
Καλά Χριστούγεννα 
Ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος
Merry Christmas and Happy New  Year

Οι φοίνικες / The palms

Ο δήμος ξεριζώνει τους άρρωστους φοίνικες της παρα-
λιακής. Από ό,τι μάθαμε θα αντικατασταθούν με άλλα αν-
θεκτικά και κατάλληλα δένδρα.         Ν.Σ.

Kafou-hilft / Kafou helps / Καφού-βοήθεια 

Ξεκινήσαμε στους Χράνους. Τώρα και στην Κορώνη 
δωρεάν προσφορές σε ρούχα, παπούτσια και άλλα είδη 
σε άριστη κατάσταση. Με την ευγενική συνεργασία του 
Δήμου Πύλου-Νέστορος, για το διάστημα των γιορτών 
 (κτήριο Κλάππα).

Οι προσφορές σας βοηθούν τις δραστηριότητές μας: 
Πακέτα με τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό στα Ιατρεία, 
βοήθεια σε ηλικιωμένους και οικογένειες, κάλυψη 
αναγκών στα σχολεία, στήριξη άλλων ομάδων κ.λ.π.

www.kafou-hilft.de

ΚορωΝέα        

 Ετος 2° ● Νοέμ. - Δεκ. / Nov. - Dec. 2016 ● Αρ. φύλλου 14
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Abstracts in English

The palms
The municipality goes on uprooting the sick palms in 

the coastal road in the port. From what we learned they 
will be replaced with more durable and suitable trees.

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival

  From the last concerts on 12 & 19 Nov. 2016  
Οι τελευταίες συναυλίες 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μανιατακείου Ιδρύματος, 
στις 12 & 19 Νοεμβρίου, έγιναν οι τελευταίες συναυλίες, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κορώνης 2016.

Μοναδικές μουσικές βραδιές με τους: Φαίδωνα 
Μηλιάδη (βιολί), Αλέξη Καραϊσκάκη (τσέλο), Θοδωρή 
Ιωσηφίδη (πιάνο), Τάσο Δημητριάδη (φλάουτο με ράμφος) 
και Γιάννη Σύμκο (πιάνο), οι οποίοι καταχειροκροτήθηκαν 
από το κοινό.         Κ.Κ.

Koroni News

Το Δ.Σ. του Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης 
ευχαριστεί τα μέλη, τους φίλους και όλους όσοι το στή-

ριξαν τη χρονιά που πέρασε.
Εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος 

ο καινούργιος χρόνος.

The Koroni Arts Festival would like to thank all the 
members, friends of the festival and those who supported 
us during this past year.

We wish you a merry Christmas and happy New Year. 

Καρτάλειον Ίδρυμα
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Καρταλείου Ιδρύματος 

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και μια 
ευτυχισμένη, ειρηνική και δημιουργική καινούργια 

χρονιά.
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Βαπτίσεις-Ονοματοδοσίες
1)Την 30/10/2016, στον Ι.Ν Αγ. Δημητρίου Κορώνης, βα-

πτίσθηκε το άρρεν τέκνο του Χρήστου Φωτεινάκη και της 
Μπάρας Σουζάνας. Έλαβε το όνομα Αλέξανδρος.

2)Την 16/10/2016,  στον Ι.Ν Αγ.Βασιλείου Βασιλιτσίου, 
βαπτίσθηκε το θήλυ τέκνο του Τσόελλερ Ραλφ και της Ιζα-
μπέλλα-Μόνικα Τσόελλερ. Έλαβε το όνομα Ειρήνη-Χριστίνα.

3)Την 24/09/2016, στον Ι.Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Βουναρίων, βαπτίσθηκε το άρρεν τέκνο του Καλκούνη Ιωάν-
νη και της Ευαγγελίας Καμβύση. Έλαβε το όνομα Δημήτριος.

4)Την 04/12/2011, στον Ι.Ν Αγ.Γεωργίου Χρυσ/ριάς, βα-
πτίσθηκε η Μαρκάκη Παναγιώτα του Ιωάννη και της Μαρίας 
Βερεσέ του Διονυσίου. . 

Γάμοι
1)Την 10/09/2016, στο Ι.Π Παναγίας Ελεήστριας Κο-

ρώνης, παντρεύτηκαν ο Χριστόπουλος Ιωάννης του Νικο-
λάου, κάτοικος Τ.Κ Χαρακοπιού και η Καλύβα Κωνσταντίνα 
του Παύλου, κάτοικος Μεσσήνης Μεσσηνίας.

Θάνατοι
1)Την 13/10/2016, στην κατοικία του στην Τ.Κ Κόμπων, 

απεβίωσε ο Κουτσούκος Ανδρέας του Παναγιώτη, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το έτος 1922.

2)Την 17/10/2016, στην κατοικία του στην Καλαμάτα, 
απεβίωσε ο Αργυρόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Φαλάνθης το έτος 1930.

3)Την 18/10/2016,  στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε η 
Σοφία Σαρδέλη το γένος Κότσιρη Αδάμ, συν/χος δημοσίου. 
Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Ευαγγελισμού Μεθώνης το έτος 1928.

4)Την 20/10/2016,  στην κατοικία του στην Τ.Κ Βασιλιτσί-
ου, απεβίωσε ο Αναστάσιος Μπούτσης του Παντελή, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το έτος 1926.

5)Την 24/10/2016, στην κατοικία της στην Τ.Κ Φοινικού-
ντας Μεθώνης, απεβίωσε η Σιψά Βασιλική το γένος Πανα-
γιώτη Μπίζου. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου Κορώνης.

6)Την 6/11/2016, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο Γιαλ-
λελής Παναγιώτης του Ηλία (Αρίμπας), συν/χος ΟΓΑ.Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Χαρακοπιού το έτος 1936.

7)Την 8/11/2016, στο Νοσοκομείο Σωτηρία Αττικής, απε-
βίωσε ο Αναστάσιος Τσώνης του Γεωργίου (Γριζιώτης), 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Χαρακοπιού το έτος 
1939.

