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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   327/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 27η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 40η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-12-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής κ.κ. 1) Μπάκας Ιωάννης και 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 328 απόφαση). 
  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κανονισμός εκδηλώσεων εορτής της Υπαπαντής του Χριστού. 

 
Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  αριθμ. 
πρωτ. 27604/2010 έγγραφο, να συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις 
τους επί του θέματος, οι παρακάτω φορείς: 

- Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας 
- Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 
- Σύλλογος Μικροπωλητών Λαϊκών Αγορών Καλαμάτας «ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» 

καθώς επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Μπασακίδης, η Διεύθυνση Οικονομικών και η Διεύθυνση 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου. 
 
 
Στο φάκελο του θέματος για ενημέρωση των μελών ήταν το σχέδιο του κανονισμού των 
εκδηλώσεων της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού όπως είχε συνταχθεί από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπασακίδη. 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Ο κ. Μπασακίδης έχει το λόγο. Έχει γίνει δημόσια διαβούλευση και σήμερα 
είναι η επίσημη. Υπάρχουν 5 – 6 έγγραφα κατατεθειμένα από τις υπηρεσίες. 

Όσοι συμμετέχουν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης της επίσημης, μπορούν να 
πάρουν τον λόγο. 
 

 
Αγαπητοί συνάδερφοι, σήμερα  συζητείτε στη Δημαρχιακή Επιτροπή 
κανονισμός για τις εκδηλώσεις της Υπαπαντής του Χριστού στη πόλη μας. 

Όπως ξέρετε όλοι, η Υπαπαντή είναι μια εορτή πανελληνίως γνωστή και είναι η αφορμή και 
πόλος έλξης πολλών επισκεπτών στη πόλη. Αυτή λοιπόν τη δυνατότητα, αυτή τη μεγάλη 
επισκεψιμότητα που εμφανίζει εκείνο το διήμερο της εορτής η πόλη της Καλαμάτας θέλουμε 
ως Δημοτική Αρχή να την εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να προβάλλουμε την πόλη 
περισσότερο και όλα τα χαρακτηριστικά της, τα ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
της, θέλουμε να αναδείξουμε την πόλη της Καλαμάτας ως έναν θρησκευτικό προορισμό, 
θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να τονωθεί η εμπορική κίνηση σε όλη τη πόλη και 
ταυτόχρονα να προβάλλουμε  και τα μεσσηνιακά προϊόντα. 

Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα κατατίθεται για συζήτηση αυτός ο κανονισμός των εκδηλώσεων 
της Υπαπαντής του Χριστού, όπου με βάση αυτό το κανονισμό εμείς θα πρέπει να κάνουμε 
ορισμένες συγκεκριμένες ενέργειες, να στηρίξουμε ως Δήμος συγκεκριμένες ενέργειες οι 
οποίες σχετίζονται τόσο με την εμπορική δραστηριότητα όσο και με την προβολή των 
τοπικών προϊόντων όσο και με τις εκδηλώσεις.  

Στοιχειολογώντας λοιπόν αυτά ένα - ένα σε ότι αφορά την εμπορική δραστηριότητα αφού 
λάβαμε υπ’ όψιν μας τη μεγάλη οικονομική κρίση που υπάρχει και που μαστίζει εκτός των 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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άλλων και τον κόσμο της Καλαμάτας, λάβαμε υπ’ όψιν μας την εισήγηση της Δημοτικής 
Αστυνομίας  και της Διεύθυνσης Οικονομικών, τις απόψεις του Επιμελητηρίου Καλαμάτας, 
του Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών  
Σωματείων της πόλης. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά προτείνεται η αναστολή της 
εμποροπανήγυρης έτσι όπως γινόταν έως σήμερα στο κέντρο της πόλης με την ταυτόχρονη 
λειτουργία των καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής του κέντρου με τη λειτουργία των 
καταστημάτων με ένα τρόπο τελείως διαφορετικό έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτοί στο 
εμπορικό πνεύμα και στο θρησκευτικό πνεύμα εκείνων των ημερών. Ταυτόχρονα με τη 
λειτουργία των καταστημάτων τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν με ένα ελεύθερο 
ωράριο, να εκθέτουν τα προϊόντα τους  σε καλάθια ή άλλες καλαίσθητες κατασκευές, έξω 
από αυτά, να κάνουν ειδικές προσφορές και εκπτώσεις ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων και των επισκεπτών και αυτού του πνεύματος που υπάρχει, του παζαριού 
δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά της Αγίας Τριάδος με τους 
μικροπωλητές που νομίμως δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή εκεί και λειτουργούν την 
αγορά κάθε Πέμπτη για τις ημέρες 1η και 2α Φεβρουαρίου. 

Αυτό αφορά το κομμάτι της εμπορικής  δραστηριότητας  στην πόλη της  Καλαμάτας τις 
ημέρες της εορτής της 1ης και της 2ας Ιανουαρίου.  

Με λίγα λόγια αναστέλλεται η λειτουργία της εμποροπανήγυρης όπως γινόταν μέχρι τώρα 
στο κέντρο της πόλης, αναστέλλετε για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι συγκεκριμένες, 
οι παρούσες οικονομικές συνθήκες και ως αντιστάθμισμα όλων αυτών προτείνεται η 
λειτουργία της αγοράς στην Αγία Τριάδα αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων 
να είναι κάπως διαφορετικός από ότι τον είχαμε συνηθίσει  μέχρι σήμερα.  

Παράλληλα αξιοποιώντας όπως είπα και στην αρχή την μεγάλη επισκεψημότητα της πόλης 
εκείνες τις ημέρες, θέλουμε να δοθεί η δυνατότητα σε παραγωγούς, τυποποιητές και όποιος 
άλλος δραστηριοποιείται στο χώρο της τυποποίησης τοπικών προϊόντων να μπορεί να 
προβάλλει και να πουλά αυτά σε ειδικά σημεία τα οποία θα έχουν εγκατασταθεί και θα 
έχουν απλωθεί μέσα στο χώρο του ιστορικού κέντρου, σημεία τα οποία θα έχουν δοθεί 
κατόπιν άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Παράλληλα με την προβολή των τοπικών προϊόντων ερχόμαστε στο κομμάτι των 
εκδηλώσεων όπου θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το εορταστικό διήμερο για την πόλη, 
εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν ως στόχο να αναδείξουν την πόλη της Καλαμάτας ως 
θρησκευτικό προορισμό, δηλαδή το θρησκευτικό τουρισμό να τον αναδείξουμε σαν μια 
εναλλακτική μορφή του τουρισμού γιατί πιστεύω ότι με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλει στην 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης και οι εκδηλώσεις αυτές θα οργανώνονται  από τη ΦΑΡΙΣ 
σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης με στόχο πάντα να αναδειχθεί η 
ιστορική και θρησκευτική διαδρομή της πόλης μας. Παράλληλα  εκδηλώσεις εμπορικού 
χαρακτήρα θα μπορούν να έχουν το Επιμελητήριο και οι φορείς που δραστηριοποιούνται και 
άλλοι φορείς, σε χώρους της πλατείας Όθωνος ή του ιστορικού κέντρου. 

Επαναλαμβάνω λοιπόν για της εκδηλώσεις, θα έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
γίνουν από τη μεριά της ΦΑΡΙΣ και των πολιτιστικών φορέων της πόλης και θα έχουμε και 
εκδηλώσεις εμπορικού, οικονομικού χαρακτήρα που θα γίνουν πάλι σε συνεργασία με το 
Δήμο και το Επιμελητήριο και άλλους φορείς στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. Με αυτό 
τον τρόπο θα επιτύχουμε και να δώσουμε το κατάλληλο πνεύμα της εορτής εκείνο το 
διήμερο και παράλληλα θα επιτύχουμε την κινητοποίηση και την δραστηριότητα και των 
υπολοίπων φορέων της πόλης, σε συνεργασία όπως είπα με το Επιμελητήριο και με το Δήμο 
θα μπορούν στο ιστορικό κέντρο να προβάλλουν τοπικά προϊόντα.  

Έτσι εκτιμούμε ότι θα αξιοποιήσουμε ως πόλη την εορτή της Υπαπαντής που μας κάνει 
πανελληνίως γνωστούς. Με αυτή τη λογική λοιπόν και αφού λάβαμε υπ’ όψιν όπως είπα και 
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προηγουμένως τις  απόψεις των φορέων, κατατίθεται για συζήτηση αυτός ο κανονισμός 
λειτουργίας των εκδηλώσεων της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού.       
 

 
Θα δώσουμε το λόγο στους φορείς. Λοιπόν το Επιμελητήριο. Κύριε πρόεδρε 
έχετε το λόγο. 

 
 
(Πρόεδρος Επιμελητηρίου): 
Χρόνια πολλά σε όλους.  

