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Ειςαγωγικά 

Αφετηρία μελέτησ και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Αφετηρύα τησ παροϑςασ εργαςύασ αποτελοϑν προβληματιςμού ςχετικϊ με την 

πολυπλοκϐτητα -τη  ςυνϑπαρξη ό τη ςϑγκρουςη- των ςχϋςεων μεταξϑ κοινωνικών ομϊδων, 

ατϐμων και  κλιμϊκων δραςτηριοτότων ςτον αςτικϐ χώρο.  Απϐ αυτϐ το ςημεύο  εκκύνηςησ 

ανακϑπτουν ερωτόματα ςχετικϊ με τισ πιθανϋσ ςυγκροϑςεισ του κεντρικοϑ, ολοκληρωμϋνου 

αςτικοϑ ςχεδιαςμοϑ και των μεθϐδων παραγωγόσ του χώρου που ενεργοποιεύ, με τισ υπαρκτϋσ 

-όδη διαμορφωμϋνεσ- ςχϋςεισ και τισ δραςτηριϐτητεσ των χρηςτών του. την ςυγκεκριμϋνη 

προςϋγγιςη ςτοιχεύο «κλειδύ» που αποκαλϑπτει τισ πολλαπλϋσ πτυχϋσ του κεντρικοϑ 

ςχεδιαςμοϑ και του υπαρκτοϑ χώρου αποτελεύ η ϋννοια του πολιτιςμοϑ νοοϑμενη, ϐχι 

αποκλειςτικϊ ωσ λειτουργύα-χρόςη ςτο χώρο, αλλϊ ωσ ςτοιχεύο που διαπερνϊ ϐψεισ τησ 

καθημερινϐτητασ (την κατούκηςη, την εργαςύα, ςυνόθειεσ του ελεϑθερου χρϐνου κ.ϊ.) και 

αναδεικνϑει τισ ιδιαιτερϐτητεσ και τισ διαφορετικϐτητεσ του εκϊςτοτε τϐπου. Μϋςα απϐ τη 

μελϋτη, διερευνώνται οι παρϊλληλεσ μετατοπύςεισ και μεταλλαγϋσ των διαφορετικών αυτών 

εκφϊνςεων κουλτοϑρασ και πολιτιςμοϑ ςε ϋνα πολϑ ςυγκεκριμϋνο τϐπο-χώρο τησ πϐλησ. Με 

τον τρϐπο αυτϐ επιχειρεύται να εντοπιςτοϑν οι ςυνϋχειεσ και οι αςυνϋχειεσ που δημιουργοϑν ο 

χρϐνοσ και οι πολιτιςμικϋσ επαφϋσ,  αλλϊ και  το πώσ καταγρϊφονται αυτϋσ ςτο χώρο και ςτισ 

κοινωνικϋσ ςχϋςεισ. Η ϋρευνα εξετϊζει εϊν η ςχϋςη μεταξϑ του χώρου που παρϊγεται ϊμεςα απϐ 

τουσ χρόςτεσ του και του χώρου των επύςημων ςχεδύων  ϋχει χαρακτόρα κυριαρχύασ του ενϐσ 

πϊνω ςτον ϊλλο, ό αμφύδρομησ επύδραςησ και επιρροόσ. 

Σο πεδύο ϐπου αρθρώνονται τα ερωτόματα και αντλοϑνται οι ςκϋψεισ που θα 

ακολουθόςουν εύναι η Αθόνα.  Απϐ την ςκοπιϊ τησ ϋννοιασ του πολιτιςμοϑ, ϐπωσ ορύςτηκε 

παραπϊνω, παρατηρεύται ϐτι ςτισ μϋρεσ μασ ςημαντικϐ ρϐλο ςτισ μεταλλαγϋσ του χώρου 

διαδραματύζουν τα μεγϊλα ιδρϑματα, ϐπωσ κληροδοτόματα και ϊλλοι μη κερδοςκοπικού 

οργανιςμού. Με ϋναν τρϐπο η πϐλη, ωσ αντικεύμενο, “μπαύνει” ςτα ιδρϑματα, και τα ιδρϑματα 

αντύςτοιχα “ανούγονται” προσ αυτόν. Διαπιςτώνεται, επύςησ, ϐτι ςτην εικϐνα που αναπαρϊγει η 

οικονομικό κρύςη, με την απϐςυρςη του κρϊτουσ απϐ τον πολιτιςμϐ, αφόνεται ακϐμα πιο 

μεγϊλο περιθώριο παρϋμβαςησ για τα ιδιωτικϊ ιδρϑματα, που αναλαμβϊνουν το ρϐλο του 

γενναιϐδωρου χορηγοϑ, υλοποιώντασ ηγεμονικϋσ δρϊςεισ τϐςο ςτην παραγωγό πολιτιςμοϑ και 

υποδομών ϐςο και ςτη διαμϐρφωςη του δημϐςιου χώρου (Σραμποϑλησ 2014). 

Η εμπλοκό των ιδρυμϊτων ςτη ρϑθμιςη του δημϐςιου χώρου –εκτϐσ των επιδρϊςεων 

που παραδοςιακϊ εύχαν ςτη δημϐςια ζωό- εύναι εμφανόσ με δϑο τρϐπουσ. Αρχικϊ, 

πραγματοποιεύται  ϊμεςα με τη χρηματοδϐτηςη μεγϊλων ϋργων, ωσ ευεργϋτεσ για την 

πολεοδομύα τησ Αθόνασ. Παραδεύγματα αυτών των δρϊςεων εύναι το Πϊρκο Πολιτιςμοϑ ςτο 

Δϋλτα Υαλόρου απϐ το άδρυμα ταϑροσ Νιϊρχοσ, αλλϊ και η χρηματοδϐτηςη τησ μελϋτησ για 
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την πεζοδρϐμηςη τησ οδοϑ Πανεπιςτημύου απϐ το άδρυμα Ψνϊςη. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ ςυνιςτοϑν  

ϋνα πρϐδηλο  ‘ϊνοιγμϊ’ τουσ προσ τον χώρο τησ πϐλησ. Παρϊλληλα ϐμωσ, με ϋναν πιο ϋμμεςο 

τρϐπο, μϋςω δρϊςεων προσ το ςϑνολο τησ πϐλησ και τουσ κατούκουσ τησ, τα ιδρϑματα αυτϊ 

«παρϊγουν πολιτιςμϐ» . Για παρϊδειγμα, για το ϋτοσ Καβϊφη (2013) η τϋγη Γραμμϊτων και 

Σεχνών ανϋλαβε την αναγραφό ςτύχων του ποιητό ςτα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ. Επιπλϋον, το 

επτϋμβριο του 2015 πραγματοποιόθηκε ϋκθεςη φωτογραφύασ ςτο Κϋντρο Πολιτιςμοϑ άδρυμα 

ταϑροσ Νιϊρχοσ για τα «πιο ϐμορφα κτόρια τησ πϐλησ». 

Ϊτςι, ο πολιτιςμϐσ των ιδρυμϊτων, με τη μεταφορϊ του και την αξιοπούηςό του ςτουσ 

χώρουσ τησ πϐλησ, μετατρϋπεται ςε αντικεύμενο-αγαθϐ. Υαύνεται πωσ αποτελεύ ϋνα ζότημα υπϐ 

διαπραγμϊτευςη, ϋνα αντικεύμενο προβληματιςμοϑ και ςχεδιαςμοϑ ˙ ορύζει προοριςμοϑσ, 

κϋντρα, ταυτϐτητεσ χώρων και καθορύζει την αςτικό ανϊπτυξη. τη λογικό αυτό, ο πολιτιςμϐσ 

λειτουργεύ ωσ μϋςο και ταυτϐχρονα ωσ ςκοπϐσ. 

 Δεν εύναι λύγα πλϋον τα χρϐνια που ο πολιτιςμϐσ πρωταγωνιςτεύ ςτην «αςτικό 

αναγϋννηςη» περιοχών, κυρύωσ ςτα κϋντρα πϐλησ. Κατ’ αυτϐν τον τρϐπο, η ςυμβολικό 

οικονομύα ϋχει ηγηθεύ των ςχεδύων για την πϐλη, αποδύδοντασ ςτην ϋννοια του πολιτιςμοϑ νϋα 

νοόματα. τον ϐρο «ςυμβολικό οικονομύα» περιλαμβϊνεται ϋνα ευρϑ πεδύο παραγωγόσ αγαθών 

και υπηρεςιών που ςυναντιοϑνται ςτη βϊςη τησ κατανϊλωςόσ, καταςκευϊζοντασ ατομικϋσ και 

κοινωνικϋσ ταυτϐτητεσ (ουλιώτησ 2009).  Ανϊ περύπτωςη μπορεύ να περιγρϊφει τον Σϑπο, τισ 

γκαλερύ, τισ υπηρεςύεσ διαςκϋδαςησ των mall. τη νϋα ςυμβολικό οικονομύα ςτην πϐλη 

εντϊςςεται ο τουριςμϐσ -με ςτϐχο μουςεύα αλλϊ και ςυνϋδρια- τα μϋςα μαζικόσ επικοινωνύασ, η 

διαςκϋδαςη -ιδιαύτερα αυτό που ςτρϋφεται γϑρω απϐ τισ τϋχνεσ, τισ αγορϋσ αναψυχόσ και τισ 

δραςτηριϐτητεσ φαγητοϑ/ποτοϑ-  και τα ειδικϊ γεγονϐτα (Δϋφνερ 1999) - mega- events που 

αφοροϑν κυρύωσ τον πολιτιςμϐ ό και τον αθλητιςμϐ (Ιωαννύδησ και Κωνςταντϊτοσ 2002).  

την Αθόνα, αντύςτοιχεσ αλλαγϋσ που ϋχουν λϊβει χώρα ϋχουν πολϑ ςυγκεκριμϋνο 

χαρακτόρα, ϐπωσ ςτην περύπτωςη του Γκαζιοϑ, του Χυρρό ό του Μεταξουργεύου. ε αυτϊ τα 

παραδεύγματα, η πϐλη αποκτϊ πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο ενώ εντοπύζονται διϊφορα μοντϋλα 

«πολιτιςμικόσ επϋνδυςησ». Με βϊςη αυτϊ διαμορφώνεται μύα κοινωνικό ιεραρχύα που 

καταςκευϊζει ταυτϐτητεσ ςτισ οπούεσ η κατανϊλωςη γύνεται τρϐποσ ϋκφραςησ και μϋςο 

κοινωνικόσ προβολόσ (Κομπρεςϋρ 2015).   

Ψςτϐςο, ςτη ςημερινό ςυνθόκη, ο πολιτιςμϐσ ςτισ παρεμβϊςεισ του αςτικοϑ χώρου ϋχει 

πολϑ διαφορετικϋσ διαςτϊςεισ απϐ τα - κατατετμημϋνα και ςυγκεντρωμϋνα- κϋντρα 

διαςκϋδαςησ και τισ γκαλερύ.  Σισ διαδικαςύεσ αυτϋσ αναλαμβϊνουν οι φορεύσ του πολιτιςμοϑ (τα 

μεγϊλα ιδιωτικϊ ιδρϑματα με την εξωςτρεφό δρϊςη τουσ ), ενώ ο τελευταύοσ ορύζεται ωσ μύα 

διαδικαςύα βελτύωςησ των θεςμών, τησ νομοθεςύασ, τησ εκπαύδευςησ (Cuche 2001, 21)-. Η 

διαδικαςύα αυτό θυμύζει την προαςτιοπούηςη και την αναβϊθμιςη των γειτονιών του δυτικοϑ 

κϋντρου τησ Αθόνασ με τη διαμϐρφωςη αξϐνων κϑρουσ, (ουλιώτησ 2008).  
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Ϊχουμε ειςαχθεύ πλϋον ςε μια καινοϑργια εποχό ϐςον αφορϊ ςτον πολιτιςμϐ και την 

“αξιοπούηςό” του ˙ πρϐκειται για τη ςυλλογό ϋργων τϋχνησ, την πολιτιςτικό χορηγύα και τη 

ςϑςταςη πολιτιςτικών μη-κερδοςκοπικών ιδρυμϊτων με πολιτιςμικό δρϊςη. Οι δραςτηριϐτητεσ 

αυτϋσ δεν ϋχουν να κϊνουν με την κλύμακα των γκαλερύ, για παρϊδειγμα, που απαςχϐληςαν την 

προηγοϑμενη περύοδο με την πυκνό ανϊδυςη τουσ ςτην πϐλη και τη ςυμβολό τουσ ςτην αςτικό 

αναγϋννηςη γειτονιών. Αντύθετα, ϋχουμε να κϊνουμε με δραςτηριϐτητεσ που προϒποθϋτουν 

υψηλϐτατουσ οικονομικοϑσ πϐρουσ και δημιουργοϑνται με ςκοπϐ να αποφϋρουν εξύςου 

ςημαντικϊ ςυμβολικϊ οφϋλη (ουλιώτησ 2009).  

Σο κοινϐ απεϑθυνςησ δεν περιορύζεται οϑτε και αλλϊζει ςημαντικϊ ˙ πρϐκειται για την 

ύδια ευρεύα μεςαύα βϊςη, χωρύσ ιδιαύτερουσ ςτιγματιςμοϑσ και αποκλειςμοϑσ. Απϐ την ϊλλη 

ϐμωσ, δημιουργεύται απϐλυτη ανιςϐτητα ςε ϐτι αφορϊ τον «ϋλεγχο των πολιτιςμικών αγαθών, 

εύτε αυτϐσ εκφρϊζεται ςτην κατοχό τουσ (ϐπωσ ςτη ςυλλογό), εύτε ςτον καθοριςμϐ του τρϐπου 

δημϐςιασ παρουςύαςόσ τουσ (ϐπωσ ςτα μη-κερδοςκοπικϊ ιδρϑματα)» (ουλιώτησ 2009). Σο 

φαινϐμενο αυτϐ δεύχνει μύα πολϑ ςημαντικό αλλαγό ςτον τρϐπο διαχεύριςησ ζητημϊτων 

πολιτιςμοϑ.  

Παρϊλληλα ωςτϐςο, ϐπωσ όδη αναφϋρθηκε, ο πολιτιςμϐσ εντοπύζεται  ςτισ 

“αυθϐρμητεσ” ςυμπεριφορϋσ των ατϐμων, φορϋων ταυτοτότων και κουλτοϑρων, ςτη 

ςυνϑπαρξη και την καθημερινϐτητϊ τουσ. Η πολυεπύπεδη κουλτοϑρα τησ καθημερινϐτητασ 

περιγρϊφεται απϐ τον Ντε ερτώ ωσ «τρϐποι του πρϊττειν». την περιγραφό του αυτό 

ςυμπεριλαμβϊνονται και οι χιλιϊδεσ πρακτικϋσ μϋςω των οπούων οι χρόςτεσ επανιδιοποιοϑνται 

τον χώρο που οργανώνεται απϐ τισ τεχνικϋσ τησ κοινωνικοπολιτιςτικόσ παραγωγόσ (Ντε ερτώ 

2010, 59). 

Διαπιςτώνονται, δηλαδό, διαφορετικϋσ κλύμακεσ χρόςεων και δραςτηριοτότων 

πολιτιςμοϑ που διαπερνοϑν τουσ χώρουσ τησ πϐλησ, απϐ την ιδιωτικϐτητα των ςπιτιών, ςτα 

πϊρκα και τισ πλατεύεσ, ϋωσ και τα μεγϊλα ςυνεδριακϊ κϋντρα και πϊρκα πολιτιςμοϑ. Αποτελεύ 

ερώτημα κατϊ πϐςο ϐλα αυτϊ τα διαφορετικϊ μεταξϑ τουσ ςτοιχεύα, που , βϋβαια, αφοροϑν ϐλα 

ςτον πολιτιςμϐ, μποροϑν να ςυνυπϊρξουν, ό αν, αντύθετα, ςυγκροϑονται καθώσ το ϋνα 

επιβϊλλεται ςτο ϊλλο. 

την περύπτωςη τησ Αθόνασ, τα ςτοιχεύα που αναφϋρθηκαν ςυγκεντρώνονται 

ταυτϐχρονα  πϊνω και εκατϋρωθεν του ϊξονα που δεύχνει το ϊνοιγμϊ τησ  προσ τη θϊλαςςα. Η 

Λεωφϐροσ υγγροϑ εύναι το ύχνοσ πϊνω ςτο οπούο η Αθόνα επεκτεύνει τισ μητροπολιτικϋσ τησ 

χρόςεισ ςτα πρϐτυπα μύασ διεθνοϑσ, εξωςτρεφοϑσ, βιώςιμησ πρωτεϑουςασ. Με τον τρϐπο αυτϐ 

η λεωφϐροσ λειτουργεύ ωσ πεδύο αςτικοϑ εκςυγχρονιςμοϑ, ϐπωσ και ςτο παρελθϐν τησ (ςτην 

καταςκευό τησ ωσ υποδομό-λεωφϐροσ,  ςτη ςτελϋχωςό με κτόρια του τρύτου τομϋα κ.λπ.). 
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, η υγγροϑ, ςε επύςημεσ προτϊςεισ, αναδεικνϑεται απϐ 

αυτοκινητϐδρομοσ ςε  αςτικό λεωφϐρο επιχειρηματικϐτητασ και πολιτιςμοϑ1. Κατϊ μόκοσ τησ 

τοποθετοϑνται χώροι πολιτιςμοϑ διαφορετικόσ κλύμακασ και ϋνταςησ ςε ςχϋςη με το  κοντινϐ 

παρελθϐν τησ Αθόνασ. Βαςικού κϐμβοι ςε αυτϐν τον ϊξονα αποτελοϑν το Εθνικϐ Μουςεύο 

ϑγχρονησ Σϋχνησ – ςτην εύςοδο τησ Αθόνασ, ςτο πρώην εργοςτϊςιο του Υιξ-, η τϋγη 

Γραμμϊτων και Σεχνών του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη και ςτην απϐληξη τησ ςτο παραλιακϐ μϋτωπο- 

ςτην ανϊπλαςη του Δϋλτα Υαλόρου- το Κϋντρο Πολιτιςμοϑ . Νιϊρχοσ που θα φιλοξενόςει την 

Εθνικό Βιβλιοθόκη και την Εθνικό Λυρικό κηνό. 

Η αλλαγό του προςώπου τησ υγγροϑ εύχε προοικονομηθεύ όδη τα προηγοϑμενα χρϐνια 

με το «διπλϐ μϋγαρο τησ Εθνικόσ Αςφαλιςτικόσ» (2006, των Μϊριο Μπϐτα, Ρϋνασ ακελλαρύδου 

και Μϐρφωσ Παπανικολϊου), το νϋο κτόριο τησ Αγροτικόσ Αςφαλιςτικόσ (2010, του Νικϐλαου 

Βαλςαμϊκη) αλλϊ και το ςυγκρϐτημα κινηματογραφικών αιθουςών ςτα πρϐτυπα multiplex 

(Odeon Starcity). Η τϊςη αυτό για αλλαγό ςημειώνεται και ςτο νϋο προφύλ του Ιδρϑματοσ 

Ευγενύδου, καθώσ το ψηφιακϐ Πλανητϊριϐ του αποτελεύ πλϋον ςημεύο ςυνϊντηςησ και εξϐδου, 

παρϊλληλα με την επιςτημονικό και τεχνικό δρϊςη του υπϐλοιπου Ιδρϑματοσ. 

Σο θϋμα ϐμωσ αποκτϊ το ιδιαύτερο ενδιαφϋρον του παρατηρώντασ τισ περιοχϋσ που 

διαπερνϊ η Λεωφϐροσ, καθώσ αποτελεύ το διοικητικϐ, αλλϊ και το νοητϐ, ϐριο μεταξϑ των 

Δόμων Νϋασ μϑρνησ και Καλλιθϋασ. Και οι δϑο αυτϋσ περιοχϋσ υπόρξαν τϐποι τησ πρώτησ 

εγκατϊςταςησ προςφϑγων τησ μϑρνησ. Βϋβαια, ςτη ςυνϋχεια αποτϋλεςαν τϐπουσ προςφυγόσ 

και εγκατϊςταςησ και ϊλλων εθνοτικών και κοινωνικών ομϊδων.  

Οι πληθυςμού αυτού, μετϋφεραν μαζύ τουσ τη βϊςη ενϐσ υλικοϑ πολιτιςμοϑ, με πολϑ 

ςημαντικϐ για αυτοϑσ ςυμβολικϐ χαρακτόρα- ϋνα γνώριμο κομμϊτι τησ πατρύδασ τουσ 

(Ρϊποπορτ 1976, 79). Εκτϐσ ϐμωσ απϐ τον απτϐ κϐςμο, όταν φορεύσ μύασ κουλτοϑρασ που 

εγκαταςτϊθηκε μαζύ τουσ ςτα νϋα τουσ ςπύτια και τισ νϋεσ γειτονιϋσ. Εύχαν, με λύγα λϐγια, μύα 

πολϑ ςυγκεκριμϋνη ταυτϐτητα η οπούα, παρϐλο που δεν εύχε εθνικϐ  πρϐςημο κϊποιου ϋθνουσ- 

(αποκλειςμϋνοι καθώσ όταν ςτη χώρα υποδοχόσ και απϐ τη χώρα καταγωγόσ), καθϐριςε τουσ  

τρϐπουσ κατούκηςησ ζωόσ και ςυνϑπαρξησ. Η πολιτιςμικό αυτό βϊςη, καθϐριςε τϐςο το χώρο 

που ϋγινε η εγκατϊςταςη, ϐςο και τισ ςχϋςεισ –κοινωνικϋσ, οικονομικϋσ, δραςτηριοτότων- που 

αναπτϑχθηκαν εκεύ. ταδιακϊ τα ςτοιχεύα αυτϊ μπορεύ να ϋχουν εξαφανιςθεύ, να ϋχουν 

μεταλλαχθεύ ό ακϐμα να ϋχουν γύνει αδιϐρατα. Εύναι εντοϑτοισ χαρακτηριςτικϊ που ςυνϋβαλαν 

ςτην καθημερινϐτητα τησ ζωόσ ςτουσ ςυνοικιςμοϑσ –ακϐμα και τησ ςυνϑπαρξησ των 

                                                             
1   Αθόνα, 2011, υγγροϑ_ Αςτικό Λεωφϐροσ Πολιτιςμοϑ και Επιχειρηματικόσ Δραςτηριϐτητασ 
Οργανιςμϐσ Ρυθμιςτικοϑ χεδύου Αθόνασ, παρουςύαςη ςυνϊντηςησ εργαςύασ (workshop) απϐ κοινοϑ 
με τισ Αρχιτεκτονικϋσ χολϋσ Paris – La Villete, Εθνικοϑ Μετςϐβιου Πολυτεχνεύου και τραςβοϑργου. 
Η υγγροϑ θα γύνει ξανϊ αςτικό λεωφϐροσ, Καθημερινό (Δημοςιεϑτηκε 1.6. 2013) 
Παρουςύαςη: ‘υγγροϑ: Απϐ τον αυτοκινητϐδρομο ςτην αςτικό λεωφϐρο’, ομϊδα ϋρευνασ 
Παναγιώτη Σουρνικιώτη. 
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κοινωνικών ομϊδων που εγκαταςτϊθηκαν ςτη ςυνϋχεια- και καθϐριςαν τουσ τρϐπουσ 

ανϊπτυξόσ τησ. 

 

την παροϑςα εργαςύα με αφετηρύα τισ παραπϊνω παρατηρόςεισ και ςκϋψεισ, πολλϋσ 

απϐ τισ οπούεσ εκκινοϑν απϐ προςωπικϊ βιώματα ςτισ εν λϐγω περιοχϋσ, επιχειρεύται  η μελϋτη 

των πολιτιςμικών ςυνεχειών αλλϊ και των μεταλλαγών που ϋχουν καταγραφεύ ςτη ιςτορύα τησ 

πϐλησ, παρϊλληλα με τουσ χωρικοϑσ μεταςχηματιςμοϑσ που προκϑπτουν ό εύναι αποτϋλεςμα 

ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ. Η εργαςύα επικεντρώνεται ανϊμεςα ςτη μεγϊλη και τη μικρό κλύμακα, 

ανϊμεςα ςτη μαζικό κουλτοϑρα και τον πολιτιςμϐ των Ιδρυμϊτων, απϐ τη μια, και  τισ ςτιγμϋσ 

που παρϊγει η καθημερινϐτητα, απϐ την ϊλλη. Ϊτςι,  ερευνώνται τα δύκτυα κοινωνικόσ 

οργϊνωςησ: οι ςϑλλογοι, οι οργανιςμού, οι ενώςεισ, τα ιδρϑματα των δϑο περιοχών.  Με τον 

τρϐπο αυτϐ προςεγγύζονται κοινωνικϋσ ομϊδεσ μϋςα απϐ δραςτηριϐτητεσ που αφόνουν ύχνη 

ςτο χώρο και το χρϐνο, ωσ απτϋσ ενδεύξεισ των παραπϊνω ςυςχετιςμών.  

Οι ςϑλλογοι εντοπύζονται ςτο ενδιϊμεςο: δεν αποτελοϑν οϑτε απλϋσ πρωτοβουλύεσ τησ 

καθημερινϐτητασ  οϑτε και μεγϊλησ κλύμακασ, εξωτερικϋσ οργανώςεισ. Επιπλϋον, εύναι το 

ςημεύο ςυνϊντηςησ του ιδιωτικοϑ -δηλαδό των διϊφορων τρϐπων ϋκφραςησ μύασ ταυτϐτητασ 

ςτουσ χώρουσ τησ οικογϋνειασ και του ςπιτιοϑ- με το θεςμικϐ και το δημϐςιο. Απϐ αυτόν 

ακριβώσ τη θϋςη φωτύζουν, κατϊ κϊποιον τρϐπο, και τισ δϑο πλευρϋσ. Παρϊλληλα, 

ξεκλειδώνουν τη ςχϋςη πολιτιςμοϑ και κοινωνύασ. το ςϑλλογο κϊθε ϊτομο καταθϋτει ϋνα 

μικρϐ κομμϊτι τησ πολιτιςμικόσ του ταυτϐτητασ. Επύςησ, ο κϊθε ςϑλλογοσ εύναι πυλώνασ και 

φορϋασ του πολιτιςμοϑ τησ ομϊδασ που τον εκπροςωπεύ. Μϋςα απϐ τη δρϊςη του εντοπύζονται 

παρϊλληλα ςτοιχεύα κοινωνικόσ οργϊνωςησ και αςτικόσ δομόσ –και με τισ δϑο ϋννοιεσ που 

αποδύδονται ςτον ϐρο. 

ϑμφωνα με τουσ παραπϊνω προβληματιςμοϑσ, ϋνα  ερώτημα που προκϑπτει εύναι το 

κατϊ πϐςο οι μεταλλαγϋσ που πραγματοποιοϑνται δημιουργοϑν ϋνα κοινϐ-δϋκτη πολιτιςμοϑ 

και ϐχι δημιουργϐ-παραγωγϐ του. τουσ ςυλλϐγουσ που μελετώνται η ςυμβολό του κϊθε 

μϋλουσ φαύνεται να ϋχει εξαιρετικό ςημαςύα για τον τρϐπο που μια κουλτοϑρα αναπαρϊγεται 

και ανανεώνεται, ςε αντύθεςη με την ϋννοια του παθητικοϑ κοινοϑ. Εύναι αυτού δϑο κϐντρα 

ρϐλοι ό ςυνυπϊρχουν μϋςω ςυνδιαλλαςςϐμενων αρχών και πρακτικών; 

Η μελϋτη περύπτωςησ προςφϋρεται για τουσ ςκοποϑσ αυτοϑσ καθώσ δύνει τη 

δυνατϐτητα να καταγραφεύ η ακολουθύα των δρϊςεων των οργανώςεων απϐ την οικοδϐμηςη 

των περιοχών και την πρώτη κατούκηςό τουσ. το διϊςτημα που μεςολαβεύ μϋχρι ςόμερα, 

εντοπύζονται οι παρϊλληλεσ μετατοπύςεισ και μεταλλαγϋσ των διαφορετικών εκφϊνςεων 

κουλτοϑρασ και πολιτιςμοϑ ςε ϋνα πολϑ ςυγκεκριμϋνο τϐπο- χώρο τησ πϐλησ. Με τον τρϐπο 

αυτϐ αναδεικνϑονται οι τομϋσ και ςυνϋχειεσ που δημιουργεύ ο χρϐνοσ και οι πολιτιςμικϋσ 

επαφϋσ –λϐγω, για παρϊδειγμα, τησ παγκοςμιοπούηςησ ό των μεγϊλων μετακινόςεων-  αλλϊ και 
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πώσ καταγρϊφονται αυτϋσ ςτο χώρο και ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ ˙ εκδιπλώνεται η ςχϋςη του 

κοινωνικοϑ και του αςτικοϑ ιςτοϑ υπϐ το πρύςμα του πολιτιςμοϑ (την απϐχρωςη τησ ιδιαύτερησ 

ομϊδασ που εμπλϋκεται). Η μεταβολό των τρϐπων οργϊνωςησ, των ιδιαύτερων ςτϐχων, των 

ομϊδων και των ατϐμων ςτα οπούα απευθϑνονται, των δραςτηριοτότων που επιλϋγουν οι 

ςϑλλογοι ανϊ εποχό και ςυνθόκη μπορεύ να οδηγόςουν ςε οριςμϋνα ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με 

τουσ παραπϊνω ςυςχετιςμοϑσ. 

Σο θϋμα αυτϐ καταπιϊνεται με επιμϋρουσ ζητόματα, τα οπούα ϋχουν αναδειχθεύ απϐ τη 

βιβλιογραφύα. Εμπλϋκεται με πεδύα που αφοροϑν τισ κοινϐτητεσ, τισ ταυτϐτητεσ  -ατομικϋσ και 

ςυλλογικϋσ-, το ρϐλο του πολιτιςμοϑ, το πολιτιςμικϐ και ςυμβολικϐ κεφϊλαιο. Όλεσ αυτϋσ οι 

ϋννοιεσ λειτουργοϑν ωσ εργαλεύα για την ερμηνεύα των ςχϋςεων που παρατηροϑνται, 

επεκτεύνοντασ το νϐημϊ τουσ μϋςα απϐ το ιδιαύτερο παρϊδειγμα των προςφϑγων τησ μϑρνησ. 

το παρϊδειγμα αυτϐ οι αςτού πρϐςφυγεσ, πρεςβευτϋσ ενϐσ πολιτιςμοϑ που ϋχει θεωρηθεύ  

“ανώτεροσ” απϐ τον πολιτιςμϐ υποδοχόσ, οργϊνωςαν ςυνειδητϊ και μϋςω αυτών των 

ςυλλϐγων τη ζωό τουσ - την κατοικύα, την εκπαύδευςη, τον ελεϑθερο χρϐνο -, ςτο νϋο τϐπο 

εγκατϊςταςόσ τουσ. 

 

 Με την αϑξηςη των μεταναςτευτικών ροών και των προςφϑγων και την ϐλο και 

μεγαλϑτερη παρουςύα τουσ ςτο ιςτορικϐ προςκόνιο, τα παραπϊνω θϋματα αποκτοϑν ιδιαύτερη 

ςημαςύα ςτην ερμηνεύα των κοινωνικών φαινομϋνων ςτον αςτικϐ ιςτϐ. Οι μετανϊςτεσ, κατϊ τη 

μετακύνηςη τουσ, ειςϊγουν ςτη χώρα υποδοχόσ «αποςπαςματικϊ υπολεύμματα απϐ την 

κουλτοϑρα καταγωγόσ» (Cuche 2001, 115). Σο ζότημα που προκϑπτει εύναι, κατϊ πϐςο τϋτοια 

ςτοιχεύα καταλόγουν θραϑςματα που εξαφανύζονται, που απομονώνονται ό ακϐμα μποροϑν να 

ςυνυπϊρξουν μαζύ με τισ αποςπαςματικϋσ ςυνειςφορϋσ τησ κυρύαρχησ κουλτοϑρασ απϐ την 

οπούα περιβϊλλονται. Η οπτικό αυτό, δεν απομονώνει το φαινϐμενο τησ μετανϊςτευςησ ςτην 

πρϊξη τησ μετακύνηςησ, αλλϊ το προςεγγύζει μϋςα απϐ τουσ τρϐπουσ που διαπλϋκονται με τον 

τϐπο ςτη ςυνθόκη τησ εξαναγκαςμϋνησ ςυνϑπαρξησ. Σο ςυγκεκριμϋνο παρϊδειγμα αποτελεύ 

ςημεύο εκκύνηςησ για περαιτϋρω ςκϋψη και αναδεικνϑει  εκ νϋου ερωτόματα ςχετικϊ με την 

κοινωνικο-πολιτιςτικό παραγωγό του χώρου.  
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Πρώτη προςέγγιςη βαςικών εννοιών 

Πολιτιςμϐσ| Κουλτοϑρα 

Η κουλτοϑρα δεν αποτελεύ ϋνα κλειςτϐ ςϑνολο αξιών, δεδομϋνο και ςταθερϐ. Αντύθετα, 

ϋχει μεταβλητϋσ διαςτϊςεισ ςτο χώρο και ςτο χρϐνο ˙ εύναι μια ιςτορικό παραγωγό, μια 

καταςκευό, δηλαδό, που εγγρϊφεται ςτην ιςτορύα, και ςυγκεκριμϋνα ςτην ιςτορύα των ςχϋςεων 

μεταξϑ κοινωνικών ομϊδων (Cuche 2001, 119). Με αυτόν την οπτικό, ςτην παροϑςα εργαςύα 

μελετώνται οι ςυςχετιςμού μεταξϑ κοινωνικών ομϊδων, ωσ ενδεύξεισ αλλϊ και ωσ παρϊγοντεσ 

για τη ςυνδιαμϐρφωςη του κοινωνικοϑ και του αςτικοϑ ιςτοϑ. 

Αρχικϊ, εύναι απαραύτητο να αποςαφηνιςτεύ η ϋννοια του πολιτιςμοϑ και ο τρϐποσ 

χρόςησ τησ ςτην παροϑςα μελϋτη. Η ϋννοια αυτό ϋχει αποκτόςει πολλαπλϋσ ερμηνεύεσ και 

χρόςεισ ανϊ εποχό, ενώ ςυχνϊ εναλλϊςςεται με ό υποκαθύςταται απϐ την ϋννοια τησ  

‘κουλτοϑρασ’. Και οι δϑο λϋξεισ ςυναντώνται ςυχνϊ ςτο καθημερινϐ λεξιλϐγιο, ενώ ϋχουν 

απαςχολόςει και τισ κοινωνικϋσ και ανθρωπιςτικϋσ επιςτόμεσ (ανθρωπολογύα, κοινωνιολογύα, 

πολιτικό οικονομύα). Επιπλϋον, κατϋχουν κεντρικό θϋςη ςτο λϐγο και τα ςχϋδια που 

διαμορφώνουν τον αςτικϐ χώρο, κυρύωσ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ. Παρατηροϑνται, δηλαδό, 

διαφορετικϊ επύπεδα και κλύμακεσ χρόςησ των εννοιών αυτών, ϐπωσ και των δρϊςεων και των 

δραςτηριοτότων που προϋρχονται απϐ αυτϋσ. 

 

Για το διαχωριςμϐ τησ «κουλτοϑρασ» απϐ τον «πολιτιςμϐ» θα πρϋπει να ανατρϋξουμε 

ςτισ πρώτεσ χρόςεισ τησ λϋξησ «κουλτοϑρα» (καλλιϋργεια μιασ ικανϐτητασ που μπορεύ να 

αναπτυχθεύ) με μεταφορικϐ νϐημϊ, ςτα μϋςα του 16ου αιώνα. Ϊπειτα, μϋχρι τον 18ο αιώνα, το 

νϐημϊ τησ μεταφϋρεται και ςε ϊλλα ςημαςιολογικϊ επύπεδα: απϐ την «καλλιϋργεια» ωσ 

κατϊςταςη  ςτην «καλλιϋργεια» ωσ δραςτηριϐτητα και, ςτη ςυνϋχεια, αντύςτροφα πϊλι, απϐ την 

«καλλιϋργεια» ωσ πρϊξη (του εκπαιδεϑειν) ςτην «καλλιϋργεια» ωσ την κατϊςταςη του 

καλλιεργημϋνου πνεϑματοσ μϋςω τησ εκπαύδευςησ (Cuche 2001).  

 Σην εποχό του Διαφωτιςμοϑ οι ςτοχαςτϋσ ςυλλαμβϊνουν την κουλτοϑρα ωσ ϋνα 

διακριτικϐ, χαρακτηριςτικϐ γνώριςμα του ανθρώπινου εύδουσ ˙ χρηςιμοποιεύται πϊντοτε ςτον 

ενικϐ, πρϊγμα που αντανακλϊ τον οικουμενιςμϐ και τον ανθρωπιςμϐ των φιλοςϐφων τησ 

εποχόσ. τη Γαλλύα του 18ου η λϋξη «κουλτοϑρα» ϋχει αντύςτοιχη χρόςη με τη λϋξη «πολιτιςμϐσ», 

αλλϊ τεύνει να ςυνδϋει το ϐνομϊ τησ περιςςϐτερο με ατομικϋσ προϐδουσ. Απϐ την ϊλλη, ο 

πολιτιςμϐσ διατηρεύ το νϐημϊ του ωσ μύα διαδικαςύα βελτύωςησ των θεςμών, τησ νομοθεςύασ, 

τησ εκπαύδευςησ, κϊτι που θα πρϋπει να διαδοθεύ ςε ϐλουσ τουσ λαοϑσ που αποτελοϑν την 

ανθρωπϐτητα (Cuche 2001).  

 Η διαφοροπούηςη ϐμωσ των δϑο εννοιών μετϊ τον 19ο αιώνα (μϋχρι και τισ αρχϋσ του 

20ου αιώνα) αποκτϊ μύα πολιτικϐ-γεωγραφικό εξϊρτηςη, καθώσ Γαλλύα και Γερμανύα, λϐγω των 
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διαφορετικών ςχϋςεων μεταξϑ τησ τϊξησ των αςτών και τησ αριςτοκρατύασ, αναδεικνϑουν 

πολϑ διαφορετικϋσ πτυχϋσ ςτην αντύθεςη «κουλτοϑρασ»- «πολιτιςμοϑ». Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτη 

Γερμανύα, ϋχει καλλιεργηθεύ κοινωνικό απϐςταςη μεταξϑ αςτών και αριςτοκρατών, γεγονϐσ 

που δε ςυναντϊται ςτη Γαλλύα. Η ςυνθόκη αυτό οδηγεύ ϋνα μεγϊλο μϋροσ διανοοϑμενων να 

αντιπαραθϋςουν τισ «λεγϐμενεσ «πνευματικϋσ» αξύεσ –θεμελιωμϋνεσ ςτην επιςτόμη, την τϋχνη, 

τη φιλοςοφύα και τη θρηςκεύα- ςτισ «ιπποτικϋσ» αξύεσ» (Cuche 2001, 23), ωσ τισ μϐνεσ αυθεντικϋσ. 

Η αριςτοκρατύα θεωροϑταν αντύςτοιχα φορϋασ επιφανειακών και υποκριτικών αξιών 

βαςιςμϋνων ςτη φαινομενικϐτητα των πρϊξεων. Ϊτςι, δύνεται χώροσ ςε  μύα μεςαύα τϊξη που 

«αμφιβϊλλει» για τον εαυτϐ τησ να βρει μύα ϊλλη μορφό κοινωνικόσ νομιμϐτητασ˙ η γερμανικό 

ιδϋα τησ κουλτοϑρασ και ο πολιτιςμϐσ εύναι η κατ’ αναλογύα αντύςτιξη βϊθουσ και επιφϊνειασ. Η 

διϊκριςη αυτό καταλόγει ςτον οριςμϐ τησ κουλτοϑρασ ωσ την ϋκφραςη ποιοτότων μιασ 

ςυγκεκριμϋνησ κοινωνικόσ ομϊδασ2, ςε αντιδιαςτολό προσ τον πολιτιςμϐ που φανταςιώνεται 

μύα τεχνολογικό και οικονομικό πρϐοδο ςε γραμμικό πορεύα. 

 

Οι προςπϊθειεσ να οριςτεύ η κουλτοϑρα, οι διαδικαςύεσ και οι δραςτηριϐτητϋσ τησ, 

προκϊλεςαν ρόξεισ ςτουσ επιςτημονικοϑσ κϑκλουσ, δημιουργώντασ ϋτςι τισ βϊςεισ διϊφορων 

κουλτουραλιςμών, που με τη ςειρϊ τουσ διεϑρυναν την ϋννοια. ταδιακϊ η κουλτοϑρα ϋπαψε να 

αφορϊ μύα ςειρϊ απϐ ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ, απομονωμϋνα ςτο χώρο και το χρϐνο. 

Ϋδη απϐ νωρύσ ο Tylor3 ϐριςε την κουλτοϑρα ωσ την ϋκφραςη τησ ολϐτητασ τησ κοινωνικόσ 

ζωόσ του ανθρώπου. 

την παροϑςα εργαςύα, η ϋννοια («κουλτοϑρα») προςεγγύζεται ςϑμφωνα με τον Cuche, 

ωσ ϋνα οργανωμϋνο ςϑνολο αλληλεξαρτώμενων ςτοιχεύων του οπούου η οργϊνωςη ενδιαφϋρει 

τϐςο -αν ϐχι περιςςϐτερο- ϐςο και το περιεχϐμενϐ του. Επιπλϋον, ο ϐροσ «πολιτιςμϐσ» 

ςυμπεριλαμβϊνει το «ςϑνολο κοινωνικών φαινομϋνων τα οπούα δεν προςδϋνονται ςε ϋνα 

επιμϋρουσ κοινωνικϐ οργανιςμϐ ˙ αυτϊ τα φαινϐμενα εκτεύνονται ςε περιοχϋσ που υπερβαύνουν 

το εθνικϐ ϋδαφοσ, ό αναπτϑςςονται ςε χρονικϋσ περιϐδουσ που υπερβαύνουν την ιςτορύα μύασ 

και μϐνον κοινωνύασ» (Cuche 2001, 49) 4. 

 

                                                             
2  Η γαλλικό ϋννοια τησ κουλτοϑρα παραμϋνει ςυνδεδεμϋνη με την ιδϋα τησ ενϐτητασ του 
ανθρώπινου εύδουσ ςτα πλαύςια τησ οικουμενιςτικόσ ςκϋψησ. 
3 Sir Edward Burnett Tylor, (2 Οκτωβρύου 1832 – 2 Ιανουαρύου 1917) Ωγγλοσ ανθρωπολϐγοσ 
4 Ο οριςμϐσ αυτϐσ μπορεύ να υποςτηρύξει τη ςυγκεκριμϋνη ϋρευνα, καθώσ ςτη μελϋτη περύπτωςησ οι 
περιοχϋσ κατοικόθηκαν απϐ διαφορετικϋσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ –φορεύσ διαφορετικών “πολιτιςμών”- 
αποτϋλεςμα πολλαπλών “μεταναςτεϑςεων”. Μελετώνται οι αλληλεπιδρϊςεισ των “πολιτιςμών” και 
των κοινωνικών ομϊδων ςτην παραγωγό του κοινωνικοϑ και του αςτικοϑ ιςτοϑ. Σο ζότημα αυτϐ θα 
αναπτυχθεύ καλϑτερα ςε επϐμενα κεφϊλαια.  
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Πολιτιςμϐσ καθημερινϐτητασ| Πολιτιςμϐσ Ιδρυμϊτων 

Όπωσ ϋχει όδη αναφερθεύ ειςαγωγικϊ, ο πολιτιςμϐσ εμφανύζεται με πολλαπλϋσ μορφϋσ 

ςε διαφορετικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Κατϊ τη Ruth Benedict, κϊθε κουλτοϑρα προςφϋρει ςτα 

ϊτομα ϋνα αςυνεύδητο “ςχόμα” για ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ τησ ζωόσ, ενώ, παρϊλληλα, το 

ϊτομο εύναι ελεϑθερο να “επανερμηνεϑει” την κουλτοϑρα του με ϋναν ιδιαύτερο τρϐπο (Cuche 

2001). Η περιγραφό αυτό προςομοιϊζει ςτισ προςεγγύςεισ του De Certeau ςχετικϊ με τισ 

καθημερινϋσ πρακτικϋσ του χώρου και τουσ τρϐπουσ «να υπϊρχουμε ςε ϋνα τϐπο, ςτισ 

πολϑπλοκεσ μεθϐδουσ τησ μαγειρικόσ τϋχνησ και ςτουσ χιλιϊδεσ δρϐμουσ για να 

εγκαθιδρϑςουμε μύα αξιοπιςτύα μϋςα ςτισ καταςτϊςεισ που μασ επιβϊλλονται» (Ντε ερτώ 2010, 

73). Αντύςτοιχεσ ερμηνεύεσ ςτόνουν ϋνα πλαύςιο γϑρω απϐ τη φρϊςη «πολιτιςμϐσ τησ 

καθημερινϐτητασ», που ςυμπεριλαμβϊνει ϐλεσ αυτϋσ τισ καθημερινϋσ διαδικαςύεσ, 

δραςτηριϐτητεσ, πρϊξεισ με καθοριςμϋνο –ςε χώρο και χρϐνο- ςτύγμα πολιτιςμοϑ.  

Η εςτύαςη ςτο καθημερινϐ και το ςυνηθιςμϋνο αποτελεύ μια “ειςαγωγό” ςτη μελϋτη 

διαδικαςιών που εκτυλύςςονται ςε διαφορετικϋσ και διαπλεκϐμενεσ γεωγραφικϋσ κλύμακεσ, απϐ 

το ανθρώπινο ςώμα ωσ το παγκϐςμιο ςϑςτημα. Οι καθημερινϋσ δραςτηριϐτητεσ δεν αποτελοϑν 

μϐνο θϋμα τοπικϐ. Εύναι η προϋκταςη των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ςχϋςεων 

ςτο χώρο και καθορύζουν την ϊρθρωςη των κλιμϊκων του ςώματοσ, του ςπιτιοϑ, τησ πϐλησ, τησ 

περιφϋρειασ, των εθνών, τησ παγκϐςμιασ κλύμακασ (Dyck 2005). 

Ακολουθώντασ αυτό τη ςκϋψη, αποκαλϑπτονται οι διαφορετικϋσ κλύμακεσ ςτισ οπούεσ 

εκδιπλώνεται ο πολιτιςμϐσ καθώσ και η αλληλεπύδραςη των πολλαπλών εκφϊνςεών του. 

Αντύςτοιχα, διαφοροποιοϑνται και  οι κλύμακεσ του ςχεδιαςμοϑ, τησ παρϋμβαςησ ςτον αςτικϐ 

ιςτϐ –τοπικϊ, κεντρικϊ, ςτρατηγικϊ. Ϊντονα διαφορετικϋσ κλύμακεσ μπορεύ να ςυμπυκνώνονται 

χωρικϊ προκαλώντασ ερωτόματα ςχετικϊ με την αλληλεπύδραςη των δραςτηριοτότων ό των 

παρεμβϊςεων μεταξϑ τουσ, τισ επιπτώςεισ και τον αντύκτυπο ςτον υπϐλοιπο αςτικϐ ιςτϐ, ϐπωσ 

φυςικϊ και ςτον κοινωνικϐ.  

Απϐ την ϊλλη, παρατηρεύται, παρϊλληλα με τισ δραςτηριϐτητεσ τησ καθημερινϐτητασ, η 

οικοδϐμηςη του «πολιτιςμοϑ των ιδρυμϊτων». Σο φαινϐμενο αυτϐ δεν εύναι καινοϑργιο, καθώσ 

τα ιδρϑματα αποτελοϑν μονϊδεσ παραγωγόσ και αναπαραγωγόσ του πολιτιςμοϑ απϐ την 

εμφϊνιςό τουσ ςτον αςτικϐ ιςτϐ. Μϋςα απϐ την περύπτωςη των ιδρυμϊτων διαπιςτώνεται η 

πολυπλοκϐτητα του πολιτιςμοϑ ωσ αντικεύμενο. Σα ιδρϑματα μπορεύ να φιλοξενοϑν πολιτιςμϐ, 

ϐπωσ αποδύδεται ςε δραςτηριϐτητεσ τϋχνησ, ενώ ακϐμα μπορεύ να «παρϊγουν πολιτιςμϐ», 

υπηρετώντασ μύα ανϊγκη κοινωνικόσ προϐδου.  

Η βϊςη των ιδρυμϊτων εντοπύζεται ςυνόθωσ ςτην πρωτοβουλύα και ςτην ενϋργεια ενϐσ 

ατϐμου, που με τη βοόθεια τησ μϐρφωςησ και τησ επιφϊνειασ(κοινωνικόσ, οικονομικόσ) 

ςυμβϊλλει και ευεργετεύ υπϋρ ενϐσ ςυνϐλου. Με τον τρϐπο αυτϐ, οι ιδρυτϋσ εμφανύζονται μϋςα 

απϐ τισ ατομικϋσ τουσ διαδρομϋσ και τουσ κοινωνικο-οικονομικοϑσ ςυςχετιςμοϑσ. «Η δημιουργύα 

μη-κερδοςκοπικών ιδρυμϊτων ςυνιςτϊ ενϐσ εύδουσ ςυμβολικό “επϋνδυςη”, τησ οπούασ τα 
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οφϋλη απορρϋουν απϐ τη δημϐςια αναγνώριςη τησ οικονομικόσ ανιδιοτϋλειασ του ιδρυτό» 

(ουλιώτησ 2008). 

Με αυτϐ τον τρϐπο, προκϑπτουν διαφορετικϋσ μορφϋσ ιδρυμϊτων ανϊλογα με τον 

τρϐπο ςϑςταςησ και λειτουργύασ τουσ. Για παρϊδειγμα, υπϊρχουν ιδρϑματα- κληροδοτόματα 

που θϋτουν ςυγκεκριμϋνουσ ςτϐχουσ και προγραμματύζουν τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ βϊςει 

διαθόκησ. Ακϐμη, υπϊρχουν οι μη κερδοςκοπικού οργανιςμού, απϐγονοι και παρακλϊδια 

μεγϊλων εταιρειών και επιχειρόςεων, που ςτϐχο ϋχουν την κοινωφελό δρϊςη (δωρεϋσ και 

χορηγύεσ). Οι τελευταύοι, μϋςα απϐ τισ ςυγκεκριμϋνεσ μορφϋσ δραςτηριοπούηςησ κϊνουν 

καταφανό την εμπλοκό του επιχειρηματικοϑ κϐςμου με τον πολιτιςμϐ. Εντοπύζεται, ωσ εκ 

τοϑτου, μύα πολυπλοκϐτητα ςτισ μορφϋσ ϑπαρξησ των ιδρυμϊτων πολιτιςμοϑ και τησ ερμηνεύασ 

που αποδύδουν ςτην ύδια την ϋννοια. Ο πολιτιςμϐσ γύνεται ςτϐχοσ, αντικεύμενο, τϋχνη, 

φιλανθρωπύα, κοινϐ κτόμα και παρϊγωγο, ανιδιοτελόσ προςφορϊ. Σο ύδιο πολϑπλοκα εύναι και 

τα ερωτόματα που προκϑπτουν  ςχετικϊ με τουσ ςυςχετιςμοϑσ μεταξϑ των διαφορετικών 

μορφών και των κλιμϊκων πολιτιςμοϑ. 

 

Κοινϐτητα| Σαυτϐτητα 

Η επύδραςη τησ κοινωνύασ ςτο ϊτομο ϋχει προςεγγιςτεύ με διαφορετικοϑσ τρϐπουσ. 

Ανοιχτϊ παραμϋνουν τα ερωτόματα ςχετικϊ με τισ αλληλεπιδρϊςεισ τησ κοινωνύασ και των 

κουλτοϑρων, ϐπωσ αναφϋρθηκαν νωρύτερα. Ψςτϐςο, κανϋνα ϊτομο δεν μπορεύ να 

(ανα)ςυνθϋςει μϋςα του το ςϑνολο τησ κουλτοϑρασ ςτην οπούα ανόκει, και παρϊλληλα κανϋνα 

ϊτομο δε διαθϋτει μια ολοκληρωμϋνη γνώςη τησ κουλτοϑρασ του (Cuche 2001, 70). Σο ζότημα 

αυτϐ αναδεικνϑει την ανϊγκη να μελετηθοϑν ερωτόματα ςτο εςωτερικϐ των διϊφορων 

κοινωνικών ομϊδων, και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτισ οργανωμϋνεσ δομϋσ τουσ, ςτισ δρϊςεισ και 

δραςτηριϐτητεσ τουσ. 

Κοινωνικϊ ςϑνολα με αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ ςυναντώνται ςτη βιβλιογραφύα, αλλϊ και 

ςτην καθημερινό γλώςςα, με το κοινϐ ϐνομα «κοινϐτητεσ». Αυτό η λϋξη ςυχνϊ ςυμπεριλαμβϊνει 

ςτο νϐημα τησ μύα ςυνθόκη “κλειςτϐτητασ”. Σα ύδια τα μϋλη τησ κοινϐτητασ καταςκευϊζουν ϋνα 

ςχόμα περιγεγραμμϋνων ςυμπεριφορών ςε μύα αντύφαςη κλειςτϐτητασ και διϊκριςησ.  

τισ διαςτϊςεισ τησ «κοινϐτητασ»  προςδϋνεται η ϋννοια τησ «ταυτϐτητασ» (ςϑνολο 

αξιών, κανϐνων, εννοιών, πρακτικών), ωσ  αποτϋλεςμα και ςϑνθεςη των επιμϋρουσ 

χαρακτηριςτικών -ςυμπεριφορών και δομών, αλλϊ και ωσ  επιθυμητϐσ ςκοπϐσ. την εποχό μασ, 

το ςτοιχεύο αυτϐ αναγνωρύζεται ωσ κρύςιμο  τϐςο για τα κοινωνικϊ ςϑνολα ϐςο και για τα ϊτομα 

που επιζητοϑν να ενταχθοϑν ςε αυτϊ. Η παραγωγό νοόματοσ και ταυτϐτητασ μπορεύ ςταδιακϊ 

να αποκτϊ εντατικϐ και εμμονικϐ χαρακτόρα: «η γειτονιϊ μου, η κοινϐτητϊ μου, η πϐλη μου, το 

ςχολεύο μου, το δϋντρο μου, ο ποταμϐσ μου, η παραλύα μου, το εκκληςϊκι μου, η ειρόνη μου, το 

περιβϊλλον μου» (Castells 1997). Σο «ανόκειν» ςε μια ομϊδα ϋχει ςυνδεθεύ και με τισ   περιγραφϋσ 



13 
 

του «κοινωνικοϑ κεφαλαύου»5.  Για παρϊδειγμα, αυτϐ ακριβώσ το ςυνδυαςμϋνο αποτϋλεςμα  

τησ εμπιςτοςϑνησ, των δικτϑων, των κανϐνων και τησ αμοιβαιϐτητασ δημιουργεύ μια ιςχυρό 

κοινϐτητα που προςτατεϑει το κοινωνικϐ κεφϊλαιϐ τησ απϐ οποιαδόποτε εκμετϊλλευςη (Cox 

ςτο Καραμϊνου 2006). 

 Ϊτςι, η ϋννοια τησ κοινϐτητασ μπορεύ να παύρνει θετικϐ πρϐςημο, αλλϊ ιςτορικϊ ϋχει 

χρηςιμοποιηθεύ πραγματικϊ και εννοιολογικϊ με αρνητικϐ χαρακτόρα, ϐπωσ ςτην περύπτωςη 

του γκϋτο. Ο Wirth, βϋβαια, μασ θυμύζει πωσ ςτισ αρχϋσ τησ ϑπαρξόσ του, το γκϋτο δεν εύχε το 

χαρακτόρα τησ εξαναγκαςμϋνησ εκδύωξησ, αλλϊ δημιουργόθηκε χϊρισ ςε οικειοθελό 

απομϐνωςη ςε αυτϐ που ονομϊζει «πολιτιςμικϋσ περιοχϋσ» (cultural areas). Η απϐςυρςη αυτό ςε 

ςυγκεκριμϋνο χώρο προκϑπτει απϐ μύα ςειρϊ δεςμών ςυγγϋνειασ αλλϊ και γνωριμύασ που 

ορύζουν τη βϊςη τησ κοινϐτητασ, το esprit de corps (Wirth 1956, 20). τον κϑκλο μύασ κοινϐτητασ, 

τα μϋλη δϋχονται εκτύμηςη, ςυμπϊθεια και κατανϐηςη που δεν μποροϑν να βρουν ςτον 

ευρϑτερο ‘κϐςμο’ τουσ, ενώ δϋχονται την αλληλεγγϑη και την υποςτόριξη τησ οικογϋνειασ 

(Wirth 1956, 280). 

Αντύςτοιχα χαρακτηριςτικϊ ηθελημϋνου αποκλειςμοϑ ϋχουν εντοπιςτεύ και ςε 

κοινϐτητεσ με διαφορετικϋσ ιςτορικϋσ και γεωγραφικϋσ αναφορϋσ. Μύα τϋτοιου εύδουσ 

απομϐνωςη προωθεύ  διαδικαςύεσ αυτοοργϊνωςησ ςε επύπεδα που, υπϐ διαφορετικϋσ 

ςυνθόκεσ, θα όταν δεδομϋνα και εγγυημϋνα απϐ μύα ανώτερη αρχό πρϐνοιασ. Σο γκϋτο, ςε 

αυτόν την περύπτωςη, αναλαμβϊνει δρϊςη ςτα ζητόματα που το αφοροϑν και δεν τα 

προςπορύζεται απϐ το ευρϑτερο ςϑνολο ˙ υποκαθιςτϊ, ύςωσ και αγνοεύ, το κρϊτοσ και 

καταςκευϊζει καθημερινϐτητεσ βαςιςμϋνεσ ςτη δικό του πραγματικϐτητα. Όπωσ το γκϋτο των 

Εβραύων ϊφηνε περιθώρια ςυνεϑρεςησ εκτϐσ του καθολικοϑ κρϊτουσ ςτισ ςυναγωγϋσ που ϐριζε 

μϐνο του, ςε αντύςτοιχα ‘γκϋτο’, ςόμερα, μετανϊςτεσ/-ςτριεσ προςεϑχονται με το κορϊνι ςτα 

υπϐγεια μιασ χριςτιανικόσ ορθϐδοξησ κοινωνύασ.  

Σο γκϋτο ςαν ϋννοια ορύζει την πιο ακραύα ςυνθόκη απομϐνωςησ μύασ ανεπιθϑμητησ 

κουλτοϑρασ μϋςα ςε μύα κυρύαρχη. Μια τϋτοια αντύληψη του γκϋτο – που διϋρχεται μϋςα απϐ τισ 

αντύςτοιχεσ μεγϊλεσ αντιθϋςεισ – μασ απομακρϑνει απϐ το ςυλλϊβουμε ϋνα απλϐ γεγονϐσ: 

πολλϋσ κοινϐτητεσ διαχειρύζονται με τρϐπο που θυμύζει γκετοποιημϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ τον 

τρϐπο που ζουν και εκφρϊζουν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τουσ - ποϑ κατοικοϑν, ποϑ μιλοϑν, 

ποϑ ςυναντιοϑνται. Ο τρϐποσ που πραγματώνονται ϐλα αυτϊ ςτο φωσ τησ ςϑγχρονησ 

κοινωνύασ, μϋςα απϐ ςυλλϐγουσ, ςυνδϋςμουσ, ενώςεισ ό κοινϐτητεσ ςυνθϋτουν αυτϐ που 

ονομϊζουμε κοινωνύα των πολιτών6. ε αυτόν, τα μϋλη των ομϊδων, με εθελοντικό δρϊςη και 

πρωτοβουλύα, βρύςκονται ςε μύα κύνηςη που παρϊγει και/ό αναπαρϊγει πολιτιςμϐ –με την 

                                                             
5 Βλ. Κοινωνικϐ Κεφϊλαιο 
6 Παρϊλληλα ςε αυτόν, ςτη ςκιϊ τησ, εντοπύζεται η ϊτυπη δρϊςη και οργϊνωςη αποκλειςμϋνων 
κοινοτότων.  
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ευρεύα ϋννοια που αντιςτοιχεύ ςτον ϐρο-, μϋςα απϐ ςυνόθειεσ, ςυναντόςεισ και εκδηλώςεισ 

βαςιςμϋνεσ ςε ϋνα ςκοπϐ. 

Ο Wirth εξηγεύ πωσ, ςτα γκϋτο του μεςαύωνα, οι παρϊγοντεσ που οδόγηςαν ςτη 

ςυγκρϐτηςη ξεχωριςτών εβραώκών κοινοτότων  όταν ςυνυφαςμϋνοι τϐςο με τον ιδιαύτερο 

χαρακτόρα των εβραώκών εθύμων, παραδϐςεων και ςυνηθειών, ϐςο και με τον τρϐπο 

κατούκηςησ ςτη μεςαιωνικό πϐλη7 (Wirth 1956, 19). Αντύςτοιχα, η δημιουργύα μύασ κοινϐτητασ 

ςόμερα δεν εύναι αποκλειςτικϊ αποτϋλεςμα τησ ςυνειδητόσ επιλογόσ και δρϊςησ των μελών 

τησ, αλλϊ και των ςυγκεκριμϋνων κοινωνικών ςυνθηκών μϋςα ςτισ οπούεσ γεννϊται. Η κρατικό 

απουςύα αλλϊ και η ανϊγκη για αυτονομημϋνεσ δρϊςεισ των διϊφορων κοινοτότων ό 

κοινωνικών ομϊδων ςυμβϊλλει προσ αυτό την κατεϑθυνςη. 

 

Κοινωνύα και πολιτιςμϐσ 

 Κρατώντασ αυτϊ υπ’ ϐψιν, τα πρώτα βόματα ϋρευνασ ξεκινοϑν απϐ τη μελϋτη τησ 

κουλτοϑρασ μιασ ομϊδασ -  μιασ τοπικόσ κουλτοϑρασ που ςυνδϋει τα ϊτομα μεταξϑ τουσ και τα 

διατϊςςει ςε ϊμεςη αλληλϐδραςη. τοιχεύα τϋτοιων ομϊδων εντοπύζονται εϑκολα ςτα ϐργανα 

τησ κοινωνύασ των πολιτών, ςτουσ τρϐπουσ οργϊνωςησ και ανϊδειξόσ τουσ. Η κοινωνύα των 

πολιτών, κρατώντασ αποςτϊςεισ απϐ το κρϊτοσ και παρϊλληλα αποτελώντασ αντιςτόριγμα 

του, φϋρεται και ωσ εκφραςτόσ των ιδιαύτερων αναγκών και επιθυμιών μύασ ομϊδασ, ςτα 

‘χρώματα’ των πολιτιςμικών χαρακτηριςτικών τησ. 

ϑμφωνα με τον Putnam, η κοινωνύα των πολιτών ανϊγεται ςτην εξϋταςη των 

λειτουργιών των εθελοντικών οργανώςεων. Οι εθελοντικϋσ ενώςεισ εύναι η πιο ςημαντικό 

μορφό οριζϐντιασ αλληλεπύδραςησ αμοιβαιϐτητασ8 και μϐνη πηγό κοινωνικόσ εμπιςτοςϑνησ9 

(πολϑ ςημαντικϐ ςυςτατικϐ τησ προςϋγγιςησ του Putnam) (Siisiainen 2003). Βϋβαια, ο Putnam 

δεν εύναι ο μϐνοσ ο οπούοσ τονύζει τη ςημαςύα των εθελοντικών οργανώςεων ςτο ςχηματιςμϐ 

και την ανϊπτυξη τησ ςϑγχρονησ κοινωνύασ. Αντιθϋτωσ, μπορεύ κανεύσ να κϊνει 

τη γενύκευςη ϐτι οι εθελοντικϋσ οργανώςεισ και τα ςϑγχρονα δημοκρατικϊ ϋθνη 

γεννόθηκαν ωσ διαλεκτικϊ δύδυμα με τϋτοιο τρϐπο ώςτε «δεν μπορεύσ να βρεισ το ϋνα χωρύσ το 

ϊλλο» (Siisiainen 2003). 

                                                             
7 Ϋταν ςϑνηθεσ, την εποχό αυτό, ϊτομα του ύδιου επαγγϋλματοσ να μϋνουν ςτον ύδιο δρϐμο ό ςτην 
ύδια περιοχό.  
8 Ο Putnam αγνοεύ, ακϐμα και ωσ πιθανό τϊςη, την κατακϐρυφη διϊςταςη και τισ ςχϋςεισ εξουςύασ 
με τισ οπούεσ εύναι ςυνυφαςμϋνεσ  ϐλεσ οι ςϑγχρονεσ εθελοντικϋσ οργανώςεισ. την αντύθετη πλευρϊ, 
ο Max Weber (1911) παρατόρηςε ϐτι οι εθελοντικϋσ οργανώςεισ δομοϑνται ςε ςχϋςεισ κυριαρχύασ απϐ 
δϑο απϐψεισ: πρώτον, εντϐσ του πλαιςύου τησ οργϊνωςησ (κυριαρχύα που αςκεύται απϐ την ηγεςύα 
ςτα μϋλη) και δεϑτερον, ςε ςχϋςη με τον ϋξω κϐςμο (απϐ τον οργανιςμϐ προσ εξωτερικοϑσ 
παρϊγοντεσ) (Siisiainen 2003). 
9 Σο κοινωνικϐ κεφϊλαιο γύνεται αντιληπτϐ ωσ εμπιςτοςϑνη προσ τουσ θεςμοϑσ και προσ ϊλλουσ 
ανθρώπουσ(ωτηρϐπουλοσ 2006). 
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 Ψςτϐςο, τα ϐργανα τησ κοινωνύασ των πολιτών δε γύνεται να μελετηθοϑν ςτατικϊ ςτο 

χώρο και το χρϐνο. Η ςχϋςη κοινωνύασ και πολιτιςμοϑ  δηλώνει μύα δυναμικό ςυνθόκη, μια ςειρϊ 

απϐ διαδικαςύεσ που ςυνδιαμορφώνονται. Η ϋννοια τησ οργϊνωςησ αποκτϊ μύα ενεργητικό 

ςημαςύα. Μια οργϊνωςη υπϊρχει μεν αλλϊ ςυνεχώσ ανανεώνεται, ϐπωσ και οι ϊνθρωποι 

μεταβϊλλουν και μεταβϊλλονται (Williams 1994, 245).   

Ο Williams υποςτηρύζει πωσ η ϋννοια τησ κουλτοϑρασ10 απϋκτηςε ςτα νεϐτερα χρϐνια το 

ςημαςιολογικϐ τησ βϊροσ μϋςα απϐ τη ςυςχϋτιςό τησ με δϑο ϊλλεσ ϋννοιεσ: την κοινωνύα και 

την οικονομύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτη ςϑγχρονη εποχό, οι τρεισ ϋννοιεσ δεν ακολοϑθηςαν 

διαφορετικϐ δρϐμο εξϋλιξησ, αλλϊ η κϊθε μύα, ςε κρύςιμα ςημεύα καμπόσ, επηρεϊςτηκε απϐ τισ 

αλλαγϋσ των ϊλλων. 

 

Πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο 

O Bourdieu  ςυμβϊλλει και αυτϐσ ςτο ςυςχετιςμϐ οικονομύασ, κοινωνύασ και πολιτιςμοϑ. 

Αρχικϊ, προςδιορύζει τρεισ διαςτϊςεισ του κεφαλαύου, η κϊθε μύα απϐ τισ οπούεσ ϋχει 

διαφορετικό ςχϋςη με την τϊξη: το οικονομικϐ, το πολιτιςμικϐ και το κοινωνικϐ κεφϊλαιο, τα 

οπούα νομιμοποιοϑνται διαμϋςου του ςυμβολικοϑ κεφαλαύου (Bourdieu 1986). Προχωρώντασ, 

διατυπώνει πωσ το πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο ϋχει τρεισ μορφϋσ ϑπαρξησ. Τπϊρχει, κατ’ αρχϊσ, ϐπωσ 

ενςωματώθηκε ςτο habitus και ςε μεγϊλο βαθμϐ δημιουργεύται μϋςω τησ πρωτογενοϑσ 

παιδαγωγικόσ, δηλαδό ςε πρϐωρη παιδικό ηλικύα. Δεϑτερον, υπϊρχει με τον τρϐπο που 

πραγματώνεται ςτα πολιτιςμικϊ/πολιτιςτικϊ αντικεύμενα. Σρύτον, υπϊρχει θεςμοθετημϋνο ςε 

πολιτιςτικϊ ιδρϑματα και εκφρϊζεται με ϐρουσ των πιςτοποιητικών, διπλωμϊτων και 

εξετϊςεων (Bourdieu 1986).  

Σα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ του πολιτιςμικοϑ κεφαλαύου εύναι πολϑ ςυγκεκριμϋνα και 

διαφοροποιοϑνται απϐ τισ ϊλλεσ διαςτϊςεισ του κεφαλαύου. Για παρϊδειγμα, το ςυμβολικϐ 

κεφϊλαιο δεν μπορεύ να θεςμοθετηθεύ, να πραγματωθεύ ό να ενςωματωθεύ ςε ϋξεισ.  

Σο οικονομικϐ και πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο ϋχουν τουσ δικοϑσ τουσ τρϐπουσ ϑπαρξησ –απϐ 

τη μύα χρόματα και μετοχϋσ, απϐ την ϊλλη, εξετϊςεισ και διπλώματα. Η κατανϐηςη των μορφών 

και των χαρακτηριςτικών των κεφαλαύων, ϐπωσ ορύζονται απϐ τον Bourdieu, βοηθϊ ςτην 

προςϋγγιςη των επιμϋρουσ ζητημϊτων που ςτϋκονται κϊτω απϐ την ύδια ομπρϋλα.  

 

Κοινωνικϐ κεφϊλαιο 

Σο κοινωνικϐ κεφϊλαιο περιλαμβϊνει ϐψεισ ςυλλογικόσ ςυμπεριφορϊσ (χωρύσ τον 

ςτϐχο τησ επικερδοϑσ οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ) με τη μορφό των κοινωνικών δικτϑων 

ςχϋςεων μεταξϑ ατϐμων, που καθορύζονται απϐ εςωτερικοϑσ κανϐνεσ βαςιςμϋνουσ ςτη 

«γενικευμϋνη αμοιβαιϐτητα». Δηλαδό, το κοινωνικϐ κεφϊλαιο αναφϋρεται ςε «ςχϋςεισ, κοινό 

                                                             
10 Kουλτοϑρα ωσ η κοινωνικό διαδικαςύα που παρϊγει ςυγκεκριμϋνουσ και διαφορετικοϑσ "τρϐπουσ 
ζωόσ" (Williams 1994, 24) 
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γνώςη, πεποιθόςεισ και τϑπουσ αλληλεπύδραςησ που χρηςιμοποιοϑνται απϐ ομϊδεσ ό δρώντεσ» 

(ωτηρϐπουλοσ 2006). Εύναι ϋνασ πϐροσ που ϋχει τη πηγό του ςτη ςυλλογικό δρϊςη και μπορεύ 

να ϋχει αποτελϋςματα ςε ευρϑτατη οικονομικό και κοινωνικό κλύμακα (Καραμϊνου 2006). 

Παραδεύγματα των παραπϊνω δικτϑων μπορεύ εύναι οι χορωδύεσ, οι ςυνεταιριςμού, οι 

εξωραώςτικού ςϑλλογοι, τα αθλητικϊ ςωματεύα και τα κϐμματα. 

Επιςτρϋφοντασ ςτον Putnam, το κοινωνικϐ κεφϊλαιο ϋχει τρύα ςυςτατικϊ: τισ ηθικϋσ 

υποχρεώςεισ και τουσ κανϐνεσ, τισ κοινωνικϋσ αξύεσ (ιδιαύτερα την εμπιςτοςϑνη) και τα 

κοινωνικϊ δύκτυα (ιδύωσ τισ εθελοντικϋσ οργανώςεισ). Βαςικό ιδϋα που αναδεικνϑεται ςτο ϋργο 

του εύναι πωσ ο ςυνδυαςμϐσ εϑρυθμησ οικονομικόσ λειτουργύασ και υψηλοϑ επιπϋδου πολιτικόσ 

ενςωμϊτωςησ ςε μια περιοχό, εύναι αποτϋλεςμα τησ επιτυχοϑσ ςυςςώρευςησ κοινωνικοϑ 

κεφαλαύου ςε αυτόν (Siisiainen 2003). Ο Putnam ορύζει το κοινωνικϐ κεφϊλαιο βαςιςμϋνοσ ςε 

ϋνα μοντϋλο το οπούο ενιςχϑει τουσ θεςμοϑσ και τη ςυνεργαςύα των ατϐμων μεταξϑ τουσ . Με 

τον τρϐπο αυτϐ ειςϊγει μύα ϋννοια δημοκρατικϐτητασ μϋςα απϐ την προςπϊθεια για ςυλλογικό 

ευημερύα, για ϐλα και απϐ ϐλα τα ϊτομα ωσ ομϊδα,  μϋςα απϐ «την ανϊπτυξη τησ εθελοντικόσ 

ςυλλογικόσ δρϊςησ με το κληρονομημϋνο απϐ την κοινϐτητα κοινωνικϐ κεφϊλαιο» (Siisiainen 

2003).  

