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«Για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και την προώθηση της ανάπτυξης της Κορώνης» 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων για το έτος 2009  
 
 
Οικονομία & Πολιτισμός 

Στα πλαίσια της πολιτιστικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας και με την ευκαιρία της 

κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2009, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, το Ίδρυμα 

πραγματοποίησε εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη με ομιλητές τον Νότη Μηταράκη, τέως 

Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας, με θέμα «Επιπτώσεις και 

δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας» και τον Andrea Nanetti, καθηγητή Πανεπιστημίου της 

Μπολόνια & Σύμβουλο στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, με θέμα «Historical memory as 

global responsibility».  

Ο κος Μηταράκης, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι: «Η κύρια πρόκληση για την Ελλάδα είναι η 

ανάπτυξη, η οποία θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας και του ελλείμματος. Η Ελλάδα 

μπορεί να πετύχει το στόχο της ανάπτυξης: Πρώτον, υποστηρίζοντας την υγιή ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Η πρόκληση είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, με την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Κράτους. Θα 

έπρεπε να μελετήσουμε την δημιουργία Ταμείου Διαχείρισης Εθνικού Πλούτου (sovereign 

wealth fund) με δύο στόχους: τη βελτίωση των αποδόσεων και τη στρατηγική ανάπτυξη της 

οικονομίας. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που θα δημιουργηθεί ισότιμα για 

την μείωση του ελλείμματος, το οποίο αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη βιώσιμων 

συστημάτων κοινωνικών παροχών.»  

Ο κος Nanetti αναφέρθηκε στην αλληλεπίδραση ιστορικής μνήμης-ιστορίας και τόνισε ότι για 

την καλύτερη αντίληψη των γεγονότων και της δυναμικής της κοινωνικής μνήμης πρέπει να 

αναλυθούν σε βάθος οι υποδομές που την υποστηρίζουν (αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, 

μνημεία, κλπ). Εξέτασε τις διχογνωμίες που υπάρχουν όσον αφορά ακόμα και τα απλά 

θέματα συγκρότησης των υποδομών αυτών, δηλαδή τη συλλογή, συντήρηση, αποκατάσταση, 

και πρόσβαση σε αυτές. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η προβολή και η εν γένει αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει πολλαπλά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών και 

περιοχών που τη διαθέτουν. «Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Μεσσηνίας και σε αυτό 

ευελπιστεί να συμβάλει το Μανιατάκειον Ίδρυμα.»  

 

Πραγματοποίηση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Ιστορική Μνήμη & Οικονομική 

Ανάπτυξη» με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τη συνεργασία της 

Πρεσβείας της Ιταλίας και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου στην Αθήνα στο Μέγαρο της 

Παλαιάς Βουλής και στην Κορώνη στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας της 

Ελεήστριας. Αφορμή ήταν η συμπλήρωση 800 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης της 

Σαπιέντζας (νησί απέναντι από τη Μεθώνη), μεταξύ Φράγκων και Ενετών το 1209 και την 

παράδοση της Κορώνης και της Μεθώνης στην ενετική κυριαρχία. Εκεί ο πρίγκιπας 

Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος και ο εκπρόσωπος του Δόγη της Βενετίας Ραφαήλ Γκένο, 

υπέγραψαν τη συνθήκη με την οποία παρέδιδαν πλέον οι Φράγκοι τη Μεθώνη και την 



Κορώνη στους Ενετούς, μια κυριαρχία που διήρκεσε 300 χρόνια. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν 

η ανάδειξη των επιπτώσεων της ενετικής κυριαρχίας στην περιοχή και οι δυνατότητες 

αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία μπορεί ν’ αποτελέσει μοχλό οικονομικής 

ανάπτυξης σε εποχές οικονομικής κρίσεως, όπως αυτή την οποία διανύουμε.   