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να συγχαρούμε κατ’ αρχήν το Δήμο, τη Δημοτική Αρχή 
που αποφάσισε μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση να βάλει τα 
πράγματα σε μία τάξη. Το γεγονός ότι τα πανηγύρια όχι μόνο της Καλαμάτας, σαν 
Επιμελητήριο εμείς λέμε ότι τα πανηγύρια τύπου αυτό που είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον 
μέχρι σήμερα και αυτό που γίνεται και στους άλλους νομούς και στις άλλες πόλεις της 
Μεσσηνίας δεν προσφέρουνε τίποτα στην οικονομία, απλά διογκώνουν την παραοικονομία, 
το παραεμπόριο και κατ’ επέκταση την παραοικονομία. Υπάρχει δυστυχώς όμως μια κρίση 
οικονομική που πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτό, αυτό τα πράγματα τα κάνει ακόμα 
πιο δύσκολα και το θέμα είναι πως μπορούμε μέσα σε αυτή την κρίση να βρούμε τη χρυσή 
τομή, μια λύση η οποία και θα δίνει στη πόλη μας το συγκριτικό πλεονέκτημα, αυτό που 
έχουμε ανάγκη για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των επισκεπτών αλλά ταυτόχρονα και 
πως θα μπορούσαμε μέσα σε αυτό το διάστημα, το μικρό χρονικό διάστημα, οι εμπορικές 
επιχειρήσεις να μπορέσουνε και αυτές να διώξουν το εμπόρευμά τους ή τέλος πάντων με 
κάποιες τεχνικές ή με εκπτώσεις μεγάλες τέλος πάντων θα μπορέσουν και αυτές να 
συμμετέχουν ώστε να μη χρειάζεται να γίνει το πανηγύρι, το παζάρι γιατί πολλές φορές 
γινόμαστε μάρτυρες  άνθρωποι  της Μεσσηνίας, της Καλαμάτας να λένε ότι το παζάρι το 
έχουμε συνηθίσει, είναι ωραίο  πάμε και αγοράζουμε φθηνά. Είναι μια αντίληψη που για 
εμάς έχει δοθεί λάθος γιατί θεωρούμε ότι αν κάποιος ασχοληθεί με την αγορά της 
Καλαμάτας μπορεί εκεί να βρει πραγματικά τα ίδια πράγματα σε πολύ καλύτερες τιμές και 
να ξέρει και από πού τα αγόρασε στην περίπτωση που κάτι του βγει σκάρτο. Άρα λοιπόν σε 
αυτό επάνω έχουμε χτίσει μια μεγάλη καμπάνια που λέμε συμμαχία για την ενδυνάμωση της 
μεσσηνιακής αγοράς και αυτή βεβαίως πολύ γρήγορα θα έχουμε και την παρουσία της 
καμπάνιας στην Καλαμάτα που θα είστε προσκεκλημένοι, είναι ήδη σε  δημόσια 
διαβούλευση που γίνεται με τα σωματεία όλα σε επίπεδο νομού  και σιγά - σιγά 
μαζευόμαστε προς την Καλαμάτα. 

Τώρα το θέμα είναι το πανηγύρι. Εμείς λοιπόν στις προτάσεις μας είναι ακριβώς αυτά που 
είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το «γλέντι» της 
παραοικονομίας να σταματήσει και να δούμε με πιο τρόπο μπορούμε να ανεβάσουμε αυτό 
το επίπεδο ώστε να μπορέσουν οι εκδηλώσεις που γίνονται την περίοδο της Παναγίας να 
ενταχθούν στην προσπάθεια που γίνεται  για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. 
Το  πρώτο καλό βήμα έγινε με την κατάργησή του. Βεβαίως θα πρέπει για να δώσουμε την 
εικόνα, κάποια πράγματα να γίνουν ενδεχόμενα στην Υπαπαντή με αυτούς που πουλάνε 
κεράκια, τέλος πάντων, θρησκευτικά είδη, θρησκευτικής λατρείας τα οποία θα μπορούσε 
ενδεχόμενα ας πούμε το λιβάνι, ξέρετε τέτοια πραγματάκια, να δώσουν έτσι μία 
ατμόσφαιρα.  

Τώρα αυτό λοιπόν που πρέπει εμείς να δούμε, αν μπορούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης 
που χρειάζεται υποστήριξη γιατί  το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι αυτό που μας συνδέει 
με το χθες, δηλαδή είναι ένα πολιτισμικό αγαθό που έχουμε και θα πρέπει κάθε φορά να 
μας απασχολεί ιδιαίτερα, είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στο ιστορικό κέντρο για να 
μπορέσουμε να το αναδείξουμε και αυτό αλλά να δώσουμε και την ευκαιρία στο κόσμο 
αυτό να καταλάβει ότι από το παζάρι που δεν γίνεται, δεν θα του λείψει τίποτε γιατί όλα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ 
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αυτά που πουλάει το παζάρι τα βρίσκουμε στο ιστορικό κέντρο. Το θέμα λοιπόν είναι πως 
θα μπορέσουμε αυτό τον κόσμο που θα έρθει να τον περάσουμε μέσα  από το ιστορικό 
κέντρο, πως θα δώσουμε την δυνατότητα στον κόσμο που θα έρθει να κάνει βόλτες σε 
διάφορους δρόμους της Καλαμάτας και για να δούνε τα μαγαζιά που θα έχουν βγάλει απέξω 
κοφίνια και τα λοιπά και πουλάνε σε τιμές πολύ χαμηλές, που έχουν το πλεονέκτημα τα 
μαγαζιά αυτά να έχουν και ταμειακή μηχανή, που θα πρέπει η εφορία εκείνες τις ημέρες να 
κάνει σοβαρό έλεγχο, που θα πρέπει να κλείνουν τα μαγαζιά τα οποία δεν χτυπάνε  
ταμειακή μηχανή. Αν λοιπόν καθίσουμε και δούμε το πρόβλημα σοβαρά τότε θα πρέπει ο 
καθένας να αναλάβει σοβαρά τις ευθύνες του από όποια μεριά και αν είναι. Θα πρέπει 
λοιπόν να δώσουμε την δυνατότητα  αυτή να βοηθήσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και 
αυτές από  τη μεριά τους να αναλάβουνε τις ευθύνες τους γιατί η μεγάλη διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ μιας νόμιμης επιχείρησης είναι ακριβώς αυτό, ότι η νόμιμη επιχείρηση έχει 
και πληρώνει εφορίες, πληρώνει ενοίκια, πληρώνει ταμειακή μηχανή, πληρώνει ΦΠΑ και 
τώρα όπως ξέρετε γίνεται κακούργημα. Και ρωτάω λοιπόν είναι δυνατόν ποτέ να  
προστατεύσουμε αυτόν τον επιχειρηματία όταν την ίδια ώρα δεν αστυνομεύουμε και 
αφαιρούμε το δικαίωμα να είναι κάποιος έξω από το μαγαζί του και να πουλάει χωρίς όλες 
αυτές τις υποχρεώσεις; Πράγματα δηλαδή που συμβαίνουν όταν γίνονται αυτά τα παζάρια.  

Άρα λοιπόν εμείς μια πρόταση που θα έπρεπε να συζητηθεί κάποια στιγμή όταν εσείς το 
κρίνετε θα ήταν ακόμα και στην Αγία Τριάδα το παζάρι αυτό να καταργηθεί γιατί πολύ παλιά 
θυμάμαι  μια επιστολή του προέδρου  ο οποίος έλεγε ότι από τριάντα ένα άτομα που έχουν 
άδεια εκεί πέρα έχουν γίνει διακόσιοι και κινδυνεύει και η ζωή τους. Άρα λοιπόν αν αυτό το 
μεταφέρουμε από εκεί και το πηγαίναμε μέσα  στο ιστορικό κέντρο με έναν ιδιαίτερο τρόπο 
βεβαίως, με σωστά περίπτερα με σωστά πράγματα για να προστατεύσουμε και το 
επάγγελμα τους που να είναι μόνο τριάντα ένα που έχουν αυτό το δικαίωμα, τότε σε 
ενδεχόμενο θα γλιτώναμε  από αυτή την τραγωδία  που συμβαίνει κάθε φορά στην Αγία 
Τριάδα. Υπόψη δε να θυμηθείτε ότι αν αλλάξει κάτι από αυτό που γίνεται και επεκταθεί 
πέρα από την Πέμπτη και  κάποια άλλη μέρα στην Αγία Τριάδα, να ξέρεται ότι το πρόβλημα 
το μεγαλώνουμε δεν το μικραίνουμε. Και δεύτερον φανταστείτε στην πόλη εκείνη την 
ημέρα που θα έρχεται κόσμος να μπει στην Καλαμάτα, τι κατάσταση θα αντιμετωπίζει στην 
είσοδο της πόλης, γιατί δεν πάνε όλοι από την Νέα Είσοδο, οι πιο πολλοί περνάνε από αυτό 
το μέρος. Εγώ την Πέμπτη τουλάχιστον διαλέγω να πάω από αλλού γιατί δεν υπάρχει 
περίπτωση να περάσει από εκεί άνθρωπος. Άρα λοιπόν προστατεύουμε και αυτούς που 
λειτουργούν νομίμως εκεί πέρα που είναι τριάντα ένα και την ίδια ώρα μπορούμε σιγά - σιγά 
να αναβαθμίσουμε αυτό που γίνεται και να μπορέσει και το κράτος να εισπράττει και ο 
Δήμος φυσικά γιατί τώρα με το Καλλικρατικό δήμο έχει ποσοστό στο ΦΠΑ που θα 
εισπράττει από την επιχείρηση, άρα λοιπόν και τα έσοδα του Δήμου.  

