6η Λευκή Νύχτα: χιλιάδες στην
Καλαμάτα
για
αγορές
και
διασκέδαση
Πολλές χιλιάδες Kαλαματιανοί και επισκέπτες διασκέδασαν και
ψώνισαν, χαρίζοντας επιτυχία στην 6η Λευκή Νύχτα, που
πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 1ης Σεπτεμβρίου 2018
μέχρι το ξημέρωμα της Κυριακής 2 του μήνα.
Η 6η Λευκή Νύχτα 2018, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος
Καλαμάτας με τη συμπαράστασή του Εμπορικού Συλλόγου της
πόλης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών
Σωματείων Νομού Μεσσηνίας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και
του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος ανέδειξε την Καλαμάτα σε κέντρο του εμπορίου
και της διασκέδασης για την ευρύτερη περιοχή της νότιας
Πελοποννήσου.
Μάλιστα, όλα κύλησαν ομαλά, καθώς ιδιαίτερη προσπάθεια στην
κατεύθυνση της πρόληψης κατέβαλαν η Ελληνική Αστυνομία και η
Δημοτική Αστυνομία, προς το προσωπικό των οποίων ο Δήμαρχος
εξέφρασε συγχαρητήρια και ευχαριστίες.
Όλοι οι πολίτες που συνέρρευσαν στην Καλαμάτα, πολλοί από
αυτούς με εκδρομικά πακέτα από την Αθήνα και άλλες περιοχές,
χάρηκαν αυτό το ολονύκτιο πανηγύρι αγορών και διασκέδασης,
το οποίο απλώθηκε σε όλο το κέντρο και το ιστορικό κέντρο
της πόλης. Οι τιμές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, η εξυπηρέτηση
φιλική και πολλά καταστήματα έκαναν προσφορές, ενώ κίνηση
λόγω Λευκής Νύχτας παρουσιάστηκε ακόμη και σε καταστήματα
εμπορίας επίπλων!
Επίσης, υπήρξαν ιδιαίτερες προσφορές σε είδη, στα οποία κατά
το παρελθόν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, γεγονός που
αποτέλεσε έναν ακόμη παράγοντα προσέλκυσης του κοινού, ενώ
ορισμένα καταστήματα – καθώς η νύχτα προχωρούσε – έκαναν

…εκπτώσεις επί των εκπτώσεων!
Πέρα από την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα, οι
Καλαματιανοί και οι επισκέπτες τίμησαν τις γαστρονομικές
επιδόσεις εστιατορίων, ταβερνών και άλλων καταστημάτων
εστίασης, ορισμένα από τα οποία είχαν προσφορές για την
περίσταση, ενώ αντίστοιχη υπήρξε η κίνηση σε καφέ και σε
καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης.
Π. ΝΙΚΑΣ: «ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ
Η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Ο Δήμαρχος, σε δηλώσεις του, επεσήμανε πως η 6η Λευκή Νύχτα
πέτυχε το στόχο της, που ήταν να δώσει οικονομική «ανάσα»
στους επαγγελματίες, καλές τιμές στους καταναλωτές, δωρεάν
διασκέδαση σε όλους και να προβάλει την Καλαμάτα. Τόνισε δε
πως η παρουσία χιλιάδων πολιτών δείχνει «τη δυναμική της
Λευκής Νύχτας Καλαμάτας, που είναι από τις παλιότερες στην
Ελλάδα» και εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχία της.
Σημειώνεται πως την 6η Λευκή Νύχτα Καλαμάτας έζησαν εκ του
σύνεγγυς, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιώργος
Αποστολόπουλος, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων Γιώργος
Ζαγκανάς, που συνεχάρησαν το Δήμαρχο Καλαμάτας για την
επιτυχημένη πρωτοβουλία.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ !
Πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις πλαισίωσαν τη μεγάλη βραδιά
του εμπορίου, μερικές από τις οποίες οργάνωσε ο Δήμος
Καλαμάτας, ενώ πολλές άλλες πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους,
για τις οποίες φρόντισαν συνεννοούμενοι οι επαγγελματίες
κάθε εμπορικής γωνιάς.
Ο Δήμος Καλαμάτας διοργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
κέντρο της πόλης, οι οποίες ξεκίνησαν με μουσική περιοδεία
της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία παρουσίασε τις

