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Ξεκίνησε δυναµικά η νέα περίοδος του συνδέσµου µας
Την Τετάρτη, 5/10/2016, ξεκίνησε η νέα περίοδος του Συλλόγου.
Συγκεντρώθηκαν οι χωριανοί και οι φίλοι µας στην αίθουσα µας στο
Βύρωνα. Χαρούµενα πρόσωπα, στα οποία αποτυπώνονταν
αισθήµατα ανυποµονησίας να βρεθούν ξανά, µέσα στο δικό τους
σπίτι, να βρουν τους φίλους τους, να τα πουν, να µάθουν τα νέα τα
δικά τους, να µάθουν τα νέα από το Λιδωρίκι.
Βρέθηκαν σε µια αίθουσα ανακαινισµένη, καλόγουστη, µέληµα και
έργο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ιδίως των νέων µελών του. Τις
προηγούµενες ηµέρες, έβλεπες ένα µελίσσι να δουλεύει για να
είναι έτοιµη. Με πολύ κέφι, µε γέλιο, µε πειράγµατα ο ένας στον
άλλο. Προστέθηκαν βιβλιοθήκες, γέµισαν µε βιβλία,
προµηθευτήκαµε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλα προσφορές φίλων
του Συλλόγου µας.
Η βραδιά ξεκίνησε µε αγιασµό που τέλεσε ιερέας της ενορίας του
Αγίου ∆ηµητρίου Βύρωνα. Επίσης παρευρέθηκαν ο νυν ιερέας του
χωριού µας π. Θεοφύλακτος και ο πρώην π. Χρύσανθος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Υπενθυµίζουµε στα µέλη µας ότι :
U
Την πρώτη Τετάρτη κάθε µήνα, το
απόγευµα, θα πραγµατοποιείται η
καθιερωµένη συνάντηση µας, στα
γραφεία του Συλλόγου µας στο Βύρωνα
και επί της οδού Μέλητος αρ. 3 και
Καισαρείας.
U
Κάθε Κυριακή τα γραφεία µας θα είναι
ανοικτά από τις 11 πµ. µέχρι τις 2 µµ.

Και στη συνέχεια γέµισαν τα τραπέζια µας µε καφέδες, κλπ., µε
γλυκίσµατα, µε ορεκτικά. Όλα προσφορές των µελών µας που
βρέθηκαν εκεί, αλλά και πολλών φίλων µας.
Η έκπληξη όµως της βραδιάς ήταν η παρουσία του Συλλόγου
Γυναικών Κονιάκου. Τις προσκαλέσαµε και ήρθαν κοντά µας. Μας
τίµησαν. Γνωριστήκαµε, µιλήσαµε, αποφασίσαµε να ξαναβρεθούµε, γιατί έχουµε κοινούς στόχους, πολλά όνειρα και πολύ
αγάπη για τα χωριά µας, Λιδωρίκι και Κονιάκο.
Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους και όλες, που βρέθηκαν στην
πρώτη συγκέντρωση της νέας περιόδου. Να ευχαριστήσουµε τις
γυναίκες του Συλλόγου Γυναικών Κονιάκου, για την τιµή που µας
έκαναν να είναι µαζί µας. Σας περιµένουµε, όπως πάντα, την πρώτη
Τετάρτη κάθε µήνα, στις συναντήσεις µας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Στις 12/12/2015 απεβίωσε η Βασιλική Πλιάνου – Ντάλα, σε ηλικία 81
ετών, στο Αίγιο, όπου έγινε και η κηδεία της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 12/10/2016 απεβίωσε η Μαρία Πανάγου του Γεωργίου σε ηλικία 86
ετών, στο Λιδωρίκι, όπου έγινε και η κηδεία της.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά της.
Στις 31/10/2016, η Τασία µας έκανε το
µεγαλύτερο ταξίδι της ζωής της. Και το τελευταίο. Γιατί από σήµερα θα ζει στα παλάτια του
Ουρανού. Η Αναστασία Μαργέλλου, το
προτελευταίο παιδί από τα οκτώ, του Μπάρµπα Χαραλάµπη Μαργέλλου, του Αρπάλη, µας
χαιρέτησε. Πάλεψε µε το µεγάλο θηρίο.
Πάλεψε µε τον καρκίνο. Κάπου τον νικούσε.
Κάπου την νικούσε, αλλά την ξέχναγε για λίγο.
Παντρεύτηκε το χωριανό µας Ηλία Παλαιολόγου και έζησε όλη της τη ζωή στην Αµερική,
δηµιουργώντας µια αγαπηµένη οικογένεια. Θα
ξεκουραστεί πια η Τασία. ∆εν θα πονά. ∆εν θα
µπαινοβγαίνει στο νοσοκοµείο. Εκεί ψηλά δεν
υπάρχει πόνος, µόνο ατέλειωτη χαρά.
Θα µας λείψεις αγαπηµένη µας Τασία. Θα µας
λείψει το γλυκό σου το χαµόγελο, τα λίγα αλλά
γεµάτα αγάπη λόγια που µας έλεγες. Αλλά
ξέρουµε ότι η ψυχούλα σου θα φτερουγίζει
κοντά µας και θα χαίρεσαι. (Οι οικογένειες
Μαργέλλου και Παλαιολόγου). Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια
στην οικογένειά της.
Στις 8/11/2016 απεβίωσε ο ∆ηµήτρης
Πανάγος του Νικολάου. Ως µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, πρόσφερε τις
υπηρεσίες του για πολλά χρόνια στο
Σύνδεσµό µας. Επίσης διετέλεσε και
Προέδρου αυτού. Η κηδεία του έγινε την
εποµένη στο Λιδωρίκι. Το 40/νθήµερο
µνηµόσυνό του έγινε την Κυριακή,
11/12/2016 στην Εκκλησία της Αγίας
Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Στις 21/11/2016, ένας ακόµη Λιδωρικιώτης απεφάσισε να κάνει το τελευταίο
ταξίδι της ζωής του. Ο Νίκος Λάγιος. Ήταν
για πολλά χρόνια, µέλος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Συλλόγου µας, αγαπητός
άνθρωπος, πάντα κοντά µας σε όλες τις
εκδηλώσεις των χωριανών µας. Πάντα µε
ένα καλό λόγο. Πάντα άνθρωπος
χαµηλών τόνων, αλλά µε εσωτερικό
περιεχόµενο. Καλό ταξίδι φίλε Νίκο !! Ας
είναι ελαφρύ το χώµα που θα τον
σκεπάσει. Τα θερµά συλλυπητήρια των
µελών του Συλλόγου µας στην οικογένεια
του.
Στις 27/11/2016, έφυγε από κοντά µας, ένας καλός φίλος του Συλλόγου
µας. Ο Ιωάννης Γρίβας πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος
διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεµβρίου 1989. Γεννήθηκε στην Κάτω Τιθορέα Αµφίκλειας το 1923. Παρευρισκόταν πάντα σε εκδηλώσεις του Συλλόγου µας. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο εκφράζει τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά
του.
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Εκδότης – Ιδιοκτήτης :
Σύνδεσµος Λιδωρικιωτών ∆ωρίδος
«Η ΓΚΙΩΝΑ»
Υπεύθυνη για την έκδοση :
Μαρία Γούρα - ∆έδε

Στις 12/10/2016 έφυγε ανεπάντεχα από τη ζωή, για τη γειτονιά των
αγγέλων, ένας υπέροχος και
ξεχωριστός άνθρωπος. Ο Ιωάννης
Μπάκας του ∆ηµητρίου, από τη
Βραΐλα του Ν. Φωκίδας.
Η αγαπηµένη του σύζυγος Ουρανία
∆ρόσου του Παναγιώτη, µας
έστειλε την παρακάτω επιστολή,
µιλώντας για το δικό της σύντροφο,
αλλά και τον δικό µας άνθρωπο.
Γιάννη µου, όταν πριν από 30
χρόνια ενώσαµε την πορεία µας, µε
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες,
ποτέ δεν φανταστήκαµε ότι υπήρχε
περίπτωση ένας από τους δύο να
αποχαιρετήσει τον άλλο, σε
τελευταίο προορισµό. Γιατί δεν
είναι φυσικοί, ούτε αυτονόητοι οι
αποχαιρετισµοί σε ζευγάρια που
ενώνονται µε αληθινή αγάπη,
εκτίµηση και εµπιστοσύνη. Τα
λόγια είναι φτωχά και ανήµπορα να
περιγράψουν το ανάστηµα και τις
διαστάσεις της προσωπικότητας
σου, το µεγαλείο της ψυχής σου και τις αρετές που σε διέκριναν.
Η καταγωγή σου, η ανατροφή σου, αλλά και η µόρφωσή σου, διέπλασαν
έναν χαρακτήρα έντιµο, ηθικό, γεµάτο από προσφορά, φιλοξενία,
αλτρουισµό και καλοσύνη. Ήσουν άνθρωπος µε ανοιχτούς ορίζοντες και
είχες ένα σπάνιο κώδικα επικοινωνίας µε τον κόσµο, µια ζεστή αγκαλιά
και ένα λαµπερό χαµόγελο για όλους τους ανθρώπους, που έτυχε να σε
γνωρίσουν. Αγωνιζόσουν µε εντιµότητα, αξιοπρέπεια και ασίγαστο
πάθος, τόσο στον επιστηµονικό, όσο και στον κοινωνικό στίβο, υπερβαίνοντας τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
Είχαµε την ευτυχία να δηµιουργήσουµε µια καλή και άξια οικογένεια και
ο Θεός µας χάρισε δύο εξαίρετα παιδιά, τα οποία θα συνεχίσουν να
τιµούν το όνοµά σου. Ξέρω ότι δεν θέλεις να λυπούµαστε, ούτε να
πενθούµε. Όπως πάντα έλεγες, πάντα ψηλότερα ν' ανεβαίνουµε, πάντα
µακρύτερα να κοιτάζουµε ….. ∆εν θα σε ξεχάσουµε ποτέ, γιατί το φώς και
η καλοσύνη που σκόρπισες, µε το πέρασµα σου από τον προσωρινό αυτό
κόσµο, δεν θα σβήσουν µε το θάνατό σου. Τα παιδιά σου που τα δίδαξες
να είναι τίµια και γενναιόψυχα, εγώ που κοντά σου έγινα καλύτερος
άνθρωπος, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι συνάδελφοί σου, θα
νοιώθουµε πάντοτε τυχεροί και περήφανοι, που υπήρξες και είσαι στη
ζωή µας και ξέρουµε ότι νοερά θα υπάρχεις κοντά µας κάθε στιγµή. Θα
είσαι πάντα στη σκέψη µας, στην καρδιά µας και στη µατιά µας, σ' όλη
µας τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Βραΐλας που σε σκέπασε και η
µνήµη σου αιώνια.
Η οικογένειά σου.
Ο Ιωάννης Μπάκας υπηρέτησε ως Εφοριακός από το 1990 στη ∆.Ο.Υ.
∆άφνης και στη συνέχεια στη Φ.Α.Ε. Πειραιά, στο Σ.∆.Ο.Ε. Αττικής, στο
Π.Ε.Κ. Αθηνών, στις ∆.Ο.Υ. Πόρου, ΙΒ' Αθηνών, Φ.Α.Ε. Αθηνών και στη
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικής ∆ιοίκησης µέχρι και την 1/9/2016, οπότε
και συνταξιοδοτήθηκε, έχοντας το βαθµό Α'. Από το 2004 υπηρέτησε σε
θέσεις Προϊσταµένου ∆ιευθύνσεων, ενώ το 2015 παράλληλα µε τη θέση
του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης,
διετέλεσε και Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων.
Στην επαγγελµατική του πορεία υπήρξε πρότυπο δηµόσιου λειτουργού
και ένα άριστο παράδειγµα προς µίµηση όλων των συναδέλφων που
συνεργάστηκαν µαζί του.