Η ϋννοια του κοινωνικοϑ κεφαλαύου ϋχει υποςτεύ περαιτϋρω επεξεργαςύεσ, πϊνω ςε 

αυτϋσ τισ πρώτεσ βϊςεισ, ςτην κατεϑθυνςη εργαλειοπούηςόσ του για ςκοποϑσ κατανϐηςησ των 

κοινωνικών ζητημϊτων, αλλϊ και χϊραξησ ςτρατηγικών προσ την επύλυςό τουσ. ϑμφωνα με 

τουσ  Woolcock και Bougarel (ςτο ωτηρϐπουλοσ 2006) το κοινωνικϐ κεφϊλαιο μπορεύ να 

διαχωριςτεύ ςε δϑο κατευθϑνςεισ: ςε αυτϐ που δημιουργεύ γϋφυρεσ και αποτελεύται απϐ ςχϋςεισ 

μεταξϑ ομϊδων ό κοινοτότων και ςε εκεύνο που δημιουργεύ δεςμοϑσ και αποτελεύται απϐ 

ςχϋςεισ εντϐσ τησ ύδιασ ομϊδασ ό κοινϐτητασ. Ο ωτηρϐπουλοσ χαρακτηρύζει θετικϐ και 

αρνητικϐ κεφαλαύο αντύςτοιχα τισ δϑο αυτϋσ διαδικαςύεσ: λειτουργικϊ κοινωνικϊ ςϑνορα, 

οριοθετημϋνεσ κοινωνικϋσ ςφαύρεσ. Πιςτεϑει ϐτι, αν ςτισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ υπεριςχϑει το 

αρνητικϐ κεφϊλαιο, δεν υπϊρχουν οφϋλη για την ευρϑτερη κοινωνύα των πολιτών 

(ωτηρϐπουλοσ 2006), και διαβλϋπει ςτρατηγικϋσ δρϊςεισ για τη ςυςςώρευςη θετικοϑ 

κεφαλαύου. 

Αντύςτοιχοι τρϐποι εργαλειοπούηςησ του κοινωνικοϑ κεφαλαύου το φϋρουν ςτην 

επιφϊνεια ωσ προϒπϐθεςη για οικονομικό ανϊπτυξη  και για αποτελεςματικό διακυβϋρνηςη. 

ϑμφωνα με τον οριςμϐ τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ, το κοινωνικϐ κεφϊλαιο εύναι η ςυνεκτικό 

«κϐλλα» που κρατϊ δεμϋνεσ  τισ κοινωνύεσ11. Ϊτςι, διατυπώνονται και καινοϑργιεσ ϋννοιεσ για 

την προςϋγγιςη τϑπων επικοινωνύασ και δικτϑωςησ: bonding  (οι δεςμού μεταξϑ μελών τησ 

                                                             
11 Social capital refers to the institutions, relationships, and norms that shape the quality and quantity of 
a society's social interactions. Increasing evidence shows that social cohesion is critical for societies to 
prosper economically and for development to be sustainable. Social capital is not just the sum of the 
institutions which underpin a society – it is the glue that holds them together. 
http://web.worldbank.org/ 
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οικογϋνειασ, μελών ύδιασ ομϊδασ  ό φύλων), bridging (η γεφϑρωςη των διαφορών και η 

διϊδραςη μεταξϑ διαφορετικών εθνοτικών ομϊδων, ηλικιών, ςυνεργατών ό και κρατών –η 

διαπολιτιςμικό ςυνεργαςύα), linking (ςϑνδεςμοσ και επικοινωνύα μεταξϑ διαφϐρων κοινωνικών 

και πολιτικών επιπϋδων, π.χ. μεταξϑ των πολιτικών elite και των ψηφοφϐρων-κϊθετη δομό –

πελατειακϋσ ςχϋςεισ) (Καραμϊνου 2006). 

 

 

Η ϋννοια του κοινωνικοϑ κεφαλαύου εμφανύζεται πλϋον πιο πυκνϊ ςτη βιβλιογραφύα τη 

ςχετικό με τη  μετανϊςτευςη. Αποτελεύ ϋνα τρϐπο προςϋγγιςησ και εξόγηςησ των φαινομϋνων 

γϑρω απϐ αυτόν, ϐπωσ τουσ μηχανιςμοϑσ επιλογόσ του τϐπου υποδοχόσ, αλλϊ και ϊλλων 

αποφϊςεων ρϑθμιςησ των διαδικαςιών τησ μετανϊςτευςησ, θεςμικών και ανεπύςημων. «Η 

διαδικαςύα τησ μετανϊςτευςησ βαςικϊ ςτηρύζεται ςε δεςμοϑσ φιλύασ,  αύματοσ  και κοινόσ 

καταγωγόσ,  απϐ τη χώρα προϋλευςησ μϋχρι τα ενδιϊμεςα ςτϊδια και τον τελικϐ προοριςμϐ» 

(Καραμϊνου 2006). 

Η εμπλοκό του κοινωνικοϑ κεφαλαύου με τη μετανϊςτευςη μπορεύ να φανεύ 

καθαρϐτερα ςτο παρϊδειγμα τησ ουηδύασ, ϐπου οι διαδικαςύεσ για τη βελτύωςη τησ ζωόσ των 

μεταναςτών/-ςτριών και για την ομαλό ϋνταξό τουσ ςτην κοινωνύα υποςτηρύζονται απϐ 

περύπου 1.200 οργανώςεισ μεταναςτών/-ςτριών με  175.000 μϋλη. Περιςςϐτερεσ απϐ τισ μιςϋσ 

οργανώςεισ, βϋβαια, λειτουργοϑν κϊτω απϐ 34 ενώςεισ-ομπρϋλα, που ϋχουν ωσ βϊςη την 

εθνϐτητα.  Σο μεγαλϑτερο πλόθοσ τουσ δημιουργόθηκε κατϊ την δεκαετύα του 1970 και  22 απϐ 

αυτϋσ μετϊ το 1977, ϐταν η ουηδικό κυβϋρνηςη ϊρχιςε να επιδοτεύ τουσ/τισ μετανϊςτεσ/-ςτριεσ 

και να τουσ προςφϋρει ςχετικϊ εκπαιδευτικϊ και ςυμβουλευτικϊ προγρϊμματα  ( Yasemin 

Nuhoglu Soysal  ςτο Καραμϊνου 2006).  Ο εξαγγελλϐμενοσ ςκοπϐσ των ςωματεύων αυτών εύναι 

«να προωθοϑν τα ςυμφϋροντα των κοινοτότων τουσ, να διαπραγματεϑονται με τισ αρχϋσ και να 

προβϊλουν την πολιτιςμικό τουσ ταυτϐτητα» (Καραμϊνου 2006). 

 

Ενδιϊμεςοσ χώροσ 

ε μύα διαφορετικό προςϋγγιςη ο Καςτοριϊδησ, απϋχοντασ απϐ τισ ϋννοιεσ τησ 

κουλτοϑρασ και του πολιτιςμοϑ, κϊνει ξεκϊθαρη την υποβολό του ατϐμου ςτην κοινωνικό 

ςυνθόκη. Σα πραγματικϊ ϊτομα εμφανύζονται «πϊντοτε διαπλαςμϋνα όδη απϐ την κοινωνύα, με 

την προςωπικό τουσ ιςτορύα και τα πϊθη τουσ, τισ κϊθε λογόσ επιμϋρουσ επιλογϋσ τουσ˙ δηλαδό 

ϐπωσ τα ϋχει όδη καταςκευϊςει η κοινωνικο-ιςτορικό διαδικαςύα και η εκϊςτοτε θϋςμιςη τησ 

κοινωνύασ» (Καςτοριϊδησ 2000, 276). Βλϋπει την κοινωνύα και τη ςχϋςη τησ με το ϊτομο μϋςα 

απϐ το πρύςμα τησ φανταςιακόσ θϋςμιςόσ τησ, ϐλα εκεύνα δηλαδό που επιθυμεύ και αξιώνει μύα 

κοινωνύα για τον εαυτϐ τησ. «Σα ϊτομα ‘ανόκουν’ ςε μύα κοινωνύα επειδό μετϋχουν ςτισ 

κοινωνικϋσ φανταςιακϋσ ςημαςύεσ τησ, ςτισ ‘νϐρμεσ’, ςτισ ‘αξύεσ’, ςτουσ ‘μϑθουσ, ςτισ 
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‘παραςτϊςεισ, ςτα ‘πρϊγματα’, ςτισ «παραδϐςεισ» τησ κ.λπ. και επειδό θϋλουν και αυτϊ (εύτε το 

ξϋρουν  εύτε ϐχι) να ανόκουν ςε αυτό την κοινωνύα και να τη διαιωνύζουν» (Καςτοριϊδησ 2000, 

25). 

Επιπλϋον, ο Καςτοριϊδησ εντοπύζει μύα ςυγχρονικό και διαχρονικό αγορϊ  που εμποδύζει 

την κϊθε υποκειμενικϐτητα να φυλακιςθεύ μϋςα ςτη δικό τησ κλειςτϐτητα. Πιςτεϑει πωσ μϐνο 

ςτο  κοινωνικϐ- ιςτορικϐ, και χϊρισ ς’ αυτϐ, δημιουργοϑνται δημϐςιοσ χώροσ και χρϐνοσ 

ανακλαςτικοϑ ςτοχαςμοϑ  (Καςτοριϊδησ 2000, 161). Δανεύζεται απϐ την αρχαύα Ελλϊδα την 

αγορϊ ωσ τον τϐπο ςυνδιαλλαγόσ και ςυγκϋντρωςησ. Σο κοινωνικο-ιςτορικϐ, ϐπωσ το 

διατυπώνει, απαιτεύ ϋνα χώρο ςτον οπούον «τα ϊτομα ςυναντιοϑνται ελεϑθερα, ςυζητοϑν, 

ςυμβϊλλονται μεταξϑ τουσ» (Καςτοριϊδησ 2000, 272).  

Πιο ςυγκεκριμϋνα, διαμορφώνει τουσ χώρουσ που κινοϑνται τα ϊτομα βαςιςμϋνοσ ςτην 

αρχαύα ελληνικό γλώςςα και πολιτικό πρακτικό των Αθηναύων. Ϊτςι, οι ανθρώπινεσ 

δραςτηριϐτητεσ διαχωρύζονται ςε τρεισ ςφαύρεσ: τον ούκο, την αγορϊ και την εκκληςύα, ό με 

ϊλλα λϐγια την ιδιωτικό, την ιδιωτικό/δημϐςια και την (επύςημα και ϋντονα) δημϐςια ςφαύρα 

που ταυτύζεται με τη ρητό εξουςύα (Καςτοριϊδησ 2000, 271). Κϊθε μύα απϐ αυτϋσ ϋχει ξεχωριςτό 

ςημαςύα ˙ «εύναι προσ το καλϐ ϐλων τα ϊτομα να κινοϑνται ελεϑθερα μϋςα ςε ςφαύρεσ ιδιωτικόσ 

δραςτηριϐτητασ αναγνωριςμϋνησ απϐ το νϐμο» (Καςτοριϊδησ 2000, 283). 

ε ϐμοια ύχνη ςκϋψησ, η Ωρεντ διακρύνει την ιδιωτικό απϐ τη δημϐςια ςφαύρα ζωόσ, κατ’ 

αντιςτοιχύα τησ οικογενειακόσ και τησ πολιτικόσ ςφαύρασ, ωσ ξεχωριςτϋσ, ανεξϊρτητεσ 

οντϐτητεσ απϐ την εμφϊνιςη τησ αρχαύασ πϐλησ-κρϊτουσ. Με την εμφϊνιςη ϐμωσ τησ 

κοινωνικόσ ςφαύρασ, ςτην ϋλευςη τησ νεϐτερησ εποχόσ, ειςϊγεται μύα νϋα διϊςταςη η οπούα δεν 

εύναι οϑτε ιδιωτικό οϑτε δημϐςια, και βρύςκει την πολιτικό τησ μορφό ςτο εθνικϐ κρϊτοσ (Ωρεντ 

1986, 46–47). «Όςα ανόκαν πρώτα ςτην ιδιωτικό ςφαύρα τησ οικογϋνειασ, ϋχουν γύνει 

«ςυλλογικό» μϋριμνα. το νεϐτερο κϐςμο οι δϑο αυτού χώροι ςτην πραγματικϐτητα ϋρρεαν 

ςυνεχώσ ο ϋνασ μϋςα ςτον ϊλλο ςαν κϑματα μϋςα ςτο αςύγαςτο ρεϑμα τησ ύδιασ τησ πορεύασ τησ 

ζωόσ» (Ωρεντ 1986, 53).  

ε αυτϐ το πλαύςιο, η οργανωτικϋσ επινοόςεισ τησ κοινωνύασ φϋρνουν ςτην πλευρϊ τησ 

δημοςιϐτητασ ςτοιχεύα που ανόκαν ςτο κλειςτϐ νοικοκυριϐ. Σο γεγονϐσ ϋκανε αςαφό τη 

διαχωριςτικό γραμμό ανϊμεςα ςτο ιδιωτικϐ και το πολιτικϐ, ενώ μετϋβαλε το νϐημα των δϑο 

ϐρων και τη ςημαςύα τουσ για τη ζωό του ατϐμου και του πολύτη (Ωρεντ 1986, 59). Ονομϊζει το 

φαινϐμενο αυτϐ κατϊδυςη τησ ιδιωτικόσ και τησ δημϐςιασ ςφαύρασ ςτη ςφαύρα του κοινωνικοϑ, 

η οπούα, με την εμφϊνιςη τησ μαζικόσ κοινωνύασ και ϑςτερα απϐ μια εξϋλιξη αρκετών αιώνων, 

περικλεύει και ελϋγχει ϐλα τα μϋλη μιασ δεδομϋνησ κοινϐτητασ εξ’ ύςου και με την ύδια δϑναμη 

(Ωρεντ 1986, 63). Σϋλοσ, καταλόγει πωσ «η αντύφαςη μεταξϑ ιδιωτικοϑ και δημοςύου, 

χαρακτηριςτικϐ των αρχικών ςταδύων τησ νεϐτερησ εποχόσ, υπόρξε ϋνα παροδικϐ φαινϐμενο, 

με το οπούο ϊρχιςε ακριβώσ η ολοκληρωτικό εξϊλειψη τησ διαφορϊσ μεταξϑ τουσ» (Ωρεντ 1986, 

99). 
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Απϐ μια διαφορετικό οπτικό, ο ενδιϊμεςοσ αυτϐσ χώροσ ϋχει περιγραφεύ  απϐ τον 

Habermas με τη φρϊςη «αςτικό δημϐςια ςφαύρα» και ϋχει τοποθετηθεύ μεταξϑ κρϊτουσ και 

κοινωνύασ. Ο Habermas εντοπύζει την εμφϊνιςό τησ το 18ο αιώνα ωσ τη «ςφαύρα των ιδιωτών 

που απαρτύζουν ϋνα κοινϐ το οπούο χρηςιμοποιεύ τη ρυθμιζϐμενη απϐ τισ αρχϋσ δημοςιϐτητα 

εναντύον τησ κρατικόσ εξουςύασ» (Καραμεςύνη 2003).  την περύπτωςη αυτό, η δημοςιϐτητα τησ 

αςτικόσ δημϐςιασ ςφαύρασ ενυπϊρχει ςτην καθημερινϐτητα των ιδιωτών που απαρτύζουν ϋνα 

κοινϐ το οπούο ςυναναςτρϋφεται και ςυνδιαλϋγεται ςε καφενεύα και λϋςχεσ και δε ςχετύζεται με 

τη δημοςιϐτητα των επύςημων εμφανύςεων.  

το ϋργο του «Αλλαγό δομόσ τησ δημοςιϐτητασ», κϊνει αναφορϊ ςτην ανεπτυγμϋνη 

ελληνικό πϐλησ- κρϊτοσ. Αντύςτοιχα, διαχωρύζει ςφαύρεσ ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ 

βαςιςμϋνοσ ςτο δύπολο του κοινοϑ και του ιδιωτικοϑ. Απϐ τη μύα, υπϊρχει η ςφαύρα τησ πϐλησ, 

κοινό ςε ϐλουσ τουσ ελεϑθερουσ πολύτεσ. το αντύβαρϐ τησ υπϊρχει η ςφαύρα του ούκου που 

ανόκει ςτο ϊτομο.  Αυτϐ που ονομϊζει ο Habermas δημϐςια ζωό, ςτην αρχαύα Ελλϊδα, 

εκτυλύςςεται ςτην αγορϊ και ςυγκροτεύται μϋςω τησ λϋξησ και τησ πρϊξησ (Habermas 1997, 55).  

Ο δημϐςιοσ χώροσ ϐμωσ, ανϊ χρϐνουσ και τϐπουσ, διαφοροποιεύται ςτο τι τελικϊ 

περιλαμβϊνει˙ «δημϐςια ϐργανα εύναι ϊλλοτε τα κρατικϊ ϐργανα και ϊλλοτε τα μαζικϊ μϋςα» 

(Habermas 1997, 54). Για παρϊδειγμα, η αντύθεςη publicus-privatus ςτον ευρωπαώκϐ Μεςαύωνα 

εύναι ανϑπαρκτη. Σϐςο οι «ιδιωτικϋσ» ϐςο και οι «δημϐςιεσ» αρμοδιϐτητεσ καταλόγουν ςε μύα 

ενιαύα εξουςύα, που απορρϋει απϐ τη γαιοκτηςύα (Habermas 1997, 58).  Μετϋπειτα, ο 

διαχωριςμϐσ τησ ιδιωτικόσ απϐ τη δημϐςια ςφαύρα, υπϐ την ειδικό νεωτερικό ϋννοια, γύνεται με 

αναφορϊ ςτον κρατικϐ μηχανιςμϐ. Ιδιωτικϐσ ςημαύνει ϋξω απϐ τη ςφαύρα του κρϊτουσ, καθώσ 

αυτϐ αποτελεύ πλϋον το δημϐςιο (Habermas 1997, 64). Μποροϑν να γύνουν πολλϋσ αντύςτοιχεσ 

διαπιςτώςεισ, αλλϊ ςκοπϐσ του ςυγγραφϋα εύναι να αποκρυςταλλώςει τη δομό τησ  «αςτικόσ 

δημοςιϐτητασ» ςτη ςϑνδεςό τησ με την ιςτορικό εξϋλιξη τησ «αςτικόσ κοινωνύασ». Αυτό, 

«γενικευμϋνη ςε ιδεατϐ τϑπο, μπορεύ να μεταφερθεύ ςε τυπικϊ ϐμοιουσ ςχηματιςμοϑσ 

οποιωνδόποτε ϊλλων ιςτορικών ςυγκυριών» (Habermas 1997, 49). 

ημεύο τομό για την αςτικό δημοςιϐτητα εύναι ο 18οσ αιώνασ, κυρύωσ ςτισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ του, και η αϑξηςη ενϐσ πολιτικϊ διαλογιζϐμενου κοινοϑ που ςυναντιϋται ςυζητϊει, 

ανταλλϊςςει απϐψεισ12. 

 

«Η «πϐλη» [το ϊςτυ] δεν εύναι μϐνο απϐ οικονομικό ϊποψη κϋντρο ζωόσ τησ αςτικόσ 

κοινωνύασ˙ ςε αντύθεςη προσ την «Αυλό», απϐ τη ςκοπιϊ μιασ πολιτιςτικόσ πολιτικόσ, 

χαρακτηρύζει προπϊντων μια παλαιϊ λογοτεχνικό δημοςιϐτητα, που ϋχει τουσ θεςμοϑσ τησ ςτα 

coffee-houses [καφενεύα], τα salons [ςαλϐνια] και τισ ςυντροφιϋσ των ςυνδαιτυμϐνων. Οι 

κληρονϐμοι εκεύνησ τησ ουμανιςτικόσ-αριςτοκρατικόσ κοινωνύασ, ςτισ ςυναντόςεισ με τουσ 

αςτοϑσ  διανοοϑμενουσ, γεφυρώνουν με τισ ςυντροφικϋσ ςυνομιλύεσ τουσ, που δεν αργοϑν να 

                                                             
12 Διακύνηςη ιδεών ςτη Διακόρυξη Δικαιωμϊτων του ανθρώπου και του πολύτη 1789 
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εξελιχθοϑν ςε δημϐςια κριτικό, τα υπολεύμματα μιασ διαλυϐμενησ, τησ αυλικόσ δημοςιϐτητασ, με 

το πρϐπλαςμα μιασ νϋασ, τησ αςτικόσ δημοςιϐτητασ» (Habermas 1997, 86). 

 

Μϋςα απϐ αυτϋσ τισ διαδρομϋσ καταλόγει ςτην αςτικό δημοςιϐτητα γενικόσ πρϐςβαςησ, 

ϐπου το κοινϐ  αποκτϊ την ιδιαύτερη ςημαςύα του. «Μύα δημοςιϐτητα απϐ την οπούα 

κατονομϊςιμεσ ομϊδεσ θα αποκλεύονταν απϐ μϐνεσ τουσ, ϐχι μϐνο δεν εύναι πλόρησ, αλλϊ δεν 

εύναι καν δημοςιϐτητα» (Habermas 1997, 151). 

 

 

ε μετϋπειτα περιϐδουσ παρατηροϑμε την ενδιϊμεςη ςυνθόκη, το ιδιωτικϐ/ δημϐςιο να 

ακολουθεύ τισ δραςτηριϐτητεσ του κοινωνικοϑ κεφαλαύου ςε βαθμϐ που η κοινωνικό οικονομύα 

ορύζεται ακριβώσ ϋτςι: η οικονομικό δραςτηριϐτητα που δεν ανόκει ςτον ιδιωτικϐ ό τον δημϐςιο 

τομϋα. ταδιακϊ ςυνειδητοποιεύται ϐτι οϑτε το κρϊτοσ οϑτε η αγορϊ μποροϑν να λϑςουν, κατ' 

αποκλειςτικϐτητα, τα οικονομικϊ και κοινωνικϊ προβλόματα, δημιουργώντασ, ϋτςι,  την ϋννοια 

του κοινωνικοϑ κεφαλαύου, ωσ ϋναν “τρύτο δρϐμο” που γεφυρώνει τη δημϐςια με την ιδιωτικό 

ςφαύρα13 (Καραμϊνου 2006).Με οικονομικοϑσ ϐρουσ, η κοινωνικό οικονομύα αφορϊ 

«δραςτηριϐτητεσ ςυλλογικόσ ςυμμετοχικόσ ‘ιδιοκτηςύασ’ ελϋγχου και διούκηςησ ˙ οι πϊςησ 

φϑςεωσ ςυνεταιριςμού, πιςτωτικού, καταναλωτικού, παραγωγικού, τα αλληλοβοηθητικϊ ταμεύα, 

υπόρξαν οι παραδοςιακού φορεύσ τη κοινωνικόσ οικονομύασ» (κλαβοϑνοσ 2004). 

 

την εργαςύα προςεγγύζεται ο ενδιϊμεςοσ χώροσ ϐπωσ αναφϋρθηκε. Κατ’ αναλογύα 

ανιχνεϑεται η ϊρθρωςη τησ κοινωνικόσ ζωόσ με το χώρο τησ πϐλησ, το κατώφλι ανϊμεςα ςτο 

νοικοκυριϐ και τον αςτικϐ ιςτϐ. τα πρώτα βόματα ερευνώνται τα ϐργανα τησ κοινωνύασ των 

πολιτών των περιοχών μελϋτησ, οι ςτϐχοι και οι τρϐποι οργϊνωςόσ τουσ, ϐπωσ και η ςϑνδεςό 

τουσ με τον τϐπο. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Η ϋννοια αυτό ϋχει χρηςιμοποιηθεύ και ςτην πολιτικό με πρώτο ειςηγητό τησ ςτην Ευρώπη τον 
Tony Blair το 1995.  
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Κύριο Μέροσ 

Προχωρώντασ ςτη μελϋτη περύπτωςησ, καθεμύα απϐ τισ τρεισ υποπεριοχϋσ –Λεωφϐροσ 

υγγροϑ, Νϋα μϑρνη, Καλλιθϋα- μελετώνται ξεχωριςτϊ. Αρχικϊ, καταγρϊφονται οριςμϋνα 

ιςτορικϊ γεγονϐτα που ϋχουν ςημαςύα ςτα πλαύςια των πρώτων ερωτημϊτων τησ ειςαγωγόσ14. 

Ϊπειτα, κϊθε κεφϊλαιο κατατεύνει ςτην ανϊλυςη των δικτϑων κοινωνικόσ οργϊνωςησ, το πεδύο 

δηλαδό μεταξϑ του ατϐμου και του δημϐςιου. Για το λϐγο αυτϐ, ερευνώνται τα δύκτυα 

κοινωνικόσ οργϊνωςησ, οι ςϑλλογοι των περιοχών μελϋτησ, οι ςυνθόκεσ ύδρυςόσ τουσ (τϐςο 

απϐ την πλευρϊ τησ κοινϐτητασ, ϐςο και απϐ την πλευρϊ του ευρϑτερου κοινωνικοϑ ςυνϐλου), 

αλλϊ και οι τρϐποι δρϊςησ τουσ (οι ιδιαύτεροι ςτϐχοι, οι τϐποι και οι ςκοπού τησ ςυνϊντηςησ 

τουσ). Μϋςα απϐ τισ καταγραφϋσ και τισ παρατηρόςεισ επιδιώκεται η ανϊδειξη τησ ςχϋςησ των 

πολιτιςμικών ομϊδων με την κοινωνύα ςτο χρϐνο και το χώρο, ϐπωσ επύςησ και η 

ςυνδιαμϐρφωςη του κοινωνικοϑ με τον αςτικϐ ιςτϐ. Η προςϋγγιςη των τρϐπων που οι ομϊδεσ 

ςυνυπϊρχουν  μεταξϑ τουσ, αλλϊ και των δραςτηριοτότων και ςυνηθειών που δημιουργοϑν,  

παρϊλληλα ό απϋναντι ςτα ςχϋδια κεντρικόσ παρϋμβαςησ, ϋχει ωσ ςτϐχο να εντοπιςτοϑν 

ςτοιχεύα-ςταθερϋσ και μεταβλητϋσ ςτισ διαδικαςύεσ κοινωνικόσ παραγωγόσ του χώρου. 

                                                             
14 Σα γεγονϐτα των πρώτων χρϐνων παρουςιϊζονται παρϊλληλα για τισ τρεισ υποπεριοχϋσ ςε 
πύνακα που βρύςκεται ςτο παρϊρτημα. 
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Η Λεωφόροσ Συγγρού ωσ πεδίο αςτικών/κοινωνικών μεταςχηματιςμών 

την ενϐτητα αυτό μελετϊται το παρελθϐν τησ Λεωφϐρου υγγροϑ, ο τρϐποσ με τον 

οπούο καθϐριςε τη ςυγκρϐτηςη των δϑο περιοχών και ο ρϐλοσ τησ ςόμερα. ε μύα διαδικαςύα 

επϋκταςησ, τησ πρώτησ Αθόνασ ςτα προϊςτιϊ τησ και των χρόςεων και δραςτηριοτότων 

πολιτιςμοϑ κατϊ μόκοσ του ϊξονα απϐ την αφετηρύα του ιςτορικοϑ Κϋντρου ςτην απϐληξό του 

ςτο πϊρκο πολιτιςμοϑ, ϋχει ςυμμετϊςχει ςτουσ χωροκοινωνικοϑσ μεταςχηματιςμοϑσ που 

εξελύχθηκαν και εξελύςςονται επύ τησ λεωφϐρου αλλϊ και ςτισ περιοχϋσ εκατϋρωθεν. Ο ϊξονασ 

ϋχει αποτελϋςει δεύκτη του αςτικοϑ εκςυγχρονιςμοϑ, μεταβϊλλοντασ τισ ϐψεισ του ςϑμφωνα με 

το χαρακτόρα κϊθε εποχόσ και απεικονύζοντασ, για την Αθόνα ςυνολικϐτερα, το πνεϑμα  

προϐδου τησ κϊθε περιϐδου. Η περιγραφό των μεταςχηματιςμών ξεκινϊει με τη ςϑνοψη το 

γεγονϐτων που καθϐριςαν την ανϊπτυξό τησ λεωφϐρου, ενώ ςτα επϐμενα υποκεφϊλαια 

επιχειρεύται μια βαθϑτερη ανϊλυςη για τα αύτια, τουσ ςτϐχουσ και τισ ςυνθόκεσ πύςω απϐ αυτϊ. 

Οι εξελύξεισ πϊνω ςτον ϊξονα μελετώνται παρϊλληλα με αυτϋσ ςτη Νϋα μϑρνη και την 

Καλλιθϋα. Ο ϊξονασ, ενώ αποτελεύ ςτοιχεύο που καθορύζει αυτϊ που επϋρχονται, ταυτϐχρονα με 

το δικϐ του ςτύγμα διαφοροποιεύται και ενύοτε ϋρχεται ςε αντύθεςη με τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ 

μϋςα ςτισ γειτονιϋσ. 

 

Σο ςχϋδιο και η καταςκευό τησ Λεωφϐρου 

Η λεωφϐροσ υγγροϑ καταςκευϊςτηκε πϊνω ςτο ύχνοσ τησ κϑριασ φαληρικόσ οδοϑ, που 

ςυνϋδεε κατϊ την αρχαιϐτητα την Αθόνα με τον αρχαύο λιμϋνα τησ πϐλησ ςτην περιοχό του 

Υαληρικοϑ Δϋλτα (‘Διερεϑνηςη τρατηγικών για τη δικτϑωςη των αςτικών παρεμβϊςεων ςτο 

μητροπολιτικϐ Κϋντρο Αθηνών’ 2013). Η κατεϑθυνςό τησ όταν προσ την περιοχό των τριών 

πϑργων οι οπούοι κατϊ το Μεςαύωνα προςτϊτευαν το Παλιϐ Λιμϊνι ςτα ϐρια Νϋασ μϑρνησ και 

Παλαιοϑ Υαλόρου. Μϋχρι και το 1862 η οδϐσ χρηςιμοποιοϑταν απϐ ϋφιππουσ κυρύωσ για λϐγουσ 

αναψυχό, καθώσ «εύχε τϑχει των φροντύδων τησ Αμαλύασ δια τη διαμϐρφωςιν και 

δενδροφϑτευςύν τησ»  (Μπύρησ 1999, 111). 

 Η ςκϋψη για την αναβϊθμιςη του ϊξονα ςτο ύχνοσ τησ οδοϑ Υαλόρου –ϐνομα που τησ 

αποδϐθηκε κατϊ τον 19ο αιώνα (‘υγγροϑ_ Αςτικό Λεωφϐροσ Πολιτιςμοϑ και Επιχειρηματικόσ 

Δραςτηριϐτητασ’ 2011)- εμφανύζεται το 1864 με τη θεςμοθϋτηςη γενικοϑ ςχεδύου για την Αθόνα 

και τη μελλοντικό τησ ανϊπτυξη. Με αυτϐ δημοςιοποιοϑνται/νομοθετοϑνται διατϊγματα 

ςχετικϊ με τη λεωφϐρο απϐ την Αθόνα προσ το Υϊληρο.  

Κοντϊ ςτο 1869, 0 Ιωϊννησ Γενύςαρλησ (τοπογρϊφοσ), θϋλοντασ να καθορύςει και να 

ελϋγξει τισ ϊλογεσ επεκτϊςεισ τησ Αθόνασ, ςχεδύαςε δϑο δρϐμουσ πολϑ ςημαντικοϑσ για το 

μϋλλον τησ Πρωτεϑουςασ : προσ βορρϊ τη λεωφϐρο Αλεξϊνδρασ για τη ςϑνδεςη τησ Πατηςύων 

με την Κηφιςύασ, προσ νϐτο τη λεωφϐρο υγγροϑ για τη ςϑνδεςη τησ Αθόνασ με τη Υαληρικό 
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ακτό. Εξ αρχόσ, ορύςτηκε για τη υγγροϑ πολϑ μεγϊλο πλϊτοσ, ενώ η ςϑνδεςη ςχεδιϊςτηκε 

ευθϑγραμμη, τροποποιώντασ την κατϊληξη του ύχνουσ τησ υπϊρχουςασ οδοϑ ςτη θϊλαςςα 

(Μπύρησ 1999, 189). Σο 1874, ο Ιωϊννησ ϋχοσ υπολογύζει τα διαγρϊμματα και τον 

προϒπολογιςμϐ για τη διαπλϊτυνςη και την ευθυγρϊμμιςη τησ οδοϑ. τη διαδικαςύα αυτό, 

ρυμοτομεύ ςε αυθαύρετεσ καταςκευϋσ που υπόρχαν αριςτερϊ και δεξιϊ του δρϐμου και όταν 

εκτϐσ ςχεδύου (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 141). Σο ρυμοτομικϐ εγκρύνεται το Μϊρτιο του 1885 

(Φατζηκωνςταντύνου 2014, 147). Η ιδϋα εκςυγχρονιςμοϑ τησ, ϐμωσ, τϋθηκε ςε εφαρμογό κατϊ 

την περύοδο των μεγϊλων δημοςύων ϋργων τησ πρωθυπουργύασ του Φαρύλαου Σρικοϑπη. Ϊτςι, 

το 1898 ξεκύνηςε η καταςκευό τησ ςϑγχρονησ αμαξιτόσ οδοϑ με την οικονομικό ςυμμετοχό του 

Ανδρϋα υγγροϑ, υπϐ την επύβλεψη του μηχανικοϑ του Τπουργεύου Εςωτερικών Νικολϊου Γαζό.  

 

Χάρτησ 1 
καρύφημα απϐ ϊρθρο του υπολοχαγοϑ του Μηχανικοϑ Ιωϊννη Γενύςαρλη ςχετικϐ με τη 
ςιδηροδρομικό γραμμό Αθηνών – Πειραιώσ, 1864. Πηγό: Ιωϊννησ Γεννόςαρλησ, «Γενικϋσ ςημειώςεισ 
περύ ςιδηροδρϐμου και ιδύωσ περύ του απ’ Αθηνών εισ Πειραιϊ.», Ονόςανδροσ 9, 1 Δεκεμβρύου 1864 
(Φατζηκωνςταντύνου 2014) 

 

To 1900, ϋνα ϋτοσ μετϊ το θϊνατο του υγγροϑ, η χόρα του Ιφιγϋνεια θϋληςε να 

εκπληρώςει την επιθυμύα του και διϋθεςε ςτο Δημϐςιο ποςϐ για τη διϊνοιξη και καταςκευό την 

« απ’  Αθηνω ν ε ισ Υϊληρον λεωφϐρου», με την προυπϐθεςη να ϋχει εςαεύ το ϐνομα Λεωφϐροσ 

Ανδρϋα υγγροϑ. Μετϊ απϐ ςχετικό μελϋτη, τον Ιοϑλιο του 1903 ψηφύςτηκε νϐμοσ με τον οπούο 

η λεωφϐροσ κηρϑχθηκε εθνικό οδϐσ και ρυθμύςτηκαν οι απαλλοτριώςεισ του ςχεδύου πϐλεωσ 

που αφοροϑςε αυτϐ το τμόμα. Η λεωφϐροσ καταςκευϊςτηκε με οικονομικό ςυμμετοχό των 
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παρϐδιων ιδιοκτητών (Μπύρησ 1999, 252)  και ολοκληρώθηκε το 1904 (‘υγγροϑ_ Αςτικό 

Λεωφϐροσ Πολιτιςμοϑ και Επιχειρηματικόσ Δραςτηριϐτητασ’ 2011). 

 

«Ο Νομομηχανικϐσ κ. Γαζόσ, ο εκτελϋςασ την χϊραξιν και επιβλϋψασ εισ την καταςκευόν 

τησ μεγϊλησ Λεωφϐρου υγγροϑ, δι’ εγγρϊφου του προσ το υπουργεύον των Εςωτερικών 

ανόγγειλεν ϐτι η καταςκευό τησ Λεωφϐρου επερατώθη και ϐτι απϐ τησ ςόμερον Κυριακόσ 21ησ 

Νοεμβρύου 1904 δϑναται να παραδοθό εισ κοινόν χρόςιν. Ο κ. Γαζόσ ταυτοχρϐνωσ παρουςιαςθεύσ 

εισ τον κ. Πρωθυπουργϐν και την κ. υγγροϑ εζότηςε την γνώμην των αν θα γύνη επύςημοσ 

παρϊδοςισ  τησ Λεωφϐρου ύνα κανονύςη τα τησ τελετόσ. Και ο κ. Πρωθυπουργϐσ  και η ςϑζυγοσ 

του διαθϋτου κ. Ιφιγϋνεια υγγροϑ απόντηςαν ϐτι προτιμϐτερον εύναι να παραδοθό εισ κοινόν 

χρόςιν ανεπιςόμωσ, ώριςαν δε ωσ ημϋραν παραδϐςεωσ την ςόμερον Κυριακόν. Κατϐπιν τοϑτων η 

Λεωφϐροσ απϐ τησ ςόμερον, αφαιρουμϋνων των φραςςϐντων την διϊβαςιν δοκών, παραδύδεται 

εισ την χρόςιν του κοινοϑ, αφοϑ ο κ. Γαζόσ διϊ τελευταύαν φορϊν χθεσ μετϊ των εργοδηγών κ. κ. 

Κωνςταντινύδου και Δαπϐντη και επιτροπόσ δημοςιογρϊφων επιθεώρηςαν την οδϐν διελθϐντεσ 

αυτόν εφ’ αμαξών» (εφημερύδα ΚΡΙΠ, φϑλλο τησ 21ησ Νοεμβρύου 1904). 

 

Πρϐκειται για τον πλατϑτερο δρϐμο που καταςκευϊςτηκε ποτϋ ςτην Αθόνα 

(Φατζηκωνςταντύνου 2014, 238) γεγονϐσ που επιφϋρει και ϊλλεσ ερμηνεύεσ για τισ ανϊγκεσ τισ 

εποχόσ και τουσ ςτϐχουσ που εκπλόρωναν τα μεγϊλα δημϐςια ϋργα ςε κοινωνικϐ επύπεδο. 

Μϋςω τησ υγγροϑ, η Αθόνα ϋκανε το πρώτο βόμα  ςτην προςαρμογό τησ προσ τη ςϑγχρονη 

εποχό. υνεπώσ και παρϊλληλα, παρατηροϑνται διαδικαςύεσ ϐπου ο αςτικϐσ και ο κοινωνικϐσ 

ιςτϐσ διαπλϋκονται, γρϊφοντασ ςυχνϊ κϑκλουσ μεταξϑ αιτύου και αποτελϋςματοσ, ςτην 

κοινωνικό παραγωγό του χώρου. 

Ο ϊξονασ και η επϋκταςη τησ πϐλησ 

 Η αφετηρύα τησ ςκϋψησ για την ανακαταςκευό τησ Λεωφϐρου υγγροϑ βαςύςτηκε ςε 

δϑο ςημεύα. Αρχικϊ, υπόρξε πρϐθεςη για την επϋκταςη τησ πϐλησ, ιδιαύτερα μετϊ την αϑξηςη 

του πληθυςμοϑ που ξεκύνηςε το 1870. την πρϐταςη του Λελοϑδα (1919)  η επϋκταςη τησ 

Αθόνασ ακολουθεύ γραμμικό μορφό - ϋνθεν και ϋνθεν τησ λεωφϐρου προσ το Υϊληρο (Κοςμϊκη 

1991, 129). Οι χαρϊξεισ για τη καταςκευό τησ λεωφϐρου όταν εκτϐσ των ορύων τησ ρυμοτομύασ 

τησ πϐλησ. Μϐνο το μικρϐ τμόμα του δρϐμου ςτο ϑψοσ του Μακρυγιϊννη όταν εκεύνη την εποχό 

ςτο ςχϋδιο. Ϊτςι, θεωρόθηκαν χαρϊξεισ υπεραςτικόσ οδοποιύασ και υλοποιόθηκαν απϐ την 

υπηρεςύα Δημοςύων Ϊργων του Μηχανικοϑ του τρατοϑ. Με αυτϐ ωσ ςημεύο εκκύνηςησ, 

αναμενϐταν η ςταδιακό προςθόκη τμημϊτων των περιοχών ςε επαφό προσ αυτόν την 

κατεϑθυνςη και ςε ςυμμϐρφωςη προσ γραμμϋσ των ςυγκοινωνιακών αρτηριών (Μπύρησ 1999, 

190). 

Παρϊλληλα, ϐμωσ, η μετατροπό του δρϐμου ςε λεωφϐρο εξυπηρετοϑςε το μοντϋρνο 

ϐραμα ενϐσ περιαςτικοϑ οδικοϑ ϊξονα που ακολουθοϑςε τα «πρϐτυπα τησ περιϐδου για την 



25 
 

υγιεινό, την αναψυχό και την επαφό με τη φϑςη» (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 239). Αφορμό για 

την ανακαταςκευό του δρϐμου προσ το Υϊληρο αποτϋλεςε αύτηςη των ενοικιαςτών των 

δημϐςιων λουτρών, καθώσ η οδϐσ εύχε γύνει πλϋον αδιϊβατη για τισ ϊμαξεσ. Μϊλιςτα, πρϐκριναν 

την ευκολύα με την οπούα μεταβαύνουν οι πολύτεσ ςτισ εξοχϋσ ωσ ϋνα απϐ τα πιο κρύςιμα 

ςυςτατικϊ τησ «καλόσ πϐλησ».  

 

«Η μϐρφωςη των οδών τησ Πρωτευοϑςησ ςυντελοϑςα εισ την ευεξύαν των κατούκων 

προςβϊλλει πρώτα την ϐραςη των επιςκεπτϐμενων τασ Αθόνασ ξϋνων, ούτινεσ, εντεϑθεν 

κρύνουςι κατϊ μϋγα μϋροσ περύ του βαθμοϑ του ημετϋρου πολιτιςμοϑ […] (Γενύςαρλησ Ι. 

Αναφορϊ προσ τον Τπουργϐ Εςωτερικών για τα ϋργα οδοποιύασ ςτην Αθόνα, 1863)» 

 

Η οδϐσ προσ το Υϊληρο χρηςιμοποιοϑταν απϐ ϋνα πλόθοσ ανθρώπων, που 

αποτελοϑςαν την ελύτ τησ εποχόσ, για να πϊνε ςτα θαλϊςςια λουτρϊ. Η κακό κατϊςταςη του 

δρϐμου προκαλοϑςε αγανϊκτηςη τϐςο ςτουσ ύδιουσ, ϐςο και ςτουσ αμαξηλϊτεσ που 

επιβαρϑνονταν με τα διϐδια  και δεν ϋβλεπαν ανταπϐκριςη ςτη φορολογύα τουσ. 

(Φατζηκωνςταντύνου 2014, 138–39). Με την παρϊδοςη τησ λεωφϐρου ςτο κοινϐ το ζότημα αυτϐ 

εύχε λυθεύ, ενώ επύςησ υπόρχαν ξεχωριςτϋσ διαδρομϋσ  «Δια τουσ πεζοϑσ» και  «Διϊ τουσ ιππεύσ». 

Η εικϐνα αυτό, του καινοϑργιου εξοχικοϑ δρϐμου προσ το Υϊληρο, αλλϊ και τησ ευρϑτερησ 

περιοχόσ του, ςυνδϋεται με τισ αναδυϐμενεσ αντιλόψεισ τησ περιϐδου για τη μετακύνηςη και την 

αναψυχό (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 125).  

τη  λειτουργύα τησ λεωφϐρου ωσ ϊξονα αναψυχόσ και περιπϊτου ιδιαύτερη ςημαςύα 

εύχε  η αφετηρύα τησ, η εμβληματικό ςϑνδεςη με την Αμαλύασ, αλλϊ και η δημιουργύα ενϐσ πϐλου 

αναψυχόσ ςτο τϋλοσ τησ, ςτο ςημεύο που ϋφτανε ςτη θϊλαςςα. Για το ςκοπϐ  αυτϐ ϋγιναν 

επιχωματώςεισ ςτο αλύπεδο του Υαλόρου (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 249–50). Η ανϊδειξη 

αυτοϑ του ιδιαύτερου χαρακτόρα του ϊξονα αποτϋλεςε και μετϋπειτα κεντρικϐ ςτοιχεύο ςτην 

πολεοδϐμηςη τησ Αθόνασ. Σο 1927 ψηφύςτηκε διϊταγμα  για το χαρακτηριςμϐ 198 τμημϊτων 

οδών ωσ εθνικών αξϐνων προσ περιοχϋσ με τουριςτικϐ ενδιαφϋρον. Η υγγροϑ, ωσ Εθνικό Οδϐσ, 

αποτϋλεςε τμόμα του ευρϑτερου οδικοϑ ϊξονα «Αθηνών – Παλαιοϑ Υαλόρου – Βουλιαγμϋνησ – 

ουνύου» (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 336). ε αντύςτοιχο πνεϑμα, κοντϊ ςτο 1935, ο Κώςτασ 

Κιτςύκησ εκπϐνηςε μελϋτη για την ανϊπτυξη του μηχανοκύνητου τουριςμοϑ. 

ε αυτόν την κατεϑθυνςη ςημαντικϐσ όταν ο ρϐλοσ των εταιρειών μεταφορών : η 

ςϑνδεςη μεγϊλησ Βιομηχανύασ- Κϋντρου Αθόνασ και ανϊπτυξη πϐλων αναψυχόσ. Ωμεςοσ και 

κεντρικϐσ ςτϐχοσ των εταιρειών όταν η αϑξηςη του αριθμοϑ των επιβατών και των 

μετακινόςεων και ςυγκεκριμϋνα των ςχετιζϐμενων με την αναψυχό. Η ηλεκτροκύνηςη δϑο 

γραμμών ςιδηροδρϐμου κατϊ την περύοδο 1900 - 1910 αποςκοποϑςε ςε αυτϐν το ςτϐχο. Η 

ανϊπτυξη τησ αναψυχόσ ςυνϋβαλε ςτη δημιουργύα και μιασ νϋασ εικϐνασ τησ πϐλησ. Εκτϐσ απϐ 

τη διαμϐρφωςη των υπαρχουςών περιοχών απϐ τισ οπούεσ περνοϑςε ο ςιδηρϐδρομοσ, 
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ςυγκροτόθηκαν ςταδιακϊ και νϋοι οικιςτικού πυρόνεσ, ανϊμεςα τουσ και η Καλλιθϋα (Κοςμϊκη 

1991, 158–59). 

 τη βϊςη των παραπϊνω κατευθϑνςεων, διαμορφώθηκε ο χαρακτόρασ και ο ρϐλοσ τησ 

υγγροϑ ωσ το πρϐςωπο τησ Αθηναώκόσ πϐλησ, αποτελώντασ  τον πρϐδρομο των επικεύμενων 

αλλαγών τϐςο ςτο χώρο τησ πϐλησ, ϐςο και ςτον κοινωνικϐ χώρο. Όπωσ  περιγρϊφεται και ςτη 

ςυνϋχεια, ςτην περύπτωςη τησ υγγροϑ, ο εκςυγχρονιςμϐσ, οι νϋεσ ςυνόθειεσ, οι προςθόκεσ των 

οικιςμών, οι ανϊγκεσ των ιςτορικών εξελύξεων περιπλϋκονται ταυτϐχρονα και 

ςυνδιαμορφώνονται. Μετϊ απϐ μύα γενικό ματιϊ ςτα πρϊγματα, οι διαδικαςύεσ προςεγγύζονται 

ξανϊ μϋςω των ςυλλϐγων και των ιδρυμϊτων που φϋρει ο ϊξονασ. 

Αςτικού μεταςχηματιςμού ςτισ παρυφϋσ τησ υγγροϑ 

Όπωσ αναμενϐταν, η ανακαταςκευό τησ οδοϑ Υαλόρου ςε Λεωφϐρο υγγροϑ 

ςυνϋβαλλε ςτην επϋκταςη τησ πϐλησ, με νϋουσ οικιςμοϑσ ςτα πρώτα νϐτια προϊςτια. ε πρώτη 

φϊςη, δϐθηκε δικαύωμα δϐμηςησ ςτα «παρακολουθόματα του δρϐμου» , με πρϐςωπο ςτον 

ϊξονα, χωρύσ να εντϊςςονται ςτο ςχϋδιο κϊποιου οικιςμοϑ (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 248). 

Μετϋπειτα, με τισ ανϊγκεσ που ϋφεραν οι ιςτορικϋσ εξελύξεισ, ακολοϑθηςαν επεκτϊςεισ απϐ το 

γραμμικϐ μϋτωπο ςτα εςωτερικϊ των περιοχών, ςχετιζϐμενεσ ϐμωσ με την ιςχυρό δομό του 

ϊξονα. 

 

«[…]προβλϋπεται ϐτι δε θα παρϋλθει αρκετϐσ χρϐνοσ καθ’ ον θ’ ανεγερθώςι  

μϋγαρα αριςτοκρατικϊ (Εφημερύδα Ακρϐπολισ, 1904). » 

 

Η ςταδιακό αϑξηςη του πληθυςμοϑ ςτην πϐλη και ςτη ςυνϋχεια η μεγϊλη 

κοςμοςυρροό, αποτϋλεςμα τησ Μικραςιατικόσ Καταςτροφόσ και τησ υνθόκησ τησ Λωζϊννησ, 

ϋδωςαν νϋεσ διαςτϊςεισ ςτην επϋκταςη τησ πϐλησ με τη δημιουργύα νϋων οικιςμών και την 

ϋγκριςη ρυμοτομικών ςχεδύων. Αρχικϊ, αναπτϑςςονται τϋςςερα κηποπροϊςτια: η Γλυφϊδα, η 

Κυπριϊδου, το Χυχικϐ και η Εκϊλη15. χεδϐν παρϊλληλα αναγϋρθηκαν και οι τϋςςερεισ μεγϊλοι 

προςφυγικού ςυνοικιςμού: Βϑρωνασ, Καιςαριανό, Κοκκινιϊ, Ν. Ιωνύα. Κατϊ την πενταετύα 1925-

1930 πολλαπλαςιϊςτηκαν τα ςχϋδια και οι εγκρύςεισ νϋων οικιςμών, ενώ παρϊλληλα 

δημιουργόθηκαν και τα πρώτα προςφυγικϊ κηποπροϊςτια (Ν. μϑρνη, Ν. Υιλαδϋλφεια, 

Τμηττϐσ, Ελληνικϐ, Ν. Ερυθραύα). «Οι επεκτϊςεισ τησ δεκαετύασ 1930- 1940 χαρακτηρύζονται 

κυρύωσ απϐ εγκρύςεισ ςχεδύων οικιςμών που μιμοϑνται μεν ςχεδιαςτικϊ τισ κηπουπϐλεισ, 

                                                             
15 Ψσ προσ τη χωροθϋτηςη των οικιςμών τα μη προςφυγικϊ κηποπροϊςτια, τα επϐμενα χρϐνια, 
ακολουθοϑν κυρύωσ δϑο ϊξονεσ χωροθϋτηςησ, την Κηφιςύασ και την παραλιακό και 
δευτερευϐντωσ την προϋκταςη τησ Πατηςύων, τη Μεςογεύων και τη Βουλιαγμϋνησ. Σα 
περιςςϐτερα εύναι ανεξϊρτητα απϐ τισ υφιςτϊμενεσ γραμμϋσ των τροχιοδρϐμων και 
ςιδηροδρϐμων (Κοςμϊκη 1991, 248). 



27 
 

ακολουθοϑν ϐμωσ την προϒπϊρχουςα διαδικαςύα ϋγκριςησ ρυμοτομικοϑ ςχεδύου» (Κοςμϊκη 

1991, 246–48). 

Η ϋλευςη των προςφϑγων, ανϋτρεψε κϊθε δεδομϋνη ςυνθόκη και επικεύμενο ςχϋδιο και 

κλϐνιςε τισ προςπϊθειεσ ρϑθμιςησ του χώρου. Απϐ το Μϊιο του 1917 μϋχρι και τον Ιοϑλιο του 

1923, δεν ϋγινε καμύα προςθόκη ςτο ςχϋδιο Πϐλησ λϐγω τησ εμπϐλεμησ κατϊςταςησ (Πολϑζοσ 

1984). τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Καλλιγϊ επιχεύρηςε να προςαρμϐςει τισ προτϊςεισ τησ ςτισ νϋεσ 

ςυνθόκεσ, αλλϊ η προςπϊθεια θα παραμεύνει μερικό μπροςτϊ ςτα μεγϊλα γεγονϐτα των 

ημερών. Ενδεικτικϐ εύναι το γεγονϐσ ϐτι, απϐ το ςϑνολο των προβλεπϐμενων  οικιςμών για την 

περιφϋρεια τησ πϐλησ, τελικϊ η επιτροπό περιϋλαβε μϐνο το ςχϋδιο τησ Νϋασ μϑρνησ 

(Φατζηκωνςταντύνου 2014, 316). Η ςυνθόκη δεν μποροϑςε να ελεγχθεύ απϐ τουσ πολεοδϐμουσ 

και ο επύςημοσ λϐγοσ των τεχνικών δεν πρϐλαβε να κατανοόςει τη νϋα χωροκοινωνικό 

γεωγραφύα τησ Αθόνασ (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 320). Σο 1923 οι προςφυγικού ςυνοικιςμού  

εξαιροϑνται απϐ τον οικοδομικϐ κανονιςμϐ και το ρυθμιςτικϐ ςχϋδιο (Γκιζελό 1984). 

Όλα τα παραπϊνω ακολουθοϑςε και η λεωφϐροσ καθώσ οι εργαςύεσ τησ 

ολοκληρώθηκαν πολϑ αργϐτερα, κατϊ τη διακυβϋρνηςη του Ελευθερύου Βενιζϋλου (1928-1932), 

ενώ κατϊ μόκοσ τησ προςκολλόθηκαν γειτονιϋσ απϐ πρϐςφυγεσ: η Νϋα μϑρνη, ο Νϋοσ Κϐςμοσ 

και η Καλλιθϋα. Πρϐκειται για μύα περύοδο πυκνό ςε γεγονϐτα, που αποτϋλεςε οδηγϐ ςτη 

δημιουργύα τησ πϐλησ τησ Αθόνασ ςε χωρικϐ, οικονομικϐ και κοινωνικϐ επύπεδο. 

  
 

 
Εικόνα 1 
Υωτογραφύα του 1900 που διακρύνεται η Λεωφϐροσ υγγροϑ (‘Διερεϑνηςη τρατηγικών για τη 
δικτϑωςη των αςτικών παρεμβϊςεων ςτο μητροπολιτικϐ Κϋντρο Αθηνών’ 2013) 
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Χάρτησ 2 
Φαρτογραφικό Τπηρεςύα τρατοϑ, τμόμα χϊρτη Αθόνασ, 1927. Πηγό: ΕΛΙΑ (Φατζηκωνςταντύνου 2014) 
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Εικόνα 2 

Παραμονϋσ 1940,  ςτρατιωτικό αεροφωτογραφύα (αρχεύο Καθημερινόσ) 
 

Κοινωνικού μεταςχηματιςμού 

τη ςυνϋχεια, παρατηρεύται ςτον ύδιο χρϐνο ο τρϐποσ με τον οπούο οι παραπϊνω 

πολεοδομικϋσ εξελύξεισ καθϐριςαν τον κοινωνικϐ ιςτϐ, αλλϊ και η ςυμβολό που εύχαν ςτισ 

εξελύξεισ διϊφορεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, (επιφανό) ϊτομα, ςυλλογικϐτητεσ και ςυναςπιςμού τησ 

εποχόσ.  υχνϊ, αυτϐ πραγματοποιοϑταν μϋςα απϐ ςυγκροϑςεισ, ϐπωσ η καθυςτϋρηςη 

εφαρμογόσ των πρώτων ςχεδύων τησ υγγροϑ, ωσ αποτϋλεςμα τησ ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ και 

διαπραγμϊτευςησ των κτηματιών με  την κεντρικό εξουςύα ςε ςυζητόςεισ ςτο Δημοτικϐ 

υμβοϑλιο τησ Αθόνασ  (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 145). 

 Η Λύλα Λεοντύδου (1989) (ςτο Φατζηκωνςταντύνου 2014, 133) παρατηρεύ τισ αντιλόψεισ 

διαφορετικών κοινωνικών ομϊδων ςε ςχϋςη με την αςτικό ανϊπτυξη, την περύοδο που 

αναςκευϊζεται η υγγροϑ. ημειώνει πωσ οι μικροαςτού γαιοκτόμονεσ ανϋπτυξαν μύα 

κερδοςκοπικό αντύληψη ωσ προσ την ακύνητη περιουςύα, ενώ παρϊλληλα οι αςτού που 
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αςχολοϑνταν με τη βιομηχανύα, το εμπϐριο και τα τραπεζικϊ ιδρϑματα ςυνϋβαλλαν με ϋναν 

ϊλλο τρϐπο: ενθϊρρυναν την  καταςκευό των δικτϑων και των μεταφορικών υποδομών. Απϐ 

την ϊλλη, πολλού όταν και εκεύνοι που θϋληςαν να ενιςχϑςουν  τη ςϑνδεςη του ορϊματοσ τησ 

μεγϊλησ λεωφϐρου με τα εκςυγχρονιςτικϊ ϋργα -τουσ νϋουσ δρϐμουσ, τη Γϋφυρα του Ιλιςοϑ, τον 

Ωγιο ώςτη16 - ςυςτατικϊ ςτοιχεύα τησ εικϐνασ τησ ςτην αρχό του 20ου αιώνα. Για παρϊδειγμα, 

υπόρξαν δωρητϋσ, μϋλη τησ βαςιλικόσ οικογϋνειασ και εϑποροι κϊτοικοι τησ Αθόνασ και του 

Πειραιϊ, που υποςτόριξαν οικονομικϊ την ανϋγερςη και ςυντόρηςη του Ζωολογικοϑ κόπου ςτο 

Παλαιϐ Υϊληρο. Οριςμϋνοι μϊλιςτα, που εύχαν όδη ιδιοκτηςύεσ ςτο μϋτωπο τησ υγγροϑ, 

μετεύχαν οικονομικϊ ςε ϋνα μϋροσ του κϐςτουσ καταςκευόσ.  

 

 
Εικόνα 3 

Η Υαληρικό οδϐσ το 1890 (‘Διερεϑνηςη τρατηγικών για τη δικτϑωςη των αςτικών 
παρεμβϊςεων ςτο μητροπολιτικϐ Κϋντρο Αθηνών’ 2013) 
 

Η ϋννοια του εκςυγχρονιςμοϑ βϋβαια δεν αφορϊ μϐνο ςτην ϑλη, αλλϊ και ςε μύα ςειρϊ 

απϐ ςυνόθειεσ και δραςτηριϐτητεσ που προςδϋνονται ςτην καθημερινϐτητα των κατούκων, 

μεταλλϊςςοντασ τισ κουλτοϑρεσ τησ πϐλησ. Οι αθηναώκού περύπατοι εύναι ϋνα βαςικϐ 

παρϊδειγμα που περιγρϊφει αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ καθώσ μεταςχηματύςτηκαν ςτο πϋραςμα απϐ 

τον 19ο  ςτον 20ο  αιώνα μϋςα και κατϊ το μεταςχηματιςμϐ τησ λεωφϐρου υγγροϑ. Πρϐκειται 

για μύα ςυνόθεια των ανώτερων, αλλϊ και των μεςαύων κοινωνικών τϊξεων που ςυχνϊ 

μιμοϑνται τισ πρακτικϋσ τουσ. Με την ανακαταςκευό τησ λεωφϐρου, εύχαν τη δυνατϐτητα ςτο 

τϋλοσ του περιπϊτου, ςε ϐςουσ το επϋτρεπε η οικονομικό τουσ επιφϊνεια, να επιςκϋπτονται τα 

εξοχικϊ καφενεύα ϐπου, ςε αντιδιαςτολό με το κϋντρο τησ πϐλησ, ςϑχναζε και ο γυναικεύοσ 

πληθυςμϐσ (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 261). ε μια «γραμμό προϐδου» , κϊθε κοινωνικό ομϊδα 

                                                             
16 Ελληνικϐ περύπτερο ςτη διεθνό ϋκθεςη του 1900 ςτο Παρύςι 
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ακολουθούσε διαφορετικά και ετεροχρονισμένα τις κοινωνικές πρακτικές, κάνοντάς τες 

κομμάτι της ιδιαίτερης κουλτούρας της17.  

Έτσι, παρατηρώντας την κίνηση και μετακίνηση ως κοινωνική πρακτική και, 

παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη Συγγρού ως σύμβολο του ελληνικού εκσυγχρονισμού και της 

ιδεολογίας της προόδου, εντοπίζονται και άλλες αντίστοιχες μεταλλαγές, όπως τα ποδηλατικά 

σωματεία που οργάνωναν δραστηριότητες με βάση τη λεωφόρο στα τέλη του 190υ αιώνα. Η 

ποδηλασία εμφανίζεται αρχικά ως πρακτική των αριστοκρατών, έπειτα όμως διαδίδεται και 

στα χαμηλότερα στρώματα (Χατζηκωνσταντίνου 2014, 264). Όπως αντίστοιχα έγινε στη 

συνέχεια και με το αυτοκίνητο.  

Η Συγγρού, αν και δε σχεδιάστηκε με  σκοπό την απρόσκοπτη και τάχιστη ροή 

κινήσεων, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός άλλου τύπου ορθολογισμού, δημιούργησε, λόγω του 

πλάτους της,  μία συνθήκη  αναψυχής μέσα από την ταχύτητα –πρώτα με τις άμαξες και έπειτα 

με τα αυτοκίνητα. 

 

«Εντός της πόλεως δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται ταχύτης πλέον των 10 

χιλιομέτρων. Εκτός της πόλεως όμως, όπως και εις την λεωφόρον Συγγρού, φρονώ ότι η διάταξις  

αύτη δεν δύναται και ούτε πρέπει να εφαρμοσθή, διότι, όπως κάθε άλλος άνθρωπος θέλει με την 

άμαξάν του ή με το ποδήλατόν του να διασκεδάση αναπτύσσων μεγάλην ταχύτητα, ούτως 

επιτρέπεται και εις τα αυτοκίνητα να αναπτύσσωσιν εκτός της πόλεως όσην ταχύτητα θέλουν. 

Και διά τα αυτοκίνητα ο μόνος κατάλληλος προς τούτο τόπος είναι η λεωφόρος Συγγρού» (Ο 

Αστυνομικός Διευθυντής Δαμηλάτης το 1907, εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φύλλο της 6ης Μαρτίου 1907). 

 

 Η εικόνα όμως παγώνει με τη μικρασιατική καταστροφή και τα κύματα των προσφύγων 

που συρρέουν κατά χιλιάδες στον Πειραιά και την Αθήνα. Συνολικά στην Ελλάδα 

συγκεντρώθηκαν πολύ γρήγορα  μεταξύ των 1,5 ως 2 εκατομμυρίων άνθρωποι, όπως συνάγεται 

από τα διάφορα σχετικά δημοσιεύματα (Πολύζος 1973). Το γεγονός αυτό αποτέλεσε μία 

έκτακτη συνθήκη για την πόλη18 και τους ανθρώπους της που θα επέφερε νέες ισορροπίες στη 

συνέχεια. 

                                                             
17 Αντίστοιχες μεταλλαγές μπορούμε να παρατηρήσουμε και στη χρήση και εξοικείωση με 
αντικείμενα και προϊόντα της καθημερινότητας. Όπως παρατηρεί η Αγριαντώνη (στο 
Χατζηκωνσταντίνου 2014, 263) στις αρχές του 20ου  αιώνα, οι εργοστασιακές ζυθοποιίες, που 
λειτουργούσαν παράλληλα και ως μπυραρίες, αποτελούσαν σύμβολα εξευρωπαϊσμού των 
συνηθειών. Η μαζική παραγωγή της μπύρας όμως έφερε και την προώθηση του προϊόντος σε 
συνεχώς ευρύτερο κοινό (Αγριαντώνη 2000). 
 
18 Ν.Δ. 9 Ιούνη 1923: "περί παραχωρήσεως δημοσίων κτημάτων και αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως ιδιωτικών τοιούτων", εισαγωγή άρθρου 119 στο Σύνταγμα του 1927: για την 
άμεση  απόκτηση αναγκαίων εκτάσεων χωρίς να προκαταβάλλεται η αξία τους, Ίδρυση Ταμείου 
Περιθάλψεως Προσφύγων (Νοέμβρης 1923): για να ανταποκριθεί στις πρώτες επείγουσες 
ανάγκες, ίδρυση Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, δανειοδότηση μέσω ιδιωτικών 
εταιριών, ίδρυση Υπηρεσίας Διαχείρισης Αστικών Προσφυγικών Συνοικισμών (Ιούλιος 1927) κ.ά. 
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Εικόνα 4 

Ωποψη υγγροϑ 1911 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

Σο πλόθοσ αυτϐ ϊλλαξε την κοινωνικό ςϑνθεςη τησ πϐλησ, μύα διαδικαςύα που όταν όδη 

ςε εξϋλιξη, καθώσ με τη μετακύνηςη αγροτικών πληθυςμών ςτισ πϐλεισ εύχε όδη ξεκινόςει η 

ανϊμιξη των κοινωνικών τϊξεων. Η περύπτωςη των Ελλόνων Μικραςιατών εύναι πραγματικϊ 

ιδιαύτερη, επειδό τουσ χαρακτόριζε ϋνα υψηλϐ επύπεδο  πνευματικόσ ζωόσ και  η εναςχϐληςό 

τουσ ωσ "ειδικού" ςε νϋουσ, για την ελληνικό πραγματικϐτητα, κλϊδουσ τησ επαγγελματικόσ 

ζωόσ (Γκιζελό 1984). τη μϑρνη, αντύθετα με τον ελλαδικϐ χώρο, οι μεγϊλοι γαιοκτόμονεσ, 

Μουςουλμϊνοι και Φριςτιανού, ςυνυπόρχαν με μια πολυπληθό κατηγορύα μικροώδιοκτητών. 

Επύςησ, οι ϊνθρωποι αυτού δεν όταν μϐνο ϋμποροι αλλϊ όταν ςυνδεδεμϋνοι και με τη γη, ενώ 

γενικϐτερα, κατεύχαν θϋςεισ ςτον εμπορικϐ και πιςτωτικϐ τομϋα, ϐπωσ και ςτη βιομηχανικό 

δραςτηριϐτητα. Επιπλϋον, οργϊνωναν την επαγγελματικό τουσ ζωό ςε ςυντεχνύεσ. Αυτό η νϋα 

                                                                                                                                                                                         
Με το πιο θεμελιώδεσ ζότημα που ανακϑπτει ςτην πϐλη, το ςτεγαςτικϐ αςχολεύται ΕΑΠ, αν και 
με καθυςτϋρηςη, μϋχρι την κατϊργηςό τησ το Υλεβϊρη του 1930. Παρϊλληλα με αυτόν αλλϊ 
κυρύωσ μετϊ τη διϊλυςό τησ αςχολόθηκε με τη ςτϋγαςη των προςφϑγων το Τπουργεύο 
Πρϐνοιασ με: 

 καταςκευό νϋων ςυνοικιςμών μονώροφα, πολυκατοικύεσ 

 χορόγηςη οικοπϋδου με ό χωρύσ δϊνειο για ανϋγερςη κατοικύασ με πρωτοβουλύα και 
ευθϑνη του ύδιου του δικαιοϑχου (22.000 οικϐπεδα) 

 ςϑςταςη 320 ςυνεταιριςμών για παραχώρηςη 3.500 οικοπϋδων και οικοδομικών 
δανεύων 

(Πολϑζοσ 1984) 
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οργανωμϋνη ενϐτητα, οι αντιπρϐςωποι των ςυντεχνιών, ςχημϊτιζαν κλειςτϊ επαγγϋλματα ςτα 

οπούα επιδύδονταν (Πολϑζοσ 1973).Κατϊ τη μετϊβαςό τουσ ςτον ελλαδικϐ χώρο, ειςόγαγαν την 

τεχνογνωςύα τουσ και την επαγγελματικό οργϊνωςη ςτισ δραςτηριϐτητεσ που ανϋπτυξαν ςτον 

τϐπο υποδοχόσ. 

Επιπλϋον, το διοικητικϐ οικοδϐμημα των μυρνιών προςφϑγων, καθϐτι πολϑ 

διαφορετικϐ απϐ την ϋμμεςη δημοκρατύα τησ Ελλϊδασ των αρχών του 20ου αιώνα (Γκιζελό 

1984), ςυναλλαςςϐμενο με αυτόν παρόγαγε νϋουσ τρϐπουσ οργϊνωςησ. τη χώρα προϋλευςησ 

υπόρχε μύα αυςτηρό δομό ςτην κορυφό τησ οπούασ βριςκϐταν ο Πατριϊρχησ (η Εκκληςύα), 

εκλεγμϋνοσ απϐ ολϐκληρο το Ελληνικϐ Ϊθνοσ και ςτη βϊςη η κοινϐτητα. Η κοινϐτητα 

ςυντονιζϐταν απϐ το ςυμβοϑλιο τησ κοινϐτητασ: πρϐεδροσ εκκληςιαςτικϐσ (τιμητικϐσ ρϐλοσ), 

ϋφοροι (προϑχοντεσ, διαχειρύζονταν ποςϊ απϐ ευεργϋτεσ), επύτροποι (θηςαυροφϑλακεσ 

κοινϐτητασ) και  δημογϋροντεσ (διούκηςη κοινϐτητασ ςχολεύων και ιδρυμϊτων) (Γκιζελό 1984). Η 

ςυγκρϐτηςη αυτό όταν και αποτϋλεςμα τησ μουςουλμανικόσ κυριαρχύασ που ϐριςε διοικητικϋσ, 

οικονομικϋσ και θρηςκευτικϋσ κοινϐτητεσ. Κϊθε πϐλη, χωριϐ και οικιςμϐσ, διϋθετε ςυμβοϑλιο 

δημογερϐντων. 

 Όλα τα παραπϊνω εμπύπτουν ςτο πεδύο ενδιαφερϐντων τησ  παροϑςασ εργαςύασ, 

καθώσ ςυναντιοϑνται ταυτϐχρονα ςτον τϐπο μελϋτησ, εντϐσ μιασ ιςτορικϊ ςυγκεκριμϋνησ 

ςυνθόκησ αςτικόσ και κοινωνικόσ παραγωγόσ.  Πληθυςμού με διαφορετικϋσ επιθυμύεσ και ςε  

διαφορετικό ανϊγκη ςτοιχειοθετοϑν τη ζωό τουσ ςε ϋνα χώρο κενϐ, πϊντα, ϐμωσ, υπϐ την 

επιρροό τησ λεωφϐρου. υνυπϊρχουν και οργανώνονται ςε χωρικοϑσ και κοινωνικοϑσ 

ςυςχετιςμοϑσ καθημερινϐτητασ που μελετώνται καλϑτερα ςτα επϐμενα κεφϊλαια. 

  

«Μπορεύσ να περνϊσ εκατϐ φορϋσ την ωραύα λεωφϐρο που ςυνδϋει την Αθόνα και το 

Υϊληρο και να αγνοεύσ πωσ δυο βόματα απϐ εκεύ η αθλιϐτητα παύζει ϋνα απϐ τα πιο ςπϊνια 

δρϊματα που ςυναντϊμε ςτην Ευρώπη (M. Paz ςτο Πολϑζοσ Ι. Η πολεοδομικό διαμϐρφωςη για 

την προςφυγικό πλημμυρύδα, Οικονομικϐσ Σαχυδρϐμοσ 992, Απρύλιοσ 1973 ςελ 80-82) » 

 

Σο πεδύο των ςυλλϐγων και των ιδρυμϊτων  

ε αυτόν την ϋκτακτη ςυνθόκη οι πρϐςφυγεσ δϋχτηκαν τη βοόθεια απϐ επιφανό μϋλη 

τησ αθηναώκόσ κοινωνύασ –ςϑλλογοι που προςτϊτευςαν τισ ευπαθεύσ ομϊδεσ και μεμονωμϋνοι 

ευεργϋτεσ. Ψςτϐςο, η φιλανθρωπύα δεν εύναι πρωτοφανόσ ςτην Αθόνα τησ εποχόσ ˙ ςυνδϋεται 

με την ιδιοςυγκραςύα τησ ϊρχουςασ τϊξησ και, παρϐλο που δεν παρουςιϊζεται  αναπτυγμϋνη 

ϐςο ςτη Δυτικό Ευρώπη, ϋχει εμφανιςτεύ με διϊφορεσ μορφϋσ όδη απϐ το τϋλοσ του 19ου αιώνα. 

