Καλαμάτα: Κόντρα Νίκα-Βγενή
για
την
έκθεση
“ALTE
peloponnese”
Ο αλαζών δήμαρχος Καλαμάτας αρνήθηκε να
παραχωρήσει χώρο στην κεντρική προκυμαία για
την έκθεση “ALTE peloponnese” !
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες ο ανεξάρτητος Δημοτικός
Σύμβουλος Καλαμάτας και εκ των διοργανωτών της έκθεσης
“ALTE” Χάρης Βγενής όπου
εξαπέλυσε με δηλώσεις του
«δριμεία» επίθεση στον Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα,
(απαντώντας ουσιαστικά σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό
σταθμό «BEST»), αλλά και επικεντρώνοντας στην άρνηση της
Δημοτικής Αρχής να διεξαχθεί η συγκεκριμένη έκθεση στο χώρο
της Προκυμαίας.
Ο κ. Βγενής χρησιμοποίησε μάλιστα βαρείς χαρακτηρισμούς,
μιλώντας για άσχετους γύρω από τον χώρο του τουρισμού,
ενοχλημένος για όσα είπε ο Δήμαρχος Π. Νίκας γύρω από την
έκθεση «μεταξύ κολλητών και φίλων». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε
του brand name “Μυθική Πελοπόννησος “φέρνοντας ως παράδειγμα
και την “Coca Cola”, ενώ προχώρησε σε σύγκριση των
κρουαζιερόπλοιων που έφθαναν στην Καλαμάτα όσο ο ίδιος ήταν
πρόεδρος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε σχέση με σήμερα.
Κλείνοντας-ερχόμενοι στο βασικό θέμα μας- εξαπέλυσε τα
«βέλη» στην άρνηση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου να τους παραχωρηθεί ο χώρος στην
προκυμαία, όπου θα έρχονταν και σκάφη που θα συμμετάσχουν
στη μεγάλη έκθεση του Ναυπλίου, χωρίς μάλιστα να τους δοθεί
καμία επίσημη απάντηση.

Δεν είναι ότι ξεκίνησε μια κόντρα ανάμεσα στο Δήμαρχο Νίκα
και στον Χάρη Βγενή, πρώην Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου
Καλαμάτας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μια έκθεση που θα
βοηθούσε τον Τουρισμό της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας
γενικότερα, κινδυνεύει να μην γίνει με βασική ευθύνη του
Δημάρχου Νίκα, ο οποίος σε μια ακόμη περίπτωση υποβαθμίζει
για ιδιοτελείς σκοπούς και εγωισμούς και την πρόοδο της
πόλης και την ανάπτυξη του τουρισμού.
Ένα προϊόν που άλλωστε χρειάζεται απαραίτητα η Καλαμάτα και
που θα έπρεπε με κάθε τρόπο να διευκολύνει τους διοργανωτές
τέτοιων εκθέσεων. Για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος μας δείχνει
μια ακατανόητη έχθρα για το στολίδι της Καλαμάτας που είναι
η παραλία και για τον τουρισμό που θα έπρεπε να στηρίζει.
Κρίμα και πάλι για εσάς κύριε Δήμαρχε, διότι χωρίς τις
εμπάθειες και κόντρες – που δεν ταιριάζουν και στον τίτλο
που κατέχετε- και χωρίς την αλαζονεία και τον συγκεντρωτισμό
της εξουσίας που εκφράζετε, θα μπορούσατε να είστε πολύ
καλύτερος δήμαρχος και να αφήσετε και σημαντικό έργο στην
πόλη μας.

