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ADRIAN POPA
Adesea turiştii înrăiţi se confruntă cu
momentul opţiunii pentru o anume destinaţie,
mai ales când „mâncărimea de tălpi” devine acută.
Admiţând adevărul din definiţie, că „opţiunea este
suma unor renunţări”, aceasta devine o operaţie
cu atât mai dificilă pentru turistul împătimit. În
cazul celor cu mai multă experienţă – ca să evităm
un adjectiv legat de vârstă – criteriile alegerii unei
destinaţii dintre mai multe oferte turistice
conturează o motivaţie solidă care nu exclude nici
dorinţa de a vedea ceva nou şi nici interesul de a
obţine un pachet de servicii mai ieftin.
Un astfel de turist, care putem admite că ar
fi vizitat marile capitale ale Europei (Paris, Londra,
Viena, Moscova, Berlin) precum şi alte oraşe cu
încărcătură istorică şi culturală (Florenţa,
Petersburg şi altele) a strâns un bagaj de
cunoştinţe despre civilizaţia europeană modernă
(în deosebi de la Renaştere spre zilele noastre).
Dorinţa de a se întoarce mai mult în timp, l-a
determinat
să vadă Ierusalimul, Constantinopolul, Thesalonicul, cu mărturii despre începuturile erei creştine. Dar asta induce dorinţa de a
cunoşte mai mult istoria imperiului roman care ia premers şi care a lăsat urme mai peste tot în
Europa şi nu numai (Africa de Nord) ale unei
civilizaţii remarcabile mai ales prin ingineria
constucţiilor şi arihtectură. Numai că este bine
cunoscut că aceasta s-a născut din civilizaţia
greacă, căreia i-a preluat până şi mitologia,
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ostenindu-se doar să găsească alte nume personajelor de legendă. Iată de ce turistul
nostru nu concepe să nu meargă în Grecia, să vadă Olimpul (măcar de la poale),
Delphi, Micene, Sparta şi neapărat Atena cu a sa Acropolă.
Ca un turist adevărat el citeşte despre locurile pe care le vizitează (mai modern
se documentează) şi astfel află că civilizaşia greacă, mama civilizaţei şi culturii
europene, cea care deţine printre altele patentul democraţiei, şi-a avut începuturile –
înainte de Micene, Sparta, Atena – în insula Creta.
Înseamnă că trebiue văzută! Şi dacă-i musai să mergem acolo, trebuie să ne
documentăm serios ! Aşa aflăm lucruri care consolidează motivaţia opţiunii.
Creta este leagănul civilizaţiei minoice, cunoscută şi sub denumirea de cultura
„cretano-miceniană”, unde a domnit puternicul rege Minos, în acelaş timp cu
existenţa lui Hercule, dar care – semizeu ca şi contemporanul său – şi-a întins viaţa pe
o perioadă mai lungă decât pământenii. Plasat istoriceşte între secolele 16 şi 13 î.e.n.,
îşi avea reşedinţa în Cnossos, unde se afla celebrul său palat, cu la fel de celebrul
Labirint. Teucidide şi Herodot l-au demitizat, tratându-l ca pe o mare personalitate a
istoriei : „E cel mai vechi din câţi îi ştim din auzite, care a întemeiat o flotă şi a
stăpânit peste cea mai mare parte a mării, pe care o numim astăzi Elenică şi a
stăpânit insulele Cyclade şi a fost primul colonizator în cele mai multe, izgonind pe
carieni şi instalând conducători pe fii săi”. Dacă unii sceptici vor spune că nu-s dovezi
istorice pentru a crede asta, le amintim că datorită săpăturilor arheologice ale lui
Schliemann şi ale lui Carl Blegen – orientate după poemele eroice ale lui Homer –
Iliada nu mai este doar o poveste şi Troia nu mai este o himeră (Dovada palpabilă :
măştile mortuare din foiţă de aur ale lui Agamemnon şi Nestor, care aparţineau a
două dintre principalele triburi al Helenilor : aheenilor şi – respectiv- eolienilor, ca şi
Ahile, Ajax şi Ulise).
Începând din 1893 Arthur John Evans s-a dedicat cercetării arheologice a
Cnosos-ului, unde descoperă semnele unei bogate şi strălucitoare vieţi sociale
complete, scoţând din enigmă rădăcinile civilizaţiei pre-homerice de pe continent.
Creta este locul unde s-a săvârşit una dintre cele 12 munci ale lui Hercule sau
Heracles (de unde şi numele centrului administrativ al insulei, Heraclion, omonimul
toponimic al românescului Herculane). Companion al lui Hercule, Teseu- fiul lui Egeu
unul dintre cei mai puternici regi ai Atenei- considerat unificatorul Aticei şi autorul
primelor legi ale acesteia, a fost prezent în Creta, luptând cu minotaurul. Cum să nu
ne amintim de celebrul „fir” al Ariadnei, fiica lui Minos, care i-a înlesnit lui Teseu
ieşirea din Labirint (a ajuns ulterior soţia lui Dionysos).
Istoria sa sbuciumată îi creşte Cretei aura de interes : ocupată de aheeni în
sec.15 î.e.n., a fost ocupată succesiv de romani (67 î.e.n.), de arabi o periodă scurtă
(sec.9), a aparţinut Imperiului bizantin (sec. 4-9 şi sec10-13), Veneţiei (sec. 13-17),
cucerită de turci în sec.17, devine stat autonom în 1897 în cadrul Imperiului Otoman,
iar în 1913 s-a unit cu Grecia.
Cu o suprfaţă de 8261 Kmp şi o populaţie de aproximativ jumătate de milion de
locuitori, Creta şi superbele insule din vecinătate, constituie o mare atracţie turistică.
Chiar dacă n-am convins, aceasta este motivaţia mea.
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INSULA CRETA
Material transmis de Ozi Ioil
Materiale WEB, Radu Gruia

