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Koroni News
ΚορωΝέα

Το Δ.Σ. του 
Φεστιβάλ 
Τεχνών 

Κορώνης 
ευχαριστεί τα 

μέλη, τους φίλους 
και όλους όσοι το 

στήριξαν τη χρονιά 
που πέρασε.

Εύχεται σε 
όλους καλές γιορ

τές και ευτυχι
σμένος ο 

καινούργιος 
χρόνος.

Ατελείωτοι δρόμοι / Unfinished roads
Μελέτη για διάνοιξη δρόμων στην περιοχή “Ζάγκα” Κο

ρώνης (σελ. 2)         
Ο δρόμος Ριζόμυλος  Κορώνη (σελ. 1 & 7)
43 εκ. ευρώ για 7,3 χιλιόμετρα σε… X χρόνια 

Από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στην Τρίπολη για τα 48 
έργα της Μεσσηνίας την 1η θέση στα οδικά έργα κατέχει η επαρ
χιακή οδός Ριζόμυλος  Κορώνη. Αρχικά παραπλανήθηκα, είδα 
και τον μεγάλο προϋπολογισμό 43 εκ. ευρώ και πίστεψα πως 
πρόκειται για νέα σημαντική παρέμβαση στον προβληματικό αλ
λά μείζονος σημασίας δρόμο προς την Κορώνη και τη ΝΑ Πυλία.

Όμως, αφορά το έργο  παράδειγμα προς αποφυγή στο τμήμα 
Τζάνε  Καλαμάκι, που ξεκίνησε το 2014, με σκοπό να ολοκληρω
θεί στο τέλος 2015, στα όρια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, της 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά  8 χρόνια μετά 
κανείς δεν ξέρει πότε θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

                                                                                         (συν. σελ. 7)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΣΤΡΙΑ"

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρου
σία σας την κοπή της πίτας, την Κυριακή 29 Ια
νουαρίου 2023, στις 10:30 το πρωί, προσοχή 
φέτος στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, 

   Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2

Επίσης, φέτος, στο μουσείο ο συμπατριώτης  
μας πατήρ Θεοχάρης θα ευλογήσει τους άρτους 
και θα γίνει η προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ 
‘’ΡΕΣΑΛΤΟ’’.

Περισσότερες  πληροφορίες στη σελ. 4
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 ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Καλή 
Χρονιά 

 Happy New  
Year

Τhe road Rizomilos  Koroni  (p. 1 & 7)

 Study for roads widening in the "Zaga" beach (p. 2)  

Koroni Arts Festival
The Koroni Arts Festival would like to thank 

all the members, friends of the festival and those 
who supported us during this past year.

We wish you a Happy New Year

Μπορείτε να δείτε τα προηγούμενα φύλλα στο: 
You can see the previous sheets at:

  www.morea.gr

Παραλία Ζάγκα   Παράκαμψη Τζάνε  Καλαμάκι
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1) Στις 20.10.2022 απεβίωσε η Τσιμικλή Βασιλική, 
κάτοικος Χρυσοκελλαριάς. Είχε γεννηθεί το 1941.

2) Στις 09.11.2022 απεβίωσε ο Μάντης Νικόλαος, κάτοι
κος Φαλάνθης. Είχε γεννηθεί το 1965.

3) Στις 11.11.2022 απεβίωσε ο Λυμπέρης Νικόλαος, 
κάτοικος Βασιλιτσίου. Είχε γεννηθεί το 1930.

4) Στις 10.10.2022 απεβίωσε ο Ντενούντεν Αλμπερτ, 
κάτοικος Λιβαδακια  Βασιλιτσίου. Είχε γεννηθεί το 1952.

5) Στις 20.11.2022 απεβίωσε η Γιαννούκου Ελένη, 

κάτοικος Χαρακοπιού. Είχε γεννηθεί το 1930.
6) Στις 29.11.2022 απεβίωσε ο Γούλας Διονύσιος, κάτοι

κος Βασιλιτσίου. Είχε γεννηθεί το 1942.
7) Στις 11.12.2022 απεβίωσε ο Γαϊτάνης Νικόλαος, 

κάτοικος Κορώνης. Είχε γεννηθεί το 1977.
8) Στις 12.12.2022 απεβίωσε ο Μάραντος Βασίλειος, 

κάτοικος Βασιλιτσίου. Είχε γεννηθεί το 1947.
9) Στις 14.12.2022 απεβίωσε ο Παπασαραντόπουλος 

Αριστείδης, κάτοικος Κορώνης. Είχε γεννηθεί το 1934.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΘΑΝΑΤΟΙ

Εφυγε ο Νίκος / Nikos has left us

Στις 11 του Δεκέμβρη πέθανε από καρδιακό επεισόδιο 
 χωρίς προηγούμενο περιστατικό  ο Νίκος ο Γαϊτάνης 
στα 45 χρόνια του. Ο συμπαθέστατος, καλοσυνάτος και 
δικός μας άνθρωπος διατηρούσε μαζί με τη μάνα του, την 

κυρά Γεωργία το γνωστό μίνιμάρκετ δίπλα στον ανε
μόμυλο. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των αδελφών 
του, Μπάμπη και Παρασκευά για ανάνηψη, ο Νίκος κα
τέληξε.  

Ιατρική βοήθεια ήρθε σε παραπάνω από μία ώρα μετά 
το συμβάν, οπότε και έγινε η διαπίστωση του θανάτου. 
Στις 11 του μήνα ήτανε Κυριακή, το αγροτικό ιατρείο δεν 
λειτουργούσε και κλήθηκε ο εφημερεύων γιατρός από τη 
Λογγά.                                                                         Ν.Σ. 

