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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  13/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 305/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Ιουλίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 13/30-06-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας ∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός 
Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης 
Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος 
∆ιονύσιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σούµπλης Μιχαήλ και 
5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Πηγών, Λαδά και 
Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος 
Καρβελίου  κ. Μαρινάκης Σαράντος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  



Συνεδρίαση : 13/2006                                 Πέµπτη 6 / 07 / 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 305/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Παρουσίαση της Α΄ Φάσης της µελέτης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Καλαµάτας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στους παρόντες µελετητές του έργου κ.κ. Καρανίκα, 
Αραµπατζή, Ντοκόπουλο και Ζέκκο οι οποίοι παρουσιάζουν την Α΄ φάση της µελέτης του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Καλαµάτας, ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους της οµάδας µελέτης, σας ευχαριστούµε που µας 
κάνατε την τιµή να έχετε την υποµονή να ακούσετε ορισµένα θέµατα που 

αφορούν την πρώτη φάση του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου. Επειδή η συζήτηση θα 
συνοδεύεται και µε µια προβολή παράλληλα µε διάφορα σχήµατα και εικόνες, θα ήθελα 
καταρχήν να ρωτήσω εάν όλοι βλέπετε – δεν είναι σπουδαίο το εάν βλέπετε εµένα ή όχι – αν 
βλέπετε τα διάφορα εποπτικά µέσα που έχουµε γιατί θα προσπαθήσουµε µια αρκετά µεγάλη σε 
χρόνο και σε όγκο µελέτη να την παρουσιάσουµε σε πολύ σύντοµο χρόνο. ∆εν έχει έρθει εδώ 
το σύνολο των µελετητών που µετέχουν και όσοι είµαστε εδώ θα σας συστηθούµε λίγο 
αργότερα.  
 
Το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο της Καλαµάτας αφορά όλο το ∆ήµο. Αυτή τη στιγµή στη χώρα 
εκτελείται ένα αρκετά εκτεταµένο σχέδιο και πρόγραµµα παρόµοιων χωροταξικών σχεδίων τα 
οποία εκπονούνται από διάφορους ∆ήµους. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι εδώ και 7 
χρόνια, 8 νοµίζω ότι φτάνουµε, για πρώτη φορά ισχύει στην χώρα ένας νόµος περί εθνικού 
χωροταξικού σχεδιασµού και ότι συµβαίνει την 7ετία αυτή που τρέχουµε και συνεχίζεται, 
αφορά την πρώτη ίσως εφαρµογή ενός συνολικού χωροταξικού. . .(αλλαγή ταινίας) . . . µε όλα 
τα προβλήµατα βέβαια που έχει η Ελληνική πολιτεία και η διοίκηση όπως ξέρετε πολύ καλά, 
ιδιαίτερα στο χώρο της χωροταξίας και της πολεοδοµίας.  
 
Για να εντοπίσουµε τα πράγµατα στη µελέτη, η µελέτη αποτελείται από φάσεις, εκτελείται από 
µια σύµβαση η οποία είναι σύµβαση µεταξύ µελετητών και ∆ήµου, δηλαδή για πρώτη φορά 
ίσως ο ∆ήµος εκτελεί µια σύµβαση χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού χωρίς να 
έρχεται απότοµα µια µελέτη από πάνω, από άλλα όργανα είτε από την κεντρική διοίκηση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, είτε από την Περιφέρεια, ή τη Νοµαρχία. Το δεύτερο ευτυχές γεγονός για το ∆ήµο 
είναι ότι αυτή η σύµβαση δεν εκτελείται µε χρήµατα της ∆ηµοτικής αρχής αλλά 
χρηµατοδοτείται από το κεντρικό πρόγραµµα του 3ου ΚΠΣ του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Βέβαια αυτό δίνει τη 
δυνατότητα στο ∆ήµο να παρακολουθεί τη µελέτη από την αρχή ως το τέλος, πλην όµως όπως 
ξέρετε πολύ καλά, παραµένει να είναι γνωµοδοτική η άποψη του ∆ήµου γιατί αυτή η 
προσπάθεια έχει ως σκοπό τελικά την έκδοση ενός νοµοθετήµατος που υπογράφεται από τον 
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η σχέση του χωροταξικού σχεδιασµού µε 
τα τεκταινόµενα αυτή την περίοδο που είναι η κατάρτιση της 4ης προγραµµατικής περιόδου 
που είναι το 4ο ΚΠΣ ας το πούµε έτσι απλά, το οποίο καταρτίζεται αυτή την περίοδο και θα 
έρθει. Περί το Νοέµβριο θα αρχίσετε να αισθάνεστε τις πιέσεις γιατί πλέον θα φτάσουµε σε 
επίπεδο προγραµµάτων και έργων. . . Εκπονείται λοιπόν η µελέτη σ΄ αυτό το κλίµα, σ΄ αυτή 
την περίοδο όπου καταρτίζεται η εξέλιξη των χρηµατοδοτήσεων για το 2007. Η µελέτη η ίδια 
όµως έχει έναν ορίζοντα 15ετίας που σηµαίνει ότι έχει ένα πολύ ποιο µακροχρόνιο ορίζοντα και 
αυτό είναι πολύ σωστό γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, οι µεταβολές των πραγµάτων στο χώρο 
και ιδιαίτερα στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, στην πραγµατοποίηση των πραγµάτων που 
θέλουµε να φτιάξουµε για την πόλη και την ύπαιθρο παίρνει 10ετίες ολόκληρες. Οπότε έχουµε 
ένα βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό που οφείλουµε να παρακολουθούµε το τρέχον πρόγραµµα του 
Υπουργείου Οικονοµίας και έχουµε και έναν ποιο µακροχρόνιο ορίζοντα. 
 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 
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Λοιπόν, είπαµε για τη σύµβαση. Πρέπει να πούµε εδώ ότι συνεργαζόµαστε άριστα µε την 
τεχνική υπηρεσία. Ο ∆ήµος έχει µια τεχνική υπηρεσία και βέβαια συνεργαζόµαστε άριστα µε τη 
διεύθυνση και τον επιβλέποντα τον κ. Πατσαρίνο. Η επιτροπή παρακολούθησης της 
Περιφέρειας παρακολουθεί όσο µπορεί αυτή τη διαδικασία αλλά έχει πάρα πολλές µελέτες να 
επιβλέπει σε όλη την Περιφέρεια. Θα πρέπει να πηγαίνουµε πολύ ποιο γρήγορα. Το αντικείµενο 
της σύµβασης όπως ορίζεται από την ίδια τη σύµβαση και το πρόγραµµα είναι ο προσδιορισµός 
των κατευθύνσεων της χωρικής οργάνωσης του ∆ήµου - γενικόλογο αυτό κάπως -, ο 
προσδιορισµός περιοχών ειδικής προστασίας, ο προσδιορισµός περιοχών εγκατάστασης των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, ο προσδιορισµός κατευθύνσεων πολεοδοµικής οργάνωσης των 
θεσµοθετηµένων και προς πολεοδόµηση οικιστικών αποδοχέων και ο καθορισµός µεγεθών 
οικιστικής ανάπτυξης Α και Β κατοικίας. 
Με λίγα λόγια ενώ µέχρι σήµερα, για να το πούµε µε απλά λόγια, στο χώρο του ∆ήµου ο 
∆ήµος δεχόταν διάφορες ρυθµίσεις, πότε κάποιες οριοθετήσεις, πότε κάποια ζώνη οικιστικού 
ελέγχου, φυσικά έχει το υφιστάµενο ΓΠΣ, άλλοτε έχει κάποιες επεκτάσεις εδώ και εκεί ή 
µελέτες από δω και από κει. Αυτό το χωροταξικό σχέδιο του ∆ήµου έχει τη φιλοδοξία να 
συγκεντρώσει τα δεδοµένα που υπάρχουν και υφίστανται και να τα συνδέσει και να 
νοικοκυρέψει την κατάσταση για µια 20ετία και έτσι νοµίζω ότι θα έχει ένα αποτέλεσµα το 
οποίο θα καθορίσει πάρα πολλά πράγµατα έστω και αν αυτά σας φανούν πως είναι γενικόλογα. 
Αυτοί που έχουν αναλάβει τη σύµβαση είναι ο υποφαινόµενος που εκπροσωπεί µια εταιρεία 
µελετών, η σύµπραξη είναι από την εταιρεία αυτή µελετών η κα Χρυσάνθη Αραπατζή – Καρρά, 
πολεοδόµος χωροτάκτης και υπεύθυνη όπως ξέρετε της µελέτης της Περιφέρειας που έγινε και 
χωροταξικό σχέδιο της Περιφέρειας που ισχύει εδώ και 3 χρόνια ως ΦΕΚ και φυσικά ο 
∆ηµήτρης ο Ντοκόπουλος που ασχολείται εδώ κοντά σας τόσα χρόνια µε πολλά προβλήµατα 
της πόλης. Η οµάδα µελέτης, δεν θα πούµε τώρα, φαίνεται εδώ αλφαβητικά, αποτελείται από 
επιστήµονες ειδικούς µεγάλης εµπειρίας µέχρι νέα παιδιά πρόσφατους απόφοιτους που είναι 
µέλη του γραφείου, σπουδαστές και αποφοίτους πανεπιστηµίων όπως το πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας. Παρόντες εδώ και τώρα θα τους συστήσουµε λιγάκι, είναι η κα Αραµπατζή, ο 
∆ηµήτρης ο Ντοκόπουλος - νοµίζω τον γνωρίζετε όλοι – ο Κωνσταντίνος Ζέκκος, 
συγκοινωνιολόγος, η κα Φανή Μπαζού, µέλος της οµάδας µελέτης και πρώην στέλεχος του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η Έφη η Χριστοπούλου της εταιρείας ΠΛΑΣ και ο Μιχάλης ο Αντωνόπουλος, 
γεωλόγος. 
 
Τώρα, πρέπει να προσέξετε λιγάκι αυτή την εικόνα των σταδίων της µελέτης γιατί θα ρωτάτε 
και θα τα ξανασυζητήσουµε. Η µελέτη αποτελείται από 3 στάδια. Σήµερα σας παρουσιάζουµε 
συνοπτικά το πρώτο στάδιο που είναι η διάγνωση των προβληµάτων, ανάλυση, συγκέντρωση 
των στοιχείων και µια αξιολόγηση των δεδοµένων και παρουσίαση κάποιων προοπτικών και 
εναλλακτικών σεναρίων. ∆ηλαδή σήµερα δεν πρόκειται σ΄ αυτή την πρώτη παρουσίαση και θα 
ακολουθήσουν και άλλες, να δείτε εδώ το σχέδιο, την τελική πρόταση ή ακόµα και µια προ 
τελική πρόταση επί της οποίας θα µπορούσαµε να µιλήσουµε µε συγκεκριµένα αυτά που πάντα 
θέλετε βέβαια να ξέρετε, τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί, τι όρους δοµήσεως θα έχουµε εδώ 
και διάφορα ποσοτικά στοιχεία και χαρτογραφικά στοιχεία. Όµως στη δεύτερη φάση, δηλαδή 
στο επόµενο στάδιο, που την λέµε Β1, θα συγκροτηθεί το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο είναι ένα 
πολύ σοβαρό κείµενο το οποίο θα σας απασχολήσει και εσάς, θα διανεµηθεί κατά το νόµο και 
αρµοδίως σε µια σειρά από φορείς που µπορεί να είναι πάνω από 12, άλλες Περιφέρειες το 
διανέµουν σε 17, σ΄ όλους αυτούς τους φορείς που εµπλέκονται στην οργάνωση και στο 
σχεδιασµό του χώρου. Και ποιοι δεν είναι αυτοί τέλος πάντων. Οι φορείς απαντάνε τη γνώµη 
τους για όλα αυτά, στο τέλος συντάσσει τη γνώµη του και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάνω σε 
όλα αυτά ως φορέας πλέον και όχι ως εργοδότης µιας σύµβαση, έχει αυτό το διπλό ρόλο, τότε 
παίρνει τον πολιτικό ρόλο και αυτό προωθείται στη δεύτερη φάση µε τις διορθώσεις που 
πρέπει να γίνουν, τους συµβιβασµούς, τις απόψεις των άλλων φορέων. Και ποιοι είναι αυτοί; 
Είναι η αρχαιολογία. . . Οι γνωστοί σηµαντικοί  φορείς που πάντα φέρνουν τα εµπόδια. Έτσι; 
Και αυτό προωθείται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και γίνεται η θεσµοθέτησή του 
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ως ΦΕΚ. Σ΄ αυτή τη διαδικασία εδώ θα παρακάµψοµε αυτό γιατί σας τα είπα λίγο - πολύ, τις 
δύο παράλληλες διαδικασίες δηλαδή, του προγραµµατισµού από τη µια µεριά του 4ου ΚΠΣ που 
έχει αρχίσει ήδη κάπως να περπατάει µε το ΘΗΣΕΑ, από την άλλη µεριά του χωροταξικού 
σχεδιασµού. Ο χωροταξικός σχεδιασµός όµως δεν γίνεται αυτή τη στιγµή µόνο στο επίπεδο 
του ∆ήµου, γίνεται και στο πολύ επάνω επίπεδο. Αυτή τη στιγµή συντάσσεται το εθνικό 
χωροταξικό της χώρας και ελπίζουµε ότι και αυτό θα θεσµοθετηθεί πολύ σύντοµα. Έχοµε ήδη 
το νοµοθετικό πλαίσιο του 2508 για την Πολεοδοµία το οποίο ασκείται, έχει αρχίσει να 
ενεργοποιείται µε αυτά τα σχέδια τα τοπικά και κάποτε θα έχει και ο ∆ήµος Καλαµάτας όπως 
και άλλοι ∆ήµοι, ένα τοπικό χωροταξικό σχέδιο όπως το λέµε. 
 
Προχωράµε. Αυτός είναι ο χάρτης που δείχνει µερικές από τις περιοχές που εκπονούνται αυτά 
τα σχέδια. Η Καλαµάτα είναι µια απ΄ αυτές και όλη η πλευρά της Μάνης και όλη η πλευρά και 
η Λακωνική Μάνη και όλη η πλευρά του Μεσσηνιακού κόλπου µέχρι την Κορώνη. Και οι 
Γαργαλιάνοι και η Κυπαρισσία. ∆ηλαδή ο νοµός καλύπτεται αρκετά καλά όπως και η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου καλύπτεται αρκετά καλά.  
 
Παρακάτω, βλέπετε εδώ τις Περιφέρειες που έχουν τέτοια σχέδια, φιλοδοξούν να έχουν τέτοια 
σχέδια και έχουν χρηµατοδοτηθεί, είναι η Πελοπόννησος και η Ήπειρος οι ποιο σηµαντικές 
µετά από την κεντρική Μακεδονία.  
 
Παρακάτω, το περιφερειακό σχέδιο που θέτει ορισµένους κανόνες για το πώς θα κινηθούµε και 
θα τα περάσουµε αυτά γρήγορα γιατί είναι γενικόλογα. Ορίζοντας των 15 ετών, η προώθηση 
της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης που θα την δούµε κάποτε να γίνεται ή να µη γίνεται. 
∆ιάφορες στρατηγικές επιλογές όπως τις λέµε. Τελικά είναι πολιτικού τύπου κείµενα τα οποία 
πρέπει εµείς µε το χωροταξικό σχέδιο πρώτα να τα εξειδικεύσουµε στην πραγµατικότητα του 
Νοµού και του ∆ήµου και µε την υποχρέωση να τεκµηριώνουµε ότι ακολουθούµε τη 
γενικότερη πολιτική που ασκείται από τα πάνω επίπεδα. 
 
Παρακάτω είναι τέτοια σχέδια, τα έχετε δει σε άλλες παρουσιάσεις όταν συζητήθηκε το. . . και 
υπάρχουν και γνώµες για το πόσο γενικά είναι, άλλες γνώµες για το πόσο περιοριστικά µπορεί 
να είναι. Η αλήθεια είναι κάπου στη µέση. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουµε είναι ότι όλο αυτό 
κάπου έχει τη ρίζα του σε κάποιες βασικές αρχές οι οποίες έχουν εµποτίσει τώρα και το 4ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο και αρχίζει η χωροταξία και ο προγραµµατισµός να ανταποκρίνονται σε κάτι 
που λέγεται χωρική ανάπτυξη. Και είναι όλα αυτά που ακούτε για την αειφορεία και 
συνοδεύονται και από µια αντίληψη για την ανάπτυξη του αστικού δικτύου δηλαδή και των 
πόλεων ως ένα σύστηµα πολυκεντρικό, δυναµικό, που από τις οποίες µέσα θα αναπτυχθούν οι 
οικονοµικές δραστηριότητες µε µια ενεργή σύγκριση µε ότι γίνεται στην ύπαιθρο. 
 
Παρακάτω, η Καλαµάτα και. . . Σηµαντικό είναι να δούµε ότι και η κατάσταση του χώρου έχει 
µεγάλη σχέση µε τα διάφορα, µε τη γεωµορφολογία η οποία δεν αλλάζει βέβαια και τις 
περιοχές αστικοποίησης. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι πιέσεις είναι κυρίως στα παράλια, η 
εγκατάλειψη του ορεινού χώρου και έτσι αυτές τις ενότητες τις ξανακοιτάµε και σε τοπικό και 
σε γενικό επίπεδο. Τώρα, το αστικό κέντρο της Καλαµάτας όπως ξέρετε κυριαρχεί στην νότια 
Πελοπόννησο, δεν υπάρχει αµφιβολία γι΄ αυτό και ας είναι πρωτεύουσα η Τρίπολη, εξυπηρετεί 
µια ευρύτατη περιοχή. Οι δραστηριότητες χωρίζονται στον πρωτογενή τοµέα. Υπάρχει µια 
σηµαντική αγροτική ενδοχώρα η οποία και εξυπηρετεί την πόλη αλλά και η πόλη εξυπηρετεί 
την ύπαιθρο. Στον δευτερογενή τοµέα ξέρετε ότι παρά τα προβλήµατα υπάρχουν ακόµα 
δυνατότητες, αλλά αυτή τη στιγµή η µεγάλη προοπτική είναι βέβαια στις υπηρεσίες και στον 
τριτογενή τοµέα και στην κυριαρχία του τουρισµού. 
 
Παρακάτω, αυτή είναι η εξέλιξη των πραγµάτων των αξόνων ανάπτυξης που ήδη ξέρετε ότι 
αναπτύσσονται, ο γνωστός διαγώνιος άξονας που θα φτάσει κάποτε ελπίζουµε και στην 
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Καλαµάτα ως συγκοινωνιακό έργο. Εδώ είναι µια εικόνα που παρουσιάζει το ανάγλυφο µε την 
κυριαρχία του ορεινού χώρου του Ταΰγετου, την µεγάλη πεδιάδα στην ενδοχώρα, η Καλαµάτα 
είναι στην άκρη αυτής της πεδιάδας. Παρακάτω η διοικητική οργάνωση. Εδώ τα διάφορα 
χρώµατα είναι οι επαρχίες οι οποίες διοικητικά δεν ισχύουν, όµως οι ενότητες των επαρχιών 
στη Μεσσηνία έχουν κάποιο χαρακτήρα ακόµα, η καθεµία έχει τη δικιά της λειτουργία και 
προσωπικότητα.  
 
Τώρα το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής. Ας µη µπούµε σ΄ αυτό γιατί νοµίζω ότι σας 
τάχουν πει και σε άλλες περιπτώσεις και να µπούµε στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία. 
 
