Ούτε ματιά δεν αντάλλαξαν
Νίκας-Τατούλης σε εκδήλωση !!
H περιφερειακή αρχή, με τον ίδιο τον Πέτρο Τατούλη και τη
συνοδεία του Νικολάκου-Μπούζα, επέλεξε να παραστεί χθες στη
γιορτή ψαρόσουπας στο λιμάνι της Καλαμάτας, αν και αυτό από
μόνο του δεν αποτελεί είδηση διότι ο κύριοςΤατούλης έχει
βγει προς “ψάρεμα” ψήφων και στον ίδιο το δήμο Καλαμάτας.
Η είδηση είναι ότι Νίκας και Τατούλης όχι απλά δεν
χαιρετήθηκαν και δεν μίλησαν μεταξύ τους, αλλά δεν
αντάλλαξαν, στην κυριολεξία, ούτε μια ματιά έτσι για τους
τύπους !
To γεγονός σχολιάστηκε αρνητικά από τους περισσότερους
παρευρισκόμενους και εμείς σημειωλογικά θα λέγαμε ότι οι δύο
αυτοί εκλεγμένοι άντρες και τα επιτελεία τους δίνουν ένα
κακό παράδειγμα διχόνοιας, τη στιγμή που οι περισσότεροι
συχνά-πυκνά καλούν τον Ελληνικό λαό να είναι ενωμένος…
Όσο για την εκδήλωση τη διοργάνωσαν από κοινού ο Δήμος
Καλαμάτας και ο ναυταθλητικός σύλλογος «Αίολος» και ήταν
ένα Καλαματιανό γλέντι στο πάρκο του «Πανελληνίου» που
περιλάμβανε χορό, νησιώτικες και άλλες μελωδίες και φυσικά
μαγειρέματα με επίκεντρο την Καλαματιανή ψαρόσουπα, η οποία
προσφέρθηκε δωρεάν στο κοινό. Τα υλικά ήταν χορηγία της
Κεντρική Αγορά Καλαμάτας ΑΕ.
Το παρών έδωσαν οι περισσότεροι από τις δημοτικές και
περιφερειακές αρχές του τόπου και ακόμα το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Καλαμάτας, ο σύλλογος χορού «Ξενία», το Δημοτικό
Ωδείο Καλαμάτας με το παραδοσιακό του τμήμα, όχι μόνο με
νησιώτικα αλλά και με τραγούδια της Πελοποννήσου και
ιδιαίτερα της Καλαμάτας, καθώς και η Λέσχη Αρχιμαγείρων.
Επιπλέον έγινε και η η απονομή των βραβεύσεων στους νικητές
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας, που διοργανώνει κάθε

χρόνο ο «Αίολος».
Να πούμε βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος χώρος του πάρκου
διαμορφώθηκε με χορηγία των Ελληνοαυστραλών Μαίρης και
Γιώργου Μαντζή, οπότε και ο κύριος δήμαρχος θα πρέπει να μην
υπερηφανεύεται για το γεγονός προεκλογικά και να σταματήσει
να μιλά για το περιβόητο έργο του στην παραλία διότι η
τελευταία είναι κάτι σαν φτωχός συγγενής επί θητείας του…
Με την ευκαιρίας ας δούμε παρακάτω και μερικές αποκλειστικές
φωτογραφίες από την εκδήλωση…
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Μαρινάκης και άλλοι 27 –
Ανάμεσά τους και ο Αριστείδης
Σταθόπουλος !
Στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τα αδικήματα της αλλοίωσης
αποτελέσματος (κακούργημα) και της σύστασης συμμορίας
(πλημμέλημα) θα καθίσει ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ευάγγελος Μαρινάκης και 27 ακόμη άτομα για τους στημένους
αγώνες.
Μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστέιδης Σταθόπουλος
με την ιδιότητα του πρώην μέλους του Δ.Σ. της ΕΠΟ.
Σύμφωνα λοιπόν με το sdna.gr μέσα στις επόμενες ώρες
αναμένεται να αποσαφηνιστεί για ποιες κατηγορίες
παραπέμπονται οι κατηγορούμενοι καθώς άλλοι εμπλέκονται μόνο
στη σύσταση συμμορίας, άλλοι μόνο για αλλοίωση αποτελεσμάτων
και άλλοι και για τα δύο.
Σημειώνεται πως η σύσταση συμμορίας θεωρείται πλημμέλημα,
ενώ η αλλοίωση αποτελεσμάτων θεωρείται κακουργηματικού
χαρακτήρα.