Στη µνήµη του συζύγου µου Μιχάλη Μαραγκού προσφέραµε εγώ και
τα παιδιά µου το ποσό των 150 ευρώ, για τις ανάγκες του Συλλόγου.
Τασία Κατσώνη - Μαραγκού

ΓΡΑΦΕΙΑ : Μέλητος 3 – Τ.Κ. 162 31 Βύρωνας
ΤHΛ. & FAX : (210) 76.46. 504
Internet : www.lidorikiotis.gr
e-mail : info@lidorikiotis.gr
Facebook : Σύνδεσµος Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαρία Γούρα – ∆έδε,
Κων/νος Τσώνος, Ευθύµιος Καψάλης,
Παναγιώτα Κλώσσα – Καραµέτα, Ανδρέας Γκόλφης,
Χαραλαµπία Γεροδήµου,
Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος,
Αναστασία Γκοµόζια – Πλακιώτη, Μαρία Κλώσσα
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ, ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 22/8/2016, η Αγγελική Κων.
Καψάλη και ο Φίλιππος Φιλίππου
απέκτησαν το γιό τους. Πολλές ευχές
απ' όλους µας για ό,τι καλύτερο στη
ζωή του.
Οι οικογένειες της Παναγιώτας
Αραβανή – Κανδρή και Πανωραίας
Ιντζόγλου – Κανδρή εύχονται ολόψυχα στα αγαπηµένα τους ανίψια Γιάννη
Κανδρή και Αγγελική Παπαευσταθίου, στο καινούργιο κεφάλαιο που
άνοιξε στη ζωή τους, παρέα µε το
κοριτσάκι τους, να ζήσουν ευτυχισµένοι. Το κοριτσάκι τους να είναι γερό
και τυχερό σε όλη του τη ζωή. Με αγάπη. Οι θείες και τα ξαδέλφια.

Στα αγαπηµένα µας ανίψια Γιάννη Κανδρή
και Αγγελική Παπαευσταθίου, που τέλεσαν
το γάµο τους τον Ιούλιο 2016 και τώρα
απέκτησαν το αγγελούδι τους, ευχόµαστε σε
όλη τη ζωή τους, να έχουν υγεία, χαρά και το
κοριτσάκι τους να είναι καλότυχο και
ευτυχισµένο. Οι θείοι Γιάννης και Σούλα
Αναστασίου. Η εξαδέλφη Εβελίνα Αναστασίου.
∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Την Κυριακή, 11 Σεπτεµβρίου 2016, τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στην
Ακρόπολη, ο γάµος του Χαράλαµπου Ζέκιου,
γιού του Αθανασίου και της Αγγελικής (Πανάγου) και της ∆ήµητρας
Στεφάνου. Μετά το γάµο το ευτυχές ζευγάρι βάπτισε την κόρη του, που
έλαβε το όνοµα Αθανασία. Να ζήσουν ευτυχισµένοι.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ- ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΜΑΣ
Η Έλενα Τσώνου, θυγατέρα του Αντιπροέδρου µας, έλαβε το πτυχίο
της από τη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Της ευχόµαστε
καλή σταδιοδροµία. Οι γονείς της Κώστας & Μαρία, και η αδελφή της
Ράνια.
Τις πιο θερµές ευχές µας, για υγεία και καλή σταδιοδροµία, στον

εγγονό µας Κων/νο Βαµβακερό που αποφοίτησε από τη Στρατιωτική
Σχολή Θεσσαλονίκης. Με αγάπη. Ο παππούς Σπύρος Ευαγγελόπουλος
και η γιαγιά του Μαρία Αποστολοπούλου – Ευαγγελοπούλου.
Η Ναταλία Πανουργιά του Θωµά και της Ιωάννας Γεωργίου Πανάγου
τοποθετήθηκε Πρόξενος στο Σαντιάγκο της Χιλής.

Η ΡΥΖΟΒΑΝΙ (κατά την παράδοση)
ΥΛΙΚΑ : 4 κούπες ρύζι γλασσέ, 3 κούπες ζάχαρη, 12 κούπες νερό, ½ κούπα
λάδι, 2 – 5 βανίλιες, κανέλλα, γαρύφαλλα, αποφλοιωµένα αµύγδαλα.
Εκτέλεση : Ξεπλένουµε το ρύζι και το µουσκεύοµε για 2-3 ώρες και το
απλώνουµε σε πετσέτα για να στεγνώσει. Το τρίβουµε στην πετσέτα, όπως
παλιά, ή στο multi, πατώντας δύο γρήγορες φορές, και βάζοντας 3 κουταλιές
την κάθε φορά. Προσοχή να µην γίνει σκόνη, αλλά να παραµείνει λίγο
σπυρωτό. Βράζουµε το νερό µε το λάδι και ρίχνουµε λίγο – λίγο το ρύζι
ανακατεύοντας. Βράζουµε το ρύζι περί 10 λεπτά και ρίχνουµε τη ζάχαρη για
να βράσει άλλα 15 περίπου λεπτά, ανακατεύοντας µέχρι να στεγνώσει.
Χαράζουµε µια γραµµή στο χυλό µε το κουτάλι και εάν η χαραξιά παραµείνει,
τότε είναι έτοιµο. Ρίχνουµε λίγο λάδι στο ταψί και στρώνουµε το χυλό µε
καθαρό κουτάλι και πασπαλίζουµε µε κανέλλα. Το κόψιµο σε κοµµάτια δεν
γίνεται µε µαχαίρι, γιατί κολλάει. Γίνεται µε κάτι στρογγυλό (βελονάκι ή
βελόνα πλεξίµατος). Βάζουµε σε κάθε κοµµάτι ένα γαρύφαλλο και ένα
αµύγδαλο. Την ψήνουµε για µία ώρα σε 200 – 250 βαθµούς, µέχρι να ροδίσει
η επιφάνεια και να ξεχωρίσουν τα κοµµάτια µεταξύ τους.
Καλή επιτυχία και καλοφάγωτη.

ΤΟ ΓΛΥΚΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ : 1 οκά καρδιά, 2 οκάδες ήσυχη συνείδηση, ½ οκά χαρούµενο
πρόσωπο, 200 δράµια αγάπη και 2 φλιτζάνια γέλιο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Ρίχνετε στην κατσαρόλα του εσωτερικού σας κόσµου την ήσυχη
συνείδηση και την απλή καρδιά. Το δουλεύετε πολύ καλά, ώσπου να
ασπρίσουν, να φουσκώσουν και να γεµίσουν ολόκληρη την κατσαρόλα.
Προσθέτετε την αγάπη και το γλυκό σας παίρνει ένα ωραίο ρόδινο χρώµα.
Τότε ρίχνετε το χαρούµενο πρόσωπο και το γέλιο.

Προσέχετε όµως πολύ καλά στο δούλεµα, γιατί ένα κατσούφιασµα µπορεί
να κόψει το γλυκό σας. Βάζετε το γλυκό στο ταψί της ψυχής, το στρώνετε µε
την κουτάλα της θέλησης και το ψήνετε στο φούρνο της υποµονής. Το
σερβίρετε. Όσοι έφαγαν το γλύκισµα αυτό, οµολογούν ότι το κύριο
χαρακτηριστικό της γεύσης του, είναι η ψυχική γαλήνη.
（
Από το παλιό βιβλίο της Ελληνικής Χορτοφαγίας).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας γνωστοποιούµε τα στοιχεία του λογαριασµού του Συνδέσµου στην
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Κατάστηµα Βύρωνα, όπου τα µέλη και οι
φίλοι µας µπορούν να καταθέτουν τις συνδροµές τους :
1. Για τα µέλη µας στην Ελλάδα : αρ.λογ. 114/29602573
2. Για τα µέλη µας στο εξωτερικό :
Beneficiary : Syllogos Lidorikioton Doridos

IBAN : GR050 1101140000011429602573
SWIFT : ETHNGRAA
Να ενηµερώσουµε τα µέλη µας στο εξωτερικό, ότι η Τράπεζα δεν θα δέχεται
πλέον επιταγές, προς εξαργύρωση, µετά την 1η Ιουνίου 2016. Για το λόγο
αυτό παρακαλούνται, να στέλνουν τα εµβάσµατά τους στον ως άνω
τραπεζικό λογαριασµό του Συνδέσµου µας.
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Όπως κάθε χρόνο, γιορτάσθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
1940 . Μετά τη θεία λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό της
Ζωοδόχου Πηγής, ακολούθησε η κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο
στο Αλωνάκι από τους εκπροσώπους της ∆ηµοτικής Αρχής, της
Πολιτείας, και λοιπών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, κλπ.

