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Γιορτές, μέθη και πολιτική

Βεγγαλικές ευχές...
Οι οθόνες της τηλεόρασης γεμίζουν βεγγαλικά! Απ’ όλες τις
γωνιές του Κόσμου ξεπηδούν
τεχνητές φωταψίες. Οι επισκέπτες των μεγαλουπόλεων πρέπει
να εντυπωσιαστούν και να ανταμειφθούν για την παρουσία τους
στις μητροπόλεις Δύσης και Ανατολής!
Ουρανοξύστες, αρχαίες αρένες και αρχαίοι ναοί, φουτουριστικά σχεδιασμένες όπερες και
γοτθικοί ναοί, επιβλητικές αψίδες και πύλες κρύβουν στα σωθικά τους χιλιάδες εντυπωσιακά
πυροτεχνήματα,
κατασκευασμένα στα εργοστάσια-σκλαβοπάζαρα σε κάποια απ’ τις «αναπτυσσόμενες» χώρες και την
κατάλληλη στιγμή εκτοξεύονται.
Ακολουθώντας το… πατροπαράδοτο έθιμο της αντίστροφης
μέτρησης τα βεγγαλικά εκτοξεύονται όπως ακριβώς και οι
πύραυλοι στα πεδία βολής, ή
στις στρατιωτικές βάσεις. Με
ακρίβεια και προγραμματισμό
το «μεγάλο μπαμ» θα θαμπώσει
τους εμβρόνητους θεατές για
κάποια δευτερόλεπτα, άντε ίσως
και για κάποια λεπτά της ώρας.
Ο ουρανός φωτίζεται, κρότοι

Του
Μιχάλη Τζανάκη*

απλώνονται μακριά, για να μεταδοθεί το μήνυμα του επιδεικνυόμενου πλούτου, της ψευδεπίγραφης
ευτυχίας
του
«προοδευμένου» κόσμου, της
οικονομικής ισχύος. Εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ (αν επιμένετε ευρωπαϊκά) γίνονται παρανάλωμα
σε
μερικά
δευτερόλεπτα. Οι «προϋπολογισμοί» των βεγγαλικών είναι
πάντα γεναιόδωροι σε αντίθεση
με άλλους προϋπολογισμοί που
είναι αρκετά φειδωλοί.
Για όσους διατυπώσουν τη
«λαϊκιστική» απορία πόσα στόματα θα είχαν χορτάσει από τα
χρήματα που ξοδεύονται για τη

ματαιόδοξη επίδειξη των εορτών
της «Αγάπης», απάντηση δεν
υπάρχει.
Αντί αυτής, ακούστε τα «εορταστικά» μηνύματα των ηγετών
του «προοδευμένου» Κόσμου
που «εύχονται» ολόψυχα το νέο
έτος να φέρει την Ειρήνη στον
Κόσμο, αφού λίγες ημέρες μετά
οι ίδιοι ηγέτες θα κηρύσσουν
πόλεμο κατά του Κακού οπουδήποτε κρίνουν πως ελλοχεύει
αυτό το Κακό.
Σε λίγες μέρες οι Άγιοι Βασίληδες θα επιστρέψουν στη βάση
τους, το… Ροβανιέμι, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα καταχωνιαστούν, τα λαμπιόνια θα
σβήσουν, το «ήχος και φως» των
πλατειών θα χαθεί, το ίδιο και τα
διαγγέλματα «αγάπης» και η
ζωή θα συνεχίσει στους ίδιους
ρυθμούς της.
Η ανάπαυλα των Χριστουγέννων και τα πυροτεχνήματα τους,
δε χόρτασαν τους πεινασμένους, δεν περίθαλψαν τους αναξιοπαθούντες.
Και του χρόνου…
*Ο Μιχάλης Τζανάκης
είναι φιλόλογος

