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  Το Γαλάτσι είναι δήμος ο οποίος ανήκει 
στα Βόρεια προάστια Αθηνών. Βρίσκεται 
στους πρόποδες του λόφου Τουρκοβούνια, 
που είναι ο υψηλότερος της Αθήνας, και 
είναι από τις περιοχές της πρωτεύουσας 
με το μεγαλύτερο ποσοστό πρασίνου, αλλά 
και μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες 
ταυτόχρονα 



 Ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία 
του Γαλατσίου που βρίσκεται στην γειτονιά 
μας, έγινε αντικείμενο της έρευνάς μας 
στα πλαίσια της βιωματικής δράσης 
τοπικής ιστορίας. 

 Το τμήμα μας χωρίστηκε σε 7 ερευνητικές 
ομάδες .Καθένας μας είχε το δικό του ρόλο 
στην ομάδα… 



 Στόχοι μας : Να γνωρίσουμε, να 
κατανοήσουμε το παρελθόν, να 
συνεργαστούμε, να φωτογραφίσουμε, να 
δημιουργήσουμε, να επισκεφτούμε το 
καμίνι της οδού Καραϊσκάκη … 

 Οι πηγές μας : Το διαδίκτυο , 
εγκυκλοπαίδειες , το λεύκωμα του Δήμου 
Γαλατσίου: Γαλάτσι, ασβεστοκάμινα , 
νταμάρια και οι προφορικές μαρτυρίες 
ανθρώπων της εποχής. 



 Το «Γαλάτσι» και η «Λαμπρινή», εκδοχές για την ονομασία 
τους-επικρατέστερη εκδοχή. 

 Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για την προέλευση του 
ονόματος Γαλάτσι αλλά σύμφωνα με την επικρατέστερη, το 
1851 ο Συμεών Γαλάκης αγόρασε με συμβολαιογραφική 
πράξη στρέμματα γύρω από τον ναό της Αγίας Γλυκερίας. 
Κατά τον τσιτακισμό της προφοράς των Αθηναίων που 
πρόφεραν το κ και το τ ως τσ, το επώνυμο "Γαλάκης" 
προφερόταν ως "Γαλάτσης", με αποτέλεσμα η περιοχή της 
Αγίας Γλυκερίας να αναφέρεται ως "η περιοχή του Γαλάτση" 
και τελικά ολόκληρη η περιοχή να πάρει το όνομα "Γαλάτσι". 
Μια λιγότερο λογικοφανής θεωρία είναι αυτή που αναφέρει ο 
Θεόδωρος Γκούντερα, φιλόλογος, που γράφει ότι τσοπάνηδες 
της περιοχής γύριζαν και φώναζαν: "Γάλα - γάλα - φρέσκο 
γαλατάκι", οπότε η ονομασία του Γαλατσίου προέρχεται από 
τη λέξη "γάλα". Ιστορικά δεν αποδεικνύεται καμία σχέση του 
Γαλατσίου με την πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, όπου 
πρόκειται για απλή ομοηχία. 



 Τα βουνά της περιοχής μας:Τα Τουρκοβούνια-ονομασία τους –
ρόλος τους.  
 

 Με το όνομα Τουρκοβούνια φέρονται μια λοφοσειρά της Αττικής, μία 
συνοικία της Αθήνας, καθώς και μια συνοικία του δήμου Κερατσινίου. 

 Τα Τουρκοβούνια ή Λυκοβούνια των Αθηνών είναι η υψηλότερη (από τη 
στάθμη της θάλασσας) και η πλέον εκτεταμένη λοφοσειρά στην κεντρική 
περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Χωρίζει, έτσι, το λεκανοπέδιο σε 
ανατολικό και δυτικό. Στην αρχαιότητα ονομάζονταν Αγχεσμός, 
ονομασία που σχετίζεται με το οξύ σχήμα κάποιων κορυφών τους και η 
οποία αποδίδονταν επίσης στον Λόφο του Στρέφη. Η παλαιότερη 
ονομασία της λοφοσειράς ήταν «Λυκοβούνια». Το σημερινό όνομα δόθηκε 
κατ' άλλους μεν επειδή εκεί υπήρχε τουρκικό νεκροταφείο και κατ' 
άλλους επειδή εκεί στρατοπέδευαν τα στρατεύματα του Τούρκου Πασά 
Ομάρ, πριν την απελευθέρωση της Αθήνας. Τα Τουρκοβούνια αποτελούν 
το φυσικό όριο μεταξύ των δήμων Γαλατσίου (δυτικά, βορειοδυτικά), 
Φιλοθέης (βόρεια) και Ψυχικού (βορειοανατολικά), ενώ το νότιο τμήμα 
τους ανήκει στο δήμο Αθηναίων (συνοικισμός Παπανδρέου). Στους 
νεότερους χρόνους στα Τουρκοβούνια είχε το λημέρι του ο φοβερός 
λήσταρχος Κακαράς, εξ ου και η ονομασία της σπηλιάς που υφίσταται 
εκεί. 
 





