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ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΕΕ
Το άδοξο τέλος ενός προβληματικού γάμου

Οδικός χάρτης για
μια ομαλή βρετανική
έξοδο
Η ιστορική απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ
έφερε και τις δύο πλευρές αντιμέτωπες με μια κατάσταση για την
οποία δεν υπάρχει προηγούμενο, υποχρεώνοντάς τες να χτίσουν μια
νέα σχέση γεμάτη αβεβαιότητες έπειτα από έναν γάμο που διήρκεσε
περισσότερα από 40 χρόνια.
ΕΘΝΟΣ On Line

Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται γύρω
από το διαζύγιο αυτό είναι τα εξής:

Tέκνο του παντρέματος της ευρωσκεπτικιστικής παράδοσης δεκαετιών με την πρόσφατη άνοδο
της ξενοφοβικής και της αντιελιτίστικης ρητορικής της βρετανικής ακροδεξιάς, το Brexit έρχεται

να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση εντός αλλά και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
Πηγή : ΕΘΝΟΣ (25-06-206)

Η Βρετανία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ανοίγει την πόρτα της εξόδου,
μπαίνοντας τόσο η ίδια όσο και η ΕΕ σε μια περίοδο αβεβαιότητας και μεγάλων προκλήσεων
Οι ευρωσκεπτικιστικές τάσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής της Βρετανίας δεν είναι καινούργιες, είναι γνωστές

από τη δεκαετία του 1970, ενώ το φάντασμα της αυτοκρατορίας πλανιέται ακόμη πάνω από τη χώρα.

Η UEFA κίνησε τις πειθαρχικές διαδικασίες
για το αλβανικό πανό
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 15/06/2016 |
Η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία ενημέρωσε
ότι ξεκίνησε τις
προβλεπόμενες
πειθαρχικές διαδικασίες,
με την αλβανική
Ποδοσφαιρική
Ομοσπονδία να
κατηγορείται για
παραβίαση του
Αρθρου 16 του
πειθαρχικού κώδικα.
Πηγή:(RΕUΤΕRS)
Τιμωρία αναμένει, κατά πάσα πιθανότητα, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της
Αλβανίας, καθώς η UEFA θα ασχοληθεί διεξοδικά με την υπόθεση του πανό που
ανάρτησαν οπαδοί της εθνικής ομάδας της Αλβανίας στον αγώνα του Euro 2016
εναντίον της Ελβετίας, εγείροντας θέμα «Τσαμουριάς».
Μετά τη σχετική καταγγελία της ΕΠΟ και του υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου
Κοντονή, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ενημέρωσε ότι ξεκίνησε τις προβλεπόμενες
πειθαρχικές διαδικασίες, με την αλβανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κατηγορείται
για παραβίαση του Αρθρου 16 του πειθαρχικού κώδικα.
Οπως έγινε γνωστό από την UEFA, η υπόθεση θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ηθικής
και το Πειθαρχικό Οργανο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην επόμενη τακτική
συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου.
Πηγή: TA NEA

Πώς αντέδρασε η ΕΕ;
Ήδη από χθες το πρωί άρχισε ένας κύκλος εντατικών συνομιλιών
μεταξύ των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Όλοι επέμειναν σε ένα
σημείο: Το Λονδίνο πρέπει να ξεκινήσει “το ταχύτερο δυνατό” τη
διαδικασία για την αποχώρησή του για να εμποδιστεί η παγίωση μιας
ασταθούς κατάστασης. Ήδη φαίνεται να προετοιμάζεται ένα μπρα ντε
φερ όσον αφορά το σημείο αυτό με το Λονδίνο, καθώς ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε ότι τη διαπραγμάτευση
αυτή θα πρέπει να την ξεκινήσει ο διάδοχός του, κάτι το οποίο δεν
μπορεί να γίνει πριν από το φθινόπωρο, καθώς ο ίδιος προτίθεται να
παραιτηθεί τον Οκτώβριο.
Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο;
Μια διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ προβλέπεται στις συνθήκες:
πρόκειται για τη “ρήτρα της αποχώρησης” (άρθρο 50) το οποίο
εισήχθη από τη συνθήκη της Λισσαβόνας (2009). Αυτό καθορίζει τις
λεπτομέρειες μιας εκούσιας και μονομερούς αποχώρησης, η οποία
συνιστά δικαίωμα για το οποίο δεν απαιτείται καμία δικαιολογία.
Το Λονδίνο θα πρέπει να διαπραγματευτεί μια “συμφωνία
αποχώρησης”, που θα συναφθεί εξ ονόματος της ΕΕ από το Συμβούλιο
της ΕΕ, στο οποίο μετέχουν τα 28 κράτη μέλη, με ειδική πλειοψηφία,
μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι ευρωπαϊκές συνθήκες θα πάψουν να εφαρμόζονται στη Βρετανία

(Συνέχεια στη σελίδα 2)

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΡΕΥ Β.C.

Βλέπετε φωτορεπορτάζ στη σελίδα 13
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Οδικός χάρτης για μια ομαλή βρετανική έξοδο
(Συνέχεια από σελίδα 1)

από την ημερομηνία κατά την οποία
θα τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία
ή δύο χρόνια μετά την κοινοποίηση
της αποχώρησης αν στο μεταξύ
δεν έχει καταστεί δυνατό να
συναφθεί μια συμφωνία. Η ΕΕ και
το Λονδίνο θα μπορούν ωστόσο να
αποφασίσουν να δοθεί παράταση
σε αυτήν την διορία κατόπιν κοινής
τους συμφωνίας.
Εν αναμονή μιας συμφωνίας, “η
νομοθεσία της ΕΕ θα συνεχίσει
να έχει ισχύ στη Βρετανία, όσον
αφορά τα δικαιώματά της, αλλά και
τις υποχρεώσεις της”, υπογράμμισε
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
«Δέκα χρόνια αβεβαιότητας;»
Μολονότι η διαδικασία του
διαζυγίου υπάρχει, δεν έχει ποτέ

εφαρμοστεί μέχρι σήμερα: από
αυτό προκύπτουν πολλά ερωτήματα
όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις
που είναι απαραίτητο να γίνουν
για να καθοριστεί μια νέα σχέση,
έπειτα από τέσσερις δεκαετίες που
η Βρετανία ήταν ενωμένη με την
υπόλοιπη ΕΕ.
Η νέα αυτή σχέση θα πρέπει να
ρυθμιστεί ήδη από τη συμφωνία
αποχώρησης ή θα χρειαστούν δύο
ξεχωριστές διαπραγματεύσεις; Η
δεύτερη εκδοχή φαίνεται η πιο
πιθανή. Το Λονδίνο θα πρέπει επίσης
να τροποποιήσει τη νομοθεσία του
για να αντικαταστήσει σε αυτήν το
πλήθος των κειμένων που απορρέουν
από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, όπως
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
της υπηρεσιών.
“Είναι πιθανόν αυτό να πάρει χρόνο,

πρώτα για να διαπραγματευτούμε την
έξοδό μας από την ΕΕ, στη συνέχεια
τις μελλοντικές μας συμφωνίες με
την ΕΕ και τέλος τις εμπορικές μας
συμφωνίες με τις χώρες εκτός ΕΕ”,
διευκρίνιζε η βρετανική κυβέρνηση
σε μια μελέτη της που κοινοποιήθηκε
στο βρετανικό κοινοβούλιο τον
Φεβρουάριο.
Σε αυτήν αναφερόταν σε “έως μια
δεκαετία αβεβαιότητας”, η οποία
θα βάραινε στις χρηματοπιστωτικές
αγορές ή ακόμη στην αξία της λίρας.
Ποιο μοντέλο θα ακολουθηθεί: της
Νορβηγίας, της Ελβετίας;
Η πιο απλή υπόθεση θα ήταν η
Βρετανία να ακολουθήσει την
Ισλανδία ή τη Νορβηγία ως μέλος
του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ), το οποίο θα της
δώσει πρόσβαση στην εσωτερική
αγορά. Ωστόσο το Λονδίνο θα
πρέπει τότε να σέβεται τους
(Συνέχεια στη σελίδα 14)

Air Canada Inaugurates Toronto-Budapest Service - New
route extends Air Canada Rouge’s summer expansion in
Central Europe
MONTREAL, June 11, 2016 /CNW Telbec/ - The arrival of flight AC1910 from Toronto-Pearson at Budapest
Ferenc Liszt International Airport this morning further extends Air Canada Rouge’s presence in Central Europe. The
non-stop seasonal service, operating three-times a week, offers customers the most seats between North America
and Budapest of any airline.
“We are pleased to add Budapest, a city rich in heritage along the banks of the Danube, to our growing international
network. The new service makes Air Canada the carrier operating the most seats between the Hungarian capital and
North America. While an important tourist market, there are also many people of Hungarian heritage in North America and this new service will make it convenient for family, friends and relatives to visit one another by connecting
through our Toronto-Pearson global hub. Budapest is the second Central European destination we have introduced
this summer, with Prague recently launched and Warsaw to commence operating June 14,” said Benjamin Smith,
President, Passenger Airlines, at Air Canada.
Flights will be operated with an Air Canada Rouge Boeing 767-300ER, featuring Premium Rouge and Economy
cabins. Flights will depart Toronto on Monday, Wednesday and Friday and return Tuesday, Thursday and Saturday
from Budapest, with the service operating until October 15, 2016. Flights are timed to optimize connectivity to and
from Air Canada’s Toronto-Pearson global hub. All flights provide for Aeroplan accumulation and redemption and,
for eligible customers, priority check-in, Maple Leaf Lounge access, priority boarding and other benefits.
The new Toronto-Budapest service is part of Air Canada’s ongoing international expansion. For this summer, Air
Canada has also started new international services between Toronto-London-Gatwick, Toronto-Prague, Montreal-Casablanca, Vancouver-Brisbane and Vancouver-Dublin, and will soon launch other services between Toronto-Warsaw, Toronto-Glasgow, Toronto-Seoul, and Montreal-Lyon. Last year, Air Canada launched new international
services between Toronto-Delhi, Toronto-Amsterdam, Toronto-Dubai, Montreal-Venice, Montreal-Mexico City and
Vancouver-Osaka.
About Air Canada
Air Canada is Canada’s largest domestic and international airline serving more than 200 airports on six continents.
Canada’s flag carrier is among the 20 largest airlines in the world and in 2015 served more than 41 million customers. Air Canada provides scheduled passenger service directly to 64 airports in Canada, 55 in the United States and
87 in Europe, the Middle East, Africa, Asia, Australia, the Caribbean, Mexico, Central America and South America.
Air Canada is a founding member of Star Alliance, the world’s most comprehensive air transportation network serving 1,321 airports in 193 countries. Air Canada is the only international network carrier in North America to receive
a Four-Star ranking according to independent U.K. research firm Skytrax. For more information, please visit: www.
aircanada.com, follow @AirCanada on Twitter and join Air Canada on Facebook.
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About Air Canada Rouge
Air Canada Rouge is Air Canada’s leisure airline and offers competitively-priced travel to 70 exciting leisure
destinations on 99 routes in Europe, Mexico, the U.S., the Caribbean, Asia, South America, Africa and Canada. As
a wholly-owned subsidiary, Air Canada Rouge is backed by Air Canada’s reputation for safety and reliability. For
more information, visit www.flyrouge.com or to book a flight visit www.aircanada.com. Visit Air Canada Rouge on
Facebook at www.facebook.com/aircanadarouge.
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Ξεκίνησαν οι εργασίες της Αγίας
και Μεγάλης Συνόδου
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Κύριλλος προς Πατριάρχες:
«Κωλύομαι να έρθω στην Κρήτη»

Στο Κολυμπάρι Χανίων και συγκεκριμένα στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης είναι στραμμένα
σήμερα τα βλέμματα της ορθόδοξης οικουμένης όπου σήμερα άρχισαν και επισήμως οι εργασίες
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.

Οι απαντήσεις των Πατριαρχών στο κάλεσμα της Πανορθόδοξης
Σύναξης - «Απορω γιατι μας καλέσατε» λέει ο Αντιοχείας για
εγωισμούς κάνει λόγω ο κ.κ. Βαρθολομαίος
Κρήτη, Αποστολή
Στο «κενό» έπεσαν τα μηνύματα των 10 Ορθοδόξων Προκαθημένων
προς τους Πατριάρχες Μόσχας κ. Κύριλλο και Αντιοχείας κ. Ιωάννη
να συμμετάσχουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο οι εργασίες της
οποίας ξεκίνησαν στην Κρήτη.

• ΕΘΝΟΣ On Line
Στην Σύνοδο δεν θα πάρουν μέρος οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ρωσίας (παρά τη
φημολογία για άφιξη του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλου), Βουλγαρίας, Γεωργίας και Αντιόχειας ενώ ο
Άγιος Πατέρας της Σερβίας την τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να συμμετέχει.
Χθες, ο Πάπας Φραγκίσκος θέλησε να χαιρετίσει, με ανάρτηση στο Τwitter, την έναρξη της
Πανορθόδοξης Συνόδου. Συγκεκριμένα, έγραψε στο διαδίκτυο:
«Ας ενωθούμε στην προσευχή με τους Ορθόδοξους αδελφούς μας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της
Ορθόδοξης Εκκλησίας η οποία αρχίζει σήμερα στην Κρήτη».
Η ατζέντα
Τα θέματα που θα φέρει προς συζήτηση η Εκκλησία της Ελλάδος
*
*
*
*
*

Η Αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα
Οι όροι με τους οποίους μία Εκκλησία ανακηρύσσεται Αυτόνομη
Το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα αυτού
Η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής
Σχέσεις της Ορθόδοξης με τις υπόλοιπες Χριστιανικές Εκκλησίες

«Μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου κωλύομαι να μεταβώ στη
Κρήτη» δηλώνει ο Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος στην απάντηση
του προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
«Απορρούμαι για την πρόσκληση» δηλώνει ο Πατριάρχης
Αντιοχείας και προσθέτει «ζητήσαμε την αναβολή της συγκλήσεως
προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα».
Διαβάζοντας τα τηλεγραφήματα των δύο Πατριαρχών στα μέλη της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και παρουσιάζοντας τις προσπάθειες
που έγιναν για την σύγκληση της Συνόδου από τις αρχές του αιώνα
ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος σημείωσε ότι
εάν αναβληθεί τότε βρεθούμε «υπόλογοι έναντι του Θεού και της
ιστορίας».
Ενώ εντύπωση προκάλεσε η σημείωση του Πατριάρχη για τις
«εγωιστικές τάσεις».
Πηγή:TO BHMA 20-06-2016

Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
* Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 20 Ιουνίου
Όρθρος και Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας Θεοτόκου
Αγγέλων Γωνιάς. 11.00 – 14.00 Εναρκτήρια συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Θα είναι παρόντες και οι παρατηρητές της Συνόδου.
* Τρίτη 21 Ιουνίου
Θεία λειτουργία στα Αραβικά στην Ι.Μονή Γωνιάς. Λαμβάνουν μέρος οι κληρικοί της Αντιπροσωπείας
της Εκκλησίας της Αντιοχείας. Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
* Τετάρτη 22 Ιουνίου
Θεία Λειτουργία στα Σλαβικά στην Ι.Μ Γωνιάς. Θα λάβουν μέρος οι κληρικοί των αντιπροσωπειών των
σλαβόφωνων Εκκλησιών. Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
* Πέμπτη 23 Ιουνίου
Θεία Λειτουργία στα Ρουμανικά στην Ι.Μ Γωνιάς. Συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
* Παρασκευή 24 Ιουνίου
Θεία Λειτουργία στα Γεωργιανά στην Ι.Μονή Γωνιάς. Συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Το
βράδυ ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης θα παραθέσουν γεύμα στους
Ορθόδοξους Προκαθημένους.
* Σάββατο 25 Ιουνίου
Θεία Λειτουργία στα Αλβανικά στην Ι.Μονή Γωνιάς. Ολοκλήρωση των εργασιών της συνεδρίασης της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
* Κυριακή 26 Ιουνίου
Συλλείτουργο των Προκαθημένων στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Χανίων. Επίσημο
γεύμα από τον μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνού.
Μήνυμα Ενότητας από το Συλλείτουργο στον Άγιο Μηνά
Χθες, μήνυμα ενότητας προς όλους απηύθυνε για μία ακόμα φορά από τον Μητροπολιτικό Ναό του
Αγίου Μηνά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά το τέλος του Ιστορικού Συλλείτουργου.
Στον Άγιο Μηνά παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος μαζί με
κυβερνητικά στελέχη, με βουλευτές και εκπροσώπους τοπικών αρχών και φορέων.

Την έναρξη της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη
χαιρετίζει μέσω twitter o Πάπας Φραγκίσκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 19/06/2016
Την έναρξη της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη χαιρέτισε μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο
Πάπας Φραγκίσκος. Γράφει συγκεκριμένα: «Let us join in prayer with our Orthodox brothers and sisters
for the Holy and Great Council of the Orthodox Church opening today in Crete». Δηλαδή, «Ας ενωθούμε
στην προσευχή με τους Ορθόδοξους αδελφούς μας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης
Εκκλησίας η οποία ξεκινάει σήμερα στην Κρήτη». Σημειώνεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος διατηρεί
άριστες σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και πρόσφατα οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες
είχαν επισκεφτεί τους πρόσφυγες στη Λέσβο.
Πηγή: TA NEA

Βγήκαν «πατερίτσες»
στην Πανορθόδοξη
Σύνοδο
Αρχισαν οι διαμάχες με αφορμή τη θέση της
Εκκλησίας της Ελλάδος για τους ετερόδοξους
Πηγή το ΒΗΜΑ (24=06=2016}
Κρήτη - αποστολή
Ενταση κυριαρχεί σήμερα, Παρασκευή, προ τελευταία ημέρα
των συνεδριάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Από αργά
το βράδυ της Πέμπτης και ολόκληρη την Παρασκευή οι αρχιερείς
«διασταυρώνουν τις πατερίτσες τους» με αφορμή το κείμενο για
τις σχέσεις της «Ορθοδόξου Εκκλησίες προς τον λοιπό χριστιανικό
κόσμο». Αφορμή στάθηκε η θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος ότι ο
όρος Εκκλησία για τους ετεροδόξους πρέπει να αντικατασταθεί από
τον όρο «Χριστιανικές κοινότητες και ομολογίες». «Δεν μπορείτε να
κρατάτε “αιχμάλωτη” τη Σύνοδο», φέρεται να είπε ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου κ. Χρυσόστομος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. «Να διαγραφεί από τα πρακτικά. Δεν μπορεί
να λέγονται αυτά» απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.
Η συζήτηση του θέματος αναμένεται να συνεχιστεί και ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών έχει συσκέψεις με στενούς του συνεργάτες
καθώς η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν δέχεται ούτε
τον προσδιορισμό ετερόδοξες Εκκλησίες.
«40 χρόνια συζητείται αυτό το κείμενο. Πέρασαν διαπρεπείς,
κορυφαίοι και σεπτοί ιεράρχες από τις προσυνοδικές συνεδριάσεις
και ουδέποτε έθεσαν ζήτημα και τώρα τα ανατρέπεται όλα» επέμεινε
ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διεξόδου ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος και άλλοι Προκαθήμενοι πρότειναν να υπάρξει
πριν από τον όρο Εκκλησίες η λέξη «ετερόδοξες Εκκλησίες». Αυτή
τη λύση, φαίνεται, ότι οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων Ορθοδόξων
Εκκλησιών την αποδέχονται.

Για να θυμόμαστε - Η Μάχη του Κιλκίς
19-21 Ιουνίου, 1913
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Τοῦ Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου – Θεολόγου
«Ὅλα τά εἶχα προβλέψει, τά
εἶχα σκεφθεῖ, ὅλα ἐκτός ἀπό τήν
τρέλλα τῶν Ἑλλήνων». Εἶναι
λόγια τοῦ Νικολάου Ἰβανώφ,
ἀντιστρατήγου, διοικητῆ τῆς 2ης
Βουλγαρικῆς Στρατιᾶς, μετά τήν
ἥττα του στό Κιλκίς. Χωρίς νά τό
γνωρίζει ὁ Βούλγαρος στρατηγός
ἐπαναλαμβάνει τά λόγια τοῦ
θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριά,
τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
πού ἔλεγε λίγα χρόνια μετά τήν
ἁγιασμένη Ἐπανάσταση τοῦ ’21:
«Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς.
Ἠμεῖς, ἄν δέν ἤμεθα τρελλοί, δέν
ἐκάναμεν τήν ἐπανάστασιν, διατί
ἠθέλαμεν συλλογισθῆ πρῶτον διά
πολεμοφόδιαν, καβαλλαρία μας,
πυροβολικό μας, πυροτοθῆκες
μας, τά μαγαζιά μας, ἠθέλαμεν
λογαριάσει τήν δύναμιν τῆν
ἐδικήν μας, τήν τούρκικη δύναμη.
Τώρα ὅπου ἐνικήσαμεν, ὅπου
ἐτελιώσαμεν μέ καλό τόν πόλεμό
μας, μακαριζόμεθα, ἐπαινόμεθα.
Ἄν δέν εὐτυχούσαμεν, ἠθέλαμεν
τρώγει κατάρες ἀναθέματα…»
(«Ἅπαντα περί Κολοκοτρωναίων»,
ἐκ. «ΙΔΕΒ», σελ. 215)
Ναί, ἡ ἴδια «τρέλλα», ὁ ἡρωισμός,
ἡ «νηφάλιος μέθη» τῶν Ἑλλήνων,
φανερώθηκε καί στή Σαλαμίνα καί
στήν Πόλη καί στό Μεσολλόγι καί
στό ἔνδοξο ’40.
Ἡ ελληνική ἱστορία ἔχει μία
ἰδιοτυπία, μοναδική ἴσως
στήν οἰκουμένη. Εἶναι ἱστορία
ἀδιάλειπτων ἀγώνων γιά ἐπιβίωση.
Μῆλον τῆς ἔριδος οἱ γεωγραφικές
ἑστίες του στή συμβολή δύο
ἠπείρων, ἀντιμετωπίζουν
εἰσβολές, ἐπιθέσεις, κατοχές καί
φρικτές σκλαβιές, ἐρημώσεις
κατά τήν διάρκεια ἀδιάκοπων
ἐπεκτατικῶν ἐξορμήσεων ἀπό ὅλα
τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Ὅλοι τίς
διεκδικοῦν, ὅλοι τίς ποδοπατοῦν
μέ τά στίφη τους. Ἀλέθεται
ὁ Ἑλληνισμός, ἡ«Πονεμένη
Ρωμηοσύνη» στίς μυλόπετρες τῆς
ἱστορίας, ἀλλά «… ἰδού ζῶμεν».
Ή, ὅπως ὡραία τό διατύπωσε ὁ
στρατηγός Μακρυγιάννης στά
«ἀπομνημονεύματά» του: «Ὅτι
ἀρχή καί τέλος, παλαιόθεν καί ὡς
τώρα, ὅλα τά θερία πολεμοῦν νά
μᾶς φᾶνε καί δέν μποροῦνε· τρῶνε
ἀπό μας καί μένει καί μαγιά…».
Ἀπό τήν ἴδια τήν μαγιά τῶν ἡρώων
τοῦ ’21 ἦταν φτιαγμένοι καί οἱ
μαχητές τῶν Βαλκανικῶν πολέμων,
οἱ ὁποῖοι εἶναι συνέχεια τῆς μεγάλης
Ἐπανάστασης. Ἑκατό περίπου
χρόνια μετά, τό Γένος, ἑδραζόμενο
στήν λαϊκή ὁμοψυχία:«Ἕλληνας
ὁμοφρονέοντας… χαλαπούς εἶναι
περιγίγνεσθαι», ὅταν ὁμονοοῦν οἱ
Ἕλληνες εἶναι ἀνίκητοι διαλαλεῖ ὁ
Ἡρόδοτος («Ἱστορία» ΙΧ, 2) χάρις
καί στήν θυσία τῶν παλληκαριῶν
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα,
διπλασιάζει τά φτερά του.
Οἱ Βαλκανικοί Πόλεμοι τοῦ 191213 εἶναι ἀπελευθερωτικοί πόλεμοι.
Καί ὁ στρατός μας ἐλευθέρωνε
σκλάβους Ρωμηούς, οἱ ὁποῖοι γιά
500 καί πλέον χρόνια διατήρησαν
ἄσβεστη τήν ἐθνική τούς συνείδηση,
γιατί –αναμφίλεκτη ἀλήθεια αὐτό–
κρατήθηκαν ἀπό «τό ἄμφιο» τῆς
ἑλληνοσώτειρας Ἐκκλησίας μας.
Στίς 30 Αὐγούστου τοῦ 1907 ὁ
λαός τῆς Δράμας ἀποχαιρετᾶ τόν
ἐθνο-ιερομάρτυρα Ἐπίσκοπο
Χρυσόστομο, πού ὅδευε γιά
τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του,
τήν αἱματοκυλισμένη Σμύρνη.
Λίγο πρίν τήν ἐπιβίβασή του στό
τρένο, ὁ δημογέροντας Νίκας,
προσφωνόντας τον, ὑψώνει τήν
φωνή του, ὀρθώνει τήν λεβέντικη
κορμοστασιά του, ἀτενίζει ἀγέρωχα
τόν ποιμενάρχη καί τοῦ φωνάζει:
«Δέσποτα, μᾶς παρέλαβες λαγούς
καί μᾶς ἔκαμες λιοντάρια. Μείνε
ἥσυχος. Θά γίνει τό θέλημά
σου.» (Ν. Βασιλειάδη: «Γιά τήν
Ἐλευθερία», σελ. 265)
Ἡ Ἐκκλησία στάθηκε ὁ Κυρηναῖος
τοῦ Γένους σ’ ὅλη τήν πολυαίωνη

