Καλαμάτα: 20 νέους υποψήφιους
ανακοίνωσε ο Μάκαρης
Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Μανώλης Μάκαρης , επικεφαλής
της μείζονος μειοψηφίας, παρουσίασε προχθές Παρασκευή στο
παλιό Δημαρχείο άλλους είκοσι υποψηφίους συμβούλους του
συνδυασμού του. Κάλεσε επίσηςτον κόσμο στην κοπή της πίτας
του συνδυασμού του σήμερα Κυριακή στις 7 το βράδυ, στο
“Rex”.
Ο κ. Μάκαρης μεταξύ άλλων είπε πως “στηριζόμαστε σε
ανθρώπους άφθαρτους, με όρεξη για δουλειά και ανιδιοτελές
ενδιαφέρον για τα κοινά. Και το κυριότερο, δεν είναι
επαγγελματίες πολιτικοί, δεν έχουν εξαρτήσεις και κομματικά
οφίτσια”.
Πρόσθεσε δε πως ο “Ανοιχτός Δήμος” προτείνει στους
συνδημότες μας: “έναν σύγχρονο, πρότυπο, ευρωπαϊκό δήμο, που
θα τον διαπνέουν τα χαρακτηριστικά της αξιοκρατίας, της
διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας. Εναν δήμο ευέλικτο και
παραγωγικό, στην υπηρεσία του δημότη, που θα διαχειρίζεται
τα έσοδά του με διαφάνεια, που θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Εναν δήμο που θα επιστρέφει τον
παραγόμενο πλούτο στους δημότες, με έργα που θα έχουν
ουσιαστικό περιεχόμενο και θα τον βάλουν σε σταθερή
αναπτυξιακή πορεία”.
Ο κ. Μάκαρης τάχθηκε επίσης υπέρ ενός μοντέλου δημάρχου
“μακριά από κόμματα και καπελώματα, που έχει τα μάτια, το
μυαλό και την καρδιά του ανοιχτή σε ιδέες και σε συνεργασίες
και ενημέρωσε ότι “οι βασικοί άξονες με τους οποίους θα
κινηθούμε και θα εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής για τους
πολίτες είναι: Η μέριμνα για τον πιο αδύναμο οικονομικά
συνδημότη μας, την τρίτη ηλικία και τα ΑμεΑ. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του δήμου. Η προστασία του περιβάλλοντος και
η πολιτική προστασία με το βλέμμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Η

χωροταξία και η πολεοδόμηση, η εξοικονόμηση και παραγωγή
ενέργειας, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, ο τουρισμός και η
αγροδιατροφή”.
Υποστήριξε, τέλος, ότι “όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν
γίνει -όχι από εμάς, αλλά από κόμματα και άλλους υποψηφίουςμας φέρνουν σταθερά μπροστά”.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι 20 νέοι υποψήφιοι που ανακοινώθηκαν από την παράταξη του

κυρίου Μάκαρη είναι οι εξής: Λεωνίδας Βέλλης, ασκούμενος
δικηγόρος. Αναστάσιος Γκούζος, αυτοαπασχολούμενος. Αγγελική
Δούβα, εναλλακτική ιατρική. Παναγιώτης Δρογγίτης,
ελαιοχρωματιστής. Νίκος Καραγιάννης, πρόεδρος Ελληνικής
Ανοιξης Ρομά Πελοποννήσου, εθελοντής στην πολιτιστική
πρωτεύουσα Κ21. Κατερίνα Κουτέλα, νοσηλεύτρια Π.Ε.,
τομεάρχης παθολογικού τομέα, αντιπρόεδρος σωματείου
εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. Τίνα Κουτσουμπού,
οικονομολόγος, συγγραφέας, μέλος του ΔΣ Ενωσης Μεσσηνίων
Συγγραφέων. Ράνια Λυμπεροπούλου, συγγραφέας, μέλος Ενωσης
Μεσσηνίων Συγγραφέων. Ηλίας Μαυρέας, ιατρός καρδιολόγος,
τέως νομαρχιακός σύμβουλος Μεσσηνίας. Νίκος Μπιτσάνης,

συνταξιούχος, τοπικός σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας
Καλαμάτας. Κέλλυ Μπουέα, διατροφολόγος, Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας. Γιάννης Σακκάς, τυπογράφος, πρόεδρος σωματείου
τυπογράφων Μεσσηνίας. Μάρκος Σγάντζος, καθηγητής Χημείας.
Ευαγγελία
Σμυρνή,
ιδιωτική
υπάλληλος.
Παρασκευή
Σπηλιοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος. Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος,
προπονητής αντιπτέρισης (badminton), καλλιτέχνης. Σταυρούλα
Τσιμικλή, ιδιωτική υπάλληλος. Φώτης Τσορώνης, μηχανικός
αυτοκινήτων. Αντώνης Φειδάς, καθηγητής πληροφορικής Μέσης
Εκπαίδευσης, πρόεδρος Ενωσης Λειτουργών Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Νίκος Χριστόπουλος,
ελεύθερος επαγγελματίας, σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας
Ασπροχώματος, μέλος Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου
“Ποσειδών”.

Παρουσίαση του συνδυασμού
“Καλαμάτα, Ξεκινάμε” της Μ.
Οικονομάκου
Το συνδυασμό της “Καλαμάτα, Ξεκινάμε”
παρουσίασε η υποψήφια δήμαρχος Καλαμάτας Μαρία
Οικονομάκου, ανακοινώνοντας παράλληλα τα πρώτα
ονόματα των υποψηφίων δημοτικών της συμβούλων
που θα είναι οι εξής:
1. Αργυρόπουλος Γεώργιος – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής –
Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ – Προπονητής
Ποδοσφαίρου
2. Ατέσης Γεώργιος – Ελεύθερος Επαγγελματίας – Εργολάβος
Ηλεκτρολόγος
3. Γαλέα Κυριακή – Πτυχιούχος ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθηνών –

Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. Γκιούλος Νικόλαος – Ιατρός Παθολόγος Διευθυντής Κέντρου
Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής
Μάνης
5. Γκλεγκλέ Ελένη – Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής – Διευθύντρια
Λυκείου Θουρίας
6. Εξερτζόγλου Ελένη – Ιατρός Αναισθησιολόγος – Επιμελήτρια
Α’ ΓΝΝΚ
7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης – Αστυνόμος – Πρόεδρος Ενώσεως
Αστυνομικών Μεσσηνίας
8. Καντέλης Γεώργιος – Ιδιωτικός Υπάλληλος – Καπνοβιομηχανία
Καρέλια
9. Καπόγλη Αγγελική – Ιατρός Μικροβιολόγος – Επιμελήτρια Α’
ΓΝΝΚ
10. Καραμπάτσου Βίκυ – Επιχειρηματίας
11. Καράμπελας Θάνος – Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος ΚΤΕΛ
Μεσσηνίας
12. Καρύδη Κοτσιόλεκ Σάρα Αντριάννα – Έμπορος
13. Κεράνη Μερσίνη – Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών –
Εκπαιδευτικός Ι.Ι.Ε.Κ Καλαμάτας
14. Κλάδης Παύλος – Συνταξιούχος Υπουργείου Οικονομικών –
Πρόεδρος Συλλόγου Επτανησίων
Νομού Μεσσηνίας
15. Κοντογεώργης Ηλίας – Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
16. Μανδηλάρη Μαρί-Άννα – Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων
Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών –
Προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής
17. Μενούνος Νικήτας – Πυροσβέστης – Πρόεδρος Σωματείου
Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας
18. Μπαρούνη Αικατερίνη – Ιδιωτική Υπάλληλος
19. Μπόμπολης Χαράλαμπος – Επιχειρηματίας
20. Σπυρόπουλος Γεώργιος–Στρατιωτικός Αεροπορίας
21. Τζάνου Κωνσταντίνα – Δικηγόρος
22. Χαντζόπουλος Γεώργιος – Στρατιωτικός Αεροπορία

Η κυρία

Οικονομάκου στην ομιλία της είπε αναλυτικά τα εξής:

” Φίλες και
παρουσία. Η
συµπίπτει,
συνδέσουµε
προσπάθειας
όνοµά µας.

Φίλοι Σας ευχαριστώ θερµά για την αποψινή σας
πρώτη δηµόσια παρουσίαση του συνδυασµού µας,
µε το ξεκίνηµα του νέου έτους. Θέλαµε να
συµβολικά την έναρξη της εκλογικής µας
τόσο µε τον ηµερολογιακό χρόνο όσο και µε το

Γιατί πιστεύουµε ότι βρισκόµαστε στην αφετηρία µιας άλλης
εποχής για την πόλης µας, που σηµατοδοτείται από την ανάγκη
αλλαγής σε αντιλήψεις και πρόσωπα. Με την ευκαιρία αυτή
θέλω, απευθυνόµενη στους συνδηµότες µας , να ευχηθώ µέσα από
την καρδιά µου, ο Θεός να χαρίζει υγεία, δύναµη και προκοπή
και να έχουµε ένα ευτυχισµένο και ειρηνικό 2019.
Όπως βλέπετε στα ταµπλό που υπάρχουν πίσω µου, το λογότυπο
του συνδυασµού µας είναι σε φόντο κίτρινο και µπλε,
υποδηλώνοντας το φως του ηλίου και το γαλάζιο της θάλασσας,
στοιχεία φυσικού κάλλους της πατρίδας µας, που έχουν
χαρακτηρίσει τη ζωή µας και έχουν αποτυπωθεί στον πολιτισµό
και την ιστορία µας. Σήµα µας είναι το φουσκωµένο, από τον
ούρειο άνεµο της αισιοδοξίας και της θέλησής µας για
προσφορά στο τόπο, πανί του εκλογικού µας σκάφους, που
ταξιδεύει µε τη δύναµη της γνώσης των υποψηφίων µας, της
υποστήριξης των φίλων µας και της ένθερµης αποδοχής τής
προσπάθειάς µας από πάµπολλους συνδηµότες µας.
Αλλά και το όνοµά µας έχει την ιδιαίτερη σηµειολογία του.
Προτάξαµε την πόλη µας σαν πρώτο συνθετικό, γιατί,
απευθυνόµαστε στους δηµότες της, καλώντας τους να γίνουµε
συνοδοιπόροι, σε µια κοινή προσπάθεια ενός Δήµου ακόµα πιο
όµορφου, ακόµα πιο ελκυστικού. Το ρήµα «ξεκινάµε» που
αποτελεί το δεύτερο συνθετικό του ονόµατός µας, είναι το
κύριο στοιχείο που θέλουµε να χαρακτηρίσει τη δηµοτική µας
διαδροµή.
Θέλουµε µ’ αυτό, χωρίς να µειώνουµε σε τίποτα τη διαχρονική

προσφορά όλων όσων προηγούµενα υπηρέτησαν το Δήµο µας, να
υπογραµµίσουµε ότι ο δικός µας αγώνας και η εκλογική νίκη
του συνδυασµού µας, έχει και θα αποδείξει ότι διαθέτει
αδιαµφισβήτητα στοιχεία ενός ξεκινήµατος, µιας αρχής για ένα
νέο, ακόµα πιο οργανωµένο, καινοτόµο και ελπιδοφόρο σχέδιο
ανάπτυξης και προόδου.
Φιλοδοξούµε να αφήσουµε το δικό µας θετικό αποτύπωµα στα
πράγµατα και διεκδικούµε για τον συνδυασµό µας το τίτλο τής
συγκροτηµένης, µε βαθιά αίσθηση καθήκοντος και
υπευθυνότητας, οµάδας. Δεν θέλουµε να ανακυκλώσουµε το
παρελθόν, γιατί τότε µπορεί να υποθηκεύσουµε το µέλλον.
Προσωπικά υπηρετώ από θέσεις ευθύνης το θεσµό επί 12 χρόνια
και έτσι σήµερα ο κάθε δηµότης είναι σε θέση να αξιολογήσει
το χαρακτήρα και το έργο µου. Πάντοτε, ενεργούσα χωρίς
κοµµατικές, κοινωνικές ή επαγγελµατικές ταµπέλες.
Με ενδιέφερε ο άνθρωπος και όχι η ιδιότητά του. Πορεύτηκα
µέσα στο κόσµο, κοιτάζοντάς τον στα µάτια και απλώνοντάς του
το χέρι. Με έχετε γνωρίσει και µε ξέρετε καλά, τόσα χρόνια.
Με αυτή την παρακαταθήκη απευθύνοµαι προς όλους τους δηµότες
µας, έχοντας το δικαίωµα να τεθώ στη κρίση τους, υπό άλλη
ιδιότητα, αυτή τη φορά, της υποψήφιας Δηµάρχου. Εκλεγόµενη
Δήµαρχος, θα προσφέρω στην αυτοδιοίκηση τη διαφορετική µατιά
της γυναίκας, που προσεγγίζει τα πράγµατα µε ευαισθησία αλλά
και αποφασιστικότητα, µε νεωτερικό πνεύµα αλλά και σαφή
αντίληψη του µέτρου, µε ορµή και δυναµισµό αλλά και πλήρη
συναίσθηση ευθύνης.
Το δηµοτικό µας πρόγραµµα περιλαµβάνει µέτρα και δράσεις µε
άξονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρωταρχική επιδίωξή µας
είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και δηµοτικών
διαµερισµάτων του Δήµου, η δίκαιη κατανοµή πόρων και η
ανάδειξη των χαρακτηριστικών ιδιαίτερης φυσιογνωµίας, κάθε
γειτονιάς. Ο δηµοτικός φωτισµός, η δηµοτική οδοποιία, οι
διανοίξεις αγροτικών δρόµων, ο καλλωπισµός των χώρων
πλατειών κλπ, θα είναι, µεταξύ των άλλων, στην ηµερήσια
διάταξη του ενδιαφέροντός µας για τις περιοχές των