 Η εξέλιξη του Γαλατσίου-το ιστορικό της 
περιοχής την περίοδο δημιουργίας των 
ασβεστοκάμινων. 

 



 Νταμάρια και ασβεστοκάμινα στο Γαλάτσι-Το καμίνι της 
οδού Καραϊσκάκη-Η λειτουργία του.  

 Η Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα γνώρισε το φαινόμενο 
της ανοικοδόμησης. Η πόλη επεκτεινόταν διαρκώς. Στην 
περιφέρεια της πόλης άρχισαν να δημιουργούνται 
εγκαταστάσεις παραγωγής και κατεργασίας οικοδομικών 
υλικών. Ως τέτοιες παρουσιάζονται και οι εγκαταστάσεις 
του καμινιού. Στο Γαλάτσι υπάρχουν δύο ασβεστοκάμινα, 
τα οποία τροφοδοτούσαν με ασβέστη τις οικοδομές της 
Αθήνας. Το ένα βρίσκεται στο ανενεργό πλέον λατομείο 
Λεβεντάκη και αποτελεί ιστορικό δείγμα του φούρνου 
«περιοδικής καύσης»,ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην οδό 
Καραϊσκάκη. Η ασβεστοκάμινος αυτή κατασκευάστηκε το 
1933 από Γερμανό μηχανικό και Έλληνες τεχνίτες από τη 
Δράμα. Το 1995 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο από 
το Υπουργείο Πολιτισμού. 

   
 





  Στο Γαλάτσι υπάρχουν δύο καμίνια. Το ένα 
βρίσκεται στην περιοχή Τουρκοβούνια δίπλα 
στο ανενεργό πλέον λατομείο και αποτελεί 
ιστορικό δείγμα του φούρνου "περιοδικής 
καύσης". Το καμίνι που βρίσκεται στην οδό 
Καραϊσκάκη με το οποίο θα ασχοληθούμε 
παρακάτω είναι τύπου Hoffman και ιδιοκτήτες 
του ήταν δύο έλληνες από την Κρήτη 
ονομαζόμενοι Τσιδάκης και Μιχαλάκης. Η 
παραπάνω αναφερόμενη ασβεστοκάμινος 
είναι γνωστό ότι κατασκευάστηκε το 1933 από 
γερμανό μηχανικό και έλληνες τεχνίτες από τη 
Δράμα. 



 Η λειτουργία χωρίζεται σε 2 περιόδους σε 
σχέση με το είδος της πρώτης ύλης της 
καύσης. 

 -Ά περίοδος: χρησιμοποιούσαν κάρβουνο το 
οποίο οι θερμοστάτες έριχναν από την οροφή 
μέσω των οπών τροφοδοσίας. Η κατανάλωση 
σε κάρβουνο αντιστοιχούσε σε 4 καρότσια ανά 
τρύπα. 

 -Β’ περίοδος: μετά το 1958 το κάρβουνο 
αντικαταστάθηκε από το πετρέλαιο. Οι 
θάλαμοι στους οποίους γινόταν η καύση 
τροφοδοτούνταν με καυτό πετρέλαιο μέσω 
σωλήνων που εισχωρούσαν στις οπές. Η 
τροφοδότηση γινόταν με καυστήρες με μπεκ.   
 





 Καθημερινή ζωή-Ασχολίες των κατοίκων 
του 20ου αιώνα –το Γαλάτσι ως τόπος 
εξοχής.  



 

 Ποια ήταν τα κύρια επαγγέλματα; 
   Οι περισσότεροι δούλευαν ως εργάτες στα καμίνια και στα                                        

νταμάρια, αλλά υπηρχαν γαλατάδες και                                παγοτζήδες. 
Επίσης υπήρχαν και διάφορα καταστήματα;  Όταν αποφασίστηκε να 
φτιαχτεί λεωφορειακή γραμμη πολλοί άνθρωποι δούλεψαν ως οδηγοί 
κάτι αντίστοιχο με τους συμμερινόυς οδηγούς λεωφορείων. 

