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Αυτά που δεν έγιναν στην Κορώνη

Φεστιβάλ Κορώνης
Koroni Festival 2019
Σάββατο 6 & Δευτέρα 8 Ιουλίου
Στην Ελεήστρια / At Eleistria 21:30 hrs

ʺPerm Ensembleʺ Russian String Quartet

Ο ερχόμενος

Ο απερχόμενος

Είναι νωρίς ακόμα και δεν γνωρίζουμε κατά πώς θα κουλαντρί
σει η νέα δημοτική αρχή τα θέματα που αφορούν την Κορώνη και
την ευρύτερη περιοχή του πρώην δήμου,
Άπ΄ ότι φαίνεται στο νέο Δ.Σ. δεν έχει εκλεγεί με τον συνδιασμό
του Π. Καρβέλα κανένας σύμβουλος πού υποτίθεται ότι θα γνώριζε
τα τοπικά προβλήματα, χωρίς αυτό βέβαια να αποκλείει μια καλή
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών από το όποιο σχήμα θα
έχει η η δημοτική αρχή.
Σαν έντυπο που αρκετά χρόνια ασχολούμαστε με τα τοπικά
θέματα σε όλες μας τις εκδόσεις προβάλαμε με την ίδια επιμονή
και σθένος τα προβλήματα με τα οποία καμιά δημοτική αρχή δεν
καταπιάστηκε και πάνω σε αυτά τα προβλήματα σπεκουλάρανε
όλοι αρκετές δεκαετίες τώρα.
Για την κατασκευή του βιολογικού η πρόοδος είναι μηδενική.
Για την μεταφορά του Γυμνασίου –Λυκείου από την ομαλή
στου Σαράντου, μηδενική.
Για την αναστήλωσηανάπλασηαξιοποίηση του αρχοντικού
Ταρσούλη, που έχει γίνει ερείπιο, μηδενική και εδώ.
Για την όποια κατασκευή ενός έστω υποτυπώδους αλιευτικού
καταφυγίου μηδέν (Σ.Σ ο αλιευτικός στόλος της Κορώνης είναι ο
πλέον αξιόλογος της Μεσσηνίας).
Αυτά είναι τα βασικότερα και παραμελημένα προβλήματα που
κανείς δεν ασχολήθηκε, χωρίς να παραβλέψουμε και άλλα όπως
π.χ η διαχείριση της καθημερινότητας, η διαφάνεια σε μικροπρομή
θειες, μικροέργα, μικροσυντηρήσεις κ.λ.π.
"Η Κορώνη και τις δύο Κυριακές των τοπικών εκλογών είπε εμ
φατικά και ηχηρά όχι στο παλιό, όχι σε αυτούς που μας γράφουνε
χρόνια τώρα στα παλαιότερα των υποδημάτων του". Οψόμεθα.
Ν. Σαρέλλας

2 συναυλίες – 2 διαφορετικά προγράμματα
2 concerts – 2 different programmes
Ekaterina Romanova & Vadim Teifikov (violin)
Gregory Chekmarev (viola), Liudmila Romanova (cello)

Saturday 6 July  Classical Music Evening
J. S. Bach, G. F. Händel, Ivan E. Khandoshkin,
B. Bartok, Antonin Dvorak, W. A. Mozart, G. Puccini
Rodion K. Shchedrin and others...

Monday 8 July  Popular Music for Strings
Fritz Kreisler, Goran Bregovic, C. Chaplin, Jordan
Grigg, Franz Lehar, George Gershwin, C. Debussy
J. Strauss, A. Dvorak, P. I. Tchaikovsky
Traditional Italian & Greek songs and more...
Εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα Αλντεμπαράν
Tickets available at Aldebaran shop, Koroni

www.koronifestival.gr

Του Αγιαννιού του Ριγανά

What is to be done?
The new local authority will take office on 1st September.
Since we have been concerned and written about the
problems of our area for some years now, we would like to
inform the new authority of the important projects which have
been turned into stagnant water due to the indifference of those
who should have dealt with them long ago.
Sewage;
The renovation of the Tarsoulis mansion;
The transfer of the gymnasium and lyceum to the new place;
The construction of a safe haven for the fishing fleet of Koroni.
We hope that we shall not be disappointed once again.

Όπως κάθε χρόνο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Κορώνης γιόρτασε τον Αγιάννη τον Ριγανά και τον
Κλήδονα στον Μόλο, με φόντο το επιβλητικό
κάστρο.
Το γλέντι κράτησε καλά με τις καθιερωμένες
φωτιές, την ριγανάδα που ετοίμασαν τα μέλη του
συλλόγου, τα ποτά και στο τέλος με τους χορούς.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ

