
Οι Γιορτές του Πάσχα

Η περιφορά του Επιταφίου και της εικόνας της 
 Ζωοδόχου Πηγής 

Πολλοί οι πιστοί, όπως κάθε χρόνο, στην μοναδικής 
ομορφιάς περιφορά του Επιταφίου αλλά και στον 
εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής.

Φαντασμαγορικό θέαμα και κοσμοσυρροή το βράδυ 
του Πάσχα στο λιμάνι της Κορώνης.
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Η 25η Μαρτίου / The 25th of March

Ο  καλός καιρός βοήθησε στην ολοκλήρωση των εκ-
δηλώσεων της εθνικής μας επετείου.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν στην παραλιακή την 
παρέλαση των σχολείων, των συλλόγων, τους χορούς, 
αλλά και την ζωντανή μουσική από την Αθηναγόρειο Φι-
λαρμονική Κορώνης, στην πλατεία του Αγ. Δημητρίου και 
στο λιμάνι. 

Η Κορώνη γιορτάζει /  Koroni is celebrating 

The procession of the Epitaph and Zoodochos Pigi
Like every year, many people participated in the 

unique beauty of the Epitaph and on Zoodochos Pigi day 
(Source of life day).

Spectacular sights were seen as crowds gathered on 
an idyllic Easter evening in the harbour of Koroni.

The good weather helped to complete the events of 
our national anniversary.

The attendees enjoyed the parade of the schools 
and the cultural clubs, the dances, as well as the live 
music from the Athenagorios Orchestra of Koroni in the 
square of Ag. Dimitrios and the harbour.
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ΘΑΝΑΤΟΙ
1) Την 22-12-2017, στην κατοικία του  στην Τ.Κ 

Υάμειας  Κορώνης,  απεβίωσε ο Σαρδέλης Ξενοφών του 
Ηλία, συν/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Υάμειας Κο-
ρώνης το έτος 1920.

2) Την 26-12-2017, στην κατοικίαν της στην  Ασίνη Κο-
ρώνης, απεβίωσε η Πηνελόπη Αργυροπούλου, χήρα Σπύ-
ρου, το γένος Νικολάου Γαϊτάνη, συν/χος ΟΓΑ. Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου Κορώνης το 1918.

3) Την 1-1-2018, στην Ν. Ν. Αθηνών, απεβίωσε ο Βλα-
χοπουλιώτης Παναγιώτης, του Χρήστου, αγρότης. Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Κορώνης  το έτος 1962.

4) Την 1-1-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Φράγκος Παναγιώτης του Κων/νου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε 
γεννηθεί το έτος 1934 στην Τ.Κ Βασιλιτσίου Κορώνης.

5) Την 21-01-2018, στην κατοικία του στην Κορώνη, 
απεβίωσε ο Γαϊτάνης Δημήτριος του Χαραλάμπους, 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το έτος 
1936.

6) Την 24-1-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε Ο 
Χόρσλεϋ Τζορτζ του Έντουαρντ, Βρετανός υπήκοος, 
συν/χος Ηνωμένου Βασιλείου. Είχε γεννηθεί στο Μπέρμιγ-
χαμ  της  Αγγλίας το έτος 1928.

7) Την 27-1-2018, στην κατοικία του στην Κορώνη, 
απεβίωσε ο Σταματόπουλος Σταμάτης, συν/χος ΙΚΑ. Είχε 
γεννηθεί στην Κορώνη το έτος 1924.

8) Την 29-01-2018, στην κατοικία του στην Τ.Κ Χαρα-
κοπιού Κορώνης, απεβίωσε η Τεμπελοπούλου Νίκη, το 
γένος Ν. Περγιάλη Κων/νου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Αμαλιάδα Ηλείας, το έτος 1941.

9) Την 29-1-2018, στην κατοικία του στην Καλαμάτα - 
Μεσ/νίας, απεβίωσε ο Λεμπέσης Γεώργιος (Σουφρογιάν-
νης) του Παναγιώτη, συν/χος ΟΑΕΕ. Είχε γεννηθεί στην 
Κορώνη το έτος 1919.

10) Την 29-1-2018, στην κατοικία της στα Βουνάρια 
Κορώνης,  απεβίωσε η Αθανασία Τσαπέκη, το γένος Γε-
ωργίου Κουτσούκου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Χρυσ/ριάς Κορώνης, το έτος 1960.

11) Την 4-2-2018, στην κατοικία του στην  Κορώνη, 
απεβίωσε ο Χατζηδημητρίου Γεώργιος (Καγγελάριος) του 
Κων/νου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί το έτος 1937 στην 
Ιεράπετρα Κρήτης.

12) Την 8-2-2018, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 
απεβίωσε η Κων/να Αναγνώστου το γένος Αθανασίου Μα-
ράντου, συν/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί στην Κορώνη το έτος 
1940.

13) Την 9-2-2018, στην κατοικία του στην Τ.Κ Κόμπων 
Κορώνης, απεβίωσε ο Παντελής Κυριόπουλος του Γεωργί-
ου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στους Κόμπους Κορώνης 
το έτος 1932.

14) Την 11-2-2018, στην κατοικία της στην  Κορώνη, 
απεβίωσε η Σιψά Κατίνα, το γένος Ταμβακοπούλου του 
Διονυσίου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Κορώνης 
το έτος 1923.