Ακολούθησε παρέλαση από τους µαθητές του Νηπιαγωγείου,
∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. Και τέλος η µαθητιώσα
νεολαία, ντυµένη µε όµορφες στολές, χόρεψε παραδοσιακούς
χορούς στην Πλατεία της Βαθειάς.

Αναµνήσεις από την παρέλαση των µαθητών του γυµνασίου Λιδωρικίου
στις 28 Οκτωβρίου 1966 µε τον τότε γυµναστή Γιάννη Καραµπετσάνο

ΠΟΥΡΝΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 1940
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ : Χάθηκε
στα 24, σε κάποιο βουνό στην
Ήπειρο το 1940, ποτέ κανείς
δεν έµαθε τον τόπο που ετάφη!

Πάντα, παραµονές της επετείου, έχω την ιστορία της

γιο... κι η µέρα ήταν πάντα µπλεγµένη µε

γιαγιάς... όταν έφεραν -έλεγε η γιαγιά- την είδηση

τούτη τη µνήµη, τη µνήµη που κι εγώ

στον πατέρα της πως ένας από τους γιους του, ο

αυτές τις µέρες µοιράζοµαι µε τις κόρες

∆ηµήτρης, χάθηκε στο µέτωπο, αυτός βουβός,

µου και µε όσα περισσότερα παιδιά και

µαρµάρωσε όλη νύχτα µπρος στο τζάκι.... και χοντρά

µεγάλους µπορώ, γιατί η µνήµη είναι

δάκρυα ήταν το ξηµέρωµα στο πρόσωπό του... ποτέ

ελευθερία.

πια δεν ένιωσα την επέτειο "πατριωτικά" µε σηµαιούλες ή τραγουδάκια ...πάντα προσπαθούσα να

Tάσος Αναστασόπουλος

µαντέψω τα πράγµατα που είχε στο µυαλό του 'κείνη

26 Οκτωβρίου 2016

τη νύχτα εκείνος ο άντρας µόνος µπρος στη φωτιά.
Μεγαλώνοντας, σαν τον Πρίαµο τον παροµοίαζα και
τον σκεφτόµουν, που δεν µπορούσε να θάψει-όπως
οι πανάρχαιες συνήθειες υπαγόρευαν- τον νεκρό
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
Η γνώση της προέλευσης του δικαίου γενικώς, πώς τούτο

UNESCO, οι κανόνες των διεθνών συµβάσεων και πράξεων που

διαµορφώνεται, διαπλάθεται σε µια κοινωνία και ισχύει, µας

αφορούν την αθλητική και αγωνιστική δραστηριότητα, όπως είναι

οδηγεί µε ασφάλεια στην κατανόηση του Αθλητικού ∆ικαίου. Η

οι κανόνες για το Anti-doping, αποτελούν το ∆ιεθνές Αθλητικό

αθλητική ζωή, η κοινωνία του αθλητισµού και η σωµατική

δίκαιο.

δραστηριότητα διέπονται από σύνολο κανόνων δικαίου, τους
κανόνες δικαίου, που ρυθµίζουν τη φύση των αθλητικών θεσµών,

β) οι κανόνες δικαίου των διεθνών αθλητικών θεσµών, όπως είναι

την αθλητική και σωµατική δράση και τον αγώνα, τη συµµετοχή,

οι ∆ιεθνείς Οµοσπονδίες Αθλητισµού (∆Ο) και η ∆ιεθνής

τις διαµορφούµενες αθλητικές σχέσεις των φυσικών και των

Ολυµπιακή Επιτροπή για ζητήµατα Ολυµπιακών Αγώνων (∆.Ο.Ε.),

νοµικών προσώπων και αντιµετωπίζουν τα ανακύπτοντα

είναι ανεθνικού δικαίου, µια sui generis διεθνής ανεθνική

προβλήµατα στο αθλητικό γίγνεσθαι.

αθλητική έννοµη τάξη η Lex Sportiva.

Το θεσµικό οικοδόµηµα του αθλητισµού, διεθνώς διέπεται από
κανόνες και πράξεις διεθνών οργανισµών και από διεθνείς

Πέραν των ανωτέρω, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πεδίο

συµβάσεις και κανόνες των διεθνών αθλητικών οργανώσεων. Η

προς εξασφάλιση της αθλητικής ζωής, ενδοσωµατειακής και

αθλητική πράξη - αθλητισµός διέπεται από ένα σύνολο ειδικών

–κυρίως- ενδοαγωνιστικής, η οποία διαµορφώνεται πέρα από τη

νόµων και διατάξεων, µε δηµόσιο και ιδιωτικό χαρακτήρα, σε

οργανική σφαίρα του σωµατείου µε την εφαρµογή των κανόνων

εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και τους κατά το νόµο

της lex Sportiva όπως και των κανόνων του εσωτερικού αθλητικού

κανονισµούς των αθλητικών φορέων. Το σύνολο των κανόνων

δικαίου, για την επίλυση των αθλητικών διαφορών υφίσταται ένα

δικαίου αυτών αποτελούν την ισχύουσα έννοµη τάξη για τον

σύνολο δικαιοδοτικών οργάνων, τα οποία αποτελούν την

αθλητισµό, τη σωµατική δραστηριότητα και τη φυσική αγωγή και

αθλητική δικαιοδοτική τάξη. Στόχος του αθλητικού νοµοθέτη είναι

συγκροτούν το Αθλητικό δίκαιο.

η εξασφάλιση της ορθής, κατ' άλλους δίκαιης (Fair), δίκης στις
ανακύπτουσες διαφορές από την εφαρµογή των κανόνων αυτών

Σε εθνικό επίπεδο το αθλητικό δίκαιο αποτελούν:

της lex sportiva για ταχεία, ενιαία και διάφανη απονοµή του
δικαίου στο αθλητικό πεδίο. ∆ίπλα δηλαδή στην δικαιοσύνη,

α) το σύνολο των κανόνων θετικού δικαίου της νοµοθετικής

αναπτύσσεται στον αθλητικό χώρο η λεγόµενη οργανική

διαδικασίας της βουλής, της κεντρικής διοίκησης κατ' επιταγή του

δικαιοσύνη (justice organique) "αθλητική δικαιοσύνη", η οποία

Συντάγµατος για τη Φ.Α και τον αθλητισµό,

απονέµεται από τα οργανικά δικαστήρια (tribunaux organiques),
περιλαµβάνει τις εσωτερικές «δικαιοδοτικές κρίσεις» των

β) οι κανόνες που τίθενται στο πλαίσιο των ορίων της θεσµικής

οργάνων των διεθνών και εθνικών οµοσπονδιών.

αυτονοµίας από την αθλητική σωµατειακή οργάνωση -

Για την επίλυση των αθλητικών διαφορών στο διεθνές

καταστατικά και κανονισµοί αθλητικών Οµοσπονδιών κατά το

ενδοαθλητικό και ενδοολυµπιακό πεδίο δηµιουργήθηκε το Court

ιδιωτικό δίκαιο και τις ειδικές διατάξεις του αθλητικού νόµου, και

Arbitration of Sport (CAS). Το CAS έχει κατοχυρώσει την κατ'

οι κανονισµοί των διεθνών αθλητικών φορέων των οικείων

αποκλειστικότητα επίλυση όλων των αθλητικών διαφορών, πάντα

αθληµάτων στο βαθµό που ενσωµατώνονται στο εθνικό δίκαιο και

µε τo ερώτηµα ανοιχτό: ποια µπορεί να είναι τα όρια εξουσίας και

συναποτελούν το ενδοαθλητικής φύσης δίκαιο, τη Lex Sportiva,

ισχύος των αποφάσεών του.

γ) οι κανόνες του κοινού δικαίου άµεσα, ή έµµεσα ή και κατ'
απορρόφηση.

