
Δάσος όλη η Μεσσηνία!!!
Κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες

 Σύμφωνα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών από το 
Εθνικό κτηματολόγιο, ένα μεγάλο μέρος της Μεσσηνίας είναι 
δάση ή αναδασωτέες περιοχές. 

Με βάση τις αεροφωτογραφίες του 1945, αλλά και νεότε-
ρες, χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις δεκάδες χιλιάδες 
στρέμματα. Πολλές από αυτές είναι εκτάσεις καλλιεργούμενες, 
κυρίως με ελαιόδενδρα, επί πολλές δεκαετίες.

Προσοχή!  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπο-
βάλουν ένσταση έως 8 Μαϊου (έως τις 29 όσοι διαμένουν 
στο εξωτερικό).

Πρόβλημα έχουν φυσικά και οι αλλοδαποί, οι  οποίοι, καλή 
τη πίστει, αγόρασαν – πολλές φορές ακριβά – γη και κινδυ-
νεύουν να την χάσουν. Θα πρέπει να ενημερωθούν επει-
γόντως αν η γη τους θεωρείται δασική έκταση και αν ναι, να 
υποβάλουν ένσταση. 

Επειδή είναι υπό ψήφιση σχετικός νόμος, σε λίγες μέρες 
ελπίζουμε να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε όλη την 
Ελλάδα.  

Από τις εκδηλώσεις για την εθνική 
μας επέτειο στις 25 Μαρτίου 
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Abstracts in English

The whole of Messinia is a wood!!!
Property under threat
According to the new map of the woods of the country, a 

large part of Messinia consists of woodland. 
Basing its decision on aerial photographs of 1945 and 

some more recent, it categorised tens of thousands of 
hectares as woodland. Many of these hectares have been 
cultivated for several decades with olive-trees and other 
crops. 

Attention! All those concerned should file an 
objection before 8 May, for those living abroad 29 May.

 Foreign people also have a problem, having bought land 
– sometimes expensively – now they are in danger of losing 
it. They should be informed immediately whether their land 
is considered woodland and, if so, file an objection. 

In a few days the bill will become law and we hope the 
situation will be clarified for everywhere in Greece.

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival
Επόμενες συναυλίες / Next Concerts
 18 & 20 Απριλίου / 18 & 20 April

        (σελ. 5 / page 5)
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Καρτάλειον Ίδρυμα
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Καρταλείου 
 Ιδρύματος σας εύχονται Καλό ΠάσχαΚ. Κυρκοριανός

   Καλό Πάσχα

ΚορωΝέα
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Βαπτίσεις-Ονοματοδοσίες
1) Την 1/1/2017, στον Ι.Ν Αγίου Διονυσίου Φαλάνθης, 

εβαπτίσθη το άρρεν τέκνο του Κωνσταντίνου Πετράκου και 
της Ιωάννας Καπρουλά, κατοίκων Φαλάνθης. Δόθηκε το όνο-
μα "Βασίλειος”. 

Θάνατοι
1) Την 3/1/2017, στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός στην 

Αθήνα, απεβίωσε ο Τσιμικλής Ευάγγελος-Άγγελος του Γεωρ-
γίου, συν/χος ΟΑΕΕ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το 
1953.

2) Την 11/1/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο Χρή-
στος Λυμπέρης του Γεωργίου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το 1941.

3) Την 16/1/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας,απεβίωσε ο Σω-
τήριος Κυριαζής του Διονυσίου, συν/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Τ.Κ Κορώνης το 1925.

4) Την 16/1/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε η 
Σαρδέλη Βασιλική το γένος  Λαμπροπούλου, συν/χος ΟΓΑ. 
Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το 1925.

5) Την 17/1/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο Πα-
ναγιώτης Βασιλογιαννακόπουλος του Θεοδώρου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το 1927.

6) Την 29/1/2017, στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην 
Αθήνα, απεβίωσε ο Κυριόπουλος Γεώργιος του Αναστασίου, 
αγρότης. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Φαλάνθης το 1969.

7) Την 30/1/2017, στην κατοικία της στην Κορώνη, απεβί-
ωσε η Θεοδώρα Κουτσούκου χήρα Παναγιώτη, το γένος  Κα-
πινιάρη, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Κορώνη το 1935.

8) Την 31/1/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Κων/νος Μπίζος του Νικολάου, συν/χος ΟΑΕΕ-ΤΣΑ πρώην 
πρόεδρος της κοινότητας Βασιλιτσίου. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Βασιλιτσίου το 1932.

9) Την 4/2/2017, στο Νοσοκομείο Σωτηρία στην Αθήνα, 
απεβίωσε ο Τσικίνης Παναγιώτης του Γεωργίου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βουναρίων το 1925.

10) Την 11/2/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε η Κυ-
ριοπούλου Ευσταθία του Βασιλείου, αγρότισσα. Είχε γεννη-
θεί στην Τ.Κ Φαλάνθης το 1959.

11) Την 17/2/2017, στην κατοικία της στο Χαρακοπιό, 
απεβίωσε η Δεμίρη Ουρανία το γένος  Βλάση, συν/χος ΟΓΑ. 
Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Μηλίτσας Μεσσήνης το 1927.

12) Την 17/2/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Φωτεινάκης Ιωάννης του Νικολάου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεν-
νηθεί στην Κορώνη το 1924.

13) Την 17/2/2017, στην κατοικία του στην Κορώνη, απε-
βίωσε ο Μάλλιος Χρήστος του Δημητρίου, συν/χος ΙΚΑ. Είχε 
γεννηθεί στην Κορώνη το 1935.