1) Την 252019, στην κατοικία της στην Κορώνη, απεβί
ωσε η Μούργου Διονυσία χήρα Διονυσίου, το γένος Γεωργί
ου Τελεμέ, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ.
Βασιλιτσίου Κορώνης το έτος 1924.
2) Της 652019, στην Γλυφάδα Αττικής, απεβίωσε ο Κυ
ριάκος Κωστολιάς του Ευαγγέλου, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεν
νηθεί στην Τ.Κ. Καπλανίου Κορώνης το έτος 1944.
3) Την 952019, στην κατοικία του στο Χαροκοπιό Κο
ρώνης, απεβίωσεν ο Σταύρος Βασιλόπουλος του Πανα
γιώτη, συντ/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί το έτος 1936 στην Τ.Κ.
Χρυσ/ριάς Κορώνης.
4) Την 1452019, στην κατοικία της στην Τ.Κ. Βασιλιτσί
ου Κορώνης, απεβίωσε η Κράνια Ευσταθία, το γένος Παύ
λου Χριστόπουλου, συντ/χος Δημοσίου. Είχε γεννηθεί στην
Τ.Κ. Βασιλιτσίου το έτος 1920.
5)Την 1552019, στην κατοικία του στην Τ.Κ. Κόμπων
Κορώνης, απεβίωσε ο Γαλανόπουλος Παναγιώτης του Δη
μητρίου, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί το έτος 1927 στην Τ.Κ.
Κόμπων Κορώνης.
6) Την 1552019, στην κατοικία του στην Καλαμάτα –
Μεσσηνίας, απεβίωσε ο Αθανασάς Γεώργιος του Δοινυσίου,
συντ/χος ΙΚΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ. Χρυσ/ριάς Κορώνης
το έτος 1922.
7) Την 2752019,στην κατοικία της στην Τ.Κ. Υάμειας
Κορώνης, απεβίωσε η Μουρδουκούτα Ασπασία, το γένος
Γεωργίου Σαρδέλη, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην
Υάμεια το έτος 1931.
8) Την 2752019, στην κατοικία της στην Καλαμάτα –
Μεσσηνίας, απεβίωσε η Γούλα Αγγελική συζ. Ανδρέα, το
γένος Ανδροβιτσανέα Βασιλείου, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεννη
θεί το έτος 1939, στον Άγιο Νίκωνα Δυτικής Μάνης.
9)Την 01062019, στην κατοικία της στην Πάτρα, απεβί
ωσε η Σπάλα Χριστίνα του Λεωνίδα, συν/χος Δημοσίου. Είχε
γεννηθεί στον Άγιο Ισίδωρο Χαρακοπιού το έτος 1926.
10) Την 04062019, στην κατοικία της στον Βύρωνα Ατ
τικής, απεβίωσε η Μάρθα Λαμπροπούλου, το γένος Κράνια
Παύλου, συντ/χος ΟΓΑ. Είχε γεννηθεί στην Τ.Κ. Βασιλιτσίου
Κορώνης το έτος 1928.

Εκλογές στον Δήμο Μεσσήνης:

Ο Γιώργος Αθανασόπουλος (ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ)
έλαβε 10.012 ψήφους, και εξελέγη δήμαρχος από την
πρώτη Κυριακή με ποσοστό 51,57%.
Δημοτική ενότητα Αίπειας
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1 ) URSU LOREDANA του GHEORGHE
2 ) ΒΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3 ) ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
1 ) ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2 ) ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
3 ) ΤΕΡΖΗΡΙΣΒΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4 ) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤ.
5 ) ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 29

24
12
12
547
309
282
272

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ κίνηση πολιτών ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
1 ) ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣ.
451
2 ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. του ΝΙΚ.
293
3 ) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
209
4 ) ΚΑΣΙΜΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
95
5 ) ΓΟΥΡΝΑ ΠΟΥΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
26
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11)Την 05062019, στην κατοικία της στην Καλαμάτα –
Μεσσηνίας, απεβίωσε η Μαρία Κουλουριάνου, το γένος
Αθανασίου Μιχαλακοπούλου, συντ/χος ΟΑΕΕ. Είχε γεννηθεί
στην Καλαμάτα ο έτος 1942.

ΓΑΜΟΙ
1) Την 11052019, στο Ι.Π.Παναγίας Ελεηστρίας Κο
ρώνης, τέλεσαν τους γάμους τους ο Γκολώνης Απόστολος
του Ιωάννη, Στρατιωτικός, κάτοικος Μυκόνου και η Μίχου
Μαρία του Θεοδώρου, κάτοικος Μυκόνου, Λογίστρια.
2) Την 11052019, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης,
τέλεσαν πολιτικό γάμο ο Μαθιόπουλος Χρήστος του Πανα
γιώτη, ΄Ανεργος, κάτοικος Κορώνης, και η Γιαλελλή Μαρία
του Νικολάου, Ελεύθερη Επαγγελματίας, κάτοικος Κορώνης.

Ο Κωστάκης ο “τηλεγραφητής”
Με καθυστέρηση δημοσιεύ
ουμε την φωτογραφία του
Κων/νου Τρουπή, του Κω
στάκη του τηλεγραφητή
όπως ήταν γνωστός σε
όλους τους Κορωναίους.
Έφυγε πλήρης ημερών,
τον Γενάρη, στα 86 του
χρόνια.

