
Συγκεκριμένες επιδρα ́σεις στον
α ́νθρωπο

● Ιδιαίτερα, η συχνο ́τητα των 7-
8Hz, γνωστή και ως ‘brown note’
η ́ ‘brain alpha wave’, ει ́ναι η πιο
επικι ́νδυνη αφου ́ αποτελει ́ τη
συχνο ́τητα συντονισμού του ηλε-
κτρικου ́ εγκεφαλικού κύματος ‘άλφα’(alpha)5. 
Παρά το γεγονο ́ς ότι οι υπόηχοι δεν ει ́ναι ‘ακου-
στικω ́ς’ αντιληπτοί από τον άνθρωπο,(7-20ΗΖ)
ει ́ναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί έως και βλαβεροί για
τον οργανισμο ́ του.
● μπορεί να νιω ́σει ισχυρο ́ πονοκε ́φαλο και
αδιαθεσία. 
● Αλ́λο παραδ́ειγμα ειν́αι και η ναυτιά που προ-
καλειτ́αι οτ́αν καπ́οιος βρισ́κεται σε εν́α πλωτό

μεσ́ο και η οποιά
οφει ́λεται στην
α ρ ν η τ ι κ η ́

επιδ́ραση των
θαλασ́σιων υποη-
χητικων́ κυμάτων,
κατα ́ πάσα πι-
θανοτ́ητα και της

μηχανης́ του μέσου, η οποία μπορεί να παραγ́ει
υπόηχους κατά τη λειτουργία της. 
● Οι συχνότητες απο ́ 7-20Hz, όταν εκπε ́μπον-
ται σε μεγάλες ηχητικές εντάσεις μπορούν να
επιδράσουν α ́μεσα στο κεντρικο ́ νευρικο ́
σύστημα του ανθρω ́πινου οργανισμου ́, προ-
καλώντας αποπροσανατολισμο ́, μειωμε ́νη
αντίληψη του χώρου, έντονη ανησυχία, καθώς
και μειωμένη διαυ ́γεια

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
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Του ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ

«Θα γκρεμίσουμε
ολόκληρα

τετράγωνα»
Κατεδαφίσεις πα-
λιών κτιρίων –
ακόμη και ολόκλη-
ρων οικοδομικών
τετραγώνων – σε
υ π ο β α θ μ ι σ μ έ ν ε ς
περιοχές της Αθή-
νας και άλλων πό-
λεων σχεδιάζει το
Υπουργείο Περι-
βάλλοντος. Στόχος
είναι να αποσυρ-
θούν τα παλιά και
ενεργοβόρα κτίρια,
προκειμένου να

πρασινίσουν και να ανασάνουν τα
αστικά κέντρα.
Στο πλαίσιο αυτό, στο υπουργείο
σχεδιάζουν να βγάλουν από τα
συρτάρια τις αραχνιασμένες μελέ-
τες που έχουν γίνει κατά διαστή-

Γιώργος 

Δημαράς

Οικολόγος

Υφυπουργός

Περιβάλλοντος

& Ενέργειας

Συνέχεια στην σελίδα 13

Συνέχεια στην σελίδα  19

Ο Λάκωνας

Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σταύρος Αραχωβίτης

συζητάει με

Ν. Καλαποθαράκο

και Δ. Λυπεροπούλου

Η σύγχρονη ζωή της

Μάνης μέσα από τον

φωτογραφικό φακό

Συνέχεια στην σελίδα 11

Υπόηχοι και θόρυβος χαμηλής συχνότητας σκοτώνουν

τον άνθρωπο. Έχουμε ευθύνη όλοι: δυσοίωνο

το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Το όραμα του
Λάκωνα Τζανέ-
του Φιλιππάκου
για την πατρίδα
του τη Μάνη και
τους Μανιάτες 

Γεν. Γραμ. Συντονισμού
στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη

Συνέχεια στην σελίδα 18

Δέκα (10) Μελέτες έγκριτων επιστημόνων από όλο τον κόσμο!

Συνέχεια στην σελίδα 8

Ανεμογεννήτριες:
Πηγή ανεπανόρθωτων
ασθενειών στους ανθρώπουςΡηξικέλευθο πρόγραμμα

για την αναβάθμιση των

μεγάλων πόλεων
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Η Αρεόπολη με τα μάτια ενός παιδιού το 1950-60

Ο
Δημητράκης είναι στο
Αγιάτικο (την σημερινή
πλατεία αθανάτων). Το

Αγιάτικο μια έκταση χωρίς ιδιο-
κτήτη εξ ου και το όνομά του,
ήταν  χώρος για το μεγάλο ζωο-
πάζαρο που γινόταν μιά ή δυό
φορές τον χρόνο, και που εκτός
από μια απαραίτητη οικονομικη
δραστηριότητα, ήταν και σπου-
δαίο κοινωνικό γεγονός. Εκεί οι
μεγάλοι τσαμπάσηδες της Μάνης
έφερναν ζώα, πούλαγαν και αγό-
ραζαν, με κυριότερο ανταλλα-
κτικό (νόμισμα) το λάδι. Ξακουστοί
τσαμπάσηδες της εποχής ήταν οι
Μήτσος, Ηλίας, Γιώργος Μαυροιδά-
κος, ο Κώστας Αλέπης, ο Γιάννης
Λεοντακιανάκος και άλλοι. Μπροστά
του αριστερά είναι το γύφτικο (σιδη-
ρουργείο) του μπάρμπα Θόδωρου
του κατεργάρη ένα μαγικό εργαστήρι
που έδινε μορφή και χρηστικότητα
στο σίδερο, το οποίο στα χέρια εκεί-
νων των παλιών σκληρών ανθρώ-
πων, δάμαζε το πέτρινο θεριό της

Μάνης. Το φυσερό το τράβαγε όποιο
παιδί πέρναγε απ’ έξω και το φώ-
ναζε ο μπάρμπα-Θόδωρος. Δίπλα το
μαγαζί του αδερφού του, του Παύ-
λου. Δύσκολο να το περιγράψεις με
σημερινούς όρους. Πούλαγε από κου-
δούνια για τα μαρτίνια, μεχρι ώχρες,
μπογιές, και μάνταλα. Θα λέγαμε ση-
μερινό χρωματοπωλείο. Παραδίπλα
το μονοπώλειο. Επειδή καμιά φορά

η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν
φάρσα, το μονοπώλειο ήταν η
μνημονιακή υποχρέωση απέ-
ναντι στους τότε δανειστές. Στο
μονοπώλειο λοιπόν και μόνο εκεί
μπορούσες να αγοράσεις φωτι-
στικό πετρέλαιο, αλάτι, σπίρτα
και ίσως κάτι ακόμα που δεν θυμά-
μαι. Σήμερα λοιπόν εκεί που ήταν
το Αγιάτικο, τίποτα δεν το θυμίζει.
Στην θέση του υπάρχει μια μεγάλη
χρηστική πλατεία με μπόλικο τσι-
μέντο, που έδωσε μεν μεγάλη
ώθηση στον εσωτερικό τουρισμό,

αλλά δεν ταιριάζει με τίποτα στο
ύφος και στον χαρακτήρα της Αρεό-
πολις. Το λιγότερο που μπορείς να
πεις για αυτούς που την οραματί-
στηκαν και την υλοποίησαν, είναι ότι
τους εγκατέλειψε κάθε είδους έμ-
πνευση. Από όλα αυτά που έβλεπε
ο Δημητράκης σήμερα δεν υπάρχει
δυστυχώς τίποτα. Στα παλιά κτίρια
προστέθηκαν πολλά καινούργια και
ο χώρος είναι γεμάτος καφετέριες.

Συνεχίζεται...

του Δημήτρη ΦρατζεσκάκηΣυνέχεια από το προηγούμενο...

Ζωοπανήγυρις στο Αγιάτικο

(τώρα κεντρική πλατεία Αθανάτων)

foni_tis_manis-dekemvrios2018b_Layout 1  14/12/2018  5:50 ΜΜ  Page 2



Σελίδα 3Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

«Εγώ θα κάνω όνειρα και αληθινά ας μη γίνουν

αρκεί που επροσπάθησα όνειρα να μη μείνουν.»

«Γνώσις ανάμνησις εστί»

Σωκράτης

Αλήθεια δε, γνώση της

πραγματικότητας είναι

Η σωστή κατανάλωση
για ευοίωνο μέλλον

Α
ν από όλη την ιστο-

ρία αφαιρέσουμε

την αλήθεια, εκείνο

που μένει Έλληνες είναι το βλα-

πτικό αφήγημα το οποίο μας

επιβάλλουν για πραγματικό-

τητα. Για αυτό αυτός ο τύπος

από την Εθνεγερσία έως σήμερα,

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων,

πάει από το κακό στο χειρότερο.

Προτεκτοράτο μας θέλουνε οι

«εγγυήτριες» δυνάμεις και προ-

τεκτοράτο είμαστε. Φανατιζόμα-

στε υπέρ του ενός ή του άλλου

Κοτζαμπάση και ο πλούτος της

χώρας μας αλλά και το αίμα του

λαού μας γίνεται χαράτσι για να

πλουτίζουν το βαλάντιο της εκά-

στοτε αποικιοκρατίας που μας

την λένε συμμαχία.

Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και

για τα χάλια μας φταίει το σα-

ράκι που μας δέρνει ως λαό και

αυτό είναι η μισαλλοδοξία.

Αυτήν την αρρώστεια της γενιάς

μας φοβήθηκα και πώς μπο-

ρούμε να λυτρωθούμε απο αυτό

συλλογιζόμουν γράφοντας.

Αυτός είναι ο λόγος που δύο δε-

καετίες απευθυνόμουν στους

συμπατριώτες μου όλους, δη-

λαδή εσάς, για να μην γίνει μπα-

νανία η μάνα Ελλάς. Μία Γαλλία

που σε λίγες ημέρες αλλώθηκε

απ’ τους Ναζί, και όμως δεν

ανέχθηκε προς τιμήν του ο λαός

της τον όλεθρο του 4ου Ράιχ.

Φόρεσαν λοιπόν οι Γάλλοι τα κί-

τρινα γιλέκα τους και βγήκαν

στους δρόμους και διαμαρτύ-

ρονται επειδή αυξήθηκε η βεν-

ζίνη και ας είναι φθηνότερη απ’

ότι στην χώρα μας και ας έχουν

το ένα τρίτο της ανεργίας μας

αλλά και το τριπλάσιο ημερομί-

σθιο από το δικό μας.

Έλληνες πρέπει να ΑΦΥΠΝΙ-

Σ Θ Ο Υ Μ Ε .

Όσο υπάρχει

ελπίδα... Ο

Ερντογάν κα-

θημερινά μας

απειλεί και

μας προκα-

λεί. Οι Αλβα-

νοί διεκδικούν

την Ήπειρο,

οι Σκοπιανοί ούτε λίγο ούτε

πολύ μας κλέβουν την ιστορία

μας. Γέμισε η χώρα μας και τα

νησιά βούλιαξαν από λαθρομετα-

νάστες και πρόσφυγες. Η υπο-

γεννητικότητα που δεκαετίες

μας απειλεί να γίνουμε μειονό-

τητα στην πατρίδα μας και οι

πολιτικοί μας ασχολούνται με

τα γκάλοπ που κάνουν κάποιοι

για να μας παραμυθιάζουν.

Αυτή είναι η πικρή αλήθεια κι ας

πονά. Αυτήν προσπάθησα να

σχολιάσω μαζί σς και γι’ αυτό

απευθυνόμουνα σε εσάς. Όμως

απεδείχθη αυτό που φοβόμουν.

Ότι με σχόλια δεν γίνονται έργα.

Θέλει αρετήν και τόλμη η ελευ-

θερία. Συνεπώς εγώ κι αν έκανα

όνειρα, αληθινά δεν έγιναν.

Τσάμπα λοιπόν προσπάθησα

και ίσως κάποιος άλλος να χρει-

άζεται μήπως όνειρα γίνουν

αυτά που λέμε ενύπνοια.

Όχι δεν διαπνέομαι από ηττο-

πάθεια ούτε απο απαισιοδοξία.

Είναι όμως πιστεύω μου ότι

όταν γίνει η σπορά και αποτύ-

χει η σοδειά, πρέπει να αλλάξει

ο σπόρος αλλά και ο ζυγός.

«Πόλεμος πατήρ πάντων» πί-

στευε ο Ηράκλειτος και πόλεμος

εστί η μάχη των ιδεών. Νέες

ιδέες λοιπόν, καινούργιοι συλ-

λογισμοί, αρκεί να έχουν βάση

και αξίες της Ελληνικής Κοσμο-

θεωρίας. Είθε.

Τ
ο μεγαλύτερο «εν δυνάμει» επα-
ναστατικό μέσο, στις μέρες μας,
είναι το διαθέσιμο εισόδημα του

καταναλωτή με την κατάλληλη χρήση του
αυτός:
● μπορεί να επηρεάσει αποφασιστικά την
αγορά, 
● μπορεί να εξαναγκασει σε παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων, 
● μπορεί να ωθήσει σε χρηση υλικών που
αφθονούν στην Φύση και δεν την βλάπτουν, 
● μπορεί να περιορίσει την χρήση μη ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας, μπορεί..., μπορεί...
Όλ’ αυτά και άλλα ακόμη μπορεί να τα πετύχει ο καταναλω-
τής, αλλά υπό ένα όρο:
● να συνειδητοποιηθεί σαν τέτοιος,
● να γνωρίσει την δομή και τις κινητήριες δυνάμεις του σύγ-
χρονου κόσμου, 
● να πληροφορηθεί τους κινδύνους που τελικά δημιουργήθη-
καν για τον άνιθρωπο και το μέλλον του, 
● να καταλάβει, οτι χωρίς την ενεργό επέμβασή του, οι «τυ-
φλές» δυνάμεις της Αγοράς, είναι δυνατόν να οδηγήσουν στον
αφανισμό τόσο στην Ανθρωπότητα όσο και όλον τον Έμβιο
κόσμο. 
Θα μπορούσαμε όμως, να επισημάνουμε κάποιες συμπερι-
φορές, ενδεικτικές της ενεργοποίησης του καταναλωτή, ως
υπεύθυνου ατόμου και δημιουργού ενός ευοίωνου μέλλοντος
για τον Πλανήτη.
Αυτός θα μπορούσε να προωθεί την αγορά και ανάλωση:
1. Μέσων ζωής και προϊόντων κατανάλωσης, που εναρμονί-
ζονται με την ανθρώπινη οργανική και ψυχική ιδιοσυστασία.
2. Προϊόντων που διακρίνονται για καλή ποιότητα.
3. Προϊόντων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν
ανατρέπουν τις υφιστάμενες φυσικές ισορροπίες (όπως τα
σπρέυ, αφρολέξ, καύσιμα με άνθρακα κλπ.)
4. Υλικών που αφθονούν στην Φύση και δεν μεταφέρονται
από μεγάλη απόσταση.
5. Συσκευών, με προδιαγραφές μακροχρόνιας χρήσης.
6. Προϊόντων με ελαφρή και όχι εξεζητημένη συσκευασία.
7. Μέσων μετακίνησης ελαφρών και περιορισμένα ενεργοβό-
ρων.
8. Οικιακών συσκευών με χαμηλό συντελεστή κατανάλωσης
ενέργειας.
9. Μέσων καθαρισμού που δεν επιβαρύνουν ή επιβαρύνουν
λιγοτερο τους αποδέκτες: λίμνες, θάλασσες ή τα υπόγεια
ύδατα.
Επίσης ν’ αποφεύγει:
1. Προϊόντα που είναι επιβλαβή στην υγεία
2. Την χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου, αεροπλάνου ως μέσου μετα-
κίνησης.
3. Μακρινές χώρες, ως χώρες προορισμού για τουρισμό.
4. Την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για θέρμανση ή μαγείρεμα.
5. Την πρόσληψη τροφής σε μεγάλη ποσότητα.
6. Την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας κρέατος, ψαριών,
γαλακτοκομικών.
7. Προϊόντα από εκτροφεία άγριων ζώων ή ιχθυοτροφεία
κλπ.
Με τέτοιες και άλλες στάσεις και συμπεριφορές ο κατανα-
λωτής σήμερα, μπορεί με το εισόδημά του, να καταστεί ο
ρυθμιστής της ζωής στον Πλανήτη, ο υπέρτατος θεματοφύ-
λακας των ανεκτίμητων θησαυρών του.

