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Κοινωνικά
ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΩΝ

 Σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Αστικού 
Κώδικα γνωστοποιείται ότι:

Ο ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΥΡΗΣ γεννηθείς εις Λάρ-
νακα, κάτοικος Κηφισιάς, γιος του Πέτρου 
και της Aντρης, το γένος Τρισσόκα και η 
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ γεννηθείσα εις 
Αθήνας, κάτοικος Κηφισιάς, κόρη του Σω-
τήρη και της Λίβιας, το γένος Τσακόγιαννη, 
πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γί-
νει στην Αθήνα.

ΠΕΝΘΟΣ
Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, παπ-
πού, αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΑΜΙ∆Α
Πρόεδρο Αρείου Πάγου ε.τ. 

κηδεύουµε αύριο ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 2022 
και ώρα 11 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεο-

δώρων του Α΄ Κοιµητηρίου Αθηνών.
Η σύζυγος: Ευφροσύνη. Ο υιός: Ευτύχιος-∆η-
µήτριος. Ο εγγονός: Γεώργιος. Τα αδέλφια. Τα 
ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι.
Παράκληση αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές 
στο «Χαµόγελο του Παιδιού».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Με τη συµπλήρωση έτους από τον θάνατο του 

αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, 
αδελφού και φίλου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΡΙΖΟΥ
Εφέτου επί τιµή

τελούµε για την ανάπαυση της ψυχής του µνη-
µόσυνο την Κυριακή 11 Σεπτεµβρίου 2022 
µετά τη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Υψώσεως 
Τιµίου Σταυρού Χολαργού Αττικής (Αναστάσε-
ως και Κλειούς).
Η σύζυγος: Παρασκευή. Τα παιδιά, τα εγγό-
νια, τα αδέλφια, οι φίλοι, οι λοιποί συγγενείς.

Καφές θα προσφερθεί στο περιστύλιο του Ιε-
ρού Ναού.

∆ΩΡΕΕΣ
Εις µνήµην ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ η οι-
κογένεια Ευαγγέλου Χαρίση κατέθεσε το ποσό 
200 ευρώ στην ΚΙΒΩΤΟ.

Εις µνήµην Καθηγητού ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΑΝΑ η οικο-
γένεια Γεωργίου Η. Μπίσια κατέθεσε 1.000,00 
ευρώ στο Φιλανθρωπικό Σωµατείο ΚΕ∆ΑΣ - 
Aγιος Κοσµάς και ∆αµιανός.

Εις µνήµην ΜΑΝΤΟΥΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
η κυρία Λίζα Βασιλάτου κατέθεσε απευθείας 
το ποσό των 100 ευρώ για τους σκοπούς του 
Σωµατείου  «ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θερα-
πείας Παιδιού».

Εις µνήµην ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΧΑΡΗ η οικογένεια 
Κωνσταντίνου και Ελλης Κανελλόπουλου κα-

τέθεσαν το ποσό των 500 ευρώ, υπέρ του Κέ-
ντρου Ειδικών Ατόµων η «Χαρά».

Εις µνήµην ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΧΑΡΗ ο κύριος Γιάν-
νης Κατσιάπης και οι κυρίες Μαργαρίτα και 
Τατιάνα Κατσιάπη κατέθεσαν δωρεά ύψους 
500 ευρώ για τα παιδιά µε αναπηρία της 
ΕΛΕΠΑΠ. 

Εις µνήµην ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΧΑΡΗ ο κύριος Κων-
σταντίνος Λαµπρόπουλος κατέθεσε δωρεά 
ύψους 500 ευρώ για τα παιδιά µε αναπηρία 
της ΕΛΕΠΑΠ.  

Εις µνήµην ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΧΑΡΗ τα «ATTICA Πο-
λυκαταστήµατα» κατέθεσαν δωρεά ύψους χι-
λίων ευρώ 1.000 ευρώ για τα παιδιά µε ανα-
πηρία της ΕΛΕΠΑΠ. 

