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
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