
Η φωτιά στου Λαχάνου / The fire in Lachanou

 Παρά τον άνεμο, η φωτιά  στις 20 Μαΐου  δεν 
πήρε διαστάσεις διότι αφ’ ενός μεν τα κτήματα ήταν 
καθαρισμένα από τα ξερόχορτα και αφ’ ετέρου η 
επέμβαση του προσωπικού και των μέσων του Δή
μου ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Η παράκαμψη του Χαρακοπιoύ / The bypass of Harakopio 

Σύμφωνα λοιπόν με τις εξαγγελίες (βλ. την ανακοίνωση στη 
σελ. 2) του Περιφερειάρχη κ. Π. Νίκα, το έργο θα ξεκινήσει. 
Βέβαια, από τέτοιες ανακοινώσεις “μπουχτίσαμε” και καλάθια 
πια δεν κρατάμε, ούτε μεγάλα ούτε μικρά.

Άλλωστε γνωρίζουμε την ιστορία της παράκαμψης του Πετα
λιδίου, που πέραν της φαιδρότητας που πλέον προκαλεί, το 
μόνο που παραμένει είναι η επικινδυνότητα, η οποία, εκτός των 
άλλων, οφείλεται και στην μη σωστή σήμανση. 

Όπως μας ενημέρωσαν από τις τεχνικές υπηρεσίες της περι
φέρειας, η χάραξη της παράκαμψης θα είναι όπως απεικονίζεται 
ανωτέρω (μελέτη του 2006), ίσως με κάποιες διαφοροποιήσεις. 

Παρότι δεν συμμεριζόμαστε την αισιοδοξία του Περιφερειάρ
χη Πελοποννήσου και του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρε
σιών, ελπίζουμε να προχωρήσει το έργο.      

             Κ. Κυρκοριανός

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2021

Φιλόδοξο το φετινό πολυθεματικό Φεστιβάλ Κο
ρώνης, το οποίο ξεκινάει στις 5  Ιουνίου 2021 με την 1η 
συναυλία κλασικής μουσικής. Ακολουθεί, στις 8 Ιουνί
ου, συναυλία με δημοφιλή μουσική από όλο τον κόσμο.

Θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας (απο
στάσεις, αριθμός θεατών / ακροατών), όπως αυτοί 
αυτοί ορίζονται από τις αρχές.     

Σύντομα θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα  με 
email και δημοσίευση στην ιστοσελίδα koronifestival.gr
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According to the announcements of the Regional Gover
nor Mr. P. Nikas, the project will begin. Of course, we have 
had many such announcements and we are not holding our 
breath for anything to happen. 

We have learned from the story of the Petalidi bypass, 
which apart from the laughter it now causes, is still danger
ous, partly due to the irresponsible signage. 

Despite the winds, the fire did not spread, be
cause the estates were cleared of weeds, and the 
intervention of the staff and the Municipality was im
mediate and effective.                                       K.K.

This year the multithemed Koroni Festival is 
ambitious, starting on 5 & 8 June 2021 with the 1st 
concert of classical music, followed by a concert of 
popular music from all over the world. 

Observing all safety rules, especially distancing, 
and with a limited number of spectators / listeners 
as defined by the authorities. 

We will soon announce the program, by email 
and on the website koronifestival.gr                

     Alkyona quartet

Harakopio

Petriades

Παράκαμψη                                            Υφιστάμενη διαδρομή 
Bypass                                                    Existing route
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Καφαντάρης σε Πούπουζα για τον αστυνο
μικό της Χώρας και τα Τμήματα της Πυλίας 

Η άμεση κάλυψη της κενής (λόγω πολύμηνης άδειας) 
θέσης του δημοτικού αστυνομικού στη Δημοτική Κοινότη
τα Χώρας, καθώς και η ενίσχυση των Αστυνομικών Τμη
μάτων Πύλου και Κορώνης, απασχόλησαν τη συνάντηση 
του γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη με τον γενικό πε
ριφερειακό αστυνομικό διευθυντή Πελοποννήσου, ταξίαρ
χο Παναγιώτη Πούπουζα.

Από την πλευρά του ο ταξίαρχος Π. Πούπουζας δε
σμεύτηκε για την άμεση κάλυψη της θέσης στη Χώρα και 
για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων, έπειτα από 
επικοινωνία που θα έχει με τον διευθυντή Αστυνομίας 
Μεσσηνίας, ταξίαρχο Ηλία Αξιοτόπουλο.

                                                     "Ελευθερία", 12/3/21 

ΘΑΝΑΤΟΙ
1) Στις 27/01/2021 απεβίωσε ο Μιχαλόπουλος Κωνστα

ντίνος του Ιωάννη. Είχε γεννηθεί στην Φαλάνθη το 1930.
2) Στις 30/01/2021 απεβίωσε ο Σαρδέλης Νικόλαος του 

Παναγιώτη. Είχε γεννηθεί στην Υάμεια το 1932.
3) Στις 31/01/2021 απεβίωσε ο Βασιλόπουλος Θεόδω

ρος του Κωνσταντίνου. Είχε γεννηθεί στο Χαρακοπιό το 
1934. 

4) Στις 01/02/2021 απεβίωσε η Κράνια Αικατερίνη του 
Δημητρίου Λυμπέρη. Είχε γεννηθεί στο Χαρακοπιό το 
1929.

5) Στις 08/02/2021 απεβίωσε ο Τομαράς Σωτήριος του 
Κωνσταντίνου. Είχε γεννηθεί στο Βασιλίτσιον το 1933. 

6) Στις 09/02/2021 απεβίωσε στην Χρυσοκελλαριά Μεσ
σηνίας η Hoeksma Geertuida Maria του Wiliem. Είχε γεν
νηθεί στο Άμστερνταμ το 1953. 

7) Στις 13/02/2021 απεβίωσε ο Αργυρόπουλος Πανα
γιώτης του Ιωάννη. Είχε γεννηθεί στην Φαλάνθη το 1934.

8) Στις 07/03/2021 απεβίωσε η Σκριβάνου Καλλιόπη 
του Κωνσταντίνου   Μουρδουκούτα. Είχε γεννηθεί στην 
Υάμεια το 1931. 

9)  Στις 22/03/2021 απεβίωσε ο Βασιλόπουλος Σπυρί
δων του Κωνσταντίνου. Είχε γεννηθεί στην Χρυσοκελλαριά 
το 1926. 

10) Στις 28/03/2021 απεβίωσε ο Αγγελόπουλος Βασί
λειος του Θεοδώρου. Είχε γεννηθεί στο Βασιλίτσιον το 
1939. 

11) Στις 28/03/2021 απεβίωσε η Γαιτάνη Μαγδαλινή του 
Παντελή σύζυγος Κωνσταντίνου Γαιτάνη. Είχε γεννηθεί 
στον Βασιλίτσιον το 1931.

12) Στις 29/03/2021 απεβίωσε η Αργυροπούλου Φωτει
νή του Γεωργίου Γάλλου. Είχε γεννηθεί Φαλάνθη το 1924.