 

 
Συνοπτικά θα µιλήσουµε γι΄ αυτά, υπάρχει µια µεγάλη ανάλυση που έχει γίνει 
για όλους τους τοµείς και για όλες τις παραµέτρους. Συνοπτικά µπορούµε να 

πούµε ότι έχουµε πληθυσµιακή κυριαρχία του αστικού κέντρου στο ∆ήµο που συγκεντρώνει το 
86% του πληθυσµού, έχει δηµογραφική δυναµική εξέλιξη στην τελευταία 20ετία, έχει αύξηση 
του πληθυσµού στα προαστιακά και τα παραλιακά δηµοτικά διαµερίσµατα, αντίστοιχα έχει 
µείωση στα ορεινά. Και η εκτίµηση που έχουµε κάνει µε κάποιο λογαριασµό των εποχικών, των 
νέων κατοικιών, των οικοδοµικών αδειών του µονίµου πληθυσµού για το 2006 ξεκινώντας από 
το 2001, φτάνει για το δηµοτικό διαµέρισµα στην τάξη των 68.000 µε αντίστοιχο µέγεθος για 
την Καλαµάτα 61.000 πληθυσµό. Αυτό είναι εκτίµηση, δεν είναι δεσµευτικό και δεν είµαστε σε 
θέση και σίγουρα να το εκτιµήσουµε ποιο σταθερά. Βέβαια έχει υπολογισθεί ότι ο εποχικός 
πληθυσµός του ∆ήµου είναι γύρω στους 12.000. Μεταξύ 10.500 µέχρι 14.000 λογαριάζουµε, 
δηλαδή στο µέσο όρο 12.000 ο εποχικός που περιλαµβάνει και τον παραθεριστικό. Αυτό είναι 
ένα διάγραµµα µε τις µεταβολές τις πληθυσµιακές στη 10ετία δηλαδή από το 1991 έως το 
2001 και στην 40ετία ξεκινώντας από το 1961 και βλέπουµε ότι όσο πλησιάζουµε στα χρώµατα 
και σκουραίνουµε όσον αφορά την δεκαετία, έχουµε αύξηση ή εν πάση περιπτώσει µικρότερη 
µείωση και αντίστοιχα στην 40ετία κατεβαίνοντας τα χρώµατα προς τα ποιο ανοιχτά, έχουµε 
λιγότερη µείωση και αύξηση στα ανοικτά µέρη. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και για τα 
παράκτια. Αυτό είναι ένα διάγραµµα για την εξέλιξη από το 1961 έως το 2001 του ∆ήµου και 
κάτω είναι για τα επιµέρους δηµοτικά διαµερίσµατα.  
 
Βλέποντας, στη συνέχεια έχουµε την ηλικιακή σύνθεση η οποία έχει αρχίσει να έχουµε 
µεγαλύτερο δείκτη γήρανσης του πληθυσµού γιατί µεγαλώνει η ηλικία των άνω των 65 και 
κάτω των 14 µε αντίστοιχες µειώσεις, λιγότερο βέβαια για το δηµοτικό διαµέρισµα της 
Καλαµάτας, περισσότερο για τον ευρύτερο ιδίως ορεινό χώρο. Έχουµε µια γήρανση του 
πληθυσµού µε την άνοδο των µεγάλων και µικρών ηλικιών και µείωση των παραγωγικών 
ηλικιών. 
 
Όσον αφορά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά ας µην το συζητήσουµε, έχουµε µετρήσει τα 
µεγέθη των νοικοκυριών, τις συνθήκες στέγασης, τους δείκτες, τα επίπεδα εκπαίδευσης, ας 
µην σταµατήσουµε σ΄ αυτό, ας προχωρήσουµε λιγάκι στο θέµα των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. Στην πραγµατικότητα η περιοχή έχει µια συγκέντρωση των οικονοµικών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων στο διαµέρισµα της Καλαµάτας και µικρής κλίµακας 
συγκέντρωση στα όµορα δηµοτικά διαµερίσµατα. Ο γενικός παραδοσιακός πρωτογενής τοµέας 
σχεδόν µονοκαλλιέργεια σε ένα προϊόν µε πολύ θετικές προοπτικές σε σχέση µε συνθήκες 
εκσυγχρονισµού και διεύρυνση της µεταποίησης και της εµπορίας του και βιολογική 
καλλιέργεια, την ελιά για την οποία µιλάµε όλοι. Η κτηνοτροφία έχει δυνατότητες σηµαντικής 
παραγωγικής δραστηριότητας, παραµένει όµως παραδοσιακή και εµφανίζει τάσεις µείωσης. Η 
µεταποιητική δραστηριότητα έχει τη γενική µείωση που έχει στο σύνολο του εθνικού χώρου, 
έχει πολύ µικρές και µικρές µονάδες και συγχρόνως έλλειψη σύγχρονων παραγωγικών και 
λειτουργικών επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η τουριστική δραστηριότητα που είναι ένα στοιχείο 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ:  
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µε το φυσικό περιβάλλον και που και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της Πελοποννήσου, της 
Μάνης και γενικότερα της Μεσσηνίας αλλά και το ειδικό περιβάλλον του ∆ήµου λόγω 
ελλείψεως υποδοµών είναι σχεδόν στάσιµη. Και η διαφοροποίηση όλων αυτών των 
δραστηριοτήτων σε σχέση µε τον ευρύτερο χώρο του ∆ήµου, ιδιαίτερα για τις 
αποµακρυσµένες και ορεινές περιοχές, στην πραγµατικότητα έχει να κάνει µε µια σχέση σχεδόν 
µόνο τριτογενούς τοµέα, δηλαδή διοικητικής κάλυψης και όχι παραγωγικών σχέσεων και 
διάχυσης της ανάπτυξης του αστικού κέντρου.  
 
Σε σχέση µε τον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα για τον τουρισµό έχουµε κάποια στοιχεία 
αφίξεων στο ∆ήµο σε σχέση και µε τις διανυκτερεύσεις. Έχει αρκετά ευρύτερη τουριστική 
περίοδο από την γενική κλασική τουριστική περίοδο και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να 
το εκµεταλλευτούµε και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε γιατί έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα 
για την τουριστική ανάπτυξη.  
 
Η ανεργία έχει αυξηθεί παρόλο που έχει αυξηθεί και ο οικονοµικός ενεργός πληθυσµός. Με την 
αύξηση του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού και τη µικρότερη αύξηση της εργασίας έχουµε 
στην πραγµατικότητα αύξηση της ανεργίας. Αυτό είναι ένα θέµα που µας έχει προκύψει 
παρόλο που θα µπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ειδικότερα στο δηµοτικό διαµέρισµα δεν θα 
είχαµε τέτοιο πρόβληµα.  
 
Τα προβλήµατα είναι σε σχέση µε τον κλήρο. . . Ας µην προχωρήσουµε σ΄ αυτό. Εν πάση 
περιπτώσει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα αυτή τη στιγµή σε σχέση και µε τη µείωση των 
διαφόρων παραγωγικών τοµέων είναι ως προς τον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα στον τοµέα 
του πολιτισµού που µπορεί να συνδυαστεί σε σχέση µε τον τουρισµό και µε άλλες 
δραστηριότητες, µπορεί να είναι ένας τόπος προορισµού επαγγελµατικού τουρισµού, 
επιστηµονικού τουρισµού, πολιτιστικού τουρισµού. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες πλέον σ΄ 
αυτή την εποχή για το πώς αναπτύσσεται τουριστικά και όχι µόνον για τον αέρα και τη 
θάλασσα και το µπάνιο. Επίσης έχουµε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον που και στην 
περιοχή της Καλαµάτας χαµηλά, δηλαδή στα χαµηλά αλλά ιδιαίτερα στα ψηλά κοντά στον 
Ταΰγετο, στις ορεινές ζώνες.  
 
Αυτή είναι η συµµετοχή των δηµοτικών διαµερισµάτων στην απασχόληση του ∆ήµου. 
Βλέπουµε το πορτοκαλί σκούρο είναι η Καλαµάτα και το ποιο κίτρινο ας πούµε είναι τα 
δηµοτικά διαµερίσµατα.  
 
Λοιπόν, αυτά τα µιλήσαµε τα διαρθρωτικά προβλήµατα. Τέλειωσε το κοµµάτι το οικονοµικό και 
να πάµε στο πολιτιστικό περιβάλλον. 
 
Τώρα γι΄ αυτό είχαµε πολλά πράγµατα να πούµε αλλά δεν νοµίζω ότι είναι κατάλληλο να 
επεκταθούµε, τα κοµµάτια τα ιστορικά τα οποία έχουν σχέση για το πώς η Καλαµάτα έφτασε 
εδώ που είναι, πως ξεκίνησε, τι είχαµε µε την Φραγκοκρατία, τη Ενετοκρατία κτλ τα περνάω 
γρήγορα, δεν θα ασχοληθούµε. Υπάρχει η Καλαµάτα στην εποχή του Όθωνα και αυτή είναι µια 
άποψη από το 1880 που φαίνεται το νησάκι, ο οικισµός ακριβώς κάτω από το κάστρο, η 
γέφυρα που περνάει απέναντι. Αυτή ήταν η Καλαµάτα. Αυτή είναι µία ξυλογραφία που έχει 
γίνει από τις διηγήσεις των περιηγητών, όµως αυτή ήταν η µορφή της. Και αυτές είναι οι 
εκβολές του Νέδοντα και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ψηλά η θάλασσα πλέον. Εκεί στο 
κάτω µέρος από το νησάκι ήταν που αναπτύχθηκε σιγά – σιγά το λιµάνι, η ντουάνα, η 
Ανάληψη, ο Νικηταράς, η ανάπτυξη της πόλης. 
Θα προχωρήσουµε στο πρώτο σχέδιο που έγινε για την Καλαµάτα. Αυτό ήταν το δεύτερο. 
Υπήρχε ένα πρώτο του 1860 που έγινε για την περιοχή του λιµανιού. Στην περιοχή του 
λιµανιού εκείνη την εποχή χτίσανε τα σπίτια τους οι προεστοί της πόλης και γι΄ αυτό ήταν οι 
πρώτοι οι οποίοι απέκτησαν και σχέδιο.  
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Πάµε στο επόµενο, είναι το σχέδιο του 1905 το οποίο ένωσε στην πραγµατικότητα το λιµάνι 
µε την παλιά πόλη δίνοντας όµως ένα υποδάµιο σύστηµα δηλαδή το δίκτυο αυτό των καθέτων 
δρόµων και µια µεγάλη έκταση ανάπτυξης. Για πάρα πολλά χρόνια και ακόµα ίσως και τώρα 
δεν έχει καλυφθεί ο χώρος που µας δίνει αυτό το σχέδιο της πόλης.  
 
Αυτό είναι η παλιά πόλη και τα σχέδια επέκτασης, δηλαδή είναι από το πάνω κοµµάτι που είναι 
η παλιά πόλη της φραγκοκρατίας, στη συνέχεια έχουµε µέχρι το 1920 τις δύο πράσινες ζώνες 
κάτω και επάνω, η επέκταση, και στη συνέχεια η επέκταση του σχεδίου του 1905, το γκρίζο.  
 
Εδώ είναι µια φωτογραφία από µετά τους σεισµούς, πως έγινε η ανακατασκευή και η 
συντήρηση των Αγίων Αποστόλων. Εδώ είναι µερικές εικόνες από την Καλαµάτα, από διάφορα. 
 
Να πάµε στα αρχαιολογικά και στα διατηρητέα. Έχουν καταγραφεί στην περιοχή 293 
αντικείµενα προστασίας διαφόρων εποχών. Αυτά είναι 3 αρχαιολογικοί χώροι, 4 σπήλαια, 75 
βυζαντινά και µεταβυζαντινά και 212 νεώτερα. Η πλειοψηφία των µνηµείων είναι συνήθως 
στην Καλαµάτα. Τα αρχαιολογικά βρίσκονται εκτός Καλαµάτας, είναι τα µυκηναϊκά που 
βρίσκονται στα Ακοβίτικα, εδώ είναι ένας χάρτης που είναι οι κατηγορίες µνηµείων ανά εποχή 
και δηµοτικό διαµέρισµα και είναι όπως βλέπετε τα χρώµατα αυτά τα βυζαντινά και 
µεταβυζαντινά που είναι στην περιοχή του κάστρου τα οποία κήρυξε το Υπουργείο Πολιτισµού 
διατηρητέα και στη συνέχεια κηρύχθηκε κι αυτή η ζώνη από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε για 
προστασία του παραδοσιακού οικισµού. Αυτή είναι η έκταση που είχε η πόλη το 1836 και έχει 
σχέση µε την ζώνη προστασίας των βυζαντινών και µεταβυζαντινών και το κοµµάτι το µοβ 
είναι το χαρακτηρισµένο. Αυτή είναι µια τελευταία δουλειά που είχε γίνει για την ανάπλαση της 
περιοχής του παραδοσιακού οικισµού σε τρεις φάσεις. Ένα κοµµάτι µεγάλο αυτής της 
ανάπλασης έχει υλοποιηθεί. Αυτός είναι ο αρχαιολογικός χώρος στα Ακοβίτικα που ήταν το 
πρωτοελλαδικό µέγαρο και αυτά είναι µικρά νεότερα όχι µεγάλης σηµασίας αλλά πολύ µεγάλης 
σηµασίας γιατί αφορούν τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου, τα επάνω είναι στη Βέργα, 
δεξιά είναι στην Σπερχογεία. Αυτό είναι ένας νερόµυλος στην περιοχή της Αλαγονίας, το ίδιο 
είναι κι αυτό. Αυτά είναι παραδοσιακά στοιχεία τα οποία είναι αντικείµενα προστασίας και 
ανάδειξης. 
 
Τώρα η κατάσταση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέµατος . . .(αλλαγή ταινίας). . .  που 
είχε γίνει, που έκανε αυτοψία και καταγραφή και τα γενικά συµπεράσµατα είναι ότι για τα 
βυζαντινά και τα µεταβυζαντινά απαιτείται να γίνει συντήρηση και για τα νεώτερα συντήρηση, 
αποκατάσταση και ανακατασκευή του 25% τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Αυτό 
είναι ένα κτήριο υπό ανακαίνιση, το δείχνουµε έτσι σαν παράδειγµα, υπάρχουν πάρα πολλά και 
αυτό είναι ένα κτήριο ήδη ανακαινισµένο. 
 
Θα πω δυο λόγια για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο δεν θα το αναπτύξω όλο γιατί 
περιλαµβάνεται στην τελική παρουσίαση της εκτίµησης του χωροταξικού επιπέδου που θα 
κάνει ο κύριος Καρανίκας, οπότε θα λεχθεί εκεί. Έχουµε ένα σηµαντικό ανάγλυφο στην 
περιοχή, έχουµε διακριτές ζώνες στην πεδινή, την ηµιορεινή και την ορεινή, έχουµε 
συγκεκριµένες λεκάνες απορροής, σχεδόν η περιοχή µας είναι µια ολοκληρωµένη λεκάνη 
απορροής, έχουµε την υδρολογική λεκάνη του Νέδοντα, έχουµε ένα πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, 
βλάστηση και οικοσυστήµατα σηµαντικά, έχουµε τον ορεινό χώρο µε τα φαράγγια, τους 
χειµάρρους και της χαραδρώσεις, έχουµε επίσης και µια περιοχή προστατευόµενη που ανήκει 
στον κατάλογο NATURA. Σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα του 
ορεινού χώρου είναι ο πρωτογενής τοµέας σε συνδυασµό µε τριτογενείς δραστηριότητες που 
σηµαίνουν διοικητική υποστήριξη και παρουσία. Εκείνα που χρειαζόµαστε είναι διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, αποκατάσταση, ανάδειξη και ορθολογική εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου 
µας µε αειφορική διαχείριση. Κι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο αυτών των µελετών οι οποίες 
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προβλέπουν τη βιώσιµη ανάπτυξη του χώρου, του περιβάλλοντος και όλων των στοιχείων που 
τον απαρτίζουν. Σκεφτόµαστε ότι ένα σχέδιο ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού που 
είναι µέσα και στα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ενσωµάτωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας θα µπορούσε να αναδείξει και να ξαναζωντανέψει µε προσπάθεια 
µεγάλη, δεν είναι απλό, τους οικισµούς της ορεινής ζώνης. Χρειάζονται οι περιοχές αυτές 
ενίσχυση της απασχόλησης διαχείρισης και προστασίας, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για 
οικοτουριστικές, αγροτουριστικές δραστηριότητες, χρειάζονται προετοιµασία ατόµων που θα 
µπορέσουν να παρακολουθήσουν τα περιβαλλοντικά στοιχεία και τις παραµέτρους και τη 
φύλαξη των περιοχών αυτών. Επίσης χρειάζεται κατάλληλη υποδοµή, αποκατάσταση των 
αναβαθµών και αποκατάσταση των µονοπατιών. Οι αναβαθµοί θα µπορούσαν να 
αποκατασταθούν και να χρησιµοποιηθούν, να φυτευτούν µε ελιές µε την έννοια ότι και το 
αγροτικό τοπίο το οποίο είναι χαρακτηριστικό της περιοχής να εξακολουθήσει και να δώσει την 
σηµασία του στην ανάδειξη της περιοχής και τα εδάφη να µπορέσουµε να συγκρατήσουµε. 
Ένα βασικό στοιχείο µε όλα αυτά είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η σωστή γιατί αυτή 
τη στιγµή έχουµε ανεξέλεγκτη συλλογή των αρωµατικών φυτών από τον Ταΰγετο που είναι το 
τσάι, η µέντα, η ρίγανη. Είναι βασικά στοιχεία αυτά τα οποία είναι στοιχεία – προϊόντα 
προέλευσης, ονοµασίας προέλευσης.  
 
Ένα άλλο θέµα θα µπορούσε να είναι, να συζητήσουµε για τα θέµατα της ρύπανσης. 
Χρειάζεται προστασία των υδάτινων αποδεκτών, της ανακύκλωσης, των λυµάτων, της 
λυµατολάσπης, των περιβαλλοντικών υποδοµών, της αποχέτευσης, της προστασίας των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων, την ρύπανση από τις καλλιέργειες, τα φυτοφάρµακα, τα 
λιπάσµατα, την υπεράντληση, την υδρολίπανση, την υφαλµύρωση. Γι΄ αυτά χρειάζεται 
ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση των πολιτών, των καλλιεργητών, των 
κτηνοτρόφων, των επισκεπτών. Θα µπορούσα να σταµατήσω εδώ. 
 
 

 
Κοιτάξτε, θα αφήσουµε την κανονική ροή της συζήτησης και θα φτάσουµε λίγο 
στο τέλος. Θα µιλήσουµε λίγο για το που καταλήγουµε. Καταλήγουµε στη 

διατύπωση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Η µελέτη τα λέει αυτά «σενάρια» και τα λέει 
«σενάρια» διότι πραγµατικά δεν πρόκειται για την κατασκευή κάποιων εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων αλλά για διάφορες αντιλήψεις συγκροτηµένες για το που πάει ο τόπος, που πάει ο 
∆ήµος. Στα σενάρια αυτά συντίθενται διάφορες κατηγορίες προβληµατισµού. Αυτές είναι: 

- Η οικονοµία. Όπως είδατε, κάποια αναπτυξιακά µεγέθη. 
- Το περιβάλλον.  
- Η κατάσταση των οικισµών. 
- Οι επενδύσεις.  

∆ηλαδή οικονοµικά στοιχεία και στοιχεία του χώρου. Όπως ακούσατε οι εναλλακτικές 
υποθέσεις για τον πληθυσµό, για την απασχόληση, για τις δηµόσιες επενδύσεις και τι µπορεί να 
κάνει ο χωροταξικός σχεδιασµός αντιµετωπίζοντας τη σύνθεση αυτών των πραγµάτων.  
 