σκλαβιά, αὐτή, μέ τούς ἀτρόμητους
Μητροπολίτες της, ἦταν ἡ ψυχή
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Ἄς τό
θυμοῦνται αὐτό ὅσοι ἐκκλησιομάχοι
κουνοῦν σήμερα τό δάχτυλο καί
βυσσοδομοῦν κατά τῆς ἀμωμήτου
πίστεώς μας.
Ἔλεγε μεταξύ ἄλλων ὁ μεγάλος
λογοτέχνης μας Στρατής
Μυριβήλης, σέ ὁμιλία του, τό
1953: «Σάν ἔπεσε τό Βυζάντιο,
ἡ Ἐκκλησία ἀντικατέστησε τόν
τσακισμένο κρατικό ὀργανισμό
σάν ὑποκατάστατος μηχανισμός
τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας. Τά σύμβολα
τῆς Αὐτοκρατορίας τά κράτησε
ἡ Ἐκκλησία καί τά διατήρησε
μέσα στούς μαύρους αἰῶνες τῆς
σκλαβιᾶς. Καί μέσα σ’ αὐτούς
τούς φοβερούς αἰῶνες, αὐτή
στάθηκε τό πνευματικό καί
ἐθνικό κέντρο τῆς μαρτυρικῆς
φυλῆς. Ἐνάντια στούς ἀρχηγούς
της ξέσπαγε κάθε ἐπίθεση τῶν
ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τόσο ἀπό
μέρους τῶν κατακτητῶν, ὅσον
καί ἀπό μέρους τῶν Φράγκων.
Καί σωστά τόπανε, πώς σέ πολλές
κρίσιμες ὧρες τό ράσο στάθηκε ἡ
ἐθνική σημαία τῆς Ἑλλάδας στά
χρόνια της σκλαβιᾶς. Σ’ αὐτό τό
διάστημα, ἑκατοντάδες χιλιάδες
Ἕλληνες χάθηκαν γιά τό ἑλληνικό
ἐθνικό σύνολο. Ποιοί ἦταν αὐτοί;
Ἦταν ὅλοι ὅσοι μέ τή βία ἤ μέ τόν
φόβο ἄφησαν τή θρησκεία τους.»
Συμπέρασμα ἀδιάσειστο: «Ἄν
ὑπάρχουμε σήμερα σάν ἑλληνική
φυλή, εἶναι γιατί κρατηθήκαμε
ἀπό τό ἄμφιο τῆς Ἐκκλησίας μας
ὅλα αὐτά τά χρόνια».
(Ὁ Μυριβήλης πολέμησε στούς
Βαλκανικούς πολέμους καί
τραυματίστηκε. Ὅταν ὁ πατέρας
του ἔμαθε στή Λέσβο τό νέο, ἀπό
τή χαρά του κέρασε ὅλο τό χωριό.
«Ἄλλοι καιροί, ἄλλα ἤθη». Τότε
μεγαλουργοῦσαν οἱ καρδιές, τώρα
μεγαλουργοῦν τά χρήματα, ὅπως
ἔλεγε ὁ Κανάρης).
Ἔτσι φτάσαμε στούς Βαλκανικούς
πολέμους καί στήν τριήμερη μάχη
τοῦ Κιλκίς, στίς 19-21 Ἰουνίου
τοῦ 1913 πού φέτος τιμοῦμε τά
ἑκατόχρονα ἀπό τήν διεξαγωγή της.
Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς – Λαχανά, ἤ
δίδυμη μάχη ὡς εἴθισται νά λέγεται,
ἦταν ἡ πρώτη ἀποφασιστική
σύγκρουση μεταξύ τῶν Ἑλλήνων
καί τῶν Βουλγάρων κατά τόν Β’
Βαλκανικό Πόλεμο (Β’ ΒΠ) ὑπῆρξε
ἡ πιό κρίσιμη καί ἡ πλέον φονική
μάχη, ὄχι μόνο τῶν Βαλκανικῶν
Πολέμων, ἀλλά καί τῆς νεότερης
ἐλλληνικῆς ἱστορίας. Χάρις στήν
νίκη τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἡ
Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος, τά νησιά
τοῦ Αἰγαίου, ἀκόμη καί ἡ Κρήτη
καί ἡ Θράκη ἑνώθηκαν ὁριστικά μέ
τό λυμφατικό τότε ἑλληνικό κράτος
καί απετράπη ἡ προσπάθεια τῶν
Βουλγάρων νά ὑλοποιήσουν το
ὄνειρο τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας»
(Συνθήκη Ἁγίου Στεφάνου, 1878).
Ἔλεγε ὁ ἀθηναιογράφος λογοτέχνης
Δημήτρης Καμπούρογλου: «Ὅλα
τά ἔθνη γιά νά προοδεύσουν
πρέπει νά βαδίσουν ἐμπρός πλήν
τοῦ ἑλληνικοῦ πού πρέπει νά
στραφεῖ πίσω», ὄχι βέβαια ὡς
στείρα προγονολατρία ἀλλά ὡς
μελέτη τῶν τιμαλφῶν ἀξιῶν τοῦ
Γένους, μέ σκοπό τήν παιδαγωγία
κυρίως τῶν νέων. Εἶναι γνωστό
ὅτι ἡ σπουδή τῆς ἱστορίας ἐμφυσεῖ
στό παιδί ἀγάπη γιά τήν πατρίδα,
τοῦ προσφέρει πρότυπα ζωῆς, τοῦ
γνωρίζει τά ἐλλατώματα καί τά
προτερήματα τοῦ Γένους, ἐνεργεῖ, μ’
ἕναν λόγο, ἐντός του διαπλαστικά,
ὡς κατ’ ἐξοχήν παράγοντας
αὐτοσυνειδησίας. Καί δή τί
καλύτερο παράδειγμα φιλοπατρίας
ἀπό τήν μάχη τοῦ Κιλκίς, τήν ὁποία
ἐν συντομία θά ἐξιστορήσουμε,
ἐπιμένοντας κυρίως στά βιώματα
αὐτήκοων καί αὐτοπτῶν μαρτύρων.
Τό ἀθάνατο ἔπος
Τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων
(Ιούνιος τοῦ 1908) κι ὁ κίνδυνος

νά ἐξοντωθοῦν ἀπό τήν τουρκική
μισαλλοδοξία ὅλοι οἱ Χριστιανοί
τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης,
ὁδήγησε τό 1912 τούς Ἕλληνες,
τούς Βούλγαρους, Σέρβους καί
Μαυροβούνιους νά ξεχάσουν
προσωρινά τίς διαφορές τους καί
νά συσσωματωθοῦν κατά τῆς
Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.
Ο Α’ Βαλκανικός Πόλεμος ἔληξε
νικηφόρος γιά τά βαλκανικά κράτη,
ὅμως οἱ Βούλγαροι «ἐμνήσθησαν
ἡμερῶν ἀρχαίων», ξαναθυμήθηκαν
τόν χάρτη τῆς Μεγάλης Βουλγαρίας
καί νόμισαν ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα
νά πραγματοποιήσουν τά παλιά
χιμαιρικά τους σχέδια εἰς βάρος
καί τῆς Σερβίας καί τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ ἀπληστία τῆς Βουλγαρίας, ἡ
ὑπερφίαλη συμπεριφορά της πρός
τούς συμμάχους κι ἕνα πλῆθος ἀπό
δόλιες ἐνέργειες, ἔστρεψαν τήν
Ἑλλάδα καί τήν Σερβία ἐναντίον
της καί ὁδήγησαν στόν Δεύτερο
Βαλκανικό Πόλεμο (Β’ ΒΠ).
Στίς 19 Μαίου τοῦ 1913 ὑπεγράφη
στη Θεσσαλονίκη ἡ συνθήκη
συμμαχίας μεταξύ Ἑλλάδας καί
Σερβίας γιά νά ἀντισταθμίσει
τίς ἐνέργειες τῶν Βουλγάρων,
πού συγκέντρωναν μυστικά τό
στρατό τους, γιά νά χτυπήσουν
αἰφνιδιαστικά τούς πρώην
συμμάχους τους. Μία τελευταία
προσπάθεια τῶν κυβερνήσεων
Ἑλλάδας καί Σερβίας, γιά νά
ἀποφευχθεῖ ἡ σύγκρουση,
ματαίωσαν οἱ ἴδιοι οἱ Βούλγαροι μέ
τήν ἀξίωσή τους νά ἁπλωθοῦν σ’
ὁλόκληρη τή ΝΔ Μακεδονία, τήν
ὁποία κατεῖχε ὁ ἑλληνικός στρατός.
Ἔτσι ὁδηγήθηκαν τα πράγματα
στήν σύγκρουση.
Στίς 16 Ἰουνίου τοῦ 1913 οἱ
Βούλγαροι, ἀφοῦ μετέτεφεραν τίς
περισσότερες δυνάμεις τους ἀπό
τή Θράκη στή Μακεδονία πρός
τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων καί
τῶν Σέρβων ἄρχισαν σφοδρότατη
ἐπίθεση. Γιά τούς Ἕλληνες καί τούς
Σέρβους δέν ἀπέμενε παρά μονάχα
ἡ γενική ἀντεπίθεση. Ἀλλά πρίν
ἀπό κάθε ἄλλη ἐνέργεια ὁ στρατός
μας ξεκαθάρισε τήν Θεσσαλονίκη
ἀπό τούς Βουλγάρους, πού μέ δόλο
εἶχαν εἰσδύσει στήν πρωτεύουσα
τῆς Μακεδονίας, ἀπό τήν ἡμέρα
κιόλας τῆς ἀπελευθέρωσής της.
Καί ὕστερα ἄρχισαν οἱ μεγάλες
ἐπιχειρήσεις. Καί πρώτη στή σειρά
ἡ ἔνδοξη μάχη τοῦ Κιλκίς.
Τό Γενικό Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ
στήν ἔξοχη πολύτομη ἔκδοσή του,
πού ἐπιγράφεται «ὁ Ἑλληνικός
στρατός κατά τούς Βαλκανικούς
Πολέμους τοῦ 1912-1913 (Ἀθήνα,
1932)» περιγράφει μέ θαυμαστό καί
ἀναλυτικό τρόπο ὅλες τίς φάσεις
τῆς πολεμικῆς ἐκείνης ἐπιχείρησης,
πού δόξασε γιά μία φορά ἀκόμη
τά ἑλληνικά ὄπλα καί ὑπῆρξε
θέατρο ἀσύγκριτων ἡρωισμῶν τῶν
ἀξιωματικῶν καί τῶν ἀνδρῶν τοῦ
στρατοῦ μας.
Στά νότια του Κιλκίς ἤσαν γερά
ὀχυρωμένοι οἱ Βούλγαροι καί
4 μεραρχίες τοῦ κέντρου τούς
χτύπησαν δυνατά στίς 19 Ἰουνίου
1913.
Στίς 20 Ἰουλίου, δεύτερη μέρα
της μάχης, τό Γενικό Στρατηγεῖο
πρόσταξε γενική ἐπίθεση ἀπό
τήν αὐγή σέ ὅλο τό μέτωπο. Κι
ἐνῶ στό δεξιό ἄκρο τοῦ μετώπου
ἡ 7η Μεραρχία ἀνέτρεψε τούς
ἀπέναντι ἐχθρούς της καί μπῆκε
στή Νιγρίτα, οἱ μεραρχίες τοῦ
κέντρου προχωροῦν πρός τό
Κιλκίς μέ πολύ ἀργό ρυθμό,
γιατί ἡ ἄμυνα τῶν Βουλγάρων,
πού ἔκαναν συνεχῶς ἰσχυρές
ἀντεπιθέσεις, ἦταν ἀποφασιστική
καί πεισματώδης. Στόν τομέα τοῦ
Λαχανά ἡ 1η Μεραρχία (στρατηγός
Μανουσογιαννάκης) προχώρησε πιό
γρήγορα πρός τίς νότιες προσβάσεις
τῆς ὀχυρωμένης τοποθεσίας καί
κυρίευσε καί 6 ἐχθρικά κανόνια.
Τό δειλινό τῆς 20ης Ἰουνίου ἡ
κατάσταση εἶναι πολύ κρίσιμη. Ἡ
ἀντίσταση τῶν Βουλγάρων εἶναι
λυσσαλέα. Τό ἑλληνικό πεζικό

ἔπρεπε νά τούς βγάζει μέ τίς λόγχες
ἀπό τά χαρακώματά τους καί οἱ
ἀπώλειες ἦταν τεράστιες. Τό Γενικό
Στρατηγεῖο ἔστειλε νέα διαταγή στίς
Μεραρχίες τοῦ κεντρικοῦ μετώπου
νά κυριεύσουν «πάση θυσία» τό
Κιλκίς, πρίν σκοτεινιάσει. Ἡ 2η
Μεραρχία (στρατηγός Καλάρης) σέ
ἐκτέλεση τῆς διαταγῆς ἐνήργησε
νυκτερινή ἐπίθεση. Μέ ἐπικό ἀγώνα,
φοβερές ἀπώλειες (οἱ περισσότεροι
ἀξιωματικοί τέθηκαν ἐκτός μάχης).
Ἀνατρέποντας τήν μία μετά τήν
ἄλλη τίς 3 γραμμές ἄμυνας τῶν
Βουλγάρων, στίς 9:40 τό πρωί
τῆς 21ης Ἰουνίου,ἡ γαλανόλευκη
κυματίζει στήν πόλη καί περιχαρής
ὁ διοικητής στρατηγός Καλάρης
τηλεγραφεῖ στό Γενικό Ἐπιτελεῖο:
«Ἀγγέλω νίκην Κιλκίς. Ἐχθρός
ὑποχωρεῖ ἐγκαταλείψας ὀχυρωμένας
θέσεις…» Τό κάστρο τοῦ
Βουλγαρισμοῦ πάρθηκε. Ἀλλά μέ
πόσες θυσίες! Κατά ἀνακοίνωση τοῦ
Στρατηγείου οἱ ἀπώλειες ἀνῆλθαν
σέ 10.000 νεκρούς καί τραυματίες.
(Ὁ Γαβριήλ Συντομόρου, στό
βιβλίο τοῦ «Σαραντάπορο, Κιλκίς,
Λαχανᾶς: οἱ πρῶτες μας νίκες»,
ἔκδ. Ζῆτρος, γράφει: «Στήν
πραγματικότητα οἱ ἀπώλειες αὐτές
δέν πρέπει νά ξεπέρασαν τούς
8.670 νεκρούς καί τραυματίες, σέ
σύνολο περίπου 110.000 περίπου
ἀνδρῶν τῶν 8 Μεραρχιῶν καί τῆς
Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ, πού πῆραν
μέρος στή τριήμερη μάχη Κιλκίς –
Λαχανά).
Εἶναι χαρακτηριστικό της μάχης ὁ
θάνατος 10 διοικητῶν μονάδων, οἱ
ὁποῖοι πρόβαλλαν τήν προσωπική
τους συμπεριφορά καί ἐθελοθυσία
ὡς παράδειγμα μίμησης στούς
ἄνδρες τους. Παραθέτουμε τά
ὀνόματα τῶν ἡρώων, τιμώντας
ἔτσι καί τούς χιλιάδες «ἀγνώστους
στρατιῶτες» τους, πού πάντοτε
θά τούς εὐγνωμονεῖ τό ἔθνος
μας: Καμάρας, Καμπάνης,
Παπακυριαζῆς, Κορομηλᾶς,
Καραγιαννόπουλος, Διαλέτης,
Κουτήφορης, Κατσιμήδης,
Χατζόπουλος, Ἰατρίδης… Αἰωνία
ἡ μνήμη… Τά «κόκκαλα» τους τά
ἱερά πότισαν τήν λευτεριά μας.
Μαθητής μικρός τήν δεκαετία
τοῦ 30, ὁ Σ. Λίβας, μετέπειτα
στρατιωτικός γιατρός, ἔγραψε τίς
ἀναμνήσεις του, μέ τίτλο «Ἡ παλιά,
μικρή μας πόλη». Σέ κείμενο μέ
τίτλο «οἱ Μαχητές τοῦ Κιλκίς»,
γράφει τά ἑξῆς συγκινητικά:
«Ἕνα ἀπέραντο «Ἐθνικό
Νεκροταφεῖο», πού κρύβει στά
σπλάχνα τοῦ τά κορμιά χιλιάδων
παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος
μας. Καί πάνω στά κορμιά αὐτά
στήθηκαν τά θεμέλια αὐτῆς τῆς
πόλης. Καί τό σιτάρι πού φτιάχνει
τό ψωμί μας, θεριεύει καί μεστώνει
ρουφώντας ἀπό τή γῆ αἷμα ἀντί
για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας
κι ἕνας «κρανίου τόπος». Κάθε
χωράφι κι ἕνας «ἀγρός αἵματος»
για νά χρησιμοποιήσω τοῦ
χαρακτηρισμούς τοῦ Εὐαγγελίου
πού τόσο ταιριάζουν στήν
περίπτωση».
Τά πρῶτα χρόνια, τ΄ ἀλέτρια
πού ὄργωναν τή γῆ, ἔφεραν
στήν ἐπιφάνεια λευκά κόκκαλα
«κόκαλα Ἑλλήνων ἱερά», ἀντάμα
μέ σκουριασμένες ξιφολόγχες καί
δερμάτινες παλάσκες, περασμένες
σέ ζωστῆρες πού ἔζωναν, κάποτε
λυγερά σώματα παλληκαριῶν.
Κι ὅλοι μας λίγο – πολύ, ἔχουμε
νά θυμόμαστε πώς κάποτε,
σκάβοντας τίς αὐλές τῶν σπιτιῶν
μας εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα
ὄπλα κι ἀνθρώπινα κρανία. Σάν
στοιχειωμένος ἔμοιαζε ὁ τόπος μας
καί τά παιδιά φοβόταν νά βγοῦν τό
βράδυ ἀπό τά σπίτια τους.
Θυμᾶμαι τούς πρώτους περιπάτους
πού κάναμε μέ τό νηπιαγωγεῖο,
ἐκεῖ κοντά στούς πρόποδες τοῦ
Ἀη- Γιώργη. «Ἡ δασκάλα μᾶς
ἔλεγε ὅτι οἱ παπαροῦνες στόν
τόπο μας, εἶναι πιό κόκκινες ἀπό
ἀλλοῦ, γιατί παίρνουν τό χρῶμα
τους ἀπό τό αἷμα τῶν σκοτωμένων
παλληκαριῶν. Κι ἐμεῖς διστάζαμε νά
τίς κόψουμε, ἀπό φόβο, μήπως καί
ματώσουμε τά χέρια μας…» (σελ.
179).
Μαρτυρίες πρωταγωνιστῶν
Μεταξύ τῶν ἡρώων διοικητῶν
συνταγμάτων πού ἔπεσαν στήν μάχη
τοῦ Κιλκίς, εἶναι καί ὁ Ἀντώνιος
Καμπάνης, διοικητής τοῦ 8ου
Συντάγματος τῆς 4ης Μεραρχίας.

Τόν ἴδιο καιρό ὁ γιός τοῦ Δημήτριος,
ὑπηρετεῖ καί αὐτός ὡς στρατιώτης.
Στό βιβλίο τοῦ «Ἀναμνήσεις
τοῦ Πολέμου καί τῆς Εἰρήνης»
περιγράφει τήν σκηνή πού σπεύδει
γιά τόν«τελευταίο ἀσπασμόν» τοῦ
ἠρωϊκοῦ σκηνώματος τοῦ γονιοῦ
του. Φτάνει στή μεγάλη σκηνή
πού ἦταν τό χειρουργεῖο τῆς IV
Μεραρχίας:
«Μπῆκα στή σκηνή καί πάνω σ’
ἕνα φορεῖο είδα τόν πατέρα. Εἶχε τά
μάτια ἀνοιχτά. Τό πρόσωπο γελαστό
καί εὐχαριστημένο. Μόνο τό στῆθος
του ἦταν γεμάτο τρύπες. Στά χέρια
του φοροῦσε γάντια καλοκαιρινά
χακί, ἀλλά ὅπως ἦταν σκισμένα καί
κρεμασμένα, κατάλαβα ὅτι εἶχαν
κοπεῖ τά δάχτυλά του. Ἀργότερα,
ὅταν εἶδα τά κιάλια του, πού
ἦταν καί αὐτά γεμάτα βλήματα,
ἀντελήφθηκα πώς ἡ ὀβίδα εἶχε
σκάσει τήν ὥρα πού τά σήκωνε, γιά
νά παρατηρήσει τίς ἐχθρικές θέσεις.
Τό θέαμα γιά μένα ἦταν τραγικό,
ἀλλά μεγαλύτερη ἀκόμη συγκίνηση
μοῦ προξένησαν οἱ ἑκατοντάδες
τραυματίες τοῦ Συντάγματός του,
πού περνοῦσαν καί τόν ἀσπάζονταν
κλαίγοντας. Ἄκουσα μερικούς νά
λένε: Ἦταν αὐστηρός, ἀλλά δίκαιος
καί ἀγαποῦσε τούς ἄνδρες του».
Νομίζω πώς ὁ ἐπικήδειος αὐτός, ἄν
μποροῦσε νά τόν ἀκούσει, θά τόν
εἶχε ἀπολύτως ἱκανοποιήσει. Γιατί
πραγματικά πρόσεχε ξεχωριστά τους
ἄνδρες του, καί γιά νά προστατεύσει
τή ζωή τούς εἶχε σκοτωθεῖ ὁ ἴδιος»
(σελ. 123).
Μέ τέτοιους ἄξιους ἡγήτορες
φθάσαμε στή νίκη. Ἕνας στρατός
γενναίων μέ ἀρχηγούς «λιοντάρια»
πῶς νά μήν ἀνέλθει στήν κορυφή
τῆς δόξης καί τῆς ἀθανασίας.
Τό 1964 ἐκδίδεται τό «Ἀναμνηστικό
Λεύκωμα» ἐπί τή 50/ἐτηρίδι
ἀπό τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς. Στήν
σελίδα 44 διαβάζουμε: «Ἦταν
δύο σύγγαμβροι ἀπό τήν Κύμη
τῆς Εὐβοίας, ὁ συνταγματάρχης
Ἰωάννης Παπακυριαζής καί ὁ
ταγματάρχης Ἰωάννης Βελισσαρίου.
Καί οἱ δύο λεβέντες. Τά
ἀνδραγαθήματα τους ὑπῆρξαν ἀπό
τά φωτεινότερα δείγματα ἀτομικῆς
γενναιότητος. Οἱ δύο αὐτοί
συγγενεῖς εἶχαν τσακωθῆ… σάν
σύγγαμβροι πού ἤσαν. Στήν μάχη
τοῦ Κιλκίς βρέθηκαν οἱ μονάδες
τους νά πολεμοῦν πλάι- πλάι καί ὁ
συναγωνισμός τῶν δύο τσακωμένων
ἔφθασε στό ἀποκορύφωμα.»
Στήν τελευταία μάχη, ὅπως
ἀναφέρει ὁ στρατηγός Θεόδωρος
Πάγκαλος στά ἡμιτελῆ
ἀπομνημονεύματά του, ἐπῆλθε
τό δράμα «…Ἤρξατο τότε
σφοδρότατος καταιγισμός πυρός,
κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου
οἱ 6 λόχοι τοῦ Βελισσαρίου,
προχωροῦντες ταχέως ἔφθασαν
εἰς ἀπόστασιν ἑφόδου ἀπό τῆς
πρώτης γραμμῆς τῶν βουλγαρικῶν
ὀρυγμάτων. Καί εἶδον τό
ἀλησμόνητον θέαμα τῆς ἑφόδου
τῶν 6 εὐζωνικῶν λόχων τοῦ
Βελισσαρίου, οἱ ὁποῖοι καθ’ ἄς
εἶχον ὁδηγίας ὑπό τοῦ διοικητοῦ
των, ἔβαλον αἰφνιδίως ταχύτατον
ὀλιγόλεπτον πῦρ ἐναντίον τοῦ
ἐχθροῦ, μετά τό ὁποῖον ὤρμησαν
ἀκάθεκτοι καί μέ βροντώδεις
ἀλαλαγμούς ἐναντίον τῶν ἐπί
τῆς πρώτης ὀφρύος τοῦ λόφου
βουλγαρικῶν χαρακωμάτων. Ἡ
γραμμή τῶν ἐφορμούντων λόχων
μέ τάς ἀπαστραπτούσας ὑπό τόν
ἥλιον ὑπερχιλίας λόγχας ὠμοίαζεν
πρός χαλύβδινην ταινία, ἡ ὁποία
ἀπειλητική ἐπήρχετο ἐναντίον
τῶν ἐχθρικῶν ὀρυγμάτων. Ὁ
ἀγών ὑπῆρξεν μεγαλειώδης.
Οἱ Βούλγαροι ἀνετράπησαν ἤ
ἐξοντώθησαν διά τῆς λόγχης. Αὐτό
ἦτο τό μεγαλύτερον κατόρθωμα
τοῦ Βελισσαρίου καί μέ δικαίαν
ὑπερηφάνειαν ἐφώναξεν εἰς τόν
λοχαγόν Ζήραν, ἄλλον γενναῖον,
ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσεν εἰς τό
σύνταγμα τοῦ Παπακυριαζῆ, τοῦ
μπατζανάκη τοῦ Βελισσαρίου.
Βρέ Ζήρα, ποῦ εἶναι ὁ διοικητής
σου νά δή;
ΖΗΡΑΣ. Σκοτώθηκε…
Εἶχε πέσει πρό ὀλίγου
μόλις, μαχόμενος μέ τόν
ἴδιον ἀπαράμμιλον τρόπον.
Καί τότε τό πρόσωπον τοῦ
συγγάμβρου«ἐμαύρισεν ἀπό τό

(Συνέχεια στη σελίδα 19)
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Συμμετοχή των εθνικών
κοινοβουλίων στη Συμφωνία
Οικονομίας και Εμπορίου
μεταξύ ΕΕ και Καναδά
ζητούν 58 Έλληνες βουλευτές

Π

ρωτοβουλία,
διακομματικού
χαρακτήρα, με στόχο την
όσο το δυνατόν ευρύτερη
κινητοποίηση των εθνικών
κοινοβουλίων, σχετικά με
το ζήτημα της Συνολικής
Συμφωνίας Οικονομίας και
Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ
και του Καναδά (CETA),
ανέλαβε η Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Βουλής των
Ελλήνων και Αντιπρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης,
κ. Αννέτα Καββαδία, ενόψει
της διάσκεψης των Επιτροπών
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των
Εθνικών Κοινοβουλίων της
ΕΕ (COSAC) που διεξάγεται
σήμερα και αύριο, 13-14
Ιουνίου, στη Χάγη.
Αντικείμενο της σχετικής
επιστολής συλλογής
υπογραφών από
κοινοβουλευτικούς-μέλη όλων
των εθνικών κοινοβουλίων της
ΕΕ, η οποία αρχικά συντάχθηκε
από Ολλανδούς βουλευτές και
προωθείται σε όλα τα εθνικά
κοινοβούλια, είναι η νομική
φύση του κειμένου της CETA
και η πιθανή προσωρινή
εφαρμογή της, κάτι που θα
καθορίσει κατά πόσον τα
εθνικά κοινοβούλια θα έχουν
λόγο σε αυτή την πολιτικά
ευαίσθητη συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και
του Καναδά.
Ειδικότερα, το μείζον ζήτημα
είναι να θεωρηθεί το κείμενο
της CETA ως υποκείμενο
στη μεικτή αρμοδιότητα της
ΕΕ και των κρατών μελών,
ώστε τα εθνικά κοινοβούλια
να έχουν λόγο και ρόλο,
και όχι στην αποκλειστική
αρμοδιότητα της ΕΕ που
αποκλείει κάθε παρεμβατική
δυνατότητα των εθνικών
κοινοβουλίων. Δεδομένου του
ελλείμματος δημοκρατικής
νομιμοποίησης των θεσμών της
ΕΕ, της ελλιπούς διαφάνειας
αλλά και της σκανδαλώδους
μυστικότητας που περιβάλλει