Η πρόταση η δική μας λοιπόν είναι: Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δήμου, συμφωνούμε 
απόλυτα, από την άλλη μεριά διαφωνούμε στην προοπτική να αυξηθούν οι μέρες στην Αγία 
Τριάδα, εμείς λέμε να κλείσει και της Αγίας Τριάδας και να μεταφερθούν οι τριάντα ένας σε 
ένα άλλο μέρος και θα πρότεινα στο ιστορικό κέντρο, και βεβαίως από την άλλη μεριά θα 
ήθελα να πω ότι αυτό το πράγμα άμα δεν το επικοινωνήσουμε και με τους καλαματιανούς 
εμπόρους για να μπορέσουν και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να βγούνε έξω και 
να βάλουν τα καλάθια τους, να δώσουν ειδικές τιμές και βεβαίως όλα αυτά με την 
υποχρέωση που έχουν να κόβουν και τις αποδείξεις. Γιατί η διαφορά μας η ποιοτική είναι 
αυτή, ότι εμείς αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας και για αυτό διεκδικούμε να τηρηθούν 
και οι κανόνες της αγοράς, οι νόμοι της αγοράς. 
 

 
(Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας): 
Και από τη δική μας μεριά κύριε Δήμαρχε χαιρετίζουμε έστω και με 

καθυστέρηση τεσσάρων ετών που είχε αποφασιστεί πριν τέσσερα χρόνια να καταργηθεί το 

ΜΠΑΖΙΓΟΣ 
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πανηγύρι της Υπαπαντής. Η άποψή μας λοιπόν είναι κάθε χρόνο στέλναμε στο έγγραφό μας 
και ζητάγαμε ακριβώς την κατάργηση και λέγαμε ακριβώς τι χρειάζεται. Ο πρόεδρος εδώ 
του Επιμελητηρίου εξειδίκευσε όλες αυτές τις προτάσεις και εμείς μένουμε με την εντύπωση 
αυτή, ότι μπορούμε κάλλιστα η ημέρα της Υπαπαντής να είναι ημέρα θρησκευτικότητας, να 
είναι  ημέρα η οποία  θα ανακάμψει ο μεσσηνιακός λαός και όσοι έρχονται από τα άλλα 
μέρη, ότι είναι πράγματι μια θρησκευτική εορτή και όχι ένα πανηγύρι της στιγμής, ένα 
πανηγύρι το οποίο όπως έχουμε γράψει πολλές φορές μπορεί να έχουμε και ατυχήματα, 
διότι είναι χειμώνας, διότι είναι παράγκες, διότι είναι νάιλον, διότι είναι πετρογκάζ, είναι 
πολλά πράγματα εκεί που δυσκολεύουν πολύ την κατάσταση.  

Διάβασα την απόφαση και όπως την είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, δεν με καλύπτει ας 
πούμε ότι πρέπει να μεγαλώσει το πανηγύρι της Υπαπαντής κατά τρεις ημέρες. Δηλαδή 
εφόσον λέμε το καταργούμε το πανηγύρι, το καταργούμε. Αυτό λέμε καταργούμε το 
πανηγύρι της Υπαπαντής, δεν το επεκτείνουμε άλλες δυο μέρες να είναι τρεις μέρες γιατί το 
ίδιο θα γίνει, διότι μαζί με τους τριάντα, σαράντα, πενήντα, εκατό που είναι στην Αγία 
Τριάδα, θα μαζευτούν άλλοι διακόσιοι χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να μπορείτε ούτε να τους 
συλλάβετε ποτέ. Λοιπόν και εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει το πολύ - πολύ  στο χώρο 
δεν ξέρω για το ιστορικό κέντρο, αλλά οι τριάντα ένα που λέει με ονοματεπώνυμα ακριβώς 
να πάνε ακριβώς στην πλατεία ‘Όθωνος. Καλύτερα  θα είναι στην πλατεία Όθωνος για να 
μπορέσει σε αυτή την πλατεία να γίνεται και η κυκλοφορία στους δρόμους και λοιπά, όμως 
στην πλατεία Όθωνος μπορούνε να πάνε μόνο αυτοί οι τριάντα ένα. Και δεν ξέρω βέβαια 
και αυτοί αν έχουν ταμειακή μηχανή και πρέπει να έχουνε φυσικά και αυτοί γιατί είναι 
νόμιμοι εφόσον τους δίνουμε άδειες νόμιμες και πρέπει να έχουν και αυτοί την ταμειακή 
μηχανή γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος εδώ έχει όφελος και ο Δήμος. Πάνε αυτά που ξέραμε 
με το παζάρι το οποίο γινότανε και ξέραμε με τις άδειες αυτές τι γινόταν τις έπαιρνε ένας και 
τις πούλαγε στη διπλάσια τιμή, πρέπει να καταργηθούν αυτά τα πράγματα λοιπόν και τα 
ξέραμε το τι είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια.  

Απ’ αυτή την άποψη λοιπόν είμαστε και εμείς θετικοί στην κατάργηση αυτού του 
πανηγυριού, της Αγίας Τριάδας να μεταφερθούνε έστω μια μέρα, δύο το πολύ δεν 
μπορούνε να είναι τρεις μέρες, την προηγούμενη και την ημέρα της Υπαπαντής τους 
δίνουμε και μια μέρα την ευκαιρία αυτή, καλό είναι και για αυτούς τους ανθρώπους. 
Πιστεύω απόλυτα ότι θα έχουμε καλή επιτυχία. Και ένα άλλο. Μπορεί οι εξαγωγικές εταιρίες 
οι οποίες θα έχουνε και εγώ το γράφω μέσα δεν ξέρω αν το προσέξατε, οι εξαγωγικές 
εταιρίες που θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους να έχουν ένα κιόσκι που ή θα το 
φτιάξουν μόνοι τους ή θα το δώσει ο Δήμος και να έχουν ένα ενοίκιο να πάρει και ένα 
ενοίκιο ο Δήμος, διότι η εξαγωγική εταιρία θα πουλήσει το λάδι, τα σύκα, τη σταφίδα, θα 
πουλήσει διότι όταν θα μαζευτεί ο κόσμος και έχει και δίνει και δωρεάν δείγμα, θα πουλήσει 
οπωσδήποτε το προϊόν όπως γίνεται με τις εκθέσεις που έχουμε στην Αθήνα  που κάνουμε 
στο Μετρό, πουλάνε οπότε μπορεί και ο Δήμος εκεί να πάρει ένα έσοδο για τις ανάγκες τις 
οποίες που έχει, αυτές τις ημέρες.  

Πιστεύω πως αυτές τις προτάσεις που έχουμε γράψει ως Ομοσπονδία αν τις καλοεξετάσετε 
θα δείτε ότι απηχούν τον πραγματικό εμπορικό κόσμο. Και επιπλέον οι έμποροι έχουν αυτή 
την υποχρέωση να βάλουν τα καλάθια και να πούνε λόγω της Υπαπαντής έκπτωση σαράντα 
τα εκατό και πενήντα τα εκατό στα εμπορεύματα τα παλιά που έχουνε, τριάντα στα καλά 
και πενήντα στα αποθέματα που έχουνε να μπορέσουν και αυτοί να βγάλουν το πράγμα 
που τους έχει μείνει, διότι κακά τα ψέματα εάν δεν πουλήσουν αυτά τα πράγματα θα 
μπαίνουν μέσα οι επαγγελματίες είναι τέτοια η κατάσταση που δεν ψωνίζει ο άλλος. Λοιπόν 
θα κάνουν μια προσφορά καλύτερη και θα πούμε εμείς και στα σωματεία μας και στα μέλη 
μας ότι πρέπει να κάνετε και εσείς μια προσφορά αρκετά δυνατή πενήντα τα εκατό να φύγει 
το εμπόρευμα το παλιό και τριάντα τα εκατό στο καινούργιο ή δεν ξέρω πόσο μπορεί ο 
καθένας να κάνει. Μμια τέτοια προσφορά λοιπόν θα τραβήξει το καταναλωτικό κοινό και θα 
το προσελκύσει για να ψωνίσει από τα καταστήματα, κατά τις δυο μέρες αυτές. Εμείς 
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μάλιστα λέγαμε να είναι και επταήμερο προσφοράς, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό επτά 
ημέρες να είναι της Υπαπαντής να μπορούνε πράγματι να ξεπουλήσουν οι επαγγελματίες 
γιατί και τις επτά ημέρες έρχεται ο κόσμος στην Υπαπαντή δεν ξέρω και το επταήμερο που 
έλεγα μήπως μπορούμε και αυτό να το βάλουμε μέσα σύμφωνα και με τον πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου να δούμε πως μπορούμε να το κάνουμε να είναι επτά ημέρες όλοι αυτοί οι 
εξαγωγείς και δύο ημέρες μόνο αυτοί της Αγίας Τριάδας. 
 

