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ΤΟΝ προσφάτως αποθανόντα Λε-

ωνίδα Κύρκο, είχα πάψει να τον

θαυμάζω και να τον υπολαμβάνο-

μαι πολιτικά, από το 1989 και τότε

που μαζί με τον Φλωράκη συν ερ-

γάστηκαν με τον Μητσοτάκη συγ-

κυβερνώντας για ένα φεγγάρι και

αφήνοντας ως ανάμνηση των ου-

δόλως τιμητικό όρο των "Κυρκο-

φλωράκηδων".

ΩΣΤΟΣΟ, δεν είναι η δική μου

γνώμη αυτή που μετρά, αλλά

τόσων άλλω ν, υποκριτών και μή,

οι οποίοι έπλεξαν εγκώμια και

έγραψαν ύμνους μόλις αγγέλ-

θηκε ο θάνατος του Κύρκου

εξαίροντας την πολιτική

προσωπικότητα και το

ήθος του θανόντος. Μεταξύ

αυτών και ο αρθρογράφος

της Ελευθεροτυπίας , που

αναπαρήγαγε το τελευταίο

λακωνικό και αποχαιρετιστήριο

γραφτό του Λεωνίδα Κύρκου, στο

οποίο εκφράζεται η συντριβή τού

γράφοντος για το Κόκκινο Αστέρι

του Κρεμλίνου που έσβησε βου-

τηγμένο στη βία, το ψέμα και την

ντροπή. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο

Κύρκος ουδέποτε έπαψε να είναι

ιδεολογικά κομμουνιστής, έστω

και πικραμένος. Σ' αντίθεση με τον

δικός μας κ. Γιώργο Γκότση, που

δεν βλέπει το σβήσιμο του ΚΟΚΚΙ-

ΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ, αλλά βλέπει μόνο

πως ο κομμουνισμός θα επανέλθει

αναπόφευκτα δριμύτερος και θα

επικρατήσει, ούτως ή άλλως (!)

ΤΗΝ άποψη αυτή μπορεί και να

ητν συμμεριστεί κανείς βλέποντας

τα κατορθώματα όχι του φιλελεύ-

θερου καπιταλισμού, αλλά της αδη-

φαγίας που τον συνοδεύει μ' απο-

τέλεσμα την συσσώρευση του

πλούτου όλο και σε μικρότερα πο-

σοστά του πληθυσμού, ενώ τα πο-

σοστά της φτώχειας όλο και

μεγαλώνουν.

ΑΣ δούμε όμως το τελευταίο ποι-

ητικό γραπτό του Κύρκου, που

έδωσε την αφορμή για να διατυ-

πωθούν τα ανωτέρω.
«Φεύγω.

Ζήσαμε, η γενιά μου -
μια συναρπαστική περιπέτεια.

Γνώρισα από κοντά τη φτώχεια,
τους κατατρεγμούς, τη φρίκη.

Αλλά σε διαλείμματα
και τη χαρά.

Κι έβαλα το λιθαράκι μου
στον αγώνα για το φως,

το δίκαιο
και την Ανθρωπιά.

Ενοιωσα συντετριμμένος
όταν έσβησε το κόκκινο

αστέρι
στην κορυφή του Κρεμλίνου

βουτηγμένο στη βία, το ψέμμα
και την ντροπή.

Αλλα πίστεψαν οι άνθρωποι,
άλλα λάλησαν οι προφήτες.

Οπως άλλος ήταν ο Σοσιαλισμός».

ΟΜΩΣ οι άνθρωποι είναι ΑΝΘΡΩ-

ΠΟΙ, Λεωνίδα και αν είναι καλοί και

σωστοί, ικανοί και δίκαιοι σε όποια

κομματική ιδεολογία κι' αν ανήκουν

ως κυβερνήτες, υπουργοί, πρωθυ-

πουργοί, ή βουλευτές το καλό και το

σωστό θα πράξουν. Αν είναι σκάρτοι

με όποιο σοσιαλοκομμουνιστικό κα-

θεστώς κι' αν ανέβουν, όχι το σύ-

νολο, αλλά την πάρτι τους θα

κοιτάξουν να βολέψουν και - το πολύ

- πολύ και τα συμφέροντα του του

"πάρτι" να προασπίζουν αφού μ'

αυτό προασπίζονται και τα δικά τους.

ΑΠ' ΟΣΑ έχω διαβάσει και

άκουσα ως τώρα από το στόμα φα-

νατικών υλιστών, σύμφωνα με την

θεωρία του Μπιγκ Μπαν, την

οποία οι ίδιοι ασπάζονται με

πάθος,, ένα μόριο ύλης, ένα σκου-

πίδι δηλαδή, που βρέθηκε μέσα

στο χάος "εξερράγη"... γιατί έτσι του κάπνισε

και από την έκρηξη αυτή δημιουργήθηκαν τα

πάντα - συμπεριλαμβανομένων και πάντων

ημών!

ΤΩΡΑ διαβάζω

ότι στο ΔΙΑ-

ΣΤΗΜΑ κυκλοφορούν εκατομμύρια σκουπί-

δια που δημιουργήθηκαν από τα ανθρώπινα

εξωατμοσφαιρικά ταξίδια, τις αστρικές μας

αποστολές και τις διαστημικές μας εγκατα-

στάσεις.

"ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στα υλικά που βρίσκονται σε
τροχιά στο διάστημα συμπεριλαμβάνονται από
μικροσκοπικά κομμάτια οχημάτων μέχρι ολό-
κληρα τμήματα πυραύλων και παροπλισμένοι

δορυφόροι και πολλά από αυτά συγκρούονται
μεταξύ τους και δημιουργούν ανησυχίες , γιατί
σύμφωνα με την αναφορά του Εθνικού Συμβου-
λίου Έρευνας (National Research Council),
μπορούν να προκαλέσουν μοιραίες ζημιές σε

διαστημόπλοια, ή να καταστρέψουν πολύτιμους
δορυφόρους.