Ο "δικός" μας Χρήστος
Στις 14052019 έφυγε ο
φίλος και συνεργάτης μας
Χρήστος Αρβανίτης του Παν.
(Μούγιας).
Είχε γεννηθεί στην Κο
ρώνη στις 711933
Ηταν η προσωποποίηση
του ήθους και της ακεραιό
τητας με μεγάλο έργο για την
Κορώνη. Θα επανέλθομε
στο επόμενο φύλλο.
Καλό σου ταξίδι
Κ.Κ.
Επανεκκίνηση για το Δήμο Μεσσήνης
1 ) ΛΑΧΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
2 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. του ΔΗΜΟΥ 7
3 ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4

Πήραν τις περισσότερες ψήφους στις τοπικές
κοινότητες στην Αίπεια
Λογγά
Χράνοι
Νέα Κορώνη
Ανδριανή
Μηλίτσα

Παπανδρέου Θεόδωρος
Κουράκλη Ελένη
Αρώνης Ανδρέας
Γκαϊδόγιαννης Παναγιώτης
Κουτσαντώνης Αθανάσιος

__________________________________

Πέραν των εκλογών
Ανομβρία στην Αίπεια
Δύο ολόκληρους μήνες δεν έβρεξε. Οι επιπτώσεις έχουν
αρχίσει να γίνονται αισθητές.

Η φετινή σοδειά λαδιού
Μεγάλη η ανθοφορία στην περιοχή της Αίπειας αλλά,
δυστυχώς, ο καρπός δεν “έδεσε”. Αμφίβολη και φέτος η
Φώτης Πετρόπουλος
παραγωγή λαδιού.

Απρ. Μαϊ. Ιουν. / Apr May June 2019
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Χαρακοπιαδίτικα και άλλα / Harakopio and more

Αντ. Χαζάπης / Antonis Chazapis

Άλλαξε όψη το κοιμητήριο στο Xαρακοπιό

χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τελικά, και οι δύο ανασύρθηκαν

Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που είχαν προκληθεί στο
κοιμητήριο του Χαροκοπιού από το περασμένο φθινόπω
ρο. Τότε είχαν «ξηλωθεί» πεύκα, τα οποία έγειραν και μαζί
σήκωσαν και τσιμεντένιους διαδρόμους. Με την ευκαιρία, η
ενοριακή επιτροπή, με τη συνδρομή κατοίκων, πραγματο
ποίησε κάποιες αλλαγές και μέσα και έξω από το κοιμητή
ριο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια άλλαξε η μορφή του
χώρου.
Αλλαγές και στον μικρό ναό του Αγ. Νικολάου του Νέου,
στην περιοχή Αρμενιοί, στο δρόμο προς Αγ. Τριάδα (φωτο
γραφία). Όταν αρχές Μαΐου γιόρταζε ο ναός, ο εφημέριος
του Χαροκοπιού είπε, κατά την θεία λειτουργία, πως έχουν
γίνει πολλές και αξιόλογες εργασίες υποστήριξης του ναού.
«Χάρις στην προσπάθεια και τη συμβολή κάποιων κατοί
κων, τους οποίους δεν χρειάζεται να ονοματίσουμε, «γιατί
και οι ίδιοι δεν το θέλουν και δεν πρέπει».
Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνουν εργα
σίες μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας (ανάλογα με τη
συνδρομή των κατοίκων της περιοχής) και σε άλλα ξωκλή
σια.

χωρίς τις αισθήσεις τους από το νερό».
Δεν έγινε εδώ. Στην περιοχή μας. Συνέβη στην Αχαΐα.
Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της καλοκαιρινής πε
ριόδου, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Γι αυτό χρειάζε
ται ιδιαίτερη προσοχή. Επιβάλλεται να μην πέφτουμε στη
θάλασσα με το στομάχι γεμάτο από φαγητό και οινόπνευ
μα. Κουρασμένοι, επίσης δεν κολυμπάμε. Στην παρέα μας
κάποιος να γνωρίζει το τηλέφωνο του Λιμενικού Σταθμού
και του Αστυνομικού Τμήματος ή του γιατρού στο κέντρο
υγείας. Βουτιές, αστεία κλπ, να αποφεύγονται, ιδιαίτερα
από τους μεγαλύτερους. Όλα αυτά ήταν για μια άλλη επο
χή. Προσοχή λοιπόν. Και δεν υπάρχουν και ναυαγο
σώστες.

Προσοχή όταν κάνεις μπάνιο στη θάλασσα
Ζέστανε ο καιρός, άρχισαν τα μπάνια στη θάλασσα και
μαζί δημιουργήθηκε κατάλογος πνιγμών. «Τραγωδία με
δύο ανθρώπους νεκρούς από πνιγμό την Τρίτη στην
Πάτρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο νε
κροί ήταν ηλικίας 80 και 67 ετών .Κατά τις ίδιες πληροφορί
ες, ο ένας από τους δύο φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του
καθώς κολυμπούσε και ο άλλος έσπευσε να τον σώσει,

The appearance of the cemetery of
Haracopio has been improved
The damage at the cemetery, the result of bad
weather, has been repaired by volunteers from the village.
Saint Nicolas’ little chapel in Armeniy has also undergone
improvement “thanks to the efforts and financial help of
some parishioners” the priest said, without naming them.

Avoid mistakes when swimming
A few weeks ago two people drowned at Patra, one of
them trying to save the drowning fellow. The accident can
easily be repeated here too, so don’t swim with a full
stomach, tired or having drunk alcohol. It is also helpful to
have the phone number of the port authority or police.