Του Ιατρού

Βασιλείου

Πατρικάκου

Του συγγραφέα Παν.  Γουλιέλμου,

από τη Λάγια της Μάνης
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Νέοι Μανιάτες Επαγγελματίες
Συνεντεύξεις από αυτούς που βλέπουν το μέλλον

«Μάνη Τουριστικός Προορισμός και Ανθρώπινο Δυναμικό»

Γ
ια την Ελλάδα και τις πε-
ριφέρειες της, ο τουρι-
σμός αποτελεί έναν

ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της οικο-
νομίας, καθώς συμβάλλοντας στην
ενίσχυση της οικονομικής και περι-
φερειακής ανάπτυξης, θεωρείται

ως «ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας και ένας από
τους βασικούς της «πυλώνες»
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο του τουρισμού τόσο σε εθνικό
όσο και διεθνές επίπεδο, θέτει συνεχώς όλο και υψηλότερα
standards στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο
συγκεκριμένο κλάδο. Πόσο μάλλον σε τοπικό.
Το τουριστικό προϊόν είναι όπως το φαγητό. Υπάρχει το
βασικό συστατικό και έπειτα πρέπει να ανακατέψεις ένα
σωρό άλλα συστατικά και "μυρωδικά" σε ανισο-
μερή ποσότητες. Το "βασικό συστατικό" του
τουριστικού προϊόντος, είναι ο άνθρωπος και
η προσωπική επαφή που δημιουργείται με-
ταξύ των επισκεπτών και των εργαζομένων σε
ένα τουριστικό περιβάλλον. Η χημεία αυτή θα
είναι καθοριστική για την αποτύπωση όμορ-
φων αναμνήσεων στο μυαλό των επισκεπτών
και θα οδηγήσει στην διαφοροποίηση της επι-
χείρησης, από τις υπόλοιπες του κλάδου.
Αλλά κυρίως θα οδηγήσει στην διαφοροποί-
ηση του κάθε προορισμού από τους άλλους.
Στην εποχή του value for money, οι επιχειρή-
σεις που  περιβάλλουν μια περιοχή θα πρέπει
να προσφέρουν στοχευμένες υπηρεσίες, να
μην υπόσχονται παραπάνω απ’ αυτά που
μπορούν να προσφέρουν και το κόστος των υπηρεσιών να ανταπο-
κρίνεται στην πραγματικότητα. Ο ορισμός του ιδανικού σερβις Δια-
κριτικό. Αληθινό.Τίμιο.
Η σχέση με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται επιχειρηση παίζει επίσης
σημαντικό ρόλο και ιδανικά πρέπει να αντανακλάται όσο είναι δυνα-
τόν σε κάθε πτυχή της διαμονής – από την κουζίνα ως το ντιζάιν. Ο
ανθρώπινος παράγοντας –ίσως το πιο δύσκολο να ελέγξεις στοιχείο
ενός ξενοδοχείου, μιας καφετέριας, ενός εστια-
τορίου– είναι τελικά καθοριστικό στην τελική ει-
κόνα. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι επίσης
εκείνη που θα απογειώσει μια επιχείρηση και
ένα τόπο– είτε πρόκειται για το πιο extreme service σε ένα πεντάστερο
resort είτε για το χειροποίητο welcome στο δωμάτιο του πιο απλού ξε-
νώνα. Όλα δείχνουν ότι το "βασικό συστατικό" κάθε επιχείρησης είναι
το ανθρώπινο δυναμικό της.

Αναβάθμιση του Ανθρώπινου ∆υναμικού
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχίας στον τουρισμό
είναι το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Από την στιγμή που ο
επισκέπτης φθάνει σε έναν τόπο σε κάθε δραστηριότητα στην οποία
συμμετέχει και σε κάθε υπηρεσία που του παρέχεται, εμπλέκονται

άμεσα ή έμμεσα μια σειρά εργαζομένων. Το μεγαλύτερο
μέρος της ποιότητας που λαμβάνει ο επισκέπτης επηρε-
άζεται από το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με τις
υπηρεσίες αυτές. 
Επομένως, είναι κρίσιμος παράγοντας, ίσως ο κρισιμότε-
ρος, να υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτι-
σμένο προσωπικό. Αυτό όμως σε πολλές περιπτώσεις και
ειδικά στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σχεδόν
ανέφικτο να γίνει, καθώς εργασία σε τέτοιες επιχειρήσεις
προσφέρουν ο ίδιος ο επιχειρηματίας και τις περισσότερες
φορές τα  μέλη του νοικοκυριού του (στενού ή διευρυμένου).
Με τον τρόπο αυτό όμως δεν εξασφαλίζεται ότι το προσω-
πικό έχει την κατάλληλη εξειδίκευση. 
Θα πρέπει επομένως να μπορούν να γίνουν οι κατάλλη-
λες ενέργειες επιμόρφωσης του προσωπικού. “Ο Τουρι-

σμός είναι μια σπουδαία αναπτυσσόμενη
τουριστική επιχείρηση παγκοσμίως. Είναι μια
επιχείρηση από ανθρώπους για ανθρώπους. 
Επενδύοντας επομένως στον ανθρώπινο παρά-
γοντα, μέσα από την στοχευμένη και εφαρμόσιμη
δια βίου μάθηση είναι δυνατή η παροχή υπηρε-
σιών υψηλού επιπέδου και η ποιοτική φιλοξενία
των επισκεπτών, μετατρέποντας το ‘’πέρασμά’’
τους σε τακτική επιλογή προορισμού διακοπών.
Αυτά που έχει να επιδείξει ο τόπος μας είναι τα
απλά,  τα καθημερινά. Η αυθεντικότητά μας, η
φιλοξενία μας, η κοινωνική συνοχή, η ποιότητα-
των ανθρώπων, η δημιουργικότητά μας. Με μια
λέξη, η ταυτότητά μας.
Η Μάνη, λόγω της γεωγραφικής θέσης, των
ιστορικών μνημείων, της αρχιτεκτονικής της και

των φυσικών της καλλονών είναι μια περιοχή που έχει προοπτικές στον
τουριστικό τομέα. 
Ο τόπος μας ‘οπως και ο κάθε τόπος, η κάθε ατομική επιχείρηση, αν θέ-
λουν, μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν τουριστικό προϊόν στην
ελεύθερη οικονομία της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθει
ερευνώντας τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των υπαρχόντων αλλά και

δυνητικών πελατών και να συγχρονίζονται με
τις αλλαγές που υφίστανται σε κοινωνικο, οικο-
νομικό, τεχνολογικό και οικολογικό επίπεδο.
Ο τουρισμός συντελέσει ενεργά στην αντιμετώπιση

προβλημάτων, όπως αυτό της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. ‘’Αυτός
ο τόπος και οι ανθρώποι του είναι η μαγιά που θα φουσκώσει το ψωμί μας’’.
Από εμάς χρειάζεται, με προσεκτική προσθήκη των υλικών, ένα καλό ‘’ζύ-
μωμα’’. Το “ζύμωμα” είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Η επένδυση στην
ανάπτυξή του.
* Η Μαρία Κωνσταντινάκου με τα δύο αδέρφια της Κωνσταντίνο και
Νικόλα έχουν σπουδάσει Διοίκηση και Τουριστικά Επαγγέλματα. Νέοι
άνθρωποι με όραμα να μείνουν στον τόπο τους. Φαντάζονται και δη-
μιουργούν.

Το "βασικό συστατικό" κάθε επιχείρησης

είναι το ανθρώπινο δυναμικό της

Πρατήριο

Ελιών Καλαμών

Βασιλούνη

Στυλιανάκου

Ασπασία

Τηλ.: 6947-002145

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Μαρία Κωνσταντινάκου
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Λ
ίγες μέρες ακόμη θα βαδίσουμε
και θα συναντηθούμε με το Νέο
Έτος, το 2019. Όπως πέρυσι και

κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος είμαστε πλημμυ-
ρισμένοι από συναισθήματα χαράς, αισιο-
δοξίας, ελπίδας και πολλά άλλα. Αυτό είναι
πολύ καλό και ωφέλιμο όταν δεν γινόμαστε
ανόητοι  εκτιμητές, πιστεύοντας τα πράγ-
ματα θα έρθουν όπως μας βολεύει.
Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι σύμφωνα με
την ιστορία. Είναι εντελώς διαφορετικά. O
ARTHUR MARWICK χρησιμοποιεί την έκ-
φραση: «Αν κατέχαμε απόλυτα την ιστορία,
θα γνωρίζαμε και τη σκέψη του Θεού». Εμείς
θα πούμε: Επειδή δεν έχουμε την απόλυτη
σχέση με την ιστορία, είμαστε σε σχάση με
τη σκέψη του Θεού. 
Το 2018 φεύγει το 2019 έφθασε.
Ο Νέος Χρόνος δεν θα μας βρει όλους τους

περσινούς, κάποιοι πλέον δεν ζουν και άλλοι
που δεν ζούσαν θα γεννηθούν για να ζήσουν.
Ας δοξάσουμε τον Θεό και ας συνεχίσουμε.
Ελληνισμός: Μεγάλα πλήθη του ελληνικού
λαού εναντιώνονται στην ονομασία της πΓΔΜ
σε Βόρεια Μακεδονία. Τα συλλαλητήρια κορυ-
φώθηκαν με αυτό στην Αθήνα. Στην Πλατεία
Συντάγματος,  o πρωθυπουργό Αλέξης  Τσί-
πρας και υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά,
υπέγραψαν στις Πρέσπες την παραχώρηση
του ονόματος. Ήταν Κυριακή 17 Ιουνίου.
Πυρκαγιές: Φονικές, καταστροφικές πυρ-
καγιές ξέσπασαν στις περιοχές της Κινέττας

και του Μαραθώνα στις 23 Ιουλίου
και συνεχίστηκαν και την επόμενη
μέρα. Ο απολογισμός περίπου 100
νεκροί και ανυπολόγιστες περιβαλ-
λοντικές και γενικότερα υλικές ζη-
μιές. Η Εθνική αυτή τραγωδία
ανέδειξε για μια ακόμη φορά, την
πλημμελή για να μην πούμε ανύ-
παρκτη πρόληψη Κράτους και Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.  
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις: Οι ήδη τεταμένες
σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, από τις παράλο-
γες αξιώσεις της γείτονος, που έχουν επιδει-
νωθεί ακόμη περισσότερο τον Γενικό
Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο Γενς Στόλτενμ-
περγκ,συστήνει «αυτοσυγκράτηση και ψυ-
χραιμία».
Οι τουρκικές παραβιάσεις, παρενοχλήσεις

και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων, συνεχίζονται με αποκορύφωμα
τις αναγγελλόμενες γεωτρήσεις του «Πορ-
θητή», που ξεκίνησαν 1η Νοεμβρίου στη θα-
λάσσια περιοχή της Αττάλειας.
Ελληνοαλβανικές σχέσεις: Οι σχέσεις με-
ταξύ των δύο χωρών δεν βρέθηκαν το 2018
στο καλύτερο επιθυμητό επίπεδο, παρόλη
την υποχωρητικότητα της κυβέρνησης των
Αθηνών προς χάρη εντολών Ε.Ε., ΝΑΤΟ και
ΗΠΑ. η κυβέρνηση Έντι Ράμα, προκλητική
κατά των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονό-
τητας. Η εκτέλεση και κατά άλλους δολοφο-
νία του Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου

Κατσίφα, από
ε π ί λ ε κ τ ε ς
α σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς
ομάδες της Αλβα-
νίας στο  χωριό Βουλιαράτες στο Αρ-
γυρόκαστρο στις 28 Οκτωβρίου,
δημιουργεί πολλαπλάσια ένταση
στις σχέσεις των δύο χωρών.
Βαλκάνια: Η πυριτιδαποθήκη Βαλ-
κάνια, σύμφωνα με αναλυτές, το τε-

λευταίο διάστημα  γίνεται άκρως επικίνδυνο
εξ αιτίας της αυξανόμενης παρουσίας των
ΗΠΑ στην περιοχή. Η Μόσχα, όπως κατά
καιρούς δηλώνει, παρακολουθεί συνεχώς τις
εξελίξεις στην περιοχή και ανησυχεί σοβαρά. 
Μέση Ανατολή: Τα γεγονότα στη Συρία και
γενικότερα στη Μέση Ανατολή δεν ήταν κα-
θόλου ειρηνικά τη χρονιά που πέρασε. Αντί-
θετα η παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων
μονιμοποιήθηκε στη Συρία, των τουρκικών
ενισχύθηκε και οι εχθροπραξίες Ισραήλ –
Ιράν εντάθηκαν επικίνδυνα. Παράλληλα να-
τοϊκές δυνάμεις στοιβάζονται στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.
Σε αυτό το στρωμένο χαλί θα προχωρήσει
το Νέο Έτος, 2019, όπου σε λίγες μέρες θα
υποδεχθούμε αλαλάζοντας και χοροπηδών-
τας. Ας θυμηθούμε να πούμε και το «Υπερα-
γία Θεοτόκε σώσον ημάς». Χρόνια Πολλά
ευτυχισμένο, ειρηνικό με υγεία το 2019.
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ΜΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ

Του Ι. Σ. Λαζαράκου

jlazarakosdim@yahoo.gr

Με την υποψηφιότητα
του Γενικού Γραμματέα

Συντονισμού του Υπ. Πρ. Πολ.
κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ

αλλάζει η Μάνη

Με την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμμα-
τέα Συντονισμού του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ,
για Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης, αλλάζει η

