
Γιάννενα. Πόλις προσφιλής και πικραμένη
Με τις ξόβεργες μπορεί να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις ποτέ το κελαηδητό τους.

Οδυσσέας Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά

Η μισή αλήθεια είναι πως, δεν έχουν «τελειωμό τα πάθια κ’ οι καημοί 
του κόσμου». Η άλλη μισή πως αυτή την σοφή παραδοχή την κάναμε 
δικαιολογία για την δική μας κακομοιριά. Την απόσταση μεταξύ της 

διαπίστωσης και της παραδοχής την καλύψαμε δρομαίως με απίστευτη ευ-
κολία και αγοραίο κυνισμό. Χέρι που δεν μπορείς να δαγκώσεις… φίλησέ το, 
αποφανθήκαμε για να φέρουμε βόλτα το φίλιωμά μας με το κακό.

Παραψήλωσε ο νους μας και δεν λέει ούτε και τώρα να χαμηλώσει στο 
ύψος της καρδιάς που δεν γνωρίζει από δικολαβίες. Τίποτα. Κραταιή η προ-
κατάληψη της προόδου που όλα τα αλέθει. Κι ας έχει περάσει σχεδόν μισός 
αιώνας από τότε που κάποιοι ξεκάθαρα μας επισήμαναν πως πήραμε την 
ζωή μας λάθος. Αυτοί έμειναν στο περιθώριο κι εμείς εγκλωβισμένοι στην 
αυταπάτη της νέας ειδωλολατρίας μας, συνεχίζουμε να πορευόμαστε σ’ έναν 
δρόμο που κατ’ εξακολούθηση διαψεύδει και τις διακηρυγμένες προθέσεις 

μας και τις ανομολόγητες φιλοδοξίες μας.
Παρά τις καθ’ όλα θεωρητικές μεγαλοστομίες μας για ισότητα, αδελφό-

τητα κι ανάπτυξη αυξάνονται οι εθνικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές 
ανισότητες. Αυξάνεται και η διαφορά του τρόπου ζωής μεταξύ αυτών που 
έχουν τα πάντα κι αυτών που τίποτα δεν έχουν.

Εμείς είμαστε στην μέση. Στο σύνορο. Αλλά από την απ’ εδώ μεριά. Το 
χειρότερο όμως είναι ότι όλο αυτό τον «πλούτο» κάποιοι το έχουν ληστέψει. 
Είμαστε πλούσιοι επειδή άλλοι είναι φτωχοί. Και αυτό το γνωρίζουμε αλλά 
προσποιούμαστε ότι δεν είμαστε κλεπταποδόχοι. Οργανώνουμε τηλεμαρα-
θώνιους, υιοθετούμε εξ αποστάσεως παιδιά που εκ του σύνεγγυς πεινάνε.  
Κάνουμε, δηλαδή, μπίζνες την φτωχοποίηση του τρίτου κόσμου αλλά δεν 
αποφασίζουμε αν είμαστε με αυτούς που εκριζώνουν τους ανθρώπους ή με 
τους εκριζωμένους ανθρώπους.

Βαρύτερα ειν’ τα ξένα

Κώστας Βάρναλης
αρ

. φ
ύλ

λο
υ 

2 
-2

2/
02

/2
01

6
ΚΥ

ΚΛ
Ο

Φ
Ο

ΡΕ
Ι Δ

Ω
ΡΕ

Α
Ν

ΚΑ
Θ

Ε 
Δ

ΕΥ
ΤΕ

ΡΑ
 Σ

ΤΙ
Σ 

12
.0

0 
ΤΟ

 Μ
ΕΣ

Η
Μ

ΕΡ
Ι

φτου ξελεφτερία
ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ.



Οι αγρότες φταίνε για όλα!

Και ξαφνικά ανακαλύψαμε 
τους αγρότες. Αυτοί φταίνε! 
Δεν πληρώνουν φόρους, ξημε-
ροβραδιάζονται στα σκυλάδι-
κα και κακοπληρώνουν τους 
εργαζόμενούς τους!

Διότι, ως γνωστόν, ο αστι-
κός (τρομάρα μας) κόσμος της 
χώρας δεν φοροδιαφεύγει, 
δεν συχνάζει στα σκυλάδικα 
(τα λέει μιούζικ χολ) και είναι 
κι ανοιχτοχέρης με τους εργα-
ζόμενούς του.

Όταν όλα αυτά δεν είναι 
επιπόλαια, είναι απλώς χυδαία. 
Και κομματάκι άνανδρα.  Όχι 
ότι είναι όλα αγγελικά πλασμέ-
να στον αγροτικό κόσμο. Κι 
εκεί παρασιτούν οι επιδοτού-
μενοι αετονύχηδες της κομμα-
τοκρατίας, οι μεσάζοντες και 
τα «αστικά» τους φερσίματα.

Όποιος όμως γνωρίζει τον 
αγροτικό κόσμο, γνωρίζει ότι 
οι άνθρωποι αυτοί, αυτοί οι 
«βλάχοι» με τα σκαμμένα πρό-
σωπα και χέρια, είναι και οι μό-
νοι που κάτι παράγουν, ακρι-
βώς επειδή δεν μας μοιάζουν. 
Δικά μας σουσούμια είναι οι 
«στρεμματικές αποδόσεις», οι 
«επιδοτούμενες καλλιέργειες» 
και τα «συνθετικά-χημικά φυ-
τοφάρμακα» που μας κρατούν 
στις «Αγορές».

Ξηγημένα πράγματα. Αλλά 
αν –λέμε αν– μας ενδιαφέρει η 
χώρα να σηκώσει κάποτε κε-
φάλι σε αυτούς θα στηριχτεί κι 
όχι στα σουσούμια μας.

Αυτά, πράγματι, πολλά κα-
τόρθωσαν μέχρι σήμερα. Και 
το ξεπάτωμα του αγροτικού 
κόσμου, δικό τους κατόρθωμα 
είναι.

Υπάρχουν γλωσσικά ολισθήματα που είναι εξαιρετικά 
σημαντικά για εκείνους που μπορούν να τα εντοπί-
σουν. Ένα από αυτά είναι το «όχι ακόμα» που χρη-

σιμοποιήθηκε από τον Ομπάμα κατά την ανακοίνωση της 
απόφασης για τη διατήρηση των ενόπλων στο Αφγανιστάν, 
σε αντίθεση με την προηγούμενη δέσμευσή του για την πλή-
ρη αποχώρησή τους εντός του 2016.

Τα στρατεύματα θα παραμείνουν επειδή οι αφγανικές 
ένοπλες δυνάμεις «δεν είναι ακόμη έτοιμες» για την αντι-
μετωπίσουν από μόνες τους τούς αντάρτες. Αυτό το «όχι 
ακόμα» αποκαλύπτει υποκρισία, αμηχανία και απόγνωση. 
Είναι η φλυαρία εκείνου που δεν ξέρει πια τι να πει.

Η εισβολή στο Αφγανιστάν έγινε το Νοέμβριο του 2011, 
πριν από την εισβολή στο Ιράκ και αμέσως μετά την διάση-
μη και διαβόητη 11η Σεπτέμβριου. Επομένως, έχει στις πλά-
τες της περισσότερο από 15 χρόνια. Αν σε 15 χρόνια δεν 
έχει καμφθεί ένας ανταρτοπόλεμος με δύναμη πυρός χίλιες 
φορές μικρότερη από εκείνη του θύτη, πάει να πει ότι ο πό-
λεμος για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχει χαθεί, είναι απελπιστικά 
κι οριστικά χαμένος.

