
9Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

Σιδηρικά  -  Εργαλεία τεχνιτών - Χρώματα  -  Υδραυλικά  -  Είδη κιγκαλερίας 
Βιομηχανικά είδη  -   Είδη κρεοπωλών    -   Πλαστικά είδη   -   Κουρτινόξυλα 

!! πληρώνετε  ΜΟΝΟ  ΤΟ  1/3 της αξίας !!
  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  -  Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ  3Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ  3 - Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α

Παραδείγματα:
με αγορές ειδών, αξίας    €   50,01 πληρώνετε  μόνο    €    17,00 !!
με αγορές ειδών, αξίας    € 100,00 πληρώνετε  μόνο    €    33,00 !!
με αγορές ειδών, αξίας   € 200,00 πληρώνετε  μόνο   €   67,00 !! 
με αγορές ειδών, αξίας   € 500,00 πληρώνετε  μόνο   € 167,00 !!

ΛΟΓΩ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ για αγορές άνω των € 50,00  & για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών  μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων
μόνο στο κατάστημα Ηφαίστου 3 

λόγω  οριστικής  μεταφοράς  μας  στο  νέο  μας  κατάστημα  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  46  (ΔΙΠΛΑ  ΚΤΕΛ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΥΤηλ.  27210 2 30 34                                                                                                  Κιν.  6946 21 88 11
 Καθημερινά  9,30 - 13,30

εφφέ - πυροτέχνημα - μπαλόνιεφφέ - πυροτέχνημα - μπαλόνι
Είρας 9, Καλαμάτα

Τηλ.: 27210 96239 και 6944-272170
Fax: 27210 25223

www.bigbangevents.gr

CREATIVEACADEMY

Αναγνωσταρά 47, Καλαμάτα • Τηλ.: 27210 26847

Nέος κύκλος σπουδών 
Οι εγγραφές άρχισαν

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Μαρίνα Καλαμάτας 
Τηλ. 27210 91596 & 6944-991360

FISH & PASTA

ΚΑΝΝΑΚΑΝΝΑΚΑΝΝΑΚΑΝΝΑ

Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το πλέον παλαιό όνομα
στο φαγητό

Εγγυάται την ποιότητα και την γεύση

Ψαρικά
     αχινός, φρέσκο ψάρι, αστακός, 
    καλαμάρι, οστρακοειδή

Ο Ιταλός μας σεφ Andriano προτείνει:
- Αστακομακαρονάδα
- Ταλιατέλες με ποικιλία μανιταριών και μαύρης τρούφας
- Ριζότο αστακού
- Ριζότο με καραβιδόψυχα
- Πεσκανδρίτσα με σάλτσα από μύδια ή λεμόνι
- Σκαλοπίνια από μοσχαράκι γάλακτος με προσούτο
- Καρπάτσιο με τόνο
- Χειροποίητο γλυκό προφιτερόλ, σεμιφρέντο και τιραμισού

Μια συλλογική πρωτοβουλία ευοδώθηκε στο
Κρυονέρι (Σαρακινάδα) του Δήμου Αετού, η
οποία μπορεί να ξεκίνησε από την ιδέα ενός αν-
θρώπου αλλά βρήκε ανταπόκριση από πολλούς
κατοίκους ή καταγόμενους από εκεί, και με δικά
τους έξοδα προχώρησαν στην πλήρη ανακαίνι-
ση του ναού του χωριού ο οποίος χρονολογείται
πριν το 1836. Το μικρό αυτό ορεινό χωριό με
τους λιγοστούς κατοίκους μπορεί να μη σφύζει
από ζωή, ειδικά το χειμώνα, όμως η αγάπη όσων
μένουν εκεί ή κατάγονται από αυτό περισσεύει -
και έτσι δεν θα μπορούσαν να αφήσουν το ναό
του χωριού τους έρημο και απροστάτευτο στη
φθορά του χρόνου. 

