
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015
τα μέλη του Σωματείου Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης Κρήτης “Ομάδες
Μπαντουβάδων” και πολλοί φίλοι με-
τέβησαν στην Κάτω Σύμη Βιάννου
όπου ετίμησαν την 72η επέτειο της
ιστορικής Μάχης της Κάτω Σύμης.

Η μάχη αυτή έλαβε χώρα στο φα-
ράγγι στην είσοδο του χωριού στις
12 Σεπτεμβρίου 1943 μεταξύ μιας δι-
λοχίας 200 Γερμανών στρατιωτών
και μιας ομάδας 33 ανταρτών των
Ομάδων Μπαντουβάδων της οποίας
ηγείτο ο καπεταν Χρήστος Μπαντου-
βάς που συνεπικουρήθηκε στην πο-
ρεία της μάχης από τον καπ. Γιώργο
Νιργιανό με 25 αντάρτες.

Η μάχη αυτή ήταν η μεγαλύτερη
και σπουδαιότερη που δόθηκε στην
Κρήτη κατά τη διάρκεια της γερμανι-
κής κατοχής μεταξύ ανταρτών και
Γερμανών. Οι Γερμανοί, αν και περισ-
σότεροι και καλύτερα οπλισμένοι, νι-
κήθηκαν κατά κράτος αφήνοντας
στο πεδίο της μάχης περί τους 120
νεκρούς, πολλούς τραυματίες, ενώ
αιχμαλωτίστηκαν 13 Γερμανοί στρα-
τιώτες. Από μέρους των ανταρτών
σκοτώθηκε ένας και τραυματίστηκαν
δύο. Η νίκη αυτή των ανταρτών τα-
πείνωσε και απογοήτευσε τους Γερ-

μανούς και ανύψωσε το ηθικό και την
ελπίδα των Ελλήνων. Τα αντίποινα
των κατακτητών κατά του πληθυ-
σμού ήταν σκληρά και απάνθρωπα,
όπως έκαναν οι Γερμανοί όπου αντι-
λαμβάνονταν αντιδράσεις εναντίον
τους. Η ελευθερία που είναι το πολυ-
τιμότερο αγαθό, μόνο με θυσίες και
αίμα αποκτάται, όταν συμβαίνει να
την αποστερούν βάρβαροι κατακτη-
τές.

Στο μνημείο που έχει ανεγερθεί εκεί
ακριβώς που δόθηκε η ιστορική μάχη,
έγινε τρισάγιο στη μνήμη των θυμά-
των των Γερμανών κατακτητών και
κατατέθηκε στέφανο προς τιμήν τους.

Εν συνεχεία μίλησε στους παρευ-
ρισκομένους ο κ. Δημήτρης Μουδα-
τσάκης που αναφέρθηκε εκτενώς
στη μάχη αλλά και στα γεγονότα πριν
και μετά από αυτήν.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο
κ. Κώστας Κ. Μπαντουβάς, πρώην
βουλευτής και εκ των στελεχών του
Σωματείου, ο κ. Γ. Καλογεράκης αν-
τιδήμαρχος του Δήμου Μινώα, η κ.
Μαρία Κυπράκη πρόεδρος της τοπι-

κής κοινότητας Αγίου Σύλλα, ο κ. Γε-
ώργιος Μιζεράκης αντισ/ρχης
χωρ/κής ε.α. και στέλεχος του Σωμα-
τείου, ο φίλος κ. Φλεμετάκης Νικό-
λαος πρόεδρος του Συλλόγου Πολι-
τιστικής Αναπτύξεως και κάτοικος
της Κάτω Σύμης.

Το σωματείο μας ευχαριστεί
θερμά τον κ. Κώστα Κ. Μπαντουβά
που διέθεσε πούλμαν για τη μετα-
φορά των μελών μας και προσέφερε

γεύμα στους παρευρισκομένους κα-
θώς και για την πάντα ολόψυχη στή-
ριξή του στις προσπάθειες του σω-
ματείου μας.

