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Της Μαίρης Κυδωνάκη

Το Θαύμα της Ελληνικής Γλώσσας
Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός Νικηφόρος Βρεττάκος:
«Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι
που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω
αγγέλους, θα τους μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους
με μουσική».
Η ελληνική, γλώσσα μία από τις πέντε χιλιάδες περίπου γλώσσες που μιλιούνται σήμερα
στον κόσμο, κατέχει ίνα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι η μόνη ζωντανή
γλώσσα της οποίας μπορεί κανεὶς νὰ παρακολουθήσει την εξέλιξη επί τριανταεπτά
αιώνες.. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη
μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική.
(Francisco Adrados, γλωσσολόγος).

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου
Γυναικών Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η ελληνική γλώσσα δεν είναι τυχαία. Χτίστηκε πάνω στα μαθηματικά, και αυτό που ελάχιστοι ακόμα ξέρουν είναι ότι κάθε λέξη στην ελληνική
έχει μαθηματικό υπόβαθρο.
Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν. Ένας από τους Πρωτοπόρους επί
του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας. Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά
(αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοι που τα διέπουν) ήταν
αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA)
του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό.\
Η Ελληνική με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ’
αυτήν δεν υπάρχουν όρια.
(Μπιλ Γκέιτς, Microsoft)
Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και
φιλότιμο Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο
ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει συνεχώς πώς να
γράφουμε σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο
σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.

Εκδότης
Ζω στον Πειραιά
Μηνιαία Ειδησεογραφική, Πολιτιστική, Ναυτιλιακή
εφημερίδα Πειραιώς & Νήσων

Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει βασικές γνώσεις Αρχαίων
Ελληνικών, είναι προφανές ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα το
γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα
«πείρω» που σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το φαγητό
για να το πιάσουμε.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ
Ζω στον Πειραιά
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ζαρίφης Δημήτρης / Βερυκάκη Ελλάς (Ελίνα)
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
Free Press

Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος»,
καθώς προέρχεται από το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι βέβαια
από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).
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Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ. Η, ι, υ, ει, οι κτλ) όχι μόνο
δεν θα έπρεπε να μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε
πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας.
Επιπλέον η ορθογραφία με την σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία
αλλά και στην ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας λέξης. Και αυτό που
μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να
συνειδητοποιείς τι ακριβώς λες, ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να
σκέφτεσαι την σημασία της.
Το άρθρο συνεχίζεται στη σελίδα …..
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Μένανδρος και Γλυκέρα. Ένας αρχαίος έρωτας στην Φρεαττύδα
Είναι γνωστή στους περισσότερους η ιστορία του Άρπαλου, του θησαυροφύλακα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που
είχε επιδοθεί μετά μανίας στις ηδονές κατασπαταλώντας το χρήμα από το δημόσιο ταμείο. Ο Άρπαλος έκανε ζωή
σπάταλη και οργιώδη. Ο Άρπαλος, μια ωραία ημέρα, άρπαξε μέρος των χρημάτων του Μακεδόνα βασιλιά και
κατέφυγε στη Μεγαρίδα αρχικά και στη Βαβυλώνα αργότερα. Εκεί πιστεύοντας ότι ο Αλέξανδρος ο Μέγας ουδέποτε
θα ασχοληθεί με την πράξη του από τα βάθη της Ασίας όπου βρισκόταν, άρχισε να σπαταλά τα χρήματα που είχε
υπεξαιρέσει χωρίς περίσκεψη. Κάλεσε δίπλα του και μια εταίρα της εποχής από την Αθήνα την γνωστή Πυθιονίκη.
Της έκανε μεγάλες τιμές όμοια με βασίλισσα και όταν αυτή πέθανε της έφτιαξε δύο μεγαλοπρεπή μνημεία. Το ένα
στη Βαβυλώνα και το άλλο στην Ιερά Οδό. Μετά το θάνατο της Πυθιονίκης ο Άρπαλος έβαλε στο πλευρό του μια
άλλη εταίρα την Γλυκέρα για την οποία επίσης σπαταλούσε τεράστια ποσά για χάρη της από το θησαυρό φυσικά
του Αλεξάνδρου. Την είχε ερωτευτεί τόσο που όταν του ζήτησαν να ανακηρυχθεί βασιλέας της Βαβυλώνας δέχθηκε
με τον όρο και η Γλυκέρα να γίνει βασίλισσα. Όμως για κακή του τύχη ο Αλέξανδρος πληροφορήθηκε τις πράξεις
του και διέταξε τη σύλληψή του. Τότε ο Άρπαλος με τη Γλυκέρα στο πλευρό του αρχίζει τη μεγάλη φυγή.
Με τα πολλά όμως στην Κρήτη δολοφονήθηκε κι έτσι η διάσημη εταίρα η Γλυκέρα από παραλίγο βασίλισσα της
Βαβυλωνίας βρέθηκε μόνη της, φτωχή, και το χειρότερο όλων σε ηλικία που δεν είναι ας πούμε νεαρά. Τα είχε τα
του Στέφανου Μίλεση
χρονάκια της γεγονός που θα καθιστούσε δύσκολη τη μελλοντική της διαδρομή. Για καλή της τύχη όμως η Γλυκέρα
Συγγραφέα–Ιστορικού
γνώρισε τον Μένανδρο τον επιφανή κωμωδιογράφο που ζούσε μόνος του σε μια παραθαλάσσια έπαυλη στον
Πειραιά, στην Φρεαττύδα. Γρήγορα με τη γοητεία της έκανε τον εκπρόσωπο της «Νέας Κωμωδίας» να την ερωτευτεί
Ερευνητή
Προέδρου Φιλολογικής Στέγης σφοδρά. Ο έρωτας του Μένανδρου με την Γλυκέρα έγινε παροιμιώδης, στην εποχή τους αποτελούσαν ένα ταιριαστό
ζευγάρι, πραγματικά αχώριστοι σύντροφοι.
Πειραιώς
Ωστόσο για τον Μένανδρο καθιερώθηκε να τον χαρακτηρίζει μια φράση που επαναλάμβαναν όλοι όσοι αναφέρονταν
Pireorama.blogspot.gr
στο πρόσωπό του, ότι «δεν μπορεί να υπάρξει Αθήνα χωρίς Μένανδρο και ο Μένανδρος χωρίς την Γλυκέρα».
Ωστόσο η περίφημη αυτή φράση δεν διατυπώθηκε από τον Μένανδρο. Παρότι έγραψε 108 κωμωδίες η γνωστή
www.1900thebook.com
αυτή φράση δεν εμπεριέχεται σε κάποια από αυτές, αλλά διατυπώθηκε από την Γλυκέρα! Ο Μένανδρος, παρά το
www.1900thebook.com
γεγονός ότι ερωτεύτηκε παράφορα την Γλυκέρα, δεν μπορούσε να κρατηθεί μακριά από το πάθος που τον
διακατείχε.
Ήταν ερωτομανής! Η Γλυκέρα φοβούμενη διαρκώς για τις λοξοδρομήσεις του από τις οποίες εξαρτιόταν και η δική της τύχη για το μέλλον, λάμβανε διαρκώς τα
μέτρα της ώστε να τον κρατά απερίσπαστο από τη μανία του. Μέσα από επιστολές που διασώθηκαν αποκαλύπτονται οι κινήσεις δεξιοτεχνίας της Γλυκέρας να
κρατήσει ακέραια τη σχέση της με τον Μένανδρο. Σε μια επιστολή της η Γλυκέρα απευθύνεται σε μια φίλη της, που ήταν εταίρα στην Κόρινθο. Η επιστολή
απευθύνεται προς αυτήν καθώς ο Μένανδρος επισκέπτεται συχνά την Κόρινθο με τη δικαιολογία ότι θα παρακολουθήσει τους αγώνες των Ισθμίων. Η Γλυκέρα
όμως ξέρει ότι της λέει ψέματα διότι υποπτεύεται ότι ο Μένανδρος πηγαίνει για να γνωρίσει τη διάσημη εταίρα της Κορίνθου και φίλη της, την Βακχίδα.
Απευθυνόμενη λοιπόν προς αυτήν την παρακαλεί να κρατήσει μακριά τον Μένανδρο, διότι έχει αντιληφθεί το ψέμα που της λέει ο άνδρας της και ότι στην
πραγματικότητα πηγαίνει να την γνωρίσει. «Συγχώρεσέ με» γράφει η Γλυκέρα προς την Βακχίδα «αλλά το να χάσω τον Μένανδρο θα ήταν για μένα τέλεια
καταστροφή. Εάν γυρίσει πίσω σε μένα όπως έφυγε, θα σου χρωστώ μεγάλη χάρη». Και πραγματικά ο Μένανδρος επέστρεψε όπως έφυγε, χάρη ίσως στην
αλληλεγγύη των εταίρων. Ο καιρός περνά και ο Πτολεμαίος ο ιδρυτής της διάσημης στην εποχή του βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας καλεί τον Μένανδρο στην
αυλή του για να τον γνωρίσει από κοντά. Το άστρο του ιδρυτή της «Νέας Κωμωδίας» έχει απλωθεί παντού. Η Γλυκέρα μαθαίνει για τη πρόσκληση του Πτολεμαίου
στον άνδρα της κι ας βρίσκεται μακριά του. Την εποχή εκείνη η Γλυκέρα ήταν στην Αθήνα για κάποιες γιορτές προς τιμή της Θεάς Δήμητρας, ενώ ο Μένανδρος
παρέμενε στο σπίτι τους στον Πειραιά. Η Γλυκέρα μόλις έμαθε για την πρόσκληση πανικοβλήθηκε για μια φορά ακόμα, διότι γνώρισε ότι η μανία του Μένανδρου
με τις γυναίκες, θα τον κρατούσε στα σίγουρα στην Αίγυπτο, αφού η αυλή του Πτολεμαίου ήταν ονομαστή για τις όμορφες παρουσίες γυναικών. Έτσι διαμηνύει
στον Μένανδρο ότι αν φύγει για την Αίγυπτο, θα τον εγκαταλείψει οριστικά. Καθώς ο Μένανδρος είναι ερωτευμένος μαζί της και δεν θέλει να τη χάσει, για μια
ερωτική περιπέτεια, αναβάλει το ταξίδι του. Της στέλνει μια επιστολή από τον Πειραιά στην οποία υμνεί τον έρωτα που νιώθει για εκείνη. Ανάμεσα στα πολλά
που της γράφει σημειώνω μερικά μόνο λόγια του: «Ευρίσκομαι καθώς γνωρίζεις στον Πειραιά πάντοτε φιλάσθενος… Να φύγω για την Αίγυπτο που βρίσκεται
τόσο μακριά ειλικρινά δεν το σκέφτηκα. Δεν θα το έκανα έστω κι αν η Αίγυπτος βρισκόταν έξω από την Αίγινα». Τότε εκείνη του απαντά επίσης με γράμμα μέσα
στο οποίο διατυπώνεται και η περίφημη φράση της που ταυτίστηκε με τον Μένανδρο «Τι θα είναι άραγε η Αθήνα χωρίς τον Μένανδρο; Τι θα είναι ο Μένανδρος
χωρίς τη Γλυκέρα; Για την αγάπη μας δίνουν μαρτυρία και το Άστυ (η Αθήνα) και ο Πειραιάς και η Αίγυπτος.» Έτσι λοιπόν ο Μένανδρος ταύτισε την παρουσία
του με μια φράση που δεν έγραψε ο ίδιος σε κάποια από τις 108 διάσημες κωμωδίες του, αλλά η γυναίκα που βρισκόταν πίσω του, η περίφημη Γλυκέρα. Στην
ίδια επιστολή μάλιστα του γράφει ότι «κι αν μπορείς να ξεχάσεις εμένα πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, τότε θα πρέπει να ξεχάσεις και το χωράφι σου στον Πειραιά
και το σπίτι σου εκεί. Κι αν εσύ μπορείς να το πράξεις, μα τους θεούς εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό» δείχνοντας ότι κι εκείνη είχε αγαπήσει την περιοχή όπου
ζούσε. Λέγεται ότι η φήμη του Μένανδρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη της Γλυκέρας. Εκτός από γυναίκα του υπήρξε και ακάματη σύμβουλός του.
Τον συμβουλεύει ακόμα κι όταν αυτός σκέφτεται την πρόταση του Πτολεμαίου. Του γράφει ποια από τα έργα να πάρει μαζί του για να εντυπωσιάσουν τον βασιλιά
της Αιγύπτου. «Μην εκπλαγείς αν έχω την τόλμη και το θάρρος να κάνω διάκριση των έργων του Μενάνδρου μου. Έχω για οδηγό τον έρωτά σου».
Η Γλυκέρα υπήρξε για τον Μένανδρο ο έρωτάς του, η σύμβουλός του, η γυναίκα που φρόντιζε για τα
πάντα στη ζωή του. Ήταν εκείνη που δοκίμαζε τις προσωπίδες των ηθοποιών, δοκίμαζε τα φορέματα
της παράστασης και τα διόρθωνε. Όταν ο Μένανδρος παρουσίαζε στο κοινό νέο έργο του, η Γλυκέρα
καθόταν μόνη της στα παρασκήνια γεμάτη αγωνία σφίγγοντας τα χέρια της περιμένοντας να ακούσει το
χειροκρότημα του κόσμου. Ο Μένανδρος το μόνο που έκανε ήταν να γράφει. Όλα τα υπόλοιπα τα είχε
αναθέσει στην Γλυκέρα. Όταν κάποτε ο Μένανδρος είχε επιστρέψει στο σπίτι του στον Πειραιά
κουρασμένος και εκνευρισμένος από όλα όσα του είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της μέρας, η Γλυκέρα
του προσέφερε ένα ποτήρι γάλα για να ηρεμήσει. Τότε ο Μένανδρος αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν το θέλει
γιατί στην επιφάνεια του υγρού είχε σχηματιστεί κρούστα (γραύς). Με τον όρο αυτό τότε, κορόιδευαν τις
γυναίκες που είχαν τα χρονάκια τους, καθώς έβαζαν γάλα στην επιδερμίδα τους για να την κρατήσουν,
το οποίο στη συνέχεια σχημάτιζε ανάλογη κρούστα. Έτσι όταν ένας άνδρας ομιλούσε τότε δια κρούστα
γάλακτος, εννοούσε τη γυναίκα που προσπαθεί να κρύψει τις ρυτίδες της. Τότε η Γλυκέρα
καταλαβαίνοντας το περιπαικτικό σχόλιο του Μένανδρου του απάντησε λέγοντάς του «δεν πειράζει,
φύσα την κρούστα και πιες το κάτω μέρος» εννοώντας ότι αυτό που υπάρχει από πάνω δεν μεταβάλλει
εκείνο που υπάρχει από κάτω. Το γάλα μένει ίδιο παρά την κρούστα της επιφανείας του.
Το τέλος της ζωής της Γλυκέρας δεν είναι γνωστό. Ωστόσο γνωστό είναι ότι ο Μένανδρος έφυγε
πρώτος. Η τύχη ήθελε τον Μένανδρο να αφήνει την τελευταία του πνοή στην Φρεαττύδα! Το 292 π.Χ.
όταν ακόμη ο Μένανδρος ήταν 50 ετών πνίγηκε κολυμπώντας στην Φρεαττύδα μπροστά από το σπίτι
του.
Στη φωτογραφία απεικονίζεται ψηφιδωτό που βρέθηκε στην Αντιόχεια που αναπαριστά τον Μένανδρο
με τη Γλυκέρα. Στα αριστερά κάθεται προσωποποιημένη η κωμωδία κρατώντας στα χέρια της μάσκα,
βασικό εξάρτημα του αρχαίου θεάτρου. Στα πόδια της κωμωδίας απεικονίζονται αποθηκευμένοι οι
χαρακτήρες των έργων του Μένανδρου.
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Άρθρο του Κωνσταντίνου Κιτσόπουλου:
“Ουαί Yμίν την εποχή του COVID19”
Ο κορωναϊός είναι εδώ και θα ήταν αφέλεια να πιστεύαμε ότι δε θα ερχόταν στη ζωή και τη γειτονιά
μας στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη μας. Για χάρη της επιχειρηματολογίας και της συζήτησης θα
θεωρήσουμε, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα επακριβώς την προέλευση του ιού και της διαδρομής
του, δεδομένη την παρουσία του και τις επιπτώσεις.

