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το 1913... συνεχίζονται οι συζητή-
σεις των πληρεξουσίων των εµπολέ-
µων κρατών για τη σύναψη ειρήνης
στα Βαλκάνια. Οι Έλληνες αποκρού-
ουν πρόταση της Βουλγαρίας να
διαµοιράσουν τις Σέρρες, τη ∆ράµα
και την Καβάλα.
το 1922... η Κυβέρνηση της Ελλά-
δας αρχίζει να εξετάζει σοβαρά την
οικονοµική κατάσταση της χώρας
και να µελετάει τα µέτρα, µε τα ο-
ποία θα αντιµετωπίζει το οικονοµικό
πρόβληµα και ιδίως τις ανάγκες του
στρατεύµατος, που απορροφούν δε-
κάδες εκατοµµύρια καθηµερινά.
το 1929... επίσηµο τουρκικό ανακοι-
νωθέν αναγγέλλει τη διακοπή των
ελληνοτουρκικών διαπραγµατεύσε-
ων.

το 1930... γίνονται τα εγκαίνια του
νέου ηλεκτρικού σταθµού στην πλα-
τεία Οµονοίας.
το 1943... διακόσιες χιλιάδες λαού
στην κατεχόµενη Αθήνα πραγµατο-
ποιούν µαχητική διαδήλωση ενα-
ντίον της απόφασης των Γερµανών
να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία
ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον
Αξιό. Εκατό διαδηλωτές νεκροί στην
άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να ανα-
στείλει την απόφαση "επ' αόρι-
στον".
το 1949... εγκαινιάζεται η σήραγγα
Κιούρκων, µήκους 7.140 µ. κάτω α-
πό την Πάρνηθα, προκειµένου να ε-
νισχυθεί η ύδρευση των Αθηνών.
το 1951... ο βασιλιάς απευθύνει νέα
έκκληση προς τα ελληνικά κόµµατα
για το σχηµατισµό κυβέρνησης ευ-
ρέως συνασπισµού.
το 1959... λήγει η δίκη του αγωνι-

στή Μανόλη Γλέζου κι άλλων αγω-
νιστών της Αριστεράς ενώπιον του
Τακτικού Στρατοδικείου Αθηνών,
κατά την οποία καταδικάζονται σε
φυλάκιση, εκτόπιση και στέρηση
των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
το 1974... δύο ηµέρες µετά την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η
Τουρκία αποδέχεται την απόφαση
του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός.
το 1980... ο πρωταθλητής της ελλη-
νορωµαϊκής πάλης Στέλιος Μυγιά-
κης του Εθνικού ΓΣ κατακτά το χρυ-
σό µετάλλιο στα 62 κιλά στους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
το 1991... παλαιοντολογικά ευρήµα-
τα από ανθρωποειδή, καµηλοπαρ-
δάλεις, ρινόκερους και αντιλόπες, η-
λικίας 8-10 εκατοµµυρίων ετών, α-
ποκαλύπτονται στη Νικίτη Χαλκιδι-
κής.

Σαν σήµερα

Άνθη εδώδιµα! Καλοκαιράκι Ελληνι-
κό ευλογηµένο, µε τα θαυµαστά πε-
ντανόστιµα, προϊόντα της δικής µας

Γής, όπως τους ανθούς κολοκυθιάς, που
ακµάζουν τώρα και υψώνουν χρυσορόδι-
νες σάλπιγγες, που µας καλούν, να δοκι-

µάσουµε αυτό το εξαίσιο πιάτο. Ποιά
µπέργκερ, ποιοί περίπλοκοι συνδυασµοί µε
κρέµες, λιπαρά .... εδώ απλότητα, λιτότη-
τα, ακατέργαστα φυσικά συµπληρώµατα
τού κήπου, πατρογονικές συνταγές δοκι-
µασµένες, για ελαφρύ γεύµα ή δείπνο.

Στο πιάτο αυτό, όχι "vegan", όχι χορτο-
φαγικό, µετέχουν κύρια χλωρά µάραθα,
µαϊντανός, µυρωδάτος δυόσµος, πράσινα
κρεµµυδάκια, το ρύζι και το ελαιόλαδο ...
Φωτο 1 (από την δηµιουργική κουζίνα τής
συζύγου µου Αλίκης!).

Άς αφήσουµε λοιπον τις µοδάτες λέξεις,
εµείς τα έχουµε αυτά κληρονοµιά, όσο
γρηγορότερα γυρίσουµε, σ αυτά τόσο κα-
λύτερα. Ναι! τα άνθη είναι εδώδιµα και υ-
πέροχα, για τις θερµές µέρες τού καλοκαι-
ριού και ... συνοδά φυλλαράκια αντρά-

κλας και φρέσκο άγριο νεροκάρδαµο! Βέ-
βαια πρέπει να σηµειωθεί εδώ, η αντικειµε-
νική δυσχέρεια, πού προκύπτει, από άνθη,
άκρως ευαίσθητα και λεπτοφυή, πού πρέ-
πει να συλλέγονται το πρωί και δεν αντέ-
χουν στήν ταλαιπωρία. Άν αποφασίσει να

αναµετρηθεί κάποιος, µ αυτές τις δυσκο-
λίες, θα αµειφθεί, νοµίζω αξίζει τον κόπο!