*Η Ρένα 
Μπαντουβά-Μελά είναι 

πρόεδρος του Σωματείου
Αγωνιστών Εθνικής 
Αντίστασης Κρήτης 

“Ομάδες Μπαντουβάδων”

Άτακτα παρκαρισμένες και
πανταχού παρούσες, σαν
μέσα σε παράλληλα σύμ-
παντα ζουν στο μυαλό του πο-
λίτη - ληγμένες, φρέσκες και
απειλητικές - λέξεις και εκφρά-
σεις της ξανά και ξανά επανα-
λαμβανόμενης προεκλογικής
μας καπατσοσύνης:
ανήκομεν στη Δύσιν, ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, δεν

θέλω ου, ανφέαρ, απέραντο
φρενοκομείο, σεμνά και τα-
πεινά, μηδενική ανοχή, αλ-
λαγή, έξω πάμε καλά, η Ελ-
λάδα ανήκει στους Έλληνες,
προχωράμε μπροστά, μικρο-
μεσαίοι, απεργία, φορολογική
κλίμακα, εμπρός στο δρόμο,
κάτω τα χέρια, έξω οι βάσεις
του θανάτου, χρονοντούλαπο
της ιστορίας, πέντε νταβατζή-

δες, λεφτά υπάρχουν, μαζί τα
φάγαμε, ο ιστορικός του μέλ-
λοντος, Τσοβόλα δώστα όλα,
ευχαριστώ τους Αμερικάνους,
λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, αυ-
τοδυναμία, καταθέσεις, τράπε-
ζες, κεφάλαιο, ευρώ, δραχμή,
δάνειο, ανθρωπιστική κρίση, η
ελπίδα έρχεται, θα σκίσουμε
τα μνημόνια, πρόωρες συντά-
ξεις, μίζες, έχουμε σχέδιο, μέιλ

Χαρδούβελη, λίστα Λαγκάρντ,
σκάνδαλα, το μαχαίρι στο κόκ-
καλο, επιτόκια, αγορές, κερδο-
σκοπία, EFSF, ESM, capital
control, ομόλογα, ATM, τρόικα,
γερμανοτσολιάδες, αξιοκρα-
τία, αξιολόγηση, καταλήψεις,
κενά στα σχολεία, χαράτσι,
σκληρό ροκ, γερά νεύρα, ανοι-
χτοί λογαριασμοί, μνημόνιο,
εκβιαστικά διλήμματα, ο λαός
απαιτεί, το μαχαίρι στο κόκ-
καλο, καινοτόμες δράσεις, εκ-
συγχρονισμός, μεταρρυθμί-
σεις, λαϊκισμός, δυστυχώς
επτωχεύσαμεν…
Προσπάθησα να τις συν-

δυάσω σε ένα ενιαίο κείμενο,
βάζοντάς τις σε τάξη. Ο δια-
χρονικός συνειρμός έκανε το
εγχείρημα εύκολο. Ύστερα
ακολούθησε και δεύτερο και
τρίτο και άλλο και άλλο κεί-
μενο… Ο μπαξές προσφέρει

συνδυασμούς και ερμηνείες
κατά βούλησιν. Τα πάντα αλ-
λάζουν χωρίς να αλλάζει τί-
ποτα. Κατέληξα στην ανακού-
φιση που προσφέρουν οι
στίχοι - ίσως επειδή δεν χω-
ράνε σε καμία κάλπη:
Στεγνοί στο ηλιοβασίλεμα –
άκουσε μάνα
στις παραστράτες ενός 
βουρκιασμένου αντίλαλου
σε γυροφέρνουν στη κόψη 
του ανεμόπτερου
με τη σκοτεινή πείνα της πένας
γελώντας μεταξύ τρίχας 
και τριχιάς
αγεληδόν δειλοί
καθόλα δημοκρατικοί 
λογάδες.

Μα εσύ καρφωμένη 
στη μπούκα του όχλου
συνθλίβεις τις λέξεις 
- άκου με μάνα -
όταν ένας πόντος ατρύγετος,
παρατημένος του Ομήρου 
καθρέφτης,
το θαλασσένιο σου βλέμμα 
ξεχειλίζει
προφταίνοντας να πνίξει
κατάσαρκα την κάθε παλάμη.