Σιγά σιγά γίνεται και για φέτος
παρελθόν η εορταστική περίοδος
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και οσονούπω των Φώτων.
Ο κύκλος του ανθρώπινου χρόνου ακολουθεί την ατέρμονα πορεία του. Εύστοχα στη σανσκριτική γλώσσα η ίδια λέξη σημαίνει
και τον κύκλο και τον χρόνο – του
κύκλου τα γυρίσματα, που θα
έλεγε ο Κορνάρος στον Ερωτόκριτό του.
Στα επαναλαμβανόμενα κλισέ
των ημερών ακούει κανείς συμβουλές για το «πώς θα χάσετε τα
περιττά κιλά των εορτών». Υπάρχουν επίσης και πιο “προχώ”
κόλπα, του τύπου «τι πρέπει να
κάνετε για να αντέξετε το ποτό
και να μη μεθύσετε» (και ποιος
σας είπε, κύριε, ότι δεν θέλω να
μεθύσω;).
Ειδικά για το τελευταίο, η
απάντηση δεν είναι και τόσο
απλή. Άλλωστε, εξ όσων γνωρίζω,
το αλκοτέστ δεν τα τσούζει εύκολα. Στην Ελλάδα, συγχέουμε
μάλλον σε μια γλυκιά παρεΐστικη
παραδοχή και επιπόλαια αποδοχή το πνεύμα με το οινόπνευμα. Τέτοιες μέρες το πρώτον

φλυαρία.
ομιλεί διά του
Σε κάθε είδους
δευτέρου.
φλυαρία. Συνιστά
Τηρούμε την
λοιπόν ο Αριστοπαράδοση των
τέλης και εδώ τη
αρχαίων μας προμεσότητα. Γνωγόνων, για τους
στή είναι η πραγσοφότερους των
ματεία του «Συμοποίων, σημειπόσιον ή περί
ωτέον, το ποτό
Μέθης». Με μέήταν απαραίτητο
Του
τρο λοιπόν, είτε
μέρος του ώριΚώστα Ν.
πρόκειται για το
μου διαλόγου,
Κωνσταντίνου*
«μεθύσι»
των
της επιχειρηματοεορτών είτε για τη
λογίας και της
μέθη που προκακατά μέτρον παιδείας. Τα συμ-πόσια έδιναν και λεί η εξουσία λέω.
Όπως στην περίπτωση του
έπαιρναν. Με τη διαφορά ότι
εμείς το έχουμε πάει πολύ πιο κρασιού, όταν όλα νομίζεις ότι
πέρα – με άκρατον οίνον μάλιστα περιφέρονται και περιστρέφονται
κυριολεκτικά και μεταφορικά
και όχι κεκραμένον.
Οι ξενέρωτοι οι Αρχαίοι έπιναν γύρω σου, το ίδιο συμβαίνει και
κράμα οίνου και νερού (κρασί) με την εξουσία. Και στη μια περίενώ εμείς τους έχουμε ξεπεράσει. πτωση και στην άλλη, οι μεθυστές
Ράγισε προ πολλού η έξυπνη δεν είναι σε θέση να αντιληκούπα του Πυθαγόρα. Οι φιλό- φθούν τι τους καταμαρτυρούν οι
σοφοι πάντως στο ερώτημα εάν ξεμέθυστοι.
Στη μέθη της πολιτικής το πάω.
πρέπει ο σοφός να πίνει και εάν
ναι πόσο, απάντησαν καταφατικά Εδώ τι γίνεται; Εάν για το αλκοόλ
το πολύ πολύ να φοβάται κανείς
- αλλά με μέτρο.
Για τον φρόνιμο άνθρωπο η ένα μπλόκο τροχαίας, για το μεαπόλαυση του οίνου οδηγεί στη θύσι της εξουσίας το οινόμετρον
χαλάρωση ενώ το μεθύσι στη το κρατά ο ψηφοφόρος στα χέ-

