
Ο κυματοθραύστης  /  The breakwater

Κάτι λίγα μηχανήματα "σγαρλάνε" που και που εκεί, στον 
λιμενοβραχίονα, κοντά στο "Φανάρι".

Από τις τεχνικές υπηρεσίες (Π. Γιαννακέας) της περι-
φέρειας μάθαμε ότι το έργο θα τελειώσει με την ενίσχυση του 
παλιού λιμενοβραχίονα μέχρι το "Φανάρι". Δεν προβλέπεται 
επέκταση και ούτε υπάρχει μελέτη γι' αυτό προς το παρόν.

The breakwater
A few heavy machines are doing some work on the 

pier. We have been informed by the technical services of 
the district that the re-enforcement of the old pier is the 
last thing they are going to do, there will not be any more 
work. Ν.Σ.

Κορυφαίο γεγονός για την ιστορία της Μεσσηνί-
ας, αλλά και σημαντικό νέο κεφάλαιο στην αρχαιο-
λογία.

Το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας, άγνωστο έως σήμε-
ρα, ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια των ανασκαφών 
που διενεργήθηκαν το φετινό καλοκαίρι, υπό την αιγίδα 
της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και  υπό την 
διεύθυνση της επίτιμης εφόρου Αρχαιοτήτων, δρος 
Ξένης Αραπογιάννη.

Στην θέση «Ελληνικά», λοιπόν, όπως αναφέρει η 
ίδια, έγιναν δοκιμαστικές ανασκαφικές τομές, οι οποίες 
έφεραν στο φως τα πρώτα σαφή κατάλοιπα αρχαίου θε-
άτρου. Η θέση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της δυτι-
κής πλευράς του υψώματος, όπου εξαπλώνεται η αρχαία 
πόλη της Θουρίας.                    "Θάρρος" 

Ancient theatre in Thouria
In Thouria during the excavation that was carried 

out this summer an ancient, unknown until now, 
theatre came to light.
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Abstracts in English

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival

Επόμενες συναυλίες / next chamber concerts

 12 Νοεμ. / Nov.   “TRIO EL GRECO”
 Faidon Miliadis (violin), Alexis Karaiskakis (cello) 

    Theodoros Iosifidis (piano)
 19 Νοεμ. / Nov.  
A. Demetriades (recorder), Y. Shymko (piano)
Στο Μανιατάκειον / At Maniatakeion Foundation

Έκθεση ζωγραφικής / Painting exhibition
Birgit Maria Wolkerstorfer ʺA tribute to Koroniʺ
Στο Μανιατάκειον / At Maniatakeion Foundation 

Friday 28 - Monday 31 October 2016

Koroni News

Άγνωστο Θέατρο ανακαλύφθηκε στην 
Αρχαία Θουρία  /  Ancient theatre in Thouria
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Βαπτίσεις-Ονοματοδοσίες
1)Την 20-08-2016, στον Ι.Ν Αγ.Βασιλείου Βασιλιτσί-

ου, βαπτίσθηκε το θήλυ τέκνο του Νικολάου Αργυ-
ρόπουλου, κατοίκου Κορώνης, και της Δήμητρας 
Αναστασάκη επίσης κατοίκου Κορώνης. Δόθηκε το όνο-
μα Αναστασία.

2)Την 10-09-2016, στον Ι.Ν Αγ.Διονυσίου Φαλάνθης, 
 βαπτίσθηκε το άρρεν τέκνο του Νικολάου Μουτζούρη 
και της Κριστίνα Κίζλο, κατοίκων Κορώνης. Δόθηκαν τα 
ονόματα Γεώργιος - Νέστορας.

3)Την 10-09-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
βαπτίσθηκε το άρρεν τέκνο του Γιαλλελή Νικολάου και 
της Μαρίας Τουτουντζή,  κατοίκων Χαλανδρίου Αττικής. 
Δόθηκαν τα ονόματα Άρης- Ιωάννης.

4)Την 20-08-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
 βαπτίσθηκε το άρρεν τέκνο του Χαρίτου Κων/νου και 
της Ηλιάνας Τσόκα,  κατοίκων Χράνων Αίπειας. Δόθη-
καν τα ονόματα Ιωάννης- Κωνσταντίνος. 

Γάμοι
1)Την 27-08-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 

 παντρεύτηκαν ο Γεώργιος Κρητικάκης του Νικολάου, 
κάτοικος Καλαμάτας, και η Δαλαμήτρα Ιωάννα του Δη-
μητρίου, κάτοικος Καλαμάτας.

2)Την 27-08-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
 παντρεύτηκαν ο Παντελάκης Αντώνιος του Δημητρίου, 
κάτοικος Ιλίου Αττικής,  και η Μπίζου Δημήτρα του Γε-
ωργίου, κάτοικος Τ.Κ Βασιλιτσίου.

3)Την 17-09-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
 παντρεύτηκαν ο Βασιλόπουλος Βασίλης του Κων/νου, 
κάτοικος Τ.Κ Χαρακοπιού, και η Βλαβιανού Μαίριλον του 
Ιωάννη, κάτοικος Ν.Υόρκης ΗΠΑ.

4)Την 03-09-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
 παντρεύτηκαν ο Καλοκάθης Μαρίνος του Ιωάννη, κάτοι-
κος Μεσσήνης,  και η Μαγγανά Πετρίνα του Αντωνίου, 
κάτοικος Καλαμάτας.

5)Την 25-09-2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας, 
 παντρεύτηκαν ο Παναγιώτης Μαυρομάτης του Γεωργί-
ου, κάτοικος Καλαμάτας,  και η Γιαλλελή Γεωργία του 
Ιωάννη, κάτοικος Λογγάς Αίπειας.

Θάνατοι
1)Την 10-09-2016,  στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 

ο Μάραντος Δημήτριος του Βασιλείου (Φωσσές), 
συν/χος Γερμανίας.Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου 
το έτος 1942.

2)Την 13-09-2016, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 
η Σταυροπούλου Αναστασία, το γένος Παναγιώτη Γάλ-
λου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Καπλανίου το 
έτος 1923.

