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Καλαμάτα, έργα υποδομής: μια σύγχρονη πόλη γεννιέται  

 
Η Καλαμάτα στις αρχές του 19

ου
 αιώνα  

 

Το 1805, η Καλαμάτα όπως την περιέγραψε ο άγγλος αρχαιοδίφης και περιηγητής 

William Marin Leake, και μας παραθέτει στο βιβλίο του ο Ν. Ζερβής, ήταν μια πόλη 

με τα «καλύβια» της- η γνωστή συνοικία στο βορειοδυτικό τμήμα που έχει 

μετονομαστεί σε Ανθούπολη-  και είχε 400 οικογένειες. Τη διοίκηση ασκούσαν 

έλληνες πρόκριτοι και ο Βοεβόδας, που ήταν ένας απλός εισπράκτορας των εσόδων. 

Στην πόλη υπήρχε επίσης ένας καδής που εκδίκαζε τις υποθέσεις των πολιτών και 

ένας αλβανός μπουλούκμπασης που φρουρούσε την πόλη με 40 άντρες.  

Το βιλαέτι αποτελούνταν από 21 χωριά.  

Η πόλη είχε θεμελιωθεί στην τοποθεσία των αρχαίων Φαρών ή Φερών, μιας 

πανάρχαιας ναυτικής μεσσηνιακής πόλης από την εποχή του τρωικού  πολέμου. 

«Ήταν δε τέτοιας αρχαιότητας ώστε είχε τη φήμη ότι ιδρύθηκε από τον γιο του Ερμή, 

του οποίου οι απόγονοι αναφέρονται στα πρώτα γραπτά κείμενα της Ελλάδας», 

αναφέρει ο συγγραφέας.  

 

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. 

Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η Μεσσηνία αποτέλεσε ένα νομό και η Καλαμάτα 

έγινε, το 1835, η πρωτεύουσα του νομού αντί της Κυπαρισσίας. Την ίδια χρονιά 

δημιουργήθηκε και ο «Δήμος Καλαμών». Η Καλαμάτα, ως πρωτεύουσα πια δήμου 

και νομού, ευεργετήθηκε διπλά: Πρώτον γιατί  συγκεντρώνοντας όλες τις αρχές του 

νομού (δικαστήριο, ταμείο, εφορία, φρουραρχείο, κ.ά.), προστατεύτηκε από τις μέχρι 

τότε επιδρομές των Μανιατών, και δεύτερον γιατί προσέλκυσε νέους κατοίκους, όχι 

μόνο από την ενδοχώρα της και τους γειτονικούς νομούς, Λακωνίας και Αρκαδίας, 

αλλά και από το εξωτερικό. 

 

Η Ντουάνα 

 

Η παραλία της Καλαμάτας στις αρχές του 19
ου

 αιώνα δεν είχε αναπτυχθεί, η ζωή στην 

πόλη ήταν συγκεντρωμένη γύρω από το Κάστρο, η δε επικοινωνία με την παραλία 

ήταν δύσκολη εξαιτίας της έλλειψης οδικού δικτύου.  

Η περιοχή ήταν μια απέραντη ερημική ακτή με λίμνες, τέλματα και άναρχη 

βλάστηση. Ο πρώτος οικισμός της παραλίας ήταν το «Παράλιο των Καλαμών» 

γνωστός ως Ανάληψη. Εκεί διεξαγόταν η λιγοστή εμπορική κίνηση με τα μαγαζιά, τις 

αποθήκες και την αλαταποθήκη. Η περιοχή ήταν γνωστή με την επωνυμία Παλαιά 

Ντουάνα καθώς εκεί βρισκόταν το τελωνείο (Δουάνα ή Δογάνα).  Κοντά στον 

ποταμό Νέδοντα βρίσκονταν τα βυρσοδεψεία γι’ αυτό η περιοχή είχε την πρόσθετη 

ονομασία Ταμπάκικα.  

Ο νέος συνοικισμός της παραλίας ιδρύθηκε στην ανατολική πλευρά το 1860 και πήρε 

την ονομασία «Νέαι Καλάμαι», όταν δε μεταφέρθηκε εκεί το τελωνείο, ονομάστηκε 

«Νέα Δουάνα».  Το 1871 κατασκευάστηκε η «λεωφόρος Παραλίας- Καλαμών», η 

σημερινή Αριστομένους. Αυτή ήταν η πρώτη αμαξιτή οδός που διευκόλυνε την 

μεταφορά των προϊόντων προς την παραλία και ευνόησε την εμπορική κίνηση.  
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Το 1868 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο, ενώ το 1872 ξεκίνησε η κατασκευή του 

λιμανιού αρχικά με τη δεξαμενή και τον λιμενοβραχίονα και στη συνέχεια με τον 

αντιβραχίονα και τα κρηπιδώματα. Το 1901 άρχισε η κατασκευή του σημερινού 

τελωνειακού κτηρίου και ολοκληρώθηκε το 1911.  Τα λιμενικά έργα αναβάθμισαν 

την εικόνα και την σημασία της Παραλίας και οδήγησαν σε πληθυσμιακή αύξηση.  

