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Περίληψη
Η εργασία αυτή επιχειρεί να εξετάσει τη διαδικασία μετάβασης του οικισμού της Νέας
Κρήνης Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, από μια τυπική προσφυγική συνοικία
Μικρασιατών σε ένα μεσο-αστικό προάστιο της Θεσσαλονίκης δίνοντας έμφαση στον
τρόπο με τον οποίο η εμπειρία της προσφυγιάς συγκροτεί τον τόπο, τις ταυτότητες και τη
μνήμη των κατοίκων, η εργασία παρακολουθεί τον μετασχηματισμό του χώρου από
“συνοικισμό μνήμης” σε “προάστιο λήθης”. Με μια μελέτη περίπτωσης από τη σκοπιά της
ανθρωπολογίας του χώρου, η εργασία εστιάζει στην περιοχή της Νέας Κρήνης
Θεσσαλονίκης. Βασίζεται σε επιτόπια έρευα και συμμετοχική παρατήρηση και αναζητά
τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν σήμερα τη φυσιογνωμία / χαρακτήρα της Νέας
Κρήνης, παρακολουθώντας κυρίως τη δράση του τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου
Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης "Η Αγία Παρασκευή” ο οποίος
δραστηριοποιείται στη περιοχή ώστε να επαναδιαμορφώσει τη φυσιογνωμία της Νέας
Κρήνης ξανακάνοντάς τη “γειτονιά”.
Λέξεις κλειδιά: Νέα Κρήνη, προσφυγιά, τόπος, γειτνίαση, μνήμη και ανθρωπολογία του
χώρου.
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Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλατσάτων 30, Νέα Κρήνη, Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6949614197. E-mail:
angelina.apostolou@yahoo.gr
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"…So that Krini becomes a Neighborhood again"
Refuge, Neighborhood and Experiences of Spatial
Urbanization in Nea Krini, Greece
Angelina A. Apostolou2
MA Program on History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe
Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, School of Economics and Regional Studies,
University of Macedonia, Greece
Abstract
This paper attempts to examine the process of transition of the settlement of Nea Krini,
Kalamaria in Thessaloniki, Greece from a refugee’s typical neighborhood in a middle-class
suburb by emphasizing on the way through which the refugee experience is written in the
identity, the place and in the collective memory of its people. In this sense this paper follows,
the dynamic transformation of Nea Krini from a "neighborhood of memory" to a "suburb of
oblivion". Based on fieldwork and participatory observation, is paper attempts to answer
what are the characteristics that construct today the character / nature of Nea Krini by
following the activities of a local collectivity: the Cultural Association of Refugees from Minor
Asia of Nea Krini" Agia Paraskevi" and their efforts to preserve / restore or reshape the
character of Nea Krini making it once again a "neighborhood".
Keywords: Nea Krini, Refuges, place, vicinity, memory and anthropology of space.
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Πρόλογος
Η περιοχή της Νέας Κρήνης χωροθετείται ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και
αποτελεί τμήμα του δήμου Καλαμαριάς, ενώ το σύγχρονο αστικό της πρόσωπο δεν
αποκαλύπτει άμεσα το προσφυγικό παρελθόν της. Η σύνθεση των επιμέρους στοιχείων
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και οι σχέσεις που
αναπτύσσονται είναι σημαίνουσες.
Η παρουσία της θάλασσας στο τοπίο είναι ισχυρή, πάντα παρούσα και μαρκάρει την
περιοχή, ως βασικό χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας της, ενώ αποτέλεσε και το κύριο
στοιχείο επιλογής της ως τόπου εγκατάστασης των συγκεκριμένων κατοίκων οι οποίοι
όντας κυρίως ψαράδες στους τόπους καταγωγής τους είχαν ανάγκη τη παράλια
κατοίκηση. Τα υλικά τεκμήρια αυτής της εποίκισης στην περιοχή χαρακτηρίζονται
σήμερα από μια διακριτική παρουσία στο χώρο. Το πέρασμα του χρόνου έχει σβήσει στο
μεγαλύτερο μέρους τους τα στοιχεία της πρώτης αυτής κατοίκησης.
Ωστόσο, αρκεί μια πιο οξυδερκής ματιά ώστε να αρχίσει να αναγιγνώσκεται μια
ιδιαίτερα ζωντανή οντότητα της ιστορικής πορείας της περιοχής έστω σε μικρά
θραύσματα. Αντίθετα με τη περιορισμένη πλέον υλική παρουσία τεκμηρίων κατοίκησης,
η παρουσία πλήθους ενεργών προσφυγικών συλλόγων στην περιοχή δείχνει πως το
προσφυγικό παρελθόν είναι ακόμη ζωντανό. Η δράση τους επιχειρεί να διατηρήσει τη
μνήμη και τις άυλες μαρτυρίες ζωντανές.
Το ερέθισμα και η ανάγκη για την ενασχόληση με το θέμα, καθώς και η οπτική γωνία
της προσέγγισης αντανακλάται αφενός στην βιωματική σχέση με την περιοχή ως τόπος
κατοικίας μου και αφετέρου στην ανάδυση του κατάλληλου προβληματισμού μέσα από
τη διαδικασία των αρχιτεκτονικών σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
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Εισαγωγή
Ο αφηρημένος χώρος συγκροτείται ως τόπος με τη διαδικασία της πρόσληψης του μέσα
από ένα σύνολο αντιλήψεων και γνώσεων. Η διαδικασία αυτή έχει ισχυρή απόδοση
αφενός στο συναισθηματικό επίπεδο (λόγος) και αφετέρου στο ιδεολογικό επίπεδο
(μύθος). Ο τόπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την έννοια της συνείδησης, της
φυσιογνωμίας και της ταυτότητας (Στεφάνου, 2000; Αποστόλου, 2013). Παράλληλα, ο
τόπος αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο αναπτύσσονται οι ατομικές συνειδήσεις των
ανθρώπων αλλά εγχαράζονται και οι μνήμες τους. Κατ’ επέκταση, η φυσιογνωμία
συγκροτεί την κοινή αντίληψη μιας κοινότητας για την φύση μιας οντότητας, μιας δομής,
ενός συστήματος, ενώ η ταυτότητα συνιστά το όνομα και το σύμβολο που αποδίδεται για
την περιγραφή και την συμπύκνωση του νοήματος αυτής της μοναδικότητας (Στεφάνου,
2000).
Στο πλαίσιο της παραπάνω διατύπωσης κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί
η κατανόηση της διαδικασίας εγχάραξης νοήματος (νοηματοδότηση) στη περίπτωση της
περιοχής ενδιαφέροντος μας. Ως μελέτη περίπτωσης μελετάται η μετάβαση του οικισμού
της Νέας Κρήνης Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, από μια τυπική προσφυγική συνοικία
Μικρασιατών σε ένα δυναμικό μεσο-αστικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, όπως αυτό
φαίνεται να είναι σήμερα. Η επιτόπια έρευνα παρακολουθεί τη δράση του τοπικού
“Πολιτιστικού Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών Νέας Κρήνης "η Αγία Παρασκευή"
προκειμένου να διερευνήσει το πώς οι σημερινοί κάτοικοι αλλά και ο σύλλογος
αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν και επαναδιαπραγματεύονται το χώρο και τις ταυτότητες
των ανθρώπων της περιοχής. Κίνητρο για αυτή την έρευνα αποτελεί η καμπάνια του
συλλόγου προκειμένου: “να ξαναγίνει η Κρήνη γειτονιά” (βλέπε σχετική εικόνα στο
Παράρτημα τεκμηρίων).
Η εργασία αυτή αναπτύσσεται ως εξής. Η πρώτη ενότητα διερευνά θεωρητικά ζητήματα
που σχετίζονται με το αστικό τοπίο, τη μνήμη, την ταυτότητα και τη συμβολική
συγκρότηση της κοινότητας. Στη συνέχεια εστιάζουμε στην ιστορία της περιοχής και
στους μετασχηματισμούς της. Πρόθεσή μας εδώ είναι να παρέχουμε όλα εκείνα τα
ερμηνευτικά εργαλεία που μπορεί μια ιστορική έρευνα να προσφέρει αναφορικά με το
υπόβαθρο του χώρου της έρευνας τα οποία θα μπορούσαν ίσως αργότερα να
λειτουργήσουν ως ερμηνευτικά εργαλεία κατά την ανάλυση των ευρημάτων της
εθνογραφικής μας έρευνας. Η συνδυαστική διερεύνηση της σχέσης ιστορικών γεγονότων
και βιωματικής εμπειρίας προκειμένου να κατανοήσουμε τις σημασίες της διάδρασης
ανθρώπων και χώρου. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στοιχεία αναφορικά με τη
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια της επιτόπιας έρευνας ενώ το επόμενο
κεφάλαιο εστιάζεται στη παρουσίαση και συζήτηση των ευρημάτων του εμπειρικού
μέρους. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων αναφορικά με τις
διαδικασίες εγχάραξης νοήματος στον χώρο αι τη συζήτησή τους σε σχέση με τη
περίπτωση της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης καθώς και με προτάσεις για περαιτέρω
έρευνα. Τέλος, το Παράρτημα παρέχει χρήσιμα επιπλέον τεκμήρια που συλλέχθηκαν
από το πεδίο.
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1. Αστικός Τοπίο, Μνήμη(ες) και Ταυτότητα(ες)
1.1. Αστικό Τοπίο
Όπως υπογραμμίζει ο Ποτηρόπουλος (2009), “η διάσταση του αστικού τοπίου ως δομικού
άξονα στη συγκρότηση και λειτουργία των κοινωνιών και παράγοντα διαμόρφωσης των
πολιτισμικών ταυτοτήτων, αποτελεί αντικείμενο του προβληματισμού που
αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο των κοινωνικών και πολιτισμικών
σπουδών”. Ταυτόχρονα, ο ίδιος συγγραφέας επισημαίνει πως “Οι αντιλήψεις για το
αστικό τοπίο αλλά και οι συναφείς με αυτών ερμηνείες των εννοιών του τόπου και του
χώρου, αποτελούν θέματα ενός ευρύτερου διεπιστημονικού διαλόγου, διευρύνοντας τις
θεωρητικές και μεθοδολογικές οπτικές του”3 (Ποτηρόπουλος, 2009).
Το τοπίο προκύπτει ως αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ όλων των στοιχείων, τα οποία
διέπουν εξίσου την κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις της και το φυσικό περιβάλλον μέσα
στο οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Τα στοιχεία αυτά κατά τη διάρκεια του χρόνου
διαμορφώνουν τη μορφή, το χαρακτήρα αλλά και τη φυσιογνωμία του τόπου. Οι σχετικές
μελέτες επικεντρώνουν στην αμφίδρομη σχέση κοινωνικών δομών και τοπίου, έτσι όπως
συνδυαμορφώνονται διαδραστικά. Παρατηρείται ότι στο τοπίο εγγράφονται τα
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά δεδομένα κάθε εποχής. Πάνω σε αυτή τη
λογική διαμορφώθηκε η αντίληψη ότι το τοπίο αποτελεί χώρο κοινωνικής πρακτικής και
φορέα πολιτισμού και άρα μπορεί να αποτελέσει ένα καθεαυτό αντικείμενο έρευνας
Στην αρχιτεκτονική οι αναλύσεις αναφέρονται στο τοπίο ως μια πολυσύνθετη δομή της
οποίας η μορφή, ο χαρακτήρας και η ταυτότητα είναι μοναδικά σε κάθε περίπτωση ενώ
στην ανθρωπολογία πέρα από τα άυλα ακόμη και τα υλικά χαρακτηριστικά του
αποτελούν τεκμήρια της ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο. Αν θέλουμε να εξετάσουμε

Η έννοια του χώρου κατέχει πρωταρχική θέση στην κριτική θεώρηση της
νεωτερικότητας, αναδεικνύεται ως κυρίαρχη διάσταση στο μεταμοντέρνο λόγο, στα
πλαίσια μιας ευρύτερης κοινωνικο-ιστορικής προσέγγισης. Προς αυτή την κατεύθυνση
συμβάλλουν με το έργο τους θεωρητικοί όπως ο M. Foucault (βλ. M. Foucault, “Questions
on Geography” στο Gordon, C. (ed.), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other
Writings 1972 – 1977, Pantheon, New York, 1980, σ. 63-77 και “Of Other Spaces”, Diacritics,
Spring 1986, σ. 22-27), θεωρητικοί των επιστημών του χώρου, των ανθρωπιστικών και
κοινωνικών επιστημών (βλ. παρακάτω), ωστόσο οι όροι που προσδιορίζουν την
«παραγωγή του χώρου» αναδεικνύονται, κατά πολλούς, από τον Henri Lefebvre στο έργο
του Le Production de l'Espace (1974) [H. Lefebvre, The Production of Space, Blackwell,
Oxford 1991, (1st edition 1974), αγγλική μετάφραση], βλ. σχετικά F. Jameson, Το
Μεταμοντέρνο ή η Πολιτισμική Λογική του Ύστερου Καπιταλισμού, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα
1999, σ. 191–193. Για μια αναλυτική παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων του
χώρου και ιδιαίτερα τη σύνδεσή του με τη μελέτη του πολιτισμού, βλέπε Ποτηρόπουλος
Παρασκευάς, Πολιτισμικές Ταυτότητες στην Πίνδο, διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Τομέας Λαογραφίας,
Ιωάννινα 2007, στο κεφάλαιο “Η ανάγνωση του χώρου”, σ. 23 - 71.
3
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την κοινωνική διάσταση του αστικού τοπίου θα δούμε ότι αυτή αναγνωρίζεται στη
βιβλιογραφία κυρίως από τη δεκαετία του ’70 και μετέπειτα4.

1.2. Η Χωρική Διάσταση της Μνήμης
Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσουμε τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι κάτοικοι μιας
περιοχής (εν προκειμένω της Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης) παράγουν νόημα από τον
χώρο και οι ίδιοι νοηματοδούν τον χώρο, μετατρέποντάς τον σε τόπο ενώ παράλληλα
διαμορφώνουν αλλά και διαχειρίζονται τη συλλογική μνήμη της κοινότητας σε σχέση με
τον χώρο. Το ενδιαφέρον στην υπο μελέτη περιοχή – που αποτέλεσε και κίνητρο για αυτή
την έρευνα – συνίσταται στο γεγονός του ότι πρόκειται για έναν αρχικά προσφυγικό
οικισμό χτισμένο από Μικρασιάτες πρόσφυγες του 22. Αρχικά απομονωμένος από τον
αστικό ιστό του γειτονικού οικισμού της Καλαμαριάς, αλλά και της ίδιας της
Θεσσαλονίκης σταδιακά ενώθηκε με αυτούς προκειμένου να μετασχηματιστεί σήμερα
σε ένα μεσο-αστικό προάστιο της πόλης. Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού του λόγω
της καλής του θέσης και της βελτιωμένης ποιότητας ζωής που σήμερα προσφέρει έφεραν
στη Νέα Κρήνη έναν μεγάλο αριθμό νέων κατοίκων που δεν έχουν κατά ανάγκη την ίδια
καταγωγή με του “ντόπιους” Κρηνιώτες κάτι που οδηγεί στην ανάγκη για
επαναδιαπραγμάτευση και επαναδιαμόρφωση του χαρακτήρα της περιοχής.
Ο Nora (1989) υπήρξε πρωτοπόρος στη σύνδεση της μνήμης με τον φυσικό χώρο και τους
τόπους, σήμερα γνωστά και ως lieux de mémoire. Αν και επικεντρώνει τη μελέτη του στη
χωρική προσέγγιση της μνήμης, ο Nora (1989) υποστηρίζει, ήδη από τις πρώτες
ιστοριογραφικές θεωρίες του, πως η μνήμη επεκτείνεται πέρα από απτά και οπτικά
χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να καθίσταται συχνά ευέλικτη και ρευστή. Αυτή η
μάλλον προβληματική μορφή, χαρακτηρίζεται από τον Terdiman (1993) ως η δυνατότητα
της πανταχού παρουσίας “omnipresence” της μνήμης. Με τον τρόπο αυτό υπονοεί πως
στο επίπεδο των αισθήσεων, μία μυρωδιά ή ένας ήχος μπορούν να μετατραπούν σε
πολιτισμικές αξίες εξ’ αιτίας του υπενθυμιστικού χαρακτήρα τους (commemorative effect)
και της δυνατότητας να ανακαλούν συγκρεκριμένες μνημονικές συνθήκες που
αναφέρονται στο παρελθόν και οι οποίες είχαν τότε συνδεθεί με αυτά τα γεγονότα
ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτόν την μνήμη, ατομική ή και συλλογική.
Όπως υπογραμμίζει ο Σταυρίδης (2007) “Η αξίωση της συλλογικής μνήμης να ιδρύει
χώρους, να παγιώνει δηλαδή χωρικές συσχετίσεις, μεσολαβείται από την ανάδειξη της
κοινωνικής σημασίας του “ίχνους” (2007, σελ.27). Κοινωνίες και κοινωνικές ομάδες
ορίζουν αναγνωρίσιμες τοποθεσίες στις οποίες ίχνη του παρελθόντος αποτελούν το
υλικό έρεισμα συλλογικών αναμνήσεων. Το ίχνος αναγνωρίζεται ως προερχόμενο από
το παρελθόν, ως αποτέλεσμα άρα τεκμήριο της ύπαρξης του παρελθόντος”. Κατά
συνθήκη, ο ίδιος συγγραφέας (Σταυρίδης, 2006) υποστηρίζει πως “αν σε μια τοποθεσία
κάτι συνέβη ή μια κοινωνική ομάδα θεωρεί ότι κάτι συνέβη, ή μια τέτοια ομάδα διηγείται