∆ηµήτρης Π. Παναγιωτόπουλος
Καθηγητής Αθλητικού ∆ικαίου

Σε διεθνές πεδίο το αθλητικό δίκαιο αποτελούν:

Σχολής Επιστήµης Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισµού ΕΚΠΑ

α) οι κανόνες για τον αθλητισµό και τη Φυσική Αγωγή, που θέτουν
κυβερνητικοί ή διακυβερνητικοί οργανισµοί, όπως είναι η
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ΟΙ ΡΙΖΕΣ
Στη βόρεια άκρη του χωριού µας και πάνω από τον Κατρέλη
και τον πλάτανο, ανάµεσα στο Χαλιά και τα Καλτεζιά, απλώνονται
οι Ρίζες. Μία έκταση, παλιά καλλιεργούµενη µε σιτάρια και
καλαµπόκια (άνυδρα). Με κριθάρια και ρεβίθια και ό,τι άλλο
φύτρωνε στο χώρο. Σήµερα δεν καλλιεργείται πλέον τίποτα, αλλά
απόµεινε η ονοµασία «Ρίζες». Είναι τα ριζά της Τσούκας, που
ανεβαίνει προς τους Αϊ-Λιάδες.
Τη λέξη ρίζα τη χρησιµοποιούµε κυριολεκτικά για ό,τι
φυτρώνει και φύεται από τη γη (χόρτα, θάµνοι, δέντρα, κλπ.). Τη
χρησιµοποιήσαµε όµως και για τη ρίζα της τρίχας και για τη ρίζα του
δοντιού και µεταφορικά για πολλές άλλες ρίζες. Έτσι ο ερευνητής
ψάχνει για τις ρίζες του (οικογενειακό δέντρο), ο ξενιτεµένος για τις
ρίζες του (πατρίδα και φυλή της καταγωγής του), ο ψυχολόγος για
τις ρίζες της συµπεριφοράς, ο γεωλόγος για τις ριζιµιές πέτρες και
τις µετακινούµενες, ο µαθηµατικός για κάποιες άλλες ρίζες της
επιστήµης του (πχ τετραγωνική ρίζα του 25), ο χηµικός – βιολόγος
για τις ρίζες που συγκροτούν πχ τα αµινοξέα.
Επί του προκειµένου θα ήθελα να σταθώ λιγάκι
περισσότερο. ∆ιότι τα αµινοξέα (20 στον αριθµό, που βρίσκονται
στον ανθρώπινο οργανισµό), αποτελούνται από ένα άτοµο
άνθρακα (c), που γύρω του προσάπτονται µια καρβοξυλική οµάδα
(COOH), ένα άτοµο υδρογόνου (Μ), µία αµινοοµάδα (ΝΗ2) και µία
ρίζα, που συµβολίζεται ως R. Αυτή λοιπόν η ρίζα διαφοροποιείται
σε κάθε αµινοξύ και αποκτά έτσι το καθένα αµινοξύ την ταυτότητά
του. Τα αµινοξέα είναι οι δοµικοί λίθοι του οργανισµού µας, διότι,
καθώς συνδέονται µεταξύ τους, σχηµατίζουν, µερικά (4,5)
δισεκατοµµύρια!!! Από πρωτεΐνες. Ας κρατήσουµε την τεράστια
σηµασία του ρόλου της ρίζας σε κάθε αµινοξύ, διότι θα βρούµε
παρακάτω να συµβαίνει κάτι ανάλογο µε άλλες ρίζες πολύ
σηµαντικές.
Συµπερασµατικά κάθε άνθρωπος, ανάλογα µε τη δουλειά
του και τα ενδιαφέροντά του, χρησιµοποιεί την έννοια της λέξεως
«ρίζα» ποικιλοτρόπως. Ερχόµαστε τώρα και στον φιλόλογο. Ο
φιλόλογος (ως φίλος του λόγου, των λέξεων) ασχολείται και µε τις
ρίζες των λέξεων, µε την αρχική προέλευση τους, µε την
ετυµολογία τους, µε το πρωτοπάρθενο πλαστούργηµά τους. ∆εν
είναι καθόλου εύκολη δουλειά, αν και είναι εξαιρετικά χρήσιµη και
ενδιαφέρουσα.
Παλιότερα, πολλές φορές µέσα στην τάξη προσπαθούσα να
κεντρίσω το ενδιαφέρον των µαθητών µου για κάποια θέµατα και
γι' αυτό έκανα τέτοιες περίπου ερωτήσεις : Ποιος θα µας έλεγε από
τη ρίζα µιας λέξεως πόσοι τύποι (επαναλαµβάνω τύποι) θα
µπορούσαν να προκύψουν; Συνήθης απάντηση ήταν : Τριάντα,
πενήντα ογδόντα τύποι. Περιµένοντας καλύτερη απάντηση εγώ και
σκεπτόµενοι καλύτερα εκείνοι, έλεγχαν : τριακόσιοι και
πεντακόσιοι τύποι. Το τελευταίο βέβαια το έλεγαν καθ' υπερβολή
(όχι επειδή το πίστευαν), αλλά και για να βγούνε και λίγο πιο πάνω
από τους πραγµατικούς τύπους. Όταν εγώ τους έλεγα πως µπορεί
να είναι οχτακόσιοι ή και χίλιοι οι τύποι, αυτό δεν µπορούσαν να το
πιστέψουν. Όταν έλεγα δύο χιλιάδες τύποι ή και πέντε χιλιάδες,
τότε παίρνοντας άλλο ύφος έλεγαν : Μα, γιατί µας κοροϊδεύετε,
Κύριε; Εγώ απαντούσα : Σας βεβαιώ ότι µπορεί να υπάρξουν και
είκοσι και τριάντα και σαράντα χιλιάδες τύποι, που φυτρώνουν
µέσα από µια και µόνο ρίζα! Ε, τότε έµοιαζε να βρισκόµαστε εκτός
πραγµατικότητας, στο χώρο της φαντασίας ή και της τρέλας!
Εντάξει, παιδιά, έλεγα. Πάρτε µολύβι και χαρτί και
σηµειώστε. Ας πάρουµε για παράδειγµα το ρήµα βάλλω. Η ρίζα του
είναι βαλ-, αλλά στον ενεστώτα και στον παρατατικό πήρε το
πρόσφυµα γιώτ (j), το οποίο έχει χαθεί σε µεταγενέστερες εποχές.
Αυτό το γράµµα δίπλα στο βαλ+J-ω αφοµοιώθηκε προς το
προηγούµενο λ και έγινε κι αυτό λάµδα. Έτσι το ρήµα στον
ενεστώτα γράφεται µε δύο λ, αλλά µόνο στον ενεστώτα και
παρατατικό. Έτσι λοιπόν η ρίζα του ρήµατος είναι βαλ- (Όµως