Η Ντουάνα γνώρισε από τότε μεγάλη εμπορική κίνηση με τα ελληνικά και ξένα πλοία 

να αναχωρούν για τα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της Τεργέστης 

και της Μασσαλίας μεταφέροντας παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι , σταφίδα, σύκα, 

κουκούλια.  

Γράφει ο Διονύσιος Βογόπουλος: «Σαν έφτανε 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 μεγάλο 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.» 

Μικρότερα πλοιάρια συνέδεαν τα παράλια Μεσσηνίας με τη Λακωνία ενώ δεν 

έλειπαν και τα υπερωκεάνια που αναχωρούσαν για την Αμερική μεταφέροντας τους 

πρώτους μετανάστες.  

Σύντομα η παραλία εξελίχθηκε σε εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο με το 

σαπωνοποιείο «Λιναρδάκη», την αλευροβιομηχανία «Ευαγγελίστρια» και τον 

κυλινδρόμυλο «Φεραδούρος- Αποστολάκης» να προσφέρουν εργασία σε ντόπιους 

και ξένους εργάτες αλλά και σε πρόσφυγες που μετά το 1914 και το 1922 

εγκαταστάθηκαν στους προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής. 

Το 1890 κατασκευάζεται η δεύτερη αμαξιτή δημοτική οδός Παραλίας – Καλαμών, η 

σημερινή Φαρών, ενώ στις αρχές του 1900 η σιδηροδρομική γραμμή Καλαμάτας- 

Παραλίας αποτελούσε τη συνέχεια του σιδηροδρομικού κορμού της Πελοποννήσου. 

Το 1904 εγκαταστάθηκε ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της Παραλίας, το σημερινό 

πάρκο ΟΣΕ, ενώ το 1910 άρχισε να λειτουργεί το ηλεκτροκίνητο τραμ.  

 

Η Καλαμάτα στα τέλη του 19
ου

 αιώνα 

 

Όπως ήταν φυσικό, η παραλία της Καλαμάτας παρουσιάζει από το 1900 και μετά μια 

θεαματική αλλαγή.  

Ο πληθυσμός έχει αυξηθεί και  αρχίζουν να χτίζονται τα πρώτα αρχοντόσπιτα που 

σήμερα βρίσκονται επί της οδού Ναυαρίνου. 

΄Εκτοτε η παραλία εκτός από χώρος εμπορικών δραστηριοτήτων εξελίσσεται 

ταχύτατα και σε χώρο αναψυχής την κατοίκων της Καλαμάτας. «Πολλές 

αρχοντοφαμελιές κατέβαιναν τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ντουάνα να 

παραθερίσουν και να κάνουν τα μπάνια τους στις ξύλινες μπανιέρες που στήνονταν 

κάθε χρονιά στην ανατολική και δυτική ακρογιαλιά. Χωριστά οι άντρες, χωριστά οι 

γυναίκες. Τα μπαιν μιξτ ήταν αυστηρά απαγορευμένα», αναφέρει ο Διονύσιος 

Βογόπουλος στο βιβλίο του Ξεδίπλωμα Αναμνήσεων, Ντουάνα.   

 Ο ίδιος σε άλλο σημείο παρατηρεί: «Τ’ απογεύματα κατέβαιναν πολλοί από την 

απάνω πόλη να σεργιανίσουνε στην Παραλία και να πάρουν το τράτο τους στα 

αριστοκρατικά κέντρα : του Βρεττού και το Πανελλήνιον. Ιδίως την Πέμπτη και το 

Σάββατο που ήταν οι κοσμικές ζουρ φιξ. Οι κοσμικές κυρίες ντυμένες με τα μακριά 

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.  
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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. 