Με βάση το παραπεμπτικό (αμετάκλητο) βούλευμα στο σκαμνί στο

Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, μαζί με τον μεγαλομέτοχο της
ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη θα καθίσουν οι:
Γιώργος Σαρρής (πρώην πρόεδρος ΕΠΟ),
Θόδωρος Κουρίδης (πρώην νομικός σύμβουλος ΕΠΟ),
Αριστείδης Σταθόπουλος (πρώην αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΟ),
Γιάννης Παπακωνσταντίνου (πρώην αναπληρωτής πρόεδρος ΕΠΟ),
Νίκος Προύντζος (πρώην μέλος ΔΣ ΕΠΟ),
Γιώργος Δούρος (πρώην αρχιδιαιτητής),
Θανάσης Μπριάκος (πρώην αρχιδιαιτητής),
Κώστας Ιωαννίδης, Γιάννης Κάμπαξης, Απόστολος Αμπάρκιολης,
Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος, Ηλίας Σπάθας
(πρώην διαιτητές),
Γιώργος Αρβανιτίδης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Βέροια),
Γιώργος Λαναρής (πρώην γενικός αρχηγός Βέροιας),
Σα Πίντο (πρώην προπονητής Ατρόμητου),
Κώστας Μπάρμπας, Δημήτρης Αμαραντίδης, Ηλίας Ιωάννου,
Αλέξανδρος Καλογέρης, Δημήτρης Μάνος, Χαράλαμπος Παυλίδης,
Γιώργος Σκαθαρούδης, Πέρεζ Μορένο (πρώην ποδοσφαιριστές
Βέροιας),
Γιώργος Σπανός (ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ατρόμητος),
Γιάννης Αγγελόπουλος (τεχνικός διευθυντής ΠΑΕ Ατρόμητος),
Ιωάννης Κάμπαξης (διαιτητής Superleague),
Γιάννης Κομπότης (πρώην πρόεδρος ΠΑΕ Λεβαδειακός)

ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας στη
Μεσσηνία !
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη
υποδοχή του
Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ΦρανκΒάλτερ Σταϊνμάιερ σήμερα στη Μεσσηνία !
Θυμίζουμε ότι Γερμανός Πρόεδρος βρίσκεται, μαζί με τη σύζυγό
του, από χθες στην Ελλάδα για διήμερη επίσκεψη και σήμερα θα
επισκεφθεί και τον νομό μας !
Η επίσκεψή του Γερμανού προέδρου στη Μεσσηνία θα ξεκινήσει
στις δέκα το πρωί από την Αρχαία Μεσσήνη και, μαζί με τη
σύζυγό του και συνοδευόμενοι από τον Ελληνα Πρόεδρο Προκόπη
Παυλόπουλο, θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο από τον
καθηγητή Πέτρο Θέμελη.
Κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι θα λάβει το Χρυσό Κλειδί της
πόλης και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης σε ειδική τελετή
στο παλαιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Η επίσκεψη θα συνεχιστεί με
βόλτα και καφέ στο λιμάνι και θα ολοκληρωθεί με γεύμα με
ψάρια και θαλασσινά σε ψαροταβέρνα της μεσσηνιακής
πρωτεύουσας.
Η γερμανική αποστολή θα αναχωρήσει μετά τις 4 το απόγευμα με
ειδική πτήση από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για το
Βερολίνο, ενώ για λόγους ασφαλείας από τις 10 το πρωί θα
ισχύσει απαγόρευση πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι-όπως είναι αναμενόμενο,
δρακόντεια, ενώ από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας
ανακοινώθηκε ότι αύριο θα απαγορεύεται η στάση και η
στάθμευση κάθε είδους οχήματος και στις δύο κατευθύνσεις της
οδού Αρτέμιδος από τον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου έως και τη

γέφυρα της Λυκούργου. Η στάση και η στάθμευση θα
απαγορεύεται και στην οδό Νέδοντος, στο τμήμα από την οδό
Σταδίου έως και την οδό Κροντήρη.
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από τις 8 το
πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι.