2018: Ας πούμε επιτέλους την πικρή αλήθεια

Του
Νίκου Σκουλά
τ. υπουργού
Η ωραιοποίηση της ζοφερής
κατάστασης και η αγνόηση της
πραγματικότητας οδηγεί τη
χώρα, την οικονομία και την
κοινωνία σε επιταχυνόμενη καταστροφική πορεία.
Με πολύ απλά λόγια, χωρίς
στατιστικά μαγειρέματα, αυτή
είναι, κατά τη γνώμη μου (τη
γνώμη ενός απλού πολίτη), η
αλήθεια στην αρχή του νέου
έτους χωρίς βέβαια να διεκδικώ
το αλάθητο:
1. Μνημόνια και Επιτροπεία.
Είναι ψέμα ότι τελειώνουμε με
την αυστηρή λιτότητα και τα μέτρα τον Αύγουστο του 2018.
(Το γνωρίζει η κυβέρνηση, τα
κόμματα της αντιπολίτευσης και
όσοι πολίτες διαθέτουν στοιχειώδη λογική και δεν εθελοτυφλούν).
Έχουν ήδη προνομοθετηθεί
σκληρά μέτρα που ισχύουν για
το 2018 καθώς και για τη μετά
το 2019 περίοδο, τα οποία
πλήττουν κυρίως τις ευάλωτες
κοινωνικές τάξεις (τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους
ανέργους και τις μικρές επιχειρήσεις).
2. Χρέος και ανάπτυξη. Το
δημόσιο χρέος που δεν εξυπηρετείται επαρκώς έχει αυξηθεί
στα 350 δισ. ευρώ αντί να μειωθεί, ενώ τα “κόκκινα” δάνεια
του ιδιωτικού τομέα έχουν εξελιχθεί σε μείζον πρόβλημα.
Όσο για ανάπτυξη, μονάχα
την ακούμε, αλλά δεν τη βλέπουμε. Δυστυχώς, δεν παράγουμε και δεν εξάγουμε αρκετά
και η κατανάλωση μειώνεται
λόγω οικονομικής καχεξίας του

ρια του πάνω από την κάλπη. Αρκεί να το ρυθμίζει όπως απαιτεί η
ευθύνη, με εκείνα τα όρια της δημοκρατίας που ξέρει να υπερασπίζεται τη διάκριση των εξουσιών - ο μεθυσμένος τα θέλει όλα
δικά του. Με αυτόν τον τρόπο
υποχρεώνει τον κάθε εξουσιαστή
να μην τολμά κουτοπονηριές,
ώστε να σέβεται την ανέχεια του
πολίτη. Απαγορεύει έτσι στους
δημοκόλακες να σπρώχνουν τους
ανθρώπους σε ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση από το κράτος.
Όλες οι γιορτές περνούν. Το πρόβλημα είναι ότι κάποτε τελειώνουν και τα μεθύσια τους.
Πολλά έφυγαν, για άλλα μάς
έμεινε ο πονοκέφαλος. Εκτός και
εάν πρέπει να λέμε από τούδε ότι
η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι
ένας επιπλέον λόγος για να μεθύσεις.
Ειρηνική και νηφάλια η νέα
χρονιά!
*Ο Κώστας Ν.
Κωνσταντίνου
είναι διευθυντής
του 2ου Γενικού
Λυκείου Ηρακλείου
http://kostaskonstantinou.com/

Ποιοι πήραν
το μέρισμα

Του Νίκου
Καρούζου

λαού. Υπ’ αυτές τις συνθήκες,
χωρίς διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, η επιτροπεία
που δεν θα ονομάζεται μνημονιακή, θα ισχύει μέχρι το 2060.
Ωραία κληρονομιά για τα παιδιά και τα εγγόνια μας!
3. Έξοδος στις αγορές; Άλλος
μύθος αυτός. Αν βγούμε στις
αγορές (πράγμα που βολεύει
τις δανείστριες χώρες οι οποίες
έτσι απαλλάσσονται από μέρος
του ρίσκου), θα πληρώνουμε
υψηλότερο επιτόκιο (4,5 έως
5% έναντι 1 έως 1,5% που πληρώνουμε σήμερα).
4. Πρωτογενή πλεονάσματα
(;) και κοινωνικό μέρισμα. Είναι
πλασματική η εικόνα που μας
παρουσιάζουν για πρωτογενή
(ταμειακά δηλαδή) πλεονάσματα και υπερπλεονάσματα
(!), αφού αυτά είναι αποτέλε-