15) Την 15-2-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Χριστόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, συν/χος εξωτερι-
κού. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου Κορώνης  το έτος 
1930.

16) Την 22-02-2018, στην κατοικία του στην Κορώνη, 
απεβίωσε ο Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης  του Ανα-
στασίου, πρώην γραμματέας της Κοινότητας Κορώνης, 

συν/χος Δημοσίου. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Κορώνης το 
έτος 1926.

17) Την 16-02-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 
ο Ανδρικάκης Ιωάννης του Ανδρέα, συν/χος ΟΓΑ. Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Χαρακοπιού το έτος 1950.

18) Την 19-02-2018, στην κατοικία του  στην Τ.Κ 
Χρυσ/ριάς, απεβίωσε ο Αγγελόπουλος Αθανάσιος του 
Ηλία, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ. Χρυσ/ριάς Κο-
ρώνης  το έτος 1925.

19) Την 24-2-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε η 
Κυριακοπούλου Ελένη το γένος Γεωργίου Μποσινάκη, 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Φαλάνθης Κορώνης 
 το έτος 1945.

20) Την 21-02-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας,  απεβίωσε 
η Βασιλοπούλου Γεωργία, το γένος Θεοδώρου Αγγε-
λόπουλου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί το έτος 1930 στην 
Τ.Κ Χρυσ/ριάς Κορώνης.

21) Την 25-02-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 
ο Μαρίνος Παναγιωτόπουλος του Ιωάννη, συν/χος ΟΓΑ. 
Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Κορώνης το έτος 1928.

22) Την 26-02-2018, στην κατοικία του στο Βασιλίτσι 
Κορώνης,  απεβίωσε ο Μάραντος Βασίλειος του Αλεξάν-
δρου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ Βασιλιτσίου το 
έτος 1934.

23) Την 19-02-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 
ο Κούκος Βασίλειος του Νικολάου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεν-
νηθεί το έτος 1928 στην Τ.Κ Φαλάνθης.

24) Την 28-02-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε 
ο Ιωάννης Αγγελόπουλος του Βασιλείου, αγρότης. Είχε 
γεννηθεί στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς το έτος 1949.

25) Την 7-3-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Τσώνης Περικλής του Ανδρέα, συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί 
στην Τ.Κ Ακριτοχωρίου το 1965.

26) Την 02-03-2018, στην κατοικία της στον Πειραιά, 
απεβίωσε η Στελλάκη Ευγενία το γένος Γεωργίου Λα-
μπροπούλου,  συν/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ 
Χρυσ/ριάς το έτος 1921.

27) Την 10-3-2018, στην κατοικία της  στο Χαροκοπιό, 
απεβίωσε η Καφετζή Ρόη, το γένος Παναγιώτη Γιαλλελή, 
συν/χος ΟΓΑ. Είχε Γεννηθεί το έτος 1926, στο Χαρακοπιό 
Κορώνης.

28) Την 14-3-2018, στο Γ.Ν.Ν Χαλκίδας, απεβίωσε ο 
Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, συν/χος ΟΑΕΕ. 
Είχε γεννηθεί το έτος 1944 στην Κορώνη Μεσσηνίας.

29) Την 18-3-2018, στην κατοικία του  στο Χαρακοπιό, 
απεβίωσε ο Τσιμικλής Δημήτριος του Διονυσίου, συν/χος 
ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί το 1948 στην Τ.Κ Χρυσ/ριάς Κορώνης.

30) Την 20-3-2018, στο Γ.Ν.Ν Καλαμάτας, απεβίωσε ο 
Παναγιώτης Μπαλάσης του Σωτηρίου, συν/χος ΟΓΑ. Είχε 
γεννηθεί το έτος 1929 στην  Κορώνη.

31) Την 21-3-2018, στο Βασιλίτσι Κορώνης, απεβίωσε 
ο Λέξ Οτμαρτού Φλοριάν, Αυστριακός υπήκοος. Είχε γεν-
νηθεί στην Αυστρία το έτος 1937.

32) Την 21-03-2018, στο Περ. Ιατρείο Λογγάς, απεβίω-
σε η Τσιριγώτη Σοφία, το γένος Βλαχοδημητρόπουλου Μι-
χαήλ. Είχε γεννηθεί  στην  Τ.Κ Σουληναίου Πυλίας το έτος 
1954.

Ονοματοδοσίες
1) Την 6-2-2018, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης 

 ονοματοδήθηκε το θήλυ τέκνον του Σιάμου Σπυρίδωνα, 
και της Αγγελοπούλου Αικατερίνης, κατοίκων Τ.Κ Κο-
ρώνης.  Έλαβε το όνομα «Μάγια».

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

Θα εγκατασταθούν τρεις κεραίες κινητής  
Στην Χρυσοκελλαριά την έδιωξαν, στο Χαρακοπιό την 

δέχτηκαν. Κεραία κινητής τηλεφωνίας θα εγκατασταθεί στο 
Χαρακοπιό, από την COSMOTE,με την έγκριση του δημο-
τικού συμβουλίου Δήμου Πύλου – Νέστορος. Όπως δια-
βάσαμε στην «διαύγεια», θα εγκατασταθεί στο κτήριο του 
ΟΤΕ στο χωριό (προφανώς αυτό που βρίσκεται στον 
δρόμο για Μουσουλί – μόλις 30 με 50μ. από την πλατεία 
και το καφενείο).  

