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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν βιβλίο-λεύκωμα ρίχνει φως στην
αποκρυμμένη από τη σκόνη του χρόνου Καλαμάτα
του χθες και αναδίδει το άρωμα ζωής αυτής της
πόλης, από τα πρώτα μετά την απελευθέρωση
χρόνια μέχρι και την περίοδο του μεσοπολέμου
(1830-1940).
Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο ότι δεν πρό
κειται για μια απλή φωτογραφική απεικόνιση της
Καλαμάτας τη συγκεκριμένη εποχή, αλλά για
μια «εικονογραφημένη αφήγηση», όπου εικό
να και λόγος συνδυάζονται συμπληρωματικά.
Καρτ ποστάλ της εποχής, φωτογραφίες παλιών
Καλαματιανών φωτογράφων, σχέδια πόλης και
τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, παράλληλα με
δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, Πρακτικά του
δήμου, συμβόλαια, κ.ά. —αρχειακό υλικό που
αναδύθηκε από τους κρυμμένους θησαυρούς
των Αρχείων του Νομού Μεσσηνίας— δίνουν
τη δυνατότητα στον αναγνώστη-περιηγητή να
παρακολουθήσει την εξελικτική πορεία της πόλης
στο χώρο και στο χρόνο.
Το «οδοιπορικό» έχει κύριο στόχο τη νοερή
«αναστήλωση» των πλατειών της Καλαμάτας. Με
την παρατήρηση ότι η αρχειακή τεκμηρίωση δεν
περιορίζεται αποκλειστικά στην ονοματοθεσία και
τη διαμόρφωσή τους, αλλά επικεντρώνεται κυρίως
στην κίνηση που υπήρχε στους δημόσιους αυτούς
χώρους, γιατί εδώ παλλόταν διαχρονικά η ζωή
όλων των κοινωνικών στρωμάτων της πόλης. Ζωή
διοικητική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και
θρησκευτική. Γι’ αυτό οι αρχειακές αναφορές

έχουν να κάνουν με την παρουσίαση δημόσιων
και ιδιωτικών υπηρεσιών και καταστημάτων,
όπως τηλεγραφείου, ταχυδρομείου, δικαστηρίων,
στρατώνων, φυλακών, εμπορικών καταστημάτων,
τροφοπωλείων, ξενοδοχείων, κέντρων αναψυχής
κ.ά.
Εκτός από το κυρίως δρομολόγιο πάνω
στις πλατείες της πόλης, το αρχειακό «ταξίδι»
επεκτείνεται στους κεντρικούς της δρόμους, καθώς
και στο πολυσύχναστο λιμάνι της, αλλά και στον
ορμητικό της χείμαρρο Νέδοντα, δηλαδή σε όλους
τους δημόσιους χώρους οι οποίοι διαμορφώθηκαν
τη συγκεκριμένη εποχή, θέτοντας έτσι τις βάσεις
ανάπτυξης της νεοελληνικής Καλαμάτας.
Ως αντίδωρο στην ευλογημένη αυτή πόλη όπου
ζούμε, αλλά και ως φόρο τιμής στις παλιότερες
γενιές που συνέβαλαν στη διαχρονική της ανάπτυξη
και διαμόρφωση, καταθέτουμε το παρόν βιβλίολεύκωμα. Ελπίζουμε ότι το εγχείρημα θα οδηγήσει
το ευρύτερο κοινό και τις νεότερες γενιές σε μια εκ
του σύνεγγυς κατανόηση της εξελικτικής πορείας του
τόπου μας.
Η έκδοση αυτού του τόμου οφείλει πολλές
ευχαριστίες σε πολλούς:
- Στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., καθώς και στους
υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας,
οι οποίοι ανέκαθεν ενθάρρυναν τις ερευνητικές μας
προσπάθειες.
- Στη συνάδελφο, αποσπασμένη στην Υπηρεσία μας,
Αντιγόνη Λύτρα-Μανωλακάκη, για την ταξινόμηση
αρκετών αρχείων απ' αυτά που χρησιμοποιήσαμε ως

πηγή τεκμηρίωσης και για την κριτική της ματιά σε
όλα τα στάδια της εργασίας.
- Σε όσους Καλαματιανούς βοήθησαν στην αρτιότερη
παρουσίαση του έργου με την προσφορά πολύτιμου
φωτογραφικού υλικού, ακόμη και αν η προσφορά ήταν
μία φωτογραφία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται
στους αδελφούς Π. & Γ. Κουτσομητόπουλο και Γιάννη
Στασινόπουλο, για την ευγενική παραχώρηση του
οικογενειακού τους αρχείου· στο Γιώργο Δημητριάδη,
για το σπάνιο φωτογραφικό υλικό που διέθεσε στην
Υπηρεσία μας από το αρχείο του πατέρα του για τις
ανάγκες του λευκώματος· στους συλλέκτες Γιώργο
Κουτσούλη (πρώην δήμαρχο), Αντώνη Μπούνα,
Βασίλη Παπανικολόπουλο και Γιώργο Τζουμάνη, οι
οποίοι έδωσαν την άδεια για τη φωτογραφική ανα
παραγωγή των καρτ ποστάλ και των φωτογραφιών
που συνέλεξαν με μεράκι από ποικίλες πηγές και σε
βάθος χρόνου για τη γενέθλια πόλη τους.
- Και φυσικά, στους ευγενείς χορηγούς για τη
γενναιόδωρη χρηματοδότηση της έκδοσης:
Δήμο Καλαμάτας
Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.
κ. Φώτη Κωστόπουλο
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Εικ.1. Άποψη της Καλαμάτας. Ξυλογραφία, 1880.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1830-1940

Η Καλαμάτα, στο μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου,
ανάμεσα στον επιβλητικό Ταΰγετο και τον ευλογημένο
μεσσηνιακό κάμπο, προσμετρά βίο μακραίωνο. Ο
τόπος κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους,
όπως μαρτυρεί ο ΄Ομηρος («Φηράς ζαθέας», δηλαδή
πανίερες Φαρές, την αποκαλεί ο ποιητής) και η παρουσία
οικισμού ιχνηλατείται και κατά τους μετέπειτα χρόνους
(αρχαίους, ρωμαϊκούς και βυζαντινούς). Το 1209, στη
διάρκεια της 4ης Σταυροφορίας και μετά την κατάληψη
της Κωνσταντινούπολης το 1204, η πόλη περνά στα
χέρια των Φράγκων. Τότε ενισχύεται το «αχαμνόν»1
Κάστρο της από το Γοδεφρείδο Βιλεαρδουίνο, το
οποίο όμως στο πέρασμα των αιώνων δεν κατάφερε
να προβάλει σθεναρή αντίσταση ούτε στους μετέπειτα
κατακτητές του, Ενετούς και Οθωμανούς.
Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, η Καλαμάτα
εξακολούθησε να παραμένει μια ασήμαντη σε
μέγεθος, κτίσματα και οικονομική σημασία πόλη. Το
1805 είχε μαζί με το προάστιο των Καλυβίων 400
οικογένειες, από τις οποίες έξι μόνο ήταν τουρκικές.
Όλοι μάλιστα οι ξένοι περιηγητές που την επισκέφτηκαν
—οι περισσότεροι λίγο πριν την Επανάσταση του 1821
(Leake, Gell, Stackelberg, Hallerstein)— της προσδίδουν
χαρακτηριστικά τουρκόπολης. Ωστόσο, δεν παραλείπουν
να αναφερθούν στο εύφορο του εδάφους της, με τις
χωρίς διακοπή ελιές, μουριές, συκιές, πορτοκαλιές, λεμονιές και τα κυπαρίσσια.
Τόσο στις περιγραφές των ξένων περιηγητών όσο και
στις γκραβούρες της εποχής κυριαρχεί το μεσαιωνικό
Κάστρο της, δίπλα στα χειμαρρώδη νερά του Νέδοντα

και σε απόσταση μισής ώρας από τη θάλασσα, χωρίς
όμως οδική σύνδεση με αυτήν. Εδώ υπήρχαν οι πρώτοι
οικισμοί της Καλαμάτας: Η κυρίως πόλη, στα ριζά του
Κάστρου, γύρω από τους τότε ναΐσκους των Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου, Υπαπαντής, Αγίου Γεωργίου
(ΝΑ του Κάστρου), Αγίου Αθανασίου (στη διασταύρωση
των οδών Υπαπαντής και Μητροπολίτου Μελετίου), Αγίου
Νικολάου παλαιού (στην πλατεία Φραγκόλιμνας), Αγίων
Αποστόλων· και ένα προάστιο, τα Καλύβια, απέναντι από
το Κάστρο, δυτικά του Νέδοντα. Με εξαίρεση τη γύρω Εικ. 2. Άποψη της Καλαμάτας (Coronelli).
από το Κάστρο περιοχή, η υπόλοιπη κατηφορική έκταση
προς την ακτή ήταν ένας απέραντος κάμπος γεμάτος
λίμνες και τέλματα, που σχηματίζονταν από τα όμβρια
ύδατα και τις διακλαδώσεις του Νέδοντα.
Ομως, η επαρχιακή αυτή πολίχνη κατάφερε να λάμψει
στο ελληνικό στερέωμα χάρη στον πρωταγωνιστικό της
ρόλο, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και στα πρώτα
βήματα της Επανάστασης. Τότε γράφτηκαν και τα δύο
μνημειώδη κείμενα ελευθερίας: Η «Προειδοποίησις
προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» και η με αποδέκτη την
αμερικανική κυβέρνηση «Προκήρυξις». Αξιομνημόνευτο
είναι ότι στην Καλαμάτα τυπώθηκε και η πρώτη επί Εικ. 3, 4. Άποψη της Καλαμάτας τη δεκαετία του 1680.
ελεύθερου ελληνικού εδάφους εφημερίδα, η Σάλπιγξ
ελληνική.
Το 1828 βρίσκει την Καλαμάτα πρωτεύουσα του
Τμήματος της Κάτω Μεσσηνίας, σύμφωνα με την
καποδιστριακή διοικητική διαίρεση, κατεστραμμένη
όμως από τη λαίλαπα του Ιμπραήμ (1825). Η πόλη
κατοικούνταν από μερικές εκατοντάδες ψυχές (362
οικογένειες)2, οι οποίες αγωνίζονταν να αναγεννηθούν
από την τέφρα της πυρκαγιάς. Ανάγλυφα αποδίδουν το
μέγεθος της καταστροφής οι δημογέροντες της πόλης
(Πανάγος Λογοθέτης, Ιωάννης Κ. Κυριακός, Διονύσιος
Τζάνες), στην αναφορά τους προς τον κυβερνήτη
Ιωάννη Καποδίστρια, στις 8 Ιουλίου του 1828: «Η
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πόλις Καλαμάτα μόλις διακρίνεται υπό τα ερείπιά της
και οι ελεεινοί κάτοικοι, μετά τριών ετών περιπλάνησιν,
επανέρχονται τέλος πάντων διά να κατοικήσουν πάλιν
εις οικίας αστέγους και ερήμους»3. Η ανταπόκριση του
Καποδίστρια υπήρξε άμεση. Διέταξε την ανοικοδόμηση
της πόλης, ενώ το επόμενο έτος την επισκέφθηκε ο
ίδιος, εκδηλώνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του γι’
αυτήν.
Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με το νέο διοικητικό
σύστημα της Αντιβασιλείας, η Μεσσηνία αποτέλεσε ένα
νομό και η Καλαμάτα έγινε, το 1835, η πρωτεύουσα του
νομού αντί της Κυπαρισσίας (Αρκαδιάς). Την ίδια χρονιά
δημιουργήθηκε και ο «Δήμος Καλαμών». Η Καλαμάτα,
πρωτεύουσα πια δήμου και νομού, ευεργετήθηκε διττά:
Αφενός γιατί, συγκεντρώνοντας όλες τις αρχές του
νομού (δικαστήριο, ταμείο, εφορία, φρουραρχείο,
κ.ά.), προστατεύτηκε από τις μέχρι τότε επιδρομές των
Μανιατών, αφετέρου γιατί απέκτησε το συγκριτικό
πλεονέκτημα της προσέλκυσης νέων κατοίκων, όχι μόνο
από την ενδοχώρα της και τους γειτονικούς νομούς,
Λακωνίας και Αρκαδίας, αλλά και από το εξωτερικό.
Πολύ σύντομα η Καλαμάτα εξελίχθηκε σε ισχυρό
εμπορικό και οικονομικό κέντρο. Γι’ αυτό κινητήριος
δύναμη στάθηκε όχι μόνο η διοικητική της αναβάθμιση,
αλλά κυρίως η γειτνίαση με τη θάλασσα, καθώς και
η παραγωγή και εμπορική διακίνηση (εξαγωγές) των
παραδοσιακών προϊόντων του μεσσηνιακού κάμπου:
των κουκουλιών και μεταξιού, των σύκων, του λαδιού
και της σταφίδας. Στη δεκαετία του 1840, μάλιστα, και
προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο, ακούστηκαν
οι πρώτες φωνές για την κατασκευή της εθνικής οδού
Καλαμάτας-Μεσσήνης, γιατί ουσιαστικά οι μεταφορές
τότε γίνονταν ακτοπλοϊκά· κυρίως, από τις υποτυπώδεις
εγκαταστάσεις της δυτικής Παραλίας (Ανάληψης)
—του πρώτου παράλιου οικισμού της πόλης— όπου

βρισκόταν και το Τελωνείο (Ντουάνα), καθώς και από
το φυσικό όρμο του Αλμυρού, γιατί ακόμη δεν υπήρχε
λιμάνι. Παράλληλα, ο πλούτος αυτών των προϊόντων
δεν άργησε να τροφοδοτήσει και τις επιτόπιες
μεταποιητικές μονάδες βυρσοδεψίας, μεταξουργίας,
ελαιουργίας κ.ά. Τη δεκαετία του 1850 ιδρύεται Υπο
κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας (1857) και η πόλη,
με τη μεταξοβιοτεχνία, γεύεται την εμπειρία της πρωτο
βιομηχανίας (μεταξουργεία Φουρναίρ, Φελς). Ετσι,
συνεχίστηκε η παράδοση της μεταξοϋφαντικής τέχνης
της φημισμένης, από την περίοδο της τουρκοκρατίας,
Μονής Καλογραιών, και άνοιξε ο δρόμος και σε
άλλους «βιομηχανικούς» κλάδους που αναπτύχθηκαν
δυναμικά στην πόλη τις επόμενες δεκαετίες.
Στο πλαίσιο των εμποροβιοτεχνικών αυτών δρα
στηριοτήτων αναδύθηκαν, δίπλα στους παλιούς προ
κρίτους, νέες κοινωνικές δυνάμεις (Εφέσιοι, Βίκτωρ
Τζαν, Στρούμπος, Λεονταρίτης, Παπαφωτεινός, Ψάλτης
κ.ά.), οι οποίες διεκδίκησαν νέες προοπτικές για την
πόλη, κυρίως μέσα από την απόκτηση μεταφορικών
υποδομών (δρόμων και λιμανιού), γεγονός που θα
εξασφάλιζε τη σύνδεση της επάνω πόλης με την Παραλία
και τη μεσσηνιακή ενδοχώρα και θα δημιουργούσε τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για ένα πιο δυναμικό άνοιγμα
της μεσσηνιακής πρωτεύουσας προς τον έξω κόσμο.
Μια σειρά από δημόσια και δημοτικά έργα, κυρίως επί
νομάρχη Καλλισπέρη και δημαρχεύοντα Θεόδωρου
Χατζη Καρτερούλη, έδωσαν νέα πνοή στην πόλη.
Τότε, περί το 1860, τέθηκαν τα θεμέλια του πρώτου
Γυμνασίου (σημερινού Δημοτικού Ωδείου), καθώς και
των τριών σημερινών μεγαλοπρεπών ναών του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου, της Υπαπαντής του Σωτήρος
και του Αγίου Νικολάου Φλαρίου.
Την ίδια εποχή η ανάπτυξη που είχε σημειωθεί στην
ανατολική Παραλία οδήγησε στην ίδρυση του οικισμού

Σφραγίδα Μεσσηνιακής
Γερουσίας, με το έμβλημα
«ΠΑΤΡΙΣ Κ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,
ΚΛΜΤΑ 1821».

Σφραγίδα Επαρχιακής
Δημογεροντίας Καλαμάτας,
1830.

με την επωνυμία Νέαι Καλάμαι (1860) και στη μεταφορά
και κατασκευή, εδώ, των δημόσιων καταστημάτων του
Τελωνείου (στην απόληξη της σημερινής οδού Φαρών,
1863), προμηνύοντας τη μελλοντική επέκταση της
Καλαμάτας προς τη θάλασσα. Όμως, η εμπορική και
ψυχαγωγική της ζωή παλλόταν ουσιαστικά στην επάνω
πόλη, της οποίας το νότιο όριο έφθανε τότε μέχρι το ύψος
περίπου του σημερινού ναού του Αγίου Νικολάου του
Φλαρίου, γύρω από τις πλατείες Άνω (Παπλωματάδικα),
Κάτω (23ης Μαρτίου) και Φραγκόλιμνα. Με δεδομένη,
μάλιστα, την παντελή έλλειψη οιουδήποτε συγκοινωνιακού
μέσου, εκτός από τα υποζύγια, η πόλη εξακολουθούσε
να είναι αποκομμένη από την Παραλία. Απόδειξη ότι,
ενώ τη δεκαετία αυτή έγινε απόπειρα συστηματικής
πολεοδομικής παρέμβασης, εκπονήθηκαν δύο χωριστά
Σχέδια: ένα για την κυρίως πόλη το 1867 και ένα για
την Παραλία της το 1868.
Τις επόμενες δεκαετίες, και μέχρι τα τέλη του
19ου αιώνα, η Καλαμάτα διανύει τη μεταβατική περί
οδο του οικονομικού, κοινωνικού και οικιστικού της
μετασχηματισμού. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά
η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής, όπως η
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κατασκευή της επαρχιακής οδού Καλαμάτας-Νησίου
το 1872, της «εθνικής οδού (ή λεωφόρου) ΠαραλίαςΚαλαμών» (Αριστομένους, 1871-1875) και, αργότερα
της «δημοτικής οδού Παραλίας-Καλαμών» (σημερινής
Φαρών, δεκαετία 1890). Άλλα έργα ήταν η σταδιακή
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Νέδοντα (από τα
μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1939), που ταλάνιζε την
πόλη με τις πλημμύρες του επί δεκαετίες, η κατασκευή
γεφυρών, η σιδηροδρομική σύνδεση της Καλαμάτας με
την Αθήνα (1896) και, φυσικά, η κατασκευή του λιμανιού
της (1882-1901). Τα συγκεκριμένα ζωτικής σημασίας
έργα σηματοδότησαν το πέρασμα της πόλης από τη
φάση της εσωστρέφειας προς μια ανοιχτή κοινωνία
και έδωσαν περαιτέρω ώθηση στην οικονομία της,
κατατάσσοντάς την στα πέντε πρώτα βιομηχανικά
κέντρα της χώρας, μετά τον Πειραιά, την Ερμούπολη,
την Πάτρα και την Αθήνα.
Η συνακόλουθη με την οικονομική πρόοδο διεύρυνση
του αστικού πληθυσμού της πόλης —στην 25ετία μεταξύ 1870 και 1896 στην Καλαμάτα σημειώθηκε η
μεγαλύτερη κινητικότητα μετά την Αθήνα, τον Πειραιά
και την Πάτρα4— ενθάρρυνε και την οικοδομική δραστηριότητα, η οποία οδήγησε αναπόφευκτα στην οικιστική
επέκταση της Καλαμάτας νοτιότερα, γεφυρώνοντας
σταδιακά την απόσταση μεταξύ του Κάστρου και
της ακτής. Στο νέο Πολεοδομικό Σχέδιο του 1905,
που σφράγισε τη φυσιογνωμία της μεσσηνιακής
πρωτεύουσας τον 20ό αιώνα, αποτυπώνεται ευκρινώς
η σύνδεσή της με το λιμάνι και γενικότερα η επέκταση
του πολεοδομικού ιστού, καθώς και η διάνοιξη νέων
δρόμων και νέων πλατειών (Βασιλέως Γεωργίου Β΄,
Ταξιαρχών κ.ά.). Είναι σαφές ότι έχουμε τη συγκρότηση
μιας αποτελεσματικότερης, σε σχέση με το Σχέδιο του
1867, λειτουργικής διάρθρωσης της πόλης, έτοιμης
να παρακολουθήσει τη νέα πραγματικότητα. Και η νέα

πραγματικότητα είναι το λιμάνι.
Το λιμάνι έχει πια διαμορφωθεί. Εχει κατασκευαστεί
η «δεξαμενή» του, ο λιμενοβραχίονας (μώλος), ο
αντιβραχίονας και το τελωνείο. Γύρω του αναπτύσσεται
μια πρώτη στοιχειώδης οικιστική συγκέντρωση, η οποία
τις επόμενες δεκαετίες θα εξελιχθεί σε μια μικρή νέα
αγορά, με ναυτικά γραφεία, αντιπροσωπείες ελληνικών
και ξένων εταιρειών, αλλά και σε ψυχαγωγικό κέντρο για
τους Καλαματιανούς, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, με πολυτελή για την εποχή σπίτια, ξενοδοχεία,
κοσμικά καφενεία και εστιατόρια («Πανελλήνιο»,
καφενεία Κίσκηλα, Σαμαρτζή κ.ά.).
Η Καλαμάτα, ως ενιαίο σύνολο πια (επάνω πόλη και
Παραλία), είχε αποβάλει τον επαρχιώτικο χαρακτήρα
της και είχε εξελιχθεί σε μία σύγχρονη πόλη, με
ηλεκτροφωτισμό (1899), ηλεκτροκίνητο τραμ (1910),
δεύτερο σιδηροδρομικό σταθμό (Παραλίας, 1904),
πολυσύχναστο λιμάνι και όμορφα διώροφα νεοκλασικά
κτήρια. Τότε παρατηρείται και μια σημαντική πνευματική
και πολιτιστική κίνηση (λέσχες, σωματεία, θέατρο,
κοσμικά κέντρα όπως ο Κήπος της Εδέμ, δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία, εφημερίδες). Η Καλαμάτα ζούσε τη
δική της belle epoque.
Την περίοδο του μεσοπολέμου συνεχίστηκε η
ακμάζουσα οικονομική πορεία της πόλης, χάρη
και στην αλευροβιομηχανία (Ευαγγελίστρια) και
καπνοβιομηχανία (Καρέλια, Δαμηλάτη, Τσιλιβή, Πτω
χούλη), που συμπλήρωναν το βιομηχανικό της προφίλ.
Παράλληλα, συνεχίστηκε και ο εκσυγχρονισμός της
(διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων, δια
μόρφωση και καλλωπισμός πλατειών, ύδρευση το
1937 κ.ά.). Φυσικό επακόλουθο ήταν η κατακόρυφη
αύξηση του πληθυσμού της (1920: 20.800 κάτ., 1928:
28.960 κάτ.), παρά τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική ροή
πολλών Καλαματιανών νέων προς την Αμερική και τα

15

Επαρχιακοί δημογέροντες της
Καλαμάτας συνεδριάζουν στον ιερό
ναό του Αγίου Νικολάου (του παλαιού),
στις 6 Ιουνίου 1829, και εκλέγουν
τον Νικόλαο Αφέσιο πληρεξούσιο για
την Δ΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων
(Συλλογή Μ. Φερέτου).
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
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μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής. Στη δημογραφική
αυτή έκρηξη συνέβαλε και η άφιξη αρκετών χιλιάδων
προσφύγων της Μικράς Ασίας μετά το 1914, αλλά
κυρίως μετά το 1922, γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο
την κοινωνική διαστρωμάτωση της πόλης, αλλά και το
γεωγραφικό της χάρτη. Και αυτό γιατί ο οικοδομικός
της ιστός επεκτάθηκε έξω από τα όρια της «παλιάς»
και «νεότερης» πόλης, λόγω της ίδρυσης προσφυγικών
συνοικισμών. Οι προσφυγογειτονιές δημιουργήθηκαν
στον Άγιο Ιωάννη του Αβραμιού, στην Αγία Τριάδα,
στην Πλεύνα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στου Κορδία,
στην Ανάληψη και στην Ανάσταση. Δηλαδή στις παρυφές
της πόλης, σε απομακρυσμένα δημοτικά και ιδιωτικά
απαλλοτριωθέντα οικόπεδα ή δίπλα σε εργαστήρια και
κατοικίες χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, κυρίως
στη δυτική πλευρά της κοίτης του Νέδοντα.
Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι, παρ’ όλες
τις επεκτάσεις, το κέντρο βάρους της Καλαμάτας
εξακολούθησε να βρίσκεται πάντα στον κάθετο άξονα
Κάστρο - λιμάνι, με τη διαφορά ότι από τη δεκαετία του
1930 είχε μετατοπιστεί νοτιότερα της πλατείας 23ης
Μαρτίου, γύρω από το Σιδηροδρομικό Σταθμό και την
πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄. Η τελευταία, παρότι
προβλεπόταν από το Πολεοδομικό Σχέδιο του 1905,
διαμορφώθηκε ολοκληρωτικά το 1939.
Ετσι η Καλαμάτα, μετά από έναν και πλέον αιώνα
(1830-1940), παγίωσε αισθητικά τη μορφή της, η οποία
στα βασικά της σημεία (κεντρικές πλατείες και δρόμους,
ποτάμι, λιμάνι) παραμένει η ίδια. Τα χαρακτηριστικά
αυτά σημεία, με τις όποιες αλλαγές του χρόνου, θα
επιχειρήσουμε να επισκεφθούμε και να ζωντανέψουμε.
Ας αφεθούμε λοιπόν σε αυτή τη νοσταλγική «επίσκεψη»
στην Καλαμάτα του χθες.

Αντιγραφή προκήρυξης
«Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς αυλάς, εκ μέρους
του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρα
τευμάτων, Πέτρου Μαυρομιχάλη, και της Μεσσηνιακής
Συγκλήτου
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις
το διάστημα ενός και επέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις
μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς
πελοποννησίους γραικούς, ειμή μόνον πνοή. Και αυτή διά
να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Εις
τοιαύτην όντες αθλίαν κατάστασιν στερημένοι από όλα τα
δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν
να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των
τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια,
ως καρποί της τυραννίας, απερρίφθησαν εις τον βυθόν
της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. Αι
χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς
αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη,
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και υψώθησαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς
μηδενισμόν της βδελυράς τυραννίας. Οι πόδες ημών οι
περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας ενηγγαρεύσεις
τα ασπλάγχνους, τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων
μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον
βαρύτατον ζυγόν, τον απετείναξε. Και άλλο δεν φρονεί,
ειμή την ελευθερίαν. Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να
προφέρη λόγον εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς
εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως
φωνάζει, και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον
όνομα της ελευθερίας. Εν ενί λόγω όλοι απεφασίσαμεν,
ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν, τούτου ένεκεν
προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν
όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαϊκών γενών, ώστε να
δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον ιερόν και
δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας, να
αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας.
Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και
υμείς εφωτίσθητε απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον
συνδρομήν Σας και διά χρημάτων και διά όπλων, και
διά συμβουλής, της οποίας, εσμέν ευέλπιδες, ότι θέλει
αξιωθώμεν και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν
υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη και πραγματικώς
την υπέρ της συνδρομής Σου ευγνωμοσύνην μας.
1821: Μαρτίου 23: Εν Καλαμάτα. Εκ του Σπαρτιατικού
στρατοπέδου. Πέτρος μαυρομιχάλης αρχιστράτηγος του
σπαρτιατικού και μεσσηνιακού στρατού (Βασίλης Π. Πανα
γιωτόπουλος, «Δύο προκηρύξεις της Μεσσηνιακής Συγκλήτου», περ.
Μεσσηνιακά, τόμ. Β΄, Καλαμάτα 1967).

ΟΡΙΣΜΟΣ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ, 1947
«Επιθυμούντες, όπως η επέτειος της 23ης Μαρτίου, καθ'
ην η πόλις των Καλαμών απετίναξε πρώτη τον Τουρκικόν
ζυγόν, εορτάζηται ως εμπρέπει εις το ιστορικόν αυτό
γεγονός, προτάσει του ημετέρου επί των Εσωτερικών
Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
1. Την 23ην Μαρτίου θα εορτάζηται ως τοπική εορτή η
επέτειος της απελευθερώσεως της πόλεως Καλαμών,
2. Κατά ταύτην θα τελήται εις τον εν Καλάμαις διασωζόμενον
ιστορικόν φραγκο-βυζαντινόν ναόν των Αγίων Αποστόλων
Δοξολογία εις ανάμνησιν της ιστορικής ημέρας και επι
μνημόσυνος δέησις υπέρ των ηρώων της Ελευθερίας...»
(Β.Δ. της 17/19 Απριλίου 1947. Η πληροφορία αντλείται από τη Συλλογή
Γιάννη Αναπλιώτη).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Σχ. 1. Σχέδιο πόλης της Καλαμάτας, 1867. Η πόλη οριοθετείται αφενός μεταξύ του Κάστρου και της σημερινής οδού Πολυχάρους (από βορρά προς νότο), αφετέρου μεταξύ του ποταμού Νέδοντα και της
σημερινής οδού Παλαιολόγου (από δυσμάς προς ανατολάς).
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ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗΣ
- Φαραί
Το όνομα Φαραί συναντάται από την προϊστορική εποχή.
Τελευταία φορά αναφέρεται στο Συνέκδημο, σταστιστικό
εγχειρίδιο του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, του γεω
γράφου Ιεροκλή (535 μ.Χ.).

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
- Φαραί
Κατά τον Παυσανία, το αρχαίο όνομα της πόλης Φαραί
προέρχεται από τον ιδρυτή της Φάρι, o οποίος κατά τη
μυθολογία ήταν γιος του θεού Ερμή. Στο αίμα του έρρεε και
βασιλικό αίμα, από τη μεριά της μητέρας του Φιλοδάμειας,
κόρης του βασιλιά του Άργους Δαναού.
- Κaλαμάτα
• Κατά μία άποψη (Ι. Πρωτόδικος, Γ. Χατζιδάκις 1901, Dieterich 1905, Αδ. Αδαμαντίου 1908, Δ. Σ. Κουγέας 1933,
Δικ. Βαγιακάκος), το όνομα Καλαμάτα έχει ως βάση το
ουσιαστικό κάλαμος (καλάμι), και ίσως το λαϊκότερο τύπο
«τα καλάματα». Το συγκεκριμένο φυτό αφθονούσε στην
πόλη. Και αυτό γιατί τα χειμαρρώδη νερά του Νέδοντα
σχημάτιζαν, σε όλο το μήκος του και μέχρι την Παραλία,
πάμπολλα τέλματα και λιμνάζοντα ύδατα, δηλαδή έδαφος
πρόσφορο για την ύπαρξη καλαμιώνων.
• Κατά μία άλλη άποψη (Νικ. Πολίτης, 1917), το όνομα
Καλαμάτα προέρχεται από κάποιο ναό ή μοναστήρι της πόλης,
αφιερωμένο στην Παναγία την Καλομάτα. Πρέπει όμως να
τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία μαρτυρία στην αγιογραφία
με την προσηγορία Καλομάτα, ούτε έχει ταυτοποιηθεί κάποιος
ναός ή μοναστήρι της πόλης με αυτό το προσωνύμιο.
Παραπλήσια είναι και η άποψη του Δ. Γεωργακά (1939), ο
οποίος θεωρεί πιθανή την προέλευση του ονόματος από το
επίθετο καλομμάτης (π.χ. Άγιος Νικόλαος Μεγαλομμάτης
στη Ζάκυνθο, Παναγία Μεγαλομμάτα στα Επτάνησα κ.ά.).
• Κατά μία πρόσφατη άποψη (Π. Πανταζόπουλος, 2001),
το όνομα Καλαμάτα συσχετίζεται με κάποιο πανδοχείο της
πόλης του 10ου αιώνα, ιδιοκτησίας εβραϊκής, όπου φέρεται να
υπήρχε γραμμένη η φαινομενικά ελληνική λέξη «Καλαμάτα»,
η οποία όμως, διαβαζόμενη «ανάποδα», ήταν σύνθεση δυο
εβραϊκών λέξεων: «ατά» και «μαλάκ» (= αμαρτωλός άγγελος/
απεσταλμένος). Το όνομα αυτό υποστηρίζεται ότι ήταν η
κρυπτογραφημένη έκφραση αγανάκτησης των Εβραίων της
περιοχής προς τον Όσιο Νίκωνα τον Μετανοείτε, ο οποίος
υπήρξε δεινός διώκτης τους, περί τα τέλη του 10 αιώνα.
Σταδιακά, ο χαρακτηρισμός αυτός, σύμφωνα πάντα με τον
εισηγητή της άποψης, αποδόθηκε κατ’ επέκταση σε ολόκληρη
την πόλη, παγιώνοντας έτσι το καινούργιο της όνομα στη
θέση του αρχαίου ονόματος Φαραί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Καλαμάτα - Καλάμαι - Καλαμάτα
α) Για πρώτη φορά αναφέρεται η ονομασία Καλαμάτα το
10ο μ.Χ. αιώνα, στο Βίο του Οσίου Νίκωνα του Μετανοείτε
(έτος έκδοσης 1142, και χρησιμοποιείται έως το 1833.
β) Από το 1833, οπότε επί Οθωνα έγιναν αλλαγές στα
ονόματα των πόλεων προς το αρχαιοπρεπέστερο, γίνεται
χρήση του ονόματος Καλάμαι, μέχρι το 1959.
γ) Από το 1959 έως τις μέρες μας παραμένει σε χρήση το
όνομα Καλαμάτα.
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- Νέαι Καλάμαι - Παραλία
Την επωνυμία Νέαι Καλάμαι έφερε από το 1860 —έτος
ίδρυσης— ο συνοικισμός της ανατολικής Παραλίας (όχι
της δυτικής, που ήταν γνωστή ως παλαιά Ντουάνα ή Ταμπα
κέικα). Στην απογραφή του 1907 δεν αναφέρεται πουθενά
το όνομα Νέαι Καλάμαι (ούτε παλιά Ντουάνα ή Ταμπακέικα).
Το όνομα Παραλία εμπεριέχει και τους δύο παραλιακούς
οικισμούς.

ΠΗΓΕΣ

Εικ. 5α. Άποψη της Καλαμάτας, δεκαετία 1680.
(Μετάφραση όρων που αναγράφονται στην γκραβούρα:
Cala.Μatta Lasata = Η Καλαμάτα εγκαταλελειμμένη.
Monetione = πυρομαχικά, Doana = τελωνείο, Porta = πύλη,
Borgo grande = μεγάλο προάστιο, Borgi= προάστια, Moschea e
giardini = τζαμί και κήποι, Vignie= αμπέλια).

Εικ. 5β. Η μάχη της Καλαμάτας, το Σεπτέμβριο του 1685. Η μάχη
αυτή σήμανε τη λήξη της λεγόμενης Α΄ Τουρκοκρατίας και την
έναρξη της Ενετοκρατίας. Οπως απεικονίζεται στην γκραβούρα,
πυκνό δάσος μπροστά από το τουρκικό στρατόπεδο, απέναντι
από το κάστρο, εμπόδιζε να βρουν το στόχο τους οι βολές των
κανονιών από τις βενετικές γαλέρες. Τελικά, η συντονισμένη
προσπάθεια Βενετών και Μανιατών εναντίον των Τούρκων πέτυχε
την εκπόρθηση του κάστρου. Ο Morosini μπήκε θριαμβευτικά
σ’ αυτό και τελέστηκε δοξολογία με τη συμμετοχή κλήρου και
λαού. Χαλκογραφία, 1686 (Coronelli) (Ευτυχία Δ. Λιάτα (εισαγωγήεπιμέλεια), Με την Αρμάδα στο Μοριά,1684-1697, μεταγραφή κειμένου:
Κ. Γ. Τσικνάκης, Κέντρο Ελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Ολκός, Αθήνα 1998).

ΠΗΓΕΣ
2600-2300 π.Χ.		
			
1580-1120 π.Χ.		
			
8ος-5ος αι. π.Χ.		
4ος-2ος αι. π.Χ.		
			
146 π.Χ.			
			
6ος-9ος αι. μ.Χ.		
			
			
			
9ος-12ος αι. 		
			
		
1209-1430		
			
			
1430-1459		
1459-1685		
1685-1715		
1715-1821		
			
			
23 Μαρτ. 1821		
			
			
1821-1850		
			
			
1850-1880		
			
			
1880-1910		
			
			
1910-1940		
			
			

ΠΗΓΕΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο συναντώνται ίχνη ανθρώπινης ζωής στα Ακοβίτικα και τις
Τούρλες.
Στη Μυκηναϊκή εποχή επιβεβαιώνεται η ύπαρξη των αρχαίων Φαρών από αρχαιολογικά
ευρήματα και μαρτυρίες στα ομηρικά έπη.
Παρακμή των ομηρικών Φαρών κατά τους Μεσσηνιακούς πολέμους.
Ανάκαμψη της πόλης στους ελληνιστικούς χρόνους. Οι Φαρές, μέλος της Κοινοπολιτείας
της Μεσσήνης και της Αχαϊκής Συμπολιτείας.
Έναρξη ρωμαϊκής κατάκτησης. Έκτοτε οι Φαρές επιδικάζονταν ως έπαθλο άλλοτε στους
Μεσσήνιους και άλλοτε στους Σπαρτιάτες.
Περίοδος αναστατώσεων, λόγω των βαρβαρικών επιδρομών κατά του βυζαντινού κράτους.
Το 535 οι Φαρές είναι μία από τις πόλεις της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το
Συνέκδημο, στατιστικό εγχειρίδιο του Ιεροκλή για τις πόλεις και επαρχίες του ανατολικού
ρωμαϊκού κράτους.
Ακμή της πόλης, με το όνομα Καλαμάτα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του βυζαντινού
«θέματος» της Πελοποννήσου. Ανέγερση των βυζαντινών ναών των Αγίων Αποστόλων,
Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Νικολάου παλαιού, Αγίου Δημητρίου στις Τούρλες.
Φραγκοκρατία. Το 1296, οι Σλάβοι της Γιάννιτσας κατέλαβαν το κάστρο της Καλαμάτας
στο όνομα του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, αλλά στη συνέχεια οι Φράγκοι με δόλο
το ανακατέλαβαν.
Η Καλαμάτα στους Παλαιολόγους. Το 1459 κατακτάται από το Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή.
Α΄ Τουρκοκρατία.
Ενετοκρατία.
Β΄ Τουρκοκρατία. Τη συγκεκριμένη περίοδο η Καλαμάτα έγινε το κέντρο ανεπιτυχούς
προσπάθειας του Παναγιώτη Μπενάκη για την απελευθέρωση της Πελοποννήσου
(Ορλωφική επανάσταση, 1769-1770).
Απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον τουρκικό ζυγό. Κήρυξη της Επανάστασης. Ίδρυση της
Μεσσηνιακής Γερουσίας. Έκδοση της πρώτης επαναστατικής εφημερίδας με τον τίτλο 		
Σάλπιγξ ελληνική (Αύγουστος 1821).
Ερήμωση από τον Ιμπραήμ (1825). Προσπάθειες ανασύστασης της πόλης επί Καποδίστρια.
Επιδρομές Μανιατών. Μεταφορά της πρωτεύουσας του νομού από την Κυπαρισσία (Αρκαδιά)
στην Καλαμάτα (1835). ΄Ιδρυση δήμου Καλαμάτας.
Πρωτοβιομηχανική ανάπτυξη της πόλης. Ίδρυση νέου οικισμού στην ανατολική Παραλία, με
την επωνυμία Νέαι Καλάμαι (1860). Σχέδιο πόλης Καλαμάτας (1867). Σχέδιο Παραλίας
(1868). Πρόσφυγες από την Κρήτη (1866-1869).
Κατασκευή λιμανιού (1882-1901). Εμποροβιομηχανική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη
της πόλης. Νέο Σχέδιο πόλης (1905). Συγκοινωνιακή ανάπτυξη (λειτουργία σιδηροδρομικού
σταθμού το 1896 και τραμ τη δεκαετία του 1910). Ηλεκτροφωτισμός (1899). Μετανάστευση.
Εγκατάσταση Μικρασιατών προσφύγων (1914, 1922). Περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας.
Εξέγερση λιμενεργατών λόγω της λειτουργίας του σιλό (1934). Εκσυγχρονισμός πόλης.		
Ύδρευση (1937). Κατάληψη Καλαμάτας από Γερμανούς (28-4-1941).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 1836-1940
- 1836 (ΦΕΚ αρ. 80/28-12-1836)
Καλάμαι, Λέικα, Σπητάκια, Κατσαρέικα, Καλάμι, Ασπρόχωμα,
Γιαννιτσάνικα.
- 1845 (Νόμος ΚΕ΄/5-12-1845)
Καλάμαι, Γιαννιτσάνικα, Γιάννιτσα, Ασπρόχωμα, Καλάμι,
Λέικα, Κατσίκοβο, Κατσαρέικα, Ταμπακέικα, Σπητάκια,
μονές διατηρούμενες Βελανιδιάς και Δήμιοβας, μονές
διαλελυμένες Αγ. Τριάδας και Προφήτου Ηλιού (Καλύβια,
Αβραμιού, Νέαι Καλάμαι, Καρβούνι, Αράχωβα, Αλωνάκι,
Νεράκι).
- 1879 (απογραφή)
Καλάμαι (7.609 κάτ.), Νέαι Καλάμαι (346), Γιάννιτσα (703
κατ.), Γιαννιτσάνικα (618), Λέικα, Κατζαρέικα, Σπητάκια,
Ταμπακέικα (400), Καλύβια, Αβραμιού, Μιχαλέικα (1.062),
Ασπρόχωμα (213), Καλάμι, Κατσίκοβο (303), Μονές
Βελανιδιάς (13), Δήμιοβας (15), Αγίου Κωνσταντίνου (70),
Ναυτικοί αλιείας και ακτοπλοΐας (268).
- 1907 (απογραφή)
Καλάμαι (13.123 κάτ.), Παραλία (2.274), Γιάννιτσα (806),
Γιαννιτσάνικα (792), Λέικα (482), Καλύβια και Πλεύνα
(2.816), Αβραμιού (231), Ασπρόχωμα (383), Αράχωβα
(223), Καλάμι (261), Μονές Αγίου Κωνσταντίνου (60),
Προφήτου Ηλιού (1), Δήμιοβας (27), Βελανιδιάς (5).
- 1920 (απογραφή)
Καλάμαι (20.806 κάτ.), Λιμήν Καλαμών (99), Μονή Αγίου
Κωνσταντίνου (65), Μονή Βελανιδιάς (7).
- 1940 (απογραφή)
Καλάμαι (34.891 κάτ.), Ακοβίτικα (125), Κουταλά (145),
Μενινά (45), Μονή Βελανιδιάς (9).
(Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική, πληθυσμιακή εξέλιξις της
Ελλάδος,1821-1971. Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και
κοινοτήτων, ΚΕΔΚΕ, Αθήναι 1992)
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Διοικητικές μεταβολές
• Το 1833, με το Β.Δ. της 3ης Απριλίου του ίδιου έτους,
συστάθηκε η Νομαρχία Μεσσηνίας, με έδρα την Αρκαδιά
(Κυπαρισσία) και πέντε επαρχίες (Ολυμπίας, Τριφυλίας,
Μεθώνης, Μεσσήνης και Καλαμών).
• Το 1835, με το Β.Δ. της 9ης Απριλίου του ίδιου έτους,
η πρωτεύουσα του νομού μεταφέρθηκε από την Αρκαδιά
στην Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμών ήταν ένας από τους
οκτώ δήμους της επαρχίας Καλαμών (δήμοι Κιτριών,
Αβίας, Γερήνιας, Καλαμών, Θουρίας, Άριος, Αλαγονίας,
Αμφείας).
• Από το 1899 έως το 1909, ο νομός Μεσσηνίας διαιρέθηκε
σε δυο μικρότερους: α) το νομό Τριφυλίας, με έδρα την
Κυπαρισσία και δύο επαρχίες (Τριφυλίας και Ολυμπίας),
και β) το νομό Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα και τρεις
επαρχίες (Καλαμών, Μεσσήνης, Πυλίας).
• Το 1937, με τον Α.Ν. 1026/24-12-1937 (ΦΕΚ 8),
εντάχθηκε στο νομό Μεσσηνίας η μεσσηνιακή Μάνη (τέως
δήμοι Αβίας, Καρδαμύλης και Λεύκτρου).
• Το 1939, με τον Α.Ν. 1939/30-8-1939 (ΦΕΚ 355),
αποσπάστηκε από το νομό Μεσσηνίας η επαρχία Ολυμπίας
και εντάχθηκε διοικητικά στο νομό Ηλείας (εκτός από τις
οκτώ κοινότητες Άγ. Σώστη, Αμπελιώνα, Κακαλετρίου, Νέ
δας, Πετραλώνων, Πέτρας, Σκληρού, Στασίμου).
Στέγαση
• Τις δεκαετίες του 1850 και 1860 η νομαρχία στεγαζόταν
στην πλατεία Μαυρομιχάλη, σε μισθωμένο κτήριο,
ιδιοκτησίας Αριστείδη Κουτσομητόπουλου (νότια από τον
Άγιο Ταξιαρχάκι).
• Γύρω στα 1860 και τη δεκαετία του 1870 βρισκόταν
στην ενορία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, σε οικία του
Ιω. Κυπαρίσση.
• Το 1885 το νομαρχιακό κατάστημα μεταφέρθηκε λόγω
καταστρεπτικού σεισμού σε ισόγειο κατάστημα επί της
λεωφόρου Καλαμών-Παραλίας, στο οίκημα του μετέπειτα
(1938) ξενοδοχείου «Βασιλικόν».
• Το 1887 η νομαρχία είχε μισθώσει κτήριο στη συνοικία
Πενταχώρι, με σκοπό να αποθηκεύσει τα αρχεία των
«καταργηθέντων επαρχείων».
• Από το 1897 και μέχρι το 1909, τουλάχιστον, η νομαρχία
στεγαζόταν στην οικία του Μιχ. Ασημακόπουλου, «παρά την
οδόν της Υπαπαντής» με είσοδο όμως από τη σημερινή

οδό Μπενάκη. Για το λογο αυτό η νεοανοιχθείσα οδός της
Υπαπαντής ονομαζόταν και οδός Νομαρχίας.
• Το 1926 η νομαρχία στεγαζόταν στη γωνία των
σημερινών οδών Γεωργούλη και Κανάρη.

ΕΡΓΑ ΝΟΜΑΡΧΗ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ, δεκαετία 1850
- Ξύλινη γέφυρα 60 περίπου γαλλικών μέτρων στον ποταμό
Δαφνώνα (Νέδοντα) «αντί της παντελώς καταστραφείσης
από την πολυομβρίαν»
- Επισκευή του Ελληνικού σχολείου
- Κατασκευή τεσσάρων λιθόστρωτων οδών της πόλης,
με πεζοδρόμια από πελεκητούς λίθους και θολωτούς
οχετούς
- Επιδιόρθωση της πλατείας και δενδροφύτευση με ιτιές
- Έναρξη οικοδομής ευρύχωρης αγοράς κρεοπωλείου,
συνάμα ιχθυοπωλείου, λαχανοπωλείου και αρτοπωλείου
- Έναρξη μεγαλοπρεπούς οικοδομής νοσοκομείου 16
δωματίων (το συγκεκριμένο κτήριο στέγασε τελικά το
πρώτο Γυμνάσιο της πόλης, το 1861)
- Λιθόστρωση της αμαξιτής οδού από τη θέση Νεράκι
της Καλαμάτας προς το δήμο Θουρίας και άλλης που
οδηγούσε από τη Μικρομάνη και διάφορα χωριά προς την
Καλαμάτα
- Έναρξη ανέγερσης τριών ναών (Υπαπαντής, Αγίου
Νικολάου Φλαρίου, Αγίου Ιωάννη Προδρόμου)
- Κατασκευή πολλών οδών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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(Ενοικιαστήρια, 8009/8-12-1854, 14182/21-2-1857, 32751/4-9-1862,
51468/3-10-1869, 65467/2-12-1874, Παν. Στραβοσκιάδη. Μίσθωση,
17417/19-9-1887, Παν. Χαριτόπουλου. Μίσθωση, 34667/29-7-1897,
Νικ. Μαντζαβάκου. Εργολαβικό, 1289/1-7-1909, Γ. Μαγέτου. Πρακτικά
Δήμου Καλαμάτας, 1-6-1912, περ. Μεσσηνιακόν έτος, 1938, Σύλλογος
προς Διάδοσιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα).

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΜΑΝΙΑΤΩΝ
«Μέχρι το 1835, η πρόοδος ήτο βραδεία. Αλλ’ ότε η
Κυβέρνησις, έχουσα υπ’ όψιν τους κινδύνους ους ο
ανήσυχος τότε και ευκίνητος λαός της Μάνης ενέσπειρε,
και προσφάτους τας αναμνήσεις των επιδρομών του
λαού τούτου, συνέλαβε την ιδέαν να προλάβη πάσαν των
δυστυχημάτων τούτων επανάληψιν, απεφάσισε τότε να
στήση εν Καλάμαις πρόχωμα πραγματικόν ασφαλές και
ηθικόν εις τας ορμάς των δύο τούτων αντιζήλων λαών, και
προς τον σκοπόν τούτον μετέθεσε την πρωτεύουσαν του
νομού Μεσσηνίας από της Κυπαρισσίας εις Καλάμας. Ο
καθορισμός της Καλαμάτας ως πρωτευούσης του νομού
πέραν των οικονομικών ωφελειών είχε και ηθικά τοιαύτα.
Διότι συνετέλεσε στην προσέγγιση και συνεργασία των
Μεσσηνίων και των Μανιατών, που πολλάκις στο παρελθόν
είχαν χωρισθή σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, μεταξύ των
οποίων δεν ήσαν σπάνιες και οι συμπλοκές. Βλεπόμενοι
συνεχώς και συσχετιζόμενοι ανέπτυξαν μεταξύ των
συμπαθείας και ουκ ολίγαι οικογένειαι Λακωνικαί ήλθον
εις επιγαμίαν με τας των Καλαμών και της Μεσσηνίας.
Εμπορικαί εταιρείαι συνήφθησαν μεταξύ των, και δύναταί
τις ειπείν, ότι η εγκαθίδρυσις της Νομαρχίας εν Καλάμαις
είναι η αιτία της συγχωνεύσεως των γενών τούτων, άτινα
αιώνες δεν είχον δυνηθή να προσπελάσωσιν». (Αναφοράδιαμαρτυρία των Καλαματιανών προς τη Βουλή των Ελλήνων, με τον
τίτλο: «Τα εκ των νέων διοικητικών υποδιαιρέσεων απειλούμενα ηθικά
και υλικά κακά». Εν Καλάμαις, τύποις Δαμιανού Δημητριάδη, 1866, εφ.
Μεσσηνιακά νέα, 11-8-1959).

(Εφ. Ελπίς, 20-4-1856. Εφ. Μεσσηνιακά νέα, 28-11-1958, 21-12-1958.
Εφ. Πελοπόννησος, 4-9-1865)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΙΚΡΟΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ή «ΘΕΣΕΙΣ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Ποτάμι, Ποταμός, Ποταμιά, Δαφνών ποτάμι, Ποτάμι κάτωθεν
Το χείμαρρο Νέδοντα, τις γέφυρές του και
των χανίων, Τραχάλια, Τροχάλα, Χαλικούρα, Νησάκι, Σιδηρά
τις εκτάσεις που εποχιακά κάλυπτε
γέφυρα, γέφυρα Σταματελάκη

Εικ. 6, 7, 8.
Άποψη Καλαμάτας.

Παράλιο, Παραλία, Νέαι Καλάμαι, Αιγιαλός,
Παλαιά Ντουάνα, Νέα Ντουάνα

Την Παραλία

Άνω πλατεία, Κάτω πλατεία, πλατεία Συντάγματος κ.ά.

Το όνομα πλατείας

Αγορά, κάτω αγορά, Μανιατοπάζαρο κ.ά.

Την αγορά της πόλης

Ενορία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Αγίων Ταξιαρχών,
Αγίου Αθανασίου κ.ά.

Το όνομα της ενορίας

Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Ταξιάρχης, Άγιος Νικόλαος
παλαιός, Άγιος Νικόλαος Φλάριος, Παλαιά Μητρόπολη,
Μονή Καλογραιών κ.ά.

Το όνομα ναού ή μονής

Φραγκόλιμνα, Λινάρδου Λίμνη

Τις περιοχές με λιμνάζοντα νερά

Χρηστάκη, Αφεσιάνικα, Σπανοχώρι, Κοντόγιαννη,
Μπουκουβαλέα καλάμια, Μπαριάμαγα, Κορδία κ.ά.

Τις ιδιοκτησίες κατοίκων

Μεγάλη πηγάδα, Επάνω πηγάδι, Πενταχώρη πηγάδι, Μανωλέα
πηγάδι, Μπουχαλίνας πηγάδι, Φ(Β)ρακοπήγαδο κ.ά.

Τα πηγάδια

Φρούριο ή Κάστρο, Ριζόκαστρο, Καμάρες, Κοτρώνι,
Παλαιόπυργος ή Μπενάκη πύργος, πύργος Τζάνε,
πύργος Καραλιά, πύργος Κυριακού, Αστεροσκοπείο κ.ά

Κάστρο, οικοδομήματα

Γυμνάσιο, Φυλακή Αλεξανδρακείων, Χάνια,
Τζανή, Σταυροπούλου, Παντοπωλείο κ.ά.

Δημόσια και δημοτικά καταστήματα,
εργαστήρια, καφενεία

Μικρή και Μεγάλη Φυτειά (της Μπενάκαινας), Πέρα ή Κάτω
Φυτειά, Δενδράκια, Τρεις ελιές, Βαρσαμά δένδρο, Κοτσίρη
λεμονιές, Κοροκλωνού, Φασουλάλωνα κ.ά.

Καλλιέργειες και δενδροφυτεύσεις

Ζυγοβιστιανά, Αρμένικα, Χηρέικα (Ανάληψης) κ.ά.

Το χώρο εγκατάστασης ξένων κατοίκων προσφύγων
Βιοτεχνίες, εργοστάσια και μύλους

Ταμπάκικα, Μυλώνια, Κοπρόμυλος, Καμίνια κ.ά.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Εικ. 9. Η Καλαμάτα σε αεροφωτογραφία του 1960.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχ. 2.
Σχέδιο πόλης, 1905
Χωροθέτηση πλατειών
1. Άνω πλατεία (Παπλωματάδικα)
2. Κάτω πλατεία (23ης Μαρτίου)
3. Πλατεία Αγίων Αποστόλων
4. Πλατεία Κρεοπωλείων (Οθωνος)
5. Πλατεία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου
6. Πλατεία Υπαπαντής
7. Πλατεία Φραγκόλιμνας
8. Πλατεία Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη
9. Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄
10. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
(Παπαφλέσσα)
11. Πλατεία Ταξιαρχών
12. Πλατεία Ασκήσεων
13. Πλατεία Αναλήψεως
14. Πλατεία Τελωνείου
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ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Άνω πλατεία (Παπλωματάδικα)
Κάτω πλατεία (23ης Μαρτίου)
Πλατεία Αγίων Αποστόλων
Πλατεία Κρεοπωλείων (Όθωνος)
Πλατεία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου
Πλατεία Υπαπαντής
Πλατεία Φραγκόλιμνας
Πλατεία Μαυρομιχάλη
Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄
Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
Πλατεία Ταξιαρχών
Πλατεία Ασκήσεων
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ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
Παπλωματάδικα και οδός Υπαπαντής
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ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ονομασία
- Άνω πλατεία, σε αντιδιαστολή προς τη νοτιότερη
Κάτω πλατεία (23ης Μαρτίου).
- Πλατεία της Αγοράς, λόγω της εμπορικής της
κίνησης.
- Πλατεία των Δημοπρασιών5, επειδή ο «έξωθεν των
καφενείων της» χώρος ήταν ο συνήθης τόπος των
δικαστικών πλειστηριασμών, ακόμη και το 19316.
- Πλατεία των Φαρμακείων.
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Χωροθέτηση
Η Άνω πλατεία ταυτοποιείται από δυσμάς προς
ανατολάς, δηλαδή από το ιερό περίπου των Αγίων
Αποστόλων προς την οδό Υπαπαντής, με το «χώρο
των εφαπλωματοποιείων», γνωστό ως Παπλωμα
τάδικα, συμπεριλαμβάνοντας και τμήμα της οδού
Υπαπαντής, η οποία μέχρι το 1910 δεν είχε δια
νοιγεί. Το βόρειο άκρο της έφθανε μέχρι το ύψος
της σημερινής οδού Κουμουνδουράκη. Αξίζει να
επισημανθεί ότι τα προς βορρά και νότο άκρα της
πλατείας ήταν κλειστά, γιατί υπήρχαν σπίτια και
οικότοποι.
Η επικοινωνία της με τη σημερινή πλατεία 23ης
Μαρτίου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Γινόταν μόνο
μέσω ενός στενοσόκακου, «εν είδει ισθμού», μέχρι
το 18807, οπότε μετά την πυρκαγιά του 1879 και την
αποτέφρωση κάποιων τετραγώνων στο νότιο όριο
της Άνω πλατείας έγινε ευκολότερη η πρόσβαση σ’
αυτήν. Ουσιαστικά, μετά το 1908, έγινε η άρση της
απομόνωσής της, αφού από τότε, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, άρχισαν απαλλοτριώσεις
γηπέδων, οικότοπων και οικιών, με στόχο να δια
νοιγεί η οδός Υπαπαντής και να περάσει η γραμμή
του τραμ (1910). Οι απαλλοτριώσεις συνεχίζονταν
όλη τη δεκαετία του 1910. Τελικά, με τη διάνοιξη

της οδού Υπαπαντής, η Άνω πλατεία έχασε μεγάλο
τμήμα της αρχικής της έκτασης και απώλεσε
σταδιακά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε το
19ο αιώνα.

• Συμβολαιογραφεία (Άγγ. Λίγγρη το 1895, Παν.
Καλλιάνη, Νικ. Μαντζαβάκου, Π. Χαριτόπουλου, γύ
ρω στα 190018).
• Δημόσιες υπηρεσίες (νομαρχία, ταχυδρομείο και
τηλεγραφείο το 190219, ειρηνοδικείο το 1851 και
Κίνηση
187020 κ.ά.).
Η Άνω πλατεία είναι η παλιότερη πλατεία της • Το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο του Δημήτρη Επισκοπίδη
Καλαμάτας, όπου επικεντρωνόταν η οικονομική, η γύρω στα 190021.
κοινωνική, αλλά και η διοικητική ζωή της πόλης, • Η Σχολή Χορού του Ευστάθιου Λουΐζου το 1895.
ιδιαίτερα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε η • Το τυπογραφείο της εφημερίδας Φως το 190222
κίνηση άρχισε να μεταφέρεται και στην Κάτω. Εδώ • Το βιβλιοδετείο του Ιωάννη Μαντζώρου23.
βρίσκονταν:
• Η οικία του Αρχιεπισκόπου Μεσσηνίας24.
• Αμπατζίδικα8 (= ραφτάδικα, π.χ. Α. Μινιουράκου, • Η αφετηρία του τραμ, κ.ά.
19029), φορτσεράτικα (= επιπλοποιεία, π.χ. Πα
πασταθόπουλου, 191410), καφεκοπτεία (π.χ. Αν.
Μαρκάκη, 191411), και λογής λογής άλλα κα
ταστήματα12. Ιδιαίτερα ζωηρή ήταν η κίνηση τα Σάβ
βατα, με το παζάρι13.
• Εφαπλωματοποιεία (= παπλωματάδικα, Νικ.
Ανδριανόπουλου, δεκαετία 1870, Δημ. Αναστασίου,
δεκαετία 1880, Θεοχ. Τσαχαγιά, δεκαετία 1890
κ.ά.)
• Καφενεία (Μιχ. Κορωναίου, 1854, Πολυζω
γόπουλου και Κατσουλάκου, 190014) κ.ά.
• Η παλιότερη λέσχη της Καλαμάτας, «Η Μεσσηνία»
(1855).
• Η αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου, όπου
δίνονταν διαλέξεις κατά το 1880-1885, μέχρι να
μεταφερθεί στην Κάτω πλατεία15.
• Η «μεγάλη πηγάδα» με το κρυσταλλώδες νερό,
επί της σημερινής οδού Υπαπαντής, απέναντι στον
πλάτανο, απ’ όπου υδρευόταν μεγάλο μέρος της
Καλαμάτας16.
• Φαρμακεία (Κων. Κουτσομητόπουλου, 1837,
Νικ. Βλαντασόπουλου, 185517, κ.ά.).