14) Την 24/2/2017, στην κατοικία της στην Καλαμάτα, 
απεβίωσε η Αγλαΐα Αντωνοπούλου το γένος  Τσώνη, συν/χος 
ΟΓΑ.Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Φοινικούντας Μεθώνης το 1926. 

15) Την 3/3/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο Νι-
κόλαος Ορφανός του Χρήστου, συν/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Καλαμάτα το 1947.

16) Την 13/3/2017, στην κατοικία του στην Τ.Κ Βασιλιτσί-
ου, απεβίωσε ο Πέτρος Μάραντος του Κωνσταντίνου, 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το 1932.

17) Την 17/3/2017, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Ηλίας Παπαευγενίου του Ιωάννη, συν/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Τ.Κ Βουναρίων το 1928.

Εφυγε από τη ζωή, το Σάββατο 25 Φε-
βρουαρίου 2017, ο γνωστός Μεσσήνιος επι-
χειρηματίας Χρήστος Λ. Μανιατάκης

Ο Χρήστος Μανια-
τάκης γεννήθηκε στην 
Κορώνη Μεσσηνίας το 
1936. Σπούδασε Οικονο-
μικές Επιστήμες και είχε 
έντονη επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

Υπήρξε ιδρυτικό 
μέλος της μεγαλύτερης 
εταιρίας παροχής οικονο-
μικών συμβούλων ICAP 
A.E. και βασικός μέτοχος 
και Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ – LEVI’S, της μεγαλύτερης 
βιομηχανίας ενδυμάτων στην Ελλάδα.

Ήταν παντρεμένος με την Μαρί Διαμαντίδου και είχε 
αποκτήσει δύο παιδιά, τον Λεωνίδα και την Καθλίν.

Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε στον Ι. Ν. Ευαγγελισμού 
Θεοτόκου, στο Κοιμητήριο Παπάγου, την Πέμπτη 2 Μαρτί-
ου 2017.

Έφυγε στις 21 Φεβ. ο Γιάννης Ράλλης
Είχε γεννηθεί στις 31-12-1932 στην Κορώνη και τελείω-

σε τις σπουδές του στην Αν. Εμπορική. Κατόπιν εργάστηκε 
με πάθος και ενθουσιασμό στο 
ΥΠΕΧΩΔΕ, από όπου συνταξοδο-
τήθηκε με τον βαθμό του Διευθυ-
ντή, έχοντας αφήσει ένα τεράστιο 
και αναγνωρισμένο έργο.

Είχε δραστηριοποιηθεί στα 
κοινά της Κορώνης με την ενεργή 
συμμετοχή του στους τοπικούς 
συλλόγους.

Ήταν παντρεμένος με την Λα-
μπρινή το γένος Παπαγλάστρα. 
Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά και 6 εγ-
γόνια.

Αγαπητέ μας φίλε και συμπα-
τριώτη, θα σε θυμόμαστε πάντα.

Λεωνίδας Πέτρου Γιαλλελής
Πέρασαν, ήδη, έξι μήνες από τον πρόωρο θάνατο του ξε-

χωριστού φίλους μας και συμπα-
τριώτη Λεωνίδα. Έφυγε στις 29 
Σεπτεμβρίου και η κηδεία του έγινε 
στο νεκροταφείο του Παλαιού Φα-
λήρου. 

Είχε γεννηθεί στην Κορώνη 
το1942.  Απόφοιτος του Παντείου 
πανεπιστημίου (Οικονομικό), υπη-
ρέτησε στο  Πολεμικό Ναυτικό και 
αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του 
υποναυάρχου. 

Ήταν παντρεμένος με την δικη-
γόρο Θεοδώρα Βασιλειάδου με την οποία απέκτησαν ένα 
γιο, τον Πέτρο.

Κ.Κ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 4-4-2017, σκοτώθηκε στο 2ο χιλ. Ασπροχώματος – 
Πύλου, από διερχόμενο όχημα, ο συμπατριώτης μας Κων. 
Κυριόπουλος του Αντωνίου (Παραδάκιας), συν/χος ΟΓΑ.

 Είχε γεννηθεί στο Μυστράκι της Κορώνης το 1937.
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 Χαρακοπιαδίτικα και άλλα / Harakopio and more                  Αντ. Χαζάπης / Antonis Hazapis

Tο δημοτικό σχολείο Κόμπων, «εστία πολι-

τισμού» για 12 Ευρωπαίους μαθητές

Άνοιξε και πάλι μετά από πολλά χρόνια –έστω και για 
λίγες μέρες –, το δημοτικό σχολείο των Κόμπων.  Φιλο-
ξένησε έκθεση φωτογραφίας, αγγειοπλαστικής και τοπικών 
προϊόντων.  Δώδεκα φίλοι - σπουδαστές από την Ευρώπη 
( Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, και Πολωνία), 
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα erasmus + (στο 
πρόγραμμα, δηλαδή, ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας), 
φιλοξενήθηκαν στους Κόμπους. Παρακολούθησαν και 
συμμετείχαν στο λιομάζωμα, στο χάραγμα ελιών, στο ζύ-
μωμα ψωμιού, στην κατασκευή σαπουνιού και σε άλλες 
εποχικές δραστηριότητες. 

Στο καμίνι του Κυριακάκη δημιούργησαν πρωτότυπα εί-
δη αγγειοπλαστικής. Έκαναν, επίσης, τα πρώτα μαθήματα 
 ελληνικής γλώσσας και μπήκαν στο πνεύμα των παραδο-
σιακών χορών.

