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Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών
Από την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου δόθηκε στη δημοσιότητα το ακόλουθο Δελτίο Τύπου που αφορά τις
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων
και έλεγχος αυτών, κατά τις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»:
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.
Βασίλειος Μπρακουμάτσος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών
και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και
δημοτικές εκλογές» ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους
ότι η διαδικτυακή πύλη για την καταχώριση των εκλογικών
δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές, έχει ξεκινήσει
να λειτουργεί κανονικά από τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ολοκληρώσουν άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για
να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα.
Η διαδικασία εγγραφής είναι απλούστατη και περιγράφεται
στην ιστοσελίδα της «Διαφάνειας», η οποία είναι προσβάσιμη
από σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.vpes.gr και στο www.ekloges.ypes.
gr
Τα στοιχεία που θα αναρτώνται στην πύλη είναι:
-Οι πλήρεις λίστες των υποψηφίων κάθε συνδυασμού
-Τα έσοδα (από εισφορές και διάθεση εισιτηρίων)
-Οι δαπάνες
-Οι πληρωμές των δαπανών
Σημειώνεται ότι ειδικά για τους υποψήφιους, παρέχεται η
δυνατότητα καταχώρισης συνδέσμου που θα παραπέμπει
στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε υποψηφίου χωριστά Οι
υποψήφιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή
για λόγους προβολής και ενημέρωσης - σχετικά με τις υπόλοιπες προεκλογικές τους δραστηριότητες (συγκεντρώσεις,
ομιλίες κ.λ.π.).
Υπενθυμίζεται τέλος ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 50038/39-2010 Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε στα πλαίσια του
Ν. 3870/2010, όλοι οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι αυτών
όφειλαν και οφείλουν να έχουν καταχωρίσει όλες τις εκλογικές
δαπάνες και τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από την
έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Π ρ ωτο ε ί δα κίτρινο
ζω ν τα ν ό ,
κρεατένιο όταν
Του
ή μ ο υ ν
Αντώνη Μοσχούτη
οκτώ ετών.
Μέχρι τότε
οι εικόνες
μου για την κίτρινη φυλή
προέρχονταν από τα σχολικά βιβλία και τις κινηματογραφικές ταινίες του σινεμά
«ΕΡΜΗΣ». Ήταν ένα Αυγουστιάτικο απόγευμα, εκτελούσα τα καθήκοντα ανθυποσερβιτόρου στο καφενοταβερνείο
του Παντελάκια επί της οδού
Καποδιστρίου. Είχε πλακώσει κάμποση πελατεία
και ανυπόμονη. Πλανόδιοι
μανάβηδες, ψαράδες, γυρολόγοι, ξέμπαρκοι ναυτικοί και
δύο κουτσαβάκηδες.
Κοντολογίς όλοι άνθρωποι
του νταλκά που είχαν βαλθεί
να τον καταλαγιάσουν αρχίζοντας από νωρίς τις νερόκουπες και τις μισές. Είχα παλαβώσει στο σούρτα – φέρτα
για τους μεζέδες και τα συναφή. Ο τόπος μύριζε έντονα
άντρα από πολλά βαρύ έως
ασήκωτο. Ξάφνου από την
γωνιά που ήταν το μπακάλικο του Ανύση πρόβαλε το
ζεύγος των κίτρινων. Δύο
Κινέζοι με τις φωτογραφικές
μηχανές κρεμασμένες στα
λαιμά, τα σακίδια στις πλάτες και φόραγαν κάτι πανταλόνια που έφταναν μέχρι
τις γάμπες. Δεν μπορούσες
να τα πεις σόρτ, κάτι με τα
σημερινά «κάπρι» έμοιαζαν.
Πήρα χαμπάρι πως οι θαμώ-

νες πέρα που απόρησαν για
το πώς ξενερίστηκαν εδώ
πάνω οι Κινέζοι, χαλάστηκαν και δεν τους είδαν με
καλό μάτι, πιο πολύ οι δύο
κουτσαβάκηδες που άρχισαν να μουρμουράνε, για τα
κοντά τους πανταλόνια. Α..