Άµα το σκεφτείτε και λιγάκι σε όρους χρήσεων γης και όρους δοµήσεων και περιορισµών ή 
κινήτρων που δίδονται για την ανάπτυξη του αστικού ή του χώρου της υπαίθρου ή του 
αγροτικού χώρου, υπάρχουν ουσιαστικά διάφορες εναλλακτικές, θεωρητικά τουλάχιστον, 
υποθέσεις. Η µια είναι να αφήσουµε τα πράγµατα να πηγαίνουν όπως πάνε. Εµείς αυτό 
επιστηµονικά το λέµε το σενάριο των τάσεων. ∆ηλαδή οι τάσεις που ισχύουν λίγο – πολύ, 
όπως ακούσαµε και πριν στη συζήτηση για τα ΤΕΙ, δεν θα κλείσουν τα ΤΕΙ ή θα είναι λίγο 
λιγότεροι οι φοιτητές, λίγο καλλίτερη η παιδεία σε ορισµένα τµήµατα, λίγο χειρότερη αλλού. 
∆ηλαδή µια διαχείριση µιας κατάστασης όσο αυτό µπορεί να ισχύει. Το σενάριο των τάσεων 
πάντοτε θεωρείται και από τους οικονοµολόγους και αναπτυξιακά, ένα σενάριο που τελικά 
οδηγεί σε ένα µαράζωµα.  

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 
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Από την άλλη µεριά υπάρχει ο προβληµατισµός για την προστασία. ∆ηλαδή έχετε ακούσει για 
τις περιβαλλοντικές ζώνες. Λοιπόν. υπάρχει όλος ο προβληµατισµός πόσο πρέπει να 
προστατεύουµε το χώρο.  
 
Ας αρχίσουµε από το περιβάλλον. Πόσο αυστηροί θα είναι οι όροι στην περιοχή του Ταΰγετου 
και σε ποιες ζώνες; Και ποιες θα είναι οι απαγορεύσεις και τι θα είναι το επιτρεπόµενο; Θα είναι 
αυστηρό, θα είναι κάτι ενδιάµεσο; Το ίδιο ισχύει όπως ξέρετε και για τις πόλεις. Θα αφήσουµε 
τις χρήσεις ανεξέλεγκτες; Θα τις ελέγξουµε µέχρι ένα βαθµό, ή θα είµαστε πάρα πολύ 
αυστηροί και περιοριστικοί; Το ίδιο µπαίνει και µε την πλευρά του πολιτιστικού περιβάλλοντος 
και κυρίως των αρχαιολογικών χώρων, ποιες είναι οι συνθήκες, πόσο θα αντιµετωπίσουµε την 
προστασία, έχετε ακούσει για τον όρο απόλυτη προστασία.  
 
Γενικά η κατεύθυνση που τελικά προτείνει και επιλέγει η µελέτη είναι αυτό που λέµε το 
«ρεαλιστικό σενάριο», είναι το ποιο δύσκολο να προσδιορισθεί γιατί είναι πολύ εύκολο να 
απαγορεύοµε πράγµατα αλλά αυτό έχει ως συνέπεια επειδή δεν τηρούνται τα αποτελέσµατα 
της απαγόρευσης, να είναι µόνο στο γράµµα των εγγράφων και στο χώρο να 
πραγµατοποιούνται και αυθαιρεσίες και να µην έχει καµία σχέση αυτό που γίνεται στην 
πραγµατικότητα µε την απαγόρευση που ισχύει στα βιβλία. Οπότε έχει επινοηθεί ο όρος 
«λειτουργική προστασία» που εµπεριέχει µια σειρά από πράγµατα, δηλαδή προστατεύω τον 
αρχαιολογικό χώρο εάν τον επιµελούµαι. ∆εν πειράζει εάν εκεί µε κάποιους όρους προσθέσω 
κάτι που αφορά τον τουρισµό, γιατί η απόλυτη προστασία καµιά φορά συνδέεται και µε την 
απόλυτη εγκατάλειψη έστω και αν έχουµε έναν φύλακα. Με αυτά τα παραδείγµατα θέλω να 
σας πω απλά ότι το τελικά συνδεθηµένο σενάριο που θα δείτε περισσότερο καλά στη δεύτερη 
φάση συνδυάζει κάποια άποψη επάνω σ΄ αυτά τα θέµατα. Εµπνέεται από την ιστορία του ποιο 
θα είναι το αναπτυξιακό πρότυπο της περιοχής, του ∆ήµου σ΄ αυτή την περίπτωση αλλά ο 
∆ήµος που έχουµε εδώ δεν σταµατάει στα όριά του. Ο πλούτος του ∆ήµου όπως θα δούµε και 
από µια χωροταξική θεώρηση αφορά ουσιαστικά το επίπεδο του Νοµού και της µισής 
τουλάχιστον Περιφέρειας στην οποία δεσπόζει.  
 
Λοιπόν έχουµε τα αναπτυξιακά µεγέθη τα οποία µας δίνουν και οικονοµική ανάπτυξη και όµως 
δηµιουργούν συνθήκες οι οποίες µπορεί να βλάψουν το περιβάλλον εάν δεν προσέξουµε πως 
κινούνται και που γίνονται τα πράγµατα. Λοιπόν αυτό το παιχνίδι µεταξύ προστασίας, όρων, 
περιορισµών χρήσεων αλλά και αναπτυξιακής λογικής είναι αυτό η καρδιά και ο κύριος 
προβληµατισµός της µελέτης. 
 
Τώρα για να µιλήσουµε λίγο χωροταξικά, εδώ έχουµε όπως είδατε και στην αρχή ένα αστικό 
κέντρο που παρά τη σπουδαιότητα της Τρίπολης, θεωρούµε ότι στη νότια Πελοπόννησο έχει 
τα περισσότερα προσόντα για να το δούµε να εξελίσσεται σε ένα σηµαντικό αστικό κέντρο και 
σηµαντικό δεν σηµαίνει πάντα µεγάλο. ∆ηλαδή δεν είναι ανάγκη να γίνει της τάξης των 
150.000 για να είναι σηµαντικό. Θα λέγαµε ότι εάν δεν ήταν αυτό το φοβερό φράγµα του 
Ταΰγετου θα είχαµε εδώ ένα δίπολο Σπάρτη – Καλαµάτα ίδιο µε το Λάρισα – Βόλο, αλλά εκεί 
είναι πεδιάδα και εδώ είναι βουνό. Και εδώ ερχόµαστε στη σηµασία του ανάγλυφου και της 
λεκάνης απορροής στην οποία ανήκει ο ∆ήµος. Και πριν απ΄ αυτό βλέπετε εδώ µια απλή 
απεικόνιση της διασύνδεσης Καλαµάτας µε τα δευτερεύοντα κέντρα του Νοµού τα οποία έχουν 
γίνει µε κάποια επιλογή. Έχει αυτό το ρόλο µέσα στο Νοµό. Αλλά µε αυτές τις περίεργες 
καµπύλες που βλέπετε ουσιαστικά η Καλαµάτα λειτουργεί ηµερήσια µέσα σ΄ όλη αυτή τη 
ζώνη. Και ηµερήσια εννοούµε ότι µπορώ να κατοικώ και πολύ άνετα να εργάζοµαι. Είτε να 
κατοικώ στην ύπαιθρο χώρα και να εργάζοµαι στην Καλαµάτα είτε να είµαι στην Καλαµάτα και 
να πηγαίνω σπίτι µου και το προάστιό µου να είναι ακόµα και µέχρι όπου θέλετε. Εµείς αυτές 
τις καµπύλες αναγνωρίζουµε. Κάπου εκεί µετά το Πεταλίδι, µετά τη Λογγά τα πράγµατα 
γίνονται λίγο ποιο δύσκολα για ηµερήσια, δεν ξέρουµε τι θα γίνει µε µελλοντικά δίκτυα.  
 



Συνεδρίαση : 13/2006                                 Πέµπτη 6 / 07 / 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 305/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  10 

Ιστορικά βλέπετε εδώ µια κατάταξη η οποία µας βοηθάει να καταλάβουµε το χώρο λίγο πριν 
από πάρα πολλά χρόνια. Μας ενδιέφερε πολύ να δούµε αυτή την περιοχή που βλέπετε µε 
νούµερο 10, είναι η περιοχή της Καλαµάτας σε κάποια εποχή που βλέπετε πως διεισδύει αυτό 
που λέγανε οι Ενετοί Καλαµάτα µέσα στην πεδιάδα διοικητικά και λειτουργικά.  
 
Παρακάτω, αυτή είναι η λεκάνη που σας έλεγε η κα Αραπατζή. Είναι ένα σύστηµα απορροής 
που έχει κεντρικό κορµό το Νέδοντα ο οποίος έρχεται και περνάει µέσα από το αστικό κέντρο 
και βλέπετε την αυτονοµία που έχει η Καλαµάτα. Έχει µόνο µια µικρή έξοδο προς τη Μάνη, το 
στενό αυτό της Βέργας και έχει βέβαια τη µεγάλη πεδιάδα που εκτείνεται από τη Θουρία µέχρι 
το Μελιγαλά.  
 
Οι υψοµετρικές ζώνες που αναγνωρίζουµε, που θα δείτε σε όλους τους χάρτες είναι η 
παραλιακή ζώνη, τα πρώτα 500 µέτρα όπου εκεί ισχύουν οι µεγαλύτερες πιέσεις, τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα, οι µεγαλύτερες τιµές γης και η επιθυµία όλων να πάνε εκεί και να 
δραστηριοποιηθούν εκεί πέρα. Ο άµεσος κρίσιµος παραλιακός χώρος που τον έχετε ζήσει, 
άδειος από τη µεριά τη δυτική και πλήρης πλέον από την άλλη πλευρά. Ένας προβληµατισµός 
ο ορεινός χώρος. Τα χωριά που είναι µαζεµένα επάνω της Αλαγονίας, όλα µια ενότητα µε 
µεγάλη σαφήνεια αποκοµµένη υψοµετρικά. Υπάρχει ένα σκαλοπάτι που δεν υπάρχουν πολλοί 
οικισµοί. Για να φτάσουµε σε εκείνα έχουµε πάει σε ένα άλλο κόσµο. Παρακάτω οι κλήσεις του 
εδάφους, µας λένε κι αυτές διάφορα πράγµατα. Το κόκκινο είναι ο πεδινός χώρος, ο ισόπεδος 
και εκεί συγκεντρώνεται όλη η δραστηριότητα η σηµερινή του αστικού κέντρου, οπότε 
καταλαβαίνετε τι σηµαίνει το παλαιό ΓΠΣ και όλος ο πεδινός χώρος που έχουµε να τον 
ρυθµίσουµε κατά κάποιο τρόπο.  
 
Παρακάτω, το οικιστικό δίκτυο έχει διάφορες οµαδοποιήσεις που έχουν και ιστορικές ρίζες. 
Όλο αυτό το πυκνό συγκρότηµα χωριών και οικισµών που τώρα έχουν αρχίσει να ενοποιούνται 
µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο το παλιό, µε τις περιοχές πολεοδοµήσεων που τώρα γίνονται, 
στον άξονα που πηγαίνει προς τα επάνω, Ασπρόχωµα, Λαίικα, όλο αυτό το συγκρότηµα που 
έχει και ιστορικές ρίζες, είναι µια οµάδα οικισµών που τους λέµε ουσιαστικά προαστιακούς. 
Αυτοί πλέον είναι όχι µόνο τα προάστια αλλά οργανικά πλέον θέλουν να δεθούν µε την 
Καλαµάτα. Έχουµε ένα άλλο συγκρότηµα στο Αράκοβα – Ελαιοχώρι που είχαµε τη µεγάλη 
καταστροφή. Και αυτό το συγκρότηµα κάπως αποµονωµένο στο χώρο. Και βέβαια αυτό που 
σας είπα επάνω, το µεγάλο συγκρότηµα της Αλαγονίας η οποία ήταν και παλιά . . . Αυτά είναι 
τα παλιά διοικητικά όρια µε κάποια ερµηνεία του συνεργάτη µας του ιστορικού, τον ξέρετε 
καλά νοµίζω τον κ. Σαϊτα. Κοιτάξτε πως ήταν διαρθρωµένα τα δηµοτικά διαµερίσµατα 
παλαιότερα που στα ίχνη τους αυτά διαρθρώνονται τα σηµερινά.  
 
Η απογραφή χρήσεων γης που κάναµε µέσα και έξω από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο που 
ισχύει. Πήγαµε, γυρίσαµε και ενηµερώσαµε τους χάρτες που δεν υπάρχουν και φτιάξαµε αυτόν 
τον χάρτη χρήσεων γης συµβουλευόµενοι και άλλα στοιχεία του χώρου.  
 
Παρακάτω, εδώ αναδεικνύεται το πρόβληµα του Μπουρνιά. Ένας ιδιαίτερος χώρος µε παραλία, 
µε ενδοχώρα, µε τη εξάπλωση των βιοµηχανικών χρήσεων. Ενώ έχουµε µια βιοµηχανική 
περιοχή αυτή είναι άδεια και οι χρήσεις πηγαίνουν και καταλαµβάνουν κάτω διάσπαρτα την 
αγροτική περιοχή. Μια περιοχή η οποία δεν είναι και υγιής για το σκοπό για τον οποίο υπήρχε. 
Είναι ένα εγγειοβελτιωτικό έργο το οποίο έχει απαξιωθεί. Να, η ενετική ερµηνεία για το ποιο 
ήταν το περιθώριο «Καλαµάτα» το οποίο περιλαµβάνει και τη Θουρία και άρα µας λέει ότι η 
Καλαµάτα αρχίζει και διαµορφώνει έναν άξονα ο οποίος ακολουθεί σιγά – σιγά να φτάσει το 
Μελιγαλά. Θα µου πείτε όλο αυτό θα γίνει πόλη; Όχι, αλλά είναι ένας αναπτυξιακός άξονας.  
 
Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν µια εικόνα του χώρου που είναι χρήσιµη για µας για να 
µπορέσουµε να καταλάβουµε το σχεδιασµό που θα κάνουµε, πως θα συνταιριάξει µε τις 
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εξελίξεις που θέλουµε να δούµε και από το παρελθόν και από το µέλλον. Κοιτάξτε το δρόµο, 
αυτή τη διακεκοµµένη γραµµή, είναι το ιστορικό ίχνος του παλιού µεγάλου δρόµου που 
πήγαινε από µέσα από την εσωτερική Μεσσηνία, την πεδιάδα, και περνούσε από την Καλαµάτα 
και πήγαινε στη Μάνη που τότε ήταν µια µεγάλη πληθυσµιακή ενότητα που έφτανε τους 
30.000 – 35.000 κατοίκους ενώ η Καλαµάτα ήταν ένα χωριό. Να το νησάκι εκεί κάτω, αν 
θέλετε να δείτε την εικόνα που είδατε στην γκραβούρα, αυτό είναι περίπου το νησί, η έξοδος 
του Νέδοντα που σήµερα είναι ποιος ξέρει τι αν µπορέσουµε να το τοποθετήσουµε. Η παραλία 
του Μπουρνιά, τα συγκροτήµατα των χωριών και οι παλιές ονοµασίες των Ενετών, Αρτοµυρά, 
Σωτηριάνικα, δεν πειράζει, είναι έξω από το ∆ήµο αλλά αργότερα εµείς πρόκειται να 
προτείνουµε και διασυνδέσεις µε ότι γίνεται στους γύρω ∆ήµους, ιδιαίτερα στον χώρο της 
υπαίθρου.  
 
Παρακάτω ο δρόµος για την Σπάρτη. Αυτά µπορούµε να τα περάσουµε γρήγορα µια στιγµή.  
Με τα µοβ βλέπετε τα ιστορικά ίχνη, αργότερα βλέπετε τα διαµερίσµατα αυτά, Ασπρόχωµα, 
γράφαν παλιές ονοµασίες από τα ίδια χωριά, ο δρόµος ο παλιός για τον Μιστρά, τα χωριά του 
Μιστρά ήταν ενωµένα µ΄ αυτά τα χωριά. Η Καλαµάτα ήταν ένα χωριουδάκι εδώ µικρότερης 
σηµασίας απ’  αυτά τα συµπλέγµατα. Άλλα µονοπάτια εδώ που πηγαίνανε κατευθείαν από το 
Ελαιοχώρι στα Αλτοµυρά. Και σιγά – σιγά διαµορφώνονται, εδώ σας βάζουµε για να 
προσανατολιστείτε το σηµερινό ΓΠΣ στο ιστορικό πλαίσιο και τα νέα διαµερίσµατα που 
ισχύουν σήµερα που το ΄30 ήταν πολύ λιγότερα. Αυτά τις διασπάσεις εδώ στα διαµερίσµατα 
τα τοπικά, η Αλαγονία ήταν πάρα πολύ πιο µεγάλη στα διοικητικά της όρια, περίπου τη 
δεκαετία του ΄30 αν θυµάµαι καλά ή του ΄20. Και εδώ βλέπετε πως σχηµατίζονται οι 
καινούργιες εγκεκριµένες πολεοδοµήσεις που έχουµε και σχηµατίζεται αυτό το πράγµα εδώ 
που µοιάζει πάρα πολύ µε το ιστορικό πλαίσιο πάλι. Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει µε τα χωριά.  
 
Παρακάτω, είναι οι αποτυπώσεις µας για τις χρήσεις και τις αραιοκατοικήσεις έξω από το ΓΠΣ 
που ισχύει. Βλέπετε τη διαµόρφωση αυτού του άξονα και του παραλιακού και το άδειο εδώ. 
Και να και οι χρήσεις και η οικοδόµηση. Ο άξονας της Μεσσήνης, η νέα είσοδος εδώ αρχίζει και 
φαίνεται, κάτι λείπει εδώ πέρα. Αυτή είναι η περιοχή του αστικοποιηµένου χώρου της 
Καλαµάτας που φτάνει στα πρώτα πεδινά ας το πούµε και από εκεί αρχίζει ένας άλλος κόσµος. 
∆ηλαδή έχουµε να αντιµετωπίσουµε τη νέα αστικοποιηµένη περιοχή η οποία δεν είναι άλλη 
από αυτή που ξέρετε, εκεί που αρχίζουν οι µεγάλες χρήσεις, όλα τα προβλήµατα θα είναι εκεί 
και οι προβλέψεις µας όσο ποιο καλές και ευέλικτες είναι, τόσο ποιο επιτυχηµένες θα είναι οι 
ρυθµίσεις που θα κάνουµε.  
 
Τώρα, ποιες ρυθµίσεις θα κάνουµε για να έρθουµε πάλι στο δια ταύτα και στις απορίες. Οι 
ρυθµίσεις είναι οι εξής: Πρέπει να πούµε που, πόσες χρειάζονται νέες πολεοδοµήσεις και µ’ 
αυτό εννοούµε νέες πυκνοσυµπαγείς οικιστικές ενότητες. Το υπόλοιπο είναι η εκτός σχεδίου 
περιοχή, ο εξωαστικός χώρος. Μόνο που θέλουµε αντί να ισχύει η αλλοπρόσαλλη εκτός 
σχεδίου, ένα συνονθύλευµα διατάξεων που ακόµα και εµείς µετά από τόσα χρόνια ψαχνόµαστε 
για να το βρούµε, και εµείς και διάφοροι δικηγόροι, θέλουµε να τακτοποιήσουµε αυτό το χώρο 
µε µια νέα εκτός σχεδίου κατάσταση η οποία µοιάζει µε τις ζώνες οικιστικού ελέγχου που έχετε 
στην εµπειρία σας. Θυµάστε στην περιαστική ζώνη της Καλαµάτας; Ε, τώρα αυτή την 
περιαστική ζώνη είµαστε υποχρεωµένοι να την τεντώσουµε στα όρια του ∆ήµου.  
 