διαµερισµάτων µας, αν θέλουµε να µιλάµε σοβαρά για βοήθεια
και στήριξη της περιφέρειας.
Δεσµευόµαστε στην εκπόνηση ξεχωριστών σχεδίων ανάπτυξης για
κάθε δηµοτικό διαµέρισµα, ώστε κανείς κάτοικος των περιοχών
αυτών, να αισθάνεται ότι δεν τον καλύπτει ισότιµα και
ειλικρινά, η µέριµνα της νέας δηµοτικής Αρχής. Θα καταβληθεί
προσπάθεια για ολοκληρωτική ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού
των δηµοτικών υπηρεσιών, µε στόχο τη διευκόλυνση λειτουργίας
και αποδοτικότητάς τους. Με γνώµονα την ελαχιστοποίηση της
ανάγκης προσέλευσης του πολίτη στις δηµοτικές υπηρεσίες, θα
ερ γασθούµε για τη ν εισαγωγή ηλεκτρονικών εφαρµογών
εξυπηρέτησης παράλληλα µε 5 την βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Οι συνθέσεις των συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων θα
αλλάζουν τακτικά, ώστε περισσότεροι , που έχουν διάθεση και
εµπειρία του αντικειµένου, να µπορούν να συµµετέχουν. Θα
αξιοποιήσω τα εργαλεία που δίνει ο Κλεισθένης, κυρίως για τη
λειτουργία επιτροπών διαβούλευσης και λαϊκών συνελεύσεων,
καθώς πρόκειται για χρήσιµα µέσα έκφρασης των απόψεων των
δηµοτών πάνω σε διάφορα θέµατα. Δεν υποστηρίζω το µοντέλο
διοίκησης, σύµφωνα µε το οποίο τα πάντα αρχίζουν και
τελειώνουν στο Δήµαρχο.
Ειλικρινά, θα θεωρήσω τον εαυτό µου επιτυχηµένη Δήµαρχο αν
µπορέσουµε να φτάσουµε στο σηµείο εγώ απλώς να συντονίζω τις
πρωτοβουλίες και δράσεις των συνεργατών µου, υπηρεσιακών και
αιρετών, µέσα βέβαια στο προγραµµατικό πλαίσιο που έχει
τεθεί. Η πρώτη υπηρεσία του Δήµου που θα ενισχυθεί και θα
αναδιοργανωθεί θα είναι αυτή που έχει επιφορτιστεί µε τον
τοµέα των αναπτυξιακών προγραµµάτων. Λόγω της δύσκολης
οικονοµικής συγκυρίας, θα διερευνηθεί κάθε δυνατότητα
άντλησης χρηµατοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράµµατα, για να
µειωθεί ή εξαλειφθεί η προσφυγή σε τραπεζικό δανεισµό.
Οι κύριοι, κατά την άποψή µου, πυλώνες ανάπτυξης του Δήµου
µας, που είναι ο τοµέας του πολιτισµού και του τουρισµού,

θα προσεχθούν ιδιαίτερα. Και για τους δύο αυτούς θα υπάρξει
σχεδιασµός και θα κληθούν άνθρωποι του χώρου να προσφέρουν
την τεχνογνωσία τους, ενώ θα τους ζητηθεί να αναλάβουν
επιπλέον αυτοτελείς δράσεις, υποστηρικτικές των ενεργειών
του Δήµου, ώστε να µεγεθυνθεί η δύναµη επιρροής µας στα
κέντρα αποφάσεων.
Η ανάδειξη των αρχαιολογικών µας χώρων όπως η αρχαία Θουρία,
των θρησκευτικών µας µνηµείων, η προβολή του Κάστρου της
Καλαµάτας, η ενίσχυση της φυσιογνωµίας του ιστορικού
κέντρου, τα ολοκληρωµένα προγράµµατα τουριστικής προβολής
µας, η επιδίωξη υλοποίησης της παλιάς πρότασης για Ίδρυση
Κέντρου Μελετών της Επανάστασης του 1821, η προώθηση του
ναυταθλητικού τουρισµού, η λειτουργία του Μεγάρου Χορού για
την ανάληψη πολιτιστικών δράσεων διεθνούς εµβέλειας, η
παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων σε
αθλήµατα καταδύσεων, ανεµοπτερισµού, θαλάσσιου µαραθωνίου
κλπ, η προβολή και υποστήριξη των τοπικών µας προϊόντων,
είναι µερικά µόνο από τα εργαλεία στις αντίστοιχες
στοχευµένες δράσεις που θα εκδηλώσουµε. Στις προθέσεις µας
είναι να παλέψουµε για τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου στην
Αγία Τριάδα και τη κατασκευή σύγχρονου Κλειστού
Γυµναστηρίου, ενώ θα
συντηρήσουµε και βελτιώσουµε τις
υποδοµές στα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιφέρειας του Δήµου
µας.
Το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτηµα που θέλει επανασχεδιασµό,
κυρίως στην προοπτική διασφάλισης χώρων στάθµευσης και
ενίσχυσης των γραµµών αστικής συγκοινωνίας. Είµαι αρνητική
στη λειτουργία τραµ στην πόλη, γιατί δεν υπάρχουν οι
προϋποθέσεις οικονοµικής βιωσιµότητας του εγχειρήµατος, αλλά
και γιατί οι οδικοί µας άξονες είναι υπερφορτωµένοι
κυκλοφοριακά µε την παράλληλη χάραξη των ποδηλατοδρόµων. Ο
σχεδιασµό ς του ποδηλατόδροµου θ α επανεκτιµηθεί, είτε γιατί
σε ορισµένα σηµεία του παρουσιάζει επικινδυνότητα για την
οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και ποδηλατών, είτε γιατί
σε άλλα σηµεία περιορίζει ανεπίτρεπτα το εύρος ανάπτυξης

εµπορικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο μιλάμε είναι για ασφαλή
ποδηλατόδροµο και όχι για την κατάργησή του. Τάσσοµαι
ανεπιφύλακτα υπέρ της τουριστικής µόνο χρήσης του λιµανιού
µας, αφού η αποβιοµηχάνιση της περιοχής ήδη από τη δεκαετία
του 90′ και η αλλαγή, γενικά, τού µοντέλου ανάπτυξής της,
δεν αφήνει κανένα άλλο σοβαρό περιθώριο σκέψης για εµπορικό
ή µεταφορικό προσανατολισµό, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο.
Η δηµιουργία υδατοδρόµιου δεν είναι ξένη προς τη χρήση αυτή
. Θα επιδιώξουμε την ανάδειξη η παραθαλάσσιου πάρκου, ενώ θα
προχωρήσουµε στη σύνταξη ειδικής µελέτης για την αξιοποίηση
του παραλιακού µετώπου µέχρι τη Μ. Μαντίνεια. Οι είσοδοι της
πόλης στις οδούς Αθηνών και Λακωνικής χρειάζονται αναβάθµιση
και αισθητικό καλλωπισµό, και θα κάνουµε προς τη κατεύθυνση
αυτή τις αναγκαίες ενέργειες. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη
µέριµνα για επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα.
Δεν θα υπάρχει έγκριση µελέτης και κανένα έργο, ούτε καν
πεζοδρόµιο, θα υλοποιείται, αν δεν ενσωµατώνει επαρκή
πρόβλεψη αντιπληµµυρικής προστασίας και απορροής οµβρίων.
Φροντίδα µας, επίσης, θα είναι η συνέχιση εκσυγχρονισµού των
εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων της
πόλης, η διαχείριση της λυµατολάσπης και οι επεκτάσεις των
αγωγών λυµάτων και δικτύων παροχής νερού. Θα επιδιώξουµε
ανυποχώρητα, όπου υπάρχει ανάγκη, να εξασφαλιστούν
χρηµατοδοτήσεις για την κατασκευή νέων σχολείων και
δηµοτικών παιδικών σταθµών, όπως επίσης και για τη συντήρηση
των υπαρχόντων.
Σαφώς και θα υπάρξει η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της
καταγεγραµµένης δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και
θα
επιδιωχθεί η τουριστική εκµετάλλευσή της, όπου παρουσιάζεται
τέτοια προοπτική. Θα στηριχθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής
οικονοµίας και θα δράσουµε µεθοδικά για την ανάδειξη της
φυσιογνωµίας των τοπικών προϊόντων µας, επιδιώκοντας την
κατοχύρωση του τόπου προέλευσής τους. Το Γενικό Πολεοδοµικό

Σχέδιο που ρυθµίζει τις χρήσεις γης και οι πράξεις εφαρµογής
των περιοχών Βέργας και Μ. Μαντίνειας είναι από τα θέµατα
που θα αντιµετωπιστούν µε ξεχωριστή µελετητική πληρότητα και
επάρκεια, γιατί πρόκειται για τις περιουσίες πολλών
συµπολιτών µας και δεν επιτρέπονται λάθη και παλινωδίες.
Η κοινωνική µέριµνα είναι ένας άλλος τοµέας στον οποίο θα
µεγιστοποιηθούν οι παρεµβάσεις µας και θα καταβληθεί ακόµα
µεγαλύτερη φροντίδα ενίσχυσης των δοµών του. Το Δηµοτικό
Ιατρείο, Φαρµακείο, Εστιατόριο, Παντοπωλείο αποτελούν
απόδειξη της αλληλεγγύης και συµπαράστασης στους αδύνατους.
Όλες ανεξαιρέτως οι δοµές βοήθειας θα ενισχυθούν στη παροχή
των υπηρεσιών τους. Τα ζητήµατα που είναι καίριας σηµασίας
για την καθηµερινότητα του δηµότη, θα µας απασχολήσουν κατά
προτεραιότητα.
Και αναφέροµαι στην ποιότητα των έργων οδοποιίας, την
ασφάλεια και ευχέρεια µετακίνησης και κυκλοφορίας των
πολιτών και τη διαχείριση των 10 απορριµµάτων. Σε ό,τι από
αυτά µπορούµε να προχωρήσουµε µόνοι µας, θα το κάνουµε
αµέσως. Σε ό,τι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εµάς, θα
επιδιώξουµε συνέργειες και θα αναλάβουµε πρωτοβουλίες πίεσης
στην κατεύθυνση ύπαρξης άµεσης λύσης. Καλούµε όλους τους
συνδυασµούς να καταθέσουν αναλυτικές προτάσεις για όλα τα
ζητήµατα του δήµου και τους ζητώ να τις συζητήσουµε δηµόσια
πριν από τις εκλογές. Οι δηµότες αδιαφορούν για τις
µεγαλόστοµες διακηρύξεις και αναµένουν να κρίνουν µόνο
ρεαλιστικά και εφαρµόσιµα προγράµµατα. Αρνούµαι να µπω στη
λογική των αόριστων υποσχέσεων.
Αν θέλουµε να γίνουµε χρήσιµοι και ουσιαστικοί, ας φύγουµε
από τα κοινότοπα και τετριµµένα και ας πάµε στα µεγάλα και
δύσκολα. Και εµείς είµαστε ένας δηµοτικός συνδυασµός για τα
µεγάλα και τα δύσκολα, πορευόµενος µε σχέδιο, γνώση και
προετοιµασία. Το σύστηµα απλής αναλογικής στις επερχόµενες
εκλογές εισάγει ένα στοιχείο αβεβαιότητας στην
αποτελεσµατικότητα λειτουργίας του Δήµου αφού αποσυνδέει την
εκλογή του Δηµάρχου από την εκλογή µιας υποστηρικτικής προς