O κ. Κιτσόπουλος Κωνσταντίνος
γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964.
Σπούδασε Γεωλογία στο Πανεπιστήμιο
Πατρών και στη συνέχεια υπηρέτησε
το Πολεμικό Ναυτικό σε Mονάδα
Στόλου.
Το διάστημα 1990-1995 συνέχισε στο
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, μέσω
υποτροφιών, έλαβε μεταπτυχιακές
ειδικεύσεις σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες
(MSc) και σε Διοίκηση Επιχειρήσεων
(MBA). Ολοκλήρωσε τη μετεκπαίδευσή
του με τη λήψη Διδακτορικού Τίτλου
(PhD) στα πεδία της αξιολόγησης και
εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών
πρώτων υλών & της προστασίας
περιβάλλοντος.
Εργάστηκε ως Ερευνητής σε Ανώτατα
Ιδρύματα του Ηνωμένου
Βασιλείου, University of Leicester, και
της Ελλάδας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών
Πόρων, ως Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ
407/80) και στη Σχολή Ικάρων της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Έχει επίσης πολυετή εργασιακή
παρουσία ως ελεύθερος
επαγγελματίας αλλά και ως
εργαζόμενος στην Ελληνική
Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και τη
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ), αποκτώντας σημαντική
εμπειρία σε θέματα ενέργειας,
στρατηγικής & περιβάλλοντος. Έχει
τιμηθεί το 1999 με το Βραβείο Κτενά
της Ακαδημίας Αθηνών. Τον Ιούλιο του
2019 ήταν υποψήφιος της Ένωσης
Κεντρώων στην Περιφέρεια Β3 Νότιου
Τομέα Αθηνών

Βέβαια, όλως περιέργως ο ιός αυτός επέλεξε να θερίσει και να γονατίσει τα δυτικά, τα θεωρητικά
πιο προηγμένα στον κόσμο, συστήματα υγείας, την ώρα που η Κίνα, δεδομένου του μεγέθους του
πληθυσμού της, πρακτικά δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις. Επίσης, όλως τυχαίως το WIV, Wuhan
Institute of Virology, το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Κίνας, για όσους
γνωρίζουν, το ίδιο το βαθύ Κράτος και Κόμμα της Κίνας, βρίσκεται στη Wuhan ή Γουχάν όπως τη
μάθαμε, κατά πληροφορίες όχι και πολύ μακριά από την υπαίθρια αγορά απ΄ όπου εικάζεται ότι
ξεκίνησαν όλα. Οι κυβερνήσεις και οι άρχοντες σε όλο τον κόσμο επέλεξαν στρατηγική και εκόντες
άκοντες επέλεξαν την ολική στάση της οικονομίας και το σχεδόν απόλυτο περιορισμό πληθυσμών.
Κατά κάποιο τρόπο, όπως αναφέρουν ΜΜΕ για επιλογή ζωής ή θανάτου ασθενών πριν την πόρτα
της εντατικής, πράγμα πολύ ανορθόδοξο για ιατρό υπό τον όρκο του Ιπποκράτη, και οι αρχές
κλήθηκαν να επιλέξουν ποια μέρη της κοινωνίας και των δραστηριοτήτων της θα προστατεύουν
περισσότερο και τελικά θα σώσουν.
Σε πολλές περιπτώσεις οι μετρήσεις, από τους ίδιους που προχωρούν σε “αποτύπωση” της
έκφρασης της κοινωνίας για όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα, ανέδειξαν βορειοκορεατικού επιπέδου
μεγέθη αποδοχής της απόλυτης στάσης και περιορισμού της δραστηριότητας. Είναι σίγουρο ότι
κατάλαβαν όλοι πλήρως το τι σημαίνει η επιλογή? Φοβάμαι πως όχι και έχω να παραθέσω κάποια
επιχειρήματα.
Η Ελλάδα για το 2018, σύμφωνα με την Στατιστική Αρχή, κατέγραψε 120.297 θανάτους, δηλαδή
περί τους 330/ημέρα. Αλήθεια υπάρχει αίσθηση στην κοινωνία μας για αυτό το τρομερό νούμερο,
την ημερήσια απώλεια ενός μικρού χωριού; Στήθηκαν κανάλια έξω από νοσοκομεία να αναφέρουν
καθημερινά θανάτους και το λόγο αυτών; Ποτέ, και φυσικά όλοι θα συμφωνούσαμε ότι θα ήταν
τουλάχιστον ανήθικο ή και ποινικά ελέγξιμο. Εδώ πρέπει να παρατεθεί και το νούμερο των
γεννήσεων, 86.440, που μας οδηγεί για το 2018 σε μια μείωση πληθυσμού κατά 33.857. Συνεπώς,
η χώρα μας φθίνει δραματικά και με επιπτώσεις πολύ βαρύτερες ενός οποιουδήποτε ιού. Το
δημογραφικό μέλλον προδιαγράφεται ζοφερό. Αλήθεια έκανε ποτέ κανείς σοβαρό, ολικό σχεδιασμό
για αυτόν τον πολύ επικίνδυνο εχθρό για την Ελλάδα; Όχι. Ουαί υμίν πολιτικάντηδες υποκριταί.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το 2016 από τους 118.788 οι 30.000 αποδίδονται σε νεοπλασματικές
παθήσεις. Με πιο πρόσφατες εκτιμήσεις κάθε έτος χάνονται περί τις 32.000 άνθρωποί μας από τη
μάστιγα που λέγεται καρκίνος, περί τους 88/ημέρα. Τα μεγέθη δε φαίνεται να έχουν μειωτική τάση,
το αντίθετο. Έχει κανείς ακούσει ποτέ τα ΜΜΕ να το έχουν καταλάβει και να το αναδείξουν; Φυσικά
και όχι. Έχει υπάρξει σοβαρό στρατηγικό εκτεταμένο σχέδιο πρόληψης υγείας για τον πληθυσμό;
Ποιο; Ας πούμε σε μια φανταστική χώρα όπου μετά τα 40 έτη τους οι γυναίκες λαμβάνουν σε
ανάλογο τακτικό διάστημα ειδοποίηση να προσέλθουν σε ήδη κλεισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένο
κέντρο υγείας για εξετάσεις κατάλληλες για τις αιτίες που οδηγούν το φύλλο τους σε ασθένειες
καρκίνου. Αντίστοιχα για άνδρες μετά τα 45 έτη τους για τακτική ήδη προγραμματισμένη εξέταση
για τέστ κόπωσης και τον καρκίνο του προστάτη. Ναι, σε μια φανταστική χώρα. Γιατί στην Ελλάδα
η προσωπική μου αδιαμφισβήτητη εμπειρία οδηγεί σε μεγάλο αντικαρκινικό νοσοκομείο όπου οι
ασθενείς, πολλοί προχωρημένου ή και τελικού σταδίου, να πιέζονται αφάνταστα ψυχολογικά
μαθαίνοντας ότι ο εξαίσιος άνθρωπος και γιατρός τους για τους οποίους ήταν σανίδα ζωής, αχτίδα
ελπίδας, γνώστης όλης της τραγικής ιστορίας τους και κρίσιμος για τη συνέχεια της θεραπείας τους,
πρέπει να τους εγκαταλείψει γιατί στα 45 του σέρνεται ακόμη με συμβάσεις χρόνου, που προσφέρει
ένα πελατειακό κράτος, συχνά για φτηνούς λόγους εκμετάλλευσης, και η οποία έληγε. Ουαί υμίν
πολιτικάντηδες υποκριταί.
Κάθε χρόνο περί τα 1.500 άτομα, 4/ημέρα, καταλήγουν νεκρά ή βαριά τραυματισμένοι και κατά
συνέπεια και ανάπηροι από τροχαία στους δρόμους. Έχει υπάρξει σοβαρό στρατηγικό εκτεταμένο
σχέδιο αντιμετώπισης;. Όχι φυσικά, ποιος πολιτικάντης και γιατί να νοιαστεί πραγματικά; Τα

νούμερα επιμένουν αυξητικά, ανεπίτρεπτα για ευρωπαϊκό κράτος, αφορούν δε κατά κανόνα πολύτιμους για την κοινωνία νέους ανθρώπους,
επιτρέψτε μου, ίσως κάπως πιο πολύτιμους για τα χρόνια που θα είχαν να προσφέρουν. Βέβαια όταν κάποιοι χρειάζεται να κυκλοφορήσουν,
ως βασιλιάδες, εις βάρος του “πόπολου” βρίσκουν τα περιπολικά και τις μηχανές να τους συνοδεύουν ή βρίσκουν αστυνομία για κάθε
διασταύρωση μήπως και σταματήσουν σε κανένα σηματοδότη. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα; Από προσωπική εμπειρία πριν χρόνια στο
κέντρο της Αθήνας σε δρόμο μπλοκαρισμένο για να περάσει κάποιος άρχοντας στην κάθετο αυτού, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με σειρήνες να
προσπαθεί να υποδηλώσει την ζωτική ανάγκη να περάσει και η ζωή κάποιου πολίτη να είναι σε κίνδυνο. Έζησε, πέθανε αυτός ο συμπολίτης
μας; Δε γνωρίζω, ο άρχοντας όμως περί ου ο λόγος πήγε στο γραφείο του σε έναν ακόμα χρόνο ρεκόρ. Ακόμα και σήμερα, βρέθηκαν επαρκείς
δυνάμεις σε κάθε γωνία της Ελλάδας να ελέγχει πεζούς και εποχούμενους για την καραντίνα. Μια και βρέθηκαν, θα μείνουν στο δρόμο να
παλέψουμε τη μάστιγα των τροχαίων; Είμαι σίγουρος πως όχι. Ουαί υμίν πολιτικάντηδες υποκριταί.
Συνεχίζεται… στο επόμενο τεύχος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΚΙΟΥ

Δημιουργική Γραφή ή το “χάος” των κοινωνικών
δικτύων…
Η ενασχόληση των ατόμων με διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούσε πάντα μια δίοδο
διαφυγής από τα προβλήματα της καθημερινότητας και της ζωής τα οποία βιώνουμε στη σύγχρονη
εποχή.
Η ανάγκη όμως αυτή φαίνεται να επιτείνεται τον τελευταίο καιρό και λόγω της πανδημίας του Covid19 η οποία έπληξε και τη χώρα μας.

Γεννήθηκε το 1974. Έχει σπουδάσει
στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών με κατεύθυνση
«Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Ωστόσο,
παρακολουθεί το ΜΠΣ «Δημιουργική
Γραφή» του Διαπανεπιστημιακού
Προγράμματος των Πανεπιστημίων
της Δυτικής Μακεδονίας και του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Η πρόθεση της είναι να συνεχίσει και
σε διδακτορικές σπουδές. Μιλάει
Αγγλικά και Ιταλικά.

«Περιδιαβαίνοντας» στα διαδικτυακά μονοπάτια των κοινωνικών δικτύων διαπίστωσα ότι κατά την
περίοδο του εγκλεισμού αρκετοί χρήστες ένιωσαν την ανάγκη να εξωτερικεύουν τις σκέψεις, τους
φόβους, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους μέσα από αναρτήσεις στα προσωπικά προφίλ τους, σε
ομάδες και σελίδες του Facebook. Άλλες τις αποδέχονταν και τις επικροτούσαν και άλλες τις χλεύαζαν.
Οι άνθρωποι κατέθεταν την άποψη τους άλλοτε με επιθετικό και άλλοτε με ευγενικό ή και
συγκαταβατικό τρόπο. Επομένως, διαβάζοντας όλα αυτά τα σχόλια δόθηκε η εντύπωση πως η άμεση
ή έμμεση ανάγκη για επικοινωνία και εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου ήταν πιο επιτακτική από
ποτέ. Θα έλεγε κανείς ότι οι άνθρωποι βρήκαν τον τρόπο να “δημιουργήσουν” με τη γραφή τους
αφήνοντας το γραπτό αποτύπωμα τους στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου.
Σκέπτομαι πως αντί για τον εικονικό κόσμο του Facebook θα μπορούσε ο υπαρκτός κόσμος της
κοινωνίας μας να δημιουργήσει έναν χώρο στον οποίο αυτή η δημιουργικότητα του καθενός από μας
να μεταφράζεται σε κείμενα. Κείμενα που θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή ποιημάτων, διηγημάτων,
μικροκειμένων, ημερολογίων κ.ο.κ.. Κείμενα που θα λάμβαναν σάρκα και οστά σε ένα βιβλίο και να
γέμιζαν τις ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε βέβαια «μπορώ εγώ να γράψω κάτι;» ή «διδάσκεται
η γραφή του να αποτυπώνεις στο χαρτί τη σκέψη σου;». Φυσικά και διδάσκεται. Στο σημείο αυτό να
σας πω ότι στους ακαδημαϊκούς κύκλους των ανθρωπιστικών επιστημών οι γνώμες διίστανται στο
κατά πόσο η δημιουργική γραφή μπορεί να διδαχθεί ή όχι. Εγώ λοιπόν αγαπητοί/ες μου
αναγνώστες/στρίες σας προκαλώ να γράψετε.
Πως;

Σκεφτείτε ότι το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. Επισκεφτείτε μια παραλία της περιοχής σας και αποτυπώστε την εικόνα στο μυαλό σας.
Κατόπιν θυμηθείτε τις παροιμίες, φράσεις, ρήσεις που λέμε για το καλοκαίρι και καταγράψτε τις. Συνδυάστε τις στο μυαλό σας και φτιάξτε μια
ιστορία. Παίξτε με τις λέξεις. Δεν είναι δημιουργικά μαγικό; Μην μένετε μόνο σπίτι! Μείνετε υγιείς αλλά μείνετε και δημιουργικοί! Μην παραμένετε
στον απατηλό κόσμο ενός κοινωνικού δικτύου.
Πώς;

Corono-E-shops
της Ντίνας Κάκιου

Ο εγκλεισμός των ανθρώπων λόγω της πανδημίας έφερε στην επιφάνεια τη χρησιμότητα των
διαδικτυακών αγορών μέσα από ηλεκτρονικά καταστήματα, τα λεγόμενα (e-shops), τα οποία
παρουσίασαν σημαντική αύξηση των εσόδων τους.

Ωστόσο, όπως συχνά διατυπώνει και ο σοφός λαός «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται», δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις, κατά τις
οποίες επιτήδειοι με όπλο το φόβο και τον πανικό των ανθρώπων θέλησαν να αποκομίσουν κέρδη εξαπατώντας τους καταναλωτές μέσω
ανύπαρκτων εταιριων, e-shops. Η πολύωρη και πολυήμερη παραμονή στο σπίτι ανάγκασε τους περισσότερους να προχωρήσουν σε
διαδικτυακές αγορές.
Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αγόρασα από e-shop, αλλά στάθηκα τυχερή. Γιατί ναι μεν έκανα το λάθος και προπλήρωσα τα είδη αυτά αλλά τα
παρέλαβα και στην ώρα τους και ανταποκρίνονταν σε αυτά που είχα δει από τις ιστοσελίδες τους και τις επίσημες σελίδες στο Facebook.
Ωστόσο, δεκάδες ή και εκατοντάδες ήταν οι περιπτώσεις εκείνες γύρω μας που η ηλεκτρονική αγορά αγαθών ήταν μια απάτη.
Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να προσέξουμε προκείμενου να μην καταλήξουμε να χάσουμε χρήματα και να προχωρήσουμε σε
καταγγελία στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή. Οι αρμόδιοι φορείς προκρίνουν να επιστήσουμε την προσοχή μας στην «ποιότητα» της
ιστοσελίδας που επισκεπτόμαστε.
Να υπάρχουν πλήρη και σε εμφανές σημείο τα στοιχεία επικοινωνίας. Αν υπάρχει και φυσικό κατάστημα τότε καλό θα ήταν να το
επισκεφθούμε τώρα που ανοίγουν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Να δίνουμε προσοχή όταν πωλείται ένα προϊόν ως εξαιρετική ευκαιρία.
Σημαντικός αριθμός καταναλωτών αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια όταν πρέπει να
καταχωρήσει τα στοιχεία του ακόμα και σε ιστοσελίδες επώνυμων καταστημάτων.
Πάντα προβληματίζει αυτό ενώ θεωρείται πιο ασφαλής η πληρωμή με αντικαταβολή
αφού ο καταναλωτής έχει μπροστά του το προϊόν το οποίο αγόρασε.
Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιώματα σας και τις διαδικασίες οι οποίες
απαιτούνται για την προστασία σας ως καταναλωτές. Μείνετε ενημερωμένοι.
http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/
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Μάχη ζωής για το
περιβάλλον (γράφει ο
Σπύρος Σπυρίδων*)

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972 με στόχο
την ανάδειξη της σημασίας του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάγκη προστασίας
του, ευαισθητοποιώντας κράτη και κοινωνίες.
Εφέτος έχει ως θέμα την βιοποικιλότητα. Με τις αγωνίες των ανθρώπων να
χαρακτηρίζονται υπαρξιακές και άκρως επείγουσες, με ιδιαίτερη αναφορά στις
εκτεταμένες πυρκαγιές της Αυστραλίας, του Αμαζονίου και της Καλιφόρνιας, αλλά
και στην παγκόσμια πανδημία κορωνοϊού.
Την ίδια στιγμή τα μέτρα που έλαβαν οι κοινωνίες για να την αντιμετωπίσουν
κατέδειξαν εκ νέου την αλληλεξάρτηση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Για
παράδειγμα, η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων, η αναστολή εργασιών σε
ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες και άλλες δράσεις, έκανε ορατή με γυμνό μάτι την
ανωτέρω σχέση. Στην δε Αθήνα η μέση τιμή του διοξειδίου του αζώτου ΝΟ2 ενώ
ήταν τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου (προ lockdown) 43 μg/m3, έπεσε στα έπεσε
στο 20,9 μg/m3, την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου! Μάλιστα, στον Σαρωνικό
εμφανίστηκε μεγάλος αριθμός δελφινιών ακόμη και φώκιες!
Από το 1972 που ο ΟΗΕ θέσπισε τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος, οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί προς το χειρότερο σε όλο το
πλανήτη.
Τα στοιχεία για την ρύπανση της ατμόσφαιρας και τις επιπτώσεις της, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι εφιαλτικά αφού «φεύγουν» 800 άνθρωποι
την ώρα! Ενώ παράλληλα τα Ηνωμένη Έθνη προειδοποιούν συνεχώς ότι 9 στους
10 ανθρώπους στον πλανήτη αναπνέουν μολυσμένο αέρα.
Επιπλέον, η επιστημονική έκθεση 27 εθνικών Ακαδημιών της Ευρώπης, μεταξύ των
οποίων και η Ακαδημία Αθηνών, προειδοποιεί πως η υπερθέρμανση του πλανήτη
λόγω της κλιματικής αλλαγής ήδη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των
ανθρώπων και η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον. Όσον αφορά τη θαλάσσια
ρύπανση, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τουλάχιστον 5 τρισεκατομμύρια πλαστικά που
ζυγίζουν πάνω από 250.000 τόνους, κολυμπάνε στους ωκεανούς και τις θάλασσές
μας…

Δρ του Παντείου Πανεπιστημίου,
Διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στη χώρα μας,
αξίζει να αναφερθεί ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση περιβαλλοντικής επιδείνωσης.

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η οποία εκτιμάται από 0,2 έως 2 μέτρα, η μείωση των βροχοπτώσεων, η άνοδος της θερμοκρασίας
καθώς η αύξηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι μερικές από τις συνέπειες.
Άρα το περιβάλλον και η προστασία του δεν μπορεί πια να είναι μια απλή αναφορά. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η
κατάσταση κι οφείλουμε όλοι να μπούμε σε μια μάχη ζωής . Αφενός με την αέναη ενημέρωση/μάθηση κι αφετέρου με υιοθέτηση φιλικών προς
το περιβάλλον πολιτικών. Η ηλεκτροκίνηση, για παράδειγμα, θα μπει όλο και πιο πολύ στην καθημερινότητά μας, κάτι που σωστά έχει
υιοθετήσει ως πολιτική η κυβέρνηση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ινδιάνικη παροιμία:
«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας»….