8)Την 9/11/2016, στην κατοικία της στην Βούλα Αττικής, 
απεβίωσε η Φωτεινή Ψυροπούλου το γένος Κών/νου Χαλβα-
τσιώτη, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βουναρίων το 
έτος 1913.

9)Την 19/11/2016,  στην κατοικία του στην Τ.Κ Βασιλιτσί-
ου, απεβίωσε ο Κατσούλιας Διονύσιος του Χρήστου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το έτος 1914.

10)Την 24/11/2016,  στην κατοικία του στην Τ.Κ Ακριτοχω-
ρίου, απεβίωσε ο Αναστάσιος Τσώνης του Δημητρίου, 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Ακριτοχωρίου το έτος 
1927.

112)Την 01-12-2016, στην κατοικία της στην Τ.Κ Χαρακο-
πιού, απεβίωσε η Μαργαρίτα Μουρδουκούτα το γένος Ιωάν-
νη Κατσίβα, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Φαλάνθης 
το έτος 1922.

12)Την 05-12-2016, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Λυμπέρης Παύλος του Νικολάου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το έτος 1937.

13)Την 07-12-2016,  στην κατοικία του στην Τ.Κ Κορώνης, 

απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Πετράκος του Αθανασίου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στα Λιβαδάκια  Βασιλιτσίου το έτος 1918.

14)Την 08-12-2016, στην κατοικία της στο Μεμί Κορώνης, 
απεβίωσε η Τσιμικλή Αμαλία συζ.Χρήστου,  το γένος Λεωνίδα 
και Αγγελικής Τσιριγώτη, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην 
Τ.Κ Κορώνης το έτος 1945.

15)Την 11-12-2016,  στο Νοσοκομείο Λευκός Σταυρός 
Αθήνας, απεβίωσε η Τσόκα Πάτρα συζ. Παναγιώτη το γένος 
Αθανασίου και Βασιλικής Βασιλόπουλου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το έτος 1934. 

Έφυγε ο “Ποιητής”
Την 03-12-2016, στην κατοι-

κία του στην Τ.Κ Κορώνης, έφυ-
γε πρόωρα ο αγαπητός σε 
όλους Πετράκος Νικόλαος (ποι-
ητής) του Γεωργίου, συν/χος 
ΟΓΑ . Είχε γεννηθεί στα Λιβα-
δάκια  Βασιλιτσίου το έτος 
1958. Είχε αποκτήσει μία κόρη.

Ήσουν ωραίος, ποιητή
αυθόρμητος, πηγαίος .......
(από το ποίημα του Ν. Βερ-
γόπουλου)

Παντελής Μαθιόπουλος
Την 24/11/2016, στην κατοι-

κία του στην Τ.Κ Κορώνης, 
απεβίωσε ο Μαθιόπουλος Πα-
ντελής του Παναγιώτη, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Κορώνης το έτος 1934. 

Γνήσιος  κορωναίος δεν 
έζησε πουθενά αλλού, μοιράζο-
ντας την ζωή του σε στεριά και 
θάλασσα, δεμένος με το ψαρο-
κάικό του. 

Γεώργιος Βαρβουτσής
Την 14-12-2016, απεβίωσε 

στο νοσοκομείο της Καλαμάτας 
ο Γεώργιος Βαρβουτσής του 
Χρήστου, σε ηλικία 84 ετών. Εί-
χε γεννηθεί στην Κορώνη στις 
15-3-1932. Παντρεμένος με την 
Ανδριάνα Δημ. Σιψά, είχε απο-
κτήσει δύο κόρες.

Η κηδεία έγινε στις 16 Δεκ. 
στην Κορώνη.

Μυρσίνη (Σίνα) χήρα Περικλή Σάκκη 
Στις 16-12-2016 έφυγε πλήρης ημερών, πολύ ζωντανή 

και δραστήρια μέχρι την τελευταία της πνοή. Είχε γεννηθεί 
 στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, το 1922. 

Παντρεμένη με τον κορωναίο Περ. Σάκκη, άφησε την 
σφραγίδα της στην δεύτερη πατρίδα της, την Κορώνη. Την 
αγάπησε πολύ, όπως και την θάλασσά της, όπου κολυ-
μπούσε ως τα βαθιά της γεράματα, ακόμη και τον χειμώνα.

Η κηδεία έγινε στην Κορώνη στις 18 Δεκ.      Κ.Κ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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 Χαρακοπιαδίτικα και άλλα / Harakopio and more                  Αντ. Χαζάπης / Antonis Hazapis

Πριν 94 χρόνια (1922 ) ήλθαν από Μ. Ασία 

300 πρόσφυγες 
Τριακόσιοι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία εγκατα-

στάθηκαν, τέτοια εποχή, στην Κορώνη το 1922. Τότε, στον 
νομό Μεσσηνίας έφτασαν  4.500 πρόσφυγες. Από αυτούς 
απεστάλησαν στο Νησί (Μεσσήνη) 718, στην Μεθώνη 
200, στο Πεταλίδι 100, στην Λογγά και στα Καντιάνικα από 
75. Οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν στην Καλαμάτα σε σχο-
λεία, αποθήκες, στο στρατόπεδο κ.α.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από την στήλη «πριν 94 
χρόνια» στην εφημερίδα «Θάρρος», πριν λίγες μέρες. Στα 
αποσπάσματα αναδημοσιεύονται οδηγίες για «επίταξη ακι-
νήτων προς στέγαση των προσφύγων». Επίσης «ο 
υπουργός των Στρατιωτικών Χαραλάμπης, δια τηλεγραφή-
ματος, εγνώρισε προς τον στρατιωτικόν διοικητήν Μεσση-
νίας κ. Μπενάκην ότι εγκρίνει την πρότασίν του όπως ο 
ενταύθα ευρισκόμενος και θεωρούμενος ως άχρηστος ιμα-
τισμός του στρατού διατεθεί δια τους πρόσφυγας, συγκα-
τετέθη δε όπως μετά την επισκευήν των παραπηγμάτων 
της πλατείας του Συντάγματος εγκατασταθούν, πλην των 
στρατιωτών, και πρόσφυγες». 