 

Παρότι όμως η  Παραλία γνωρίζει θεαματική κίνηση και ανάπτυξη, η αδράνεια της 

διοίκησης και των δημοτικών αρχών της πόλης εμπνέει την ανησυχία και τα 

παράπονα των κατοίκων. Διαβάζουμε σε άρθρο του Θ. Κουτσομητόπουλου στο 

Μεσσηνιακή Επετηρίς ότι η πόλη «στερείται παντάπασιν δημοσίων καταστημάτων» 

με εξαίρεση το Γυμνάσιο και εκφράζεται η ελπίδα για ανέγερση Δικαστικού 

Μεγάρου με κληροδοτήματα του ευεργέτου Ανδρέα Συγγρού, ενώ ψέγεται η 

Διοίκηση  ως «ουδέν έχουσα να παρουσιάση το επαινετόν». 

Σε άρθρο καλαματιανής λογίας με το ψευδώνυμο Εσθήρ  στο Μεσσηνιακή Επετηρίς, 

εκφέρονται παρόμοιες απόψεις: «… η θέα της όλης πόλεως λυπεί βαθέως τον 

επισκέπτην. Αι Καλάμαι είνε οι προ τεσσαρακονταετίας Καλάμαι, ως μου 

εβεβαίωσαν αξιότιμοι των κατοίκων των. Και τούτο χάρις εις τον πρωτογενή 

φεουδαρχισμόν του κόμματος το οποίον και νυν έτι ισχύει.»  

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η κύρια αιτία της οπισθοδρόμησης της πόλης προερχόταν 

από τις δημοτικές αρχές και ειδικότερα από την θητεία του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ο 

οποίος διετέλεσε δήμαρχος Καλαμών για 30 περίπου χρόνια. Το 1870 ανέλαβε 

καθήκοντα δημάρχου ο Εμμ. Μπενάκης ο οποίος ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα 

στα ζητήματα της υποδομής.  

Το πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης δημιουργήθηκε το 1867 και το επόμενο το 

1905. Στα σχέδια αυτά κυριαρχεί ο ορθογώνιος σχεδιασμός με τετράγωνα και με την 

κατάτμηση σε οικόπεδα με όψη στο δρόμο.  

Μέχρι τότε οι δύο κύριες συνοικίες της πόλης βρίσκονταν περί το φρούριο του Αγίου 

Ιωάννου και της Υπαπαντής, κατόπιν όμως αρχίζει η επέκταση της πόλης προς τα 

νότια και τα  δυτικά. Το 1880 μετά την καταστροφική πυρκαγιά του προηγούμενου 

χρόνου, κατασκευάζονται η πλατεία 23
ης

 Μαρτίου και η προς την Υπαπαντή πλατεία.  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης με κτήρια 

που κτίστηκαν μεταξύ 1880 και 1920 και τα οποία έχουν δεχτεί την επίδραση του 

προκλασικισμού, του νεοκλασικισμού, του εκλεκτικισμού με επιδράσεις από 

αναγέννηση, του μανιερισμού, του μπαρόκ, του γοτθικού ρυθμού, του ρουστίκ και 

της art nouveau.  

Άλλα σημαντικά έργα ήταν η σταδιακή διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Νέδοντα 

(από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 1939), που ταλαιπωρούσε την πόλη με τις 

πλημμύρες του, η κατασκευή γεφυρών, η σιδηροδρομική σύνδεση της Καλαμάτας με 

την Αθήνα (1896) και, φυσικά, η κατασκευή του λιμανιού της (1882-1901). Τα 

συγκεκριμένα έργα συνετέλεσαν ώστε να ξεπεράσει η πόλη τη φάση της 

εσωστρέφειας και να στραφεί προς μια ανοιχτή κοινωνία, και έδωσαν περαιτέρω 

ώθηση στην οικονομία της. Η Καλαμάτα κατατάσσεται πια στα πέντε πρώτα 

βιομηχανικά κέντρα της χώρας, μετά τον Πειραιά, την Ερμούπολη, την Πάτρα και 

την Αθήνα. 

Μέχρι το 1880 περίπου ο φωτισμός της Καλαμάτας γινόταν με φανούς ελαίου και στη 

συνέχεια με φανούς πετρελαίου, που άναβε καθημερινά ειδικό προσωπικό, οι 

λεγόμενοι φωτανάπτες.  Το 1899 εγκαταστάθηκαν μηχανήματα 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την Καλαμάτα, το δυτικό της προάστιο 

Καλύβια, καθώς και την Παραλία (Νέαι Καλάμαι). 