 
(Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας): 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε εμείς σαν εμπορικός κόσμος και σαν 

διοικητικό συμβούλιο διαβάζοντας τον κανονισμό αυτό είδαμε ότι δεν καταργούμε το 
πανηγύρι απλώς το μεταφέρουμε, δηλαδή ενώ πριν ήταν στο δρόμο της Σπάρτης αυτή τη 
στιγμή το πάμε στην Αγία Τριάδα. Τι θα αλλάξει; Θα αλλάξει τίποτα; Όχι, αυτός που ήθελε 
να πάει να κάνει τη βόλτα του να δει το ένα, να ψωνίσει από το πανηγύρι, θα πάει εκεί, δεν 
θα πάει στα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά όπως είπαμε όλη την ημέρα και με 
εκπτώσεις σοβαρότατες διότι σίγουρα εκείνες τις ημέρες ούτως η άλλως έχουμε εκπτώσεις 
εμείς είναι δηλαδή οι ημερομηνίες των εκπτώσεων βάση νόμου.  

Δεν πιστεύουμε ότι θα αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Επαναλαμβάνω αυτός που θα 
πήγαινε στο ποτάμι, θα πάει και στην Αγία Τριάδα και αν πούμε τώρα ότι πέφτει ημέρα 
Τετάρτη της Παναγίας έχουμε τρεις ημέρες πανηγύρι στην Αγία Τριάδα. Εκεί που λέμε να το 
μειώσουμε, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη καταλαβαίνετε 
ότι αν έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή στη Καλαμάτα πενήντα μαγαζιά θα κλείσουν εκατό. 
Υπάρχει τέτοια κρίση που με αυτό τον τρόπο όχι δεν προστατεύουμε όπως κάλλιστα 
δείχνετε ότι θέλετε να προστατέψετε και να βοηθήσετε τον επαγγελματία, τον έμπορο στην 
Καλαμάτα, τουναντίον θα τον χτυπήσουμε ακόμα μια φορά. Και θα δείτε τις αντιδράσεις, 
όχι τις δικές μου προσωπικά, του καλαματιανού έμπορα, του καλαματιανού επαγγελματία 
όταν τις ημέρες αυτές τον εορτών κυκλοφορούσε η τσάντα στα χέρια όπως λέγανε και 
παλιά ένας στη δύση και ένας στην ανατολή, φανταστείτε τι έχει να γίνει αυτή τη στιγμή με 
τη μεταφορά του κόσμου αυτού στην Αγία Τριάδα. Και όπως είπε και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου αυτό που πάθαμε πέρυσι ή πρόπερσι και δεν μπορούσαμε να τους 
ελέγξουμε, τουναντίον φέτος δεν θα μπορέσουμε να τους ελέγξουμε ακόμα περισσότερο. 
Υπάρχει περίπτωση αυτοί που κινούνται ελεύθερα και δεν είναι οι τριάντα ένα που λέμε 
αδειούχοι, θα κατακλύσουν όλη την περιοχή και μέσα στο χώρο και έξω από το χώρο αυτό 
και θα δείτε ότι θα βγω αληθινός.  

Εμείς λοιπόν προτείνουμε να μην μεταφερθεί πουθενά το πανηγύρι, δηλαδή η πώληση 
ειδών ένδυσης και υπόδησης γιατί στην ουσία αυτές τις ημέρες μάλλον στα πανηγύρια αυτά 
πωλούνται ένδυση, υπόδηση, λευκά είδη και ολίγον τι παραδοσιακά είδη. Νομίζω ότι είναι 
λάθος και δεν είναι ότι κάνουμε μια πρώτη αρχή που άκουσα, να μετατρέψουμε σιγά - σιγά 
το παλιό στυλ του πανηγυριού σε μια καινούργια μορφή, εμείς τονίζουμε ότι είμαστε 
αντίθετοι σαν εμπορικός σύλλογος να λειτουργήσει η λαϊκή τη Δευτέρα και την Τρίτη που 
είναι της Παναγίας, γιατί έχουμε τρεις ημέρες συνέχεια, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα από 
τους συναδέρφους αφού αυτή τη στιγμή το γνωρίζει και ο κύριος πρόεδρος εδώ γιατί το 
ακούει πιστεύω ότι θέλουν αν είναι δυνατόν, που εγώ τους λέω πως δεν είναι δυνατόν να 
κλείσει και η λαϊκή της Πέμπτης. Το είπε μάλιστα και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, να 
μεταφερθεί κάπου αλλού να μην είναι το λαϊκό το παζάρι, να γίνει κάτι πιο σοβαρό ή να 
νοικιάσουν καταστήματα μέσα στο ιστορικό κέντρο ώστε και αυτοί να αναβαθμιστούν και 
να λειτουργήσουν πιο νόμιμα, πιο σωστά γιατί  εκεί υποχρεωτικά πλέον αυτοί που δεν 
χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές, ενώ πρέπει να έχουν όλοι και να χρησιμοποιούν, οι 
περισσότεροι ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούν αυτό είναι γνωστό τις πάση.  

ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ 
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Λοιπόν εμείς προτείνουμε να μη γίνει καθόλου παζάρι, γιατί αυτό δεν θα είναι πανηγύρι θα 
είναι παζάρι πάλι έτσι το ονομάζουμε εμείς, απλώς από μια μέρα που ήτανε, θα επεκταθεί 
και θα  γίνει τρεις. 
 

 
(Πρόεδρος Μικροπωλητών): 
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε θέλω να σας ευχαριστήσω που μας 

καλέσατε σε αυτή την Επιτροπή και να συγχαρώ και εσάς και το προεδρείο σας για αυτή 
την απόφαση που πήρατε. Πιστεύω ότι αν γίνει δυο ημέρες το παζάρι από ότι κατάλαβα και 
όχι τρεις ημέρες και είναι θρησκευτική πανήγυρη και όχι εμπορική πανήγυρη κατάλαβα ότι 
αυτό γίνετε για να βοηθηθεί ο κόσμος ο ντόπιος οι τριάντα ένα και δεν νομίζω ότι θα 
υπάρξει τόσο μεγάλη ζημιά όσο λέει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου με τριάντα 
ένα πωλητές να κάνουν ζημιά στα καταστήματα. Η ζημιά θα γινόταν αν θα υπήρχαν 
εξακόσιοι άνθρωποι να πουλάνε στην πανήγυρη εδώ της Υπαπαντής. Αυτό πιστεύω ότι το 
κάνετε για να βοηθήσετε εμάς και αν υπάρξει μια καλή συνεργασία πιστεύω ότι δεν θα 
υπάρξει ούτε παραεμπόριο, ούτε αθέμιτος ανταγωνισμός τίποτα, θα λειτουργήσουμε σε 
πολύ καλή ατμόσφαιρα.  
Επίσης συμφωνώ με τον κύριο πρόεδρο του Επιμελητηρίου και με τον πρόεδρο τον 
Επαγγελματοβιοτεχνών ότι η λαϊκή αγορά πρέπει να φύγει από εκεί γιατί αυτή τη στιγμή 
λειτουργούμε διακόσιοι, να πάει σε ένα ενιαίο χώρο μαζί με την μαναβική που είναι επάνω η 
αγορά και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να έχουμε καλή συνεργασία από εδώ και πέρα 
και πιστεύω ότι έχετε την καλή διάθεση και εσείς να μας βοηθήσετε.  
Τίποτε άλλο δεν έχω να πω, ευχαριστώ. 
 

 
Τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής έχουν το λόγο. 
Ο κ. Μπάκας. 

 
 
Ανασύροντας από το χθες παιδικές μου μνήμες επειδή μεγάλωσα εκεί 
στην οδό Υπαπαντής, στη δεκαετία του ’70, κατά μήκος της οδού 

Υπαπαντής που πήγαινε ο κόσμος να προσκυνήσει την εικόνα να πουλάνε μόνο θρησκευτικά 
είδη, δηλαδή κεράκια δεξιά αριστερά αραιά και που βέβαια άντε και κανένας δειλά - δειλά  
έβγαζε κάποια παιχνίδια και τα πούλαγε, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα στη δεκαετία του 
‘80 χάθηκε η μπάλα και πρέπει να το συμμαζέψουμε αυτό το πράγμα, έχουμε μια τοπική 
οικονομία που αιμορραγεί, έχει σημαντικά και σοβαρά προβλήματα, δεκάδες μαγαζιά 
κλείνουνε ειδικά μετά τις γιορτές έρχεται μεγάλη θύελλα και πρέπει να σταθούμε κοντά και 
δίπλα. Πώς, με το να τα λέμε μόνο; Χρειάζεται και πράξη. Πράξη λοιπόν είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο να πάρει απόφαση περί κατάργησης αυτής της κατάστασης που σημειωνόταν τα 
προηγούμενα χρόνια παραμονή και ανήμερα της Παναγίας. Έχουμε μια μπαλάντζα και από 
τη μια έχουμε εκατοντάδες μικροπωλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδος που θα κάνουν την 
εξόρμησή τους στην Καλαμάτα, και από την άλλη έχουμε μια τοπική οικονομία που 
αιμορραγεί. Πρέπει να επιλέξουμε την από εδώ πλευρά και να προστατεύσουμε τους 
επαγγελματίες της Καλαμάτας οι οποίοι και αυτοί μπορούν να  διαδραματίσουν το ρόλο τους 
εκείνες τις ημέρες. Δηλαδή πρώτον συμφωνώ να καταργηθεί τελείως, άλλωστε ήταν και  
πρόταση εδώ και πολλά χρόνια που είχαμε καταθέσει κατ’ επανάληψη εδώ στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να μη συμβαίνει αυτό που συνέβαινε για τους λόγους που εξήγησα.  

