TAYGETOS APARTMENTS
Στους πρόποδες του μαγευτικού Ταϋγέτου και πάνω από τον
κόλπο της μεσσηνιακής Μάνης, βρίσκονται οι επιπλωμένες
κατοικίες “Taygetos”

Σας καλωσορίζουμε στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα μας.
Απολαύσετε την παραδοσιακή φιλοξενία μας, περιηγηθείτε στη
μεσσηνιακή Μάνη, χαρείτε τα κρυστάλλινα νερά των γύρω
παραλιών, περπατήστε στα φαράγγια στις παρυφές του Ταϋγέτου
!

Το γοητευτικό παραδοσιακό χωριό του Εξωχωρίου με τους
αναστηλωμένους πύργους, τα πετρόκτιστα σπίτια, τα κατάφυτα
καλντερίμια, με τις ελιές και τα κυπαρίσσια, και με την
απέραντη θέα στο μεσσηνιακό κόλπο, αναρριχώμενο στις πλαγιές
του Ταϋγέτου, μαγνητίζει τους φυσιολάτρες, τους πεζοπόρους
που λατρεύουν τα Μανιάτικα καλντερίμια του Ταϋγέτου, τους
καλλιτέχνες και όλους τους Έλληνες και ξένους, που θέλουν να
απολαύσουν το εκπληκτικό και μοναδικό Μανιάτικο τοπίο.

Βρισκόμαστε εδώ για να σας εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο, μια
άνετη και χαρούμενη διαμονή σας κα οι εμπειρίες που θα
αποκομίσετε από τη Μεσσηνιακή Μάνη, είναι βέβαιο ότι θα
είναι εκπληκτικές !

Καλώς ήλθατε λοιπόν στη μοναδική Μάνη ! Με χαρά σας
καλώσορίζουμε !

TAYGETOS

APARTMENTS
Σταύρος Φουντέας
& συνεργάτες

Η πρώτη ελληνική εφημερίδα
εκδόθηκε στην Καλαμάτα !
Η πρώτη έντυπη εφημερίδα στην Ελλάδα, που εκδόθηκε την 1η
Αυγούστου 1821 στην επαναστατημένη Καλαμάτα !
Τυπώθηκε στο μικρό τυπογραφείο, που είχε φέρει ο Δημήτριος
Υψηλάντης από την Τεργέστη. «Επιστάτη και εκδότη» όρισε τον
ιερωμένο Θεόκλητο Φαρμακίδη, με προϋπηρεσία στον Τύπο
(«Λόγιος Ερμής») και πανεπιστημιακή μόρφωση.
Στο πρώτο του άρθρο ο Φαρμακίδης σημειώνει:«Εις τας παρούσας
περιστάσεις της Ελλάδος, ότε το ελληνικόν γένος, μη υπομένον
τον βαρύν της τυραννίας ζυγόν, τον οποίον έφερεν αναξίως
αιώνας ολοκλήρους, απεφάσισεν υπό την προστασία της Θείας
Προνοίας, να πιάση τα όπλα, διά να αναλάβη την οποίαν
απώλεσεν αυτονομίαν, είναι αναγκαιοτάτη εφημερίς εις την
Ελλάδα εκδιδομένη».
Η «Σάλπιγξ Ελληνική» θα έχει βραχύ βίο. Ο Φαρμακίδης
αποχώρησε μετά την έκδοση του τρίτου φύλλου, μη αντέχοντας
τις επεμβάσεις και την προληπτική λογοκρισία. («Δεν ενέδωσα
εις το δεσποτικόν μέτρον της προεξετάσεως»). Οι σχέσεις
Τύπου και εξουσίας στην Ελλάδα δοκιμάστηκαν ήδη από τα
χρόνια της Επανάστασης.

Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύτηκε, μεταξύ άλλων, η
Προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη που είχε απευθύνει από το
Iάσιο στις 24 Φεβρουαρίου 1821 για την επανάσταση στη
Μολδοβλαχία.
Στο δεύτερο φύλλο δημοσιεύτηκε η έκκληση του Δημήτριου
Υψηλάντη προς τους κατοίκους της Λεβαδειάς για ομόνοια,
πολεμική εγρήγορση, καθώς και παραινέσεις, ώστε να μην
κακοποιούνται άοπλοι Tούρκοι.
Στο τρίτο φύλλο καταχωρίστηκε η έκκληση της Μεσσηνιακής
Συγκλήτου και του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη προς τις ευρωπαϊκές
Αυλές, με την οποία τους γνωστοποιείται ότι οι Έλληνες
ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους.
Η «Σάλπιγξ Ελληνική» εξέδωσε συνολικά τρία φύλλα (1ης, 5ης
και 20ης Αυγούστου 1821), τα οποία φυλάσσονται στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Μειωμένη κατά… 2 μικρούς
δήμους η Μεσσηνία – Αύξηση
πληθυσμού στην Καλαμάτα…
Μειωμένη κατά 2 μικρούς δήμους η Μεσσηνία –
Αύξηση πληθυσμού στην Καλαμάτα (πίνακες ανά
νομό και δήμο)
Πληθυσμό δυο δήμων του μεγέθους της Δυτικής Μάνης και της
Οιχαλίας απώλεσε σε μια δεκαετία η Μεσσηνία καθώς το 2021
απογράφηκαν 15.034 λιγότεροι κάτοικοι από την απογραφή του
2011.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της
Ελληνικής Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που ανακοινώθηκαν
χθες ο μόνιμος πληθυσμός της Μεσσηνίας μειώθηκε κατά 9,4%
από 159.954 σε 144.920 κατοίκους. Πανελλαδικά η μείωση του
πληθυσμού αγγίζει το 3,55% ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
διαμορφώνεται στο 6,84%.
Περισσότερες λεπτομέρειες
σύνδεσμο παρακάτω…

και

αναλυτικοί

πίνακες

στο

https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/275067-meiom
eni-kata-2-mikroys-dimous-i-messinia-ayksisi-plithysmoystin-kalamata

Κοσμόπουλος για Βασιλόπουλο:
“Κατάπτυστη πρακτική μιας
εξουσίας χωρίς επιχειρήματα”
!
Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο να χαρακτηρίζει τις άλλες
παρατάξεις του Δ.Σ., κατασκευάζοντας «εχθρούς του λαού»”,
επισημαίνει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης
Κοσμόπουλος, απαντώντας στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση
Βασιλόπουλο.
Τονίζει πως “ο κοινωνικός αυτοματισμός είναι μια κατάπτυστη
πρακτική και το έσχατο μέσον μιας εξουσίας χωρίς
επιχειρήματα”.
Τον επικρίνει για διχαστικό λόγο και αδυναμία συνεργασίας
και παρατηρεί ότι “δεν χρειάζεται κόπος και χτυπήματα κάτω
από την ζώνη, για να αντιπολιτευθούμε την δημαρχοντία του.
Τα καταφέρνει άριστα ο ίδιος, με τα (μη) έργα του”.
Σε οφειλόμενη απάντηση στον δήμαρχο ο Β. Κοσμόπουλος
σημειώνει:
“Δυστυχώς ο κ. δήμαρχος επιμένει να μην κατανοεί τα γεγονότα
και να δίνει τις δικές του ερμηνείες. Αποδεικνύει ακόμη μια
φορά, πόσο διχαστικός είναι ο λόγος του, παρά τις στομφώδεις
δηλώσεις του περί συμπόρευσης, στα μεγάλα θέματα. Συμπόρευση
για αυτόν είναι η επιβράβευση των ενεργειών του και
«μικροπολιτική» ή «καπρίτσιο» η τεκμηριωμένη κριτική. Η
εξήγηση είναι προφανής! Αδυνατεί να συνεργαστεί, γιατί δεν
έχει θέσεις και επιχειρήματα. Γι’ αυτό και «κρύβεται» κατά
περίπτωση πίσω από «ειδικούς», οι οποίοι, όπως είναι φυσικό,
προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα.
Στο Δ.Σ. της Παρασκευής, ο ίδιος και η δημοτική αρχή δεν