4 Οι γεωγραφικές έρευνες στην Ελλάδα έχουν αφετηρία τη συνεργασία του B. Kayser με
το Ε.Κ.Κ.Ε. τα χρόνια 1961 -63. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης κινούνται οι
θεμελιώδεις εργασίες B. Kayser, Η Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος: Στοιχείαν δια την
Μελέτην της Αστυφιλίας, εκδ. Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα 1968 (1η έκδοση στα Γαλλικά, 1964) και B.
Kayser, Κ. Thompson, Β. Kouki, Ο Οικονομικός και Κοινωνικός Άτλαντας της Ελλάδας,
Ε.Σ.Υ.Ε., Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, Κέντρον Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών,
Αθήνα 1964, και οι μελέτες των G. Burgel, M. Sivignon, E. Kolodny. P.Y. Péchoux κ.ά., βλ.
Στ. Δαμιανάκος, ό.π., σ. 247–249 και Ε. Κοβάνη, ό.π., σ. 36-46.
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ότι κάτι σημαντικό για αυτήν συνέβη, τότε μια τέτοια τοποθεσία την θεωρούμε τόπο
αναφοράς της συλλογικής μνήμης τούτης της ομάδας”. Ο Basso (1996) περιγράφει αυτές
τις τοποθεσίες σαν “μνημονικά κρεμαστάρια” όπου οι λαοί κρεμούν “τα ηθικά
διδάγματα της ιστορίας τους” (σελ.27).
Αναφορικά με τη συλλογική μνήμη, η αναπαράστασή του παρελθόντος προκύπτει ως
μια αναγκαία συνθήκη για τη μνημονική συγκρότηση και διατήρησή του. Οι όροι δε, με
βάση τους οποίους η αναπαράσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είναι μάλλον όροι που
υπόκεινται στο συλλογικό φαντασιακό παρά στην άμεση εμπειρία του χώρου. Η έλλειψη
του χώρου, η απουσία του ίδιου του τόπου αναφοράς της μνήμης, όπως στη περίπτωση
που εξετάζουμε κατά την οποία μελετούμε τον μετασχηματισμό ενός προσφυγικού
οικισμού σε ένα μεσο-αστικό προάστιο. Αυτή η περίπτωση συνιστά μια ιδιαίτερη
συνθήκη απουσίας καθώς και ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό στην περίπτωση
που εξετάζουμε, καθώς τα υποκείμενα παράγουν μια μνημονική αναφορά (ενθύμηση
για τη καταγωγή από τη Μικρασία) ελλείψει του ίδιου του αντικειμένου αναφοράς του
(της Μικράς Ασίας). Η έλλειψη αυτή είναι εκείνη που παράγει την ανάγκη διαχείρισης
της μνήμης ως μιας συνθήκης ουσιαστικά περισσότερο χωρικής μάλλον παρά χρονικής.

1.3. Γεωγραφίες της “Νοσταλγίας” και Συμβολικών Κοινοτήτων
Ο Σταυρίδης (2006) εμφατικά υποστηρίζει πως “Η σχέση της συλλογικής μνήμης με τον
τόπο δεν είναι ωστόσο μια σχέση που μια στιγμή εγκαθίσταται και μετά διατηρείται
αναλλοίωτη. Τούτη η σχέση τελείται, που σημαίνει κάθε φορά επιβεβαιώνεται με
δράσεις, είτε τούτες είναι επισκέψεις νοηματοδοτούμενες από πριν με εικόνες, λόγια και
οδηγίες, είτε είναι συνθετότερα δρώμενα τελετουργικού χαρακτήρα. Η δύναμη ενός
τόπου να ανακαλεί συλλογικές μνήμες στηρίζεται εντέλει στην ίδια την κατοίκησή του,
αν στη κατοίκηση περιλάβουμε κάθε μορφή σχέσης με το χώρο που τον κάνει να υπάρχει
ως χώρος κοινωνικών σχέσεων” (2007, σελ.27).
Όπως υποστηρίζει ο Νιτσιάκος, (1995), η νοσταλγία εκφράζεται ποικιλότροπα στις
σημερινές αστικές κοινωνίες. Από τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης (κυρίως
μουσικών, χορευτικών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων), στην “ανακάλυψη”
εναλλακτικών και “αυθεντικών” προορισμών για “αποδράσεις” όπου ο αστικός
επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με τους “αυθεντικούς”, “απλούς” ανθρώπους της
υπαίθρου και να ανακαλύψει την “πραγματική”, “παραδοσιακή ζωή” και να
καταναλώσει “αυθεντικά” προϊόντα μαγειρεμένα με “πατροπαράδοτο” τρόπο. Οι
αστικοί αυτοί μύθοι εκφράζουν ιδανικά το “ειδύλλιο” της υπαίθρου: μιας ζωής που “έχει
χαθεί” και που έχει διαστάσεις αξιακές, εννοιολογικές και αναπτυξιακές.
Οι αξιακές διαστάσεις αναφέρονται στις αξίες που εμπεριέχει αυτός ο μύθος, οι οποίες
πρεσβεύουν την επιστροφή σε “παραδοσιακές” αξίες, νοοτροπίες και πρακτικές. Οι αξίες
αυτές υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν ένα παρελθόν όπου οι οικογενειακοί και
κοινωνικοί δεσμοί ήταν περισσότερο ισχυροί και το πνεύμα της “κοινότητας” ένωνε τους
ανθρώπους σε συμπαγείς κοινωνικές ομάδες (Νιτσιάκος, 1995). Εδώ, μπορούμε να
παρατηρήσουμε δυο αντιφάσεις:
H πρώτη έχει να κάνει με την “ρομαντική” αυτή θεώρηση των αξιών ως κάτι σταθερού
και υπό προϋποθέσεις αναλλοίωτου ενώ αυτό φαίνεται να απέχει κατά πολύ από την
πραγματικότητα. H δεύτερη αντίφαση απαντάται στην απροθυμία των ίδιων των
“νοσταλγών” να έρθουν να ζήσουν με αυτό το σύστημα ή αυτή τη ζωή ή ακόμη και στην
περιοχή όπου υπάρχει αυτή η υποτιθέμενη ζωή και το συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Η
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απροθυμία αυτή εκφράζεται μέσα από τη λογική του επισκέπτη: “νοσταλγώ αυτή τη
ζωή, αλλά θέλω μόνο να την βλέπω και να την φαντάζομαι ως επισκέπτης”. Οι
επισκέψεις αυτές είναι οι κυριότεροι καταναλωτές της υπαίθρου, όπως θα φανεί
αναλυτικότερα στη συνέχεια. Είναι αλήθεια ότι

1.4. Συλλογικότητες, Χώρος και Μνήμη
Η “φαντασιακή κοινότητα” είναι μια έννοια που επινοήθηκε από τον Benedict Anderson,
η οποία αναφέρει ότι ένα έθνος ως μια κοινονικά κατασκευασμένη κοινότητα,
αποτελούμενη από ανθρώπους που φαντάζονται (θεωρούν) τους εαυτούς τους ως μέλη
αυτής της ομάδας (Anderson, 1991). Μια διάσταση αναφορικά με την εγκαθίδρυση
φαντασιακών κοινοτήτων έχει να κάνει με την σχέση τους με τον χώρο αναφοράς τους.
Οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες, διατηρούν συχνά, σε μεγάλο βαθμό στενές σχέσεις με
την “πατρίδα” τους και εκτός από οικονομικά κεφάλαια και εισροές, προσφέρουν και
συμβολικά κεφάλαια και εισροές. Ως συμβολικές εισροές μπορούν να οριστούν τα
πολιτισμικά ερεθίσματα που εισέρχονται στην Κοινότητα για την ζωή έξω από αυτήν
(στις πόλεις) και την ζωή στην Κοινότητα “όπως αυτή θα έπρεπε να είναι” ή “η ζωή
σύμφωνα με την παράδοση”, με άλλα λόγια δηλαδή, συμβολικές εισροές είναι τα
πολιτισμικά και κοινωνικά στερεότυπα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της
ζωής στην Κοινότητα, αλλά και έξω από αυτήν, στις πόλεις (Νιτσιάκος, 1995). Αν και ο
Νιτσιάκος (1995) αναφέρεται σε κοινότητες μεταναστών, τα ίδια χαρακτηριστικά
φαίνεται να διαθέτουν και οι κοινότητες των προσφύγων.
Η χρήση αυτών των στερεοτύπων γίνεται συνήθως μέσα από την συλλογική μνήμη
προσφύγων ή μεταναστών πρώτης γενιάς που ζει στον νέο τόπο και δημιουργεί
φαντασιακές κοινότητες, δηλαδή ιδεατούς τύπους κοινοτήτων στις οποίες η ζωή ήταν
διαφορετική (Νιτσιάκος, 1995, σελ.110-116). Η διαδικασία δημιουργίας των φαντασιακών
αυτών κοινοτήτων ξεκινάει και ολοκληρώνεται στον νέο τόπο, δεν μεταφέρεται δηλαδή
από τον τόπο καταγωγής. Ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης στην νέα κοινωνία βρίσκεται
αντιμέτωπος με ένα τεράστιο δίλημμα: από την μια πρέπει να ενσωματωθεί στην νέα
κοινωνία, από την άλλη να διατηρήσει τις “ρίζες” του. Όσο επιτυγχάνεται το πρώτο,
τόσο αποκόπτεται από το δεύτερο (Νιτσιάκος, 1995). Η αποκοπή αυτή γεννά μια
μυθολογία για το παρελθόν και την παράδοσή που, τροφοδοτούμενη και συχνά από το
ρεύμα της νοσταλγίας που διαποτίζει τους προσφυγικούς πληθυσμούς, ιδιαίτερα της
πρώτης γενιάς, καθώς ο χρόνος περνάει έχει ως αποτέλεσμα την εξιδανίκευση του τόπου
καταγωγής τους.
Εξάλλου, όπως υπογραμμίζει ο Τσιμουρής (σελ. 251), τόσο για τις μεταναστευτικές όσο
και για τις προσφυγικές ομάδες, ο τόπος καταγωγής, οι ιστορίες απώλειας και το
παρελθόν έχουν κεντρική σημασία ως προς τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούν τη
συλλογική τους ταυτότητα και προσανατολίζονται στο μέλλον. Οι κοινές δοκιμασίες και
η αφήγηση τους αποτελούν ισχυρό δεσμό ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ίδρυση
συλλόγων αλλά και κάθε άλλου είδους συλλογικοτήτων (πχ αθλητικών ομάδων)
συμβάλει αποφασιστικά στη καλλιέργεια μιας “εκτός τόπου” συνείδησης κοινής
καταγωγής (Τσιμουρής, σελ. 251).
Η εξιδανίκευση αυτή παράγει τη σχετική διήγηση που μεταδίδεται και στις επόμενες
γενεές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην περίπτωση των “ανταλλάξιμων” και οι δυο
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πληθυσμοί, “’Ελληνες” και “Tούρκοι” στα χρόνια που ακολούθησαν αναπολούσαν τις
περιοχές καταγωγής τους θεωρώντας τες σαφέστατα ανώτερες από αυτές της άφιξής
τους. Όπως υποστηρίζει ο Νιτσιάκος (1995), χαρακτηριστικοί φορείς “διαχείρισης” της
συλλογικής αυτής μνήμης είναι οι αδελφότητες και οι σύλλογοι των προσφύγων στις
νέες τους πατρίδες. Ο σκοπός αυτών των οργανώσεων είναι τριπλός:




Κατά πρώτο λόγο, η υποδοχή των νέο-αφιχθέντων και η βοήθεια στην
προσαρμογή τους,
Η αλληλοβοήθεια μεταξύ “πατριωτών” στην καινούργια πατρίδα και
Η ανάγκη για τη διατήρηση και διάσωση του ιδιαίτερου πολιτισμικού φορτίου.