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 

Μελέτη για διάνοιξη δρόμων στην περιοχή 
“Ζάγκα” Κορώνης 

Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πύ
λου  Νέστορος και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για τη 
σύνταξη μελετών για τη διάνοιξη οδών στην περιοχή 
“Ζάγκα” της Κορώνης, στις παραλίες της Φοινικούντας και 
της Γιάλοβας, προϋπολογισμού 38.000 ευρώ, ενέκρινε η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η Αναπτυξιακή αναλαμβάνει να συντάξει μελέτες φωτο
ερμηνείας, τοπογραφικές, μελέτες συγκοινωνιακών και 
υδραυλικών έργων, περιβαλλοντικές και τεύχη δημο
πράτησης και ΣΑΥ  ΦΑΥ.

Όπως επισημαίνεται στο προοίμιο της προγραμματικής 
που έχει χρόνο υλοποίησης 9 μήνες, “η διάνοιξη οδών 
αφορά σε παραλιακές περιοχές με αυξημένο οικιστικό και 
τουριστικό ενδιαφέρον, όπου υπάρχει απαίτηση για την 
εξασφάλιση ικανού οδικού δικτύου, έτσι ώστε να γίνεται 
απρόσκοπτα και με ασφάλεια, αφενός η σύνδεση των πε
ριοχών με το υπόλοιπο δίκτυο και αφετέρου να εξυπηρε
τείται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές. Στις 
περιοχές αυτές υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και μικρές 
τουριστικές μονάδες που παρουσιάζουν εκτεταμένο παρα
λιακό μέτωπο”.

eleftheriaonline.gr  19 Δεκ. 2022

Σ.Σ. Κατά καιρούς, τέτοιες γλυκανάλατες εξαγγελίες 

έχουνε ηχήσει στα αυτιά μας πολλές. Με τους τοπάρχοντες 
που λυμαίνονται μόνο τα οφίτσια και τις καρέκλες στο δήμο 
ούτε και μέσα σε εικοσαετία θα γίνει κάτι.

 Το έργο τους είναι ανύπαρκτο σε ό,τι αφορά τουλάχι
στον την ενότητα της Κορώνης και ανύπαρκτο θα μείνει. 

Ν.Σ.

     Study for roadwidening in the "Zaga" 
beach of Koroni 

The conclusion of a contractural programme between 
the Municipality of Pylos  Nestoros and the Development 
of Messinia for the generation of studies for the improve
ment of roads in the area "Zaga" of Koroni, on the 
beaches of Finikounda and Gialova, with a budget of 
38,000 euros, was approved by the Municipality's Eco
nomic Committee.

As noted in the preamble of the contract which has a 
period of implementation of 9 months, "the opening of 
roads concerns coastal areas with increased residential 
and tourist interest, where there is a requirement to en
sure an adequate road network, so that it can be 
achieved seamlessly and safely, on the one hand, the 
connection of the areas with the rest of the network and 
on the other hand to allow for free access for citizens to 
the coast. In these areas there are scattered residential 
and small tourist units with an extensive coastal frontage.

Nikos has left us
On 11.12.2022, 45yearold Nikos Gaitanis died of a 

heart attack, the likeable and kind man who, together 
with his mother, ran the wellknown mini market next to 
the windmill. It was a Sunday and the rural clinic was 
closed. 

It therefore took more than an hour before the doctor 
on duty could come from Longa, he was too late to offer 
any help and could only ascertain the death of our 
unfortunate neighbour.
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Αναβίωση της υφαντικής τέχνης στο Χαρακοπιό

‘’Τάκου τάκου ο αργαλειός μου, νάτος κι έρχεται ο καλός 
μου", έγραψε ο Αργύρης Εφταλιώτης (Κλεάνθης Μιχαηλίδης 
(1849  1923) το πραγματικό του όνομα) στην ποιητική συλλογή 
''Παλιοί σκοποί'' το 1909. Μελοποιήθηκε το 1949 απ' τον Θε
όδωρο Παπαδόπουλο σε ρυθμό τσάμικο και με τίτλο ''Τάκου 
τάκου ο αργαλειός μου" ηχογραφήθηκε απ' τη μεγάλη Σοφία 
Βέμπο.

Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας ο αργαλειός καταργήθηκε. 
Η υφαντική, μια τέχνη από τα αρχαία χρόνια που μας συνδέει με 
την παράδοση, μετά από 2.500 χρόνια" ζωής" έσβησε. 

Σήμερα η υφαντική τέχνη αναβιώνει, στο Χαρακοπιό από 
την Gunilla BranderSmedberg, με καταγωγή από τη Σουηδία. 
Στο σπίτι της στη Χρυσοκελαριά βρήκε αργαλειό, τον έστησε και 
τον δώρισε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαρακοπιού. Καλλιτέχνης 
κλωστοϋφαντουργίας και δασκάλα με συμμετοχή σε πολλές εκ
θέσεις, η Gunilla περνά με τον άντρα της αρκετούς μήνες το 
χρόνο στην Ελλάδα. 

Της αρέσει να εμπνέεται από παλιά υφάσματα, κοπτικά ή 
από την Αρχαία Ελλάδα. Χάρη στη δωρεά και την καθοδήγηση 
της, οι γυναίκες του χωριού αναβιώνουν την υφαντική τέχνη. 

Τα μαθήματα γίνονται τα απογεύματα της Κυριακής. "Συν
δέοντας το σήμερα με την παράδοση, στήσαμε έναν αργαλειό, ο 
οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τα μέλη μας, κυρίως 
όσων έχουν μνήμες από το παρελθόν", λέει η πρόεδρος του Πο
λιτιστικού Συλλόγου Μάρθα Παντελάκη. Όπως γνωστοποίησε ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρακοπιού: 

" Υφαντική, μια τέχνη από τα παλιά που μας συνδέει με την 
παράδοσή μας. 