Σίσσυ Αλιγιζάκη
Νέα
συντονίστρια
της Γραμματείας
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
και Διαχείρισης
κρίσεων της ΝΔ
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Η Άξια Αντιδήμαρχος Πειραιά Σίσσυ
Αλιγιζάκη, με τη μεγάλη Ακαδημαϊκή
και Πολιτική γνώση, με τις εμπειρίες
και τον ακέραιο χαρακτήρα της,
επιλέχτηκε επάξια για την Απαιτητική
και Υπεύθυνη θέση της συντονίστριας
της Γραμματείας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης
κρίσεων της ΝΔ.
Είναι η μόνη αιρετή από την περιοχή
του Πειραιά που αναλαμβάνει
σημαντικό ενεργό ρόλο στην
γραμματεία αυτή και πιστεύουμε ότι ο
ευρύτερος Πειραιάς θα έχει πλέον
κάποιον να προωθεί τα ζητήματα της
τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων και
ιδιαίτερα του Πειραιά μας, από τη θέση
αυτή.
Της ευχόμαστε να αξιοποιήσει στο
έπακρο τις αστείρευτες γνώσεις και
εμπειρίες της, προς όφελος της πόλης
μας!!!
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Συνεργασία ΕΒΕΠ με
Ιατρικό Σύλλογο για την
ανάδειξη του Πειραιά σε
υγειονομικά ασφαλή
πόλη-λιμάνι

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Εμπορικό
Κέντρο του Πειραιά

Με μεγάλη έκπληξη και ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκαν σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου τον
Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη οι καταστηματάρχες του Πειραιά, με την ευκαιρία και της
πρώτης ημέρας επαναλειτουργίας των καταστημάτων της εστίασης.
Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 18ης
Μαΐου 2020, αποφάσισε ομόφωνα την
αποστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά
επιστολής, στο πλαίσιο της οποίας πρότεινε
συνεργασία με την ιατρική κοινότητα, αναφορικά
με την από κοινού πραγματοποίηση μιας σειράς
ενεργειών. Η πρόταση του Ε.Β.Ε.Π., έγινε
ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Π., με
αποτέλεσμα, στις 25 Μαΐου 2020, να
υπογραφεί, επί των συμπεφωνημένων, σχετικό
Μνημόνιο Συνεργασίας.
Ειδικότερα και όσον αφορά στη «ρότα» που
πρέπει να ακολουθήσει ο Πειραιάς, την επόμενη
της καραντίνας, ως υγειονομικά ασφαλές λιμάνι,
προτάθηκε η πραγματοποίηση τεστ για τον
κορωνοϊό, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά,
στους εργαζόμενους των εμπορικών και
βιομηχανικών
επιχειρήσεων-μελών
του
Ε.Β.Ε.Π., ακόμα και σε πληρώματα πλοίων του
«yachting». Επίσης, συμφωνήθηκε να εξεταστεί
η δυνατότητα πρότασης για τη δημιουργία «μίνι
διαγνωστικών
κέντρων»
εντός
των
κρουαζιερόπλοιων, που θα χρησιμοποιούν το
λιμάνι του Πειραιά ως «home port», στο πλαίσιο
της ενεργής προσπάθειας σύνδεσης του
θαλάσσιου με τον ιατρικό τουρισμό.
Βασικό ζητούμενο της συνεργασίας είναι η
εμπέδωση του αισθήματος υγιεινής και
ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα της αξιοποίησης
της καλής φήμης που επάξια κατέκτησε η χώρα
μας.
Στο πλαίσιο έναρξης αυτής της συνεργασίας, ο
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, με
τον Πρόεδρο Νίκο Πλατανησιώτη και τα μέλη
του Δ.Σ. του Ι.Σ.Π., επισκέφτηκαν το επιβατικό
λιμάνι του Πειραιά και παρέδωσαν συμβολικά
μάσκες με το λογότυπο του Δήμου Πειραιά,
καθώς και υγειονομικό υλικό σε πληρώματα
πλοίων της ακτοπλοΐας και του Λιμενικού
Σώματος.

Ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους του Πειραιά,
επισκέφθηκε καταστήματα της πόλης και συνομίλησε με εμπόρους και εργαζόμενους,
δείχνοντας ενδιαφέρον για την κατάσταση στην αγορά μετά την σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα και ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νίκος
Μανεσιώτης, ενώ είχαν μια σύντομη συνάντηση μαζί του ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ.
Μώραλης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Β.
Κορκίδης η Αντιδήμαρχος Παιδείας Σίσσυ Αλιγιζάκη και πολλοί άλλοι!

Επίσκεψη Πατούλη Αντωνάκου στο υπό
ανέγερση Κέντρο
Υγείας Αστικού
Τύπου Κερατσινίου
Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Γ Πατούλη στο υπό ανέγερση Κέντρο Υγείας Αστικού
Τύπου Κερατσινίου που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014- 2020 συνολικής
δημόσιας δαπάνης 5 εκατ. ευρώ
Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα και με συγκεκριμένα έργα
στη θωράκιση της υγείας των πολιτών - Στόχος μας το νέο Κέντρο Υγείας Αστικού
Τύπου Κερατσινίου να αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας»
Για την πορεία υλοποίησης του υπό ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο
Κερατσίνι, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014 - 2020 με επιλέξιμο
προϋπολογισμό 5.000.000,00 ευρώ, ενημερώθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης.
Στην επίσκεψη, τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη συνόδευε η Αντιπεριφερειάρχης
Πειραιά Σ. Αντωνάκου και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥ∆ΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής Δ. Δρόσης, ενώ
παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Κερατσινίου Χ. Βρεττάκος, ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΥΠΕ) Χ. Ροϊλός και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης αμέσως μετά με δηλώσεις του επισήμανε:
«Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει έμπρακτα και με συγκεκριμένα έργα στη θωράκιση της

υγείας των πολιτών. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα στην Περιφέρεια ξεκινήσαμε την υλοποίηση ενός σημαντικού στόχου
που αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο των πολιτών. Γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας της υγείας μας. Το Κέντρο
Υγείας Αστικού Τύπου με την κατάλληλη στελέχωση και τον ανάλογο εξοπλισμό θα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας προς του πολίτες και θα αποτελέσει πρότυπο λειτουργίας».
Το Κέντρο Υγείας
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων το Κέντρο Υγείας θα είναι έτοιμο σε ένα μεγάλο ποσοστό μέχρι το φθινόπωρο. Μάλιστα μέχρι τέλος του έτους θα
μπορεί να έχει τεθεί σε λειτουργία.
Να σημειωθεί ότι το Κέντρο Υγείας θα παρέχει υπηρεσίες με 14 εξεταστήρια γενικής Ιατρικής και παθολογίας (συμπεριλαμβανομένων γυναικολογικού και
παιδιατρικού), οδοντιατρείο, μικροβιολογικό εργαστήριο, αίθουσα ακτίνων, αίθουσα υπερήχων, αίθουσα μικροεπεμβάσεων, ανάνηψη. Επίσης θα περιλαμβάνει
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τα γραφεία των ιατρών και της Διοίκησης και τους προβλεπόμενους από την εγκεκριμένη μελέτη συνοδούς χώρους.
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Μένουμε όλοι ασφαλείς – Μένουμε Πειραιά - Στηρίζουμε την
τοπική μας αγορά!!!

Κάλεσμα Εμπορικού
Συλλόγου στις επιχειρήσεις
της πόλης μας για
Εκπτωτικά Κουπόνια

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σε μια προσπάθεια ανατροπής του αρνητικού
κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην αγορά και προκειμένου να μεταδώσουμε ένα
μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, προτίθεται
σε συνεργασία με το κατάστημα STABATOS, να τυπώσει και να διανείμει
εκπτωτικά κουπόνια των καταστημάτων στους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα, από το POP-UP VAN, ένα καινοτόμο Project που μας διαθέτει
δωρεάν ο ς κ. Γ. Καλλαρύτης και θα είναι σταθμευμένο Σωτήρος και Ανδρούτσου,
θα διατίθενται υπό των ήχων μουσικής κουπόνια των καταστημάτων στους
καταναλωτές με προσφορές από 10-30%, με σκοπό την προβολή και στήριξη της
αγοράς της πόλης μας.
Η ενέργεια δεν έχει κανένα απολύτως κόστος για το κατάστημα που θα
συμμετάσχει, αφού την εκτύπωση των κουπονιών θα αναλάβει η επιχείρηση
STABATOS.
Εσείς απλά θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη γραμματεία του Εμπορικού
Συλλόγου Πειραιώς, με τα πλήρη στοιχεία του καταστήματός σας και το ποσοστό
της προσφοράς σας, (e mail: espireas@otenet.gr, φαξ 210 4138486) .
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια - κάλεσμα των καταναλωτών,
για να δώσουμε όλοι μαζί ξανά ζωντάνια στην αγορά μας και να την κάνουμε
ελκυστικό σημείο αναφοράς.

Εμπορικός Σύλλογος:
Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
επιχειρήσεων &
επαγγελματιών του Πειραιά για
απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη
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Σας ενημερώνουμε, ότι ο Δήμος Πειραιά μετά την αποδοχή του αιτήματός μας για
απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, καθώς και από τα
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, για όσο διάστημα διέκοψαν
ή περιόρισαν τη λειτουργία τους, τους προσφέρει τη δυνατότητα να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πειραιά, στον
σύνδεσμο https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/ έως τις 31 Ιουλίου 2020, με
τη χρήση των κωδικών του Taxisnet.

Μάιος 2020 – Επιστημονικά άρθρα

Περί Θεϊκού Οξέος και άλλων καυστικών υγρών – Τροφή για Σκέψη και
Προβληματισμός
Εγκλήματα που έχουν συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη και έχουν
εγείρει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Με αφορμή το πρόσφατο έγκλημα της
επίθεσης με βιτριόλι στην 34χρονη Ιωάννα και την πρόσφατη σύλληψη της
φερόμενης ως δράστριας έχει ξεκινήσει μια εκτενής συζήτηση σε σχέση με
τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης: Απόπειρα ανθρωποκτονίας ή βαριά
σκοπούμενη σωματική βλάβη , με νομικά επιχειρήματα να διατυπώνονται
και για τις δύο απόψεις και με τον Εισαγγελέα Πλημ/κων να ασκεί για πρώτη
φορά στα ποινικά χρονικά ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας για
μια τέτοιου είδους επίθεση.
Η ανθρωποκτονία είναι έγκλημα βλάβης της ζωής του ανθρώπου και
τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών. Η
απόπειρα τιμωρείται πάντα με ποινή μειωμένη σε σχέση με αυτήν του
βασικού εγκλήματος και κατ επέκταση δεν μπορεί να επιβληθεί ισόβια
κάθειρξη αλλά ποινή μέχρι δεκαπέντε (15) έτη.

Της Γλύκα- Χαρβαλάκου Αθηνάς
Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω, κατόχου
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ποινικού
Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Πειραιά

Η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη είναι έγκλημα κατά της σωματικής
ακεραιότητας και χαρακτηρίζεται από τον ποινικό νομοθέτη ενδεικτικά
εκείνη που προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια
αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή εάν εμπόδισε τον παθόντα σημαντικά
και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή την διάνοιά του . Ο δράστης
πρέπει να κριθεί ότι επεδίωκε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τιμωρείται
με κάθειρξη έως δέκα έτη.
Επισκοπώντας την νομολογία του Αρείου Πάγου σε περιστατικά με τέτοιου
είδους επιθέσεις με καυστικό θειικό οξύ ( βιτριόλι) προκύπτει παγίως ο
χαρακτηρισμός της πράξης ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη . Αξίζει
να αναφερθεί όμως αρεοπαγητική απόφαση , η 1390/1994 ( ΠοινΧρ

1994,1219), που αφορούσε είσοδο στην οικία του παθόντα και επίθεση σε αυτόν με βιτριόλι, ότι ο Άρειος Πάγος αναφέρει ,
μεταξύ άλλων: «…Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε καυστικό υγρό , που χρησιμοποιείται κατά κανόνα από γυναίκες , δεν είναι
καθόλου απίθανο να προτιμήθηκε από τον δράστη , αντί πυροβόλου όπλου ή άλλου φονικού οργάνου για τον λόγο ότι στον
χώρο που κοιμόταν ο παθών επικρατούσε σκοτάδι…».
Κατ επέκταση , διατυπώνεται ως σκέψη ότι το καυστικό υγρό θα μπορούσε να είναι υποκατάσταστο άλλου φονικού όπλου ή
πυροβόλου , δηλαδή ότι είναι όπλο ( μέσο) φονικό .
Κατά την άποψη της γράφουσας, το κρίσιμο κλειδί της υπόθεσης είναι το κατά πόσον συνέτρεχε ανθρωποκτόνος πρόθεση στον
δράστη , ότι είχε την πρόθεση δηλαδή να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και κατά πόσον το όπλο ( μέσο ) που επιλέχθηκε , ήταν
πρόσφορο από την σύνθεσή του , την σύστασή του και την ποσότητά του να σκοτώσει.
Αυτό κρίνεται πάντα ad hoc, δηλαδή από τις περιστάσεις , τις συνθήκες και τα πραγματικά περιστατικά , από τα στοιχεία της
δικογραφίας , τα οποία είναι ξεχωριστά και διαφορετικά σε κάθε έγκλημα και από τα οποία προκύπτει ή όχι η πρόθεση του
δράστη να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή.
Αναμφισβήτητα , πάντως , είναι ρηξικέλευθη η άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον Εισαγγελέα
Πλημ/κων , η οποία σίγουρα ανοίγει τον δρόμο για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και για την ενδεχόμενη επιβολή
προσωρινής κράτησης ,προυποθέσεις που δεν θα συνέτρεχαν σε διαφορετική μορφή ποινικής δίωξης .
Άλλωστε, προκύπτει ευκρινώς ότι η άρση τηλεφωνικού απορρήτου συνέβαλε ουσιωδώς στην ολοκλήρωση του προανακριτικού
έργου , καθώς οι αστυνομικές αρχές απέκτησαν νομικά το πράσινο φως να εκμεταλλευτούν όλες τις σύγχρονες τεχνολογικά
δυνατότητες , προκειμένου να πετύχουν την εξιχνίαση του εγκλήματος.
Το εάν αυτή η δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας θα επικυρωθεί από το Δικαστήριο που θα οριστεί να δικάσει την
συγκεκριμένη υπόθεση ή εάν θα μεταβληθεί ο χαρακτήρας της πράξης σε ελαφρύτερο αδίκημα , μένει να φανεί στην πορεία ,
όπως και τον εάν η συγκεκριμένη ποινική απόφαση , όπως όλες οι δικαστικές αποφάσεις, εν τέλει θα υποβληθεί στον αναιρετικό
έλεγχο του Άρειου Πάγου για την νομική ορθότητά της . Ίδωμεν εν καιρώ….
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Στέβια Παραγουάης
Το φυσικό γλυκαντικό από
την Παραγουάη
Η Στέβια Παραγουάης θεωρείται από πολλούς η «ζάχαρη του μέλλοντος», αφού αποτελεί την πιο υγιεινή φυσική εναλλακτική λύση,
προκειμένου να απολαύσει κανείς τη γλυκιά γεύση χωρίς περιττές θερμίδες και άλλες βλαβερές παρενέργειες στον οργανισμό του.
Στην Παραγουάη η Στέβια παράγεται από οργανικές μη μεταλλαγμένες ποικιλίες φυτών (Πχ Criole ,Moritta , Katerpury)και με αυστηρές
παραδοσιακές φυσικές μεθόδους, χωρίς την χρήση χημικών ουσιών. Έτσι το προϊόν έχει τέλεια γεύση χωρίς μεταλλική η πικρή επίγευση εν
αντιθέσει με την Στέβια άλλων χωρών που χρησιμοποιούν για την παραγωγή της ποικιλίες μεταλλαγμένων φυτών(Πχ Casia) και χημικές
μεθόδους για ικανοποιητική απόδοση σε προϊόν, παραμένει όμως η χημική μεταλλική δυσάρεστη επίγευση.
Με βάση τη θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA, 2010) πως τα γλυκαντικά που
προέρχονται από το φυτό Στέβια είναι ασφαλή για κατανάλωση από όλες τις ομάδες του πληθυσμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11
Νοεμβρίου του 2011 ενέκρινε τη χρήση του φυσικού γλυκαντικού σε τρόφιμα και ροφήματα. Στην Ιαπωνία και Κορέα χρησιμοποιείται κατά
κόρον από το 1950.
Η στέβια (Stevia rebaudiana) είναι ένα μικρό φυτό, συγγενικό με διάφορα βότανα και άνθη, όπως το χαμομήλι, το εστραγκόν, το αντίδι, το
μαρούλι, η μαργαρίτα, ο ηλίανθος το χρυσάνθεμο και άλλα. Τα φύλλα της Στέβια έχουν γλυκιά γεύση και χρησιμοποιούνται και αυτούσια σε
τρόφιμα και ροφήματα από πολλούς λαούς της γης.
Ωστόσο, με μια ήπια επεξεργασία που θυμίζει την εκχύλιση της βανίλιας, λαμβάνονται τα πιο γλυκά συστατικά που περιέχουν τα φύλλα.
Αυτά τα συστατικά απομονώνονται και καθαρίζονται, δίνοντας τελικά τη φυσική γλυκαντική ύλη Στέβια που είναι 200-440 φορές γλυκύτερη
από την κοινή επιτραπέζια μαύρη ζάχαρη ανάλογα με την επεξεργασία.
Τα Πλεονεκτήματα της Στέβια:
- Δεν έχει θερμίδες: τα γλυκαντικά μηδενικής θερμιδικής αξίας, όπως αυτά που έχουν ως βάση τη Στέβια, μπορούν να θεωρηθούν «όπλα»
που δημιουργήθηκαν για τη σωστή διαχείριση του σωματικού βάρους και της υγιεινής διατροφή.
- Τα γλυκαντικά με βάση τη Στέβια είναι κατάλληλα και για διαβητικούς, καθώς η κατανάλωσή τους δεν επηρεάζει τα επίπεδα της γλυκόζης
στο αίμα.
- Η Στέβια είναι ασφαλής, γεγονός που μαρτυρούν όχι μόνο οι επιστημονικές μελέτες και οι διεθνείς οργανισμοί (FDA, JECFA, EFSA), αλλά
και η μακρά ιστορία χρήσης σε πολλές χώρες όπως η Παραγουάη και η Ιαπωνία.
- Η Στέβια συνοπτικά:
Δεν περιέχει Υδατάνθρακες (Θερμίδες) και είναι κατάλληλη για άτομα που θέλουν να κάνουν δίαιτα, να χάσουν βάρος και να έχουν
καλή υγεία.
2. Δεν αυξάνει το ζάχαρο στο αίμα και είναι κατάλληλη για διαβητικούς.
3. Είναι αντιβακτηριακή.
4. Είναι αντιυπερτασική.
5. Βοηθάει στην καλή λειτουργία του στομάχου.
6. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
7. Είναι καρδιοτονωτική.
8. Είναι επουλωτική για δέρμα και βλεννογόνο.
9. Βελτιώνει τη γεύση στα ροφήματα και τρόφιμα.
10. Καταπολεμά την τερηδόνα.
11. Έχει αντιγηραντικές ιδιότητες.
12. Βοηθάει στην απεξάρτηση από το αλκοόλ και τον καπνό.
13. Καταπολεμά την Οστεοπόρωση
14. Περιέχει πολύτιμα στοιχεία για τον οργανισμό μας, όπως μεταλλικά στοιχεία, (χρώμιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο, κάλιο, σελήνιο,
ψευδάργυρο,) βιταμίνες Α , C και Ασβέστιο.
Παράλληλα εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει βρεθεί
η παραμικρή παρενέργεια ή ενόχληση λόγω της
χρήσης Στέβια για εκατοντάδες χρόνια.
Η Στέβια STEVIAPARANA που εισάγεται από την
ML* SteviaHellas IKE είναι η γνήσια Παραγουάης
του μοναδικού εργοστασίου
1.