13) Στις 30/03/2021 απεβίωσε η Μαράντου Βασιλική 
του Δημητρίου σύζυγος Μάραντου Δημήτριου. Είχε γεννη
θεί στο Βασιλίτσιον το 1936. 

14) Στις 02/04/2021 απεβίωσε η Σιψά Κυριακούλα του 
Αναστασίου σύζυγος Σιψά Γεωργίου. Είχε γεννηθεί στο 
Βασιλίτσιον το 1953.

15) Στις  18/04/21 απεβίωσε ο Σκριβάνος Παναγιώτης 
του Ηλία. Είχε γεννηθεί στην Φαλάνθη το 1923.

16) Στις 04/05/2021 απεβίωσε ο Παπαμικρούλης 
Παναγιώτης του Ηλίας. Είχε γεννηθεί στο Χαρακοπιό το 
1943. 

17) Στις 11/05/2021 απεβίωσε η Μαράντου Μαρία του 
Βασιλείου. Είχε γεννηθεί στο Βασιλίτσι το 1939.

18) Στις 15/05/2021 απεβίωσε η Κωστολιά Γραμματική 
του Γεωργίου. Είχε γεννηθεί στο Καπλάνι 1924.

19) Στις  16/05/2021 απεβίωσε ο Ντόκολας Θεόδωρος 
του Δημητρίου. Είχε γεννηθεί στο Ζιζάνι το 1924.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το παρόν δελτίο συντάσσεται από τους αρθρογραφούντες ενυπογράφως. Οι συντάκτες εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο τις 
προσωπικές τους απόψεις. Αποστέλλεται  διανέμεται δωρεάν. Οι καταχωρήσεις είναι δωρεάν. Email: koroninews@gmail.com 

Ριζόμυλός  Κορώνη: Προχωρά χωριστά η 
μελέτη παράκαμψης του Χαρακοπιού 

Εντολή να προχωρήσει χωριστά η μελέτη της πα
ράκαμψης του Χαρακοπιού, στο πλαίσιο του έργου της 
βελτίωσης της εθνικής οδού Ριζόμυλος  Κορώνη, έδωσε 
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας

“Τα χρήματα υπάρχουν, αύριο Τρίτη (σ.σ. σήμερα) συ
ντάσσεται και υποβάλλεται το τεχνικό δελτίο που αφορά 
αποκλειστικά την εν λόγω παράκαμψη” σημείωσε ο περι
φερειάρχης εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί 
να γίνει γρήγορα, “όσο χρειάστηκε και για την παράκαμ
ψη της Γιάλοβας”, προσθέτοντας ωστόσο ότι για το 
υπόλοιπο του συγκεκριμένου δρόμου “υπάρχουν ζητήμα
τα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της Λογγάς”.         eleftheriaonline 18/05/21 

ΚορωΝέα: Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα 
φύλλα στην ιστοσελίδα www.morea.gr

Koroni News:You can see the previous issues 
on the website www.morea.gr

Covid19     Στην Μεσσηνία, συγκριτικά, πάμε καλά  
In Messinia we are doing well

Ημερήσια κρούσματα / Daily cases   Μάιος / May 2021               
         

       16     17     18     19      20       21      22          23       24    25     26      30
Ελλάδα / Greece  1.262 1.402   2.812    2.293   1.918   2.020   1.505        877    1.381    2.433   1.517      907
Αττική / Attica (ATH)     613      687    1.425    1.056      990       994       737        470       654    1.151      762       445
Θεσ/κη /Thessaloniki       84    134       245       189      142       158       141          90       101       225      163         92 
Μεσσηνία / Messinia              5        1           9           2          4           3           7            1           7         14          8           6

Strengthening the Police Stations 
The vacancy in the police station in Chora will be 

taken care of soon and the police stations of Pylos and 
Koroni will be strengthened, according to the 
Peloponissinian chief of Police.
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Γήπεδο  μπάσκετ  στο  Βασιλίτσι 

Η μητρόπολη Μεσσηνίας παραχώρησε, δωρεάν, οι
κόπεδο 2,6 στρεμμάτων για να δημιουργηθεί γήπεδο 
μπάσκετ στο Βασιλίτσι. Πρόκειται για χώρο ιδιοκτησίας του 
ναού του Αγ. Βασιλείου, όπου και σήμερα παίζουν τα παι
διά της περιοχής. Ο χώρος παραχωρήθηκε από την Μη
τρόπολη για 25 χρόνια στον δήμο Πύλου – Νέστορος και 
το δημοτικό συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, απο
δέχθηκε «την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του οικο
πεδικού χώρου ιδιοκτησίας ναού Αγίου Βασιλείου, (2.600 
τ.μ. περίπου) για 25 χρόνια, προκειμένου να κατασκευα
στεί γήπεδο μπάσκετ για την άθληση των νέων του Βασιλι
τσίου». 

Επίσης εξουσιοδότησε τον δήμαρχο «να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες και να υπογράψει 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο χρειαστεί για την εκπλήρω
ση του συγκεκριμένου σκοπού».  Την δωρεά αποδέχθηκε 
και το συμβούλιο της κοινότητας Βασιλιτσίου και με 
απόφασή του ευχαριστεί την μητρόπολη Μεσσηνίας για την 
παραχώρηση.

** Ο πρόεδρος και η γραμματέας του συλλόγου «Φανε
ρωμένη» από το Βασιλίτσι παρέδωσαν στην Κιβωτό του 
Κόσμου  340 κιλά τρόφιμα μακράς διάρκειας. Το Εκκλησια
στικό Συμβούλιο του ναού Αγ. Βασιλείου και ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος ευχαριστούν θερμά και δημόσια, για την πολύτι
μη βοήθειά τους, όσους ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια!

Χιόνισε και στο Ακριτοχώρι τον Φεβρουάριο
Μέχρι το 

Ακριτοχώρι 
(ή Γρίζι 
όπως το 
λένε οι πα
λαιότεροι) 
στα ορεινά 
της Φοινι
κούντας, στο 
Χαρακοπιό 
και τις γύρω 
περιοχές 

έκανε αισθητή την παρουσία του το φαινόμενο «Μήδεια» με 
τις χιονοπτώσεις. Την πρώτη ημέρα ένα ελαφρύ στρώμα 
χιονιού κάλυψε τις στέγες κάποιων σπιτιών στο Ακριτο
χώρι. «Είχαμε, ίσως και 20ετία, να δούμε λίγο χιόνι» έγραψε 
ο τακτικός αναγνώστης μας Ηλίας Τομαράς, που μας έστει
λε και την φωτογραφία. Νιφάδες χιονιού έδωσαν άλλο 
χρώμα στην καθημερινότητα και στο Χαρακοπιό. 

Το χιόνι δεν... ξέχασε ούτε και φέτος την Χρυσοκελλαριά, 
που λόγω υψομέτρου δέχεται πιο συχνά «λευκή επίθεση».