Κατολίσθηση
Προσε-

κτικοί 
πρέπει να 
είναι οι 
οδηγοί 
που θα κι-
νηθούν 
στην Ε.Ο. 
Κορώνης 
– Με-
θώνης 
αφού, το 
πρωί της 

Τρίτης 1 Νοεμβρίου, σημειώθηκε κατολίσθηση στο μονα-
στήρι της Παναγίας της Χρυσοκελλαριάς.

Από την κατολίσθηση το ένα ρεύμα, σχεδόν, του 
δρόμου έχει κλείσει, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι, αν δε γί-
νουν άμεσα εργασίες, θα υποχωρήσει και άλλο κομμάτι.

Το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοκελ-
λαριάς

Υποχώρησε ένα μέρος του λιθόκτιστου τοίχου στο μο-
ναστήρι της Παναγίας της Χρυσοκελλαριάς, με αποτέλε-
σμα ο δρόμος Κορώνης – Μεθώνης να είναι κλειστός (από 
τη μία πλευρά ) για κάποιες ώρες αλλά και να κινδυνεύει 
μέρος της ιστορικής – ακατοίκητης πλέον μονής.  Ένα 
μέρος του τοίχου, ύψους 8 με 10 μέτρα, την νύκτα Δευ-
τέρας προς Τρίτη 1 Νοεμβρίου κατέρρευσε, οι πέτρες έπε-
σαν στον δρόμο και  έτσι δημιουργήθηκε κενό με τον 
μαντρότοιχο –  περίφραξη του μοναστηριού. Όσοι πέρα-
σαν από το σημείο αποδίδουν το φαινόμενο στις ισχυρές 
βροχοπτώσεις χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο να 
δημιουργήθηκε ρωγμή από τον σεισμό του Οκτωβρίου. 
Μπορεί και τα δύο. 

 Όπως είναι γνωστό το μοναστήρι λειτουργεί 2 -3 φορές 
τον χρόνο: Με λαμπρότητα στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
τον 15Αυγουστο, και λίγες μέρες μετά, στα 9μερα της Πα-
ναγίας. Τότε συγκεντρώνονται πιστοί από την Χρυσοκο-

κελλαριά, αλλά και την γύρω περιοχή (Βασιλίτσι, Γρίζι 
κλπ). Πανηγυρίζει όμως και της Αγ. Τριάδας. Οι κάτοικοι 
της Χρυσοκελλαριάς και των γύρω χωριών καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρήσουν το μοναστήρι σε 
λειτουργία, έστω και αυτές τις 4-5 μέρες. 

Μπροστά στην κεντρική είσοδο του μικρού ναού υπάρ-
χει πηγή με δροσερό νερό όλο τον χρόνο. 

 Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ιεράς Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας είναι το νοτιότερο γεωγραφικά μοναστήρι. 
Υπολογίζεται ότι κτίστηκε αρχικά τον 17 ο  αιώνα. Ο ναός 
είναι ρυθμού Βασιλικής και κατασκευάστηκε το 1864. 

Η παράδοση αναφέρει ότι το τέμπλο αλλά και το εικο-
νοστάσι φτιάχτηκαν με ξύλα από μισοκατεστραμμένο 
ιστιοφόρο πλοίο που εκβράστηκε σε παραλία της περιο-
χής.

Άλλοτε άκμαζε από μοναστηριακή δραστηριότητα κι άλ-
λοτε όχι. Για 100 χρόνια (1852 – 1952) ήταν μετόχι της Ιε-
ράς μονής Βουλκάνου, ανδρικό μοναστήρι. Μετά 
μετατράπηκε σε γυναικείο. Η νέα πτέρυγα, με κελλιά στα 
δυτικά της μονής,  άρχισε να κτίζεται το 1971. Όμως, από 
το 1977, στερείται μοναχών.

Ninety-four years ago 300 refugees from 
Asia Minor came to Koroni

In 1922, at this time of the year, 300 refugees settled 
in Koroni. 4500 altogether came to Messinia. Of those 
718 settled in Messini, 200 in Methoni, 100 in Petalidi, 
75 in Logga and the same number in Kadianika, the rest 
in schools, warehouses and barracks in Kalamata. 

Landslide 
A landslide took place at the Panagia Monastery of 

Chrysokelaria on 1st November on the Methoni  to 
Koroni Road. Drivers be on your guard especialy during 
rainfalls.

 

The Monastery of Panagia of 
Chrysokelaria

The monastery holds services twice or three times a 
year on 15th August, a few days later and on Holy 
Trinity. People from the surrounding villages gather and 
make every effort to keep it alive albeit only three times a 
year. 

It is thought that the monastery was built in the 17th 
century and the church was built in 1864. Initially it was a 
male monastery then a convent. Since 1977 it lacks any 
kind of monastic life. 

 συν. στη σελ. 6
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Στις 5-12-1956, από το λιμάνι του Πειραιά, αναχωρεί 
το «Τασμάνια» 
για Αυστραλία 
μεταφέροντας, 
μεταξύ άλλων, 
Κορωναίους 
μετανάστες, 
με ελπίδες για 
καλύτερη ζωή.

Με δάκρυα 
στα μάτια 
αποχαιρετού-
σαν τους 
δικούς τους 

και την Ελλάδα που, πολλοί από αυτούς, δεν θα ξανάβλεπαν.
                                  (αρχείο Νίκης Κουτσουμπού-Γιαλλελή)

Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης

Στολίστηκαν και φέτος το καραβάκι και το Χριστουγεννιάτικο 
δένδρο στην πλατεία της Κορώνης. Η γιορταστική εκδήλωση – 
για μικρούς και μεγάλους - έγινε στις 10  Δεκεμβρίου από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κορώνης, την  Δημοτική αρχή και 
επαγγελματίες της Κορώνης. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης εύχεται καλά 
Χριστούγεννα. 

Ευτυχισμένος και ειρηνικός ο νέος χρόνος.