NL* STEVIA PY. SA ,
Ioannis Lampiris
SteviaParana
T +30 210 4518167
www.steviaparana.gr
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Ο Δήμος Πειραιά κοντά στις ευπαθείς
ομάδες της πόλης την περίοδο της
πανδημίας

Ο Δήμος Πειραιά καθόλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης,
ανέλαβε με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, τη συνεχή
υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και των δημοτών που έχουν
ανάγκη μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
Πειραιά, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι επί 53 ημέρες, σε καθημερινή βάση ο
Δήμος Πειραιά παρείχε μια σειρά διευρυμένων κοινωνικών
υπηρεσιών και δράσεων, για την καλύτερη δυνατή διαβίωση
και την προστασία της υγείας των πολιτών.
Συγκεκριμένα από τις 21 Μαρτίου 2020 έως τις 31 Μαΐου 2020,
ο Δήμος Πειραιά υποστήριξε μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών
της ΚΟ.Δ.Ε.Π., 1634 δημότες, κατέγραψε και υλοποίησε 1172
αιτήματα συνανθρώπων μας καλύπτοντας διάφορες ανάγκες
και πραγματοποίησε 1043 δράσεις και υπηρεσίες.
Ειδικότερα, άποροι και αδύναμοι οικονομικά δημότες
παρέλαβαν 735 πακέτα με τρόφιμα και 102 φαρμακευτικά
σκευάσματα κατ΄ οίκον, καθώς και συνταγογραφήσεις
φαρμάκων. Επιπλέον, υλοποιήθηκαν 447 δράσεις σε
οικογένειες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι», 182 συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης και 449
ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως ο Δήμος Πειραιά προσέφερε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
υπηρεσιών μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης στις ευπαθείς ομάδες της πόλης, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού. Στη συνέχεια σημείωσε: «Από την πρώτη στιγμή που έπληξε η πανδημία του κορωνοϊού τη χώρα μας, δημιουργήσαμε ένα «δίκτυ»
κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες της πόλης μας. Με την προσφορά τροφίμων και φαρμάκων, με συνταγογραφήσεις κατ οίκον,
με τη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και μια σειρά διευρυμένων κοινωνικών δράσεων, στηρίξαμε όλους όσοι είχαν ανάγκη σε αυτή την
πρωτόγνωρη κατάσταση», προσθέτοντας: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό και
καίριο ρόλο σε στιγμές κρίσης. Ο Δήμος Πειραιά θα συνεχίσει να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο και να είναι δίπλα στις ευπαθείς ομάδες
της πόλης μας». Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κ. Γιάννης Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, ανέφερε:
«Ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟ.Δ.Ε.Π., στάθηκαν στο πλευρό κάθε δημότη και κάθε κατοίκου του Πειραιά σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με τα
νέα έκτακτα προγράμματα και τις υπηρεσίες τους. Σήμερα, μετά από σχεδόν 53 ημέρες συνεχούς λειτουργίας και υποστήριξης των έκτακτων
προγραμμάτων μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις δύσκολες και έκτακτες αυτές συνθήκες. Προσαρμοζόμενοι
καθημερινά στα νέα δεδομένα, συνεχίζουμε το κοινωνικό μας έργο, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των συμπολιτών μας, αρωγοί στο πλευρό
τους. Με τη βοήθεια ευαισθητοποιημένων ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων, καταφέρνουμε κάθε ημέρα να ανταπεξέλθουμε σε όλο και
περισσότερα αιτήματα πολιτών για υγειονομικές και επισιτιστικές παροχές».

Επίσκεψη Μώραλη
στην Παλαιά Κοκκινιά

«Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Για
τον λόγο αυτόν, βρισκόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε στις γειτονιές της πόλης και
συνομιλούμε με τους κατοίκους, προκειμένου να αλλάζουμε προς το καλύτερο την
καθημερινότητά τους», τόνισε ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, κατά τη διάρκεια
επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα στην Παλαιά Κοκκινιά.
Ο Δήμαρχος Πειραιά βρέθηκε από νωρίς σε γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς, όπου συζήτησε με
δημότες ακούγοντας τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, παρεμβάσεις για την
καθαριότητα, το πράσινο, τις αναπλάσεις πεζοδρομίων κ.α.
Επίσης, οι κάτοικοι έθεσαν στον Δήμαρχο Πειραιά το θέμα των εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών
ακινήτων, με τον κ. Μώραλη να επισημαίνει πως για να παρέμβει ο Δήμος απαιτείται συγκεκριμένη,
χρονοβόρα διαδικασία ακριβώς επειδή οι συγκεκριμένοι χώροι είναι ιδιωτικοί.
Ξεκαθάρισε μάλιστα πως η Δημοτική Αρχή θέλει να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα, καθώς εκτός
των άλλων, τα εγκαταλελειμμένα αυτά ιδιωτικά ακίνητα αποτελούν εστίες μόλυνσης.
Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σημείωσε σε δήλωσή του:
«Επισκέφθηκα σήμερα γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς, όπου είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με
κατοίκους. Θέλουμε να είμαστε κοντά στους δημότες μας, να ενημερωνόμαστε από τους ίδιους για τα
θέματα που τους απασχολούν, να διαπιστώνουμε προβλήματα και να προσπαθούμε, στο μέτρο του
εφικτού, να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά τους. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος των φορέων
της Αυτοδιοίκησης, να είναι κοντά στην τοπική κοινωνία. Η Παλαιά Κοκκινιά είναι μια περιοχή με
πολλά προβλήματα διαχρονικά. Για τον λόγο αυτόν τα τελευταία χρόνια έχουμε υλοποιήσει μικρές και
μεσαίες παρεμβάσεις και θα γίνουν κι άλλες τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε,
έτσι ώστε οι γειτονιές του Πειραιά να αλλάζουν προς το καλύτερο».
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Ξεκινά η Αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «πράσινο φως» στον Δήμο
Πειραιά για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο
Ο Πύργος του Πειραιά, το κτήριο – σύμβολο της πόλης, θα
αποκτήσει «ζωή», 45 και πλέον χρόνια μετά την κατασκευή του,
καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το «πράσινο φως» στον Δήμο
Πειραιά να υπογράψει τη σύμβαση αξιοποίησής του με τον
ανάδοχο. Ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος ολοκληρώθηκε,
χωρίς παρατηρήσεις και πλέον η πόλη μετρά αντίστροφα για την
έναρξη των εργασιών στον Πύργο, που θα ανακαινιστεί ριζικά και
θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτήριο με γραφεία και
καταστήματα.
Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, καθώς μια ακόμα μεγάλη
επένδυση, η οποία ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινά
άμεσα στον Πειραιά, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που
έχει διαμορφωθεί στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας.
Ο Πύργος του Πειραιά αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Πειραιά, το οποίο δεν είχε αξιοποιηθεί ποτέ από τότε που
κατασκευάστηκε. Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε και προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίησή του, που προέβλεπε την
παραχώρησή του για 99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή του από επενδυτές. Ο διαγωνισμός στέφθηκε με επιτυχία και κατακυρώθηκε
στην Ένωση Εταιριών «CANTΕ HOLDINGS LTD – ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ».
Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο Πειραιά είναι 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως, το οποίο θα επιστραφεί στην
πειραϊκή κοινωνία σε έργα καθημερινότητας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών και την αναβάθμιση της πόλης.
Η αξιοποίηση του Πύργου προβλέπει μικτές χρήσεις γραφείων/ καταστημάτων και πρόθεση των επενδυτών έως σήμερα είναι να
διαμορφωθεί το κτήριο ως εξής:
Α και Β Υπόγειο: Μηχανολογικοί χώροι και χώροι στάθμευσης
Ισόγειο: Χώρος ενημέρωσης και ανάδειξης τουριστικού προϊόντος του Πειραιά και καταστήματα
1ος και 2ος όροφος: Καταστήματα
3ος όροφος: Πολυχώρος Πολιτιστικών λειτουργιών με χώρο εστίασης
4ος – 18ος όροφος: Γραφεία
19ος και 20ος όροφος: Εστιατόριο
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι 33 μήνες για την ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων και του άμεσου
περιβάλλοντος χώρου, την αναβάθμιση όψεων με δημιουργία προστατευτικού κελύφους, κατακόρυφες ζώνες πρασίνου και σύγχρονο
σύστημα φωτισμού για την ανάδειξη του Πύργου ως τοπόσημου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως η αξιοποίηση του Πύργου, ενός κτηρίου συμβόλου όχι μόνο για
τον Πειραιά, αλλά και για το μεγάλο λιμάνι της χώρας, είναι μια σημαντική στιγμή για τον Πειραιά και τους δημότες, καθώς ξεκινά ένα από τα
πιο σημαντικά και εμβληματικά έργα στην πόλη. Ο κ. Μώραλης επεσήμανε στη συνέχεια πως είναι εξαιρετικά θετικό για την πόλη μας, ότι
παρά το δυσμενές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας της πανδημίας, προχωρά στον Πειραιά μια τόσο μεγάλη επένδυση, άνω των
50 εκατομμυρίων ευρώ.
«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος που οι προσπάθειές μας για την αξιοποίηση του Πύργου στέφθηκαν με επιτυχία, κλείνοντας έτσι
ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη, που παρέμενε στάσιμο για περισσότερα από 45 χρόνια. Όταν μιλήσαμε για την αξιοποίηση του
Πύργου, κάποιοι μας αμφισβήτησαν. Όμως σήμερα αποδεικνύεται ότι η δημοτική μας αρχή έκανε μια πολύ καλά μελετημένη και σοβαρή
δουλειά με τον διεθνή διαγωνισμό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη αναδόχου, χωρίς καμία ένσταση και σήμερα πια, την έγκριση
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς καμία παρατήρηση», υπογράμμισε ο κ. Μώραλης.
Ακολούθως, ο Δήμαρχος Πειραιά ανέφερε ότι με την αξιοποίηση του Πύργου, θα αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα του Δήμου, θα δημιουργηθεί
μια νέα μικροοικονομία στην περιοχή, και κυρίως, νέες θέσεις εργασίας και παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η γύρω περιοχή.
Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η αξιοποίηση του Πύργου αποτελεί ορόσημο ότι η πόλη αλλάζει ριζικά προς το
καλύτερο, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί στους Πειραιώτες».
Ακολουθούν ενδεικτικές προτάσεις των όψεων του κτηρίου και φωτογραφία του Πύργου
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Γ. Μώραλης για την συμπλήρωση ενός χρόνου από την επανεκλογή
του στο Δήμο Πειραιά
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις εκλογές του 2019, στις οποίες οι Πειραιώτες,
μας εμπιστεύτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά, για τη δουλειά μας, τη συνέπειά
μας και όσα έγιναν ή δρομολογήθηκαν τα 5 πρώτα χρόνια.
Σε μια δύσκολη περίοδο για την πόλη και τη χώρα, εμείς υποσχεθήκαμε να αλλάξουμε
τον Πειραιά. Και το κάνουμε μέρα με την ημέρα, βήμα - βήμα, παρά τις δυσκολίες,
παρά τα εμπόδια. Καταφέραμε για την πόλη μας πράγματα φαινομενικά αδύνατα.
Ποιος θα φανταζόταν ότι ο Πύργος του Πειραιά, που για περισσότερα από 45 χρόνια
παρέμενε αναξιοποίητος, αποκτά επιτέλους ζωή; Ποιος θα φανταζόταν ότι ο Άγιος
Διονύσιος, μια μεγάλη και για χρόνια υποβαθμισμένη περιοχή δίπλα στο λιμάνι μας,
μετατρέπεται σε μια μοντέρνα γειτονιά, με σύγχρονα γραφεία και επιχειρήσεις, ένα
κύτταρο καινοτομίας και πολιτισμού; Ποιος θα φανταζόταν ότι σε μερικούς μήνες στο
Μικρολίμανο, θα μπορούμε να περπατάμε δίπλα στη θάλασσα, σε ένα όμορφο
περιβάλλον με ελάχιστα αυτοκίνητα, όπου οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες θα συνυπάρχουν αρμονικά; Είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα εμβληματικά
έργα στην πόλη μας που γράφουν ιστορία.

Δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε το έργο μας, για να γίνει σε λίγα χρόνια ο Πειραιάς μας, η πόλη που όλοι θέλουμε και ονειρευόμαστε για τα
παιδιά μας. Μια πόλη όμορφη, «έξυπνη» και λειτουργική, μια πόλη εξωστρέφειας που προωθεί την ανάπτυξη, με σεβασμό στον άνθρωπο και
το περιβάλλον.
Καθημερινά και παρά τις σημαντικές δυσκολίες, παρεμβαίνουμε σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε, στο κέντρο και τις γειτονιές μας, για
να γίνει η ζωή στην πόλη μας καλύτερη. Για να είναι ο Πειραιάς πιο καθαρός και πιο περιποιημένος. Για να φτιάξουμε όσους περισσότερους
δρόμους και πεζοδρόμια μπορούμε. Για να έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά μας να παίζουν σε ασφαλείς παιδικές χαρές και να αθλούνται σε
σύγχρονα γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις.
Στην αρχή αυτής της δεύτερης θητείας μας κληθήκαμε όλοι να αντιμετωπίσουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, με την πανδημία του κορωνοϊού.
Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ανταποκριθήκαμε αποτελεσματικά. Ο Πειραιάς σε αυτή την υγειονομική κρίση στάθηκε και στέκεται δυνατός,
δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να παραμείνουμε όλοι ασφαλείς.
Ήταν μια χρονιά γεμάτη και δύσκολη, στην οποία όμως πορευτήκαμε με βάση την εμπειρία, αλλά και τη συστηματική δουλειά που είχαμε κάνει
το προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάνει αρκετά και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Οφείλουμε να συνεχίσουμε με αμείωτο ρυθμό για να
κάνουμε το όραμά μας πράξη. Αυτό που ξεκινήσαμε το 2014. Να αλλάξουμε τον Πειραιά προς το καλύτερο. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα
χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα για την πόλη μας και τους ανθρώπους της.

Συντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού του κτηρίου & του περιβάλλοντος
χώρου του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Αγ. Διονυσίου
Με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Υπηρεσίας
Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά και με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.,
απομακρύνθηκαν παράνομα διαμένοντες στον περιβάλλοντα χώρο του
παλιού σταθμού του Αγίου Διονυσίου.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμός του εξωτερικού και του
εσωτερικού χώρου του κτηρίου, που αποτελούσαν εστίες μόλυνσης,
καθώς και εργασίες για την ενίσχυση της περίφραξης του χώρου.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε
ότι πραγματοποιήθηκε μια ακόμη συντονισμένη επιχείρηση από τον
Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, λέγοντας
πως πρέπει να περιοριστούν, στον βαθμό του εφικτού, τα φαινόμενα
κατάληψης δημόσιων χώρων.
«Στόχος ήταν αφενός να απομακρυνθούν οι παράνομα διαμένοντες, αφετέρου να πραγματοποιηθεί εκτεταμένος καθαρισμός στον παλιό
σταθμό του Αγίου Διονυσίου. Είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι κοινές αυτές δράσεις με την ίδια ένταση και συχνότητα, προκειμένου να
καταστεί σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε καθεστώς παρανομίας σε δημόσιους χώρους, καθώς αυτοί ανήκουν στους πολίτες και πρέπει να
είναι ελεύθεροι», σημείωσε ο κ. Μώραλης.
Η Εντεταμένη Δηµοτική Σύµβουλος Δηµοτικής Αστυνοµίας κα Κυριακή Μπουρδάκου, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι η Δημοτική
Αστυνομία συνεχίζει τις συντονισμένες προσπάθειες σε σημεία που αποτελούν είτε υγειονομική απειλή είτε θύλακες παραβατικότητας. Η κα
Μπουρδάκου, σημείωσε ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι τα «μάτια» του Δήμου στον δημόσιο χώρο, προσθέτοντας: «Εντοπίζουμε τα σημεία
και παρεμβαίνουμε συντονισμένα για την αποκατάστασή τους και την προστασία της εικόνας της πόλης».
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Η 1η φάση διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
του Δήμου Πειραιά (Σ.Β.Α.Κ.)
Η 1η φάση διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου
Πειραιά (Σ.Β.Α.Κ.) πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή του
Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, αντιδημάρχων, υπηρεσιακών παραγόντων του
Δήμου, όλων των Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και εμπλεκόμενων
φορέων.
Ο Δήμος Πειραιά εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ο χρόνος υλοποίησης της μελέτης είναι
19 μήνες.
Σκοπός του Σ.Β.Α.Κ. Πειραιά, είναι η οργάνωση ενός συστήματος μεταφορών για τον
Δήμο που θα δίνει προτεραιότητα στις ήπιες μορφές μετακίνησης, προσφέροντας
περισσότερο χώρο στον πεζό, στο ποδήλατο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
αποθαρρύνοντας τη χρήση των Ι.Χ. αυτοκινήτων, εξετάζοντας παράλληλα τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων στον Πειραιά και τη σύνδεσή τους
με τους όμορους Δήμους.
Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, οι ευκαιρίες βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στον Δήμο και στην
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και οι σημαντικότερες κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν για τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος
αστικής κινητικότητας. Επισημάνθηκαν επίσης και ζητήματα που αφορούν στον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Πειραιά και όλων
των όμορων Δήμων για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.
Στη διαβούλευση συμμετείχαν: ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου κ. Ανδρέας
Ευθυμίου, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού κ. Νίκος Χουρσαλάς, ο Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Λαγουδάκης ο Δήμαρχος Κερατσινίου –
Δραπετσώνας κ. Χρήστος Βρεττάκος, ο Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, κ. Βασίλειος – Φοίβος
Αξιώτης, η Εθνική Συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας κα Καλλιόπη Παπαδάκη, στελέχη του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών και ο εκπρόσωπος των συμβούλων που έχουν αναλάβει τη μελέτη του έργου κ. Θεόδωρος Μαυρογιώργης.
O Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι κύριο καθήκον όλων των δημάρχων είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, αναφέροντας παράλληλα πως όραμα του Δήμου είναι η ανάδειξη του Πειραιά ως επιχειρηματικού ναυτιλιακού, εμπορικού
και τουριστικού μητροπολιτικού κέντρου, διεθνούς αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, υπό συνθήκες αστικής βιωσιμότητας και κοινωνικής
συνοχής.
Αναφερόμενος στο Σ.Β.Α.Κ. Πειραιά, επεσήμανε πως βρίσκεται σε συνέργεια και συμπληρωματικότητα με λοιπές στρατηγικές του Δήμου
Πειραιά όπως είναι η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 2018-2024, η Ψηφιακή Στρατηγική 2018-2024, η Ο.Χ.Ε. Πειραιά κ.α., επισημαίνοντας
πως στόχος είναι να γίνει ο Πειραιάς μια «γαλάζια», βιώσιμη και «έξυπνη» πόλη.
Στη συνέχεια, ο κ. Μώραλης τόνισε πως ο Πειραιάς παρουσιάζει επενδυτικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον, αναφέροντας έργα που υλοποιούνται
ή έχουν δρομολογηθεί στην πόλη, όπως είναι η αξιοποίηση του Πύργου, η ανάπλαση της περιοχής του Αγ. Διονυσίου και του Μικρολίμανου
κ.α.
Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε στη συνέχεια πως ο Δήμος Πειραιά επιθυμεί να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της υπογειοποίησης των γραμμών του
ΗΣΑΠ, επισημαίνοντας πως θα συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση του κυκλοφοριακού στον Πειραιά.
Αναφερόμενος στο μετρό και στο τραμ, επεσήμανε πως η ολοκλήρωση και η λειτουργία τους έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό,
αναφέροντας όμως πως το μετρό και το τραμ αναμένεται να καλύψουν ένα σημαντικό κομμάτι των αναγκών μετακινήσεων στην πόλη.
Πρόσθεσε ωστόσο, πως υπάρχουν και περιοχές που δεν θα καλυφθούν από το δίκτυο αυτών των μέσων.
Ο κ. Μώραλης τόνισε επίσης ότι έχει γίνει μια αρχική συνάντηση με τον Ο.Λ.Π., λέγοντας πως θα ακολουθήσει και άλλη πιο εξειδικευμένη σε
τεχνικό επίπεδο, σχετικά με τον προγραμματισμό και από τους δυο φορείς, έργων που αφορούν στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
Στη συνέχεια, ο κ. Μώραλης τόνισε: «Με βάση το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, ο Πειραιάς έχει ενταχθεί στον σχεδιασμό του
Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου της Αττικής και παράλληλα δίνεται η κατεύθυνση για την πεζοδρόμηση ορισμένων οδών της πόλης. Όλα
αυτά θα εξεταστούν κατά την υλοποίηση του ΣΟΑΠ και του Σ.Β.Α.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ που είναι σε εξέλιξη και θα γίνει μελέτη και ενδελεχής διαβούλευση
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό».
Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης, επεσήμανε πως ο Δήμος Πειραιά θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο σε μια πόλη που είναι ήδη διαμορφωμένη, για τη
δημιουργία ποδηλατοδρόμων στον Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ.
Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Τον Σεπτέμβρη έχουμε την
Εβδομάδα χωρίς Αυτοκίνητο και θα ήταν μία ευκαιρία για όλους τους δήμους του ευρύτερου Πειραιά, Μοσχάτου και Ταύρου να πάρουν μία
κοινή πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που θα μπορούσε να υλοποιήσει ο κάθε Δήμος στην περιοχή του και να διοργανώσουν
έναν κοινό ποδηλατικό γύρο σε όλους τους Δήμους του Πειραιά, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Στη συνέχεια σημείωσε: «Είναι σημαντικό
όλοι οι δήμοι του Πειραιά να δώσουμε τον δημόσιο χώρο στους πολίτες, στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και κυρίως στα άτομα με
αναπηρίες».
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Νέες τάσεις καταναλωτικής διάθεσης εμφανίζει η επόμενη ημέρα
της αγοράς
Αποκαλυπτική της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού από την επαναλειτουργία των καταστημάτων μετά την άρση
των μέτρων για την ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού είναι η έρευνα του τμήματος Μελετών του Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με την
Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α. που διεξήχθη για λογαριασμό του Π.Ε.Σ.Α. σε 22 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις πρώτες 10 ημέρες επαναλειτουργίας
της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την επόμενη ημέρα της αγοράς, αναδείχθηκαν τα κάτωθι:
• Δημιουργία επιχειρήσεων «τριών ταχυτήτων»
• Ανάδειξη 4 νέων τάσεων καταναλωτικής συμπεριφοράς
• Προτιμήσεις των καταναλωτών στις προσφορές
• Εμπορική κίνηση με μέτριες πωλήσεις τις πρώτες ημέρες
• Συμμόρφωση στις οδηγίες υγιεινής και ασφάλειας
Στο διάστημα της επανεκκίνησης διαμορφώθηκαν επιχειρήσεις 3 ταχυτήτων και αναμένεται να διατηρηθούν στην αγορά τουλάχιστον κατά
τη μεταβατική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Οι «ταχύτητες» που οριοθετούνται, δεν διακρίνονται μόνο από την εργασιακή κατάσταση των
επιχειρήσεων, αλλά και από την οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης στον ίδιο κλάδο. Αναλυτικά, οι τρεις ταχύτητες είναι, πρώτον οι
επιχειρήσεις με μισθωτούς που ήταν σε αναστολή εργασίας και τίθενται εκ νέου σε αναστολή με τη παράταση του Μαΐου. Δεύτερον οι
επιχειρήσεις που επιλέγουν το σύστημα του «προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας» λόγω περιορισμού των τ.μ. ή περνούν από την πλήρη
απασχόληση σε μερική ή εκ περιτροπής εργασία και τρίτον οι επιχειρήσεις που επέστρεψαν από την αναστολή εργασίας στην πλήρη λειτουργία
και απασχόληση και ενσωματώθηκαν στη κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων που συνέχισαν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της
καραντίνας.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε 4 νέες τάσεις στη καταναλωτική συμπεριφορά και διάθεση των κατοίκων στη
Περιφέρεια Αττικής. Οι κατηγορίες περιγράφουν τις καταναλωτικές τάσεις για συνέχιση περικοπών, και λιτότητας, καθώς και επιστροφή στη
κανονικότητα και την πρότερη δυναμικότητα. Η πρώτη κατηγορία καταναλωτών είναι αυτή που συνεχίζουν τις περικοπές (34%). Περισσότεροι
από 3 στους 10 έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους εξ ανάγκης σε όλες τις κατηγορίες αγορών, υπό το βάρος των επιπτώσεων της πανδημίας
στην απασχόληση τους. Η επόμενη κατηγορία καταναλωτών, ξοδεύει για αγορές λιγότερα, επειδή διακατέχεται από απαισιοδοξία για το μέλλον
(17%). Οι 2 στους 10 επιλέγουν να συνεχίσουν τη λιτότητα περισσότερο από φόβο και ανασφάλεια. Τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν οι 4
στους 10 που παραμένουν ψύχραιμοι και επιστρέφουν στη κανονικότητα, αλλά ξοδεύοντας προσεκτικά (38%). Στη μικρότερη και τελευταία
κατηγορία είναι μόλις 1 στους 10 που καταναλώνει πιο ελεύθερα, αλλά χωρίς να ξοδεύει περισσότερα από πριν (11%).
Οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν με προσφορές προσέλκυσαν περισσότερο τους καταναλωτές.
Το 86% των εμπορικών καταστημάτων στην Αττική έκαναν προσφορές με ποσοστό έκπτωσης
από 20 έως 40% και μόνο το 14% των εμπόρων δήλωσε πως δεν επανεκκίνησε με τη
διενέργεια προσφορών. Οι 5 στους 10 καταναλωτές έδειξαν προτίμηση στα οικονομικότερα
αγαθά (48%) χωρίς διάκριση προέλευσης και μάρκας. Σχεδόν οι 3 στους 10 διατηρούν τη
προτίμηση τους στα επώνυμα προϊόντα (28%), ενώ περισσότεροι από 2 στους 10 προτιμούν
πλέον αποκλειστικά τα ελληνικά, τοπικά προϊόντα (24%).
Η εμπορική κίνηση στις αγορές της Αττικής
χαρακτηρίζεται από σχεδόν το 50% των
επιχειρήσεων μέτρια και από το 40% σχετικά
καλή, ενώ το 10% την χαρακτηρίζει υποτονική.
Οι πωλήσεις σύμφωνα με τα «Ζ» των ταμειακών μηχανών, συγκριτικά με αντίστοιχες
καθημερινές του περσινού Μαΐου που σημειωτέον δεν ήταν ιδιαίτερα καλός μήνας σε πωλήσεις
για το λιανικό εμπόριο, κυμαίνεται τις πρώτες μέρες στο 1/3 με 1/2 και στη καλύτερη περίπτωση
στα 2/3 του περυσινού ημερήσιου τζίρου. Στη κατηγορία των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας
η κίνηση ήταν σχετικά αυξημένη, ενώ οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών και καλλυντικών ήταν
ικανοποιητικές.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι θετικά σχόλια και εντυπώσεις απέσπασαν οι καταστηματάρχες και
οι εργαζόμενοι από τους πελάτες τους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Αντίστοιχα απόλυτα συνεργάσιμοι ήταν οι καταναλωτές, που έδειξαν υπομονή στην αργή ροή
της αγοραστικής συναλλαγής. Παράπονα διατυπώθηκαν για την υποχρέωση των πολιτών να
φορούν μάσκα στα ΜΜΕ κάτι που περιόρισε τις μετακινήσεις από τη κατοικία τους σε κεντρικές
αγορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 7 στους 10 καταστηματάρχες προχωρούν στην
δημιουργία ή εξέλιξη του «e-shop» και κατά τη διάρκεια του lockdown σχεδίασαν ένα «υβριδικό
μοντέλο» συνδυάζοντας τη φυσική και τη ψηφιακή λειτουργία της επιχείρησης τους.
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Εν κατακλείδι, η
επανεκκίνηση της αγοράς στην Αττική δείχνει πως οι καταναλωτές ξεκίνησαν διστακτικά, συνέχισαν
διερευνητικά και κινούνται προσεκτικά. Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών και των καταναλωτών
δείχνουν ωριμότητα και ψυχραιμία. Το ζητούμενο είναι σταδιακά οι πωλήσεις από τα σημερινά
μέτρια επίπεδα να εξελιχθούν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση είναι κατανοητό πως μετά το σοκ της
πανδημίας, τόσο η αγορά, όσο και οι καταναλωτές θέλουν τον χρόνο τους.»
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
23η Εθελοντική
Αιμοδοσία από το
Σύλλογο Δρομέων
Υγείας Πειραιά

Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως. Για τον λόγο αυτό, χωρίς καμία διάθεση να
γίνουμε κουραστικοί, ας επαναλάβουμε κάποια ήδη γνωστά πράγματα.
Γιατί να γίνω Εθελοντής Αιμοδότης;
• Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. Προσφέρεται μόνο από τον
υγιή άνθρωπο στον πάσχοντα συνάνθρωπο.
• Γιατί n εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης.
• Γιατί n προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής.
• Γιατί n προσφορά αίματος είναι Πολιτισμός.
• Γιατί ως εθελοντής αιμοδότης καλύπτεις την οικογένειά σου σε αίμα εάν
χρειαστεί.
• Γιατί n αιμοδοσία είναι ανώδυνη και ακίνδυνη.
• Γιατί n αιμοδοσία ωφελεί και τον Εθελοντή Αιμοδότη.
• Γιατί με τις εξετάσεις που γίνονται στο αίμα του μπορεί να προλάβει
δυσάρεστες καταστάσεις γι' αυτόν.
• Γιατί πρέπει να απαλλάξουμε τον εαυτό μας, το φίλο, το συγγενή, το
γείτονα, τον άγνωστο συνάνθρωπο που κινδυνεύει από το άγχος να βρει
αίμα όταν το χρειάζεται.
• Γιατί πρέπει να υπάρχει αίμα όταν το χρειαζόμαστε.
• Γιατί σε δέκα (10) νοσοκομειακούς άρρωστους οι δύο (2) χρειάζονται
αίμα.
• Γιατί n πατρίδα μας πρέπει να γίνει αυτάρκης σε αίμα, από εθελοντικά
προσφερόμενο αίμα.
• Γιατί μόνο το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα παρέχει ασφάλεια και
ποιότητα στην υγεία.
Για όλα τα παραπάνω και όχι μόνο γι' αυτά, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά
πιστός για ακόμα μία φορά στο ανθρωπιστικό του καθήκον, διοργανώνει την
23η Εθελοντική Αιμοδοσία. Για άλλη μια φορά περιμένουμε τα μέλη αλλά και
τους φίλους του Συλλόγου, να διαθέσουν 5 λεπτά απ' τον χρόνο τους προκειμένου
να σώσουν μια ζωή.
Η δράση θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 από τις 04.00 μμ έως τις 08.00
μμ. στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά (Φίλωνος 29).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 6977251826
(Μάγδα Κισιώτου) ή 6972336852 (Γιάννης Τζήκας).
Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά
Το Δ.Σ.

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας «Διδακτική Αλληλεγγύη»
Ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί εδώ και χρόνια το πρόγραμμα μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης Πειραιά.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθητών για τις
πανελλήνιες εξετάσεις 2021, από τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 31
Ιουλίου 2020.
Oι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.
Σημειώνεται, πως παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα παρακολούθησης ξενόγλωσσων
μαθημάτων.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε πως το πρόγραμμα
«Διδακτική Αλληλεγγύη» είναι μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί
ο Δήμος Πειραιά μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, καθώς όπως ανέφερε
προσφέρει δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της πόλης μας. Στη συνέχεια,
σημείωσε, πως με την πολύτιμη αρωγή των εθελοντών καθηγητών, οι οποίοι για ακόμα μια
φορά θα προσφέρουν απλόχερα τις γνώσεις τους, ο Δήμος Πειραιά συμβάλλει να
επιτύχουν οι νέοι άνθρωποι τους στόχους τους και να πραγματοποιήσουν και τα όνειρά
τους. Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης ανέφερε πως οι μαθητές της «Διδακτικής Αλληλεγγύης»
καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στις Πανελλαδικές εξετάσεις, λέγοντας πως η Δημοτική
Αρχή θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Εθελοντισμού, πλ. Κοραή 1 (ισόγειο) Τηλέφωνα: 2132022660
Email: ethelontismos@piraeus.gov.gr

16

Μάιος 2020 – Πολιτισμός

Συνέχεια από τη σελίδα 2 - Το Θαύμα της Ελληνικής Γλώσσας
της Μαίρης Κυδωνάκη – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης & Νήσων Αιγαίου
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή
σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί
διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.
Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία
είχε πει «Η θητεία μου στην αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή
υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο».
Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις». Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει
δική του γη (άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική του γη / δικό του
σπίτι.
Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω. Ο Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει
ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ από το ίστημι που σημαίνει στέκομαι).
Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν εκφράζει, αλλά
με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη. Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το
«Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά .. Άρα βάσει της ίδιας της
λέξης, ελεύθερος είσαι όταν έχεις τη δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς.
Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με τη σκέψη του ανθρώπου. Όπως λέει και ο George Orwell στο αθάνατο έργο του
«1984», απλή γλώσσα σημαίνει και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς προσπαθούσε να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την
σκέψη των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις.
«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνικός ποιητής των Ρουμάνων.
Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία ενός προηγμένου πνευματικά πολιτισμού. Το να μπορείς να μιλάς σωστά σημαίνει ότι
ήδη είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις.
ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν «αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία αφού προέρχεται από το ρήμα «άδω»
που σημαίνει τραγουδώ.
Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λακαρριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα:
«Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό
το ταξίδι προς την πατρίδα –μητέρα των εννοιών μας– μου απεκάλυπτε ένα άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο
μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ
ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει».
Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης, είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής
είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.
Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα
αντικείμενα των αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες,
χρησιμοποιούσαν τα ίδια τα γράμματα του αλφαβήτου.
«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία μια γλώσσα
κατ’ εξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες
συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου.
Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν να θαυμάσουν, ακόμη
και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά, τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες».
Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν) χάθηκε,
προφανώς στα μαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
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Βιβλιο-Παρουσιάσεις
Κυκλοφόρησε το βιβλίο της
Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς με
τίτλο "Ποιητική Πλεύση"
Κυκλοφόρησε το βιβλίο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς με
τίτλο "Ποιητική Πλεύση" στο οποίο μετέχουν 23 ποιητές της
"Στέγης".
Το έργο του εξώφυλλου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και μέλος της
"Στέγης" Γρηγόρης Σερεμετάκης, ενώ τις σελίδες του
διακοσμούν έργα της Κατερίνας Βασιλάκη, της Αθηνάς Τζέη και
του Σταύρου Τζώρτζου.
Η προμήθειά του βιβλίου γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας της
"Στέγης", ήτοι κάθε Τρίτη και Πέμπτη 1800 - 20.00 ώρα.
Για πληροφορίες προμήθειάς του στα τηλέφωνα 6946153115
και 6907867769 (Τζώρτζος Σταύρος).