Μάνη. Με την εκλογή του, που σύμφωνα με
τοπικούς παράγοντες, αλλά και Πειραιώτες,
Αθηναίους και γενικότερα Μανιατών παρα-
γόντων που ζουν στην Αττική και αλλού,
καθώς επίσης και ομογενών η νίκη του στις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές θεωρείται βε-
βαία.
Ο πολιτικός αυτός άνδρας απέδειξε και απο-
δεικνύει έμπρακτα την αγάπη και αφοσίωσή

του για τη Μάνη. Το όραμά του είναι ΟΙ ΜΑ-
ΝΙΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΗ
ΜΑΝΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ.
Με την εκλογή ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ η Μάνη αλλάζει
σελίδα. Φεύγει από την εσωστρέφειά της και
τα προκειμένω του περασμένου αιώνα. Ανοί-
γει ο δρόμος της ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και όχι της οποιασδήποτε
ΔΗΘΕΝ που τυχόν έγινε λόγω απειρίας και
έλλειψης μακρόχρονων πολιτικών σχεδια-
σμών. Η Μάνη λοιπόν χρειάζεται τον έμπειρο
πολιτικό Δήμαρχο, ο οποίος αποδεδειγμένα
δεν διχάζει αλλά ενώνει  για να προχωρήσει με
σταθερά Μανιάτικα βήματα μπροστά, εποι-
κοδομητικά, αναπτυξιακά, ελπιδοφόρα

Αδικήθηκε η Μάνη στην Πα-
ρέλαση του Πειραιά από τον
παρουσιαστή; Μια αναφορά

σε Δήμαρχο και αιρετούς

Μανιάτες

Στην καθιερωμένη παρέλαση στις 28 Οκτω-
βρίου που έγινε στον Πειραιά για μία ακόμη
φορά ο παρουσιαστής περιορίστηκε σε μια
ξερή εκφώνηση, κατά την άποψη μας, την
ώρα που παρήλαυνε εμπρός των επισήμων
τμήμα με παραδοσιακές στολές αγοριών και
δρεπανοφόρων κοριτσιών της ΕΝΩΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΝΙΑΤΩΝ. 
Πιο συγκεκριμένα με χαρά και εθνική υπερηφά-
νεια ακούσαμε τον παρουσιαστή να λέει και
λίγες ιστορικές φράσεις για τα αδέλφια μας τους
Κρητικούς, τους Νησιώτες και άλλους που ως
Έλληνες πρόσφεραν και προσφέρουν μεγάλες
υπηρεσίες στο Έθνος και έχουν χύσει ποτάμια
αίμα στους Αγώνες. Αντίθετα για τους Μανιά-

τες περιορίστηκε να πει πως παρελαύνουν οι
Μανιάτες της Ένωσης Απανταχού Μάνης. Η
Μάνη λοιπόν δεν έβγαλε εθνικούς Ήρωες το 21,
στο Μακεδονικό, στους Βαλκανικούς, το 40 και
στο Κυπριακό; Δεν κήρυξε τον πόλεμο στην
Οθωμανική απέραντη τότε Αυτοκρατορία,
αυτή η ελληνική κουκίδα του χάρτη, η Μάνη
στις 17 Μαρτίου 1821; Γιατί λοιπόν 

Tα παραπολιτικά
του Κουνιάτη
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Ανατολική Μάνη

Ο
ι κάτοικοι Κότρωνα – Φλομοχωρίου – Χειμάρας – Λουκά-
δικων συζητάμε με τους κατοίκους στο μαγαζί της Βού-
λας: ο φίλος μας Λεκάκος Νικόλαος μαζί με άλλους

συγχωριανούς με πόνο ψυχής αλλά και αγανάκτισης μας λέει:
Μας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Η κεντρική Πολιτεία και κυρίως ο
Δήμος και η Περιφέρεια Λακωνίας. Δεν έχει γίνει καμμία αναγνώ-
ριση από τον ΕΛΓΑ και δεν έχουμε πάρει καμμία αποζημίωση.
Είπαν να μη προβούμε σε κοπή των καμμένων δένδρων, εμείς ευ-
τυχώς, μερικοί δεν τους ακούσαμε, τα κόψαμε και άρχισαν να αν-
θίζουν, αλλιώς αν τους ακούγαμε θα ξερενόντουσαν εντελώς όλος
ο κορμός.
Οι ειδικοί γεωπόνοι δεν έχουν έρθει για έλεγχο.
Επίσης καμμία προστασία από τις βροχές που από τα καμμένα
τρέχουν ποτάμια τα νερά, κατέστρεψαν τους δρόμους και παρα-
σύρουν όλο το χώμα από τα κτήματα μας.
Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού, πριν λίγες μέρες σκοτώθηκε
ένα άτομο που μπάταρε το αυτοκίνητό του σε κατεστραμμένο-
δρόμο έξω από το Κότρωνα. Δεν έχει γίνει καμμία μέριμνα για να
φτιαχτεί και περιμένουμε και άλλα θύματα.
Τέλος δεν προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ
Η φωτιά που έκαψε τις περιουσίες μας, μας ζημίωσε 1.150.000
ευρώ. Όλα αυτά τα χρήματα θα έπεφταν στον τόπο μας. Βρι-
σκόμαστε στο έλεος του Θεού, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την
φωτιά στον Δήμο μας, ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο αντιπεριφερει-
άρχης, ούτε περιφερειάρχης, ούτε κεντρική πολιτεία!
Είμαστε εγκαταλελειμμένοι και οργισμένοι!

Φλομοχώρι: Μεγάλη απογοήτευση

για την αδιαφορία της Πολιτείας!

Επίσημα Έγγραφα - 23/12/2014 (ΦΕΚ 3497)
Σε 111 Δήμους με Αιολικά Πάρκα. Αποδίδε-
ται το οικιακό ανταποδωτικό τέλος. Για 4

χρόνια 2010-2013 το ποσόν είναι
13.390.731 ευρώ. Για κάθε χρόνο αντιστοι-
χεί το ποσόν 30,159. ευρώ στον κάθε Δήμο.
Με την συγκεκριμένη απόφαση, προβλέπεται
η απόδοση του ποσού που έχει παρακρατηθεί
από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων,
στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., μέσω των λογαριασμών
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Το συνολικό ποσό, που αφορά στα έτη από το 2010 έως και το 2013,
ανέρχεται σε 13.390.731 Ευρώ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας. Τα χρήματα έχουν ήδη παρακρατηθεί από τον ΛΑΓΗΕ
και τον Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006.
Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές 272 Δημοτικών
και Τοπικών Διαμερισμάτων της χώρας, σε συνολικά 111 Δήμους.
Στην κοινή Υπουργική Απόφαση περιγράφεται η διαδικασία προσδιορι-
σμού των δικαιούχων της πίστωσης και οι ενέργειες ανά εμπλεκόμενο
Φορέα, για την πίστωση του τελικού ποσού σε κάθε δικαιούχο μέσω των
λογαριασμών κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με μια απλή διαίρεση αποκαλύπτονται τα ψίχουλα για τους Δήμους.
13.390.731 διά 4=3.347.682 το έτος. Δια 111 Δήμους=30.159 ευρώ θα
παίρνει κάθε χρόνο ο Δήμος και μηδέν θέσεις εργασίας.

«Άνθρακας ο θησαυρός» από τις ανεμογεννήτριες...

Με χάντρες και καθρεφτάκια, σαν

σε ιθαγενείς ξεπουλιέται ο πλούτος της Μάνης
Μηδέν (0) θέσεις εργασίας και 30.159 ευρώ μέσος

όρος ετησίως σε Δήμους που έχουν ανεμογεννήτριες

Μηδέν θέσεις εργασίας

Ξ
ανασυζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η δυ-
νατότητα που έχει ο Δήμος για να απαλλωτριώση ιδιοκτη-
σία για κατασκευή δρόμου πρόσβασης στη θάλασσα στη

θέση Δεξαμενή του Λιμενιού. Οι λόγοι που αναφέρονται είναι υψί-
στης ανάγκης για την κυκλοφορία των οχημάτων φιότι στο παρα-
λιακό δρόμο (από το μαγαζάκι της Θοδώρας) είναι αδύνατη η διπλή
κυκλοφορία. Το μήκος της απαλλωτρίωσης θα είναι 90 μέτρα μήκος
επί 7 πλάτος = 630 εμβαδόν. Και βέβαια σχίζει το οικόπεδο στο
μέσον και το οποίον πιθανόν να μην είναι οικοδομήσιμο και αχρη-
στεύεται η περιουσία των ιδιοκτητών. 
Από πρώτη ματιά φαίνεται μάλλον λογικό όταν γίνει αποζημίωση
όλου του οικοπέδου με τρέχουσα αξία και αν θέλουν οι ιδιοκτήτες. 
Μια δεύτερη όμως σκέψη πιο μακροπρόθεσμη είναι το μέλλον του
Λιμενιού. 
Η πληθυσμιακή αύξηση των επισκεπτών θα είναι με γεωμετρική πρό-
οδο. Αυτός ο υποτιθέμενος δρόμος πρόσβασης στη Δεξαμενή και το
πάρκινγκ όχι μόνο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των τροχού-
μενων επισκεπτων αλλά ούτε μπορεί να το λύσει ένας μικρός δρόμος.

Περί απαλλωτρίωσης για διάνοιξη
δρόμου στο Λιμένι

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Την 25η Μαΐου 2014 με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 25705 / ΥΠΕ / 6 / 00080 / Γ /
Ν.3908 / 2011 / 27-5-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας εγκρίθηκε στην επιχείρηση ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΓΙΑΣ Α.Ε. (Φορέας), που
αφορά στην ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 25,3 MW ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΟΙΤΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ,
συνολικού επιλέξιμου και ενισχυμένου κόστους τριάντα τέσσερα εκατομμύ-
ρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατό ευρώ (34.928.100,00 ευρώ).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδο-
μήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ευρώ (10.478.430,00 ευρώ) ήτοι
ποσοστό 30% του ενισχυμένου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επι-
χορήγησης.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν
από την υλοποίηση της επένδυσης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την
ολοκλήρωσή της, ανέρχονται σε 0,00.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Παναγιώτης Μηταράκης

Αυτές οι λύσεις “είναι του ποδαριού” που λέμε στη Μάνη.
Υπάρχει ανάγκη μελέτης από συγκοινωνιολόγο και κοινωνιολόγο που να
προβλέπει για 20 χρόνια ποιά η προοπτική του όλου κόλπου του Λιμενιού
– Νέου Οιτυλου – Καραβοστάσι η οποία να συμπεριλαμβάνει: 
α) το ρυθμό αύξησης των επισκεπτών τους μήνες του καλοκαιριού, β) την
οικονομική ανάπτυξη, γ) την προστασία του περιβάλλοντος και των
ακτών, δ) την αποχέτευση και ύδρευση, ε) τους κοινόχρηστους χώρους,
στ) τα μέσα μεταφοράς, τους δρόμους διέλευσης και την όλη λειτουργι-
κότητα του χώρου κτλ.
Η διορατικότητα είναι να προβλέπεις και να προγραμματίζεις και όχι να
κάνουμε έργα χωρίς μακρόχρονη προοπτική. Τάδε έφη
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Έ
νας αντιναύαρχος πρόκειται να

διεκδικήσει στις επόμενες εκλογές

το δήμο Δυτικής Μάνης. Ειδικό-

τερα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της

"Ανεξάρτητης Κίνησης Ενεργών Πολιτών

για τη Δυτική Μάνη", κατά την οργανωτική

σύσκεψη των στελεχών της αποφασίστηκε

η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές του

2019 για το Δήμο Δυτικής Μάνης, με υπο-

ψήφιο δήμαρχο τον κ. Ευάγγελο Ανδρο-

βιτσανέα.
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Δυτική Μάνη

Αποφασισμένοι οι γονείς να φτάσουν στα άκρα
προτού θρηνήσουν θύματα! 

Σ
ε αναβρασμό βρίσκεται η σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχο-
λείου Στούπας εδώ και λίγες ημέρες και ειδικότερα από τη στιγμή
που το ΚΤΕΛ Μεσσηνίας ανέλαβε τη μεταφορά 44 μαθητών στις

γραμμές Στούπα- Λαγκάδα και Στούπα-Εξωχώρι
Όπως κατήγγειλαν, λοιπόν, μέλη του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού
Σχολείου Στούπας, το μεσημέρι της πρώτης μέρας που ξεκίνησε η μετα-
φορά των μαθητών με λεωφορεία του ΚΤΕΛ βρέθηκαν στο σχολείο και
ζήτησαν να ενημερωθούν από τους συνοδούς αν τα παιδιά τους ήταν δε-
μένα με ζώνες ασφαλείας. Διαπιστώθηκε, δε, ότι αυτό δε συνέβαινε, αφού
οι 35 από τις 50 ζώνες συγκεκριμένου λεωφορείου δε λειτουργούσαν. Μά-
λιστα, οι γονείς κάλεσαν την Αστυνομία να καταγράψει την παράβαση,
αλλά- όπως υποστηρίζουν- ο οδηγός πρόλαβε να φύγει από το σημείο.

Σ
ύμβαση συνεργασίας υπέγραψε ο Δήμος Δυτικής Μάνης με
τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη μελέτη
και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της χημικής

σύστασης παρθένων ελαιόλαδων ποικιλίας Κορωνέικης και χαρακτη-
ριστικών του ΠΟΠ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ στη Μάνη. Η σύμβαση θα υλοποιηθεί
την περίοδο 01/10/2018 – 31/09/2020.
Το Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, μέσω του Εργαστήριου Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιόλαδου Κα-
λαμάτας, θα συντονίσει και θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την υλοποίηση του έργου στις εξής 6 φάσεις:
● Δημιουργία δικτύου ελαιοτριβείων για δειγματοληψίες
● Συλλογή 
● Κωδικοποίηση Δειγμάτων ελαιόλαδου
● Υλοποίηση χημικών/οργανοληπτικών αναλύσεων (κατηγοριοποι-
ούνται σε τρεις φάσεις)
● Διάχυση 
● Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.

Στούπα: Ακατάλληλα λεωφορεία

μεταφέρουν μικρούς μαθητές

Συνεργασία Δήμου Μάνης με

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά του ελαιολάδου

Επίσημα υποψήφιος δήμαρχος Δυτικής

Μάνης ο Ευ. Ανδροβιτσανέας

Ο πρώην Δήμαρχος Δυτικής Μάνης

Δημήτριος Γιαννημάρας

Σ
ε προσωπική επικοινωνία που είχαμε

μαζί του, δεν μας απέκλεισε την κά-

θοδό του ως υποψήφιος Δήμαρχος.

Εμείς του ευχόμαστε τα καλύτερα, διότι στην θη-

τεία του υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε διαφάνεια

και ευαισθησία για τους δημότες. Το έργο του

είναι αναγνωρισμένο από τους συμπολίτες του.