Πέθανε Μεσσήνιος ομογενής
μεγαλοεπιχειρηματίας
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών άφησε
σήμερα ο ομογενής μεγαλοεπιχειρηματίας με
καταγωγή από την Εύα Μεσσηνίας Άλεξ Σπάνος.
Ο Άλεξ Σπανός έγινε δισεκατομμυριούχος
δραστηριοποιούμενος κυρίως στον κτηματομεσιτικό
τομέα και τις κατασκευές και ακόμα ιδιοκτήτης
της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του NFL Los
Angeles Chargers . Παρέδωσε ωστόσο τον έλεγχό
της στον πρωτότοκο γιο του, Ντιν, πριν από τη
σεζόν του 1994 ο οποίος είναι ακόμα και σήμερα
πρόεδρος της ομάδας
Τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες
της ομάδας έχουν αναλάβει από το 2015 οι
εγγονοί του Άλεξ Σπανού, ΈιΤζι και Τζον, ενώ η
σύζυγός του, Φαίη, πέθανε τον περασμένο
Αύγουστο.
Ο Άλεξ Σπανός ποτέ δεν ξεχνούσε και την πατρίδα
του, τη Μεσσηνία και μεταξύ άλλων είχε συμβάλει
στην αναστήλωση του ναού των Ταξιαρχών στην
Εύα.

Αναβλήθηκε η δίκη για
ξυλοδαρμό Κωνσταντινέα

τον

Για τις 7 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε τελικά η
εκδίκαση της υπόθεσης για την επίθεση εναντίον
του βουλευτή Πέτρου Κωνσταντινέα από μέλη των
bulldogs, έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας.
Ο λόγος ήταν η απουσία, εξαιτίας προβλήματος
υγείας, του συνηγόρου υπεράσπισης ενός εκ των
κατηγορουμένων.
Υπενθυμίζεται ότι για την επίθεση εναντίον του
βουλευτή κατηγορούνται συνολικά δέκα άτομα, ενώ
σήμερα η συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των
κατηγορουμένων δήλωσε ότι κατέθεσε μήνυση
εναντίον του βουλευτή για ψευδορκία μάρτυρα,
ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση.
Όπως πρόσθεσε, «ο εντολέας μου εμπλέκεται χωρίς
να έχει καμία σχέση, γιατί δεν ήταν παρών στο
συμβάν και μάλιστα ήταν στο εξωτερικό».

Η κουλτούρα βίας χτυπάει και
την Καλαμάτα-Να κλείσουν οι

«Bulldogs» !
To νόημα του ξυλοδαρμού Κωνσταντινέα
Σε μια Ελλάδα όπου καλλιεργείται συστηματικά ο εξτρεμισμός,
ο λαϊκισμός και ο αντικοινοβουλευτικός λόγος κάθε μορφής,
δυστυχώς και η Μεσσηνία δεν θα μπορούσε να αποτελεί
εξαίρεση.
Όπως φάνηκε από το πρόσφατο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό του
Κωνσταντινέα έξω από το γήπεδο της Καλαμάτας, η κουλτούρα
βίας έχει χτυπήσει αναπόφευκτα και τη δική μας περιοχή,
παρότι εμείς δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερη κουλτούρα βίας. Είναι
μάλιστα γεγονός ότι η εθνική συμφιλίωση ήρθε στη Μεσσηνία
πιο πριν από άλλα μέρα της Ελλάδας και παρά τα άσχημα
βιώματα που είχε ο κόσμος από τα γεγονότα του εμφυλίου και
του Μελιγαλά.
Ωστόσο ζούμε κι’εμείς στην ίδια χώρα με τους ίδιους
πολιτικούς και κόμματα και τους ίδιους δημοσιογράφους και
κανάλια, οπότε θα ήταν αυταπάτη να θεωρούμε ότι θα μέναμε
μακριά από τον εξτρεμισμό.
Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντινέας δάρθηκε για το ζήτημα του
Μακεδονικού το οποίο είναι και μακριά γεωγραφικά από εμάς
(οπότε και πιο αποστασιοποιημένοι) και λίγοι μπορούν να το
κατανοήσουν στην περιοχή μας. Ωστόσο η φασιστικήχρυσαυγίτικη λογική του «ξύλο και κρεμάλα στους προδότες»
δεν θα μπορούσε παρά να είναι παρούσα και εδώ…
Σημειολογικά πάντως αυτού του είδους η κουλτούρα βίας και ο
αντικοινοβουλευτικούς λόγος καλλιεργήθηκε και από τον ίδιο
τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι που ήρθε η ώρα να στραφεί και εναντίον του
από τους εθνικιστές και φασίστες. Άλλωστε και ο ίδιος ο
Κωνσταντινέας δεν φημίζεται ως ένας καλότροπος και
καλλιεργημένος βουλευτής…
Έτσι θα λέγαμε πως για ένα περιστατικό με εθνικιστική βία