Καθίζηση στην Γραργαρού

Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι η πιο σοβαρή μέχρι 
στιγμής. Από την Κορώνη μέχρι τον Αγ Ανδρέα κομμάτια 
από το έδαφος υποχωρούν και βυθίζονται στην θάλασσα. 
Τελευταίο περιστατικό στην Γαργαρού όπου υπήρξε νέα 
κατολίσθηση, προκαλώντας ζημιές στον μαντρότοιχο και 
στην βρύση που είναι εκεί. Πριν 2 χρόνια ανάλογο περι
στατικό είχε παρατηρηθεί κοντά στην Αγ. Τριάδα. Και στις 
δύο περιπτώσεις, από σύμπτωση δεν υπήρξαν απώλειες 
ανθρώπων ή μηχανημάτων. 

Εκεί, το καλοκαίρι κάποιοι κάνουν μπάνιο, αφήνουν τα 
αυτοκίνητά τους κλπ. Θα μπορούσε να είσαι στο παραθα
λάσσιο χωράφι σου και να υποχωρήσει το έδαφος. 

Στην πλευρά προς Περούλια, υπάρχουν καταλύματα με 
έξοδο στην θάλασσα, πέργκολες και άλλες κατασκευές. 
Μπορεί να παίζει ένα παιδί, κάποιος να θαυμάζει το περι
βάλλον, να διαβάζει κλπ, και να υποχωρήσει το έδαφος και 
να τον σκεπάσει το χώμα. Αν ταξιδέψει κάποιος με πλωτό 
μέσο θα δει σε ποια σημεία έχει πέσει το χώμα. Προφα
νώς: το έδαφος «ρουφάει» υγρασία και νερό από την 
θάλασσα, γίνεται σφουγγάρι και υποχωρεί. Αυτή είναι μια 
απλοϊκή προσέγγιση. Μήπως πρέπει κάποιος φορέας να 
δραστηριοποιηθεί; Να κληθεί γεωλόγος ή άλλος ειδικός φο
ρέας; Για το θέμα η εφημερίδα είχε γράψει και στο τεύχος 
27 (Ιουλ – Αυγ. 2019).

BasketBall court in Vasilitsi
The Metropolis of Messinia allocated a piece of land, 

2,600m3, to the village for the creation of a basketball court 
for a period of 25 years. The village council and the mayor 
of our municipality thanked the Metropolis for the offer.

**The Association ‘Phaneromeny of Vasilitsi’ gathered to
gether and offered 340kg of non perishable food to the ‘Ark 
of the World’. 

Snow in Akritochori
‘Medea’, the name given to a bad weather spell this 

winter, brought snow to Akritochori. Nothing serious but, not 
having seen snow for 20 years, the village welcomed it. 

Landslide in Gargarou
This is not the first time that a landslide has taken place 

between Koroni and Agios Andreas, but it is the most seri
ous so far. The latest incident happened in Gargarou. There 
have not been any losses of life, only minor damage, but 
the likelihood of a serious accident cannot be ignored. If one 
travels by boat, one can clearly see the damage that has 
been done. Shouldn’t a geologist be called before we have 
more damage to property, and possibly human victims?

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

συν. στη σελ. 6 / cont. p. 6
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Νηρέας Καλαμάτας / Nireas Fishing Team 
Σύλλογος αγωνιστικής αλιείας Μεσσηνίας 

Competitive fishing association of Messinia
Ο Νηρέας Καλαμάτας δημιουργήθηκε το 2014 και το 

2018 έγινε επίσημος και αναγνωρισμένος σύλλογος. Στο δυ
ναμικό του απαριθμεί 42 ενεργά μέλη όλων των ηλικιών και 
των δυο φύλλων. 

Οι αθλητές του γνωρίζουν σημαντικές διακρίσεις και επι
τυχίες αγωνιζόμενοι σε ψαρευτικές τράπεζες σε όλη την Ελ
λάδα και στο εξωτερικό. 

Στόχος του συλλόγου είναι να φέρει σε επαφή με την φύ
ση και την θάλασσα νέα παιδιά αλλά και να δώσει μια διέξο
δο σε όλους τους ανθρώπους να αποφορτιστούν από άγχος 
της καθημερινότητας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο σύλλογος εκτός από 
αγώνες διοργανώνει πάρα πολλές ψαρευτικές εκδρομές σε 
όλη την Μεσσηνία και όχι μόνο. 

Τον Νηρέα μπορείτε να τον γνωρίσετε στο facebook 
(NireasKalamatas) ή επισκεπτόμενοι τα γραφεία του στο 
Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας. 

Φεστιβάλ Κορώνης / Koroni Festival 2021
Οι πρώτες συναυλίες  θα γίνουν  στο ξενοδοχείο 

Ζάγκα Μύλος το Σάββατο 5 και την Τρίτη 8 Ιουνίου
 Το κουαρτέτο “Alkyona”   Emma Purslow (Αγγλία, 

βιολί, βιόλα), Marike Kruup (Εσθονία, βιόλα), Raquel 
Lopez Bolivar (Ισπανία, βιολί), Jobine Siekman 
(Ολλανδία, τσέλο)  θα πλαισιώσουν και μουσικοί, μέλη 
του Φεστιβάλ, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή μας.

 
The first concerts will take place at the Zaga Milos 

Hotel on Saturday 5 and Tuesday 8 June 
The "Alkyona" quartet  Emma Purslow (England, 

violin, viola), Marike Kruup (Estonia, viola), Raquel Lopez 
Bolivar (Spain, violin), Jobine Siekman (Netherlands, 
cello)  will be joined by some local musicians who are 
members of the Festival.

Τώρα μπορείτε να αγοράζεται εισιτήρια και στο διαδίκτυο
Για πληροφορίες και ηλεκτρονικά εισιτήρια παρακαλούμε 

να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας. 
Επίσης εισιτήρια προπωλούνται στο κατάστημα 

ALDEBARAN στην Κορώνη. 

You may also by tickets online 
For information and tickets go to our website.

  Prepaid tickets availalable at Aldebaran shop, Koroni
Στις συναυλίες θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που 
επιβάλλουν οι αρχές λόγω του κορωνοϊού. 

The concerts will follow all the measures imposed by the 
authorities due to the coronavirus.

www.koronifestival.gr

Τηλεδιάσκεψη της Μεσσηνιακής Αμφικτιονί
ας για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση στις 15/4/2021

Από την ομιλία  χαιρετι
σμό του Δημήτρη Μανιατάκη 
στην τηλεδιάσκεψη.

Η Συμβουλευτική Επιτρο
πή σε συνεδρίαση του Μανια
τακείου Ιδρύματος, τον Μάιο 
του 2019, αποφάσισε το ΜΑ
ΝΙΑΤΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ να συμ
μετέχει ενεργά στις εκδηλώ 
σεις για τα 200 χρόνια της 
Επανάστασης με διαλέξεις και 
έρευνες που αφορούν στην 
επιχειρηματικότητα. 

Η επιλογή του θέματος δεν 
έγινε τυχαία. Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ένας από 
τους πρωταρχικούς παράγοντες στην διαδικασία οικονομι
κής ανάπτυξης μιας χώρας. 

Από τον Ιούνιο 2020 δημιουργήσαμε την Επιτροπή «Η 
Ελληνική Επιχειρηματικότητα ως Βασική Κινητήρια Δύνα
μη Της Επανάστασης του 1821» με τη συμμετοχή διακε
κριμένων επιχειρηματιών, ιστορικών, οικονομολόγων κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ αυτής της Επιτροπής είναι:
1. Να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο των επιχειρη

ματιών στην επιτυχημένη οργάνωση και διεξαγωγή της 
Επανάστασης.