Για 15 χρόνια, η μαριονέτα του αφγανικού στρατού έχει 
εκπαιδευτεί, αλλά «δεν είναι ακόμα» έτοιμη. Και πότε θα εί-
ναι;

Η αλήθεια που γνωρίζει ο Ομπάμα, αλλά δεν μπορεί να 
πει είναι ότι ένας ολόκληρος λαός βλέπει τα στρατεύματα 
του ΝΑΤΟ, όχι ως απελευθερωτές αλλά ως δυνάμεις κατο-
χής. Είναι ένας ορεσίβιος λαός, δυνατός και υπερήφανος, 
που δεν λυγίζει. Ένας λαός χωρισμένος σε φυλές, που βρί-
σκει όμως την ενότητά του, όταν βλέπει το έδαφός του να 
ποδοπατείται από ξένους εισβολείς. Οι νέοι Αφγανοί που 
εντάσσονται στο στρατό που υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, το κά-
νουν για το μισθό και για τίποτε άλλο. Πολλοί εξάλλου είναι 
πληροφοριοδότες μαχητές της αντίστασης. Το αποδεικνύει  
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μέρος 
των απωλειών μεταξύ των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ προ-
κλήθηκε από στρατιώτες που φορούσαν τη στολή του αφ-
γανικού στρατού και έστρεψαν όπλα τους ενάντια στους 

–θεωρητικά– συστρατιώτες τους του ΝΑΤΟ.
Εν ολίγοις: χάθηκε ένας άλλος λανθασμένος και εγκλη-

ματικός πόλεμος. Για ακόμη μια φορά, όπως και στο Ιράκ, 
όπως και στο ίδιο το Αφγανιστάν για τον σοβιετικό εισβο-
λέα, όπως στο Βιετνάμ για τις ΗΠΑ, ένας ανταρτοπόλεμος 
με τους αντάρτες απείρως πιο αδύναμους στρατιωτικά, 
αλλά ηρωικούς κι επίμονους, να υπολογίζουν στον παρά-
γοντα χρόνο, και στο τέλος να επικρατούν. Γιατί μπορεί να 
χαθούν όλες οι μάχες, αλλά να κερδηθεί ο πόλεμος.

Ο εισβολέας θα πρέπει να είναι σε θέση να κάμψει τους 
πιο αδύναμους στην πρώτη επίθεση, όπως συνέβη με το 
ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, όταν ο Σέρβος  Μιλόσεβιτς μετά 
από λίγους μήνες παραδόθηκε. Αντιθέτως, αν η αντίστα-
ση διαρκεί χρόνια, καλύπτοντας με νέες γενιές μαχητών τα 
κενά που προκλήθηκαν στις γραμμές του από τους βομ-
βαρδισμούς και τις επιδρομές, ο ισχυρός εισβολέας μακρο-
πρόθεσμα θα ενδώσει εξαιτίας της πολιτικής πίεσης, εξαι-
τίας της φθοράς που υφίστανται οι τεχνολογικά υπέρτερες 
ένοπλες δυνάμεις του, εξαιτίας της οικονομικής επιβάρυν-
σης του πολέμου.

Ο Ομπάμα κρατά στη θέση τους τα στρατεύματά του, 
επειδή δεν μπορεί να κλείσει τη θητεία του με το θέαμα των 
Ταλιμπάν που επιστρέφουν στην Καμπούλ, ενώ οι δυτικές 
πρεσβείες πακετάρουν ξαφνικά όπως συνέβη στο Βιετνάμ. 
Αυτό το «όχι ακόμα» εκφράζει την απόγνωση εκείνου που 
ξέρει πώς πάνε τα πράγματα.

Με λίγα λόγια  οι ΗΠΑ παραμένουν, επειδή δεν έχουν 
«ακόμα» κερδίσει. Δηλαδή, επειδή έχουν οριστικά χάσει.

Όλα αυτά βεβαίως δεν σημαίνουν ότι είμαστε με τους 
Ταλιμπάν. Όμως αυτή είναι η χώρα τους, αυτή είναι η ιστο-
ρία τους, αυτά είναι τα ήθη τους. Μόνο αυτοί έχουν το δι-
καίωμα να τα αναθεωρήσουν και να τα υπερβούν.

Εμείς δεν έχουμε τίποτα να διδάξουμε σε κανέναν. Πολύ 
περισσότερο με τα όπλα.

απόδοση για το φτου ξελεφτερία:
Παναγιώτης Ψυρίλλος

Η ανομολόγητη ήττα

2 φτου ξελεφτερία

Κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα στο διαδίκτυο. Για τους μερακλήδες της
τυπογραφίας κυκλοφορεί ανά μήνα περιορισμένος αριθμός αντιτύπων.

Ιδιοκτησία - έκδοση - διεύθυνση και χαμαλίκι: Θεόδωρος Ε. Παντούλας
Αλληλογραφία: Σισμανογλείου 10 & Τροίας, Βριλήσσια, 152 35, Ηλεκτρονική διεύθυνση: magmanifesto@gmail.com

φτου
ξελεφτερία

Για συνδρομές στήριξης
Εθνική Τράπεζα: 266/759582-48



Η προαναγγελθείσα σύγκρουση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το 
κατεστημένο των Μ.Μ.Ε. με βεβαιότητα θα επιφέρει κραδασμούς 
στο οικονομικό τοπίο της χώρας, αφού τα ζημιογόνα μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης, ως γνωστόν, δεν είναι παρά πάρεργο και μοχλός 
πίεσης συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων προς 
την εκάστοτε κυβέρνηση για να κάνουν τις προσοδοφόρες 
δουλειές τους.

Γι’ αυτό άλλωστε –σε πείσμα κάθε επιχειρηματικής 
λογικής– συνεχίζουν την δράση τους μικρές και μεγά-
λες επιχειρήσεις στον χώρο της έντυπης και ηλεκτρο-
νικής χειραγώγησης, παρά τις πολυετείς και μεγάλες 
ζημιές που καταγράφουν στους ισολογισμούς τους.

Γι’ αυτό μακροημερεύουν έντυπα χωρίς ανα-
γνώστες, ραδιόφωνα χωρίς ακροατές και ιστοσε-
λίδες που η μια αντιγράφει την άλλη κι όλες μαζί 
αναπαράγουν την κυρίαρχη θεματική της εξηλιθί-
ωσης ή επιδίδονται σε προσοδοφόρους εκβιασμούς 
υπό το πρόσχημα της πολύπαθης ελευθεροτυπίας.

Η κυβέρνηση άφησε γι’ αργότερα τα έντυπα και τις 
ιστοσελίδες κι είπε να ξεκινήσει με τις τηλεοράσεις.

Με ολόδικά της κριτήρια προσδιόρισε τον αριθμό τους κι 
έθεσε και μια όλως αριστερή προϋπόθεση για τους ιδιοκτήτες αυτού 
του ΔΗΜΟΣΙΟΥ αγαθού: να είναι πλούσιοι!

Χωρίς να λείπουν αυτοί που αμφισβητούν τις προθέσεις της κυβέρνη-
σης, επισημαίνοντας ότι στην πραγματικότητα επιθυμεί να ελέγξει περαι-
τέρω τον δημόσιο λόγο και να καταλάβει καλύτερες θέσεις στα τηλεοπτι-
κά... πάνελ, γεγονός είναι ότι ποτέ –μα ποτέ!– δεν δημοπρατήθηκε από 

τις ελληνικές κυβερνήσεις κάποια τηλεοπτική άδεια με αποτέλεσμα να λει-
τουργούν επί δεκαετίες τηλεοπτικές επιχειρήσεις εθνικής μάλιστα εμβέλει-
ας χωρίς καμιά νομική βάση, δηλαδή σε απλά ελληνικά... παράνομα!

Αυτή η εξόφθαλμη παράκαμψη της νομιμότητας, που ενισχύονταν 
ποικιλοτρόπως από το τραπεζικό παρακράτος και την διαφή-

μιση των... υπηρεσιών του κράτους, δεν εμπόδισε μέχρι σή-
μερα κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις να στέκονται κλα-

ρίνο μπροστά στους καναλάρχες και τους υπαλλήλους 
τους! Ως αντιπαροχή για την ανοχή τους η εξόφθαλ-
μη διαπλοκή χορηγούσε τηλεοπτική προβολή και 
δημοσιογραφική ασυλία.