Ο νυν Δήμαρχος Γιάννης Μαραμπέας δεν έχει

δηλώσει επίσημα την κάθοδό του στις επερχόμε-

νες εκλογές.
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σκέψης, ζα ́λη, ίσως και δυ-
σκολία στην άρθρωση.
Πιο συγκεκριμένα, η
συχνότητα των 7-8Hz,
γνωστή και ως «brown

note» ή «brain alpha wave», ει ́ναι η πιο
επικίνδυνη αφού αποτελεί τη συχνότητα
συντονισμού του ηλεκτρικού εγκεφαλικού
κυμ́ατος «άλφα» (alpha) 5, αλλά και των πε-
ρισσοτερ́ων οργαν́ων στην κοιλιακη ́ και θω-
ρακική κοιλότητα του ανθρώπινου σωμ́ατος.
Έκθεση, λοιπόν, σε αυτήν τη συχνότητα μπο-
ρει ́ να προκαλε ́σει και α ́λλα συμπτω ́ματα
εκτο ́ς των παραπάνω, ο ́πως:
πο ́νο στο στη ́θος, δυ ́σπνοια, ρι ́γη, στομα-
χικες́ διαταραχες́, ναυτιά, πανικο ́ εώς και λι-
ποθυμι ́α, ενω ́ με μια εκτεταμε ́νη σε αυτη ́ν
εκ́θεση μπορει ́ εν́ας αν́θρωπος να καταληξ́ει
σε κώμα. 
Παρο ́μοια συμπτώματα απαντώνται και στο
υπο ́λοιπο του ε ́υρους υποη ́χων, δηλ. στα
10Hz-20Hz, με χαρακτηριστικο ́ παρα ́δειγμα ́,
αυτω ́ν της συχνο ́τητας των 19Hz. Όπως
γνωρι ́ζουμε, η συχνο ́τητα αυτη ́ αποτελει ́ τη
συχνότητα συντονισμου ́ του ανθρω ́πινου μα-
τιού. Ε ́τσι, η έκθεση σε αυτη ́ν, μπορεί να προ-
καλε ́σει μειωμένη ευκρίνεια όρασης, καθώς
και οφθαλμαπα ́τες.

Υπ. Καθηγητη ́ς: Βενιέρης Εμμανουήλ
Σπουδάστρια: Σαλούστρου Ευαγγελία 

Τους υποήχους ακούν πολλά ζώα και απομα-
κρύνονται από την περιοχή που θα προκληθεί
σεισμός. Οι αποστάσεις που μπορούν να φτά-
σουν οι υπόηχοι φτάνουν έως τα 5000 μέτρα.

2η Μελέτη: Η επίδραση υποήχων

συνδέεται για πρώτη φορά

με εγκεφαλικές αλλοιώσεις!

Η εργασία των Weichenberger M, Bauer M,
Kühler R, Hensel J, Forlim CG, et al. με τίτλο
"Altered cortical and subcortical connectivity
due to infrasound administered near the hear-
ing threshold – Evidence from fMRI".
Στις 12 Απριλίου 2017 δημοσιεύτηκε στο open
access περιοδικό PLOS ONE της Καλιφόρνια.
Ούτε και θεωρώ πιθανό να σας δείξουν την
πιο πάνω εικόνα, που προέρχεται από την
επιστημονική δημοσίευση και για πρώτη φορά
αποδεικνύει την επίπτωση της επίδρασης στο
φλοιό του ανθρώπινου εγκεφάλου υποήχων
κοντά στο όριο ακοής. Την εργασία εντόπισε
το Καναδικό τμήμα του North American Plat-
form Against Windpower (NA-PAW), της Ένω-
σης Οργανώσεων Μεξικού - Καραϊβικής -
Κεντρικής Αμερικής - Καναδά - ΗΠΑ ενάντια
στα αιολικά και την παρουσίασε ο Γερμανικός
ιστότοπος windwahn.com. Σας το έχω πει άλ-
λωστε, τα αιολικά είναι η μοναδική μορφή πα-
ραγωγής ενέργειας, που έχει προκαλέσει
τέτοιο παγκόσμιο κίνημα αντίθεσης. 
Οι 10 ερευνητές, που υπογράφουν τη δημο-
σίευση, προέρχονται από το Τμήμα Ψυχιατρι-
κής & Ψυχοθεραπείας Πανεπιστημιακής
Κλινικής του Βερολίνου, από το Ομοσπον-

διακό Ινστιτούτο Μετρολογίας Μπραουν-
σβάιχ και Βερολίνου και από το Τμήμα Ψυχια-
τρικής & Ψυχοθεραπείας Πανεπιστημιακής
Κλινικής του Αμβούργου. Εξέτασαν  την αντί-
δραση του εγκεφάλου εθελοντών στην επί-
δραση ήχων κάτω απ' το όριο της ακοής (ήχοι
συχνότητας από 1Hz έως <20Hz) και πήραν
αποτυπώσεις της λειτουργίας του εγκεφάλου
με μια μέθοδο μαγνητικής τομογραφίας
(Functional magnetic resonance imaging).

Στο πρώτο μέρος της έρευνας 14 υγιείς εθε-
λοντές υποβλήθηκαν σε μετρήσεις με διαφο-
ρετικά επίπεδα ακουστικής πίεσης, για τον
προσδιορισμό του ορίου ακοής του καθενός
στη συχνότητα υποήχων. Στο δεύτερο μέρος
υποβλήθηκαν σε τρεις διαφορετικές δοκιμές,
με απεικόνιση της κατάστασης του εγκεφά-
λου: στην πρώτη δοκιμή δεν υπήρχε ακου-
στική διέγερση, στη δεύτερη υποβλήθηκαν σε
υπόηχο συχνότητας 12Hz και στην τρίτη δο-
κιμή υποβλήθηκαν σε ήχο συχνότητας λίγο
πάνω απ' το όριο ακοής. Το βασικό συμπέρα-
σμα; - Η έκθεση σε υποήχους κοντά στο όριο
της ακοής μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη
νευρική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές
του εγκεφάλου, μερικές από τις οποίες είναι
γνωστό ότι εμπλέκονται στην ακουστική επε-
ξεργασία, ενώ άλλες θεωρούνται ως βασικοί
ρυθμιστές στο συναισθηματικό και αυτόνομο
έλεγχο. Συνεπώς, αυτά τα ευρήματα μας επι-
τρέπουν να κάνουμε εικασίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η συνεχής έκθεση σε
υποήχους μπορεί να ασκήσει παθογόνο επί-
δραση στον οργανισμό".
Επίσης, "Δεδομένου ότι η ανταπόκριση του
εγκεφάλου σε παρατεταμένη έκθεση σε
υποήχους κοντά στο όριο ακοής περιλαμβά-
νει την ενεργοποίηση περιοχών εγκεφάλου,
οι οποίες είναι γνωστό ότι διαδραματίζουν
κρίσιμο ρόλο στο συναισθηματικό και αυτό-
νομο έλεγχο, μπορεί να θεμελιωθεί ένας δυ-
νητικός σύνδεσμος μεταξύ μεταβολών της
εγκεφαλικής δραστηριότητας που προκα-
λούνται από υποήχους και της εμφάνισης

διαφόρων φυσιολογικών και ψυχολογικών
επιπτώσεων στην υγεία".
Δεδομένου λοιπόν πως είναι γνωστό ότι οι
ανεμογεννήτριες εκπέμπουν υποήχους
κοντά στο όριο ακοής, έχει προφανώς πολύ
μεγάλη σημασία η απομάκρυνσή τους από
περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας.
Πόση πρέπει να είναι αυτή η απομάκρυνση;
Στο πυρ το εξώτερο! Καθώς όπου και να το-
ποθετηθούν, ακόμα και στις πιο απομακρυ-
σμένες βουνοκορφές, θα επηρεάζουν
τουλάχιστον κτηνοτρόφους και ορειβάτες.
και στη μικροπανίδα και μικροχλωρίδα -θα
τρελαθούν τα φυτά και οι μικροοργανισμοί.,
μέλισες κ.λ.π.

3η Μελέτη: Η Δρ Alves Pereira στρέφει

την προσοχή της στις ανεμογεννήτριες:

Ειδική επιστήμων στην επαγγελματική υγεία
εκθέτει τους σοβαρούς κινδύνους από υποή-
χους, των ανεμογεννητριών.
Της Δρ Alves Pereira ασχολείται 30 χρόνια με τις
δονήσεις από υποήχους και οι ανεμογεννήτριες
γρήγορα τράβηξαν την προσοχή της. Οι υπόη-
χοι είναι μικρότερης συχνότητας των 20 Hz.
Η Δρ Mariana Alves Pereira, καθηγήτρια σε πα-
νεπιστήμιο της Λισσαβόνας με πτυχίο φυσι-
κής, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη βιοϊατρική
μηχανική και διδακτορικό δίπλωμα στις περι-
βαλλοντικές επιστήμες, ασχολείται 30 χρόνια
με τις δονήσεις από υποήχους 
Η αθρόα ανάπτυξη ανεμογεννητριών κοντά σε
κατοικημένες περιοχές έχει συμβεί κυρίως την
τελευταία 20ετία και οι επιπτώσεις στην υγεία
των ανθρώπων γίνονται εμφανείς όλο και πε-
ρισσότερο. Μετά τα παράπονα, τις διαμαρτυ-
ρίες και τις αγωγές κατά των αιολικών
βιομηχανιών σε διάφορα μέρη του πλανήτη,
ειδικοί επιστήμονες ξεκίνησαν να μελετούν το
φαινόμενο, εστιάζοντας την προσοχή τους. 
Πρόσφατα έδωσε μια καταπληκτική διάλεξη
στη Λιουμπλιάνα. Οι υπόηχοι είναι πολύ χα-
μηλής συχνότητας (<20Hz), είναι κάτω από
το όριο που ακούει ο άνθρωπος και είναι αι-
σθητοί μόνο ως ακουστική πίεση. Επειδή
είναι πολύ χαμηλής συχνότητας έχουν με-
γάλο μήκος κύματος κι έτσι μπορούν εύκολα
να ταξιδεύουν χιλιόμετρα και να διεισδύουν
σε κτίρια, αποτελώντας πρόβλημα για την
ανθρώπινη υγεία. Θα την ακούσετε να λέει
και να δείχνει πως ένας ήχος συχνότητας
20Hz, στο κάτω όριο της ανθρώπινης ακου-
στότητας, έχει μήκος κύματος 17,1μ και,
προκειμένου να εμποδιστεί η διάδοσή του,
το κατάλληλο ηχόφραγμα πρέπει να έχει
πάχος μεγαλύτερο απ' το μήκος κύμα-
τος.(17,1μέτρα) Οι υποήχοι, κάτω των 20Hz,
έχουν ακόμα μεγαλύτερο μήκος κύματος. Τι
πάχος είπαμε πως έχουν οι τοίχοι των σπι-
τιών μας;
Περιγράφει επίσης γιατί η κλίμακα μέτρησης
θορύβου σε dBA είναι ανεπαρκής για τη μέ-

Υπόηχοι και θόρυβος χαμηλής συχνότητας

σκοτώνουν τον άνθρωπο.
Του ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ

Συνέχεια από την σελίδα 1

Ανεμογεννήτριες: Πηγή ανεπανόρθωτων

Οι αλλοιώσεις του εγκεφάλου από την επίδραση
υποήχων  μέσα από μαγνητική απεικόνιση
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ασθενειών στους ανθρώπους
τρηση των υποήχων και συ-
νεπώς η κλίμακα αυτή δεν
έχει σημασία για την αξιολό-
γησή τους.
Αργότερα επεξηγεί πόσο κα-
ταστροφικοί μπορεί να είναι
οι υπόηχοι για την ανθρώ-
πινη υγεία. Για παράδειγμα
...εξηγεί πως η ανησυχία για
τους υποήχους ξεκίνησε το

1980 από την αεροπορία, όπου μετά από εξέ-
ταση ιατρικών φακέλων βρήκαν πως:
● 10% των εργαζομένων είχαν εμφανίσει πε-
ριστατικά επιληψίας ως ενήλικοι, ενώ δεν
είχαν ως παιδιά. Το ποσοστό στον Πορτογα-
λικό γενικό πληθυσμό είναι μόλις 0,2%.  Ανα-
φέρει πως οι εργαζόμενοι ανέπτυξαν όγκους
και καρδιαγγειακές παθήσεις από ανώμαλη
ανάπτυξη ιστών, που προκαλείται από την
έκθεση σε υποήχους.
● Οι εργαζόμενοι που εκτέθηκαν σε υποή-
χους για περισσότερο από 10 χρόνια εμφά-
νισαν σοβαρές βλάβες στην υγεία, π.χ.
ψυχιατρικές διαταραχές, μεταξύ άλλων σο-
βαρό πόνο στις αρθρώσεις και στους μυς,
αίμα στα ούρα ή μειωμένη όραση.
Η Δρ Alves Pereira εξηγεί πως αρχικά άκουγε

με σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς ασθενών ότι
οι υπόηχοι τους αρρώστησαν ενώ ήταν στο
σπίτι τους. Η ομάδα της άρχισε να εξετάζει
τους ισχυρισμούς το 2000 και διαπίστωσε ότι
οι κάτοικοι-μη επαγγελματίες - που εκτέθηκαν
μακροχρόνια σε υποήχους είχαν πράγματι αρ-
ρωστήσει.
Σε ένα παράδειγμα, στην Πορτογαλία εγκατα-

στάθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν το Νο-
έμβριο του 2006 4 ανεμογεννήτριες σε
απόσταση 800 μέτρων από σπίτι. Πέντε μήνες
αργότερα, το Μάρτιο 2007, τα μέλη της οικο-
γένειας στο σπίτι υπέφεραν από σοβαρά προ-
βλήματα υγείας και κατέρρευσε η επίδοση του
αγοριού στο σχολείο, ενώ ήταν καλός μαθητής,
καθώς η ενέργειά του είχε μειωθεί και δεν συμ-
μετείχε σωστά ούτε στη γυμναστική. Το σχο-
λείο έστειλε επιστολή ρωτώντας τι συμβαίνει
κι αν το παιδί κοιμάται επαρκώς. Όλα τα λου-
ζιτανικά άλογα που κατείχε η οικογένεια για
ταυρομαχίες ανέπτυξαν πρόβλημα στην οπλή,
το λεγόμενο “boxy foot” ("κούφιο πόδι"). 
Επίσης  η φάρμα των μινκ στη Δανία είδε ξαφ-
νικά εκατοντάδες αποβολές εμβρύων, με τους ει-
δικούς να υποπτεύονται πως προκλήθηκαν από
υποήχους από τις κοντινές ανεμογεννήτριες.
Η Δρ Alves Pereira δείχνει σπίτι στο Σίδνεϋ να
χτίζει πρόσθετο τοίχο για προστασία από θό-
ρυβο και ένα σπίτι στη Γερμανία, το οποίο πε-
ριβάλλεται από δύο πλευρές από

ανεμογεννήτριες σε λιγότερο από 2000 μέτρα
απόσταση και πολλές περισσότερες μέχρι τα
5000 μέτρα. Όταν η οικογένεια μετακόμισε
στο σπίτι, υπήρχαν μόνο δύο ανεμογεννή-
τριες, αλλά στη συνέχεια τοποθετήθηκαν δε-
κάδες νέες. Η οικογένεια αναγκάστηκε να
οχυρώσει το σπίτι με πρόσθετους τοίχους, σε
μια απεγνωσμένη προσπάθεια να προστατευ-
θεί, να εγκαταλείψει την κρεβατοκάμαρα με
θέα σε λίμνη και να κοιμάται στο υπόγειο. 
Επίσης,  σπίτι  στην Ιρλανδία  εγκαταλείφθηκε,
καθώς το ένα παιδί, ηλικίας 9 ετών, ανέπτυξε
επιληψία και ο 19χρονος αδελφός του ανέ-
πτυξε σύνδρομο μετατραυματικού στρες
(PTSD) - όπως και εργαζόμενος στη φάρμα
των μινκ στη Δανία.
Και η Δρ Alves Pereira καταλήγει: "Ξέρω ότι

είναι κάπως καταθλιπτικό, αλλά αυτά είναι τα
επιστημονικά δεδομένα που έχουμε μετά από
πάνω από 30 χρόνια έρευνας". 

