
Ειδήσεις στον µπλε κάδο, θα µπορούσε να είναι έ-
νας ευφάνταστος τίτλος, για τα νέα που ανακυκλώ-
νονται χρόνια τώρα στο νησί µας. Και όχι µόνο… 

Η σταθερότητα στην ύπαρξη των προβληµάτων
µοιάζει µε τη στοιχειωµένη βασιλοπούλα των παιδι-
κών µας χρόνων. Πάρτε για παράδειγµα τα σκουπί-
δια και το ερώτηµα που ανακύπτει µοιάζει αιώνιο.
Ένας δήµαρχος, ένας έπαρχος διαπραγµατεύονται.
Τον λένε Βούλγαρη, Σκόρδο, Λένου, Βάµβουκα,
Γιαννίση, Γλυνό, Σουσούδη, Πέρρο, Ρήγα, Ράµφο,
Καραδήµο, Μαλταµπέ, `Ισσαρη, Λοτσάρη; 

Πέρασαν τόσα και τόσα χρόνια χωρίς να έχει δο-
θεί λύση. Μετά τους αποκλεισµούς στην Σταυροπέ-
δα -ακόµη θυµόµαστε οι παλαιότεροι το «φλογισµέ-
νο» ράσο του παπα-Μιχάλη Ψαριανού του οποίου η
µνήµη έσεται αιωνία, γιατί πέραν του λειτουργήµατος
του ιερέως παρέµενε πάντοτε σκεπτόµενος και ε-
νεργός πολίτης- τα σκουπίδια ξεχειλίζουν ακόµη
στους κάδους και η ανακύκλωση εξακολουθεί να εί-
ναι µια πονεµένη ιστορία. 

Στη συλλογική µνήµη έχουν καταγραφεί απλώς οι
γεµάτοι κάδοι, η αγωνία του τί θα γίνει το καλοκαίρι,
θόρυβος και λόγια, αλλά και σχέδια επί χάρτου προς
επίλυση. Καµία λύση εδώ και τόσα χρόνια. Παρεµβά-
σεις έχουν γίνει πολλές από όλους τους εµπλεκόµε-
νους. Όλοι ανεξαιρέτως έχουν συνεισφέρει µε τις
δυνάµεις τους τόσο, όσο µπόρεσαν. Άλλα άλλο πα-
ρέµβαση, άλλο λύση.  Αν πιάσουµε την Υγεία, ή τις Υ-
ποδοµές. Παρεµβάσεις πολλές. Λύσεις όµως; 

Πόσες φορές έχετε ακούσει, διαβάσει και µιλήσει
για τα ίδια πράγµατα; Τα χρόνια περνούν τα δηµοσι-
εύµατα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο
και κοινωνικά δίκτυα αυξάνονται αλλά τα θέµατα µέ-
νουν ίδια, µε την επικαιρότητα να κάνει εγωκεντρι-
κά, κύκλους γύρω από τον εαυτό της. Αλλάζουν  τα
πρόσωπα αλλά οι συνθήκες παραµένουν ίδιες. Ίδιες
κι απαράλλαχτες ίσως και χειρότερες καθώς σηκώ-
νουν πάνω τους το βάρος του Χρόνου. 

Θα άλλαζε οπτική αν υπήρχε ελπίδα. Οι τελευταίες
εκλογές τόσο σε εθνικό όσο και δηµοτικό/περιφερει-
ακό επίπεδο ευαγγελίζονται τα νιάτα, την φρεσκάδα,
την διάθεση, την ανανέωση, την εργασία. Ο καιρός εί-
ναι µπροστά, ώστε τα σκουπίδια των κάδων και τα υ-
λικά της ανακύκλωσης να φύγουν από τους µπλε κά-
δους και καταλήξουν τελικά εκεί που ανήκουν. 

