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ΤΡΙΓΚΙΛΙΔΑΣ 
TRAVEL

Πολυχάρους 4, Καλαμάτα Τηλ. 27210 90900  και 27210 27710

Γνωρίζουμε... Ελλάδα
στηρίζουμε... Ελλάδα!

ΓΥΡΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24-29 Αυγούστου
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
4-9 Σεπτεμβρίου
ΓΥΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
16-22 Αυγούστου

και πολλές ακόμα προτάσεις για ονειρεμένα ταξίδια 
και ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ σε όλο τον κόσμο.

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πληροφορίες: 

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 18-22 Αυγούστου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
6-8 Αυγούστου, 27-29 Αυγούστου
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ
11-13 Αυγούστου, 20-22 Αυγούστου
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
5-8 Αυγούστου, 19-22 Αυγούστου
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ - ΙΘΑΚΗ 
19-22 Αυγούστου
ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ - ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
19-22 Αυγούστου
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
29 Ιουλίου - 1 Αυγούστου 

8 Αυγούστου
Αγιος Νεκτάριος - 

Αίγινα -
Γύρος νησιού

22 Αυγούστου
Τολό - Υδρα - 

Σπέτσες

29 Αυγούστου
Ζάκυνθος

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Πρότυπο Ψηφιακό Κέντρο Ακοής

Αριστομένους και Π. Καίσαρη 1, 2ος όροφος Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 97104 Kιν.: 6982-302566

www.kmedicals.gr

Εφαρμογή από ακοολόγο, 
και τεχνικό ακουστικών συσκευών

Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, Καλαμάτα

Πλήρες service όλων των ακουστικών - Εγγύηση

ΔΩΡΕΑΝ
Επισκέψεις κατ' οίκον και δοκιμές ακουστικών 

σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.

Κοινά αποδεκτό υποψήφιο για
το Δήμο Τριφυλίας θα ανα-

ζητήσουν τα στελέχη και οι αυ-
τοδιοικητικοί παράγοντες που
πρόσκεινται στη ΝΔ στην ευρεία
σύσκεψη που θα γίνει αύριο Κυ-
ριακή στις 7 το απόγευμα στην
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιά-
νων υπό την προεδρία του βου-
λευτή Παναγιώτη Αδρακτά.

Πολλοί είναι οι ενδιαφερόμε-
νοι με βάση τα ονόματα που
έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, με-
ρικοί από τους οποίους είτε ξε-
κάθαρα, είτε εμμέσως έχουν εκ-
φράσει την επιθυμία τους να εί-
ναι υποψήφιοι στο νέο Δήμο Τρι-
φυλίας. Ολα αυτά σε ένα σκηνι-
κό όπου κάποιος θα πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψη και τις το-
πικές αντιπαλότητες που έχουν
εκφραστεί λόγω της διαφωνίας
που υπήρχε στην σύσταση του
συγκεκριμένου δήμου.

Ξεκινώντας από τους Γαργα-
λιάνους, όπου θα γίνει και η σύ-
σκεψη, στο προσκήνιο φαίνεται
να βρίσκονται δύο ονόματα: Αυ-
τό του γιατρού Τάκη Κατσίβελα
και εκείνο του υποστρατήγου
ε.α. Ευστάθιου Ανδρινόπου-
λου ο οποίος κάνει διερευνητι-
κές επαφές και οι πληροφορίες

λένε ότι είχε και συναντήσεις με
νυν δημάρχους της Τριφυλίας.

Από τα Φιλιατρά μέχρι στιγ-
μής έχει ακουστεί το όνομα του
Κώστα Κόλια. Ηταν και το πρώ-
το που ακούστηκε για το Δήμο
Τριφυλίας χωρίς όμως στην συ-
νέχεια να υπάρχει κάποια εμφα-
νής κινητικότητα ή κάποια εξέλι-
ξη. Την πρόθεσή του να θέσει
υποψηφιότητα έχει εκφράσει
από την άλλη ο φαρμακοποιός
Βασίλης Παπαθεοδοσίου για
τον οποίο όπως έχει δηλώσει και
ο ίδιος υπάρχει το «ανάχωμα»
του επαγγελματικού ασυμβίβα-
στου, το οποίο ευελπιστεί ότι θα
ξεπεράσει. Ενώ για κάποιους

ανοιχτό παραμένει και το ενδε-
χόμενο να θέσει υποψηφιότητα
και ο νυν δήμαρχος Αλκης Ξύ-
γκας ο οποίος ακόμη δεν έχει
ξεκαθαρίσει την στάση του.

