Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Νέες
πτήσεις το επόμενο δεκαήμερο
για
6
ευρωπαϊκές
πόλεις
(πίνακας)
Πτήσεις που θα συνδέουν την Καλαμάτα με Λονδίνο, Παρίσι,
Άμστερνταμ, Βιέννη, Βαρσοβία και Κατοβίτσε ξεκινούν το
επόμενο δεκαήμερο. Μαζί με τις πτήσεις από Μόναχο,
Ντίσελντορφ και Ίνσμπρουκ (τσάρτερ) που έχουν ξεκινήσει ήδη,
στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας αναμένονται μέχρι τις 5 Ιουνίου
23 αεροσκάφη χωρητικότητας 4.324 θέσεων.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από την Τρίτη 1η Ιουνίου θα
υπάρχουν πτήσεις από και προς Θεσσαλονίκη, καθημερινά εκτός
Κυριακής. Το αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη (Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή) θα προσγειώνεται στο “Καπετάν
Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” στις 6.25 μ.μ. και θα αναχωρεί
για το αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 6.50 μ.μ. Κάθε Σάββατο θα
φτάνει στις 6.30 μ.μ. και θα αναχωρεί στις 6.55 μ.μ.
Αναλυτικά οι διεθνείς πτήσεις του επόμενου δεκαήμερου
παρουσιάζονται στον πίνακα:

ΠΗΓΗ: eleftheriaonline.gr

Υποσχέσεις Σπίρτζη για
λιμάνι της Καλαμάτας

το

Τη δημοπράτηση έργων στο λιμάνι Καλαμάτας, προϋπολογισμού 50
εκατ. ευρώ,
υποσχέθηκε για μέσα στο 2019 ο υπουργός
Υποδομών Χρ. Σπίρτζης, σε ομιλία του στο Αναπτυξιακό
Συνέδριο στην Ολυμπία.
Συγκεκριμένα, ο κ. Σπίρτζης δήλωσε πως :

«Και βέβαια στα λιμενικά έργα, που είναι σημαντικό για την
περιοχή, έχουμε τον νέο λιμένα Πατρών, τις τεχνικές μελέτες
νέων έργων στο λιμάνι της Καλαμάτας, που θα επιτρέψουν τη
δημοπράτηση του έργου στο τέλος του 2019 προϋπολογισμού 50
εκατ. ευρώ. Τις μελέτες για την αντιμετώπιση των φαινομένων
διάβρωσης τόσο στην ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας, όσο και
στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου, που θα οδηγήσουν σε

έργα συνολικού προϋπολογισμού 34,5 εκατομμύρια ευρώ. Και
βέβαια έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, που τρέχει, για την
αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες, σε όλους τους νομούς
της Πελοποννήσου.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Συμπλήρωσε ακόμα
” έχουμε βέβαια και το αεροδρόμιο της
Καλαμάτας που θα το δούμε μαζί με τα υπόλοιπα 23 αεροδρόμια,
για να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος και πληρώνει ο
ελληνικός λαός τη λειτουργία αεροδρομίων που δεν θα μπορούν
να είναι ποτέ βιώσιμα”.
Εμείς θυμίζουμε βεβαίως πως είμαστε σε προεκλογική περίοδο
και ότι αυτές οι εξαγγελίες θα έπρεπε να είχαν γίνει
νωρίτερα, καθώς το πιθανότερο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση σε
λίγους μήνες θα αποτελέσει παρελθόν. Οπότε άγνωστο τι θα
συμβεί και ποιες θα είναι οι προθέσεις τις επόμενης
κυβέρνησης.

Σε
άνοδο
Αερολιμένας

ο
Διεθνής
Καλαμάτας, σε

οριακό
του…

σημείο

οι

υποδομές

Σε εξαιρετικά ανοδική πορεία βρίσκονται οι
αριθμοί της κίνησης στον Διεθνή Αερολιμένα της
Καλαμάτας κατά το φετινό καλοκαίρι, αλλά από
την άλλη οι υποδομές του φαίνεται να είναι
σχετικά φτωχές.
Χαρακτηριστικό το γεγονός του συνωστισμού στους
χώρους εξυπηρέτησης των επιβατών και της
στάθμευσης των αεροσκαφών με τον συνωστισμό να
κυριαρχεί. Έτσι λοιπόν, παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες του προσωπικού, για μια ακόμη φορά
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ουσιαστικών έργων
αναβάθμισης.

Αυτά περίπου επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στον
τοπικό τύπο και ο αερολιμενρχης Καλαμάτας
κύριος Μανδηλάρης. Δείτε στο βιντεάκι παρακάτω
τις δηλώσεις του…

