Καλαμάτα: Στο διοικητίριο το
κοινωνικό ιατρείο
Στο Διοικητήριο Μεσσηνίας, στο ισόγειο (στην
πρώην Διεύθυνση Πρόνοιας), θα στεγάζεται πλέον
το Κοινωνικό Ιατρείο Καλαμάτας, μετά από
διαπραγματεύσεις και αντεγκλήσεις πολλών μηνών
μεταξύ των υπευθύνων του και του δήμου.
Τον χώρο αυτό παραχώρησε τελικά η Περιφέρεια
Πελοποννήσου, μετά τη χθεσινή επίσκεψη μελών
του Συλλόγου Φίλων Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας, στην αντίστοιχη
αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Αντωνία Μπούζα,
στο γραφείο της στο Διοικητήριο και έτσι λύθηκε
το ζήτημα.
Μάλιστα σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο
της “η κ. Μπούζα εξέφρασε το θαυμασμό της για
το έργο του συλλόγου που έχει επιτευχθεί κυρίως
μέσω
της
εθελοντικής
δράσης,
έχοντας
δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όλο και
αυξανόμενες ανάγκες των ανασφάλιστων ασθενών. Η
Περιφέρεια Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας
στηρίζει με συνέπεια δράσεις που έχουν
κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην άμεση
και αποτελεσματική βοήθεια των πληγέντων από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
συμπολιτών μας”.
Να σημειωθεί ότι το κοινωνικό ιατρείο
αποτελείται από εθελοντές γιατρούς και
εξυπηρετεί πολύ κόσμο-Έλληνες και ξένους-που η
ζωή τα έφερε έτσι να μην έχουν την οικονομική
ευχέρεια για εξετάσεις και φάρμακα και μέχρι

τώρα στεγαζόταν σε έναν
νοσοκομείο της πόλης.

Γαργαλιάνοι: Στα
της ελιά 2018
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Κυπαρισσία 14/07/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Στα μονοπάτια της Ελιάς 2018”
Ο Δήμος Τριφυλίας, η Κοινωφελής Επιχείρηση & ο Μορφωτικός
Σύλλογος Γαργαλιάνων διοργανώνουν τριήμερες εκδηλώσεις για
να γιορτάσουμε το ευλογημένο προϊόν του τόπου μας. Τo ΛΑΔΙ!
Τρίτη, 17 Ιουλίου – Πάρκο Μπρίσκειου Βιβλιοθήκης,
Γαργαλιάνοι, Ώρα 9.00 μ.μ. Ομιλία με θέμα “Πολιτισμός και
οικονομική ανάπτυξη. Η περίπτωση της ελιάς και του ελαίου”.
Ομιλήτρια
Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, Λαογράφος – τ.
Διευθύντρια, Επιστ. Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόεδρος της «Επιστημονικής
Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε». Στο χώρο του
Πάρκου θα λειτουργεί έκθεση αντιγράφων πινάκων μεγάλων
ζωγράφων με θέμα την ελιά.Λαδομαγειρέματα, κέρασμα του
Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων.
Τετάρτη 18 Ιουλίου
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Ακαδημίας
Αρχιμαγείρων
Ελλάδος. Έμποροι, παραγωγοί και χορηγοί μας θα κεράσουν
λαδολιχουδιές, κρασί και τσίπουρο εξαιρετικών αρωμάτων από
σταφύλια της Τριφυλιακής γης.
Πέμπτη 19 Ιουλίου – Κεντρική Πλατεία Γαργαλιάνων
Ώρα 10.00 μ.μ. Μουσική Συναυλία με τη Μυρτώ Καμβυσίδη.
Οι τριήμερες εκδηλώσεις τελούν υπό την Αιγίδα της
Πορτογαλικής Πρεσβείας και του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
του CIOFF (Διεθνές Συμβούλιο Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού
Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών). Εντάσσονται στον κύκλο
των προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων (δύο στην Ελλάδα : στη
Θεσσαλονίκη και στους Γαργαλιάνους) του Φεστιβάλ «Culturas
Mediterranicas» της Πορτογαλίας.
Αναλυτική παρουσίαση των εκδηλώσεων θα γίνει στη διάρκεια
του Πορτογαλικού Φεστιβάλ στη Λισαβόνα από 12 έως 16
Σεπτεμβρίου 2018, με τη συμμετοχή 12 χωρών.
Επίσης οι εκδηλώσεις θα προβληθούν στις ετήσιες αναφορές του
Ελληνικού και Πορτογαλικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF®, στην
Περιοδική Έκδοση (newsletter) του CIOFF® σε 103 χώρες
παγκοσμίως αλλά και στα μέλη των εθνικών τμημάτων κάθε μιας
από αυτές τις 103 χώρες.
Στη μεγάλη
Ελλάδος.
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Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
ΧΟΡΗΓΟΙ του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
il Centro, ΦΙΛΟΙΝΟΝ – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗ, Λογιστικές &
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Καφετέρια ΑΝΔΡΩΝΗΣ,
Μεζεδάδικο ΜΑΚΡΗΣ, ΑΒ ‘Ακης Γ. Κατρίτσης, Ελαιοτριβείο
«ΞΕΝΟΣ», EL AGRO MEΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.- ΚΟΝΤΟΣΘΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ψησταριά
καφέ ΑΤΤΙΚΟΝ, Ψητοπωλείο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Είδη Οικιακής Χρήσεως
Γεώργιος Ν. Νικολόπουλος, Καφέ «ΜΕΛΙΣΣΑ», Καφενείο Ασημάκης