Η ίδια εταιρία επίσης θα τοποθετήσει κεραία στο Τσαπί 
και στην περιοχή Λάμπες,  προς Μεθώνη. 

Θυμίζουμε πως μόλις πριν λίγους μήνες, μετά από δι-
καστικό αγώνα, οι κάτοικοι της Χρυσοκελλαριάς πέτυχαν 
την απομάκρυνση κεραίας μίας άλλης εταιρίας κινητής τη-
λεφωνίας. Υποστήριξαν πως μπορεί να εκπέμπει βλαβερά, 
για τον ανθρώπινο οργανισμό, ραδιοκύματα.
  
** Στις 20 Μαΐου στην Φοινικούντα θα διεξα-

χθεί αγώνας «Λαϊκού Δρόμου» 
Συνδιοργανωτές θα είναι ο πολιτιστικός σύλλογος και ο 

δήμος Πύλου – Νέστορος. Θα πάρουν μέρος αθλητές και 
αθλήτριες, αλλά και μαθητές γυμνασίων και λυκείων της 
περιοχής. Πρόθεση των ανθρώπων του συλλόγου είναι η 
ανάπτυξη / δημιουργία ερεθισμάτων στην νεολαία της πε-
ριοχής προκειμένου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
   
** Το χαρτζιλίκι και το κινητό τηλέφωνο 

ενός 19χρονου άρπαξαν, στο χωριό Άρις, 
ένας 41χρονος και μία 34χρονη από την πε-
ριοχή της Κορώνης. 

Το περιστατικό συνέβη πριν την τελευταία αποκριά και 
οι δύο δράστες εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν από 
αστυνομικούς. Μέρος των χρημάτων, καθώς και το κινητό 
τηλέφωνο που είχαν αφαιρέσει, βρέθηκαν και αποδόθηκαν 
στον ιδιοκτήτη τους. Προανάκριση έγινε από την Υποδιεύ-
θυνση Ασφαλείας Καλαμάτας. Το διαβάσαμε στην εφημερί-
δα «Θάρρος». 

Ο Βασίλης Μουλατσιώτης, μαθητής A’ γυ-
μνασίου, δημιούργησε ένα ψηφιακό οδοιπο-
ρικό στα Βουνάρια και την Νέα Κορώνη. Στον 
πρόλογο του, μεταξύ άλλων, σημειώνει: 

«Τα Βουνάρια Μεσσηνίας αποτελούν δείγμα μεσογεια-
κής ομορφιάς  που περικλείει την θάλασσα και το βουνό, 
τους ήσυχους αλλά και ζωηρούς ρυθμούς μιας μεσογεια-
κής πολιτείας που συνδυάζονται ιδανικά, προσφέροντας 
μια εκλεπτυσμένη πρόταση για τις καλοκαιρινές διακοπές».

Η Νέα Κορώνη 
«αποτελεί ιδανι-
κό  προορισμό για 
χαλάρωση δίπλα 
από την θάλασσα 
και τα Βουνάρια, ως 
δείγμα μεσογειακής 
ομορφιάς». Παρα-
θέτει επίσης σειρά 
φωτογραφιών από 
διάφορα σημεία των
δύο περιοχών.
Συμμετέχοντας 

στο πρόγραμμα της σχολής πληροφορικής Αλγόριθμος με 
τίτλο  «Ψηφιοποιώ τον τόπο μου»,  ο Βασίλης Μουλα-
τσιώτης δημιούργησε ιστολόγιο με βίντεο για την προβολή 
των δύο γειτονικών χωριών  που διακρίνονται για την φυσι-
κή τους ομορφιά.  Το οδοιπορικό υπάρχει στην ιστοσελίδα: 
 http://www.neakoronibounariaperigisi.blogspot.gr

Με τον θάνατο ενός συμπατριώτη μας ση-
μαδεύτηκε 
το φετινό 
πανηγύρι 
στα Φιλια-
τρά 

Ένας 
86χρονος Κο-
μπιαδίτης, 
που συνο-
δευόταν από 
την κόρη του 
και τον σύζυγό

της, άφησε την ζωή του στο πανηγύρι των Φιλιατρών. 
Αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάθισε, προς στιγμήν, αλλά 

δεν μπορούσε να συνέλθει, παρά τις προσπάθειες των δι-
κών του. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
Κυπαρισσίας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 
άτυχος συγχωριανός μας, λίγη ώρα πριν, είχε φάει ένα 
σουβλάκι, χωρίς αυτό να συνδέεται με τον θάνατό του, κα-
θώς αιτία θανάτου ήταν παθολογικά αίτια.

The new antennae
The people of the area managed, after months of legal 

struggle, not to have an antenna of a mobile telephone 
company installed in Chrysokeleria yet the installation of 
one from a different company in Harakopio will take place 
without trouble.

Run
On 20 May there will be a race in Finikounda. Athletes 

from the high schools and lyceums of the area will take 
part. It is hoped that meetings of this kind will encourage 
young people to take up sport.

