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6 μέρεςΠρόσωπα

Ιωάννου του Ελεήμονος, 
Νείλου ασκητού 
και Νείλου μυροβλύτου

Ανατολή ηλίου 07.03
Δύση ηλίου 17.15

Σελήνη 
28 ημερών

Δακτύλιος
Κυκλοφορούν τα ζυγά

ΛΟΤΤΟ: 3-19-28-30-33-42+48 (Σάββατο 10/11)

ΤΖΟΚΕΡ: 6-13-32-33-45, 14 (Κυριακή 11/11)

ΠΡOΤΟ: 0-0-0-4-7-3-1 (Κυριακή 11/11)

                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m3

Φέτος: 963.058
Πέρυσι: 996.737
1985: 936.162

                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m                 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ m
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

«O 
Αγιος Παντελε-

ήμονας μοιάζει 

με την πλατεία 

των παιδικών 

μου χρόνων. Εκεί έπαιζα με τα άλλα 

παιδιά, αγόραζα σοκολάτες από το 

περίπτερο, με τις γιαγιάδες να στέ-

κονται παράμερα και να κοιτάνε τα 

παιδιά.  Τότε το καλοκαιρινό αεράκι 

έφερνε μαζί με τη γύρη των λουλου-

διών την αίσθηση ότι ζεις στο ομορ-

φότερο μέρος του κόσμου. Τώρα, 

όμως, στην Αχαρνών τα παιδιά των 

μεταναστών προσπαθούν να παί-

ξουν με την μπάλα τους πάνω στο 

πεζοδρόμιο, ενώ στον τοίχο απένα-

ντί τους γράφει: ‘‘Η Ελλάδα είναι για 

τους Ελληνες’’».

«Θρηνώντας την εξαφανισμένη 
Ελλάδα της παιδικής μου ηλι-
κίας» ήταν ο τίτλος του άρθρου 
της Θεόπης Σκαρλάτου στο «BBC 
news» την περασμένη εβδομά-
δα. Το έγραψε παράλληλα με 
μια έρευνα που έκανε για το ει-
δησεογραφικό πρόγραμμα «BBC 
Newsnight» με τον Πολ Μέισον. 

«ΕΙΧΑΜΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ για ένα ρεπορ-

τάζ σχετικά με τυχόν σχέσεις της 

ελληνικής αστυνομίας με τη Χρυσή 

Αυγή. Νομίζω πως όλοι θεωρούν 

ότι η άνοδος της άκρας Δεξιάς είναι 

ανησυχητική. Αφού περάσαμε μια 

ολόκληρη μέρα βιντεοσκοπώντας, 

επέστρεψα στο ξενοδοχείο και ξέ-

σπασα σε κλάματα. Και ξαφνιάστη-

κα αντιλήφθηκα πόσο πολύ με επη-

ρέασε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, 

γιατί δεν έκλαιγα για μένα, ούτε καν 

για τους ανθρώπους με τους οποί-

ους μιλήσαμε. Εκλαιγα για ολόκλη-

ρη τη χώρα. Μια χώρα που ένιωθα 

ότι χάνεται…». 

Η δημοσιογράφος με τις ελλη-
νικές ρίζες και βιώματα δεν πα-
ραλείπει να επισκέπτεται την 
Ελλάδα συχνά. Κι όχι μόνο για 
να καλύψει τα γεγονότα στην 
Ελλάδα της κρίσης αλλά και 
για να επισκεφθεί τα συγγενι-
κά της πρόσωπα, που της λεί-
πουν από τα δέκα της χρόνια.   

«ΕΖΗΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για μόλις 

δύο χρόνια, μεταξύ 1988 και 1989. 

Δεν είναι πολύ, αλλά ήμουν ήδη 

οκτώ ετών και, σ’ αυτές τις ηλικίες, 

ο τόπος που ζεις αφήνει το σημάδι 

του πάνω σου. Ακόμα μας λείπουν 

οι ζεστές νύχτες, όταν κάναμε βόλ-

τες στο λιμανάκι της Βάρκιζας, η μυ-

ρωδιά του πεύκου μετά τη βροχή, οι 

άνθρωποι. Αλλωστε, ο πατέρας μου 

προσπάθησε να μας υπενθυμίζει δι-

αρκώς πόσο υπέροχη είναι η Ελλάδα 

- φοβόταν ότι ίσως θα ξεχάσουμε». 

Η Θεόπη υποστηρίζει πως η νο-
οτροπία «εγώ πάνω απ’ όλους», 
που κάποτε υπερίσχυε στην κοι-
νωνία της Ελλάδας, πρέπει να 
ξεχαστεί. Παρά την κρίση και όλα 

τα προβλήματα, στο Λονδίνο έχει 

πάντα δίπλα της Ελληνες φίλους και 

της αρέσει πολύ.  Μάλιστα δεν κρύ-

βει την επιθυμία της: «Οταν είμαι 

μόνη μου και ακούω τα αγαπημένα 

μου ελληνικά τραγούδια, με πιάνει 

μια ακατανίκητη λαχτάρα να γυρίσω 

στην Ελλάδα».