Κυρύωσ απϋκτηςε τη μορφό «εθνικόσ ευεργεςύασ», καθώσ αςκοϑταν κατϊ προςωπικϐ, ατομικϐ 

τρϐπο απϐ τουσ φιλϊνθρωπουσ: εύτε με παραχώρηςη περιουςύασ ςτο κρϊτοσ μετϊ θϊνατον, εύτε 

με την παρϊδοςη ϋργων ςε δημϐςια χρόςη ςτα οπούα το κρϊτοσ παραμϋνει αμϋτοχο. Με τον 
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τρϐπο αυτϐ, «πρϐβαλλαν περιςςϐτερο μύα εθνικό ςυνεύδηςη παρϊ τα ενδεχϐμενα ταξικϊ τουσ 

ςυμφϋροντα»,  καθώσ ο δωρητόσ παρουςιαζϐταν να αναγνωρύζει περιςςϐτερο απϐ ϐλουσ τισ 

ελλεύψεισ ςε εθνικϐ επύπεδο και να «κληροδοτεύ τα κεφϊλαιϊ του για τη δημιουργύα ιδρυμϊτων 

γενικόσ εθνικόσ χρηςιμϐτητασ». Για παρϊδειγμα, μπορεύ να διϋβλεπε τισ ελλεύψεισ ςτην υγεύα ό 

ςτην εκπαύδευςη και να επϋνδυε ςτισ αντύςτοιχεσ εγκαταςτϊςεισ, αλλϊ να αγνοοϑςε την ανϊγκη 

τησ ςτϋγαςησ και εξυγύανςησ των λαώκών γειτονιών (Γκιζελό 1984).  ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ 

ανόκουν το Βρεφοκομεύο ςτην Πειραιώσ (1873), κληροδϐτημα του ομογενό εκ Ρωςύασ Ι. 

Κοντογιαννϊκη, καθώσ και το Εργαςτόριο των απϐρων γυναικών του υλλϐγου Κυριών που 

κτύζει ο Ανδρϋασ υγγρϐσ το 1876  (Μπύρησ 1999, 203). 

Απϐ την ϊλλη, υπϊρχει και η ςυλλογικό ςυμβολό με τη ςϑςταςη ευαγών ιδρυμϊτων: η 

«Ελεόμων Εταιρεύα» (ιδρϑει το πρώτο πτωχοκομεύο ςε ιδιωτικϊ οικόματα), ο «Υιλολογικϐσ 

ϑλλογοσ Παρναςςϐσ» (ιδρϑει και ςυντηρεύ νυκτερινϊ ςχολεύα και νοςοκομεύο για εργαζϐμενα 

παιδιϊ κοντϊ ςτο ναϐ του Αγύου Γεωργύου του Καρϑτςη) και ο ϑλλογοσ Κυριών (δουλεϑει για 

την επαγγελματικό μϐρφωςη ϊπορων γυναικών). Όλα αυτϊ εμφανύζονται ςτα τϋλη του 19ου 

αιώνα, ενώ το 1881 ,υπϐ την ηγεςύα τησ βαςύλιςςασ Όλγασ –ιδιαύτερα ςημαντικϐ πρϐςωπο ςτη 

φιλανθρωπικό δρϊςη-  κτύζεται το Θεραπευτόριο «Ευαγγελιςμϐσ». Σα ϋργα αυτϊ 

αντιπροςωπεϑουν κατϊ τον Μπύρη τισ «τρεισ αγαθϋσ δυνϊμεισ» τησ ανώτερησ κοινωνικόσ 

ςτϊθμησ: η φιλϊνθρωποσ βαςύλιςςα Όλγα, ο ιδιωτικϐσ πλοϑτοσ και ο κϐςμοσ των γραμμϊτων 

(Μπύρησ 1999, 203).  

Μετϊ το  1922, οι δρϊςεισ αυτϋσ ςυντονύζονται διαφορετικϊ με την ύδρυςη του 

«υμβουλύου Εθνικών Κληροδοτημϊτων». Με την ανταλλαγό των πληθυςμών εμφανύζονται ϋνα 

πλόθοσ ςυλλϐγων, με τη μορφό  ιδιωτικών εταιρειών φιλανθρωπύασ, που απαντοϑν ςτην 

επεύγουςα περύθαλψη ϐπωσ: Near East Foundation, American Women's Hospitals, Save the 

Children's Founds, All British Appeal, Imperial War Relief, ουηδικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ, Union de 

Secours aux Enfants, Secours  Francais aux victimes du Proche-Orient κ.ϊ. Επιπλϋον, το Σαμεύο 

Περιθϊλψεωσ διαχειρύζεται για το ςκοπϐ τησ ςτϋγαςησ των προςφϑγων τουσ πϐρουσ των 

ερϊνων, κληρονομιών, δωρεών και κληροδοτημϊτων (Γκιζελό 1984).  

ημαντικϐ ρϐλο ϋπαιξαν και οι Μικραςιϊτεσ Ϊλληνεσ τησ υψηλόσ αςτικόσ τϊξησ, παρϐτι 

θϑματα των γεγονϐτων και αυτού. Απϐ τη μύα μεριϊ, δηλαδό,  υπϊρχει το εςωτερικϐ 

κοινωνικοοικονομικϐ ςϑςτημα, το οπούο καλϑπτει τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ παραγωγόσ ςτο 

εςωτερικϐ του ελληνικοϑ κρϊτουσ, ενώ απϐ την ϊλλη, υπϊρχει το «ςϑςτημα τησ διαςπορϊσ», 

που βρύςκεται ϋξω απϐ τα ςϑνορα και «καλϑπτει το ςϑνολο των κοινωνικών ςχϋςεων ςτο οπούο 

δομεύται η εκτϐσ των τειχών μεταπρατικό ελληνικό αςτικό τϊξη» (Σςουκαλϊσ 1985, 374). Οι 

αςτού Μικραςιϊτεσ, λϐγω τησ θϋςησ τουσ ςτα πρϊγματα, υποςτόριξαν και αυτού την ϋνταξη των 

προςφυγών ςτη χώρα υποδοχόσ. Αρχικϊ, καθώσ όταν και Οθωμανού υπόκοοι εύχαν τη 

δυνατϐτητα να ταξιδεϑουν ελεϑθερα ςτο εςωτερικϐ τησ αυτοκρατορύασ (Πολϑζοσ 1973), 

εξαςκώντασ το επϊγγελμϊ τουσ και επεκτεύνοντασ τισ επιχειρόςεισ τουσ. Με αυτϐ τον τρϐπο, 
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εύχε δημιουργηθεύ και μύα ςιωπηρό αλλϊ ςτενό ςχϋςη με  εφοπλιςτϋσ, τραπεζύτεσ, ϋμπορουσ τησ 

Ελλϊδασ –ϐπωσ οι Ευγενύδησ και υγγρϐσ που εύχαν τρϊπεζεσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη (Πολϑζοσ 

1973). Μϋροσ του κεφαλαύου τουσ εύχε όδη επενδυθεύ ςε ελληνικϐ ϋδαφοσ, ενώ παιδιϊ μεςαύων 

αςτικών οικογενειών βρύςκονταν όδη ςτην Ελλϊδα για λϐγουσ ςπουδών (Γκιζελό 1984).  

Ϊτςι, ανϊμεςα ςε αυτοϑσ εμφανύζεται μύα «νϋα κοινωνικό κατηγορύα, μϋςα ςτα πλαύςια 

του κοινωνικοϑ μεταςχηματιςμοϑ του προςφυγικοϑ ςυνϐλου, η οπούα αποτελεύται απϐ 

εκεύνουσ που αναλαμβϊνουν ρϐλο “υπερϊςπιςησ” των προςφϑγων» (Γκιζελό 1984). 

Δημιουργεύται ϋνα πλόθοσ διοικητικών οργϊνων ςτα οπούα ςυμμετϋχουν ωσ μϋλη, ενώ ϊλλοτε 

διορύζονται εύτε απϐ το υπουργικϐ ςυμβοϑλιο εύτε απϐ τον αρμϐδιο υπουργϐ. Για παρϊδειγμα, 

μϋχρι το 1933 εύχαν ιδρυθεύ 320 προςφυγικού οικοδομικού ςυνεταιριςμού οι οπούοι 

ςυμπεριλϊμβαναν 10.500 μϋλη –ϐλα αςτού πρϐςφυγεσ (Γκιζελό 1984). Αντύςτοιχεσ 

δραςτηριϐτητεσ μελετώνται περαιτϋρω ςτα επϐμενα κεφϊλαια, καθώσ ςυχνϊ επικεντρώνουν 

τη δρϊςη τουσ ςτισ ευπαθεύσ νεοςϑςτατεσ γειτονιϋσ και διαφοροποιοϑνται απϐ τϐπο ςε τϐπο 

και ανϊλογα με την κοινωνικό ομϊδα που αφοροϑν. 

Επύ τησ λεωφϐρου χαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα των ϐςων περιγρϊφηκαν εύναι η 

ανϋγερςη του Ιωςηφϐγλειου Ιδρϑματοσ. Σο Ιωςηφϐγλειο Ορφανοτροφεύο  εύναι ιςτορικϐ 

οικοδϐμημα ςτη Νϋα μϑρνη, που χτύςτηκε με  ϋξοδα του Μικραςιϊτη Φαρϊλαμπου 

Ιωςηφϐγλου για να φιλοξενόςει τα ορφανϊ που υπόρχαν μεταξϑ τησ προςφϑγων τησ 

Μικραςιατικόσ Καταςτροφόσ. Η οικοδϐμηςη του κτιρύου ολοκληρώθηκε το 1929 και το 

ορφανοτροφεύο ϊρχιςε να λειτουργεύ το 1932. Αργϐτερα, φιλοξϋνηςε παιδιϊ που ϋμειναν 

ορφανϊ εξαιτύασ του Β΄ Παγκοςμύου Πολϋμου. Απϐ το 1951 ωσ το 1995, ςτϋγαςε την 

Επαγγελματικό χολό «Αγύα Βαρβϊρα» του Εθνικοϑ Οργανιςμοϑ Πρϐνοιασ, ενώ ϋκτοτε 

φιλοξενεύ μαθότριεσ εφηβικόσ ηλικύασ που εύναι ορφανϋσ ό ϋχουν οικογενειακϊ προβλόματα 

(‘Ιωςηφϐγλειο’ 2015). Παρατηροϑμε ςυνοπτικϊ μϋςα απϐ αυτϐ το παρϊδειγμα τισ μεταλλαγϋσ 

τησ ϋννοιασ τησ αγαθοεργύασ, τησ πρϐνοιασ και τησ ανταπϐκριςησ ςτισ ανϊγκεσ που ανακϑπτουν.   

Σο Ιωςηφϐγλειο εύναι το πρώτο απϐ τα Ιδρϑματα που εμφανύζονται επύ του ϊξονα. 

Ακολουθεύ πολϑ ςϑντομα το Πϊντειον Πανεπιςτόμιον, ενώ απϐ το 1956 λειτουργεύ και το 

Ευγενύδειο άδρυμα και τα δϑο δραςτηριοποιοϑμενα ςτον τομϋα τησ μϐρφωςησ και τησ 

εκπαύδευςησ.  Σα κτόρια αυτϊ, ανεξϊρτητα απϐ το ςε ποια πλευρϊ του δρϐμου ανεγεύρονται, ι 

δύνουν  το ςτύγμα τησ εποχόσ τουσ, ενώ διαμορφώνουν την εικϐνα του ϊξονα και αρθρώνουν 

ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ και περιοχϋσ. 

Σα τελευταύα χρϐνια και προοπτικϋσ 

 Κατϊ τα επϐμενα χρϐνια, με την ϋντονη ανοικοδϐμηςη των πλευρών του ϊξονα, δεν 

εμφανύζονται αντύςτοιχα ιδρϑματα. Η υγγροϑ αποκτϊ το χαρακτόρα τησ ωσ ϊξονασ ςτϋγαςησ 

γραφεύων, μετϊ το 1970, ενώ παρϊλληλα μετατρϋπεται ςε αυτοκινητϐδρομο υψηλών 

ταχυτότων. Σο πρωύ λειτουργοϑν μεγϊλεσ αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ και τρϊπεζεσ, ενώ το βρϊδυ 
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λειτουργοϑν κϋντρα νυχτερινόσ διαςκϋδαςησ, ούκοι ανοχόσ και τα πλατιϊ πεζοδρϐμια που το 

πρωύ εκθϋτουν οι αντιπροςωπεύεσ τα οχόματϊ τουσ, γύνονται το “πεζοδρϐμιο” τρανςϋξουαλ και 

τραβεςτύ.  ε αυτϐ το μοτύβο εμφανύζονται τα επιβλητικϊ κτύρια ιδιωτικών επιχειρόςεων ϐπωσ η 

Interamerican, η Tsakos Shipping & Trading ό η NN Hellas.  

 Αντύςτοιχα, μετϊ το 1990 εντοπύζονται ςημειακϊ πϊνω ςτον ϊξονα κτόρια ειδικών 

χρόςεων που καταςκευϊζονται εμβληματικϊ, δημιουργώντασ τοπωνϑμια για τισ γειτονικϋσ 

περιοχϋσ: τα Odeοn Star City, το Ψνϊςειο Καρδιοχειρουργικϐ Κϋντρο (1992), η Μαιευτικό Κλινικό 

Ρϋα (2007). υχνϊ τα κτόρια αυτϊ, εκτϐσ απϐ τη ςυγκεκριμϋνη χρόςη, προβϊλλουν και το ϐνομα 

του αρχιτϋκτονϊ τουσ, ϐπωσ Εθνικό Αςφαλιςτικό (2006) των Μϊριο Μπϐτα, Ρϋνασ 

ακελλαρύδου και Μϐρφωσ Παπανικολϊου, Αγροτικό Αςφαλιςτικό (2010) του Νύκου 

Βαλςαμϊκη, τα γραφεύα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ που μοιρϊζονται το κτόριο του Μπϊμπη Βωβοϑ 

με τα Media Markt (2007). Η εικϐνα αυτό θυμύζει την αρχιτεκτονικό των ςτιλ και των ςυμβϐλων 

που περιγρϊφει ο Venturi. Πρϐκειται για μύα “αντι-χωρικό” προςϋγγιςη, ϐπου η επικοινωνύα 

κυριαρχεύ και επιβϊλλεται ςτο χώρο μϋςω ενϐσ ςτοιχεύου τησ αρχιτεκτονικόσ και του τοπύου 

(Venturi, Scott Brown, και Izenour 1986, 8) 

 Μετϊ το 2000, η υγγροϑ απομακρϑνεται απϐ αυτόν την εικϐνα των μεγϊλων κτηρύων  

και παραδύδεται ςτη διαχεύριςη των μεγϊλων Ιδρυμϊτων, ςε μύα ιδιαύτερη και νϋα ςϑνδεςη του 

πολιτιςμοϑ με τον επιχειρηματικϐ κϐςμο. «Σα μη-κερδοςκοπικϊ ιδρϑματα δεν 

αντιπροςωπεϑουν απϐ οικονομικό ϊποψη παρϊ ϋνα μικρϐ μϐνο μϋροσ τησ αθηναώκόσ 

ςυμβολικόσ οικονομύασ, αλλϊ η ςημαςύα τουσ ϋγκειται κυρύωσ ςτην υψηλό θϋςη που κατϋχουν 

ςτην πολιτιςμικό ιεραρχύα» (ουλιώτησ 2008).  

   Απϐ τισ πρώτεσ ςυντονιςμϋνεσ προςπϊθειεσ ςε αυτόν την κατεϑθυνςη όταν η ύδρυςη 

του Ομύλου Ενύςχυςησ Πολιτιςτικών Δραςτηριοτότων (ΟΜΕΠΟ) ςτα τϋλη του 1986. «Ο ΟΜΕΠΟ 

ιδρϑθηκε ςτισ 5 Νοεμβρύου 1986 απϐ εύκοςι ϊτομα- μϋλη εκπροςώπουσ του πνευματικοϑ και 

επιχειρηματικοϑ κϐςμου με ουςιαςτικϐ ενδιαφϋρον για τα πολιτιςτικϊ πρϊγματα ςτην Ελλϊδα 

και πύςτη ςτισ τερϊςτιεσ δυνατϐτητεσ τησ ςυμβολόσ του ιδιωτικοϑ παρϊγοντα ςτισ τϋχνεσ». 

Αντύςτοιχο παρϊδειγμα εύναι η Πρωτοβουλύα Διούκηςησ τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ και ϊλλων 26 

ςτελεχών του δημϐςιου, τραπεζικοϑ και επιχειρηματικοϑ κϐςμου να δημιουργόςουν το 1994 

ϋνα μη κερδοςκοπικϐ ςωματεύο με την επωνυμύα «Εθνικϐ ϑςτημα Φορηγιών» (Ζοϑνησ 2003)  

 Σα ιδρϑματα αλλϊζουν την ϋννοια του πολιτιςμοϑ και τη γεωγραφύα τησ Αθόνασ, που ςε 

μεγϊλο βαθμϐ τα τελευταύα χρϐνια ςχετύζεται με αυτϐν. υγκεκριμϋνα, ςτην περύπτωςη τησ 

υγγροϑ, « προωθεύται ϋνα πλαύςιο μεταςχηματιςμοϑ του ϊξονα τησ υγγροϑ απϐ ‘ϊγριο’ 

αυτοκινητϐδρομο ςε ‘φιλικό’ αςτικό λεωφϐρο προωθώντασ τον πολιτιςμϐ, τισ ςτρατηγικϊ 

λειτουργικϋσ υπερτοπικϋσ γραφειακϋσ αναπτϑξεισ και τισ αναδυϐμενεσ κεντρικϋσ χρόςεισ 

πολιτιςμοϑ»  (‘Διερεϑνηςη τρατηγικών για τη δικτϑωςη των αςτικών παρεμβϊςεων ςτο 

μητροπολιτικϐ Κϋντρο Αθηνών’ 2013). 
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χϋδιο Νϐμου: ΡΑ 20212 

-Άρθρο 8 

γ) Πϐλοι Διεθνοϑσ και Εθνικόσ Εμβϋλειασ: 

Λεωφϐροι υγγροϑ, Πειραιώσ, Ιερϊ Οδϐσ. υγκϋντρωςη ςημαντικών πολιτιςτικών 

εγκαταςτϊςεων, δραςτηριοτότων και μνημεύων, ςυνδϋςεισ των επιμϋρουσ κεντρικοτότων / 

πϐλων: τριτογενεύσ δραςτηριϐτητεσ, πολιτιςμϐσ, εκπαύδευςη […] 

 

-Αρθρο 16. τρατηγικό και ϊξονεσ πολιτικόσ για τον πολιτιςμϐ 

αβ) Ένα ςημαντικϐ πλϋγμα χώρων πολιτιςτικών δραςτηριοτότων μεγϊλησ εμβϋλειασ, που ϋχουν 

όδη εγκαταςταθεύ και αναπτϑςςουν ςημαντικό δραςτηριϐτητα ό βρύςκονται ςε φϊςη 

προγραμματιςμοϑ / καταςκευόσ, με φορεύσ μη κερδοςκοπικοϑσ οργανιςμοϑσ, κυρύωσ ςτισ 

περιοχϋσ του ςυζυγοϑσ Κϋντρου Αθόνασ – Πειραιϊ, ςτουσ ϊξονεσ Πειραιώσ, υγγροϑ και ςτο 

Θαλϊςςιο Μϋτωπο. 

-Αρθρο 17. Προςταςύα και ανϊδειξη των ιςτορικών / πολιτιςτικών πϐρων και των πολιτιςτικών 

υποδομών […] 

6. Φωροθϋτηςη πολιτιςτικών εγκαταςτϊςεων 

Η χωροθϋτηςη των πολιτιςτικών δραςτηριοτότων αξιολογεύται ςυγχρϐνωσ ωσ παρϊγοντασ για 

την ενδυνϊμωςη τησ πολιτιςτικόσ ταυτϐτητασ τησ Αθόνασ και ωσ ςτοιχεύο αναβϊθμιςησ 

περιοχών […] ε 

2 Οργανιςμϐσ Ρυθμιςτικοϑ χεδύου & Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ Αθόνασ, 2011 

επύπεδο προτεραιοτότων και κριτηρύων για τη χωροθϋτηςη των πολιτιςτικών χρόςεων και 

υποδομών, εφαρμϐζονται τα ακϐλουθα: 

α) Για την ανϊδειξη του διεθνό ρϐλου τησ Αθόνασ / Αττικόσ ωσ πολιτιςτικόσ μητρϐπολησ, η 

βαςικό πολιτιςτικό τησ υποδομό ςυμπληρώνεται με νϋεσ πολιτιςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ διεθνοϑσ 

εμβϋλειασ ϐπωσ: Εθνικό Λυρικό κηνό, Εθνικό Βιβλιοθόκη και Διεθνϋσ υνεδριακϐ – Πολιτιςτικϐ 

Κϋντρο ςτον Υαληρικϐ Όρμο, Μουςεύο ϑγχρονησ Σϋχνησ ςτο παλιϐ εργοςτϊςιο Υιξ ςτη υγγροϑ, 

ε) Ενύςχυςη νϋων «πολιτιςτικών διαδρομών»: 

εδ) ϑνδεςη Ολυμπιεύου – Μουςεύου ϑγχρονησ Σϋχνησ Υιξ – τϋγησ Γραμμϊτων και Σεχνών – 

Νϋασ Λυρικόσ κηνόσ – Νϋασ Εθνικόσ Βιβλιοθόκησ μϋςω λεωφϐρου υγγροϑ και επϋκταςη ςτον 

Υαληρικϐ Όρμο. Η ςϑνδεςη αυτό αρθρώνεται με τον πολιτιςτικϐ ϊξονα τησ Πειραιώσ, τουσ 

αρχαιολογικοϑσ χώρουσ του Πειραιϊ και την ζώνη Ελληνικοϑ – Βουλιαγμϋνησ, μϋςω τησ πρϊςινησ 

ακτόσ κατϊ μόκοσ τησ Ποςειδώνοσ. (‘Διερεϑνηςη τρατηγικών για τη δικτϑωςη των αςτικών 

παρεμβϊςεων ςτο μητροπολιτικϐ Κϋντρο Αθηνών’ 2013) 

 

 Με αυτϐν τον τρϐπο, ο πολιτιςμϐσ, μϋςα απϐ κϐμβουσ ϐπου δραςτηριοποιοϑνται και 

αναδεικνϑονται τα μη κερδοςκοπικϊ ιδρϑματα ϐπωσ περιγρϊφηκαν παραπϊνω, λειτουργεύ ωσ 

κατευθυντόρια οδηγύα για την ανϊπτυξη ςτην περύπτωςη τησ υγγροϑ . Σο νϋο ςχϋδιο για τη 

υγγροϑ “ακουμπϊει” ςτη μετατροπό τησ οδοϑ Πανεπιςτημύου ςε δρϐμο δημϐςιασ 
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ςυγκοινωνύασ και πεζών, αλλϊ και ςτη δημιουργύα του Κϋντρου Πολιτιςμοϑ άδρυμα «ταϑροσ 

Νιϊρχοσ» ςτην απϐληξη τησ λεωφϐρου (Η Καθημερινό 2013). Οι κινόςεισ αυτϋσ τοποθετοϑν, με 

διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ, την Αθόνα ςτο διεθνό πολιτιςτικϐ χϊρτη. Η υγγροϑ, με τα μεγϊλα 

ξενοδοχεύα, τα ςυνεδριακϊ κϋντρα, τα κϋντρα νυχτερινόσ διαςκϋδαςησ, τα ιδρϑματα 

πολιτιςμοϑ, την εθνικό ϐπερα, ςυντονύζει το ϐραμα τησ νϋασ μητροπολιτικόσ Αθόνασ και το 

ευθυγραμμύζει με το παρελθϐν τησ, δεύχνοντασ ξανϊ προσ τα εμπρϐσ ςε μια νϋα γραμμό 

προϐδου.   

το χϊρτη  (χϊρτησ 4) ςημειώνονται τα κτόρια- μονϊδεσ μύασ χρόςησ με εμβϋλεια, 

δηλαδό, κτόρια που ϋχουν ςτον ϐγκο τουσ μύα μϐνο χρόςη-ϋμβλημα για τον ϊξονα, και πιθανϊ 

για την Αθόνα. Απϐ την καταγραφό παρατηρεύται ϐτι τα κτόρια με χρόςη πολιτιςμοϑ εύναι κατϊ 

κϑριο λϐγο ανεγερμϋνα μετϊ τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1990. Ϊτςι, ςε μύα πολϑ πρϐςφατη 

εξϋλιξη παρατηροϑνται ςτο χώρο οι αλλαγϋσ τησ διαχεύριςησ των ζητημϊτων πολιτιςμοϑ. 

ημειώνεται εδώ πωσ δεν ϋχει ςημαςύα ςε ποια πλευρϊ τησ λεωφϐρου χωροθετόκε η καθεμύα 

απϐ αυτϋσ τισ χρόςεισ, καθώσ ο ϊξονασ ϋχει δικϊ του ςτοιχεύα κεντρικϐτητασ. Επιπλϋον, 

παρατηρεύται ϐτι ςτο ςϑνολϐ τουσ, τα κτόρια  πυκνώνουν ςημαντικϊ ςτην αρχό τησ λεωφϐρου, 

ςτοιχειοθετώντασ την εύςοδο ςτην πϐλη, και ςτην απϐληξό τησ. Σο ενδιϊμεςο κενϐ που 

διαπιςτώνεται πιθανϊ προκϑπτει λϐγω τησ δομόσ του ιςτοϑ των περιοχών κατοικύασ ςε Νϋα 

μϑρνη και Καλλιθϋα. 

Παρϊλληλα ςτα κτόρια-μονϊδεσ επύ του ϊξονα, εντοπύζονται και ςϑλλογοι μικρϐτερησ 

εμβϋλειασ (ΤΝΔΔΕ & L - ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων Διεθνοϑσ Διαμεταφορϊσ Και Επιχειρόςεων 

Logistics Ελλϊδοσ, Ϊνωςη Καταςκευαςτών Κτιρύων Ελλϊδοσ ΕΚΚΕ, Αρμϋνικη Εθνικό Επιτροπό 

Ελλϊδοσ), οι οπούοι δεν εύναι ιδιοκτότεσ των κτηρύων, ϋχουν ϐμωσ βρει την ϋδρα τουσ εκεύ. Σο 

ερώτημα που προκϑπτει, και ϋχει όδη αναφερθεύ, εύναι το αν και πώσ μπορεύ να βρεθεύ 

ιςορροπύα ανϊμεςα ςτον κυρύαρχο τρϐπο αναπαραγωγόσ πολιτιςτικών δραςτηριοτότων που 

προςφϋρει ο ϊξονασ και ςτον πολιτιςμϐ των μικρών ςυλλϐγων που βρύςκονται τϐςο πϊνω ςε 

αυτϐν, ϐςο και μϋςα ςτισ περιοχϋσ κατοικύασ. το ερώτημα θα επιχειρηθεύ να δοθεύ μύα 

απϊντηςη ϋπειτα και απϐ τη μελϋτη κϊθε μύασ απϐ τισ περιοχϋσ που αφορϊ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







41 
 

Οι περιοχϋσ που μελετώνται εύναι οι Δόμοι που ϋχουν ςε ϐλη τουσ την ϋκταςη μϋτωπο 

ςτη υγγροϑ αντικριςτϊ ο ϋνασ απϐ τον ϊλλον. Παρουςιϊζουν εξαιρετικϐ ενδιαφϋρον καθώσ και 

οι δϑο ϋχουν ανοικοδομηθεύ κοντϊ ςτα χρϐνια τησ ανακαταςκευόσ τησ υγγροϑ και ϋχουν 

διαμορφωθεύ, ωσ προϊςτια, απϐ τισ εςωτερικϋσ μεταναςτεϑςεισ και κυρύωσ απϐ την ανταλλαγό 

των πληθυςμών τησ υνθόκησ τησ Λωζϊννησ. Η ιςτορύα τουσ ξεκινϊ απϐ ϋνα κοινϐ παρελθϐν, 

καθώσ κατϊ το 19ο αιώνα περιλϊμβαναν τα αγροκτόματα και χωρϊφια κυρύωσ 

μεγαλοκτηματιών απϐ το Μπραχϊμι και την Πλϊκα (Φατζατουριϊν 2010, Γεωργιτςογιϊννη 

2003). την επϋκταςη τησ ρυμοτομύασ των Αθηνών προσ αυτόν την κατεϑθυνςη, το ςχϋδιο των 

περιοχών κατοικύασ ςυμμορφώθηκε αντύςτοιχα ςτισ γραμμϋσ τησ ςυγκοινωνιακόσ αρτηρύασ 

(Μπύρησ 1999, 190), τησ υγγροϑ. Οι δϑο περιοχϋσ ϐμωσ όταν δϑο διαφορετικϋσ ϐψεισ των ύδιων 

γεγονϐτων, που, ϐπωσ εξετϊζεται ςτη ςυνϋχεια, εύναι αποτϋλεςμα των διαφορετικών 

κουλτοϑρων και ταυτοτότων που ςυνεργϊςτηκαν ό ςυγκροϑςτηκαν ςτην ανϋγερςη τησ 

καθεμύασ. Ϊτςι, προςεγγύζονται διαφορετικϊ ςτην αναζότηςη των ιδιαύτερων ςυνθηκών που 

ςυλλειτοϑργηςαν ςτην παραγωγό του χώρου τουσ και ςτην ϋνταξη των πληθυςμών τουσ.  

 

Νέα Σμύρνη 

Σα πρώτα χρϐνια τησ ανοικοδϐμηςησ 

Οι αςτικού οικιςμού των προςφϑγων ςτϋγαςαν, ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ, ϊτομα που 

προϋρχονταν απϐ την ύδια περιοχό, καθώσ μποροϑςαν μεταξϑ τουσ να αναπαρϊγουν μύα 

«τοπικό ατμϐςφαιρα» ωσ ανϊμνηςη τησ προγενϋςτερησ πατρύδασ (Γκιζελό 1984). Η Νϋα μϑρνη 

εύναι το απϐλυτο παρϊδειγμα αυτόσ τησ επιλογόσ, καθώσ «όδη απϐ το ςτϊδιο του ςχεδιαςμοϑ, 

επιδιώχθηκε να ςυγκροτηθεύ ϋνασ αμιγώσ ςμυρναώκϐσ οικιςμϐσ, προκειμϋνου να 

αναδημιουργηθεύ ςτην Ελλϊδα η κοινωνικό ςϑνθεςη του πληθυςμοϑ που χαρακτόριζε τη 

μϑρνη» (Φατζατουριϊν 2010).  

Οι κϊτοικοι τησ όταν μϋλη τησ αςτικόσ τϊξησ οι οπούοι,  αναςυςτόνοντασ τη 

δημογεροντύα τησ μϑρνησ, ϊρχιςαν ϊμεςα τη διαπραγμϊτευςη τησ εγκατϊςταςησ τουσ με την 

ελληνικό κυβϋρνηςη (Κοςμϊκη 1991, 312). τϐχοσ όταν η διαφϑλαξη του προςφυγικοϑ 

χαρακτόρα του ςυνοικιςμοϑ, ςυντηρώντασ τη ςμυρναώκό κοινϐτητα αυςτηρϊ κλειςτό. ε αυτόν 

την κατεϑθυνςη, με πολιτικό απϐφαςη, κατϊφεραν να εδραιώςουν και να επεκτεύνουν την 

απαγϐρευςη τησ μεταβύβαςησ των παραχωρητηρύων ςε γηγενεύσ και πϋραν τησ απαραύτητησ 

πρώτησ πενταετύασ. Αν και η απαγϐρευςη τησ μεταβύβαςησ ςταμϊτηςε να ιςχϑει το 1934, 

εξακολοϑθηςε να ιςχϑει η προϒπϐθεςη τησ πενταετύασ με απαραύτητη την ϋγκριςη απϐ το 

Τπουργεύο Προνούασ για περαιτϋρω ενϋργειεσ (Φατζατουριϊν 2010). Με αντύςτοιχο τρϐπο 

προςπϊθηςαν να ελϋγξουν και ϊλλα ςτοιχεύα τησ περιοχόσ ϐπωσ με τον κανονιςμϐ 

απαγϐρευςησ εγκατϊςταςησ βιομηχανικών μονϊδων ςτον οικιςμϐ (Κοςμϊκη 1991, 312). 



42 
 

 

Χάρτησ 5 

χϋδιο Καλλιγϊ 1924 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

 

Εικόνα 5 
Προοπτικϐ Καλλιγϊ 1924 (Φατζατουριϊν 2010) 

 

Μετϊ το 1921 –με την αποχώρηςη του Hebrard- η Επιτροπό χεδύου Πϐλησ τησ Αθόνασ 

ςυνϋχιςε ςτην κατεϑθυνςη που πρϐτεινε ο Πϋτροσ Καλλιγϊσ (Κοςμϊκη 1991, 159). Σο ςχϋδιο τησ 

Νϋασ μϑρνησ χαρϊχτηκε πϊνω ςε κτόματα, αλλϊ κυρύωσ πϊνω ςε ακαλλιϋργητουσ αγροϑσ, 
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δηλαδό, ςε μη κατοικημϋνη περιοχό19. Η επιτροπό Καλλιγϊ αντύςτοιχα ςχεδύαςε την επϋκταςη 

του ρυμοτομικοϑ, ςε ςυνϋχεια των επεκτϊςεων τησ προηγοϑμενησ περιϐδου, του ςυνοικιςμοϑ 

Κυπριϊδου, του οικιςμοϑ Δημοςύων Τπαλλόλων (ςε ςυνϋχεια με τον ςυν. Κυπριϊδου) και τρεισ 

ςυνοικιςμοϑσ Δημοςύων Τπαλλόλων ςτο τμόμα μεταξϑ Καλλιθϋασ και Σζιτζιφιών20. Οι τρεισ 

τελευταύοι οικιςμού δεν πραγματοποιόθηκαν, οπϐτε η Νϋα μϑρνη όταν το μϐνο ςχϋδιο ςτη 

νϐτια επϋκταςη που κατϊφερε να ολοκληρωθεύ (Κοςμϊκη 1991, 162), ενώ εύχε ενταχθεύ ςτο 

ςχϋδιο πϐλεωσ όδη απϐ το 1924 ωσ αποτϋλεςμα των πιεςτικών αναγκών για ςτϋγαςη ςε 

ςυνδυαςμϐ με την ευϋλικτη νομοθεςύα (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 316). 

Ο οικιςμϐσ τησ Νϋασ μϑρνησ αποτελεύ ειδικό περύπτωςη για ϋναν ακϐμη λϐγο, το ςχϋδιο 

για την ανοικοδϐμηςη μελετόθηκε απϐ την επιτροπό Καλλιγϊ ςε ςυνεργαςύα με μηχανικοϑσ 

απϐ τη μϑρνη (Κοςμϊκη 1991, 256). Ψσ αποτϋλεςμα τησ κοινωνικόσ δομόσ και τησ κοινϐτητασ 

που εύχαν οργανώςει, κατϊφεραν να ςυντϊξουν επιτροπό απϐ προςωπικϐτητεσ τησ «υψηλόσ 

κοινωνύασ» -ϐπωσ διαπιςτώνει η Γκιζελό απϐ πληροφορύεσ μυρνιών που ςυμμετεύχαν ςε αυτόν-  

που κινητοποιοϑςε και ςυμμετεύχε ςε αποφϊςεισ ςχετικϊ με τον τρϐπο εγκατϊςταςόσ τουσ ˙ 

«υπόρχε αλληλεπύδραςη μεταξϑ ςχεδιαςτών και μελλοντικών κατούκων» (Κοςμϊκη 1991, 259). 

Ϊτςι, απαλλοτριώθηκε μια μεγϊλη ϋκταςη, χαρϊχτηκαν μεγϊλα οικϐπεδα και  το 

κρϊτοσ μεςολϊβηςε για την προμόθεια οικοδομικοϑ υλικοϑ απαλλαγμϋνου απϐ τη φορολογύα 

Βϋβαια, τα αρχικϊ ςχϋδια γρόγορα ϊλλαξαν και το μϋγεθοσ του κϊθε οικοπϋδου μειώθηκε 

(Φατζατουριϊν 2010). 

 

Νομικϊ διατϊγματα: 

Ν.Δ. 8/14-8-1923 «Περύ αναγκαςτικόσ απαλλοτριώςεωσ γηπϋδου παρϊ την Λεωφ. υγγροϑ» 

(Αϑγουςτοσ) 

Ν.Δ. 22/29-11-1923 «Περύ αναδημοςιεϑςεωσ  και τροποποιόςεωσ του Ν.Δ. “Περύ αναγκαςτικόσ 

απαλλοτριώςεωσ γηπϋδου παρϊ την Λεωφ. υγγροϑ”» (Νοϋμβριοσ και Απρύλιοσ 1924) 

 

«Η πρώτη απαλλοτρύωςη εκτεινϐταν μϋχρι οδϐ Δαρδανελλύων ςτα ανατολικϊ, την οδϐ 

Αιγαύου ςτα βϐρεια και την οδϐ Προποντύδοσ (μετϋπειτα Θ. οφοϑλη) ςτο νϐτιο τμόμα.  

Οι αρχικού δικαιοϑχοι ςτην πρώτη απαλλοτρύωςη όταν 2.400 οικογϋνειεσ, ςτισ οπούεσ το 

Τπουργεύο Προνούασ, χορηγοϑςε παραχωρητόρια. Η δεϑτερη απαλλοτρύωςη, η οπούα 

πραγματοποιόθηκε ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1930, ςυμπεριϋλαβε τισ εκτϊςεισ απϐ την οδϐ 

Προποντύδοσ ϋωσ τισ οδοϑσ Αποςτϐλου Παϑλου (ςημερινό Ναζλύου), Κϑπρου και Παμφυλύασ, 

ςτα νϐτια του αρχικοϑ οικιςτικοϑ πυρόνα· επύςησ, εδϊφη απϐ την οδϐ Δαρδανελλύων ϋωσ την 

Ευξεύνου Πϐντου ςτα ανατολικϊ. Οι εκτϊςεισ που  προςαρτόθηκαν κατϊ τη δεϑτερη 

απαλλοτρύωςη χωρύςτηκαν ςε 2.200 οικοδομόςιμα οικϐπεδα» (Φατζατουριϊν 2010). Σο 1930 η 
                                                             
19 Οι πρώτοι κϊτοικοι τησ Νϋασ μϑρνησ εγκαταςτϊθηκαν μϐλισ το 1926 ϐπου ο πληθυςμϐσ μετροϑςε 
μια- δυο οικογϋνειεσ. 
20 Επιτροπό Νϋου χεδύου Πϐλεωσ Αθηνών, Καλλιθϋασ, Υαλόρου και Πειραιώσ 
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ϋκδοςη αδειών ανοικοδϐμηςησ όταν ςτην αρμοδιϐτητα του ςχεδύου πϐλεωσ ωσ προσ τη ζώνη 

τησ α΄ απαλλοτρύωςησ και του Τπουργεύου Προνούασ ωσ προσ τη ζώνη β΄ απαλλοτρύωςησ  

(Φατζατουριϊν 2010). 

Λϐγω τησ ενεργοϑσ ςυμμετοχόσ των μυρνιών με την ανοικοδϐμηςη τησ Νϋασ μϑρνησ, 

ο ςυνοικιςμϐσ, ωσ προςφυγικϐ κηποπροϊςτιο, αντύθετα με τα ιδιωτικϊ,  ςχεδιϊςτηκε ωσ 

ξεχωριςτό ενϐτητα που ςτρϋφεται και ςυμπυκνώνεται γϑρω απϐ ϋνα Κϋντρο. Σο πρϐτυπο του 

προςφυγικοϑ κηποπροαςτύου ακολουθοϑν και τμόματα ό επεκτϊςεισ οριςμϋνων 

μεγϊλων προςφυγικών ςυνοικιςμών (Νϋα Ιωνύα, Κοκκινιϊ). Σο μοντϋλο αυτϐ «ανταποκρύθηκε 

ςτον τρϐπο ζωόσ των ελληνικών κοινοτότων του εξωτερικοϑ που χαρακτηρύζονταν απϐ την 

ενϐτητα και τη ςυνεργαςύα των μελών τουσ» (Κοςμϊκη 1991, 259). 

 Η ςυςτηματικϐτερη εναςχϐληςη με την αποκατϊςταςη των προςφϑγων ξεκινϊει μετϊ 

το 1930, ϐταν ϋχει ηρεμόςει το πολιτικϐ κλύμα και οι πρϐςφυγεσ ϋχουν αποδεχθεύ πλϋον τη 

μονιμϐτητα τησ κατϊςταςησ. Ϊτςι, η Νϋα μϑρνη, ανϊμεςα ςε ϊλλεσ περιοχϋσ, οικοδομόθηκε 

αφοϑ εύχε καταλαγιϊςει η αναςτϊτωςη των πρώτων χρϐνων τησ προςφυγικόσ εγκατϊςταςησ. 

ϑμφωνα με την Κοςμϊκη, εμπύπτει ςτην κατηγορύα ςυνεταιριςτικόσ οργϊνωςησ, με την 

εμπλοκό μϊλιςτα μεγαλϑτερησ καταςκευαςτικόσ επιχεύρηςησ (ϐπωσ και ςτην περύπτωςη τησ Ν. 

Καλλύπολησ και τησ Υιλοθϋησ), καθώσ όθελαν να εξαςφαλύςουν καλϑτερη ποιϐτητα καταςκευόσ 

απϐ τουσ υπϐλοιπουσ προςφυγικοϑσ οικιςμοϑσ.  

Ϊτςι, η Ελληνικό Κυβϋρνηςη μϋςω του Τπουργοϑ Πρϐνοιασ υπογρϊφει, μετϊ απϐ διεθνό 

διαγωνιςμϐ, ςϑμβαςη με τη Γαλλικό καταςκευαςτικό εταιρεύα Société Immobilière du Boulevard 

Haussmann, ςτην οπούα οι δικαιοϑχοι θα προκατϋβαλλαν το 20-25%. τη ςυνϋχεια, οι οικοδομϋσ 

θα όταν υποθηκευμϋνεσ μαζύ με το οικϐπεδο μϋχρι την τοκοχρεωλυτικό εξϐφληςη του 

υπολούπου. τϐχοσ όταν η ανϋγερςη 2.500 οικοδομών, η καταςκευό του οδικοϑ δικτϑου και του 

δικτϑου ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ21 (Κοςμϊκη 1991, 278– 80). Βϋβαια, η εταιρεύα δεν ανϋλαβε το 

ϋργο λϐγω τησ παγκϐςμιασ κρύςησ κατϊ την οπούα κηρϑχθηκε ϋκπτωτη. Ϊτςι, το 1932 

εγκαταλεύφθηκε το ςχϋδιο μαζικόσ οικοδϐμηςησ. (Φατζατουριϊν 2010). Ψςτϐςο, το γεγονϐσ 

αυτϐ δε διαφοροπούηςε ςημαντικϊ  την κατεϑθυνςη των εξελύξεων, καθώσ εύχαν όδη τεθεύ οι 

βϊςεισ ανϊπτυξησ ενϐσ μεγαλοαςτικοϑ οικιςμοϑ (Ανανιϊδησ 1990).  Σο 1928, το ϐραμα που 

διαφόμιζε η βενιζελικό κυβϋρνηςη όταν μύα «μελλοντικό κηποϑπολη» για τουσ Αθηναύουσ. Ϊτςι, 

                                                             
21 Ϊτςι, ϋπειτα απϐ πολϑμηνεσ διαπραγματεϑςεισ, υπογρϊφτηκε ςϑμβαςη με τη γαλλικό εταιρεύα 
Société Immobilière du Boulevard Haussmann (Βουλεβϊρ Οςμϊν) για την ανϋγερςη των προςφυγικών 
κατοικιών τησ Νϋασ μϑρνησ. Μεταξϑ ϊλλων, οι ϐροι τησ ςϑμβαςησ προϋβλεπαν να επιλϋξουν οι το 
ςχϋδιο τησ οικύασ που επιθυμοϑςαν, να προκαταβϊλουν το ϋνα ϋκτο τησ αξύασ των οικημϊτων τουσ 
και τα υπϐλοιπα να εξοφληθοϑν ςτη ςυνϋχεια. Η οριςτικό ςϑμβαςη με τη γαλλικό εταιρεύα 
προϋβλεπε τριϊντα διαφορετικοϑσ τϑπουσ οικιών μεταξϑ των οπούων θα μποροϑςαν να επιλϋξουν οι 
δικαιοϑχοι. Σαυτϐχρονα, αφαιρϋθηκε απϐ το ςχϋδιο πϐλεωσ η αρμοδιϐτητα να εκδύδει ϊδειεσ 
οικοδϐμηςησ ςτην περιοχό, αφοϑ το δικαύωμα αυτϐ περιόλθε κατϊ αποκλειςτικϐτητα ςτη γαλλικό 
εταιρεύα (Φατζατουριϊν 2010). 
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προςτύθενται ςταδιακϊ ςτον πληθυςμϐ τησ και εϑποροι Αθηναύοι οι οπούοι αγορϊζουν οικϐπεδα 

απϐ τουσ οικονομικϊ αςθενϋςτερουσ δικαιοϑχουσ.  

 

Εικόνα 6 

Σο νοτιοανατολικϐ τμόμα του ςυνοικιςμοϑ τησ Νϋασ μϑρνησ τη δεκαετύα του 1920 
(Φατζατουριϊν 2010) 

 

ϑλλογοι που απαντοϑν ςτισ πρώτεσ ανϊγκεσ 

Όπωσ η επιτροπό μυρνιών που αςχολόθηκε με τα ςχϋδια του ςυνοικιςμοϑ, δεν 

ϊργηςαν να φανοϑν ϊλλεσ αντύςτοιχεσ διαδικαςύεσ ςτισ οπούεσ μετεύχαν οι νϋοι κϊτοικοι και το 

φαινϐμενο  να πϊρει ϋκταςη και ςε ϊλλα μϋλη τησ κοινωνύασ. Οι μυρνιού ωσ κοςμοπολύτεσ, 

φορεύσ υψηλόσ παιδεύασ και μϋχρι πρϐςφατα οικονομικϊ ιςχυρού,  μετϋφεραν ςτον τϐπο 

εγκατϊςταςόσ τουσ νϋα ςτοιχεύα πολιτιςμοϑ και κοινωνικόσ οργϊνωςησ: ιδιωτικϊ 

εκπαιδευτόρια, φροντιςτόρια ξϋνων γλωςςών, ςυλλϐγουσ και εκδϐςεισ τοπικών εφημερύδων. 

«Όλα αυτϊ δημιουργόθηκαν χϊρη ςτην κινητοπούηςη των πιο ανόςυχων απϐ τουσ πρϐςφυγεσ 

τησ Νϋασ μϑρνησ, οι οπούοι ςυςπεύρωςαν γϑρω τουσ ϐλα τα δραςτόρια μϋλη τησ κοινϐτητασ, ςε 

μια περύοδο κατϊ την οπούα η προςφορϊ του κρϊτουσ δεν μποροϑςε εκ των πραγμϊτων να 

εύναι ςημαντικό»  (Φατζατουριϊν 2010).  

Ϊτςι, το 1932, μετϊ απϐ την απϐφαςη να χτιςτοϑν οι κατοικύεσ απϐ τουσ ύδιουσ τουσ 

ιδιώτεσ, ςυςτϊθηκε η Κεντρικό Λϋςχη Νϋασ μϑρνησ , με ςτϐχο την «προαγωγό των 
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θεμϊτων που αφοροϑςαν τον οικιςμϐ». το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του ςωματεύου ςυμμετεύχαν 

ϊνθρωποι με εμπειρύα ςυμμετοχόσ ςτα «κοινϊ», εύτε ςτην Ελλϊδα εύτε ςτισ ελληνορθϐδοξεσ 

κοινϐτητεσ τησ Μικρϊσ Αςύασ και τησ Ανατολικόσ Θρϊκησ. Εύχε όδη προηγηθεύ, το 1927, η Ϊνωςη 

Αςτών Προςφϑγων Νϋασ μϑρνησ,  με την ύδια διϊθεςη επύλυςησ ζητημϊτων που 

ανϋκυπταν ςτην ανοικοδϐμηςη του οικιςμοϑ παρϊλληλα με τη διαφϑλαξη τησ κυρύαρχησ 

κοινωνικόσ ςϑνθεςόσ του. υνϋχεια αυτών των δϑο διαδοχικών ςχημϊτων απϐ το 1938 όταν η 

Εςτύα Νϋασ μϑρνησ . 

Σα ςωματεύα που ιδρϑθηκαν εκεύνη την περύοδο ϋχουν κυρύαρχο ςκοπϐ τουσ την 

αντιμετώπιςη των οικιςτικών ζητημϊτων που προϋκυπταν ςτην ανϋγερςη του οικιςμοϑ ςε ϋναν 

ϊδειο τϐπο. Ο ϑνδεςμοσ Οικιςτών Νϋασ μϑρνησ  ανϋλαβε να  εντοπύςει την εργοληπτικό 

οικοδομικό εταιρεύα με ςτϐχο την ομοιϐμορφη δϐμηςη, ϐπωσ ενημϋρωνε ςτα φυλλϊδια που 

εξϋδιδε. Λύγα χρϐνια αργϐτερα ακολοϑθηςαν ο ϑνδεςμοσ Οικοπεδοϑχων Νϋασ μϑρνησ 

«Η Ωμυνα»,  το ωματεύο «Η Νϋα μϑρνη» ,  ο ϑνδεςμοσ Δικαιοϑχων Οικοπϋδων 

Ωνω Νϋασ μϑρνησ  και το ωματεύο Κοινωφελών Ϊργων  (Σαμεύο Κοινωφελών Ϊργων 

1924). Σα τελευταύα τρύα ςωματεύα εύχαν ςτϐχο των προςπαθειών τουσ «να μην ανακαλοϑνται 

τα παραχωρητόρια ςε περύπτωςη μη τόρηςησ των κανονιςμών ςχετικϊ με την ανοικοδϐμηςη ό 

τη μεταβύβαςη των οικοπϋδων» (Φατζατουριϊν 2010).  

Εντοπύζονται, δηλαδό, ςωματεύα που καλοϑνται να απαντόςουν ςε μύα ςειρϊ απϐ 

ϊμεςεσ ανϊγκεσ, αλλϊ και να δηλώςουν επιλογϋσ και επιθυμύεσ ςχετικϊ με τον τρϐπο που θα 

κατοικηθεύ ο νϋοσ τϐποσ. ε αυτϊ τα παραδεύγματα εύναι ςαφόσ η τριπλό ςϑνδεςη που ϋχει γύνει 

ςτην υπϐθεςη τησ εργαςύασ: τησ ιδιαύτερησ ταυτϐτητασ που διατηρεύ μια κοινωνικό ομϊδα, του 

μϋςου ϋκφραςησ και διεκδύκηςησ των ζητημϊτων που την αφοροϑν και τησ ϊμεςησ προβολόσ 

τησ ςτον αςτικϐ ιςτϐ. 

 

 

Εικόνα 7 

Σο κτόριο τησ Εςτύασ Νϋασ μϑρνησ (Φατζατουριϊν 2010) 



47 
 

 

 

 

Εικόνα 8 
Αεροφωτογραφύα 1938  (Φατζατουριϊν 2010) 
 
 

 
Εικόνα 9 

Ϊνα απϐ τα πρώτα λεωφορεύα τησ Νϋασ μϑρνησ, αρχϋσ δεκαετύασ 1930 (Φατζατουριϊν 2010) 
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Εικόνα 10 

Σο κοινοτικϐ ιατρεύο τησ Νϋασ μϑρνησ, 1936 (Φατζατουριϊν 2010) 
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Εκπαύδευςη 

ημαντικό θϋςη ςτη ζωό των μυρνιών εύχε η εκπαύδευςη, την οπούα προςπϊθηςαν να 

εντϊξουν και ςτη ζωό ςτη Νϋα μϑρνη απϐ τα πολϑ πρώτα χρϐνια. Σο 1885, ςτη μϑρνη, 

λειτουργοϑςαν 94 εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα - 39 κοινοτικϊ και 55 ιδιωτικϊ- ςε μια πϐλη με 

πληθυςμϐ 200.000 κατούκουσ απϐ τουσ οπούουσ οι 100.000 όταν Ϊλληνεσ. Απϐ τουσ 4.273 

μαθητϋσ των ελληνικών ςχολεύων, οι 3.398 (79,52%) φοιτοϑςαν ςτα 39 κοινοτικϊ και οι 875 

(20,48%) ςτα 55 ιδιωτικϊ ςχολεύα  (Γκιζελό 1984). 

Σο ςχολεύο, μετϊ την εκκληςύα και με τη ςτόριξό τησ, όταν μηχανιςμϐσ διαςφϊλιςησ 

ςχετικόσ ςυνϋχειασ εθνικόσ ςυνεύδηςησ μϋςα ςτο Οθωμανικϐ Κρϊτοσ. Κατϊ τα τϋλη του 18ου 

αιώνα, με τη διεύςδυςη τησ δυτικόσ αςτικόσ ιδεολογύασ, ςημειώθηκε μεγϊλη ϊνοδοσ ςτην 

εκπαύδευςη, αλλϊ και γενικϊ ςτισ πολιτιςτικϋσ και διανοητικϋσ δραςτηριϐτητεσ, με βαςικϐ 

πυρόνα την Κωνςταντινοϑπολη. ε μύα πιο ευρεύα εικϐνα, δημιουργόθηκε ϋνα μεγϊλο ελληνικϐ 

ςχολικϐ δύκτυο, του οπούου ϐμωσ, κανϋνασ κϐμβοσ δεν όταν εντϐσ των ςυνϐρων του 

ανεξϊρτητου ελληνικοϑ κρϊτουσ (μϑρνη, Γιϊννινα, Υιλιπποϑπολη, Οδηςςϐσ, Βϊρνα, 

Θεςςαλονύκη, Μοςχϐπολισ, Κυδωνύα κ.λπ.) (Σςουκαλϊσ 1985, 449–450). 

 

«Οι πιο μικρϋσ κοινϐτητεσ ςπεϑδουν πριν απϐ οτιδόποτε ϊλλο να αφιερώςουν τουσ 

ιςχνοϑσ και πενιχροϑσ κοινοτικοϑσ πϐρουσ ςτη δημϐςια εκπαύδευςη (C. Scherzer 1872, ςτο 

Γκιζελό 1984)». 

 

« Εδώ και πολλϊ χρϐνια η δραςτηριϐτητα αλλϊ και τα χρόματα των Ελλόνων, και εδώ 

(μϑρνη) ϐπωσ και παντοϑ αλλοϑ, ϋχουν κϊνει θαϑματα. χολεύα, ορφανοτροφεύα, ιδρϑματα 

κϊθε εύδουσ ξεπηδοϑν και πολλαπλαςιϊζονται μϋρα με την ημϋρα. Φιλιϊδεσ παιδιϊ, που οι γονεύσ 

τουσ δε μιλοϑςαν παρϊ τα τοϑρκικα, αρχύζουν να πηγαύνουν ςε ελληνικϊ ςχολεύα 

καταςκευαςμϋνα ςυχνϊ εκ των ενϐντων. Οι πληθυςμού αρχύζουν να απομακρϑνονται και να 

διαφοροποιοϑνται απϐ το τουρκικϐ καθεςτώσ και να προςβλϋπουν πια προσ την Αθόνα… Και 

ϐταν ακϐμα λεύψουν τα χρόματα, το ςχολεύο εξακολουθεύ πϊντοτε τη λειτουργύα του, γιατύ δε 

λεύπουν ποτϋ οι χορηγόςεισ, οι προκαταβολϋσ και ςτην ανϊγκη οι ϋρανοι. Η πολιτικό που 

ακολουθεύται ωσ προσ το ζότημα αυτϐ δεν αςτϐχηςε ποτϋ: ϋνα ελληνικϐ ςχολεύο που ανούγει δεν 

επιτρϋπεται πια ποτϋ να κλεύςει» (μαρτυρύα φιλϋλληνα εποχόσ, ςτο Σςουκαλϊσ 1985, 456). 

 

τισ ύδιεσ αναλογύεσ λειτοϑργηςαν τα ςχολεύα και ςτη Νϋα μϑρνη, μϋςα ςε λύγα χρϐνια 

εμφανύςτηκαν ςε ϐλη τησ την ϋκταςη ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια.  Σο πρώτο ςχολεύο λειτοϑργηςε 

όδη απϐ το 1929, μϋςα ςε πρϐχειρη καταςκευό. Σο ύδιο ςχολεύο ςτη μετεγκατϊςταςό του ςε 

κτόριο, το 1935,  μετονομϊςτηκε Ευαγγελικό χολό ,  απϐ επιθυμύα των ιδρυτών του, ςε 

ανϊμνηςη τησ Ευαγγελικόσ χολόσ τησ μϑρνησ (1717). Ϊπειτα ακολοϑθηςαν και ϊλλα: 
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Ελληνικϐν Εκπαιδευτόριον  του Π. Δ. Νεςλιχανύδη22 (1931) 

Η Ιωνικό χολό τησ Ελϋνησ Μανϋγα  (1932) 

Η χολό Ξενοποϑλου 23 (1936) 

Σα παραπϊνω ιδρϑματα ςυνϋδεςαν τη λειτουργύα τουσ με το ϐνομα του ιδρυτό τουσ 

αναδεικνϑοντασ, εκτϐσ απϐ τη ςυλλογικό δρϊςη ϐπωσ περιγρϊφηκε, τουσ “πρωτοςτϊτεσ” ςε 

οριςμϋνα πεδύα τησ καθημερινόσ ζωόσ. Η ύδρυςό τουσ εύναι ϋνδειξη του ιδιαύτερου χαρακτόρα 

τησ δρϊςησ και τησ κινητοπούηςησ των προςφϑγων τησ μϑρνησ γενικϊ αλλϊ και ειδικϊ ςτον 

τομϋα τησ εκπαύδευςησ. Δεν πρϐκειται για φιλανθρωπύα, ϐπωσ ϋχει όδη περιγραφεύ, αλλϊ για 

ςτοχευμϋνη εςωτερικό οργϊνωςη τησ νεοςϑςτατησ κοινϐτητασ. όμερα, τα ςχολεύα αυτϊ δεν 

ϋχουν ϊμεςο ςυςχετιςμϐ με το κοινωνικϐ ςϑνολο ςτο οπούο ανόκουν. Η ύδρυςό τουσ, ϐμωσ, 

όταν αποτϋλεςμα τησ εντατικόσ προςπϊθειασ των αςτών μυρνιών και εύχαν ϊμεςεσ επιδρϊςεισ 

και αποτελϋςματα ςτην κοινωνικό ςϑνθεςη και την κινητικϐτητα τησ περιοχόσ. Πλϋον, τα 

περιςςϐτερα δεν αποτελοϑν μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα εταιρεύεσ και η δρϊςη τουσ ορύζεται 

πιο επιχειρηματικϊ. 

 

 

Εικόνα 11 

Κτόριο Ευαγγελικόσ χολόσ, 1936 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

                                                             
22 1931, ο μυρναύοσ Παναγιώτησ Νεςλιχανύδησ, πρώην διευθυντόσ του Ορφανοτροφεύου και των 
χολών τησ Αμερικανικόσ Περύθαλψησ, ϐπωσ και τησ χολόσ Μπϊξτερ ςτη μϑρνη, ύδρυςε εξατϊξιο 
δημοτικϐ ςχολεύο ςε ιδιϐκτητο χώρο επύ τησ οδοϑ μϑρνησ (ςημερινό οδϐσ Πλαςτόρα) 
23 Σο τρύτο ιδιωτικϐ δημοτικϐ ςχολεύο τησ Νϋασ μϑρνησ όταν αυτϐ του Ιωακεύμ Ξενϐπουλου, το 
οπούο ξεκύνηςε τη λειτουργύα του το 1936, με πενόντα μαθητϋσ. 
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Μετϊ τον Πϐλεμο ξανϊ, ϊνοιξαν ϊλλα δϑο ςχολεύα, η χολό Παλλϊδιον  (1961) και το 

Λεϐντειο Λϑκειο  ( 1962), που ϐμωσ δε ςυνδϋουν τη λειτουργύα τουσ με την προςφυγικό ϐψη 

τησ Νϋασ μϑρνησ. 

την ενϐτητα αυτό αξύζει να ςημειωθοϑν και οριςμϋνα ιδρϑματα που δημιουργόθηκαν 

για τα παιδιϊ τα πρώτα χρϐνια τησ εγκατϊςταςησ και ϐμωσ ςχετύζονται με την εκπαύδευςη. 

Πρώτα αναφϋρεται το Ιωςηφϐγλειο ορφανοτροφεύο και η μετατροπό του ςε Επαγγελματικό 

χολό και Κϋντρο φιλοξενύασ μαθητριών. Αντύςτοιχα λειτοϑργηςε  και το άδρυμα Απϐρων 

Κοραςύδων «Εθνικό τϋγη»  το οπούο ιδρϑθηκε ωσ προςφυγικϐ ορφανοτροφεύο κατϊ το 

1922 απϐ το ϑνδεςμο για τα δικαιώματα τησ Γυναύκασ. Αρχικϊ, βρόκε ςτϋγη ςτισ εγκαταςτϊςεισ 

τησ Φαροκοπεύου Οικοκυρικόσ και Επαγγελματικόσ χολόσ Θηλϋων ςτην Καλλιθϋα, μετϊ ϐμωσ 

απϐ την παραχώρηςη οικοπϋδου απϐ την τϐτε  Κοινϐτητα Νϋασ μϑρνησ απϋκτηςε δικϐ τησ 

κτόριο ϐπου και μεταφϋρθηκε τον Νοϋμβριο του 1932 (Φατζατουριϊν 2010). Η Εθνικό τϋγη 

λειτοϑργηςε ωσ ορφανοτροφεύο ϋωσ το 1988, ενώ ςόμερα ονομϊζεται «Κϋντρο Κοινωνικόσ 

Δραςτηριϐτητασ και Προςταςύασ Νεολαύασ τησ Νϋασ μϑρνησ η Εθνικό τϋγη» και φιλοξενεύ 

παιδικϐ ςταθμϐ ϐπωσ και διϊφορεσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ του Δόμου. Σϋλοσ, ςε αυτόν την 

κατηγορύα ανόκει επύςησ το Ωςυλο του Αγύου Ανδρϋα , που ιδρϑθηκε το 1926 ςτουσ 

Αμπελϐκηπουσ ωσ μονοτϊξιο δημοτικϐ ςχολεύο και ορφανοτροφεύο περύθαλψησ και μϐρφωςησ 

ορφανών κοριτςιών απϐ τη Μικρϊ Αςύα (Φατζατουριϊν 2010). 

 

 
Εικόνα 12 
Η Πϋμπτη τϊξη του 1ου  Δημοτικοϑ χολεύου Νϋασ μϑρνησ με τον δϊςκαλο Μ. Παπαδϐπουλο, 
1939 (Φατζατουριϊν 2010) 
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Εικόνα 13 

Ιωςηφϐγλειο άδρυμα 1929 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

Ανϊπτυξη του οικιςμοϑ και των δραςτηριοτότων πολιτιςμοϑ μετϊ το ‘50 

Σο διϊςτημα τησ Κατοχόσ και τησ Αντύςταςησ όταν μύα παϑςη ςτισ διαδικαςύεσ 

παραγωγόσ του κοινωνικοϑ και του αςτικοϑ ιςτοϑ. Ϊπειτα ϐμωσ, κατϊ τη δεκαετύα του 1950, ο 

πληθυςμϐσ ϊρχιςε να αυξϊνει ξανϊ και να ανανεώνεται με τα κϑματα που ςυνϋρρεαν απϐ την 

περιφϋρεια ςτο αςτικϐ κϋντρο. την περύπτωςη τησ Νϋασ μϑρνησ, ο ϊξονασ τησ υγγροϑ και η 

εγγϑτητα ςτο κϋντρο τησ πϐλη όταν οι λϐγοι που τη μετϋτρεψαν ςε  δόμο υποδοχόσ των 

εςωτερικών μεταναςτών (Φατζατουριϊν 2010). Κατϊ την πϑκνωςη των γειτονιών εντοπύζονται 

πλϋον διαφορετικϊ ςτοιχεύα ςυγκρϐτηςησ των κατούκων μεταξϑ τουσ αλλϊ και με τισ παροχϋσ 

του δόμου. τη διαδικαςύα αυτό ςυνυπολογύζονται και ϊλλεσ διαδικαςύεσ εκςυγχρονιςμοϑ τησ 

ζωόσ που εντϊχθηκαν ςταδιακϊ ςτην καθημερινϐτητα, ιδιαύτερα μετϊ το  διϊςτημα των 

Πολϋμων.   

υνϋπεια τησ πληθυςμιακόσ αϑξηςησ όταν η επϋκταςη του προςτύου, αυτό τη φορϊ 

προσ τα ανατολικϊ και τα νϐτια, ςτισ περιοχϋσ του Υϊρου, των Λουτρών, του Νεκροταφεύου και 
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του Βουρλοπϐταμου. Επιπλϋον, εντϊχθηκαν ςτο ςχϋδιο πϐλεωσ τμόμα τησ περιοχόσ του Υϊρου, 

η περιοχό του πρώην κτόματοσ Κϋλλερ (ανατολικϊ τησ οδοϑ Ευξεύνου Πϐντου), τα Μυτιληναύικα 

και οι περιοχϋσ Παπαςτρϊτου και Αγύων Αναργϑρων. Ϊωσ το 1960, ο δόμοσ εύχε επεκταθεύ ςτα 

ϐρια που καταλαμβϊνει ςόμερα24 (Φατζατουριϊν 2010).  

 

 

Εικόνα 14 

Η Κεντρικό Πλατεύα Νϋασ μϑρνησ, 1957 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

ημαντικό εύναι και η εναςχϐληςη του Δόμου με τα θϋματα πολιτιςμοϑ απϐ το 1980 και 

ϋπειτα με δραςτηριϐτητεσ και θεςμοϑσ (πολιτιςτικϊ τμόματα, Ιωνικϋσ Γιορτϋσ, Ανθεςτόρια κ.ϊ.). 

Ο Δόμοσ αρχικϊ αναδεικνϑει τη δραςτηριϐτητα και των ϊλλων ςυλλϐγων με πολιτιςτικό δρϊςη, 

ενώ ςταδιακϊ και αυτϐσ ςυγκροτεύ ςε ϋναν κοινϐ τϐπο τη ζωό των κατούκων του. Σο 2006 

ιδρϑεται ο «Πολιτιςτικϐσ Οργανιςμϐσ Δόμου Νϋασ μϑρνησ»  ώςτε να αναλϊβει ςυνολικϐτερη 

δρϊςη για τισ πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ του Δόμου25.  

                                                             
24 «Παρϊλληλα με τισ παραπϊνω εξελύξεισ, ο Δόμοσ Νϋασ μϑρνησ δικαιώθηκε ςε ϋναν ακϐμη 
δικαςτικϐ αγώνα. Ϋδη απϐ τη δεκαετύα του 1930 η Κοινϐτητα Νϋασ μϑρνησ εύχε ϋρθει ςε ρόξη με 
τουσ κληρονϐμουσ Φρυςϊκη ςχετικϊ με την ιδιοκτηςύα του ομώνυμου κτόματοσ. Σελικϊ, ο Δόμοσ 
πϋτυχε να προχωρόςει ςτην απαλλοτρύωςη του κτόματοσ υπϋρ αυτοϑ, προκειμϋνου να το 
αξιοποιόςει ωσ χώρο πραςύνου. Ο ςτϐχοσ αυτϐσ, που υποςτηριζϐταν απϐ την πλειοψηφύα του 
δημοτικοϑ ςυμβουλύου, προςϋκρουςε ςτην ϊποψη ϐςων επιθυμοϑςαν την παραχώρηςη του 
κτόματοσ ϋναντι αντιπαροχόσ για την ανϋγερςη τησ Λεοντεύου χολόσ. Σελικϊ, με δϑο αποφϊςεισ 
(134/1958 και 161/1958) το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο αποφϊςιςε να αξιοποιηθεύ το κτόμα Φρυςϊκη ωσ 
πνεϑμονασ πραςύνου, ο δε ακϊλυπτοσ χώροσ του να δοθεύ ανταποδοτικϊ για την ανϋγερςη 
οικόματοσ τησ Λεοντεύου χολόσ. Απαλλοτρύωςη ϋγινε επύςησ και για την οριςτικό επϋκταςη του 
κοιμητηρύου τησ Νϋασ μϑρνησ (9.000 τ.μ. περύπου)» (Φατζατουριϊν 2010). 
25 Υαύνεται πωσ ο πολιτιςμϐσ ωσ δραςτηριϐτητα διαφοροποιεύται και ςτη λειτουργύα των δόμων. 
Παρϊδειγμα διαφορετικόσ αντιμετώπιςησ των ζητημϊτων αυτών εύναι η αδελφοπούηςη του Δόμου 
με τον Δόμο ιςιϊν τησ επαρχύασ ιουνύκ, τησ Δημοκρατύασ τησ Αρμενύασ. Η Νϋα μϑρνη ϋχει ιςτορικϋσ 
ςχϋςεισ με τον αρμενικϐ λαϐ. Όμωσ το γεγονϐσ αυτϐ εύναι κυρύωσ αποτϋλεςμα ενϐσ θεςμοϑ που 
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Εικόνα 15 
Ωποψη απϐ Ελευθερύου Βενιζϋλου 1960 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

 

Εικόνα 16 

Η Υρειδερύκη δύνει βιβλιϊρια προικοδϐτηςησ ςτο πϐρτιγκ,  1959 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

                                                                                                                                                                                         
ενιςχϑεται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη μετϊ το 1989 με χρηματοδϐτηςη (‘http://www.twinning.org’). 
Ϊτςι καλεύται να επικυρώςει μύα πολιτιςμικό ςυναλλαγό που ςυνϋβαινε ςτο χώρο τησ επύ  χρϐνια. 
Απϐ την ϊλλη ο Δόμοσ Νϋασ μϑρνησ επενδϑει και υλικϊ ςτα θϋματα πολιτιςμοϑ μϋςω ακύνητησ 
περιουςύασ. Σο 2004 αγορϊζει δϑο ιςτορικοϑσ κινηματογρϊφουσ τησ πϐλησ, το «πϐρτιγκ» και το 
«Υιλύπ», προκρύνοντασ ωσ ιδιαύτερα ςημαντικό τη λειτουργύα και την κατοχό τουσ απϐ το Δόμο. 
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Σα χρϐνια αυτϊ, ϋνα μεγϊλο πλόθοσ ςυλλϐγων ιδρϑονται, αποτϋλεςμα τησ ςυνϑπαρξησ 

και των διαφορετικών αναγκών που προκϑπτουν απϐ την κατούκηςη ςτη ςϑγχρονη πϐλη. Σα 

ςωματεύα αυτϊ παρουςιϊζονται πιο εκτενώσ ςτη ςυνϋχεια. 

Σα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ 

Όπωσ όδη αναφϋρθηκε, η εργαςύα εςτιϊζει ςτη μελϋτη των παραπϊνω εξελύξεων μϋςα 

απϐ τα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ, κομμϊτια των οπούων όδη περιγρϊφηκαν. Προκειμϋνου 

ϐμωσ να βρεθεύ το νόμα ςυνϋχειασ απϐ το παρελθϐν ςτο ςόμερα, μϋςω των κοινωνικών 

πρακτικών, καταγρϊφονται οι ςϑλλογοι/τα ςωματεύα/ οι οργανώςεισ που δρουν ςόμερα 

ανεξϊρτητα απϐ το ϋτοσ ύδρυςόσ τουσ ό τον ιδιαύτερο ςτϐχο τουσ, αλλϊ, πρώτα, αυτϊ που 

διατηροϑν ϋδρα ςτη Νϋα μϑρνη. Απϐ τη μελϋτη αυτό αναμϋνονται διαπιςτώςεισ ςχετικϊ με τισ 

ςυνϋχειεσ, τισ μεταβολϋσ ό τισ τομϋσ ςτο ρϐλο των δικτϑων ςόμερα, τϐςο ςτα θϋματα 

ταυτϐτητασ και πολιτιςμοϑ, ϐςο και ςτο ςυςχετιςμϐ των κοινωνικών ομϊδων μεταξϑ τουσ 

αλλϊ και με το χώρο ϐπου οργανώνονται. 