Pocket money
The pocket money and his mobile were stolen from a 

19 year old in the village Aris. The thieves, from our area, 
were arrested and the mobile and part of the money were 
returned.

neakoroni&vounariaperiigisi.blogspot.gr
Vasilis Moulatsiatis, a pupil of high school, has created 

a site where he praises Nea Koroni and Vounaria and 
says that they are ideal for holidays as they combine sea 
and mountain. He adorns his site with photographs of both 
villages. Not bad for a boy of his age.
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ΚΑπό 17 μέχρι 515 ευρώ την ημέρα: Πάνω 

από 2.000 σπίτια Airbnb στην Μεσσηνία

Τουλάχιστον 2.040 ακίνητα στην Μεσσηνία ενοικιάζο-
νται σε τουρίστες μέσα από πλατφόρμες διαμοιρασμού της 
οικονομίας (Airbnb, HomeAway κ.λπ.) προσφέροντας πο-
λύτιμο εισόδημα στους ιδιοκτήτες τους.

Η ημερήσια τιμή ενοικίασης ξεκινά από 17 ευρώ, για 
ένα δωμάτιο σε διαμέρισμα, και φτάνει έως 567 ευρώ για 
ολόκληρη βίλα 7 δωματίων, ή 515 ευρώ για ένα σπίτι με 
πισίνα.

Τα 646 από τα ακίνητα αυτά ενοικιάζονται σε Καλα-
μάτα, Βέργα, Μικρή Μαντίνεια και Κιτριές. Πολλά ακίνητα 
ενοικιάζονται επίσης στην Μάνη και στην Πυλία, και λι-
γότερα σε Τριφυλία και Βόρεια Μεσσηνία. Αξίζει πάντως 
να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό ενοικιάζονται ακίνητα 
ακόμα και σε ορεινά χωριά της Μεσσηνίας.

Ειδικά στην Καλαμάτα, στην περιοχή που εκτείνεται με-
ταξύ Αρτέμιδος - Βασ. Γεωργίου - Ηρώων και θάλασσας, 
ενοικιάζονται 126 ακίνητα. Βόρεια αυτής της έκτασης 51 
ακίνητα, ανατολικά της Ηρώων μέχρι το “Φιλοξένια” 76, 
στην Βέργα 113 και στην περιοχή από Μικρή Μαντίνεια 
έως Κιτριές 208.

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ακίνητα που -σύμφωνα 
με έρευνα της "Ε" στο Διαδίκτυο- ενοικιάζονται στην 
υπόλοιπη Μεσσηνία, σε μία μόνο πλατφόρμα (πολλά 
ακόμη ενοικιάζονται σε άλλες).
 Κορώνη 158, Πύλος 43, Μεθώνη 91, Φοινικούντα 120, 

Χράνοι 124, Πεταλίδι 126, Ανάληψη 68, Μεσσήνη 65, 
Καρδαμύλη 123, Στούπα 223, Κυπαρισσία 76, Φιλια-
τρά 22, Γαργαλιάνοι 117, Μελιγαλάς 38.

Θ.Λ. "Ελευθερία”

Νέος φάρος στην Κορώνη
Δέκα χρόνια μετά την κα-

ταστροφή του, αποκατα-
στάθηκε τελικά ο φάρος της 
Κορώνης.

Την Κυριακή, στελέχη 
της υπηρεσίας φάρων του 
Πολεμικού Ναυτικού, μετά 
από ενέργειες του Λιμενικού 
Τμήματος Κορώνης και του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Κα-
λαμάτας, τοποθέτησαν τον 
νέο φάρο τύπου Led, εμ-
βέλειας 5 ναυτικών μιλίων.

Επίσης το κλιμάκιο της 
ίδιας υπηρεσίας αποκα-
τέστησε και την ζημιά στον 
φάρο της νήσου Βενέτικο. 

      X. Λ.

Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για το Μηναγιώτικο Φράγμα

Το έργο προβλέπεται να αρδεύσει 35.000 περίπου 
στρέμματα και οι μελέτες εκπονούνται με την ευθύνη και 
την επίβλεψη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αγροτικές εκτάσεις που θα αρδευθούν, εκτείνονται 
από την παραλιακή ζώνη δυτικά της περιοχής Φοινικού-
ντας, Καμαρίων και Φοινίκης και προς βορρά μέχρι την 
Καλλιθέα και την Μηλίτσα.

Η εκτιμώμενη ετήσια απόληψη νερού από τον ταμιευ-
τήρα αναμένεται να είναι ίση με 8.633.410 κυβικά μέτρα.

Κ. Κυρκοριανός

In Messina at least 2040 properties are 
rented to tourists using online platforms such 
as Airbnb, HomeAway and others, providing 
valuable income for their owners.

Rents range from 17euros for a simple room to 
567euros for a seven room villa. Many properties are 
rented in the main tourist areas of the region, but there are 
also properties rented out in the quieter and mountainous 
areas.

New Lighthouse in the port of Koroni
10 years after the storm which destroyed the harbour 

wall and breakwater it has been completely rebuilt.  The 
final work was to replace the lighthouse with a modern 
model which uses LED lights and has a range of 5 nautical 
miles. Work was completed by the Greek Naval Service 
who have also repaired the lighthouse on Venetico Island.

New dam to provide water for agriculture
Following a full survey authorities have approved the 

plan to dam the river in the area of Minaia to create a 
reservoir to supply water for the agricultural land from 
Finikounda to Militsa. The area above Petalidi will have an 
annual capacity of 8.633.410 cubic metres and supply 
water to approximately 3.500 hectares.