The members of ‘Phaneromeny’, the cultural
association of Vasilitsis, who had painting lessons in the
Winter, exhibit their work at Pandozopoulios School in
Kalamata.

Έκθεση δημιουργών των μαθητών του Κέντρου
Επαγγελ
ματικής Κα
τάρτισης της
Π.Ε. Μεσσηνί
ας πραγματο
ποιήθηκε στην
Καλαμάτα, στο
Δημοτικό
Πνευματικό
Κέντρο  Πα
νταζοπούλειος
Λαϊκή Σχολή.
Συμμετείχαν με δημιουργίες τους και μέλη του Πολιτι
στικού Συλλόγου Βασιλιτσίου «Η Φανερωμένη», αφού αρ
κετές κυρίες – μέλη (όπως αυτές στην αναμνηστική
φωτογραφία με τον πρόεδρο) μετείχαν όλο τον χειμώνα
στο πρόγραμμα ζωγραφικής που υλοποιεί ο σύλλογος για
τα μέλη του, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΠΕ Μεσσηνίας.

Πήραν τις περισσότερες ψήφους στις
τοπικές κοινότητες
Ακριτοχώρι:
Βασιλίτσι:
Βουνάρια:
Καπλάνι:
Κόμποι:
Κορώνη:
Υάμεια:
Φαλάνθη:
Χαρακοπιό:
Χρυσοκελαριά

Ευάγγελος Τσώνης
Στυλ.Νίκος Τομαροπανάγος
Ανδρέας Χρυσικόπουλος
Θεοδ. Τσόκας
Γ. Χάικος
Θοδωρής Γεωργούλος
Ι. Σαρδελής
Κων. Κυριόπουλος
Γιώργος Τσώνης
Αναστ. Βασιλόπουλος

(68)
(155)
(81)
(99)
(41)
(214)
(53)
(168)
(201)
(101)
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Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών στον
Δήμο Πύλου  Νέστορος

Οι πρώτοι των τριών παρατάξεων
Πελαγία ΛευτάκηΑρβανίτη, Δημήτρης Σιψάς και
Παναγιώτης Μπλάνας
Με την παράταξη «ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ» του δημάρ
χου Παναγιώτη Καρβέλα εκλέγονται 9 σύμβουλοι: Μι
χάλης Καραβίδας (Παπαφλέσσα), Μιχάλης Ρομπάκης,
Ελένη Μιχελή (Μεθώνη), Τάσος Χρονόπουλος (Χιλιο
χώρια), Δημήτρης Σιψάς, Διονύσης Αγγελόπουλος (Κο
ρώνη), Δημήτρης Γαϊτάνης (Νέστορος), Θεόδωρος
Χαραμάρας, Θεόδωρος Βουγιούκας (Πύλου).
Με την παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» του Δημήτρη
Καφαντάρη εκλέγονται 10 σύμβουλοι: Νίκος Βαγγάλης
(Παπαφλέσσα), Ευσταθία Σπυροπούλου (Χιλιοχώρια),
Πελαγία ΛευτάκηΑρβανίτη, Αγγελος Μπίζος, Νίκος Κων
σταντόπουλος (Κορώνη), Δημήτρης Καφαντάρης, Νίκος
Γιαννακόπουλος, Γιώργος Μπαχούμας(Νέστορος), Γιάν
νης Σαρδέλης και Περικλής Κοντογιάννης (Πύλου).
Με την παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ  ΑΝΕΞΑΡ
ΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ» του
Ηλία Κανάκη εκλέγονται 5 σύμβουλοι: Παναγιώτης Μιχα
ήλ (Μεθώνη), Παναγιώτης Μπλάνας (Κορώνη), Νίκος Γα
ρατζιώτης (Νέστορος), Ηλίας Κανάκης και Αργύρης
Καστόρας (Πύλος).
Από την «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ» εκλέγεται στην ενότητα
Νέστορος ο επικεφαλής Δημήτρης Βρεττάκος και στην
Πύλο ο Γιάννης Καστόρας.
Από τη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ»
εκλέγεται στα Χιλοχώρια η επικεφαλής Σοφία Αποστολοπούλου.
ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
Κορώνη
1 ) ΛΕΥΤΑΚΗΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΔΙΟΝΥΣ. 693
2 ) ΜΠΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
474
3 ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τ. ΠΑΝΤΕΛΗ 313
4 ) ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
283
5 ) ΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
270
6 ) ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
221
7 ) ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
166
8 ) ΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
162
9 ) ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ
133
Μεθώνη
10 ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
208
11 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΠΑΝΑΓ. 159
12 ) ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
143
13 ) ΛΟΝΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κορώνη
1 ) ΜΠΛΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
244
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2 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ 212
3 ) ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
206
4 ) ΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
131
5 ) ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 130
6 ) ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. του ΝΙΚΟΛ.
85
7 ) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
74
8 ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
60
9 ) ΖΕΪΜΠΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
30
Μεθώνη
10 ) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ.
206
11 ) ΜΠΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
195
12 ) ΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
191
13 ) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 34
14 ) ΚΑΤΣΙΡΕΑΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡ.του ΙΩΑΝ. 14
ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ
Κορώνη
1 ) ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 154
2 ) ΥΠΟΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
73
3 ) ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
53
4 ) ΖΟΥΖΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
39
5 ) ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
32
6 ) ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
28
7 ) ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13
8 ) ΓΑΛΛΟΥ ΦΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
9 ) ΓΑΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10 ) ΝΙΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μεθώνη
65
13
13

ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ
1 ) ΣΙΨΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2 ) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΝΙΚ.
3 ) ΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ
4 ) ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5 ) ΖΑΦΕΙΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6 ) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7 ) ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8 ) ΚΑΛΟΜΑΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9 ) ΑΡΒΑΝΙΤΗΤΟΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΝΙΚ.

