Απίστευτο:
Η
περιφέρεια
χρηματοδότησε παράσταση του
παιδεραστή Λιγνάδη στη φυλακή
Τρίπολης !
Απίστευτο και όμως αληθινό: Σύμφωνα με καταγγελία του
επικεφαλής
της
αντιπολιτευόμενης
παράταξης
«Νέα
Πελοπόννησος» Πέτρου Τατούλη, η περιφέρεια της Πελοποννήσου
και ο επικεφαλής της (Ο…γνώριμος μας Παναγιώτης Νίκας)
χρηματοδότησε παράσταση των φυλακισμένων των φυλακών
Τρίπολης την οποία σκηνοθέτησε ο κρατούμενος Δημήτρης
Λιγνάδης και κατηγορούμενος για βαριά αδικήματα παιδοφιλίας
!!
Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της παράταξης Τατούλη
αναφέρονται τα εξής: “Η απόφαση του κ. Νίκα να χορηγήσει την
αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και να χρηματοδοτήσει
θεατρική παράσταση με θέμα «Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς»,
η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στο
Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης, όπου ο κρατούμενος Δημήτρης
Λιγνάδης …δίδαξε υποκριτική και έπαιξε το ρόλο του σκηνοθέτη
και του αφηγητή, δεν είναι απλά μια πολιτική γκάφα ή ένα
πολιτικό λάθος. Είναι ένα πολιτικό έγκλημα και μια ανήθικη
πολιτική πράξη, η οποία εκθέτει ανεπανόρθωτα το θεσμό της
αιρετής Περιφέρειας.
Ο κ. Νίκας με τις με αριθμό “……….” αποφάσεις του δέσμευσε
πιστώσεις χωρίς να αναφέρει τις δράσεις για τις οποίες θα
διατεθούν τα συγκεκριμένα ποσά και χωρίς να αναφέρει από πού
διαβιβάστηκαν τα αιτήματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι
έδρασε με σκοπιμότητα”.
Και η ανακοίνωση καταλήγει: “Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να
απαντήσει δημόσια εάν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη ενέργεια

του εκλεκτού του κ. Νίκα που τόσο πολύ μόχθησε για να τον
κάνει περιφερειάρχη”.
Την πλήρη ανακοίνωση της παράταξης του κυρίου Πέτρου Τατούλη
μπορείτε
να
βρείτε
στον
παρακάτω
σύνδεσμο…https://www.arcadiaportal.gr/news/tatoylis-politiko
-egklima-i-hrimatodotisi-tis-parastasis-lignadi-apo-ton-knika
Ενώ, από όσο ξέρουμε, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής καμία
διάψευση από πλευράς του κυρίου Νίκα και τι να διαψεύσει
άλλωστε αφού τα στοιχεία που παραθέτει ο Τατούλης είναι
ατράνταχτα…

Εμείς θα συμπληρώσουμε εδώ πως όντως εκτεθειμένος από αυτή
την αθλιότητα δεν είναι μόνο ο περιφερειάρχης Νίκας (που
είναι μάλιστα κα ένας θιασώτης του Πατρίς-ΘρησκείαΟικογένεια ) αλλά και η κυβέρνηση διότι-να μη γελιόμαστεαυτή είναι μια απόφαση που ο κύριος Νίκας δεν μπορεί να την
πήρε μόνος του, χωρίς την έγκριση των προϊσταμένων τους της
κυβέρνησης (όπως το τεκμηριώνει πολύ λογικά και ο Τατούλης)
!
Και τέλος πάντως τι είναι αυτό τελικά που ενώνει τον κύριο
Μητσοτάκη με ανώμαλους σαν τον Λιγνάδη και τον Κερκυραίο
Γεωργιάδη ; Που οφείλονται αυτές οι τόσο καλές και
προνομιακές σχέσεις του με παιδεραστές και ΛΟΑΤΚΙ ; Γιατί να

μην κρυβόμαστε και οι δύο αυτοί είναι είτε ομοφυλόφιλοι,
είτε αμφιφυλόφιλοι (Ο Λιγνάδης δήλωσε το τελευταίο), ενώ
γνωστό είναι το πολιτικό του περιβάλλον είναι γεμάτο
ομοφυλόφιλους.
Μήπως τελικά που δικαιώνεται έστω και ο κίτρινος ή ακραίος
τύπος που κάνει τέτοιες αναφορές για τις σχέσεις της κλίκας
Μητσοτάκης με τέτοιες ομάδες ανθρώπων ; Διαβάστε πιο “καυτά”
στοιχεία για τις σχέσεις Μητσοτάκη-Λιγνάδη παρακάτω…
https://www.govastileto.gr/lifestyle/markoulakis—mitsotakis—
lignadis-pia-i-sxesi-ton-trion-andron/
https://thepressproject.gr/telika-poses-fores-kai-pote-echou
n-synantithei-o-lignadis-me-ton-mitsotaki/

