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■ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ BEACH VOLLEY ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θαλασσινή αύρα στο Σύνταγµα
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∆ιαπραγµατεύσεις µε ΠΝΟ
Πάντως, η προϋπόθεση αυτή, δηλαδή ποιος
θα είναι ο αριθµός των Ελλήνων ναυτικών που
θα πρέπει να προσληφθούν από τις εταιρείες,
παραµένει αδιευκρίνιστη. Θα αποτελεί, πάντως, προϊόν διαπραγµατεύσεων των ενδιαφερόµενων εταιρειών µε την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία και υπό την εποπτεία του αρµόδιου υπουργείου.
Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται πως οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και προκειµένου να εκτελούν δροµολόγια στην Ελλάδα θα υπογράφουν τριετείς συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο, στο
οποίο θα δεσµεύονται για ελάχιστο πλου στην
Ελλάδα τουλάχιστον 72 ωρών, για προσέγγιση
τουλάχιστον τριών ελληνικών λιµανιών και για
παραµονή τουλάχιστον έξι ωρών στο κάθε λιµάνι.

Πάλι το «Zenith»
Όσον αφορά το «µέτωπο» µε το κρουαζιερόπλοιο «Zenith», αυτό αναµένεται να καταπλεύσει κανονικά σήµερα τα ξηµερώµατα στο
λιµάνι του Πειραιά, µε τους συνδικαλιστές της
ΠΝΟ να προχωρούν σε παράσταση διαµαρτυρίας. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται οι αστυνοµικές και λιµενικές Αρχές προκειµένου να εξασφαλίσουν την οµαλή αποβίβαση και επιβίβαση των τουριστών.

ε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ το
πενθήµερο διεθνές τουρνουά beach volley, το Athens
Golden Cup 2010, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία
Συντάγµατος. Η ιδιαίτερα πρωτότυπη αυτή διοργάνωση -αν
και είναι σύνηθες να γίνονται αντίστοιχα τουρνουά στις πρωτεύουσες άλλων ευρωπαϊκών κρατών- έλαβε τέλος µε τη διεξαγωγή των τελικών των
φιναλίστ αντρών και γυναικών.
Η πλατεία Συντάγµατος, µε «φόντο» το Κοινοβούλιο, «µεταµορφώθηκε»
από την περασµένη Τετάρτη, καθώς γέµισε µε άµµο για να φιλοξενήσει
πληθώρα γνωστών, ξένων και Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι πρόσφεραν
στιγµές αθλητισµού, χαράς, συγκίνησης, θεάµατος αλλά και «πρωτόγνωρες» εικόνες, που, αν µη τι άλλο, κανείς δεν είχε συνδυάσει µε την
«καρδιά» της Αθήνας. Όπως άλλωστε είχε υποστηρίξει κατά την παρουσίαση του τουρνουά ο Β. Κικίλιας, πρόεδρος του Οργανισµού Νεολαίας
και Άθλησης του ∆ήµου Αθήνας, το τουρνουά αυτό αποτέλεσε µια πολύ
καλή αφορµή για να παρουσιαστεί προς τον υπόλοιπο κόσµο µια θετική
εικόνα της πόλης, µιας Αθήνας µε εικόνες χαράς και αγώνων.
Πέρα από το αθλητικό σκέλος του τουρνουά, καταξιωµένοι Έλληνες αθλητές λίγο πριν από την επίσηµη έναρξη του τουρνουά µύησαν στα µυστικά του αθλήµατος αυτού πολλούς µικρούς µαθητές που επισκέφθηκαν το αυτοσχέδιο γήπεδο, ενώ παράλληλα µε τη διεξαγωγή των αγώ-

νων έγιναν πολλές δράσεις για τα παιδιά αλλά και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Σηµειώνεται πως µε το Athens Golden Cup 2010 δόθηκε η εκκίνηση για το φετινό πανελλήνιο σιρκουί beach volley.

■ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Είναι παντού και το δηλώνουν
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ε κεντρικό σύνθηµα «Είµαστε παντού» πραγµατοποιήθηκε το περασµένο Σάββατο το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας (Athens Pride), το οποίο
διοργάνωσαν η λεσβιακή, γκέι, αµφισεξουαλική και τρανσεξουαλική κοινότητα. Οι συµµετέχοντες συγκεντρώθηκαν το απόγευµα του
Σαββάτου στην πλατεία Κλαυθµώνος -σηµειώνεται πως οι διοργανωτές ακύρωσαν όλες τις
πρωινές δράσεις του Athens Pride σε ένδειξη
συµπαράστασης στο συλλαλητήριο που πραγµατοποίησαν ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ- και από εκεί
προχώρησαν σε πορεία προς την πλατεία Συντάγµατος, όπου ακολούθησαν καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις.
«Είµαστε παντού. Στα στερεότυπα που θέλουν
τους γκέι άντρες κοµµωτές και τις λεσβίες γυ-

ναίκες οδηγούς νταλίκας... Στη στενότατη εικόνα που αναµασούν ΜΜΕ και οι φτηνές σειρές τους, όπου παρουσιαζόµαστε µόνο για να
πουλάµε... Στην κοινωνική σιωπή που µας θέλει ανύπαρκτες και ανύπαρκτους... Στην πολιτεία που διαιωνίζει τη διάκριση. Το Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας Αθήνας, της γιορτής της ορατότητας των λεσβιών, των γκέι, των αµφισεξουαλικών και τρανσεξουαλικών γυναικών και αντρών, απαντά: Είµαστε παντού» ανέφεραν
χαρακτηριστικά οι διοργανωτές του Φεστιβάλ.
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Τοµέας Κοινωνικής Ένταξης, Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Πρόνοιας του ΠΑΣΟΚ το κόµµα χαιρετίζει το Φεστιβάλ και επαναβεβαιώνει τη
διαχρονική θέση και δέσµευση του κόµµατος
για µια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, απαλλαγ-

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

τη διυπουργική επιτροπή, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου,
εισέρχεται σήµερα το νοµοσχέδιο για
την άρση του καµποτάζ προκειµένου να συζητηθούν οι τελικές ρυθµίσεις.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τελικό κείµενο
του σχέδιου νόµου αποτελεί προϊόν συµβιβασµού µεταξύ της κυβέρνησης και των ναυτεργατών, καθώς προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την άρση του καµποτάζ στην κρουαζιέρα, όπως, π.χ., η σύναψη ξεχωριστών συµφωνιών της Ελλάδας µε την κάθε ξένη πλοιοκτήτρια εταιρεία, στις οποίες θα γίνεται λόγος
µεταξύ άλλων και για την απασχόληση συγκεκριµένου αριθµού Ελλήνων ναυτικών στα εν
λόγω πλοία.

ΕΥΡΩΚΙΝΗΣΗ

Αναζητείται λύση
για άρση του καµποτάζ

µένη από κάθε µορφής ρατσισµό, «µια κοινωνία που να κατοχυρώνει την ισονοµία και την
ισοπολιτεία σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύµατος, σεξουαλικού προσανατολισµού, εθνικής καταγωγής ή ιδεολογικής τοποθέτησης».
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Αίθριος καιρός, µε
νεφώσεις και βροχές ή καταιγίδες στα
ορεινά της βόρειας,
της δυτικής και της
κεντρικής Ελλάδας.
Οι άνεµοι θα πνέουν
από βόρειες διευθύνσεις 4 µε 6 µποφόρ. Η θερµοκρασία
θα κυµανθεί από 12
έως 29 °C.

ΑΤΤΙΚH ΣΗΜΕΡΑ
Αίθριος καιρός, µε λίγες νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι 3 µε 5 µποφόρ. Η θερµοκρασία
θα κυµανθεί από 18 έως 28 °C.

)

Τρίτη: Αίθριος καιρός, µε λίγες νεφώσεις και µεµονωµένες βροχές ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Οι άνεµοι
θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 µε
5 µποφόρ. Η θερµοκρασία σε άνοδο.
Τετάρτη: Λίγες νεφώσεις, µε µεµονωµένες καταιγίδες στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι άνεµοι θα
πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 µε 5
µποφόρ και στο νότιο Αιγαίο 6 µποφόρ. Η θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ανατολή: 06.03
∆ύση: 20.46

ΕΥΡΩΠΗ ΣΗΜΕΡΑ

Λονδίνο: 11-20 °C, νεφώσεις
Παρίσι: 12-23 °C, νεφώσεις
Μόσχα: 12-20 °C, νεφώσεις
Βρυξέλλες: 12-20 °C, βροχοπτώσεις
Ρώµη: 18-24 °C, νεφώσεις
Βερολίνο: 17-22 °C, ήλιος

