Ανακοινώθηκαν
οι
αντιδήμαρχοι Καλαμάτας

νέοι

Το νέο σχήμα αντιδημάρχων έως τις 31 Δεκεμβρίου
2022 ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας
Θανάσης Βασιλόπουλος.
Νέα πρόσωπα ο Ανδρέας Καραγιάννης και η Μαρία
Αγγελή, ενώ εκ νέου ορίστηκαν αντιδήμαρχοι οι
Σαράντος Μαρινάκης, Νίκος Μπασακίδης, Γιώργος
Φάβας, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Αναστάσιος
Σκοπετέας και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες:
1) Οικονομικών, Αξιοποίησης Δημοτικής
Κοιμητηρίων Σαράντος Μαρινάκης.

Περιουσίας,

2) Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τουρισμού, Κλιματικής Αλλαγής,
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
και
Ψηφιακού
Μετασχηματισμού Νίκος Μπασακίδης.
3) Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Θεμάτων Γιώργος
Φάβας.
4) Διαχείρισης Απορριμμάτων, Οχημάτων
Προστασίας Γιάννης Ζαφειρόπουλος.

και

Πολιτικής

5) Νέων Εργων και Πολεοδομίας Ανδρέας Καραγιάννης.
6) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής
Εθελοντισμού Αναστάσης Σκοπετέας.

Ανάπτυξης

και

7) Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας,
Επιχειρηματικότητας και ΚΕΠ Μαρία Αγγελή.
8) Συντήρησης Υποδομών, Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού
Εργου Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Αμισθοι αντιδήμαρχοι οι Νίκος Μπασακίδης και Μαρία Αγγελή.
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο αντιδήμαρχος Σαράντος
Μαρινάκης και μέλη της οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Φάβας και
Γιάννης Ζαφειρόπουλος, που όρισε ο δήμαρχος.
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο αντιδήμαρχος Νίκος
Μπασακίδης και μέλη της οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Καραγιάννης
και Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, που όρισε ο δήμαρχος.
Αναπληρωτής δημάρχου για το 2022 ο Γιώργος Φάβας.
Εντεταλμένος
σύμβουλος
Συντονισμού
Καθημερινότητας Γιάννης Μπάκας.

Διευθύνσεων

Survivor: Χαμός με ακατάλληλα
πλάνα παικτριών !
Οι γυναίκειες παρουσίες έχουν -όπως πάντατραβήξει τα βλέμματα στο Survivor με τις
παίκτριες από την ομάδα των Διάσημων να
κερδίζουν μέχρι στιγμής λίγο παραπάνω τις
εντυπώσεις !
Άλλωστε ο Ατσούν είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει τι
θέλει το Ελληνικό κοινό και το πόσο αποκαλυπτικές μπορούν να
γίνουν οι Ελληνίδες- και ειδικά οι διάσημες-σε σχέση με τις
γενικά πιο μαζεμένες συμπατριώτισσες του…
Η Ευρυδίκη Παπαδόπουλο είναι αυτή που έχει στη «συλλογή» τα
πιο σeξι πλάνα από την παραλία με αυτό το ιδιαίτερο spa που
έκανε με τις φίλες της να κλέβει την παράσταση…

Από την άλλη Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, Μυριέλλα Κουρεντή,
Βρισηίδα Ανδριώτου, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και Αθηνά
Ευμορφιάδη έβαλαν άμμο στο κορμί τους – μετά την ήττα στον
αγώνα επάθλου – κυρίως από την μέση και κάτω. Με την κάμερα
να εστιάζει ειδικά στην Ευρυδίκη, η οποία πρόσφερε
αποκαλυπτικά πλάνα…
Η κάμερα ζουμάρισε λοιπόν στο μπούστο της την ώρα που η
“Ευρυδικάρα” άπλωνε την άμμο πάνω του και μετά έκανε ακριβώς
το ίδιο για τους γλουτούς της και επιπλέον πάνω από το μισό
στήθος της Ναυσικάς ήταν ορατό…
Δείτε το παρακάτω αποκαλυπτικό βίντεο…

Τεράστιο κιτρολέμονο από την
Καλαμάτα
για
το
βιβλίο
Γκίνες!
Ένα κιτρολέμονο που
κάλλιστα μια θέση στο
λόγω του μεγέθους και
κήπο του καταστήματος
Σταυριανέα.