Χαιρετισμούς απηύθυναν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομος, ο τ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας, ο 

τότε Υπουργός Πολιτισμού και σημερινός Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης 

Σαμαράς, οι Πρέσβεις της Ιταλίας Gianpaolo Scarante και της Γαλλίας Christophe Farnaud, η 

τ. Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου, ο τ. 

βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο τ. βουλευτής Πρεβέζης Γιώργος 

Τρυφωνίδης, ο Νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος και άλλοι. 

Ομιλητές στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής ήταν: ο Νίκος Ζίας, καθηγητής, Πρόεδρος της 

Επιστημονικής Επιτροπής Πυλίας & του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνημείων, ο Gherardo Ortalli, καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο της Βενετίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου της 

Βενετίας, ο Gilles Grivaud, καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Rouen και 

ο Ιωάννης Τζωάννος, καθηγητής της χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών και τ. Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

Ομιλητές στην Κορώνη ήταν: ο Gianpaolo Scarante, Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, ο 

Νίκος Στεφάνου, οικονομολόγος, τ. Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, ο Πέτρος 

Θέμελης, καθηγητής κλασσικής αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος της 

Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, ο Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, καθηγητής 

πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μπριγκίττα Παπασταύρου, 

Πρόεδρος της Αγροτουριστικής Α.Ε., ο Αλκιβιάδης Κωστάκης, καθηγητής ιατρικής 

Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ευγενία Χαλκιά, Δρ. αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της 26ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ο Fabrizio Zappi, executive producer της RAI TV και ο Νίκος 

Κοντογιάννης, Δρ. Αρχαιολόγος, 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κορώνης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και συγκεκριμένα 

στις 3 Ιουλίου ανακήρυξε τον τ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρη Σιούφα επίτιμο 

δημότη Κορώνης.   

 

Έκθεση γκραβούρας στην Κορώνη 

Στο Μανιατάκειον Ίδρυμα, στην Κορώνη, φιλοξενήθηκε έκθεση γκραβούρας με θέμα 

«Κορώνη και Ενετοκρατία» από τη συλλογή του δικηγόρου Δημήτρη Ν. Παπανικολόπουλου, 

από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου. Την έκθεση εγκαινίασε ο τ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 

Δημήτρης Σιούφας. 

Η έκθεση, που περιελάμβανε σπάνια χαρακτικά και χαλκογραφίες, απέσπασε εγκωμιαστικά 

σχόλια από τους πολυάριθμους επισκέπτες της, έλληνες και αλλοδαπούς και σημείωσε 

μεγάλη επιτυχία, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για οργάνωση περισσότερων 

εκδηλώσεων εικαστικού ενδιαφέροντος από το Μανιατάκειον Ίδρυμα. 

 

Πρόσκληση εκπόνησης μελέτης 

Στα πλαίσια της πολιτιστικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας το Ίδρυμα προκήρυξε  

ανοικτό διαγωνισμό για την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης η οποία θα αφορά στη 

λειτουργική ενοποίηση των αρχαιολογικών, ιστορικών, θρησκευτικών και τουριστικών χώρων 

της Κορώνης σε ένα ενιαίο Πολιτιστικό Πάρκο. Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν το Κάστρο 

της Κορώνης, το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Ελεήστριας και η παραλία του Ζάγκα.  

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, που θα προσεγγίσει  με σεβασμό το περιβάλλον και τα 

μνημεία και  θα χρειαστεί τη συνεργασία τοπικών αρχών και αρχαιολόγων για την υλοποίηση 

του. 

 



Δημιουργία δικτύου πόλεων της Μεσογείου με ενετικά κάστρα 

Τη δημιουργία δικτύου πόλεων της Μεσογείου με ενετικά κάστρα,  πρότεινε,  κατά τη διάρκεια 

της ομιλίας του στο Συνέδριο στην Κορώνη, ο τ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 

Δημήτρης Σιούφας. Το Ίδρυμα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 

πρότασης αυτής και ήδη επικοινωνεί με τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, προκειμένου να 

αποκτήσει, σε ψηφιακή μορφή, το υλικό που αφορά τα βενετσιάνικα κάστρα σε ελληνόφωνες 

χώρες. Αυτό το πρόγραμμα θα αποτελέσει το θέμα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, που θα 

οργανώσει το 2010. Επιπλέον έχει κατατεθεί σχετικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών, το Πανεπιστήμιο 

της Βενετίας, το Instituto Veneto και τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας. 