τις διαπραγματεύσεις για τις
νέες εμπορικές συμφωνίες, όπως
η CETA και η TTIP, αυτό το
σημείο είναι καίριας σημασίας,
ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη
τις βαρύτατες συνέπειες για την
εθνική κυριαρχία, τα κοινωνικά
και εργατικά δικαιώματα,
και την προστασία του
περιβάλλοντος, της υγείας και
του καταναλωτή, που θα έχουν
ορισμένες διατάξεις αυτών των
συμφωνιών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
έχει ακόμα αποκαλύψει τη θέση
της όσον αφορά τη νομική
φύση του τελικού κειμένου της
συμφωνίας. Το Συμβούλιο, μετά
τη συνεδρίασή του της 13ης
Μαΐου, υπογράμμισε την άποψη
της πλειοψηφίας ότι η συμφωνία
θα πρέπει να θεωρείται μεικτή.
Ωστόσο, η απόφαση δεν
έχει ακόμη ληφθεί, κατόπιν
αιτήματος της Επιτροπής. Η
Επιτροπή μπορεί επίσης να
ζητήσει από το Συμβούλιο
να εγκρίνει την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας, για τα
τμήματά της που υπάγονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα της
ΕΕ, ανεξαρτήτως της κύρωσης ή
μη από όλα τα κράτη μέλη. Για
τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό
να απόσχει το Συμβούλιο από
την προσωρινή εφαρμογή όλων
των τμημάτων της CETA,
για τα οποία θα μπορούσε να
υπάρχει αμφιβολία σχετικά με
την αποκλειστική αρμοδιότητα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
απόφαση σχετικά με τα θέματα
αυτά αναμένεται σύντομα.
Για τους λόγους αυτούς, η
σχετική προσπάθεια αποσκοπεί
στο να έχουν συγκεντρωθεί
όσο το δυνατόν περισσότερες
υπογραφές ως τη λήξη των
εργασιών της COSAC (14/6).
Από ελληνικής πλευράς έχουν
συγκεντρωθεί συνολικά 58
υπογραφές (52 από ΣΥΡΙΖΑ,
3 από ΝΔ, 3 από ΑΝΕΛ). Η
επιστολή και οι υπογραφές θα
σταλούν το συντομότερο δυνατό
μετά τη συνεδρίαση της COSAC
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων σχετικά με θέματα
εμπορίου και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω
πρωτοβουλία σχετίζεται με
τη συγκρότηση μιας ειδικής
κοινοβουλευτικής επιτροπής που
θα ασχοληθεί με το περιεχόμενο
και τις διαδικασίες σύναψης
των διατλαντικών εμπορικών
συμφωνιών, την οποία έχει
προαναγγείλει ο Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων, κ.
Νικόλαος Βούτσης. Η Βουλή
θα αναλάβει τη συγκρότηση
αυτής της ad hoc επιτροπής,
στην οποία θα μπορούν να
συμμετάσχουν -πέραν των
βουλευτών- εκπρόσωποι
κοινωνικών φορέων και διεθνών
οργανισμών με ενασχόληση με
το ζήτημα.
Επισυνάπτεται ο κατάλογος
των Ελλήνων βουλευτών που
συνυπογράφουν την επιστολή:
The list that follows consists of
the fellow Greek parliamentarians that cosigned the letter of
concern regarding the CETA
agreement. I remain at your
disposal for every clarification
you may need,
Anneta Kavvadia

Akriotis Giorgos (SYRIZA)
Avlonitou Eleni (SYRIZA)
Bgialas Christos (SYRIZA)
Christodoulopoulou Anastasia
(SYRIZA)
Dimaras Georgios (SYRIZA)
Douzinas Kostas (SYRIZA)
Gavroglou Kostas (SYRIZA)
Gennia Georgia (SYRIZA)
Giannakidis Giannis (SYRIZA)
Emmanouilidis Dimitris (SYRIZA)
Igglezi Katerina (SYRIZA)
Harakopoulos Maximos (NEA
DHMOKRATIA)
Kafantari Hara (SYRIZA)
Karagiannidis Christos (SYRIZA)
Karakosta Evi (SYRIZA)
Karasarlidou Froso (SYRIZA)
Kassapidis Giorgos (NEA
DHMOKRATIA)
Kassimati Nina (SYRIZA)
Kastoris Asterios (SYRIZA)
Kavvadia Anneta (SYRIZA)
Kokkalis Vasilis (ANEXARTHTOI ELLHNES)
Kourakis Anastasios (SYRIZA)
Kyritsis Giorgos (SYRIZA)
Lappas Spyridon (SYRIZA)
Livaniou Zoi (SYRIZA)
Mantas Christos (SYRIZA)
Moustafa Moustafa (SYRIZA)
Morfidis Konstantinos (SYRIZA)
Ntzimanis Georgios (SYRIZA)

Papadopoulos Nikos (SYRIZA)
Papadopoulos Sakis (SYRIZA)
Papanatsiou Katerina (SYRIZA)
Pratsolis Anastasios (SYRIZA)
Papachristopoulos Thanasis
(ANEXARTHTOI ELLHNES)
Papanatsiou Katerina (SYRIZA)
Papafilippou Giorgos (SYRIZA)
Psychogios Giorgos (SYRIZA)
Rizos Demetrios (SYRIZA)
Spartinos Kostas (SYRIZA)
Stamataki Eleni (SYRIZA)
Stambouli Afroditi (SYRIZA)
Skoufa Elissavet (SYRIZA)
Syrmalenios Nikos (SYRIZA)
Theleriti Maria (SYRIZA)
Theonas Ioannis (SYRIZA)
Thivaios Nikolaos (SYRIZA)
Triantafyllou Maria (SYRIZA)
Tsogas Georgios (SYRIZA)
Tzamaklis Harilaos (SYRIZA)
Tzoufi Meropi (SYRIZA)
Vagena Anna (SYRIZA)
Vaki Foteini (SYRIZA)
Vagionas Konstantinos (NEA
DHMOKRATIA)
Vardakis Sokratis (SYRIZA)
Varemenos Giorgos (SYRIZA)
Vrantza Panagiota (SYRIZA)
Zeybek Huseyin (SYRIZA)
Zouraris Kostas (ANEXARTHTOI ELLHNES)

Κάθε κρέας και η μαρινάδα του
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Aν και η επιλογή μαρινάδας είναι θέμα φαντασίας και προσωπικού γούστου, φαίνεται πως κάθε κρέας
«παντρεύεται» καλύτερα με ορισμένα υλικά, που αναδεικνύουν το χαρακτήρα του.

ΨΗΤO ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ME SALSA
ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ΥΛΙΚΑ:
1 κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες. Για τη
μαρινάδα: 5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
• 5 κ.σ. ελαιόλαδο • 2 κ.σ. μουστάρδα τύπου
Dijon • χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι • 1
κ.σ. φρέσκο δεντρολίβα- νο ψιλοκομμένο • 1/2
ποτήρι λευκό κρασί • αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι. Για τη salsa: 2 ροδάκινα, όχι πολύ
ώριμα • 1 ντομάτα • 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι • 1
πράσινη πιπεριά • χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
• 1 κ.σ. ξίδι • 1/2 ματσάκι φρέσκο κόλιαντρο ή
μαϊντανό • αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
Αναμειγνύουμε τα υλικά της μαρινάδας,
τοποθετούμε το κοτόπουλο σε πυρίμαχο
σκεύος, το περνάμε με τη μαρινάδα και το
αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον μια ώρα, ώστε
να βγουν τα αρώματα. Ψήνουμε το κοτόπουλο σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου μια
ώρα, μέχρι να ροδίσει. Ετοιμάζουμε τη salsa: Κόβουμε
σε μικρούς κύβους τα ροδάκινα, την ντομάτα, το
κρεμμύδι και την πιπεριά, ψιλοκόβουμε τον κόλιαντρο
και αναμειγνύουμε τα υλικά μας με το λεμόνι και το ξίδι.
Αλατοπιπερώνουμε.
• Σερβίρουμε το κοτόπουλο με δύο-τρεις κουταλιές της
σούπας salsa ροδάκινο στο πιάτο.
Tip: Για ακόμα πιο νόστιμο αποτέλεσμα, μπορείτε να
μαρινάρετε το κοτόπουλο από το προηγούμενο βράδυ.

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
ΠΙΤΑ ΜΕ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ
ΥΛΙΚΑ: 20-30 φρέσκα αμπελόφυλλα, ανάλογα με το μέγεθος
του ταψι- ού μας • 1 ποτήρι πλιγούρι • 350 γρ. αρνάκι τρυφερό,
κομμένο σε μικρά κομμάτια • 1 κρεμμύδι ξερό ή 1/2 ματσάκι
φρέσκο • 2 σκελίδες σκορδάκι • 2 κλαδάκια φρέσκο δυόσμο
ή μάραθο • 1 κ.γ. κουρκουμά • αλατάκι, πιπεράκι • 3 κ.σ.
ελαιόλαδο • 1 κ.σ. φρέσκο βουτυράκι • 1 ποτήρι νερό ή ζωμό
λαχανικών
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε το
λάδι, το βούτυρο και το κρεμμυδάκι και το τσιγαρίζουμε να
μαραθεί. Ρίχνουμε το σκορδάκι και αμέσως μετά τα κομματάκια
του αρνιού. Τα φέρνουμε δυο- τρεις βόλτες να πάρουν χρώμα,
προσθέτουμε τον ζωμό λαχανικών, σκεπά- ζουμε με το καπάκι
και αφήνουμε να ψηθούν, μέχρι να μαλακώσει το κρέας. •
Τότε ρίχνουμε μέσα το πλιγούρι, ανακατώνουμε, βάζουμε
αλατάκι, πιπε- ράκι, τον κουρκουμά και τα φρέσκα μυρωδικά.
Ανακατώνουμε καλά όλα τα υλικά μαζί και τα αφήνουμε
στην άκρη. • Σε στρογγυλό ταψάκι με καπάκι, που το έχουμε
βουτυρώσει, στρώνουμε αμπελόφυλλα, τοποθετούμε τη γέ- μιση
και κλείνουμε από πάνω πάλι με αμπελόφυλλα. Γίνεται μια
πιτούλα στρογγυλή και λαχταριστή. Κλείνουμε το καπάκι και
αφήνουμε να σιγοψηθεί για 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα
αμπελόφυλλα.
Πηγή: Real gr.

MEZEΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΥΛΙΚΑ 5 μεγάλες κόκκινες πιπεριές 2 μελιτζάνες 2 σκελίδες σκόρδο
2 κ.σ. ελαιόλαδο αλατάκι 1/2 κ.γ. μηλόξιδο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ • Ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου τις
πιπεριές και τις ξεφλουδίζουμε. Ψή- νουμε και τις μελιτζάνες και τις
ξεφλουδίζουμε και αυτές. • Λιώνουμε πολύ καλά το σκόρδο και το
αναμειγνύουμε με τη μελιτζάνα, την οποία έχουμε πολτοποιήσει, το
λαδάκι και το μηλόξιδο. Προσθέτουμε αλατάκι και γεμίζουμε με το
μείγμα μας τις κόκκινες πιπεριές. Τις τεμαχί- ζουμε, και έχουμε ένα
δροσερό καλοκαιρινό μεζεδάκι, ιδανικό για ουζάκι. Tip: Τη μελιτζάνα
δεν την πολτοποιούμε ποτέ στο μίξερ, παρά μόνο με πιρούνι.

ΧΟΙΡΙΝΟ
Μεσογειακά μυρωδικά, γλυκόξινα μείγματα
• Το χοιρινό αγαπά τα μεσογειακά μυρωδικά, όπως ρίγανη, θυμάρι, δυόσμο, δεντρολίβανο, βασιλικό, φασκόμηλο.
Επιλέγουμε ένα από αυτά, για να δώσουμε σαφή αρωματικό χαρακτήρα. Αναμειγνύουμε με λάδι και λεμόνι ή λευκό
κρασί ή τριμμένο κρεμμύδι.
• Για γλυκόξινο μαρινάρισμα που ταιριάζει στο χοιρινό, βάζουμε γλυκό κόκκινο ή μπρούσκο κρασί, μέλι και
πορτοκάλι, συνδυάζοντάς τα άφοβα μεταξύ τους και προσθέτοντας κάποιο ταιριαστό μπαχαρικό, όπως πάπρικα
απλή ή καπνιστή, τζίντζερ, σουμάκι, κάρδαμο ή κόλιανδρο και σκόρδο κατά βούληση.
• Ταιριάζουν και πιο τολμηρές μαρινάδες, όπως μπίρα με κόλιανδρο, ρούμι με μαύρη ζάχαρη και πιπέρι ή καλή
κέτσαπ με ταμπάσκο και μέλι (για ένα κλασικό ΒΒQ αποτέλεσμα).
ΜΟΣΧΑΡΙ
Λίγα και καλά
• Λίγα μυρωδικά αναδεικνύουν ένα καλής ποιότητας μοσχαράκι, γάλακτος ή μη, καλοθρεμμένο (όπως είναι τα
βιολογικά) και καλοσιτεμένο, δίχως να το επισκιάσουν. Η ρίγανη και το θυμάρι τα πάνε μια χαρά μαζί του, ενώ, αν
επιλέξουμε τα πιο «δυνατά» δεντρολίβανο και φασκόμηλο, χρειάζεται μέτρο στις ποσότητες.
• Σίγουρα δένει τέλεια με ανάμεικτα πιπέρια κάθε χρώματος, με κεδροκούκουτσα και με μπαχάρι, για τον δυναμικό
τους χαρακτήρα. Αν έχουμε ένα στεγνό κομμάτι, του δίνουμε την απαραίτητη υγρασία και άρωμα με Μαυροδάφνη,
κονιάκ ή μαύρη μπίρα και ένα από τα προαναφερθέντα μυρωδικά. Προσοχή στο σκόρδο, γιατί είναι ισοπεδωτικό.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Εντονα μπαχαρικά, ευφάνταστα αρτύματα
• Το κάπως άτονο ψαχνό του κοτόπουλου μαρινάρεται εξαιρετικά σε γιαούρτι, μουστάρδα, σάλτσα σόγιας και
χυμούς εσπεριδοειδών, στο καθένα ξεχωριστά ή σε συνδυασμούς τους κατά βούληση.
• Εντυπωσιακό αποτέλεσμα έχει το μαρινάρισμα με τριμμένες φρέσκες ντομάτες ή/και πελτέ, ενώ μια χαρά τα πάει
με χυμούς και ξύσματα εσπεριδοειδών και το λευκό κρασί.
• Από μυρωδικά ταιριάζουν τα πιο «δροσερά», όπως δυόσμος, μέντα, βασιλικός, μάραθος ή άνηθος και ρίγανη, σε
συνδυασμούς το πολύ μέχρι δύο εξ αυτών με λίγο λευκό κρασί, γιαούρτι ή τριμμένη ντομάτα.
• Από μπαχαρικά, αγαπά τα κίτρινα (κουρκουμάς, κάρι), σκέτα ή ανακατεμένα με γιαούρτι. Το ίδιο θαυμάσια του
ταιριάζουν ο κόλιανδρος, το κύμινο και ο μαραθόσπορος.
ΑΡΝΑΚΙ
Μυρωδικά του βουνού και ματιές στην Ανατολή
• Οσοι αγαπούν τη μυρωδιά του δεν επιδιώκουν να την καλύψουν, αλλά συχνά μια μαρινάδα με γιαούρτι την
απαλύνει χωρίς να την εξαφανίζει.
• Υλικά που δαμάζουν τον έντονο χαρακτήρα του είναι το σκόρδο, ο χυμός λεμονιού, το ξίδι και η μουστάρδα.
• Το ίδιο αποτέλεσμα δίνουν και τα δυνατά μυρωδικά, με κυρίαρχο το δεντρολίβανο, αν και εξαιρετικά ταιριάζουν
επίσης η ρίγανη, ο δυόσμος, η μαντζουράνα και η δάφνη.
• Στην Ανατολή, το αρνάκι συνδυάζεται με δυνατά μπαχαρικά, συνήθως σε σύνθετους συνδυασμούς: κουρκουμάς,
κάρι, σκόνη μουστάρδας, κύμινο, κανέλα, τα οποία αρωματίζουν αποτελεσματικά αναμεμειγμένα συνήθως με
γιαούρτι.
• Θαυμάσιος συνδυασμός: δεντρολίβανο ή ρίγανη, ξίδι και σκόρδο.
• Το πρόβειο κρέας το μαρινάρουμε άφοβα σε «δυνατά» υλικά, όπως κρασόξιδο ή λεμονοχυμό, τα οποία
συνδυάζουμε με σκόρδο και μυρωδικά, όπως δεντρολίβανο ή δάφνη. Εξίσου έντονα και τα ταιριαστά μπαχαρικά:
κεδροκούκουτσα, μπούκοβο, κανέλα, κουρκουμάς, ανάμεικτα πιπέρια.

Κλασικά κεφτεδάκια με σάλτσα καυτερής πιπεριάς
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ
Φωτογραφία:
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ

Προετοιμασία: 30΄, Αναμονή στο ψυγείο: 30΄,
Τηγάνισμα: 20΄ - 30΄ συνολικά
Υλικά (για 35 - 40 κεφτέδες)
Για τους κεφτέδες
• 100 ml λευκό ξηρό κρασί
• 100 ml ελαιόλαδο
• 400 γρ. ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
• 2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
• 1 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς, κατά προτίμηση από λάπα
• 350 γρ. ψωμί, χωρίς την κόρα, μουσκεμένο σε γάλα για 5 λεπτά και μετά καλά στυμμένο
• 2 αυγά, ελαφρώς χτυπημένα
• χυμός από 1 λεμόνι
• 1 κουτ. σούπας ξερή ρίγανη, τριμμένη
• τα φύλλα από 1/2 ματσάκι φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το τηγάνισμα
• αλεύρι, για το αλεύρωμα
• 3 - 4 εκ. ελαιόλαδο από τον πάτο του σκεύους, για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα καυτερής πιπεριάς*

• 15 μέτριες καυτερές πιπεριές κέρατο (μακριές και πολύ λεπτές πιπεριές, ανοιχτόχρωμες), καθαρισμένες από
κοτσάνι και σπόρια (αν μας αρέσουν πολύ τα καυτερά, αφήνουμε όσα σπόρια θέλουμε), κομμένες σε μέτρια κομμάτια
• 1/2 ματσάκι φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο (σε ματσάκια σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και καλά μανάβικα ή
σε γλαστράκια, στα φυτώρια και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ - εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε το πράσινο μέρος από 4
μικρά φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένο ή 3 - 4 κλωνάρια μαϊντανού - χωρίς τα πολύ χοντρά σημεία)
• 40 ml ελαιόλαδο
• 1½ κουτ. σούπας καλής ποιότητας ξίδι
• αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Κεφτέδες: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το κρασί, το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα
σιγομαγειρεύουμε όλα μαζί σε πολύ χαμηλή φωτιά, για 12 - 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αχνιστούν και
τα υγρά τους να εξατμιστούν. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τα υλικά να κρυώσουν. Σε ένα μεγάλο μπολ
ανακατεύουμε πρώτα τον κιμά με το μείγμα του τηγανιού και προσθέτουμε το ψωμί, τα αυγά, το χυμό λεμονιού, τη
ρίγανη, το δυόσμο, το ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώνουμε καλά τα υλικά για 5 - 10 λεπτά.
Ο χρόνος ίσως φαίνεται υπερβολικός, όμως με το ζύμωμα αναμειγνύονται καλύτερα τα αρώματα των υλικών,
μαλακώνουν οι ίνες του κρέατος και το μείγμα γίνεται ομοιογενές. Το βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά, για να σφίξει
ελαφρώς. Στη συνέχεια το πλάθουμε σε σχετικά μεγάλους κεφτέδες, βάρους περίπου 40 γρ. ο καθένας. Ζεσταίνουμε
3 - 4 εκ. ελαιόλαδο σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, και τηγανίζουμε τους κεφτέδες
σε δόσεις, για 4 - 5 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Τους στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
Σάλτσα καυτερής πιπεριάς: Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και
σοτάρουμε τις καυτερές πιπεριές για 4 - 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να μαραθεί η φλούδα τους.
Τις μεταφέρουμε στο μπλέντερ, προσθέτουμε το σχοινόπρασο (ή ό,τι επιλέξουμε) και το ξίδι, νοστιμίζουμε με αλάτι
και πιπέρι και τα χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για περίπου 2 λεπτά, ώστε η σάλτσα να γίνει όσο το δυνατόν πιο
ομοιογενής. Σερβίρουμε τα κεφτεδάκια ζεστά και τα συνοδεύουμε με τη σάλτσα πιπεριάς.
*Παραλλαγή
Αν δεν αντέχουμε τόσο καυτερή τη σάλτσα, μπορούμε να την ετοιμάσουμε με απλές πιπεριές κέρατο, γλυκές, και
λίγες (ή καθόλου) καυτερές. Φτιάχνουμε το συνδυασμό που θέλουμε (π.χ. 4 - 5 γλυκές πιπεριές κέρατο και 1 - 2
καυτερές) και τις ψήνουμε όλες μαζί, ταυτόχρονα.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Statement by the Prime Minister of
Canada regarding the referendum
on the United Kingdom’s membership in the European Union
June 24, 2016
Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the results of the referendum on the membership of the United Kingdom (UK) in the European Union (EU):
“The people of the UK have chosen to leave the EU.
“The UK and the EU are important strategic partners for Canada with
whom we enjoy deep historical ties and common values. We will continue to build relations with both parties as they forge a new relationship.
“Canada’s connections to our partners around the world are among its
greatest assets, and these relationships contribute greatly to the prosperity of all Canadians.
“Canada has tremendous economic fundamentals that we are strengthening with key investments in infrastructure and measures to grow our
middle class. We are well positioned to weather global market uncertainty as we have done in the past.
“Prime Minister David Cameron indicated today that he will resign
by the fall. On behalf of all Canadians, I would like to thank him for
being such a close ally and good friend to our country. We wish him
well.”

Greek PM urges Europe to return
to more humane roots
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Prime Minister Alexis Tsipras on Friday said that the result of Thursday’s British referendum on continued
European Union membership came as no surprise given the “extreme policies of austerity that have deepened inequalities between the countries of the North and South and within EU states themselves.” Tsipras
also called for a full-scale “counterattack by progressive-minded forces in Europe to halt the onslaught of
the far right and nationalism.”
There is deep political and social division in Europe, the prime minister said, which has only served to
boost Euroskepticism within the 28-member bloc.
However, Athens believes it can play an active role in the battle it sees unfolding between the bloc’s
neo-liberal forces and those that believe the EU should return to its democratic and socially sensitive roots,
as the Brexit vote was a result of Europe’s failure to effectively deal with the financial crisis and the recent
migrant crisis.
To that end, and in anticipation of the Spanish election results, Greek government officials have already
contacted the offices of French President Francois Holland, European Parliament President Martin Schulz
and Gianni Pittella, the leader of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D).
However, with regard to the ramifications Brexit would have on Greece and its economy, the government
is adopting a wait-and-see approach in anticipation of Tuesday’s “decisive” EU summit before it draws
any concrete conclusions.
Tsipras chaired two meetings with aides and policymakers on Friday to discuss the impact on the implementation of Greece’s bailout program within the new emerging political landscape in Europe.
What government officials did appear fairly sure of is that the uncertainty Brexit will usher in for the
banking sector across Europe will effectively rule out any possibility of lifting the capital bank controls
any time soon.
They also believe that pressures to implement tough labor reforms will only increase while Athens waits
to see whether the International international Monetary Fund will take part in the Greek bailout, given the
new circumstances.

Government of Canada announces call for proposals for community-based projects supporting
seniors

For his part, main opposition New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis, also castigated traditional European parties for not tuning in to the needs of citizens, and said that it is now incumbent on the EU to see
what went wrong and to move forward, placing the “welfare of its citizens” at the top of the agenda.
Europe, he said, must hammer out a new vision that will “inspire nations across Europe to believe in the
usefulness of the EU.” Far-right nationalist and xenophobic parties on the continent, including Golden
Dawn in Greece, he said, have been boosted by the result of the British referendum. However, opposition
officials have cast doubt on whether Greece can cope under its current government.

June 16, 2016
Gatineau, Quebec
Development Canada

“A great adventure has just begun and unfortunately Greece is very weak,” New Democracy spokesman
Giorgos Koumountsakos said.
Πηγή : Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Employment and Social

The Honourable Jean-Yves Duclos, Minister of Families, Children and Social Development, today announced the New Horizons for Seniors Program
(NHSP) 2016–2017 Call for Proposals for Community-Based Projects that
will help seniors stay active, engaged and informed. The application period
begins on June 16, 2016 and will close on July 29, 2016.
Organizations are being invited to apply for funding for projects that help
empower seniors to share their knowledge, skills and experience with others
and support communities by increasing their capacity to address local issues.
More information on how to apply is available at Canada.ca/Seniors.
With more than 6 million Canadians who are aged 65 or older, the Government is committed to promoting the well-being of seniors by ensuring their
economic and social security. Budget 2016 delivers on the Government’s
agenda to empower all Canadians to build better lives for themselves and
to enable them to contribute to, and share in, the prosperity of the country.
The Government recognizes the remarkable contribution that seniors have
made over the years and continues to take measures to ensure they enjoy the
dignified and secure life they deserve.
Investing in Canada’s communities is not only about creating good jobs and
encouraging clean economic growth. It is also about building stronger communities. Partnerships with local governments, institutions and organizations
are vital to deliver change and improve the lives of seniors.