αυτόν πλειοψηφίας συµβούλων προερχόµενων από την παράταξή
του.
Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις µου για σκοπιµότητα του µέτρου
και επειδή ποτέ δεν υιοθέτησα το µοντέλο του
Δηµάρχου
απόλυτου άρχοντα, δεν είµαι ισοπεδωτικά αρνητική και κάθετα
απορριπτική στη λογική των καινοτοµιών του νέου νόµου. Και
καθώς η επιτυχία ενός µέτρου δεν κρίνεται από το περιεχόµενό
του (που µπορεί να είναι και κακό), αλλά µόνο και
αποκλειστικά από τον τρόπο και το πνεύµα εφαρµογής του, τώρα
είναι η ώρα να δείξουµε όλοι µας αν µπορούµε ν α ε ίµαστε
ώριµο ι και υπεύθυνοι, διαχειριζόµενοι τους προσωπικούς µας
εγωισµούς.
Είναι, λοιπόν, στο χέρι των συνδηµοτών µας που θα ψηφίσουν,
να δώσουν τα ανάλογα µηνύµατα, αλλά ανήκει και στην ευθύνη
των συµβούλων που θα εκλεγούν, να επιδείξουν πνεύµα
ωριµότητας, αν θέλουµε τελικά να βαδίσουµε στο δρόµο της
λογικής και της συναίνεσης. Εµείς, πάντως, σαν νέα δηµοτική
αρχή, θα λειτουργήσουµε συνεργατικά µε τις άλλες δηµοτικές
οµάδες και πρόσωπα. Νοµίζω ότι είναι καιρός πλέον (οι
κίνδυνοι της εποχής µας το επισηµαίνουν σε όλα τα επίπεδα)
να κλείσουν οι κύκλοι των αρνήσεων σε προγραµµατικές
συγκλίσεις και δεσµεύσεις και να περάσουµε στην εποχή των
συναντιλήψεων, για το καλό του τόπου µας. Εννοείται ότι
παρονοµαστής όλων αυτών των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι
το εφικτό και χρήσιµο και όχι το στείρα αντιπολιτευτικό και
αποκλειστικά επικοινωνιακό.
Είναι ένα δύσκολο στοίχηµα, αλλά εµείς θα το επιχειρήσουµε.
Και ο κόσµος θα διακρίνει µέσα από τις ενέργειές µας, την
αλήθεια και σοβαρότητα των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουµε.
Διεκδικούµε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά µας, σε µία
καλύτερη πόλη για όλους µας. Μπροστάρηδες οι άνθρωποί µας,
οι υποψήφιοι του συνδυασµού «Καλαµάτα, Ξεκινάµε» “.

Καλαμάτα: Ξεκίνησαν χθες οι
χειμερινές εκπτώσεις
Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2019 ξεκίνησαν και
στην Καλαμάτα χθες, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, και
θα διαρκέσουν έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου.
Αρκετά καταστήματα και στην πόλη μας έχουν
αρχίσει ήδη να ενημερώνουν τους πελάτες τους
για τις νέές προσφορές και τα ποσοστά
εκπτώσεων, με τις γνώριμες ταμπέλες στις
βιτρίνες τους και με σχετικές αναφορές στις
σελίδες τους στο Facebook και στα site τους.
Το Σάββατο μάλιστα η πόλη μας
είχε αρκετή
κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και στα
μαγαζιά, παρά την κακοκαιρία και τη βροχή, και
αναμένεται τις προσεχείς μέρες να αυξηθεί και
άλλο και ίσως να είναι μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη περσινή περίοδο.

O Λεβεντάκης για την εθνική
τράπεζα Φιλιατρών
Ο εκ των υποψηφίων δημάρχων Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης
(φωτό) αναφέρθηκε στο θέμα που έχει προκύψει στα Φιλιατρά με
τη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας, λέγοντας-μεταξύ άλλωνπως είναι απολύτως αναγκαίο αυτή να συνεχίσει την καθημερινή

της λειτουργία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των πολιτών
μαζί της».
Κατά τη γνώμη μας είναι προφανές ότι ο Λεβεντάκης
έχει
δίκιο και μακάρι, αν τελικά εκλεγεί, να κάνει αυτά που
πρέπει για να συνεχίσει τελικά η Εθνική τράπεζα τη
λειτουργία της.
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο κ. Λεβεντάκης αναφέρει τα
εξής: «Εμπαιγμός από την Εθνική Τράπεζα. Από την “μεγάλη
φίλη του λαού Εθνική Τράπεζα”, όπως διαφημίζονταν παλιά, η
οποία μολονότι την 30ή Δεκεμβρίου 2018 σε ειδικό ένθετο στο
“Πρώτο Θέμα”, με τίτλο: “business stories – Πρωταγωνιστές”,
στη σελίδα 20, ως μια από τις επιχειρήσεις που
“διακρίθηκαν”, διά του διευθύνοντος συμβούλου της φέρεται να
δηλώνει ότι:
“Η τράπεζα ξεκινά τον μετασχηματισμό της με στόχο να γίνει
ευέλικτη και αποτελεσματική, με το βλέμμα στραμμένο στο νέο
οικονομικό περιβάλλον και τις εξελισσόμενες ανάγκες των
πελατών της”, μόλις την 2α Ιανουαρίου 2019 επικόλλησε στη
θυρίδα της, όπως ονομάζεται το, ήδη από ετών, υποβαθμισθέν
κατάστημά της, που λειτουργεί μόνο με δύο υπαλλήλους,
“ανακοίνωση”, διά της οποίας ενημερώνει τους πελάτες της
ότι:
“Από 2 Ιανουαρίου μέχρι 15 Ιουνίου θα λειτουργεί κάθε Τρίτη
και Πέμπτη, από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου
καθημερινά και από τις 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη”…
Τρομερό το πλήγμα για τη βαριά γεωργική βιομηχανία της
πόλης, που αγωνίζεται αυτοδύναμα με αυτοθυσία να επιβιώσει
απέναντι σ’ ένα κράτος που της στερεί αδικαιολόγητα
υποδομές, υπηρεσίες, προγράμματα ενημέρωσης και της παρέχει
αφειδώς τη γραφειοκρατία, τη θρυλική και διαχρονική
δυσλειτουργικότητα της δημόσιας διοίκησης και την
υπερφορολόγηση με συνέπειες πολλαπλές, δραματικές και