Η γνωριμία του τόπου μας και των συνηθειών μας 
ήταν, σίγουρα, μια ξεχωριστή εμπειρία για τους συμμε-
τέχοντες. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, εξέφρασαν την επι-
θυμία να επαναλάβουν το πρόγραμμα και κατά την θερινή 
περίοδο, ώστε να «γευτούν» και τις παραλίες χωρίς ιδιαί-
τερο πρόγραμμα…  μαθημάτων.

Τους σπουδαστές- φιλοξενούμενους υποδέχθηκε η 
αντιδήμαρχος Πελαγία Λευτάκη.

Σύλλογος Απανταχού Ακριτοχωριτών «ΤΟ ΓΡΙΖΙ»
Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 5 Μαρτίου 

εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. οι : Γ. Κούβελας (23ψ), Τούλα Τομα-
ρά (19ψ), Νικ. Στασινόπουλος (18ψ), Κων. Τομαρά (18ψ), 
Αγγ. Αγγελοπούλου (15ψ), Νικ. Τσώνης (15ψ), Αθην. Μου-
τζούρη (12ψ), Γ. Ρέμπελος (5ψ)

Για την εξελεγκτική επιτροπή: Μ. Σαλαντή 29, Παν. Το-
μαρά 27, Δημ. Τομαρά 26.

Το νέο συμβούλιο «ευχαριστεί πολύ όλους που - πα-
ρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, λίγο πολύ όλοι 
μας, τα τελευταία χρόνια - τιμούν τόσο με την παρουσία 
τους, όσο και με την συμμετοχή τους όλες τις εκδηλώσεις.

 Επίσης ευχαριστεί την νεολαία του χωριού που συνεχί-
ζει να συγκινεί με την πηγαία αγάπη για τις παραδόσεις, 
την ιστορία και τις εκδηλώσεις του συλλόγου. Το κέφι σας, 
 δίνει δύναμη για να συνεχιστεί το έργο του συλλόγου».

Ο δήμος αναλαμβάνει μέτρα για την δακοκτονία
 Το ζήτημα της ορθής και αποτελεσματικότερης εφαρ-

μογής ενός νέου προγράμματος δακοκτονίας συζητήθηκε 
σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του 
δήμου Πύλου - Νέστορος. 

«Με τις περικοπές και το άγριο ψαλίδι σε πόρους και 
έμψυχο δυναμικό και σε συνδυασμό με την ατελείωτη γρα-
φειοκρατία, όπως διαγωνισμοί, προσλήψεις και πληρωμές, 
το φετινό αποτέλεσμα ήταν η δυσχερής εκτέλεση του προ-
γράμματος, με δυσμενείς συνέπειες στην τοπική οικονο-
μία» τονίστηκε. Και σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αναφέρθηκε η απώλεια του εισοδήματος των παραγωγών.

Η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, που στάλθηκε 
ήδη σε κάθε αρμόδιο φορέα, σε τοπικό και πανελλαδικό 
επίπεδο, κάνει λόγο για  επανεξέταση και επανασχεδιασμό 
όλων των σχετικών με την δακοκτονία διαδικασιών. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ "ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ"
Κυκλοφόρησε και φέτος το ημερολόγιο του δραστήριου 

Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βασιλιτσιωτών «η Φανε-
ρωμένη».  Όσοι δεν το 
πήρατε θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στον πρόε-
δρο και τα μέλη του συλ-
λόγου. 

Μπορείτε, επίσης, να 
απευθυνθείτε στο καφε-
νείο του Πέτρου Μάρα-
ντου, στην καφετέρια της 
Διαμάντως Μαράντου, 
στο μίνι-μάρκετ του Γιάν-
νη Γαϊτάνη ή στο καφενείο 
''ΤΑ ΑΜΕΑ" του Γιώργου 
Κατσούλια. 

The calendar
The Cultural Association of Vasilitsi has been 

circulating its calendar ‘Faneromene’. For those 
interested it is sold in most cafes and shops in Vasilitsi

The municipality takes action against Bactrocera 
Oleae (in Greek; dakos – the olive fruit insect)

In a recent meeting of the town-council of our 
municipality, the problem of effectively dealing with 
dakos was discussed. A number of measures were 
proposed:

The increase of the money spent on spraying
Rational spreading of credit for oil-producing areas
An increase in personnel of the over-seeing body
Reduction of red-tape with regard to the personnel 

carrying out the task and a few more.

Koboi alive again
The school of Koboi turned into a gallery, all be it for 

a few days, with an exhibition of photography, pottery 
and local produce. 

Twelve Erasmus students were offered hospitality by 
the village and participated in the picking of olives, 
bread-making, soap-making and other village activities 
of the season. 

They enjoyed the experience greatly and most of 
them will return as tourists to have a taste of summer 
here. 

 συν. στη σελ. 6
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Ταμείον αρωγής άπορων Μεσσηνίων φοιτητών 
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Ο πρόεδρος του Ταμείου, μητρο-
πολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο-
μος, εκφράζει ευχαριστίες στον 
επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντα-
κόπουλο «για την μεγάλη οικονομι-
κή προσφορά του», σε όλους «τους 
επώνυμους και ανώνυμους πολίτες 
της Μεσσηνίας, οι οποίοι προσέφε-
ραν διάφορα χρηματικά ποσά», κα-
θώς επίσης και στους διαχειριστές 
και τις διοικήσεις των διαφόρων εκ-
κλησιαστικών ιδρυμάτων του νομού 

μας. 
Η συνεισφορά του Ι.Π. Παναγίας Ελεήστριας Κορώνης ήταν 

9.000 ευρώ.