Εις µνήµην του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΙ∆Η Κα-
θηγητή ΕΜΠ, και µε τη συµπλήρωση 25 ετών 
από τον θάνατό του, η οικογένειά του κατέθε-

σε χρηµατικό ποσό για τους σκοπούς του Κοι-
νωνικού Συλλόγου Συµαίων «Ο Πανορµίτης».

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ∆.Σ. της Ελληνικής ∆ερµατολογικής & Αφρο-
δισιολογικής Εταιρείας, µόλις πληροφορήθηκε 
την απώλεια του Αντιπροέδρου της Εταιρείας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
συνεδρίασε εκτάκτως, έστειλε στεφάνι στην 
κηδεία, συλλυπήθηκε τη σύζυγο και τα µέλη 
της οικογενείας του και αποφάσισε:
1. Να αφιερώσει το 18ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο ∆ερµατολογίας-Αφροδισιολογίας στη 
µνήµη του.
2. Να θεσµοθετήσει ετήσια υποτροφία στη 
µνήµη του και
3. Να διαθέσει το χρηµατικό ποσό των 2.000€ 
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στη Λυγιά 
Κορινθίας, τόπο καταγωγής του εκλιπόντος.
Ο Γεν. Γραµµατέας                Ο Πρόεδρος
     ∆. Σγούρος                        Ι. Μπάρκης

Στις 4 Αυγούστου, το κρουαζιε-
ρόπλοιο «Viking Sea» µε 930 
επιβάτες έδεσε στη λιµνοθά-
λασσα της Βενετίας. Εκ πρώτης 
όψεως, η σκηνή έµοιαζε οικεία: 
γιγάντιο λευκό πλοίο, γεµάτο 
τουρίστες από τη Βόρεια Αµε-
ρική, διέσχιζε τον κόλπο δίπλα 
στην ιστορική πόλη. Ο προορι-
σµός του δεν ήταν όµως η Βε-
νετία αλλά η άγνωστη Κιότζα, 
κωµόπολη χτισµένη σε ξεχω-
ριστό νησιωτικό σύµπλεγµα, 
19 χλµ. από την πιάτσα Σαν 
Μάρκο.

Υστερα από διαδηλώσεις 
που πραγµατοποίησαν πέρυσι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις, η 
ιταλική κυβέρνηση άρχισε πρό-
σφατα να εφαρµόζει την απα-
γόρευση εισόδου πλοίων άνω 
των 40.000 τόνων στον κόλπο 
του Αγίου Μάρκου, το τµήµα 
της λιµνοθάλασσας που περι-
βάλλει το ιστορικό κέντρο. Η 
απαγόρευση προϋπέθετε την 
ύπαρξη εναλλακτικού λιµένα 
για την αποβίβαση επισκε-
πτών. «Αν αφαιρέσεις τη Βε-
νετία, σκοτώνεις την κρουα-
ζιέρα στην Αδριατική», λέει ο 
Φραντσέσκο Γκαλιέτι, πρόε-
δρος του συνδέσµου πρακτό-
ρων κρουαζιέρας. Οι ιταλικές 
αρχές χρειάστηκαν εννέα χρό-
νια για να εκταµιεύσουν τα 157 
εκατ. ευρώ που απαιτούσε ο 
εκσυγχρονισµός κοντινών λι-
µανιών προκειµένου να είναι 
ικανά να φιλοξενούν κρουα-
ζιερόπλοια.

Τα περισσότερα πλοία επέ-
λεξαν το λιµάνι της Τεργέστης, 
σε απόσταση περίπου 100 χλµ. 

από τη Βενετία, ενώ άλλα επέ-
λεξαν το εµπορικό λιµάνι της 
Βενετίας, Μαρτζέρα. ∆ώδεκα 
περίπου ελλιµενίσθηκαν στην 
Κιότζα, µε διπλάσιο αριθµό 
αφίξεων να αναµένεται για το 
2023, σύµφωνα µε τον δήµαρ-
χο Μάουρο Αρµελάο.

