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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 
 
 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

 
 
Α. Ιστορικό: 

 

Μέχρι και προ καιρού, η κύρια είσοδος στην πόλη ήταν η της οδού Αρτέμιδος 
και Μακεδονίας. Τώρα με την παράδοση σε λειτουργία του Περιφερειακού 
Καλαμάτας, υπάρχουν και άλλες προσβάσεις, αλλά η συγκεκριμένη εξακολουθεί 
να εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική κυκλοφορία, αλλά και αυτούς 
που ενώ κινούνται μέσω της Εθνικής οδού προτίθενται να κατευθυνθούν προς 
το Λιμάνι, την Μαρίνα και την παραθαλάσσια περιοχή της Καλαμάτας. 

Επίσης, είναι η πιο πρόσφορη γι΄ αυτούς που κινούνται από την ενδοχώρα της 
Μεσσηνίας προς το Μέγαρο Χορού, την πλατεία Βασ. Γεωργίου , αλλά και το 
Νότιο χώρο στάθμευσης του Νέδοντα ποταμού. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σημασία της συγκεκριμένης εισόδου για την 
πόλη εξακολουθεί και είναι σημαντική και αξίζει την προσοχή μας. 

Ιστορικά προ του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου όπου και η Καλαμάτα ήταν σε μεγάλη 
ακμή, οι είσοδοι για την πόλη ήταν δύο: Ο σιδηροδρομικός Σταθμός και πιο 
συγκεκριμένα η προ αυτού γέφυρα – μιας και δυτικά του Νέδοντα, η πόλη ήταν 
πολύ αραιοκατοικημένη – και η γέφυρα που οδηγούσε στην οδό 23η Μαρτίου 
από την αμαξιτή είσοδο της οδού Αθηνών (βλ. φωτ. 1 και 2). 

Είναι φυσικό  ότι η κύρια επικοινωνία με την υπόλοιπη εκτός Μεσσηνίας χώρα 
εκείνη την εποχή ήταν μέσω του σιδηροδρόμου, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι οι 
οδικές επικοινωνίες μόλις άρχιζαν. Άρα η γέφυρα του σιδηροδρόμου, που 
ιστορικά ήταν πολύ σημαντική μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και στην 
σημερινή σηματοδότηση της εισόδου. 

 

Β. Υπάρχουσα κατάσταση 

Η μέσω της «νέας εισόδου» - όχι μέσω του πρόσφατου Περιφερειακού – 
προσέγγιση της πόλης της Καλαμάτας «χτυπάει» στην οδό Αρτέμιδος και στην 
επί της οδού Μακεδονίας γέφυρα Νέδοντος. Και η Αρτέμιδος και η γέφυρα έχουν 
μεγάλο πλάτος και διαχωριστικές νησίδες με αποτέλεσμα να ικανοποιούν 
απόλυτα τον κυκλοφοριακό φόρτο, χωρίς προβλήματα. 

Στη νοτιοδυτική γωνία της γέφυρας υπάρχει διαμόρφωση, η οποία σηματοδοτεί 
την είσοδο στην πόλη και περιλαμβάνει τοιχίσκο με αναφορά στην Καλαμάτα, 
τρείς ιστούς με τις σημαίες Καλαμάτας, Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
φυτοτεχνική κάλυψη. 
Προς διευκόλυνση βλέπετε και σχέδια υπάρχουσας κατάστασης. 
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Πιο αναλυτικά : 

Ο τοιχίσκος είναι εξολοκλήρου επενδεδυμένος με μάρμαρο και στην πρόσοψη 
του έχει χαραγμένη την τοπωνυμία με έναν πολύ έξυπνο τρόπο για ανάγνωση 
με στοιχεία και Ελληνικά και Λατινικά. Η επιφάνεια συμπληρώνεται με το σήμα 
της Καλαμάτας. 