Κορώνη
376
358
350
250
250
249
222
197
101

Μεθώνη
10 ) ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓ. 448
11 ) ΜΙΧΕΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΡΑΚΛΗ
212
12 ) ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ
195
13 ) ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
189
14 ) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Κορώνη
1 ) ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 50
2 ) ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
49
3 ) ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 28
4 ) ΓΑΛΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25
5 ) ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25
6 ) ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ
6
Μεθώνη
7 ) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
8 ) ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
9 ) ΤΟΜΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
13
10 ) ΣΟΦΑΚΗ ΤΑΣΙΑ (ΣΑΣΑ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
8
11 ) ΚΙΣΟΓΛΟΥΣΚΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΘΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3

Απρ. Μαϊ. Ιουν. / Apr May June 2019

ΚορωΝέα / Koroni News

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2019
Επόμενες συναυλίες / Next concerts

Πέμπτη / Thursday 11 & Παρασκευή / Friday 12 Ιουλίου / July
At Zaga Mylos Hotel / Στο ξενοδοχείο Ζάγκα Μύλος 21:30
2 concerts – 2 different programmes
With the 20member Greek choir of Geneva and the
accompaniment of accordion, percussion, lute, bagpipe,
kaval* and clarinet.
On July 12, additional soloists and the ensembles of the
Koroni Festival will participate.
*The kaval is a flute traditionally played throughout
Armenia, the Balkans and Turkey.
2 συναυλίες – 2 διαφορετικά προγράμματα
Με την 20μελή Ελληνική χορωδία της Γενεύης συνο
δευόμενη με ακορντεόν, κρουστά, λάουτο, γκάιντα, καβάλι*
και κλαρινέτο.
Στις 12 Ιουλίου θα συμμετάσχουν επιπλέον σολίστες και
τα μουσικά σύνολα του Φεστιβάλ Κορώνης.
Διευθύνει η Άννα Κώτη / Conductor Anna Koti
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Κυριακή / Sunday 21 July 21:300
Βραδιά Τζαζ / Jazz Night
Καψαμπέλης Παναγιώτης (κιθάρα), Αρβανίτης Αντώνης
(κοντραμπάσο), Μελετέας Ραφαήλ (πιάνο)
Kapsabelis Panagiotis (guitar), Arvanitis Antonis (double
bass), Meleteas Rafail (piano)

Πέμπτη / Thursday 25 Ιουλίου / July
Στην Ελεήστρια / At Eleistria
Ρεσιτάλ πιάνου του Γιάννη Σύμκο
Piano recital by Yiannis Shymko

Πέμπτη / Thursday 1 Αυγούστου / August
Στην Ελεήστρια / At Eleistria
From Bach, Purcell and Vivaldi to ….
Βραδιά μουσικής μπαρόκ / Baroque Music Evening
Αναστάσης Δημητριάδης / Anastase Demetriades
(recorder), Friedemann Sarnau (violin, viola), Catherine
Sarnau (violin), Ισαβέλλα Χατζηιωάννου / Isabella
Chatziioannou (violin), Samira Eisenbach (cello)
Κ.Κ.

Νέα φουρνιά μικρών μουσικών / New batch of small musicians

Από πέντε έως εννέα ετών, παιδιά του γκρουπ με τις
φλογέρες συνεχίζουν τα μαθήματά τους. Κάποια παιδιά,
μεγαλώνοντας, θα παραμείνουν στις φλογέρες, άλλα θα
αλλάξουν μουσικά όργανα.
Ευχαριστούμε τους Ολλανδούς φίλους και μέλη του

Φεστιβάλ καθώς και την μπάντα του σωματείου, οι οποίοι
εντυπωσίασαν με την δεξιοτεχνία τους τους μικρούς
μαθητές.
Την επιμέλεια της ομάδας έχει το μέλος του σωματείου
Ρενέλτ Σουζάννε.
Κ.Κυρκοριανός

The recorder group continue their lessons for five to
nine year olds. When some children grow up they will
remain with their recorders, others will change to other
musical instruments.

We thank our Dutch friends and members of the
Festival as well as the band of the Association that
skillfully encouraged the youngsters.
The group has been coached by Suzanne Renelt.

Καινούργιο χασάπικο στην Περικλή Ράλλη

Ευχόμαστε στον Γιώργο Τσιριγώτη καλές
δουλειές.
There is a new butcher’s shop on Pericli
Ralli Road. We wish the owner good fortune.

