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Με το σύνθηµα “µπουτίκ είσαι και 
φαίνεσαι”, χιλιάδες Χανιώτες περίµεναν 
έξω από ίδρυµα Ελ. Βενιζέλος να βγει ο 
απερχόµενος πρύτανης του πολυτεχνείου 
ώστε να υπογράψει ο ίδιος το µπροσουράκι 
που εξέδωσε ειδικά για τον απολογισµό της 
θητείας του. Νεαρός που λιποθύµησε από 
το συνωστισµό µίλησε από το νοσοκοµείο και µας εξήγησε ότι ο ταπεινός καθηγητής άφησε 
τεράστιο έργο µε την πολυετή παρουσία του να τιµά το νησί ενεργοποιώντας, για το καλό του 
τόπου, γνωριµίες ετών που διαπρέπουν επιχειρηµατικά σε διεθνή πανεπιστήµια. Ανέδειξε αφενός 
την προοπτική να κατοικείται η Κρήτη µόνο από υπαλλήλους στρατιωτικών µονάδων, συνέβαλε 
αφετέρου όσο κανείς άλλος στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα επικοινωνιών. 

“Μπουτίκ είσαι και 
φαίνεσαι”

Για τον ∆ιγαλοβασίλη

Αλλαγές στο φόρο πρώτης κατοικίας προτείνει το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, µετά την 
επέκταση της λειτουργίας των καταστηµάτων, µιας και 
οι εργαζόµενοι προβλέπεται να µετακοµίσουν στον 
εργασιακό τους χώρο προκειµένου να δουλεύουν 
ασταµάτητα. Συγκεκριµένα, µετά την κατάργηση της 
Κυριακάτικης (και όχι µόνο) αργίας, οι εργαζόµενοι θα 
έχουν το δικαίωµα να κατοικούν στα καταστήµατα που 
εργάζονται, προκειµένου να διευκολύνουν τον απλό 
πολίτη που ενώ έχει λεφτά, δεν προλαβαίνει να τα 
ξοδέψει.
Επιπλέον, µεταρρυθµιστικά µέτρα µελετά η κυβέρνηση 
σε µια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις της 
εκκλησίας σε σχέση µε τις θεσπισµένες
από τον ουράνιο Βασιλέα αργίες. Ειδικότερα, 
συζητιέται το ενδεχόµενο ένταξης των ιερέων στο 
Σ∆ΟΕ, προκειµένου κάθε έλεγχος να ολοκληρώνεται 
µε την εξοµολόγηση του επιτηδευµατία.

Από το υπουργείο οικονοµικών
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Στην τοποθέτηση κινητών σκιαδίων 
τύπου Πολυνησίας συµφώνησαν 
από κοινού ο ∆ήµαρχος Χανίων µε 
τον Υφυπουργό Ναυτιλίας. Σκοπός  
είναι, όπως δήλωσαν, να µπορούν να 
µπαινοβγαίνουν εύκολα, ανάλογα το 
νόµο ή την παράγραφο που 
επικαλούνται οι αρχές κάθε φορά.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Πυρκαγιές και µεγάλες καταστροφές 
αναµένονται στις Χανιώτικες 
µαδάρες, µιας και η οικογένεια του 
K.Μητσοτάκη θα πραγµατοποιήσει 
την τελευταία του επιθυµία:
Τη διάσωση και αναγέννηση των 
Λευκών Ορέων.  

ΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΤΑΡΙΑΣ
Ο αρµόδιος ρυθµιστής ΕΕΕΠ 
προειδοποιεί: Η συµµετοχή σε τυχερά 
παίγνια ενέχει κινδύνους εθισµού και 
απώλειας περιουσίας. Γραµµή 
στήριξης 1114



ΣΧΟΛΙΑ | 3∆εκέµβρης 2017 |

Ο όµιλος επιχειρήσεων
Klasta Haralabe A.E.