 
Συνεχίζεται η συνεργασία του Μανιατακείου Ιδρύματος με το Ινστιτούτο Βυζαντινών 

Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  

Η συνεργασία αυτή είχε ξεκινήσει με την έκδοση του δίτομου βιβλίου του καθηγητή του 

Πανεπιστημίου της Μπολόνια Andrea Nanetti, Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού της 

Ιταλίας και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος «Έγγραφα 

Κορώνης και Μεθώνης. Αναζήτηση και κριτική των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της 

Βενετίας (ΙΔ΄ και ΙΕ΄ αι.)». Ο καθηγητής Andrea Nanetti είναι γνωστός για το ερευνητικό του 

έργο, το οποίο επικεντρώνεται στην μελέτη των Ενετικών εγγράφων και χρονικών, που 

συνδέονται με την ιστορία της Μεσογείου (13ος - 15ος αιώνας) και τη μελέτη της εικόνας της 

αρχαίας Ελλάδας, κατά τις περιόδους του ύστερου Μεσαίωνα και της Αναγέννησης.  

Οι νέες εκδόσεις θα έχουν άμεση σχέση με την Κορώνη & την ευρύτερη περιοχή και θα είναι  

ιστορικού κυρίως περιεχομένου:  

 Andrea Nanetti, «Κορώνη-Μεθώνη 1204-1209: Από περιφερειακά βυζαντινά λιμάνια 

σε στρατηγικούς ενετικούς σταθμούς»  

 Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη» 

 Αντώνιος Γ. Μομφεράτος, «Μεθώνη & Κορώνη επί ενετοκρατίας» (1914) 

 Φώτιος Λίτσας, «Κορώνη: Η προσωπογραφία μιας πολιτείας» 

 «Γιάννης Καμπύσης: Η ζωή και το έργο του»  

 

Συνεργασία με την HAY GROUP 
Το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα συνεργαστεί με την HAY GROUP, διεθνή εταιρεία συμβούλων 
management, στο πρόγραμμα «Μελλοντικοί Ηγέτες» το οποίο  συνίσταται κυρίως στην 
επεξεργασία θεμάτων επιχειρησιακής ανάπτυξης της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής 
και υποστηρίζεται από μια ομάδα μεγάλων εταιρειών όπως οι ΤΙΤΑΝ, Α. Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ κ.α. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 
στην Κορώνη την εβδομάδα 15-21 Μαρτίου 2010, με την υποστήριξη και τη συνεργασία του 
Προέδρου του Ιδρύματος Δημήτρη Μανιατάκη, των καθηγητών Πάνου Μουρδουκούτα, 
Andrea Nanetti & Γιάννη Πούλιου και των οικονομολόγων Κωνσταντίνου Αϊβαλή και Θάνου 
Νιφόρου. 
 
Ίδρυση Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για τη μεσσηνιακή μεσαιωνική ιστορική μνήμη 

Το Ινστιτούτο θα στοχεύει στη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα και ινστιτούτα της 

ημεδαπής και αλλοδαπής με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και με φορείς του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός του Ινστιτούτου θα είναι η μελέτη της ιστορίας της 

Μεσσηνίας κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους, από την οποία αναμένεται να προκύψουν 

γνώσεις χρήσιμες προς αξιοποίηση για την οικονομική  ανάπτυξη της περιοχής και την 

ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των επερχόμενων γενεών.  