μουσικές της σε επίκαιρα σημεία του κέντρου της πόλης:
ιστορικό Δημαρχείο, κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου,
συμβολή Αριστομένους και Μακεδονίας στο Δημοτικό Πάρκο
Σιδηροδρόμων, οδός Αναγνωσταρά, πλατεία 23ης Μαρτίου και
πλατεία Όθωνος.
Στην πλατεία 23ης Μαρτίου έγινε παρουσίαση ραδιοφωνικού
προγράμματος και ακουγόταν μουσική από ραδιοφωνικούς
σταθμούς, με πολλές εκπλήξεις. Το ίδιο συνέβη και στην
πλατεία Όθωνος, στην Κεντρική Πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου
(έναντι Πνευματικού Κέντρου) και στην Αριστομένους
(παραπλεύρως του ΔΗΠΕΘΕΚ), καθώς και στην πλατεία
Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου, παραπλεύρως της
Εθνικής Τράπεζας, ραδιοφωνικοί σταθμοί έκαναν παρουσίαση
προγράμματος και έβαλαν μουσική, ενώ υπήρξαν χορευτικά από
συλλόγους και πολλές εκπλήξεις. Ο νυχτερινός ουρανός
φωτίσθηκε από βεγγαλικά και μπαλόνια δοθηκαν σε όλα τα
παιδιά.
ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ !
Το Τμήμα Καλαμάτας του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, στο
πλαίσιο της 6ης Λευκής Νύχτας
2018, πραγματοποίησε
χορευτική εκδήλωση, στην οποία μετείχαν οι σχολές χορού:
Σύλλογος Αθλητικού χορού Ξενία, Ακαδημία Χορού «Απόλλων και
Άρτεμις», Σύλλογος Χορού και Ενόργανης Γυμναστικής «Η χαρά
του παιδιού», σχολή χορού Fame Dance Academy και Baila
Fuerte.
Στην πλατεία Όθωνος διοργανώθηκε παραδοσιακό χορευτικό
γλέντι με τοπικούς συλλόγους, που ήσαν ο Σύλλογος Κρητών
Μεσσηνίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος – Δυτικής
Παραλίας «Ο Ποσειδών» και κοινό χορευτικό τμήμα των
Πολιτιστικών Συλλόγων Πολυλόφου και Πηδήματος.
Εκδηλώσεις, όμως, διοργάνωσαν – σε συνεργασία με το Δήμο
Καλαμάτας – και ιδιώτες, σύλλογοι και καταστηματάρχες, σε

πολλά κεντρικά σημεία της πόλης, με καλλιτεχνικό και
αθλητικό περιεχόμενο.
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης λειτούργησε στο βόρειο τμήμα
της Κεντρικής Πλατείας – Βασιλέως Γεωργίου, εστιάζοντας
στους μικρούς μαθητές. Περιέλαβε ψυχαγωγικές και
εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ διανεμήθηκαν έντυπο υλικό,
τσάντες ανακύκλωσης, μαγνητάκια κ.λπ.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Από τα πάρκινγκ του Βιοτεχνικού Πάρκου και των καταστημάτων
Lidl και Metro, που βρίσκονται στη Νέα Eίσοδο, έγινε δωρεάν
μεταφορά του κοινού με λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ, από τις
21:00 έως τις 3:00, από και προς το κέντρο της πόλης
(ιστορικό Δημαρχείο) ανά 30 λεπτά. Επίσης, το Αστικό ΚΤΕΛ
μετέφερε δωρεάν το κοινό από τη Μικρή Μαντίνεια και τους
ενδιάμεσους σταθμούς ανά μία ώρα.
ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Επισημαίνεται πως μετά το πέρας των εκδηλώσεων και της
εμπορικής δραστηριότητας, τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας
επιδόθηκαν στη «μάχη» της καθαριότητας και το πρωί της
Κυριακής τα πάντα ήσαν καθαρά και τακτοποιημένα, χωρίς
τίποτε να δείχνει ότι μερικές ώρες πριν, χιλιάδες άνθρωποι
είχαν κατακλύσει το κέντρο της πόλης και την παραλιακή ζώνη.
ΠΗΓΗ
ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: http://www.kalamata.gr/enimerosi/nea/15285-6h-l
efkh-nyxta-xiliades-sthn-kalamata-gia-agores-kaidiaskedash.html

Καλαμάτα: Υψηλές προσδοκίες
για τη φετινή “Λευκή Νύχτα” !
Με τη βεβαιότητα ότι θα είναι η καλύτερη “Λευκή Νύχτα” σε
όλη την Ελλάδα, με τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη
διασκέδαση, ετοιμάζεται η Καλαμάτα για την 6η Λευκή Νύχτα,
αύριο Σάββατο από τις 9 το βράδυ έως τις 4 το πρωί της
Κυριακής.
Σε συνέντευξη Τύπου, χθες, ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας
σημείωσε ότι η Καλαμάτα πρωτοπόρησε στην Ελλάδα με τη “Λευκή
Νύχτα”, που “έχει σκοπό και οικονομικό αλλά και ψυχαγωγικό”.
Παρατήρησε ότι “χιλιάδες άνθρωποι θα έρθουν στην Καλαμάτα.
Πρόκειται για ένα γεγονός, το οποίο προσδοκούμε να δώσει
οικονομική ανάσα σε κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα,
ψυχαγωγική, επαγγελματική, η οποία υπάρχει στην πόλη μας.
Χαίρομαι για το γεγονός ότι ετοιμάζονται εκδρομές με
λεωφορεία από την Αθήνα γι’ αυτή τη βραδιά και από άλλες
πόλεις”.
Επεσήμανε ότι ο δήμος έχει λάβει όλα τα μέτρα για να είναι
επιτυχημένη η βραδιά και ευχαρίστησε “όλους όσοι
συμμετέχουν, πρώτα από όλα τον Εμπορικό Σύλλογο και την
πρόεδρό του κ. Ψηλάκη, για την πολύ καλή συνεργασία, την
ανέφελη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια”.
Προέτρεψε όλους το Σάββατο το βράδυ να βρεθούν στο κέντρο
της Καλαμάτας, επισημαίνοντας ότι δεν θα υπάρχει η
δυνατότητα κίνησης οχημάτων σε ορισμένες περιοχές, για να
μπορεί να εξυπηρετηθεί ο πολίτης με τον καλύτερο τρόπο.

Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λίλιαν Ψηλάκη σημείωσε ότι
θα είναι η καλύτερη εκδήλωση σε όλη την Ελλάδα, η εκδήλωση
με τη μεγαλύτερη διάρκεια και με τις καλύτερες εμπορικές
τιμές. Και κάλεσε όλους τους Καλαματιανούς, όλους τους
Μεσσήνιους, τους κατοίκους της Αττικής και της νότιας
ηπειρωτικής Ελλάδας να έρθουν στην όμορφη και φιλόξενη πόλη
μας, να διασκεδάσουν και να ψωνίσουν από τα καταστήματά μας.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Βεργόπουλος, από τους
υπεύθυνους της οργάνωσης, παρατήρησε ότι η “Λευκή Νύχτα”
είναι γιορτή για την πόλη, που την προβάλλει σε όλη την
Ελλάδα.
Η αντιδήμαρχος Παναγιώτα Ντίντα, από τους υπεύθυνους της
οργάνωσης, εκτίμησε ότι η “Λευκή Νύχτα” είναι ένας θεσμός
που δίνει τονωτική ένεση στον εμπορικό κόσμο κι επεκτείνει
την τουριστική περίοδο.
Ο αντιδήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εμπορικών κι Επαγγελματικών Συλλόγων Μεσσηνίας,
σημείωσε ότι η “Λευκή Νύχτα” ενισχύει την πραγματική
οικονομία και προβάλλει την πόλη. Είπε, επίσης, ότι
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας θα ενημερώνουν στο
Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης,
άλλοι θα εργάζονται για να είναι καθαρό το κέντρο και από
τις 5 το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσει ο καθαρισμός και ο

ευπρεπισμός της πόλης.
ΠΗΓΗ:https://www.eleftheriaonline.gr
Παρακάτω το επίσημο σποτάκι της “Λευκής Νύχτας Καλαμάτας”

22 Ιουνίου η τρίτη “γαλάζια
νύχτα” Καλαμάτας
Ο δήμος Καλαμάτας οργανώνει την άλλη Παρασκευή
22 Ιουνίου την τρίτη “γαλάζια νύχτα”, όπως
ανακοινώθηκε από τον πρώτο. Από τις 9 το βράδυ
μέχρι μετά τα μεσάνυχτα έχουν προγραμματιστεί
εκδηλώσεις στο λιμάνι και την Ανατολική Παραλία
της Καλαμάτας, καθώς και στη Μικρή Μαντίνεια.
Αναλυτικά ο δήμος ανακοίνωσε πως “μια βραδιά
με… νυχτερινό μπάνιο, μεταξύ άλλων, και με
σκοπό την ψυχαγωγία των Καλαματιανών και των
επισκεπτών, την προβολή της περιοχής μας, την
ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της πόλης,
καθώς και την τόνωση της κίνησης στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο
παραλιακό μέτωπο της περιοχής της Καλαμάτας”.
Τα κύρια σημεία της 3ης Γαλάζιας Νύχτας θα
είναι τα εξής: 1) Κεντρική προκυμαία του
λιμανιού: Δραστηριότητες γνωριμίας με τα ΚΔΑΠ
του δήμου, 7 με 9 το βράδυ, μουσική από
ραδιοφωνικούς σταθμούς, 9 με 10 το βράδυ και
χοροί από όλες τις σχολές χορού 10 το βράδυ

μέχρι και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. 2)
Απέναντι από την εκκλησία της Ανάστασης:
Μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς, χορευτικά,
ζωντανή μουσική και χάπενινγκς. 3) Δημοτικό
πάρκινγκ στη Ναυαρίνου (πριν την Καρακούση):
Μουσική από ραδιοφωνικούς σταθμούς, χορευτικά,
ζωντανή μουσική και χάπενινγκς. 4) Μικρή
Μαντίνεια: Μουσική από djs και χορευτικά από
τοπικούς συλλόγους.