     Γλέντι στο καφενείο του Κατσαρού, στο Βασιλίτσι, την 
δεκαετία του 70.                              (αρχείο Φ. Κατσούλια)
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Ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. του Μανια-
τακείου Ιδρύματος για την χρηματοδότηση 
της μελέτης ανέγερσης σύγχρονου σχολικού 
συγκροτήματος στην Κορώνη

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθη-
κε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατα-
κείου Ιδρύματος στην Αθήνα.

Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως ήταν η 
χρηματοδότηση, εκ μέρους του Μανιατακείου Ιδρύματος, 
της εκπόνησης μελέτης για την ανέγερση σύγχρονου 
σχολικού συγκροτήματος προκειμένου να στεγαστεί το 
Γυμνάσιο και το Λύκειο της Τοπικής Κοινότητας Κο-
ρώνης.
 Ανάλογη ενέργεια είχε πραγματοποιηθεί το 2013 όταν 

το Μανιατάκειον Ίδρυμα χρηματοδότησε την διενέργεια 
εκτεταμένης υποβρύχιας έρευνας σε όλη την περιοχή του 
κάστρου της Κορώνης (από την Εφορεία Ενάλιων Αρ-
χαιοτήτων).

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Μανια-
τακείου Ιδρύματος

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθη-
κε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Μανιατακείου Ιδρύματος στο Roof Garden της Ελληνοα-
μερικανικής Ένωσης. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Γεώργιος 
Μέργος, Ομότιμος Καθηγητής στον Τομέα Ανάπτυξης και 
Διεθνούς Οικονομικής, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά & 
Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο καθηγητής κύριος Μέργος παρουσίασε συνοπτικά 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «InHeriT: Προαγωγή της Πο-
λιτιστικής  Κληρονομιάς ως Πηγής Βιώσιμης Ανάπτυξης», 
ένα 3ετές ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο 
συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Middlesex 
University, το Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Πανεπιστήμιο 
Νέαπολις Πάφου, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογεί-
ου Χανίων και το Fondazione Flaminia της Ραβέννα. 

Αθηναγόρειος Φλαρμονική Κορώνης

Το Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης ευχαριστεί, ακόμη μια 
φορά, τον συμπατριώτη μας Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα  ο 
οποίος μερίμνησε για τη νέα εμφάνιση της φιλαρμονικής.

Ήδη το επίπεδο της Αθηναγορείου είναι τέτοιο που 
μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση της περιοχής μας.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συν-
δέσμου Κορωναίων «Παναγία η Ελεήστρια»

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018, ο Σύνδεσμος Κο-
ρωναίων «Παναγία Η Ελεήστρια» έκοψε την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Προηγήθηκε 
δοξολογία στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Ακαδημίας 67), 
όπου κατ' έθιμο εορτάστηκε η εύρεση της ιερής εικόνας 
της Παναγίας Ελεήστριας. Στην Θεία Λειτουργία συμμετεί-
χε ο Κορωναίος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας (κατά 
κόσμον Παναγιώτης Καρτάλης) και εψάλη το απολυτίκιο 
της Παναγίας Ελεήστριας.

Μετά την τελετή ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας, όπου ο πρόεδρος του συνδέσμου κ. Βασί-
λης Αποστολόπουλος προέβη σε απολογισμό του 
συλλόγου και αναφέρθηκε στις προσπάθειες και στις  ερ-
γασίες που έχουν προγραμματιστεί για την αποκατάστα-
ση του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους που βρίσκεται εντός του 
κάστρου.

Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας και 
το φλουρί κέρδισε ο συμπατριώτης δάσκαλος Νίκος 
Μούργος.
 Ένα θερμό ευχαριστώ στο Μανιατάκειο Ίδρυμα για 

την φιλοξενία και την υποστήριξη, στον αντιπρόεδρο του 
συλλόγου μας, τον γραμματέα, τον ταμία και τα μέλη του 
Δ/Σ για τις προσπάθειες που καταβάλλουν καθ’ όλη την 
διάρκεια της θητείας μας, ούτως ώστε να συνεχίζουμε το 
δύσκολο έργο μας και να κρατάμε τον σύλλογό μας στο 
επίπεδο που του αρμόζει. 

Ακολούθησε ομιλία του Προέδρου κ. Βασίλη Αποστο-
λόπουλου με θέμα: ‘’Τι είναι πολιτισμός" 

Μανιατάκειον Ίδρυμα

On 22 February 2018 the board members of 
the Maniatakeion Foundation made the 

unanimous decision to finance the planning of 
a modern school complex in Koroni.
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Οι Κορωναίοι
Ανέκαθεν  οι Έλληνες είχαν στο αίμα τους την αποδημία 

και την δημιουργία αποικιών, αρκεί να εύρισκαν πρόσφορο 
έδαφος για μια καλύτερη ζωή. Ως προς τούτο δεν θα διέφε-
ραν και οι συμπατριώτες μας, οι Κορωναίοι. Στα δύσκολα 
χρόνια του 50-60 (λόγω κατοχής), παιδιά ακόμα αμούστα-
κα, έπαιρναν των ομματιών τους, αφήνοντας πίσω τους την 
πάλαι ποτέ κοσμοπολίτικη πατρίδα τους, την όμορφη  Κο-
ρώνη, με τους μπαρμπάδες της, τα κάστρα της, τα καρ-
νάγια της, τους ταρσανάδες, τα μουράγια και τα 
Ταμπακαριά της κι έφευγαν για μέρη μακρινά κι αγύριστα, 
 μήπως και βρουν αλλού την τύχη τους, αλλού το ριζικό 
τους. 