Τουρισμός μέσω του πολιτισμού
Ο τουρισμός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην πρώτη γραμμή της 

επικαιρότητας στη Μεσσηνία, καθώς, μεταξύ άλλων, ξεκίνησε το 6ο 
Σχολείο Τουρισμού. 

Την ίδια ώρα, μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτηριστεί η είδηση 
ότι 25 Ασιάτες σπουδαστές Σχολής Καλών Τεχνών βρέθηκαν χθες 
για αρκετές ώρες στην Κορώνη και, εμπνεόμενοι από το όμορφο 
τοπίο, εξασκήθηκαν στο σχέδιο. Πρόκειται για μία αρκετά διαδεδο-
μένη δραστηριότητα διεθνώς, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει 
έναν ακόμα στόχο για προσέλκυση νέων επισκεπτών. 

Ναρκωτικών συνέχεια
Συσκευασία, που περιείχε συνολική ποσότητα 3,353 κιλών χα-

σίς, εντόπισαν στην παραλία Ζάγκα στην Κορώνη αστυνομικοί του 
τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Η συσκευασία βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11 Φεβρ.) 
και θεωρείται σχεδόν σίγουρο, ότι έχει ξεβραστεί από τη θάλασσα, 
όπου πιθανόν επέπλεε για μέρες, καθώς το χασίς είναι... ποτισμένο 
με θαλασσινό νερό.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την κατα-
πολέμηση των ναρκωτικών, εντοπίστηκε σε τοπική κοινότητα του 
Δήμου Πύλου- Νέστορος Μεσσηνίας, μεγάλη ποσότητα ναρκωτι-
κών ουσιών.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρ-
κωτικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για 
τον εντοπισμό των κατόχων των ναρκωτικών ουσιών

(από την Ελευθερία) Κ.Κ.

Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις πα-
λάτια

«Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, ο 
βοριάς θα τα κάνει συντρίμμια, κομμάτια» μας λέει 
το όμορφο λαϊκό τραγούδι. 

Κι εμείς χρόνια χτίζαμε παλάτια στην άμμο, χω-
ρίς  να παίρνουμε υπ’ όψιν ότι υπάρχει και ο βο-
ριάς. Που ήρθε άγριος και δυνατός για να 
σαρώσει το σαθρό οικοδόμημα που χτίσαμε με 
υλικά δεύτερης κατηγορίας, χωρίς σίδερο στο τσι-
μέντο, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει σαν χάρτι-
νος πύργος. Και κλαίμε τώρα στα χαλάσματα και 
αναρωτιόμαστε τι έφταιξε.

Το χειρότερο είναι ότι οι φταίχτες, οι άνθρωποι 
δηλαδή που δημιούργησαν αυτήν την κατάσταση, 
βγαίνουν και κικιρίκου κικιρίκου προσπαθούν να 
ρίξουν τις ευθύνες αλλού.

Και ο κόσμος αμέτοχος, αδιάφορος, μοιραίος, 
τους ακούει χωρίς να παίρνει τη βρεγμένη σανίδα 
για να τους στείλει στα κομμάτια.

Και κικιρίκου κικιρίκου θέλουν να επιστρέψουν 
για να σώσουν τη χώρα (λέμε τώρα). Ποιοι; Αυτοί 
που την κατέστρεψαν, αυτοί που επένδυσαν στο 
πελατειακό σύστημα, που διόριζαν με σκοπό τα 
ψηφαλάκια μόνο.

Αυτοί που από την επομένη της εκλογής τους 
το μόνο που κοιτούσαν ήταν πώς θα επανεκλε-
γούν.

Αυτοί που πλούτισαν με τις μίζες από τον 
στρατό, την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες.

Που έφυγαν ξεβράκωτοι από τα χωριά τους και 
γυρίζουν πίσω με θηριώδη τζιπ και ζουν σε πολυ-
τελείς επαύλεις.

Θα ξυπνήσει, άραγε, ποτέ τούτος ο λαός να 
πάρει το φραγγέλιο και, ως άλλος Χριστός, να πε-
τάξει όλους αυτούς έξω από τον ναό;

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

Palaces built on sand
It is far from a good idea to build palaces on 

sand, for they will be wiped out by the northern 
wind sooner or later.

We, the Greeks, have been doing just that 
and the wind came and all the buildings we had 
erected – with second hand materials – were 
completely destroyed like paper towers. We are 
now moaning over the ruins, wondering what 
went wrong. 

What is even worse is that those responsible 
try to shrug off the responsibility, and blame 
others. 

The people listen to them with total 
indifference, instead of giving them a good 
thrashing. The only thing they care about, since 
the day after their election, was their re-election 
so nepotism was their everyday practice, the 
only thing they were good at.

They left their villages barefoot and hungry, 
and now they drive 4 x 4s and live in villas.

When will the people rise from their slumber 
and, like a second Christ, kick them out of the 
‘temple’?

Fund for the assistance of students in need 
The bishop of Messinia, Chrisostomos, thanks 

businessman, Adileas Konstadacopoulo, for his substantial 
contribution to the Fund as well as all those others, known and 
unkown, who have made their contributions. 

The contribution of the church of Koroni, Panagia Eleistria 
amounted to €9,000Tourism via culture

Tourism through culture
25 Asian students of art came to Koroni at the end of March 

and, inspired by the beauty of the town and castle, drew and 
painted what they liked most.