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Αγορά
Εικ. 10, 11. Εβδομαδιαία
αγορά. Βορειοδυτικά
της «πηγάδας» δέσποζε
ο σεισμολογικός και
μετεωρολογικός σταθμός.
Το γνωστό Αστεροσκοπείο
κατασκευάστηκε το 1899,
επί δημαρχοντίας Πέτρου
Αντ. Μαυρομιχάλη. Το
1909 ο συγκεκριμένος
σεισμοδείκτης αποφασίστηκε
να μεταφερθεί σε άλλη
θέση, για να διανοιγεί και να
περάσει η γραμμή του τραμ
(Γιάννης Ταβουλαρέας, Παλιά
Καλαμάτα. Πρακτικά Δήμου
Καλαμάτας, 20-1-1909).
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ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Μεγάλη Πηγάδα

ΠΗΓΕΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΑΔΑ
«Ένα πηγάδι οι προπάτορές μου είχον οικοδομημένο μέ
σα εις την αυλήν των σπιτιών μας, από το οποίον νερό
παίρνουν το περισσότερον μέρος της πόλεώς μας, διότι
είναι εις το κέντρον της πόλεως και άλλο πηγάδι πλησίον
δεν είναι εξόν εκείνο της αγοράς και εις τον μαχαλάν του
Αγίου Ιωάννου, οι επίλοιποι μαχαλάδες από το Κάστρον
έως κάτω ολόγυρα της πόλεως σχεδόν και η Φραγκόλιμνα
από αυτό το νερό παίρνουν. Τη α΄ Σεπτεμβρίου 1830. Ο
ευπειθής πολίτης Ιωάννης Κυριακός» (Συλλογή Μ. Φερέτου).
• «Εις αστυφύλαξ πρέπει να αποσπασθή ειδικώς διά την
επιτήρησιν του φρέατος της άνω πλατείας, εξου αρδεύεται
όλη σχεδόν η πόλις, προς περιστολήν των καθ’ ημέραν
συμβαινουσών ασχημιών. Δεν είνε, μα την αλήθεια, υπο
χρεωμένος ο κόσμος και αι πέριξ οικίαι να φιλοξενώσι
τόσας βαρείας φράσεις εξερευγομένας από τα στόματα
ιεροδούλων και άλλων κακοήθων γυναικών, ων τινων η
μόνη ενασχόλησις είνε το καθημερινόν μαλλιοτράβηγμα,
αισχροβρύσιμο και φόρα των πομπών. Κύριε, αστυνόμε,
ολίγον οίκτον σας παρακαλούμεν» (Εφ. Φως, 16-10-1905).
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Εικ. 12, 13. Η Μεγάλη Πηγάδα κατά το μεσοπόλεμο.

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
«Η σημερινή ημέρα ας θεωρηθή ως αφετηρία νέας ζωής
διά την πόλιν μας, ζωής προόδου και εξανθρωπισμού,
διότι από σήμερον θα αρχίση η κατεδάφισις των οικημάτων
εκείνων δι ών πρόκειται να διέλθη η Λεωφόρος Υπαπαντής.
Και πρώτο-πρώτο οίκημα θα αρχίση να κατεδαφίζεται το
του κ. Πανάγου Μοσχούτη συναφθέντος ήδη μεταξύ του κ.
Δημάρχου και του ιδιοκτήτου του απαιτουμένου συμβολαίου.
Επίσης έχουσι συναφθή ήδη και τα συμβόλαια, μεταξύ του
Δήμου και των ιδιοκτητών κ. Στρούμπου και Δουκάκη. Και
ήδη η ωραία λεωφόρος η οποία θα προσδώση μεγάλην
αίγλην εις την πόλιν μας θεωρείται γεγονός τετελεσμένον»
(Εφ. Φως, 16-11-1906).

Αγορά από το δήμο δύο εργαστηρίων αφών Π.
Μαυρομιχάλη για τη διάνοιξη της οδού Υπαπαντής
(Αναφορά νομάρχη προς το δήμαρχο Καλαμάτας,
συνημμένη σε Πωλητήριο, 65312/27-2-1908, Ν.
Μαντζαβάκου).

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Οδός Υπαπαντής
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Εικ. 14. Άνω πλατεία και οδός Υπαπαντής.

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Κίνηση

εφ. Φαραί, 15-10-1895

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

Η ΛΕΣΧΗ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»
Σε κτήριο της Άνω πλατείας στεγάστηκε η πρώτη Λέσχη της
Καλαμάτας. Το 1855 οι επίτροποι της «εν Καλάμαις Λέσχης
η Μεσσηνία» Δημήτριος Σαράβας, δικηγόρος, Θεόδωρος
Μαρκόπουλος και Κωνσταντίνος Σκλαβόπουλος έμποροι,
και Σωτήριος Σωτηρόπουλος, ταμίας, ενοικιάζουν, από τη
Ζαχαρούλα, χήρα Κων. Δεληγιάννη, το ανώγειο της οικίας
της, που συνόρευε ανατολικά με την Άνω πλατεία, δυτικά με
τόπο των αδελφών Μπενάκη, αρκτικά με δρόμο δημόσιο
και μεσημβρινά με εργαστήρι Πανάγου Ι. Κυριακού, για
ένα έτος προς 960 δρχ. συνολικά (Ενοικιαστήριο, 10384/30-

ΑΦΙΞΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄, 1864
«Ανηγέρθησαν δύο πολυτελείς και μεγαλοπρεπείς αψίδες,
η μεν εν τη Άνω πλατεία της αγοράς δαπάνη των εμπόρων,
η δε εν τη μεγάλη πλατεία του περιπάτου δαπάνη των οινο
πωλοξενοδόχων» (Εφ. Πελοπόννησος, 26-5-1864).
ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΕΣ, 1906
«Η επάνω πλατεία κάθε απόγευμα φιλοξενεί δύο σχοι
νοβάτας ή μάλλον ένα τοιούτον και τον απαραίτητον διά
τας τοιούτου είδους θεαματικάς παραστάσεις παλιάτσον»
(Εφ. Φως, 4-5-1906).

10-1855, Παν. Στραβοσκιάδη).
εφ. Φως, 27-7-1900

εφ. Φαραί, 12-1-1897

ΚΑΦΕΝΕΙΑ
Το 1853 δύο συνεταίροι, ο οψοπώλης Ηλίας
Μπαρμπερόπουλος και ο λαβουτιάρης Παναγιώτης Γρίτζας,
ανοίγουν στην Καλαμάτα καφενείο στο εργαστήριο του
Λυμπέριου Μπενάκη. Ο Π. Γρίτζας έχει την άδεια να εργά
ζεται με το λαβούτο του όπου προσκληθεί, αλλά τα κέρδη
θα τα καταθέτει στην εταιρεία του καφενείου (Συμφωνητικό,
5147/9-8-1853, Παν. Στραβοσκιάδη).
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ
• Εφιπποι ταχυδρόμοι, 1842
Ο καπνοπώλης Β. Γαρατζώτης, μετά από μειοδοτική δη
μοπρασία της Γενικής Διεύθυνσης των Ταχυδρομείων,
αναθέτει σε έναν έφιππο ταχυδρόμο και έναν πεζό να εκτε
λούν το έργο του ταχυδρόμου από Καλαμάτα έως Νησί
και Ανδρούσα και εναλλάξ, και από Πεταλίδι έως Νησί και
εναλλάξ, για το έτος 1842. Όροι της εργολαβίας: καλή
αγωγή ταχυδρόμων και ικανότητα ίππων τους (Συμφωνητικό,
1491/14-12-1841, Παν. Λογοθέτη).

εφ. Φαραί, 11-8-1896

εφ. Φαραί, 9-6-1896

• «Το αριστοκρατικόν και διακρινόμενον διά την περιποίησιν
και καθαριότητα εν τη Άνω Πλατεία καφφενείον του κ.
Κωνσταντίνου Κατσουλάκου, ανακαινισθέν τελείως και επί
το ευρωπαϊκώτερον, ήνοιξεν εις πάντας τας πύλας του. Δεν
θεωρούμεν περιττόν να προσθέσωμεν ότι το νέον καφ
φενείον εκόμισεν καινουργή όλως εξ Αθηνών έπιπλα, κα
θρέπτας και όλα τα είδη των σερβίτσων. Φωτίζεται απλέτως
δι ηλεκτρικού και εκόσμησε τους τοίχους δι υδατογραφιών
εξόχων και φαντασμογορικών» (Εφ. Φως, 18-8-1905).
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ
Χοροδιδασκαλείο Ευστάθιου Λουΐζου, «παρά τη νέα οικία
Γεωργίου Σταμπολτζή εν τη Άνω πλατεία», όπου οι Καλα
ματιανοί διδάσκονταν ευρωπαϊκούς χορούς (πόλκα, πόλκα
μαζούρκα, σοτίς και βαλς), καθώς και μουσικά όργανα,
ενώ οι κυρίες και οι δεσποινίδες «εις τας εαυτών οικίας»
(Εφ. Ευνομία, 1-12-1896).

εφ. Φαραί, 8-10-1905

• Τηλεγραφείο, 1865
«Διά Β.Δ. ο τηλέγραφος ετέθη από χθες εις την
δημοσιότητα. Πλείστα τηλεγραφήματα εδόθησαν εις το
ενταύθα τηλεγραφείον, όπερ ένεκα του ανεπτυγμένου
ενταύθα εμπορίου και των κοινωνικών σχέσεων θέλει έχει
πολλάς εργασίας» (Εφ. Πελοπόννησος, 29-9-1865).
• Θέσεις τηλεγραφείου και ταχυδρομείου
Το 1867 το τηλεγραφείο στεγαζόταν σε οικία της Μονής
Βουλκάνου, στους Αγίους Αποστόλους25. Το 1895 τηλε
γραφείο και ταχυδρομείο συστεγάζονταν σε διώροφη
οικία, κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου Φλαρίου της
συνοικίας Πενταχώρι26. Το 1902, επίσης, συστεγάζονταν
στην οικία Πετσάλη, «παρά την Νομαρχίαν», στην Άνω
πλατεία27. Αργότερα μεταφέρθηκε στην οδό Αριστομένους,
απέναντι από τη σημερινή στοά Βαρβουτσή.

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Η Λέσχη Μεσσηνίας
ενοικιάζει κτήριο στο δυτικό
τμήμα της Άνω πλατείας
το 1855 (Ενοικιαστήριο,
10384/30-10-1855, Παν.
Στραβοσκιάδη).
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
Πλατεία 23ης Μαρτίου
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ονομασία
- Κάτω πλατεία, σε αντίθεση προς τη βορειότερη
Άνω πλατεία της αγοράς.
- Πλατεία Περιπάτου, επειδή εδώ, στη μεγάλη
πλατεία των οινοπωλοξενοδόχων, έκαναν τον
περίπατό τους οι Καλαματιανοί το 19ο αιώνα.
- Πλατεία Ελευθερίας, τη δεκαετία 1880.
- «Avenue de la Mairie» (= λεωφόρος Δημαρχείου),
γιατί εδώ βρισκόταν επί πολλά έτη το δημαρχιακό
κατάστημα.
- Πλατεία Παλαμά, προς τιμήν του νομάρχη
Μεσσηνίας Χρήστου Παλαμά, αδελφού του ποιητή
Κωστή Παλαμά, τη δεκαετία του 1890
- Πλατεία 23ης Μαρτίου, σε ανάμνηση του
ιστορικού γεγονότος της απελευθέρωσης της
Καλαμάτας την 23η Μαρτίου 1821 (η ονομασία
αυτή είχε δοθεί ήδη από το 1910).
36

Διαμόρφωση
Η Κάτω πλατεία αρχικά δεν είχε την όψη πλα
τείας ούτε το σημερινό μέγεθος. Ηταν ένας
φαρδύς δρόμος, πλάτους είκοσι περίπου μέ
τρων, που βρισκόταν νότια της αγοράς των
Αγίων Αποστόλων. Στην προέκταση αυτού του
δρόμου προς το Νέδοντα κατασκευάστηκε, περί
τα τέλη του 1870, η λεγόμενη Σιδηρά γέφυρα, η
οποία λειτούργησε ως είσοδος της πόλης από
δυσμάς.
Η τύποις ονομαζόμενη πλατεία άρχισε
να αποκτά την όψη πλατείας μετά την κατα
στρεπτική πυρκαγιά του 1879. Κι αυτό για
τί η πυρκαγιά διευκόλυνε τη δημοτική αρχή να
λύσει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που
εμπόδιζαν την εξέλιξη της πόλης, μιας και εκεί
βρίσκονταν αρκετές μικροοικοδομές, που δεν

μπορούσαν λόγω έλλειψης χρημάτων αλλά και
πολιτικού κόστους να απαλλοτριωθούν και να
κατεδαφιστούν. Το 1880, επί δημαρχοντίας Πέ
τρου Α. Μαυρομιχάλη, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου αποφασίστηκε να καταργηθούν κά
ποια αποτεφρωμένα τετράγωνα βόρεια της Κάτω
πλατείας (εκεί που σήμερα είναι το ηρώο), με
την προοπτική να σχηματιστεί μια ευρύχωρη και
«μεγαλοπρεπής» πλατεία. Άλλωστε η Καλαμάτα,
μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, δε διέθετε μια
μεγάλη πλατεία ανάλογη με τον πληθυσμό και την
εμπορικότητά της. Η συγκεκριμένη θέση κρίθηκε
ως η πλέον κατάλληλη, επειδή ήταν κεντρική,
βρισκόταν στην αγορά και «συνεχόταν» με
τους δυο νεοανοιχθέντες μεγάλους δημόσιους
δρόμους: Καλαμάτας-Μεσσήνης και ΚαλαμάταςΠαραλίας. Παράλληλα, θα ωφελούνταν και το
Δημόσιο, γιατί δυο σειρές «των εν Καλάμαις
δημοσίων εργαστηρίων» θα αποκτούσαν πρόσοψη
προς τη νέα πλατεία και θα σχημάτιζαν τη βορει
οανατολική πλευρά της. Επιπλέον, θα γινόταν
εφικτή επιτέλους η ένωση των δύο πλατειών 29, της
Κάτω με την «Άνω των εφαπλωματοποιείων».
Τις επόμενες δεκαετίες συνεχίστηκαν οι
ρυμοτομήσεις και απαλλοτριώσεις πολλ ών
οικημάτων, ιδιαίτερα εργαστηρίων, «πεπα
λαιωμένων, σεσαθρωμένων και οικτρών την
όψιν» 30, με στόχο την περαιτέρω επέκταση της
πλατείας. Στη δεκαετία, μάλιστα, του 1910
διευρύνθηκε και ανακαινίστηκε 31. Κατασκευάστηκε
κηπάριο 32, δημοτικό αρτεσιανό φρέαρ 33, δημοτικό
ουρητήριό 34 κ.ά.
Περιμετρικά του «δρόμου» υψώνονταν αρ
κετά αρχοντόσπιτα, όπως των Εφεσίων, Παντα
ζόπουλου, Αντωνακόπουλου, Νικολόπουλου, Λιβό

πουλου κ.ά. Κάποια, μάλιστα, σώζονται μέχρι τις
μέρες μας, όπως το τότε καφενείο «Πάνθεον»
(σημερινό Επιμελητήριο), το κτήριο του Ι. Φ. Κω
στόπουλου (σημερινή τράπεζα Alpha Bank), η
οικία Καναβαντζόγλου (δημαρχείο, την περίοδο
1921-1932) κ.ά.
Κίνηση
Η Κάτω πλατεία, με το «Βενέτικο σχέδιον» και
τις «περίφημες καμάρες», βρισκόταν κοντά στη
δυτική είσοδο της πόλης, γι’ αυτό εκεί ήταν συ
γκεντρωμένα πολλά ξενοδοχεία, τα λεγόμενα
«χάνια», όπου έβρισκαν κατάλυμα οι ταξιδιώτες
με τα ζώα τους. Υπήρχε, μάλιστα, ολόκληρο
τετράγ ωνο —αυτό που περικλειόταν ανάμεσα στην
πλατεία και τις οδούς Αναγνωσταρά, Πολυβίου
και Αριστομένους— το οποίο ονομαζόταν, και
πριν από την Επανάσταση και μετά απ’ αυτήν,
«χάνια». Εδώ υπήρχαν τα «χάνια των Τζανιάνων»,
τα «χάνια των Αντωνοπουλαίων» και, αργότερα,
τη δεκαετία του 1890 τα ξενοδοχεία «Δαφνών»,
«Ναυαρίνο» 35, «Πελοπόννησος» 36 κ.ά.
Στην εν λόγω πλατεία η εμπορική κίνηση αρχικά
ήταν ελάχιστη, γιατί λειτουργούσε περισσότερο ως
χώρος περιπάτου. Μετά το 1861 άρχισε σταδιακά
η ανάπτυξή της, γιατί η καταστρεπτική πυρκαγιά
που έπληξε εκείνη τη χρονιά την «Άνω πλατεία
των εφαπλωματοποιείων» ανάγκασε αρκετούς
εμπόρους να μεταφέρουν τα καταστήματά τους
στην «Κάτω πλατεία του περιπάτου» 37.
Παράλληλα, εδώ ήταν συγκεντρωμένα αρκετά
στέκια των Καλαματιανών. Για παράδειγμα, στα
καφενεία των αδελφών Μπογάκου, Δημάκη,
Πιτσιλή (δεκαετία 1890) 38 κ.α. σύχναζαν τα λαϊ
κότερα στρώματα της πόλης. Πολλά καφενεία,
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μάλιστα, λειτουργούσαν περιστασιακά και ως
θέατρα ή καφωδεία (καφε σαντάν). Αντίθετα,
η εκκολαπτόμενη αστική τάξη της Καλαμάτας
σύχναζε στις επωνομαζόμενες «λέσχες», όπως
ο Δημακόπουλος και ο Δαφνών, που ιδρύθηκαν
το 1867 και το 1880 αντίστοιχα. Οι εύποροι
Καλαματιανοί πλήρωναν μηνιαία συνδρομή για
να έχουν δικαίωμα εισόδου. Εδώ, εκτός από το
ότι απολάμβαναν τον καφέ τους, διάβαζαν την
εφημερίδα τους, έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια
(ντάμα, τάβλι, σκάκι), μπιλιάρδο (σφαιριστήριο) ή
«χαρτοπαίγνιο» σε ξεχωριστή συνήθως αίθουσα,
παρακολουθούσαν επιστημονικές διαλέξεις, ερα
σιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις και λογής
λογής άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Από την πλατεία δεν έλλειπαν τα οινοπωλεία,
τα γαλακτοπωλεία, καθώς και τα ζαχαροπλαστεία,
όπου «εις την πρώτην γραμμήν ήτο το ονομ αστό
παστέλι». Ανάμεσά τους ξεχώριζε το «αριστο
κρατικόν ζαχαροπλαστείον παρά την σιδηράν
γέφυραν της Κάτω πλατείας, όπου εκεί έκαμε
το πρώτον, το έτος 1888, την εμφάνισίν του το
παγωτό και ο ζύθος για την Καλαμάτα» 39. 		
Με την πάροδο όμως των χρόνων, ιδιαίτερα
μετά την ένωση των δύο πλατειών, δηλαδή μετ ά
το 1880, η πλατεία απέκτησε μεγαλύτερο ενδια
φέρον. Δεν είναι τυχαίο ότι, αυτή την περίοδο,
στεγάστηκε στην Κάτω πλατεία το δημαρχείο
της πόλης. Τη δεκαετία του 1890 μεταφέρθηκε
η αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου 40, ενώ στις
αρχές του 20ού αιώνα εγκαταστάθηκαν και τα
εμπορικά καταστήματα του Ι. Φ. Κωστόπουλου και
των αδελφών Ν. Νικολόπουλων, το ραφείο του
Β. Φοίφα 41, τα οινοπνευματοπωλεία των Φοίφα,
Καλλικούνη, και Στεφανούρη, τα καπνοπωλεία του

Τσιλιβή και του Δαμηλάτη, τα βιβλιοπωλεία του
Κ. Λυμπερόπουλου 42, του Βενιόπουλου - Μανίνου,
του Παπαχρήστου, το κουρείο των Κρανιδιώτη και
Μουντούρη 43, το φαρμακείο του Χριστόδουλου
Κουτραφούρη (μετέπειτα Μέντη) και πολλά άλλα.
Εδώ επίσης γινόταν ο σαϊτοπόλεμος. Στις
γιορτ ές, η φιλαρμονική παιάνιζε «εύθυμα
άσματα και ενθουσιώδη εμβατήρια», δίνοντας
έναν εορταστικό τόνο στην πόλη. Κάποια απο
γεύματα δίνονταν υπαίθριες παραστάσεις από
περιοδεύοντες επαγγελματίες θεαμάτων (Καρα
γκιόζης, σχοινοβάτες). Σε επίσημες επετείους
εκφωνούνταν οι πανηγυρικοί από τον εξώστη που
στηνόταν στο σημείο όπου σήμερα είναι το ηρώο
ή από τον εξώστη του δημαρχείου.
Είναι φανερό ότι η Κάτω πλατεία από τα τέλη
του 19ου αιώνα, οπότε πήρε τη σκυτάλη από
την Άνω πλατεία, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
στη ζωή της πόλης μέχρι και την περίοδο του
μεσοπολέμου.
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Εικ. 15. Κάτω πλατεία.
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Εικ. 16. Άνθρωποι, άμαξες, τραμ και το λεωφορείο «Αβέρωφ» στην πλατεία 23ης Μαρτίου γύρω στα 1938.
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Εικ. 17, 18. Πλατεία Περιπάτου (1904, δεκαετία 1920).

ΠΗΓΕΣ
ΛΕΣΧΗ «Ο ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», 1870
Το 1870 ο Βίκτωρ Τζαν, πρόεδρος της λέσχης «Ο
Δημακόπουλος», και ο Δημήτρης Λεονταρίτης, ταμίας της
ίδιας λέσχης, μίσθωσαν το ανώγειο οικίας, ιδιοκτησίας
της οικογένειας Κων. Παπαδοπούλου, για να χρησιμεύσει
ως κατάστημα της λέσχης για τρία έτη, προς 1.200 δρχ.
το έτος. Η λέσχη βρισκόταν στην Κάτω πλατεία και διέθετε
αναγνωστήριο, ειδική αίθουσα για «χαρτοπαίγνιο», «μπιλιάρδο
με τέσσαρες μπίλιες», και ήταν επιπλωμένη με καναπέδες
της Ευρώπης πλαστικούς, καναπέδες κάρινους, καθρέπτες
μεγάλους, κονσόλα, ωρολόγιο εκκρεμές, τραπέζια κάρινα,
μαρμάρινα ή τάβλινα, λάμπες, τραπέζια του τζόγου, καρέκλες
της Ευρώπης, μόστρα, τάβλια, σκάκια, μύλο του καφέ κ.ά.
Το 1872 ο πρόεδρος της λέσχης Βίκτωρ Τζαν προσέλαβε
ως εργολάβο τον Στυλιανό Πολυκαλά, καφεπώλη, με την
υποχρέωση να μην επιτρέπει την είσοδο παρά μόνο στους
συνδρομητές και σε όσους είχαν το δικαίωμα εισόδου
σύμφωνα με τον κανονισμό, να παραλαμβάνει τακτικά τις
εφημερίδες και να μην επιτρέπει σε κανέναν να τις μεταφέρει
εκτός της λέσχης, να μεριμνά για το φωτισμό (όφειλε να έχει
έως δώδεκα φώτα αμετακίνητα), να σφουγγαρίζει τη λέσχη
πέντε φορές το χρόνο και μια φορά κατ’ έτος να την ασπρίζει,
να προσέχει να μη ρίπτονται τσιγάρα στο πάτωμα και κάθε
πρωί να είναι καθαρά τα δοχεία με την άμμο και σε κάθε
τραπέζι να υπάρχει από ένα τασάκι καθαρό, να έχει υπηρέτη
για το μαγειρείο και δύο υπηρέτες για τη λοιπή υπηρεσία
των δωματίων. Οι υπηρέτες μάλιστα όφειλαν να είναι
«ευπρεπώς ενδεδυμένοι φέροντες καθαράν λευκήν ποδιάν
και επανωφόρι (γιακέταν) και να μην παρουσιάζονται ρυπαροί
και αχτένιστοι και με λερωμένα μανίκια των υποκαμίσων».
Επιπλέον, ο εργολάβος όφειλε να μην απομακρύνεται από τη
λέσχη χωρίς άδεια του προέδρου και ενός από τα μέλη της
επιτροπής, ούτε να έχει άλλο καφενείο, να μην υπερεκτιμά τα
ποτά και τα γλυκίσματα και η τιμή τους να προσδιορίζεται από
την επιτροπή κ.ά. (Ενοικιαστήριο, 54616/30-11-1870. Συμφωνητικό,
57656/19-1-1872 Παν. Στραβοσκιάδη. Εταιρικό, 40624/26-4-1891,
Βασ. Κόκκινου).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η Λέσχη «Ο Δημακόπουλος» πήρε το όνομα του Καλαματια
νού αξιωματικού Ιωάννη Δημακόπουλου, για να τιμηθεί η
μνήμη του. Είχε λάβει μέρος στην Επανάσταση του 1866
στην Κρήτη. Κατά την πολιορκία του Αρκαδίου ορίστηκε

ΠΗΓΕΣ
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φρούραρχος της μονής. Μετά την άλωση οδηγήθηκε αιχμά
λωτος στο στρατηγείο του Μουσταφά πασά στο χωριό
Μέση. Στις συμβουλές της συναιχμάλωτής του Χαρίκλειας
Δασκαλάκη να φορέσει κρητική ενδυμασία για να σωθεί
απάντησε: «Θέλω να πεθάνω με τη στολή του Έλληνα αξι
ωματικού!» Πραγματικά, αφού αποκρίθηκε με υπερηφάνεια
στις ερωτήσεις του πασά, τουφεκίστηκε με οκτώ άλλους
εθελοντές (Νίκος Καράμπελας, Μεσσηνιακό βιογραφικό λεξικό από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Εκδόσεις Νέστωρ, Καλαμάτα 1962).

Εικ. 19, 20. Η Κάτω πλατεία με τις στοές και τα καφενεία της (αρχές και μέσα 20ού αι.).

ΩΔΙΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΑΦΕ ΣΑΝΤΑΝ, 1883
Τον Απρίλιο του 1883 ο καφεπώλης Ιω. Σταυρόπουλος
—γνωστός διευθυντής ωδικών καφενείων της πόλης—
συμφώνησε με τους μουσικούς Διονύσιο Κωστάκη από
τη Ζάκυνθο και Ιωσήφ Βιτάλη (Giuseppe Vittale) από τη
Νεάπολη της Ιταλίας να συντηρήσει για δύο μήνες, από τις
17 Απριλίου έως τις 17 Ιουνίου, «ωδικόν καφενείον» στο
καφενείο του, που στεγαζόταν στην οικία Δημ. Σκλαβοπού
λου. Σε αυτό θα έπαιζαν, μαζί με τους Ζακυνθινούς επίσης
μουσικούς Διονύσιο Αρβανιτάκη και Θεόδωρο Βεργίνη, και
θα τραγουδούσαν οι Ναπολιτάνες τραγουδίστριες («αοιδοί»)
Ματίλδη Βενδίτη (Matilde Venditi), Κικίνα δε Θωμάσο (Chichina de Thomaso) και Κικίνα δελ Γαούδιο (Chichina del
Gaudio). Το πρόγραμμα θα διαρκούσε «επί τέσσερας και
ημίσειαν ώραν καθ’ εκάστην» και η επιλογή «των ασμάτων»
θα γινόταν από την Κικίνα δελ Γαούδιο (Συμφωνητικό, 571/144-1883. Μίσθωση προσωπικής εργασίας, 572/15-4-1883. Συμφωνητικό,
573/16-4-1883 Καλαμάτας, Ιω. Παρασκευόπουλου).

ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ, 1893
Το 1893 τα έπιπλα, σκεύη και κοσμήματα μιας εταιρείας
καφενείου μεταξύ των αδελφών Βασιλείου, Χαράλαμπου και
Δημητρίου Μιχ. Μπογάκου ήταν τα εξής: «ένας μύλος καφέ,
11 ναργιλέδες, 12 δίσκοι λευκοί, 8 λάμπες μεγάλες, ένα
γιετέκι πολίτικο, μία φουφού καρβουδιστήρι, εν ωρολόγιο,
ένας καθρέπτης μικρός, ένα γουδί, μία πελάτζα, μία τσα
νάκα, μία πλαδένα, ένας κουβάς, 2 καζάνια, 4 κάδρα, ένα
πιθάρι, 2 πιζίκια, 3 ζα(ν)τρίκια, 2 δόμινα, 9 καναπέδες, 20
τραπέζια μαύρα με τα μάρμαρα, 3 δωδεκάδες καρέκλες, 8
κρεμαστήρες, 2 ερμάρια μετά υέλων, ένα ερμάριο πλάγιο
μόστρας, 7 τάβλια, 4 εικόνες τοίχου, 3 ζεύγη μπεζίκια» κ.ά.
(Διαλυτικό εταιρείας, 22408/21-4-1893, Νικ. Μαντζαβάκου).
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ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΕΣ, 1867
Το 1867 οι σχοινοβάτες Κάρλο Σμίτλεκ από το Τριέστι και
Φραντζέσκο Μαρκέτι από τη Μπρίσα της Λομβαρδίας, μαζί
με δύο γυναίκες και δύο κοράσια, έδιναν τουλάχιστον δύο
φορές την εβδομάδα θεατρικές παραστάσεις μέσα αλλά και
έξω από την Καλαμάτα. Μουσική συνόδευε τις παραστάσεις,
που γίνονταν στο πάλκο (κύκλος με περίφραγμα) (Συμφωνητικό,

κ.ά. Το πεδίον, όπου θα διεξήγετο ο μέγας Εθνικός αγών,
ήτο η πλατεία της 23ης Μαρτίου. Οι Καλαματιανοί από της
3ης απογευματινής είχον καταλάβει επικαίρους θέσεις. Τα
μπαλκόνια, το οίκημα του πρώην Δημαρχείου, το Εμπορικόν
Επιμελητήριον, το Επαγγελματικόν Επιμελητήριον, είχον κατα
ληφθεί εξ εφόδου, ιδίως από θελκτικάς αντιπροσώπους του
ωραίου φύλου» (Εφ. Σημαία, 1-5-1935).

44630/10-1-1867, Παν. Στραβοσκιάδη).

Εικ. 21, 22. Εκδηλώσεις στην Κάτω πλατεία τη δεκαετία του 1950.
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ΠΛΑΝΟΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ, 1883
To 1883 ο κτηματίας Γ. Δραγών και ο ζαχαροπλάστης Σπ.
Κουρκουτάς συμφώνησαν με τους Αθηναίους ηθοποιούς
και διευθυντές του θιάσου Θέσπις Στυλιανό Βασιλιάδη και
Μιχαήλ Μιχαηλίδη να δώσουν με το θίασό τους, που τον
αποτελούσαν δέκα μέλη, επτά άντρες και τρεις γυναίκες,
σαράντα θεατρικές παραστάσεις για τρεις μήνες στην «παρά
τον ποταμόν» οικία των αδελφών Θεοφιλόπουλων. Οι
δύο εργολάβοι θα πλήρωναν το ενοίκιο της οικίας και θα
διέθεταν στο θίασο για κάθε παράσταση εκατό καθίσματα,
τις ενδυμασίες, τη μουσική και το φωτισμό του θεάτρου από
είκοσι λυχνίες πετρελαίου (Συμφωνητικό, 27868/5-10-1883, Βασ.
Κόκκινου).

ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
1901: «Οι σαΐτες έδωσαν και επήραν εφέτος πολύ
περισσότερον από τα άλλα έτη. Οι σαϊτολόγοι διηρημένοι εις
αντίθετα στρατόπεδα, προηγουμένων σημαιών ελληνικών,
γαλλικών, αγγλικών, λαβάρων, μασαλάδων και των λοιπών
εμβλημάτων των, εγένοντο κύριοι της Κάτω πλατείας το
απόγευμα της Κυριακής. Κατά τον πρόχειρον υπολογισμόν
ανθρώπου ειδήμονος διά τις σαΐτες αυτές κατηναλώθησαν
υπέρ τας 250 οκάδας πυρίτιδος, ήτοι πλέον των 800
δραχμών. Σαΐτες εν όλω ερρίφθησαν 300-350» (Εφ. Φως,
5-4-1901) .

Εικ. 23. Το 1952 έγινε για πρώτη φορά στην Καλαμάτα η συμβολική
αναπαράσταση της παρέλασης των καπεταναίων, οι οποίοι έδωσαν
τον ιερό όρκο «Ελευθερία ή Θάνατος». Στη φωτογραφία υποδύεται
τον Παπαφλέσσα ο επί χρόνια βιβλιοθηκάριος στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη
της Καλαμάτας Αντώνης Μπούνας

1935: «Εφέτος του αγώνος μετέσχον όλαι αι φυλαί των
Καλαμών. Οι ωραίοι ιππόται της σαΐτας εφορούσαν σκουφάκια
πολύχρωμα, υπενθυμίζοντα τους αντάρτας της Μακεδονίας.
Αι φυλαί που έλαβον μέρος εις τον Σαϊτοπόλεμον ήσαν οι
Αγιοταξιαρχίτες υπό την αρχηγίαν του περίφημου Λάμπρου,
οι Φραγκολιμνήτες, οι Αγιαννίτες, οι Αβραμιώτες, η φυλή
των Χασάπηδων υπό την αρχηγίαν του κ. Αγγελέα και του
Ε. Κουμουντούρου, η φυλή των Σωφέρηδων, ο κ. Νικητάκης
με το ασκέρι του, ο κ. Πετρόγιαννης με όλα τα φουσάτα του

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τμήμα φιλαρμονικής δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα το 1890
από τη Φιλαρμονική Εταιρεία «Ορφεύς», με αρχιμουσικό
τον Κερκυραίο Γρηγόριο Γεώργοβιτς και διευθυντή το γιατρό
Δημήτριο Αλβανάκη. Στα πρώτα της βήματα ταλανιζόταν από
οικονομικά αλλά και διοικητικά προβλήματα. Και αυτό γιατί τα
οικονομικά της στηρίζονταν κυρίως στις συνδρομές εύπορων
Καλαματιανών και περιστασιακά στο δήμο και τη νομαρχία.
Η έλλειψη μόνιμης χρηματοδότησης αντικατοπτρίζεται και
στη διοικητική δυσλειτουργία της, με αποχές μουσικών,
εναλλαγή αρχιμουσικών, συχνές αλλαγές διοικητικών
συμβουλίων. Το 1904, σύμφωνα με μισθωτήριο συμβόλαιο
της εποχής, αναφέρεται ως «Φιλαρμονική Δημοτική Μουσική
ο Ορφεύς», με πρόεδρο τον Παναγιώτη Ψάλτη και γραφεία
στην ενορία του Αγίου Νικολάου Φλαρίου.
Την ίδια χρονιά, το 1904, δημιουργήθηκε και ένα νέο
μουσικό σχήμα, η Μουσική Εταιρεία «Αδελφότης», υπό τον
αρχιμουσικό Π. Τασώνη. Το 1911 ο δήμαρχος Καλαμάτας
συγχωνεύει τις δύο μουσικές εταιρείες σε μία υπό τη
διεύθυνση του Τασώνη.
Το 1939 (ΦΕΚ, 97/15-3-1939) η μέχρι τότε «Φιλαρμονική
Εταιρεία Καλαμών» έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι
καίου (ΝΠΔΔ), υπό την άμεση εποπτεία και επιχορήγηση
του Δήμου Καλαμάτας, καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα
(Σύσταση εταιρείας, 12.172/22-5-1890, Νικ. Μαντζαβάκου. Καταστατικό
Μουσικής Εταιρείας, 33.262/17-10-1904, Παν. Χαριτόπουλου. Ενοικι
αστήριο, 56.993/11-1-1905, Νικ. Μαντζαβάκου. Κώστας Νικολέας,
Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ένας αιώνας παρουσίας, Καλαμάτα
2006).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, στην Καλαμάτα, κάτω από
την επιρροή των εξελίξεων που συντελούνταν στον ευρύτερο
ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο για την προώθηση των
γυναικείων ζητημάτων, άρχισαν να δραστηριοποιούνται
στην πόλη γυναίκες της αστικής κυρίως τάξης. Το 1897

ΠΗΓΕΣ

εφ. Ευνομία, 12-5-1896

εφ. Ευνομία, 4-10-1895

Εικ. 24. Κίνηση στην Κάτω πλατεία, αρχές δεκαετίας 1900.

εφ. Ευνομία, 31-3-1896

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Κίνηση

ιδρύθηκε ο φιλανθρωπικού χαρακτήρα Σύλλογος Κυριών και
Δεσποινίδων. Το 1910 ιδρύθηκε ο «εν Καλάμαις Σύλλογος
Κυριών» ή «Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών», με στόχο
την ανακούφιση των ενδεών πολιτών της καλαματιανής
κοινωνίας, γι' αυτό η σφραγίδα του Συλλόγου είχε έμβλημα
τον Άγιο Παντελεήμονα. Στη διαχρονική του πορεία, με
πρωταγωνίστριες τις δραστήριες προέδρους του Ευσταθία
Κωστοπούλου (1910-1923), Πιπίτσα Νικολάου (1923-1933)
και κυρίως τη Μαρία Μπασακάρη (1933-1980), τη δικαίως
τιμηθείσα με έπαινο από την Ακαδημία Αθηνών (1979) για
τη μακροχρόνια κοινωφελή προσφορά της, φαίνεται ότι ο
Σύλλογος κάλυψε κενά της σχεδόν ανύπαρκτης κρατικής
κοινωνικής πρόνοιας, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια. Εκτός
από την ποικιλότροπη βοήθεια άπορων οικογενειών της
Καλαμάτας, μεγάλη υπήρξε η συμβολή του Συλλόγου Κυριών
στην υποδοχή και περίθαλψη των Μικρασιατών προσφύγων
το 1922, στην επαγγελματική κατάρτιση άπορων κοριτσιών
του νομού με την ίδρυση το 1938 της Οικοκυρικής και
Επαγγελματικής Σχολής, στην περίθαλψη των φυλακισμένων
από τις Αρχές Κατοχής το 1943, στη βοήθεια (υιοθέτηση)
του πολύπαθου παραμεθόριου χωριού Μαυρόπουλου της
επαρχίας Πωγωνίου Ιωαννίνων το 1950 κ.ά. (Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων Συλλόγου Κυριών. Χαρίκλεια Σκιά, «Κοινωνική και πολιτιστική
ταυτότητα», Επτά Ημέρες, εφ. Καθημερινή, 28-11-2001. Εφ. Σημαία, 16-91922, 8-10-1922, 12-10-1922)

εφ. Ευνομία, 4-10-1898
εφ. Ευνομία, 4-10-1898

Εικ. 25. Στο γωνιακό κατάστημα στεγαζόταν ο καπνεμπορικός
οίκος Δαμηλάτη, δίπλα στο δημοτικό πηγάδι, 1920.
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Τράπεζα Ι. Φ. Κωστόπουλου
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Τράπεζα Ι. Φ. Κωστόπουλου

Εικ. 27. Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, όταν στεγαζόταν στο
κτήριο όπου σήμερα βρίσκεται το Επιμελητήριο της πόλης. Το
Εμπορικό Επιμελητήριο πρωτοσυστάθηκε στην Καλαμάτα το
1853. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1920
και αυτοτελές Επαγγελατικό και Βιοτεχνικό Τμήμα το 1923. Το
Μάρτιο του 1988 τα δύο Επιμελητήρια συγχωνεύτηκαν σε ένα με
την επωνυμία «Επιμελητήριο Μεσσηνίας».

Εικ. 26. Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως (σημερινή
Alpha Bank). Ιδρυτής της ήταν ο Καλαματιανός
έμπορος υφασμάτων, από το 1879, Ιωάννης Φ.
Κωστόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε στην επιχείρησή
του σταδιακά, εκτός από το εμπορικό, και τραπεζικό
τμήμα. Αρχικά ανέλαβε την αντιπροσωπεία της
Τράπεζας Εμπεδοκλέους (μετέπειτα Εμπορικής) και
στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Λαϊκή Τράπεζα
του Διον. Λοβέρδου. Το 1916 μετέτρεψε το
τραπεζικό τμήμα σε Τράπεζα Ι. Φ. Κωστόπουλου
& Σία και το 1918, ως Α.Ε. πια, σε Τράπεζα
Καλαμών, με τη στενή συνεργασία της Λαϊκής.
Το 1922 ιδρύθηκε τραπεζικό τμήμα στην
πρωτεύουσα, το 1923 στην Τρίπολη και το 1924
μεταφέρθηκε η έδρα της τράπεζας στην Αθήνα.
Τότε έλαβε την επωνυμία «Τράπεζα Εμπορικής
Πίστεως». Τα μετέπειτα χρόνια στο πηδάλιο της
τράπεζας διακρίθηκαν ο Σπύρος Κωστόπουλος και,
αργότερα, ο επιφανής πολιτικός και πνευματικός
άνδρας Σταύρος Κωστόπουλος. Στις μέρες μας
πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν δυο εγγόνια του Ι.
Φ. Κωστόπουλου, ο Γιάννης Σπ. Κωστόπουλος και ο
Φώτης Παν. Κωστόπουλος.
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Δημαρχείο

Εικ. 28. Το δημαρχείο, στο κτήριο ιδιοκτησίας Καναβατζόγλου και Μερμελέχου (αριστερά) και σε
κτήριο των Εφεσίων (δεξιά).
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Εικ. 29. Το σημερινό δημαρχείο επί της οδού Αριστομένους.

ΠΗΓΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
• Το δημαρχείο της Καλαμάτας, όπως άλλωστε και τα
υπόλοιπα δημόσια και δημοτικά καταστήματα της πόλης,
στεγαζόταν από συστάσεως του δήμου μέχρι και το 1968
σε μισθωμένα κτήρια. Δυστυχώς, δεν ιχνηλατούνται οι
πρώτες μετεγκαταστάσεις του δημαρχιακού μεγάρου. Η
μόνη πληροφορία που έχουμε είναι ότι το 1858, όταν ο
Άγγλος ευπατρίδης σερ Thomas Wyse επισκέφτηκε την
πόλη, το «Δημαρχείο δεν παρουσίαζε κάτι το ιδιαίτερο»44.
• Δεκαετία 1880-αρχές του 20ού αιώνα: Στεγαζόταν σε
ανώγειο, ιδιοκτησίας της προυχοντικής οικογένειας των
Εφεσίων, στη νότια πλευρά της λεγόμενης Κάτω πλατείας
(γωνία της πλατείας με την οδό Σφακτηρίας).
• Μετά το 1905 μεταφέρθηκε στη δυτική γωνία Αρι
στομένους και Κολοκοτρώνη (σημερινή Τράπεζα Apha
Bank). Συγκεκριμένα, στεγάστηκε «εις την ανώγειον οικίαν
του Σύριου Ι. Στασινόπουλου», που βρισκόταν «παρά την
Εθνικήν οδόν Καλαμών-Παραλίας» και συνόρευε ανατολικά
με τη ρηθείσα οδό, δυτικά με εργαστήρια του ίδιου ιδιοκτήτη,
«αρκτικά» (βόρεια) με οδό και γέφυρα Σταματελάκη και
«μεσημβρινά» (νότια) με τη μεγάλη οικία του Κωνσταντίνου
Στασινόπουλου (σημερινό ξενοδοχείο «Rex»)45. Το ενοίκιο
ορίστηκε σε 180 δραχμές το μήνα.
• Δεκαετία του 1920 έως και το 1932: Το δημαρχείο
βρισκόταν και πάλι στην Κάτω πλατεία, σε μισθωμένο
κτήριο ιδιοκτησίας Μαριγώς Καναβατζόγλου και Παναγιώτη
Μερμελέχου46. Είναι το κτήριο στη βόρεια πλευρά της
πλατείας 23ης Μαρτίου, ανάμεσα στο επιμελητήριο και την
τράπεζα Alpha Bank.
• 1932-1967: Μεταφέρθηκε και πάλι στην οδό
Αριστομένους, στο γωνιακό κτήριο ιδιοκτησίας Κ. Λόντου,
στην ανατολική γωνία Αριστομένους και Κολοκοτρώνη47.
Εκεί παρέμεινε μέχρι το 1968, οπότε μεταφέρθηκε στο
ιδιόκτητο πια, επί της οδού Αριστομένους 28, κτήριό του.
• Η ιστορία του σημερινού δημαρχιακού καταστήματος
ξεκινάει το 1892-1893. Κατασκευάστηκε από τον
Καλαματιανό μεγαλέμπορο Παναγιώτη Ψάλτη. Το ανώγειο
ήταν οικία, όπου φιλοξενήθηκε το 1898 ο βασιλιάς
Γεώργιος, ενώ στο ισόγειο στεγάζονταν αρχικά διάφορα
γραφεία (γραφείο Κεκ κ.ά.). Προπολεμικά περιήλθε στην
Εθνική Τράπεζα, η οποία στεγάστηκε εδώ μέχρι το 1955,
οπότε το αγόρασε το ελληνικό δημόσιο. Τότε στεγάστηκε η
Οικονομική Εφορία (στο ανώγειο) και το Δημόσιο Ταμείο
(στο ισόγειο). Το 1966, επί δημαρχοντίας Κωνσταντίνου
Κουτουμάνου, το κτήριο περιήλθε στο Δήμο Καλαμάτας.

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Δήμαρχοι

ΠΗΓΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 1834-194048
1834 		

έως

Αύγ. 184149

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ			

Διορισμένος50

17 Αυγ. 184151 έως

6 Μαρτ. 185752 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ή ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Μάρτ. 1857

έως

Σεπτ. 1858

«Δημαρχών» ήταν ο δημαρχικός πάρεδρος Αναγνώστης Θ. Μπούτσης53

έως

1862		

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ο Θεόδωρος Χατζη Καρτερούλης έκανε χρέη 		
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Ιαν. 1859

					

δημάρχου για μεγάλο διάστημα, επειδή ο Κυριακός ήταν ταυτόχρονα και

					

βουλευτής)

Ιαν. 186355

έως

Δεκ. 1873

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ		

187456 		

έως

Μάρτ. 1879

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗΣ			

Απρ. 187957

έως

1883		

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ιούλ. 188458

έως

Ιούν. 1887

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝ. ΜΠΟΥΤΣΗΣ

Ιούλ. 188759

έως

Σεπτ. 1899

ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Σεπτ. 1899

έως

Σεπτ. 1903

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ		

Σεπτ. 1903

έως

Δεκ. 1907

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

24 Δεκ. 190760 έως

11 Νοεμ. 1913 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

1914		

έως

4 Ιουν. 191861

ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

9 Ιουλ. 191862

έως

Σεπτ. 1919

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΑΚΟΣ

Οκτ. 1919

έως

Νοέμ. 1925

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΜΑΣ

Δεκ. 1925

έως

Μάρτ. 1934

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ

Απρ. 1934

έως

Σεπτ. 1937

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

Οκτ. 1937

έως

Μάιο 1941

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ			

Σφραγίδα «Δημαρχείον
Καλαμών», 18-5-1839.
Η συγκεκριμένη
σφραγίδα ήταν σε
χρήση μέχρι το 1861
(Αρχείο Μονής
Καλογραιών).

Σφραγίδα «Δήμος
Καλαμών», 29-9-1934.
Εμβλημα με κηρύκειο
και στάχυα, που
καθορίστηκε με το Β.Δ.
του 1861 (ΦΕΚ 42, 2-71861) (Αρχείο
Δ/νσης Κοινωνικής
Πρόνοιας Ν. Μεσσηνίας).

Σφραγίδα «Δήμος
Καλαμών», 1-7-1953.
Σε μικρότερο κύκλο οι
λέξεις «Βασίλειον της
Ελλάδος». Στο κέντρο το
ελληνικό εθνόσημο
(Αρχείο Δ/νσης
Κοινωνικής Πρόνοιας Ν.
Μεσσηνίας).

Υπηρεσιακός

Πρακτικά Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμάτας,
27-1- 1911 (Αρχείο
Δήμου Καλαμάτας).
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ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ - Ένωση Κάτω με Άνω πλατεία

ΠΗΓΕΣ
ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ
«Η κλασική μας πόλις το πιστεύετε ότι έχει δύο πλατείας
εν είδει Σέσουλας: Ως είκοσι μέτρα πλάτος και εκατόν
πενήντα μήκος! Την επάνω και την κάτω, λέμ’ εμείς οι
Καλαματιανοί!» (Εφ. Ευνομία, 28-4-1896).
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου «περιεστράφη ως
προς τας αποζημιώσεις τας απαιτουμένας ίνα δοθώσιν
εις τους ιδιοκτήτας των καέντων καταστημάτων εις το
μεταίχμιον επάνω και κάτω πλατείας, ίνα ούτω επέλθη η
ένωσις των δύο πλατειών» (Εφ. Φως, 5-11-1906)
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Εικ. 30. Η πλατεία νότια των Αγίων Αποστόλων, με το φοίνικα, το δημοτικό φρέαρ με την ηλεκτροκίνητη υδραντλία (1923), και το τούρκικο
αποχωρητήριο, το οποίο καταργήθηκε το 1933, γιατί στο μεταξύ είχαν κατασκευαστεί τα αφοδευτήρια της νεόδμητης λαχαναγοράς.
Σχ. 3, 4. Αποσπάσματα των Σχεδίων πόλης 1867 (πάνω) και
1905 (κάτω), όπου αποτυπώνονται οι τρεις πλατείες, Άνω (1),
Κάτω (2) και Αγίων Αποστόλων (3).

Εικ. 31. Η πλατεία 23ης Μαρτίου σε νεότερες εποχές, χωρίς το πηγάδι
και τα αφοδευτήρια, πάντα όμως με το φοίνικα στο κέντρο.

Εικ. 32. Στη διασταύρωση της οδού Υπαπαντής
με την Κάτω πλατεία

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Περί ένωσης Άνω και
Κάτω πλατείας, 1880
(Εφ. Δήμος, 13-2-1880).
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Ονομασία
- Πλατεία Αγίων Αποστόλων
- Πλατεία Αγοράς.
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Δημοτικού Συμβουλίου (1906), συμβάλλοντας έτσι στη
διεύρυνση του περιβάλλοντα το ναό χώρου.
Εξίσου καταλυτική πρέπει να θεωρηθεί και η πα
ρέμβαση του 1911, γιατί τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε την αγορά των οικότοπων βόρεια του ναού
Διαμόρφωση
Το πλάτωμα που περιέβαλλε, κατά το πρώτο ήμισυ των Αγίων Αποστόλων, με σκοπό την ανέγερση εκεί του
του 19ου αιώνα, τους Αγίους Αποστόλους επεκτάθηκε Δικαστικού Μεγάρου64. Όμως, επειδή υπήρχαν πολλές
σταδιακά, εξασφαλίζοντας ζωτικό χώρο στο ναό και ενστάσεις για την καταλληλότητα του χώρου65, το
μεγαλύτερη άνεση στη διεξαγωγή των εμπορικών 1912 εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του Σχεδίου
δραστηριοτήτων γύρω από αυτόν. Ο ναός ασφυκτιούσε πόλεως στο βόρεια του ναού τμήμα, για να χρησιμεύσει
κυριολεκτικά από οικότοπους καλαματιανών οικο ως πλατεία66. Ακολούθησαν απαλλοτριώσεις (1915
γενειών, όπως των Μπενάκη (βόρεια), Μπασιά, Μελά, και 1917) και διαμορφώθηκε πλατεία για την εβδο
Μπερδέση και άλλων, καθώς και από ολιγάριθμα μαδιαία αγορά της πόλης67. Τελικά, στο σημείο αυτό
σπίτια και κυρίως από εργαστήρια-παραπήγματα. Οδικό κατασκευάστηκε το 1929 η δημοτική λαχαναγορά (ση
δίκτυο και υποδομές δεν υπήρχαν, μόνον κάποιες μερινό Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας).
αγυιές. Γι’ αυτό και επικρέματο η απειλή καταστροφής
του κέντρου της πόλης, είτε λόγω πυρκαγιάς των Κίνηση
ξύλινων παραπηγμάτων είτε λόγω των πλημμυρών του Η πλατεία των Αγίων Αποστόλων ανήκε στον πυ
Νέδοντα, που τα χειμαρρώδη νερά του πολλές φορές ρήνα του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας, μαζί
έφθαναν μπροστά από το ναό των Αγίων Αποστόλων. με την Άνω πλατεία (ανατολικά) και την πλατεία
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης σημειώθηκαν Κρεοπωλείων/Όθωνος (βορειοδυτικά). Στο χώρο αυτό
κατά καιρούς διάφορες παρεμβάσεις από τις δημο δέσποζε ο μικρός αλλά ιστορικός βυζαντινός ναός
τικές αρχές της πόλης. Συγκεκριμένα, το 1859, των Αγίων Αποστόλων (12ος αι.) – σήμα κατατεθέν
προγραμματίστηκε η κατασκευή από Λαγκαδιανούς κτί για την πόλη. Εδώ, γινόταν μέχρι το 1929 —έτος
στες τεσσάρων οδών στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων κατασκευής της λαχαναγοράς— υπαίθριο παζάρι
Αποστόλων και, στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση και ήταν συγκεντρωμένα ξύλινα κυρίως μαγαζάκια,
του έργου, ο καλλωπισμός και η πλακόστρωση της καμιά φορά ασβεστωμένα, θυμίζοντας Ανατολή, των
ομώνυμης πλατείας. Ταυτόχρονα, προβλεπόταν και η οποίων οι ξύλινοι ή τσίγκινοι εξώστες και τα εξώσκια
μελέτη του ενδεχόμενου κατεδάφισης των «πέριξ του ενώνονταν με εκείνα των απέναντι σε μια συνεχή
ναού των Αγίων Αποστόλων παραπηγμάτων»63. Πολλά οροφή, πράγμα που δημιουργούσε στενότητα χώρου
απ’ αυτά τα σαθρά και ετοιμόρροπα ξύλινα παραπήγματα, και μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση πυρκαγιάς68. Το
που από την εποχή της τουρκοκρατίας στέκονταν ως ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ποίκιλλε. Διακρίνονταν σε
«σκιάζαρα» σε διάφορα σημεία της αγοράς, είτε «εργαστήρια» εθνικά, ιδιωτικά, δημοτικά, μοναστηριακά
καταστράφηκαν από πυρκαγιές (1861, 1879, 1906) και εκκλησιαστικά. Συνιστούσαν τα εμπορικά κατα
είτε γκρεμίστηκαν, με απόφαση Υπουργού (1895) ή στήματα της εποχής, όπου διακινούνταν λογής λογής

εμπορεύματα, ανάμεσά τους πολλά «βαμβακερά
χρωματιστά υφάσματα από το Μάντζεστερ, από τα
μεταξουργεία της Γερμανίας, ψιλικά από την Τεργέστη,
μαγευτικά σκεύη από την Αγγλία, κρυστάλλινα είδη από
το Βέλγιο», όπως μας πληροφορεί ένας περιηγητής
του 187969.
Το 1857, στα βορειοδυτικά του ναού των Αγίων
Αποστόλων και μέχρι την πλατεία Κρεοπωλείων, κατα
σκευάστηκαν από Λαγκαδιανούς κτίστες με δαπάνες
του δήμου τα δημοτικά τροφοπωλεία, τα οποία ανα
κατασκευάστηκαν το 1876.
Τη δεκαετία του 1920 κατασκευάστηκε η δημοτική
λαχαναγορά (εγκαίνια 1929), η οποία ενίσχυσε την
κίνηση της αγοράς των Αγίων Αποστόλων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - Nαός
Εικ. 33. Ο αρχικός ναός
των Αγίων Αποστόλων
χρονολογείται μεταξύ
11ου και 12ου αιώνα. Στο
εσωτερικό του διασώζονται
κάποιες τοιχογραφίες του
14ου αιώνα. Στα δυτικά
του αρχικού πυρήνα
κατασκευάστηκε κατά την
περίοδο της Ενετοκρατίας
μια τρουλαία βασιλική
με κωδωνοστάσιο,
προκειμένου να εξασφαλιστεί
περισσότερος χώρος για
το εκκλησίασμα. Σύμφωνα
με την κρατούσα παράδοση,
εδώ κηρύχτηκε η επανάσταση
του 1821. Το 19ο αιώνα
υπαγόταν στην ενορία
του Αγίου Αθανασίου
(στη συμβολή των οδών
Υπαπαντής και Μητροπολίτου
Μελετίου), ενώ το 1911 ήταν
παράρτημα του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου.
Στη φωτογραφία φαίνεται
και η υπό ανέγερση δημοτική
λαχαναγορά, βόρεια
του ναού, το 1930.

Εικ. 34. Σχέδιο του Th. Weber
(1868). Κυριαρχεί εκτός
από το Κάστρο και ο ναός
των Αγίων Αποστόλων, με
το πυργοειδές ορθογώνιο
κωδωνοστάσιο που είχε
κορυφή οβελίσκου, ως
κληρονομιά των Βενετών,
και που παρέμεινε σε όλη
τη διάρκεια της τουρκικής
κατοχής, αλλά τελικά έπεσε
στο σεισμό του 1887.
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ΠΗΓΕΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, 1861
Τον Οκτώβριο του 1861, στις 4 π.μ., ξέσπασε μεγάλη
πυρκαγιά στην αγορά της Καλαμάτας, απειλώντας σοβαρά
το κέντρο της πόλης. Κάηκαν 25 μαγαζιά, ενώ σχεδόν
διπλάσια έπαθαν ζημιές σε εμπορεύματα, κτήρια κ.ά. Η
ζημιά υπολογίζεται σε μισό εκατομμύριο δραχμές. Για την
κατάσβεση της φωτιάς «έστρεψαν» το ρεύμα του ύδατος
του ποταμού. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέβαλε,
εκτός από το δήμο, τη νομαρχία και το φρούραρχο με
τους στρατιώτες του, και ο τότε Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος
παρευρέθη με κλίμακα στον ώμο και ανέβαινε επί των
καταφλεγομένων καταστημάτων, προτρέπων το λαό στην
κατάσβεση. Επίσης, καθοριστική υπήρξε η βοήθεια του
εμποροβιομηχανικού οίκου Φελς, που έθεσε στη διάθεση
των τοπικών αρχών προσωπικό, υδραντλία και άλλα
πυροσβεστικά μέσα (Εφ. Πελοπόννησος, 27-10-1861).
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Εικ. 35. Κίνηση στην αγορά των Αγίων Αποστόλων στα μέσα του 20ού αιώνα.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 1895, 1906
«Αίρεται η μείζων ασχημία ήτις ερρύπαινεν την πόλιν. Τα
εργαστήρια άτινα συνεσκότιζον το κέντρον των Καλαμών
καταπίπτουσιν και η κοινωνία χαίρει και γεραίρει τους
χρηστούς λειτουργούς της πολιτείας, οίτινες υπέρ παν
έτερον θέντες την ευκοσμίαν και ευπρέπειαν της πόλεως
των Καλαμών, ίσχυσαν να φέρωσιν εις πέρας έργον δι’
ο και μένοντες της αγάπης και σεβασμού της πόλεως θα
απολαύωσι και απερχόμενοι αΐδιον την ευγνωμοσύνην
αυτής θα επισύρωσι» (Εφ. Ευνομία, 7-5-1895).
• «Η μάλλον αξιοσημείωτος πράξις κατά την συνεδρίασιν
ταύτην [του Δημοτικού Συμβουλίου]. Απεφασίσθη η κατε
δάφισις όλων των εργαστηρίων των αποτελούντων
τετράγωνον προ της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων
και εις τα οποία ευρίσκονται τα καταστήματα των κ. Χαρ.
Παχύ Κροντήρη και λοιπών. Διά την απόφασιν όμως ταύτην
επειδή τα κατεδαφισθησόμενα κτίρια είναι εκκλησιαστικά,
απαιτείται και η έγκρισις του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου»
(Εφ. Φως, 19-11-1906).

ΠΗΓΕΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ
1838: Ο Παναγιώτης Κολομπός, αγοραστής του εθνι
κού εργαστηρίου, του λεγόμενου του ρουσταφά εφέντη,
στην αγορά της πόλης, στη θέση των Αγίων Αποστόλων,
παραχώρησε το ήμισυ αυτού του εργαστηρίου στον Ιω.
Χανδρινό, στην ίδια τιμή στην οποία είχε κατακυρωθεί σ’
αυτόν από το Δημόσιο (Συμφωνητικό παραχωρητήριο, 925/20-101838, Παν. Στραβοσκιάδη).

1851: Ο Παναγιώτης Ποταρόπουλος, ο οποίος εί
χε νοικιάσει εδώ και οκτώ χρόνια ένα εκκλησιαστικό
εργαστήρι που βρισκόταν στους Αγίους Αποστόλους, το
υπενοικίασε στο Βασίλη Πόταρη. Στην ενοικίαση δεν συ
μπεριλαμβάνονταν «αι τρεις προς μεσημβρίαν πάγκαι
αίτινες είναι ενοικιασμέναι» (Ενοικιαστήριο, 1676/15-6-1851,
Παν. Στραβοσκιάδη).

1853: Ο Δημήτρης Γεωργουλόπουλος, ρακοπώλης,
υπενοικίασε στον Πούλο Τζάνε ένα εργαστήρι της Μονής
Βουλκάνου, που βρισκόταν στους Αγίους Αποστόλους και
συνόρευε ανατολικά με το προαύλιο των κελιών της μονής,
μεσημβρινά με δημόσιο δρόμο, ανατολικά και δυτικά με
εργαστήρια της μονής. Η υπενοικίαση έγινε για 4 έτη,
προς 180 δρχ. το χρόνο (Ενοικιαστήριο, 5831/28-11-1853, Παν.
Στραβοσκιάδη).

Εικ. 36, 37. Παζάρι στην αγορά των Αγίων Αποστόλων στα μέσα του 20ού αιώνα.

1866: Ο Ιωάννης Καραβασιλόπουλος ενοικίασε το
υπ’ αρ. 1 δημοτικό παράπηγμα, που συνόρευε αρκτικά με
την εκκλησία των Αγίων Απoστόλων, για τρία έτη, προς
190 δρχ. το χρόνο. (Ενοικιαστήριο, 41926/5-1-1866, Παν.
Στραβοσκιάδη).

Εικ. 38. Απομεινάρια των παλιών
εργαστηρίων της αγοράς των Αγίων
Αποστόλων.

Ενοικίαση εργαστηρίου
(Ενοικιαστήριο, 344/5-6-1850,
Παν. Στραβοσκιάδη).

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
Γύρω στα 1930, επί δημαρχοντίας Βασίλη Κροντήρη,
στον ακάλυπτο χώρο βόρεια του ναού των Αγίων Απο
στόλων χτίστηκε η λαχαναγορά της πόλης, ύστερα από
προσπάθειες χρόνων που ξεκίνησαν το 1917. Αξίζει να
αναφερθεί ότι από το 1917 όλα τα έσοδα από τα τέλη των
πανηγύρεων προορίζονταν αποκλειστικά για την κατασκευή
του κτηρίου της λαχαναγοράς. Μέσα σ’ αυτό γινόταν κα
θημερινά η λιανική πώληση από τους παραγωγούς των
«κηπουρικών ειδών και γεωργικών εν γένει προϊόντων»,
ενώ στα γύρω πεζοδρόμια η χονδρική. Σήμερα στο ίδιο
αλλά ανακαινισμένο κτήριο —αψευδή μάρτυρα εκείνης
της εποχής— στεγάζεται το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
Μεσσηνίας (Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-11-1917, 19-8-1926,
13-12-1927, 21-7-1927, 26-8-1930).
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Εικ. 39. Δημοτικά
τροφοπωλεία,
βορειοδυτικά
του ναού των
Αγίων Αποστόλων
στα μέσα
του 20ού αιώνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΠΩΛΕΙΑ
Τα δημοτικά τροφοπωλεία κατασκευάστηκαν το 1857. Ο
δημαρχεύων πάρεδρος Αναγνώστης Θ. Μπούτζης ανέθεσε
σε Λαγκαδιανούς κτίστες την κατασκευή ασβεστόκτιστων
τειχισμάτων του Τροφοπωλείου Καλαμών. Το συμφωνητικό
καθόριζε, σύμφωνα με το σχέδιο, τα εξωτερικά τείχη να
είναι χονδρά έως ένα πήχυ, τα εσωτερικά 3/4 του πήχεως,
τα μεσοχωρίσματα των μαγαζιών σχεδόν ½ πήχυς και το
ύψος των τοίχων μέχρι τη στέγη 3,5 μ. το ανώτερο. Το
έργο έπρεπε να τελειώσει εντός δύο μηνών (Συμφωνητικό,
14538/29-3-1857, Παν. Στραβοσκιάδη).
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ (παλιό Μουσείο)
Το Μουσείο Μπενάκη βρισκόταν βόρεια των Αγίων Απο
στόλων. Το κτήριο ανήκε στον Παναγιώτη Μπενάκη, γιο
της Παντζεχρούλας, πρώτο μετά την εθνική αποκατάσταση
δήμαρχο της Καλαμάτας. Πρόκειται για κτήριο λαϊκού τύπου,
της δεκαετίας του 1850. Εδώ, το 1861, λειτούργησε για
1-2 έτη το πρώτο Γυμνάσιο της Καλαμάτας. Μετά τα μέσα
του 20ού αιώνα το κτήριο δωρήθηκε στην Αρχαιολογική
Υπηρεσία από τον Αντώνιο Μπενάκη, γιο του Εμμανουήλ
(ιδρυτή του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα).
ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ
Οι Λαγκαδιανοί μαστόροι ήταν ονομαστοί κτίστες από τα
Λαγκάδια της Γορτυνίας. Από την εποχή της τουρκοκρατίας,
και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι λαϊκοί αυτοί
τεχνίτες χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο ή την επιδιόρθω
ση δημόσιων και ιδιωτικών έργων (φρουρίων, γεφυρών,
τζαμιών, εκκλησιών, δρόμων, μύλων, σχολείων, απλών
σπιτιών και αρχοντικών). Στην Καλαμάτα κατασκευάστηκαν
από Λαγκαδιανούς κτίστες, το δημοτικό τροφοπωλείο
(1857), το Γυμνάσιο (1861), οι νέοι μεγάλοι ναοί της πόλης
(δεκαετία 1860), ιδιωτικά κτήρια, έργα στην οδό ΚαλαμώνΜεσσήνης και γέφυρες (δεκαετία 1850) κ.ά.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κατασκευή
τεσσάρων οδών
στην περιοχή των
Αγίων Αποστόλων.
Καλλωπισμός και
πλακόστρωση της
πλατείας, 1859
(Εγγραφο συνημμένο σε
Συμφωνητικά, 22009/58-1859, 22048/1859,
Παν. Στραβοσκιάδη).
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ
Πλατεία Όθωνος
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ

Ονομασία
- Πλατεία Κρεοπωλείων
- Πλατεία Μανιακίου, γύρω στα 1930
- Πλατεία Όθωνος70, από το 1939 μέχρι σήμερα.
Χωροθέτηση
Η πλατεία των Κρεοπωλείων βρισκόταν στην ανατολική
όχθη του ποταμού Νέδοντα, νοτιότερα του ναού του
Αγίου Ιωάννη. Στην ανατολική πλευρά της βρίσκονταν
τα τροφοπωλεία της αγοράς, ενώ στη δυτική υπήρχε η
γνωστή γέφυρα Κρεοπωλείων, που ένωνε τις δύο όχθες
του Νέδοντα και οδηγούσε στο δυτικό προάστιο των
Καλυβίων και τις γύρω περιοχές.
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Κίνηση
Σύμφωνα με περιγραφή του περιηγητή Thomas Wyse,
που επισκέφτηκε την Καλαμάτα το 1858, ο χώρος των
κρεοπωλείων ήταν ένας «υπαίθριος, χωρίς φροντίδα
χώρος Σφαγείου, που έμοιαζε περισσότερο σαν πα
ράγκα πωλήσεως σε ένα τσιγγάνικο πανηγύρι που
περιέρχεται την επαρχία, παρά σαν κάτι το σταθερό
κατάλυμα για τον πληθυσμό μιας πόλης»71. Αυτά τα
«εργαστήρια κρεοπωλείου» επισκευάστηκαν το 187072.
Εντούτοις, η εικόνα τους παρέπεμπε σε πόλεις της

Ανατολής, ακόμη και στις αρχές του 20ού αιώνα. «Η
σήψις των αιμάτων, των δίκην υδάτων ριπτομένων εις
τον ποταμόν προκαλούσαν κατά μυριάδας τας μυίας,
αίτινες διευθύνονταν μολυσματικαί και επικίνδυνοι εις
όλα τα σημεία της πόλεως»73. Ο κίνδυνος για την υγεία
των πολιτών ήταν πασιφανής, κάτι που από νωρίς (1906)
επισήμανε ο τοπικός Τύπος, προτείνοντας στη δημοτική
αρχή να αναλάβει την «ανέγερσιν δημοτικών σφαγείων
εις μέρος εκτός της πόλεως, εξ ων να μεταφέρωνται τα
σφάγια δι’ αμαξιών κεκαλυμμένων»74.
Δυστυχώς, έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια ακόμη
μέχρι να υλοποιηθεί το σοβαρό αυτό έργο. Συγκεκρι
μένα, το 1929-1930, επί δημαρχοντίας Βασίλη Κροντήρη,
κατασκευάστηκαν τα δημοτικά σφαγεία στο χώρο δυτικά
των εκβολών του Νέδοντα (στην περιοχή του Κορδία).
Παράλληλα, το 1930 το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου
να εξασφαλίσει «την καθαριότητα, την ευπρέπεια και την
υγεία της πόλης», απαγόρευσε τις σφαγές των ζώων
έξω από τα κρεοπωλεία και στα πεζοδρόμια75. Επίσης, το
1940 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επισκευή
και ανακαίνιση των παλιών δημοτικών κρεοπωλείων που
υπήρχαν στην πλατεία Όθωνος, γιατί η κατάστασή τους
ήταν απαράδεκτη (κατεστραμμένες στέγες και θύρες,
λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα, πλημμελείς εργασίες

καθαριότητας κ.ά.)76.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη πλατεία
εκτός από τόπος κρεοπωλείων ήταν και τόπος χονδρικής
πώλησης κηπουρικών ειδών, καθώς και ιχθυοπωλείων.
Γύρω στα 1940 μάλιστα καθιερώθηκε να γίνεται εδώ
κάθε Σάββατο η λαϊκή αγορά.
Επιπλέον, μια φορά το χρόνο, στο γενέθλιο του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, τις τελευταίες ημέρες του
Ιουνίου, είχε καθιερωθεί από το 19ο αιώνα να γίνεται
το ετήσιο πανηγύρι στη θέση αυτή και κατά μήκος του
ποταμού Νέδοντα, ενώ στις Απόκριες γινόταν ένα άλλο
είδος «χαρτοπολέμου» με το φθηνότερο τότε λαχανικό,
την τσίμουλα77.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ

Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, 1923
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπωλών Καλα
μάτας, με την επωνυμία «Η Πρόοδος», συνίστατο από τους
εξής καταστηματάρχες-κρεοπώλες:
1. Πέτρος Πλεμμενόπουλος (πρόεδρος), 2. Μιχ. Οικονομάκος
(αντιπρόεδρος), 3. Ηλ. Μαλικούρτης (γραμματέας), 4. Δ. Γα
λανάκης (ταμίας), 5. Γρ. Αγγελέας, 6. Ν. Μπατάγιας, 7. Γ.
Κούτρος, 8. Κ. Μηλιός, 9. Π. Κοψιδάς, 10. Β. Κουταβάς, 11.
Π. Μιχαλάκης, 12. Θ. Λαγωνικάκος, 13. Δ. Τομαράς
(Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας).

Eικ. 40
Μπροστά από
τα κρεοπωλεία
(1905).
Διακρίνονται
τα «σφαχτά»,
αναρτημένα
από τα
τσιγκέλια.
Εικ. 41.
Τα εγκαίνια
των δημοτικών
σφαγείων
το 1929, επί
δημαρχοντίας Β.
Κροντήρη.

ΤΑ «ΜΠΟΥΛΝΤΩΚ» ΣΤΑ ΧΑΣΑΠΙΚΑ
«Οταν πήγα για πρώτη φορά στα σφαγεία και κρεοπωλεία, τα
λεγόμενα χασάπικα στη λαϊκή γλώσσα, όπως έλεγαν τότε τα
Δημοτικά κρεοπωλεία της πλατείας Όθωνος, είδα κάτι μεγάλα
σκυλιά με κομμένη ουρά και παράξενη μούρη, μπουλντώκ
όπως τα έλεγαν. Τα χρειάζονταν οι χασάπηδες για να φυλάνε
τα ζώα που είχαν για σφάξιμο. Και εάν κανένα τους φύγει
είτε βόδι είναι, είτε γουρούνι ή γίδα, με ένα σφύριγμα που
θάκανε τ’ αφεντικό τους, όλα τα σκυλιά θάτρεχαν κατά πάνω
του να το πιάσουν. Θα το ακινητοποιούσαν και ο χασάπης
ή ο σφάχτης θα το επανέφερε στον τόπο σφαγής» (Γιάννης
Ταβουλαρέας, Παλιά Καλαμάτα, Καλαμάτα 1985, σελ. 44).

ΣΦΑΓΕΙΑ, 1879
«Σε μια άκρη του κύριου δρόμου, διασχίζει το ποτάμι μια
ξύλινη γέφυρα. Στο σημείο εκείνο, το ποτάμι είναι αρκετά
ευρύχωρο και οδηγεί σε ένα προάστιο όπου βρίσκονται τα
σφαγεία και όπου υπάρχουν σκιαδεροί κήποι με μεγαλοπρεπή
πεύκα. Στην αντίθετη άκρη είναι η αγορά (το παζάρι)» (Il Giro
del Mondo [Ο Γύρος του Κόσμου], τόμ. 9, Μιλάνο, 1879, από άρθρο του
Ν. Ζερβή στην εφ. Θάρρος, 10-3-1994).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ, 1929-1930
Τα δημοτικά σφαγεία κατασκευάστηκαν το 1929-1930,
επί δημαρχοντίας Βασίλη Κροντήρη, στο χώρο δυτικά των
εκβολών του Νέδοντα. Στις 4 Ιανουαρίου 1929 εγκρίθηκε
η δημοπρασία ανέγερσής τους, ενώ το 1930 το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε να διατεθούν οι πρόσοδοι από τα
φιλανθρωπικά ιδρύματα «προς ταχείαν αποπεράτωσιν των
Σφαγείων και αποτροπήν του απειλούντος την πόλιν σοβαρού
κινδύνου εκ της εν τω κέντρω ταύτης σφαγής των ζώων». Οι
εγκαταστάσεις καθώς και η ευρύτερη περιοχή των αφαγείων
ηλεκτροδοτήθηκαν το Δεκέμβριο του 1930 (Πρακτικά Δήμου
Καλαμάτας, 4-1-1929, 30-6-1930, 19-12-1930).
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ
Το 1926 τοποθετήθηκε στην πλατεία δημοτική υδραντλία
(Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 12-1-1926).

Η «ΧΑΡΧΑΛΑ»
«Το πηγάδι είχε επάνω ένα μεγάλο τεπόζιτο. Μέσα στο
πηγάδι είχαν τοποθετήσει ηλεκτροκίνητη τρόμπα, με δυο
μακριά έμβολα, που το ένα ανέβαινε και το άλλο κατέβαινε
και ανέβαζαν το νερό στο τεπόζιτο και από το “χρα-χρα”
που έκαναν τα έμβολα, το πηγάδι αυτό είχε πάρει το όνομα
“χαρχάλα”» (Γιάννης Ταβουλαρέας, Παλιά Καλαμάτα, Καλαμάτα 1985,
σελ. 55).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
Το 1903 ο δήμαρχος Καλαμάτας Πέτρος Καπετανάκης
παραχώρησε στον Ιωάννη Γ. Λ. Στρούμπο το δικαίωμα
κατασκευής και εκμετάλλευσης, επί δεκαπενταετία, δημο
τικών απόπατων στο ανατολικομεσημβρινό τμήμα τής
υπό κατασκευή γέφυρας των Κρεοπωλείων. Το 1923 κα
τασκευάστηκαν δημοτικά αποχωρητήρια, στην πλατεία Κρε
οπωλείων (Συμφωνητικό, 14492/1-9-1903, Άγγ. Λίγγρη. Πρακτικά
Δήμου Καλαμάτας, 4-10-1923). Στην πόλη υπήρχαν και δημοτικά
ουρητήρια (Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 7-8-1939).
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Eικ. 42. Άποψη πλατείας Κρεοπωλείων (από νότο προς βορρά). Στα αριστερά βρίσκονται τα κρεοπωλεία και, δεξιά, τα τροφοπωλεία.

Eικ. 43. Η βορειοδυτική γωνία των τροφοπωλείων επί της
πλατείας Κρεοπωλείων.

Σχ. 5. Σχεδιάγραμμα κατασκευής δημοτικών αποχωρητηρίων,
το 1903, δίπλα στην υπό κατασκευή γέφυρα Κρεοπωλείων.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ

Η πρώτη σελίδα του
καταστατικού του Σωματείου
των Κρεοπωλών, 1923
(Αρχείο Πρωτοδικείου
Καλαμάτας).
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Ονομασία
- Πλατεία Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.
Διαμόρφωση
Στο Σχέδιο πόλης του 1867 αποτυπώνεται πλατεία
με επίκεντρο το σημερινό ναό του Αγίου Ιωάννη, ο
οποίος μόλις είχε κατασκευαστεί (1857-1865). Το
ίδιο παρατηρείται και στο Σχέδιο του 1905. Το 1926
αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης
η διατήρηση της πλατείας του Αγίου Ιωάννη, συνολικής
έκτασης 3.140 τ.μ.78, ενώ την ίδια περίοδο, το 1929,
μετά από αίτηση των κατοίκων έγινε η διάνοιξη του
δρομίσκου από Αγιάννη προς Υπαπαντή79 (σημερινής
οδού Κυριακού), διευκολύνοντας την επικοινωνία με
την ανατολική πλευρά της πόλης και τη Μάνη.
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Κίνηση
Γύρω από το σημερινό ναό του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου και την ομώνυμη πλατεία του βρισκόταν
η συνοικία του Αγιάννη, μία από τις παλιότερες της
πόλης και μάλιστα με ιστορική σημασία, γιατί εδώ,
παροχθίως του Νέδοντα, βρισκόταν ο ναΐσκος του
Αγίου Ιωάννη, όπου έγινε η πανηγυρική δοξολογία
για την απελευθέρωση της Καλαμάτας από τον
τουρκικό ζυγό στις 23 Μαρτίου 1821, σύμφωνα
με νεότερες έρευνες που στηρίζονται σε σοβαρά

τεκμήρια80. Η συνοικία αποτελούσε τη δυτική παλιά πό
λη, κάτω από το κάστρο και ανατολικά του Νέδοντα.
Στην προεπαναστατική περίοδο φαίνεται ότι μαζί με
την ενορία του Αγίου Αθανασίου (ο ναός βρισκόταν
στη συμβολή των σημερινών οδών Υπαπαντής και
Μητροπολίτου Μελετίου) συνιστούσαν την κεντρική
ζώνη της πόλης, απέναντι από το δυτικό προάστιο
Καλύβια.
Μετά την απελευθέρωση η συνοικία του Αγιάννη
εξακολούθησε να παίζει σημαίνοντα ρόλο στη διοικητική
και εμπορική ζωή της πόλης. Εδώ κατοικούσαν οι
προυχοντικές οικογένειες των Μπενάκη, Κυριακού,
Παπαδόπουλου, Δανασή κ.ά. Επίσης, εδώ στεγάζονταν
το πρώτο ταχυδρομείο, το ειρηνοδικειακό κατάστημα
(1836)81, οι φυλακές πολιτικών κρατουμένων (1850)82,
οι ποινικές φυλακές (1854)83 και ο στρατώνας του
«ενταύθα σταθμεύοντος αποσπάσματος της Φρουράς»,
το Θεραπευτήριο της Φρουράς84 (δεκαετία του 1850,
και το 1860)85, και το κατάστημα της νομαρχίας
(από το 1869 έως το 1876), σε οικία του Ιωάννη
Κυπαρίση86.
Η συγκεκριμένη ενορία συνέχισε και τον 20ό αιώνα
να έχει κοινωνικό ενδιαφέρον. Στα βορειοδυτικά
του ναού και κατά μήκος της όχθης του Νέδοντα
οι Καλαματιανοί χαίρονταν τον περίπατό τους στην
οδό Δενδρακίων (σημερινή Σπάρτης), με τα πεύκα και

αργότερα τα πλατάνια, μία «εκ των ρoμαντικωτέρων
της πόλεως, και κατά το έαρ και κατά το θέρος»87.
Στην ίδια πάλι θέση, και κατά μήκος του ποταμού,
στις 24 Ιουνίου —γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου— γινόταν η ετήσια εμποροπανήγυρη της
Καλαμάτας, όπως αποφασίστηκε το 1918 από το
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης88, ενώ από το 1931
κάθε Σάββατο γινόταν η εβδομαδιαία λαϊκή αγορά.
Εδώ, τέλος, γινόταν ο σαϊτοπόλεμος τη Μεγάλη
Τεσσαρακοστή και το Πάσχα, μια συνήθεια που
χρονολογείται από το 187089.
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Εικ. 44. Άποψη της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη. Παροχθίως του Νέδοντα, η οδός Δενδρακίων στις αρχές του 20ού αιώνα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Εμποροπανήγυρη

εφ. Ευνομία,
23-6-1896.
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Το 1836 το
ειρηνοδικειακό
κατάστημα
βρισκόταν στην
ενορία του Αγίου
Ιωάννη (Χρεωστικό,
34/16-10-1836,
ειρην. Αντ.
Μελισσουργού).

εφ. Φαραί,
24-5-1897.
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ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ - ΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Στην Καλαμάτα, από την εποχή της τουρκοκρατίας, γινό
ταν εμπορική πανήγυρη και ζωοπανήγυρη τις τελευταίες
ημέρες του Ιουνίου κάθε έτους, στις παραμονές των
Αγίων Αποστόλων, οπότε κόσμος πολύς συνέρεε από
τους γειτονικούς νομούς (Λακωνίας και Αρκαδίας).
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα μόνο, σύμφωνα με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με Β.Δ. (ΦΕΚ,
αρ. 103/29-4-1886), αποφασίστηκε το 1886 να γίνεται
το πανηγύρι από 15 έως 19 Αυγούστου, αντί για το
τέλος Ιουνίου, κάτι όμως που τελικά δεν καθιερώθηκε.
Το 1918, σύμφωνα με τα Πρακτικά του δήμου,
εγκρίθηκε η εμποροπανήγυρη του Ιουνίου να διαρκεί
από 18 έως 25 του ίδιου μήνα, για δυο λόγους. Πρώτον,
γιατί η περίοδος αυτή ήταν η προσφορότερη, επειδή τότε
πωλούνταν τα κουκούλια και οι γεωργοί κυρίως είχαν
ανάγκη να προμηθευτούν εμπορεύματα και ζώα για τη
θερινή και φθινοπωρινή περίοδο. Δεύτερον, γιατί στις 24
Ιουνίου είναι η εορτή των γενεθλίων του Αγίου Ιωάννη
του Προδρόμου, του οποίου ο ομώνυμος ενοριακός
ναός υπάρχει στην πόλη από πολύ παλιά, δίπλα στον
ποταμό Νέδοντα.
Ως τόπος για τη διεξαγωγή του πανηγυριού είχε
οριστεί η πλατεία των Κρεοπωλείων και «από της οικίας
Κωνσταντίνου Φλέσσα και άνωθεν προς τον χείμαρρον
Νέδοντα, χώρον περιλαμβάνοντα και την οδόν Δεν
δρακίων και το Επάνω Πηγάδι και πέραν τούτων απε
ριορίστως επί της κοίτης του χειμάρρου Νέδοντος,
όστις χώρος αποτελείται από χιλιάδας στρεμμάτων
και έχει σύμφυτα μέρη και άφθονα ύδατα καθώς και
πλατάνους παχυσκίους».
Γύρω στα 1920 το πανηγύρι πρέπει να ατόνισε,
σχεδόν καταργήθηκε, όπως περιγράφει ο Ορέστης
Χρυσοσπάθης: «Η εορτή αυτή μετά πολλά έτη κατηργήθη
διά πολλούς λόγους. Ενας λόγος ήτο ότι προσέκρουε
και στην νέαν κοινωνικήν διαμόρφωσιν της πόλεως,
μετεφέρθη δε στην κωμόπολιν Θουρίαν. Εις μάτην ο
προ ετών Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Σάλμας
ηθέλησε να την επαναφέρη [αυτό μάλλον έγινε το 1924].
Η προσπάθειά του αυτή απέτυχε, και μάλιστα εσαρώθη
από τον ποταμόν Νέδοντα στην κοίτην του οποίου και
παρά τα Κρεοπωλεία εγένετο η συγκέντρωσις αυτή,
κατόπιν βροχής εις Αλαγωνίαν, απομακρυνθέντος

εκείθεν του συγκεντρωθέντος κόσμου. Εκτοτε ουδεμία
άλλη προσπάθεια εγένετο σχετική και έτσι ενεκρώθη η
πανήγυρις αυτή».
Το 1930 άλλαξε ο χρόνος της εμποροπανήγυρης
και γινόταν από 20 έως 25 Αυγούστου, αντί 24 Ιουνίου.
Αναφορά για το πανηγύρι στα Πρακτικά του δήμου γίνεται
μέχρι το 1933. Εκτοτε και μέχρι το 1960 δεν αναφέρεται
κάτι σχετικό (Εφ. Πελοπόννησος, 2-6-1860. Πρακτικά Δήμου
Καλαμάτας, 9-7-1918, 13-12-1929. Ορ. Χρυσοσπάθης, Ιστορία της
παλαιάς Καλαμάτας).

ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ, 1870
«Οι σαϊτολόγοι με φεσάκια στην κεφαλή και με κάπες
ανταρτικές, έχοντας ανηρτημένους ντορβάδες γεμάτους
από σαΐτες και με την σάλπιγγα και τον μασαλά, κατά
την νύκτα πήγαιναν κατ’ ενορίας παρά τον ποταμό
Νέδοντα, όπου εκεί δινόταν η μάχη, που πολλές φορές
κατέληγε σε αληθινή με τα όπλα» (Ορ. Χρυσοσπάθης, Ιστορία
της παλαιάς Καλαμάτας).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - Ναός

Εικ. 45. Οδός
Δενδρακίων
(σημερινή
Σπάρτης).

Εικ. 46. Άποψη
της συνοικίας
του Αγίου Ιωάννη
Προδρόμου.

Εικ. 47. Παραδοσιακός
γάμος στην οδό
Δενδρακίων στα μέσα
του 20ού αιώνα.

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Στο ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου έγινε, σύμφωνα
με νεότερες έρευνες, η δοξολογία για την απελευθέρωση
της Καλαμάτας στις 23 Μαρτίου 1821. Την πρώτη
καταστροφή υπέστη στα Ορλωφικά το 1770, ενώ στη
συνέχεια πυρπολήθηκε κατά την επιδρομή του Ιμπραήμ στην
Καλαμάτα το 1825. Για ένα χρονικό διάστημα αποτέλεσε
τη Μητρόπολη της Καλαμάτας. Εδώ έγινε η δοξολογία,
όταν το 1833 ο Όθωνας επισκέφτηκε την πόλη, καθώς
και το 1835, όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του νομού
Μεσσηνίας από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα. Εδώ
επίσης γινόταν η δοξολογία για την επέτειο της εθνικής
γιορτής της 25ης Μαρτίου. Ο ναός εγκαταλείφθηκε μετά
τους σεισμούς του 1844. Ο σημερινός ναός θεμελιώθηκε
βορειότερα, το 1857, επί δημαρχίας Θ. Ι. Κυριακού,
και εγκαινιάστηκε το 1865 (Ηλίας Μπιτσάνης, Εκκλησιαστικά
μνημεία ιστορίας και πολιτισμού στην Καλαμάτα, Καλαμάτα 2006,
σελ. 69. Μίμης Φερέτος, «Η Καλαμάτα κατά την Τουρκοκρατίαν», περ.
Μεσσηνιακά γράμματα, 1956, σελ. 504. Ζερβής Νίκος, "Πού έγινε
η πρώτη δοξολογία στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821", περ.
Πελοποννησιακά, Πρακτικά του Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών
Σπουδών (Κυπαρισσία, 27-29 Νοεμβρίου 1982).

ΘΕΣΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
Η θέση Κοτρώνι χωροθετείται δυτικά του κάστρου. Λέγεται
ότι «ξεκόπηκε κάποτε από το κάστρο ένα μεγάλο “κοτρώνι”
κι έπεσε στην κοίτη του Νέδοντα και από τότε τα νερά του
ποταμιού κτυπούσαν στο μεγάλο αυτό κοτρώνι, που λόγω
του όγκου του έμενε αμετακίνητο κι έτσι τα νερά αλλάξανε
κατεύθυνση και γλύτωσε το κάστρο από την καταστροφή.
Οι παλιότεροι Καλαματιανοί θυμούνται το κοτρώνι, γιατί
εκεί, προ πενήντα χρόνων, έκαναν τον περίπατό τους, στα
περίφημα δενδράκια και ως τον πλάτανο του Κουτίβα με
το εξοχικό του κέντρο. Τώρα το κοτρώνι δεν φαίνεται
το σκέπασαν τα μπάζα, από τα έργα που έγιναν στο
Νέδοντα» (Γιάννης Ταβουλαρέας, Παλιά Καλαμάτα).
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ΠΗΓΕΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Το αρχοντικό του Χατζηγιανούλη Κυριακού (σημερινό
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας), στα ΒΑ του
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, συνόρευε ανατολικά με το
μεγάλο κήπο των πριγκίπων Κομνηνών και νότια με ακίνητο
του αδελφού του Πανάγου. Απόγονος των Κομνηνών, ο
κόμης Πλατανιάς (μετέπειτα καλαματιανές οικογένειες
Πλατανιά και Πλατανόπουλου) είχε παντρευτεί την Ελένη
Αθαν. Κυριακού περί τα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1938 ο
Γεώργιος Δ. Κυριακός —δισέγγονος του Χατζηγιανούλη,
διευθυντής του Γεωργικού Σταθμού Καλαμάτας (1898)
και της εταιρείας της Γεωργικής Βιομηχανίας (1900),
ακαδημαϊκός (1927) και Υπουργός Γεωργίας (1936)—
δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας τη θερινή αυτή έπαυλη,
μαζί με κήπο εσπεριδοειδών, με δύο φοίνικες, πηγάδι
και δεξαμενή, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί για
κοινωφελείς σκοπούς. Το 1954 ο δήμος παραχώρησε
τη χρήση της συγκεκριμένης οικίας στο «Σύλλογο προς
Διάδοσιν των Γραμμάτων» (Εφ. Σημαία, 5-3-1938. Πρακτικά

Εικ. 48, 49, 50.
Σπίτια και
καλντερίμια κάτω
από το Κάστρο.

Δήμου Καλαμάτας, 25-2-1954).
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Eικ. 51. Το αρχοντικό των Κυριακών τη δεκαετία του 1980
(σημερινό Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Το 1852 το Υπουργείο
των Στρατιωτικών
εγκρίνει την ενοικίαση
της οικίας του
συνταγματάρχη
Νικόλαου Πιεράκου,
στην ενορία του Αγίου
Ιωάννη Προδρόμου,
για να χρησιμεύσει
ως Θεραπευτήριο της
Φρουράς Καλαμών
(Έγγραφο συνημμένο σε
ενοικιαστήριο, 3420/1-91852, Παν. Στραβοσκιάδη).
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
στα ριζά του Κάστρου
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Όνομα
- Πλατεία Υπαπαντής.
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Διαμόρφωση
Στα ριζά του Κάστρου της Πριγκιπέσσας Ιζαμπώς
του Τερζάκη δημιουργήθηκε σταδιακά η συνοικία της
Υπαπαντής και η ομώνυμη πλατεία της. Ας σημειωθεί
ότι μετά την απελευθέρωση δεν υπήρχε ο σημερινός
μητροπολιτικός ναός, πολύ περισσότερο δεν είχε
διαμορφωθεί η πλατεία. Στη θέση αυτή βρίσκονταν
σπίτια και οικόπεδα απλών δημοτών, αλλά και
αρχοντόσπιτα επώνυμων Καλαματιανών —πολλά
της προεπαναστατικής περιόδου— που αργότερα
απαλλοτριώθηκαν για να σχηματιστεί η πλατεία.
Ο ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος θεμελιώθηκε
το 1860, λίγα βήματα βορειότερα του βυζαντινού
ναΐσκου, κάτω από τα ερείπια του οποίου είχε βρεθεί
η ιερή εικόνα, και εγκαινιάστηκε το 1873, οπότε
και δημιουργήθηκε η ενορία της Υπαπαντής. Μέχρι
τότε στην περιοχή υπήρχαν οι ενορίες του Αγίου
Αθανασίου (ναός στη συμβολή των οδών Υπαπαντής
και Μητροπολίτου Μελετίου) και του Αγίου Γεωργίου
(ΝΑ του Κάστρου).
Ως τις αρχές του 20ού αιώνα η πρόσβαση στη
συνοικία της Υπαπαντής δεν ήταν εύκολη, γιατί μέχρι
το 1910 δεν είχε διανοιγεί η ομώνυμη οδός. Κάτι που
δεν είχε διαφύγει και της προσοχής του περιηγητή Henri
Belle, ο οποίος το 1870, περιγράφοντας την παλιά
συνοικία που υψωνόταν στο λόφο και τους πρόπο

δες του Κάστρου (θέση Ριζόκαστρο ή Ζυγουβιστιανά),
αναφέρει ότι οι δρομίσκοι που οδηγούσαν σ’ αυτήν ήταν
«δυσχερείς, λοξοί και ρυπαροί». Το 1908 αναφέρεται
στα Πρακτικά του δήμου ότι «επιβάλλεται η συντέλεσις
του ανοίγματος της προς τον Μητροπολιτικόν ναόν
της Υπαπαντής του Κυρίου δημοτικής οδού», γεγονός
που επιταχύνθηκε λόγω της ανάγκης διέλευσης των
γραμμών του τραμ.
Το 1926 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να
διατηρηθεί η πλατεία της Υπαπαντής, που είχε συνολική
έκταση 7.600 τ.μ.90. Έκτοτε έγιναν διάφορες απαλ
λοτριώσεις οικιών και οικοπέδων για τη διεύρυνση
της πλατείας91, όμως ο χώρος εξακολουθούσε να
παραμένει αδιαμόρφωτος. Το 1935 η ενοριακή επι
τροπεία του μητροπολιτικού ναού εξωράισε το χώρο
προς βορρά και ανήγειρε «περικαλλέστατον Μέγαρον
ακριβώς εφ’ ου σημείου υπήρχε βράχος»92. Γύρω στα
1938 φαίνεται ότι είχαν ωριμάσει πια οι συνθήκες
για τη διαρρύθμιση της πλατείας και τον καλλωπισμό
της. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Σημαία με το
ψευδώνυμο «καλάμιος» γράφει ότι επιβάλλεται, για να
είναι η καλλιτεχνική διαμόρφωση της πλατείας πλήρης,
να κατέλθει λίγο η επιφάνειά της, να κατασκευασθεί
περιφερειακή οδός, να ασφαλτοστρωθεί ολόκληρη
και να σχηματισθούν εντός της πλατείας ένα ή δύο
ανθοκήπια. Και καταλήγει: «Προς τιμήν της Πολιούχου
των Καλαμών επιβάλλεται κάθε θυσία»93. Τελικά όμως,
λόγω του πολέμου, η ανακατασκευή της πλατείας
αναβλήθηκε και πραγματοποιήθηκε γύρω στα 1960.

Κίνηση
Ο «έξω» του Κάστρου χώρος, ήδη από την
προεπαναστατική περίοδο, αλλά και τους πρώτους μετά
την απελευθέρωση χρόνους, υπήρξε σημείο αναφοράς
σημαντικών γεγονότων που στιγμάτισαν τη ζωή της
Καλαμάτας. Εδώ είχε λειτουργήσει προεπαναστατικά
το τζαμί και μετεπαναστατικά η πρώτη αλληλοδιδακτική
σχολή, καθώς και το πρώτο τυπογραφείο της απε
λευθερωμένης Ελλάδος. Εδώ, επίσης, βρίσκονταν ο
πρώτος μετά την απελευθέρωση μητροπολιτικός ναός
της πόλης, του Αγίου Γεωργίου (βορειοανατολικά του
ναού της Υπαπαντής), το πρώτο Ελληνικό σχολείο
και Γυμνάσιο, το νοσοκομείο, η ιστορική Μονή των
Καλογραιών, καθώς και πολλά σπίτια προυχοντικών
οικογενειών, όπως των Κορφιωτάκη, Σπ. Καραλιά, Π.
Ζάρκου, Π. Ρεμπού, Π. Σκορδούλη, Ηλ. Δορβατζή, Σπ.
Αντωνόπουλου, Αθ. Τζάνε κ.ά. Τα σπίτια των παλιών
αυτών οικογενειών, γνωστά και ως «πύργοι», ήταν
διώροφα αρχοντικά τα οποία, με το πέρασμα των
χρόνων και την επέκταση της πόλης όλο και νοτιότε
ρα, απαξιώθηκαν και μισθώθηκαν από υπηρεσίες
του Δημοσίου, όπου στεγάστηκαν σχολεία, φυλακές,
στρατώνες, καθώς και το νοσοκομείο-πτωχοκομείο
της πόλης.
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ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, 1864
Το 1864 ο κτηματίας Ν. Ψάλτης, ο δικηγόρος Π. Κατζίρης
και ο έμπορος Ν. Γουλόπουλος, ως «Επίτροποι επί της
οικοδομής του ιερού ναού η Υπαπαντή», ανέθεσαν στους
εργολάβους Δ. Σκορδιά, κτηματία, και Β. Σίτο, κτίστη, να
εξορύξουν 300 κυβ. μέτρα λίθους σκληρούς και κοφτούς,
να τους μεταφέρουν στην πλατεία της Υπαπαντής και να
την κτίσουν, «χωρίς ν’ αφήνουν κατά το κτίσιμον κενόν
διάστημα» (Συμφωνητικό, 37820/21-8-1864, Παν. Στραβοσκιάδη).
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, 1901
«Εκομίσθη ως εμάθομεν το ωρολόγιον της πόλεως, το
οποίον δαπάνη του εκκλησιαστικού ταμείου επρομηθεύθη
ο Δήμος διά του παραγγελιοδόχου κ. Κεκ. Η θέσις
του ωρολογίου είναι προ πολλού ωρισμένη υπό το
κωδωνοστάσιον του ναού της Υπαπαντής. Δόξα τω θεώ επί
τέλους που με γλισχροτάτην δαπάνην αποκτά η πόλις ό,τι
και αι κωμοπόλεις δύναταί τις ειπείν δεν στερούνται την
σήμερον» (Εφ. Φως, 16-7-1901).
Εικ. 52, 53. Ο ναός
της Υπαπαντής, με ένα
καμπαναριό, στις αρχές
της δεκαετίας του 1900.
Το δεύτερο καμπαναριό
κατασκευάστηκε το 1926.
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ΠΗΓΕΣ
ΤΖΑΜΙ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Στο χώρο του σημερινού γηροκομείου βρισκόταν το τζαμί
της Καλαμάτας. Στο ίδιο κτήριο στεγάστηκε το 1821, με την
έναρξη της επανάστασης, η Εθνική Τυπογραφία, το πρώτο
τυπογραφείο στην ελεύθερη Ελλάδα, που εκτύπωσε την
εφημερίδα Σάλπιγξ ελληνική94. Το 1830, επί Καποδίστρια,
ανοικοδομήθηκε και στεγάστηκε εδώ η Αλληλοδιδακτική
Σχολή. Τη δεκαετία του 1870 χρησιμοποιήθηκε ως
στρατώνας. Τη δεκαετία του 1890 ως πολιτοφυλακές και
ως σταύλος των κτηνών του Δημοσίου. Το 1905 το πήρε
ο δήμος από το Δημόσιο και, το 1934, το δώρισε στα
Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα.
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ΝΑ του Κάστρου, ήταν ο πρώτος
μητροπολιτικός ναός της πόλης μετά την απελευθέρωση. Η
ανέγερσή του τοποθετείται στα χρόνια της Β΄ Ενετοκρατίας
(1685-1715). Σημαντικές στιγμές της ιστορίας του είναι
η καταστροφή του από τον Ιμπραήμ, καθώς και ότι εδώ
εκκλησιάστηκαν ο Ι. Καποδίστριας και ο βασιλιάς Όθων,
όταν επισκέφτηκαν την Καλαμάτα.
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Εικ. 54. Ο ναός της Υπαπαντής του Σωτήρος και ο περιβάλλων χώρος του τη δεκαετία του 1960.

Εικ. 55. Ανατολική πλευρά πλατείας Υπαπαντής.

ΜΟΝΗ ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ
Η Ιερά Μονή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ιδρύθηκε
στο τέλος του 18ου αιώνα από τον ιερομόναχο και δάσκαλο
Γεράσιμο Παπαδόπουλο (1763-1844), μετά από πρόταση
των Μεθωναίων μοναχών Γρηγορίας και Μακαρίας, οι
οποίες είχαν έλθει στην Καλαμάτα από μονή της Νάξου. Ο
Γεράσιμος Παπαδόπουλος παρακολούθησε μαθήματα στη
Σχολή της Δημητσάνας, δίδαξε τα ελληνικά γράμματα και
οργάνωσε το γυναικείο μοναστήρι, αρχικά στην αυλή του
ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, του καθολικού της μονής. Ο
ναός αυτός κτίστηκε το 13ο αιώνα, καταστράφηκε από τους
Τούρκους, ανοικοδομήθηκε το 1796 και ανακαινίστηκε το
1826, καθώς και τα έτη 1952-1980. Η μονή περιέθαλπτε
άπορα και ορφανά κορίτσια που ενδύονταν το μοναχικό σχή
μα, μάθαιναν γράμματα και ειδικεύονταν στην κατεργασία
της ζωικής μετάξης και στη μεταξοϋφαντική τέχνη. Η φήμη
των μεταξωτών μαντηλιών ξεπέρασε από νωρίς τα στενά
όρια της πόλης της Καλαμάτας.
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ΦΥΛΑΚΕΣ
περιελάμβανε παρά δυο δωμάτια, που έφταναν στο πλάτος
Στη συνοικία της Υπαπαντής, κάτω από το φρούριο, στεγάστηκαν του κτηρίου, και στο οποίο εισερχόταν κανείς από μια πόρτα.
οι φυλακές, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, σε διάφορα Κάθε δωμάτιο είχε δυο καγκελόφραχτα παράθυρα που έβλεπαν
μισθωμένα σπίτια τα οποία τις περισσότερες
προς τον εξώστη. Τα κάγκελα γέμισαν σύντομα
φορές δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις υγιεινής
από πρόσωπα, που κοίταζαν από μέσα, κάθε
και ασφάλειας. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή η
ηλικίας και εκφράσεως, το καθένα από αυτά, ένα
πόλη δε διέθετε δημόσια κτήρια. Είναι αλήθεια
σημαντικό πορτραίτο, στο σιδερένιο πλαίσιό του.
ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες το 1871 για
Μερικοί γελούσαν, μερικοί ζητούσαν βοήθεια,
ανέγερση «δημοσίων φυλακών στην Ακρόπολη
άλλοι έδειχναν βλοσυροί. Οι κρατούμενοι ήταν
95
των Καλαμών» , που όμως δεν ευοδώθηκαν.
συνωστισμένοι στο έπακρον, όπως οι θάλαμοι
Εκτός από ανδρικές υπήρχαν και γυναικείες
ενός νοσοκομείου, τα κρεβάτια το ένα δίπλα στο
Τη δεκαετία του 1930 είχε
φυλακές. Κάθε φυλακή ήταν γνωστή με το
άλλο κάτω στο πάτωμα, πάνω τους είχαν ξαπλώσει
εκδοθεί ειδικό ένσημο για την
επώνυμο του ιδιοκτήτη του καταστήματος που ανέγερση δικαστικού μεγάρου μερικοί, άλλοι κάθονταν και άλλοι περπατούσαν
τη στέγαζε. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας και φυλακών στην Καλαμάτα. πάνω-κάτω. Δεν υπήρχε ταξινόμηση ανάλογα με
εντοπίστηκαν οι παρακάτω φυλακές:
την ηλικία, ποινή ή περίοδο φυλακίσεως. Δεν
Ανδρικές φυλακές
υπήρχε απασχόληση, ελάχιστη πειθαρχία, δεν
96
Φυλακή
Ζάρκου
:
Πολιτικών
κρατουμένων
υπήρχε χώρος για άσκηση, προσευχή ή για τη
Εικ. 56. Αποτύπωση
(υποδίκων)
και
ολιγοποίνων
(ελαφροποίνων)
λήψη γευμάτων. Ο δεσμοφύλακας έκανε χρέη,
της δυτικής πλευράς
καταδίκων
σε μεγάλο βαθμό, διευθυντού, ενώ ο φύλακας
του ναού του Αγίου
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Φυλακή Τζάνε : Ελαφροποίνων καταδίκων
βρισκόταν σε ένα σπίτι στην αντίθετη πλευρά του
Γεωργίου.
Φυλακή Ρεμπού98: Καταδίκων
δρόμου. Εκεί που άφησε η Τουρκική Κυβέρνηση
Φυλακή Αφών Μιχαλάκου99: Καταδίκων
τις φυλακές εκεί βρίσκονται ακόμη. Θα ήταν
100
Φυλακή Αλεξανδράκη : Ποινικές εξεταστικές
δίκαιο ωστόσο να προσθέσω ότι αυτή η φυλακή
φυλακές
της Καλαμάτας προορίζεται περισσότερο για την
Φυλακή Δορβαντζή101: Ελαφροποίνων υποδίκων
τιμωρία ελαφρών αδικημάτων, παρά, όπως ο
και καταδίκων
Μεντερσές των Αθηνών, για περισσότερο σοβαρά
Φυλακή Ζέρβα102: Καταδίκων.
εγκλήματα» (Εφ. Θάρρος, 18-9-1994, άρθρο Ν. Ζερβή).
Γυναικείες φυλακές
Το 1877 η Νομαρχία
Στη συνοικία της Υπαπαντής λειτούργησαν κα
ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ
Μεσσηνίας αναθέτει
Ενοικίαση οικίας Δορβαντζή
Από τη δεκαετία του 1870 και μέχρι το
τά καιρούς και γυναικείες φυλακές, επίσης σε για φυλακές το 1881
στις μοναχές Μελάνη
1890 περίπου οι στρατώνες βρίσκονταν σε
μισθωμένα
σπίτια,
όπως
για
παράδειγμα
σε
(Έγγραφο του Υπουργείου
Κουλουφεκίτσα
σπίτι
του
Περικλή
Ζήρα,
στα
σκαλιά
του
πρώ
μισθωμένα κτήρια της συνοικίας της Υπαπαντής,
Εσωτερικών, συνημμένο στη
και Χριστοφόρα
Μίσθωση,
9619/25-10-1881,
Π.
του Γυμνασίου, κοντά στην Υπαπαντή, το οποίο
συγκεκριμένα στο χώρο του σημερινού γηρο
Ελευθερίτσα, οι
οποίες προΐσταντο της
κατεδαφίστηκε, για να διαπλατυνθεί η πλατεία Χαριτόπουλου).
κομείου (παλιά Αλληλοδιδακτική Σχολή), όπως
Μονής Καλογραιών,
προκύπτει από μισθωτήρια συμβόλαια105 και από
Υπαπαντής103, ή σε σπίτι ιδιοκτησίας του Αλεξαν
να κατασκευάσουν
τον τοπικό Τύπο106. Περί τα τέλη του 1880 οι στρατώνες πρέπει να
δράκειου Νοσοκομείου-Πτωχοκομείου το 1915104.
μεταξωτά υφάσματα
μεταφέρθηκαν στη σημερινή πλατεία των Ταξιαρχών, στο κτήριο
αρίστης ποιότητας
του μετέπειτα Γυμνασίου θηλέων (σημερινού 21ου Δημοτικού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
και καλλιτεχνίας,
σχολείου) μέχρι το 1909, οπότε το Δημόσιο κατασκεύασε τους
από
τον
περιηγητή
Thomas
Wyse,
1858
προκειμένου να εκτεθούν
«Αντίκριζα ένα δίπατο, σε άθλια κατάσταση σπίτι, στο δεύ στρατώνες του 9ου Πεζικού Συντάγματος στην πλατεία των
στην Εκθεση των
τερο όροφο του οποίου ανέβαινε κανείς από μια πολύ Ασκήσεων (σημερινά κτήρια Πανεπιστημίου).
Παρισίων (Συμφωνητικό,
ετοιμόρροπη σκάλα που οδηγούσε σε έναν εξωτερικό εξώστη,
71576/29-8-1877, Παν.
Στραβοσκιάδη).
στο συνηθισμένο τουρκικό ρυθμό. Ολόκληρη η οικοδομή δεν

Η πρώτη εφημερίδα
Σάλπιγξ ελληνική.

77

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - Κάστρο

78

ΠΗΓΕΣ

ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
«Αυτό το κάστρο είνε χτισμένο απάνου σ’ ένα
χαμοβούνι ούλο χώμα που βρίσκεται μέσα στον
κάμπο. Από κει που βασιλεύει ο ήλιος το περιτρέχει
ένας ποταμός, Νέδος λεγόμενος. Κατά την ανατολή
έχει κάτι άλλα χαμοβούνια ολότελα κολλητά στο
κάστρο, πούναι χωρισμένα από δαύτο μόνο με
μια ρεματιά. Για τούτο από κείνο το μέρος είχε και
πειότερο φόβο να παρτή, όχι τόσο στα χρόνια που
πολεμούσανε με σαγίτες, όσο υστερώτερα πούχανε
τα κανόνια. Η θάλασσα βρίσκεται πες σ’ ένα μίλι
απ’ το φρούριο, και σκεδιάζει τον απλόχωρο κι
αμμουδερό κόρφο της Καλαμάτας. Ο κάμπος
είνε γιομάτος πρασινάδα, ούλο περβόλια με λογής
λογής δέντρα, μουριές, συκιές, λεμονιές, πορτοκαλιές,
που προκόβουνε σ’ αυτό το μέρος επειδής τ’ αγέρι είνε
ζεστό. Εχει κ’ ελαιώνες ολοτρόγυρα. Μ’ έναν λόγο ούλος
ο τόπος είνε φουντωμένος σαν παράδεισος ίσαμε την
κορφή του κάστρου, πούναι και τούτο πνιμένο μέσα στα
δέντρα, όπως το βλέπει κανένας στη ζουγραφιά πώχω
σκεδιασμένη. Η σημερινή πολιτεία είνε χτισμένη στο
διάστημα πούναι ανάμεσα κάστρο και θάλασσα. Η παλιά
Καλαμάτα βρισκότανε μέσα στο κάστρο, μα τότες τα τειχιά
ζώνανε ολάκερο το βουνί απ’ τα ριζά του, ενώ τούτο το
καστέλι που στέκεται στην κορφήν ως τα σήμερα είτανε η
απάνω ζώνη του μοναχά. Ο τόπος που σκεπάζουνε σήμερα
τα σπήτια της Καλαμάτας κείνα τα χρόνια είτανε εληώνας,
όπως δείχνει το σκέδιο του περιηγητή Κορονέλη.
Η Καλαμάτα πάρτηκε απ’ τους Φράγκους στα 1206.
Πρώτος πρίγκηπάς της στάθηκε ο Γοδοφρέδος Α΄, πώχτισε
και το κάστρο. Τούτος πέθανε στα 1213 καν στα 1216,
κι άφησε δυο γυιούς, το Γουλιάμο τον Α΄ της Καλαμάτας
και το Γοδοφρέδο τον Β΄. Του Γοδοφρέδου του Β΄ γυιός
είτανε ο Γουλιάμος ο Β΄, ο λεγόμενος Καλαμάτης, ο μέγας
και πολύς πρίγκηπας της Αχαΐας, πώχτισε το Μυστρά και
πήρε τη Μονοβασά. Υστερνά πήρανε την Καλαμάτα πάλε
πίσω οι Γραικοί και την κρατήσανε ίσαμε τα 1460 που την
κυργέψανε οι Τούρκοι. Στα 1659 οι Βενετσάνοι για να
φέρουνε περισπασμό στους Τούρκους, που μαζύ τους είτανε
τσακωμένοι στο φοβερό πόλεμο της Κρήτης, σηκώσανε στο
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Σκίτσο Φ. Κόντογλου.

φτερό τους Μανιάτες. Ο φημισμένος Μοροζίνης πήγε στη
Σίφνο και πήρε μεσ’ τα καράβια του τον πατριάρχη Ιωαννίκιο
που τον είχανε εξορία οι Τούρκοι, και πήγε κι άραξε στις
Κιτριές, τα μέρη της Μάνης. Οι Ρωμηοί σαν μάθανε πως
ήρτε ο πατριάρχης κατεβήκανε όλος ο κόσμος με τους
δεσποτάδες και με τους προεστούς και τον υποδεχτήκανε
κλαίγοντας και κάνοντας όρκο να πεθάνουνε για τη λευτεριά.
Τότες ο Μοροζίνης ξεμπαρκάρισε κάμποσο στρατό
ποδοράτους και καβαλλαρέους. Σαν κάνανε συμβούλιον
με τους ντόπιους, ο Μοροζίνης είπε πως έχει την ιδέα
να βαραίσουνε ευτύς την Κορώνη και τη Μοθώνη. Μα οι
Μανιάτες τον παρακαλέσανε να πολεμήσουνε πρώτα την
Καλαμάτα, και κείνος το παραδέχτηκε. Πεζούρα δεκαπέντε
χιλιάδες, οι περσότεροι Μανιάτες, τράβηξε από στεριά,
και τα καράβια μπήκανε στο λιμάνι και βαρούσανε με τα
κανόνια την πολιτεία. Ο πόλεμος πήρε κ’ έδωσε σύντομα,
γιατί ο διοικητής της καβαλλαρίας Γιώργης Κορνάρος
γιουργάρισε σαν Άη-Γιώργης καταπάνω στους Τούρκους,
πούχανε βγη για να διαφεντέψουνε την Καλαμάτα, και
τους σκόρπισε, σφάζοντάς τους σα γίδια. Όσοι γλυτώσανε
πέσανε μέσα στην πολιτεία αλαφιασμένοι, και τέτοια
τρομάρα έπιασε τον κόσμο που τα σπήτια αδειάσανε ως να
προφτάξη να μπη μέσα ο χριστιανικός στρατός. Κι αφού
αρπάξανε ό,τι βρήκανε και κάψανε τα σπήτια οι Βενετσιάνοι,
τραβηχτήκανε πάλε πίσω και μισέψανε, γιατί ο πόλεμος
της Κρήτης στένεψε το Μοροζίνη να παρατήση στη μέση
την εκστρατεία του Μοριά, δίνοντας λόγο στους Μανιάτες
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πως θα την ξαναπιάνανε σε βολικώτερη περίσταση.
Κι αλήθεια, στα 1684 που σηκώθηκε καινούργιος
πόλεμος ανάμεσα Τούρκων και Βενετσάνων, αφού
πήρε την Κορώνη, ξεμπαρκάρισε στην Καλαμάτα
οχτώ χιλιάδες Βενετσάνους και χίλιους πεντακόσιους
Μανιάτες. Η τούρκικη καβαλλαρία έπιασε τον κάμπο,
κ’ η πεζούρα τα χωματοβούνια πούναι στο μέσα
μέρος. Μα οι Βενετσάνοι κάνανε γιουρούσι και τα
πιάσανε κείνοι. Τότε ο καπετάν πασάς πρόσταξε το
ιππικό να πέση απάνου στον οχτρό, μα οι Βενετσάνοι
πολεμήσανε μ’ αντρεία, βοηθημένοι κι απ’ τα
κανόνια των καραβιών, και στρίψανε πίσω τους
καβαλλαραίους, και τους βάνανε μπρος, και μαζί
μ’ αυτουνούς σάστισε ούλο το τούρκικο στράτευμα
και στριμώχτηκε με μεγάλη ταραχή μέσα στην πολιτεία.
Ωστόσο προφτάξανε πριν μπούνε μέσα οι χριστιανοί, και
κάψανε τους ζεχερέδες του κάστρου μαζύ με τα σπήτια
και βουλώσανε τα κανόνια. Ετσι πάρτηκε η Καλαμάτα απ’
τους Βενετσάνους. Το κάστρο το γκρεμνίσανε. Στα 1716
την πήρανε ξανά πίσω οι Τούρκοι, κ’ έμεινε τούρκικη
ως τα εικοσιένα που την πιάσανε οι Μαυρομιχαλαίοι, ο
Κολοκοτρώνης κι ο Φωτομάρας. Ωστόσο, υστερώτερα,
σαν ξαμπαρκάρησε ο Ιμπραΐμης στο Μοριά, την έκανε γης
μαδιάμ.
Αυτό το κάστρο, έτσι πούνε μες’ τον κάμπο, δεν έχει
περήφανη θεωρία, όπως άλλα κάστρα, ώστε να γράψω
τίποτα από κείνες τις όμορφες φαντασίες που μ’ έρχουνται
στο μυαλό αγναντεύοντας τη Μονοβασά ή το Παλαμίδι»
(Εφ. Η Κυριακή του Ελεύθερου Βήματος, Αθήναι, 20-3-1927, σελ. 7).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ - Κάστρο
Εικ. 57. Άποψη του
Κάστρου, από την
ανατολική πλευρά,
γύρω στα 1900.
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Εικ. 58. Είσοδος του Κάστρου.

Αγοραπωλησία πρώην
εθνικής γης, το 1838,
στη θέση Ριζόκαστρο,
με βόρειο σύνορο την
πόρτα του Κάστρου
(Πωλητήριο, 981/1-121838, Π. Λογοθέτη).
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Εικ. 59, 60. Άποψη του Κάστρου πριν και μετά την κατασκευή
του δημοτικού περιπτέρου (γύρω στα 1950).

Εικ. 61. Θέα από την κορυφή του Κάστρου
Το κάστρο της Καλαμάτας —τυπικό δείγμα των κάστρων των
Φράγκων, στρατηγικός τόπος διεκδίκησης από Βυζαντινούς,
Φράγκους, Ενετούς και Οθωμανούς— στέκεται περήφανα μέχρι
τις μέρες μας στην κορυφή του λόφου, πάνω από το ναό της
Υπαπαντής. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα υπέστη διάφορες
παρεμβάσεις, όπως μαρτυρούν τα Πρακτικά του δήμου. Στη
δεκαετία του 1920, η εκμετάλλευση του φρουρίου περιήλθε
στο Δήμο Καλαμάτας, γι’ αυτό παρατηρούμε ότι το 1924
κατασκευάστηκε δημοτικό περίπτερο, το οποίο εκμίσθωνε ο
δήμος σε ιδιώτες ως κέντρο αναψυχής. Το νέο περίπτερο (της
φωτογραφίας), μαζί με το θέατρο, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία
του 1950. Το 1930 αποφασίστηκε
η ανέγερση του ναού του Ευαγγελισμού
(Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 15-1-1930).
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Εικ. 62. Το Α΄ Δημοτικό σχολείο τη δεκαετία του 1980.

Κατάλογος μαθητών του Αλληλοδιδακτικού Σχολείου
Καλαμάτας, 24-12-1829 (Συλλογή Μ. Φερέτου).

Το 1861 ο
δημαρχεύων
πάρεδρος Καλαμών
Θεόδωρος Χ.
Καρτερούλης
αναθέτει σε
Καλαματιανούς
και Λαγκαδιανούς
κτίστες την
κατασκευή
των κτηρίων
του Γυμνασίου
(Συμφωνητικό,
27905/12-3-1861,
Παν. Στραβοσκιάδη).

Εικ. 63. Δημοτικό σχολείο θηλέων στο Κορφιωτάκειο, την περίοδο
του μεσοπολέμου).