 Απϐ την πληροφορύα που δύνει ο πύνακασ (πύνακασ 1, ςελ. 60), αλλϊ και απϐ 

πληροφορύεσ που ανακοινώνει κϊθε ςωματεύο και ςυγκεντρώνονται ςε παρϊρτημα, 

απομονώνονται εδώ παρατηρόςεισ που αφοροϑν αποκλειςτικϊ ςτη Νϋα μϑρνη, ενώ ευρϑτερα 

ςυμπερϊςματα επιχειροϑνται μετϊ και απϐ την ϋρευνα ςτουσ ςυλλϐγουσ τησ Καλλιθϋασ. 

Αρχικϊ, ςτην περύπτωςη τησ Νϋασ μϑρνησ εμφανύζονται μύα ςειρϊ απϐ ςυλλϐγουσ- 

ςωματεύα τα οπούα ςυςτϊθηκαν την πρώτη δεκαετύα τησ ανοικοδϐμηςησ τησ περιοχόσ και εύχαν 

ωσ ιδιαύτερο ςτϐχο τουσ την κϊλυψη των οικιςτικών αναγκών των πρώτων κατούκων. Οι 

ςϑλλογοι αυτού αφοροϑςαν εύτε το ςϑνολο τησ τϐτε κοινϐτητασ, εύτε εύχαν ιδρυθεύ με αναφορϊ 

ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ και τα ειδικϊ τουσ προβλόματα. την πορεύα, αφοϑ πϋτυχαν τουσ 

ςτϐχουσ τουσ, τα περιςςϐτερα καταργόθηκαν, ενώ ϐςα ϋμειναν ςτρϊφηκαν ςε πολιτιςτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ που αφοροϑν γενικϊ το δόμο.  Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα  αυτόσ τη 

περύπτωςησ εύναι ο Εξωραώςτικϐσ -  Εκπολιτιςτικϐσ -  Αθλητικϐσ ϑλλογοσ «Ο 

Υϊροσ» Ν. μϑρνησ ,  ϋνασ ςϑλλογοσ που δημιουργόθηκε το 1934 για τισ ανϊγκεσ ενϐσ πολϑ 

ςυγκεκριμϋνου τμόματοσ τησ  περιοχόσ και που τώρα λειτουργεύ αποκλειςτικϊ μϐνο μϋςω 

δραςτηριοτότων. 

 

«Ο ϑλλογοσ εύχε ϋντονη δρϊςη ςτα τελευταύα προπολεμικϊ και ςτα πρώτα μεταπολεμικϊ χρϐνια, 

ώςπου πϋτυχε το ςημαντικϐτερο ςτϐχο του: να ενταχθεύ η ςυνοικύα ςτο Δόμο. τη ςυνϋχεια οι 

δραςτηριϐτητϋσ του εύχαν κυρύωσ πολιτιςτικϐ χαρακτόρα: χοροεςπερύδεσ, εκδρομϋσ, ϋκδοςη ημερολογύου, 

διοργϊνωςη λαώκών αγώνων δρϐμου και γενικϊ αποτελοϑςε τον πϐλο ςυςπεύρωςησ των κατούκων τησ 

περιοχόσ. Επύςησ, διοργανώνει ετόςια εκδόλωςη ςτη μνόμη των ςφαγιαςθϋντων απϐ τουσ Γερμανοϑσ 114 

κατούκων τησ περιοχόσ ςτο μπλϐκο του Υϊρου, ςτισ 9 Αυγοϑςτου 1944» (‘http://www.farosns.gr/’). 

 



56 
 

 Η Νϋα μϑρνη, φιλοξενεύ, επύςησ, ϋνα πλόθοσ ςυλλϐγων που ϋχουν να κϊνουν με τον 

προςφυγικϐ πληθυςμϐ, με τουσ ανταλλαγϋντεσ. Οριςμϋνοι μεγϊλοι ςϑλλογοι που αναφϋρονται 

ςτον πολιτιςμϐ των χαμϋνων πατρύδων, με το πϋραςμα των χρϐνων ϋχουν καταφϋρει να 

ςυλλϋξουν υλικϐ που εκτύθεται ςε μουςεύο, χωρύσ να όταν αυτϐσ ο ςκοπϐσ τησ ύδρυςό τουσ, 

αποκτώντασ ϋτςι διαφορετικό ςημαςύα για την περιοχό (Η Εςτύα Νϋασ μϑρνησ). 

 

 
Εικόνα 17 

Οι πρώτοι επαγγελματύεσ τησ Νϋασ μϑρνησ με τον Αθανϊςιο Καρϑλλο (δεϑτεροσ απϐ δεξιϊ ςτην 
κϊτω ςειρϊ), πρϐεδρο τησ Ϊνωςησ Αςτών Προςφϑγων και μετϋπειτα πρϐεδρο τησ Κοινϐτητασ 
Νϋασ μϑρνησ, 1929 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

Ϊνα μεγϊλο μϋροσ αυτών λειτουργοϑν απϐ την πρώτη εγκατϊςταςη. Παρουςιϊζουν 

ιδιαύτερο ενδιαφϋρον ϐμωσ αυτού που δημιουργόθηκαν μετϋπειτα, ϐπωσ ο ϑλλογοσ Ιμβρύων 

Αθηνών| Εςτύα Ιμβρύων (1945), ο  Μορφωτικϐσ ϑνδεςμοσ Νόςου Φϊλκησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ  ( 1948) , η Ϊνωςη Ποντύων N. μϑρνησ -  Δϊφνησ -  Αγ. 

Δημητρύου «Η Μαϑρη Θϊλαςςα» (1988) και ο  ϑλλογοσ Σενεδύων «Ο ΣΕΝΝΗ» 

(2006). Σο γεγονϐσ αυτϐ προκϑπτει αρχικϊ απϐ τα ιςτορικϊ γεγονϐτα, τισ μετακινόςεισ των 

πληθυςμών που αφοροϑν και το πϐτε κατϊφεραν να ϋχουν μύα μϐνιμη εγκατϊςταςη και 

οργϊνωςη. Απϐ την ϊλλη ϐμωσ, ςημαςύα ϋχει το γεγονϐσ ϐτι τοποθϋτηςαν την ϋδρα τουσ ςε 

αυτόν την περιοχό. Σο παρελθϐν τησ εύναι βαθιϊ ςυνδεδεμϋνο με αυτοϑσ τουσ πληθυςμοϑσ και 

πολλού επϋλεξαν τη Νϋα μϑρνη ωσ τϐπο μϐνιμησ κατοικύασ τουσ, γιατύ υπόρχαν ςχϋςεισ με τουσ 

ανθρώπουσ τησ, ό πιθανϊ υποςτηρύχθηκαν απϐ τουσ ςυλλϐγουσ τησ, ακϐμα και ώςτε να 
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ιδρϑςουν ςτη ςυνϋχεια ϋναν επϐμενο ςϑλλογο εκεύ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο ϑλλογοσ Σενεδύων  

απϐ την ύδρυςό του, το 2006, ςτεγϊςτηκε ςτο ιδιϐκτητο  κτόριο του «αδελφοϑ ςυλλϐγου»  

Ιμβρύων ςτη Νϋα μϑρνη. Σο παρϊδειγμα αυτϐ δεύχνει μύα αλληλουχύα δεςμών, απϐ την εϑρεςη 

του κτηρύου πανελλόνιου ςυλλϐγου των Ιμβρύων, ςτη δημιουργύα μύασ ϋδρασ του ςυλλϐγου για 

Σενϋδιουσ ςε ϐλη την Αττικό.  

«Η βοόθεια του αδελφοϑ ςυλλϐγου Ιμβρύων Αθηνών, απϐ την αρχό του δϑςκολου 

εγχειρόματϐσ μασ, υπόρξε ουςιαςτικό και ϊμεςη. Ήδη απϐ την ύδρυςό του ο ςϑλλογϐσ μασ βρόκε 

ςτϋγη ςτο κτόριο του ςυλλϐγου Ιμβρύων ςτη Ν. μϑρνη. Η εμπειρύα των Ιμβρύων αλλϊ και η 

ςυνεργαςύα μαζύ τουσ παραμϋνει πϊντα αρωγϐσ ςτην προςπϊθειϊ μασ να ευοδωθοϑν οι ςτϐχοι 

του ςυλλϐγου μασ» (‘http://www.tenedos.info/’) 

 

 Ψςτϐςο, εκτϐσ απϐ τη ςτόριξη των μειονοτότων και των μικρών ςυλλϐγων απϐ τισ 

μεγϊλεσ ενώςεισ διαπιςτώνεται η αντύςτροφη ακριβώσ ςχϋςη. Για παρϊδειγμα, ςτην περύπτωςη 

τησ Εςτύασ Νϋασ μϑρνησ προβϊλλονται πλϋον ςτοιχεύα ϐχι αποκλειςτικϊ του ςμυρναώκοϑ 

πολιτιςμοϑ αλλϊ ϐλου του μικραςιατικοϑ πολιτιςμοϑ, των Κωνςταντινουπολιτών, των 

Θρακιωτών και των Ποντύων. Παρϊλληλα ϐμωσ, εύναι οι ςϑλλογοι αυτών των ύδιων ομϊδων που 

ςυνϋδραμαν οικονομικϊ ςτην ανοικοδϐμηςη του μεγϊρου τησ. Σο γεγονϐσ αυτϐ εξηγεύ μύα μη 

ιεραρχημϋνη ςυςχϋτιςη των μικρϐτερων και των μεγαλϑτερων ςωματεύων, ό των παλαιϐτερων 

προσ τα καινοϑργια, αλλϊ μύα ςυνθόκη ςυνεργαςύασ που ςυγκροτεύται με βϊςη τισ επιθυμύεσ και 

τισ ανϊγκεσ των μελών τησ ομϊδασ. 

 

 

Εικόνα 18 

Σο καφενεύο-καπνοπωλεύο του Π. Παπαδϐπουλου ςτην πλατεύα κατζουρϊκη, 1948 
(Φατζατουριϊν 2010) 
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Ξεχωριςτό κατηγορύα ςυλλϐγων διαμορφώνουν οι εςωτερικού μετανϊςτεσ, ϐχι 

ιδιαύτερα μεγϊλη ςε πλόθοσ. Αυτού εμφανύζονται μετϊ το 1950 και εύναι αποτϋλεςμα αυτόσ τησ 

μετακύνηςησ πληθυςμών απϐ την επαρχύα ςτο αςτικϐ κϋντρο. Οι ιδιαύτεροι ςτϐχοι αυτόσ τησ 

ομϊδασ διαφοροποιοϑνται απϐ τουσ προηγοϑμενουσ καθώσ, παρϐλο που πρώτα ενδιαφϋρονται 

για τη διατόρηςη δεςμών μεταξϑ των μελών ςε μύα ςυγκεκριμϋνη περιοχό, βαςύζονται ςτην 

ανϊδειξη τησ τοπικόσ παρϊδοςησ και του λαώκοϑ πολιτιςμοϑ των οπούων εύναι φορεύσ, 

ςχηματύζοντασ ϋτςι ςε ϋναν νϋο τϐπο μύα ςυγκεκριμϋνη ταυτϐτητα. 

 την κατανϐηςη αυτόσ τησ διαφοροπούηςησ μπορεύ να βοηθόςει η αντιπαραβολό των 

ςυλλϐγων μουςεύα του μικραςιατικοϑ ελληνιςμοϑ με τουσ εθνοτοπικοϑσ πολιτιςτικοϑσ 

ςυλλϐγουσ. τη μύα περύπτωςη, τα ςτοιχεύα πολιτιςμοϑ και παρϊδοςησ εύναι ςτοιχεύα μνόμησ 

που επιδιώκεται να μϋνει “ζωντανό”. την ϊλλη περύπτωςη, οι πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ 

των ςυλλϐγων ςτοχεϑουν να δώςουν ϋνα ςτύγμα τησ ταυτϐτητασ τουσ ςτο πλόθοσ των 

κοινοτότων και των ατϐμων τησ Πρωτεϑουςασ, ϐπωσ και να ενδυναμώςουν τα ςτοιχεύα τησ 

ταυτϐτητασ. 

ταδιακϊ, και κυρύωσ μετϊ το 1990, εμφανύζεται μια πληθώρα ςωματεύων ειδικοϑ 

ενδιαφϋροντοσ που λειτουργοϑν για την ενημϋρωςη- ευαιςθητοπούηςη των κατούκων τησ 

περιοχόσ. Πρϐκειται για τα επαγγελματικϊ ςωματεύα, εύτε ακϐμα για ςυλλϐγουσ που 

αναφϋρονται ςε ζητόματα ψυχικόσ, εύτε ςωματικόσ υγεύασ. Αυτϊ ςτόνονται ώςτε να 

ανταποκριθοϑν ςταδιακϊ  ςτισ ανϊγκεσ τησ πυκνόσ κατούκηςησ ςτην πϐλησ και, ωσ ϐργανα τησ 

κοινωνύασ των πολιτών, να αναλϊβουν ςε περιπτώςεισ που δεν επιθυμοϑν την κρατικό 

παρϋμβαςη, εύτε αυτό δεν εύναι δυνατό. 

Τπϊρχουν ϐμωσ και περιπτώςεισ ςωματεύων που, αν και η θεματικό τουσ δεν αφορϊ το 

ςυγκεκριμϋνο τϐπο, αποκτοϑν ιδιαύτερη ςχϋςη με αυτϐν καθώσ δημιουργοϑν πϐλουσ που 

ϋλκουν ανθρώπουσ απϐ ϐλο το Λεκανοπϋδιο κι αναφϋρονται ςε ευρϑτερο χώρο, πϋρα απϐ το 

τοπικϐ. Παρϊδειγμα αυτόσ τησ περύπτωςησ εύναι η Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα 

«Υαιναρϋτη», καθώσ αποτελεύ ϐντωσ «κϋντρο» -μύασ πολϑ ευρϑτερησ περιοχόσ- για την 

προαγωγό τησ υγεύασ τησ γυναύκασ και τησ οικογϋνειασ. 

 Αν και λύγα, τα κτόρια που ανόκουν αποκλειςτικϊ ςε κϊποιο ςωματεύο, ϋχουν ιδιαύτερη 

ςημαςύα καθώσ εύναι τϐποι ςυνϊντηςησ και τοπωνϑμια τησ περιοχόσ. Φαρακτηριςτικϐ 

παρϊδειγμα εύναι η Εςτύα τησ Νϋασ μϑρνησ με το εμβληματικϐ κτόριο ςτην εύςοδο του Δόμου26. 

Σα περιςςϐτερα ςωματεύα εύναι παραρτόματα οργανώςεων που ϋχουν ϋδρα κϊπου αλλοϑ, 

ακϐμα και εκτϐσ Ελλϊδασ, και λϐγω τησ πυκνϐτητασ και του μεγϋθουσ του πληθυςμοϑ ςτην 

πϐλη, εξυπηρετοϑν τησ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των κατούκων. Οι ςϑλλογοι που ϋχουν την ϋδρα τουσ 

ςτη Νϋα μϑρνη, εύτε εύναι αποτϋλεςμα τησ «μεταφορϊσ» οριςμϋνων δραςτηριοτότων απϐ τη 

μϑρνη, ϐπωσ για παρϊδειγμα ο Πανιώνιοσ Γυμναςτικϐσ ϑλλογοσ μϑρνησ  και η 

                                                             
26 Η πεζοδρϐμηςη και η ανϊπλαςη του πϊρκου μπροςτϊ ςε αυτϐ που ολοκληρώθηκε μϋςα ςτο 2015 
κϊνει ακϐμα πιο ϋντονη την παρουςύα του κτηρύου με το πολϑ ςαφϋσ ςτύγμα. 
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Ευαγγελικό χολό, εύτε δημιουργόθηκαν για τη διατόρηςη-προβολό-μετϊδοςη προςφυγικοϑ 

πολιτιςμοϑ και την υποςτόριξη του πρϐςφυγα τα πρώτα χρϐνια τησ εγκατϊςταςησ ςτο 

ςυγκεκριμϋνο τϐπο. 

Με τον τρϐπο αυτϐ ολοκληρώνεται ϋνα πρώτοσ κϑκλοσ ςυμπεραςμϊτων που 

αναδεικνϑουν μεταβολϋσ και τομϋσ ςτον τρϐπο οργϊνωςησ του «ενδιϊμεςου χώρου» απϐ την 

πρώτη εγκατϊςταςη ωσ ςόμερα, για την περύπτωςη τησ Νϋασ μϑρνησ.  

 

 

Εικόνα 19 

Νεοςμυρνιώτεσ ςτο ζαχαροπλαςτεύο του Ζαρμπώνη 1934 (Φατζατουριϊν 2010) 
 

 

 
 
 
 
 
 



Πίνακας 1

χρονολογία ίδρυσης

αλλαγή 

νομικής 

μορφής
κτήριο‐ 

στέγη 

παράρτημα/ 

έδρα
κοινό απήχησης

εύρος‐ 

εμβέλεια
ίδρυσης σήμερα

i
Σωματείο Κοινωφελών Έργων (Ταμείο 

Κοινωφελών Έργων)
1924 έδρα πρόσφυγες τοπικό

ικανοποίηση οικιστικών 
αναγκών

ii
Ένωση Αστών Προσφύγων Νέας Σμύρνης 

(Κεντρική Λέσχη Νέας Σμύρνης)
1927 έδρα πρόσφυγες τοπικό

ικανοποίηση οικιστικών 
αναγκών

iii Σύνδεσμος Οικιστών Νέας Σμύρνης 1930 έδρα πρόσφυγες τοπικό
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών

iv
Σύνδεσμος Οικοπεδούχων Νέας Σμύρνης «Η 

Άμυνα»
1930 έδρα πρόσφυγες τοπικό

ικανοποίηση οικιστικών 
αναγκών

v Σωματείο «Η Νέα Σμύρνη» 1930 έδρα πρόσφυγες τοπικό
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών

vi
Σύνδεσμος Δικαιούχων Οικοπέδων Άνω 

Νέας Σμύρνης
1930 έδρα πρόσφυγες τοπικό

ικανοποίηση οικιστικών 
αναγκών

1  Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο 1920 1932 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό κοινωνική πρόνοια εκπαίδευση Χ

2
Το Ίδρυμα Απόρων Κορασίδων «Εθνική 

Στέγη» 
1922 1932 έδρα πρόσφυγες ευρύ τοπικό κοινωνική πρόνοια εκπαίδευση 1988

κοινωνική πρόνοια
εκπαίδευση

πρόσφυγες

ευρύ κοινό
5 Ευαγγελική Σχολή 1929 1971 έδρα κάτοικοι τοπικό εκπαίδευση 1935

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

παιχνίδι
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

7
Εξωραϊστικός ‐ Εκπολιτιστικός ‐ Αθλητικός 

Σύλλογος "Ο Φάρος" Ν. Σμύρνης
1934 έδρα κάτοικοι τοπικό

ικανοποίηση οικιστικών 
αναγκών

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

8 Φοίνιξ Νέας Σμύρνης 1935 έδρα κάτοικοι τοπικό
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

9
ΣΥΝΔΔΕ & L ‐ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Διεθνούς Διαμεταφοράς Και Επιχειρήσεων 

Logistics Ελλάδος

1935 έδρα επαγγελματίες υπερ‐ τοπικό
υπεράσπιση 

επαγγελματικών 
ζητημάτων

πρόσφυγες
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

επιμορφωτικά μαθήματα

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

11 Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης 1890 1940 έδρα ευρύ κοινό τοπικό αθλητισμός Χ

διατήρηση δεσμών

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών

στίγμα ταυτότητας

επιμορφωτικά μαθήματα

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών

εκπαίδευση

έρευνα
16 Επιτροπή Ειρήνης Νέας Σμύρνης  1975 παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα
17 Σύλλογος Οικιστών Προσφύγων  1979 έδρα πρόσφυγες τοπικό
18 Ένωση Γυναικών Ελλάδας  1976 παράρτημα γυναίκες ευρύ τοπικό

19
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Αγωνιστών ΕΑΜ 

Εθνικής Αντίστασης 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

20
Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης ΠΕΑΕΑ 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

21
Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης ΠΟΑΕΑ 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

22
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ‐ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβας 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

23
Πανελλήνια Οργάνωση Ελληνική Εστία ‐ 

Σύλλογος "ΠΟΕΕ" 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

24 Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών  [‐] γυναίκες

25
Σύνδεσμος 5/42 Σ.Ε. "Ψαρρός Δημήτρης" 

(Σώμα Ευζωνων) 
[‐] παράρτημα πολιτική δραστηριότητα

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

Νέα Σμύρνη

19601938 έδραΗ Εστία  υπερ‐ τοπικό
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

χώρος που απευθύνονται ιδιαίτερος στόχος

ευρύ κοινό

Χ1926Το Άσυλο του Αγίου Ανδρέα

υπερ‐ τοπικό
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

12 υπερ‐ τοπικόπρόσφυγεςέδραΧ1945

ευρύ τοπικόΚρητικοί

τοπικό

10

Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών| Εστία Ιμβρίων

Σώμα Ελληνίδων Οδηγών  1932 παράρτημα παιδιά τοπικό

1948
Μορφωτικός Σύνδεσμος Νήσου Χάλκης 

Κωνσταντινουπόλεως

Ο Ψηλορείτης ‐ Ένωση Κρητών Νέας 

Σμύρνης
1949 έδρα κρητικοί

6

παράρτημα1984
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Νέας 

Σμύρνης

πρόσφυγεςπαράρτημα

14

26

ευρύ τοπικό
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3

15 Ευγενίδειο Ίδρυμα

Χευρύ τοπικόέδρα

13

1956 Χ έδρα υπερ‐ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

Επιτροπή Ποντιακών Μελετών‐ Μουσείο 4 1927 Χ έδρα

πολιτιστικές 
δραστηριότητες



διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού
αναγνώριση της 
γενοκτονίας

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών

28
ΕΣΒΕΠ – Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Επωνύμων Προϊόντων
1993 έδρα επαγγελματίες υπερ‐ τοπικό

υπεράσπιση 
επαγγελματικών 
ζητημάτων
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
οικογένεια‐παιδί
ψυχική υγεία

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού
διατήρηση δεσμών

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
σωματική υγεία
ψυχική υγεία
σωματική υγεία
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
οικογένεια‐παιδί

34 Fair Planet  2007 έδρα ευρύ κοινό
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
σωματική υγεία

36
Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας 

Παιδιού "Ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης"
[‐] έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

37
Ερεχθείδες Διεθνής Οργάνωση Ελληνίδων & 

Ελληνόφωνων Γυναικών 
[‐] γυναίκες

38 Ίωνες Νέας Σμύρνης  [‐] έδρα κάτοικοι τοπικό
39 Λ.Α.Ι.Ο.Ν.Σ. Λέσχη Ν. Σμύρνης  [‐] έδρα κάτοικοι τοπικό
40 Οι Φίλοι της Νέας Σμύρνης  [‐] έδρα κάτοικοι τοπικό
41 Όμιλος "ΖΩΝΤΑ"  [‐]

42
Παναθηναϊκή Πανελλαδική Οργάνωση 

Γυναικών 
[‐] παράρτημα γυναίκες

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

44
Ε.Β.Ε.Ν.Σ. Ένωση Βιοτεχνών 

Επαγγελματιών Ν. Σμύρνης 
[‐] επαγγελματίες τοπικό

υπεράσπιση 
επαγγελματικών 
ζητημάτων

45 Εθνική Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδας  [‐] παράρτημα γυναίκες
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
46 Σύλλογος Φιλάθλων  [‐] έδρα ευρύ κοινό τοπικό αθλητισμός

στίγμα ταυτότητας
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών

οικογένεια‐παιδί
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

50
Ένωση Ιπτάμενων Συνταξιούχων 

Μηχανικών & Πιλότων Ολυμπιακών
[‐] επαγγελματίες υπερ‐ τοπικό

υπεράσπιση 
επαγγελματικών 
ζητημάτων

51 Νέα Ζωή [‐] έδρα ευρύ κοινό
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

52 Ένωση Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας [‐] επαγγελματίες υπερ‐ τοπικό
υπεράσπιση 

επαγγελματικών 
ζητημάτων

53 HELMEPA [‐] ευρύ κοινό προστασία περιβάλλοντος
στίγμα ταυτότητας

πολιτιστικές 
δραστηριότητες
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

55 ΕΣΥΝΕΣ‐ Εμπορικός Σύλλογος Νέας Σμύρνης [‐] έδρα επαγγελματίες
υπεράσπιση 

επαγγελματικών 
ζητημάτων

στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

58
Νότια Αφρική ‐ Νοτιοαφρικανικός Σύλλογος 

Ελλάδος 
[‐] Νοτιοαφρικανοί υπερ‐ τοπικό

ανάδειξη πολιτισμού χώρας 
προέλευσης

59
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Περιφερειακή 
Επιτροπή Ν.Σ.) 

1877 παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό σωματική υγεία

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

παιχνίδι
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

2006Σύλλογος Τενεδίων "Ο ΤΕΝΝΗΣ" έδρα πρόσφυγες30

Ένωση Ποντίων N. Σμύρνης ‐ Δάφνης ‐ Αγ. 

Δημητρίου "Η Μαύρη Θάλασσα" 
27 1988

ευρύ τοπικό29

Ανθρώπινη Επικοινωνία [‐]43

Ηλιαχτίδα  2000

ευρύ κοινό
Πράξεις Ζωής ‐ Δίκτυο Εθελοντών 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

υπερ‐ τοπικό2006

έδρα

παιδιά60
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Τοπική 

Εφορεία Προσκόπων Νέας Σμύρνης  
1908 παράρτημα

έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

[‐]Σωματείο Κωνσταντινουπολιτών 48

Φαιναρέτη 200633

Κερκυραίοι ευρύ τοπικό

35

47

ευρύ κοινό τοπικό

έδρα

υπερ‐ τοπικό

57

56

Σύλλογος Βατουσαίων "Κοιμ. Θεοτόκου" [‐]

31
Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης και 

Καρδιοαγγειακής Προστασίας

Σύλλογος Στυψιανών Λέσβου [‐]

Κέντρο Πρόληψης "Ήλιος"

54 Ένωση Βρονταδουσιών Αττικής [‐]

2010 έδρα

Σύνδεσμος Κερκυραίων "Η Κορυφω"  [‐]

Ένωση Γονέων 49 [‐]

παράρτημα

32 2006

πρόσφυγες

Λέσβιοι

ευρύ κοινό

Λέσβιοι

υπερ‐ τοπικό

Χίοι

πρόσφυγες

ευρύ τοπικό
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Καλλιθέα  

Αςτικό ανϊπτυξη και κοινωνικό ςϑνθεςη: τα πρώτα χρϐνια 

Η εικϐνα τησ ςημερινόσ Καλλιθϋασ παρουςιϊζεται, ϋωσ τα τϋλη του 19ου  αιώνα, ωσ μια 

ειδυλλιακό εξοχό με αγροϑσ και περιβϐλια, την οπούα διϋρρεε o Ιλιςςϐσ. Η περιοχό 

Βοώδολύβαδου, ςτο Υϊληρο, χρηςιμοποιοϑνταν τϐτε απϐ τουσ βοςκοϑσ τησ Κοινϐτητασ των 

Πλακιωτών. το Υϊληρο, εντοπύζονταν κτόματα  που πϋραςαν ςε ιδιώτεσ αγοραςτϋσ ό 

καταπατητϋσ μετϊ τη ςυγκρϐτηςη του ελληνικοϑ κρϊτουσ (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 252). Εύναι 

λογικϐ ϐτι το μϋροσ αυτϐ, αρχικϊ, αποτϋλεςε τϐπο εξοχικόσ κατοικύασ μεγϊλων και 

μεςοαςτικών οικογενειών τησ Αθόνασ, που ςταδιακϊ επϋλεξαν να εγκαταςταθοϑν μϐνιμα εκεύ 

για την “Καλό θϋα” ςτο αρωνικϐ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

Η ανϊπτυξη τησ Καλλιθϋασ, ςε πρώτη φϊςη όταν κυρύωσ αποτϋλεςμα τησ εςωτερικόσ 

μετανϊςτευςησ απϐ την ϑπαιθρο ςτο ϊςτυ, μετϊ το 1870. Ϊτςι, ςτα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1870 

ο πληθυςμϐσ τησ Αθόνασ ανερχϐταν ςε 63.374 κατούκουσ, ενώ το 1889 εύχε ςχεδϐν διπλαςιαςτεύ 

φτϊνοντασ τουσ 114.355.  Η επϋκταςη τησ πϐλησ ςε πρώτη φϊςη πραγματοποιόθηκε προσ τα 

βϐρεια: Νεϊπολη και Κϊτω Πατόςια. τη ςυνϋχεια, ακολοϑθηςαν τα δυτικϊ και νϐτια του 

Κϋντρου τησ πϐλησ, μεταξϑ των οπούων και η Καλλιθϋα. Οι περιςςϐτερεσ απϐ τισ επεκτϊςεισ 

πραγματοποιόθηκαν με την οικοδϐμηςη αυθαύρετων κτιςμϊτων εκτϐσ ςχεδύου πϐλεωσ, τα 

οπούα αργϐτερα νομιμοποιόθηκαν (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  Παρϐτι δεν υπόρχε κϊποια 

υπηρεςύα που να αςχολεύται με την Πολεοδομύα τησ Αθόνασ, λϐγω των “οικοπεδικών” 

επιχειρόςεων, ςτο τϋλοσ του 1878 η επιφϊνεια του ρυμοτομικοϑ κϊλυπτε 3.203 ςτρϋμματα. 

Μϋχρι το 1907, 19 χρϐνια μετϊ, η επιφϊνεια ϋφταςε ςτα 15.980 ςτρϋμματα. Μεταξϑ αυτών, το 

Δεκϋμβριο του 1884,  ϋγινε η επϋκταςη 980 ςτρεμμϊτων για το ςυνοικιςμϐ τησ Καλλιθϋασ 

(Μπύρησ 1999, 274). Η Καλλιθϋα, τον Ιανουϊριο του 1885, ϋγινε το πρώτο εγκεκριμϋνο προϊςτιο 

ςτην περιφϋρεια τησ Αθόνασ (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 152). 

 Η πρώτη ιδϋα για την ανοικοδϐμηςη τησ Καλλιθϋασ δϐθηκε απϐ την Ανώνυμο 

Οικοδομικό Εταιρεύα27. Ο ρϐλοσ τησ εταιρεύασ όταν να δανειοδοτεύ τουσ μϋλλοντεσ κατούκουσ, με 

υποθόκη τα ακύνητα που θα καταςκεϑαζε. Επύςησ, η εταιρεύα θα όταν μεςϊζουςα ςτην πώληςη 

οριςμϋνων απϐ τα οικϐπεδα που εύχαν μοιραςτεύ βϊςει ςχεδύου. Σο πολεοδομικϐ ςχϋδιο του 

οικιςμοϑ αποδύδεται ςε Γϊλλο μηχανικϐ ˙ βαςιςμϋνο ςτο ιπποδϊμειο ςϑςτημα, ορύζει τον 

οικιςμϐ με τϋςςερισ δενδροφυτεμϋνεσ λεωφϐρουσ, ϋνα περιφερειακϐ βουλεβϊρτ0, ενώ οι 

κεντρικού ϊξονεσ τϋμνονταν ακριβώσ ςτο κϋντρο του ςε πλατεύα. Παρϐλο που το ςχϋδιο ϋχει 

αναφορϋσ κεντρικόσ οργϊνωςησ, ςτοχεϑει παρϊλληλα ςτη διαςϑνδεςη των νϋων δικτϑων 

κυκλοφορύασ  (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 153). Σα ςχϋδια των πρώτων οικημϊτων ϋφεραν την 

υπογραφό του Ernst Ziller (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  

                                                             
27 Σου Ευθϑμιου Κεχαγιϊ. υςτϊθηκε ςτισ 14 Νοεμβρύου 1883. 
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Χάρτησ 7 

Πρώτο Πολεοδομικϐ χϋδιο Καλλιθϋασ, 1884(Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

 

Χάρτησ 8 

Πολεοδομικϐ χϋδιο Καλλιθϋασ, 1930 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

 

Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η Ανώνυμοσ Οικοδομικό Εταιρεύα ποϑληςε αρκετϊ οικϐπεδα απϐ 

τα πρώτα κιϐλασ χρϐνια τησ, η απϐφαςη ανοικοδϐμηςησ και εγκατϊςταςησ ςτην περιοχό όταν 

ιδιαύτερα δϑςκολη καθώσ o τϐποσ όταν ϋρημοσ και κυρύωσ κενϐσ απϐ βαςικϊ δύκτυα και 
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υποδομϋσ. Σο πρώτο βόμα ϋγινε με τη δημιουργύα εξοχικών κατοικιών απϐ εξϋχοντα μϋλη τησ 

αθηναώκόσ κοινωνύασ και τη μετατροπό τησ Καλλιθϋασ ςε τϐπο παραθεριςμοϑ (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006).  

ταδιακϊ, ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα οι κατοικύεσ αυτϋσ, πολυτελεύσ ςτην καταςκευό 

τουσ, μετατρϊπηκαν ςε μϐνιμεσ, ενώ ϊρχιςαν να εμφανύζονται και ϊλλεσ, μικρϐτερεσ και  

λιγϐτερο πολυτελεύσ οικύεσ. Παρϊλληλα, ϊτομα των μεςαύων ςτρωμϊτων τησ αθηναώκόσ 

κοινωνύασ επϋλεγαν το νεοςϑςτατο προϊςτιο ωσ τϐπο κατοικύασ τουσ. «Οι νϋοι κϊτοικοι όταν 

δικηγϐροι, δϊςκαλοι και καθηγητϋσ, φαρμακοποιού, ζωγρϊφοι, ςτρατιωτικού, ανώτεροι 

δημϐςιοι υπϊλληλοι, αρχιτϋκτονεσ, κτηματύεσ, εμπορομεςύτεσ, εργολϊβοι οικοδομών αλλϊ και 

παντοπώλεσ, αρτοποιού και ανθρακϋμποροι» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). Με τον τρϐπο 

αυτϐ αυξόθηκε πολϑ ςϑντομα ςε αριθμϐ ο μϐνιμοσ πληθυςμϐσ. 

Σην εποχό αυτό, την περύοδο 1890-1914, εύχε ακϐμα ςημαντικϐ ρϐλο ςτην ανϊπτυξη τησ 

Καλλιθϋασ η εκβιομηχϊνιςη τησ, δηλαδό, η μεταφορϊ ελαφρών βιομηχανικών μονϊδων απϐ την 

Αθόνα και τον Πειραιϊ ςτον ϊξονα Νϋο Υϊληρο - Μοςχϊτο - Καλλιθϋα (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 

2006).  Με αυτϐν τον τρϐπο, ο οικιςμϐσ τησ Καλλιθϋασ απϋκτηςε τελικϊ ςτο πϋραςμα ςτον 20ο  

αιώνα ϋναν ιδιαύτερο χαρακτόρα, «μια ανϊμειξη ςτοιχεύων εργατικών και προαςτιακών 

οικιςμών, που ςχετύζεται ςε μεγϊλο βαθμϐ με τη χωροθϋτηςό του ανϊμεςα ςτον υπϐ 

διαμϐρφωςη οδικϐ ϊξονα Αθόνασ-Πειραιϊ και τη λεωφϐρο Υαλόρου που οδηγοϑςε ςτα 

προϊςτια και τουσ πϐλουσ αναψυχόσ τησ φαληρικόσ ακτόσ» (Φατζηκωνςταντύνου 2014, 172). 

Επιπλϋον, το 1886 εγκαταςτϊθηκαν υπϊλληλοι τησ Εταιρύασ Ιπποςιδηροδρϐμων   

Αθηνών και Περιχώρων, λϐγω του οικοπϋδου που παραχωρόθηκε για το ςταθμϐ, το εργοςτϊςιο 

και τισ αποθόκεσ (Γεωργιτςογιϊννη 2003). Η κύνηςη αυτό ϋγινε ςτην προςπϊθεια 

εκςυγχρονιςμοϑ των υποδομών. Ϊτςι, η Ανώνυμοσ Οικοδομικό Εταιρεύα παραχώρηςε οικϐπεδο 

ςυνολικόσ εκτϊςεωσ 18.000 τετραγωνικών πόχεων ςτον πυρόνα τησ περιοχόσ. Η Εταιρεύα 

Ιπποςιδηροδρϐμων απϐ την πλευρϊ τησ ανϋλαβε να χτύςει πϋντε αγροτικοϑσ οικύςκουσ. Οκτώ 

μόνεσ αργϐτερα, το 1887, η αρχικό ςυμφωνύα επεκτϊθηκε και η Εταιρεύα «Ιπποςιδηροδρϐμων 

κατϋληξε να διαθϋτει ϋκταςη περύπου δεκατεςςϊρων ςτρεμμϊτων ςτην καρδιϊ του νϋου 

προαςτύου» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

Σϋλοσ, το 1909 ςυςτϊθηκε ανώνυμη μετοχικό εταιρεύα με την επωνυμύα Εταιρεύα 

Οικοδομικών Επιχειρόςεων με ϋδρα την Καλλιθϋα. Η νϋα Οικοδομικό Εταιρεύα καταςκεϑαςε 

πενόντα λιθϐκτιςτεσ διώροφεσ μονοκατοικύεσ ςτην περιοχό Φαροκϐπου,  βορειϐτερα του 

αρχικοϑ πυρόνα και γϑρω απϐ τισ κατοικύεσ του Υιλϊρετου και του Λαςκαρύδου (των πρώτων 

οικιςτών τησ Καλλιθϋασ). 

Πρώτεσ βϊςεισ κοινωνικόσ οργϊνωςησ 

Οι πρώτοι κϊτοικοι τησ ςϑγχρονησ Καλλιθϋασ ϋπαιξαν ιδιαύτερα ςημαντικϐ ρϐλο τϐςο 

ςτην αςτικό ανϊπτυξη του τϐπου τουσ, ϐςο και ςτουσ τρϐπουσ με τουσ οπούουσ οργανώθηκε η 
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κοινωνικό ζωό εκεύ. Η Ανώνυμοσ Οικοδομικό Εταιρεύα ςυνεργϊςτηκε με τουσ πρώτουσ 

κατούκουσ τησ Καλλιθϋασ ώςτε ο νϋοσ οικιςμϐσ να αποκτόςει ςτοιχειώδη υποδομό (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006).   

 

 

Εικόνα 20 

Οι οικύεσ Γεωργύου Υιλϊρετου (δεξιϊ) και Λαςκϊρεωσ Λαςκαρύδη (αριςτερϊ). Οι δϑο πρώτεσ 
οικύεσ που οικοδομόθηκαν ςτην Καλλιθϋα (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 

 

Απϐ την ϊλλη, τα πρώτα χρϐνια ξεχωρύζουν κϊποια ϊτομα με την ατομικό δρϊςη τουσ 

για το ςϑνολο του οικιςμοϑ, αλλϊ και με βλϋψεισ πϋρα αυτοϑ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ο λϐγιοσ 

Γεώργιοσ Υιλϊρετοσ κατϋφθαςε ςτην περιοχό κατϊ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1880 και λύγουσ 

μόνεσ μετϊ, ο ϋμποροσ Λϊςκαρισ Λαςκαρύδησ. Αυτϐσ  αγϐραςε την ημιτελό οικύα απϋναντι απϐ 

τη «ικελύα» (την κατοικύα του Υιλϊρετου) και μετακϐμιςε με ϐλη του την οικογϋνεια μϐνιμα 

ςτην Καλλιθϋα (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  Οι οικογϋνειεσ αυτϋσ, με τουσ ςυςχετιςμοϑσ 

τουσ ςτην αθηναώκό κοινωνύα, κατϊφεραν να δημιουργόςουν μύα ςειρϊ απϐ ιδρϑματα, τα οπούα, 

αν και ϋχουν αλλϊξει μορφό, διατηροϑνται ωσ κτόρια και ωσ χρόςεισ γα το Δόμο τησ Καλλιθϋασ, 

αλλϊ και για το ευρϑτερο χώρο του Λεκανοπεδύου μϋχρι ςόμερα. 

 

«Σὴν 30ὴν ΜαϏου 1887 ἠγϐραςα ὡσ θερινὴν διαμονὴν ἡμιτελῆ τὴν πρώτην οἰκύαν, ἥν 

βραδϑτερον ὠνϐμαςα ικελύαν […]. Ἐγενϐμην οὕτωσ ὁ πρῶτοσ κϊτοικοσ τοῦ προαςτύου, 

δεϑτεροσ δὲ ὁ ἐκ μητρὸσ θεῖοσ μου Λϊςκαρισ Λαςκαρύδησ ἐν τῇ παρακειμϋνῃ οἰκύᾳ, ὅτε εἴχομεν 

ὡσ γεύτονασ ἀλώπεκασ καὶ τὰσ ἱερὰσ γλαῦκασ τῆσ Παλλϊδοσ Ἀθηνᾶσ, ἐν τῷ πυργύςκῳ τῆσ οἰκύασ 

μου κακοόχωσ κραυγϊζουςασ. Ἤδη τρύβω τοὺσ ὀφθαλμοϑσ μου, βλϋπων πολυπληθεςτϊτην 

ἀθηναώκὴν ςυνοικύα, αὐτομϊτωσ μορφωθεῖςαν […]»(Γεώργιοσ Υιλϊρετοσ, ςτο Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Πρώτα, ιδρϑθηκε το 1906 ο Ούκοσ Συφλών, ϋνα φιλανθρωπικϐ ύδρυμα για την 

προςταςύα και την εκπαύδευςη των τυφλών. Η ιδϋα προόλθε απϐ το ςυγγραφϋα Δημότριο 

Βικϋλα και τον ποιητό Γεώργιο Δροςύνη, ενώ η διεϑθυνςη του ιδρϑματοσ ανατϋθηκε ςτην Ειρόνη 

Λαςκαρύδου (1882-1958), μικρϐτερη κϐρη του Λαςκϊρεωσ Λαςκαρύδη, που εύχε κϊνει ςπουδϋσ 

τυφλολογύασ ςε ευρωπαώκϊ πανεπιςτόμια. Αρχικϊ, ο Ούκοσ Συφλών ςτεγϊςτηκε ςτην οικύα τησ 

Λαςκαρύδου. Ϊνα χρϐνο αργϐτερα οι αδελφού Ανανύασ και Ραφαόλ Ωμπετ προςϋφεραν 

κληροδϐτημα με ςτϐχο την ανϋγερςη κτηρύου για να ςτεγϊςει το ύδρυμα (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006).  

Σo 1912, δυο χρϐνια μετϊ τη θεμελύωςη του Αμπϋτειου Μελϊθρου ,  μεταφϋρεται 

ςτην Καλλιθϋα το Διδαςκαλεύο Νηπιαγωγών, ιδρυμϋνο ςτην Αθόνα απϐ την η Αικατερύνη 

Λαςκαρύδου το 1897 . Εκεύ, η Λαςκαρύδου εφϊρμοςε τα ςυςτόματα διδαςκαλύασ που εύχε μϊθει 

ςτην Αυςτρύα, ϐπου εύχε γεννηθεύ, μεγαλώςει και ςπουδϊςει. Μετϊ τη μεταφορϊ του, 

ςτεγϊςτηκε ςε ούκημα ςτη γωνύα των οδών Υορνϋζη και Κρϋμου. τη ςυνϋχεια τησ λειτουργύασ 

του κρατικοποιόθηκε και ςυμμορφώθηκε με τα πρϐτυπα των παιδαγωγικών ακαδημιών (χολό 

Νηπιαγωγών). Τπολογύζεται ϐτι  απϐ το 1914 ϋωσ το 1970 αποφούτηςαν απϐ τη χολό πϊνω απϐ 

2.700 νηπιαγωγού (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) . 

Σην ύδια χρονιϊ ιδρϑθηκε και το Εθνικϐ Ορφανοτροφεύο Πολϋμου  με ςκοπϐ τη 

ςτϋγαςη και περύθαλψη των ϊπορων ορφανών παιδιών του Α΄ Βαλκανικοϑ Πολϋμου. Η 

ανϋγερςη του κτηρύου ςτη ςημερινό οδϐ Κρϋμου χρηματοδοτόθηκε απϐ την Ϊλενα κυλύτςη και 

τον ταμϊτη Εμπειρύκο, ςε οικϐπεδο που παραχωρόθηκε απϐ τισ οικογϋνειεσ Δαμηλϊτη, 

Γουλιμό και Λαςκαρύδου, ενώ ςτη διεϑθυνςη του βρϋθηκε η Αικατερύνη Λαςκαρύδου (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). Σο 1969 νϋα κτόρια και εγκαταςτϊςεισ προςτϋθηκαν, ενώ λύγα χρϐνια 

αργϐτερα το ύδρυμα μετονομϊςτηκε ςε Πρϐτυπο Εθνικϐ Νηπιοτροφεύο  (Π.Ε.Ν.). 

Υαύνεται λοιπϐν πωσ ςυνϋπραξαν οι δυνϊμεισ τησ υψηλόσ κοινωνύασ να ςτόςουν αυτϊ 

τα πρωτϐγνωρα ςτην εποχό τουσ ιδρϑματα ςε ϋναν οικιςμϐ που μϐλισ εύχε αρχύςει να υπϊρχει. 

Ανϊμεςα ςε αυτϊ, και ϊλλοι επιφανεύσ ειςόγαγαν ςτην περιοχό ιδρϑματα εκπαύδευςησ μεγϊλησ 

δυναμικόσ, τα οπούα λειτοϑργηςαν ςυνεχϐμενα μϋχρι ςόμερα. 

Πρώτα ιδρϑεται η Φαροκϐπειοσ Οικοκυρικό και Επαγγελματικό  χολό 

Θηλϋων, που ξεκύνηςε τη λειτουργύα τησ το 1929. Ο μεγαλϋμποροσ Παναγόσ Φαροκϐποσ (1835-

1911), αγϐραςε το 1906 οικϐπεδο ϋκταςησ 20.000 τ.μ. προκειμϋνου να δημιουργόςει 

εγκαταςτϊςεισ που θα προςϋφεραν ςτισ νεαρϋσ Ελληνύδεσ θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ γνώςεισ 

οικιακόσ οικονομύασ, αντύςτοιχεσ με τα εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα ςτη Δυτικό Ευρώπη και τισ Η.Π.Α. 

όδη απϐ τον 19ο  αιώνα. «Η χολό περιλϊμβανε τρύα Σμόματα: το Οικοκυρικϐ Σμόμα, που 

ςτϐχευε ςτην προετοιμαςύα ευκατϊςτατων κοριτςιών για τα καθόκοντα τησ οικοδϋςποινασ, το 

Επαγγελματικϐ, με ςτϐχο την κατϊρτιςη φτωχϐτερων κοριτςιών ςτισ “γυναικεύεσ τϋχνεσ” και 

το Σμόμα “προσ ειδικό μϐρφωςη υπηρετριών”. Η φούτηςη, τριετόσ για ϐλα τα τμόματα, όταν 
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δωρεϊν για τα δϑο τελευταύα τμόματα, ενώ τα δύδακτρα για το Οικοκυρικϐ Σμόμα όταν αρκετϊ 

χαμηλϊ» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). το παρϊδειγμα αυτϐ φαύνεται η προςπϊθεια ενϐσ 

ατϐμου, ςτην ερμηνεύα του για τισ κοινωνικϋσ ανϊγκεσ και ελλεύψεισ, για παροχό απϋναντι ςτο 

ευρϑ ςϑνολο. Η χολό μετατρϊπηκε ςε δημϐςιο ύδρυμα το 1931, ενώ  μετϊ τα 1951 

μετονομϊςτηκε ςε Φαροκϐπειοσ Ανώτατη χολό Οικιακόσ Οικονομύασ. 

 

 

Εικόνα 21 

Η τελετό θεμελύωςησ τησ Φαροκοπεύου Οικοκυρικόσ και Επαγγελματικόσ χολόσ Θηλϋων, 10 
Ιουνύου 1905 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 

 

Αντύςτοιχα, το 1927 μπαύνουν τα πρώτα θεμϋλια τησ  Παντεύου Ανωτϊτησ χολόσ 

Πολιτικών Επιςτημών για τη διδαςκαλύα των κοινωνικών και πολιτικών επιςτημών. Αυτό η 

εξϋλιξη όταν αποτϋλεςμα, τησ δρϊςησ δϑο αντρών που δε ςυναντόθηκαν ποτϋ του Κϑπριου 

δημοςιογρϊφου και πολιτικοϑ Γεωργύου Υραγκοϑδη και του Αλϋξανδρου Πϊντου, απϐγονου 

ευκατϊςτατησ οικογϋνειασ του Βϐλου με ςπουδϋσ ςτη Νομικό του Πανεπιςτημύου Αθηνών και 

Πολιτικών Επιςτημών ςτην École Libre des Sciences Politiques του Παριςιοϑ, ϐπωσ και ο 

Υραγκοϑδησ. Ο τελευταύοσ, ςτην επιςτροφό του ςτην Ελλϊδα, το 1924, ύδρυςε ςωματεύο με την 

επωνυμύα «Εκπαιδευτικό Αναγϋννηςισ», προκειμϋνου να προωθόςει το ϐραμϊ του για την 

ύδρυςη μύασ χολόσ αντύςτοιχησ με αυτό που εύχε ζόςει ςτο εξωτερικϐ και να ςυγκεντρώςει τα 

απαραύτητα χρόματα μϋςω ερϊνων ςε διϊφορεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, τισ Η.Π.Α., την Αύγυπτο και 

την Κϑπρο και να ςυλλϋξει αντύςτοιχα δωρεϋσ και απϐ το δημϐςιο. Ϊτςι, τα κτόρια ςχολόσ 

ολοκληρώθηκαν το 1930. Σο ύδιο ϋτοσ, με τη διαθόκη του ο Πϊντοσ διϋθετε το ςϑνολο τησ 
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περιουςύασ του για την ύδρυςη ςχολόσ πολιτικών επιςτημών, με εκτελεςτό τον εκϊςτοτε 

Ϊλληνα πρωθυπουργϐ. Ϊτςι, ο Υραγκοϑδησ απευθυνϐμενοσ ςτον Ελευθϋριο Βενιζϋλο 

καταφϋρνει τη ςυγχώνευςη του κληροδοτόματοσ Πϊντου με τισ εγκαταςτϊςεισ τησ χολόσ τησ 

Εκπαιδευτικόσ Αναγϋννηςησ το 1931.  

Σϋλοσ, ςε ανϊλογο μοτύβο δημιουργεύται η ιβιτανύδειοσ  Σεχνικό χολό Σεχνών 

και Επαγγελμϊτων .  Ο Αιγυπτιώτησ ϋμποροσ Βαςύλειοσ ιβιτανύδησ, το 1927, κληροδϐτηςε 

76.000.000 δραχμϋσ ςτο ελληνικϐ Δημϐςιο με ςτϐχο την «ύδρυςη Σεχνικόσ χολόσ ςτην Αθόνα 

κατϊ τα πρϐτυπα του Conservatoire des Arts et Mettiers του Παριςιοϑ», την ανϋγερςη και τη 

ςυντόρηςό τησ. Η ιβιτανύδειοσ Σεχνικό χολό εντϊχθηκε ςτο υπουργεύο Εθνικόσ Οικονομύασ και 

λειτουργεύ ςχεδϐν χωρύσ διακοπό απϐ την ύδρυςό τησ μϋχρι ςόμερα για την παροχό «μϋςησ καὶ 

κατωτϋρασ βιομηχανικὴσ τεχνικῆσ καὶ ἐν γϋνει ἐπαγγελματικὴσ μορφώςεωσ» (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). 

Σα ιδρϑματα αυτϊ, τα οπούα θεμελιώθηκαν με ιδιωτικό πρωτοβουλύα πϊνω ςε ϋνα 

ςυνολικϐ ϐραμα εκςυγχρονιςμοϑ που προςϋφερε η εποχό, ςυνϋβαλαν ςτη διαμϐρφωςη τησ 

περιοχόσ και μετϋπειτα. Ϊφεραν ςτην περιοχό εκπαιδευτικοϑσ, φοιτητϋσ και ςπουδαςτϋσ, 

ςυμμετεύχαν ςτην αλλαγό τησ κοινωνικόσ ςϑνθεςησ του οικιςμοϑ και ενεργοπούηςαν επιμϋρουσ 

περιοχϋσ. Ακϐμα και ςόμερα, η περιοχό που εύναι ςε επαφό με το Πϊντειο Πανεπιςτόμιο εύναι 

διαμορφωμϋνη για τη φιλοξενύα τησ καθημερινϐτητασ και τησ διαςκϋδαςησ των φοιτητών. 

Η ϊφιξη των προςφϑγων 

Όπωσ ςτην περύπτωςη τησ Νϋασ μϑρνησ, ϋτςι και ςτην Καλλιθϋα, η ϊφιξη των 

προςφϑγων τησ μϑρνησ και η ςταδιακό ϋλευςη των ανταλλαγϋντων ςηματοδοτοϑν ϋνα ςημεύο 

τομόσ ςτην ιςτορύα τησ περιοχόσ. Η εικϐνα βϋβαια των δϑο οικιςμών εύναι ριζικϊ διαφορετικό 

καθώσ εκπροςωποϑν τουσ δϑο αντύθετουσ τϑπουσ αυτοςτϋγαςησ.  Απϐ τη μύα πλευρϊ 

εγκαθύςτανται οι πιο εϑποροι που καταφϋρνουν με δικϊ τουσ μϋςα οικοδομόςουν την περιοχό 

αςτικόσ κατοικύασ, ϐπωσ περιγρϊφηκε. Απϐ την ϊλλη, οι ϊποροι, αυτού που δεν μπϐρεςαν και 

αυτού που δεν θϋληςαν να εγκαταςταθοϑν ςε ςυνοικιςμοϑσ του Σαμεύου καταφεϑγουν ςε 

απύθανεσ περιοχϋσ (Γκιζελό 1984). 

Η απϐτομη αϑξηςη του πληθυςμοϑ τησ Καλλιθϋασ ξεκύνηςε το 1919, με την προςϋλευςη 

των πρώτων προςφϑγων απϐ τον Πϐντο και ακϐμα περιςςϐτερο μετϊ τη Μικραςιατικό 

καταςτροφό (1922). Ϊτςι, το 1928 ο πληθυςμϐσ τησ εύχε φτϊςει τουσ 29.659 κατούκουσ. Απϐ 

αυτοϑσ οι 15.516, δηλαδό το 52,32% του ςυνολικοϑ καλλιθεώκοϑ πληθυςμοϑ, όταν πρϐςφυγεσ. 
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Εικόνα 22 

Ωποψη Καλλιθϋασ, 1920 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

Ϊτςι, απϐ το 1919, ςτο χώρο του κοπευτηρύου28 εύχαν εγκαταςταθεύ γϑρω ςτισ 500 

οικογϋνειεσ, κυρύωσ απϐ την Κεραςοϑντα, την Σρύπολη και την Σραπεζοϑντα. Οι πρϐςφυγεσ εκεύ 

καταςκεϑαςαν τα αυτοςχϋδια παραπόγματα εύτε με καλϊμια και λινϊτςεσ ό ςακιϊ, εύτε με 

πλύνθουσ απϐ λϊςπη και ϊχυρο. Ο χώροσ όταν όδη περιφραγμϋνοσ και ϋρημοσ, ϋνασ απϋραντοσ 

βαλτϐτοποσ, καλυμμϋνοσ με αγριϐχορτα . ταδιακϊ βϋβαια, οι πρϐχειρεσ καταςκευϋσ 

μετατρϊπηκαν ςε «υποτυπώδεισ κατοικύεσ, χτιςμϋνεσ με πλύνθουσ απϐ τουσ τούχουσ του 

κοπευτηρύου», αποκαλϑπτοντασ  τα μικρϊ πλινθϐκτιςτα ςπύτια με ςτϋγη απϐ πιςςϐχαρτο ό 

λαμαρύνα, ςτα οπούα ςτεγϊςτηκαν 960 οικογϋνειεσ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). Ο χώροσ 

του κοπευτηρύου ϋμεινε γνωςτϐσ με την ονομαςύα υνοικιςμϐσ Ποντύων κοπευτηρύου και 

ςυγκϋντρωςε χιλιϊδεσ πρϐςφυγεσ μϋχρι το 1925. Σο φθινϐπωρο του 1922 προςτϋθηκαν ςε 

αυτοϑσ και οι 20.000 πρϐςφυγεσ απϐ τον Πϐντο, την Καππαδοκύα, την Κωνςταντινοϑπολη και 

τα παρϊλια τησ Μικρϊσ Αςύασ, οι οπούοι δημιοϑργηςαν αυτοςχϋδια και ϊλλουσ πυρόνεσ 

εγκατϊςταςησ: ςτα Παλαιϊ φαγεύα (βϐρεια τησ Φαροκoπεύου χολόσ) και ςτισ Σζιτζιφιϋσ. τισ 

Σζιτζιφιϋσ που υπϊγονταν τϐτε ςτην Κοινϐτητα Νϋου Υαλόρου, μαζύ με πληθυςμϐ απϐ την 

Ανατολικό Θρϊκη, καταςκεϑαςαν ξϑλινα παραπόγματα μϋςα ςτα βοϑρλα τησ περιοχόσ. 

                                                             
28 Φώροσ που εύχε καταςκευαςτεύ για  το αγώνιςμα τησ ςκοποβολόσ ςτουσ Θερινοϑσ Ολυμπιακοϑσ 
Αγώνεσ  του 1896. 
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Οι κϊτοικοι του κοπευτηρύου πϋραςαν αρκετϊ χρϐνια ςε αυτόν τη ςυνθόκη. 

Παρϊλληλα, το κρϊτοσ εύχε αναλϊβει να εντϊξει το πλόθοσ ςε ςυνοικιςμοϑσ. Ψσ προςφυγικού 

ςυνοικιςμού ορύζονταν «οι ανεγερθϋντεσ υπϐ του Κρϊτουσ ό και των ύδιων των προςφϑγων επύ 

εκτϊςεων απαλλοτριωθειςών ό επιταχθειςών υπϐ του Τπουργεύου ό γενικώσ τελουςών υπϐ τη 

διαχεύριςιν αυτοϑ» (Τπουργεύο Κοινωνικόσ Πρϐνοιασ 1957).  

 

 

Εικόνα 23 

υνοικιςμϐσ Ποντύων κοπευτηρύου (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

Σο 1930 ολοκληρώθηκε και ο ςυνοικιςμϐσ Νϋα Ζωό ϐπου εγκαταςτϊθηκαν ςε 

μονώροφεσ και διώροφεσ κατοικύεσ περύπου 200 οικογϋνειεσ. «Οι δικαιοϑχοι ανϋλαβαν την 

υποχρϋωςη να εξοφλόςουν τισ κατοικύεσ τουσ μϋςα ςε οριςμϋνο απϐ το κρϊτοσ χρονικϐ 

διϊςτημα και μετϊ την αποπληρωμό θα τουσ επιδύδονταν οι τύτλοι κατοχόσ τησ περιουςύασ 

τουσ». Σην ύδια εποχό, απαλλοτριώθηκε ο χώροσ ςτην Καψϊνη -ϐπου βριςκϐταν το εργοςτϊςιο 

τησ Πειραώκόσ Πατραώκόσ- ςτην οπούα δημιουργόθηκε ο οικιςμϐσ 150 περύπου διώροφων 

κατοικιών με το ϐνομα Νϋοσ Πϐντοσ. τη ςυνϋχεια, ανεγϋρθηκαν και οι οικιςμού Κοςμετϊτου και 

Αγύασ Ελεοϑςησ. Παρϊ τη ςυγκϋντρωςη των προςφϑγων ςε νϋουσ οικιςμοϑσ, ο χώροσ του 

κοπευτηρύου εξακολοϑθηςε να αποτελεύ τον πυρόνα και ςημεύο αναφορϊσ του προςφυγικοϑ 

ςτοιχεύου ςτην Καλλιθϋα. την περιοχό ϋφταςαν νϋοι πρϐςφυγεσ απϐ την επαρχύα ςτην 

αναζότηςη για διαφορετικό τϑχη (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  

Μϐλισ ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1930 εκκενώθηκε ο χώροσ του κοπευτηρύου για να 

λειτουργόςει ςτη θϋςη του ςχολεύο. Η διαδικαςύα αυτό ξεκύνηςε με τη ςταδιακό 
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αποςυμφϐρηςη. Ιδρϑθηκαν, δηλαδό, νϋοι ςυνοικιςμού ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ, παρϋχοντασ 

αρχικϊ και κϊποια υποτυπώδη υλικϊ ςτουσ πρϐςφυγεσ, προκειμϋνου να ςτόςουν αυτού τα νϋα 

καταλϑματα. Ϊτςι, «ϋνα μϋροσ των προςφϑγων εγκαταςτϊθηκε πύςω απϐ τη χολό του 

Φαροκϐπου, κϊποιοι ϊλλοι, με τη ςτόριξη του τϐτε Τπουργεύου Προνούασ, ϋςτηςαν τισ ξϑλινεσ 

παρϊγκεσ τουσ ςτισ δϑο ϐχθεσ του Ιλιςςοϑ ςτα Παλαιϊ φαγεύα, ςτην περιοχό του Νϋου Πϐντου, 

ςτην περιοχό Καψϊνη, ςτην Αγύα Ελεοϑςα, και ςτο κοπευτόριο» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 

2006).  

 

 

Εικόνα 24 

Ο προςφυγικϐσ ςυνοικιςμϐσ Παλαιών φαγεύων (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

 

Εκτϐσ απϐ τη ςτϋγη, ςημαντικϐ ζότημα για τουσ πρϐςφυγεσ όταν και οι εργαςύα. τη 

ςυγκεκριμϋνη περιοχό, μεροκϊματο προςϋφεραν οι οικοδομϋσ, οι τροχιϐδρομοι (το 

αμαξοςτϊςιο βριςκϐταν ςτην πλατεύα τησ Καλλιθϋασ), ενώ αρκετού πρϐςφυγεσ προςπϊθηςαν 

να αναλϊβουν και το γνωςτϐ τουσ εμπϐριο. Επιπλϋον, εργαςύα βρϋθηκε ςτα εργοςτϊςια, ϐπωσ 

επύςησ και ςτα περιβϐλια τησ Αγύασ Ελεοϑςασ. Με αυτϐν τον τρϐπο, φϊνηκε η αποδοχό του 

μϐνιμου τησ παραμονόσ των προςφϑγων, ςτο νϋο τουσ τϐπο ˙ εύχαν ξεκινόςει να ςτόνουν 

ςταδιακϊ τισ ζωϋσ τουσ ςε ϋνα δύκτυο αρωγόσ απϐ ϊλλουσ πρϐςφυγεσ αλλϊ και απϐ ςωματεύα 

που ιδρϑθηκαν την εποχό αυτό.  

Φαρακτηριςτικϐ εύναι το παρϊδειγμα του ςωματεύου «Πρϐοδοσ»  (ιδρϑθηκε το 1925), 

που μαζύ με την Κοινϐτητα Καλλιθϋασ βοόθηςαν ςημαντικϊ τουσ Πϐντιουσ πρϐςφυγεσ τα πρώτα 
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χρϐνια τησ εγκατϊςταςόσ τουσ. Κϊθε χρϐνο, το ςωματεύο μούραζε πιςςϐχαρτο για την επιςκευό 

τησ ςτϋγησ και διενεργοϑςε εκδρομϋσ ςε καταςκηνώςεισ τησ Πεντϋλησ για τα παιδιϊ των 

προςφϑγων (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). Επιπλϋον, την εποχό αυτό, ενιςχϑθηκαν 

οικονομικϊ απϐ την κοινϐτητα ϐλοι οι προςφυγικού ςϑλλογοι: η Ϊνωςισ των Σζιτζιφιών, ο 

ϑλλογοσ Κωνςταντινουπολιτών για να αποπερατώςει το μϋγαρϐ του, καθώσ και ο ϑλλογοσ 

Ποντύων «Αργοναϑται - Κομνηνού» .  

 

«ἀπαλλϊςςει ἐκ τοῦ φϐρου κυβιςμοῦ ἀνεγερθηςϐμενα γραφεῖα υλλϐγου 

Κωνςταντινουπολιτῶν Κοινϐτητοσ Καλλιθϋασ ὑπὸ τϑπον δωρεᾶσ τῆσ Κοινϐτητοσ πρὸσ τὸν 

ϑλλογον λϐγῳ τοῦ ὅτι ὁ ςκοπὸσ τοϑτου εἶναι κοινωφελὴσ» (37. Αρ. απϐφ. 18, τ. 10. Κοινοτικοϑ 

υμβουλύου). 

 

 

Εικόνα 25 

Πολυιατρεύο ςτο ϑλλογο Κωνςταντινουπολιτών, 1931 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

 Σην περύοδο αυτό, απϐ το 1923,  εμφανύζεται και ο ϑλλογοσ Κατούκων Καλλιθϋασ 

λϐγω τησ ϋλλειψησ ςε ϋργα υποδομόσ παρϊ το μϋγεθοσ του πληθυςμοϑ. Σην προςπϊθεια αυτό 

ενύςχυςε με τη ςυμπαρϊςταςό ο Γεώργιοσ Υιλϊρετοσ, αλλϊ και ϊλλοι επιφανεύσ Καλλιθεϊτεσ. Ο 

ςϑλλογοσ κατϊφερε ςημαντικϊ ϋργα υποδομόσ, ϐπωσ την καταςκευό δρϐμων, τον 

ηλεκτροφωτιςμϐ του οικιςμοϑ , την καταςκευό ςταθμοϑ του ηλεκτρικοϑ ςιδηροδρϐμου, αλλϊ 
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κυρύωσ, την απϐςπαςη του οικιςμοϑ απϐ τον Δόμο Αθηναύων και την ύδρυςη τησ Κοινϐτητασ 

Καλλιθϋασ το 1925 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

«Καθαριϐτησ, ὀδοποιϏα, ὕδρευςισ, φωτιςμὸσ ἦταν ἄγνωςτα. ’ αὐτὴ τὴν κατϊςταςι 

παρουςιϊζετο τϐτε ἡ Καλλιθϋα, τϋλοσ τοῦ 1922 καὶ ἀρχὲσ τοῦ 1923, μ’ ἐπιδημύα ἐξανθηματικοῦ 

τϑφου, μηνιγγύτιδοσ καὶ δυςεντερύασ, ἐκτὸσ τῶν ἄλλων παιδικῶν νοςημϊτων, κοκκϑτου, ἱλαρᾶσ 

καὶ ὀςτρακιᾶσ» (ακελλαρϐπουλοσ, Φ. «Η Καλλιθϋα του 1921-1925» ςτο Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). 

Η δεκαετύα του ’30 

τισ πρώτεσ αποφϊςεισ του 1932, περιλαμβϊνεται η ϋνταξη του λϐφου Παλαιών 

φαγεύων ςτο ςχϋδιο πϐλεωσ, ϋπειτα απϐ αύτηςη των κατούκων τησ περιοχόσ. Σο ϐνομα αυτϐ 

προκϑπτει απϐ τα δημοτικϊ ςφαγεύα που μϋχρι τα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’20 βρύςκονταν 

νοτύωσ του λϐφου του Υιλοπϊππου και κοντϊ ςτην κούτη του Ιλιςςοϑ ποταμοϑ29. Ακολουθεύ, 

ςτισ 22 επτεμβρύου 1933, η πρώτη ςυνεδρύαςη του κοινοτικοϑ ςυμβουλύου με πρϐεδρο τον 

Ιωϊννη Αραπϊκη ϐπου με την υπ’ αριθμ. 13 απϐφαςη, τ. 10, το κοινοτικϐ ςυμβοϑλιο εγκρύνει την 

αύτηςη διαφϐρων κατούκων «περὶ ἐπεκτϊςεωσ τοῦ ςχεδύου παρὰ τὸν Ἰλιςςὸν» (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). 

Η Καλλιθϋα τησ δεκαετύασ του ’30 όταν μύα “μικρό πϐλη”. Εύχε όδη αποκτόςει εμπορικϊ 

καταςτόματα, δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, τρϊπεζεσ, εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα ϐλων των βαθμύδων, 

εκκληςύεσ, φιλανθρωπικϊ ιδρϑματα, πλόθοσ ςυλλϐγων και ςωματεύων, αθλητικό κύνηςη, 

πλοϑςια πνευματικό ζωό, τϋςςερισ κινηματογρϊφουσ, πολλϊ καφενεύα, εςτιατϐρια, 

ζαχαροπλαςτεύα και αρκετϊ κϋντρα διαςκϋδαςησ. Επιπλϋον, εύχαν όδη λειτουργόςει 

βιομηχανύεσ και βιοτεχνύεσ μύασ ποικιλύασ παραγώγων (Γεωργιτςογιϊννη 2003).  

 

 Οι πρϐςφυγεσ ϋφεραν μαζύ τουσ γνώςεισ ςχετικϊ με το εμπϐριο και τη βιομηχανύα που 

ϋδωςε νϋα ώθηςη ςτην οικονομύα τησ περιοχόσ. Ωνοιξαν βιοτεχνύεσ, οικοτεχνύεσ και εμπορικϊ 

καταςτόματα, απορροφώντασ ςημαντικϐ μϋροσ του πληθυςμοϑ. Ϋδη απϐ τα μϋςα τησ 

δεκαετύασ του ’20 ςτην Καλλιθϋα λειτοϑργηςαν αρκετϋσ βιομηχανικϋσ μονϊδεσ, ϐπωσ η 

«Πειραώκό Πατραώκό», η «Ελβιϋλα», η «Αθηναώκό Εριουργύα» και ϊλλεσ. Επιπλϋον, αναπτϑχθηκαν 

και «πολλϋσ βιοτεχνύεσ τοπικόσ εμβϋλειασ, ϐπωσ το κεντρικϐ πρατόριο γαλακτοβιομηχανύασ 

(Ε.Β.Γ.Α.), το Εργοςτϊςιο Αρτοποιύασ, η αλευροβιομηχανύα των Αδελφών Γιωργό, μεγϊλα 

νηματουργεύα, εργοςτϊςιο ελαςτικών κ.ϊ. Όςον αφορϊ ςτα εμπορικϊ καταςτόματα, η 

Καλλιθϋα κατεύχε τον τύτλο τησ δεϑτερησ πϐλησ ςτην Αττικό, μετϊ την Αθόνα, ςε επύπεδο 

εμπορικόσ κύνηςησ» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

                                                             
29 Μετϊ το 1925 τα ςφαγεύα μεταφϋρθηκαν βορειϐτερα, ςτην περιοχό του ςημερινοϑ Δόμου Σαϑρου 
(Νϋα φαγεύα). 
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Εικόνα 26 

 

 

Παρϊλληλα, τη δεκαετύα του ’30  η Καλλιθϋα ϋχει βρει ϋνα ρυθμϐ ςτην αναψυχό, τισ 

πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και την πνευματικό τησ ζωό.  Εμφανύζονται ϋτςι ςτην πϐλη 

κινηματοθϋατρα , ϐπωσ το «Ετουϊλ», το «Κρυςτϊλ», ο «Απϐλλων», το «Παλλϊδιον», που 

προςϋλκυαν εκατοντϊδεσ θεατρϐφιλουσ. «’ αυτϊ δύνονταν ςχεδϐν καθημερινϊ παραςτϊςεισ 

επιθεωρόςεων και βαριετϋ απϐ τουσ μεγαλϑτερουσ ηθοποιοϑσ και τραγουδιςτϋσ τησ εποχόσ. 

Εύναι αξιοςημεύωτο ϐτι ςτην Καλλιθϋα μετϊ τον Εμφϑλιο λειτουργοϑςαν περύπου τριϊντα 

κινηματοθϋατρα» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

Σο γεγονϐσ αυτϐ ςυμπύπτει με την εγκατϊςταςη ςχετικϊ μεγϊλου αριθμοϑ 

διανοουμϋνων και καλλιτεχνών, ςτην πραγματικϐτητα δυςανϊλογου προσ την κοινωνικό 

ςϑνθεςη τησ ςυνοικύασ, που «προςϋφερε ςτην προπολεμικό Καλλιθϋα, ςτα πρώτα βόματα τησ 

πολιτιςτικόσ τησ ζωόσ, το προςωνϑμιο “Μονμϊρτη» τησ Αθόνασ. Οι ϊνθρωποι αυτού του 

πνεϑματοσ οργϊνωναν ςυςτηματικϊ ςυγκεντρώςεισ ςτο ζαχαροπλαςτεύο του Κελϋφα, το 

βιβλιοπωλεύο του Λουκϊτου και ςτα ςπύτια τουσ. Εκεύ, αντϊλλαςςαν απϐψεισ για την πολιτικό 

κατϊςταςη, ανϋλυαν τισ νϋεσ καλλιτεχνικϋσ τϊςεισ, οργϊνωναν χοροϑσ, φιλοςοφικϋσ ομιλύεσ, 

εκθϋςεισ ζωγραφικόσ» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). Η ςυναλλαγό αυτό θυμύζει τισ λϋςχεσ 

και τα clubs τησ Αγγλύασ και του εξωτερικοϑ. 