οφθαλμοφανείς.
Απίστευτη ανυπαίτια ταλαιπωρία όλων των πολιτών της πόλης
και όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά όλων των υπερηλίκων
και των μη εξοικειωμένων με τις τεχνολογικές λύσεις και τα
πληροφοριακά συστήματα. Ορατός μέγας κίνδυνος επέλευσης
αναπόδραστα τραγικών συνεπειών, λόγω της δικαιολογημένης
αδυναμίας ανταπόκρισης των πολιτών στις ανάγκες της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην κατάσταση, που δυστυχώς
επικρατεί στη δημόσια διοίκηση της χώρας μας και απαιτεί τις
μισές μέρες του μήνα ο πολίτης κάτι να καταβάλει υπέρ αυτής
(βεβαιωμένες οφειλές, ΕΝΦΙΑ, ασφαλιστικές εισφορές, τέλη
κυκλοφορίας κ.λπ.).
Η “μεγάλη φίλη” είναι απολύτως αναγκαίο να συνεχίσει την
καθημερινή της λειτουργία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των
πολιτών μαζί της, με άλλες τράπεζες και κυρίως το Ελληνικό
Δημόσιο και η διοίκησή της πρέπει άμεσα να ανακαλέσει την
απόφασή της αυτή, αφού είναι δεδομένο ότι από τις αρχές της
δεκαετίας του ‘60, που άνοιξε το κατάστημα, μετά από αυτό
της Αγροτικής Τράπεζας, διαχρονικά μας στήριξε και την
στηρίξαμε…
Διαφορετικά, προ της επελεύσεως του κινδύνου της
αδικαιολόγητης έκθεσής μας σε περιπέτειες, ας αναλογιστούμε
πού έχουμε οδηγηθεί από την απάθεια και τη σιωπηρή αδράνεια,
σε όσα συμβαίνουν γύρω μας στην οικονομία, στην παιδεία, στα
μέτρα που απογύμνωσαν την επαρχία μας από υποδομές και
υπηρεσίες και αντί να μειώσουν την ταλαιπωρία των πολιτών,
κάνοντας τις υπηρεσίες του κράτους πιο αποδοτικές και
αποτελεσματικές, οδήγησαν στην υποχώρηση, αν όχι
καταβαράθρωση, των βασικών δεικτών ποιότητας ζωής. Ας
αφήσουμε την σκέψη μας και την ψυχή μας ελεύθερες να μας
οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αύριο μέσα από το ενδιαφέρον και
την ενεργή συμμετοχή μας στα κοινά».

Πως η Καλαμάτα υποδέχθηκε το
2019 (φωτό και βίντεο)
Με πυροτεχνήματα και ευχές για μια καλύτερη
χρονιά-παρούσας της δημοτικής αρχής- έγινε και
στην Καλαμάτα η υποδοχή του νέου χρόνο στην
κεντρική πλατεία της πόλης υπό την παρουσία
αρκετού κόσμου και παρά τον άστατο καιρό…
Δείτε στο σύνδεσμο παρακάτω φωτογραφίες και ένα
ενδιαφέρον βίντεο από την υποδοχή της
πρωτοχρονιάς στην πόλη μας.
https://best-tv.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%AD%CF%82
-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC-%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1/

Γιορτινό κλίμα στο κέντρο της
Μεσσήνης (φωτογραφίες)
Στο γιορτινό κλίμα των ημερών συμβάλλει
σημαντικά ο εορταστικός στολισμός στην πόλη της
Μεσσήνης, καθώς και φέτος στολίστηκαν οι
δρόμοι, οι πλατείες, το πάρκο, μέχρι και το
μεγάλο ρολόι.

Τα γιορτινά φωτάκια στους κορμούς των δέντρων,
το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική
πλατεία, η μεγάλη φωτεινή μπάλα, ο στολισμός
στην είσοδο της πόλης, είναι μόνο ένα μέρος από
το γιορτινό διάκοσμο, που αποσπά θετικά αλλά
αρνητικά σχόλια από μερίδα πολιτών, καθώς την
ίδια ώρα δεν έχει υπάρξει ανάλογη μέριμνα για
τις γειτονιές της πόλης.
Πηγή
και
περισσότερες
φωτογραφίες: https://www.eleftheriaonline.gr/st
iles/sxolia/item/173979-giortino-klima-stokentro-tis-messinis-fotografies

Χριστούγεννα
Μεσσηνία

στην

παλιά

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Η Μεσσηνία έχει τα δικά της ήθη και έθιμα τα οποία όμως
αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα η Μάνη έχει
τελείως διαφορετικά ήθη και έθιμα από την υπόλοιπη Μεσσηνία,
διαφορετικά έχει και η Τριφυλία.
Όλα μαζί όμως δίνουν μια άλλη διάσταση στη συνολική
Μεσσηνιακή Λαογραφία την οποία αφού ψάξαμε σε διάφορες
πηγές, έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε στο σημερινό μας
δημοσίευμα. Επειδή όμως το σημερινό μας θέμα είναι
ατέλειωτο, ενδεχομένως να το δημοσιεύσουμε σε 2 ή και 3
δημοσιεύσεις. Ελάτε λοιπόν να σας ξεναγήσουμε στις
παραδόσεις των Μεσσηνίων και να σας γυρίσουμε πολλά χρόνια
πίσω.

Τα παλιά χρόνια ήταν οι μέρες αργίας τα Δωδεκαήμερα των
Χριστουγέννων. Όχι μόνο «Τρεις τα Γέννα- Τρεις τα Φώτα…»
καθώς το λένε τραγουδιστά, μα 12 ολόκληρες ημέρες. Το
προσεπιβεβαιώνει και το όνομά τους που ήταν γιορταστική
περίοδος μεγάλη με 3 λαμπρούς αστερισμούς: ΧριστούγενναΠρωτοχρονιά και Φώτα. Καθισιό και ανάπαυση, λοιπόν, 12 μέρες
μα και διασκέδαση συνάμα. Γιατί χωρίς τη διασκέδαση κυρίως
δεν ολοκληρώνεται ο σκοπός της χειμωνιάτικης εργασιακής
ανάπαυλας.
Η ανάπαυλα καθιερώθηκε για την απαλλαγή του οργανισμού από
κάθε λογής καματόγονες ουσίες και συνακόλουθες αναποδιές και
χαλάστρες στην ψυχή και στο σώμα. Ο σωματικός κάματος
διώχνεται με την αναπαή και το καλό φαγοπότι. Η βαριεστιμάρα
της ψυχής με τη διασκέδαση και τα χοροκόπια. η χαρά του
γλεντιού να εξουδετερώσει το σαράκι της στεναχώριας, πριν
προφτάσει με την ψυχική κατάθλιψη να κάμει χαλάστρες…
«Εκείνα τα χρόνια!» καθώς τονίζουν με νοσταλγία διάφοροι
καταχρονίτες, έδιναν κι έπαιρναν τα ξεφαντώματα στο
Δωδεκαήμερο διάστημα.
Και φυσικά για μεγάλο γλέντι χρειάζεται μεγάλη ετοιμασία.
Δεν βγαίνουνε ξεροσφύρι τα πολυήμερα πανηγύρια… Ετοιμάζαν,
λοιπόν, εξαιρετικά φαγοπότια. Απήχηση του φροντισιακού
κυματισμού τους είναι και τα όσα κάνουμε τώρα. Βέβαια, τις
δικές μας ημέρες, δεν παίρνουνε τόση έκταση ούτε και του
καιρού εκείνου την ένταση οι ανάλογοι γιορτασμοί μας.
Διατηρούνται όμως ως διάθεση κι ούτε μπορούν να λείψουν.