Brexit: David Cameron to quit
after UK votes to leave EU
B.B.C news 24 June 2016
Prime Minister David Cameron is to step down by October after the UK voted to leave the
European Union.
Speaking outside 10 Downing Street, he said “fresh leadership” was needed.
The PM had urged the country to vote Remain but was defeated by 52% to 48% despite London,
Scotland and Northern Ireland backing staying in.
UKIP leader Nigel Farage hailed it as the UK’s “independence day”, while Boris Johnson said the
result would not mean “pulling up the drawbridge”.
Scottish First Minister Nicola Sturgeon said she was “absolutely determined” to keep Scotland in
the EU so a second Scottish independence referendum was now “highly likely”.
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Το Euro επιστρέφει με τη
νοκ άουτ φάση των «16»
Στον δρόμο για τον τελικό
Μετά από δύο μέρες ρεπό το
Euro επιστρέφει με τη φάση
των «16». Οι ομάδες που έχουν
πάρει την πρόκριση θα δώσουν
τους αγώνες με σκοπό το
εισιτήριο για την προημιτελική
φάση και ένα βήμα πιο κοντά
στην κατάκτηση.
Οι «16» ξεκινούν το Σάββατο
με τρεις δυνατές και αμφίρροπες
αναμετρήσεις, Ελβετία Πολωνία, Ουαλία - Β. Ιρλανδία
και Κροατία - Πορτογαλία.
Ελβετία - Πολωνία (16:00)
Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι και ο Ελβετός
Σερντάν Σακίρι, που ακόμα δεν
έχουν λάμψει όσο αναμένονταν
στο Euro 2016, θα έχουν άλλη
μία ευκαιρία να φωτίσουν
το τουρνουά όταν αύριο οι
ομάδες τους συγκρουστούν
στο Σεντ Ετιέν, για την φάση
των «16». Παρά το γεγονός
ότι κανένας από τους δύο δεν
είχε ιδιαίτερα κακή τουρνουά,
θα πρέπει να εμφανιστούν
καλύτεροι, δικαιολογώντας την
αξία τους στο ποδοσφαιρικό
χρηματιστήριο και
επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν
σημείο αναφοράς για τις ομάδας
τους, σκοράροντας για πρώτη
φορά.
Ο Λεβαντόφσκι συμπλήρωσε
έξι διεθνείς αγώνες χωρίς
να σκοράρει, χάνοντας μία
σημαντική ευκαιρία, στη νίκη
με 1-0 απέναντι στην Ουκρανία.
Ωστόσο, ο ίδιος εξακολουθεί
να εργάζεται σκληρά στην
επίθεση και έτσι δεν υπάρχουν
πραγματικές ανησυχίες σχετικά
με τη παρουσία του. «Έχει
μεγάλη επιρροή στον τρόπο
που παίζουμε,» παραδέχθηκε ο
προπονητής Ανταμ Ναβάλκα.
«Αυτός είναι ένας απίστευτα
σημαντικός παίκτης για μας.
Αυτός είναι ο κινητήρας μας,
σαν μια ατμομηχανή που αυτός
μας δίνει δύναμη».
Ομοίως, ο προπονητής της
Ελβετίας, Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς
παραμένει αδιάφορος που ο
Σακίρι, σκόρερ τριών γκολ
εναντίον της Ονδούρας στο
Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από
δύο χρόνια, δεν έχει δείξει
ακόμα εκείνο που μπορεί. «Ο
Σακίρι δεν είναι ατομιστής.
Είμαι πεπεισμένος ότι ο
Τσερντάν δεν κινείται έτσι, αλλά
λειτουργεί σαν ένας παίκτης της
ομάδας. Δίνει τα πάντα για την
ομάδα και αυτό είναι που θα
πρέπει να συνεχίσει να το κάνω.
Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, ο
καθένας κερδίζει».
Και οι δύο ομάδες προχώρησαν
πέρα από την φάση των ομίλων
της διοργάνωσης, για πρώτη

φορά. Αμφότερες προσπάθησαν
για το γκολ, ωστόσο, σκόραραν
μόνο δύο φορές η καθεμιά σε
τρεις αγώνες. Η Ελβετία έχεις
κυριάρχησε στην κατοχή, στην
ισοπαλία χωρίς σκορ με τους
Γάλλους, στο τελευταίο παιχνίδι
της,την Κυριακή. Η Πολωνία
πέρασε από τον όμιλο χωρίς να
δεχτεί γκολ, δεύτερη πίσω από
τη Γερμανία, και έδωσε την
εντύπωση ότι έχει ένα επιπλέον
εργαλείο για να προχωρήσει.
«Θέλουμε να επιμείνουμε
στην δοκιμασμένη φιλοσοφία
μας,» είπε ο αρχηγός της
Ελβετίας Στεφάν Λιχτστάινερ.
«Παρακολουθήσαμε
την Πολωνία και την
αναλύσαμε. Όμως θέλουμε
να επικεντρωθούμε στις δικές
μας αρετές. Αν παίξουμε όπως
ξέρουμε το Σάββατο, θα είμαστε
μια πολύ δύσκολη αντίπαλος για
την Πολωνία».

Σίγουρα κανένας δεν μπορεί να
υποστηρίξει ότι η Ουαλία δεν
εξαρτάται από τον Μπέιλ, με
παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής
τα 85 εκατ. λίρες, αφού
σημείωσε επτά από τα 11 γκολ
στην προκριματική φάση και
άλλα τρία στους ομίλους του
τουρνουά, με συνέπεια να είναι
πρώτος σκόρερ, μαζί με τον
Ισπανό Αλβάρο Μοράρα. «Κατά
καιρούς, ο Μπέιλ έχει κερδίσει
παιχνίδια εξαιρετικά,» δήλωσε
ο προπονητής της Ουαλίας Κρις
Κόλεμαν. «Μπορώ να καταλάβω
την ετικέτα του παίκτη-ομάδα,
αν έχεις ένα ποδοσφαιριστή σαν
κι αυτόν που παίζει για τη Ρεάλ
Μαδρίτης. Αυτός ταιριάζει με το
στυλ του παιχνιδιού μας και ο
ίδιος το απολαμβάνει».
Η ομάδα που θα επικρατήσει
θα αντιμετωπίσει στα
προημιτελικά τη νικήτρια
από το ζευγάρι ΟυαλίαςΒελγίου, που θα συναντηθούν
στη Λιλ . Ό,τι και να συμβεί
πάντως το Σάββατο, οι δύο
ομάδες ξέρουν ότι μπορούν
να βασίζονται σε μερικούς
από τα πιο παθιασμένους
οπαδούς στο τουρνουά, που
αναμένεται να προσφέρουν
αφθονία των χρωμάτων και
θορύβου στο Parc des Princes.
«Γεωγραφικά, είμαστε μικροί,
αλλά αν το κρίνουμε με πάθος,
είμαστε μια ήπειρος,» τόνισε
χαρακτηριστικά ο Κόλεμαν.

Ουαλία - Β. Ιρλανδία (19:00)

Κροατία - Πορτογαλία (22:00)

Ο πιο ακριβοπληρωμένος
παίκτης στον κόσμο, Γκάρεθ
Μπέιλ, θα βρεθεί απέναντι
σε ένα τερματοφύλακα που
αναζητά ομάδα, όταν αύριο
σε μία βρετανική συνάντηση,
η Ουαλία αντιμετωπίσει την
«σταχτοπούτα» Βόρεια Ιρλανδία
για μια θέση στα προημιτελικά
του Euro 2016.

Αφού κατάφερε να στριμωχτεί
στην φάση νοκ-άουτ του Euro
2016, μετά από τρεις ισοπαλίες
στην φάση των ομίλων, η
Πορτογαλία είναι έτοιμη να
ανεβάσει ταχύτητα όταν αύριο
αντιμετωπίσει την Κροατία
στη Λανς, όπως διαβεβαίωσε ο
προπονητής Φερνάντο Σάντος.

Ο Μπέιλ, που έχει σκοράρει
ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι μέχρι
στιγμής για να βοηθήσει την
Ουαλία να βρεθεί στην κορυφή
του ομίλου της, μπροστά από την
Αγγλία, ήδη λάμπει στα γήπεδα
της Γαλλίας. Είναι σίγουρα
μια διαφορετική ιστορία, αυτή
του Μάικλ Μακ Γκόβερν, που
ο ηρωισμός του, τον έκανε να
κερδίσει μία σύγκριση με τον
μεγάλο Πατι Τζένιγκς, από τον
Μάρτιν Ο’Νηλ. Ενώ ο 26χρονος
Μπέιλ, κατέχει εξέχουσα θέση
στην Ρεάλ Μαδρίτης, ο 31χρονος
Μακ Γκόρβεν είναι ελεύθερος,
αφού το συμβόλαιό του με την
Χάμιλτον, μόλις ολοκληρώθηκε.
Οι δύο τους κατέχουν το κλειδί
για την μάχη του Σαββάτου στο
Parc des Princes.
Η Βόρεια Ιρλανδία, κάνει
την πρώτη εμφάνισή της σε
ένα μεγάλο τουρνουά από το
Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982,
εξασφαλίζοντας πρόκριση
ανάμεσα στις καλύτερες
τρίτες, επωφελούμενη από
τη διευρυμένη μορφή των
24 ομάδων. «Ορισμένοι δεν
μας έδιναν την πιθανότητα
να πάρουμε ούτε ένα βαθμό,
όταν έγινε η κλήρωση,» είπε
ο αμυντικός Γκάρεθ Μακ
Ολει. «Αλλά με τη Βόρεια
Ιρλανδία είναι όλα σχετικά,
αποδεικνύοντας το λάθος που
έκαναν».

Ενώ οι Κροάτες έκλεισαν την
φάση των ομίλων με 2-1 νίκη
επί της κατόχου Ισπανίας, η
Πορτογαλία βρέθηκε τρεις
φορές πίσω στο σκορ, πριν
φτάσει στην ισοπαλία 3-3
απέναντι στους Ούγγρους στη
Λιόν.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο,
υποτονικός στην ισοπαλία
(1-1) με την Ισλανδία και σε
εκείνη με την Αυστρία (0-0),
πήρε την κατάσταση πάνω του
και με δύο ωραία γκολ στο
δεύτερο ημίχρονο, έσωσε την
Πορτογαλία από μια πρόωρη
έξοδο. Ο Σάντος είναι σίγουρος
ότι ο Ρονάλντο, ο οποίος
έγινε ο πρώτος παίκτης που
σκοράρει σε τέσσερα ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα, θα καθοδηγήσει
την Πορτογαλία για να κερδίσει
«μια σειρά τελικών», στο δρόμο
για τον παρθενικό της τίτλο.
«Ο Ρονάλντο είναι ένας σκόρερ
και νικητής, παίζει μπροστά
και πετυχαίνει γκολ,» δήλωσε
ο Σάντος , όταν ο Κριστιάνο
Ρονάλντο ψηφίστηκε MVP
στον αγώνα εναντίον των
Ούγγρων. «Είμαι βέβαιος ότι
η επίδοση αυτή θα ενισχύσει
την εμπιστοσύνη του στην
προσπάθειά μας να κερδίσουμε
το τουρνουά. Τα πάντα είναι
διαφορετικά τώρα, γιατί κάθε
παιχνίδι που ακολουθεί είναι
σαν ένας τελικός, δεν υπάρχουν

περιθώρια για λάθη. Θέλουμε
να βγούμε στην κορυφή και να
πάμε μέχρι τέλος τη διαδρομή.
Πρέπει να βρεθεί η σωστή
ισορροπία μεταξύ άμυνας
και επίθεσης, γιατί όταν θα
βγαίνουμε μπροστά αφήνουμε
πάρα πολλά κενά στο πίσω
μέρος, όπως δείχνουν και τα
αποτελέσματα στον όμιλο».
Οι Κροάτες, έκαναν ανατροπή
για να νικήσουν την Ισπανία,
ικανοποίησαν τον προπονητή
τους Άντε Τσάτσιτς, που είδε
τον αναπληρωματικό επιθετικό
Νίκολα Καλίνιτς και αρκετούς
άλλους να λάμπουν. Ο Κάλινιτς
που πήρε την θέση του
Μάντζουκιτς, ισοφάρισε, πριν ο

Πέρισιτς δώσει τη νίκη.
«Θα μπορούσαμε να είχαμε
ευκολότερη αντίπαλο από ό,τι
η Πορτογαλία στην φάση των
«16», αλλά εάν παίξουμε όπως
κάναμε στη φάση των ομίλων,
έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία
να προχωρήσουμε,» είπε ο
Καλίνιτς δήλωσε σε συνέντευξη
Τύπου στη Ντοβίλ, τη βάση της
Κροατίας. «Είμαστε μία από τις
καλύτερες ομάδες στο τουρνουά
και αν η μεσαία γραμμή μας
κερδίζει τη μάχη στο κέντρο
του γηπέδου, θα νικήσουμε.
Αυτή είναι η ευκαιρία της
σημερινής γενιάς και εμείς θα
μας θυμούνται μόνο αν κάνουμε
κάτι μεγάλο εδώ».

Η Γιουνάιτεντ δίνει 120 εκατ.
ευρώ για τον Πογκμπά
Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με την Γιουβέντους
Τις ενέργειες για
να αποκτήσει
τον Πολ
Πογκμπά άρχισε
η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
όπως αναφέρει
η ισπανική AS
στο σημερινό της
φύλλο.
Η ισπανική
εφημερίδα
επισημαίνει ότι η αγγλική ομάδα είναι πρόθυμη να φτάσει μέχρι και τα
120 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Γάλλο μέσο από την
Γιουβέντους.
Ωστόσο τα χρήματα που θα βγάλει από τα ταμεία της για την μεταγραφή
αυτή θα είναι περισσότερο. Γιατί; Διότι είναι αποφασισμένη να προσφέρει
και 25 εκατομμύρια στον Μίνο Ραϊόλα, τον μάνατζερ του παίκτη.
Το χρηματικό ποσό, δε, του συμβολαίου που θα έχει ο Πογκμπά θα
ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: sport-fm.gr

Ήρθε στην Αθήνα και
υπογράφει στον ΠΑΟ!

Τελειώνει άμεσα η απόκτηση του από
το Τριφύλλι, καθώς εδώ και λίγες
ώρες βρίσκεται στην χώρα μας.
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ιβάν Ιβάνοφ,
καθώς εδώ ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές
εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Πράσινους.
Ο Βούλγαρος ο αριστεροπόδαρος αμυντικός, που μπορεί να
βοηθήσει ακόμα και στο αριστερό άκρο, έχει συμφωνήσει σε όλα
και απομένει μόνο το τυπικό για να κλείσει η μεταγραφή.
Αυτό θα γίνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την Δευτέρα, αφού
περάσει με επιτυχία τα ιατρικά.

ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ
ΟΡΔΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ:
Ντροπή η σιωπή του Χριστιανικού Κόσμου.
Είναι γεγονός ότι όλοι οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ανατριχιάζουν με την
θλυβερή είδηση βόμβα: Ο ιμάμης αναγιγνώσκει το κοράνι μέσα στην
Εκκλησία της παγκόσμιας πνευματικής κληρονομιάς, στο ναό της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετατρέποντας Τον σε τζαμί. Απίστευτο!!
Ημέρα ντροπής και πένθους για τον Χριστιανισμό.
Ποιό συγκεκριμένα, ο ιμάμης μετατρέπει την Αγία σοφία σε τζαμί, που
μέσα από αυτόν τον Ναόν πέρασαν όλοι οι Οικουμενικοί Πατριάρχες
Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης. Ποιμένες Ποιμένων, Αρχιερείς
Αρχιερέων. Υσάξιοι των Προκατόχων Τους, όπως Γρηγορίου του Θεολόγου,
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του Ε!. Περίσεμνοι, νουνεχοίς,
περισκεμμένοι, χριστοβίωτοι. ‘Ετσι του χαρακτήρησαν, όσοι Τους γνώρισαν.
Αναντίρρητα, η αγγελία της ισλαμικής τελετής, σαν ημέρα πένθους για την
Ορθοδοξία, συγκίνησε και συνέθλιψε βαθύτατα όλους τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς. Εκεί που συλειτουργούσαν οι μεγάλοι Πατριάρχες μας. Τα
στηρίγματα του Ελληνικού Γένους. Οι Υπέρμαχοι και πρωταθλητές των
θρησκευτικών ελευθεριών και της Ειρήνης. Εκεί μέσα στην Αγία Σοφία οι
Πατριάρχες έφεραν σε αίσιο πέρας το αποστολικό και ποιμαντικό Τους έργο,
στα εκατομμύρια των Ορθοδόξων Χριστιανών ανά τον κόσμο, γιατί πάντοτε
είχαν γνώμονα βασικό την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου: «την αγάπη».
Είναι γεγονός, ότι ο θρύλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως άρχισε με τον Ιδρυτή του Απόστολου Ανδρέα το 35 μ.χ.,
και συνεχίζεται με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μέχρι σήμερα, το 2016 μ.χ.!
Καμμιά εξουσία επί της Γης κοσμική και εκκλησιαστική, δεν έμεινε χωρίς
να καταρρεύσει. Μόνο ο θεσμός του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
συνεχίζεται, αδιάκοπα, κάτω από τις πιό αντίξοες συνθήκες. Και όταν
στις 29-Μαίου-1453, καταλύθηκε η Ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
από τους Οθωμανούς Τούρκους, και έπαψε ο Θεσμός της Αυτοκρατορίας,
ύστερα από ιστορία 1000 χρόνων, τα ηνία του Γένους ανέλαβε ο Πατριάρχης
και λυτρωθήκαμε! Διαφορετικά, θα χανόμασταν σαν Έθνος. Βαρειά η
κληρονομιά μας και μεγάλο το εθνικό μας χρέος. Γι’αυτό και ο Πατριάρχης
Βαρθολομαίος , ο συνεχιστής των οραμάτων του Ελληνισμού, χρήζει κάθε
συμπαράστασης και υποστήριξης. Αναμφισβήτητα είναι ο Πανάξιος εγέτης
του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΫ. «Σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Με
400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παππάς. Κάθε παππάς
και διάκος». ‘Ετσι λέγει η λαική και η αλάνθαστη μούσα για την πτώση
της Κωνσταντινουπόλεως. Έτσι ακριβώς η Αγία Σοφιά σημαίνει που από
εκκλησία την έκαναν η τούρκοι τζαμί ή μουσείο. Η θρυλική αυτή Εκκλησιά.
Το μεγάλο αυτό εθνικό σύμβολο του Ελληνισμού. Η πηγή του ανεσπέρου
Φωτός και του Ελληνικού Γένους.
Ας είναι όμως. Την ημέρα πένθους με την ισλαμική τελετή την εσήμανε
γρήγορα το απόρθητο θρυλικό φανάρι, με τους εναπομείνοντες Γέροντες, στα
πέρατα της οικουμένης. Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί δεν γινόταν
αλλιώς. Αυτό διδάσκει και επιτάσσει η εθνική μας παράδοση: Να το μάθει
όλος ο ντουνιάς, ότι η Αγιά Σοφιά αυτό το πνευματικό Πάνθεον βεβηλώθηκε.
Το διαλάλησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί με την Βασιλεύουσα των
Πόλεων, την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, κατά τα ειωθότα, αλλά και με τον
απόηχο στ’αυτιά όλων των Ελλήνων: «Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι
δικό μας θάνε!!»
Συνεπώς, με αυτή την είδηση βόμβα, ταράχθηκαν και πάλι τα νερά του
Βοσπόρου και η θάλασσα του Μαρμαρά σάλεψε. Ο Ελλήσποντος ορθώθηκε
κι’ αγνάντεψε την Πόλη. Μιά αέναη παράδοση για τους 270 Πατριάρχες
μας, από το 35-2016 μ.χ., ανά τους αιώνες των αιώνων, παρά τα 537 χρόνια
τουρκικής συνεχιζόμενης κατοχής- αλλά προσωρινός- από την επάρατη
εκείνη αποφράδα ημέρα του Ελληνικού Γένους, της 29ης Μαίου 1453. Με
το βόσπορο, το Μαρμαρά και τον Ελλήσποντο, θρύνησαν και τα παράλια
του Εύξεινου Πόντου και της Μικράς Ασίας, κι όλες οι γωνιές της πάλαι ποτέ
διαλαμφάσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Αναντίρρητα, βαθύς ο πόνος και το πένθος του Ελληνισμού, όπου Γης,
για το σημερινό γεγονός, αλλά και μεγάλα τα μηνύματα από το θρυλικό
και άγρυπνο Φανάρι, τον φύλακα αυτό της Κιβωτού των τιλμαφεστέρων,
ιερωτέρων και ενδοξοτέρων παραδόσεων του Ελληνικού ‘Εθνους. ‘Ενας
χώρος εδώ και πάνω από 6 χιλιάδες χρόνια κατευγάζει στην ανθρωπότητα
και στον πολιτισμό της το αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα. Από τα οποία τα
2 χιλιάδες χρόνια είναι εμπλουτισμένα με τη δόξα και το μεγαλείο του
Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού που με τόση υπομονή και καρτερικότητα
ο αθάνατος Οικουμενικός Θρόνος, η Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως,
μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά. Σ’αυτόν τον ιερό και αμόλυντο χώρο η
σημερινή Τουρκία – ποδοπατώντας τον ανάξια και παράνομα – κατασκεύαζει
τον δικό της «πολιτισμό», αμαυρώνοντας ήθη, παραδόσεις, έθιμα, αλλά και
αυτήν την ιστορία!! Ποτέ άλλοτε κατακτητής επί της Γης δεν το αποτόλμησε
αυτό, αλλά σεβάστηκε ό,τι κατέλαβε. Θα έλθει, όμως, καιρός που η Τουρκία
θα πληρώσει γι’αυτά της τα «έργα».
Τι πένθος θα λάβουν ακόμη και τα θρυλικά άγια μνήματα της
Κωνσταντινουπόλεως, όπου αναπαύεται όλη η χορεία των Πατριαρχών,
Αρχιερέων και ελλήνων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Εκεί «ένθα ούκ έστι
πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος», όπως επιγραμματικά
λέγει ο Υμνωδός της Εκκλησίας μας, που τόσο πιστά και αφοσιωμένα
υπηρέτησαν παιδιόθεν μέχρι τέλους. Καθ’όλα άξιοι!! Ο Τάφος Τους
καθοδηγεί, σαν άσβεστη λαμπάδα και τις σημερινές γενιές και αυτές που θα
έλθουν, απόλυτα προσηλωμένες στα πεπρωμένα της Ελληνικής Φυλής και
των Ελληνοχριστιανικών μας παραδόσεων, αξιών και μεγαλείων.
Αυτά τα γράφουμε σαν ελάχιστη ένδειξη φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης,
στους μεγάλους Αυτούς Εκκλησιαστικούς ‘Ανδρες, που τόσα πολλά
πρόσφεραν στο Γένος των Ελλήνων και στην Εκκλησία από τον κατεχόμενο
από τους Τούρκους Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
‘Οπως προκύπτει, ο παγκόσμιος μνημειακός ναός της Αγίας Σοφίας, χτισμένος
τον 4ον αιώνα, σαν πρώτος καθολικός καθεδρικός ναός, βεβιλώθηκε από
τους ισλαμιστές μετατρέποντάς τον σε τζαμί. Αυτές είναι οι ορδές της Ασίας
και του σύγχρονου Αττίλα. Για να επιβεβαιωθεί πολλάκις το λεχθέν στην
ιστορία: «Αυτοί είναι οι Τούρκοι».
Συνεπώς, τώρα εναπόκειται σε μας εδώ στους ‘Ελληνες της Ελλάδας και
της Υπόλοιπης Διασποράς, να αξιολογήσουμε σωστά και γρήγορα τους
πολύτιμους εθνικούς και πνευματικούς καρπούς αυτής της κληρονομιάς,
ότι ο σημερινός ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι αντάξιος των προγόνων του, των
παρακαταθηκών του, του Βυζαντίου και της βαρειάς Ελληνικής κληρονομιάς.
Όσοι ιμάμηδες και να διαβάζουν το κοράνι μέσα στον Ορθόδοξο ναό μας, η
Αγία Σοφία θα καθοδηγεί, σαν άσβεστη λαμπάδα και τις σημερινές γενιές και
αυτές που θα έλθουν απόλυτα προσηλωμένες στα πεπρωμένα της Ελληνικής
Φυλής και των Ελληνοχριστιανικών παραδόσεων, αξιών και μεγαλείων.
Νικόλαος Λ. Μωραίτης
Διεθνείς Σχέσεις, Συγκριτική Πολιτική,
Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ.
Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας
ΠΗΓΗ: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Κάποτε έψαχνε κάποιος αγρότης
έναν νταβραντισμένο κόκορα για
το κοτέτσι του με τις 180 κότες.
Αγοράζει έναν που έμοιαζε
αρχοντικός.
Μόλις μπαίνει στο κοτέτσι και
βλέπει 180 κότες, κάνει “κικιρίκου”
και... ψοφάει.
Αγοράζει άλλον, που έδειχνε
αγέρωχος, μονομάχος κόκορας, με
στιλπνό φτέρωμα.
Μόλις μπαίνει στο κοτέτσι,
κουτουπώνει 2 κότες, κάνει
“κικιρίκου” και ψοφάει.
Aπελπισμένος ο τύπος ξαναπηγαίνει
στον έμπορο και του λέει:
- Ή μου δίνεις έναν άξιο κόκορα, ή
θα σου τα κάνω λαμπόγυαλο.
Του δίχνει ο έμπορας έναν κόκορα
ξεπουπουλιασμένο και καχεκτικό,
ένα πλάσμα ετοιμο να πέσει κάτω.
- Δεν ήθελα να σου τον δώσω,
το Γιωργο γιατί είναι λίγο
ταλαιπωρημενος , αλλά μια και
επιμένεις...
Παραξενεμένος ο τύπος τον βάζει
στο κοτέτσι.
Με το που βλέπει τις κότες ο
κόκορας, ξαφνικά γεμίζει αέρα,
φουσκώνει, γουρλώνουν τα μάτια
του, κάνει ΚΙΚΙΡΙΚΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ
και παίρνει αμπάριζα, και τρέχοντας
πηδάει τη μια κότα μετά την άλλη,
ώσπου κάνει το γύρο και των 180
.....δυο φορές!
Οι κότες είχανε μείνει στα άχυρα με
ένα ηλίθιο χαμόγελο ευτυχίας.
Ο αγρότης χαρουμενος που
επιτελους βρηκε κοκκρα πάει
να τον πιάσει να τον ταισει και
να το περιποιηθει υστερα απο
τοσο πηδημα , αλλά ο κόκορας
του ξεφεύγει από το κοτέτσι.
Κυνηγώντας τον ο αγρότης, μετά
από λίγο, βλέπει τον κόκορα
πεσμένο ανάσκελα, μισοπεθαμενο
με τη γλώσσα έξω κι από πάνω του
να φέρνουνε κύκλο καμιά 10αριά
όρνια. Πανικόβλητος που χάνει
τέτοιο απίστευτο κοκκορα τρέχει
κοντά του και τον παρακαλεί:
- Μη μου ψοφήσεις Γιωργο μου εσύ
μεγαλε αρχ@γ@μια!!!
Οπότε του κλεινει το ματι ο
κοκορας και του απαντάει :
- Φύγε ρε μαλάκα... Θα μου
χαλασειs τη δουλεια και θα διώξεις
τα όρνια που θελω να πηδησω
***
A distraught senior citizen phoned
her doctor’s office. “Is it true,” she
wanted to know, “that the medication you prescribed has to be taken
for the rest of my life?” ‘’Yes,
I’m afraid so,” the doctor told
her. There was a moment of silence
before the senior lady replied.
“I’m wondering, then, just how
serious is my condition, because
this prescription is marked
‘NO
REFILLS’..”
Θρίλερ
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους
τηλεόραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που
παίζει στην ταινία κάθεται
στο τραπέζι για το γεύμα που
περιλαμβάνει κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε
παρακαλώ, δεν θέλω τα παιδιά να
βλέπουν θρίλερ!
Ότι πρέπει!!
Το 10χρονο αγοράκι κάνει βόλτες
μαζί με τη μαμά του στο χωριό τους
και ξαφνικά ο μικρός βλέπει ένα
γαϊδούρι που έχει στύση.
Ρωτάει τη μητέρα του: “μαμά, τι
είναι αυτό που κρέμεται από του
γαϊδούρι;”
Tου λέει η μητέρα του: “είναι το
“πουλάκι” του παιδί μου και έχει
μεγαλώσει”.
“Τόσο είναι μαμά και του μπαμπά
μου;” ρωτάει ξανά ο μικρός!
Και η μαμά: “Αχ παιδάκι μου, όχι,
του μπαμπά σου είναι μικρό αλλά....
του γαϊδουριού, τώρα που το
σκέφτομαι, είναι ότι πρέπει..”!
Τα σκάγια
Ένας κυνηγός γυρίζει στο σπίτι του

με ένα λαγό. Η γυναίκα του τον
μαγειρεύει και όλη η οικογένεια
τρώει το λαγό.
Μετά από δυο ώρες τρέχει ο μικρός
γιος στο μπαμπά του:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ποπό, θα ξέχασε η μαμά σας να
βγάλει τα σκάγια από το λαγό.
Υπομονή παιδί μου, θα περάσει.
Μετά από λίγο ο άλλο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά! Εκεί που
κατουρούσα βγήκαν σκάγια.
-Ναι, το ξέρω. Τι να κάνουμε,
ξέχασε η μητέρα σας να βγάλει τα
σκάγια από το λαγό.
Και τέλος ο μεγάλος ο γιος:
-Μπαμπά, μπαμπά!
-Ναι, ξέρω. Εκεί που κατουρούσες
βγήκαν σκάγια.
-Καμία σχέση! Εκεί που τον έπαιζα,
σκότωσα τον παππού!
Γράμμα για τον Γιωρίκα
Στο σπίτι του Κωστίκα χτυπά το
θυροτηλέφωνο.
Βγαίνει ο Κωστίκας από το μπάνιο
και απαντάει.
-Ναι…; Ποιός είναι;
-Ο ταχυδρόμος είμαι. Έχετε ένα
γράμμα.
-Γράμμα; Από ποιόν;
-Δε γράφει κύριε Κωστίκα.
-Καλά. Μήπως μπορείς να μου το
διαβάσεις γιατί είμαι στο μπάνιο;
-Ναι αμέ… Λοιπόν… Μα… Κύριε
ο φάκελος είναι άδειος.
-ΑΑΑΑ! Κατάλαβα… Είναι από
το Γιωρίκα. Δε μιλάμε. Μαλώσαμε
χτες.