* Ο Κώστας 
Ν. Κωνσταντίνου
είναι καθηγητής

φιλόλογος 
στο 3ο Γενικό Λύκειο,
πρώην διευθυντής

του 5ου Γενικού Λυκείου
http://kostaskonstantinou.com/

kkekostas@gmail.com

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ8 ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  •

ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

KΩΝ. Ι. ΡΕΛΑΚΗ
AN. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ 

θα λειτουργεί από 1/9/15
κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ / ΤΡΙΤΗ και

ΠΕΜΠΤΗ από 6-9 μ.μ.

Για ραντεβού στα τηλέφωνα:
2810-228278
6949543304

και σε περίπτωση ανάγκης

6944204931

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 11

Πλατεία Δασκαλογιάννη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

Τηλ. 2810361073
6955552624

Ο κτηνίατρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ

μεταφέρθηκε από την 
Παρασκευοπούλου 102

στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 20 - ΟΑΣΗ

Ηρακλείου Κρήτης

• Αξιόλογηση Μαθησιακών 
   δυσκολιών
• Αποκατάσταση Μαθησιακών 
   δυσκολιών
• Ειδική Διαπαιδαγώγηση
• Οργάνωση και καθοδήγηση 
   μελέτης
• Συμβουλευτική για το άτομο, 
   το παιδί, την οικογένεια

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ και

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Σγουρομαλλίνης 2
e-mail: sinvadizw@gmail.com
sinvadizw.gr

τηλ. 2810 335652
6988 121079

Μετεκλογικά

Γελάσανε μικρά παιδιά κι έκλαψαν μανάδες
σαν είδαν τη διαφορά, σε επτάμισι μονάδες.
Τέτοιο μεγάλο ποσοστό, χωρίς να περιμένω
κι άλλα που έγιναν… ποτέ
ακόμα κι οι των ποσοστών, οι ατυχείς εκτιμηταί,
που θεωρούσαν εξ’ αρχής, κομμένο τον Καμμένο.
Δίκαια η αντίδραση και η ζεστή αγκαλιά
που οι δυό τους πανηγύρισαν κι αντάλλαξαν φιλιά.

Ο μεσαρίτης

Εκλογικός “θρίαμβος”!
Για πρώτη φορά σε μια εκλογική διαδικασία «θριάμβευσαν» όλα τα
πολιτικά κόμματα που πήραν μέρος σ’ αυτήν, αν λάβουμε υπόψη του-
λάχιστον τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους!
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμφισβήτητα είναι ο πρώτος «θριαμβευτής», αφού αν και
έκλεισε τράπεζες, έστησε καλοκαιριάτικα στις «ουρές» τη χώρα,
έφερε «μνημόνιο», τον καθύβριζαν ελληνικά «ΜΜΕ» και του την
«έπεσε» σύμπασα η Ε.Ε από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο

του ευρωκοινοβουλίου, αξιωματούχους,
παρατρεχάμενους, χαρτογιακάδες και λοι-
πούς δημοσκόπους κέρδισε δια περιπάτου
το δεύτερο κόμμα της ΝΔ- που παραδόξως
… θριάμβευσε και αυτό!
Η ΝΔ λοιπόν –σύμφωνα με τους εκπροσώ-
πους της- είχε το δικό της «θρίαμβο», αφού
δεν κατάντησε όπως το ΠΑΣΟΚ, απεδείχθη
στην εκλογική διαδικασία περίτρανα ότι ο
αρχηγός της είναι… ψηλότερος από τον
Τσίπρα κι έχασε μόνο με 7,5 μονάδες δια-
φορά· από τις 10 μονάδες και πάνω άλλω-
στε ηττάται το συγκεκριμένο κόμμα!
Το «Χρυσαύγουλο» ασκέρι θριάμβευσε
βεβαίως-βεβαίως, διότι μετά την ομολογία