Ανθρω Ποινές
της Νατάσας Ρεντήφ
Θεατροποίηση

Μια σύντομη συνάντηση δυο ανθρώπων μια ολότητα- που επιθυμούν να ενωθούν,
μα λένε και κάνουν τα πάντα για να
παραμείνουν μόνοι -ένα σύνολο αυτοτελών
στιγμιότυπων-.
Αυτή η προσπάθεια των ψυχών και των
σωμάτων τους εκφράζεται μέσω
εσωτερικών μονολόγων, θεατρικών
διαλόγων, αφηγήσεων και ποιημάτων.
Παρακολουθούμε την ιστορία σ’ ένα πλοίο
και στη συνέχεια σ’ ένα πανδοχείο υπό το
βλέμμα, την κρίση και την κυριαρχία του
πανδοχέα, του οποίου η παρουσία είναι
διαρκής και διακριτική ως ακέραιου γνώστη
και Παρατηρητή.
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Ζαν Πωλ Σαρτρ
«Οι Μύγες»
μετάφραση
Μαριαλένη Σολδάτου

Το θεατρικό έργο του σημαντικού Γάλλου
φιλοσόφου,
λογοτέχνη,
κριτικού
και
πολιτικού ακτιβιστή Ζαν Πωλ Σαρτρ «Οι
Μύγες», κυκλοφορεί (από τον Ιούνιο του
2019) από τις εκδόσεις «Αιγόκερως» σε
μετάφραση της θεατρολόγου Μαριαλένης
Σολδάτου.
Ο βραβευμένος με Νόμπελ -που αρνήθηκε
να παραλάβει- συγγραφέας, έγραψε τις
Μύγες το 1943, κατά την περίοδο της
γερμανικής κατοχής στη Γαλλία. Ήταν η
δεύτερη θεατρική απόπειρα του γάλλου
φιλοσόφου και το έργο ανέβηκε την ίδια
χρονιά στη σκηνή του Théâtre de la Cité.

Toi et moi
του Paul Géraldy
Ποιήματα
Μετάφραση Γιόλα Αργυροπούλου
Παπαδοπούλου

Το ποιητικό έργο του Paul Géraldy “Toi et
moi” κυκλοφόρησε το 1912 και σημείωσε
μεγάλη επιτυχία.
Ο ποιητικός λόγος τού Paul Géraldy είναι
απλός, γλαφυρός, τρυφερός, στοχαστικός
και, παρόλο που σήμερα φαίνεται να είναι
ξεπερασμένος, στην εποχή του υπήρξε
εντυπωσιακός και ιδιαίτερα ελκυστικός,
κυρίως στο γυναικείο αναγνωστικό κοινό.
Ο γνωστός Γάλλος Δραματουργός Sacha
Guitry έχει εκφράσει την ακόλουθη σκέψη για
τον Paul Géraldy, μια πραγματικά υπέροχη
σκέψη που ανταποκρίνεται πλήρως στην
αλήθεια: «…Μιλάει για την αγάπη συνειδητά,
ακριβώς επειδή αγάπησε και αγαπήθηκε
πολύ…».

Μάιος 2020 – Πολιτισμός
της Μαίρης Κυδωνάκη

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ
Η ΚΡΗΣΣΑ ΓΥΝΑΙΚΑ στη ΜΑΧΗ της ΚΡΗΤΗΣ.
Η Μάχη της Κρήτης έχει μία ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο
Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειμμένος από τις ηγεσίες του, µε τη πλειοψηφία των Κρητικών
ανδρών αποκομμένων στην κατακτημένη Ελλάδα, έδωσε ένα αγώνα έξω από κάθε λογική, κάνοντας
υπέρβαση της ανθρώπινης φύσης, ακολουθώντας τους δρόμους της ψυχής του και της εθνικής του
συνείδησης. Έδωσε ένα αγώνα συνειδητό, σκληρό, άνισο, χωρίς ηγεσία, μονάχα µε φλογερούς
κληρικούς και λαϊκούς αρχηγούς.

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του
Συνδέσμου Γυναικών Κρήτης &
Νήσων Αιγαίου

Η αντίσταση του Κρητικού λαού εκδηλώνεται µε τη πτώση των πρώτων αλεξιπτωτιστών και συνεχίζεται
αμείωτη σε όλο το διάστημα της γερμανικής κατοχής, μέχρι την συντριβή των δυνάμεων του άξονα.

Η αντίσταση αυτή του άμαχου πληθυσμού, που συναντάται για
πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο επιφέρει πολλά πλήγματα και
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον κατακτητή.
«Στη Κρήτη µόνο οι πέτρες δεν σηκώνονταν μοναχές τους να µας
κτυπήσουν. Κάθε έμψυχο µας πολεμούσε και µας πολεμά μέχρι την
ύστατη στιγμή, κάνοντας έτσι τη μάχη αυτή μία από τις πιο
παράδοξες και ένδοξες της ιστορίας», θα γράψει αργότερα στις
σημειώσεις του Γερμανός αξιωματικός. Οι Γερμανοί μετά τη
κατάληψη του Νησιού, δεν μπορούν να συγχωρήσουν τη
συμμετοχή του Κρητικού λαού σε μία τόσο οδυνηρή γι' αυτούς
αντίσταση. Αρχίζει µία νέα περίοδος µε αιματηρές θυσίες και
σκληρά αντίποινα σε βάρος του.
Στρατόπεδα συγκέντρωσης, ομαδικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις
χωριών, φόνοι ανεξάρτητα από ηλικία, συμπληρώνουν το έργο των βομβαρδισμών.
Η γερμανική κατοχή παίρνει τέλος στις 9 Μαΐου 1945, µε την υπογραφή της συνθήκης παράδοσης των Γερµανοιταλικών
δυνάμεων στους εκπροσώπους των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Αγγλίας. Το τίμημα σε αίμα που πληρώνει η Κρήτη από την εισβολή και
κατοχή των Γερμανών είναι 6.593 άνδρες, 1.113 γυναίκες και 869 παιδιά.
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης ανέλαβαν διπλά
καθήκοντα, μαχητή, οικογενειάρχη και οικοδέσποινας. Αν και ουδέποτε υπήρξαν πολεμόχαρες έλαβαν μέρος στην εξουδετέρωση Γερμανών
Αλεξιπτωτιστών, όπως στο χωριό Κάντανος Χανίων που οι κατακτητές Γερμανοί το εξαφάνισαν αμέσως μετά την κατάληψη της Κρήτης.
Αλλά και μετά την μάχη της Κρήτης πολλές Κρητικές έδωσαν την ζωή τους στον Αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας λαβαίνοντας
μέρος στην Αντίσταση.
Κάποιες από αυτές ήταν: Τερψιχόρη Χρυσουλάκη-Βλάχου από τη Σητεία.
Αγωνίστηκε προσφέροντας τις υπηρεσίες της στον ασύρματο που λειτουργούσε σ' όλο σχεδόν το διάστημα της κατοχής στη Μονή Τοπλού.
Συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο από τους Γερμανούς.
Εκτελείται στην Αγιά Χανίων τον Ιούνιο του 1944. Αντιμετωπίζει το θάνατο µε μία αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Η όμορφη αυτή κρητικοπούλα
γράφει στον τοίχο του κελιού της
«Είµαι Ι8 χρονών. Με καταδίκασαν σε θάνατο. Περιμένω από
στιγμή σε στιγμή το εκτελεστικό απόσπασμά Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω
η Κρήτη».
Μαρία Γλυµιδάκη από τη Χαραυγή Χανίων.
Για την αντιστασιακή της δράση είχε συλληφθεί από τους
Γερμανούς και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο του ‘Αουσβιτς. Στο χέρι
της διακρίνεται ο αριθμός που της είχαν χαράξει οι Γερµανοί.
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Το ίδρυμα
Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου
Σχετικά με το Ίδρυμα
Το ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου δημιουργήθηκε από τον Κ. Γεώργιο Σιαφλά στην μνήμη της αείμνηστου συζύγου του και έχει ώς
έδρα τον Πειραιά. Ιδρύθηκε με σκοπό τη μέριμνα για την πνευματική υγεία και πρόοδο των νέων του Δήμου Αιγιαλείας (ΔΕ Ακράτας και
Αιγείρας) και του Δήμου Πειραιά.

Σκοπός και μέλη του ιδρύματος
Σκοπός του ιδρύματος είναι η μέριμνα για την πνευματική υγεία και πρόοδο των νέων του Δήμου Αιγιαλείας Δημοτικές Ενότητες Ακράτας και
Αιγείρας καθώς και του Δήμου Πειραιά. Μέσα επίτευξης του σκοπού:
1. Η χορήγηση εφάπαξ κατ’ έτος χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες απόφοιτους μαθητές δημοσίων λυκείων των ανωτέρω Δήμων.
2. Η οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης με πρόσβαση σε αυτήν μαθητών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
και φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε ακίνητο αφιερούμενο δια του παρόντος επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού και
Πύλης 7 στον Πειραιά και στον Α΄ όροφο του κτιρίου αυτού. Για το σκοπό αυτό, οι Ιδρυτές θα δωρίσουν, ένα σημαντικό αριθμό βιβλίων για
την αρχική λειτουργία της βιβλιοθήκης.
3. Συνεργασία με ιδρύματα και νομικά πρόσωπα του Πειραιά όπου έχουν λογοτεχνική δραστηριότητα προς καλύτερη ευόδωση των σκοπών
του.

Διοίκηση:
1. Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
α) Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου
β) Παύλο Μπαλόγλου του Ραφαήλ
γ) Κυριακή Κανελλακοπούλου του Ιωάννη
δ) Ιωάννη Κοσμαδάκη του Κωνσταντίνου
ε) Αλέξανδρο Γιαννακάκη του Άγγελου
στ) Αγλαΐα Παπαηλίου του Βασιλείου
ζ) Ιωάννη Πρατικάκη του Χρήστου
Αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται σε περίπτωση αντικατάστασης, σύμφωνα και με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, των
τακτικών μελών, κατά σειρά προτεραιότητας αναφερόμενα, ορίζονται οι:
1) Κατερίνα Γιαννακοπούλου του Κωνσταντίνου 2) Αριάδνη Περάκη του Νικόλαου 3) Χριστίνα Οραήλογλου του Δημητρίου 4) Χαράλαμπος
Σιαφλάς του Αλέξη 5) Νίκος Παπαγιαννάκης του Μιχαήλ 6) Περσεφόνη Σιαφλά του Αλέξη 7) Γεωργία Χατζημανωλάκη του Ιωάννη 8) Ελένη
Λομβαρδά του Γεωργίου 9) Στέφανος Μίλεσης του Παναγιώτη 10) Γεώργιος Κωνστάντες του Πέτρου 11) Βασίλειος Σιαφλάς του Νεοκλή 12)
Αγγελική Αρκούδη του Ιωάννη 13) Παναγιώτα Σιαφλά του Ανδρέα 14) Μιχάλης Σπιθούρης του Πολύδωρα 15) Δημήτριος Κρασονικολάκης
του Μιχαήλ 16) Παύλος Σκευοφύλακας του Θεοχάρη 17) Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου του Μιχαήλ 18) Χρήστος Μπαλόγλου του Παύλου 19)
Βασίλειος Σιαφλάς του Ανδρέα 20) Γιάννης Σπιθούρης του Πολύδωρα 21) Κωνσταντίνο Χατζηχαραλαμπίδου του Ευάγγελου 22) Μαρίνα
Χατζηχαραλαμπίδου του Ιωάννη 23) Χαράλαμπος Μπαλόγλου του Προδρόμου 24) Αγγέλα Γιαννακάκη του Αγγέλου 25) Αλεξάνδρα
Κανελλακοπούλου του Ιωάννη 26) Γεώργιος Σακκάς του Ανδρέα 27) Δημήτρης Μπιλίνης του Παναγιώτη.
2. Διεύρυνση του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση αυτών. Δύναται να γίνει
διεύρυνση των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. με απόφαση των 3/5 των τακτικών μελών του.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, και
τον Ταμία.
4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιου από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών, που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναφερομένων προσώπων στον κατάλογο η κενή
θέση θα συμπληρώνεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 19 του Ν.
4182/2013, όπως ισχύει.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία από τα μέλη του, με
γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να καλέσει το Δ.Σ. εντός μηνός. Σε περίπτωση αρνήσεως, ή παρόδου της
προθεσμίας, το Δ.Σ. καλείται με πρωτοβουλία των αιτούντων.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει, η γνώμη με την
οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.
8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, στις
οποίες προσκλήθηκε εγγράφως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του
παρόντος άρθρου.
9. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό, καθώς και η
γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.
10. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις μετακινήσεις από τις κατοικίες τους προς και από τον τόπο συνεδριάσεως του Δ.Σ., ή για την εκτέλεση
υπηρεσίας χάριν του Ιδρύματος, δικαιούνται των οδοιπορικών ή άλλων εξόδων που δαπάνησαν, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη
απόφαση του Δ.Σ. και επίσης με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει έκτακτη αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλος του για
ιδιαίτερη απασχόλησή του με τις υποθέσεις του Ιδρύματος, εφόσον έγινε έπειτα από ειδική εντολή του Δ.Σ. και αποδεικνύεται ότι
πραγματοποιήθηκε νόμιμα.
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ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς τιμά
την Εθνική Παλιγγενεσία με
αποκαλυπτήρια Ανδριάντος του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδος, στον Πειραιά, θα πραγματοποιηθούν από τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείμ, και τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού της Χώρας, τα αποκαλυπτήρια του
αγάλματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ΄ ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ,
ευγνώμων δωρεά του Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο του εορτασμού των 200
ετών της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1821-2021).
Μήνυμα Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς
Ὁ Κωνσταντῖνος Ἑνδέκατος (ΙΑ΄) Δραγάτσης Παλαιολόγος ἦταν ὁ
τελευταῖος ἄξιος κρῖκος μιᾶς χρυσῆς ἁλυσίδας Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, μιᾶς αὐτοκρατορίας, πού διάνυσε ὑπερχιλιετῆ πορεία
(330-1453) μέ πρῶτο τόν Ἅγιο Βασιλέα καί Ἰσαπόστολο
Κωνσταντῖνο τόν Μέγα, τόν κτίτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς
Βασιλῖδος τῶν Πόλεων, τῆς ψυχῆς τοῦ Γένους μας. Στό αἴτημα τοῦ
ἀλλοπίστου κατακτητοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ νά παραδώση
εἰρηνικά τήν Πόλι, τό σύμβολο τοῦ Βυζαντίου καί τοῦ Ρωμαίϊκου
Πολιτισμοῦ, ἀπάντησε στερρῶς μέ ἀποφασιστικότητα καί τόλμη «Τὸ
δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν
κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως
ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν» (Τό νά σοῦ
παραδώσω τήν Πόλη οὔτε δικό μου δικαίωμα εἶναι οὔτε κανενός
ἄλλου ἀπό τούς κατοίκους της· γιατί ὅλοι μέ μιᾶ ψυχή προτιμοῦμε νά
πεθάνουμε μέ τή θέλησή μας {παρά νά σοῦ τήν παραδόσουμε} καί
δέν ὑπολογίζουμε τή ζωή μας). Μέ τήν ἀπάντησή του αὐτή, ἐξέφρασε
ὅλο τό ἡρωϊκό πνεῦμα τῆς παραδόσεώς μας, τό φρόνημα τοῦ
συναγωνιζομένου λαοῦ καί τόν ἀγώνα, τό αἷμα καί τίς θυσίες, πού θά

ἀπαιτηθοῦν στήν συνέχεια γιά τήν ἐπιβίωση μέσα στήν σκλαβιά τοῦ δούλου Γένους. Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος κατέστη ἐθνικό καί
πανανθρώπινο σύμβολο, ὡς Πρωτομάρτυς μιᾶς νέας ἐποποιΐας, ἀνυποχώρητος στήν προσπάθεια καταλύσεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος
καί ὑπερασπιστής τῆς Πόλεως-Συμβόλου. Ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας ἐκπροσωπεῖ τήν αἱματηρή θυσία, τό καθῆκον, τό χρέος καί τό
ἀνυποχώρητο ἕως θανάτου σθένος γιά τήν προάσπιση τῶν ζωπύρων καί τῆς ἐθνικῆς μας ἐπιβιώσεως. Ἀποτελεῖ ἄξια συνέχεια στήν
διιστορική πορεία θυσιῶν γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς γῆς μας καί τῆς ἱστορίας της καί τοποθετεῖται δίπλα σέ μεγάλες μορφές προγόνων μας
ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀλλά καί ἐπιγόνων του, ὅπως τούς ἀθλοφόρους νεομάρτυρες. Ὡς πρόσωπο σύμβολο ἐκπροσωπεῖ καί τίς 32.000
σφαγιασθέντων μαζί μέ αὐτόν, στήν ὑπεράσπιση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Συνάντησε τόν θάνατο μαχόμενος στά τείχη τῆς Πόλεως κατά
τῶν ἀλλοπίστων αἰμοβόρων καί βαρβάρων κατακτητῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων καί ἔτσι ἀναδείχθηκε σέ θρυλική μορφή τῆς λαϊκῆς μας
παραδόσεως πού προεικονίζει τούς μάρτυρες καί ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας μας.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους στά ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος του, δωρεά τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου
Πειραιῶς πού θά γίνουν στόν αὔλειο χῶρο τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς τήν 11 η πρωϊνή τῆς Δευτέρας τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος 8 Ἰουνίου ἐ.ἔ. παρουσίᾳ τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως.