μπορεί να διεκδικήσει
βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες,
βάρους, καρποφόρησε στον
του Καλαματιανού Θανάση

Το συγκεκριμένο κιτρολέμονο ζυγίζει πάνω από 3
κιλά, τη στιγμή που το μέσο κιτρολέμονο δεν
ξεπερνά σε μέγεθος τους 15 πόντους !
Δείτε το και ακούστε και τον άνθρωπο που το πάραξε, παρακάτω
στο βιντεάκι από το mesogeios tv…

Κατσικάκι με χυλοπίτες στη
γάστρα
Κατσικάκι με χυλοπίτες στη γάστρα…
Μια φανταστική παραδοσιακή Συνταγή του Μετσόβου !
ΥΛΙΚΑ : 1 μπουτάκι αρνί κομμένο σε μερίδες 2 φλ. ντομάτα
ψιλοκομμένη 1 φλ. ε.π. ελαιόλαδο ½ κ.σ. πελτές ντομάτας 2
σκελίδες σκόρδο 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα 1 φλ. λευκό
ξηρό κρασί 500 γρ. χυλοπίτες Αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Ζεσταίνουμε σε φαρδιά κατσαρόλα το ελαιόλαδο,
ροδίζουμε το αρνί από όλες τις πλευρές, προσθέτουμε το
κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρουμε για 5-7 λεπτά μέχρι να
μαραθεί. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί,
μεταφέρουμε σε πήλινη γάστρα με σκέπασμα. Προσθέτουμε την
ντομάτα, τον πελτέ και 1 φλ. καυτό νερό και ψήνουμε στους
160οC για 1 ½ ώρα. Ανοίγουμε τη γάστρα, αλατοπιπερώνουμε,
προσθέτουμε τις χυλοπίτες, 1 φλ. καυτό νερό και 1-2 κ.σ.
βούτυρο. Αφήνουμε το φαγητό να μαγειρευτεί χωρίς να
σκεπάσουμε τη γάστρα, μέχρι να γίνουν οι χυλοπίτες. Το
ζυμαρικό δεν πρέπει να στεγνώσει, γι αυτό, αν χρειαστεί,
προσθέτουμε λίγο καυτό νερό ακόμα.

H ακριβής συνταγή προέρχεται από την παραδοσιακή
ταβέρνα του ξενώνα “Γαλαξίας” στο Μέτσοβο

Η Μεσσηνία είναι χειμερινός
προορισμός ;
Από: eleftheriaonline.gr
Η απάντηση στην ερώτηση του τίτλου είναι
αυτονόητη και αδιαμφισβήτητη: Η Μεσσηνία δεν
είναι χειμερινός προορισμός, αλλά μπορεί να
γίνει, αν το πιστέψουν οι τοπικοί άρχοντες και
η επιχειρηματική κοινότητα !
Σε κάθε περίπτωση η Μεσσηνία δεν μπορεί να γίνει χειμερινός
ταξιδιωτικός προορισμός με κλειστό το 90% των καταλυμάτων
και των καταστημάτων εστίασης στην περιφέρεια του νομού. Οι
ταξιδιώτες δεν έχουν καμία όρεξη να κάνουν διακοπές και
εκδρομές σε έρημους δρόμους με κλειστές ταβέρνες και
εμπορικά μαγαζιά.
Είναι όμως εφικτή στη Μεσσηνία η λειτουργία καταλυμάτων και
καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας την περίοδο της