µπορεί να γίνει και βελ- και βολ- και βλη- και βλω-). Εξάλλου κάθε
ρηµατική ρίζα µπορεί να είναι µακρά ή και βραχεία, το ε µπορεί να
γίνει ο και αντίστροφα (ετεροίωση), µπορεί επίσης να υφίσταται
και άλλα συµφωνικά ή φωνηεντικά φαινόµενα. Πχ., λέγ-ω, λόγ-ος,
βρέχ-ω, βροχ-ή, φέρ-ω, φόρ-ος, (αλλά και) φαρ-έτρα (=θήκη
φέρουσα βέλη), φωρ-ιαµός (=κιβώτιο), κλπ., κλπ. Ερχόµαστε και
πάλι στο βάλλω, βέλ-ος, βελ-όνη, βλήµα, βλη-τικός και πλήθος
άλλα.
Αρχίζουµε λοιπόν να µετράµε. Το κάθε ρήµα στην οριστική
µόνο έχει 8 χρόνους (ενεστώτας, παρατατικός, µέλλοντας,
αόριστος, παρακείµενος και υπερσυντέλικος). Στην υποτακτική
σχηµατίζει µόνους τους 3 χρόνους, στην προστακτική άλλους 3 και
στην ευκτική 4 χρόνους. Σύνολο δηλ. 16 χρόνοι. Και κάθε χρόνος
διαθέτει 3 πρόσωπα στον ενικό αριθµό και 3 στον πληθυντικό. Άρα
: 16Χ6=96 και τέσσερα απαρέµφατα, οι τύποι έγιναν 100. Έχουµε
όµως και τέσσερις µετοχές στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα (ενεστ.,
µέλλ., αόρ., παρακµ.). Κάθε µετοχή κλινόµενη σε ενικό και
πληθυντικό και στα τρία της γένη (αρς., θηλ. ουδ.) σχηµατίζει 30
τύπους. ∆ηλ. 4Χ30=120. Τελικό σύνολο: 100+120=220 κλιτικοί
τύποι.
Υπάρχει, παιδιά, καµία αντίρρηση µέχρις εδώ; Όχι, καµία!
Όµως οι τύποι αυτοί υπολογίστηκαν µόνο στην ενεργητική φωνή.
Ωστόσο έχουµε και την Μέση και την Παθητική Φωνή. ∆ηλ.
220Χ3=660 τύποι από τη ρίζα βαλ- του ρήµατος βάλλω. Εάν τώρα
προσθέσουµε τον δυϊκό αριθµό σε όλους τους χρόνους, τις
εγκλίσεις, τις φωνές, στα ρήµατα και στις µετοχές ( δυστυχώς ο
δυϊκός αριθµός έχει πάψει να διδάσκεται στα σχολεία µας – κι ας
ήταν µόνο αυτή η παράλειψη) και προσθέσουµε ακόµη στον
συντελεσµένο µέλλοντα, όπως κάποιους παράλληλους τύπους,
που σχηµατίζουν µερικοί χρόνοι των ρηµάτων, συγκεντρώνονται
ακόµη κάπου 270 κλιτικοί τύποι. Με άλλα λόγια 660+270=930
τύπου. Για λόγους πρακτικούς θα τους στρογγυλέψουµε στους
1.000 τύπους (αργότερα, αν θέλετε, θα κάνουµε πάλι την
έκπτωση).
Τα στόµατα των παιδιών µένουν ανοιχτά, τα µάτια
καρφώνονται στη µαγική διαδικασία της αυξήσεως των αριθµών, η
αµηχανία ζωγραφίζεται στα πρόσωπα. Ο φιλόλογος συνεχίζει
µεθοδικά : Όπως ξέρετε, παιδιά, η ελληνική γλώσσα διαθέτει 18
κύριες προθέσεις (εν, εις, εκ, συν, προς, προ, ανά, κατά µετά, δια,
κλπ.). Ε, λοιπόν το ρήµα βάλλω γίνεται σύνθετο µε όλες αυτές τις
προθέσεις (υπο-βάλλω, υπερ-βάλλω, αµφι-βάλλω, κλπ.) Και κάτι
ακόµη. Μπορεί να βρεθεί σύνθετο και µε δύο ή και µε τρεις (!)
ταυτόχρονα προθέσεις (µερικά παραδείγµατα : ανα-κατά-βάλλω,
προ-κατά-βάλλω, συν-εκ-βάλλω, συν-υπο-βάλλω, επ-ανα-προσβάλλω, επ-αν-υπο-βάλλω, κλπ.). Πρόχειρα έχω καταµετρήσει 20
περιπτώσεις, που το ρήµα βάλλω είναι σύνθετο µε δύο ή και τρεις
προθέσεις. Με άλλα λόγια, αντί για το ένα ρήµα βάλλω, έχουµε 18
ρήµατα σύνθετα µε µία πρόθεση και άλλα 20 σύνθετα µε δύο ή
τρεις προθέσεις. Σύνολο 38 ρήµατα, που όλα φύτρωσαν από το
βάλλω, δηλ. από τη ρίζα βαλ-! Και τώρα η µεγάλη αποκάλυψη.
Είπαµε πως το απλό ρήµα βάλλω σχηµατίζει χοντρικά 1.000
κλιτικούς τύπους. Εάν αυτούς τους πολλαπλασιάσουµε µε τα
σύνθετα του βάλλω, που είναι 38, πόσες χιλιάδες µας δίνουν,
παρακαλώ; 38.000 τύπους. Όλοι βγαλµένοι από µία µικρή ρίζα
«βαλ_» του «ρ». Βάλλω……
Εδώ κάποιοι κατάπιναν τη γλώσσα τους και ταυτόχρονα
κατάπιναν την καχυποψία τους και την αµφιβολία τους και επί
πλέον ξαφνιάζονταν µπροστά στην απίστευτη λεξιλογική
κοσµογονία της σύνθεσης και της παραγωγής της µητρικής µας
γλώσσας. Επικρατούσε ένα δέος και µία έκσταση µπροστά στους
θαυµαστούς (κυριολεκτικά!) µηχανισµούς της ροής και παραγωγής
της γλώσσας µας, πως δηλ. µια µικρή ρίζα, ένα µικρό φωνητικό
σποράκι µεταπλασσόταν, µεταµορφωνόταν και παρήγαγε τόσους
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και τέτοιους καρπούς, τόσους και τέτοιους γλωσσικούς θησαυρούς!
Η προσπάθεια µέχρι τώρα µπορεί να ήταν κουραστική, όµως το
αποτέλεσµα, απροσδόκητο και ευχάριστο. Γι' αυτό και ταιριάζει εδώ
ο λόγος του Πάτωνα : «Της παιδείας αι µεν ρίζαι πικραί, οι δε καρποί
γλυκείς».
Από την άλλη ο φιλόλογος διαπιστώνοντας το κατάλληλον
της προσοχής, του ενδιαφέροντος και της διαθέσεως παρεµβαίνει.
Παιδιά, δεν τελειώσαµε ακόµη. Εκεί γινόταν η αποθέωση του
απίστευτου. ΜΑ, είναι δυνατόν, κύριε, να µας παρουσιάσετε κι
άλλους ακόµη τύπους; Η απάντηση : Με µια διευκρίνιση, που θα
κάνω, θα σας δώσω αµέσως δύο και περισσότερες χιλιάδες νέους
τύπους: Ακούστε : Όπως ξέρετε κάθε ρήµα (οποιοδήποτε κι αν είναι
αυτό) σχηµατίζει πάντοτε δύο επίθετα, που λέγονται ρηµατικά. Πχ.
Γράφω -> γραπτέος-α-ον, γραπτός-η-ον, Λέγω -> λεκτέος-α-ον,
λεκτός-η-ον, κλπ. Έτσι ακριβώς και τα 38 σύνθετα του ρήµατος
βάλλω. Προβάλλω -> προβλητέος-α-ον και προβλητός-η-ον, κλπ.
Αλλά κάθε επίθετο κλινόµενο σχηµατίζει 30 τύπους. Τα δύο
ρηµατικά επίθετα σχηµατίζουν 60 τύπους. Άρα 36Χ60=2.280!
Αυτούς τους 2.000 νέους τύπους (ας κάνουµε εδώ την έκπτωση των
280 τύπων), µπορούµε να τους προσθέσουµε στους 38.000 κι έτσι
φτάσαµε αισίως στους 40.000 τύπους. Όλοι από µια ρίζα, από τρία
µόνο γραµµατάκια (βαλ-) της αλφαβήτου µας, από ένα µικρό
φώνηµα, µια αρχική φωνούλα ….
Ξεχάσατε όµως αυτό, που σας είπα στην αρχή. Η ρίζα βαλµπορεί να εµφανιστεί και ως βελ- (βέλος, βελοθήκη, βελόνη,
βελονοθήκη, βελονοποιός, βελ-ηνεκές, εµ-βέλ-εια, βελ-οθυρίς
(=τρύπα πολεµίστρας) κ.α.). Μπορεί να εµφανιστεί ως βολ- (βόλος,
πρόβολος, διάβολος, δισκοβόλος, µυροβόλος, περίβολος, εµβόλιον,
βολή (σύνθετο µε όλες τις προθέσεις), βολίς, βολίδα, βόλι,
τοξοβολία, σφαιροβολία, πυροβολισµός, βολιδοσκόποησις,
γυροβολιά, καταβολάδα, κλπ. Επίσης ως βλη- (βλήµα, πρόβληµα,
εµβληµα), ως βλω-, όπως βλωµός (=αυτό που βάλλεται στον
οισοφάγο, µπουκιάς). Ακόµα βα(λ)λάντιον, βαλανός, βαλβίς,
βαλ(λ)ίστρα και άλλα πολλά. Πολύ βιαστικά καταγράψαµε καµιά
πενηνταριά οµόρριζα ουσιαστικά, που κλινόµενα δίνουν καµιά
πεντακοσιαριά τύπους. Όµως υπάρχουν δεκάδες ακόµα οµόρριζα
ουσιαστικά, που θα δώσουν χιλιάδες τύπους.
Να αποτολµήσω να αναφέρω και µερικά παράγωγα επίθετα;
(το καθένα παρουσιάζει 30 κλιτικούς τύπους) Θα σηµειώσω µόνο
10. Υποβλητικός, ανυπέρβλητος, βαλτός, προβολικός, βελονοειδής,
βολιδοφόρος, περιβαλλοντικός, διαβολικός, υπερβολικός,
µεταβολικός.
Και τώρα ετοιµαστείτε για µια νέα ακόµη βόµβα πολλών ….
µεγατόνων. Με βάση µόνο ένα ρήµα βρήκαµε πως παράγονται πάνω
από 40.000 τύποι. Όµως, εάν κάποιος ελάχιστα σκεφτεί, θα
διαπιστώσει πως από τη ρίζα βαλ- και το απίστευτο µεγάλο πλήθος
των λέξεων και των τύπων, προκύπτουν όχι µόνο ένα ή δύο
παράγωγα ρήµατα (που το καθένα από αυτά µπορεί να σχηµατίσει
κάποιες χιλιάδες νέους τύπους), αλλά ένα µεγάλο πλήθος από
καινούρια παράγωγα ρήµατα. Αναφέρω µόνο δύο : αυθυποβάλλω
και εφεσιβάλλω από τη ρίζα βαλ-. Και συνεχίζω : Από το πρόβληµα
έχουµε προβληµατίζω, από το εµβόλιον έχουµε εµβολιάζω, από τη
βελόνη έχουµε βελονοποιώ, βελονιάζω κ.α., από τη βολία έχουµε το
βολιδοσκοπώ. Ενδεικτικά είναι µόνο αυτά. Επίσης σε µια άλλη
κατηγορία ρηµάτων σχηµατίζεται ένα πλήθος οµορρίζων νέων
ρηµάτων όπως : φωτοβολώ, φεγγοβολώ, τοξοβολώ, σφαιροβολώ,
µοσχοβολώ, σπιθοβολώ, ακτινοβολώ, ανθοβολώ, πυροβολώ,
ριζοβολώ, φυλλοβολών, γεννοβολώ, αστραποβολώ, λιθοβολώ,
πετροβολώ, κ.α. (!) που δεν έχουν τελειωµό!
Ποιος θα µπορούσε αλήθεια να υπολογίσει τις καινούργιες
χιλιάδες τύπων και παραγώγων, µε βάση όλα αυτά τα καινούργια
ρήµατα, που όµως τελικά προέρχονται από µία και µόνο ρίζα; Θα
φτάσουν τις 100.000, τις 150.000, τις 200.000 τύπων; Που θα
σταµατήσουµε; Ποιος µπορεί να µας πληροφορήσει; Κυριολεκτικά
δεν µετριούνται!!!