Ντεμερούκας, Συνεταιρισμός «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», Ελαιοτριβείο Ν.
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ – Γ. ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ, Ελαιοτριβείο ΜΠΟΥΓΑΣ – ΞΙΑΡΧΟΣ,
Ελαιοτριβείο ΔΗΜ> ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ», ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε.,
Supermarket Σκλαβενίτης – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ.

Έτσι γιόρτασαν στο Costa
Navarino Ρονάλντο και Ανιέλι!
Μεγάλη διεθνής προβολή για τον τόπο μας, τη
Μεσσηνία αφού το χρυσό deal ΡονάλντοΓιουβέντους έκλεισε στο “Costa Navarino”, εκεί
όπου Κριστιάνο Ρονάλντο, Αντρέα Ανιέλι και
Ζόρζε Μέντες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του
Πορτογάλου επιθετικού από τη Ρεάλ στη
Γιουβέντους και μάλιστα το γιόρτασαν αναλόγως !
Το μεγάλο μετεγγραφικό deal ολοκληρώθηκε και η
πρώτη φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως
παίκτη της Γιουβέντους βγήκε από την πολύ
γνωστή πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα του “Costa
Navarino”, όπου εδώ και λίγο καιρό ο τελευταίος
κάνει τις διακοπές του.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζεται στη φωτογραφία
παραπάνω ανάμεσα στον πρόεδρο της Γιουβέντους
Ανδρέα Ανιέλι και τον μάνατζέρ του Ζόρζε Μέντες
και όλοι όσοι βρίσκονται στη συγκεκριμένη
φωτογραφία χαμογελούν και κρατούν από ένα
ποτήρι σαμπάνια…

Oι
φωτογραφίες
απ΄
διακοπές του Ρονάλντο
Μεσσηνία !

τις
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Oι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές του
Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μεσσηνία είναι γεγονός
και αυτές τις ανεβάζει στα social media η
σύντροφός του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ !
Θυμίζουμε ότι ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής
βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στη Μεσσηνία,
όπου παραθερίζει, φυσικά στο ” Costa Navarino”,
και μάλιστα έφτασε εκεί αρχικά με ιδιωτικό
αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και από
εκεί με ελικόπτερο για το διεθνούς φήμης
παραθεριστικό κέντρο…
Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος παγκοσμίου φήμης
ποδοσφαιριστής
επέλεξε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά να βρεθεί στη Μεσσηνία, μετά την
επίσκεψή και τον παραθερισμό του τον Ιούνιο
2017.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πρώτες
φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μεσσηνία…

To 25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών
18 Ιουνίου 2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Συνεπής στο θεσμό που η ίδια καθιέρωσε, η
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών οργανώνει και
εφέτος το 25ο Συνέδριο για την ύπαιθρο και τους
αγρότες. Το συνέδριο θα γίνει στη Λιβαδειά της
Βοιωτίας από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου με
τη συμπαράσταση και τη συνεργασία της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η θεματολογία του συνεδρίου είναι πλούσια και
άκρως ενδιαφέρουσα καθώς:
* θα εμβαθύνει στα θέματα της νέας ΚΑΠ που
μόλις προτάθηκε από την Ε. Επιτροπή
* θα διερευνήσει τις συνθήκες της αγοράς και
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να
βελτιώσουμε το εισόδημα μας,
* θα δείξει επιτυχημένες πρακτικές που μπορούν
να ακολουθήσουν οι νέοι γεωργοί ώστε να
πετύχουν στο νέο τους ξεκίνημα.
Παράλληλα κατά τη διάρκεια των εργασιών του
συνεδρίου θα ανακοινωθεί και ο νικητής του
διαγωνισμού για την ανάδειξη του καλύτερου
Έλληνα νέου αγρότη, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη
χώρα μας στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό
που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Συνέδριο συνεχίζει την παράδοση των ετήσιων