Θεόπη Σκαρλάτου
δημοσιογράφος

«Εκλαψα για τη χώρα
μου, που χάνεται»
Μνήμες μιας Ελληνίδας του κόσμου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
ΟΡΦΑΝΩΝ 
Πρόγραμμα οικονομικής υιοθεσί-

ας ορφανών παιδιών στην Ελλά-

δα υλοποιεί το Ελληνικό Καραβάνι 

Αλληλεγγύης, πλατεία Ελευθερίας 

1, τηλ.: 210 3314334. Στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι η στήρι-

ξη των οικογενειών με περιορισμένα 

εισοδήματα, μέσα από ένα ετήσιο 

βοήθημα από 600 έως 900 ευρώ 

ανά παιδί. Οι υπεύθυνοι της δράσης 

αυτής συνεργάζονται με κοινωνικές 

υπηρεσίες των δήμων, με σχολεία 

και άλλους φορείς, προκειμένου να 

προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«Tέχνη και πόλη» στη Στοά Σπύρου 

Μίλιου. Από τις 5 έως τις 16 Νοεμ-

βρίου η καρδιά της Αθήνας, που επι-

θυμούμε να κρατηθεί ζωντανή, θα 

μετατραπεί για μία ακόμη φορά σε 

«υπαίθριο εργαστήριο» ζωγραφικής 

και γλυπτικής, όπου οι συμμετέχο-

ντες καλλιτέχνες, φοιτητές και νέοι 

απόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής 

Καλών Τεχνών της Αθήνας θα εργα-

στούν με θεματική τις μικρότερες 

πόλεις που οι ίδιοι βιώνουν, παρα-

τηρούν, αγαπούν ή φοβούνται να 

συναντούν μέσα στην πόλη όπου 

ζουν. Η εκδήλωση πραγματοποιείται 

σε συνεργασία με το Α΄ Εργαστήριο 

Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ. με υπεύθυ-

νους τους διδάσκοντες Αγγελο Αντω-

νόπουλο και Μιχάλη Μανουσάκη.. 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

Σοκ από τον θάνατο τεσσάρων νεογνών στο «Παπαγεωργίου» 
Η 

είδηση προκάλεσε σοκ. Τέσσερα νεο-

γέννητα στην Εντατική Νεογνών του 

νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της 

Θεσσαλονίκης έχασαν τη ζωή τους από ενδο-

νοσοκομειακή λοίμωξη, ενώ άλλα τρία έχουν 

προσβληθεί από το ίδιο βακτηρίδιο. 

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοι-

μώξεων ( ΚΕΕΛΠΝΟ ), τα δύο από τα τέσσερα 

μωρά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ήδη σε 

κρίσιμη κατάσταση όταν προσβλήθηκαν μέσα 

στη ΜΕΘ από το ανθεκτικό εντεροβακτηρίδιο 

«Κλεψιέλα». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπά-

θειες των γιατρών όμως, δεν κατάφεραν να πα-

ραμείνουν στη ζωή.  Ο θάνατος των άλλων δύο 

νεογνών οφείλεται –όπως δήλωσε ο διοικητής 

του «Παπαγεωργίου» μέσω επίσημης ανακοί-

νωσης– σε διαφορετικά προβλήματα υγείας. 

Το ένα έπασχε από βαριά ενδομητριακή λοίμω-

ξη, ενώ το άλλο είχε κάνει εισαγωγή στη ΜΕΘ 

με συμπτώματα ασφυξίας μετά από καθυστε-

ρημένο τοκετό.

«ΟΠΩΣ ΜΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ  η επιτροπή λοιμώ-

ξεων αλλά και ο διευθυντής της νεογνολογικής 

κλινικής του νοσοκομείου μας, ο θάνατος των 

δύο νεογνών δεν οφείλεται σε ενδονοσοκομει-

ακή λοίμωξη αλλά σε σειρά προβλημάτων, τα 

οποία οδήγησαν και στην εισαγωγή των νεο-

γνών στη ΜΕΘ» είπε ο διευθυντής του νοσοκο-

μείου Γιώργος Χριστόπουλος. 

Στα άλλα τρία νεογέννητα βρέφη, που έχουν 

επίσης προσβληθεί από το ίδιο εντεροβακτη-

ρίδιο, έχει χορηγηθεί δυνατή αντιβίωση και, ό-

πως λένε οι γιατροί που τα παρακολουθούν, η 

ζωή τους δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. 

Αναστατωμένοι οι γονείς των υπόλοιπων 30 νεο-

γέννητων που νοσηλεύονται στην ίδια μονάδα, 

ζητούν να κλείσει η ΜΕΘ και να μεταφερθούν 

τα παιδιά τους σε άλλο νοσοκομείο. Ομως, αυ-

τό δεν κρίθηκε αναγκαίο από την Ιατρική Υπη-

ρεσία και το Τμήμα Λοιμώξεων του «Παπαγε-

ωργίου», αφού, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί 

λοιμωξιολόγοι, ο κίνδυνος έχει ξεπεραστεί. 

TΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΟΥΛΑΚΗ

>>  Καθησυχαστικοί είναι οι γιατροί του Νοσοκο-
μείου «Παπαγεωργίου» ότι δεν πρόκειται για 
γενικευμένη ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.

Για διαφημίσεις, μικρές αγγελίες και κοινωνικά επικοινωνήστε από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ. στα τηλέφωνα 210 6898448 & 210 6856700