Σην ύδια περύοδο εμφανύζονται και περιςςϐτεροι ςϑλλογοι ςτην Καλλιθϋα που 

ςυςτόθηκαν απϐ επιφανεύσ Καλλιθεϊτεσ και πρϐςφυγεσ: η Λϋςχη Καλλιθϋασ 

«Παλλϊδιον»,  η Αδελφϐτησ Κυριών Καλλιθϋασ «Η Δϊμαρισ» (1936),  ο  ϑλλογοσ 
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Κωνςταντινουπολιτών (1928),  ο  ϑλλογοσ Ποντύων «Αργοναϑται -  Κομνηνού» 

(1930),  η Αδελφϐτησ Κυριών «Αγύα Βαρβϊρα» .  

Σο 1931 ιδρϑθηκε η Κοινωνικό Λϋςχη Καλλιθϋασ ,  ϋνα «φιλολογικϐ, καλλιτεχνικϐ και 

κοινωνικόσ πρϐνοιασ ύδρυμα», με ςτϐχο την προώθηςη του πολιτιςμοϑ ςτην Καλλιθϋα, που το 

1945 μετονομϊςτηκε ςε «Παλλϊδιον».  Ο ςϑλλογοσ ςτεγϊςτηκε ςε ούκημα (ιδιοκτηςύα 

Κανϊρη)  ϐπου φιλοξενοϑνταν  και οι  ψυχαγωγικϋσ εκδηλώςεισ και δραςτηριϐτητεσ -

ςυγκεντρώςεισ, διαλϋξεισ, εκθϋςεισ, ςυναυλύεσ και χορού- που διοργϊνωνε. Ψςτϐςο, παρϊλληλα, 

προςϋφερε ςημαντικϐ κοινωνικϐ και φιλανθρωπικϐ ϋργο, που όταν ακϐμα απαραύτητο ςε 

οριςμϋνεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ τισ περιοχόσ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  

Ϊτςι, εμφανύζεται ξανϊ, αν και με διαφορετικϐ τρϐπο, το δύπτυχο πολιτιςμϐσ και 

φιλανθρωπικϐ ϋργο -πρϐοδοσ πολιτιςμοϑ και πνεϑματοσ και φιλανθρωπύα. Αντύςτοιχα 

εντοπύζεται και ςτισ δρϊςεισ των ςυλλϐγων των προςφϑγων, οι οπούοι, προκειμϋνου να 

ςτόςουν μύα βϊςη για την κατούκηςη των ανταλλαγϋντων ςτο νϋο τουσ τϐπο, καλϑπτουν τισ 

βαςικϋσ πρώτεσ ανϊγκεσ ενώ δημιουργοϑν χώρο για την ϋκφραςη και τη διατόρηςη του 

πολιτιςμοϑ που φϋρουν.  

 

 

 

Εικόνα 27 

υςςύτιο απϐ το ςϑλλογο Ποντύων Αργοναϑται- Κομνηνού, 1942 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Εικόνα 28 
Σϋλη δεκαετύασ '30, διανομό παιχνιδιών απϐ το ϑλλογο Κωνςταντινουπολιτών (Λερύου και 
Μουρουγκλοϑ 2006) 
  

 

 

Εικόνα 29 

υςςύτιο για ϊπορα παιδιϊ απϐ το ϑλλογο Κωνςταντινουπολιτών, 1930 (Λερύου και 
Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Εικόνα 30 

Καταςκόνωςη προςφυγϐπουλων απϐ το ϑλλογο Ποντύων Αργοναϑται-  Κομνηνού (Λερύου και 
Μουρουγκλοϑ 2006) 
 
 

 
Εικόνα 31 
Μεταφορϊ γϊλακτοσ ςτο ϑλλογο Ποντύων Αργοναϑται- Κομνηνού  για το καθημερινϐ ςυςςύτιο 
(Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Πρωτοφανεύσ εκδηλώςεισ αυτόσ τησ εποχόσ, ςημϊδι μιασ διαφορετικοϑ τϑπου προϐδου 

του πολιτιςμοϑ, εύναι τα «Χυχικϊ Καλλιςτεύα τησ Γυναικϐσ», ϐπου η Ειρόνη Λαςκαρύδου, 

ιδρϑτρια και διευθϑντρια του Ούκου Συφλών, και η Ελευθερύα Κατςοϑλη, διευθϑντρια του 

Εθνικοϑ Ορφανοτροφεύου Πολϋμου, βραβεϑτηκαν «διὰ τὸ ψυχικϐν των κϊλλοσ»  (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). Επύςησ, τη δεκαετύα του ’30 πραγματοποιεύται απϐ τη Λϋςχη η Α΄ Ϊκθεςισ 

Καλλιθεατών Ζωγρϊφων. Πρωτοφανόσ εύναι και η Ϊκθεςισ Ελληνικοϑ Βιβλύου το 1938, ϋνα απϐ 

τα ςημαντικϐτερα πνευματικϊ γεγονϐτα τησ περιοχόσ κατϊ την περύοδο του Μεςοπολϋμου. Η 

ϋκθεςη ϋλαβε χώρα ςτισ αύθουςεσ του υλλϐγου Κωνςταντινουπολιτών. Σο γεγονϐσ αυτϐ 

δεύχνει τη ςυνεργαςύα των ςυλλϐγων, προςφυγικών και μη, καθώσ οι πρϐςφυγεσ ϋχουν 

εγκαταςταθεύ πλϋον μϐνιμα ενώ ςταδιακϊ εντϊςςονται ςτην καθημερινϐτητα τησ Καλλιθϋασ. 

Ενεργϐ ρϐλο ςτην πνευματικό ζωό τησ Καλλιθϋασ εύχε βϋβαια και ο Σϑποσ καθώσ μύα 

ςειρϊ απϐ εφημερύδεσ εκδύδονται τοπικϊ, με ϑλη ςχετικό με την περιοχό αλλϊ και γενικϐτερα: η 

Καλλιθϋα (1928), το Βόμα τησ Καλλιθϋασ, ο Καλλιθεϊτησ, η Ηχώ τησ Καλλιθϋασ (προεκλογικϊ 

1929), η Πρϐοδοσ (1931), το Προαςτειακϐ Βόμα (1934), ο Καλλιθαώκϐσ Σϑποσ και το Εμπρϐσ 

Καλλιθϋα (1934). 

 

 

 

Εικόνα 32 

Ποδηλατικού αγώνεσ ςτην προπολεμικό  Καλλιθϋα (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Εικόνα 33 

Σο αμαξοςτϊςιο των τραμ τησ Καλλιθϋασ το 1930 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

Μετϊ τον Πϐλεμο 

Σο 1940 η Καλλιθϋα αριθμοϑςε περύπου 60.000 κατούκουσ, μεγϊλο μϋροσ των οπούων  

εξακολουθοϑςε να εύναι Μικραςιϊτεσ και Πϐντιοι πρϐςφυγεσ. τη διαρκό ανϊπτυξη του δόμου, 

το 1951 εγκρύνεται η ϋκθεςη του προώςταμϋνου Σεχνικών Τπηρεςιών που αφοροϑςε ςτην 

επϋκταςη του ςχεδύου πϐλεωσ Καλλιθϋασ ςτην περιοχό Πεταλύδασ. Ακϐμα και μετϊ τη δεκαετύα 

του ’60, η Καλλιθϋα ςυνεχύζει να δϋχεται εςωτερικοϑσ μετανϊςτεσ. Ψςτϐςο, αλλϊζει χαρακτόρα 

με το κλεύςιμο των μεγϊλων βιομηχανικών μονϊδων, ϐπωσ Πειραώκό Πατραώκό, Ελβιϋλα, ΙΖΟΛΑ 

και Γλϊροσ, καθώσ και με τη μεταφορϊ του αμαξοςταςύου ςτο ςταθμϐ Αττικόσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ 

μετατοπύζει την οικονομύα τησ Καλλιθϋασ ςχεδϐν αποκλειςτικϊ ςτο εμπϐριο, αλλϊζοντασ ακϐμα  

μύα φορϊ την κοινωνικό ςϑνθεςη του πληθυςμοϑ. Σα επϐμενα χρϐνια η πλειονϐτητα των 

κατούκων όταν υπϊλληλοι του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, επαγγελματοβιοτϋχνεσ, ελεϑθεροι 

επαγγελματύεσ και μικροειςοδηματύεσ. «Η ύδρυςη ςτο κϋντρο τησ πϐλησ του ςυνεταιριςμοϑ των 

ιδιοκτητών Κεντρικόσ Αγορϊσ ςε ςυνδυαςμϐ με τισ αντύςτοιχεσ εμπορικϋσ οδοϑσ οδόγηςε 

ουςιαςτικϊ ςτη δημιουργύα τριών οικιςτικών περιοχών. Η πρώτη με ϊξονα την οδϐ Φαροκϐπου, 

η δεϑτερη ςτο κϋντρο και η τρύτη ςτισ Σζιτζιφιϋσ. Οι τρεισ αυτϋσ ζώνεσ εμφϊνιςαν μια οικονομικό 

και πολιτιςτικό αυτονομύα απϐ τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1950» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 

2006). Σην ύδια περύοδο πολλϋσ προςφυγικϋσ οικογϋνειεσ παύρνοντασ τα δϊνεια αυτοςτϋγαςησ 
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εγκατϋλειψαν την Καλλιθϋα και εγκαταςτϊθηκαν ςτη Νϋα μϑρνη, τον Σαϑρο, τον Περιςςϐ και 

αλλοϑ. 

Σο καλοκαύρι του 1952, εγκαταςτϊθηκαν ςτην Καλλιθϋα πρϐςφυγεσ απϐ τη Ρουμανύα, 

ςυγκροτώντασ ακϐμη ϋναν οικιςμϐ ςτην πϐλη. Οι πρϐςφυγεσ ϋμεναν ςε ςκηνϋσ ςτα Παλαιϊ 

φαγεύα. το τϋλοσ του Δεκεμβρύου του 1953, ανϊμεςα ςτα ϊλλα κονδϑλια του Δόμου 

Καλλιθϋασ, προσ τουσ ςυλλϐγουσ, τα αθλητικϊ ςωματεύα και τουσ ϊπορουσ και ϊνεργουσ 

Καλλιθεϊτεσ, το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο ενϋκρινε ποςϐ για τουσ Ρουμϊνουσ πρϐςφυγεσ, 

προκειμϋνου να μπορϋςουν να ενοικιϊςουν ςπύτια. Η Καλλιθϋα ϋχει μϊθει να ςτηρύζει την 

προςφυγιϊ ενώ παρϊλληλα να παρεμβαύνει ςε ϊλλα επύπεδα τησ καθημερινϐτητασ 

ςυμπληρώνοντασ τισ ανϊγκεσ για την αυτονομύα του προαςτύου.  

 

 

Εικόνα 34 

Οδϐσ Θηςϋωσ 1950 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
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Εικόνα 35 

Όψεισ τησ Καλλιθϋασ τη δεκαετύα του 1950 (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 
 

Ϊτςι, παρϊ τα προβλόματα που ανακϑπτουν, ο Δόμοσ αναλαμβϊνει ενεργϐ ρϐλο και 

ςυνεχύζει να ςτηρύζει την εκπαύδευςη και τον πολιτιςμϐ μϋςα απϐ ιδρϑματα και ςυλλϐγουσ που 

εμφανύζονται και δρουν ςτο εςωτερικϐ τησ. ε αυτόν την κατεϑθυνςη, το 1952 παραχωρόθηκε 

δημοτικϐ οικϐπεδο για τη δημιουργύα παραρτόματοσ τησ χολόσ Ξυλογλυπτικόσ και 

Αγιογραφύασ Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ , ϋπειτα απϐ επύςημη πρϐταςη του τϐτε βαςιλιϊ Παϑλου 

Α΄. τη ςυνϋχεια,  το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο ενϋκρινε πύςτωςη για την αγορϊ δϑο οικοπϋδων, ϋνα 

για την ανϋγερςη ςχολόσ ξυλογλυπτικόσ και ϋνα για τη δημιουργύα δημοτικοϑ ςταθμοϑ 

αυτοκινότων (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). Αντύςτοιχα, το 1958, ο Δόμοσ παραχωρεύ 

οικϐπεδο ςτο ώμα Ελλόνων Προςκϐπων Καλλιθϋασ υπϐ την προϒπϐθεςη να παραμεύνει ςτον 

δόμο το δικαύωμα να χτύςει ϊνωθεν του κτύςματοσ που θα ανεγεύρει το ώμα (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006).  

Επιπλϋον, οι πολιτιςτικού και φιλανθρωπικού ςϑλλογοι τησ προηγοϑμενησ περιϐδου, 

ςυνϋχιςαν και επϋκτειναν τη δρϊςη τουσ με εκδηλώςεισ και δραςτηριϐτητεσ κοντϊ ςτην 

κοινωνικό ζωό των κατούκων. Για παρϊδειγμα,  η ϋκθεςη Καλλιθεατών ζωγρϊφων που 

πραγματοποιόθηκε το 1953 αποτελοϑςε ςυνϋχεια τησ ϋκθεςησ Καλλιθεατών ζωγρϊφων του 

1934. Εμφανύζονται ϐμωσ και ςϑλλογοι με νϋουσ ςτϐχουσ, ϐπωσ το εκδρομικϐ ςωματεύο 

Ζϋφυροσ που ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1950, κϊθε Σετϊρτη διοργϊνωνε ημερόςιεσ 

εκδρομϋσ. 
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Για την πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ Καλλιθϋασ ςημαντικό όταν και η δεκαετύα 1975-1985 

καθώσ το διϊςτημα αυτϐ ανϋλαβε ςε αυτϊ τα ζητόματα και ο Δόμοσ. Ιδρϑθηκαν τρύα 

πνευματικϊ κϋντρα για τη λειτουργύα δωρεϊν ομϊδων εραςιτεχνικόσ δημιουργύασ (εργαςτόρια 

χοροϑ, μουςικόσ, φωτογραφύασ, εικαςτικών, θεϊτρου, λογοτεχνύασ) για παιδιϊ και ενηλύκουσ. 

Επύςησ, αναςυγκροτόθηκε η Δημοτικό Βιβλιοθόκη και παραχωρόθηκαν χώροι ςτον 

Καλλιτεχνικϐ Οργανιςμϐ Καλλιθϋασ, φορϋα λειτουργύασ τησ Δημοτικόσ Υιλαρμονικόσ, ενώ 

καθιερώθηκε ςειρϊ πολιτιςτικών θεςμών. 

 Κατ’ αντιςτοιχύα με τη Νϋα μϑρνη, πυκνώνουν οι εθνοτοπικού ςϑλλογοι, 

εμπλουτύζοντασ με πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ των μελών τουσ και παρϋχοντασ τϐπο για 

ςυνϊντηςη και ςυναναςτροφό. Επύςησ, προωθεύται και εδώ η διεθνόσ ςυνεργαςύα με το θεςμϐ 

τησ αδελφοπούηςησ: με τουσ Δόμουσ του Φϊςκοβο (Βουλγαρύα), τησ αρτρουβύλ (Παρύςι, Γαλλύα) 

και τησ Κρϊςναγια Πρϋςνια (Μϐςχα).  

 Σο καλοκαύρι του 1984 ξεκύνηςε και η λειτουργύα του τεκιοϑ τησ Νεολαύασ .  Με 

κϋντρο την  πλατεύα Δαβϊκη, τον πυρόνα του δόμου, ςτόθηκε απϐ τη δημοτικό αρχό ϋνα 

φορητϐ κυλικεύο, μύα ϋκθεςη βιβλύου απϐ τη Δημοτικό Βιβλιοθόκη, τραπϋζια για ψυχαγωγικϊ 

παιχνύδια, μύα εξϋδρα πολιτιςτικών εκδηλώςεων και ηχητικό εγκατϊςταςη με μεγϊφωνα. Σην 

ύδια χρονιϊ ςυγκροτόθηκαν τα ςυνοικιακϊ ςυμβοϑλια. τϐχοσ τουσ όταν η καταγραφό των 

τοπικών ζητημϊτων των Καλλιθεατών, ϐπωσ μοιρϊζονταν ςαρϊντα ςυνοικύεσ  που χωρύςτηκε ο 

δόμοσ. 

 Σα επϐμενα χρϐνια εμφανύζονται μύα ςειρϊ απϐ ςυλλϐγουσ με ποικύλη θεματολογύα 

δρϊςη: ο  Ροταριανϐσ Όμιλοσ Καλλιθϋασ,  ο  Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Καλλιθϋασ 

«Αρύων», η Λϋςχη Κοινωνικοϑ και Πολιτιςτικοϑ Προςανατολιςμοϑ, ο  

Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ «Ο Καβϊφησ»,   ο ϑλλογοσ Υύλων Αγϊπησ «Ζωοδϐχοσ 

Πηγό»,  το ωματεύο «Η Αγϊπη υπϊρχει»,  ο  ϑλλογοσ Ιλιςςϐσ».  Αξιοςημεύωτο 

ανϊμεςα ςε αυτϊ εύναι  το Κϋντρο τόριξησ Ποντιακοϑ Ελληνιςμοϑ  που λειτουργεύ 

απϐ το 2001 με ςτϐχο τη διευκϐλυνςη και ανακοϑφιςη των ποικύλων αναγκών των Ποντύων που 

ϋχουν ϋρθει απϐ την πρώην Ε...Δ.,  και την «ομαλό ϋνταξό τουσ ςτην καλλιθεϊτικη κοινωνύα» 

(Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).  
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Ο Δόμοσ ςταδιακϊ ιςχυροποιόθηκε ςτα ζητόματα πολιτιςμοϑ και απϐκτηςε και ϊλλα 

ϐργανα:  τη Δημοτικό Επιχεύρηςη Πολιτιςτικόσ και Κοινωνικόσ Ανϊπτυξησ και τον Πολιτιςτικϐ 

Οργανιςμϐ Καλλιθϋασ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δϐθηκε ςτον αγώνα κατϊ των ναρκωτικών με την 

ύδρυςη του ςωματεύου «Θηςϋασ»  για την αντιμετώπιςη τησ εξϊρτηςησ και την υλοπούηςη 

εξειδικευμϋνων προγραμμϊτων ςτουσ τομεύσ τησ πρϐληψησ, ευαιςθητοπούηςησ και κοινωνικόσ 

επανϋνταξησ. Σο 1996 εγκαινιϊςτηκε και το υμβουλευτικϐ Κϋντρο Οικογϋνειασ του 

Δόμου Καλλιθϋασ , που ςτϐχευε ςτην προαγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ των νηπύων, των παιδιών 

και των εφόβων. Παρϊλληλα, ο Δόμοσ αϑξηςε την ακύνητη περιουςύα του ϐπωσ και με το 

Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Μελύνα Μερκοϑρη  και τη δημοτικό Πινακοθόκη «οφύα Λαςκαρύδου», ϋνα 

ςτϐχο που επιτεϑχθηκε ςτο τϋλοσ τησ δεκαετύασ του ’90, ϋπειτα απϐ τη ςυμφωνύα μεταξϑ του 

ΤΠΕΦΨΔΕ και του Δόμου Καλλιθϋασ για την αγορϊ του. Η διώροφη οικύα Λαςκαρύδου με τισ 

εντυπωςιακϋσ υπϐςτηλεσ βερϊντεσ ςτεγϊζει ςόμερα τη Δημοτικό Πινακοθόκη τησ Καλλιθϋασ, 

ϋπειτα απϐ ανακαύνιςη τον Δεκϋμβριο του 2001.  

 

Ο Ιππϐδρομοσ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006) 

Ο Ιππϐδρομοσ καταςκευϊςτηκε ςτα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1920, ςε μια ϋκταςη 260 

ςτρεμμϊτων του Υαληρικοϑ Δϋλτα. Η περιοχό αυτό ϋχει πϊρει το ϐνομϊ τησ απϐ το «Δ» που 

ςχημϊτιζαν οι εκβολϋσ των χειμϊρρων που κατϋληγαν εκεύ απϐ την Καλλιθϋα και τον 

Βουρλοπϐταμο, δηλαδό τη ςημερινό Αμφιθϋα ςτο Παλαιϐ Υϊληρο. Πιθανϊ, κοντϊ ςτην ϋκταςη του 

Ιπποδρϐμου υπόρχε και κϊποιοσ μικρϐσ οικιςμϐσ,  ςτην περιφϋρεια τησ Αγύασ Ελεοϑςασ (μικρϐσ 

ναϐσ απϐ εποχό Σουρκοκρατύασ). 

  Έτςι, το 1924, η Προνομιοϑχοσ Ελληνικό Εταιρεύα Ιπποδρομιών ξεκύνηςε τισ εργαςύεσ για 

την ανϋγερςη ιπποδρϐμου, ςε ελώδη ϋκταςη που εύχε παραχωρηθεύ απϐ το Δημϐςιο. το ϋδαφοσ 

αυτϐ ςτρώθηκε ϊμμοσ θαλϊςςησ και ϋτςι διαμορφώθηκε ο ελλειψοειδόσ ςτύβοσ. Γϑρω του 

υψώθηκαν εξϋδρεσ για τουσ θεατϋσ.  

τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 1940 η Προνομιοϑχοσ Ελληνικό Εταιρεύα Ιπποδρομιών ξεκύνηςε 

την επιςκευό και ανακαύνιςη του εξοπλιςμοϑ και των κτηρύων του Ιπποδρϐμου. Κϊποια απϐ τα 

κτόρια διαμορφώθηκαν ώςτε να χρηςιμοποιηθοϑν για τη διοργϊνωςη κοςμικών νυκτερινών 

εκδηλώςεων. τον εκςυγχρονιςμϐ του Ιπποδρϐμου ςυνϋβαλε και η αγορϊ τησ αμερικανικόσ 

καταςκευόσ εγκατϊςταςη για την εκκύνηςη των αλϐγων, το 1954. 

Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι ο Ιππϐδρομοσ όταν κατϊ μύα ϋννοια ςτοιχεύο προϐδου που μιμοϑταν 

τα πρϐτυπα των Η.Π.Α., οι δημοτικϋσ αρχϋσ ζητοϑςαν την απομϊκρυνςό του, όδη απϐ τη δεκαετύα 

του 1950, λϐγω των ανθυγιεινών ςυνθηκών που δημιουργοϑςαν οι ςτϊβλοι. Πενόντα χρϐνια 

αργϐτερα, ςτο πλαύςιο τησ προετοιμαςύασ των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ο Ιππϐδρομοσ 

μεταφϋρθηκε ςτο Μαρκϐπουλο. Επύςησ, ωσ μϋροσ των ϋργων που ϋγιναν για τη ςυγκοινωνύα τησ 

Αθόνασ για τουσ Αγώνεσ, επϋςτρεψε το τραμ ςτη λεωφϐρο Ποςειδώνοσ. 

Ο Ιππϐδρομοσ λειτοϑργηςε ϋωσ την 1 Μαρτύου του 2003. Μϐλισ ϋφυγε ο Ιππϐδρομοσ, ο 

χώροσ ςτον οπούο βριςκϐταν αγορϊςτηκε απϐ το Ίδρυμα ταϑροσ Νιϊρχοσ, το οπούο αυτό τη 

ςτιγμό καταςκευϊζει εκεύ τισ νϋεσ εγκαταςτϊςεισ ςτισ οπούεσ θα μεταςτεγαςτοϑν η Εθνικό 

Βιβλιοθόκη τησ Ελλϊδοσ και η Εθνικό Λυρικό κηνό. 
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Σα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ 

Απϐ τον πύνακα (πύνακασ 2) των ενεργών ςυλλϐγων, αλλϊ και απϐ την ιςτορύα τησ 

περιοχόσ με τουσ ςυλλϐγουσ τησ, προκϑπτουν κϊποια ςτοιχεύα κοινϊ προσ τη Νϋα μϑρνη. Αν 

και πολϑ λιγϐτεροι, εμφανύζονται κϊποιοι προςφυγικού ςϑλλογοι για να ανταποκριθοϑν ςτισ 

πρώτεσ ανϊγκεσ και να υποςτηρύξουν τα μϋλη τησ κοινϐτητασ πρεςβεϑοντασ ϋναν πολϑ 

ςυγκεκριμϋνο πολιτιςμϐ. Επιπλϋον, κατ’ αντιςτοιχύα με τη Νϋα μϑρνη εμφανύζονται μετϊ το 

1950 πϊρα πολλού εςωτερικού μετανϊςτεσ οι οπούοι οργανώνουν ϋνα  μεγϊλοσ πλόθοσ 

ςυλλϐγων που ςυχνϊ αναφϋρονται ακϐμα ςε διαφορετικϋσ και πολϑ μικρϋσ περιοχϋσ. Σϋλοσ, 

πολϑ μεγϊλοσ εύναι και εδώ ο αριθμϐσ των εξειδικευμϋνων ςωματεύων για την ενημϋρωςη και 

ευαιςθητοπούηςη των κατούκων τησ περιοχόσ που εμφανύζουν χαρακτηριςτικϊ ϐμοια με αυτϐ 

που ονομϊζουμε πλϋον Μη Κυβερνητικοϑσ Οργανιςμοϑσ. Ψςτϐςο, ωσ προσ τα ςωματεύα τησ, 

εντοπύζονται κϊποια ςτοιχεύα μοναδικϊ ςτην περύπτωςό τησ. 

Αρχικϊ, εύναι πολϑ μεγϊλοσ ο αριθμϐσ των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων που υποςτηρύζει η 

περιοχό. Αυτϊ εύναι αποτϋλεςμα των προςπαθειών μεμονωμϋνων ανθρώπων, εύτε ςυμπρϊξεων 

τησ καλόσ κοινωνύασ, ςτα πρώτα κιϐλασ χρϐνια ανϋγερςησ του οικιςμοϑ, ϐταν ακϐμα διατύθεντο 

μεγϊλα οικϐπεδα ικανϊ για το κτύςιμο των καινοϑργιων εγκαταςτϊςεων. Σα εκπαιδευτικϊ 

ιδρϑματα εκτϐσ απϐ κατϊρτιςη επαγγελματικό και επιςτημονικό, υποςτόριζαν το ϐραμα των 

ιδρυτών τουσ απϐ μοντϋλα εκπαύδευςησ, και κοινωνικϊ μοντϋλα, που εύχαν δει ςτο εξωτερικϐ. 

Οι εμπνευςτϋσ, ευεργϋτεσ και ιδρυτϋσ τουσ εύχαν αναφορϋσ ςτο εξωτερικϐ, ςε τρϐπουσ 

λειτουργύασ αντύςτοιχων ιδρυμϊτων ςτη Γαλλύα ό τισ ΗΠΑ. Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα 

ανϊμεςα ςε αυτϊ εύναι η Φαροκϐπειοσ χολό, καθώσ ο Φαροκϐποσ, προκειμϋνου να υλοποιόςει 

το ϐραμϊ του για την ύδρυςη μιασ Οικοκυρικόσ χολόσ υψηλοϑ επιπϋδου ςϑμφωνα με τα 

ευρωπαώκϊ πρϐτυπα, ταξύδεψε αποκλειςτικϊ για αυτϐν το ςκοπϐ ςτη Δυτικό Ευρώπη και 

ενημερώθηκε ςχετικϊ με τη μορφό και λειτουργύα ανϊλογων εκπαιδευτικών εγκαταςτϊςεων. 

Ϊπειτα, αγϐραςε το 1906 οικϐπεδο ϋκταςησ 20.000 τ.μ. ςτην περιοχό τησ Καλλιθϋασ. 

Επύςησ, τα ιδρϑματα αυτϊ αλλϊζουν ςτα χρϐνια νομικό μορφό, κρατικοποιοϑνται και 

καταλόγουν να εντϊςςονται ςτο ενιαύο δημϐςιο ςϑςτημα εκπαύδευςησ. Για παρϊδειγμα, η 

χολό Νηπιαγωγών μετονομϊςτηκε ϋτςι το 1959, ϐταν και αναδιοργανώθηκε ςϑμφωνα με τα 

πρϐτυπα των παιδαγωγικών ακαδημιών ενώ ςτη ςυνϋχεια λειτοϑργηςε ωσ ςχολό ανώτερησ 

εκπαύδευςησ υπαγϐμενη ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ. Αντύςτοιχα, η Πϊντειοσ χολό αναγνωρύςτηκε 

ωσ δημϐςιο εκπαιδευτικϐ ύδρυμα το 1937, το ενώ το 1963 η φούτηςη ϋγινε τετραετόσ. Σϋλοσ, τα 

πρώτα πρώτα  αυτϊ ιδρϑματα ϋχουν υπερτοπικϐ χαρακτόρα καθώσ οϑτε τϐτε, αλλϊ οϑτε και 

ςόμερα απευθϑνονται ςε μύα κλειςτό κοινϐτητα.  

Οι πρώτοι προςφυγικού ςϑλλογοι τησ Καλλιθϋασ, ϑλλογοσ Κωνςταντινουπολιτών και ο 

ϑλλογοσ Ποντύων «Αργοναϑται - Κομνηνού», ϐπωσ και τα παραπϊνω ιδρϑματα, διατηροϑν μύα 

πολϑ ςημαντικό θϋςη ςτον ιςτϐ τησ πϐλησ. Ϊχουν το δικϐ τουσ κτόριο και ςυνεχύζουν να 

υποςτηρύζουν την κοινωνικό ζωό των κατούκων, διαφοροποιώντασ και αυτού τον ιδιαύτερο 
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ςτϐχο τουσ. Και οι δϑο αυτού ςϑλλογοι εύναι υπερτοπικόσ εμβϋλειασ, και επϋλεξαν, για λϐγουσ 

που δεν μποροϑν να εύναι προφανεύσ, την Καλλιθϋα  ωσ ϋδρα τησ δρϊςησ τουσ. 

 

Εικόνα 36 

Κτόριο υλλϐγου Ποντύων Αργοναϑται- Κομνηνού 
 

 

Εικόνα 37 

Μϋγαρο υλλϐγου Κωνςταντινουπολιτών 
 

Οι ςϑλλογοι των προςφϑγων, ϐπωσ και τα ιδρϑματα, ϋχουν και αυτού ειςαγϐμενα 

ςτοιχεύα απϐ τον τϐπο που εκπροςωποϑν ˙ δανεύζονται κϊτι απϐ τη χώρα προϋλευςησ: ςτοιχεύα 

οργϊνωςησ, δομόσ και πολιτιςμοϑ. Πολλού ςϑλλογοι που αφοροϑν ςτον προςφυγικϐ πολιτιςμϐ 
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ιδρϑονται αρκετϊ χρϐνια μετϊ την εγκατϊςταςό τουσ, ϐταν όδη υπϊρχει αςτικό οργϊνωςη. ε 

αυτόν την περύοδο η κοινωνύα των πολιτών ϋχει πλϋον, πολλϋσ μορφϋσ και ϐργανα, 

διαπλεκϐμενεσ μεταξϑ τουσ. Ειςχωρεύ ςε πολλϊ επύπεδα τησ καθημερινϐτητασ και δεν 

εντοπύζεται μϐνο ςτη φιλανθρωπύα ό ςτα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ μύασ ομϊδασ. 

την περύπτωςη των Ποντύων τησ Καλλιθϋασ αυτό η δεϑτερη περύοδοσ ενεργοποιεύται με την 

ϊφιξη νϋων κυμϊτων Ποντύων εκ Ρωςύασ. 

 

«Ο Παμποντιακϐσ ϑλλογοσ ”η Αργώ” δημιουργόθηκε ςτην Καλλιθϋα Αττικόσ ςτα τϋλη 

του 1985 και αρχϋσ του 1986. Ιδρϑθηκε απϐ ποντύουσ απϐ την πρώην οβιετικό Ένωςη, που 

εγκαταςτϊθηκαν ςτην Ελλϊδα τισ περιϐδουσ 1976-84 και 1965-67. Προϋρχονταν κυρύωσ απϐ το 

Καζαχςτϊν, την απϋραντη περιοχό τησ οβιετικόσ Αςύασ, ϐπου δεκϊδεσ χιλιϊδεσ οικογϋνειεσ 

εξορύςτηκαν απϐ τα παρϊλια του οβιετικοϑ Ευξεύνου Πϐντου, τον Καϑκαςο και την Ρωςςύα 

κατϊ την διϊρκεια των ςταλινικών διώξεων το 1938-1951. Μϋλη του υλλϐγου ϋγιναν πολλού 

Έλληνεσ απϐ διϊφορεσ περιοχϋσ τησ πρώην οβιετικόσ Ένωςησ, που εγκαταςτϊθηκαν ςτην 

Ελλϊδα μετϋπειτα. Απϐ την αρχό, η δυναμικό και η θεματικό του προςϋλκυςαν ςτισ 

δραςτηριϐτητϋσ του και ποντύουσ γεννημϋνουσ ςτην Ελλϊδα (απϐγονοι των προςφϑγων 

περιϐδου 1922)» (‘http://www.argo-pga.org/’). 

 

Βϋβαια, δεν εύναι μϐνο οι προςφυγικού ςϑλλογοι που ϋχουν αναφορϋσ ςτο παρελθϐν. Με 

ϋνα νϋο και διαφορετικϐ τρϐπο, τα πιο πρϐςφατα χρϐνια εμφανύζονται και ςϑλλογοι για τη 

διατόρηςη ςτοιχεύων πολιτιςμοϑ και μνημών που ϋχουν να κϊνουν με την πρώτη ςυγκϋντρωςη 

του κϐςμου των γραμμϊτων ςτην περιοχό, ϐπωσ λογοτεχνικό εταιρεύα «Νϋοσ Πνευματικϐσ 

Κϑκλοσ».  Αυτό οργανώνει εκδηλώςεισ και πραγματοποιεύ εκδϐςεισ με ςτϐχο την προώθηςη 

των γραμμϊτων και των τεχνών. Όλα αυτϊ ώςτε να διατηρόςει το πνευματικϐ και καλλιτεχνικϐ 

κλύμα που χαρακτόριζε την Καλλιθϋα κατϊ το μεγαλϑτερο μϋροσ του 20ου αιώνα. 

ε αυτϐ το ςημεύο, κρύνεται ςημαντικϐ να  ςημειωθεύ πωσ, ςτο πνεϑμα τησ ιδιαύτερησ 

δρϊςησ των επιφανών πρώτων κατούκων, εύναι ιδιαύτερο το γεγονϐσ πωσ ο Δόμοσ επϋμεινε να 

αποκτόςει τισ οικύεσ και ϊλλα ςημαντικϊ κτόρια που ανϋγειραν. Ϊτςι, τα κτόρια αυτϊ 

επαναφϋρουν την αξύα τησ ςυνειςφορϊσ με νϋεσ χρόςεισ για ϐλουσ τουσ κατούκουσ. 

Σϋλοσ, ςτην Καλλιθϋα εμφανύζονται και ςϑλλογοι που αφοροϑν μετανϊςτεσ των 

τελευταύων χρϐνων. Η Καλλιθϋα, πϊντα πολυςυλλεκτικό, φιλοξενεύ τουσ ανθρώπουσ και τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τουσ. Υαύνεται, ωςτϐςο, πωσ εύναι κυρύωσ οι κοινϐτητεσ που ϋχουν 

ενςωματωθεύ και ϋχουν χρϐνια παραμονό ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο, που καταφϋρνουν να ϋχουν 

τουσ δικοϑσ τουσ αναγνωριςμϋνουσ ςυλλϐγουσ και να ςτηρύζουν ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ τουσ 

(Λϋςχη υγγραφϋων Μεταναςτών εξ Αλβανύασ «Drita» ,  τϋκι Πολιτιςμοϑ 

Αλβανών Μεταναςτών ) .  



Πίνακας 2

χρονολογία ίδρυσης

αλλαγή 

νομικής 

μορφής
κτήριο‐ 

στέγη 

παράρτημα/ 

έδρα
κοινό απήχησης

εύρος‐ 

εμβέλεια
ίδρυσης σήμερα

i Οίκος Τυφλών 1906 1912 έδρα  ειδικό κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση
ii Διδασκαλείο Νηπιαγωγών 1912 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση

iii Σύλλογος Κατοίκων Καλλιθέας 1923 έδρα ευρύ κοινό τοπικό
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών

iv Κοινωνική Λέσχη Καλλιθέας 1931 έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

v
Σχολή Ξυλογλυπτικής και Αγιογραφίας 

Εθνικού Ιδρύματος
1952 παράρτημα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση

vi Στέκι Νεολαίας 1984 έδρα ευρύ κοινό τοπικό τοπικά ζητήματα

1 Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο  1912 1969 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό κοινωνική πρόνοια εκπαίδευση Χ
ψυχική υγεία
σωματική υγεία

3 Σιβιτανίδιος Σχολή 1927 1927 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση εκπαίδευση
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

κοινωνική πρόνοια επιμορφωτικά μαθήματα

ευρύ κοινό
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
5 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1929 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση εκπαίδευση Χ

6
Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών
1930 1930 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό εκπαίδευση εκπαίδευση Χ

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών
σχέσεις‐ αλληλεγγύη 

μελών
ικανοποίηση οικιστικών 

αναγκών
κοινωνική πρόνοια

θρησκεία
οικογένεια‐παιδί
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
επιμορφωτικά μαθήματα

κοινωνική πρόνοια

10
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ‐ 

Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός  

Καλλιθέας

1877 παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό σωματική υγεία

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

παιχνίδι
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

12 Όμιλος Παναθλητικός Καλλιθέας Έσπερος 1943 έδρα ευρύ κοινό τοπικό αθλητισμός

13
ΕΒΕ Καλλιθέας‐ Ένωση 

Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων
1945 έδρα επαγγελματίες τοπικό

υπεράσπιση 
επαγγελματικών 
ζητημάτων

εκπαίδευση
κοινωνική πρόνοια

πολιτιστικές 
δραστηριότητες
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

επιμορφωτικά μαθήματα

ψυχική υγεία
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

16 Σύνδεσμος Φυσιολατρών «Ο Ζέφυρος» 1953 έδρα ευρύ κοινό τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

17 Αδελφότητα Ποντίων «Παναγία Γουμερά» 1966 έδρα πρόσφυγες
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

18 Επιτροπή Ειρήνης Καλλιθέας (ΕΕΔΥΕ) 1975 παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

επιμορφωτικά μαθήματα

20
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ‐ΕΔΕΣ 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

21
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

22
Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης ΠΕΑΕΑ 
[‐] παράρτημα ευρύ κοινό τοπικό πολιτική δραστηριότητα

23
Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και 

Ψυχικής Υγείας
1981 παράρτημα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό ψυχική υγεία

24 Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Προσωπικού ΔΕΗ 1982 έδρα επαγγελματίες υπερ‐ τοπικό αθλητισμός
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

σχέσεις‐ αλληλεγγύη μελών

επιμορφωτικά μαθήματα

26
Σύλλογος Αιμοδοτών  «Κοινωνική 

Αλληλεγγύη»
1987 παράρτημα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

Καλλιθέα

εκπαίδευση

κοινωνική πρόνοια
υπερ‐ τοπικόευρύ κοινόέδρα1946

υπερ‐ τοπικόπρόσφυγες

έδρα1976
Αρμένικο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό 

Σωματείο – ΧΑΜΑΖΚΑΪΝ
υπερ‐ τοπικόπρόσφυγες

υπερ‐ τοπικόπρόσφυγεςέδρα1926Αρμενικός Κυανούς Σταυρός2

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

ευρύ τοπικόγυναίκεςέδρα1936

Χ

έδρα

έδρα1948

χώρος που απευθύνονται ιδιαίτερος στόχος

ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

Παμποντιακός Σύλλογος «Αργώ» 1985 1976

ευρύ τοπικό

έδρα πρόσφυγες ευρύ τοπικό25

8 Ένωση Γονέων Χριστιανική Αγωγή 1935 παράρτημα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

Αδελφών Κυριών Καλλιθέας «Η Δάμαρις»9

Τοπική Εφορεία Προσκόπων Καλλιθέας ‐ 

Μοσχάτου
11 1908 παράρτημα

19

Ένωση Αρμένικης Νεολαίας Ελλάδας15

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος14

Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής27 1989

Κέντρο Ελληνικού Χορού & Λαϊκού 

Πολιτισμού 
199028

Χίοι

7 1930Σύλλογος Ποντίων «Αργοναύται‐Κομνηνοί» έδρα πρόσφυγες

4

παιδιά ευρύ τοπικό

πρόσφυγες
Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών 1928 1936 έδρα ευρύ τοπικό

σ
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ο
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ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
οικογένεια‐παιδί
ψυχική υγεία

30 Λασκαρίδειο Ίδρυμα 1992 1880 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
Χ

31
ΜΚΟ Κοινωνικής Παρέμβασης και 

Σχεδιασμού
1996 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

οικογένεια‐παιδί

ψυχική υγεία
σωματική υγεία
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
στίγμα ταυτότητας

γυναίκες
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

στίγμα ταυτότητας

ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
στήριξη ενημέρωση

επιμορφωτικά μαθήματα

στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

οικογένεια‐παιδί

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

38
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Καβάφης» 

Ελλήνων εξ' Αιγύπτου και Δημοτών 

Καλλιθέας

2003 έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

ψυχική υγεία

σωματική υγεία

επιμορφωτικά μαθήματα

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
ψυχική υγεία

41
Λέσχη Συγγραφέων Μεταναστών εξ 

Αλβανίας "Drita"
2004 έδρα Αλβανοί υπερ‐ τοπικό

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

42
Άνιμα ‐ Σύλλογος Προστασίας & 

Περίθαλψης Άγριας Ζωής
2005 έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
ψυχική υγεία
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

44 Εστία Καλλιθέας 2010 πρόσφυγες υπερ‐ τοπικό
προστασία μεταναστών‐ 

προσφύγων
45 Αθλητικός Όμιλος Καλλιθέας Ιλισσός 2014 έδρα ευρύ κοινό τοπικό αθλητισμός

46
Πολιτιστικός & Δημιουργικός Σύλλογος 

Καλλιθέας
[‐] έδρα κάτοικοι

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

47
 Λέσχη Κοινωνικού και Πολιτιστικού 

Προσανατολισμού
[‐] ευρύ κοινό τοπικό

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

επιμορφωτικά μαθήματα

49 Ροταριανός Όμιλος Καλλιθέας [‐] παράρτημα ευρύ κοινό

50 Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών [‐] Αλβανοί υπερ‐ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

51
Αδελφότητα Τριπολιτών Πόντου 

«Αρχιστράτηγος Μιχαήλ»
[‐] έδρα πρόσφυγες

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

52
Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων 

Αθηνών
[‐] έδρα πρόσφυγες

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού

53 Σωματείο Ποντίων «Η Πρόοδος» [‐] έδρα πρόσφυγες
διατήρηση‐προβολή‐

μετάδοση προσφυγικού 
πολιτισμού

54 Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδας [‐] έδρα πρόσφυγες υπερ‐ τοπικό ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

55 Αρμενία ‐ Πολιτιστικό Κέντρο "Armenia" [‐] έδρα πρόσφυγες υπερ‐ τοπικό
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

διατήρηση‐προβολή‐
μετάδοση προσφυγικού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
οικογένεια‐παιδί

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

58
Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών «Ο 

Ευαγγελισμός»
[‐] ευρύ κοινό θρησκεία

59 Ένωση Πολιτών Καλλιθέας [‐] έδρα κάτοικοι τοπικό
60 Όμιλος Μπριτζ Καλλιθέας [‐] έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό αθλητισμός

στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού

τοπικόπρόσφυγεςέδρα1999
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έδρα

ευρύ κοινό

υπερ‐ τοπικόευρύ κοινό

ευρύ τοπικόευρύ κοινό

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και 

Ενηλίκων ‐ Κέντρο Ημέρας Καλλιθέας

Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού 

Αττικής
[‐]

Σύλλογος Ποντιακού Ελληνισμού 

«Μιθριδάτης»

έδρα

Η Επιστροφή ‐ Σύλλογος Επανένταξης 

Εθισμένων
2003

Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού 

ευρύ τοπικό

Λάκωνες

έδρα1997
Διεθνής Ένωση Γυναικών Λακωνίας 

«Λάκαινες»
33

γυναίκες

1996

υπερ‐ τοπικόευρύ κοινόέδραΧ2006
Κοινωνικός Πολιτιστικός & Φιλανθρωπικός 

Σύλλογος "Θησέας"

34
Σύλλογος των Απανταχού Βιγλιωτών 

Άρτης «Η Νύμφη Του Αμβρακικού»
1997 Αρτινοί

29

32 ευρύ τοπικό

57

ευρύ κοινό

Σύλλογος Φίλων Αγάπης «Ζωοδόχος Πηγή» 1991 έδρα ευρύ κοινό

43

Εν. Ελλην. για την Οικογ. και τη Νεότητα 

(ΕΝΕΟΝ)
200137

[‐]Σύνδεσμος Κρητών Καλλιθέας

[‐]56 έδρα πρόσφυγες

ΡουμελιώτεςΣύλλογος Ρουμελιωτών Καλλιθέας 2001

ευρύ τοπικό

39

35

36

61 Κρητικοί

ευρύ τοπικό40

Λογοτεχνική εταιρεία «Νέος Πνευματικός 

Κύκλος»
48 [‐] έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

Σωματείο «Η Αγάπη υπάρχει» 2003 έδρα



πολιτιστικές 
δραστηριότητες

στίγμα ταυτότητας

ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

στίγμα ταυτότητας

ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

στίγμα ταυτότητας

ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
στίγμα ταυτότητας
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες

οικογένεια‐παιδί

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση

ενημέρωση‐ 
ευαισθητοποίηση
ψυχική υγεία

σωματική υγεία

69
Ένωση Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος 

ΕΚΚΕ
[‐] έδρα επαγγελματίες

υπεράσπιση 
επαγγελματικών 
ζητημάτων

70
Ομάδα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 

Βασίλη Καρφή Δήμου Καλλιθέας
[‐] έδρα ευρύ κοινό ευρύ τοπικό

πολιτιστικές 
δραστηριότητες

71 Δύναμη [‐] έδρα επαγγελματίες τοπικό
υπεράσπιση 

επαγγελματικών 
ζητημάτων
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση
κοινωνική πρόνοια
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
πολιτιστικές 

δραστηριότητες
ανάδειξη τοπικής 
παράδοσης‐ λαϊκού 

πολιτισμού
υπεράσπιση 

επαγγελματικών 
ζητημάτων

75
Σύλλογος Πρακτικής Σκοποβολής‐ ΣΠΣ 

Αετός
[‐] ευρύ κοινό ευρύ τοπικό αθλητισμός

76 Σύνδεσμος Φίλων Αποτέφρωσης [‐] υπερ‐ τοπικό
ενημέρωση‐ 

ευαισθητοποίηση

77
Χριστιανική Αδελφότητα Φιλιππινέζων 

Agape
[‐] Φιλιππινέζοι θρησκεία

73

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας74 [‐] επαγγελματίες

72

Μωμόγεροι Ελληνικό Σωματείο Διάσωσης 

Διάδοσης της Πολιτιστικής μας 

Κληρονομιάς

[‐] έδρα ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικό

ευρύ κοινό υπερ‐ τοπικόΣύλλογος ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ ‐ Καλλιθέα [‐]

[‐] ευρύ κοινό
Σύλλογος Αποκατάστασης Τοξικομανών 

ΣΑΤ

ευρύ τοπικό

68

Σωματείο Υγεία‐ Ειρήνη‐ Αγάπη για τη 

γυναίκα το παιδί & τον άνδρα
67 [‐]

παράρτημα Μανιάτες

ευρύ τοπικό
Κεφαλονήτες 
Ιθακήσιοι

64 [‐]

63

Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών «Η 

Μεγαλόνησος»
62 [‐] Κρητικοί

[‐]

[‐]Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλονητών & 

Ιθακήσιων

Ηπειρώτες

ευρύ τοπικόΑρκάδεςέδρα

Σύλλογος Ηπειρωτών Καλλιθέας

65

66 Σύλλογος Μανιατών Καλλιθέας

[‐]
Σύνδεσμος Αρκάδων Καλλιθέας 

«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
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υμπεραςματικά 

Παρατηρήςεισ ςτην περιοχή μελέτησ 

το ςημεύο αυτϐ, η παροϑςα μελϋτη  επικεντρώνεται ςτην εμπλοκό δραςτηριοτότων 

πολιτιςμοϑ, απϐ φορεύσ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και των δικτϑων κοινωνικόσ  οργϊνωςησ,  

με τον κοινωνικϐ και αςτικϐ ιςτϐ. τϐχοσ εύναι να εντοπιςτοϑν μϋςα ςτο χρϐνο ςυνϋχειεσ/ 

αςυνϋχειεσ και μεταλλαγϋσ ςτισ διαδικαςύεσ αυτϋσ εμπλοκόσ. ημαντικϐ βόμα ςτην προςϋγγιςη 

αυτό εύναι η ιςτορικό αναδρομό απϐ την πρώτη οργϊνωςη των οικιςμών ϋωσ και ςόμερα. Αυτϐ 

αρχικϊ επιτυγχϊνεται με τη χρόςη πινϊκων καταγραφόσ των δικτϑων κοινωνικόσ οργϊνωςησ 

ανϊ περιοχό (Πύνακασ 1, 2, ςελ. 59, 88).  Βϋβαια, ςτην παροϑςα μελϋτη δεν ςτϊθηκε δυνατϐ να 

εντοπιςτοϑν και να καταγραφοϑν ϐλα τα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ, ϐπωσ για παρϊδειγμα 

ϐςων η λειτουργύα ϋχει ςταματόςει. Παρ’ ϐλα αυτϊ, το ζητοϑμενο ςτύγμα αναδεικνϑεται μϋςα  

απϐ τουσ εν ενεργεύα ςυλλϐγουσ και τα ιδρϑματα, καθώσ ςε αυτϊ μποροϑν να εντοπιςτοϑν οι 

μεταςχηματιςμού τησ υπϐθεςησ. Ό, τι ϋχει όδη, μη εξαντλητικϊ, καταγραφεύ χρηςιμεϑει ωσ βϊςη 

για να ςημειωθοϑν παρατηρόςεισ και κυρύωσ να εκκινόςουν ςκϋψεισ για το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. 

τα διαγρϊμματα (Διϊγραμμα 1, 2, ςελ. 61, 91) γύνεται μύα προςπϊθεια καταγραφόσ των 

μεταβολών ςτα τρύα αυτϊ επύπεδα, πολιτιςμϐσ- αςτικϐσ ιςτϐσ- κοινωνικϐσ ιςτϐσ, ςτη ροό του 

χρϐνου για κϊθε μύα απϐ τισ δϑο περιοχϋσ. Ϊτςι, ςτο διϊγραμμα, με φορϊ απϐ πϊνω προσ τα 

κϊτω, ςημειώνονται πρώτα τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα (χρονολογύεσ, αριθμϐσ κατούκων), ϋπειτα 

ςτοιχεύα του κοινωνικοϑ ιςτοϑ (καταγωγό κατούκων, κοινωνικό θϋςη, επαγγϋλματα, 

ςυςχετιςμού κοινωνικών ομϊδων), ςτην επϐμενη ςειρϊ παρατύθενται ςτοιχεύα του αςτικοϑ 

ιςτοϑ (ςχϋδια πϐλησ, νϋοι οικιςμού και προςθόκεσ), ενώ ςτην τελευταύα ςειρϊ ειςϊγονται τα 

ονϐματα των ςυλλϐγων την χρονολογύα που ιδρϑονται. Διαβϊζοντασ το διϊγραμμα απϐ 

αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ, ςτη ροό του χρϐνου, εμφανύζονται παρϊλληλα ςτοιχεύα και ςτα τρύα 

αυτϊ επύπεδα. Με τον τρϐπο αυτϐ, μποροϑν να βγουν κϊποια πρώτα ςυμπερϊςματα για τουσ 

τρϐπουσ και τουσ λϐγουσ εμφϊνιςησ των ςωματεύων και των ιδρυμϊτων που αναφϋρθηκαν. 

Επιπλϋον, ςτουσ χϊρτεσ (Φϊρτησ 6, 9, ςελ. 62, 92), εντοπύζονται πρώτα τα ϐρια των 

ςχεδύων πϐλεωσ αλλϊ και των απαλλοτριώςεων που πραγματοποιόθηκαν τα πρώτα χρϐνια για 

την οικοδϐμηςη των περιοχών. Ϊπειτα, ςημειώνονται οι επιμϋρουσ οικιςμού που εύχαν ιδιαύτερη 

ςημαςύα ςτην ιςτορύα του δόμου αλλϊ και εμπλϋκονται ϋντονα με τα ϊλλα επύπεδα ανϊγνωςησ 

– τα επύπεδα του πολιτιςμοϑ και του κοινωνικοϑ ιςτοϑ. Σϋλοσ, καταγρϊφονται κτόρια με 

ιςτορικό ςημαςύα  ςχετικό με τη δραςτηριοπούηςη οριςμϋνων ςυλλϐγων ςτισ περιοχϋσ μελϋτησ 

και με την  επύδραςη εμβϋλειασ που εύχαν ςτουσ κατούκουσ τουσ.  

Με αυτϐ τον τρϐπο, εντοπύζονται κοινϊ και διαφοροποιητικϊ ςτοιχεύα για τισ δϑο 

περιοχϋσ ϐςον αφορϊ ςτην εμπλοκό αυτών των επιπϋδων. Αρχικϊ, η Καλλιθϋα απϐ την αρχό τησ 

ανοικοδϐμηςόσ τησ αποτελοϑςε πολυςυλλεκτικϐ τϐπο, καθώσ όταν η πρώτη κατοικύα 
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προςφϑγων απϐ πολλϋσ περιοχϋσ ςτην Ελλϊδα και ταυτϐχρονα κατοικύα πολλών λογύων και 

καλλιτεχνών, εξεχϐντων προςώπων τησ καλόσ κοινωνύασ τησ Αθόνασ. Η πολυςυλλεκτικϐτητα 

εύναι ςτοιχεύο που η περιοχό διατηρεύ ωσ τισ μϋρεσ μασ ˙ αποτελεύ και ςόμερα προοριςμϐ 

μεταναςτών, διαφορετικών εθνοτότων και ςυνθηκών μετακύνηςησ. το χώρο καταγρϊφονται 

τα πολλαπλϊ κϑματα αφύξεων με νϋουσ οικιςμοϑσ και τρϐπουσ κατούκηςησ. Οι διαφορετικϋσ 

αυτϋσ ομϊδεσ  αφόνουν το κοινωνικϐ ςτύγμα  τουσ, μεταξϑ ϊλλων, μϋςα απϐ τουσ ςυλλϐγουσ 

που δημιουργοϑν, οι οπούοι  φϋρουν ςτοιχεύα τησ ταυτϐτητασ τουσ. Λϐγω του χαρακτηριςτικοϑ 

αυτοϑ, η Καλλιθϋα διατηρεύ ϋνα μεγϊλο πλοϑτο πολιτιςτικών ςυλλϐγων και ςωματεύων 

προςφϑγων και μεταναςτών30.  Απϐ την ϊλλη, η Νϋα μϑρνη όταν ο τϐποσ που παρϋλαβαν οι 

αςτού μυρνιού για να τον ανοικοδομόςουν και να τον κατοικόςουν αποκλειςτικϊ οι ύδιοι. 

Μϊλιςτα, τα πρώτα χρϐνια ύδρυςησ τησ κοινϐτητασ απαγορευϐταν η μεταπώληςη των 

οικοπϋδων ςε μη μυρνιοϑσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ δε ςτϋρηςε απϐ την περιοχό μύα επύςησ ϋντονη 

πολιτιςτικό δραςτηριϐτητα, παρ’ ϐλα αυτϊ εντοπιςμϋνη και ςυγκεντρωμϋνη ςε καθοριςμϋνα 

πεδύα. Επιπλϋον, απουςιϊζει το ςτύγμα μεταναςτών τησ νεϐτερησ ιςτορύασ.  

Διαπιςτώνεται, ςυνεπώσ, μύα ακϐμα αντύθεςη των δϑο περιοχών. Απϐ τη μύα, ςτη Νϋα 

μϑρνη,  δημιουργεύται μια κλειςτό κοινϐτητα  με δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ ςτραμμϋνα 

ςτο εςωτερικϐ τησ. Απϐ την ϊλλη, ςτην Καλλιθϋα, δημιουργοϑνται τα πρώτα μεγϊλα ιδρϑματα 

εκπαύδευςησ και πρϐνοιασ για την Ελλϊδα· εμφανύζονται, επύςησ, πολιτιςτικού ςϑλλογού  που 

ςυγκεντρώνουν ανθρώπουσ απϐ ϐλη την Αθόνα και διαμορφών0υν  ϋνα εξωςτρεφϋσ ςχόμα για 

τα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ τησ περιοχόσ. 

Σϋλοσ, ςτη Νϋα μϑρνη λειτοϑργηςε απϐ τα πρώτα χρϐνια τησ κατούκηςησ  επιτροπό για 

τον ϋλεγχο των παραμϋτρων που ςυνϋθεςαν τη ζωό ςτον οικιςμϐ, με πρωτοβουλύα, 

τουλϊχιςτον τον πρώτο καιρϐ,  του δόμου/δημογεροντύασ. Σο γεγονϐσ αυτϐ προςθϋτει απϐ 

νωρύσ ςτην ϋννοια τησ κοινϐτητασ βαρϑτητα και ϋργο και δύνει μια ϊλλη ςημαςύα ςτο «κοινϐ 

καλϐ» (κοινϐ ωσ κϊτι που ανόκει ςτην κοινϐτητα). Απϐ την ϊλλη, ςτην Καλλιθϋα, οι πρϐςφυγεσ 

που κατϋφταςαν όταν ϊποροι που ζοϑςαν ςε εξαθλιωμϋνεσ ςυνθόκεσ, αποκομμϋνοι απϐ τη 

μεγϊλη μϊζα εργατών που απορρϐφηςε η βαριϊ βιομηχανύα. την περύπτωςη αυτό, η ανϊγκη 

όταν αυτό που οδηγοϑςε  τισ εξελύξεισ, οπϐτε και οι ςϑλλογοι καλοϑνταν να ϋχουν μύα ϊλλου 

εύδουσ ανταπϐκριςη ςτην κοινωνικό πραγματικϐτητα. την Καλλιθϋα, τα πρώτα αυτϊ χρϐνια, η 

βοόθεια προόλθε απϐ τα μεςαύα ςτρώματα που εύχαν όδη κϊποια δϑναμη ςτο νϋο τϐπο και ϐχι 

απϐ τα μϋλη των ύδιων των ομϊδων. Η αρωγό αυτό δεν ϋχει το ςτύγμα κϊποιου φιλϊνθρωπου ό 

ευεργϋτη, οϑτε εύναι αποτϋλεςμα εςωτερικόσ ςυγκρϐτηςησ των ανθρώπων ςε ανϊγκη, αλλϊ 

υπϊρχει αυτϐ το πλόθοσ των μεςαύων που δρα ενδιϊμεςα ςε αυτοϑσ. 

                                                             
30 Παρϐτι η Καλλιθϋα εύναι υποδοχϋασ πλόθουσ μεταναςτευτικών ομϊδων, φαύνεται πωσ κυρύωσ 
αυτϋσ που ϋχουν ενςωματωθεύ και ϋχουν χρϐνια παραμονό ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο 
καταφϋρνουν να ϋχουν τουσ δικοϑσ τουσ αναγνωριςμϋνουσ ςυλλϐγουσ και να ςτηρύζουν 
ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ τουσ. 
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Η αντύθεςη αυτό επαναφϋρει τη ςυζότηςη ςτη διαμϊχη μεταξϑ κοινωνικοϑ κεφαλαύου 

ςυμφιλύωςησ και κοινωνικοϑ κεφαλαύου ςϑγκρουςησ. Ο Putnam διαφοροποιεύται ςημαντικϊ 

απϐ τον Bourdieu, θϋτοντασ μύα κοινωνιολογύα τησ ενςωμϊτωςησ απϋναντι ςε μύα 

κοινωνιολογύα τησ ςϑγκρουςησ (sociology of integration - sociology of conflict). την προςϋγγιςό 

του η κοινωνικό εμπιςτοςϑνη και οι εθελοντικϋσ οργανώςεισ μποροϑν να προκαλϋςουν 

ςυναύνεςη και οικονομικό ευημερύα, με την παραδοχό ϐτι τα ειδικϊ ςυμφϋροντα οριςμϋνων 

ομϊδων και οι ςυγκροϑςεισ μεταξϑ τουσ δεν υφύςτανται. Απϐ την ϊλλη, ο Bourdieu 

επικεντρώνεται ςτα ςυγκρουςιακϊ πεδύα, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ εργαςύασ ςτο εςωτερικϐ 

των εθελοντικών οργανώςεων, και ςτισ δομϋσ ιςχϑοσ και βύασ που παρϊγονται και 

αναπαρϊγονται απϐ τουσ ενεργοϑσ παρϊγοντεσ για την επιδύωξη των ςυμφερϐντων τουσ 

(Siisiainen 2003). Απϐ τη μύα πλευρϊ, λοιπϐν, τησ υγγροϑ, εντοπύζεται μύα κοινωνύα που 

ςτόνεται με βϊςη διαδικαςύεσ ϊμεςησ δημοκρατύασ, ςυλλογικϐτητα και ςυνεργαςύα. Απϐ την 

ϊλλη, εντοπύζονται υποβοηθοϑμενεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ ςε ϋνα περιβϊλλον μεςαύων 

ςτρωμϊτων που ςτοχεϑουν ςτην πνευματικό και πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ περιοχόσ.  

 

Ψςτϐςο, εκτϐσ των αντιθϋςεων των δϑο περιοχών, αντιθϋςεισ μπορεύ να εμφανύζονται 

και ωσ αποτϋλεςμα εςωτερικόσ οργϊνωςησ. τη μύα πλευρϊ υπϊρχει η «μϊζα», ενώ ςτην ϊλλη η 

μύα ό πολλϋσ ελύτ. Ελύτ που, εύτε κληρονομικϊ, εύτε ςε διαρκό αναδιοργϊνωςη μϋςα απϐ τον 

ανταγωνιςμϐ και τισ πολιτικϋσ ςυμμαχύεσ, ϋχει βρει τη θϋςη τησ ςτην αντύςτιξη των πολλών: να 

κυβερνϊ, να οργανώνει, ενώ η «μϊζα» κατευθϑνεται και ψυχαγωγεύται (Williams 1994, 231). 

Βαςικϊ ςυςτατικϊ τησ αποτελοϑν, ςε διϊφορεσ εποχϋσ και ιςτορικϋσ ςυνθόκεσ, η μϐρφωςη και 

η ιδιοκτηςύα  (Habermas 1997). Πρϐκειται για το «χώρο του ϊνω διαζώματοσ», ϐπωσ τον 

ονομϊζει ο Castells. «το ϊλλο ϊκρο του φϊςματοσ κατακερματιςμϋνα τοπικϊ δύκτυα, που 

ςυχνϊ βαςύζονται ςτην εθνϐτητα, ςτηρύζονται ςτην ταυτϐτητα τουσ ωσ τον πιο πολϑτιμϐ πϐρο 

για την υπερϊςπιςη των ςυμφερϐντων και τελικϊ την ϑπαρξό τουσ» (Castells 1989, 228).  

τισ περιοχϋσ μελϋτησ διαπιςτώνονται, ςϑμφωνα με τα παραπϊνω, δϑο διαφορετικού 

τρϐποι δρϊςησ και ςυμβολόσ τησ “ελύτ”. τη μύα περύπτωςη, ςτην Καλλιθϋα, μύα ομϊδα 

εϑπορων και μορφωμϋνων καθοδηγοϑν κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ το μεγϊλο νϋο-ειςελθϋν 

πλόθοσ, ενώ ςτην ϊλλη πλευρϊ οι εξϋχοντεσ αποτελοϑν απϐ μϐνοι τουσ μύα κλειςτό κοινϐτητα 

που αυτοπροςδιορύζεται και καθορύζει το μϋλλον τησ. Με τη ςειρϊ τησ βϋβαια και αυτό 

εμφανύζεται (αυτϐ)αποκλειςμϋνη απϐ τη μεγαλϑτερησ κλύμακασ κοινωνικό ομϊδα των 

‘γηγενών’ τησ Αθόνασ. Ϊτςι, παρατηροϑνται οι τρϐποι κοινωνικοϑ ελϋγχου ςτα μϋλη μύασ 

κοινϐτητασ: ςε πρώτο επύπεδο με την εςωτερικό οργϊνωςη των μελών τησ και την ιερϊρχηςό 

τουσ, αλλϊ και με την επιτόρηςό τησ απϐ τισ αρχϋσ ςτισ οπούεσ υπϊγεται (Wirth 1956, 21). 
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Με βϊςη την εξιςτϐρηςη τησ ανοικοδϐμηςησ των δϑο περιοχών παρϊλληλα με τη 

δημιουργύα των δικτϑων κοινωνικόσ οργϊνωςησ, εντοπύζονται  κοινϊ χαρακτηριςτικϊ ςτισ δϑο 

περιπτώςεισ. Οι ομοιϐτητεσ προκϑπτουν κυρύωσ απϐ τη χρονολϐγηςη των δικτϑων αυτών με 

βϊςη και τα πρϐςθετα ςτοιχεύα, δηλαδό, την ομϊδα αναφορϊσ, τουσ ςτϐχουσ, την εμβϋλειϊ 

τουσ. Ϊτςι, αρχικϊ γύνονται παρατηρόςεισ ςε ςχϋςη με τη ροό του χρϐνου και το αποτϑπωμα 

που ϋχει αφόςει ςτουσ ςυλλϐγουσ. Οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ πυκνώνουν και αραιώνουν ανϊ 

περύοδο, αποκαλϑπτοντασ ςυνϋχειεσ, τομϋσ, μεταλλαγϋσ ςτουσ τρϐπουσ κοινωνικόσ οργϊνωςησ 

και ςυςχετιςμοϑ των επιμϋρουσ ομϊδων ςτισ δϑο περιοχϋσ. Επιπλϋον, οι ςϑλλογοι και τα 

ιδρϑματα προβϊλλουν ςτοιχεύα τησ ςϑγχρονησ ιςτορύασ: το προςφυγικϐ ζότημα, τη θϋςη τησ 

γυναύκασ, την εςωτερικό μετανϊςτευςη, προςταςύα επαγγελματικών δικαιωμϊτων κ.λπ.  

 

Σα πρώτα χρϐνια, μετϊ τη μικραςιατικό καταςτροφό, εμφανύζεται μύα ςειρϊ απϐ 

ςυλλϐγουσ, ιδρυμϋνουσ απϐ πρϐςφυγεσ, που απευθϑνονται ςε πρϐςφυγεσ και προςπαθοϑν να 

καταγρϊψουν και να ςυμβϊλλουν ςτη λϑςη των προβλημϊτων τησ πρώτησ εγκατϊςταςησ ςτην 

Αθόνα. Εντοπύζεται, λοιπϐν, ϋνασ πρώτοσ κϑκλοσ ςυλλϐγων, ιδρυμϋνων κατϊ τισ δεκαετύεσ ’20 

και ’30. Οι ςϑλλογοι αυτού διαμορφώθηκαν γϑρω απϐ ϋναν βαςικϐ πυρόνα πολιτιςμοϑ, τησ 

πρώτησ πατρύδασ. Με τον τρϐπο αυτϐ επιδιώχθηκε η διατόρηςη τησ ταυτϐτητασ που ϋφεραν, 

ενώ παρϊλληλα προςπαθοϑςαν για την ϋνταξό τουσ, τϐςο την κοινωνικό ϐςο και τη χωρικό. Σα 

διϊφορα κϑματα προςφϑγων που εποικοϑν τα τϐτε αγροκτόματα τησ Αθόνασ ζητοϑν την 

αναγνώριςη (επύςημη-θεςμικό, αλλϊ και ςε επύπεδο καθημερινϐτητασ), ψϊχνουν τρϐπο να 

ενταχθοϑν, ενώ  μπολιϊζουν το χώρο τουσ με ςτοιχεύα του πολιτιςμοϑ τουσ. Οι ςϑλλογοι αυτού, 

βϋβαια, ϋχουν καταβολϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ πολιτιςμικϋσ και γεωγραφικϋσ ομϊδεσ (ςτην 

περύπτωςη τησ Νϋασ μϑρνησ ςε μυρνιοϑσ, ςτην περύπτωςη τησ Καλλιθϋασ ςε Πϐντιουσ, 

Κωνςταντινουπολύτεσ και Αρμϋνιουσ) και αντλοϑν κοινωνικϋσ πρακτικϋσ απϐ αυτϋσ. Οι 

ςυνθόκεσ αναγκϊζουν τισ ομϊδεσ αυτϋσ να επικεντρωθοϑν ςτα ζητόματα επιβύωςησ αλλϊ και 

ςτο ςτόςιμο των πρώτων βϊςεων των νϋων οικιςμών, ενώ ο πολιτιςμϐσ δεν αποτελεύ ο ύδιοσ 

δραςτηριϐτητα, αλλϊ προςδιορύζει ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ.  

Εκτϐσ ϐμωσ απϐ τουσ ρητοϑσ ςτϐχουσ των ςυλλϐγων που εύχαν ιδρυθεύ μϋχρι το 

ξϋςπαςμα του Β’ Παγκοςμύου Πολϋμου, διαφαύνεται και μύα ςυςτηματικό προςπϊθεια των 

επιφανών προςώπων των μεςαύων ςτρωμϊτων των περιοχών να ςυμβϊλλουν ενεργϊ ςτην 

αςτικό οργϊνωςη των οικιςμών και να την καθορύςουν. Αυτϐ ςυμβαύνει τϐςο ςε επύπεδο 

χώρου, προςβλϋποντασ ςτον ϊμεςο εκςυγχρονιςμϐ, ϐςο και ςε ϊλλα επύπεδα οργϊνωςησ τησ 

καθημερινϐτητασ, μϋςα απϐ τη δημιουργύα ιδρυμϊτων,  που δεν απευθϑνονται μϐνο τοπικϊ 

αλλϊ ξεπερνοϑν τα ϐρια των περιοχών. Ϊτςι, η οργανωμϋνη κοινωνικό αρωγό προϋρχεται τϐςο 

απϐ ςυλλϐγουσ με πολιτιςτικϐ και επιμορφωτικϐ ςτϐχο ϐςο και απϐ αςτοϑσ με οικονομικό 

επιφϊνεια.  
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Η οργϊνωςη αυτό εύναι ςτην περύπτωςη τησ Αθόνασ ειςαγϐμενη. Οι ςϑλλογοι που 

υπόρχαν την εποχό εκεύνη όταν βαςιςμϋνοι ςτα clubs και τουσ φιλανθρωπικοϑσ ςυλλϐγουσ του 

εξωτερικοϑ, ενώ οι προςφυγικού ςϑλλογοι όταν ςχηματιςμϋνοι με βϊςη τισ κοινωνικϋσ δομϋσ 

τησ ελληνικόσ κοινϐτητασ ςτη Μικρϊ Αςύα, ϋνα ςτοιχεύο αςτικϐτητασ που οι πρϐςφυγεσ ϋφεραν 

μαζύ τουσ. Απϐ την ϊλλη, τα πρώτα εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα (Φαροκϐπειοσ, ιβιτανύδιοσ, Πϊντειοσ 

και Ούκοσ Συφλών) ςτόθηκαν με πρϐτυπο τισ μεγϊλεσ ςχολϋσ που επιςκϋφθηκαν ό φούτηςαν οι 

ιδρυτϋσ τουσ ςτο εξωτερικϐ.  Οι διαδικαςύεσ αυτϋσ ςυνδϋουν τη διαμϐρφωςη των πϐλεων με τη 

δϐμηςη μιασ κυρύαρχησ μη παραγωγικόσ κοινωνικόσ τϊξησ, τη  διαμϐρφωςη του αςτικοϑ 

πληθυςμοϑ (Σςουκαλϊσ 1985, 228). 

Μεταπολεμικϊ, κϊνουν ςταδιακϊ την εμφϊνιςό τουσ οι εθνοτοπικού ςϑλλογοι, ωσ 

αποτϋλεςμα τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ. ϑλλογοι απϐ νομοϑσ και νηςιϊ –ϐπωσ η Αρκαδύα, 

η Φύοσ, η Κρότη- που δημιουργοϑν ϋδρεσ-χώρουσ ςτην Πρωτεϑουςα με ςκοπϐ την ανϊπτυξη 

δεςμών μεταξϑ των κοινόσ καταγωγόσ μελών τουσ, ϐπωσ ακϐμη και την ανϊδειξη-ενδυνϊμωςη-

προώθηςη τησ τοπικόσ τουσ παρϊδοςησ και του λαώκοϑ πολιτιςμοϑ ανϊμεςα ςε πολλοϑσ 

ϊλλουσ. Οι ενώςεισ αυτϋσ προβϊλλουν ςτοιχεύα κουλτοϑρασ και πολιτιςμοϑ, ενδυναμώνοντασ, 

αρχικϊ, ατομικϋσ ταυτϐτητεσ αλλϊ και αναδεικνϑοντασ την ταυτϐτητα τησ ομϊδασ ςτο χώρο τησ 

πϐλησ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, τα ϊτομα ςυντηροϑν αλλϊ και καλλιεργοϑν ταυτϐχρονα δϑο 

κουλτοϑρεσ. Η ύδρυςό εθνοτοπικών ςυλλϐγων γνωρύζει μεγϊλη ϋκταςη ςτα επϐμενα χρϐνια, 

καθώσ εμφανύζονται ϐταν πυκνώνει ο αριθμϐσ μύασ ςυγκεκριμϋνησ ομϊδασ ςε μύα ευρϑτερη 

περιοχό.  