όλα και όλα, εκείνες τις εποχές το να φοράει στη γύρα
άντρας παντελόνι με κοντά
μπατζάκια δεν του προσέδιδε καμιά τιμή, απεναντίας
θεωρείτο πως είχε μειωμένο
ανδρισμό. Ενδεικτικά της
περιφρόνησης μιας τέτοιας
αμφίεσης ως μη αρμόζουσας
σε έναν άντρα ήταν η απειλή
«θα σου κοντύνω τα μπατζάκια του πανταλονιού σου» ή
η παρότρυνση «πήγαινε ρε
να κόψεις τα μπατζάκια του
παντελονιού σου». Οι Κινέζοι που είχαν βάλει πλώρη
για την Άνω Σύρο ήσαν μες
την καλή χαρά. Οι άμοιροι
κοντοστάθηκαν να ρωτήσουν αν πηγαίνουν καλά
για τον προορισμό τους. Η
εισαγωγική φράση του επιχειρούμενου ερωτήματος (το
οποίο τελικά και δεν ολοκληρώθηκε) διατυπώθηκε στην
Κινεζική γλώσσα γεγονός
που είχε ολέθρια αποτελέσματα. «Σιλα ρέν, ντούι
μπου τσί…..» (που πήγαινε
να πει « Έλληνες, συγνώμη..» όπως μάθαμε εκ των
υστέρων). Βαστάτε Τούρκοι
τα’ άρματα. Οι περισσότεροι
θαμώνες κοκάλωσαν. Οι κουτσαβάκηδες όμως εκείνο το
«..μπου τσί » το πήραν πολύ
στραβά, κοκκίνισε το μάτι
τους και κινήθηκαν απειλητι-

Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Μιζέρια εν μέσω κρίσης
Του Γιάννη Ρώτα
(Οικονομολόγος)
Πολλά έχουν γραφτεί και
πολλά θα γραφτούν ακόμη
σ’ όλο αυτό το τελευταίο
χρονικό διάστημα, εξ αιτίας
της οικονομικής κρίσης που
έπληξε τη χώρα μας.
Άλλοι καταριούνται τους
πολιτικούς που έκλεψαν τα λεφτά, άλλοι καταριούνται τους
εταίρους μας στην Ευρώπη που δεν δείχνουν καμία συμπόνια
σ’ έναν εταίρο που ατύχησε, άλλοι καταριούνται τους κερδοσκόπους που βρήκαν ευκαιρία να μας πιουν το αίμα, άλλοι
καταριούνται τις αγορές - αλήθεια ξέρει κανείς μας ποιες είναι
αυτές οι ανώνυμες αγορές – που με τη διακίνηση του χρήματος
σε παγκόσμια κλίμακα βρήκαν την αδύναμη Ελλάδα και θέλουν
να την εξαφανίσουν, γιατί βέβαια πάντα μας ζήλευαν εμάς του
Έλληνες.
Όμως, μέσα στις κατάρες για όλους αυτούς, ξεχάσαμε να κοιτάξουμε τον καθρέφτη μας. Αλήθεια, τι θα βλέπαμε αν κοιτούσαμε στον καθρέφτη μας ;;; Δυστυχώς θα βλέπαμε ένα δυστυχές
ανθρωπάκι, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ζει με χαριστικά
των χωρίς συμπόνια εταίρων μας στην Ευρώπη. Ένα ανθρωπάκι το οποίο έχει εθιστεί στην παραβατικότητα, από το παρκάρισμα μπροστά σε ράμπες ανήμπορων συνανθρώπων, το
κτίσιμο του ημιυπαίθριου, μέχρι το Βατοπέδι. Ένα ανθρωπάκι
σε μια περιφερειακή χώρα, που νομίζει ότι όλος ο κόσμος αρχίζει και τελειώνει στην αυλή του, όπου ο κάθε τόπος έχει μοναδική παγκόσμια ιστορία, εξ αιτίας της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού τα τοπωνύμια. Ένα ανθρωπάκι
με υψηλού επίπεδου κρατικίστικες συνήθειες, όπου τα πάντα
πρέπει να παρέχονται από το κράτος, χωρίς καμιά αναρώτηση
για το που θα τα βρει το κράτος. Ένα ανθρωπάκι που θέλει
να πηγαίνει εποχούμενο στην τουαλέτα του. Ένα ανθρωπάκι
που ο κόσμος γύρω του αλλάζει με ταχύτητες φωτός και εκείνο
θέλει να διαφυλάξει τα κεκτημένα που του χαρίστηκαν από τους
καταραμένους πολιτικούς, τους οποίους δεν είχε και δεν έχει
τα κότσια να αλλάξει. Ένα ανθρωπάκι που ομφαλοσκοπεί τη
μιζέρια του εδώ και δεκαετίες, αδύναμο να αντιληφθεί, έστω
και καθυστερημένα, ότι μόνον αυτό και κανείς άλλος δεν έχει

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

ΣΙΛΑ ΡΕΝ…. ΝΤΟΥΙ ΜΠΟΥ ΤΣΙ
κά κατά των Κινέζων, ο ένας
τους μάλιστα σήκωσε και την
καρέκλα που κάθονταν σαν
ρόπαλο. Οι Κινέζοι πήραν
την ανάσα τους στην εκκλησιά της Μεταμόρφωσης.
