Γιατί απουσιάζει η Μεσσηνία
από το ανανεωμένο κυβερνητικό
σχήμα ;
Γράφει ο Δημήτρης Μανιατάκης ,
Μανιατακείου Ιδρύματος

Πρόεδρος

Τις τελευταίες ημέρες έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων
τόσο από εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων όσο και από πολίτες
της Μεσσηνίας, που αφορούν το έλλειμμα/ανυπαρξία Μεσσηνιακής
παρουσίας στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Εύλογα γεννάται το
ερώτημα αν η αναζωογόνηση της κυβέρνησης είναι ισορροπημένη.
Η Μεσσηνία την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει φυσιογνωμία.
Έργα υποδομής, συγκοινωνιακά, αναπτυξιακά, αθλητικές
εγκαταστάσεις, επενδύσεις στον πολιτισμό και τον τουρισμό
που σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές επενδύσεις, μικρές
και μεγάλες, έχουν δώσει αναπτυξιακή πνοή στον νομό και
έχουν βάλει τη Μεσσηνία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει γίνει στη μεγαλύτερη επένδυση που
έχει γίνει στη Μεσσηνία από την ΤΕΜΕΣ με τη δημιουργία της
Costa Navarino, η οποία όταν θα ολοκληρωθεί θα φθάσει στο
1,2 δισ. ευρώ. Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής υπήρξε
σημείο αναφοράς για αυτήν την στροφή. Τα πιο σημαντικά είναι
ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, ο αγωγός
φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη και στη συνέχεια στη Μεσσηνία,
το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας που αποτελεί ένα από τα
ταχύτερα αναπτυσσόμενα αεροδρόμια της χώρας, αποτελούν
θετικό πρόσημο στην εξέλιξη του εγχώριου προϊόντος.
Διαθέτει, επίσης, απόθεμα σε φυσική ομορφιά, ήπιο κλίμα,
πολιτιστική κληρονομιά.
Επιπρόσθετα, η Μεσσηνία χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση
μιας κρίσιμης μάζας ποιοτικής παραγωγής συγκεκριμένων
αγροτικών προϊόντων με κυριότερα τα διεθνώς αναγνωρισμένα

ελαιόλαδο Κορωνέικης ποικιλίας και ελιά Καλαμών.
Σε αυτό το σημείο να θυμίσω την από 16 Νοεμβρίου 2010
εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό
Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
της UNESCO και την ανακήρυξη της Κορώνης σε Εμβληματική
Κοινότητα, στην οποία το Μανιατάκειον Ίδρυμα συνέβαλε τα
μέγιστα. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι ο τότε Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων βιάστηκε, ευτυχώς ατελέσφορα, να
ανακοινώσει το αγρόκτημα «Τριανταφυλλίδειο Κληροδότημα» στη
Βυτίνα ως έδρα για τη Μεσογειακή Διατροφή, υποτιμώντας τη
συμβολική αναγνώριση της Κορώνης από τον παγκόσμιο
οργανισμό.
Το 2021 η Ελλάδα έχει οριστεί συντονίστρια χώρα των κοινών
δράσεων του Δικτύου των χωρών και των Εμβληματικών τους
Κοινοτήτων που ενέταξαν τη Μεσογειακή Διατροφή στους
θησαυρούς της UNESCO. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
αναληφθούν πρωτοβουλίες για δράσεις σε συνεργασία με
τοπικούς φορείς για την προβολή τόσο των τοπικών προϊόντων
όσο και του διατροφικού πολιτισμού της περιοχής. Η
Μεσσηνιακή Κορώνη συνδυάζει αρμονικά όλες τις προϋποθέσεις
μιας αυθεντικής μεσογειακής πόλης: μεσογειακά προϊόντα,
ιστορία – παράδοση, θέση – τοπίο.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το γεγονός ότι η Μεσσηνία υπήρξε
γενέτειρα σπουδαίων πολιτικών προσωπικοτήτων από τον
Αλέξανδρο Κουμουνδούρο μέχρι τους σύγχρονους Προκόπη
Παυλόπουλο και Αντώνη Σαμαρά, είναι απορίας άξιο το γεγονός
ότι η εκπροσώπηση από τη Μεσσηνία απουσιάζει πανηγυρικά από
την Κυβέρνηση, ενώ, ταυτόχρονα, υπήρξαν κρίσιμες εξελίξεις
σε υπουργεία για την πορεία καίριων τοπικών ζητημάτων.
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