ήσαν σε θέση να αρθρώσουν ούτε ένα επιχείρημα και αναλώθηκαν
σε συναισθηματικού τύπου αναφορές, κοπτόμενοι δήθεν για την
προστασία των δημοτών. Αναρωτιόμαστε γιατί δεν επιδεικνύουν
την ίδια ευαισθησία, για την ταλαιπωρία των πολιτών από τα
τελματωμένα έργα;
Άφησαν την εταιρεία να επιχειρηματολογεί και δεν πρόσεξαν,
ότι δεν δόθηκε καμία σοβαρή απάντηση στον καταιγισμό των
τοποθετήσεων της αντιπολίτευσης, αντιθέτως ομολόγησαν κατ’
επανάληψη, ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις.
Μετά το χθεσινό Δ.Σ. συνέχισε να κατηγορεί παρατάξεις, που
εκπροσωπούν το 65% των δημοτών, ότι παίζουν μικροπολιτικά
παιχνίδια!
Περιέργως στην ονομαστική αναφορά, παρέλειψε δύο ονόματα,
ίσως για να μην φανεί η καθολική αντίδραση.
Αν η δημοτική αρχή είχε κάποια συμμετοχή στην όλη υπόθεση
του έργου θα ήταν ίσως δικαιολογημένο να θέλουμε, μικρόψυχα
κινούμενοι, να του στερήσουμε την δόξα. Όμως, όπως ο ίδιος
παραδέχεται, ό,τι του σερβίρουν οι «ειδικοί», αυτό και
δέχεται.
Δεν χρειάζεται κόπος και χτυπήματα κάτω από την ζώνη, για να
αντιπολιτευθούμε την δημαρχοντία του. Τα καταφέρνει άριστα ο
ίδιος, με τα (μη) έργα του. Αν όντως είχε αγωνία για την
βέλτιστη λύση και για συμπόρευση στο θέμα αυτό, δεν θα
«έκρυβε» την ΜΠΕ από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο
του 2022. Θα είχε καλέσει, ως όφειλε, τους επικεφαλής που
είχαν δημόσια εκφράσει ενστάσεις.
Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο να χαρακτηρίζει τις άλλες
παρατάξεις του Δ.Σ., κατασκευάζοντας «εχθρούς του λαού». Ο
κοινωνικός αυτοματισμός είναι μια κατάπτυστη πρακτική και το
έσχατο μέσον μιας εξουσίας χωρίς επιχειρήματα.
Τον πληροφορούμε ότι μας αφήνουν παγερά αδιάφορους οι
προσπάθειες του να διχάσει, όπως και οι χαρακτηρισμοί του.

Άλλωστε «έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν»”.

Ταξιδέψτε στην Καλαμάτα του
1966 ! (video)
Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο για την παλιά Καλαμάτα και
εντοπίσαμε πολλά βίντεο από διαφορετικές απόψεις της πόλης
μας μέσα από ένα οδοιπορικό του 1966!
Στα βίντεο που ακολουθούν καταγράφονται πανοραμικές απόψεις
της Καλαμάτας από το Κάστρο. Η παραλία με τους λουόμενους. Η
Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πλάνα της οδού
Αριστομένους, οι Άγιοι Απόστολοι, η Υπαπαντή αλλά και μέρος
της διαδρομής που διασχίζει τον Ταΰγετο!

Τα πλάνα γυρίστηκαν από τον A. G. Bonar κατά το οδοιπορικό
του στην Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 1966…Δείτε τα πάντα στον
παρακάτω σύνδεσμο…
https://kalamatain.gr/new/%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B4%CE%
AD%CF%88%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85-1966-videos/

Καλαμάτα: 17χρονος πήγε με
αεροβόλο
όπλο
σε
κέντρο
διασκέδασης !
Τέσσερα άτομα, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, για παραβάσεις
του νόμου περί όπλων, συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες,
με τον έναν μάλιστα να είναι ανήλικος.
Ειδικότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας έκαναν έλεγχο σε έναν
17χρονο που βρισκόταν έξω από κέντρο διασκέδασης στη Δυτική
Παραλία Καλαμάτας και βρήκαν δε στην κατοχή του 17χρονου ένα
αεροβόλο πιστόλι μετά γεμιστήρα, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ
στη συνέχεια συνελήφθη και η 45χρονη μητέρα του ανήλικου, για
παραμέληση της εποπτείας του.
Επίσης, στην περιοχή του Πεταλιδίου αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας
έκαναν έρευνα σε σπίτι
ζευγαριού, ενός 64χρονου και μιας 65χρονης, όπου βρήκαν και
κατάσχεσαν ένα πιστόλι 9άρι με γεμιστήρα και 50 φυσίγγια.