Είχε πάει η πεθερά κάποιου
στα Ιεροσόλυμα...
Εκεί έπαθε εγκεφαλικό, και
σύντομα πέθανε.
Παίρνουν τηλέφωνο στην Αθήνα,
τον γαμπρό της για τα τυπικά της
κηδείας:
- Για να γίνει η κηδεία Αθήνα
χρειάζονται τουλάχιστον 5000
ευρώ, ενώ εδώ μόνο 1000.
Το σκέφτεται λίγο ο γαμπρός της
και απαντά:
- Αθήνα!!
- Α, εσείς νοιάζεστε πολύ. Θα σας
κάνουμε καλύτερη τιμή! Αθήνα
5000 ευρώ, εδώ 800.
- Όχι, να την φέρετε εδώ.
- Αθήνα 5000, εδώ 600!!
- Όχι, όχι, εδώ!!!!
- Αθήνα 5000, εδώ 200!!!
- Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας
λέω;;; Αθήνα είπαμε!!
- Α, μα εσείς πρέπει να την
λατρεύετε! Πρώτη φορά βλέπω
τέτοια αγάπη, τέτοια επιθυμία να
την έχετε κοντά σας!
- Κοίταξτε να δείτε, πριν
πολλά πολλά χρόνια, ένας
δικός σας κηδεύτηκε εκει πέρα,
και μετά αναστήθηκε! Δεν το
διακινδυνεύω...!!!
***
Eίπε μονολογώντας ο παππούς,
καθισμένος στην πολυθρόνα του
μπροστά στη τηλεόραση που
ανακοίνωνε και νέες μειώσεις στις
συντάξεις:
Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε
τόσο τη δασκάλα μου να λέει:
«Να προσέχετε τα κόμματα!
Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας
χαλάσει τελείως τη σύνταξη!»
Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια
για να καταλάβω τι εννοούσε.
Η Εξομολόγηση
– Παπά μου αμάρτησα.
– Εξομολογήσου τέκνο μου και ο
θεός θα σε συγχωρέσει.
– Να, τις προάλλες βγήκα με έναν
άντρα και… μου έπιασε το χέρι.
– Το χέρι;
Ανοίγει ο παπάς το ευρετήριο και
ψάχνει στο «Χ». Το βρίσκει. Γυρίζει
προς την κοπέλα και της λέει:
– Μία μετάνοια, δύο προσευχές και
ο θεός θα σε συγχωρέσει.
– Παπά μου, όμως ο άντρας μετά
άφησε το χέρι μου και μου έπιασε
το βυζί.
– Το βυζί;, αναφωνεί ο παπάς.
Ανοίγει το ευρετήριο και ψάχνει στο
«Β». Το βρίσκει. Γυρίζει προς την

κοπέλα και της λέει:
– Δύο μετάνοιες, τρεις προσευχές
και ο θεός θα σε συγχωρέσει.
– Παπά μου συγχώρα με. Δε
σταμάτησε εκεί. Μετά κατέβασε το
χέρι του και μου χάιδεψε το μ***ί.
-Το μ***ί; φωνάζει ο παπάς.
Ανοίγει πάλι το ευρετήριο και
ψάχνει στο «Μ». Το βρίσκει, γυρίζει
προς την κοπέλα και της λέει:
– Τέσσερις μετάνοιες, επτά
προσευχές και ο θεός θα σε
συγχωρέσει.
– Μετά παπά μου εγώ άρχισα να
νιώθω κάτι μέσα μου και έτσι δεν
άντεξα. Γονάτισα και του πήρα μια
π**α.
– Π**α;!;!, αναφωνεί με ακόμα
μεγαλύτερη έκπληξη ο παπάς.
Ανοίγει το ευρετήριο και ψάχνει στο
«Π». Δε βρίσκει τίποτα. Ξαναψάχνει
μία, δύο, τρεις φορές αλλά τίποτα.
Εκείνη την ώρα περνούσε απο έξω
ο πατέρας Ακάκιος. Όταν τον είδε ο
παπάς άνοιξε την κουρτίνα και του
λέει:
– Πατέρα Ακάκιε? Για την π**α τι
δίνουμε;
– Αν είναι καλή 15 ευρώ!
Τυχερή Σύζυγος
Ένας άντρας γυρνάει μια μέρα στο
σπίτι και βλέπει τη γυναίκα του να
φοράει ένα καινούριο πανάκριβο
δαχτυλίδι. Τη ρωτάει:
– Ρε γυναίκα, που το βρήκες το
δαχτυλίδι;
– Που να στα λέω άνδρα μου, πήγα
για καφέ με τη Μαρία και στην
καφετέρια που πήγα να πλύνω τα
χέρια μου, βρήκα αυτό το δαχτυλίδι
ακουμπισμένο στο νιπτήρα. Κοίταξα
δεξιά, κοίταξα αριστερά, δεν ήταν
κανείς εκεί. Χαζή δεν είμαι, το πήρα
το δαχτυλίδι.
Μετά από καμιά βδομάδα ο άνδρας
βλέπει τη γυναίκα να φοράει μια
πανάκριβη γούνα.
– Ρε γυναίκα, που βρήκες τη γούνα;
Αυτή είναι πανάκριβη!
– Που να στα λέω, άνδρα μου. Πήγα
σε ένα καλό εστιατόριο και μόλις
έφευγα μου έδωσαν αυτή τη γούνα
αντί για το παλτό μου. Ε, χαζή
είμαι; Την πήρα και έφυγα!
– Τί να σου πω, ρε γυναίκα;
Είσαι πολύ τυχερή! Εγώ μόνο ένα
σώβρακο βρήκα στο μπάνιο, και
αυτό μου ήταν μικρό.

Πως Ξεκινάει Ένας Καυγάς
Δείτε πως μπορεί να ξεκινήσει ένας
καυγάς….
Κάποια Χριστούγεννα αγόρασα
στην πεθερά μου για δώρο έναν
τάφο σε ένα ωραίο νεκροταφείο.
Τον επόμενο χρόνο δεν της αγόρασα
δώρο. Όταν με ρώτησε γιατί, της
είπα:
– Ε, μα δεν χρησιμοποίησες ακόμα
το δώρο που σου έκανα πέρσι!
Και έτσι άρχισε ο καυγάς…
***
Βγήκαμε με την γυναίκα μου για
φαγητό. Ο σερβιτόρος, για κάποιο
λόγο, πήρε πρώτα την δική μου
παραγγελία.
– Θα πάρω μια μοσχαρίσια
μπριζόλα. Λίγο ψημένη, να έχει
μέσα αίμα.
– Δεν ανησυχείτε για την τρελή
αγελάδα;
– Μπα, μπορεί να παραγγείλει μόνη
της…
Και έτσι άρχισε ο καυγάς…
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Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Άνω: Ο Δραστήριος Πρόεδρος του Συλλόγου “Τερψιχόρη”
κ. Αντώνης Μελετίου στην εκδήλωση που παρουσίασαν τα
“Λαογραφικά Μουσικογραφικά Εργαστήρια της Τερψιχόρης” το
Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στο προαύλιο της Κοινότητας Καλυθιών
Ρόδου. Ο κ. Μελετίου ευχάριστησε τους υποστηρικτές, τα παιδιά,
τους δασκάλους και δασκάλες του χορού τους μουσικούς και τόνισε
ότι σκοπός του Συλόγου είναι η διάσωση και διάδοση του κάθε χορού
και τραγουδιού αυτών που μας γέννησαν και μας μεγάλωσαν.
(Βλέπετε φωτορεπορτάζ στη σελίδα 15)

RAISED OVER $500 FOR “MAXI”

Two girls Talia and Arianna Christopoulos at a bake sale at their
school raised over $500 dollars for the “MAXI” Society who send
container with food and clothes to Greece for people they are needed.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 42 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Τι μας χωρίζει

Εθνικός εναέριος χώρος:
Η Ελλάδα ήδη από το 1931
με Προεδρικό Διάταγμα έχει
καθορίσει το εύρος του Εθνικού
Εναέριου Χώρου σε 10 μίλια, με
την Τουρκία να σέβεται πλήρως
την οριοθέτηση αυτή μέχρι το
1974 όταν άρχισε να αμφισβητεί
μονομερώς το όριο των 10
μιλίων με τον ισχυρισμό ότι
αυτό «ταυτίζεται» με το εύρος
των χωρικών υδάτων τα οποία
πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ
Ελλάδος - Τουρκίας
.

Υφαλοκρηπίδα:

Η Ελλάδα και η Τουρκία,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο,
πρέπει σαν όμορες χώρες να
οριοθετήσουν την μεταξύ τους
υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο.
Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι
η υφαλοκρηπίδα πρέπει να
οριοθετηθεί με βάση την αρχή
της μέσης γραμμής, όπως
ακριβώς προβλέπει το Διεθνές
Δίκαιο αλλά η Τουρκία μετά
το 1974 «ανακάλυψε» ότι τα
νησιά του Αιγαίου δεν έχουν
δικαίωμα υφαλοκρηπίδας (σε
πλήρη αντίθεση με το Διεθνές
Δίκαιο) και ότι η εγγύτητα
των ελληνικών νησιών στα
Τουρκικά παράλια αποτελεί
«ειδική περίσταση» που
δικαιολογεί απόκλιση από την
αρχή της μέσης γραμμής! Η
προσχηματική αυτή προσέγγιση
της Τουρκίας με στόχο να
«τεκμηριώσει» τον αχαλίνωτο
επεκτατισμό της, υποχρέωσε
την Ελλάδα στην πρόταση οι
δύο χώρες να προσφύγουν στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
για την ειρηνική διευθέτηση της
διαφοράς, συνυπογράφοντας
το απαραίτητο προσύμφωνο. Η
Τουρκία απέρριψε την πρόταση
παριστάνοντας την «ισχυρή
υπερδύναμη» και απαιτώντας
«διμερείς συνομιλίες» που θα
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις
της.

Αποστρατικοποίηση
των νησιών του Αιγαίου:
Η Τουρκία από το 1974 έχει
δημιουργήσει, απέναντι από τα
Ελληνικά νησιά του Αιγαίου,
την 4η στρατιά του Αιγαίου,
στην οποία υπάγεται και η
κατοχική δύναμη της Κύπρου
(11οσώμα στρατού) από το
2006. Με την Τουρκική εισβολή
στην Κύπρο το 1974 άρχισε
να προβάλλεται με τον πιο
επίσημο τρόπο ο τυχοδιωκτικός
επεκτατισμός της Τουρκίας:
Στις 9/6/1974 ο τότε αρχηγός
της Τουρκικής αξιωματικής
αντιπολίτευσης Σουλειμάν
Ντεμιρέλ «τεκμηρίωσε» τις
Τουρκικές απαιτήσεις με
«επιχειρήματα» που δεν θα
έπειθαν ούτε μικρά παιδιά:
«Οι διαφωνίες με την Ελλάδα
προκύπτουν γιατί τα νησιά που
βρίσκονται πολύ πιο κοντά
στην Τουρκία ανήκουν στην
Ελλάδα και όχι στην Τουρκία!
Τα νησιά αυτά συνιστούν μέρος
της Ανατολίας και για αιώνες
ανήκαν στο Κράτος εκείνο που
ήταν κύριος της Ανατολίας!»**.
Ο ίδιος άνθρωπος, όταν έγινε
πρωθυπουργός, δήλωσε στις
9/8/1976 «Προτιμώ να τα

αποκαλώ νησιά του Αιγαίου και
όχι Ελληνικά νησιά!»**. Με
αυτές ακριβώς τις «απόψεις»
η Τουρκία έκτοτε απαιτεί την
αποστρατικοποίηση των νησιών
του Αιγαίου επικαλούμενη
μάλιστα την Συνθήκη της
Λωζάνης η οποία όχι μόνο δεν
προβλέπει κάτι τέτοιο αλλά,
επί πλέον, έχει κυριολεκτικά
κατεξευτελιστεί από την ίδια
την Τουρκία, η οποία δεν έχει
σεβαστεί στο ακέραιο ΟΥΤΕ
ΜΙΑ από τις υποχρεώσεις που
ανέλαβε! Πλήρης Τουρκικός
παραλογισμός που απαιτεί
οι άλλοι να εφαρμόζουν την
συνθήκη που η ίδια εξευτελίζει,
που ζητάει φορτικά την
αποστρατικοποίηση των
νησιών του Αιγαίου ώστε να
είναι εύκολη υπόθεση μια
εισβολή μόλις παρουσιαστεί η
κατάλληλη ευκαιρία!

Γκρίζες ζώνες:
Επειδή «τρώγοντας έρχεται η
όρεξη», οι Τούρκοι επινόησαν
από τα μέσα της δεκαετίας
του 1990 τις «γκρίζες ζώνες»,
την αμφισβήτηση δηλαδή
της Ελληνικής κυριαρχίας σε
σειρά νησιών, νησίδων και
βραχονησίδων επικαλούμενοι
νεφελωδώς Διεθνείς
Συνθήκες για να θολώσουν
την κρυστάλλινη Ελληνική
κυριαρχία που τεκμηριώνεται
τόσο από την Συνθήκη της
Λωζάνης (1923) όσο και από
την Συνθήκη των Παρισίων
(1947). Η επιχείρηση «Ίμια»
της Τουρκικής ΜΙΤ (αποβίβαση
δήθεν δημοσιογράφων στην
νήσο Λημνιά στις 27/1/1996
και αντικατάσταση Ελληνικής
σημαίας με Τουρκική) είχε σαν
στόχο την καθιέρωση γκρίζων
ζωνών στην κρυστάλλινη
Ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο
με την πρώτη κατάλληλη
ευκαιρία που παρουσιάστηκε
(Πολιτική αστάθεια στην
Ελλάδα με την ασθένεια
του πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου, την παραίτηση
του και την ανάληψη της
πρωθυπουργικής ευθύνης από
τον Κώστα Σημίτη).

Αιτία πολέμου (Casus
Belli):
Ήδη, με βάση σχετικό νόμο
του 1936, τα Ελληνικά χωρικά
ύδατα στο Αιγαίο επεκτείνονται
στα 6 μίλια εκτός από τις
περιοχές εκείνες όπου η
απόσταση με τα Μικρασιατικά
παράλια είναι μικρότερη, οπότε
ισχύει ο κανόνας της μέσης
γραμμής. Σύμφωνα με το πλήρες
κείμενο μιας διεθνούς σύμβασης
που τέθηκε σε εφαρμογή από τις
16 Ιανουαρίου 1994, όπως αυτή
υπογράφηκε στο Montego Bay
της Ιαμαϊκής στις 10 Δεκεμβρίου
1982 από 117 κράτη μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα, η χώρα
μας έχει το δικαίωμα επέκτασης
των χωρικών της υδάτων
από 6 σε 12 μίλια. Η πονηρή
Τουρκία δεν υπέγραψε την
Διεθνή σύμβαση αλλά έσπευσε
αμέσως να εφαρμόσει τις νέες
διατάξεις του διεθνούς δικαίου
στα παράλια της στον Εύξεινο
Πόντο και στην Μεσόγειο και
να απειλήσει την Ελλάδα πως
αν εκείνη εφαρμόσει την διεθνή

σύμβαση που υπέγραψε,
θα έχουμε Ελληνοτουρκικό
πόλεμο!! Και για του λόγου
το αληθές η Τουρκική
εθνοσυνέλευση εξέδωσε το
1995 ψήφισμα με το οποίο
θεωρεί αιτία πολέμου (casusbelli) την ενδεχόμενη
επέκταση των Ελληνικών
χωρικών υδάτων από 6 σε
12 μίλια παραβιάζοντας
προκλητικά τον καταστατικό
χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
που απαγορεύει ρητά την
απειλή ή την χρήση βίας στις
διεθνείς σχέσεις!

FIR – Flight Information Region:
Ο εναέριος χώρος ολόκληρου
του Αιγαίου (εθνικός και
διεθνής), σύμφωνα με
τους κανονισμούς του
Διεθνούς Οργανισμού
Αεροπλοΐας (ICAO), ανήκει
στην Ελλάδα η οποία
ασκεί τον επιχειρησιακό
έλεγχο για την ασφαλή
διεξαγωγή των πτήσεων
πολιτικών και στρατιωτικών
αεροπλάνων. Η Τουρκία
από το 1975 έχει πετάξει
στον κάλαθο των αχρήστων
την υποχρέωση της να
υποβάλλει σχέδια πτήσης των
στρατιωτικών αεροπλάνων
της, παραβιάζοντας
συστηματικά τον εναέριο
χώρο που εποπτεύει η Ελλάδα
και πραγματοποιώντας
στρατιωτικές πτήσεις όχι
μόνο στον διεθνή αλλά και
στον εθνικό εναέριο χώρο της
Ελλάδος! Οι συστηματικές
πτήσεις Τουρκικών μαχητικών
πάνω από τα Ελληνικά νησιά
του Αιγαίου αναγνωρίζονται
και αναχαιτίζονται παγίως
από την Ελληνική πολεμική
αεροπορία προκαλώντας
τεράστιο κόστος στην Εθνική
οικονομία και μεγάλους
κινδύνους εμπλοκής σε μια
πολεμική σύρραξη. Η Τουρκία
που κατέρριψε Ρωσικό
στρατιωτικό αεροσκάφος
ισχυριζόμενη ότι παραβίασε
τον εθνικό εναέριο χώρο
της για λίγα δευτερόλεπτα
(Νοέμβριος 2015), δεν
έχει κανένα πρόβλημα να
παραβιάζει συνεχώς τον
εναέριο χώρο της Ελλάδος
με στρατιωτικά αεροσκάφη –
πολλές φορές οπλισμένα!

Έρευνα και διάσωση
στο Αιγαίο:
Σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Διεθνούς
Οργανισμού Αεροπλοΐας
(ICAO) που ισχύουν από το
1952 και έχουν επικυρωθεί
μεταγενέστερα και από
τον Διεθνή Οργανισμό
Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) η Ελλάδα
έχει την πλήρη ευθύνη
έρευνας και διάσωσης σε
ολόκληρη την θαλάσσια
περιοχή που συμπίπτει
με το FIR Αθηνών. Η
Τουρκία με τον απαράμιλλο
τραμπουκισμό που την
διακρίνει, αποφάσισε μόνη
της ότι έχει δικαίωμα
έρευνας και διάσωσης ….
μέχρι το μέσον του Αιγαίου
εγκλωβίζοντας το μεγαλύτερο

μέρος της νησιωτικής Ελλάδας!
Έτσι απλά, με το «έτσι θέλω»!

Παράνομη αποστολή
αλλοδαπών:
Το Βαθύ Κράτος της Τουρκίας,
σε πλήρη συνεργασία με μια
τεράστια επιχείρηση της ΜΙΤ,
μας στέλνει ασταμάτητα τα
σαπιοκάραβα του θανάτου
φορτωμένα με δυστυχισμένους
ανθρώπους επιτυγχάνοντας με
ένα σπάρο πολλά τρυγόνια:
Θησαυρίζουν με αμύθητα ποσά,
εκβιάζουν Ελλάδα και Ευρώπη
με ποταμούς δυστυχισμένων
ανθρώπων που συγκεντρώνουν
συστηματικά στα Μικρασιατικά
παράλια από την Μέση
Ανατολή, την Ασία και την
Αφρική, απαιτούν με απίστευτη
θρασύτητα την δημιουργία
χώρων «θρησκευτικής λατρείας»
για τους μουσουλμάνους
που προωθούν ασταμάτητα
ώστε να ελέγχονται καλύτερα
και επιτυγχάνουν την αργή
και σταθερή αλλοίωση του
Ελληνικού κοινωνικού ιστού στα
πλαίσια της πολυπολιτισμικής
νέο-Οθωμανικής αυτοκρατορίας
που ονειρεύονται.
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α:
Δυστυχώς οι φανατικοί
ισλαμιστές, οι ανεγκέφαλοι
τρομοκράτες δεν βρίσκονται
μόνο στην Συρία ή στο Ιράκ,
αλλά και ακριβώς δίπλα μας!
Οι νέο - οθωμανοί «σουλτάνοι»
της Άγκυρας θεωρούν πως
η Ελλάδα στις μέρες μας
βρίσκεται σε προφανή αδυναμία
- άρα υπάρχει η κατάλληλη
ευκαιρία – αυξάνοντας συνεχώς
την θρασύτητα των προκλήσεων
τους.
Νομίζουν πως είναι η εποχή
της πισώπλατης μαχαιριάς

στην γονατισμένη Ελλάδα
από την ασφάλεια της
επιτήδειας ουδετερότητας
τους το 1942. Ξεχνάνε πως
οι ίδιοι αυτοπροσώπως έχουν
ανεβάσει εδώ και χρόνια στην
Τουρκική και στην Διεθνή
πολιτική σκηνή το Τουρκικό
θέατρο του παραλόγου που τους
έχει απομονώσει από όλα τα
ερείσματα που είχε η Τουρκία
εδώ και σχεδόν ένα ολόκληρο
αιώνα.
«Ξεχνάνε» πως διεξάγουν
κυνικά ένα αιματηρό πόλεμο
με τον πολυπληθή Κουρδικό
πληθυσμό μέσα και έξω από
την Τουρκία. Ότι βρίσκονται σε
επικίνδυνη αντίθεση με σωρεία
χωρών όπως η Ρωσία, η Συρία, η
Αρμενία, η Κύπρος, το Ισραήλ,
η Αίγυπτος – ακόμα και η
«σύμμαχος» Αμερική.
Παρεξηγούν την
αυτοσυγκράτηση και την
σύνεση που δείχνει η Ελλάδα,
από το 1974 μέχρι σήμερα,
με τους θεατρινισμούς,
τις προκλήσεις και την
αρρωστημένη μεγαλομανία
τους. Θεωρούν «υποταγή» το
μόνιμα απλωμένο χέρι φιλίας
που διαχρονικά προσφέρει η
Ελλάδα στην απέναντι όχθη του
Αιγαίου εκφράζοντας πρακτικά
την επιθυμία της ειρηνικής
συμβίωσης.
Ας είμαστε προετοιμασμένοι,
ας επαγρυπνούμε συνεχώς και
ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί
οι μεγαλομανείς νέο - οθωμανοί
σουλτάνοι της Άγκυρας να
ανακαλύψουν έντρομοι εκ των
υστέρων ότι έκαναν ένα ακόμα
ασυγχώρητο λάθος με την
Ελλάδα – ένα λάθος όμως που
θα τους στοιχίσει περισσότερο
από όλα τα άλλα...

