ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

4

Την ώρα που η Ευρώπη
αρχίζει να κινείται, εδώ
η κοροϊδία καλά κρατεί…
TOY ΚΩΣΤΑ Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ kostasp@polef l.gr
Θα θυμάστε ασφαλώς τις ενστάσεις που από πολλές πλευρές διατυπώθηκαν για την ικανότητα των κυβερνήσεων συνεργασίας να κάνουν αυτό το οποίο ο τίτλος τους επιβάλει: να συνεργαστούν. Έχοντας πρόσφατα τα προς αποφυγήν παραδείγματα της κυβερνήσεως Ζολώτα, εθεωρείτο προσφορότερη η διακυβέρνηση από ένα κόμμα, έστω
κι αν με τον τρόπο αυτό η χώρα υστερείτο τόσο των υπηρεσιών αξιόλογων στελεχών, όσο και τις τόσο αναγκαίας συναινέσεως. Αυτή, η συναίνεση, ήταν και ο μοναδικός (εκτός της παρουσίας του ίδιου), λόγος της θετικής υποδοχής της κυβερνήσεως Παπαδήμου, έστω κι αν
αυτή ήταν ξεκάθαρα, αποτέλεσμα κομματικών τερατουργημάτων.
Το πόσο οι πολιτικοί μας είναι αποκομμένοι από την κοινωνία φαίνεται και από την αντιμετώπιση της άλυτης εξίσωσης του προϋπολογισμού, της μείωσης των εξόδων του. Αυτό που ακόμα και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει, ότι δηλαδή από την στιγμή που το κράτος ξοδεύει σχεδόν εννέα στα δέκα ευρώ για μισθούς και συντάξεις και μόνο
ένα για όλα τα υπόλοιπα, οικονομία άξια λόγου από αλλού δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που για όλους μοιάζει λογικό δεν είναι καθόλου για
τους πολιτικούς που έχουν εργολαβικά αναλάβει να μας… σώσουν. Ο
παντός… αρχηγού μέγας αρμόδιος υπουργός που καθώς έλυσε το θέμα
των υποδομών της χώρας, του ανατέθει η δημόσια διοίκηση, δηλώνει ότι το θέμα της εφεδρείας απέτυχε, αλλά και ότι απολύσεις δεν πρόκειται να γίνουν (προφανώς είναι όλοι… απαραίτητοι, σύμφωνα με την
έκθεση του ΟΟΣΑ). Από κοντά και οι υπόλοιποι επίδοξοι σωτήρες,
πρώτα του κόμματος τους και μετά της πατρίδας, που ο ένας συναγωνίζεται τον άλλο σε σπαραξικάρδια αερολογία, για το συμφέρον του
καλού λαού βεβαίως βεβαίως… Με αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως
λογικό, στα πλαίσια του πολιτικού μας πολιτισμού, που ακόμα και τώρα
στην πλειοδοσία στηρίζεται, να αρνηθούν τα υπόλοιπα μετέχοντα στην
κυβέρνηση κόμματα, να συζητήσουν οτιδήποτε κοστίζει… ψηφαλάκια. Μεταθέτουν λοιπόν την συζήτηση των προβλημάτων όσο μπορούν, μέχρι να έρθουν δηλαδή οι εκπρόσωποι των δανειστών μας, για
να τους εξηγήσουν καλύτερα τα θέματα… Το πόσο υποκριτική είναι
η συμπεριφορά τους, φαίνεται από το γεγονός ότι ανεξαρτήτως του
πότε θα εφαρμοστούν τα όσα απαιτούνται, για μισθούς και συντάξεις,
θα ισχύσουν αναδρομικά από την αρχή του 2012, οπότε…
Το τραγικό της υπόθεσης είναι το ότι την στιγμή που η χώρα από
το Σουφλί ως την Γαύδο αγωνιά και παλεύει για την επιβίωση, για την
αξιοπρέπεια της παραμονής μας εντός του κοινού νομίσματος, οι πολιτικοί μας συνεχίζουν να μας περνούν για ανόητους, να μας κοροϊδεύουν. Την ώρα που η Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάνει τις πρώτες κινήσεις για την σταθεροποίηση, μοιράζοντας σχεδόν μισό τρις στις τράπεζες, εμείς ακούμε πολιτικούς να μιλούν για ξεπέρασμα των μικροκομματικών προκαταλήψεων, την ώρα
που για να κρύψουν την ανυπαρξία έργου στον τομέα τους, δεν διστάζουν να κατηγορούν τους… συντρόφους τους.
Ίσως όπως μου έλεγε ίσως ο πιο πετυχημένος Ρεθυμνιώτης που
ασχολείται με τα κοινά, να είναι ο φόβος του πολιτικού πριν τις εκλογές. Τελικά ένα από τα καλά (γιατί έχει και τέτοια) της κρίσης, είναι
ότι μας δίδει την ευκαιρία να ανοίξουμε διάπλατα τα μάτια και χωρίς
κανενός είδους παρωπίδες να επιλέξουμε τους εκπροσώπους μας με
διαφορετικά κριτήρια από ότι έως τώρα. Μακάρι.
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Εξετάσεις στους ηλικιωμένους
του Γηροκομείου Ρεθύμνου
Tους γέροντες που μένουν στο Γηροκομείου Ρεθύμνου εξέτασαν γιατροί
του Πανεπιστημίου των
Ορέων την προηγούμενη
Τρίτη, στο πλαίσιο των
οργανωμένων δράσεων
που προωθείται.
Η ομάδα των ΩΡΛ, με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Εμμ. Προκοπάκη, τις
ιατρούς ΩΡΛ κ. Α. Ελευθεριάδου – Γκίκα και κ. Β. Πέττα, εξέτασαν τους ηλικιωμένους.
Η συγκίνηση και η ευγένεια,
μαζί με πολλές ευχές ήταν
δώρα, με τα οποία γέμισαν τις
ψυχές των Ιατρών και των εθελοντών κυριών, οι οποίες συνόδευαν και υποστήριζαν την
Ομάδα.
Η κ. Βά ρ β α ρα Τ ε ρ ζ ά κη Παλλήκαρη, η κ. Στ. Τσακωνίκου, η κ. Τ. Καρπαθιω τάκη ,
έμειναν και συζήτησαν με τους
γέροντες, μοιράσθηκαν ευχές
και χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.
Η κ. Ζ. Μπριλλάκη, η κ. Βασ.
Μπαμ ιάκη – Κωσ τά κη, η κ.
Ζαχ. Τζανιδάκη, η κ. Κ. Μυστράκη, η κ. Α. Χατζημπεκιάρη,
με την αγάπη και συχνά με την
αυταπάρνησή τους, δίνουν την
εικόνα, μιας πολυμελούς οικογένειας παρά την εικόνα ενός
απρόσωπου, Δημοσίου Ιδρύματος.
Την ίδια μέρα το απόγευμα η
Ομάδα της Γυναικολογίας με
επικεφαλής τον Αναπλ. Καθηγητή Μαιευτικής – Γυναικολογίας κ. Ι. Ματαλλιωτάκη, άλλους Ιατρούς και Ομάδα Φοι-

τητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την
παρουσία του Καθ. κ. Ιωάννη
Παλλήκαρη, το Πανεπιστήμιο
των Ορέων επισκέφθηκε το
Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου.
Ο Καθ. κ. Ι. Παλλήκαρης,
είχε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τα κορίτσια του Ιδρύματος, καθώς και ο Καθ. κ.
Ματαλλιωτάκης, είχε συνάντηση και ανέπτυξε θέματα με
τα μεγαλύτερα κορίτσια, για
θέματα που σχετίζονται με την
υγεία της γυναίκας.
Ο Καθ. κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, μαζί με την Ομάδα Εθελοντών που αποτελείτο από
την κ. N. Σιγανού, τις κ. Σ. & Κ.
Μοδάτσου, τον Επικ. Καθ. κ. Ι.
Σαϊτάκη, και την Ομάδα των
κυριών που υποστηρίζουν το
Πανεπιστήμιο των Ορέων, έκαναν ανοιχτή συζήτηση με τα
παιδιά και τη διευθύντρια του
Ιδρύματος, κ. Δ. Πραχάλη και
με τις κοινωνικές λειτουργούς.
Το Πανεπιστήμιο των Ορέων
προσέφερε βιβλία και cd με
κρητική μουσική, των Χρι-

στουγέννων.
Μέσα στους στόχους του
Πανεπιστημίου των Ορέων είναι να επανέλθει στο χώρο
αυτό και να αναπτύξει κοινές
δράσεις, που θα αφορούν στην
εκπαίδευση των κοριτσιών.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων
επίσης ολοκληρώνει τις οργανωμένες Ιατρικές εξετάσεις
στα σωφρονιστικά Ιδρύματα
της Κρήτης, την Παρασκευή
23 Δεκεμβρίου στις Αγροτικές
φυλακές Αγυιάς Χανίων, με τον
Καθηγητή Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, κ. Χρ. Λιονή, και τους κ.
Δ. Ανυφαντάκη, Γενικό Ιατρό,
κ. Κων. Χλίβερο, ειδικευόμενο
Γ.Ι., κ. Δ. Σχίζα, ειδικευόμενο
Γ.Ι., κ. Στ. Γλάρο, ειδικευόμενο
Γ.Ι., κ. Ι. Χονδράκη ειδικευόμενο Γ.Ι. & κ. Γ. Ντάουκερ, Ιατρό.
Επίσης, εξετάσεις θα πραγματοποιήσει και η Ομάδα των
Οδοντιάτρων με την κ. Ευ. Κουρουπάκη και τον κ. Σ. Ζουρίδη.

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Γιορτή στη
βιολογική αγορά

H ρεθυμνιώτικη βιοαγορά αντιστέκεται στην κρίση,
και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα,
γιορτάζει τη συνεργασία της με τους Ρεθυμνιώτες
βιοκαταναλωτές.
Η γιορτή θα γίνει στο χώρο όπου διεξάγεται η βιολογική αγορά στην οδό Κουμουνδούρου, πίσω από το Δημοτικό Κήπο.
Εκεί θα προσφέρει βιο-μεζέδες από τα χέρια των παραγωγών
και βιο-κρασιά. Θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το υπέροχο βιο-σουβλάκι, φτιαγμένο από το εστιατόριο-ψησταριά «Τα
Γουρουνάκια». Επίσης θα μπορέσετε να συζητήσετε με τους παραγωγούς για τις βιοκαλλιέργειες, τα προβλήματα του κλάδου
και άλλα πολλά θέματα.
«Βασικός σκοπός είναι να πάμε κόντρα στη μιζέρια που θέλουν να
μας επιβάλουν και να προσπαθήσουμε να καλυτερεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας», λένε οι παραγωγοί.
Ειδικά γι’αυτή τη μέρα καλούνται οι καταναλωτές να κάνουν
τα ψώνια τους από την Βιοαγορά 13.00 – 16.00.