Οι οικισµοί του ορεινού χώρου. Πρέπει να τους περάσουµε γρήγορα, είναι οι οµάδες που σας 
είπα, τους µελετάµε σε επίπεδο πολεοδοµικού σχεδιασµού 1:5000 µε τον ορθοφωτοχάρτη. 
Εδώ είναι κάποια δείγµατα από τα τοπία και τα ενδιαφέροντα πράγµατα που υπάρχουν. 
Υπάρχει µια καταπληκτική ενότητα του φυσικού περιβάλλοντος µε τον οικισµό. Είναι οικισµοί 
οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετηµένοι µέσα σε ένα σύµπλεγµα ορεινής κατάστασης, µεταξύ 
δάσους και αγροτικού χώρου ο οποίος βέβαια βρίσκεται υπό εγκατάλειψη. Αν δεν ήταν και η 
ελιά θα είχαµε πολύ σηµαντικότερα προβλήµατα. Παρακάτω είναι εικόνες χωριών. Το καθένα 
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έχει τα χαρακτηριστικά του τοπίου, κανένα απ΄ αυτά δεν έχει σηµαντικές υποδοµές, η 
εγκατάλειψη είναι γνωστή σε όλους σας. Οι υπηρεσίες που βρίσκει εκεί κανείς είναι 
υποτυπώδεις µέχρι να µην υπάρχουν καθόλου. Και τα περισσότερα απ΄ αυτά διαθέτουν αυτό 
το προσόν που είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτή την περίοδο και ίσως και για µερικούς χώρους 
προσελκύει και κερδοσκοπικές καταστάσεις, το προσόν πλέον της θέας. ∆ηλαδή έχει αναδειχθεί 
το οικόπεδο µε θέα σε ένα έπαθλο πλέον.  
Τα µοναστήρια παραπέµπουν στο θρησκευτικό τουρισµό.  
 
Παρακάτω, εδώ είναι οι. . . (αλλαγή ταινίας). . .οι ορεινοί οικισµοί, τα είπαµε αυτά, ας τα 
ξεπεράσουµε. Για να καταλάβετε λιγάκι την αποτύπωση των χρήσεων που κάνουµε σε κάθε 
οικισµό. Βλέπετε εδώ, εδώ θα κάτσουµε λιγάκι, αυτό είναι καλό δείγµα όλων των στοιχείων 
που έχει ο χώρος. Είναι τα παλιά χωράφια τα οποία τώρα έχουν µετατραπεί σε ενδιαφέροντες 
πεζούλες αλλά µε κάτι που µοιάζει πλέον σε γκαζόν. Η ελιά. Άµα πάει κανείς κοντά δεν έχουµε 
κανέναν οικισµό ο οποίος να είναι πραγµατικά καταπληκτικός υπό την έννοια του να έχει 
αξιόλογα στοιχεία για να τον πούµε ότι θα τον κηρύξουµε παραδοσιακό, να τον κηρύξουµε ένα 
αρχαιολογικό παράδειγµα. Όµως υπάρχει οικοδοµική δραστηριότητα και συντήρηση απ΄ 
αυτούς που είναι ιδιοκτήτες ακόµα. ∆εν ξέρουµε εάν αυτό θα συνεχισθεί για µια γενιά, τα 
παιδιά των σηµερινών συνοµήλικό µου που έχουν εκεί σπίτια θα συνεχίσουν ή αυτά που είναι 
στην Αµερική; Είναι προβληµατισµοί.  
Τώρα, για να µπει η δραστηριότητα σ΄ αυτόν τον ορεινό χώρο έχουµε το ελάττωµα της 
προσπέλασης και έχουµε και τα προσόντα του τοπίου. Οι  δραστηριότητες που θα πάνε εκεί, 
τις λέµε συνήθως αγροτουρισµός, είναι ένας συνδυασµός από τουρισµό και αγροτικές ασχολίες 
αλλά κάποιων προϊόντων ειδικών και αυτών που λέµε ονοµασίας προελεύσεως. Βασικά η σχέση 
µε την Καλαµάτα είναι απαραίτητη για τα περιαστικά και προαστιακά. Για τα κοντινά χωριά δεν 
νοµίζω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα διασύνδεσης. Για τα ορεινά θέλει µία ποιο ισχυρή 
παρέµβαση. ∆ηλαδή τα χωριά της Αλαγονίας είναι µια περιοχή που πρέπει να συνδεθεί και µε 
την άλλη πλευρά, να πάρει και να αντλήσει από την πλευρά του Μιστρά και της Λακωνίας ώστε 
να γίνει ένα σύµπλεγµα κάπως ποιο δυναµικό.  
 
Τώρα στη χωροταξία ξέρετε ασχολούµεθα πολύ µε το σπορ που λέγεται να ανακαλύψουµε τις  
συγκρούσεις χρήσεων γης, τα προβλήµατα και τον προβληµατισµό για τον χώρο γενικά. Σας 
τόνισα και πριν ότι τα κυριότερα προβλήµατα είναι στα πεδινά. Επάνω έχουµε διάφορα 
προβλήµατα ανάπτυξης µικρού µεγέθους. ∆εν είναι µικρά τα προβλήµατα των χωριών, αλλά 
είναι µικρό το µέγεθος. Τα µεγάλα προβλήµατα είναι κάτω στον αστικό χώρο, πως θα 
διοργανώσουµε τις δραστηριότητες. Ο πλήρης έλεγχος των χρήσεων δεν είναι εφικτός ούτε µε 
τα εργαλεία που έχουµε, ούτε µε τις τάσεις που βλέπουµε για το πώς λειτουργεί η οικονοµία. 
Θα πρέπει να δεχτούµε ότι υπάρχει ζήτηση για µεγάλου µεγέθους εγκαταστάσεις έξω από τις 
πόλεις τριτογενούς τοµέα από αποθήκες µέχρι εµπορικά κέντρα. Πρέπει να ξέρουµε που 
επιτρέπουµε αυτές τις µεγάλες εγκαταστάσεις και που δεν τις επιτρέπουµε. Να πούµε ότι δεν 
τις δεχόµαστε εντελώς και να πούµε ότι εµείς τις απαγορεύουµε, αυτές θα έρθουν νοµίζουµε 
είτε το θέλουµε είτε δεν το θέλουµε.  
 
Συγκεκριµένα, προβληµατιζόµαστε πάρα πολύ σοβαρά για την περιοχή του Μπουρνιά και όλου 
του άξονα που πηγαίνει προς τη Μεσσήνη, όλο το νότιο αυτό τµήµα. Ποιος είναι ο προορισµός 
του; Θα πούµε απλά ότι εκεί πέρα έχει γίνει µια κίνηση που λέγεται «έχουµε τοποθετήσει 
εγκαταστάσεις πολύ χρήσιµες για την πόλη που λέγονται εγκαταστάσεις περιβάλλοντος». 
Ωραία λέξη αλλά δεν είναι ωραίες οι εγκαταστάσεις. ∆εν νοµίζουµε ότι ειδικά επειδή υπάρχουν 
αυτές οι εγκαταστάσεις, καταδικάζεται όλη αυτή η τεράστια έκταση. Υπάρχουν τρόποι 
ρύθµισης. 
∆εύτερον η παραλιακή ζώνη. Είναι µια ζώνη µεταβατική, θα συνεχίσει να έχει όποια αυτή 
γεωργική χρήση υπάρχει, πρέπει να προβλέψουµε να µη γίνει µια διάχυση η οποία πλέον δεν 
θα µας επιτρέπει να κάνουµε µια οργανωµένη πρόβλεψη. Όχι οργανωµένη δόµηση, 
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οργανωµένη πρόβλεψη γι΄ αυτή την περιοχή. Με όλα τα προβλήµατα που έχει, υπάρχουν 
προσόντα για να είναι περιοχή τουρισµού. Οι χρήσεις που τώρα υπάρχουν εκεί άλλοτε µας 
θυµίζουν χρήσεις αναψυχής, άλλοτε δεν µας το θυµίζουν. Πρέπει να γίνει κάποια οργάνωση. 
Τώρα µεταβατικά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει µια εγκατάσταση εκεί πέρα δεν έχει και πολύ 
σηµασία. Σηµασία έχει να προβλέψουµε το µέλλον. Το εσωτερικό της περιοχής το βλέπουµε 
σαν ένα απόθεµα, δεν χρειάζεται για οικιστική χρήση γιατί οι εκτιµήσεις λένε ότι η Καλαµάτα 
πλέον έχει σχεδιαστεί αρκετά, έχει αποκτήσει αρκετή θεσµοθετηµένη πολεοδοµηµένη γη και οι 
όποιες προτάσεις για επεκτάσεις θα γίνουν επειδή πρέπει να οργανωθεί κάποιος χώρος, δηλαδή 
από τα απόλυτα µεγέθη τα αλγεβρικά, δεν προκύπτει ότι θα πρέπει να κάνουµε τεράστιες 
επεκτάσεις.  
 
Τώρα, οι οριοθετηµένοι οικισµοί είναι κι αυτοί ένα πρόβληµα, οικισµοί όπως τα Λαίικα φαίνεται 
ότι θα πρέπει να οργανωθούν ίσως µε πολεοδόµηση. ∆ηλαδή οι διάχυτες αυτές καταστάσεις 
που υπάρχουν, είναι τώρα βιώσιµες, αλλά εάν κανείς φανταστεί την οικοδόµηση έτσι χωρίς 
οργάνωση, ενώ υπάρχουν πάλι εκεί στην ίδια περιοχή τοπία και χώροι οι οποίοι πρέπει να 
διατηρηθούν. Αλλά έχουµε και εγκαταστάσεις κοινωνικές και οικιστικές τις οποίες πρέπει να 
ρυθµίσουµε µε κάποιο τρόπο.  
 
Και το µεγάλο προσόν, το µεγάλο σηµαντικό πράγµα που λέγεται Νέδοντας, ξεκινάει από την 
Αλαγονία σε κατάσταση φυσικού χώρου και κατεβαίνει αλλάζοντας ρόλο και αλλάζοντας 
κατάσταση. Όταν φτάνει µέσα στον αστικό χώρο, κάτω - κάτω, έχει διαµορφωθεί ως πράσινο 
και πάρκο πόλεως. Ανάµεσα όµως στο πάρκο πόλεως και στο Νέδοντα το φυσικό περιβάλλον, 
υπάρχει µια κατάσταση η οποία πρέπει να διορθωθεί. ∆εν υπάρχει καµία ρύθµιση ούτε για τα 
αυθαίρετα πράγµατα που συµβαίνουν εκεί, ούτε και για τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου που θα 
µπορούσαν να βρουν κάπου αλλού θέση. ∆ιότι το φυσικό περιβάλλον πρέπει να έρθει και να 
ενωθεί µε το εσωτερικό αστικό περιβάλλον του ανοικτού χώρου της πόλης. Ο Νέδοντας είναι 
άξονας παρέµβασης. 
 
Παρακάτω, δεν νοµίζω ότι έχουµε εδώ τίποτε άλλο. Εδώ είναι µια όψη από την πάνω Βέργα 
την οποία εµείς ακόµα θεωρούµε ορεινό οικισµό, αποµακρυσµένο, και εδώ φαίνεται ένα 
κοµµάτι θάλασσας. Αυτά είναι η ενδιάµεση κατάσταση, είµαστε πλέον στην Καλαµάτα, είναι η 
νέα διαµορφούµενη εκτός σχεδίου κατάσταση, είναι καθαρά προαστιακός χώρος, δεν λέµε 
όµως ότι είναι και χώρος ο οποίος πρέπει να γίνει και εκεί οικισµός. Αυτό δεν θα πει, δεν θέλω 
να παρεξηγήσετε, γιατί έχει γίνει αυτή η συζήτηση πολλές φορές, να ξέρετε δύο πράγµατα, 
δεν νοείται µονοσήµαντος καθορισµός χρήσεων γης αλλά χρήσεις γης εναλλακτικές οι οποίες 
συµβαδίζουν η µια µε την άλλη ανά ζώνη και δεν υπάρχουν αδόµητες ζώνες πλην αυτών που 
ήδη γνωρίζετε, οι ζώνες προστασίας που είναι θέµατα Ταΰγετου, δασών και φαραγγιών.  
 
Τα σενάρια, νοµίζω κάναµε µια συζήτηση για τα σενάρια δεν χρειάζεται άλλο. 
Και πάλι αυτήν την εικόνα την είδαµε, είναι ο τρόπος που εµείς αντιλαµβανόµαστε την 
περιοχή, θα υπάρχουν στη δεύτερη φάση κάποιες ζώνες που τις είδαµε πάλι εδώ ποιο 
οργανωµένα, είναι περιοχές προστασίας, περιοχή προστασίας υψηλής παραγωγικότητας, αυτή 
διαπραγµατεύεται µε τις άλλες χρήσεις. Όπου έχουµε να βάλουµε µια χρήση ανώτερη 
αιτούµεθα την υποχώρηση της γης υψηλής παραγωγικότητας. Αυτός είναι ένας διάλογος που 
παίζεται µε την ΕΧΟΠ στη δεύτερη φάση. Οι περιοχές αγροτουρισµού δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά τα ορεινά χωριά και οι περιοχές τουρισµού - αναψυχής είναι ένας τρόπος οργάνωσης των 
παραλίων όχι απαραίτητα µε πολεοδοµήσεις. Και περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων τις 
έχουµε. Έχουµε µια άδεια βιοµηχανική περιοχή την οποία πρέπει να αποφασίσουµε τι θα την 
κάνουµε γιατί ούτε πρέπει να είναι άδεια ούτε πρέπει να φιλοξενεί τσιγγάνους. 
 
Παρακάτω, αυτό είναι µια περιοχή προστασίας. Νοµίζω ότι παραβιάζουµε ανοικτές θύρες όταν 
µιλάµε για το φαράγγι και το Νέδοντα, δάση.  
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Και στην περιοχή αγροτουρισµού όπου παλαιές γεωργικές εκτάσεις µπορεί να δεχτούν και 
µικρούς ξενώνες και ξενοδοχεία και παραθεριστική κατοικία αλλά όχι βέβαια παντού.  
 
Παρακάτω, η διατήρηση διαφόρων στοιχείων. Τα είδαµε αυτά. Και µια φειδώ. Η 
επαναχρησιµοποίηση κτηρίων τα οποία ήταν παλιά για µεγάλη γεωργική παραγωγή. Έχουµε 
ένα κέλυφος που κάλλιστα µετατρέπεται σε ένα πολιτιστικό κέντρο ή ένα µουσείο.  
Και η ζώνη τουρισµού – αναψυχής στα παράλια.  
 
Και τώρα να µιλήσουµε για την πόλη αυτή καθ΄ αυτή και τα προβλήµατά της.  
 
 

 
Στα πλαίσια της µελέτης πέρα από τη χωροταξική θεώρηση του ∆ήµου και 
τα προβλήµατα που υπάρχουν, γίνεται µια προσέγγιση των οικισµών 

αναλυτικά σε µια ποιο µικρή κλίµακα. Προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις λειτουργίες των 
οικισµών, τις χρήσεις που υπάρχουν, τις ανάγκες που έχουν οι κάτοικοι να εξυπηρετηθούν από 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και προσπαθούµε να εντοπίσουµε τα προβλήµατα τα 
οποία έχουν δηµιουργηθεί. ∆εν θα µιλήσω για τον ορεινό χώρο, για τους µικρούς οικισµούς, θα 
περιοριστώ εγώ πάρα πολύ σύντοµα στην ανάπτυξη της κατάστασης που υπάρχει στο αστικό 
συγκρότηµα της Καλαµάτας. Η Καλαµάτα ποια δεν είναι µόνη της, δίπλα της υπάρχουν οικισµοί 
που έχουν σαν θεσµικό πλαίσιο το πλαίσιο των οριοθετηµένων οικισµών που όλοι αυτοί µαζί µε 
την πόλη της Καλαµάτας αποτελούν ποια ένα ενιαίο συγκρότηµα που θα έλεγε κανείς ότι είναι 
το αστικό συγκρότηµα Καλαµάτας ξεκινώντας από τη Σπερχογεία και φτάνοντας µέχρι και τη 
Μαντίνεια. ∆ηλαδή υπάρχει ένας θα έλεγε κανείς ιστός οικιστικός άλλοτε µεν πολύ συµπαγής 
όταν είµαστε µέσα στην πόλη, λίγο ποιο έξω όταν είµαστε στους οικισµούς λιγότερο συµπαγής 
αλλά έχει µια συνέχεια.  
 
Τώρα αυτό που θα πρέπει να πούµε είναι ότι η µελέτη έχει κάνει µια απογραφή των χρήσεων 
γης και θα πρέπει να πούµε εδώ πέρα το εξής: Ότι από τους οικισµούς ξεκινώντας από τη 
Σπερχογεία, Αντικάλαµο, Λαίικα, Κατσαρέικα υπάρχει ένα πάρα πολύ µεγάλο όριο στο οποίο η 
γη είναι θεσµοθετηµένη µε την οριοθέτηση των οικισµών αυτών, υπερβολικά µεγάλο και πέρα 
από τις ανάγκες που θα έλεγε κανείς ότι έχουν αυτοί οι οικισµοί. ∆ηλαδή τα Λαίικα είναι 
υπερβολικά µεγάλα. Και πέρα απ΄ αυτούς τους οικισµούς που έχουν το θεσµικό πλαίσιο των 
οριοθετηµένων οικισµών, υπάρχουν οι οικισµοί Ασπρόχωµα, Βέργα και Μαντίνεια οι οποίοι 
έχουν πολεοδοµηθεί πρόσφατα ασχέτως των προβληµάτων που υπάρχουν, σε εξέλιξη είναι 
µόνο της Μαντίνειας και υπό αίρεση η πολεοδοµική µελέτη Βέργας. Έχουν προχωρήσει οι 
πολεοδοµικές µελέτες, µάλλον πρέπει να τις θεωρούµε σαν πολεοδοµηµένη γη ούτως ή άλλως. 
Οι χρήσεις στους οικισµούς έξω από την Καλαµάτα στην οποία θα αναφερθούµε ποιο 
αναλυτικά, δεν έχουν ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, βλέπετε το όριο του οικισµού των Λαιϊκων το 
που έχει δοµηθεί, που είναι πολύ αραιά δοµηµένο και το κενό που υπάρχει. Με αυτή την 
απεικόνιση θέλουµε να δείξουµε ότι η οριοθετηµένη γη είναι υπερβολικά µεγάλη. 
 
Πάµε παρακάτω, αυτό είναι το Ασπρόχωµα που πρόσφατα είχε εγκριθεί η πολεοδοµική µελέτη. 
Πάµε παρακάτω, αυτή είναι η Σπερχογεία και ο Αντικάλαµος. Παρακάτω, αυτή είναι η κάτω 
Βέργα, η παραλία Βέργας µάλλον επιστηµονικά. Παρακάτω, η Μαντίνεια. 
 