Judeţe

Zonă de acoperire

Populaţie

Capitala

CHANIA

2,400,000 m2

140,000

Hania

RETHIMNO

1,493,000 m2

70,000

Rethimno

HERAKLION

2,577,000 m2

210,000

Iraklio

LASSITHI

1,818,000 m2

75,000

Agios Nikolaos

Insula Creta constituie o renumită destinaţie Europeană la Marea Mediterană , fiind
situată în partea de Sud a Mării Egee.
.
Creta este locuită încă din Perioada Neolitică şi constituie insula unde, în jurul anului
3.000 î.Hr, s-a născut una dintre cele mai puternice civilizaţii, cea Minoică. De
asemenea, Creta este cunoscută la nivel mondial de pe urma viguroasei rezistenţe
opuse trupelor Germane pe durata celui de-al II-lea Război Mondial, fapt care explică
pasiunea locuitorilor ei pentru independenţă şi libertate în viaţa acestora. De
asemenea, câteva din cele mai mari personalităţi elene, cum ar fi, pictorul Domenicos
Theotokopoulos (El Greco) şi Eleftherios Venizelos (politician), Vicentzos Kornaros şi
Odisseas Elitis, s-au născut tot pe această insulă. În ziua de azi, Creta este un loc de
destinaţie pentru concedii foarte popular, unde tradiţia şi ospitalitatea Grecească –
Cretană, vremea caldă şi minunatul peisaj, dimpreună cu hotelurile de înaltă calitate şi
serviciile de turism şi călătorii, vă garantează o petrecere de neuitat a vacanţelor dvoastră. Faceţi o excursie, din Nordul şi până în Sudul Cretei, vizitaţi oraşul Chania
(capitala Cretei Apusene), cu originalitatea şi cu identitatea sa locală tradiţională, fiind
înconjurată de case multicolore, cu alei şi străduţe înguste, grădini şi, bineînţeles, de
vechiul port Veneţian
Oraşul Rethimno, este un alt oraş de neuitat, fiind situat în partea centrală şi de Vest a
insulei Creta. Castelul oraşului Rethimno şi vechiul oraş Veneţian, cunoscut şi sub
denumirea de Fortăreaţa (Forteţa) şi care se situează în partea de Nord a oraşului
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Rethimno, vă vor călători înnapoi în timp. De asemenea, plajele nisipoase din Rethimno
se califică ca fiind printre cele mai bune ale Greciei..În zona centrală şi de Răsărit a
insulei se găseşte oraşul Heraklion, capitala Cretei. Oraşele antice Knossos şi Phaistos,
situate în apropiere, au constituit centrul civilizaţiei Minoice care a dominat pe insulă
în jurul anului 3.000 î.Hr. Oraşul Heraklion posedă o fascinantă viaţă nocturnă,
manifestări culturale şi aşezăminte antice, şi se află în centrul majorităţii activităţilor
economice şi comerciale de pe insulă.
În sfârşit, în partea de Răsărit a Cretei se află judeţul Lasithi, avându-şi capitala în
oraşul Agios Nikolaos. Agios Nikolaos este un pitoresc şi tradiţional oraş Cretan, având
o minunată lagună marină şi precum şi zona Elounda, cunoscută pentru plajele ei
cosmopolite şi pentru hotelurile ei de primă categorie de lux.
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RADU GRUIA
28 februarie. Pentru un an
obişnuit ar fi fost ultima zi a lunii. Dar
2008 este an bisect, aşa că n-a fost. A
fost însă ultima Joi a lunii, ceeace
pentru unii, devine o cutumă care se
bucură de respect. Aşa să fie, la anu’ şi
la mulţi alţii de-acum încolo !
Deci suntem din nou la „datorie”,
mai mulţi sau mai puţini, cu neveste
sau fără, după cum Organizaţia Ocultă
pe care eu o botez ad – hoc „ Voi faceţi
