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Κυρίες & κύριοι, 

  Με την αποψινή μου εισήγηση θα προσπαθήσω να κάνω μια αναδρομή 

στην πολιτιστική κίνηση της πόλης μας με αναφορά στις πρώτες λέσχες και 

τους πολιτιστικούς συλλόγους που ιδρύθηκαν  το 1885 περίπου. 

Θα προσπαθήσω να περιγράψω αδρομερώς την πολιτιστική φυσιογνωμία 

της Καλαμάτας  μέχρι το 1980, καθώς την υπόλοιπη περίοδο έως το 2010, 

θα σας παρουσιάσει  η συνάδελφος φιλόλογος και μέλος του Δ.Σ. του ΣΦΜ 

κα Δημοπούλου-Λαγωνικάκου Δήμητρα. 

 

Κυρίες & κύριοι, 

η Καλαμάτα στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν μια πόλη η οποία χάρη  στα 

εξωτερικά ερεθίσματα της δεκαετίας 1860-1870 και την αναπτυξιακή 

πολιτική της κυβέρνησης του Χαρίλαου Τρικούπηαργότερα, προσπαθούσε 

να μετασχηματισθεί οικονομικά μέσω της στροφής της αγροτικής 

παραγωγής προς τις εξαγωγικές εμπορευματικές καλλιέργειες.Ιδιαίτερη 

άνθηση παρατηρείται στην περίοδο 1890-1905. 

Η ανάπτυξη του λιμανιού συνέβαλε στο να αποκτήσει η πόλη μια 

κοσμοπολίτικη, μικροαστική φυσιογνωμία.Επίσης, λόγω αυτού του 

γεγονότος υπήρχαν προξενεία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών. 

Οι καλαματιανοί έμποροι κατά το πλείστον μεταπράτες, όπως τονίσαμε και 

στην προηγούμενη εκδήλωση της 9ης Νοεμβρίου,  συνετέλεσαν  στην 

οικονομική άνθηση της πόλης παρά τις δυσμενείς εμπορικές συνθήκες της 

εποχής. 

Ο πληθυσμός της πόλη αυξανόταν, συγκεκριμένα τριπλασιάστηκε μεταξύ 

1856-1907 παρόλο που παρέμεινε ουσιαστικά γεωργικός, μόνο ένα 11% 

περίπου είχαν ανώτερο μορφωτικό επίπεδο. 

Στον εκπαιδευτικό τομέα παράλληλα με την δημόσια εκπαίδευση 

ιδρύθηκαν στην πόλη πολλά ιδιωτικά σχολεία αρρένων και θηλέων μετά το 

1870. Οι νέοι επιστήμονες, οι περισσότεροι από αυτούς γόνοι εύπορων 

οικογενειών, κυριαρχούν στην οικονομική, πολιτική,  κοινωνική και 
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πολιτιστική ζωή του τόπου  για ολόκληρες δεκαετίες στη συνέχεια. 

 

Η οικονομική ευμάρεια γίνεται εμφανής και με την ανοικοδόμηση 

νεοκλασικιστικών, εκλεκτικιστικών κτηρίων κάποια εκ των οποίων 

υπάρχουν ευτυχώς, μέχρι σήμερα.Στο κοιμητήριο της πόλης 

κατασκευάζονται  μεγάλοι και πολυτελείς τάφοι με γλυπτές διακοσμήσεις 

και επιτύμβιους στίχους που δίνουν την εικόνα της πνευματικής και 

λογοτεχνικής ζωής της πόλης. 

Η καλαματιανή κοινωνία, άρχισε να υιοθετεί δυτικότροπες συνήθειες στη 

διασκέδαση και το ντύσιμο. 

