Ψήφισμα
από
πολίτες
της
Μεσσήνης: “Ως εδώ! Η υπομονή
και η ανοχή μας τελείωσαν”
Ειρηνική διαμαρτυρί
α πραγματοποιήθηκε, το
Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία της
Μεσσήνης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών
που
διαμαρτυρήθηκαν
για
το
καθεστώς εγκληματικότητας που επικρατεί στην
περιοχή.
Λίγο
αργότερα
κυκλοφόρησε
στα
social
media ψήφισμα από τους πολίτες που συμμετείχαν
στην ειρηνική διαμαρτυρία.
Αναλυτικά:
“Σήμερα 17/10/2020 πραγματοποιήθηκε στη Κεντρική Πλατεία του
Δήμου Μεσσήνης αυθόρμητη σιωπηλή διαμαρτυρία από εκατοντάδες
προβληματισμένους δημότες της πόλης μας. Αφορμή τα τελευταία
δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Δήμο μας, που είχαν
σαν αποτέλεσμα να χαθεί μία ανθρώπινη ζωή, να καταστραφεί η
ζωή ενός συμπολίτη μας, να κινδυνέψουν ζωές φίλων μας που
προσπαθούσαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, να
καταστραφεί δημόσια περιουσία λόγω των
επεισοδίων, με αποτέλεσμα να διασυρθεί ο τόπος μας. Αιτία
όμως είναι η καθημερινότητα μας.
Μια καθημερινότητα που περιλαμβάνει κλοπές, απειλές, τροχαία
ατυχήματα, ξυλοδαρμούς, εμπόριο ναρκωτικών, οπλοκατοχή και
οπλοχρησία. Συνθήκες που σίγουρα δεν αρμόζουν σε μία
ευρωπαϊκή
πόλη, αλλά σε φαρ ουέστ. Όπου το ύψιστο δικαίωμα μας για
ασφαλή διαβίωση μας έχει αφαιρεθεί. Μία χρόνια κατάσταση που
δεν επιτρέπει σε κανέναν να μείνει, να εργαστεί και να
παράξει πλούτο στη περιοχή μας, αντιθέτως τον διώχνει. Που

μας έχει αναγκάσει να ντρεπόμαστε για το τόπο μας.
ΩΣ ΕΔΩ. Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
ΑΜΕΣΑ:
Τη μόνιμη και εντονότερη αστυνόμευση, με περαιτέρω στελέχωση
της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση αυτών των
εγκληματικών οργανώσεων.
Την εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα για την αποτροπή
εγκληματικών και παραβατικών συμπεριφορών.
Την υποχρεωτική εκπαίδευση και εύρεση νόμιμης εργασίας των
Ρομά.
Σχέδιο αποσυμφόρησης της περιοχής από τους Ρομά.
Χαιρετίζουμε το γεγονός της παρουσίας στη διαμαρτυρία μας
εκπροσώπων της πολιτικής ζωής της Μεσσηνίας. Ζητούμε όμως
κυρίως από αυτούς, μέσω των αξιωμάτων τους να προτείνουν και
να εφαρμόσουν επιτέλους απτές και βιώσιμες λύσεις για τη
περιοχή μας. Πλέον θα κριθείτε όλοι εκ του αποτελέσματος.
Οι – προς το παρόν – σιωπηλά διαμαρτυρόμενοι πολίτες της
Μεσσήνης”
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Λογγά Δήμου Μεσσήνης:
ΛΟΓΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ: Η αρχαία πόλη

Αίπεια

ήταν

ένα από τα «ΤΑ

ΕΥΝΑΙΟΜΕΝΑ ΠΤΟΛΙΕΘΡΑ» που υποσχόταν να δώσει ο Αγαμέμνωνας
στον Αχιλλέα σε όποια από τις 3 κόρες του εξέλεγε ως
σύζυγο.Εκεί βρισκόταν στην αρχαιότητα η Μυκηναϊκή
πόλη
Αίπεια με 35.000 κατοίκους.
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στον πύργο της Λογγάς
θέλησαν να οχυρωθούν οι Μανιάτες για να ανακόψουν τον
Ιμπραήμ. Στις 21 -22 Φεβρουαρίου 1827 η Λογγά καταστρέφεται
τελικά από τον Ιμπραήμ, όταν ο τελευταίος καίει τους
ελαιώνες της περιοχής. Κατά την Κρητική επανάσταση
εγκαθίστανται στην περιοχή αρκετοί Κρητικοί.