31 Χρόνια για το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας
Είναι ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Ξεκίνησε πριν από
αρκετά χρόνια. Τότε που δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Και ήταν ένα πρωτότυπο
τόλμημα. Ίσως λίγοι να ήταν εκείνοι που πίστεψαν στο όραμα της δημιουργίας ενός
εκκλησιαστικού ραδιοφωνικού σταθμού. Πόσο παράξενα άραγε μπορεί να
ακουγόταν τότε… Να όμως που πέρασαν τα χρόνια από εκείνο τον Οκτώβριο του
1988 και πλέον η ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ εδραίωσε την παρουσία της στο
ραδιοφωνικό χάρτη της Αττικής.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς ακούγεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή
και μέσα από την ιστοσελίδα της, σε κάθε γωνιά της υδρογείου. Τότε είχε ξεκινήσει με ένα σύντομο πρόγραμμα που κρατούσε λίγες ώρες
καθημερινά. Χρόνο με το χρόνο το πρόγραμμα μεγάλωνε και σύντομα κάλυψε ολόκληρο το 24ωρο με την προσθήκη του Νυχτερινού
Ραδιοφώνου, του 8ωρου δηλαδή προγράμματος που καλύπτει τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Ένα από τα πρώτα μελήματα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η μετάδοση των ακολουθιών της Εκκλησίας. Δύσκολο στην αρχή, μα και πάλι η
θέληση των ανθρώπων και η ευλογία του Θεού έκανε την επιθυμία πραγματικότητα. Καθημερινά πλέον υπάρχουν απ’ ευθείας μεταδόσεις
του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Έτσι, ύστερα από τόσα χρόνια, η Πειραϊκή Εκκλησία έγινε από το καλοκαίρι του 2004 (με την
προσθήκη στο ηχητικό σήμα της) αυτό που πάντα επιθυμούσε ο ιδρυτής και καθοδηγητής της, ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς
κυρός Καλλίνικος. Έγινε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και η φωνή της έφτασε σε κάθε άκρη της γης.
Με τις ευχές και την πνευματική καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ.Σεραφείμ, αλλά και τις προσευχές όλων των
ακροατών μας, συνεχίζουμε την προσπάθεια ελπίζοντας στο Θεό πως η προσφορά μας ξεκινάει από τη γη για να καταλήξει στον ουρανό, όχι
σαν απλό ραδιοφωνικό κύμα, αλλά σαν ελπίδα ζωής αιωνίου.
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Συνέπειες COVID-19 στον
κλάδο των Ημεροπλοίων,
μεγάλο κομμάτι του
Θαλάσσιου Τουρισμού
Αν φέρουμε εικόνες από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, σίγουρα όλοι έχουμε κάποια στιγμή ταξιδέψει σε μία ημερήσια εκδρομή για να
επισκεφθούμε απομακρυσμένες παραλίες ιδιαίτερου κάλους, αρχαιολογικούς χώρους, αξιοθέατα, κοντινά παραμεθόρια νησιά,
απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα αλλά και τη φιλοξενία του κάθε πλοιοκτήτη .
Ο κλάδος των Ημεροπλοίων, αναφέρεται σε κάθε τουρίστα επισκέπτη, οποιασδήποτε οικονομικής κατάστασης, προσδοκώντας
την παρουσίαση της κάθε όμορφης γωνιάς της Ελλάδας.
Δυστυχώς με τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας, το πλάνο προγραμματισμού και στόχων όλων των κλάδων του Θαλάσσιου Τουρισμού
άλλαξε φέρνοντας νέα τροπή στη λειτουργία τους.
Δυστυχώς, οι συνέπειες της πανδημίας στην ημερήσια κρουαζιέρα είναι καταστροφικές σε βαθμό μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους κλάδους
του τουρισμού. Τα πάνω από 750 επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που πραγματοποιούν θαλάσσιες περιηγήσεις σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια βρίσκονται σε απόγνωση.
Σύμφωνα με το πιο ρεαλιστικό σενάριο η τουριστική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει το πολύ δύο μήνες και η μείωση της τουριστικής κίνησης
να αγγίξει το 70-80%. Τα περισσότερα συμβόλαια των μεγάλων tour operators με τα τουριστικά ημερόπλοια έχουν ήδη ακυρωθεί. Τα
πρωτόκολλα επιβατών αναμένεται να μειωθούν σημαντικά για λόγους πρόληψης, επομένως η ημερήσια κρουαζιέρα δεν θα ωφεληθεί ούτε
από την όποια κίνηση του εσωτερικού τουρισμού τον Αύγουστο.
Οι μεμονωμένοι περιηγητές που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τα τουριστικά ημερόπλοια, συνήθως κλείνουν επιτόπου τις ημερήσιες
κρουαζιέρες, επομένως δεν υπάρχει ρευστότητα από προκαταβολές, ούτε ιδιαίτερο όφελος από την πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη για
έκδοση ισόποσων 18μηνων voucher.
Ένα πολύ σημαντικό μέρος των ετήσιων λειτουργικών εξόδων των ημερόπλοιων όπως είναι η συντήρηση των μηχανών, οι ανακαινίσεις, ο
δεξαμενισμός και η επιθεώρησή τους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί το χειμώνα, πριν φανεί η καταστροφή που θα ακολουθούσε, με αποτέλεσμα
οι ταμειακές υποχρεώσεις τους να είναι ακόμα μεγαλύτερες και πιεστικές.
Ίσως το πιο σημαντικό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και οι υπάλληλοι γραφείου των τουριστικών ημερόπλοιων που
βλέπουν να συρρικνώνεται δραματικά ή ήδη περιορισμένης διάρκειας εποχική τους απασχόληση.
Η αβεβαιότητα για τον χρόνο οριστικής εξόδου από την υγειονομική κρίση δημιουργεί ανησυχία και για την επόμενη τουριστική σεζόν, είναι
επομένως σαφές ότι βρισκόμαστε σε έναν πραγματικό αγώνα επιβίωσης της ημερήσιας κρουαζιέρας, ενός πολύ σημαντικού κλάδου του
τουρισμού και της οικονομίας μας.
Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι τα τουριστικά ημερόπλοια φέρουν στο σύνολό τους την ελληνική σημαία, εξυπηρετούν εκατομμύρια ξένους και
Έλληνες τουρίστες, απασχολούν περίπου 3.000 αποκλειστικά Έλληνες ναυτικούς, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην περιφέρεια, σε
νησιά της άγονης γραμμής και της μεθορίου, συμβάλλουν στην απασχόληση πολλών άλλων επιχειρήσεων της περιφέρειας και προσφέρουν
ένα τουριστικό προϊόν αιχμής που αναδεικνύει τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οικολογικά πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους, παρθένες
παραλίες, με λίγα λόγια ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η χώρα μας.
Αυτή τη στιγμή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά προτάσεων και μέτρων αντιμετώπισης της
κρίσης, που αφορούν γενικότερα τους πληττόμενους τομείς της οικονομίας και του τουρισμού. Για να μπορέσει ωστόσο ο κλάδος των
τουριστικών ημερόπλοιων να ξεπεράσει την κρίση και να επιβιώσει στην εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία απαιτούνται και
πρόσθετα ειδικά μέτρα εκ μέρους της Πολιτείας, όπως:

•

•

•
•

Άμεση μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. της ημερήσιας θαλάσσιας περιήγησης, που παραμένει εδώ και πέντε χρόνια στο 24%. Να
σημειωθεί ότι άλλοι κλάδοι του τουρισμού οι οποίοι απολαμβάνουν από καιρό χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ, όπως τα ξενοδοχεία
με 13% και ο συγγενής κλάδος των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής με 12%, ήδη διεκδικούν περαιτέρω μείωση για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
Ενίσχυση της ρευστότητας με την χορήγηση πιστώσεων από τις τράπεζες με τη μορφή τοκοχρεολυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους,
οι οποίοι θα κρίνουν πραγματικά αν αυτά θα βοηθήσουν την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων ή θα οδηγήσουν στην υπερχρέωση. Γι
αυτό τα δάνεια αυτά θα πρέπει να έχουν 5ετή διάρκεια, το ύψος τους να φτάνει μέχρι το 50% του Κ.Ε. του 2019, να είναι εγγυημένα
από το κράτος σε ποσοστό 100% μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ και 80 % για το τυχόν υπόλοιπο. Ενοχικές ή εμπράγματες
εξασφαλίσεις να ζητούνται μόνο για το μη εγγυημένο από το κράτος τμήμα του δανείων, το δε επιτοκιακό τους κόστος να μην ξεπερνά
το 3%. Τέλος τα δάνεια αυτά θα πρέπει να έχουν διετή περίοδο χάριτος κεφαλαίου, κατά την οποία οι λογιζόμενοι τόκοι θα
καταβάλλονται από το κράτος.
Αναστολή χρέωσης και πληρωμής του Τέλους Πλοίων Αναψυχής & Ημερόπλοιων (ΤΕΠΑΗ) για την φετινή χρονιά, εξαιρουμένου του
διαστήματος που τα πλοία θα μπορέσουν να εργαστούν
Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των ναυτικών ώστε να παραταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η φετινή λειτουργία των
πλοίων και κατά συνέπεια η διάρκεια ναυτολόγησης των πληρωμάτων των ημερόπλοιων

Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι η πρωτοφανής μείωση της οικονομικής δραστηριότητας έγινε για τον υπέρτατο σκοπό της προστασίας της ανθρώπινης
ζωής και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους κρατικούς λειτουργούς, τους επιστήμονες και όλους
όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική έως τώρα αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από τον Covid-19.
Ευχόμαστε και προσδοκούμε ότι το ίδιο επιτυχής θα είναι και η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας και διατηρούμε την
αισιοδοξία μας ότι, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για την φετινή τουριστική περίοδο, με την συνεργασία όλων η κρίση θα ξεπεραστεί σύντομα
και θα μπούμε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.
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ANEK LINES: Ταξιδεύοντας
υπεύθυνα στη δημοφιλή Κρήτη

Η ΑΝΕΚ LINES, με υπευθυνότητα και σεβασμό στη δημόσια υγεία, ταξιδεύει όλο
τον κόσμο στην αγαπημένη Κρήτη, από την Δευτέρα 18 Μαΐου, λαμβάνοντας τα
προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των επιβατών, που τίθενται σε ισχύ έως
και τις 15 Ιουνίου.
Οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν καταρτίσει εξειδικευμένο σχέδιο κατά της
εξάπλωσης του COVID- 19, αλλά και της αναγνώρισης πιθανών
κρουσμάτων. Τα πλοία του στόλου της ANEK διαθέτουν όλα τα απαραίτητα
μέσα για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, απολυμαίνοντας παράλληλα
σχολαστικά και με μεγάλη συχνότητα κάθε χώρο τους.
Η πρόληψη ξεκινά πριν την αναχώρηση.
Ο επιβάτης, πριν την επιβίβαση στο πλοίο οφείλει να παραδώσει
συμπληρωμένο ειδικό ερωτηματολόγιο κατάστασης υγείας. Το
ερωτηματολόγιο διατίθεται στα πρακτορεία με την έκδοση του εισιτηρίου και στην
ιστοσελίδα www.anek.gr .

Για την αποφυγή του συνωστισμού και την διευκόλυνση της διαδικασίας επιβίβασης συνίσταται η έγκαιρη προσέλευση στο πλοίο.
Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση μάσκας, από επιβάτες και
μέλη του πληρώματος.
Τόσο κατά την επιβίβαση και αποβίβαση, όσο και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν απόσταση ασφαλείας
1,5 μ., ενώ συνίσταται η σχολαστική πλύση των χεριών με σαπούνι και νερό ή εναλλακτικά η χρήση αλκοολούχου διαλύματοςαντισηπτικού, το οποίο είναι διαθέσιμο στο πλοίο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ανανεώνεται συχνά.
Σύμφωνα με τα μέτρα, χρήση κάθε καμπίνας θα πραγματοποιείται από έναν (1) επιβάτη, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια (συγγενείς
πρώτου βαθμού), οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα, ή ΑΜεΑ με τον συνοδό τους.
Όσο για τις θέσεις των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, η ΑΝΕΚ έχει φροντίσει για την εφαρμογή ειδικής διάταξης (ένα κάθισμα
κατειλημμένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω).
Η εταιρεία έχει, ήδη, μεριμνήσει ούτως ώστε τα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών (μπαρ, εστιατόρια, τραπεζαρίες), να λειτουργούν σύμφωνα
με τους προβλεπόμενους κανόνες.
Οι επιβάτες θα ενημερώνονται για τα μέτρα από έντυπο φυλλάδιο του ΕΟΔΥ, με τηλεοπτικά spots και ηχητικά μηνύματα.
Επιπλέον, εάν ο επιβάτης αναπτύξει συμπτώματα του αναπνευστικού, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οφείλει να απευθυνθεί κατευθείαν στο
πλήρωμα της εταιρείας.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ΑΝΕΚ ακολουθεί από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της νόσου τις οδηγίες, όπως αυτές ορίζονται από τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), παρέχοντας ειδική εκπαίδευση στα πληρώματα του στόλου της, φροντίζοντας για την ορθή
απολύμανση, τον αερισμό και τον κλιματισμό των πλοίων της.
Η ΑΝΕΚ LINES, κατά την πρωτόγνωρη συγκυρία που αφορά στον COVID – 19, με την οποία έχουμε όλοι έρθει αντιμέτωποι, συνεχίζει με
σεβασμό στους επιβάτες της και συνέπεια στα προβλεπόμενα μέτρα, να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να επικαιροποιεί όλες τις
διαδικασίες που ακολουθεί κατά τη διάρκεια των δρομολογίων. Σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, δείχνει στην πράξη την Υπευθυνότητά
της και με αισιοδοξία «λύνει τις άγκυρες» συνδέοντας ξανά την Κρήτη με όλο τον κόσμο!
ΑΝΕΚ LINES :Ταξιδεύοντας υπεύθυνα, με πλώρη το μέλλον!

Συνάντηση Ομίλου Εταιρειών Κατράδης - Eastern
Mediterranean Maritime
Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Ομίλου Εταιρειών Κατράδης και του
διοικητικού προσωπικού της Eastern Mediterranean Maritime, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη
επιτυχία με θέμα την ανάλυσης των κανονισμών MEG4 στις επιχειρήσεις πρόσδεσης και της
αποτελεσματικής τους διαχείρισης.
Οι ειδικοί μας Βασίλης Γιαννόπουλος και Αριστείδης Δεληγιάννης ήταν εκεί για να μοιραστούν
πληροφορίες για όλα τα νέα δεδομένα MEG4 και να καλύψουν ερωτήσεις σχετικά με τη νέα
πραγματικότητα και ασφάλεια.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες Marine-Operation-Technical-Quality
Managers για την εξαιρετική φιλοξενία και την εποικοδομητική μας συζήτηση, στην έδρα τους.
Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να γνωρίζουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη ναυτιλιακή
βιομηχανία, μας εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά.
Όμιλος Εταιρειών Κατράδης
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KIDSPACE: Μια νέα
εμπειρία εκπαίδευσης &
ψυχαγωγίας για το παιδί
αλλά και τους γονείς του

Μια νέα ιδέα που έγινε πράξη!
H «KIDSPACE» γεννήθηκε μέσα από την εμπειρία μας στον «Σύλλογο Γνώσης
Καλλιπάτειρα» και αποτελεί μια νέα εμπειρία εκπαίδευσης & ψυχαγωγίας για το παιδί
αλλά και τους γονείς του. Ακολουθώντας το Σουηδικό μοντέλο εκπαίδευσης αλλάζουμε
στα πλαίσια αναβάθμισης των δραστηριοτήτων μας και της ποιότητας των υπηρεσιών
που προσφέρουμε.
Το Σουηδικό μοντέλο εκπαίδευσης θέλει το παιδί ανεξάρτητο, στα πλαίσια του εφικτού,
για αυτόν το λόγο βασικές αρχές του μοντέλου αποτελούν η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
και αυτονομίας του παιδιού. Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης αποτελούν το
ελεύθερο παιχνίδι και η δημιουργική απασχόληση που προάγουν την υγιή ανάπτυξη
των νοητικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων των παιδιών, την
κοινωνικοποίηση, την λήψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και την
διατήρηση του αυθορμητισμού του και στην ενήλικη ζωή.
Παλιοί & νέοι συνεργάτες εργαζόμαστε για το παιδί και τον γονέα ακολουθώντας τις
γνώσεις μας, τις πρακτικές τεχνικές αλλά κυρίως τις οδηγίες του δικού μας παιδιού αυτού που κρύβεται μέσα μας! Σκοπός μας είναι το παιδί να λάβει τα απαραίτητα
ερεθίσματα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Μέλημά μας η
ευτυχία του παιδιού που αποτελεί την βάση για έναν ευτυχισμένο ενήλικα.
Εκπαιδευόμαστε & εκπαιδεύουμε, ψυχαγωγούμαστε & ψυχαγωγούμε με φροντίδα,
ασφάλεια και παιχνιδιάρικη διάθεση!
Θα ήταν τιμή μας να σας γνωρίσουμε στον νέο μας χώρο. Οι υπηρεσίες που
προσφέρουμε είναι:

•
•
•

Ρομποτική: για να αναπτύξουμε το ερευνητικό μας πνεύμα. Ένα πρόγραμμα που λειτουργεί από την προσχολική ηλικία (4 15 ετών).
Summer Camp: για να διασκεδάσουμε, να παίξουμε ελεύθερα, να γίνουμε δημιουργικοί(4 - 12 ετών).
Μελέτη: για να αγαπήσουμε την μάθηση. Πρόγραμμα που λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα παιδιά σε σχέση με τις σχολικές τους
εργασίες και για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (6 – 12 ετών)
• Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
• Λογοθεραπευτική & Εργοθεραπευτική Παρέμβαση
• Θεατρικό Παιχνίδι & Δημιουργικές δραστηριότητες (4 – 15 ετών)
• Συμβουλευτική παιδιών και γονέων: για να επικοινωνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας. Οργανώνονται ομάδες και
σεμινάρια με ειδικούς επιστήμονες για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους γονείς τους.
Υπό κατασκευή βρίσκεται η διαδικτυακή μας πλατφόρμα για απομακρυσμένη μάθηση καθώς και ο εξωτερικός μας χώρος που θα
χρησιμοποιείται για το ευχάριστο διάλλειμα των παιδιών αλλά και τις ώρες ελεύθερου παιχνιδιού ή δημιουργικής απασχόλησης.
Επικοινωνία:
Τηλ. 211403 0243
Λεμονίδου Κ. Π. 6937239875
Τζώρτζου Τ. Ε. 6983955505 & tzortzoueleni@gmail.com
Facebook: Kidspace
Διεύθυνση: Αλεξάνδρου 18, Πειραιάς. ΤΚ. 18533