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Αλήθεια ποια γλώσσα του Κόσµου έχει µια τέτοια ευχέρεια
για απειράριθµες οµόρριζες και παράγωγες λέξεις; Μήπως η
σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη Αγγλική, η οποία µάλιστα έχει
λεηλατήσει την Ελληνική και ουσιαστικά στηρίζεται πάνω στο
Ελληνικό λεξιλόγιο και επάνω στη Λατινική, που µε τη σειρά της είναι
αντίγραφο της Ελληνικής; (Στην εισαγωγή του Ετυµολογικού Λεξικού
της Λατινικής οι Ernout-Meillet επισηµαίνουν κατηγορηµατικά «Το
Λατινικό λεξιλόγιο είναι µετάφραση του αντίστοιχου Ελληνικού …).
∆εν είναι όµως το θέµα µας αυτό. Η ερώτηση ήταν : Πόσοι τύποι
µπορεί να προκύψουν από τη ρίζα µιας λέξεως; Καταλήξαµε : ∆εν
µετριούνται!
Και πάλι το δέος και η απορία και ο προβληµατισµός
ανέβηκαν στα ύψη. Και πάλι το ενδιαφέρον πολλαπλασιάστηκε. Και
πάλι η αυτοσυνείδηση έσπασε κρούστες αδιαπέραστες µέχρι τότε,
µέσα βαθειά στις ψυχές των παιδιών. Και πάλι η ενδοσκόπηση στο
βάθος της µητρικής γλώσσας άρχισε να ψάχνει για καινούργια
δηµιουργικά µονοπάτια …. Και τώρα πλέον µια δυνατή και
προσωπική απόφαση πάρθηκε πως πρέπει τελικά να αφοσιωθούµε
στη µελέτη της θαυµάσιας µητρικής µας γλώσσας, απόφαση που
πρέπει τελικά να βρούµε το «κλειδί», που ξεκλειδώνει τους
ανυπολόγιστους και ανεκτίµητους θησαυρούς της προγονικής µας
κληρονοµιάς, τις ανεπανάληπτες κατακτήσεις του Ελληνικού
Πολιτισµού.
Έτσι θα αποκτηθεί η εθνική µας αυτογνωσία, έτσι θα
συνειδητοποιηθεί το µέγεθος, η αξία και η µοναδικότητα της
Ελληνικής Γλώσσας, που τόσο λυσσαλέα βάλλεται, τόσο από το
εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό (και µάλιστα µε περισσότερο
δυστυχώς πάθος και µεγαλύτερο «γενιτσαρισµό» και ακόµα
µεγαλύτερο φανατισµό (ίσως κάποτε κι από απύθµενη άγνοια –
ακόµα πιο άθλιο αυτό), πράγµα που αποβαίνει τραγικό για τη φυλή
µας κατάντηµα. Και όλα αυτά µέσα από ένα µεθοδευµένο και
συστηµατικό διωγµό (εδώ και χιλιετίες τώρα) µε απώτερο σκοπό να
υποβαθµιστεί, να συρρικνωθεί και τελικά να εκλείψει οτιδήποτε
ελληνικό. Οτιδήποτε Ελληνικό πρέπει να σβήσει! Όµως η Γλώσσα η
Ελληνική αντιστέκεται, αφού τροφοδότησε και τροφοδοτεί σχεδόν
όλες τις γλώσσες του ∆υτικού Ηµισφαιρίου, έγινε η βάση αυτών των
γλωσσών και γι' αυτό ακριβώς δεν µπορούν να την ξε-ριζ-ώσουν.
Γιατί έτσι ξεριζώνονται και γκρεµίζεται και το δικό τους γλωσσικό και
πνευµατικό οικοδόµηµα.
Παρά ταύτα η Γνώση της Γλώσσας και η αγάπη γι' αυτήν
αποτελεί από τη µια µεριά την καλύτερη ασπίδα άµυνας απέναντι
και στην πιο ύπουλη και δόλια απειλή κι από την άλλη είναι το πιο
δυνατό και τέλειο εργαλείο για τον πνευµατικό µας εξοπλισµό και
την ψυχοπνευµατική µας καταξίωση. Εξ άλλου αυτό έµεινε ως ριζ-ικό
µας. Το «'Ένδον σκάπτε» και το «Γνώθι σαυτόν»! Αυτό δεν µας είπε,
επίσης και ο Εθνικός µας Ποιητής, ∆ιονύσιος Σολωµός: «Μήγαρις
έχω άλλο στο νου µου πάρεξ ελευθερία και Γλώσσα»;
Κι επειδή όλοι µας έχουµε µέσα µας µια Ελληνική καρδιά, ας
την αφήσουµε να σκιρτήσει άλλη µια φορά απ' την απεραντοσύνη
της Γλώσσας µας (της Ελληνικής) από τη θαυµάσια αρµονία της
εκφοράς της, από τον ανυπολόγιστο πλούτο των λεπτεπίλεπτων
εννοιολογικών της αποχρώσεων, από τις παγκοσµίου εµβέλειας
πολιτιστικές της κατακτήσεις και εν γένει από την αφετηρία και τις
Ρίζες της για τη συγκρότηση του Ελληνικού Πολιτισµού, ώστε µετά
από όλα αυτά να προκύψει µια βαθειά αυτοσυνείδηση για το : Ποιοι
είµαστε, από πού ερχόµαστε, που πηγαίνουµε, ποια ανεκτίµητη
κληρονοµία διαθέτουµε και πως θα µπορούσαµε (προ παντός µε
αγάπη) να την αξιοποιήσουµε ως Εθνικό Σύνολο, µέσα στη σηµερινή
σκληρή πραγµατικότητα. Αυτό θα ήταν η καλύτερη υπηρεσία µας
και η µεγαλύτερη προσφορά µας απέναντι στις Ρίζες µας, απέναντι
στη µητρική µας Γλώσσα, απέναντι στην Ελληνική µας Ταυτότητα.
Καλαµάτα 20/11/2016
Σάκης Βελίας
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ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΩΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Με την είσοδο των Η.Π.Α. στον 2ο παγκόσµιο πόλεµο,
ζητήθηκε απ΄όλους τους άντρες από 18 έως 64 χρονών
να εγγραφούν. Στις 27 Απριλίου του 1942 έγινε η
τέταρτη εγγραφή για όσους είχαν γεννηθεί ανάµεσα
στις 27 Απριλίου 1877 και 16 Φεβρουαρίου 1897,
δηλαδή για όσους ήταν 45 έως 64 χρονών.
Σκοπός της εγγραφής αυτής δεν ήταν να εµπλουτιστεί ο
στρατός των Η.Π.Α., αλλά να συλλέξουν πληροφορίες
για το πως θα µπορούσε ο καθένας να βοηθήσει στην
υποστήριξη του στρατού, ανάλογα µε τις γνώσεις και
τις δεξιότητές του.
Οι εγγραφέντες συµπλήρωναν µία δισέλιδη κάρτα µε
τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και κάποια εµφανισιακά στοιχεία (φυλή, ύψος, βάρος, χρώµα µαλλιών,
χρώµα µατιών, πιθανά σηµάδια ή ουλές κλπ). Συµπλήρωναν επίσης και ένα εκτενές ερωτηµατολόγιο.
∆υστυχώς τα ερωτηµατολόγια δεν έχουν διασωθεί.
Ακολουθεί µία λίστα µε 39 συµπατριώτες µας που
βρέθηκαν ανάµεσα στους εγγραφέντες. Κάποια ονόµατα υπήρχαν και στις λίστες από τον πρώτο παγκόσµιο
πόλεµο που δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο τεύχος.
Το νούµερο 11, ο Παναγιώτης Ανδρέα Κάρλος ήταν ο
µικρός αδερφός του προπάππου µου, του Κωνσταντίνου Κάρλου (γνωστού µε το παρατσούκλι Καραΐσκος)
και το νούµερο 17, ο ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου Μαλιογκλιάνος ήταν ο αδερφός της προγιαγιάς µου, Μαρίας
Καψάλη. Και οι δύο παντρεύτηκαν, φτιάξαν τις ζωές
τους στην Αµερική και είχαν την τύχη να επισκεφτούν
πάλι το χωρίο τους, έστω και πολλά χρόνια µετά. Εάν
αναγνωρίζετε κι εσείς κάποιο δικό σας πρόσωπο,
γράψτε µας δυο λόγια για την ιστορία του ώστε να τα
δηµοσιεύσουµε στα επόµενα τεύχη µας.

Θύµιος Γ. Καψάλης
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«ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ»
Την Τετάρτη, 2/11/2016,
πραγµατοποιήθηκε οµιλία
στην αίθουσα µας από την
κ. Κατερίνα ∆ηµητρούλη,
Ψ υ χ ί α τ ρ ο – Ψ υ χο θ εραπεύτρια, µε θέµα :
«Κατάθλιψη, η νόσος του
21ου αιώνα».
Η κατάθλιψη αποτελεί µια
σοβαρή ψυχική νόσο. Οι
καταθλιπτικές διαταραχές
συγκαταλέγονται στις πιο βαρύνουσες νόσους. Έχει χαρακτηριστεί ως η Νόσος του 21ου αιώνα γι' αυτό τον λόγο
αποτελεί την µεγαλύτερη αναπηρία παγκοσµίως.
Ως αιτιοπαθογένεια αναφέρονται βιολογικοί ,γενετικοί και
ψυχοκοινωνικοί παράγοντες. Επηρεάζει την σκέψη, τα
συναισθήµατα και τις κοινωνικές σχέσεις. Η κλινική κατάθλιψη εκδηλώνεται µε διαταραχές όπως µειωµένη λειτουργικότητα, αλλαγή στην διάθεση, απογοήτευση, απελπισία,
έλλειψη ενδιαφερόντων και ελπίδας.
Τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης :
Η νόσος χαρακτηρίζεται από τα εξής συµπτώµατα: καθυστέρηση επέλευσης ύπνου και έγερσης καθώς και έντονη

υπνηλία κατά την διάρκεια της ηµέρας µε αποτέλεσµα το
άτοµο να µην µπορεί να αντεπεξέλθει στις καθηµερινές του
δραστηριότητες και στο εργασιακό του περιβάλλον. Επίσης
υπερφαγικά ή ανορεκτικά επεισόδια, καθώς και σωµατικές
εκδηλώσεις όπως ναυτία, ζάλη, συχνοί πονοκέφαλοι.
Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις συγκαταλέγονται τα άτοµα
που νιώθουν ενοχές χωρίς λόγο καθώς και επιθυµία θανάτου. Επιδηµιολογικά είναι δυο φορές πιο συχνή στις γυναίκες-πέραν της κοινής κατάθλιψης, εµφανίζονται επιλόχειος,
εµµηνορυσιακή, εµµηνοπαυσιακή σε σύγκριση µε τους
άνδρες, οι οποίοι καταφεύγουν στο αλκοόλ ή στον τζόγο.
Η οικονοµική κρίση, η µείωση θέσεων εργασίας, το χαµηλό
εισόδηµα οδηγούν σε περιορισµένη πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και µεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης ψυχικής
διαταραχής.
Η κατάθλιψη είναι µία βαριά αλλά ιάσιµη ασθένεια. Για την
πλήρη θεραπεία είναι πολύ σηµαντική αρχικά η έγκαιρη
διάγνωση καθώς και η εξειδικευµένη ψυχοθεραπευτική και
φαρµακευτική αντιµετώπιση.
(Η κ. Κατερίνα ∆ηµητρούλη είναι Ψυχίατρος του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης, υπεύθυνη της Μονάδος Υποκατάστασης
«ΟΚΑΝΑ» Θριασίου και του Ψυχιατρικού Τµήµατος του
Πολυϊατρείου Medica).