του αρχηγού της για την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τη δο-
λοφονία Φύσσα τα ποσοστά του κόμματος ανέβηκαν! Σε προσεχή
εκλογική αναμέτρηση οι επιτελείς του κόμματος σκέφτονται να οργα-
νώσουν εκδρομή των μελών στο… Άουσβιτς και το Νταχάου μπας και
τσιμπήσουν κάτι ακόμα σε ποσοστά! Μιλάμε για την τέλεια προεκλο-
γική καμπάνια!
Η Φώφη κατήγε το μεγαλύτερο «θρίαμβο», αφού κατάφερε με την
προσωπική της σφραγίδα να προσθέσει 4,7+3+1,5 (άθροισμα της
«δημοκρατικής παράταξης τον Ιανουάριο) και να φέρει άθροισμα …
6,3! Ο απόλυτος «θρίαμβος» της αριθμητικής. Αλλά στενάχωρο που
δεν στελέχωσε την κυβέρνηση, καθώς το ΠΑΣΟΚ μαζί με το ΠΟΤΑΜΙ
αποτελούν κατά τον… Σουλτς τους μόνους «δημοκρατικούς» πόλους
στη χώρα!
Το ΚΚΕ «θριάμβευσε»· πήρε ακριβώς τις ίδιες ψήφους με τον Ιανουά-
ριο, αφού οι «αποβιώσαντες» ψηφοφόροι του αντικαταστάθηκαν από
ισάριθμα εγγόνια τους που έκλεισαν τα 18 κι έτσι παρέμεινε με από-
λυτη συμπαγή βάση!
Το ΠΟΤΑΜΙ «θριάμβευσε» αφού κατάφερε να… μην εκλέξει την Λυμ-
περάκη και τον Τατσόπουλο κι έτσι θα λυτρωθούμε κι εμείς από τα
πάνελ και τις βεγγέρες τους με τον… Πρετεντέρη! Βέβαια ο συγκε-
κριμένος «θρίαμβος» είναι περισσότερο του τηλεοπτικού κοινού, αλλά
συνέβαλε και το κόμμα με την επιλεγμένη εκπροσώπησή του!
Ο Καμμένος επίσης «θριάμβευσε», αφού δεν έχει ξαναγίνει κόμμα με
3,5% να παίρνει τα μισά υπουργεία και να δουλεύει τον Σουλτς! Επι-
πλέον έχει τρελάνει δημοσκόπους και δημοσιογράφους, αφού τους
έχει «ψεκάσει» κανονικά με «τέζα»!
Ο Λεβέντης επίσης μπαίνει «θριαμβευτικά» στη Βουλή μετά από 25
χρόνια αγώνων και προσβλέπει τον 22ο αιώνα να γίνει αξιωματική αν-
τιπολίτευση!
Αφήσαμε κάποιον; Α, τον Λαφαζάνη που «θριάμβευσε» κι αυτός -κατά
τα λεγόμενα του- γιατί στηρίχθηκε στο 62,6% του δημοψηφίσματος
και πήρε σε πρώτη φάση το… 2,6% και για το άλλο 60% υπάρχουν
μπροστά μας προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις!
Μπράβο σε όλους, συγχαρητήρια για όλους τους «θριάμβους» και σε
όλους εμάς «με τις υγείες μας!».

Παιδί και σχολείο: 
Η ψυχολογία των πρώτων ημερών
Είναι Σεπτέμβρης και μετά το μακρύ, ευχάριστο, καλοκαιρινό, διάλειμμα
έφτασε η ώρα για τα παιδιά να επιστρέψουν ξεκούραστα με νέα όνειρα
και προσδοκίες στα θρανία. Η αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είναι και
ήταν και για μας αδιαμφισβήτητα μια έντονη συγκινητική στιγμή με αγ-
καλιές και ατέλειωτες συζητήσεις να επικρατούν στο σκηνικό της επα-
νασύνδεσης.