Πάµε στο επόµενο αρχείο, το συγκρότηµα της Καλαµάτας τώρα. Έχει µια σηµασία να 
αναφερθούµε. Θα πρέπει να πούµε ότι η Καλαµάτα ιστορικά απέκτησε . . . Για το ιστορικό του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, αυτό που θα πρέπει να πούµε είναι ότι 
το ΄86 απέκτησε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο το οποίο βοήθησε στην ανάπτυξη της πόλης, 
περιόρισε τις έντονες συγκρούσεις και αντιφάσεις που υπήρχαν στην προηγούµενη φάση της 

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ανάπτυξης της πόλης και µπόρεσε να δώσει µια ποιο οργανωµένη λύση στις ανάγκες της. Η 
ανάπτυξη της πόλης δεν απέχει πολύ από αυτά που προβλεπόντουσαν από το γενικό 
πολεοδοµικό σχέδιο. Μιλάµε τώρα 20 χρόνια µετά περίπου. Και αυτό είναι από τις προσπάθειες 
χωροταξικού σχεδιασµού, το σχέδιο του Πολυτεχνείου που είχε γίνει το 1971 µε τη διεύθυνση 
του Αραβαντινού. Εδώ πέρα βρίσκονται δύο συνάδελφοι η κα Μπαζού και η κα Αραπατζή οι 
οποίες είχαν συµβάλει τότε. Φανταστείτε πόσο παλιά δηλαδή. Πάµε παρακάτω, αυτό είναι το 
εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο, το οποίο πρόβλεπε πρακτικά τα εξής: Τη δηµιουργία δύο 
κέντρων, ανατολικά και δυτικά, την ανάπτυξη ενός γραµµικού άξονα Αθηνών και Μαυροµιχάλη 
και την ανάπτυξη του άξονα βορρά – νότου που έπιανε από την αγορά µέχρι το λιµάνι και την 
ανάπτυξη ενός παραλιακού άξονα από τον Κορδία µέχρι και τα όρια του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου. Πάµε παρακάτω, αυτές ήταν οι πολεοδοµικές ενότητες, η πυκνότητες οι 
προβλεπόµενες και οι εκτάσεις και ο µέσος συντελεστής που προβλεπόταν από το γενικό 
πολεοδοµικό σχέδιο. Πάµε παρακάτω, αυτές είναι, έχουµε κάτσει και έχουµε µελετήσει σήµερα 
µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001 τι πυκνότητες έχουν διαµορφωθεί ανά ενότητα και 
αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αποκλείσεις από τα . . . Ή µάλλον δεν 
έχουν εξαντληθεί οι πυκνότητες που προβλεπόντουσαν από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. 
Πάµε παρακάτω, αυτό είναι ξανά µία όψη του αστικού συγκροτήµατος από φωτογραφία. Αυτό 
που θα πρέπει να. . . αυτή είναι η πόλη µέσα συγκεκριµένα και οι χρήσεις όπως έχουν 
αναπτυχθεί. Εδώ πέρα βλέπετε αυτό που σας έλεγα, ότι δεν απέχουν ή συµφωνούν µάλλον σε 
γενικές γραµµές µε αυτά που προβλεπόντουσαν στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του 1986.  
 
Θα ήθελα να γυρίσουµε πίσω, ίσως η φωτογραφία είναι λίγο ποιο καλή να µιλήσουµε για τα 
φαινόµενα που έχουν αναπτυχθεί και που είναι έξω από τις προβλέψεις του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου. Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχει αναπτυχθεί ένας οικιστικός ιστός 
όχι πυκνός, αραιός µε την εκτός σχεδίου δόµηση, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή βόρεια και 
νότια της οδού Λακωνικής. Αυτό σου δίνει την αίσθηση ότι είναι ποια µια οικιστική περιοχή και 
όχι µια αγροτική περιοχή. Και επίσης το άλλο φαινόµενο το οποίο έχει δηµιουργηθεί, είναι ότι 
κατά µήκος της νέας εισόδου αν θέλετε µε αφορµή τη δηµιουργία του βιοτεχνικού πάρκου, 
έχει υπάρξει µια συγκέντρωση, προβλεπόµενη βέβαια από το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο αλλά 
δεν ήταν τόσο έντονη τουλάχιστον. Έχει υπάρξει µια ανάπτυξη επιχειρήσεων οι οποίες έχουν 
ανάγκη από µεγάλες επιφάνειες για την εγκατάστασή τους. ∆ηλαδή βιοτεχνίες της Καλαµάτας, 
χονδρεµπόριο, µεγάλες αποθήκες. Αυτές είναι δύο παρατηρήσεις που µπορεί να κάνει κάποιος 
κοιτώντας το αστικό συγκρότηµα Καλαµάτας. Πρέπει επίσης να τις αντιµετωπίσουµε. ∆ηλαδή 
τι γίνεται µε την οικιστική περιοχή βόρεια και νότια της Λακωνικής και τι γίνεται µε την 
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στη νέα είσοδο. Βλέπετε αυτή την πύκνωση χρήσεων που 
υπάρχει κατά µήκος της νέας εισόδου. Εδώ δεν φαίνεται γιατί έχει µπει στο υπόµνηµα, η 
ανάπτυξη της οικιστικής περιοχής βόρεια και νότια της οδού Λακωνικής.  
 
Πάµε παρακάτω, αυτοί είναι µικροί χάρτες που δείχνουν τις συγκεντρώσεις κατά κατηγορία 
χρήσης. Νοµίζω θα τις περάσουµε γρήγορα, εδώ είναι η άθληση, η περίθαλψη, µονάδες 
εκπαίδευσης, ξενοδοχεία, πολιτιστικά κέντρα, µεγάλα σούπερ µάρκετ, τράπεζες. Και αυτό που 
θα πρέπει να πούµε σαν επίσης χαρακτηριστικό για την Καλαµάτα είναι ότι υπάρχουν πολύ 
συγκεκριµένες ζώνες πρασίνου κεντρικές έτσι ας τις ονοµάσουµε, η µια είναι κατά µήκος της 
ζώνης του Νέδοντα και βρίσκεται στη συνέχεια της ζώνης NATURA που είναι η περιοχή 
Νέδοντα, υπάρχει η παραλιακή ζώνη, η ζώνη Αριστοµένους. Αυτές είναι οι σηµαντικές ζώνες, 
κεντρικές ζώνες πρασίνου.  
 
Επίσης αυτό που έχουµε µετρήσει είναι η επάρκεια των κοινόχρηστων και των κοινωφελών 
χώρων ανά πολεοδοµική ενότητα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει µια επάρκεια σε 
χώρους. ∆ηλαδή οι προβλέψεις που είχαν γίνει και οι χώροι που έχουν αποκτηθεί µε τις πράξεις 
εφαρµογής και αυτά που υπήρχαν µάλλον δείχνουν µια πολύ καλή κατάσταση και επάρκεια 
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 
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Πάµε παρακάτω, επίσης αυτό που κάναµε στη µελέτη αυτή είναι να δούµε µε βάση τις 
πολεοδοµικές µελέτες που έχουν ήδη εγκριθεί εάν ο µέσος συντελεστής σε κάθε πολεοδοµική 
ενότητα ξεπερνάει τον θεσµοθετηµένο συντελεστή δόµησης. Είναι πολύ χρήσιµο στοιχείο. Από 
την παράθεση αυτών των δύο στηλών φαίνεται ότι ο µέσος συντελεστής δόµησης όπως το 
βλέπετε από τις πολεοδοµικές µελέτες που έχουν εγκριθεί, είναι κατά τι λιγότερος ή περίπου 
ίδιος σε σχέση µε τον προβλεπόµενο θεσµικά µέσο συντελεστή από το γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο. Υπάρχει µια µικρή υπέρβαση στη δυτική παραλία και µια ασήµαντη, απειροελάχιστη 
υπέρβαση στην ανατολική παραλία. ∆είχνουν δηλαδή ότι και οι πολεοδοµικές µελέτες δεν 
έχουν ξεπεράσει τον στόχο που είχε βάλει το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. 
 
Πάµε παρακάτω, αυτός είναι ο χάρτης µε τους συντελεστές δόµησης. Ο ψηλότερος βρίσκεται 
στην περιοχή του κέντρου. Υπάρχει το 1,8 που είναι το γαλάζιο και γενικός οι περιοχές οι 
υπόλοιπες που ήταν και οι κυρίως επεκτάσεις, κινείται στο 0,8 και στο 0,6.  
 
Πάµε παρακάτω, αυτές είναι οι πυκνότητες που εµφανίζονται σήµερα και οι πολεοδοµικές 
ενότητες.  
 
Πάµε παρακάτω, νοµίζω ότι δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο, ας περάσουµε τώρα στα 
συστήµατα µεταφορών και να µιλήσει ο κ. Ζέκκος πάνω σ΄ αυτά.  
 
 

 
Έχουµε την ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας. Είναι η εικόνα πολύ σαφής για την, 
θα έλεγε κανείς, διατροπικότητα του χώρου από την άποψη ότι έχουµε µια διάκριση 

ανάµεσα στην δυτική ζώνη η οποία κινείται µετά στη συνέχεια προς βορρά και που επηρεάζει 
την πόλη µόνον από τη δυτική της πλευρά καθώς όλα τα σηµαντικά στοιχεία δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα επαγγελµατικής, αναπτύσσονται από τη δυτική πλευρά  της πόλης.  
Έχουµε µια σαφή διάκριση ως προς τη δραστηριότητα που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 
και βέβαια µια επίσης σηµαντικά διαφορετική δραστηριότητα που ήδη περιέγραψε ο κ. 
Καρανίκας, από την πάνω µεριά. 
 
Αυτή είναι µία κατάσταση η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι µία ιδιαίτερα ασυνήθιστη για µία 
πόλη µεγέθους σαν την Καλαµάτα στον ελληνικό χώρο και γενικότερα στους υπόλοιπους 
χώρους. Μία τόσο πολύ σαφής διάκριση ανάµεσα στις επιµέρους  δραστηριότητες που έχει 
κάποιο νοµοτελειακό θα έλεγε κανείς χαρακτήρα µια και η εξάρτηση της πόλης απ΄ όλη την 
υπόλοιπη Ελλάδα πρακτικά βρίσκεται από τη δυτική πλευρά. Αυτές είναι οι παρυφές της πόλης, 
οι περιαστικές ζώνες παραθερισµού, κάποιες δραστηριότητες οι οποίες παρακάτω είναι πολύ 
πιο ήπιες θα έλεγα όπως επίσης και από την από εδώ πλευρά λόγου του ορεινού όγκου του 
Ταΰγετου και µοιραία λοιπόν έχουµε µία εικόνα η οποία σήµερα εξακολουθεί να διέπεται από 
µία πραγµατικότητα που έχει τις ιστορικές της ρίζες ως προς την κατανοµή των 
δραστηριοτήτων στο χώρο από πάρα πολλές δεκαετίες. Η µόνη αλλαγή που έχει µεσολαβήσει 
είναι η κατασκευή της νέας εισόδου στην πόλη και νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η 
εικόνα του πως ξεκίνησε η περιοχή από πλευράς δραστηριοτήτων πριν την ύπαρξη ή µόλις 
αναπτύχθηκε αυτός ο άξονας και πως έχει σήµερα διαµορφωθεί. Ήδη ο κ. Ντοκόπουλος το 
επεσήµανε σαν ένα αντικείµενο προβληµατισµού και αναζήτησης τρόπων ρύθµισης και 
οργάνωσης αυτής της πίεσης που αναπτύσσεται κατά µήκος αυτού του άξονα. Αυτό είναι 
χαρακτηριστικό όλων των συστηµάτων µεταφορών, η έννοια της αλλαγής που  µπορεί να 
προκύψει µέσα  από τη διάνοιξη µιας καινούργιας υποδοµής και αυτό είναι ένα από τα 
ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την οµάδα µελέτης και γενικότερα τον 
σχεδιασµό της πόλης από τη στιγµή που κάποια νέα έργα είναι επί θύρας. Έχουµε τον 
καινούργιο άξονα ο οποίος έχει µελετηθεί και σαν περιφερειακός δακτύλιος Καλαµάτας θα 

ΖΕΚΚΟΣ:  
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προχωρήσει να περάσει από την ανατολική πλευρά της πόλης χωρίς υποχρεωτικά να αγγίζει ή 
να επηρεάζει την κεντρική περιοχή και τη δυτική περιοχή της πόλης, κάτι που µέχρι σήµερα 
τουλάχιστον δεν έχει λειτουργήσει, και αυτό είναι σίγουρο ότι θα επιφέρει µια σειρά από 
σηµαντικές ανακατατάξεις και διαφοροποιήσεις στο τρόπο που θα κατανέµονται οι 
δραστηριότητες µέσα στον όλο πολεοδοµικό ιστό. Είναι λοιπόν αντικείµενο που χρειάζεται να 
αναλυθεί και να συσχετισθεί µε όλους εκείνους τους παράλληλους προβληµατισµούς που 
αναπτύχθηκαν πριν ώστε να διαγνωστούν οι τάσεις και να ρυθµιστούν οι εξελίξεις µε 
παρεµβατικό χαρακτήρα εκεί που θεωρούµε ότι οι τάσεις δεν πρόκειται να είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Αντίθετα τις περισσότερες φορές η οργάνωση αυτή του χώρου δίνει µεγαλύτερες 
ευκαιρίες για ισορρόπηση των πιέσεων που σήµερα αναπτύσσονται µέσα στον αστικό ιστό και 
µέσα στο κυκλοφοριακό σύστηµα ….. (αλλαγή ταινίας) . . .υπόκειται σε διαρκώς µεγαλύτερες 
πιέσεις και εποµένως φαίνεται ότι ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να λειτουργήσει και σαν 
µια διέξοδος, ένα ανακουφιστικό εργαλείο απέναντι στις διαρκώς ογκούµενες πιέσεις. Είναι 
προφανές ότι στην πόλη µέσα αυτό που πρόκειται να εξελιχτεί είναι κυρίως ο περιφερειακός 
δακτύλιος, ενώ στην ευρύτερη περιοχή τα συστήµατα των µεταφορών θα πρέπει κι αυτά να 
αξιολογηθούν και ως προς τις µέχρι σήµερα επιρροές τους αλλά και ως προς τις µελλοντικές 
τους προοπτικές. Ο σιδηρόδροµος είναι ένα µέσο που παλαιότερα είχε µια αίγλη, έπαιξε ένα 
σηµαντικό ρόλο, είχε κάποτε και ένα περιφερειακό χαρακτήρα στη σύνδεση της Μεσσήνης µε 
την Καλαµάτα, έχει περάσει σε µια περίοδο ουσιαστικά απαξίωσης µε διαρκώς µειούµενη 
πελατεία. Η ανάπτυξη του αυτοκινητόδροµου από την Αθήνα µέχρι την Καλαµάτα είναι βέβαιο 
ότι δεν θα βοηθήσει στην διατήρηση της λειτουργίας του σιδηρόδροµου µε τα σηµερινά 
δεδοµένα και αν δεν µπει κι αυτός σε µια λογική αναβάθµισης της ποιότητας των υπηρεσιών 
του και της ενίσχυσης τουλάχιστον ορισµένων πιθανών δυνατοτήτων που ακόµα υπάρχουν 
σαν εφεδρείες, θα δούµε να βουλιάζει ακόµα βαθύτερα στο τέλµα που έχει ήδη περιέλθει. Οι 
προοπτικές είναι κυριότερα στη λογική του σιδηρόδροµου η γραµµή προς τη δυτική 
Πελοπόννησο και την Πάτρα, λιγότερο είναι η προοπτική προς την κεντρική Πελοπόννησο και 
την Αθήνα όπου οι ορεινοί όγκοι σε συνδυασµό µε τον έντονο ανταγωνισµό του οδικού άξονα 
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την λειτουργία του σιδηρόδροµου προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η πληθυσµιακή συγκέντρωση κατά µήκος της δυτικής ακτής της Πελοποννήσου 
δίνει τις προϋποθέσεις να λειτουργεί αυτό το µέσον µεταφοράς και σαν τέτοιο πρέπει να το δει 
κανείς και στο χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Πελοποννήσου.  
 
Το αεροδρόµιο είναι µια άλλη διάσταση που κι αυτή υπόκειται σε έναν αδυσώπητο 
ανταγωνισµό απέναντι στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, οι αποστάσεις της Καλαµάτας από την Αθήνα 
είναι τέτοιες που δεν ευνοούν την αεροπορική συγκοινωνία όπως παλαιότερα µπορούσε καθώς 
υπήρχε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του χρόνου. Ο χρόνος των 2,5 ωρών ο οποίος είναι ο 
κρίσιµος οριακός χρόνος για να µπορεί το αεροπλάνο να δουλέψει σαν διαδροµή έχει στην 
πραγµατικότητα σχεδόν και σήµερα ακόµα υπερκεραστεί από το χρόνο που χρειάζεται κανείς 
για να φτάσει στο µητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και σίγουρα η ανάπτυξη του άξονα στα 
επόµενα χρόνια, θα µικρύνει ακόµα τη χρονική απόσταση µεταξύ της πόλης της Καλαµάτας και 
του µητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας µε αποτέλεσµα η αεροδροµιακή δραστηριότητα να 
χάνει την προοπτική της. Μπαίνουν ζητήµατα πιθανόν κάποιων µεγαλύτερων διασυνδέσεων, 
µεγαλύτερης απόστασης όπως είναι η επαφή µε Θεσσαλονίκη, όπως είναι οι διεθνείς 
διασυνδέσεις ιδιαίτερα µε πτήσεις τσάρτερς για τουριστικές δραστηριότητες οργανωµένου 
τουρισµού κτλ αλλά πάντως όλα αυτά είναι πάνω σε µια κριτική θεώρηση αξιολόγησης ως προς 
το ποιες είναι πραγµατικά οι διαγραφόµενες προοπτικές τους.  
 
Το λιµάνι της Καλαµάτας έχει κι αυτό το αντικείµενο προβληµατισµού του. Είναι ένα θέµα το 
οποίο έχει από πάρα πολλά χρόνια απασχολήσει την πόλη της Καλαµάτας, έχει µπει πολλές 
φορές και σε επίπεδο διάζευξης και σωστά έχει µπει σε επίπεδο διάζευξης απέναντι στις 
εφεδρείες που διαθέτει η περιοχή από πλευράς ως τουριστικού πόρου και σε σχέση πάντα 
µιλάµε µε κάποιο εµπορικό λιµάνι, αλλά πρέπει αυτό να ειδωθεί και να αξιολογηθεί και στην 
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προοπτική που διαµορφώνεται ως προς τις όποιες άλλες εναλλακτικές επιλογές µπορεί να 
διαθέτει η εµπορευµατική κίνηση µέσα από κάποιο λιµάνι περιφερειακό σαν της Καλαµάτας ή 
κατά πόσον εν τέλει ο ρόλος του λιµανιού θα είναι κατά κύριο ρόλο επιβατικός στη λογική της 
διασύνδεσης µε την Κρήτη που έχουµε ήδη και παλαιότερα παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτής 
της διαδροµής και επίσης η συσχέτιση αυτής της σύνδεσης µε τον ενδεχόµενο ανταγωνισµό 
της Λακωνικής στη σύνδεσή της επίσης µε την Κρήτη.  
 
Αυτό είναι το πλαίσιο των προβληµατισµών που σίγουρα θα µπουν στα κείµενα και θα 
αναλυθούν, θα αξιολογηθούν και θα καθορίσουν τις κατευθύνσεις και θα υποστηρίξουν τα 
εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης που ποιο πριν αναφέρθηκαν. 
 