3)Την 17-09-2016,  στην κατοικία του στην Τ.Κ Χα-
ρακοπιού, απεβίωσε ο Μπιλαντέρης Δημήτριος του Πα-
ναγιώτη, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Χαρακοπιού το έτος 1941.

4)Την 29-09-2016, στην κατοικία της στην Τ.Κ Χαρα-
κοπιού, απεβίωσε η Θεοδώρα Κουτσούκου, χήρα Ηλία 
Κουτσούκου, το γένος Γεωργίου Μπίζου, συν/χος 
ΟΓΑ.Είχε γεννηθεί στη Τ.Κ Βασιλιτσίου το έτος 1925.

5)Την 01-10-2016 στο Ν. ΝΙΜΤΣ Αθηνών, απεβίωσε 
η Βασιλογιαννακοπούλου Γιαννούλα, το γένος Νικολάου 
Στασινόπουλου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Χρυσ/ριάς το έτος 1948.

Αντίο Δημήτρη

Την 15-09-2016, στο 
Γ.Ν.Ν.Ιωνίας Αττικής, απε-
βίωσε ο Δημήτριος Αρβανί-
της του Γεωργίου, συν/χος 
ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Κορώνης το έτος 1943.

Η κηδεία έγινε στην 
Κορώνη την 17/9.

Θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του.

                  Κ.Κ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ευαγγελία 
Ζουζούνη

Την 03-10-2016, στην 
κατοικία της στην Τ.Κ Κο-
ρώνης, απεβίωσε η Ευαγ-
γελία Ζουζούνη, χήρα 
Παναγιώτη Ζουζούνη 
 (Μπούλη), το γένος Γεωρ-
γίου Λοράκου, συν/χος 
ΟΓΑ. 

Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Μηλέου Δυτικής Μάνης το 
έτος 1932.

Διάλεξε μέρα, με τα 
χρώματα του φθινοπώρου, 
κι έφυγε από κοντά μας η 
κυρά Βαγγελιώ... 

Ήταν 3 Οκτώβρη.
Άφησε τη ζωή για να περάσει την παραδεισένια Πύλη.

Μια γυναίκα με την περισσή της αρχοντιά, την ευγενική 
μορφή και τη σεβαστή της προσωπικότητα που δεν θα ξε-
χάσει κανείς.         Βαλάντη

      Στις 9-10-16 βαπτίστηκε στην Ελεήστρια  ο μικρός Ανα-
στάσιος, του Ανδρέα Αξιοτόπουλου (Μπεγλέρη) και της Ιω-
άνας Αναστασοπούλου. Ανάδοχοι ήταν ο ιπτάμενος (Ίκαρος) 
Βελισάριος Κοκορόσκος και η μικρή αδελφή του Άννα-Μαρία.
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 Χαρακοπιαδίτικα και άλλα / Harakopio and more                  Αντ. Χαζάπης / Antonis Hazapis

   Μασκότ τα …χηνόπουλα

Σε μασκότ της Κο-
ρώνης κοντεύουν να 
γίνουν οι χήνες. Πώς; 
Έχοντας την φωλιά 
τους εκεί κοντά στο μι-
κρό καρνάγιο,  περι-
φέρονται μέρα νύχτα 
μεταξύ αυτοκινήτων 
και πεζών. Πολλοί 
τουρίστες,  απ΄ αυτούς 
που έμειναν ακόμη (ή, 
για την ακρίβεια,  που 
ήρθαν τώρα το φθι-
νόπωρο) βλέπουν τις 
χήνες και αιφνιδιάζο-

νται. Αμέσως, με φωτογραφικές μηχανές ή τα κινητά τους, 
αποθανατίζουν τις στιγμές. Ένα βράδυ το καλοκαίρι, ερ-
χόντουσαν από την παιδική χαρά ή την  πλατεία του μώλου 
(με ύφος και καμάρι)  μπροστά η μαμά, μετά 2 μικρά κι πιο 
πίσω ο πατέρας. Ανάμεσα από αυτοκίνητα και διερχόμενους 
πεζούς έφτασαν στις βάρκες. Σε κάποια άλλη στιγμή, ένα 
πρωί,  βγήκαν για φαγητό και βρέθηκαν στα σκουπίδια. Τι 
τους άρεσε δεν ξέρουμε. Το θέαμα, σίγουρα, δεν ήταν αυτό 
που έπρεπε.  

Έκτακτες δαπάνες για τις ζημιές από τις θε-
ομηνίες του Σεπτεμβρίου

Εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο
Η περιοχή δεν είχε ζημιές, όσες άλλα διαμερίσματα του 

νομού Μεσσηνίας,  από τις νεροποντές και τις θεομηνίες του 
Σεπτεμβρίου. Για την ακρίβεια δεν είχε τόσο σοβαρές σαν 
αυτές που συνέβησαν σε περιοχές από Φιλιατρά, Μελιγαλά 
μέχρι την  Δυτ. Μάνη. Όμως είχε. Για την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν συνεδρίασε εκτάκτως η οικονομι-
κή επιτροπή του δήμου Πύλου-Νέστορος μετά από εισήγηση 
του δημάρχου. Στην «διαύγεια» λοιπόν βρήκαμε ότι ανα-
τέθηκαν σε εργολάβο οι  εργασίες  στις υποδομές αγροτικής 
οδοποιίας στη ν Χρυσοκελλαριά από την θεομηνία της 6 ης 
 Σεπτεμβρίου. Επίσης ανατέθηκε σε εργολάβο και η διάνοιξη 
του ρέματος στο Μεμί. 

Για την Κορώνη: Στις 23 Σεπτεμβρίου – μετά από πρότα-
ση του δημάρχου – εκτός ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 
και πάρθηκε απόφαση ¨για την αποκατάσταση βατότητας 
οδών στην Δημοτική Ενότητα Κορώνης. «Υπάρχει άμεσος 
και σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και τον απο-
κλεισμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων», έλεγε η εισήγηση. 