Αφού συνήλθαν οι άνθρωποι
πήγαν στο τμήμα για να διαμαρτυρηθούν για το συμβάν
και να ζητήσουν βοήθεια
για να περάσουν. Μετά από
λίγη ώρα ήλθε στο καφενέ
ο Μανούσος ο μυστικός. Ο
Μανούσος ο μυστικός ήταν
ένας χωροφύλακας του τμήματος ασφαλείας που κάθε
άλλο παρά μυστικός ήταν.
Φόραγε μόνιμα, χειμώνα
καλοκαίρι, καμπαρτίνα με τα
πέτα σηκωμένα και ρεπούμπλικα στη κεφαλή. Είχε
πάντα εκείνη την ερευνητική
ματιά και το κεφάλι του ήταν
ενωμένο με το κορμό του
και σαν ήθελε να το στρέψει
γύριζε ολάκερος σαν το λύκο.
Έτσι ο Μανούσος ο μυστικός
ήταν… φανερός και γνωστός
σ’ όλους. Πιο φανερός δεν
γίνονταν. Αυτός λοιπόν ήλθε
για τις ανακρίσεις. Καλά άντε
να βγάλεις άκρη με εκείνα
τα αρσενικά. Ποιος να του
δώσει πληροφορία. Ο ένας
κουτσαβάκης μάλιστα μου
‘δωσε μια χούφτα φράγκα
και μου παράγγειλε να χτυπάω συνέχει στην ραβιόλα
(τζου μποξ) το Φ12 ώστε να
παίζει συνέχεια το τραγούδι
«Είναι κακό στην άμμο να
χτίζεις παλάτια, ο βοριάς θα
τα κάνει συντρίμμια, κομμάτια». Επειδή ο …μυστικός

έτσι δεν έβγαζε άκρη ανέβηκε και ένας αξιωματικός
που πήρε παράμερα τον
μπάρμπα μου που είχε τον
καφενέ για να μάθει τι έγινε.
Ο μπάρμπας μου του είπε
πως κάποιοι δικοί μας που
φύγανε αγριέψανε γιατί οι
Κινέζοι μιλήσανε…. πρόστυχα. Τελικά σουρούπωσε
μέχρι να μάθουμε τι σήμαινε εκείνο το «ντούι μπου
τσί» και οι Κινέζοι που ήταν
πανεπιστημιακοί και ιστορικοί θα επιχειρούσαν την
άνοδο για την πάνω Σύρα
την επομένη.
Σήμερα σαν είδα τον πρωθυπουργό της Κίνας αντάμα
με τον δικό μας θυμήθηκα το
συμβάν και το ιστόρισα στην
παρέα με την οποία καθόμαστε στην παραλία. Η σύνθεση της παρέας περιελάμβανε εκτός του φιλοξενούμενου
που ήταν διευθυντής Αθηναϊκού γραφείου ταξιδιών και
κινεζόφωνη αυτόχθονα. Γρήγορα φούντωσε η κουβέντα
για τους Κινέζους, άρχισε ο
ένας το μακρύ του ο άλλος
το κοντό του και έγινε μέγας
χαβαλές και πλάκα.