 

Ντοκιμαντέρ για Κορώνη και Μεθώνη  

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ, ιστορικού περιεχομένου για την 

Κορώνη και τη Μεθώνη, το οποίο θα επιμεληθεί ομάδα αποτελούμενη από καθηγητές 

πανεπιστημίου και άλλες προσωπικότητες. Το ντοκιμαντέρ θα αναφέρεται στους 

προϊστορικούς χρόνους, την Αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία-Βυζάντιο, τη 



Φραγκοκρατία, την Α’ περίοδο Ενετοκρατίας, την Τουρκοκρατία, την Β’ περίοδο Ενετοκρατίας, 

τα χρόνια της Επανάστασης και τους νεώτερους χρόνους. 

 
 

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα στηρίζει την εγγραφή της Μεσογειακής Δίαιτας στον 

αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO 

Το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με 

τα αντίστοιχα υπουργεία και άλλους φορείς της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Μαρόκου, στο 

πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, 

ανέλαβαν την πρωτοβουλία της ανάδειξης της πολιτισμικής αξίας της Μεσογειακής Δίαιτας και 

της καταγραφής της στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Unesco. Η χώρα μας επέλεξε την 

Κορώνη προκειμένου να υποστηρίξει την ελληνική συμμετοχή. Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα σε 

συνεργασία με το Δήμο Κορώνης, τη Νομαρχία Μεσσηνίας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 

Κορώνης, τον Σύνδεσμο Κορωναίων «Παναγία η Ελεήστρια» και το Φεστιβάλ «Μεσσηνίας 

Όψεις: ένα φεστιβάλ για τον πολιτισμό, την τέχνη και το μεσσηνιακό πνεύμα» προετοίμασαν 

το φάκελο που θα υποβληθεί στην Unesco.  

Σημαντικό ρόλο στην προώθηση του φακέλου υποψηφιότητας έπαιξε το βιβλίο που έγραψε η 

Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, μαζί με την Ανθή Βρέττα με τίτλο 

«ΚΑΛΛΙΓΕΥΣΤΟΝ», που περιλαμβάνει 250 συνταγές, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι 

βασισμένο στη μεσογειακή δίαιτα. 

 

Το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Κορώνης σε 

διάφορα θέματα που απασχολούν τα σχολεία και τους μαθητές. 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «Συμβουλευτική – 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Κύριος εισηγητής της ημερίδας που έλαβε 

χώρα στο Αμφιθέατρο του Γυμνασίου της πόλης στις 30 Ιανουαρίου 2009, σε συνεργασία με 

το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κορώνης,  ήταν ο Εμμανουήλ Ι. Γιαννακουδάκης, καθηγητής 

πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & μέλος της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος. 

Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο καθηγητής παρουσίασε, για πρώτη φορά σε κοινό, τα 

αποτελέσματα έρευνας που αφορούσε στην προσωπικότητα των Ελλήνων ηλικίας από 14 

έως και 22 ετών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαγγελματικές τους κλίσεις, στις ικανότητες 

και στα ενδιαφέροντά τους.  

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Computer Academy, πραγματοποιήθηκε 

δωρεάν στα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Αθήνα, στις 11 Ιουλίου, η πρώτη 

συνεδρία του Τέστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ σε μαθητές του Γυμνασίου 

και του Λυκείου Κορώνης. Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και εκδόθηκε το 

επαγγελματικό προφίλ των συμμετεχόντων μαθητών.  

 

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα βραβεύει τους επιτυχόντες μαθητές του Λυκείου Κορώνης στα 

Α.Ε.Ι. & τα Τ.Ε.Ι.  

Στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης όλων των επιτυχόντων κατά το 

σχολικό έτος 2008-2009 μαθητών του Λυκείου Κορώνης στα Ανώτατα και Ανώτερα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της σχολικής 

μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης στο Αμφιθέατρό της.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος, συνεχάρη τους νέους 

φοιτητές, τους ευχήθηκε να έχουν ένα γόνιμο ακαδημαϊκό έτος και τόνισε ότι, σύμφωνα με το 

Καταστατικό του Ιδρύματος, οι υπότροφοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συμβουλευτική 

Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκδηλώσουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Το 

Ίδρυμα θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την ακαδημαϊκή τους πορεία, θεωρώντας τους 

μελλοντικούς συνεχιστές των επιδιώξεών του και θα βρίσκεται κοντά τους για να προσφέρει 

στήριξη με διάφορους τρόπους, κατά τα χρόνια της φοίτησής τους, αλλά και μετά από αυτά. 