4η Μελέτη: Σε φάρμα εκτροφής μινκ

(μικρά ζώα) στη Δανία

Οι πιο παλιοί αναγνώστες του ιστολόγιου
ίσως θυμούνται πριν σχεδόν τρία χρόνια το
περιστατικό με τις 1600 αποβολές παραμορ-
φωμένων εμβρύων σε φάρμα εκτροφής 4500
μινκ της Δανίας, που είχε την ατυχία να έχει
δίπλα ανεμογεννήτριες, οι οποίες τρέλαιναν τα
εκτρεφόμενα ζώα με την υποηχητική πίεση.
Ή το περιστατικό με τη 43 ετών επιχείρηση,
που αναγκάστηκε να κλείσει επειδή οι κοντινές
ανεμογεννήτριες προκάλεσαν προβλήματα
υγείας κυρίως σε γυναίκες υπαλλήλους. Τώρα
πλέον, με την εργασία που δημοσιεύτηκε στο
PLOS ONE, υπάρχει και η επιστημονική από-
δειξη για τις επιπτώσεις των υποήχων. Και η
εργασία αυτή πρέπει να εκτυπωθεί και να
κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από όλους όσους έχουν προσβάλει τη χωρο-
θέτηση αιολικών πάρκων παντού ανά την
Ελλάδα, καθώς πρόκειται για εντελώς νέο
στοιχείο, που προκύπτει για πρώτη φορά.

5η μελέτη: Διευθυντής Καρδιοθωρακικής

& Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημιακής

κλινικής: τα αιολικά βλάπτουν

τον καρδιακό μυ! Αγγλία

Το σχετικό άρθρο δημοσιεύτηκε στην Allge-

meine Zeitung και δείχνει άλλη μια σκοτεινή
πτυχή της δήθεν "πράσινης" ενέργειας: οι
υπόηχοι που παράγουν οι ανεμογεννήτριες
προκαλούν βλάβη στον καρδιακό μυ (υπόη-
χος: κάθε ήχος του οποίου η συχνότητα είναι
χαμηλότερη από το κατώτατο όριο συχνοτή-
των που μπορούν να γίνουν αντιληπτές από
την ανθρώπινη ακοή). Τι άραγε μπορεί να

λένε για το συγκεκριμένο θέμα οι Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Απο-
φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
που εκδίδει σωρηδόν το Υπουργείο της Με-
σογείων; Μήπως από τίποτα έως τίποτα;
Το θέμα ανέδειξε η εφημερίδα όταν ο Διευθυν-
τής της Καρδιοθωρακικής & Αγγειοχειρουργι-
κής Πανεπιστημιακής κλινικής του Μάιντς
έδωσε σχετική συνέντευξη και είπε πως πήρε
αφορμή να εξετάσει το θέμα επειδή ένας
φίλος του είχε σπίτι κοντά σε ένα μεγάλο αι-
ολικό πάρκο και όλο και περισσότερο παρα-
πονιόταν για δυσκολία συγκέντρωσης και
ύπνου - συμπτώματα που περιγράφονται σε
όλο τον κόσμο κοντά σε ανεμογεννήτριες.
Συνοπτικά, ο εν λόγω Διευθυντής είπε πως
"Ο ακουστός ήχος κυμαίνεται από 20 έως
20.000Hz, κάτω από 20Hz δεν ακούγεται
πλέον, αλλά είναι φυσικά αισθητός σαν
υψηλή ηχητική πίεση - πιθανώς με αντίστοι-
χες συνέπειες. Οι ανεμογεννήτριες... μετα-
τρέπουν 40 τοις εκατό σε ενέργεια και 60 τοις
εκατό σε υπόηχους. Παράθυρα και τοίχοι δεν
εμποδίζουν τους υπόηχους, θα χρειαζόταν
τοίχοι με 30 μέτρα ύψος και οκτώ μέτρα
πάχος για την προστασία από τις συνήθεις
υποηχητικές συχνότητες. Και με συνεχώς αυ-
ξανόμενου ύψους ανεμογεννήτριες μέχρι 200
μέτρα και αυξανόμενη ισχύ, φυσικά, το φορ-
τίο υποήχων θα είναι υψηλότερο.
Θέλαμε να γνωρίζουμε ποιοτικά το κατά
πόσον η άμεση εφαρμογή υποήχων στον ιστό
καρδιακού μυός επηρεάζει την αντοχή του. Για
να ελεγχθεί εάν ο υπόηχος έχει άμεση επί-
δραση στην ανάπτυξη δύναμης του καρδιακού
μυός, συνδέθηκε ένας ειδικός βιομηχανικός δο-
νητής σε ένα κομμάτι καρδιακού μυός. Στο δε-
δομένο χρονικό διάστημα είναι ασφαλές να
πούμε ότι οι υπόηχοι υπό τις συνθήκες μέτρη-
σης μειώνουν τη δύναμη που αναπτύσσεται

Έχουμε ευθύνη όλοι: δυσοίωνο

το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η παρουσίαση της Δρ Alves Pereira ανοίγει

νέους δρόμους και για τη χώρα μας: όσοι

έχουν ανεμογεννήτριες στη “περιοχή τους”

σε απόσταση στα 2000-5000 μέτρα μπο-

ρούν πλέον να ψάξουν περισσότερο το

θέμα των υποήχων και, αν εκτίθενται, να

προχωρήσουν σε αθρόες μηνύσεις εναντίον

όσων αδειοδότησαν τις ανεμογεννήτριες

και ενέκριναν περιβαλλοντικούς όρους.

Του ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ
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από τον απομονωμένο καρ-
διακό μυ, κάτω από ορισμέ-
νες συνθήκες χάνεται το
20%. Το επόμενο βήμα, βε-
βαίως, θα είναι οι μετρήσεις
σε ζωντανό δείγμα.

● Ο σιωπηλός θόρυβος των υποήχων ενερ-
γεί σαν παρεμποδιστής της καρδιάς

6η  Μελέτη: Υποηχητικά «φαντάσματα»

Οι ήχοι με συχνότητα κάτω από 20 Hz, που
δεν γίνονται αντιληπτοί από το ανθρώπινο
αφτί, μπορούν να προκαλέσουν άγχος, ακραία
θλίψη και ρίγη, αποκαλύπτει το πρώτο ελεγ-
χόμενο πείραμα του είδους. Η έρευνα ίσως
εξηγεί τα παράξενα φαινόμενα που έχουν
αναφερθεί σε «στοιχειωμένα» σπίτια.
«Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι ο ήχος
χαμηλής συχνότητας μπορεί να δημιουργήσει
ανησυνήθιστες εμπειρίες στους ανθρώπους,
παρόλο που δεν μπορούν συνειδητά να αντιλη-
φθούν τον υπόηχο» εξηγεί στο Reuters ο επικε-
φαλής των ερευνητών Ρίτσαρντ Ουάισμαν.
«Ορισμένοι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι
αυτό το επίπεδο ήχου μπορεί να υπάρχει σε
ορισμένες υποτίθεται στοιχειωμένες τοποθε-
σίες και να δημιουργήσει αλλόκοτες αισθήσεις
που αποδίδονται σε φαντάσματα. Τα ευρή-
ματά μας υποστηρίζουν αυτή την άποψη»
σχολιάζει ο καθηγητής Ψυχολογίας.
Υπόηχοι παράγονται από καταιγίδες, ανέμους,
από τον αέρα καθώς διέρχεται από στενούς
χώρους, καθώς και από κάποιους τύπους σει-
σμών. Ορισμένα ζώα, όπως οι ελέφαντες, χρη-
σιμοποιούν υπόηχους για να επικοινωνούν από
μεγάλες αποστάσεις.

Υποηχητική συναυλία
Υπόηχους παράγει επίσης το εκκλησιαστικό
όργανο. «Έχει προταθεί ότι επειδή ορισμένα
εκκλησιαστικά όργανα σε εκκλησίες και καθε-
δρικούς παράγουν υπόηχους, αυτό θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει στους ανθρώπους
εμπειρίες τις οποίες αποδίδουν στο Θεό» ανα-
φέρει ο Ουάισμαν.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χέρτ-
φορνσάιρ στη νότια Αγγλία διερεύνησαν την
επίδραση των υπόηχων στη διάρκεια συναυ-
λίας στο Λονδίνο. Χρησιμοποίησαν μια σφυ-
ρίκτρα μήκους επτά μέτρων για να
διανθίσουν με υπόηχους των 17 Hz σύγ-
χρονα μουσικά κομμάτια. Η έντασή τους κυ-
μαινόταν από έξι έως οκτώ ντεσιμπέλ.
Οι 750 ακροατές δεν γνώριζαν σε ποια από τα
τέσσερα κομμάτια που άκουσαν είχαν προστε-
θεί υπόηχοι. Όταν αργότερα τους ζητήθηκε να
περιγράψουν τι αισθάνθηκαν ακούγοντας τη
μουσική, ανέφεραν σε ποσοστό 22% περισσό-
τερα παράξενα αισθήματα για τα κομμάτια
που είχαν εμπλουτιστεί με υπόηχους.
Στις αναφορές τους περιλαμβανόταν άγχος,
ακραία θλίψη, ανατρίχιασμα στην πλάτη,
νευρικότητα, αποστροφή και φόβος.
Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστη-
καν τη Δευτέρα στο συνέδριο της Βρετανικής
Εταιρείας για την Πρόοδο της Επιστήμης.

7η Μελέτη: επίσημη επιστημονική

έρευνα στην πολιτεία του Wisconsin

Βρίσκει «επικίνδυνα τα επίπεδα των υποή-

χων» από τις ανεμογεννήτριες και οι αρμόδιες

αρχές απαίτησαν να σταματήσουν όλα τα

έργα για αιολικά πάρκα στην πολιτεία μέχρι

να εγκριθούν νέοι κανόνες ασφαλείας για τις

ζωές των ανθρώπων.

Μια έρευνα της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας

του Wisconsin αποκάλυψε ως άκρως επικίν-

δυνα τα επίπεδα θορύβων χαμηλής συχνότη-

τας και των υπόηχων που δημιουργούν

οι ανεμογεννήτριες στο έργο Wind Shirley,

πράγμα που ανάγκασε τις πολιτειακές αρχές

να αναστείλουν την άδεια λειτουργίας του

έργου. Ταυτόχρονα η Πολιτεία ζήτησε την

άμεση έκδοση νομοθετικής πράξης εκτά-

κτου ανάγκης, που να αναστέλλει αμέσως τη

διαδικασία αδειοδότησης για όλα τα έργα αι-

ολικής ενέργειας στο έδαφός της.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την "Clean Wis-

consin", μια περιβαλλοντική οργάνωση που τάσ-

σεται ξεκάθαρα υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας - άρα για το μόνο που δεν μπορεί να

κατηγορηθεί είναι για "μεμψιμοιρία", και κατά

κύριο λόγο χρηματοδοτείται από την Πολιτει-

ακή Επιτροπή Δημόσιων Υπηρεσιών - και συ-

νεπώς κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει

πως πίσω της κρύβονται τα ύποπτα συμφέ-

ροντα της βιομηχανίας άνθρακα.  

Την διενέργεια της έρευνας την είχε απαιτήσει

εδώ και μήνες το Δημοτικό Συμβούλιο της

επαρχίας Brown, μετά από 50 ένορκες κατα-

θέσεις δημοτών που ζουν στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Έργου Wind Shirley, και απαιτούσαν

εξηγήσεις για τα προβλήματα υγείας που εμ-

φάνισαν ξαφνικά. Ο πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου Audrey Murphy, είχε τότε δηλώσει:

"Πιστεύω ότι αυτά τα προβλήματα είναι πραγ-

ματικά και υπάρχουν άνθρωποι που υποφέ-

ρουν στην επαρχία μας. Τα συμπτώματα

φαίνεται να είναι κοινά μεταξύ τους και αφο-

ρούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό σχεδόν τους

πάντες!" Το δημοτικό συμβούλιο απαίτησε

τότε από τους κρατικούς αξιωματούχους

της Πολιτείας, την άμεση έναρξη  ερευνών θέ-

λοντας να ανακαλύψουν αν οι χαμηλής συχνό-

τητας θόρυβοι, που παράγονται από τις

ανεμογεννήτριες, είναι η αιτία των προβλημά-

των υγείας για τα άτομα που ζουν στην ευρύ-

τερη περιοχή του έργου "Wind Shirley". 

Ο John Anderson εκπρόσωπος της Αμερικανι-

κής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας- της περιβόη-

της AWEA, είχε τότε υποστηρίξει πως οι

ανεμογεννήτριες είναι απολύτως ασφαλείς για

την υγεία των ανθρώπων και πως η ισχύουσα

νομοθεσία καλύπτει όλα τα πιθανά αλλά μη-

δενικά προβλήματα που εγείρονται με την εγ-

κατάσταση των αιολικών πάρκων.

Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύθη-

καν τελικά και εκεί διαπιστώνεται η ύπαρξη

σε "επικίνδυνα επίπεδα" υποήχων στο Αι-

ολικό Πάρκο στην Glenmore Shirley, και σε

απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων

από αυτό. Υπόηχοι ανιχνεύονται όμως ακόμη

και σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων από

τις πηγές δημιουργίας τους- τις ανεμογεννή-

τριες, και καμία μέχρι τώρα υγειονομική με-

λέτη δεν έχει καθορίσει τα σαφή όρια

ασφαλείας της ανθρώπινης έκθεσης σε αυ-

τούς. Οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων μπορούν

να μεταδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις,

χωρίς να μειωθεί η ένταση τους σημαν-

τικά. Φυσικά εμπόδια, που θα μπορούσαν να

λειτουργήσουν προστατευτικά από αυτούς,

είναι αποτελεσματικά μόνο αν το μέγεθος

του εμποδίου είναι μεγαλύτερο από το μήκος

κύματος του ηχητικού σήματος. Η αποδοτι-

κότητα ενός προστατευτικού πετάσματος

έναντι των υποήχων εξαρτάται από το μέγε-

θος του "πετάσματος" σε σχέση με το περιε-

χόμενο σε συχνότητες του ηχητικού σήματος.