2. Να διδαχθούμε από τον Πατριωτισμό και την εφευ
ρετικότητα των Ελλήνων Επιχειρηματιών να δημιουργηθεί 

μια ισχυρή Εθνική Οικονομία με σημαντικό Κοινωνικό Έρ
γο των Εθνικών και Μεγάλων Ευεργετών.

3. Να συμβάλλουμε στην Αναβάθμιση της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία ενός «Νέου 
Βιώσιμου Μοντέλου» για την Ελληνική Οικονομία.

Καλούμαστε όλοι να συμπορευθούμε και να δημιουρ
γήσουμε μια Νέα Οικονομία που θα ξεφύγει από τα έλη και 
τα αδιέξοδα της Παγκοσμιοποίησης.

Αξιοποιώντας τις εμπειρίες των Επαναστατών του 
1821 και των επιχειρηματιών της Ανεξάρτητης Ελλάδας 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες αλ
λά και «μεγάλες ευκαιρίες» με τη δύναμη μιας διεθνώς 
ανταγωνιστικής Ελληνικής Επιχειρηματικότητας.

Χρειάζεται συστράτευση για τον εκσυγχρονισμό του 
Ελληνικού Παραγωγικού Δυναμικού. Η Ελλάδα χρειάζεται 
ένα «νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο» και πολύ μεγάλες 
Επενδύσεις! 

Αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα των μελλοντικών γε
νεών Ελλήνων για Οικονομική Ανάπτυξη και Κοινωνική 
Ευημερία.

Teleconference of the Messingen Amphiction
The Advisory Committee of the Maniatakis Foundation 

decided that the Foundation would participate in the cele
brations of the 200 years of the Greek war of indepen
dence. The particular topic of the Foundation would be 
enterprising, since it is considered the moving force of the 
war of independence. 

The Committee wishes to highlight the importance of 
the businessmen in the successful organization of the war.



Ξεκινήσατε σε μικρή ηλικία τις σπουδές σας μαθαίνοντας 
πιάνο, φλάουτο, χορό και τραγούδι. Γιατί τελικά προτιμήσατε 
το τραγούδι;

Για μένα το τραγούδι είναι το πιό όμορφο μουσικό "όργα
νο", επειδή βρίσκεται μέσα στο σώμα και συνδέεται πολύ με 
την ψυχή και τα συναισθήματα. Η εκμάθηση του πιάνου και 
του χορού έχει συμβάλει φυσικά πολύ στην ικανότητά μου να 
εξασκώ το επάγγελμα μου σήμερα τόσο ευρέως.

Είστε μια διάσημη σοπράνο και έχετε τραγουδήσει στις 
μεγαλύτερες όπερες του κόσμου. Ποιος είναι ο αγαπημένος 
σας ρόλος και ποιος ο αγαπημένος συνθέτης;

Ο ρόλος της ζωής μου ήταν η LULU του Άλμπαν 
Μπεργκ, το οποίο τραγούδησα και στο Μέγαρο μουσικής 
στην Αθήνα για τα εγκαίνια της αίθουσας Τριάντη. Γενικά το 
γερμανικό ρεπερτόριο μου ταιριάζει καλύτερα, οπότε τώρα  
έρχεται πολύς Ρίχαρντ Στράους και σύντομα και οι πρώτοι 
ρόλοι του Βάγκνερ.

Είναι το ίδιο να παίζετε στην όπερα της Βιέννης, στο 
Μέγαρο μουσικής, στην Νέα Υόρκη και σε άλλες όπερες ανά 
τον κόσμο ή κάποια από αυτές έχει μια ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά σας;

Κάθε τόπος έχει την δική του μαγεία! Αυτό έχει πάντα να 
κάνει με την ενέργεια της πόλης και των ανθρώπων της. 
Πάντα αγαπούσα την Ελλάδα και έχει τη δική της θέση στην 
καρδιά μου.

Ποια είναι η σημαντικότερη παραγωγή που έχετε κάνει 
έως τώρα;

Δεν υπάρχει “μια”... Έχω κάνει πολλές υπέροχες παρα
γωγές και ιδιαίτερα η συνεργασία με ευαίσθητους μαέστρους 
και σκηνοθέτες είναι αυτό που είναι σημαντικό για μένα.

Για ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας κατοικήσατε στην 
Αθήνα και έχετε κτίσει ένα πολύ ωραίο σπίτι στην περιοχή 
της Κορώνης. Τι σας τράβηξε στην Ελλάδα;

Όταν ήμουν 15 χρονών ήρθα για πρώτη φορά στην Ελ
λάδα και αμέσως ερωτεύτηκα τη χώρα και τους ανθρώπους 
της. Και φυσικά και την κουζίνα!!! Η φύση εδώ, η θάλασσα 

και το κλίμα μου φέρνουν την μεγαλύτερη ευτυχία. Εδώ μπο
ρώ να χαλαρώσω και να βρω τον εαυτό μου.

 Και μου αρέσει το “γνήσιο” της ελληνικής επαρχίας. Η γη 
περιστρέφεται πιο αργά και η Έλληνες μπορούν να κάνουν 
ένα πράγμα καλύτερα από όλους τους άλλους: “παρέα” και 
να απολαμβάνουν την ζωή.

Η πολυετής παραμονή σας στην Ελλάδα σας έχει 
εμπλουτίσει, σίγουρα, με εμπειρίες. Ποια είναι η γνώμη σας 
για την μουσική κουλτούρα της χώρας και ποιες οι εμπειρίες 
σας από την συνεργασία σας με τους Έλληνες;

Η πρώτη μου 
εμπειρία στην Αθήνα 
ήταν υπέροχη. Οι 
Έλληνες διψάνε για 
πολιτισμό και το λα
τρεύουν όταν κάτι 
εκτελείται με καρδιά 
και ψυχή. Στα φεστι
βάλ στο Ναύπλιο και 
στο Μόλυβο η ανταλ
λαγή με τους 
ντόπιους είναι πάντα 
πολύ ανθρώπινη και 
ανοιχτή. 

Η Ελλάδα έχει το 
δικό της τρόπο αντι

μετώπισης της τέχνης, και αυτό είναι καλό, αλλά θα ήταν 
όφελος να κοιτάξει κανείς τα μεγάλα πρότυπα στην Ευρωπη 
και να εφαρμόσει τις προτάσεις από εκεί, ώστε η τέχνη στην 
Ελλάδα να μπορέσει να εμπλακεί σε ανώτερο επίπεδο.

Και κάτι προσωπικό για το τέλος: έχοντας μια λαμπρή 
καριέρα με μεγάλες διακρίσεις – μια παγκόσμια μούσα – και 
έχοντας, προφανώς, πετύχει τους επαγγελματικούς σας 
στόχους, τι θα χαρακτηρίζατε, σήμερα, ως πιο σημαντικό 
στην ζωή σας;

Αυτό είναι μια πολύ καλή και σημαντική ερώτηση: Νομί
ζω ότι “το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή” αλλάζει ξανά και 
ξανά με την πάροδο της ηλικίας. 