όπως αυτό, ευθύνη έχουν και οι Χρυσαυγήτες και τα
περισσότερα από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (και
ειδικά η Νέα Δημοκρατία που τελευταία διαπρέπει σε
πατριδοκαπηλία), αλλά και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με τις μεθόδους
που εγκαινίασε.
Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά κυρίως ότι όλοι τους
κρατούν ακόμα στη νομιμότητα τη ναζιστική γκρούπα της Χρυσής
Αυγής και μάλιστα την αντιμετωπίζουν πλέον σαν καθωσπρέπει
κόμμα !

Να κλείσει η διοίκηση τους «Bulldogs» !

Όλοι οι συλληφθέντες και κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό
του Κωνσταντινέα ανήκουν στον κακόφημο σύνδεσμο φιλάθλων της
ομάδας της πόλης μας «Bulldogs».
Πρόκειται για έναν σύνδεσμο που αποτελείται στην πλειοψηφία
από Χρυσαυγήτες και έχει πρωταγωνιστεί διαχρονικά σε σοβαρά
επεισόδια για τα οποία μάλιστα υπερηφανεύεται κιόλας.
Τελευταίο τους κατόρθωμα ήταν μάλιστα επεισόδια σε περσινό
παιχνίδι με τον Πανηλειακό όπου επιτέθηκαν σε φιλάθλους των
φιλοξενούμενων.
Για τους λόγους αυτούς ο Σταύρος Παπαδόπουλος τους είχε
διώξει από το γήπεδο κατά την πρώτη θητεία της διοίκησής

του, τη δεκαετία του 90’, αλλά αργότερα επανήλθαν…
Καλό θα είναι λοιπόν η διοίκηση να μην περιοριστεί στις
φλύαρες ανακοινώσεις περί καταδίκης της βίας και να στείλει
τους bulldogs από εκεί που ήρθαν (όπως είχε κάνει ο
Παπαδόπουλος), αλλά και όσους άλλους δημιουργούν
παρατράγουδα και δεν σέβονται την ομάδα.
Άλλωστε αν θέλουμε να φτιαχτεί και το Ελληνικό ποδόσφαιρο
πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από κάτι τέτοια, ώστε να μην
δυσφημίζονται και οι πόλεις μας και να μην ντρέπεται ή να
φοβάται ο απλός άνθρωπος να πηγαίνει στο γήπεδο.

Συνελήφθη
συμμορία
πορτοφολάδων στην Καλαμάτα !
Συνελήφθησαν το Σάββατο (15.9.2018) το
μεσημέρι, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της
Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας
Καλαμάτας,
σε
συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης
Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, δύο Έλληνες,
ένας 29χρονος και μία 35χρονη, καθώς και δύο
αλλοδαποί, ένας 58χρονος και μία 46χρονη,
πορτοφολάδες που δραστηριοποιούνταν στην
Καλαμάτα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για
σύσταση συμμορίας και διακεκριμένες περιπτώσεις
κλοπής.
Ειδικότερα εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω, τους
τελευταίους τέσσερις
μήνες περίπου, είχαν
συστήσει συμμορία με σκοπό τη διάπραξη κλοπών