ΔΥΟ περιστατικά λειτούργησαν εξαιρετικά απο-
θαρρυντικά: το πρώτο ήταν η δοκιμή ενός
όπλου κατά δορυφόρων από την Κίνα, το οποίο
κατέστρεψε έναν παλιό δορυφόρο. Ως αποτέλε-
σμα της δοκιμής, προέκυψαν περίπου 150.000
νέα κομμάτια, διαμέτρου
μεγαλύτερης του ενός εκα-
τοστού. Επίσης, δύο χρό

νια αργότερα, δύο δορυφόροι-
ένας παροπλισμένος και ένας
ενεργός συγκρούστηκαν σε τρο-
χιά, «παράγοντας» ακόμη πε-
ρισσότερα συντρίμμια".

ΤΟ πως θα αντιμετωπίσουν οι

επιστήμονες της γης το ενδεχό-

μενο μεγαλυτέρων κινδύνων

από τα σκουπίδια που χαρίσαμε στο διάστημα

προσωπικά δεν μ' απασχολεί μια και δεν προ-

γραμματίζω διαστημικό ταξίδι - ούτε καν αε-

ροπορικό. Προβληματίζομαι όμως με το

“πώς” αφού ένα και

μόνο μόριο ύλης εξερ-

ράγη (από μόνο του)

και δημιούργησε το Σύμπαν, τόσες χιλιάδες

μόρια ύλης και μάλιστα συγκρουόμενα στο

διάστημα όχι μόνο δεν δημιουργούν το παρα-

μικρό, αλλά τουναντίον καταστρέφουν...

ΡΕ μπας κι' εκείνη η απειοελάχιστη ύλη με

συμπεπιεσμένη μέσα της ολόκληρω το Σύμ

παν, όπως πιστεύουν οι ΜπικΜπανι-

στές, υπήρξε υπερανθρώπινο προϊόν

εμπεριέχον κάποια θεία ουσία;

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Σκουπίδια ανθρώπινα και θεία

Το τελευταίο του Λεωνίδα Κύρκου

"ΤΗΝ βγάζει δεν την βγάζει μέχρι τα Χριστούγεννα η πρω-
θυπουργός μας Τζούλια Γκίλλαρντ", είναι η γνώμη που εξέ-
φρασε, ο κ. Μιχάλης Χριστοδούλου, πρόδρος της Κυπριακής

κοινότητας ΝΝΟ και καλά γνωρίζων πρόσωπα και πράγματα της

πολιτικής, ιδιαίτερα στο χώρο του Εργατικού Κόμματος που - δεν

κρύβει - ότι ανήκει!

ΝΑ όμως που ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, Τόνυ Άμποτ δίνει

μια ευκαιρία στην πρωθυπουργό να συνεργαστεί μαζί του στον

χειρισμό του καυτού θέματος των (λαθρό)μεταναστών και πολι-

τικών προσφύγουν που μας έρχονται μαζικά (χωρίς να μας ρω-

τήσουν) και που έσπρωξε ήδη σε μεγάλα επικοινωνιακά

τουλάχιστον λάθη την κυρία Γκίλλαρντ. Την επαναφορά της πολι-

τικής Χάουαρντ φαίνεται να ζητάει ο κ. Άμποτ και ή περιέργειά μας

για το τι τελικά η Γκίλλαρντ θ' αποφασίσει να κάνει ...

ΟΧΙ μόνη της βέβαια, αλλά με την γνώμη, ή μάλλον ΕΝΤΟΛΗ, τον

δύο ανεξάρτητων που την στηρίξουν και που μόνο ένας εξ' αυτών

είναι αρκετός για να την στειλεί στις εκλογές και την εκλογική πα-

νωλεθρία που σύμφωνα με τα γκάλοπ φαίνεται εξασφαλισμένη...

ΟΠΩΣ και του σημερινού Παπανδρεϊκού Πασόκ ο αρχηγός του

οποίκου, από την ημέρα που ανέλαβε την πρωθυπουργία ΤΑ ΑΛ-

ΛΑΖΕΙ ΟΛΑ και ΤΙΠΟΤΑ, ή σχεδόν τίποτα ακόμη δεν έχει αλλά-

ξει... πέρα από την καθημερινή χειροτέρευση της καταστάσεως!

ΔΙΟΤΙ - και αν ακόμη υπάρχει η θέληση, ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ! Πρέπει να

υπάρχει και η ικανότητα:! Η οποία σίγουρα απουσιάζει!

Συνωνόματος και συντοπίτης άλλα όχι συγγενείς
ΟΥΔΕΜΙΑ συγγένεια, όπως πληροφορούμεθα υπάρχει μεταξύ
του θανόντος υπεραιωνόβιου συμπαροίκου Αργύρη Νίκια και
του γνωστού ομογενούς παράγοντα της Καμπέρρας κ. Ντίνου
Νίκια. Ο οποίος, μας είπε ότι γνώριζε τον 106χρονο Αργύρη
ως συμπατριώτη και συνονώματό, Λάκωνας κι’ αυτός, αλλά
από γειτονικό χωριό που είν αι και τα μόνα μέρη της Ελλάδος
όπου συναντά κανείς το επίθετο Νίκιας!

Τι θα κάνει τελικά
η κυρία Γκίλλαρντ
ή τι θα της κάνουν;