Μετά το 1882 η πολιτική κατάσταση στη χώρα σταθεροποιείται με τη διακυβέρνηση 

του Χαριλάου Τρικούπη. Αναδιοργανώνεται η διοίκηση, ο στρατός, η δικαιοσύνη και 

δίνεται προτεραιότητα στην τεχνο- οικονομική υποδομή της χώρας.  
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Το συγκοινωνιακό δίκτυο το οποίο περιλάμβανε την επέκταση της σιδηροδρομικής 

γραμμής Αθηνών- Πειραιώς- Πελοποννήσου καθώς και η ανάπτυξη των θαλάσσιων 

επικοινωνιών ευνόησαν την οικονομική ανάπτυξη της εσωτερικής αγορά που 

συνοδεύτηκε από αξιόλογη δημογραφική αύξηση: Ο πληθυσμός της πόλης 

τριπλασιάζεται τη δεκαετία του 1880 από 4.526 κατοίκους σε 13.123 κατοίκους. 

Αυτό έχει ως συνέπεια οι Καλαματιανοί και ξένοι δημόσιοι υπάλληλοι που 

εργάζονταν στην πόλη να αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στέγης. 

Λόγω της αύξησης των εξαγωγών λειτουργούσαν στην πόλη πολλά προξενεία 

ευρωπαϊκών χωρών. Από το 1858 έχει εγκαθιδρυθεί ήδη υποκατάστημα της Εθνικής 

Τράπεζας ενώ το 1877 άρχισε να λειτουργεί το Αλεξανδράκειο Νοσοκομείο και το 

1880 λειτουργούσε Δημοτικό Λαϊκό ιατρείο για την περίθαλψη των απόρων. 

 

Τα προικοσύμφωνα 

 

Την οικονομική άνθηση της πόλης ακολούθησε η ταχύτατη αστικοποίησή της με τις 

κοινωνικο- οικονομικές ομάδες των εμπόρων, των κτηματιών και των 

εμποροκτηματιών, των γιατρών, των δικηγόρων, των φαρμακοποιών και των 

καθηγητών να κάνουν δυναμικά αισθητή την παρουσία τους.  

Η μελέτη χιλίων περίπου προικοσυμφώνων  της τελευταίας δεκαετίας του 19
ου

 αιώνα 

από τα  ΓΑΚ Μεσσηνίας αποκαλύπτει ένα ιδιαίτερα ζωντανό κομμάτι της ζωής της 

πόλης όπου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν οι καλαματιανοί γαμπροί και οι νύφες 

αλλά και οι οικογένειές τους που αναλάμβαναν το καθήκον της προικοδότησής τους.  

Η συνήθεια της προίκας είναι πολύ ισχυρή στη συγκεκριμένη εποχή και αυτό 

πιστοποιείται από τη σύνταξη μεγάλου αριθμού προικοσυμφώνων την συγκεκριμένη 

περίοδο. Καθώς δε το ύψος την περισσότερων προικών κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα 

(από 1000 ως 5000 δραχμές) συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πόλη διαθέτει ανθηρή 

οικονομία χάρη στην αγροτική της παραγωγή και στην άμεση ή έμμεση 

εκμετάλλευσή της, αλλά και χάρη στο άνοιγμα των θαλάσσιων επικοινωνιών. 

Η σύνταξη προικοσυμφώνου, δηλαδή η έγγραφη οικονομική συμφωνία που 

συναπτόταν σε περίπτωση γάμου μεταξύ των οικογενειών του γαμπρού και της νύφης 

ήταν ευρέως διαδεδομένη συνήθεια στη Μεσσηνία. Το οικονομικό αυτό συμβόλαιο 

που συναπτόταν ενώπιον συμβολαιογράφου, περιείχε την καταγραφή όλων των 

κινητών και ακίνητων στοιχείων που παρέχονταν ως προίκα στον γαμπρό και 

κατοχύρωνε την προικώα περιουσία της γυναίκας.  

Η συνήθης σύσταση της προίκας περιείχε επένδυση σε γη και κτήρια αλλά και κινητά 

περιουσιακά στοιχεία όπως έπιπλα, ιματισμός, σκεύη, εικόνες και τιμαλφή. 

Αντανακλά δε με εύγλωττο τρόπο τις διαμορφούμενες οικονομικές και κοινωνικές 

διαστρωματώσεις στην Καλαμάτα τη δεκαετία του 1890. 

 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι ο 19
ος

 αιώνας ήταν εποχή καθοριστικής σημασίας 

αφού κατά τη διάρκειά του η Καλαμάτα κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε σταδιακά από 

μία συνοικία με 400 οικογένειες και τα «καλύβια» της σε μια σύγχρονη, όμορφη 

πόλη με ανθηρή οικονομία, ακμάζουσα αστική τάξη, πολυσύχναστο λιμάνι και 

πλούσια αρχιτεκτονική φυσιογνωμία. Στην πόλη που όλοι γνωρίζουμε σήμερα και 

αγαπάμε. 
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