πορτοφολιών από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο
της λαϊκής αγοράς, στην πόλη της Καλαμάτας.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα, προέκυψε ότι τα
μέλη της συμμορίας, κατά το χρονικό διάστημα
από την 26.5.2018 έως και χθες (15.9.2018),
στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, διέπραξαν έξι (6)
περιπτώσεις κλοπών, από όπου αφαίρεσαν ισάριθμα
πορτοφόλια, που περιείχαν χρήματα, κάρτες
τραπεζών, έγγραφα κ.ά., μέρος των οποίων
βρέθηκε και αποδόθηκε.
Επιπλέον δύο από τους παραπάνω πραγματοποίησαν
αναλήψεις από μηχανήματα αυτόματης ανάληψης
(Α.Τ.Μ.), χρησιμοποιώντας τις τραπεζικές κάρτες
που είχαν αφαιρέσει.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το
χρηματικό ποσό των -583,49- ευρώ, το χρηματικό
ποσό των -2.600- ΛΕΚ Αλβανίας, καθώς και δύο
κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και ένα
αυτοκίνητο. Από την παραπάνω δράση τους είχαν
αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που
ξεπερνά τις -5.000- ευρώ, σύμφωνα με τους
κατόχους των πορτοφολιών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σύντομα στον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας και θα οριστεί
δικάσιμος…
.

Μετά τη ΔΕΘ τα χρίσματα σε
περιφερειάρχες:
Χαριστική
βολή Αδωνη σε Τατούλη !
Του Γιάννη Σινάπη
Η Ν.Δ. δεν πρόκειται να στηρίξει ξανά τον Πέτρο Τατούλη στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημείωσε στην Καλαμάτα ο
αντιπρόεδρος του κόμματος Αδωνις Γεωργιάδης.
Σε συνέντευξη Τύπου, πριν την ομιλία του στην εκδήλωση της
Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Καλαμάτας στο Horizon Blu,
επεσήμανε ότι τις επόμενες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τους υποψήφιους περιφερειάρχες που
θα στηρίξει η Ν.Δ.
Αναλυτικά, ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα ότι σήμερα στη ΔΕΘ θα εγκαινιάσει μια προεκλογική
περίοδο και “θα ξεκινήσει τα γνωστά που ξέρει να κάνει:
παροχολογία, παραμύθια και ψέματα”.
Παρατήρησε ότι “η Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζεται να
δώσει τον πολιτικό αγώνα που θα κρίνει το μέλλον του τόπου”
και εκτίμησε πως “χρειάζεται πολιτική αλλαγή, να ανακτήσει η
Ελλάδα την αξιοπιστία της, να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις
και να δημιουργηθούν πραγματικές νέες θέσεις εργασίας”.
Επεσήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει ένα
πρόγραμμα πραγματικά κοστολογημένο, όχι σαν αυτό της
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, που θα στηρίζεται στις πραγματικές
δυνατότητες και τις μεγάλες δυνάμεις της χώρας που
παραμένουν αναξιοποίητες.
Δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο που στην
εκδήλωση θα παρίσταται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
σημειώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία και την ευγνωμοσύνη στο

πρόσωπό του, γιατί “θυσίασε ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής
του καριέρας και την υγεία του ακόμα, για να μείνει η Ελλάδα
στο ευρώ”.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
ξεκαθάρισε ότι “ο κ. Πέτρος Τατούλης δεν εκφράζει τη Ν.Δ.,
δεν πρόκειται να τον στηρίξει εκ νέου για την Περιφέρεια.
Ανακοινώσεις για τις Περιφέρειες θα κάνει κεντρικά η Ν.Δ.
και ο πρόεδρός της”. Υπενθύμισε ότι “ο κ. Τατούλης ήταν
βουλευτής και υπουργός της Ν.Δ. στην κυβέρνηση Καραμανλή και
ανεξαρτητοποιήθηκε, και συνέβαλε δραστικά στην πτώση της”.
Για τη στήριξη της Ν.Δ. στον Π. Τατούλη το 2014, ο Αδ.
Γεωργιάδης είπε ότι “φάνηκε σωστή η στήριξη εκείνη την
εποχή” – αλλά διευκρίνισε πως “η συνέχεια της δράσης του κ.
Τατούλη ήταν απογοήτευση για τους βουλευτές και τα στελέχη
της Ν.Δ., και γι’ αυτόν το λόγο δεν πρόκειται να τον
ξαναστηρίξουμε”.
Απαντώντας σε ερώτηση για την “πρόσκληση” του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Κωνσταντινέα να επισκεφθεί έργα της Μεσσηνίας,
σχολίασε ότι “με χυδαίους ανθρώπους δεν θέλω να ανοίγω
διάλογο”, υπενθυμίζοντας ότι σε τηλεοπτική εκπομπή
κατηγόρησε τη σύζυγό του με χυδαίο τρόπο. Ανέφερε επίσης ότι
δεν επισκέφθηκε τα έργα γιατί “τα είχε εγκαινιάσει ο Αντώνης
Σαμαράς, και ο κ. Τσίπρας τα ξαναεγκαινίασε για να τα
παρουσιάσει ως δικά του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε καταπολεμήσει
και καταψηφίσει στη Βουλή”.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ως υπουργός παραχώρησε
στο Δήμο Καλαμάτας το λιμάνι με το Λιμενικό Ταμείο και το
παλιό Νοσοκομείο.
ΠΗΓΗ: www.eleftheriaonline.gr