Η μεγαλύτερη νίκη από όλες
για κάθε άνθρωπο είναι πάνω
στον εαυτό του-Πλάτων
«Θεωρώ πιο γενναίο εκείνον που κυριαρχεί στα πάθη του από εκείνον που
κυριαρχεί στους εχθρούς του.Η δυσκολότερη νίκη είναι εκείνη ενάντια στον
ίδιο σου τον εαυτό» - Αριστοτέλης
Γράφει ο Πλάτων στους Νόμους :
«Κλεινίας : Η πρώτη και μεγαλύτερη νίκη από όλες για κάθε άνθρωπο
είναι εκείνη... που μπορεί να πετύχει πάνω στον εαυτό του. Αντίθετα, πολύ
χειρότερο και ταπεινωτικό είναι να νικιέται κανείς από τον ίδιο του τον
εαυτό. Αυτό δείχνει ότι μέσα στον κάθε άνθρωπο γίνεται ένας πόλεμος
ενάντια στον εαυτό του.
Κλεινίας : Κἀνταῦθα, ὦ ξένε, τὸ νικᾶν αὐτὸν αὑτὸν πασῶν νικῶν πρώτη τε
καὶ ἀρίστη, τὸ δὲ ἡττᾶσθαι αὐτὸν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ πάντων αἴσχιστόν τε ἅμα καὶ
κάκιστον. ταῦτα γὰρ ὡς πολέμου ἐν ἑκάστοις ἡμῶν ὄντος πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς
σημαίνει». (Βλ. Πλάτων «Νόμοι, 626.e. 2 – 5»).
Έχοντας, όμως, κατά νου ότι “Eλεύθερον το άρχον αυτού - Ελεύθερον ότι
εξουσιάζει τον εαυτό του ”[2], συμπεραίνουμε ότι η προαναφερόμενη νίκη
είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο βήμα μας προς την Ελευθερία, έτσι όπως
την ορίζει ο Πλάτων στους «Όρους, 413.d. 2 – 4» : “Ελευθερία. κυριαρχία
του βίου. Επικράτηση μας επί των πάντων. Εξουσία σε ότι μας αφορά.
Έλλειψη περιορισμού στη χρήση και απόκτηση ουσίας — Ελευθερία
ήγεμονία βίου· αυτοκράτια ἐπί παντί· ἐξουσία τού καθ᾽ έαυτόν ἐν βίω·
άφειδία ἐν χρήσει καί ἐν κτήσει ουσίας[3]”.
O άνθρωπος οφείλει να εξαρτά την ευδαιμονία του από τον εαυτό του.
O άνθρωπος, ο οποίος έχει εξαρτήσει από τον εαυτό του όλους τους
συντελεστές, που οδηγούν εις την ευδαιμονία ή κοντά εις την ευδαιμονία,
και δεν αφήνει να ταλαντεύονται εις άλλους ανθρώπους, των οποίων η
ατυχία ή η δυστυχία κατ’ ανάγκη επηρεάζει και την ιδικήν του διάθεση,
αυτός είναι έτοιμος να ζήσει πολύ καλά, αυτός είναι ο σώφρον και αυτός
είναι ο ανδρείος και ο φρόνιμος.
Πάλαι γὰρ δὴ τὸ Μηδὲν ἄγαν λεγόμενον καλῶς δοκεῖ λέγεσθαι· τῷ γὰρ ὄντι
εὖ λέγεται. ὅτῳ γὰρ ἀνδρὶ εἰς ἑαυτὸν ἀνήρτηται πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν
φέροντα ἢ ἐγγὺς τούτου, καὶ μὴ ἐν ἄλλοις ἀνθρώποις αἰωρεῖται ἐξ ὧν ἢ εὖ
ἢ κακῶς πραξάντων πλανᾶσθαι ἠνάγ κασται καὶ τὰ ἐκείνου, τούτῳἄριστα
παρεσκεύασται ζῆν, οὗτός ἐστιν ὁ σώφρων καὶ οὗτος ὁ ἀνδρεῖος καὶ
φρόνιμος» λέγει ο Πλάτων στον «Μενέξενο, 247.e.5 - 248.a.4».

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Οδικός χάρτης για μια ομαλή βρετανική έξοδο
(Συνέχεια από σελίδα 2)

δεσμευτικούς κανονισμούς αυτής
της αγοράς, χωρίς να μετέχει στην
επεξεργασία τους, και θα έχει μια
ισχυρή οικονομική συμβολή.
Ένα άλλο σενάριο θα ήταν να
ακολουθήσει το παράδειγμα της
Ελβετίας. Όμως “είναι απίθανο η
Βρετανία να θελήσει να ακολουθήσει
αυτόν τον δρόμο”, κρίνει ο πρώην
επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας
του Συμβουλίου της ΕΕ ΖανΚλοντ Πιρίς, ο οποίος είναι σήμερα
σύμβουλος.
Σε μια μελέτη των σεναρίων στην
περίπτωση ενός Brexit, ο Ζαν-Κλοντ
Πιρίς αποκαλύπτει ότι η Ελβετία έχει
συνάψει περισσότερες από εκατό
τομεακές συμφωνίες με την ΕΕ,
αποκλείοντας τις υπηρεσίες, και ότι η
ΕΕ δεν είναι ικανοποιημένη σήμερα
με την σχέση της με τη Βέρνη.
Μεταξύ των άλλων επιλογών: η
σύναψη μιας συμφωνίας ελεύθερων
συναλλαγών με την ΕΕ, ή μιας
τελωνειακής ένωσης όπως με την
Τουρκία. Απουσία συμφωνίας, η
Βρετανία “θα γίνει απλώς από την
ημερομηνία της αποχώρησής της
ένα τρίτο κράτος απέναντι στην ΕΕ,
όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα”, παρατηρεί
ο Ζαν-Κλοντ Πιρίς.
Ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για
τους Βρετανούς στην ΕΕ;
Το Λονδίνο θα πρέπει να
διαπραγματευτεί
το
καθεστώς

για τους περίπου 2 εκατομμύρια
Βρετανούς πολίτες που ζουν ή
εργάζονται στην ΕΕ. Διακυβεύονται
πράγματι τα δικαιώματά τους
συνταξιοδότησης ή ακόμη η
πρόσβασή τους στις υπηρεσίες
υγείας στις 27 άλλες χώρες μέλη της
ΕΕ.
“Οι
πολίτες
του
Ηνωμένου
Βασιλείου που ζουν στο εξωτερικό,
μεταξύ των οποίων αυτοί που έχουν
συνταξιοδοτηθεί στην Ισπανία,
δεν θα μπορούν να θεωρούν ότι θα
υπάρχει εγγύηση για τα δικαιώματά
τους αυτά”, επισήμαινε η βρετανική
κυβέρνηση στη μελέτη της.
Επιπλέον κάθε δικαίωμα που θα
τίθεται για διαπραγμάτευση προς
όφελος των Βρετανών στις χώρες
της ΕΕ θα χορηγείται υπό τον όρο
της αμοιβαιότητας για τους πολίτες
της ΕΕ στη Βρετανία, σημείωνε
επίσης.
Στις Βρυξέλλες μεγάλη ανησυχία
επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων
δημόσιων λειτουργών που είναι
βρετανικής υπηκοότητας, ανησυχία
για το μέλλον τους. “Θα κάνω ό,τι
μπορώ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για να σας υποστηρίξω
και να σας βοηθήσω σε αυτήν την
δύσκολη διαδικασία”, προσπάθησε
να τους καθησυχάσει χθες ο ΖανΚλοντ Γιούνκερ σε εσωτερικό
ηλεκτρονικό μήνυμα που απέστειλε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ - ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Μία συμφωνία σύνδεσης με
το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία
θα αποτρέπει τυχόν «μιμητές»,
είναι το μυστικό σχέδιο του
Βερολίνου, για την επόμενη
ημέρα στην Ε.Ε., έπειτα από την
έξοδο της Βρετανίας από την
ευρωπαϊκή οικογένεια
Τις προηγούμενες ημέρες,
οι σύμβουλοι του Γερμανού
υπουργού Οικονομικών,
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
συνέταξαν ένα σχέδιο για
την περίπτωση εξόδου της
Βρετανίας από την Ε.Ε. με
τον τίτλο «Η γερμανική
στρατηγική σχετικά με το
Brexit». Το κείμενο, το
οποίο δημοσιοποιείται από
την εφημερίδα Handelsblatt,
σκιαγραφεί το πως θα δράσει η
γερμανική κυβέρνηση κατά τις
διαπραγματεύσεις εξόδου της
Βρετανίας.
Όπως προβλέπει το σχέδιο,
κατόπιν της συμφωνίας με
την Ε.Ε. θα προσφερθούν στη
Βρετανία «εποικοδομητικές
διαπραγματεύσεις εξόδου». Η
διετής μεταβατική περίοδος
είναι αρκετό διάστημα.
ώστε να γίνει η διαδικασία
συντεταγμένα. «Αυτό δίνει τον
χρόνο και δημιουργεί τη βάση
για τις διαπραγματεύσεις»,
όπως αναφέρεται. «Μετά
θα επιδιωχθεί ένα καθεστώς
συμφωνίας σύνδεσης με
το Ηνωμένο Βασίλειο». Η
Βρετανία θα γίνει δηλαδή ένας,
«συνδεδεμένος εταίρος».
Σύμφωνα με το σχέδιο ωστόσο,
δεν υπάρχει η πρόθεση να
ικανοποιηθεί το Λονδίνο «πάρα
πολύ», καθώς δεν θα επιτραπεί
«κανένας αυτοματισμός»
προκειμένου να έχει «πρόσβαση
στην ενιαία - εσωτερική αγορά
της Ε.Ε.». Εάν μπορούσε

Brexit: Σκληρή γραμμή από E.E. Λονδίνο: δεν υπάρχει λόγος βιασύνης

Καθώς ο αντίκτυπος από το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος παραμένει βαρύς
στην υφήλιο, Βρυξέλλες και Λονδίνο μοιάζουν να διαμορφώνουν τη στρατηγική τους.
Για την ακρίβεια, αυτό το πράττουν οι Βρυξέλλες καθώς στο Λονδίνο το αποτέλεσμα υπήρξε συντριπτικό για τα δύο
κραταιά κόμματα. Ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε την παραίτησή του και την παράδοση της Downing Street στο διάδοχο που θα επιλέξουν οι Συντηρητικοί μέχρι τον Οκτώβριο, την ίδια ώρα που αυξάνονται οι φωνές
για αποχώρηση του ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος βρίσκεται, επίσης, στην πλευρά των ηττημένων
του δημοψηφίσματος.
Οι Βρυξέλλες, πάλι, ήδη από νωρίς το πρωί έδειξαν τη βούλησή τους να κρατήσουν σκληρή γραμμή έναντι της
Μεγάλης Βρετανίας, σε μία προσπάθεια να στείλουν το μήνυμα ότι δεν είναι η Ένωση που πλήττεται από το
αποτέλεσμα. Και το έπραξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο καθώς στην κοινή ανακοίνωση των κ. Ζ.Κ. Γιούνκερ,
Ντ. Τουσκ, Μ. Σουλτς και του Ολλανδού Μ. Ρούτε δηλώνεται η πρόθεση της Ε.Ε. να δρομολογήσει τις διαδικασίες
διαζυγίου από τη Βρετανία το ταχύτερο δυνατό.
«Αναμένουμε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να υλοποιήσει στην πράξη, το ταχύτερο δυνατόν, αυτήν την
απόφαση του βρετανικού λαού, όσο οδυνηρή και αν είναι η σχετική διαδικασία. Κάθε καθυστέρηση θα παρατείνει
χωρίς λόγο την αβεβαιότητα» σημειώνεται στο κοινό ανακοινωθέν και προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης
προστίθεται: «Το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τη διαδικασία την οποία πρέπει να
ακολουθήσουμε σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε
έτοιμοι να δρομολογήσουμε ταχύτατα τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Παράλληλα, δηλώνεται ότι η ειδική συμφωνία που
επιτεύχθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο «δεν ισχύει πλέον και δεν θα υπάρξει νέα σχετική διαπραγμάτευση» ενώ
υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόδου, η Βρετανία θα αποτελεί... «τρίτη χώρα».
Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και οι αναφορές του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ καθώς είναι σαφές ότι η
υπόλοιπη Ευρώπη θέλει να κλείσει, το ταχύτερο, τη σχετική συζήτηση και, κυρίως, να δείξει ότι θα διαχειριστεί το
διαζύγιο από θέση ισχύος.

να απολαμβάνει στο μέλλον
εκτεταμένα πλεονεκτήματα,
χωρίς να είναι μέλος της
Ε.Ε., αυτό θα μπορούσε να
βρει μιμητές, αναφέρουν οι
συντάκτες του σχεδίου.
Η Ε.Ε. θα πρέπει «να αποφύγει
σε μελλοντική ρύθμιση των
σχέσεων, να δώσει τις λάθος
εντυπώσεις». Σύμφωνα με
το έγγραφο, η γερμανική
κυβέρνηση φοβάται «τάσεις
μιμητισμού» στη Γαλλία, την
Αυστρία, τη Φινλανδία, την
Ολλανδία και την Ουγγαρία. «Η
έκταση του φαινομένου αυτού
και οι κλιμακωτές συνέπειές του
θα εξαρτηθούν κατά κύριο λόγο
από τον τρόπο, με τον οποίο θα
αντιμετωπισθεί η Βρετανία».
Εν ολίγοις, «ελεύθερες
επιλογές» σε σχέση με την
ενιαία αγορά δεν είναι δυνατόν
να επιτραπούν στο Λονδίνο.
Επίσης, όπως προκύπτει από
το έγγραφο, η Καγκελάριος
Μέρκελ και ο υπουργός
Οικονομικών Σόιμπλε
φοβούνται ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Γαλλία και η Ιταλία
θα μπορούσαν «να αξιοποιήσουν
την ανάγκη της στιγμής για
περαιτέρω «ενοποίηση»,
ένα ενδεχόμενο το οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί
«προληπτικά».
Στο γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών θεωρούν

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στο Λονδίνο μοιάζουν να μην βιάζονται ή, όπως σημειώνουν διεθνή μέσα, να μην πιστεύουν
ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έδειξε... brexit. Το αποτέλεσμα έχει θέσει σε περιδίνηση το βρετανικό
πολιτικό σύστημα και, προφανώς, θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου το Λονδίνο να χαρτογραφήσει τα νερά στα οποία
μπήκε και να χαράξει τη νέα του πορεία.
Ο Ντ. Κάμερον δήλωσε ότι δεν θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία του άρθρου 50 αλλά θα αφήσει την ευθύνη στο
διάδοχό του στην πρωθυπουργία. Κι αν όσα είπε ο απερχόμενος βρετανός πρωθυπουργός μοιάζουν πολιτικά συνεπή,
διότι παρά τις μοιραίες επιλογές του επέμεινε στο remain, οι τόνοι που χρησιμοποίησε η ηγετική μορφή της καμπάνιας
εξόδου, ο Μπόρις Τζόνσον, προκάλεσαν αίσθηση.
«Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης» ανέφερε και επικαλούμενος τον Ντ. Κάμερον προσέθεσε ότι «δεν υπάρχει ανάγκη
να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 50». Ο μέχρι πρότινος Δήμαρχος του Λονδίνου και εκ των βασικών υποψηφίων
για τη διαδοχή του Ντ. Κάμερον επεδίωξε επίσης να πείσει ότι η, όπως είπε, «έξοδος της Βρετανίας από αυτό τον
υπερεθνικό οργανισμό» δεν σημαίνει ότι θα πάψει να είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη και δεν θα βυθιστεί στον
απομονωτισμό.
Θα έχει ενδιαφέρον εάν, τελικά, ο Μπ. Τζόνσον διαδεχτεί τον Ντ. Κάμερον και εάν θα είναι αυτός που θα κληθεί,

τελικά, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε.

ότι οι συγκεκριμένες
φωνές θα ενδυνάμωναν τις
ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις σ’
άλλες χώρες - και στην ίδια τη
Γερμανία.
Σύμφωνα πάντα με το
«μυστικό σχέδιο Σόιμπλε», το
Βερολίνο είναι διατεθειμένο να
συμφωνήσει στην εμβάθυνση
της Ευρωζώνης, εφόσον
γίνει αλλαγή των ευρωπαϊκών
συνθηκών ώστε να ενισχυθεί
ο έλεγχος της δημοσιονομικής
και οικονομικής πολιτικής των
χωρών - μελών. Μετά το Brexit
όμως, η Γερμανία δεν αναμένει
σε καμιά περίπτωση ότι «θα
υπάρξει μεγάλη συναίνεση
για περαιτέρω βήματα
εμβάθυνσης».
Πηγή : Kontranews.gr

Βρέθηκε το ένα μαύρο κουτί του μοιραίου
αεροσκάφους της EgyptAir
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/06/2016
|Εντοπίστηκε το ένα από τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου
της EgyptAir, το οποίο συνετρίβη στις 19 Μαΐου ανοικτά της
Αλεξάνδρειας.
Η πτήση MS804 της EgyptAir (με 66 άτομα) είχε απογειωθεί από
το Παρίσι για το Κάιρο τη νύχτα προς 19η Μαΐου και έπεσε στη
Μεσόγειο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ
λίγα λεπτά μετά την έξοδό του από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Όπως ανακοινώθηκε, το «κουτί» ήταν σε κακή κατάσταση, ωστόσο,
φαίνεται να «σώθηκε» η μνήμη, επομένως υπάρχουν ελπίδες ότι θα
πέσει επιτέλους φως στο τι προκάλεσε τη συντριβή του αεροπλάνου.
Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι σκάφος που συμμετείχε στις έρευνες
είχε εντοπίσει τα σημεία που βρίσκεται το «μεγαλύτερο τμήμα» των
συντριμμιών της μοιραίας πτήσης.
Πηγή: TA NEA

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ : Κώστα Καρατσίκη.

Τ

ο Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στο πραύλιο της Δημοτικής Ενότητας Καλυθιών το λαογραφικό
εργαστήρι Καλυθιών ¨Η Τερψιχόρη» που δημιουργήθηκε το 2011, παρουσίασε μια πλούσια
πολιτιστικής κληρονομιάς Μουσικοχορευτική Παράσταση με παραδοσιακούς μουσικούς, Χορωδίες
και 250 χορευτές από εφηβικά και ενήλικα τμήματα που για τρεις περίπου ώρες με χορούς απ’ όλη την
Ελλάδα και την Μικρά Ασία διασκέδασαν το κοινό ζωντανεύοντας την παράδοση.
Στην εκδήλωση εκτός από
το μεγάλο πλήθος από τους
χωριανούς και τουρίστες
παρευρέθηκαν οι Ιερείς της
περιοχής, o αντιπεριφερειάρχης
κ. Γιάννης Φλεβάρης ο οποίος
μετέφερε τον χαιρετισμό του
περιφερειάρχη, καλωσόρισε τους
επισκέπτες και ευχαρίστησε τα
παιδιά και τους διοργανωτές,
ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Καλυθιών κ. Μιχάλης Καφετζής
ανέφερε ότι είναι τιμή για για τον
τόπο τα μικρά παιδιά να φορούν παραδοσιακές στολές και να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς με τόση
μεγάλη αγάπη. Τα χορευτικά
τμήματα και τα τραγούδια από τις Χορωδίες μας ταξίδεψαν στα
νησιά του Αιγαίου, στη Θράκη,
στην Ηπειρο, Πόντο και Μικρά Ασία
Ο δημιουργός αυτής της
του συλλόγου κ. Αντώνης
Διοικητικού Συμβουλίου
Μετά από τις ομιλίες των
της τοπικής διοίκησης,
η εκδήλωση ξεκίνησε
με την ομιλία του
προέδρου κ. Αντώνη
Μελετίου που είχε
ως θέμα το
«Καλώς

εκδήλωσης είναι ο δραστήριος Πρόεδρος
Μελετίου και τα ενεργά μέλη του
«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ».
αντιπροσώπων

Ανταμωθήκαμε»
εκφράζοντας τις ευχαριστίες
στους χοροδιδασκάλους, τους
τα παιδιά, τους γονείς και την υποστήριξη
της κοινωνίας, για την διατήρηση της τοπικής
κληρονόμισαν από τους παλαιότερους. Αξίζει να αναφέρω
των δημιουργών αυτής της φανταστικής εκδήλωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν: Μελετίου Αντώνιος
Κική (Γραμματέας), Νικολός Αναστάσιος (Ταμίας),
(Β΄Φραμματέας), Κατεβαίνη Τσαμπίκα (Υπ. Εκ/
Διδάσκαλοι Συλόγου:
Χατζηαντώνη
Ματίνα,
Θοδωρής.
Οι
Μουσικοί:
(Σαντούρι,
Καβουσανάκης
(Νταούλι,
Κρουστά),
Τραγούδι),
Τσαμπούνα,
Συντέλεσαν
Χρήστος, Καφετζή
Μαρκέλα, Χασίλα

μουσικούς,
παράδοσης που
και τα ονόματα
(Πρόεδρος), Χαρινού
Σαββάκη Αναστασία
σεων).
Γιορδαμνή Μαρία,
Φωτεινή, Μάστορα
και Ανδρουλάκης

Ελιάμος Φώτης
Κρουστά),
Νίκος
Κρουστά), Καμπαστάνα Νατάσσα Κανονάκι), Μάστορα Ματίνα (τραγούδι,
Ντουμάνη Σμαράγδη (Λύρα, Τραγούδι), Ξεπαπαδάκης Αποστόλης (Λαούτο,
Ταυρίδης Γιώργος (Γκάιντα), Ταχραμάνης Στέργος (Ακορντεόν), Τσαντάνης Νίκος
Τραγούδι, Κλαρίνο) και Χαρινός Νίκος (Βιολί, Τραγούδι).
στην παράσταση οι : Βαραμπούτης Ανδρέας, Βεϊσάκης Νίκος, Γιαντζίδη Βέρα, Ιατρίδη Αναστασία, Κουκάκης
Νικολέτα, Στατιού Παναγιώτης, Νταμινέσκου
Μοσχούλα, και η Σωτρίλη Σοφία.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Με δικαστικές αγωγές θα διεκδικούν οι ιδιοκτήτες
από την Ιωάννα Μπαμπέτα

ΓΚΑΖΟΖΑ Α.Α.Α.
Συγγραφέας: Τζένη Κουτσοδημητροπούλου
Εικόνες: Φωτεινή Τίκκου
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Ο Μηνάς δεν ήταν ποτέ φίλος της
ανακύκλωσης. Μπορεί να είχε
ακούσει αυτή τη λέξη ή να την
είχε διαβάσει κάπου αλλά δεν είχε
δώσει και μεγάλη σημασία. Τη
μέρα όμως που η δασκάλα του, η
κυρία Έλλη, βάζει μια εργασία με
αυτό το θέμα, όλα αλλάζουν.
Η συγγραφέας με χιουμοριστικό
τρόπο και με ευφάνταστες
καταστάσεις εξηγεί στα παιδιά
πόσο σημαντική είναι η
ανακύκλωση. Όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, μπαταρίες, μπουκάλια,
κονσέρβες, αποκτούν φωνή. Τι να μας φωνάζει άραγε ένα μπουκάλι
γκαζόζας όταν το πετάμε σε έναν κοινό σκουπιδοντενεκέ; Κι αν
γινόταν ποτέ δικαστήριο ποια θα ήταν η ετυμηγορία για όλους όσους
αδιαφορούν για το περιβάλλον;
Εξαιρετικές οι εικόνες της Φωτεινής Τίκκου.
Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΧΡΩΜΑΤΟΥΣΑ
Συγγραφέας: Ελένη Μπετεινάκη
Εικόνες: Graham Hodgetts
Εκδόσεις: ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ
Η Χρωματούσα είναι μια μάγισσα που
αγαπά τα χρώματα. Και τα αγαπά τόσο
που τρυπώνει μέσα στα παραμύθια για
να τα κάνει πιο χρωματιστά. Όνειρό της
είναι να γίνει ζωγράφος και μοιάζει να
το έχει πραγματοποιήσει. Ποιος άλλος
εκτός από τη Χρωματούσα μπορεί
να βάφει τη φύση με χρώματα τόσο
ζωντανά και ταιριαστά;
Σε όλα τα παραμύθια υπάρχει κι ένας
κακός, έτσι και σ’ αυτό. Η Χρωματούσα
όμως είναι δυνατή. Δεν το βάζει κάτω.
Και στο τέλος, ζει καλά. Μαζί της κι
όλοι εμείς, σε έναν κόσμο χρωματιστό και φιλόξενο.
Ένα όμορφο παραμύθι από μια συγγραφέα ίδια με τη μάγισσα
Χρωματούσα, που με το μαγικό της πινέλο μαγεύει τις παιδικές
ψυχές.

ΠΟΙΗΜΑ

ακινήτων τα ανείσπρακτα φορολογητέα ενοίκια
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Μόνο δικαστικά με κατάθεση αγωγής κατά του μισθωτή
τους, θα πρέπει να κινηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, που
δεν εισέπραξαν μισθώματα κατά το έτος 2015, αν θέλουν να
απαλλαγούν από το φόρο που θα καταβάλουν στην Εφορία
από το έσοδο του μισθώματος.
Η μισθωτική αγωγή, θα πρέπει να συνταχθεί και να
κατατεθεί υποχρεωτικά από δικηγόρο προς το αρμόδιο
Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο του τόπου του ακινήτου,
ανάλογα με την καθ’υλην αρμοδιότητα που προσδιορίζεται
από το ποσό του μισθώματος.