Καλό επίσης είναι να θυμόμαστε ότι η εκμίσθωση 
των τηλεοπτικών συχνοτήτων, οι οποίες είναι –το 
ματαγράφουμε– δημόσιο αγαθό και όχι προίκα συ-
γκεκριμένων επιχειρηματιών, από μέρους του ελλη-
νικού δημοσίου θα απέφερε έσοδα μεγαλύτερα από 

100 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.
Να θυμόμαστε επίσης ότι ο προηγούμενος που τόλ-

μησε να κάνει λόγο για «νταβατζήδες» (ο σουβλακομάχος 
ντε), εδώ και χρόνια μονάζει στην Ραφήνα και τίποτα δεν 

δείχνει ότι ο λωποδύτης που παριστάνει τον σημερινό πρω-
θυπουργό της χώρας μπορεί να καταφέρει κάτι περισσότερο από το 

ανακάτεμα της (σημαδεμένης) τράπουλας του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, 
το οποίο θα εξακολουθήσει να ελέγχεται από ένα παρακράτος που στο 
όνομα της «ενημέρωσης» θα συνεχίσει το παντελόνιασμα με τις ευλογίες 
πάντοτε ενός ανυπόληπτου κράτους, που διαχρονικά κάνει πλάτες στα 
εκάστοτε φιλαράκια του.

Με πρόσχημα την ενημέρωση
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Ο Γεώργιος Χατζής γεννήθη-
κε στα τουρκοκρατούμενα Γιάν-
νινα το 1881και ολοκλήρωσε τις 
γυμνασιακές του σπουδές στην 
Ζωσιμαία Σχολή.

Εν συνεχεία φοίτησε στην Ια-
τρική Σχολή των Αθηνών αλλά 
αναγκάστηκε να διακόψει τις 
σπουδές του λόγω ανυπέρβλη-
των οικονομικών δυσχερειών 
και να επιστρέψει στην Ήπειρο, 
όπου, αρχικώς, εργάστηκε ως δά-
σκαλος στην Βούρμπιανη της Κό-
νιτσας. Την περίοδο αυτή, εκτός 
από την ενασχόλησή του με την 
ποίηση, ξεκινά την συγκέντρωση 
λαογραφικού υλικού.

Το 1909 ιδρύει στα Γιάννενα 
την εφημερίδα Ήπειρος και τρία 
χρόνια αργότερα λόγω της εθνι-
κής του δράσης καταδικάζεται σε 
ισόβια από τις τουρκικές αρχές. 
Θα σωθεί χάρη στην απελευθέ-
ρωση των Ιωαννίνων.

Θα συνεχίσει τους αγώνες του, 
αυτή την φορά για τον αλύτρωτο 
βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και 
θα διατελέσει γραμματέας του 
προέδρου της Επαναστατικής 
Επιτροπής Χρηστάκη Ζωγράφου. 

Το 1924 μαζί με τον Χρήστο 
Χρηστοβασίλη, την Ολυμπιάδα 
Μίνω, τον Γιωσέφ Ελιγιά, τον Χρή-
στο Σούλη και άλλους, ιδρύουν τον 
δραστήριο «Ηπειρωτικό Εκπαιδευ-
τικό Όμιλο», με στόχο την καθιέ-
ρωση της δημοτικής γλώσσας.

Το Πελλερέν είναι το φιλολογι-
κό ψευδώνυμο με το οποίο καθιε-
ρώθηκε ως λυρικός ποιητής αλλά 
και πεζογράφος.

Πέθανε από φυματίωση, μόλις 
σαράντα εννιά ετών στην Αθήνα, 
το 1930 και λησμονήθηκε, μάλ-
λον,  γρήγορα κι άδικα από συνο-
μήλικους και νεώτερους. 

Το μεγαλύτερο μέρος του έρ-
γου του βρίσκεται αθησαύριστο 
σε εφημερίδες και περιοδικά του 
μεσοπολέμου.

Το Μπιζάνι έπεσε! Και ο Ελληνικός Στρατός, τροπαιοφό-
ρος και λεοντόθυμος εκπορθητής του απορθήτου Μπι-
ζανίου, με τον Υψηλόν και μεγαλοφυά Αρχηγόν του, 

τον Διάδοχον του απ’ αιώνων, ονειροποληθέντος Μεγάλου 
Ελληνικού Θρόνου, από της Αυγής της αγιασμένης παρελ-
θούσης Πέμπτης 21ης Φεβρουαρίου, σας πατεί, σας κατέ-
χει, δορυάλωτα, κτήμα του πολέμου, έπαθλον αλησμονήτου 
αδράνειας, τίμιον λάφυρον επικού αγώνος, σας πατεί ελλη-
νικός στρατός, ω φίλτατα Γιάννινα!

Πόλις προσφιλής και πόλις πικραμένη, πόλις των πενθών 
και των δακρύων, πόλις των οδυρμών, και των βασάνων, 
πόλις βασανισμένη, σκλάβα των δημίων και των Νερώνων, 
αγνέ καϋμέ τόσων χιλιάδων διωγμένων και ταξειδεμένων 
Ηπειρωτών, φίλτατα χρυσά ωραία Γιάννινα, ο Διάδοχος του 
ελληνικού θρόνου, με τα νικηφόρα χέρια Του, από της 21ης 
Φεβρουαρίου, σας αφήρεσεν από το αιματοβαμένον μέτω-
πόν σας, τον ακάνθινον στέφανον μαρτυρίου πεντακοσίων 
ετών, και ο ελληνικός στρατός, σπα από προχθές τας πέδας 
και των οδυρμών σας!

Ω πόλις προσφιλής και πολυπικραμένη! Ποιος θα διηγη-
θεί την χαράν και τον ενθουσιασμόν σου επάνω εις τα μνή-
ματα των νεκρών πατέρων μας, να εξυπνήσουν και αυτοί, 
να χαρούν την αγίαν και ιεράν αυτή χαράν;

Πεντακόσια ολόκληρα χρόνια, πεντακόσια λυπημένα Χρι-
στούγεννα και πεντακόσια θλιβερά Πάσχα, Ηπειρώτης δεν 
εχάρη ψωμί που έτρωγε, και φαρμάκι του εγίνετο το νε-
ρόν εις τα χείλη, εφ’ όσον σε έννοιωθεν, Σένα, ω φίλτατη, 
και κλαμένη πόλις, φαρμακερά να δεήσαι ρις τον Εσταυρο-
μένων, να Σου λυπηθή τέλος παντων την αγωνίαν και τον 
θρήνον! Πεντακόσια ολόκληρα χρόνια, δεν έκλεισεν ειρηνικά 
τα μάτια του, κανένας προπαππός μας, και κανένας πατέ-
ρας μας δεν εχάρη πεντακόσια χρόνια τα παιδιά του… Τώρα 
ελυθερωμένον και αγαπητόν χώμα, εξύπνησε και ανάστησε 
τους αποθαμένους γονείς μας! Και εις ωραίαν και μεγάλην 
πομπήν, ωδήγησε, ω πόλις φίλτατη τας ψυχάς των πατέ-
ρων μας, με δάκρυα χαράς πλέον εις τα μάτια, να φιλήσουν 
τα χέρια του Υψηλού Ελευθερωτού και να εναγκαλισθούν 
τον γενναίον ελληνικόν στρατόν Σου!

Η κυανόλευκος, παίζει απαλά και υπερήφανος με τον 
θρασκιάν της Παμβώτιδος, επάνω εις το κάστρον, όπου οι 
Αλήδες, και οι Βελήδες σε εσταύρωσαν, πεντακόσια ολόκλη-
ρα χρόνια!

Και εγέλασαν τέλος πάντων και τα ιδικά σου χείλη, ω 
πόλις αγαπητή και πολυβασανισμένη!

Από την Αυγήν της 21ης Φεβρουαρίου, πόλις σεμνή που 
έκλαιεν όλος ο ελληνισμός και εθρηνούσαν οι Ηπειρώται –Γι-
άννινα ωραία, με το αιματωμένον μέτωπον και τους μωλω-
πισμένους κρατάφους, είσθε ελεύθερα και γελούμενα.

Ο αέρας σας, χαμογελάει ο ουρανός σας, απλούται εις 
γαλανόν αίνον τα σπίτια, κοιμούντια πλέον ήσυχα, με θύρας 

ανοικτάς και καρδιά σας, γελάει και υπερηφανεύεται! Εχα-
μογέλασαν τέλος πάντων και τα ιδικά μας χείλη!.

