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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  386/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Αυγούστου 2010, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-08-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Ιωάννης, 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) 
Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος,  και 21) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος,  5) 
Ράλλης Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
το οποίο προτάσσεται της σειράς του και συζητείται 1ο  αµέσως µετά την ολοκλήρωση της προ 
ηµερήσιας διάταξης συζήτηση,  ύστερα από αίτηµα του κ. Αθανασόπουλου,  µε τίτλο : 

Έγκριση επικαιροποιηµένης προµελέτης πλατείας Υπαπαντής. 
 
Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 17669/10-8-2010 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση επικαιροποίησης προµελέτης Πλατείας Υπαπαντής. 
 
  
 Στις 7/12/2009 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τη απόφαση υπ. Αριθµ. 532/2009 και 
σε συνέχεια της υπάρχουσας σύµβασης µε τίτλο “ Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
Καλαµάτας (Β΄ και Γ΄ Φάση και τµήµα της Α΄ Φάσης) : 
 “ Εγκρίνει την επικαιροποίηση της προµελέτης του Ιστορικού Κέντρου 
Καλαµάτας, Πλατεία Υπαπαντής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην υπ' αριθµ. 
πρωτ. 29497/2-12-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
Ορίζεται προθεσµία για την υποβολή της επικαιροποιηµένης προµελέτης ενενήντα 
(90) ηµερολογιακών ηµερών από της έγγραφης εντολής προς τον ανάδοχο. 
Η επικαιροποιηµένη προµελέτη θα έρθει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εν 
συνεχεία θα αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισµού για έγκριση από το ΚΑΣ.” 
 

 Με το έγγραφο του ∆ήµου υπ΄ αρ. πρωτ. 3245/8-2-10 κοινοποιείται η απόφαση 
532/09 στον µελετητή για την σύνταξη της επικαιροποιηµένης προµελέτης της 
Πλατείας Υπαπαντής. 
 Με την υπ΄αρ. 10792/10  αίτηση του ο µελετητής υποβάλλει εµπρόθεσµα την 
επικαιροποιηµένη προµελέτη.  
 Η επικαροποιηµένη προµελέτη λαµβάνει υπόψη όλα τα νέα δεδοµένα και την 
αρχική προµελέτη, η οποία έχει εγκριθεί από το Κ.Α.Σ. αλλά αποκλίνει  από την 
παρατήρηση του, σε σχέση µε τη δηµιουργία αναβαθµών, προκειµένου να 
αποκλεισθεί η πρόσβαση των αυτοκινήτων στην πλατεία. 
Η νέα πρόταση των µελετητών δηµιουργεί αναβαθµούς στην περιοχή της κυρίας 
εισόδου (της δυτικής πλευράς), ώστε να αποκλείει την είσοδο των αυτοκινήτων σ΄ 
αυτήν, ενώ παρουσιάζει µια πιο ευέλικτη πρόταση – µε δυνατότητα πλήρους 
ελεγχοµένης πρόσβασης – για το υπόλοιπο και µεγαλύτερο µέρος της πλατείας (το 
νότιο τµήµα). 
Επί του τελευταίου θέµατος η Υπηρεσία συµφωνεί αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει εάν και 
εφόσον η µελέτη προχωρήσει στο στάδιο της Μελέτης Εφαρµογής, να εξετασθεί και η 
περίπτωση της χρήσης βυθιζόµενων εµποδίων αντί αλυσίδων και πεσσών. 
 Επίσης σηµαντική διαφοροποίηση της νέας πρότασης είναι η πρόβλεψη για 
ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαίων ευρηµάτων που κατά βάσιµες πληροφορίες 
βρίσκονται στην νοτιανατολική περιοχή της πλατείας Υπαπαντής, καθώς και η 
δηµιουργία περιορισµένων χώρων στάθµευσης οχηµάτων στην νότια και στην 
ανατολική πλευρά της πλατείας. 
 Σε ότι αφορά τις προτεινόµενες θέσεις στάθµευσης η πρόταση απαντά έστω 
µερικώς (στο πλαίσιο του εφικτού) στις ανάγκες της περιοχής και του Ι.Ναού.  
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 Σε ότι αφορά τα αρχαία µετά τις αρχικές εκσκαφές θα πρέπει να κληθεί για την 
συνέχιση των εργασιών η Αρχαιολογική Υπηρεσία, η δε  Μελέτη Εφαρµογής θα 
πρέπει να γίνει µετά την αποκάλυψη των ευρηµάτων οπότε και θα προωθηθεί για 
έγκριση από το ΥΠ.ΠΟ. 
 
Κατόπιν αυτών εισηγούµεθα: 
 
α) Την έγκριση της επικαιροποιηµένης προµελέτης. 
β) Την έγκριση του προϋπολογισµού της για ποσόν 1.750.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για 
την πλατεία και 310.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την περιοχή των αρχαίων. 
γ) Την προώθηση της προς επανέγκριση στο Κ.Α.Σ. 
 
         

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

     ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

 

 

Β. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής: 

 
Και για εξοικονόµηση χρόνου κ. Πρόεδρε αλλά και επειδή πραγµατικά τιµάει τη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η παρουσία του κ. Αλµπάνη, του 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού και συντοπίτη µας, που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριµένη µελέτη, 
πιστεύω να ξεκινήσει ο κ. Αλµπάνης και να ενηµερώσει το Σώµα, κε Αλµπάνη, τι ακριβώς, 
λιγάκι σύντοµα την προϊστορία όλη της συγκεκριµένης µελέτης και συγχρόνως µετέπειτα να 
µας παρουσιάσετε τη µελέτη που θέλετε την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
Καταρχήν ευχαριστώ γι΄ αυτά που είπε ο κ. Σπίνος αλλά δεν αισθάνοµαι ότι 
τιµώ εγώ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε τιµάει η πόλη διότι µου έχει αναθέσει, και 

το αισθάνοµαι πραγµατικά αυτό, το πιο σηµαντικό κοµµάτι της και βεβαίως είµαι πολύ 
ευχαριστηµένος και σαν Γραφείο και εγώ προσωπικά διότι δεν ισχύει για µένα αυτό το  ¨ουδείς 
προφήτης στον τόπο του¨. Έτσι λοιπόν εγώ αισθάνοµαι τιµηµένος από αυτό. Και θα 
προσπαθήσω να είµαι σύντοµος γιατί έχει ξαναπαρουσιαστεί και το Ιστορικό Κέντρο, όχι η 
πλατεία Υπαπαντής, παρότι αισθάνοµαι φορτισµένος συναισθηµατικά διότι ολοκληρώνεται ένα 
έργο. Τι θα πει αυτό, από το ΄98 που έχει γίνει η µελέτη για όλο το Ιστορικό Κέντρο, και θα 
σας δείξω αυτό το χάρτη γιατί κακώς δεν το είχαµε στο power point, έχουν µείνει τρία 
πράγµατα. Έχουν µείνει από απόψεως κατασκευής µία περιοχή εκεί στην πλατεία Όθωνος 
κοντά και έχει µείνει και αυτό το κοµµάτι το οποίο είναι γύρω από το Κάστρο, µεταξύ της 
αγοράς και του Κάστρου, το οποίο είναι όλο καλντερίµια και είναι ένα πολύ γραφικό κοµµάτι. 
Υπολογίζουµε ότι προσεχώς θα ολοκληρωθεί και αυτό.  
Το µόνο το οποίο έµενε σε επίπεδο προµελέτης διότι όλα τα άλλα έχουν τελειώσει, και η 
είσοδος προς το Κάστρο και ο Άγιος Ιωάννης και βεβαίως οι Άγιοι Απόστολοι κ.λ.π., το µόνο το 
οποίο έµενε σε επίπεδο µελέτης ήτανε η πλατεία Υπαπαντής. Η πλατεία Υπαπαντής 
καθυστέρησε διότι δεν υπήρχαν χρήµατα και τέλος πάντων οι ∆ηµοτικές Αρχές είχαν 
αποφασίσει να προχωρήσουν περισσότερα τα έργα. Το 2001, και τότε έγινε και το εξής 
διαδικαστικό, ο κ. Κοσµόπουλος το ανέφερε την άλλη φορά και ο κ. Τζαµουράνης, υποβάλαµε 
στο ΚΑΣ αντί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µελέτη της πλατείας Υπαπαντής. Επειδή δεν υπήρχε 
στον ορίζοντα η δυνατότητα να προχωρήσει η οριστικοποίηση της µελέτης, γι΄ αυτό 
απεφασίσθη, αν θυµάµαι καλά, να προχωρήσει προς το ΚΑΣ ούτως ώστε να δούµε και πως θα 
αντιδρούσε το ΚΑΣ µε το όλο θέµα.  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:   
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Έτσι λοιπόν το 2001 βγήκε η απόφαση του ΚΑΣ η οποία δεν είχε διορθώσεις, την άλλη φορά 
ειπώθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είχε διορθώσεις η µελέτη, είχαµε την τιµή να µην 
έχουµε διορθώσεις. Αυτό το οποίο είχε η µελέτη  σαν παρατήρηση, σας το διαβάζω, είναι: 
¨Αποφασίζουµε, εγκρίνουµε τη µελέτη διαµόρφωσης µε τον όρο ότι η προς το δρόµο απόληξη 
του άξονα της νότιος θύρας..¨ δηλαδή η νότια πλευρά, ¨… θα δηµιουργηθούν αναβαθµοί 
προκειµένου να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης αυτοκινήτων µέχρι τη θύρα του ναού. 
Θα πρέπει επίσης να γίνει η διαµόρφωση της δυτικής εισόδου  µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
πρόσβαση των αυτοκινήτων να µην είναι δυνατή προκειµένου ο χώρος της πλατείας να 
παραµείνει ελεύθερος.¨ Και µάλιστα δεν ζητήθηκε να υποβληθεί η επόµενη φάση της µελέτης. 
Αυτό ήταν ένα αγκάθι και τότε έγινε ολόκληρη συζήτηση στο ΚΑΣ, εγώ ήµουν εντελώς 
αρνητικός. Είχα πει ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση και µάλιστα σε µία µεγάλη 
πλατεία που ήτανε µακρινή η πρόσβαση από τους γύρω δρόµους στις εισόδους της πλατείας, 
αλλά είχαν επιµείνει. Μάλιστα κάποιος πέταξε ¨Τι λέτε, θα αφήνουµε τα αυτοκίνητα σε τόσο 
ωραία πλατεία να ανεβαίνουν επάνω;¨  Εγώ λοιπόν τους είπα ότι πρέπει έτσι κι αλλιώς, εκτός 
από τις τελετές, εκτός από τις κηδείες, γάµους, εκτός από την εκφορά του επιταφίου κ.λ.π., θα 
έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα  για ευκαιριακή στάθµευση κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων που γίνονται καλοκαίρι στο Κάστρο. ∆υστυχώς δεν έγινε δεκτή η εισήγησή µου, 
παρότι επέµεινα πολύ, και αυτό το λέω τώρα και ίσως λίγο πλατειάζω γιατί αισθάνοµαι ότι θα 
είναι ένα αγκάθι σχετικά µε την προσεχή παρουσίαση στο ΚΑΣ της επικαιροποιηµένης αυτής 
προµελέτης.  
Στη συνέχεια, ο κ. Κοσµόπουλος την άλλη φορά είχε συζητήσει το θέµα το διαδικαστικό, τώρα 
αποφασίσαµε παρότι και οι δύο απόψεις ισχύουν, δηλαδή µπορείς να πας στο ΚΑΣ οτιδήποτε 
είναι εγκεκριµένο από την Τεχνική Υπηρεσία, αποφασίσαµε να έρθει πρώτα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο γιατί υπάρχουνε δύο αγκάθια. Το ένα αγκάθι είναι η στάθµευση και εκεί θα έχουµε 
και το πρόβληµα µε το ΚΑΣ αλλά το έχετε και εσείς το πρόβληµα γιατί θα έχετε αντίδραση σαν 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, είτε της µειοψηφίας είτε της πλειοψηφίας, από τους γύρω κατοίκους οι 
οποίοι αυτή τη στιγµή έχουν συνηθίσει και έχουν καταλάβει την πλατεία. Θα δείτε και 
φωτογραφίες. Το άλλο αγκάθι είναι τα αρχαία. Είναι γεγονός ότι από τότε που έγινε η 
συζήτηση και η παρουσίαση της µελέτης του Ιστορικού Κέντρου στη συνέχεια ετέθη 
επανειληµµένως  θέµα από διαφόρους συµπολίτες µας για το τι γίνεται µε τα αρχαία. Και 
πράγµατι τα αρχαία είναι ένα πρόβληµα, οι αρχαιολόγοι έχουν και αυτοί  διιστάµενες απόψεις. 
Υπάρχει και η άποψη ότι δεν προφταίνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία, και το είχαµε συναντήσει 
στον Κεραµικό που είχαµε τη µελέτη του Κεραµικού στο πλαίσιο της ενοποίησης των 
αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, ότι δεν προφταίνουµε να διαχειριστούµε όλα τα αρχαία τα 
οποία έχει το κράτος και έτσι έχουµε πρόβληµα. Οι άλλοι λένε ότι οπωσδήποτε πρέπει να 
βάλουµε χέρι και ανοίγουµε τα αρχαία ούτως ώστε να υπάρχουνε σηµατοδοτήσεις.   
Έχοντας λοιπόν αυτά τα δύο θέµατα καθυστέρησε το όλο θέµα αλλά εγώ νοµίζω ότι σωστά 
µπήκε πια στο τέλος γιατί πράγµατι ήτανε µία ¨τρύπα¨, όπως είπα την προηγούµενη φορά ο κ. 
∆ήµαρχος, µία τρύπα στο έργο του Ιστορικού Κέντρου. 
 