ελαιοσυγκομιδής; Δεν θα επιχειρήσω να απαντήσω σε αυτό το
ερώτημα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν το έθετες πριν από δέκα
χρόνια θα σου απαντούσαν όλοι πως δεν θα αφήσουν το… γάμο
(της ελαιοσυγκομιδής) να πάνε για πουρνάρια. Σε δέκα χρόνια
από τώρα, ίσως να σου απαντήσουν πάλι ότι δεν θα αφήσουν το
γάμο (του τουρισμού) να πάνε για πουρνάρια. Σήμερα πάντως,
ελάχιστοι Μεσσήνιοι πιστεύουν ότι η Μεσσηνία μπορεί να γίνει
χειμερινός προορισμός και να προσελκύσει επισκέπτες από την
υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη.
Ουσιαστικά, μόνο οι Καλαματιανοί καταστηματάρχες της
εστίασης, που τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό
ταξιδιωτών δώδεκα μήνες το χρόνο, έχουν αρχίσει να
συνειδητοποιούν πως η μεσσηνιακή πρωτεύουσα μπορεί να
φιλοξενεί και το χειμώνα χιλιάδες επισκέπτες.
Ανεξάρτητα όμως από το τι πιστεύει κάθε κλάδος, η Καλαμάτα
και η Μεσσηνία, χάρη στον ήπιο χειμώνα τους (με τις
βορειοευρωπαϊκές… μαγιάτικες και καλοκαιρινές θερμοκρασίες)
μπορούν να προσελκύσουν όχι μόνο εκδρομείς, αλλά και
επισκέπτες μακροχρόνιας παραμονής μακριά από το κρύο και τα
χιόνια. Ειδικά η Καλαμάτα έχει αποκτήσει πλέον το κρίσιμο
μέγεθος των καταστημάτων που απαιτούνται για να μην πλήξει ο
επισκέπτης.
Εννοείται ότι πολλοί Βορειοευρωπαίοι μένουν ήδη στη Μεσσηνία
το χειμώνα. Αλλά ο αριθμός τους είναι πραγματικά ασήμαντος
μπροστά στις δυνατότητες του νομού, που παραμένουν
αναξιοποίητες επειδή οι Μεσσήνιοι δεν πιστεύουν στις
δυνάμεις τους και νομίζουν πως η ανάπτυξη είναι θέμα
κεντρικού σχεδιασμού από πολιτικούς ινστρούχτορες.
Θανάσης Λαγός

Αλεξάνδρου
για
σχέση
με
Τούνη:
“Μου
στέλνουν
καθημερινά μηνύματα…”
Στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» βρέθηκε το μεσημέρι
της Δευτέρας η Χριστίνα Ορφανίδου, η πρώην παίκτρια του «Big
Brother» που την περασμένη σεζόν είδε την προσωπική της ζωή…
κρεμασμένη στα μανταλάκια, με τη διαρροή προσωπικού της
βίvτεο από πρώην σύντροφό της.
Με αφορμή όσα είπε η Ορφανίδου, η Δημήτρης Αλεξάνδρου πήρε
θέση ρίχνοντας τα βέλη του σε όσους «άνδρες» διαρρέουν
τέτοιο υλικό με την πρόθεση να βλάψουν τις πρώην συντρόφους
τους ή τις παρτεvέρ τους, με την Κατερίνα Καινούργιου να
προχωρά σε διαφημίσεις καθώς το κλίμα ήταν εξαιρετικά
φορτισμένο.
Δακρυσμένος και πολύ φορτισμένος, ο Αλεξάνδρου υποστήριξε
την Ιωάννα Τούνη, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως δέχεται συχνά
τηλέφωνα στα οποία ακούει διόλου όμορφα πράγματα για την
σύντροφό του.
Όταν η Καινούργιου αποκάλεσε «άνανδρο» τον πρώην της Τούνη,
ο οποίος τη χώρισε μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου
υλικού, ο νυν σύντροφός της πήρε θέση ξεκαθαρίζοντας πως τον
καταλαβαίνει καθώς η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη σε
τέτοιες περιπτώσεις:
«Δεν είναι κι εύκολο ρε Κατερίνα, ξέρεις τι είναι να σου την
πέφτουν από το πρωί μέχρι το βράδυ; Κι εμένα ξέρεις πώς
είναι να μου στέλνουν μηνύματα από το πρωί μέχρι το βράδυ
και να σου λένε αυτό το πράγμα; Μπορείς να το αντέξεις;
Μπορείς να αντέξεις το γεγονός πως κάθε μέρα θα σου πουν
κάτι;

Τελειώνει
brother ;