ce vrem noi, nu ce vreţi voi !”, ne-a scris
fiecăruia scenariul personal. Apropo de
scenarii : sunt convins că mai toţi, dacă
am avea ocazia, le-am spune autorilor
câteva cuvinte din inimă, bine simţite şi
la obiect !Dar...nu ne prea întreabă
nimeni!
Lumea se adună şi evenimentul se
derulează firesc, ca de obicei, grupuri
spontane, „aranjamente” la mese, etc.
De data aceasta sunt prezenţi doi
sărbătoriţi – nativi din februarie – şi
anume 2 Dani, (nu Centuri Negre) şi
anume Dan Mihălcescu şi Dan Ştefănescu.Drept urmare, evenimentul beneficiază de un debut stimulat de ceva
sticle de whiskey şi de emoţia specifică
unor astfel de ocazii.
Se iscă chiar şi o competiţie inedită
între două proiecte de..excursii! Autorii
sunt Adrian Popa şi Riri Pop.
Primul propune un sejour de 5 zile în
Creta, iar Riri unul în ..Corfu. Ca de
obicei, unii sunt entuziaşti, iar alţii
sceptici. Până la urmă, se va pleca în
amândouă direcţiile. Apropo de turism,
tocmai răsare
un nou
mod de
organizare a acestor escapade : în loc
de agenţii de turism ..WEB-ul!
Lumea se transformă. Oamenii, din ce
în ce mai angajaţi şi stresaţi, au nevoie
de destindere. De mai multe ori pe an,
câteva zile undeva, dar nu acasă. Şi
atunci caută. Unde ? Unii, poate mai
comozi sau mai departe de calculator,
la agenţii de turism, alţii, din ce în ce
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mai mulţi, pe WEB. De ce ? Pentru că,
de
acasă (sau de la serviciu) poţi
configura orice destinaţie, traseu sau
conţinut al unui „pachet” turistic,
conform preferinţelor personale sau
colective ! Fără să aştepţi să vezi dacă
eşti pus pe o listă sau nu. Fără să
depinzi de numărul amatorilor care se
strâng pentru pachetul respectiv.Fără
să fii în situaţia să reclami la bec, în
situaţia în care nu-ţi convine ceva. Fără
chartere. Cu avantaje multiple. În
primul rând costurile, care sunt
comparativ, mai mici cu 10-20%.
Aproape singurul dezavantaj constă în
achitarea
integrală
anticipată
a
costului
pachetului
preferat.
Ce
îseamnă acum un „pachet de turism” ?
Ei bine, începînd cu mijlocul de
transport la care te gândeşti, avion ,
tren , navă de pasageri sau chiar
propria maşină, continuând cu soluţiile
de cazare (multiple), închirierea de
maşini,
participarea
la
diferitele
evenimente din oferta site-ului respectiv şi terminând cu „montarea” unor
itinerarii , totul devine posibil fără să
depinzi de unul sau mai mulţi operatori
de turism. Practic, treaba se face prin
marile portaluri care funcţionează acum
pe WEB. Oferta lor este uluitoare. Totul
se rezumă până la urmă, la suma pe
care eşti dispus s-o faci praf ! Plăteşti şi
circuli prin lume fără bilete, vouchere
sau alte hârtii mai mult sau mai puţin
incomode. Pleci cu un print care
confirmă rezervarea de pachet şi
cuprinde, bineînţeles descrierea lui si
cu..... un card. (pentru cheltuielile
curente. Asta daca mergi în lume, nu în
Bulgaria !) . Dar ajunge cu subiectul
ăsta. Să revenim la ADUNĂTURĂ. Şi nu
oricare, ci a noastră, şi nu oricum sau
oricând ci la ultima, aceea din
februarie. Unde am continuat să facem
ce ne place nouă, deşi poate altora le
place mai puţin sau deloc : am
pălăvrăgit, ne-am văzut, am cântat
Mulţi Ani pentru Danii Noştrii şi.......
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Fotocronica Evenimentului