Η αντράκλα- γλυστρίδα υπάρχει στις
Λαϊκές Αγορές, αλλά το άγριο νεροκάρδα-
µο όχι, οπότε πρέπει να αποδεχτεί, τήν
δεύτερη δοκιµασία. ..φώτο 2

Νεροκάρδαµο
(Nusturtium officinale-

φαρµακευτικό).
Το προσφαϊ τού αγρότη, τού βοσκού,

τού ξυλοκόπου. Έρπον φυτό, φύεται κοντά
σε ρείθρα, πηγές και ρέοντα ύδατα, έχει
γεύση αρωµατική, ελαφρά καυστικη, µε
θεραπευτική δράση στήν λαϊκή ιατρική, α-
ποτοξινωτικό τών βαρέων µετάλλων, ορε-
κτικό, µε πολλά τών άλλων βοτάνων ιχνο-
στοιχεία. Λαχανεύονται τα τρυφερά φύλ-
λα και οι βλαστοί, αλλά η συλλογή των,
πρέπει να γίνεται µε άκρα προσοχή, γιατί
κάτω από τα φύλλα, ζει ολόκληρος επικίν-
δυνος πληθυσµός, από υδροχαρή βότανα,
ερπετά και ιπτάµενα έντοµα, νερόφιδα, κα-
βούρια κ.λ.π. Αναφέρεται από τον Ιππο-
κράτη και τον ∆ιοσκορίδη, ώστε ώς σισύµ-
βριον το έτερον. Φύεται ώς άγριο, στα
καθ’ ηµάς στην Γκιολ-µπερι, Λευτόβρυση
και στήν Καµαρόβρυση Σφάκας, άρα πρέ-
πει να µάς επισκεφθείτε, την κατάλληλη ε-
ποχή!

Τι πρέπει να γνωρίζουµε για τη διαµονή
µας σε κάποιο κατάλυµα, µε αφορµή τις κα-
λοκαιρινές διακοπές που έχουν ξεκινήσει, α-
ναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κατα-
ναλωτών Ποιότητα Ζωής.

Το ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόµενα δωµάτια
πρέπει:

– να διαθέτουν όλες τις διαφηµιζόµενες και
συµφωνηθείσες παροχές (κλιµατισµό, πισίνα,
γυµναστήριο, internet κλπ),

– να επιβεβαιώνουν γραπτά εντός τριών ηµε-
ρών την αποδοχή ή όχι της κράτησης,

– να έχουν αναρτηµένο τιµοκατάλογο σε κά-
θε δωµάτιο.

Εάν δεν τηρηθούν τα συµφωνηθέντα, ο ξε-
νοδόχος οφείλει:

– να εξασφαλίσει τη διαµονή σας σε άλλο ξε-
νοδοχείο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, κατα-
βάλλοντας τα έξοδα µεταφοράς σας σε αυτό το
ξενοδοχείο και την όποια διαφορά υπάρχει
στην τιµή.

Προκαταβολή
Όταν κάνετε µια κράτηση, το ξενοδοχείο δι-

καιούται να σας ζητήσει προκαταβολή έως το
25% του συνολικού κόστους της διαµονής

σας. Το ποσό αυτό, δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερο από το κόστος διαµονής για µια ηµέρα.

Ακύρωση
Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κράτησή σας:
– Σας επιστρέφεται το 100% των χρηµά-

των, εάν κάνετε την ακύρωση τουλάχιστον 21
ηµέρες πριν από τη διαµονή σας.

– Εάν δεν κάνετε την ακύρωσή σας µέχρι
21 ηµέρες πριν από τη διαµονή σας, οφείλετε
να καταβάλετε µέχρι το 50% του συνολικού
κόστους της κράτησή σας, ανάλογα µε την πο-
λιτική του ξενοδοχείου.

Σε περίπτωση που θέλετε να µείνετε λιγότε-
ρες ηµέρες από τις ηµέρες της αρχικής σας κρά-
τησης, θα πρέπει να έχετε ενηµερώσει τον ξε-
νοδόχο τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν και δεν θα
έχετε καµία επιβάρυνση.

Εάν δεν ενηµερώσετε έγκαιρα (21 ηµέρες
πριν), ο ξενοδόχος δικαιούται να σας ζητήσει α-
ποζηµίωση έως το 50% της συµφωνίας.

Για πληροφορίες ή καταγγελίες οι καταναλω-
τές µπορούν να απευθύνονται στην τουριστική
αστυνοµία, στον ΕΟΤ και στη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
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