ΣΧΟΛΕΙΑ
• Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Καλαμάτας: Η παλιά
Αλληλοδιδακτική Σχολή: Αμέσως μετά την απελευθέρωση,
γύρω στο 1830, ανοικοδομήθηκε η Αλληλοδιδακτική
Σχολή στο δημόσιο τόπο του παλιού τζαμιού, στο χώρο
του σημερινού Αλεξανδράκειου Γηροκομείου. Ηταν το
παλαιό Σχολείο του Αδαμαντίου, γνωστό από το όνομα του
δημοδιδάσκαλου Αδαμάντιου Ιωαννίδη107. Μετά το 1870 το
σχολείο στεγάστηκε σε άλλο κτήριο (για πολλά χρόνια, στη
γωνία των οδών Φάριος και Αλαγονίας). Μετά το 1929
μετεξελίχθηκε σε Δ΄ Μεικτό Δημοτικό σχολείο.
• Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Καλαμάτας: Το σχολείο αυτό,
το οποίο μετά το 1929 μετεξελίχθηκε σε Α΄ Μεικτό Δημοτικό
σχολείο Καλαμάτας, στεγαζόταν από τα τέλη του 19ου
αιώνα στο λεγόμενο Κορφιωτάκειο κτήριο, ιδιοκτησίας του
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Νικόλαου Ιω. Κορφιωτάκη, στη νότια πλευρά της σημερινής
πλατείας Υπαπαντής. Το συγκεκριμένο κτήριο είχε μισθωθεί
(1816-1821) από τους προκρίτους της Καλαμάτας αντί 600
γροσίων ετησίως, ως κατοικία-διοικητήριο του βοεβόδα
του καζά της Καλαμάτας Σουλεϊμάν Αρναούτογλου. Ηταν
ο τελευταίος αγάς της Καλαμάτας, ο οποίος παρέδωσε την
πόλη στους οπλαρχηγούς του Αγώνα στις 23 Μαρτίου 1821
και έφυγε για την Τρίπολη. Μετά τον πόλεμο, συγκεκριμένα
το 1949, το κτήριο δωρήθηκε από τους κληρονόμους του
Κορφιωτάκη στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Γκρεμίστηκε
το 1994. Σήμερα βρίσκεται υπό κατασκευή, για να στεγάσει
το Εκκλησιαστικό Μουσείο της πόλης.
• Ελληνικό Σχολείο Αρρένων Καλαμάτας: Το σχολείο
ιδρύθηκε το 1835, με το Β.Δ. της 25ης Μαρτίου/6ης
Απριλίου. Αρχικά στεγάστηκε «εις το οικοδόμημα της δια
λυθείσης γυναικείας μονής του Αγίου Κωνσταντίνου» (Μονής
Καλογραιών). Περί το 1860 ήταν σε μισθωμένο κτήριο
της Άνω πλατείας, δηλαδή εκεί που σήμερα βρίσκονται τα
Παπλωματάδικα, ανατολικά των Αγίων Αποστόλων. Από το
1862 και ύστερα συστεγάστηκε με το Γυμνάσιο, εκεί που
στις μέρες μας είναι το Δημοτικό Ωδείο, βόρεια του ναού
της Υπαπαντής. Το σχολείο λειτούργησε αδιάλειπτα μέχρι
το 1895, οπότε καταργήθηκε προσωρινά. Επαναλειτούργησε
το 1901.
• Γυμνάσιο Αρρένων: Το 1861 ιδρύθηκε στην Καλαμάτα,
με το Β.Δ. της 23ης Σεπτεμβρίου, το πρώτο Γυμνάσιο της
πόλης και του νομού. Την πρώτη χρονιά λειτούργησε στο
αρχοντικό του Μπενάκη. Όμως, μετά το 1862 στεγάστηκε
σε οικόπεδο του δήμου, βόρεια του ναού της Υπαπαντής,
πάνω στο μισοτελειωμένο κτήριο του νοσοκομείου (ση
μερινό Δημοτικό Ωδείο). Η λειτουργία του σηματοδότησε
την έναρξη της πνευματικής ανάπτυξης της πόλης, με την
εξωσχολική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι καθηγητές
του (διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.), καθώς και με
το σχηματισμό αξιόλογης βιβλιοθήκης. Εξελίχθηκε σε ένα
από τα πλέον πολυδύναμα και εύρυθμα, σε σχέση με άλλα
Γυμνάσια, εντός και εκτός του νομού.
• Αρσάκειο: Στην Καλαμάτα λειτούργησε επί δέκα σχεδόν
χρόνια (1915-1924) το Αρσάκειο Αστικό σχολείο θηλέων
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο στεγάστηκε στο
κτήριο του Γυμνασίου. Εδώ φοίτησαν νεαρά κορίτσια της
«αστικής» κυρίως κοινωνίας της πόλης και του νομού.
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ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1856
Το 1856 τα μέλη της Επιτροπής για την Ανέγερση
Νοσοκομείου Λυμπέριος Μπενάκης, κτηματίας, και Θεό
δωρος Μαρκόπουλος, έμπορος, έκαναν συμφωνία με
έναν Κορωναίο κτίστη «ίνα κτίση Κατάστημα Νοσοκο
μείου, εις θέσιν “Χριστάκη”, υπό το φρούριο». Δυστυχώς,
το εγχείρημα δεν προχώρησε. Το μισοτελειωμένο κτήριο
ολοκληρώθηκε αργότερα και χρησιμοποιήθηκε για άλλη
χρήση, για τη στέγαση του πρώτου Γυμνασίου της πόλης.
(Συμφωνητικό, 11202/13-2-1856, Παν. Στραβοσκιάδη).

Εικ. 64. Ανατολική πλευρά γηροκομείου.
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Εγγραφο της 18ης Μαρτίου του 1853, του
Υπουργείου Εσωτερικών προς το νομάρχη
Μεσσηνίας, με το οποίο ανακοινώνεται η διαταγή
μετάθεσης του «εν Πάτραις Θεραπευτηρίου του
Σπυροκώλου εις Καλάμας»
(Μίσθωση, 4712/7-4-1853, Παν. Στραβοσκιάδη) .

Εικ. 65. Εθελόντριες του ΕΕΣ στο Αλεξανδράκειο (1941).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΠΥΡΟΚΩΛΙΚΩΝ, 1853
Το «Θεραπευτήριο των σπυροκωλικών» ιδρύθηκε με Β.Δ.
της 29ης Ιουλίου 1853 και απέβλεπε στην καταπολέμηση
της νόσου του σπυροκώλου, η οποία ήταν μια μορφή εκφυ
λισμένης σύφιλης που «επιπόλαζεν εις την Μεσσηνίαν» από
την εποχή των Αράβων και του Μαιζώνος. Ηταν η πρώτη
οργανωμένη, έστω και υποτυπωδώς, προσπάθεια ιατρικής
περίθαλψης στην Καλαμάτα. Το νοσοκομείο του «σπυ
ροκώλου» στεγάστηκε στο κτήριο του Σπύρου Καραλιά, στη
θέση του σημερινού γηροκομείου, και λειτούργησε μέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του 1870, υπό την εποπτεία για το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του νομίατρου Δ. Αλβανάκη.
(Συλλογή Μ. Φερέτου).
εφ. Σημαία, 15-2-1931

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Το 1877 λειτούργησε στην Καλαμάτα το Αλεξανδράκειο
Νοσοκομείο-Πτωχοκομείο, προκειμένου να καλύψει, σύμ
φωνα με την επιθυμία του ευεργέτη Σπυρίδωνα Αλεξανδράκη,
τις ανάγκες των απόρων και ασθενών. Το ευαγές αυτό
ίδρυμα στεγάστηκε αρχικά σε ένα ερειπωμένο κτήριο στη
συνοικία Φυτειά, κοντά στην πλατεία Μαυρομιχάλη. Το
1883 μεταφέρθηκε στη θέση του σημερινού Γηροκομείου.
Στεγάστηκε στο ανακαινισμένο κτήριο, πρώην ιδιοκτησία
του Σπύρου Καραλιά, το οποίο είχε αγοράσει ο δήμος το
1881 και στη συνέχεια παραχώρησε στο Αλεξανδράκειο
Νοσοκομείο-Πτωχοκομείο. Το 1939 το Αλεξανδράκειο
Νοσοκομείο-Πτωχοκομείο περιορίστηκε σε ΓηροκομείοΠτωχοκομείο.
ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝ
1940 έως σήμερα
Το 1940, με διαταγή της κυβέρνησης Ιωάννη Μεταξά,
λειτούργησε το «Γενικόν Κρατικόν Νοσοκομείον
Καλαμών». Αρχικά στεγάστηκε στην ίδια θέση όπου
μέχρι τότε λειτουργούσε το Αλεξανδράκειο Νοσοκομείο,
μετά την επίταξή του από τον τότε νομάρχη Μεσσηνίας
Άγγελο Παπαδήμα. Μετά το 1950 το Κρατικό Νοσοκομείο
μεταφέρθηκε στο νεόδμητο κτήριό του επί της οδού
Αθηνών, όπου και στεγάστηκε μέχρι το 2000.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Το 1860 —έτος
θεμελίωσης του ναού
της Υπαπαντής του
Σωτήρος— η οικογένεια
Αλεξάκη πούλησε στο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Καλαμών οικόπεδο
που βρισκόταν στη
θέση Υπαπαντή, είχε
έκταση 162 πήχεις
τεκτονικούς, συνόρευε
ανατολικομεσημβρινά
με δημόσιο δρόμο,
αρκτικοδυτικά με τόπο
του ιερού ναού της
Υπαπαντής, και είχε
εκτιμηθεί σε 9 δρχ. ο
πήχυς, σύνολο 1458 δρχ.
(Πωλητήριο, 24996/16-51860, Παν. Στραβοσκιάδη).
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νότια της Ιεράς Μητρόπολης
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Ονομασία
- Πλατεία Φραγκόλιμνας
- Πλατεία Κουμουνδούρου
- Πλατεία Μητροπολίτη Μελετίου (Δασκαλάκη).
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Διαμόρφωση
Η πλατεία Φραγκόλιμνας —νότια της σημερινής Ιεράς
Μητρόπολης Μεσσηνίας— σχηματίστηκε το 1859.
Αρχικά στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε λίμνη, η οποία,
κατά την επικρατέστερη άποψη, δημιουργήθηκε από την
απόληψη χωμάτων από τους Φράγκους για το κτίσιμο
του Κάστρου. Εκτοτε, για αιώνες, ο χώρος μεταβλή
θηκε σε βόθρο «εν ω ερρίπτοντο άπασαι αι ακαθαρσίαι
της πόλεως και τα θνησιμαία, και έβλαπτον ουσιωδώς
την υγείαν της πόλεως, ένεκα των αναθυμιάσεων»108.
Το 1857 ο τότε φρούραρχος της πόλης Αλέξανδρος
Κουμουνδουράκης, χρησιμοποιώντας ως εργατική δύ
ναμη τους άνδρες της Φρουράς και τους κατάδικους
των Φυλακών Καλαμάτας109, «παρέχωσε, ισοπέδωσε,
περιέφραξε διά τοίχου, εφυτούργησε με δένδρα αει
θαλή και απεκατέστησε μίαν ωραίαν πλατείαν, [την
οποίαν] εστόλισε και με μουσικήν και με καφενείον»,
επιτυγχάνοντας επιτέλους την εξυγίανση της περιοχής.
Το 1926 η συνολική έκταση της πλατείας έφθανε τα
4.960 τ.μ.110. Το 1927 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
να παραχωρήσει δωρεάν την πλατεία στο Δημόσιο για
την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου111, απόφαση για
την οποία υπήρξαν αντιδράσεις και δεν υλοποιήθηκε

ποτέ. Παρέμεινε ευτυχώς πλατεία διαμορφούμενη και
καλλωπιζόμενη συνεχώς. Η τελευταία παρέμβαση έγινε
στις αρχές του 2000.

εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους. Γύρω στα 1910
επί της σημερινής οδού Κουμουνδουράκη στεγάστηκαν
τα δικαστήρια. Την περίοδο του μεσοπολέμου, στην
ανατολική της πλευρά, άρχισε να κτίζεται το παλιό κα
Κίνηση
πνεργοστάσιο Καρέλια, ενώ ένα τετράγωνο πιο πάνω
Η πλατεία Φραγκόλιμνας αμέσως μετά τις παρεμβάσεις, απ’ αυτό λειτουργούσε το καπνοκοπτήριο της πόλης. Το
γύρω στα 1860, πήρε ζωή και εξελίχθηκε σε πλατεία 1924 στον ακάλυπτο χώρο της πλατείας τοποθετήθηκαν
περιπάτου. Σε μικρή απόσταση απ’ αυτήν, στη βορει παραπήγματα για να στεγαστούν προσωρινά πρόσφυγες
οανατολική της πλευρά, υπήρχε το κοιμητήριο της πόλης, της Μικράς Ασίας113.
ενώ δυτικά βρισκόταν η παλιότερη πλατεία της Καλαμάτας,
η Άνω πλατεία της αγοράς, με την οποία επικοινωνούσε
μέσω της σημερινής οδού Κουμουνδουράκη (πρώην
Παλαιολόγου).
Τα αρχοντόσπιτα που στο μεταξύ ανεγέρθηκαν στέ
γασαν τις οικογένειες Λεονταρίτη, Πικουλάκη, Μπενιάδη,
Παπαδόπουλου κ.ά., καθώς και διάφορες υπηρεσίες και
φορείς, όπως για παράδειγμα την Εθνική Τράπεζα και τα
γραφεία της Επισκοπής112. Ανάμεσά τους δέσποζαν και
οι δυο μικροί ναοί του Αγίου Νικολάου: ένας βυζαντινός,
ο επωνομαζόμενος Άγιος Νικόλαος παλαιός, και ένας
ιδιόκτητος, της οικογένειας Εφεσίου (μέσα 19ου αι.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ έγιναν το 1896 οι
δοκιμαστικοί αγώνες για την επιλογή και συμμετοχή
Μεσσήνιων αθλητών στους πρώτους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Το 1901 προστέθηκε, στη νότια πλευρά της πλατείας,
το βρεφοκομείο, όπου για πολλά χρόνια βρήκαν
περίθαλψη και διατροφή εκατοντάδες βρέφη, ορφανά ή
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Εικ. 66. Άποψη πλατείας Φραγκόλιμνας τη δεκαετία του 1930.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ - Ναοί - Κοιμητήριο

Εικ. 67. «Διπλός» ναός Αγίου Νικολάου και Αγίου Αθανασίου.
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Εικ. 68. Τάφος
του Βαβαρού
γιατρού Νικόλαου
Βράχμαν,
ο οποίος
εγκαταστάθηκε
στην Καλαμάτα
το 1843, όπου
και έζησε την
υπόλοιπη ζωή του.

Εικ. 69, 70. Ταφικά μνημεία
Ι. Φ. Κωστόπουλου
και Νικ. Πανταζόπουλου.

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

«ΔΙΠΛΟΣ» ΝΑΟΣ
Πρόκειται για τον Άγιο Νικόλαο τον παλαιό και τον Άγιο
Αθανάσιο Τζάνε. Ο επωνομαζόμενος «διπλός» ναός υψώ
νεται νοτιοδυτικά του σημερινού Μητροπολιτικού Μεγάρου,
επί της οδού Μητροπολίτου Μελετίου. Ο Άγιος Νικόλαος
είναι ναός βυζαντινός, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος χτίστηκε
γύρω στα 1916, νότια του Αγίου Νικολάου. Μέχρι τότε
ο Άγιος Αθανάσιος βρισκόταν στη συμβολή των οδών
Μητροπολίτου Μελετίου και Υπαπαντής, αλλά στη δεκαετία
του 1910 κατεδαφίστηκε, για να περάσει το τραμ και να
διανοιγεί η οδός Υπαπαντής. Ας σημειωθεί ότι ο Άγιος
Νικόλαος ο παλαιός λειτούργησε για κάποιο διάστημα και
ως μητροπολιτικός ναός (αμέσως μετά την απελευθέρωση
ήταν ο Άγιος Γεώργιος, νοτιοανατολικά του Κάστρου, και
αργότερα, πιθανότατα μέχρι το 1873, ο Άγιος Νικόλαος ο
παλαιός)114.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
(Ναός Αγίου Χαράλαμπου, ταφικά μνημεία)
Το κοιμητήριο της Καλαμάτας, βορειοανατολικά της πλα
τείας Φραγκόλιμνας, αποτελεί έναν ιστορικό τόπο της
πόλης. Πρώτον, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται το
βυζαντινό μνημείο του ναού του Αγίου Χαραλάμπους και,
δεύτερον, γιατί εδώ εντοπίζονται πολλά αξιόλογα ταφικά
μνημεία. Συγκεκριμένα: 1) Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους
ήταν κοιμητηριακός από το 12ο αιώνα που οικοδομήθηκε,
αλλά και μητρόπολη στα χρόνια των Ενετών (17ος-18ος αι.).
Σήμερα, το μόνο που σώζεται από τον παλιό βυζαντινό ναό
(σταυροειδή τρουλαίο) είναι το ανατολικό τμήμα του. Αυτό
αποτελεί το ιερό βήμα του νέου μεγάλου προσκτίσματος, της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που προστέθηκε στα δυτικά του
περί τα τέλη του 19ου αιώνα. 2) Μετά την απελευθέρωση του
νεοελληνικού κράτους και την οργάνωση των νεκροταφείων
με το διάταγμα του 1834, κατασκευάστηκαν πλησίον του ναού
επιβλητικά ταφικά μνημεία, κυρίως την περίοδο 1870-1920,
όπως ο οίκος των Εφεσίων (†1864), το μαυσωλείο του Ι.
Φ. Κωστόπουλου, οι τάφοι των Γ. Αθ. Κυριακού, Αγγελικής
(†1854) και Δημητρίου Αλβανάκη, Βενετσάνου Καπετανάκη
(†1876), Τζανέτου Ποταρόπουλου (†1878), Γ. Καλλικούνη
(†1881), Νικόλαου Βράχμαν (†1884), Νικόλαου (†1886)
και Ρεγγίνας Πανταζοπούλου, Σοφίας Δουκάκη (†1889),
Ιω. Καπετανάκη (†1889), Αρ. Πανταζόπουλου (†1893), Μιχ.
Μπενάκη (†1897), Ιωσήφ Κεκ (†1920) και άλλων.

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ
Ο ναός του Αγίου Νικολάου Εφεσίου βρίσκεται ανατολικά
του σημερινού Μητροπολιτικού Μεγάρου, στη συμβολή
των οδών Μητροπολίτου Μελετίου και Φάριος. Παλιά ήταν
ιδιοκτησία της προυχοντικής καλαματιανής οικογένειας
των Εφεσίων, οι οποίοι είχαν περιουσία στη Φραγκόλιμνα
ήδη από το 1725, εξ ου και το τοπωνύμιο Αφεσιάνικα.
Τοποθετείται χρονολογικά στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
και έλαβε το όνομα του πρώτου Εφεσίου στην Καλαμάτα,
του Νικολέτου Εφεσίου, ο οποίος παντρεύτηκε αργότερα
την αδελφή του πρωτεργάτη των Ορλωφικών Παναγιώτη
Μπενάκη (Ηλίας Μπιτσάνης, Εκκλησιαστικά μνημεία ιστορίας και
πολιτισμού στην Καλαμάτα, Καλαμάτα 2006).

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ - Εκδηλώσεις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, 1896
Στην πλατεία Φραγκόλιμνας τελέστηκαν, παραμονές των πρώ
των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, δοκιμαστικοί αγώνες
για την επιλογή και συμμετοχή Μεσσήνιων αθλητών στο μέ
γα αυτό αθλητικό γεγονός, όπως πληροφορούμαστε από τον
Τύπο της εποχής: «Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν
οι πρώτοι δοκιμαστικοί αγώνες του Γυμναστικού της πόλεώς
μας Συλλόγου εν τη πλατεία Φραγκολίμνης εν πυκνή συρροή
πλήθους και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής. Οι αγώνες
περιορίσθησαν εις την σφαιροβολίαν και το τριπλούν άλμα.
Εις αμφότερα νικητής ανεδείχθη ο κ. Γ. Χ. Καρδαράς, εις
δε το τριπλούν άλμα και οι κ.κ. Π. Παλουκάκος, Σ. Γερα
κάρης και Γ. Χρυσομάλης. Σήμερον επαναλαμβάνονται αι
δοκιμαί την 2αν μ.μ. εν τω αυτώ τόπω και διά τα λοιπά
διαγωνίσματα, μεθ’ ο θέλουσιν εκλεχθή μεταξύ των νικητών
οι αποσταλητόμενοι εις τους Πανελληνίους δοκιμαστικούς
αγώνας καθ’ ους θα κριθώσι ποίοι θα συμμετάσχωσι των
Ολυμπιακών». Τα λοιπά αγωνίσματα ήταν: «Α΄ Άρσις Βαρών:
1) Άρσις αλτήρος διά της μιας χειρός από 20 οκάδας και
άνω, 2) Άρσις αμφισφαίρου δι’ αμφοτέρων των χειρών
από 50 οκάδας και άνω. Β΄ Αγώνισμα Σφαιροβολίας
διά σφαίρας 7 χιλιογράμμων. Γ΄ Αγώνισμα Άλματος:
1) Άλμα απλούν και τριπλούν, 2) Άλμα εις ύψος υπέρ ζυγόν.
Δ΄ Αγώνισμα Δρόμου: Δρόμος από Αλμυρού εις Πλατείαν
Φραγγολίμνης» (Εφ. Φαραί, 25-2-1896. Εφ. Ευνομία, 25-2-1896).

Αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Αφετηρία και τέρμα η πλατεία
Φραγκόλιμνας (εφ. Ευνομία, 24-2-1899).

εφ. Φως, 21-2-1902

Εικ. 71. Αναμνηστική πλάκα για τους
δοκιμαστικούς αγώνες του 1896.
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ΠΗΓΕΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Το κτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας κληροδοτήθηκε
το 1933 από τον Μητροπολίτη Μελέτιο Σακελλαρόπουλο

Εικ. 72. Άποψη πλατείας
Φραγκόλιμνας
τη δεκαετία του 1970.

(Εφ. Πελοπόννησος, 10-6-1866. Εκχωρητήριο, 58514/13-5-1872, Παν.
Στρβοσκιάδη).

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εθνική ήταν η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στην Καλαμάτα,
το 1857. Στεγάστηκε σε κτήρια βόρεια της πλατείας Φρα
γκόλιμνας. Αρχικά, στην οικία Λεονταρίτου (1866), και
αργότερα, από το 1872 έως τη δεκαετία του 1930, στην
οικία του γιατρού Ανδρεάδη, στη νοτιοανατολική γωνία του
σημερινού Μητροπολιτικού Μεγάρου. Από εδώ η τράπεζα
μεταφέρθηκε επί της οδού Αριστομένους, στο σημερινό
δημαρχιακό κατάστημα, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1955
(Ορ. Χρυσοσπάθης, Ιστορία της παλαιάς Καλαμάτας. Εκχωρητήριο,
58514/13-5-1872, Παν. Στραβοσκιάδη).
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Ενοικίαση οικίας Δημ.Τζάνε
για Στρατολογικό Γραφείο,
το 1883. Η οικία συνόρευε
μεσημβρινά με την πλατεία
Φραγκόλιμνας, ανατολικά
με την Εθνική Τράπεζα,
δυτικά με την οικία του
Αναστάσιου Λεονταρίτη
και αρκτικά με τον κήπο
του Βασίλειου Κορφιωτάκη
(Μίσθωση, 11834/7-51883, Παν. Χαριτόπουλου. Η
πληροφορία αντλείται από
τη συνημμένη αναφορά του
Υπουργού των Στρατιωτικών
Χαρίλαου Τρικούπη προς
το Στρατολογικό Γραφείο
Μεσσηνίας).

ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ, 1901
Το 1901 λειτούργησε στην πόλη το «Βρεφοκομείον Κα
λαμών». Ιδρυτές του αναφέρονται οι Μ. Ασημακόπουλος,
Θ. Στραβοσκιάδης, Π. Ψάλτης, Β. Τζαν, Ι. Κωστόπουλος,
Αθ. Κανάς, Π. Μανίνος και Γ. Δικαιάκος. Το 1905 ο
Γεώργιος Εμμ. Παπαδόπουλος δώρισε όλη την περιουσία
του σε αυτό το βρεφοκομείο, το οποίο δεν είχε επαρκείς
πόρους. Ονομάστηκε Παπαδοπούλειο. Σκοπός του ιδρύμα
τος ήταν η «περίθαλψις και διατροφή βρεφών και νηπίων
ορφανών πατρός και μητρός ως και των τοιούτων των
εγκαταλειπομένων υπό των γεννητόρων των». Η λειτουργία
του διακόπηκε στα χρόνια της Κατοχής (1941-1944). Τα
βρέφη εγκαταλείπονταν έξω από το ίδρυμα, μέσα σε σάκο
ή τυλιγμένα μέσα σε υφάσματα, με την ένδειξη «αβάπτιστο»
ή γραμμένο σε χαρτί το βαφτιστικό του. Το 1945, επί
Χρυσοστόμου Δασκαλάκη, επανασυστάθηκε (Μητροπολίτου
Μεσσηνίας Χρυσόστομου Θέμελη, Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας διά
μέσου των αιώνων, Αθήναι 2003).

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 1887
Σε ένα από τα αρχοντόσπιτα της Φραγκόλιμνας, στην οικία
Μαρκοπούλου, φιλοξενήθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος όταν
επισκέφτηκε την Καλαμάτα το 1887 (Ορ. Χρυσοσπάθης, Ιστορία
Παλαιάς Καλαμάτας).

Σφραγίδα «ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με
έμβλημα την Αθηνά με
το δόρυ, τη γλαύκα και
κλαδιά ελιάς.
Σφραγίδα επαρχιακού
ειρηνοδίκη Καλαμάτας,
1833.

Ενοικίαση οικίας
Χρυσοσπάθη,
επί της
σημερινής οδού
Κουμουνδουράκη,
για στέγαση του
κακουργιοδικείου
και ανακριτικών
γραφείων,
το 1914, επί
νομάρχη Ζαχαρία
Παπαντωνίου
(Μισθωτικό,
80020/19-7-1914,
Νικ. Μαντζαβάκου).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ - Δικαστήρια

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 19ος αιώνας
• Πρωτόκλητο Δικαστήριο
Το 1829-1830 στο πλαίσιο της οργάνωσης των
δικαστηρίων της χώρας από τον Καποδίστρια, συστάθηκε
στην Καλαμάτα το Πρωτόκλητο Δικαστήριο της Κάτω
Μεσσηνίας, το οποίο άρχισε τις εργασίες του στις 29
Νοεμβρίου 1830, με πανηγυρική δοξολογία στο ναό
του Αγίου Νικολάου του παλαιού (Εφ. Μεσσηνιακά Νέα, 15-

Νικολάου του Φλαρίου ως Γραφείο του Εισαγγελέως,
για όσο διάστημα θα διαρκούσε το κακουργιοδικείο
(για τρεις μήνες και άνω). Επίσης, επισημάνθηκε ότι στις
αρχές του 1896 δε λειτουργούσε κακουργιοδικείο στην
πόλη (Εφ. Πελοπόννησος, 18-5-1861, 16-4-1866. Εφ. Μεσσηνιακή,

1-1959, 2-2-1959).

• Ειρηνοδικειακό Κατάστημα
Το 1836 το ειρηνοδικειακό κατάστημα της Καλαμάτας
στεγαζόταν στην ενορία του Αγίου Ιωάννη. Ισως εκεί
να βρισκόταν νωρίτερα και το Πρωτόκλητο Δικαστήριο,
της πόλης. Από το 1839 και για τις επόμενες δεκαετίες
μέχρι και τη δεκαετία του 1870, το βρίσκουμε σε
μισθωμένα πάντα κτήρια, άλλοτε στην ενορία του Αγίου
Αθανασίου (μετέπειτα Υπαπαντής) και άλλοτε στην
ενορία του Αγίου Ιωάννη: στην Αγορά (1851), στην
Άνω πλατεία (1870, 1895), ή «παρά τα τροφοπωλεία»,
στην οικία Ηλέκτρας, συζύγου Κωνσταντίνου Φλέσσα
(1884) (Διαμαρτύρηση, 35/17-10-1836, ειρην. Αντ. Μελισσουργού.
Πληρεξούσιο, 1000/4-8-1839, ειρην. Π. Λογοθέτη. Εξοφλητικό,
1783/11-7-1851, ειρην. Δημ. Πλατανόπουλου. Ενοικιαστήριο,
53139/16-5-1870, Παν. Στραβοσκιάδη. Μίσθωση, 1266/14-121884, Ιω. Παρασκευόπουλου).

• Κατάστημα Πρωτοδικείου και Εισαγγελικό Γραφείο
Το 1837 το πρωτοδικείο στεγαζόταν σε μισθωμένη οικία
«κατά το άνω μέρος της αγοράς», ενώ τις δεκαετίες
του 1850 και του 1860, λειτουργούσε σε μισθωμένη
ανώγεια οικία, ιδιοκτησίας Διονυσίου Τζάνε, στη Φυτειά
ή Πενταχώρι, στην ενορία του Αγίου Νικολάου του Φλα
ρίου. Στο ίδιο κτήριο πρέπει να βρισκόταν το 1870 και
το Εισαγγελικό Γραφείο (Ενοικιαστήριο, 234/23-3-1837, ειρην.
Π. Λογοθέτη. Ενοικιαστήρια, 985/15-12-1850, 6682/16-4-1854,
17923/5-6-1858, 28685/27-5-1861, Παν. Στραβοσκιάδη).

• Κατάστημα Κακουργιοδικείου και Ανακριτικών Γρα
φείων
Το 19ο αιώνα, η Καλαμάτα είχε οριστεί ως έδρα έκτακτου
κακουργιοδικείου, που σημαίνει ότι η λειτουργία του ήταν
περιστασιακή. Για παράδειγμα, το 1870 προκύπτει από
συμβόλαιο ότι μισθώθηκε οικία στην ενορία του Αγίου

7-4-1896, η οποία αναφέρεται στην εφ. Θάρρος, 24-8-1997).

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 20ός αιώνας
Στις αρχές του 20ού αιώνα φαίνεται ότι όλα τα
δικαστήρια της πόλης στεγάζονταν σε μισθωμένα κτήρια
της ενορίας της Υπαπαντής. Συγκεκριμένα, το κατάστημα
της Εισαγγελίας, το 1909, βρισκόταν σε μισθωμένο
κτήριο του Αντ. Γ. Νικολόπουλου, στη γωνία της ση
μερινής οδού Κουμουνδουράκη (πρώην Παλαιολόγου)
και της οδού Υπαπαντής115. Στην ίδια οδό (σημερινή
Κουμουνδουράκη), αλλά ανατολικότερα, συγκεκριμένα
στη μισθωμένη οικία του Γ. Χρυσοσπάθη, βρισκόταν το
κακουργιοδικείο116. Ανατολικά του κακουργιοδικείου, στην
οικία του Παν. Μπενιάδου, στεγαζόταν το πρωτοδικείο.
Από το 1939 και μέχρι τους σεισμούς του 1986, τα
δικαστήρια (Εισαγγελία και πρωτοδικείο) στεγάζονταν σε
κεντρικό κτήριο της πόλης, στη θέση όπου παλιά υπήρχε ο
αλευρόμυλος Φεραδούρου - Αποστολάκη & Σία, δηλαδή
στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Νέδοντος,
Μητροπέτροβα και Χρύσανθου Παγώνη.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ - Εμπορική Σχολή - Καπνεργοστάσιο

ΠΗΓΕΣ
ΠΑΛΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΕΛΙΑ
Η οικογένεια Καρέλια είχε αναπτύξει καπνεμπορικές δρα
στηριότητες ήδη από το 1840. Τότε ο Γεώργιος Καρέλιας,
και αργότερα ο γιός του Ανδρέας, ασκώντας το επάγγελμα
του «καπνοπώλη», παρουσιάζονται να αγοράζουν καπνά
από άλλες πόλεις με σκοπό την πώλησή τους στην Καλαμά
τα. Το 1880 ο Γεώργιος (1860-1930), γιός τού Ανδρέα,
εγκατέστησε εργαστήριο χειροποίητων σιγάρων και καπνού.
Γύρω στα 1930, μετά το θάνατό του, η καπνοβιομηχανία
με τη νέα επωνυμία «Καπνοβιομηχανία Αφών Γ. Καρέλια»,
εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες
της Ελλάδας. Το εργοστάσιο της φωτογραφίας άρχισε να
κατασκευάζεται την ίδια περίπου εποχή (Συμφωνητικό, 629/8-91850, Παν. Σταβοσκιάδη).

Εικ. 73. Παλιό καπνεργοστάσιο Καρέλια.

92

Εικ. 74, 75.
Κτήριο
Κατσουλέα
Μαθητολόγιο
Εμπορικής Σχολής
Καλαμών, σχολ.
έτος 1920-1921
(Αρχείο Εμπορικής
Σχολής).

ΚΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Στο κτήριο της φωτογραφίας (παλιάς ιδιοκτησίας Σ. Κα
τσουλέα και Ι. Κορομηλά - σήμερα, ανήκει στο Δήμο Καλα
μάτας) στεγάστηκαν:
α) Τα δικαστήρια, έως το 1939
β) Η Εμπορική Σχολή, μετά το 1951 (μέχρι τότε στεγαζόταν
στο Ζουμπούλειο)
γ) Το Οικονομικό Γυμνάσιο, μετά το 1961.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ

Τίτλος της εφημερίδας Η
Μεσσηνία και άρθρο της
για την επιχωμάτωση της
Φραγκόλιμνας, το 1857
(Εφ. Η Μεσσηνία, 27-2-1857).
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Ονομασία
- Πλατεία Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, χάρη στον εξέχοντα
άνδρα του απελευθερωτικού αγώνα του 1821 Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη (1765-1848). Η οικογένεια Μαυρομιχάλη
είχε εδώ ιδιοκτησίες εξ αγχιστείας.
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Μαυρομιχάλη (αδελφό του Πετρόμπεη και πατέρα του
μετέπειτα δημάρχου Καλαμάτας Πέτρου Μαυρομιχάλη),
ο οποίος νυμφεύτηκε τη Μαρίτσα, εγγονή του Παναγιώτη
Μπενάκη και κόρη της Παντζεχρούλας Μπενάκη.
Το Σχέδιο πόλης του 1905 προέβλεπε τη χάραξη
πλατείας στη συγκεκριμένη θέση. Το 1925 και 1926,
Θέση και διαμόρφωση
σύμφωνα με τα Πρακτικά του δήμου, ρυθμίστηκαν θέματα
Η περιοχή όπου βρίσκεται η σημερινή πλατεία Μαυ ιδιοκτησιών που αφορούσαν τη διάνοιξη και οριοθέτησή
ρομιχάλη παρέμενε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ιδιο της118. Οι ρυθμίσεις αυτές συνεχίστηκαν και κατά τα έτη
κτησία των Μπενάκηδων. Συγκεκριμένα, ανήκε στους 1935-1937, ενώ οι πρώτες καλλωπιστικές παρεμβάσεις
γιούς της Παντζεχρούλας Λυμπέριο και Παναγιώτη.
έγιναν τα αμέσως επόμενα έτη 1939-1940119.
Εδώ το 18ο αιώνα είχε κτήματα, κυρίως «φυτεί
ες» με ελιές και μουριές, ο Παναγιώτης Μπενάκης, ο Κίνηση
πρωτεργάτης της Ορλωφικής επανάστασης, γι' αυτό Η σημερινή πλατεία Μαυρομιχάλη και η γύρω περιοχή
και η προσωνυμία Μικρή Φυτεία. Στη βόρεια πλευρά της εκτός από τόπος όπου διαδραματίστηκαν εθνικής
της δέσποζε ο ιστορικός «πύργος» του Καλαματιανού σημασίας γεγονότα κατά το 18ο αιώνα (Ορλωφικά),
άρχοντα, εξ ου και το τοπωνύμιο Παλιόπυργος (= συγκέντρωσε σταδιακά, από τα μέσα του 19ου αιώνα
παλαιός πύργος)117, ενώ στη δυτική της πλευρά υπήρχε ο και ύστερα, ποικίλες δραστηριότητες. Εδώ, κοντά στον
ιδιόκτητος μικρός ναός της οικογένειας, οι Ταξιάρχες, Άγιο Ταξιαρχάκι, σε κτήριο ιδιοκτησίας του Αριστείδη
που σήμερα είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Βελανιδιάς. Πανταζόπουλου, στεγαζόταν η Νομαρχία κατά τις δεκα
Το 19ο αιώνα, στο σημείο όπου υπήρχε ο «πύρ ετίες 1850 και 1860120. Την περίοδο από το 1877 έως
γος», δηλαδή το βόρειο της σημερινής πλατείας το 1883 βρισκόταν το Αλεξανδράκειο Νοσοκομείοκαι οδού Μαυρομιχάλη τμήμα, περιήλθε ως προίκα Πτωχοκομείο, ενώ τη δεκαετία του 1890 λειτούργησαν
στους Μαυρομιχαλαίους, συγκεκριμένα στον Αντώνη αρκετά ιδιωτικά σχολεία, όπως του Παναγιώτη Βεντήρη,

της Ευσταθίας Μιχαλακέα και της Αλεξάνδρας Παπα
σταθοπούλου121. Ακόμη και χοροδιδασκαλείο, του κ.
Αθανασίου, υπήρχε στην πλατεία, το 1903.
Παράλληλα, η πλατεία Μαυρομιχάλη χρησίμευε και
ως χώρος εμπορικής δράσης122. Εδώ «επωλείτο ό,τι το
φαγώσιμον είδος υπήρχε από κρέας και χόρτα μέχρι των
φαρμακευτικών βοτάνων, τα οποία εκόμιζον συνήθως εκ
Λακωνίας, Αλαγονίας, Μάνης, Μεσσηνίας»123, καθώς
και άλλα είδη, όπως για παράδειγμα υφάσματα κου
κουλάρικα (μεταξωτά) για ανδρικές θερινές ενδυμασίες
από το εργοστάσιο μεταξοϋφαντικής του Κων. Πάτσου
(αρχές 1900).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
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Εικ. 76. Άποψη της πλατείας Μαυρομιχάλη στα μέσα 20ού αιώνα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - Πύργος Παναγιώτη Μπενάκη
Εικ. 77. Ο Πύργος του
Παναγιώτη Μπενάκη, στη
βόρεια πλευρά της πλατείας
Μαυρομιχάλη. Το πυργόσπιτο
της χαλκογραφίας συνδέθηκε
με την ιστορία της πόλης,
γιατί εδώ, στις παραμονές
της Ορλωφικής επανάστασης
(1770), συνήλθαν οι πρόκριτοι
της Πελοποννήσου και
υπέγραψαν το προς την
αυτοκράτειρα Αικατερίνη
ιστορικό έγγραφο. Τον
πύργο κατέστρεψε ο Βελή
πασάς μετά τα Ορλωφικά,
εκδικούμενος τον Παναγιώτη
Μπενάκη για την επαναστατική
του δράση.
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Εικ. 78, 79. Ιδιοκτησίες οικογένειας
Μαυρομιχάλη, στη θέση του Πύργου του
Μπενάκη, τη δεκαετία του 1970.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - Κίνηση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΧΟΡΟΥ, 1903
«Ο μοναδικός εις την τέχνην διδάσκαλος του χορού
κ. Κ. Αθανασίου, ο διά το ευμέθοδον και το μοναδικόν
διακρινόμενος, δέχεται μαθητάς και μαθητρίας εις την
Σχολήν του κειμένην εν τη πλατεία Μαυρομιχάλη (οικία
Βιτάλη), αντί δραχ. 10 μηνιαίως και κατ' αποκοπήν δραχ.
40. Διά τας κυρίας και τας δεσποινίδας μεταβαίνει κατ'
οίκον. Διδάσκονται χοροί γερμανικοί και γαλλικοί ήτοι
πόλκα, βαλς, σκοτίς, μαζούρκα κ.λ.π. Διδάσκεται μποστόν
παντεκάτρ, ρεντεσιέκλ, μινιόν, κομάνσ, σεμαντεσέκρ, φι
γουράτο, πόλκα μπλατέρ, πόλκα διεμονιέρ, πόλκα ρις,
πόλκα καλκάν κ.λ.π. Απαραίτητος η προπληρωμή» (Εφ. Φως,
23-3-1903).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΟΫΦΑΝΤΙΚΗΣ Κ. ΠΑΤΣΟΥ, 1903
«Εις το εν τη πλατεία Μαυρομιχάλη εργοστάσιον μετα
ξοϋφαντικής του κ. Κωνστ. Πάτσου πωλούνται υφάσματα
κουκουλάρικα αρίστης ποιότητος δι' ανδρικάς θερινάς
ενδυμασίας» (Εφ. Φως, 22-6-1903).

Σχ. 6. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, 1891. Αποτυπώνονται ιδιοκτησίες της οικογένειας Μπενάκη και των κληρονόμων της. Στη θέση
αυτή διαμορφώθηκε η σημερινή πλατεία Μαυρομιχάλη.

Εικ. 80. Το κτήριο
όπου στεγάστηκε
το Γαλλικό Ινστιτούτο
μέχρι τους
καταστρεπτικούς
σεισμούς του
1986. Ηταν πρώην
ιδιοκτησία της
οικογένειας Εφεσίου,
από την οποία το
Γαλλικό Ινστιτούτο το
αγόρασε τη δεκαετία
του 1950. Σήμερα
έχει περιέλθει
στο Υπουργείο
Πολιτισμού.

ΕΦΕΣΙΟΙ
Οι Εφέσιοι —προυχοντική οικογένεια της Καλαμάτας—
πρωτοεμφανίστηκαν στην πόλη γύρω στα 1700 (Σταμάτης
και Νικολέτος). Είχαν μεγάλες ιδιοκτησίες στη συνοικία
του Αγιάννη και στη Φραγκόλιμνα. Στις αρχές του 19ου
αιώνα ήταν ήδη μεγαλέμποροι, ασχολούμενοι με γενικό
εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Είχαν μάλιστα
διαμορφώσει, πριν από το 1821, το εμπορικό δίκτυο
«Καλαμάτα - Μάλτα - Τύνιδα» εξάγοντας λάδι, πρινοκόκκι,
μετάξι και εισάγοντας φέσια, βακαλάο και χταπόδια ξερά.
Η οικογένεια συγγένεψε με τις προυχοντικές καλαματιανές
οικογένειες Τζάνε, Μπενάκη, Αλεξάκη και Κυριακού, αλλά
και με τη χιώτικη οικογένεια του μεγαλέμπορου Λουρετζή
Πετροκόκκινου από τη Σύρο, αποκτώντας έτσι, μέσα από
τις γαμήλιες συμμαχίες, ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Περί
τα τέλη όμως του 19ου αιώνα, η διαδοχή των γενεών
της οικογένειας Εφεσίου είχε εξαντλήσει το εμπορικό
στάδιο, διατηρώντας μόνο έγγειο ιδιοκτησία και κάποιες
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες στην Καλαμάτα (ΜαρίαΧριστίνα Χατζηιωάννου, «Καλαματιανοί έμποροι», Επτά Ημέρες, εφ.
Καθημερινή, 18-11-2001. Δημήτριος Χρ. Δουκάκης, Μεσσηνιακά και
ιδιαίτερα περί Φαρών και Καλαμάτας από των αρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι τον Καποδίστρια, Ελεύθερη Σκέψις, 1905).
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Εικ. 81. Ναός Αγίου Νικολάου Φλαρίου, 1934.

Εικ. 82. Φωτογράφοι
Γ. Λοΐζος (αριστ.) και
Διον. Δημητριάδης (δεξιά),
1917.
Εικ. 83. Ο φωτογράφος
Διον. Δημητριάδης.

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΛΑΡΙΟΥ
Νότια της πλατείας Μαυρομιχάλη, στη συνοικία Πενταχώρι,
βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου124, γνωστός με τα
προσωνύμια α) των Ξένων ή Ξενοδόχος ή Ξενοδόχειος ή
Ξενοτάφειος και β) του Φλαρίου, από τη λέξη «Φλαρείον» =
εκκλησία των Φλάρων, των καθολικών ιερέων (από το λατινικό
frater-ελληνικό «φράτηρ» ή από το γαλλικό frere = αδελφός).
Μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του λειτούργησε κατά καιρούς
ως καθολικός ναός, ξενώνας και νεκροταφείο.
Πιθανολογείται ότι αρχικοί ιδρυτές και κάτοχοι του «Φλα
ρείου» ήταν οι ιππότες του μοναχικού Τευτονικού τάγματος (12ος
αι. και εξής), οι οποίοι, έχοντας στην κατοχή τους κάποια τιμάρια
της μεσσηνιακής γης, είχαν αναλάβει την περίθαλψη πτωχών
περιηγητών. Επίσης, δεν αποκλείεται η μοναστηριακή περιοχή
(Xegni Forestri, δηλ. ξενώνας μοναστηριού), που αναφέρεται στην
απογραφή του Γκριμάνι από τους Ενετούς το 1700, να ταυτίζεται
με τον Άγιο Νικόλαο το Φλάριο.
Την περίοδο 1821-1842 ο Νικολάκης Πετούσης, στο
ελαιοπερίβολο του οποίου βρίσκονταν τα ερείπια του Αγίου
Νικολάου Φλαρείου-Ξενοταφείου, ανέλαβε την ανακαίνιση
της εκκλησίας, όπως αναφέρεται στον κώδικα του ναού (αρ.
3002 της Εθνικής Βιβλιοθήκης). Το 1828-1829, όταν τμήμα του
γαλλικού στρατού του Μαιζώνα στρατοπέδευσε στην Καλαμάτα,
του παραχωρήθηκε ο ναός για την εκτέλεση των θρησκευτικών του
καθηκόντων. Μάλιστα, ο παρακείμενος χώρος χρησιμοποιήθηκε
και ως νεκροταφείο των Γάλλων.
Το 1859 κατασκευάστηκε νέος μεγαλοπρεπής ναός, ο
σημερινός, στη θέση του παλαιού, με βάση το από 6-2-1859 σχέ
διο του υπολοχαγού του Μηχανικού Ν. Παλαμά125. Τα εγκαίνιά
του έγιναν το 1865 από το Μητροπολίτη Οιτύλου Προκόπιο.
Στις δεκαετίες 1870 και 1880 αγοράστηκαν οικόπεδα ιδιωτών,
για να κατασκευασθεί ο νάρθηκας126 και να διαμορφωθεί ο
ευρύτερος χώρος δυτικά του ναού127. Το 1899 κατασκευάστηκε
πηγάδι, με δαπάνες του Δημήτριου Σταθάκου, στο νότιο τμήμα
του εκκλησιαστικού περίβολου, από το οποίο υδρεύονταν οι
κάτοικοι της περιοχής.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ
Οι φωτογράφοι Γ. Λοΐζος και Διον. Δημητριάδης είχαν το
φωτογραφικό ατελιέ τους (μετέπειτα Ντεκελέ) στη βορειοδυτική
πλευρά του ναού του Αγίου Νικολάου Φλαρίου. Έδρασαν
διαδοχικά από το 1890 περίπου μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα.
Στις γυάλινες πλάκες τους και στα αρνητικά αποτυπώθηκε η
εξέλιξη της Καλαμάτας.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ
Στην Καλαμάτα, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και στις
αρχές του 20ού, κυκλοφορούσαν πολλές εφημερίδες,
δείγμα της συντελούμενης οικονομικής και πνευματικής
ανάπτυξης στην πόλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εφη
μερίδες Μεσσηνία (1856), Πελοπόννησος (1860), Αρι
στόδημος (1869), Καλάμαι (1876), Δήμος (1876), Αρι
στομένης (1884), Ευνομία (1894), Φαραί (1895), Φως
(1900), Ταχυδρόμος Καλαμών (1908), Φρουρός (1908)
κ.ά. Στην πλατεία Μαυρομιχάλη και την ευρύτερη περιοχή
της είχαν τις εγκαταστάσεις τους οι εφημερίδες Θάρρος
και Σημαία, οι οποίες κυκλοφορούν μέχρι τις μέρες μας.
- Θάρρος, 1899
Το Θάρρος, ημερήσια καλαματιανή εφημερίδα,
εκδόθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1899. Ιδρυτής της υπήρξε
ο Ιωάννης Χ. Αποστολάκης, τον οποίο διαδέχτηκαν οι
Μιχαήλ (1906), Ιωάννης (1939) και Αλεξάνδρα (2000)
Αποστολάκη. Σχετικά με τον τίτλο της εφημερίδας, γράφει
ο Ιω. Χ. Αποστολάκης: «Ονομάζομεν την εφημερίδα
μας ούτω, διότι αύτη έχει ανάγκη πολλού θάρρους ίνα
ανταποκριθή εις το δημοσιογραφικόν της προορισμόν. Την
ονομάζομεν Θάρρος διότι έπρεπε να είμεθα θαρραλέοι
ίνα επιχειρήσωμεν την έκδοσιν φύλλου καθημερινού εν
Καλάμαις, ένθα ούτε εβδομαδιαία φύλλα ηδυνήθησαν να
συγκρατηθώσι» (Εφ. Θάρρος, 5-1-2003, 3-1-1999).
- Σημαία, 1914
Η ημερήσια καλαματιανή εφημερίδα Σημαία εκδόθηκε στις
18 Ιανουαρίου 1914. Ιδρυτές και ιδιοκτήτες της ήταν ο Βασ.
Μιχαλακέας και ο Αθ. Πύλιουρας, τους οποίους διαδέχτηκαν οι
Ρόη Ι. Μιχαλακέα - Βασ. Π. Μιχαλακέας - Γ. Π. Μιχαλακέας, ο
Στ. Παπαδόπουλος και ο Π. Γ. Δημόπουλος. Πρώτος διευθυντής
της μέχρι το 1940 ήταν ο Γ. Μαράκας. Ακολούθησαν οι Θ.
Μαρκόπουλος (1940-1982), Γ. Μπακόπουλος κ.ά.

εφ. Θάρρος, 30-3-1900

εφ. Σημαία, 17-9-1914

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ

Ιδιόχειρο πωλητήριο
έγγραφο της
Παντζεχρούλας
Μπενάκη (16-6-1831),
επικυρωμένο από την
Επαρχιακή Δημογεροντία
Καλαμάτας. Πρόκειται για
αγοραπωλησία οικοπέδου
της 450 τετρ. πήχεων,
«τρεσέκι» (= γωνιακό),
επί της σημερινής οδού
Μαυρομιχάλη, το οποίο
περιέρχεται στο Διονύσιο
Καραβέλα έναντι 4.725
γροσίων. Το ίδιο οικόπεδο,
το 1835, αγοράζει ο
Καλαματιανός έμπορος
Ηλίας Εφέσιος. Εδώ
κατασκευάστηκε αργότερα
το γνωστό αρχοντικό των
Εφεσίων, το μετέπειτα
(δεκαετία 1950) Γαλλικό
Ινστιτούτο.
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Ονομασία
- Πλατεία Τζανή: Γνωστή με αυτό το όνομα από τα τέλη του
19ου αιώνα μέχρι το 1940, σε ανάμνηση του καϊμακλή
καφέ που παρασκεύαζε στο καφενείο του ένας συμπαθής
επαγγελματίας ονόματι Τζανής Καραμπίνης128. Η θέση
αυτού του καφενείου τοποθετείται στα δυτικά της οδού
Αριστομένους, απέναντι από τη στοά Βαρβουτσή.
- Πλατεία Καπνοκοπτηρίου: Γνωστή με αυτό το όνομα,
επειδή εδώ στεγάστηκε για κάποιο διάστημα το δημόσιο
καπνεργοστάσιο της πόλης.
- Πλατεία Κωνσταντίνου Διαδόχου: Πήρε αυτό το όνομα
το 1912, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως
ένδειξη τιμής προς το διάδοχο Κωνσταντίνο «διά τας
περιφανείς νίκας του»129.
- Πλατεία Βενιζέλου130, κατά την περίοδο 1926 έως το
1935. Η ονομασία αυτή καταργήθηκε το 1935 επειδή
έφερε, σύμφωνα με τα Πρακτικά του δήμου, το όνομα
«ενός κακούργου και παράφρονος πολιτικού»131.
- Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου, το 1935, με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου132.
- Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄, το 1938, με απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου133.
- Πλατεία Λαϊκής Σχολής: Ετσι αναφέρεται ο χώρος
μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο σε καρτ ποστάλ της
εποχής.
- Πλατεία Τριανόν: Με την ονομασία αυτή ήταν γνωστός ο
χώρος μπροστά από το καφενείο και τον κινηματογράφο
«Τριανόν» (δεκαετία 1920 και εξής).
- Πλατεία Ηρώων: Ετσι αναφέρεται στα Πρακτικά του
δήμου την περίοδο 1942-1944.
- Πλατεία ΕΛΑΣ: Η αναφορά αυτή επισημαίνεται στα
Πρακτικά του δήμου κατά το 1944.
- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης: Μετονομάστηκε το 1982,
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄: Μετονομάστηκε εκ

νέου το 1992, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαμόρφωση
Η σημερινή κεντρική πλατεία της Καλαμάτας
το 19ο αιώνα δεν υφίστατο καν ως πλατεία. Η
εικόνα που παρουσίαζε μετά την απελευθέρωση
ήταν ένας «απέραντος καλαμών [καλαμιώνας] και
ελαιοπερίβολα, όπου γινόταν και κυνήγι διαφόρων
πτηνών»134. Εκεί, μάλιστα, ήταν η κοίτη του Νέδοντα.
Μετά το 1871 (διάνοιξη οδού Αριστομένους), και
κυρίως μετά το 1882, οπότε έγινε η μεταβολή της
κοίτης του ποταμού και διάνοιξη νέας δυτικότερα, η
«παλαιά» κοίτη εγκαταλείφθηκε και κάποιοι παρόχθιοι
ιδιοκτήτες άρχισαν να διεκδικούν ιδιοκτησίες πάνω
σ' αυτή. Η επιχωμάτωσή της έγινε από το δήμο το
1904135. Το Σχέδιο πόλης του 1905, σε αντίθεση
προς το Σχέδιο του 1867, πρόβλεπε τη χάραξη
πλατείας σε εκείνο το σημείο.
Αρχικά διαμορφώθηκε το βορειότερο τμήμα της,
δηλαδή ο χώρος όπου λειτουργούσε ήδη από το
1880 το φημισμένο καφενείο του Τζανή Καραμπίνη.
Το 1912 το βόρειο αυτό τμήμα της πλατείας χαρα
κτηρίζεται στα Πρακτικά του δήμου ως «νέα»
πλατεία136, αφού «παλιές» θεωρούνταν οι πλατείες:
Άνω, Κάτω και Φραγκόλιμνα. Στη «νέα» πλατεία
άρχισε δειλά δειλά να μετατοπίζεται το κέντρο της
πόλης. Ενδεικτική είναι η διεξαγωγή εδώ των εθνικών
επετείων, σε ανάμνηση των νικηφόρων Βαλκανικών
πολέμων.
Όμως η κεντρική πλατεία εξακολουθούσε ακόμη
και το 1915 να είναι μερικά «απερίφρακτα γήπεδα»,
τα οποία μετά την άνοιξη μεταβάλλονταν σε «Σαχάρα,
εξ ης εκπέμπονταν νέφη σκόνης»137.
Μόλις το 1926, επί δημαρχίας Βασίλη Κροντήρη,
το Δημοτικό Συμβούλιο άρχισε να συζητεί σοβαρά

το ενδεχόμενο απαλλοτρίωσης των οικοπέδων που
καταλάμβαναν το χώρο της σημερινής πλατείας,
προκειμένου να διανοιγεί το ταχύτερο δυνατό η
πλατεία Βενιζέλου, όπως ονομαζόταν τότε, μιας και
αποτελούσε τον κυριότερο πνεύμονα της πόλης και
ήταν ζωτικότατης σημασίας138.
Τα όρια της πλατείας προσδιορίστηκαν μέχρι την
Παραλία, όμως ο ενιαίος αυτός χώρος προβλεπόταν
να χωριστεί σε τέσσερις συνεχόμενες ζώνες. Το
βόρειο τμήμα, δηλαδή η πλατεία Τζανή, θα έφθανε
μέχρι το ύψος περίπου του «Τριανόν» (εκεί που σήμερα
υπάρχουν τα αγάλματα των αγωνιστών του 1821).
Στο συγκεκριμένο σημείο διασταυρωνόταν η οδός
Σιδηροδρομικού Σταθμού με την οδό Αριστομένους
(μέχρι το 1970). Το πρώτο αυτό τμήμα αποφασίστηκε
να διατηρηθεί, αφού προηγουμένως αποζημιώνονταν
οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες. Το δεύτερο τμήμα, το οποίο
θα έφθανε μέχρι το ύψος της σημερινής οδού
Ιατροπούλου, ανήκε στο δήμο, επομένως δεν ετίθετο
θέμα αποζημιώσεων. Το τρίτο τμήμα θα εκτεινόταν
περίπου μέχρι τη σημερινή οδό Βασ. Όλγας, ενώ το
τέταρτο θα εκτεινόταν νοτιότερα μέχρι την Παραλία.
Εκτοτε, και για μια δεκαετία, έγιναν απαλλοτριώσεις
οικοπέδων όπου χρειαζόταν, δόθηκαν αποζημιώσεις
στους δικαιούχους τους, και σημειώθηκαν κάποιες
τροποποιήσεις στο Σχέδιο πόλης, ιδιαίτερα στο
σημείο που αφορούσε το τρίτο τμήμα της πλατείας.
Το 1937 άρχισαν οι εργασίες εξωραϊσμού της
πλατείας Τζανή, δηλαδή του βορειότερου τμήματος
της κεντρικής πλατείας139. Ακολούθησαν οι εργασίες
διαρρύθμισης και ανακαίνισης του υπόλοιπου τμή
ματος της πλατείας, συγκεκριμένα από το τότε ξενο
δοχείο «Ακταίον» μέχρι την οικία του στρατηγού
Παναγόπουλου, δηλαδή από το ύψος του σημερινού
ζαχαροπλαστείου Αθανασίου μέχρι τη σημερινή οδό
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Φραντζή. Τοποθετήθηκαν φανοστάτες με χυτοσιδηρά
κάνιστρα ανθώνων, φωτεινά τόξα κ.ά.140.
Κίνηση
Σπέρματα κοινωνικής ζωής συναντάμε στην από
κεντρη, για τα δεδομένα εκείνης της εποχής, θέση
της σημερινής κεντρικής πλατείας μετά το 1880,
οπότε έγινε η εκτροπή της κοίτης του Νέδοντα και
η διάνοιξη νέας κοίτης δυτικότερα, δηλαδή παρεμ
βάσεις που κατέστησαν την περιοχή πιο φιλική. Τότε
εμφανίζεται το καφενείο του Τζανή Καραμπίνη, το
οποίο εξελίχθηκε σε δημοφιλές στέκι των Καλα
ματιανών.
Αργότερα, δεκαετία του 1890 - αρχές 1900,
με την όλο και νοτιότερα οικιστική επέκταση της
πόλης (αρχοντικά Κατσαούνη, Γ. Κουτσομητόπουλου,
Στρούμπου κ.ά. επί της οδού Αριστομένους) σημει
ώνεται μεγαλύτερη ανάπτυξη στον ευρύτερο χώρο
της πλατείας. Εδώ στεγάζεται το Καπνοκοπτήριο της
πόλης. Επίσης, το καφενείο του Τζανή δεν αποτελεί πια
αποκλειστικό σημείο αναφοράς των Καλαματιανών.
Προστίθεται η ισόγεια αίθουσα της νεόδμητης οικίας
του Π. Κατσαούνη, όπου φιλοξενούνται πλήθος από
θεατρικές παραστάσεις και διεξάγονται οι ενιαύσιες
μαθητικές εξετάσεις της Σχολής Απόρων Παίδων
και διαφόρων ιδιωτικών σχολείων της πόλης. Στο
ίδιο κτήριο, λίγο αργότερα, θα στεγαστεί η Τράπεζα
Αθηνών. Το 1910 θα κατασκευαστεί το πνευματικό
κέντρο της εποχής, η περίφημη Λαϊκή Σχολή. Πα
ράλληλα, διάφορες υπηρεσίες, συγκεκριμένα το τα
χυδρομείο και το τηλεγραφείο, θα μεταφερθούν και
θα στεγαστούν σε κτήρια της περιοχής.
Μετά το 1920 εμφανίζονται και οι πρώτες
κινηματογραφικές αίθουσες: ο «Αμερικανικός» (δεκα
ετία 1920), το «Τριανόν» και ο «Έσπερος» (δεκαετία

1930). Την ίδια περίοδο στην πλατεία προστίθενται
κι άλλα καφενεία και ζαχαροπλαστεία, με γνωστό
τερο το «Τριανόν», καθώς και ξενοδοχεία, όπως το
«Ακταίον», στη θέση του μετέπειτα ζαχαροπλαστείου
«Γαλάξια» κ.ά.
Τελικά, η σημερινή κεντρική πλατεία της Καλαμάτας
απέκτησε πρωτεύοντα ρόλο, σε σχέση με τις ήδη
υπάρχουσες, μετά το 1938, οπότε ολοκληρώθηκαν
οι διαδικασίες διαμόρφωσής της. Εκτοτε γύρω
από την πλατεία και σε μικρή απόσταση απ' αυτήν
μεταφέρθηκαν και στεγάστηκαν τα δικαστήρια (το
1939), η τράπεζα της Ελλάδος γύρω στα 1930,
ενώ παράλληλα οι Καλαματιανοί άρχισαν να
διεξάγουν εδώ πολλές από τις εκδηλώσεις τους,
όπως περιπάτους, λογής λογής συγκεντρώσεις,
καταθέσεις στεφάνων, πανηγυρικούς, σαϊτοπόλεμο
κ.ά. Η ολοένα αυξανόμενη αίγλη της πλατείας
αποτυπώνεται εύγλωττα στον τοπικό Τύπο του έτους
1938: «Εις την Κάτω πλατείαν [23ης Μαρτίου] και
την Επάνω πλατείαν [Παπλωματάδικα] και εις άλλα
σημεία της πόλεως φαίνεται ότι κατοικούν μόνον
πληβείοι. Ενώ εις το «Τριανόν» και τα πέριξ αυτού
παίρνουν το ορεκτικόν των μόνον οι αριστοκράται.
Είναι δυνατόν να στερηθή η αριστοκρατία της μου
σικής [Φιλαρμονικής] χάριν των πληβείων της Επάνω
πόλεως;»141. Μήπως ο δημοσιογράφος υποδηλώνει
στο άρθρο του κάποια διαμάχη, και μάλιστα με
κοινωνικές προεκτάσεις, ανάμεσα στους κατοίκους
και τους επαγγελματίες των δύο πλατειών;
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Εικ. 84.
Πλατεία Βασ.
Γεωργίου Β΄,
δεκαετία 1910.
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Εικ. 87.
Εργασίες
εξωραϊσμού,
το 1937,
του βόρειου
τμήματος της
κεντρικής
πλατείας.