Λοιπόν, επειδή διάβασα την εισήγηση που είχατε κάνει για να προχωρήσει η προµελέτη:  
Ο κ. Αλευράς είπε αν είναι εις γνώση της Μητροπόλεως τα σχέδια.  
Είναι εις γνώση, µου έχει σταλεί έγγραφο της Μητροπόλεως και τα σχέδια τα έδειξα και στον 
Σεβασµιότατο ο οποίος τα ενέκρινε, µου λέει ¨Από εµάς προχωρήστε απόλυτα, είµαστε 
σύµφωνοι.¨ Έχει λοιπόν πλήρη γνώση η Μητρόπολη.  
Ο κ. Μπάκας είχε αναφερθεί εκτενώς στα θέµατα των αρχαίων.  
Θα σας δείξω τι πρόταση έχουµε εµείς για τα αρχαία που νοµίζουµε ότι εξισορροπεί και 
νοµίζουµε, όσο είναι εφικτό να νοµίζει κανείς µε την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από τις 
συζητήσεις που έχουµε κάνει ότι εάν τα οριοθετήσουµε δεν θα έχουµε ευρύτερο πρόβληµα, θα 
σας τα δείξω.  
Τέλος, ο κ. Κουδούνης είχε πει για το θέµα των προβληµάτων των νερών που υπήρχανε στους 
Αγίους Αποστόλους. 
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Ο µηχανολόγος µας ήρθε, µίλησε µε τον κ. Κάτσο, µίλησε µε τον υπεύθυνο εκεί του … και 
µέσα στην τωρινή µελέτη περιλαµβάνεται και µία πρόταση, εφόσον εγκριθεί, και πιστεύω ότι 
πρέπει να εγκριθεί,  να περιληφθεί µέσα και µία παρακαµπτήριος που κατά τη γνώµη µας είναι 
αυτό που θα λύσει το πρόβληµα. Μία τοπική παρακαµπτήριος. Θα σας την εξηγήσω µετά.  
Εποµένως να προχωρήσω στο να σας δείξω. ∆εν ξέρω αν θέλετε να σβήσουµε λίγο τα φώτα, 
να χαµηλώσουµε τα φώτα ή προχωρούµε έτσι. Πάντως είναι εµφανή.  
Μη σας κουράσω µε ιστορική αναδροµή, αυτό το power point είναι φτιαγµένο για να 
προβληθεί και στο ΚΑΣ και έτσι έχει κάποια πράγµατα που εσείς ως Καλαµατιανοί τα ξέρετε 
καλλίτερα από τους άλλους.  
Το γεγονός είναι ότι είναι µία ιστορική πλατεία και ότι ο ναός της Υπαπαντής έχει την παρουσία 
του στον ελλαδικό χώρο συνολικά.   
Η σηµερινή κατάσταση είναι από µία φωτογραφία που δείχνει κατά κάποιο τρόπο, να σας 
δείξω τα όρια της µελέτης µας, είναι αυτή ακριβώς, και δείχνει εδώ εν µέρει, γιατί είναι από 
παλιότερη φωτογραφία, την κατάληψη από τα αυτοκίνητα επί καθηµερινής βάσεως. Εκεί είναι 
που και εµείς σαν µελετητές έχουµε αντίρρηση, στην επί καθηµερινής βάσεως κατάληψη από 
τα αυτοκίνητα.  
Θα δείτε τις φωτογραφίες τις πιο επικαιροποιηµένες.    
Τα βασικά δεδοµένα της πλατείας αν τα αναλύσουµε είναι τα εξής: 
Ότι πράγµατι έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα η πλατεία, έχει µεγάλη έκταση, είναι επίπεδη και 
µπορεί πραγµατικά να λειτουργήσει για το σκοπό τον οποίο και σήµερα λειτουργεί.  
Έχει ένα σοβαρό µειονέκτηµα, τα δάπεδά της είναι χάλια. Θα τα δείτε αναλυτικότερα.  
Είναι πολύ ικανοποιητικός ο φωτισµός του Ιερού Ναού που έχει γίνει τώρα τελευταία, θα δείτε 
και αργότερα φωτογραφίες, αλλά η πλατεία φωτίζεται πάρα πολύ κακά.  
Είναι ωραία η µικρή πλατεία που γειτονεύει µε το ναό, απέναντι που υπάρχουν οι προτοµές, το 
δυτικό κοµµάτι.  
Είναι πολύ κακά τα κατάλοιπα και τα σκαλοπάτια τα οποία υπάρχουν από τον πρώην ναό που 
ήταν ο λυόµενος, λόγω των σεισµών δεν λειτουργούσε ο Μητροπολιτικός Ναός.  
Κατά τη γνώµη µας είναι σωστός ο χώρος για τις υπαίθριες τελετές.  
Υπάρχει το πρόβληµα των αρχαίων.  
Θα σας πούµε τις απόψεις µας σχετικά µε τη στάθµευση.  
Και πιστεύουµε ότι πρέπει έναντι της προηγουµένης πρότασης να ενισχυθεί το πράσινο και τα 
καθιστικά.  
Είναι πολύ ωραία που γύρω – γύρω υπάρχει ωραία ατµόσφαιρα και είναι ωραία τα κτίρια.  
Όλοι ξέρουµε ότι είναι ένα επίπεδο…  
Σας είπα υπάρχουν ορισµένοι πλατειασµοί για εσάς γιατί είναι για το ΚΑΣ.  
Είναι σηµαντικό το ότι γίνονται εκδηλώσεις στην πλατεία συνεχώς, είναι µια ζωντανή πλατεία. 
Εδώ είναι οι κακοτεχνίες. Βλέπετε, εδώ είναι µπετόν, εδώ είναι πλακόστρωτο …  
Όχι δεν είναι από τους σεισµούς, είναι σήµερα έτσι. Είναι τσιµεντόπλακες, είναι µπετουδάκι, 
είναι µια λωρίδα από µπετόν, µια άλλη λωρίδα από µπετόν. Είναι εδώ βλέπετε σαν µωσαϊκό… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το µωσαϊκό είναι το παλιό  δάπεδο της εκκλησίας της λυόµενης.  

 
Ναι. Βλέπετε παντού. Είναι το δάπεδο το απάνω που είναι των Μητροπολιτών. 
Βλέπετε τα δάπεδα είναι χάλια.   

Ο νυχτερινός φωτισµός. Πραγµατικά, και σας το λέω µετά γνώσεως, είναι πάρα πολύ ωραίος. 
Το λέω γιατί φωτίζουµε και εµείς, κάνουµε τώρα φωτισµό για την Αφαία στην Αίγινα, µαζί µε 
τον περιβάλλοντα χώρο, και έχουµε ασχοληθεί πολύ µε τους φωτισµούς. Είναι πραγµατικά 
πάρα πολύ καλός. Ο φωτισµός όµως της πλατείας, εκτός από τα δικά της φώτα που έχει που 
είναι πάρα πολύ ωραία φώτα και δεν ξέρω αν θα µπορέσουµε να τα επαναλάβουµε  για να 
βάλουµε άλλα 4 στην κεντρική είσοδο, γιατί πάντοτε για τους ναούς µας η κεντρική είσοδος 
είναι η δυτική, όλα τα υπόλοιπα είναι ατυχή. Είναι διάφορες κολώνες διαφορετικών ειδών και 
σε διάφορα σηµεία τοποθετηµένα.  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  
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Αυτός είναι ο χώρος που γίνεται η ανάσταση. Νοµίζουµε ότι πρέπει να παραµείνει. Γιατί 
ακούστηκαν και απόψεις ότι πρέπει να καταργηθεί. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να παραµείνει, 
αν και µπορεί να είναι και γενικότερα για υπαίθριες τελετές.  
 