Drugs, the sequel
A package containing 3.35 kg of hashish was found at Zaga 

beach in Koroni by the Anti-Drug Squad of Kalamata. It was 
found at midday and it must have been floating for many days 
in the sea because the hashish was wet.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΣΤΡΙΑ»
Κοπή Πίτας

Για άλλη μία χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συ-
γκέντρωση για την κοπή της πίτας και τον εορτασμό της Πανα-
γίας μας στις 29/1/2016, με τη Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό της 
Ζ. Πηγής και την ολοκλήρωσή της στο ξενοδοχείο ‘’Τιτάνια’’. 

Οι  αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν ανέδειξαν και τους νέους 
υποψηφίους για το νέο Δ.Σ. της περιόδου 2017-2019, που εί-
ναι οι παρακάτω:

Αποστολόπουλος Βασίλειος, Αργυρόπουλος Αργύρης,  Αρ-
βανίτης  Αντώνης, Καρβέλας Ιωάννης, Μπερντέλης Δημήτριος, 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Παπασαραντοπούλου Αλεξάνδρα, 
Ροδίτης Γεώργιος, Τριαντόπουλος Νικόλαος , Τσακίρογλου 
 Αρετή-Άννα. 

Καλή πορεία σε όλους και καλή επιτυχία τους στόχους τους.

Εκδρομή σε Μονή Αγάθωνος - Γοργοπόταμο
Κυριακή 30 Απριλίου 2017
Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από Ιπποκράτους και  Λ. Αλε-

ξάνδρας. Συνεχίζουμε μέσω Ομονοίας (Hondos) και  Αχαρνών 
(κ.Πατήσια). Ημίωρη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού. Μέσω 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, φθάνουμε στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩ-
ΝΟΣ, στους πρόποδες της ΟΙΤΗΣ, σε υψόμετρο 550μ. Η ιερά 
μονή είναι χτισμένη τον 14ο- 15οαιώνα. 

Χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής τεχνοτροπίας, φιλοξενεί 
 το σκήνωμα του ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ. Παραμονή, επίσκε-
ψη και μετάβαση στον ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύμα. (προαιρετι-
κά) 

Τιμή κατ΄άτομο 20,00  ευρώ.  Δηλώσεις συμμετοχής έως και 
Πέμπτη 20 Απριλίου.    (τηλ. 69 748 197 61) 

Οι κυρίες της Κορώνης 

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση, στις 8 Μαρτίου οι γυ-
ναίκες προσήλθαν μαζικά και γιόρτασαν την ημέρα τους.

Με το συγκρότημα Troupasoui από τη Γαλλία στις:
18 & 20 Απριλίου /  18 & 20 April   20:30

Troupasoui, a talented French band, will give two concerts 
with music from all over the world.  

Swing Manouche, Rembetiko, Classical 
Jazz Rock, Klezmer, Rock, Jazz, Tango...  

Στον Καγγελάριο / At Kagelarios

Ο Παναγιώτης Φωτεινάκης
Στην εκδήλωση της 25 Μαρτίου, παρουσία πλή-

θους Κορωναίων, η ομάδα μπάσκετ ΚΟΡΩΝΗ 90 
βράβευσε τον Παν. Φ. Φωτεινάκη (εγγονό του Μπότη 
του Γλάρου) για την προσφορά του στο άθλημα.

Ο Παναγιώτης ξεκίνησε από την τοπική μας ομάδα, 
είναι καθηγητής σωματικής αγωγής, και τώρα εκτελεί 
χρέη προπονητή στην εθνική ομάδα νέων του Κατάρ.

 Έκδοση Πρακτικών του Συνεδρίου 
«Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη»...

...ήταν ο τίτλος του 
Α’ Διεθνούς Συνεδρί-
ου που διοργάνωσε 
το Μανιατάκειον 
Ίδρυμα στην Αθήνα 
και την Κορώνη 2-5 
Ιουλίου 2009 με την 
ευκαιρία συμπλήρω-
σης 800 χρόνων από 
την υπογραφή της 
Συνθήκης της Σα-
πιέντζας (νησί 
απέναντι από τη Με-
θώνη Μεσσηνίας), 
μεταξύ Φράγκων και 
Ενετών και την πα-

ράδοση της Κορώνης και της Μεθώνης στην ενετική 
κυριαρχία για 300 χρόνια. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήρι-
ξη της Βουλής των Ελλήνων και τη συνεργασία των 
Πρεσβειών της Ιταλίας και της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, στο πλαίσιο της εξω-
στρέφειας και συνεργασίας με άλλους φορείς που 
έχουν κοινούς στόχους, σύναψε Συμφωνία Συνεργα-
σίας με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πο-
λιτισμού, ενθαρρύνοντας έτσι τον ουσιαστικό διάλογο 
μεταξύ τους.

Επόμενες συναυλίες / Next concerts 

Learn Greek
Greek lessons by an experienced teacher of 

Greek as a foreign language. 
Information 6944-631028

Μανιατάκειον Ίδρυμα 
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Αριστείδης Καλαντζάκος τ. Γεωργίου
Έφυγε από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου 

2017 ο γνωστός Μεσσήνιος πολιτικός σε 
ηλικία 89 ετών.  Είχε γεννηθεί στις 10 Απρι-
λίου 1928 στην Κυπαρισσία. Είχε διατελέσει 
βουλευτής από το 1958 ως το 1967 και από 
το 1974 ως το 1996, και είχε υπηρετήσει ως 
υπουργός Εργασίας (1990-1993), Εμπορίου 
(1980-1981) καθώς και ως υφυπουργός Οι-
κονομικών (1967) και Συντονισμού και Πλη-
ροφοριών (1976-1977). 

Σύζυγός του ήταν η Δωροθέα Λαντζούνη 
με την οποία είχαν μια κόρη, τη Σοφία, η 
οποία εξελέγη επίσης βουλευτής Μεσσηνίας 

και έγινε υφυπουργός Απασχόλησης το 2000. 