Πάμε τώρα στα ειδικότερα. Είναι πολύ θετική πρόταση το γεγονός ότι σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο και με επιχειρήσεις της Μεσσηνίας να γίνει μια προβολή μεσσηνιακών 
προϊόντων, χρειάζεται και απαιτείτε, όπως και παρέμβαση που μπορεί να γίνει από το 
Επιμελητήριο και από πλευράς Δήμου όπου αυτά τα τοπικά προϊόντα τουλάχιστον να έχουν 
πολύ καλή θέση μέσα σε σούπερ μάρκετ, τα πολυκαταστήματα. Κύριε πρόεδρε είχατε 

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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καταθέσει μια τέτοια πρόταση βέβαια κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλλει, δεν υπάρχει 
νόμος που να τους το επιβάλλει, αλλά να υπάρχουνε σε ράφια και σε τέτοια σημεία που να 
προβάλλονται τα δικά μας προϊόντα γιατί η δική μας οι πολίτες, οι δικοί μας εργαζόμενοι 
απασχολούνται σε αυτές τις επιχειρήσεις. 

Σε ότι αφορά την ΑΔΕΚ, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι τα περισσότερα καταστήματα του 
δυτικού εμπορικού κέντρου τα έχουν νοικιάσει μικροπωλητές και αυτοί μπορούν να τα 
ανοίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή θέλουν. Η πρόταση του να μεταφερθούν στη πλατεία 
Όθωνος είναι άκαιρη, θα χαθεί η μπάλα, μαζί με τους τριάντα ένα θα έρθουν και οι 
υπόλοιποι εξακόσιοι. Η πρόταση να γίνει λαϊκή αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης και 
εκείνες τις ημέρες στην Αγία Τριάδα ακριβώς εμπεριέχει και τον κίνδυνο όλοι αυτοί οι 
εκατοντάδες των μικροπωλητών που είναι έτοιμοι να μπουν μέσα στη Καλαμάτα θα πάνε 
λοιπόν θα εγκατασταθούν, θα πιάσουν δρόμους και στενάκια και άντε μετά να πάνε πέντε 
παιδιά της δημοτικής αστυνομίας να τους κάνουν καλά. Για μένα λοιπόν την Πέμπτη να γίνει 
όπως γίνεται η λαϊκή αγορά με είδη ένδυσης και υπόδησης, τις υπόλοιπες ημέρες οι 
μικροπωλητές οι περισσότεροι εξ αυτών που έχουνε νοικιάσει τα μαγαζιά, μπορούν 
κάλλιστα να ανοίξουν το μαγαζί  και να πουλήσουν ότι θέλουν. Κατά συνέπεια δεν 
συμφωνώ με τη πρόταση να πάτε στην πλατεία  Όθωνος γιατί εγκυμονούν κίνδυνοι να 
χαθεί η μπάλα.  

Δεύτερον. Πλατεία Όθωνος να γίνει προβολή των μεσσηνιακών προϊόντων σε συνεργασία 
του Δήμου και του Επιμελητηρίου, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για να μάθει το 
καταναλωτικό κοινό τι παράγουμε εμείς εδώ στο τόπο μας προκειμένου να τα αγκαλιάσει 
ακόμα περισσότερο αυτά τα προϊόντα γιατί εάν τα κάνει καταναλωτική του συνήθεια θα 
απασχοληθούν περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις.  

Και βέβαια διαφωνώ με την πρόταση που αφορά το δυτικό εμπορικό κέντρο. Προσέξτε 
υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος να σου κουβαληθούν σε όλους τους γύρω δρόμους εξακόσιοι 
μικροπωλητές από όλη την Ελλάδα. Την Πέμπτη ας γίνει η λαϊκή όπως γίνεται κάθε Πέμπτη. 
Από εκεί και πέρα αν θέλουν Τρίτη, Τετάρτη να ανοίξουν τα μαγαζιά τους οι μικροπωλητές 
που τα έχουν νοικιάσει, ας τα ανοίξουν δεν τους το απαγορεύει κανένας. 
 

 
Εγώ θέλω να παρατηρήσω τα εξής. Κατατέθηκε η πρόταση για το 
κανονισμό, έγιναν και άλλες προτάσεις, όλα στο παρά πέντε στην 

τούρλα του Σαββάτου, που λέει ο λαός. Τι πρέπει να γίνει; Αποφασίζουμε αν θα πρέπει να 
γίνει ναι ή όχι το πανηγύρι για φέτος και έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας με την 
επιτροπή η οποία θα δημιουργηθεί εκ του νόμου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, που θα είναι 
μέσα στην αρμοδιότητα της με τους φορείς να ασχοληθούν ένα –δύο – τρεις μήνες με τις 
γενικές τους συνελεύσεις οι εμπλεκόμενοι φορείς να φέρουν μια πρόταση και να πούνε 
αυτό. Αν θα πούνε ότι πρέπει να μεταφερθεί η λαϊκή της Πέμπτης στην αγορά ή οτιδήποτε, 
θα σας θυμίσω γιατί το έχετε ξεχάσει, κάποτε καταργήθηκε η λαϊκή στην Καλαμάτα και 
έκλεισε, και τότε ήταν κοινότητα Ασπροχώματος, το ξεχνάμε αυτό και τροποποιήθηκε η Νέα 
Είσοδος σε πλατεία Ασπροχώματος και στήθηκαν εκεί παράγκες. Ποιος ήταν αυτός που το 
έκανε; Πρέπει κάποια στιγμή να τα στιγματίζουμε αυτά τα πράγματα. Το ξεχνάμε αυτό. Άρα 
θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να πούμε τώρα από το Φεβρουάριο, το Μάρτιο μέχρι το 
Μάιο, Ιούνιο βγάζουμε τον κανονισμό πλέον κανονικά, και να πάψουμε να κοιτάμε ποιος 
είναι Δημοτική Αρχή, γιατί μέχρι σήμερα αυτό συνέβαινε. Εντάξει; Να τα θυμηθούμε όλα. 
Πότε φεύγαμε από τα Δημοτικά Συμβούλια και λέγαμε απόντες, όταν συζητάγαμε για 
κάποια πράγματα, πότε λέγαμε λευκό όταν ήταν για πολυκαταστήματα. «Σβου» αυτά. Με 
παρρησία. Αυτά  πιστεύουμε αυτά κάνουμε αφού έρθουν συγκεκριμένες προτάσεις. Σήμερα 
έχουν κατατεθεί τρεις προτάσεις τέσσερις. Σεβαστές όλες. Άρα στο τραπέζι για 
διαπραγμάτευση και συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις δύο Γενάρη, αποφασίζουμε 
σήμερα  αν πάμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση αν θα πρέπει να γίνει ή όχι το 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πανηγύρι και εδώ τέλος. Και ανατίθενται στη νέα  επιτροπή η σύνταξη κανονισμού, ύπαρξης 
ή μη ύπαρξης λαϊκής αγοράς. Τίποτε άλλο. 
 

 
Περπατώντας εχθές στην Αριστομένους στις τόσες εκατοντάδες κόσμου 
που είδα άκουσα ορισμένους νέους που λέγανε τι ωραίος ο πεζόδρομος της 

Καλαμάτας, τι πράγμα είναι αυτό! Έδιναν συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε. Και εγώ ο ίδιος σας 
δίνω συγχαρητήρια που ύστερα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια σε τούτο το Δημοτικό 
Συμβούλιο οι μειοψηφίες έλεγαν όχι και οι πλειοψηφίες έλεγαν ναι, αυτό γινότανε πλην 
εμού που ποτέ δεν το ψήφισα. Πρέπει να το πάρουνε χαμπάρι και οι έμποροι της 
Καλαμάτας και οι μικροεπαγγελματίες ότι η Καλαμάτα άλλαξε. Δεν είναι η Καλαμάτα εκείνη 
που ήταν γιουσουρούμ. Αυτή τη στιγμή επιβάλλεται να καταργηθεί το πανηγύρι, το παζάρι 
διότι δεν ήταν πανηγύρι, η πανήγυρη ήταν θρησκευτική και όπως είπε και ο Γιάννης ο 
Μπάκας εγώ ενθυμούμε στην Υπαπαντή ήταν κάποιοι με κεράκια και κάποιοι με παιχνιδάκια 
και αυτή τη στιγμή γίνετε ολόκληρο εμπόριο. Η κρίση της Καλαμάτας, η κρίση του εμπορίου 
μας έχει τόσο πολύ επηρεάσει που τολμώ να πω ότι μετά την Πρωτοχρονιά το πενήντα τα 
εκατό δε θα υπάρχουν επαγγελματίες και κύριε Δήμαρχε δε θα μπω σε λεπτομέρειες, μόνο 
θα πω αυτό, δεν είναι το παζάρι που αυτή τη στιγμή έχει μόνο καταστρέψει τον κόσμο της 
Καλαμάτας σας πληροφορώ ότι διακόσιοι, τριακόσιοι, πεντακόσιοι, χίλιοι αυτή τη στιγμή 
γυρνάνε μαύροι, άσπροι, κινέζοι δεν ξέρω τι είναι, με τα εμπορεύματα στα χέρια. Σας 
πληροφορώ ότι και αυτούς πρέπει να πατάξουμε αν θέλουμε να ζήσει η Καλαμάτα και οι 
έμποροι της Καλαμάτας. Προχωράτε κύριε Δήμαρχε και εμείς είμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ. 
 