Στην ίδια συνεδρίαση πάντως εγκρίθηκε και κονδύλι «για την 
αποκατάσταση ζημιάς που 
προκλήθηκε από την θεο-
μηνία και κεραυνό σε 
αντλιοστάσιο Δ.Ε. Κο-
ρώνης». 

Παρόμοια περιστατικά 
υπάρχουν στην Λαχα-
νάδα, την  Μεθώνη κ.α. 

Βασιλίτσι ή Χρυσοκελ-
λαριά; 

Στη ν «διαύγεια», 
πάντως,  γίνεται λόγος και 
για την αποκατάσταση ζη-
μιών στο Βασιλίτσι. Έτσι 
λέει ο τίτλος της απόφασης. 

Αν, όμως, ψάξει κάποιος  το κείμενο θα δει πως αναφέρεται 
στις υποδομές αγροτικής οδοποιίας στην … Χρυσοκελλαριά, 
για την οποία αναφέρουμε πιο πάνω. Ίσως κάποιο λάθος. 
Πάντως οι Βασιλιτσιώτες έχουν παράπονα από τον εργο-
λάβο που έκανε τα έργα υδροδότησης και από τον  δήμο. Τα 
παράπονα έφτασαν μέχρι τον ημερήσιο Τύπο της Καλα-
μάτας.  Έγραψαν:

«Σε… μαύρο χάλι είναι οι δρόμοι μέσα στο Βασιλίτσι. 
Όπως μάλιστα μας ενημέρωσαν κάτοικοι, η κατάσταση αυτή 
είναι εδώ και ένα χρόνο, από όταν δηλαδή ο εργολάβος 
άφησε, όπως λένε, στη μέση το έργο. Κανένας δεν νοιάζεται 
εάν τσακιστούν οι κάτοικοι και σπάσουν τα αυτοκίνητά τους. 
Δήμαρχος και Περιφέρεια το γνωρίζουν και τίποτα δεν 
κάνουν, είναι εντελώς απόντες” επισημαίνει αναγνώστης 
από την περιοχή στην εφημερίδα «Ελευθερία».

Κι όλα αυτά βέβαια πριν την  σεισμική δόνηση. 

Το ασημένιο κλειδί της Πύλου στον Γιαν-
νιώτη

 Ειδική πλακέτα στον Ολυμπιονίκη Σπύρο Γιαννιώτη θα 
απονείμει ο δήμος Πύλου-Νέστορος.  Εισηγούμενος το θέμα 
σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,  ο κ. Πετρόπου-
λος είπε: «Ο Δήμος σε αναγνώριση της προσφοράς στον ελ-
ληνικό και παγκόσμιο αθλητισμό, του Αργυρού Ολυμπιονίκη 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, Σπύρου Γιαννιώτη, 
εισηγείται την τιμητική του διάκριση με το ασημένιο μετάλλιο 
της πόλης. Ο κ. Γιαννιώτης έχει συνδράμει στο παρελθόν 
στην προώθηση του ευ αγωνίζεσθαι και στην περιοχή μας, 
συμμετέχοντας στους αγώνες «Navarino Challenge», οι 
οποίοι διεξάγονται τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην έδρα 
του Δήμου, την Πύλο, υποστηρίζοντας, 

The little geese “Mascot of Koroni”
A proud family of geese take their stroll around the 

streets of Koroni. The mother leads the single file with the 
two little ones following in her steps and the father as rear 
guard. They do not care much about the traffic or 
pedestrians being the centre of attention for the tourists 
and their cameras or mobiles.

Emergency expenses 
The heavy rain in the beginning of September caused 

damage in many parts of Messinia, our area included. 
The Municipality has contracted different small 
contractors to take care of the damaged roads and to 

clear the flow of water at Memi.
The people of Vasilitsi however are complaining that 

the contractor responsible for the installation of the 
seawater pipe network has left the work unfinished. He 
has not filled in the ditches that were opened and they 
damage their cars on the roads of the village. 

The silver key of Pylos to Gianniotis
The silver key of Pylos will be given to the Olympic 

medallist in swimming, Spyros Gianniotis. Besides his 
services to his sport, Gianniotis has participated in the 
‘Navarino Challenge’. A meeting that has taken place the 
last four years in Pylos. Thus supporting the town and the 
area in their promotion of tourism.

 συν. στη σελ. 6
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Ο πρώην υπουργός οικονομικών Δημήτρης Κουλουριάνος
Former finance minister Dimitris Koulourianos

Ο Δημήτρης Κουλουριάνος ανήκει σε ένα, άτυπο, 
«κουαρτέτο» οικονομολόγων που έκανε αισθητή την πα-
ρουσία του στα ελληνικά πράγματα στις αρχές της δεκαετί-
ας του 1960. Οι άλλοι ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο 
Αδαμάντιος Πεπελάσης και ο Απόστολος Λάζαρης. Ογδο-
ντάρης σήμερα, πάντα θυμόσοφος και ακμαίος, έχει απο-
συρθεί στην Κορώνη και καλλιεργεί τα κτήματά του, σαν 
κανονικός αγρότης. Μιλάει σπάνια για τον δημόσιο βίο. Αλ-
λά την περασμένη Κυριακή έδωσε συνέντευξη στο «Βή-
μα». Για όσους θέλουν να διαβάζουν πίσω από τις 
γραμμές, φώτισε με καθαρό τρόπο τις πηγές της δημοσιο-
νομικής κακοδαιμονίας, αναφερόμενος στη δεκαετία του 
1980. Και με σοφία έβαλε σε μια μόνο φράση το πραγματι-
κό πρόβλημα της χώρας σήμερα:

«Φτάσαμε να πωλούνται σκόρδα Κίνας στην Κορώνη».
Ενας βετεράνος της οικονομικής επιστήμης, με σταδιο-

δρομία στην Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ, αλλά και 
στην πολιτική, λέει τα πράγματα τόσο απλά όσο πράγματι 
είναι. Δεν αναλώνεται σε αμπελοφιλοσοφίες σαν πολλούς 
νεότερούς του - στην οικονομία και στην πολιτική. Αγγίζει 
με απλό τρόπο την ουσία των πραγμάτων. Η οποία δεν εί-
ναι τα σπρεντ, το κούρεμα και οι αεριτζίδικοι υπολογισμοί 
των οικονομολογούντων της μόδας. Είναι το σκόρδο που 

ξεκινάει από ένα δηλητηριασμένο από τα φυτοφάρμακα 
χωράφι της Ανατολικής Ασίας και φτάνει ώς την Κορώνη. Η 
διαδρομή του αποκαλύπτει την αναπτυξιακή ακινησία της 
χώρας. Και την αντι-αναπτυξιακή κουλτούρα των κατοίκων 
της.