Κάθε τι που στερείται η Βε-
νετία προς όφελος της Κιότζα 
αποτελεί επιτυχία για την το-
πική κοινωνία που θεωρεί τον 
εαυτό της αδικηµένο από την 
επιρροή του πανίσχυρου γεί-
τονά της. Η κωµόπολη είναι 
γνωστή ως Μικρή Βενετία, προ-
σωνύµιο που εξοργίζει τους 
ντόπιους. Πολλοί από αυτούς 
υποστηρίζουν ότι η Βενετία 
είναι αυτή που θα έπρεπε να 
λέγεται Μεγάλη Κιότζα, για να 
ξεπλυθούν αιώνες αδικίας. Η 
Βενετία κατέκτησε τον Μεσαί-
ωνα τη γειτονική της κοινότη-
τα, µε την ανισορροπία ισχύ-

ος να συνεχίζει να υφίσταται 
ακόµη και σήµερα. 

Η Κιότζα και οι κάτοικοί 
της, που ανήκαν στην εργα-
τική τάξη, ήταν εξαρτηµένοι 
από τη γεωργία και την αλιεία, 
ενώ στελέχωναν παραδοσιακά 
τα πληρώµατα των δηµόσιων 
πλωτών µέσων µεταφοράς της 
Βενετίας καθώς και το προσω-
πικό των πολυτελών της ξενο-
δοχείων. 

Η περιφρόνηση που επιδει-
κνύουν οι Βενετσιάνοι απένα-
ντι στους κατοίκους της Κιότζα 
περιγράφεται στα θεατρικά έρ-
γα του Γκολντόνι, που εµφα-
νίζει τους καταγόµενους από 
την Κιότζα ως καβγατζήδες και 
απλοϊκούς χωρικούς.

Οι «Κιοτζότι», όπως λέγονται 
οι ντόπιοι, επαίρονται για την 
«αυθεντικότητά» τους, αντι-
διαστέλλοντάς την µε τον κυ-
νισµό και την υποκρισία των 

Βενετσιάνων. Κάθε χρόνο στις 
αρχές Αυγούστου, τοπικός θί-
ασος ανεβάζει έργα του Γκολ-
ντόνι σε ανοικτές παραστάσεις 
στους δρόµους. Οι Βενετσιάνοι, 
από τη µεριά τους, ειρωνεύο-
νται την Κιότζα για το σύµβολο 
της πόλης, που είναι και αυτό 
ένα λιοντάρι όπως της Βενετί-
ας, αποκαλώντας το «η γάτα». 
Ο δήµος της Κιότζα απέκτησε 
πρόσφατα χάλκινο άγαλµα λιο-
νταριού σε φυσικό µέγεθος, εν 
µέρει «για να καταλάβει επιτέ-
λους ο κόσµος ότι δεν είναι γά-
τα», λέει ο δήµαρχος.

Σε αντίθεση µε τη Βενετία, 
που στενάζει κάτω από τον µα-
ζικό τουρισµό, η Κιότζα καλω-
σορίζει τους επιπλέον επισκέ-
πτες. «Είµαστε πολύ περήφανοι 
που φιλοξενούµε τόσο κόσµο. 
Ακούµε αγγλικά στον δρόµο. 
∆εν είχαµε συνηθίσει σε αυ-
τό. Ηµασταν παιδιά κατώτερου 

θεού και σήµερα δεν είµαστε 
πια», λέει κάτοικος του νησιού. 
Το κίνητρο δεν είναι ασφαλώς 
η όποια αίσθηση υπερηφάνει-
ας, αλλά τα έσοδα από τον του-
ρισµό που απολαµβάνει τα τε-
λευταία πέντε χρόνια η Κιότζα 
και επιτρέπουν τη χρηµατοδό-
τηση της ανακαίνισης του κέ-
ντρου της κωµόπολης.