Με την ψήφιση του συντάγματος του 1864  και συγκεκριμένα με το άρθρο 

14 αποκαθίσταται η ελευθεροτυπία που επέτρεψε αφενός και ώθησε 

αφετέρου  τους  Έλληνες να εκδώσουν εφημερίδες. «Το ελληνικό βασίλειο 

υποφέρει από περίσσεια τύπου» θα γράψει ο Gaston Deschamps στο 

οδοιπορικό του 1890.Ο περιφερειακός τύπος, όμως, όπως είναι γνωστό, 

έχει πολλές και μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης στην κινητοποίηση και 

ενεργοποίηση του λαού σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

επίπεδο.Έτσι συνέβαλε σταδιακά στην κοινωνικοπολιτιστική εξύψωση της 

πόλης.Με την ισχύ του νέου Συντάγματος και στην Καλαμάτα εκδίδονται 

αρκετές εφημερίδες και περιοδικά.Αξίζει, θεωρώ εδώ, να αναφέρουμε ότι το 

1901 κυκλοφορεί και το πρώτο φιλολογικό καλαματιανό περιοδικό «Ωρίων» 

με διευθυντή τον Π. Σάλμα, δικηγόρο, ποιητή και δημοσιογράφο. 

Παράλληλα,  με τα άρθρα 10 και 11 που όριζαν το δικαίωμα του 

«συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι», δημιουργήθηκε στην Καλαμάτα 

έντονη κοινωνική δραστηριότητα και μαζική δράση για την άνοδο της 

πολιτιστικής στάθμης του λαού, την δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής 

και συνάμα την εδραίωση της ταξικής συνείδησης.  
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1.Λέσχες και Σωματεία 

Οι καλαματιανοί αστοί ως μέλη της κυρίαρχης τάξης , επηρεασμένοι από τις 

δραστηριότητες των κεφαλαιούχων της Αθήνας πήραν την πρωτοβουλία 

και ίδρυσαν λέσχες και σωματεία που συμβόλιζαν ένα είδος κοινωνικής 

καταξίωσης.Οι σκοποί τους ήταν εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και 

φιλανθρωπικοί. 

Η λέσχη «Μεσσηνία» ήταν από τις πρώτες που ιδρύθηκαν στην πόλη την 

περίοδο 1856-1860.Μέλη της ήταν επιστήμονες, υπάλληλοι, βιομήχανοι, 

έμποροι.Η λέσχη διατηρούσε αναγνωστήριο για τα μέλη της και άλλους 

φιλαναγνώστες. 

Το 1867- συστήνεται η λέσχη «Δημακόπουλος» έως το 1875 σε κτήριο 

στη γωνία Αριστομένους και πλατεία 23ης Μαρτίου όπου δίνονταν διαλέξεις, 

συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από ερασιτέχνες νέους. 

Άλλες λέσχες ήταν η «Φιλαδέλφεια», «Αι Φηραί ή Φαραί» και λίγο πριν 

από το 1880 λειτούργησε η επιστημονική, φιλολογική και εμπορική λέσχη 

«Δαφνών». 

Σε μια  εποχή οικονομικής αβεβαιότητας η ίδρυση τον Απρίλιο του 1884 

του «Μεσσηνιακού Συνδέσμου» αποτέλεσε πρωτοποριακή προσπάθεια.  

Ο Μεσσηνιακός Σύνδεσμος ήταν Λαϊκή Εταιρεία, ένα είδος προμηθευτικού 

και καταναλωτικού συνεταιρισμού αλλά και ένα είδος Τραπεζικού 

Ταμιευτηρίου με μορφωτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.Στο άρθρο 3 του 

καταστατικού του διαβάζζυμε:3.Να οργανώσει «σχολήν θεωρητικήν και 

πρακτικήν, σκοπόν έχουσαν την διδασκαλίαν του λαού». 

Ενδιαφέρθηκε για την ίδρυση και οργάνωση «Σχολής του Λαού» και Λαϊκής 

Βιβλιοθήκης.Δεν έχουμε όμως πολλά στοιχεία για τη βιβλιοθήκη αυτή. 