Άσχημα τα νέα φέτος για τους ελαιοπαρα-
γωγούς της περιοχής μας. 

Θες ο κακός καιρός (ζέστη, υγρασία), που ευ-
νόησε τον δάκο και τις άλλες ασθένειες της ελιάς, 
θες οι πλημμελείς ψεκασμοί, το έκαναν το κακό. 
Ολόκληρα ελαιοπερίβολα καταστράφηκαν ολο-
σχερώς, ενώ όσες ελιές έμειναν πάνω στα δέν-
δρα μαζεύτηκαν πληγωμένες.

Έτσι, και η παραγωγή μειώθηκε αλλά και η 
ποιότητα υποβαθμίστηκε. Βέβαια,  όπως καταλα-
βαίνετε,  η τιμή του καλού ελαιολάδου πήρε την 
ανιούσα, αλλά οι ποσότητες είναι πολύ μικρές. 
Τυχεροί ήταν όσοι ξεκίνησαν νωρίς την συλλογή. 
Έτσι, μείωσαν κατά πολύ τις απώλειες.

Αυτά τα κακά νέα, υπάρχουν όμως και κα-
λά νέα στην υπόθεση ελαιόλαδο.

Ένα πρόγραμμα,  που ήδη έχει αρχίσει να 
υλοποιείται στην Μεσσηνία,  σκοπεύει στην 
ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνι-
στικότητά του. Ψυχή του προγράμματος είναι ο 
καθηγητής Προκόπης Μαγιάτης, που εδώ και 
χρόνια εργάζεται με την ομάδα του αναδεικνύο-
ντας τις ευεργετικές συνέπειες της κατανάλωσης 
ελαιολάδου.

Είναι αυτός που κατάφερε να κερδίζει από το 
καλό λάδι τον τίτλο του “Ισχυρισμού υγείας” από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούν μαζί του όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς. Για το καλό μας.

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

Olive Oil  - This is the bad news, but 
there is good news too.
 A programme already in progress tries to focus 

on the quality of the produce in order to strengthen 
its competitiveness. Leading this programme is 
Procopis Magiatis who, along with his team, has 
been working on promoting awareness of the 
beneficial properties of olive oil, thus potentially 
increasing consumption. He has managed to win 
from the European Union the ‘Assertion of Health’ 
for good quality olive oil. 

We hope that those involved in the promotion of 
the produce will cooperate  for the good of 
everybody. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ
ΤΗΛ/ΝΑ 6973370680 – 6978030291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του επαγγελμα-
τικού συλλόγου Κορώνης που προέκυψε, έπειτα 

από αρχαιρεσίες,  την 13/11/2016.

Πρόεδρος:   Μαργιάννης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος:  Καλλέργη Μαρία
Γεν. Γραμματέας:  Ζουζούνης Γιάννης
Αναπλ. Γραμματέας:  Σιδέρης Ασημάκης
Ταμίας:  Σιψάς Δημήτριος Κων/νου

Αναπλ. μέλη: Αντωνοπούλου-Γιαλλελή Λίτσα
              Τριανταφυλλάκης Βαγγέλης

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΩΤΩΝ 
«Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»

  Σε συνεργα-
σία με την Κιν. 
Μονάδα Αιμο-
δοσίας του Γεν. 
Νοσοκομείου 
Καλαμάτας 
πραγματοποίη-
σε την 5η εθε-
λοντική 
αιμοδοσία την 
Κυριακή 
20/11/2016, 

στην αίθουσα του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλιτσίου.
Συγκεντρώθηκαν 18 φιάλες αίματος!!!
Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή τους. 
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Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Μανιατακείου 
Ιδρύματος σας εύχονται Χαρούμενα Χριστούγεννα!

Η νέα χρονιά ας γίνει η αφετηρία μιας 
δημιουργικής εποχής με υγεία, αγάπη και ειρήνη!

Τα προϊόντα σε αναμονή είναι μια ενέργεια 
που πλέον είναι διαδεδομένη και στην χώρα μας

Οι μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου Κορώνης, έκαναν κάτι 
πολύ συγκινητικό. Συγκεκριμένα, τοποθέτησαν έναν πίνακα 
στο κυλικείο όπου αναγράφονται σε αυτόν όλα τα προϊόντα 
που βρίσκονται σε αναμονή και μπορούν να τα πάρουν όσοι 
συμμαθητές τους έχουν ανάγκη.

Σε μια εποχή που η ανθρωπιά τείνει να εξαφανιστεί, 
υπάρχουν ακόμα εκείνοι που προσπαθούν να ενδιαφερθούν 
πρακτικά και ουσιαστικά για όσους έχουν ανάγκη. Πριν ένα 
χρόνο, λοιπόν, θυμάμαι ότι είχα γράψει για τον Δημήτρη Πα-
νέλη. Τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω απ’ την ιδέα «Καφές 
σε Αναμονή». Μια αναμφιβόλως έξυπνη ιδέα που ευτυχώς 
ο κόσμος αγκάλιασε, υλοποίησε και προχώρησε σε ακόμα 
περισσότερα πράγματα, όπως «Check up σε Αναμονή». Αν 
δεν είναι αυτές οι κινήσεις συγκινητικές, τότε τι;

Η δραματική σχολή «Δήλος», είχε δημιουργήσει αυτό το 
βίντεο για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει ακριβώς «Καφές σε 
Αναμονή» και πώς μπορεί να βοηθήσει.   Κ.Κ.  (τοπ. τύπος)

Ο Τάσος Χριστόπουλος
Συμπατριώτης μας, 

γεννημένος στην Αυστρα-
λία, γιος του Διονύση. Στο 
φετινό παγκόσμιο πρω-
τάθλημα του Παγκράτιου, 
στο Έμπολι της Ιταλίας, με 
συμμετοχή αθλητών από 
πενήντα χώρες, αγωνι-
ζόμενος με την εθνική 
ομάδα της Αυστραλίας, 
κέρδισε 3 μετάλλια.