Η εγκατάσταση WiFi σε δη
μόσιους χώρους και κτήρια θα εί
ναι από τις πρώτες προτεραιότητες
που θα απασχολήσουν το νέο δη
μοτικό συμβούλιο.
Ο δήμος Μεσσήνης έχει και πα
ρέχει δωρεάν διαδίκτυο σε όλο το πα
ραλιακό μέτωπο (μέχρι τον Αγ.
Ανδρέα) σε εκατοντάδες μόνιμους κα
τοίκους και παραθεριστές.
Επειδή η περιοχή στερείται από
WiFi όχι μόνο η Κορώνη καθώς και
άλλες περιοχές  σύμφωνα με πληροφορίες  το θέμα τέθηκε ήδη και
προβληματίζει τη νέα ηγεσία του δήμου. Αναζητούνται λύσεις αφού η
οπτική ίνα έχει εγκατασταθεί εδώ και μήνες.
Α.Χ.
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Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta εντοπίστηκαν στην Κορώνη,
από τους εθελοντές του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ,
την 19η και 20η Ιουνίου.
Δυστυχώς, η πρώτη βρέθηκε θηρευμένη από άγρια
ζώα, η δεύτερη, όμως, προστατεύτηκε επιτυχώς. Η ωοτο
κία ξεκίνησε επίσημα και στην Κορώνη!
Ο Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε το πρόγραμμά του στην περιοχή από
το 1995 με σκοπό την προστασία των φωλιών, την κατα
γραφή απειλών και την συλλογή επιστημονικών δεδο
μένων.
Η παραλία Ζάγκα – Μεμί περιλαμβάνεται στην περιοχή
Natura 2000 «Θαλάσσια περιοχή νότιας Μεσσηνίας»
(GR2550010) και είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλο
ντική και επιστημονική σημασία για την επιβίωση του εί
δους. Κάθε χρόνο 50 φωλιές, περίπου, καταγράφονται και
προστατεύονται από τους εθελοντές του συλλόγου ΑΡΧΕ
ΛΩΝ.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε αυτόν τον αρχαίο επισκέπτη,
βεβαιωθείτε ότι τα έπιπλα θαλάσσης δεν παραμένουν στην
παραλία κατά την διάρκεια της νύχτας, ζητήστε από τους
επιχειρηματίες να απομακρύνουν τις ξαπλώστρες στο πί
σω μέρος της παραλίας μετά την δύση του ηλίου.
Σβήνετε τα φώτα που βλέπουν στην παραλία ωοτοκίας.
Μην απομακρύνετε τα ειδικά πλέγματα και τις ταμπέλες

First nests in Koroni

The first nests of the sea turtle Caretta caretta were
found in Koroni by ARCHELON’s volunteers on 19th and
20th of June. Unfortunately, the very first was found
predated by wild animals, the second was protected
successfully. The nesting season has officially begun in
Koroni!
ARCHELON – The Sea Turtle Society of Greece,
began its project in Koroni back in 1995, and since then,
every year, monitors daily the nesting beaches Zaga
Memi in order to protect these beautiful creatures, their
nests and habitats as well as to collect scientific data.
The nesting area ZagaMemi is included in the Natura
2000 site with GR2550010 code, site name “THALASSIA
PERIOCHI NOTIAS MESSINIAS” and is an area with a

Ο Διονύσης Ράλλης του Κωνσταντίνου
κατέβηκε, για πρώτη
φορά, υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος
στην Κορώνη με την
παράταξη του
Δημήτρη Βρεττάκου.
Μια σεμνή παρουσία,
δεν εξελέγη για λίγες
ψήφους, γράφοντας
παρακαταθήκη για το
μέλλον.
Τηρουμένων των
αναλογιών – δηλαδή
των ποσοστών που
πήραν οι παρατάξεις 
είχε, ίσως, την
καλύτερη επίδοση από όλους. Ευχόμαστε να είναι παρών
στο μέλλον, προσφέροντας τις υπηρεσίες του, όπως ο
πατέρας του παλαιότερα.
Κ.Κ.

σήμανσης από τις φωλιές.
Μην ακουμπάτε τα χελωνάκια, είναι άκρως σημαντικό
να φτάσουν στην θάλασσα μόνα τους. Μην ανάβετε φωτιές
στην παραλία και αποφύγετε την χρήση τροχοφόρων στην
παραλία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτεί
τε τον ενημερωτικό σταθμό του συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ, που
βρίσκεται μπροστά από το Δημαρχείο της Κορώνης.
Πληροφορίες: Γαλήνη Σαμλίδου, Υπεύθυνη Πρoγράμ
ματος Νότιας Πελοποννήσου – τηλ.: 6951009785
highly environmental and scientific importance for the
survival of the species. Every year, 50 nests on average
are recorded and protected by ARCHELON.
If you want to help this ancient visitor, make sure that
your beach is free from beach furniture, ask your host to
stack their sunbeds during the night. Switch off or cover
bright lights which are visible from the nesting beach.
Don't move nest signs or protective cages above the
nests. Don't touch the hatchlings. It is important that they
find on their own their way to the sea. Don't light fires at
night on the nesting beaches and avoid using vehicles on
the beach. For more information, you can visit
ARCHELON’s information Kiosk located in front of
Koroni’s Town Hall.
Information: Galini Samlidou, Project Officer of South
Peloponnese – phone number: +30 6951009785

Γεια μας! / Yiamas! / Cheers!