Αφού κατατεθεί η αγωγή στο Δικαστήριο οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων τους θα πρέπει να
υποβάλουν στην Εφορία την αγωγή κατά των ενοικιαστών, περιλαμβάνοντάς την στην φορολογική τους
δήλωση. Όπως είπε ο κ. Αλεξιάδης “οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν τη φορολογική τους
δήλωση, πρέπει όμως πριν την καταθέσουν, όχι μετά, να πάνε σε δικηγόρο για να καταθέσουν αγωγή
για τα ανείσπρακτα ενοίκια, να πάνε στη εφορία για να καταθέσουν ένα καθαρό αντίγραφο της αγωγής
αυτής και αμέσως μετά να προχωρήσουν στην κατάθεση της φορολογικής δήλωσης».
Ερωτηθείς σχετικά με την συνεχιζόμενη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, απάντησε ότι
υπάρχει εξαίρεση των δικηγόρων για την κατάθεση αυτών των αγωγών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
“δεν απαιτείται άδεια των δικηγορικών συλλόγων για τη συγκεκριμένη ενέργεια”.
Αυτό φυσικά ισχύει τις τελευταίες μέρες που διευρύνθηκε το πλαίσιο κατάθεσης αγωγών εν μέσω
αποχής, ενώ το προηγούμενο διάστημα που το πλαίσιο αδειοδοτήσεων ήταν πολύ περιορισμένο, η
κατάθεση μισθωτικών αγωγών δεν αποτελούσε εξαίρεση.
Ανακοινώσεις τέτοιου είδους θα έπρεπε να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 μήνες πριν, ώστε οι ιδιοκτήτες των
ακινήτων, να έχουν το χρονικό περιθώριο να συμβουλευτούν δικηγόρο, να του αναθέσουν την σύνταξη
της αγωγής και ο δικηγόρος να έχει το χρόνο να χειριστεί την υπόθεση.
Δεδομένου ότι η προθεσμία κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2016, οι
ιδιοκτήτες που έχουν ανείσπρακτα υψηλά ενοίκια, θα πρέπει να βιαστούν, να συμβουλευτούν δικηγόρο
για την άμεση κατάθεση της αγωγής, διαφορετικά, δεν θα μπορούν να εκπέσουν την φορολόγηση των
εσόδων των ανείσπρακτων μισθωμάτων.
Υπενθυμίζω ότι μέχρι πρότινος δεν ήταν υποχρεωτική η κατάθεση και προσκόμιση μισθωτικής αγωγής
στην εφορία για να γίνει δεκτό το αίτημα περί απαλλαγής από τον συγκεκριμένο φόρο. Αρκούσε ακόμα
και υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ότι δεν εισέπραξε τα ενοίκια και δήλωση στο Ε2 ότι έχει κάνει
εκχώρηση στο Δημόσιο.
Θεωρώ ότι είναι άδικο και ιδιαίτερα ατυχές, να απαιτείται κατατεθειμένη μισθωτική αγωγή, όταν από
την αρχή του 2016 μέχρι και τον Ιούνιο, καμία αγωγή δεν μπορούσε να κατατεθεί λόγω αποχής των
δικηγόρων από τα καθήκοντά τους.
Τουλάχιστον για φέτος, δεδομένης της κατάστασης με την αποχή των δικηγόρων, θα έπρεπε να ισχύσει
ό,τι ίσχυε και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Εξάλλου, η σύνταξη και κατάθεση οποιασδήποτε αγωγής είναι ένα επιπλέον έξοδο για τον ιδιοκτήτη, ο
οποίος έχει ήδη απώλεια εισοδημάτων, από την μη είσπραξη των μισθωμάτων που προσδοκούσε.
Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950, 6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ
Άναψες
Άναψες το κερί και χάθηκες.
‘’Μαζί θα προσευχόμαστε ‘’είπες...
Αλλά δεν το κανες.
Μάλλον δεν βρήκες το θεό σου ακόμα.
Άναψες το κερί και το προσέχω.
Να καεί σαν την καρδιά μου.
Ολόκληρο.
Αλλιώς δεν έχει αξία η αγάπη.
Άναψες το κερί δίχως εικόνισμα
χωρίς λιβάνι
και πάνω στον πόνο μου
τάζω τα πάντα για χατήρι σου.
Άναψες το κερί και έφυγες.
Μα άναψες και μένα...
Για να φωτίζω τα βράδια σου,
τις σκέψεις σου
κι όλα τα βήματα που διάλεξες να κάνεις.
Χριστίνα Γαλιάνδρα Strada

Η αρχαία ελληνική τραγωδία και κωμωδία δοξάζει ακόμα τη σύγχρονη Ελλάδα και εντυπωσιάζει
το παγκόσμιο κοινό με τα αιώνια μηνύματα που μεταφέρει. Το θαυμαστό αυτό είδος τέχνης
γνώρισε την ακμή του την κλασική περίοδο,η εμφάνισή του όμως χάνεται στα βάθη της ελληνικής
ιστορίας,για τα οποία οι πηγές είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Οι Μεγαρείς γράφουν την πρώτη κωμωδία!
Ο πρώτος που φαίνεται ότι παρουσίασε ένα είδος πρωτογενούς σάτιρας και κωμωδίας ήταν ο
Σουσαρίων, περίπου το 600 π.Χ.
Εκείνη την περίοδο είχαν ξεσπάσει φοβερές ταραχές στα Μέγαρα, ανάμεσα στο φτωχό όχλο των
αγροτών και τους ολιγαρχικούς ευγενείς.
Γύρω στο 640π.Χ. ο όχλος ξεσηκώθηκε, έσφαξε τα ζώα των ευγενών και πολλούς από τους ίδιους
και εγκατέστησε κυβερνήτη το Θεαγένη. Γύρω στο 620 οι ευγενείς επανήλθαν, αλλά το 610 έγινε
άλλο ένα, βιαιότερο κίνημα των φτωχών.
Σύμφωνα με την ελεγεία του Μεγαρίτη ολιγαρχικού Θεόγνιδος, ο οποίος έφυγε κυνηγημένος
από την πόλη και εγκαταστάθηκε στη Θήβα, κατά τη δεύτερη επικράτηση της φτωχολογιάς, οι
πλούσιοι και οι αρχόντοι πάθανε μεγάλες συμφορές.
Δημεύτηκε η περιουσία τους, εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, ντύθηκαν με γιδοτόμαρα και
αναγκάστηκαν να κάνουν τους βοσκούς σε ζώα που παλιότερα ήταν δικά τους αλλά τώρα ανήκαν
στην πλέμπα, που είχε πάρει την εξουσία. Τους λοιδορούσαν και τους εξευτέλιζαν όπου τους
πετύχαιναν, στους δρόμους, στα χωράφια, στην αγορά.
Φαίνεται ότι αυτή η λοιδορία έγινε πιο συστηματικά και επαγγελματικά από το Σουσαρίωνα, για
να γεννηθεί έτσι η κωμωδία. Ο Σουσαρίων έφτιαχνε κείμενα και ποιήματα με τα οποία κορόιδευε
τους έκπτωτους ευγενείς και βωμολοχούσε εναντίον τους, κάνοντας το λαό να ξεκαρδίζεται με την
κατάντια των πρώην αφεντάδων τους.
Σύμφωνα με τον Μπέκερ, ο Σουσαρίων ήταν ο πρώτος που έδωσε τακτικό μετρικό τύπο στους
ιάμβους, οι οποίοι ήταν στα χνάρια των παλιών , φαλλικών λεγομένων, κωμωδιών. Δημιούργησε
μάλιστα και παράδοση, αφού την εποχή του Πεισίστρατου στην Αθήνα ξακουστοί κωμωδιογράφοι
ήταν οι Μεγαρίτες Μαίσων και Μύλλο

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ;
Αυτό ειναι το ερώτημα...
Οι εύκολες απαντήσεις είναι
πολλές.
Όλοι μπορούμε να βγάλουμε
την ουρά μας απέξω και να
υποδείξουμε κάποιον άλλον που
φταίει ή αντίθετα να φορτωθούμε
όλες τις ενοχές και ν΄αρχίσουμε
να αυτομαστιγωνόμαστε.
Όμως η ουσιαστική απάντηση
στο ερώτημα, δεν μπορεί να είναι
παρά μία. Ποιοι Έλληνες;
Οι Έλληνες σαν ένας λαός που
κατοικεί σ΄ένα συγκεκριμένο
χώρο ή μια κοινή συνισταμένη
που ενώνει ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους αλλά που
έχουν μια συγγενή αντίληψη των
όσων συμβαίνουν;
Αν λοιπόν εννοούμε τους
Έλληνες σαν κατοίκους ενός
συγκεκριμένου χώρου, αυτόματα
οδηγούμαστε στην απάντηση του
γιατί δεν γίνεται τίποτα.
Γιατί οι κάτοικοι αυτού του
τόπου μπορεί να έχουν τόσες
μεγάλες διαφορές μεταξύ τους,
ώστε να μην μπορούν να βρουν
κοινές συνισταμένες αντίστασης,
γιατί πολύ απλά δεν έχουν κοινές
αντιλήψεις.
Υπάρχει μια ατέλειωτη ποικιλία κατοίκων ενός τόπου
που είναι εγκλωβισμένοι σε
συγκεκριμένες ιδεολογίες, θρησκευτικές αντιλήψεις, οικονομικά συμφέροντα, προσωπικές
φιλοδοξίες, ιδιαίτερα προβλήματα στις μικρές φωλίτσες ο
καθένας.
Για να λειτουργήσει ένας λαός
σαν σύνολο απέναντι σε ένα
οποιονδήποτε εχθρό που θέλει
να σκλαβώσει τη πατρίδα του
ή ακόμα και να την αφανίσει,
πρέπει να έχει δημιουργήσει
μέσα του κάτι σημαντικότερο
από τα προσωπικά συμφέροντα
των επί μέρους μονάδων.
Να έχει ένα απόθεμα κοινών
συνισταμένων που είναι ιερές
αξίες, και τις οποίες δεν επιτρέπει
να παραβιάζει κανείς άσχετα
σε τι προσωπική κατάσταση
βρίσκεται.
Για να αγαπάει ένας λαός τη
πατρίδα του και να σέβεται
την ιστορία του και τους
προγόνους του, πρέπει να
υπάρχουν διδάγματα, αγαθά που
ξεφεύγουν από την σφαίρα της
καθημερινότητας, παραδόσεις,
χαρακτηριστικά και “συγγένειες”
που τις έχει διαφυλάξει σαν
“εθνική του ταυτότητα”.
Όμως υπάρχει κάτι τέτοιο;
Όχι.
Ο Έλληνας ειναι καταναλωτής
των
μεγάλων
αλυσίδων
σούπερ μάρκετ, των ριάλιτυ
της τηλεόρασης, ο συλλέκτης
διαφόρων γκάτζετ τελευταίας
τεχνολογίας, ο λάτρης της
ρόδας, της μάσας, της μοδάτης
ένδυσης, ο διψασμένος για
χρήμα και καλοπέραση, ο
αντιγραφέας τηλεπερσόνων, και
πρωταγωνιστών διαφημιστικών
σποτ. .
Ο μέσος Έλληνας δεν είναι με
ένα βιβλίο στο χέρι να μελετάει
αρχαίους φιλοσόφους, ούτε
φοράει τη φουστανέλα του
Κολοκοτρώνη, ούτε πολεμάει
στα βουνά της Πίνδου με
κρυοπαγήματα στα πόδια.
Ο μέσος Έλληνας αν χορεύει

ζεϊμπέκικο και τσιφτετέλια ενώ
οι συγγενείς του Ευρωπαίοι
χορεύουν ταραντέλες, βαλς
και καντρίλιες δεν σημαίνει
απολύτως τίποτα.
Το αν παρακολουθεί μετά
μανίας ένα χαζοκούτι που
έχει κι ελληνικούς υπότιτλους
ακριβές καρμπόν με τα υπόλοιπα
χαζοκούτια των εκτός συνόρων
κατοίκων το να λες “εμείς
είμαστε Έλληνες ρε” καταντάει
γραφικό.
Όταν οι άνθρωποι που έχεις
επιλέξει να σε κυβερνούν είναι
κλώνοι όλων των υπόλοιπων
κυβερνώντων στα άλλα κράτη,
όταν οι κατευθύνσεις που
μεγαλώνεις τα παιδιά σου είναι
κλωνοποιημένες κατευθύνσεις
των υπόλοιπων γονιών εκτός
συνόρων, όταν οι αξίες που έχεις
στη ζωή σου και η αντίληψή σου
για το κόσμο και για τον άνθρωπο
είναι καρμπόν με τις αντιλήψεις
ενός παγκόσμιου συστήματος,
με τι τρόπο δηλαδή αποδεικνύεις
την ιδιαίτερη ταυτότητα που
υποτίθεται πως έχεις;
Οι Έλληνες λοιπόν δεν
αντιδρούν γιατί πολύ απλά δεν
μπορούν να βρουν κάτι για το
οποίο να πολεμήσουν, τόσο
ισχυρό, τόσο σπουδαίο, ώστε
να θυσιάσουν την προσωπική
τους ασφάλεια ο καθένας, τη
φωλίτσα του για ένα μεγάλο
ιδανικό.

Αυτοί που δεν αντιδρούν λοιπόν
δεν είναι οι Έλληνες αλλά οι
κλώνοι του δυτικού μοντέλου
ζωής, οι εγκλωβισμένοι στα
ίδια αδιέξοδα, στους ίδιους
εφιάλτες με τους κατακτητές
τους.
Και το κάνουν πολύ εύκολα γιατί
η πλειοψηφία των κατοίκων
αυτού του τόπου έχει ξεχάσει
ποιοι είναι και τι δύναμη έχουν.
Είναι τυχαίο που οι Έλληνες
διασκορπισμένοι σε όλη την
ανθρωπότητα εκτός συνόρων,
μπορούν και κάνουν θαύματα;;;
Απλά εμείς το έχουμε ξεχάσει
κι έχουμε δεχτεί αδιαμαρτύρητα
τη μετατροπή μας σε ανδρείκελα
μιας παγκόσμιας παράνοιας.
Κανένας κομματικός μηχανισμός
δεν ήταν πατριωτικός στην
Ελλάδα ποτέ, καμιά κυβέρνηση
δεν λειτούργησε με γνώμονα
το συμφέρον του τόπου και του
λαού. Όλα ξενόφερτα ήταν και
είναι.
Προσαρμοσμένα στα διεθνή πρότυπα με σκοπό να προσαρμόσουν
και όλους τους κατοίκους σ΄αυτά.
Κατοίκους που τρέχουν στα
σούπερ μάρκετ ν΄αγοράσουν
λεμόνια από την Αργεντινή,
φιστίκια αιγίνης από τη Τουρκία
και λάδι από τη Γερμανία!
Βήμα βήμα και με πολύ μεθοδευμένες κινήσεις ο νότος της
Ευρώπης αλώθηκε.

Γιατί δεν έχουμε κάτι τόσο
δυνατό ώστε να είναι από μόνο
του όπλο που κανείς δεν μπορεί
να νικήσει.

Κι οι λαοί μας πρέπει να
νοιώσουν ένοχοι, τιποτένιοι,
ανάξιοι να διεκδικήσουν πίσω
την ιστορία τους.

Δεν έχουμε κοινή αντίληψη
μιας εθνικής ταυτότητας που
είναι φτιαγμένη όχι από λόγια
αλλά από έργα που οι άλλοι θα
επιθυμήσουν να αντιγράψουν κι
όχι να καταστρέψουν.
Δεν έχουμε να παρουσιάσουμε
ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά
και να απειλήσουμε όποιος διαταράξει την ελληνικότητά μας,
γιατί πολύ απλά δεν έχουμε
ελληνικότητα.

Όλα μελετημένα στη παραμικρή
λεπτομέρεια.
Με ποιο τρόπο έγινε αυτή η
άλωση;

Είμαστε πρόχειρα αντίγραφα
των υπόλοιπων που θεωρούμε
ξένους.
Μια
διαφορετική
πρόταση
απεγκλωβισμού των ανθρώπων
από τη παγκόσμια φυλακή τους.

Με χαρά όμως πίσω από όλο αυτό
το σκοτεινό τοπίο βλέπω, πως τα
πράγματα δεν είναι τόσο βολικά
για όσους τα έχουν σχεδιάσει.
Ξεπετάγονται σιγά σιγά διάφοροι
ναυαγοί και φτιάχνουν σχεδίες
για την επιστροφή στη πατρίδα.
Βλέπουμε ανάμεσα στους υπερβολικά κοιμισμένους πολίτες να
ξεπετάγονται νέοι άνθρωποι που
είναι υπερβολικά αφυπνισμένοι.
Δεν έχει σημασία ο αριθμός.
Το ότι συμβαίνει έχει σημασία.
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Letter to the Editor - Open Letter to B.C. Premier Christy Clark
Jason Anson <jasonansoncanada@gmail.com>
		
Dear Honourable Premier Christy Clark,
As a Small Business Person With Disabilities on the Ministry of
Social Development & Social Innovation “Self-Employment Program” (SEP) I need the Minister of Small Business and Red Tape
Reduction to Cut The Red Tape - like she does in the name of big
business- in order for me to have a fair chance of success to move off
this “needs based” public “service of last resort”.
However, the current Minister Coralee Oakes is also the previous
Minister of Community, Sport and Cultural Development that ignored my pleas for help at a critical time of my life. Instead, her staff
created a “file” on me while they oversaw the public spending of a
minimum of $70,000 taxpayers dollars to beat me up over two BC
Human Rights Tribunals (#13461 and #13412) which ended June 2,
2016.
Now Minister Michelle Stilwell has assigned your Lawyers using
taxpayers dollars, to undermine a self-represented person (with a
permanent mental health disorder) who is trying to have the red tape
removed - which has resulted in a third BC Human Rights Tribunal
complaint #14420. Your publicly funded lawyers, are trying to have
the case dismissed. I wonder if you make ‘Big Business’ fight so
hard to remove the red tape in their industry, as you do with those
that are disabled?
Kind Regards,
Jason Anson

Dear Editor:
MY THOUGHT OF THE DAY: EU-IN or OUT?
If there is one thing that really gets me its political hypocrisy. On
June 23, the British people will decide the fate of their country and
vote in a Referendum to either remain IN or get OUT of the EU. It
would be the most important decision they would ever make! Will
the final result change people’s lives? Very doubtful! Things may
change but for most people it would make no difference at all – just
like changing one government with another!
The outcome of this Referendum cannot be underestimated but there
are greater stakes at hand. If the UK chooses OUT it may trigger the
ultimate break up of the EU institution and that’s precisely what the
EU establishment is afraid of the domino effect on others. Millions
are being spend by the banks, the EU and global multinationals anxious to convince the public with misinformation and scaring tactics.
If Britain decides to get out, the US/EU-inspired secretive Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) would also be put in
jeopardy and that would not do! Even ex-Prime Ministers are on the
bandwagon hired by the EU preaching doom and gloom with dire
consequences if Britain gets out.
What is ironic and most hypocritical, the President of Cyprus Mr.
Nicos Anastasiades has also climbed on the same bandwagon
and joined the IN campaign frenzy. He has given an interview on
London’s LGR radio urging all Cypriots living in the UK to vote in
favour for Britain to remain in the EU.
How can a foreign President justify urging British-Cypriots take a
political stand on such a crucial issue when his own government
does not allow those same Cypriots and Refugees in Diaspora to
vote in a Referendum on the proposed Bi-Zonal, Bi-Communal
Federation (BBF) in Cyprus? If that is not hypocrisy I don’t know
what it is.
In my opinion the UK will be better off leaving the EU. A few years
back, I have published a two-year study on the subject and most of
my predictions about Cyprus’s EU relationship have been realized to
the letter.
Britain should regain back its sovereignty and once OUT, it would
then start to govern the country for its own people like it did for
hundreds of years before it was duped by petty-politicians to join
this failed undemocratic and unaccountable EU Institution. Brexit
it’s the right thing to do! A Cyprexit in the future would also not be a
bad thing either!
Andreas C Chrysafis
June 10, 2016
Author/ Writer/ Artist
www.facebook.com/ACChrysafisAuthor
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Η γιόγκα κάνει καλό στη μνήμη
Ενα συστηματικό πρόγραμμα μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τα συμπτώματα της
ήπιας νοητικής διαταραχής, η οποία συχνά προηγείται της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων
μορφών άνοιας
Δημοσίευση: 16-6-2016,
Ενα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γιόγκα και διαλογισμού μπορεί να ενισχύει τις νοητικές
δεξιότητες και να αποτρέπει την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών λόγω ηλικίας αναφέρουν
αμερικανοί επιστήμονες.
Σε μικρή μελέτη με 25 εθελοντές ηλικίας άνω των 55 ετών ανακάλυψαν ότι μέσα σε τρεις
μήνες το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τα συμπτώματα της ήπιας
νοητικής διαταραχής, η οποία συχνά προηγείται της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών
άνοιας.
Μάλιστα ο συνδυασμός γιόγκα και διαλογισμού φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματικός απ’ ό,τι
οι κλασικές ασκήσεις τόνωσης του εγκεφάλου, όπως τα παζλ, τα σταυρόλεξα και τα παιχνίδια
στον υπολογιστή γράφουν οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος
Αντζελες (UCLA) στην επιθεώρηση «Journal of Alzheimer’s Disease».
Οπως εξηγούν, η μελέτη τους είναι η πρώτη που συνέκρινε τις επιδράσεις των δύο μεθόδων,
αξιολογώντας όχι μόνο τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων αλλά και τη δραστηριότητα του
εγκεφάλου τους.
Το συμπέρασμά τους ήταν ότι «η εξάσκηση της μνήμης είναι εφάμιλλη με τον συνδυασμό
γιόγκα - διαλογισμού σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της μνήμης, αλλά η γιόγκα παρέχει πρόσθετα
οφέλη αφού βελτιώνει την ψυχική διάθεση, καταπολεμά το άγχος και ενισχύει τις δεξιότητες
αντιμετώπισης και την ανθεκτικότητα στο στρες» δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια δρ Ελεν
Λαβρέτσκι, καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχιατρικής του UCLA.
Οι περισσότεροι από εμάς που περνάμε τα 40 μας χρόνια συνειδητοποιούμε σιγά σιγά ότι η
μνήμη μας δεν είναι όπως παλιά, αφού οικεία ονόματα και λέξεις εύκολα διαφεύγουν από το
μυαλό μας και τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού αποκτούν την κακιά συνήθεια να
χάνονται σε μέρη στα οποία είναι αδύνατον να τα τοποθετήσαμε εμείς.
Αυτού του είδους οι αδυναμίες του νου μοιάζουν αναπόφευκτες καθώς μεγαλώνουμε, αλλά
είναι καλά τεκμηριωμένο πως αυτή η ήπια νοητική διαταραχή αυξάνει κατά 2,5 φορές τον
κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.
Τα καλά νέα είναι πως ολοένα περισσότερες μελέτες υποδηλώνουν ότι μπορούμε να την
αναχαιτίσουμε εάν φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον τρόπο ζωής μας.
Η μελέτη
Οι εθελοντές της παρούσας μελέτης χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Οι 14 ακολουθούσαν ένα
πρόγραμμα που αποτελείτο από γιόγκα μία φορά την εβδομάδα επί 20 λεπτά και καθημερινό
διαλογισμό στο σπίτι επί 20 λεπτά. Οι υπόλοιποι 11 έκαναν καθημερινά στο σπίτι ασκήσεις
μνήμης επί 20 λεπτά.
Οι βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν στη συμπεριφορά τους αντικατοπτρίζονταν και στις
λειτουργικές μαγνητικές τομογραφίες (fMRI) του εγκεφάλου τους, οι οποίες έδειξαν ότι η
δραστηριότητά του είχε βελτιωθεί σε όλους, αλλά η διαφορά ήταν πολύ πιο έντονη σε όσους
έκαναν γιόγκα και διαλογισμό.
«Εάν κάποιος επιθυμεί να βελτιώσει τη μνήμη του ή να μειώσει τον κίνδυνο απώλειάς της
ή να ελαττώσει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας ένα πρόγραμμα συστηματικής γιόγκα και
διαλογισμού μπορεί να είναι μια απλή και ασφαλής λύση» κατέληξε η δρ Λαβρέτσκι.
Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία

Διατροφή

Καρκίνος προστάτη: Λίγα καρύδια την ημέρα
ίσως βελτιώνουν την πρόγνωση
Δημοσίευση: 18-6-2016,
Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα
Οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη οι οποίοι τρώνε συστηματικά
λίγα καρύδια μπορεί να διατρέχουν μειωμένο κίνδυνο θανάτου από
τη νόσο, αναφέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.
Σε μελέτη που πραγματοποίησαν με 6.810 πάσχοντες από τη
νόσο διαπίστωσαν πως 30 γραμμάρια καρύδια, πέντε φορές την
εβδομάδα, σχετίζονται με μείωση κατά 34% του κινδύνου αυτού.
Ωστόσο δεν βρήκαν στοιχεία ότι η κατανάλωση των ξηρών καρπών
μπορεί να δράσει προληπτικά και να μειώσει τις πιθανότητες
εκδηλώσεως της νόσου.
Ο καρκίνος του προστάτη είναι το πιο συχνό νεόπλασμα στους
άνδρες. Η Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου (ACS) εκτιμά ότι κάθε
άνδρας έχει μία στις επτά πιθανότητες να τον εκδηλώσει κάποια
στιγμή στη ζωή του, αλλά μία στις 39 να πεθάνει από αυτόν αφού
σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για ελάχιστα επιθετικούς, βραδέως
εξελισσόμενους όγκους.
Προγενέστερες μελέτες έχουν υποδηλώσει ότι η υγιεινή διατροφή
και το φυσιολογικό σωματικό βάρος μπορεί να δράσουν
προστατευτικά εναντίον του.
Στην παρούσα μελέτη, που δημοσιεύεται στην «Βρετανική
Επιθεώρηση Καρκίνου» (BJC), οι ερευνητές του Χάρβαρντ
παρακολούθησαν επί 26 χρόνια την πορεία της υγείας 47.299
ανδρών.
Έως το τέλος της περιόδου παρακολούθησης, οι 6.810 είχαν
εκδηλώσει καρκίνο του προστάτη.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, η θνησιμότητα μεταξύ όσων συνήθιζαν
να τρώνε καρύδια ήταν μειωμένη κατά το ένα τρίτο, σε σύγκριση με
τους εθελοντές που δεν έτρωγαν ξηρούς καρπούς.
Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι «παρότι τα καρύδια δεν φαίνεται να
σχετίζονται με τη διάγνωση του καρκίνου, μπορεί να βελτιώνουν την
επιβίωση των ασθενών», γράφουν οι ερευνητές στο άρθρο τους.
Τα καρύδια είναι πλούσια σε τοκοφερόλη, ένα είδος βιταμίνης Ε το
οποίο σε μικρές δόσεις φαίνεται ότι ασκεί αντικαρκινική δράση.
Πηγή : Web Only

Εφαρμογή για τα smartphones που προειδοποιεί για
τον κίνδυνο τρομοκρατικής
επίθεσης εγκαινιάζει η Γαλλία
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/06/2016 10:36 |
Η γαλλική κυβέρνηση εγκαινιάζει από σήμερα και εν όψει του Euro 2016
μία νέα εφαρμογή για τα smartphones που προειδοποιεί το κοινό για τον
κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης
«Alerte attentat» (Προσοχή Επίθεση) στην οθόνη του κινητού: η γαλλική
κυβέρνηση εγκαινιάζει από σήμερα και εν όψει του Euro 2016 μία νέα
εφαρμογή για τα smartphones που προειδοποιεί το κοινό για τον κίνδυνο
τρομοκρατικής επίθεσης.
Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν διαθέσιμη στα γαλλικά και τα αγγλικά,
ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών και επιτρέπει στον χρήστη του να
λάβει προειδοποίηση «σε περίπτωση υποψίας τρομοκρατικής επίθεσης ή
ενός γεγονότος εξαιρετικού χαρακτήρα» στον τόπο όπου συμβαίνει και όπου
βρίσκεται ο κάτοχος του κινητού.
Η εφαρμογή περιλαμβάνει πρόβλεψη για οκτώ γεωγραφικές ζώνες, για την
περίπτωση που ο κάτοχος του κινητού ανησυχεί για άλλα πρόσωπα του
περιβάλλοντός του.
Εκτός του σήματος συναγερμού, η εφαρμογή στέλνει οδηγίες συμπεριφοράς
ανάλογα με το είδος του κινδύνου.
Η υιοθέτηση αυτής της εφαρμογής αποφασίστηκε με βάση την εμπειρία των
επιθέσεων του Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι και είχε ανακοινωθεί από τον
πρωθυπουργό Μανουέλ Βαλς. Η διοργάνωση του Euro 2016 ορίσθηκε ως
χρονικό σημείο εκκίνησής της.
Σκοπός της γαλλικής κυβέρνησης είναι κάθε χρήστης να είναι ο
«πρεσβευτής» της για να διαδώσει το μήνυμα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η εφαρμογή προβλέπει ότι η προειδοποίηση θα αποστέλλεται
στα smartphones σε διάστημα μικρότερο των 15 λεπτών από το αρχικό σήμα
συναγερμού των τοπικών κρατικών αρχών.
«Το σήμα μας επιτρέπει να ειδοποιήσουμε γρήγορα τον πληθυσμό και
να του δώσουμε τις πληροφορίες που έχουμε», διευκρίνισε ο υπουργός
Εσωτερικών.