Γαργαλιάνοι: Εξελίξεις και σε
άλλα έργα προανήγγειλε ο
Λεβεντάκης ανακοινώνοντας τον
Βιολογικό
ΠΗΓΗ: /eleftheriaonline.gr
Σε πανηγυρικό κλίμα ανακοίνωσε στους πολίτες το βράδυ της
Παρασκευής, στην πλατεία των Γαργαλιάνων, ο δήμαρχος
Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης την ένταξη του βιολογικού
καθαρισμού της πόλης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Επίσης προανήγγειλε εξελίξεις και σε άλλα έργα που αφορούν
την πόλη, όπως η ένταξη σε χρηματοδότηση του αγωγού ύδρευσης
από το Αλικαντούζι, και ο περιφερειακός. Παράλληλα σημείωσε
ότι άμεσα ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις και

σημάνσεις.
Θα κάνω, είπε, αυτό που πρέπει για τους πολλούς, απέναντι
στη μειοψηφία που αντιδρά μη θέλοντας έργα για τους
Γαργαλιάνους. Ενώ και για το ζήτημα του βιολογικού είπε ότι
του έβαλαν εμπόδια.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Λεβεντάκης στις ανακοινώσεις του και
εν μέσω πυροτεχνημάτων μόλις ανακοίνωσε την ένταξη του
βιολογικού σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Συνέβη ένα πολύ όμορφο γεγονός το οποίο θέλω να μοιραστώ
μαζί σας και αφορά τούτο τον τόπο. Όταν πρωτοήρθα και μίλησα
πολύ παρεξήγησαν και είπαν ότι αλαζονικά λέω ότι “μόνο εγώ
μπορώ”. Έρχεται η στιγμή και θα το δείτε στην πορεία το ότι
“εγώ μόνο μπορώ” είναι ότι πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω
σε αυτό που ανέλαβα και που εσείς με τιμήσατε και με
ψηφίσατε και είμαι μαζί σας με την πλειοψηφία, όχι τη
μειοψηφία που αντιδρά μη θέλοντας κάποια έργα για τους
Γαργαλιάνους. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει για τους πολλούς
και θα κριθώ εκ του αποτελέσματος. Είναι μεγάλη σήμερα γιατί
εντάχθηκε ο βιολογικός των Γαργαλιάνων, αναρτήθηκε και είναι
γεγονός. Δύο χρόνια πάλεψα, προσπάθησα, μου έβαλαν εμπόδια,
κοίταξαν μόνο το πολιτικό συμφέρον και όχι το συμφέρον του
τόπου των Γαργαλιάνων, το αντιμετώπισα.
Θα ήθελα να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα είμαι πάλι εδώ να
σας πω για το Αλικοντούζι, τον αγωγό που τόσα χρόνια
ταλαιπωρεί τους Γαργαλιάνους γιατί είναι από αμίαντο,
γίνονται ζημιές, σε λίγες ημέρες θα είμαι σε θέση να σας τον
ανακοινώσω. Εχει προχωρήσει αρκετά, το έχουμε καταθέσει. Τον
περιφερειακό δρόμο των Γαργαλιάνων όλοι το γνωρίζουν ότι τον
δουλεύω. Εχουν μείνει κάποια πράγματα που λείπουν, τα οποία
προχωράω και θα το εντάξω.
Σας υπόσχομαι ότι μέχρι να λήξει η θητεία μου, αυτά που
υποσχέθηκα από την πρώτη στιγμή θα τα τηρήσω. Δεν ξεχωρίζω
Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία. Η Τριφυλία είναι μία για
μένα.
Από τη Δευτέρα αρχίζουν έργα: ασφαλτοστρώσεις,