πρόωρα

το

big

Στον ΣΚΑΙ σκέφτονται να βάλουν πρόωρο τέλος στο
Big Brother !
Τα χαμηλά νούμερα του φετινού Big Brother έχουν χωρίσει τους
υπευθύνους του ΣΚΑΙ σε δύο άτυπα στρατόπεδο, οπότε και είναι
ορατό το πρόωρο τέλος του !
Το ιστορικό αυτό ριάλιτι έκανε αρκετά καλά νούμερα στην
περσινή του εκδοχή, οπότε και στο κανάλι του Φαλήρου,
πίστευαν και θεωρούσαν πως θα κάνει και φέτος καλά νούμερα,
όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
Η πραγματικότητα της τηλεθέασης ήταν εντελώς διαφορετική, με
αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συνολικά η τηλεθέαση του
καναλιού, γι’ αυτό και συζητούν διάφορες λύσεις που μπορεί
να ενεργοποιηθούν.

Σε αυτό το σημείο, όπως αναφέρει στην εκπομπή «Mega
Καλημέρα», αξίζει να τονίσουμε πως οι υπεύθυνοι του
προγράμματος έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες.

Η μία θεωρεί πως το συγκεκριμένο προϊόν είναι καλά στημένο
και μπορεί να ανακάμψει και η άλλη που υποστηρίζει πως οι
περσινοί παρουσίαση, με την προσθήκη του Ανδρέα
Μικρούτσικου, ήταν καλύτερη.
Προς το παρόν δεν έχουν καταλήξει στο τί θα κάνουν, όμως
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, τα επεισόδια να συρρικνωθούν ,
προκειμένου να γίνει νωρίτερα ο τελικός και έτσι να το
ξεφορτωθούν από το πρόγραμμα !

Η…εγκυμοσύνη
Μακρυπούλια !

της

Ζέτας

Το ζήτημα της φημολογούμενης εγκυμοσύνης της
σχολίασε η Ζέτα Μακρυπούλια, με την ανακοίνωσή
της να αιφνιδιάζει μάλιστα τον σύντροφό της
Μιχάλη Χατζηγιάννη, που δεν πίστευε στα αυτιά
του !
Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές
κάμερες, και αναφέρθηκε σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό
υπερβολικού photoshop, που την έφερε στα όριά της, με
αποτέλεσμα να θυμίζει έγκυο γυναίκα !
Θυμάμαι μια φορά είχε κάνει ένα εξώφυλλο, αισθανόμουν
υπέροχα, νόμιζα ότι θα είναι καταπληκτική και όταν βγήκε το
περιοδικό, και το είδα, και ήθελα να αγοράσω όλα τα
περιοδικά από παντού.
Ήταν η οπτική γωνία που με πήρε τέτοια, που ήταν σαν να
ήμουν έγκυος. Πάντα στο μπάνιο με αγχώνουν οι παπαράτσι,
έχουν μάθει και τις κρυφές παραλίες, σκαρφαλώνουν στα
βράχια, κρυβόμαστε και φεύγουμε», είπε η ίδια, παίρνοντας

πρόσφατα μια οριστική απόφαση με το σύντροφό της.
Δείτε και ακούστε την στο σύνδεσμο παρακάτω….