Οι τρείς ιστοί σημαιών είναι τοποθετημένοι συμμετρικά και με αρκετή απόσταση 
μεταξύ τους πίσω από τον τοιχίσκο. 

Δεξιά του τοιχίσκου σε απόσταση περίπου 6,5 μ. υπάρχει μια ελιά αρκετού 
μεγέθους και με ωραίο ακανόνιστο σχήμα (βλ. φωτ. 3)  

Πίσω από όλα υπάρχει φυτοκάλυψη από θάμνους, που δημιουργεί ένα 
ευχάριστο φόντο. Όταν οι θάμνοι επεκτείνονται και εμπρός από τον τοιχίσκο, 
πράγμα που συμβαίνει καμιά φορά, δημιουργείται ένα οπτικό φράγμα που 
εμποδίζει τη θέαση του με αποτέλεσμα την πλήρη αισθητική απαξίωση της όλης 
σύνθεσης (βλ. φωτ. 4). 

Συμπερασματικά, η νοτιοδυτική γωνία της γέφυρας είναι σωστά και όμορφα 
διαμορφωμένη, αλλά ανεξάρτητα από την μικρή βελτίωση που θα μπορούσε να 
αποκτήσει, κρίνεται ως μη επαρκής λόγω του ότι τα μόνα στοιχεία που είναι 
ορατά σε κάθε κυκλοφοριακή περίπτωση, λόγω ύψους, είναι οι ιστοί των 
σημαιών. 

Η βορειοδυτική γωνία της γέφυρας  είναι εντελώς αδιαμόρφωτη, εκτός από το 
πεζοδρόμιο της. Εκτός αυτού μάλιστα έχει ακριβώς στη γωνία κιβώτιο με 
εγκατάσταση Η/Μ, που κατά θέση και μέγεθος αντιπαραβάλλεται με τον τοιχίσκο 
– σήμα της πόλης (βλ. φωτ. 5) 

Η νοτιοανατολική γωνία της γέφυρας – με την οδό Νέδοντος πλέον – είναι 
πλήρως και ικανοποιητικά διαμορφωμένη με μόνο μειονέκτημα  την σε πολύ 
μικρή απόσταση ύπαρξη δίδυμης τσιμεντοκολώνας της ΔΕΗ με έναν ευμεγέθη 
μετασχηματιστή (βλ. φωτ. 6 και 7). 

Η βορειοανατολική γωνία είναι πλήρως αδιαμόρφωτη, δεν έχει καν πεζοδρόμιο, 
παρότι εκεί σταματά η ικανού πλάτους – περίπου 15,00 μ. – παρόχθια ζώνη 
πρασίνου του Νέδοντα (βλ. φωτ. 8 και 9). 

Τέλος, τα κάγκελα προστασίας είναι ικανοποιητικά, αλλά εντελώς τυπικά και ως 
εκ τούτου αισθητικά απολύτως ουδέτερα. 
 
 

Γ. Πρόταση 

Η πρόταση  μας ξεκινάει από ιδέα που εμπνέεται από την παλαιά γέφυρα του 
σιδηροδρόμου και δια λόγους ιστορικούς, όπως ήδη αναφέραμε, αλλά και για 
λόγους «γεωγραφικούς» μιας και η παλαιά γέφυρα αλλά και η σημερινή, 
γεφυρώνουν τον ίδιο ποταμό σε δύο διαδοχικά, αλλά και κοντινά σημεία. 

Στην πρόταση μας συμπεριλαμβάνεται και κατά τη γνώμη μας μια κάποια μικρή 
βελτίωση της υπάρχουσας διαμόρφωσης, καθώς και πρόταση για την 
βορειοανατολική γωνία της γέφυρας. 

