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Η πεπίπηωζη ηηρ Καλαμάηαρ ππιν και μεηά ηο ζειζμό. 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παξνύζα παξνπζίαζε αλαθέξεηαη ζε κηα ππνδεηγκαηηθή πεξίπηωζε ζπλεξγαζίαο 
θνξέωλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ζην πεδίν ηνπ 
πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Τν γξαθείν ηνπ πνιενδόκνπ Γξ. Δηακαληόπνπινπ 
αλέιαβε ην δηάζηεκα 1980-1985 ηελ εθπόλεζε ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ Σρεδίνπ 
ηεο πόιεο ηεο Καιακάηαο, επηκέλνληαο ζε κηα ξηδηθή ηνκή ζην ζρεδηαζκό ηεο κε ηελ 
θαηάξγεζε κηαο θεληξηθήο νδηθήο αξηεξίαο θαη ηνπ παξαθείκελνπ κηθξνύ 
ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε πάξθν θαη δώλε πνιηηηζηηθώλ 
δξαζηεξηνηήηωλ. Τν πάξθν όρη κόλν ζρεδηάζηεθε, αιιά θαη πινπνηήζεθε κε 
ηαρύηαηνπο ρξόλνπο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Όκωο ιίγνπο κήλεο κεηά ηα εγθαίληα 
ηνπ πάξθνπ έγηλε ν κεγάινο ζεηζκόο ηνπ 1986 πνπ ηζνπέδωζε ηελ πόιε. Οη 
κειεηεηέο έζπεπζαλ από ηνπο πξώηνπο ζηελ θαηεζηξακκέλε πόιε θαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ δεκνηηθή αξρή ππέδεημαλ ηνπο ρώξνπο ηνπνζέηεζεο ηωλ 
πξνζωξηλώλ θαηαιπκάηωλ θαη βνήζεζαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο. Σηε βάζε 
ηνπ πξνϋπάξρνληνο ζρεδίνπ εηνηκάζηεθε ζε ρξόλν ξεθόξ έλα πξόγξακκα 
αλαζπγθξόηεζεο ηεο Καιακάηαο, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απεπζείαο από ηελ Ε.Ε. 
(ρωξίο ηελ κεζνιάβεζε ηνπ θεληξηθνύ θξάηνπο). Σε ζηελή ζπλεξγαζία (κειεηεηηθή 
νκάδα θαη δεκνηηθή αξρή) άληεμαλ ζηηο πηέζεηο γηα νηθνπεδνπνηήζεηο  θαη 
ηξνπνπνηήζεηο, δηαηήξεζαλ ην «πάξθν» θαη κε κηα ζπλερή «θπιηόκελε» δηαδηθαζία 
πξνγξακκαηηζκνύ, ζρεδηαζκνύ θαη ζεκεηαθώλ παξεκβάζεωλ θαηόξζωζαλ λα 
πινπνηήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό θαη λα βάινπλ ηε 
ζθξαγίδα ηνπο ζην ρώξν. Η πνιύρξνλε πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνύ θαη 
επαλαζρεδηαζκνύ ηεο Καιακάηαο έδωζε ηελ επθαηξία λα πινπνηεζνύλ ζηελ πξάμε 
πνιενδνκηθά εξγαιεία όπωο ε εηζθνξά ζε γε, ε δηαηήξεζεο αμηόινγωλ θηηξίωλ, λα 
θαηαξηηζηεί αληηζεηζκηθόο θαλνληζκόο κε έκθαζε ζηα πνιενδνκηθά δεδνκέλα, θπξίωο 
όκωο έδεημε όηη κόλν κε ηε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπηθώλ αξρώλ θαη κειεηεηώλ 
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ αλαηξνπέο. Τν  ζπλνιηθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηεο 
Καιακάηαο βξαβεύηεθε από ην Επξωπαϊθό Σπκβνύιην Πνιενδόκωλ θαη ηελ 
Επηηξνπή Επξωπαϊθώλ Κνηλνηήηωλ. 
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