Οι υπόηχοι και οι ήχοι χαμηλής συχνότητας

είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ακουστικής

ρύπανσης των ανεμογεννητριών που μέχρι

τώρα είχε απαξιωθεί από το λόμπυ της βιο-

μηχανίας της αιολικής ενέργειας, με το επιχεί-

ρημα ότι οι ήχοι που παράγονται από τις

σύγχρονες ανεμογεννήτριες δεν έχουν επαρκές

πλάτος για να φτάσουν το όριο της ακοής, και

να γίνουν αντιληπτοί από τον άνθρωπο. Και

η ραδιενέργεια όμως δεν είναι αντιληπτή

από τις ανθρώπινες αισθήσεις, παρόλο που

οι συνέπειες της είναι τραγικές. Το ότι οι

υπόηχοι δεν είναι αντιληπτοί από τον άν-

θρωπο δεν σημαίνει ότι είναι και αβλαβείς

στην ανθρώπινη υγεία.  

Υπόηχοι και θόρυβος χαμηλής συχνότητας

σκοτώνουν τον άνθρωπο.
Του ΝΙΚΟΛΑ

ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ

Οι συνέχεια των μελετών στο επόμενο Φύλλο

Ανεμογεννήτριες: Πηγή ανεπανόρθωτων 

ασθενειών στους ανθρώπους
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Φωτορεπορτάζ

Ο ψαράς Θεόδωρος Αλέπης με το καινούργιο του

καΐκι οργώνει της θάλασσες της Μάνης.

Και όμως... βάφτιση στην θάλασσα! Ο παπα-Γιώργης Γε-

ωργαρίου κάνει τα βαφτίσια στη θάλασσα στο Μαρμάρι

Το Φλομοχώρι διαμαρτύρεται: κάτοικοί του σε συζήτηση με

τον κύριο Τζανέτο Φιλιππάκο μετά την φωτιά στην περιοχή

Αριστοφανικός... ο Τάκης Αλέπης
(Μαραντόνας). Από το διαφημιστικό κλιπ 

που γυρίστηκε στην Βάθεια σε
σκηνοθετημένη αρχαιοελληνική αγορά

Ένας διαφορετικός πατριώτης: ο δημοφιλής Στρατηγός Τάκης Κούφαλης,

αειθαλής και γενναιόδωρος, μας παρέθεσε γεύμα στην Μεγάλη Βρετάνια

μαζί με τις ωραίες παρουσίες Χρυσούλα Μανίκη και Αιμιλία Λοβέρδου

Ο εκδότης Ν. Καλαποθαράκος με την πρόεδρο όλων των πράσινων - οικολογικών κομμάτων της Ευρώπης
Σκα Κέλερ από τη Γερμανία μαζί με την Δήμητρα Λυμπεροπούλου εκπρόσωπο της «Πελοπόννησος Οικολογική»

περιφερειακός σύμβουλος - όλοι στελέχη των Οικολόγων Πράσινων.

Μια νεολαία που ξεχωρίζει. Τα παιδιά της Χαρούδας με δική

τους πρωτοβουλία διοργανώνουν τη γιορτή στον Ταξιάρχη

Μια εικόνα δείγμα «ματαιοδοξίας και αφροσύνης»

στην Παναγία της Σπηλαιότισσας. Ποιοί ευθύνονται;

Απο το χωράφι, στον πάγκο. Δεν είναι όποιος και
όποιος. Είναι ο πραγματικός γεωργός στον κάμπο

της Λίμνης της Κουτουμούς - Γυθείου.

Λαϊκή στην Αρεόπολη: Ο φίλος μας τροφοδοτεί τους

Μανιάτες με γνήσιες ντόπιες ελιές και πιπερίτσες.

Τα παιδιά ευαισθητοποιούνται εθνικά. Η μικρή
Παναγιώτα Καλαποθαράκου του Αντώνη και της
Βασουλας απαγγέλει ποίημα την 28η Οκτωβρίου.
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ματα στο παρελθόν. Πα-
ράλληλα, όπως αναφέ-
ρει, σε ό,τι αφορά το
Κτηματολόγιο, αναμέ-
νονται διορθωτικές κινή-
σεις προκειμένου να
λυθούν προβλήματα,
όπως είναι για παρά-
δειγμα τα ακίνητα χωρίς
τίτλους ιδιοκτησίας, η
απροθυμία των ιδιοκτη-
τών να τα δηλώσουν.
“Μεγάλα τμήματα της
Αθήνας βρίσκονται σε
μια διαδικασία διαρκούς
υποβάθμισης – κατάρ-
ρευσης, με παλαιά κτίρια
που δεν έχουν πλέον την
απαιτούμενη στατική

αντοχή απέναντι στο ενδεχόμενο ενός
μεγάλου σεισμού, αλλά ούτε την προβλε-
πόμενη από τη νέα νομοθεσία ενεργειακή
συμπεριφορά” επισημαίνει ο Γιώργος Δη-
μαράς. “Οι δεσμεύσεις της χώρας μας
από τις διεθνείς συμβάσεις είναι το
2050 να μη χρησιμοποιείται κανένα
είδος καυσίμου για
τη θέρμανση και την
ψύξη των κτιρίων.
Δεν επιτρέπεται να
μένουμε παθητικοί
θεατές σε μια
διαρκή υποβάθμιση
των πόλεων περιμέ-
νοντας την πλήρη κατάρρευση για να
παρέμβουμε”.
Πάμε να κάνουμε ένα θεσμικό πλαίσιο με
βάση το οποίο να μπορούμε να σχεδιά-

σουμε τις πόλεις του 2030,
του 2040 και του 2050.
Εκτός από το πρόβλημα των
κτιρίων, οι νέες κλιματικές
συνθήκες που διαμορφώνον-
ται απαιτούν οι πόλεις να
πρασινίσουν, να αποκτή-
σουν χώμα για να φυτέ-
ψουμε και νέους
κοινόχρηστους χώρους. Για
να επιτευχθεί αυτό δεν
υπάρχει άλλος ανώδυνος
τρόπος από την κατεδά-
φιση κτιρίων.
Πριν φτάσουμε στις κατε-
δαφίσεις θα πρέπει να
υπάρχει ένα γενικό σχέδιο.
Δεν πάμε να κάνουμε τυ-
φλές κατεδαφίσεις. Για τον
λόγο αυτό έως την άνοιξη σχεδιάζουμε
να πραγματοποιήσουμε έναν αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό ιδεών για την Αθήνα
του 2050. Με βάση τα αποτελέσματα θα
μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργα-
σία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες
στον σχεδιασμό ευρύτερων παρεμβάσεων

που θα περιλαμβά-
νουν και κατεδά-
φιση κτιρίων, αλλά
πιθανως και ολό-
κληρων οικοδομικών
τετραγώνων. Θα
πρέπει ωστόσο να
ξεκαθαρίσω πως

στον οποιοδήποτε σχεδιασμό που θα
υπάρξει, κανένας ιδιοκτήτης δεν πρέπει
να αδικηθεί. Όλοι θα είναι ωφελημένοι.
Για τον λόγο αυτό, η αποζημίωση θα πρέ-

πει να είναι μεγαλύτερη από την πραγμα-
τική τιμή που έχουν σήμερα οι ιδιοκτησίες
τους ή θα λάβουν ιδιοκτησίες μεγαλύτε-
ρης αξίας.
Ένας φορέας που θα συντονίζει υπουρ-
γεία, δήμους και περιφέρειες νομίζω είναι
αναγκαίος. Η άποψή μου είναι πως πρό-
κειται για συνεργασία και όχι για καπέ-
λωμα. Έγινε καταγραφή των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει το Κτηματολόγιο. Με-
ταξύ άλλων έχουμε τα ακίνητα χωρίς τίτ-
λους ιδιοκτησίας, το αμαχητο τεκμήριο
κυριότητας του Δημοσίου, την απροθυμία
δήλωσης ακινήτων και τα φαινόμενα τύπου
Βριλησσίων.
Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το Κτηματολόγιο και με-
λετάμε τη νομολογία και το υπάρχον
συνταγματικό πλαίσιο ώστε να κά-
νουμε βελτιώσεις.

Γιώργος 

Δημαράς

Οικολόγος

Υφυπουργός

Περιβάλλοντος

& Ενέργειας

“Θα γκρεμίσουμε ολόκληρα τετράγωνα
για να αναπνεύσουν οι πολίτες των πόλεων”

Λόγοι περιβαλλοντικοί

και στατικότητας επιβάλλουν

τις κατεδαφίσεις. Υπάρχουν κτίρια

70 και πλέον ετών,

πηγή άμεσου κινδύνου
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Α
ρσενικό, τραχύ βουνό σμιλευμένο
σ’ ένα πολυδαίδαλο σύμπλεγμα
πριονωτών βουνοκορφών. Ένας

κυματιστός μακρόσυρτος όγκος από στεγνό
βράχο, μαστορικά λαξευμένος από τους και-
ρούς με δασωμένες πλαγιές, απλώνεται
μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο μεσοπέλαγα
στον βράχο που στην αρχαιότητα πίστευαν
πως σε μια σπηλιά του ο Κάτω Κόσμος υπο-
δεχόταν τις ψυχές.

Αυτό το βράχινο μακρόσυρτο κου-
βάρι από πλεγμένες κορφές που
πλάθει την νοτιότερη χερσόνησο
της Ευρώπης και βουτά σαν ριζω-
μιά κατάσαρκα στην καρδιά της
Μεσογείου θάλασσας περήφανα
αγναντεύει τον κόσμο από ψηλά.

Όταν τον διαβαίνεις εκεί στην
άχνα της απεραντοσύνης του
ακούς την αυδή του ανέμου να
λυσσομανά και ενώ θωρείς τις
πλαγιές του που ροβολούν σ’
αυτές παρθένα δάση με έλατα και
πεύκα θαυμάζεις τα αραιά κουρ-
νιασμένα σαν όρνεα μικρά του
χωριά και νιώθεις την μυσταγωγία
της Δημιουργίας να σε διαπερνά. Η
Τραμουντάνα, ο Μαΐστρος κι ο
Γραίγος φτιάχνουν θύελλες στα ανεμοδαρ-
μένα του ύψη και του σμιλεύουν κυματι-
στά τις αλπικές του κορφές, του θερίζουν
τα διάσελα μέχρι να γκρεμοτσακιστούν
στα ρηχά που απλώνονται πληθωρικά τα
δασωμένα του φαράγγια.

Μυστήριο βουνό, όπως η ιστορία του η
οποία χάνεται στα κιτάπια της αιωνιό-
τητας. Κατά την μυθιστορία σ’ αυτό το
αγέρωχο βουνό γεννήθηκε η ανθρωπιά.

Σ’ ένα ρουμάνι του που φυόταν η βελανιδιά,
το δένδρο που παρήγαγε κατά τα Ελευσίνια
μυστήρια τον «φαγόν του Διός», ο Τιτάνας
Πελασγός Δευκαλίωνας και η γυναίκα του
Πύρα, στην τοποθεσία Λάαν, σύμφωνα με
την απόφαση του Διός περπατώντας του
Ταΰγετου τις πλαγιές πετούσαν πίσω τους
πέτρες και αναδυόντουσαν άνθρωποι. Όλα
αυτά συνέβαιναν μετά του Δευκαλίωνα τον
κατακλυσμό, τότε που έπνιξε ο Ζεύς το
γένος των Τιτάνων και στην θέση του γεν-
νήθηκε το ανθρώπινο γένος.

Πάνω σ’ αυτό το βουνό συνθέθηκε ο Μι-
νυακός πολιτισμός ο οποίος παροχέ-
τευσε στην Μεσόγειο τα νερά του
κατακλυσμού και η μέση Γης έγινε θά-
λασσα, η Μεσόγειος.

Στις πλαγιές της οροσειράς του φωτί-
στηκε η ανθρώπινη διάνοια από τον
Φοίβο Απόλλωνα και αναπτύχθηκε ο Λα-
κεδαιμόνιος πολιτισμός, ο οποίος είχε για
ύφαλά του την ιδέα της αλληλεγγύης.
Ήταν Απελλών, αυτός ο πολιτισμός αφού
είχε για αξία του την βοήθεια στον αναξιο-
παθούντα διπλανό μέχρι να γίνει δημιουρ-
γικός, αυτάρκης, αλλά πάνω απ’ όλα
συμβιωτικός. Γι’ αυτό στο λίθινο Όρο, τον

Ταΰγετο, η κοινωνία των ανθρώπων δεν
ονομάστηκε λαός εκ του «λας» που σήμαινε
λίθος, μιας και οι άνθρωποι κατά την μυθι-
στορία είχαν αναδυθεί από τις πέτρες που
πετούσαν πίσω τους ο Τιτάνας Δευκαλίωνας
και η γυναίκα του Πύρα, αλλά Απέλλα, αφού
όρος της κοινωνίας των Λακεδαιμονίων ήταν
η συμβίωση. Η συνεργασία δηλαδή των
μερών με σκοπό την κοινή
ωφέλεια χωρίς ο ένας να
βλάφτει τον άλλον.

Στις όχθες του Ευρώτα
ποταμού ο οποίος πα-
ροχετεύει τα νερά του
λευκού βουνού, η παρά-
δοση θέλει νεράιδες να
τραγουδούν και να χορεύουν χορό μα-
γικό. Στις όχθες του οι Σπαρτιάτες
έφτιαξαν την Πόλη - Κράτος, οι νέοι
μυούντο στην Σπαρτιατική αγωγή κι
όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η
Ελλάς τον Περσικό επεκτατισμό, τότε
που σώθηκε ο ανασκολοπισμός του Ελ-
ληνικού Πνεύματος, έγραψαν με το αίμα
τους την  Ιστορία των ύστερων χρόνων
με την αυτοθυσία των Θερμοπυλών, την
Μάχη των Πλαταιών, τα γνωμικά του
Χείλωνα, την εξουσία της Απέλλας, τους
δύο βασιλείς (παγκόσμια πρωτοτυπία)
την κρίση των εφόρων σε αυτούς,  αλλά

κι εκ του αποτελέσματος
το δίδαγμα της παρακ-
μής όταν στην συνείδηση
της αλληλεγγύης και της
ανθρωπιάς παρεί-
σφρησε η άποψη του
ατομισμού, τότε που
ενέσκηψε η ατελείωτη
φρίκη της διαχρονικής
της καταστροφής.