Τέλος, η πρόταση μας περιλαμβάνει και δευτερεύουσες διευθετήσεις 
πεζοδρομίων, κάγκελων και φυτεύσεων. 
Προς διευκόλυνση βλέπετε και σχέδια πρότασης. 
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Πιο αναλυτικά: 

Η έμπνευση από την παλαιά γέφυρα μας ικανοποιεί απολύτως σαν ιδέα και 
πιστεύουμε ότι μπορεί να μας ικανοποιήσει και αισθητικά και σηματοδοτικά. 

Ένα μεγάλο μεταλλικό τόξο σε κατασκευή ίδια με τα τόξα που απαρτίζουνε την 
παλαιά γέφυρα του σιδηροδρόμου, αλλά σε εντελώς άλλο μέγεθος δίνει αφορμή 
στο «μάτι» του περαστικού – που βρίσκεται ως επί το πλείστον ως επιβάτης 
αυτοκινήτου – να σταθεί. Το  ότι δεν θα υπάρχει το αντίστοιχο τόξο στην 
απέναντι πλευρά είναι αυτό το οποίο θα αναδείξει την κατασκευή σε σήμα, διότι 
θα δημιουργήσει προβληματισμό.  Δηλαδή : 

 Είναι υπόλοιπο παλαιάς κατασκευής ;  

 Είναι νέα κατασκευή σε ανάμνηση παλαιάς ; 

 Είναι αισθητική παρέμβαση ; 

 Πάντως δεν είναι η σημερινή γέφυρα! 

Το χρώμα του τόξου θα είναι το κόκκινο του μίνιον για την μέγιστη εκτύπωση και 
το ύψος του 5 μ., ώστε να μην καλύπτεται από τα συνήθη αυτοκίνητα. 

Το υπάρχον κάγκελο θα ξηλωθεί και την προστασία των πεζών θα αναλάβει νέο 
κάγκελο τοποθετημένο πίσω από το τόξο, ώστε να μην επηρεάζει την αισθητική 
του. Μεταλλικό πλέγμα που θα προστατεύει ακόμα και μικρά παιδιά θα δίνει μια 
σύγχρονη «πινελιά» στην όλη κατασκευή (βλ. φωτοσκίτσα 1 και 2). 

Η διαμόρφωση της βορινής πλευράς της γέφυρας ολοκληρώνεται με δύο άλλες 
παρεμβάσεις. Στο δυτικό μέρος όπου και η πρώτη εντύπωση, αφαιρείται ο 
πίνακας της Η/Μ εγκαταστάσεως και τοποθετείτε άλλον. Η πρόταση μας 
περιλαμβάνει την κατασκευή πάγκου, καθώς και δύο πινακίδων πληροφόρησης 
μια για την πόλη της Καλαμάτας και μια για το σήμα – γέφυρα με επεξήγηση της 
ιδέας και της ιστορικότητας της (βλ. φωτοσκίτσο 3). 

Επισημαίνουμε ότι η προτεινόμενη διαμόρφωση για την Β.Δ γωνία της γέφυρας 
δεν θα βρει κοινό, διότι οι πεζοί στην συγκεκριμένη περιοχή είναι σχεδόν 
ανύπαρκτοι όμως θα δείχνει στους επ΄ αυτοκινήτου διερχόμενους την οργάνωση 
του χώρου και συνεπώς της εισόδου της πόλης. Αν κάποιος ενδιαφερθεί τι 
γράφουν οι πινακίδες ίσως σταματήσει όμως δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος 
είναι όπως ήδη αναφέραμε η «αίσθηση οργάνωσης», η οποία μάλιστα δεν 
στοιχίζει και πολύ μιας και πρόκειται για έναν κτιστό πάγκο και δύο πινακίδες. 

Στο Ανατολικό μέρος της βορινής πλευράς της γέφυρας, το οποίο είναι εντελώς 
αδιαμόρφωτο προτείνουμε τις εξής απλές παρεμβάσεις :  

Επέκταση του πεζοδρομίου και του σκληρού δαπέδου του πεζοδρομίου μέχρι 
και μετά την καμπύλη της οδού Νέδοντος. 