πεζοδρομήσεις, σημάνσεις».
Δείτε το παρακάτω βίντεο…

Απίστευτο:
Ελάφι
έκανε
νυχτερινή βόλτα στην Καλαμάτα
(βίντεο)
Ένα ασυνήθιστο θέαμα είχαν την δυνατότητα να
δουν κάποιοι Καλαματιανοί το βράδυ της Τρίτης.
Ένα ελάφι, που προφανώς είχε ξεφύγει από κάποιο
αγρόκτημα, εθεάθη να… κόβει βόλτες σε δρόμους
της πόλης. Εμφανώς τρομαγμένο, καθώς ήταν εκτός
του γνωστού περιβάλλοντός του, φαίνεται να
έψαχνε το τρόπο να επιστρέψει.
Το όμορφο ζώο κατέγραψε με το κινητό του στην
οδό Πραξιτέλους και μοιράστηκε το βίντεο στο
Facebook ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ
Γιάννης Μαργαρίτης.
https://www.facebook.com/100014500124682/videos/327565942175
833

Προετοιμασία
στo
Costa
Navarino για τη Μαρία Σάκκαρη
!
Στη Μεσσηνία και το Costa Navarino προετοιμάζεται για τις
επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
του τένις Μαρία Σάκκαρη, λίγο μετά την καταπληκτική πορεία
της στο φημισμένο Roland Garos.
Όπως και η ίδια ενημέρωσε η ίδια τους ακολούθους της στα
social media, χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της ακαδημίας
τένις Μουράτογλου στo Costa Navarino και προετοιμάζεται για
τους επόμενους αγώνες σε τερέν με γρασίδι (όπως πχ.
Γουίμπλετον) και παράλληλα ευχαρίστησε τους υπεύθυνος της
ακαδημίας Μουράτογλου για την φιλοξενία.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που τώρα βρίσκεται στη 18η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης μοιράστηκε τη Μεσσηνιακή
εμπειρία της στη Μεσσηνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το facebook. Δείτε στο σύνδεσμο παρακάτω…
https://www.facebook.com/mariasakkariofficial/posts/34554147
6943928

Φυσικό αέριο μέχρι Καλαμάτα
ζήτησε ο Βασιλόπουλος
“Να είμαστε όλοι μαζί, ένα κοινό μέτωπο που να απαιτεί δίχως
καθυστερήσεις η Καλαμάτα και η Μεσσηνία να αποκτήσουν

σύντομα πρόσβαση στο φυσικό αέριο” προέτρεψε ο δήμαρχος
Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος.
Η προτροπή-πρόσκληση εστάλη κατά την ενημέρωσή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Δευτέρας, με τηλεδιάσκεψη,
όπου ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο σημαντικό θέμα του φυσικού
αερίου χωρίς να έχει προκληθεί, να έχει δεχθεί ερώτηση από
τις μειοψηφίες, αλλά, προφανώς, με αφορμή τις συζητήσεις που
τελευταία γίνονται και τις εξελίξεις που υπάρχουν στην
Πελοπόννησο.
Χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε:
“Είναι σημαντικό και κατ’ εμέ κρίσιμο σε αυτό το ζήτημα να
είμαστε όλοι μαζί. Επαναλαμβάνω, όλοι μαζί. Ένα κοινό μέτωπο
που να απαιτεί δίχως καθυστερήσεις η Καλαμάτα και η Μεσσηνία
να αποκτήσουν σύντομα πρόσβαση στο φυσικό αέριο, κάτι που
όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα ενισχύσει, θα έρθει προσθετικά
στην αναπτυξιακή πορεία που η περιοχή μας έχει λάβει. Η
πίεση η δική μας οφείλει να είναι προς τη ΡΑΕ προκειμένου να
δώσει το πράσινο φως ως προς την ανάπτυξη δικτύων διανομής
φυσικού αερίου για οικιακή και επαγγελματική χρήση, τόσο
στην Καλαμάτα όσο και στον υπόλοιπο νομό.
Και το λέω αυτό σήμερα, καθώς αν άμεσα δεν υπάρξουν
εξελίξεις, πιθανότατα να έχουμε μία επανάληψη της κακής
ιστορίας του αυτοκινητοδρόμου που για χρόνια έφτανε ως την
Τρίπολη. Ας μην αφήσουμε την υπόθεση του φυσικού αερίου να
παραμείνει για τα επόμενα χρόνια ως τη Μεγαλόπολη”.
Να επισημάνουμε ότι για το θέμα του φυσικού αερίου στην
Πελοποννήσου υπάρχει διαφορά απόψεων μεταξύ του
περιφερειάρχη Παν. Νίκα και υπουργών της κυβέρνησης. Ο
περιφερειάρχης έχει ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης του δικτύου
του φυσικού αερίου μέχρι και την Καλαμάτα από τη δημόσια
υπηρεσία, τη ΔΕΔΑ, ενώ στελέχη της κυβέρνησης και
προερχόμενα από την Πελοπόννησο προτιμούν την ανάπτυξη από
την εταιρεία Hengas, που έχει πάρει άδεια από τη ΡΑΕ για το

φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, την Τρίπολη και την Κόρινθο.
Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι το Μάιο το Δημοτικό Συμβούλιο
Καλαμάτας είχε ζητήσει την επέκταση του φυσικού αερίου στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέχρι την Καλαμάτα, αντιδρώντας
στην απόφαση της ΡΑΕ για αποκλεισμό της Περιφέρειας.
ΠΗΓΗ: /eleftheriaonline.gr

Σχετικά χαμηλή εμβολιαστική
κάλυψη στη Μεσσηνία !
Χαμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη στη Μεσσηνία σε σχέση
με την επικράτεια, σύμφωνα με τους διαδραστικούς χάρτες που
παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβολιασμού.
Να σημαίνει αυτό ότι η Μεσσηνία έχει περισσότερους
αντιεμβολιαστές από άλλους νομούς ;
Ενώ λοιπόν
χώρα είναι
Οσον αφορά
χώρα είναι

η εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον μία δόση στη
στο 39,04%, στη Μεσσηνία το ποσοστό είναι 34,58%.
τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς, το ποσοστό στη
23,89% και στη Μεσσηνία 21,49%.

Από την άλλη το ευχάριστο είναι ότι πλέον η εβδομαδιαία τάση
κρουσμάτων είναι πτωτική και στη Μεσσηνία, η οποία παραμένει
στο επίπεδο 2 (κίτρινο). Χαμηλός σε σχέση με την επικράτεια
(8,75) είναι στη Μεσσηνία (3,4) ο 7ήμερος κινητός μέσος όρος
κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, ενώ χαμηλός είναι και ο
δείκτης θετικότητας (0,14%) στο νομό μας σε σχέση με την
επικράτεια (0,22%).
Στο νομό μας-σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν δοθείμέχρι το Σάββατο το βράδυ είχαν γίνει 92.670 εμβολιασμοί. Οι

Μεσσήνιοι που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου είναι
56.303, ενώ 38.083 έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Νέες
πτήσεις το επόμενο δεκαήμερο
για
6
ευρωπαϊκές
πόλεις
(πίνακας)
Πτήσεις που θα συνδέουν την Καλαμάτα με Λονδίνο, Παρίσι,
Άμστερνταμ, Βιέννη, Βαρσοβία και Κατοβίτσε ξεκινούν το
επόμενο δεκαήμερο. Μαζί με τις πτήσεις από Μόναχο,
Ντίσελντορφ και Ίνσμπρουκ (τσάρτερ) που έχουν ξεκινήσει ήδη,
στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας αναμένονται μέχρι τις 5 Ιουνίου
23 αεροσκάφη χωρητικότητας 4.324 θέσεων.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από την Τρίτη 1η Ιουνίου θα
υπάρχουν πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη, καθημερινά εκτός
Κυριακής. Το αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη (Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή) θα προσγειώνεται στο “Καπετάν
Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” στις 6.25 μ.μ. και θα αναχωρεί
για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 6.50 μ.μ. Κάθε Σάββατο θα
φτάνει στις 6.30 μ.μ. και θα αναχωρεί στις 6.55 μ.μ.
Αναλυτικά οι διεθνείς πτήσεις του επόμενου δεκαήμερου
παρουσιάζονται στον πίνακα:

ΠΗΓΗ: eleftheriaonline.gr

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.