-« Τώρα ανοίγονται νέοι
ορίζοντες, θα αλλάξουμε και
διατροφικές συνήθειες με
τους Κινέζους. Αυτοί κάνουν
σαν τρελοί για ακρίδες στη
σούβλα και σκουλήκια. Πρέπει να ανοίξουμε μαγαζιά με
τέτοια μενού, γκουρμεδιές
φίδια και τα ρέστα.» « Ρε
συ και τι γλυκά έχουν;;»
ρώτησε ο γλυκατζής της

ευθύνη για το κατάντημα αυτής της χώρας.
Μέσα λοιπόν σ’ αυτή την παραζάλη ήρθαν τα φορολογικά
μέτρα για να μαζέψουμε ψίχουλα, όχι για να καλύψουμε τις
ανάγκες του αδηφάγου κράτους για υγεία, παιδεία, άμυνα,
ασφάλεια κλπ, αλλά για να ανατροφοδοτήσουμε το χρέος μας,
το οποίο θα συνεχίσει να διογκώνεται και το ανθρωπάκι θα
συνεχίσει να καταριέται τους άλλους, χωρίς να αντιλαμβάνεται
τις ευθύνες του.
Όμως τα φορολογικά μέτρα για να αποδώσουν, απαιτείται
δυνατή, υγιής, διαφανής (εδώ μάλλον ζητάω πολλά) και ανταγωνιστική αγορά. Πως θα αυξηθούν τα έσοδα από την αύξηση
του ΦΠΑ, από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης, από την
αύξηση του φόρου εισοδήματος, όταν μειώνεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ;;; Δεν μιλάω βέβαια για επενδύσεις,
γιατί αυτές έχει φροντίσει η κοινωνία μας να τις στείλει στο πυρ
το εξώτερο. Σιγά τώρα μην ασχολούμαστε με κερδοφόρα μιάσματα και κολλήσουμε και καμιά αρρώστια.
Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών απαιτεί φαντασία,
γενναιότητα, γνώση και προπαντός ελεύθερο πνεύμα. Η προσέλευση επενδύσεων στην παρούσα φάση είναι η μοναδική
λύση να βγούμε από το αδιέξοδο.
Τι θα έλεγε άραγε το ανθρωπάκι στην ιδέα να κάναμε μία ανώνυμη εταιρεία όλα τα λιμάνια του νομού Κυκλάδων. Αν ας πούμε
αποτιμούσαμε την σημερινή τους αξία η οποία θα αποτελούσε
το 30% των μετοχών της ανωνύμου εταιρείας, τις οποίες θα
κρατούσαν οι ΟΤΑ του Νομού και το άλλο 70% ζητούσαμε να
καλυφθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, με την υποχρέωση να κατασκευαστούν κτίρια υποδοχής επιβατών, διευκολύνσεις επιβίβασης και αποβίβασης, χωρίς τα τριτοκοσμικά φαινόμενα του
παρόντος, χώροι υποδοχής σκαφών αναψυχής κλπ.
Λοιπόν το ανθρωπάκι θα έλεγε ότι ξεπουλάμε εθνικό πλούτο, ότι παραδίδουμε τμήμα της εθνικής κυριαρχίας μας στους
ξένους, ότι θα αυξηθεί η ανεργία κλπ. Όμως η αλήθεια είναι
ότι το ανθρωπάκι θα τα πει αυτά, όχι γιατί τα πιστεύει, αλλά
διότι θα σταματήσει να κάνει κουμάντο σε ένα ζωτικό χώρο,
γιατί θα σταματήσει να κάνει εξυπηρετήσεις που θα του φέρουν
ψήφους, γιατί μόλις φανεί η διαφορά της ποιότητας των εξυπηρετήσεων, θα χαθεί για πάντα η δυνατότητα εκμετάλλευσης της
πελατειακής σχέσης.
Σαν αυτό το παράδειγμα προσέλκυσης επενδύσεων υπάρχουν χιλιάδες άλλα, τα οποία ας μου επιτρέψουν οι αναγνώστες
να τα παρουσιάζω βήμα-βήμα, αφ’ ενός μεν για να μεστώνουν
μέσα από τον δημόσιο διάλογο, αφ’ ετέρου δε για να υπάρχει
συνεχής τροφή αμφισβήτησης και νέων απόψεων γύρω από τη
μέχρι σήμερα λειτουργία της κοινωνίας μας.