Γιάννης

Αντετοκούμπο:

“Η

οικογένειά
μου
είναι
ευτυχισμένη εδώ, στην Costa
Navarino”
«Ήρθα στην Costa Navarino για έναν λόγο: γιατί ξέρω ότι
μπορώ να φέρω εδώ την οικογένειά μου. Σίγουρα υπάρχουν
όμορφα μέρη παντού… αλλά αυτό το μέρος μπορεί να μου θυμίσει
το πώς ένιωθα όταν ήμουν παιδί». Με αυτά τα λόγια ο
πρωταθλητής του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο εξηγεί τους λόγους
για τους οποίους επέλεξε να αγοράσει σπίτι στην Costa
Navarino.
O μεγάλος Γιάννης Αντετοκούμπο στην αποκλειστική συνέντευξη
που παραχώρησε στο
blog του προορισμού, “Costa Navarino
Stories” και τον Γιώργο Τσίρο λέει-μεταξύ άλλων-για την
επιλογή του να αποκτήσει σπίτι στη Μεσσηνία και δηλώνει τα
εξής:
“Όταν πρωτοήρθα εδώ το 2018, μου άρεσε που μπορούσαμε να
είμαστε όλοι μαζί. Περπατούσαμε στην παραλία, πηγαίναμε στην
Αγορά, τα εστιατόρια και κάναμε θαλάσσια σπορ. Υπάρχουν τόσα
πολλά να κάνουμε εδώ, και είναι ένα ασφαλές περιβάλλον. Όταν
φτάσετε εδώ, ξέρετε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω, αλλά
είναι καλό που τα παιδιά μου μπορούν να μεγαλώσουν σε ένα
ασφαλές περιβάλλον, να πάνε στην παραλία, να οδηγήσουν τα
ποδήλατά τους ή να παίξουν στις νεροτσουλήθρες, όλα αυτά
χωρίς να ανησυχώ πολύ. Σκέφτομαι επίσης 10 με 15 χρόνια στο
μέλλον, όταν θα μεγαλώσουν…”
– “Είναι η αγορά ενός σπιτιού εδώ μέρος ενός ευρύτερου
σχεδίου;”
– “Είναι επένδυση στην ευτυχία και τα καλοκαίρια που

έρχονται; ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απαντά: «Ναι. Ξέρεις, στην
πραγματικότητα δεν έχω σπίτι στην Αθήνα. Αντίθετα, θα έχω
ένα σπίτι εδώ. Μου αρέσει να είμαι εδώ – περνάω καλά και η

οικογένειά μου είναι χαρούμενη εδώ. Μου αρέσει να βλέπω τους
πιο κοντινούς μου ανθρώπους χαρούμενους: τη μητέρα μου να
περπατάει στην παραλία, να βγάζει φωτογραφίες…”
Ακολουθεί παρακάτω ολόκληρη συνέντευξη στα Αγγλικά για
όποιον ενδιαφέρεται να τη διαβάσει :