Riri Pop, care a văzut ceva interesant, dar confuz, Mircea Zainea care se uită la
mine cu o mască „tristă”, în pofida sticloanţei din faţa lui . Costel Marin deadreptul carismatic! Remarcaţi, vă rog, ţinutele. Nu voi mai veni în blugi !

Dan Mihălcescu, vizibil introspect . Pompilică Albu, tot atât de vizibil amuzat,
probabil de o perspectivă atrăgătoare. Sper că nu de mine !

Foaie de suflet lunarå a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICÅ“
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Marian Grădişteanu. Un om serios . Necazurile îl ocolesc cu respect. Se vede.
Ileana Gruia, cu o mină de circumstanţă la adresa fotografului.

Vali Gheorghe, parcă întinerit. Looking-ul îl plasează undeva pe la ....50 şi ceva !
Ce ţi-e şi cu cafeaua asta Domnule ! Corina, aranjată la fix , cu un zâmbet de
excepţie care susţine frumos paharul ridicat :”HAI, faceţi ca mine !”
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Rodicuţa Nicolescu. Coafură nouă. Miroase a stilist. Nina Olaru : socoteli, socoteli !

Bonelii. Stănel şi Adelina. E ceva în aer ! Ceva ce trebuie recepţionat cu atenţie.
Replica, avizată şi documentată. Chestie importantă Dom’le ! !
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Adrian Popa. Pentru că n-a putut aduce copiile alb/negru, cloceşte acum un plan
să le...coloreze. Nae Enescu ascultă o argumentaţie co-laterală de stânga.
Microprocessors engaged. For 80% capacity ! .

Nae Enescu. Intervenţia de stânga a fost benefică pentru starea lui de spirit.După
cum se şi vede.Costel Dumitru, autorul, continuă. Pare mulţumit de ceace spune !
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Mirel Vanca – Bla, bla ,bla ! Nelu Stănescu – Chiar aşa ? . Ce chestie dom’le !
În planul 2, Riri Pop dezlănţuit îi ţine pe toţi cu mâna la gură! Ce-o fi spunând ?

Nina Olaru şi Gabi Gheorghe. Amândouă cu câte un carneţel în mână. Schimb de
informaţii confidenţiale ? Nina în emisie. Gabi, pe recepţie.
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Ani Vanca. Ultimul nostru hagiu. A fost la Ierusalim de unde şi-a tras o ....cămilă !

Medalion Dan Ştefănescu. De ziua lui, expresie fermă fără nici-un dubiu : oameni
buni, rămân acelaşi pe care-l ştiţi ! .
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Radu Stoian, cam supărat. Probabil i-au greşit comanda ! Ionel Stănescu. Un om
cumsecade. Ce de griji pe capul meu, Doamne !

Ionel stănescu, Mirel Vanca, Adrian Popa, Dan Ştefănescu, Nae Enescu. Cântare !
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Luci Popa şi Costel Dumitru. La masă.

Pompilică Albu. Al doilea clişeu – al doilea zâmbet. Amplificat.
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Rodica Nicolescu. De data aceasta zâmbeşte. E ceva !

Speach-ul lui Nae. Observaţi că ceilalţi îl privesc cu atenţie nedisimulată. Corect,
este profesor. Păcat (pentru noi ) că NU este politician !
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ITINERAR DE VACANTA IN ROMANIA
PARTEA I-a

RADU STOIAN
RADU GRUIA

(texte şi foto WEB)