Οι σύλλογοι αυτοί συμβάλουν αποφασιστικά στην δημιουργία και αναπαραγωγή του
κλίματος “επιστροφής στις ρίζες” και “επιστροφής στην παράδοση” ως αντίδοτο της
αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης των μελών τους στις νέες κοινωνίες τους. Τα μέλη
των συλλόγων αυτών είναι και δεν είναι ταυτόχρονα μέλη της παλιάς Κοινότητας και
της καινούργιας πατρίδας. Όπως υποστηρίζει ο Νιτσιάκος (1995), είναι μάλλον κάπου
ανάμεσα, σωματικά στο νέο, αλλά “πνευματικά” στο παλαιό. Πρακτικά αυτό φαίνεται
με διευκρινήσεις για τόπους καταγωγής ακόμη και τρίτης γενιάς προσφύγων (“ναι μένω
εδώ, αλλά η πατρίδα μου ή η καταγωγή μου είναι από... ”). Η παροχή τέτοιων
διευκρινήσεων αποδεικνύει την στενότητα των δεσμών των φαντασιακών αυτών
Κοινοτήτων με την ευρύτερη διασπορά (Νιτσιάκος, 1995; Λεοντή, 1995).
Εκεί ο πρόσφυγας “αγροτοποιεί” αρχικά το αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται και
αστικοποιείται ο ίδιος στην συνέχεια, έτσι ώστε η ίδια του η αντίληψη για το παρελθόν
και το παρόν του αλλάζει. Στην νέα κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο
δίλημμα: από την μια πρέπει να ενσωματωθεί στην νέα κοινωνία, από την άλλη να
διατηρήσει τις “ρίζες” του. Όσο επιτυγχάνεται το πρώτο, τόσο αποκόπτεται από το
δεύτερο (Νιτσιάκος, 1995). Η αποκοπή αυτή γεννά μια μυθολογία για το παρελθόν και τη
παράδοσή που, τροφοδοτούμενη και από το ρεύμα φολκλορισμού που διαποτίζει τους
αστικούς πληθυσμούς ιδιαίτερα δε από την δεκαετία του 1980 και έπειτα. Το ορόσημο
αυτό φαίνεται να είναι σημαντικό καθώς η πολιτική κατάσταση μετά το 1981 και την
άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία φαίνεται ότι επέτρεψε για πρώτη φορά διακριτές ενθοτοπικές ταυτότητες διαφορετικές από τη ταυτότητα της κύριας αφήγησης να
εκφραστούν για πρώτη φορά ανοικτά στη δημόσια σφαίρα (Καππαδοκική γλώσσα,
τραγούδια και χοροί). Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις τότε (1984) γίνεται το ιδρυτικό
συνέδριο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) μιας
προσπάθειας να ενωθούν σε ένα δευτεροβάθμιο (ή τριτοβάθμιο) σώμα όλοι οι
προσφυγικοί σύλλογοι της χώρας.
Με τον τρόπο αυτό, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που μπορούν να θεωρηθούν ή που
θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες μιας Κοινότητας, περνούν ένα σημαντικό μέρος του
χρόνου τους εκτός της Κοινότητας. Με άλλα λόγια υπάρχει μια σημαντική δυσκολία
ορισμού των μόνιμων κατοίκων μιας κοινότητας (Δαμιανάκος, 2002). Πρέπει να
θεωρηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι μιας Κοινότητας όσοι διαβιούν εκεί όλο το έτος, ή πρέπει
να προστεθούν σε αυτούς και όσοι διαθέτουν μόνιμη κατοικία εκεί και εποχιακά περνούν
κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως το Πάσχα, το καλοκαίρι και κάποιες τοπικές
γιορτές).
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Στο πλαίσιο της νέας εγκατάστασης τους στην “άλλη πατρίδα” με την όψιμη ιδιότητα
του πρόσφυγα, μοιάζει να συνέχει τους εκπατρισμένους ένας φόβος διάβρωσης των
κεκτημένων πολιτισμικών στοιχείων στη διαδικασία συγκρότησης μιας άλλης, ελλαδικής
ταυτότητας. Βιώνουν διχαστικά την ύπαρξή τους ταλαντευόμενοι ανάμεσα στον παλαιό
και τον νέο τους εαυτό: στην επιθυμία συντήρησης της μικρασιατικής πολιτισμικής
σκεύης, από τη μια, και την επιθυμία αποδοχής του καινούργιου από την άλλη, της
ενσωμάτωσης δηλαδή στον νέο κοινωνικό χώρο. (Πετροπούλου, 1999, σελ.172-173).
Οι προσφυγικοί σύλλογοι συμβάλουν αποφασιστικά στην εκπλήρωση της ανάγκης για
τη διατήρηση της καταγωγικής σχέσης με τον τόπο, τη διατήρηση της μνήμης και την ως
αντίδοτο της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης των μελών τους στις νέες κοινωνίες
τους. Τα μέλη των συλλόγων αυτών είναι και δεν είναι ταυτόχρονα μέλη της παλιάς
Κοινότητας και της καινούργιας πατρίδας. Όπως υποστηρίζει ο Νιτσιάκος (1995) είναι
μάλλον κάπου ανάμεσα (in-between), σωματικά στο νέο, αλλά “πνευματικά” στο
παλαιό. Πρακτικά, αυτό φαίνεται με διευκρινήσεις για τόπους καταγωγής ακόμη και
τρίτης γενιάς προσφύγων (“ναι μένω εδώ, αλλά η πατρίδα μου ή η καταγωγή μου είναι
από... ”). Η παροχή τέτοιων διευκρινήσεων αποδεικνύει την στενότητα των δεσμών των
φαντασιακών αυτών Κοινοτήτων με την ευρύτερη διασπορά τους (Νιτσιάκος, 1995;
Λεοντή, 1995). Το χαρακτηριστικό αυτό της πρακτικής της χωρικότητας, η in-between
θέση αποτυπώνεται τουλάχιστον στις πρώτες γενιές των προσφύγων ακόμα και στη
μορφή και το είδος του τόπου και τρόπο κατοικίας τους αλλά ακόμη και στις ίδιες τις
πρακτικές κατοίκησής τους.
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2. Η Έρευνα Πεδίου και η Μεθοδολογία της
2.1. Το Αντικείμενο της Έρευνας
Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί αφενός η ίδια η γειτονιά της Νέας Κρήνης (μέσω της
παρατήρησης και της βιωματικής εμπειρίας), αφετέρου ο τοπικός σύλλογος
Μικρασιατών της περιοχής που φέρει τον τίτλο: “Πολιτιστικός Σύλλογος Προσφύγων
Μικρασιατών Ν. Κρήνης "η Αγία Παρασκευή" (Cultural Association of Asia Minor
Refugees in Nea Krini "Agia Paraskevi"). Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2002 από Μικρασιάτες
δεύτερης και τρίτης γενιάς και έχει έδρα την συνοικία της Νέας Κρήνης του δήμου
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Είναι ενδιαφέρον ότι αποτελεί έναν από τους λίγους συλλόγους Μικρασιατών που
ιδρύθηκαν στην Ελλάδα και οι οποίοι χρησιμοποιούν τη λέξη “σύλλογος προσφύγων”
και όχι απλά σύλλογος Μικρασιατών για να αυτοπροσδιοριστούν, όπως ενδεικτικά
αναφέρεται στην ιστοσελίδα: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2002 από πρόσφυγες 2ης και
3ης γενιάς και έχει έδρα την συνοικία της Νέας Κρήνης του δήμου Καλαμαριάς στη
Θεσσαλονίκη5. Φαίνεται πως η ιδιότητα του πρόσφυγα είναι μια ιδιότητα που εισχωρεί
στη συνειδησιακή ταυτότητα των ανθρώπων και γίνεται μέρος της ίδιας της ενθοτοπικής
ταυτότητάς τους. Ενδιαφέρον επίσης, αποτελεί το γεγονός ότι αυτός ιδρύεται από
μικρασιάτες τρίτης κυρίως γενιάς που δεν έχουν βιωματική εμπειρία της Μικρασίας. Η
ιστοσελίδα του συλλόγου περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το
σκεπτικό της ίδρυσης και τους στόχους του συλλόγου (βλέπε παράρτημα τεκμηρίων:
Πίνακας 5). Σύμφωνα με τον δημόσιο λόγο του Συλλόγου όπως εκφράζεται μέσα από
την ιστοσελίδα του σκοπό του είναι η διάσωση και προβολή της μουσικοχορευτικής
παράδοσης και του πολιτισμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με την ίδια
πηγή:
Η περιοχή που κατοικούσαν οι πρόγονοί μας ήταν κυρίως η χερσόνησος της
Ερυθραίας και η ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας. Πρωτεύουσα ήταν η πόλη
της Σμύρνης με τα θαυμάσια προάστιά της, το Κορδελιό, η Παπασκάλα, ο
Μπουρνόβας, ο Μπουτζάς, η Μενεμένη, ο Κουκλουτζάς, κ.ά. Κυριότερες
πόλεις και χωριά της Ιωνικής γης ήταν τα Αλάτσατα, Βουρλά,
Καράμπουρνο, Τσεσμές (Κρήνη), Αγία Παρασκευή (Κιόστ), Παλαιά Φώκαια,
Αϊβαλί, Πέργαμος, Αϊδίνι, κ.ά. Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο
σύλλογός μας στα λίγα χρόνια της δημιουργίας του είναι πολλαπλές.
Λειτουργεί χορευτικό τμήμα και τμήμα χορωδίας. Ο σύλλογός μας δεν
περιορίζεται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουν να κάνουν μόνο
με τις αλησμόνητες πατρίδες και την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης. Ο
σύλλογός μας είναι ένα ζωντανό κύτταρο που στόχο του έχει να μορφώσει
και να διατηρήσει ζωντανές τις παραδόσεις της πολιτιστικής του
κληρονομιάς.
Η μελέτη αυτού του συλλόγου αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας διότι ο σύλλογος
συγκροτεί τη μόνη οργανωμένη μορφή διαχείρισης “από τα κάτω προς τα πάνω” της
φυσιογνωμίας της περιοχής αλλά ταυτόχρονα και τον κύριο διαχειριστή της ανάγκης για
“αυθεντικότητα”. Ένα από τα πρώτα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν είναι μια αρκετά

5

Πηγή: http://politistikosneaskrinis.blogspot.gr/p/editorial.html
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εμβληματική αφίσα του συλλόγου που καλεί σε συστράτευση προκειμένου “Να
ξαναγίνει η Κρήνη γειτονιά”. Μια πρόταση που δεν αναφέρεται στη διαχειριστική
κάποιας απώτατης καταγωγής αλλά θέτει το επίδικο θέμα από το “εκεί” στο “εδώ ” και
από το “τότε” στο “τώρα”. Αυτή η διαδικασία επαναχάραξης νοήματος στη γειτονιά
αποτελεί το κίνητρο αυτής της έρευνας.

2.2. Τεχνικές Συλλογής και Πηγές Στοιχείων
Όσον αφορά τις τεχνικές συλλογής στοιχείων η εργασία βασίστηκε στη διενέργεια
συζητήσεων υπό τη μορφή άτυπων συνεντεύξεων και κυρίως στη συμμετοχική
παρατήρηση και επικουρικά στη χρήση εθνογραφικών σημειώσεων και (όπου είναι
δυνατό) οπτικοακουστικών μέσων, φωτογραφίας, καθώς και υλικού διαθέσιμου στον
επίσημο διαδικτυακό χώρο του συλλόγου.
Στόχος της εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών ήταν να καταγραφεί η δραστηριότητα
των ατόμων που βρίσκονται στον σύλλογο, πάντα, σε σχέση με τα ερευνητικά
ερωτήματα. Η χρονική διάρκεια της παρατήρησης από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και
τον Αύγουστο του 2017 και η επαναλαμβανόμενη παρουσία στο πεδίο συνέβαλλαν τόσο
στην καλύτερη κατανόηση αυτών που συμβαίνουν εκεί και όσο και στην καλύτερη
ερμηνεία τους. Στη πραγματικότητα, η μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθεί κατά κύριο
λόγο τη συμμετοχική παρατήρηση. Ωστόσο, αυτή εμπλουτίζεται με τρόπο ουσιαστικό
από την ίδια τη δυναμική της βιωματικής εμπειρίας, τον προσωπικό τρόπο αντίληψης και
πρόσληψης και τη διερεύνηση μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα.
Κύριοι πληροφορητές για τον σύλλογο υπήρξαν τα ίδια τα μέλη του συλλόγου. Οι
περισσότεροι αποτελούν και ιδρυτικά μέλη του με διαδοχικές θητείες στο Δ.Σ. είναι όλοι
κάτοικοι της Νέας Κρήνης αλλά όχι όλοι Μικρασιατικής καταγωγής. Κάποιοι έχουν
καταγωγή από τη Μικρά Ασία ενώ άλλοι έχουν από τη μια μόνο πλευρά των γονιών
τους. Ταυτόχρονα, η έρευνα διευρύνθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει και
πληροφορητές από την τοπική κοινωνία οι οποίοι δεν ήταν μέλη του συλλόγου. Στη
λογική αυτή διευρύνθηκε η επιτόπια έρευνα και η συμμετοχική παρατήρηση περιέλαβε
και κατοίκους της περιοχής, μη μέλη του συλλόγου αλλά και μη μικρασιατικής
καταγωγής προκειμένου να επιχειρήσει να απαντήσει στο ποια είναι τα χαρακτηριστικά
που συγκροτούν σήμερα τη φυσιογνωμία / χαρακτήρα της Νέας Κρήνης και πως τα
αντιλαμβάνονται από τη πλευρά τους οι νέοι κάτοικοι της περιοχής. Ο παρακάτω
πίνακας προσφέρει μια πρώτη κατηγοριοποίηση των πληροφορητών. Εδώ, πρέπει να
επισημάνουμε πως δεν είχαν όλα τα μέλη του συλλόγου προσφυγική καταγωγή για τον
λόγο αυτό δεν ταυτοποιούνται οι πληροφορητές με βάση τη καταγωγή τους.
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Πίνακας 1: Πληροφορητές από το πεδίο

Α/Α

Πληροφορητές

Φύλο

Ιδιότητα6

Σχέση με τον
τόπο

1.

Παναγιώτης Τ.

Άνδρας

Πρόεδρος του συλλόγου

Παλιός κάτοικος

2.

Γιάννης Β.

Άνδρας

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

3.

Ζαχαρούλα Μ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

4.

Μαρία Ψ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

5.

Κατερίνα Τ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Νέος κάτοικος

6.

Πηνελόπη Τ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

7.

Λένα Χ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

8.

Αγγελική Γ.

Γυναίκα

Μέλος συλλόγου

Παλιός κάτοικος

9.

Βίκυ Μ.

Γυναίκα

Κάτοικος Νέας Κρήνης

Παλιός κάτοικος

10.

Χαρά Μ.

Γυναίκα

Κάτοικος Νέας Κρήνης

Παλιός κάτοικος

11.

Νίκος Μ.

Άνδρας

Κάτοικος Νέας Κρήνης

Παλιός κάτοικος

12.

Ξανθή Μ.

Γυναίκα

Κάτοικος Νέας Κρήνης

Παλιός κάτοικος

13.

Γιάννης Κ.

Άνδρας

Κάτοικος Νέας Κρήνης

Νέος κάτοικος

14.

Σίμος Β.

Άνδρας

Κάτοικος Αγίου Ιωάννη

Νέος κάτοικος

15.

Έρη Γ.

Γυναίκα

Κάτοικος Αγίου Ιωάννη

Νέος κάτοικος

16.

Βάσω Ν.

Γυναίκα

Αντιδήμαρχος

Νέος κάτοικος

Πολιτισμού Δήμου
Καλαμαριάς

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας και για τις ανάγκες της, ως νέος κάτοικος ορίζεται
εκείνος που κατοικεί στην περιοχή λιγότερο από δέκα χρόνια.
6
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2.3. Μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικά ερωτήματα
Τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη παραμονή στο πεδίο
είναι η εθνογραφική έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση . Η συμμετοχική παρατήρηση
εκτάθηκε αφορούσε το χρονικό διάστημα, από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι και τον
Αύγουστο 2017) προκειμένου να μπορούμε να παρατηρήσουμε με τρόπο επαρκή τα
χαρακτηριστικά εκείνα που απαντούν στα βασικά ερευνητικά μας ερωτήματα σχετικά
με την περιοχή αλλά και τον τρόπο εργασίας του συλλόγου και αρκετές από τις ετήσιες
εκδηλώσεις που αυτός οργανώνει. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν προς
διερεύνηση στα πλαίσια της παρούσας έρευνας είναι τα εξής:
Ερώτημα 1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν σήμερα τη
φυσιογνωμία / χαρακτήρα της νέας Κρήνης;
Υποερώτημα 1.1.: Πώς αντιλαμβάνονται σήμερα τη φυσιογνωμία /
χαρακτήρα της Νέας Κρήνης
Α) οι προσφυγικής καταγωγής κάτοικοι της Νέας Κρήνης
Β) οι νέοι κάτοικοι της Νέας Κρήνης
Ερώτημα 2: Ποια στοιχεία επιθυμεί ο σύλλογος να διατηρήσει ή να
επαναφέρει ώστε να επαναδιαμορφώσει τη φυσιογνωμία της Νέας Κρήνης;
Υποερώτημα 2.1.: Ποια ταυτότητα
διαμεσολαβήσει / παράγει ο σύλλογος;

και

ρόλο

επιχειρεί

να

Υποερώτημα 2.2.: Με ποια μέσα και τεχνικές επιχειρεί να
εφαρμόσει το παραπάνω πρόγραμμα;
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3. Εντοπισμός του Πεδίου της Έρευνας: Αναγνώριση και Ανάλυση
της Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής Μελέτης: Η Νέα
Κρήνη Καλαμαριάς
Η Νέα Κρήνη Καλαμαριάς αποτελεί μια ενότητα του Δήμου Καλαμαριάς στο νομό
Θεσσαλονίκης. Η περιοχή κατοικείται για πρώτη φορά με μαζικό εποικισμό μετά την
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και αποτελούσε μια διακριτή γειτονιά. Σήμερα με τη
μαζική ανοικοδόμηση ολόκληρης της πόλης της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συνεχές
δεν επιτρέπει να γίνουν άμεσα σαφή τα όριά της μέσα στο δήμο Καλαμαριάς.
Στους παρακάτω χάρτες (χάρτης 1 και 2) βλέπουμε τη θέση της Νέας Κρήνης στο
ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και τη σχέση της με το κέντρο της
πόλης της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς.

