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Τοπικές ειδήσεις6

VIRTUAL RECEPTION
Επικοινωνία µε κάθε επισκέπτη,
από την κράτηση µέχρι 
και την αναχώρηση
24ΩΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Συνεχής και πλήρης τηλεφωνική 
υποστήριξη όλο το 24ωρο

6948-116214

27210 62677

kalypsoapartments@gmail.com

Σόλωνος 8, Καλαµάτα

διαχείριση ακινήτων
βραχυχρόνιας µίσθωσης

• Αξιολόγηση καταλύµατος
• Παρουσίαση καταλύµατος
• Επαγγελµατική φωτογράφιση
• Καταχώριση & διαχείριση στις πλατφόρµες
• Αµεσότητα επικοινωνίας & ανταπόκρισης
• Υποδοχή & εξυπηρέτηση πελατών
• Check in - check out
• Καθαρισµός & υποστήριξη σε  
   κλινοσκεπάσµατα του καταλύµατος
• Συγχρονισµός ηµερολογίων

Ιατροπούλου 1 Kαλαµάτα
 2721025300 & 22492

Επισκεφθείτε µας 
   και ενηµερωθείτε
 για τις τρέχουσες 
   προσφορές µας
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ANALYSIS

• ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 16 
ΤΗΛ. - FAX: 27630 24051

• ΧΩΡΑ: ΚΑΡΟΛ. ΜΠΛΕΓΚΕΝ 4 
ΤΗΛ. 27630 31115

ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ - 
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 19
ΤΗΛ. 27610 23845 - FAX: 27610 23925

e-mail: analysis.marini@gmail.com

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ « Analysis» είναι πάντα, 
και ειδικά  την εποχή της πανδηµίας Covid - 19 

ΠΛΑΪ στην κοινωνία και προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. 

Πραγµατοποιούνται καθηµερινά 
όλες οι εξετάσεις Covid - 19

Αποτελέσµατα αυθηµερόν.

Οι Εργαστηριακοί Ιατροί:
Αλεξάνδρα Μαστρογιαννάκη-Μαρίνη,  
Πέτρος Σιψάς και όλη η οµάδα εργασίας.

• ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -
ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ  ΤΗΛ. 27240 22077

Ρεπορτάζ Γιάννης Σινάπης 
 
 Τόνισε ότι η απελευθέρωση παρα-

λιακού µετώπου, από τα 3 χιλιόµετρα 
σήµερα να γίνουν 15, είναι το µέγα 
θέµα της Καλαµάτας και στάθηκε στην 
αξιοποίηση του άξονα ανατολής - δύσης, 
από το πανεπιστήµιο στο Ανατολικό Κέ-
ντρο, στο ∆ηµαρχείο, στον παλιό εθνικό 
δρόµο έως την Αρχαία Θουρία και τα 
Αρφαρά, µε τα δύο ποτάµια, τον Πάµισο 
και τον Αρι.  

Αναφερόµενος στο περιαστικό πάρκο 
πάνω από την Κεντρική Αγορά Καλα-
µάτας κι εκφράζοντας την αντίδρασή 
του στο µεγάλο αντιπληµµυρικό έργο 
του Νέδοντα, µίλησε για την “ανιστόρητη 
κι εγκληµατική παρέµβαση, το ξεπερα-
σµένο φαραωνικό έργο”. 

Ο Στ. Μπένος µίλησε για το “∆ιάζωµα”, 
το σχέδιο ανασυγκρότησης της πυρό-
πληκτης Βόρειας Εύβοιας, το πολεο-
δοµικό σχέδιο της Καλαµάτας το 1985 
και τις αντιδράσεις που προκάλεσε, κα-
θώς  και για την ανασυγκρότηση της 
πόλης µετά τους καταστροφικούς σει-
σµούς του 1986. Απάντησε σε ερωτή-
σεις των παιδιών για τις στιγµές που 
του έµειναν αναλλοίωτες και για το πώς 
προέκυψε η πολιτική. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν µαθητές 
του 4ου Λυκείου από τον Οµιλο ∆ηµο-
σιογραφίας και τα προγράµµατα του 
σχολείου που σχετίζονται µε το “∆ιάζωµα” 
και την ανασυγκρότηση της Βόρειας 

Εύβοιας, µε υπεύθυνους καθηγητές την 
διευθύντρια Βασιλική Πανταζή και τον 
φυσικό Νίκο Κοσµόπουλο, οι οποίοι 
και τον προσκάλεσαν. 

Καλωσορίζοντάς τον η διευθύντρια 
Β. Πανταζή µίλησε για το σπουδαίο έργο 
του στην πόλη, για έναν άνθρωπο µε 
µεγάλο όραµα και για την ευκαιρία των 
παιδιών να τον ρωτήσουν και να πάρουν 
απαντήσεις. 