Στον οικισμό της Λογγά προστέθηκαν σταδιακά οι οικισμοί
Αραποχώρι (Λινάρδενα) (1940), Άγιος Ανδρέας(1971), Νεραντζιά
(Πασαλίνα ως το 1927) και Λαϊνά(1971).
Η Λογγά βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσσηνιακής
χερσονήσου, 42 χλμ. ΝΔ της Καλαμάτας. Σήμερα, διοικητικά
ανήκει στο Δήμο Μεσσήνης, ενώ μέχρι το 2010 η Λογγά ήταν η
έδρα του Δήμου Αίπειας.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ: Για το όνομα του χωριού υπάρχουν
διάφορες εκδοχές, όπως οι κάτωθι.
Στην αρχαιότητα το όνομα “Λογγά” δεν απαντάται.
Στο Μεσαίωνα η λέξη «λογκά» σημαίνει “τόπος οχυρός”, πιθανώς
από τη λατινική λέξη “longus”(=μαύρος) επειδή ήταν μακριά
από τη θάλασσα ή από τη λέξη “λόγγος” (δάσος, θαμνώδες,
πυκνό).
Από το όνομα Τούρκου διοικητή της περιοχής Longa ή από την
αρχαιοελληνική λέξη “λογγάσιον” (=πέτρα χτυπημένη για να
δένουν τα πλοία στο λιμάνι).

Η ΛΟΓΓΑ ΣΗΜΕΡΑ: Η παραλία της Λογγά είναι η τοποθεσία Άγιος
Ανδρέας με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και

μια θαυμάσια οργανωμένη παραλία.Οι κάτοικοι του χωριού μαζί
με τους κατοίκους του παραλιακού Αγ. Ανδρέα ανέρχονται
σήμερα στους 742.
Η οικονομία της κοινότητας στηρίζεται στην αλιεία, τη
γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τον τουρισμό καθώς οι
περιοχές του Αγίου Ανδρέα και των Χράνων αποτελούν ένα
θαυμάσιο παραθαλάσσιο θέρετρο.
Με ορμητήριο το δήμο Αίπειας μπορεί κανείς να μεταβεί στην
Κορώνη, τη Μεθώνη, την Πύλο, τον υδροβιότοπο της Γιάλοβας
αλλά και στην παραλία του Ρωμανού και της Βοϊδοκοιλιάς.
Τέλος από το 2011 η κοινότητα της Λογγά έχει δύο
καινούργιους οικισμούς, τον Παλιόκαμπο με 12 κατοίκους και
τα Παναμπέλια με 10 κατοίκους.

Παραλία Μπούκας Μεσσήνης
Η παραλία της Μπούκας είναι μία από τις μεγαλύτερες και
καλύτερα οργανωμένες παραλίες στον Μεσσηνιακό Κόλπο.
Είναι αχανής, και αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας, μπορείτε
να περπατήσετε παραθαλάσσια από την Μπούκα ως το Πεταλίδι. Η
παραλία της Μπούκας αποτελεί τμήμα της ακτής του Δήμου
Μεσσήνης, που έχει συνολική έκταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων !
Η παραλία της Μπούκας είναι αρκετά φαρδιά με ψιλή άμμο και
είναι οργανωμένη και διαθέτει πληθώρα και ποικιλία υποδομών.
Σε αυτήν, εκτός από δροσιστικές βουτιές στα νερά του
Μεσσηνιακού Κόλπου μπορείτε να κάνετε και θαλάσσια σπορ.