Αυτά είναι τα αρχαία τα οποία έχουνε βρεθεί στην νοτιοανατολική γωνία και τα οποία 
σκεπαστήκανε. Είναι τη δεκαετία του ΄50,  ΄50 µε ΄60.  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)   

 
Ναι, ναι. Βρεθήκανε και σκεπαστήκανε διότι και η Αρχαιολογική, απ΄ ότι µάθαµε, 
σας λέω κοτσοµπολιά τώρα, δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει εκτεταµένες 

ανασκαφές και για να µην εµποδιστεί η ανάπτυξη της πλατείας που τότε παιζότανε ακόµη, 
ήτανε ακόµη κτίρια τα οποία … 
Αυτά είναι στην νοτιοανατολική γωνία. ∆εν είναι εµφανείς. Υπάρχει µια φωτογραφία που 
δείχνει ακριβώς το αυτοκίνητο, στην οδό Φάριος, που δείχνει το αυτοκίνητο του Μητροπολίτη  
του ∆ασκαλάκη του Μακαριστού, και είναι στην νοτιοανατολική γωνία βεβαιωµένα.    
 
Λοιπόν τώρα το πρόβληµα της στάθµευσης.    
Αυτή είναι αντιπροσωπευτική στάθµευση σήµερα και έχουµε τόσο κακοσυνηθίσει και είµαστε 
τόσο κακοσυνηθισµένοι οι έλληνες ώστε ακόµη και όταν είναι άδεια και έχεις να παρκάρεις 
κάπου αλλού, µπαπ στην κεντρική είσοδο.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί έχει ίσκιο εκεί. 

 
Και βεβαίως µε µεγάλη δυσαρέσκεια είδα και το πρώτο εγκαταλελειµµένο. 
Αρχίσανε λοιπόν και τα εγκαταλελειµµένα να εγκαθίστανται εκεί.  

Εδώ θέλω να σας κάνω λίγο συζήτηση. Οι παλαιότεροι, εγώ είµαι αρκετά παλιός, οι 
παλαιότεροι  όταν πηγαίνατε στην Αθήνα µικροί θα ξέρατε ότι στην Μητρόπολη ήτανε χώρος 
στάθµευσης. Όλη η πλατεία Μητροπόλεως ήτανε χώρος στάθµευσης. Θα διανοείτο κανείς να 
παραµείνει και ακόµη στην εποχή µας που υπάρχει έλλειψη χιλιάδων θέσεων στάθµευσης στην 
Αθήνα, να σώζεται η Αθήνα από τα 100 αυτοκίνητα που παρκάρανε στην Μητρόπολη; Φυσικά 
όχι. Το ίδιο, αν δεν συµβαίνει ήδη στην Καλαµάτα, θα συµβεί κατά την γνώµη µου. ∆ηλαδή 
δεν σώζεται η στάθµευση της πόλης, ούτε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων µε τα 100 
αυτοκίνητα που παρκάρουν απάνω στην πλατεία. Είναι κατά τη γνώµη µας απαραίτητο να 
απαγορευθεί η επί καθηµερινής βάσεως στάθµευση στην Μητρόπολη.  
Σε ένα έγγραφο της Μητροπόλεως παλαιότερα, το συζήτησα και µε τον Σεβασµιότατο τώρα, 
υπήρχε η άποψη να είναι τα λεωφορεία των προσκυνητών και και και. Είµαστε εντελώς 
αρνητικοί. Μπορούνε να παρκάρουνε στα πεζοδρόµια. Η διείσδυση του αυτοκινήτου στις 
πόλεις είναι αναπόφευκτη αλλά δεν σώζεται µε το να προσφέρεις συνεχώς θέσεις στάθµευσης.  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ……. (δεν ακούγεται)      

 
 Ναι, ναι, δεν το ήξερα αλλά αυτό προτείνουµε και εµείς. ∆ηλαδή πρέπει µόνο 
επιλεγµένα να είναι.  

Λοιπόν, είναι σαφές ότι υπάρχει έλλειψη πρασίνου. Θα σας δείξω τι προτείνουµε για να … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)  

  
Πήγα να το πω αλλά να µην πάµε σε κουτσοµπολιό, ε ναι, ο καθένας µας έχει τα 
ελαττώµατα, υπήρχε πρασινοφοβία!  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:   

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  
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Επισηµαίνουµε τον ωραίο περίγυρο της πλατείας. Είναι ελάχιστα τα κτίρια τα οποία 
δηµιουργούν ανορθογραφία. Εάν τελειώσει µπορεί και κάποιος να βάλει µια στέγη, να βάλει µια 
…, αν συµµορφωθεί όλο ή να χρηµατοδοτηθεί ή δεν ξέρω τι, γιατί είναι ελάχιστα τα κτίρια.  
Θα ολοκληρωθεί βέβαια και το κτίριο το διατηρητέο του Αρναούτογλου και έτσι όλα θα είναι … 
τακτοποιηµένα. Όλες και οι τέσσερις πλευρές είναι πραγµατικά µη ενοχλητικές έως καλές, έως 
πολύ καλές.  
Λοιπόν, να µην σας κουράσω µε την υπάρχουσα κατάσταση σήµερα, απλώς επισηµαίνω ότι 
δεν υπάρχει πουθενά αναβαθµός και η κυκλοφορία επιτρέπεται παντού, απλώς προσδιορίζεται 
ότι από δω γίνεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή εκεί και δεν µπορεί να 
επικοινωνήσει αυτό το κοµµάτι µε αυτό.  
Εδώ βλέπετε όλα τα υπόλοιπα. Νοµίζω αυτά τα είδαµε σαν φωτογραφίες, τους αναβαθµούς. 
Είναι µην το συζητάµε τώρα, είναι οι κακοτεχνίες.   
Λοιπόν προχωρούµε. 
Οι στόχοι λοιπόν εµάς είναι περιληπτικά  να αποκατασταθεί το δάπεδο και να αποκτήσει µία 
ουσία το δάπεδο.  
Έξω έχουµε, χαµηλά στο διάδροµο, δείγµατα σε µικρή µακέτα τα οποία είχα παρουσιάσει και 
τότε στο ΚΑΣ και µε βάση αυτά συµπληρώθηκε η έγκριση του προηγούµενου ΚΑΣ στα οποία 
µένουµε. Ίσως το µάρµαρο φιλέτο, µπορούµε να το δούµε µετά βγαίνοντας απέξω, να είναι 
αντί µπεζ καφέ. ¨όπως το µελετάγαµε σκεφτήκαµε να είναι πιο έντονο.  
Να µην αλλοιωθεί η σηµερινή δυνατότητα λειτουργίας της πλατείας. ∆ηλαδή υπήρχε και 
άποψη ότι πρέπει να γίνει σαν πάρκο, λίγο πράσινο. ∆εν θέλουµε να χαθεί η προοπτική του 
ναού  από το κάτω µέρος της πόλης που είναι και αυτό το οποίο κυκλοφορεί κανείς 
περισσότερο.  
Πιστεύουµε τελικά ότι πρέπει να υπάρξουν τα αρχαία.  Θα συντείνουνε δηλαδή, αν 
περιοριστούνε στην νοτιοανατολική γωνία θα συντείνουνε στην αίσθηση ότι η Καλαµάτα δεν 
είναι κάτι το οποίον βρέθηκε ξαφνικά, γιατί µερικοί νοµίζουνε ότι βρέθηκε ξαφνικά µετά το 
1800…, µετά όταν αναπτύχθη βιοµηχανικά, αλλά υπήρχε από παλιά.    
Για τη στάθµευση σας είπα τις απόψεις µας. 
Για τον φωτισµό θα δείτε. 
Και να ενισχυθεί το πράσινο και τα καθιστικά.  
 
Η πρότασή µας η τωρινή είναι η εξής:  
Αυτή είναι η επικαιροποιηµένη, θα σας δείξω και σε άλλη φάση τι είχε εγκρίνει το ΚΑΣ, θα σας 
πω όµως τι προτείνουµε τώρα και κυρίως µε το άγχος µου, γιατί το είδα στο ΚΑΣ την άλλη 
φορά, ήτανε κατά του αυτοκινήτου εντελώς.  
Έχουµε κάνει δύο σκαλιά εκεί ούτως ώστε να αποκλειστεί εντελώς η δυτική πλευρά που είναι 
και η κυρία είσοδος. Εκεί δεν θα µπορεί πια κανείς να προχωρήσει µε αυτοκίνητο. Και έχουµε 
κάνει και ένα πλατύσκαλο µεγάλο… Σε αυτό εδώ φαίνεται τι υπήρχε στο …, θα το δούµε µετά. 
Πλατύσκαλο µεγάλο ούτως ώστε να µην µπορεί κάποιος σ΄ αυτό το κοµµάτι να φτάσει τόσο 
κοντά στο ναό.  
Πιστεύουµε λοιπόν ότι ένα αυτοκίνητο γάµου, κηδείας, που θα φτάσει εδώ είναι σε πολύ καλή 
απόσταση ώστε να λειτουργήσει και ακόµη και υπό βροχήν η προσπέλαση.  
Το πράσινο αυτό το είχαµε και στη προηγούµενη φορά και έχουµε προσθέσει δέντρα. Θα δείτε 
ότι τα ψηλά δέντρα που έχουµε προσθέσει είναι όλα από το µέτωπο αυτό και πέρα που οι 
προοπτικές πια του ναού δεν είναι µακρινές, δεν είναι δηλαδή από την Υπαπαντής και τη 
Μελετίου. Έχουµε προσθέσει και αυτό το πράσινο εδώ. 
Λοιπόν αυτά είναι ως προς τους αναβαθµούς και το πράσινο και πιστεύουµε ότι πρέπει 
ασυζητητί να παραµείνει προσπελάσιµη  και από αυτοκίνητα και η νότια πλευρά και η δυτική 
και ακόµη αυτό το κοµµάτι. Για να καλύψουµε δε το θέµα της στάθµευσης έναντι των 
συµπολιτών οι οποίοι είναι στην περιοχή, νοµίζω ότι δεν κάνει µεγάλη ζηµιά να έχουµε 8 θέσεις 
εδώ, 9 θέσεις εκεί που είναι δίπλα στο δρόµο και όλο αυτό το παρκάκι, θα το δείτε και 
παρακάτω, να γίνει χώρος στάθµευσης.  
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Τώρα ως προς το άλλο θέµα των αρχαίων, βλέπετε την οριοθέτηση στην νοτιοανατολική 
πλευρά. Θα σας δείξω µετά τι ακριβώς κάνουµε και τι προτείνουµε σ΄ αυτό. 
Ως προς την αρχιτεκτονική της διαµόρφωσης της πλατείας έχουµε επιλέξει µία κλασσική 
οργάνωση µε αυτά τα τετράγωνα που είναι της τάξεως του 5Χ5 και ένα τονισµό της δυτικής 
εισόδου και τονισµό µε κλασσικά µοτίβα  της νότιας εισόδου από εκεί που γίνεται η εκφορά 
του επιταφίου και βγαίνει και η Παναγία της Υπαπαντής, η εικόνα. Το γύρω γύρω, το οποίον 
είναι έτσι και αλλιώς ακατάστατο, αντιµετωπίζεται µε ένα πιο ουδέτερο µάρµαρο, έξω είναι τα 
δείγµατα,  ούτως ώστε να τονιστεί το κλασσικό και να µην περιπέσει σε µία κατάσταση όπου 
θα εµφανιζότανε φάλτσες εικόνες εδώ και εκεί. 
Το άλλο σηµαντικό που προτείνουµε αυτή τη στιγµή είναι η απαλοιφή, δηλαδή τα σκαλοπάτια 
εδώ και το πεζοδρόµιο τα οποία δεν θα επιτρέπουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σ΄ αυτό το 
χώρο. Μία κρήνη εδώ τονίζει και αυτό το πλάτωµα.  
Απάνω το κοµµάτι που αρχίζει προς τα Αλεξανδράκεια και προς το Κάστρο, δεν έχει καµία 
κλασικότητα και είναι πιο ελεύθερο ούτως ώστε να µεταβαίνουµε κάπως οµαλά από την 
κλασική λύση εδώ προς τα καλντερίµια που πηγαίνουνε και οδηγούνε επάνω στην είσοδο του 
Κάστρου.  
Σήµερα η πλατεία άδεια, βρήκα µία παλαιότερη αεροφωτογραφία, τη βλέπετε, βλέπετε και τα 
προβλήµατα που δηµιουργούνται εδώ, βλέπετε ότι το µόνο πράσινο ήτανε εκείνο, δεν 
συµφωνούµε µε το να υπάρχουνε πράσινα στη βάση του ναού, δεν είναι µία κλασική αντίληψη 
γι΄ αυτό και θα προτιµήσουµε …  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
 Ναι αλλά κάτι είδα, νοµίζω σκέφτονται να ξαναφυτέψουνε, δεν ξέρω.  
 