Giannis Antetokounmpo: My family is happy here,
in Costa Navarino
Giannis visited Costa Navarino to enjoy a brief holiday in a
place that he loves, and to arrange the final details of an
investment he is making with his brother, Thanasi, to
guarantee happy family moments for the future: becoming the
owner of two Costa Navarino Residences, at a beautiful
seaside location.
I can’t say I’m not nervous about interviewing Giannis
Antetokounmpo. He’s a national hero, the MVP of the NBA, a
man with a rags-to-riches story you find in the movies.
Nonetheless, I also know that he’s a modest person. I know
that, from the stories I’ve seen and read, and because he
has chosen to own a home here at Costa Navarino, where
luxury meets nature and simplicity in the most perfect way
possible, and doing so to be with his family. What’s more,
he has graciously accepted to meet with me even though he’s
on a family vacation.
I arrange to meet the Greek professional basketball player
at dreamy Royal Villa Methoni. Like the residences acquired
by Giannis and his brother, it boasts uninterrupted views
towards the sea – a calming presence.
CN: You’ve just arranged the final details for the purchase
of two Navarino Residences you’re making with your brother
Thanasi. What do you like so much about being here?
G: When I first came here in 2018, I liked that we could all

be together. We’d walk on the beach, go to the Agora, the
restaurants and play water sports. There’s so much to do
here, and it’s a safe environment. When you get here, you
know there will be people around, but it’s good that my kids
can grow up in a safe environment, go to the beach, ride
their bicycles or play on the waterslides, all without me
worrying too much. I’m also thinking 10 to 15 years into the
future, when they’ll be older…
CN: Is buying a house here part of a greater plan? Is it an
investment in happiness and in the summers to come?
G: Yes. You know, I actually don’t own a house
Instead, I’ll have a home here. I like being here
good time, and my family is happy here. I like
people closest to me happy: my mother walking on
taking pictures…

in Athens.
– I have a
seeing the
the beach,

CN: At the age of 27, your life seems to have already had
three chapters – one involving the struggle for survival,
one of hard work and a great opportunity in the NBA, and the
third one now, the life of a champion and family man. Is
this new phase difficult for you?
G: Life is difficult. We try to make it easy. We shouldn’t
make our lives complicated. You need to understand who you
are and find a way to be okay with it. It can be difficult
to accept this for many, because they think they can be
more, or they always want something more. Ultimately,
they’re not happy. My family and I, when we had nothing, we
learned to survive on the streets. Then we adapted when we
went to the NBA, and now we are adapting to where we are
right now. We adjust, yet our principles remain the same.
Sure, there are some all-time high moments, as well as some
low moments. When I was young and we went from city to city
selling things, that for me was an all-time high because I
was with my brothers, in a car, playing, laughing, having
fun. We didn’t feel it at the time, but now that one of my

brothers is in France, the other in Athens, I get it.
This has affected everything – regarding who I am, how I
raise my kids, how I want to be as a player, as a
businessman, everything. I came here to Costa Navarino for
one reason – because I know I can bring my family. There are
beautiful places everywhere, famous hotels, but none of that
interests me. This is a place I have been to before, my
father and mother have been here, and so have my brothers; I
came a few years back and had a great time. This is a place
that can offer me what I felt as a child. We may not have
had any money, but we were together. And we’re together now:
Kostas, Thanasis, Alex, Francis, my mother, our children.
Everyone together – I like that. I’ve never been alone in my
life. I’ve always had my brothers, my family, and I want
that to continue.
CN: You know that the man behind Costa Navarino, Captain
Vassilis, was a visionary who wanted to support his area by
creating work for local people while respecting nature.
Today, his three sons are all here together, continuing this
vision. Does this story resonate with you?
G: Well, when I spoke to Mr. Achilles (Constantakopoulos), I
told him that they are like a role model family for us. For
Christos, Kostis, and Achilles, all of this began with their
father. They’re also very successful at what they do, and
very good people. They will sit with you, talk with you,
tell you a story, help you with their experience in life and
in business. For Thanasis, Kostas, Alex and me, that’s who
we are trying to be – for our father. We all have this
motto: “I am my father’s legacy.” I will say it again: my
father did not have anything. He started, not from zero, but
from minus zero. And we, who have achieved what we have
achieved, cannot be idiots [and waste that achievement].
Much like Captain Vassilis who left something behind, and
his sons continue to build on that, I hope that we can do
the same, for the next generation, for our grandchildren and

great-grandchildren.
CN: I’m so grateful that you’ re meeting me today, on
family vacation. I can imagine everyone wants something
an NBA champion and you can’ t do everything. Now
everyone wants a little “piece” of you, are you still
to remain intact?