Ο εκπαιδευτικός Γιάννης Μερκούρης είχε την
ιδέα να ανακαινίσουν και να συντηρήσουν τον
ναό. Το κάλεσμά του βρήκε ανταπόκριση από
όλους, ακόμη και αυτούς που μένουν μακριά,
εκτός συνόρων. Η οικονομική προσφορά τους
ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός ήταν
απλόχερη. Ετσι το έργο προχώρησε, έγινε απο-
κάλυψη της εξωτερικής πλευράς και αναδείχθη-
κε το πέτρινο στοιχείο του ναού. Επίσης αφαιρέ-
θηκε ο εσωτερικός σοφάς, έγινε καινούργιος μα-
ζί με αγιογραφίες, άλλαξαν οι ηλεκτρικές εγκα-
ταστάσεις, μπήκαν κλιματιστικά... και όλα αυτά
χάρη στις δωρεές απλών ανθρώπων.

Για όλα αυτά μας μίλησε ο κ. Μερκούρης ση-
μειώνοντας: «Η εκκλησία του χωριού μας, ο
προστάτης μας που είναι ο Αγιος Γεώργιος ήταν
τελείως εγκαταλελειμμένος. Ξεκίνησα μια προ-
σπάθεια που την θεώρησα υποχρέωσή μου, κι-
νητοποίησα τον κόσμο, τους ντόπιους, φίλους,

συγχωριανούς που βρίσκονται στο εξωτερικό
και όντως βρήκα μια πάρα πολύ ζεστή ανταπό-
κριση. Εγινε ένα σημαντικό έργο, αποκαλύφθη-
κε εξωτερικά η πέτρα και έγινε αμμοβολή, αφαι-
ρέθηκε ο εσωτερικός σοφάς και έγινε καινούρ-
γιος, αλλάχθηκαν τα παράθυρα, έγιναν καινούρ-
γιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μπήκαν υδρορ-
ροές, εξωτερικός φωτισμός με προβολείς, κατα-
σκευάσαμε ένα εξωτερικό στέγαστρο στην είσο-
δο του ναού, μπήκε ένας φωτεινός σταυρός και
προχωρήσαμε σε αγιογράφηση σε όλο το εσω-
τερικό του ναού.

Το όλο έργο έχει ξεπεράσει τα 75.000 ευρώ.
Οι χορηγίες που πήραμε από το επίσημο κράτος
είναι 5.500 ευρώ και όλα τα υπόλοιπα χρήματα
είναι από τον μόχθο και το υστέρημα των συγ-
χωριανών και φίλων των Σαρακιναδαίων. Αυτό
δείχνει την βαθιά πίστη που έχουμε γενικά οι Ελ-
ληνες στα ιερά και τα όσια. 

Πλέον είναι ένα στολίδι η εκκλησία μας, κάτι
που μας έχουν επισημάνει και ιερείς. Αυτό που
έχει για μένα μεγάλη σημασία και νιώθω ικανο-
ποίηση είναι η ανταπόκριση που είχαμε από τον
κόσμο. Βέβαια προγραμματίζουμε να κάνουμε και
κάποια άλλα έργα, πλακόστρωση του αύλειου
χώρου ώστε να δέσει με την πέτρα της εκκλησίας,
μια νέα αποθήκη όπως και ένα οστεοφυλάκιο, αλ-
λά και αρκετές ακόμη μικρές παρεμβάσεις».

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ “ΜΥΛΟΠΕΤΡΑ”

Ενδιαφέρον του κοινού
για τον “Παύλο Μελά”

Το ενδιαφέρον του κοινού συγκέντρωσε η προβολή
του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ του Μανιάτη

σκηνοθέτη Τζαννέτου Κομηνέα “Παύλος Μελάς: γράμ-
ματα από την Μακεδονία” που έγινε προχθές το βράδυ
στη “Μυλόπετρα”.

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με θέμα “Ο
ρόλος του κινηματογράφου στην εκπαιδευτική ιστορία”,
με ομιλητές τον σκηνοθέτη της ταινίας και τον εκπαιδευ-
τικό Χρήστο Κυβέλο.

Η ταινία παρουσιάζει την τελική φάση του Μακεδονι-
κού Ζητήματος από το 1870 και έπειτα, μέσα από την πο-
λυσχιδή προσωπικότητα και δραστήρια ζωή του Παύλου
Μελά.

Τους ρόλους ερμηνεύουν γνωστοί ηθοποιοί όπως ο
Τάσος Νούσιας, η Ναταλία Δραγούμη και ο Αντώνης
Φραγκάκης.          Μ.Τ.