Οριοθέτηση και κατάληξη του χωμάτινου πεζοδρομίου μέχρι το σκληρό δάπεδο 
του πεζοδρομίου. 

Επέκταση του κάγκελου προστασίας των πεζών της γέφυρας – χωρίς το 
μεταλλικό πλέγμα – μέχρι και το χωμάτινο πεζοδρόμιο. Την παραπάνω 
επέκταση θεωρούμε απαραίτητη αισθητικά παρ΄ ότι δεν έχει καμιά λειτουργική 
σκοπιμότητα, διότι εντείνει την ιδέα του «σώματος» που συνδέεται με την 
απέναντι διαμόρφωση – στην Ν.Α άκρη της γέφυρας που υπάρχει συγκεκριμένη 
αιτιολογία (βλ. παρακάτω και φωτοσκίτσα 4 και 5). 
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Οι προτάσεις μας για την Ν.Δ γωνία της γέφυρας, η οποία είναι ήδη και σωστά 
και όμορφα – όπως προαναφέραμε – διαμορφωμένη έχουν ως εξής: 

Ποτέ η φυτοκάλυψη να μην επεκτείνεται μπροστά από τον τοιχίσκο, διότι 
«κόβει» την θέαση του και την προβολή του.  

Ναι σε φυτοκάλυψη στο πίσω μέρος, αλλά να αφήνεται κενό μεταξύ αυτής και 
του τοιχίσκου, ώστε να αναδεικνύεται η σημασία του και η γλυπτικότητα του. 

Να πυκνώσει η διάταξη των ιστών των σημαιών, η δεξιά να τοποθετηθεί μεταξύ 
της αριστερής και της μεσαίας, ούτως ώστε να πάψει η απόλυτη συμμετρία, που 
περικλείει και αποδυναμώνει τον τοιχίσκο.  

Να φυτευτεί μια μικρή ελιά μεταξύ του τοιχίσκου και της υπάρχουσας ελιάς, η 
οποία είναι λίγο απομακρυσμένη. Η νέα ελιά θα επεκτείνει το «σήμα», στο οποίο 
εύκολα θα ενταχθεί και η παλαιά με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συνόλου : 
Σημαίες – τοιχίσκος – μικρή και μεγάλη ελιά (βλ. σχηματοποιημένο σκίτσο και 
φωτοσκίτσο 6). 

Η Ν.Α γωνία της γέφυρας είναι πλήρως και ικανοποιητικά διαμορφωμένη και δεν 
χρειάζεται καμιά παρέμβαση. 

Η αλλαγή του κάγκελου της νότιας πλευράς της γέφυρας είναι επιβεβλημένη, το 
κάγκελο θα είναι ίδιο με αυτό της βόρειας πλευράς συμπεριλαμβανομένου και 
του πλέγματος, όμως δεν θα είναι βαμμένο κόκκινο, ώστε να μην αποδυναμώνει 
τη βασική ιδέα της βόρειας πλευράς, αλλά γκρι σκούρο.  
Και αυτό το κάγκελο θα επεκταθεί προς την οδό Νέδοντος, ώστε ευρισκόμενο σε 
πρώτο πλάνο να αποδυναμώσει την θέαση προς τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ.  
 
 
Δ. Συμπερασματικά 

Θεωρούμε ότι η πρόταση έχει ιδέα, έχει αναφορά στο παρελθόν και θα 
προσελκύσει το βλέμμα, ώστε να γίνει αφορμή ερωτημάτων και συζήτησης, 
πράγμα που επιδιώκει ένα «σήμα». 

Επίσης θεωρούμε βασικό και νομίζουμε ότι είναι επιτυχές το ότι θα επεκταθεί η 
διαμόρφωση στο σύνολο της γέφυρας και όχι μόνο σε μια γωνία. 
 
 
Ο συντάξας  

 
 
 

 
 