 
Κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδερφοι τα όσα προηγήθησαν τα 
προηγούμενα χρόνια γύρω από την πανήγυρη της Υπαπαντής είναι 

γνωστά, δεν τα επαναλάβω. Συνοπτικά θα πω το εξής: Κατάργηση σε οποιαδήποτε μορφή 
δια της τεθλασμένης λειτουργίας παραπλεύρως οποιασδήποτε δραστηριότητος θα 
επαναφέρει τα πράγματα στο πρότερο καθεστώς, θα κατακλυστεί από τους ιδίους  οι οποίοι 
με τον ίδιο τρόπο θα απειλούν και θα εκβιάζουν προκειμένου έστω την τελευταία στιγμή να 
υπάρξει παραχώρηση λειτουργίας οποιασδήποτε δραστηριότητας. Σημαίνει δηλαδή ότι 
καταργείται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πλην της Πέμπτης που υπάρχει στην Αγία 
Τριάδα και βεβαίως αν τα μαγαζιά επιθυμούν, οποιοσδήποτε επιθυμεί τα υπάρχοντα 
καταστήματα να ανοίξουν και να εκθέσουν προϊόντα τα οποία θα τυγχάνουν κάποιας 
εκπτώσεως. Νομίζω ότι δε θα  διακοπεί αυτή η κατάσταση που προηγήθηκε ούτε στην 
πλατεία Όθωνος ούτε πουθενά. Βεβαίως από εκεί και έπειτα αφού φέτος γίνει πλέον  
συνείδηση ότι καταργείται της Υπαπαντής θα κληθούμε να μελετήσουμε με ποιόν άλλο 
τρόπο  θα βοηθήσουμε εκεί που χωλαίνει η κατάσταση, διότι η οποιαδήποτε δραστηριότητα 
ενισχύει το παραεμπόριο.  

Διαβάσατε προχθές ή ακούσατε στην τηλεόραση ότι συνελήφθησαν και κατελήφθησαν με 
πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ παράνομα και μαϊμούδες  προϊόντα. Αυτές οι δραστηριότητες 
προς τα  εκεί  καταλήγουν με απώλεια και για το Δήμο και για το Κράτος φόρων και 
παράλληλα αν παρακολουθείτε στατιστικά, κάθε χρόνο οι παραέμποροι διπλασιάζονται και 
τριπλασιάζονται και σε λίγο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη πραγματικότητα 
δυστυχώς. Για αυτό το λόγο θα παρακαλούσα να καταργηθεί, καμία άλλη δραστηριότητα 
από τα μαγαζιά που θα ανοίξουν και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και με τους 
μικροπωλητές της Αγίας Τριάδας να εισαχθεί σε κάποια άλλη περίπτωση. 
 

 
Λοιπόν να πω και εγώ δυο κουβέντες  και το θέμα θα το κλείσουμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο το οποίο έχω να σας θυμίσω είναι ότι είχαμε 

πάρει αν θυμάμαι καλά, ομόφωνες αποφάσεις σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για να 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 
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μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Θυμάμαι ότι στις περσινές 
επιτροπές συμμετείχανε εκπρόσωποι από τις παρατάξεις προσπαθώντας να ελέγξουν κάποια 
πράγματα και να επιβάλουν μια στοιχειώδη νομιμότητα. Δεν στέκομαι όμως σε αυτό, δεν 
θέλω να αναφερθώ σε έκταση στους προπηλακισμούς των υπαλλήλων, των εκπροσώπων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, στις επιθέσεις κατά υπηρεσιακών παραγόντων, 
στο σπάσιμο θυρών του δημαρχείου, στο γεγονός ότι ο Δήμος δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ 
από αυτή την ιστορία παρά μόνο μερικά φορτηγά σκουπίδια και τίποτα άλλο. Εν πάση 
περιπτώσει υπάρχουν οι εκθέσεις των υπηρεσιών που μπορεί ο καθένας να ανατρέξει και να 
δει την τραγικότητα της κατάστασης και δυστυχώς με ανοχή των κρατικών αρχών. 

Θέλω να σταθώ στην οικονομική διάσταση του πράγματος και ιδιαίτερα φέτος όπου έχουμε 
μια κρίση χωρίς προηγούμενο. Ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο όπως όλοι σας, 
επισκέφθηκα όλα τα καταστήματα της πόλης σε κρίσιμες ημέρες όπως είναι το Σάββατο και 
διαπίστωσα τη δυσπραγία που είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 

Νομίζω ως Δημοτική Αρχή ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το 
στεγασμένο εμπόριο, τους δημότες μας οι οποίοι χειμάζονται τώρα περισσότερο από κάθε 
άλλη εποχή, όχι μόνο το στεγασμένο εμπόριο αλλά και τους επαγγελματίες της πόλης, διότι 
θα έχετε διαπιστώσει πάγκους ολόκληρους με εργαλεία άγνωστης ή ύποπτης προέλευσης τα 
οποία πλασάρονται κατά τα πανηγύρια, και να τους στηρίξουμε με αυτό τον τρόπο.  

Το πανηγύρι της Υπαπαντής δεν μπορεί να λειτουργήσει άλλο, βεβαίως όχι μόνο κατά τον 
τρόπο που λειτουργούσε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξαναπαρουσιαστεί αυτό το 
πράγμα με τις παράγκες στην οδό Νέδοντος και με όλα αυτά τα οποία πωλούντο και με τον 
τρόπο που επιβάλλονται κάποιες αποφάσεις.  

Όσον αφορά το θέμα της Αγίας Τριάδας να  ξέρετε ότι η λαϊκή αγορά της Αγίας Τριάδος 
είναι θεσμοθετημένη, προβλέπετε από το νόμο. Προβλέπετε μάλιστα η λαϊκή αγορά ειδών 
ελαφριάς  βιοτεχνίας, έτσι λέγετε, να είναι μαζί με την άλλη αγορά τη λαϊκή αγορά, αλλά 
εμείς είτε ως Δημοτικό Συμβούλιο, είτε ως Νομαρχιακό Συμβούλιο για μια σειρά από λόγους 
οι οποίοι συνδέονται με τα συμφέροντα της πόλης και όχι των επαγγελματιών, δηλαδή 
έχουμε συμφέρον η συγκεκριμένη περιοχή να λειτουργεί ως λαϊκή αγορά ειδών ελαφριάς 
βιοτεχνίας γιατί δίνουμε ζωή μια μέρα την εβδομάδα, ενοικιάζουμε καταστήματα στο 
συγκεκριμένο χώρο και έχουμε κάποιους φόρους, θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους 
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η συνεργασία η οποία θα έπρεπε να υπάρχει.  

Λέγει λοιπόν η σημερινή πρόταση ότι υιοθετώντας την ουσία το σύνολο των προτάσεων 
των παραγωγικών τάξεων της πόλης, οι προτάσεις όπως ακούσατε είναι ομόφωνες και 
κάποια κινείται σε ένα υψηλότερο επίπεδο είναι πιο σκληρή όπως ακούστηκε από τον 
Εμπορικό Σύλλογο, σκληρή εννοώ με την καλή έννοια, η εισήγηση θα υιοθετήσει όλα αυτά 
και προτείνει τα εξής: Να καταργηθεί ή να ανασταλεί μέχρι να ανοίξει ο οικονομικός 
ορίζοντας εν πάση περιπτώσει, το πανηγύρι της Υπαπαντής, να πάψει να γίνεται. Στη θέση 
του να υπάρχει μια δραστηριοποίηση των φορέων ώστε να έχουμε μια καλύτερη οικονομική 
παρουσία ως πόλη και μια πρέπουσα πολιτιστική  παρουσία τις δυο – τρεις ημέρες της 
εορτής με συναυλίες, με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με τους εμπόρους και τους 
επαγγελματίες να ανοίξουν τα μαγαζιά, να πουλάνε, να προσφέρουν. Νομίζω με 
συντονισμένη δράση και του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου να είναι ένα 
διήμερο εκπτώσεων και προσφορών ώστε να κατεβεί ο κόσμος να ψωνίσει πράγματι από 
μαγαζιά στεγασμένα με τις ταμειακές τους μηχανές. Πρέπει να είμαστε κάθετοι σε αυτό το 
θέμα διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δε λέω ότι και σ’ αυτούς τους μη 
στεγασμένους χώρους υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι με οικογένειες και αυτοί στην εποχή της 
οικονομικής κρίσης πρέπει να επιβιώσουν. Να μην ξεχνάτε ότι κατεβαίνουν κάποιοι στην 
Καλαμάτα  και θέλουν και το παζάρι και την ελαφρά βιοτεχνία και το ασπρόρουχο, να τους 
δώσουμε μια ευκαιρία αυτό που υπάρχει με αυτούς που το λειτουργούν τους τριάντα ένα 
να είναι κάποιες μέρες όχι πάνω από δυο προφανώς.  
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Να βάλετε εκεί κύριε Μπασακίδη στη ρύθμιση ότι αν πέφτει Πέμπτη οι ημέρες θα 
περιορίζονται σε δυο, εννοούμε την παραμονή και την ημέρα της γιορτής. 
 