Χάρτης 1: Η σχέση της Νέας Κρήνης με τη Καλαμαριά και το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σελίδα 19 από 55

Χάρτης 2: Η θέση της Νέας Κρήνης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και
της Καλαμαριάς

Στα παρακάτω σκίτσα και φωτογραφίες (εικόνες 1 έως 4) βλέπουμε σε πιο εστιασμένη
κλίμακα, ένα τμήμα της περιοχής μελέτης. Πρόκειται για το τμήμα της Νέας Κρήνης που
βρίσκεται ΒΔ της οδού Βρυούλων από το ύψος περίπου της οδού Εφέσου έως και την οδό
Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόκειται για ένα μικρό σχετικά τμήμα της περιοχής που όμως
συμπυκνώνει πληθώρα διαφορετικών μορφών κατοίκησης και δίνει μια ολοκληρωμένη
θα λέγαμε εικόνα της χωρικής εξέλιξης της Νέας Κρήνης. Αυτός ήταν άλλωστε και ο
λόγος που επιλέχθηκε για να παρουσιαστεί σε μια πιο λεπτομερή κλίμακα στις
παρακάτω εικόνες μιας που αποτέλεσε ερέθισμα για την ενασχόληση με τη
συγκεκριμένη εργασία.
Στα παρακάνω σκίτσα με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα σημεία στα οποία ακόμη και
σήμερα διατηρούνται προσφυγικές μονοκατοικίες από την πρώτη εποίκηση της
περιοχής – φυσικά σε όποιες κατοικούνται ακόμη έχουν γίνει μετατροπές. Συνήθως
πρόκειται για χαμηλά μονώροφα κτίσματα με αυλή ή / και μπαχτσέ. Τα περισσότερα
από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα, αποτελούν όμως χαρακτηριστικά «ευρήματα» και
θραύσματα της εικόνας, της ιστορίας και της καθημερινής ζωής του όχι και τόσο
μακρινού παρελθόντος της περιοχής της Νέας Κρήνης.
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Εικόνα 1: Η περιοχή ΒΑ του 6ου Γυμνασίου Καλαμαριάς

Εικόνα 2: Η περιοχή ΒΑ του 6ου Γυμνασίου Καλαμαριάς
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Εικόνα 3: Η περιοχή των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη
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Εικόνα 4: Η περιοχή των εργατικών κατοικιών του Αγίου Ιωάννη
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Στην περιοχή εκτός από αυτά τα κτίσματα που αναφέραμε, έχουν χτιστεί και
συνυπάρχουν οι εργατικές πολυκατοικίες του Αγίου Ιωάννη, νέες πολυκατοικίες έως,
κυρίως, τεσσάρων ορόφων, αλλά και, την τελευταία επταετία, μεζονέτες δύο ή τριών
επιπέδων. Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει τεράστια αλλαγή στην εικόνα της περιοχής
μελέτης και φυσικά στη σύνθεση του πληθυσμού της. Χαρακτηριστικές είναι οι
φωτογραφίες που παρουσιάζονται παραπάνω.

4. Ιστορική Διερεύνηση του Σχηματισμού και της Εξέλιξης της
Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης

4.1. Στα Χρόνια της Προσφυγιάς
4.1.1. Η ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς
Συνολικά, υπολογίζεται ότι μέχρι και 100.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν συνολικά στη
Θεσσαλονίκη, κυρίως στους συνοικισμούς που δημιουργήθηκαν. Πρόσφυγες από τα
παράλια, κυρίως, της Μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν στις περιοχές της Καλαμαριάς που
βρέχονταν από τη θάλασσα διότι αφενός θύμιζαν τους τόπους των πατρίδων τους και
αφετέρου έδιναν τη δυνατότητα της αλιείας ως επαγγέλματος που ασκούσαν στη Μικρά
Ασία πριν ξεριζωθούν. Έτσι, οι πρόσφυγες δημιούργησαν συνοικισμούς που τους έδωσαν
ονόματα από τις πατρίδες τους όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Κάποιοι από
αυτούς απεικονίζονται και στον χάρτη της Εικόνας 2.
Πίνακας 2: Συνοικισμοί Καλαμαριάς και τόποι προέλευσης
Συνοικισμός

Κύριοι Τόποι προέλευσης κατοίκων

Νέα Κρήνη

από την Κρήνη (ή Τσεσμές) της Ερυθραίας Μικράς Ασίας.

Κατιρλί

από το Κατιρλί Βιθυνίας της Μικράς Ασίας.

Κουρί

από το Κουρί Μικράς Ασίας.

Νέα Αρετσού

από την Αρετσού ή Ρύσιον, της Βιθυνίας της Μικράς Ασίας.

Δέρκων

από

τους

Δέρκους

της

Ανατολικής

Θράκης

κοντά

στην

Κωνσταντινούπολη.
Χηλή

από τη Χηλή της της Ασιατικής πλευράς της Κωνσταντινούπολης.

Εκτός από αυτούς εγκαταστάθηκαν και πρόσφυγες από τη Σμύρνη και τα παράλια της
Μικράς Ασίας, την Καππαδοκία αλλά και την Ανατολική Θράκη. Οι Πόντιοι πρόσφυγες
εγκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καλαμαριάς μακρύτερα από τη θάλασσα. Τα επόμενα
χρόνια ο δήμος παρουσιάζει συνεχώς πληθυσμιακή αύξηση ενώ εδώ και χρόνια ο
δεύτερος σε πληθυσμό δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος. Την 1η Ιανουαρίου 1943
η Καλαμαριά αποκτά διοικητική αυτονομία και γίνεται δήμος, καλύπτοντας έκταση 7.200
στρεμμάτων. Τα δύο τρίτα της Καλαμαριάς είναι παραθαλάσσια, με συνολική
ακτογραμμή περίπου 6,5 χιλιόμετρα.
Στους περισσότερους από αυτούς τους οικισμούς οι στεγαστικές ανάγκες των
προσφύγων καλύφθηκαν με ομοιόμορφα σπίτια, μονοκατοικίες αλλά και διώροφος
κατοικίες, κυρίως από οργανωμένη δόμηση (ΑΠΘ, 1994). Αργότερα, προστίθενται και
άλλοι οικισμοί που δημιουργήθηκαν με αυτοστέγαση (όπως αυτός της Νέας Κρήνης), ή
και αυτογενείς (Κηφισιά) καθώς και άλλα συγκροτήματα οργανωμένης δόμησης
εργατικών κατοικιών (Φοίνικας).
Λίγο πριν αρχίσει η άφιξη των προσφύγων του 1922, η περιοχή της Καλαμαριάς είχε
αποκτήσει το πρώτο συνολικό σχέδιο για τη πολεοδομική της ανάπτυξη, με αφορμή τον
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ανασχεδιασμό της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1917. Το παρακάτω σχέδιο (χάρτης 3)
όριζε την περιοχή ως μελλοντική επέκταση της κατοικίας των μεσαίων και υψηλών
στρωμάτων με μεγάλα οικόπεδα και εκτάσεις πρασίνου, η οποία θα ολοκληρώνονταν
μέσα σε πενήντα χρόνια όταν η πόλη θα αποκτούσε πληθυσμό 350.000 κατοίκους. Για τα
υψηλά, επίσης, στρώματα το Καραμπουρνάκι θα αποτελούσε κέντρο αναψυχής με
παραθαλάσσια ψυχαγωγία, μεγάλα ξενοδοχεία και καζίνο. Πραγματικά ένας
σημαντικός αριθμός από επαύλεις είχα οικοδομηθεί ανάμεσα κυρίως στα έτη 1928 – 1935
δημιουργώντας μια παραλιακή ζώνη ως συνέχεια της περιοχής των Εξοχών. Ως
αποτέλεσμα αυτής της ζώνης οι προσφυγικές εγκαταστάσεις δεν έφταναν στη θάλασσα.

Χάρτης 3: Το προτεινόμενο σχέδιο ανατολικής επέκτασης της Θεσσαλονίκης 1921, J. Ancel)

Όμως, η εγκατάσταση των προσφύγων ανέτρεψε άρδην τις προβλέψεις. Το εγκεκριμένο
σχέδιο των επεκτάσεων του 1929 (χάρτης 4) δεν θυμίζει καθόλου την αρχική πρόταση του
1921, η οποία τροποποιήθηκε ριζικά, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νέα οικιστική
κατάσταση που δημιουργήθηκε εν των μεταξύ με επείγοντα τρόπο από την έλευση των
προσφύγων (Χαστάογλου, 1998, σλ.209). Ελάχιστες οικιστικές αλλαγές μεσολάβησαν στα
ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας 1940, όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία του 1945,
όπου διακρίνονται ανάγλυφα τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία της αρχικής φάσης.
Οι πρόσφυγες της Καλαμαριάς, με επικρατέστερο το Ποντιακό στοιχείο, είχαν να
αντιμετωπίσουν την πείνα, τις στερήσεις, την ανεργία αλλά και τις αρρώστιες - κυρίως
ελονοσία – που μαζί με τις κακουχίες τους θέριζαν. Η δυσκολία της προσαρμογής στην
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καινούργια πατρίδα μεγάλη. Αλλά ακόμη μεγαλύτερο το πείσμα τους, η δύναμη και το
πάθος για ένα καινούργιο ξεκίνημα, μια νέα ζωή. Μετά τη διανομή τον πρώτο καιρό σε
σκηνές και σε θαλάμους, από το 1926 και ύστερα ξεκινά η διανομή των οικοπέδων και η
κατασκευή των πρώτων σπιτιών, τα περισσότερα παράγκες στην αρχή, με τη βοήθεια
της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Χάρτης 4: Το τελικό εγκεκριμένο σχέδιο ανατολικής επέκτασης της Θεσσαλονίκης 1929

Αλλά αυτή την προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης διακόπτει λίγο μετά ο Β΄
Παγκόσμιος πόλεμος. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής του 1941-44, η Καλαμαριά
πληρώνει το δικό της φόρο αίματος. Καθώς ο συνοικισμός γειτνιάζει με τον στρατιωτικό
στόχο του αεροδρομίου της Μίκρας, δέχεται συχνούς βομβαρδισμούς. Οι Καλαμαριώτες
πήραν ενεργό μέρος στην Εθνική Αντίσταση, πληρώνοντας τη συμμετοχή τους με 29
θύματα στον μπλόκο της Καλαμαριάς, την 13η Αυγούστου 1943.
Κατά τη περίοδο αυτή συστήνεται και ο Δήμος Καλαμαριάς, το 1942 (νομοθετικό
διάταγμα 1465 / 1942), στον οποίο εντάχθηκαν όλες οι συνοικίες από το Ντεπώ ως τη
Μίκρα, συγκροτώντας έναν από τους μεγαλύτερους δήμους του πολεοδομικού
συγκροτήματος με έκταση 6 τετραγωνικά χλμ.
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Εικόνα 5: Αεροφωτογραφία της περιοχής Καλαμαριάς, 1945 (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού)

Το 1960 ο Δήμος Καλαμαριάς με 25,165 κατοίκους διατηρούσε ακέραια την προσφυγική
του μορφή, ολοκληρωμένη με τα προγράμματα της αυτοστέγασης, ενώ νέοι κάτοικοι
άρχισαν να συρρέουν με το τέλος του πολέμου (Εικ.6).
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Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία της περιοχής Καλαμαριάς, 1960 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Η μεταμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος καταγράφεται έντονη μετά το 1970, με την
ανοικοδόμηση και την κατακόρυφη αύξηση του όγκου δόμησης πάνω σε έναν
πολεοδομικό ιστό φτιαγμένο, όπως επισημαίνει η Χαστάογλου (1998, σελ. 209) με
κριτήρια προαστίου, με κατά κύριο λόγο, μικρά και πυκνά οικοδομικά τετράγωνα, μικρά
οικόπεδα και στενούς δρόμους. (Εικ. 7).
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ιδρύθηκε το 1974 με έδρα τον
προσφυγικό Δήμο Καλαμαριάς, με πρωτοβουλία του τότε Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και
την έγκριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Για λόγους
ιστορικής συνέχειας και μνήμης, o τίτλος της μητρόπολης φέρει πρώτα την ονομασία
Νέας Κρήνης σε ανάμνηση και συνέχεια της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήνης και Ανέων της
Μικράς Ασίας. Στην Καλαμαριά εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
Μικρασιάτες πρόσφυγες και δημιούργησαν συνοικίες όπως η Νέα Κρήνη (από
πρόσφυγες της Κρήνης της Ερυθραίας (Τσεσμές) της Μικράς Ασίας, η οποία αποτελούσε
έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Κρήνης). Πρώτος Μητροπολίτης διετέλεσε ο Προκόπιος
Γεωργαντόπουλος, από το 1974 έως το 2015 και μετά την κοίμησή του, τον διαδέχθηκε ο
μικρασιατικής καταγωγής Ιουστίνος Μπαρδάκας, ο οποίος εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 26 Μαΐου 2015.
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Εικόνα 7: Αεροφωτογραφία της περιοχής Καλαμαριάς, 1975 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

4.1.2. Ο Οικισμός της Νέας Κρήνης
Η Νέα Κρήνη ήταν αρχικά ένας συνοικισμός ψαράδων (Rodriguez, 1998). Οι κάτοικοι
είχαν κυρίως δυο συγκεκριμένες προελεύσεις: από τον Τσεσμέ (ελληνικά Κρήνη) της
Μικράς Ασίας, ή από τη Σμύρνη και την περιοχή της. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας των
20, ήταν συνηθισμένο ένας σύλλογος ή συνεταιρισμός προσφύγων με την Γενική
Διοίκηση ή το Υπουργείο Πρόνοιας για τη δημιουργία ενός συνοικισμού: σε αυτή την
περίπτωση ήταν ο Κρηναϊκός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι πρόσφυγες από τον
Τσεσμέ. Οι Σμυρνιοί είχαν περάσει από τους θαλάμους του Χαριλάου, και ορισμένοι
είχαν κτίσει στη συνέχεια παράγκες στο Ντεπώ και αργότερα στην οδό Πασαλίδη,
(Rodriguez, 1998).
Ο συνοικισμός δημιουργήθηκε κατά το 1929 – 1930, ενώ η περιοχή είχε απαλλοτριωθεί το
1927. Τα όρια του συνοικισμού ακολουθούσαν τις σημερινές οδούς Μιαούλη, Εφέσου,
Κανάρη, την παραλιακή οδό, Βρυούλων, Κουντουριώτη, Αλατσάτων, και Ιωακείμ.
Υπήρχαν επαύλεις στις περιοχές ανάμεσα στις οδούς Ατλαντίδος, Ιωακείμ, Μιαούλη, και
την παραλία, και ανάμεσα στις οδούς Ατλαντίδος, Κουντουριώτη, και Ιωακείμ. Η Νέα
Κρήνη δεν έγινε στην παραλία γιατί η ενδιάμεση περιοχή ή δόθηκε στις επαύλεις ή
καλύπτονταν από τα κτήματα του Γεωργιάδη (με όρια τις οδούς Κανάρη, Κουντουριώτη,
Αιολίας, και μια λοξή γραμμή). Πιο βόρεια από την οδό Εφέσου υπήρχαν τα κτήματα του
Δράκου Ζάρα και του Μπακατσέλου. Στον συνοικισμό εγκαταστάθηκαν συνολικά 210
οικογένειες. Οι δρόμοι δεν είχαν ονόματα στην αρχή, αλλά μέχρι το 1932 απέκτησαν. Τα
σπίτια ήταν κυρίως διπλοκατοικίες, κτισμένα από άσπρα τούβλα τα οποία σύμφωνα με
προφορικές μαρτυρίες ήταν ακατάλληλα για σοβάντισμα και μετά από λίγα χρόνια
άρχισαν να λιώνουν.
Η εξέλιξη της Νέας Κρήνης ακολούθησε πορεία παρόμοια με εκείνη της Αρετσού
(Rodriguez, 1998), με τη διαφορά ότι υπήρχε στην Κρήνη λιγότερη επαγγελματική
διαφοροποίηση. Ο συνοικισμός ζούσε σχεδόν μόνο από τη θάλασσα: ένας
επαγγελματικός οδηγός του μεσοπολέμου (Γαβριηλίδης, 1933) αναφέρει πάνω από το
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80% των κατοίκων σαν ψαράδες. Σημειώνονται και άλλα επαγγέλματα Κρηνιωτών,
αλλά χωρίς να κυριαρχεί κανένα συγκεντρωμένο. Το 1932 ο συνοικισμός είχε δύο
αρτοπωλεία, δύο εξοχικά κέντρα, τον “Μπάτη” του Αργυρόπουλου και την “Ωραία
Σμύρνη” του Καλαντζόπουλου, δυο καφενεία, το κουρείο του Τσαμπαρλή, το κτηνιατρείο
του Μιχαλάρα, το λεμβουργείο του Αριστείδη Μαύρου, έξι καφενεία, και το ραφείο του
Παπανδρέου.
Επειδή ήταν πιο απομονωμένη από τη Θεσσαλονίκη, η Νέα Κρήνη ουσιαστικά
στηρίζονταν σε μεγαλύτερο βαθμό στη θάλασσα και λιγότερο στις ευκαιρίες εργασίας
που υπήρχαν στην πόλη. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα παιδιά των ψαράδων της Κρήνης
πήγαιναν σε νυχτερινό σχολείο στην Ανάληψη επειδή εργάζονταν μαζί με τους
πατεράδες τους μέχρι το μεσημέρι, αλλά κυρίως πήγαιναν στο σχολείο της Αρετσούς
(Rodriguez, 1998). Όπως και στους άλλους συνοικισμούς, στη Νέα Κρήνη δημιουργήθηκε
αμέσως μετά την ίδρυση του συνοικισμού εκκλησία σε ανάμνηση μιας παλιάς πατρίδας:
ήταν η Αγία Παρασκευή, την οποία ήθελαν να τιμήσουν οι Τσεσμελήδες. Η Κρήνη δεν
άργησε να γίνει ελκυστικός τόπος για τους παραθεριστές, και το 1932 θεωρούνταν
“μεταξύ των ωραιωτέρων εξοχικών προαστείων της Θεσσαλονίκης” (Rodriguez, 1998).