Από την πλευρά της Κυπαρισ-
σίας τα ονόματα που κυριαρχούν
είναι αυτά του Παναγιώτη Τσίγ-
γανου ο οποίος έχει εκφράσει
την επιθυμία του να είναι υποψή-
φιος δηλώνοντας παρών, όπως
και του νυν αντιδημάρχου Γρη-
γόρη Γκότση ο οποίος έχει δημο-
σιοποιήσει την πρόθεσή του να
είναι υποψήφιος εφόσον αυτό
περάσει μέσα από την διαδικασία
του κόμματος που υπηρετεί. Επί-
σης ακούγεται και το όνομα του

νυν δημάρχου Γιώργου Σαμπα-
ζιώτη κάτι το οποίο όμως δεν
φαίνεται ότι μπορεί να προχωρά,
προσκρούοντας πάνω στο επαγ-
γελματικό ασυμβίβαστο - κάτι
που και ο ίδιος έχει επισημάνει. 

ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι με

βάση αυτά που λέγονται και
ακούγονται είναι αρκετά τα ονό-
ματα που «παίζουν» στο χώρο
της ΝΔ ,στην αντίπερα όχθη του
ΠΑΣΟΚ φαίνεται να συμβαίνει
ακριβώς το αντίθετο. Μέχρι τώρα
τα ονόματα που έχουν ακουστεί
είναι αυτά του Δημήτρη Σωτη-
ρόπουλου επικεφαλής της μεί-
ζονος μειοψηφίας στα Φιλιατρά ο
οποίος όμως δεν εμφανίζεται -
τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα
δηλώσεις του- πρόθυμος να μπει
μπροστά. Και του Θανάση Πε-
τρόπουλου επικεφαλής επίσης
της μείζονος μειοψηφίας στο Δή-
μο Κυπαρισσίας ο οποίος δηλώ-
νει παρών και αν του ζητηθεί, θα
μπει μπροστά. Δεν θα πρέπει πά-
ντως να αποκλειστεί και το όνο-
μα του νυν δημάρχου Αετού Δη-
μήτρη Δριμή ο οποίος μπορεί να
τηρεί σιγή ιχθύος αλλά από τα
βόρεια του Δήμου Τριφυλίας
ακούγεται έντονα το όνομά του.

Στον «αέρα» βρίσκεται η κατασκευή του
δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα, αφού ο

ανάδοχος του έργου είναι έτοιμος να απο-
χωρήσει καθώς έχει περάσει η προθεσμία
του συμβατικού χρόνου μέσα στον οποίο
θα έπρεπε να είχε μπει και να ξεκινήσει τις
εργασίες. Το γεγονός αυτό όχι μόνο έχει
αναστατώσει τους κατοίκους του χωριού
αλλά τους έχει εξαγριώσει κιόλας, αφού
ενώ ακούν για δρόμο εδώ και πολύ καιρό,
βλέπουν τα προβλήματα και τα εμπόδια να
παρουσιάζονται το ένα μετά το άλλο και να
μην προχωρά τίποτα.

Η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη του
έργου οφείλεται στο θέμα εξασφάλισης
των πόρων καταβολής των αποζημιώσεων,
αφού η αρχική πηγή χρηματοδότησης που
ήταν το πρόγραμμα “Θησέας“ «πάγωσε»
ενώ πέρασε και αρκετό χρονικό διάστημα
μέχρι να βρεθεί δεύτερη εναλλακτική λύση

η οποία είναι με πληρωμή από μέρος του
δανείου που θα πάρει ο δήμος για την συμ-
μετοχή του στο έργο αυτό. Εργο που γίνε-
ται με συγχρηματοδότηση από τη Νομαρ-
χία η οποία είναι και φορέας υλοποίησής
του.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του
πρόεδρου του δημοτικού διαμερίσματος
Βάλτας Χαράλαμπου Πανταζή, ο οποίος
μας τόνισε: «Αυτό που μάθαμε είναι ότι ο
ανάδοχος εργολάβος εγκατέλειψε το έργο
καθώς πέρασε ο χρόνος μέσα στον οποίο
έπρεπε να έχει υπογραφεί η σχετική σύμ-
βαση και να ξεκινήσει τις εργασίες. Στο χω-
ριό, όπως είναι φυσικό, υπάρχει μεγάλη
αναστάτωση και το κλίμα θα έλεγα είναι
εχθρικό για κάποιους. Μας έλεγαν ότι το
μόνο κώλυμα ήταν ότι δεν είχαν υπογρά-
ψει οι κάτοικοι για τις απαλλοτριώσεις.
Ομως αφού υπέγραψαν οι κάτοικοι άρχι-

σαν να ακούγονται και να ψιθυρίζονται διά-
φορα. 