“Μεγάλη µου αγάπη παραµένει η Κα-
λαµάτα”, είπε ο πρώην δήµαρχος κι 
ενηµέρωσε πως ήταν 30 χρονών όταν 
εκλέχθηκε δήµαρχος και ότι είχε δύο 
αγάπες, τον πολιτισµό και το περιβάλ-
λον. 

Υπογράµµισε τη γνωριµία και τη συ-
νεργασία του µε τον σπουδαίο µουσι-
κοσυνθέτη Μάνο Χατζιδάκι και τον κο-
ρυφαίο πολεοδόµο Γρηγόρη ∆ιαµαντό-
πουλο, που, όπως ανέφερε, τον οδή-
γησαν στο µεγαλείο των ολιστικών προ-
γραµµάτων. Αναφέρθηκε στο Ιστορικό 
Κέντρο και την άδεια για µια ακόµα 
5όροφη πολυκατοικία στην περιοχή, δί-
πλα στους Αγίους Αποστόλους κι επε-
σήµανε ότι η δυσκολότερη µάχη που 
έδωσε ως δήµαρχος ήταν η ανάκτηση 
του Ιστορικού Κέντρου. 

Χαρακτήρισε Φεστιβάλ Χορού ως ένα 
από τα 5 πρώτα παγκόσµια γεγονότα κι 
επικεντρώθηκε στην πρωτοπορία του 
πολεοδοµικού σχεδίου του 1985, για 
το οποίο, όπως σηµείωσε, “τραµπούκοι 
από όλη την Ελλάδα παραλίγο να µας 

σκοτώσουν, εµένα και τον ∆ιαµαντό-
πουλο”, αντιδρώντας στην εισφορά σε 
γη και σε χρήµα. 

 
ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Μίλησε για το ολιστικό πρόγραµµα 
ανασυγκρότησης της πόλης από τους 
σεισµούς του 1986, για το πρωί πρώτο 
ολιστικό πρόγραµµα της Ευρώπης, τα 
Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµ-
µατα. Εκτίµησε ότι τα µνηµεία της φύσης 
και του πολιτισµού είναι η µεγαλύτερη 
περιουσία της πατρίδας µας, ενώ για το 
“∆ιάζωµα” στάθηκε στην κοινωνικοποί-
ηση και την οικονοµική βιωσιµότητα 
των µνηµείων. 

Χαρακτήρισε τον Πέτρο Θέµελη κα-
λύτερο αρχαιολόγο παγκοσµίως, ενώ 
όσον αφορά τα όνειρά του για το µέλλον 
της πόλης µας, είπε ότι ο άξονας βορρά 
- νότου, κάστρο - παραλία έχει προχω-
ρήσει. Τόνισε ότι η απελευθέρωση του 
παραλιακού µετώπου, τα 3 χιλιόµετρα 

να γίνουν 15 έως τα καρτ, είναι το µέγα 
θέµα της Καλαµάτας. “Φανταστείτε να 
είναι όλο αυτό προσβάσιµο”, ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Προέτρεψε ο άξονας ανατολής - δύ-
σης, πανεπιστήµιο - ∆ηµαρχείο, ο παλιός 
εθνικός δρόµος να γίνει αστικός, να 
µπορεί να φθάσει κάποιος πεζός ή µε 
το ποδήλατο µέχρι τα Αρφαρά. 

Μίλησε για τις ∆ηµοτικές Ενότητες 
Αριος, Θουρίας, Αρφαρών, για το περι-
βαλλοντικό και πολιτιστικό τους απόθεµα, 
την Αρχαία Θουρία και το περιβαλλοντικό 
πάρκο, τα δύο ποτάµια, κάνοντας λόγο 
για περιβαλλοντικό και πολιτιστικό θαύµα. 
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Ταϋγέτου και το πρόγραµµα “Νέα Ζωή”, 
µε τουρισµό για την Τρίτη Ηλικία, δίκτυα 
ζωής και πρόνοιας, ψηφιακούς νοµάδες 
και τηλεργασία. Στάθηκε στο περιαστικό 
πάρκο πάνω από την Κεντρική Αγορά 
Καλαµάτας, µε τα αντιπληµµυρικά - πε-
ριβαλλοντικά εργαλεία κι εκφράζοντας 
την αντίδρασή του στο µεγάλο αντι-

πληµµυρικό έργο του Νέδοντα, µίλησε 
για την “ανιστόρητη κι εγκληµατική πα-
ρέµβαση, το ξεπερασµένο φαραωνικό 
έργο”. 