Σε ότι αφορά τώρα την ίδια την πόλη, πρώτα απ΄ όλα η νέα διάσταση του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου εισάγει τη λογική του πως υπάρχει η διασύνδεση της ίδιας της πόλης µε 
την ευρύτερη περιοχή του ΓΠΣ και τους γύρω οικισµούς που αποτελούν κι αυτά πλέον ένα 
ενιαίο σύνολο αλλά σίγουρα ιδιαίτερη έµφαση µέσα στον πυρήνα του αστικού ιστού είναι το 
πώς χειρίζεται κανείς το κυκλοφοριακό ποια σύστηµα και το  σύστηµα των δηµόσιων 
συγκοινωνιών που ένα µέγεθος σαν αυτό της Καλαµάτας είναι στο µεταίχµιο ανάµεσα σε µια 
πόλη που δεν µπορεί να στηρίξει µια ικανοποιητική δηµόσια συγκοινωνία και µία πόλη η οποία 
δεν µπορεί να ζήσει χωρίς µια δηµόσια συγκοινωνία. Είµαστε σ΄ αυτό το µεταίχµιο σ΄ αυτή 
την πόλη και σίγουρα κι αυτό είναι ένα ζήτηµα το οποίο οφείλουµε να το διεξέλθουµε και να 
το απαντήσουµε µέσα από τις κατευθύνσεις σχεδιασµού που θα προκύψουν από το γενικό 
πολεοδοµικό. 
 
Ο περιφερειακός δακτύλιος Καλαµάτας στην ανάλυση που και πριν έκανα, εισάγει την νέα 
διάσταση της προσβασιµότητας αυτής εδώ της περιοχής ως προς την µείζονα  περιοχή 
απασχόλησης εκτός κέντρου πόλης γιατί πέρα από το κέντρο πόλης και τον τριτογενή τοµέα, ο 
δευτερογενής τοµέας, ο πρωτογενής τοµέας, οι υπερτοπικές επαφές του χώρου είναι όλα προς 
τα δυτικά. Η προβλεπόµενη νέα διάσταση που θα προκύψει σ΄ αυτή την περιοχή µε την 
προσβασιµότητα που θα αποκτηθεί µε τον καινούργιο άξονα θα δηµιουργήσει σηµαντικότατες 
νέες προοπτικές και πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτής εδώ της περιοχής. Σίγουρα η περιοχή 
της πόλης θα πάρει µια ανακούφιση σε σχέση µε τη διαφαινόµενη σήµερα διαρκώς και ποιο 
ασφυκτική κατάσταση στο κέντρο της πόλης όταν δηµιουργηθεί αυτή εδώ η λειτουργία και 
αυτό δίνει και κάποιες εφεδρείες για αναπλάσεις µέσα στην πόλη για παρεµβάσεις µείζονος 
χαρακτήρα που έχουν να κάνουν µε την απεξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο και αυτό έχει 
επίσης την ιδιαίτερη σηµασία του όταν όλα αυτά θα µπορέσουν να γίνουν πράξη. Και η δυτική 
πόλη, η δυτική περιοχή σχηµατοποιείται ήδη σήµερα µε τις καινούργιες εντάξεις της αλλά δεν 
έχει ακόµη διανοιγεί, υπάρχουν προβλήµατα στην Λαγκάδα, δεν υπάρχει συνέχεια των αξόνων. 
Αυτά όλα σίγουρα όταν θα ολοκληρωθούν µέσα από τον ήδη υπάρχοντα προγραµµατισµό και 
σχεδιασµό και αυτά θα δώσουν τη νέα τους διάσταση στον τρόπο µε τον οποίο θα 
λειτουργήσει η πόλη και θα αξιολογηθούν. Έχουν προκύψει νέα δεδοµένα: Η πολεοδόµηση 
του Μπαργιάµαγα, η παραλιακή ζώνη, είναι ο άξονας που συζητιέται για τον Ριζόµυλο – 
Κορώνη και ο τρόπος µε τον οποίο θα καταλήξει µέσα στο χώρο της αστικής περιοχής, είναι η 
περιοχή της Κρήτης και η ολοκλήρωση της διαδροµής της µέχρι την απόληξή της µε το 
υπόλοιπο αρτηριακό δίκτυο της περιοχής. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήµατα τα οποία θα µας 
απασχολήσουν και θα συµπληρώσουν την προσέγγιση και την αξιολόγηση των εναλλακτικών 
µας επιλογών.  
Αυτά για τώρα, ευχαριστώ. 
 
 

 
Ευχαριστούµε πάρα πολύ, είσαστε όλοι πολύ κατατοπιστικοί. Κρατώ από την 
εισήγηση της κας Αραπατζή αυτό που είπε ότι µπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισµός 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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για ιατρικούς λόγους, το λέω ως ιατρός και βέβαια είµαστε µια περιοχή που διαθέτουµε και Ω3 
λιπαρά και πολλά άλλα πράγµατα. Θα µπορούσε έτσι κι ο σιδηρόδροµος να αναπτυχθεί για 
ψυχαγωγικούς λόγους, να διανύουν οι επισκέπτες τον ορεινό όγκο.  
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 
 
 

 
Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οµάδα γι΄ αυτή την ωραία παρουσίαση. 
Οπωσδήποτε γίναµε λίγο ποιο σοφοί, είναι ένα θέµα πάρα πολύ µεγάλο, πρέπει 

να διαβάσουµε και τα βιβλία, πάντως καταλάβαµε ότι η ανάπτυξη της πόλης θέτεται σε 
καινούργιες βάσεις, πρέπει να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα και διορθώνονται µ΄ αυτές τις 
προτάσεις που έχει κάνει αυτή η χαρτογράφηση που έχει κάνει αυτή η οµάδα και αργότερα θα 
µας παρουσιάσει και τους προβληµατισµούς της στην επόµενη συνεδρίαση. Εκείνο που θέλω 
να ξέρετε είναι ότι για να επιχορηγηθεί ο ∆ήµος της Καλαµάτας µε τα χρήµατα για να γίνει το 
καινούργιο γενικό πολεοδοµικό οφείλεται στο ότι κάποιος ∆ήµαρχος έφαγε εργατοώρες στους 
διαδρόµους και αυτή είναι η προσφορά τούτης της ∆ηµοτικής αρχής. Ότι ύστερα από 20 
χρόνια ξαναφτιάχνει, ανανεώνει το γενικό πολεοδοµικό και µη το ξεχνάτε ποτέ και οι παλιοί 
∆ήµαρχοι και οι νεότεροι που θα προκύψουν µετά από µένα. Η πόλη δεν έχει περιθώρια 
συγκρούσεων παραταξιακών, δεν έχει περιθώρια µικροπαρέας, έχει περιθώρια µόνο 
αφοσίωσης, αγάπης και θυσίας προσωπικής για την πόλη. Το κράτησα και θα το κρατήσω 
µέχρι 31/12. Και πιστεύω ότι αφήνουµε σε τούτη την πόλη και σ΄ αυτούς τους δηµοτικούς 
άνδρες που θα προκύψουν, ένα στίγµα και ένα µέτρο σύγκρισης.  
 
Ευχαριστώ τη µελετητική οµάδα και όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση ας την κάνει για να 
γίνει ποιο σοφός. Η κα Αγρίου βλέπω ότι έχει παρακολουθήσει εγρυφώς. 
 
 

 
Η κα Αγρίου έχει το λόγο. Και µε την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω κε Καρανίκα 
για τα καλά λόγια που είπατε για την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 

 
Σας παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια 
συγκεκριµένα εναλλακτικά σενάρια τα οποία έχω την αίσθηση ότι ίσως θα έπρεπε να 

αναφερθούν µε µεγαλύτερη. . .  Να µπουν ποιο επιτακτικά και να µπουν συγκεκριµένοι 
προβληµατισµοί έτσι ώστε όλοι οι φορείς και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι πολίτες να 
προβληµατιστούν και να σας δώσουν κι εσάς υλικό και τροφή για το επόµενο στάδιο. 
Συγκεκριµένα τι εννοώ. Όλοι γνωρίζουµε ότι η πόλη της Καλαµάτας – είναι δεδοµένο αυτό – η 
ανάπτυξή της εξαρτάται άµεσα από το λιµάνι. Έχει γίνει πολύ συζήτηση και µεγάλος 
προβληµατισµός για το τι ίσως χαρακτήρα θέλουµε στο λιµάνι. Θέλουµε τουριστική ανάπτυξη, 
θέλουµε εµπορική. . . 
 
 

 
Με συγχωρείς. Έχει γίνει στη Νοµαρχιακή. Ο ∆ήµος έχει τοποθετηθεί τι 
ανάπτυξη θέλει. Και επειδή είναι σχέδιο πόλης, το κουµάντο το κάνει ο 

∆ήµαρχος και όχι ο Νοµάρχης. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε τη θέση µας. 
 
 
 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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∆εν µιλάω σαν Νοµάρχης, εγώ µιλάω σαν πολίτης, µιλάω σαν µηχανικός, και βάζω 
συγκεκριµένους προβληµατισµούς. Γνωρίζω επίσης επειδή έτυχε να παρακολουθήσω 

και την σύσκεψη που έγινε πέρυσι στο Περιφερειακό ότι µπήκε πάλι αυτό το ζήτηµα και από το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα ζήτηµα, υπάρχει ένας 
προβληµατισµός και θα ήθελα να δω εάν υπάρχουν συγκεκριµένες κατατεθειµένες προτάσεις ή 
έχουν µελετηθεί εναλλακτικά σενάρια που να λένε ότι «ναι, η ανάπτυξη πρέπει να είναι 
τουριστική και όχι εµπορική γι΄ αυτούς και γι΄ αυτούς τους λόγους». Αυτό το νόηµα άλλωστε 
πιστεύω ότι έχει και η κατάθεση εναλλακτικών σεναρίων. 
 
Επίσης ένας άλλος προβληµατισµός τον οποίο ήδη βάλατε είναι σχετικά µε την περιοχή του 
Μπουρνιά. Όπως ξέρουµε εκεί υπάρχουν συγκεκριµένες χρήσεις που ήδη κατά κάποιον τρόπο 
µας δεσµεύουν, υπάρχει η KMOIL, υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις όπως του εργοστασίου 
ανακύκλωσης κτλ. Τι κάνουµε µ΄ αυτή την περιοχή, τη συνεχίζουµε έτσι; Από την άλλη 
ξέρουµε ότι θα περάσει ο δρόµος Ριζόµυλου – Καλαµάτας. Θα έχει µια άλλου είδους ανάπτυξη. 
Γνωρίζουµε ότι είναι χαρακτηρισµένη η γη «γη υψηλής παραγωγικότητας», υπάρχουν κάποια 
συγκεκριµένα προβλήµατα εκεί. Θα εξακολουθήσουµε να θέλουµε δεσµευµένη αυτή την 
περιοχή, θα ζητήσουµε - άκουσα υπάρχει ένας προβληµατισµός – την αποδέσµευση; 
Αποδέσµευση σε σχέση µε τι; Να ακολουθήσει ποιο χαρακτήρα η περιοχή; Όλα αυτά νοµίζω 
ότι πρέπει να µπούνε έτσι λίγο ποιο επιτακτικά και ποιο ωµά για να µπορεί να γίνει µια ζύµωση, 
µια συζήτηση µε τους φορείς και να έχουµε ένα καλλίτερο αποτέλεσµα το οποίο όλοι 
επιδιώκουµε.  
 
Επίσης ένα ζήτηµα είναι σχετικά µε τις χρήσεις γης. Από τη στιγµή που εκεί ξέρουµε ότι 
υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήµατα και συγκρούσεις. Από τη στιγµή που έχουµε 
συγκεκριµένες βιοµηχανικές περιοχές θεσµοθετηµένες εδώ στην Καλαµάτα, θα τολµήσουµε 
την απαγόρευση των βιοµηχανιών και των βιοτεχνιών στην υπόλοιπη περιοχή εκτός σχεδίου 
εκτός από κει; Είναι κάποια ζητήµατα – καταλάβατε τι λέω – που νοµίζω πως πρέπει να µπούνε 
έτσι ωµά, επιτακτικά, για να γίνει συζήτηση. Ευχαριστώ. 
 
 

 
Κε Πρόεδρε και περισσότερο ήθελα για τον κ. Ζέκκο. Υπάρχει ένας 
έντονος προβληµατισµός στις συνδηµότες µας σε ότι αφορά την 

παράκαµψη της πόλεως και συγκεκριµένα τους κόµβους. Μια πραγµατικότης που υπάρχει είναι 
ότι από κόµβους που υπάρχουν στην Καπνοβιοµηχανία Καρέλια µε τη συνέχεια που βγαίνει στο 
ποτάµι, είναι µια µακρινή απόσταση, καλύπτει µια πυκνοδοµηµένη περιοχή (Αβραµιού), ένα 
δηµοτικό διαµέρισµα µεγάλο (Λαίικα) και ουσιαστικά τη βορειοδυτική πόλη που δεν έχει µήτε 
αυτή τη στιγµή δυνατότητες προσβασιµότητος η µια γειτονιά ή το οικιστικό τετράγωνο ή το 
δηµοτικό διαµέρισµα αναµετάξυ τους και καθώς ξέρει πολύ καλά και ο κ. Ντοκόπουλος, η 
περιοχή είναι ανώµαλη, υπάρχει η Λαγκάδα, υπάρχουν τα διάφορα σηµεία αυτά ώστε να µην 
είναι δυνατή η εξυπηρέτηση ή να µην βοηθά η παράκαµψη αυτή της πόλεως, ενώ θα 
µπορούσε πιστεύω δηµιουργώντας άλλο ένα κόµβο ενδιάµεσα αυτών των δύο που υπάρχουν 
του Καρέλια και του ποταµιού και µάλιστα στην περιοχή γύρω εκεί στου Αβραµιού προς τα 
Λαίικα. Είναι µια περιοχή η οποία πιστεύω έχει ανάγκη άµεσης προσβασιµότητας προς το 
περιµετρικό δακτύλιο µε ένα κόµβο. 
 
 

 
Κε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω: Μια αναθεώρηση του γενικού 
πολεοδοµικού σχεδίου αν συνοδεύεται από το θεσµικό εκείνο πλαίσιο που 

θα προστατεύσει αυτά που θα προβλεφθούν. Και διευκρινίζω. Υπάρχει ο βασικός νόµος, 
υπάρχει ο οικιστικός νόµος, υπάρχει θα έλεγα το αγροτικό κατεστηµένο όπως είναι τώρα γιατί 

ΑΓΡΙΟΥ: 
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άκουσα περί µολύνσεως κτλ και συνεχεία εάν ταυτόχρονα γίνονται εκείνες οι µελέτες που θα 
εξασφαλίσουν αυτό το αναθεωρηµένο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο µε δεδοµένο το γεγονός ότι 
ήδη το σχέδιο πόλεως της Καλαµάτας διανύει το 101ο έτος της διαδροµής του και υπάρχουν 
δυστυχώς ανυπέρβλητα προβλήµατα. Συµβαδίζουν λοιπόν οι αναθεωρήσεις µε τις 
αναθεωρήσεις των θεσµικών πλαισίων για να εξασφαλισθεί αυτό το αναθεωρηµένο γενικό 
πολεοδοµικό σχέδιο; ∆ιότι βλέπω από τις αεροφωτογραφίες που παρελθόντος, του 1946 αν 
θυµάµαι καλά, ορισµένα έχουν χαρακτηρισθεί δασικά, οδηγούνται σε ταλαιπωρία πολλοί 
δηµότες, καταφεύγουν στα δικαστήρια µε ατέρµονες δικαστικές διαδικασίες. ∆εν θα πρέπει 
ταυτόχρονα µ΄ αυτά να υπάρχει και το θεσµικό πλαίσιο που να ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω απ΄ 
όλα αυτά;  
 
 

 
Κε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω το σενάριο των τάσεων σε περίπτωση που 
αργότερα έχουµε έναν νέο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ, αν το µοντέλο αυτό θα µπορέσει 

να λειτουργήσει από δίπλα του.  
Επίσης όπως γνωρίζετε στη περιοχή της Μεσσηνίας διάφοροι επιστηµονικοί φορείς έχουν 
καταγράψει διάφορα σεισµολογικά ρήγµατα. Στις µελέτες αυτές περιέχονται κι αυτά τα 
δεδοµένα; 
Επίσης εκτιµώ ότι το χρυσάφι της πόλης µας είναι η παραλιακή ζώνη όπως πολύ σωστά 
αναφέρατε, η οποία δέχεται αρκετές πιέσεις. Προωθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ντιρεκτίβα 
όπου θα χρηµατοδοτείται η «ξαπλώστρα», για να καταλάβουµε τι σηµαίνει παραλιακή ζώνη. 
∆ηλαδή πρέπει να προστατεύσουµε τις αµµουδιές από τις Κιτριές µέχρι την Κορώνη διότι τα 
δεδοµένα που έχω αυτή τη στιγµή είναι ότι πράγµατι θα υπάρχει χρηµατοδότηση και εποµένως 
πραγµατικά οι παραλιακές ζώνες δεν πρέπει να δεχτούν άλλες πιέσεις.  
Και επίσης το σενάριο των τάσεων όσον αφορά το διάγραµµα που είπατε το χρονικό για την 
20ετία, αν προβλέπεται η περιοχή του ευρύτερου ∆ήµου σε θέµατα ενέργειας και σε θέµατα 
πόσιµου νερού, τι θα χρειαζόµαστε για το µέλλον. 
 
 

 
(Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Καλαµάτας): 
Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην πόλη µας. Θα ήθελα να σας θέσω τον 

προβληµατισµό εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις στην περιοχή ότι πως βλέπετε ή  πως θα 
πρέπει να δείτε στη συνέχεια αυτή την πόλη που η µια παράµετρός της είναι τα ακίνητα, είναι 
η γης δηλαδή µε τα κτήρια, η δεύτερη παράµετρος είναι οι άνθρωποί της και η τρίτη είναι η 
οικονοµία της. Το πρώτο παραµένει, τα άλλα δύο πεθαίνουν και ξαναγεννιόνται, 
ανακυκλώνονται. Η οικονοµία και ο άνθρωπος ανακυκλώνονται, ότι φτιάξουµε σε κτήριο 
παραµένει. Η φιλοσοφία σας είναι να πάµε σε µια πόλη την οποία να την βλέπουν τα 
δισέγγονά µας και να λένε τι ωραία την φτιάξαµε ή αυτή που ζούµε σήµερα και αυτή που θα 
ζήσουν αύριο στη συνέχεια εν δυνάµει η κοινωνία, οι άνθρωποι, τα φυσικά πρόσωπα θα 
ευηµερούν; Και επειδή θεωρούµε ευηµερία µε πρώτο συντελεστή την οικονοµία και άρα πως 
αναπτύσσεται, πως δρα το φυσικό πρόσωπο ο άνθρωπος και επειδή οι επιχειρήσεις 
καταλάβαµε και η οικονοµία από τα στατιστικά στοιχεία που καταθέσατε, αναγνωρίζετε κι εσείς 
ότι έχουµε µια βύθιση και µια αλλαγή στο επίπεδο ανάπτυξης. Φύγαµε από τον καθαρά 
γεωργικό και µεταποιητικό τοµέα και έχουµε µετακοµίσει απ΄ ότι φαίνεται στο τριτογενή να 
γιγαντώνεται και να κάνουµε ευχή για τον πρωτογενή τοµέα να διατηρηθεί µε τα νέα δεδοµένα 
όπως είπατε πολύ σωστά βιολογική καλλιέργεια και επώνυµα προϊόντα. Άρα λοιπόν αυτό το 
θεωρώ κυρίαρχο που έχει να κάνει σχέση και να εντάξει και τον δευτερογενή τοµέα του οποίου 
τον άξονα τον έχετε επισηµάνει. Είναι πολύ σηµαντικό. 
 