Διήμερες εκδηλώσεις για τη
Μάχη της Καλαμάτας
80 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη Μάχη της
Καλαμάτας που έλαβε χώρα στην πόλη μας στις
28/29 Απριλίου του 1941.
Πρόκειται για ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός, καθώς η Μάχη
της Καλαμάτας ήταν ουσιαστικά η τελευταία μάχη στην
ηπειρωτική Ελλάδα, που έδωσαν οι Συμμαχικές δυνάμεις
(αποτελούμενες από ‘Ελληνες Βρετανούς, Νεοζηλανδούς,

Αυστραλούς Έλληνες , Σέρβους και Εβραίους), κατά των
Γερμανικών δυνάμεων που προήλαυναν εκείνη την εποχή σε όλη
την Ευρώπη.
Η καθιερωμένη εκδήλωση, που την περσινή λόγω της πανδημίας
δεν πραγματοποιήθηκε, φέτος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς την φυσική
παρουσία εκπροσώπων των απομάχων, ενώ-λόγω των μέτρων για
την πανδημία- περιορισμένη αναμένεται να είναι και η
συμμετοχή εκπροσώπων Αρχών.
Ωστόσο οι φετινές εκδηλώσεις θα είναι διήμερες, ώστε να
υπάρξει διαδικτυακή συμμετοχή όσων, λόγω απόστασης και
πανδημίας, δεν μπορούν να παρευρεθούν στην Καλαμάτα.
Συγκεκριμένα ο Δήμος Καλαμάτας, έχει προγραμματίσει για την
Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 20.00, διαδικτυακή εκδήλωση, με
ομιλητή τον Δρ. Μάριο Αθανασόπουλο, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα:
«Ιστορικά Στοιχεία και Ντοκουμέντα από τη Μάχη της
Καλαμάτας».
Τέλος την επομένη, Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 11.00, θα
πραγματοποιηθεί τελετή στο μνημείο το οποίο βρίσκεται στο
νότιο άκρο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΟΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ…https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/histor
y/item/62520-maxi-kalamatas-s28-apriliou-1941

Βασίλης
Κοσμόπουλος:
Αποτυχημένος ο εορτασμός της
23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα !
Αποτιμώντας με ψυχραιμία τις εορταστικές εκδηλώσεις
Δήμου μας για την επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από
απελευθέρωση της πόλης μας στις 23 Μαρτίου 1821 από
Τουρκικό ζυγό θέλουμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας
το γεγονός ότι σε αυτές:

του
την
τον
για

Δεν παρέστη η πρόεδρος της Δημοκρατίας παρά τις περί

του αντιθέτου ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής στις
19/01/2021
Η εκπροσώπηση της Κυβερνήσεως ήταν στο χαμηλότερο
δυνατόν επίπεδο (αυτό του υφυπουργού)
Δεν
παρέστησαν
(αν
προσεκλήθησαν)
αρχηγοί
κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά ούτε καν υπήρξε
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από τα κόμματα της
αντιπολιτεύσεως και
Δεν παρέστη η πρόεδρος της επιτροπής εορτασμού των 200
χρόνων
Υπήρξε δηλαδή τη σημαντική στιγμή του εορτασμού της επετείου
των 200
ετών της απελευθέρωσης της πόλης μας η μικρότερη πολιτειακή
και πολιτική εκπροσώπηση των τελευταίων ετών.
Με αυτόν τον τρόπο εορταστικά δεν προεβλήθη με τον αρμόζοντα
τρόπο το γεγονός ότι στην πόλη μας, επειδή ήταν η πρώτη πόλη
η οποία ελευθερώθηκε από τους Τούρκους , οργανώθηκε ο
πυρήνας του
νεοελληνικού κράτους διότι εδώ υπήρξε
ταυτόχρονα για πρώτη φορά
ελεύθερο έδαφος, πολιτική
εκπροσώπηση (μεσσηνιακή σύγκλητος – γερουσία ), οργανωμένος
στρατός (σπαρτιατικός και μεσσηνιακός στρατός με
αρχιστράτηγο τον Πέτρο Μαυρομιχάλη) και πολιτικό κείμενο
(Προειδοποίησης εις τας ευρωπαϊκάς αυλάς) δηλωτικό των
προθέσεων των εξεγερμένων Ελλήνων.
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί με επάρκεια στην οργανωτική προετοιμασία των
εκδηλώσεων και αυτό βέβαια δεν οφείλεται στις επικρατούσες
ιδιαίτερες ,λόγω κορωνοϊού, συνθήκες.
Ευχόμαστε ολόψυχα τον επόμενο χρόνο να εορτάσουμε την
ιδιαίτερη αυτή επέτειο χωρίς διαχειριστικές αστοχίες, με την
παρουσία πολιτών, τη μεγαλύτερη δυνατή παρουσία θεσμικών
εκπροσώπων και την καλύτερη δυνατή προβολή αυτού
του
ιστορικού και κομβικού για την πορεία της χώρας γεγονότος.

ΠΗΓΗ: //www.kalamatatimes.gr/

