, πόσους 
ο Κόκκαλης και πόσους είλωτες διαθέτει η 
Πετρελαιοβιομηχανία μας. Κι ας αφήσου-
με απέξω το βασίλειο των δημοσιογράφων 
όπου όλη η Ελλάδα πληκτρολογεί παθια-
σμένα, δυστυχώς χωρίς αμοιβή. Ούτε ψω-
ροκώσταινα ούτε δουλοπαροικία Τζόνι. 
Μπορεί να μας στραγγίζουν λίγο οι δανει-
στές, πάντα μας τρώγανε λεφτά, μπορεί να 
μας πίνουν πότε πότε και το αίμα, αλλά έτσι 
είναι η στρουκτούρα του καπιταλισμού να 
σφίγγει την εργατική τάξη (λέγε τώρα καλύ-
τερα: απασχολούμενους και ανέργους) να 
εξαϋλώνει τους μισθούς, είτε με περικοπές, 
είτε με πληθωρισμό, αλλά εμείς δεν κολλά-
με και μόλις εμβολιαστούμε θα ξαμοληθού-
με στο Μπαλί με τους ελέφαντες για βόλτα, 
θα πεταχτούμε για ψώνια στη Βασιλεύουσα 
της μπατιρημένης γείτονος, θα ακολουθή-
σουμε την ομαδάρα μας στο νέο Γουέμπλεϊ. 
Εντάξει, μπορεί να πάμε και στην Αυστρα-
λία μετανάστες. Πάντα πηγαίναμε. «Χρε-
οδουλοπαροικία»    και μπούρδες με παχύ 
μισθό που πέφτει κανονικά , χωρίς δια-
κοπή και χωρίς περικοπές   ντεν υπάρχει. 
Χώρια που νομοτελειακά θα υποχρεωθούν 
να μας κουρέψουν κάποια στιγμή οι «ευερ-
γέτες» μας γιατί έτσι όπως τα κάνανε ας τα 
φάνε (το... 3000 μ.Χ). Οπότε ναι, δουλο-
παροικία με Τζόνι μέσα. Γουόκερ! 

Κ
αι εφανέρωνε την πονηρία και 
μιλώντας και σιωπώντας. Διoνύ-
σιος Σολωμός:  
Η Γυναίκα της Ζάκυθος. 

23.2.21  Προσοχή, προσοχή. Η οικογέ-
νεια Κούγια δέχεται απειλές. Ο υιός απα-
ντάει στους υβριστές με τρόπο αντάξιο του 
πατρός : Θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο εγώ 
όσο και η μητέρα μου και η αδελφή μου 
και κυρίως ο πατέρας μου, ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ 
ΤΕΛΕΙΩΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ. Αδιαφορούμε 
πλήρως για την άποψη σας και στηρίζουμε 
στο έπακρον τον καλύτερο και πιο ΠΕΤΥ-
ΧΗΜΕΝΟ δικηγόρο στην Έλλαδα – που 
τυχαίνει να είναι και πατέρας μας. Πήρε 
αυτή την υπόθεση γιατί έτσι γουστάρει, 
γιατί δεν σας βλέπει καν και γιατί είναι 
ο μεγαλύτερος μάγκας στην Ελλάδα. Κάθε 
άνθρωπος, ας είναι και κατά συρροή δο-
λοφόνος, έχει δικαίωμα υπεράσπισης. Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα υπήρχαν δικα-
στήρια ούτε δικηγόροι και θα επικρατούσε 
ένας πανικός. Όποιος παίρνει τον πατέρα 
μου δεν είναι ένοχος, απλώς επιλέγει τον 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ για να τον υπερασπιστεί.  
Η πρότασή μου: Να κλείσουμε,  έστω 
για λίγο τουλάχιστον, τους λογαρια-
σμούς μας στο facebook. Να κλείσου-
με τον υπολογιστή και τον τηλεόραση, 
να γλυτώσουμε από τους «καλύτε-
ρους».  Η απεξάρτηση δεν κάνει κακό. 
Αλλά τι νόημα θα έχει πλέον η ζωή μας 
στην καραντίνα χωρίς αυτές τις καθη-
μερινές μας ουσίες;  
• Ο Γιάνης η «δουλοπαροικία» και η «χρε-
οδουλοπαροικία». Δεν μ΄αρέσει να τον 
ακούω να το επαναλαμβάνει συνέχεια, πα-
ρόλο που ο λόγος του Βαρουφάκη είναι 
σαφώς πιο αβανσέ των λοιπών εθνοπατέ-

Δημήτρης Τζουμάκας

Ημερολόγιο ασημάντων 402 (απόσπασμα):  Συλλήψεις 
στη «δουλοπαροικία» / Συνωστισμός στο Αιγαίο

* Ο Δημήτρης Τζουμάκας 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1945. Την περίοδο της δι-
κτατορίας έζησε στο Παρίσι 
και το 1974 μετανάστευσε 
στο Σίδνεϊ, όπου έζησε 
μέχρι το 2006. Διδάκτωρ 
φιλοσοφίας, εργάστηκε 
σε εφημερίδες στο Σίδνεϊ 
και δίδαξε ελληνική και 
συγκριτική λογοτεχνία στα 
Πανεπιστήμια Macquarie 
και New South Wales. Έχει 
βραβευθεί από το αυστρα-
λιανό υπουργείο πολιτισμού 
για τα βιβλία του «Χαρούμε-
νο Σίδνεϊ» και «Η γυναίκα 
με τα αγκάθια στο λαιμό».

Ο Διονύσιος Σολωμός και η παρτιτούρα του Ύμνου εις την Ελευθερίαν

«Να κλείσου-
με,  έστω για 
λίγο τουλά-
χιστον, τους 
λογαρια-
σμούς μας 
στο facebook. 
Να κλείσουμε 
τον υπολογι-
στή και τον 
τηλεόραση, να 
γλυτώσουμε 
από τους «κα-
λύτερους».  Η 
απεξάρτη-
ση δεν κάνει 
κακό.»