Αυτή είναι πια η πρόταση η σηµερινή, η επικαιροποιηµένη. Μην σας κουράσω, τα γενικά τα 
είπα. Βλέπετε τα καθιστικά που έχουµε συµπληρώσει σε διάφορα σηµεία, εκεί, εκεί, εκεί, τα 
πράσινα τα ψηλά, τα πράσινα τα χαµηλά. 
Πάµε στα επιµέρους κοµµάτια τώρα.  
Αυτά είναι τα τρία είδη µαρµάρων. Αυτό είναι το µοτίβο που θα υπάρχει µπροστά στην … Έχει 
συµβεί το εξής, έχουνε λίγο παραµορφωθεί γιατί η οθόνη βγάζει λίγο στενότερο από ότι είναι 
στο κοµπιούτερ το σχήµα. Αυτό δηλαδή µην το σκεφτόσαστε ορθογώνιο, είναι τετράγωνο. 
Λοιπόν αυτό είναι το µπεζ το βασικό µάρµαρο, αυτό είναι το µάρµαρο το θραπινιστό µε   
έντονη υφή που ίσως τελικά, θα δούµε τι θα πει και το ΚΑΣ, αποφασίσουµε να γίνει καφέ 
ούτως ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα µοτίβα, και αυτό είναι το γκρίζο το ουδέτερο 
το γραµµωτό που περικλείει γύρω γύρω την κλασική διαµόρφωση. Τα τρία µάρµαρα.  
Αυτή είναι το πως αντιµετωπίζουµε την περιοχή που είναι τα µνηµεία των Μητροπολιτών, µε 
µία πλακόστρωση που βασίζεται στο γκρίζο µάρµαρο για να µην … 
 
Φωνή: Του ∆ασκαλάκη … (δεν ακούγεται) 

 
Ναι, ναι το έµαθα και πάει στη Φραγκολίµνη αν θυµάµαι καλά.  Ναι δεν µας 
επηρεάζει αυτό, εµείς το πήραµε ως δεδοµένο αυτό. Και µάλιστα για να πω την 

αλήθεια µου αρχιτεκτονικά µας βολεύει αυτό γιατί ήτανε πολύ έντονη αυτή η παρουσία. 
Μάλλον αισθητικά µας βολεύει γιατί ήτανε πολύ διαφορετικό το άγαλµα από τα άλλα.   
Επίσης από την αρχή είχα προτείνει εγώ, στην προηγούµενη φάση, να µην είναι στο κέντρο, 
δηλαδή να µην έχει καταληφθεί όλη η πλατεία από ένα άγαλµα. 
 
Αυτή είναι η όψη από την κάτω πλευρά.  
Εδώ είναι που διατηρείται ο χώρος των τελετών.      
∆εν βάζουµε πολλά φώτα και θα σας το δείξω στην κάτοψη αυτό.  
Εδώ είναι τα υπάρχοντα φώτα.  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  
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Αυτό είναι η άλλη τοµή.  
Εδώ είναι το πλατύσκαλο που βάζουµε µπροστά από τη νότια  είσοδο για να µην φτάνει 
κανένα αυτοκίνητο, έστω και τις µέρες που θα τα αφήνουµε ελεύθερα, να µην φτάνει µέχρι 
εκεί που είναι τα σκαλοπάτια.    
Εδώ είναι οι αναβαθµοί που κάνουµε για να  κλείσουµε παντελώς στο απάνω το δυτικό κοµµάτι 
την πρόσβαση των αυτοκινήτων.  
Και εδώ είναι η κρήνη σε εκείνο το πλάτωµα που θα φτιάξουµε κάτω από την πλατεία σήµερα, 
εκεί που σήµερα είναι οδόστρωµα. 
 
Η περιοχή των αρχαίων. Εδώ έχουµε κάνει ένα µοντάζ από τις φωτογραφίες που είναι 
ενδεικτικό. ∆εν ξέρουµε που ακριβώς ήταν οι φωτογραφίες και που ακριβώς ήταν τα αρχαία. 
Σε γενική ιδέα πάντως έχουµε µέχρι στιγµής και τη σύµφωνη γνώµη της Αρχαιολογικής ότι δεν 
θέλει να προχωρήσει παραπέρα, της αρκεί αυτό, και φτιάχνουµε ένα κάνναβο από γυαλί στο 
οποίον έχει βατότητα, δηλαδή κάποιος που θα περπατήσει θα αντέχει, εµείς θέλουµε ο άξονας 
αυτός και το σχήµα να µην είναι τετράγωνο και παρόµοιο µε της πλακόστρωσης, να είναι 
αντίθετο γι΄ αυτό είναι λοξό και µακρόστενο, το περίγραµµα όµως θα αποφασισθεί αφού 
αποκαλυφθούν τα αρχαία και στην εισήγηση που κάνει και η Τεχνική Υπηρεσία είναι εµφανές 
ότι αφού αποκαλυφθούν θα φωνάξουνε την Αρχαιολογική και ας κάνει ότι θέλει, να τα σκάψει 
η ίδια να µην έχει και την ευθύνη. Όπως κάνει και για τα ιδιωτικά κτίρια δηλαδή, όταν  
βρεθούν αρχαία στέλνει ένα δικό της άνθρωπο  και αρχίσει και σκάβει. Και εν συνεχεία αφού 
αποκαλυφθούν ότι είναι εδώ πέρα, θα δοθεί το σχήµα και τότε πια θα δώσουµε µελέτη 
εφαρµογής. Είναι αδύνατο να δώσουµε τώρα µελέτη εφαρµογής. Έχω επιµείνει και ελπίζω ότι 
θα γίνει δεκτό και από το ΚΑΣ, να υπάρχουν αυτές οι γέφυρες. Παρότι θα είναι αυτό φανερό, 
αυτές οι πεζογέφυρες σε ύψος 40 εκατοστά πάνω από το γυάλινο µέρος προσπαθώντας µε µία 
ταµπέλα επεξηγηµατική εκεί και να λέµε παρακαλούµε µην περπατάτε εδώ, θέλουµε να 
εντείνουµε την ιδέα του µουσείου έστω και αν είναι υπαίθριο. ∆ηλαδή θέλουµε και µε 
ταµπελίτσες µικρές θα παρακαλάµε να γίνεται η επίσκεψη και η θέαση των αρχαίων µόνον από 
αυτά. Από µακριά θα τονίζεται και δεν θα χάνεται. Να σας δείξω µία προηγούµενη 
φωτογραφία, εκεί που ήταν οι τοµές, να δείτε πως αµέσως … Βλέπετε; Εδώ υπάρχει το 
κάγκελο … Για την προηγούµενη ακόµη. Το κάγκελο και η µικρή γέφυρα σε απόσταση τονίζει 
από µακριά ότι κάτι συµβαίνει, ενώ αν µείνει µόνο του γυάλινο δάπεδο δεν θα το πάρεις 
µυρωδιά, για να το πω έτσι, όταν είσαι περιπατητής της πλατείας. Έτσι λοιπόν θεωρούµε 
σηµαντικό αυτό.  
Προχωρούµε στην επόµενη που είχαµε, ακόµη.   
Έτσι λοιπόν πιστεύουµε ότι παρότι είναι περιττό, το γιατί να περπατάς εδώ 40 πόντους πάνω 
από το γυάλινο δάπεδο, πιστεύω ότι δίνει έµφαση στην έννοια, του ας το πούµε, του 
περίκλειστου µουσείου.  
Εδώ υπάρχει είσοδος γιατί πρέπει να έχουνε αερισµό αυτά λόγω υγρασίας. Εδώ θα είναι οι 
εξαερισµοί, θα είναι χαµηλοί όπως είναι στα βαπόρια µε την κλήση προς τα πάνω. Και αυτά 
βέβαια θα αντιµετωπιστούν στη µελέτη εφαρµογής.       
 