Η  δημιουργία βιβλιοθήκης αποτέλεσε πάντως σκοπό του «Φιλανα-

γνωστικού Συλλόγου» που ιδρύθηκε το 1893, όπως επίσης της «Λαϊκής 

Εταιρείας» 1901 και της «Εταιρείας της εν Καλάμαις Λαϊκής Σχολής» που 

είχε ως μοναδικό σκοπό σύμφωνα με το καταστατικό της την διαμόρφωση 

και ανάπτυξη των εργατικών τάξεων της πόλεως. 
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 2.Η Σχολή Απόρων Παίδων Καλαμάτας 

Η επίδραση των δυτικοευρωπαϊκών αντιλήψεων ήταν εμφανής και στην 

ίδρυση προνοιακών ιδρυμάτων νέου τύπου.Το 1871 λειτουργεί στην 

Καλαμάτα παράρτημα «Σχολής  Άπορων Παίδων» από το φιλολογικό 

σύλλογο «Παρνασσό».Η λειτουργία της Σχολής ενισχύθηκε πολύ από τη 

συμμετοχή του τοπικού φιλολογικού συνδέσμου και άλλων καλαματιανών 

επιστημόνων.Κοσμήτορας της σχολής ήταν ο μεγαλέμπορος Πανατζό-

πουλος.Συγχωνεύτηκε  το 1911 με τη «Λαϊκή Σχολή» και πήρε πλέον την 

επωνυμία «Λαϊκή και Απόρων Σχολή του ζεύγους Πανταζοπούλου».Το 

1910 η Ρεγγίνα Αλβανάκη-Πανταζοπούλου αγόρασε το τωρινό οικόπεδο 

επί της οδού Αριστομένους και έκτισε τα έτη 1910-1911 το κτήριο της 

Λαϊκής Σχολής.Σκοπός  της ήταν η μόρφωση των εργατικών τάξεων, η 

διοργάνωση διαλέξεων και η δημιουργία βιβλιοθήκης. Λειτούργησε μέχρι το 

1931, οπότε εξαιτίας της μείωσης των μαθητών διέκοψε τη λειτουργία της 

αλλά παραχώρησε δυο δωμάτια του κτηρίου στο μουσικό σωματείο 

«Χορωδία και Μανδολινάτα Καλαμών» που είχε ιδρυθεί τον 

προηγούμενο χρόνο.  

3.Δικηγορικός Σύλλογος 

Θεώρησα καλό να αναφέρω ότι από τα πρώτα βεβαίως σωματεία ήταν και 

ο δικηγορικός σύλλογος το 1851 με αξιόλογη δραστηριότητα, όπως 

πνευματικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και εκλαϊκευτικά μαθήματα. 

4.Ο Σύλλογος  Κυριών και Δεσποινίδων 

Οι γυναικείοι σύλλογοι της εποχής εκείνης στην Ελλάδα είχαν έντονο 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα και τα  μέλη τους  ανήκαν στην αστική τάξη.Στα 

τέλη του 1897 λειτούργησε στην Καλαμάτα «Σύλλογος Κυριών και 

Δεσποινίδων».Η άσχημη κοινωνικοοικονομική κατάσταση του 1910 

γέννησε όμως στις καλαματιανές την ανάγκη ίδρυσης «Φιλόπτωχου 

Συλλόγου Κυριών».Την περίοδο 1930-40 ο σύλλογος ανέπτυξε έντονη 
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πολιτιστική δραστηριότητα με ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες 

και χορωδίες.Το 1980 για τις υπηρεσίες του βραβεύτηκε από την Ακαδημία 

Αθηνών.Λειτουργεί και εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως 

«Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας». 

 

5.Το Θέατρο 

Από τα αγαπημένα είδη ψυχαγωγίας των Καλαματιανών ήταν το θέατρο. 

Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για θεατρική υποδομή.Την περίοδο 

αυτή είτε παρουσιάζονται ερασιτεχνικές παραστάσεις από νέους 

επιστήμονες ή φοιτητές, χωρίς γυναικεία συμμετοχή, είτε παραστάσεις παό 

ιταλικούς μελοδραματικούς θιάσους που περιόδευαν στην επαρχία.Η 

Ιωσηφίνα Βονασέρα, ιταλίδα ηθοποιός της ελληνικής σκηνής, παρουσίασε 

έργα της εδώ.Οι αθηναϊκοί δε θίασοι περνούσαν συχνά όλο το χειμώνα με 

ικανοποιητικές εισπράξεις, όπως καταγράφει ο Π. Τσιμπιδάρος το 

1899.Την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα ο θίασος Βεάκη και 

Παπαϊωάννου, η Παρασκευοπούλου κ.α. βρέθηκαν στην πόλη μας.Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 διαπιστώνεται σημαντικό ενδιαφέρον για το 

ερασιτεχνικό θέατρο. Η  ομάδα του ΜΕΘ σχηματίζεται το 1978. 