σμα μείωσης μισθών και συντάξεων, κατάργησης επιδομάτων,
υπερφορολόγησης και καθυστέρησης εξόφλησης οφειλών
σε ιδιώτες. Σ’ αυτό προστίθεται
και η προσβολή στη νοημοσύνη μας με την απόδοση ενός
μικρού ποσοστού των εισπράξεων εν είδει «κοινωνικού μερίσματος». Σαν να λέμε, καθρεφτάκια και χάντρες στους
ιθαγενείς.
5. Διαφθορά, πελατειακές
σχέσεις, φοροδιαφυγή. Αποτέλεσμα η αιτία της κρίσης; Όλες
αυτές και άλλες παθογένειες,
αντί να αμβλύνονται, δυστυχώς
επιδεινώνονται.
Οι πλείστοι επώνυμοι που
διαμορφώνουν την κοινή
γνώμη δίνουν το κακό παρά-

δειγμα προστατεύοντας τα κεκτημένα προνόμιά τους, αποκρύπτοντας το «πόθεν έσχες» ή
μεταφέροντας τα χρήματά τους
σε εξωχώριες εταιρείες.
Η κυβέρνηση, με διάφορα
επικοινωνιακά τερτίπια, προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια κατάσταση που δεν επιδέχεται
ωραιοποίηση.
Η αντιπολίτευση στο σύνολό
της (με ελάχιστες εξαιρέσεις
που λοιδορούνται), χωρίς αυτοκριτική, ασχολείται με το να καταγγέλλει όλα τα στραβά που
όλοι πλέον γνωρίζουμε, αντί να
παρουσιάζει κοστολογημένες
προτάσεις (με όποιο πολιτικό
κόστος αυτό συνεπάγεται) για
έξοδο από την κρίση.
Όλο το πολιτικό σύστημα

ασχολείται με αλληλοκατηγορίες και κοκορομαχίες που αφορούν στα συμπτώματα χωρίς
να αγγίζει την ουσία και να επιδιώκει μια εθνική συνεννόηση
για τη μεγάλη μάχη κατά της
κρίσης και τη σωτηρία της πατρίδας. Λες και το μόνο τους μέλημα είναι η διατήρηση ή, αντίστοιχα, η κατάκτηση και η νομή
της εξουσίας (της καρέκλας που
λέμε). Εμείς ο πολίτες που, στην
πλειονότητά μας, δεν υπήρξαμε
ποτέ αθώοι, έχοντας επιδοθεί
σε ένα όργιο αμοιβαίου εκμαυλισμού και εκφαυλισμού με
τους πολιτικούς, τους συνδικαλιστές και τα οργανωμένα συμφέροντα, τώρα έχουμε κάποιο,
όχι αδικαιολόγητο άλλοθι, να
κάνουμε τα ίδια, ως άμυνα για

την επιβίωσή μας, υπό την
απειλή της φοροκαταιγίδας επί
των λαϊκών στρωμάτων και της
κοινωνικής ανισότητας που
αυτά δημιούργησαν. Μα θα
μου πείτε «τι μπορεί να κάνει
ένας αθωράκιστος απλός πολίτης; Μόνος του, τίποτε. Όλοι
μαζί όμως, μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα.
Δρώντας συντονισμένα, ελέγχοντας την εξουσία, συμπεριφερόμενοι υπεύθυνα και στέλνοντας στα σπίτια τους όλους
εκείνους τους πολιτικούς που
παίζουν παιχνίδια στην πλάτη
μας.
Η κατάστασή μας δεν σηκώνει αναβολή. Είναι πολύ σοβαρή και αν δεν την αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ και ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ,
σίγουρα ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ.