Στρατός ελληνικός, νικητής και ήμερος, λέων εις την μά-
χην και σεμνή παρθένος μετ’ αυτήν, κραδαίνων αήττητον 
χθες λόγχην εις το Μπιζάνι, και σήμερα, ευγενής και γαντο-
φόρων, πολιτισμένος στρατός, περιφερόμενος ευστολής εις 
τους δρόμους σας, εδίωξε και τον τελευταίον βασιβουζού-
κον και βανδάλον τούρκον ζαπτιέν., του οποίου, πέντε αι-
ώνας τώρα ησθάνθησαν οι πάπποι μας την αγριότητα, και 
του οποίου, επί τέσσερα έτη, από των στηλών τούτων εδιη-
γήθημεν, εις όλον τον πεπολιτισμένον Κόσμον τον βανδαλι-
σμόν και την ωμότητα!

Είσαι ελευθέρα και υπερήφανος δια την μητέρα Σου Ελ-
λάδα, ω κόρη βασανισθείσα και προσφιλής!

Διότι ο ελληνικός στρατός, σου φέρει δύο μεγάλα τρό-
παια, έπαθλα της αλώσεώς Σου –δύο τρόπαια, των οποίων 
όλοι οι Αιώνες θα ψάλλουν την Δόξαν:

Την νικηφόρον λόγχην και τον γαντοφόρον πολιτισμόν. 
Εις το Μπιζάνι, ήρως εδίωξε τον Τούρκον δια λόγχης. Εις τα 
Ιωάννινα, αμνησίκακος, ιπποτικός, γενναιόψυχος, ως αξίζει 
εις τους ευγενείς και τους γενναίους, ελησμόνησε παν άλλο, 
και ο ακάθεκτος λέων στρατιώτης του Μπιζανίου, ήμερος 
και αληθής χριστιανός και γενναιόκαρδος, Έλλην, επεδείξα-
το παραδειγαμτικής ευγένειαν και συμπάθειαν προς τας μυ-
ριάδας των παραδοθέτων Τούρκων αιχμαλώτων.

Και η καρδιά σας γελάει και υπερηφανεύεται, ω πόλις 
πολυπαθής και φιλτάτη!

Είσαι ελευθέρα πλέον!
Αναπνέεις ζης, κινείσαι, αισθάνεσαι ανέστης και συ! Ο 

Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου, δορυάλωτον σε κατέχει. Ο 
ελληνικός στρατός, χαίρεται τους δρόμους Σου!

Και συ, πόλις προσφιλής και φίλτατη, ελευθερωμένη πλέ-
ον από τα βασανιστήρια, χαμογελάς εις την κυανόλευκον, 
και η ψυχή Σου, τα βράδυα, όταν πλέον κοπάζουν αι ζητω-
κραυγαί και οι ενθουσιασμοί της αγαλλιάσεως, σκύβει εις τα 
μνήματα των νεκρών πατέρων μας, και ψιθυρίζει κάτι, που 
ειμπορεί ν’ αναστήση νεκρόν Ηπειρώτην και αποδώση ζωήν, 
και εις πεθαμένον Γιαννιώτην:

- Ο διάδοχος της Ελλάδος είναι στα Γιάννινα νικητής…
- Ο Ελληνικός Στρατός είναι μέσα στα Γιάννινα τροπαιο-

φόρος!..
- Τα Γιάννινα είναι ελεύθερα!...
Και οι τάφοι σου ζητωκραυγάζουν κι αυτοί:
-Ζήτω ο Κωνσταντίνος!…
Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός!…

Γ. Χατζής 

Ο εδώ τίτλος είναι δικός μας. Το ιστοροκό κείμενο πρω-
τοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ήπειρος (3/3/1913), με τίτ-
λο «Εχαμογέλασες». 

πόλις προσφιλής και πικραμένη

φτου ξελεφτερία



Επέσανε τα Γιάννενα! Όχι στο βάραθρο 
του εξαφανισμού, αλλά στην αγκαλιά της 
Ελευθερίας, στην αγκαλιά της Μητέρας 

Ελλάδος, που τόσο τα λαχταρούσε! Είναι πολύ 
μεγάλη ημέρα, αυτή η ημέρα που ελευθερώνε-
ται η ιδανική πόλη του Ελληνισμού, που υπήρ-
ξε Γολγοθάς του τριάντα ακέραια χρόνια.

Επέσανε τα Γιάννενα!
Και με την ηρωική τους πτώση στεφανώ-

νεται με αμάραντον στέφανο αθάνατης δό-
ξας όλος ο Ελληνικός αγώνας, που άρχισε από 
τα Μακεδονοθεσσαλικά σύνορα κι έφτασεν 
ως τον Στρυμόνα με την Ελασσώνα, με το Σα-
ραντάπορο, με τα Σέρβια, με τη Σιάτιστα, με 
την Κοζάνη, με την Βέροια, με την Νάουσα, με 
τα Γιαννιτσά, με την Θεσσαλονίκη και με την 
Χαλκιδική, κι ως τα πρόθυρα του Μοναστηρι-
ού, με τα Γρεβενά, με την Φλώρινα, με το Σό-
ροβιτς, με την Καστοριά και με την Κορυτσά…

Επέσανε τα Γιάννενα κι η πτώση των εσή-
μανε την τελική νίκη του Ελληνισμού εναντί-
ων του Τουρκισμού, του Σταυρού, εναντίων 
του Μισιφέγγαρου, του Πολιτισμού εναντίον 
του Βαρβαρισμού, του Φωτός εναντίον του 
Σκότους! Ας πανηγυρίσει απ’ άκρη σ’ άκρη ο 
ελεύθερος Ελληνισμός γι’ αυτή την μεγάλη Ελληνική νίκη, γι’ 
αυτήν την μεγάλη εκπλήρωση του χρυσότερου και του μα-
γικότερου ονείρου της Ελληνικής Φυλής.

Επέσανε τα Γιάννενα!
Τριάντα γενεές ήρθαν και παρήλθαν με αυτό το χρυσό 

όνειρο, να ιδούν ελευθερωμένα τα Γιάννενα, κι αυτό το χρυ-
σό όνειρο επιφυλάχτηκε από τη θεία Πρόνοια να το ιδούμε 
εμείς. Τι ευτυχισμένοι που είμαστε εμείς, οι αντιπρόσωποι 
τόσων γενεών, που απέθαναν με την ανεκπλήρωτη χρυσή 
ελπίδα να ιδούν στυλωμένων τον Σταυρό μας εκεί ψηλά στα 
κάστρα των Ιωαννίνων!

Επέσανε τα Γιάννινα! Δόξα και τιμή στον Στρατό μας, στα 
λεοντόθυμα και γενναιόκαρδα παιδιά της Ελλάδας μας, που 
επότισαν την Ηπειρωτική γη με το τίμιο κι ανεκτίμητο αίμα 
τους, που την έθρεψαν με τες ένδοξες σάρκες τους, και την 
έσπειραν με τα άγια κόκκαλα τους, για να ιδούμε εμείς σή-
μερα ελεύθερα τα Γιάννενά μας. Δόξα και τιμή στον μέλλο-
ντα Βασιλέα μας, τον δαφνηφόρον στρατηλάτη, που έχυσε 
την ψυχή του μέσα στα στήθια του Στρατού του για να τον 
κάνει ακατάβλητο μέχρι θανάτου!

Χαίρετε αθάνατα Γιάννενα, χιλιοτραγουδισμένα Γιάννε-
να, Γιάννενα ζυμωμένα με την δημοτική μας ποίηση, πανώ-
ρια και πολυπόθητη Πολιτεία, με τους μυροβόλους σας κή-
πους, με τα όμορφά σας Κάστρα, με τα πανώρια σας σπίτια, 
με την μαγευτική σας και καταγάλανη λίμνη, με το ζωγρα-

φισμένο Νησί, όπου άφησε την τελευταία 
του αναπνοή ο Αλή πασάς, ο τρομερός υιός 
της Χάμκως, με το Ντρίσκο σας, με το Μιτσι-
κέλι σας, με τον Πίνδο που έθρεψε τα μεγα-
λύτερα παλικάρια του Ελληνισμού, τους με-
γαλύτερους τυραννοκτόνους γίγαντας, τους 
ενδοξότερους Αρματωλούς και Κλέφτες, που 
πολεμούσαν την Τουρκιά χειμώνα-καλοκαί-
ρι, κι εθεμελίωσαν το αθάνατο και ιερό Έρ-
γον του Εικοσιένα!