Στο τέλος της τελετής προσφέρθηκε από το Ίδρυμα σε κάθε νέο φοιτητή έπαινος και φορητός 

υπολογιστής νέας γενιάς. 

 

Έκδοση εντύπου με την ιστορία εύρεσης της εικόνας της Παναγίας της Ελεήστριας 

Με δωρεά του ιδρύματος εκδόθηκε το Μάιο το καλαίσθητο έντυπο με την ιστορία της εύρεσης 

της εικόνας της Παναγίας της Ελεήστριας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Την έκδοση 

προλογίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Κ. κ. Χρυσόστομος, ενώ τα κείμενα 

του εντύπου γράφτηκαν από την Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη, συγγραφέα και Αντιπρόεδρο 

του Μανιατακείου Ιδρύματος. 

 

Λογοτεχνική εκδήλωση στην Κορώνη με την ευκαιρία συμπλήρωσης 150 χρόνων από 

τη γέννηση του ποιητή Γεώργιου Δροσίνη  

Το Ίδρυμα πραγματοποίησε εκδήλωση το Σάββατο 21 Μαρτίου με τη συμμετοχή των «Φίλων 

του Μουσείου Γ. Δροσίνης» στο αμφιθέατρο της σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου 

Κορώνης. Η Πρόεδρος των «Φίλων του Μουσείου Γ. Δροσίνης» Ελένη Κοκκέβη-Βαχάρη και η 

υπεύθυνη παραρτημάτων Ντίνα Αποστόλου αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες του Γεωργίου 

Δροσίνη, πέρα από το ποιητικό και πεζογραφικό του έργο. Ιδιαίτερα συγκινητικοί ήταν οι 

μελοποιημένοι στίχοι του ποιητή, που απέδωσε η Μαρία Τσώνη, συνοδευόμενη στο πιάνο 

από την Άννα Μαρία Μουτεβελή. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Θοδωρής 

Σαλαντής, τοπικοί παράγοντες και πλήθος δημοτών.  

 

I LOVE GR 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μανιατάκης ήταν ο βασικός υποστηρικτής για την περιοχή Μεθώνη – 

Κορώνη – Φοινικούντα στην εκπομπή της 12ης Οκτωβρίου «I LOVE GR» του τηλεοπτικού 

σταθμού ΣΚΑΪ, η οποία θα αναδείξει το ωραιότερο μέρος της Ελλάδας.  

Η εκπομπή ξεκίνησε στις 14/9 και είναι γεμάτη από Ελλάδα και τοπία της χώρας μας. 

Εξελίσσεται μέσα από 4 φάσεις: στην πρώτη φάση, που έχει ολοκληρωθεί, από τις 100 

περιοχές που ψήφισε το κοινό, προκρίθηκαν 40. Η περιοχή Μεθώνη – Κορώνη – Φοινικούντα 

προκρίθηκε για τον δεύτερο γύρο και φιλόδοξος στόχος του Ιδρύματος αλλά και των άλλων 

τοπικών φορέων είναι η περιοχή να φτάσει στην πρώτη θέση.  

(1 φωτογραφία από Σαρδέλη) 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Κορώνη.  

Το διήμερο Χριστουγεννιάτικο Bazaar, οργανώθηκε για δεύτερη  φορά στην Κορώνη, στη 

σχολική μονάδα Γυμνασίου-Λυκείου, το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, από τις 

Γυναίκες της Κορώνης, με τη στήριξη του Μανιατακείου Ιδρύματος, του Δήμου Κορώνης, του 

Γυμνασίου, Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Συλλόγου 

Επαγγελματιών και του Συνδέσμου Κορωναίων «Παναγία η Ελεήστρια». Οι εισπράξεις από 

τις πωλήσεις θα διατεθούν σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 