Θυµόσαστε που σας είπα για την προοπτική που υπήρχε από πολύ παλιά και σήµερα. Αυτό που 
µας ενοχλεί εµάς σαν µελετητές είναι το ότι τα αυτοκίνητα πάνε και κάθονται σ΄ αυτήν την 
περιοχή, ακριβώς στην είσοδο των σκαλοπατιών. Και δεν είναι µόνο λειτουργικό είναι και 
αισθητικό το θέµα. Σήµερα δηλαδή πάνε και παρκάρουνε εδώ έτσι. Έτσι λοιπόν θεωρούµε 
απαραίτητο να µπει το πεζοδρόµιο εδώ, τα δύο σκαλιά εκεί, να γίνει ο χώρος της κρήνης, έτσι 
ώστε να είναι ελεύθερη η προοπτική προς το ναό από µακριά.  
Για τους χώρους στάθµευσης σας είπα, να προχωρήσω… Αυτό έτσι κι  αλλιώς χρησιµοποιείται 
κάπως για παρκάρισµα αλλά άναρχα, θα θέλαµε να γίνει η τακτοποίησή του. Γιατί θα 
παραµείνει η είσοδος του σπιτιού, γιατί υπάρχει µία είσοδος εδώ, θα παραµείνει απλώς θα είναι 
από εκεί. Έχουµε 14 θέσεις. ∆ηλαδή συγκεντρώνουµε καµία τριανταριά θέσεις εκεί στην 
περιοχή, οργανωµένες, επί καθηµερινής βάσεως. 
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Εδώ έχω για το ΚΑΣ τις διαφορές που είχαµε έναντι της προηγούµενης έγκρισης, που είναι τα 
αρχαία, που θα τους εξηγήσω για τους αναβαθµούς ότι πρέπει να επιτρέπουµε την ευκαιριακή 
στάθµευση, για τους γύρω χώρους στάθµευσης  και για τα πράσινα και για τα δένδρα. Θέλω 
δηλαδή να τους δείξω τι κάνουµε πάρα πέρα από εκεί.  
 
Εδώ είναι η λύση που έχει εγκριθεί από το ΚΑΣ το 2001.  
Βλέπετε, δεν έχει πρόβλεψη για τα αρχαία, δεν υπήρχε καµία θέση στάθµευσης και δεν υπήρχε 
και πράσινο. ∆εν υπήρχαν και αναβαθµοί.  
 
Ότι ερωτήσεις θέλετε και εδώ είναι και τα σχέδια επί µέρους, ανατρέχουµε όποτε θέλετε.  
           

 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  
Ερωτήσεις;  

Κύριε Νταγιόπουλε.  
 
Στου Ωδείου τα σκαλιά, δεν ξέρω αν έχετε κάνει µια πρόβλεψη, εκεί 
καταβαίνει πολύ νερό όταν βρέχει, πάρα πολύ νερό. Χρειάζεται να 

µελετηθεί ένας αγωγός, να συλλέγει τα νερά πριν … 
 
Θα έχουµε µία σχάρα, γιατί είναι στην µελέτη εφαρµογής αλλά δεν σας έχω 
κουράσει µε τα µηχανολογικά. Ήταν να έρθει και ο µηχανολόγος µας την 

περασµένη Πέµπτη. Μου δώσατε την ευκαιρία όµως να πω και τρία πράγµατα για τα 
µηχανολογικά.  
Πρώτον, ότι πήραµε την απόφαση να µην κάνουµε δάσος φωτιστικών, είναι διακριτική η 
παρέµβαση, δεν θέλαµε να γεµίσουµε, γιατί αν πάµε µε τις προδιαγραφές πρέπει εδώ να γίνει 
άλλη µία στήλη µε φώτα για να έχει τις προδιαγραφές φωτισµού πλατείας. Έχουµε λοιπόν 
κρατήσει τα 2 παλιά φώτα, έχουµε βάλει 4 φώτα εκεί, 3 φώτα εκεί, φώτα εκεί, εκεί και εκεί, 
ούτως ώστε να φωτίζεται η περίµετρος και να µην κόψουµε την προοπτική του ναού.  
Το άλλο που έχουµε κάνει πρόβλεψη, έχουµε σε αυτή την περιοχή, θα βάλουµε µία 
εγκατάσταση ώστε τα µικρόφωνα αυτά να µην είναι 2-3 µεγάφωνα που µαζεύονται εδώ και 
γίνεται εκκωφαντική η ακοή εδώ, µε σκοπό να φτάσει εκεί. ∆ηλαδή η πρόβλεψή µας είναι ότι 
θα µπούνε και µερικά µεγάφωνα στην περιφέρεια ούτως ώστε η αναµετάδοση από εκεί να µην 
είναι πολύ δυνατή και να είναι οµοιόµορφη σε όλο το περιβάλλον.  
Για τα αρχαία θα υπάρχει και φωτισµός ούτως ώστε το βράδυ να φωτίζεται αυτό και 
περπατώντας απάνω να βλέπεις τα αρχαία.  
 
Είπα και πριν ότι και για τους Αγίους Αποστόλους στη µελέτη εφαρµογής θα προβλέψουµε µία 
παράκαµψη, ένα µπάι µπας, για να αποφεύγουµε, και νοµίζουµε ότι θα το πετύχουµε,  να 
αποφεύγουµε την πληµµύρα.  

 
Ευχαριστώ.  Άλλη ερώτηση;  
Ο κ. Τσερώνης. 
 
 Η λιθοδοµή που περιβάλει την πλατεία διατηρείται ή γίνεται καθαίρεση;  
 
Σαφώς, και δεν υπάρχει λιθοδοµή αυτή τη στιγµή, τίποτα. Η λιθοδοµή που 
υπήρχε ήταν εκεί. Υπήρχανε και έχει γίνει τώρα µε το Ιστορικό Κέντρο.  
 
Όχι, αυτή που είναι στην πρόσοψη.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:      

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  
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Α, µε συγχωρείτε, τα τοιχάκια.  
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Το βυζαντινό, αυτό το βυζαντινό.   
   
Ναι, κρατιέται και η µπροστινή αυτή εδώ. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που είχε γίνει 
αν θυµάµαι καλά επί Σκρουµπέλου. Έτσι µου είχανε πει. 

 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Ναι, ο Κουτουµάνος ήτανε ∆ήµαρχος τότε. 

 
Ναι. Κρατιέται και αυτή εδώ και αυτή εδώ. Κρατιόνται αυτά τα στοιχεία.  Εκείνα 
που κατεδαφίζονται είναι όσα αφορούσαν τον λυόµενο ναό που είναι µπετονένια 

και σήµερα είναι βαµµένα  ένα γκρι λίγο … 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Επειδή είναι η ωραιότερη λιθοδοµή που υπάρχει στην Καλαµάτα.  
 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Ναι. 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: ∆εν υπάρχει καλλίτερη. Σπάνια µπορείς να συναντήσεις καλλίτερη.   

 
Κρατιόνται και µάλιστα αν θυµόσαστε, ευχαρίστως να τα βγάλω ξανά αλλά να 
µην σας κουράζω, εδώ θα δείτε ότι τα σκαλιά που υπάρχουνε είναι καινούργια 

και εδώ υπάρχει η παλιά λιθοδοµή. Στη µελέτη εφαρµογής βεβαίως θα βάλουµε και µία 
αποµίµηση για να ολοκληρωθεί εκείνο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή είναι προµελέτη και έχουµε να 
περάσουµε το αγκάθι στο ΚΑΣ κυρίως της στάθµευσης. Νοµίζω µε τα αρχαία δεν θα έχουµε 
πρόβληµα πια.  

 
Να ρωτήσω κάτι άλλο.  
Όλη η πλακόστρωση θα είναι από µάρµαρο.  

 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Ναι.      
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Αυτά που υπάρχουνε απέξω δηλαδή. 

 
Θα είναι αυτά που υπάρχουν απέξω, που είναι ένα µπεζ µάρµαρο, αυτό είναι που 
σκέφτοµαι αντί για µπεζ που έχω τα δείγµατα, να κάνω καφέ και θα το σκεφτώ 

λιγάκι ακόµη και τι καφέ µάρµαρο, και αυτό το γύρω γύρω   για να έχουµε και µικρότερο 
κόστος είναι φτηνό χτενιστό µάρµαρο αλλά νοµίζω ταιριάζει γιατί µε την ουδετερότητά του θα 
αναδεικνύει τα κεντρικά µοτίβα.  

 
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η παρέµβαση µπορεί να επεκταθεί και στη σκάλα που 
ανεβαίνει προς το Κάστρο, προς το Ωδείο;  
 
Την έχουµε τελειώσει την παρέµβαση αυτή, έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί µαζί 
µε την πλατεία Ωδείου. Το µόνο το οποίο έχουν παραπονεθεί κάποιοι είναι ότι 

δεν υπάρχει ένας χειροληστήρας στη δεξιά πλευρά ανεβαίνοντας.  
Εκεί  έχει γίνει και αν τη δείτε, αν σας δείξω τις παλιές φωτογραφίες, έχει γίνει σηµαντική 
παρέµβαση αλλά πάλι µέσα σε ένα πλαίσιο. ∆ηλαδή δεν θελήσαµε να κάνουµε  κάτι δικό µας, 
θελήσαµε να φτιάξουµε … γι΄ αυτό θα δείτε ότι έχουµε χρησιµοποιήσει και σε µεγάλο βαθµό 
τα παλιά σκαλοπάτια που ήταν κουτούκια, τα οποία δυστυχώς δεν φτάνανε για όλες τις 
σκάλες, αντικαταστήσαµε όµως όλα τα µπετά και είναι ήδη υλοποιηµένο. Αν το περπατήσετε 
καµιά µέρα θα το καταλάβετε. Είναι µε πλακόστρωση καινούργια, µε σκαλοπάτια όπου δεν 
φτάνανε … 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:      

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:      

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  
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ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Πότε έγινε αυτό;  

 
Αυτό πρέπει να έγινε επί Κουτσούλη µαζί µε το Ωδείο. Και θέλω να πω ότι 
χαίροµαι πάρα πολύ που και οι δύο παρατάξεις έχουν αγκαλιάσει το Ιστορικό 

Κέντρο.  
 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;              
Κύριε Σπίνο.  

 
Έχω µιλήσει πολλές φορές µε τον κ. Αλµπάνη και ξέρω την αγωνία του και την 
ανησυχία του για τις θέσεις στάθµευσης και το ΄πε πολλές φορές, αλλά επειδή, 

εντάξει θα τοποθετηθώ θα πω τι νοµίζω ότι πρέπει να γίνει, και επειδή πρέπει να την 
προστατέψουµε την πλατεία, πολύ σωστά όλο αυτό έργο που κάνετε κατά την κατασκευή της, 
αν όµως αφήνουµε έστω και περιοδικά ή σε κάποιες εκδηλώσεις να µπαίνουν αµάξια µε αυτή 
την µορφή ράµπας που έχετε φτιάξει, πως θα το προστατεύσουµε στις άλλες ηµέρες του 
χρόνου, τα πρωινά, τα µεσηµέρια; Με ποιο τρόπο;  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντοιχιζόµενες µπάρες. 