Συνεδρίων των Ενώσεων Νέων Αγροτών που
ξεκίνησαν το 1994 και έγιναν σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδος και αποτελεί την αφορμή
για την ετήσια συνάντηση των νέων αγροτών της
χώρας μας.

Θα μιλήσουν αγρότες, στελέχη της αγοράς,
εκπρόσωποι συνεταιριστικών οργανώσεων και
ομάδων παραγωγών, στελέχη του Δημοσίου τομέα,
πανεπιστημιακοί, ερευνητές, από την Ελλάδα και
το εξωτερικό για να μεταφέρουν την εμπειρία και
την τεχνογνωσία τους και να παρουσιάσουν
επιτυχημένες πρακτικές.
Η Π.Ε.Ν.Α., μόνη θεσμοθετημένη συνδικαλιστική
οργάνωση για τις Νέες και τους Νέους Αγρότες
της χώρας μας, καλεί όλους και όλες να
συμμετέχουν στο συνέδριο.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν οι
ενδιαφερόμενοι
στο
greek.young.farmers@gmail.com
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μυστικότητα ο Ρονάλντο !
Nα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχασε καθόλου
χρόνο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από
το Μουντιάλ και διάλεξε για μία ακόμη φορά
Ελλάδα και μάλιστα Μεσσηνία για τις διακοπές
του !
Ο Κριστιάνο λοιπόν έφτασε προ ημερών
με
ιδιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της
Καλαμάτας και από εκεί πέταξε απευθείας με
ελικόπτερο για που αλλού ; Για το Costa
Navarino, όπου περνάει-και μάλιστα υπό άκρα
μυστικότητα- τις διακοπές του με τη σύντροφό
του Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Μάλιστα η μυστικότητα
είναι τέτοια που η επιχείρηση τον έχει αποκόψει
από τους υπόλοιπους πελάτες του ξενοδοχείου !

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο, εν μέσω
έντονης φημολογίας ότι «μετακομίζει» στη
Γιουβέντους, επέλεξε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά να επισκεφθεί την πατρίδα μας τη
Μεσσηνία, μετά την επίσκεψή του τον Ιούνιο 2017
που φαίνεται πως τον γοήτευσε !

Καλαματιανός
νικητής
“game of love” !

στο

O συμπατριώτης μας Καλαματιανός, Σωτήρης Σπύρης
ήταν ο μεγάλος νικητής του πολυσυζητημένου
ριάλιτι “game of love” στον ΑΝΤ1 και, μαζί με
την
Μαρίνα Σταύρου, μοιράστηκαν από 30.000
(15.000 ευρώ ο καθένας) !
Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο ριάλιτι προκάλεσε
αντιδράσεις σε συντηρητικούς κύκλους και
φτάσαμε ακόμα και σε σημείο να παρέμβει
εισαγγελέας (!) προκειμένου να διακοπεί !
Δείτε στα βιντεάκια παρακάτω στιγμιότυπα από
τον τελικό και την ανακοίνωση του αποτελέσματος
από τον παρουσιαστή Χάρη Χριστόπουλο, καθώς και
τη δήλωσε ο νικητής στην τοπική τηλεόραση του
“Μεσόγειος”
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φωτογραφίες και βίντεο…
Με την καθιερωμένη πλέον “Γαλάζια νύχτα”
γιόρτασε την Παρασκευή η Καλαμάτα την επίσημη
έλευση του φετινού καλοκαιριού !
Βραδινό μπάνιο και πάρτι σε διάφορα σημεία της
παραλιακής ζώνης συνέθεσαν ένα εορταστικό
σκηνικό, με αρκετό κόσμο να δίνει το παρών και
να “γιορτάζει”. “Εστίες” γιορτής υπήρχαν στην
κεντρική προκυμαία, απέναντι από το ναό της
Ανάστασης, στο δημοτικό πάρκινγκ της Ναυαρίνου,
αλλά και στη Μικρή Μαντίνεια….
Δείτε πολλές φωτογραφίες, αλλά και ένα βίντεο
στο σύνδεσμο παρακάτω…
https://www.eleftheriaonline.gr/local/politismo
s/ekdiloseis/item/158852-h-3i-galazia-nyxtatis-kalamatas-me-ton-fako-tou-eleftheriaonlinegr-vinteo-fotografies