6η Λευκή Νύχτα: χιλιάδες στην
Καλαμάτα
για
αγορές
και
διασκέδαση
Πολλές χιλιάδες Kαλαματιανοί και επισκέπτες διασκέδασαν και
ψώνισαν, χαρίζοντας επιτυχία στην 6η Λευκή Νύχτα, που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Σεπτεμβρίου 2018
μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής 2 του μήνα.
Η 6η Λευκή Νύχτα 2018, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος
Καλαμάτας με τη συμπαράστασή του Εμπορικού Συλλόγου της
πόλης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών
Σωματείων Νομού Μεσσηνίας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και
του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος ανέδειξε την Καλαμάτα σε κέντρο του εμπορίου
και της διασκέδασης για την ευρύτερη περιοχή της νότιας
Πελοποννήσου.
Μάλιστα, όλα κύλησαν ομαλά, καθώς ιδιαίτερη προσπάθεια στην
κατεύθυνση της πρόληψης κατέβαλαν η Ελληνική Αστυνομία και η
Δημοτική Αστυνομία, προς το προσωπικό των οποίων ο Δήμαρχος
εξέφρασε συγχαρητήρια και ευχαριστίες.
Όλοι οι πολίτες που συνέρρευσαν στην Καλαμάτα, πολλοί από
αυτούς με εκδρομικά πακέτα από την Αθήνα και άλλες περιοχές,
χάρηκαν αυτό το ολονύκτιο πανηγύρι αγορών και διασκέδασης,
το οποίο απλώθηκε σε όλο το κέντρο και το ιστορικό κέντρο
της πόλης. Οι τιμές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, η εξυπηρέτηση
φιλική και πολλά καταστήματα έκαναν προσφορές, ενώ κίνηση
λόγω Λευκής Νύχτας παρουσιάστηκε ακόμη και σε καταστήματα
εμπορίας επίπλων!
Επίσης, υπήρξαν ιδιαίτερες προσφορές σε είδη, στα οποία κατά
το παρελθόν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, γεγονός που
αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα προσέλκυσης του κοινού, ενώ
ορισμένα καταστήματα – καθώς η νύχτα προχωρούσε – έκαναν

…εκπτώσεις επί των εκπτώσεων!
Πέρα από την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, οι
Καλαματιανοί και οι επισκέπτες τίμησαν τις γαστρονομικές
επιδόσεις εστιατορίων, ταβερνών και άλλων καταστημάτων
εστίασης, ορισμένα από τα οποία είχαν προσφορές για την
περίσταση, ενώ αντίστοιχη υπήρξε η κίνηση σε καφέ και σε
καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης.
Π. ΝΙΚΑΣ: «ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Ο Δήμαρχος, σε δηλώσεις του, επεσήμανε πως η 6η Λευκή Νύχτα
πέτυχε το στόχο της, που ήταν να δώσει οικονομική «ανάσα»
στους επαγγελματίες, καλές τιμές στους καταναλωτές, δωρεάν
διασκέδαση σε όλους και να προβάλει την Καλαμάτα. Τόνισε δε
πως η παρουσία χιλιάδων πολιτών δείχνει «τη δυναμική της
Λευκής Νύχτας Καλαμάτας, που είναι από τις παλιότερες στην
Ελλάδα» και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχία της.
Σημειώνεται πως την 6η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας έζησαν εκ του
σύνεγγυς, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Αποστολόπουλος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων Γιώργος
Ζαγκανάς, που συνεχάρησαν το Δήμαρχο Καλαμάτας για την
επιτυχημένη πρωτοβουλία.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ !
Πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις πλαισίωσαν τη μεγάλη βραδιά
του εμπορίου, μερικές από τις οποίες οργάνωσε ο Δήμος
Καλαμάτας, ενώ πολλές άλλες πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους,
για τις οποίες φρόντισαν συνεννοούμενοι οι επαγγελματίες
κάθε εμπορικής γωνιάς.
Ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
κέντρο της πόλης, οι οποίες ξεκίνησαν με μουσική περιοδεία
της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία παρουσίασε τις