Προς το παρόν το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι 
να βρω μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής. 
Μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν είχα χρόνο να βρίσκομαι στο 
σπίτι μου, στην Ελλάδα για περισσότερο από 2 εβδομάδες… 
αυτό μπορεί να αλλάξει τώρα. 

Και όσο περίεργο και να ακούγεται: Αυτός ο ιός με βοήθη
σε πολύ και μου έδωσε ελεύθερο χρόνο, για να μπορω να 
ελέγξω όλες τις αξίες στη ζωή μου. Αυτό είναι πολύ σημαντι
κό για όλους μας, να χρησιμοποιούμε την κρίση ως ευκαιρία 
για αλλαγή. 

Το φως στην άκρη του τούνελ πάντα υπάρχει.
Κ. Κυρκοριανός

ΚορωΝέα / Koroni News
Συνέντευξη με την σοπράνο Marlis Petersen

Η Marlis Petersen περιοδεύει σε 
όλο τον κόσμο ως λυρική σοπράνο, 
από το 2003 με μεγάλη επιτυχία. 

Είναι βαθιά προσηλωμένη ερμη
νεύτρια στη σύγχρονη μουσική, τρα
γουδίστρια συναυλιών και εδώ και 
αρκετά χρόνια έχει αφιερωθεί στο εί
δος "Lied" με ιδιαίτερο πάθος. 

Για την ερμηνεία της στο ρόλο της 
Marietta (E.W. Korngold, Die tote Stadt) 

στην Κρατική Όπερα της Βαυαρίας, το 2020, της απονεμή
θηκε το βραβείο «Τραγουδίστρια της Χρονιάς» για τέταρτη 
φορά από το περιοδικό «opernwelt», ενώ για το CD 
«INNENWELT» κέρδισε το βραβείο «Opus Klassik 2020».

Αυτό που ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό βρίσκουν 
ιδιαίτερα μαγευτικό για την Marlis Petersen είναι η ικανότη
τά της να συνδυάζει μια φωνή σπάνιας κρυστάλλινης σαφή
νειας και φωτεινότητας με σκηνική παρουσία που της δίνει 
τη δυνατότητα να ταυτιστεί πλήρως με τους ρόλους της και 
να κάνει την μοίρα τους να φαίνεται αληθινή. 
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You started studying piano, flute, dance and singing 
at a young age. Why did you choose singing in the end?

For me, singing is the most beautiful musical "instru
ment", because it lies in the body and is very much con
nected with the soul and the sensations. 

Learning to play the piano and dance has of course 
contributed a lot to me being able to practice my profes
sion so extensively today.

You are a famous soprano and have sung in the 
greatest opera houses in the world. Which role did you 
like best and who is your favorite composer?

My life role was Alban Berg's LULU, which I also 
sang at Megaron Athens for the opening of the Trianti 
Hall. All in all, the German repertoire suits me best, so 
now there comes a lot of Richard Strauss and then soon 
the first Wagner roles.

Is it the same 
for you to play in 
the Vienna Op
era, the Athens 
Concert Hall, 
New York and 
other operas 
around the world, 
or has one of 
them captured a 
special place in 
your heart?

Every place 
has its own ma
gic! That always 
has a lot to do 
with the energy of 
the city and its 
people. I have al
ways loved 
Greece and it has 
its very own place 
in my heart.

You have lived a large part of your life in Athens and 
built a very nice house in the Koroni area. What drew you 
to Greece?

I came to Greece for the first time when I was 15 and 
immediately fell in love with the country and its people. 
And of course with the kitchen. The nature here, the sea 
and the climate give me the greatest happiness! I can re
lax here and come to myself. And I like the "original" 
here. The world turns more slowly and the Greeks can do 

one thing better than everyone else: "παρέα" (parea 
means company) and enjoy life.

Your long stay in Greece has certainly enriched you 
with experiences. What is your opinion of the country's 
musical culture and what is your experience of working 
together with Greeks?

My first experi
ence in Athens was 
wonderful. The 
Greeks are hungry 
for culture and love 
it when something 
is performed with 
heart and soul. At 
the festivals in 
Nafplio and Moly
vos, too, the ex
change with the 
local people is al
ways very human 
and open. 

Greece has its 
own way of dealing 
with art, which is 
good ... but it would 
be a benefit to look 

also at the great standards in Europe and implement 
suggestions from there so that art in Greece can get in
volved at the top level.

And finally, a personal question: You have a brilliant 
career with great awards. You are an international muse 
and you have obviously achieved your professional 
goals. What would you say is the most important thing in 
your life today?

This is a very good and important question: I think 
the “most important thing in life” changes again and 
again and goes hand in hand with advancing age. 

The most important thing for me at the moment is to 
find a healthy balance between work and private life. Un
til 2 years ago I hardly had time to be in my Greek house 
for more than 2 weeks ... that may now change! And as 
strange as it sounds: this virus helped me a lot and gave 
me free time so that I could check all the values in my 
life. 

It is very important for each of us to use the crisis as 
an opportunity for change.

The light at the end of the tunnel is always there!

     K. Kirkorianos

ΚορωΝέα / Koroni News
An intervew with the soprano Marlis Petersen

Marlis Petersen has been touring 
the world as a lyric soprano since 
2003 with great success. 

She is a deeply committed inter
preter of contemporary music, a con
cert singer and, for several years 
now, she has devoted herself to the 
genre "Lied" with particular passion. 

For her interpretation in the role of 
Marietta (E.W. Korngold, Die tote 

Stadt) at the Bavarian State Opera, in 2020, she was 
awarded “Singer of the Year” for the fourth time by the 
magazine “opernwelt” and for the CD “INNENWELT” she 
won the “Opus Klassik 2020” .

What the artistic world and audiences find so enchant
ing about Marlis Petersen is her ability to combine a voice 
of rare crystal clarity and brightness with an alert stage 
presence that enables her to completely identify with her 
roles and make their fates seem pure truth and instantan
eous reality.

6 February 2021
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Πολιτιστικός Σύλλογος  Βασιλιτσιωτών «Η Φανερώμενη» / Faneromeni association
15th voluntary blood donation (28 March)
Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Πολιτιστικού Συλλόγου Βα

σιλιτσιωτών «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» σε συνεργασία με την Κι
νητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Καλαμάτας πραγματοποίησε την 15η εθελοντική αιμοδοσία 
την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, στην αίθουσα του Συλλόγου 
στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Βασιλιτσίου.

Συγκεντρώθηκαν 60 μονάδες αίματος και 32 δείγματα 
από υποψήφιους δότες αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού 
των οστών.

Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας κ. 
Αντωνία Μαράντου για την προσπάθεια προσέλκυσης των 
εθελοντών αιμοδοτών.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν και 
όσους προσήλθαν αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν.

Ευχαριστούμε το τμήμα Αιμοδοσίας Καλαμάτας και τον Ιατρό Αιματολόγο κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη Διευθυντή της Μο
νάδας Μεσογειακής Αναιμίας (ΜΜΑ).                  Εκ του Δ.Σ.

