Ξεκίνησε η έβδομη ανθοκομική
έκθεση Καλαμάτας
Ξεκίνησε προχθές Παρασκευή η έβδομη ανθοκομική έκθεση του
Δήμου Καλαμάτας στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και χθες Σάββατο
βράδυ πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνιά της. Η εν λόγω έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 28 Μαΐου
(καθημερινά στις εννέα το πρωί μέχρι τις δύο μετά το
απόγευμα και στη συνέχεια στις έξι το απόγευμα μέχρι τις 11
το βράδυ) και αναμένεται να προσελκύσει και φέτος μεγάλο
μέρος των Καλαματιανών.
Κάποτε τέτοια εποχή η Καλαμάτα πλημμύριζε από ανθοστόλιστα
άρματα, κάθε λογής λουλούδια, παιδιά, χαρές, και παρέλαση
των αρμάτων από την πλατεία μέχρι την παραλία. Την εκδήλωση
αυτή περίμεναν όλοι οι κάτοικοι της Καλαμάτας, αφού στην
παραλία γινόταν και μια έκθεση, όχι μόνο λουλουδιών, αλλά
μια γενική εμπορική έκθεση. Σήμερα για άγνωστους λόγους, τα
«ανθεστήρια» καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από μια
τυπική έκθεση λουλουδιών.
Τα εγκαίνια έγιναν το Σάββατο και την καθιερωμένη κορδέλα
των εγκαινίων έκοψε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκος,
ο οποίος μεταξύ άλλων, κηρύσσοντας την έναρξη της Έκθεσης
μίλησε για την προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος να
διατηρήσει το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων σε καλή κατάσταση,
παρά τις μεγάλες ελλείψεις που έχει σε προσωπικό, ενώ κάλεσε
τους Μεσσήνιους να προσέλθουν για μια βόλτα στην έκθεση, να
περάσει ωραία μέσα σε ένα θαυμάσιο χώρο αλλά και για να
ψωνίσει άνθη και να στηρίξει τους ανθοπαραγωγούς,
σημειώνοντας ότι προσφέρουν τα λουλούδια τους στις
χαμηλότερες τιμές.
Προηγουμένως τα εγκαίνια ξεκίνησαν με χαιρετισμό από τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο Καλαμάτας, Γιάννη Αδαμόπουλο. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρχης

Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, οι επικεφαλής παρατάξεων της
αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Μανώλης Μάκαρης,
Θόδωρος Μπρεδήμας, Δημήτρης Οικονομάκος.
Μια ημέρα νωρίτερα ο Νίκας κάλεσε τους πολίτες της Καλαμάτας
και της ευρύτερης περιοχής να επισκεφθούν το
Πάρκο
Σιδηροδρόμων και “να φύγουν όλοι με μία γλάστρα, στηρίζοντας
τον επαγγελματικό κόσμο που ασχολείται με την παραγωγή
ανθέων”. Επεσήμανε βέβαια πως “και όποιος δεν αγοράσει κάτι,
μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση, καθώς έχει ελεύθερη είσοδο,
σε έναν χώρο που είναι μαγικός ήδη από τώρα. Και κάθε βράδυ
θα έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις”. “Θα είναι καλύτερη από
κάθε προηγούμενη, ζηλευτή”, πρόσθεσε.

Ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Γιάννης Αδαμόπουλος επεσήμανε
επιπλέονστη συνεργασία με το ΤΕΙ Πελοποννήσου και στο
βιωματικό εργαστήριο ανθοδετικής, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα
δείξουν πώς πραγματοποιούν τις ανθοκατασκευές και ο κόσμος
θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει κι αυτός να τις φτιάξει.
Ενημέρωσε, επίσης, ότι μουσικά σχήματα από το Δημοτικό Ωδείο
θα παίζουν μουσική στην έκθεση και σε άλλους χώρους του
Πάρκου.
Τέλος ο εθελοντής Νίκος Κισκήρας πληροφόρησε ότι αύριο
Κυριακή 20 του μήνα, στις 11 το πρωί, από το Πνευματικό
Κέντρο θα ξεκινήσει βόλτα με ποδήλατα μέσω του νέου

ποδηλατόδρομου της μαρίνας, η οποία θα καταλήξει στο Πάρκο
Σιδηροδρόμων, στην έκθεση.
Δείτε στο σύνδεσμο παρακάτω βίντεο με τα λεγόμενα του
δημάρχου και των άλλων υπευθύνων…
https://www.youtube.com/watch?v=i6JjmbLhOnU
Παρακάτω δείτε επίσης μερικές φωτογραφίες που τραβήξαμε από
την έναρξη της ανθοκομικής έκθεσης Καλαμάτας…