Abbotsford και Collingwood, στην καρδιά της πολυάν-
θρωπης Μελβούρνης, πολλές χιλιάδες μίλια μακριά από τον 
τόπο που τους γέννησε, έγιναν αποικίες τους. Οι Κορωναί-
οι, με τους περιχωρίτες τους,  έφτιαξαν μια άλλη – εξίσου 
όμορφη – Κορώνη. Μπορεί να μην είχε τις φυσικές ομορ-
φιές της πατρίδας τους, αλλά είχε ό,τι έλειπε απ’ αυτήν. Η 
αρχή, όπως πάντα, ήταν δύσκολη μα με την πίστη τους 
στην αποκατάσταση και την δημιουργία, οι δυσκολίες δεν 
άντεξαν να φράξουν τον δρόμο τους. Νικήθηκαν κατά 
κράτος και η πρόοδος με την ευημερία ήταν, πλέον, εύκολη 
 υπόθεση για τους νεομετανάστες Κορωναίους. Έφτιαξαν δι-

κές τους κατοικίες, μαγαζιά κι επιχειρήσεις και δεν άργησαν 
να εκτοπίσουν πολλούς από τους ντόπιους ιθαγενείς κατοί-
κους  της περιοχής, αγοράζοντας τα σπίτια τους και τα 
υπάρχοντά τους.

 Ως κόρη οφθαλμού διαφύλαξαν τις πατροπαράδοτες 
 Κορωναίικες συνήθειες, τα ήθη κι έθιμα και ό,τι σχετίζονταν 
με τον τόπο της καταγωγής τους. Ίδρυσαν δικούς τους συλ-
λόγους, λέσχες αναψυχής, συνδέσμους κι εκκλησίες. Ακόμα 
και η διοίκηση του Δημαρχείου  Collingwood, για 12 του-
λάχιστον  χρόνια, ήταν στην διάθεση των Κορωναίων. 

Δήμαρχος Κορωναίος πατριώτης, ο Γεώργιος 
Γεωργούλος του Παναγιώτη και της Αμαλίας, κα-
θώς κι άλλοι Κορωναίοι σύμβουλοι,  κανόνιζαν κι έλυναν με 
τον καλύτερο, τον πιο δίκαιο τρόπο τις υποθέσεις ακόμα και 
των ντόπιων Αυστραλών. Δημιούργησαν ζηλευτές οικο-
γένειες με πανάξια των γονιών τους παιδιά, που σήμερα 
κανένα μα κανένα δεν είναι που να μην έχει πανεπιστημια-
κή μόρφωση και να μην είναι επιστήμονας. 

Δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί όλων σχεδόν 
των ειδικοτήτων, οδοντίατροι, ψυχοθεραπευτές και ό,τι γενι-
κά έχει σχέση με την επιστήμη και την παιδεία είναι υπόθε-
ση ελληνοπαίδων πρώτης και δεύτερης γενιάς Κορωναίων 
και περιχωριτών μεταναστών.    
                                                        Ο Απόδημος  Μ. Κ. 
Έργα της Περιφέρειας 
Τρία έργα για την περιοχή (δύο παλιά και ένα καινούρ-

γιο) συμπεριέλαβε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 
2018, σε ό,τι αφορά την περιοχή Κορώνης και τα πέριξ. Η 
Περιφέρεια ζήτησε, από το υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.  Τα συνεχιζόμενα έργα είναι:

«Κατασκευή υδατοδεξαμενών αντιπυρικής προστασίας 
στα πυρόπληκτα δ.δ. δυτικής Μεσσηνίας (Αετού, Αυλώνος, 
Βουφράδων, Δωρίου, Ιθώμης, Κορώνης, Νέστορος, Παπα-
φλέσσα, Φιλιατρών)»

«Διευθέτηση όμβριων υδάτων και εγκάρσιων ρεμάτων 
στην 9η Ε.Ο. τμήμα Βασιλίτσι – Κορώνη, με προϋπολογι-
σμό 280.595,98 ευρώ».

Στα νέα έργα προτείνεται η «Βελτίωση εσωτερικής οδο-
ποιίας Χρυσοκελλαριάς, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ».
 
Βιβλίο για την ιστορία του κάστρου της Με-

θώνης, από τις εκδόσεις Καπόν, παρου-
σιάστηκε πριν λίγο καιρό στην Αθήνα

Συγγραφέας είναι ο Παναγιώτης Φουτάκης, που ζει από 
το 1985 μόνιμα στο Παρίσι, είναι διδάκτορας φιλοσοφίας 
στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης και συγγραφέας βιβλίων 
και άρθρων στα γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά, σχετικά με 
το κάστρο. Αποτελεί μελέτη επίμονης και πολυετούς ανα-
ζήτησης, που κάποιες φορές έπαιρνε, σύμφωνα με τον 
συγγραφέα του, την μορφή αστυνομικής έρευνας.