Η εθνική Αυστραλίας 
κατέκτησε την πέμπτη 
θέση στην  γενική βαθμο-
λογία και την πρώτη στους 
άνω των 38 ετών. Η Ιταλία 
κατέκτησε την πρώτη θέση 
και η Ελλάδα την δεύτερη. 

Ο Τάσος ζει στο Σίδνεϊ. 
 Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Κάνει καριέρα τραπε-
ζικού, και είναι περιφερειακός διευθυντής σε τράπεζα στην 
Νέα Νότια Ουαλία. Λατρεύει την Κορώνη, στην οποία σκο-
πεύει να είναι παρών κάθε χρόνο.                                   Κ.Κ.

Μια ξέγνοιαστη βραδιά για τα 15 μέλη της Ορχήστρας των Πλαγίων Ήχων. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν -χωρίς 
φλάουτα αλλά με τραγούδι- προσκεκλημένοι σε δείπνο από την δασκάλα τους, η οποία θα λείψει τους χειμερινούς μήνες.

‘Suspended’ in Koroni / Reserved goods 
The donation of pre-paid goods is a practice now 

prevalent in our county. The students of the gymnasium and 
lyceum (high school)  of Koroni did something very 
touching. They wrote a list of food and drink that they had 
paid for on the blackboard in the canteen so their peers in 
need could have them without paying.

A big bravo to the children.
‘Suspended’ is a modern and very discreet version of 

philanthropy. People buy products or produce that other 
people in dire need cannot afford and offer them to those in 
need at the very shop where they are bought. So anybody 
can walk into the shop and get the item for free. 

An enjoyable evening was had by the 15 members of the flute Orchestra of Indirect Sounds (part of Athinagorios). 
They were invited to dinner by their teacher who will be away for the winter months. Everyone, young and old, 
enjoyed the evening without their flutes but singing together instead.                                      Κ. Κυρκοριανός

Αθηναγόρειος Φιλαρμονική Κορώνης / Athinagorios Orchestra of Koroni

Tom Christopoulos
Our compatriot born in Australia, son of Dionysis, 

won three medals in Pagration as a member of the 
Australian national team which came 5th overall and 1st 
in the over 38s category.
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ΣΤΗΝ  ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΑΘ.  ΠΕΤΡΑΚΟΥ
Ο  Κώστας Πετράκος 

 έφυγε από  την ζωή την 
Τέταρτη 7 Δεκεμβρίου σε 
ηλικία 98 ετών. 

Γεννήθηκε την 1η Μαΐου 
του 1918, στα Λιβαδάκια. 
Τέλειωσε το Δημοτικό στο 
Βασιλίτσι, το Ημιγυμνάσιο 
της Κορώνης και το Πρακτι-
κό Λύκειο της Καλαμάτας.

Στην Ε΄ Λυκείου αποβλή-
θηκε γιατί συνελήφθη, από 
την ασφάλεια της δικτατορί-
ας του Μεταξά, να διαβάζει 

μαρξιστικά βιβλία.
Τον Οκτώβριο του 1940 επιστρατεύτηκε και φοίτησε στην 

σχολή Εφέδρων  Αξιωματικών .
Μετά την υποδούλωση της πατρίδας μας, αγωνίστηκε για 

την λευτεριά της μέσα από τις γραμμές Ε.Α.Μ. Ήταν υπεύ-
θυνος  Ανατολικής Πυλίας του Ε.Α.Μ.  

Για την δράση του αυτή συνελήφθη, την πρώτη φορά, 
τον Ιούλιο του 1944 από τους ταγματασφαλίτες, οι οποίοι τον 
παρέδωσαν στους Γερμανούς. Φυλακίστηκε σε κελί μελλο-
θανάτων στο παλιό στρατόπεδο της Καλαμάτας. Γλύτωσε 
ως εκ θαύματος την εκτέλεση, παρότι οι Γερμανοί τον είχαν 
υποχρεώσει  να ανοίξει ο ίδιος τον τάφο του. Απελευθε-

ρώθηκε μαζί με τους άλλους  συγκρατούμενους του από τον 
ΕΛΑΣ, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1944, όταν ο ΕΛΑΣ, με επι-
κεφαλής τον Άρη Βελουχιώτη, απελευθέρωσε την Καλαμάτα.

Μετά τα Δεκεμβριανά του 1944, οι Χίτες επιχείρησαν να 
τον συλλάβουν στο σταφιδόσπιτο που έμενε, στην περιοχή 
Παπάρα της Κορώνης, αλλά κατάφερε να τους ξεφύγει και 
κρύφτηκε για ένα διάστημα.

Στα μέσα του 1945 όμως, οι Χίτες κατάφεραν και τον συ-
νέλαβαν με σκοπό να τον πάνε στη Χρυσοκελλαριά και να 
τον παραδώσουν στην συμμορία του γνωστού «Καλόγε-
ρου», για να τον εκτελέσει. Στο Χαρακοπιό όμως – όπως πε-
ριγράφει ο ίδιος στις αναμνήσεις του – με την μεσολάβηση 
μιας κοπέλας – αδελφής συμμαθητή του – ο αρχηγός των 
Χιτών τον απελευθέρωσε και έτσι  γλύτωσε  για τρίτη φορά 
την εκτέλεση.  

Μετά το 1949 εγκαταστάθηκε στην Κορώνη.
Συμμετείχε έντονα σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες, 

και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μέχρι τα βαθιά του γεράμα-
τα. Εκλέχτηκε πολλές φορές στο ΔΣ του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού της Κορώνης και αντιπρόσωπος στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Εκλέχτηκε για δυο τετραετίες, το 1974 και το 1978,  Κοι-
νοτικός Σύμβουλος Κορώνης.

Παντρεύτηκε την Ντίνα, το γένος  Αδαμοπούλου (Τασο-
νάρα), και έχουν δυο παιδιά,  τον Θανάση και τον Γιώργο.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του θα γίνει την Κυριακή, 15 Ια-
νουαρίου, στον Άγιο Δημήτριο Κορώνης.  