Χάρη στη δωρεά και την καθοδήγηση των φίλων από τη 
Σουηδία Gunilla Brander and Sven Smedberg, στο γραφείο του 
συλλόγου στήθηκε αργαλειός και ήδη ξεκίνησε η δημιουργία. Τα 
απογεύματα της Κυριακής θα γίνουν πιο δημιουργικά και ενδια
φέροντα"

Υπάρχει κι άλλος αργαλειός στη δισκογραφία. Είναι αυτός 
των Νικ. Ξυλούρη και Κ. Μουντάκη. Ξεκινάει:

Κι όλη μέρα τακ τακ τακ, τουκ τουκ τουκ,/ το πέταλό σου 
κάνει/και το πανί σου κι η απαντή σου/σε πειρασμό με βάνει./ 
Με τα χίλια, με τα χίλια δυο στολίδια/ όπου υφαίνεις τ’ αργαλειό/ 
να κουζουλαθούνε θέλει/ τα κοπέλια στο χωριό./

Ο άλλος της Βέμπο
Τάκου τάκου ο αργαλειός μου,/ νάτος κι έρχεται ο καλός μου/
Πέρνα, σαΐτα μου γοργή,/ με το ψιλό μετάξι/
να ‘ρθει ο καλός μου τη Λαμπρή/ να βρει χρυσά ν’ αλλάξει/
Τάκουτάκου ο αργαλειός μου,/τάκου κι έρχεται ο καλός μου./
Τάκουτάκου στην αυλή μου,/ ώσπου να ‘ρθει το πουλί μου.

«Βουνάρια  Η προσωπογραφία του τόπου μου» 

Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του γεννημένου και με
γαλωμένου στα Βουνάρια Δημ. Τσέκου που εκδόθηκε από 
τις Γραφικές Τέχνες “Λεβέντη” στην Καλαμάτα πριν από λί
γους μήνες και είναι αφιερωμένο στους καταγόμενους από 
την περιοχή. Χωρίζεται στα κεφάλαια: “Κολωνίς – Κολωνί
δες”, “Τα Βουναρο  Κάστελλα” “Τα σύγχρονα Βουνάρια”. 

Ο συγγραφέας τελείωσε το γυμνάσιο Κορώνης, τις σχο
λές υπαξιωματικών και αξιωματικών της Ελληνικής Χωρο
φυλακής και υπηρέτησε σε πολύ υψηλά πόστα  στην 
Ελληνική Αστυνομία από όπου αποστρατεύθηκε με τον 
βαθμό του αντιστράτηγου. 

Χρημάτισε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των 
Βουναραίων στην Αθήνα, ενώ το 2011 ανέλαβε πρόεδρος 
του ανασυσταθέντα Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού του, 
με μοναδικό σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών, που 
προκλήθηκαν από σεισμό, στο ναό του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου.

Για επικοινωνία: 210 6546639, 6944716778, 2725041815

Ο δρόμος Καντιάνικα  Χωματερό 
Δύο δήμαρχοι (ο Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλος και ο Πύλου 

Νέστορος Παν. Καρβέλας) με υπηρεσιακούς παράγοντες συνα
ντήθηκαν στο Χωματερό. Εξέτασαν πώς μπορεί να βελτιωθεί ο 
διαδημοτικός δρόμος από Νέα Κορώνη προς Χωματερό και κατ' 
επέκταση προς Φοινικούντα. Το τμήμα αυτό, μήκους 3,2 χλμ. 
δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους των γύρω περιοχών, χρησι
μοποιείται και από Έλληνες και 

Revival of the art of weaving in Harakopio
The art of weaving is revived in Harakopio thanks to 

the Swedish lady, Gunilla BranderSmedberg, who 
donated to the Cultural Association the loom she found in 
her house in Chrysokelaria. A textile artist and teacher 
herself with participation in many exhibitions, she is in
spired by old textiles, cutlery and ancient Greek. 

Thanks to her donation and guidance, the women of 
the village are reviving the art of weaving. Classes are 
held on Sunday afternoons. 

"Connecting today with tradition, we set up a loom, 
which was enthusiastically received by our members, es
pecially those who have memories of the past," says 
Martha Pantelaki, president of the Cultural Association.

Under the title "Vounaria  The portrait of my 
place" the book of Dimitris Tsekos is dedicated 
to those who come from/or love the area.         

For contact: 210 6546639 and 6944 716778 

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

συν. στη σελ. 6 / cont. p. 6
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Αρχοντικό Ταρσούλη

Η Δημοτική Αρχή ισχυρίζεται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα όσα γράφουμε για το Αρχοντικό 
Ταρσούλη και ότι μόνο αυτοί  οι τωρινοί δημοτικοί άρχο
ντες, δηλαδή – εδώ και δεκαετίες έχουν ενδιαφερθεί και 
‘’τρέχουν’’ μελέτη 48.000 ευρώ, έχουν δε, ήδη επισκευάσει 
τη σκεπή του κτηρίου.

Σε ό,τι αφορά τη μελέτη, απλά ξαναρωτάμε για πολλο
στή φορά, αφορά την από αρκετά χρόνια εξαγγελθείσα 
ανάθεση στην “ΠΑΡΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ”;  Αν όχι, τότε 
ποιοι έχουν αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης και τι έχει 
γίνει τελικά με την παλαιότερη; 

Στην “επισκευασμένη” σκεπή φωτογραφίσαμε δύο από 
τα πολλά παρόμοια ση
μεία που δείχνουν ότι τα 
τελευταία 31 χρόνια  
τουλάχιστον – δεν έχει 
ακουμπήσει χέρι “σκε
πατζή”. 