Χρυσή ακτή ή Μάτι
Η πιο Χρυσή και πασίγνωστη παραλία της
Μεσσηνίας !
Οι παραλίες της Μεσσηνίας και ατέλειωτες, χρυσές και
εκπληκτικής ομορφιάς ! Μια από αυτές τις παραλίες, υπάγεται
στο Δήμο Τριφυλίας και συγκεκριμένα βρίσκεται πολύ κοντά
στους Γαργαλιάνους. Μιλάμε για την Υπέροχη, xρυσή παραλία
που ακούει στο όνομα ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ή ΜΑΤΙ, – όπως τη λένε οι
ντόπιοι.
Η παραλία αυτή, είναι μια πλατιά και απέραντη παραλία μήκους
4,5 χλμ περίπου, με χρυσή αμμουδερή παραλία, για αυτό και
αποκαλείται «Χρυσή Ακτή». Απέχει (11) χλμ από τους
Γαργαλιάνους και αποτελεί την συνέχεια της παραλίας Ρωμανού
προς Βορρά. Είναι από τις δημοφιλέστερες παραλίες της
περιοχής.
Η Χρυσή Ακτή χαρακτηρίζεται από το έντονο χρυσαφί χρώμα της
αμμουδιάς της και την μεγάλη σε μήκος έκτασή της. Είναι μια
οργανωμένη παραλία με ξαπλώστρες, ομπρέλες και κάπου στα
μέσα της παραλίας θα βρείτε αναψυκτήριο και γήπεδο beach
volley, ενώ υπάρχει πάντα κάποιο ήσυχο σημείο για αυτούς που
δε θέλουν κόσμο.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να
συναντήσετε και χελώνες caretta-caretta που βγαίνουν στην
ακτή για την ωοτοκία τους. Επίσης, η ακτή προσφέρει πολλές
δραστηριότητες θερινού αθλητισμού (surfing, κανό, kite,

θαλάσσιο σκι, τζετ-σκι). Η πρόσβαση με το αυτοκίνητο είναι
εύκολη , ενώ η απόσταση από την γραφική και πανέμορφη Πύλο
είναι επίσης μικρή.
Το μεγαλύτερο μέρος της είναι ελεύθερο. Στην αρχή, εκεί που
καταλήγει ο δρόμος από τους Γαργαλιάνους, θα συναντήσετε
πολύ κόσμο. Όσο απομακρύνεστε, ο κόσμος λιγοστεύει και
μπορείτε εκεί να απολαύσετε το μπάνιο σας με την παρέα σας
και με πολύ λιγότερο κόσμο.

Στο βάθος. -νότια- εκεί σχεδόν που τελειώνει η παραλία,
κοντά στο χωριό Ρωμανός, είναι οι εγκαταστάσεις του
παγκοσμίως γνωστού COSTA NAVARINO, όπως επίσης και την άλλη
πασίγνωστη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.
Η Χρυσή Ακτή, που είναι από τις μεγαλύτερες παραλίες,
διακρίνεται από την πολύ ψιλή και ξανθιά αμμουδιά της. Στην
είσοδο της υπάρχουν αρκετές θέσεις Parking.
Η παραλία προσφέρεται για άτομα κάθε ηλικίας. Τα παιδιά θα
απολαύσουν παιχνίδια στην αμμουδιά και στο ποταμάκι, ενώ οι
μεγαλύτεροι θα χαλαρώνουν στο μπαρ. Αν κάποιοι από εσάς
θέλετε και λίγη περιπέτεια, τότε μπορείτε να κάνετε wind ή
kite surf.

Aν πάλι κάποιοι θέλουν περισσότερη ησυχία, δεν έχουν παρά να
περπατήσουν λίγο πιο πέρα και να απολαύσουν την ησυχία πέρα
από τα αδιάκριτα βλέμματα…

Σκάφος με μετανάστες στην
Καλαμάτα ! Συλλήψεις στο
Κέντρο Φιλοξενίας στην Ηλεία
για διακίνηση…
Σκάφος με μετανάστες στην Καλαμάτα:
Πέντε
συλλήψεις
στο
Κέντρο
Φιλοξενίας
στην
Ηλεία
για
διακίνηση…
Πέντε αλλοδαποί, ηλικίας 31, 43, 28, 55, και 27 ετών,
συνελήφθησαν στο Κέντρο Μεταναστών στην Μυρσίνη Ηλείας, ως
τα άτομα που φέρεται να διευκόλυναν την παράνομη μεταφορά με
θαλαμηγό 184 αλλοδαπών, που εντοπίστηκαν και διεσώθησαν στις

02/05, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της θαλάσσιας περιοχής
στο Ακρωτήριο Ταίναρο στο Μεσσηνιακό Κόλπο.
Οι αλλοδαποί είχαν δηλώσει ακυβερνησία στο σκάφος. Μετά από
συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού η θαλαμηγός με τους
αλλοδαπούς είχε ρυμουλκηθεί από παραπλέον πλοίο στο λιμάνι
της Καλαμάτας.