Αναβλήθηκε η δίκη Τατούλη και Καφαντάρη
ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
Για του χρόνου στις 25 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε χθες 

από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας η δίκη του 
περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και του 
δημάρχου Πύλου - Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη. Οι δύο 
αυτοδιοικητικοί είναι κατηγορούμενοι για την περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση και ρύπανση στον Αγιο Νικόλαο της 
Πύλου, που προκλήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του 
δεματοποιητή και την επαναλειτουργία της χωματερής. Ως 
αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας του ΧΑΔΑ ήταν η φω-
τιά που ξεκίνησε και ξέφυγε από τη χωματερή τον Ιούνιο 
του 2014.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επικύρωσε την 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - 
Νέστορος, για την πρόσληψη 8 ατόμων, μέχρι τις 
7 Μαΐου 2017.

Τότε ολοκληρώνεται το 8μηνο από την κήρυξη των Δη-
μοτικών Ενοτήτων Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιο-
χωρίων και των Τοπικών Κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και 
Βλαχόπουλου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η απόφαση αφορά την πρόσληψη 2 οδηγών ΔΕ και 6 
εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ.

Ν.Σ. (από "Ελευθερία")

Trial postponed
The trial of Petros Tatoulis, the prefect of the 

Peloponnese, and Dimitris Kaladaris, mayor of our 
municipality, for pollution of the environment has been 
postponed until 25th September next year.

Learn Greek
Greek lessons by an experienced teacher of 

Greek as a foreign language. 
Information 6944-631028
Έκτακτες επιχορηγήσεις 
εγκρίθηκαν από τον Δήμο Πύλου Νέστορος  για να 
αντιμετωπιστούν προβλήματα αγροτικής οδοποιίας 
 και πρανούς. Μεταξύ άλλων, για την Δημοτική Ενότητα 
Κορώνης, η οικονομική επιτροπή προχώρησε σε κατεπεί-
γουσες αναθέσεις ύψους 12.000 ευρώ.   

   
Νέο διοικητικό συμβούλιο για τους Μεσσήνιους ξε-

νοδόχους.  Πρόεδρος, μετά από εσωτερικές διαδικασί-
ες, ανέλαβε ο Δημ. Καραλής,  Α΄αντιπρόεδρος ο Βασ. 
Βασιλόπουλος,  Β΄αντιπρόεδρος ο Γ. Κουρκουτάς.

Στο γυμνάσιο – λύκειο Μεθώνης λειτουργεί 
μια νέα σύγχρονη βιβλιοθήκη. 

Όπως αναφέρει σχετικό δελτίο του Δήμου Πύλου - 
Νέστορος, «ο ανανεωμένος χώρος έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει στους μαθητές περαιτέρω μόρφωση, μέσα σε ένα 
άκρως ενδιαφέρον και ευχάριστο κλίμα, αξιοποιώντας 
πλήρως τα υπάρχοντα διαδραστικά συστήματα εκπαίδευ-
σης». 

Η προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία της καθηγή-
τριας Σοφίας Γιακμογλίδου, όταν στην αρχή του σχολικού 
έτους 2014-2015, ορίστηκε ως υπεύθυνη της σχολικής βι-
βλιοθήκης. Συμπαραστάτες της ήταν και είναι ο διευθυντής 
του ΓΕΛ Μεθώνης Δημήτρης Γιαννούτσος, η σύμβουλος 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Αγγελική Αναγνωστοπούλου, 
η διευθύντρια του Γυμνασίου και οι καθηγητές και των δύο 
σχολείων της Μεθώνης, καθώς και η δημοτική αρχή Πύ-
λου-Νέστορος.

    Χαρακοπιαδίτικα 

A new library at the gymnasium and 
lyceum of Methoni

As a result of the efforts of Sofia Giacmoclidou, a 
teacher responsible for the library in 2014-15, she 
managed to bring about this new and pleasant library.

 συν. από σελ. / from p. 3 
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Ράβε ξήλωνε στο καλντερίμι

Μεγάλη ανακατωσούρα έχει 
γίνει, αλλά και αρκετός χρόνος 
και χρήμα έχει ξοδευτεί από 
την μεριά του δήμου, εκεί στο 
καλντερίμι ανάμεσα στου Τία 
και στου Χαλβατσιώτη. Όποτε 
βρέχει –και τον τελευταίο και-
ρό οι βροχές είναι συχνές – 
πλημμυρίζει το κατώι παρακεί-
μενου σπιτιού του οποίου ο 
νοικοκύρης ισχυρίζεται ότι τα 
νερά, που πλημμυρίζουνε το 
σπίτι του, είναι από τον αγωγό 
(όμβριων αλλά και λυμάτων 
 γιατί ο αγωγός εξυπηρετεί και 
τα όμβρια αλλά και την απο-
χέτευση!)

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουνε γίνει μέχρι τώρα, 
τα νερά έχουνε τον δικό τους δρόμο και συνεχίζουνε την ροή 
τους στο κατώι του ανθρώπου. Οι τεχνικοί του δήμου ισχυρί-
ζονται ότι ο αγωγός, του οποίου ο δήμος έχει  την ευθύνη, εί-
ναι στεγανός. Όπως και να έχει όμως το πράμα, θα πρέπει ο 
δρόμος (καλντερίμι) να δοθεί στην κυκλοφορία και να ξανα-
φτιαχτεί με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο.

Ο κυματοθραύστης 

Σγαρλάνε ακόμα στο λιμάνι με τους ρυθμούς που έχουμε 
προαναφέρει. Θα επανέλθουμε όταν τελειώσει το έργο.

Μαστουροϋποθέσεις
Δραστήριος μήνας εί-

ναι ο Νοέμβριος, σε ό,τι 
αφορά και την κίνηση 
των ναρκωτικών στην 
Κορώνη. Συνελήφθη, για 
δεύτερη φορά, στις 7 Νο-
έμβρη 51χρονος, ενώ 
στις 28 του ίδιου μήνα 
έρευνα για ουσίες έγινε 
στο σπίτι 54χρονου.