Conceptul acestui material l-am realizat in urma discutiei purtata cu Dan
Stefanescu, joi 28 februarie a.c. Colegul si prietenul meu Dan doreste sa mearga cu
masina impreuna cu alti colegi pentru a vizita obiective turistice interesante existente
in Romania.
Ziua 1 Plecarea din Bucuresti pe autostrada A1, Bucuresti – Pitesti.
Municipiul Pitesti poate fi ocolit pe linia de centura recent data in exploatare si
ne vom inscrie pe D.N. Pitesti – Ramnicu Valcea.
Dupa aproximativ 30 km de la iesirea din Pitesti exista un marcaj pe sosea care
indica drumul la una din cele mai frumoase manastiri din Muntenia. Ne inscriem pe
acest drum, executand un viraj la stanga mai rulam 12 km pe o sosea asfaltata si ne
oprim in dreptul manastirii. Revenim in D.N. continuam drumul spre Ramnicu
Valcea, iar dupa aproximativ 10 km, facem un popas la hanul Topologu. La hanul
Topologu poti servi o masa copioasa, cu de toate, inclusiv o ciorba de burta, bine
dreasa cu tot ce-i trebuie. Continuam voiajul, trecem de Ramnicu Valcea ocolind
orasul pe linia de centura si ne indreptam spre Sibiu. Dupa aproximativ un sfert de
ora, ajungem la Manastirea Cozia (ctitoria lui Mircea Cel Batran din Secolul XIII).
.
La iesirea din Caciulata, inainte de a intra in defileul Oltului, viram la dreapta
peste un pod construit pe raul Olt, mergem pe pod 100 m, viram la stanga, pentru ca
dupa 1 km parcurs pe un drum ingust si traversarea a 2 tunele mici, sa ajungem la
manastirea Turnu. Revenim in D.N. si continuam drumul spre Sibiu.Dupa
aproximativ 20 km de rulaj ne oprim pe partea dreapta a soselei pentru a vizita
manastirea Cornetu. Ziua se inchee la Vadul Oltului pentru masa si cazare. Aceasta
este una dintre numeroasele optiuni oferite de numeroasele moteluri de pe traseu.
Ziua 2 Plecam de dimineata spre Sibiu si admiram in continuare frumusetile
defileului Valea Oltului pana la intrarea in comuna Boita (ea se afla pe partea stanga a
soselei si o vedem din mersul
masinii).
La Sibiu ne oprim in centru,
in fata hotelului Bulevard, sau in
parcarea din piata mica de legume si
fructe, langa teatru din municipiul
Sibiu.
Municipiul Sibiu ne ofera
foarte multe obiective care trebuie sa
le avem in vedere pentru a le vizita.
Cele mai importante obiective sunt
urmatoarele: piata mare, piata mica,
piata Hiset si primaria veche a
Sibiului.
In piata mare sasii au construit
in secolul XIV, XV si mai recent mai
multe case etajate. Dau un singur ex. Casa Haller construita in sec.XIV. In piata mare
se afla muzeul Brukenthal (construit la sfarsitul sec.XVIII) si catedrala romanocatolica construita de calugarii iezuiti in anii 1726-1733.
In piata mica si piata Huet majoritatea caselor sunt din sec.XV-XVIII.
Monumentul reprezentativ din piata Huet este biserica evanghelica.Ea a fost
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construita la sfarsitul sec.XIV (constructia bisericii evanghelice a inceput in anul
1371, iar in anul 1494 s-a ridicat cel de al doilea turn cu doua etaje. Cazarea se poate
face in Dumbrava Sibiului, unde costul este mai modest fata de hotelurile Bulevard,
Continental, Imparatul Romanilor, sau hotelul partidului din parcul Arini.
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Ziua 3 O veti petrece in Sibiu pentru a vizita urmatoarele obiective si
monumente: Cetatea Sibiului cu turnurile din cetate, enumar cateva: turnul
archebuzierilor, al olarilor si al dulgherilor, primaria veche construita in 1545, muzeul
de istorie, Biserica Ursulinelor, Biserica si Manastirea franciscana, Catedrala ortodoxa
(construita intre anii 1902-1906), Podul minciunilor (realizat din fonta la mijlocul
secolului XIX) si muzeul Astra.
La muzeul de istorie se afla un document prin care ia fiinta prepozitura Sibiului.
Documentul a fost emis de regele Bella al III al Ungariei in anul 1191.
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Ziua 4 Se pleaca din Sibiu, trecem pe langa Dumbrava Sibiu si mergem pe o
sosea paralela cu linia de tramvai in comuna Rasinari. In comuna Rasinari s-au
nascut doua mari personalitati ale neamului romanesc Octavian Goga si Emil Cioran
.Din Rasinari urcam pe un drum de munte pana la altitudinea de 1440 m, cota la care
este situata statiunea Paltinis. Din Sibiu pana la Paltinis sunt 32 km. In statiunea
Paltinis putem vizita casa memoriala a lui Constantin Noica, schitul (une se afla si
mormantul lui C.Noica) si partia de schi. Daca nu suntem obositi putem merge pe
celalalt versant in poiana Caujoara. Partea superioara a partiei de schi este in Varful
Oncesti la altitudinea de 1.730 m. Din varful Oncesti se vad culmile muntilor
Cindrelu. Seara ne putem caza la Cabana Veche ( au preturi mai modeste) motetul
Casa de piatra, sau la hotelul statiunii (fostul hotel al demnitarilor de partid si de stat
inainte.
Ziua 5 Dimineata coboram din Paltinis, pana in centrul Sibiului la hotel
Continental (acest drum este asfaltat si bine intretinut).
Trecem de Continental si ne inscriem pe bulevadrul din centrul orasului, o luam la
stanga pentru a iesi in D.N.Sibiu – Sebes.
Parcurgem 11 km si in centrul comunei Cristian
exista un indicator, care ne arata ca urmeaza la
stanga un drum spre Orlat.
Respectam indicatorul si mergem in Orlat (unde se
afla o manastire frumoasa). Din Orlat mergem la
Gura Raului, unde avem ocazia sa vedem un lac de
acumulare realizat prin constructia unui baraj pe
raul Cibin. Zona este atragatoare si pitoreasca, mai
ales daca plecam cu masina din Gura Raului pana
in localitatea Crint, in zona centrala a muntilor
Cibin.
Drumul pana la Crint este forestier. Revenim
de la Gura Raului in D.N. si ne deplasam spre
Sebes. Dupa aproximativ 15 km de rulaj pe partea
dreapta a soselei un
indicator ne arata drumul spre Ocna Sibiului.
Parcurgem pe o sosea asfaltata 10 km si ajungem