Η Thordis Carow άλλαξε τόπο κατοικίας 
αλλά δεν ξεχνά την Κορώνη

Είναι ιδρυτι
κό μέλος και 
ήταν έξι χρόνια 
αντιπρόεδρος 
του Φεστιβάλ 
Τεχνών Κο
ρώνης, στο 
οποίο έδωσε 
την ψυχή της. 
Ήταν ακούρα
στη στην προε
τοιμασία των 
εκδηλώσεων 

δουλεύοντας σχεδόν κάθε μέρα. 
Το σπίτι της το είχε κάνει ωδείο αλλά και χώρο φιλοξε

νίας καλλιτεχνών. Η μεγάλη όμως υπηρεσία της είναι η 
σχεδόν δεκαετής προσφορά της ως δασκάλας φλάουτου.

Η διδασκαλία της χαρακτηρίζεται από την αγάπη της για 
την μουσική και την πολυετή της εμπειρία. Ετσι μπόρεσε να 
εμφυσήσει την αγάπη του φλάουτου όχι μόνο σε αμέτρητα 
παιδιά αλλά και σε ενήλικες  ένας ενθουσιασμός που συνε
χίζεται μέχρι σήμερα: περίπου 20 νέοι μαθητές φλάουτου και 
φλογέρας διδάσκονται αυτήν την περίοδο στην Κορώνη. 

Η Thordis ήταν πάντα στο πλευρό των μαθητών, μια 
πραγματική παιδαγωγός, παρά τις αντιξοότητες που αντι
μετώπισε.

 Στην υψηλής ποιότητας διδασκαλία της οφείλεται και 
το γεγονός, ότι μια από τις μαθήτριές της είναι βασικό 

μέλος γνωστών ορχηστρών.
Προσέφερε την εμπειρία της, τις ειδικές της γνώσεις και 

την δουλειά της ως δασκάλα φλάουτου στο Φεστιβάλ εντε
λώς δωρεάν. Μας έδειξε, όλα αυτά τα χρόνια, πως κίνητρο 
των πράξεών μας δεν πρέπει να είναι μόνο τα χρήματα, 
αλλά και η ικανοποίηση της προσφοράς, ειδικά στους 
νέους.  

Αγαπητή Thordis, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για 
την ανεκτίμητη προσφορά σου και την μακροχρόνια συ
νεργασία σου, η οποία συνεχίζεται έστω και από μακριά. 

Σου ευχόμαστε μια γεμάτη ζωή στο Μόναχο και ελπί
ζουμε ότι θα επισκέπτεσαι συχνά την Κορώνη, στην οποία 
με χαρά θα σε φιλοξενήσουμε.                                                 Susanne Renelt            

Thordis Carow has moved residence to Munich
She has been a founding member, Vice President of 

the Koroni Festival of Arts for six years, and has offered 
her soul to it. Tirelessly working for the preparations of the 
Festival events, she transformed her home into a music 
school as well as a welcome residence for many artists. 
However, her greatest contribution has been teaching the 
flute for almost ten years.

Her teaching was characterized by her love of music 
and her long time experience. She has been able to in
spire the love of flute playing, not only to her countless 
pupils but to adults as well; an enthusiasm that is very 
much alive today as 20 pupils are studying the flute and 
recorder in Koroni. She has always supported her stu
dents and proved to be a dedicated pedagogue despite 

the difficulties that she often encountered. 
As a result of her high standard of teaching  one of her 

students is a member of several well known orchestras 
today. Thordis has offered her knowledge and experience 
as a teacher completely free of charge, thus setting the 
invaluable example that the incentive for our acts does 
not need to be monetary, and that personal  satisfaction 
comes from offering freely, especially to the young.

Thordis, we would like to thank you for offering so ma
ny years of your priceless contribution and cooperation, 
which will now continue from afar. We wish you a life  full 
of satisfaction in Munich, happy in the knowledge that you 
have contributed so much to our Festival. We hope that 
you will visit Koroni as often as possible, and we will be 
happy to have you stay as our guest.
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Δραστηριότητες στο 
Χαρακοπιό

Στα παλιά γραφεία της κοινότητας Χαρακοπιού (πάνω 
από το ΚΕΠ) στην πλατεία, λειτουργεί πλέον βιβλιοθήκη. 
Κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία και έξοδα του δημοτικού 
συμβούλου Δ. Βρεττάκου. Όποιος θέλει μπορεί να προ
σφέρει να γεμίσουν τα ράφια.

** Την τελευταία στιγμή, μετά πολλές πιέσεις, πα
ρέμεινε ανοικτή η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου Χαρακο
πιού. Μέχρι και το διαδίκτυο επιστρατεύτηκε προκειμένου 
να ενημερωθούν οι συγχωριανοί και να εκδηλώσουν ενδια
φέρον. Η θητεία της ενοριακής επιτροπής έληξε από την 
περασμένη χρονιά και δεν υπήρχαν αντικαταστάτες.  

Για να παραμένει «ανοικτός» ο ναός και να λειτουργεί 
σαν ενορία και όχι σαν ξωκκλήσι, έπρεπε να υπάρχει, προς 
την Μητρόπολη, εισήγηση του ιερέα και συνοδευτική επι
στολή από 3 ή 4 άτομα που θα αναλάβουν καθήκοντα  
«επιτρόπου». Σε διαφορετική περίπτωση  ο ναός δεν θα 
λειτουργούσε κάθε Κυριακή, αλλά μία στο τόσο, μαζί με άλ
λα χωριά. 

Πριν μερικά χρόνια πάλι δεν υπήρχε ενδιαφέρον και 
χρειάστηκαν πολλά παρακάλια ώστε να βρεθούν άτομα 
που υπέγραψαν και γλυτώσαμε τα χειρότερα.  

Άνοιξε το αεροδρόμιο Καλαμάτας
Κατά την διάρκεια σύνταξης της εφημερίδας, πληροφο

ρίες έκαναν λόγο πως έχουν υποβληθεί προτάσεις πτήσε
ων, μέχρι τον Οκτώβριο από και προς Λονδίνο, Παρίσι, 
Μιλάνο, Βιέννη, Άμστερνταμ, Ζυρίχη, Αμβούργο, Φραν
κφούρτη, Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ και Μπρίστολ. Για 
Μόναχο και Ντίσελντορφ οι πτήσεις θα συνεχιστούν έως το 
τέλος Νοεμβρίου. Σε αυτές έχουν προστεθεί και δρομολόγια 
εσωτερικού π.χ. Θεσσαλονίκη. 

 Το μέχρι τώρα πρόγραμμα έναρξης αφίξεων:
Μάιος: Φρανκφούρτη 21, Ίνσμπρουκ 23, Μπέρμινχαμ 

23, Μάντσεστερ 6,  Λονδίνο (5 εταιρείες από 29 Μαΐου),  
Άμστερνταμ 31. 

Ιούνιος: Θεσσαλονίκη από Olympic Air καθημερινά (από 
1 Ιουνίου εκτός Κυριακής), Κατοβίτσε και Βαρσοβία Πολω
νίας 1, Στουτγάρδη και Αμβούργο Γερμανίας 4, Μπέργκαμο 
5, Παρίσι 6,  Λονδίνο 6, Μιλάνο 6, Βιέννη 8, Πράγα 8, Βου
κουρέστι 9, Βουδαπέστη 16 Ιουνίου.