Επιστολή παραίτησης                                        
Με την παρούσα επιστολή, σας εκφράζω την απόφασή μου, να παραιτηθώ 

από μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κορώνης
Οι λόγοι που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση έχουν να κάνουν με την 

παντελή έλλειψη  επικοινωνίας με το υπόλοιπο Δ.Σ
Θεωρώ πως ένας τέτοιος Σύλλογος πρέπει να δρα με στόχο την πολύ-

πλευρη ανάδειξη του πολιτισμού (γι αυτό άλλωστε ονομάζεται έτσι), να αφου-
γκράζεται τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να προβληματίζεται με όσα 
ακούγονται, να διορθώνει, να προοδεύει και όχι να αποτελεί εφαλτήριο για 
προσωπικές φιλοδοξίες, ή σημείο συνάντησης ανιαρών συζητήσεων.

Σας εύχομαι καλή συνέχεια   Παναγιώτης Γελαδάς

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
 ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΩΤΩΝ «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» 
ΕΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ Τ.Κ. 24004  

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα 
την Κυριακή 29/1/2017, ως κάτωθι:
Λυμπέρης Παναγιώτης Β.   Πρόεδρος
Μπίζος Νικόλαος Κων/νου  Αντιπ/δρος
Μάραντος Χαράλαμπος Ι.   Γραμματέας Α'
Μαράντου Διαμάντω συζ. Δ.  Γραμματέας Β'
Μαράντου Αντωνία συζ. Κ. Ταμίας

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται 
από τους:

Λυμπέρη Ελένη Γεωρ .
Γεωργαράκης Αλέξανδρος Π.
Μαράντου Μαρία Β. συζ. Γ.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη που μας 

στήριξαν με την ψήφο τους και για την 
συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευ-
ση!

Ελπίζουμε σε μια καλή & εποικοδο-
μητική συνεργασία για να προσφέρουμε 
στο Σύλλογο και στο χωριό μας ό,τι κα-
λύτερο!!!

Εκ του Δ. Σ.
Τέλη στα κοιμητήρια από τον δήμο
Από  1ης  Φεβρουαρίου τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση 

του δήμου Πύλου – Νέστορος για την επιβολή τελών σε κοι-
μητήρια. Με βάση την απόφαση που ψηφίστηκε στην τελευ-
ταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του 2016, η 
επιβολή των τελών έχει ως εξής:

α) για σύσταση οικογενειακού τάφου 15ετούς διάρκειας 
και πλέον, 250 ευρώ εφάπαξ. 

β) για παράταση - διατήρηση υπάρχοντος οικογενειακού 
τάφου, 15 ευρώ ετησίως. 

γ) για παραχώρηση χώρου για τάφους οκταετούς διάρ-
κειας, 50 ευρώ εφάπαξ. 

δ) για παράταση - παραχώρηση χώρου υπάρχοντος 

τάφου πέραν της οκταετίας, 15 ευρώ ετησίως. 
ε) για ανακομιδή οστών από τους ίδιους, 10 ευρώ εφάπαξ.
στ) για ανακομιδή οστών από τον δήμο, 25 ευρώ εφάπαξ.

Οι πρώτοι τουρίστες έφτασαν στην Μεσσηνία
Με 22 πόλεις της Ευρώπης και μία της Μέσης Ανατολής 

θα συνδέεται αεροπορικώς όλο το καλοκαίρι η Καλαμάτα, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του αεροδρομίου. Με τα 
μέχρι τώρα δεδομένα η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα συν-
δεθεί αεροπορικώς με: 

Λάρνακα Κύπρου (νέα σύνδεση),  Λιλ Γαλλίας (νέα σύν-
δεση), Κοπεγχάγη, Μπρατισλάβα Σλοβακίας, Άμστερνταμ, 
Φρανκφούρτη, Πράγα, Μπίλουντ Δανίας, Λιόν Γαλλίας, Τελ 
Αβίβ, Λονδίνο, Παρίσι, Κατοβίτσε Πολωνίας, Βιέννη, Μόνα-
χο, Βαρσοβία, Στοκχόλμη, Ντίσελντορφ, Ναντ Γαλλίας, Μι-
λάνο, Μόσχα, Μάντσεστερ και Μπέρμιγχαμ.

Επίσης, θα υπάρξει αύξηση των πτήσεων εσωτερικού. 
Θα πυκνώσουν τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, ενώ θα 
υπάρξει και σύνδεση με την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι, ίσως, υπάρξει περαιτέρω αύξηση στις 
συνδέσεις με το εξωτερικό, διότι δεν έχουν οριστικοποιήσει 
όλες οι εταιρείες το πρόγραμμα των πτήσεών τους. Ήδη, 
τα πρώτα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν 17 – 19 Φε-
βρουαρίου.

    Χαρακοπιαδίτικα 

Cemetery Tolls
From 1st February there have been cemetery tolls in 

our municipality.
1. A 15 year family grave € 250
2. Maintenance of an existing family grave € 15 a year
3. Grave allotment for 8 years € 50
4. Extension of an existing grave beyond 8 years € 15 

annually. For further details contact the Town Hall. 

The first tourists to Messinia are already 
here 

This summer Kalamata will be connected to 22 
European cities and one in the Middle East. Nicosia, 
Cyprus (new connection), Lille France (new connection), 
Prague, Billund Denmark, Leon France, Tel Aviv, London, 
Paris, Katowice Poland, Vienna, Munich, Warsaw, 
Stockholm, Dusseldorf, Nante France, Milan, Moscow, 
Manchester and Birmingham.