 Πώς ψυχαγογούνταν οι άνθρωποι; 
 Υπήρχε ένα νυχτερινό κέντρο και σε κάποιες γιορτές διοργανώντουσαν 

γλέντια τα οποία διαρκούσαν έως και τρεις μέρες. 
 Τα παιδιά πώς ζούσαν; 
 Τα παιδιά έπαιζαν ελέυθερα στους δρόμους από το πρωί μέχρι και το 

βράδυ χωρίς φόβο. Μάλιστα το 1930 περίπου ιδρύθηκε ένα αθλητικό 
σωματείο με ομάδα ποδοσφαίρου. 

 Υπήρχαν σχολεία; 
 Ο Ναός της Αγίας Γλυκερίας χρησιμοποιούνταν για πολλά χρόνια σαν 

παρθεναγωγείο και αργότερα στην κατοχή σαν κρυφό σχολείο. 
 

 



  Το 1925 το Γαλάτσι αποτελούσε εξοχική περιοχή της Αθήνας 
όπου μαζεύονταν πολλοί αριστοκράτες της πρωτεύουσας. 
Την εποχη αυτη κτιζεται το ξενοδοχείο «Δροσιά», το οποιο 
φιλοξενεί κατά καιρούς μεγάλα ονόματα πολιτικής, 
οικονομικής και καλλιτεχνικής ζωής το τόπου και το 
νυχτερινό κεντρο «Μοστρου», που σε αυτα ερχονται οι 
Αθηναιοι τις γιορτες και τα Σαββατικυριακο. Ήδη από τα τέλη 
του περασμένου αιώνα το παλάτι διοργάνωνε κυνήγι 
αλεπούς στα Τουρκοβούνια. Όταν μάλιστα το Πάσχα 
συνέπιπτε με τη γιορτή του Αγ. Γεωργίου (Ομορφοκκλησιά) 
τότε γινόταν τριήμερο γλέντι, όπου οι βοσκοί πρόσφεραν 
δωρεάν κρέας και γάλα στους εκδρομείς. Το 1928 το Γαλατσι 
ηταν κεντρο για τους ξενους και τους εκδρομεις που 
πηγαιναν εκει για να γλεντησουν και να γιορτασουν και στη 
συνεχεια να αναψουν ενα κερι στην Ομορφοκλησσια για τον 
Αγιο. Καθιερωθηκε , επισης, ως τοπος διασκεδασης 
συλλογων και αδελφότητων. Καθε 15 Αυγουστου ο συλλογος 
εφημεριδοπολων στηνει γλεντι στην Ομορφοκλησσια. 



 



 Τι έχουν απογίνει τα βιομηχανικά αυτά 
μνημεία. 

  Το καμίνι στο Γαλάτσι ιδρύθηκε με σκοπό 
να προβάλει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω 
τηλέφωνα. 

   

 Ρεθύμνης 36 & Χρ. Καψάλη 14: 210-
2927330 

 



 Το σύγχρονο καμίνι ως κέντρο πολιτιστικής 
ζωής της πόλης. 

 Με ιδιαίτερη επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου 
πραγματοποιήθηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2012 τα εγκαίνια 
του νέου πολιτιστικού κέντρου «Καμίνι» του Δήμου 
Γαλατσίου, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει το σήμα 
κατατεθέν για την πόλη και τους κατοίκους της, καθώς 
μια εγκαταλελειμμένη ασβεστοκάμινος, σύμβολο του 
παλιού Γαλατσίου, μεταμορφώθηκε σε ένα πρότυπο, 
μοντέρνο και λειτουργικό πολιτιστικό κέντρο. 

 



 Την Παρασκευή 18/3/2016 το τμήμα μας 
επισκέφτηκε το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου 
Γαλατσίου στο ιστορικό «Καμίνι». Είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε από κοντά και να θαυμάσουμε 
αυτό το σύγχρονο πλέον βιομηχανικό μνημείο. Όλοι 
οι χώροι που επισκεφτήκαμε ήταν εντυπωσιακοί 
και λαμπεροί : η πανύψηλη καμινάδα, η ισόγεια 
στοά-χώρος παραγωγής ασβέστη στο παρελθόν, 
αλλά και οι σύγχρονες αίθουσες εκδηλώσεων και 
βέβαια η πολύτιμη βιβλιοθήκη. Τα συναισθήματα 
που νιώσαμε  ήταν θαυμασμός, ικανοποίηση αλλά 
και υπερηφάνεια για το μνημείο αυτό που 
βρίσκεται στη γειτονιά μας. 


