Πρόκειται για συγγραφικό και εκδοτικό άθλο μιας μονο-
γραφίας 485 σελίδων μεγάλου σχήματος, με 438 εικόνες 
και σχέδια. Η μακροχρόνια διαδρομή, ξεκινά με τον Όμηρο 
και καταλήγει στον 20ό αιώνα, με το βάρος, φυσικά, να 
πέφτει στην περίοδο της Ενετοκρατίας. 

«Ο συγγραφέας φωτίζει πλευρές της ιστορίας και της 
οχυρωματικής τεχνικής της οργάνωσης και της διοίκησης 
της μεσσηνιακής αυτής καστροπολιτείας, στηρίζοντας τα 
συμπεράσματά του στην μαρτυρία των 127 πηγών, στις 

112 απεικονίσεις του κάστρου, που φυλάσσονται στα αρ-
χεία της Βενετίας και του Παρισιού, στα νομίσματα, καθώς 
και στην μελέτη και ταυτοποίηση 27 θυρεών και 18 ενετι-
κών λιονταριών, που βρίσκονται ενσωματωμένα ως σήμε-
ρα στο κάστρο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο καθηγητής 
Πέτρος Θέμελης.

 Χαρακοπιαδίτικα           συν. από  σελ. 3 / from p. 3 

Public works
The Peloponnesian Authority will carry out three public 

works in our area;
Water reservoirs, to fight possible fires,
Arrangement of rain water and winter streams and
Improvement of the roads of Chrysocelaria.

One more history book of Methoni
‘Kapon’ publishers and the philosophy professor at the 

Sorbonne, Panagiotis Phoutakis brought out recently a 
new book on the history of Methoni. It took Phoutakis 10 
years of research to write it. It starts from Homeric times 
and reaches the 20th century. The archaeologist Petros 
Themelis praises the end result.
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Δεν υπάρχει οικόπεδο για τον Βιολογικό 

Καθαρισμό 
Άνθρακας ήτανε ο θησαυρός που αφορούσε την 

απόκτηση του κατάλληλου –λέγανε – κτήματος για την 
εγκατάσταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Κορώνης. Σε 
προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας μας και αρκετούς μή-
νες πριν, είχε εκφραστεί η ανησυχία ότι ίσως δεν θα γινότα-
νε τελικά η αγορά του χωραφιού από τον δήμο, διότι πολύ 
εκλώθετο το όλον θέμα. 

Το εν λόγω ακίνητο πουλήθηκε χωρίς κανένα πρόβλη-
μα σε συνδημότη μας και σε πολύ προσιτή τιμή μάλιστα. 
 Ο δήμος, για τυπικούς λόγους, έχασε εκείνο που αρκετό 
καιρό θεωρούσε σίγουρο και δεδομένο. τώρα πάμε γι’ άλλα 
σε ό,τι αφορά το οικόπεδο. 

Στις αρχές  του 2017, ο δήμος εισηγήθηκε να συμπερι-
ληφθεί ο οικισμός της Κορώνης στην κατηγορία Γ’ σε ό,τι 
αφορά τον Βιολογικό Καθαρισμό. Το αίτημα έγινε δεκτό και 
 δημοσιεύτηκε σε σχετικό ΦΕΚ, στο πρώτο εξάμηνο του 
2017. Με την ένταξη στην Γ΄ κατηγορία, η χώρα μας είναι 
υποχρεωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τουλάχι-
στον αρχίσει ή και περατώσει το έργο μέχρι το 2020. 
Οψόμεθα! 

Το Γυμνάσιο Λύκειο
Πάνω από δέκα χρόνια λιμνάζουνε  οι ενέργειες για την 

κατασκευή του σχολείου στην θέση «Σαράντου». Από 
έγκυρες πληροφορίες μας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο 
Παιδείας εγκρίνει και επιτρέπει την κατασκευή του νέου 

 σχολείου 2500τ.μ. κτίσματος, με δυνατότητα να έχει 100 
μαθητές στο Γυμνάσιο και άλλους 100 στο Λύκειο. 

Για να ξεπεραστούνε κάπως οι χρονοβόρες διαδικασίες 
που θα φανούνε στην πορεία, το Μανιατάκειο  Ίδρυμα θα 
βάλει γερά πλάτη, αναλαμβάνοντας τα έξοδα της μελέτης 
του έργου. 

No land for the installation of the sewage 
processing building 

The land on which the municipality intended to install 
the sewage-processing building has been sold and at a 
low price. The municipality taking too long to make up its 
mind and buy the land in the end lost it. Now they must 
start looking for land again.

In the beginning of 2017 the local authority asked to 
be included in the n3 zone with regard to the sewage 
system. The government accepted the request. However, 
being included in this category obliges the town to have 
finished the work by 2020. We are looking forward to the 
end result. 

Gymnasium and Lyceum
More than ten years has lasted the ‘marathon’ for the 

building of the aforesaid school at ‘Saradou’. We have 
been informed that after this eternity the Ministry of 
Education has granted building permission. 

To shorten the process, the Maniatakis Foundation 
shall take care of the planning expenses. 
Κατά πως φαίνεται, στράφι θα πάει η δωρεά του ομο-
γενούς για τον ηλεκτροφωτισμό του λιμενοβραχίονα. 