4.1.3. Ο Οικισμός Αγίου Ιωάννη: Θεσσαλονίκη ΙV “Κιλ Τεπέ”
Νέα Κρήνη
Εντός της περιοχής της Νέας Κρήνης κτίστηκε σε οικόπεδο έκτασης 30.862,00 τμ που
αγοράστηκε από τους Αν. Δαρβέρη και Ιωα. Σωτηριάδου. Όταν κτίστηκε ο οικισμός,
βρισκόταν έξω από την πόλη, σε περιοχή όπου υπήρχαν χωράφια, και για μεγάλο
διάστημα δεν υπήρχαν καθόλου δρόμοι. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου του οικισμού σε
πηγή του ΙΑΠΕ, ο οικισμός άρχισε να κτίζεται το 1958 και να κατοικείται το 1962, στοιχεία
που διασταυρώνονται με τις πληροφορίες από το αρχείο του ΑΟΕΚ. Οι πρώτές κατοικίες
άρχισαν να κτίζονται κοντά στον οικισμό περίπου το 1970. Μέχρι τότε ήταν “σα μια
μικρή πολιτεία μες το πουθενά”, αφού ένοιωθαν ότι κατοικούσαν σε χωριό, που είχε
τριγύρω χωράφια, στάνες με πρόβατα και αγελάδες, πτηνοτροφείο, βαφείο βαμβακιού,
πολλά πηγάδια και πλανόδιους μικροπωλητές (ΙΑΠΕ, 2004).
Ο οικισμός περιλαμβάνει 230 διαμερίσματα του ίδιου τύπου (τύπος 233β, σύμφωνα με την
τυπολογία του ΑΟΕΚ), ο οποίος επαναλαμβάνεται στα 39 κτήρια που επίσης ανήκουν σε
έναν επαναλαμβανόμενο κτηριακό τύπο. Τα διαμερίσματα αποτελούνται από τρία
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό – WC και μικρή αποθήκη εξαρτημένη από την κουζίνα. Τα
κτίρια είναι τριώροφα με δυο διαμερίσματα ανά όροφο, διαταγμένα συμμετρικά ως προς
το κεντρικό κλιμακοστάσιο. Η ανοικοδόμηση έγινε από δυο εργολάβους (Λ.
Τριανταφυλλίδης και Η. Σπαθαράκης) που ανέλαβαν να κτίσουν 110 και 120 κατοικίες.
Από την εποχή που σχεδιάστηκε ο οικισμός, στην ανατολική άκρη του
προγραμματίστηκε η ένταξη αγοράς επτά καταστημάτων, στο ισόγειο δύο κτηρίων, ενώ
οι υπαίθριοι χώροι ήταν υποτυπωδώς διαμορφωμένοι και η εκκλησία που προβλεπόταν
κτίστηκε πολύ αργότερα. Στην αρχή το εκεί παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου ανήκε από το 1963 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Νέας Κρήνης ο
οποίος οικοδομήθηκε στη Νέα Κρήνη ήδη το 1948 όταν συγκροτήθηκε η ερανική
επιτροπή. Ο σημερινός Ναός του Αγίου Ιωάννη, από όπου έχει λάβει το όνομά της και η
περιοχή προέκτασης της νέας κρήνης προς τα βόρεια άρχισε να οικοδομείται μετά το
1965 και τη σχετική επιστολή που έστειλαν οι κάτοικοι της περιοχής μέσα από το
Σύλλογο Εργατοϋπαλλήλων Οικισμού Νέας Κρήνης “Ο Άγιος Ιωάννης” στον
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Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης τονίζοντας την άμεση ανάγκη οικοδόμησης ναού στη
περιοχή δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης του πληθυσμού στον νέο οικισμό, την
έλλειψη συγκοινωνίας και εύκολης πρόσβασης κατά τον χειμώνα στην εκκλησία της
Αγία Παρασκευής καθώς και εξαιτίας της δράσης χιλιαστών στη περιοχή.

4.2. Η Εξέλιξη της Περιοχής ως ένα Μέσο-αστικό Προάστιο
Η προνομιακή της τοποθεσία της έχει χαρίσει, σύμφωνα με μια εκδοχή, και το όνομά της.
Με σύγχρονη ζωή σχεδόν ενός αιώνα, μόλις, η Καλαμαριά των προσφύγων της
δεκαετίας του 1920 έχει μετεξελιχθεί σε μία από τις ωραιότερες και πιο προνομιακές
περιοχές της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση των προσφύγων από τον Πόντο και τη
Μικρά Ασία τη δεκαετία του ’20 στα λιβάδια της περιοχής αποτέλεσε τη μαγιά για τη
δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της Βόρειας Ελλάδας και μέχρι τον
Καλλικράτη ένατου σε ολόκληρη τη χώρα.
Παράλληλα με τις έντονες αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον της, τις τελευταίες
δεκαετίες η περιοχή της Καλαμαριάς γνώρισε σημαντικές μεταβολές στην κοινωνική της
διάρθρωση. Η απόσταση από το συμφορημένο πλέον κέντρο της πόλης, το φυσικό της
τοπίο και ο σχετικός έλεγχος των συντελεστών δόμησης (που απέτρεψε οικοδομική
πύκνωση ανάλογη με εκείνη που επικρατεί στη μεγαλύτερη έκταση της Θεσσαλονίκης),
προσέλκυσε νέα και μάλιστα εύπορα στρώματα, ιδίως στις παραλιακές συνοικίες.
Σήμερα, είναι μια από τις ελάχιστες παλιές προσφυγικές περιοχές, τις οποίες η εξέλιξη
των τελευταίων δεκαετιών έχει αναγάγει σε περιζήτητες συνοικίες της πόλης
(Χαστάογλου, 1998, σελ. 209).
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο Δήμος Καλαμαριάς έχει 91.518 κατοίκους. Ο
πληθυσμός παρουσιάζει σημαντική τάση αύξησης (περίπου 8% σε σχέση με το 1991) ενώ
φαίνεται να έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε μια εικοσαετία (1981 - 2001). Η εξέλιξη του
πληθυσμού της Καλαμαριάς φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δείχνει τον
μετασχηματισμό της περιοχής από έναν περιφερειακό προσφυγικό συνοικισμό σε ένα
σημαντικό προάστιο της πόλης.
Πίνακας 3: Δημογραφική εξέλιξη του Δήμου Καλαμαριάς
Απογραφή

Πληθυσμός

1940

14.866

1951

20.260

1961

25.165

1971

36.978

1981

51.676

1991

80.991

2001

90.096

2011

91.518

Πηγή: ΕΣΥΕΕ7

7

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007862&p_topic=10007862
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Σύμφωνα με την Ξανθοπούλου – Κυριακού από τον πρόλογο του τόμου (ΙΑΠΕ, 1998) “Η
Καλαμαριά, φυσική συνέχεια της Θεσσαλονίκης, ενταγμένη στο πολεοδομικό
συγκρότημα, παραμένει και σήμερα η “Καλή Μεριά” της πόλης”. Τόπος κατοικίας
αστών, πολιτών υψηλού βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου, τόπος ψυχαγωγίας,
πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους και καλού φαγητού πλάι
στο κύμα. Φιλοξενεί τον μοναδικό σήμερα χώρο ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής της
πόλης, αλλά και έναν σημαντικό αλιευτικό στόλο που τροφοδοτεί τις φημισμένες
ψαροταβέρνες και την αγορά.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση της Καθ. Ξανθοπούλου – Κυριακού από τον
πρόλογο του τόμου (ΙΑΠΕ, 1998) η οποία αναφέρει: “Οι τελευταίες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, η νέα εποχή, αποτελούν ασφαλώς περίοδο επιταχυνόμενων ανατροπών. Η
κατάργηση των διαχωριστικών ορίων με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης
και η εισροή των ανθρώπων της πόλης στον Δήμο Καλαμαριάς οδηγούν ασφαλώς σε
κρίση την παλιά του ταυτότητα. Τι συνδέει άραγε τους σημερινούς κατοίκους στη
Καλαμαριά της αντιπαροχής και των εύρωστων οικονομικά στρωμάτων; Η τρίτη
προσφυγική γενιά χάνεται ανάμεσα στις πολυκατοικίες της αστικής πλέον
φυσιογνωμίας της. Ίσως πάλι είναι εκείνη που μπορεί να ανακαλύψεις μέσα στα
μικρομάγαζα ή τις πιο σύνθετες επιχειρήσεις που συνιστούν την κοινωνία των εμπόρων
της περιοχής.”

Χάρτης 5: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Καλαμαριάς
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5. Αναλυτική του Βιώματος: Η Βιωματική και Αισθητική της
Χωρικής Εμπειρίας
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα της εθνογραφικής έρευνας. Η
παρουσίαση αυτή ακολουθεί τη δομή των κύριων ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν
προς διερεύνηση. Παρουσιάζονται ενδεικτικά και σε συνοπτική μορφή κάποιες από τις
συνεντεύξεις που έγιναν.

Πληροφορητής Παναγιώτης Τ. (παλιός κάτοικος της περιοχής –
προσφυγικής καταγωγής – Πρόεδρος Μικρασιατικού Συλλόγου)
Κατοικεί εδώ από τη γέννησή του (55-60 χρ.). Μαζί με άλλα μέλη του Συλλόγου ίδρυσαν
το Μικρασιατικό Σύλλογο «Αγία Παρασκευή».
“Να ξαναδέσουμε τις γειτονιές». Αυτός είναι ο λόγος ίδρυσης του Συλλόγου
δηλώνει. Μέσα από τις εκδηλώσεις του Συλλόγου επιτυγχάνεται η σύσφιξη
των σχέσεων, μέσα από ταξίδια, χορούς, διαλέξεις, γλέντια, χορευτικά
τμήματα, ακόμη και μέσα από τις παρεξηγήσεις. Οι νέοι κάτοικοι
αλλοιώνουν τον πληθυσμό της περιοχής, οι δεσμοί χαλαρώνουν. Η βόλτα
στην παραλία χάθηκε. (εξηγεί πως παλαιότερα στην παραλία – περιοχή
Αρετσού – κατέβαιναν όλοι για την απογευματινή τους βόλτα, για να
συναντηθούν, να μιλήσουν κλπ.).
Μέσω του Συλλόγου θα διατηρηθούν τα ήθη, έθιμα και οι παραδόσεις των
προγόνων, “ […] μέσα από πολιτιστικούς Συλλόγους θα διατηρηθεί η
Ελλάδα” Εκτός αυτού, τονίζει πως ένας Σύλλογος είναι και μια φωνή στο
Δήμο.
Παλαιότερα, αναφέρει, η Κρήνη –αναφέρεται έτσι και όχι ως Νέα Κρήνηήταν γειτονιά. “[…] οι παππούδες δε μεγάλωναν ούτε δωμάτιο […]”
πιστεύοντας πως άμεσα «θα γυρίσουν στην πατρίδα, εννιά αδέρφια σε ένα
δωμάτιο – θα φύγουμε […]. Κρατούσαν τα έθιμα. Ζούσαν όλοι κοντά. Η
δεύτερη γενιά αφομοιώθηκε. Μερικοί μένουν στις αναμνήσεις. Οι σύλλογοι
διατηρούν την παράδοση.» Μέσα από το Σύλλογο διατηρείται και η έννοια
της γειτονιάς. “θα βγω έξω, θα δω κάποιον γνωστό. Θα πιάσω κουβέντα”. Ο
Σύλλογος τονίζει, ενώνει ανθρώπους με διαφορετικές φιλοσοφίες. Είναι
πια όμως μέλη μιας ομάδας με κοινή καταγωγή. Θεωρεί πως για τον
άνθρωπο, αυτό είναι μια προσωπική, εσωτερική ανάγκη, να ορίσει την
ταυτότητα, την καταγωγή, τις ρίζες του.
Αναφέρεται στη διαφορά Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Μικρασιάτες στην
πρώτη περιοχή, Πόντιοι στη δεύτερη. Τώρα πια υπάρχουν “μεικτά ζευγάρια
αλλά δε νομίζω πως εκείνοι έχουν μαλακώσει” αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ως παράδειγμα αναφέρει τη γενοκτονία των Ποντίων. Αναρωτιέται γιατί
να μην είναι “γενοκτονία Ελλήνων”. Οι Πόντιοι, αναφέρει πιο
λεπτομερειακά, είναι οργανωτικοί, δεμένοι, αυτό δείχνει ρώμη και δύναμη.
Οι Μικρασιάτες είναι πιο κοινωνικοί, ασχολούνται με το εμπόριο, τη
θάλασσα, επιδιώκουν καλή σχέση με άλλες ομάδες. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο χορός. Οι ποντιακοί χοροί δείχνουν πειθαρχία και ίσως
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κάποιο εγωισμό. Αντίθετα οι Μικρασιάτικοι είναι πιο χαρούμενοι και
δείχνουν ανθρώπους “γλετζέδες, έξω καρδιά”. Το ίδιο δείχνουν και το
φαγητό και φυσικά τα έθιμα των δύο ομάδων τονίζει.
Στην Κρήνη, συνεχίζοντας αναφέρει, κατοίκησαν Ίωνες. Άνθρωποι από
την Ερυθραία, από τη Σμύρνη… Η επιλογή του τόπου δεν ήταν τυχαία.
Ήταν άνθρωποι που ζούσαν από τη θάλασσα, που είχαν καΐκια, ήταν
ψαράδες. Οι κάτοικοι των παραλίων της Μικράς Ασίας λοιπόν, επέλεξαν
την Νέα Κρήνη και τη Νέα Μηχανιώνα για να κατοικήσουν. Ήταν
περιοχές που γνώριζαν γιατί ψάρευαν με τα καΐκια τους εκεί αλλά και
«λόγω της θάλασσας ένιωθαν πως είναι στον τόπο τους».
Θυμάται την εκδρομή που έκανε ο Σύλλογος στη Σμύρνη. Αναφέρει πως τα
σπίτια και το περιβάλλον εκεί τους ήταν πολύ οικεία. Ήταν σαν τα σπίτια
που μεγάλωσαν εδώ. Κλείνοντας τονίζει πως ο άνθρωπος θέλει να ανήκει
σε μια ομάδα, να νιώθει ασφάλεια. Και την ανάγκη του αυτή εκπληρώνει
σε ένα βαθμό ο Σύλλογος.