.............................................................
ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ

Θέλω στ' αυτί να σου πω πως σ 'αγαπώ
κι όσα µου έµαθες εσύ δε λησµονώ.
Πίκρες σε πότισα και εγώ, τώρα το ξέρω.
Συγνώµη µάνα σου ζητώ, γιατί υποφέρω.
Χαρές και λύπες µάνα µου σε ποιον να πω;
Τη συµβουλή σου να' ξερα, θέλω εγώ.
Στα όνειρά µου έρχεσαι πολύ συχνά
µα σαν θα φύγει τ' όνειρο, µόνη ξανά.
Και τον πατέρα µάνα µου θέλω να δω
γιατί αυτόν δεν χάρηκα, πώς να στο πω.
Κι αν συναντιέστε µάνα µου εκεί ψηλά
παίρνω κουράγιο κι εγώ, πως θα σας βρω ξανά.
Νίτσα Ανδρίτσου Σκούρα

.............................................................

Να ερχόσουν µια στιγµή να σ' ακουµπήσω
και στη ζεστή αγκαλιά σου ας ξεψυχήσω.

∆ΩΡΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ
Οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 11/12/2016, ανέδειξαν το νέο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ωρικής Αδελφότητας :
Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. Ιωάννης Μπαλατσούρας.
Τα 14 Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αλφαβητική σειρά
είναι:
1.
ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ)
2.
ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (∆ΙΑΚΟΠΙ)
3.
∆ΡΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΑΝΟΡΜΟΣ)
4.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΖΩΡΙΑΝΟ)
5.
ΚΑΛΑNΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΙΛΟΘΕΗ)
6.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΟΤΙ∆ΑΝΕΙΑ)
7.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (∆ΙΑΚΟΠΙ)
8.
ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ)
9.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΙΑΝΝΗ (ΚΟΝΙΑΚΟΣ)
10. ΜΠΕΣΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΚΡΙΝΗ)
11. ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΗΛΙΑ)
12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟ)
13. ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ)
14. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΘΕΚΛΑ (ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ)
Αναπληρωµατικά µέλη:
1.
ΧΑΪ∆ΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΗΛΙΑ)
2.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ)
3.
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)
4.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΚΛΗΜΑ)
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (αλφαβητικά):
1.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (∆ΡΟΣΑΤΟ)
2.
ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙ)
3.
ΧΟΛΕΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΚΟΝΙΑΚΟΣ)
Στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους και
ευελπιστούµε σε αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των Συλλόγων
της ∆ωρίδας.
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ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, µε την
κοινή ονοµασία µεταλλαγµένα τρόφιµα (ΜΤ), δεν
αποτελούν µια συγκεκριµένη οµάδα τροφίµων, που
έχει επεξεργασθεί µε κάποιο ειδικό τρόπο, όπως τα
αλίπαστα, τα αλλαντικά, τα κονσερβοποιηµένα, τα
αποξηραµένα ή µε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, όπως
τα λειτουργικά, τα προβιοτικά, τα προσθετικά, τα
ενεργειακά, κλπ. Τα τρόφιµα αυτά έχουν το κοινό
χαρακτηριστικό ότι αποτελούν προϊόντα των γενετικά
τροποποιηµένων οργανισµών (Genetically modified
organisms GMO).
Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ)
είναι φυτικοί ή ζωικοί οργανισµοί ή µικροοργανισµοί,
των οποίων το γενετικό τους υλικό, δηλαδή το DNA τους,
έχει υποστεί κάποια τροποποίηση µέσω της ειδικής
τεχνητής µεθόδου της γενετικής µηχανικής. Αυτή η
τροποποίηση αφορά ή την αφαίρεση ή την προσθήκη
κάποιων κοµµατιών (γονιδίων) DNA από άλλους
οργανισµούς δότες, µε στόχο να δώσουν στον τροποποιηµένο οργανισµό ένα ή περισσότερα επιθυµητά
χαρακτηριστικά π.χ. την αντοχή σε ασθένειες, ή έντοµα,
ή ξηρασία, ή την µεγαλύτερη απόδοση (παραγωγή,
ποιότητα), την µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα κλπ. Είναι
µια παρέµβαση του ανθρώπου στην προσπάθειά του να
βελτιώσει ή να δηµιουργήσει νέες ποικιλίες φυτών ή
ράτσες ζώων, µέσω της βιοτεχνολογίας, καθώς όλες οι
παραδοσιακές, συµβατικές µέθοδοι βελτίωσης των
φυτών και των ζώων φαίνεται να έχουν εξαντληθεί.
Βεβαίως συµβαίνουν και στη φύση τέτοιες
τυχαίες τροποποιήσεις, οι καλούµενες φυσικές µεταλλάξεις. Η παντός τύπου βιοποικιλότητα που υπάρχει,
πρωτίστως οφείλεται στη φύση, αλλά ο επιστήµονας
ερευνητής προσπάθησε να τις κάνει στοχευµένες. Έτσι
όλες σήµερα οι ορµόνες, τα αντιβιοτικά, οι ζύµες,
παράγονται από γενετικά τροποποιηµένους µικροοργανισµούς. Εκτιµάται ότι θα χρειαζόταν να σφαγούν
τριπλάσιος αριθµός χοιρινών από όσα υπάρχουν για να
καλύψουν τις σηµερινές ανάγκες σε ινσουλίνη για τους
διαβητικούς. Σήµερα η γενετικά τροποποιηµένη ινσουλίνη, που προέρχεται από τεχνητά µεταλλαγµένο
βακτήριο, παράγεται φθηνότερη και ποιοτικά πανοµοιότυπη µε την ανθρώπινη, ώστε να µην δηµιουργεί
παρενέργειες όπως η ινσουλίνη η προερχόµενη από
χοιρινό πάγκρεας. Τα αντιβιοτικά το ίδιο, παράγονται
από ΓΤΟ.
Με την ίδια λογική οι επιστήµονες επιχείρησαν
να δηµιουργήσουν φυτά, ζώα και µικροοργανισµούς,
που να έχουν κάποιες επιθυµητές ιδιότητες, µε την ίδια
τεχνική, την γενετική µηχανική. Από τα πρώτα φυτά,
που µεταλλάχτηκαν είναι η σόγια, το καλαµπόκι, το
βαµβάκι, η ελαιοκράµβη, η τοµάτα, η πατάτα, το ρύζι
κ.ά. Κύριοι στόχοι αυτών των τροποποιήσεων είναι να
κάνουν φυτά ανθεκτικά σε ένα καθολικό ζιζανιοκτόνο
(το ράουνταπ) και σε έντοµα, που προσβάλουν τα φυτά
αυτά. Έτσι για τα φυτά αυτά το ζιζανιοκτόνο αυτό
γίνεται επιλεκτικό και επιπλέον δεν χρειάζεται να
γίνεται καταπολέµηση των εντόµων µε χηµικά, πράγµατα σηµαντικά για την µείωση του κόστους καλλιέργειας,
και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τώρα το ερώτηµα που γεννιέται είναι αν τα
τρόφιµα που προέρχονται από αυτά τα φυτά µπορούν
άφοβα να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Οι υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης προβληµατίστηκαν από τις
αρχές της 10ετίας του 1990, για το αν θα πρέπει να
δοθούν άδειες εισαγωγής τέτοιων προϊόντων και ακόµη
περισσότερο προβληµατίστηκαν αν θα πρέπει να
δοθούν άδειες καλλιέργειας τέτοιων οργανισµών. Κατ'
αρχήν θεωρήθηκε ότι τα λάδια των γενετικά τροποποιηµένων φυτών δεν έχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη
κατανάλωση και εγκρίθηκε η εισαγωγή τους, καθώς δεν
περιέχουν πρωτεϊνες, οι οποίες πιθανόν να είχαν
κάποιο κίνδυνο. Στις χώρες τις Βορείου και Νοτίου
Αµερικής, όπου οι καλλιέργειες αυτών των φυτών ήταν
εκτεταµένες, επιτρεπόταν και η ανθρώπινη κατανάλωση όλων των φυτικών προϊόντων. Τελικώς επετράπησαν
οι εισαγωγές µερικών από τα προϊόντα αυτά και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), για ανθρώπινη κατανάλωση,
µε την υποχρέωση να αναγράφεται στην ετικέτα επισήµανσης του τροφίµου. ∆ηλαδή π.χ. αναγράφεται:
«Λεκιθίνη σόγιας γενετικά τροποποιηµένης 2%».
Σχετικά µε τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, από ζώα που
διατρέφονται µε ΓΤΟ, δεν θεωρήθηκε αναγκαία καµία
επισήµανση. ∆εν επετράπη όµως στην ΕΕ η χρήση της
Βόειας Σωµατοτροπίνης, που προέρχεται από ΓΤΟ. Η
βόεια σωµατοτροπίνη είναι ορµόνη, που χορηγείται
στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες για να αυξάνουν το
παραγόµενο γάλα κατά 1000 κιλά ετησίως.
Σε µια συνάντηση Βιολόγων στις Βρυξέλλες το
πρόβληµα των ΓΤΟ δεν εστιαζόταν τόσο στα τρόφιµα
όσο στην καλλιέργεια αυτών κάθε αυτών των φυτών. Τα
σηµαντικά προβλήµατα από τους επιστήµονες, που
αντιτίθενται στην επέκταση των ΓΤΟ, εγείρονται στα
προβλήµατα που πιθανόν να προκύψουν στη φύση από
ένα τυχαίο λάθος, που εύκολα θα µπορούσε να συµβεί
και να µην µπορεί να διορθωθεί. Εντύπωση έκανε η
αντιπρόσωπος της Ινδίας, η οποία είπε: «Εσείς οι
αναπτυγµένες χώρες έχετε πολλά προβλήµατα, εµείς οι
αναπτυσσόµενες χώρες έχοµε µόνο ΕΝΑ, την φτώχεια.
Εµείς δεν µπορούµε να µην χρησιµοποιήσοµε το ΧΡΥΣΟ
ΡΥΖΙ (GOLDEN RICE), που µας αυξάνει την παραγωγή
κατά 20% και την περιεκτικότητα σε βιταµίνη Α κατά
30%, και σώζονται 200.000 παιδιά το χρόνο, από την
τύφλωση και τον θάνατο».
Τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και οι ΓΤΟ
είναι ήδη στη ζωή µας. Όσο και να θέλουµε να τα
αποφύγουµε µάλλον είναι αδύνατο. Στην αρχή προσπαθήσαµε να µην τα καλλιεργήσουµε, µετά επιτρέψαµε
να υπάρχει στο σπόρο ένα ποσοστό µέχρι 1%, στο
βαµβάκι και στο καλαµπόκι. Τώρα πιθανόν να το
ξεχάσαµε.
Πάντως στα Τρόφιµα δεν φαίνεται να αποτελούν
κάποιο πρόβληµα στην διατροφή µας, τουλάχιστον για
τις µέχρι τώρα γενετικές τροποποιήσεις στα φυτά. Η
παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία µας είναι τρένο που
τρέχει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, όποιος δεν αντέχει τον
ίλιγγο και να πηδήξει από το τρένο θα σκοτωθεί!!!
Γιώργος Α. Γκόλφης
Γεωπόνος
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ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '60 ΣΤΟ ΛΙ∆ΟΡΙΚΙ
Μετά τον Β' παγκόσµιο πόλεµο, πολλοί πρόεδροι