Το παραδίπλα εικονι
ζόμενο κτήριο (πρώην 
Ζήρα) έχοντας βίο πα
ράλληλο, αλλά για δια
φορετικούς λόγους, 
επισκευάζεται. 

Να ευχηθούμε και 
στου Ταρσούλη αν και 
δεν βλέπουμε φως.

Κ. Κυρκοριανός

Μανιατάκειον Ίδρυμα 

Κωνσταντίνος Παρθένης, Η προσκύνηση των μάγων
λιθογραφία (19171919)

Ο πρόεδρος και τα μέλη του 
Μανιατακείου Ιδρύματος σας εύχονται  

Ευτυχισμένο το 2023 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ 
 ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΣΤΡΙΑ’’

Αγαπητοί συμπατριώτες, 
μέλη και φίλοι του Συνδέσμου 
Κορωναίων  της  Αθήνας, μετά 
από μια δύσκολη διετία που 
όλοι μας βιώσαμε, φέτος  θα 
συναντηθούμε ξανά την Κυριακή 
29/1/2023 και  ώρα 10,30 στο 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, Βα
σιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2 

για την ετήσια εκδήλωση μας. 
Προσκαλούμε όλους τους συμπατριώτες, φίλους και 

μέλη, καλώντας επίσης την Γενική συνέλευση των μελών 
μας να διεξάγει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 
ΔΣ του συλλόγου μας για την διετία 20232025. Η φετινή 
εκδήλωση για τον εορτασμό της ευρέσεως των Αγίων ει
κόνων της Παναγίας μας και η κοπή της πρωτοχρονιάτι
κης πίτας  θα γίνει παράλληλα με την προβολή του 
ιστορικού ντοκιμαντέρ ‘’ΡΕΣΑΛΤΟ’’ (το οποίο αναφέρεται 
στην προσπάθεια των παλικαριών μας για ανακατάληψη 
του φρουρίου της Κορώνης στις 13 Φεβρουαρίου 1824) 
που είναι προσφορά   του Συλλόγου Επαγγελματιών Κο
ρώνης  και με συνεργασία του Συνδέσμου μας  θα προ
βληθεί στις αίθουσες του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών.

Μετά το πέρας της προβολής, θα μεταβούμε σε άλλη 
αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου όπου θα συνεχιστεί  το 
υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Ο Σύνδεσμος Κορωναίων της Αθήνας εύχεται σε όλα 
τα μέλη του, τους φίλους και συμπατριώτες Μεσσήνιους, 
Καλά Χριστούγεννα, χαρούμενη νέα χρονιά, υγεία και 
χαμόγελο, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Για το ΔΣ, ο Πρόεδρος Βασίλης Αποστολόπουλος.

Tarsoulis Mansion
The Municipal Authority claims that what we write 

about the Tarsoulis Mansion does not correspond to 
reality and that only they  for decades  have been 
interested and run a 48,000 euro study, and have 
already repaired the roof of the building.

Regarding the study, we simply ask again for the 
umpteenth time, is it about the several years announced 
award to "PARNON DEVELOPMENT"?  If not who has 
been assigned the study and what has finally happened 
to the earlier one. 

On the "repaired" roof we photographed two of the 
many similar spots that show that for the last 31 years  
at least  no hand of a "roofing craftsman" has touched it.

The building pictured next door (formerly Ziras) 
having a parallel life, but for different reasons, is being 
repaired. Let us wish the same for the Tarsoulis building.
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Άναμμα χριστουγεννιάτικων δένδρων

Στην Ασίνη
Αυξάνονται και πληθύνονται οι εκδηλώσεις ανάμ

ματος χριστουγεννιάτικων δένδρων. Ακόμα και σε μι
κρά χωριά και οικισμούς, χάρις στις προσπάθειες των 
δραστήριων τοπικών συλλόγων, δίνουν τη δική τους 
νότα στις προχριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

Στην Κορώνη

Στο Χαρακοπιό 

Στο Χωματερό

Νότες και Γεύσεις
Στη γε

μάτη από 
μουσι
κούς, μα
θητές του 
μουσικού 
σχολείου, 
γονείς, 

ντόπιους και αλλοδαπούς φίλους του Φεστιβάλ Κορώνης, αί
θουσα του κτηρίου Κλάππα ξανάγινε στις 10 Δεκεμβρίου   με
τά από τρία χρόνια – η καθιερωμένη γιορτή των μουσικών 
συνόλων του Φεστιβάλ.

Μικρά και μεγάλα σύνολα αλλά και όλοι μαζί, μικροί και με
γάλοι, δημιούργησαν μια πολύ ζεστή μουσική ατμόσφαιρα 
στην οποία συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους και οι καθηγή
τριες φλάουτου Γιώτα Παντοβά και Μαρία Παχνιστή.

Μετά τη μουσική, οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τα 
εδέσματα που είχαν ετοιμάσει οι γονείς των παιδιών και οι φί
λοι του Φεστιβάλ.

Περισσότερες φλογέρες
Μετά από το Δημοτικό Σχολείο Κορώνης, το Φεστιβάλ της 

Κορώνης δώρισε και στο Δημοτικό του Xαρακοπιού 68 φλο
γέρες, όσοι είναι και οι μαθητές. 