μουσικές της σε επίκαιρα σημεία του κέντρου της πόλης:
ιστορικό Δημαρχείο, κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου,
συμβολή Αριστομένους και Μακεδονίας στο Δημοτικό Πάρκο
Σιδηροδρόμων, οδός Αναγνωσταρά, πλατεία 23ης Μαρτίου και
πλατεία Όθωνος.
Στην πλατεία 23ης Μαρτίου έγινε παρουσίαση ραδιοφωνικού
προγράμματος και ακουγόταν μουσική από ραδιοφωνικούς
σταθμούς, με πολλές εκπλήξεις. Το ίδιο συνέβη και στην
πλατεία Όθωνος, στην Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου
(έναντι Πνευματικού Κέντρου) και στην Αριστομένους
(παραπλεύρως του ΔΗΠΕΘΕΚ), καθώς και στην πλατεία
Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου, παραπλεύρως της
Εθνικής Τράπεζας, ραδιοφωνικοί σταθμοί έκαναν παρουσίαση
προγράμματος και έβαλαν μουσική, ενώ υπήρξαν χορευτικά από
συλλόγους και πολλές εκπλήξεις. Ο νυχτερινός ουρανός
φωτίσθηκε από βεγγαλικά και μπαλόνια δοθηκαν σε όλα τα
παιδιά.
ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ !
Το Τμήμα Καλαμάτας του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, στο
πλαίσιο της 6ης Λευκής Νύχτας
2018, πραγματοποίησε
χορευτική εκδήλωση, στην οποία μετείχαν οι σχολές χορού:
Σύλλογος Αθλητικού χορού Ξενία, Ακαδημία Χορού «Απόλλων και
Άρτεμις», Σύλλογος Χορού και Ενόργανης Γυμναστικής «Η χαρά
του παιδιού», σχολή χορού Fame Dance Academy και Baila
Fuerte.
Στην πλατεία Όθωνος διοργανώθηκε παραδοσιακό χορευτικό
γλέντι με τοπικούς συλλόγους, που ήσαν ο Σύλλογος Κρητών
Μεσσηνίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος – Δυτικής
Παραλίας «Ο Ποσειδών» και κοινό χορευτικό τμήμα των
Πολιτιστικών Συλλόγων Πολυλόφου και Πηδήματος.
Εκδηλώσεις, όμως, διοργάνωσαν – σε συνεργασία με το Δήμο
Καλαμάτας – και ιδιώτες, σύλλογοι και καταστηματάρχες, σε

πολλά κεντρικά σημεία της πόλης, με καλλιτεχνικό και
αθλητικό περιεχόμενο.
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης λειτούργησε στο βόρειο τμήμα
της Κεντρικής Πλατείας – Βασιλέως Γεωργίου, εστιάζοντας
στους μικρούς μαθητές. Περιέλαβε ψυχαγωγικές και
εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ διανεμήθηκαν έντυπο υλικό,
τσάντες ανακύκλωσης, μαγνητάκια κ.λπ.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Από τα πάρκινγκ του Βιοτεχνικού Πάρκου και των καταστημάτων
Lidl και Metro, που βρίσκονται στη Νέα Eίσοδο, έγινε δωρεάν
μεταφορά του κοινού με λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ, από τις
21:00 έως τις 3:00, από και προς το κέντρο της πόλης
(ιστορικό Δημαρχείο) ανά 30 λεπτά. Επίσης, το Αστικό ΚΤΕΛ
μετέφερε δωρεάν το κοινό από τη Μικρή Μαντίνεια και τους
ενδιάμεσους σταθμούς ανά μία ώρα.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Επισημαίνεται πως μετά το πέρας των εκδηλώσεων και της
εμπορικής δραστηριότητας, τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας
επιδόθηκαν στη «μάχη» της καθαριότητας και το πρωί της
Κυριακής τα πάντα ήσαν καθαρά και τακτοποιημένα, χωρίς
τίποτε να δείχνει ότι μερικές ώρες πριν, χιλιάδες άνθρωποι
είχαν κατακλύσει το κέντρο της πόλης και την παραλιακή ζώνη.
ΠΗΓΗ
ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://www.kalamata.gr/enimerosi/nea/15285-6h-l
efkh-nyxta-xiliades-sthn-kalamata-gia-agores-kaidiaskedash.html