 

τουσ ςυλλϐγουσ αυτών των περιϐδων, η δημιουργύα ςχϋςεων και η αλληλεγγϑη 

ανϊμεςα ςτα μϋλη εύναι βαςικϐσ ςτϐχοσ, ανεξϊρτητα τησ θεματικόσ με την οπούα 

καταπιϊνονται. την περύπτωςη των κοινοτότων των προςφϑγων και των μεταναςτών ϐμωσ οι  

ςτϐχοι αυτού αποκτοϑν ιδιαύτερη ςημαςύα. Η ϋνταξη ςτο νϋο τϐπο διευκολϑνεται ςημαντικϊ 

μϋςα απϐ τισ δρϊςεισ των αντύςτοιχων οργανωμϋνων ομϊδων. Σο φαινϐμενο αυτϐ 

παρατηρεύται ϋντονα ςε πολλοϑσ ςυλλϐγουσ που αφοροϑν ςτον προςφυγικϐ πολιτιςμϐ και 

ιδρϑονται αρκετϊ χρϐνια μετϊ την εγκατϊςταςό τουσ, ϐταν όδη υπϊρχει αςτικό οργϊνωςη. τισ 

περιπτώςεισ ςυλλϐγων προςφϑγων και μεταναςτών οι δεςμού αυτού λειτουργοϑν με πολϑ 

ςυγκεκριμϋνο τρϐπο: ςτόριξη ςτην πρώτη εγκατϊςταςη των νεοφερμϋνων. Αυτϐ μπορεύ να 

ςημαύνει νομικό βοόθεια, ςτϋγη, βοόθεια ςτην εξοικεύωςη με τη γλώςςα. ε αυτό την 

κατεϑθυνςη, αναλαμβϊνονται επιμορφωτικϊ μαθόματα τα οπούα δεν αποτελοϑν απλϊ μύα 

δραςτηριϐτητα τησ καθημερινϐτητασ των μελών, αλλϊ ιδωμϋνα διαφορετικϊ ςυμβϊλλουν με 

ϋνα ςυγκεκριμϋνο τρϐπο ςτην ϋνταξό των νεοφερμϋνων ςτο  χωροκοινωνικϐ περιβϊλλον 

υποδοχόσ.  

Ϊνα βαςικϐ ζότημα που εμφανύζεται ςτη μελϋτη των ςυλλϐγων εύναι η ενδεχϐμενη 

ςυνεργαςύα και οι τρϐποι δικτϑωςησ μεταξϑ των πολιτιςμικών ομϊδων. Αυτό μπορεύ να 
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εμφανιςτεύ αρχικϊ ωσ υποςτόριξη προσ νεϐτερουσ ό αςθενϋςτερουσ ςυλλϐγουσ. Για 

παρϊδειγμα, η ςυςτϋγαςη ςυγγενών ςυλλϐγων αποτελεύ κοινό πρακτικό  (άμβριοι με 

Σεννϋδιουσ, Αρμϋνικοι ϑλλογοι). Πρϐκειται για μύα ςυνεργαςύα οικονομικόσ 

(αλληλο)υποςτόριξησ η οπούα πιθανϊ να εμφανύζεται και ςε ϊλλα επύπεδα (εκτϐσ του 

πρακτικοϑ- οικονομικοϑ). Ψςτϐςο, ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα η ύδρυςη ςυγγενών ςυλλϐγων ςτην 

ύδια περιοχό, καθώσ ϊτομα και ςϑλλογοι ενιςχϑονται ςτα πρώτα τουσ βόματα απϐ τισ 

υπϊρχουςεσ δομϋσ και επιλϋγουν για το λϐγο αυτϐ το ςυγκεκριμϋνο τϐπο. Βαςικϐ παρϊδειγμα 

αυτόσ τησ ςυνεργαςύασ εύναι οι ςϑλλογοι των Ποντύων ςτην Καλλιθϋα, καθώσ ςτην περιοχό, 

μετϊ τα πρώτα κϑματα του 1919, εγκαταςτϊθηκαν Πϐντιοι παλιννοςτοϑντεσ κατϊ τη δεκαετύα 

του ’80 (Παμποντιακϐσ ϑλλογοσ «Αργώ»). 

Παρϊλληλα, διαπιςτώνεται πωσ ςτη γραμμό του χρϐνου των ςυλλϐγων, εμφανύζεται 

μετϊ απϐ ϋνα καθοριςμϋνο ςημεύο και  η τοπικό αυτοδιούκηςη, πρώτα ενεργό και 

υποςτηρικτικό απϋναντι ςτουσ υπϊρχοντεσ ςυλλϐγουσ και ϋπειτα δραςτηριοποιοϑμενη ςτον 

πολιτιςμϐ γενικϐτερα –με την ύδρυςη οργϊνων και φορϋων. Η υποςτόριξη των δόμων απϋναντι 

ςε οριςμϋνουσ ςυλλϐγουσ πιθανϊ να ϋχει ςυμβϊλλει ςτην ανθεκτικϐτητϊ τουσ ςτο χρϐνο. 

Φρονολογύα ςταθμϐσ για την εμπλοκό των δόμων  με την πολιτιςτικό δραςτηριϐτητα εύναι το 

1984, ϐταν, βϊςει νομοθεςύασ, οι δόμοι αποκτοϑν την δυνατϐτητα να ιδρϑουν Αμιγεύσ Δημοτικϋσ 

Επιχειρόςεισ (νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ δικαύου) και να διαχειρύζονται δημϐςια και ιδιωτικϊ 

κεφϊλαια31. 

 

Σα τελευταύα χρϐνια, δραςτηριοποιοϑνται και μύα ςειρϊ απϐ μη κυβερνητικϋσ 

οργανώςεισ με ποικύλη θεματολογύα: την υγεύα (ςωματικό-ψυχικό), το περιβϊλλον, τη θϋςη και 

τη δρϊςη τησ γυναύκασ32, το παιδύ κ.ϊ. Οι ςϑλλογοι των τελευταύων εύκοςι χρϐνων εύναι ϐμοιοι 

ωσ προσ τη ςϑςταςη, το ςκοπϐ και τη θεματολογύα τουσ. Ψσ ϐργανα τησ κοινωνύασ των πολιτών, 

καλϑπτουν με εθελοντικό δρϊςη, ςε τοπικϐ επύπεδο, τομεύσ καθημερινϐτητασ ϐπου 

απουςιϊζουν οι κρατικϋσ υποδομϋσ. Ιδρϑςεισ ΜΚΟ πυκνώνουν ςτον χρϐνο απϐ τη δεκαετύα του 

’90, αποκτώντασ χαρακτηριςτικϊ ϐπωσ αυτϊ που εύναι γνωςτϊ ςόμερα, δηλαδό το εταιρικϐ 

προφύλ με την επικρϊτηςη ενϐσ ϋντονα διαχειριςτικοϑ (managerial), οικονομύςτικου και εν τϋλει 

επιχειρηματικοϑ (entrepreneurial) χαρακτόρα (Περτςασ 2014). 

Παρατηρεύται ταυτϐχρονα και η διαφοροπούηςη των ςυλλϐγων ςτο χρϐνο ωσ προσ τη 

θεματολογύα αλλϊ και ωσ προσ το κοινϐ ςτο οπούο απευθϑνονται. Σα θϋματα αυξϊνονται, 

προςτύθενται νϋα –ύςωσ πιο εξειδικευμϋνα-, ϐπωσ θϋματα περιβϊλλοντοσ, ψυχικόσ και 

ςωματικόσ υγεύασ. Παρϊλληλα, Σο κοινϐ ςτο οπούο απευθϑνονται διευρϑνεται. Δεν 

αποτελοϑνται πλϋον απϐ μύα ςυγκεκριμϋνη ομϊδα-κοινϐτητα ανθρώπων, οϑτε αφοροϑν κατ’ 
                                                             
31 τα πλαύςια αυτϊ εντϊςςονται και οι Δημοτικϋσ Επιχειρόςεισ Πολιτιςτικόσ Ανϊπτυξησ. 
32 ημειώνεται ϋντονη –τουλϊχιςτον απϐ πλόθοσ ςυλλϐγων- παρουςύα γυναικών. Για 
παρϊδειγμα: Ερεχθεύδεσ Διεθνόσ Οργϊνωςη Ελληνύδων & Ελληνϐφωνων Γυναικών, 
Παναθηναώκό Πανελλαδικό Οργϊνωςη Γυναικών, Εθνικό οροπτιμιςτικό Ϊνωςη Ελλϊδασ κ.ϊ. 
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αποκλειςτικϐτητα τουσ κατούκουσ μιασ ςυγκεκριμϋνησ περιοχόσ, αλλϊ ανούγονται ςε 

ανθρώπουσ γειτονικών, ό ακϐμα και απομακρυςμϋνων, περιοχών, που εμφανύζουν ενδιαφϋρον 

–ϋςτω προςωρινϊ- για την αντύςτοιχη θεματολογύα. Η παρατόρηςη αυτό ϋχει ωσ αφετηρύα τη 

μοναδικϐτητα οριςμϋνων ςυλλϐγων του παρελθϐντοσ ςε ςχϋςη με τισ παρϐμοιασ θεματολογύασ 

ενώςεισ και τα παραρτόματα μεγϊλων ςωματεύων που φιλοξενοϑνται ςε πολλϋσ ακϐμα 

περιοχϋσ. 

 

 Ϊτςι, απϐ το παρελθϐν ϋωσ ςόμερα οι ςϑλλογοι που ιδρϑονται ϋχουν διαφοροποιηθεύ 

ςημαντικϊ. Αρχικϊ, εύχαν πολϑπλοκη δρϊςη καθώσ αναλϊμβαναν επιπλϋον πρωτοβουλύεσ εκτϐσ 

των αποκλειςτικϊ πολιτιςτικών δραςτηριοτότων: ςυςχετιςμού και πύεςη ςτο δόμο, πρϐνοια, 

φιλανθρωπύα, επιμϐρφωςη. Μοιϊζει ςαν να ϋχει διαςπαςτεύ η ‘ατζϋντα’ των ςυλλϐγων ςε 

πλόθοσ μικρϐτερων ΜΚΟ. Οι οργανώςεισ τησ τελευταύασ εικοςαετύασ «καλϑπτουν ϐλο το 

φϊςμα, απϐ τισ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ μϋχρι τη φροντύδα για την υγεύα, την παιδεύα και τισ 

ϋρευνεσ, τισ καλϋσ τϋχνεσ, τη θρηςκεύα και την παροχό νομικόσ υποςτόριξησ» ˙ ο τρύτοσ τομϋασ, 

το ςϑνολο των οργανώςεων, διατϋμνει την κοινωνύα με μια φαρδιϊ λωρύδα εδϊφουσ33 (Ρύφκιν 

                                                             
33 «Εθελοντϋσ ανακαινύζουν ερειπωμϋνα διαμερύςματα και χτύζουν καινοϑργια ςπύτια για 
οικογϋνειεσ με χαμηλϊ ειςοδόματα. Δεκϊδεσ χιλιϊδεσ Αμερικανού προςφϋρουν εθελοντικϊ τισ 
υπηρεςύεσ τουσ ςε κρατικϊ νοςοκομεύα και κλινικϋσ για τη φροντύδα των αςθενών, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των θυμϊτων του AIDS. Φιλιϊδεσ ϊλλοι αναλαμβϊνουν ρϐλουσ 

Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ 
την Ελλϊδα οι ΜΚΟ αποκτοϑν τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τουσ μετϊ το 1995 και 

πιο ςυγκεκριμϋνα με τη ςϑςταςη δϑο υπηρεςιών που τισ αφοροϑν.  «υγκεκριμϋνα, οι 
υπηρεςύεσ αυτϋσ εύναι η ΤΔΑ (ό ΗELLENIC AID) ‘Τπηρεςύα Διεθνοϑσ Αναπτυξιακόσ 
υνεργαςύασ» που ςυςτϊθηκε με το νϐμο 2731/99 ςτην οπούα απευθϑνονται ϐλεσ οι 
ελληνικϋσ ΜΚΟ που ενδιαφϋρονται να διεκδικόςουν χρηματοδοτόςεισ για κϊποια δρϊςη 
τουσ  και η επιτροπό για τισ ΜΚΟ που δημιουργόθηκε με Τπουργικό απϐφαςη και δεν 
υπϐκειται ςε κανϋνα θεςμικϐ πλαύςιο. Η επιτροπό αυτό, δεν χρηματοδοτεύ οϑτε  διαχωρύζει 
τισ οργανώςεισ, αλλϊ προϒποθϋτει να αναπτϑςςουν μια διεθνό δρϊςη κϊθε δϑο χρϐνια, 
παρϋχοντϊσ τουσ ταυτϐχρονα διευκολϑνςεισ ςτισ διεκδικόςεισ τουσ και ςτισ διεθνεύσ επαφϋσ 
τουσ. ϑμφωνα με τον πρϐεδρο τησ επιτροπόσ κ. Νικότα Λιοναρϊκη, δϑο εύναι τα  
ςημαντικϐτερα επιτεϑγματα τησ: η διαςϑνδεςη των ελληνικών οργανώςεων με τουσ 
διεθνεύσ οργανιςμοϑσ (π. χ. υμβοϑλια του ΟΗΕ) και η ϋνταξό τουσ ςτισ "ομπρϋλεσ" 
(περιβϊλλον, ανθρωπιςτικό βοόθεια  ςτον  Σρύτο  Κϐςμο, καταναλωτϋσ και ανθρώπινα 
δικαιώματα)» (‘Ειςαγωγό ςτισ Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ)_ Οριςμϐσ- Ρϐλοσ- 
Οργϊνωςη- Φρηματοδϐτηςη’ 2005). 
 Με τον τρϐπο αυτϐ ορύζεται ϋνα πρϐτυπο παγκοςμιοποιημϋνησ δρϊςησ, καθώσ ο 

ϋλεγχοσ των ΜΚΟ ςυχνϊ φεϑγει απϐ τα χϋρια των πολιτών και μεταφϋρεται ςε μύα παγκϐςμια 

ομοιϐτροπη  διακυβϋρνηςη. Παρϊλληλα, η εξϊπλωςη των ΜΚΟ διεθνώσ γύνεται μϋςω ενϐσ 

δικτϑου εθνικών παραρτημϊτων και τοπικών γραφεύων που «προωθοϑν το ϋργο των ΜΚΟ και 

προςεγγύζουν ό ϋρχονται ςε επαφό με ϊτομα, τα οπούα θϋλουν να βοηθόςουν ωσ μϋλη, 

δημιουργώντασ ομϊδεσ εργαςύασ» (‘Ειςαγωγό ςτισ Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ)_ 

Οριςμϐσ- Ρϐλοσ- Οργϊνωςη- Φρηματοδϐτηςη’ 2005). Η διαδικαςύα αυτό εξαςφαλύζει την 

εγγϑτητα ςτην κλύμακα τησ ανθρώπινησ καθημερινϐτητασ του ατϐμου, ενώ το δικτυώνει ϊμεςα 

με την παγκϐςμια κλύμακα.  
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ςτο  ‘Ειςαγωγό ςτισ Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ (ΜΚΟ)_ Οριςμϐσ- Ρϐλοσ- Οργϊνωςη- 

Φρηματοδϐτηςη’ 2005).  

 

«Η εναρμϐνιςη του επιχειρηματικοϑ ςυμφϋροντοσ, του ατομικοϑ ςυμφϋροντοσ με το 

κοινωνικϐ ςυμφϋρον επανϋρχεται ςτο πολιτικϐ προςκόνιο, ϐχι πια ωσ ιδεολογικό ό πολιτικό 

προτύμηςη αλλϊ ωσ αναπϐφευκτη αντικειμενικό ανϊγκη. Παρϊλληλα, τα κοινωνικϊ κινόματα 

αρχύζουν να δραςτηριοποιοϑνται μϋςω μορφών επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ, τησ λεγϐμενησ 

νϋασ κοινωνικόσ οικονομύασ ςτην αντιμετώπιςη αναγκών» (κλαβοϑνοσ 2004).  

 

Απϐ τουσ πρώτουσ ςυλλϐγουσ, των δεκαετιών  20 και  30, και τα μεγϊλα ιδρϑματα τησ 

εποχόσ, μϋχρι το πλόθοσ των ΜΚΟ και τα ιδρϑματα πολιτιςμοϑ τησ λεωφϐρου ςόμερα, 

μεςολϊβηςε μύα περύοδοσ κατϊ την οπούα η τοπικό αυτοδιούκηςη κατεϑθυνε τουσ χώρουσ του 

πολιτιςμοϑ ςτισ δϑο περιοχϋσ. Οι μεταλλαγϋσ αυτϋσ ακολουθοϑν μύα ροό μετϊβαςησ απϐ το 

κοινοτικϐ ςτο δημϐςιο και ξανϊ ςτο δημϐςιο-ιδιωτικϐ. Παρϊλληλα, παρατηρεύται ϐτι η ϋντονη 

δραςτηριϐτητα ςυλλϐγων και ιδρυμϊτων του πρώτου παρελθϐντοσ και η περύοδοσ που 

διανϑουμε ϋχουν ωσ κοινό βϊςη τον πολιτιςμϐ και τη ςχϋςη του με το χώρο τησ πϐλησ. 

Επανερχϐμενοι, δηλαδό, ςτη λεωφϐρο, τα ιδρϑματα πολιτιςμοϑ που εμφανύζονται μετϊ τα 

μϋςα τησ δεκαετύασ του ’90 ςυμβϊλλουν ςτη δικτϑωςη και το ςυςχετιςμϐ ομϊδων ςε κοινϐ 

τϐπο, παρεμβαύνοντασ και μεςολαβώντασ για τισ επικεύμενεσ αλλαγϋσ του αςτικοϑ χώρου. Με 

τον τρϐπο αυτϐ, πραγματοποιεύται μύα δεϑτερη επϋκταςη τησ πϐλησ με οδηγϐ τον ϊξονα, ϐχι 

μϋςω τησ ανοικοδϐμηςόσ τησ, αλλϊ με την επϋκταςό των μητροπολιτικών δραςτηριοτότων τησ. 

Οι διαδικαςύεσ αυτϋσ επαναφϋρουν την ϋννοια του εκςυγχρονιςμοϑ με διαφορετικϐ πια τρϐπο  -  

ϐχι μϋςω των υποδομών, αλλϊ με νϋεσ μορφϋσ καπιταλιςμοϑ. 

Και ςτισ δϑο περιϐδουσ εντοπύζεται ϋνα κοινϐ χαρακτηριςτικϐ: η κρατικό απουςύα. τισ 

πρώτεσ δεκαετύεσ το φαινϐμενο όταν αποτϋλεςμα μιασ γενικϐτερησ αδυναμύασ ενϐσ όδη 

ταλαιπωρημϋνου κρϊτουσ που καλεύται να αντιμετωπύςει ςε μικρϐ χρϐνο την προςϋλευςη των 

1.500.000 προςφϑγων. την παροϑςα περύοδο, η απουςύα αυτό εμφανύζεται ωσ το αποτϋλεςμα 

τησ Κρύςησ η οπούα δύνει χώρο κινητοπούηςησ και παρϋμβαςησ ςε ιδιωτικϋσ πρωτοβουλύεσ. Σο 

γεγονϐσ αυτϐ, δηλαδό, επιτρϋπει τη δρϊςη τησ κοινωνύασ των πολιτών μϋςα απϐ μύα ϊδηλη 

ςυμφωνύα και ϐχι μϋςα απϐ διεκδύκηςη και ενδεχϐμενη ςϑγκρουςη. 

ημειώνεται ϋτςι ϋνασ κϑκλοσ ϐπου πϐλη και πολιτιςμϐσ ςυνδϋονται πϊλι, ϐχι 

αποκλειςτικϊ με την ευρεύα προςϋγγιςη, ωσ επιρροό τησ κουλτοϑρασ μύασ ομϊδασ ςτη 

διαμϐρφωςη του περιβϊλλοντϐσ τησ και το αντύςτροφο. τη νϋα ςυνθόκη οι φορεύσ του 

πολιτιςμοϑ, τα ϐργανϊ του, οργανώνουν και ςχεδιϊζουν το χώρο. Απϐ τη μύα περύπτωςη ςτην 

ϊλλη ςημειώνονται βϋβαια πολλϋσ διαφοροποιόςεισ, ςτισ κλύμακεσ, τουσ ςκοποϑσ και τουσ 

                                                                                                                                                                                         
θετών γονϋων ό μεγϊλων αδελφών για μικρϊ ορφανϊ παιδιϊ…» (Σ. Ρύφκιν: «Σο τϋλοσ τησ 
εργαςύασ και το μϋλλον τησ», ςελ. 419-420). 
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ςτϐχουσ αλλϊ και ςτισ διαδικαςύεσ με τισ οπούεσ υλοποιεύται αυτό η ςχϋςη. το παρελθϐν, ο 

πολιτιςμϐσ δεν όταν αντικεύμενο, αλλϊ εγγενϋσ ςτοιχεύο τησ προϐδου ςτην οπούα, ωςτϐςο, 

ςτοχεϑουν ακϐμα τα ςχϋδια για τη διαμϐρφωςη τησ αςτικόσ λεωφϐρου, αλλϊ με διαφορετικϐ 

τρϐπο. 

την εποχό μασ, δεν εύναι γνωςτϋσ ακϐμα οι διαδικαςύεσ που διαμορφώνουν και 

ςυντηροϑν αυτό τη ςχϋςη, τα ςτοιχεύα που παραμϋνουν ύδια και αυτϊ που τη διαφοροποιοϑν. 

το νϋο κϑκλο των ιδρυμϊτων, παραμϋνει ακϐμα ανοιχτϐ το πώσ καταλόγουν οι 

δραςτηριϐτητϋσ τουσ και πώσ αφομοιώνονται απϐ την πϐλη. Σα ερωτόματα αυτϊ ορύζουν εκ 

νϋου  το αρχικϐ ζότημα των πολιτιςμικών ςυνεχειών και αςυνεχειών, ςτην ϋκφραςό τουσ απϐ 

τα δύκτυα κοινωνικόσ οργϊνωςησ και ςτον τρϐπο που τελικϊ καταγρϊφονται ςτο χώρο τησ 

πϐλησ. 

 

 

Εκτϐσ των αλλαγών που ςημειώνονται ςτα χαρακτηριςτικϊ εμφϊνιςησ των ςυλλϐγων 

ςτη ροό του χρϐνου, ςτην ιςτορύα των ενεργών ςυλλϐγων πολλού ϋχουν ςημειώςει ςε κϊποιο 

χρϐνο εςωτερικϋσ αλλαγϋσ ωσ προσ την αρχικό τουσ μορφό. Αρχικϊ, ςημειώνεται η μεταλλαγό 

των κτηρύων πρϐνοιασ, τα μεγϊλα ορφανοτροφεύα και ϊςυλα, ςε ιδρϑματα εκπαύδευςησ και 

πολιτιςμοϑ. Σο κτόριο που ϋχει παραδοθεύ απϐ τον ευεργϋτη αποτελεύ πλϋον ακύνητη περιουςύα 

που περνϊει ςτη διαχεύριςη του δόμου και διατύθεται για δημοτικό χρόςη.  Για παρϊδειγμα, η 

Εθνικό τϋγη, το προςφυγικϐ ορφανοτροφεύο του 1922 απϐ τον ϑνδεςμο για τα δικαιώματα 

τησ Γυναύκασ, εύχε την πρώτη του χρόςη ϋωσ το 1988, ενώ ςόμερα το κτόριο φιλοξενεύ παιδικϐ 

ςταθμϐ και διϊφορεσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ ςε ομώνυμο Νομικϐ Πρϐςωπο του Δόμου Νϋασ 

μϑρνησ (Φατζατουριϊν 2010).  ε αυτϐ το πλαύςιο η ϋννοια τησ παροχόσ και τησ πρϐνοιασ 

αποκτοϑν ςόμερα ϊλλη, μετατοπιςμϋνη ςημαςύα-  απϐ τισ βιοτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ελεϑθερη και 

δωρεϊν πρϐςβαςη ςτην εκπαύδευςη και τισ δραςτηριϐτητεσ του πολιτιςμοϑ. 

ε αυτϐ το μοτύβο, διαπιςτώνεται και η ςταδιακό αλλαγό ςτη λειτουργύα των πρώτων 

μεγϊλων ιδρυμϊτων ˙ αλλϊζουν νομικό μορφό και εύτε περιϋρχονται ςτην περιουςύα και 

διαχεύριςη του Δόμου, εύτε ςτο κεντρικϐ κρϊτοσ. Βαςικϐ παρϊδειγμα αποτελοϑν τα μεγϊλα 

εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα τησ δεκαετύασ 1920 τα οπούα ϊλλαξαν πρϐγραμμα ςπουδών, 

εντϊχθηκαν ςτο Τπ. Παιδεύασ και ϋγιναν δωρεϊν και δημϐςια, παρϐτι νωρύτερα μπορεύ να εύχαν 

δύδακτρα. Απϐ το 1929, ϐταν ειςϊγεται η δομό του αςτικοϑ ςχολεύου,  αλλαγϋσ ςημειώνονταν 

παρϊλληλα ςε ϐλα τα ιδρϑματα ςε κϊθε εκπαιδευτικό μεταρρϑθμιςη που ακολοϑθηςε. Σελικϊ, 

το ϐραμα αυτών των μεςαύων ςτρωμϊτων  που ϋδραςαν για την εκπαύδευςη αφομοιώθηκε ςτισ 

αλλαγϋσ του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ. Μπορεύ να ϋχουν ακϐμα το ϐνομα του ιδρυτό αλλϊ 

ϋχουν αποκοπεύ απϐ τουσ πρώτουσ ςτϐχουσ.  
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Με ςχετικϊ ϐμοιο τρϐπο διαφοροποιοϑνται οι ςτϐχοι ςε πολλοϑσ ςυλλϐγουσ του 

πρώτου παρελθϐντοσ. Με την αλλαγό του τρϐπου ζωόσ, τησ καθημερινϐτητασ ςτην πϐλη, των 

τρϐπων ςυνϑπαρξησ ςε αυτόν, μεταλλϊςςονται και οι αρχικού λϐγοι ύδρυςησ ό ςυνϊθροιςησ 

ςτουσ ςυλλϐγουσ. Σο φαινϐμενο αυτϐ ϋγινε εϑκολα κατανοητϐ με τουσ ςυλλϐγουσ που 

ιδρϑθηκαν ωσ απϊντηςη ςτισ ανϊγκεσ κατούκηςησ των πρώτων προςφϑγων. Οι ςϑλλογοι 

αρχικϊ όταν ςυνδεδεμϋνοι με τη φιλανθρωπύα και ςε αμεςϐτητα προσ τισ ανϊγκεσ των 

κατούκων, διατηρώντασ ϐμωσ πϊντα την “απϐχρωςη” τησ κουλτοϑρασ τησ ομϊδασ ςτην οπούα 

αναφϋρονταν. Ϊπειτα, ο πολιτιςμϐσ αποκτϊ ϊλλη ϋννοια. Οι ςϑλλογοι που δεν καταργόθηκαν 

αναγκϊςτηκαν να ςτρϋψουν το πρϐγραμμϊ τουσ ςε πολιτιςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και να 

προβϊλλουν νϋουσ ςτϐχουσ (δημιουργύα ςχϋςεων, μνόμη).  

Ϊτςι, παρατηρεύται, τϋλοσ, μύα ακϐμα μεταλλαγό. Με την πϊροδο του χρϐνου η 

ταυτϐτητα μύασ ομϊδασ γύνεται ςτοιχεύο μνόμησ και αναφορϊσ. Σο γεγονϐσ αυτϐ ιςχϑει κυρύωσ 

ςτουσ μεταναςτευτικοϑσ και προςφυγικοϑσ ςυλλϐγουσ. Δεν εύναι απλϊ το αποτϋλεςμα τησ 

λόθησ, αλλϊ και των πολιτιςμικών διαπλοκών με τισ οπούεσ αναμετριϋται το ϊτομο ωσ ςυνϋπεια 

τησ θϋςησ του ςτο δύκτυο. 

Δεν εύναι εϑκολο να διαπιςτωθεύ κατϊ πϐςο οι μεταλλαγϋσ ϋχουν προϋλθει μϋςα απϐ 

ρόξεισ και τομϋσ ςτην ιςτορύα των δικτϑων κοινωνικόσ οργϊνωςησ. Κατϊ πϐςο δηλαδό οι 

μεταλλαγϋσ αυτϋσ δηλώνουν ςυνϋχεια ςτη λειτουργύα και τη δρϊςη ςυλλϐγων και ιδρυμϊτων ό 

εύναι αποτϋλεςμα κρύςεων και ανατροπών. Σο ςυμπϋραςμα αυτϐ θα μποροϑςε να δοθεύ μϋςα 

απϐ ενδελεχό ϋρευνα ςτουσ ςυλλϐγουσ, το ιςτορικϐ τουσ, τα πρακτικϊ τουσ και μϋςα απϐ 

ςυνεντεϑξεισ και επαφϋσ με τα μϋλη και τη διούκηςη τουσ. την παροϑςα μελϋτη ϐμωσ, τα 

ςημεύα αυτϊ αποκαλϑπτουν τη ςε βϊθοσ χρϐνου αλληλεπύδραςη των αςτικών δομών, χωρικών 

και κοινωνικών,  υπϐ το βϊροσ τησ εκϊςτοτε ιςτορικόσ ςυνθόκησ. 

 

 

Επιπλϋον, ϋνα ακϐμη ςτοιχεύο για μια πιθανό τυπολϐγηςη ςυλλϐγων και ιδρυμϊτων –

εκτϐσ απϐ τη χρονολϐγηςό τουσ- αποτελεύ ο τρϐποσ χρηματοδϐτηςόσ τουσ. Οι ςϑλλογοι και τα 

ςωματεύα, ωσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα εταιρεύεσ, ςυνόθωσ ςυντηροϑνται απϐ τισ 

ςυνδρομϋσ των μελών τουσ. Βϋβαια, ανϊλογα με το ςκοπϐ ύδρυςόσ τουσ, μποροϑν να λϊβουν 

χρηματοδοτόςεισ απϐ διαγωνιςμοϑσ ευρωπαώκών και ϊλλων προγραμμϊτων. Ϊνασ επιπλϋον 

τρϐποσ χρηματοδϐτηςησ εύναι οι δωρεϋσ, που ιδιαύτερα ςτο παρελθϐν όταν ζωτικόσ ςημαςύασ 

για τουσ ςυλλϐγουσ. Ξεχωριςτό κατηγορύα αποτελοϑν τα ιδρϑματα και η κρατικό περιουςύα. Σα 

ιδρϑματα ορύζονται ωσ το ςϑνολο μύασ περιουςύασ που παραδύδεται ςυνόθωσ μϋςω διαθόκησ και 

χρηςιμοποιεύται για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ. Απϐ την ϊλλη, ςτην περύπτωςη τησ κρατικόσ 

περιουςύασ, οι οργανιςμού και ςϑλλογοι μπορεύ να ανόκουν ςτο κεντρικϐ κρϊτοσ, την 

περιφϋρεια ό τουσ δόμουσ και να χρηματοδοτοϑνται αντύςτοιχα με κρατικϊ κονδϑλια.  
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Όπωσ όδη αναφϋρθηκε, ϐλοι οι παρϊγοντεσ -τα μϋλη, η τοπικό αυτοδιούκηςη, η 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη, τα ιδιωτικϊ ιδρϑματα34 - διαπλϋκονται μεταξϑ τουσ τα τελευταύα χρϐνια, 

αφόνοντασ αςαφεύσ τισ ςφαύρεσ κυριαρχύασ και επιρροόσ.   Δημιουργεύται, ϋτςι, ϋνα πλϋγμα ςτο 

οπούο η αφετηρύα και η κατεϑθυνςη ςυγχϋονται. τισ ςϑγχρονεσ ΜΚΟ το γεγονϐσ αυτϐ 

αποκαλϑπτεται ςε ϐλη του την ϋκταςη. Εύναι εφικτϐ μύα οργϊνωςη να λειτουργεύ ωσ κομμϊτι 

τησ κοινωνύασ των πολιτών, ενώ, ταυτϐχρονα, ευθυγραμμύζεται με τισ αρχϋσ του κεντρικοϑ 

κρϊτουσ35 προκειμϋνου να χρηματοδοτηθεύ; 

Σϋλοσ, ςτοιχεύο για την τυπολογύα αποτελεύ ο χώροσ ύδρυςησ, εγκατϊςταςησ και 

ςτϋγαςησ των ςυλλϐγων, αλλϊ και τησ εμβϋλειασ τησ δρϊςησ τουσ. Τπϊρχουν ςϑλλογοι που 

ιδρϑθηκαν απευθεύασ ςτουσ δόμουσ μελϋτησ, ενώ ϊλλοι που μετεγκαταςτϊθηκαν εκεύ. ϑλλογοι 

με δικιϊ τουσ ακύνητη περιουςύα36 και ϊλλοι που ςυςτεγϊζονται. Ακϐμη, υπϊρχουν ςϑλλογοι 

κεντρικόσ δρϊςησ, ακϐμα και ςε εθνικϐ επύπεδο, αλλϊ και μορφϋσ παραρτημϊτων για 

ςυλλϐγουσ που ϋχουν την ύδια δρϊςη ςε ϐλη την Ελλϊδα. Η ταξινϐμηςη αυτό δημιουργεύ κϊθε 

φορϊ μύα ξεχωριςτό ςυνθόκη για τη ςχϋςη του ςυλλϐγου με το χώρο τησ ϋδρασ του, η οπούα 

απαντϊ και ςε ερωτόματα επύδραςησ και επιρροόσ απϐ και προσ τον τϐπο και τουσ κατούκουσ 

του.  

Μϋςα απϐ τισ παραπϊνω παρατηρόςεισ αναδεικνϑονται τα πολλϊ επύπεδα που 

καταςκευϊζουν το πλϋγμα του πολιτιςμοϑ ςτουσ δϑο δόμουσ ˙ τα ερωτόματα που προκϑπτουν 

αφοροϑν  ςτην ιςορροπύα του πλϋγματοσ αυτοϑ ςτο χρϐνο και το χώρο.  

 

                                                             
34 «Η Πολιτιςτικό Φορηγύα εύναι ϋνασ θεςμϐσ τησ ελληνικόσ πολιτεύασ που αποςκοπεύ ςτη 
χρηματοδϐτηςη του πολιτιςμοϑ απϐ πϐρουσ προερχϐμενουσ απϐ τον ιδιωτικϐ τομϋα. Η 
Πολιτιςτικό Φορηγύα δεν ςχετύζεται με τισ επιχορηγόςεισ του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και 
Σουριςμοϑ απϐ δημϐςιουσ πϐρουσ. Αποδϋκτεσ πολιτιςτικόσ χορηγύασ μποροϑν να εύναι ϐχι μϐνο 
δημϐςιεσ υπηρεςύεσ αλλϊ και κϊθε μη κερδοςκοπικϐσ οργανιςμϐσ με πολιτιςτικοϑσ ςκοποϑσ» 
(‘http://www.culture.gr/’) 
τη μελϋτη περύπτωςησ το άδρυμα Ψνϊςη ϋχει ορύςει ϋνα «περιγεγραμμϋνο χώρο δρϊςησ, ϋνα 
ςυγκεκριμϋνο πολιτιςτικϐ κϋντρο ςτο οπούο διαχειρύζεται τισ δικϋσ του παραγωγϋσ και 
αναθϋςεισ» (Σραμποϑλησ 2014). Απϐ την ϊλλη, το ύδρυμα ταϑροσ Νιϊρχοσ, ϋχει όδη δεύξει 
μεγϊλη παρϊδοςη ςτισ πολιτιςτικϋσ χορηγύεσ: απϐ τη ςϑγχρονη τϋχνη ωσ παραδοςιακοϑσ 
ςυλλϐγουσ. Επιπλϋον, ςτο ϊκρο τησ υγγροϑ, ϋχει αναλϊβει την καταςκευό ενϐσ κεφαλαιώδουσ 
ϋργου υποδομόσ το οπούο θα παραχωρόςει ςτο ελληνικϐ δημϐςιο (Σραμποϑλησ 2014). Σα 
φαινϐμενα αυτϊ αναδεικνϑουν τη ςυνϊρτηςη των διαφορετικών παραγϐντων μεταξϑ τουσ, 
ϐπωσ επύςησ με το δημϐςιο χώρο. 
35 την αγγλικό γλώςςα ο ϐροσ «Government» ερμηνεϑεται κυρύωσ με την ϋννοια του «Κρϊτουσ» 
παρϊ τησ «Κυβϋρνηςησ», παρϐλο που ο ϐροσ «non-governmental organizations» χρηςιμοποιεύται 
ςτα ελληνικϊ ωσ «μη-κυβερνητικϋσ οργανώςεισ». ‘Πρϐςφατα μϊλιςτα ο ϐροσ «μη-κυβερνητικϋσ 
οργανώςεισ» ϋκανε την εμφϊνιςό του και ςτην ελληνικό νομοθεςύα, ςτο ν. 2731/1999 για την 
αναπτυξιακό βοόθεια (ϊρθρα 10 ϋωσ 17) και ςτο ν. 2646/1998 για την ανϊπτυξη του Εθνικοϑ 
υςτόματοσ Κοινωνικόσ Υροντύδασ (ϊρθρο 12)’  (‘Ειςαγωγό ςτισ Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ 
(ΜΚΟ)_ Οριςμϐσ- Ρϐλοσ- Οργϊνωςη- Φρηματοδϐτηςη’ 2005). 
36 Πολϑ λύγοι ϋχουν δικϐ τουσ κτόριο αλλϊ αποτελεύ τοπϐςημο και ςημεύο αναφορϊσ για την 
περιοχό. 
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Ανοιχτά ερωτήματα 

 

«Εύναι καιρϐσ να ςυνειδητοποιόςει ο καθϋνασ μασ πωσ η Ευρώπη δεν διοικεύται μϐνο 

απϐ ευρωπαώκϊ θεςμικϊ ϐργανα, αλλϊ επύςησ απϐ εθνικϋσ, περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ- 

και απϐ την κοινωνύα των πολιτών»  Romano Prodi, πρϐεδροσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

 

Οι μεταλλαγϋσ ςτην αντύληψη και διαχεύριςη του κοινωνικοϑ κεφαλαύου δεν λαμβϊνουν 

χώρα μϐνο ςτο εϑροσ τησ περιοχόσ μελϋτησ, αλλϊ αφοροϑν την παγκϐςμια κλύμακα. Εύναι 

γεγονϐσ, τουλϊχιςτον ςτην Ευρώπη ςόμερα, ϐτι «η κοινωνικό οικονομύα λειτουργεύ υπηρετικϊ, 

υποςτηρικτικϊ ωσ προσ το κυρύαρχο μοντϋλο οικονομικόσ ανϊπτυξησ» (κλαβοϑνοσ 2004), εύναι 

μοχλϐσ διακυβϋρνηςησ ακϐμα και για την κοινωνικό παραγωγό και την αςτικό ανϊπτυξη. ε 

οριςμϋνεσ χώρεσ εύναι δεδομϋνο πωσ η ϋννοια τησ κοινϐτητασ εύναι παρϊγοντασ-κλειδύ και 

εργαλεύο για τη βιώςιμη ανϊπτυξη (Koutrolikou 2004). Σο κοινωνικϐ κεφϊλαιο γύνεται η βαλβύδα 

αςφαλεύασ και  λειτουργεύ ωσ διαδικαςύα εξουδετϋρωςησ των ςυνθηκών που θα μποροϑςαν να 

διαμορφώςουν ςυνθόκεσ υπολογύςιμησ κοινωνικόσ αντύδραςησ (κλαβοϑνοσ 2004). την 

περύπτωςη των παρεμβϊςεων και αλλαγών του αςτικοϑ χώρου, το φαινϐμενο αυτϐ 

υποςτηρύζεται απϐ ζητόματα ταυτϐτητασ, απϐ την ανϊγκη του «ανόκω» (ςτην ομϊδα/ 

κοινϐτητα) και του «μου ανόκει» (ο χώροσ/ η γειτονιϊ/ το project).   

Επιπλϋον, ο χώροσ ϋχει κρύςιμο ρϐλο ςτην προβολό του ςυμβολικοϑ κεφαλαύου. Σο 

ςυμβολικϐ κεφϊλαιο υπϊρχει μϐνο ςτα «μϊτια των ϊλλων» και η αποτελεςματικϐτητϊ του 

ςχετύζεται με τισ πραγματικϋσ πρακτικϋσ τησ επικοινωνύασ37 (Siisiainen 2003). Διαπιςτώνεται πωσ 

η επικοινωνύα τησ νϋασ εποχόσ  πατϊει ςε δϑο  αντύθετα ϊκρα: απϐ τη μύα εύναι ο ϊυλοσ χώροσ 

του διαδικτϑου38, απϐ την ϊλλη, ο ϊμεςοσ και υλικϐσ χώροσ που γύνεται εργαλεύο προβολόσ και 

επικοινωνύασ (των μεγϊλων project και των επαφών τησ καθημερινϐτητασ). 

Ϊτςι, ανακϑπτει ςυνεχώσ η διπλό ςυνεπαγωγό του αςτικοϑ με το κοινωνικϐ. Σα 

παραπϊνω θϋματα επαναφϋρουν τα ερωτόματα τησ πρώτησ υπϐθεςησ: τησ ςϑγκρουςησ ό 

ςυναύνεςησ των τοπικών ομϊδων και των δρϊςεών τουσ με τισ παρεμβϊςεισ μεγϊλησ κλύμακασ. 

Επιπλϋον, εκκινοϑν ςκϋψεισ για τισ ςχϋςεισ μεταξϑ πολιτιςμικών ομϊδων: «τον τρϐπο με τον 

οπούο οι κουλτοϑρεσ ςυνεχώσ αναμετριοϑνται μεταξϑ τουσ, επύςημα και ανεπύςημα ςε 

ιδιωτικοϑσ και δημϐςιουσ χώρουσ» (Koutrolikou 2005). 

Σα επιμϋρουσ ζητόματα εφϊπτονται και αυτϊ ςτο μεγϊλο πεδύο τησ μετανϊςτευςησ, 

των ροών των ανθρώπων και των πολιτιςμών ςε κύνηςη. Ϊννοιεσ ϐπωσ: ταυτϐτητα39, 

                                                             
37 Σο οικονομικϐ και πολιτιςμικϐ κεφϊλαιο ϋχουν τη δικοϑσ τουσ τρϐπουσ ϑπαρξησ –απϐ τη μύα 
χρόματα και μετοχϋσ, απϐ την ϊλλη, εξετϊςεισ και διπλώματα). 
38  Κυρύωσ τα μϋςα κοινωνικόσ δικτϑωςησ. Πολλού ςϑλλογοι τα χρηςιμοποιοϑν για να 
θεμελιώςουν νϋουσ ϐρουσ επικοινωνύασ και να ενιςχϑςουν την προβολό τουσ. 
39 τον οριςμϐ μύασ ταυτϐτητασ, μύασ πολιτιςμικόσ περιοχόσ, πολλϊ  ερωτόματα που τεύνουν να 
τισ  προςδιορύζουν δεν απαντώνται με ϋνα ναι ό ϐχι. Η ταυτϐτητα δεν αποτελεύ πϊντα ϋνα 
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πολιτιςμϐσ, επιπολιτιςμϐσ, κουλτοϑρα, ενςωμϊτωςη ανόκουν ςτο λεξιλϐγιο ϐχι μϐνο των 

κοινωνικών επιςτημών ό των επιςτημών του χώρου, αλλϊ και τησ μεταναςτευτικόσ πολιτικόσ, 

ϋνα θϋμα ανοιχτϐ και κρύςιμο ςε διϊφορα επύπεδα, το οπούο φϋρνει ςτην επιφϊνεια κϊθε 

ιςτορικό περύοδοσ. Μϋςα απϐ αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ διαπιςτώνεται  ϐτι «δεν υπϊρχουν απϐ τη 

μύα πλευρϊ “καθαρϋσ” κουλτοϑρεσ και απϐ την ϊλλη “μιγϊδεσ”. Όλεσ, εξαιτύασ τησ 

οικομενικϐτητασ των πολιτιςμικών επαφών, εύναι ςε διαφορετικοϑσ βαθμοϑσ “μεικτϋσ” 

κουλτοϑρεσ, φτιαγμϋνεσ απϐ ςυνϋχειεσ και αςυνϋχειεσ» (Cuche 2001, 116).  

 

Η μελϋτη περύπτωςησ ξεκινϊει απϐ ϋνα τϋτοιο παρελθϐν, πολιτιςμών προϋλευςησ και 

πολιτιςμών υποδοχόσ, και ςυμπυκνώνει ςτο χώρο τισ μεταλλαγϋσ τησ αξιοπούηςησ ό και 

εκμετϊλλευςησ του πολιτιςμοϑ. Η υγγροϑ ενώ αρχικϊ ςυγκεντρώνει ϋνα πλόθοσ κτηρύων με 

ςυγκεκριμϋνη δραςτηριϐτητα/ χρόςη, φιλοξενεύ πλϋον ιδρϑματα με ϋνα πλϋγμα 

δραςτηριοτότων που διαπερνϊ πολλαπλϋσ κλύμακεσ και ςυνδϋεται με ϊλλουσ οργανιςμοϑσ, 

αφόνοντασ αςαφϋσ που αρχύζει και που τελειώνει η ‘δικαιοδοςύα’ του. Ο πολιτιςμϐσ μϋςω τον 

ιδρυμϊτων παύρνει εκεύνη την ιδιαύτερη μορφό που τον ςυνδϋει με τον επιχειρηματικϐ κϐςμο. Η 

λεωφϐροσ κϊνει την ύδια ςϑνδεςη-  διατρϋχει ϐλουσ τουσ κϐμβουσ (FIX, τϋγη, Πϊρκο) και 

εφϊπτεται ςτισ πρώην προςφυγικϋσ γειτονιϋσ.   

Μύα απϊντηςη ςτην αρχικό υπϐθεςη δεν εύναι δυνατϐ να δοθεύ. τη μελϋτη 

διαπιςτώθηκαν μεταλλαγϋσ, χωρύσ ϐμωσ να μπορεύ για την ώρα να διαπιςτωθεύ αν ςυνιςτοϑν 

αςυνϋχειεσ ό ςυνϋχειεσ μιασ κοινωνικόσ ςυνθόκησ. Ψςτϐςο, τη ςτιγμό που πραγματοποιεύται η 

μελϋτη, οι δραςτηριϐτητεσ τησ μικρόσ κλύμακασ του πεδύου που ερευνόθηκε με τη μεγϊλη 

κλύμακα του κεντρικοϑ και ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ, δε ςυγκροϑονται ςτην επιβολό τησ μύασ 

πϊνω ςτην ϊλλη. 

Οι μεταλλαγϋσ που πραγματοποιοϑνται μπορεύ να ορύζουν την προςαρμογό μύασ 

κοινϐτητασ ςτη νϋα ςυνθόκη, χωρύσ ϐμωσ αυτϐ να ςημαύνει ϐτι με κϊθε προςαρμογό χϊνεται η 

πολιτιςτικό ςυνϋχεια τησ κοινϐτητασ. Αντύθετα, πιθανϊ οι μεταλλαγϋσ να ολοκληρώνονται μϋςα 

ςτα πλαύςια τησ υπϊρχουςασ κοινωνικόσ δομόσ. «Μϐνο ϐταν πϊψει η παραδοςιακό κοινϐτητα 

να αντιδρϊ ςε νϋεσ ςυνθόκεσ και αποκτόςει μιαν ακαμψύα ληθαργικό, τϐτε αρχύζει να 

παρακμϊζει» (Ρϊποπορτ 1976, 9). Η οπτικό αυτό τησ ςυντόρηςησ μϋςω του μεταςχηματιςμοϑ 

διαδικαςιών και δομών αποτελεύται απϐ τουσ τρϐπουσ επανιδιοπούηςησ του ςυςτόματοσ που 

ϋχει παραχθεύ, τισ τεχνικϋσ αναχρηςιμοπούηςησ ςτισ διαδικαςύεσ των καθημερινών πρακτικών 

(Ντε ερτώ 2010, 75–76). 

ε μια ϊλλη προςϋγγιςη, η ταυτϐχρονη χωρικό ςυνϑπαρξη των παραπϊνω μπορεύ να 

εξηγηθεύ καλϑτερα μϋςα απϐ την «αρχό τησ τομόσ»,  τισ διαςταυρώςεισ ταυτοτότων/ 
                                                                                                                                                                                         
κλειςτϐ ςχόμα, ϋνα κουτύ μϋςα ςτο οπούο κϊποιοι χωρϊνε και κϊποιοι αποκλεύονται, και αυτϐ 
γιατύ καμιϊ ομϊδα και κανϋνα ϊτομο δεν εγκλεύεται a priori ςε μύα ταυτϐτητα.  Ο 
διακυμαινϐμενοσ χαρακτόρασ τησ ταυτϐτητασ που προςφϋρει διϊφορεσ ερμηνεύεσ ό 
επεξεργαςύεσ (Cuche 2001, 159). 
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κουλτοϑρων/  χαρακτηριςτικών ςε ατομικϐ και ςυλλογικϐ επύπεδο.  Ϊτςι, το ϊτομο εύναι 

«‘κομμϋνο ςτα δϑο’ παρϊ τη θϋληςό του […] και ειςϊγει τομϋσ ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ 

δεςμεϑςεισ του40» (Cuche 2001). Σα ϊτομα δϋχονται και αναπαρϊγουν τισ πολλαπλϋσ ταυτϐτητεσ 

που φιλοξενεύ ο τϐποσ τουσ. τη λογικό αυτό το ύδιο ϊτομο που μαθαύνει παραδοςιακοϑσ 

χοροϑσ ςε κϊποιον τοπικϐ ςϑλλογο, επιςκϋπτεται τη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών για  να 

παρακολουθόςει παρϊςταςη ευρωπαώκοϑ μπαλϋτου. Σο φαινϐμενο αυτϐ δεν εύναι αποτϋλεςμα 

ςϑγκρουςησ, αλλϊ αποδοχόσ τησ πολλαπλϐτητασ των ταυτοτότων του χώρου και των ατϐμων.  

 

«Οι αναμνόςεισ μασ δϋνουν εκεύ… Εύναι προςωπικό υπϐθεςη, δεν θα ενδιϋφερε κανϋναν, 

αλλϊ τελικϊ αυτϐ δημιουργεύ το πνεϑμα τησ γειτονιϊσ. […] Οι τϐποι εύναι αποςπαςματικϋσ και 

αναδιπλωμϋνεσ ιςτορύεσ παρελθϐντα κλεμμϋνα απϐ τη δυνατϐτητα να διαβαςτοϑν απϐ τον 

ϊλλον, ςτοιβαγμϋνοι χώροι που μπορεύ να ξετυλιχτοϑν, αλλϊ βρύςκονται εκεύ περιςςϐτερο ςαν 

αφηγόςεισ ςε αναμονό» (Ντε ερτώ 2010, 273). 

 

Η μελϋτη αυτό ξεκύνηςε απϐ το παρελθϐν με ςκοπϐ να κϊνει ϋνα βόμα ςτην καταγραφό 

τησ κοινωνικόσ παραγωγόσ του χώρου. Σο παρϊδειγμα που επιλϋχθηκε δε φωτύζει ςημειακϊ 

μϐνο το χώρο και το χρϐνο, αλλϊ, παρϊλληλα, ξεκλειδώνει ϊλλεσ μακροςκοπικϋσ κοινωνικϋσ, 

οικονομικϋσ και πολιτικϋσ δομϋσ και ςχολιϊζει τη ςυναρμογό των πολλαπλών κλιμϊκων ςε ϋναν 

τϐπο. Απϐ το ςημεύο αυτϐ ανούγονται μύα ςειρϊ απϐ ερωτόματα και θϋματα που ςυναρτώνται 

και διαπλϋκονται μεταξϑ τουσ ϐπωσ: η επύτευξη ςτιγμιαύων ιςορροπιών ςτισ ςυγκροϑςεισ των 

πολιτιςμικϊ, οικονομικϊ, κοινωνικϊ διαφορετικών ομϊδων, ό η ςυμβολό του ςχεδιαςμοϑ ςτισ 

ιςορροπύεσ αυτϋσ. την προςπϊθεια αυτό, η περιοχό υγγροϑ-Νϋα μϑρνη- Καλλιθϋα υπόρξε 

γϐνιμη περιοχό μελϋτησ για την εξαγωγό οριςμϋνων ςυμπεραςμϊτων, αλλϊ και αφορμό για 

περαιτϋρω προβληματιςμϐ και ϋρευνα ςτα ζητόματα του χώρου απϐ την οπτικό του 

πολιτιςμοϑ. 

 

Σο ζότημα τησ ςυνϑπαρξησ των διαφορετικών ταυτοτότων θυμύζει ϐτι η ταυτϐτητα ενϐσ 

τϐπου δεν απορρϋει απϐ κϊποια “εςωτερικευμϋνη” ιςτορύα · ϐτι προϋρχεται, ςε μεγϊλο βαθμϐ,  

απϐ την ιδιαιτερϐτητα των αλληλεπιδρϊςεων του με το “εξωτερικϐ” και ϐτι οι “ταυτϐτητεσ” 

των γειτονιών καταςκευϊζονται μϋςα απϐ την ιδιαιτερϐτητα τησ αλληλεπύδραςόσ τουσ με 

ϊλλουσ τϐπουσ (Massey 1994).  Με αυτόν την οπτικό τα ερωτόματα μποροϑν να ερευνηθοϑν 

ϋτςι μϋςα απϐ δύκτυα και διαπλεκϐμενεσ δομϋσ και πρακτικϋσ. 

κεφτϐμενοι το χώρο με αυτϐν τον τρϐπο, ο τελευταύοσ προςεγγύζεται ϐχι ωσ ϋνα 

ςϑνολο οριοθετημϋνων περιοχών, αλλϊ ωσ ανοιχτϊ δύκτυα κοινωνικών ςχϋςεων. Αν οι τϐποι 

                                                             
40 «Αυτϐ που ενύοτε καταγγϋλλεται ωσ η διπροςωπύα του Μαϑρου εύναι το ςημϊδι τησ πιο 
μεγϊλησ του ειλικρύνειασ ˙ αν παύζει ςε δϑο ταμπλϐ, το κϊνει ακριβώσ επειδό υπϊρχουν δϑο 
ταμπλϐ» (Bastide Roger 1955, Le principe de coupure et le comportement afrobresilien) 
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μποροϑν να γύνουν αντιληπτού με ϐρουσ κοινωνικών αλληλεπιδρϊςεων οι οπούεσ τουσ δϋνουν 

μεταξϑ τουσ, τϐτε εύναι επύςησ αλόθεια ϐτι οι ύδιεσ αυτϋσ αλληλεπιδρϊςεισ δεν εύναι ςτϊςιμεσ 

εικϐνεσ που ϋχουν παγώςει ςτο χρϐνο ˙ πρϐκειται για δυναμικϋσ διεργαςύεσ. Με τον τρϐπο αυτϐ, 

ο χώροσ γύνεται αντιληπτϐσ ωσ μύα δυναμικό διαδικαςύα που ακολουθεύται, μεταλλϊςςεται και 

ανατρϋπεται. 
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Παράρτημα 41 

Παράλληλα στοιχεία για την περίοδο της ανοικοδόμησης Νέας Σμύρνης- Καλλιθέας 
 

Νέα Σμύρνη42 Καλλιθέα43 Λεωφόρος Συγγρού44 

  1864 πρώτη σκέψη για την 

αναβάθμιση της οδού Φαλήρου 

με τη θεσμοθέτηση γενικού 

σχεδίου για την Αθήνα 

  1869 σχέδιο Ιωάννη Γενίσαρλη 

  1874 ενασχόληση Ιωάννη 

Σέχου με το σχέδιο 

 1883  οικισμός τεσσάρων 

οικογενειών  

«επίλεκτα μέλη της αθηναϊκής 

κοινωνίας», αλλά και 2 500 

ατόμων που εργάζονται στην 

περιοχή και κατοικούν σε άθλιες 

συνθήκες σε παραπήγματα. 

Με την ίδρυση της «Ανώνυμου 

Οικοδομικής Εταιρείας»  θα γίνει 

προάστιο. Σκοπός της Εταιρείας 

ήταν να ιδρυθεί εργατικός 

συνοικισμός αντίστοιχος με 

αυτούς της Γαλλίας. 

 

 1884  με Β.Δ. ορίζεται το 

προάστιο Καλλιθέας, πρώτη 

προσπάθεια σχεδιασμού 

οργανωμένου οικισμού στην 

1885  έγκριση ρυμοτομικού 

 

                                                             
41 Στο παράρτημα αυτό παρατίθενται οι σύλλογοι που αναφέρονται στο κείμενο, με τα στοιχεία που 
έχουν συλλεχθεί για αυτούς. Η σειρά που καταγράφονται ακολουθεί τον αντίστοιχο πίνακα (πίνακας 
1, 2) για τη Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα ξεχωριστά. Το πλήρες παράρτημα, όλων των συλλόγων που 
χρησίμευσαν στη μελέτη παρουσιάζεται στο ηλεκτρονικό τεύχος της εργασίας 
42 Πηγές: Χατζατουριάν 2010, Ανανιάδης 1990 
43 Πηγές: Καρδαμίτση- Αδάμη (2003), Γεωργιτσογιάννη (2003), Ψαλιδόπουλος (2003) 
44 Πηγές: Κοσμάκη (1991), Μπίρης (1999), Χατζηκωνσταντίνου (2014) 
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Αθήνα, το σχέδιο δεν 

εφαρμόστηκε παρά μόνο σε 

μικρό τμήμα του. 

  1898 ξεκίνησε η κατασκευή 

σύγχρονης αμαξιτής οδού με την 

οικονομική συμμετοχή του 

Ανδρέα Συγγρού υπό την 

επίβλεψη του μηχανικού του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

Νικολάου Γαζή. 

  1903 κηρύχθηκε εθνική οδός 

και ρυθμίστηκαν οι 

απαλλοτριώσεις του σχεδίου 

πόλεως 

1905   αγροκτήματα, 

περιβόλια,  βουστάσια  

1909  εγκατάσταση 

εργοστασίου της Εταιρίας 

Ιπποσιδηροδρόμων, αύξηση της 

οικοδόμησης του οικισμού, 

χτίζονται 50 διώροφες πέτρινες 

μονοκατοικίες  

 

1904 ολοκληρώθηκε το έργο 

κατασκευής της λεωφόρου 

 1920 4 200 κατοίκους  1919 πρόταση Λελούδα για 

επέκταση της Αθήνας σε 

γραμμική μορφή - ένθεν και 

ένθεν της Λεωφόρου προς το 

Φάληρο 

 

1923 Ν.Δ. «Περί αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης γηπέδου παρά την 

Λεωφόρο Συγγρού» , 

περιλαμβάνεται στον «Νέο Σχέδιο 

Αθηνών» που επεξεργάζεται ο 

πολεοδόμος Π. Καλλιγάς και 

υπογράφεται από τον Ν. 

1922  από μεσοαστική 

κοινότητα έγινε προσφυγική 

συνοικία. Ανακόπηκε η πορεία 

του προαστίου από τις πολιτικές 

εξελίξεις  
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Πλαστήρα (20 μέρες μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης της 

Λωζάννης)  

 Περιλαμβάνει «Αστικό 

Συνοικισμό των Εκ Σμύρνης 

Προσφύγων», από την αρχή 

αστική περιοχή παρόλο που 

επρόκειτο για αστική συνοικία, 

κοσμοπολίτες Σμύρνη, οικόπεδα 

έναντι αντιτίμου. 

 

 Τρεις κατηγορίες 

οικοπέδων για την κλήρωση 

ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε 

ο δικαιούχος. Η αξία των 

οικοπέδων που προορίζονταν για 

έργα κοινής ωφέλειας επιβάρυνε 

αναλογικά όλους τους 

δικαιούχους. 

Η ανοικοδόμηση ξεκινάει το 1926 

 

 

* Λόγω της θέσης ανάμεσα στη 

ζώνη βιοτεχνιών και 

εργοστασίων Αθηνών και 

Πειραιώς (ήδη από το 1840, το 

1870 και 1880 ο Πειραιάς είναι 

ήδη βιομηχανική πόλη) 

προσέλκυσε μεσαία στρώματα 

εμπόρων και επαγγελματιών 

1927  το 71% των προσφύγων 

ήταν εγκαταστημένο σε 

συνοικισμούς. Η δημιουργία της 

Νέας Σμύρνης αποτελεί ξεχωριστή 

περίπτωση, αφού σχεδιάστηκε για 

τους πρόσφυγες των μεσοαστικών 

και αστικών κοινωνικών 

στρωμάτων, οικοδομήθηκε αφού 

είχε καταλαγιάσει η αναστάτωση 

των πρώτων χρόνων της 

προσφυγικής εγκατάστασης. 

 

1925  25 000 κατοίκους  

 με Π.Δ. Κοινότητα 

Καλλιθέας, αποκόπηκε από Δ. 

Αθηναίων λόγω των αυξημένων 

δικών της προβλημάτων  

 στερούνταν 

κοινωφελούς κοινόχρηστης 

υποδομής και ήταν γνωστή για 

τις πλημμύρες του Ιλισού  

1927  κηρύχθηκε Εθνική Οδός, 

τμήμα ευρύτερου οδικού άξονα 

«Αθηνών – Παλαιού Φαλήρου – 

Βουλιαγμένης – Σουνίου» 
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1928 21ο κάτοικοι  

 Καλείται η γαλλική 

εταιρεία “Societé Immobilière du 

Boulevard Haussmann” να 

αναλάβει την ανοικοδόμηση του 

οικισμού, διαφημίζοντας μία 

«μελλοντική κηπούπολη» για τους 

Αθηναίους 

 

1929  τροποποίηση τμήματος 

του ρυμοτομικού για να 

οριοθετηθεί ο Ιππόδρομος, το 

νέο ρυμοτομικό καταφέρνει να 

εντάξει μικροϊδιοκτησίες και 

αυθαίρετα κυρίως προσφύγων 

(πίσω από τον Ιππόδρομο, 

Τζιτζιφιές μέχρι τη Θησέως), 

υποχρεωτική πρασιά μόνο στις 

Θησέως, Συγγρού, Ποσειδώνος, 

καθώς το έδαφος γενικά ήταν 

ελώδες και δεν θα επέτρεπε την 

ανέγερση  μεγάλων μεγάρων  

 

1929  το πρώτο δημοτικό 

σχολείο 

1934 6 500 κάτοικοι, κοινότητα  

~1940  15 000 κάτοικοι  

 

 

 
 



Νϋα μύρνη 

i. ωματεύο Κοινωφελών Ϊργων (Σαμεύο Κοινωφελών Ϊργων) 

ii. Ϊνωςη Αςτών Προςφύγων Νϋασ μύρνησ (Κεντρικό Λϋςχη Νϋασ μύρνησ) 

iii. ύνδεςμοσ Οικιςτών Νϋασ μύρνησ  

iv. ύνδεςμοσ Οικοπεδούχων Νϋασ μύρνησ «Η Ωμυνα» 

v. ωματεύο «Η Νϋα μύρνη» 

vi. ύνδεςμοσ Δικαιούχων Οικοπϋδων Ωνω Νϋασ μύρνησ  

1. Ιωςηφόγλειο Ορφανοτροφεύο 

Διεύθυνςη: Λεωφ. υγγροϑ 221 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9331865 210-9340630  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Σο «Ιωςηφϐγλειο» ορφανοτροφεύο αρρϋνων κτύςτηκε απϐ τον μικραςιϊτη τραπεζύτη και επιχειρηματύα Φαρϊλαμπο 

Ιωςηφϐγλου, ςτη λεωφϐρο υγγροϑ, ςε ϋκταςη 8.415 τ.μ. που παραχωρόθηκε απϐ το Ελληνικϐ Δημϐςιο και βρύςκεται 

ςτα ϐρια του δόμου Ν. μϑρνησ. Η οικοδϐμηςη του κτιρύου ολοκληρώθηκε το 1929 και το ορφανοτροφεύο ϊρχιςε να 

λειτουργεύ το 1932. κοπϐσ του ιδρϑματοσ όταν η φιλοξενύα ορφανών αγοριών προςφυγϐπουλων. 

τον εςωτερικϐ του περύβολο υπϊρχει εκκληςϊκι του Αγύου Φαραλϊμπουσ, το οπούο θεμελιώθηκε απϐ τον ύδιο τον 

ευεργϋτη αλλϊ ολοκληρώθηκε απϐ τον γιο του ήμηρο Ιωςηφϐγλου. Σο 1941 το ύδρυμα επιτϊχθηκε απϐ τισ αρχϋσ 

κατοχόσ, για τη ςτϋγαςη ςτρατιωτικών μονϊδων. Με την απελευθϋρωςη επαναλειτοϑργηςε ςαν Ορφανοτροφεύο και 

κατϐπιν ςαν Παιδοϑπολη. όμερα ςτεγϊζει την Ειδικό Επαγγελματικό χολό "Αγύα Βαρβϊρα" του Εθνικοϑ Οργανιςμοϑ 

Πρϐνοιασ και εξυπηρετεύ εφόβουσ δϑο κατηγοριών, εςωτερικοϑσ και μη. Λειτουργοϑν επύςησ εργαςτόρια 

αγγειοπλαςτικόσ, ξυλουργικόσ, κοπτικόσ- ραπτικόσ και κεντόματοσ. 

 

2. Σο άδρυμα Απόρων Κοραςύδων «Εθνικό τϋγη»  

Διεύθυνςη: Εθνικόσ τϋγησ Σ.Κ. 171 24 , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9335948   210-9319188 

210-9357887 

et_stegi@otenet.gr 

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

‘Ιδρϑθηκε ωσ προςφυγικϐ ορφανοτροφεύο κατϊ το 1922 απϐ τον ϑνδεςμο για τα δικαιώματα τησ Γυναύκασ, 

πρϐεδροσ του οπούου όταν η Αϑρα Θεοδωρακοποϑλου. Αρχικϊ ςτεγϊςτηκε ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Φαροκοπεύου 

Οικοκυρικόσ και Επαγγελματικόσ χολόσ Θηλϋων ςτην Καλλιθϋα. Μετϊ την παραχώρηςη απϐ την Κοινϐτητα Νϋασ 

μϑρνησ οικοπϋδου οριζϐμενου απϐ τισ οδοϑσ Αρτϊκησ, τενημϊχου, Βϊρνησ και Εθνικόσ τϋγησ ανεγϋρθηκε (με 

ενϋργειεσ του Ελευθερύου Βενιζϋλου) το κτόριο που ςτεγϊζει την Εθνικό τϋγη ϋωσ τισ μϋρεσ μασ. Η μεταφορϊ του 

ορφανοτροφεύου ϋγινε τον Νοϋμβριο του 1932. 

Διευθϑντρια του ιδρϑματοσ όταν η Ωννα Παπαδημητρύου. Κατϊ το 1934 ςτϋγαζε 108 κορύτςια ηλικύασ 7-15 ετών. Η 

Εθνικό τϋγη λειτοϑργηςε ωσ ορφανοτροφεύο ϋωσ το 1988, ενώ ςόμερα το κτόριο φιλοξενεύ παιδικϐ ςταθμϐ και 

διϊφορεσ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ ςε ομώνυμο Νομικϐ Πρϐςωπο του Δόμου Νϋασ μϑρνησ’ (Φατζατουριϊν 2010). 

 

 

 



3. Σο Ωςυλο του Αγύου Ανδρϋα 

Διεύθυνςη: Αγύου Ανδρϋου 14 Σ.Κ. 17122,, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

Εύχε ιδρυθεύ το 1926 ςτουσ Αμπελϐκηπουσ ωσ μονοτϊξιο δημοτικϐ ςχολεύο και ορφανοτροφεύο περύθαλψησ 

και μϐρφωςησ ορφανών κοριτςιών απϐ τη Μικρϊ Αςύα. 

 

4. Επιτροπό Ποντιακών Μελετών- Μουςεύο  

Διεύθυνςη: Αγνώςτων Μαρτϑρων 73 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9325521  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.epm.gr/  

  

Η Επιτροπό Ποντιακών Μελετών εύναι ςωματεύο επιςτημονικϐ, μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, ιδρϑθηκε το 

1927 ςτην Αθόνα απϐ ομϊδα Ποντύων διανοουμϋνων και παραγϐντων τησ δημϐςιασ και κοινωνικόσ ζωόσ με τη 

θερμουργϐ πρωτοβουλύα του γιατροϑ Θεοφϑλακτου Θεοφυλϊκτου απϐ τη Θεςςαλονύκη και την αποφαςιςτικό 

ηγεςύα του τελευταύου Μητροπολύτη τησ Σραπεζοϑντασ Φρυςϊνθου (Υιλιππύδη) και μετϋπειτα Αρχιεπιςκϐπου 

Αθηνών και πϊςησ Ελλϊδοσ. 

Παρϊλληλα με το επιςτημονικϐ τησ ϋργο η Ε.Π.Μ. πϋτυχε την απϐκτηςη ιδιϐκτητου κτηρύου που φϋρει την 

επωνυμύα «τϋγη Κειμηλύων του Ελληνιςμοϑ του Πϐντου» (Αγνώςτων Μαρτϑρων 73 – Νϋα μϑρνη Αττικόσ – 

17123), ςτο οπούο ςτεγϊζονται, εκτϐσ των γραφεύων, η Βιβλιοθόκη, το Μουςεύο του Ελληνιςμοϑ του Πϐντου, 

αύθουςεσ διαλϋξεων και ςυνεδρύων καθώσ και χώροι φϑλαξησ των ιςτορικών κειμηλύων και των εκδϐςεών τησ.  

 

5. Ευαγγελικό χολό 

Διεύθυνςη: Λϋςβου 4 Σ.Κ. 171 23, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb: http://lyk-evsch-n-smyrn.att.sch.gr/  

 

‘Πρώτη λειτουργύα ςχολεύου (ςε παρϊγκα) το 1929’ 

‘Η Ευαγγελικό χολό μϑρνησ όταν ϋνα λαμπρϐ μορφωτικϐ ύδρυμα τησ ελληνικόσ κοινϐτητασ τησ 

μϑρνησ. Αρχικϊ ξεκύνηςε ωσ ϋνα μικρϐ ςχολεύο με το ϐνομα "χολεύο του Φριςτοϑ" το 1717 ϐταν διευθυντόσ του 

όταν ο Ιθακόςιοσ Ιερϐθεοσ Δενδρινϐσ. Αργϐτερα μετονομϊςτηκε κατϊ ςειρϊ "Ευαγγελικϐν χολεύον", 

"Ευαγγελικϐν Υροντιςτόρύον" κ.λπ. μϋχρι ςτισ αρχϋσ του 19ου αιώνα που ονομϊςτηκε "Ευαγγελικό χολό", 

ϐπου μ΄ αυτϐ το ϐνομα παρϋμεινε περιςςϐτερο γνωςτό. […] Μετονομϊςτηκε ςε Ευαγγελικό χολό απϐ 

επιθυμύα των ιδρυτών του, 1935, ϐταν εύχε μετεγκαταςταθεύ ςτο πρώτο κτόριϐ τησ.’ (Φατζατουριϊν 2010) 

6. ώμα Ελληνύδων Οδηγών  

Διεύθυνςη: Υιλαδελφεύασ & Πλ .Βας. οφύασ Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9352649  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.seo.gr  

http://seo-neasmyrni.blogspot.gr/  

 

 

1932 άδρυςη του ώματοσ Ελληνύδων Οδηγών απϐ την Ειρόνη Καλλιγϊ. 

http://www.epm.gr/
http://www.seo.gr/
http://seo-neasmyrni.blogspot.gr/


 

7. Εξωραώςτικόσ - Εκπολιτιςτικόσ - Αθλητικόσ ύλλογοσ "Ο Υϊροσ" Ν. μύρνησ 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 80 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9347957 info@imvrosisland.org 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.farosns.gr/  

 

‘Σο 1934 οι κϊτοικοι τησ ςυνοικύασ Υϊροσ ςτην Ωνω Ν. μϑρνη αποφϊςιςαν να ιδρϑςουν τον ομώνυμο 

ςϑλλογο με ςκοπϐ να επιδιώξουν την ϋνταξη τησ περιοχόσ τουσ ςτην τϐτε κοινϐτητα Ν. μϑρνησ, να ενταχθοϑν 

ςτο ςχϋδιο πϐλησ και γενικϊ να εξωραϏςουν τη ςυνοικύα. 