Πληροφορητής Βίκυ Μ. (παλιός κάτοικος της περιοχής – μη προσφυγικής
καταγωγής)
Ζει στην περιοχή από τη γέννησή της, εδώ και 28 χρόνια.
Χαρακτηρίζει την περιοχή ως κέντρο πόλης – αρκετά ανεπτυγμένη, πολύ
καλή συνδεσιμότητα – ταυτόχρονα όμως ήρεμη, «καλή» περιοχή, ιδανική
για οικογένεια. Εικόνα της περιοχής από τότε που τη θυμάται.
Μέχρι τη δεκαετία του ‘50 έχει ακούσει ότι δεν ήταν τόσο καλή και
αναπτυγμένη περιοχή, π.χ. δεν είχε καθαρό πόσιμο νερό. Ήταν
προσφυγική γειτονιά – χωρίς αυτά τα δύο να τα θεωρεί συνώνυμα.
Συγκεκριμένα αναφέρει πως οι πρόσφυγες βοήθησαν και ανέπτυξαν την
περιοχή. Ήταν κυρίως ψαράδες.
Νιώθει πολύ καλά που ζει εδώ, έχει όλα όσα θέλει. Μπορεί άνετα να βγει
εδώ και στην καθημερινότητα δε νιώθει την ανάγκη να κατέβει
Θεσσαλονίκη – χωρίς ωστόσο να νιώθει αποκομμένη από αυτή.
Παλιότερα θυμάται πως η περιοχή χαρακτηριζόταν από τις πολλές
μονοκατοικίες. Μετά την αντιπαροχή έμειναν πολύ λίγες που είτε είναι
ερειπωμένες, είτε για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να δοθούν και αυτές για
αντιπαροχή.
Τονίζει την ύπαρξη και λειτουργία πολλών πολιτιστικών συλλόγων στην
περιοχή – οι περισσότεροι από τους οποίους προσφυγικοί. Χαρακτηριστικά
αναφέρει τους συλλόγους ως “ζωντανούς”. Για παράδειγμα αναφέρει πως
ο προσφυγικός σύλλογος “Αγία Παρασκευή” - που βρίσκεται στην ενορία
της – αναβιώνει κάθε Σεπτέμβριο την «Καταστροφή της Σμύρνης», ένα
δρώμενο που κάθε χρόνο μαζεύει όλο και περισσότερο κόσμο και είναι
πολύ ζωντανό και συγκινητικό.
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Στην ερώτηση πως αντιλαμβάνεται το σλόγκαν του συλλόγου «Να
ξαναγίνει η κρήνη γειτονιά» ανέφερε πως κάποια στιγμή η Κρήνη
παραγκωνίστηκε, έκλεισαν κάποια μαγαζιά, ακόμη και συνοικιακά και όλη
η προσοχή στράφηκε στην Καλαμαριά. Ωστόσο πάντα υπήρχαν και σιγά
σιγά ξαναεμφανίζονται τα μικρά «μαγαζάκια της γειτονιάς» - π.χ. το
μπακάλικο – όπου εκτός από τα καθημερινά ψώνια, επιτελείται και η
απαραίτητη καθημερινή κοινωνική συναναστροφή μεταξύ των γειτόνων
κάτι που συσφίγγει τη μεταξύ τους σχέση και τονώνει την έννοια της
γειτονιάς.
Όσον αφορά τη σύσταση του πληθυσμού, αναφέρει πως ενώ είχε αρχίσει
να παρατηρείται – κατά τη γνώμη της – γήρανση του πληθυσμού της
Κρήνης, τώρα είναι μια περιοχή στην οποία εγκαθίστανται όλο και
περισσότερα νέα ζευγάρια με παιδιά και μια μεσοαστική τάξη αντικαθιστά
τα παλιότερα κατώτερα κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα κατοίκων.
Τέλος, η ίδια αναφέρει πως συμμετέχει στον πολιτιστικό σύλλογο της
περιοχής της “Η Μπουμπουλίνα” σε τμήμα εκμάθησης ελληνικών χορών.

Πληροφορητής Ξανθή Μ. (παλιός κάτοικος της περιοχής – μη προσφυγικής
καταγωγής):
Κατοικεί στην περιοχή από το 1986. Πριν κατοικούσε στο κέντρο της πόλης
της Θεσσαλονίκης. Η καταγωγή της είναι από τις Σέρρες. Όταν ήρθε στην
περιοχή μελέτης παντού υπήρχαν χαμηλά μονώροφα σπίτια. Μόνο δύο
τετραώροφες οικοδομές υπήρχαν. Η δική τους – εκεί όπου αγόρασαν
διαμέρισμα – και άλλη μία λίγο παρακάτω, σε κοντινό δρόμο κοντά στη
σημερινή Πλατεία Ύδρας. Έως το 1979 οι δρόμοι ήταν χωματόδρομοι, ούτε
το αστικό, ούτε τα ταξί έφταναν στην περιοχή. Σταματούσαν αρκετά
μακρύτερα, στη σημερινή περιοχή μετά την Πλατεία Σκρα. Γνώριζε από
τότε καλά την περιοχή γιατί στην παραλία, στην περιοχή όπου σήμερα
βρίσκεται το καφέ / club Mistral λειτουργούσαν δύο ντίσκο τις οποίες
επισκεπτόταν συχνά νεότερη. Έφτανε έως εκεί από το τέρμα των
λεωφορείων με τα πόδια πολλές φορές μέσα στη λάσπη όταν έβρεχε.
Οι κάτοικοι στην περιοχή ήταν ψαράδες όλοι, πολύ αργότερα τα παιδιά ή
τα εγγόνια τους άλλαξαν επάγγελμα, αλλά ακόμη και σήμερα πολλοί
παραμένουν ψαράδες. Γίνεται αναφορά στην γιορτή σαρδέλας που
διοργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Ούλωφ Πάλμε απέναντι από την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και συμμετέχουν οι περισσότεροι από
τους Μικρασιατικούς Συλλόγους της περιοχής. Θεωρεί πως η γιορτή αυτή
είναι κάτι σαν ευχαριστώ στην περιοχή που τους δέχτηκε και στη θάλασσα
που τους δίνει δουλειά.
Αναφέρει πως ακόμη και στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η ίδια
κατοίκησε την περιοχή, τα σπίτια ήταν πολύ παλιά και μικρά. Σιγά σιγά
άρχισε η ενσωμάτωση κατοίκων από άλλες περιοχές. Μια πρώτη αλλαγή
στη σύνθεση του πληθυσμού ίσως έγινε όταν χτίστηκαν οι εργατικές
πολυκατοικίες στην περιοχή (περίπου το 1975) αλλά και αυτές ήταν στα
περίχωρα της Νέας Κρήνης. Την εποχή εκείνη στη γειτονιά υπήρχαν πολύ
λίγα μικρά μπακάλικα. Η περιοχή δεν είχε ρεύμα πριν το 1950 και νερό όχι
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πριν το 1960. Υπήρχε μία βρύση στο κέντρο της Κρήνης. Τώρα πια
υπάρχουν κάποιες λίγες μονοκατοικίες από εκείνη την περίοδο,
ακατοίκητες οι περισσότερες.
Άφησε το κέντρο της πόλης για να κατοικήσει με τον άντρα της στην
περιοχή. Επέλεξαν τη Νέα Κρήνη γιατί ήταν μια αναπτυσσόμενη περιοχή,
με ησυχία, πολλά πάρκα και πράσινο. Το μόνο της μειονέκτημα είναι η
πολύ υγρασία. Τότε η Νέα Κρήνη ήταν χωριό. Είχε το πολύ χίλιους
κατοίκους. Τώρα έχει δεκαπλασιαστεί ο πληθυσμός της. Έχει παντού
πολυκατοικίες. Κρατάει όμως, δηλώνει, ένα πολύ καλό επίπεδο ομορφιάς
και ανθρώπων και είναι λίγο ακριβή.
«Οι Σμυρνιοί είναι λίγο ιδιόμορφοι» αναφέρει στην πορεία της συζήτησης,
«τους καινούριους τους αντιμετωπίζουν σαν ξένους. Ακόμη και όταν
έδωσαν για αντιπαροχή τα οικόπεδά τους συνέχισαν να θεωρούν τη νέα
οικοδομή κτήμα τους και ήθελαν οι νέοι ιδιοκτήτες να κάνουν ότι θέλουν
αυτοί». Όταν πρωτοήρθε στην περιοχή το ένιωσε πάρα πολύ έντονα αυτό.
Την έκαναν να νιώθει ξένη. Στην αρχή δεν είχε κανένα φίλο. Σιγά σιγά
ήρθε σε επαφή με ένα γείτονα Κρηνιώτη με Μικρασιατική καταγωγή που
έμενε ακριβώς απέναντί τους και ήταν σχετικά νέος σε ηλικία. Μέσω αυτού
άρχισε να κοινωνικοποιείται στη γειτονιά.
Σε αναφορά στον προσφυγικό σύλλογο “Αγία Παρασκευή” που μελετούμε,
απαντά πως είναι γραμμένη ως μέλος. Παλαιότερα είχε ενεργή
συμμετοχή, η ίδια και ο άντρας της και παρακολουθούσαν και όλες τις
εκδηλώσεις. Αναφέρει πως είναι ένας μεγάλος σύλλογος που διοργανώνει
πολλές εκδηλώσεις και έχει διάφορα τμήματα όπως χορό, χορωδία κλπ.
Αρχικά αναφέρει πως απομακρύνθηκε γιατί ιδρύθηκε σύλλογος των
κατοίκων του χωριού τους και στράφηκαν προς τα εκεί. Στη συνέχεια όμως,
γίνεται φανερό πως την ενόχλησε το γεγονός πως «προωθεί τους
Μικρασιάτες, σαν κλίκα». “Και να έβαζα υποψηφιότητα για το ΔΣ δε θα με
έβγαζαν ποτέ”. Δηλώνει πως μεταξύ τους οι “Κρηνιώτες” - αναφέρεται
στους κατοίκους με προσφυγική καταγωγή – γνωρίζονται όλοι, δεν κάνουν
άλλες παρέες, ακόμη αναφέρει πως παντρεύονται μεταξύ τους. Σαν
παράδειγμα αναφέρει πως οι τρεις κόρες της δεν έτυχε να κάνουν ποτέ
παρέα με Κρηνιώτη, παρόλο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και ζουν στην
περιοχή. Σχολιάζοντας το σλόγκαν “Να ξαναγίνει η Κρήνη γειτονιά” του
συλλόγου που μελετάμε, το μεταφράζει στη βάση όσων αναφέραμε
παραπάνω. Θα τολμούσε ίσως, κάπως υπερβολικά, να ισχυριστεί πως
επιθυμούν ένα γκέτο.
Από τη συζήτηση δε λείπει η αναφορά στους πρόσφυγες – και σύγκριση –
από τον Πόντο που κατοικούν στην Καλαμαριά. Γνωρίζει για την “κόντρα”
που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών ομάδων προσφύγων. Χαρακτηρίζει
τους πρόσφυγες “λαό ενωμένο” που αλληλοϋποστηρίζονται χωρίς όμως να
αποξενώνονται από τους άλλους. Αποδίδει αυτή τη διαφορά στην
κοινωνική καταγωγή των δύο ομάδων. Οι μεν Μικρασιάτες – κυρίως οι
Σμυρνιοί – “ήταν οι πλούσιοι” και αυτό το προβάλλουν και εδώ στην
καθημερινότητά τους αλλά και στις εκδηλώσεις τους. Αντίθετα οι Πόντιοι
πρόσφυγες ήταν φτωχοί στην πλειονότητα τους άνθρωποι που
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ασχολούνταν με τη γη. Άρα κατά τη γνώμη της πιο προσγειωμένοι και
καταδεκτικοί.
Η ίδια παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη από την περιοχή
κατοικίας της. Δηλώνει πως η Νέα Κρήνη έχει μετατραπεί σε ένα από τα
καλύτερα προάστια της Θεσσαλονίκης που ταυτόχρονα είναι κοντά στο
κέντρο. Υπάρχουν πολλοί και πολύ καλά διαμορφωμένοι και διατηρημένοι
χώροι πρασίνου στην περιοχή, μια όμορφη παραλία, ενώ ταυτόχρονα η
αίσθηση της γειτονιάς υπάρχει. Η ίδια καθημερινά θα βγει στα μαγαζάκια
της γειτονιάς της για λίγα ψώνια και για κοινωνικοποίηση. Τώρα πια στην
περιοχή επικρατούν οι πολυκατοικίες με μεγάλα διαμερίσματα στα οποία
κατοικεί νέος πληθυσμός – και ηλικιακά. “Οι Κρηνιώτες πλέον είναι ένας
στους 10”. Υπάρχει αφομοίωση των νέων κατοίκων και σίγουρα αλλαγή σε
ένα βαθμό της νοοτροπίας που περιγράψαμε παραπάνω. Σημαντικό
γεγονός ήταν και η ένταξη στην περιοχή – στο σχέδιο πόλης – εδώ και λίγα
χρόνια νέων περιοχών όπως ο Άγιος Ιωάννης. Πρόκειται για μια περιοχή
με αποκλειστικά σχεδόν νέες οικοδομές και νέους ανθρώπους, κυρίως
οικογένειες.