There will also be more flights to Thessaloniki and 
connections with Athens. 

 συν. από σελ. / from p. 3 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΩΤΩΝ 
«Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» ΤΗΛ.   6944508594

   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσιωτών “Η Φανερωμένη” 
διοργανώνει την αναβίωση του εθίμου της “Αποκερασιάς”, 
στην πλατεία της εκκλησίας, την Κυριακή του Πάσχα, 16 
Απριλίου 2017 και ώρα 5μ.μ., με παραδοσιακή μουσική.
   Ο Σύλλογος θα προσφέρει μεζέ, κρασί και λουκούμι.
   Καλούμε τα μέλη,  τους φίλους του συλλόγου μας και 
όλους τους συγχωριανούς μας, να συμμετάσχουν στην εκ-
δήλωση για να αναβιώσουμε (για ακόμα μια φορά) το έθιμο 
του χωριού μας!
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Το λιθόστρωτο

Στις αρχές του 
Μάρτη, με προσω-
πική δαπάνη και 
δική τους μέριμνα, 
οι συμπολίτες μας 
Γιώργης Διαμα-
ντάκης και Δημή-
τρης Κυριαζής, 
διορθώσανε τις 

επικίνδυνες λακκούβες που είχε ο λιθόστρωτος δρόμος από 
την "Μεγάλη πόρτα" του κάστρου μέχρι τον αύλειο χώρο 
του Αγιο-Χαράλαμπου. 

Στην διόρθωση χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια υλικά, πέτρες 
κ.λπ., που ήτανε φευγάτα και με μαστοριά τα έφτιαξε, αφι-
λοκερδώς, ο τεχνίτης Νιόνιος Μπομπότας (Ντράμ). 

Κάτω στον Μόλο…
Είναι Απρίλης 

και ο εργολάβος 
δεν έχει ολοκλη-
ρώσει τα μπαζώμα-
τα με πέτρες και τις 
διάφορες εργασίες 
στον λιμενοβραχίο-
να. Τα γνωστά μας 
μεγάλα φορτηγά 
αυτοκίνητα συνεχί-

ζουνε με νωχελικούς ρυθμούς να ρίχνουνε πέτρες - κο-
τρώνια εκεί, στην τσίμα του μόλου, που δεν έχει πάρει 
ακόμα την τελική του μορφή.

Οι παράγκες
Στα μέσα του Μάρτη, ολοκληρώθηκε σχεδόν το ξήλωμα 

όλων των παραπηγμάτων που αυθαίρετα είχανε κατα-
σκευάσει στο μουράγιο οι εκεί μαγαζάτορες. Τα παραπήγ-
ματα ήτανε κατασκευές ακαλαίσθητες αλλά με τα όλα τους: 
φως, νερό, τηλέφωνο, TV, μπαρ, κουζινικά, λάτρα αλλά και 
με πόρτες που κλειδώνανε κιόλας τον καταπατημένο χώρο. 
 Ένα δε από αυτά χρησιμοποιείτο σαν κλειστό γκαράζ. 

Παράλληλα με το ξήλωμα, ο δήμος ξεκώλωσε όλους 
τους άρρωστους φοίνικες και ακόμα περιμένουμε με τι θα 
τους αντικαταστήσει.

Ο χώρος των παραπηγμάτων θα χρησιμοποιηθεί ξανά 
από τους μαγαζάτορες, οριοθετημένος σωστά και με τοπο-

θέτηση ομπρελών και όχι άλλων αυθαιρέτων κτισμάτων. Το 
αν θα λειτουργήσει ή όχι το σχέδιο που προτείνει ο δήμος 
είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. Πάντως μέχρι τώρα, απ' 
ό,τι γνωρίζουμε, ο μεγαλύτερος τζίρος των μαγαζιών της 
παραλιακής προερχόταν από τον χώρο που καλύπτανε τα 
εν λόγω παραπήγματα. 

Το καρναβάλι
Χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς πολλά-πολλά, έγινε 

και φέτος το καρναβάλι στην Κορώνη,  με την συνδρομή του 
δήμου, του πολιτιστικού συλλόγου  και ιδιωτών. Η πολύχρο-
νη και συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της χώρας, δυστυ-
χώς, δεν αφήνει περιθώρια ούτε για πολλές χαρές ούτε και 
για ξεφαντώματα.

Η Καθαροδευτέρα
Παρ' όλο που ο καιρός ήταν "μαχμουρλής και κατσου-

φιασμένος", αρκετοί άνθρωποι κάνανε τα κούλουμα στου 
"Μεμί", όπως έχει καθιερωθεί εδώ και κάμποσα χρόνια 
τώρα. Ευχάριστη ήτανε η προσφορά της φασουλάδας, λα-
γάνας, ελιών, ταραμοσαλάτας και διάφορων άλλων νηστίσι-
μων μεζέδων που συνοδεύονταν από άφθονο κρασί. Την 
όλη εκδήλωση οργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης
και το γλέντι έγινε στον σκεπαστό χώρο του εστιατορίου 
"Κυανή ακτή".

Τα μηχανάκια
Παράπονα εξέφρασε συμπαθής εκκλησιαζόμενη κυρία, 

για τον συνωστισμό από πολλά μηχανάκια δίκυκλα στον 
προαύλιο χώρο του Αγιο Δημήτρη. Κάθε Κυριακή –  ιδίως δε
όταν ο καιρός είναι καλός – νεαροί αναβάτες αφήνουνε εκεί 
φόρα παρτίδα τα μηχανάκια, με αποτέλεσμα να δυσκολεύ-
ουνε την προσέλευση των πιστών στην λειτουργία. 