Ελπίζουμε οι φλογέρες να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους 
για τη μουσική και να τους καλωσορίσουμε στο μουσικό σχο
λείο και τη Φιλαρμονική της Κορώνης. Στη φωτογραφία, ο 
διευθυντής του σχολείου Θεόδωρος Αγγελόπουλος, η ταμίας 
του Φεστιβάλ Σουζάννε Ρενέλτ και κάποιοι από τους μαθητές.

Τα μαθήματα μουσικής παρέχονται δωρεάν.                  Κ.Κ.

The lighting of the trees
Christmas tree lighting events are growing and 

multiplying.  Even in small villages and settlements, 
thanks to the efforts of active local associations, they 
are adding their own touch to the preChristmas 
events.

Notes and Flavours
In the hall of the Klappas building, full of musicians, stu

dents of the music school, parents, local and foreign friends 
of the Koroni Festival, the traditional celebration of the music 
ensembles of the Festival took place on December 10.

Small and large ensembles and all together, young and old, 
created a very warm musical atmosphere in which the flute 
teachers Yota Pantova and Maria Pachnisti participated nobly.

After the music, those present enjoyed the food prepared 
by the children's parents and friends of the festival.

More recorders 
After supplying the Koroni Primary School, the Koroni 

Festival has donated 68 recorders to the Harakopio Primary 
School, as many as there are pupils. We hope to spark their 
interest in music and welcome them to the music school and 
the Koroni Philharmonic. Pictured are the school director 
Theodoros Angelopoulos, the festival treasurer, Susanne 
Renelt, and some of the students.

Music lessons are provided free of charge.
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Το άναμμα του δένδρου
Παραμονές των Χριστουγέννων και στις 

πλατείες των μεγαλύτερων τουλάχιστον χωριών 
του δήμου, έγινε ο ανάλογος στολισμός. 

Στην Πύλο, στην έδρα του δήμου έγινε το 
περίφημο “άναμμα” του δένδρου, όπως και ανα
κοινώθηκε από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Το “άναμμα’’ 
λάμπρυνε με την καλλιτεχνική του παρουσία ο 
τραγουδιστής Πασχάλης. 

Το μουσικό κόστος του “ανάμματος” στοίχισε 
στο ταμείο του δήμου 4.800€   κιμπάρικα 
πράγματα, να ‘χουμε να λέμε κιόλας!           Ν.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΒΑΣΙΛΙΤΣΙΩΤΩΝ  «Η  ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ»
Με 

αφορμή 
την συ
μπλή
ρωση 50 
ετών 
από την 
κοίμηση 
του Μα
καριστού 

Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Παπασαραντόπουλου, Ιεραπόστολου 
στην κεντρική και ανατολική Αφρική, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλι
τσιωτών «Η Φανερωμένη» τέλεσε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
μνημόσυνο στην μνήμη του, στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου Βασιλιτσίου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην εκ
δήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος για την ονομα
τοδοσία της πλατείας έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου 
Βασιλιτσίου σε «πλατεία Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Παπασαρα
ντόπουλου, Ιεραπόστολου», παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπο
λίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου και κατοίκων της Κοινότητας 
Βασιλιτσίου.

ξένους τουρίστες που κατευθύνονται από Άγ. Ανδρέα 
προς Μεθώνη κλπ κι αντίστροφα.

 Συνεπώς, τους θερινούς μήνες εμφανίζει αυξημένη κίνη
ση, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας. Επιπλέον, τον χρησιμο
ποιούν και οι "εραστές" του ποδηλάτου. Σε πρώτη φάση, 
έγινε  διερεύνηση των σημείων που χρειάζονται παρεμ
βάσεις (λακούβες κλπ). Θα ακολουθήσουν η εκπόνηση με
λετών και η διαδικασία εξεύρεσης χρηματοδότησης. Στην 
επίσκεψη  αυτοψία παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μεσσήνης Νίκος Φύκιρης,  ο αντιδήμαρχος Μεσσήνης Κων. 
Μαλλιώτης, ο πρόεδρος Νέας Κορώνης Ανδρ. Αρώνης, ο 
πρώην πρόεδρος της κοινότητας Κων. Κουφόγιωργας  και ο 
πρώην αντιδήμαρχος Σπ. Κρασσακόπουλος.

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η θερινή 
τουριστική περίοδος  για το αεροδρόμιο της 
μεσσηνιακής πρωτεύουσας. 

Σύμφωνα με στοιχεία από την  αερολιμενάρχη κ. Βλάχου, 
φέτος ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο της Καλα
μάτας 324.965 επιβάτες διεθνών πτήσεων ενώ το 2019 εί
χαν ταξιδέψει 309.975. ~ Η επιβατική κίνηση εσωτερικού τη 
σεζόν που πέρασε ανέβηκε στους 23.062 επιβάτες. Συγκρι
νόμενη με το ίδιο διάστημα του 2019, που ήταν 22.809, πα
ρουσίασε μικρή αύξηση μόλις 1,1%.

~ Έξαρση σε αεροταξί και ιδιωτικά αεροσκάφη, που απο
τελούν σημαντικό ποσοστό της κίνησης στον Αερολιμένα 
Καλαμάτας. Το 2022 διακινήθηκαν 2.887 επιβάτες, ενώ το 
2019 είχαν διακινηθεί 1.596 επιβάτες (αύξηση 80%).

Πωλείται αεροδρόμιο
* * Αντίστροφη μέτρηση για την ανακατασκευή  εκσυγ

χρονισμό του αεροδρομίου Καλαμάτας καθώς τέσσερις κοι
νοπραξίες επενδυτών εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Πρόκειται για 
τον πρώτο διαγωνισμό του λεγόμενου "Υπερταμείου" για την 
παραχώρηση του αεροδρομίου.