Από την "Ελευθερία" Καλαμάτας
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 51χρονος από την Κο-

ρώνη, που κατηγορείται ότι καλλιεργούσε χασίς στο αγρόκτη-
μά του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Χθες πέρασε το 
κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τις κα-
τηγορίες της καλλιέργειας 4 δενδρυλλίων και της κατοχής 
2,123 κιλών χασίς, με σκοπό τη διακίνηση. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο προφυλακισθείς θα περάσει 
την πόρτα των φυλακών, καθώς έχει καταδικαστεί ως τοξικο-
μανής και φυλακιστεί ξανά για την υδροπονική καλλιέργεια 91 
δενδρυλλίων χασίς το Φεβρουάριο του 2013. Ο συνήγορος 
του κατηγορουμένου Νίκος Κανελλόπουλος υποστηρίζει ότι ο 
εντολέας του είναι εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών και είχε 
βάλει 8 δενδρύλλια, από τα οποία καρποφόρησαν τα 4, για να 
εξασφαλίσει για τον ίδιο μια ποσότητα χασίς σε φούντα που 
δεν θα ξεπερνούσε τα 200 γραμμάρια. Οπως εξήγησε ο συνή-
γορος, τα φυτά δεν ξεπερνούσαν τα 70 εκατοστά, και έτσι δεν 
θα μπορούσαν να έχουν μεγάλη απόδοση. Εν τω μεταξύ από 
αυτά τα οκτώ, το ένα είχε σερνικώσει μέσα στη γλάστρα και 
ήταν για πέταμα, ενώ τα άλλα τρία δεν είχαν ευδοκιμήσει και 
λόγω χειμώνα δεν θα καρποφορούσαν. Τα άλλα τέσσερα, 
ύψους 15 έως 70 εκατοστά, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίω-
ξης Ναρκωτικών Καλαμάτας τα βρήκαν κρεμασμένα σε σύρ-
ματα μέσα σε μια αποθήκη, όπου ο 51χρονος τα είχε βάλει για 
να τα αποξηράνει. Ετσι, σύμφωνα με την υπερασπιστική 
γραμμή του κατηγορουμένου, στα 2,123 κιλά χασίς, τα 460 
γραμμάρια ήταν φύλλα για πέταμα και τα υπόλοιπα ήταν κλα-
διά μαζί με φούντες, που όταν αποξηραίνονταν θα έδιναν 200 
γραμ. σε φούντα. Ο κ. Κανελλόπουλος τόνισε ακόμα ότι οι 
αστυνομικοί δεν βρήκαν ούτε ζυγαριά, αλλά ούτε και χρήματα 
ή άλλα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο εντολέας του έκανε 
διακίνηση. Επιπλέον, επειδή ναι μεν έχει κάνει αίτηση για τον 
ΟΚΑΝΑ της Καλαμάτας αλλά δεν έχει έρθει η σειρά του να 
μπει στο πρόγραμμα, κι επειδή από την προηγούμενη πραγ-
ματογνωμοσύνη που τον έκρινε τοξικομανή έχουν περάσει πε-
ρισσότερα από 3,5 χρόνια και δεν την δέχτηκε ο εισαγγελέας, 
ο συνήγορος κατέθεσε αίτηση στον ανακριτή για να διορίσει 
άλλο ψυχίατρο και να γίνει νέα πραγματογνωμοσύνη.

Ελεύθερο άφησαν χθες ανακριτής και εισαγγελέας τον 
ψαρά, που συνελήφθη την Δευτέρα γιατί είχε στο σπίτι του, 
στην Κορώνη, 98,8 γραμ. χασίς. 

Ο 54χρονος Κορωναίος οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή 
Καλαμάτας για να απολογηθεί σχετικά με τα ναρκωτικά που εί-
χε στο σπίτι του και τα οποία βρήκαν σε έρευνα που έκαναν οι 
αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. 
Χθες, ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να τον αφή-
σουν ελεύθερο με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από 
την χώρα και της εμφάνισής του κάθε μήνα στο αστυνομικό 
τμήμα της περιοχής του.                                  ("Ε" 1-12-2016) 

The unending cobbled road
A lot of confusion reigns on a part of the cobbled 

road. Every time it rains the ground floor of a house is 
filled with water. The owner claims that it comes from a 
pipe of the sewage network but the municipality denies it.

  Regardless of anything the cobbled road must be 
repaired and given back to the pedestrians.

Smoky business
November has been a rather busy month with regard 

to the traffic of drugs in Koroni. On 7th November a man 
was arrested for the second time and the house of 
another was searched on 28th of the same month. 

The breakwater
As mentioned previously, the work on the breakwater 

continues at a snail's pace in the harbour. We will report 
back when the work is finished.
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Η διανομή των τροφίμων
Στα μέσα του Νοέμβρη, το αντιδημαρχείο στην Κορώνη 

μοίρασε, σαν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα. Τα είδη ήτανε 
μακαρόνια, ρύζι, τυρί, γάλα, κοτόπουλο και φρούτα. Ο φο-
ρέας που υλοποιεί το πρόγραμμα είναι η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου. Την διαχείριση και το μοίρασμα αυτών των 
αγαθών την πραγματοποιούνε οι δήμοι με τα όργανά τους. 
Δεν γνωρίζουμε με τι κριτήρια δίνεται στους ανθρώπους αυ-
τή η βοήθεια. Από την αντιδήμαρχο κα Πελαγία Λευτάκη 
πληροφορηθήκαμε ότι στην περιοχή Κορώνης και (περίχω-
ρα) η επιχείρηση βοήθειας εκτελείται για 151 οικογένειες οι 
οποίες, εδώ και μια διετία, έχουνε κάνει σχετικές αιτήσεις. 
Ακούγονται, όμως, σχόλια ότι κάποιοι συνδημότες μας, που 
παράγουνε αλλά πουλάνε κιόλας τυρί, πήρανε σε τυροκομι-
κά και γαλακτερά την μερίδα του λέοντος.  Ακόμα και διάφο-
ροι παρατρεχάμενοι και επαγγελματίες ψηφοφόροι αρκετών 
δημαρχόντων πήρανε και αυτοί ένα μεγάλο μέρος τροφίμων. 
Η επίσημη άποψη του δήμου, πάντως, γι’ αυτό το θέμα είναι 
 ότι κάμποσες από τις 151 δικαιούχες οικογένειες αρνήθηκαν 
να πάρουν τρόφιμα, οπότε η ανάλογη ποσότητα δόθηκε σε 
άλλους. Το όλον εγχείρημα έγινε «άρπα κόλλα» χωρίς να γί-
νει γνωστό το γεγονός με τις συνηθισμένες ανακοινώσεις 
που ο δήμος τοιχοκολλάει στα γνωστά εμφανή σημεία στην 
Κορώνη,  όπως π.χ.: στην τάδε περιοχή θα γίνει ψεκασμός, 
ή τα προγράμματα των παρελάσεων εθνικών εορτών, ή 
οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώσεων του δήμου.