 
Θα σας πω. Έχουµε προτείνει εµείς κύβους, που είναι και πολύ κλασικό, κύβους 
µαρµάρινους µε αλυσίδες. Φαίνεται στο σχέδιο, αλλά για να µην σας κουράζω 

φαίνεται εδώ. Τέσσερις πεσσοί  και τρεις αλυσίδες. Εδώ είναι στρογγυλοί οι πεσσοί για να 
υπάρχει διαφοροποίηση γιατί άλλη η ατµόσφαιρα αυτής της περιοχής, στρογγυλοί οι πεσσοί 
και αλυσίδες πάλι εκεί και εδώ  δύο πεσσοί και αλυσίδες. Οι µπάρες έχουν το µειονέκτηµα ότι 
καµιά φορά µπλοκάρουν είτε από τις ίδιες τις µπάρες είτε πάνε και τις µπλοκάρουν µερικοί. 
Στην οδό Ερµού υπάρχει πρόβληµα, έχουνε βάλει βυθιζόµενες µπάρες και δεν βγαίνει καλά, 
ενώ τις αλυσίδες δεν µπορεί κάποιος να πάει εύκολα  να τις …       

 
 Άλλη ερώτηση;  
Κύριε Αθανασόπουλε ορίστε. 

 
Έχω την αίσθηση ότι στη µελέτη, προµελέτη ή και στη γενική µελέτη 
πρέπει να προηγηθεί και η είσοδος του Κάστρου. Ο δρόµος της εισόδου 

του Κάστρου  στερείται φωτισµού, ….. (δεν ακούγεται)  
 
Αυτό ήτανε και πως βγήκε τότε το όριο και το όριο τότε ήτανε, σας το δείχνω 
εδώ, ήτανε ο δρόµος που περνάει µπροστά, και δεν θυµάµαι, που περνάει 

µπροστά από το Γηροκοµείο. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά όµως ο άλλος δρόµος µπροστά  από την …… 
 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Ήτανε εκτός της µελέτης.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να µπει και αυτός γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα … 

 
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση  αλλά βέβαια η επέµβαση δεν είναι σηµαντική, 
δηλαδή τα πεζοδρόµια µόνο και το φως είναι γιατί εκείνος πρέπει να µείνει 

ασφάλτινος.  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το οδόστρωµα …. (δεν ακούγεται) 
 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 
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ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Να το βάλουµε, είναι εύκολο και δεν …. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται) 

 
Γιατί η είσοδος του Κάστρου αυτή καθαυτή έχει φτιαχτεί και είµαστε και πολύ 
ευχαριστηµένοι εµείς τουλάχιστον σαν µελετητές.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: ∆εν έχουµε αντίρρηση.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Ηλιόπουλε ορίστε.  

 
Θα ήθελα να ρωτήσω για τα αρχαία. Υπάρχει γενικότερη άποψη της 
Αρχαιολογίας ή δική σας για το εύρος των αρχαίων και για τη 

σπουδαιότητά τους; Και γιατί περιήλθε σε ένα συγκεκριµένο σηµείο; Το οποίο σηµαίνει ότι σε 
όλο το χώρο της πλατείας θα περιληφθεί η αρχαιολογική σκαπάνη µόνο σε αυτό το σηµείο;   

 
Ρωτάτε και πολύ σωστά ένα πολύ δύσκολο θέµα. Να σας πω πρακτικά γιατί έτσι 
θα απαντούσα και σε ένα άλλο Συµβούλιο, δηλαδή και αν ήταν στην Καβάλα, 

στη Θεσσαλονίκη ή …, αλλά ιδιαίτερα εδώ στην Καλαµάτα.  
Εάν βρεθεί κανένας ιδεολόγος αρχαιολόγος ο οποίος δεν θα έχει την αίσθηση της 
πραγµατικότητος. Μπορεί να τα µπλοκάρει όλα. Εάν βρεθεί ένας πραγµατιστής, απόλυτος 
πραγµατιστής, µπορεί να πει, όπως µα είπανε στον Κεραµικό, ¨Μην κουνάτε τίποτα, ήδη 
βρήκαµε τον µπελά µας µε το µετρό¨, γιατί γινότανε τότε το µετρό, ¨ήδη βρήκαµε τον µπελά 
µας και δεν προφταίνουµε να κάνουµε τίποτα. Μην ξεσκεπάστε τίποτα τώρα, θα δούµε 
αργότερα.¨  Για µένα η σωστή λύση για την Καλαµάτα είναι η επισήµανση εκεί και όχι να 
δηµιουργηθεί µία Αρχαία Μεσσήνη περί τον ναό, γιατί αν πάµε και σκάψουµε τα πάντα δεν 
έχουµε τίποτε άλλα, θα έχουµε µία µικρογραφία της Αρχαίας Μεσσήνης, θα είναι όλο αρχαία. 
Αυτό όµως δεν πρέπει, όπως και το θέµα της στάθµευσης, δεν πρέπει να µας σταµατήσει από 
την προσπάθειά µας που εµείς σαν Γραφείο και εγώ προσωπικά πιστεύω  ότι πρέπει να είναι 
αυτή, δηλαδή να υπάρξει η επισήµανση, να υπάρξει η µνήµη, να υπάρξει το εφέ, για να το πω 
έτσι  ταπεινά, αλλά να µην υπάρξει ο κίνδυνος να επεκταθεί. ∆εν µπορώ να σας εξασφαλίσω 
τίποτα. Οι βολιδοσκοπήσεις γίνανε σε αυτό το επίπεδο και αυτή τη στιγµή έτσι όπως πάει το 
πράγµα φαίνεται ότι θα µείνει έτσι.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Μας λέτε ότι το σηµείο αυτό επιλέγεται τυχαία.  
 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Όχι καθόλου! Καθόλου! Οι φωτογραφίες, υπάρχει µία φωτογραφία και µάλιστα … 

 
¨Επιλέγεται τυχαία¨ από τεχνικής άποψης, όχι λόγω σπουδαιότητος 
αλλά λόγω χρηµάτων. 

 
Φωνή: Ναι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Άρα τυχαία είναι.   

 
 Όχι δεν θα το έλεγα ¨τυχαία¨, πες τε το εσείς ¨τυχαία¨. Όχι. Επελέγη βάσει 
προηγουµένων δεδοµένων. Για µένα είναι δεδοµένα δεν είναι τυχαίο. ∆εν έριξα 

ζάρια και να πω να τ΄ αφήσουµε εκεί. Για µένα.  
 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 
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Άλλη ερώτηση;  
Τοποθετήσεις.  

Κύριε Ηλιόπουλε, ορίστε. 
 
 Σε γενικές γραµµές εµείς έχουµε να κάνουµε µερικές παρατηρήσεις 
γιατί κρίνουµε αλλιώς τα πράγµατα. Πιστεύουµε ότι οι θέσεις 

στάθµευσης δεν πρέπει να είναι εις βάρος των αρχαιοτήτων της περιοχής. ∆ηλαδή γίνεται µία 
προσπάθεια για θέσεις στάθµευσης, ε δεν νοµίζουµε ότι είναι σε µια τέτοια περιοχή η οποία 
από κάτω είναι γεµάτη από αρχαία να προκρίνουµε τις θέσεις στάθµευσης. Αυτές που 
υπάρχουνε στη δυτική πλευρά οι δεκατέσσερις  είναι αρκετές. Άρα εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει 
να γίνει µια σωστή από αρχαιολογικής απόψεως αξιοποίηση του όλου της εκκλησίας. ∆εν 
µπορούµε δηλαδή να περιορίσουµε, επειδή κάποτε έγινε κάποια παρέµβαση και βρέθηκαν εκεί 
πέρα κάποια αρχαία, να έχουµε δηλαδή µια µνηµειακή αν θέλετε υπενθύµιση  ότι εδώ ήτανε η 
Αρχαία Καλαµάτα. Αυτό είναι λάθος. Γιατί άµα τώρα προχωρήσει η πλατεία αυτά πλέον δεν 
έχουνε περιθώριο για 100 χρόνια να βγουν στην επιφάνεια. ∆εν ξέρω τι λέει η αρχαιολογία, 
εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουµε σ΄ αυτή τη φάση να επιλέξουµε στο νότιο 
µέρος δίπλα από τα αρχαία πάρκινγκ και όχι µεγαλύτερη ανασκαφή. Είναι κάπως για εµάς 
ιεροσυλία. Βάζουµε θέσεις στάθµευσης εκεί και δίπλα θα έχουµε τα αρχαία. Ποια δηλαδή η 
συνάφεια µεταξύ αυτών των δύο;  
 
Φωνή: ….. (δεν ακούγεται) 

 
Ή δυνατόν σε όλη την πλατεία αγαπητέ µου Αργύρη και η Αρχαιολογία 
ας επιλέξει το πιο κοµβικό κοµµάτι. Αυτή είναι η σωστή θέση. ∆εν 

έχουµε στην Καλαµάτα  και πολλά αρχαία, µην βαυκαλιζόµαστε. ∆εν είµαστε Αρχαία Μεσσήνη. 
Άρα λοιπόν αν θέλουµε να δώσουµε και την ιστορική µορφή της Καλαµάτας, να την 
αναδείξουµε, πρέπει να προχωρήσουµε σε µεγαλύτερες ανασκαφές έστω και ας καθυστερήσει 
η όλη πλατεία.  
Το πράσινο. Επειδή επισκέπτοµαι συχνά στην πλατεία, είναι το καλοκαίρι αδιανόητο να 
καθίσεις στην πλατεία λόγω της θερµοκρασίας  και ήθελα να ρωτήσω τελικά τα µάρµαρα που 
βάζετε κάτω τι ενεργειακή συµπεριφορά θα έχουνε. Θα αυξάνουν τη θερµοκρασία και πόσο;  

 
Σε  αυτό να σας απαντήσω, επειδή είναι όλα αδρά δεν είναι κανένα λείο είναι 
από τα ηπιότερα. Βεβαίως αν βάζαµε γκαζόν…, αλλά δεν συζητάµε για τέτοια 

λύση.        
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Όχι, όχι δε συζητάµε για τέτοια λύση.  
 
ΑΛΜΠΑΝΗΣ: Είναι όλα … Μπορείτε να τα δείτε και απέξω.  