Η προεπιλογή των διαγωνιζομένων, που σημαίνει και 
έναρξη της δεύτερης φάσης της διαδικασίας, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου χρόνου. 

Ο διαγωνι
σμός αποτελεί το 
πρώτο μεγάλο 
βήμα για την 
αξιοποίηση των 
23 περιφερεια
κών αεροδρομί
ων του χαρτοφυ 
λακίου του 
"Υπερταμείου".

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

(συν. από σελ. 3 / cont. from p. 3)

The New Koroni  Homatero road 
The mayors of Messini and Pylos along with other 

local government representatives and officials met in Ho
matero to examine how to improve the 3.2 km intermuni
cipal road from Nea Koroni to Homatero and, by 
extension, to Finikounda. This road is used by the resid
ents of the surrounding areas, by Greek and foreign tour
ists and cyclists heading from Agios Andreas to Methoni 
etc. and vice versa, especially during the summer 
months.  

 There was an increase in traffic at Kalamata airport
The increase was higher for international flights 

(324,965 passengers this year and 309,975 passengers 
in 2019) with just a small increase in domestic flights 
(23,062 passengers this year compared to 22,809 in 
2019). The increase in commercial and private aircraft 
traffic was impressively higher (2,887 passengers this 
year compared to 1,596 passengers in 2019  an increase 
of 80%!).

 Airport for sale
Progress was made in the reconstruction  moderniza

tion process of Kalamata airport as four consortia of in
vestors expressed interest to participate in the tender of 
the hyperfund for the concession of the airport. 

The lighting of the tree
In view of the holidays, the squares of at 

least the largest villages of the municipality 
were decorated accordingly. In Pylos, the seat 
of the municipality, the famous "lighting" of the 
tree took place. 

The wellknown singer Paschalis contributed 
to the brilliance of the event. The  invitation of 
Paschalis, however, cost the municipality the 
not inconsiderable sum of 4,800 euros!!!
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Ο Δρόμος Ριζόμυλος  Κορώνη
Η κυβερνητική ανακοίνωση για το έργο επιβεβαιώνει ότι 

η μέχρι τώρα πορεία υλοποίησης του έργου αποτελεί 
πρόκληση. “Το συνολικό έργο περιλαμβάνει εργασίες για 
την κατασκευή 7.320 μέτρων της επαρχιακής οδού Ριζόμυ
λος  Κορώνη και αποσκοπεί στη λειτουργική αναβάθμιση 
και στον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου της Μεσσηνί
ας. Η μελέτη για το β’ τμήμα είναι ολοκληρωμένη και το έρ
γο θα εκκινήσει το α’ εξάμηνο 2023. Προϋπολογισμός 43 
εκ. ευρώ”.

Για 7,3 χιλιόμετρα 43 εκ. ευρώ, το πιο ακριβό έργο  
προκλητικά πανάκριβο στην πατρίδα μας. Και δεν αποτε
λεί δικαιολογία, δεν δίνει άλλοθι η υπόγεια σήραγγα των 
180  200 μέτρων που αποφασίστηκε τελικά, για να μην 
καταστραφεί, αλλά να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος 
στο Πεταλίδι, η Αρχαία Κορώνη.

Το έργο δεν είναι για να πανηγυρίζει το κράτος, για να 
καυχιέται η κυβέρνηση η οποιαδήποτε κυβέρνηση. 

Είναι για να κρύβεται η Πολιτεία, να κάνει την αυτοκριτι
κή της και να εντοπίζει με υπεύθυνο και γενναίο τρόπο τα 
λάθη και τις αιτίες της δρομολόγησης και της κατασκευής 
ενός έργου που αποτελεί ντροπή. 

Αποτελεί εμπαιγμό και κοροϊδία στην κοινωνία της Κο
ρώνης και των χωριών της ΝΑ Πυλίας μιας από τις πιο ελ
κυστικές περιοχές του τόπου που περιμένουν εδώ και 
χρόνια την ουσιαστική βελτίωση του δρόμου.

 Γιάννης Σινάπης, eleftheriaonline.gr  09 Δεκ. 2022

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΟ
Χαίρετε, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος! Για 

να είναι ευτυχισμένο βέβαια για εμάς στην Κορώνη, θα 
πρέπει να δοθεί επιτέλους λύση στην υγειονομική μας 
κάλυψη.

Για άλλη μια φορά, με αφορμή ένα τραγικό γεγονός, ξε
σηκώθηκε ο κόσμος και μέσω διαμαρτυριών σε Αρχές και 
στον Τύπο ζητά λύση εδώ και τώρα. 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ!
Συνήθως η επίτευξη έργων στα μέρη μας έχει πολλούς 

‘’πατεράδες’’ που αλληλοτρώγονται  για το χάρη σε ποιον 
έγινε το ο,τιδήποτε. Τα προβλήματα πάλι είναι ορφανά ή 
χρεώνονται από τον Άννα στον Καϊάφα.