 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ  
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Με δεδοµένο ότι οι δύο βασικοί οδικοί άξονες πρόσβασης προς την πόλη, τόσο 
το Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα όσο και η Ιονία οδός φαίνεται ότι θα 

ολοκληρωθούν σε κάποια χρόνια, τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για το λιµάνι της Καλαµάτας αν 
σας έχει απασχολήσει; Και αν αυτό το πράγµα σηµαίνει πολλά για το λιµάνι της Καλαµάτας που 
δεν µπορεί να ανταποκριθεί, θα µπορούσε να γίνει άλλο λιµάνι στο Μεσσηνιακό κόλπο µέσα ή 
θα έπρεπε να προτιµηθεί άλλη λύση εκτός του κόλπου; Το ένα. 
Και το δεύτερο. Η περιοχή Μπουρνιά η οποία φαίνεται ότι είναι το πρόβληµα αυτή τη στιγµή. 
Όλη η κατοικία οδεύει προς ανατολάς και η περιοχή Μπουρνιά θα µπορέσει λόγω των χρήσεων 
που έχει πάρει όπως προβλεπόταν κάποτε, ο κ. Ντοκόπουλος ξέρει, να εξελιχθεί τουριστικά σε 
ξενοδοχειακή ζώνη; 
Και το τρίτο. Είναι εµφανές ότι είναι ισχυρός πόλος ανάπτυξης η Καλαµάτα και σήµερα 
µιλήσατε για έναν ισχυρό άξονα ανάπτυξης κατά µήκος του δρόµου ο οποίος θα φτάνει µέχρι 
το Μελιγαλά. Εκτιµάτε ότι αυτός θα παραµείνει εκεί ως άξονας ανάπτυξης και µετά την 
κατασκευή του νέου εθνικού δρόµου όπου µε κλειστό αυτοκινητόδροµο θα υπάρχει πρόσβαση 
ταχεία  και θα πρέπει αναγκαστικά να κάνετε ρυθµίσεις από τώρα στις περιοχές 
Ασπροχώµατος, Σπερχογείας τουλάχιστον που είναι τα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας ή εκτιµάτε 
ότι ο νέος οδικός άξονας ουσιαστικά θα ανακουφίσει και θα ακυρώσει πολλές από τις 
δραστηριότητες που ήδη αναπτύσσονται στον υπάρχοντα; 
 
 

 
(Εκπρόσωπος ΤΕΕ): 
Κε Πρόεδρε αυτή τη στιγµή δεν έχω να κάνω καµία ερώτηση. 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την παρουσίαση. Θα 
ήθελα µονάχα να κάνω δύο παρατηρήσεις: Θα παρακαλούσαµε στην επόµενη φάση 
τουλάχιστον, να µας δίνατε λίγο χρόνο να µπορούµε να έρθουµε εδώ προετοιµασµένοι. Αυτή 
είναι η µια παρατήρηση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης να µας δώσετε τη δυνατότητα 
να έχουµε πρόσβαση στη µελέτη, να τη δούµε τη µελέτη ώστε σε εύλογο χρονικό διάστηµα να 
καταθέσουµε τις προτάσεις µας. Ευχαριστώ. 
 
 

 
Πως εγγράφεται ο χωροταξικός σχεδιασµός της πόλης στο περιφερειακό σχέδιο 
και στο εθνικό; Και στις µέρες µας όπου σχέδιο σηµαίνει ρύθµιση, στις µέρες µας 

που κάθε ρύθµιση θεωρείται κρατικισµός, δέσµευση κτλ, κτλ, θα ήθελα λίγο φιλοσοφικά πως 
µπορεί να υπάρξει σχεδιασµός όταν αποθεώνεται το ιδιωτικό, η οποιαδήποτε ρύθµιση 
θεωρείται κρατισµός, θεωρείται ας πούµε παρωχηµένο, θεωρείται απολίθωµα κτλ. Όταν η 
ελευθερία της δράσης των νόµων της αγοράς γίνεται κυρίαρχο δόγµα και αποθεώνεται, τι 
εργαλεία τέλος πάντων υπάρχουν για ρύθµιση στο χώρο; 
 

 
Και µιας και µιλάµε για αεροπορική γραµµή και η Αθήνα – Καλαµάτα είναι 
πεθαµένη, υπάρχει όµως και µια γραµµή Ηράκλειο – Καλαµάτα – Θεσσαλονίκη, 

Γιάννενα – Καλαµάτα – Ηράκλειο ή Χανιά. Ευχαριστώ. 
 
 

 
Με αυτόν τον καινούργιο άξονα, οδικό άξονα που η Καλαµάτα – Αθήνα είναι 2 
ώρες, υπάρχει περίπτωση το αεροδρόµιο της Καλαµάτας να γίνει περιφερειακό 

του Ελευθερίου Βενιζέλου; Όλοι ξέρουµε στις πόλεις που πηγαίνουµε στην Ευρώπη, µπορεί να 
είναι το κεντρικό αεροδρόµιο αλλά στα 90, στα 100, στα 150 χιλιόµετρα. . . 
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

 
 
Ευχαριστώ που συµφωνείς για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια µαζί µου. 
Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. 

 
 

 
Επειδή τώρα µας κάνατε να απαντήσουµε συνοπτικά, θα λειτουργήσω 
διαδικαστικά. ∆ηλαδή όσα µπορώ να απαντήσω εγώ θα τα περάσω βιαστικά απ΄ 

ότι κατάλαβα και µετά διαδοχικά θα συµπληρώσουν οι συνεργάτες.  
Θα αρχίσω όµως από την κα Αγρίου διότι µε την κα Αγρίου συνεννοούµαστε κάπως γιατί 
είµαστε οµότεχνοι. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά τις απόψεις της ή τις παρατηρήσεις της θα 
έλεγα. Και εκεί διαδικαστικά συµβαίνει το εξής: Ότι πράγµατι ήταν δικιά µας απόφαση να 
ερµηνεύσουµε τις ισχύουσες προδιαγραφές µε τον τρόπο που τις ερµηνεύσαµε. ∆ηλαδή δεν 
θέλαµε να έρθουµε στην πρώτη παρουσίαση εν ψυχρώ της πρώτης φάσης µε πολύ 
συγκεκριµένες απόψεις εκ µέρους µας για κάποια θέµατα όπως είναι «ναι, η Καλαµάτα είναι 
διεθνές λιµήν της ανατολικής Μεσογείου». Έφερα το δυσκολότερο παράδειγµα γιατί θα µου 
επιτρέψετε στην κουβέντα µάλιστα να µιλήσω και για συγκοινωνιακά όπως ο συνάδελφος πολύ 
καλά µιλάει και τη γλώσσα της χωροταξίας. Αν µου επιτρέψετε θα πω ότι αυτή η συζήτηση 
περί του λιµανιού έχει να κάνει και µε την άλλη τελευταία ερώτηση «εθνικός σχεδιασµός – 
περιφερειακό» και νοµίζετε και το τρίτο θέµα, το θέµα που σας. . .(αλλαγή ταινίας) . . . πέρασε 
λίγο απαρατήρητο, της δυνατότητας της δηµόσιας διοίκησης και της εκτελεστικής εξουσίας να 
ρυθµίζει το χώρο. Είµαστε ακόµα πολύ µακριά από µια ευνοούµενη κατάσταση, µόλις 
αρχίζουµε να µιλάµε τη γλώσσα της χωροταξίας.  
 
Λοιπόν, ως προς τις παρατηρήσεις της κας Αγρίου είναι πάρα πολύ σωστές. ∆εν φέραµε εδώ 
εναλλακτικές λύσεις και το είπα αυτό. Πάρα πολλά απ΄ αυτά θα λυθούν στην πολύ σηµαντική 
εκπόνηση της δεύτερης φάσης η οποία δεν θα αποστερηθεί τον προβληµατισµό των 
εναλλακτικών αιτιολογήσεων, δεν θα είναι δηλαδή µια ξερή πρόταση η οποία δεν θα έχει 
συζητήσεις πάνω από κάθε θέµα. Λοιπόν, δεν είµαστε ώριµοι. Η πρώτη φάση είναι κυρίως 
αναλυτική και δεν θα µπορούσαµε να παράγουµε σήµερα κάτι που να σας το φέρουµε εδώ 
πέρα και να πέσει επάνω σας απότοµα όπως πάρα πολλά πράγµατα που σας έχουν πέσει 
απότοµα από τον παραπάνω σχεδιασµό και είτε δεν τάχετε καταλάβει, είτε δεν καταλάβατε τι 
επιπτώσεις έχουν για εσάς. 
 
Το λιµάνι. Περιµένουµε να δούµε τι θα πει το εθνικό χωροταξικό για το λιµάνι; Ναι, 
περιµένουµε. Τι έχει πει το περιφερειακό πριν να έχει γίνει εθνικός σχεδιασµός; Μα υπήρχαν 
µελέτες και υπάρχει προβληµατισµός διότι δεν θα γίνει το λιµάνι της Καλαµάτας κύριος πόλος 
της Μεσογείου επειδή θα χτίσουµε ένα λιµάνι. Είναι δυστυχώς κάτι που ορίζεται από 
εξωτερικούς παράγοντες διεθνούς επιπέδου. Και έχω εδώ πέρα µια προσωπική άποψη η οποία 
δεν έχει καµία και σχέση αλλά δίκην κάποιου προβληµατισµού. Τα µεγάλα λιµάνια, αυτά που 
λέµε ότι θα ήταν η Καλαµάτα, σχεδιάζονται αν θυµάµαι καλά, είναι η Πάτρα, η Ηγουµενίτσα, ο 
Πειραιάς. Υπάρχει µια πάρα πολύ ισχυρή άποψη η οποία παίζεται στο τραπέζι των συζητήσεων 
τώρα, ότι αυτά τα λιµάνια, δηλαδή βαριά  εµπορευµατική υποδοµή, χοντρή δηλαδή, εκτοπίζει 
τα πάντα. Νοµίζω ότι δεν θα µπορούσε να τοποθετηθεί στο ∆ήµο. Μιλάµε για µια βιοµηχανική 
κατασκευή εξελιγµένη µε ρορό, µε κιβώτια και τέτοια. Λοιπόν, είναι ένα θέµα νοµού και 
περιφέρειας. Αυτή τη στιγµή κάνουµε έναν τοπικό σχεδιασµό. ∆εν είναι θέµα απόψεών µας 
αλλά ένα τέτοιο λιµάνι δεν το είδαµε ποτέ στον προβληµατισµό. Βέβαια, υπάρχουν όλες οι 
διαβαθµίσεις, ακτοπλοΐα µικρών αποστάσεων που να συνδέει Κρήτη, Αιγαίο, Κύθηρα, Ιόνια; Και 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: 
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βέβαια. Αυτό δεν θα πει όµως ότι θα χάσουµε το κύριο πλεονέκτηµα που το βλέπουµε 
ζωντανά «αστικό κέντρο και τουριστικό µέτωπο». Μετά «αστικού τύπου τουριστική 
κατάσταση» η οποία είναι επιθυµητή. Σήµερα στο ξενοδοχείο που ήµουνα οι περισσότεροι που 
µπαινόβγαιναν δεν ήταν µε τσάντες και µε προβολείς, ήταν µε µαγιό. Σε ένα αστικό κέντρο. 
Αλλά και κυρίως για την εξυπηρέτηση του υπόλοιπου του νοµού ως τουριστική υποδοµή που 
παρέχει υπηρεσίες σ΄ όλο το άλλο πράγµα. 
 
Τώρα, η τελευταία φιλοσοφική συζήτηση είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι κι εµείς είµαστε στη 
µέγγενη από τη µια να µας λένε ότι µε την πολιτική της Λισσαβόνας η οποία πρέπει να διέπει 
το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπάρχουν διάφορα πράγµατα τα οποία πάρα πολύ θα 
µπορούσατε να τα αναγνωρίσετε ως ελευθερία της αγοράς, ελεύθερα τα πάντα κτλ. Από την 
άλλη µεριά µαθαίνω ότι πρέπει να προστατεύσουµε το περιβάλλον, να δεσµεύσουµε 
πράγµατα. Υπάρχει αντίφαση στο πρόβληµα το οποίο µας θέτουν. Εµάς, εδώ. Την ίδια 
αντίφαση ζούµε και στο τεχνικό επίπεδο που λειτουργούµε. ∆εν λειτουργούµε σε πολιτικό 
επίπεδο, λειτουργούµε σε τεχνικό επίπεδο. 
 
Για την παραλιακή ζώνη. Εκεί έχουµε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν προβλήµατα. Ο γεωλόγος µας 
µας τάχει εντοπίσει µε τη γεωλογική µελέτη. Ιδιαίτερα στη δυτική περιοχή πρέπει να γίνει 
κάποιου είδους προστασίας απ΄ ότι καταλαβαίνω. Υπάρχουν προβλήµατα και στη Βέργα. Αυτά 
είναι µάλλον τεχνικά τα οποία δυστυχώς παραπέµπουν σε διάφορες µελέτες και διάφορα έργα 
προστασίας.  
 
∆εν νοµίζουµε για τα θέµατα που έθεσε η κα Αγρίου πολύ σωστά, πόσο δεσµεύουν οι χρήσεις. 
Είπα και πριν ότι εγώ νοµίζω ότι είναι µεταβατικές χρήσεις. ∆ηλαδή και ακόµα αυτές οι 
εγκαταστάσεις κάποιων κατοικιών που µοιάζουν µε βίλες αλλά από την πίσω µεριά είναι 
αποθήκες, ξέρω εγώ, κάτι περίεργα πράγµατα στην παραλία, αυτά γρήγορα άµα έρθει ένας 
επενδυτής ή ο ίδιος που είναι εκεί θα τα βρείτε να αναπτύσσονται εντελώς αλλιώτικα. Εάν 
πάρει το δρόµο αυτή η περιοχή ως τουριστική που και εκεί δεν είµαστε σίγουροι. Γιατί δεν 
είµαστε σίγουροι. Γιατί υπάρχουν προβλήµατα. Υπάρχει ένα δύσκολο έδαφος, υπάρχει µια 
παραλία η οποία µπορεί να φαίνεται ωραία αλλά υφίσταται διάβρωση. Η συγγένεια µε τις άλλες 
χρήσης, να µη τα βλέπουµε και τα πράγµατα τόσο περίεργα, µπορούµε να έχουµε ζώνες 
αποµόνωσης προς το βιολογικό καθαρισµό από άλλες λειτουργίες µε µέτρα τα οποία είναι 
πρακτικά και όχι ιδανικά. ∆εν θα είναι ο παράδεισος, αλλά δεν θα πει ότι χαρακτηρίστηκε ντε 
και καλά όλη η περιοχή αυτών των πολλών εκταρίων επειδή µπήκαν οι δύο εγκαταστάσεις του 
∆ήµου οι οποίες και αυτές θα µπορεί να είναι και λίγο ποιο σύγχρονες αργότερα µε κάποια. . . 
Άλλωστε ο ∆ήµος έχει προχωρήσει αρκετά καλά στις υποδοµές περιβάλλοντος σε σχέση µε την 
υπόλοιπη χώρα και µπορεί και να υπερηφανεύεται γι΄ αυτό. Θεωρώ ποιο βλαπτική την 
κατάσταση του Νέδοντα παρά των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού και των σκουπιδιών 
που είναι στον Μπουρνιά.  
 
Η διάχυση των βιοµηχανιών; Και βέβαια εννοείται, εάν δεν καταλάβατε τα λόγια µας, ότι αν 
κάναµε µια ζώνη κάτω από τη βιοµηχανική περιοχή, θα περιορίζαµε εκτός από το µέτωπο που 
ίσως δεν γίνεται πλέον, θα περιορίζαµε την παραπέρα εξέλιξη των βιοµηχανιών. Αλλά ποιο 
σηµαντικό είναι να καθορίσουµε όπως είπαµε, µε τους νέους συγκοινωνιακούς άξονες, τις 
περιοχές των σύγχρονων νέων εγκαταστάσεων που θα έρθουν. Στα µεγάλα οικιστικά κέντρα 
έρχονται µεγαλύτερα, ελπίζω να γλιτώσετε από τα «τέρατα» που ζει η Θεσσαλονίκη και η 
Αθήνα, αλλά δεν µπορούµε να περιορίσουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί εσείς οι ίδιοι θα 
θέλετε να έρθουν αυτές οι επενδύσεις εδώ εφόσον αυτός ο τριτογενής τοµέας της 
διασκέδασης, της αναψυχής, των λούνα παρκ, των διαφόρων πραγµάτων, µαζί µε την παραλία 
δηµιουργεί µια εικόνα. Θα µου πείτε τι είναι; Είναι η εικόνα Λας Βέγκας; Εξαρτάται από τις 
ρυθµίσεις και από τον έλεγχο που γίνεται στις καταστάσεις. Πόσο έλεγχο; Όση δυνατότητα 
µας δίνει η ίδια η διοίκηση που θεσπίζει πράγµατα πολλές φορές αργότερα απ΄ όταν πρέπει. 
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Θα αναφερθώ στα ερωτήµατα που σηµείωσα µε τη σειρά που διατυπώθηκαν.  
 

Ο κ. Ζαφειρόπουλος αναφέρθηκε στο θέµα του περιφερειακού δακτυλίου και στο κατά πόσον 
θα µπορούσε να υπάρχει µία ακόµα σύνδεση µεταξύ της σύνδεσης που βρίσκεται στο 
εργοστάσιο ΚΑΡΕΛΙΑ και στη σύνδεση του Νέδοντα για να εξυπηρετήσει την περιοχή Αβραµιού 
και Λεϊκων. 
Είναι γεγονός ότι αυτό σαν ένα σενάριο έχει συζητηθεί και παλιότερα, η πρόβλεψη στο Γενικό 
πολεοδοµικό Σχέδιο υπήρχε στο προηγούµενο, η λογική που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθεί 
είναι ένας άξονας ο οποίος έχει ένα υπερτοπικό χαρακτήρα τουλάχιστον µέχρι την περιοχή του 
Νέδοντα όπου θεωρείται ότι είναι πλέον ο οµφάλιος λώρος που συνδέει την πόλη της 
Καλαµάτας µε το εθνικό σύστηµα των µετακινήσεων και που σ΄ αυτό το τµήµα υπάρχει µία 
φειδώ στον αριθµό των κόµβων που θέλουνε να βάλουνε. Αυτό όµως είναι κάτι το οποίο 
πιστεύω ότι µπορεί και αργότερα να αλλάξει. Στο µέτρο που θα προσδιορισθεί ο χαρακτήρας 
του δρόµου και θα προκύψουν οι λειτουργίες του θα µπορούσε είτε πριν είτε και αργότερα να 
κριθεί ότι και ένας ενδιάµεσος κόµβος θα ήταν χρήσιµος. Αυτό είναι εποµένως κάτι το οποίο 
µπορεί να υπάρχει σαν αίτηµα, µπορεί να εκκρεµεί. Μην ξεχνάµε ότι είναι µια διαδικασία η 
οποία έχει µια ακαµψία προς το παρόν, ουσιαστικά δροµολογείται ένας διαγωνισµός ο οποίος 
έχει συγκεκριµένες υποχρεώσεις και που στο µέτρο που αυτές οι υποχρεώσεις πληρούνται, και 
µέσα σ΄ αυτές δεν έχει µπει αυτός ο κόµβος, ο ανάδοχος παραχωρησιούχος που θα είναι 
υποχρεωµένος να κατασκευάσει αυτό το έργο θα εκτελέσει αυτό το έργο έτσι όπως του το 
έχουν καθορίσει στη σύµβασή του. Όπως ξέρετε η σύµβαση έχει ήδη δροµολογηθεί και ο 
διαγωνισµός έχει ολοκληρωθεί, έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και όπου να ΄ναι θα 
υπάρξει µια υπογραφή σύµβασης όταν θα κλείσει και οικονοµικά ο κύκλος της συµφωνίας και 
θα αρχίσει πλέον η κατασκευή του έργου. Στο ενδιάµεσο εάν προκύψουν θέµατα αλλαγής 
επιλογών είτε από το ελληνικό δηµόσιο είτε από τον ίδιο τον παραχωρησιούχο αυτό µπορεί να 
ξαναµπεί στο τραπέζι και να συζητηθεί. Πάντως στη φάση αυτή δεν είναι αντικείµενο το οποίο 
είναι προγραµµατισµένο να γίνει, δεν µπορεί όµως να αποκλειστεί για το µέλλον.  
 