Το παράδειγμα του Κουλουριάνου λέει για τη χρεοκοπία 
της ελληνικής οικονομίας περισσότερα και από πυκνο-
γραμμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η 
ελληνική γεωργία μπορεί να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο 
μέρος των αναγκών της χώρας - σε μια μεγάλη κατηγορία 
προϊόντων. Να αλλάξει το εμπορικό ισοζύγιο με ενίσχυση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αλλά συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο: εισάγονται όσα μπορεί να παραγάγει η ελληνι-
κή γη.

Η τρόικα ενδιαφέρεται για τη δημοσιονομική εξυγίανση 
κόβοντας μισθούς, αλλά δεν διέθεσε ούτε ώρα για την 
αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας σε τομείς με 
ισχυρά πλεονεκτήματα. Η κυβέρνηση υποτιμά το ότι η ελ-
ληνική γεωργική παραγωγή μπορεί να εξελιχθεί σε ανα-
πτυξιακό βραχίονα ίσης αξίας με τον τουρισμό. Αλλά κοντά 
στον νου κι η γνώση. Τα σκόρδα του παλιού οικονομο-
λόγου παραπέμπουν στην ατάκα του γερμανού αρχιτέκτο-
να Βάλτερ Γκρόπιους: «Το μυαλό είναι σαν την ομπρέλα: 
λειτουργεί καλύτερα όταν είναι ανοικτό».

Η θεοποίηση του Εγώ
Βγάζουμε, λέει, το καλύτερο λάδι. Με αρώματα, με χα-

μηλή οξύτητα, με πολλές χρήσιμες στην υγεία πολυφαι-
νόλες, με, με, με…  Ε και; Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Τι 
κερδίζει απ’ όλα αυτά ο Μεσσήνιος ελαιοπαραγωγός; 
Ανταμείβεται για το σπουδαίο αυτό προϊόν; 

Όχι, φίλοι πατριώτες. Όσα και να λέμε, όσα και να κο-
κορευόμαστε, στην τσέπη μας δεν μένει τίποτα. 

Είναι ίσα – ίσα να βγουν τα έξοδα παραγωγής και συ-
γκομιδής και άντε και ένα μικρό χαρτζιλίκι.

Μα πώς θα μου πείτε. Αφού το λάδι μας στα ράφια των 
Σούπερ – Μάρκετ είναι απλησίαστο για τα φτωχά βαλάντια 
ενώ στο εξωτερικό πωλείται σε τρελές τιμές.

Βεβαίως και ισχύουν τα παραπάνω, μόνο που για την 
τοπική αγορά την υπεραξία την τσιμπούν οι έμποροι, ενώ 
στην αγορά του εξωτερικού οι έξυπνοι γείτονές μας.

Φεύγει, λοιπόν, το λάδι μας με βυτία για την Ιταλία και 
την Ισπανία με 3 έως 4 ευρώ, για να φθάσει στα ράφια των 

εκεί Σούπερ Μάρκετ σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές.
Ωραία. Και μείς τι κάνουμε για να ανατρέψουμε αυτή 

την κατάσταση; Τί – πο – τα.
Καμία κουβέντα στα καφενεία και στην συνέχεια κλει-

νόμαστε ο καθένας στο βολικό καβούκι του.
Έχουμε θεοποιήσει το Εγώ και δε γνωρίζουμε καν την 

ύπαρξη του Εμείς. Άξιοι της τύχης μας, λοιπόν, θα ει-
σπράξουμε το ξεροκούμουτσο που μας πετούν οι έμποροι 
και θα λέμε και ευχαριστώ.  

Dimitris Koulourianos was one of 
the foremost important economists of 
the 1960s. An octogenarian, today he 
has settled in Koroni, his home town, 
and takes care of his fields like a real 
farmer. 

He rarely interferes in public life by 
talking to the press. In his most recent 
interview in the newspaper ‘To Vima’ 
he sums up our present situation in 
one sentence: “We have been 

reduced to importing garlic from China.”
In other words instead of developing our agriculture, in 

this our land of milk and honey, into a financial magnet 
and a locomotive of development. We have led it to 
stagnation. 

 Εδώ στο Νότο / Here in the South                                              Πέτρος Τσώνης / Petros Tsonis

Turning the Euro into god
It is said that we produce the best olive-oil in the 

world. Yet despite producing this wonderful produce our 
financial benefit is so negligible that it is not even worth 
mentioning. Our oil is exploited by our merchants and 
their colleagues in Italy and Spain. So they earn a fortune 
while we look helplessly from the wings. And what do we 
do about it? Nothing. So we deserve our predicament. 