Down the pier….
It is the end of March and the contractor in a rather 

relaxed manner is still doing some work on the pier. The big 
trucks carry stones in a leisurely way to the pier as if they 
have all the time in the world to finish the job. 

The shacks
By the middle of March the demolition of the shacks that 

the shopkeepers had illegally constructed in the port was 
completed. Despite being illegal and ugly they all had the 
amenities of civilization, water, electricity, telephone, TV, bar, 
kitchen etc. The space will be used again but in an orderly 
fashion. Whether the new order of things will function as the 

Municipality hopes or not remains to be seen.

The Carnival
The carnival took place this year in Koroni. Being in the 

mess we are there is not much space for further 
celebrations.

Kathara Deftera (Clean Monday)
Despite the weather – it was not the best possible – a 

good number of people celebrated "culuma" at Memy, as it 
has been the habit for some years now. The traditional 
offering on the day of food and the abundance of wine were 
most welcome and duly appreciated.
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O Aη Γιάννης

Νοικοκυρε-
μένα, αθόρυβα 
και με σύνεση, 
αλλά και με 
απόλυτο σεβα-
σμό στο περι-
βάλλον, γίνεται η 
επισκευή- ανα-
στήλωση του Αη-
Γιάννη, στο μο-
ναστήρι στο 

Κάστρο. Ο μικρός πετρόχτιστος ναός αρμολογείται και οι 
δουλεμένες πέτρες θα είναι ορατές χωρίς σοβάντισμα.

Ολο το οικονομικό βάρος αυτής της αξιόλογης δουλειάς 
το έχει αναλάβει η Μονή "Παναγουλάκη", χωρίς καμία συν-
δρομή της πολιτείας ή κάποιου φορέα. 

Ο Αγιο-Χαράλαμπος
Πέντε 

χρόνια 
ερείπιο 
παραμένει 
ακόμα ο 
Αγιος Χα-
ράλαμπος 
στο 
κάστρο. 
Παρ' όλο 
που σπο-
ραδικά 

ακούγονται διάφορες φήμες για επισκευή, δεν έχει γίνει 
μέχρι τώρα το παραμικρό. 

Το στενό και τα σκαλοπάτια
Καλό είναι το έργο που έγινε για την υποστήριξη του 

"στρογγυλού", και ωραία είναι η διαδρομή στα "ριζά" της 
βόρειας μεριάς του κάστρου. 

Από αυτή την στήλη έχουμε ξανααναφερθεί στην αδυνα-
μία πρόσβασης σε αυτό το τοπίο ηλικιωμένων  και αν-

θρώπων  με ειδικές ανάγκες. 
Στα τελευταία σπίτια και στο 
έμπα της παραλίας "ταμπα-
καριό", το πέρασμα όσο πάει 
και γίνεται στενότερο και έχει 
άβολα σκαλοπάτια. 

Εκεί θα έπρεπε να γίνει 
κάποια ράμπα και καλό θα 
ήτανε να σταματήσει να στε-
νεύει. 

Το καλντερίμι του Αγιο Νικόλα
Το καλντερίμι που οδηγεί 

από του "Κόντρα" στον Αγιο Νι-
κόλα έχει υποστεί "στραγγαλι-
σμό". Στην κάτω μεριά του 
καλντεριμιού έχει ριχτεί, εδώ και
αρκετά χρόνια, μπετόν μεγάλου 
πάχους που καλύπτει τελείως 
τα πέτρινα σκαλοπάτια. Ο μπε-
τατζής κάλυψε παχιά-παχιά τα 
σκαλούνια και έκανε την δου-
λειά του, μετά όμως "ξέχασε" 
να κάνει αποκατάσταση, αλλά 
και ο δήμος "ξέχασε" να πράξει 
τα δέοντα.

Ο βανδαλισμός των κάδων
Δεν είναι μαγκιά 

να δείχνουνε 
κάποιοι το νταϊλίκι 
τους και τον ανδρι-
σμό τους ξεκάνο-
ντας τους κάδους 
των σκουπιδιών. Αν 
η τεστοστερόνη τους
περισσεύει θα 
πρέπει να αναζητή-

σουνε άλλους τρόπους για να την καταναλώσουνε.
Agios Giannis
Excellent work is being done on the restoration of Agios 

Giannis in the monastery at the castle. The plaster is being 
removed so the stones will be seen. The extra cost of the 
work will be covered by the Panagoulakis  Monastery. 

The burned church
With regard to Agios Haralabos, nothing in the castle 

has been done so far despite rumours to the contrary. So it 
still remains in ruin.

The narrow street and the steps 
We have talked before about the good work done to 

support the Strogylo and how nice the work to the northern 
side of the castle is. Yet there is no access to it for old 

people or those with disability. A ramp is absolutely 
essential soon.

The cobbled road to Agios Nikolaos
The cobbled road that leads from ‘Codra’ to Agios 

Nikolaos has been ‘smothered’. At the bottom of it a thick 
layer of concrete has covered the stone steps. The builder 
did the job as it ‘suited’ him ‘forgetting’ to put things back in 
their original condition and what has the Council done 
about it??

The vandalism of the rubbish tubs
Some think that the vandalising of the rubbish tubs 

makes them tough guys. If they possess extra 
testosterone they should seek other ways of spending it.

Το παρόν δελτίο συντάσσεται από τους αρθρογραφούντες ενυπογράφως / Αποστέλλεται - διανέμεται δωρεάν 
Οι καταχωρήσεις είναι δωρεάν / Email:  koroninews@gmail.com 