Εικ. 85, 86. Πλατεία Βασ.
Γεωργίου Β΄, δεκαετία 1920.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄
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Εικ. 88, 89. Η πλατεία Βασ. Γεωργίου Β΄ μετά τη διαρρύθμιση και ανακαίνισή της, μετά το 1940. Διακρίνονται: α) τα δύο κηπάρια στο βόρειο τμήμα της, β) η τριγωνική πλατειούλα Τριανόν, μπροστά από
το καφενείο και κινηματοθέατρο «Τριανόν», γ) το κεντρικό τμήμα της πλατείας από το τότε ζαχαροπλαστείο «Γαλάξια» μέχρι την οδό Ιατροπούλου, και δ) τα Ψαράκια, στο νότιο τμήμα της. Την εικόνα
αυτή παρουσίαζε η πλατεία μέχρι την επόμενη ανάπλασή της το 1970.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Ψυχαγωγία ΠΗΓΕΣ
ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Μέχρι το 1920 οι παραστάσεις Καραγκιόζη, σχοινοβατών,
πλανόδιων θιάσων και κινηματογράφου, δίνονταν είτε υπαίθρια,
κυρίως στις πλατείες της πόλης, είτε στα καφενεία, όπως για
παράδειγμα στων Στραβάκου, Πιτσιλή, στο «Πάνθεον» κ.ά.,
είτε σε μισθωμένες αίθουσες, κατάλληλα διαμορφωμένες, με
αυλαίες, σκηνές και καθίσματα, όπως ήταν του Βογόπουλου,
του Κατσαούνη, το Πανελλήνιο της Παραλίας κ.ά.
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• Καφενείο Τζανή
Γύρω στα 1880 το καφενείο Τζανή βρισκόταν σε ισόγεια
αίθουσα ιδιοκτησίας Βογόπουλου, απέναντι από τη σημερινή
στοά Βαρβουτσή. Η αίθουσα αυτή, κατάλληλα διαμορφωμένη
με σκηνή και θεωρεία, λειτούργησε και ως θέατρο (θίασος
Πιπίνας Βονασέρα, Αρνιωτάκη, Παρασκευόπουλου κ.ά.). Αργό
τερα το καφενείο μεταφέρθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του ίδιου
τετραγώνου, με δυτικό σύνορο τον ποταμό. Συγκεκριμένα,
το 1888 λειτουργούσε σε εκείνο το σημείο ως «εαρινό
θέατρο», σε παράπηγμα που είχε κατασκευάσει ο Τζανής στο
μισθωμένο οικόπεδο του Παν. Μπένου Λογοθέτη. Σε κάθε
περίπτωση, το συγκεκριμένο καφενείο ήταν δημοφιλές στέκι
των Καλαματιανών μέχρι τον πόλεμο, εξ ου και η επικράτηση
για πολλά χρόνια της άτυπης ονομασίας «πλατεία Τζανή» (Ορ.
Χρυσοσπάθης, Ιστορία της Παλιάς Καλαμάτας. Μίσθωση, 3429/16-51988, Ιω. Παρασκευόπουλου).

• Θεατρική αίθουσα Σταυρόπουλου (πρώην Τζανή Καραμπίνη)
Το 1884 ο εργολάβος ωδικών καφενείων Ιωάννης Θ.
Σταυρόπουλος ενοικιάζει για τέσσερα έτη δύο συνεχόμενα
εργαστήρια με το προαύλιό τους, ιδιοκτησίας Ιωάννη Γ.
Βογόπουλου, τα οποία βρίσκονταν «παρά τον ποταμόν» και
συνόρευαν ανατολικά με λεωφόρο, δυτικά με οικόπεδο του
ίδιου του Βογόπουλου και την οικία Δ. Σακκέτα, νότια με ποταμό
και βόρεια με οικία Δ. Σακκέτα. Ο ιδιοκτήτης αναλάμβανε την
υποχρέωση να κατεδαφίσει το μεσαίο τοίχο και να κατασκευάσει
σ' αυτά τα αναγκαία θεωρεία «εν πατώματι» για θεατρικές
παραστάσεις και καθίσματα στο ισόγειο, καθώς και τις σκηνές
και θέσεις, χρήσιμες για τον υποβολέα και τους μουσικούς,
ώστε τα ενοικιαζόμενα εργαστήρια να γίνουν θέατρο. Ο Ιω.
Σταυρόπουλος θα τα διατηρούσε ως εργολάβος, και ο Τζανής
Καραμπίνης, που είχε προνοικιασμένο το μεγαλύτερο από τα
δύο αυτά εργαστήρια με το προαύλιό του, θα παραιτούνταν
από κάθε εξακολούθηση αυτής της ενοικίασης (Ενοικιαστήριο,
30257/17-9-1884, Βασ. Κόκκινου).

εφ. Φως, 26-11-1900.

εφ. Φως, 23-10-1905
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Εικ. 90. Πλατεία Τζανή, αρχές 20ού αιώνα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Ψυχαγωγία

ΠΗΓΕΣ
• Μέγαρο Κατσαούνη
Τη δεκαετία του 1890 στη νεόδμητη τότε οικία Κατσαού
νη, που βρισκόταν στο ανατολικό πεζοδρόμιο της Αριστο
μένους, εκεί που αργότερα στεγάστηκε η Τράπεζα Αθηνών
και σήμερα η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, πραγματοποιού
νταν όχι μόνον επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις
αλλά και ερασιτεχνικές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση
της Σχολής Απόρων Παίδων. Επιπλέον εκεί διεξάγονταν,
ενώπιον του πιο εκλεκτού κοινού της Καλαμάτας, και οι
ετήσιες εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων της πόλης, όπως για
παράδειγμα του Παρθεναγωγείου της Καλλιόπης Καρώνη,
με διδασκαλίες ωραίων και ηθικών δραματιδίων και
κωμωδιών κ.ά. (Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, Η μέση εκπαίδευση στη
Μεσσηνία 1833-1910. Όψεις της μεσσηνιακής κοινωνίας μέσα από
την εκπαίδευση, Καλαμάτα 2004).
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Εικ. 91. Ανατολική πλευρά οδού Αριστομένους. Διακρίνονται η στοά Βαρβουτσή, η Τράπεζα Αθηνών και το κτήριο της σημερινής
Τράπεζας της Ελλάδος (γύρω στα 1950).

• Λαϊκή Σχολή
Το Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, η γνωστή Λαϊκή
Σχολή, χτίστηκε το 1910 από τη Ρεγγίνα, χήρα Ν. Πα
νταζόπουλου (το γένος Αλβανάκη), σε οικόπεδο που αγο
ράστηκε γι' αυτό το σκοπό. Το 1911 ιδρύθηκε το ίδρυμα
Νικολάου και Ρεγγίνας Πανταζοπούλου, με την επωνυμία
Λαϊκή και Απόρων Παίδων Σχολή, στο οποίο και δωρήθηκε
το νεόδμητο κτήριο. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του ιδρύματος, η Σχολή είχε σκοπό την ηθική μόρφωση
και τη διανοητική ανάπτυξη των εργατικών και λαϊκών τά
ξεων, καθώς και των απόρων παίδων. Στις επιδιώξεις της
Σχολής ήταν και η δημιουργία Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Στη
μεγάλη αίθουσα της Λαϊκής Σχολής δίνονταν διαλέξεις και
διοργανώνονταν χοροί, συνέδρια, εκθέσεις, συναυλίες,
θεατρικές παραστάσεις κ.ά. Η νυκτερινή Σχολή Απόρων
Παίδων λειτούργησε μετά το 1920 σε ημιανώγειο κτήριο,
που χτίστηκε από το ίδρυμα πίσω από την αίθουσα της
Λαϊκής Σχολής, στη σημερινή οδό Αναγνωσταρά. Το 19301931 έπαυσε να λειτουργεί, και στο συγκεκριμένο κτήριο
στεγάστηκε η Λαϊκή Βιβλιοθήκη, η οποία καταρτίστηκε από
τη Σχολή το 1933 (Π. Οικονομάκης, «Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμών»,
περ. Μεσσηνιακά γράμματα, 1956).

Εικ. 92. Πλατεία Λαϊκής Σχολής, δεκαετία 1920..

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Πλατεία Καπνοκοπτηρίου

Σχ. 7. Τοπογραφικό
σχεδιάγραμμα του
1906. Διακρίνονται το
καπνοκοπτήριο, η πλατεία
Τζανή στη βορειοανατολική
του πλευρά και κάποιες
ιδιοκτησίες εκατέρωθεν
της «εθνικής οδού»
Καλαμών-Παραλίας.
(Σχέδιο συνημμένο σε
εξοφλητικό, 19030/23-81906, Άγγ. Λίγγρη).
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ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΝΟΚΟΠΤΗΡΙΟΥ
• Στην Αίθουσα Βογόπουλου
Τη δεκαετία του 1890 και μέχρι το 1903, στο ισόγειο οίκημα
του Βογόπουλου με τις δυο αίθουσες, όπου και το πρώτο κα
φενείο του Τζανή, στεγάστηκε το καπνοκοπτήριο της πόλης,
και αργότερα το ταχυδρομείο και το τηλεγραφείο.
(Μισθωτικό, 13436/28-12-1902, Άγγ. Λίγγρη).

• Στο «Τριανόν»
Το 1904 το δημόσιο καπνεργοστάσιο της Καλαμάτας ενοι
κιάζει για τρία έτη την «αυτόθι ανεγειρομένην οικίαν» των
αδελφών Κατσαΐτη. Πρόκειται για το μετέπειτα «Τριανόν» (Συμ
φωνητικό, 3061/2-1-1904, Π. Καλλιάνη).

• Στο σημερινό Α΄ Δημοτικό σχολείο
Το 1927 το καπνοκοπτήριο βρισκόταν στο χώρο του σημερινού
Α΄ Δημοτικού σχολείου (βόρεια του παλιού καπνεργοστασίου
Καρέλια) (Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 19-9-1927).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Κινηματογράφοι

ΠΗΓΕΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Αμερικανικός, Έσπερος, Τριανόν
Την περίοδο του μεσοπολέμου δημιουργήθηκαν στην
Καλαμάτα για πρώτη φορά αίθουσες που λειτούργη
σαν αποκλειστικά ως κινηματογράφοι ή κινηματοθέατρα.
Συγκεκριμένα, τη δεκαετία του 1920 έκανε την εμφάνισή
του ο «Αμερικανικός» κινηματογράφος, ενώ από το 1930
ο «Έσπερος» και το «Τριανόν». Παράλληλα, βέβαια, λει
τουργούσαν και οι πλανόδιοι κινηματογράφοι («Αθηναϊκός»,
«Κονιτσιώτης», «Κινηματογράφος λαού» κ.ά.).
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Τα περίπτερα στην Καλαμάτα φαίνεται ότι έκαναν την
εμφάνισή τους από το έτος 1914, δηλαδή μετά τους
Βαλκανικούς πολέμους. Τότε κατασκευάστηκαν από το
δήμο δυο περίπτερα για τραυματίες πολέμου. Ένα το 1914
στην Παραλία και ένα το 1915 στην πλατεία 23ης Μαρτίου
(στη ΒΑ γωνία της οικίας των κληρονόμων Εφεσίου).
Επίσης, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή δόθηκαν άδειες
σε τραυματίες πολέμου για ανέγερση περιπτέρων με δικά
τους έξοδα (κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, το 1922,
στη ΝΑ γωνία της γέφυρας Σταματελάκη, το 1925).
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Εικ. 93. Θερινοί και χειμερινοί κινηματογράφοι: ο «Έσπερος» και το «Τριανόν» (γύρω στα 1950).

Εικ. 94. Πλατεία «Τριανόν».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Κινηματογράφοι

εφ. Σημαία, 11-10-1930

εφ. Σημαία, 19-7-1930

εφ. Σημαία, 24-10-1940

εφ. Σημαία, 17-7-1931

εφ. Σημαία, 16-1-1930

εφ. Σημαία, 8-18-1930

113

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄ - Εκδηλώσεις

ΠΗΓΕΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
«Μετά το πέρας της εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ τελετής,
ολόκληρος ο Στρατός, ηγουμένων της Μουσικής και των
Σαλπίγγων, διηυθύνθη εις την Πλατείαν Κωνσταντίνου του
Διαδόχου. Μετά του Στρατού συμβαδίζουν και οι επίσημοι,
κατευθυνόμενοι και ούτοι εις την πλατείαν Τζανή. Πέριξ του
Ηρώου, στολισμένου φιλοκάλως μετά των λαφύρων των
δύο πολέμων ο Στρατός σχηματίζει ευρύτατον τετράγωνον,
ο εντός του οποίου χώρος είναι προωρισμένος διά τους
επισήμους και τα Σωματεία της πόλεως. Πέριξ του Ηρώου,
εν τω οποίω διά μεγάλων γραμμάτων είναι αναγεγραμμένα
τα ονόματα των μαχών των δύο πολέμων» (Εφ. Σημαία, 263-1915).
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Εικ. 96, 97. Εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.

Εικ. 95. Σαϊτοπόλεμος στην κεντρική πλατεία, μεταπολεμικά (άποψη από δυσμάς προς ανατολάς).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄

Απόφαση για διαχωρισμό
της κεντρικής πλατείας
σε τέσσερις συνεχόμενες
ζώνες, το 1926 (Πρακτικά
Δήμου Καλαμάτας, 25-8-1926).
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πλατεία Παπαφλέσσα
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Ονομασία
- Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
- Πλατεία Παπαφλέσσα: Το 1937, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου142, πήρε αυτή την
ονομασία, για να τιμηθεί η θυσία του ήρωα
του Μανιακίου Παπαφλέσσα. Στη συνείδηση
όμως του κόσμου παραμένει ως πλατεία Σιδη
ροδρομικού Σταθμού.

118

Διαμόρφωση
Η λειτουργία του σιδηροδρομικού σταθμού
στην Καλαμάτα το 1896 σήμανε την έναρξη των
διαδικασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος
χώρου. Τότε κατασκευάστηκε και η ομώνυμη
οδός, η οποία οδηγούσε και συνδεόταν με
τον κεντρικό οδικό άξονα της πόλης (Αριστο
μένους), με στόχο τη διευκόλυνση των ταξι
διωτών του τρένου. Παράλληλα, και μέχρι το
1928, έγιναν πολλές απαλλοτριώσεις οικό
τοπων143, οικιών144, ακόμη και δένδρων145,
ώστε να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της πλατείας
στην είσοδο του σταθμού (βόρεια πλευρά). Τη
δεκαετία του 1930, δηλαδή την ίδια εποχή
που διαμορφωνόταν και η πλατεία Βασιλέως
Γεωργίου Β΄, φαίνεται ότι έγιναν σημαντικά έργα
καλλωπισμού και φωτισμού, τόσο της πλατείας,
όσο και της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού.
Συγκεκριμένα, το 1932 ενισχύθηκε ο φωτισμός
της οδού με τρία ηλεκτρικά τόξα146. Το 1936

αποφασίστηκε η διαπλάτυνση των πεζοδρο
μίων της κατά ένα μέτρο, ώστε να καταστεί
δυνατή η δενδροφύτευσή της147. Από το 1936
έως τις αρχές του 1938 γίνονταν εργασίες για
τη μεταφορά 179 κ.μ. χώματος στην πλατεία,
προκειμένου να ασφαλτοστρωθούν τόσο η πλα
τεία όσο και η οδός, και να κατασκευαστούν
κράσπεδα, κιγκλιδώματα και τέσσερα σιδηρά
ανθοδοχεία για τα δύο κηπάρια της συγκε
κριμένης πλατείας148. To 1938 «αι πρασιαί της
λεωφόρου Βενιζέλου [έτσι ονομαζόταν τότε η
οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού] αποτελούσαν
ωραιότατον στόλισμα διά την πόλιν. Ένα πραγ
ματικό δείγμα πολιτισμού»149.
Κίνηση
Η συγκεκριμένη θέση απέκτησε σημασία μετά
το 1901, οπότε έγιναν τα εγκαίνια του Σιδη
ροδρομικού Σταθμού150, παρόλο που από το
1896 είχε κατασκευαστεί και λειτουργήσει η
σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτα-Αθήνα, εκτός
από το τμήμα Κούρταγα-Διαβολίτσι. Ο Σταθμός
δεν άργησε να γίνει σημείο αναφοράς για
τους Καλαματιανούς της εποχής. Γύρω από
αυτόν και κατά μήκος της οδού Σιδηροδρόμου
άρχισε να δραστηριοποιείται ένας ολόκληρος
κόσμος: αμαξάδες, αχθοφόροι, ξενοδόχοι
και λογής λογής άλλοι επαγγελματίες. Εδώ
υπήρχαν τα ξενοδοχεία «Λευκός Οίκος»,

«Ακταίον», «Μεγάλη Βρεττανία» κ.ά., σπάζοντας
το μονοπώλιο των ξενοδοχείων (των γνωστών
«χανίων» του 19ου αιώνα) της Κάτω πλατείας
(23ης Μαρτίου) και της οδού Αριστομένους,
ενώ δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους
ζαχαροπλαστεία (Ηλία Μουνδρέα, 1914151),
καφενεία (Β. Αλεξανδρόπουλου, 1914152, Βασι
λάκη, 1926153), ιατρεία154 κ.ά.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Σταθμός
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Εικ. 98. Το τρένο «φεύγει»
από το σταθμό με κατεύθυνση
προς δυσμάς, αρχές
δεκαετίας 1900.

ΑΦΙΞΗ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ, 1901
«Άπειρον πλήθος κατακλύζει την εθνικήν οδόν και τον
σιδηροδρομικόν σταθμόν μετά μεσημβρίαν. Το τραίνον
συρίζει και η πολιά μορφή του κ. Δηλιγιάνη προβάλλει.
Χύνεται κυριολεκτικώς προς αυτόν ο κόσμος ως χείμαρ
ρος. Η παροικία των Γορτυνίων τω προσφέρει στέφανον

μετ' ανθοδέσμης, προσφωνήσαντος του κ. Χρ. Κροντήρη.
Ούτω προπορευομένης της μουσικής, η πομπή εισέρχεται
εις την εθνικήν οδόν και φθάνει τέλος εις την Κάτω
πλατείαν, ένθα μεγάλη αψίς μετ' επιγραμμάτων» (Εφ. Φως,
11-6-1901).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Σταθμός
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Εικ. 99. Η πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τη δεκαετία του 1970.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Σταθμός

121

Εικ. 100. Ο σιδηροδρομικός σταθμός γύρω στα 1930 (νότια πλευρά).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού

ΠΗΓΕΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
«Σκότος πυκνόν και ποτάμιον σχηματιζόμενον εκ της
συρροής των υδάτων καθιστώσι προβληματικόν το ταξί
διον μέχρι του σιδηροδρόμου. Ούτε ένας φανός με
θρυαλλίδα έστω πυγολαμπίδος δεν υπάρχει. Διά τούτο η
αγανάκτησις των ταξειδιωτών κατά την πρωίαν της παρελ
θούσης Κυριακής είχε φθάσει εις το κατακόρυφον. Ως
εκ του πνέοντος ανέμου και του ψηλαφητού σκότους εξ
ταξειδιώται απώλεσαν τους πίλους των!» (Εφ. Φως, 11-121901).

• «Εν και πλέον έτος παρήλθεν αφ' ότου η Διεύθυνσις της
Εταιρίας του Σιδηροδρόμου και προς ημάς διά του ενταύ
θα κ. Σταθμάρχου και προς τον Εμπορικόν Σύλλογον απ'
ευθείας υπεσχέθη ότι πρώτον της μέλημα είνε η αλλαγή
του ήδη ανεπαρκούς διά πετρελαίου φωτισμού, κατεξοχήν
νυσταλέου, διά ηλεκτρικού» (Εφ. Φως, 22-9-1905).
ΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
«Το 1902 κατεκυρώθη επ' ονόματι του εργολάβου Μασου
ρίδου, εις το υπ' αυτού μόνου μειοδοτήσαντος δοθέν
ποσόν των δραχμών 8.000, η σκυρόστρωσις της οδού του
σιδηροδρόμου» (Εφ. Φως, 14-3-1902).
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ΚΑΦΕΝΕΙΟ
«Καφενείον Β. Αλεξανδρόπουλου, παρά τον Σιδηροδρο
μικόν Σταθμόν, όπου πωλείται καθ' εκάστην πατσάς αριστο
τεχνικώτατος, νοστιμώτατος, παγκάθαρος και ορεκτικός.
Και λουκούμι Συριανό εις κυτία ημισείας οκάς άριστον»
(Εφ. Σημαία, 27-9-1914).

ΑΜΑΞΗΛΑΤΕΣ
«Καθ' εκάστην εσπέραν, ότε αφικνείται το εξ Αθηνών
τραίνον, οι αμαξηλάται πριν ή οι επιβάται κατέλθωσιν εκ
των ατμαμαξών εισορμώσιν εις αυτάς και αρπάζωσι τας
αποσκευάς των, όπως τους αναγκάζωσι με το «άστε ντούα
ου» να επιβώσι της αμάξης των!» (Εφ. Φως, 19-1-1906).

Εικ. 101. Οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού, αρχές δεκαετίας 1900.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού
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Εικ. 102-106. Όμορφα νεοκλασικά κτήρια
ανεγείρονται επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού,
τα οποία μαρτυρούν την οικονομική ευμάρεια
των ιδιοκτητών τους και την αστική ανάπτυξη της
Καλαμάτας, στις αρχές και τα μέσα του 20ού αιώνα.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - Ξενοδοχεία - Καφενεία

Εικ. 107, 108. Το νεόδμητο ξενοδοχείο «Λευκός Οίκος» (γύρω στα 1925) και η πλατεία
Σιδηροδρομικού Σταθμού σε μεταγενέστερη εποχή.
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Εικ. 109, 110. Η οδός Σιδηροδρομικού
Σταθμού. Διακρίνεται το νεόδμητο
ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεττανία»
Στο ισόγειό του λειτούργησε,
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους,
το κοσμικό στέκι των Καλαματιανών
«Η Αίγλη» και το ζυθοπωλείο
«Ο Τζίμης» (Εφ. Σημαία, 19-7-1931).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Δρομολόγια του
Σιδηροδρόμου
Πειραιώς-ΑθηνώνΠελοποννήσου
(ΣΠΑΠ) (Εφ.
Ευνομία, 14-9-1897,
29-7-1899).
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Ονομασία
- Πλατεία Ταξιαρχών
- Πλατεία Συντάγματος, επειδή στον απόκεντρο για τα
δεδομένα της εποχής χώρο υπήρχε στρατώνας155.
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Διαμόρφωση και κίνηση
Η εικόνα του χώρου όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός
των Αγίων Ταξιαρχών, η ομώνυμη πλατεία του και
η ευρύτερη περιοχή του ήταν εντελώς διαφορετική
το 19ο αιώνα. Ήταν απομακρυσμένη περιοχή, γε
μάτη αγροκτήματα, γι' αυτό και στο σημείο εκείνο,
ακριβώς εκεί όπου μετά τον πόλεμο λειτούργησε το
Γυμνάσιο θηλέων, υπήρχε στρατώνας περί τα τέλη
της δεκαετίας του 1880. Την ίδια ακριβώς περίοδο,
«παρά τον στρατώνα του Συντάγματος», η προυχοντική οικογένεια του Αριστείδη Πανταζόπουλου έκτι
σε στο κτήμα που είχε εκεί ένα ιδιόκτητο εκκλησάκι,
των Αγίων Ταξιαρχών, για να εκκλησιάζονται όχι
μόνον τα μέλη της οικογένειας αλλά και οι λιγοστοί
περίοικοι της περιοχής.
Μετά την αποτέφρωση του πανταζοπούλειου ναΐ
σκου στις αρχές του 1900, η κοινή πεποίθηση ότι
έπρεπε να ανεγερθεί νέος ναός στην περιοχή και
η υιοθέτηση της άποψης αυτής από το Δημοτικό
Συμβούλιο οδήγησαν σε κάποιες χωροταξικές αλ
λαγές. Συγκεκριμένα, το 1904 η Τράπεζα Αθηνών
«επιθυμούσα να συντελέση εις την θεάρεστον ταύτην

πράξιν»156 δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας οικόπεδο
750 τ.μ., το οποίο βρισκόταν ανατολικομεσημβρινά
του αποτεφρωθέντος ναού, γεγονός που μαρτυρεί
ότι από το 1904 άρχισε να διαμορφώνεται στο
σημείο εκείνο ένας χώρος δημοτικός. Εδώ το
1911-1912 ανεγέρθηκε νέος ναός των Αγίων
Ταξιαρχών, σε ρυθμό βασιλικής, γεγονός που
συνοδεύτηκε και με τροποποίηση του Σχεδίου πό
λεως στον περιβάλλοντα χώρο157, πράξη η οποία
επέτρεψε μελλοντικά τη διαμόρφωση πλατείας σε
εκείνο το σημείο. Την ίδια εποχή ορίστηκε η ενορία
Ταξιαρχών να περιλαμβάνει την έκταση κάτω από
την οδό Ταϋγέτου (σημερινή Παν. Καίσαρη) μέχρι
την ενορία της Αναλήψεως158.
Έκτοτε, η κίνηση κλιμακώθηκε ανοδικά. Μέχρι
τότε στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούσε ο
περίφημος «Κήπος της Εδέμ», χώρος αναψυχής για
τους Καλαματιανούς ήδη από τη δεκαετία του 1890,
ενώ παράλληλα υπήρχαν, εκτός από τα κτήματα,
και κάποιες αποθήκες Καλαματιανών εμπόρων. Τη
δεκαετία του 1920 η εικόνα είχε αλλάξει πια. Είχε
εμπλουτιστεί ο οικοδομικός ιστός, στην περιοχή
λειτουργούσε και σχολείο, το 4ο Δημοτικό, καθώς
και τα Λουτρά Σταματελάκη (στο οικοδομικό
τετράγωνο ανάμεσα στις οδούς Βασ. Γεωργίου,
Αριστοδήμου και Κανάρη).
Το 1926 αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμ

βούλιο η διατήρηση της πλατείας Ταξιαρχών, συνο
λικής έκτασης 4.040 τ.μ.159, ενώ ακολούθησαν διά
φορες ρυμοτομήσεις160. Το 1938 αποφασίστηκε να
κατασκευαστεί στην εν λόγω πλατεία «νέος μεγα
λοπρεπής ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών»161
— ο σημερινός. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις
3 Ιουλίου του 1938 και αποπερατώθηκε το 1959,
χάρη στην οικονομική ενίσχυση τόσο των ιδιωτών
όσο και του δήμου162.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ- Ναός Αγίων Ταξιαρχών

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, 1900
«Ο Διονύσιος Αριστ. Πανταζόπουλος εκ φιλοθρήσκου αι
σθήματος ορμώμενος παρεχώρησε τον ιδιόκτητον αυτού
παρά τον στρατώνα του Συντάγματος ιερόν ναόν των Αγίων
Ταξιαρχών εις τον ενοριακόν ναόν του Αγίου Νικολάου,
ίνα χρησιμεύση ως παράρτημα και παρεκκλήσιον του ναού
τούτου» (Εφ. Θάρρος, 7-11-1900).
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, 1938
«Σήμερα θα γίνει στη Λαϊκή Σχολή λαϊκή αγορά προς
ενίσχυση της προσπάθειας για την ανοικοδόμηση του ναού
των Αγίων Ταξιαρχών. Ο σκοπός είναι ιερός και ελπίζομεν
ότι όλη η κοινωνία θα συντρέξη τους επιτρόπους εις το
δύσκολον έργον που ανέλαβαν να ανεγείρουν εκ θεμελίων
νέον και μεγαλοπρεπή ναόν» (Εφ. Σημαία, 13-11-1938).
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Σχ. 8. Σχεδιάγραμμα του 1904, όπου διακρίνονται οι δυο παλαιοί ναοί: ο ιδιοκτησίας της οικογένειας Πανταζοπούλου και ο
μετέπειτα (1911) ρυθμού βασιλικής. Νοτιότερα φαίνεται ο χώρος του σημερινού ναού και της σημερινής πλατείας. Βορειοδυτικά,
διακρίνεται ο στρατώνας, το μετέπειτα Γυμνάσιο θηλέων.

Εικ. 112. Το Γυμνάσιο θηλέων γύρω στα 1990. Εδώ,
στεγάστηκαν οι παλιοί στρατώνες (1880-1909).
Εικ. 111. 4ο Δημοτικό σχολείο, νότια της πλατείας (δεκ. 1970).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - «Κήπος της Εδέμ»

εφ. Ευνομία, 23-6-1896

Εικ. 113. Ο «Κήπος της Εδέμ», νότια της πλατείας των Ταξιαρχών το 1960.
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εφ. Ευνομία, 11-6-1895

Εικ. 114, 115. Περίπατος στο «μυροβόλο Κήπο της Εδέμ» το
1947.

εφ. Ευνομία, 30-4-1895

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών
για την πλατεία Ταξιαρχών
(Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας,
3-12-1926).

131

132

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Ονομασία
- Πλατεία Ασκήσεων
- Πλατεία Άρεως
- Πλατεία Συντάγματος.
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φυλακών έναντι 50 λεπτών την ημέρα166. Το 1906,
συνεχίστηκαν οι προσπάθειες τακτοποίησής της,
όπως μας πληροφορεί ο τοπικός Τύπος: «Εκτός
της χωροσταθμίσεως, ήτις θα γίνη μετ' ου πολύ, η
δημοτική μας αρχή διέταξε την τείχισιν ολοκλήρου
Διαμόρφωση
της μεσημβρινής πλευράς διά τειχίου, ύψους 3
Το 19ο αιώνα ο χώρος του σημερινού «ανατολικού μέτρων όπερ ήρξατο ανυψούμενον. Πολύ ορθόν
κέντρου» αποτελούσε παρυφή της Καλαμάτας. Στην και καλλωπιστικόν το μέτρον τούτο, καθ' όσον τί
αδιαμόρφωτη τότε πλατεία γίνονταν στρατιωτικές θεται ούτω τέρμα εις την περαιτέρω καταστροφήν
ασκήσεις, εξ ου και το όνομά της, πλατεία των του υγιεστέρου μέρους της πόλεώς μας»167. Στα
Ασκήσεων. Το 1901 επισκέφτηκε την Καλαμάτα μετέπειτα χρόνια μέχρι τις μέρες μας, στο χώρο
ο διάδοχος Κωνσταντίνος και επιθεώρησε σε της πλατείας κατασκευάστηκαν οι στρατώνες (πε
αυτήν ακριβώς την πλατεία τούς «ανωτέρους ριοχή σημερινού Πανεπιστημίου), οι αθλητικές
αξιωματικούς επισταμένως εις τα υπ' Αυτού εγκαταστάσεις της Τέντας, η φοιτητική εστία κ.ά.
δοθέντα αυτοίς θέματα»163. Στη βόρεια πλευρά της
υπήρχε η θέση Καλαμίτσι (από το ρέμα Καλαμίτζι), Κίνηση
στα όρια της Καλαμάτας με τα Γιαννιτσάνικα. Όλη Η πλατεία των Ασκήσεων απέκτησε μεγαλύτερη ζωή
η έκταση ήταν γεμάτη κτήματα, ελαιοπερίβολα μετά το 1901, με τη μεταφορά στη βορειοδυτική της
και χωράφια, με το χορτάρι «σπηθαμιαίο», όπου πλευρά του Μεσσηνιακού Γυμναστηρίου, και κυρίως
έβοσκαν γαϊδούρια και πρόβατα, γι' αυτό και το με την κατασκευή το 1909, στη βόρεια πλευρά της, των
τοπωνύμιο «γαϊδουρόλακα»164. Εδώ είχαν τις κτηρίων στρατωνισμού του 9ου Πεζικού Συντάγματος
ιδιοκτησίες τους πολλοί Καλαματιανοί, όπως ο Αθ. σε γη που δώρισε στο Δημόσιο ο Δήμος Καλαμάτας
Ρεμπουτσάκος, ο Βασ. Ευαγγελινός, οι οικογένειες επί δημαρχίας Παναγιώτη Μπενάκη. Όπως είναι
Βελουδή, Χρυσοσπάθη κ.ά. Το Σχέδιο πόλης του ευνόητο, γύρω από τους στρατώνες αναπτύχθηκε
1905 προέβλεπε τη διατήρηση της ακάλυπτης αυτής σύντομα μια στοιχειώδης κοινωνική και οικονομική
κίνηση. Λέγεται ότι στην ευρύτερη περιοχή, δυτικά
έκτασης ως πλατείας.
Οι διαδικασίες διαμόρφωσης του χώρου είχαν της πλατείας, λειτουργούσε η ταβέρνα του Μιλτιάδη
αρχίσει από τη δεκαετία του 1890165. Το 1905 Γκρίτζαλη, η οποία κάθε μεσημέρι και βράδυ γέμιζε
έγιναν εργασίες ισοπέδωσης με την εποπτεία από στρατιώτες. Αυτή η ταβέρνα βρισκόταν «μεταξύ
του δήμου και του ανθυπολοχαγού του πεζικού των δρόμων Μαυρομιχαλέων, Μ. Αλεξάνδρου και
Κων. Κουρέα, οι οποίοι χρησιμοποίησαν αντί Λακωνικής, που προεκτείνονται τώρα οι δρόμοι
για εργάτες 20 ελαφροποινίτες κατάδικους των Σολωμού, Δημακοπούλου, Παπατσώνη και Καπε

τανάκη», συγκεκριμένα στο κτήμα κάποιου Σπανού
που κατοικούσε εκεί από παλιά, εξ ου και το όνομα
όλης αυτής της περιοχής ως Σπανοχώρι168.
Όμως, όχι μόνον οι στρατιώτες αλλά και οι ίδιοι
οι Καλαματιανοί, γύρω στα 1910, ζωντάνευαν το
εξοχικό αυτό προάστιο με συχνές επισκέψεις στον
«Κήπο του Αντωνακάκη» ή στο «Εξοχικό Καλαμίτσι»169
κ.ά. Το 1914, μάλιστα, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
από αίτηση των κατοίκων της περιοχής, χαρακτήρισε
τη θέση Πλατεία των Ασκήσεων ως εξοχική, ώστε
τα γύρω μαγαζιά να ανοίγουν και την Κυριακή και
τις αργίες170.
Την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής
η πλατεία Άρεως έδωσε λύση σε εκατοντάδες
Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι στεγάστηκαν
προσωρινά σε στρατιωτικά παραπήγματα.
Τέλος, στη δεκαετία του 1930, προστέθηκε
στην περιοχή, στα ανατολικά της πλατείας, και το
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το οποίο μεταφέρθηκε
εδώ από την οδό Φαρών. Σήμερα το ερειπωμένο
κτήριο στέκει απαθής μάρτυρας των τεκταινόμενων
στη σύγχρονη πια γειτονιά του Πανεπιστημίου, της
Τέντας και της φοιτητικής εστίας του Τ.Ε.Ι.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - Στρατόπεδο - Στρατιωτ. Νοσοκομείο
κ.ά., γρανιτικοί κυβόλιθοι Μ. Ασίας (Κυζίκου), κυβόλιθοι
Περιστερίου, πλάκες από τσιμέντο και πλάκες Μελίτης για
τις ταράτσες· οι κλίμακες και οι νιπτήρες να φτιαχτούν με
λευκά μάρμαρα Πεντέλης, ενώ οι φάτνες και τα ποτιστήρια
των ίππων με φαιά (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμών,
212/29-3-1908, συνημμένη στο Δωρητήριο, 1264/30-5-1909, Γ.
Μαγέτου. Εργολαβικό, 1279/14-6-1909, Γ. Μαγέτου. Εφ. Σημαία,
10-4-1938)

Εικ.116. Στρατόπεδο.

Εικ. 117. Εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας
μπροστά από το Στρατιωτικό Νοσοκομείο, το 1948.
Εικ. 118.
Το απομεινάρι
του Στρατιωτικού
Νοσοκομείου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ, 1909
Τα έτη 1908 και 1909 το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλα
μάτας αποφάσισε να κτισθούν οι Στρατώνες του Δημοσίου,
στη βόρεια πλευρά της πλατείας των Ασκήσεων. Για
το σκοπό αυτό παραχώρησε πίστωση 10.000 δρχ. και
έδωσε εντολή στο δήμαρχο να εξαγοράσει 33 περίπου
στρέμματα ελαιοπερίβολων στην περιοχή. Τον Ιούνιο του
1909 ο εργολάβος δημοσίων έργων Χαρίλαος Γαλάνης,
μετά από μειοδοτική δημοπρασία, ανέλαβε την ανέγερση
των κτηρίων στρατωνισμού του 9ου Πεζικού Συντάγματος,
έναντι 576.460 δρχ. Οι όροι της εργολαβίας προέβλεπαν
να κατασκευασθούν κοιτώνες, λουτρά, αποχωρητήρια,
αναρρωτήρια, πειθαρχεία, σταύλοι, περίβολος και σκοπιές.
Το έργο έπρεπε να τελειώσει μέσα σε 18 μήνες και τα
υλικά δόμησης να είναι συγκεκριμένα: δηλαδή, τα θεμέλια
να κατασκευασθούν με αργούς λίθους από τα λατομεία
του Λιθωμένου Φιδιού, της Κορώνης και του Αλμυρού· για
τη λιθοδομή των τοίχων να χρησιμοποιηθούν οπτόλινθοι
(τούβλα) από το κεραμοποιείο του Δηλαβέρη στον Πειραιά,
πλάκες Τήνου για τα υπέρθυρα, πλακοειδείς λίθοι για
ανακουφιστικούς θόλους και γωνιαίοι ή παραγωνιαίοι
λίθοι Πειραιά, Κορώνης, Αλμυρού κ.ά. για τις γωνίες, τις
κλειδώσεις των διασταυρώσεων των τοίχων, τις θύρες,
τα παράθυρα, τα ερμάρια, τις παραστάδες και τις λοιπές
προσόψεις· για τις πλακοστρώσεις να χρησιμοποιηθούν
σχιστές λευκές μαρμάρινες πλάκες Κοκκιναρά, Πεταλιών

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Στο κτήριο της φωτογραφίας λειτούργησε το Στρατιωτικό
Νοσοκομείο. Εδώ, στα ανατολικά της πλατείας των
Ασκήσεων, μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1930. Μέχρι
τότε, από το 1900 περίπου, στεγαζόταν, σε τρία μισθωμένα κτήρια που βρίσκονταν στο τετράγωνο μεταξύ
των οδών Φαρών - Κανάρη - Κοραή - Πλάτωνος. Γύρω
στα 1892 το νοσοκομείο διεύθυνε ο διακεκριμένος
γιατρός Περδικίδης. Ακόμη παλιότερα, το 19ο αιώνα,
συγκεκριμένα έως το 1852, λειτουργούσε στη Φυτειά,
οπότε μεταφέρθηκε στην ενορία του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου. Ο Γάλλος ιππότης Appert, που επισκέφτηκε
την Καλαμάτα τον Αύγουστο του 1855, περιγράφει ένα
μικρό στρατιωτικό νοσοκομείο με λίγους ασθενείς, το
οποίο είχε ανάγκη από καλύτερα κρεβάτια και καθαρότερα
κλινοσκεπάσματα (Ειδοποίησις, 3249/17-7-1852, Παν. Στραβο
σκιάδη. Ενοικιαστήριο, 3420/1-9-1852, Παν. Στραβοσκιάδη. Εφ. Μεσ
σηνιακή, 25-12-1892. Πότης Οικονομάκης, «Ο ιππότης Appert και ο
Δουξ του Montpensier στην Καλαμάτα», περ. Μεσσηνιακά χρονικά,
έτος Α΄, τεύχ. 1, Καλαμάτα Απρ. - Ιούλ. 1961. Γιάννης Ταβουλαρέας,
Παλιά Καλαμάτα, σελ. 60).
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Μεσσηνιακού επεκτάθηκε προς ανατολάς χάρη στην αγορά
τεσσάρων στρεμμάτων, ακριβώς δίπλα στο παραχωρηθέν
από το δήμο (δήμαρχος Πέτρος Καπετανάκης) οικόπεδο
το 1901 (Μεσσηνιακόν έτος 1938, έκδ. Σύλλογος προς Διάδοσιν
των Γραμμάτων, Καλαμάτα. Ηλίας Μπιτσάνης, 100 χρόνια Ολυμπιακοί
Αγώνες και η Ιστορία του Μεσσηνιακού, αδημοσίευτη εργασία,
Καλαμάτα 1996).

Εκλογή Θεμ. Κουτσομητόπουλου ως
τακτικού μέλους του Μεσσηνιακού
Γυμναστικού Συλλόγου στις
3 Μαΐου 1896 (Αρχείο Π. & Γ.
Κουτσομητόπουλου).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Το 1895 ιδρύθηκε ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος,
ο οποίος αποτέλεσε μετεξέλιξη του Πεζοπορικού Συλλόγου
«Ευκλής», με πρόεδρο το μετέπειτα δήμαρχο Παναγιώτη
Εμμ. Μπενάκη (Αρχεία Πρωτοδικείου Καλαμάτας, Πράξη 1/27-81895 του Δ.Σ. του τέως Πεζοπορικού Συλλόγου «Ο Ευκλής»).

Εικ. 119, 120. Παμπελοποννησιακοί αγώνες στο Στάδιο
Καλαμάτας, στις 28 και 29 Μαΐου 1939.
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Διοργάνωση αγώνων από το
Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο,
στις 17 Απριλίου 1930 (Αρχείο
Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου).

Εικ. 121. Ποδοσφαιρικοί αγώνες στο Μεσσηνιακό Γήπεδο.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Στη βορειοδυτική πλευρά της πλατείας των Ασκήσεων
υπήρχε το γυμναστήριο με την επωνυμία Μεσσηνιακό,
το οποίο είχε ιδρύσει ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός
Σύλλογος. Στη συγκεκριμένη θέση μεταφέρθηκε το
1901 και παραμένει έως τις μέρες μας. Μέχρι το 1901
(ίδρυση 1896) το γυμναστήριο είχε φιλοξενηθεί αρχικά
σε ένα μικρό οικόπεδο του προέδρου του Μεσσηνιακού,
δικηγόρου και φίλαθλου Χρύσανθου Παγώνη, κοντά στη
μετέπειτα οδό Φαρών, και αργότερα σε οικόπεδο του Κων.
Σαράβα, το οποίο βρισκόταν περίπου στη διασταύρωση
των οδών Αρτέμιδος και Θουρίας. Το 1937 το γήπεδο του

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι απαρχές του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου θα πρέπει να
αναζητηθούν το 1909, στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστορικού
αθλητικού συλλόγου του Μεσσηνιακού. Η μεγάλη του
άνθηση ήρθε μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων
στην περιοχή μας και την επανίδρυση του Μεσσηνιακού το
1924. Έκτοτε ιδρύθηκαν πλήθος ποδοσφαιρικοί σύλλογοι
στην πόλη της Καλαμάτας, όπως η Α.Ε.Κ. (Αθλητική Ένωσις
Κωνσταντινουπόλεως), ο Απόλλων και ο Ολυμπιακός το
1927, η Δάφνη, το Βυζάντιον, ο Εφέσιος και ο Ήφαιστος
το 1928, η Αρμενική Ένωσις και ο Παγκαλαμιακός το
1930, η Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καλαμών, ο
ναυτικός και ποδοσφαιρικός σύλλογος Ποσειδών το 1931,
τα Πράσινα Πουλιά Καλαμών το 1939, ο Μεσσηνιακός το
1943 κ.ά. (Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας, βιβλίο αναγνωρισμένων
σωματείων, 1914-1945. Μπιτσάνης Ηλίας, 100 χρόνια Ολυμπιακοί
Αγώνες και η Ιστορία του Μεσσηνιακού, Καλαμάτα1996).

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Εργολαβία του έτους 1909,
για την ανέγερση κτηρίων
στρατωνισμού του 9ου Πεζικού
Συντάγματος Καλαμάτας
(Εργολαβικό, 1279/14-6-1909,
Γ. Μαγέτου).

137

138

ΠΑΡΑΛΙΑ

139

ΠΑΡΑΛΙΑ - Λιμάνι

Το λιμάνι
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Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η Παραλία της
Καλαμάτας, δεν είχε αναπτυχθεί, όπως άλλωστε
και των περισσότερων παραθαλάσσιων ελληνικών
πόλεων που δε διέθεταν ακόμη τεχνητό λιμάνι.
Η εικόνα της ήταν ενός πρωτόγονου τοπίου: μια
απέραντη ερημική ακτή, γεμάτη λίμνες, τέλματα
και άναρχη βλάστηση, που διαδέχονταν τα πλούσια
περιβόλια στις νότιες παρυφές της πόλης.
Στο φυσικό όρμο του «Παραλίου των Καλαμών»
προσορμίζονταν πλοία τους καλοκαιρινούς μήνες,
ενώ το χειμώνα λίγο ανατολικότερα, στον όρμο του
Αλμυρού, που σημαίνει ότι έστω και με δυσκολία
πραγματοποιούνταν όλες τις εποχές του έτους
εμπορικές συναλλαγές. Αυτός ήταν και ο κύριος
λόγος που ήδη από τα υστεροβυζαντινά χρόνια
—συγκεκριμένα το 1209— οι Φράγκοι επέλεξαν
να καταλάβουν το κάστρο της Καλαμάτας, μιας και
βρισκόταν «απάνω στον αιγιαλόν» και διέθετε και
«λιμιώνα», δηλαδή λιμάνι171.
Την ανάγκη κατασκευής λιμανιού έθεσαν για
πρώτη φορά οι Καλαματιανοί έμποροι της δεκαετίας
του 1850. Το απαιτούσαν οι καιροί. Ηταν απαραίτητο
για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, του εμπορίου και
της βιομηχανίας της πόλης. Tην ευθύνη για την
πραγματοποίηση του μεγάλου αυτού ονείρου
επωμίστηκε η επόμενη γενιά, του 1860. Το πρώτο
βήμα ήταν η ίδρυση του Λιμενικού Ταμείου το 1868.
Το ίδιο έτος εγκρίθηκε το Σχέδιο της Παραλίας, και
ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου
να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την
κατασκευή, επέβαλε ειδικούς λιμενικούς φόρους
τόσο στα εισαγόμενα όσο και στα εξαγόμενα
προϊόντα172. Το 1872, η Εφορευτική Επιτροπή

Σχ. 9. Σχέδιο
Παραλίας, 1868.
Είναι εμφανείς
οι εκβολές του
Νέδοντα, όχι
μόνο στη δυτική
αλλά και στην
ανατολική πλευρά
της Παραλίας. Στο
Σχέδιο διακρίνονται
δημόσια
καταστήματα (Ι, ΙΙ,
ΙΙΙ), πλατείες (IV,
V, VI), δημοτικά
καταστήματα (VII),
η σημερινή οδός
Φαρών (1), καθώς
και η σημερινή οδός
Ναυαρίνου (2).
Σχ. 10. Στο
τοπογραφικό
διάγραμμα του
1881 διακρίνονται
η οδός
Αριστομένους,
ο χώρος της
«μελλοντικής
δεξαμενής» κατά το
σχέδιο του Γάλλου
μηχανικού Πασκάλ,
οι ιδιοκτησίες
της οικογένειας
Μπενάκη, ο ναός
της Ανάληψης και ο
ποταμός Νέδοντας,
που συνορεύει
απευθείας με
το οικοδομικό
τετράγωνο της
Ανάληψης.
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ανέθεσε τη σύνταξη της σχετικής τεχνικής μελέτης
στο Γάλλο Μηχανικό Λιμένων Ν. Πασκάλ, ο οποίος
και σχεδίασε το λιμάνι στη σημερινή του θέση.
Την κατασκευή του σπουδαίου αυτού έργου
υποδομής για την Καλαμάτα ανέλαβε ο εργολάβος
Μάτσας. Ο όλος σχεδιασμός και η εκτέλεση του
έργου εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια
οικονομικής ανάπτυξης των λιμένων της χώρας
που ξεκίνησε επί Όθωνα και ολοκληρώθηκε την
εποχή του Τρικούπη. O θεμέλιος λίθος τέθηκε το
1882. Το 1896 τα λιμενικά έργα (αντιβραχίονας,
κρηπιδώματα κ.ά.) δεν είχαν ολοκληρωθεί. Γι' αυτό
ο εργολάβος δημοσίων έργων Λουδοβίκος Πετι
μερμέ ανέλαβε την κατασκευή του αντιβραχίονα
μήκους 180 μ., την προέκταση του λιμενοβραχίονα
(μόλου) κατά 200 μ., την κατασκευή κρηπιδωμάτων
(του παραλιακού, του μόλου και του αρκτικού κρη
πιδώματος της δεξαμενής), την εκβάθυνση της
δεξαμενής και του λιμανιού μέχρι βάθους 7 μ. κάτω
από τη μέση στάθμη της θάλασσας, την κατασκευή
δύο τριπλών κλιμάκων και την τοποθέτηση στύλων
πρόσδεσης από χυτοσίδηρο, δεστρών και ναύδητων
(σημαδούρων)173. Για την κατασκευή των λιμενικών
έργων χρησιμοποιήθηκαν πετρώματα από τα λατομεία
στις όχθες του Νέδοντα. Το έργο αποπερατώθηκε το
1901.
Έκτοτε, η εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού
πραγματοποιήθηκε με γοργούς ρυθμούς. Τα
παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα του μεσσηνιακού
κάμπου (σύκα, σταφίδα, κουκούλια κ.ά) εξάγονταν
είτε απ' ευθείας είτε μέσω Πάτρας σε όλα τα
σημαντικά εμπορικά κέντρα της εποχής, όπως
Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Τεργέστη, Μασσαλία κ.ά.
Ταυτόχρονα όμως αναπτύχθηκαν και οι εισαγωγές
πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων. Στις

αρχές του 1900 η Καλαμάτα αποτελούσε το πέμπτο,
κατά σειρά σπουδαιότητας, λιμάνι της χώρας μετά τον
Πειραιά, το Κατάκολο, την Πάτρα και τη Σύρο. Από τις
αρχές του 1900 μέχρι το 1930 η κίνηση αυξήθηκε
και για τον πρόσθετο λόγο ότι το λιμάνι εξυπηρετούσε
τη μετανάστευση προς την Αμερική, που ταλάνισε
ολόκληρη τη χώρα και κυρίως την Πελοπόννησο
(Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία). Υπολογίζεται ότι την
περίοδο 1901-1910 μετανάστευσαν 3.393 άτομα
από την επαρχία Καλαμάτας174. Όμως, μετά τον
πόλεμο, η έναρξη της αποβιομηχάνισης της πόλης
σήμανε και την απαρχή της αντίστροφης μέτρησης
για την εμπορική κίνηση του λιμανιού.

Εργολαβία
κατασκευής του
αντιβραχίονα,
κρηπιδωμάτων,
εκβάθυνσης της
δεξαμενής κ.ά.
το 1896 από τον
εργολάβο δημοσίων
έργων Λουδοβίκο
Πετιμερμέ
(Εργολαβικό, 566/154-1896, Άγγ. Λίγγρη).

Εικ. 122. Η Καλαμάτα και το λιμάνι της
σε αεροφωτογραφία του 1938.
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ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ, 1828
«Μόλις ρίξαμε άγκυρα στον όρμο της Καλαμάτας,
είκοσι ελαφρά πλοιάρια κατευθύνθηκαν προς τα πλοία
της νηοπομπής. Επέβαιναν σ' αυτά Έλληνες και ήταν φορ
τωμένα με σταφύλια, καρπούζια, ρόδια, σύκα, κρασί.
Έτυχαν όλοι τους καλής υποδοχής και δεν άργησαν
να ξεφορτώσουν στα πλοία μας τα εμπορεύματά
τους. Όταν κατεβήκαμε στην ξηρά, είδαμε το Παζάρι
που είχαν στήσει στην ακρογιαλιά. Οι περισσότεροι
ήταν Μοραΐτες και αρκετοί Ζακυνθηνοί ή Κερκυραίοι,
που μιλούσαν περισσότερο ιταλικά παρά ελληνικά.

Τα μαγαζιά τους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά καλύβες
φτιαγμένες με χορτάρι και κλαδιά. Οι πραμάτειες τους
ήταν φρούτα, σαπούνι, καπνός, κρασιά, και ένα είδος
ποτού που το ονόμαζαν ρακί. Και τράπουλες μπορούσε
κανείς να βρει εκεί. Το εμπόρευμά τους δεν το έδιναν
πριν από την πληρωμή. Κάποιοι Γάλλοι αξιωματικοί που
είχαν χάσει τα άλογά τους όταν ναυάγησε το πλοίο
τους πήγαν στο παζάρι, για να προμηθευτούν άλογα
αραβικά. Γιατί εκεί βρίσκονταν και ορεσίβιοι Έλληνες,
με άλογα που τα χρησιμοποιούσαν στις καταβάσεις
τους [από το βουνό], φορτωμένα με σύκα και σταφύλια.

Μερικοί από αυτούς είχαν αρκετά καλά άλογα, λάφυρα
από τους Αιγύπτιους και τους Τούρκους» (Από το βιβλίο
του Γάλλου περιηγητή J. S. Mangeart, Souvenirs de la Moree recueillis pendant le sejour des Francais dans le Peloponnese, Paris
1830).

Εικ. 123. Καλαμάτα, 1829.
Λιθογραφία του P. Baccuet.

ΠΑΡΑΛΙΑ - Λιμάνι

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 1864
Το 1864 επισκέφθηκε την Καλαμάτα με το βασιλικό
ατμοδρόμονα ο βασιλιάς Γεώργιος. Ο τότε δήμαρχος Π.
Μαυρομιχάλης προετοίμασε μεγαλειώδη υποδοχή, όπως
μας περιγράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος: «Εν τη Παραλία
κομψή αποβάθρα κατεσκευάσθη διά την απόβασιν του Βασι
λέως εν είδει στοάς, εν η εκυμάτιζον λαμπραί σημαίαι της
Ελλάδος, των τριών Προστάτιδων Δυνάμεων, της Δανίας και
της Ιταλίας. Αμα τη 5 ώρ. μ.μ. διά του καπνού εγνώσθη ότι
ο Β. ατμοδρόμων ανεφάνη, ιερός κλήρος προεξάρχοντος
του Σεβασμιωτάτου Αρχιερέως λαμπρώς ενδεδυμένος ετο
ποθετήθη εν τη εξέδρα, ως και η δημοδιδασκάλισσα μετά
των κορασίων λευκά ενδεδυμένων μετά πολλής χάριτος και
κομψότητος. Ο στρατός τέλος και η Εθνοφυλακή ετοποθετήθη
από της εξέδρας μέχρι της παραλίας. Εν τη παραλία είχον
συγκεντρωθεί πλήθος λεμβών και μικρών ιστιοφόρων
πλοίων, άτινα σημαιοστόλιστα επληρώθησαν υπ' ανδρών,
γυναικών, γερόντων και παίδων. Είχον σχηματίσει από του

Ατμοδρόμονος μέχρι της αποβάθρας ωραίον πορθμόν,
δι ου έμελλε να διέλθη η Βασιλική λέμβος. Ο λαοφιλής
Βασιλεύς εφάνη επί του καταστρώματος και επέβη επί της
κομψής και ωραίας βασιλικής λέμβου, κανονοβολούντος
του Ατμοδρόμονος. Διερχομένης επίτηδες βραδέως της
βασιλικής λέμβου διά του σχηματισθέντος πορθμού υπό
των λεμβών και πλοιαρίων εχαιρέτα και εχαιρετάτο υπό του
εν αυτοίς λαού ενθουσιαστικώτατα διά ζητωκραυγών και
εραντίζετο δι' ανθέων και ανθοδεσμών». (Εφ. Πελοπόννησος,

υπήρξε δρυμητικωτάτη, καθόσον έκαστος μετά δακρύων
περιεπτύσσετο τα γυναικόπαιδα, τα εδέχετο ως ίδια της
οικογενείας του μέλη, τα οδήγει εν τη οικία του, και αμέσως
τοις παρείχε την αναγκαίαν τροφήν και ενδυμασίαν. Και
αυτός ο σκληρόκαρδος δεν ηδύνατο να μη συγκινηθή και
δακρύση θεωρών τα αθώα αυτά πλάσματα φεύγοντα την
μωαμεθανικήν τυραννίαν ημίγυμνα και ασκεπή, ανυπόδητα,
άσιτα και εν ταις ψυχαίς και καρδίαις των την αμετάτρεπτον
απόφασιν της απελευθερώσεώς των κεχαραγμένα έχοντα…
Προσωρινή κατοικία εις τα μη εν ταις ιδιωτικαίς κατοικίαις
διατεθέντα γυναικόπαιδα ωρίσθη υπό των αρχών το ευρύ
και ευάερον κατάστημα του Γυμνασίου ένθα τη δαπάνη του
Δήμου και τη συνδρομή των πολιτών περιθάλπονται και
διατρέφονται επαρκώς. Η δε τάξις των ενταύθα εμπόρων
ανέλαβε την πρωτοβουλίαν του να γίνωσι μηνιαίαι προς
περίθαλψιν των οικογενειών συνεισφοραί. Το παράδειγμα
της εμπορικής τάξεως ήρξαντο ν’ ακολουθώσι και αι λοιπαί»
(Εφ. Πελοπόννησος, 26-8-1864).

26-5-1864).

ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, 1867
«Απερίγραπτα καθίστανται τα πατριωτικά και αδελφικά αι
σθήματα, άτινα οι κάτοικοι της πόλεώς μας ανέπτυξαν εις
την υποδοχήν και την περίθαλψιν των ενταύθα νεωσταλει
σών Κρητικών οικογενειών, ων ο αριθμός υπερβαίνει
τας 600 ψυχάς. Άπαντες έσπευσαν να υποδεχθώσι τας
αξιοπασχούσας οικογενείας των αγωνιζομένων αδελφών
μας Κρητών εις την παραλίαν. Κατά την αποβίβασιν η σκηνή

Εικ. 124. Λιμάνι Καλαμάτας,
1908. Στο βάθος, ο Ταΰγετος.
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Σχ. 11. Γενικό διάγραμμα Παραλίας, 1901.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(Νέαι Καλάμαι ή Νέα Δουάνα)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
(Παλαιά Δουάνα ή Ταμπάκικα)

1. Θέση Λινάρδου Λίμνη, ανατολικά του σημερινού 		
Πανελληνίου (αμμώδη μέρη, λιμνάζοντα ύδατα, ρυάκι, ξύλινη
γέφυρα)
2. Λεωφόρος Τελωνείου, σημερινή οδός Ναυαρίνου
3. Στο οικοδομικό τετράγωνο του σημερινού Πανελληνίου
φαίνεται η οικία του Γ. Κουτσομητόπουλου
4. Αντιβραχίονας
5. Πρώην τελωνείο
6. Πρώην ζυγιστήριο
7. Προσωρινό τελωνείο
8. Λιμάνι
9. Δεξαμενή λιμανιού
10. Πλατεία Δεξαμενής
11. Χώρος μελλοντικού Νέου Τελωνείου (σημερινού)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σιδηροδρομική γραμμή κατασκευής λιμανιού
Λιμενοβραχίονας και κυματοθραύστης
Ζυγιστήριο λιμανιού
Θέση Παλαιά Δουάνα
Ναός Αναλήψεως
Θέση Ταμπάκικα
Πρώην Τουρκικό Τελωνείο
Ερείπια τελωνοφυλακείου
Ποταμός Νέδων ή Δαφνών

ΠΗΓΕΣ

ΠΗΓΕΣ

Πλατείες της Παραλίας
• Πλατεία Ανάληψης
Ο πρώτος οικισμός που αναπτύχθηκε στην Παρα
λία ήταν στην περιοχή της Ανάληψης. Εδώ υπήρχε
ανέκαθεν το τελωνείο, εξ ου και η ονομασία πα
λαιά Ντουάνα, από την ενετική λέξη dogana. Την
περίοδο της τουρκοκρατίας το τελωνείο βρισκόταν
νοτιοδυτικά του σημερινού ναού της Ανάληψης, ενώ
μετά την απελευθέρωση παρέμεινε βέβαια στην
ίδια περιοχή αλλά σε άλλη θέση (νοτιοανατολικά
του ναού). Γύρω από αυτό λειτουργούσαν μαγαζιά,
αποθήκες, η αλαταποθήκη κ.ά. Τόση μάλιστα ήταν
η κίνηση ώστε δεν άργησε να δημιουργηθεί η
ανάγκη κατασκευής εκκλησίας στην περιοχή, γύρω
από την οποία διαμορφώθηκε σταδιακά η πλατεία.
Σε μικρή ακτίνα από τη διαμορφούμενη πλατεία
υπήρχαν πολλές βιοτεχνικές και βιομηχανικές
μονάδες. Αρχικά πλάι στις εκβολές του Νέδοντα
λειτουργούσαν πολλά βυρσοδεψεία, όπως των
Μαραβά, Σκοπέτου, Μαστοράκου, Μαμαλούκα κ.ά.
Για το λόγο αυτό, ο οικισμός της δυτικής Παραλίας
είναι γνωστός και ως Ταμπάκικα ή Ταμπακέικα.
Από το 1898 και ύστερα προστέθηκε (βορειοδυτικά
της πλατείας) και το σαπωνοποιείο Π. Λιναρδάκης.
Στις αρχές του 1900 στην ευρύτερη περιοχή, λίγο
βορειότερα, ιδρύθηκε το εργοστάσιο οίνων και
οινοπνευμάτων του Ζαν και Ρως. Το 1926, μετά τη
μαζική άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων (1922),
ιδρύθηκε (ανατολικά του ναού) η αλευροβιομηχανία
Ευαγγελίστρια, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο
για την περιοχή και την πόλη ολόκληρη.

Εικ. 125.

ΝΑΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Ο πρώτος μικρός ναός της Ανάληψης κατασκευάστηκε στην
ιδιόκτητη περιοχή των Μπενάκηδων, στη δεκαετία του 1830.
Στο σεισμό του 1844 έπαθε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα
ξαναχτίστηκε. Τα εγκαίνια του σημερινού ναού έγιναν το 1888.
Μία από τις νεότερες εικόνες του ναού, η εικόνα του Αγίου
Ιακώβου του Αδελφοθέου, έχει τη σημείωση: «Εδώρισεν η
Ένωσις Εργολάβων Λιμένος Καλαμών» (Συλλογή Μ. Φερέτου).
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, 1912
«Ζωηροτάτη υφ' όλας τας επόψεις υπήρξεν η χθεσινή εν
Παραλία κίνησις. Κόσμος πολύς από πρωίας είχε κατέλθη εις
την Παραλίαν ίνα απολαύση αφ' ενός το θέαμα της πανηγύρεως
και να δροσισθή ολίγον από τον πνέοντα μπάτη αποφεύγων το
χθεσινόν καύμα της πόλεως και την πνιγηράν σκόνην η οποία εις
πυκνά σύννεφα ακάλυπτε την πόλιν.
- Την π ρ ω ΐ α ν: Πολύς κόσμος αμφοτέρων των φύλων, το
πλείστον όμως παιδιά είχον κατέλθει ίνα εκκλησιασθώσιν εις τον
Ναόν της Αναλήψεως, ο οποίος ήτο υπερπλήρης κυριολεκτικώς
παραλιωτών. Τα τραμ μέχρι της 12ης μετέφερον αδιακόπως
κόσμον, όστις εξεχύνετο εις τα καφφενεία και τους βραχίονας
του Λιμένος. Τα σιδηροδρομικά τραίνα απεβίβαζον πλήθος
προσκυνητών εκ των πέριξ χωρίων, το πλείστον των οποίων
aπετέλουν γυναίκες με πολυχρώμους αμφιέσεις, με χρώματα,
των οποίων είνε αδύνατος η ονομασία του χρωματισμού. Καπέλλα
των οποίων το σχήμα προ αμνημονεύτων ετών μετεβλήθη, φέσα,
τσεμπέρια και τόσα άλλα εορτινά, άτινα απετέλουν εν παράδοξον
σύμπλεγμα. Ολος αυτός ο κόσμος ακατάσχετος ερρίπτετο προς
την Παραλίαν.
- Το α π ό γ ε υ μ α: Από της 3ης μεταμεσημβρινής ώρας ήρχι
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σαν να κατέρχωνται εκ της πόλεως διάφοροι αδιαφορούντες διά
τας καυστικάς ακτίνας του ηλίου και την εκτυφλωτικήν σκόνην.
Προ παντός κατήρχοντο γυναίκες του λαού, της εργασίας,
κορίτσια της δουλειάς, κόσμος ο οποίος ήθελε να διαθέση την
ημέραν του εις απόλαυσιν, εις ευχαρίστησιν, εις διασκέδασιν.
Έσπευδον εκείνοι με τας γυναίκας των και την δορυφορίαν των
παιδιών των που γνωρίζουν και να απολαύσουν καλλίτερον και
τα χρήματά των να διαθέσουν ώστε να πιάσουν τόπον.
- Ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς: Εφιλοτιμήθησαν κατά το εφικτόν οι
καταστηματάρχαι να διακοσμήσουν τα καταστήματά των με
σημαίας, σμύρτα, ενετικούς φανούς, εικόνας, αλλά η διακόσμησις
εν παραβολή προς τα παρελθόντα έτη ήτο πενιχρωτάτη. Το
πλείστον μέρος του κρηπιδώματος προς δυσμάς της οδού
Φαρών κατείχον οι υπαίθριοι ζαχαροπλάσται, οίτινες με τας
ποικίλας εις τους διαφόρους τόνους της μουσικής κλίμακας
φωνάς των συνέτεινον εις τον θόρυβον και τας διατόρους
φωνάς των μικρών γαυριάδων.
- Ο Σ υ ν ω σ τ ι σ μ ό ς: Από την 4ην όμως ώραν άλλαξε κα
τά πολύ η όψις της Παραλίας. Τα τραμ της οδού Αριστομένους
και Φαρών πυκνώσαντα την συγκοινωνίαν μετέφερον διηνεκώς
άπειρον κόσμον, ο οποίος πατείς με πατώσε εστιβάζετο εις τα
οχήματα. Η Παραλία εν μια στιγμή εγέμισε κυριολεκτικώς εις
τοιούτον βαθμόν, ώστε ο εις να διαγκωνίζεται μετά του άλλου,
να ωθείται, να σπρώχνεται. Την πανηγύρισιν εποίκιλαν τα εθνικά
και πατριωτικά τεμάχια των μουσικών οι συρτοί και αμανέδες των
εγχωρίων οργάνων και αι βραχναί φωναί των εις τας διαφόρους
ταβέρνας και μαγειρεία διασκεδαζόντων. Μέχρι βαθείας νυκτός
η κίνησις υπήρξε ζωηροτάτη» (Εφ. Θάρρος, 4-5-1912).
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Το πρώτο μεγάλο κύμα Μικρασιατών προσφύγων που έφθασε
στην Καλαμάτα το 1914, μετά τη βίαιη εκδίωξή τους από τη
γενέθλια γη της Μικράς Ασίας, εγκαταστάθηκε έξω από τον
οικοδομικό ιστό της πόλης, κοντά στη θάλασσα, στην Ανάληψη και
στου Κορδία, μέσα σε προσωρινούς ξύλινους καταυλισμούς. Τα
λίθινα σπίτια χτίστηκαν αργότερα, το 1926 και 1935 αντίστοιχα,
στη θέση των ξύλινων παραπηγμάτων. Ο τρίτος προσφυγικός
συνοικισμός της Παραλίας φτιάχτηκε στην ανατολική της πλευρά,
στη συνοικία Νικηταρά, το 1923, δηλαδή μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή. Και αυτός ο οικισμός αρχικά ήταν «ξύλινος»,
ενώ το 1930 δημιουργήθηκε ο «λίθινος», εξασφαλίζοντας σε
πολλές προσφυγικές οικογένειες συνθήκες ανεκτής επιτέλους
οικογενειακής ζωής.
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• Πλατεία Τελωνείου (Δεξαμενής)
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Ανατολικότερα του ναού της Ανάληψης και της
ομώνυμης πλατείας δημιουργήθηκε η γνωστή σή
μερα πλατεία Τελωνείου. Η διαμόρφωσή της συναρ
τήθηκε, ως ένα βαθμό, με την τιθάσευση των εκβολών
του Νέδοντα, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα νερά του
ποταμού έφθαναν 2-3 τετράγωνα δυτικά της σημερινής
οδού Φαρών, όπως αποτυπώνεται στο Σχέδιο της
Παραλίας του 1868. Αμεση σχέση βέβαια είχε με
την κατασκευή της «δεξαμενής» του λιμανιού. Στο
«αρκτικό της κρηπίδωμα» σχηματίστηκε η συγκεκριμένη
πλατεία, η οποία αρχικά ονομαζόταν πλατεία
«Δεξαμενής». Όμως, μετά την κατασκευή του κτηριακού
συγκροτήματος τελωνείου και λιμεναρχείου, το 1911,
ονομάστηκε πλατεία Τελωνείου. Ο χαρακτήρας της
ήταν κυρίως εμπορικός, με ένα πλήθος κόσμου από
φορτοεκφορτωτές, εργάτες, εμπόρους κ.ά. να κινείται
καθημερινά εδώ, στη δυτική προκυμαία του λιμανιού.

ΠΗΓΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ
• Το 1843 ο Καλαματιανός έμπορος Κωνσταντίνος
Μάνιαρης ναυλώνει τη γολέτα «Σπυρίδης» του Ναυπλιώτη
εμπόρου Σελαϊδή Σελαϊδόπουλου, για τη μεταφορά από τη
Ντουάνα της Καλαμάτας στο Τριέστι 105.000 ορμαθιών
σύκων (Ναυλοσυμφωνητικό, 3755/18-12-1843, Νικ. Οικονομίδη).
• Το 1853 ο Καλαματιανός έμπορος Γ. Κουμπούνης
ναυλώνει την υπό οθωμανική σημαία γολέτα του Χιώτη
πλοίαρχου Ιωάννη Δούνη, για να μεταφέρει 350 καντάρια
σύκα και μέλι και 60.000 λεμονοπορτόκαλα από την Καλα
μάτα στην Κωνσταντινούπολη (Ναυλοσυμφωνητικό, 5691/4-111853, Παν. Στραβοσκιάδη).

• Το 1889 φορτώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην
Καλαμάτα από την Αυστρία υλικά για την κατασκευή του
Σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμάτας (Εξώδικος διαμαρτύρησις,
645/8-12-1889, Νικ. Μαντζαβάκου).

«ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ»
«Σαν έφτανε πια το καλοκαίρι και ούρμαζαν τα σύκα
και οι σταφίδες και γινόντουσαν οι πρώτες εξαγωγές
τα πριμαρόλια για το Τριέστι, τη Μαρσίλλια και τάλλα
πόρτα της Ευρώπης, μεγάλος σαματάς γινότανε και
όλη η Ντουάνα έπαιρνε μια πανηγυρική όψη. Μπαμ!
μπουμ! Οι καραμπίνες και οι διμούτσουνες πιστόλες
των μαουνιέρηδων, που γιόρταζαν το μαγάλο γεγονός.
Λογής λογής ξένα φορτηγά —ιγγλέζικα, γερμανικά και
ολλανδέζικα— φουντάριζαν μες στο λιμάνι και πλεύριζαν
πολλές φορές στο μουράγιο, για να πάρουν το πολύτιμο
φορτίο» (Διονύσιος Βογόπουλος, «Ξεδίπλωμα Αναμνήσεων, Ντου
άνα», Μεσσηνιακά γράμματα, 1956).

Εικ. 126 - 128.
Μεταφορά
εμπορευμάτων με
καΐκια, ιστιοφόρα
και κάρα.

ΠΑΡΑΛΙΑ - Πλατεία Τελωνείου

Εικ. 129. Πλατεία Τελωνείου.
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Εικ. 130. Κίνηση στο λιμάνι τη δεκαετία του 1930.
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ΠΗΓΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
Αρχικά το τελωνείο βρισκόταν στην Παλαιά Ντουάνα, νότια
του ναού της Ανάληψης. Το 1863 μεταφέρθηκε στη Νέα
Ντουάνα, στην απόληξη της σημερινής οδού Φαρών. Εκεί
συστεγάστηκε με την Υγειονομική και Λιμενική Αρχή. Το
1899 εγκαταστάθηκε προσωρινά στα νοτιοανατολικά της
σημερινής πλατείας Τελωνείου. Το 1911 κατασκευάστηκε
το σημερινό κτήριο που δεσπόζει στην πλατεία.
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
«Το 1910 λογής λογής βαπόρια και καράβια πήγαιναν
κι ερχόντουσαν καθημερινά: Του Γουδή, του Τζων, της
Νέας, που έκαναν το γύρο της Πελοποννήσου, και άλλα,
μεγαλύτερα «ποστάλια» της Εταιρίας Γιαλούση: η Θράκη, η
Ιωνία, η Σάμος, η Αλβανία, που ήταν δρομολογημένα στη
γραμμή Τριέστι-Μαύρη Θάλασσα και του Λόυδ Αυστριακό,
και του Μεσαζερή, που άραζαν κάθε εβδομάδα "αρόδω"
έξω από την μπούκα του λιμανιού» (Διονύσιος Βογόπουλος,
«Ξεδίπλωμα Αναμνήσεων, Ντουάνα», περ. Μεσσηνιακά γράμματα,
1956).
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Εικ. 131. Άποψη
του λιμανιού τη
δεκαετία του 1930.
Στη δυτική πλευρά
του διακρίνεται
το νεόδμητο
εργοστάσιο της
αλευροβιομηχανίας
Ευαγγελίστρια (1926),
που στέγασε το
μόχθο εκατοντάδων
ανθρώπων επί μισό
και πλέον αιώνα.

Εικ. 132. Ιστιοφόρο στο λιμάνι.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
«Θυμούμαι όταν έκανε το παρθενικό του ταξίδι για την
Αμέρικα το νέο και πρώτο τότε ελληνικό υεπρωκεάνειο
Μωραΐτης που άραξε στ' ανοιχτά του λιμανιού για να
πάρη κάμποσους μετανάστες Μεσσήνιους, Λάκωνες
και Αρκάδες! Τι κοσμοσυρροή και τι σαματάς έγινε
στην Καλαμάτα! Πολλοί απ' αυτούς φοβόντουσαν να
μπαρκάρουν και τους έπιασε ναυτία μόλις μπήκαν στις
βάρκες. Κι ο μακαρίτης ο μπαρμπα-Γιώργης Μπαλής
τους φώναζεν από τον αντιβραχίονα: - Καλύτερα, βρε
παιδιά, πουρναρόρριζα!» (Διονύσιος Βογόπουλος, «Ξεδίπλωμα
Αναμνήσεων, Ντουάνα», περ. Μεσσηνιακά γράμματα, 1956).

• «Απαγορεύεται η είσοδος εις Αμερικήν!»
Γύρω στα 1910 ο πράκτορας Ιωσήφ Κεκ, της γραμμής
Φρανζ Λάινε, ανακοινώνει τις κατηγορίες των υποψήφιων
μεταναστών στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος στην
Αμερική: πρώην φυλακισμένους, πολύγαμους, αναρχικούς,
ηλικίας κάτω των 14 ετών, ηλικίας άνω των 60 ετών,
γυναίκες με μικρά παιδιά άνευ προστάτη, σακατεμένους,
κωφάλαλους, πάσχοντες από μεταδοτικές ασθένειες κ.ά.
(Αρχείο Αθανασίου Φοίφα).

ΠΑΡΑΛΙΑ - Ανατολική προκυμαία

Ανατολική προκυμαία
Η ανατολική προκυμαία άρχισε να αποκτά σημασία
μετά το 1860, με την ίδρυση του νέου οικισμού
υπό την επωνυμία Νέαι Καλάμαι, σε αντιδιαστολή
προς την παλιά πάνω πόλη. Απόδειξη ότι εδώ, στο
τέρμα της σημερινής οδού Φαρών, λειτούργησε το
τελωνείο από το 1863 και μέχρι το 1899, εξ ου και
η άτυπη επωνυμία Νέα Ντουάνα, σε αντιδιαστολή
προς την Παλαιά πλέον Ντουάνα της δυτικής Παρα
λίας. Το χαρακτηριστικό της ανατολικής προκυμαίας
είναι ότι ο χώρος αυτός εξελίχθηκε και σε χώρο
αναψυχής για τους Καλαματιανούς —εκτός από
χώρο οικονομικών δραστηριοτήτων— ιδιαίτερα
κατά την άνοιξη και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εικ. 133 - 136. Ανατολική προκυμαία και αντιβραχίονας, γύρω στα 1900 (εικ. 133) και σε μεταγενέστερες εποχές.
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Εικ. 137. Το τραμ στην οδό Ναυαρίνου, προπολεμικά.

ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ- Ανατολική Προκυμαία

Εικ. 138 - 142. Καφενεία στην
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
οδό Ναυαρίνου. Η κάτω αριστερή Αρχοντόσπιτα, ξενοδοχεία και «εστιατόρια εξαίρετα, πολυ
φωτογραφία χρονολογείται
τελή κ' ευπρόσωπα» κατέστησαν την Παραλία το «Φάληρον
γύρω στα 1900.
των Καλαματιανών». Κάθε Πέμπτη και Κυριακή, που ήταν οι

κοσμικές «ζουρ-φιξ», όλοι οι Καλαματιανοί «αμφοτέρων των
φύλων» κατέβαιναν με το τρένο ή το τραμ, για να γευτούν
την γκαζόζα τους στα καφενεία του Πολότη, του Κίσκηλα
και του Βρετού· να απολαύσουν κάποια κινηματογραφική
ταινία, θεατρική παράσταση ή Καραγκιόζη στο κοσμικό
κέντρο «Πανελλήνιο»· να ψυχαγωγηθούν με την μπάντα της
Φιλαρμονικής ή με καμιά ιταλική ταραντέλα στην προκυμαία·
να κάνουν τον περίπατό τους στον αντιβραχίονα ή κάτω από
τα δεντράκια της πλατείας της προκυμαίας. «Οι κοσμικές
Κυρίες ντυμένες με τα μακρυά σχεδόν μέχρι τον αστράγαλο
φουστάνια τους και τις πλατύγυρες καπελίνες τους, και οι
καβαλλιέροι με τα παπιγιόν και τα ορθά κολλάρα τους και
τα περίφημα μπαγιασόν. Και δος του βόλτες πάνω-κάτω
στον αντιβραχίονα και κάθε τόσο εδαφιαίες χαιρετούρες
και χειροφιλήματα των αντιπαρερχομένων δανδήδων»
(Διονύσιος Βογόπουλος, «Ξεδίπλωμα Αναμνήσεων, Ντουάνα», περ.
Μεσσηνιακά γράμματα 1956).
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ΠΑΡΑΛΙΑ - Πανελλήνιο - Μπάνια

ΠΗΓΕΣ
ΜΠΑΝΙΑ
Γύρω στα 1910, «όταν άρχιζε η καλοκαιρινή σαιζόν και
φούντων' η ζέστη, κατέβαιναν πολλές αρχοντοφαμελιές
στη Ντουάνα να παραθερίσουν και να κάνουν τα μπάνια
τους στις ξύλινες μπανιέρες που στήνονταν κάθε χρονιά
στην ανατολική και δυτική ακρογιαλιά. Χωριστά οι άν
δρες, χωριστά οι γυναίκες. Τα μπαιν-μιξτ ήταν αυστηρά
απηγορευμένα. Για τούτο οι περισσότεροι άνδρες έκαναν
τα μπάνια τους θεόγυμνοι, ενώ οι γυναίκες φορούσαν
κάτι πολύχρωμες κελεμπίες πούκρυβαν ολάκερο το κορμί
τους» (Διονύσιος Βογόπουλος, «Ξεδίπλωμα Αναμνήσεων, Ντουάνα»,
περ. Μεσσηνιακά γράμματα 1956).
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Εικ. 143, 144. Μπάνια στο «Πανελλήνιο».
Τα μπαιν-μιξτ άρχισαν γύρω στα 1930.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
Χτίστηκε το 1904 από τον εμποροβιομήχανο Γεώργιο Ι.
Στασινόπουλο. Πρωτολειτούργησε ως ψυχαγωγικό κέντρο
το 1909 από τους Νίκο Παπαδέα και Γεώργιο Φραγκούλη,
ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνσή του ο Βασίλης
Κουτσομανιώτης, και μετά το 1952 η οικογένεια Μαυροειδή.
Ο χώρος αυτός λειτουργούσε άλλοτε ως καφενείο ή
εστιατόριο και άλλοτε ως αίθουσα χορού και μπιλιάρδου,
ενώ συχνά φιλοξενούσε αξιόλογα μουσικά και θεατρικά
συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Γι' αυτό ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες έσφυζε από ζωή. Ηταν κυριολεκτικά
το «στέκι» των Καλαματιανών.
• «Σήμερον κάμνει έναρξιν των παραστάσεών του εις την
κομψήν αίθουσαν του Πανελληνίου της Παραλίας μέγας
κινηματογράφος. Θα παρελάσουν από της οθόνης απόψε
ταινίαι του ευρωπαϊκού πολέμου αίτινες θα προκαλέσουν
την προσοχήν και το ενδιαφέρον. Είσοδος λεπτά 45» (Εφ.
Σημαία, 9-4-1915).

Εικ. 145, 146. «Πανελλήνιο». Το κοσμικό
στέκι των Καλαματιανών τα καλοκαίρια.

ΠΑΡΑΛΙΑ - Παλιό Γυμνάσιο Παραλίας - Καρνάγιο
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Κατά το 19ο αιώνα εντυπωσιακός ήταν ο αριθμός των
ελληνικών ναυπηγείων, τα οποία «εξειδικεύονταν» στην
κατασκευή μικρών ιστιοφόρων. Συγκεκριμένα, στα
ναυπηγεία της Καλαμάτας, την περίοδο 1843-1858, κατα
σκευάστηκαν 143 ιστιοφόρα χωρητικότητας κάτω των 30
τόνων και 2 μεγαλύτερα των 30 τόνων (Μαρία Συναρέλλη,
Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880, Πολ. Τεχν. Ιδρυμα ΕΤΒΑ,
1989).

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΓΟΛΕΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ
Εξοπλισμός πλοίου με άλμπουρα, με πινό (του τρίγκου και
του παπαφίγκου), με μπούμα, με φελούκα και τα καπόνια
της, με άγκουρα και τη γούμενά της, με πανί (του τρίγκου
και του παπαφίγκου), με μπούσουλα μπακιρένιο κ.ά.
(άλμπουρο = ιστός πλοίου, τρίγκος = ιστίο, παπαφίγκος
= ιστίο φώσων, μπούμα = ιστίο τραπεζοειδές, φελούκα
= λέμβος, καπόνια = δοκοί που προεξέχουν εκατέρωθεν
της πρώρας και χρησιμεύουν για ανάρτηση αγκυρών,
άγκουρα=άγκυρα, μπούσουλας = ναυτική πυξίδα)
Εικ. 147, 148. Νότια όψη της
«έπαυλης Ν. Νικολόπουλου»
(προπολεμικά), μετέπειτα Γυμνασίου
Παραλίας.
Σχ. 12. Τομή του παλιού Γυμνασίου Παραλίας, 1901.

Εικ. 149.
Το «καρνάγιο»
(ναυπηγείο)
του Ευάγγελου
Πασχάλη.
Λειτουργούσε
ανατολικά του
Γυμνασίου
Παραλίας, από
τις αρχές του
20ού αιώνα
μέχρι το 1990.

(Πωλητήριο, 1267/6-7-1839, Παν. Λογοθέτη).
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Εικ. 150. Ο αντιβραχίονας τη δεκαετία του 1960.
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ΠΗΓΕΣ
ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ
«Ηταν μια κομπανία Ναπολιτάνοι ψαράδες με τέσσεριςπέντε ανεμότρατες π' ερχούντασι κάθε χρόνο, σαν έμπαινε
το καλοκαίρι, απ' τη Νάπολι να ψαρέψουνε στον κόρφο της
Μεσσηνίας, κ' ύστερις, κατά τα τέλη του Οχτώβρη, γύριζαν
πάλε στην Ιταλία να ξεχειμωνιάσουνε. Τα καΐκια τους
ήτανε κάτι αλλόκοτα ναπολιτάνικα σκαριά που δεν ξαναΐδα
αλλού πουθενά: κοντά, φαρδυά, κι αμπάσα, δίχως καρένα,
σάμπως κι ήτανε φτιαγμένα να πλέουνε στον ποταμό κι
όχι στο πέλαγο. Μοιάζανε πιότερο με μαούνες παρά μ'
ανεμότρατες. Ο ερχομός τους στο μουράγιο κάθε βραδάκι
ήτανε σωστό πανηγύρι για τους ντουανιέρηδες. Όλοι τους
τρέχανε ποιος να πρωτοπάρει. Κι ύστερις, μετά το ξεπούλημα,
όλη η ναπολιτάνικη κομπανία γραμμή για το κρασοπουλειό
του Δραγώνα πούχε το καλύτερο μοθωνέικο μαύρο κρασί
και το καλύτερο μανιάτικο λουκάνικο» (Διονύσιος Βογόπουλος,
«Ναπολιτάνοι», Μεσσηνιακό ημερολόγιο 1950).

ΠΑΡΑΛΙΑ

Το 1883 το Λιμενικό Ταμείο
αποζημιώνει ιδιοκτήτες γης
στην περιοχή του σημερινού
λιμεναρχείου για την κατασκευή
της δεξαμενής του λιμανιού
(Αρχείο Π. και Γ. Κουτσομητόπουλου).
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Ονομασία
- Νέδοντας. Αρχαιότατη ονομασία του ποταμού.
Απαντάται στο Στράβωνα: «Παρά δε Φηράς Νέ
δων εκβάλλει ρέων διά της Λακωνικής, έτερος
ων της Νέδας. Εχει δ' ιερόν επίσημον Αθηνάς
Νεδουσίας». Και οι δυο ποταμοί, Νέδων (επαρ
χίας Καλαμάτας) και Νέδα (επαρχίας Τρι
φυλίας), πήραν το όνομά τους από τη νύμφη
Νέδα 175 .
- Δαφνώνας, επειδή οι όχθες του ποταμού από
τη θέση Λιθωμένο Φίδι μέχρι την Παραλία
ήταν κατάφυτες από δάφνες. Το όνομα αυτό
απέδωσε στο Νέδοντα το 1840 ο σχολάρχης
Κυριακίδης 176 .

158

Η Καλαμάτα και ο Νέδοντας
Στη μακραίωνη ιστορία της Καλαμάτας η πορεία
του Νέδοντα κυλάει άλλοτε παράλληλα και
άλλοτε ενάντια στην ανάπτυξη της πόλης. Ηταν
το φυσικό όριο της κυρίως πόλης προς τα δυτικά
και προς τη μεσσηνιακή ενδοχώρα. Καθώς
κατέβαινε από τον Ταΰγετο, διακλαδιζόταν σε
πολλά σημεία της σημερινής οικιστικής ζώνης
της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, πριν διευθετηθεί

η κοίτη του, η οποία το 1829 παρουσίαζε «έναν
πίνακα ερημώσεως», κατά το Γάλλο περιηγητή
Jean Bory de Saint-Vincent. Την εικόνα της κοίτης δίνουν παραστατικά και «οι γηραιότεροι
Καλαματιανοί [οι οποίοι] ενθυμούνται ότι κατά
το 1873 κάτωθεν της μεγάλης σιδηράς γεφύρας
του ποταμού ηδύναντο να περάσουν έφιπποι
οι χωρικοί χωρίς να προσκρούσουν επί της
γεφύρας. Εκ τούτου αποδεικνύεται ότι η κοίτη
είχε αρκετόν βάθος και ουδεμίαν επιχωμάτωσιν
υφίστατο τους καιρούς εκείνους» 177 .
Και είναι αλήθεια ότι η κοίτη του ποταμού,
η οποία κατά τα τρία τέταρτα του έτους έμενε
στεγνή, εξυπηρετούσε τη διέλευση πεζών, έφιπ
πων, δίτροχων και καραγωγέων. Παράλληλα,
μέσω της ίδιας της κοίτης γινόταν και η σύν
δεση της επάνω πόλης με την Παραλία, αφού
μέχρι το 1871 δεν είχε διανοιγεί η λεωφόρος
Παραλίας-Καλαμών (σημερινή Αριστομένους).
Γι' αυτό, ο Φαναριώτης Αλέξανδρος Ραγκαβής
που επισκέφτηκε την Καλαμάτα το 1863, γράφει:
«Ανέβην πεζός εις την πόλιν δι' οδού ουχί λίαν
ομαλής, διότι, ως τοιαύτη εχρησίμευεν η ξηρά
κοίτη του Νέδοντος».

Εικ. 151, 152, 153. Καταρράκτες του Νέδοντα, αρχές 20ού αιώνα.

Τους χειμερινούς, όμως, μήνες τα
χειμαρρώδη νερά του Νέδοντα προκαλούσαν
σοβαρότατα προβλήματα. «Ο ποταμός γινόταν
αδιάβατος» 178 και μέρος της πόλης πλημμύριζε.
Οι δημοσιογραφικοί χαρακτηρισμοί Δαμόκλειος
σπάθη, Μινώταυρος, Εφιάλτης, «αιχμηρόν ξίφος
εις την καρδιάν των Καλαμών», «δήμιος της
μεσσηνιακής πρωτεύουσας» 179 κ.ά. αποδίδουν
το μέγεθος του «εχθρού». Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με το ότι κάποια κεντρικά σημεία
(οδός Αριστομένους, κεντρική πλατεία κ.ά.) βρί
σκονταν πάνω στην κοίτη του ποταμού, συνέβαλε
στο να φέρουν διάφορες περιοχές και θέσεις της
Καλαμάτας το όνομα Ποταμιά ή Χαλικούρα, Πο
ταμιά ή Σταυροπούλου, Τραχάλια, Ποταμός κ.ά.
Παρ' όλους τους κινδύνους, δίπλα στα νερά
του ποταμού αναπτύχθηκαν οι πρώτοι οικισμοί
της Καλαμάτας: τα Καλύβια, στη δυτική πλευρά,
και ο Αγιάννης, ανατολικά. Κατά μήκος του οι
Καλαματιανοί ανέπτυξαν σταδιακά διάφορες
επαγγελματικές και εμπορικές δραστηριότητες.
Κατασκεύασαν υδρόμυλους, βυρσοδεψεία και
μεταξουργεία. Άνοιξαν βόθρους «προς απόσβεσιν
ασβέστου», δηλαδή λειτουργούσαν ασβεστοκάμι
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Εικ. 154. Άποψη Νέδοντα, αρχές της δεκαετίας του 1900.
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να. Έκαναν αμμοληψία για το στρώσιμο των
δρόμων. Έκαναν το εβδομαδιαίο παζάρι τους και
την ετήσια εμποροπανήγυρη. Παράλληλα, διεξήγαν
ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,
όπως το σαϊτοπόλεμο το Πάσχα, και περιπάτους,
ιδιαίτερα τις Κυριακές μετά τη δύση του ήλιου,
από το ύψος της πλατείας Κρεοπωλείων και
κατά μήκος της οδού Δενδρακίων ή Πευκακίων
(σημερινής οδού Σπάρτης) έως τον πλάτανο του
Κουτίβα με το εξοχικό του κέντρο (βορειοδυτικά
του Κάστρου). Επίσης, σύχναζαν στο καφενείο του
Σταυρόπουλου, το οποίο βρισκόταν στα δυτικά του
Νέδοντα «παρά τον σιδηρόδρομον λιμένος και την
λεωφόρον την άγουσαν εις Μεσσήνην», καθώς
και νοτιότερα στον «Κήπο της Αφροδίτης» και τον
«Κήπο του Μανωλέα», με το ομώνυμο πηγάδι του.
Δυστυχώς όμως η ειδυλλιακή εικόνα πολλές φορές
καταστρεφόταν από τις ακαθαρσίες ανθρώπων και
ζώων που ρύπαιναν το περιβάλλον.
Οι γέφυρες του Νέδοντα αποτελούσαν τις
«πύλες» εισόδου στην πόλη, τόσο για τους επι
σκέπτες που προτιμούσαν το οδικό δίκτυο όσο
και γι' αυτούς που διακινούνταν σιδηροδρομικώς.
Συγκεκριμένα, στη μεγάλη Σιδηρά γέφυρα και,
αργότερα, στη γέφυρα Σταματελάκη κατέληγε η
εθνική οδός Μεσσήνης. Ή από τη συνοικία του
Αγιάννη ξεκινούσε η οδός Αλαγονίας προς τη
Σπάρτη, καθώς και ο δρόμος προς τον Αλμυρό.
Παράλληλα, μέσω της αψιδωτής νότιας γέφυρας
του ποταμού, έφταναν τα τρένα στην πόλη. Γι'
αυτό γύρω από αυτές ήταν συγκεντρωμένα πολλά
«χάνια» και ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού που
υποδέχονταν και εξυπηρετούσαν τους ξένους.
Σε κάθε περίπτωση, παρατηρούμε ότι ο Νέδο Εικ. 157. Ο ποταμός Νέδοντας τη δεκαετία του 1950 (από νότο
ντας υπήρξε για την Καλαμάτα ο ευεργέτης της, προς βορρά).
αλλά ταυτόχρονα και ο φοβερός Μινώταυρος που
την απειλούσε.

Εικ. 155, 156. Ο ποταμός Νέδοντας
(από βορρά προς νότο).
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Σχ. 13. Σχέδιο χείμαρρου Νέδοντα
εκπονημένο από το Γραφείο Μελετών
Υδραυλικών Εργων του Υπουργείου
Συγκοινωνιών, χ.χ. Πιθανή χρονολογία του
γύρω στα 1910. Διακρίνονται (από βορρά
προς νότο):
1. Η θέση Λιθωμένο Φίδι
2. Το κτιστό φράγμα ΡΩΤΑ
3. Η Μονή Βελανιδιάς
4. Το Φρούριο
5. Το δυτικό προάστιο Καλύβια
6. Η γέφυρα Κρεοπωλείων
7. Η γέφυρα Πλατείας
8. Η γέφυρα Σταματελάκη
9. Η Σιδηροδρομική γέφυρα
10. Ο σιδηροδρομικός σταθμός
11. Η αποθήκη του σιδηροδρόμου
12. Το λιμάνι

Εικ. 158.
Η Καλαμάτα
και ο Νέδοντας
σε ξυλογραφία
του Th. Weber,
1868 περίπου.
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Η κοίτη στη σημερινή πλατεία και την
οδό Αριστομένους
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καλλιέργειες. Γι' αυτό ο Τύπος της εποχής σχολίαζε ότι
«είναι λυπηρόν να βλέπη τις την πόλιν των Καλαμών
επαπειλουμένην και οπισθοδρομούσαν εξ αυτού του
•Η κοίτη τη δεκαετία του 1860 (πρόβλεψη
ποταμού»181. Και ασφαλώς, δεν είναι τυχαίο ότι το
παρόχθιας πλατείας)
Σχέδιο πόλης του 1867 προέβλεπε νέα διευθέτηση
Τη δεκαετία του 1860 ο ρους του Νέδοντα ήταν της κοίτης του ποταμού.
εντελώς διαφορετικός σε σύγκριση με σήμερα.
Καθώς κατέβαινε από βορρά, σχεδόν εφαπτόταν στην • Η εκτροπή της κοίτης, τη δεκαετία του 1870, και η
ανατολική του πλευρά με τα οικοδομικά τετράγωνα οδός Αριστομένους
της πόλης. Στο ύψος των σημερινών οδών Θουρίας Λίγο πριν το 1870, λόγω της υπερανάβασης των
(δυτικά) και Αναπλιώτη (ανατολικά) στρεφόταν προς υδάτων του χειμάρρου, το ελληνικό δημόσιο, για να
ανατολάς και ξεχυνόταν με δύο βραχίονες. Ο κύριος προστατεύσει τα κτήματα της πόλης, κατασκεύασε μέσα
βραχίονας είχε ανατολικό όριο την οδό Αναγνωσταρά στην κοίτη του Νέδοντα το ανατολικό προφυλακτήριο
και δυτικό τη θέση Μπουκουβαλέα180 (περιοχή μετέπειτα τείχος, περιορίζοντας έτσι τα χειμαρρώδη νερά του
Τριανόν και Γαλαξία), ενώ προς τα κάτω απλωνόταν δυτικότερα. Το τείχος αυτό συνέχιζε τη θωράκιση της
μέχρι την Παραλία. Γι' αυτό ολόκληρη αυτή η περιοχή, πόλης από το ύψος της οικίας Τσαρμποπούλου (Αρι
που αποτελούσε τον ανατολικό βραχίονα του όλου στομένους 14-16) και έφθανε μέχρι την Παραλία. Απο
ποταμού, ήταν γνωστή ως Ποταμιά ή Χαλικούρα. τέλεσε μάλιστα το δυτικό όριο της εθνικής λεωφόρου
Δυτικότερα της θέσης Μπουκουβαλέα ο χείμαρρος Καλαμών-Παραλίας (σημερινής Αριστομένους). Η νέα
έρρεε σχηματίζοντας κι έναν άλλο μικρότερο βρα αυτή οδός διαμορφώθηκε με επίχωση που έγινε στα
χίονα. Μεταξύ των υδάτινων αυτών βραχιόνων και
της θάλασσας σχηματιζόταν μια νησίδα γης, το
λεγόμενο Νησάκι, γνωστό τοπωνύμιο μέχρι τις μέρες
μας. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή την
εποχή, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, τα νερά του
ποταμού ξεχείλιζαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν
πολλές περιοχές της πόλης και να παρασύρονται οι

Εικ. 159, 160.
Η κοίτη του
Νέδοντα
στις αρχές
της δεκαετίας
1900.

ανατολικά του ποταμού, ήταν αμαξιτή και συνέδεσε
την Καλαμάτα (επάνω πόλη) με την Παραλία. Ο χώρος
ανατολικότερα της λεωφόρου και μέχρι τη σημερινή
οδό Αναγνωσταρά διαιρέθηκε σε οικόπεδα που
άρχισαν να οικοδομούνται. Δυστυχώς, όμως, η απειλή
των πλημμυρών συνεχιζόταν για την πόλη. Το 1879
ο Εμπορικός Σύλλογος «Βελτίωσις» διαμαρτυρήθηκε
γιατί δεν είχε ακόμα διευθετηθεί όπως έπρεπε η
κοίτη του Δαφνώνα και δεν είχαν κατασκευαστεί οι
εκατέρωθεν προστατευτικοί τοίχοι.

Εικ. 161. Το προστατευτικό ανατολικό τείχος του Νέδοντα με
απλωμένες «κουρελούδες», στη συμβολή των οδών Νέδοντος
και Ιατροπούλου, τη δεκαετία του 1920.
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Εικ. 162. Η κοίτη του Νέδοντα, γύρω στα 1900.
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• Η εκτροπή της κοίτης, τη δεκαετία του 1880, και η
κεντρική πλατεία
Το 1882, χρονιά που άρχισε να κατασκευάζεται το λιμάνι
της Καλαμάτας, κρίθηκε αναγκαίο για την ασφάλεια
τόσο του λιμανιού όσο και των εκατέρωθεν της πεδινής
κοίτης του Νέδοντα κτημάτων να διευθετηθεί πιο σωστά
ο ρους του χειμάρρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια
μεγάλη πλημμύρα της εποχής «ο ποταμός εξεχείλισεν
και εισήλθεν εις την πόλιν από τας παρά τον Άγιον
Ιωάννην και τροφοπωλεία παρόδους. Το ύδωρ εισήλθεν
σχεδόν εις όλα τα εμπορικά και λοιπά καταστήματα και
αποθήκας, έν μέρος της Άνω και ολόκληρος η Κάτω
πλατεία εστρώθησαν με γούλισμα, εις το Φαρμακείον
Κουρμαλίδου σχεδόν μέχρις του ύψους του πάγκου
έφθασεν το ύδωρ. Του Πανταζόπουλου το γραφείον
εγέμισε και εις την αποθήκην του ανετράπησαν οι πίθοι
με το έλαιόν του»182. Τέτοιου είδους καταστροφές αντι
μετωπίστηκαν τελικά με την εκτροπή και διάνοιξη νέας
κοίτης ακόμα δυτικότερα, με δαπάνη του Λιμενικού
Ταμείου Καλαμάτας. Ο Νέδοντας κλείστηκε στον «πα
λιό» δυτικό βραχίονα, αφού κατασκευάστηκαν δύο
προφυλακτήριοι τοίχοι (μάντρες), ο ανατολικός και
ο δυτικός (μεταξύ των σημερινών οδών Νέδοντος
και Αρτέμιδος αντίστοιχα), οι οποίοι άρχιζαν από
τη μεγάλη γέφυρα της Κάτω πλατείας, που είχε ήδη
κατασκευαστεί, και έφθαναν μέχρι την Παραλία. Παρα
τηρούμε δηλαδή ότι τη δεκαετία του 1880 εφαρ
μόστηκαν πιο ολοκληρωμένα όσα προέβλεπε το Σχέδιο
του 1867. Τότε λοιπόν ρυθμίστηκε η κοίτη του Νέδοντα
στο χώρο που βρίσκεται σήμερα. Ας σημειωθεί ότι το
Σχέδιο του 1867 πρόβλεπε «παρόχθια πλατεία» στη
θέση, όπου σήμερα βρίσκονται η τράπεζα Alpha Bank,
το ξενοδοχείο «Rex» και το δημαρχείο, κάτι όμως που
δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η νέα πλατεία έγινε αργότερα,
νοτιότερα, στα δυτικά της λεωφόρου ΚαλαμώνΠαραλίας, στο χώρο που ελευθερώθηκε από τα νερά
του Νέδοντα. Τον Αύγουστο του 1904 άρχισε η επίχωση
της πλατείας, η οποία αποτέλεσε τη μετέπειτα κεντρική

Σχ. 14. Απόσπασμα από το
Σχέδιο πόλης του 1867.
Διακρίνεται η προβλεπόμενη
αλλαγή της κοίτης του
Νέδοντα και ο σχηματισμός,
στα ανατολικά, μιας
μελλοντικής παρόχθιας
πλατείας. Για πλατεία
προοριζόταν ο χώρος του
οικοδομικού τετραγώνου του
σημερινού δημαρχείου και
των εκατέρωθεν σημερινών
οδών Κολοκοτρώνη και
Χρήστου Κουμάντου, που τότε
δεν είχαν χαραχτεί, καθώς
και όλος ο ελεύθερος χώρος
από τα οικοδομικά τετράγωνα
μέχρι το ποτάμι (ΥΠΕΧΩΔΕ).

Σχ. 15. Σε διάγραμμα του
1873 διακρίνονται: α) Η κοίτη
του Νέδοντα, το 1873, στο
χώρο της προβλεπόμενης
«παρόχθιας πλατείας», που
τελικά δεν κατασκευάστηκε.
β) Το τείχος που
κατασκευάστηκε δυτικά
της Αριστομένους, «προς
υπεράσπισιν της πόλεως εκ
του χειμάρρου». γ) Η αποθήκη
του Διον. Σταματελάκη, στη
συμβολή των μετέπειτα οδών
Κολοκοτρώνη και Νέδοντος,
εξ ου και η ονομασία
της μετέπειτα γέφυρας
Σταματελάκη (ΥΠΕΧΩΔΕ).

ΠΗΓΕΣ
πλατεία της πόλης (πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄).
• Διευθέτηση κοίτης τον 20ό αιώνα
Το πρόβλημα της διευθέτησης της κοίτης του Νέδοντα
—χρόνιος πονοκέφαλος των δημοτικών αρχόντων—
απασχόλησε για άλλη μια φορά, στις αρχές του
20ού αιώνα, το Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος προέβη
σε κάποια έργα, με συνηθέστερο την ανύψωση των
προφυλακτήριων παρόχθιων τοίχων του χειμάρρου183,
χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Απόδειξη, οι
καταστροφές που προκλήθηκαν στην πόλη μετά την
πρωτοφανή πλημμύρα του 1924. Το 1937 άρχισε η
εκβάθυνση της κοίτης. Το 1940, η εκβάθυνση είχε
φθάσει μέχρι το 5ο Δημοτικό σχολείο, του Μπενάκη.
Στη βορειοανατολική του πλευρά, κοντά στο δρόμο,
είχε παραμείνει η γνωστή «φαγάνα», η οποία διαλύθηκε
μετά την Κατοχή.

Εικ. 163. Η «φαγάνα», στην
εκβάθυνση της κοίτης του
Νέδοντα, το 1938.
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
1839: «Γράφουν εκ Καλαμών την 11 τρέχοντος μηνός ότι
προ δύο ημερών επικρατεί ραγδαιοτάτη βροχή, εις τρόπον
ώστε ο παρά την πόλιν ποταμός έγινεν δι' ολόκληρον την
ημέραν αδιάβατος, ένεκα τούτου δε σήμερον δεν έγινεν
η συνήθης αγορά της εβδομάδος» (Εφ. Ταχύπτερος φήμη, 1811-1839. Η πληροφορία αντλείται από τη Συλλογή Μ. Φερέτου).

Εικ. 164, 165.
Η μεγάλη
πλημμύρα
του 1924. Τα
χειμαρρώδη
νερά του
Νέδοντα
στην οδό
Κολοκοτρώνη
(από ανατολάς
προς δυσμάς).

1860: «Η ενταύθα γέφυρα του ποταμού Δαφνώνος εκόπη
εις το μέσον ένεκα της μεγάλης ροής και ορμής του
ύδατος» (Εφ. Πελοπόννησος, 10-12-1860).
1892: «Ο χείμαρρος Νέδων ορμητικώς καταρρέων μετά
ταχύτητος 3,50 μέτρων κατά δευτερόλεπτον συμπαρέσυρε
την ξυλίνην γέφυραν, την ενούσαν την πόλιν μετά των
Καλυβίων» (Εφ. Η Μεσσηνία, 26-1-1892).
1924: «Την μοιραίαν και τραγικήν πλημμύραν της 16ης
Οκτωβρίου 1924 τα κύματα του ποταμού εξεχύθησαν εις
την πόλιν και την συνεκλόνισαν εκ θεμελίων εις τα κεντρικά
σημεία της». Στο σημείο όπου βρίσκεται το σχολείο Μπε
νάκη υποχώρησαν οι μάντρες του ποταμού και τα νερά
ξεχύθηκαν προς την πλατεία της Καλαμάτας και του Αγι
ώργη. Πλημμύρισαν καταστήματα και υπόγεια, πνίγηκαν
άνθρωποι, καταστράφηκαν περιουσίες. Ο τότε δήμαρ
χος Παναγιώτης Σάλμας είχε καλέσει σε συλλαλητήριο
τους Καλαματιανούς, προκειμένου να απαιτήσουν από
την κυβέρνηση να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς, και
επιπλέον να λάβει μέτρα προστασίας του Νέδοντα. Πράγ
ματι, η τότε κυβέρνηση Μιχαλακοπούλου «διέταξε την
λήψιν μέτρων, έργων προσωρινών, απέστειλε μηχανικούς
και υδραυλικούς, διέθεσε πιστώσεις προς διοχέτευσιν της
κοίτης του Νέδοντος» (Μιχαήλ Ροδάς, Πώς βλέπω την Ελλάδα,
1925, ό.π., σελ. 104. Εφ. Μεσσηνιακός κήρυξ, 21-11-1924).

1935: «Τα νερά ανεβαίνουν εις τα πεζοδρόμια και
εισέρχονται μέσα εις τα καταστήματα, των οποίων το
δάπεδον είναι ίσον με την επιφάνειαν των πεζοδρομίων.
Εκτός αυτού τα νερά αφήνουν κάθε φοράν αρκετήν ιλύν
εις την πλατείαν, διά να ευρίσκουν δουλειάν τα κάρρα της
καθαριότητας και ζημίαν ο Δήμος. Θέλω να ελπίζω ότι ο
Δήμαρχος θα σπεύση να διατάξη την διάνοιξιν του παρά
το καπνοπωλείον Δαμηλάτη φυσικού μέρους της ροής
των υδάτων, που κατέρχονται εκ του ναού των Αγίων
Αποστόλων. Δεν θ' απαιτηθή άλλως τε μεγάλη δαπάνη»
(Εφ. Σημαία, 16-1-1935).
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Η γεωφυσική θέση της Καλαμάτας, στα ανατολικά
ενός χειμάρρου, απαιτούσε πάντα την ύπαρξη γεφυρών
για το πέρασμα στην αντίπερα όχθη. Μέχρι το 1950
κατασκευάστηκαν αρκετές γέφυρες, που το όνομά τους
είχε συνήθως σχέση με το υλικό κατασκευής τους ή με
τη θέση τους.
• Ξύλινη γέφυρα
Η παλιότερη γνωστή σε μας γέφυρα, δυτικά των Αγίων
Αποστόλων, στο ύψος της σημερινής οδού Αμφείας,
είναι η Ξύλινη γέφυρα, η οποία είχε μήκος 60 γαλλικά
μέτρα (1856) και είχε επανειλημμένα καταστραφεί
(1855, 1860, 1892) λόγω της ορμητικής ροής του
ποταμού (ταχύτητα 3,50 μέτρα ανά δευτερόλεπτο).
• Γέφυρα Κρεοπωλείων
Το 1899, λίγο βορειότερα της Ξύλινης γέφυρας,
αποφασίστηκε η κατασκευή της επονομαζόμενης
γέφυρας των Κρεοπωλείων184. Η εργολαβία ανατέθηκε
από το δήμο, το 1902, στον εργολάβο δημοσίων
έργων Λεωνίδα Κοντέα, για να κατασκευάσει «γέφυρα
σιδηρά εκ τεσσάρων ανοιγμάτων»185. Η γέφυρα βρι
σκόταν «κατά τα τροφοπωλεία», στην απόληξη της
σημερινής οδού Ιθώμης, η οποία οδηγούσε στους
Αγίους Αποστόλους.
• Σιδηρά ή Μεσαία γέφυρα (23ης Μαρτίου)
Με τη Σιδηρά γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε από
το Δημόσιο τη δεκαετία του 1870 στο ύψος της Κάτω
πλατείας, ολοκληρώθηκε επιτέλους το μεγάλο έργο
της κατασκευής της επαρχιακής οδού ΚαλαμάταςΜεσσήνης και διευκολύνθηκε η εμπορική συγκοινωνία
της πόλης προς δυσμάς με την ενδοχώρα. Μεσαία
ονομάστηκε η γέφυρα αργότερα, μετά την κατασκευή τής
Σταματελάκη. Τη δεκαετία του 1890 όμως σχεδιάστηκε
η μεταρρύθμιση της πρόσβασής της, η οποία εφαρ
μόστηκε στις αρχές του 1900. Τότε η γέφυρα έπαυσε να
είναι αμαξιτή και έγινε βατή, δηλαδή μόνο για διαβάτες,
και κατασκευάστηκαν υψηλά μαρμάρινα σκαλοπάτια και
σιδερένια κάγκελα με σχέδια186.

• Γέφυρα Σταματελάκη ή Καρροτσαρέικη
Η γέφυρα Σταματελάκη κατασκευάστηκε τη δεκαετία του
1880, στο ύψος της σημερινής οδού Κολοκοτρώνη προς
την οδό Μεσσήνης, από ιδιώτη187. Στο σημείο εκείνο,
δηλαδή στο νοτιοδυτικό άκρο της σημερινής οδού
Κολοκοτρώνη, είχε τις αποθήκες του ο εργοστασιάρχης
Διονύσιος Σταματελάκης, εξ ου και η ονομασία της
γέφυρας. Όταν το 1900 έγινε βατή η γέφυρα της Κάτω
πλατείας (23ης Μαρτίου), η συγκοινωνία με άμαξες
προς την οδό Μεσσήνης μεταφέρθηκε στη γέφυρα
Σταματελάκη, η οποία ήταν αμαξιτή, σιδερένια και είχε
ξύλινο δάπεδο. Επειδή, μάλιστα, στάθμευαν πλησίον της Εικ. 166, 167. Γέφυρα 23ης
Μαρτίου, δεκαετία 1950.
τα κάρα και τα αμάξια που μετέφεραν τα εμπορεύματα, γι'
αυτό ήταν γνωστή και με την επωνυμία Καρροτσαρέικη.
Τελικά, παρά τις κατά καιρούς επιδιορθώσεις188, τη γέ
φυρα την γκρεμίσανε περί τα τέλη της δεκαετίας του
1960. Στο μεταξύ είχε κατασκευαστεί η γέφυρα του
Ταχυδρομείου.
• Προσωρινή γέφυρα σιδηροδρομικής γραμμής για
την κατασκευή λιμανιού
Γύρω στα 1880 κατασκευάστηκε άλλη μια γέφυρα,
νοτιότερα της γέφυρας Σταματελάκη, για προσωρινή
όμως χρήση, δηλαδή για όσο διάστημα ήταν απαραίτητη
για τη μεταφορά με βαγόνια από τη θέση Λιθωμένο
Φίδι των πετρωμάτων που θα χρησιμοποιούνταν για
την κατασκευή του λιμανιού. Η συγκεκριμένη γέφυρα
σταμάτησε να λειτουργεί στις αρχές του 1900, οπότε
ολοκληρώθηκε το λιμάνι.
• Γέφυρα Σιδηροδρομικού Σταθμού
Η γέφυρα Σιδηροδρομικού Σταθμού, νοτιοανατολικά
του σημερινού Μέγαρου Χορού, κατασκευάστηκε περί
το 1890, αφού γνωρίζουμε ότι το 1896 λειτουργούσε
η γραμμή Καλαμάτα-Αθήνα σε ορισμένα τμήματα (Καλα
μάτα-Μελιγαλά, Κούρταγα-Τρίπολη, Αργος-Αθήνα).
• Γέφυρα Ταχυδρομείου
Η επονομαζόμενη γέφυρα Ταχυδρομείου κατασκευάστηκε
περί το 1950. Η θέση αυτής της γέφυρας, στο δυτικό Εικ. 168. Γέφυρα Σταματελάκη.
άκρο της οδού Ιατροπούλου, συνδέεται ασφαλώς με την
ολοένα νοτιότερη επέκταση της πόλης.

ΝΕΔΟΝΤΑΣ - Γέφυρες
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Εικ. 169. α) Γέφυρα Σταματελάκη, β) Προσωρινή γέφυρα σιδηροδρομικής γραμμής κατασκευής λιμανιού, γ) Γέφυρα Σιδηροδρομικού Σταθμού (από βορρά προς νότο), γύρω στα 1900.

ΝΕΔΟΝΤΑΣ - Γέφυρες

ΠΗΓΕΣ
ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ
«Προς το μέρος της γεφύρας του ποταμού, όπου συνήθως
γίνεται ο περίπατος και κάθηνται μετά την δύσιν του ηλίου οι
άνθρωποι προς αναψυχήν!» (Εφ. Πελοπόννησος, 25-5-1861).
• «Σε μια άκρη του κύριου δρόμου, διασχίζει το ποτάμι μια
ξύλινη γέφυρα. Στο σημείο εκείνο, το ποτάμι είναι αρκετά
ευρύχωρο και οδηγεί σε ένα προάστιο όπου βρίσκονται
τα σφαγεία και όπου υπάρχουν σκιαδεροί κήποι με
μεγαλοπρεπή πεύκα» (Il Giro del Mondo [Ο Γύρος του Κόσμου], τόμ.
9, Μιλάνο, 1879. Η πληροφορία αντλείται από την εφ. Θάρρος, 27-31994, από άρθρο του Ν. Ζερβή).

ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ, 1891
(Σταματελάκη, Σιδηρά, Σιδηροδρόμου)
«Επί του Νέδοντος υπάρχουσι δύο γέφυραι ων η μεν
κατεσκευάσθη υπό ιδιώτου, προς ιδίαν αυτού χρήσιν, η δε
υπό του δημοσίου, ανήκουσα εις την επαρχιακήν οδόν, την
άγουσαν εις Νησίον. Ήδη η Εταιρεία του Σιδηροδρόμου
κατεσκεύασε και τρίτην, χρήσιμον μεν αυτή, άχρηστον δε
τω κοινώ, ώστε η εκείθεν του ποταμού συνοικία, τα Καλύβια,
εν ώρα χειμώνος, διά μόνης της δημοσίας γεφύρας συ
γκοινωνεί μετά της πόλεως, εν ώρα δε θέρους και διά
κοίτης του ποταμού προς αποφυγήν μεγάλων περιδρόμων»
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(Χρήστος Π. Κορύλλος & Σταμάτιος Θεοχάρης, Πεζοπορία από Πατρών
εις Καλάμας, εν Πάτραις, Τυπογραφείον ο Κάδμος, 1891).

Εικ. 170. Γέφυρες 23ης Μαρτίου και Καροτσαρέικη.

Εικ. 171. Γέφυρα Σιδηροδρομικού Σταθμού,
δεκαετια 1920. Βορειοδυτικά της γέφυρας
διακρίνεται το σαπωνοποιείο-ελαιουργείο
Λιναρδάκη (πρώην Γεωργική Εταιρεία Α.Ε.
Σταματελάκη).

Εικ. 172. Κατασκευή γέφυρας
Ταχυδρομείου το 1952.

«ΒΑΤΗ» (όχι «αμαξιτή») Η ΣΙΔΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑ, 1900
«Πυρετωδώς διεξάγονται από τριών ημερών αι εργασίαι διά
την εκκοπήν της προσβάσεως της σιδηράς γεφύρας επί της
αριστεράς όχθης του Νέδοντος. Ελπίζεται ότι εντός είκοσιν
ημερών θα έχη συντελεσθή το έργον τοποθετουμένων και
των επί τούτω βάθρων. Προκειμένου δε διά της τοιαύτης
εκκοπής να παύσωσι διερχόμενα τα διάφορα φορτηγά
αμάξια, κρίνομεν λίαν επίκαιρον να συστήσωμεν ταχείαν
την επιδιόρθωσιν της γεφύρας Σταματελάκη, καθόσον
αδύνατος άλλως αποβαίνει η μετά της Εθνικής οδού
Καλαμών-Μεσσήνης εμπορική συγκοινωνία» (Εφ. Φως, 9-111900).