Η πρώτη θεατρική παράσταση παρέστη εν τω Ελληνικώ θεάτρω-το οίκημα 

της Μεσσηνιακής Γερουσίας, οικία Στούνου κοντά στο Κάστρο. 

Ένας  χώρος όπου δόθηκαν παραστάσεις ήταν και το καφενείο του Πιτσιλή 

στη σημερινή Πλατεία 23ης Μαρτίου.Γύρω στα 1880 οι θεατρικές  

παραστάσεις στην Καλαμάτα δίνονταν σε ισόγειο αίθουσα, στο καφενείο 

Τζανή ιδιοκτησίας Βογόπουλου, απέναντι από τη σημερινή στοά 

Βαρβουτσή. Η αίθουσα αυτή ήταν κατάλληλα διαμορφωμένη με σκηνή και 

θεωρεία. Αργότερα το καφενείο μεταφέρθηκε στη νοτιοδυτική γωνία του 

ιδίου τετραγώνου, με δυτικό σύνορο τον ποταμό. Το 1888 λειτουργούσε 

"εαρινό θέατρο", σε παράπηγμα που είχε κατασκευάσει ο Τζανής σε 
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μισθωμένο οικόπεδο. Στην οικία της Ευαγγελίας Κατσαούνη που διέθετε και 

μεγάλο ειδικό χώρο -εκεί που σήμερα βρίσκεται το μέγαρο της Εθνικής 

Τράπεζας- δίνονταν παραστάσεις μετά το 1885.Στο θερινό θέατρο «Κήπος 

της Εδέμ» παίζονταν τα πρώτα ελληνικά κωμειδύλλεια( Η τύχη της 

Μαρούλας, Γκόλφω, Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας κ.α.) καθώς και 

Σαίξπηρ ή Ίψεν.Ο «Κήπος της Εδέμ»  σταδιακά μετατράπηκε σε κοσμικό 

κέντρο όπου επανειλημμένως ξένοι θίασοι ελαφρού θεάτρου παρουσίαζαν 

έργα τους.Στο Λιμάνι της πόλης,στο Πανελλήνιον, όπως αναφέρει ο 

Βογόπουλος  παρουσιαζόταν θέατρο, μουσική και καραγκιόζης. 

 Το αμφιθέατρο του κάστρου εγκαινιάστηκε το 1956 με τη συμμετοχή της 

Κατίνας Παξινού. 

6.Κινηματογράφος 

Μετά το 1920 εμφανίζονται και οι πρώτες κινηματογραφικές αίθουσες.Τη 

νέα εφεύρεση φέρνουν στην πόλη τα δύο αδέλφια Κατσίκα και ο φίλος τους 

Γ. Νικολόπουλος, μετανάστες από το Σικάγο.Τον κινηματογράφο τον 

ονόμασαν ο «Αμερικανικός» τη δεκαετία 1920.Το 1923 τον μετέφεραν στην 

οδό Αριστομένους  σε μια μεγάλη αποθήκη που διαμορφώθηκε σε άνετη 

αίθουσα με πλατεία και θεωρεία τα οποία νοικιάζονταν όλη τη χειμερινή 

περίοδο σε επώνυμους Καλαματιανούς.Λίγα χρόνια αργότερα στο δρόμο 

Σιδηροδρομικού Σταθμού διαμόρφωσαν θερινό σινεμά «Αμερικανικός 2». 

Το «Τριανόν» και ο «Έσπερος» κατασκευάστηκαν τη δεκαετία 1930. 