Στις 22 του μηνός σε επικοινωνία που εί-
χα με τον εργολάβο μου είπε ότι θα εγκα-
ταλείψει το έργο. Αυτό που έχω να παρα-
τηρήσω είναι ότι ενώ αυτό το ζήτημα προέ-
κυψε χθες, όλως περιέργως σήμερα ήρθαν
να μπαλώσουν κάποιες λακκούβες στο
δρόμο».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Γαργα-
λιάνων Σταύρος Καλοφωλιάς ερωτηθείς
για το ζήτημα που έχει προκύψει μας τόνι-
σε: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημα
κάποιο αίτημα από τον εργολάβο προς την
Νομαρχία που είναι και φορείς υλοποίησης
του έργου, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Αν
συμβεί αυτό θα προχωρήσουμε κατά πάσα
πιθανότητα στον επόμενο μειοδότη του έρ-
γου ο οποίος είναι κοντά στην έκπτωση
που είχε δοθεί».                               Κ.Μπ.

Στον “αέρα” η κατασκευή του δρόμου Γαργαλιάνοι - Βάλτα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Νέα παραίτηση
συμβούλου 

Παραιτήσεων συνέχεια στο Δήμο Γαργαλιάνων,
ακόμη και από δημοτικούς συμβούλους που μό-

λις πρόσφατα κατέλαβαν θέση αναπληρώνοντας συ-
ναδέλφους του που είχαν υποβάλει παραίτηση πριν
λίγο χρονικό διάστημα.

Οπως πληροφορηθήκαμε, ο πρόσφατα ορκισθείς
δημοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Μπουγάτσος
από το συνδυασμό της πλειοψηφίας υπέβαλε την πα-
ραίτησή του προς το δήμαρχο Γαργαλιάνων Σταύρο
Καλοφωλιά, η οποία οι πληροφορίες μας λένε ότι
δεν έχει γίνει δεκτή.

Να σημειώσουμε δε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
ήδη λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, καθώς, αν και
έχει εξαντληθεί ο κατάλογος με όλους τους επιλαχό-
ντες δημοτικούς συμβούλους, δεν έχουν καλυφθεί
όλες οι θέσεις.

Στο “Μηδέν“ καλλικρατική 
πολιτιστική συνάντηση

Με το που ψηφίστηκε ο “Καλλικράτης“ και ορίστη-
κε ο νέος Δήμος Πύλου η πρόεδρος του Πολιτι-

στικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Γιάλοβας κ. Λού-
λα Γκόνη σκέφτηκε να πραγματοποιήσει αρχικά μια
συνάντηση με τους αρμόδιους των πολιτιστικών συλ-
λόγων του νέου Δήμου Πύλου με σκοπό τη γνωριμία
και την ανταλλαγή απόψεων. 

Η γνωριμία και οι συζητήσεις που ακολούθησαν κα-
τέληξαν σ‘ ένα πολιτιστικό αντάμωμα που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου στο κέντρο δια-
σκέδασης “Μηδέν“ στην Πύλο. Η βραδιά θα είναι γε-
μάτη από τα χορευτικά των συλλόγων του νέου Δή-
μου Πύλου με χορούς παραδοσιακούς και λαϊκούς.
Κάθε σύλλογος θα δώσει την παράστασή του στο πο-
λύωρο αυτό πρόγραμμα και θα ακολουθήσει κέρα-
σμα στον κόσμο με σπιτικά εδέσματα που θα προσφέ-
ρουν οι γυναίκες των συλλόγων. Δεκαεπτά σύλλογοι
θα συμμετάσχουν στην πρωτόγνωρη αυτή εκδήλωση.
Ο Σύλλογος Κυριών Πύλου, ο Λαογραφικός Ομιλος
Δήμου Νέστορος, ο Σύλλογος Γυναικών Χώρας, ο
Σύλλογος Γυναικών Χιλιοχωρίων, ο Σύλλογος Γυναι-
κών Βλαχόπουλου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μετα-
μόρφωσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσών, Κο-
ρυφασίου, Καλλιθέας, Πηδάσου, Περιβολακίων, Πα-
πουλίων, Ικλαινας, Γλυφάδας, Κυνηγαίων, και Ρωμα-
νού. 

Οπως φαίνεται οι γυναίκες πρωταγωνιστούν σε συλ-
λόγους πολιτιστικού περιεχομένου. Εχουν μεράκι και
όποτε τους δίνεται η ευκαιρία το δείχνουν.

Τώρα που σμίξαμε με τους άλλους δήμους και ενώ-
σαμε τις πολιτιστικές μας δυνάμεις ως νέος  μεγάλος
Δήμος Πύλου - Νέστορος με όλο το σεβασμό προς τον
Σύλλογο Κυριών Πύλου θα ξαναγράψω ότι το “Κυ-
ριών“ ως τίτλος να μετονομαστεί σε “Γυναικών“. Ειδι-
κά τώρα που θα συνυπάρχουν και θα δραστηριοποι-
ούνται στον ίδιο δήμο χτυπάει άσχημα στο μάτι ο τίτ-
λος όταν στον ίδιο δήμο διαφοροποείται το φύλο. Εί-
ναι αυτονόητο ότι όλες οι γυναίκες είναι κυρίες.

Τ.Αλ.

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ

Θα αναζητήσουν υποψήφιο
για το Δήμο Τριφυλίας