Ιούλιος: Λιλ Γαλλίας 3 Ιουλίου, Γενεύη 4, Μπρίστολ 7, 
Τελ Αβίβ 31 Ιουλίου.

Με αφετηρία το αεροδρόμιο Καλαμάτας ξεκινούν σύ
ντομα οι διαδικασίες αξιοποίησης των 23 περιφερειακών 
αεροδρομίων της χώρας, θέμα συνδεδεμένο με την τουρι
στική ανάπτυξη. Σε πρώτη φάση δρομολογείται διαγωνι
σμός για την αναζήτηση συμβούλων.

 Ενδιαφέρον, κατά πληροφορίες, έχουν εκδηλώσει οι 
επιχειρηματίες Κωνσταντακόπουλος και Βασιλάκης. 

Αρμόδια επιτροπή του δήμου, με ψήφους 4 υπέρ και 
1 κατά, αποφάσισε να δοθεί άδεια λειτουργίας κινητής 
καντίνας στο Καλαμάκι Βασιλιτσίου. 

Στην εισήγηση αναφέρεται πως η περιοχή είναι ανα
πτυσσόμενη και θα εξυπηρετεί ντόπιους και ξένους παρα
θεριστές τους καλοκαιρινούς μήνες. Το μέλος που 
μειοψήφησε πρότεινε πως θα έπρεπε πρώτα ο δήμος Πύ
λου – Νέστορος  να διαμορφώσει τον χώρο και μετά να 
προβεί σε διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σ.Σ. Τελικά η δημοπρασία κρίθηκε άγονη.

*** Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου έκανε δεκτά 
προγράμματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο
ποννήσου Δυτ. Ελλάδος και Ιονίων νήσων αντιμετώπι
σης έκτακτων καταστάσεων. Αφορούν, με τις 
χαρακτηριστικές ονομασίες: «ΒΟΡΕΑΣ» χιονοπτώσεις, 
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» σεισμούς, «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» πλημμύρες και 
«ΙΟΛΑΟΣ» δασικές πυρκαγιές. 

 Από σχέδια άλλο τίποτα. Γιατί θυμίζουμε πως η Βορ. 
Αττική έμεινε έξι μέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από τα χιόνια 
τον Φεβρουάριο. Κι εκεί υπήρχαν σχέδια, που δεν δια
βάστηκαν ποτέ.  

Στα… σκοτεινά το κάστρο της Μεθώνης 
Την ημέρα που δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, σημεία σε 

όλο τον πλανήτη φωτίζονταν με τα χρώματα της γαλανόλευ
κης, το κάστρο της Μεθώνης παρέμεινε σκοτεινό.  Την 25η 
Μαρτίου, που γιορταζόταν η 200η επέτειος της κήρυξης της 
επανάστασης του 1821, φωταγωγήθηκαν πολλά εμβληματι
κά κτήρια σε χώρες και πόλεις προς τιμήν της Ελλάδας. 

Ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης καταγγέλλει ότι, 
παρά τις εκκλήσεις, «ουδείς ασχολήθηκε με την αποκα
τάσταση του φωτισμού εδώ και χρόνια αλλά όλοι φαίνεται 
ότι περιμένουν το «ξανθό γένος της ηλεκτρικής ενέργειας» 
να απελευθερώσει το κάστρο από τα «δεσμά του σκότους». 
Δεν κατάφεραν, αλλά κυρίως δεν προσπάθησαν, να φωτί
σουν ούτε καν την είσοδο και τους προμαχώνες … 

Έτσι τιμήθηκαν οι αγωνιστές του 1821 που το πολιορ
κούσαν επί χρόνια, έτσι τιμήθηκαν οι φυλακισμένοι στο 
Μπούρτζι οι οποίοι βασανίστηκαν μέχρι θανάτου, έτσι τιμή
θηκαν οι πρόγονοί μας οι οποίοι λίγους μήνες μετά την 
απελευθέρωση της πόλης το 1828 συγκέντρωσαν χρήματα 
με έρανο για να χτιστεί σχολείο.

Οι δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του δήμου Πύλου
Νέστορος (Πύλου, Χώρας και Χαρακοπιού) από 10 
Μαΐου δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής 
παιδιών, για το επόμενο σχολικό έτος 20212022. 

Δεκτά γίνονται παιδιά από 2,5 ετών (κατά την έναρξη 
της φοίτησης) έως και την εγγραφή τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. 

Για περισσότερες πληροφορίες Παιδικό Σταθμό Χαρακο
πιού: 2725041261 

Α.Χ.    

Activities in Harakopio
There is a library in Harakopio, at the office of the old 

community above the office of KEP in the square of the 
village. Those who wish can offer books to the library.

Electricity
In both Kalamata and Messini work is in progress and 

electricity cables are being put underground, the same 
will be done in Chora and Koroni.

Greek Plans 
The council of our municipality accepted the plans of 

the Peloponnesian and Western Greece Management 
Council for the confrontation of natural disasters, 
snowfalls, earthquakes, floods and fires. Greece is rich in 
plans. It is the realisation that presents a problem or two.

 Canteen at Kalamaki
This summer there will be a canteen at Kalamaki of 

Vasilitsi. This is a necessity for the people, Greeks and 
foreigners, who enjoy their holidays there. 

(από σ. 3 / cont. from p. 3)
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Είδες η ΔΕΗ;

Στις αρχές του Απριλίου συνεργεία της ΔΕΗ υπογειο
ποίησαν τον μετασχηματιστή και ηλεκτρικές γραμμές στην 
πλατεία του Μώλου. 

Οι παλαιοί μετασχηματιστές και η παλιά καλωδίωση για 
πολλά χρόνια δη
μιουργούσανε εστί
ες πυρκαγιάς και σε 
κάθε πρωτοχείμωνο 
υπήρχαν αναφλέξεις 
στην μικρή όμορφη 
αυτή πλατεία. 

Το μεγάλο ηλε
κτρικό φορτίο που 
έφερε η παλιά εγκα
τάσταση δεν θα 
απειλεί πια την 
ασφάλεια αλλά ίσως 
και την ίδια την ζωή 
των περίοικων και 
των εποχούμενων. 

Τοπικός τύπος
Σύμβαση με τον ανάδοχο για το νέο σχολικό 

συγκρότημα της Κορώνης 
Ενα ακόμα βήμα έγινε για το σημαντικό έργο ανέγερσης 

νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου  ΓΕΛ , στην 
εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στην Δ.Ε. Κορώνης, προ
ϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, για την υπογραφή της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου  Νέστορος 
ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή του σχεδίου απόφασης, 
σύμφωνα με το οποίο αποφασίζει ότι τα μέτρα που περι
γράφονται και τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν 
από τον ανάδοχο για την απόδειξη της αξιοπιστίας του κρί
νονται επαρκή.