your
from
that
able

G: Indeed, many people who want something from you will show
up, but you must remain true to yourself. They often say
that fame and money changes people, but this isn’t
necessarily true. The difference is that, a few years back
when nobody knew you, you were calm, and now millions of
people expect something, asking for things. And if you say
“No,” because you cannot always say “Yes,” they take it
badly. What I’ve come to understand is that you must
continue being the same person. If you begin to change,
that’s when you can lose it.
CN: In a post-game interview during the NBA finals, you said
that looking at yesterday is egoism, tomorrow is pride, and
humility can be found only in the now. Of course, you were
referring to the game, but is life off the court any
different? Should we not look forward?
G: You should. That is the objective, the goal. This, right
here is the goal. I want my children to grow up with
Thanasi’s children, but there’s a process in order to
achieve this goal, and for this process to work, you need to
be in the present. It’s easy to say, but difficult to do.
When you master the technique, it has a real impact on your
quality of life. You do not need money, or anything else, to
be okay. I told you earlier about potential, being the best
version of yourself. This is very important to me. Forget
basketball, I don’t care about basketball. As long as you’re
having fun, you play; when you stop having fun, you leave.
It’s that simple. Αs a human being, in order to be the best
version of yourself, you have to be humble.

CN: Last question. Looking at the view from this
Mediterranean villa, I have to ask you, are you a sea
person?
G: I don’t know how to swim, but I am a sea person. I like
going in, but only when I can touch the bottom…

Πρόστιμα για αισχροκέρδεια
ευρώ σε τρία βενζινάδικα στην
Καλαμάτα
Πρόστιμα, συνολικού ύψους 25.000 ευρώ,
επιβάλλονται, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη σε πέντε
πρατήρια υγρών καυσίμων.
Τα τρία εξ’αυτών στην πόλη μας την Καλαμάτα
και ακόμα ένα στην Αττική κι ένα στην Πρέβεζα
καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας
Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι
παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης
κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση
υπουργείου, πωλούσαν ντίζελ κίνησης
αμόλυβδη βενζίνη σε τιμή υψηλότερη
θεωρητικής τιμής πώλησης.

του
και
της

Τουριστική
καμπάνια
της
Περιφέρειας Πελοποννήσου: “Η
Πελοπόννησος πέρα από το
χρόνο” !
“Peloponnese beyond time. Greece beyond the
obvious” (δηλ.Η Πελοπόννησος πέρα από το χρόνο.
Η Ελλάδα πέρα από το προφανές) είναι το
κεντρικό μήνυμα της νέας τουριστικής καμπάνιας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου !
Σύμφωνα με τη ανακοίνωση της Περιφέρειας: “Η στρατηγική της
καμπάνιας έχει ως αφετηρία τις τρέχουσες τάσεις στα ταξίδια
και τον τουρισμό όπως διαμορφώνονται στο πλαίσιο των
αλλεπάλληλων πιέσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν
ταξιδιώτες και επιχειρήσεις.
Η επιθυμία γνωριμίας και σύνδεσης με τοπικές κοινωνίες, η
διάθεση για ταξίδια που βοηθούν τη ψυχική και σωματική
ευεξία και χαλάρωση και η δυναμική στροφή σε προορισμούς και
επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
και τη βιωσιμότητα είναι βασικά κίνητρα του ταξιδιώτη της
μετά Covid-19 εποχής τα οποία και θα βρει στη Πελοπόννησο.
Με πρωτότυπο τρόπο τα αληθινά χρώματα, ο παραδοσιακός
χαρακτήρας και η σύγχρονη πλευρά της αποκαλύπτονται στην
κάμερα δίνοντας στον επισκέπτη την υπόσχεση ότι στη
Πελοπόννησο θα βρει ό,τι αναζητά.
Με βασικό όχημα ένα video spot, η καμπάνια εστιάζει κυρίως
σε ψηφιακά μέσα και προβάλλεται στην Ελλάδα και τις αγορές
της Γερμανίας, τη Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της

Ελβετίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Για την επιμέρους
στόχευσή της -η οποία επικαιροποιείται συνεχώςαξιοποιούνται μία σειρά από εξειδικευμένα consumer insights
και online εργαλεία. Η ψηφιακή διαφημιστική προβολή
πραγματοποιείται σε rich media formats σε Facebook,
Instagram, YouTube και Verizon και -λαμβάνοντας υπόψη την
τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής- αφορά στην περίοδο
Μαΐου 2022″.