Η μικρή και όμορφη κάβα γιόρτασε και φιλικοί, όπως
πάντα, οι ιδιοκτήτες κερνούσαν τους διερχόμενους, την
προπαραμονή του Αγίου Πνεύματος.

The beverage cellar celebrated, and the friendly
owners offered drinks to everybody to try.
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Σ κ έ τα , έ τσ ι ό π ως ε ί να ι
Οι ανεξάρτητοι πλειοψήφισαν στο τοπικό
συμβούλιο της Κορώνης
Για το τοπικό συμβούλιο της Κορώνης στις εκλογές της
26ης Μαίου, θέσανε υποψηφιότητα δύο παρατάξεις: η μία
ως «Ανεξάρτητη κίνηση» με τους:
1) Γιαλελλή Νικ. του Δ.
2) Τσιρολιά Χριστίνα του Παύλου
3) Σταμάτη Ειρήνη του Νικ.
4) Φωτεινάκη Τάσο του Κων.
5) Αργυρόπουλο Γεώργ. του Θ.
Η άλλη υποστηριζόμενη από την «Δύναμη ελπίδας» του
Δημ. Καφαντάρη με τους:
1) Γεωργούλο Θεόδ. του Κων.
2) Μπαλάση Νικ. του Παν.
3) Στελάκη Παντελή του Φωτ.
4) Κίκκου Αν. του Ιωάν.
5) Ρούβαλη Παρασκευή (Εύη).
Οι πέντε εκλεγέντες (οι τρείς πρώτοι από τους ανεξάρ
τητους και οι δύο από την δύναμη ελπίδας) θα συνε
δριάσουν και θα εκλέξουν τον πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου, ο οποίος θα έχει και λόγο στο ΔΣ του δήμου
σε ό,τι αφορά τα τοπικά θέματα.

γράφει ο Νίκος Σαρέλλας

The independent candidates for the
majority of the local council
At the local elections on 26th May we had two rival
parties, the independent citizens and those supported by
the present mayor. Winners were the independent
citizens, with three of them in the new council, and the
other two members of the rival party.
«ωρών ή ολίγων ημερών» και η εκτίμηση είναι ότι μέσα
στον Ιούνιο θα γίνει.
Το έργο είναι ζωτικής σημασίας και δεν πάει άλλο, η
θάλασσα εκτός από την δυσωδία που αποπνέει τα καλο
καίρια, είναι πια νεκρή στην περιοχή του μουράγιου. Οι δη
μότες του τόπου ας βγάλουνε τα συμπεράσματά τους από
τα λεγόμενα του δημάρχου και τις ενέργειες μιας 9ετίας
πάνω στο σοβαρό θέμα που μας αφορά. Και, δυστυχώς,
δεν είναι το μόνο.

Επικίνδυνη σήμανση

Ο Βιολογικός μόνο στα λόγια τα μεγάλα
Στα 9 χρόνια της Καλλικρατικής δημαρχίας, ο αιώνιος
βιολογικός καθαρισμός της Κορώνης βρίσκεται ακόμα στο
απόλυτο μηδέν. Στις 21 του Μάρτη ο δήμαρχος Δημ. Κα
φαντάρης μας είπε ότι τότε ήτανε θέμα «ολίγων ωρών» η
αγορά απο τον Δήμο του κατάλληλου χώρου για την επε
ξεργασία των λυμάτων, οι λίγες ώρες μετά γίνανε «λίγες
ημέρες».
Στις 11 Ιουνίου, τρείς μήνες μετά την αναγγελία της σύ
ντομης αγοράς, σε νεώτερη επικοινωνία με τον δήμαρχο
Δημ. Καφαντάρη ξαναπληροφορηθήκαμε τα ίδια πράγματα
για μία φορά ακόμα: ότι δηλαδή η αγορά είναι υπόθεση

Κάποιοι φωστήρες ορίσανε με σήμανση πάρκινγκ
στου Μεμί, πάνω στον δρόμο και ακριβώς πάνω σε
στροφή με άλλον δρόμο.
Η τεχνική διεύθυνση του νομού που είναι υπεύθυνη
κωφεύει εδώ και ένα μήνα περίπου παρ' όλο που έχει
ενημερωθεί εγγράφως.

Υπερπροσφορά “κρουαζιέρων”!

Aυξητικές τάσεις φαίνεται πως έχει ο αριθμός των
τουριστών στην περιοχή μας. Ευοίωνες, ευχόμεθα, και τις
προοπτικές για τις θαλάσσιες περιηγήσεις, που δελεάζουν
με τις εναλλακτικές τους προτάσεις.
Κ.Κ.

Excess of “cruises”
So far this summer the number of tourists in our area
has increased. There are also good prospects from the
sea cruises that bring more visitors.

