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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  7/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  16/2022  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., 

συνέρχεται  στην υπ΄ αριθμ. 7/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9.4.2022 - τ. Β), μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 34621/11-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 20 απόφαση), 9) Τσαλίκης Δημήτριος, Τσώλης Ηλίας  

και 5) Χουσέας Σταύρος.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλογεροπούλου 

Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο: 

Καθορισμός της 2ας  Φεβρουαρίου, εορτής της ¨Παναγίας Υπαπαντής¨, πολιούχου της πόλης 
της Καλαμάτας, ως ημέρα αργίας στο Δήμο Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Μέχρι σήμερα η εορτή της «Παναγίας της Υπαπαντής» δεν έχει καθιερωθεί  
επίσημα ως πολιούχος της Καλαμάτας. Η μεγάλη θρησκευτική πανήγυρις η οποία 

συγκεντρώνει πλήθος πιστών από την πόλη της Καλαμάτας, την ευρύτερη περιοχή της 
Μεσσηνίας με τη συμμετοχή προσκεκλημένων Αρχιερέων, από την Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας, πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών, εκπροσώπων δικαστικών Αρχών, 
σωμάτων ασφαλείας, φορέων, συλλόγων, φιλαρμονικών και από άλλες περιοχές της 
Πελοποννήσου, στρατού, μαθητών και μαθητριών της πόλης μας. 
Από την προσέλευση κάθε χρόνο την κύρια ημέρα της εορτής, 2 Φεβρουαρίου, Βασιλέων και 
Πατριαρχών, Πρόεδρων Δημοκρατίας και Αρχιεπίσκοπων και αναρίθμητου πλήθος των πιστών 
από τα πέρατα του κόσμου, από το 1889, έτους καθιέρωσης της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας 
στους δρόμους της πόλης μας αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί την πιο 
λαμπρή ημέρα για την πόλη της Καλαμάτας, παράγοντα ανάπτυξης και προβολής της πόλης, 
ορόσημο για την οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της.  
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ενεργά, αφού πανηγυρίζει η 
Πολιούχος της Καλαμάτας και ως εκ τούτου αποτελεί τμήμα του προγραμματισμού των 
δράσεων των υπηρεσιών του και υλοποιεί πλήθος παρεμβάσεων σχετικά με τον εορτασμό και 
τον ευπρεπισμό της πόλης. 
Ύστερα από τα παραπάνω ζητώ να εγκρίνετε την εισήγηση – έκφραση γνώμης προς το 
Δήμαρχο Καλαμάτας να αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργειες για την 
καθιέρωση της 2ας Φεβρουαρίου, εορτή της «Παναγίας Υπαπαντής» και της Ιεράς και Σεπτής 
Εικόνας, ως Πολιούχου της πόλης της Καλαμάτας και ως ημέρα αργίας για την πόλη της 
Καλαμάτας. 
Αυτή είναι η εισήγηση. 
Ερωτήσεις, απορίες, τοποθετήσεις. 

 
Συμφωνώ απόλυτα, είμαι υπέρ της εισήγησης, απλά θα ήθελα να προτείνω να έρθει 
σε κάποια άλλη συνεδρίαση να καθιερωθεί ως επίσημη αργία και η 23η Μαρτίου, 

ημέρα της επαναστάσεως, η οποία επίσης δεν είναι επίσημη αργία και είναι σημαντικό να το 
εισηγηθεί η Κοινότητα, γιατί όπως πολλές φορές έχεις μιλήσει και εσύ ότι κατά το παρελθόν 
μια μικρή Κοινότητα ήταν η Καλαμάτα που έκανε την επανάσταση και απελευθερώθηκε η χώρα 
και δεν μπορεί εκείνη την ημέρα να μην είναι επίσημη αργία για την πόλη. 

 
Με ποια έννοια αυτό; 
 

ΤΣΩΛΗΣ: Της ιστορικής μνήμης και ημέρας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος; 

 
Υπέρ είμαστε ώστε να καθιερωθεί ως αργία η ημέρα, γιατί μια πόλη συνεχίζει να 
γιορτάζει, άσχετα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί, πιστεύει ή δεν πιστεύει. 

Το ζήτημα είναι να ζητήσουμε να ξαναγίνει και το πανηγύρι το οποίο συνδυαστικά με τη 
γιορτή, με την λιτανεία, κλπ. έδινε μια διαφορετική πνοή στην πόλη. Ούτε νομίζω είναι σε 
αντιπαράθεση με συμφέροντα των εμπορικών καταστημάτων. Νομίζω ότι βοηθάει σε όλο 
αυτό, στην κίνηση της πόλης, κλπ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 
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Καλό είναι να επανέλθει, να ζητήσουμε να ξαναγίνει το πανηγύρι, να πάρει μια μορφή. 
 