Καλαμάτα: Υψηλές προσδοκίες
για τη φετινή “Λευκή Νύχτα” !
Με τη βεβαιότητα ότι θα είναι η καλύτερη “Λευκή Νύχτα” σε
όλη την Ελλάδα, με τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη
διασκέδαση, ετοιμάζεται η Καλαμάτα για την 6η Λευκή Νύχτα,
αύριο Σάββατο από τις 9 το βράδυ έως τις 4 το πρωί της
Κυριακής.
Σε συνέντευξη Τύπου, χθες, ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας
σημείωσε ότι η Καλαμάτα πρωτοπόρησε στην Ελλάδα με τη “Λευκή
Νύχτα”, που “έχει σκοπό και οικονομικό αλλά και ψυχαγωγικό”.
Παρατήρησε ότι “χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν στην Καλαμάτα.
Πρόκειται για ένα γεγονός, το οποίο προσδοκούμε να δώσει
οικονομική ανάσα σε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα,
ψυχαγωγική, επαγγελματική, η οποία υπάρχει στην πόλη μας.
Χαίρομαι για το γεγονός ότι ετοιμάζονται εκδρομές με
λεωφορεία από την Αθήνα γι’ αυτή τη βραδιά και από άλλες
πόλεις”.
Επεσήμανε ότι ο δήμος έχει λάβει όλα τα μέτρα για να είναι
επιτυχημένη η βραδιά και ευχαρίστησε “όλους όσοι
συμμετέχουν, πρώτα από όλα τον Εμπορικό Σύλλογο και την
πρόεδρό του κ. Ψηλάκη, για την πολύ καλή συνεργασία, την
ανέφελη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια”.
Προέτρεψε όλους το Σάββατο το βράδυ να βρεθούν στο κέντρο
της Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα κίνησης οχημάτων σε ορισμένες περιοχές, για να
μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης με τον καλύτερο τρόπο.

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λίλιαν Ψηλάκη σημείωσε ότι
θα είναι η καλύτερη εκδήλωση σε όλη την Ελλάδα, η εκδήλωση
με τη μεγαλύτερη διάρκεια και με τις καλύτερες εμπορικές
τιμές. Και κάλεσε όλους τους Καλαματιανούς, όλους τους
Μεσσήνιους, τους κατοίκους της Αττικής και της νότιας
ηπειρωτικής Ελλάδας να έρθουν στην όμορφη και φιλόξενη πόλη
μας, να διασκεδάσουν και να ψωνίσουν από τα καταστήματά μας.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος, από τους
υπεύθυνους της οργάνωσης, παρατήρησε ότι η “Λευκή Νύχτα”
είναι γιορτή για την πόλη, που την προβάλλει σε όλη την
Ελλάδα.
Η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα, από τους υπεύθυνους της
οργάνωσης, εκτίμησε ότι η “Λευκή Νύχτα” είναι ένας θεσμός
που δίνει τονωτική ένεση στον εμπορικό κόσμο κι επεκτείνει
την τουριστική περίοδο.
Ο αντιδήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εμπορικών κι Επαγγελματικών Συλλόγων Μεσσηνίας,
σημείωσε ότι η “Λευκή Νύχτα” ενισχύει την πραγματική
οικονομία και προβάλλει την πόλη. Είπε, επίσης, ότι
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας θα ενημερώνουν στο
Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης,
άλλοι θα εργάζονται για να είναι καθαρό το κέντρο και από
τις 5 το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσει ο καθαρισμός και ο

ευπρεπισμός της πόλης.
ΠΗΓΗ:https://www.eleftheriaonline.gr
Παρακάτω το επίσημο σποτάκι της “Λευκής Νύχτας Καλαμάτας”

