Ψιφιςμα
«Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα: Είναι ηιτθμα ηωισ»

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διευρυμζνθ ςυνεδρίαςθ των προεδρείων των Συλλόγων Μεςςθνίασ και
Θλείασ, που ςυγκροτοφν το κοινό μζτωπο για τθν διεκδίκθςθ του αυτονόθτου, ιτοι τθν καταςκευι
του αυτοκινθτοδρόμου «Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα», θ οποία διεξιχκθ τθν Κυριακι 5 Ιουνίου
και ϊρα 18:30 μ.μ. ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. Τριφυλίασ ςτθν Κυπαριςςία,
Αφοφ ςυηιτθςαν διεξοδικά για το μείηονοσ ςθμαςίασ κζμα του κοινοφ μετϊπου, μεταφζροντασ τθν
αγωνία, τθν απογοιτευςθ αλλά και τθν ιςχυρι άποψθ των μελϊν των Συλλόγων που
αντιπροςωπεφουν, και τθσ κοινωνίασ που κεςμικά ςε επαγγελματικό / επιχειρθματικό / βιοτεχνικό /
αγροτικό τομζα εκπροςωποφν:
Εκφράηουν τθν απαίτθςθ υλοποίθςθσ του αυτοκινθτόδρομου «Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα.
Είναι αδιανόθτο εν ζτει 2022 να κινδυνεφουν κακθμερινά χιλιάδεσ ανκρϊπινεσ ηωζσ ςε ζναν δρόμο
– «καρμανιόλα», όπωσ είναι μζχρι ςιμερα ο δρόμοσ «Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα».
Κάποτε, πριν πολλζσ δεκαετίεσ, μπορεί να ζμοιαηε ςαν διάδρομοσ προςγείωςθσ αεροπλάνου, γιατί
για τθν εποχι του, τότε, ιταν πράγματι πρωτοποριακόσ και αςφαλζςτεροσ ςε ςχζςθ με
κακοτράχαλουσ δρόμουσ που προχπιρχαν για τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ ανκρϊπων και
αγακϊν.
Σιμερα όμωσ είναι «καρμανιόλα» που ζχει ςτοιχίςει και ςτοιχίηει εκατοντάδεσ ακϊεσ ανκρϊπινεσ
ψυχζσ που χάνονται ςτθν άςφαλτο.
Σιμερα ο δρόμοσ – «καρμανιόλα» κζτει ςε διαρκι κίνδυνο τθν αςφάλεια και τθ ςωματικι
ακεραιότθτα των πολιτϊν.
Πρζπει να μπει τζλοσ ςτον άδικο φόρο αίματοσ που πλθρϊνουν ακϊοι ςυνάνκρωποί μασ οι οποίοι
μετακινοφνται ςτο δρόμο αυτό για τισ δουλειζσ τουσ, τισ υποχρεϊςεισ τουσ, τθν εκδρομι τουσ, ι και
τθ βόλτα τουσ.
Δεν υπάρχει άλλο περικϊριο για αδράνεια και μοιρολατρεία.
Παράλλθλα, ο ςθμερινόσ δρόμοσ υπονομεφει κάκε αναπτυξιακι προοπτικι.
Από το δρόμο αυτό εξυπθρετείται οδικϊσ το εμπόριο τθσ Πελοποννιςου, θ διακίνθςθ των
αγροτικϊν προϊόντων των περιοχϊν μασ κακϊσ και οι εξαγωγζσ από το Λιμάνι των Πατρϊν και τθσ
Θγουμενίτςασ, ενϊ ςε αυτόν διζρχονται χιλιάδεσ επιςκεπτϊν τθσ Πελοποννιςου κάκε χρόνο
εξυπθρετϊντασ και τισ ενδοπεριφερειακζσ μετακινιςεισ. Μζςω αυτοφ ςυνδζονται τα λιμάνια τθσ
Καλαμάτασ, τθσ Κυπαριςςίασ, τθσ Κυλλινθσ και του Κατάκολου όπωσ και τα αεροδρόμια τθσ
Καλαμάτασ αλλά και του Αράξου.
Ο δρόμοσ «Πφργοσ – Τςακϊνα – Καλό Νερό» εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ςυνολικά τθσ Πελοποννιςου
κακϊσ και των Ιονίων Νιςων.