Η επιστροφή στο σχολείο δεν μπορεί
να συγκριθεί σε συναισθηματικό επί-
πεδο με τους νέους μαθητές, που για
πρώτη φορά καλούνται να εγκαταλεί-
ψουν για μερικές ώρες την ασφάλεια
της μητρικής αγκαλιάς. Ο χώρος
άγνωστος, τα πρόσωπα μη οικεία, είναι
συχνό να πυροδοτούνται σε αυτή την
ηλικιακή περίοδο αρνητικά συναισθή-
ματα και συμπεριφορές όπως τάση για
κλάμα, ευερεθιστικότητα, έντονη προ-
σκόλληση με τους γονείς, ξαφνική
βραδινή ενούρηση, σχολική άρνηση,

διαταραχές του ύπνου, όπως αυπνίες, εφιάλτες, εμφάνιση τικ, ονυχο-
φαγία, συχνό τράβηγμα και συστροφή των μαλλιών και τέλος διαμαρ-
τυρία για συχνούς πονοκεφάλους και στομαχόπονους. Οι παραπάνω
συμπεριφορές αποτελούν απόρροια του βιωθέντος έντονου άγχους (το
λεγόμενο άγχος αποχωρισμού) που πλήττει τον ψυχισμό του νεαρού
μαθητή.
Η σημασία της γρήγορης αντιμετώπισης είναι καθοριστικής σημασίας
για την ομαλή σχολική προσαρμογή, με τους γονείς σε συνεργασία με
τον εκπαιδευτικό να έχουν τον ουσιαστικό ρόλο. Ο εκπαιδευτικός κατά
την διάρκεια της παραμονής του παιδιού στο χώρο του σχολείου θα εν-
τοπίσει την συναισθηματική δυσφορία που βιώνει ο νέος του μαθητής,
θα τον προσεγγίσει κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη,
το σεβασμό και την εκτίμηση του παιδιού και ταυτόχρονα ο φοβισμένος
πρωταγωνιστής θα νιώσει ασφάλεια και το αίσθημα του ανήκειν. Μην
ξεχνάμε ότι για τα μικρά παιδιά, η εικόνα που πλάθουν για το σχολείο
κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται στην σχέση που έχουν με τον εκπαι-
δευτικό. Οι διηγήσεις τους για το σχολείο ξεκινούν εγκωμιακά αναφέ-
ροντας το όνομα του εκπαιδευτικού και στο τέλος στην ερώτηση “τι θα
γίνεις όταν μεγαλώσεις” δάσκαλος, συνέπεια του απόλυτου θαυμα-
σμού, μίμησης και ευγνωμοσύνης που έχει κατακλύσει για το πρότυπο
του το παιδικό του είναι.
Το πρώτο πράγμα που οι γονείς οφείλουν να κάνουν είναι να γίνουν
ανοιχτοί στο διάλογο. Είναι ο ευκολότερος τρόπος ανακούφισης και μεί-
ωσης  του άγχους και του φόβου των παιδιών. Μην διστάσετε να ρωτάτε
πώς αισθάνεται για το σχολείο καθημερινά. Με αυτό τον τρόπο θα αν-
τιληφθείτε, αν υπάρχει κάτι που το αναστατώνει. Ύστερα από μια φορ-
τική συναισθηματική συζήτηση αναζήτησης των αιτιών οργανώστε μια
ευχάριστη δραστηριότητα με όλη την οικογένεια. ‘Ετσι θα πετύχετε να
χαλαρώσει ο πρωταγωνιστής.
Προτρέψτε τον να αναπτύξει φιλίες. Αναζητήστε αν παιδιά της γειτονιάς
σας φοιτούν στην ίδια τάξη. Ρωτήστε τον, αν κάνει παρέα με κάποιο
συμμαθητή του, με ποιο παιδί θα μοιράζεται το θρανίο του και γνωρι-
στείτε με την οικογένεια τουκαλώντας τους μάλιστα στο σπίτι σας ένα
απόγευμα. Θα του μεταδώσετε το μήνυμα ότι το νηπιαγωγείο/σχολείο
πέρα από χώρος μάθησης παρέχει την ευκαιρία να κάνει νέους φίλους. 
Υιοθετήστε ένα σωστό πρόγραμμα ύπνου, ώστε το πρωί να νιώθει ξε-
κούραστο, να έχει χρόνο να προετοιμαστεί, να πάρει πρωινό, χωρίς βια-
σύνη. Η ενέργεια που θα νιώθει λόγω της ξεκούρασης θα τον κινητο-
ποιήσει να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια την ώρα του διαλείμματος
με τους συμμαθητές του. Οι ευχάριστες αυτές στιγμές θα τον βοηθή-
σουν στην ομαλή προσαρμογή του.
Αυξήστε την αυτονομία του παιδιού, με διακριτική ματιά. Προωθήστε το
να ετοιμάζει μόνο του την σχολική τσάντα και αφήστε να επιλέγει μόνο
του τι θα φορέσει από το βράδυ. Συνοδεύσετε το, δηλώντας πόσο πε-
ρήφανη είστε για αυτό, στο χώρο του σχολείου και το μεσημέρι στο
σπίτι, μην ξεχνώντας ποτέ να τον παροτρύνεται να χαιρετά τον εκπαι-
δευτικό και τους συμμαθητές του, όπως θα κάνετε και εσείς.
Σας εύχομαι ολόψυχα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια δημι-
ουργική σχολική χρονιά!