Σκόρδα Κίνας στην Κορώνη / Garlic from China                                  Του Γιώργου Λακόπουλου / Τα Νέα
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Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορώνης ανακοι-
νώνεται ότι ξεκίνησαν τα μαθήματα παραδοσιακών 
χορών  για μικρούς και μεγάλους. Τα μαθήματα δίνονται 
κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Πληροφορίες:  Μαρία Γιαλλελή 
6974374384 και Νατάσα Κίκκου 6976231887

Traditional Dances
By Cultural Association of Koroni every Tuesday and 

Thursday for children and adults. For more information 
telephone 6074 374384 or 6976 231887

Την κορυφαία ποιότητα 
της κορωνέικης ποικιλίας 
ανέδειξε – με ένα χρυσό βραβείο να 
το συνοδεύει από τον περασμένο 
Ιούνιο – το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο Taste of Koroni του 
Γερμανού επιχειρηματία Μάρκ 
Μάγερ.  Το ελαιόλαδο μαζεύεται, 
εξάγεται και τυποποιείται εξ 
ολοκλήρου στην Μεθώνη από την 

επιχείρηση της οικογένειας Μανωλέα.
Το Taste of Koroni συμμετείχε στον διαγωνισμό 

ελαιόλαδου του γερμανικού Οργανισμού DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft – German Agricultural 
Society) στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας και κατάφερε 
να διακριθεί ανάμεσα σε 203 ελαιόλαδα από όλο τον 
κόσμο, κερδίζοντας το χρυσό βραβείο.         Ν.Κ. "Ελευθ."

Είναι πολύ ευχάριστο που τα  μικρά παιδιά  μαθαίνουν 
μουσική. Ο αριθμός τους  συνεχώς αυξάνεται. Στην φωτο-
γραφία, μπροστά είναι τα κλαρινέτα και πίσω τα χάλκινα. 
Στην δεξιά πλευρά, μερικά από τα φλάουτα τα οποία συνο-
λικά απαρτίζουν ένα ξεχωριστό σύνολο, την Ορχήστρα των 
Πλαγίων Ήχων.

Οι προσπάθειες να προσελκύσουμε περισσότερα παι-
διά δεν σταματούν.Από τα μέσα του Νοέμβρη θα ξαναρχί-
σουν τα μαθήματα της  χορωδίας και ελπίζουμε σύντομα 

να είναι ορατά τα αποτελέσματα από τους συμπατριώτες 
μας και όχι μόνο.

It is gratifying that young children learn music. Their 
number is constantly growing. Pictured in the front are 
clarinets and at the back brass. On the right hand side are 
some of the flutes that together with others make up a 
separate group, the Orchestra of Indirect Sounds.

Κ. Κυρκοριανός

First prize for ‘Taste of Koroni’ olive-oil
The ‘Taste of Koroni’ olive-oil won the golden prize in 

the competition DLG (German Agricultural Society) in 
Frankfurt, coming top among 203 different kinds of olive 
oil from all over the world. The German businessman, 
Mark Mayer, obtains his oil from the Manoleas family in 
Methoni.

Σεμινάρια κεραμικής
Ολοκληρωμένα μαθήματα στην 

μύηση της κεραμικής τέχνης γίνο-
νται στην Αγία Τριάδα. 

Ceramic seminars for 
beginners and advanced students in 
Agia Triada in the home and workshop 
of Madita Dahmen. Includes basic 

knowledge, different techniques, firings in an electric kiln 
and open fire, glaze making and throwing on a potters 
wheel.

Come to either a 7-day intensive seminar or join the 
open class once or twice a week.

Πληροφορίες / For more information 
call 6988569993 or email info@maditadahmen.gr or 
visit  maditadahmen.gr

Learn Greek
Greek lessons by an experienced teacher of 

Greek as a foreign language. Information 6944-
631028

Αθηναγόρειος Φιλαρμονική Κορώνης / Athinagorios Orchestra of Koroni
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Κράνιας Σωτήριος Ιωάν. (1924-2016) 

Από το Βασιλίτσι. Κατά 
την διάρκεια της κατοχής, 
οργανώθηκε στις τάξεις της 
ΕΠΟΝ και μετά στον ΕΛΑΣ. 
Μετά το τέλος του εμφυλίου 
εξορίσθηκε στην Μακρόνη-
σο, όπου παρέμεινε πολλά 
χρόνια, αρνούμενος να υπο-
γράψει δήλωση μετανοίας, 
την οποία θεωρούσε ως 
προδοσία της ιδεολογίας 
του, αλλά και ασέβεια στην 
μνήμη των τριών αδελφών 
Παναγιώτη, Φώτη και Ευγε-
νείας, που η φρίκη του πο-
λέμου του στέρησε. 

Ταλαιπωρήθηκε από ινώδη φυματίωση από τις κακουχίες και 
την κακή διαβίωση. Μετά την αποφυλάκισή του, έζησε ως 
εντιμότατος και πράος πολίτης και έδειχνε πάντοτε πρωτοφα-
νή αγάπη στους πατριώτες του, που τόσο τον πλήγωσαν. 

Ήταν καλής πίστεως συζητητής και δεν ξεχώριζε το καλό 
μόνο σαν το σωστό, αλλά και σαν ιδιαίτερο γούστο και ανα-
φέρετο δικαίωμα επιλογής του συνομιλητή. Γι αυτό και οι συ-
νομιλητές του δεν ήταν παραταξιακοί, αλλά όλων των 
πολιτικών αποχρώσεων, με μόνο κοινό γνώρισμα να είναι κα-
λοί συζητητές, ικανοποιώντας έτσι τον άσβεστο πόθο του να 
γνωρίσει τα πιστεύω και τις επιθυμίες των άλλων. 

Έγραψε, το 2010, το βιβλίο «Οδοιπορικό ενός αγωνιστή» 
στο οποίο εκθέτει, χωρίς κομπορρημοσύνες και εκδικητικό 
πνεύμα, την ζωή του στις φυλακές. Έχει τιμηθεί με δύο μετάλ-
λια Εθνικής Αντιστάσεως από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

X.A. 

 

 

Sotiris Kranias from Vasilitsi who died recently 
had been a resistance fighter during the occupation and 
a member of ELAS (Greek People's Liberation Army). He 
was exiled in Macronisos at the end of the civil war. 
Despite his ordeal, in his life he was a mild man ready to 
listen to the point of view of everybody. 