Σκίρτησε από χαρά μέσα στο μνήμα σου, 
ώ τρισένδοξη και μεγάλη χορεία των Αρμα-
τωλών και Κλεφτών. Δίπλα και Μηλίωνη, 
Ζήντρο και Τσάρα Μπλαχάβα και Ζαχαρά-
κη Στάθα και Μπουκουβάλα, Βαλαώρα και 
Τζουβάρα, Κατσαντώνη και Καραϊσκάκη, Δι-
άκο και Οδυσσέα. Λαζαίοι και Κοντογιανναί-
οι, Μποτσαραίοι και Τζαβελλαίοι, Μαλαμαίοι 
και Νταγλαίοι, Γριβαίοι και Πανουργιάδες! 
Ελευθέρωσαν τα Γιάννινα!

Σκίρτησε από χαρά μέσα στο μνήμα σου 
ώ μεγάλη και τρισευλογημένη χορεία των 
μεγάλων Διδασκάλων του Γένους Μελετίου 
και Τσεχούλη, Μπαλάνου και Ευγενίου Βούλ-
γαρη, Ψαλίδα και Λάμπρου Φωτιάδη, Ασω-

πίου και Αραβαντινού, Σακελλαρίου και Μάναρη, ελευθερώ-
θηκαν τα Γιάννενα.

Σκίρτησε από χαρά μέσα στο μνήμα σου ώ ιερή χορεία 
των μεγάλων Ηπειρωτών πολιτικών Μάνθο και Νούτσο 
Ιγνάτιε και Κωλέττη, Θανάση Βάγια και Βασιλική! Ελευθε-
ρώθηκαν τα Γιάννενα.

Σκίρτησε από χαράν μεγάλη μέσα στο μνήμα σου ω αθά-
νατη λύρα του Βηλαρά και του Βαλαωρίτη, του Ζαλοκώστα 
και του Κρυστάλλη, ελευθερώθηκαν τα Γιάννινα.

Σκίρτησε από χαρά στο υγρό μνήμα σου ώ μαρτυρική χο-
ρεία της Κυρά Φροσύνης και των δέκα εφτά Γιαννιωτισών 
Κυράδων! ελευθερωθήκαν τα Γιάννενα.

Σκιρτήσετε από χαρά και σεις, ω αιματωμένες και πανί-
ερες σκιές των πεσόντων στην Κιάφα και στην Φιλιππιάδα, 
στην Πρέβεζα και στο Γκρίμποβο, στα Πέντε Πηγάδια και 
στα Πεστά, στο Αυγό και στην Αετοράχη, στα Λεσσιανά και 
στον Άι Νικόλα και στο αιματόβαφο σαρκοθρεμμένο κοκκα-
λοσπαρμένο μαύρο Μπιζάνι! Έπεσαν τα Γιάννενα! Ελευθε-
ρώθηκαν τα Γιάννενα κι όλη η Ήπειρο! Εξεπληρώθηκεν ένας 
μεγάλος πόθος του Ελληνισμού.

Έπεσαν τα Γιάννενα!
Ελευθερώθηκαν τα Γιάννενα!
Χαίρετε Γιάννενα!

Χρήστος Χρηστοβασίλης
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις, (23/2/1913).

Επέσανε τα Γιάννενα 

5φτου ξελεφτερία

Ο Χρήστος Χρηστοβασίλης 
γεννήθηκε στο Σουλόπουλο Ιω-
αννίνων μεταξύ των ετών 1855-
1862 όπου έλαβε και την εγκύ-
κλιο μόρφωση. Γιος του κτηματία 
Αναστάσιου Βασιλείου κι εγγονός 
του Χρήστου Βασιλείου (από 
όπου και το ψευδώνυμό του) συ-
νέχισε τις σπουδές του στο σχο-
λαρχείο Ζίτσας, την Ευαγγελική 
Σχολή Σμύρνης και στο Σουλτα-
νικό Λύκειο Κωνσταντινουπό-
λεως. Το 1878 συμμετείχε στην 
επανάσταση των Χειμαρριωτών 
στο Λυκούρσι και στην συνέχεια 
κατέφυγε στην Θεσσαλία, όπου 
και εργάστηκε στα κτήματα του 
Χρηστάκη Ζωγράφου. Τον Αύ-
γουστο του 1881 θα υποδεχθεί 
στα Τρίκαλα τον ελληνικό στρατό, 
απαγγέλοντας  στον Μητροπολι-
τικό ναό το ποίημά του «Αδέλφια, 
καλώς ήρθαταν».

Το 1882 επέστρεψε στο χωριό 
του, όπου και παντρεύτηκε. Δυο 
μόλις ημέρες μετά τον γάμο του 
συνελήφθη, φυλακίστηκε και κα-
ταδικάστηκε σε θάνατο. Δραπέ-
τευσε κι επέστρεψε στην Θεσσα-
λία. Το 1895 κατέβηκε στην Αθήνα 
όπου υπηρέτησε συστηματικότε-
ρα μαζί με την λογοτεχνία και την 
δημοσιογραφία. Το1897 πολέμη-
σε ηρωικά στα Πέντε Πηγάδια.

Το 1899 εμφανίστηκε ως δι-
ηγηματογράφος συμμετέχονας 
στον λογοτεχνικό διαγωνισμό 
της Ακροπόλεως. Τον Μάρτιο του 
1913 εγκαταστάθκε στα απελευ-
θερωμένα Ιωάννινα, διορίστηκε 
διοικητής του Αργυροκάστρου 
κι εκπροσώπησε τον νομό Ιωαν-
νίνων στο Εθνικό Κοινοβούλιο 
(1926, 1935). Το 1923 εξέδωσε 
την δισεβδομαδιαία εφημερίδα 
Ελευθερία, την οποία και υπη-
ρέτησε μέχρι τον θάνατό του 
(21/2/1937), μέρα κατά την οποία 
τα Γιάννινα εόρταζαν την 24η 
επέτειο απελευθερώσεώς τους.



αναγνώσεις
Κώστας Βάρναλης, Άπαντα τα ποιητικά (1904-
1973), Κέδρος 1915 

Θεωρώ τις συγκεντρωτικές εκδόσεις ποιη-
μάτων μια ευλογία. Παρέχεται η δυνατότητα 
να έχεις με τη μια, κατά το δυνατόν, ολόκληρο 
το ταξίδι (καλό ή κακό άσχετο) ενός ανθρώπου 
στα χέρια σου και να μετράς όλες τις (εμφανείς) 
πορείες και τις πτυχές του. Δεν είναι λίγο. Είναι 
ευλογία. Σκέφτομαι, μάλιστα, πως η θέα ενός 
ταξιδιού είναι αυταξία. Όταν αυτό αφορά στην 
ποίηση σύγχρονου ποιητή, τότε τα πράγματα 
μοιάζουν απλά. Η  προσλαμβανόμενη ύλη αφο-
μοιώνεται δίχως (αισθητικά ή άλλα) εμπόδια. 
Όμως, όταν η έκδοση αφορά σε ποίηση «ξε-
περασμένη» πια στη μορφολογία, στο λεκτικό, 
στα θέματά της; Ποια η βαθύτερη αξία και το 
νόημα μιας συγκεντρωτικής έκδοσης εν γένει 
του «παλιού»; Το μουσειακό του πράγματος 
μπορεί να φαίνεται ένας επαρκής… «εγκυκλο-
παιδικός» λόγος, όμως είναι εξόχως στείρος και 
εν τέλει απωθητικός. Εύλογα και με το δίκιο του 
κάποιος θα υπερασπιζόταν μια τέτοια προσπά-
θεια λέγοντας, σύμφωνος με τον Πίνδαρο, ότι 
από τα πάτρια ξεκινά κανείς αν θέλει να έχει 
βάσεις ισχυρές, λόγο ριζωμένο, αίτημα με γνώ-
ση. Ότι το μέλλον εκκινεί με το βηματισμό του 
παλιού, αν θέλει να καινοτομήσει μετά λόγου 
γνώσεως και πρωτοποριακά. Μα, επιτέλους, 
αρκούν μόνον αυτά για να δικαιολογήσουν την 
επαναφορά του παλιού; Μπορεί ποτέ να απο-
τελούν το βαθύτερο λόγο ύπαρξής του και συ-
νάμα το λόγο του ζωτικού ενδιαφέροντός μας 
προς αυτό; Κατηγορηματικά όχι, διότι αλλιώς 
θα ήταν σαν να μουμιοποιούσαμε ζώσες μορ-
φές ζωής υβρίζοντας το ζωντανό ρυθμό της 
Ποίησης, της Ζωής, του Κόσμου. 