Ο ϑλλογοσ εύχε ϋντονη δρϊςη ςτα τελευταύα προπολεμικϊ και ςτα πρώτα μεταπολεμικϊ χρϐνια, ώςπου 

πϋτυχε το ςημαντικϐτερο ςτϐχο του: να ενταχθεύ η ςυνοικύα ςτο Δόμο. τη ςυνϋχεια οι δραςτηριϐτητϋσ του 

εύχαν κυρύωσ πολιτιςτικϐ χαρακτόρα: χοροεςπερύδεσ, εκδρομϋσ, ϋκδοςη ημερολογύου, διοργϊνωςη λαώκών 

αγώνων δρϐμου και γενικϊ αποτελοϑςε τον πϐλο ςυςπεύρωςησ των κατούκων τησ περιοχόσ. Επύςησ, 

διοργανώνει ετόςια εκδόλωςη ςτη μνόμη των ςφαγιαςθϋντων απϐ τουσ Γερμανοϑσ 114 κατούκων τησ περιοχόσ 

ςτο μπλϐκο του Υϊρου, ςτισ 9 Αυγοϑςτου 1944.’ 

 

8. Υούνιξ Νϋασ μύρνησ 

Διεύθυνςη: Βιθυνύασ 4 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9331436  

Ιςτότοποσ/Fb: http://phoenixneassmyrnis.gr/    

Ο Υούνιξ Νϋασ μϑρνησ Εξωραώςτικϐσ Χυχαγωγικϐσ και Πνευματικϐσ ϑλλογοσ δημιουργόθηκε το 1935. 

(ευεργϋτεσ: Αναςτϊςιοσ Δοϑκασ, Ιωϊννησ καλοθϋοσ) 

 

‘Ο ιςτορικϐσ ςϑλλογοσ <ΥΟΙΝΙΞ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ>> δημιουργόθηκε το 1935. 

Σο πρώτο ςυμβοϑλιο εύχε μϋλη τουσ κ.κ Ι. Αλευρϐπουλο, Κ. Δαςκαλϐπουλο, Δ.Κ Κιςκύρδη, Π. Ουδενιώτη και 

πρϐεδρο τον π. Ραζό. 

Ωνθρωποι δραςτόριοι , φιλοπρϐοδοι με πύςτη και ανωτϋρα ιδανικϊ δημιοϑργηςαν τον ΥΟΙΝΙΚΑ, με ςκοπϐ 

να βοηθόςουν να γύνει το προϊςτιο τησ Νϋασ μϑρνησ  μια πϐλη ανθρώπινη και τον ςτόριξαν με κϊθε θυςύα για 

να μην φϑγει ποτϋ απϐ την γη που τον γϋννηςε αλλϊ και την τϋφρα που αναγεννϊται διαρκώσ. 

Η ύδρυςη όταν απολϑτωσ αναγκαύα, γιατύ η τϐτε κοινϐτητα αν και προςπαθοϑςε με κϊθε τρϐπο να 

επουλώςει τισ μεγϊλεσ τισ ανϊγκεσ αυτϋσ αντύ να λιγοςτεϑουν πλόθαιναν. 

Οι πρώτοι κϊτοικοι με κϐπουσ και πολλϋσ δυςκολύεσ ϋβαζαν τα θεμϋλια του ωραύου αυτοϑ προαςτύου ςε μια 

απϋραντη ϋκταςη με χωμϊτινουσ δρϐμουσ , γεμϊτη χαντϊκια, χϊςκοντα ρϋματα χωρύσ ςυγκοινωνύα , χωρύσ φωσ 

και νερϐ χωρύσ… 

Φωρύσ διςταγμϐ ο ϑλλογοσ βοόθηςε και ϋδωςε λϑςεισ παρϐλεσ τισ δυςκολύεσ , τισ αντιξοϐτητεσ και τα 

εμπϐδια που βρόκε. Κατϊφερε να τα ξεπερϊςει θαρραλϋα εκπληρώνοντασ με ευςυνειδηςύα και ςυνϋπεια τον 

προοριςμϐ για τον οπούο δημιουργόθηκε. 

το χρονικϐ διϊςτημα τησ παρουςύασ του, ϋχει μια φωτεινό λαμπρό πορεύα ,τϐςο  ςτον κοινωνικϐ, αλλϊ και 

ςτον εξωραώςτικϐ,  πνευματικϐ και πολιτιςτικϐ τομϋα. 

Η αναγνώριςη τησ πολϑπλευρησ δρϊςησ του εύναι αναγνωριςμϋνη καθολικϊ και χαύρει τον ενικϐ ςεβαςμϐ 

ϐλων.’ (‘O υλλϐγοσ | Υούνιξ Νϋασ μϑρνησ’ 2015) 

 

 

http://www.farosns.gr/
http://phoenixneassmyrnis.gr/euergetes-dorites/


9. ΤΝΔΔΕ & L - ύνδεςμοσ Επιχειρόςεων Διεθνούσ Διαμεταφορϊσ Και Επιχειρόςεων Logistics 

Ελλϊδοσ 

Διεύθυνςη: Λεωφϐροσ υγγροϑ Ανδρϋα 137 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9359346  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.synddel.gr/  

 

Σο 1935 αναγνωρύςθηκε το ωματεύο με την επωνυμύα «ϑνδεςμοσ Ούκων Διεθνών Μεταφορών Ελλϊδοσ». 

Σο 1977 η ονομαςύα του υνδϋςμου τροποποιόθηκε ςε «ϑνδεςμοσ Διεθνών Διαμεταφορϋων Ελλϊδοσ». 

Σο 2002 ϋγινε νϋα τροποπούηςη και η επωνυμύα πλϋον γύνεται «ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων Διεθνοϑσ 

Διαμεταφορϊσ και Επιχειρόςεων Logistics Ελλϊδοσ» (ΤΝΔΔΕ&L). 

Οι ςκοπού του ΤΝΔΔΕ&L απϐ την ύδρυςό του μϋχρι και ςόμερα επικεντρώνονται ςτα κϊτωθι βαςικϊ 

ςημεύα: 

Ση μελϋτη, προβολό και υποςτόριξη των θεμϊτων που αφοροϑν τη διαμεταφορϊ και που η αντιμετώπιςό 

τουσ ςυμβϊλλει ςτην ανϊπτυξη τησ. 

Σην ανϊπτυξη και διευκϐλυνςη των Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών τησ χώρασ, μϋςω των Ελληνικών 

Διαμεταφορικών επιχειρόςεων, ςε ςυνεργαςύα και με τισ αντύςτοιχεσ επιχειρόςεισ του εξωτερικοϑ, προσ 

διευκϐλυνςη και εξυπηρϋτηςη του εμπορύου, προσ ϐφελοσ τησ Εθνικόσ Οικονομύασ. 

Σην εκπροςώπηςη ςτην Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ (ειδικϐτερα ςτισ Δημϐςιεσ Αρχϋσ και τα διϊφορα 

ςυλλογικϊ ϐργανα) του τομϋα τησ Διαμεταφορϊσ γενικϊ και των μελών του υνδϋςμου ειδικϐτερα. 

Ση ςυμμετοχό ςε ευρωπαώκϋσ και ςυναφεύσ Οργανώςεισ. 

Ση ςυμμετοχό ςε Εθνικϋσ ό Διεθνεύσ Επιτροπϋσ, υμβοϑλια, ςυνδιαςκϋψεισ και εκδηλώςεισ γενικϊ, που 

ϋχουν ςχϋςη με τουσ ςκοποϑσ που επιδιώκει ο ϑνδεςμοσ. 

Η υλοπούηςη των ςκοπών αυτών υπόρξε η πυξύδα που πϊντοτε καθοδηγοϑςε την εκλεγμϋνη διούκηςη του 

υνδϋςμου. 

 

 

10. Η Εςτύα  

Διεύθυνςη: Κ.Παλαιολϐγου 1 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9333702 210-9330274  

210-9327351 

grammateia@estia-ns.gr 

bibliothiki@estia-ns.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: www.estia-ns.gr/  

 

‘Η Εςτύα Νϋασ μϑρνησ ιδρϑθηκε το ϋτοσ 1930 από Ϊλληνεσ Μικραςιϊτεσ πρόςφυγεσ. Εύναι ωματεύο, μη 

κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, με ϋδρα τη Νϋα μϑρνη Αττικόσ. 

Ιδρϑθηκε το 1930 απϐ μικραςιϊτεσ πρϐςφυγεσ με αποςτολό τη ςυλλογό και μελϋτη ςτοιχεύων του 

ελληνιςμοϑ τησ Μικρϊσ Αςύασ. τα τϋλη του `60 εγκαταςτϊθηκε ςτο ςημερινό τησ κτύριο που ολοκληρώθηκε με 

χορηγύα του Αρ. Ψνϊςη. τουσ χώρουσ του ςόμερα διατηρεύται μουςεύο, βιβλιοθόκη και αύθουςεσ μαθημϊτων. 

Η αποςτολό τησ Εςτύασ εύναι: η ςυλλογό, μελϋτη και περύςωςη του εθνικοϑ, πνευματικοϑ, ιςτορικοϑ, 

λαογραφικοϑ και γλωςςικοϑ πλοϑτου του Ελληνιςμοϑ τησ Μικρϊσ Αςύασ, του Πϐντου , τησ Ανατολικόσ Θρϊκησ 

και τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ, που εκριζώθηκε απϐ τισ μικροεςτύεσ του. Η πνευματικό, καλλιτεχνικό και 

εκπολιτιςτικό εξϑψωςη και ψυχαγωγύα των μελών και φύλων. Η ανϊπτυξη μορφωτικόσ και κοινωνικόσ 

δρϊςεωσ και η διατόρηςη, η προβολό και η μετϊδοςη ςτισ επερχϐμενεσ γενεϋσ τησ μνόμησ και τησ Ιδϋασ, των 

πϋρα του Αιγαύου Αληςμϐνητων Πατρύδων και γενικϐτερα του Πνευματικοϑ και Ιςτορικοϑ Μεγαλεύου τησ 

Ελλϊδοσ. 

http://www.synddel.gr/


Σο ϐραμα τησ Εςτύασ εύναι να αποτελϋςει κϋντρο κοινωνικϐ του πολύτη, ώςτε δια τησ επαφόσ του με τον εν 

γϋνει χώρο και τισ δραςτηριϐτητεσ του και επιπλϋον μϋςω του Πνευματικοϑ και Καλλιτεχνικοϑ θηςαυροϑ που 

διαθϋτει, να γύνει κοινωνϐσ τϐςο τησ Μικραςιατικόσ , ϐςο και τησ εν γϋνει Ελληνικόσ Ιδϋασ.’  

 

 ‘Σο 1927 ςυςτϊθηκε το ςωματεύο «Η Ϊνωςη Αςτών Προςφϑγων Νϋασ μϑρνησ», απϐ το ϐνομα και μϐνο του 

οπούου διαφαύνεται η κυρύαρχη κοινωνικό ςϑνθεςη του οικιςμοϑ και η διϊθεςη να διατηρηθεύ και να επιβληθεύ ο 

χαρακτόρασ αυτϐσ. 

Διϊδοχο ςχόμα τησ Ϊνωςησ Αςτών Προςφϑγων Νϋασ μϑρνησ αποτϋλεςε κατϊ κϊποιο τρϐπο η Λϋςχη Νϋασ 

μϑρνησ, η οπούα το 1938 μετονομϊςτηκε ςε Εςτύα Νϋασ μϑρνησ. 

[…] 

Η Λϋςχη Νϋασ μϑρνησ ιδρϑθηκε τον Ιοϑνιο του 1930 με πρωτοβουλύα των μελών τησ Ϊνωςησ Αςτών 

Προςφϑγων Νϋασ μϑρνησ.  

Πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ τησ Λϋςχησ Νϋασ μϑρνησ όταν η ϊμεςη ικανοπούηςη των οικιςτικών αναγκών. 

Επιπλϋον, ςϑμφωνα με το καταςτατικϐ, ο νϋοσ ςϑλλογοσ αποςκοποϑςε ςτην «καλλιϋργεια φιλικών ςχϋςεων 

μεταξϑ των μελών του» και ςτη «δημιουργύα μϋςων προσ επωφελό κοινωνικόν δρϊςιν και ιδύα ψυχαγωγύαν».  

τισ αρχϋσ του 1939 και υπϐ την προεδρύα του Φαλδϋζου η Λϋςχη μετονομϊςτηκε ςε Εςτύα Νϋασ μϑρνησ. 

Παρϊλληλα, οι ςτϐχοι και οι δραςτηριϐτητϋσ τησ διευρϑνθηκαν ςημαντικϊ περιλαμβϊνοντασ τη διϊςωςη, τη 

ςυλλογό και τη μελϋτη υλικοϑ ςχετικοϑ με τον μικραςιατικϐ, τον κωνςταντινουπολύτικο, τον ποντιακϐ και τον 

θρακικϐ ελληνιςμϐ, καθώσ και την ανϊπτυξη κοινωνικόσ, μορφωτικόσ, εθνικόσ και φιλανθρωπικόσ δρϊςησ. Η 

πολϑπλευρη δρϊςη τησ Εςτύασ Νϋασ μϑρνησ ςυνεχύςτηκε με ϋμφαςη τον τομϋα του πολιτιςμοϑ και με αμεύωτο 

ρυθμϐ κατϊ τισ επϐμενεσ δεκαετύεσ. όμερα, ο ςϑλλογοσ ϋχει καθιερωθεύ ωσ ϋνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ 

φορεύσ διατόρηςησ τησ μνόμησ των μικραςιατικών πατρύδων. Ιδιαύτερα ςημαντικό υπόρξε η προςφορϊ τησ 

Εςτύασ Νϋασ μϑρνησ ςτη δϑςκολη περύοδο τησ Κατοχόσ, αλλϊ και κατϊ τα πρώτα χρϐνια μετϊ τον πϐλεμο. 

Περιλϊμβανε τη μϋριμνα τραυματιών και αναπόρων, την οργϊνωςη ςυςςιτύων, καθώσ και τη ςυγκϋντρωςη 

εφοδύων για τουσ ςτρατιώτεσ και τουσ απϐρουσ. Χυχό των δραςτηριοτότων αυτών όταν ο Πϊνοσ Φαλδϋζοσ, ο 

οπούοσ παρϋμεινε πρϐεδροσ τησ Εςτύασ ϋωσ το 1943. Κατϋλαβε ξανϊ τη θϋςη αυτό τη δεκαετύα του 1950.  

Σα τελευταύα χρϐνια ςτην Εςτύα Νϋασ μϑρνησ πραγματοποιοϑνται εκδηλώςεισ, περύπου εξόντα κϊθε 

χρϐνο, με περιεχϐμενο εθνικϐ, πνευματικϐ, θρηςκευτικϐ, κοινωνικϐ και επιςτημονικϐ. Παρϊλληλα, 

προςφϋρονται επιμορφωτικϊ μαθόματα ςε διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα θεωρητικοϑ αλλϊ και πρακτικοϑ 

χαρακτόρα (φιλοςοφύα, ψυχολογύα, ανθρώπινεσ ςχϋςεισ, προγεννητικό αγωγό, πρϐληψη και αντιμετώπιςη 

ατυχημϊτων, πρώτεσ βοόθειεσ, υγιεινό διατροφό, ζωγραφικό, κϋντημα, ελληνικού χορού και ςκϊκι), ενώ υπϊρχει 

μουςεύο μικραςιατικών κειμηλύων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικϐνων και πλοϑςια γενικό βιβλιοθόκη η 

οπούα διαθϋτει εξειδικευμϋνη ςυλλογό με εκδϐςεισ ςχετικϋσ με μικραςιατικϊ θϋματα. Επύςησ, η Λϋςχη διαθϋτει 

εντευκτόριο-κυλικεύο, γηροκομεύο, χορωδύα, θεατρικό ομϊδα και ςκακιςτικό ομϊδα. Εκτϐσ απϐ τα παραπϊνω, η 

Εςτύα Νϋασ μϑρνησ βραβεϑει βιβλύα και μελϋτεσ με μικραςιατικϐ περιεχϐμενο, παρϋχει υποτροφύεσ ςε φοιτητϋσ 

και βραβεύα ςε αριςτοϑχουσ μαθητϋσ. 

Σο εντυπωςιακϐ αυτϐ κτόριο χτύςτηκε ςε ςχϋδια του αρχιτϋκτονα Ιωϊννη Παυλύδη κατϊ τη δεκαετύα του 

1960, με κρατικϋσ δαπϊνεσ ενιςχυμϋνεσ απϐ ειςφορϋσ πλόθουσ ςυλλϐγων Μικραςιατών, Θρακών, Ποντύων και 

Κωνςταντινουπολιτών.’ (Φατζατουριϊν 2010) 

 

‘Κοινωφελϋσ άδρυμα Αλϋξανδροσ . Ψνϊςησ 

1974_ Δημιουργύα και λειτουργύα τησ χολόσ Εμπορικοϑ Ναυτικοϑ – Μηχανικών ςτην Εςτύα Νϋασ μϑρνησ. 

1996_ Ανϊληψη των εξϐδων για την καταςκευό κωδωνοςταςύου ςτον Ιερϐ Ναϐ Αγύασ Υωτεινόσ Νϋασ μϑρνησ, 

κατϊ το πρϐτυπο του κωδωνοςταςύου που υπόρχε προ τησ καταςτροφόσ του 1922 ςτον Μητροπολιτικϐ Ναϐ 

τησ Αγύασ Υωτεινόσ ςτην μϑρνη τησ Μικρϊσ Αςύασ. 

τα τϋλη του `60 εγκαταςτϊθηκε ςτο ςημερινϐ τησ κτύριο που ολοκληρώθηκε με χορηγύα του Αρ. Ψνϊςη.’ 

(http://www.onassis.gr/) 



11. Πανιώνιοσ Γυμναςτικόσ ύλλογοσ μύρνησ 

Διεύθυνςη: Ιωϊννου Φρυςοςτϐμου 1 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9311189 210-9311190  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.panionios.gr  

 

1890 μϑρνη. άδρυςη του υλλϐγου «ΟΡΥΕΤ» με ςκοπϐ την καλλιϋργεια μουςικόσ και ςωματικόσ αγωγόσ 

των μελών του. 

1893 Απϐ τα μϋλη του «ΟΡΥΕΑ» που όθελαν ο ςϑλλογοσ να αςχολεύται κυρύωσ με τον αθλητιςμϐ, ιδρϑεται ο 

νϋοσ ϑλλογοσ με το ϐνομα «ΓΤΜΝΑΙΟΝ» με ςκοπϐ την ανϊπτυξη και διϊδοςη του Γυμναςτικοϑ αθλόματοσ. Ο 

ϑλλογοσ αυτϐσ διοργανώνει αθλητικοϑσ αγώνεσ που τουσ αποκαλεύ «ΔΗΜΟΙΟΤ» οι δημοςιογρϊφοι ϐμωσ τησ 

μϑρνησ τουσ ονϐμαςαν απϐ τϐτε «ΠΑΝΙΨΝΙΟΤ». Οι «ΠΑΝΙΨΝΙΟΙ ΑΓΨΝΕ» τελϋςθηκαν 19 φορϋσ απϐ το 1896 

μϋχρι το 1922. 

1898 Οι ϑλλογοι «ΟΡΥΕΤ» και «ΓΤΜΝΑΙΟΝ» ενώνονται και φτιϊχνουν ϋνα ενιαύο ϑλλογο με τον τύτλο 

«ΠΑΝΙΨΝΙΟ ΓΤΜΝΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΤΡΝΗ». 

1913 Ο ΠΑΝΙΨΝΙΟ Γ... δημιοϑργηςε την πρώτη ομϊδα Βϐλεώ και ειςόγαγε το ϊθλημα τησ Πετοςφαύριςησ 

ςτον Ελλαδικϐ χώρο. 

1922 Με την καταςτροφό τησ μϑρνησ απϐ τουσ Σοϑρκουσ ο ΠΑΝΙΨΝΙΟ Γυμναςτικϐσ ϑλλογοσ μϑρνησ 

μεταφϋρεται ςτην Αττικό, ϐπου του παραχωρόθηκε ϋνα δωμϊτιο ςτα αποδυτόρια του Παναθηναώκοϑ ςταδύου. 

Απϐ εκεύ αρχύζει η αναςυγκρϐτηςη και αναςϑςταςη ϐλων των Σμημϊτων του υλλϐγου. 

1940 Ο ΕΓΑ ςε ςυνεργαςύα με το Τπουργεύο Παιδεύασ και με την μεγϊλη ςυμβολό του Κ. ΚΟΣΖΙΑ, Τπουργοϑ 

Διοικητό Πρωτευοϑςησ, παραχωροϑν ςτον ΠΑΝΙΨΝΙΟ Γ... το ςημερινϐ του γόπεδο ςτην Νϋα μϑρνη. 

 

 

12. ύλλογοσ Ιμβρύων Αθηνών| Εςτύα Ιμβρύων 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 80 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9347957 info@imvrosisland.org 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.imvrosisland.org/  

 

‘Ο ϑλλογοσ Ιμβρύων ιδρϑθηκε το 1945 απϐ άμβριουσ πρϐςφυγεσ, με πρωταρχικϐ ςτϐχο τη διατόρηςη των 

δεςμών μεταξϑ των μελών του ςτην περιοχό τησ Αττικόσ. Η πλειοψηφύα των Ιμβρύων προςφϑγων 

εγκαταςτϊθηκε ςτην Ελλϊδα μεταξϑ των ετών 1964 -1980, ϑςτερα απϐ την εφαρμογό του «Προγρϊμματοσ 

Διϊλυςησ» του ελληνικόσ καταγωγόσ πληθυςμοϑ απϐ το τουρκικϐ κρϊτοσ ςτο νηςύ. Κϑρια μϋριμνα του 

υλλϐγου Ιμβρύων τϐτε όταν η παροχό ςτόριξησ ςτουσ νεοαφιχθϋντεσ πρϐςφυγεσ, μεςολαβώντασ ςτισ 

ελληνικϋσ αρχϋσ για την ϋκδοςη πιςτοποιητικών, αδειών παραμονόσ και εργαςύασ και για την επύλυςη των 

ϊμεςων προβλημϊτων επιβύωςόσ τουσ, ϐπωσ ςτϋγαςη, εξεϑρεςη εργαςύασ και εκπαύδευςη των παιδιών τουσ. 

Η δεκαετύα του ’90 ςηματοδϐτηςε την αναγϋννηςη τησ Ιμβριακόσ διαςπορϊσ. Οι ιςχυρού δεςμού μεταξϑ των 

Ιμβρύων και τησ πατρύδασ τουσ ενιςχϑθηκαν απϐ τισ τακτικϋσ επιςκϋψεισ τουσ ςτο νηςύ, κυρύωσ για τισ διακοπϋσ 

του καλοκαιριοϑ (περιςςϐτερα απϐ 2.000 ϊτομα), αλλϊ και για μϐνιμη ό δευτερεϑουςα εγκατϊςταςη. Πολλϋσ 

οικογϋνειεσ επιςκεϑαςαν τα ερειπωμϋνα ςπύτια τουσ (πϊνω απϐ 500) και τα κατούκηςαν ξανϊ. Η παροχό 

κινότρων και η εξαςφϊλιςη των απαραύτητων ςυνθηκών διαβύωςησ (εργαςύα, εκπαύδευςη, κοινωνικό πρϐνοια, 

κ.τ.λ.), ιςονομύασ και ιςοπολιτεύασ θα μποροϑςε να προκαλϋςει την επιςτροφό ςημαντικοϑ αριθμοϑ Ιμβρύων για 

μϐνιμη διαμονό ςτην ιδιαύτερη πατρύδα τουσ. 

όμερα οι άμβριοι ϋχουν καταφϋρει να ςταθοϑν ξανϊ ςτα πϐδια τουσ ωσ κοινϐτητα. Ο ϑλλογοσ Ιμβρύων 

ϋχει 5.000 εγγεγραμμϋνα μϋλη και αποτελεύ το πολυπληθϋςτερο ςωματεύο των Ιμβρύων παγκοςμύωσ. Σο 

ιδιϐκτητο κτύριϐ του ςτη Νϋα μϑρνη, αποτελεύ φιλϐξενη εςτύα για ϐλουσ τουσ Ιμβρύουσ και κομβικϐ ςημεύο 

ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ τησ κοινόσ γνώμησ για το Ιμβριακϐ ζότημα. 

http://www.panionios.gr/


Σο ϐραμα του υλλϐγου Ιμβρύων, ϐπωσ και ϐλων των Ιμβριακών ωματεύων απανταχοϑ τησ γησ, εύναι η 

ειρηνικό ςυνϑπαρξη των αυτοχθϐνων Ιμβρύων με τουσ επούκουσ ϊλλων εθνοτότων, η δημιουργικό τουσ 

παρουςύα ςτην πατρύδα τουσ και η προςταςύα και διατόρηςη τησ ιδιαύτερησ ταυτϐτητασ και τησ πολιτιςτικόσ 

τουσ κληρονομιϊσ που επιβιώνει εδώ και 2.500 χρϐνια. 

Επιτροπϋσ:υντονιςτικό Επιτροπό Ιμβρύων (.Ε.Ι.), Επιτροπϋσ Φωριών, Επιτροπό Πολιτιςμοϑ και 

Επικοινωνύασ, Επιτροπό Νεολαύασ, Επιτροπό Κυριών 

την ϋδρα του υλλϐγου Ιμβρύων φιλοξενοϑνται δϑο ακϐμη «αδελφϊ» ςωματεύα: ο Ναυταθλητικϐσ ήμιλοσ 

Ιμβρύων (Ν.Ο.Ι.), 0 ϑλλογοσ Σενεδύων «Ο ΣΕΝΝΗ»’ 

 

13. Μορφωτικόσ ύνδεςμοσ Νόςου Φϊλκησ Κωνςταντινουπόλεωσ 

Διεύθυνςη: Αχιλλεωσ 59 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9844256  

Ιςτότοποσ/Fb: www.halki-morf-sind.gr/   

 

άδρυςη 1948 

 

14. Ο Χηλορεύτησ - Ϊνωςη Κρητών Νϋασ μύρνησ 

Διεύθυνςη: Δαρδανελλύων 36 Σ.Κ. 17123  , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9345660 kritesns@yahoo.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.kritesns.org/  

 

‘Οι ςτϐχοι ύδρυςησ τησ Ϊνωςησ Κρητών Νϋασ μϑρνησ, ϐπωσ ρητϊ αναφϋρονται ςτο καταςτατικϐ που 

ςυνϋταξαν τα ιδρυτικϊ μϋλη το 1949, εύναι: 

α. Η ανϊπτυξη δεςμών ςυναδελφώςεωσ και πνεϑματοσ αλληλεγγϑησ και αλληλοβοόθειασ μεταξϑ των 

μελών.  

β. Η ανϊπτυξη τησ Λαώκόσ Κρητικόσ τϋχνησ και Λαογραφύασ και η διαφώτιςη και καθοδόγηςη των μελών για 

τη διατόρηςη και διαφϑλαξη των ιςτορικών παραδϐςεων και των κρητικών εθύμων.  

γ. Η δημιουργύα και ενύςχυςη τμόματοσ Νεολαύασ για τη διατόρηςη τησ κρητικόσ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ.  

δ. Η διοργϊνωςη διαλϋξεων και εκδρομών για μορφωτικοϑσ και ψυχαγωγικοϑσ ςκοποϑσ.  

Εύναι δε απϐ τα πρώτα ςωματεύα που ιδρϑθηκαν ςτην Αττικό μετϊ την Ομϐνοια του Πειραιϊ και την 

Παγκρότιο.’ (‘ΕΝΨΗ ΚΡΗΣΨΝ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ’ 2015) 

15. Ευγενύδειο άδρυμα 

Διεύθυνςη: Λ. υγγροϑ 387 Σ.Κ. 175 64, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9469600  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.eugenfound.edu.gr/  

 

Σο κοινωφελϋσ άδρυμα Ευγενύδου ςυςτϊθηκε το 1956 με τη μορφό του νομικοϑ προςώπου ιδιωτικοϑ 

δικαύου, υλοποιώντασ τη διαθόκη του αεύμνηςτου εθνικοϑ ευεργϋτη Ευγϋνιου Ευγενύδη. Λειτουργεύ με ϋδρα την 

Αθόνα, υπϐ τη μορφό του νομικοϑ προςώπου ιδιωτικοϑ δικαύου. Η δραςτηριϐτητα του Ιδρϑματοσ ςϑμφωνα με 

την ιδρυτικό πρϊξη, ϋχει ςτϐχο να ςυμβϊλλει ςτην επιςτημονικό και τεχνικό εκπαύδευςη των νϋων τησ Ελλϊδασ.  

 

http://www.halki-morf-sind.gr/
http://www.kritesns.org/
http://www.eugenfound.edu.gr/


16. Επιτροπό Ειρόνησ Νϋασ μύρνησ  

Διεύθυνςη: Βρυοϑλων 14 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9354841  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

‘Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ςυμπληρώνει φϋτοσ 40 χρϐνια ζωόσ και δρϊςησ ςτα πλαύςια του 

αντιιμπιεραλιςτικοϑ φιλειρηνικοϑ κινόματοσ τησ ΕΕΔΤΕ. Ανταποκρινϐμενη ςτο ρϐλο και την ευθϑνη τησ για την 

αγωνιςτικό ςυςπεύρωςη και δρϊςη ενϊντια ςε ϐλα τα ιμπεριαλιςτικϊ ςχϋδια, καλεύ τουσ εργαζϐμενουσ, τουσ 

ςυνταξιοϑχουσ, τουσ επαγγελματύεσ – βιοτϋχνεσ – εμπϐρουσ, τισ γυναύκεσ, τουσ ϊνεργουσ και τουσ νϋουσ τησ 

περιοχόσ…’ (‘Εκδόλωςη: «ΟΙ ΓΕΨΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΗ ΣΟΤ 

ΑΝΣΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΙΚΟΤ ΚΙΝΗΜΑΣΟ»’ 2015) 

1975 

17. ύλλογοσ Οικιςτών Προςφύγων  

Διεύθυνςη: ινώπησ 17 Σ.Κ. 17124, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9357200, 210-9380172  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Εξωραώςτικϐσ - Εκπολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ 

Ϊνασ ϑλλογοσ που ιδρϑθηκε το 1979 και λειτοϑργηςε μϋχρι τισ αρχϋσ του 2015.  

18. Ϊνωςη Γυναικών Ελλϊδασ  

Διεύθυνςη: Βρυοϑλων 9 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9332859  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Η οργϊνωςό μασ ξεκύνηςε απϐ μια μικρό ομϊδα ςυνειδητοποιημϋνων φεμινιςτριών γυναικών που πολιτικϊ 

ανόκαν ςτον ευρϑτερο χώρο τησ κεντροαριςτερϊσ. Με επικεφαλόσ τη Μαργαρύτα Παπανδρϋου όταν οι : Μαρύα 

Βοϑλγαρη, Ελϋνη Βοϑλγαρη, Κϊκια Γεννηματϊ, Ντιντό Γιαννοποϑλου, Νύκη Διδύκα, Μαριλϋνα Ευαγγελϊτου, 

Δόμητρα Καςτϊνη, Κικό Κοϑτςικα, Μαρύα Κυπριωτϊκη, Φρυςϊνθη Λαώου – Αντωνύου, Δϋςποινα Μαζαρϊκη, Ϊφη 

Μπιτςαξϊκη, Καλλιϐπη Μπουρδϊρα, Μαύρη Μωραώτου, Κατερύνα Παντελύδου, Ϊφη Παπαχρόςτου, Ωννα 

Παναγοποϑλου, Σιτύνα Πανταζό, Αλύκη Σςαπϊρα και Λύλα Φριςτοφορύδου. 

τισ 15 επτεμβρύου του 1976 ιδρϑεται επύςημα η Ϊνωςη Γυναικών Ελλϊδασ. Η ιδρυτικό διακόρυξη ϋδινε 

ϋμφαςη ςτην επαφό με τη βϊςη και καθϐριζε την ιδεολογικό τησ φυςιογνωμύα ωσ φεμινιςτικό, ανεξϊρτητη, 

ςοςιαλιςτικό γυναικεύα μη κυβερνητικό οργϊνωςη που ϋχει ωσ ςτϐχο τη νομικό κατοχϑρωςη και την εφαρμογό 

τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςε ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ 

 

19. Πανελλαδικόσ ύνδεςμοσ Αγωνιςτών ΕΑΜ Εθνικόσ Αντύςταςησ  

Διεύθυνςη: Πλ. Καρϑλλου 1 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9346650  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 



20. Πανελλόνια Ϊνωςη Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ ΠΕΑΕΑ  

Διεύθυνςη: Βρυοϑλων 14 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9354841  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

21. Πανελλόνια Οργϊνωςη Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ ΠΟΑΕΑ  

Διεύθυνςη: Μαδϑτου 3 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

22. Πανελλόνιοσ ύνδεςμοσ Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ ΕΟΕΑ-ΕΔΕ Ν. Ζϋρβασ  

Διεύθυνςη: Κουκλουτζϊ 10 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9347199  

Ιςτότοποσ/Fb: http://zervasedes.blogspot.gr/   

  

 

23. Πανελλόνια Οργϊνωςη Ελληνικό Εςτύα - ύλλογοσ "ΠΟΕΕ"  

Διεύθυνςη: Αιγαύου 65 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9348525  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

υνεργϊζεται με ΜΚΟ ςτο Βϑρωνα 210-7661263 

 

24. ύλλογοσ Δημοκρατικών Γυναικών  

Διεύθυνςη: 40 Εκκληςιών 61 Σ.Κ. 17124, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9350900  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

25. ύνδεςμοσ 5/42 .Ε. "Χαρρόσ Δημότρησ" (ώμα Ευζωνων)  

Διεύθυνςη: Κουκλουτζϊ 10 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9347199  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

http://zervasedes.blogspot.gr/


26. Πολιτιςτικόσ ύλλογοσ Κρητών Νϋασ μύρνησ  

Διεύθυνςη: Αώδινύου 4 & Μεγ. Αλεξϊνδρου Σ.Κ. 171 22, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9341264  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.mavrithalassa.org.gr/  

 

Η εκπροςώπηςη Κρητικών ωματεύων ςτην περιοχό του Λεκανοπεδύου Αττικόσ, με την μορφό 

Δευτεροβϊθμιου Οργϊνου, αποτελεύ Τλοπούηςη τησ ιδϋασ του Ελευθερύου Βενιζϋλου, που ξεκινϊ το 1928 με την 

ΕΝΨΗ ΚΡΗΣΨΝ ΑΘΗΝΨΝ ςτην οπούα ςυμμετεύχαν οι ϑλλογοι : «Λευκϊ ήρη», «Αρκϊδι», «Κνωςςϐσ», «Πραύςοσ» 

και «Δρόροσ», των οπούων τα μϋλη τουσ κατϊγονταν απϐ τουσ τϋςςερισ νομοϑσ τησ Κρότησ. 

Σα «Λευκϊ ήρη» απϐ Φανιώτεσ, το «Αρκϊδι» απϐ Ρεθεμνιώτεσ, η «Κνωςςϐσ» απϐ Ηρακλειώτεσ, η «Πραύςοσ» 

απϐ ητειακοϑσ Λαςιθύου και η «Δρόροσ» απϐ Νεαπολύτεσ Λαςιθύου. Οι πϋντε αυτού ϑλλογοι αποτϋλεςαν την 

πρώτη Ομοςπονδύα Κρητικών ωματεύων που εύχε ωσ ϋδρα το κϋντρο των Αθηνών, ςτην οδϐ Μητροπϐλεωσ και 

Υιλελλόνων. 

Η Ϊνωςη Κρητών Αθηνών αποτϋλεςε το ςυντονιςτικϐ ήργανο για τα παραπϊνω ςωματεύα. Λειτοϑργηςε 

επιτυχώσ επύ τϋςςερα ςυναπτϊ ϋτη (1928 – 1932). Σο 1932 ο Ελευθϋριοσ Βενιζϋλοσ χϊνει τισ εκλογϋσ οπϐτε και 

ατϐνηςε προοδευτικϊ η λειτουργύα αυτοϑ του οργϊνου, για να κλεύςει οριςτικϊ το 1936 με το θϊνατο του Ιδρυτό 

τησ, Εθνϊρχη Ελευθερύου Βενιζϋλου. 

Ϊκτοτε τα πϋντε πρωτοβϊθμια  ςωματεύα πορεϑτηκαν αυτϐνομα το καθϋνα. Ακολοϑθωσ ιδρϑθηκαν 

προοδευτικϊ δεκϊδεσ νϋα που αφ’ ενϐσ μεν εκπροςωποϑςαν τουσ καταγομϋνουσ απϐ διϊφορεσ περιοχϋσ των 

νομών τησ Κρότησ, αφ’ ετϋρου λϐγω τησ ραγδαύασ πολεοδομικόσ ανϊπτυξησ που επόθλε ςτο λεκανοπϋδιο 

Αττικόσ και τησ δυςκολύασ επικοινωνύασ των Κρητικών μεταξϑ των, ιδρϑθηκαν ςτην κϊθε περιοχό Δόμου ό 

Κοινϐτητασ τησ τϋωσ Διοικόςεωσ Πρωτευοϑςησ απϐ ϋνασ ςϑλλογοσ με αποτϋλεςμα να υπϊρξει ϋνασ αρκετϊ 

μεγϊλοσ αριθμϐσ Κρητικών ςυλλϐγων και ςωματεύων που δροϑςαν αυτϐνομα. 

Σο 1984 μια ομϊδα Κρητών του Πολιτιςτικού χώρου με πρωτοβουλύα του κ. ωτόρη Αρετουλϊκη ξεκινϊει τη 

διαδικαςύα άδρυςησ Δευτεροβϊθμιου ωματεύου ςτο χώρο του πολιτιςτικού κινόματοσ.  

 

27. Ϊνωςη Ποντύων N. μύρνησ - Δϊφνησ - Αγ. Δημητρύου "Η Μαύρη Θϊλαςςα"  

Διεύθυνςη: Εθνικόσ τϋγησ 33 Σ.Κ. 17124, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9313288  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.mavrithalassa.org.gr/  

 

 ‘H Ϊνωςη Ποντύων ιδρϑθηκε το 1988 με πρωτοβουλύα τριών Ποντύων […]. H   Ϊνωςη Ποντύων ιδρϑθηκε 

με ςτϐχουσ την διϊδοςη τησ ιςτορικόσ γνώςησ, που αποτελεύ και βαςικϐ ςτϐχο του ςυλλϐγου, την αναγνώριςη 

τησ γενοκτονύασ 353.000 Ποντύων απϐ τουσ νεϐτουρκουσ του Κεμϊλ, τη διϊςωςη τησ πολιτιςτικόσ μασ 

κληρονομιϊσ και ιδιαύτερα τησ πανϊρχαιασ Ιωνικόσ Ποντιακόσ Διαλϋκτου, την ανϊπτυξη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ 

και αλληλεγγϑησ μεταξϑ των μελών αλλϊ και μεταξϑ του ςυλλϐγου και ϊλλων φορϋων, καθώσ και την επιδύωξη 

επύλυςησ προβλημϊτων που απαςχολοϑν τα μϋλη του ςυλλϐγου.’ 

 

 

28. ΕΒΕΠ – Ελληνικόσ ύνδεςμοσ Βιομηχανιών Επωνύμων Προώόντων 

Διεύθυνςη: Εφϋςου 6 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9329650  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.esvep.gr/    

 

http://www.poks.gr/%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A0%CE%A3
http://www.poks.gr/%CE%A0%CE%9F%CE%9A%CE%A0%CE%A3
http://www.esvep.gr/


Ιδρϑθηκε το 1993  (ςτη Νϋα μϑρνη) 

κοπού του υνδϋςμου ςϑμφωνα με το Καταςτατικϐ του. Ειδικϐτερα, και ςϑμφωνα με το καταςτατικϐ του, 

ςκοπϐσ του Ε..Β.Ε.Π. εύναι : 

Η μελϋτη, προςταςύα και εν γϋνει προαγωγό των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών ςυμφερϐντων 

των μελών του και η προϊςπιςη των νομύμων ςυμφερϐντων τουσ. 

Η προϊςπιςη των ςυμφερϐντων των μελών κυρύωσ ςε θϋματα που ςχετύζονται με την ςτα πλαύςια των 

νϐμων προώθηςη, διϊθεςη και διακύνηςη των παραγομϋνων απϐ τα μϋλη του υνδϋςμου επωνϑμων προώϐντων  

29. Ηλιαχτύδα  

Διεύθυνςη: 2ασ  ΜαϏου 5 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9346139, 6932274982,  

Fax: 210 9341101 

iliachtida@otenet.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: www.iliachtida.gr facebook: iliachtida NGO 

Ο ϑλλογοσ «ηλιαχτύδα» εύναι Μη Κερδοςκοπικό Οργϊνωςη (Μ.Κ.Ο) που ιδρϑθηκε ςτην αρχό του 2000 ςτην 

Νϋα μϑρνη. κοπϐσ του, ν’ αςχοληθεύ με το παιδύ, ηθικϊ, οικονομικϊ, ψυχολογικϊ καθώσ και με το 

οικογενειακϐ του περιβϊλλον. Επύςησ, με την ευαιςθητοπούηςη και ενημϋρωςη τησ κοινόσ γνώμησ ςχετικϊ με τα 

προβλόματα που αντιμετωπύζει κϊθε παιδύ. 

30. ύλλογοσ Σενεδύων "Ο ΣΕΝΝΗ" 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 80 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9318203 info@tenedos.info  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.tenedos.info/  ϑλλογοσ Σενεδύων "Ο ΣΕΝΝΗ" 

 

‘Ο ϑλλογοσ Σενεδύων ο Σϋννησ ιδρϑθηκε το 2006 απϐ μια μικρό ομϊδα Σενεδύων προςφϑγων που εύναι 

εγκατεςτημϋνοι ςτην Αττικό και εκδιώχθηκαν απϐ την Σϋνεδο εδώ και ςαρϊντα περύπου χρϐνια, με τισ 

εθνικιςτικϋσ τακτικϋσ που εφϊρμοςε η Σουρκύα μετϊ το 1964. Πρωταρχικϐσ ςτϐχοσ του υλλϐγου, ϐπωσ ρητϊ 

αναφϋρεται και ςτο καταςτατικϐ τησ ύδρυςόσ του, εύναι η διατόρηςη των δεςμών ϐλων των Σενεδύων, ϐπου γησ, 

οι οπούοι αμϋςωσ αγκϊλιαςαν αυτό την προςπϊθεια, γεγονϐσ που αποδεικνϑει ϐτι η ϋλλειψη ενϐσ ςυλλϐγου 

αμιγώσ Σενεδιακοϑ όταν αιςθητό που ϋπρεπε να καλυφθεύ ϋςτω και καθυςτερημϋνα. […] 

όμερα, 40 χρϐνια μετϊ και ϑςτερα απϐ πολλϋσ δυςκολύεσ, οι Σενϋδιοι ϋχουν καταφϋρει να ςταθοϑν ξανϊ 

ςτα πϐδια τουσ ωσ κοινϐτητα. Ο ϑλλογοσ Σενεδύων ο Σϋννησ, ο οπούοσ διϊγει τον δεϑτερο χρϐνο λειτουργύασ 

του, ϋχει καταφϋρει ςε αυτϐ το πολϑ μικρϐ χρονικϐ διϊςτημα να ϋχει 225 εγγεγραμμϋνα μϋλη και να αςχολεύται 

ςτενϊ και αποτελεςματικϊ με τα προβλόματα τησ ελληνικόσ κοινϐτητασ ςτο νηςύ μασ, αξιοποιώντασ 

παρϊλληλα και την ευρωπαώκό προοπτικό τησ Σουρκύασ, η οπούα μασ δύνει την ελπύδα ϐτι τα προβλόματα των 

Σενεδύων αλλϊ και των ελληνικών μειονοτότων τησ Κωνςταντινοϑπολησ και τησ άμβρου θα γύνουν προβλόματα 

ϐλησ τησ Ευρώπησ. Η ςτενό ςυνεργαςύα μασ με ϐλουσ τουσ φορεύσ και τα θεςμοθετημϋνα ϐργανα τησ 

Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ αποτελεύ ϊμεςη προτεραιϐτητα του ςυλλϐγου μασ. 

Η βοόθεια του αδελφοϑ ςυλλϐγου Ιμβρύων Αθηνών, απϐ την αρχό του δϑςκολου εγχειρόματϐσ μασ, υπόρξε 

ουςιαςτικό και ϊμεςη. Ϋδη απϐ την ύδρυςό του ο ςϑλλογϐσ μασ βρόκε ςτϋγη ςτο κτόριο του ςυλλϐγου Ιμβρύων 

ςτη Ν. μϑρνη. Η εμπειρύα των Ιμβρύων αλλϊ και η ςυνεργαςύα μαζύ τουσ παραμϋνει πϊντα αρωγϐσ ςτην 

προςπϊθειϊ μασ να ευοδωθοϑν οι ςτϐχοι του ςυλλϐγου μασ. 

' αυτό την προςπϊθειϊ μασ η ςτενό επαφό ϐλων των Σενεδύων με τον ϑλλογο αποτελεύ απαραύτητο 

ςτοιχεύο τησ προϐδου μασ. ήλοι μασ πρϋπει να ϋχουμε ωσ ςημεύο αναφορϊσ το γραφεύο του ςωματεύου μασ, 

ϐπου διαρκώσ προβϊλλεται η ιδιαύτερη πατρύδα μασ, ϐπου αλληλοενημερωνϐμαςτε και προςπαθοϑμε να 

ευαιςθητοποιόςουμε την κοινό γνώμη για τισ εξελύξεισ ςτο νηςύ μασ. 

http://www.iliachtida.gr/
mailto:info@tenedos.info
http://www.tenedos.info/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%9F-%CE%A4%CE%95%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3/198467020202


Επιμϋρουσ ςτϐχοι του υλλϐγου Σενεδύων εύναι η καταγραφό τησ ιςτορύασ τησ Σενϋδου και η διϊςωςη τησ 

πολιτιςτικόσ μασ κληρονομιϊσ, η ςϑςφιξη των ςχϋςεων των ξενιτεμϋνων, η ςυχνό παρουςύα μασ ςτο νηςύ και η 

παροχό βοόθειασ ςτουσ εναπομεύναντεσ κατούκουσ, η ειρηνικό ςυνϑπαρξη των κατούκων τησ Σενϋδου, Ελλόνων 

και Σοϑρκων, η αναςτϑλωςη των εξωκληςιών, η ϋκδοςη βιβλύων κ.λπ. ’ 

 

31. Ελληνικό Εταιρεύα Τπϋρταςησ και Καρδιοαγγειακόσ Προςταςύασ 

Διεύθυνςη: Ομόρου 41-43 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 211-0122581  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.ypertasi.gr/  

 

Η εταιρεύα μασ ιδρϑθηκε το 2006 ςτην Αθόνα 

 

32. Κϋντρο Πρόληψησ "Ϋλιοσ" 

Διεύθυνςη: Αρτϊκησ 34 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9336031  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.kpilios.gr/  

 

Σο Κϋντρο Πρϐληψησ των Εξαρτόςεων και Προαγωγόσ τησ Χυχοκοινωνικόσ Τγεύασ «ΗΛΙΟ», ιδρϑθηκε τον 

Μϊρτιο του 2006 ωσ αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα, απϐ τισ τοπικϋσ αυτοδιοικόςεισ των Δόμων τησ Νϋασ 

μϑρνησ και του Αγύου Δημητρύου, ςε ςυνεργαςύα με τον Οργανιςμϐ κατϊ των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

 

 

33. Υαιναρϋτη 

Διεύθυνςη: Γορδύου 1 & 2ασ ΜαϏου 14 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9319054  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.fainareti.gr/  

 

Η Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα (ΑμΚΕ) «ΥΑΙΝΑΡΕΣΗ» ιδρϑθηκε το 2006 με ςκοπϐ την ϋρευνα και την 

παρϋμβαςη για την προαγωγό τησ υγεύασ τησ γυναύκασ και τησ οικογϋνειασ ςτην Ελλϊδα. 

 

 

34. Fair Planet  

Διεύθυνςη: Θ. οφοϑλη 6 Σ.Κ. 171 22, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9409519, fax: 210 9409519 fairplanet@gmail.com 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.fairplanet.gr  

 

Ιδρϑθηκε 2007 

ϑντομη περιγραφό 

Η Fair Planet εύναι Ελληνικό Ανθρωπιςτικό Οργϊνωςη 

ϑνοψη εταιρεύασ. Η Fair Planet εύναι ελληνικό ανθρωπιςτικό οργϊνωςη που ϋχει ςκοπϐ την παροχό 

ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ, επεύγουςασ ό αναπτυξιακόσ, ςτην Ελλϊδα και ςε ολϐκληρο τον Κϐςμο. 

http://www.ypertasi.gr/
http://www.kpilios.gr/
http://www.fainareti.gr/
http://www.fairplanet.gr/


Η Fair Planet εύναι εγγεγραμμϋνη ςτα ειδικϊ μητρώα εθελοντικών οργανώςεων του Τπουργεύου Τγεύασ 

καθώσ και ςτο μητρώο μη κυβερνητικών οργανώςεων του Τπουργεύου Εξωτερικών. 

 

35. Πρϊξεισ Ζωόσ - Δύκτυο Εθελοντών Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ  

Διεύθυνςη: Αγ. Υωτεινόσ 25 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9347311 info@praxeiszois.org 

Ιςτότοποσ/Fb: www.praxeiszois.org facebook: Πρϊξεισ Ζωόσ 

 

Σον Νοϋμβριο του 2010 μια ομϊδα φύλων, με κοινωνικϋσ ευαιςθηςύεσ κι αγϊπη ςτον ϊνθρωπο, 

δημιοϑργηςαν τον πρώτο πυρόνα ενϐσ Δικτϑου Εθελοντών Ωμεςησ Κοινωνικόσ Δρϊςησ "ΠΡΑΞΕΙ ΖΨΗ" για την 

εκπλόρωςη κοινωφελών ςκοπών ςε ϊτομα & ομϊδεσ ατϐμων με απειλητικϋσ αςθϋνειεσ και «ευπαθεύσ» 

κοινωνικϋσ ομϊδεσ. 

 

36. Υιλανθρωπικό ωματεύο Προςταςύασ Παιδιού "Ο Ωγιοσ Πολύκαρποσ μύρνησ" 

Διεύθυνςη: Προϑςησ 4 Σ.Κ. 171 23, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9336130  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Οικογενειακό Μονϊδα Προςταςύασ Παιδιοϑ 

37. Ερεχθεύδεσ Διεθνόσ Οργϊνωςη Ελληνύδων & Ελληνόφωνων Γυναικών  

Διεύθυνςη: Μαγκριώτου 5 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9351108, 210 9355273  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

38. άωνεσ Νϋασ μύρνησ  

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 93 & Δαμαςκηνοϑ Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9330107, 210-9240025  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Οι "ΙΨΝΕ Ν. ΜΤΡΝΗ" εύναι ϋνασ ςϑλλογοσ μη κερδοςκοπικϐσ και μη πολιτικοϑ χαρακτόρα. Κϑριοσ 

ςκοπϐσ του εύναι η καλϑτερη ανθρώπινη επικοινωνύα (ςε πνεϑμα ςυντροφικϐτητασ, αλληλοςτόριξησ, 

αλληλοενθϊρρυνςησ...) και η φυγό απϐ την αδρϊνεια και την αδιαφορύα. 

 

39. Λ.Α.Ι.Ο.Ν.. Λϋςχη Ν. μύρνησ  

Διεύθυνςη: Βρυοϑλων & Κοτυαύου Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-7643033  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

http://www.praxeiszois.org/
http://www.corfulife.gr/index.php/2012-07-24-15-19-58/9-2012-08-21-21-37-24/87-2012-09-22-17-12-52
http://www.corfulife.gr/index.php/2012-07-24-15-19-58/9-2012-08-21-21-37-24/87-2012-09-22-17-12-52
http://www.corfulife.gr/index.php/2012-07-24-15-19-58/9-2012-08-21-21-37-24/87-2012-09-22-17-12-52
http://www.corfulife.gr/index.php/2012-07-24-15-19-58/9-2012-08-21-21-37-24/87-2012-09-22-17-12-52
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2010-05-25-10-24-10&catid=23%3A2010-05-25-09-57-41&Itemid=112
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2010-05-25-10-24-10&catid=23%3A2010-05-25-09-57-41&Itemid=112
http://www.neasmyrni.net.gr/portal2/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3A2010-05-25-10-24-10&catid=23%3A2010-05-25-09-57-41&Itemid=112


40. Οι Υύλοι τησ Νϋασ μύρνησ  

Διεύθυνςη: Ελ.Βενιζϋλου 150 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9320187, 210-9338787  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

41. ήμιλοσ "ΖΨΝΣΑ"  

Διεύθυνςη: Πλαςτόρα 75 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9325983  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

42. Παναθηναώκό Πανελλαδικό Οργϊνωςη Γυναικών  

Διεύθυνςη: Αδραμυτύου 30 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9346868 210 9344083 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.panathinaiki.gr/  

 

κοπϐσ τησ οργϊνωςησ εύναι, η εκπαύδευςη, η ενημϋρωςη, η ευαιςθητοπούηςη και η κοινωνικό προςφορϊ 

ςε θϋματα ιςϐτητασ, υγεύασ, περιβϊλλοντοσ, ανθρωπύνων δικαιωμϊτων, η προώθηςη τησ γυναύκασ ςτον 

Ευρωπαώκϐ και Διεθνό χώρο και η αναβϊθμιςη, η προςταςύα και η βοόθεια ςτην οικογϋνεια! 

   

 

43. Ανθρώπινη Επικοινωνύα 

Διεύθυνςη: Προϑςςησ 21 Σ.Κ. 171 24, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9311 344, 210-9374 198,  210-

9344 459 

 

Ιςτότοποσ/Fb:   

Επιμορφωτικϐσ- Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ  

 

44. Ε.Β.Ε.Ν.. Ϊνωςη Βιοτεχνών Επαγγελματιών Ν. μύρνησ  

Διεύθυνςη: Ικονύου 26 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9335435, FAX: 210 9349112  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

45. Εθνικό οροπτιμιςτικό Ϊνωςη Ελλϊδασ  

Διεύθυνςη: Βυζαντύου 5 Σ.Κ. 17121, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9324199  

http://www.panathinaiki.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/1453883124841905?sk=info&tab=page_info
https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/1453883124841905?sk=info&tab=page_info
https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/1453883124841905?sk=info&tab=page_info


Ιςτότοποσ/Fb: http://www.soroptimist.gr/ https://www.facebook.com/greeksoroptimist 

 

Ο οροπτιμιςμϐσ εύναι Διεθνόσ Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη για γυναύκεσ που εργϊζονται ςε θϋςεισ 

διαχεύριςησ και επιςτημών και πιςτεϑουν ςτον αναπτυξιακϐ εθελοντιςμϐ. Εύναι μια παγκϐςμια ςφαιρικό φωνό 

για τισ γυναύκεσ μϋςα απϐ τη ςυνειδητοπούηςη, υποςτόριξη και Δρϊςη. Αναπτϑςςει δύκτυα υποςτόριξησ και 

φιλύασ. Ιδρϑθηκε το 1921 ςτην Καλιφϐρνια των ΗΠΑ. Εύναι πολιτικϊ και θρηςκευτικϊ αυςτηρϊ ουδϋτεροσ. Εύναι 

μια απϐ τισ 139 Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ που εκπροςωποϑνται ςτην κατηγορύα 1 του Οικονομικοϑ και 

Κοινωνικοϑ υμβουλύου του Οργανιςμοϑ Ηνωμϋνων Εθνών. 

 

46. ύλλογοσ Υιλϊθλων  

Διεύθυνςη: Βυζαντύου 44 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9332991  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

47. ύνδεςμοσ Κερκυραύων "Η Κορυφω"  

Διεύθυνςη: Αρτϊκησ 165 Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9346459, 210-9320187  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.koryfo.gr/   

 

 

48. ωματεύο Κωνςταντινουπολιτών  

Διεύθυνςη: Βυζαντύου 42 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9330607  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

49. Ϊνωςη Γονϋων  

Διεύθυνςη: Αγχιϊλου 21 Σ.Κ. 17124, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9321000  

Ιςτότοποσ/Fb: http://enosi1.tripod.com/ https://www.facebook.com/enosigoneonneassmyrnis 

 

 

50. Ϊνωςη Ιπτϊμενων υνταξιούχων Μηχανικών & Πιλότων Ολυμπιακών 

Διεύθυνςη: Ιωςηφϐγλου 1 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-934 1205  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

http://www.soroptimist.gr/
https://www.facebook.com/greeksoroptimist
http://www.koryfo.gr/
http://enosi1.tripod.com/
https://www.facebook.com/enosigoneonneassmyrnis


51. Νϋα Ζωό 

Διεύθυνςη: Πατριϊρχη Γρηγορύου Ε΄ 3 Σ.Κ. 171 24, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9332308  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Ορθϐδοξη Φριςτιανικό Ϊνωςη ( ΟΦΕ ) 

 

52. Ϊνωςη Φειριςτών Πολιτικόσ Αεροπορύασ 

Διεύθυνςη: Ιωςηφϐγλου 1 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9344330  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

επαγγελματικό ϋνωςη 

 

53. HELMEPA 

Διεύθυνςη: Περγϊμου 5 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9341233  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Ελληνικό Ϊνωςη Προςταςύασ Θαλαςςύου Περιβϊλλοντοσ 

 

54. Ϊνωςη Βρονταδουςιών Αττικόσ 

Διεύθυνςη: Περγϊμου 5 Σ.Κ. 171 21, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9310791  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

55. ΕΤΝΕ- Εμπορικόσ ύλλογοσ Νϋασ μύρνησ 

Διεύθυνςη: Ομόρου 68 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9326540  

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

 

56. ύλλογοσ τυψιανών Λϋςβου 

Διεύθυνςη: Αμιςοϑ 12 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9357451  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 



 

57. ύλλογοσ Βατουςαύων "Κοιμ. Θεοτόκου" 

Διεύθυνςη: Γ. αρϊφη 11 Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9351248  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

58. Νότια Αφρικό - Νοτιοαφρικανικόσ ύλλογοσ Ελλϊδοσ 

Διεύθυνςη: Εμμανουηλύδη 12 Σ.Κ. 17122, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210-9359356  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

59. Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ (Περιφερειακό Επιτροπό Ν..)  

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου & Μϊουτου Σ.Κ. 17123, Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

Ο Ελληνικϐσ Ερυθρϐσ ταυρϐσ ιδρϑθηκε ςτισ 10 Ιουνύου 1877, με πρωτοβουλύα τησ βαςύλιςςασ ήλγασ. Απϐ τη 

ςτιγμό τησ ύδρυςόσ του αναγνωρύςθηκε απϐ τη Διεθνό Επιτροπό Ερυθροϑ ταυροϑ και ςόμερα αποτελεύ μϋροσ 

τησ «οικογϋνειασ» του Διεθνοϑσ Κινόματοσ Ερυθροϑ ταυροϑ και Ερυθρϊσ Ημιςελόνου. τη μακρϊ πορεύα του 

παραμϋνει ςταθερϊ αφοςιωμϋνοσ ςτισ διεθνεύσ ανθρωπιςτικϋσ αρχϋσ και ςτην αλληλϋγγυα εθελοντικό 

προςφορϊ βοόθειασ προσ τον ςυνϊνθρωπο. 

 

60. ώμα Ελλόνων Προςκόπων Σοπικό Εφορεύα Προςκόπων Νϋασ μύρνησ   

Διεύθυνςη: Πλατεύα Βας. οφύασ & 

Υιλαδελφεύασ (ϋναντι 

ταχυδρομεύου) 

Σ.Κ. , Ν. μϑρνη 

Επικοινωνύα: 210 9370521  

Ιςτότοποσ/Fb: http://ageli1ns.blogspot.gr/  

http://www.sep.org.gr/  

 

 

1908 ύδρυςη απϐ Αθανϊςιο Λευκαδύτη 

 

 

 

Ιδιωτικϊ Εκπαιδευτόρια 

Ελληνικόν Εκπαιδευτόριον του Π. Δ. Νεςλιχανύδη  (1931) 

‘Σϐτε ο μυρναύοσ Παναγιώτησ Νεςλιχανύδησ, πρώην διευθυντόσ του Ορφανοτροφεύου και των  

χολών τησ Αμερικανικόσ Περύθαλψησ, ϐπωσ και τησ χολόσ Μπϊξτερ ςτη μϑρνη, ύδρυςε εξατϊξιο 

δημοτικϐ ςχολεύο ςε ιδιϐκτητο χώρο επύ τησ οδοϑ μϑρνησ (ςημερινό οδϐσ Πλαςτόρα). Εντϑπωςη 

http://ageli1ns.blogspot.gr/
http://www.sep.org.gr/


προκαλεύ το γεγονϐσ ϐτι παρϊ τισ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ διαβύωςησ που αντιμετώπιζαν οι Νεοςμυρνιώτεσ, 

καθώσ ακϐμα δεν εύχε λυθεύ οριςτικϊ το θϋμα τησ ηλεκτροδϐτηςησ και τησ υδροδϐτηςησ του ςυνοικιςμοϑ, 

ςτο ιδιωτικϐ ςχολεύο του Νεςλιχανύδη διδϊςκονταν μαθόματα Γαλλικών και μουςικόσ. Σο πρϐγραμμα των 

μαθημϊτων –αν και επρϐκειτο για δημοτικϐ ςχολεύο– φαύνεται εμφανώσ επηρεαςμϋνο απϐ τα 

προγρϊμματα ςπουδών ςτη μϑρνη πριν απϐ την Καταςτροφό, τα οπούα υπηρετοϑςαν τισ ανϊγκεσ 

μιασ αςτικόσ και πολυπολιτιςμικόσ κοινωνύασ’ (Φατζατουριϊν 2010).  

 

Η Ιωνικό χολό τησ Ελϋνησ Μανϋγα (1932) 

‘Η Ιωνικό χολό ιδρϑθηκε το 1932 απϐ την Ελϋνη Μανϋγα. Λειτοϑργηςε για πρώτη φορϊ κατϊ το 

ςχολικϐ ϋτοσ 1933-1934, ϐταν ςτην περιοχό λειτουργοϑςαν όδη το 1ο Δημοτικϐ χολεύο Νϋασ μϑρνησ και 

το Ελληνικϐ Εκπαιδευτόριο του Νεςλιχανύδη. Σο γεγονϐσ ϐτι, ενώ υπόρχε μϐνο ϋνα δημϐςιο ςχολεύο, εύχαν 

ιδρυθεύ όδη δϑο ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια, υπογραμμύζει τη φιλομϊθεια των προςφϑγων. Ο παρϊγοντασ 

αυτϐσ τουσ ϋκανε να δραςτηριοποιοϑνται παρϊλληλα με τισ κρατικϋσ αρχϋσ, ώςτε να αντιμετωπύςουν 

χωρύσ καθυςτϋρηςη το ζότημα τησ εκπαύδευςησ τησ νϋασ γενιϊσ’ (Φατζατουριϊν 2010). 

 

Η χολό Ξενοπούλου  (1936) 

Ιδρϑθηκε απϐ τον ‘Ιωακεύμ Ξενϐπουλο, πρώην διευθυντό των χολών Ζαππεύου Near East’  (Φατζατουριϊν 

2010). 

 

χολό Παλλϊδιον (1961)  

 

Λεόντειο Λύκειο (1962)  

‘Μϋροσ του κτόματοσ Σατϊκη αγορϊςτηκε το 1905 απϐ τον Ιωϊννη Φρυςϊκη. Ϊναν χρϐνο 

αργϐτερα ο Φρυςϊκησ αγϐραςε και γειτονικϐ αγροτοτεμϊχιο απϐ την Καλομούρα κοτύδα, κληρονϐμο του 

κτηματύα Κ. Λϑντη. Ϊτςι ςχηματύςτηκε το κτόμα Φρυςϊκη, ϐπου μϋχρι το 1963 υπόρχαν τα ομώνυμα 

βουςτϊςια. Αργϐτερα απαλλοτριώθηκε, προκειμϋνου να ανεγερθοϑν ςχολικϊ κτόρια για το Λεϐντειο 

Λϑκειο και το Δημοτικϐ «Φρυςϐςτομοσ μϑρνησ»’ East’  (Φατζατουριϊν 2010). 



Καλλιθϋα 

i. Ούκοσ Συφλών  

Διεύθυνςη: Ελευθερύου Βενιζϋλου και 

πϊρτησ 

Σ.Κ. 176 73, Καλλιθϋα 

 

‘Ο Ούκοσ Συφλών ιδρϑθηκε ςτην Καλλιθϋα το 1906. Η ιδϋα για τη θεμελύωςη ενϐσ φιλανθρωπικοϑ ιδρϑματοσ 

για την προςταςύα και την εκπαύδευςη των τυφλών ανόκε ςτον ςυγγραφϋα Δημότριο Βικϋλα (1835-1908) και 

τον ποιητό Γεώργιο Δροςύνη (1859-1951). Η διεϑθυνςη του Ούκου Συφλών ανατϋθηκε ςτην Ειρόνη Λαςκαρύδου 

(1882-1958), μικρϐτερη κϐρη του Λαςκϊρεωσ Λαςκαρύδη, που εύχε κϊνει ςπουδϋσ τυφλολογύασ ςε ευρωπαώκϊ 

πανεπιςτόμια. 

Αρχικϊ, ο Ούκοσ Συφλών ςτεγϊςτηκε ςτην οικύα τησ Ε. Λαςκαρύδου. Ϊνα χρϐνο αργϐτερα οι αδελφού 

Ανανύασ και Ραφαόλ Ωμπετ προςϋφεραν κληροδϐτημα με ςτϐχο την ανϋγερςη κτηρύου για να ςτεγϊςει το 

ύδρυμα. Ϊτςι, το 1910 ξεκύνηςε η οικοδϐμηςη του εντυπωςιακοϑ Αμπϋτειου Μελϊθρου επύ τησ ςημερινόσ 

λεωφϐρου Βενιζϋλου. Οι αδελφού Ωμπετ όταν ϑριοι ϋμποροι και τραπεζύτεσ εγκατεςτημϋνοι ςτην Αύγυπτο, οι 

οπούοι απϋκτηςαν την ελληνικό υπηκοϐτητα. Εκτϐσ απϐ τον Ούκο Συφλών χρηματοδϐτηςαν και την Αμπϋτειο 

χολό του ΚαϏρου’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

ii. Διδαςκαλεύο Νηπιαγωγών (1912)  

Διεύθυνςη: Υορνϋζη και Κρϋμου Σ.Κ. 176 73, Καλλιθϋα 

 

‘Σο 1897 η Αικατερύνη Λαςκαρύδου ύδρυςε ςτην Αθόνα το Διδαςκαλεύο Νηπιαγωγών. Εκεύ, η Λαςκαρύδου 

εφϊρμοςε τα πρωτοποριακϊ ςυςτόματα διδαςκαλύασ του μεγϊλου Γερμανοϑ παιδαγωγοϑ Friedrich Fröbel 

(1782-1852), με τα οπούα εύχε ϋρθει ςε επαφό ςτην Αυςτρύα, ϐπου εύχε γεννηθεύ, μεγαλώςει και ςπουδϊςει. Κατϊ 

το ϋτοσ 1912 το Διδαςκαλεύο Νηπιαγωγών μεταφϋρθηκε ςτην Καλλιθϋα, τον τϐπο διαμονόσ τησ ιδρϑτριϊσ του. 

τεγϊςτηκε ςε ούκημα ςτη γωνύα των οδών Υορνϋζη και Κρϋμου. Δϋκα χρϐνια αργϐτερα μετατρϊπηκε ςε 

κρατικϐ ύδρυμα, ενώ το 1959 αναδιοργανώθηκε ςϑμφωνα με τα πρϐτυπα των παιδαγωγικών ακαδημιών και 

μετονομϊςτηκε ςε χολό Νηπιαγωγών. Λειτουργεύ ωσ ςχολό ανώτερησ εκπαύδευςησ υπαγϐμενη ςτο Τπουργεύο 

Παιδεύασ. ϑμφωνα με τον Σριανταφυλλύδη απϐ το 1914 ϋωσ το 1970 αποφούτηςαν απϐ τη χολό πϊνω απϐ 2.700 

νηπιαγωγού’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

iii. ύλλογοσ Κατούκων Καλλιθϋασ 

‘Η αϑξηςη του πληθυςμοϑ τησ Καλλιθϋασ κατϊ τισ πρώτεσ δεκαετύεσ του 20οϑ αιώνα όταν ραγδαύα. Παρ’ 

ϐλα αυτϊ, τα ϋργα υποδομόσ που εύχαν πραγματοποιηθεύ μϋχρι το 1920 όταν ανεπαρκό. ϑμφωνα με τον 

ακελλαρϐπουλο: «Καθαριϐτησ, ὀδοποιϏα, ὕδρευςισ, φωτιςμὸσ ἦταν ἄγνωςτα. ’ αὐτὴ τὴν κατϊςταςι 

παρουςιϊζετο τϐτε ἡ Καλλιθϋα, τϋλοσ τοῦ 1922 καὶ ἀρχὲσ τοῦ 1923, μ’ ἐπιδημύα ἐξανθηματικοῦ τϑφου, 

μηνιγγύτιδοσ καὶ δυςεντερύασ, ἐκτὸσ τῶν ἄλλων παιδικῶν νοςημϊτων, κοκκϑτου, ἱλαρᾶσ καὶ ὀςτρακιᾶσ». 

Προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν τα παραπϊνω προβλόματα και να βελτιώςουν αποτελεςματικϊ το βιοτικϐ 

τουσ επύπεδο, οι κϊτοικοι τησ Καλλιθϋασ ύδρυςαν το 1923 τον ϑλλογο Κατούκων Καλλιθϋασ. Ϊχοντασ 

εξαςφαλύςει την αμϋριςτη ςυμπαρϊςταςη του Γεωργύου Υιλϊρετου και ϊλλων επιφανών Καλλιθεατών, ο 

ςϑλλογοσ επεδύωξε και πϋτυχε την πραγματοπούηςη ςημαντικών ϋργων υποδομόσ, ϐπωσ την καταςκευό 

δρϐμων, τον ηλεκτροφωτιςμϐ του οικιςμοϑ και την καταςκευό ςταθμοϑ του ηλεκτρικοϑ ςιδηροδρϐμου. 

Βϋβαια, το μεγαλϑτερο επύτευγμα του υλλϐγου Κατούκων Καλλιθϋασ όταν η απϐςπαςη του οικιςμοϑ απϐ τον 

Δόμο Αθηναύων και η ακϐλουθη ύδρυςη τησ Κοινϐτητασ Καλλιθϋασ το 1925’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 



 

iv. Κοινωνικό Λϋςχη Καλλιθϋασ 

‘Σο 1931 ιδρϑθηκε η Κοινωνικό Λϋςχη Καλλιθϋασ, ≪φιλολογικϐ, καλλιτεχνικϐ και κοινωνικόσ πρϐνοιασ 

ύδρυμα≫, με ςτϐχο την προώθηςη του πολιτιςμοϑ ςτην Καλλιθϋα, που το 1945 μετονομϊςτηκε ςε 

≪Παλλϊδιον≫. Δημιοϑργημα του τϐτε διευθυντό του Σαχυδρομεύου Καλλιθϋασ Κ. Θωμϐπουλου και του ιατροϑ 

Φ. ακελλαρϐπουλου, η Λϋςχη ςυγκϋντρωςε ςτουσ κϐλπουσ τησ ϐλουσ τουσ Καλλιθεϊτεσ με καλλιτεχνικϊ και 

πνευματικϊ ενδιαφϋροντα. Ο ςϑλλογοσ ςτεγϊςτηκε ςε ούκημα (ιδιοκτηςύα Κανϊρη) ςτη γωνύα των οδών 

Ιφιγενεύασ και Εςπερύδων, ϐπου λϊμβαναν χώρα ποικύλεσ ψυχαγωγικϋσ εκδη- λώςεισ και δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 

ςυγκεντρώςεισ, διαλϋξεισ, εκθϋςεισ, ςυναυλύεσ και χορού. Παρϊλληλα, η Λϋςχη Καλλιθϋασ προςϋφερε ςημαντικϐ 

κοινωνικϐ και φιλανθρωπικϐ ϋργο. Ο Σριαντϊφυλλοσ Σριανταφυλλύδησ τονύζει:  

«Ἡ Κοινωνικὴ Λϋςχη τῆσ Καλλιθϋασ πρϊγματι ἠκτινοβϐληςε, διϐτι αἱ ἐκδηλώςεισ τησ ὑπῆρξαν πολλαὶ καὶ 

λαμπραύ. Ἔφερε πρῶτον εἰσ ςτενὴν καὶ ἐγκϊρδιον ἐπαφὴν πληθὺν ἐκλεκτῶν προςώπων τῆσ Καλλιθϋασ καὶ 

προςϋφερε ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ἀπὸ τῆσ ἱδρϑςεώσ τησ μϋχρι ςόμερον, ἀλλὰ καὶ μετακατοχικῶσ, ἀληςμονότουσ ὥρασ 

ὡραύασ ποικύλησ ψυχαγωγύασ εἰσ τὰ μϋλη τησ».  