Η Κιότζα γνώριζε ήδη από 
τουρισµό, ο οποίος ήταν συ-
γκεντρωµένος στις δύο «πόλεις 
δορυφόρους» Ιζολα Βέρντε και 
Σοτοµαρίνα, γνωστές για τις 
παραλίες τους. Το κεντρικό νη-
σί του συµπλέγµατος, µε την 
ψαραγορά του, τον καθεδρικό 
του 17ου αιώνα και το µεσαι-
ωνικό καµπαναριό, παρέµενε 
άγνωστο στο κοινό.

Τα τελευταία χρόνια, ένα 
νέο είδος επισκέπτη έκανε την 
εµφάνισή του. «∆εν τους ενδι-
έφερε µόνο η παραλία. Εβλε-

παν την Κιότζα ως “πόλη της 
τέχνης”. Πριν από πέντε µόλις 
χρόνια, όλα είχαν εγκαταλει-
φθεί. Οι νέοι δεν είχαν τίποτα 
να κάνουν. Σήµερα, η πόλη εί-
ναι γεµάτη ζωή», λέει ο Τζιου-
λιάνο Σιεγκόν, πρόεδρος του 
συλλόγου ξενοδόχων.

Η αναγέννηση είναι πιο 
εµφανής στην αναβίωση των 
«µπακάρι», των τοπικών µπαρ 
που σερβίρουν κρασί και ψα-
ροµεζέδες στο κεντρικό κανά-
λι Ρίβα Βένα. Η Μαρία Περίνι, 
ιδιοκτήτρια ενός εξ αυτών, λέει 
ότι το ήµισυ των πελατών της 
είναι τουρίστες και οι υπόλοι-
ποι µόνιµοι κάτοικοι: «Είναι ο 
καλύτερος συνδυασµός. Εχω 
όσο κόσµο χρειάζοµαι για να 
κρατάω το µαγαζί ανοιχτό και 
να συµβάλλω στην ευηµερία 
της κοινότητας». Μικρά ξενο-
δοχεία ξεφυτρώνουν στο ιστο-
ρικό κέντρο της Κιότζα ενώ 

προς το παρόν, η εξέλιξη αυ-
τή µοιάζει να έχει θετικές επι-
πτώσεις για την τοπική οικονο-
µία. «Πολλά παλιά κτίρια ήταν 
άδεια γιατί οι νέοι προτιµούν 
να ζουν σε σύγχρονα κτίσµα-
τα µε ανελκυστήρες και άλλες 
ανέσεις», λέει η Περίνι.

Πολλοί κάτοικοι της Κιότζα 
συνειδητοποιούν, όµως, ότι η 
ισορροπία είναι πολύ λεπτή. 
Η ίδια έκρηξη του τουρισµού 
που βοηθάει στην αναγέννηση 
της πόλης µπορεί να σηµάνει 
την καταστροφή εφόσον αφε-
θεί ανεξέλεγκτη. Ο δήµαρχος 
λέει ότι αν ο αριθµός ενοικι-
αζόµενων δωµατίων αυξηθεί 
υπερβολικά, σκέφτεται να υι-
οθετήσει το παράδειγµα της 
Βενετίας, θέτοντας ανώτατο 
όριο στον αριθµό τους, προ-
κειµένου να διευκολύνονται οι 
µόνιµοι κάτοικοι να βρίσκουν 
προσιτά ενοίκια.

∆ώδεκα ιδιοκτήτες ενοικι-
αζόµενων δωµατίων ίδρυσαν 
τον σύλλογο Vacanza in Calle 
(∆ιακοπές στα σοκάκια) µε στό-
χο την αυτορρύθµιση του χώ-
ρου και την επιβολή κανόνων: 
«Προσπαθούµε να έχουµε επα-
φή µε τους επισκέπτες, να τους 
ενηµερώνουµε για τον τρόπο 
ζωής και για την ιστορία του 
νησιού µας. Θέλουµε να µά-
θουν να ζουν σαν ντόπιοι και 
όχι σαν εισβολείς», λέει ένα 
από τα µέλη του συλλόγου. 