 
 Τα είδα, τα είδα. Απλώς πιστεύω ότι ανεβάζουν τη θερµοκρασία, είναι 
αποδεδειγµένο.   

 
Οπωσδήποτε υπάρχει µία .. Αλλά σήµερα η τσιµεντόπλακα ανεβάζει περισσότερο 
τη θερµοκρασία. Και το µπετόν. Θα είναι πολύ ευνοϊκότερη η κατάσταση µετά. 

 
Από εκεί και πέρα πιστεύουµε ότι το πράσινο στη δυτική πλευρά πρέπει 
να αυξηθεί µπροστά από τα αγάλµατα, από τους αρχιερείς. Εκεί πρέπει 

να αυξηθεί. ∆εν µπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί εκεί µπροστά να µην είναι κάποιο χαµηλής 
βλάστησης πράσινο. ∆εν εξυπηρετεί δηλαδή ο χώρος αυτός τίποτα. Και να διαθέτει και χώρο 
και πιο πολλά παγκάκια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:     

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Βασικά δεν έχουµε, εγώ δηλαδή, πέρα από αυτές τις αντιρρήσεις που αφορά τα αρχαία, και για 
µένα είναι κοµβικό σηµείο τα αρχαία σε αντιπαράθεση µε το πάρκινγκ που έχετε δίπλα και είναι 
για µένα τελείως τελείως άστοχο. Πιστεύω  ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση της µελέτης και να 
περάσουµε και από τη Φαρών και από τη Μελετίου, να εξαφανισθούν τα πάρκινγκ και να γίνει 
µεγαλύτερη ανασκαφή.    

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Τσερώνη θέλετε να τοποθετηθείτε;  
 
Καταρχήν να σας συγχαρώ για τη σύλληψη την αρχιτεκτονική. Χαίροµαι ιδιαίτερα 
που για πρώτη φορά είδα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να έχουν φέρει και υλικά. ∆εν 

έχει γίνει ποτέ αυτό ξέρετε. Συνήθως γίνονται κάποια έργα πλακοστρώσεων κ.λ.π. χωρίς ούτε 
καν να αναφέρονται τα υλικά. Όχι να επιδεικνύονται όπως τώρα  αλλά ούτε καν να 
αναφέρονται. Και εκ των υστέρων βλέπουµε πράγµατα τα οποία δεν είναι συµβατά µε την 
περιοχή ή είναι ευτελή τα υλικά ή τέλος πάντων βγαίνει ένα αταίριαστο πράγµα. 
Έχω πει επανειληµµένως ότι  το σηµαντικό δεν είναι να κάνεις ένα δηµόσιο έργο, το σηµαντικό 
είναι το δηµόσιο έργο που κάνεις να έχει προστιθέµενη αξία και αυτό σε µεγάλο βαθµό, πέρα 
από τη σύλληψη βέβαια την αρχιτεκτονική, εξαρτάται και από τα υλικά, να µην είναι ευτελή. 
Θεωρώ ότι έχει γίνει καλή χρήση υλικών, από αυτά που είδα έξω στο διάδροµο, και ότι µπορεί 
να είναι επιτυχηµένο το αποτέλεσµα.  
Και τέλος να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε και να σας συγχαρώ, γιατί 
έχουµε δει άλλες παρουσιάσεις µε βίντεο µισοσκότεινα που δεν καταλαβαίναµε τι ακριβώς 
ήτανε, που δεν είχανε επισήµανση για το τι δείχνει σε κάθε περίπτωση κ.λ.π. Αυτή η 
παρουσίαση, το power point, µία παρουσίαση που τη χρησιµοποιούνε σε όλα τα πανεπιστήµια 
από το πρώτο έτος µέχρι το τελευταίο.  

 
 Σας είπα εγώ αισθάνοµαι µε τιµά η Καλαµάτα που µε έχει φωνάξει και όχι τιµώ 
εγώ την Καλαµάτα και ανταποκριθήκαµε όσο καλλίτερα µπορούσαµε.  

      
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοσµόπουλε, ορίστε.  

 
Και εµάς µας αρέσει ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική σύλληψη. Χαιρόµαστε 
ιδιαίτερα, το τονίζω αυτό, για την ανάδειξη του τµήµατος των αρχαίων γιατί 

το είχαµε επισηµάνει πολλές φορές, άσχετα αν ο κ. ∆ήµαρχος τις περασµένες φορές είχε 
αντίθετες απόψεις και παρέπεµπε στις επόµενες γενιές αυτή έστω την µικρή ανάδειξη των 
αρχαίων. Πιθανά κατά την εκσκαφή να χρειαστεί να διευρυνθεί λίγο ο χώρος. Πιθανά, δεν το 
ξέρω. Ή φοβάµαι όµως ότι θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το βάθος που θα τα συναντήσουµε 
τα αρχαία. Έχετε µία εκτίµηση σε τι βάθος µπορεί να τα συναντήσουµε;    

 
Ναι, από τις φωτογραφίες φαίνεται πρέπει να είναι γύρω στους 60 πόντους κάτω 
από το σηµερινό έδαφος. Αυτό σηµαίνει κιόλας ότι αν ξεπεράσουµε τα εµπόδια… 

Γιατί εγώ σας είπα δεν συµφωνώ, δηλαδή δεν θα ήθελα να δω έναν αρχαιολογικό χώρο, σαν 
αρχιτέκτων της πόλης λέω, δεν είµαι αρχαιολόγος είµαι αρχιτέκτων, δεν θα ήθελα να δω έναν 
ωραιότατο αρχαιολογικό χώρο εκεί  στη µέση της πόλης. Θα πάει και τζάµπα και ο 
αρχαιολογικός χώρος κατά τη γνώµη µου και θα στραγγαλιστεί η λειτουργία της εκκλησίας ως 
Μητροπόλεως, δεν τίθεται θέµα. Γι΄ αυτό και όλες οι άλλες παρεµβάσεις επί αυτού του 
δαπέδου. ∆ηλαδή ακόµη δεν χρειάζεται ίσως, αλλά αυτό θα φανεί στη µελέτη εφαρµογής 
εφόσον προχωρήσει η µελέτη, υπάρχει σκέψη δηλαδή να µην ξηλωθεί καν το δάπεδο αυτό και 
να µπει το άλλο ούτως ώστε να ξεφύγουµε από ορισµένες δυσκολίες που θα έχει κάτι τέτοιο. 
Πάντως εµείς είµαστε σαφώς τοποθετηµένοι και εγώ προσωπικά, όλο το Γραφείο, γιατί είναι 
έργο πολλών ανθρώπων αυτό, στο ότι δεν θα θέλαµε κιόλας να είναι ένας αρχαιολογικός 
χώρος.    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΑΛΜΑΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 
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 Και τέλος πάντων εµάς µας αρέσει, έστω και αυτή η ανάδειξη είναι 
σηµαντικότατη και χαιρόµαστε ιδιαίτερα λοιπόν που υπάρχει µέσα στη 

µελέτη.   
 
∆υο µικρές παρατηρήσεις από την εµπειρία η οποία υπάρχει. Στη νότια είσοδο του ναού µε το 
πλατύσκαλο το οποίο κάνετε, καλό θα ήταν το πλατύσκαλο να γίνει στο επάνω µέρος. Η 
χρήση της εικόνος κατά τη διάρκεια της λιτανείας στις 2 Φεβρουαρίου και η χρήση του χώρου 
δείχνει ότι στο επάνω µέρος ανεβαίνει η εικόνα και εκεί λοιπόν γίνεται µία δοξολογία. Αν σας 
είναι δυνατόν να διευρυνθεί δηλαδή στα πλαίσια του ανοίγµατος του πλατυσκάλου, το 
πλατύσκαλο να είναι στο επάνω µέρος και όχι στο νότο. Έτσι; Χρειάζεται λίγο παραπάνω 
εργασία αλλά µικρό κόστος νοµίζω είναι. Ένα θέµα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, µιας και θα 
πάνε τα σχέδια στο ΚΑΣ ας διώξουµε το Φαρών και να το κάνουµε Φάριος.    

 
 Έχετε δίκιο για το ¨Φάριος¨. Το είδα και εγώ ήτανε από τα παλιά σχέδια και το 
είδα στην ταµπέλα όταν πέρναγα τις τελευταίες φωτογραφίσεις είδα ¨Φαριος¨ 

και λέω ωχ λέω τώρα. Να δω θα το παρατηρήσει και κανείς, µήπως το περάσω στη ζούλα γιατί 
δεν ήταν εύκολο να το …, αλλά το παρατηρήσατε.   
Για δε τη νότια είσοδο δεν το είχα σκεφτεί αυτό ότι εκείνη τη στιγµή η εκφορά της Παναγίας 
αλλά και του Επιταφίου σταµατάει εκεί που γίνονται οι φωτογραφίσεις κ.λ.π. και θα έλεγα 
αµέσως χωρίς άλλη σκέψη δηλαδή ότι ναι στην επόµενη φάση να το κάνουµε. Τώρα δεν έχει 
σηµασία για το ΚΑΣ γιατί και εµείς ψυχολογικά αισθανόµαστε ότι τι διάβολο θα γίνει τώρα.  

 
Κάποιος άλλος;  
Κύριε Μπάκα.   