Τότε; Ας δώσω έναν ουσιώδη, νομίζω, λόγο 
γιατί οφείλει να μας αφορά η επανέκδοση του 
«παλαιού». Η Ποίηση, όπως και η ίδια η Ζωή, 
αφορά σε ζώντες. Η Ποίηση γίνεται μέσα στη 
Γλώσσα. Και η Γλώσσα αφορά πάντοτε στο 
Ζωντανό και Ζέον. Σε ζωντανή και σπαργώσα 
«ύλη», που αρέσκεται να ξεγλιστρά από τις μύ-
ριες παγίδες που η Γλώσσα της στήνει για να τη 
συλλάβει. Με κάποιο τρόπο, ωστόσο, πρέπει να 
συλληφθεί το άρρητο μέσα στη Γλώσσα, έστω 
και μη ουσιωδώς ή τελεσίδικα συλλαμβανόμενο 
με τρόπο άμεσο αλλά έμμεσο. Αυτό, όμως, είναι 
αρκετό για τ’ ανθρώπινα.Το έπραξε η Ποίηση και 
οι λειτουργοί της από τον Αρχίλοχο ακόμη, τον 
Αλκαίο και τη Σαπφώ μέχρι τις δημοτικιστικές ή 
άλλες «εκτροπές» ενός Σικελιανού ή τους καθα-
ρολογικούς λογοτεχνικούς «αναχρονισμούς» 

της γλώσσας του Εμπειρίκου, λόγου χάρη. Κι 
αυτή η άγρα (όπως και η άγρα ζωής…) σημα-
τοδοτεί μια γλωσσικήν αναρχία και όχι έναν 
γλωσσικό (ή άλλον τινά…) κομφορμισμό, όπως 
δυστυχώς συχνά πράττουν διάφοροι ποιητές 
(και άλλοι θηρευτές…), επιλήσμονες αυτού του 

αναρχικού κανόνα άγρας ζωής με όπλο όλη τη 
Γλώσσα. Έτσι, όταν το παιχνίδι γίνεται ζωντανό 
και αφορά σε ζώντες, ενδιαφέρει τα μέγιστα, αν 
πρόκειται με ένα χ συγκεκριμένο αγκίστρι (ανυ-
πότακτο σε (ποιητικές ή άλλες) στεγανοποιήσεις 
πάντα…) να αγρευθεί η Ζωή και το άρρητο στο 
εκάστοτε παρόν, ο βαρναλικός (και όχι μόνον 
φυσικά) τύπος «αψηλά» και όχι (κομφορμιστι-
κά) «ψηλά», «πιοτί» και όχι «ποτό», «εφτυχήσει» 
και όχι «ευτυχήσει», «εβωδά» και όχι «ευωδά ή 
ευωδάει», «αμπόδισμα» και όχι «εμπόδισμα», 
«απάνου» και όχι «απάνω», «βάλτηκε» και όχι 
«βάλθηκε», «αβγή» και όχι «αυγή». Νομίζω 
πως γίνομαι αντιληπτός. Αν αυτά τα «αναρχι-
κά», στον εκάστοτε γλωσσικό καθωσπρεπισμό 
μας…, γλωσσικά στοιχεία απαιτεί η Ποίηση και 
η Γλώσσα για να κατεβάσει ή να ανεβάσει, από 
τους χθόνιους κρυψώνες, του το Άρρητο, τότε 
ας αφεθεί ολόκληρο το φθογγολογικό πεδίο της 
ανοιχτό προς εκμετάλλευση του Παρόντος. Και 
αυτός είναι ο λόγος, κρίνω, που έχουμε απόλυ-
τη ανάγκη να εντρυφούμε στο πώς διατάχθη-
κε η άγρα του ζώντος στο παρελθόν : εδώ από 
τη βαρναλική γλώσσα. Οτιδήποτε άλλο πέραν 
αυτής της γλωσσικής (και όχι μόνον…) θέασης, 
μοιάζει συμβατικό, στείρο, μουσειακό, ανόητα 
καθαρολογικό, καθωσπρέπει. Όχι πνευματικά 
και ζωογόνα αλήτικο… 

Φυσικά, υπάρχουν και εκείνοι που (καθόλα 
νομίμως) δεν είναι κυνηγοί, ούτε και επιζητούν 
μια Χ έκφραση ενός Χ πράγματος. Αυτοί επιζη-
τούν, κυρίως, το ποσοστό συγχρονικότητας σε 
μιαν επαναφορά του παλαιού, ως θεμελιώδες 
κριτήριο καταξίωσης μιας συγκεντρωτικής έκ-
δοσης. Δεν έχουν παρά να κοιτάξουν π.χ. στις 
σελ. 320 (φασισμός), 40 (πανοικονομισμός), 361 
(ιστορία των …νικητών), 400 (ο παροντικός 
μας φασισμός…), 455 (Ελλάδα και... δημοκρα-
τία), 456 ή 467 (λογής δοσιλογισμός και Κουί-
σλινγκ…), 468 (δουλεία και κοινωνικά αδιέξοδα), 
499 (υπαρξιακή σιχαμάρα), 514 (εθελοδουλεία 
κι αλλοτρίωση), 520 (αυτοκρατορία…). Η προ-
σπάθεια, λοιπόν, επανέκδοσης του Βάρναλη 
από τις εκδόσεις Κέδρος είναι απολύτως αξιέ-
παινη με την εξής όμως σημαντική, θεωρώ, επι-
σήμανση : ΚΑΜΙΑ ορθογραφική μεταβολή του 
κειμένου, ΟΧΙ κατάργηση της βαρείας, ΚΑΜΙΑ 
αλλαγή των ορθογραφικών («εξεζητημένων 
για την εποχή μας» σελ. 523) τύπων.

Ας θυμηθούμε, με τρόμο…, τις επεμβάσεις 
«ομαλοποίησης» της γλώσσας των δημοτικών 
τραγουδιών κάποτε…

                 
Στάθης Κομνηνός 
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Απευθείας ανάθεση

Θεματάκια προέκυψαν αυτή την εβδομάδα  
με τις απευθείας αναθέσεις για τα «χοτ-σποτ». 
Κανένα θέμα ανταπαντά η Κυβέρνηση.

Το θέμα όμως είναι ποιος ακόμη πιστεύει 
αυτά που λέει η κυβέρνηση;

Έτσι, δεν μας αρέσει

Άκομψο τηλεοπτικό αγώνα κάνει η Άμστελ 
για να μας πείσει ότι είμαστε τόσο μαλάκες, 
που ούτε μια μπύρα της προκοπής δεν 
μπορούμε να φτιάξουμε. Αν, εντέλει, θα 
τα καταφέρει δεν το γνωρίζουμε αλλά όλα 
είναι πιθανά στην χώρα που οι (τηλεοπτικοί) 
μάγειρες, διαφημίζουν αδιαμαρτύρητα τα 
πιάτα από τα... λιντλ.

Ο θάνατος ως θέαμα Ι

Αλήθεια δεν ξέρουμε τι νόημα έχουν αυτές 
οι,  κατά τα λοιπά ευρωπαϊκές, περφόρμανς. 