Δηλαδή και εδώ, όλοι σε δηλώσεις είναι θερμοί και κρί
νουν άμεση την λύση. Θα δούμε κάτι διαφορετικό όμως ή 
άλλη μια φορά, οι αντιδράσεις θα αμβλυνθούν όταν ξε
χάσουμε και πάλι το μοιραίο γεγονός ; 

Θα μου πείτε τι να κάνει ο Χ, Ψ  αιρετός είτε σε τοπικό 
είτε σε επίπεδο Βουλής; Ο αντίστοιχος Χ,Ψ υγειονομικός 
θα πει ότι είναι θέμα οικονομικό και πολιτικής απόφασης. 
Να πάλι ο φαύλος κύκλος…

Για το παραπάνω θα αναφέρω μια αληθινή στιχομυθία, 
πριν λίγα χρόνια. Τυχαία λοιπόν μαζί με άλλους από εδώ 
κουβεντιάζαμε με πρώην αντιδήμαρχο όμορου καλλικρατικού 
δήμου που γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Κάποιος του 
ανέφερε ότι δεν έχουμε ασθενοφόρο. Μας ρώτησε, κάνατε 
κάποια μαζική κινητοποίηση; Κάποια κοινή διαμαρτυρία πολι
τών ανεξαρτήτως πολιτικών πιστεύω; Η απάντηση μας 
βέβαια, ήταν αρνητική. Για το γήπεδο όμως κάνατε, συνέχισε, 
και έγινε. Ο πολιτικός θα κάνει ό,τι θέλουν οι πολλοί ψήφοι.

Προς θεού, φυσικά και το γήπεδο ήταν όνειρο πολλών 
και θετικό που έγινε όπως και ό,τι καλό γίνεται σε επίπεδο 
υποδομών, που δεν γίνονται και πολλά. Αλλά αν πρέπει να 

διαλέξουμε, ε χίλιες φορές να βρωμάνε τα απόβλητα στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες παρά να περιμένουν δύο 
ώρες ασθενοφόρο σαν τον άτυχο Νίκο…

Ο γενικός γιατρός βρίσκεται εδώ μόνο 30 από τις 168 
ώρες της εβδομάδας ενώ η εφημερία στη Λογγά συνήθως 
σε παραπέμπει στην Καλαμάτα, ελλείψει είτε υλικών είτε 
γνώσεων. 

Η γεωγραφική κατανομή των Κέντρων Υγείας στη Μεσ
σηνία είναι τουλάχιστον αστεία. Αλλά αυτή η γελοιότητα κο
στίζει ζωές. Τι νόημα έχει το νοσοκομείο της Μεσσήνης 
όταν το νοσοκομείο της Καλαμάτας απέχει μόνο 5 χιλιόμε
τρα; Τι νόημα έχουν τόσα μαζί στην Τριφυλλία και Πύλο 
που είναι επίσης κοντινά; Η Ανατολική Πυλία παραμένει 
στην τύχη της και στην αδράνεια όσων πέρασαν.

Έχουμε θρηνήσει  πολλά θύματα. Τροχαία, πνιγμοί, εμ
φράγματα, εγκεφαλικά. Κάποιοι θα πουν ότι οι περισσότε
ροι δεν σώζονταν έτσι κι αλλιώς. Ποιοι είμαστε όμως εμείς 
που επιτρέπουμε έστω αυτή η ελάχιστη πιθανότητα για τον 
καθένα να χάνεται λόγω της καθυστέρησης;  

Μαζικές κινητοποιήσεις χρειάζονται λοιπόν. Εκλογές έρ
χονται. Ας μην αφήσουμε να ψοφάει η κατσίκα του γείτονα, 
γιατί καλέ μου αναγνώστη, θα ψοφήσει και η δική μας 
κάποια στιγμή! Δημήτρης Παν. Σιψάς

Watching and behind the lighthouse
The recent death of our fellow citizen Nikos Gaitanis, 

highlights the lack of health coverage in our region and 
the demand for a doctor in Koroni 24 hours a day! 

Undeniably, there are other serious issues that require 
a solution (biological purification, traffic, maintenance of 
monuments, etc.), but health coverage has absolute pri
ority and must be claimed with public action and persist
ence, especially in view of the upcoming elections.

Τhe sinful way Rizomilos  Koroni
€43 million for 7.3 km in... X years  
From the government announcements in Tripoli for the 

48 projects of Messinia, the 1st place in the road projects is 
occupied by the provincial road Rizomilos  Koroni. At first I 
was misled, I saw the large budget of 43 million euros and 
thought that this was a new major intervention on the prob
lematic but major road to Koroni and SE Pylia.

Ηowever, it concerns the project (an example to be 
avoided)  in the Tzane  Kalamaki section, which started in 
2014, with the intention of being completed at the end of 
2015, within the limits of the Community Support Frame
work, the funding from the European Union, but 8 years 
later nobody knows when it will continue and be completed.

The government's announcement confirms that the pro
gress of the project so far has been a challenge. "The over
all project includes works for the construction of 7,320 
meters of the Rizomilos  Koroni provincial road and aims 
to functionally upgrade and modernize the road network of 
Messinia. The study for the second section is complete and 
the project will start in the first half of 2023. Budget 43 mil
lion euros".

For 7.3 kilometers, 43 million euros, is surely the most 
expensive project  exorbitantly expensive  in our country. 
The underground tunnel of 180  200 meters (it was finally 
decided, in order not to destroy, but to preserve the archae
ological site in Petalidi / Ancient Koroni) cannot be used as 
an excuse for the delays and the increased cost .

(συν. από σελ. 1 / cont. from p.1)
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Απραξίας και αδιαφορίας συνέχεια

Πάμε στην τρίτη πια δεκαετία αφότου η κεντρική εξου
σία μπαστάκωσε στην τοπική αυτοδιοίκηση τα βαρύηχα 
ονόματα “Καποδίστριας” και μετά ‘’Καλλικράτης’’ και ποιος 
ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει!