ΦΩΝΗ: Να μην γίνει την Πέμπτη δηλαδή; 

 
Ναι. Να είναι την παραμονή και την ημέρα της γιορτής. Άμα είναι την Πέμπτη 
να είναι και την κυρία μέρα, να είναι δύο μέρες. Σε μία συνεργασία, εμένα με 

χαροποιεί το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος των τριάντα ένα είναι διατεθειμένος να καθίσει να 
βοηθήσει να συνεργαστούμε ώστε να δώσουμε και την ευκαιρία σ’ αυτό τον κόσμο που 
θέλει να πάει εκεί, μιλάμε για μια αγορά η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο, δεν 
καταργείται η αγορά αυτή, η αγορά δεν μπορεί να  καταργηθεί. Μιλάμε ότι εξυπηρετεί περί 
τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ανθρώπους πανελληνίως και η αγορά αυτή υπάρχει όπου 
υπάρχει λαϊκή αγορά είναι σύμφυτη με το θεσμό της λαϊκής αγοράς, είναι τα μανάβικα και 
είναι και τα είδη ελαφριάς βιοτεχνίας. Εντάξει; Εμείς την έχουμε εκεί για τα συμφέροντα της 
πόλης ή γιατί προς το παρών δεν έχουμε δυνατότητες για την αγορά επάνω. Δύο μέρες να 
μην είναι τρεις, αν πέφτει Πέμπτη να περιοριστεί στις δυο μέρες.  

Από εκεί και πέρα για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται μια πολύ καλή συνεργασία ώστε και 
ένα καλλιτεχνικό περίπτερο να στήσουμε για την προβολή των προϊόντων ή να δώσουμε 
την ευκαιρία σε κάποιους με επιχειρήσεις και λοιπά να προβάλλουν τα προϊόντα τους  να το 
κάνουν, να τους δώσουμε ευχαρίστως άδεια και να φροντίσουμε να είναι και ατελώς αλλά 
επειδή δεν επιτρέπεται ατελώς, μπορεί να είναι ένα συμβολικό αντίτιμο. Σε συμφωνία με 
τον Εμπορικό Σύλλογο θα είναι όλα ανοιχτά, θα φωταγωγηθεί η πόλη, να βγουν έξω και οι 
προσφορές ώστε να μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί. Και δεν χρειάζεται ούτε κεράκια, 
ούτε λιβάνια. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, ξέρετε ότι τα πουλάνε και οι εκκλησίες αλλά μπορεί 
εμείς να ανεχθούμε όλη η οδός Υπαπαντής είτε είναι καφενεία είτε είναι ανθοπωλεία, είτε 
είναι οποιαδήποτε καταστήματα όπως γίνεται το Πάσχα, να βγάλουν και πέντε κεριά έξω, να 
βγάλουνε και λίγο λιβάνι  έξω αν θέλουν να πουλήσουν. Μη μπούμε όμως στη διαδικασία 
αδειοδότησης παρά μόνο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο εάν θέλουν να προβάλουν 
κάποια πράγματα.  Και η ΦΑΡΙΣ από εκεί και πέρα θα αναλάβει ώστε να έχουμε μια κεντρική 

εκδήλωση μετά τον εσπερινό το βράδυ της Υπαπαντής, θα επιλέξετε εσείς με κλασική 
μουσική ή κάτι άλλο στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου.  

Τα Δημοτικά Συμβούλια ασφαλώς έχουν μια συνέχεια, δεν σταματάει ούτε η πόλη ούτε η 
ζωή όταν εναλλάσσονται τα Δημοτικά Συμβούλια, πόσο μάλλον όταν δεν εναλλάσσεται η 
Δημοτική Αρχή. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο τον Νταγιόπουλο ότι θα μπορούσε αυτό να 
είχε έρθει ένα μήνα νωρίτερα όπως είχα υποσχεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε ως θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα γεγονότα με τον Πατριάρχη και τους εκβιασμούς «θα 
μπούμε μέσα  θα κάψουμε», και το ένα και το άλλο, είχα υποσχεθεί το Νοέμβριο, όμως για 
κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει να μην αναφερθώ σε αυτούς, καθυστερήσαμε 
σαράντα μέρες.  

Λοιπόν προτείνουμε το θέμα αυτό να έρθει στο τελευταίο Συμβούλιο, σ’ αυτό το Δημοτικό 
Συμβούλιο όπου είχαμε αναλάβει ως Δημοτική Αρχή να το φέρουμε. Το επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο θα συνεδριάσει με τακτικά θέματα μετά τις 10 - 15 Ιανουαρίου θα κοιτάξουμε να 
είναι σύντομες οι διεργασίες. Την επόμενη Κυριακή θα τα πούμε σχεδόν όλα, όσα προβλέπει 
ο νόμος να  γίνουνε  μέσα σε δεκαπέντε ημέρες θα τα πούμε μέσα σε μια ώρα πιστεύω αν 
δεν υπάρχουν προβλήματα γιατί ήμαστε και πολλοί στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
ήμαστε σαράντα ένας. Προτείνω με αυτή τη ρύθμιση να ικανοποιήσουμε και τον Εμπορικό 
Σύλλογο να μειωθεί κατά μια μέρα αν είναι Πέμπτη, να είναι ένα διήμερο δεν μπορεί να 
καταργηθεί Γιώργο είναι θεσμοθετημένο αυτό. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για το πανηγύρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την Αγία Τριάδα. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να καταργηθεί το πανηγύρι, όχι να γίνει. 

 
Το πανηγύρι το καταργήσαμε.  
Κύριε Πανουσόπουλε κρατώ το λόγο σου για τη συνεργασία αυτή γιατί μιλάμε 

για τριάντα ένα άτομα μόνο, γι’ αυτούς που είσαστε εκεί πέρα. 
 
Αν μου επιτρέπετε κύριε Δήμαρχε να πω κάτι. Έχουν παρεξηγηθεί 
εμείς οι μικροπωλητές των λαϊκών αγορών, τα καταστήματα 

λειτουργούν σε χώρους που είναι επαγγελματίες και εμείς είμαστε επαγγελματίες … 
 
Εντάξει κύριε Πανουσόπουλε μένω σε αυτό που είπες ότι θα βοηθήσεις.  
Να πω Γιώργο ομόφωνα το παραπέμπουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με 

δυνατότητα διαφοροποίησης  εκεί.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό εκδηλώσεων εορτής της 
Υπαπαντής του Χριστού, ο οποίος έχει ως εξής:  
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΗΣ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

Άρθρο 1 : Γενικά 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η κωδικοποίηση δράσεων και ενεργειών, του 
Δήμου Καλαμάτας, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, του 
Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών και 
Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Μεσσηνίας, της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, 
καθώς και φορέων της πόλης, για την οργάνωση εκδηλώσεων θρησκευτικού, πολιτιστικού 
και οικονομικού περιεχομένου, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Παναγίας της 
Υπαπαντής του Χριστού, πολιούχου της πόλης της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
 
Σκοπός του Κανονισμού είναι:  

 Η προβολή της θρησκευτικής εορτής της Παναγίας της Υπαπαντής του Χριστού. 
 Η ανάδειξη της Καλαμάτας, ως θρησκευτικού προορισμού. 
 Η τόνωση της εμπορικής κίνησης. 
 Η προβολή των Μεσσηνιακών προϊόντων. 
 Η ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Άρθρο 2 : Νομικό Πλαίσιο 

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί 
κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

1. N 3463/06 
2. N. 1080/80 
3. N. 3377/05 

Άρθρο 3 : Ιστορική Αναδρομή  

Από την αρχαιότητα προς τιμή της Θεάς Δήμητρας, τους Ρωμαϊκούς χρόνους, τη Βυζαντινή 
εποχή και κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι θρησκευτικές εορτές συνδύαζαν 
εκδηλώσεις λατρείας, διασκέδαση, εμπορικές συναλλαγές, κοινωνικές σχέσεις, αλλά και 
συναντήσεις σε επίπεδο εξουσίας. 
Οι εμποροπανηγύρεις σε μία εποχή όπου δεν υπήρχε οργανωμένο εμπόριο, έδιναν την 
ευκαιρία σε παραγωγούς αγροτικών ή βιοτεχνικών προϊόντων να καλύψουν τις ανάγκες των 
επισκεπτών σε βασικά είδη, ένδυσης, εργαλείων αλλά και ειδών διατροφής. 
Στην Καλαμάτα με αφορμή την εορτή της Παναγίας της Υπαπαντής, έχει καθιερωθεί κυρίως 
μετά τους σεισμούς του 1986 η εμποροπανήγυρης  στη σημερινή της μορφή. 