Πληροφορητής Γιάννης Κ. (νέος κάτοικος της περιοχής – προσφυγικής
καταγωγής):
Κατοικεί στην περιοχή περίπου τρία χρόνια, όταν μετακόμισε εδώ με την
κοπέλα του που ήρθε από άλλη πόλη και εκείνη βρήκε αυτό το σπίτι. Δεν
ήταν δική του επιλογή αλλά τη θεωρεί καλή.
Χαρακτηρίζει τη Νέα Κρήνη ως περιοχή κατοικίας. Την παραλληλίζει
συχνά στο λόγο του με το Μαρούσι όπου έμενε για κάποια χρόνια στη
Αθήνα. Μια μεσοαστική περιοχή με πολλές οικογένειες και σχετικά ακριβή
– κυρίως όσον αφορά τα ενοίκια/ αγορά σπιτιού κλπ.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, στο κεντροδυτικό κομμάτι της
πόλης. Έχει προσφυγική καταγωγή από τη μεριά του πατέρα του. Τονίζει
πως στη γειτονιά που μεγάλωσε – Ξηροκρήνη (Δήμος Θεσσαλονίκης) – η
σύσταση του πληθυσμού είναι επίσης προσφυγική. Χαρακτηριστικά
αναφέρει: “ […] και εκεί που είναι το πατρικό μου είναι ίδιοι άνθρωποι με
εδώ. Πρόσφυγες από διάφορες περιοχές της Μ. Ασίας. Εκεί έχει
Αλατσατιανιούς και Σμυρνιούς. […]”.
Με προσφυγική καταγωγή ο ίδιος από τα Αλάτσατα αναφέρει πως νιώθει
πολύ οικεία με την περιοχή γιατί όλοι οι δρόμοι έχουν ονόματα από
τοπωνύμια της Μ. Ασίας. Στην Ξηροκρήνη αναφέρει οι δρόμοι δεν έχουν
τέτοια ονόματα. “[…] χάρηκα που ήρθα εδώ και μένω –τυχαία επιλογή –
στην οδό Αλατσάτων […]“. Αναφέρει πως περπατώντας την περιοχή
αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως συνειδητά οι δρόμοι ονομάζονται έτσι,
κάτι που του προξενεί μεγάλη εντύπωση κυρίως εφόσον πρόκειται για μία
“καλή” περιοχή.
Στην ερώτηση πως έβλεπε ως κάτοικος και χρήστης του κέντρου της πόλης
της Θεσσαλονίκης, την Καλαμαριά και τη Νέα Κρήνη αναφέρει τα εξής:
“[…] γνώριζα πως ήταν μια περιοχή που κατοικήθηκε κυρίως από Πόντιους.
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Για τη Νέα Κρήνη δεν είχα εικόνα. Όλο μαζί το είχα στο νου μου. Μια περιοχή
μακριά από το κέντρο. […]”. Τη χαρακτηρίζει ως μία απίστευτα μακρινή
περιοχή στην οποία είχε έρθει μόνο λίγες φορές για καφέ βράδυ με τους
φίλους του. Τώρα την έχει ανακαλύψει. Δεν τη θεωρεί πια μακρινή.
Αναφέρει πως η ζωή εδώ είναι ήρεμη, ήσυχη. Θεωρεί πως με την κρίση έχει
αλλάξει. Παλιά δε μπορούσες να περάσεις από τα αμάξια εδώ στις
καφετέριες. Ως περιοχή αναφέρει πως δεν του παρέχει την αστική εμπειρία
που έχει συνηθίσει στο κέντρο. Στο κέντρο υπάρχουν όλες οι χρήσεις
συμπυκνωμένες. Τονίζει πως πλέον είναι και αυτός διαφορετικός. Δεν
αναζητά τόσο τη διασκέδαση με τους όρους που το έκανε παλιότερα.
Διαφορετικά θα έμενε στο κέντρο της πόλης.
Σχετικά με τους προσφυγικούς συλλόγους που λειτουργούν στην περιοχή
αναφέρει πως άκουσε με το που κατοίκησε εδώ. Έχει παρακολουθήσει
παραστάσεις π.χ. στη γιορτή της σαρδέλας που γίνεται κάθε χρόνο
ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, χορευτικά των συλλόγων κλπ. Γνωρίζει
κάποιους Μικρασιατικούς συλλόγους. Από τους πιο γνωστούς και
ζωντανούς θεωρεί τους “Αγία Παρασκευή” και “Μπουμπουλίνα”. Ο ίδιος –
αν και παλαιότερα στην Αθήνα έχει συμμετάσχει σε χορευτικά τμήματα
προσφυγικού συλλόγου – δε συμμετέχει σε κάποιο τμήμα εδώ: « […] Δε
συμμετέχω σε σύλλογο. Μου φάνηκε αδιάφορο. Είδα χορευτικά και είναι όλοι
μεγάλοι σε ηλικία. […] »
Σημαντικό σημείο είναι το ότι αναφέρει πως τώρα που ήρθε και κατοικεί
στην περιοχή και μετά την επαφή του με τους προσφυγικούς συλλόγους,
κατάφερε να διακρίνει την διαφορά της Νέας Κρήνης από την Καλαμαριά
όσον αφορά την καταγωγή των κατοίκων των δύο περιοχών. Σχετικά με το
προσφυγικό παρελθόν της περιοχής μελέτης, τονίζει πως στην εικόνα της
δεν διακρίνει κάτι που να το θυμίζει παρά μόνο, όπως είπαμε, τα ονόματα
των οδών. Συγκρίνει, για ακόμη μία φορά, την περιοχή της Νέας Κρήνης με
το Μαρούσι. Νιώθει πως βρίσκεται σε μια περιοχή που κατοικείται από
ανθρώπους που έχουν έρθει από διάφορα μέρη σχετικά πρόσφατα π.χ. από
άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, δεν έχει κάτι «ιστορικό». Τονίζει όμως
πως αυτό που δίνει χαρακτήρα στην περιοχή της Νέας Κρήνης είναι οι
ψαροταβέρνες και η χαρακτηριστική αυτή κατά τη γνώμη του εμπειρία του
φαγητού. « […] Η Καλαμαριά (και η Νέα Κρήνη) ήταν για μένα απλά ένα
κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα που ζω εδώ καταλαβαίνω πως
υπάρχει διαφορετικός χαρακτήρας και το γνώρισα κυρίως μέσα από το
φαγητό. […] »
Τη συνέντευξη – συζήτηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παναγιώτη Τ. αλλά και με
άλλα μέλη του, μονοπώλησε, όπως ήταν αναμενόμενο, η ίδρυση και η λειτουργία του
συλλόγου. Ο σύλλογος είναι ένας σχετικά νέος σύλλογος που ιδρύθηκε μόλις το 2002
από τους απογόνους κυρίως τρίτης γενιάς των προσφύγων. Όπως μας ανέφερε ο
Παναγιώτης Τ. η σημαντική δημογραφική αλλαγή που επέφερε η εγκατάσταση μεγάλου
νέων κατοίκων στη Νέα Κρήνη κατά τη τελευταία κυρίως 20ετία είχε ως αποτέλεσμα την
αλλοίωση του πληθυσμού των παλαιών κατοίκων. Ορισμένοι από τα μέλη πιστεύουν
πως οι νέοι κάτοικοι αλλοιώνουν το χαρακτήρα της περιοχής και έτσι η ανάγκη για τη
λειτουργία του Συλλόγου γίνεται για αυτούς ακόμη μεγαλύτερη. Ένας Σύλλογος είναι
μια ομάδα που συσφίγγει αλλά και δημιουργεί νέες σχέσεις – μια που τόνισαν πως είναι
ανοιχτοί να δεχτούν και έχουν ήδη δεχτεί, άτομα νέα στην περιοχή ακόμη και με μη
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προσφυγική καταγωγή. «Ο σκοπός του συλλόγου είναι να συσφίξουμε τις σχέσεις των
κατοίκων της περιοχής. Ο σύλλογος είναι ανοικτός σε όλους τους κατοίκους για αυτόν τον
σκοπό, ανεξάρτητα με το ποια είναι η καταγωγή τους. Σκοπός μας είναι να ξαναδέσουμε τις
γειτονιές της Νέας Κρήνης», όπως χαρακτηριστικά μας είπε ο Γιάννης Β.
Ενδεικτικά, μας ανέφεραν τη βόλτα στη παραλία, όπου γίνονταν και το “νυφοπάζαρο”
της εποχής. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Τ. οι κάτοικοι ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους την
εποχή εκείνη και υπήρχε πολύ έντονο το αίσθημα της γειτονίας, της κοινότητας. Φυσικά,
υπήρχαν και παρεξηγήσεις αλλά οι άνθρωποι γλεντούσαν μαζί και χόρευαν. Κάτι που
σήμερα έχει πλέον χαθεί. Στο παραπάνω πλαίσιο ο Σύλλογος έχει αναπτύξει μια
εστιασμένη καμπάνια με στόχο να ξαναγίνει η Κρήνη γειτονιά (βλέπε Παράρτημα, εικ.3).
Αυτή η καμπάνια είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους κατοίκους της σημερινής Νέας
Κρήνης προκειμένου να έρθουν κοντά στον σύλλογο, να μετέχουν στις δράσεις και
δραστηριότητές του και έτσι να γνωριστούν μεταξύ τους. Οι δράσεις αυτές
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.
Παράλληλα, πρόθεση του Συλλόγου είναι να διατηρήσει τις παραδόσεις, τα ήθη και
έθιμα των Μικρασιατών. Ο Σύλλογος ενώνει ανθρώπους διαφορετικούς με διαφορετικές
φιλοσοφίες που όμως γίνονται μέλη μιας ομάδας που είχε ένα κοινό στοιχείο, την αγάπη
για τον τόπο τους. Ο πρόεδρος του συλλόγου συμπλήρωσε ότι “η ανάγκη του ανθρώπου
να ανήκει σε μια ομάδα είναι έμφυτη τη φυσική, είναι μια προσωπική και εσωτερική
ανάγκη. Εδώ, οι περισσότεροι έχουμε κοινή καταγωγή από τη Σμύρνη και την Ερυθραία, το
ίδιο και στη Νέα Μηχανιώνα. Οι πρώτοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ γιατί ο τόπος
αυτός τους θύμισε το μέρος τους και ήταν ψαράδες. Ακόμη και σήμερα αρκετά ασχολούνται
επαγγελματικά με την αλιεία. Εδώ έχει και πολλές ψαροταβέρνες. Στη Καλαμαριά είναι οι
Πόντιοι. Με αυτούς στην αρχή οι δικοί μας δεν είχαν πολλές σχέσεις. Τους έβλεπαν μόνο
στη παραλία όταν κάνανε τη περατσάδα. Ήταν κλειστοί άνθρωποι, εγωιστές,
πειθαρχημένοι και οργανωτικοί ενώ οι δικοί μας περισσότεροι γλεντζέδες και έξω καρδιά,
πιο κοινωνικοί και εξοικειωμένοι με το εμπόριο. Είχαν καλές σχέσεις με όλες τις ομάδες
στη πατρίδα ”.
Αυτή η διάσταση της διάκρισης μεταξύ Ποντίων και Μικρασιατών και άρα μεταξύ Νέας
Κρήνης και Καλαμαριάς φαίνεται να διατηρείται αν και νοθευμένη ακόμη και στις μέρες
μας. Για τα μέλη του συλλόγου η Κρήνη πρέπει να διατηρήσει τη διακριτή ταυτότητά της
και να μη συγχέεται, ούτε να θεωρείται μια γειτονιά της Καλαμαριάς. Είναι αλήθεια
βέβαια, πως διοικητικά με την υπαγωγή της στον Δήμο Καλαμαριάς η Κρήνη αποτελεί
πλέον μια μόνο γειτονιά του Δήμου όπως τόσες άλλες (Καλαμπουρνάκι, Αρεστσού,
Δέρκων, Φοίνικας, κα). Η μόνη διακριτή ταυτότητά της διασώζεται στον τίτλο της οικείας
Μητρόπολης που φέρει πρώτα το όνομα της Κρήνης και μετά της Καλαμαριάς (Ιερά
Μητρόπολης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς) . Όπως είδαμε παραπάνω, στις τρεις από τις
τέσσερις συνεντεύξεις, αλλά και σε άλλες που δεν παρουσιάζονται εδώ, γίνεται αναφορά
στη διάκριση της Νέας Κρήνης από την περιοχή της Καλαμαριάς – χωρίς να οδηγείται
εκεί η συζήτηση από τις ερωτήσεις. Τονίζεται όπως είπαμε, η διαφορά των δύο
γειτονικών περιοχών με βάση την καταγωγή των κατοίκων τους και ως εκ τούτου των
εθίμων τους. Παρουσιάζεται θα μπορούσαμε να πούμε η ύπαρξη αντιπαλότητας
ανάμεσα τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σε μια από τις μεγαλύτερες
εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο σύλλογος που μελετάμε – η εκδήλωση μνήμης για τη
Μικρασιατική καταστροφή (βλέπε παράρτημα) – δεν υπήρξε στους επισήμους
εκπρόσωπος από Ποντιακό Σύλλογο.
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Η ίδια η συνάντηση των κατοίκων της Νέας Κρήνης μεταξύ τους με αφορμή τη
συμμετοχή τους ως μέλη στον σύλλογο είναι ίσως από το πλέον βασικό επίτευξης των
στόχων του. Κάθε Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του συλλόγου συναντιούνται. Οι
συναντήσεις αυτές των κατοίκων γίνονται με αφορμή την ύπαρξη του συλλόγου και
εξαιτίας του, και δεν θα λάμβαναν χώρα εάν δεν υπήρχε αυτός. Με τις συναντήσεις
αυτές επιτελείται λοιπόν, ένας από τους βασικότερους στόχους του συλλόγου, αυτός της
αλληλογνωριμίας των κατοίκων μεταξύ τους και της ανάπτυξης σχέσεων φιλίας
ανάμεσά τους. Όπως μαρτυρεί και υπογραμμίζει ο Γιάννης Β. “ενώ παλιά δεν λέγαμε
ούτε ένα γεια στη γειτονιά, τώρα βγαίνεις και μπορείς να χαιρετάς τον κόσμο”.
Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει ιδρύσει χορευτικό τμήμα και τμήμα χορωδίας. Οι
συναντήσεις για το χορευτικό γίνονται δυο φορές την εβδομάδα καθώς και δυο παιδικά
τμήματα. Οι χοροί που διδάσκονται είναι από όλη την Ελλάδα με τη Μικρασία φυσικά να
κατέχει προνομιακή μεταχείριση. Το χορευτικό τμήμα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε
ευκαιρία και είναι πολύ δραστήριο κάνοντας μεγάλο αριθμό εμφανίσεων σε Ελλάδα και
εξωτερικό.
Τα μέσα και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Σύλλογος για την εφαρμογή του
Προγράμματος του συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διοργάνωση εκδηλώσεων που
λειτουργούν ως αφορμές για τη συνάντηση των κατοίκων και την ανάπτυξη δεσμών
μεταξύ τους αλλά ταυτόχρονα και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι
βασικές εκδηλώσεις του Συλλόγου έχουν έναν θεσμικό χαρακτήρα καθώς είναι
επαναλαμβανόμενες σε ετήσια βάση. Σημαντικό γεγονός είναι πως οι περισσότερες από
αυτές έχουν γίνει πλέον αναγνωρίσιμες ως τοπικές εκδηλώσεις στη Νέα Κρήνη, ενώ
συχνά λαμβάνουν την υποστήριξη – χορηγία του Δήμου Καλαμαριάς. Είναι σημαντικό
να τονίσουμε πως ο Δήμος Καλαμαριάς δεν φαίνεται να διοργανώνει άλλες – δικές του
εκδηλώσεις ειδικά στη Νέα Κρήνη και έτσι οι εκδηλώσεις του συλλόγου είναι επιπλέον
σημαντικές καθώς αυτές διαμορφώνουν το πολιτιστικό κλίμα στη περιοχή.
Κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου είναι η “Μεγάλη Εκδήλωση Μνήμης” όπως μας την
ανέφεραν που κατά κανόνα διοργανώνεται στα τέλη Αυγούστου (βλέπε Παράρτημα:
Εικόνα 4) ή αρχές Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση αυτή περιλαμβάνει δραματοποιημένη
θεατρική παράσταση με λόγο, τραγούδια αλλά και αναπαράσταση της άφιξης των
πρώτων προσφύγων στη Νέα Κρήνη. Η άφιξη αυτή αναπαρίσταται με βάρκες και γίνεται
μπροστά στη παραλία της Νέας Κρήνης, μπροστά στο σημείο των γραφείων του
Συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό, ορίζεται η θέση εκείνη ως μια συμβολική παραλία
παγιώνοντας έτσι τη χωρική συσχέτιση της άφιξης τους από τη Κρήνη στη Νέα Κρήνη
και για να θυμηθούμε και πάλι τον Σταυρίδη ορίζοντας έτσι το ίχνος της άφιξης του που
αποτελεί συνάμα και την ιδρυτική συνθήκη του νέου οικισμού. Το ίχνος αναγνωρίζεται
ως προερχόμενο από το παρελθόν, ως αποτέλεσμα άρα τεκμήριο της ύπαρξης του
παρελθόντος” (Σταυρίδης, 2007, σελ.27).
Εξίσου σημαντική είναι και η εκδήλωση της αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα.
Πρόκειται για ένα ετήσιο θρησκευτικό έθιμο αρκετά διαδεδομένο τόσο στη Μικρασία όσο
και στον ελλαδικό χώρο. Γίνεται αφορμή για τη θεατρική αναπαράσταση του εθίμου, και
όχι την επιτέλεσή του καθεαυτή. Συνήθως, ακολουθεί γλέντι με μουσική και
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παραδοσιακούς χορούς. Η ετήσια διοργάνωσή του Συλλόγου, έχει την υποστήριξη του
Δήμου Καλαμαριάς.8
Στις επόμενες τρεις συνεντεύξεις που παρουσιάζονται εδώ, η περιοχή χαρακτηρίζεται
από τους πληροφορητές ως ήσυχη και κατάλληλη για οικογένειες, αρκετά κεντρική όσον
αφορά στις λειτουργίες αλλά ταυτόχρονα και αρκετά ήρεμη ώστε να μεγαλώσουν
παιδιά. Οι πληροφορητές Βίκυ Μ. και Γιάννης Κ. είναι νεότεροι σε ηλικία από τους
κατοίκους του Συλλόγου στους οποίους αναφερόμαστε παραπάνω. Η Βίκυ Μ. θυμάται
την περιοχή με μονοκατοικίες και δηλώνει πως είναι έντονη η αλλαγή της εικόνας της
Νέας Κρήνης με τις πολυκατοικίες και τα νέα – και σε ηλικία – άτομα που ήρθαν στην
περιοχή. Οι γονείς της – Ξανθή Μ., που κατοικούν στην περιοχή από το 1986 αναφέρουν
πως την επέλεξαν ως τόπο κατοικίας τους επειδή διέκριναν πως ήταν μια
αναπτυσσόμενη περιοχή, αλλά κυρίως γιατί τα λίγα διαμερίσματα που υπήρχαν τότε,
ήταν ιδιαίτερα οικονομικά. Το οδικό δίκτυο και η συνδεσιμότητα με τη Θεσσαλονίκη δεν
ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένα ακόμη. Τονίζουν πως και η οικοδομή όπου ανήκει το
διαμέρισμά τους δεν είχε ολοκληρωθεί όταν ήρθαν. Έτσι, για αυτούς είναι ακόμη πιο
ορατή η αλλαγή της περιοχής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι ως παλιοί κάτοικοι
της περιοχής πια –όχι προσφυγικής καταγωγής – ζουν την έννοια της γειτονιάς.
Καθημερινά ο πατέρας – πληροφορητής Νίκος Μ. - θα κατέβει στο φαρμακείο και στο
καφενείο όπου θα συναντήσει όλους τους γνωστούς του, τους φίλους του και θα
ενημερωθεί για τα νέα της γειτονιάς. Παρόλα αυτά, σημαντικό στοιχείο της συζήτησης
με την Ξανθή Μ. είναι το γεγονός πως η έννοια της γειτονιάς που προβάλει μέσα από το
σλόγκαν αλλά και τα λεγόμενα των μελών του Συλλόγου, μεταφράζεται από εκείνη ως
κλίκα, ως μία προσπάθεια του Συλλόγου «να κρατήσει κλειστά τα σύνορα της περιοχής
της Νέας Κρήνης».
Όλοι σχεδόν οι πληροφορητές της έρευνας στάθηκαν στην ύπαρξη πολλών και κυρίως
δραστήριων προσφυγικών συλλόγων στην περιοχή. Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων
– παλαιών και νέων - της Νέας Κρήνης ακόμη και αν δεν είναι μέλη σε κάποιο σύλλογο,
παίρνουν μέρος σε πολλές από τις εκδηλώσεις τους. Δηλώνουν πως κυρίως μέσα από
αυτούς γίνεται εμφανές το Μικρασιατικό παρελθόν της περιοχής. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης που δηλώνει το προσφυγικό παρελθόν αλλά και
το επαγγελματικό προφίλ των πρώτων κατοίκων και που εμφανίζεται σε κάποιες από
τις συνεντεύξεις, είναι η ύπαρξη πολλών ταβερνών που σερβίρουν ψάρι και θαλασσινά.
Αυτό –όπως είδαμε και στη συνέντευξη του πληροφορητή Γιάννη Κ. – δίνει ιδιαίτερο
χαρακτήρα στην περιοχή, τη διαχωρίζει από την Καλαμαριά και τη υπόλοιπη
Θεσσαλονίκη όπου σερβίρεται κυρίως κρέας. Κατά τους πληροφορητές αυτό είναι ένα
από τα στοιχεία που μένει ως εικόνα χαρακτηριστική της περιοχής σε όποιον την
επισκεφτεί ακόμη και για λίγο. Τέλος, το προσφυγικό παρελθόν της περιοχής προδίδουν
και τα ονόματα των οδών – τοπωνύμια της Μικράς Ασίας.