*  Ο Στυλιανός Κουτεντάκης είναι ψυχολόγος (BSc) 
και μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

stylianoskoutentakis@gmail.com

Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησής μας: 
Μόνο οι εταίροι-δανειστές μας μπορούν να τον επιβάλουν
Η ελληνική Δημόσια Διοίκηση

(ΔΔ) έχει χαρακτηρισθεί ως ο
μεγάλος ασθενής  της ελληνι-

κής πολιτείας. ΄Εχει αναγνωρισθεί από
όλα τα μεταδι-
κτατορικά κόμ-
ματα και έχει
συμπεριληφθεί
στα Κυβερνη-
τικά τους προ-
γ ρ ά μ μ α τ α ,
όμως μόνο σε
προεκλογικές
π ε ρ ι ό δ ο υ ς ,
παραδείγμα-
τος χάριν, Α.
Παπανδρέου

με το σύνθημα “αλλαγή” εννοούσε πρω-
τίστως τη ΔΔ, ο Κ. Σημίτης με τον όρο
“εκσυγχρονισμό” εννοούσε επίσης τη
ΔΔ και ο Κ. Καραμανλής με το σύνθημα
“επανίδρυση του Κράτους”,  εννοούσε
το ίδιο, το μείζον πρόβλημά μας, που
όμως την επομένη των εκλογών παρα-
πεμπόταην στις καλένδες. Μ’ αυτά και
κυρίως με τους αλόγιστους διορισμούς
και την κατακόρυφη αύξηση των δαπα-
νών της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) και
φυσικά του ελλείμματος (-15 %), την πε-
ρασμένη 10ετία, φθάσαμε στην λεγό-
μενη  μνημονιακή περίοδο, όπως φαίνε-
ται στο παρακάτω σχήμα.  

Του 
Μιχάλη Τζανάκη,
fiφιλόλογου

Του 
Α.Ν. Αγγελάκη

Του Στυλιανού 
Κουτεντάκη*

Εσοδα και πρωτογενείς δαπάνες της ΓΚ της χώρας 
σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ από την αρχή του αιώνα 
μέχρι σήμερα (Πηγή Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

H πρώτη συμφωνία-μνημόνιο περιελάμβανε σημαντικά μέτρα εκσυγ-
χρονισμού, αποκομματικοποίησης και αναδιοργάνωσης της ΔΔ. Απ’
αυτά έγιναν ουσιαστικά η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων και η ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ και έμειναν μισό-στρατα  το opengοve και η αξιολόγηση των δη-
μοσίων υπαλλήλων. Η δεύτερη συμφωνία-μνημόνιο περιελάμβανε ση-
μαντικά μέτρα αναδιοργάνωσης της ΔΔ, που τα καταβρόχθισε  η
σαμαράκεια απραξία (όπως τα γνωστά Ζάππεια, η λάθος συνταγή και
εμμονή για επίσπευση των εκλογών δηλαδή  επίσπευση κατάληψης της
πρωθυπουργικής καρέκλας). 