Οι κρουαζιέρες είναι και αυ-
τές ευαίσθητο ζήτηµα. Η πε-
ριβαλλοντική οργάνωση που 
οργάνωσε διαδηλώσεις στη 
Βενετία κατά των κρουαζιε-
ρόπλοιων ζητάει τον οριστικό 
αποκλεισµό των πλοίων αυτών 
από τη λιµνοθάλασσα της Βε-

νετίας προκειµένου να προ-
στατευθεί το ευαίσθητο οικο-
σύστηµα. Αυτό θα οδηγούσε 
σε αποκλεισµό των πλοίων από 
την Κιότζα και το Μαρτζέρα, 
καθώς και τα δύο βρίσκονται 
µέσα στον κόλπο.

Στην Κιότζα δεν υπάρχει 
κάποιο εµφανές σηµάδι αντί-
στασης στις κρουαζιέρες κα-
θώς η κωµόπολη απολαµβά-
νει τους οικονοµικούς καρπούς 
των κρουαζιερόπλοιων. Την 
ίδια ώρα, το λιµάνι της Κιότζα 
δεν φιλοξενεί µεγαθήρια των 
3.000 επιβατών, αλλά µικρότε-
ρα πλοία χωρητικότητας 1.000 
επιβατών. Κάποιοι κάτοικοι πα-
ραµένουν, όµως, σκεπτικοί. «Ας 
δούµε πώς θα εξελιχθεί. Για την 
ώρα, έχουµε βρει καλή ισορρο-
πία. Αν, όµως, αρχίσουµε να 
κυνηγάµε το εύκολο χρήµα, 
όλα θα αλλάξουν», λέει κάτοι-
κος της νήσου.

Η δικαίωση της φτωχής γειτόνισσας 
Η απαγόρευση µεγάλων κρουαζιερόπλοιων στη Βενετία δηµιουργεί τουριστικές ευκαιρίες για τις γύρω κοινότητες
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Της ΑΝΝΑ ΜΟΜΙΛΙΑΝΟ
THE NEW YORK TIMES

Kανάλι στην κωµόπολη Κιότζα, γνωστή ως Μικρή Βενετία – προσωνύµιο που εξοργίζει τους ντόπιους. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι η Βενετία είναι 
αυτή που θα έπρεπε να λέγεται Μεγάλη Κιότζα, για να ξεπλυθούν αιώνες αδικίας.

Το κρουαζιερόπλοιο «Viking Sea» στο λιµάνι της Κιότζα. «Προσπαθούµε να έχουµε επαφή µε τους επισκέπτες, να τους ενηµερώνουµε για τον τρόπο ζωής 
και για την ιστορία του νησιού µας. Θέλουµε να µάθουν να ζουν σαν ντόπιοι και όχι σαν εισβολείς», λέει κάτοικος.

Σε αντίθεση 
µε τη διάσηµη πόλη, 
που στενάζει κάτω 
από τον µαζικό 
τουρισµό, η Κιότζα 
καλωσορίζει 
τους επιπλέον 
επισκέπτες.

Οι Βενετσιάνοι 
ειρωνεύονται 
την Κιότζα για 
το σύµβολο της πόλης, 
που είναι και αυτό 
ένα λιοντάρι όπως 
της Βενετίας, αποκαλώ-
ντας το «η γάτα».

SU
SA

N
 W

RI
GH

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 Y
O

RK
 T

IM
ES

SU
SA

N
 W

RI
GH

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 Y
O

RK
 T

IM
ES

Πέρασαν  39 χρόνια από τότε που η Παναγία σε πήρε στην αγκαλιά της, λατρευτέ μας

ΘΕΜΟ
Για μας όμως, δεν έφυγες ποτέ και παραμένεις πάντα μέσα στην καρδιά μας

και μέρος της ζωής μας
Η μητέρα σου: Δάφνη

Τα αδέλφια σου:  Γιώργος & Μαριάννα
Ο πατέρας σου, ο Κώστας, είναι μαζί σου.
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