in statiunea Ocna Sibiului.
Pe vremea romanilor si in
evul mediu in aceasta localitate
erau ocne de sare. In prezent nu
se mai exploateaza sarea.
In statiune exista un strand si 3
lacuri cu apa cu concentratie
mare de sare in care turistii si
localnicii fac baie.
Datorita solului sarat, vegetatia
este saraca, peisajul fiind auster.
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Ziua 6. Plecam dimineata din Ocna Sibiului, revenim in D.N.Sibiu – Sebes si in
dreptul unei benzinarii exista un indicator, care ne arata drumul spre comuna
Saliste. Facem un popas pentru a vizita biserica si un mic muzeu etnografic.
Continuam drumul din Saliste pe o sosea modernizata care este asfaltata, pentru a
vedea localitatile Goles, Tilisca, poiana Sibiului si Jina (patria crescatorilor de oi din
zona Sibiului).Peisajul oferit de natura este de o frumusete incredibila. Localitatea
Jina este intr-o zona Montana si de aici cu masini puternice de teren se poate trece pe
Valea Sebesului. Soseaua Sebes-Obarsia Lotrului este plina de gropi si necesita
investitii mari pentru a fi reparata. Revenim in D.N. si continuam rulajul spre Sebes
Traversam localitatile Apoldu de Sus cu dealuri bogate in plantatii de vii si Miercurea
Sibiului, pentru a ne opri in statiunea baile Miercurea Sibiului. In aceasta statiune
este un restaurant cu capacitate mare, unde opresc f. multi turisti pentru a servi
masa, un hotel, casute pentru camping si un strand. Avem conditii sa petrecem
cateva ore placute, inainte de a merge la culcare. Recomand colegilor sa aiba la ei
constumatia necesara pentru plaja.