Η κοινότητα της Κορώνης με “φιρμάνι” έγινε δήμος και 
μετά δημοτική ενότητα και τώρα τελευταία “οικισμός”, κατά 
τα λεγόμενα του δημάρχου.* 

Στην Κορώνη όλα αυτά τα χρόνια, και επί δημαρχίας του 
Δημ. Βεργόπουλου δύο φορές, Διον. Πετράκου μία φορά, 
Θεοδ. Σαλαντή μία, Δημ. Καφαντάρη δύο και Παν. Καρβέλα 
τώρα τελευταία, το δημοτικό έργο είναι πενιχρό έως ανύ
παρκτο. Η ενίσχυση του λιμενοβραχίονα (με τα όσα προ
βλήματα), η είσοδος της Κορώνης και η προστασία του 
κάστρου για τα οποία κάποιοι θέλουν να επαίρονται, δεν εί
ναι έργα του δήμου αλλά της Περιφέρειας και του υπουρ
γείου πολιτισμού αντίστοιχα. 

Τρανταχτό παράδειγμα της δημοτικής απραξίας είναι το 
κτήριο “Ταρσούλη” που από το 1991 η κα Άννα Αξελού 
Ταρσούλη και ο αδελφός της Νικόλαος έχουν χαρίσει στην 
Κορώνη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς 
σκοπούς. Από τότε, όσοι παρελάσανε σαν τοπάρχες μαζί 
με τα επιτελεία τους και μαζί με όλα τα παρελκόμενά τους 
(συμβούλους, αντιδημάρχους, παρατρεχάμενους κλπ) 
έχουνε εγκαταλείψει στη μοίρα του το νεοκλασικό κτίριο 
που καταρρέει.  

Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα αλλά ποτέ 
δεν έγινε το παραμικρό. Σε πρόσφατη ερώτηση που έγινε 
στο δήμαρχο Π. Καρβέλα, μας ανέφερε ότι στα τόσα 
χρόνια αφού κανείς δήμαρχος δεν έχει κάνει τίποτα, αυτός 
τώρα προωθεί μελέτη κόστους 48.000€ κλπ. Από τέτοιες 
όμως αναγγελίες έχουμε μπουχτίσει, κατά τα άλλα όποιος 
θέλει ας ευελπιστεί ότι δεν θα δει το κτίριο να σωριάζεται 
κάτω από το βάρος της χρόνιας αδιαφορίας. 

*Οικισμό αποκάλεσε την Κορώνη ο δήμαρχος το καλο
καίρι στο χαιρετισμό του για το νέο βιβλίο της Ελένης Μα
νιατάκη – Ταγωνίδη. Οικισμούς έχει ο δήμος αρκετούς 
βέβαια όπως π.χ. Μπλανέικα, Κατινιάδες, Καρβελέικα κλπ, 
όχι όμως και οικισμός η Κορώνη!

Ο πολύπαθος δρόμος
Παρ’ όλες τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του δημάρχου 

ότι στα υπ’όψιν είναι να διορθωθεί ο βασικός αγροτικός 
δρόμος Χαρακοπιό  Μουσουλί  Παπάρα  Μεμί, δεν έχει 
γίνει απολύτως τίποτα. Αυτός ο δρόμος κατά καιρούς έχει 
φτιαχτεί και συντηρηθεί με ιδιωτικές πρωτοβουλίες και με 
μικρή προσφορά της πάλαι ποτέ κοινότητας της Κορώνης 
και του Χαρακοπιού. Από τότε που γίναμε δημότες του δή

μου που θα πρέπει να φροντίζει, ο δρόμος έχει παραμελη
θεί κι όσο ο καιρός περνάει, η κατάσταση χειροτερεύει και 
σε αρκετά σημεία είναι επικίνδυνος για πεζούς και οχήμα
τα. Πολλές φορές έχουμε διαμαρτυρηθεί, κι άλλες τόσες 
έχουμε πάρει υποσχέσεις, αλλά “λαδιά πολύ και τηγανίτα 
τίποτα”. Έτσι έχουνε τα πράγματα προς το παρόν αλλά και 
στο μέλλον από ό,τι φαίνεται. 

Επικίνδυνο
Ερείπιο 
Πολλές φο

ρές έχουμε 
αναφερθεί στο 

επικίνδυνο 
χάλι του κτηρί

ου. 
Θανάσιμο 

κίνδυνο απο
τελεί κάθε Κυ

ριακή, που 
έχει Λαϊκή 
αγορά, για 
τους εμπο

ρευόμενους, 
τους παραγω
γούς αλλά και 
τους πελάτες. 

ΣΣκκέέτταα,,  έέττσσιι  όόππωωςς  εείίννααιι                                                                                           γράφει ο Νίκος Σαρέλλας

We are in the fourth decade of inactivity
In the last 32 years, and under seven mayors, the 

amount of municipal work has ranged from poor to non
existent. The works that have been done (the reinforce
ment of the harbour breakwater, the entrance to Koroni 
and the protection of the castle) are not the work of the 
municipality but of the Region and the Ministry of Culture.

 A typical example of the municipality's inaction is the 
Tarsoulis building. Since 1991, when it was donated to 
the municipality by the Tarsoulis family, mayors have 
come and gone, leaving the magnificent neoclassical 
building to crumble. 

The current mayor has recently indicated that he is 
promoting a study on the matter at a cost of EUR 
48,000.00. But for thirty years now, similar announce
ments have been made many times.

The longsuffering road
For many years now, the maintenance of the main 

rural road Charakopio  Musouli  Papera  Memi has 
been pending. In the past, this road was built and main
tained by private initiatives and the contribution of the 
former community of Koroni and Harakopio. However, 
since the municipality of Pylia  Nestoros has been re
sponsible for the care of this road network, this road has 
been neglected and as time goes by, the situation is get
ting worse. 

Next with the ruins 
Many times we have mentioned the dangerous  state 

of the building. It is a mortal danger every Sunday for 
traders, producers and customers alike. 