 
 Να συγχαρώ και εγώ από την πλευρά µου το µελετητικό γραφείο. Έχει 
φροντίσει για όλα τα σηµεία της πλατείας. Πρώτα απ΄ όλα αναδεικνύεται η 

εκκλησία, αναδεικνύονται όλα τα σηµεία και εκεί που βρίσκονται οι προτοµές των 
Μητροπολιτών, προβλέπονται χώροι στάθµευσης. Ας µην ξεχνάµε ότι πρέπει να προβλεφθούν 
κάποιοι χώροι στάθµευσης, τουλάχιστον για τους κατοίκους αυτούς που µένουνε στην 
περιοχή, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν µε το αυτοκίνητό τους το σπίτι   
και πρέπει κάπου να το αφήσουνε, χαµηλά, εκεί σε εκείνη την περιοχή. ∆εν µιλάω για τους 
νυχτερινούς επισκέπτες του Ιστορικού Κέντρου, αυτοί µπορούν να παν κάλλιστα και στο 
πάρκινγκ του Νέδοντα, ίσια απόσταση είναι. Είτε στο πάρκινγκ του Νέδοντα το βάλεις είτε 
στην Υπαπαντή, ε περίπου την ίδια απόσταση θα διανύσεις, καλλίτερα λοιπόν στο πάρκινγκ 
του Νέδοντα. Αλλά τουλάχιστον οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν µια δυνατότητα να 
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Αρχικά συµφωνώ µε την ιδέα του Παναγιώτη, έτσι να 
διευρυνθεί ο χώρος ανάδειξης των αρχαιοτήτων πλην όµως έχω έναν προβληµατισµό µήπως 
αυτό ενέχει και κινδύνους, κινδύνους που θα µπλοκάρουν τη συνέχιση και ολοκλήρωση της 
κατασκευής του έργου. ∆ηλαδή η κατασκευή του έργου πρέπει να γίνει µε τρόπο τέτοιον που 
να µην προκύψουν προβλήµατα και να φτάσει στο τέλος της διαδικασίας ολοκλήρωσης κάπου 
εκεί στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων. ∆εν ξέρω µήπως ξεπερνώντας αν θέλετε και κάποιους 
σκοπέλους του ΚΑΣ, πρέπει να διευρυνθεί ο χώρος των αρχαιοτήτων δυτικότερα ή 
ενδεχοµένως και εκεί ακριβώς που είναι οι 6-7 θέσεις στάθµευσης. Εκεί, εκεί ακριβώς και 
δυτικότερα τα 8 τετράγωνα που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τις 7 θέσεις στάθµευσης. 
∆ηλαδή να µεγαλώσει η ενότητα ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Αυτό όµως µήπως τελικά 
δηµιουργήσει προβλήµατα και µπλοκαριστεί συνολικά το έργο για µερικές δεκαετίες; Γιατί 
ξέρουµε τι συµβαίνει σε πλατείες στην Αθήνα όπου έχουν βρεθεί αρχαιότητες και εκεί έχουνε 
µπλοκαριστεί τα πάντα και δεν προχωράει τίποτε.  ∆ηλαδή το θέµα είναι µην ανοίξουµε τίποτα 
πληγές και δηµιουργήσουµε αναθέµατα σε ολόκληρη την περιοχή και στην ίδια την πόλη της 
Καλαµάτας και στη λειτουργία του Ιστορικού Κέντρου.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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∆ηλαδή όλα θέλουν προσοχή. ∆ηλαδή θα συµφωνήσω να διευρυνθεί, µε την ιδέα του 
Παναγιώτη ο οποίος θέλει όλη την πλατεία έτσι; Για όλη την πλατεία; ∆υτικότερα. ∆ηλαδή να 
µεγαλώσει το κοµµάτι ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Εγώ συµφωνώ µε την ιδέα αυτή.  

 
Του Παναγιώτη σαν ιδέα είναι καλή, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, 
κατασκευαστικά.  

 
Ναι συµφωνώ. Αλλά λέω µήπως αυτό σταθεί η αιτία να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα και µπλοκαριστεί όλη η ιστορία; Γιατί αλίµονο µετά σ΄ αυτόν 

που θα έχει την πολιτική ευθύνη εκτέλεσης του έργου.  
Πάντως συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Και το πράσινο είναι µελετηµένο το που θα µπει, 
γιατί υψηλό πράσινο σηµαίνει ότι δεν αναδεικνύεται και  Μητροπολιτικός ναός.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε ∆ήµαρχε.  
 
Είναι αυτονόητες οι ευχαριστίες και οι έπαινοι προς το συµπατριώτης µας τον 
Γιώργο τον Αλµπάνη και το Γραφείο του. Εγώ το συγκεκριµένο θέµα το συζητώ 

µαζί του 4 χρόνια. Από τότε που ανέλαβα σε κάθε ευκαιρία µιλάµε για την Υπαπαντή, γιατί 
είναι πράγµατι ένα πολύ µεγάλο θέµα και θα µπορούσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή να πούµε ¨Άστο 
βρε αδερφέ, 10 χρόνια το κουβεντιάζουµε, άστο. Άστο το θέµα αυτό.¨,  διότι πράγµατι είναι 
δύσκολο. Σε κάποια σηµεία πρέπει να τετραγωνίσεις τον κύκλο, να ρωτήσεις, να κουβεντιάσεις 
το θέµα, να συνεννοηθείς µε παράγοντες που έχουν λόγο στη συγκεκριµένη περιοχή… Πάρκο 
αρχαιολογικό; Θρησκευτικός χώρος; Τι ακριβώς; Και τα δυο µαζί; Πόσο το ένα πόσο το άλλο; 
Εγώ θα πω τρεις κουβέντες, διαφαίνεται, και σωστά κάνοµε, να εγκρίνοµε την 
επικαιροποιηµένη  προµελέτη. Εδώ είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο µέλλον να το ξαναδεί το 
θέµα στις λεπτοµέρειές του, ενδεχοµένως.  
Ακούστε τι προβλήµατα υπάρχουν. Πρώτον, τα αυτοκίνητα. Μιλάµε για µία περιοχή µε στενούς 
δρόµους χωρίς δυνατότητα πάρκινγκ, για ένα κόσµο που τώρα εξυπηρετείται, αναφέροµαι 
µέχρι κάτω την 23η Μαρτίου, που στηρίζεται η οικονοµική ζωή… Να σας πω και κάτι άλλο; Και 
η πολιτιστική ζωή. Το κάστρο λειτουργεί επειδή δίνεται η δυνατότητα ενός χώρου για 
στάθµευση των αυτοκινήτων. ∆ηλαδή πρέπει να περιοριστούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο 
Κάστρο ή να βρούµε κάποιον άλλο τρόπο.  
Έρχοµαι στο δεύτερο ζήτηµα. Εγώ κάποιες επισηµάνσεις κάνω. Τα έχω κουβεντιάσει πολλές 
φορές και έχοµε το θάρρος  να πούµε προχωράµε και αυτό θεωρώ είναι το σηµαντικότερο. 
Μετά τα αυτοκίνητα είναι η χρηµατοδότηση του έργου. ∆εν σηµαίνει ότι κάνουµε την 
προµελέτη κάναµε και την µελέτη, βρήκαµε και τα λεφτά, το δηµοπρατήσαµε και τελειώσαµε. 
∆εν κάνοµε τίποτε τέτοιο απόψε, κάνουµε µία δεύτερη προσέγγιση, αν θέλετε σε επίπεδο 
προµελέτης.  
Να πω το µεγάλο θέµα των αρχαίων. Επειδή έχουν γραφεί πολλά, έχουνε ειπωθεί και πολλά 
παράξενα και εκτός πραγµατικότητας, ότι ο ∆ήµαρχος περίπου τα εκπληκτικά αρχαία θέλει να 
τα χώσει, να µην τα δείξοµε. Υπάρχουνε σοβαρότατα ζητήµατα. Καταρχήν δεν ξέροµε τι 
υπάρχει εκεί και σε ποια έκταση υπάρχει και όταν θα κάνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία τις 
συγκεκριµένες τοµές κανείς δεν µπορεί να της πει ¨Σταµάτησε εδώ¨. Ενδεχοµένως να υπάρχει 
κάτι πιο πέρα, ενδεχοµένως και να µην υπάρχει αλλά οι σύγχρονες τεχνολογικές µέθοδοι 
µπορούν να µας δείξουν, µε ένα κόστος βέβαια, το τι υπάρχει στο συγκεκριµένο χώρο. Και δεν 
είναι ούτε στου µελετητή τη διακριτική ευχέρεια, ούτε στου ∆ήµου Καλαµάτας, ούτε στου 
εργολάβου να πει τόσο θα σκάψω, θα σταµατήσω εδώ, θα βάλουµε τις γέφυρες και φτάνει ο 
συγκεκριµένος χώρος και δεν πάµε παραπέρα, δεν πάµε παραπέρα διότι αυτό λέει η µελέτη. 
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται)  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Όχι δεν γίνεται. Υπάρχει Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπάρχουν οι προϋπολογισµοί 
του Υπουργείου Πολιτισµού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχουνε και εκείνοι 

το δικό τους τέµπο όσον αφορά τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τις δικές τους αξιολογήσεις.  
Εν πάση περιπτώσει  τα πράγµατα είναι εξόχως σύνθετα και ο προβληµατισµός που 
κατατέθηκε εδώ, απ΄ όλους, όσον αφορά στα αρχαία δείχνει τη συνθετότητα του θέµατος 
αλλά δεν µπορούµε να αφήσοµε την πλατεία της Υπαπαντής έτσι. Πρέπει να προχωρήσοµε, 
εγώ συµφωνώ σε µία γενική κατεύθυνση σε όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία κατατέθηκαν, σε 
καµία περίπτωση ο συγκεκριµένος χώρος δεν πρέπει να παραµείνει στην κατάσταση της 
δεκαετίας του ΄60, τότε έγινε η τελευταία παρέµβαση, αλλά ιδιαίτερα πρέπει να είµαι εξόχως 
προσεκτικοί µε τα αρχαία. Νοµίζω στο ΚΑΣ πρέπει να γίνει συζήτηση επί της ουσίας. ∆εν ξέρω 
αν µπορεί να δεσµευτεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία  ότι αυτά που βρήκαµε το ΄58 αυτά είναι και 
δεν προχωρούµε παραπέρα. Κανείς δεν µπορεί να δεσµευτεί σε αυτό. Αλλά ας πάµε στο ΚΑΣ, 
νοµίζω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποδεχτεί την επικαιροποιηµένη προµελέτη, 
επαναλαµβάνω αν και τα βήµατά της πλέον είναι σε σαφή πορεία προς την κατεύθυνση της 
οριστικής µελέτης, και το θέµα θα το κουβεντιάσουµε και πάλι όταν θα προχωρήσει η σχετική 
διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Να έχοµε το θάρρος να σταθούµε αντιµέτωποι µε τα 
προβλήµατα τα οποία σας προανέφερα. Πρέπει να προχωρήσοµε.  

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε.  
Συµφωνούµε;  

 
Εγώ θα εκφράσω τη διαφωνία µου όσον αφορά τις παρατηρήσεις που 
έκανα για τα αρχαία.        

 
Σύµφωνοι. Οι υπόλοιποι συµφωνούµε;  
Συµφωνούµε. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παν. σύµφωνα µε τη δήλωσή 
του,   
 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την επικαιροποιηµένη προµελέτη της Πλατείας Υπαπαντής που 

παρουσιάστηκε από το µελετητή κ. Αλµπάνη Γεώργιο, εγκρίνοντας παράλληλα 
τον προϋπολογισµό της για ποσό 1.750.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την πλατεία και 
310.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την περιοχή των αρχαίων.  

 
ΙΙ. Την προώθηση της εν λόγω προµελέτης για επανέγκρισή της στο ΚΑΣ.             
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 1 Σεπτεµβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