Η λίθινη Γη του Ταϋγέτου, είναι
αυτή που σφυρηλάτησε τις συνει-
δήσεις των κατοίκων της για να
αποκτήσουν την ηρωική – Απελλώ-
νειο άποψη της ζωής. Μήπως ο
άνεμος που ξυρίζει τις βουνοκορ-
φές του αφαιρούσε από την
σκέψη τους τα περιττά, ίσως ο
μπάτης που κουβαλά από τον Ευ-
ρώτα στην κοίλη Λακεδαίμωνα της
θάλασσας την αλμύρα και νοστιμί-
ζει την σκέψη των ανθρώπων και
το Εγώ το μετατρέπει σε εμείς, ή η
μυθιστορική εντολή του Διός στον
Τιτάνα Δευκαλίωνα να σπείρει πέ-
τρες πίσω του, για να αναδύονται
άνθρωποι που αποσυμβολισμένη η
ρήση του μπορεί να εννοεί πώς
από τη σκληρή πραγματικότητα

μπορούν να γεννηθούν της ανθρωπιάς
οι ιδέες. Όποια κι αν είναι η αιτία της αν-
θρωπιάς ο Ταΰγετος είναι ο τόπος κατα-
γωγής της.

Πάντως κάτι μου λέει γι’ αυτό κι ελπίζω
πως όσο θα ορθώνεται ο Ταΰγετος στο
μεσουράνημά του σαν Φάρος οδηγητής

στην μέση της Γης θα σηματοδοτεί την αν-
θρώπινη σκέψη και αυτή θα γεννά Ιδέες κι
θα πριμοδοτεί την μάνα ζωή.

Αρκεί οι άνθρωποι που τον ζούμε μαζί με
την «Αθηνά» του Νού μας να καλλιεργούμε
και τα όνειρά μας να ισορροπούμε.

Ο Ταΰγετος μας αναταράζει, ρίχνει
πληθωρικά την ενέργειά του όπως
τον ίσκιο του στον ορίζοντα και μας
δυναμιτίζει την σκέψη. Η βούλησή
μας μένει να γίνει Απελλώνεια και
έχει ο Θεός.
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«Ταΰγετος, το βουνό της ανθρωπιάς»

Του Ιατρού

Βασιλείου

Πατρικάκου

Τι είναι το περίφημο «φαινόμενο της πυραμίδας»; Σιω-

πηλή, αινιγματική, αρμονική, η Πυραμίδα του Ταΰγε-

του, κρατάει μέχρι σήμερα ζηλότυπα τα μυστικά της.

Το είδωλο του Ταΰγετου κατά την Ανατολή Ηλίου

στον Μεσσηνιακό Κόλπο
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Ματιές στον κόσμο, την Ελλάδα, τη Μάνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑΝΗ» έχει την τιμή να σας προσκαλέσει

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η εκδήλωση θα γίνει στο ανακαινι-

σμένο κέντρο διασκέδασης «Νέα Κοκκινιώτισσα» το Σάββατο 26 Ιανουαρίου

2019 και ώρα 20:30. Θα ακολουθήσει ζωντανό πρόγραμμα με το Λευτέρη Βα-

ζαίο και τον Γιώργο Δασκουλίδη. 

Τιμή πρόσκλησης με πλούσιο μενού και απεριόριστο κρασί και μπύρα: 17 €. 

Η «Νέα Κοκκινιώτισσα» βρίσκεται στη Νίκαια, 7ης Μαρτίου 101.

 Πληροφορίες: 6993-956933.

Οι πιο θερμές ευχές μας

για Χαρούμενα Χριστού-

γεννα και ένα δημιουργικό

Νέο Έτος γεμάτο αγάπη,

υγεία και αλληλεγγύη! Χρόνια

Πολλά! Το Δ.Σ. της Ένωσης

Απανταχού Μανιατών

«Η Μάνη»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ «Η ΜΑΝΗ»

Ο νεοσύστατος Πανελλήνιος Πολιτιστικός Σύλλογος

Μανιατών και Φίλων «Η ΜΑΝΗ» Κερατσινίου – Δραπε-

τσώνας παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Με-

λίνα Μερκούρη» στο Κερατσίνι στις 5 Δεκεμβρίου

2018. ΄Ανθρωποι που διψούν για την παράδοση, τα

ήθη και τα έθιμα της Μάνης τίμησαν την παρουσίαση

του Συλλόγου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου

Κερατσινίου – Δραπετσώνας Νικόλαος Πέτσος, η

υποψήφια Δήμαρχος Περάματος Γιώτα Βοϊδονικόλα,

ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφο-

ρέων Ιωάννης Πλαγιαννάκος, η Μαίρη Κατσουλάκου

από τη Διεύθυνση Φεστιβάλ της Unesco, η Σοφία Πα-

τρώνα και η Σία Χατζησαββίδου εκπρόσωποι του Πο-

λιτιστικού Συλλόγου «ΘΥΜΑΙΤΑΔΑΙ», ο Ανδρέας

Φασάκης, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου

Αδελφότητας «ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ» Καρπάθου, ο Βασίλης

Γαβριηλίδης, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλό-

γου Φλογητών Μικράς Ασίας, ο Πέτρος Πελεκάνος,

εκπρόσωπος του Συλλόγου της Ελληνοκινεζικής Φι-

λίας, ο Βασίλης Χρυσικόπουλος, πρόεδρος Τ.Ο. Ν.Δ. 

Η πρόεδρος Ελένη

Διασάκου - Κανακάκη

Η ομιλήτρια καθηγήτρια

φιλόλογος Ελένη Κούβαρη

Αξιόλογο πόνημα για
την ιστορία της Μάνης
Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Ν. Δαμια-
νάκος γεννήθηκε στο Σιδηρόκαστρο
Λακωνίας Γυθείου. Εργάστηκε ως συν-
τάκτης στο Υπουργείο Προεδρείας της
Κυβερνήσεως, ως ανταποκριτής στα
Ηνωμένα Έθνη και ως αρχισυντάκτης
και αρθρογραφος στις εφημερίδες
«Εθνικός Κήρυξ» και «Πρωινή» της Νέας
Υόρκης αντιστοίχως. Σπούδασε στο
New York University (B.A., M.A., Ph.D)
και δίδαξε επί σειρά ετών στο Long Is-
land University ως καθηγητής παγκό-
σμιας ιστορίας.
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ΧΩΡΙΚΗΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
από το 1850

Λειτουργεί με μυλόπετρες

ΝΥΦΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΤΗΛ.: 6977-758403 - 27330-24914

Σας αποστέλλουμε Μανιάτικο λάδι και στην Αθήνα

Φλουτσάκος Ν.

Κωνσταντίνος

Γύθειο:

Κεντρική Πλατεία

Τηλ.: 2733400928

& 6949758856

Καλλυντικά - Εποχιακά - Παιχνίδια -
Οικιακής χρήσης - Υποδήματα - Ενδύματα

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαυρομιχάλη 11, Αρεόπολη (δίπλα στο ταχυδρομείο)
Τηλ.: 2733051001, Κιν.: 6936879053

Ο
Γιάννης Καλαποθαράκος του Βασιλείου από την Χαρούδα, κατέκτησε
την πρώτη (1η) θέση στα 50μ ελεύθερο, 100μ ελεύθερο και και 50μ ύπτιο
στους Πανελλήνιους Αγώνες Κολύμβησης στην ηλικία των 11 ετών. 

Από κοντά και ο μικρότερος αδελφός του ο Τάσος Καλαποθαράκος με διακρίσεις

σε διασυλλογικούς αγώνες κολύμβη-

σης.

Τους ευχόμαστε γενική πρόοδο σαν

αθλητές και καλούς ανθρώπους στην

κοινωνία.

Πρωτιές από Μανιατόπουλο! Το Δ.Σ. του Πανελ-

λήνιου Πολιτιστικού

Συλλόγου Μανιατών

και Φίλων «Η Μάνη»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου:

Πρόεδρος: Ελένη Διασάκου – Κανάκη 

Αντιπρόεδρος: Σταυρούλα Σουκάκου

Γεν. Γραμ.: Χρυσούλα Μαντούβαλου

Αν. Γεν. Γραμ.: Ελευθερία Πάχου

Ταμίας: Σπυριδούλα Κουλούρη – Σταθάκη 

Αν. Ταμίας: Νικόλαος Παρασκευάκος

Κοσμήτορας: Ιωάννης Τζιώτης

Μέλη: Στρατονίκη Κατσαφάδου

Σταματίνα Κούβαρη

Πολυξένη Γιατράκου

Γραφεία Συλλόγου: Βυζαντίου

και Κολοκοτρώνη, Κερατσίνι

Τηλ. Επικ.: 6958 477709.
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Τι προσδοκώ για
τη Μάνη;

Πιστεύω ότι η Μάνη
πρέπει να αλλάξει πο-
ρεία. Η τρέχουσα κατά-
σταση έχει δημιουργήσει
ένα αρνητικό κλίμα, στα-
σιμότητα και το χειρό-
τερο, έχει διχάσει τους
Μανιάτες.

Επιβάλλεται λοιπόν:

Συστράτευση όλων των  Μανιατών που θέ-
λουν να γίνει η Μάνη αυτό που της αξίζει και
δικαιούται, με σύγχρονο και δημιουργικό πρό-
σωπο, με παγκόσμια εμβέλεια, να ενώσουν τις
δυνάμεις τους σε αυτούς τους στόχους.
Προσωπικά πιστεύω ότι ναι, είναι δυνατόν.
Αλλά με μια προϋπόθεση: να ανασταλεί οποι-
αδήποτε κομματική ή άλλη πολιτική δράση και
να εργαστούμε ενωμένοι, όλοι μαζί, για το μέλ-
λον της Μάνης.

Ας ξεκινήσει μια νέα πορεία

Χρειάζεται ψυχική δύναμη, ενότητα, συνεχής
προσπάθεια. Και τότε να είστε σίγουροι ότι, ο
στόχος θα επιτευχθεί. Οι κινήσεις όλων πρέ-

πει να είναι μελετημένες, συγκεκριμένες και
αποτελεσματικές.

Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται: 

● Να καταρτιστεί ένας μεγάλος συνδυασμός
σε όλη τη Μάνη, με άτομα υψηλού πολιτικού
ήθους, αλλά και προσόντων.
● Να αναδειχθούν  τα μεγάλα ζητήματα που
απασχολούν σήμερα τη Μάνη και τους Μανιά-
τες, χωρίς υπερβολές και με γνώμονα τις αν-
θρώπινες ανάγκες, με προτεραιότητα τους
αδύνατους και τη νεολαία, αλλά κυρίως την
ανάπτυξη του τόπου σε όλα τα επίπεδα.
● Να δοθεί η δυνατότητα να ακουστεί η φωνή
των κατοίκων και των επαγγελματιών της
Μάνης, οι οποίοι φαίνεται ότι αγωνιούν για το
μέλλον τους και είναι απογοητευμένοι.
● Να δημιουργηθεί μια πλατιά κοινωνική συμ-
μαχία, που θα περιλαμβάνει όλες τις δημιουρ-
γικές δυνάμεις του τόπου μας.

Όλα αυτά, για να έχουν τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα, πρέπει
να είναι πάνω από κόμματα και

παρατάξεις.

● Να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα, που θα
μπορεί την επόμενη μέρα να έχει ισχυρή φωνή
και παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων
και να διεκδικήσει από τους εκάστοτε κυβερ-

νώντες, αυτά που δικαιούται η Μάνη.
● Να ξαναβρούν οι Μανιάτες την περηφάνια
που τους αξίζει και τους πρέπει.

Η Μάνη μπορεί να αλλάξει
πορεία, ας το δείξουμε όλοι

στην πράξη.

Μπορούμε να την κάνουμε τόπο αναφοράς
προορισμού- και όχι μόνο τουριστικού- σε όλο
τον κόσμο. Χρειάζεται κοινό όραμα, ενότητα,
υπέρβαση κομματική, μακριά από προσωπικά
συμφέροντα και φιλοδοξίες.

Ενωμένοι οι Μανιάτες
μπορούν να κάνουν το όραμα

πραγματικότητα.

Το όραμα του Λάκωνα Τζανέτου Φιλιππάκου για την
πατρίδα του τη Μάνη και τους Μανιάτες

Συνέχεια από την σελίδα 1

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών χόρεψε

και βοήθησε… στις 9 Δεκεμβρίου

Μια σπουδαία ευεργεσία του μεγάλου
Ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου στον Ι.Ν.

Αγίου Νικολάου Γυθείου!

Η
Ένωση Απανταχού Μανιατών πραγματοποίησε μια εκδή-
λωση προσφοράς και αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, πραγμα-
τοποίησε στις 9 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 στον Πειραϊκό

Σύνδεσμο(Καραΐσκου 104, Πειραιάς) μουσικοχορευτική εκδήλωση για
τη συγκέντρωση συσκευασμένων τροφίμων. 
Ως εκ τούτου, διασκεδάσαμε με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
από όλη την Ελλάδα και ταυτόχρονα βοηθήσαμε όσους έχουν ανάγκη.
Συμμετείχαν παιδικά συγκροτήματα με παραδοσιακούς χορούς
από Μάνη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, Εύβοια, Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη,
Δωδεκάνησα, Ρούμελη, Αττική, Θεσσαλία, Αττική.

Επίσημα προσκεκλημένος και ομιλητής της Φιλανθρωπικής Εκδήλω-
σης της Ένωσης Απανταχού Μανιατών ο Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. Φω-
τογραφίζεται με τον πρόεδρο κ. Βοϊδονικόλα και εκλεκτούς Μανιάτες
του Πειραιά.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι π. Δημήτριος τίμησε και τον Γυθειάτη Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Τζανέτο Φιλιππάκο,
δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δωρεά έγινε χάρη στη μεσολάβησή του.

Σε μια ιδιαίτερη σεμνή τελετή ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικο-
λάου π. Δημήτριος Κουβαράκης τίμησε τον “Εθνικό” ευεργέτη Αθανά-
σιο Μαρτίνο.