Συμφωνώ.  
Τώρα, να απαντήσουμε ένα – ένα. 

Περί ορισμού της 23ης Μαρτίου ως δημόσιας εορτής επί τη επετείω της απελευθέρωσης της 
πόλης της Καλαμάτας εκ του Τουρκικού ζυγού για την πόλη της Καλαμάτας. Βασιλικό Διάταγμα 
157/25-2-1969 – ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969. Καθιερώθηκε με το από 17-4-1947 Βασιλικό Διάταγμα. 
Δημόσια εορτή αποτελεί η 23η Μαρτίου. Για να αποτελέσει όμως τοπική εορτή εθνικής 
σημασίας δεν μπορεί να προταθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας. 
Δεν έχουμε το δικαίωμα. Έχουμε το δικαίωμα να προτείνουμε αυτό. Το «πολιούχος». Το 
«τοπική εθνική εορτή» καθορίζεται με άλλη διαδικασία από την Περιφέρεια. 
 
ΤΣΩΛΗΣ: Επειδή δεν είμαι έτοιμος θα τοποθετηθώ σε άλλη συνεδρίαση. Θα το κοιτάξω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
Έχει μεγάλη διαδικασία το άλλο, καμία σχέση με το «πολιούχος». Δεν είναι ίδια η διαδικασία. 
 
ΤΣΩΛΗΣ: Αποδέχομαι και είναι μια βιαστική …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλαβαίνω αλλά και εγώ απαντάω γιατί το έψαξα. 
 
ΤΣΩΛΗΣ: Ευχαριστώ. 

 
Όσον αφορά το κομμάτι του πανηγυριού, αυτό που θεωρείται τέλος πάντων ως 
«πανηγύρι της Υπαπαντής».  

Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να το φέρει οποιοσδήποτε στο Συμβούλιο και είμαι έτοιμος 
όποτε θέλει ο καθένας να το φέρει. Εγώ δεν θα το φέρω εάν δεν έχω κάτι ολοκληρωμένο να 
καταθέσω. Δηλαδή, μια συνολική πρόταση η οποία να είναι έτοιμη, όχι μόνο όσον αφορά στο 
περιεχόμενο, τον τρόπο, τον τόπο. Μιλάω για ένα συνολικό σχέδιο. 
Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει και το δημόσιο λόγο και πάρα πολύ έντονα 
αντεγκλήσεις και διαφωνίες μέσα στην πόλη, εάν δεν έρθει κάτι, κατά την άποψη τη δική μου, 
να εξυπηρετεί και να λειτουργεί θετικά για την πόλη, δεν έχει νόημα να έρθει και να 
γκρινιάζουμε,  απλά για να πούμε ότι εγώ είμαι από τη μία πλευρά και ο άλλος είναι από την 
άλλη. 
Θα πρέπει αυτό το πανηγύρι, εφόσον και αν θέλουμε να γίνει, να είναι καλά οργανωμένο και 
σχεδιασμένο ώστε να ενώνει τους πάντες. 
Αυτή είναι η προσωπική άποψη όσον αφορά την επαναφορά του πανηγυριού ή όχι. 
Εάν δεν ενώνει τους πάντες δεν πιστεύω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε απλά για να πούμε ότι 
είμαι υπέρ ή είμαι κατά. Δεν έχει νόημα το υπέρ και το κατά. Κι εγώ υπέρ είμαι. Και τι έγινε; 
Πάμε να δούμε πως θα είμαστε υπέρ ή πως θα είμαστε κατά. 
Λοιπόν επί της εισήγησης για την ημέρα αργίας  2  Φεβρουαρίου, εορτή της πολιούχου της 
πόλης της Καλαμάτας. Αυτό απευθύνεται στο Δήμαρχο, ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες ο 
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. 
 
 

Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ακολουθεί ψηφοφορία σύμφωνα με την οποία 
όλα τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας τάσσονται ΥΠΕΡ 
της εισήγησης του κ. Προέδρου.  
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την εισήγηση 
του κ. Προέδρου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και το αποτέλεσμα της ως άνω 
ψηφοφορίας, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εισηγείται – προτείνει στο Δήμαρχο Καλαμάτας να αναλάβει τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες και ενέργειες για την καθιέρωση της 2ας Φεβρουαρίου, εορτή της 
«Παναγίας Υπαπαντής» και της Ιεράς και Σεπτής Εικόνας, ως Πολιούχου της πόλης 
της Καλαμάτας και ως ημέρα αργίας για την πόλη της Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 20 Απριλίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