Ανάδοχος του σημαντικού έργου που χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και τη ΣΑΤΑ, είναι η εται
ρεία “Στάθης Κοκκίνης Τεχνολογία 2020 Α.Ε.” με έκπτωση 
43,71%. Η προθεσμία υλοποίησής του είναι 12 μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.   (12/03/21)

Εγκριση μελετών για το σχέδιο πόλης Κορώνης 
Τα πρακτικά των διαγωνισμών και την κατακύρωση των 

συμβάσεων για τις μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης και 
αναθεώρησης του σχεδίου πόλης Κορώνης, εγκρίθηκαν  
στις 23 Φεβρουαρίου  με τηλεδιάσκεψη από την Οικονομι
κή Επιτροπή του Δήμου Πύλου  Νέστορος,  

 Κατασκευάζουν πεζοδρόμια στη Νέα Κορώνη 
Την κατασκευή πεζοδρομίων στη Νέα Κορώνη επέβλε

ψε τις προηγούμενες μέρες ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώρ
γος Αθανασόπουλος.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου, οι 
εργασίες προβλέπουν τη διαμόρφωση πεζοδρομίων σε 
συνολική επιφάνεια 650 τ.μ. και στοχεύουν να διευκολύ
νουν την προσβασιμότητα, “καθιστώντας τον οικισμό πιο 
ασφαλή και πιο φιλικό για τους κατοίκους και τους επι
σκέπτες”.  (17/02/21)

                                                   eleftheriaonline 

Το κιόσκι στο Μοναστήρι
Ένα καλαίσθητο και ταιριαστό στο περιβάλλον κιόσκι  

αντικατέστησε το παλιό και προβληματικό. 

DEI Progress
In the beginning of April employees of AEH buried the 

transformer and the electricity cables in the square of the 
pier. The old transformer and the cables had been a 
possible source of fire for a very long time. One problem 
is solved for good at long last. 

The kiosk in the Monastery 
An elegant and environmentally friendly kiosk has 

replaced the old and problematic one. 

ΣΣκκέέτταα,,  έέττσσιι  όόππωωςς  εείίννααιι                                                                                           γράφει ο Νίκος Σαρέλλας

The new school of Koroni
The municipality signed the contract with the company 

that will build the new compound which will house the 
gymnasium and the lycee of Koroni. 

The construction should be ready within a twelve
month period. Let us hope that this will be done.

Pavements in Nea Koroni
The construction of pavements in Nea Koroni will be 

supervised by the mayor of Messini. “Pavements will 
make the village safer and more friendly for the 
inhabitants and their visitors”, stated the official 
announcement.
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Το παραμύθι της ανακύκλωσης

Λίγο πολύ οι δημότες καταβάλλουν την προσπάθειά 
τους για την διαλογή των απορριμμάτων. Οι περισσότεροι 
μπλε κάδοι της ανακύκλωσης από ότι φαίνεται συγκε
ντρώνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και από εκεί υποτίθεται 
ότι ο όγκος αυτός προωθείται, αναλόγως, για τα περαι
τέρω. 

Το απορριμματοφόρο όμως του δήμου όπου περνάει τις 
τακτές μέρες δεν κάνει διακρίσεις και έτσι μέσα στην ίδια 
την “βαρέλα αντάμα βρίσκονται ο κολιός και η σαρδέλα”. 

Ο ίδιος ο φορέας, ο δήμος δηλαδή, που είναι ο κατά κύ
ριο λόγο υπεύθυνος για την καθαριότητα, ούτε και που 
νοιάζεται για την ανακύκλωση, έτσι η όποια προσπάθεια 
γίνεται από τους δημότες  και όλους σχεδόν τους αλλοδα
πούς που μένουμε στην περιοχή, ακυρώνεται και πάει 
στράφι, από την ίδια την δημοτική αρχή. 

Με τέτοιες πρακτικές ο δήμος τορπιλίζει εκείνο που θα 
έπρεπε να προωθεί και η υποκριτική ύπαρξη των μπλε 
κάδων δεν ξεγελά κανέναν, πόσο μάλλον τους χιλιάδες 
τουρίστες που προέρχονται από την Ευρώπη κυρίως. 

Τελικά και σε άλλους δήμους της χώρας και ιδίως με 
τουριστικό ενδιαφέρον το ίδιο παραμύθι παίζεται; 

Ευελπιστώ να είναι ο τόπος τούτος από τις λίγες «μαύ
ρες» εξαιρέσεις.   

Το χρώμα ομορφαίνει 

Ο γνωστός Βαλκάνιος συμπαθής καλλιτέχνης έβαλε τις 
δημιουργικές του πινελιές σε όλο το στηθαίο του λιμενο
βραχίονα. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι θετικές και λίγο χρώμα στην 
μουντάδα ξανοίγει προς το καλό την διάθεση. 

Τα καΐκια

Αρχές του Μάη και τα καΐκια καλά συγυρισμένα και 
μερακλίδικα είναι έτοιμα να πέσουνε στην θάλασσα. 

Καλές ψαριές! 

 Προσλήψεις
Ο δήμος προσέλαβε για τις ανάγκες του τεχνίτες (με ει

δικότητα μαραγκού, υδραυλικού, σιδερά, ελαιοχρωματιστή 
κλπ) με επτάμηνη σύμβαση εργασίας. 

Αγροτικοί δρόμοι
Έχει γίνει βαρετό και πάει στα όρια της ξεφτίλας η 

απραξία του δήμου σε ότι αφορά την συντήρηση τουλάχι
στον στους αγροτικούς δρόμους. Στην περιοχή μας την τε
λευταία διετία δεν έχει γίνει καμία εργασία συντήρησης 
ούτε καν βούλωμα στις λούμπες, με λίγα κυβικά μέτρα τρα
γάνας.

Έτσι όπως διαχειρίζεται το θέμα ο δήμος, πριν η θητεία 
των τωρινών δημαρχούντων τελειώσει, πολλοί αγροτικοί 
δρόμοι θα έχουν γίνει άβατοι· και όμως δεν ιδρώνει το αφτί 
τους.

Βιολογικός
Δυστυχώς το αιώνιο πρόβλημα του βιολογικού βρίσκε

ται στο σημείο ότι δεν έχουμε βιολογικό καθαρισμό στην 
Κορώνη. 

Τα όσα λέγονται και όσα ακούγονται πού και πού, δεν 
αλλάζουν την κατάσταση. 

ΣΣκκέέτταα,,  έέττσσιι  όόππωωςς  εείίννααιι                                                                                           γράφει ο Νίκος Σαρέλλας

Fishing boats
It is the beginning of May and the fishing boats have 

been freshly painted and ready for fishing. We wish them 
a good fishing season.

Sewage Processing
Unfortunately, Koroni still lacks a sewage processing 

factory, a very serious drawback in its development.

Colours make life beautiful
The wellknown Balkan artist placed his work on the 

sea wall of the pier and gave colour to the misery we are 
going through. 

Employment 
The municipality has employed technicians for various 

tasks on a sevenmonth contract.

Country Roads
It is boring talking about the condition of the country 

roads in our area. The municipality does not care even to 
do basic repairs to them. We fear that by the end of their 
time in office there will be no roads to talk of as they will 
be impassable.