Καλή (και κυρίως ανέξοδη) η προοδευτική βε-
βαίως, βεβαίως αγαπολογία αλλά πολύ φο-
βόμαστε ότι δεν βοηθά όσους έχουν την ανά-
γκη μιας πραγματικής συνδρομής. Είναι που 
όταν απουσιάζει η πολιτική, περισσεύουν τα 
(κακά) θεάματα. Μήπως και λησμονήσουμε 
ότι το τελαυταίο κατόρθωμά μας είναι ότι γί-
ναμε τσιράκια του ΝΑΤΟ, που αφού εκρίζωσε 
(κι ακόμη εκριζώνει) πολιτισμούς και πληθυ-
σμούς, έρχεται να περισώσει τους ναυαγούς 
του! Κι εμάς μέχρι εκεί η «αλληλεγγύη» μας: Να 
φωτογραφιζόμαστε με τα σωσίβιά τους.

Ο θάνατος ως θέαμα ΙΙ

Όσα  ακολούθησαν τον θάνατο του τρα-
γουδοποιού Παντελή Παντελίδη θα πρέπει 
για διάφορους λόγους, νομίζουμε, να γίνουν 
αντικείμενο μιας σοβαρής ψυχιατρικής προ-
σέγγισης. Ο χαμός ενός νέου ανθρώπου εν 
προκειμένω δεν είναι μια μελέτη θανάτου αλλά 
ένα θέαμα. Κι όσοι, με οποιαδήποτε τρόπο 
κι οποιοδήποτε πρόσχημα συμμετέχουν σε 
αυτό το θέαμα δεν τιμούν την μνήμη κανενός. 
Κερδίζουν λίγη δημοσιότητα με τον πιο αξιο-
κατάκριτο τρόπο.

Τσου ρε Λαλάκηδες

Ο Λάκης Λαζόπουλος είναι ένας ταλα-
ντούχος άνθρωπος. Αλλά δεν είναι ούτε ο 
πρώτος ούτε ο τελευταίος ταλαντούχος που 
σπαταλά το ταλέντο του. Αλλά δεν ήταν ποτέ 
του γούστου μας. Τα αστειάκια με τις πορδές 
που χειροκροτούσε η γαλαρία απευθύνονταν 

σ’ ένα κοινό που ντρεπόταν να ομολογήσει 
πόσο του άρεσε ο έτερος χαρισματικός της 
τηλοψίας μας, ο Σεφερλής – αλλά αυτός δεν 
είχε «κείμενο». Ενθουσίαζε την πλέμπα αλλά 
δεν είναι «έντεχνος» και καθεστωτικός όπως ο 
Λάκης. Η γαλαρία όμως είναι αχάριστη. Στην 
πρώτη στραβή έπεσε να τον φάει. Τι να σου 
κάνει μια «συγγνώμη» στην χώρα που όλοι 
–ως γνωστόν– σέβονται τα άτομα με κινητικά 
προβλήματα; Ο Λάκης φταίει λ.χ. που είναι 
πάντοτε κατηλειμένες από αρτιμελείς οι θέσεις 
στάθμευσης των αναπήρων; Ο Λάκης κι όχι 
οι λαλάκηδες;

Οι ανάπηροι άνθρωποι

Οι νεοναζί βεβηλώνουν εβραϊκά νεκρο-
ταφεία, ενώ οι δικοί μας «αντιεξουσιαστές» 
τα βάζουν με τον Παλαμά και τον Άγνωστο 
Στρατιώτη. Είναι που οι νεκροί είναι βολικοί.

Δεν διαμαρτύρονται, που μια δράκα κωλό-
παιδα, που αγνοούν και τον Παλαμά και τους 
γνωστούς κι άγνωστους πεσόντες της πατρί-
δας βανδαλίζουν, όχι τα μάρμαρα αλλά αυτά 
που τα μάρμαρα συμβολίζουν. 

Από την άλλη δεν γίνεται να κατηγορείς κά-
ποιον για την αναπηρία του. Αυτά τα παιδιά 
είναι λειψά. Δεν τους λείπει η ρίζα. Τους λείπαι 
η δροσιά της. Γι’ αυτό και τους στενεύει το 
ρούχο που φορούν. Δεν μπορούν να αγαπή-
σουν. Γι’ αυτό και προτιμούν να τα βάζουν με 
τους νεκρούς. Είπαμε. Οι νεκροί είναι βολικοί. 
Δεν διαμαρτύρονται. 

Το πραγματικό  πρόβλημα όμως είναι πως 
δεν διαμαρτύρονται και οι ζωντανοί. Είναι αυ-
τοί που άφησαν άταφους τους νεκρούς και 
«σκανδαλίζονται» για τις ασχήμιες των «παι-
διών» τους, που πλάστηκαν από αυτό που 
τους περιβάλλει. Κι αυτό που τους περιβάλλει 
είναι η παντελής αδιαφορία για τον δημόσιο 
χώρο και η απουσία αξιών που υπερβαίνουν 
την ατομικότητά τους.  Γι’ αυτό και, κατεξοχήν 
απολιτικοί, δεν συγκινούνται από αυτό που 
τους περιβάλλει αλλά από αυτό που τους 
αφορά.

Με όσα γκατζετάκια κι αν μπουκώσουμε τις 
άδειες τους ζωές, το κενό χάσκει.

Πιπέρι στο στόμα 
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ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Αυτά που ξέρατε «οι κακοί είναι 

στην φυλακή», να τα ξεχάσετε. 
Αποφυλακίστηκε κι ο Ρουπακιάς.

Υπάρχουν πάντως και καλοί 
«μπάτσοι», όπως ο κ.  Σφακιανά-
κης. Μερικές φορές τόσο καλοί, 
που αν τους μεταθέσουν, δεν 
«δουλεύει» η υπηρεσία τους.

Μπερδεύτηκαν οι επανα-
στάτες νεολαίοι των βορείων 
προαστίων. Δεν τους πήγαινε 
καλά να είναι με τα ΜΑΤ αλλά 
ούτε και με τους «βλάχους» που 
διαδήλωναν στην Αθήνα. 

Βαρυσήμαντος δήλωση: «όχι 
εκλογές» είπε η Φώφη Φώτοσοπ 
-Γεννηματά και με το δίκιο της − 
μπαίνει δεν μπαίνει στην Βουλή 
το κόμμα.

Από κοντά κι ο κυρ-Σταύρος, 
που δεν αποκλείει την σύμπραξη 
νε το υπόλοιπο ΠΑΣΟΚ − το όλον 
ΠΑΣΟΚ, βλέπετε, στεγάζεται στην 
Κυβέρνηση.

Καλοβλέπουν μέχρι και τον 
Λεβέντη στην Κουμουνδούρου 
αλλά αυτός τους εγκαλεί ως 
ασόβαρους!

Αυξάνεται η ανεργία, παρά 
τους συνεχείς διορισμούς λαϊκών 
αγωνιστών.

Για λόγους που όλοι αγνοούν 
η κρατική ραδιοτηλεόραση έχει 
τόσους εργαζόμενους όσα όλα μαζί 
τα ιδιωτικών συμφερόντων μέσα.

Βεβαίως να παρηγορηθούμε 
κομματάκι ενθυμούμενοι ότι 
οι βλαμμένοι δεν ευδοκιμούν 
αποκλειστικώς στα μέρη μας. Ο 
Ντόναλντ Τράμπ είναι υποψήφιος 
Πλανητάρχης!

Δεν γνωρίζουμε βεβαίως 
τα αποτελέσματα των εκλογών 
αλλά καλό δεν το λες, ότι τον 
ακολουθούν τόσοι άνθρωποι!

Αφού η Μητρόπολη παράγει 
τέτοια πολιτικά αναστήματα, δεν 
είναι να απορείς που εδώ έχουμε 
τέτοιους και τόσους λεβέντες. 

Πρόσφατα ακούσαμε τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λέει 
πως υπάρχει σοβαρή σκέψη για την κα-
τάργηση της κυκλοφορίας του χαρτονομί-
σματος των 50 ευρώ. Ταυτόχρονα  και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ο πρώην γραμματέας 
Κεφαλαίου Λάρυ Σάμερς με άρθρο του 
στην Washington Post τάχθηκε υπέρ της 
κατάργησης του  χαρτονομίσματος των 
100 δολαρίων.