ΝΕΔΟΝΤΑΣ

Δημοπρασία, το 1905,
για την ανύψωση των
προφυλακτήριων τοίχων
σε διάφορα σημεία
του Νέδοντα (Έγγραφο
συνημμένο στο Εργολαβικό,
18163/19-11-1905, Άγγ.
Λίγγρη).
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ΥΔΡΕΥΣΗ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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ΥΔΡΕΥΣΗ

Ύδρευση
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• Κατάλοιπα του ρωμαϊκού υδραγωγείου του
Κάστρου (Καμάρες)
Στη βόρεια πλευρά του Κάστρου υπήρχε η θέση
Καμάρες. Προφανώς είχε πάρει αυτό το όνομα γιατί
εκεί υπήρχαν τρεις καμάρες που στήριζαν γέφυρα
—κατάλοιπο ίσως ρωμαϊκού υδραγωγείου— πάνω
από την οποία περνούσε ο υδραγωγός σωλήνας
που μετέφερε το νερό για την ύδρευση του Κάστρου
από την πηγή Καλαμίτσι. Αυτό το νερό περνούσε
από την πύλη του φρουρίου και έπεφτε σε μια
θολοσκεπαστή δεξαμενή στην οδό Μεσσηνιακής
Γερουσίας, και από εκεί διακλαδιζόταν σε διά
φορα αρχοντικά της παλιάς Καλαμάτας. Μια ψηλή
καμάρα που είχε απομείνει και συνέδεε το φρού
ριο με τον απέναντι λόφο καταστράφηκε εν μέρει
στις αρχές του 1930, με την κατασκευή του νέου
δρόμου προς την Αλαγονία189.
• Ύδρευση από πηγάδια (φρέατα) μέχρι το 1938
Μέχρι το 1938 η ύδρευση της Καλαμάτας γινόταν
κυρίως από πηγάδια δημοτικά (κοινόχρηστα) ή
ιδιωτικά. Δημοτικά φρέατα, τα οποία ο δήμος
είχε ανορύξει190 ή αγοράσει από ιδιώτες υπήρχαν
διάσπαρτα σε συνοικίες και πλατείες της πόλης
(για παράδειγμα στην Άνω πλατεία, στη δυτική
πλευρά των Αγίων Αποστόλων, στην Κάτω πλατεία,
στην πλατεία Κρεοπωλείων, βορειοδυτικά του ναού
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στον Άγιο Νι
κόλαο, στο Φραγκοπήγαδο και αλλού). Ονομαστά
ιδιωτικά πηγάδια ήταν του Κουτίβα, του Αλιφραγκή,
του Πενταχώρη, του Σμαήλου, της Μπουχαλίνας,
του Μανωλέα, του Μπρεδήμα κ.ά. Χαρακτηριστικό
είναι ότι το όνομα του πηγαδιού προσδιόριζε
πολλές φορές και ολόκληρη την περιοχή. Είναι
γνωστές, για παράδειγμα, οι θέσεις Επάνω πηγάδι
(του Κουτίβα, βόρεια του Κάστρου), Μεγάλη πηγάδα
(Άνω πλατεία), Πενταχώρι (ενορία Αγίου Νικολάου
Φλαρίου), Πηγαδά ή Τραχάλια, Φραγκοπήγαδο

(δυτικά της πόλης), Πλατύ πηγάδι ή Μπαριάμαγα
(ανατολικά της πόλης)191 κ.ά.
Για την άντληση του νερού χρησιμοποιούνταν
«ο κουβάς, το βαρέλι και το σχοινί - η ωμοπλάτη
δε του ανθρώπου ην ο τρόπος δι ου μεταφέρεται
τούτο εν ταις οικίαις»192. Για την ευκολότερη,
μάλιστα, άντλησή του χρησιμοποιούσαν το μάγγανο
(ή μαγγάνι) με ένα ή περισσότερους κάδους. Η
μεταφορά του νερού γινόταν με τα καροβάρελα.
Οι λεγόμενοι νεροκουβαλητές-καραγωγείς έρχο
νταν σε συμφωνία —καμιά φορά και με επίσημη
συμβολαιογραφική πράξη— με ιδιοκτήτες πηγαδιών,
φόρτωναν το νερό σε βαρέλια και, διαλαλώντας
το εμπόρευμά τους από γειτονιά σε γειτονιά, το
πουλούσαν.
Είναι ευνόητο ότι τα πηγάδια δεν ήταν η καλύτερη
λύση για την ύδρευση της πόλης. Δημιουργούνταν
πολλά προβλήματα, τόσο με τη λειψυδρία (στέ
ρευαν τα πηγάδια ή έδιναν νερό γεμάτο βούρκο)
όσο και με τη μόλυνση των υδάτων. Γι' αυτό ο
δήμος σε τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κάθε
φθινόπωρο, προέβαινε σε καθαρισμό, εκβάθυνση
και επένδυση των φρεάτων.
Από τη δεκαετία του 1910 και ύστερα άρχισαν
να χρησιμοποιούνται υδραντλίες, οι οποίες αργό
τερα έγιναν ηλεκτροκίνητες, για την εξασφάλιση
μεγαλύτερης ποσότητας ύδατος193. Αξίζει να ανα
φέρουμε ότι το 1927 εγκαταστάθηκε υδραντλία στα
αρτεσιανά της Άνω και Κάτω πλατείας194 (στην Άνω
πλατεία απέδιδε επτά τόνους νερό την ώρα)195.
Επιπλέον, σε κεντρικά σημεία της πόλης είχαν
τοποθετηθεί υδραποθήκες (τεπόζιτα ή υδρο
δεξαμενές)196 και βρύσες (κρήνες και πυροστόμια),
που εξυπηρετούσαν όχι μόνο την ύδρευση αλλά και
ποικίλες άλλες ανάγκες των Καλαματιανών (πό
τισμα κηπαρίων, πυρόσβεση κ.ά.).

• Υδροδότηση πόλης, 1938
Έντονοι προβληματισμοί και ανησυχία για την
ύδρευση της Καλαμάτας επισημαίνονται το 1863,
επί δημαρχοντίας Πέτρου Μαυρομιχάλη, ο οποίος
υπέγραψε συμφωνία με τον τέκτονα Γ. Συρίγο, «για
να του καταδείξη κατά την θέσιν Επάνω Πηγάδι
(βόρεια του Κάστρου), εις το αρκτικόν μέρος της
πόλεως Καλαμών, πόσιμον ύδωρ τουλάχιστον βά
ρους 200 δραμίων κατά το μήνα Σεπτέμβριο και
το οποίον να δύναται να διοχετευθή εις την πόλιν
είτε διά της θέσεως των Καμαρών είτε διά του
ποταμού». Το ίδιο πρόβλημα συνέχισε να απα
σχολεί τις αρχές και το 1874, οπότε σκέφτηκαν να
κατασκευάσουν υδραγωγείο μήκους 20-25 χλμ., με
σκοπό να διοχετεύσουν το νερό στην πόλη για τις
οικιακές ανάγκες. Όρισαν, μάλιστα, το ποσό των
500.000 δρχ. για την επίλυση του προβλήματος,
τις οποίες θα έπαιρναν από την τράπεζα197. Αλλά
και στις δεκαετίες 1910 και 1920 συνεχίζονταν
οι προσπάθειες ύδρευσης, με τη σύνταξη μελετών
από ειδικούς μηχανικούς και υδρολόγους και με
δοκιμαστικές-πειραματικές εργασίες κυρίως στο
Επάνω Πηγάδι198 και τις πηγές της Αλαγονίας199.
Τελικά, το 1935 το Δημοτικό Συμβούλιο, επί
δημάρχου Χρήστου Κουμάντου, αποφάσισε να
καταρτιστεί η οριστική μελέτη για την ύδρευση της
Καλαμάτας από τις πηγές του Πηδήματος200. Το έργο
ολοκληρώθηκε το 1937. Στις 16 Ιανουαρίου 1938
έγινε η έναρξη λειτουργίας του αντλιοστασίου στο
Πήδημα και το άνοιγμα των κρουνών στη δεξαμενή
του Κάστρου201, από όπου έγινε η παροχή ύδατος στις
οικίες. Για το σημαντικό αυτό έργο, η καλαματιανή
εφημερίδα Σημαία γράφει: «Εις τας Καλάμας
αρχίζει να πνέει ένας άνεμος πολιτισμού διά της
ολοκληρώσεως του νέου έργου, και η παρούσα ως
και αι επερχόμεναι γενεαί θα οφείλουν τεραστίαν
ευγνωμοσύνην εις τους εργάτας του»202.

ΠΗΓΕΣ

Το 1863 ο δήμαρχος Πέτρος
Μαυρομιχάλης αναθέτει στον τέκτονα
Γεώργιο Συρίγο την ανεύρεση πόσιμου
ύδατος για την ύδρευση της πόλης
(Συμφωνητικό, 34135/31-5-1863, Παν.
Στραβοσκιάδη).

Δημοπρασία προμήθειας
ύδατος με βαρέλια, το
1909, στις φυλακές

Εικ. 173. Πηγάδι με μαγγάνι.

(Εργολαβικό, 1289/1-7-1909,
Γ. Μαγέτου).

Εικ. 174. Αγιασμός στη
δεξαμενή του Κάστρου τον
Ιανουάριο του 1938, για την
έναρξη υδροδότησης της
πόλης της Καλαμάτας.

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΣ, 1886
Το 1886, μετά από μειοδοτική δημοπρασία, ο
δήμαρχος Δημήτρης Α. Μπούτσης, ανέθεσε στον εργο
λάβο Λάμπρο Μεντόπουλο την κατασκευή τεσσάρων
φρεάτων. Συγκεκριμένα, την ανόρυξη δύο στην Καλα
μάτα (θέση Σπανοχώρι και λεωφόρο ΠαραλίαςΚαλαμών), ενός στα Καλύβια και ενός στα Λέικα, έναντι
6.069 δραχμών και 30 λεπτών. Η συμφωνία καθόριζε
ότι το βάθος των φρεάτων έπρεπε να κυμαίνεται στα
20 μέτρα· η διάμετρος να είναι κατά 0,20 του μέτρου
μεγαλύτερη στο κατώτατο σημείο απ' ό,τι στην επιφάνεια
του εδάφους. Η κατώτατη διάστρωση του τοίχου να
κατασκευαστεί από πορώδεις λίθους Λακωνίας μέχρι
0,50 ύψους· από τους ίδιους λίθους να κατασκευαστεί
και το θωρακείο, εκτός από την ανώτατη διάστρωση που
έπρεπε να κατασκευαστεί από μάρμαρο· η εξωτερική
στεφάνη να καλυφθεί με πλάκες Κορώνης ή Λακωνίας.
Η τοιχοποιία να γίνει με την ανάμειξη των υλικών
ως εξής: 4 μέρη θηραϊκής γης, 2 μέρη εσβεσμένης
ασβέστου και ένα μέρος άμμου (Εργολαβικό, 2154/6-101886, Ιω. Παρασκευόπουλου).
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ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
«Η νέα διανοιγόμενη οδός Υπαπαντής περιλαμβάνει
εις το πλάτος της και κατ' ευτυχίαν εις το άκρον το
προορισθησόμενον διά πεζοδρόμιον το φρέαρ της
οικίας του δικηγόρου κ. Μπαρδοπούλου. Η παράκλησις
λοιπόν των συμπολιτών μας είναι όπως διατηρηθή το
φρέαρ τούτο ίνα συμπληρώση την σπουδαίαν έλλειψιν
της συνοικίας, αφ ου μάλιστα το ύδωρ του φρέατος
είναι εξαιρετικόν και αφ ου και το παρά τον "Άγιον
Αθανάσιο" φρέαρ μέλλει να καλυφθή» (Εφ. Φως, 26-111906).

ΕΝΑΡΞΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Ο Δήμαρχος κ. Πάστρας και τα μέλη της Διοικούσης
Επιτροπής παρέστησαν κατά την έναρξιν της λειτουργίας
του αντλιοστασίου εις Πήδημα, καθώς και εις την εν τω
Κάστρω δεξαμενήν κατά το άνοιγμα των κρουνών» (Εφ.
Σημαία, 18-1-1938).

ΠΗΓΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Φωτισμός
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• Με φανούς ελαίου και πετρελαίου
Μέχρι το 1880 περίπου ο φωτισμός της Καλαμάτας
γινόταν με φανούς ελαίου203 και στη συνέχεια με φανούς
πετρελαίου, που άναβε καθημερινά ειδικό προσωπικό, οι
λεγόμενοι φωτανάπτες204. Ο πλημμελής φωτισμός επανει
λημμένα υπήρξε αντικείμενο σχολιασμού από τον τοπικό
Τύπο: «Οι περισσότεροι από τους φανούς σβήνουν πριν
από τις 10 το βράδυ και οι κάτοικοι αναγκάζονται να
κλείνονται στα σπίτια τους»205. Και αλλού: «πλην δύο οδών,
αι λοιπαί λαβυρινθοειδείς της πόλεως οδοί στερούνται
παντός φωτισμού. Ευτυχώς τα ξενοδοχεία της πόλεως
κείνται επί των καλών οδών. Διότι άλλως οι ξένοι ή θα
ηναγκάζοντο να εγκλείωνται εν αυτοίς, άμα τη δύσει του
ηλίου, ή θα έδεναν επί των θυρών αυτών σχοινία, ως
τον μίτον της Αριάδνης, ίνα δι' αυτών, οδηγούμενοι κατά
πάσαν εσπέραν, ανευρίσκουσι τα ενδιαιτήματα αυτών»206.
Το 1896 οι αδελφοί Ρεμπουτσάκου εισήγαγαν «λυχνίας
Σπυροπούλου, δι' οινοπνεύματος λειτουργούντων»207.
• Ηλεκτροφωτισμός
Το συμβόλαιο εγκατάστασης ηλεκτρικού
Το 1899 υπεγράφη το συμφωνητικό ανάμεσα στον φωτισμού στην Καλαμάτα και τα
τότε δήμαρχο Πέτρο Μαυρομιχάλη και τον μηχανικό προάστιά της το 1899 (Συμφωνητικό,
Γεώργιο Κονιτόπουλο, για την εγκατάσταση μηχανημάτων 39624/25-4-1899, Νικ. Μαντζαβάκου).
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την Καλαμάτα, το
δυτικό της προάστιο Καλύβια, καθώς και την Παραλία (Νέαι
Καλάμαι)208. Σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού,
το ηλεκτρικό ρεύμα θα διοχετευόταν στους δρόμους,
στις πλατείες, στις γέφυρες και στα πεζοδρόμια της
πόλης, και ο φωτισμός θα γινόταν με 300 ηλεκτρικούς
λαμπτήρες που θα έκαιγαν 2.800 ώρες το έτος209. Το
1901 κατασκευάστηκε στο οικοδομικό τετράγωνο όπου
βρίσκεται σήμερα το Δημοτικό Θέατρο εργοστάσιο ηλεκ
τροφωτισμού με την επωνυμία «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία
συστήματος Thomson-Houston», σε οικόπεδο 660 τ.μ.,
ιδιοκτησίας Δημητρίου Σακέττα, στη θέση Ποταμιά210. Το
1930 ο Δήμος Καλαμάτας υπέγραψε αναθεώρηση της
αρχικής σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού, βάσει των
μεταπολεμικών συνθηκών.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΦΑΝΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Το 1886 ο Δήμος Καλαμάτας αναθέτει σε εργολάβο να
διατηρεί στην πόλη και το προάστιο Καλύβια 151 φανούς
πετρελαίου, όχι μόνον κατά τις ασέληνες νύκτες, δηλαδή
επί 21 νύκτες κάθε μήνα, αλλά και τις νύκτες που η σελήνη
θα καλυπτόταν από νέφη. Σύμφωνα με τους όρους της
εργολαβίας έπρεπε εκτός των άλλων να υπάρχουν τέσ
σερις έμπειροι φωτανάπτες για την πόλη και ένας για τα
Καλύβια, ο φωτισμός θα άρχιζε με τη δύση του ηλίου
(διαδικασία διάρκειας μιας ώρας) και θα διαρκούσε μέχρι
το πρωί, οι φανοί θα έπρεπε να διατηρούνται καθαροί και,
σε περίπτωση βλάβης του μηχανισμού των λαμπών, να
επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται (Εργολαβία φωτισμού
της πόλεως, 1854/29-6-1886, Ιω. Παρασκευόπουλου).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, 1901
«Υπεγράφη το συμβόλαιον μεταξύ του κ. Δημάρχου και
του ιδιοκτήτου κ. Δ. Σακκέτα, δι ου ο Δήμος Καλαμών
εκ του παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν γηπέδου του
κ. Σακκέτα ηγόρασε γήπεδον, ένθα θέλει εγκαταστήσει
η εργολάβος εταιρία το Κατάστημά της. Και ούτω λήγει
πλέον το στάδιον των προσδοκιών και εισερχόμεθα εις
την πραγματικότητα. Αριστος οιωνός διά το μέλλον της
πόλεώς μας η ώρα εκείνη, καθ' ην θα είπωμεν αι Καλάμαι
ηλεκτροφώτιστοι» (Εφ. Φως, 28-6-1901).

Εικ. 175.
Το εργοστάσιο
ηλεκτροφωτισμού της
Ελληνικής Ηλεκτρικής
Εταιρείας, συστήματος
Thomson-Houston, που ιδρύθηκε
στην Καλαμάτα στις αρχές
του 20ού αιώνα.
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Οδικό δίκτυο
• Οδοί προ του 1870
Στην Καλαμάτα, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, κατά
τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση, και
οπωσδήποτε πριν τη σύνταξη του Σχεδίου πόλης της
Καλαμάτας του 1867, το πρόγραμμα οδοποιίας ήταν
ουσιαστικά ανύπαρκτο. Η προς τα έξω επικοινωνία, εκείνη
την εποχή, και οι μεταφορικές ανάγκες καλύπτονταν
ουσιαστικά μέσω θαλάσσης, ακτοπλοϊκά. Η από ξηράς
σύνδεση με άλλους νομούς γινόταν μόνο «διά βατών
οδών». Όσον αφορά την επικοινωνία με την ηπειρωτική
ενδοχώρα γινόταν, πρώτον, μέσω της αμαξιτής εθνικής
οδού Καλαμών-Νησίου (μήκους 10 χλμ.), που είχε
αρχίσει να κατασκευάζεται από τις αρχές του 1840 και
ολοκληρώθηκε το 1872, με σκοπό να συνδέσει την πόλη
με την ύπαιθρο χώρα από δυσμάς· δεύτερον, μέσω της
επαρχιακής οδού Καλαμών-Αλμυρού (διάρκειας δύο
ωρών), η οποία κάλυπτε απόσταση 7 χλμ. και οδηγούσε
ανατολικά, δια των Γιαννιτσανίκων, προς τη Μάνη. Η
σύνδεση με την Αλαγονία μέσω μονοπατιών γινόταν
αποκλειστικά «ημιονηλατικώς».
Μέσα στην πόλη της Καλαμάτας η μόνη φαρδιά
οδός, η οποία όμως λειτουργούσε περισσότερο ως
πλατεία, ήταν η λεγόμενη Κάτω πλατεία (σημερινή
23ης Μαρτίου). Οι λοιποί δρόμοι ήταν οφιοειδείς,
χωμάτινες αγυιές, που διευκόλυναν την καθημερινότητα
των Καλαματιανών. Αμαξιτοί δρόμοι (καρόδρομοι)
δεν υπήρχαν. Δυστυχώς, οι περισσότεροι απ' αυτούς
γίνονταν αδιάβατοι το χειμώνα από τα λασπόνερα και
τις ακαθαρσίες. Όλοι τους πάντως κατευθύνονταν προς
την αγορά, το φρούριο και τις πλατείες, δηλαδή εκεί που
ήταν συγκεντρωμένη η ζωή και η κίνηση της πόλης. Για
παράδειγμα, υπήρχε ο κεντρικός δρόμος της εποχής,
η σημερινή οδός Μπενάκη, που με αφετηρία το ναό
των Αγίων Αποστόλων οδηγούσε στο φρούριο ή στη
συνοικία του Αγιάννη. Επίσης, υπήρχε και η σημερινή
οδός Κουμουνδουράκη, που ένωνε την ΄Ανω πλατεία
με τη Φραγκόλιμνα. Παράλληλα, υπήρχαν κι άλλοι δρο

μίσκοι, εκατέρωθεν της ξύλινης γέφυρας του Νέδοντα,
που οδηγούσαν ανατολικά στην αγορά των Αγίων
Αποστόλων και δυτικά στην ενορία του Αγίου Γεωργίου
των Καλυβίων και στο Φραγκοπήγαδο211. Παλιά οδός
ήταν και το βόρειο τμήμα της σημερινής οδού Αρι
στοδήμου, που τότε χαρακτηριζόταν «δημοσία».
Φυσικά, ούτε λόγος να γίνεται αυτή την εποχή για
δρόμο που να ενώνει την επάνω πόλη με τη θάλασσα·
άλλωστε δεν είχε κατασκευαστεί ακόμη το λιμάνι. Η
σύνδεση μάλιστα με το φυσικό όρμο του Αλμυρού δε
γινόταν μέσω της σημερινής οδού Ναυαρίνου, αλλά
μέσω ενός δρομίσκου «Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Γιαννιτσάνικα - Αλμυρός». Η οδός Ναυαρίνου πρέπει
να διανοίχτηκε μετά την ίδρυση του συνοικισμού της
Παραλίας (1860) και τη μεταφορά εδώ, το 1863, του
τελωνείου της πόλης. Γι' αυτό, η συγκεκριμένη παραλιακή
οδός αποκαλούνταν αρχικά λεωφόρος Τελωνείου
και έφθανε μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, προς
ανατολάς, μέχρι τη θέση Λινάρδου Λίμνη, δηλαδή λίγο
πιο ανατολικά του Πανελληνίου.

Εικ. 176. Σειρά κτηρίων στην ανατολική πλευρά της οδού
Υπαπαντής.
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• Οδοί από το 1870 ως τις αρχές του 20ού αι.
Στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού περί οδοποιίας,
με στόχο τη σύνδεση των ηπειρωτικών περιοχών με Εικ. 177. Ο ναός του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος γκρεμίστηκε
τα εμπορικά κέντρα-λιμάνια, και σε συνδυασμό με το τη δεκαετία του 1910, για να διανοιγεί η οδός Υπαπαντής και
Σχέδιο πόλης της Καλαμάτας του 1867 άρχισαν να να περάσει το τραμ.
κατασκευάζονται στην πόλη οδικοί άξονες κατεύθυνσης
από βορρά προς νότο, οι οποίοι θα συνέδεαν την επάνω
πόλη με το χώρο του μελλοντικού λιμανιού - έργο
υποδομής μείζονος σημασίας για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Γι' αυτό παρατηρούμε
ότι, μετά την κατασκευή του προφυλακτήριου τείχους
του Νέδοντα, διαμορφώθηκε το διάστημα 18711875, με επίχωση και κατασκευή τοίχου μήκους 5.500
γαλλικών μέτρων212 στην ανατολική όχθη του ποταμού
η αμαξιτή λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας (σημερινή
Αριστομένους), που για πρώτη φορά συνέδεσε την
επάνω πόλη με την Παραλία. Άρρηκτα συνδεδεμένη με
την κατασκευή του σημαντικότερου μέχρι τις μέρες μας
Εικ. 178. Πεζοπορώντας προς Αλμυρό και Μάνη.
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οδικού αυτού άξονα είναι και η κατασκευή, το 1878, της
Σιδηράς γέφυρας της Κάτω πλατείας (23ης Μαρτίου),
μέσω της οποίας θα συνδεόταν η εθνική οδός ΚαλαμώνΝησίου, δηλαδή η από δυσμάς είσοδος της πόλης, με
τη νέα λεωφόρο, και μέσω αυτής με την Παραλία.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, με την απελευθέρωση της
γύρω περιοχής από τα νερά του ποταμού, στα ανατολικά
της λεωφόρου Παραλίας-Καλαμών, φτιάχτηκαν κι άλλοι
δρόμοι, όπως τμήμα της σημερινής οδού Αναγνωσταρά,
γνωστής ως οδού Αγοράς.
Λίγο αργότερα, με τη διευθέτηση της κοίτης του
Νέδοντα το 1882, άρχισαν να κατασκευάζονται τμη
ματικά και οι δυο παρόχθιοι οδοί: η Νέδοντος (ανα
τολικά), στην προέκταση της ήδη υπάρχουσας οδού
Δενδρακίων (σημερινής Σπάρτης), και η Αρτέμιδος
(δυτικά). Ακολούθησαν, περί τα τέλη της δεκαετίας του
1890-αρχές 20ού αιώνα, και οι άλλοι δύο βασικοί
μέχρι τις μέρες μας οδικοί άξονες της Καλαμάτας:
η δημοτική λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας (σημερινή
Φαρών, 1893) και η οδός Αντιβραχίονος (σημερινή
Ακρίτα, γύρω στα 1906).
Την ίδια εποχή το οδικό δίκτυο της πόλης
εμπλουτίστηκε με δύο νέες, μικρότερες σε μέγεθος,
οδούς, απαραίτητες όμως για την εξυπηρέτηση των
Καλαματιανών, λόγω της λειτουργίας των δύο και
νούργιων συγκοινωνιακών μέσων που είχαν κάνει την
εμφάνισή τους στην πόλη, του τρένου και του τραμ.
Πρόκειται για την οδό του Σταθμού του Σιδηροδρόμου
(1902) και την οδό Υπαπαντής (δεκαετία 1910).

κοπτών και προετοιμασμένων προς τα άκρα διά
σφύρας». Η τεχνική αυτή περιλάμβανε, στο αρχικό
στάδιο, την «ισοπέδωση» του εδάφους είτε με την «εκ
κοπή υψωμάτων εκ χώματος ή εκ βράχων» είτε με «επι
χωμάτωση», όπου χρειαζόταν, ιδίως στα λιμνάζονταβορβορώδη μέρη. Στο τελικό στάδιο γινόταν «επίθεση
διάστρωσης άμμου» πάνω στο λιθόστρωτο.
Άλλη τεχνική ήταν η «σκυρόστρωση» των οδών με
τους ποταμίσιους «λιανοχάλικας» του Νέδοντα, ενώ
μεταγενέστερη θεωρείται η «τσιμεντόστρωση», η οποία
αρχικά εφαρμόστηκε στις κεντρικές πλατείες της πόλης.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τη δεκαετία του 1920 έγινε
σκυρόστρωση της λεωφόρου Αριστομένους, από το
ξενοδοχείο «Πανελλήνιον» (Rex) μέχρι την πλατεία
23ης Μαρτίου, και τμημάτων των οδών Νέδοντος
και Αρτέμιδος, καθώς και της οδού Ναυαρίνου, από
τη θέση Λινάρδου Λίμνη μέχρι τα παραπήγματα του
προσφυγικού συνοικισμού Νικηταρά. Το 1929 το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τσιμεντόστρωση
της ΄Ανω πλατείας και της οδού Υπαπαντής.
Τη δεκαετία του 1930 φαίνεται ότι έγινε χρήση της
«ασφαλτόστρωσης-πισσόστρωσης», οπότε οι απλοί
χωματόδρομοι μετατράπηκαν σε ασφάλτινους και τα
οδοστρώματα έγιναν πλέον μόνιμα. Οι πρώτες οδοί
που ασφαλτοστρώθηκαν ήταν η Αριστομένους και η
Σιδηροδρομικού Σταθμού.

• Ονοματαθεσία οδών και πλατειών
Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα η αναζήτηση
και εύρεση των οδών στην Καλαμάτα στηριζόταν σε
• Κατασκευή οδών, πεζοδίων, οχετών
κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως στο φορέα
Η κατασκευή οδών στην Καλαμάτα, «πεζοδίων» (πεζο κατασκευής (ιδιωτική, δημοτική, δημόσια, εθνική, επαρ
δρομίων) με τα ρειθροκράσπεδά τους, και οχετών χιακή) ή στο μέγεθος (αγυιά, οδός, λεωφόρος) ή στον
για την προστασία από τα όμβρια ύδατα ήταν από τα τρόπο κατασκευής και τη δυνατότητα που παρείχε στα
βασικά έργα υποδομής που καλούνταν η κάθε δημοτική μέσα μεταφοράς (βατή ή αμαξιτή).
αρχή της πόλης να προωθήσει. Σε όλη τη διάρκεια του
Στην πορεία παρατηρούμε ότι η ονοματοθεσία των
19ου αιώνα ο τρόπος διαμόρφωσης και κατασκευής ή οδών προσδιορίστηκε από πρόσθετα χαρακτηριστικά,
επισκευής των δρόμων της πόλης ήταν η «λιθόστρωση» όπως για παράδειγμα από τις δραστηριότητες που
(πλακόστρωτα οδοστρώματα) «διά λίθων πλακοειδών, εξυπηρετούσε (περιπάτου) ή από την αφετηρία και το

τέρμα τους (εθνική λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας,
δημοτική λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας), από τη
δενδροφύτευσή τους (οδός Πευκακίων ή Δενδρακίων),
από τη θέση ή τη γειτνίασή τους με μια πλατεία, ένα
δημόσιο κτήριο ή μια υπηρεσία κ.ά. (παραποτάμια,
οδός Σιδηροδρόμου, οδός Αντιβραχίονος - σημερινή
Ακρίτα, λεωφόρος Τελωνείου - σημερινή Ναυαρίνου,
οδός Νομαρχίας - σημερινή Υπαπαντής κ.ά.).
Η αύξηση του αριθμού των οδών της πόλης επέβαλε,
στις αρχές του 20ού αιώνα, την αναζήτηση των ονο
μάτων και σε άλλες πηγές, κυρίως σε σημαίνοντα
πρόσωπα ή γεγονότα συνδεδεμένα με την ιστορική
πορεία του τόπου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
την πλατεία 23ης Μαρτίου, τις οδούς Αριστομένους,
Αριστοδήμου, Αναγνωσταρά κ.ά. Πολλές από αυτές
τις οδούς ακόμη και σήμερα φέρουν την αρχική τους
ονομασία, σε αντίθεση με άλλες που στην πορεία τούς
άλλαξαν το όνομα, όπως για παράδειγμα η σημερινή
οδός Κουμουνδουράκη (πρώην Παλαιολόγου), η
Παναγιώτη Καίσαρη (πρώην Ταϋγέτου) κ.ά.

ΠΗΓΕΣ
Μίσθωση
έργου για
την επισκευή
του πρώτου
τμήματος της
επαρχιακής
οδού
Καλαμάτας
Αλμυρού
(Μίσθωση,
16364/239-1896, Παν.
Χαριτόπουλου).
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ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΜΥΡΟ - ΜΑΝΗ
«Από το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
άρχιζε κι ο δρόμος που οδηγούσε στη Μάνη. Εβγαινε στο
αρχοντικό των Κυριακών κι από κει περνώντας στο στενό
καντούνι του σημερινού δρόμου Κυριακού, προχωρούσε
στον Πύργο του Αλεξάκη και την Υπαπαντή. Από κει
έβγαινε στο σημερινό δρόμο Πατριάρχη Προκοπίου κι
απ' αυτόν στο μοναστήρι των Καλογραιών, στο δρόμο
της Αγίας Παρασκευής και στο εκκλησάκι του Αγιοσίδερη.
Από κει περνούσε από έναν ελαιώνα, κατηφόριζε στο
ρέμα Καλαμίτσι, περνούσε πάνω από ένα παμπάλαιο
γεφύρι, διέσχιζε έναν ελαιώνα, κοντά στο εκκλησάκι του
Αγίου Κωνσταντίνου, βορειοανατολικά του σημερινού
στρατοπέδου Παπαφλέσσας (ιδιοκτησίας του εμπορικού
συλλόγου Καλαμάτας, ο Ερμής) και προχωρούσε προς
την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής (Γιαννιτσανίκων),
έφτανε στου Σαλούφα τη βρύση και στα Καλύβια των Γιαν
νιτσανίκων. Απ΄αυτά σκαρφάλωνε στην Αγιασώ, Αλμυρό,
Μάνη» (Γιάννης Ταβουλαρέας, Παλιά Καλαμάτα, σελ. 11).
ΟΔΟΣ ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ
«Με 50 λεπτά κ. δήμαρχε ένα λουστράκι μπορεί να
καταβρέχη κάθε βράδυ τον μαγευτικόν περίπατον των
Δενδρακίων. Ο περίπατος αυτός συχνάζεται αυτήν την
εποχήν από πολύν κόσμον και είνε κρίμα για 50 λεπτά
να βουτά τόσος κόσμος εις κάθε βήμα μέσα εις κάτι
υπερμεγέθεις λίμνες σκόνης!» (εφ. Φως, 1-6-1906).
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΩΝ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ (ΝΗΣΙΟΥ)
«Αι από Νησίου εις Καλάμας αμαξωτοί οδοί προοδεύουν
άριστα και οσονούπω θέλομεν ευρεθή εις θέσιν να σας
αναγγείλωμεν την αποπεράτωσιν του ευτυχούς έργου, την
εκτέλεσιν του οποίου δεν ηδυνήθησαν ν' αναχαιτίσωσιν
απειράριθμοι αντενέργειαι αθλίων τινων» (Εφ. Ταχύπτερος
Φήμη, Αθήναι, 7-9-1843, Συλλογή Μ. Φερέτου).

Εικ. 179. Η οδός Δενδρακίων (σημερινή Σπάρτης), με πλατάνια.
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ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Οδός Αριστομένους

ΠΗΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Το 1871 άρχισε η κατασκευή της «αναγκαιοτάτης και
ωφελιμωτάτης δημοσίας οδού της από της πόλεώς μας
μέχρι της Παραλίας», δηλ. της Αριστομένους. Προς το
σκοπό αυτό κατασκευάστηκε τείχος στερεό και ευρύ 5.550
γαλλικών μέτρων προς τη δυτική πλευρά και καθ' όλον το
μήκος της. Με αυτόν τον τοίχο θα λυνόταν και το ζήτημα
της κοίτης του Δαφνώνα, και τα κτήματα των κατοίκων θα
προστατεύονταν από τις πλημμύρες του ποταμού. Επιπλέον
η οδός αυτή θα χρησίμευε και ως «κοινός και τερπνός
περίπατος» των κατοίκων (Εφ. Πελοπόννησος, 18-5-1871).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΖΩΜΑΤΩΝ
«Κοντά στην Παραλιακήν οδόν [Αριστομένους] δύναται να
κατασκευασθή ένα διάζωμα μεταξύ καφενείου Μπόρτζη
και πιλοπωλείου Καρώνη, έτερον μεταξύ φαρμακείου Δου
κάκη και του έναντι ξενοδοχείου, έτερον μεταξύ οικιών
Κατσαούνη και Μακροπούλου και έτερον μεταξύ οικίας
Παπαφωτεινού και της έναντι νεοδμήτου Ψάλτη» (Εφ.
Μεσσηνιακή, 25-12-1892. Εφ. Θάρρος, 21-7-1996).
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Εικ. 180. Το βόρειο τμήμα
της οδού Αριστομένους στις
αρχές της δεκαετίας 1900.
Το κτήριο δεξιά, πριν από
την ανακαίνισή του, στη ΒΔ
γωνία της Αριστομένους,
ανήκε αρχικά στην οικογένεια
των Εφεσίων. Το 1922
περιήλθε με αγοραπωλησία
στον έμπορο Νικόλαο Αναστ.
Στασινόπουλο.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Το 1903, ο δήμαρχος Πέτρος Καπετανάκης αναθέτει στον
εργολάβο Ιω. Κακοτυλημένο την «εκτέλεσιν της καθαριότητος
της πόλεως Καλαμών, της λεωφόρου Καλαμών έως Νέων
Καλαμών και των Νέων Καλαμών. Οφείλει να καθαρίζη
καθ' εκάστην, δι' ιδίων οδοκαθαριστών πάσας τας οδούς
και πλατείας, τα ανοικτά και απερίφρακτα οικόπεδα,
και να παραλαμβάνη δι' ιδίων κάρρων (οκτώ κάρρα με
τας ανυψωτικάς αυτών σανίδας να σύρωνται υπό των
ευρώστων ίππων ουχί μικροτέρας ηλικίας των τεσσάρων
και ανωτέρας των δώδεκα ετών, και οι οδηγοί των και οι
οδοκαθαρισταί να μην έχουν κατωτέραν ηλικίαν των δέκα
οκτώ ετών ούτε ανωτέραν των τεσσαράκονταν πέντε ετών)
τα εκ τούτων προερχόμενα σκουπίδια, πηλόν και κόνιν, από
της ανατολής μέχρι της δύσεως του ηλίου πλην των εορτών.
Προσέτι, οφείλουν οι οδηγοί των κάρρων, όταν διέρχωνται
τας οδούς να κρούωσι τρεις φοράς τον κώδωνα, ίνα
ούτω ειδοποιώνται οι πάροδοι κάτοικοι. Οι οδηγοί των
κάρρων υποχρεούνται επανερχόμενοι εκ της μεταφοράς
των σκουπιδίων να μεταφέρωσι λιανοχάλικας, άμμον,
χώμα και άλλα υλικά εκ του πέριξ της πόλεως χειμάρρου
ή εξ άλλων μερών προς ισοπέδωσιν, λιθόστρωσιν και
μόρφωσιν των οδών και πλατειών» (Εργολαβικό, 52995/5-101903, Νικ. Μαντζαβάκου).

ΠΗΓΕΣ
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ΔΙΤΡΟΧΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το 1940, σύμφωνα με τα Πρακτικά του Δήμου, τα «ιπποκί
νητα δίτροχα» έπρεπε να είναι «τουλάχιστον βάθους 0,75 μ.,
πλάτους 0,80 μ. και μήκους 1,25 μ. Να είναι ομοιομόρφως
ελαιοχρωματισμένα διά χρώματος πρασίνου, φέροντα επί
των πλευρών διακριτικά σημεία του Δήμου (Δ.Κ.). Επί της
εμπροσθίας πλευράς του διτρόχου να είναι τοποθετημένος
κώδων ορειχάλκινος προς ειδοποίησιν της διελεύσεως του
διτρόχου, τα δε δίτροχα να είναι κεκαλυμμένα διά στερεών
αδιαβρόχων ομοίου χρώματος προς το του διτρόχου και
να σύρωνται υπό ευρώστων ίππων. Οι ίπποι των διτρόχων
να είναι υγιείς, αρτιμελείς, ηλικίας μέχρι το πολύ δώδεκα
ετών και με πλήρη ιπποσκευήν» (Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας,
23-7-1940).

ΚΑΤΑΒΡΕΓΜΑ ΟΔΩΝ
«Διά μειοδοτικής δημοπρασίας γενομένης την παρελθούσαν
Κυριακήν κατεκυρώθη το κατάβρεγμα της δημοσίας
λεωφόρου Καλαμών-Παραλίας επ' ονόματι του εργολάβου
Ιω. Φαρίνου, μειοδοτήσαντος εις 67 λεπτά καθ' έκαστον
βυτίον. Ο εργολάβος υποχρεούται να ρίπτη καθ' εκάστην
πρωίαν και εσπέραν 30 βυτία ύδατος χωρητικότητος 500
οκάδων» (Eφ. Φως, 16-5-1902).
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «REX»
Το ξενοδοχείο «Rex», ονομαστό στην εποχή του για την
πολυτέλεια και την επώνυμη πελατεία του, έφερε αρχικά
την ονομασία «Πανελλήνιο». Κατασκευάστηκε γύρω στα
1900 από την οικογένεια Στασινοπούλου και εγκαινιάστηκε
το 1902. Τη δεκαετία του 1930, ταυτόχρονα με την ανα
καίνισή του, έγινε και η μετονομασία του («Rex»). Το 1962
προστέθηκαν στο αρχικό κτήριο και οι υπόλοιποι όροφοι.

Εικ. 181. Οδός
Αριστομένους
και το ξενοδοχείο
«Πανελλήνιο» (Rex),
τη δεκαετία του 1900.

179

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Οδός Αριστομένους

180

Εικ. 182. Το βόρειο τμήμα της οδού
Αριστομένους, αρχές δεκαετίας 1900.

Εικ. 183. Οδός Αριστομένους και πλατεία
Τζανή, γύρω στα 1910.

Εικ. 184. Η οδός Αριστομένους τη δεκαετία του 1910. Το κατάστημα αριστερά, στη ΒΑ γωνία
της Αριστομένους, ιδιοκτησίας του ιατρού Χρήστου Λ. Στραβοσκιάδη, είχε μισθώσει το 1900 ως
εμπορικό κατάστημα υφασμάτων ο Δημ. Χ. Μπόμπος.
Σχ. 16. Στο τοπογραφικό διάγραμμα του 1882 αποτυπώνεται η νεοκατασκευασθείσα
«λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας», η οποία κατέληγε στη λεωφόρο Τελωνείου (σημερινή
Ναυαρίνου). Αριστερά, διακρίνεται παρόχθιος προστατευτικός τοίχος και ο ποταμός Νέδοντας.
Δεξιά, ιδιοκτησίες Γρ. Κορφιωτάκη, αφών Πόταρη, Αχ. Πανταζόπουλου, Δημ. Λεονταρίτη κ.ά.

Το 1873 το Υπουργείο των Εσωτερικών
εγκρίνει ποσό 1.280 δρχ. για τη ανόρυξη
τάφρου σε όλο το μήκος της εθνικής οδού
Καλαμών-Παραλίας. Η τάφρος θα έχει
μήκους 1.600 μ. (άνω πλάτος 3 μ., κάτω
πλάτος 1 μ. και βάθος 1 μ.), με σκοπό την
προστασία από τα νερά (Μίσθωση, 283/2212-1873, Π. Χαριτόπουλου).

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Οδός Αριστομένους
Εικ. 185. Οδός
Αριστομένους.
Στο βάθος
(δεξιά)
διακρίνεται
το παλιό
μηχανοστάσιο
του ΣΠΑΠ,
δεκαετία 1910.

Εικ. 187.
Διασταύρωση
σημερινής οδού
Γερμανού με
πλατεία 23ης
Μαρτίου.
Στο βάθος
η οδός
Αριστομένους.
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Εικ. 186. Οδός
Αριστομένους.
Ανατολικά
διακρίνεται το
εργοστάσιο
«Ζαν και Ρως»
(Οίνων και
Οινοπνευμάτων),
το οποίο
παρήγαγε
οινοπνεύματα,
γλεύκος, κρασιά
και σταφιδίνες,
από τις αρχές
του 1900 έως
τα μέσα του
20ού αιώνα.
Νοτιοδυτικά
φαίνεται ο
Σιδηροδρομικός
Σταθμός
Παραλίας.

Εικ. 188.
Η οδός
Αριστομένους
τη δεκαετία του
1910.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Οδός Φαρών

ΠΗΓΕΣ
ΟΔΟΣ ΦΑΡΩΝ
Το 1893, ο δήμαρχος Πέτρος Α. Μαυρομιχάλης ανέθεσε
στον Ιταλό μηχανοδηγό Τζοβάνι Ταμπουρίνη ή Ματζίνη
να εκτελέσει με ατμήλατο κύλινδρο την κυλίνδρωση του
οδοστρώματος της δημοτικής οδού Καλαμών-Παραλίας
(Φαρών). Ως αποζημίωση ορίστηκε το ποσό των 30 δραχμών,
για 9 ½ ώρες λειτουργίας του κυλίνδρου κάθε εργάσιμη
ημέρα. Η περάτωση του έργου υπολογίστηκε σε 20 ημέρες
(Συμφωνητικό, 22.950/25-6-1893, Νικ. Μαντζαβάκου).
• Γύρω στα 1925 η οδός Φαρών ήταν γεμάτη καφενεία,
με πρώτο και καλύτερο του Λευτέρη Ρεμπατσουλέα,
στη γωνία Φαρών και Λακωνικής. Διέθετε μπιλιάρδα,
γραμμόφωνο και φρέσκο κρύο νερό από το εκεί ονομαστό
πηγάδι της Μπουχαλίνας. Άλλα μεγάλα καφενεία της
Φαρών ήταν του Κατσουλάκου, του Τριβέλη, του Σταματέα,
του Κοψομίτη (στη διασταύρωση Φαρών και Ταϋγέτου).
Αλλά και δημόσιες υπηρεσίες υπήρχαν πολλές, όπως το
δημόσιο ταμείο, η οικονομική εφορεία, το ειρηνοδικείο, τα
συμβολαιογραφεία, καθώς και η περίφημη φάμπρικα των
Στασινόπουλων (Γιάννης Ταβουλαρέας, Παλιά Καλαμάτα, σελ. 34).
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Εικ. 189. Η οδός Φαρών τη δεκαετία του 1900.
Εικ. 190. Οδός Φαρών.
Στην ανατολική πλευρά της
διακρίνεται η «φάμπρικα»
των Στασινόπουλων. Το 1933
έκλεισε οριστικά και μαζί της
σίγησε η μεταξοβιομηχανία
των Καλαμών. Την παράδοση
της ύφανσης του μεταξιού
συνέχισε, νοτιότερα στην οδό
Φαρών, η μεταξοϋφαντουργία
Γκόνου.

ΠΗΓΕΣ
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ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ, 1905
«...Αι Καλάμαι, πόλις περικλείουσα εις τα ευρέα σπλάγχνα
της 20 χιλ. ψυχάς στερείται της ονομασίας των οδών,
ήτις χαρακτηρίζει τας προόδους εκάστης πόλεως και
εξωραΐζει αυτάς. Τι κάμνουν σήμερον οι διά πρώτην
φοράν επισκεπτόμενοι την πόλιν μας ξένοι ή και οι παρε
πιδημούντες αγνοούντες τας λαβυρινθώδεις οδούς και ρύ
μας της πόλεως, προκειμένου να μεταβώσιν εις τα δημόσια
γραφεία ή εις τα ξενοδοχεία. Απλούστατα, βάζουν σημάδι
τας γωνίας των τρισεκιών (!) και έτσι ευρίσκουν, ως άλλος
Θησεύς, τον μίτον της Αριάδνης» (Εφ. Φως, 4-9-1905).
ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΟΔΩΝ, 1908
Στις 13 Ιανουαρίου 1908 ο Παναγιώτης Μπενάκης και το
Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνουν «τον υπό της διορισθείσης
Επιτροπής εκποιηθέντα και δημοσιευθέντα κατάλογον της
ονομασίας των οδών της πόλεως ως ούτος ετροποποιήθη
υπό του Συμβουλίου» (Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-1-1908)
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Εικ. 191, 192. Η οδός Φαρών και το τραμ προπολεμικά.
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Αστική συγκοινωνία και μεταφορές
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Το 19ο αιώνα ακόμη, και μέχρι τα μέσα του 20ού, τα
υποζύγια και οι άμαξες (κάρρα) κυριαρχούσαν ως μέσα
συγκοινωνίας και μεταφοράς στην πόλη της Καλαμάτας.
Ο πρώτος άνεμος εκσυγχρονισμού στο συγκεκριμένο
τομέα άρχισε να πνέει στην πόλη, όπως και σε ολόκληρη
τη χώρα, από τη δεκαετία του 1890 και ύστερα, οπότε λει
τούργησε ο σιδηρόδρομος και κυκλοφόρησαν τα πρώτα
ποδήλατα. Γύρω στα 1910 λειτούργησε το ηλεκτροκίνητο
τραμ, ενώ την ίδια εποχή έκαναν την εμφάνισή τους τα
πρώτα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες.
• Υποζύγια και άμαξες
Μέχρι το 1930 η διέλευση υποζυγίων από τους κεντρικούς
δρόμους της Καλαμάτας αποτελούσε καθημερινή εικόνα
της πόλης. Ιπποι, όνοι και ημίονοι μετέφεραν ανθρώπους
και εμπορεύματα. Ιππήλατες ήταν οι τετράτροχες άμαξες
για τη μεταφορά των επιβατών —κάτι αντίστοιχο με τα
σημερινά «ταξί»— καθώς και τα δίτροχα μόνιππα, τα
λεγόμενα κάρρα, τα οποία χρησιμοποιούνταν όχι μόνο
για μεταφορές, αλλά και για την καθαριότητα της πόλης
(ανακομιδή σκουπιδιών, μεταφορά χωμάτων), για το
κατάβρεγμα των δρόμων με νερά από βυτία, για τη μετα
φορά πόσιμου προς πώληση νερού (καροβάρελα) κ.ά.
Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούσαν και τα συρόμενα
από βόδια αμάξια, οι γνωστοί αραμπάδες, με τα οποία
μεταφέρονταν, συνήθως από τα χωριά, διάφορα εμπο
ρεύματα και τα οποία οδηγούσαν «άνθρωποι ρωμαλέοι
του τύπου των ταυρομάχων» (αραμπατζήδες). Φυσικό
επακόλουθο ήταν να αναπτυχθεί ένα πλήθος συναφών
επαγγελμάτων: καραγωγείς, αγωγιάτες, αμαξηλάτες,
αραμπατζήδες, αμαξοποιοί, καροποιοί, λεπτουργοί, πε
ταλωτές. Παράλληλα, ανθούσαν και τα «χάνια», όπου
στάθμευαν τα αμάξια με τα ζώα. Είναι εντυπωσιακό ότι
ακόμη και το 1938, με αστυνομική διάταξη, καθορίστη
καν ως ζώνες λειτουργίας «χανίων» και σταύλων η οδός
προς την Αλαγονία και η Αγία Άννα. Ο σταθμός των
καροτσ(ι)έρηδων βρισκόταν στην πλατεία 23ης Μαρτίου

Εικ. 193. Λιθογραφία Otto Magnus von Stackelberg, 1813.
εφ. Φαραί, 15-6-1900
εφ. Φως, 18-9-1905

Εικ. 194. Άμαξες στην
οδό Σιδηροδρομικού
Σταθμού, στις αρχές
του 20ού αιώνα.

ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

και αργότερα στη γέφυρα Σταματελάκη (Καροτσαρέικη).
• Ποδήλατο
Με την πάροδο των χρόνων, παράλληλα με τα
«ιππήλατα» έκαναν την εμφάνισή τους και τα «ποδήλατα»
(δίτροχα ή τρίτροχα οχήματα κινούμενα με τα πόδια).
Συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα, περί τα μέσα της
δεκαετίας του 1890, το ποδήλατο ξεκίνησε ως άθλημα.
Ιδρύθηκε, μάλιστα, και ποδηλατικός σύλλογος με σχολή
ποδηλασίας. Το 1900 διοργανώθηκαν ποδηλατικοί
αγώνες από το Γυμναστικό Σύλλογο. Γύρω στα 1898
όμως, που ο πρώτος ποδηλάτης έκανε την εμφάνισή
του στην πόλη, προκλήθηκαν ποικίλες αντιδράσεις.
Πολλοί Καλαματιανοί δικαίως το χαρακτήρισαν
ως «τερπνήν άσκησιν» και «υγιεινότατον νεωτερισμόν
εις τα παρθένα ήθη της πόλεως»213. ΄Αλλοι όμως
μίλησαν για «εκλαΐκευσιν του ποδηλάτου», σε ση
μείο που «εθεάθησαν και οι υπηρέται όλων των
καταστημάτων ποδηλατούντες» ή ότι μια «γενική ποδη
λατομανία» κατέλαβε «όλας τας ηλικίας και όλα τα
κοινωνικά στρώματα». Θεωρήθηκε μάλιστα τόσο
οχληρά η «διέλασις των σιδηρών ίππων», ιδίως
από τους χωμάτινους δρόμους, που με αστυνομική
διάταξη «απηγορεύθη η ποδηλατοδρομία κατά την
νέαν δημοτικήν λεωφόρον» (Φαρών)214. Παράλληλα,
παράπονα εκφράστηκαν και για τις «καταπτώσεις
των ποδηλατών εις φράκτας, ιδίως κατά την εις
νεκροταφείον άγουσαν [όπου] έχουσι καταστρέψει τα
ελαιογρόθαρα»215.
• Τραμ
Το 1908 ο Δήμος Καλαμάτας παραχώρησε στους ανά
δοχους μηχανικούς Γ. Σεκάκο και Ιπποκράτη Απέργη
την κατασκευή και εκμετάλλευση για πενήντα έτη ηλεκ
τρικού τροχιόδρομου (τραμ), που θα συνέδεε την επά
νω πόλη με την Παραλία216. Προς το σκοπό αυτό,
ο δήμος αγόρασε οικόπεδο 1.000 τ.μ., βόρεια του
εργοστασίου Ζαν και Ρως, το οποίο και παραχώρησε
στην ανάδοχο Ηλεκτρική Εταιρεία για την εγκατάσταση
του εργοστασίου της217.
Αρχικά κατασκευάστηκε η πρώτη γραμμή του τραμ

(λεωφόρου Παραλίας-Καλαμών), η οποία ξεκινούσε
από την οικία Αθ. Σακέτα στην ανατολική Παρα
λία, απέναντι από τα θαλάσσια λουτρά, περνούσε
περιμετρικά τη δεξαμενή του λιμανιού και ανέβαινε
την εθνική οδό (Αριστομένους). Στην επάνω πόλη η
αφετηρία βρισκόταν στην Άνω πλατεία, σύμφωνα με
τον Οδηγό Ιγγλέση του 1911. Η δεύτερη γραμμή του
τραμ (οδού Φαρών) είχε αφετηρία την οικία Τζαϊ
λοπούλου (γωνία Παπατσώνη και Φαρών) και έφτανε
μέχρι την Παραλία, συναντώντας την πρώτη γραμμή
μπροστά από το καφενείο Κίσκηλα (γωνία Φαρών
και Ναυαρίνου).
Για την επέκταση της πρώτης γραμμής του τραμ Εικ. 195. Λεωφορεία, άμαξες και κάρρα στην οδό
Αριστομένους (δεκαετία 1960).
(από την Άνω πλατεία μέχρι τη Φραγκόλιμνα) και την
ένωση των δύο γραμμών χρειάστηκε να θυσιαστεί
ο βυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος Εικ. 196. Μαθητής γυμνασίου με ποδήλατο.
βρισκόταν στη συμβολή των οδών Υπαπαντής και
Μητροπολίτου Μελετίου. Οι ενέργειες κατεδάφισής
του ξεκίνησαν το 1908 και ολοκληρώθηκαν το 1916,
ενώ όλα αυτά τα έτη γίνονταν ρυμοτομήσεις
Το 1930 ο αρχικός ανάδοχος, Ιπποκράτης
Απέργης εκχώρησε όλα τα δικαιώματα στην
εταιρεία Στασινόπουλος και Σία218. Από το έτος
αυτό παρουσιάστηκαν οι πρώτες διενέξεις στις σχέ
σεις εταιρείας - δήμου, γιατί ο δήμος άρχισε να
προγραμματίζει τη διάλυση της τροχιοδρομικής συ
γκοινωνιακής σύμβασης και την αντικατάσταση τής
αστικής συγκοινωνίας με λεωφορεία αυτοκίνητα219.
Όμως, λόγω της έλλειψης κατάλληλου αναδόχου της
συγκοινωνίας της πόλης με αυτοκίνητα, συνεχίστηκε
η λειτουργία του τραμ.
Τελικά, το 1939 η ανάδοχος εταιρεία Στασι
νόπουλος και Σία δήλωσε τη διακοπή της τρο
χιοδρομικής συγκοινωνίας της πόλης220, οπότε ο
δήμος αποφάσισε τη διάλυση της σύμβασης και
κήρυξε έκπτωτη την εταιρεία το 1940221. Λόγω
του πολέμου όμως το πρόβλημα δε λύθηκε τότε,
αλλά επανήλθε αργότερα, για να βρεθεί πλέον
μια συμβιβαστική λύση, τη δεκαετία του 1950222.
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Σύμφωνα με τους όρους της νέας σύμβασης,
ο δήμος αποφάσισε την αφαίρεση των στύλων
στήριξης του εναέριου καλώδιου του τραμ από τις
οδούς Υπαπαντής, Μελετίου, Φαρών, Αριστομένους
και Ναυαρίνου το 1952223 και την εξαγωγή των
σιδηροτροχιών των παλαιών τροχιοδρόμων από
τις οδούς Αριστομένους, Υπαπαντής και Φαρών,
το 1953224. Την ίδια εποχή, συγκεκριμένα το 1955,
φρόντισε και για την επισκευή των αποθηκών του
δημοτικού κτηρίου των παλαιών τροχιοδρόμων225.
• Αυτοκίνητο
Στις αρχές του 20ού αιώνα τα αυτοκίνητα, δίκην Εικ. 197, 198. Το τραμ στην επάνω πόλη και στην Παραλία,
κομήτη, έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους γύρω στα 1950.
της Καλαμάτας. Από τη δεκαετία του 1910, μάλιστα,
ο τοπικός Τύπος αρχίζει να ασχολείται με το θέμα
εξυπηρέτησης της συγκοινωνίας Καλαμών-Παραλίας
με αυτοκίνητα. Ουσιαστικά, όμως, από το 1930 και
ύστερα, παρατηρείται αισθητή αύξηση της κυκλοφορίας
τους, πράγμα που αποτυπώνεται και στις διαφημίσεις
των καλαματιανών εφημερίδων. Ταυτόχρονα, αρχίζει
να διαφαίνεται έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στην
εταιρεία τροχιοδρόμων (τραμ) και στα ιδιωτικά λεω
φορεία αυτοκίνητα, ανταγωνισμός στον οποίο δεν
άντεξε τελικά η εταιρεία. Γι' αυτό, το 1938, για πρώτη
φορά η αστική συγκοινωνία στην Καλαμάτα άρχισε να
διεξάγεται και με λεωφορεία αυτοκίνητα.

Σχ. 17. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του 1908. Φαίνεται το
οικόπεδο, ιδιοκτησίας Βασιλείου Ι. Πάστρα, στη θέση Ποταμιά,
που αγόρασε ο δήμος επί δημάρχου Παναγιώτη Εμμ. Μπενάκη
προς εγκατάσταση εκεί του εργοστασίου του ηλεκτρικού
τροχιόδρομου. Το οικόπεδο ΑΒΓΔ, διαστάσεων 1.000 τ.μ.,
βρισκόταν βόρεια της Οινοποιητικής Εταιρίας Ζαν και Ρως
(Πωλητήριο, 21524/28-6-1908, Άγγ. Λίγγρη).

ΠΗΓΕΣ

εφ. Θάρρος, 23-3-1926
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ΑΡΑΜΠΑΔΕΣ - ΑΜΑΞΕΣ
Ο Καλαματιανός εργοστασιάρχης Δημήτριος Μαμαλούκας
πωλεί στη θυγατέρα τού «αραπαντζή» Σταύρου Ποδοχωρίτη,
Πολυξένη «μίαν εργατικήν άμαξαν κοινώς καλουμένην
αραμπάν, αποτελουμένην εκ της κυρίως αμάξης μεθ' όλων
των προς κίνησιν απαιτουμένων και ενός βοός, ηλικίας
ετών έξ, αναστήματος δευτέρου και χρώματος μαύρου, και
ενός ετέρου βοός, ηλικίας ετών έξ, αναστήματος μετρίου
και χρώματος λιάρου, έναντι 900 δραχμών, τας οποίας
συμψηφίζει εις άλλας τόσας τας οποίας οφείλει εις αυτήν
εξ εργασίας την οποίαν από πολλών ήδη ετών κάμνει εις το
ενταύθα μεταξουργικόν εργοστάσιόν του» (Πωλητήριο, 19150/144-1889, Παν. Χαριτόπουλου).

•«Πολλάκις παρετηρήθη ότι εις τας διαφόρους οδούς
σταλίζουν ημίονοι και ίπποι κατά τρόπον ώστε όχι μόνον η
ελευθέρα χρήσις των οδών εμποδίζεται, αλλά και κίνδυνοι
απειλούνται κατά των διαβατών εκ τυχόν λακτισμάτων» (Εφ.
Φως, 25-7-1902).

εφ. Θάρρος, 19-10-1927

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΑΠΟΠΑΤΟΥ (ΒΟΘΡΟΥ) ΜΕ ΚΑΡΡΑ
Το 1874 η νομαρχία μισθώνει δύο αμαξηλάτες με σκοπό να
εκκενώσουν σε δύο μέρες τον απόπατο των φυλακών Ζάρκου.
Σύμφωνα με τους όρους μίσθωσης, οι αμαξηλάτες όφειλαν:
Πρώτον, να μεταφέρουν με τα κάρρα τους τα περιττώματα
σε τέτοια τοποθεσία, ώστε να μη μεταδίδεται καμία αποφορά
στην πόλη. Και δεύτερον, να αποκαλύψουν και επικαλύψουν
με προσοχή το λάκκο του απόπατου, ώστε να μη γίνει ζημιά
στις σανίδες του πατώματος και να αντικαταστήσουν τις
σαθρές ή τις μη δυνάμενες να κρατήσουν το βάρος των
χωμάτων σανίδες και πατόξυλα. (Μίσθωση, 746/12-5-1874. Παν.
Χαριτόπουλου).