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία
του Δ. Πειραιά μετά από Ευγενική Χορηγία της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,
προχώρησε σε μια σημαντική ενέργεια κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς προσέφερε 154
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 1 server και 9 διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι παραδόθηκαν και
διανεμήθηκαν σε 39 σχολεία του Δήμου Πειραιά (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια).
Η προσφορά αυτή συμβάλλει στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
πληροφορικής των σχολείων και στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προσφοράς Ελληνικού
Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, λέγοντας πως η προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και πινάκων αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για το μάθημα των
εκπαιδευτικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές για αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους. Επιπλέον, ο κ. Μώραλης τόνισε ότι υπάρχει μια
εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Δήμου Πειραιά και ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αναφέροντας το πρόγραμμα σίτισης για τη στήριξη άπορων οικογενειών που υλοποιείται στον
Δήμο μέσω της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Τέλος, ο κ. Μώραλης υπογράμμισε πως τέτοιου είδους προσφορές είναι
σημαντικές, αποφέρουν οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κα Ασπασία Αλιγιζάκη, σε δήλωσή της, ανέφερε:
«Ευχαριστούμε πολύ την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη γενναία προσφορά της, με την οποία συμπαρίσταται στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τους εκπαιδευτικούς
και μαθητές των σχολείων του Δήμου Πειραιά, με όσον το δυνατόν περισσότερα μέσα και εργαλεία για μια πιο σύγχρονη και ελκυστική εκπαίδευση».
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Κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον δημιουργήθηκε από 3 Πειραιωτάκια
Γυμνασιόπαιδα
3 κολλητοί, 3 Πειραιωτάκια της Β' Γυμνασίου του 9ου Γυμνασίου Πειραιά, εν
μέσω καραντίνας δεν κάθισαν καθηλωμένοι μπροστά από ένα PC ή ένα κινητό
να σερφάρουν άσκοπα στα Social και να σπαταλάνε την ώρα τους παίζοντας
διαδικτυακά παιχνίδια με τις ώρες, αλλά σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν το χρόνο
τους παραγωγικά ξεκινώντας την έκδοση μιας μηνιαίας ηλεκτρονικής
εφημερίδας με στόχο να δημιουργήσουν ένα δίαυλο επικοινωνίας όλης της
μαθητικής κοινότητας, δίνοντας το βήμα σε όλα
τα παιδιά από όλα τα σχολεία να εξωτερικεύσουν τους προβληματισμούς τους, τις ευαισθησίες τους, τις ανησυχίες τους, να προτείνουν
νέες ιδέες και να εκφράσουν τις ανάγκες τους μέσα από τα άρθρα τους, όπως μας ανέφεραν!
Η εφημερίδα τους ονομάζεται ann news (από τα ακρωνύμια των ονομάτων τους)!
Δεν είναι άλλοι από τους: Νάγια

Κουναλάκη, Απόστολο Ζαρίφη, Νικήτα Ρεβύθη

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν με το ίδιο ζήλο την εξαίσια προσπάθεια που ξεκίνησαν και η εφημερίδα τους να έχει «εύπλοιαν»!

Επιστολή Προέδρου
Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κ.
Χρήστου Μακρή για
την επαναλειτουργία
των σχολείων

Από τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πειραιά και εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη,
το Γενικό Γραμματέα Δ.Π. κ. Βασίλη Ταταρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη Καρύδη και τον Ειδικό Σύμβουλο Παιδείας του Δ.Π. κ. Γεράσιμο Αγγελετάκη, για την άμεση
και έμπρακτη στήριξη και μέριμνα στο έργο της Σ.Ε. όσον αφορά τα μέτρα προφύλαξης για την
πανδημία, χορηγώντας 2.000 μάσκες την περίοδο των εγγραφών στο Διοικητικό Προσωπικό των
σχολείων και 70 Ασπίδες Προστασίας προσώπου στους/στις καθαριστές/ στριες των Δημ. Σχολ. και
Νηπ/γείων, ώστε να είναι ασφαλείς στην επιτέλεση του έργου των.
Η Σχολική Επιτροπή σε συνεργασία με το Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Παιδείας κ Σίσσυ Αλιγιζάκη και
όλη τη Δημοτική Αρχή καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η επαναλειτουργία των Σχ. Μον.
Α/θμιας Εκπ/σης, στην 1η Ιουνίου 2020, να γίνει με τη μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία μαθητών,
εκπ/κών και λοιπού προσωπικού, διαθέτοντας μάσκες, γάντια και ποδιές μιας χρήσεως, αντισηπτικά και
ειδικά θερμόμετρα.
Θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Πειραιά και στον άμεσο και άξιο συνεργάτη μας Γιάννη Μακρή για τις άοκνες και ευγενείς προσπάθειες
που κατέβαλαν.
Η Παναγιά μας να σκεπάζει όλα τα Σχολεία μας.

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά
Επαναλειτουργούν, από την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, ύστερα από τη
διακοπή της λειτουργίας τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του Υπουργείου Παιδείας.
Τα προγράμματα ξεκινούν με τα μαθήματα:
• Ισπανικής γλώσσας
• Διαδικτυακών Εργαλείων
• Επεξεργασίας κειμένου
• Διαπροσωπικών Σχέσεων
Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά και στο 13ο Γυμνάσιο Πειραιά.
Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, στα τηλέφωνα : 213 2024705-715.
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Κορονοϊός, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τα μάτια μας;
Ο κορονοϊός αποτελεί πλέον πανδημία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Προκαλεί ήπια έως σοβαρή
αναπνευστική λοίμωξη και σε άτομα μεγάλης ηλικίας ή σε άτομα με χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί
να οδηγήσει σε πνευμονία έως και θάνατο. Πώς όμως μπορεί να επηρεάσει ο κορονοϊός τα μάτια μας και
κατά πόσο μπορεί να μεταδοθεί μέσω των δακρύων από ένα προσβεβλημένο άτομο σε ένα υγιές;

Ιωάννης Α. Μάλλιας,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημíου Αθηνών,
ClinicalFellow της
Οφθαλμολογικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου
Columbia της Νέας Υόρκης

Ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος Κος Ιωάννης Μάλλιας εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να
προστατεύουμε τα μάτια μας κατά την διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Τα συμπτώματα από την
προσβολή του κορονοϊού είναι ξηρός βήχας, πυρετός και δύσπνοια και μπορούν να εμφανιστούν 2 έως 14
ημέρες μετά την προσβολή του ιού στο άτομο. Όταν ένα άρρωστο άτομο μιλάει ή βήχει σταγονίδια μπορούν
να μεταδοθούν σε ένα υγιές. Μέσω της μύτης, του στόματος ή ακόμα και των ματιών μπορεί ο ιός να εισέλθει
στον οργανισμό ενός υγιούς ατόμου. Επίσης η επαφή με δάκρυα ή άλλα σωματικά υγρά ενός άρρωστου
ατόμου μπορούν να μολύνουν ένα υγιές. Τρόπος μετάδοσης του ιού είναι και η επαφή επιφανειών, όπως
πόμολων, μεταλλικών επιφανειών κ.α., οι οποίες φέρουν τον ιό.
Αν και η προσβολή του ιού αφορά την αναπνευστική οδό σημειώνεται πως σε ένα πολύ μικρό ποσοστό 1%3% των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί παρατηρείται ιογενής επιπεφυκίτιδα από τον ιό, σύμφωνα με την
Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας. Αυτό δεν παύει να είναι εξαιρετικά σπάνιο και επισημαίνεται πως ο
ιός δεν προσβάλει άλλα ανατομικά μέρη του οφθαλμού καθώς επίσης την οπτική οδό. Επομένως δεν τίθεται
θέμα ανησυχίας για την όραση, εξηγεί ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος Κος Ιωάννης Μάλλιας.

«Παρόλα αυτά για την προφύλαξη της υγείας μας αλλά και της υγείας των ατόμων γύρω μας κρίνεται αναγκαία η τήρηση μέτρων και κανόνων
υγιεινής τόσο από την μεριά των οφθαλμιάτρων και των διάφορων άλλων φορέων υγείας όσο και από την μεριά των ατόμων που εισέρχονται
σε ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα» τονίζει ο Κος Ιωάννης Μάλλιας.
Αρχικά ο χώρος του ιατρείου πρέπει να απολυμαίνεται και να καθαρίζεται προσεκτικά. Επίσης ο εκάστοτε οφθαλμίατρος θα πρέπει να εξετάζει
τους ασθενείς του λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προφύλαξης, δηλαδή να φορά ειδική μάσκα και γάντια, μιας και έρχεται κοντά με τον ασθενή.
Όλα τα μηχανήματα όπως τα φορόποτερα, τα τονόμετρα οι δοκιμαστικοί σκελετοί και οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα στο οποίο χρειάζεται να
ακουμπήσει ο ασθενής πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με οινόπνευμα. Σκόπιμο θα ήταν επίσης να μην υπάρχει συνωστισμός
στους χώρους αναμονής του ιατρείου.
Οι χρήστες φακών επαφής θα ήταν καλό για λίγο καιρό να φορούν τα γυαλιά τους και να διακόψουν την χρήση των φακών. Μια άλλη λύση θα
ήταν επίσης η χρήση ημερήσιων φακών η οποία όμως θα γίνεται αφού το άτομο έχει πλύνει και απολυμάνει σχολαστικά τα χέρια του πριν
ακουμπήσει την περιοχή των ματιών του, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μόλυνσης. Είτε γίνεται χρήση φακών επαφής είτε
διορθωτικών γυαλιών είναι αναγκαία η απολύμανση και ο καθαρισμός των χεριών μας πριν τα ακουμπήσουμε.
Τέλος, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε το τρίψιμο των ματιών . Εάν είναι αναγκαίο να ακουμπήσουμε τα μάτια μας συνιστάται σχολαστικό
πλύσιμο των χεριών μας. Ακόμα και για την ενστάλαξη οφθαλμικών σταγόνων η κολλυρίων είναι απαραίτητο να πλένουμε τα χέρια μας προτού
αγγίξουμε τα μάτια μας ή το πρόσωπό μας.
Αν ακολουθήσουμε πιστά και υπεύθυνα τους κανόνες υγιεινής, προφυλάσσουμε εμάς και τους γύρω μας.

Δημιουργία της
πρώτης τράπεζας
αίματος από την
Περιφέρεια
Αττικής σε
συνεργασία με το
Νοσοκομείο
Παίδων “Αγία
Σοφία”
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Γ. Πατούλης: «Με τη δημιουργία της Τράπεζας αίματος
αναδεικνύεται έμπρακτα η αλληλεγγύη μας προς τους
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη»
Τη σύσταση της πρώτης τράπεζας αίματος της
Περιφέρειας Αττικής με το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία
Σοφία” σηματοδοτεί η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία η
οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το τριήμερο 15, 16
και 17 Μαΐου στο κλειστό γήπεδο του Πανελληνίου
Γυμναστικού
Συλλόγου
στο Πεδίον
του
Άρεως (Ευελπίδων 2).
Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη είναι η δημιουργία
επάρκειας αποθεμάτων αίματος τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της
πανδημίας. Μάλιστα οι δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα,
ενώ προγραμματίζεται η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία για την τράπεζα αίματος να πραγματοποιηθεί τον
ερχόμενο Ιούλιο.
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Α’ Μέρος: Φυσιοπαθολογία της νόσου
Η καρδιακή ανεπάρκεια προέρχεται από τη μειωμένη ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αίμα, από και προς τον υπόλοιπο οργανισμό. Η
σοβαρότητα της νόσου ποικίλει από ελαφριά, μέχρι πολύ σοβαρή, με ανάλογη βαρύτητα στην εκδήλωση των συμπτωμάτων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις εκδηλώνεται αιφνίδια, μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται προοδευτικά, μέσα σε μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Αν και πρόκειται για μία πολύ σοβαρή πάθηση, η ιατρική διαθέτει σήμερα μία σειρά από θεραπευτικές παρεμβάσεις που
μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να αυξήσουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Υπολογίζεται
ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και εμφανίζονται 30.000 περίπου νέες περιπτώσεις κάθε
χρόνο.
Η φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς
Η καρδιά είναι ένα όργανο που αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες: δύο κοιλίες και δύο κόλπους, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους με τη
βοήθεια των βαλβίδων. Το αίμα ρέει διαμέσου των φλεβών στις κοιλότητες που βρίσκονται στο δεξιό μέρος της καρδιάς, αρχικά στον δεξιό
κόλπο και στη συνέχεια στην δεξιά κοιλία. Από εκεί το αίμα εξωθείται στον πνεύμονα, όπου αποβάλει το διοξείδιο του άνθρακα που
μεταφέρει και προσλαμβάνει οξυγόνο. Το οξυγονωμένο αίμα επιστρέφει στη συνέχεια στις αριστερές κοιλότητες της καρδιάς, δηλαδή τον
αριστερό κόλπο και στη συνέχεια την αριστερή κοιλία. Η αριστερή κοιλία μπορεί να εξωθεί το αίμα σε όλες τις αρτηρίες του σώματος,
μεταφέροντας οξυγόνο στους ιστούς. Το πρώτο όργανο που θα δεχτεί το οξυγονωμένο αίμα, για να εξασφαλίσει τη φυσιολογική λειτουργία
της, είναι η ίδια η καρδιά, διαμέσου των στεφανιαίων αρτηριών.
Κάθε καρδιακός κύκλος περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά φαινόμενα: την καρδιακή συστολή και τη διαστολή, που διαδέχονται η μία την άλλη.
Έτσι, οι καρδιακές κοιλότητες γεμίζουν με αίμα με την διαστολή και στη συνέχεια το εξωθούν στα διάφορα όργανα με την συστολή.
Με ποιες μορφές εκδηλώνεται η καρδιακή ανεπάρκεια;
Η συστολική δυσλειτουργία είναι μία μορφή καρδιακής ανεπάρκειας κατά την οποία εξασθενεί η ικανότητα της καρδιάς να στέλνει αίμα στον
οργανισμό. Κατά τη διαστολική δυσλειτουργία επηρεάζεται περισσότερο η ικανότητα της καρδιάς να γεμίζει με αίμα.
Ποια νοσήματα οδηγούν σε καρδιακή ανεπάρκεια;
Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλείται συνήθως από κάποιο νόσημα ή παράγοντα, που επιφέρει βλάβη στον καρδιακό μυ. Προκειμένου να
προληφθεί η εκδήλωση της καρδιακής ανεπάρκειας είναι εξαιρετικά σημαντικό τα υπεύθυνα νοσήματα να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν
εγκαίρως. Τα συχνότερα νοσήματα που ευθύνονται για την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας είναι τα ακόλουθα:
- Υπέρταση: Στους ασθενείς που πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση η καρδιά είναι αναγκασμένη να δουλεύει εντονότερα, προκειμένου
να υπερνικήσει την πίεση στα αγγεία και να καταφέρει να εξωθήσει το αίμα στα διάφορα όργανα. Η έκθεση της καρδιάς σε υψηλές
αρτηριακές πιέσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των διαστάσεων της και τελικά σε ελάττωση της
λειτουργικότητας της.
- Στεφανιαία νόσος: Στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο τα αγγεία που είναι υπεύθυνα για την αιμάτωση της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες)
παρουσιάζουν στενώσεις, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η παροχή αίματος και οξυγόνου προς τα αντίστοιχα μυοκαρδιακά κύτταρα. Αυτό
επιφέρει μείωση της συσπαστικής ικανότητας ενός τμήματος της καρδιάς και μειωμένη συνολική συστολική απόδοση, κυρίως σε καταστάσεις
στις οποίες επιβαρύνεται η καρδιά, όπως η άσκηση. Αν σπάσει η αθηρωματική πλάκα που βρίσκεται μέσα στην στεφανιαία αρτηρία και
φράξει το αγγείο θα οδηγηθούμε στην εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου, κατά το οποίο προκαλείται νέκρωση και βλάβη σε ένα τμήμα
του καρδιακού μυ. Στις περιπτώσεις εκείνες που η βλάβη αφορά ένα μεγαλύτερο κομμάτι της καρδιάς, είναι δυνατό να προκληθεί σοβαρή
καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή.
- Δυσλειτουργία των καρδιακών βαλβίδων: Οι καρδιακές βαλβίδες εξασφαλίζουν τη φυσιολογική ροή του αίματος μεταξύ των καρδιακών
κοιλοτήτων και των μεγάλων αγγείων. Διάφορες καταστάσεις, όπως η υπέρταση, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο ρευματικός πυρετός και η
προχωρημένη ηλικία, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη και δυσλειτουργία των βαλβίδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλείται στένωση της
βαλβίδας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το φορτίο της καρδιάς, ενώ σε άλλες προκαλείται ανεπάρκεια της βαλβίδας, προκαλώντας
ανάστροφη ροή του αίματος μέσα στις καρδιακές κοιλότητες. Οι διαταραχές της λειτουργικότητας των βαλβίδων είναι δυνατόν να οδηγήσουν
σε αύξηση των πιέσεων εντός των κοιλοτήτων και σε καρδιακή ανεπάρκεια.
- Αρρυθμίες: Είναι διαταραχές του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ορισμένες, όπως η αρρύθμιστη κολπική μαρμαρυγή, θα οδηγήσουν σε
ταχυμυοκαρδιοπάθεια λόγω των πολύ αυξημένων παλμών και έτσι σε μείωση της συνολικής συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας.
- Μυοκαρδιοπάθειες: Οι μυοκαρδιοπάθειες είναι συγγενή ή επίκτητα νοσήματα στα οποία πάσχει ο καρδιακός μυς και οδηγούν συνήθως σε.
αύξηση του μεγέθους των
καρδιακών κοιλοτήτων,
ελάττωση της συσπαστικής
ικανότητας και τελικά σε
καρδιακή ανεπάρκεια. Τα
συχνότερα αίτια που μπορεί να
οδηγήσουν σε μυοκαρδιοπάθεια
είναι διάφορα κληρονομικά
νοσήματα, ορισμένα φάρμακα
όπως αυτά που
χρησιμοποιούνται για
χημειοθεραπείες, η κατάχρηση
αλκοόλ και ορισμένες ιογενείς ή
μικροβιακές λοιμώξεις

27

Απρίλιος 2020 – Πειραιάς: Η πόλη – λιμάνι Θρύλος!!!

Πειραιάς: Η πόλη – λιμάνι Θρύλος!!!

28