Έγκυροι οικονομολόγοι και τραπεζικοί 
κύκλοι ενώνουν τις φωνές τους υπέρ της 
σταδιακής εξάλειψης των μετρητών. Η δι-
καιολογία είναι πάντα η ίδια: τα μετρητά 
χρησιμοποιούνται μόνο από τρομοκράτες 
και εμπλεκόμενους σε οικονομικά εγκλή-
ματα. Ο Σάμερς επικαλείται μια έρευνα 
του Χάρβαρντ με τίτλο: «Δυσκολεύοντας 
την δουλειά των κακών: μελέτη για την κα-
τάργηση των μεγάλων χαρτονομισμάτων». 
Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως χωρίς 
την δυνατότητα χρήσης χαρτονομισμάτων, 
τα άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες 
δραστηριότητες, οι «κακοί», θα αντιμετω-
πίσουν μεγαλύτερες δυσκολίες αλλά και 
ρίσκα αποτυχίας. Η κατάργηση δηλαδή 
των μετρητών θα κατέστρεφε το ίδιο το 
μοντέλο εργασίας τους. 

Όλα αυτά είναι κωμικά κι ανόητα. Το 
έγκλημα υπάρχει από τότε που υπάρχει η 
ανθρωπότητα. Υπήρχε πριν από τα μετρη-
τά και θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα κι 
αν αυτά σταματήσουν να κυκλοφορούν. 
Ακόμα πιο παράδοξο όμως είναι ότι όλες 
οι χρεοκοπημένες κυβερνήσεις είναι τόσο 
απελπισμένες για οικονομική ανάπτυξη, 
ώστε υπολογίζουν τα έσοδα από τις παρά-
νομες δραστηριότητες (διακίνηση ναρκωτι-
κών, πορνείας κ.ά) στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν τους! Άρα, αφού τα συγκεκριμένα 
έσοδα μπορούν να είναι μόνο «μετρητά», 
ο περιορισμός των μετρητών, καταλήγει 
στον περιορισμό του ΑΕΠ!

Τι κρύβεται όμως πίσω απ’ όλα αυτά; 
Γιατί ξαφνικά τόσο μεγάλη συζήτηση και 
κινητικότητα για να καταργηθεί ένα μέσο 
που χρησιμοποιείται και για εγκληματικές 
δραστηριότητες αλλά μόνο από ένα μικρό 

ποσοστό του πληθυσμού;
Τα μετρητά είναι η Αχίλλειος

πτέρνα του οικονομικού συστήματος.
Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως 

έχουν διατηρήσει χαμηλά επιτόκια, σχεδόν 
μηδενικά για οχτώ περίπου χρόνια. Και πα-
ρότι έχουν δημιουργήσει τεράστιες φού-
σκες και υπέρογκα χρέη οι πολιτικές τους 
δεν αποδίδουν. Ειδικά στην Ευρώπη, η 
απόπειρα για επανεκκίνηση της οικονομίας 
(με ταυτόχρονο ζήτημα τον πληθωρισμό) 
έχει αποτύχει. Και βλέποντας πως αυτή η 
πολιτική δεν αποδίδει, η λύση που προκρί-
νουν  είναι... η συνέχιση της προσπάθειας 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο!

Τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυτή τη στιγμή 
είναι μηδενικά. Της Ιαπωνίας επίσης. Και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες τα μηδενικά επι-
τόκια είναι υπό σκέψη. Δεν έχουν άλλη επι-
λογή: η αύξηση των επιτοκίων θα οδηγού-
σε σε βέβαιη χρεοκοπία τις κυβερνήσεις και 
θα απέκλειε κάθε πιθανότητα οικονομικής 
ανάκαμψης. Για όσο διάστημα η παγκόσμια 
οικονομία είναι αδύναμη, οι κεντρικές τρά-
πεζες δεν έχουν άλλη δυνατότητα παρά να 
ρίξουν τα επιτόκια σε ακόμη πιο χαμηλά 
επίπεδα. Με αυτό το δεδομένο τα αρνητικά 
επιτόκια θα είναι η χαριστική βολή για το 
οικονομικό σύστημα. Αργά ή γρήγορα, αν 
οι τράπεζες υποχρεωθούν να πληρώσουν 
τα μεταξύ τους τεράστια αρνητικά επιτό-
κια αλλά και τα αντίστοιχα στις κεντρικές 
τράπεζες, οι οποίες θα αναγκαστούν να 
μετακυλήσουν τα ίδια αρνητικά νούμερα 
στους πελάτες τους. Πολλές τράπεζες ήδη 
το κάνουν, ειδικά σε μεγάλους καταθέτες. 
Το έχουμε δει να συμβαίνει στην Ευρώπη. 
Μερικές τράπεζες χρεώνουν τους πελάτες 
με αρνητικά επιτόκια στις αποταμιεύσεις 
και σε ορισμένες περιπτώσεις πληρώνουν 
πελάτες για να δανειστούν χρήματα!

Είναι μια καθαρή τρέλα. Από ένα ση-
μείο και μετά κανείς λογικός άνθρωπος 
δεν θα εμπιστεύεται τα χρήματά του στο 
τραπεζικό σύστημα. Ο κόσμος θα συνειδη-
τοποιήσει ότι είναι πιο συμφέρον να κρα-
τάει τα χρήματά του στο στρώμα. Σαφώς 
δεν θα τα τοκίζει αλλά θα απαλλαγεί από 

τα έξοδα τραπεζικών λογαριασμών. Ένα 
παράδειγμα: ένας τραπεζικός λογαριασμός 
200.000$ με αρνητικό επιτόκιο 1%, αφή-
νει στην τράπεζα 2.000$ κάθε χρόνο. Είναι 
ολοφάνερα πιο λογικό και συμφέρον να 
αγοράσει κάποιος ένα χρηματοκιβώτιο και 
να κρατήσει τα χρήματά του στο σπίτι. 

Το πραγματικό πρόβλημα ότι οι τράπε-
ζες δεν έχουν χρήματα. Δεν υπάρχει αρ-
κετό χρήμα σε ολόκληρο το τραπεζικό σύ-
στημα για να καλύψει, να πληρώσει, έστω 
και ένα μικρό τμήμα, των τραπεζικών κα-
ταθέσεων. Ακόμα πιο σημαντικό: οι τράπε-
ζες σε Ευρώπη και Αμερική παρουσιάζουν 
μεγάλη έλλειψη ρευστότητας. Επενδύουν 
το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων σε 
μακροπρόθεσμα δάνεια ή τραπεζικά προϊ-
όντα αμφιβόλου αξίας και απόδοσης όσο 
και αν αυτό φαίνεται ηλίθιο.

Πολλές τράπεζες αρχίζουν ήδη να 
συμμετέχουν σε μια πολύ σοβαρή στροφή 
στους ισολογισμούς τους, αφήνοντας σε 
αναμονή τα προς πώληση ομόλογα. Είναι 
ένα λογιστικό τρικ με σκοπό να κρύψουν 
τις απώλειες στα χαρτοφυλάκια των δικαι-
ούχων. Αυτό όμως σημαίνει ότι διαθέτουν 
πολύ μικρότερη ρευστότητα από αυτή που 
απαιτείται για να υποστηρίξουν τις αναλή-
ψεις των πελατών τους.

Η παράπλευρη απώλεια λοιπόν των αρ-
νητικών επιτοκίων είναι ότι ο κόσμος ωθεί-
ται στο να κρατά τα χρήματα του εκτός των 
τραπεζών. Μια αυξανόμενη τάση σε ανα-
λήψεις θα έκανε το τραπεζικό σύστημα να 
καταρρεύσει. Οι τράπεζες δεν θέλουν αυτό 
να συμβεί. Αφού όμως δεν έχουν άλλη επι-
λογή παρά την συνέχιση αυτής της πολιτι-
κής, η μόνη εναλλακτική που έχουν είναι η 
κατάργηση των μετρητών και η υποχρέω-
ση του καταναλωτή να κρατάει τα χρήματά 
του εντός του σύστηματος.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια νέα 
μορφή κεφαλαιακού ελέγχου, για ένα μα-
σκαρεμένο κάπιταλ κοντρόλ, που μέρα με 
την μέρα έρχεται ακόμη πιο… κοντά μας.

Τάιλερ Νράρντεν
απόδοση για το φτου ξελεφτερία:

Ιωάννα Λιακοπούλου

BAN CASH
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