He gives an account of his life in exile in a book 
published in 2010.
έτσι, έμπρακτα την προβολή του Δήμου Πύλου- Νέστορος. 
Συνεπώς,  η συμβολή του μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυ-
διάστατη, καθώς,  πέρα από την προαγωγή του αθλητισμού, 
επεκτείνεται σε θέματα ανάδειξης και προώθησης του τόπου 
μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

Ρυθμική στο Χαρακοπιό
Συνεχίζει και φέτος το τμήμα ρυθμικής γυμναστικής στο 

Χαρακοπιό. Κάθε Κυριακή πρωί, η προπονήτρια κ. Χριστί-
να Μανέτα βρίσκεται με τα κορίτσια που μαθαίνουν τα μυ-
στικά του αθλήματος,  στο τμήμα του Ρυθμικού Ομίλου 
Καλαμάτας. Είναι η δεύτερη χρονιά που λειτουργεί και 
ευχόμαστε να συνεχίσει για πολλά χρόνια. 

Παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου εγκρίθηκε 
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου για την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση – συντήρη-
ση 13ης επαρχιακής οδού Βασιλίτσι – Φοινικούντα – 
Μεθώνη», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ.

Κύριος λόγος της παράτασης που εγκρίθηκε είναι η ολο-
κλήρωση των εργασιών και η σύνταξη ΑΠΕ, καθώς και τα 
σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά τις πλημμύ-
ρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου.

Από την εφημερίδα «Θάρρος» Καλαμάτας.

Σοβαρές εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμα σε πε-
ριοχές της Μεσσηνίας με τα έργα προστασίας του 
περιβάλλοντος. Έργα μείζονος σημασίας, που δεν 
έχουν γίνει παρότι πέρασαν 4 Κοινοτικά Πλαίσια 
Στήριξης.

Χαρακτηριστικές είναι οι δύο περιπτώσεις που κατέγραψε 
το ρεπορτάζ την περασμένη εβδομάδα: α) "Μετά από 15 
χρόνια που πρωτοξεκίνησε, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσή-
νης πήρε απόφαση οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου να ανα-
λάβουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, για την μελέτη 
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού για τους πρώην Δή-
μους Αίπειας και Κορώνης. Τη μελέτη "πάλευε" από το 2001 
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας (η ΤΥΔΚ για την 
ακρίβεια) και αφού οι υπάλληλοι που είχαν ασχοληθεί είτε 
προήχθησαν είτε μετατέθηκαν, έπρεπε κάτι να γίνει". Για την 

αποχέτευση και το βιολογικό είχε ξεκινήσει διαδημοτική συ-
νεργασία των Δήμων Κορώνης και Αίπειας, η οποία ατύχησε,
γιατί ο κάθε δήμος ήθελε το βιολογικό στα όρια του άλλου. Ο 
κόσμος αντιδρούσε, οι δήμαρχοι φοβήθηκαν το πολιτικό 
κόστος, μη χάσουν τις ψήφους και δεν ξαναβγούν και χρόνια 
μετά, το 2016, ούτε η Κορώνη, ούτε ο Αγιος Ανδρέας, οι 
Χράνοι και η Λογγά έχουν βιολογικό. Και βιολογικό δεν έχει 
ούτε το Πεταλίδι. Ολη η Ανατολική Πυλία, μία από τις πιο 
τουριστικές περιοχές της Μεσσηνίας, μετά από 4 Κοινοτικά 
Πλαίσια Στήριξης, έχει αφήσει τη φυσική της ομορφιά απρο-
στάτευτη. β) "Οι κατοικίες και τα καταστήματα στην Αβία, από
Αρχοντικό έως Κιτριές, δεν μπορούν να συνδεθούν με το δί-
κτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, παρότι υλοποιήθηκε και η ερ-
γολαβία των εσωτερικών δικτύων. Για να γίνουν οι συνδέσεις 
θα πρέπει να γίνει νέα, ξεχωριστή εργολαβία, η οποία δεν εί-
χε προβλεφθεί. Η  δημοτική αρχή ήρθε σε συνεννόηση με τη 
ΔΕΥΑΚ, η οποία βοηθάει και συντάσσει τη μελέτη για τις 
συνδέσεις". Δηλαδή, έργα σημαντικά για την προστασία του 
περιβάλλοντος που πληρώθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ και το 
ΕΣΠΑ, δεν μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν. Κρατικές και 
δημοτικές αρχές οφείλουν να αλλάξουν αντιλήψεις και προ-
τεραιότητες. Να ασχοληθούν σοβαρά και να προωθήσουν, 
επιτέλους, την υλοποίηση των έργων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Γιατί χωρίς αυτή δε νοείται ανάπτυξη. Χωρίς 
καθαρές παραλίες δεν υπάρχει τουριστική προοπτική. 

        Γιάννης Σινάπης "Ελευθερία"

Rhythm in Charakopio
The rhythmic gymnastics classes continue this year in 

Charakopio. Every Sunday morning coach Mrs Christina 
Maneta encourages the girls to learn the secrets of the 
sport.

An extension was given by the Financial Committee 
of the area of the Peloponnese to the time necessary 
for the improvement of the Vasilitsi – Finikounda – 
Methoni road.

Work essential for the protection of the environment 
in parts of Messinia has not yet been done. Sewage 
networks that should have been a priority are now 
waiting for the next packet of money from the E.E.

    Χαρακοπιαδίτικα  συν. από σελ. / from p. 3 
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Θα γίνει εφτάρης σεισμός;

...Οσον αφορά την εκδήλωση πιο μεγάλου σεισμικού φαι-
νομένου, ο καθηγητής επισήμανε ότι «ο σεισμός 6,5 βαθμών 
εμφανίζεται στα 30 χρόνια και ο σεισμός των 7 βαθμών στα 
100 χρόνια» - και συνέχισε:

«Θα γίνει εφτάρης σεισμός; μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Η 
απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει και 
μετά από 100 χρόνια, γιατί αυτό μας υποδεικνύει η συχνότητα 
των σεισμών στην Ελλάδα. Μπαίνουν κι άλλα ερωτήματα: θα 
γίνει στην θάλασσα ή στην ξηρά; Θα γίνει κοντά σε οικιστική 
μονάδα; Θα είναι σεισμός βάθους ή θα είναι επιφανειακός; 
Θα έχει κατευθυντικότητα ή δεν θα έχει; Ολα αυτά τα προβλή-
ματα υπεισέρχονται στο πρόβλημα το μεγάλο: θα έχουμε ζη-
μιές στην επιφάνεια ή όχι; Αυτό δεν το ξέρουμε. Σεισμοί θα 
υπάρχουν - και πρέπει να υπάρχουν, γιατί αν δεν υπήρχαν 
σεισμοί στον ελλαδικό χώρο δεν θα υπήρχε ούτε ο Ταΰγετος, 
ούτε το βύθισμα της Καλαμάτας, ούτε η Μεθώνη, η Κορώνη, η 
πανέμορφη Πύλος, ούτε τίποτα άλλο. Θα ήμασταν μια Σιβη-
ρία, μια Σαχάρα, μια επίπεδη περιοχή. Να είμαστε ευτυχείς 
που έχουμε τους σεισμούς και έχουμε αυτή την χώρα».

Δρ. Ευθύμης Λέκκας- Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλ-
λοντος Εθνικό & Καποδιστριακό. 
                                                   Βασ. Μπακόπουλος “Ε”

Την παντελή αδιαφορία του Δήμου Πύλου - 
Νέστορος για τα αιτήματά τους καταγγέλλουν 
από τον Επαγγελματικό Σύλλογο Κορώνης.

Οπως επισημαίνουν μάλιστα, αρχικά είχαν ζητήσει προ-
φορικά συνάντηση με τον δήμαρχο Δημήτρη Καφαντάρη ή με 
κάποιον αντιδήμαρχο “για τα φλέγοντα θέματα, που απασχο-
λούν τους επαγγελματίες της Κορώνης”, χωρίς αποτέλεσμα.
 Στην συνέχεια, απέστειλαν εγγράφως ανάλογο αίτημα για 

συνάντηση, πρώτα στις 8 Απριλίου και έπειτα στις 15 Μαΐου, 
τα οποία πρωτοκολλήθηκαν, αλλά ξανά δεν έλαβαν κάποια 
απάντηση. Παρά το γεγονός ότι πέρασε πλέον η θερινή περί-
οδος, ο Επαγγελματικός Σύλλογος Κορώνης εξακολουθεί να 
ζητάει και δημοσίως συνάντηση με την δημοτική αρχή Πύλου - 
Νέστορος, καθώς τα προβλήματά τους, όπως λένε, παρα-
μένουν.

Σε προληπτική εκκένωση του κτηρίου του Δημοτικού 
Σχολείου Κορώνης προχώρησαν, όπως προβλέπεται 
από τους κανονισμούς, οι εκπαιδευτικοί. 

Τα παιδιά απασχολήθηκαν με δραστηριότητες μέχρι να τα 
παραλάβουν οι γονείς τους.

Εκδικάστηκε χθες, επιτέλους, στο Μονομελές 
Εφετείο Καλαμάτας, ο ορισμός προσωρινής τιμής μο-
νάδας για τις εκτάσεις που απαλλοτριώνονται, στο έργο βελτί-
ωσης στο τμήμα Τζάνε - Καλαμάκι, στον δρόμο Ριζόμυλος - 
Κορώνη.

Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μετά από μήνες και θα 
είναι ευτύχημα αν αυτό γίνει μέσα στο 2016.

Το έργο βελτίωσης στο τμήμα Τζάνε - Καλαμάκι, που υλο-
ποιείται με πολύ αργούς ρυθμούς, είναι προϋπολογισμού 23,4 
εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται πλέον από το νέο ΕΣΠΑ. Προ-
βλέπει την παράκαμψη Τζάνε, Πεταλιδίου και Καλαμακίου και 
την βελτίωση του υπάρχοντος δρόμου στο υπόλοιπο τμήμα 
του

Γ.Σ. "Ε"

Θέμα για την επάρκεια νερού στα χωριά της Αίπειας 
τέθηκε εκ νέου στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσ-
σήνης. Ειδικότερα για την Επισκοπή, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ 
Ντίνος Μπουρίκας εξήγησε στο Σώμα ότι υπάρχει πρόβλημα 
αυτές τις μέρες γιατί χάλασε ένα μοτέρ - ενώ και η ποσότητα 
του νερού στην πηγή της Τσουκνίδας, απ' όπου υδρεύεται η 
περιοχή, έχει πέσει πολύ.

Μάλιστα ο κ. Μπουρίκας μίλησε για την ανάγκη καλλιέρ-
γειας της πηγής και ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει και η διαδι-
κασία αδειοδότησης για μια γεώτρηση στους Χράνους. Ακόμη 
υπεραμύνθηκε της τακτικής που κράτησε τους καλοκαιρινούς 
μήνες η δημοτική αρχή για να μην ξεμένει από νερό η Λογγά, 
η Νέα Κορώνη και το Κακόρρευμα, διακόπτοντας την παροχή 
συγκεκριμένες ώρες ή μεταφέροντας νερό με υδροφόρες.

Ν. Κολυβάρη "Ε"

When will the next 7 Richter earthquake be? 
Professor Efthimis Lekkas, an expert on earthquakes, 

talked about the total unpredictability of this subject.
He said we have no idea about when or where there 

will be the next earthquake. 
The 6.5 Richter earthquake makes its appearance 

once every 30 years, whereas magnitude 7 occurs 
every 100 years. 

He added that we have always had them in Greece 
and it is thanks to them that the country is what it is today 
i.e. so beautiful. Without them we would be as flat as 
Siberia or the Sahara Desert.

At long last
The Kalamata court decided, at long last, on the 

indemnity of the land confiscated for the improvement of 

the Tzane to Kalamaki road. If we are lucky the decision 
shall be officially announced within this year.

 Indifference
The Association of the Business People of Koroni has 

repeatedly tried to have an appointment with the mayor 
but so far it has not been successful. 

The problems, despite the end of the season, remain 
and so they still want the meeting. 

The Council of Messini discussed the 
water problem in Epia. 

The main problem is that there is not enough water in 
the area.  Cutting off the supply in the summer months 
was the best solution not to leave Loga, Nea Koroni and 
Kakoreina without water.