Φαρακτηριςτικϐ παρϊδειγμα των εκδηλώςεων αυτών όταν τα «Χυχικϊ Καλλιςτεύα τησ Γυναικϐσ», που 

διοργανώθηκαν το 1937 με πρωτοβουλύα του δραςτόριου Νικϐλαου ΦαϏνη (1876-1970), γαμπροϑ του Γ. 

Υιλϊρετου και αντιπροϋδρου τησ Λϋςχησ Καλλιθϋασ. Η Ειρόνη Λαςκαρύδου, ιδρϑτρια και διευθϑντρια του Ούκου 

Συφλών, και η Ελευθερύα Κατςοϑλη, διευθϑντρια του Εθνικοϑ Ορφανοτροφεύου Πολϋμου, βραβεϑτηκαν «διὰ τὸ 

ψυχικϐν των κϊλλοσ». Η πλϋον ςημαντικό εκδόλωςη τησ Λϋςχησ κατϊ τη δεκαετύα του 1930 όταν η Α΄ ΄Ϊκθεςισ 

Καλλιθεατών Ζωγρϊφων. Η ϋκθεςη εγκαινιϊςτηκε ςτισ 15 Δεκεμβρύου 1934 και εύχε διϊρκεια ενϐσ μόνα· 

ςυμμετεύχαν δεκατρεύσ ςημαντικϐτατοι ζωγρϊφοι τησ Καλλιθϋασ, οι περιςςϐτεροι με ϋργα πανελλόνιασ 

εμβϋλειασ, με ενενόντα τϋςςερα ϋργα. Η ϋκθεςη ςημεύωςε μεγϊλη επιτυχύα. Πλόθη επιςκεπτών απϐ την 

Καλλιθϋα αλλϊ και την υπϐλοιπη Αθόνα κατϋκλυςαν τισ αύθουςεσ τησ Λϋςχησ Καλλιθϋασ προκειμϋνου να 

θαυμϊςουν τα ϋργα των Απ. Γκραύκου (3 πύνακεσ), Π. Ζωγρϊφου (24 πύνακεσ), . Λαςκαρύδου (3 πύνακεσ), τ. 

Ξενϐπουλου (3 πύνακεσ), Ε. Ξενϐπουλου (3 πύνακεσ), Γ. Οικονομύδη (9 πύνακεσ), Π. Οικονομύδη (5 πύνακεσ), Κ. 

Ρωμανύδη (7 πύνακεσ), Οδ. Υωκϊ (8 πύνακεσ), . Υραγκουλύδη (5 πύνακεσ), Αλ. Φριςτοφό (14 πύνακεσ), Κ. Μαλϋα 

(6 πύνακεσ) και Β. Μαγιϊςη (3 πύνακεσ)’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

v. χολό Ξυλογλυπτικόσ και Αγιογραφύασ Εθνικού Ιδρύματοσ 

«Σον Δεκϋμβριο του ύδιου χρϐνου το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο εγκρύνει την ενοικύαςη οικόματοσ απϐ τον 

δόμο για τη ςτϋγαςη τησ χολόσ Ξυλογλυπτικόσ και Αγιογραφύασ Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ, ϋπειτα απϐ επύςημη 

πρϐταςη του τϐτε βαςιλιϊ Παϑλου Α΄, ο οπούοσ ςτισ 16 Ιανουαρύου 1952 ςτϋλνει ευχαριςτόρια επι- 

ςτολό ςτο δημοτικϐ ςυμβοϑλιο για την παραχώρηςη τελικϊ δημοτικοϑ οικοπϋδου για τη δημιουργύα 

παραρτόματοσ του Εθνικοϑ Ιδρϑματοσ.14 Λύγεσ εβδομϊδεσ αργϐτερα, το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο θα εγκρύνει 

πύςτωςη για την αγορϊ δϑο οικοπϋδων, ϋνα για την ανϋγερςη ςχολόσ ξυλογλυπτικόσ και ϋνα για 

τη δημιουργύα δημοτικοϑ ςταθμοϑ αυτοκινότων» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

vi. τϋκι Νεολαύασ 

«Σο καλοκαύρι του 1984 ξεκύνηςε η λειτουργύα του πρωτϐτυπου τεκιοϑ τησ Νεολαύασ ςτην πλατεύα Δαβϊκη. 

Η δημοτικό αρχό τοποθϋτηςε εκεύ ϋνα φορητϐ κυλικεύο, μύα ϋκθεςη βιβλύου απϐ τη Δημοτικό Βιβλιοθόκη, 

τραπϋζια για ψυχαγωγικϊ παιχνύδια, μύα εξϋδρα πολιτιςτικών εκδηλώςεων και ηχητικό εγκατϊςταςη με 

μεγϊφωνα. Ο χώροσ φιλοξϋνηςε ςυναυλύεσ, θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, αλλϊ και ςυζητόςεισ. Σο τϋκι Νεολαύασ 

εύχε ιδιαύτερη απόχηςη, ϐχι μϐνο ςτουσ νϋουσ αλλϊ και ςτο ςϑνολο των κατούκων τησ Καλλιθϋασ» (Λερύου και 

Μουρουγκλοϑ 2006). 



1. ΠΕΝ - Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφεύο Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Υιλαρϋτου & Κρϋμου 128 Σ.Κ. 176 75, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9521728, 210-9560735  

Fax: 210-9521735 

info@pen-kallithea.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.pen-kallithea.gr/  

 

‘Σο Πρϐτυπο Εθνικϐ Νηπιοτροφεύο Καλλιθϋασ (Π.Ε.Ν.) ιδρϑθηκε απϐ την Αικατερύνη Λαςκαρύδου το 1912 

και φιλοξενεύ παιδιϊ Προςχολικόσ ηλικύασ απϐ την Ελλϊδα και το εξωτερικϐ ςτισ ιδιϐκτητεσ εγκαταςτϊςεισ του 

ςτην Καλλιθϋα. Σo 1912, δυο χρϐνια μετϊ τη θεμελύωςη του Αμπϋτειου Μελϊθρου, ιδρϑθηκε το Εθνικϐ 

Ορφανοτροφεύο Πολϋμου με ςκοπϐ τη ςτϋγαςη και περύθαλψη των ϊπορων ορφανών παιδιών του Α΄ 

Βαλκανικοϑ Πολϋμου. Η ανϋγερςη του κτηρύου ςτη ςημερινό οδϐ Κρϋμου 126 χρηματοδοτόθηκε απϐ την Ϊλενα 

κυλύτςη και τον ταμϊτη Εμπειρύκο. Σο οικϐπεδο παραχωρόθηκε απϐ τισ οικογϋνειεσ Δαμηλϊτη, Γουλιμό και 

Λαςκαρύδου. Η διακεκριμϋνη παιδαγωγϐσ Αικατερύνη Λαςκαρύδου, ςϑζυγοσ του Λαςκϊρεωσ Λαςκαρύδη, 

πρωτοςτϊτηςε ςτην οργϊνωςη του νεϐτευκτου ιδρϑματοσ. Σο 1969 νϋα κτόρια και εγκαταςτϊςεισ 

προςτϋθηκαν, ενώ λύγα χρϐνια αργϐτερα το ύδρυμα μετονομϊςτηκε ςε Πρϐτυπο Εθνικϐ Νηπιοτροφεύο (Π.Ε.Ν.)’ 

(Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

2. Αρμϋνικοσ Κυανούσ ταυρόσ  

Διεύθυνςη: Αριςτοτϋλουσ 8 Σ.Κ. 176 71, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9574973          Fax:   210-9245334 arfgr@otenet.gr  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.armenikoskyanousstavros.gr/  

 

‘Ο Αρμενικϐσ Κυανοϑσ ταυρϐσ επιδιώκει την προώθηςη ανθρωπιςτικών αξιών μϋςω φιλανθρωπικοϑ 

και πολιτιςτικοϑ ϋργου. Για την επύτευξη των ςτϐχων του: 

1) Ενθαρρϑνει το πνεϑμα εθελοντιςμοϑ και αλληλεγγϑησ μεταξϑ των μελών του. 

2) υμμετϋχει ςτισ κοινωνικϋσ, πολιτιςτικϋσ, ανθρωπιςτικϋσ και εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ τησ αρμενικόσ 

κοινϐτητασ. 

3) υμπαρύςταται ςε αναξιοπαθοϑντεσ και πληγϋντεσ απϐ πολϋμουσ ό φυςικϋσ καταςτροφϋσ, με διανομό 

τροφύμων, φαρμϊκων και παροχό κϊθε δυνατόσ υλικόσ   και ηθικόσ βοόθειασ. 

4) Διοργανώνει καταςκηνώςεισ για νϋουσ και ϊπορα παιδιϊ. 

5) Ενθαρρϑνει τη διδαςκαλύα τησ αρμενικόσ γλώςςασ, τη διϊδοςη και διαφϑλαξη του αρμενικοϑ πολιτιςμοϑ και 

παραδϐςεων, καθώσ και την προβολό τησ ελληνικόσ κουλτοϑρασ μεταξϑ των μελών τησ αρμενικόσ διαςπορϊσ ς 

ϐλο τον κϐςμο. 

6) Διατηρεύ τρϊπεζα αύματοσ. 

7) Προωθεύ ςυνεργαςύεσ με οργανώςεισ που επιδιώκουν παρεμφερεύσ ςκοποϑσ. 

[…] 

Ο Αρμενικϐσ Κυανοϑσ ταυρϐσ ιδρϑθηκε το 1924, λειτουργεύ δε απϐ το 1926 ωσ αναγνωριςμϋνο 

ωματεύο με μό κερδοςκοπικό, εθελοντικό,φιλανθρωπικό δρϊςη. 

Η ύδρυςό του όταν ο καρπϐσ μιϊσ ενςυνεύδητησ, οργανωμϋνησ κύνηςησ γυναικών με ϋντονο αύςθημα 

αλληλεγγϑησ. τϐχοσ τουσ όταν η ςυμπαρϊςταςη προσ τουσ αρμενύουσ πρϐςφυγεσ που βρόκαν καταφϑγιο ςτην 

Ελλϊδα, μετϊ την Μικραςιατικό καταςτροφό. Αρχικϊ, ο Αρμενικϐσ Κυανοϑσ ταυρϐσ λειτοϑργηςε ςαν 

κοινωνικό πρϐνοια, βοηθώντασ τουσ πρϐςφυγεσ ηθικϊ και υλικϊ με τη διοργϊνωςη ςυςςιτύων για απϐρουσ, 

περύθαλψη ηλικιωμϋνων, παιδικών καταςκοινώςεων κλπ. Παρϊλληλα τϋθηκαν τα θεμϋλια για την ανϋγερςη 

υποτυπωδών δημοτικών ςχολεύων ςτισ προςφυγουπϐλεισ τησ Κοκκινιϊσ ( ςημερινό Νύκαια) και Δουργουτύου ( 

ςημερινοσ Νϋοσ Κϐςμοσ), ϐπου εύχε μετεγκαταςταθεύ η πλειονϐτησ των προςφϑγων. 



Με την πϊροδο των ετών οι Αρμϋνιοι τησ διαςπορϊσ κατϊφεραν να βελτιώςουν το βιοτικϐ τουσ 

επύπεδο, γεγονϐσ που επϋτρεψε ςτον Αρμενικϐ Κυανϐ ταυρϐ να διευρϑνει τα Προγρϊμματϊ του , με 

ανθρωπιςτικϊ πϊντοτε κριτόρια. 

Μετϊ τον καταςτροφικϐ ςειςμϐ ςτην Αρμενύα το 1988, ανούχθηκε καινοϑργιο πεδύο δραςτηριϐτητασ 

και προςφορϊσ για ϐλουσ τουσ αρμενικοϑσ ςυλλϐγουσ τησ διαςπορϊσ. Παρϊλληλα με την κινητοπούηςη τησ 

αρμενικόσ κοινϐτητασ, ςημαντικό όταν επύςησ και η ςυμβολό τησ Ελληνικόσ Πολιτεύασ που διϋθεςε μεταγωγικϊ 

αεροςκϊφη για αποςτολϋσ ανθρωπιςτικόσ βοόθειασ ςτην νεοςϑςτατη Δημοκρατύα τησ Αρμενύασ. 

Διαχρονικϊ, γνώμονασ πϊνω ςτον οπούο προςαρμϐζει τη δραςτηριϐτητϊ του ο Αρμενικϐσ Κυανοϑσ ταυρϐσ 

εύναι η κϊλυψη των αναγκών του αρμενικοϑ λαοϑ, ϐπωσ αυτϋσ διαμορφώνονται και υπαγορεϑονται απϐ τισ 

επικρατοϑςεσ ςυνθόκεσ.’ 

 

3. ιβιτανύδιοσ χολό 

Διεύθυνςη: Θεςςαλονύκησ 151 Σ.Κ. 176 10, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.sivitanidios.edu.gr/  

 

1921: Ανούγει η  διαθόκη του Βαςιλεύου ιβιτανύδη, ςϑμφωνα με την οπούα η τερϊςτια περιουςύα του 

περιϋρχεται ςτο Ελληνικϐ κρϊτοσ, προκειμϋνου με τισ προςϐδουσ τησ να ιδρυθεύ μια χολό Σεχνών και 

Επαγγελμϊτων, ςτο ϐνομα του διαθϋτη και του αδελφοϑ του Λουύζου, ςϑμφωνα με τα Ευρωπαώκϊ πρϐτυπα και 

κυρύωσ ςϑμφωνα με την περύφημη Παριςινό χολό "Arts et Metiers". 

 

‘ιβιτανύδειοσ Σεχνικό χολό Σεχνών και Επαγγελμϊτων (1927) Αυτϐ ϋγινε με τα χρόματα του Αιγυπτιώτη 

ϋμπορου Βαςύλειου ιβιτανύδη (1830-1921), ο οπούοσ κληροδϐτηςε 76.000.000 δραχμϋσ ςτο ελληνικϐ Δημϐςιο με 

ςτϐχο την ύδρυςη Σεχνικόσ χολόσ ςτην Αθόνα κατϊ τα πρϐτυπα του Conservatoire des Arts et Mettiers του 

Παριςιοϑ. Με το ϋνα όμιςυ του παραπϊνω ποςοϑ θα καταςκευϊζονταν τα κτόρια και οι εγκαταςτϊςεισ τησ 

χολόσ, ενώ με τα υπϐλοιπα θα εξαςφαλιζϐταν η ςυντόρηςό τησ. Η ιβιτανύδειοσ Σεχνικό χολό Σεχνών και 

Επαγγελμϊτων εντϊχθηκε ςτο υπουργεύο Εθνικόσ Οικονομύασ και λειτουργεύ ςχεδϐν χωρύσ διακοπό απϐ την 

ύδρυςό τησ μϋχρι ςόμερα. Αποτελεύ Νομικϐ Πρϐςωπο Δημοςύου Δικαύου και διοικεύται απϐ επταμελϋσ ςυμβοϑλιο 

με πρϐεδρο τον εκϊςτοτε Αρχιεπύςκοπο Αθηνών και Πϊςησ Ελλϊδοσ και αντιπρϐεδρο τον εκϊςτοτε Πρϐεδρο 

του Αρεύου Πϊγου. τϐχοσ τησ ςχολόσ όταν η παροχό «μϋςησ καὶ κατωτϋρασ βιομηχανικὴσ τεχνικῆσ καὶ ἐν γϋνει 

ἐπαγγελματικὴσ μορφώςεωσ» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006).’ 

 

4. ύλλογοσ Κωνςταντινουπολιτών 

Διεύθυνςη: Δημοςθϋνουσ 115-117 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9517072  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.cpolitan.gr/  

 

‘Μεταφϋροντασ λοιπϐν απϐ τη θρυλικό Βαςιλεϑουςα το κυριϐτερο και πολυτιμϐτερο ςτοιχεύο που διακρύνει 

την ανθρώπινη φϑςη, δηλαδό τον πολιτιςμϐ, λύγοι αλλϊ εκλεκτού Κωνςταντινουπολύτεσ ύδρυςαν πριν απϐ 84 

χρϐνια -το 1928- τον ϑλλογο Κωνςταντινουπολιτών, δικαιώνοντασ τη ρόςη του Αποςτϐλου Παϑλου: «Ψσ 

αποθνόςκοντεσ και ιδοϑ ζώμεν, ωσ παιδευϐμενοι και μη θανατοϑμενοι, ωσ πτωχού, πολλοϑσ δε πλουτύζοντεσ, 

ωσ μηδϋν ϋχοντεσ και πϊντα κατϋχοντεσ». 

τισ 14 Μαώου 1930 αγορϊζεται  οικϐπεδο επύ τησ οδοϑ Δημοςθϋνουσ 117, ςτην Καλλιθϋα, με γενναύα 

χρηματικό δωρεϊ του μεγϊλου ευεργϋτη του υλλϐγου, Κοινοτϊρχη Καλλιθϋασ Δημότριο Αναγνώςτου, καθώσ 

και με δωρεϋσ μελών.’ 

http://www.sivitanidios.edu.gr/
http://www.cpolitan.gr/


 

5. Φαροκόπειο Πανεπιςτόμιο 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 70 Σ.Κ. 176 76, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.hua.gr/  

 

Tο Xαροκϐπειο Πανεπιςτόμιο εύναι ελληνικϐ Ανώτατο Εκπαιδευτικϐ άδρυμα με ϋδρα την Αθόνα (τα κτύρια 

βρύςκονται εντϐσ των ορύων του δόμου Καλλιθϋασ. Ιδρϑθηκε το 1990 μετϊ την κατϊργηςη τησ Φαροκοπεύου 

χολόσ Οικιακόσ Οικονομύασ (ΦΑΟΟ), η οπούα λειτουργοϑςε από το 1929. Ϊκτοτε,ο χαρακτόρασ του 

πανεπιςτημύου ϋχει διευρυνθεύ ςημαντικϊ με επϋκταςη και ςε ϊλλα επιςτημονικϊ αντικεύμενα, ςπϊνια ό 

μοναδικϊ ςτον ακαδημαώκϐ χϊρτη τησ χώρασ. 

‘Φαροκϐπειοσ Οικοκυρικό και Επαγγελματικόχολό Θηλϋων (1915) Tο 1915 ξεκiνηςε η ανϋγερςη εκτεταμϋνου 

κτηριακοϑ ςυγκροτόματοσ παρϊ τησ λεωφϐρου υγγροϑ, προκειμϋνου να ςτεγαςτεύ η Φαροκϐπειοσ Οικοκυρικό 

και Επαγγελματικό χολό Θηλϋων. Η ςχολό αυτό, δημιοϑργημα του μεγαλϋμπορου Παναγό Φαροκϐπου (1835-

1911), ιδρϑθηκε προκειμϋνου να προςφϋρει ςτισ νεαρϋσ Ελληνύδεσ θεωρητικϋσ και πρακτικϋσ γνώςεισ οικιακόσ 

οικονομύασ, αντύςτοιχεσ με αυτϋσ που πρϐςφεραν πολλϊ εκπαιδευτικϊ ιδρϑματα ςτη Δυτικό Ευρώπη και τισ 

Η.Π.Α., όδη απϐ τον 19ο αιώνα. Προκειμϋνου να υλοποιόςει το ϐραμϊ του για την ύδρυςη μιασ Οικοκυρικόσ 

χολόσ υψηλοϑ επιπϋδου, ςϑμφωνα με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα, ο Φαροκϐποσ ταξύδεψε ςτη Δυτικό Ευρώπη και 

ενημερώθηκε ςχετικϊ με τη μορφό και λειτουργύα ανϊλογων εκπαιδευτικών εγκαταςτϊςεων. Ϊπειτα αγϐραςε 

το 1906 οικϐπεδο ϋκταςησ 20.000 τ.μ. ςτην περιοχό τησ Καλλιθϋασ. Σελικϊ, η Φαροκϐπειοσ Οικοκυρικό και 

Επαγγελματικό χολό Θηλϋων ξεκύνηςε τη λειτουργύα τησ το 1929. Περιλϊμβανε τρύα Σμόματα: το Οικοκυρικϐ 

Σμόμα, που ςτϐχευε ςτην προετοιμαςύα ευκατϊςτατων κοριτςιών για τα καθόκοντα τησ οικοδϋςποινασ, το 

Επαγγελματικϐ, με ςτϐχο την κατϊρτιςη φτωχϐτερων κοριτςιών ςτισ «γυναικεύεσ τϋχνεσ» και το Σμόμα «προσ 

ειδικό μϐρφωςη υπηρετριών». Η φούτηςη, τριετόσ για ϐλα τα τμόματα, όταν δωρεϊν για τα δϑο τελευταύα 

τμόματα, ενώ τα δύδακτρα για το Οικοκυρικϐ Σμόμα όταν αρκετϊ χαμηλϊ. 

Η Φαροκϐπειοσ Οικοκυρικό και Επαγγελματικό χολό Θηλϋων μετατρϊπηκε ςε δημϐςιο ύδρυμα το 1931, ενώ 

τρύα χρϐνια μετϊ αναγνωρύςτηκε ωσ Ανωτϋρα Οικοκυρικό χολό. Σο 1937 επεκτϊθηκε με την προςθόκη διετοϑσ 

διδαςκαλεύου οικοκυρικόσ εκπαύδευςησ. Σο 1951 μετονομϊςτηκε ςε Φαροκϐπειο Ανώτατη χολό Οικιακόσ 

Οικονομύασ με ςτϐχο την εκπαύδευςη καθηγητριών ςτο αντικεύμενο αυτϐ. Σο 1982 επεκτϊθηκε και ςτον τομϋα 

τησ Διαιτολογύασ. Απϐ το 1990 και εξόσ λειτουργεύ ωσ Ανώτατο Εκπαιδευτικϐ άδρυμα (Α.Ε.Ι.) με την επωνυμύα 

Φαροκϐπειο Πανεπιςτόμιο’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

6. Πϊντειον Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών 

Διεύθυνςη: Λεωφ. υγγροϑ 136 Σ.Κ. 176 71, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.panteion.gr/   

  

Σο Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών, το οπούο ςυνόθωσ αναφϋρεται απλϊ ωσ 

Πϊντειο Πανεπιςτόμιο, εύναι πανεπιςτόμιο με ϋδρα την Καλλιθϋα Αττικόσ. Ιδρϑθηκε το 1930 ωσ Ελευθϋρα χολό 

Πολιτικών Οικονομικών Επιςτημών απϐ την Εταιρεύα Εκπαιδευτικό Αναγϋννηςισ και ξεκύνηςε να λειτουργεύ 

επύςημα ςτισ 18 Νοεμβρύου 1930. Η ςϑνδεςό του με το κρϊτοσ επιτυγχϊνεται με την τοποθϋτηςη ςτην προεδρύα 

τησ Διοικοϑςασ Επιτροπόσ του Τπουργοϑ Παιδεύασ. Σο 1931 μετονομϊςτηκε ςε Πϊντειο χολό Πολιτικών 

Επιςτημών, προσ τιμόν του Αλϋξανδρου Πϊντου που ϊφηςε κληροδϐτημα για την ύδρυςη τησ ςχολόσ, το 1937 

ανακηρϑχθηκε ςε ανώτατη ςχολό και γύνεται ύδρυμα δημοςύου δικαύου και το 1939 ϋλαβε την ονομαςύα 

Ανωτϊτη χολό Πολιτικών Επιςτημών και Δημοςύων Τπαλλόλων. 

http://www.hua.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://www.panteion.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF


‘Tο 1927 θεμελιώθηκε ςτην περιοχό τησ Καλλιθϋασ, επύ τησ λεωφϐρου υγγροϑ, κτόριο με προοριςμϐ τη 

ςτϋγαςη ειδικόσ ςχολόσ για τη διδαςκαλύα των κοινωνικών και πολιτικών επιςτημών. Αυτό η εξϋλιξη όταν 

αποτϋλεςμα, κατϊ κϑριο λϐγο, τησ δρϊςησ του Κϑπριου δημοςιογρϊφου και πολιτικοϑ Γεωργύου Υραγκοϑδη 

(1869-1939). Ο Υραγκοϑδησ εύχε ςπουδϊςει Νομικό ςτο Πανεπιςτόμιο Αθηνών και Πολιτικϋσ Επιςτόμεσ ςτην 

École Libre des Sciences Politiques τουΠαριςιοϑ. Επιςτρϋφοντασ ςτην Ελλϊδα επιδύωξε την ύδρυςη μύασ 

ανϊλογησ χολόσ Πολιτικών Επιςτημών. Σο 1924 ςϑςτηςε ςωματεύο με την επωνυμύα «Εκπαιδευτικό 

Αναγϋννηςισ», προκειμϋνου να προωθόςει το ϐραμϊ του και να ςυγκεντρώςει τα απαραύτητα χρόματα μϋςω 

ερϊνων ςε διϊφορεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ, τισ Η.Π.Α., την Αύγυπτο και την Κϑπρο. Εκτϐσ απϐ τουσ ιδιώτεσ 

χορηγοϑσ, ςημαντικό δωρεϊ πρϐςφερε και το ελληνικϐ Δημϐςιο, η οπούα οφειλϐταν ςτον τϐτε υπουργϐ 

Παιδεύασ Γεώργιο Παπανδρϋου (1888-1968). Η ανϋγερςη των κτηρύων τησ ςχολόσ ολοκληρώθηκε γϑρω ςτο 1930.  

Ανϊλογο εκπαιδευτικϐ ϐραμα με τον Υραγκοϑδη εύχε και ο Αλϋξανδροσ Πϊντοσ (1888-1930), γϐνοσ 

ευκατϊςτατησ οικογϋνειασ του Βϐλου με ςπουδϋσ ςτη Νομικό του Πανεπιςτημύου Αθηνών και Πολιτικών 

Επιςτημών ςτην École Libre des Sciences Politiques τουΠαριςιοϑ. Αν και ο Πϊντοσ ακολοϑθηςε ανϊλογη πορεύα 

με τον Υραγκοϑδη, οι δϑο ϊνδρεσ δεν ϋτυχε να ςυναντηθοϑν, παρϊ μϐνο πνευματικϊ. τη διαθόκη του, που 

ανούχτηκε αμϋςωσ μετϊ απϐ τον θϊνατϐ του, τον Ιοϑνιο του 1930, ο Πϊντοσ διϋθετε το ςϑνολο τησ διϐλου 

ευκαταφρϐνητησ περιουςύασ του για την ύδρυςη ςχολόσ πολιτικών επιςτημών. Ψσ εκτελεςτόσ οριζϐταν ο 

εκϊςτοτε Ϊλληνασ πρωθυπουργϐσ.  

Η πειθώ και ο ενθουςιαςμϐσ του Υραγκοϑδη ςε ςυνδυαςμϐ με τη διορατικϐτητα του τϐτε πρωθυπουργοϑ 

Ελευθϋριου Βενιζϋλου εύχαν ωσ αποτϋλεςμα τη ςυγχώνευςη του κληροδοτόματοσ Πϊντου με τισ εγκαταςτϊςεισ 

τησ χολόσ τησ Εκπαιδευτικόσ Αναγϋννηςησ το 1931. Ϊτςι δημιουργόθηκε η Πϊντειοσ χολό Πολιτικών 

Επιςτημών, που αρχικϊ λειτοϑργηςε ωσ Νομικϐ Πρϐςωπο Ιδιωτικοϑ Δικαύου. Περιλϊμβανε δϑο τμόματα, το 

Πολιτικϐ-Ιςτορικϐ και το Κοινωνικϐ-Οικονομικϐ. Η φούτηςη όταν τριετόσ.  

Σο 1937 αναγνωρύςτηκε ωσ δημϐςιο εκπαιδευτικϐ ύδρυμα με την επωνυμύα Πϊντειοσ Ανώτατη χολό 

Πολιτικών Επιςτημών. Σο 1963 η φούτηςη ςτην Πϊντειο ϋγινε τετραετόσ και τα προςφερϐμενα μαθόματα 

μοιρϊςτηκαν μεταξϑ των Σμημϊτων Πολιτικόσ Επιςτόμησ και Δημϐςιασ Διούκηςησ. Εύκοςι ϋτη αργϐτερα 

προςτϋθηκε και το τμόμα Κοινωνιολογύασ, ενώ το τμόμα Πολιτικόσ Επιςτόμησ ςυμπεριϋλαβε και τισ Διεθνεύσ 

πουδϋσ. Απϐ το 1989 και εξόσ το ύδρυμα λειτουργεύ ωσ Πϊντειο Πανεπιςτόμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιςτημών με εμπλουτιςμϋνο πρϐγραμμα ςπουδών κατανεμημϋνο ςε εννϋα τμόματα. Επύςησ, ςτο πλαύςιο του 

Πϊντειου Πανεπιςτημύου λειτουργοϑν ϋξι μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα, τρύα ερευνητικϊ πανεπιςτημιακϊ 

ινςτιτοϑτα, δεκαοκτώ ερευνητικϊ κϋντρα και τϋςςερα εργαςτόρια’ (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

7. ύλλογοσ Ποντύων «Αργοναύται-Κομνηνού» 

Διεύθυνςη: Δαβϊκη 10 & Δοώρϊνησ Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9569518  

Ιςτότοποσ/Fb: www.argonautai-komninoi.gr  

  

Ο ϑλλογοσ Ποντύων «Aργοναϑται-Kομνηνού» ιδρϑεται το 1930 απϐ Πϐντιουσ πρϐςφυγεσ των παραλιακών 

πϐλεων Tραπεζοϑντασ και Kεραςοϑντασ, που εγκαταςτϊθηκαν ςτην Kαλλιθϋα μετϊ την ανταλλαγό πληθυςμών 

το 1922.Oι δραςτηριϐτητεσ του ςυλλϐγου, διακρύνονται για τισ ςοβαρϋσ του προςπϊθειεσ να διαςώςει και να 

διαφυλϊξει ϐλα τα ςτοιχεύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ του Πϐντου. 

Για το ςκοπϐ αυτϐ δημιοϑργηςε τμόματα ποντιακών χορών και θεϊτρου, ςτα οπούα ςυμμετϋχουν ενόλικοι 

και παιδιϊ. Παρϊλληλα ο ςϑλλογοσ αναπτϑςςει πλοϑςιο πολιτιςτικϐ και φιλανθρωπικϐ ϋργο ςτην Kαλλιθϋα, με 

αποτϋλεςμα να ϋχει κερδύςει την αγϊπη και το ςεβαςμϐ ϐλων, Ποντύων και μη. 

Ση Διούκηςη του υλλϐγου εύχαν ςτα χϋρια τουσ εξϋχοντα μϋλη τησ Ποντιακόσ κοινωνύασ, που με την 

πλοϑςια δρϊςη τουσ κατϐρθωςαν να ανυψώςουν το κϑροσ του ςε πανελλόνια ακϐμη και ςε παγκϐςμια 

ακτινοβολύα. 

Ϊτςι ςτισ 3 Νοεμβρύου του 1929 πραγματοποιόθηκε ςτο καφενεύο «Σο Σροχιοδρομικϐν» ςυγκϋντρωςη για 

την αναςϑςταςη και την καλϑτερη οργϊνωςη του ςωματεύου, για την ενεργοπούηςη του ςυνδϋςμου τουσ και τη 

http://www.argonautai-komninoi.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%91%CE%99-%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9D%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%99/236598923058880?sk=info&tab=page_info


διεκδύκηςη των δύκαιων αιτημϊτων τουσ για την ταχϑτερη αποκατϊςταςη των Σραπεζουντύων και ϐλων των 

προςφϑγων. 

 

 

8. Ϊνωςη Γονϋων Φριςτιανικό Αγωγό 

Διεύθυνςη: απφοϑσ 103 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9510271  

Ιςτότοποσ/Fb: http://gexa-athens.blogspot.gr/  

 

Η Πανελλόνιοσ Ϊνωςισ Γονϋων "Η Φριςτιανικό Αγωγό" εύναι ϋνα ωματεύο που δραςτηριοποιεύται ςτον 

χώρο τησ Ελληνικόσ Ορθδοδϐξου Φριςτιανικόσ Οικογϋνειασ από το 1935. Ϊχει 55 παραρτόματα ςε ϐλη την 

Ελλϊδα. κοπϐσ τησ η ςτόριξη τησ Ελληνικόσ Οικογϋνειασ. 

 

 

9. Αδελφών Κυριών Καλλιθϋασ «Η Δϊμαρισ» 

Διεύθυνςη: Κρότησ 9 & Λαςκαρύδου 121 Σ.Κ. 17675, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9577636  

Ιςτότοποσ/Fb: http://ncgw.org   

 

ωματεύο Εθνικοϑ υμβουλύου Ελληνύδων 

τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα με δικό του πρωτοβουλύα γύνεται η πρώτη ϋρευνα για την “Κατϊςταςη των 

Ελληνύδων”. Σο 1920 εκδύδει το περιοδικϐ “Ελληνύδα” ϐπου καταγρϊφονται επύ 21 χρϐνια ϐλεσ οι ςημαντικϋσ 

εξελύξεισ τησ θϋςησ των γυναικών, των αγώνων και των διεκδικόςεών τουσ την περύοδο του Μεςοπολϋμου. τη 

δεκαετύα του ’20 μεριμνϊ για την περύθαλψη Μικραςιατών προςφϑγων και λειτουργεύ α) νυκτερινϋσ ςχολϋσ για 

την κατϊρτιςη γυναικών β) εργαςτόρια χειροτεχνύασ ϐπου οι γυναύκεσ καταρτύζονται και υποςτηρύζονται ςτην 

επαγγελματικό προώθηςη των προώϐντων. Σο 1922 ιδρϑει Νομικϐ Γραφεύο, το πρώτο ςτην Ελλϊδα, που 

λειτοϑργηςε ςυνεχώσ μϋχρι και τα μϋςα τησ δεκαετύασ του ’90. 

 

10. Ελληνικόσ Ερυθρόσ ταυρόσ - Εκπαιδευτικόσ Τγειονομικόσ ταθμόσ  Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Ξενοφώντοσ 147 Σ.Κ. , Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9417070 ees.eys.kallitheas@gmail.com 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

11. Σοπικό Εφορεύα Προςκόπων Καλλιθϋασ - Μοςχϊτου 

Διεύθυνςη: Ναυταθλητικό μαρύνα Καλλιθϋασ 

και Κεφαλληνύασ 38 

Σ.Κ. 18345, Μοςχϊτο 

Επικοινωνύα: 6973794558 – 6948100207 t.e.kallitheasmosxatoy@gmail.com 

Ιςτότοποσ/Fb:  fb: Πρϐςκοποι Καλλιθϋασ Μοςχϊτου 

 

 

http://gexa-athens.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%A3-%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%95%CE%A9%CE%9D-%CE%97-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%97-%CE%93%CE%95%CE%A7%CE%91/115366275200595?sk=info&tab=page_info
http://ncgw.org/
mailto:t.e.kallitheasmosxatoy@gmail.com


12. ήμιλοσ Παναθλητικόσ Καλλιθϋασ Ϊςπεροσ 

Διεύθυνςη: Αραπϊκη 6 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9515896  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.esperos.com/   

 

Ο  Παναθλητικϐσ ήμιλοσ Καλλιθϋασ ΕΠΕΡΟ  ιδρϑθηκε τον Ιοϑνιο του 1943. 

 

13.  ΕΒΕ Καλλιθϋασ- Ϊνωςη Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων 

Διεύθυνςη: Λυκοϑργου 40 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 6948187176  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.ebekallitheas.gr/  

 

Η ϋνωςό μασ ϋχει ϋτοσ ύδρυςησ το 1945 

 

14. Υϊροσ Συφλών τησ Ελλϊδοσ 

Διεύθυνςη: Αθηνϊσ 17 Σ.Κ. 176 73, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9415222  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.fte.org.gr/  

 

‘Απϐ το 1946 ο Υϊροσ Συφλών τησ Ελλϊδασ αποτελεύ μια μεγϊλη αγκαλιϊ για ϐλουσ τουσ ενηλύκουσ που 

αντιμετωπύζουν πρϐβλημα ϐραςησ. 

Ο Υϊροσ αποτελεύ ςωματεύο ειδικϊ αναγνωριςμϋνο ωσ Υιλανθρωπικϐ, μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, 

εποπτευϐμενο ωσ προσ το αντικεύμενο απϐ το Τπουργεύο Εργαςύασ και επιχορηγοϑμενο απϐ το Κρϊτοσ μϋςω 

τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ. 

Μουςεύο Αφόσ, ϋνα απϐ τα ελϊχιςτα Μουςεύα του εύδουσ του ςτον κϐςμο. Οι επιςκϋπτεσ ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να αγγύζουν τα εκθϋματα, πιςτϊ αντύγραφα των πρωτοτϑπων. Η δυνατϐτητα ψηλϊφηςησ των 

εκθεμϊτων αποτελεύ και για τουσ βλϋποντεσ ϋναν καινοϑργιο τρϐπο προςϋγγιςησ του αρχαιοελληνικοϑ 

πολιτιςμοϑ.’ 

 

15. Ϊνωςη Αρμϋνικησ Νεολαύασ Ελλϊδασ 

Διεύθυνςη: Αριςτοτϋλουσ 8 Σ.Κ. 176 71, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9575302 210-9544973 

694-8504633 210-9572851 

ayf@master.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.ayf.gr   

Αντικεύμενα εναςχϐληςησ: Ανθρώπινα δικαιώματα, Εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, Πολιτιςμϐσ 

 

16. ύνδεςμοσ Υυςιολατρών «Ο Ζϋφυροσ» 

Διεύθυνςη: απφοϑσ 90 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9596302  

Ιςτότοποσ/Fb:   

http://www.esperos.com/
http://www.ebekallitheas.gr/
http://www.fte.org.gr/
http://www.ayf.gr/


 

 

17. Αδελφότητα Ποντύων «Παναγύα Γουμερϊ» 

Διεύθυνςη: Γρυπϊρη 181 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 21009516225, 210-9589459  

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

Με ςεβαςμϐ ςτην θρηςκευτικό παρϊδοςη και με τη νοςταλγύα των χαμϋνων πατρύδων, οι Πϐντιοι τησ 

Αθόνασ και του Πειραιϊ που κατϊγονταν απϐ την περιοχό τησ ιςτορικόσ Μονόσ τησ Παναγύασ Γουμερϊ, ύδρυςαν 

το 1966 ςτην Καλλιθϋα, ςϑλλογο υπϐ την επωνυμύα «ΑΔΕΛΥΟΣΗ ΠΟΝΣΙΨΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΤΜΕΡΑ». Η 

τροποπούηςη του αρχικοϑ Καταςτατικοϑ του ωματεύου το 1971, θϋτει ςαν κϑριο ςτϐχο την επανύδρυςη τησ 

Ιερϊσ Μονόσ και την ανϋγερςη Ναοϑ ςτην μνόμη τησ Γεννόςεωσ τησ Θεοτϐκου. 

Απϐ τισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1970, ϊρχιςε η ανιςτϐρηςη τησ μονόσ ςτουσ πρϐποδεσ του βουνοϑ Μπϋλεσ, 

κοντϊ ςτο χωριϐ Μακρυνύτςα τησ επαρχύασ ιντικόσ (ιδηροκϊςτρου) Ν.ερρών απϐ την ομώνυμη αδελφϐτητα 

Ποντύων τησ Καλλιθϋασ Αθηνών. 

 

18. Επιτροπό Ειρόνησ Καλλιθϋασ (ΕΕΔΤΕ) 

Διεύθυνςη: Αναγνωςταρϊ 16 & Γρυπϊρη Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9563870  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

19. Αρμϋνικο Εκπαιδευτικό και Πολιτιςτικό ωματεύο – ΦΑΜΑΖΚΑέΝ 

Διεύθυνςη: Αριςτοτϋλουσ 8 Σ.Κ. 17671, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-6726995  

210-9572851 

hamazkayin@vivodinet.gr 

 kerop.ekizian@unilever.com 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.hamazkayin.com   

‘A group of Armenian intellectuals and activists living in Egypt — among whom were Levon Shant, 

Nigol Aghpalian, Vahan Navasartian, Dr. Hamo Ohanjanian, Kasbar Ipegian, Sdepan Yesaian, and Minas 

Khachadourian — headed this mission. L. Shant and N. Aghpalian were directing the Boghossian School in 

Alexandria. They both supported the idea of an Armenian high school and under their care led the school in 

that direction.’ 

20. Πανελλόνιοσ ύνδεςμοσ Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ ΕΟΕΑ-ΕΔΕ  

Διεύθυνςη: Αραπϊκη 73Α Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

http://pontiosakritas.blogspot.gr/2011/04/blog-post_886.html
http://www.hamazkayin.com/


21. Πανελλόνιοσ ύνδεςμοσ Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ  

Διεύθυνςη: ωκρϊτουσ 86 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9516977, 210-9517269  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

22. Πανελλόνια Ϊνωςη Αγωνιςτών Εθνικόσ Αντύςταςησ ΠΕΑΕΑ  

Διεύθυνςη: Γρυπϊρη 63 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9561314  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

23. Εταιρεύα Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ και Χυχικόσ Τγεύασ 

Διεύθυνςη: Υιλαρϋτου 103 Σ.Κ. 17675, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9567190  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.ekpse.gr/  

 

Η Εταιρύα Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ και Χυχικόσ υγεύασ εύναι επιςτημονικϐ ωματεύο, μη κερδοςκοπικϐ, 

μη κυβερνητικϐ. Ιδρϑεται το 1981 και απϐ τϐτε ϋχει αναπτϑξει ϋνα ευρϑ δύκτυο δραςτηριοτότων ςε ϐλουσ 

τουσ τομεύσ που ςχετύζονται με την Χυχικό Τγεύα και παρϊλληλα ϋχει ςυμβϊλλει ιδιαύτερα ςτην Χυχιατρικό 

Μεταρρϑθμιςη ςτην Ελλϊδα. 

 

24. Ιςτιοπλοώκόσ ήμιλοσ Προςωπικού ΔΕΗ 

Διεύθυνςη: Λ. Ποςειδώνοσ Υαληρικϐ Δϋλτα Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9419946  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.iop-dei.gr/  

 

Ο ήμιλοσ ιδρϑθηκε το 1982 απϐ εργαζϐμενουσ τησ ΔΕΗ που όταν λϊτρεσ τησ ιςτιοπλοϏασ. 

 

25. Παμποντιακόσ ύλλογοσ «Αργώ» 

Διεύθυνςη: Ανδανεύασ 1 & Περικλϋουσ Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9596989  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.argo-pga.org/  

  

Ο Παμποντιακϐσ ϑλλογοσ ”η Αργώ” δημιουργόθηκε ςτην Καλλιθϋα Αττικόσ ςτα τϋλη του 1985 και αρχϋσ 

του 1986. Ιδρϑθηκε απϐ ποντύουσ απϐ την πρώην οβιετικό Ϊνωςη, που εγκαταςτϊθηκαν ςτην Ελλϊδα τισ 

περιϐδουσ 1976-84 και 1965-67. Προϋρχονταν κυρύωσ απϐ το Καζαχςτϊν, την απϋραντη περιοχό τησ οβιετικόσ 

Αςύασ, ϐπου δεκϊδεσ χιλιϊδεσ οικογϋνειεσ εξορύςτηκαν απϐ τα παρϊλια του οβιετικοϑ Ευξεύνου Πϐντου, τον 

Καϑκαςο και την Ρωςςύα κατϊ την διϊρκεια των ςταλινικών διώξεων το 1938-1951. Μϋλη του υλλϐγου ϋγιναν 

πολλού Ϊλληνεσ απϐ διϊφορεσ περιοχϋσ τησ πρώην οβιετικόσ Ϊνωςησ, που εγκαταςτϊθηκαν ςτην Ελλϊδα 

http://www.ekpse.gr/
https://www.facebook.com/ekpse/info?tab=page_info


μετϋπειτα. Απϐ την αρχό, η δυναμικό και η θεματικό του προςϋλκυςαν ςτισ δραςτηριϐτητϋσ του και ποντύουσ 

γεννημϋνουσ ςτην Ελλϊδα (απϐγονοι των προςφϑγων περιϐδου 1922). 

 

 

26. ύλλογοσ Αιμοδοτών  «Κοινωνικό Αλληλεγγύη» 

Διεύθυνςη: Ανδρομϊχησ 100 Σ.Κ. 17671, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9417607, 210-9532714  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.posea.gr/  

 

 

  

Η  Πανελλόνια Ομοςπονδύα υλλϐγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο..Ε.Α), ιδρϑθηκε το 1987 και η τελευταύα 

τροποπούηςη του Καταςτατικοϑ τησ ϋγινε ςτο μονομελϋσ Πρωτοδικεύο Αθηνών, με αρ. απϐφαςησ 8154 τησ 

21/12/2009. 

Εύναι μύα μη Κυβερνητικό Εθελοντικό Οργϊνωςη και μϋλη τησ εύναι ςόμερα εκατϐν οκτώ {108} ϑλλογοι 

Εθελοντών Αιμοδοτών (.Ε.Α) ανϊ την Επικρϊτεια. 

 

27. Ομοςπονδύα Φιακών ωματεύων Αττικόσ 

Διεύθυνςη: Αριςτεύδου 129-133 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-6496135  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Η Ομοςπονδύα Φιακών ωματεύων Αττικόσ ιδρϑθηκε το 1989 με βαςικοϑσ ςκοποϑσ: 

Σην κοινό εκπροςώπηςη ϐλων των Φιακών ωματεύων που ϋχουν ϋδρα την Αττικό, την ανϊπτυξη δεςμών 

ςυνεργαςύασ μεταξϑ τουσ και τον ςυντονιςμϐ των δρϊςεων τουσ. 

Σην διατόρηςη και την καλλιϋργεια τησ αλληλεγγϑησ και των παραδϐςεων του λαοϑ μασ, όθη και ϋθιμα, την 

αγϊπη προσ την Φύο και τα νηςιϊ αυτόσ Οινοϑςεσ και Χαρϊ, μϋςω τησ αδιϊκοπησ επαφόσ και γνωριμύασ μεταξϑ 

των μελών που αποτελοϑν τα ωματεύα. 

Σην ενεργϐ παρακολοϑθηςη και προβολό των γενικών προβλημϊτων ϐλων των Φύων και την ςυμβολό ςτην 

προώθηςη τησ επύλυςησ αυτών, για την πραγματοπούηςη τησ πνευματικόσ, εκπολιτιςτικόσ, οικονομικόσ και 

τουριςτικόσ ανϊπτυξησ του νομοϑ και την προβολό τησ ιςτορύασ, τησ λαογραφύασ και τησ παραδοςιακόσ τϋχνησ 

τουσ. 

 

28. Κϋντρο Ελληνικού Φορού & Λαώκού Πολιτιςμού  

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 134 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9586403, 210-9566812  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.sachinides.com/   

 

Ιδρϑθηκε το 1990, ωσ μη κερδοςκοπικϐ ωματεύο και ϋχει ϋδρα την Καλλιθϋα Αττικόσ. κοπϐσ του εύναι να 

καλλιεργόςει και να προωθόςει τισ χορευτικϋσ και ϊλλεσ πολιτιςτικϋσ παραδϐςεισ και αξύεσ. 

 

http://www.posea.gr/
https://www.facebook.com/pages/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CE%A7%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/1405948899664595?sk=info&tab=page_info
http://www.sachinides.com/


29. ύλλογοσ Υύλων Αγϊπησ «Ζωοδόχοσ Πηγό» 

Διεύθυνςη: Ξενοφώντοσ 155α Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9401455, 210-9428147  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Ιδρϑθηκε το 1991, απϐ την "Ϊνωςη Γονϋων – Κηδεμϐνων και Υύλων Απροςϊρμοςτων Ατϐμων", ςε κτύριο 

που παραχώρηςε ο ΟΣΕ, με ςκοπϐ την παροχό υπηρεςιών προσ παιδιϊ με νοητικό υςτϋρηςη και αυτιςμϐ. Εύναι 

ειδικώσ αναγνωριςμϋνο ωσ φιλανθρωπικϐ ωματεύο. Σο 2001, ιδρϑθηκε ο ϑλλογοσ Υύλων Ζωοδϐχου Πηγόσ, με 

ςτϐχο την ηθικό και υλικό υποςτόριξη του ϋργου του. Σο 2002, ξεκύνηςε το Κϋντρο Ημϋρασ για ϊτομα με 

αυτιςμϐ και ςυναφεύσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ και παρϊλληλα ιδρϑθηκε ο ομώνυμοσ Αθλητικϐσ ήμιλοσ. 

όμερα λειτουργοϑν Κϋντρο Ημϋρασ, Εργαςτόρια Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ, Ξενώνασ, προγρϊμματα 

διακοπών και ελεϑθερου χρϐνου, και επαγγελματικόσ ϋνταξησ ΑμεΑ. 

 

30. Λαςκαρύδειο άδρυμα 

Διεύθυνςη: Λαςκαρύδου 120 και Υιλαρϋτου Σ.Κ. 176 75, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9537314  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

« […]  ιδρϑοντασ και τη Δημοτικό Επιχεύρηςη Πολιτιςτικόσ και Κοινωνικόσ Ανϊπτυξησ, ενώ ο δόμοσ 

ςυμμετεύχε και ςτην ύδρυςη διαδημοτικοϑ ραδιοφωνικοϑ ςταθμοϑ. Παρϊλληλα, εντϊθηκαν ιδιαύτερα οι 

κινητοποιόςεισ για τη διϊςωςη και την απϐκτηςη τησ οικύασ Λαςκαρύδου […]τον Δεκϋμβριο του 2001 

εγκαινιϊςτηκε απϐ τον τϐτε Πρϐεδρο τησ Δημοκρατύασ Κωνςταντύνο τεφανϐπουλο η Δημοτικό Πινακοθόκη 

«οφύα Λαςκαρύδου», φιλοξενώντασ ϋκτοτε ςειρϊ εκθϋςεων εικαςτικών τεχνών και ϊλλωνπολιτιςτικών 

εκδηλώςεων» (Λερύου και Μουρουγκλοϑ 2006). 

 

31. ΜΚΟ Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ και χεδιαςμού 

Διεύθυνςη: Παναγό Σςαλδϊρη 123 Σ.Κ. 176 76, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 211-1826230 info@athena-net.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.athena-net.gr   

 

‘Η Μη Κερδοςκοπικό-Μη Κυβερνητικό Οργϊνωςη  Κοινωνικόσ Παρϋμβαςησ και χεδιαςμοϑ 

«Αθηνϊ» ςυνεχύζει για δϋκατο τϋταρτο χρϐνο το ϋργο τησ, με «επύκεντρο τον Ωνθρωπο», εςτιϊζοντασ ςτισ 

μη προνομιοϑχεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ  και την ενεργοπούηςη τησ Κοινωνύασ των Πολιτών, διατηρώντασ 

πϊντοτε τισ ύδιεσ αρχϋσ και τισ ύδιεσ αξύεσ με κϑριουσ ςκοποϑσ: 

Σην ενδυνϊμωςη και αναβϊθμιςη του ρϐλου τησ κοινωνύασ των πολιτών και του τρύτου τομϋα ςτην 

ελληνικό κοινωνύα 

Σην καταπολϋμηςη του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ 

Σην επιςτημονικό μελϋτη ςϑγχρονων κοινωνικών προβλημϊτων και τη διϊχυςη τησ γνώςησ ςτην 

κοινωνύα. 

Ση γεφϑρωςη του «χϊςματοσ» ανϊμεςα ςτη γνώςη και ςτην κοινωνικό παρϋμβαςη’ 

 

http://noesi.gr/pronoise/zoodohos
http://www.athena-net.gr/


32. Ινςτιτούτο Χυχικόσ Τγεύασ Παιδιών και Ενηλύκων - Κϋντρο Ημϋρασ Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Εςπερύδων 85 

Δημητρακοποϑλου 94 

Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9530710  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Ιδρϑθηκε το 1996. 

Σο Ινςτιτοϑτο Χυχικόσ Τγεύασ Παιδιών & Ενηλύκων (Ι.Χ.Τ.Π.Ε.) εύναι Μη κερδοςκοπικϐ ωματεύο, που ϋχει 

ιδρϑςει Κϋντρο Ημϋρασ για παιδιϊ, εφόβουσ και ενόλικεσ με ψυχικϋσ διαταραχϋσ και νοητικό υςτϋρηςη. 

 

33. Διεθνόσ Ϊνωςη Γυναικών Λακωνύασ «Λϊκαινεσ» 

Διεύθυνςη: Αραπϊκη 74 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9582613  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.pallakoniki.org/   

 

Ιδρϑθηκε, 1 Ιανουαρύου 1997. 

 

34. ύλλογοσ των Απανταχού Βιγλιωτών Ωρτησ «Η Νύμφη Σου Αμβρακικού»  

Διεύθυνςη: Ηρακλϋουσ 144 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα (Π.Κ. Θαναςησ 

Απαρτησ) 

Επικοινωνύα: 6944435575 viglaartas@hotmail.gr 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

άδρυςη 1997 

 

35. Κϋντρο τόριξησ Ποντιακού Ελληνιςμού 

Διεύθυνςη: Πλϊτωνοσ 45 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9561114 kespe@otenet.gr 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

«Σο Κϋντρο τόριξησ Ποντιακοϑ Ελληνιςμοϑ απϐ την πρώην οβιετικό Ϊνωςη του Δόμου Καλλιθϋασ 

εύναι μύα πανελλαδικϊ πρϐτυπη και πιλοτικό κοινωνικό δρϊςη για την ςτόριξη των οικογενειών που, λϐγω τησ 

αδιαφορύασ και ανεπϊρκειασ τησ κεντρικόσ κρατικόσ Διούκηςησ, ςυναντοϑν ιδιαύτερα και δϑςκολα προβλόματα 

με ϊμεςη αρνητικό επύπτωςη ςτην οικογενειακό, εργαςιακό, κοινωνικό, πολιτιςμικό και οικονομικό  

κατϊςταςό τουσ. 

Η λειτουργύα του Κε..Π.Ε. αναπτϑςςεται απϐ το 1999 και αποτελεύ κύνηςη ςτόριξησ των πιο πϊνω 

ςυμπατριωτών μασ ςτην επύλυςη των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν» (‘http://www.kallithea.gr/’). 

 

 

https://www.facebook.com/inpsy.gr/info?tab=page_info
http://www.pallakoniki.org/
https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3/167477023310481?sk=info&tab=page_info
mailto:viglaartas@hotmail.gr
http://romiazirou.blogspot.gr/2014/11/13-2014-2100-411.html


36. ύλλογοσ Ρουμελιωτών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Λυκοϑργου 13 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9513887  

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

άδρυςη 2001 

κοπϐσ του υλλϐγου εύναι να διατηρόςει και να προωθόςει τα όθη τα ϋθιμα και τισ παραδϐςεισ των 

περιοχών καταγωγόσ των μελών του. 

Ο ϑλλογοσ απαρτύζεται απϐ 250 μϋλη. τισ δραςτηριϐτητεσ του υλλϐγου διακρύνονται ςοβαρϋσ 

προςπϊθειεσ να διαςώςει και να διαφυλϊξει ϐλα τα ςτοιχεύα τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ τησ Ροϑμελησ. 

Για τον ςκοπϐ αυτϐ δημιοϑργηςε τμόμα Ρουμελιώτικων χορών που ςυμμετϋχουν ϐςοι αγαποϑν τουσ 

παραδοςιακοϑσ χοροϑσ. Παρϊλληλα ο ϑλλογοσ διοργανώνει εκδρομϋσ ςε ιςτορικοϑσ, θρηςκευτικοϑσ και 

τουριςτικοϑσ χώρουσ ανϊ την Ελλϊδα με την ςυμμετοχό μελών και φύλων του υλλϐγου. 

Διαδραματύζει πλοϑςια πολιτιςτικό δρϊςη με αναφορϋσ και εκδηλώςεισ προβεβλημϋνων ηρώων τησ 

επανϊςταςησ του 1821, καθώσ επύςησ ςυγγραφϋων και ποιητών τησ Ροϑμελησ. 

 

 

37. Εν. Ελλην. για την Οικογ. και τη Νεότητα (ΕΝΕΟΝ) 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 103 & Αγ. Πϊντων Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9531551 , 210-9570249, 210-

9515813-15 

vmargariti@yahoo.gr 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Ιδρϑθηκε 2001 

Υιλανθρωπικό οργϊνωςη με ςκοπϐ την επιμϐρφωςη τησ γυναύκασ, την ςτόριξη τησ οικογϋνειασ και την 

προςταςύα των παιδιών. 

Αποςτολό: Η ευαιςθητοπούηςη τησ γυναύκασ, ώςτε να λειτουργεύ με ανιδιοτελό αγϊπη 

Επιςκϐπηςη εταιρύασ: Εύμαςτε μη κυβερνητικό οργϊνωςη. 

 

38. Πολιτιςτικόσ ύλλογοσ «Ο Καβϊφησ» Ελλόνων εξ' Αιγύπτου και Δημοτών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: απφοϑσ 142 Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

39. Η Επιςτροφό - ύλλογοσ Επανϋνταξησ Εθιςμϋνων 

Διεύθυνςη: Ιφιγενεύασ 30 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 211-0171117  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.epistrofi.com/  

 

Ο ϑλλογοσ Επανϋνταξησ Εθιςμϋνων «Η ΕΠΙΣΡΟΥΗ» ιδρϑθηκε το 2003 απϐ 21 ευαιςθητοποιημϋνουσ 

ανθρώπουσ και ϋμπειρουσ επαγγελματύεσ. Εύναι ϋνα καταχωρημϋνο (αρ.: 24419) μη κερδοςκοπικϐ ςωματεύο, το 

https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%89%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82/1696915447202349?sk=info&tab=page_info
mailto:vmargariti@yahoo.gr
https://www.facebook.com/eneonkalitheas/info?tab=page_info
http://www.epistrofi.com/


οπούο    προςφϋρει υψηλόσ ποιϐτητοσ υπηρεςύεσ θεραπευτικοϑ, ςυμβουλευτικοϑ και υποςτηρικτικοϑ 

χαρακτόρα ςε ϊτομα με πρϐβλημα εθιςμοϑ ςτα ναρκωτικϊ, το αλκοϐλ και ϊλλεσ ψυχοτρϐπεσ ουςύεσ. 

 

40. ωματεύο «Η Αγϊπη υπϊρχει» 

Διεύθυνςη: Κλειςτϐ Γυμναςτηρύο του Δόμου 

Μοςχϊτου, Γραφεύο #1 

Σ.Κ. Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9407207 i.agapi_iparchi@yahoo.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.epistrofi.com/  

 

Σο ωματεύο μασ ιδρϑθηκε την 1η Ιουλύου του 2003 (αριθμ. δημοςύευςησ 4.345/2003) απϐ γυναύκεσ οι 

οπούεσ κινοϑνταν απϐ την επιθυμύα τουσ να προςφϋρουν ανιδιοτελώσ ςτο ςυνϊνθρωπο. Ο ςκοπϐσ του 

ωματεύου μασ λοιπϐν εύναι φιλανθρωπικϐσ. Σα 1200 μϋλη μασ δραςτηριοποιοϑνται με γνώμονα την 

παροχό αρωγόσ προσ τουσ αδϑναμουσ οικονομικϊ και κοινωνικϊ ςυνανθρώπουσ μασ. 

41. Λϋςχη υγγραφϋων Μεταναςτών εξ Αλβανύασ "Drita"  

Διεύθυνςη: Αθηνϊσ 52 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9582538   693-7577107 thanasg@otenet.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://dritapelegrin.blogspot.com   

 

 

42. Ωνιμα - ύλλογοσ Προςταςύασ & Περύθαλψησ Ωγριασ Ζωόσ 

Διεύθυνςη: Μενελϊου 134 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9510075  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.wild-anima.gr/  

 

Ο ϑλλογοσ Προςταςύασ και Περύθαλψησ Ωγριασ Ζωόσ ΑΝΙΜΑ ιδρϑθηκε το επτϋμβριο του 2005 και αποτελεύ 

ουςιαςτικό ςυνϋχεια των ςοβαρϐτερων πρωτοβουλιών ςτον τομϋα τησ περύθαλψησ ςτην Ελλϊδα. 

 

43. Κοινωνικόσ Πολιτιςτικόσ & Υιλανθρωπικόσ ύλλογοσ "Θηςϋασ" 

Διεύθυνςη: Λεωφ. Θηςϋωσ 344 Σ.Κ. 17675, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210 9425305, 6944377709, 

φαξ. 210 9405604 

 

Ιςτότοποσ/Fb:  fb. Θηςϋασ (κοινϐτητα) Fb 2006 

 

 

44. Εςτύα Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Φαροκϐπου 65 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210 9514000-9512395   

Ιςτότοποσ/Fb: http://arsis.gr/estia-prosfigon/ fb. Θηςϋασ (κοινϐτητα) Fb 2006 

http://www.epistrofi.com/
http://dritapelegrin.blogspot.com/
http://www.wild-anima.gr/
http://arsis.gr/estia-prosfigon/


 

 

Η Εςτύα Προςφϑγων ςχεδιϊςτηκε και ξεκύνηςε τη λειτουργύα τησ ςτα πλαύςια του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου 

Προςφϑγων 2010, με τη ςυγχρηματοδϐτηςητου Τπουργεύου Εργαςύασ, Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Κοινωνικόσ 

Πρϐνοιασ, με ςτϐχο να λειτουργόςει ωσ προτυποποιημϋνη δομό προςταςύασ νεοειςερχομϋνων προςφϑγων και 

αιτοϑντων ϊςυλο. Η δομό, παρϋχει δωρεϊν προςωρινό φιλοξενύα,  διϊρκειασ ϋξι μηνών, ςε οικογϋνειεσ με 

ανόλικα τϋκνα ωσ 12 ετών. 

Η ΑΡΙ εύναι κοινωνικό μη κυβερνητικό οργϊνωςη που δραςτηριοποιεύται απϐ το 1992 για την υποςτόριξη 

των παιδιών και των νϋων και την προϊςπιςη των δικαιωμϊτων τουσ. 

    

 

45. Αθλητικόσ ήμιλοσ Καλλιθϋασ Ιλιςςόσ 

Διεύθυνςη: Δημητρακϐπουλου 81 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9513960     6972172506 info@aoik.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.aoik.gr/  

 

Σο αθλητικϐ ςωματεύο με την επωνυμύα "ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΙΛΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ" ιδρϑθηκε  το ϋτοσ 2012 

και πραγματοπούηςε ϋναρξη τησ δραςτηριϐτητϊσ του τον Ιανουϊριο του 2014. τϐχοσ και ϊμεςη 

προτεραιϐτητα του ςυλλϐγου μασ εύναι η καλλιϋργεια και ϊλλων δημοφιλών αθλημϊτων και η εγγραφό 

του ςτισ αντύςτοιχεσ ομοςπονδύεσ. 

46. Πολιτιςτικόσ & Δημιουργικόσ ύλλογοσ Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Βριςηύδοσ 2 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα:   

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

47. Λϋςχη Κοινωνικού και Πολιτιςτικού Προςανατολιςμού 

48. Λογοτεχνικό εταιρεύα «Νϋοσ Πνευματικόσ Κύκλοσ» 

49. Ροταριανόσ ήμιλοσ Καλλιθϋασ 

50. τϋκι Πολιτιςμού Αλβανών Μεταναςτών 

Διεύθυνςη: Ηρακλϋουσ 121 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9571224      6932-595215 shqip@ath.forthnet.gr 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

51. Αδελφότητα Σριπολιτών Πόντου «Αρχιςτρϊτηγοσ Μιχαόλ» 

Διεύθυνςη: Αριςτεύδου 183 & Υιλαρϋτου Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-4535756  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 



 

52. Καλλιτεχνικόσ Οργανιςμόσ Ποντύων Αθηνών 

Διεύθυνςη: Αριςτεύδου 183 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9520164  

Ιςτότοποσ/Fb:   

  

 

53. ωματεύο Ποντύων «Η Πρόοδοσ» 

Διεύθυνςη: Γρυπϊρη 158 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9595988  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

54. Αρμϋνικη Εθνικό Επιτροπό Ελλϊδοσ 

Διεύθυνςη: Λεωφ. υγγροϑ 220 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9574973 6944-870755  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

55. Αρμενύα - Πολιτιςτικό Κϋντρο "Armenia" 

Διεύθυνςη: ουλιωτών 12 Σ.Κ. 117 44 

Επικοινωνύα: 210-9359982 arsisath@compulink.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.armenianculturalcentre.org/  

 

56. ύλλογοσ Ποντιακού Ελληνιςμού «Μιθριδϊτησ» 

Διεύθυνςη: Ανδρομϊχησ 240 Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9429219 mithridatis10@gmail.com 

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.pontos-news.gr/   

 

 

57. ύλλογοσ Γονϋων με Σρύα Παιδιϊ Νομού Αττικόσ 

Διεύθυνςη: απφοϑσ 21 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9524869 triteknoiattikis@yahoo.gr 

Ιςτότοποσ/Fb: http://triteknoinomouattikis.blogspot.gr/  

 

 

mailto:mithridatis10@gmail.com
http://www.pontos-news.gr/
http://triteknoinomouattikis.blogspot.gr/


58. ύνδεςμοσ Ελλόνων Καθολικών «Ο Ευαγγελιςμόσ» 

Διεύθυνςη: οφοκλϋουσ 138 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9598354  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

59. Ϊνωςη Πολιτών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Ευριπύδου 3 Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9426106, 210-9417657  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

60. ήμιλοσ Μπριτζ Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 78 (πρώην Θηςϋωσ) Σ.Κ. , Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 211-4002448, 693-6484233 mpoka@hellasbridge.org 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

61. ύνδεςμοσ Κρητών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Κιλκύσ 6 & Περικλϋουσ Σ.Κ. , Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-4176963  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

62. Πολιτιςτικόσ ύλλογοσ Κρητών «Η Μεγαλόνηςοσ» 

Διεύθυνςη: Αθηνϊσ 43-49 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9564427  

Ιςτότοποσ/Fb:  Fb: ϑλλογοσ Κρητών Καλλιθϋασ 

Μεγαλϐνηςοσ 

 

 

63. ύνδεςμοσ Αρκϊδων Καλλιθϋασ «Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ» 

Διεύθυνςη: Ιφιγενεύασ 88 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9581295  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

κοπϐσ του ςωματεύου εύναι: 

mailto:mpoka@hellasbridge.org
https://www.facebook.com/pages/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82/1623403441230235?sk=info&tab=page_info


-Η ανϊπτυξη τησ πνευματικόσ, επιςτημονικόσ, οικονομικόσ, πολιτιςτικόσ, οικολογικόσ, τουριςτικόσ και 

αθλητικόσ δραςτηριϐτητασ των Αρκϊδων τησ Καλλιθϋασ και των ϐμορων Δόμων. 

-Η διατόρηςη και προβολό των παραδϐςεων του Αρκαδικοϑ λαοϑ και η ςϑνδεςό τουσ με τισ νϋεσ 

παραδϐςεισ. 

-Η προώθηςη πρωτοβουλιών για κϊθε πολιτιςτικϐ και κοινωφελϋσ ϋργο που θα βελτιώνει τον τϐπο 

καταγωγόσ των μελών. 

-Η διοργϊνωςη ςυνεδρύων, ημερύδων, πνευματικών, πολιτιςτικών, ψυχαγωγικών και ϊλλων εκδηλώςεων 

που θα προϊγουν τουσ ςκοποϑσ του ςωματεύου. 

 

64. ύλλογοσ Ηπειρωτών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: απφοϑσ 111 Σ.Κ. 17675, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9573455  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

65. Πολιτιςτικόσ ύλλογοσ Κεφαλονητών & Ιθακόςιων 

Διεύθυνςη: Δημητρακοποϑλου 112 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9584481, 210-9515481  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

66. ύλλογοσ Μανιατών Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Υιλαρϋτου 60 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9428383 webmaster@maniates.org 

Ιςτότοποσ/Fb: www.maniates.org  

 

 

 

67. ωματεύο Τγεύα- Ειρόνη- Αγϊπη για τη γυναύκα το παιδύ & τον ϊνδρα 

Διεύθυνςη: Ελ. Βενιζϋλου 221 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9520845  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

68. ύλλογοσ Αποκατϊςταςησ Σοξικομανών ΑΣ 

Διεύθυνςη: Υεραύου Ρόγα 73 Σ.Κ. 17672, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-6411914  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

mailto:webmaster@maniates.org
http://www.maniates.org/


 

69. Ϊνωςη Καταςκευαςτών Κτιρύων Ελλϊδοσ ΕΚΚΕ 

Διεύθυνςη: Λεωφϐροσ υγγροϑ Ανδρϋα 134 Σ.Κ. 17671, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9216870  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.ekat.gr/  

 

 

70. Ομϊδα Ελληνικών Παραδοςιακών Φορών Βαςύλη Καρφό Δόμου Καλλιθϋασ 

Διεύθυνςη: Μεγύςτησ 18-20 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9579446  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

71. Δύναμη 

Διεύθυνςη: Ατθύδων 105 Σ.Κ. 17676, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9593718  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

ϑνδεςμοσ Φονδρεμπϐρων Ζαχαρωδών Χιλικών 

 

72. ύλλογοσ ΡΕΣΟ ΕΛΛΑ - Καλλιθϋα 

Διεύθυνςη: Πλωτϊρχη Αρςλϊνογλου Βαςύλη 

(οφοκλϋουσ) 256 

Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 697-2089431  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

Σο ωματεύο ΡΕΣΟ ΕΛΛΑ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΕΛΠΙΔΑ εύναι μια Μ.Κ.Ο (Μη Κρατικό Οργϊνωςη) με κοινωφελό, 

κοινωνικϐ και μη κερδοςκοπικϐ χαρακτόρα, και ςκοπϐ "την ψυχικό, πολιτιςτικό και πνευματικό βοόθεια ςτουσ 

ανθρώπουσ που ζουν ςτο περιθώριο και ιδιαύτερα τουσ τοξικομανεύσ" με ϋδρα ςτο Δόμο Κορωπύου […] 

 

73. Μωμόγεροι Ελληνικό ωματεύο Διϊςωςησ Διϊδοςησ τησ Πολιτιςτικόσ μασ Κληρονομιϊσ 

Διεύθυνςη: Μαντζαγριωτϊκη 38 Σ.Κ. 176 72, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9593884  

Ιςτότοποσ/Fb: http://www.momoyeroi.gr/  

  

τϐχοι του ωματεύου εύναι: 

Η διατόρηςη των Ελληνικών Λαώκών Παραδϐςεων & η αυθεντικό παρουςύαςη μουςικοχορευτικών 

δρωμϋνων του λαώκοϑ μασ πολιτιςμοϑ. 

Η προβολό του Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ εντϐσ και κυρύωσ εκτϐσ Ελλϊδασ. 

http://www.ekat.gr/
http://alepouda.blogspot.gr/2010/10/blog-post_973.html
http://www.momoyeroi.gr/


Η ανϊδειξη τησ αξύασ & ςυμβολόσ του Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ ςτον Ευρωπαώκϐ και Παγκϐςμιο Πολιτιςμϐ 

τϐςο κατϊ την αρχαιϐτητα ϐςο και ςόμερα. 

Η δημιουργύα «ζωντανοϑ» λαογραφικοϑ – πολιτιςτικοϑ οικιςμοϑ ςτην Βϐρεια Ελλϊδα. 

 

74. Ϊνωςη Αγροτικών υνεταιριςμών ητεύασ 

Διεύθυνςη: Δημοςθϋνουσ 280 Σ.Κ. 17674, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9480406  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

75. ύλλογοσ Πρακτικόσ κοποβολόσ- Π Αετόσ 

Διεύθυνςη: κύπη ωτόρη 11-13 Σ.Κ. 17675, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9598766  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

76. ύνδεςμοσ Υύλων Αποτϋφρωςησ 

Διεύθυνςη: Νηρϋωσ 9-13 Σ.Κ. 17673, Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 210-9513764  

Ιςτότοποσ/Fb:   

 

 

77. Φριςτιανικό Αδελφότητα Υιλιππινϋζων Agape 

Διεύθυνςη: Σιμοθϋοντοσ 5 & Δϋφνερ Σ.Κ., Καλλιθϋα 

Επικοινωνύα: 6933-07762 Grecia@hotmail.com 

Ιςτότοποσ/Fb:   

 