Εκεί επίσης θα βρείτε, εκτός από τις ομπρέλες και τις
ξαπλώστρες, και μπιτς μπαρ, γήπεδο για βόλεϊ, ντους,
αποδυτήρια αλλά και ναυαγοσώστη.
Πάνω από την παραλία της Μπούκας κοντά στον δρόμο θα βρείτε
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5, καφετέριες και πολλά μπαράκια,
που τα καλοκαιρινά βράδια γεμίζουν κόσμο.
Η παραλία της Μπούκας βραβεύεται κάθε χρόνο, από το 2004
μέχρι και σήμερα, με Γαλάζια Σημαία λόγω της καθαρότητας της
θάλασσάς της, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχει. Από την πόλη της Μεσσήνης απέχει 5 χιλιόμετρα, ενώ
από την Καλαμάτα απέχει 15 χιλιόμετρα.

Ύμνος στην ειρήνη η έναρξη
του
διεθνούς
νεανικού
φεστιβάλ αρχαίου δράματος
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 2018
Εξαιρετική ήταν η έναρξη, το πρωί, στο θέατρο
της Αρχαίας Μεσσήνης, του 7ου Διεθνούς Νεανικού
Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Εκατοντάδες μαθητές
στο μυσταγωγικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης
παρακολούθησαν, κατά την τελετή έναρξης, τον
Ύμνο στην Ειρήνη, ο οποίος γράφτηκε πριν από
περίπου 2.500 χρόνια από τον Βακχυλίδη αλλά
εξακολουθεί να είναι τραγικά επίκαιρος. Και
ακολούθησε η πρώτη παράσταση του Φεστιβάλ, με
τους φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Ναυπλίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι
οποίοι παρουσίασαν τις Βάκχες του Ευριπίδη.
Παρακολούθησε και ο υπεύθυνος του αρχαιολογικού
έργου στην Αρχαία Μεσσήνη, Πέτρος Θέμελης, ο
οποίος χειροκροτήθηκε θερμά από τους μαθητές,
ενώ τιμήθηκε από το δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο
Τσώνη…
Την έναρξη του Φεστιβάλ κήρυξε με ικανοποίηση ο
δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης, καθώς
πρόκειται για διοργάνωση του Δήμου του, σε
συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας, εκ μέρους της οποίας απεύθυνε
χαιρετισμό
ο
αρχαιολόγος
Δημοσθένης
Κοσμόπουλος. Χαιρετισμό έκανε ακόμη η
αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη.

Η τελετή έναρξης ήταν μια δραματουργική σύνθεση
στοιχείων από την περίοδο της ακμής της Αρχαίας
Μεσσήνης, από την παρακμή της πόλης και από το
σήμερα. Το κείμενο ήταν της Ίλια Λακίδου, η
μουσική σύνθεση του Μηνά Αλεξιάδη, τραγούδησε ο
βαρύτονος Μιχάηλ Ψύρρας, έπαιξαν μουσικοί οι
Φιλοθέη Μαστέα, Ιωάννης Μανωλακάκης, Μελίντα
Κωνσταντινίδου,
Μιχάλης
Μιχαηλίδης,
Κωνσταντίνος Μανωλακάκης. Έπαιξαν οι ηθοποιοί
Χρυσόθεμις Αμανατίδη και Λεωνίδας Βέλλης. Τη
μουσική διεύθυνση είχε ο Γιώργος Μουνδρουλέας.
Συνέπραξε ο Θεατρικός Όμιλος του Λυκείου
Μεσσήνης, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών
Νίκου Φουσιάνη και Αγγελικής Ρακιντζή.
Το Φεστιβάλ θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη, στις
10 το πρωί στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης, με
το Λύκειο Μεσσήνης που θα παρουσιάσει επίσης
τις Βάκχες του Ευριπίδη.
Δείτε ενδιαφέρουσες φωτογραφίες παρακάτω από
την
πηγή
του https://www.kalamatajournal.gr/bouquet/ekd
iloseis/item/15132-ymnos-sthn-eirhnh-h-enarxhtoy-diethnoys-neanikoy-festibal-archaioydramatos