AreionSail
Skippered sailing trips
Daytrips and trips with
overnight stay(s) in Greece.
Active sailing is also
possible!
00 30 694 750 3593
00 (0) 6 51 933898

Albatros II
Kapouleas cruises
πληρ. 00 30
6945 984618
6980 745314
info:
6982 816398
albatros2mes@gmail.com
Χαρτί & Μολύβι, Κορώνη 27250 22720
xartimolyvi@otenet.gr

George Troupis
Μαγικές θαλασ
σινές περιπέτειες
και ψάρεμα
Fishing and Dreaming private tourism
Koroni Messinias
tel: 00 30 698 750 8199 / georgethesee@gmail.com
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Καθαρή η αλλαγή στα δημοτικά πράγματα
Σπατσάραμε με τις εκλογές και οι τοπικοί και περιφε
ρειακοί άρχοντες, εκλεγμένοι ή μη, καταλαγιάσανε και αυ
τοί. Στον δήμο μας, στον Πυλονέστορα, έγινε αλλαγή στα
δημοτικά δρώμενα. Οι δύο υποψήφιοι που μονομαχήσανε
στον δεύτερο γύρο για τον δημαρχιακό θώκο, στις δύο (2)
Ιουνίου, καθώς καθαρά φαίνεται, λάβανε και το ανάλογο
ποσοστό, που φέρνει τον ανεξάρτητο εκλεγμένο νέο δή
μαρχο Παν. Καρβέλα πρώτον με 60% περίπου στην επι
κράτεια ολόκληρου του δήμου (62% στην Κορώνη), και με
το υπόλοιπο ποσοστό του 40% τον πρώην δήμαρχο Δημ.
Καφαντάρη που στηριζότανε επίσημα από την ΝΔ και δυ
νατά από τον Αντ. Σαμαρά.
Την Δευτέρα στις 3 Ιουνίου, με ξεκαθαρισμένο πια το τε
λικό αποτέλεσμα, ο νέος δήμαρχος και το επιτελείο του πε
ράσανε και ευχαριστήσανε τους ψηφοφόρους, δικούς τους
και μη, στην Κορώνη.
Δεν έκανε το ίδιο, όμως, ο αποχωρών δήμαρχος Δημ.
Καφαντάρης και οι συνεργάτες του, που αφού δεν κερδίσα
νε τις εκλογές, δεν δείξανε τον πολιτικό τους πολιτισμό και
δεν χαιρετίσανε ούτε τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους
και δεν φανήκανε πουθενά. Η αλλαγή παραλαβήπαράδο
ση θα γίνει την 1η του Σεπτέμβρη.

Δεν νοιάζονται για τα ΑΜΕΑ

πιβατηγό παραμένει δεμένο στον μώλο. Οι ανευθυνο
υπεύθυνοι που κουμαντάρουν τα λιμεναρχεία, που υποτί
θεται ότι εποπτεύουν τα της θαλάσσης, χαραμίζουνε την
καλύτερη και ασφαλέστερη θέση στον λιμενοβραχίονα για
να σαπίζει εκεί, μόνιμα δεμένο και λεηλατημένο, το σαπάκι,
που όπως φαίνεται θα εξελιχθεί σε ναυάγιο εκεί μπροστά
στα μάτια μας.
Για το ίδιο θέμα έχουμε ξανααναφερθεί, αλλά το αυτί
των αρμοδίων δεν ιδρώνει.

Change in local elections
The ratrace of the local elections is over and things
have changed. In the second round Panaiotis Carvelas
received 60% of the vote and will be the next mayor of
the municipality (he received 62% of the Koroni vote)
while the current mayor Dimitris Kaladaris received 40%,
despite the fact that he was officially supported by New
Democracy and the exprime minister Adonis Samaras.
On 3rd June the new mayor and his staff came to
Koroni and thanked all the voters, including those that did
not vote for them. The beaten mayor did not do the same,
he did not appear all.

They don’t care about people in need of help
Καλός είναι ο περίπατος και καλά είναι τα παγκάκια που
έχει βάλει ο πολιτιστικός σύλλογος στο Ταμπακαριό και στα
ριζά του κάστρου, εκεί στον ωραίο καινούργιο χώρο που
δημιουργήθηκε για την στήριξη του κάστρου.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή, παρόλο που εδώ και
χρόνια τώρα το γνωρίζει, δεν έχει κάνει κάτι για να είναι ο
όμορφος αυτό χώρος προσιτός και για ΑΜΕΑ. Με πείσμα
επέμενε – και επιμένει ακόμα και τώρα που έχει πάρει την
άγουσα – να μην φτιάχνει, με μηδαμινά έξοδα, μια ράμπα
εκεί που είναι μόνο σκαλάκια.
Έτσι, ηλικιωμένοι και ανήμποροι συνάνθρωποί μας δεν
έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν το γραφικό αυτό
μέρος.

Δεν ιδρώνει το αυτί τους
Πάνω από τρία χρόνια τώρα, το πλωτό σαπάκι λαθρε

Benches have been placed at intervals along
Tabacario – the beautiful walk that has been created in
front of the part of the wall of the castle facing the sea –
for walkers to have a rest and admire the sea or the
castle as they wish. For elderly people or those with a
disability this wonderful part of Koroni is inacessable
because there is no ramp that would enable them to use
it. The outgoing local council could not provide the most
elementary of services.

They don’t give a damn
For more than two years now, in the heart of the
harbour in the most secure position, the boat that carried
illegal immigrants is rotting, plundered, and soon it will
turn into a wreck in front of our very eyes. Yet those
responsible to deal with the problem don’t give a damn.

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