Για να θυμόμαστε - Η Μάχη του Κιλκίς
19-21 Ιουνίου, 1913
(Συνέχεια από σελίδα 4)

πένθος». Ἔβγαλε τό πηλήκιόν
του, ἔκαμε τόν σταυρό του,
ἐδάκρυσεν καί ἐτράβηξεν μπροστά
μέ περισσοτέραν ὁρμήν. Ἐκεῖ
παρακάτω στή Τζουμαγιά, στό
ὑψόμετρο 1378, τόν περίμενε κι’
αὐτόν ὁ Χάρος».
Ἕνα ἐξαιρετικό βιβλίο, πραγματικός
θησαυρός, πού ἀναφέρεται στή
μάχη τοῦ Κιλκίς εἶναι τοῦ π.
Δημητρίου Καλλίμαχου, ἐθελοντή
ἱεροκήρυκος τῆς Ἐ’ Μεραρχίας.
Ὁ Καλλίμαχος παρακολουθεῖ ἐκ
τοῦ σύνεγγυς τήν μάχη παίρνει
μέρος σ’ αὐτήν, ἐμψυχώνει τούς
στρατιῶτες, παρηγορεῖ τούς
πληγωμένους καί ἀναλαμβάνει,
πολλές φορές, τό βαρύ καθῆκον τῆς
ταφῆς τῶν νεκρῶν πολεμιστῶν. Τό
1942, ἐξέδωσε στή Νέα Ὑόρκη τίς
ἐμπειρίες του, σέ βιβλίο μέ τίτλο:
«Ἀθάνατη Ἑλλάς» Ἀπό τό ἔξοχο
αὐτό πόνημα, ἀποσποῦμε κάποιες
σελίδες του, στίς ὁποῖες μοσχοβολᾶ
ἡ πίστη καί ἡ φιλοπατρία τοῦ
στρατοῦ μας. Στήν μακραίωνη
ἱστορία μας πάντοτε τό Γένος
ἀγωνίζεται «ὑπέρ πίστεως καί
πατρίδος» καί ματαιοπονοῦν ὅσοι
θέλουν νά χωρίσουν τά δύο αὐτά
«ριζιμιά λιθάρια» τοῦ ἱστορικοῦ
μας βίου. Ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων
ἡ φωνή τοῦ Μακρυγιάννη μᾶς
κανοναρχεῖ:
«Ἡ πατρίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου
καί ἡ θρησκεία εἶναι τό πᾶν…
Καί τότε λέγονται ἔθνη, ὅταν
εἶναι στολισμένα μέ πατριωτικά
αἰσθήματα· τό ἐναντίον λέγονται
παλιόμαθες τῶν ἐθνῶν καί βάρος
τῆς γης.»
Περιγράφει ὁ Καλλίμαχος τόν
θάνατο τοῦ ἥρωα Καμάρα, τήν
στιγμή πού τραυματίζεται, μπροστά
καί ὄρθιος, θανάσιμα:
«Γονατίζει ὁ εὐγενικός
συνταγματάρχης καί μέ τό λάμπον
ξίφος του ἀκόμη εἰς τά χέρια
ἀπευθύνει τόν τελευταῖον πρός τούς
ἄνδρας του χαιρετισμόν:
Θάρρος παιδιά, θάρρος, γενναῖοι
μου!
Τό αἷμα τρέχει κρουνηδόν ἀπό τό
τραῦμα καί ο Καμάρας σωριάζεται:
Πονῶ, πονῶ πολύ, καίομαι…
Ὅταν μετεφέρετο πρός τά
χειρουργεῖα, ἀτενίσας διά
τελευταίαν φοράν τούς ἄνδρας του
ἐδάκρυσε καί εἶπε:
Ἄχ, πού σ’ ἀφήνω, σύνταγμά μου.
Σᾶς χαιρετῶ, καλά μου παλληκάρια,
καί μέ τήν εὐχήν μου ὅλοι ἐμπρός
νά δοξάσετε τήν τιμημένη μας
πατρίδα!
Καί τώρα ζῆ εἰς τήν ἀθανασίαν ὁ
ἀλησμόνητος Καμάρας μας, ἰδεώδης
τῦπος ἀνθρώπου καί στρατιώτου,
ἐπιβαλλόμενος μᾶλλον μέ τήν
ἀπέραντον καλοκαγαθίαν τοῦ
πατρός, παρά μέ τήν συνηθισμένην
τραχύτητα τοῦ στρατιωτικοῦ.
Εὐσεβής, φιλεύσπλαχνος,
ἀγαθώτατος, εὐθύς καί εἰλικρινής
καί πράος, ἠδύνατο νά εἶναι καί
ἰδεώδης τύπος λειτουργοῦ τοῦ
Ὑψίστου. Εἰς τά Βοδενά, ὅπου
ἔμεινεν ἐπί μήνας τό σύνταγμά του,
ἔγινεν ἱεροφάντης τῆς Ἑλληνικῆς
Ἰδέας, προσηλυτίζων τά ἑτερογενῆ
στοιχεῖα μέ μέσα ἀνθρωπιστικά.
Καί ὅταν προυκάλει χορούς καί
διασκεδάσεις καί ἐορτᾶς καί ὅταν
συνωμίλει μειλίχιος στρατιώτης,
πάντοτε ἐν εἶχεν ἰδεῶδες, πῶς
νά ἐμπεδώση τήν πεποίθησιν εἰς
τήν ἐκπολιτιστικήν ἀποστολήν
τῆς Ἑλληνικῆς διοικήσεως. Ὅταν
ἔφυγεν ἀπό τά Βοδενά, δέν ἔμεινε
κανείς ἀδάκρυτος πάσης φυλῆς καί
θρησκείας.
Αὐτός ἦτο ὁ Καμάρας, ὁ
πρωτομάρτυς τῆς γιγαντομαχίας τοῦ
Κιλκίς. (σελ. 71)»
Συγκινητικότατες ὅμως εἶναι καί οἱ
ἀναφορές στούς ἁπλούς στρατιῶτες.
Ἔδειξε ἀπαράμιλλο ἡρωισμό ὁ
Ἕλληνας στρατιώτης στήν μάχη τοῦ
Κιλκίς. Ἦθος ὀρθόδοξο καί ἀγάπη
ἄδολη καί ἀπρασάλευτη προς την
πατρίδα εἶναι οἱ δύο ὀδοδεῖκτες
πού τόν ὁδηγοῦν στά «κρημνά τῆς

ἀρετῆς».
Διαβάζουμε στήν σελίδα 165:
«Εἶδα ματωμένο γράμμα
νεκροῦ· τό ἐπῆρα καί ἀνέγνωσα:
(παρατίθεται ὅπως το ἔγραψε ο
ἡρωικός μαχητής)
«Ἦνε τόρα δυό μέρες Ἀγαπημένη
μου Βασιληκούλα, πού κάμωμε
πόλεμο μέ αὐτά τά παληόσκυλα·
μᾶς βαροῦνε πολί μί οὐβίδες·
χαθήκανε πουλᾶ πεδιά θκάμας·
πάγ κι’ ἡ Γιανςμας τὸν πῆρε
οὐβίδα τοῦ κεφάλτ. Τόρα
περιμένομ σέ μιά ρεματιά νά
ξαπουστάσουμ λιγουλάκι κι σί
γράφο. Βασιληκούλα σί χάνο
γιά τή Πατρίδα· αὐτό τό χουριό
πού θέλουμ νά πάρουμ τού λέν
Κιλκίδα κέ λέν πὼς τό μουσχάρη
θά πλέξ στό ἔμα· ἔχο ἕνα ἔστημα
πώς κεγῶ θά πάγο νά φάγο
κούμαρα νά βρό τόν παπούλημ
ἀλά νά μή κλάψσ Βασιληκούλαμ·
ἅμα ἦνε γιά τί Πατρίδα δάκρια
δέν ἐχ’ κλάματα μοναχά γιά ὅσοι
ψοφοῦν στό στρόμα· θημᾶμε τί
ἔλεγε κι Μῆτρος τοῦ Παπούλ
γιά τσεγναίκες τό παλιό κερό
στή Σπάρτ: ἡ τάς ἡ ἐπιτᾶς.
Κλάματα δέ θέλο· ντροπῆς
πράματα νά σκοῦζτε γιά μᾶς ἐδό
τσβουλγαροχτόν, ἐγκδιτάδες ντίπ
κι γιά οὖλες τσατιμίες πού πράξαν
σταδέλφια μας Μακεδόνοι. Μόνο
ἕνα κερί στήν ἅγια Παρασκεβί
φτάνι· γιά διαθήκ ἴνε τά πεδάκιά
μας· ἅμα μιγαλόσν νά πᾶν κιφτά
στόν πόλεμο, στή Πόλ μί τόν
Βουλγαροχτόνο βασιληά μας νά
μνιμονεύσν τόν τάφουν μί ἔμα.
Σί φιλό Βασιληκούλαμ πολύ· γιά
χαρά γιά τή Πατρίδα. Ἁπτό ρέμα
Κιλκίδας Ἀντρέας».
Μεγαλειώδης ὕμνος ἀγωνιστού τῆς
νέας μας ἐποποιίας. Ἀπό τό γράμμα
αὐτό τοῦ ἁπλοϊκοῦ ὀρεσιβίου
σπαρταρίζει θυσία τοῦ ἀθανάτου
μαχητοῦ, ὅστις βαδίζει εἰς τόν
θάνατον ὡς νυμφίος καί ἀπαγορεύει
τά δάκρυα, ἐνθυμίζων τήν ἡρωικήν
καρτερίαν τῶν Σπαρτιατίδων εἰς τήν
ἁπλοϊκήν σύντροφον τῆς ζωῆς του».
Εἶναι γνωστό πώς ἡ μάχη διεξήχθη
ἐν μέσω φοβεροῦ καύσωνος
(περίπου 40 βαθμούς Κελσίου).
Τά σιταροχώραφα τοῦ κάμπου
του Κιλκίς, ἐξαιτίας τῶν ὀβίδων
πῆραν φωτιά. Πολλοί βαριά
τραυματισμένοι στρατιῶτες, μή
μπορώντας νά μετακινηθοῦν,
κάηκαν ζωντανοί…
Ἄλλο ἡρωικό παράδειγμα
αὐταπάρνησης καί ἀνδρείας στή
σελίδα 76:
«Στρατιώτης τοῦ 22ου
ἐτραυματίσθη εἰς τόν βραχίονα.
Τυχηρός ἤσουνα, συνάδελφε, πού
πῆρες τό παράσημο, τοῦ λέγει ὁ
παραπλεύρως του, αἶντε τράβα
τώρα στό χειρουργεῖο…
Τί ἔκανε, λέει; Μέ μία τσουγκρανιά
νά φύγω; Τό παληοτόμαρό μου
βαστάει ἀκόμα· ἔχω νά φάγω καί
ἄλλους ἀπ’ αὐτούς τούς ἄτιμους πού
σφάξανε γυναικόπαιδα!
Καί συνεχίζει τόν ἀγώνα.
Παίρνει δεύτερο βόλι καί
ἐξακολουθεῖ νά μάχεται καί τό
δεύτερον τραῦμα γίνεται τρίτον καί
ἕπεται συνέχεια… Καί ὅταν πλέον ἡ
δυνατή αἱμορραγία τόν ἀναγκάζη νά
πέση κάτω, οἱ τραυματοφορεῖς, ὅταν
ἐπλησίασαν νά τόν παραλάβουν,
ἐπέδσεαν ἐν ὄλω ἑπτά τραύματα!
Καί παρεπονεῖτο ὁ Ρουμελιώτης
στρατιώτης, διότι δέν ἦτο δυνατόν
πλέον νά συνεχίση τόν ἀγώνα του.
Μωρ’ δέν μποροῦσε νά εἶχα κι’
ἄλλο παληοτόμαρο, νά βγάλω αὐτό
τό τρυπημένο καί νά τό βάλω τό
καινούργιο!»
Μία τελευταία μαρτυρία ἀπό τό
τέλος τῆς μάχης. Ὁ Ἕλληνας
στρατιώτης ἔχει συνείδηση τῆς
ἀποστολῆς:
«Ὤ τριακόσιοι, σηκωθεῖτε
Καί ξανάλθετε σ’ εμᾶς
Τα παιδιά σας θελ’ ἰδῆτε
Πόσο μοιάζουνε μέ σᾶς»
έψαλλε ὁ ἐθνικός μας ποιητής. Καί
ὁ μαχητής τοῦ Κιλκίς ἀπό τό ἴδιο

χρέος ἐμφορεῖται. Σηκώνει στίς
πλάτες τοῦ τήν ἱστορία τοῦ Γένους
καί «ντροπή νά ντροπιασθεῖ».
«Μετά τήν μάχην ἐγύρισα νά
μεταβῶ πρός τά χειρουργεῖα, νά
παρακολουθήσω τόν βουβόν πόνον
τῶν ἡρώων. Ἤθελα νά ἐπισκοπήσω
συγχρόνως τήν ἀκτίνα, ὅπου
διεδραματίζετο πρό ὀλίγου ἀκόμη
μία ἀπό τάς ἀγριωτέρας πολεμικᾶς
τραγωδίας τῶν νεωτέρων χρόνων.
Ἐνδιαφερόμην νά ὑπολογίσω τόν
ἀριθμόν τῶν εὐγενῶν θυμάτων, διά
τούς ὁποίους ἤμην ὑποχρεωμένος
νά μεριμνήσω πρός ταφήν καί
τέλεσιν τῶν νομίμων.
Ὁ ἀπέραντος χῶρος τοῦ
θεάτρου τῆς μάχης ὠμοίαζε
πρός μακελλεῖον. Καί ὅταν
ἀντίκρυσα τήν φρικιαστικήν
εἰκόνα καμμένων σπαρτῶν καί
ψημένων σωμάτων καί εἶδα
σκοτωμένους μέ τήν λόγχην στά
χέρια καί μέ ἀποκρυσταλλωμένην
εἰς τό πρόσωπον τήν ψυχολογίαν
της ὁρμῆς καί τῆς χαλυβδίνης
ἀποφασιστικότητος, ἐδάγκασα
ἀσυναισθήτως τά χείλη
ἀποθαυμάζων. Ἀγγελιοφόρος τῆς Δ’
Μεραρχίας ἐστάθη καί ἤκουσα νά
ἀπαγγέλη:

ΠΕΝΘΗ
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΙΟΣ
Για το μεγάλο ταξίδι που δεν υπάρχει γυρισμός έφυγε την Τετάρτη 8 Ιουνίου
2016 στο χωριό Καλυθιές ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΙΟΣ στα 52χρόνια του, μετά
από μακρά προβλήματα υγειας που είχε τα τελευτά 25 χρόνια. Είχε πρόβλημα
με τα νευρά του. Το 1988 ο πατέρας του ο Παπα-βαγιανός Κακιός του χάρισε
το νευρό του, αλλά μετά από λίγο καιρό έκανε και άλλη μεταμόσχευση
νευρού στη Γαλλία. Το πρόβλημα συνεχίστηκε και τελευταία ετοιμαζότανε
για εγχείρηση καρδιάς, αλλά δεν πρόλαβε. Η λύπη και ο πόνος για τον θάνατο
του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΙΟΥ απλώθηκε σε όλο το χωριό γιατί έχασαν έναν
αξιόλογο άνθρωπος και εξαιρετικό οικονομολόγο. Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΙΟΣ
σπούδασε οικονομολόγος στην Ιταλία. ήταν καλός οικογενειάρχης και
αγαπητός όχι μόνο στο χωριό Καλυθιές και Φαλιράκι, αλλά και σε όλη την
Ρόδο. Επειδή στην Ελλάδα η κηδεία γίνεται σε λίγο χρονικό διάστημα δεν
πρόλαβα να πάω και πήγα στα εννιάμερα που έγιναν το Σάββατο 18 Ιουνίου
2016 στην εκκλησία του Αγίου Μελετίου στο Φαληράκι, όπου υπηρέτησε ως
ιερέας και ο πατέρας του ο Παπα-Βαγιανός, ο οποίος έχει πεθάνει.
Η εκκλησία ήταν κατάμεστη από συγγενείς, φίλους, πελάτες και χωριανούς
του. Μετά την Θεία λειτουργία και την ώρα που τον μνημόνευαν οι ιερείς
μεταξύ των οποίων ήταν και ο 96χρονος παππούς του που σκούπιζε τα
δάκρυά του, όπως βλέπετε στη φωτογραφία λύγισα.

“Στοῦ Κιλκίς τήν ὁλόμαυρη ράχη
Περπατώντας ἡ δόξα μονάχη
Μελετᾶ τά λαμπρά παλλικάρια
Καί στήν κόμη στεφάνη φορεῖ
Γινομένο ἀπ’ ὀλίγα χορτάρια
Πούχαν μείνη στήν ἔρημη γῆ
Ἔρημη ἡ γῆ μέ τά ὀλίγα της
ἐναπομείναντα χόρτα ἐστολίζετο
ἀπό τῆς ἡμέρας αὐτῆς μέ τόν
στέφανον τῆς Ἀθανασίας καί τά
ἄσημα ἕως χθές καί πτωχά ἐκεῖνα
ὑψώματα παρεδίδοντο εἰς τήν δόξαν
καί τόν θαυμασμόν τῶν αἰώνων»
(σελ. 83).
Γι’ αὐτό νίκησαν ἐκεῖνα τά λαμπρά
παλλικάρια. Ἦταν φτιαγμένα ἀπό
τή μαγιά τῶν πολέμαρχων τοῦ
Εἰκοσιένα. Ἦταν φτωχά παιδιά,
ἡ ψυχή τους ὅμως σπίθιζε ἀπό
φιλοπατρία. Ἡ πατρίδα εἶναι ἡ μάνα
μας καί τήν ἀγαπᾶμε καί ὅταν εἶναι
φτωχή καί ἀναγκεμένη σάν σήμερα.
«Φίλει τήν πατρίδα καν ἄδικος ἤ»
ἔλεγε ὁ Πλάτων. Πατρίδα εἶναι οἱ
τάφοι τῶν προγόνων, τά ἁγιασμένα
κόκκαλα τῶν ἡρώων, τά ξωκλήσια
τῆς Παναγίας μας.
«Δέν θά μοῦ πήγαινε αὐτό τό
ντούφεκι, ἄν δέν ἤσουν ἐσύ γλυκό
χῶμα πού νιώθεις σάν ἄνθρωπος.
Ἄν δέν ἦταν πίσω μας λίκνα καί
τάφοι πού μουρμουρίζουν, ἄν δέν
ἦταν άνθρωποι, κι αν δεν ήταν
βουνά με περήφανα μέτωπα,
κομμένα στόν ἥλιο μέ τό σπαθί
τοῦ Θεοῦ» γράφει περήφανα ὁ
Νίκ. Βρεττάκος.

Με τον Μιχάλη γνωρίστηκα πριν λίγα χρόνια που χρειάστηκα λογιστή.
Γνώριζα ότι είχε προβλήματα υγείας και όπως ο ίδιος μου είχε ομολογίσει,
ταξίδευε συχνά στη Γαλλία για αιμοκάθαρση και θεραπεία, το πάλευε για
πολλά χρόνια. Αλλά παρ΄όλα τα προβλήματα υγείας του στο πρόσωπο του
ΜΙΧΑΛΗ υπήρχε πάντα το χαμόχελο και το χιούμορ.
Δυστυχώς έφυγε νέος έχοντας δυνατότητες να κάνει και να προσφέρει πολλά
ακόμη, στην κοινωνία, στην οικογένειά του. Ήταν αξιοαγάπητος απ΄όλους
δεν είχες εχθρούς αλλά μόνο φίλους. Ήταν ένα άτομο ακέραιο με αγνότητα
και με αγάπη για όλους. Αγαπούσε την ζωή και κάθε φορά που η υγεία του
το επέτρεπε έπαιρνε το βαποράκι του και πήγαινε για ψάρεμα που λάτρευε.
Ήταν άριστος οικονομολόγος, ήταν πάντα ενημερωμένος, συστηματικός και
υπεύθυνος επαγγελματικά. Το χιούμορ του στις παρέες του ήταν βάλσαμο
στις ψυχές των.
Καλός σου ταξίδι ΜΙΧΑΛΗ θα ζεις πάντα στις καρδιές όλων που σε
γνώρισαν από κοντά. Σε περιμένει ο αγαπημένος σου πατέρας στη γειτονιά
των Αγγέλων.
Στην πονεμένη μητέρα του, Σταματίνα, στην σύζυγό του Χριστίνα στην κόρη
του Αρμονία, στην αδελή του Δέσποινα στον άντρα της Γιάννη Κορφιάτη,
στις θείες και θείους του στον αγαπημένον 96χρονο παππού του συνταξιούχο
ιερέα Στέργο Μανώλακα, σε όλα τα εξαδέλφια του και συγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια και ελαφρύ να είναι το χώμα που τον σκέπασε.
Κώστας Καρατσίκης

«Ἡ μεγαλωσύνη στά Έθνη δέν
μετριέται μέ τό στρέμμα, μέ τῆς
καρδιᾶς τό πύρωμα, μετριέται και
μέ τό αἷμα» λέει ὁ ποιητής.
Τώρα πού μᾶς ταλανίζει ἡ
κρίση καί σκύψαμε τό κεφάλι,
ἄς στραφοῦμε «πίσω» γιά
νά ἀντλήσουμε δύναμη. Ἄς
κλείσουμε μές στήν ψυχή μας
ἕνα Μεσσολόγι, ἕνα Κιλκίς, ἕνα
Σαράντα καί ἄς βαδίσουμε στίς
ἀτραπούς τῆς ἱστορίας ὁλόρθοι.
«Εἴμαστε παλαβοί ἐμείς οὶ
Ἑλληνες, ἁλλά ἔχουμε γνωστικό
Θεό» ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης καί
Αὐτός θά μᾶς σώσει. Δέν μᾶς
πρέπει ὁ φόβος, καταγόμαστε ἀπό
γενιές ἡρώων σάν αὐτούς πού
δόξασαν τήν πατρίδα στόν τόπο
τόν ἱερό τοῦ Κιλκίς.
Κλείνουμε μέ τούς στίχους τοῦ
ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ
Παλαμᾶ, πού τούς ἀπήγγειλε τό
1928, κατά τά ἀποκαλυπτήρια του
μνημείου πού δεσπόζει στό ἡρῶον
τῆς μάχης. Ὁ ὕμνος ὀνομάζεται «ἡ
Πατρίδα στούς νεκρούς της»
Νά, πῶς τελείωνε ὁ ποιητής:
« – Παιδιά μου, ὅσοι, προφῆτες
μου, στρατιῶτες, ἀρχηγοί,
σάν τά λιοντάρια στήσατε κορμιά
καί σάν τά κάστρα,
καί μεσ’ στή μακεδονική
ματοθρεμμένη γῆ
βάλατε τήν εἰκόνα μου φερτή σάν
ἀπό τ΄ ἄστρα
στοῦ Λαχανά καί στοῦ Κιλκίς τήν
ἐκκλησιά τήν πλάστρα,
πνοές κι ἄν πλανάστε σ’ ἄλλη ζωή,
λείψανα κι ἄν κοιμάστε,
σᾶς λειτουργῶ στή δόξα μου.
Μακαρισμένοι νά ‘στέ».

Funeral-Director: Tony Hicks
Manager-Director:Norman Yales
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αλλάξει τους τρόπους της.
«Οι Βρυξέλλες πρέπει να
ακούσουν τις φωνές των λαών,
αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα
από αυτό το δημοψήφισμα», είπε
ο Όρμπαν.
«Αλλά η Ευρώπη θα είναι
δυνατή μόνο εάν μπορέσει να
δώσει απαντήσεις σε κεντρικά
ζητήματα, όπως η μετανάστευση,

Καζάνι που βράζει οι λαοί της Ευρώπης
– Το Βερολίνο φοβάται πέντε χώρες
25 Ιουνίου 2016,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται
στα πρόθυρα της κατάρρευσης,
γράφει ηβρετανική Express,
ισχυριζόμενη ότι ακόμα πέντε
ευρωπαϊκά έθνη προετοιμάζονται
να αποχωρήσουν από την Ένωση
μετά την ιστορική νίκη τουBrexit.
Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία,
Φινλανδία και Ουγγαρία είναι
με το ένα πόδι έξω, γράφει η Express επικαλούμενη «νευρικούς»
οικονομολόγους της γερμανικής
κυβέρνησης.
Η

εφημερίδα

σημειώνει

ότι

η ηγεσία των Βρυξελλών
ζητά να προχωρήσουν άμεσα
οι διαδικασίες εξόδου της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

συμφωνίες με τη Βρετανία, στην
οποία κάνει εξαγωγές 50 δισ.
ευρώ ετησίως, φανερώνουν ότι
μόνο κακό δεν προκαλεί το Brexit στο Λονδίνο.

Και αυτό γιατί οι Βρυξέλλες
θέλουν το συντομότερο δυνατό
να «κόψουν» δεσμούς το
συντομότερο δυνατό με το
Ηνωμένο Βασίλειο.

Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών στο Βερολίνο αναφέρει
ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα
πέντε έθνη να εγκαταλείψουν
την Ένωση, με τη λαϊκή
δυσαρέσκεια στο εσωτερικό τους
να μεγαλώνει.

Η δήλωση Ομπάμα, ότι η
Βρετανία παραμένει «απαραίτητος εταίρος» των ΗΠΑ, αλλά
και η αγωνία της Γερμανίας
να συνάψει νέες εμπορικές

Ο Ούγγρος ηγέτης, Βίκτορ
Όρμπαν, ήδη προειδοποίησε την
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να

ώστε να ισχυροποιηθεί η Ευρώπη
αντί να αποδυναμώνεται. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να
δώσει απαντήσεις», πρόσθεσε ο
Ούγγρος ηγέτης.
Ανησυχίες έντονες υπάρχουν
για τη Δανία, την Ιταλία και τις
Κάτω Χώρες (Ολλανδία), με
πολιτικούς ηγέτες να ζητούν και
αυτοί δημοψηφίσματα.

In China, teachers
allow children to
sleep in class for
20 minutes to learn
better