Οι καθηγηταί και οι µαθηταί είναι πολύ καλοί, µου φέρονται

επιφανών Πανεπιστηµίων των Η.Π.Α., θέλησαν να βοηθήσουν

πολύ ευγενικά και µε βοηθούν κατά το δυνατόν. Ακόµη δεν

την Ελλάδα, που είχε πολεµήσει εναντίον του Άξονα, δίνοντας

µπορώ να καταλάβω την παράδοση, αυτά τα πράγµατα που

υποτροφίες σε Έλληνες σπουδαστές, µε σκοπό, µετά το πέρας

κάνοµε στη φυσική και χηµεία, εγώ τα ξέρω. Στα µαθηµατικά

των σπουδών τους, να γυρίσουν και εργαστούν στην Ελλάδα,

είναι κάπως δύσκολα. Κάθε µέρα έχω φυσική, χηµεία, µαθηµατι-

συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξή της.
Ο Χρύσανθος Λουκόπουλος, µετανάστης σε ηλικία 12

κά και αγγλικά (δύο φορές την εβδοµάδα κάνω και σπέσιαλ

ετών από το Ζωριάνο ∆ωρίδας, σπούδασε Κοινωνιολογία και

αγγλικά). Η άλλη ζωή εκτός από τα µαθήµατα είναι ζωή αµερικά-

επιλέχθηκε από τους Προέδρους των Πανεπιστηµίων, να είναι το

νικου κολλεγίου.
Εδώ οι µαθηταί δεν κουράζονται καθόλου, γιατί έχουν µόνο τρεις

εκτελεστικό µέλος του Γραφείου, που ονοµάστηκε Anglo-

έως τέσσερις ώρες µάθηµα µε όλα τα µέσα και τις ανέσεις, ο δε

American-Hellenic Buraeu of Education.
Στις Η.Π.Α., δια µέσου του γραφείου αυτού, σπούδασαν

αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα είναι περιωρισµένος, στα

περίπου 300 υπότροφοι φοιτητές, που κατέχουν διάφορες
θέσεις στον Ελληνικό χώρο – Καθηγητές Πανεπιστηµίου –
εξειδικευµένοι τεχνοκράτες, κλπ.
Απόφοιτοι από το Γυµνάσιο Λιδορικίου, µετά από
πρόταση των Συλλόγων των Καθηγητών στο Μ.Ι.Τ., στο Τµήµα

µαθηµατικά είµαστε 6, στη φυσική 7, στη χηµεία 7, πολύ λίγοι
δηλαδή.
Το σχολείο του Λιδορικίου πως πάει. Φαντάζοµαι οι µαθηταί να
αντιληφθούν τις δυσκολίες που πρόκειται να συναντήσουν από
την αποτυχία µας (δηλαδή της τάξεώς µου) και να διαβάζουν

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ήτοι κατά σειρά οι : Ελευθέριος

περισσότερο.
∆εν ξέρω αν είναι η δεσποινίς Ρωµανού ακόµη στο Λιδορίκι, θα

Παπανακλής από τη Στύλια, Ζαχαρίας Παπαζαχαρόπουλος από

της έγραφα κανένα γράµµα, να µην νοµίσει πως την ξέχασα. Εγώ

τη Μουσουνίτσα και Ευθύµιος Χούσος του Χαραλάµπους από το

δεν περνά ηµέρα που να µην σκεφθώ το σχολείο και τον κόσµο

Λιδορίκι.
Η υποτροφία αφορούσε µόνο τα δίδακτρα. Γι' αυτό οι

του. Έφυγα από το Λιδορίκι µε την καλλίτερη ανάµνηση που
µπορεί να αποκοµίσει ένας µαθητής και έχω ακολουθήσει ένα

υπότροφοι έπρεπε, πέρα από τις σπουδές τους, να εργαστούν

δρόµο που διαγράφεται µάλλον καλός. Αυτό το οφείλω εις εσάς

για να καλύψουν τις καθηµερινές τους ανάγκες.
Στο γράµµα που µας έστειλε ο πρώτος υπότροφος

και εις όλους τους καθηγητάς µου. Σας ευχαριστώ όλους.
Φέτος δεν νοµίζω το Anglo-American-Hellenic να ζήτησε

διαφαίνονται τα προβλήµατα των σπουδαστών, αλλά και η

υποτρόφους, γιατί βρίσκοµαι εγώ υπό δοκιµασίαν, αν εγώ τα

επιµονή και ο αγώνας των παιδιών της ∆ωρίδας για µια καλύτερη

καταφέρω καλά (είναι πολύ δύσκολο µου φαίνεται), του χρόνου

ζωή. Σ' αυτό τον αγώνα, κατά το δυνατό, υπήρξε αρωγός το

θα πω στον κ. Loukas να ξαναπάρει από το Λιδορίκι. Πέστε

Γυµνάσιο Λιδορικίου.

λοιπόν στα παιδιά και δη στους ενδιαφεροµένους να είναι
κατηρτισµένοι, δηλαδή να γνωρίζουν αγγλικά και να έχουν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Avon τη 12-11-66
∆εσποινίς Καραχάλιου καληµέρα.
Τι κάνετε; Πως τα περνάτε; Πως πάει το σχολείο µας; Τώρα που
πλησιάζει το τέλος του διµήνου θα παρουσιάζει περισσότερο

µεγάλο βαθµό (ο ∆ηµόπουλος είναι καλός στην αγγλική αν βγει
µε µεγάλο βαθµό, συγκεντρώνει πιθανότητες).
Άλλο δεν γνωρίζω να σας γράψω. ∆ώστε χαιρετισµούς σ' όλους
τους µαθητάς, στην δίδα Ρωµανού (αν είναι εκεί), στους κ.κ.

µου γίνεται. Το σχολείο βρίσκεται 109 µίλια µακρυά από τη Νέα

Κωσταρά και Θεοδώρου και γενικώς σε όλους τους καθηγητάς.
Σας χαιρετώ
Παπανακλής Ελευθέριος
Υ.Σ. Σας παρακαλώ αν είναι κανείς από τους συµµαθητάς µου στο

Υόρκη, πλησίον στο Harford. Είναι κτισµένο µέσα σε δάσος, η

Λιδορίκι, δώστε του την σύσταση να µου γράψη. Ευχα-

τοποθεσία είναι πολύ καλή, το µέρος δεν είναι καθόλου ερηµικό,

ριστώ.

ενδιαφέρον στον µαθητόκοσµο. Εγώ βρίσκοµαι εδώ δύο εβδοµάδες και µόλις τώρα άρχισα τουλάχιστον να καταλαβαίνω τι

έχει καλούς δρόµους και πάρα πολλές βίλες. Το κτίσιµο του
σχολείου είναι πολύ παράξενο εξωτερικώς παρουσιάζει όψη
φυλακών.

Για την αντιγραφή
Θεόδωρος Σταύρου
Καθηγητής τότε στο Γυµνάσιο Λιδορικίου
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ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Το Σαββατοκύριακο 8-9/10/2016, πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στην
Τήνο, µε τη συµµετοχή πολλών µελών µας, όπου προσκύνησαν την
εικόνα της Μεγαλόχαρης και επισκέφθηκαν τα διάφορα αξιοθέατα του
νησιού.
Την Κυριακή, 4/12/2016, πραγµατοποιήθηκε εκδροµή µε προορισµό την

Καµάριζα Λαυρίου, όπου τα µέλη µας παρακολούθησαν τη λειτουργία
στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στη συνέχεια
µετέβησαν στο Λαύριο, όπου επισκέφθηκαν το ορυκτολογικό µουσείο,
το τεχνολογικό πάρκο (σκουριές) και άλλα αξιοθέατα. Τα µέλη µας
απόλαυσαν τον καφέ τους στο ναό του Απόλλωνα στο Σούνιο και το
απόγευµα επέστρεψαν στην Αθήνα.