 

 5.Η Μουσική 

Η ευρωπαϊκή μουσική και το πιάνο ακούστηκαν στην Καλαμάτα μετά το 

1870, ενώ  το 1890 ο δάσκαλος της μουσικής Διπλαρίδης έφερε τον πρώτο 

φωνόγραφο.Το 1886 οι Καλαματιανοί άκουσαν την πρώτη μουσική 

ορχήστρα, όταν επέστρεφε το σύνταγμα του Πετρουλάκη που είχε 

πολεμήσει στη Θεσσαλία. Η φιλαρμονική εταιρεία «Ορφεύς» συστάθηκε το 
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1887 από επιστήμονες της πόλης. Η Φιλαρμονική του Δήμου 

Καλαμάτας, μουσικοπολιτιστικός οργανισμός και πυρήνας πολιτιστικής 

δραστηριότητας, ιδρύθηκε το 1890 με την επωνυμία «Φιλαρμονική Εταιρεία 

Καλαμών» και το 1939 μετεξελίχθηκε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, κάτω από την άμεση εποπτεία του Δήμου Καλαμάτας και με τη 

σημερινή της ονομασία. Αυτή ήταν και η πρώτη παρέμβαση του δήμου 

Καλαμάτας στον πολιτισμό. Το 1899 ιδρύεται ο μουσικός σύλλογος 

«Φιλομούσων Όμιλος» ο οποίος συγχωνεύτηκε με το Μεσσηνιακό 

Γυμναστικό Σύλλογο το 1920.Το 1915 εμφανίσθηκε η πρώτη τετράφωνη 

ευρωπαϊκή χορωδία στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής.Το 1930 

δημιουργήθηκε ο σύλλογος «Χορωδία και Μαντολινάτα» που 

λειτούργησε μέχρι το 1956.Από τα μέλη του δημιουργήθηκαν ο 

«Ερασιτεχνικός Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας και στη συνέχεια ο 

«Ορφέας». Χρυσή εποχή για τη χορωδιακή μουσική αποτέλεσε η περίοδος 

1950-1970.Ο Μουσικοφιλολογικός και Καλλιτεχνικός σύλλογος «Ακρίτας» 

ιδρύθηκε το 1975 με δύο μουσικά τμήματα:Χορωδία και Ορχήστρα 

Πνευστών και Εγχόρδων. 

6.Λαϊκή Βιβλιοθήκη 

Τα πολύ γνωστά πολεμικά, κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα της 

ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορικής σκηνής τις πρώτες δεκαετίες του 

εικοστού αιώνα είχαν επιπτώσεις στη δομή της ελληνικής κοινωνίας και κατ’ 

επέκταση στον πολιτιστικό τομέα.Στην Καλαμάτα διαπιστώθηκε πολιτιστική 

πτώση μέχρι το 1933 οπότε άρχισε να αναπτύσσεται η πολιτιστική ζωή με 

τη συνδρομή του  νέου πολιτιστικού κύτταρου, του «Συλλόγου της Λαϊκής 

Βιβλιοθήκης»  και από το 1936  με τη συνδρομή του «Συλλόγου προς 

διάδοσιν των Γραμμάτων». Ο πρώτος ιδρύθηκε από 46 καλαματιανούς 

διανοούμενους και με δική τους πρωτοβουλία  και συγκεκριμένα του 

καλαματιανού ζωγράφου Κώστα Γιαννόπουλου το 1962 ιδρύθηκε η 

Πινακοθήκη της Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης  
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7.Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Γραμμάτων 

Επειδή τη δεκαετία του 1930 ο αναλφαβητισμός στις λαϊκές τάξεις ήταν  

πολύ μεγάλος, μια ομάδα νέων, Κουτουμάνος, Καίσαρης, Κυβέλος, κ.α. 

αποφάσισαν να ιδρύσουν το σύλλογο  προς Διάδοσιν των Γραμμάτων 

με σκοπό τον περιορισμό του αναλφαβητισμού με την ίδρυση και 

λειτουργία σχολής αναλφαβήτων(1937-1947), έργο για το οποίο 

βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών το 1945.  