 
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 

Απαντώντας σε ερωτήσεις των παι-
διών, για τις στιγµές που του έµειναν 
αναλλοίωτες, επεσήµανε 

την ηµέρα της εκλογής του, τη νύχτα 
του σεισµού και την ηµέρα που ψηφί-
στηκε το Πολεοδοµικό Σχέδιο από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το 1985. 

Απάντησε για το πόσο χρήσιµο είναι 
το συναίσθηµα στην πολιτική, αλλά να 
µην χάνεις την ψυχραιµία σου κι ενηµέ-
ρωσε για το Π (παραδοσιακό) που έβαλε 
η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη στα νε-
οκλασικά της πόλης µετά τους σεισµούς 
και διασώθηκαν. Παρατήρησε ότι η κα-
ταστροφή του σεισµού πέρα από το 
κακό και τον πόνο που προκάλεσε, 
απογείωσε την πόλη στο πνευµατικό 
και στο επίπεδο της συνεννόησης. 

Αναφέρθηκε στην καθοριστική επί-
σκεψη µε το σχολείο στο κάστρο Κα-
λαµάτας, ως µαθητής της Γ’ τάξης του 
∆ηµοτικού, και τη γνωριµία του µε τον 
αυτοδίδακτο αρχαιολόγο µπάρµπα Γιάν-
νη Ταβουλαρέα που τον ξενάγησε στο 
κάστρο. Απάντησε ότι προέκυψε εντελώς 
τυχαία η πολιτική, µίλησε για την διχα-
σµένη πόλη µετά τον εµφύλιο, τον χώρο 
που εκπροσώπησε και µέχρι τότε δεν 
είχε καµία παρουσία, για το πρόγραµµα 
“Αλλαγή του 1978” και παρατήρησε 
πως “έγινε ένα µικρό θαύµα, κανείς δεν 
περίµενε να γίνει δήµαρχος”. 

Για το πρόγραµµα ανασυγκρότησης 
της πυρόπληκτης Βόρειας Εύβοιας είπε 
ότι το κορυφαίο έργο είναι ο βιώσιµος 
καθαρισµός του δάσους κι έκανε λόγο 
για ανθρώπινο και ολιστικό πρόγραµµα 
για την Εύβοια και για την Καλαµάτα, 
για την ανασυγκρότηση από τους σει-
σµούς του 1986. 

Αγάπη για την πόλη και πίστη για αλλαγή 
 

Οσον αφορά την αγάπη για τη δηµόσια ζωή, είπε ότι οι νέοι σήµερα 
νιώθουν άσχηµα, γιατί είναι τοξικό το κλίµα και σηµείωσε πως “είχαµε 
αγάπη για την πόλη και πίστη ότι θα την αλλάξουµε”. Απάντησε ότι 
“κάνοντας µια βόλτα αισθάνοµαι απίστευτη εσωτερική χαρά”, δήλωσε 
πως “είναι η µόνη πόλη της χώρας που ανατράπηκε µέσα από τον 
σχεδιασµό της” και αναγνώρισε ότι “ο σεισµός βοήθησε να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση του σχεδιασµού της πόλης. Είπε ότι “η κυκλοφοριακή µελέτη 
του Κωνσταντίνου Ζέκκου ισχύει και σήµερα δεν έχει αλλάξει”, υπενθύµισε 
πως έκανε δύο κύκλους και ότι ήταν η µόνη µάχη που έχασε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο κι έκανε λόγο για την διαµπερή κίνηση που λειτουργεί κατα-
στροφικά για την πόλη. 

Ενηµέρωσε ότι τα πάρκινγκ του Νέδοντα σχεδιάστηκαν το 1983 και κα-
ταλήγοντας δήλωσε: “Αισθάνοµαι ευεργεσία για την πολιτική, µε απογείωσε 
πνευµατικά και µε έκανε καλύτερο άνθρωπο. Η Καλαµάτα είναι πρωτεύουσα 
του κόσµου στις πολιτιστικές υποδοµές”. Στη συνάντηση παρέστη και ο δι-
ευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Αγάπιος Οικονοµίδης, 
που επεσήµανε ότι “η Καλαµάτα είναι σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, δεν έχει 
να ζηλέψει τίποτα από ευρωπαϊκές πόλεις”.

Τα όνειρά του για το µέλλον της πόλης 
µαζί µε κατάθεση ψυχής του ταξιδιού του 
στον δήµο, παρουσίασε ο πρώην δήµαρχος 
Καλαµάτας και υπουργός, πρόεδρος του 
“∆ιαζώµατος” Σταύρος Μπένος, µιλώντας 
χθες σε µαθητές του 4ου Λυκείου. 

ΠΠααρρααλλίίαα  11 55   χχιιλλιιοοµµέέττρρωωνν  ττοο    
µµέέγγαα  θθέέµµαα  ττηηςς  ΚΚααλλααµµάάττααςς  

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  