παρέας. « Τρώνε ένα είδος
ελιάς που την ζαχαρώνουν
ελαφρά, έχουν και το μουν
κέικ, που είναι ένα κέικ που
παρασκευάζεται με κόκκινα
φασόλια, αλεύρι, ζάχαρη
και ροδοπέταλα» , «Έτσι
που γίναμε μ….., θα φάμε
και το μουν κέικ» πέταξε ο
αθυρόστομος της παρέας. Η
Αλίκη ρώτησε πώς είναι το
«σ’ αγαπώ» στην Κινεζική.
Η κινεζόφωνη της παρέας
απάντησε «άι». Στράβωσε. « Πώς γίνεται μια τόσο
ωραία λέξη να είναι τόσο
κοφτή και τόση σύντομη;»
αναρωτήθηκε. «Οι Κινέζοι
δεν έχουν καιρό για αγάπες
δουλεύουν συνεχώς» ενημέρωσε η κινεζόφωνη. Για
να της την πω την ρώτησα
με περιέργεια « ..και ο μαλάκας πώς είναι στην Κινεζική;;» Πήρα την απάντηση.
«Οι Κινέζοι δεν έχουν τέτοια
αντίστοιχη λέξη στη γλώσσα
τους». Δεν ήμουν έτοιμος να
εγκαταλείψω έτσι εύκολα και
συνέχισα «Καλά αυτοί δεν
έχουν μαλάκες εκεί κάτω;» Η
απάντηση ήλθε πληρωμένη
«Φαίνεται πως όχι, είτε γιατί
δεν προλαβαίνουν από την
πολύ δουλειά, είτε γιατί αυτή
την κατηγορία την έχουμε
κατ’ αποκλειστικότητα και
σε αφθονία εμείς εδώ» Μας
άκουσε όλη η παραλία.
«Πάντως αυτή η συνεργασία με τους Κινέζους δεν
είναι εύκολο πράγμα. Αυτοί
οι άνθρωποι έχουν μάθει
να δουλεύουν σε τρελούς
ρυθμούς και ωράρια. Πώς
να τους ακολουθήσουμε έτσι

που έχουμε μάθει» εξέφρασε την απορία του έτερος
της παρέας.
«Δυστυχώς όσο και αν μην
μας αρέσει, όσο και αν δεν
είναι πράγμα εύκολο πρέπει
να συνεργαστούμε και να
αλλάξουμε τρόπο σκέψης και
συμπεριφοράς. Άλλωστε το
είπε και ο Γιώργος μας στον
πρωθυπουργό τους. Ευχαριστούμε για την ψήφο εμπιστοσύνης, δεν είναι πρέπον
να απογοητεύσεις κάποιον
που
σε
εμπιστεύθηκε,
είναι;» Έπεσε σιωπή «Αρκεί
να μην τους χαλάσουμε και
αυτούς» μονολόγησε άλλος
της παρέας. Γέλια.
Πέρασε η ώρα για τα καλά.
Σηκωθήκαμε να φύγουμε.
«Πώς το είπε εκείνο το κινέζικο ρε Αντώνη, ο Κινέζος
εκεί στον καφενέ τότε» Η
ερώτηση ήλθε από το δίπλα
τραπέζι, από γνωστό συμπολίτη, που φαίνεται πως είχε
παρακολουθήσει όλη τη
συζήτηση. «Σιλα ρέν, ντούι
μπου τσί» του απάντησα και
με προφορά. Εκείνος αφού
κατέβασε το περιεχόμενο
του ποτηριού κρασιού που
βάσταγε στο χέρι με κοίταξε
και μου είπε με θλίψη: «Αμ
εδώ που φτάσαμε και ντούι
και τρούι και τετρατούι και
όσους αντέξει ο κ…ς μας ,
αν είναι να την βγάλουμε
καθαρή και να μην φάει ο
ένας τον άλλον»
Ο γράφων το παρόν ακόμη
δεν έχει αποφασίσει αν
έπρεπε να βάλει εκείνη την
στιγμή τα γέλια ή τα κλάματα. Ο διαβάζων;