Ο Σύλλογος ασχολήθηκε με την έκδοση βιβλίων με μεσσηνιακά θέματα και 

των περιοδικών «Αρχείον» και «Ιθώμη»(1973).Μια από τις πρωτοβουλίες 

του ήταν να καθιερωθεί η 23η Μαρτίου ως τοπική εορτή.Το 1951 εγκαινίασε 

το Ιστορικό και Νεωτέρων Χρόνων Μουσείο, την Ιστορική Πινακοθήκη και 

το Αρχείο Φωτογραφίας στο Αρχοντικό Κυριακού.Το 1977 εγκαινίασε το 

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο στον ίδιο χώρο. 

 
8.Οι Χορευτικοί-Παραδοσιακοί Σύλλογοι 

Η πόλη δέχτηκε επιδράσεις από την ευρωπαϊκή κουλτούρα και στο 

χορό.Το 1894 εμφανίζονται τα πρώτα χοροδιδασκαλεία (Αθανασίου 1903 

στην Πλατεία Μαυρομιχάλη) όπου διδάσκονταν ευρωπαϊκοί χοροί (βαλς 

γαλλικό, βαλς γερμανικό, πόλκα κ.α.) 

Υπήρχαν ὀμως και οι χορευτικοί παραδοσιακοί σύλλογοι της πόλης μας 

που κατέβαλλαν σοβαρές προσπάθειες για τη διάδοση και διάσωση 

στοιχείων της λαϊκής παράδοσης (χορούς, τραγούδια, μουσική, έθιμα). Ο 

Ζακ λε Γκοφ στο έργο του «Η κληρονομιά της Ευρώπης» σημειώνει ότι η 

παράδοση αν χρησιμοποιηθεί σωστά, αποτελεί πηγή πλούτου. 

Αυτό το σκοπό  υπηρετούν «Το Λύκειο των Ελληνίδων, Παράρτημα  

Καλαμάτας,» που ιδρύθηκε το 1967, όπως και ο «Μορφωτικός Σύλλογος 

Καλαμάτας» που ιδρύθηκε το 1976 με σκοπό την ανάπτυξη της 

ερασιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας. Ο  «Μορφωτικός Σύλλογος 
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Καλαμάτας» συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή της πόλης με διαλέξεις, 

μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και έχει εκδώσει και ένα 

βιβλίο με θέμα τα νεοκλασσικά διατηρητέα κτήρια και μνημεία της 

Καλαμάτας. 

Επίμετρο 

Στην ιστορική, λοιπόν,  αναδρομή που προσπάθησα να παρουσιάσω, 

διαφαίνεται ότι η πολιτιστική κίνηση έως τη δεκαετία του 1980 ήταν 

αυθόρμητη, κυρίως ασυντόνιστη και κατευθυνόταν από μη κυβερνητικούς 

φορείς.Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της εποχής, οι πρώτες 

προσπάθειες ήταν αξιόλογες παρόλο που ήταν αποσπασματικές και 

περιορισμένες.Οι Καλαματιανοί προσπάθησαν να αποκτήσει η πόλη 

πολιτιστική φυσιογνωμία υπερασπιζόμενοι ταυτόχρονα τα συμφέροντα της 

τάξης τους και την φιλοπρωτία τους  η οποία αποτελεί μια από τις αιτίες 

μαζί βεβαίως και με τις οικονομικές δυσκολίες και την εύρεση στέγης 

διάλυσης πολλών συλλόγων από αυτούς .Η παρέμβαση τους όμως στην 

πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης, οφείλουμε να παραδεχτούμε, 

αποτελεί έναν αναντικατάστατο παράγοντα ανάπτυξης συλλογικών 

μορφών κάλυψης αναγκών και έκφρασης. 

Όσον αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το κεφάλαιο πολιτισμός άρχισε να 

προβάλλει στα προεκλογικά προγράμματα των υποψηφίων δημάρχων της 

πόλη το 1978 με την ελπίδα της πολιτιστικής αναγέννησης της πόλης. 

Για την περίοδο αυτή, όπως προανέφερα , θα σας μιλήσει η κυρία 

Δημοπούλου. 

Σας ευχαριστώ 

(Η επιλογή των συλλόγων που επιλέξαμε να μιλήσουν έγινε με κριτήριο την 

αρχαιότητα και τη μακροβιότητα των σχημάτων.) 

 