 Άρθρο 4: Συνέπειες από την λειτουργία της εμποροπανήγυρης  

Η λειτουργία σήμερα της εμποροπανηγύρεως, λαμβάνοντας υπόψη : 

 Την οικονομική κρίση  

 Τη ανάγκη για στήριξη των τοπικών εμπορικών επιχειρήσεων 

 Την ανάγκη για πάταξη της παραοικονομίας 

θίγει, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικά εμπόρους και επαγγελματίες της πόλης.  

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται στον κεντρικό ιστό της πόλης συνθήκες που υποβαθμίζουν 
την αισθητική της εικόνα, προσβάλλουν την παράδοση και τον πολιτισμό και ευνοούν την 
παρανομία και η παραοικονομία. 

Άρθρο 5 : Στόχοι 

Η εορτή της Παναγίας της Υπαπαντής του Χριστού, αναδεικνύει την Καλαμάτα ως κέντρο 
του θρησκευτικού τουρισμού στην Μεσσηνία και παράλληλα μπορεί να προβάλει στους 
επισκέπτες, την Ιστορία, τον Πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τα τοπικά προϊόντα. 

Απαιτείται προς τούτο, για την υποστήριξη της εορτής και την προβολή της πόλης και της 
ιστορίας της, να πραγματοποιούνται στην πόλη δραστηριότητες όλων των φορέων και μέσα 
από ένα σύνολο εκδηλώσεων να μεταφέρεται σε όλους ένα γιορτινό πνεύμα με 
παραδοσιακό χαρακτήρα.  

Άρθρο 6 : Αναστολή Εμποροπανήγυρης - Εμπορική Δραστηριότητα.   

1. Αναστολή Εμποροπανήγυρης 



Συνεδρίαση :  40/2010 Δευτέρα 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   327/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   15

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, πλήττει και τον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας ο 
οποίος, εκτός των άλλων έχει να αντιμετωπίσει και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το 
παραεμπόριο προϊόντων που διατίθενται στην ετήσια εμποροπανήγυρη που 
πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Παναγίας της Υπαπαντής του Χριστού. 
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια η οργάνωση της εμποροπανήγυρης στο κέντρο της πόλης 
δημιουργούσε καταστάσεις που προσβάλλουν την αισθητική της εικόνα και την παράδοση, 
χωρίς οικονομικό όφελος για το Δήμο. 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την οικονομική κρίση, που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο εμπορικών επιχειρήσεων και 
καταστημάτων  

2. Την εισήγηση της Δημοτικής Αστυνομίας (έγγραφο 10780/19-5-2010) 

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών (έγγραφο 7275/07-04-2010) 

4. Τις απόψεις του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ( έγγραφο 11680/12-12-2009) 

5. Τις απόψεις του Εμπορικού Συλλόγου Μεσσηνίας (έγγραφο 27704/27-12-2010) 

6. Τις απόψεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών & Εμπορικών 
Σωματείων Καλαμάτας & Νομού Μεσσηνίας. (έγγραφο 4902/15-11-2010) 

Αναστέλλεται η λειτουργία της εμποροπανήγυρης, για το χρονικό διάστημα που 
επιβάλλουν οι οικονομικές συνθήκες. 

2. Λαϊκή Αγορά Αγίας Τριάδος 
Ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών, δίνεται η δυνατότητα  
πώλησης προϊόντων, την 1η και 2α Φεβρουαρίου, στους μικροπωλητές που νομίμως 
δραστηριοποιούνται κάθε Πέμπτη στο Δυτικό Κέντρο της Αγίας Τριάδος. Η αγορά του 
Δυτικού Κέντρου, κατά την ημέρα Πέμπτη της ίδιας με την 2α Φεβρουαρίου εβδομάδας, δεν 
θα λειτουργεί. 

3. Λειτουργία καταστημάτων 
Το διήμερο της 1ης και 2ας Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, την 
Ομοσπονδία Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Νομού 
Μεσσηνίας και τις αρμόδιες αρχές, για την τόνωση της εμπορικής κίνησης αλλά και της 
δημιουργίας ενός κατάλληλου προς την εορτή κλίμα, τα καταστήματα είναι δυνατόν  

 να λειτουργούν με ελεύθερο ωράριο 
 να εκθέτουν σε καλάθια ή άλλες καλαίσθητες κατασκευές τα προϊόντα τους 
 να προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις 

Άρθρο 7 : Προβολή Τοπικών Προϊόντων  

Η παρουσία πολλών επισκεπτών σε συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης του 
παραδοσιακού χαρακτήρα της εορτής, δίνει τη δυνατότητα σε ντόπιους παραγωγούς και 
τυποποιητές μεσσηνιακών προϊόντων, να προβάλουν και να πωλούν αυτά σε χώρους του 
Ιστορικού Κέντρου.  

Υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κάθε τυποποιητής ή παραγωγός ή 
αναγνωρισμένος φορέας, μετά την έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα 
μπορεί να εγκαθιστά σε χώρο της επιλογής του στο Ιστορικό Κέντρο, σημείο πώλησης των 
προϊόντων του.   

Με τον τρόπο αυτό προβάλλονται εκτός των άλλων, οι περιοχές και τα μνημεία του 
Ιστορικού Κέντρου, καθώς και τα παραδοσιακά επαγγέλματα που συνεχίζουν να υπάρχουν. 
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Άρθρο 8 : Εκδηλώσεις  

Η εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, πανελληνίως γνωστή, αναδεικνύει το θρησκευτικό 
τουρισμό, ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που μπορεί να συμβάλει στην τουριστική 
ανάπτυξη της πόλης.  

Για την ενίσχυση και προβολή της εορτής, πολιτιστικοί φορείς σε συνεργασία με την 
Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ, δύνανται να οργανώσουν εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν 
την Ιστορική και Εκκλησιαστική διαδρομή της πόλης. 

Ο Δήμος σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, μπορεί να οργανώνει δράσεις για την 
προβολή των τοπικών προϊόντων, όπως η οργανωμένη προβολή τους σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο επί της Πλατείας Όθωνος, του Ιστορικού Κέντρου. 

Παράλληλα καλλιτεχνικές και πνευματικές εκδηλώσεις μπορούν να ενταχθούν σε ένα 
εορταστικό καλεντάρι, για την περίοδο από την εορτή των Τριών Ιεραρχών έως και την 
εορτή της Υπαπαντής του Χριστού 

Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας. 

1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Μεριμνά για την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού και την αποκατάσταση τυχόν 
βλαβών στο οδόστρωμα σε όλο το χώρο των εκδηλώσεων, καθώς και στο Ιστορικό 
Κέντρο.  

Έχει σε επιφυλακή συνεργεία αποκατάστασης βλαβών τόσο στο φωτισμό όσο και στις 
λοιπές υποδομές. 

Είναι σε ετοιμότητα για να συνδράμει το έργο άλλων υπηρεσιών (πχ πυροσβεστικής) με 
μέσα και προσωπικό αν υπάρξει σοβαρός κίνδυνος. 

2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Μεριμνά για τον ευπρεπισμό των χώρων πρασίνου ιδιαίτερα στην περιοχή της 
Υπαπαντής του Χριστού καθώς και στη διαδρομή λιτάνευσης της εικόνας. 

3. Διεύθυνση Καθαριότητας και Αμαξοστασίου 
Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου των εκδηλώσεων τα συνεργεία καθαριότητας 
μεριμνούν για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υπάρχει αυξημένη συνάθροιση 
επισκεπτών, ιδιαίτερα στην περιοχή της Υπαπαντής του Χριστού, του Ιστορικού 
Κέντρου καθώς και στη διαδρομή λιτάνευσης της εικόνας. 

4. ΑΔΕΚ/ΔΙΟΚΛΗΣ 
Εποπτεύει στο διήμερο της εορτής, την λειτουργία της αγοράς στο Δυτικό Κέντρο της 
Αγίας Τριάδος στην συμμετέχουν μόνο οι μικροπωλητές που έχουν ήδη άδεια 
συμμετοχής στην αγορά της Πέμπτης.   

5. Δημοτική Αστυνομία 
α. Η  Δημοτική Αστυνομία  πραγματοποιεί ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων 
που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.  

β. Ζητεί τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. 

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων να προβαίνει σε επιβολή των νομίμων 
κυρώσεων. 



Συνεδρίαση :  40/2010 Δευτέρα 27/12/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   327/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   17

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31  Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