IMPRESII DE CĂLĂTORIE ÎN…IAD !
MIREL VANCA
Da, da, am fost în Iad. Am stat puţin acolo, mult mai puţin decât a stat Dante ,
dar, n-o să vă vină să credeţi, m-am simţit bine . În primul rând pentru-că m-am
bucurat de o companie plăcută şi în al doilea rând pentru ca n-a fost atât de cald pe
cât mă aşteptam, iar în al treilea rând pentru că a fost foarte interesant. Cei trei cu
are am fost repartizat în acelaşi cazan, au venit pe rând. Primul care a venit a fost un
ziarist, condamnat la moarte şi executat pentru dezertare de la obligaţiile faţă de ţară.
Al doilea venit a fost o doamnă trecută de prima tinereţe, arătând încă foarte bine.
Păcat că era, aşa cum am aflat mai târziu, lesbiană. A iubit o femeie, a despărţit-o de
soţul ei, a determinat-o să-l omoare, dar, la rândul ei, a fost şi ea ucisă de soţia
cuprinsă de remuşcări. În sfârşit, a treia persoană, a fost o femeie tânără, trăsnet!
Atât de mişto, încât cred că toţi cei care au cunoscut-o şi degustat-o, ar fi dorit să fie
alături de ea, chiar şi în Iad. Am aflat că s-a măritat pentru bani, şi-a înşelat soţul cu
un bărbat mai tânăr (nu cred să-l fi înşelat numai cu unul!) , a făcut cu el un copil pe
care l-a aruncat pe fereastră, după care şi-a împins amantul la sinucidere. A fost,
probabil, judecată, condamnată la moarte şi uite aşa, am avut norocul s-o avem
împreună cu noi.
Vreau să ştiţi că ne petreceam timpul într-un mod interesant , plăcut şi chiar
amuzant. Era extrem de amuzant să ne uităm de acolo de sus, la voi cei de pe pământ
şi să vedem ce faceţi. Ziaristul îşi urmărea soţia, lesbiana era curioasă să vadă ce se
întâmplă cu fostul ei cuibuşor de nebunii, iar bestia cea frumoasă, sosită în Iad
înainte ca ceremonialul ei funerar să se fi terminat, studia figurile participanţilor. Eu
mă uitam de acolo de sus la voi toţi, vă vedeam cum vă zbateţi să faceţi faţă
problemelor curente şi cum vi se adaugă, în fiecare zi, câte un rid sau câte o jumătate
de rid .
Şi acum, ca să nu vă pun răbdarea la o prea grea încercare, să vă povestesc cum
ajuns eu în Iad. Simplu, Ani a cumpărat două bilete la spectacolul cu piesa de teatru
„Cu uşile închise” de Jean Paul Sartre, ce se joacă în sala 99 a Teatrului Naţional din
Bucureşti. Dacă vă veţi cumpăra şi voi un bilet, veţi avea posibilitatea să asistaţi la
scene interesante , inclusiv una de sex live (se pare că fără aşa ceva nu mai este de
conceput nici un spectacol!) şi dialoguri spumoase (tipic franţuzeşti). Piesa are în
distribuţie pe actorii Carmen Ionescu, Iuliana Moise şi Constantin Dinulescu. Regia
este semnată de Mircea Iulian Anca, soţul Iulianei Moise, la rândul ei fiica lui Marin
Moise , fostul nostru coleg. Nota 10 atât pentru interpretare cât şi pentru regie.
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DIN NOU DESPRE ŞCOALĂ :
TEORIE ŞI PRACTICĂ
JOEL OSHIA
« Dragă Radu,
Rândurile alăturate mi-au fost inspirate
de articolul Editorial al colegului nostru
Prof .Dr. Enescu Nicolae . Dacă crezi că
ar interesa pe cineva bine, dacă nu , nu-i
NOTA AUTORULUI
bai… »
Citind în ultimul editorial al revistei
noastre reflexiile legate de unele
probleme ale învatamantului din România scrise de colegul nostru Prof. Dr.
Enescu Nicolae, ţin să vă informez de
ceea ce se întamplă la noi în ţară în
acest domeniu, în ideia că acest lucru
ar interesa parte din cititori .
Rândurile de faţă mi-au fost inspirate şi
de apariţia unui articol apărut în presa
noastră, scris de un ziarist specializat
în economie,Sever Plotzker.
Titlul articolului a fost:
“Să salvăm Israelul cu 6 miliarde
shekel” (1$=3.6 shekel).
În Mai 2004 iniţiat si sponsorizat de
săptămânalul englez “Economist” s-au
întrunit la Copenhaga 8 mari specialişti
în probleme economice, printre ei 5
premiaţi ai premiului Nobel , pentru a
răspunde unei întrebari ridicate de Prof.
Brian Lomberg : “ Dacă aţi fi primit 50
miliarde dolari pentru salvarea umanităţii pe ce aţi fi cheltuit banii?
Cei 8 specialişti care formau un colectiv
competent au stabilit o listă de 17
proiecte în care s-ar putea investi suma