Όταν ο νόμος είναι άδικος, είναι χειρότερο και από μια αιματηρή ληστεία.
Και αυτό έκανε η κυβέρνηση ΑΝΕΛ και
ΣΥΡΙΖΑ με το επίδομα που έδωσε
στους οικονομικούς μετανάστες, οι
οποίοι πήραν σχεδόν το 80% και απέκλεισαν τους Έλληνες φορολογούμενους που έχουν ένα σπίτι και ένα αχύρι
στο χωριό και ένα κομμάτι χωράφι
που είναι γεμάτο αστιβίδες ή ακόμη
και μη καλλιεργήσιμο. Γνωρίζετε, κύριοι, ότι τα λεφτά που δώσατε στους
οικονομικούς μετανάστες, είναι από
τους τίμιους Έλληνες που πληρώνουν
ΕΝΦΙΑ για ένα σπίτι που έκαναν με
ιδρώτα και αίμα και σήμερα πληρώνουν σε εσάς ενοίκιο και τον αποκλείσατε από το μέρισμα επειδή έχει ένα
μεγάλο σπίτι και είναι άνεργος; Και τι
πρέπει να φάει αυτός ο άνθρωπος, ένα
κομμάτι σοβά; Εγώ είμαι συνταξιούχος
και η γυναίκα μου άνεργη, αλλά δεν
πήραμε γιατί έχουμε μεγάλο σπίτι.
Πήρε όμως ένας αλλοδαπός με δύο
παιδιά τρεις χιλιάδες ευρώ, ο οποίος
στην πατρίδα του έχει τρία σπίτια και
πήρε τα λεφτά και κάνει εκεί τις γιορτές. Γνωρίζω με λεπτομέρειες ότι πολλοί πήραν το μέρισμα που έχουν σπίτια και πολύ μεγαλύτερη περιουσία
στην πατρίδα τους, εδώ όμως δεν δηλώνουν τίποτα. Ακόμη και Γερμανοί
πήραν μέρισμα. Σας ζητάω κύριοι κυβερνήτες, να κάνετε μια έρευνα στους
αλλοδαπούς που δώσατε τον ιδρώτα
του Έλληνα φορολογούμενου και να
ζητήσετε από τον καθένα την οικονομική του κατάσταση. Τότε θα καταλάβετε το μεγάλο έγκλημα που διαπράξατε με το τεράστιο χρηματικό ποσό
που στείλατε έξω από την Ελλάδα,
διότι όλα τα λεφτά που πήραν οι οικονομικοί μετανάστες τα στείλανε έξω.

Σητείας Δήμος «Τρομάζει» 2018 μ.Χ.
Τι κι αν προσπαθήσαμε να
διαφυλάξουμε την εορταστική
ατμόσφαιρα που επιβάλλουν οι
ήμερες.
Τι κι αν προσπαθήσαμε να
κρατήσουμε χαμηλούς τόνους
στα όσα «αναπάντεχα» συμβαίνουν στην περιοχή μας.
Όλα μάταια, καθώς το έλλειμμα Δημοκρατίας στον τόπο
μας συνεχώς μεγαλώνει!
Σκοπίμως ΟΛΑ μεθοδεύτηκαν
μέσα στα Χριστούγεννα, μιας
και τις τελευταίες ημέρες του
χρόνου κάποιοι «νοήμονες»
πόνταραν στο γεγονός ότι θα
μπορούσαν να «αποφασίσουν»

κεκλεισμένων των θυρών κι ότι
οι συνδημότες τους θα ήταν για
άλλη μια φορά «απόντες» από
τα ζητήματα ανάπτυξης του τόπου τους.
Αντ’ αυτού όμως στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του
2017, οι πολίτες έδωσαν ηχηρό
παρόν, ακυρώνοντας στην
πράξη τους σχεδιασμούς μιας
πολύ κλειστής ομάδας που «διοικεί» τον τόπο μας.
Εκπρόσωποι
Πολιτιστικών
Συλλόγων, εκπρόσωποι φορέων
και απλοί πολίτες διεκδίκησαν το
καλύτερο για τον τόπο τους, σε
μια ιδιότυπη και αυτοσχέδια