Καλό θα είναι, την επόμενη φορά που ίσως ξαναμοιρα-
στούνε τρόφιμα ή κάτι άλλο, να υπάρχει η ανάλογη ειδοποί-
ηση και διαφάνεια, πράγμα που δεν είναι τόσο δύσκολο και 
ούτε αδύνατο βέβαια.

Ο Νοέμβρης
Βροχερός μήνας ο φετινός Νοέμβρης, χωρίς ιδιαίτερα 

κρύα αλλά με γερές βροχές που, ευτυχώς, στα μέρη μας δεν 
προξενήσανε ζημιές. Στην περιοχή της Κορώνης όλος, σχε-
δόν, ο μήνας πέρασε με βροχές. Σε άλλα μέρη, όχι πολύ μα-
κρινά από εδώ, έριξε και χαλάζι με αποτέλεσμα να θιγούν 
διάφορες αγροτικές καλλιέργειες. Άλλες χρονιές, ο Νοέμβρης 
είχε μια κινητικότητα από ανθρώπους ξένους και δικούς, που 
έχουνε σπίτια ή και χωράφια εδώ. 

Τώρα απ’ όλους αυτούς ελάχιστοι παραμένουν (για τις 
ελιές κυρίως) επειδή ο δάκος και το σάπισμα έχουνε μειώσει 
ποσοτικά, και κυρίως ποιοτικά, την όποια παραγωγή σε λάδι 
κάνανε. Μια χειμωνιάτικη ερημιά καλύπτει τον τόπο και ο 
κόσμος έχει λουφάξει. 

Ζημιές από τον δάκο και από σάπισμα
Φέτος,  αρ-

κετά νωρίς 
έπιασε ο 
κόσμος να μα-
ζώνει τις ελιές 
του. Πολλά πα-
ράπονα ακού-
γονται από τους
παραγωγούς 
για τις ζημιές 

που έχει κάνει ο δάκος*. Πάρα πολύς καρπός πέφτει από τα 
δέντρα, αλλά και η ποιότητα του λαδιού που βγαίνει στο λιο-
τρίβι δεν είναι στα συνηθισμένα υψηλά στάνταρ

Ακόμη η φετινή χρονιά δεν είναι καλή διότι εκτός από τον 
δάκο που έχει κάνει την ζημιά του, οι ελιές (ελαιόκαρπος) 
σαπίζουνε πάνω στο δέντρο και στην συνέχεια πέφτουνε. Το 
σάπισμα παρατηρείται και σε άλλα χειμωνιάτικα προϊόντα, 
 όπως π.χ. σε μανταρίνια και λιγότερο στα πορτοκάλια.

Η ασθένεια από τον δάκο, απ’ ό,τι λένε αρκετοί έμπειροι 
παραγωγοί, έχει να κάνει με τον πλημμελή και άκαιρο ψεκα-
σμό των δέντρων. Αν φταίει το υλικό του ψεκασμού, ή ο 
χρόνος, ή η αμέλεια των συνεργείων που κάνουνε αυτή την 
δουλειά είναι θέμα των οργάνων των ίδιων των αγροτών-
παραγωγών να βρούνε την άκρη και να μη ξαναγίνει τέτοια 
μεγάλη ζημιά από τον δάκο.

Τα συνεργεία που παίρνουνε εργολαβικά τον ψεκασμό 
έχουνε την κατάλληλη τεχνογνωσία και θέληση να κάνουνε 
σωστά αυτή τη δουλειά;

*«Ο δάκος είναι γένος εντόμων της οικογένειας των τε-
φρίδων. Πρόκειται για μια μικρή μύγα μήκους 5 m.m. Χαρα-
κτηριστικό γνώρισμά του είναι μια σκοτεινή κηλίδα στην 
άκρη κάθε πτέρυγας»
Municipal handouts
In the middle of November, the municipality handed out 

rice, milk, cheese, chickens, pasta and fruit to families in 
need in Koroni and the surrounding area. We were told 
that the number of such families was 151 and they had 
filed an application two years ago to be included in this 
category. Rumours have it that some of the people who 
benefitted from the handout are themselves traders of 
dairy produce. Be that as it may the whole affair was 
carried out in a rather unusual manner i.e. clandestinely. 

We hope the next time such a handout takes place it 
shall be in a transparent manner. 

November 
This has been a rainy month but not cold. At least in 

our parts no damage was caused by the rain unlike nearby 
areas that have suffered. With regard to the people, not 

many of the foreign people with houses here remain. The 
few still around are picking whatever is left of their olives. 
A rather quiet November. 

Οlive fruit fly
This year people started picking olives early in the 

season. Many have been complaining about the damage 
inflicted by dacos. Dacos is an insect 5mm long that loves 
olives and does the greatest damage to them. A lot of 
olives have fallen off the trees and the quality of the crop is 
very poor. Rotting has affected other winter produce like 
mandarins and, to a lesser extent, oranges.  

With regard to dacos, according to a good number of 
seasoned farmers, the problem is due to inadequate 
spraying done at the wrong time. Are those doing this job 
sufficiently qualified to do it?

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