Ποιος στραβός δε θέλει τα μάτια του, ποιος γερός δεν
αποζητάει το καλό φαγοπότι και τα ξέφρενα γλέντια; Από τη
διάθεσή μας όμως ως την πραγμάτωση της επιθυμίας μεσολαβούν
κι άλλοι παράγοντες που κουτσουρεύουνε κάπως και τη διάθεση
και την επιθυμία… Ακόμα και τα ζυμωτά των ημερών γίνονταν
εξαιρετικότερα τον καιρό εκείνο. Εξαιρετικότερα και στα
γλυκά, και στην κατεργασία, και στα κεντίδια και στα πάντα
φανερωνόταν η πολλή τους και ιδιαίτερη φροντίδα. Ανάλογη με
την ποιότητά τους ήταν και η ποσότητά τους: Χριστόψωμα,
Βασιλόπιτες, Σταυροκουλούρες κτλ. Για όλους τους ανθρώπους –
μικρούς και μεγάλους…
Τα Χριστούγεννα ήταν πάντα μια πολύ μεγάλη γιορτή της
χριστιανοσύνης και αναμένονταν με μεγάλη λαχτάρα, έπειτα από
40ήμερη νηστεία και προσευχή. Τα πολύ παλιά χρόνια, έως το
1920 περίπου, η χριστουγεννιάτικη λειτουργία στην Μερόπη
γινόταν τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, προφανώς για να αναπαριστά
την νυχτερινή «έλευση – γέννηση του Κυρίου». Αποβραδίς
ετοιμάζονταν οι χριστιανοί Μεροπαίοι για τη νυχτερινή
λειτουργία: Τα καινούργια κοστούμια, τα παπούτσια, τις
γραβάτες και τα ρεπούμπλικα. Και όταν χτυπούσε η καμπάνα τα
μεσάνυχτα, πετάγονταν όλοι από τα στρωσίδια τους για να
ντυθούν και να τραβήξουν για την εκκλησία.
Το χριστουγεννιάτικο – χειμωνιάτικο βράδυ ήταν θεοσκότεινο
(ας μη ξεχνούμε ότι δεν υπήρχε δημόσιος φωτισμός) και το
κρύο συνήθως τσουχτερό. Γι’ αυτό όλοι κρατούσαν φανάρια για

να βλέπουν να περπατούν και ήταν καλά κουκουλωμένοι. Μέσα
στην εκκλησία έκαιγαν μια – δύο και τρεις φουφούδες –
μαγκάλια. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία έδιναν στο γιορτασμό
μεγαλοπρέπεια, ατμόσφαιρα μυστηρίου και θρησκευτικής
υποβλητικότητας.
Την όλη ατμόσφαιρα συμπλήρωναν τα εορταστικά άμφια του παπά,
των ψαλτάδων τα ωραία κοστούμια και η γιορταστική και
μελωδικότερη από άλλοτε ψαλμωδία τους. Δεν ήταν σπάνιο
κάποτε – κάποτε και η συμμετοχή εκτάκτων ψαλτάδων, που έκανε
πιο όμορφη και μεγαλοπρεπή τη γιορτή.
Μετά το σχόλασμα της εκκλησίας ανταλλάσσονταν οι ευχές με
αγάπη και έσπευδαν όλοι στα σπίτια για την γιορταστική
«άρτυση», που την είχαν στερηθεί σαράντα ολόκληρες ημέρες.
Απαραίτητο συμπλήρωμα της χριστουγεννιάτικης «άρτυσης» ήταν
τα χριστόψωμα και τα χριστοκούλουρα ή μουστοκούλουρα των
παιδιών. Γλυκίσματα, ήταν απαραίτητα, οι μεγάλοι χωριάτικοι
κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Το χριστουγεννιάτικο
φαγητό ήταν συνήθως η γαλοπούλα ή ο γάλος που ο καθένας είχε
δικό του ή, όταν δεν υπήρχε οπωσδήποτε θα σφάζονταν κόκορας
ή στην ανάγκη μια μεγάλη κότα ή χοιρινό με σέλινο.
Το γλέντι και η χριστουγεννιάτικη γιορτή κρατούσε τρεις
μέρες και έπειτα η ζωή ξανάπαιρνε τον κανονικό της ρυθμό.
Πρέπει να πούμε ότι εξαιρετικής σημασίας έθιμο για τα παιδιά
κυρίως ήταν τα χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα
κάλαντα. Σχέδια επί σχεδίων καταστρώνονταν ολόκληρες ημέρες
πριν, για το ποιοι θα αποτελούσαν την «παρέα», σε ποια
σπίτια θα πήγαιναν κ.λπ. Και ήταν απερίγραπτη η χαρά τους,
όταν γέμιζαν τσέπες και σακούλες με δεκάρες, καρύδια, γλυκά,
κουλούρια κ.ά.
Αξίζει εδώ να προσθέσουμε ότι, τότε, προ του 1930, σε
αντίθεση με τα Χριστούγεννα η Πρωτοχρονιά δεν γιορτάζονταν
στα χωριά με όση επισημότητα γιορτάζεται τώρα. Γινόταν το
πρωί μια λειτουργία στην εκκλησία και τίποτε άλλο. Η μέρα
της πρωτοχρονιάς όμως ήταν ντυμένη με πολλά έθιμα από τους

Μεροπαίους όπως: Τη παραμονή της πρωτοχρονιάς πήγαιναν σε
χαλικούρες ποταμών και μάζευαν χαλίκια που τα τοποθετούσαν
στα κρεβάτια τους για το καλό της υγείας τους.
Αξημέρωτα ακόμη της πρωτοχρονιάς πήγαιναν στα ποταμάκια και
έφερναν (καθαρό – τρεχούμενο) το αμίλητο νερό. Κατά τη
πρωτοχρονιά έδιναν μεγάλη σημασία για το καλό του χρόνου και
στο ποδαρικό. Θέλανε να είναι γουρλής εκείνος που θα πατούσε
πρώτος το κατώφλι τους. Πολλοί από τη παραμονή το βράδυ
ειδοποιούσαν να έρθει το πρωί στο σπίτι ένα παιδί με
ζωντανούς τους γονείς του για να τους κάνει ποδαρικό.
Στη τσέπη του το παιδί είχε ξεδιαλεγμένα σπόρια σιτάρι ή
κριθάρι και τα πέταγε μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού
για να εξασφαλιστεί αφθονία καρπών για το χρόνο. Αποβραδίς,
κρεμούσαν στο κατώφλι του σπιτιού ένα ρόδι για να είναι το
σπίτι γεμάτο αγαθά όπως το ρόδι είναι γεμάτο σπόρια. Ακόμη
κρεμούσαν μια πλεξούδα κρεμμύδια για να εξασφαλιστεί η υγεία
και η δύναμη των νοικοκυραίων. Την παραμονή πάλι ζύμωναν τη
βασιλόπιτα με το φλουρί. Όσοι δεν είχαν χρυσό φλουρί έβαζαν
ένα απλό κέρμα από τη «μονέδα» που περνούσε ή ένα σκέτο
φύλλο κάποιου δέντρου ή ξυλαράκι από κλήμα ή μια κοκόσια
(μικρό καρύδι).
Επίσης η νοικοκυρά έκοβε με ένα μικρό τσεκούρι στο κατώφλι
της πόρτας το κεφάλι του «βασιλίτη». Ο βασιλίτης ήταν ο πιο
καλοθρεμμένος κόκορας, του σπιτιού για την πρωτοχρονιά. Η
νοικοκυρά παρατηρούσε το αίμα του και καταλάβαινε πως θα
πάει η χρονιά. Πριν πήξει το αίμα του κόκορα έφτιαχνε σταυρό
στο μέτωπο των παιδιών και στο ανώφλι της πόρτας.
ΠΗΓΗ : http://meropitopik.blogspot.gr