Άλλες μικρότερες σε εμβέλεια εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος είναι οι
παρακάτω: 1) Πολιτιστικό Αντάμωμα, 2) Φεστιβάλ Χορωδιών, 3) Φεστιβάλ Παιδικών
Χορευτικών, 4) Μικρασιατικές Παραδοσιακές Γεύσεις, 5) Γιορτή σαρδέλας σε συνεργασία
με το Σύλλογο Αλιέων Νέας Κρήνης που λαμβάνει χώρα κατά το πανηγύρι της
πολιούχου της Ν. Κρήνης Αγ. Παρασκευής, 6) Κρηνιώτικες Μουσικές Βραδιές, 7)
Τσούγκρισμα Πασχαλινών Αυγών, καθώς και ο 8) Ετήσιος Χορός Συλλόγου.
8
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Αντί Επιλόγου
Ο τόπος αποτελεί τον χώρο μέσα στον οποίο αναπτύσσονται οι ατομικές συνειδήσεις
των ανθρώπων αλλά εγχαράζονται και οι μνήμες τους. Κατ’ επέκταση, η φυσιογνωμία
συγκροτεί την κοινή αντίληψη μιας κοινότητας για την φύση μιας οντότητας, μιας δομής,
ενός συστήματος, ενώ η ταυτότητα συνιστά το όνομα και το σύμβολο που αποδίδεται για
την περιγραφή και την συμπύκνωση του νοήματος αυτής της μοναδικότητας. Στο
πλαίσιο της παραπάνω διατύπωσης κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτέλεσε η
κατανόηση της διαδικασίας εγχάραξης νοήματος (νοηματοδότηση) στη περίπτωση της
περιοχής ενδιαφέροντος μας.
Ως παραδειγματική περίπτωση μελετήθηκε η μετάβαση του οικισμού της Νέας Κρήνης
Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, από μια τυπική προσφυγική συνοικία Μικρασιατών σε
ένα δυναμικό μεσο-αστικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, όπως αυτό φαίνεται να είναι
σήμερα. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο συνοικισμός της Νέας Κρήνης στη Θεσσαλονίκη,
ιδρύθηκε ως μια τυπική προσφυγική συνοικία Μικρασιατών σε μια περιοχή αρχικά λίγο
έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης φαίνεται να έχει
αλλάξει ριζικά κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Η επέκταση της δόμησης στη περιοχή της
Νέας Κρήνης κατά τα παραπάνω χρόνια είχε ως αποτέλεσμα αυτή να διαμορφωθεί ως
μια κατά κύριο λόγο περιοχή αμιγούς κατοικίας. Σε αυτή ήρθαν και κατοίκησαν νέα
ζευγάρια που αναζήτησαν καλύτερους όρος ζωής / καλύτερη ποιότητα ζωής από ότι στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτό η Νέα Κρήνη αναπτύχθηκε και συνεχίζει
να αναπτύσσεται ως ένα προνομιακό προάστιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο προσελκύει
για εγκατάσταση νέους κατ’ εξοχήν κατοίκους μεσαίων και υψηλότερων εισοδημάτων.
Η εργασία εστίασε στη κατανόηση το τρόπου με τον οποίο νοηματοδωτούν και βιώνουν
τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρας της Νέας Κρήνης σήμερα οι κάτοικοί της. Στο
πλαίσιο αυτή επιχειρήθηκε μια εθνογραφική μελέτη με συμμετοχική παρατήρηση.
Πληροφορητές υπήρξαν τόσο παλιοί όσο και νέοι κάτοικοι της περιοχής ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στη μελέτη του τοπικού “Πολιτιστικού Συλλόγου Προσφύγων
Μικρασιατών Νέας Κρήνης "η Αγία Παρασκευή" σε μια προσπάθεια να απαντήσουμε στο
πως ο τοπικός προσφυγικός σύλλογος αναγνωρίζει, ερμηνεύει και επιχειρεί να επαναδιαμορφώσει τα στοιχεία της φυσιογνωμίας της περιοχής σήμερα. Κίνητρο για αυτή την
έρευνα αποτέλεσε η καμπάνια του συλλόγου προκειμένου: “να ξαναγίνει η Κρήνη
γειτονιά”. Όπως είδαμε, η φυσιογνωμία της περιοχής και οι σχέσεις των κατοίκων όπως
την αντιλαμβάνονται τα μέλη του συλλόγου έχει αλλάξει ριζικά. «Πλέον είμαστε όλοι
ξένοι. Ως αποτέλεσμα οι δεσμοί μεταξύ των κατοίκων χαλάρωσαν και πλέον η Νέα Κρήνη
δεν θυμίζει τη “γειτονιά” που ήταν παλιά. Στο παρελθόν, βγαίνοντας από το σπίτι
χαιρετούσες ένα σωρό κόσμο καθώς τους ήξερες όλους» (Παναγιώτης Τ.).
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν την ανάγκη των μελών του συλλόγου για
την αναπαραγωγή της Νέας Κρήνης του παρελθόντος ως μιας ιδανικής ευτοπίας.
Πρόθεση τους είναι να επανα-συγκροτήσουν μια τοπική κοινότητα ανθρώπων που θα
θυμίζει τις εμπειρίες που οι ίδιοι έζησαν μικροί στις προηγούμενες δεκαετίες, όταν ακόμη
η Νέα Κρήνη ήταν ένα προσφυγικό ψαροχώρι κατοικημένο από Μικρασιάτες πρώτης
γενιάς, που όλοι γνώριζαν ο ένας τον άλλο. Όπως αναφέρει ο Τσιμουρής (σελ. 261)
επιβεβαιώνοντας τον Clifford, 1997, (σελ.250), η αίσθηση του εκτοπισμού και της βίαιης
απώλειας δεν μπορεί να θεραπευθεί από τη συγχώνευση μιας ομάδας σε μια νέα εθνική
ταυτότητα. Οι Μικρασιάτες της Νέας Κρήνης θέλουν να διατηρήσουν τη ταυτότητά τους
και επιχειρούν να το πράττουν μέσα από τη συλλογική τους δράση και τις
δραστηριότητες του Συλλόγου. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνονται τα επιχειρήματα
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των Τσιμουρή (σελ. 266) και Σταυρίδη (2006) ότι η δράση ενός Συλλόγου δεν αναπαράγει
απλώς σύμβολα μιας τοπικής ταυτότητας, αλλά ανα-διαπραγματεύεται διαρκώς
βιωμένες εκδοχές της στους νέους τόπους εγκατάστασης και σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές με αποδέκτες ένα συχνά ετερογενές κοινό.
Ο λόγος της κοινής ταυτότητας που προβάλει ο σύλλογος δεν τονίζει απλώς την κοινή
εντοπιότητα, αλλά μάλλον τη συλλογική οδύνη του εκτοπισμού: “το να έχεις από κοινού
υποφέρει” αποτελεί πιο ισχυρό θεσμό ταυτοποίησης από τις κοινές χαρές, κατά τον
Renan (1990). Με τα λόγια του Hall (1990), όπως τα μεταφέρει ο Τσιμουρής “αντί να
σκεπτόμαστε την ταυτότητα ως ένα τετελεσμένο γεγονός […] θα πρέπει, αντίθετα, να
σκεπτόμαστε την ταυτότητα ως διαδικασία παραγωγής [έμφαση στο πρωτότυπο], που δεν
είναι ποτέ τελειωμένη, αλλά πάντα σε εξέλιξη, και πάντα εντός, και όχι εκτός, της
αναπαράστασης” (Hall, 1990, σελ.222), άρα ως γίγνεσθαι και όχι μόνο ως είναι.
Ο Τσιμουρής (σελ. 286) υπογραμμίζει πως και σε άλλες περιπτώσεις εκτοπισμένων
κοινοτήτων της διασποράς, δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση στην “υπόθεση” και μια
ορισμένη εμπειρία ταυτότητας. Με τον τρόπο αυτό, η μικρασιατική ταυτότητα δεν
διαφοροποιείται μόνο στη βάση των άμεσων εμπειριών του χώρου και του από-χωρισμού
από αυτόν, αλλά και στη βάση των κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών της τάξης, της
ηλικίας, του φύλου, του μορφωτικού κεφαλαίου, του πολιτικού προσανατολισμού και, σε
μεγάλο βαθμό του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο νέο τόπο εγκατάστασης. Η
τελευταία αυτή παράμετρος αποτέλεσε συχνά, ιδιαίτερα για τους νεότερους, λόγο
ανακάλυψης και δημιουργίας μιας πατρίδας της φαντασίας δια μέσου
επαναλαμβανόμενων
προφορικών
αφηγήσεων,
επισκέψεων,
φωτογραφιών,
αντικειμένων φετίχ, ενθυμίων, γεύσεων, και άλλων πρακτικών κοινοτικού χαρακτήρα.
Η αναπαράστασή του παρελθόντος προκύπτει ως μια αναγκαία συνθήκη για τη
μνημονική συγκρότηση και διατήρησή του. Οι όροι δε, με βάση τους οποίους η
αναπαράσταση αυτή μπορεί να επιτευχθεί είναι μάλλον όροι που υπόκεινται στο
συλλογικό φαντασιακό παρά στην άμεση εμπειρία του χώρου ή του χρόνου. Τα μέσα για
την επίτευξη αυτού του σκοπού που οι ίδιοι μεταχειρίζονται είναι η αυτό-οργάνωση μέσω
της ίδρυσης του συλλόγου ως μιας τοπικής ανεξάρτητης συλλογικότητας με κίνητρο την
επανα-διαπραγμάτευση της σχέσης των μελών της με τον χώρο (Νέα Κρήνη ως γειτονιά
vs Νέα Κρήνη ως προάστιο) και τον χρόνο (Νέα Κρήνη του παρελθόντος vs Νέα Κρήνη
του παρόντος). Μέσα από τη λειτουργία αυτής της συλλογικότητας τα μέλη
διοργανώνουν ομάδες ενδιαφερόντων για τη σύσφιξη των σχέσεων των εντός του
συλλόγου (χορός, χορωδία) καθώς και εκδηλώσεις για τους εκτός του συλλόγου.
Παράλληλα, χωρίς όμως να φαίνεται πως αποτελεί κεντρικό στόχο αλλά μάλλον λόγω
συγκρότησής τους σε ένα κοινό, πρόθεση είναι η διατήρηση της πατροπαράδοτης
ταυτότητας και της ανάπτυξης της συλλογικής μνήμης. Ως αποτέλεσμα, ο σύλλογος
φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαχείριση του παρόντος, στο εδώ, έχοντας
το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, παρά για την ανασκόπηση και ταυτοποίηση του
παρελθόντος, στο εκεί.
Επιβεβαιώνοντας, τέλος, την υπόθεση εργασίας, αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή
σήμερα κατοικείται από ανθρώπους χωρίς κοινή καταγωγή, από διάφορα μέρη της
Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδας που θα μπορούσαμε όμως να πούμε πως
συνδέονται μεταξύ τους αν εξεταστούν με κοινωνικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα η
οικογενειακή ή η οικονομική κατάσταση, η μόρφωση κλπ., μετατρέποντας έτσι τη Νέα
Κρήνη σε ένα μεσοαστικό προάστιο της Θεσσαλονίκης, όσων αφορά την κοινωνική της
σύσταση αλλά και την εικόνα της.
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Είναι μάλλον δύσκολη η εκτενής παρουσίαση και συζήτηση του εμπειρικού υλικού που
αντλήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής στο πεδίο. Η εργασία αυτή περιορίστηκε στο
να προσφέρει μια πρώτη – αρκετά συνοπτική – ματιά στη σύγχρονη Νέα Κρήνη. Μια
μεγαλύτερη σε έκταση παρουσίαση θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία αναφορικά με
τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, τον χώρο και τον τρόπο οργάνωσής του, τις σχέσεις
των μελών του μεταξύ τους και τον τρόπο εργασίας τους για την επιτέλεση των στόχων.
Μια τέτοια κατεύθυνση θα μπορούσε να αναδείξει σημαντικές πτυχές αναφορικά με το
πως αντιλαμβάνονται σήμερα τα μέλη του συλλόγου τη μικρασιατική τους ταυτότητα
και τη νόημα αποδίδουν σε αυτή.
Τέλος, μια επέκταση της μελέτης του συλλόγου που ήδη έχει αρχίσει, θα μπορούσε να
περιλαμβάνει την αξιοποίηση του οπτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί και την
αξιοποίησή του με τη χρήση των μεθοδολογικών υλικών της οπτικής ανθρωπολογίας
(visual anthropology) καθώς και τη μελέτη των τεκμηρίων υλικού πολιτισμού που
μπορούν να εντοπιστούν στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.
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Πίνακας 4: Κείμενο ταυτότητας συλλόγου. Πηγή: ιστοσελίδα του Συλλόγου
Ποιοι είμαστε εμείς οι Έλληνες, που υπάρχουμε
ανάμεσα στους αιώνες τόσο ζωντανοί;
Ποιες δυνάμεις υπάρχουν μέσα μας; Και πού
άραγε βρίσκονται ακόμα ζωντανά τα ίχνη αυτών
των δυνάμεων;
Πού αλλού; Στην ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ με τους
ΧΟΡΟΥΣ και τα τραγούδια.
Αυτή η λαϊκή παράδοση κράτησε τον Έλληνα
ανάμεσα στους αιώνες: τον χαρακτήρα του, το
πνεύμα της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του
πολιτισμού.9
Του πολιτισμού που επέδρασε σαν φωτεινή
λαμπάδα σε όλο τον Δυτικό κόσμο και μέρος του
Ανατολικού…
Σκοπός του είναι η διάσωση και προβολή της μουσικοχορευτικής παράδοσης και του
πολιτισμού κυρίως των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και αλλά και άλλων περιοχών.
Η περιοχή που κατοικούσαν οι πρόγονοί μας ήταν η χερσόνησος της Ερυθραίας και η
ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας. Πρωτεύουσα ήταν η πόλη της Σμύρνης με τα
θαυμάσια προάστιά της, το Κορδελιό, η Παπασκάλα, ο Μπουρνόβας, ο Μπουτζάς, η
Μενεμένη, ο Κουκλουτζάς, κ.ά.
Κυριότερες πόλεις και χωριά της Ιωνικής γης ήταν τα Αλάτσατα, Βουρλά,
Καράμπουρνο, Τσεσμές (Κρήνη), Αγία Παρασκευή (Κιόστ), Παλαιά Φώκαια, Αϊβαλί,
Πέργαμος, Αϊδίνι, κ.ά.
Οι δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο σύλλογός μας στα λίγα χρόνια της
δημιουργίας του είναι πολλαπλές. Λειτουργεί χορευτικό τμήμα και τμήμα
χορωδίας. Περιστασιακά λειτουργεί και θεατρική ομάδα.
‘Έχει τράπεζα αίματος και συμμετέχει ενεργά στη σίτιση των αδύναμων
οικονομικά ομάδων που δημιούργησε η οικονομική κρίση.
Διαθέτει πλούσια ιματιοθήκη με πιστά αντίγραφα φορεσιών από τη Σμύρνη, την
Ερυθραία και τη Θράκη. Στα χρόνια λειτουργίας του, ο σύλλογός μας έχει
πραγματοποιήσει πλειάδα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ο σύλλογός μας δεν περιορίζεται σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που έχουν να
κάνουν μόνο με τις αλησμόνητες πατρίδες και την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης.
Είναι ένα κύτταρο που παράγει πολιτισμό! Γι αυτό γραφτείτε μέλη του συλλόγου!

9

Πηγή: Πηγή: http://neokriniotika.blogspot.gr/2015/05/blog-post_5.html#more
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