Έτσι φθάσαμε στο 2015, δηλαδή στην εποχή “Τσίπρα”. Στις αρχές Ια-
νουαρίου (προεκλογικά) και στο τέλος του ίδιου μήνα (στις προγραμμα-
τικές του ανακοινώσεις στη Βουλή) δήλωσε: “Τα γραφεία υπουργών, γ.
γραμματέων και διοικητών οργανισμών και άλλων φορέων του Δημοσίου
θα στελεχωθούν με ικανά στελέχη της ΔΔ”. Επίσης, στο κοινό ανακοινω-

θέν της 3ης συμφωνίας-μνημόνιου την 12/07, που συνυπόγραψε ο κ. Τσί-
πρας μαζί με τους εταίρους-δανειστές μας αναφέρεται: “Η ελληνική κυ-
βέρνηση.. πρέπει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει σημαντικά την ελλη-
νική διοίκηση, και να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία ικανοτήτων και την απο-
πολιτικοποίηση (αποκομματικοποίηση) της ελληνικής διοίκησης. Μια
πρώτη πρόταση θα πρέπει να παρέχεται έως τις 20 Ιουλίου μετά από συ-
ζητήσεις με τα θεσμικά όργανα. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μει-
ώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής διοίκησης, σύμφωνα με ένα χρο-
νοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τα όργανα...”.

Τα αποτελέσματα είναι ευρύτερα γνωστά και συνοψίζονται στα εξείς:
Η ελληνική πολιτεία και ιδιαίτερα η ΔΔ της γνωρίσε σε διάστημα 7 μηνών
την πιο σκληρή και απάνθρωπη κομματικοποίησή της από την μεταπο-
λίτευση μέχρι σήμερα. Έτσι, τα ηθικά, κοινωνικά, προοδευτικά, αξιοκρα-
τικά... χαρακτηριστικά της πρώτη φορά αριστερής κυβέρνησης πήγαν
περίπατο. Αυτό συνοψίστηκε στη γνωστή φράση του υπουργού Υγείας
ότι “οι Διοικητές τω Νοσοκομείων είναι πολιτικά πρόσωπα”, όπερ μεθερ-
μηνευόμενο, η αριστερή αξιοσύνη αξιολογείται μονοσήμαντα με μονα-
δικό κριτήριο την κομματικότητα. Δηλαδή, ένας Οργανισμός, όπως το
ΠΑΓΝΗ, με έναν προϋπολογισμό 100 εκατ. � και πάνω από 1000 εργαζό-
μενους, μπορεί να διοικείται στοιχειωδώς από έναν Έλληνα πολίτη  που
επιλέγεται μ’ ένα και μοναδικό κριτήριο (την κομματικότητα). Ελλάς το
μεγαλείο σου! Έχω επισκεφθεί και έχω νοσηλευτεί  και σε ελληνικά νο-
σοκομεία, και πρόσφατα σε νοσοκομείο του Βελγίου. Η σύγκριση είναι
αδύνατη και θα απαιτούσε μια ολόκληρη έκδοση της ΠΑΤΡΙΣ για μια
στοιχειώδη παρουσίαση των διαφορών. Με δεδομένη την τεχνογνωσία
των εταίρων σε τέτοια θέματα και της ανικανότητάς μας να εκσυγχρο-
νίσουμε  τη ΔΔ, ας ζητήσομε τη βοήθεια των εταίρων μας, προκειμένου
κι’ εμείς να μπορέσομε να έχομε τα οφέλη μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής
ΔΔ, όπως π.x. στην υγειονομική περίθαλψη και όχι μόνο. Νομίζω το δι-
καιούμαστε. 

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στην επέτειο 
της Μάχης της Κάτω Σύμης Βιάννου

72η Επέτειος Μάχης Κάτω Σύμης Βιάννου 12-9-1943

Της 
Ρένας Μπαντουβά-
Μελά

Του 
Κ. Κωνσταντίνου *

Τα κλισέ της προεκλογικής θλίψης
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