de 50 de miliarde dolari.
Publicarea rezultatelor constituie de
atunci “Acordul (unitatea de vederi)
Copenhaga”. Bineînţeles că publicarea
rezultatelor a produs multă agitaţie.
Printre proiectele propuse, au fost
considerate ca “foarte bune” :
-proiectele legate de lupta împotriva
sidei si malariei,
- anularea barierelor în comerţul
internaţional,
-îmbunatatirea alimentaţiei copiilor
africani,
Clasificate ca “bune” :
-economia de apă,
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-rentabilizarea alimentării cu apă în
aşezămintele
care
se
ocupă
de
sănăta-te şi învăţământ din ţările
înapoiate,
-lupta impotriva corupţiei,
Clasificate ca proiecte mai “proaste” au
figurat:
-cele legate de mediu.
-sancţionarea infestării aerului,etc.
În Israel are loc anual “Congresul
economic internaţional” care analizează
modul cum se modifică puterea economică, socială şi politică a ţării, având
printre altele ca obiectiv atragerea
investitorilor.Anul acesta congresul a
avut loc la Hertzlia în luna Ianuarie şi
Preşedintele acestui congres a adoptat
ideia “ Acordului Copenhaga” (în cadrul
pregătirii congresului ) compunând o
grupa de 7 economisti locali( profesori,
doctori şi specialişti în economie)
pentru a răspunde unei întrebari
asemănătoare, dar mai modeste:
- Să presupunem că aţi fi avut 6
miliarde shekel pentru salvarea
Israelului. În ce domenii civile aţi
fi preferat să investiţi banii?
Au fost propuse 10 direcţii pentru
mărirea bugetelor civile.La capatul unor
discuţii aprinse lista preferenţială arată
astfel:
- 1,5 miliarde shekel de investit în
ÎNVĂŢĂMÂNT de la varsta fragedă
şi până la liceu,
- 1,1 miliarde shekel pentru suplimentarea locurilor de lucru,
îmbu-nătăţirea
pregătirii
profesionale în rândul populaţiei
religioase şi al arabilor precum si
proiecte
speciale
pentru
micşorarea saraciei,
- 900 milioane shekel pentru ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, ştiinţă şi
cercetare, aplicaţii.
După cum se vede învăţământul şi
ridicarea calificăarii au fost găsite ca
domenii
care
dau
PROFITUL
economic si social cel mai ridicat.
In continuare:
- 600 milioane shekel au fost
atribuiţi bugetului poliţiei,
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500 milioane shekel investiţi în
mărirea bazelor,
- 500 milioane pentru mărirea
fondurilor
sociale
şi
îmbunătăţirea pensiilor,
- 400 milioane pentru introducerea
servicului
stomatologic
în
fondurile
afectate
sănătăţii(
precum lista de medicamente
subvenţionate),
- 400 milioane de shekel pentru
accelerarea
proiectelor
care
afecteaza mediul( apa, reziduri,
trecerea la o energie curată),etc.
Astfel au imparţite cele 6 miliarde
shekeli.În paralel cu grupa celor şapte
economişti consacraţi s-a întrunit cu
acelaşi scop un “ forum al tineretului”
alcătuit din 7 tineri şi tinere capabili
profesional şi implicaţi social.
Tinerii au mers dupa ideia ca
principalul lucru nu sant banii ci forta
gandirii noastre. Gradarea propusa de
ei:
- investitii în învăţământul superior,
- educaţie,
- cultură şi identificare socială,
- agenda împotriva sărăciei,
- securitatea internă, etc.
Se vede că mesajul tinerei generaţii a
fost să nu căutăm numai bani ci să
luam în considerare şi îmbunătăţirea
spirituală a societăţii.
In realitatea israeliană aceste teorii,
elitiste, virtuale, frumoase, cu lipsa
fondurilor în diversele domenii ale
învăţământului ( motive există ) au
condus
la
greve
îndelungate
la
începutul anului şcolar. Grevele au fost
dureroase atât în licee, universităţi cât
şi-n rândurile cadrelor universitare. S-a
pierdut o lungă perioadă de şcolarizare
care va lăsa urme. Păcat! Problemele
semnalate de colegul nostru se regăsesc
deci şi la noi în ţară.Acest lucru nu
consolează. Teoria de una singură, nu
poate rezolva problema !

23

-

Celor născuţi în aprilie :
Stan BONE
1/1938
Marin FLOREA
11/1928
Şerban DERLOGEA 13/1937
Florin GROSU
13/1940
Florin
15/1935
DRĂGĂNESCU
Marian ŞEFLER
15/1938
Lucian
15/1939
GEORGESCU
Rodica
18/1938
POP FLOREA
Dan
BOLINTINEANU
19/1936
Stelian OLTEANU 22/1934
Constantin
27/1939
CHIRIŢOIU