Είναι τμιμα του Δυτικοφ Άξονα, το νότιο τμιμα τθσ λεγόμενθσ Αδριατικισ Οδοφ που ξεκινά από τθν
Τεργζςτθ και δια μζςω τθσ Κροατίασ, του Μαυροβουνίου και τθσ Αλβανίασ καταλιγει ςτθν Ελλάδα.
Ο οδικόσ άξονασ ςχεδιάςτθκε, μελετικθκε και προωκικθκε ϊςτε να ενϊνει τθν πρωτεφουςα τθ
Ελλάδοσ με Κόρινκο, Πάτρα, Πφργο, Καλό Νερό, Τςακϊνα με κατάλθξθ ςτθν Καλαμάτα δια μζςω του
νζου αυτοκινθτόδρομου που ιδθ ζχει καταςκευαςτεί, ϊςτε θ Πελοπόννθςοσ να καλφπτεται οδικϊσ
από δφο ςφγχρονουσ αυτοκινθτόδρομουσ οι οποίοι κα εξυπθρετοφςαν όλεσ τισ ανάγκεσ μεταφορϊν
Ελλινων κακϊσ και ξζνων επιςκεπτϊν, όπωσ και αγακϊν από και προσ κάκε γωνιά του πλανιτθ και
κυρίωσ τθσ Ευρϊπθσ.
Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ: Διεκδικοφμε το ανκρϊπινο δικαίωμα ςτθν αςφαλι μετακίνθςθ.
Διεκδικοφμε τθν αςφάλεια ςτθ μεταφορά προϊόντων και αγακϊν.
Απαιτοφμε τθν υλοποίθςθ καταςκευισ του οδικοφ άξονα «Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα».
Ηθτάμε τθν ενεργό και ζμπρακτθ ςτιριξθ όλων των κομμάτων, όλων των βουλευτϊν και πολιτικϊν
ςτελεχϊν, όλων των Αυτοδιοικθτικϊν Αρχϊν κακϊσ και των Φορζων και Συλλόγων, όπωσ και των
κατοίκων, Μεςςθνίασ και Θλείασ.
Καλοφμε τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ςε ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν προκειμζνου να προωκθκοφν
διαδικαςίεσ, να ξεπεραςτοφν προβλιματα, να εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ και να ξεκινιςει το
ςυντομότερο θ υλοποίθςθ καταςκευισ του οδικοφ άξονα «Πφργοσ – Καλό Νερό – Τςακϊνα».
Αναμζνουμε ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ με χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν.
Είναι ηιτθμα Ηωισ!

Το παρόν ψιφιςμα κα αποςταλεί ςτο γραφείο του Πρωκυπουργοφ,
ςτο Γραφείο του Προζδρου τθσ Βουλισ των Ελλινων,
ςτα Γραφεία των Προζδρων/Γραμματζων Κομμάτων Βουλισ των Ελλινων,
ςτον Υπουργό Υποδομϊν και Μεταφορϊν,
ςτουσ Υφυπουργοφσ Υποδομϊν και Μεταφορϊν,
ςτουσ Γενικοφσ Γραμματείσ Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν,
ςτουσ Βουλευτζσ Μεςςθνίασ και Θλείασ,
ςτουσ Περιφερειάρχεσ Πελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδοσ,
ςτουσ Προζδρουσ Περιφερειακϊν Συμβουλίων Πελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδοσ,
ςτουσ Επικεφαλισ παρατάξεων των Περιφερειακϊν Συμβουλίων Πελοποννιςου και Δυτικισ
Ελλάδοσ,
ςτουσ Δθμάρχουσ των Διμων Μεςςθνίασ και Θλείασ,

ςτουσ Προζδρουσ των Δθμοτικϊν Συμβουλίων των Διμων Μεςςθνίασ και Θλείασ και μζςω αυτϊν ςε
όλουσ τουσ Επικεφαλισ Παρατάξεων και Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ των Διμων Μεςςθνίασ και Θλείασ,
κακϊσ και να κοινοποιθκεί ςτα Μ.Μ.Ε.
Το παρϊν ψιφιςμα ςυνυπογράφουν οι κάτωκι:
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Πφργου
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Κρεςτζνων
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ηαχάρωσ
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Κυπαριςςίασ
- Ζνωςθ ξενοδόχων και ιδιοκτθτϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων Τριφυλίασ
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Μεςςινθσ
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Γαργαλιάνων
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Φιλιατρϊν
- Σφλλογοσ Καταςτθμάτων Εςτίαςθσ και Αναψυχισ Καλαμάτασ
- Σφλλογοσ Επαγγελματιϊν Κορϊνθσ
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Καλαμάτασ
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Μελιγαλά
- Εμπορικόσ Σφλλογοσ Ολυμπιάσ
- Αγροτικόσ Σφλλογοσ Φιλιατρϊν
- Σφλλογοσ Ιδιοκτιτων Αγοραίων Ταξί Νομοφ Θλείασ
- Σφλλογοσ Εςτίαςθσ Πφργου
- Μορφωτικόσ Εκπολιτιςτικόσ Σφλλογοσ Κυπαριςςίασ
- Ζνωςθ Ανεξαρτιτων Φοιτθτϊν Μεςςθνίασ
- Ομοςπονδία Συλλόγων-Συνδζςμων Τριφυλίασ
- Ομοςπονδία Εμπορικϊν Συλλόγων Πελοποννιςου & Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ
- Ομοςπονδία Εμπορικϊν Συλλόγων Θλείασ
- Ομοςπονδία Εμπορικϊν Συλλόγων Πελοποννιςου

- ΟΕΒΕΣ Μεςςθνίασ
- Επιμελθτιριο Μεςςθνίασ
- Επιμελθτιριο Θλείασ