Συγκεκριμένα, προσέφερε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου δωρεά για
τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες και για τη συντήρησή του.
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Συνάντηση Αραχωβίτη - Λυμπεροπούλου - Καλαποθαράκου

Σ
υνάντηση πραγματοποίησε  αντιπρο-
σωπεία της Περιφερειακής Παράταξης
«Πελοπόννησος Οικολογική» αποτε-

λούμενη από την Δήμητρα Λυμπεροπούλου,
επικεφαλής της παράταξης και περιφερειακή
Σύμβουλο Πελοποννήσου και τον  Νίκο Καλα-
ποθαράκο, Δημοσιογράφο και μέλος της παρά-
ταξης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων  Σταύρο Αραχωβίτη.
Αναλυτικά η κυρία Λυμπεροπούλου και ο κύ-
ριος Καλαποθαράκος έθεσαν υπόψη του
Υπουργού τα εξής:
1. Την ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου,
το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ, για τους
Γενετικά Τροποποιημένα Οργανισμούς. Ο
Υπουργός δεσμεύτηκε να
προχωρήσει τάχιστα προς
αυτή την κατεύθυνση και να
καταθέσει στην ελληνική
Βουλή το σχετικό σχέδιο
Νόμου, ζήτησε μάλιστα την
βοήθεια των Οικολόγων στην
τελική διαμόρφωση του. 
2. Τον κίνδυνο αν το βακτή-
ριο Xylella fastidiosa «περά-
σει» από τα υπόλοιπα
Ευρωπαϊκά μεσογειακά
κράτη στην χώρα μας δεδο-
μένου του ότι το βακτήριο
εμφανίζει αυξημένες πιθανό-
τητες να έρθει από λιμάνι. Ο
Υπουργός μας διαβεβαίωσε
ότι έχει δοθεί εκ μέρους του
υπουργείου αυστηρή εντολή
δειγματοληψίας στα νησιά και ειδικότερα στα
Ιόνια όπου όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε
πορτοκαλί συναγερμό.
3. Όσον αφορά τα εκκρεμούντα εγγειοβελ-
τιωτικά έργα της Πελοποννήσου, ο υπουργός
μας διαβεβαίωσε πως η αξιοποίηση του ταμι-
ευτήρα της Τάκας, το φράγμα του Ασωπού,
το Φιλιατρινό φράγμα καθώς και το φράγμα
της Κελεφίνας, βρίσκονται επιτέλους σε τελικό
στάδιο, ενώ το Μιναγιώτικο βρίσκεται σε στα-
θερή τροχιά υλοποίησης.
4. Η κυρία Λυμπεροπούλου και ο κος Καλαπο-
θαράκος εξέφρασαν επίσης τον προβληματι-
σμό τους στον Υπουργό για το θέμα του ΠΟΠ
ελιά Καλαμάτας, ο οποίος τους ενημέρωσε πως
έχει ζητηθεί εκ μέρους του υπουργείου να συμ-
πτυχτούν οι 4 τέσσερις κατατεθειμένες προτά-
σεις σε μία ολοκληρωμένη πρόταση την οποία

το Υπουργείο έχει δεσμευτεί να δεχτεί. Μένει λοι-
πόν στους ενδιαφερόμενους να συναινέσουν
και να συνθέσουν για το καλό του τόπου μας.
5. Ένα άλλο θέμα που αφορά τους Βιοκαλ-
λιεργητές της Πελοποννήσου, είναι η προκή-
ρυξη του προγράμματος της Βιολογικής
Γεωργίας και ειδικότερα της φυτικής παραγω-
γής, ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε πως το
πρόγραμμα τα προκηρυχτεί μέχρι το τέλος
του χρόνου με περιφερειακή κατανομή και το
ποσό είναι της τάξης των 170.000 ευρώ.
6. Επίσης σχετικά με τις Αγορές Βιολογικών
Προϊόντων, ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα τόσο
των βιοκαλλιεργητών όσο και των καταναλω-
τών, μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η σχε-

τική ΚΥΑ σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης
και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών. 
7. Από την κα Λυμπεροπούλου τέθηκε το θέμα
των Ηλεκτρονικών Δημοπρατηρίων αγροτι-
κών προϊόντων, ένα σημαντικό  εργαλείο ανά-
πτυξης του γεωργικού τομέα το οποίο αν και
έχει θεσπιστεί νομικά, δεν φαίνεται να αποδί-
δει τα μέγιστα. Ο υπουργός φάνηκε γνώστης
του θέματος και υποσχέθηκε πως θα διερευ-
νήσει τα αίτια του προβλήματος και θα προ-
χωρήσει σε  άμεσες λύσεις. 
8. Προτείναμε την δημιουργία Ζωνών Παρα-
γωγής Προϊόντων Προέλευσης ή και ονομα-
σίας  όπως για παράδειγμα η Νεμέα κατά τα
πρότυπα της Βουργουνδίας που είναι ιδιαί-
τερα πρωτοποριακό ζήτημα και ο Υπουργός
ήταν θετικός ωστόσο μας ενημέρωσε πως
προέχει να γίνει επιτέλους ο επίσημος κατά-

λογος Ελληνικών Ποικιλιών και εν συνεχεία να
προχωρήσουμε στις εν λόγω ζώνες.
9. Μία άλλη πρόταση που θέσαμε υπόψην του
υπουργού είναι η πιλοτική εφαρμογή των λε-
γόμενων free chemical zones, δηλαδή να ορι-
στούν μικρές ζώνες καλλιέργειας αγροτικών
προϊόντων όπου θα ελαχιστοποιηθεί η χρήση
χημικών σκευασμάτων. 
10. Συζητήσαμε για την δημιουργία διεπαγγελ-
ματικών οργανώσεων οι οποίες μπορούν και
πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη αλλά συμφωνήσαμε ότι πρέπει να
υπάρχουν προϋποθέσεις όπως η συμμετοχή
ενεργών μελών και όχι «σφραγίδων» αλλά
σαφώς και η ουσιαστική αρωγή του υπουρ-

γείου για την οποία δεσμεύε-
ται ο Υπουργός.
11. Ένα ακόμη σοβαρό θέμα
που συζητήθηκε στην συ-
νάντησή μας είναι ο φόρος
στο κρασί. Ο υπουργός μας
δήλωσε ότι είναι θέμα ημε-
ρών  η ανακοίνωση της κα-
τάργησης του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί.  
12. Προτεραιότητα αποτελεί
και η πιστοποίηση και δημι-
ουργία βάσης δεδομένων για
τα υλικά των ελληνικών πα-
ραδοσιακών ποικιλιών και
των υβριδικών αυτών ώστε
να αποκλειστεί το πατεντά-
ρισμα και η κλοπή τους από
ανταγωνιστές.

13. Συζητήθηκε η ιδέα η Μάνη να γίνει το πι-
λοτικό πρόγραμμα πρώτυπων προϊόντων πα-
ραδοσιακής και βιολογικής καλλιέργειας,
κτηνοτροφίας, κηπευτικών, λαδιού, αρωματι-
κών, αλιείας και των παράγωγων προϊόντων
συσκευασίας. Ο Υπουργός το αντιμετώπισε
θετικά.
Σε μια χώρα που διαχρονικά δεν είχε αγροτική
πολιτική ο Αγροτο-διατροφικός κλάδος μπορεί
και πρέπει να αποτελέσει πυλώνα εξόδου της
χώρας από την οικονομική κρίση. 
Μένει λοιπόν να δούμε αν πραγματικά θα
προχωρήσουμε σε γενναίες αλλά και άλλης κα-
τεύθυνσης αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για
την Πελοπόννησο ή θα μείνουμε για μια ακόμα
φορά στα λόγια και τα ημίμετρα. 
Για την Περιφερειακή Παράταξη “Πελοπόννη-
σος Οικολογική”, Δήμητρα Λυμπεροπούλου

Απο αριστερά ο Εκδότης Ν. Καλαποθαράκος, ο Υπουργός Γεωργίας Στ. Αραχω-
βίτης, η Δ. Λυμπεροπούλου της Παράταξης «Πελοπόννησος Οικολογική»
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Γ Ε Ν Ν Η Σ Η

Γ Α Μ Ο Ι
Ταξίδια κάναμε πολλά

μα ήτανε γραφτό μας

στη Μάνη να βρούμε

κι δυό το άλλο το μισό μας

Γι’ αυτό κι αποφασίσαμε

εδώ να παντρευτούμε

και τη χαρά που έχουμε

μαζί να μοιραστούμε

Ο γάμος έγινε το Σάββατο στις 29

Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 18:00

στον Άγιο Δημήτριο, Πύργος Διρού

Θοδωρής & Πασχαλιά

Οι γονείς

Ανάργυρος και Σταματούλα

Μαριόλη

Ευάγγελος και Αθηνά Λυκουσά

Οι κουμπάροι

Ιωάννης Παυλίδης

και Μάρω Πατάπη

Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο

«Ήταν καιρός» στον Πυργο Διρού

Γαμπρέ μας σε παρακαλώ μια χάρη να μας κάνεις

το άνθος που σου δίνουμε να μη μας το μαράνεις

σαν κρίνο να το βαστάς, σαν μόσχο να το έχεις

και σαν κλαρί βασιλικό πάντα να το προσέχεις

Και ακολουθεί το Δημοτικό τραγούδι:
Σήμερα λάμπει ο ουρανός, σήμερα λάμπει η μέρα

Σήμερα στεφανώνεται αητός την περιστέρα

Σαν ήλιος είναι ο γαμπρός κι η νύφη σαν αστέρι

Είναι οι δυό τους ταιριαστοί γι’ αυτό γενήκαν ταίρι

απ. Φ. Μάνης

Στα παιδιά μου Νικόλα και Γεωργία Λιαράκου, ευχόμαστε η

μικρή Αναστασία που με τον ερχομό της στόλισε το σπίτι

μας, να τους ζήσει, να είναι γερή και καλότυχη σε όλη της

τη ζωή. Η μητέρα τους Αναστασία Καραμιχάλη, τα αδέλφια

τους Θανάσης Λιαράκος, Κατερίνα Λιαράκου.

Την κούνια σου έκανα από Ιτιά

να μη σε πιάνει κακή ματιά

και από την Αρμενόπετρα βαθιά θα φέρω κύμα

για να σε μάθει το πρώτο βήμα

Κόρη, κορούλα μου, ράχη, ραχούλα μου

Σ
τις 26 Αυγούστου και ημέρα Κυριακή, ώρα 12

π.μ. ετελέσθη το Ιερό Μυστήριο του γάμου στον

Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου της Παλαιάς πόλεως

της νήσου Ρόδου. Γιατί αποφασίσαμε να ζήσουμε στο ήρεμο

λιμάνι της ζωής μας που διαλέξαμε.

Γιώργος & Φωτεινή Κατσιώνη

Το νέο Δ.Σ. του Μουσικού Ομίλου Γυθείου
Πρόεδρος Χρύσα Μάνδρου-Φιλιππάκου
Αντ/δρος Αντωνία Θωμάκου
Γεν. Γραμ. Δημήτρης Γεωργόπουλος
Ταμίας Μαργαρίτα Σαμιώτη
Μέλη Ξένη Παντελεάκου

Δημήτρης Φραγκιάς
Κατσουλέα Σοφία

Τετράφωνη Ευρωπαϊκή Χορωδία με μαέστρο τον Μιχάλη
Γαργαλιώτη και στο πιάνο Χρύσα Μάνδρου-Φιλιππάκου.
Συμμετοχή σε Διεθνές Φεστιβάλ με ρεπερτόριο από Μπε-
τόβεν, Θεοδωράκη, Χατζιδάκι και άλλους. 

Συγχαρητήρια!
Στον εγγονό μας Χάρη Τσώνη του Γιάννη και της Άτζελας. Εισήχθει στο Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εγώ του έλεγα σκοπτικά, τι θέλεις Χάρη να γίνεις μαθηματικός; Μήπως να τε-
τραγωνίσεις τον κύκλο; Όχι μου έλεγε, να καταλάβω τις συμμετρίες της φύσης και του κόσμου, το Φ και το Π.
Φ=1,618 η χρυσή τομή της αρμονίας και συμμετρίας. και το Π=3,14=περιφέρεια κύκλου/διάμετρο, η παγκόσμια
σταθερά ώστε να αντιληφθώ τη σοφία της φύσης και των όντων. Ο Χάρης ύστερα αγαπά τη Μάνη, τη φύση
και τον πολιτισμό της. Είθε τα όνειρά σου να ευοδωθούν! Καλά διαβάσματα εγγονέ!

Από τους παππού και γιαγιά Ν. Καλαποθαράκο, Βάσω Ρήνα-Καλαποθαράκου
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Μνημόσυνο

Νικολάου Ε. Καλαποθαράκου

Ετελέσθη Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 εις τον

Ιερό Ναό Αγίων Ταξιαρχών (Χαρούδα). Προ-

σήλθαν φίλοι και συγγενείς και ένωσαν τις δε-

ήσεις τους προς τον Ύψιστον να αναπαύσει

την ψυχή του. Η σύζυγος Ουρανία και λοιποί

συγγενείς.

Ο εμβρυθής οικονομολόγος-λογιστής εξάδερ-

φος Νικόλας Καλαποθαράκος του Ευστρα-

τίου, του δικηγόρου. Ο Νίκος διετέλεσε επι

πολλά έτη οικονομικός διευθυντής σε ανώτα-

τες διοικητικές θέσεις του δημοσίου και διακρί-

θηκε για το ήθος, την ακεραιότητά του και την

ανθρωπιά του. Τα τελευταία χρόνια έγινε μό-

νιμος κάτοικος στη Μάνη, στη Χαρούδα, στα

άγια χώματα των παππούδων του. Ο βίος

του στην γεννέτειρα τους τίμησε με την απέ-

ραντη ευγένεια και καλωσύνη του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει

Μνημόσυνο

Παναγιώτη Ψωίνου

Ετελέσθη στις 25 Νοεμβρίου στους Άγιους Τα-
ξιάρχες Αρεοπόλεως.
Ο Τάκης ήταν συμμαθητής μου και φίλος. Δια-
κρινόταν για την μεγάλη ευρυμάθειά του και
τον χαρακτηρίζαμε ως «ιστορική εγκυκλοπαί-
δεια». Η μνήμη του ήταν τεράστια. Μιλούσε
για τα ιστορικά γεγονότα σαν να διαβάζει λε-
πτομέρειες από βιβλίο τονίζοντας την ουσία
ιστορικών γεγονότων. Τον χαρακτήριζε η
υψηλή του μνήμη. Έμεινε στον τόπο του ως
καλλιτέχνης τεχνίτης του χτισίματος πέτρας.
Ήσυχος, επικοινωνιακός, μπορούσε να μιλήσει
και να συναναστραφεί με μεγάλους και μι-
κρούς, μορφωμένους και μή.
Τα παιδιά του σπουδάσανε με αξιοπρέπεια, ο
Αλέξιος είναι Αρχιμανδρίτης στην Γλυφάδα
Αθηνών και η κόρη του Κοινωνιολόγος - Ψυχο-
λόγος και Θεολόγος στην Αθήνα. Τον τιμούν με
τον θεάρεστο βίο τους. Θα μας λείψεις και θα
σε θυμόμαστε πάντα.

Ο φίλος σου Ν. Καλαποθαράκος

Μνημόσυνο της Χρυσούλας

Ν. Παναγιωταράκου

Ετελέσθη 4 Νοεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό
Παμεγίστων Ταξιαρχών Αρεοπόλεως.

Μάνα, στροφή του χωραφιού

και κυπαρίσσι τ’ αγκρεμού!

Μάνα καμπάνα ρουσικιά

και τράπεζα βασιλικιά!

Απ’ όλα τα λαλούμενα

κάλλιο λαλεί η καμπάνα

κι απ’ όλα τα γλυκότερα

γλυκότερη είναι η μάνα

Για αγρίκα το, μανούλα μας

που ήσουν καλή νοικοκυρά

σε κλένε πέτρες και κλαριά

Μητέρα μας, μητέρα μας

μας έκοψες τον αέρα μας

Ο σύζυγος Νικόλας, τα παιδιά Αναστασία,
Γιάννης και Δήμητρα, Ηλίας και Αλίκη. Η μη-
τέρα Αλίκη, χήρα Ηλία Πέτρουλα. Αδέλφια και
λοιποί συγγενείς. Ν.Κ.
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