Στα σκουπίδια και τα λάθη του παρελθόντος... 
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5Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÕÓ‰ÚÔ˘ 
™ÙËÓ  ÕÓ‰ÚÔ 31 πÔ˘Ï›Ô  ̆¤ˆ  ̃20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ  ̆2019
«∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿, Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ ÛÙÔ

∞ÓÔÈ¯Ùfi £¤·ÙÚÔ ÙË˜ ÃÒÚ·˜ ÂÚÈÌ¤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û‚‹-
ÓÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ·, Ó· ·Ê‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙË Ì¤ÛË Ì›· ÊÈÏÈÎ‹ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ó·
·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ Ì·˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜
ÛÙÈÁÌ¤˜ ÙË˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹˜  ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞ÊÔÚÌ‹  ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, Ë ÌÔ˘ÛÈ-
Î‹, Ô ¯ÔÚfi˜  Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ÙÔ ·Í›˙Ô˘Ó ÔÈ
Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓÂ˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È. ∞˜ ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ'
·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·Ì-
ÊÈÛ‚‹ÙËÛË˜».

¶·ÓÙÂÏ‹˜ µÔ‡ÏÁ·ÚË˜

µÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎ¤˜  ∂ÎÏÔÁ¤˜ 7.7.2019

(Συνέχεια στη σελ. 4) ☞

∞‰ÂÏÊÔÔ›ËÛË ∂ÓÒÛÂˆ˜ ∞Ó‰Ú›ˆÓ  - 
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «∫·Ì¿ÓË˜»

∞ÓÙÈÚÔÛˆÂ›· ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∞Ó-
‰Ú›ˆÓ ÌÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙË˜
ªÈ¯¿ÏË ∫·„·Ì¤ÏË  Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë-
Û·Ó, ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ 19-22 πÔ˘Ó›Ô˘, Â-
›ÛÎÂ„Ë  ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∫·Ì¿ÓË ÙÔ˘ ∫ÈÏ-
Î›˜  Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÈ˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ-
Î¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙË˜ ·-
ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·Ù¿ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ µ·ÏÎ·ÓÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ
1912-13. ∂ÎÂ› fiÔ˘ Ô Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË˜
Ì·˜ ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë˜ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫·-
Ì¿ÓË˜ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·ÛÂ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘
ÛÙËÓ Ó›ÎË.

O  ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔ-
ÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫˘‰ˆÓÈ¤ˆ˜

«∆Ô ™¿‚‚·ÙÔ 27 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È
ÛÙÈ˜ 8 Ì.Ì. Ë ∞.∂. Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜
∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶ÚÔ-
ÎfiÈÔ˜ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÂÁÎ·È-
ÓÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÂÂÙÂÈ·Î‹ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ‹ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶¤-
ÙÚÔ˘ Î·È ª·Ú›Î·˜ ∫˘‰ˆÓÈ¤ˆ˜ ÙË˜

ÕÓ‰ÚÔ˘. ∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ¤Î-
ıÂÛË 91 ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë (34 ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ
Î·È 57 «ÔÏÏ·ÏÒÓ») Î·ıÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ÙË Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë Î·È ÙË˜ ™˘Ï-
ÏÔÁ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ∆Û›ÙÔ˘Ú·».

OÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ Î·È Ë ÕÓ‰ÚÔ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÚÂÈ˜ ¤‰ÚÂ˜ Î·È
ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ °È¿ÓÓË˜ µÚÔ‡ÙÛË˜ (12.932), ∫·ÙÂÚ›Ó· ªÔÓÔÁ˘ÈÔ‡ (7.753), º›ÏÈÔ˜ ºfiÚÙˆÌ·˜ (4.677) Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ Ì›· ¤‰Ú· ÌÂ
ÙÔÓ  ¡›ÎÔ ™˘ÚÌ·Ï¤ÓÈÔ (4.726).

∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ µÔ˘ÏÂ˘ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÈ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:     ñ  ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: 43,55%     ñ    ™Àƒπ∑∞ 28,32
ñ ∫π¡∞§ 8,52%    ñ  ∫∫∂ 4,20%   ñ   ª∂ƒ∞25 4,10%   ñ   ∂ÏÏËÓÈÎ‹ §‡ÛË - µÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 2,88% (Συνέχεια στη σελ. 3) ☞

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞ (Συνέχεια στη σελ. 4) ☞