Στενωσία: Ζωή ανάμεσα σε
ποτάμια,
λίμνες
και
καταρράκτες !
Το χωριό Στενωσιά που απέχει από την πόλη της Πύλου ελάχιστα
χιλιόμετρα, είναι ένας μικρός παράδεισος ανάμεσα από δυο
ποτάμια που ρέουν άφθονα και γαργάρα νερά.

Στο χωριό υπάρχει η διαδρομή ενός μονοπατιού που είναι
περίπου 8 χιλιόμετρα και ξεκινάει από το χωριό Στενωσιά και
καταλήγει στην Γιάλοβα, στον καταρράκτη Καλάμαρι. Επειδή τα
στοιχεία της βλάστησης και του υγρού είναι έντονα, θυμίζουν
σε μεγάλο βαθμό τον Αμαζόνιο και είναι κατάλληλο να το
επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι λόγο του χαμηλού δείκτη
δυσκολίας του.
Η περιοχή δεν σταματάει μόνο σ’ αυτό το μονοπάτι, ήδη έχει
αρχίσει να αναδεικνύεται ένα ακόμη που το καλοκαίρι του 2019
θα δοθεί σε χρήση στο κοινό, με καταρράκτη στην αρχή του
χωριού με σπηλιά αποτελούμενη από σταλακτίτες και θα ενωθεί
με το υπάρχον μονοπάτι. Όταν αυτό θα ολοκληρωθεί, τότε θα

έχουμε για τη Μεσσηνία ολόκληρη, ένα πραγματικό παράδεισο
άξιο και ισότιμο το άλλου παράδεισου του πολυλίμνιου. Δεν
είναι μόνο το απίστευτης και μοναδικής ομορφιάς, φυσικό του
περιβάλλον.
Εκεί οι Ιταλοί έφτιαξαν φράγμα και δημιούργησαν τον πρώτο
υδροηλεκτρικό σταθμό της Μεσσηνίας που ηλεκτροδοτούσε την
Πύλο. Όπως προαναφέραμε ο Βαλάντης Καλογερόπουλος με τους
φίλους και συγχωριανούς του, λάτρεις της πεζοπορίας,
δημιούργησαν υπέροχο περιπατητικό μονοπάτι. Για να γίνει
αυτό, όλοι αφιέρωσαν αρκετές ώρες προσωπικής δουλειάς, πολλή
αγάπη αψηφόντας τις όποιες δυσκολίες.Η Στενωσιά διοικητικά
υπάγεται στο Δήμο Πύλου Νέστορος.

Η τελευταία απογραφή έδειξε ότι έχει 600 μόνιμους κατοίκους,
που με επικεφαλής τον πρόεδρο του πολιτιστικού Συλλόγου του
χωριού Βαλάντη Καλογερόπουλο, παρά τις δυσκολίες αλλά και
τον λίγο χρόνο λόγο εργασίας τους, συνέβαλαν όλοι στην
ανάδειξη ενός παλιού μονοπατιού γεμάτο καταρράκτες και
λίμνες.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Δήμος Πύλου Νέστορος, θα
συμβάλει ώστε η περιοχή να αναδειχθεί σε ένα τουριστικό
τόπο, ώστε να αναδειχθεί γενικά όλο το χωριό !

Ανεβαίνει η τουριστική κίνηση
στην Καλαμάτα…
Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται πλέον η
Μεσσηνία και ειδικότερα η Καλαμάτα, καθώς τα
Χριστούγεννα πλησιάζουν !
Μάλιστα οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία αυξάνονται
όσο πλησιάζουμε προς τις ημέρες των γιορτών, με
ελκυστικά πακέτα που συμβάλουν στο να γίνει
ειδικά η Καλαμάτα και ένας καλός χειμερινός
προορισμός. Σε αυτό συμβάλλουν φυσικά και οι
εορταστικές
εκδηλώσεις
που
έχουν
προγραμματιστεί από τον Δήμο Καλαμάτας και
άλλων Μεσσηνιακών πόλεων.
Μάθετε περισσότερα στο παρακάτω βιντεάκι…

Βρείτε μας και στο youtube !
Εδώ και λίγες ημέρες εγκαινιάζουμε μια νέα ενότητα που είναι
ένα κανάλι των “αιρετικών” στο youtube “ΤΑ ΑΙΡΕΤΙΚΑ TV” που
μπορείτε
να
βρείτε
εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCR07-FhhvZX1JDBB90TV_
GA?view_as=subscriber
Σε αυτήν την ενότητα, που θα εξυπηρετήσει μια πιο άμεση
επαφή μας με τον κόσμο, θα μπορείτε να βλέπετε την άποψη των
“αιρετικών” για μια σειρά από θέματα που απασχολούν την
επικαιρότητα, είτε σοβαρά, είτε πιο ελαφριά , με
αντισυμβατικότητα και συχνά με χιούμορ, και χωρίς να μασάμε
τα λόγια μας. Θα υπάρχουν επίσης και αλλά βιντεάκια από άλλα
θέματα τα οποία εμπεριέχει το site μας ,όπως λαογραφικά και
αθλητικά)
Την επικοινωνία αυτή αναθέσαμε σε αρμόδιο συντάκτη του site
μας που θα εμφανίζεται στα video και εσείς βεβαίως θα
μπορείτε να σχολιάζετε ελεύθερα, είτε θετικά είτε αρνητικά
(πάντα στα όρια της ευπρέπειας φυσικά) να μας βάζετε τα like
ή τα dislike σας.
Από τη συντακτική ομάδα των “αιρετικών” σας ευχαριστούμε !