Εκδήλωση στην Αρτεμισία 
για τα τροχαία ατυχήματα

Πραγματοποιείται το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου,
στην κεντρική πλατεία της Αρτεμισίας, ενημερωτική

εκδήλωση για τα τροχαία ατυχήματα.
Για το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων και την πρόλη-

ψή τους θα μιλήσουν ο διοικητής της Τροχαίας Καλαμά-
τας Ηλίας Αξιοτόπουλος, εκπρόσωπος της Πυροσβεστι-
κής Υπηρεσίας και η ιατρός Ελ. Χατζηδημητρίου, ενώ
έχουν κληθεί να παρευρεθούν φορείς και εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αξιέπαινη αυτή πρωτο-
βουλία ανήκει στη νεολαία της Αρτεμισίας, και γίνεται στη
μνήμη αδικοχαμένων σε τροχαία δυστυχήματα νέων του
χωριού τα δύο τελευταία χρόνια, με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων όσον αφορά την
οδική ασφάλεια. 

Μετά την ενημέρωση, στο δεύτερο σκέλος της εκδή-
λωσης, ακολουθεί μουσικό αφιέρωμα “Γιώργος Βάκας“.
Θα παίξουν οι μουσικοί: Τάκης Καντζιλιέρης (μπουζούκι),
Σωτήρης Πιφέας (μπoυζούκι), Δημήτρης Καντζιλιέρης (κι-
θάρα), Πηνελόπη Κοκορόγιαννη (ακορντεόν) και Μαρι-
λένα Καντζιλιέρη (τραγούδι).

Ν.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οχι στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού
σε αναδασωτέα 

έκταση της Πύλου
Κατά της εγκατάστασης φωτοβολ-

ταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε αναδασωτέα περιοχή
της Πύλου, τάχθηκε χθες η Ν.Ε. Προ-
γραμματισμού και Υποδομών. Πρό-
κειται για το σταθμό της εταιρείας “Βε
Πε Ντε Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας ΕΠΕ“, ισχύος 4,9 MW,
στη θέση Πύλος Ι ή Κρεβατού. Η επι-
τροπή εισηγείται αρνητικά στο Νομαρ-
χιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας, όσον
αφορά τη γνωμοδότηση επί της μελέ-
της περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
φωτοβολταϊκού σταθμού. Η Ν.Ε. στέ-
κεται στο πολύ πρόσφατο προηγού-
μενο, στην προχθεσινή συνεδρίαση
του Ν.Σ., όπου απορρίφθηκε η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού σε
αναδασωτέα έκταση στο “Χονδρο-
βούνι“ Γαργαλιάνων, γιατί σύμφωνα
με την ενημέρωση από το διευθυντή
Δασών Γιώργο Σωτηρόπουλο, απαγο-
ρεύεται μέχρι τώρα η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών σε αναδασωτέες
εκτάσεις.

Στην εισήγησή της η διευθύντρια
Περιβάλλοντος Αμαλία Παυλέα,
αφού παρατηρεί ότι η υπηρεσία δεν
έχει αντίρρηση με το περιεχόμενο της
μελέτης, σημειώνει 13 επισημάνσεις -
παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων: 

- Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες
εγκρίσεις για το έργο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες πριν από οποιαδήποτε
επέμβαση σε δασική ή αναδασωτέα
έκταση.

- Για την προστασία του ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους τοπίου της Πύλου,
κρίνεται ωφέλιμο να μη γίνουν εκτε-
ταμένοι εκβραχισμοί και αποψίλωση
στο γήπεδο της εγκατάστασης, ώστε
να διατηρηθεί η μορφολογία και η
φυσιογνωμία της περιοχής.

Η κ. Παυλέα ενημέρωσε ότι η πε-
ριοχή κηρύχθηκε αναδασωτέα το
1993 μετά από πυρκαγιά το 1992, ενώ
το 2007 υπήρξε θετική γνωμοδότηση
για το φωτοβολταϊκό σταθμό από δα-
σοπονική άποψη. Η διευθύντρια και
τα μέλη της Ν.Ε. επεσήμαναν πως πρέ-
πει να επικαιροποιηθεί η άποψη του
Δασαρχείου.                                 Γ.Σ.

Ανακαινίσθηκε ναός
του 1836 στο Κρυονέρι

Ρεπορτάζ

Κώστας Μπούρας
Γιάννης 

Μερκούρης