Το επόµενο ερώτηµα ήταν από τον κ. Μαλαπάνη. 
¨Με το δεδοµένο ότι έχουµε τους δύο άξονες να έχουν δροµολογηθεί και τον άξονα της Ιόνιας 
οδού που διατρέχει τη δυτική Ελλάδα από τα σύνορα τα αλβανικά µέχρι την Καλαµάτα και τον 
άξονα από την Αθήνα, την Τρίπολη µέχρι την Καλαµάτα, κατά πόσον αυτό θα δώσει τη 
δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα λιµάνι και κατά πόσον εάν τέτοια ανάγκη προκύψει αυτό το 
λιµάνι πρέπει να γίνει εκεί ή να µεταφερθεί κάπου αλλού και αν αυτό το αλλού πρέπει να είναι 
ο µεσσηνιακός κόλπος ή όχι.¨ 
 
Ο κ. Καρανίκας είπε µερικά πράγµατα που έχουν σχέση µε τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό 
όπου έχουν καθοριστεί ουσιαστικά τα λιµάνια τα βασικά εθνικής εµβέλειας και εγώ απλώς να 
αναφερθώ σε ορισµένες παραµέτρους οι οποίες καθορίζουν νοµοτελειακά τα πράγµατα που 
έχουν σχέση µε το λιµάνι.  
Και πριν τοποθετηθώ για την Καλαµάτα  θα πω το εξής: ¨Πάτρα¨. Τι σηµαίνει Πάτρα; Η Πάτρα 
είναι η τρίτη σε µέγεθος πόλη της χώρας, έχει µια βιοµηχανική παράδοση πάρα πολύ 
σηµαντική, έχει ένα πληθυσµιακό µέγεθος ιδιαίτερα σηµαντικό, έχει µια ευρύτερη ζώνη 
επιρροής που µε την ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου έχει µεγαλώσει, µπορεί να αγγίζει τις 500.000 
κάτοικους η ευρύτερη περιοχή της, και η Πάτρα δεν µπορεί να δικαιολογήσει λιµάνι. Και όταν 
λέω λιµάνι εννοώ λιµάνι από άλλη κατηγορία πέρα από αυτή που παίζει το ρόλο των ρορό, 
δηλαδή των πορθµείων που συνδέουν µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτός είναι ο αποκλειστικός 
χαρακτήρας του λιµανιού της Πάτρας και δεν θα µπορέσει να ξεφύγει από αυτόν ούτε στο 
µέλλον. Εάν υπάρχουν λοιπόν λιµάνια εµπορικά τα οποία λειτουργούν σήµερα, είναι τα λιµάνια 
του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και προσπαθούµε µε πολύ κόπο για πάρα πολλούς άλλους 

ΖΕΚΚΟΣ: 
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λόγους να µιλήσουµε και για το λιµάνι που είναι η νότια έξοδος της βαλκανικής και λέγεται 
Αλεξανδρούπολη, για την ανατολική βαλκανική. Πέρα από αυτά δεν υπάρχουν εµπορικές 
δραστηριότητες οι οποίες να δικαιολογούν την κίνησή τους µέσα από τα υπόλοιπα λιµάνια της 
χώρας, ούτε καν του Βόλου, παρά µόνον από τη στενή τους ενδοχώρα. Οι άξονες λοιπόν αυτοί 
οι οποίοι κατασκευάζονται δεν µπορούν κουβαλήσουνε εµπορεύµατα τα οποία να πάνε στο 
λιµάνι της Καλαµάτας  για να διεκπεραιωθούν από εκεί. Κάθε λιµάνι είναι ένας ενδιάµεσος 
κόµβος ο οποίος λειτουργεί στη λογική των συνδυασµένων µεταφορών, δηλαδή δεν αποτελεί 
τερµατικό σηµείο το λιµάνι, είναι ένα ενδιάµεσο σηµείο, µεταπηδάει ένα εµπόρευµα, ακόµα και 
ένας επιβάτης, από το πλοίο στο επόµενο όχηµα για να φύγει από το λιµάνι είτε σαν επιβάτης 
µε το αυτοκίνητο, το λεωφορείο, το τρένο, το αεροπλάνο, ότι θέλετε, ή εάν είναι εµπόρευµα 
να πάρει το φορτηγό ή να πάρει το τρένο και να φύγει. Να πάει που;  Το 90% των εξαγωγών 
της Ελλάδος και των εισαγωγών της Ελλάδος γίνεται από τη θάλασσα, µε θαλάσσια µέσα. 
Γιατί; Γιατί οι θαλάσσιοι διάδροµοι είναι πάρα πολύ πιο φθηνοί. Τα ογκώδη εµπορεύµατα 
λοιπόν µε εξαίρεση κάποια εµπορεύµατα πολύ µεγάλης αξίας και πολύ µικρού βάρους που 
µπορούν να µεταφέρονται µε τα αεροπλάνα, µεταφέρονται µε τα πλοία, κατ΄ εξαίρεση οριακά 
µε τα τρένα.  Όταν λοιπόν  υπάρχει γύρω – γύρω θάλασσα που πάει παντού, σ΄ όλη την 
Ελλάδα, ποιο πλοίο θα έρθει να κάνει τι; Και να αφήσει το εµπόρευµα για να µεταφερθεί από 
πού και προς τα πού; Αφού η διαδροµή προς Πάτρα όταν έρχεσαι από τη Μέση Ανατολή, γιατί 
είµαστε κοντά στην Αφρική και υποθέσουµε ότι υπάρχει εµπόρευµα που έρχεται από εκεί, που 
και αυτό είναι ερώτηµα, αλλά να έρθει να κάνει τι; Να ξεφορτώσει στην Καλαµάτα ή να 
φορτώσει από την Καλαµάτα όταν µπορεί να φορτώσει από τον Πειραιά ή όταν µπορεί να 
φορτώσει από τη Θεσσαλονίκη ή όταν µπορεί να φορτώσει από την Πάτρα που δεν πρόκειται 
να φορτώσει; Άρα υπάρχουν λοιπόν κάποιες ενδοχώρες και ας ψάξουµε να βρούµε την 
ενδοχώρα της Καλαµάτας, τα εµπορεύµατα που θα έρθουν για να εξυπηρετήσουν την 
ενδοχώρα της Καλαµάτας, το  ακροτελεύτιο κοµµάτι της Πελοποννήσου, να εξυπηρετήσουν 
την Τρίπολη, µάλιστα.  
Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που θα µπορούσε να φτάσει ως εµπόρευµα να ξεφορτώσει στην 
Καλαµάτα και να φτάσει µέχρι την Τρίπολη απέναντι στην επιλογή να φτάσει στο λιµάνι του 
Πειραιά και να φορτώσει από εκεί να φτάσει στην Τρίπολη. Ποια από τις δύο επιλογές;  
Ας δούµε λοιπόν τις προοπτικές κάτω από  αυτήν την λογική. ∆εν χρειάζεται να ρίξω πιο πολύ 
νερό στον µύλο που… Του συναδέλφου του είπα ήδη πριν, στον πόρο τον τουριστικό. Όλα 
αυτά ισχύουν από την µια µεριά, από την άλλη µεριά ισχύει η διάσταση αυτή. Το 
εµπορευµατικό λοιπόν λιµάνι είναι λιµάνι περιφερειακής εµβέλειας, να µεταφέρει εµπορεύµατα 
που µπορεί να προορίζονται για την περιοχή. Ούτε µπορεί να αποτελεί χώρο διαµετακόµισης, 
δηλαδή επειδή είµαστε κοντά στον άξονα Γιβραλτάρ – Σουέζ, είναι στο άκρο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας άρα να ρθούνε όλα τα εµπορευµατοκιβώτια να καταλήγουν στην Καλαµάτα και από 
εκεί να έρχονται τα πλοία να περνάνε. ∆υστυχώς δεν είναι τόσα απλά τα πράγµατα και ο 
Πειραιάς ο οποίος έχει άλλου είδους προδιαγραφές, έχει πολύ σηµαντική ενδοχώρα και έχει και 
πολύ σηµαντικά συστήµατα χερσαίων µεταφορών που διεκπεραιώνουν στη συνέχεια και τα 
εµπορευµατοκιβώτια και διαµοιράζουνε τις δραστηριότητες µε υποδοµές καταπληκτικές, 
υφίσταται εξαιρετικά µεγάλες πιέσεις και ανταγωνισµούς και από την Τουρκία και από την 
Ιταλία. Στον Τάραντα της Ιταλίας έχει φτιαχτεί ένα καταπληκτικό  τέτοιο λιµάνι, το Ακίλε 
Λάουρο, υπάρχει η Τουρκία µε την Αττάλεια η οποία φτιάχνει επίσης τα λιµάνια της, και δεν 
έχουµε και για τον Πειραιά ακόµα πολύ µεγάλη αισιοδοξία.  
Τέθηκε το ερώτηµα τι µπορούµε να κάνουµε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να µπορούσε να είναι 
το Ηράκλειο της Κρήτης ένα λιµάνι διαµετακόµισης για εµπορευµατοκιβώτια. ∆εν αντέχει ούτε 
εκεί. Άρα γιατί η Καλαµάτα;           
 
Μένουµε λοιπόν στο ότι εµπορευµατικά είµαστε, και να θέλαµε, σε κατάσταση ανεπάρκειας να 
το πετύχουµε. Οι δε οδικοί άξονες δεν βοηθάνε γιατί η οδική µεταφορά είναι πανάκριβη, πολύ 
πιο ακριβή από τον σιδηρόδροµο και ο σιδηρόδροµος και αυτός δεν έχει ελπίδα να µεταφέρει 
εµπορεύµατα.  
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Κλείνει αυτή η απάντηση. 
 
Έχουµε το επόµενο θέµα το οποίο τέθηκε: Κατά πόσον µπορεί ο άξονας αυτός ο οδικός που 
φτάνει από την Καλαµάτα µέχρι τον Μελιγαλά και που διαχέει την ανάπτυξη, σε πιο βαθµό ο 
εθνικός δρόµος θα το διευκολύνει.  
Να πούµε το εξής: ¨ότι σε ένα σύστηµα µεταφορών, σε οποιοδήποτε σύστηµα µεταφορών, η 
βελτίωση της προσπελασιµότητας είναι πάντοτε επ΄ ωφελεία του δευτερεύοντος χώρου σε 
σχέση µε τον πρωτεύοντα. Εάν λοιπόν στην προκειµένη περίπτωση µιλάµε για την πόλη της 
Καλαµάτας και τη σύνδεσή της µε την Αθήνα ή την υπόλοιπη χώρα, ο οδικός άξονας θα 
λειτουργήσει επ΄ ωφελείας της Καλαµάτας γιατί θα δώσει στο δευτερεύον κέντρο που είναι η 
Καλαµάτα την καλύτερη προσπελασιµότητα και εποµένως τις µεγαλύτερες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη σε σχέση µε αυτές που είχε µέχρι σήµερα.         
Αν τώρα µιλήσουµε στην µικροκλίµακα της περιφέρειας και το µεγάλο, το πρωτεύον κέντρο 
είναι η Καλαµάτα και το δευτερεύον κέντρο είναι οι οικισµοί στα βόρεια, ο Μελιγαλάς ή 
οποιοιδήποτε άλλοι, είναι βέβαιον ότι ο άξονας αυτός της ταχείας κυκλοφορίας ποτίζει την 
γλάστρα αυτών των οικισµών. Άρα η ανάπτυξη αυτή την οποία συζητάµε, η διάχυση της 
ανάπτυξης σίγουρα θα υποστηριχτεί από αυτόν τον άξονα ταχείας κυκλοφορίας.  
 
Ένα ακόµα ερώτηµα που τέθηκε από το ∆ήµαρχο, είναι περιφερειακό αεροδρόµιο, επικουρικό 
µε το ¨Ελευθέριος Βενιζέλος¨.   
Και εκεί θα χρειαστεί να πω δυο κουβέντες στο τι σηµαίνει περιφερειακό αεροδρόµιο. Το 
¨Ελευθέριος  Βενιζέλος¨ έχει καταρχήν µια ρήτρα που λέει ότι δεν µπορούνε αεροδρόµια να 
φτιαχτούν σε απόσταση 150 χιλιοµέτρων γύρω από το αεροδρόµιο ¨Ελευθέριος  Βενιζέλος¨ . 
Αυτό είναι ρήτρα η οποία έχει µπει µέσα στη σύµβαση παραχώρησης του  ¨Ελευθέριος  
Βενιζέλος¨ .  
Πράγµατι λοιπόν η Καλαµάτα βρίσκεται έξω από αυτή την απόσταση. ∆εν σηµαίνει όµως ότι η 
έννοια συµπληρωµατικό αεροδρόµιο µπορεί να λειτουργήσει εννοιολογικά, παρά µόνο 
συνδεδεµένο µε το ποιο είναι η ενδοχώρα του αεροδροµίου της Καλαµάτας και τι µπορεί αυτό 
να κάνει. Αν επρόκειτο να µιλήσουµε για διαδικασίες ανεφοδιασµού, transit, αεροπορικές 
συνδέσεις διηπειρωτικές οι οποίες θέλουν κάπου να πάρουν µια στάση να ανεφοδιαστούν και 
να φύγουν και πάλι εκεί δεν θα µπορούσαµε να µιλάµε για ένα αεροδρόµιο περιφερειακό διότι 
καµία από τις εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν αυτού του είδους τις λειτουργίες δεν 
ενδιαφέρεται να αποκεντρωθεί τόσο πολύ και έχουν όλοι τους την τάση να συγκεντρώνονται 
σε ένα αεροδρόµιο. Οριακά θα µπορούσε κανείς να µιλήσει για τη Θεσσαλονίκη σ΄ αυτές τις 
καταστάσεις σε επίπεδο Βαλκανικής. Η περιοχή του αεροδροµίου της Αθήνας είναι τελικά 
αναγκαστικά µονοσήµαντη.  
Τι µπορεί να µένει σε ένα ρόλο αεροδροµίου Καλαµάτας;  
Είναι δύο οι ρόλοι του. Ο ένας είναι ο ρόλος του περιφερειακού αεροδροµίου στη λογική των 
διαπεριφερειακών συνδέσεων µε µακρινές αποστάσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε από τον 
Πρόεδρο, µε την Κρήτη, µε την Θεσσαλονίκη, µε τα Γιάννενα, µε την Αλεξανδρούπολη, µε την 
Μυτιλήνη, µε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας όπου µπορούνε κάποιες τέτοιες διασυνδέσεις 
που δεν έχουν πελατεία και δεν θα έχουν πελατεία, επιτρέπεται όµως και από τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η επιδότηση σε µια λογική µιας στρατηγικής πολύ συγκεκριµένης 
περιφερειακής ανάπτυξης όπου δηµιουργούνται ευκαιρίες προσπελασιµότητας γενικότερης 
µέσα στο χώρο και να µην είναι όλα Αθηνοκεντρικά.  
Μια τέτοια λοιπόν λειτουργία είναι και θα πρέπει να είναι ένας ρόλος  του αεροδροµίου της 
Καλαµάτας και από εκεί και πέρα υπάρχει ο ρόλος της ενδοχώρας που έχει να κάνει µε τους 
τουριστικούς προορισµούς και την οργανωµένη διακίνηση µε τσάρτερς. Αυτός είναι ένας 
χώρος, υπάρχει ένα αεροδρόµιο, υπάρχει υποδοµή, υπάρχει πολιτική αεροπορία που οφείλει 
και µπορεί να κρατήσει το αεροδρόµιο για να µπορεί να αντεπεξέρχεται  και στις τουριστικές 
αιχµές και σαν τέτοιος είναι ο ρόλος τον οποίο βλέπω ότι µπορεί να έχει το αεροδρόµιο της 
Καλαµάτας.      
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Ευχαριστώ.  
 

 
Από την εξέταση της περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας, ενώ σε όλες τις 
περιοχές διακρίνουµε ότι υπάρχει µια ας το πούµε έτσι οµαλή κατάσταση, 

εκεί που υπάρχουν πολλές αντιφάσεις είναι η ζώνη που βρίσκεται στην περιοχή Μπουρνιά. 
∆ηλαδή η ζώνη που είναι από το δρόµο που πάει προς το αεροδρόµιο, Μεσσήνη, θάλασσα, 
δυτικά της πόλης της Καλαµάτας. Μέχρι το δυτικό όριο του ∆ήµου. Εκεί υπάρχει µια 
ακαταστασία. ∆ηλαδή υπάρχει µια αγροτική γη η οποία δεν είναι και τόσο υψηλής απόδοσης, 
πολύ υδροβόρα από πλευράς κατανάλωσης νερού, υπάρχει µια εισβολή των βιοµηχανιών και 
βιοτεχνιών στο χώρο αυτό που θεωρείται κατά τα άλλα γεωργική γη υψηλής απόδοσης, 
υπάρχουν οι εγκαταστάσεις αυτές οι περίεργες και τέλος υπάρχει µια συνέχεια στην παραλιακή 
ζώνη του Μεσσηνιακού κόλπου. ∆ηλαδή από τη δυτική παραλία µέχρι και το ας το πούµε έτσι 
παραλία Ανάληψης – Βελίκας υπάρχει ένα κενό, ενώ όλο το υπόλοιπο παραλιακό κοµµάτι του 
Μεσσηνιακού κόλπου είναι διαµορφωµένο. Αυτές είναι οι αντιφάσεις που έχει αυτή η περιοχή 
και αυτές θα κριθούν µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή στην επόµενη φάση και δεν µπορούµε 
από τώρα να αποκλείσουµε ότι εκεί µπορεί να υπάρξει όντως µια εγκατάσταση για τουριστικές 
δραστηριότητες, µπορούν να προστατευτούν από τις χρήσεις που υπάρχουν σήµερα δηλαδή 
KMOIL και βιολογικό καθαρισµό και αυτά είναι ζητήµατα που και εκεί πέρα θα κριθεί και το 
µέγεθος αποχαρακτηρισµού γεωργικής γης. Αν υπάρχει µια συγκροτηµένη πρόταση βιώσιµης 
ανάπτυξης αυτών των δραστηριοτήτων τότε βεβαίως βάσιµα µπορεί να ζητηθεί η αναίρεση 
του χαρακτήρα της γεωργικής γης υψηλής απόδοσης.  
Αυτά θέλω να πω και είναι πράγµατα που αυτά θα κριθούν στην επόµενη φάση. 
 

 
Ευχαριστούµε πάρα πολύ, σας περιµένουµε για την δεύτερη φάση. 
 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  15. Μάλαµας Παναγιώτης  
  16. Μαλαπάνης Χρήστος  

ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση : 13/2006                                 Πέµπτη 6 / 07 / 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 305/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  29 

  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης  
  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