διαβούλευση προσπαθώντας να
εκφραστούν και να ακουστούν
έστω και στο παραπέντε.
Σε αυτή λοιπόν την κατ’ επίφαση δημοκρατική συζήτησηψηφοφορία, ο αντιδήμαρχος
κος. Χαράλαμπος Λεβεντέρης
είχε το θάρρος της γνώμης του
και διαφοροποιήθηκε σε σχέση
με την «γραμμή» της παράταξης
της συμπολίτευσης…..
Εξού και η τόση πίστη του στις
βασικές αρχές της Δημοκρατίας,
«επιβραβεύτηκε» σήμερα με την
βίαιη «αποκαθήλωση» του από
το αξίωμα, που κατά κοινή ομολογία ασκούσε δυναμικά και

ακούραστα.
Κι έτσι αντί ο δήμαρχος να
«παραιτήσει» τον αντιδήμαρχο
που έφερε σε αυτή την κατάσταση τον δήμο με τις συνεχείς
άστοχες ενέργειες του και τα περίεργα σχέδια του, τον εμπαιγμό συμπολιτών και κοινοτήτων
και
τις
ειρωνικές-προσβλητικές συμπεριφορές, αποφάσισε να μας θυμίσει τις παλαιοκομματικές καταβολές της «καρατόμησης»
όσων διαφοροποιούνται… ή
όπως λέει ο λαός …όσων βγαίνουν έξω από το μαντρί…
Κι αν για πολλούς αυτό ήταν

αναμενόμενο, αυτό που κάνει
το γεγονός ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ είναι ο
τρόπος...
Κύριε Δήμαρχε,
ανεξάρτητα από το πώς το
σκέφτηκες-μέτρησες, θα έπρεπε
να βάλεις το θυμικό σου στην
άκρη (έμπειρος γαρ) για το
καλό του τόπου μας, διότι ο εν
λόγω αντιδήμαρχος μονάχα θετική πρόσφορα είχε στο έργο
του και ήταν ο πλέον εργατικός
και παραγωγικός των τελευταίων χρόνων…
Κύριε Λεβεντέρη,
δυστυχώς διαπίστωσες πλέον
κι εσύ, με τον χείριστο σίγουρα

τρόπο, το έλλειμμα Δημοκρατίας
που έχει επικρατήσει στο Δ.Σ.
Σητείας. Ελπίζω να παραμείνεις
δημοτικός σύμβουλος και να
συνεχίσεις να ψηφίζεις κατά συνείδηση, κι ας μην αρέσει στους
κρατούντες…
Θεωρώ ότι η προχθεσινή σου
πράξη να προτείνεις το Παλαίκαστρο για τη χωροθέτηση του
έργου ήταν δείγμα ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, καθώς ανεξάρτητα από
το τι και το πώς, η Δημοκρατία
ως πολίτευμα βασίζεται στη διαφορετικότητα, ΠΟΛΛΩ δε μάλιστα όταν από το Δ.Σ. Σητείας
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ οι νόμιμα εκλεγ-

μένοι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ του δημοτικού διαμερίσματος ΙΤΑΝΟΥ...
Δημοκρατικά ευαίσθητοι συμπολίτες,
ο Τόπος μας ΔΕΝ αντέχει λιγότερο ΦΩΣ…
Ας αναλογιστούμε ΟΛΟΙ τις
ευθύνες μας, κι ας αποφασίσουμε πώς θα πάει η Σητεία
μπροστά, χωρίς τίμιο και ανιδιοτελή διάλογο και σεβασμό στην
αντίθετη άποψη.
Μιχάλης Περάκης
(άνευ τίτλου και αξιώματος,
ώστε να μην οχλείται
η εξουσία)