Όπως δε τονίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας, “ως περιφερειακή Αρχή αποτελεί κεντρική μας επιδίωξη
η ολοκληρωμένη προβολή όλων των ιδιαίτερων και διαχρονικών
χαρακτηριστικών του τόπου μας, όπως ο πολιτισμός, το φυσικό
περιβάλλον, η μακραίωνη ιστορία και η γαστρονομία με στόχο
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση
υψηλότερου εισοδηματικά κοινού.
Η νέα καμπάνια υλοποιείται στο πλαίσιο στρατηγικής με
μακροπρόθεσμο προσανατολισμό που εμπνέεται από τις επιθυμίες
κατοίκων και επισκεπτών και έρχεται να δώσει ουσιαστικές
απαντήσεις σε αυτές”.
Από την πλευρά της η αντιπεριφειάρχης Τουρισμού και
Πολιτισμού Αννα Καλογεροπούλου δήλωσε: “Συνεχίζουμε με
συνέπεια το έργο μας για την ανάδειξη και καθιέρωση της
Πελοποννήσου ως προορισμό ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, με
σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοσή της και

παράλληλη κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου μεριδίου
ταξιδιωτών διεθνώς.
Είμαστε ικανοποιημένοι που η παρουσίαση της φετινής
καμπάνιας συμπίπτει με τις διακρίσεις του καλοκαιρινού σποτ
σε διεθνείς διοργανώσεις και δεσμευόμαστε, για μια ακόμη
φορά, για υψηλά αποτελέσματα”.

Η
Καλαμάτα
παρούσα
σε
Ελληνική παρέλαση στη Βοστόνη
!
Η πόλη μας, η Καλαμάτα αδελφοποιήθηκε με την πόλη Λόουελ της
Μασαχουσέτης την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα ήταν παρούσα
στη μεγαλειώδη παρέλαση του ελληνισμού στη Βοστόνη, την
Κυριακή 1η Μαΐου !
H δε παρέλαση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαΐου στην
κεντρική οδό της πόλης Boylston Street, με έντονη την
παρουσία της Καλαμάτας.
Μάλιστα σε αυτήν την παρέλαση συμμετείχε η αποστολή του
δήμου με επικεφαλής τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, που λίγα
24ωρα νωρίτερα είχε αδελφοποιηθεί με το Λόουελ. Προς τιμήν
της πόλης οι ομογενείς είχαν κατασκευάσει άρμα που
συμμετείχε στην παρέλαση και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα
της ελληνικής κοινότητας.
Τελετάρχες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο
μητροπολίτης Βοστόνης Μεθόδιος και ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Στη συνέχεια, στον Εθνικό Κήπο της Βοστόνης έλαβε χώρα

εκδήλωση με χορούς από ομογενειακά χορευτικά συγκροτήματα.
Χαιρετισμό προς τους ομογενείς απηύθυνε ο κ. Βασιλόπουλος.
Η αποστολή του Δήμου Καλαμάτας κατά την τετραήμερη παρουσία
της σε Βοστόνη και Λόουελ, με αφορμή την αδελφοποίηση, είχε
σειρά επαφών και συναντήσεων με ομογενείς, καθώς και την
εκεί επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα.
Μάλιστα η παρουσία της αποστολής του δήμου στις αμερικανικές
πόλεις έτυχε θετικότατων σχολίων, ενώ αποτέλεσε και θέμα σε
αμερικανικά μέσα ενημέρωσης !
Η αποστολή επέστρεψε στην Ελλάδα χθες, ενώ ενημέρωση για τα
αποτελέσματα της επίσκεψης στις ΗΠΑ θα δοθεί σήμερα σε
συνέντευξη τύπου στην πόλη μας.