ΑΑππόό  ττοονν  ττοοππιικκόό  ττύύπποο                                                                                                                               Κ. Κ.

Κεφαλλονιά /Kefallonia island 1953
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Επικίνδυνος δρόμος
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στα χάλια του δρόμου 

Μουσουλί,-Μεμί. Ο δήμος έχει κάνει χαλαρές προσπάθειες 
με 5-6 φορτηγά τραγάνας που έριξε τον τελευταίο χρόνο.

Ο δρόμος αυτός είναι ο κυριότερος αγροτικός δρόμος 
της περιοχής και όχι μόνο. (Ο δήμαρχος Δ. Καφαντάρης το 
γνωρίζει εδώ και χρόνια τώρα.)

Φέτος με τις πρώτες βροχές ένα κομμάτι του δρόμου 
που είναι τσιμενταρισμένο (ψηλά στου Παπάρα) είναι επι-
κίνδυνο.

Με τις βροχές ένα τμήμα του τσιμέντου 7-8μ. είναι στον 
αέρα και δεν στηρίζεται πουθενά.Με το πρώτο φορτωμένο 
με ελιές τρακτέρ που θα περάσει, ο δρόμος σίγουρα θα 
υποχωρήσει και ίσως έχουμε τραγικό ατύχημα.

Οι τοπάρχες θα πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα και με-
τά να μην λένε ότι δεν γνωρίζανε τίποτα.

Καλαίσθητοι κάδοι
Σε αρκετούς 

χώρους απο-
κομιδής των 
απορριμμάτων 
μέσα στο τε-
λευταίο δεκαή-
μερο του 
Οκτώβρη ο δή-
μος τοποθέτη-
σε ειδικούς 
κάδους για την 
περισυλλογή 
γυαλιού.Οι 
κάδοι είναι 
μπλέ πλαστι-

κοί, έχουνε σχήμα καμπάνας και είναι αρκετά πρωτότυποι 
και καλαίσθητοι. Καλή φαίνεται η κίνηση από την μεριά του 
δήμου εφ' όσον εξυπηρετεί το θέμα της καθαριότητας και 
όχι κάτι άλλο.

Οι δημότες της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής 
ελπίζουμε να ανταποκριθούν και να μη γεμίζουν αυτοί οι 
κάδοι με τα συνηθισμένα σκουπιδοϋλικά.

Ο "Ανεμόμυλος"
Στις 18 του Σεπτέμβρη, στη μικρή αλάνα του "Ανεμόμυ-

λου" στον Μπούργο 
(Κορώνης) έγινε με-
γάλο γλέντι. Όλη η γει-
τονιά είχε οργανώσει 
καλό φαγοπότι μετά 
μουσικής, πολλοί Κο-
ρωναίοι αλλά και αλλο-
δαποί που μένουνε 
στην περιοχή, δια-
σκέδασαν και χόρεψαν 
για τα καλά.

Την εκδήλωση ορ-
γάνωσε η γειτονιά του 
Μπούργου, για την τε-
λεσίδικη δικαστική 

απόφαση που μετά από 8 χρόνια παραδίδει τον "Ανεμόμυ-
λο" και την αλάνα του στους φυσικούς δικαιούχους, στους 
κατοίκους της Κορώνης.

Συγχαρητήρια για την καλή έκβαση της υπόθεσης στους 
Κορωναίους δικηγόρους Γ. Διαμαντάκη, Γ. Αποστολίδη και 
στον. Μ. Μπηλιώνη. 

Το κόστος των ζημιών λόγω της κακοκαιρί-
ας θα ξεπεράσει τα 45 εκ. Ευρώ

Ξεκινώντας ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης είπε 
πως, δυστυχώς, η συγκυρία στην οποία συνέβη η φυσική 
καταστροφή, έγινε ακριβώς την στιγμή που η Μεσσηνία 
δείχνει σημεία ανάκαμψης, μέσω της τουριστικής ανάπτυ-
ξης. «Το κόστος των βλαβών θα ξεπεράσει τα 45 εκ. Ευ-
ρώ» εξήγησε. Ο κ. Τατούλης είπε ακόμη πως αν κάποιος 
δήμος δεν μπορεί να καλύψει μία ανάγκη, θα συνδράμει η 
Περιφέρεια και ζήτησε να γίνουν διευκολύνσεις από τις 
τράπεζες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να βγάλουν 
λεφτά για τις πρώτες τους ανάγκες.

Να στηριχτούν οι άνθρωποι που μένουν άστεγοι, όσο 
έχουν ανάγκη, ζήτησε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυ-
σόστομος. «Υπάρχουν άνθρωποι που τα πράγματά τους 
είναι πλέον στις αυλές. Παιδιά που θα μείνουν μέσα στις 
λάσπες. Είναι πιθανό να δημιουργηθούν εστίες μόλυνσης. 
Πρέπει να σκύψουμε πάνω στις 38 οικογένειες που τα σπί-
τια τους είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Εμείς μπορούμε 
να βοηθήσουμε με ρούχα, σκεπάσματα, κρεβάτια και γενι-
κά να παράσχουμε βοήθεια» τόνισε.

 Γ. Σαρδέλη "Ελευθερία"

Dangerous Road
We have been over this subject many times to no avail. 

We are talking about the Mousouli to Memi road. The most 
important country road of the area. It is in a very bad state 
and likely not only to get worse - with the passing of the 
tractors loaded with olives - but impassable. Urgent action 
must be taken now!

Bins
In the last days of October the municipality has 

prioritised Koroni with big bins for the collection of glass. 

One has to admit that they look nice. We can only hope 
that people will use them for the purpose for which they 
are meant and not throw all sorts of rubbish inside. 

The “Windmill”
On 18th September at the little square of the 

monument, in Bourgos, there was a big party. Koronians 
and foreign people who live there danced and enjoyed 
themselves. 

The party took place to celebrate the final court 
decision, after 8 years of struggle, to hand the monument 
  to the people of the neighbourhood. 
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