ζητά εργάτες για όλες τις δουλειές, 
κατά προτίµηση χωρίς απαιτήσεις 

Νέα ανακοίνωση του 
“ α ν τ ι σ π ι σ ι σ τ ι κ ο ύ 
πυρήνα σταυροφόρων 
κ α τ α δ ρ ο µ έ ω ν ” 
δηµοσιεύτηκε χθες 
σύµφωνα µε την οποία 
α ν α ρ χ ι κ ο ί 
επισηµαίνουν ότι λόγω της εκµετάλλευσης των 
ζώων προς όφελος της ανθρώπινης επιβίωσης, 
επιλέγουν την φυτοφαγία. Παράλληλα, 
τονίζουν ότι επιλέγουν την αγαµία ως πράξη 
αντίστασης απέναντι σε όλα τα περιστατικά 
κτηνοβασίας και προειδοποιούν ότι όποιος από 
δω και πέρα τολµήσει να χορέψει χασάπικο, θα 
δοκιµάσει την οργή τους.
Τέλος, ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόµενο κοινού 
µετώπου µε την εκκλησία προκειµένου να 
καθιερωθεί η Κυριακή των από-κρεω έναντι 
του καρναβαλιού που εξυµνεί το θεό των 
ποιµένων-σωµατεµπόρων µη ανθρώπινων 
ζώων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 
“ΑΝΤΙΣΠΙΣΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ 
ΚΑΤΑ∆ΡΟΜΕΩΝ”

Για τις πληµµύρες στην Αττική
ΚΟΥΛΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Σε ανάρτηση του Κούλη Μητσοτάκη στο 
twitter διαβάζουµε: “Η περίπτωση της 
Μάνδρας είναι παράδειγµα του τι δεν 
πρέπει να κάνουµε. ∆εν χρειαζόταν να 
είναι κάποιος ειδικός για να γνωρίζει ότι 
τα νερά θα κατέβαιναν από τον δρόµο. 
∆ιότι ο δρόµος ήταν το ρέµα. Κανείς δεν 
µπήκε στον κόπο να προειδοποιήσει την 
τροχαία ώστε να τον κλείσει.”

*Χωρίς πλάκα, δεν κάνουµε πλάκα..!

Οι γκρι πολυκατοικίες γίνανε µπεζ.
Οι φυλακές σωφρονιστήρια και τα ψυχιατρεία 
κλινικές.
Τα σχολεία γίνανε λιβάδια µάθησης και τα 
φροντιστήρια σχολεία.
Τα πανεπιστηµία ονοµάστηκαν πολυτεχνεία αλλά 
ακόµη έχουν βαριές σιδερένιες πόρτες και ακόµη 
υπάρχουν τανκς, πολέµοι και δικτατορίες.
Οι καθηγητές γίνανε διευθυντές.
Και οι διευθυντές περισσότερο διευθυντές στην 
ασφάλεια.
Η αστυνοµία έγινε η προσωπική µας φρουρά και η 
ασφάλεια µας ειναι πλέον απαράβατη.
Οι τροµοκράτες µπήκανε στη φυλακή και οι κλέφτες 
εξορία σε κάποιο νησί.
Ίσως οφ-σορ.
Οι εργάτες γίνανε αφεντικά και δεν υπάρχουν πια 
εργάτες.
Ο ουρανός δεν είναι πια γκρι, γιατί, το φασιστικό 
καθεστώς του καπιταλισµού ονοµάστηκε 
δηµοκρατία.
Ο νεοφιλελευθερισµός έγινε αριστερά.
Οι αγωνιστές πρωθυπουργοί και οι “προδότες” είναι 
νεκροί.
Τα σπίτια γίνανε κρύα.
Και οι άνθρωποι γίνανε κτήνη.
Η αγάπη έγινε συµφέρον και ο έρωτας µια ακόµη 
ανούσια βραδιά µετά απο πολλά ποτά και ξενύχτι.
Οι οίκοι ανοχής γίναν εκκλησίες και οι εκκλησίες 
οίκοι ανοχής.
Το κόκκινο έγινε πια µαύρο.
Οι δοσίλογοι και οι προσκυνηµένοι γίνανε πατριώτες 
και καλά παιδιά που µοιράζουν φαγητό.
Τα µωρά δεν κλαίνε αλλά ουρλιάζουν. 
Τα παιδιά, από παιδιά γίνανε αγρίµια.
Κι εγώ…εγώ δεν είµαι πια ο ίδιος για όλα τα 
παραπάνω.

ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΗΣΗ

*Οδυσσέας Αλήτης
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ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ

   Στις 22 Σεπτέµβρη έγινε στα Χανιά το πρώτο φόρουµ 
Καθαρής Ενέργειας για τα Νησιά της Ε.Ε.. Εκεί 
ενεργήθηκαν ο πρωθυπουργός, ευρωπαϊκοί επίτροποι 
και αντιπρόσωποι πολυεθνικών εταιρικών οµίλων στον 
τοµέα της ενέργειας. Ο σκοπός ήταν να κλείσουν 
συµφωνίες για νέα µεγάλα έργα, νέες µεγάλες 
χρηµατοδοτήσεις, για καινούργιες ενεργειακές 
εγκαταστάσεις και διασυνδέσεις.
  Η έννοια της ανάπτυξης, για την οποία γίνεται πολύς 
λόγος -στις σχετικές µε το ενεργειακό συζητήσεις- δεν 
υπονοεί κάποια ποιοτική σχέση , αλλά αντίθετα 
εξωραΐζει µια διαρκή επέκταση της εκµετάλλευσης 
καθώς και µια αύξηση των αναγκών, επιβαρύνοντας όχι 
µόνο το περιβάλλον αλλά και τους φτωχούς, µιας και το 
οικολογικό (το φυσικό δηλαδή) θεωρείται πολυτέλεια. 
Ιδιαίτερα στις µέρες µας που τα πάντα τείνουν να 
ποσοτικοποιηθούν σε βάρος των ιδανικών και των 
αξιών, η έννοια της ανάπτυξης ταυτίζεται µε µια 
καταστροφή η οποία µπορεί να παίρνει διαφορετικούς 

ρυθµούς . Έτσι, έχουµε εντατική, ήπια, αειφόρο κ.λ.π. καταστροφή.
Προφανώς όλοι αυτοί που µιλάνε για ήπια κι αειφόρο ανάπτυξη βρίσκονται σε σύγχυση, 
γιατί τίποτα δεν µπορεί να µεγαλώνει επ’ αόριστο και γιατί δεν µπορούµε να ονοµάζουµε 
ήπια την καπήλευση της ενέργειας, του νερού, του πετρελαίου, του οξυγόνου και πάει 
λέγοντας…..
Υπάρχουν όρια στις απαιτήσεις για ενέργεια, στην εισροή των τουριστών, στη µεγέθυνση 
της γραφειοκρατίας, στην επέκταση των πόλεων, στη διόγκωση της βιοµηχανικής 
παραγωγής. Για να µιλήσουµε για αειφορία, βιωσιµότητα, οικολογία, θα πρέπει να 
συζητήσουµε πρώτα γι’ αυτά τα όρια και , κυρίως, για τον περιορισµό των ανεξέλεγκτα 
αναπτυσσόµενων φαινοµένων που στενεύουν το µέλλον του πλανήτη.
  Η αλλαγή παραδείγµατος στη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση δεν είναι δυνατή όσο 
υπάρχει ακόµα αυτό το καταστροφικό και ξεπερασµένο οικονοµικό σύστηµα παραγωγής. Η 
αντίληψη της ενέργειας ως ιδιοκτησίας στο πλαίσιο ενός ανταγωνισµού κερδών µε 
διαιτητή τις διακρατικές συµφωνίες έχει οδηγήσει στην απαξίωση κάθε µορφής ζωής και 
έχει ξεπεράσει την όποια αναγκαιότητα επικαλούνται ακόµα τα αφεντικά.
Η πράσινη ενέργεια είναι ένας ευφηµισµός των εκµεταλλευτών. Η «καθαρότητα» της δεν 
υφίσταται, είναι µια ιδεολογική και διαφηµιστική κατασκευή για να καλύψει τα εγκλήµατα 
ενάντια σε ολόκληρες κοινωνίες στις οποίες οι εταιρείες του «πράσινου» καπιταλισµού 
είναι οι ίδιες ή/και συνεργάζονται µε τις εταιρείες που καταστρέφουν περιβαλλοντικά 
συστήµατα χιλιετιών, επενδύουν σε πυρηνικά και αποσπούν τις πρώτες ύλες της 
τεχνολογίας τους µέσα από την εκµετάλλευση ακόµα και παιδιών, τις δολοφονίες εργατών 
και την υπόθαλψη πολέµων.