Κυριακή
1η
Ιουλίου
τα
Καλλιστεία στην Καλαμάτα !
Ο
κύβος
ερρίφθη
και
η
Καλαμάτα
θα
πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι
φιλοξενώντας έναν ακόμη διαγωνισμό ομορφιάς!
Μετά από την επιτυχημένη διοργάνωση που
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2016, τα

“Star Ελληνική Ομορφιά”, η Καλαμάτα επανέρχεται
στο προσκήνιο των καλλιστείων και τον προσεχή
Ιούλιο η Νότιος Ελλάδα θα… αναστενάζει στο
ρυθμό του διαγωνισμού ομορφιάς που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Ιουλίου στους
εντυπωσιακούς χώρους του ξενοδοχείου Elite City
Resort.

Ο λόγος για τα “Star-Miss-Miss Young Νοτίου
Ελλάδος”… Ενός διαγωνισμού, που είναι υπό τη
“σκέπη” δύο διοργανωτών που έχουν συνδέσει το
όνομά τους με τα καλλιστεία στην Ελλάδα τις
τελευταίες δεκαετίες. Των Νίκου Μπάμπαλη και
Τάκη Παπαπαναγιώτου. Φέτος, η συμμετοχή στη
διοργάνωση του αγαπημένου μας κομμωτή Γιώργου
Μπλέκου, δίνει ουσιαστική υπόσταση και στυλ
στην ομορφιά των καλλιστείων.
Ο διαγωνισμός ομορφιάς θα φιλοξενηθεί στο
ξενοδοχείο Elite City Resort και θα έχει
τηλεοπτική κάλυψη από το Best TV, με τους
διοργανωτές να ετοιμάζουν μία βραδιά γεμάτη
λάμψη, ομορφιά και πολλές εκπλήξεις. Και το
τέλος της βραδιάς, στην οποία θα “παρελάσουν”
οι πιο ωραίες της Νοτίου Ελλάδος, θα αναδείξει

εκείνες που θα συμμετάσχουν στο μεγάλο
Διαγωνισμό Ομορφιάς που θα πραγματοποιηθεί τον
προσεχή Νοέμβρη στην Αθήνα. Τα “Πανελλήνια
Καλλιστεία”…
Από: https://entermessinia.gr

22 Ιουνίου η τρίτη “γαλάζια
νύχτα” Καλαμάτας
Ο δήμος Καλαμάτας οργανώνει την άλλη Παρασκευή
22 Ιουνίου την τρίτη “γαλάζια νύχτα”, όπως
ανακοινώθηκε από τον πρώτο. Από τις 9 το βράδυ
μέχρι μετά τα μεσάνυχτα έχουν προγραμματιστεί
εκδηλώσεις στο λιμάνι και την Ανατολική Παραλία
της Καλαμάτας, καθώς και στη Μικρή Μαντίνεια.
Αναλυτικά ο δήμος ανακοίνωσε πως “μια βραδιά
με… νυχτερινό μπάνιο, μεταξύ άλλων, και με
σκοπό την ψυχαγωγία των Καλαματιανών και των
επισκεπτών, την προβολή της περιοχής μας, την
ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της πόλης,
καθώς και την τόνωση της κίνησης στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο
παραλιακό μέτωπο της περιοχής της Καλαμάτας”.
Τα κύρια σημεία της 3ης Γαλάζιας Νύχτας θα
είναι τα εξής: 1) Κεντρική προκυμαία του
λιμανιού: Δραστηριότητες γνωριμίας με τα ΚΔΑΠ
του δήμου, 7 με 9 το βράδυ, μουσική από
ραδιοφωνικούς σταθμούς, 9 με 10 το βράδυ και
χοροί από όλες τις σχολές χορού 10 το βράδυ
μέχρι και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. 2)

Απέναντι από την εκκλησία της Ανάστασης:
Μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς, χορευτικά,
ζωντανή μουσική και χάπενινγκς. 3) Δημοτικό
πάρκινγκ στη Ναυαρίνου (πριν την Καρακούση):
Μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς, χορευτικά,
ζωντανή μουσική και χάπενινγκς. 4) Μικρή
Μαντίνεια: Μουσική από djs και χορευτικά από
τοπικούς συλλόγους.