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
«Το ποδήλατον είναι αληθινά διαβολεμένη εφεύρεσις. Όταν
τρέχεις επάνω εις το σιδηρένιο αυτό άλογο, σου φαίνεται πως
πετάς με πτέρυγας Χερουβείμ» (εφ. Φως, 6-12-1901).

Εικ. 199. Εκδρομή στον Πάμισο με «ταξί», το 1925.

Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Επιστολή κ. Φραγκόπουλου προς το δήμαρχο: «Φίλε κ. Δήμαρ
χε, Μετ' ευχαριστήσεώς μου σπεύδω να σας αναγγείλω ότι αι
προτάσεις μου προς τους εν Βερολίνω φίλους μου Τραπεζίτας
διά την δι' Auto mobiles συγκοινωνίαν των Καλαματιανών
βαίνουσιν κατ' ευχήν. Ο πρόεδρος των Τραπεζιτών Βαρώνος
μοι έγραψεν να σας ειδοποιήσω ότι εντός δεκαπενθημέρου
θα έχητε θετικάς και λίαν συμφερούσας προτάσεις μου. Μεθ'
υπολήψεως και φιλίας Ε. Φραγκόπουλος» (Εφ. Φως, 28-8-1905).
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Σχ. 18. Η διαδρομή του
τραμ και του σιδηροδρόμου
το 1928 στην πόλη της
Καλαμάτας.
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το 1862, οπότε η Εθνοσυνέλευση τροποποίησε το νόμο κι από τότε η
εκλογή των δημάρχων γινόταν ανά τετραετία, α μ έ σ ω ς από τους
δημότες. Μ. Φερέτος, ό.π., σελ. 340.
51
Μ. Φερέτος, ό.π., σελ. 337.
52
Το Μάρτιο του 1857 πέθανε ο Ιωάννης Κυριακός. Εφ. Η Μεσσηνία,
6-3-1857, φ. 14.
53
Από το Μάρτιο του 1857 «δημαρχών» ήταν ο δημαρχικός πάρεδρος
Αναγνώστης Θ. Μπούτσης. Με το από 27 Σεπτ. 1858 Β.Δ. έγινε δεκτή
η παραίτησή του ως «δημαρχεύοντος» (Συλλογή Μ. Φερέτου, φάκ.
Δημοτικά Καλαμάτας).
54
Με το Β.Δ. 9 Ιαν.1859, διορίστηκε δήμαρχος Καλαμάτας ο Θεόδωρος
Ιω. Κυριακός, ο οποίος παράλληλα ήταν και βουλευτής της επαρχίας
Καλαμάτας. Γι' αυτό «δημαρχών» είχε οριστεί ο α΄ δημαρχικός πάρεδρος
Θεόδωρος Χατζη Καρτερούλης. Και οι δυο ήταν φιλοοθωνικοί, γι' αυτό
απολύθηκαν μετά την έξωση του Όθωνα.
47
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ΦΕΚ 22/13-6-1863, σελ. 104 Β. Τον Απρίλιο του 1866 εξελέγη
δήμαρχος ο Πέτρος Μαυρομιχάλης. Την άνοιξη του 1870 επανεξελέγη
δήμαρχος. Συλλογή Μ. Φερέτου, φάκ. Δημοτικά Καλαμάτας. Εφ.
Πελοπόννησος, 6-4-1866 και 28-5-1870.
56
Εφ. Αλήθεια, 12-1-1874, από τη Συλλογή Μ. Φερέτου, ό.π.
57
Εφ. Αριστόδημος, 26-4-1879 από τη Συλλογή Μ. Φερέτου, ό.π. Τον
Ιούλιο του 1879 τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών ακυρώθηκαν,
λόγω παράνομων πράξεων. Στις επαναληπτικές εκλογές που έγιναν τον
Ιανουάριο του 1880 επανεξελέγη δήμαρχος ο Πέτρος Μαυρομιχάλης.
Εφ. Αριστόδημος, 9-6-1879. Εφ. Δήμος, 23-1-1880.
58
Εφ. Μεσσηνιακός τύπος, 8-7-1884, από τη Συλλογή Μ. Φερέτου.
59
Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης επανεξελέγη δήμαρχος τον Ιούλιο του
1891, το Σεπτέμβριο του 1895 και τον Αύγουστο του 1899. Εφ.
Παλιγγενεσία, 6-7-1887. Εφ. Ώρα, 9-7-1887. Εφ. Νέα εφημερίς, 9-71891. Εφ. Ευνομία, 17-9-1895. Εφ. Φαραί, 15-8-1899, από τη Συλλογή
Μ. Φερέτου ό.π.
60
Μετά το 1907 οι πληροφορίες μας για τη θητεία των δημάρχων
Καλαμάτας προκύπτουν από τα διασωθέντα Πρακτικά του δήμου. Οι
ημερομηνίες που αναγράφονται δεν είναι οι ημερομηνίες ανάληψης και
λήξης της θητείας τους. Αντιστοιχούν στην πρώτη και τελευταία παρουσία
του εκάστοτε δημάρχου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
61
Τον Ιούνιο του 1918 ο Ηλίας Μαυρομιχάλης παραιτήθηκε από το
αξίωμα του δημάρχου.
62
Την περίοδο από 9-7-1918 έως 13-12-1918 ο Γεώργιος Δικαιάκος
ήταν «δημαρχών».
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Συμφωνητικά, 22009/5-8-1859 και 22048/1859, Παν. Στραβοσκιάδη.
64
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-10-1911, 23-11-1911.
65
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 11-1-1912.
66
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 22-8-1912.
67
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας,19-12-1915.
68
Εφ. Πελοπόννησος, 4-11-1861.
69
Εφ. Θάρρος, 27-3-1994, από την ιταλική έκδοση «Ο Γύρος του
κόσμου», τόμ. 9ος, 1879.
63

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 6-11-1939.
71
Εφ. Θάρρος, 16-10-1994, άρθρο Ν. Ζερβή.
72
Συμφωνητικό, 54194/11-10-1870, Παν. Στραβοσκιάδη.
73
Εφ. Φως, 2-3-1906.
74
Εφ. Φως, ό.π.
75
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-10-1930.
76
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 11-2-1937, 14-10-1937, 26-10-1937,
28-8-1940.
77
Ορ. Χρυσοσπάθης, ό.π., σελ. 51.
70

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
78
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926.
79
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-5-1929.
80
Νίκος Ζερβής, «Πού έγινε η πρώτη δοξολογία στην Καλαμάτα στις
23 Μαρτίου 1821», περ. Πελοποννησιακά, Πρακτικά του Β΄ Τοπικού
Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών (Κυπαρισσία 27-29 Νοεμ. 1982),
σελ. 101-110.
81
Αντιδιαμαρτύρηση, 35/17-10-1836, ειρηνοδίκη Αντ. Μελισσουργού
82
Ενοικιαστήριο, 388/17-6-1850, Παν. Στραβοσκιάδη.
83
Διαμαρτυρικό επί μη πληρωμή, 7354/3-9-1854, Παν. Στραβοσκιάδη.
84
Ενοικιαστήριο, 7753/27-10-1854, Παν. Στραβοσκιάδη.
85
Ενοικιαστήρια, 3420/1-9-1852, 7242/14-8-1854, 25865/ 12-91860, Παν. Στραβοσκιάδη.
86
Ενοικιαστήριο, 51468/3-10-1869, Παν. Στραβοσκιάδη. Συμφωνητικό,
65467/2-12-1874.
87
Εφ. Μεσσηνιακή, 3-3-1892, από την εφ. Θάρρος, 14-7-1996, άρθρο
Ν. Ζερβή.
88
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 9-7-1918.
89
Ορ. Χρυσοσπάθης, ό.π., σελ. 62.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
90
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926.
91
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 7-4-1929, 18-6-1940, 11-7-1940, 278-1951, 11-9-1953.
92
Εφ. Σημαία, 28-3-1935.
93
Εφ. Σημαία, 19-6-1938.
94
Πότης Οικονομάκης, ό.π.
95
Το 1871 οι Αρχές της Καλαμάτας στέλνουν Έκθεση στο Υπουργείο
Κουμουνδούρου όπου περιγράφεται η οικτρή κατάσταση των φυλακών.
Αναφέρεται ότι δεν πληρούν ούτε τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής με
κινδύνους για την υγεία (επιδημία ευλογιάς και εξοιδηματικού τύφου
λόγω της συσσώρευσης κρατουμένων), στεγάζονται σε νοικιασμένες
οικίες, στοιχίζουν στο Δημόσιο κατ' έτος 600 δρχ. (ενοίκια), και η
ασφάλεια είναι επισφαλής γιατί πολλές οικίες είναι σαθρές. Αναφέρεται
ότι προορισμός των φυλακών στην Καλαμάτα πρέπει να είναι η κράτηση
των υποδίκων, ολιγόποινων καταδίκων, μέχρι τεσσάρων ετών το πολύ,
των πολιτικών κρατουμένων και των εν ειρκτή καταδικαζομένων από
το κακουργιοδικείο, οσάκις ενταύθα συγκροτείται. Γι' αυτό απαιτούνται
φυλακές χωρητικότητας 300 περίπου ατόμων, που θα περιλαμβάνει
θεραπευτήριο 20 κλινών, δωμάτιο επιστασίας, κοιτωνίσκο για τη φρουρά,
και ναΐδιο για τις θρησκευτικές ανάγκες των κρατουμένων. Ως ο πλέον
ενδεδειγμένος χώρος, τόσο από άποψη υγείας όσο και από άποψη
οικονομίας και ασφάλειας, για την ανέγερση των φυλακών θεωρείται η
προς ανατολάς της πόλης ακρόπολη, η οποία ευτυχώς ανήκει στο Δημόσιο.
Περιγράφεται το ανάγλυφο του εδάφους και διάφορα πλεονεκτήματα
της συγκεκριμένης τοποθεσίας: ευάερος χώρος, θέα ωραία, διαθέτει
νερό (σε μικρή απόσταση όπισθεν του φρουρίου βρίσκεται το καλύτερο

πόσιμο νερό της πόλης, απ' όπου και σήμερα αντλούν νερό οι φυλακές
αλλά και αν θεωρηθεί αναγκαίο θα κατασκευασθούν δεξαμενές. Επίσης,
ως προς την οικονομία, το γήπεδο ανήκει στο Δημόσιο και επιπλέον
υπάρχει πολύ υλικό στο φρούριο για την ανοικοδόμηση. Σύμφωνα με
το σχέδιο οι φυλακές προβλεπόταν να έχουν 32 δωμάτια ισόγεια,
χωρητικότητας 15 ατόμων έκαστο, σχηματιζόντων Π με το άνοιγμα προς
τη θάλασσα, το οποίο θα περικλείεται με σιδηρά κιγκλιδώματα και θα
αποτελεί αυλή· το ύψος του εδάφους των δωματίων να είναι μισό μέτρο
πάνω από το γήπεδο, να φωτίζονται μπροστά με δύο μεγάλα παράθυρα
με σιδηρά κιγκλιδώματα, ενώ πίσω να υπάρχουν φεγγύτες· επί των
πλευρών του Π να υπάρχουν ανώγεια δωμάτια, για να μην εμποδίζεται
ο αέρας και η θέα των όπισθεν αυτών κειμένων. Τα ανώγεια δωμάτια
θα χρησιμεύουν για τους πολιτκώς κρατουμένους, για κοιτώνες της
επιστασίας, για θεραπευτήριο και για ανήλικα παιδιά· επρεπε να ληφθεί
πρόνοια για την κατασκευή αποπάτων· εκτός της μεσαίας μεγάλης
αυλής να σχηματισθούν παραπλεύρως και δύο άλλες μικρότερες για να
αυλίζονται και κατά την ώρα της αναψυχής να είναι χωρισμένοι μεταξύ
τους οι των διαφόρων κατηγοριών εγκληματίες· ενώ για την τοποθέτηση
του ναού να προσδιορισθεί το μεσαίο της μεγάλης πλευράς δωμάτιο,
γιατί κατά την ακρόαση της Θείας Λειτουργίας οι κρατούμενοι δεν θα
εξέρχονται του περιβόλου της αυλής. Εφ. Πελοπόννησος, 4-5-1871.
96
Στο αρχοντικό του Ιωάννη Ζάρκου στεγάστηκε το 1851 η φυλακή
των προσωπικών κρατουμένων οφειλετών του Δημοσίου και, το 1862,
η φυλακή των πολιτικών κρατουμένων (υποδίκων) και των ολιγόποινων
(ελαφρόποινων) καταδίκων. Βρισκόταν στη νοτιοανατολική γωνία του
σημερινού Αλεξανδράκειου Γηροκομείου. Ενοικιαστήρια, 1634/1-61851 και 32751/4-9-1862, Παν. Στραβοσκιάδη. Πότης Οικονομάκης,
ό.π., σελ. 19.
97
Το 1878 στην οικία Τζάνε στεγάζονταν οι φυλακές των ελαφρόποινων
καταδίκων και επιστάτης τους είχε διορισθεί ο Αντώνιος Αντωνακάκης Το
κτήριο ήταν ο προεπαναστατικός πύργος του Αθανάσιου Τζάνε (Αρχείο
Οικογένειας Αντωνακάκη-Αργυροπούλου, ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)
98
Η οικία Ρεμπού ήταν νοικιασμένη ως φυλακή από το Δημόσιο από
το 1870 έως το 1902. Ηταν ένα διώροφο σπίτι μανδρογυρισμένο.
Συνόρευε ανατολικά με την οικία του Σπύρου Αλεξανδράκη, δυτικά
και αρκτικά με δρόμους δημόσιους, και μεσημβρινά με τον κήπο
του Χαράλαμπου Ρεμπού. Ενοικιαστήριο, 53188/22-5-1870, Παν.
Στραβοσκιάδη. Εφ. Φως, 5-9-1902.
99
Το 1902 «τας πολυχρονίους φυλακάς Ρεμπού διεδέχθη η οικία
των αδελφών Μιχαλάκου, καινουργής και απαστράπτουσα. Πρόκειται
ως η επηγγελμένη γη της Χαναάν διά τους φυλακισμένους οίτινες
θα μεταφερθούν εις αυτήν. Αι νέαι φυλακαί κείμεναι προς νότον των
φυλακών Αλεξανδράκη αποτελούνται από δύο κύρια οικήματα. Έκαστον
αυτών έχει εις μεν το άνω πάτωμα μίαν ευρείαν αίθουσαν εις δε το κάτω
το μεν έχει δύο διαμερίσματα το δε έν άνευ ξυλίνου πατώματος. Παρά
τας δύο κυρίας οικοδομάς υπάρχουν μικροί οικίσκοι χρησιμεύοντες ως
φυλακείον, ως παντοπωλείον κ.λ.π. Αυλή δε και ταράτσα συμπληρούν

την όλην εικόνα, η οποία αντιθέτως προς τας γειτονευούσας φυλακάς
παρέχει μίαν ανακούφισιν με τα ζωηρά και λευκάζοντα χρώματα της
καθαριότητος (...) Η μεταφορά των καταδίκων πιστεύεται ότι θα περατωθή
μετά τινας ημέρας». Εφ. Φως, 5-9-1902.
100
Σε αλεξανδράκεια οικήματα στεγάζονταν οι Ποινικές Εξεταστικές
Φυλακές της πόλης, όπως προκύπτει από μισθωτήρια συμβόλαια της
εποχής. Συγκεκριμένα, το 1877 ο νομάρχης Γεώργιος Ιατρός και ο
αντεισαγγελέας Ανδρέας Παλαμάς νοικιάζουν από το Δημήτρη Σαράβα,
πρόεδρο των εκτελεστών της διαθήκης του Σπύρου Αλεξανδράκη, δύο
οικίες και τη γύρωθεν μανδρογυρισμένη περιοχή, «υπό το φρούριο»,
που είχε κληροδοτήσει ο αποβιώσας Αλεξανδράκης στο «εν Καλάμαις
συσταθέν Πτωχοκομείον» για τέσσερα χρόνια. Το 1914, επίσης, το
Αλεξανδράκειο Πτωχοκομείο νοικιάζει στο Δημόσιο οίκημά του, που
αποτελούνταν από δύο οικίες «μετά των παραρτημάτων και όλης της
περιοχής τους μανδρογυρισμένες γύρωθεν», για να χρησιμεύσει ως
Ποινικές Εξεταστικές Φυλακές. Ενοικιαστήριο, 70453/1877, Παν.
Στραβοσκιάδη. Ενοικιαστήριο, 72960/30-5-1914, Νικ. Μαντζαβάκου.
101
Στη διώροφη οικία του Ηλία Π. Δορβατζή στεγάζονταν το 1881 οι
φυλακές ελαφρόποινων καταδίκων και υποδίκων. Η μισθούμενη οικία
συνόρευε ανατολικά με κήπο του ιδίου, δυτικά και αρκτικά με δημόσια
οδό, μεσημβρινά με προαύλιο του «πάλαι ποτέ Δημοτικού σχολείου
νυν δε Στρατώνος», δηλαδή στο χώρο του σημερινού γηροκομείου.
Ο κάθε όροφος διαιρούνταν σε δύο δωμάτια. Όμως, ο ιδιοκτήτης
υποχρεούνταν να κατασκευάσει με δικά του έξοδα άλλα δύο δωμάτια,
που θα χρησίμευαν ως Φυλακείο Φρουράς και Γραφείο Επιστασίας.
Το ίδιο κτήριο εξακολουθούσε να στεγάζει φυλακές και το 1904.
Μίσθωσις, 9619/25-10-1881, 32809/9-3-1904, Παν. Χαριτόπουλου.
102
Ορ. Χρυσοσπάθης, ό.π., σελ. 11.
103
Γ. Ταβουλαρέας, ό.π., σελ. 70.
104
Εφ. Σημαία, 31-3-1915.
105
Ενοικιαστήρια, 52393/27-1-1870, 67876/27-12-1875, Παν.
Στραβοσκιάδη.
106
Tο κτήριο του παλιού «θεραπευτηρίου του σπυρόκωλου» μετατράπηκε
σε στρατώνα, γι' αυτό οι στρατιώτες παρακαλούν το δήμαρχο να φρο
ντίσει για την υγεία τους, να πλυθεί το σανίδωμα και να λευκανθεί ο
τοίχος, ώστε να εξαλειφθεί κατά τι η κακή οσμή που απέμεινε από τη
χρήση του κτηρίου ως νοσοκομείο. Εφ. Δήμος, 20-8-1880 από την εφ.
Θάρρος, 15-6-1997.
107
Πότης Οικονομάκης, ό.π.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ
108
Εφ. Πελοπόννησος, 4-5-1862.
109
Εφ. Η Μεσσηνία, 27-2-1857. Εφ. Πελοπόννησος, 4-5-1862.
110
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926.
111
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 18-4-1927.
112
Η σημερινή Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας την περίοδο από το 1852
έως το 1900 ονομαζόταν Αρχιεπισκοπή Μεσσηνίας, από το 1900 έως

το 1922 Επισκοπή, και έκτοτε Μητρόπολη Μεσσηνίας. Π. Σάλμας, ό.π.,
σελ. 97
113
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 19-2-1924.
114
«Μετά το τέλος της λειτουργίας ετελέσθη εν τη πλατεία του Κου
μουνδούρου μεγαλοπρεπώς το προαγγελθέν Αρχιερατικόν Μνημόσυνον
υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των κατά την Αργολίδα και Κύθνον εν
δόξως υπέρ πατρίδος πεσόντων ηρώων - πέντε λόγοι απηγγέλθησαν εν
τω ναώ - και τέσσαρες εν τη πλατεία». Εφ. Πελοπόννησος, 2-11-1862.
115
Ενοικιαστήριο, 80052/24-7-1914, Νικ. Μαντζαβάκου.
116
Στο μισθωμένο κτήριο που προοριζόταν για τη στέγαση του
κακουργιοδικείου έπρεπε να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, ώστε
να υπάρχουν: 1) Αίθουσα συνεδριάσεως, μήκους 6,50 εκ. 2) Δωμάτιο
ανακρίσεως στο ΒΔ μέρος, μήκους 4 μ. και πλάτους 3,95 εκ. 3) Δωμάτιο
μαρτύρων, μήκους 3 μ. και πλάτους 3,15 εκ. 4) Δωμάτιο διασκέψεως
δικαστών και όμοιο ενόρκων, και 5) Δύο δωμάτια στο μεσαίο όροφο
της οικίας για το άλλο ανακριτικό γραφείο. Μισθωτικό, 80020/19-71914, Νικ. Μαντζαβάκου.
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Εφ. Σημαία, 11-3-1938.
129
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 15-10-1912.
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Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 28-6-1926, 25-8-1926, 13-3-1935.
131
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-3-1935.
132
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 15-7-1935.
133
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 18-3-1938.
134
Ορέστης Χρυσοσπάθης, ό.π., σελ. 7.
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ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας, Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου.
136
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας,15-10-1912.
137
Εφ. Σημαία, 19-2-1915.
138
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 28-6-1926, 25-8-1926, 26-8-1926, 2711-1926, 29-11-1926, 1-12-1926.
139
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 9-3-1937, 13-12-1937.
140
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 31-5-1938, 1-8-1938, 20-3-1939, 7-71939 κ.ά.
141
Εφ. Σημαία, 12-5-1938.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
Η σημερινή συνοικία της Φυτειάς ήταν γνωστή ως Μεγάλη της
Μπενάκαινας Φυτεία. Πότης Οικονομάκης, «Πλατεία Μαυρομιχάλη και
“Πύργος”», εφ. Σημαία, 22-9-1959. Πότης Οικονομάκης «Γύρω από
τη διαθήκη της Παντζεχρούλας Μπενακοπούλας και τα Μπενάκενα
κτήματα», περ. Μεσσηνιακά χρονικά, τεύχ. Ιαν.-Ιουλ. 1963, Καλαμάτα
1963.
118
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας 31-3-1925, 1-10-1926.
119
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας 22-4-1940, 6-11-1939, 23-5-1940.
120
Ενοικιαστήρια, 8009/8-12-1854, 14.182/21-2-1857, 32.751/4-91862, Παν. Στραβοσκιάδη.
121
Αναστασία Μηλίτση-Νίκα, ό.π. σελ. 242-243.
122
Το 1917 η πλατεία Μαυρομιχάλη συμπεριλήφθηκε στους τόπους
διεξαγωγής παζαριού, μαζί με τις πλατείες Άνω, Κρεοπωλείων και
Αγίων Αποστόλων. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-11-1917.
123
Ορ. Χρυσοσπάθης, ό.π., σελ. 52.
124
Δικ. Βαγιακάκος, «Συμβολή εις την μελέτην του τοπωνυμικού της
Καλαμάτας και της πέριξ αυτής περιοχής», Πρακτικά Γ΄ Τοπικού
Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι, 24-26
Νοεμβρίου 1989, Αθήνα 1991. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, «Συμβολή
στην ιστορία της Καλαμάτας. Ο Κώδιξ 3002 της Εθνικής Βιβλιοθήκης»,
περ. Μεσσηνιακά χρονικά, 1963. Άγγελος Καπώτας, Μονογραφία
περί της πόλεως του Μυστρά, Καλαμάτα 1880. Ηλίας Ε. Μπιτσάνης,
Εκκλησιαστικά Μνημεία Ιστορίας και Πολιτισμού στην Καλαμάτα,
Καλαμάτα 2006.
125
Συμφωνητικό, 24892/5-5-1860, Παν. Στραβοσκιάδη.
126
Πωλητήριο, 33603/8-7-1886, Βασ. Κόκκινου.
127
Πωλητήριο, 4315/3-8-1876, Παν. Χαριτόπουλου.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
142
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 23-3-1937.
143
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 23-3-1911.
144
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926, 29-12-1927, 22-10-1928.
145
Κοπή και εκποίηση πλατάνου «κάτωθι του Σιδηροδρομικού Σταθμού».
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-4-1928.
146
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 16-3-1932.
147
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 4-10-1936.
148
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 1-12-1936, 23-1-1937, 20-2-1937,
4-3-1937, 22-1-1938.
149
Εφ. Σημαία, 19-1-1938.
150
Δημήτρης Σωφρονάς, «Η Καλαμάτα και το τραμ», από το ένθετο
Ιστορικά της εφ. Ελευθεροτυπία, 6-9-2001, σελ. 20-23.
151
Εφ. Σημαία, 30-12-1914.
152
Εφ. Σημαία, 27-9-1914.
153
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926.
154
Εφ. Σημαία, 13-12-1914.
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
155
Εφ. Θάρρος, 13-10-1996. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 25-101911.
156
Πληρεξούσιο, 31081/23-7-1904, Γεωργίου Αφεντάκη, συμβ/φου
Αθηνών. Το συμβόλαιο βρέθηκε συνημμένο στη Δωρεά, 15885/4-81904, Άγγ. Λίγγρη.
157
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 23-3-1911, 22-8-1912.
158
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 28-9-1911, 1-10-1911.
159
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 3-12-1926.
160
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 18-3-1938.

193

161
162

Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 26-1-1937.
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 2-3-1959.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
163
Eφ. Φως, 28-4-1901.
164
Eφ. Ευνομία, 28-4-1896.
165
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 18-2-1932.
166
Eφ. Φως, 11-12-1905.
167
Eφ. Φως, 16-11-1906.
168
Γιάννης Ταβουλαρέας, ό.π., σελ. 36.
169
Eφ. Εξέτασις, 29-4-1910.
170
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 16-12-1914.
ΠΑΡΑΛΙΑ
171
Το Χρονικόν του Μορέως, στίχοι 1164-1169, εκδ. Εκάτη, χ.χ.
172
ΦΕΚ, 29/22-6-1869.
173
Εργολαβικό, 566/15-4-1896, Άγγ. Λίγγρη.
174
Εμμ. Ρέπουλης, Περί Μεταναστεύσεως, εν Αθήναις, 1912.
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ΝΕΔΟΝΤΑΣ
175
Στράτος Κτεναβέας, Μεσσηνιακή Επετηρίς 1908, εν Αθήναις, εκ των
Τυπογραφικών Εργοστασίων «Αυγής Αθηνών», Αποστολοπούλου, σελ.
39-40.
176
Δημ. Χ. Δουκάκης, Μεσσηνιακά και ιδία περί Φαρών και Καλαμάτας,
1905.
177
Μιχαήλ Ροδάς, Πώς βλέπω την Ελλάδα (Πελοπόννησος, 1925), τόμ.
1, εν Αθήναις, Τύποις Εταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, 1927, σελ. 102.
178
Eφ. Ταχύπτερος φήμη, 18-11-1839.
179
Eφ. Σημαία, 12-4-1938. Μιχ. Ροδάς, ό.π., σελ. 98-105.
180
Η θέση Μπουκουβαλέα πήρε το όνομά της από τον παλιό ιδιοκτήτη της
περιοχής Αποστόλη Μπουκουβαλέα, από τον οποίο το 1854 αγόρασε
ο Γεώργιος Κατσαΐτης τμήμα ελαιοπερίβολου (10 στρέμματα περίπου),
που είχε ανατολικό του σύνορο το ποτάμι.
181
Eφ. Μεσσηνία, 1-1-1871.
182
Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου.
183
Εργολαβικά, 4793/7-9-1899, 18163/19-11-1905, Άγγ. Λίγγρη.
184
Eφ. Φαραί, 17-10-1899.
185
Εργολαβικό, 345/5-1-1902, Παν. Καλλιάνη.
186
Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου.
187
Χρήστος Π. Κορύλλος - Σταμάτιος Θεοχάρης, Πεζοπορία από
Πατρών εις Καλάμας, εν Πάτραις, Τυπογραφείον ο Κάδμος, 1891.
188
Το 1895 ο νομάρχης Χρ. Παλαμάς ανέθεσε στον εργολάβο δημο
σίων έργων Θωμά Μιχαλάκο το έργο της «ανακαίνισης του ξυλίνου
καταστρώματος και της κατασκευής ξυλίνου κιγκλιδωτού θωρακείου τής
επί της χειμάρρου Νέδοντος γεφύρας, πρώην Σταματελάκη» Αργότερα,
το 1911, έγινε επισκευή αυτής της «μεταλλικής γεφύρας της επαρχιακής
οδού Καλαμών-Τριπόλεως» από τον εργολάβο δημοσίων έργων

Στέφανο Μιχαλάκο. Εργολαβικό, 28454/15-4-1895, Νικ. Μαντζαβάκου.
Εργολαβικό, 2316/9-11-1911, Γεωργίου Μαγέτου. Εφ. Μεσσηνιακή,
1-11-1892, από εφ. Θάρρος, 21-7-1996.
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
189
Γιάννης Ταβουλαρέας, ό.π., σελ. 64-65.
190
Για παράδειγμα, το 1886, το 1902, το 1926 επισημάνθηκαν ανωρύξεις
φρεάτων από το δήμο σε Σπανοχώρι, Γιαννιτσάνικα, Φυτειά, Καλύβια,
Αγ. Ταξιάρχες. Εργολαβικό, 2154/6-10-1886, Ιω. Παρασκευόπουλου.
Εφ. Θάρρος, 25-5-1997. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 16-7-1926.
191
Πωλητήριο, 18048/18-3-1920, Παν. Καλλιάνη.
192
Eφ. Μεσσηνιακή, 1-12-1891.
193
Το 1911 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τοποθέτηση υδραν
τλίας σε φρέαρ για την εξασφάλιση ύδατος στην περιοχή της Υπαπαντής
και Φραγκόλιμνας. Το 1916 το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει πίστωση
για την ηλεκτροκίνηση της υδραντλίας του φρέατος των Κρεοπωλείων,
ενώ το 1923 για το δημοτικό φρέαρ της Κάτω πλατείας. Πρακτικά Δήμου
Καλαμάτας, 14-3-1911, 8-6-1916, 20-12-1923.
194
Το 1926 ο δήμος έκανε συμφωνία με τον εργολάβο Ι. Βεντίκο για
την εγκατάσταση μηχανήματος για την ίδρυση αρτεσιανού «παρά την
πλατείαν 23ης Μαρτίου». Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 29-10-1926.
195
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 18-4-1927.
196
Το 1916, καθώς και το 1928, υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου για τη μεταφορά της υδραποθήκης στην πλατεία των
Κρεοπωλείων ή της υδροδεξαμενής της 23ης Μαρτίου στο διπλανό
δημοτικό κηπάριο. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 15-12-1916, 6-3-1928.
197
Eφ. Αυγή, 3-10-1874, από εφ. Θάρρος, 15-1-1995.
198
Το 1900 κατασκευάστηκε νέο πηγάδι, δίπλα στο παλιό «επάνω
πηγάδι» του Κουτίβα. Επειδή όμως συγκοινωνούσε με το παλιό, μετέδιδε
τα μολυσμένα συστατικά του. Γι' αυτό, το 1902 οι εφημερίδες γράφουν
ότι «η δημόσια υγεία απειλείται» και ζητείται να γίνει επίχωση του
παραπήγαδου που είχε διανοιχθεί, γιατί δυστυχώς είχε μεταβληθεί σε
εστία ακάθαρτων υλών, που μεταγγίζονταν στο «επάνω πηγάδι» και το
έκαναν «νοσογόνο εστία». Από το πηγάδι αυτό υδρευόταν «ευρύτατον
δίκτυον συνοικίας και φυλακαί». Το 1934, επί δημάρχου Χρήστου
Κουμάντου, τα πειράματα που έγιναν στην πηγάδα του Κουτίβα απέδειξαν
ότι δεν υπήρχε το απαιτούμενο νερό. Εφ. Φως, 7-9-1900, 11-7-1902.
Εφ. Σημαία, 4-11-1934.
199
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ύδρευση της πόλης από την
πηγή Καρβέλι. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 15-7-1927.
200
Eφ. Σημαία, 5-1-1935.
201
Από το 1911 σχεδίαζε ο δήμος να εγκαταστήσει τις δεξαμενές της
ύδρευσης στο φρούριο. Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 13-8-1911.
202
Eφ. Σημαία, 16-1-1938.
203
«Αναγκαίον θεωρούμεν να υποδείξωμεν (...) και την βελτίωσιν του
φωτισμού διά φανών του πετρελαίου, αντί των εν χρήσει του ελαίου».

Εφ. Πελοπόννησος, 17-11-1872.
204
Εργολαβικά, 1854/1886, 2350/24-1-1887, Ιω. Παρασκευόπουλου.
205
Eφ. Ευνομία, 18-9-1894.
206
Χ. Π. Κορύλλος - Στ. Θεοχάρης, ό.π.
207
Eφ. Ευνομία, 19-5-1896.
208
Συμφωνητικό, 39624/25-4-1899, Παν. Στραβοσκιάδη.
209
Συμφωνητικό, 39624/25-4-1899, Νικ. Μαντζαβάκου.
210
Πωλητήριο, 10777/14-9-1901, Άγγ. Λίγγρη.
211
Συμφωνητικό, 7950/24-11-1854, Παν. Στραβοσκιάδη.
212
Eφ. Πελοπόννησος, 18-5-1871.
213
Eφ. Φως, 6-12-1901.
214
Eφ. Φως, 23-7-1900.
215
Eφ. Φαραί, 13-5-1900.
216
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 26-1-1908. Σύμβασις Τροχιοδρόμων,
21249/12-4-1908, Άγγ. Λίγγρη. ΦΕΚ, 71/31-3-1908.
217
Πωλητήριο, 21524/28-6-1908, Άγγ. Λίγγρη.
218
Η παλαιότερη ανάδοχος εταιρεία ήταν «Στασινόπουλος, Πάστρας
και Σία».
219
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 28-3-1938.
220
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 24-8-1938.
221
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 26-11-1940.
222
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 1-4-1952, 5-5-1952.
223
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 8-12-1952.
224
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 26-3-1953.
225
Πρακτικά Δήμου Καλαμάτας, 29-11-1955.

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ΠΗΓΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α) Συμβολαιογραφικά αρχεία Καλαμάτας (ΓΑΚ Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)
Αρχείο συμβολαιογράφου Άγγελου Λίγγρη
Αρχείο συμβολαιογράφου Παναγιώτη Καλλιάνη
Αρχείο συμβολαιογράφου Βασιλείου Κόκκινου
Αρχείο συμβολαιογράφου Γεωργίου Μαγέτου
Αρχείο συμβολαιογράφου Νικόλαου Μαντζαβάκου
Αρχείο συμβολαιογράφου Ιωάννη Παρασκευόπουλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Παναγιώτη Στραβοσκιάδη
Αρχείο συμβολαιογράφου Παναγιώτη Χαριτόπουλου
β) Δημόσια αρχεία (ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)
Αρχεία Εκπαιδευτικά (Ελληνικού σχολείου, Γυμνασίου,
Αρσακείου, Εμπορικής Σχολής)
Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας
(σχετικό με Μικρασιάτες πρόσφυγες)
γ) Δημοτικά αρχεία (ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)
Πρακτικά και Ψηφίσματα Δήμου Καλαμάτας
δ) Εκκλησιαστικά
Αρχείο Μονής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
(Καλογραιών) (αναπαραγωγή)
ε) Ιδιωτικά αρχεία (ΓΑΚ - Αρχεία Ν.Μεσσηνίας)
Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου (αναπαραγωγή)
Συλλογή Γιάννη Αναπλιώτη
Συλλογή Μίμη Φερέτου
Αρχείο Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας (αναπαραγωγή)
2. ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
a) Ο αλφαβητικός πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα
ονόματα όλων —ακόμη και όσων μας παραχώρησαν έστω
και μία φωτογραφία— συμβάλλοντας έτσι στην αρτιότερη
παρουσίαση του παρόντος λευκώματος. Επειδή ορισμένες
φωτογραφίες περιλαμβάνονταν σε περισσότερες από μία
συλλογές, παρατηρείται η επανάληψη της αρίθμησής τους
στον παρακάτω πίνακα σε περισσότερους από ένα δωρητές.
Οι καρτ ποστάλ ή επιστολικά δελτάρια της εποχής τυ
πώνονταν σε Καλαμάτα, Αθήνα και εξωτερικό και εκδίδονταν
από βιβλιοπώλες και τυπογράφους, όπως οι Μανίνος και

Βενιόπουλος, ο Κ. Π. Λυμπερόπουλος, ο Παν. Βουγιούκας, το
βιβλιοχαρτοπωλείο Αγγ. Παπαχρήστου, το “L’Images Grecques”
του P. Calonaros κ.ά.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: εικ. 21, 22, 27, 32, 36, 39, 45, 46,
82, 83, 87, 95, 96, 102, 104, 106, 132, 141, 143, 164, 165,
178, 185, 194.
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: εικ. 114, 115, 119, 120, 128.
ΚΑΝΤΗΣ ΣΟΛΩΝ: εικ. 100, 130, 131.
ΚΑΡΔΑΣΗ ΚΑΤΙΝΑ: εικ. 65, 117.
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ: εικ. 174.
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. & Γ.: εικ. 6, 8, 11, 13, 15, 26,
40, 43, 51, 55, 62, 63, 72, 74, 75, 79, 88, 94, 99, 104, 134,
151, 152, 164, 165, 168, 176, 182, 184, 186, 198.
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: εικ. 80.
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: εικ. 6, 8, 9, 11-13, 15, 17, 28, 30,
37, 42, 44, 60, 66, 86, 87, 92, 99, 122, 128, 135, 146, 151,
155, 169, 179, 183-186, 189, 190, 195.
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: εικ. 78, 79, 116.
ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝ.: εικ. 163.
ΜΠΟΥΝΑΣ ΑΝΤ.: εικ. 8, 11, 15, 20, 23, 28-30, 32, 35, 41,
44, 59, 66, 76, 92, 93, 103, 139, 140, 155, 169, 170, 181,
183, 185, 186, 189, 190.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.: εικ. 144, 147, 148, 157, 161, 171,
172.
ΝΤΑΡΑΧΑΝΗ ΕΛΕΝΗ: εικ. 47, 97.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: εικ. 41.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: εικ. 7, 8, 10, 11, 15-17,
19, 24, 29, 30, 33, 35, 52-54, 59-61, 66, 76, 89, 91-93,
100, 103, 107, 124, 128, 133-138, 140, 142, 146, 151-155,
164-166, 168, 170, 180-182, 184, 186-189, 191, 192.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: εικ. 5α.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: εικ. 18, 26, 31, 44, 48-50,
57, 58, 128, 129, 135, 154, 156, 167, 170, 180-184, 186,
199.
ΤΖΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: εικ. 8, 13, 14, 18, 20, 33, 57, 59,
72, 84, 85, 88-90, 92, 98, 101, 103, 108, 109, 121, 122,
128, 133-136, 150-153, 155, 159, 160, 162, 169, 170,
183, 186.
β) Οι γκραβούρες και ορισμένες φωτογραφίες προέρχονται

από τις παρακάτω πηγές:
Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας: εικ. 38, 67-71, 105, 110113, 117, 125, 126, 145, 149, 173, 196 και οι έγχρωμες
αεροφωτογραφίες των πλατειών, 1990 περίπου.
Δ.Ε.Π.Α.Κ., Καλαμάτα, Τόπος και Εικόνα, Καλαμάτα 1996: εικ.
1, 3, 4, 5β, 34, 77, 123, 158, 193.
ΛΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. (επιμ.), Με την Αρμάδα στο Μοριά,
1684-1697), μεταγραφή κειμένου: Κ. Γ. Τσικνάκης, Κέντρο
Ελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Ολκός, Αθήνα 1998: εικ. 5α.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Ο Σπυρίδων
Αλεξανδράκης και τα Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα, Καλα
μάτα 1957: εικ. 64.
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μεσσήνιοι και Μανιάτες, οι
πρώτοι μετανάστες στην Αμερική (1914-1934), τόμ. Β΄, εκδ.
«Μεσσηνιακός Λόγος», 2007: εικ. 73.
Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821-1921,
Αθήναι 1923: εικ. 25.
περ. Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά, 1961: εικ. 2.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων, Εκκλησιαστικά ξυλόγληπτα του δυτικού Ταϋγέτου,
Αθήνα 2004: εικ. 56.
ΦΕΡΕΤΟΣ ΜΙΜΗΣ, Μεσσηνιακά 1969-70, εκδ. «Αριστομένης»,
Αθήναι 1972: εικ. 177.
Εφ. Θάρρος, 11-1-2009: εικ. 175.
Εφ. Σημαία, 6-12-1934: εικ. 81.
		
3. ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
α) Σχέδια πόλης (ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας)
Σχ. 1 (ΥΠΕΧΩΔΕ). ΄Εχει γίνει ψηφιακή ανασχεδίαση
από την αρχιτέκτονα εσωτερικών χώρων Πόλα Στε
φανούρη.
Σχ. 2 (Δήμος Καλαμάτας). Επεξεργασία από τον αρχι
τέκτονα Δημήτρη Ντοκόπουλο
Σχ. 9 (ΥΠΕΧΩΔΕ)
β) Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα (ΓΑΚ - Αρχεία Ν.
Μεσσηνίας)
Σχ. 3, 4: Τα δύο αποσπάσματα Σχεδίων πόλης της σελίδας
44 του παρόντος λευκώματος έχει επεξεργαστεί η Πόλα
Στεφανούρη.
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Σχ. 5 , 6, 7, 8, 10, 16, 17 (εντοπίστηκαν συνημμένα σε
συμβόλαια)
Σχ. 11, 13, 18 (Αρχείο Π. & Γ. Κουτσομητόπουλου)
Σχ. 12 (Αρχείο Νικ. Νικολόπουλου)
Σχ. 14, 15 (ΥΠΕΧΩΔΕ)
4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Εφημερίδες της Καλαμάτας: Δήμος, Εξέτασις, Ευνομία,
Θάρρος, Μεσσηνία, Νέος Ταχυδρόμος, Πελοπόννησος,
Σημαία, Φαραί, Φως
Αθηναϊκή εφημερίδα: Η Κυριακή του Ελεύθερου Βήματος
5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
Βαγιακάκος Δικαίος, «Συμβολή εις την μελέτην του τοπω
νυμικού της Καλαμάτας και της πέριξ αυτής περιοχής»,
Πρακτικά Γ΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών,
Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι 24-26 Νοεμ. 1989, Αθήνα 1991
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Δουκάκης Δημήτριος Χ., Μεσσηνιακά και ιδία περί Φαρών και
Καλαμάτας, 1905
Ζερβής Νίκος, «Πού έγινε η πρώτη δοξολογία στην Καλαμάτα
στις 23 Μαρτίου 1821», περ. Πελοποννησιακά, Πρακτικά του
Β΄ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, Κυπαρισσία,
27-29 Νοεμβρίου 1982
Ζερβής Νίκος, «Ιστορικές αναδρομές», εφ. Θάρρος, 199497
Καπώτας Άγγελος, Μονογραφία περί της πόλεως του
Μυστρά, Καλαμάτα 1880
Καραδήμου-Γερολύμπου Αλέκα, «Πόλεις και πολεοδομία»,
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1900-1922, Οι
Απαρχές, εκδ. Βιβλιόραμα, τόμ. Α1
Καράμπελας Νίκος, Μεσσηνιακό βιογραφικό λεξικό από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Νέστωρ, Καλαμάτα 1962

Κορύλλος Χρήστος Π./Θεοχάρης Σταμάτιος, Πεζοπορία από
Πατρών εις Καλάμας, εν Πάτραις, Τυπογραφείον ο Κάδμος,
1891

Οικονομάκης Π., Το Τζαμί και η «Σάλπιγξ Ελληνική» του 1821,
Μεσσηνιακή Γερουσία και Αλληλοδιδακτικά, Οι Αργυρόπουλοι
και Αντωνόπουλοι της Καλαμάτας, Καλαμάτα 1964

Κτεναβέας Στράτος, Μεσσηνιακή επετηρίς 1908, εν Αθήναις,
εκ των Τυπογραφικών Εργοστασίων «Αυγής Αθηνών»,
Αποστολοπούλου

Παναγιωτόπουλος Βασίλης Π., «Δύο προκηρύξεις της
Μεσσηνιακής Συγκλήτου», περ. Μεσσηνιακά, τόμ. Β΄, Καλαμάτα
1967

Λιάτα Ευτυχία Δ. (επιμ.), Με την Αρμάδα στο Μοριά, 16841697), μεταγραφή κειμένου: Κ. Γ. Τσικνάκης, Κέντρο
Ελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Ολκός, Αθήνα 1998

Ρέπουλης Εμμανουήλ, Περί Μεταναστεύσεως, εν Αθήναις
1912

Mangeart J. S., Souvenirs de la Moree recueillis pendant
le sejour des Francais dans le Peloponnese, Paris 1830
Μηλίτση-Νίκα Αναστασία, Η μέση εκπαίδευση στη Μεσσηνία
(1833-1910). Όψεις της μεσσηνιακής κοινωνίας μέσα από την
εκπαίδευση, ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Μεσσηνίας 5, Καλαμάτα 2004
Μπιτσάνης Ηλίας, 100 χρόνια Ολυμπιακοί Αγώνες και η
Ιστορία του Μεσσηνιακού, Καλαμάτα1996
Μπιτσάνης Ηλίας, Εκκλησιαστικά μνημεία ιστορίας και
πολιτισμού στην Καλαμάτα, Καλαμάτα 2006
Μπόμπου-Σταμάτη Βασιλική, «Συμβολή στην ιστορία της
Καλαμάτας. Ο Κώδιξ 3002 της Εθνικής Βιβλιοθήκης», περ.
Μεσσηνιακά χρονικά, 1963
Νικολέας Κώστας, Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ένας
αιώνας παρουσίας, Καλαμάτα 2006
Οικονομάκης Π., «Ο ιππότης Appert και ο Δουξ του Montpensier στην Καλαμάτα», περ. Μεσσηνιακά χρονικά, έτος Α΄,
τεύχ. 1, Καλαμάτα, Απρ.-Ιούλ. 1961
Οικονομάκης Π., «Γύρω από τη διαθήκη της Παντζεχρούλας
Μπενακοπούλας και τα Μπενάκενα κτήματα», περ. Μεσ
σηνιακά χρονικά, τεύχ. Ιαν.-Ιουλ. 1963, Καλαμάτα 1963

Ροδάς Μιχαήλ, Πώς βλέπω την Ελλάδα (Πελοπόννησος, 1925),
τόμ. 1, εν Αθήναις, τύποις εταιρείας Π. Δ. Σακελλάριος, 1927
Σάλμας Παναγιώτης, «Πνευματική και ψυχαγωγική ζωή της
Καλαμάτας (προ σαράντα ετών)», Μεσσηνιακόν έτος 1938,
Σύλλογος προς Διάδοσιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα
Σκιά Χαρίκλεια, «Κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα», Επτά
Ημέρες, εφ. Καθημερινή, 28-11-2001.
Συναρέλλη Μαρία, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 18301880, Πολ. Τεχν. Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1989
Σωφρονάς Δημήτρης, «Η Καλαμάτα και το τραμ», Ιστορικά, εφ.
Ελευθεροτυπία, 6 Σεπτεμβρίου 2001
Ταβουλαρέας Γιάννης, Παλιά Καλαμάτα (Ιστορία - Λαογραφία
- Αρχαιολογία), Καλαμάτα 1985
Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή
εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Αθήναι 1973
Χρονικόν του Μορέως, εκδ. Εκάτη, χ.χ.
Χρυσοσπάθης Ορέστης, Ιστορία της παλαιάς Καλαμάτας,
Καλαμάτα 1936
Φερέτος Μίμης, Μεσσηνιακά
«Αριστομένης», Αθήναι 1972

1969-1970,

εκδόσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Δημογραφία, διοικητική διαίρεση, χρονολόγιο
Δημαρχείο 36, 37, 42, 46, 90, 164
δήμαρχοι 30, 36, 42, 47, 55-57, 61, 62, 68, 69, 81, 104, 134,
136, 165, 173, 174, 178, 182, 183
δημογεροντία 14, 15
δήμος Καλαμάτας 14, 20, 30, 42, 47, 54, 70, 76, 80, 92, 134,
165, 174, 179, 185, 186
διοικητική διαίρεση ν. Μεσσηνίας 13, 14
μεσσηνιακή γερουσία 16
μετανάστευση 141, 148
μεταφορά πρωτεύουσας 14, 20
μικροτοπωνύμια ή θέσεις Καλαμάτας 21
Νομαρχία 20, 28, 42, 54, 66, 96
νομάρχης 20, 30, 57
ονομασία Καλαμάτας 18
πληθυσμός πόλης Καλαμάτας, οικισμών και μονών 13, 15, 19
πρόσφυγες 16, 86, 134, 143, 145
Φαραί 13, 18
χρονολόγιο πόλης 19

Εκπαίδευση
αλληλοδιδακτική σχολή (παλαιό σχολείο Αδαμάντιου Ιωαννίδη)
74, 76, 81
αρσάκειο Καλαμάτας 81
γαλλικό Ινστιτούτο 99, 101
Α΄ γυμνάσιο Καλαμάτας 14, 56, 74, 81
γυμνάσιο θηλέων 128, 129
γυμνάσιο Παραλίας 153
δημοτικό σχολείο αρρένων (μετέπειτα 4ο δημ. σχ.) 81, 128,
129
δημοτικό σχολείο θηλέων (μετέπειτα 1ο δημ. σχ.) 81, 111
ελληνικό σχολείο αρρένων 74, 81
εμπορική σχολή 92
ιδιωτικά σχολεία 28, 96, 110
οικοκυρική και επαγγελματική σχολή 43
οικονομικό γυμνάσιο 92
σχολή απόρων παίδων 105, 110

Εκκλησιαστικά
Αρχιεπίσκοπος Μεσσηνίας 28, 54
Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Γραφεία Επισκοπής 86, 90
Κοιμητήριο 86, 88
Μητροπολιτικός ναός 74, 76, 88
Μονή Βουλκάνου 55
Μονή Καλογραιών 14, 74, 76, 77, 81
Ναός Αγίου Αθανασίου (Τζάνε) 53, 66, 74, 88, 173, 175, 185
Ναός Αναλήψεως 140, 145
Ναός Αγίων Αποστόλων 16, 32, 52, 53, 165
Ναός Αγίου Γεωργίου (ΝΑ Κάστρου) 13, 74, 76, 77
Ναός Ευαγγελισμού 80
Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου 14, 66, 68, 69
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 88
Ναός Αγίου Νικολάου Εφεσίων 86, 88
Ναός Αγίου Νικολάου Παλαιού 86, 88
Ναός Αγίου Νικολάου Φλαρίου 14, 32, 100
Ναός Αγίων Ταξιαρχών (μικρός) 96
Ναός Αγίων Ταξιαρχών 128, 129
Ναός Υπαπαντής του Σωτήρος 14, 74-76, 83
Ναός Αγίου Χαραλάμπους 88
Τζαμί 74, 76

Μέσα μεταφοράς
άμαξες 122, 184, 187
αραμπάδες 184, 187
αυτοκίνητο 185-187
ίπποι, όνοι, ημίονοι 184, 187
κάρα 184, 187
λεωφορείο 39, 185, 186
ποδηλατικός σύλλογος 185
ποδήλατο 185, 187
σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτα-Αθήνα 15, 118, 146, 166
σιδηροδρομικός σταθμός 118-121
σιδηροδρομικός σταθμός Παραλίας 15, 181
σιδηρόδρομος λιμένος 160
τραμ (τροχιόδρομος) 28, 185, 186
τρένο (ατμάμαξα) 119, 122
υποζύγια 14, 184

Κάστρο 13, 69, 70, 78-80, 86, 172, 173

Ξενοδοχεία, Χάνια 36, 46, 104, 105, 118, 124, 160, 164, 178,
179, 184
Οδικό δίκτυο
καθαριότητα οδών 165, 178
κατασκευή οδών 52, 176
ονοματοθεσία οδών 176, 183

οδοί περιοχής Αγίων Αποστόλων (πριν την ονοματοθεσία τους)
52, 57
οδός Βασιλίσσης Όλγας 104
οδός Αναγνωσταρά (πρώην Αγοράς) 36, 176
οδός Ακρίτα (πρώην Αντιβραχίονος) 176
οδός Αλαγονίας 160, 172, 184
οδός Αμφείας 166
οδός Αριστοδήμου 175, 176
οδός Αριστομένους (πρώην εθνική λεωφ. Καλαμών-Παραλίας)
15, 36, 104, 140, 162, 175, 176, 178-181, 186
οδός Αρτέμιδος 176
οδός Γερμανού 181
επαρχιακή οδός Καλαμάτας-Αλμυρού 160, 175, 177
οδός Ιθώμης 166
οδός Καλαμάτας-Μεσσήνης (πρώην εθνική οδός ΚαλαμώνΝησίου) 14, 36, 160, 166, 175, 177
οδός Καίσαρη (πρώην Ταϋγέτου) 124, 128, 176, 182
οδός Κολοκοτρώνη 46, 164, 165
οδός Κουμουνδουράκη (πρώην Παλαιολόγου) 28, 86, 91, 175,
176
οδός Κυριακού 66
οδός Λακωνικής 182
οδός Μεσσηνιακής Γερουσίας 172
οδός Μητροπολίτου Μελετίου 53, 88, 186
οδός Μπενάκη 175
οδός Ναυαρίνου (πρώην λεωφόρος Τελωνείου) 151, 175, 176,
186
οδός Νέδοντος 164, 176
οδός Παπατσώνη 185
οδός Πολυβίου 36
οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού 104, 118, 122, 123, 176
οδός Σπάρτης (πρώην Δενδρακίων ή Πευκακίων) 68, 69, 160,
176, 177
οδός Σφακτηρίας 46
οδός Υπαπαντής (πρώην Νομαρχίας) 28, 30, 31, 88, 175, 176
οδός Φάριος 81, 88, 91
οδός Φαρών (πρώην δημοτική λεωφόρος Καλαμών-Παραλίας)
15, 149, 176, 182, 183, 185, 186
οδός Φραντζή 105
Οικονομική ζωή
αγορά 28, 29, 32, 36, 52, 54-56, 60, 96
αλευρόμυλος 91
αμπατζίδικα-ραφεία-ραφτάδικα 28, 37, 43
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ασβεστοκάμινα 160
βιβλιοδετείο 28
βιβλιοπωλεία 37
βυρσοδεψία (η) 14, 145, 158
γαλακτοπωλεία 37, 43
δημοπρασίες 28
ελαιουργία 14
εμπορικός σύλλογος 28, 37, 122, 162
εμπόριο 146
επιμελητήριο 36, 42, 45
εργαστήρια-μαγαζιά-εμπορικά καταστήματα 32, 37, 43, 52, 54,
55, 60
εργοστάσιο αλευροβιομηχανίας 15, 145, 148
εργοστάσιο ηλεκτρικής εταιρείας 174, 185
εργοστάσιο μεταξοϋφαντικής 96, 99
εργοστάσιο οίνων και οινοπνευμάτων 145, 181
εργοστάσιο πίλων (πιλοποιείο) 43
ζαχαροπλαστεία 32, 37, 105, 118
ζωοπανήγυρη 68
ιχθυοπωλεία 60
καπνεμπορικός οίκος 43
καπνεργοστάσιο 86, 92, 104
καπνοβιομηχανία 15
καπνοκοπτήριο (δημόσιο καπνεργοστάσιο) 86, 105, 111
καπνοπωλεία 37, 165
καφεκοπτεία 28
κουρείο 37
κρεοπωλεία 60-62
λαχαναγορά δημοτική 52, 53, 55
μεταξουργεία 158
μεταξουργία (η) 14
μεταξοϋφαντουργία 182
ναυπήγηση πλοίων 153
ναυτικοί αλιείας (ψαράδες) 19, 154
οινοπνευματοπωλεία 37, 43
οινοπωλεία 37
παζάρι 28, 52, 55
πανηγύρεις, εμποροπανηγύρεις 55, 60, 66, 68, 145
παπλωματάδικα (εφαπλωματοποιεία) 28, 36
πριμαρόλια 146
σαπωνοποιείο 145, 168
σφαγεία δημοτικά 60, 61, 168
σωματείο κρεοπωλών 61, 63
τροφοπωλεία δημοτικά 52, 56, 60, 62
υδρόμυλοι 158
φάμπρικα 182
φαρμακεία 28, 37, 160, 178
φορτσεράτικα (επιπλοποιεία) 28
«φυτείες» 96

Πολιτιστική ζωή
απόκριες 60, 89
ζυθοπωλείο 124
θέατρο, θεατρικές παραστάσεις 37, 105, 108, 110
εορτή 23ης Μαρτίου 16
εφημερίδες 13, 28, 76, 77, 93, 100
καραγκιόζης 37, 113
καφενεία 28, 36, 41, 104, 105, 107, 108, 118, 122, 151,
178, 182, 185
καφωδεία (καφε σαντάν) 37, 41
κήπος της Εδέμ 128, 130
κήπος της Αφροδίτης 160
κήπος του Μανωλέα 160
κινηματοθέατρα πλανόδια 42, 105
κινηματογράφοι 105, 107, 113
κρασοπουλειό 154
λαϊκή βιβλιοθήκη 110
λαϊκή σχολή 104, 105, 110, 129
λέσχες 28, 32, 37, 40
λουτρά Σταματελάκη 128
Μεσσηνιακό Γυμναστήριο 134, 136
Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος 89, 136, 185
μουσείο 52, 55, 56, 70
μπάνια 152
Ολυμπιακοί αγώνες 86, 89
«Ορφεύς» 42
«Πανελλήνιο» (ξενοδοχείο Rex) 46, 179
«Πανελλήνιο» (Παραλίας) 15, 152
περίπτερο δημοτικό (κάστρου) 80
ποδοσφαιρικοί σύλλογοι 136
σαϊτοπόλεμος 37, 42, 66, 68, 105, 114
σύλλογος Κυριών Καλαμάτας 42
σχοινοβάτες, παλιάτσοι 32, 37, 42
σχολή χορού 28, 96, 99
ταβέρνα 134
τυπογραφείο 28, 32, 74, 76
φιλαρμονική 37, 42, 89, 151
φωτογραφεία 32, 100
ψυχαγωγία 151
Τράπεζες
Τράπεζα
Τράπεζα
Τράπεζα
Τράπεζα
Τράπεζα

Αθηνών 105, 110
Εθνική 14, 46, 90, 110
Ελλάδος 110
Εμπορικής Πίστεως (Alpha Bank) 36, 45, 164
Καλαμών 45

Υδρευση
αντλιοστάσιο Πηδήματος 172, 173

αρτεσιανό φρέαρ 36, 172
δεξαμενή κάστρου 172, 173
εγκαίνια ύδρευσης 173
κατασκευή φρέατος 173
«μεγάλη πηγάδα» 28, 30
πηγάδια 62, 68, 100, 160, 172, 173, 182
ρωμαϊκό υδραγωγείο 172
υδραντλίες 48, 62, 172
υδραποθήκες 172
Υπηρεσίες (δικαστικές, στρατιωτικές, υγειονομικές κ.ά.) και
Ιδρύματα
βρεφοκομείο 86, 90
Δικαστήρια 14, 86, 91, 92, 105
δικαστικό μέγαρο 52, 86
Ειρηνοδικείο 28, 66, 68, 91, 182
Εισαγγελικό Γραφείο 91
Ερυθρός Σταυρός 135
Εφορία 14, 46, 182
Θεραπευτήριο φρουράς 66, 71
Θεραπευτήριο των Σπυροκωλικών 82
Κακουργιοδικείο 91
Λιμενική Αρχή, Λιμεναρχείο 146, 148
Λιμενικό Ταμείο 140, 155, 164
μετεωρολογικός - σεισμολογικός σταθμός - αστεροσκοπείο 29
Νοσοκομείο, Αλεξανδράκειο Νοσοκομείο - Πτωχοκομείο Γηροκομείο, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Καλαμών 74, 76, 82,
96
Πρωτοδικείο 91
Πρωτόκλητο δικαστήριο 91
Στρατιωτικό νοσοκομείο 134, 135
Στρατολογικό γραφείο 90
Στρατώνες 66, 76, 77, 129, 134, 135, 137
Συμβολαιογραφεία 28, 182
Ταμείο 14, 46, 182
Ταχυδρομείο 28, 32, 66, 105, 111
Τελωνείο (Ντουάνα) 14, 15, 144-148
Τηλεγραφείο 28, 32, 105, 111
Υγειονομική Αρχή 148
Φρουραρχείο (Φρουρά) 14, 54, 86
φυλακές 66, 76, 77, 86
Φωτισμός
εργοστάσιο ηλεκτρικής εταιρίας 174
ηλεκτροφωτισμός 15, 174
λυχνίες Σπυροπούλου 174
φανοί ελαίου και πετρελαίου 174
φωτισμός οδού σιδηροδρομικού σταθμού 118, 122