Καμία συντήρηση δεν έχει γίνει στις μεταλλικές κο-
λόνες με αποτέλεσμα να έχουν – ίσως – ανεπανόρθωτα 
διαβρωθεί.

Τραυματισμένα για πολύ καιρό παραμένουν τα  πα-
γκάκια στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου, όπως και οι φα-
νοστάτες απέναντί τους που ανάβει ο ένας από τους έξι.

Η ανακύκλωση δεν ήρθε ακόμα στον δικό μας κόσμο.

Στις γιορτές και τις επετείους οι τοπάρχοντες προσκα-
λούν τις μπάντες μουσικής κατά το δοκούν. 

Μικρά πράγματα που εύκολα διορθώνονται / Small things easy to correct
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Η ΔΕΗ και οι διακοπές ρεύματος
Έτσι και κάνει να βρέξει λιγάκι, η ΔΕΗ πιάνει και τα 

κάνει θάλασσα. Όσες φορές ο καιρός είναι βροχερός, το 
ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ αδυνατεί να τροφοδοτήσει με 
ρεύμα την περιοχή Κορώνης, Χαρακοπιού, Βασιλιτσίου και 
Χρυσοκελλαριάς. Πριν από την μεγάλη διακοπή του ρεύμα-
τος, αρκετές φορές, προηγούνται πολλές διακοπές στην 
παροχή του, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται κάποιες 
ηλεκτρικές συσκευές. Το τηλέφωνο, που θα έπρεπε να δί-
νει πληροφορίες για την βλάβη του δικτύου, συνήθως δεν 
απαντάει με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο σκοτάδι και 
όχι μόνο. Μερικές φορές και με ήπιες καιρικές συνθήκες, 
όπως π.χ. στις 18 και 19 του Μάρτη, υπήρξανε πολλές πο-
λύωρες και παρατεταμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. 

Μεταφορά του Αστυνομικού Τμήματος 
Στις αρχές 

του Μάρτη, 
το αστυνομι-
κό τμήμα 
της Κο-
ρώνης μετα-
φέρθηκε 
από το κτή-
ριο της πα-
ραλιακής, 
όπου στεγα-
ζότανε τις 
τελευταίες 
δεκαετίες.

 Το νέο κτήριο που εδρεύει τώρα το Α. Τ. είναι στην 
μέση της πλατείας του Άγιο- Δημήτρη και ακριβώς πάνω 
από το ζαχαροπλαστείο «Σάββας» το οποίο ευρίσκεται 
στην θέση του παλιού ζαχαροπλαστείου του «Γκανά». 

Οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής 

Στις 21, 22 και 23 του Μάρτη, μια αρκετά μεγάλη ομάδα, 
αποτελούμενη από φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Αρ-
χιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου, ήρθε στην Κορώνη για εκπαιδευτικούς λόγους. Οι νέοι 
αποτύπωσαν νεοκλασικά κτήρια που διατηρούνε ακόμα 
την παλιά θωριά τους. 

Έμφαση δόθηκε στο αρχοντικό «Ταρσούλη», για το 
οποίο οι τοπικές αρχές τις τελευταίες δεκαετίες μας έχουνε 
φλομώσει στα παραμύθια –για δήθεν επισκευή και διατή-
ρησή του.

Οβριές και σπαράγγια

Πολλές οβριές φυτρώσανε φέτος στους συνήθεις 
τόπους, ποταμιές, ρεματιές και όχι μόνο. Σε νόχτους και σε 
λογγωμένα μέρη, αλλά ακόμα και στις παρυφές των μονί-
μως ακαθάριστων αγροτικών δρόμων, υπάρχουνε πολλά 
τρυφερά και λαχταριστά άγρια σπαράγγια. 

Η φύση συνεχίζει και δίνει τα καλούδια της σε εκείνους 
που τα αναζητάνε. 

DEI and blackouts
As soon as we have bad weather the area of Koroni, 

Haracopeio, Vasilitsi and Chrysocelaria ceases to have 
electricity. Invariably before the big blackout we have 
many small ones which results in the damage to house 
appliances. Trying to get information about the blackout is 
impossible. We went through the experience once again 
on 18 and 19 March. 

Change of premises
The police station of Koroni has been moved. It no 

longer is to be found where it had been for the last 
decades, now it is in the middle of the square of St 
Dimitrios over the patisserie Savvas.

Students of Architecture 
On 21, 22 and 23 March a large group of students of 

architecture from Athens Polytechnic came to Koroni and 
documented the neo-classic buildings of interest. Of 
course, special attention was paid to the ‘Tarsoulis’ 
mansion over which the local authorities have told us such 
a number of idle tales. 

Asparagus and Bryony (ovries)  
This is the year of plenty with regard to asparagus and 

ovries, not only are they to be found on their usual 
ground, river banks, but everywhere from wild fields to the 
sides of country roads. Those who enjoy them have a 
feast. 
Το παρόν δελτίο συντάσσεται από τους αρθρογραφούντες ενυπογράφως, οι οποίοι εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τις 
προσωπικές τους απόψεις. Αποστέλλεται - διανέμεται δωρεάν. Οι καταχωρήσεις είναι δωρεάν. Email:  koroninews@gmail.com 




